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 پەرتووکی کۆرس 
Course Book 

 رس ى كۆ . ناو1 سازی وشه 

 رسپر ە ب ىستاۆمام  ىناو  .2 بههزاد موحسین 

 کۆلێژ ش/ ە. ب3   قاڵوهشه  /ردهروهشی زمانی كوردی، كۆلیژی په به 

 : ئیمێل
Bahzad.raouf@gmail.com 

 پەیوەندی .  4
 

بە  )  خوێندن یەکەى.  5 یهکه له حهفتهیهک  ٦و   ێر تیۆریم ژتكا 3
 سەعات( لە هەفتەیەک 

 ژمارەی کارکردن.  6  ممه ، سیشه دوشهممه، ممهڕۆژانی شه 

 کۆدی کۆرس . 7 

دیین  اڵحه زانكۆی سه بی كوردی له دهزمان و ئه كالۆریۆس له به  -
2018-2019. . 

 . 2009ددین الحه زانكۆی سه  زمانی كوردی له  ر لهماسته  -

 پرۆفایەلی مامۆستا.  8

كانی ئاخاوتن،  شهرك و پۆل، به ڵۆمۆرف، ئه مۆرفیم، مۆرف، ئه 
 ڕۆنان. وشه 

 وشە سەرەکیەکان.  9

 :ناوەرۆکی گشتی کۆرس.  10
  ان یی دات و شده  وشه  یوه ناوه  ی وید  به  خه یبا  ،ی ریۆت  ییوانزمانه  له كه ێلق ی سازوشه :  تی بابە پێناسە 

جگی كانرهنه ێ كهێپ   پارچه   ۆ ب  وهكاته ده   ی اساكانیو    م یرفۆم   ی كانره ۆج  م،ی رفۆم  یكردنیار ید   له  ه . 
 .   كات ده یاری د  نانداڕۆ وشه  له  ان یكه ی  ڵپاخستنه 

بابە    ثیَي   بة"  زؤربةي  ثؤلیَني  و   ضةمك   و  ثیَناسة  تیَیدا  وشةسازي،   لة  بریتیة   كة  كؤرسة  ئةم   :تگرنگیی 
  بة   و  ِرو  دةخریَنة   وشةسازي  يضوارضیَوة   زمانیةكاني  كةرةستة   و   یةكة "  بةكالؤریؤس   قؤناغةكاني 

  خؤیان   زمانةكةي  وشةسازیي  لةطةلَ   ثتةو   و  دروست   ئاشنایةتیةكي  انیقوتاب  بةمةش   دةناسریَن،  انیقوتاب
  نامؤیي   بة   قوتابى   الي   وشةسازي  بواري   دةستوریَكي   و   ضةمك   هیض   شیَوةیةك   بة   دةكةن،   ثةیدا 

 . نةمیَنیَتةوة
  و   زمانة  زانستي   سةركیي   هةرة   ئاستیَكي   وشةسازي   استيئ  كة   دةدرَي،  نیشان   ئةوة   كؤرسةدا  لةم     
  سةرةكیةكةي   بةشة   وةكو  ِرستةسازي،  ئاستي   بضیتة   هؤیةوة   بة   دواتر  بؤئةوةي   ِریَطةیة،  تاكة   و   بناغة 

 . زمان  زانستي دیكةي 
  تةنها "   هةلَدةبذیَرین   كوردي  زماني   لة   هةر   نمونةكان   هیَنانةوةي   و  اكتیكي ثرِ   الیةني  كؤرسةدا  لةم     

  لة   دةرضونیان   دواي   بتوانن  ان قوتابى   بؤئةوةي  ، "دةبةین  دیكة   زمانةكاني   بؤ   ثةنا   ثیَویست   كاتي   ةل
  بةكار   كوردي  زماني  وشةسازیي  یاساكاني   و  دةستور   ثیَي  بة  مؤرفیمانةش  و  وشة  ئةو  هةمو  كؤلیَذ،
 . بكةین باسیان  نمونة   وةكو  نةبووة، دةرفةت  كؤرسةدا لةم  كة بیَنن، 

