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لەهەفتەيەك()3كاتژمير
نيمانە
برِوانامةى بةكالؤريؤس :زانكؤى سةالحةددين /هةوليَر ،كؤليذى ئاداب  ،بةشى كوردى1997 ،
برِوانامةى ماستةر :زانكؤى بةغدا ،كؤليذى ثةروةردةى ئيبنولروشد  ،بةشى كوردى2006 ،
برِوانامةى دكتؤرا :زانكؤى سليَمانى ،فاكةلَتى زانستة مرؤظايةتييةكان ،سكولَى زمان  ،بةشى كوردى2015 ،
سالَى دامةزراندن1997 :
خزمةت لةزانكؤ :لة  2007ة وة تا ئيَستا
نازناوى زانستى :مامؤستا

.٩وشەسەرەكييەكان

دەنگسازى ،فۆنەتيك ،فۆنۆلۆجى،فۆن ،فۆنيم ،هێز ،ئاوازە ،بڕگە ،ڤاوڵ ،كۆنسنانت،
سازگەى دەنگ ،گۆڕانى دەنگ ،لەناوچوونى دەنگ

 .10ناوەرۆکی گشتی کۆرس :
دەنگسازى يەكێكە لەو بابەتە گرنگانەى ،كە قوتابى بەشى زمانى كوردى پێويستە زانيارى تەواوى لەبارەيەوە هەبێ،
بۆئەوەى شارەزاييەكى باش پەيدا بكات دەربارەى دەنگەكانى زمان بەگشتى و دەنگى زمانى كوردى بەتايبەتى.
 .11ئامانجەکانی کۆرس:
ئامانج لەخوێندنى ئەم پرۆگرامە ناساندنى بابەتى دەنگسازييە بەقوتابييان و باسكردنى ئەو بابەتانەيە ،كە پەيوەستن
بە دەنگ بەگشتى فۆنيمەكانى زمانى كوردى بەتايبەتى و ئاشناكردنى قوتابييان بەچەمك و دەربڕاوەكانى پەيوەست بەم
بابەتە بۆئەوەى قوتابى ئاشنايەتى لەگەڵ ئەو بابەتانە پەيدا بكات كە پەيوەستن بە دەنگ و فۆنيمەكان.
 .12ئەرکەکانی قوتابی:

خۆئامادەكردنى قوتابييان لەهەر وانەيەكدا وەك ئەركێكى سەرشانيان بەخوێندنەوەى پەرتوكى لەبەردەستدابووى پرۆگرامى
برياردراو و خوێندنەوەى سەرچاوەيترى تايبەتەت بە تەوەرەكانى بابەتەكە بەمەبەستى درستكردنى بازنەى گفتوگۆ لەناو
پۆلدا و گۆرينەوەى راوبۆچونەكانيان تاوەكو وانەيەكى پر لە چاالكى بەرێوەبچێت زۆرترين قوتابييان تێيدا سودماند بن،
دەبێ قوتابييان هەوڵ بدەن لە نەهاتن دوربكەونەوەو بەشێوەيەكى رێكو پێك ئامادەى وانەكان بن ئەو سەرچاوانەى كە
گرنگ و پێويستن بيانخوێننەوەو لەگەل راڤەو شيكردنەوەى مامۆستا و پرسيارى قوتابييان گفتووگۆكان تێبينييەكان لەالى
خۆيان تۆماربكەن .
 .13ڕێگای وانهوتنهوه:
بۆ گەيشتن بە ئامانجى بابەتەكە چەندين رێگاو شێوازى جۆراوجۆر پەيڕەو دەكرێت ،وەك:
رێگاى ئامادەكارى(طريقة المحاضرة):
ئەم رێگايە بۆ رونكردنەوەى چەمك و پێناسەكانى تايبەت پشتى پێدەبەسترێت.
رێگاى گفتوگۆ(طريقة المناقشة):
ئەم رێگايەش بۆ گفتوگۆكردن لەسەەر بابەتەكە و هێنانوەى نموونەى زياتر لەاليەن قوتابييان و ئاڵوگۆركردنى بيرورا
لەنێوان مامۆستا و قوتابى بەكاردێت.
رێگاى پرسينەوە(طريقة االستجواب):
ئەم رێگايە بەكاردێ بۆ پرسياركردن لەقوتابييان بۆ دلنيابوون لەوەى تاچەند ئامانجەكان بەديهاتووە.
بێگومان بەكارهێنانى هەريەك لەم رێگايانەش بگوێرەى شەەێوازى وانە وتنەوەكە و سەەروشەەتى بابەتەكە و بوونى سەەەرچاوەو
هۆكارى پێويستى لەبەر دەستدابوو دەگۆڕێت.
 .14سیستەمی ههڵسهنگاندن:
پێويسەتە قوتابى دوو تاقيكردنەوە بەر لە كۆتایی كۆرس ئەنجام بدا هەر تاقیكردنەوەی ( )20نمرەی لەسەەرە لە كۆتایی
كۆرسیش تاقیكردنەوەیەك كە ( )60نمرەی لەسەرەو لەگەڵ ()40نمرەى كۆششى كۆتایی كۆرس كۆدەكرێتەوە.
پرۆگرامى بابەتى فۆنەتیك
______________________
فۆنهتيك

-1فۆنهتيكى فيزيكى:
-2فۆنهتيكى دركاندن:
كۆئهندامى ئاخاوتن
يهكهم :دهزگاى ههناسهدان
دووهم :بۆشاييى قوڕگ:
سێيهم :بۆشايى زار و لووت
زمان و بهشهكانى زمان
-3فۆنهتيكى بيستن:
بهرههمهێنانى ئاخاوتن
دهنگدرووستكردن:
پرۆسهى دهم و لووت
پرۆسهى ئارتيكولهكردن(دركاندنى دهنگ)
مێشك و سيستهمى دهمار
بيستن و تێگهيشتنى ئاخاوتن

 -16ليستى سەرچاوە:
 -1غازى فاتح وەيس ،فۆنەتيك.1٩83،
-2عبدالرحمن،ياسا فۆنۆلۆجييەكانى زمانى كوردى.

-3عبدالواحيد مشير،فۆنەتيك و فۆنۆلۆجى.2013،
-4محمد على الخولي ،معجم علم االصوات.1٩٩8،
 .18بابەتی پراکتیک (ئەگەر هەبێت)  :نييە

 .1٩تاقیکردنەوەکان :
پ :پيێناسەى ئەمانە بكە.

پ /ئەم بۆشاييانە پڕبكەوە.

پ /بەچەند دێرێك باس لەم بابەتە بكە.