 ۆرس ئامانجەکانی ک .  11

: یهوهئه تهم بابهخوێندنی ئه ئامانج له: تئامانجی بابە   

 وهكهزانسته  ی بارهله  ییگشت  یك هیی اری زان  كهرسهۆ ك   یواوبوونته  یدوا  یقوتاب  -1

  ستهرهزمان و كه  ۆ ب  تێ ورد ب  یكهی وهندنهێو خو   ن ی وان ێڕ ت  ینها خاوهروه. ههتێ ب هه

  .یتبهیتابه یزساوشه یو ئاست   یگشت به  یاساكان ی و 

ج  می رفۆ )م   یقوتاب  -2 هتد(  یسازوشه  یستهرهكه  ،یسازوشه  یسنوور  كان،رهۆ و   ...

 .تر یكانو زانسته  یوان زمانه یتر  یكان لقه یه له وهانبكاتهی ا ی و ج  تێبزان 
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كخاوه  تهێ بب  یقوتاب  -3 بوارهله  یزانست  یمابنه  كڵێ مهۆن  بهم  تاكو    ت ێ بتوان   وههۆیهدا 

 .دا بداتو بوارهله یو تواناكان كهبواره به  رهدا بكات و پهكهبواره له وهنهۆڵیكێ ل

  و   ِرستةسازي   ئاستي   لةطةلَ   تایبةتي   بة   دیكة،   ئاستةكاني   لةطةلَ   وشةسازي   ئاستي   تیَكةلَنةكردني -4

 . دةنطسازي 
  ثیَش   خویَندكار  زیةيوشةسا  لةو  جیایة   دةطوتریَتةوة،   خویَندكاران  بة   كؤرسة  لةم   وشةسازیةي   ئةم -  5    

  ئةو   ئیَمة   وشةسازیي  ثةیامي  خویَندویةتي، "  ئامادةیي  و   ناوةندي   و  سةرةتایي  قؤناغةكاني "  زانكؤ   هاتنة
  ـةي "صرف "  وشةسازي   ئةو   نةوةك   دةخویَندرَي،  جیهانیدا  نویَي  زمانةوانیي   زانستي   لة  كة   وشةسازیةیة،

 . وةرطیراوة   عارةبي  ِریَزماني  لة  تةنها
  ضوارضیَوةي   لة   وشةسازیةكان   دةستورة   و   ثیَناسة  دةبيَ   كة  خویَندكارة،  تیَطةیاندني  ئیَمة   ثةیامي -  6    

  دةستورةكاني   و  ثیَناسة  بةوةي  نةبيَ   ِرازي   خویَندكارتا    هةلَیَنجریَن،   زمان  زانستي   و   زمان   خودي
  هتد ...  و   دورونناسي   و   كؤمةلَناسي   و  فةلسةفة  و   لؤذیك  وةكو   دیكةي   زانستةكاني  ِروانطةي  لة   وشةسازي
  هةلَناهیَنجریَن،   زمانةوة  لة   دةستورانةي   و  ثیَناسة  ئةو   ِرةتكردنةوةي   بؤ  خویَندكار  واتة.  دةربهیَنریَن 

 . البيَ   زانستي  وةالَمي
  شیَوةیةك بة  خویَندكاراندا، لةبةردةستي  مؤرفیمةكان و   وشة  تیَكِراي  نةرمكردني  و  شیاندن-7     

  لة  زماني ذینطةي  لة  كاریطةرییان   و  شویَن و   ئةرك  و  ان بةكارهیَن  ِروي لة  زانیارییان زؤرترین 
  بكریَنة  و   ِرستةسازي كةرةستةي  ببنة  ئةوةي  ثیَش   واتة "  هةبيَ  لةسةریان  وشةسازیدا  ضوارضیَوةي

 ". ِرستة
 :بي    فی ر  ئةمانة كؤرسةكة  كؤتایي لة خوی ندكار یستة وثی  

  رؤناني   ضؤنیةتي  و  مؤرفیمةكان  ئةركي  و   كاركردن  ضؤنیةتي  سةرةكیي  هیَلَي   كة   وشةسازي-1     

  بة   هةیة،  سودي "  ئیتمؤلؤذي"  وشة  طؤِراني   و   دروستبون  میَذوي  ساغكردنةوةي  بؤ  ضؤن   وةك  وشةیة،
 . هةیة سودي   نويَ   وشةي  ِرؤناني بؤ ثتریش   و  ادةرِ  هةمان

  ناكا،   كةلَیانتیَ   و   دةكاتةوة   لیَكجیا   ئاخاوتن   بةشةكاني   نیَوان   سنوري   خویَندكار  وشةسازیةوة   ِریَي   لة -  2    

 . دةزانيَ  ئاخاوتن  بةشةكاني   نیَوان ثةیوةندیي   ِرادةي و   طرنطي هةروةها 
  و   دةناسیَتةوة  وشة   الوةكیةكاني  و  ِریشةیي   طؤِرانة  و  ثیَكهاتة  خویَنكار  وشةسازییةوة  ِریَي  لة-  3    

 . طرتوة  سةرضاوةیان  كویَوة  لة  دةزانيَ 
  یةكةیةكي   دةتوانيَ   خویَندار  وشةسازیة،   بابةتي   رین سةرةكیت  كة   جؤرةكاني    و   مؤرفیم   ریَي   لة -  4    

  بضوك   هةرة  كةرتي   دوا  تا  و  بكاتةوة  شي  زمانیةكان   كةرةستة   لةویَوة   و   كةويَ   دةست   زمان   بؤ  زانستي 
 . هةلَیانوةشیَنیَتةوة 

  حالَةتي   هةندیَك  كوردي  يزمان  ئةطةرضي  دةردةكةوَي،  بؤي  خویَندكار  وشةسازیةوة  ریَي  لة-5     

  زؤري   زؤربةي   ضونكة  لكاوةكانة،   زمانة  سةربة كةضي    تیَدایة،  ـةكاني"منعزل"  دابِراو  و   وة توا  زمانة 
  لة   كوردي   زماني   ِرستةي   ـةكاني "وشة "   كةرةستةكان   و   كوردي  زماني   وشة   ـةكاني "مؤرفیم"  كةرتةكان 

 . دةلكیَن  بةیةكةوة  و  دةبن  ِریز یةكتر  ثالَ 
  زانستة   لةناو  ثیَیةكي  زانستیَك  وةك  زمان  كة   ردةكةوَي، دة"  ِرستةسازي  ثالَ   لة"   وشةسازي  ِریَي  لة -  6    

 . ةكانة ی مرؤظایةت  زانستة لةناو دیكةي ثیَیةكةي  و   سروشتیةكان
  زمانةوانیي "  سةربةخؤي   یاساي   و   تایبةتمةندي   زمانیَك   هةمو   دةردةكةوَي،   وشةسازي   ِریَي   لة -  7  

  یاساي   و  سیفةت   زمانةكان  ةمو ه   دةسةلمیَنرَي،   وشةسازیةوةش   ِریَي   لة  هةر .  هةیة   خؤي "  تایبةتي

 . هةیة  ـیان "طشتي زمانةوانیي " هاوبةش 

 ئەرکەکانی قوتابی .  12
 بێت:  م خااڵنه ندی ئه قوتابی پابه  گشتی پێویسته به 

 پۆلدا. وام له ردهبوونی به ئاماده  -1
 كاندا. وانه  شداریكردن لهرنجدان و به سه -2
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 كاندا. وه موو تاقیكردنههه  بوون له ئاماده  -3
 دیاریكراون.  ته م بابه ی بۆ ئه رچاوانه و سه شێك له ی به وه ێندنه خو -4
هێزبوون  ستی به بهمه  دا به كهته ی بابه چوارچێوه  شكردنی سیمینار له نووسینی ڕاپۆرت یان پێشكه -5

 هێنن. ستدهدهی خراپ به كان نمره وه تاقیكردنه  ی له و قوتابییانه تی ئه تایبه . به كهته بابه  له

 وهوتنە ی وانە ڕێگە .  13
بێژی+پرسیار و  كارهێنانی ڕێگای )وانهبه  پێویستی به  ته م بابه ، ئه وه وتنه   ڕێگای وانه  ت به باره سه  -

 . یه ( هه + ئیستقرائی، ئیستنتاجیاڵم+گفتوگۆوه 
 . یه هه  ( شۆو ماجیك، داتا خته )ته  پێویستی به كه كانی فێركردن، وانه و هۆیه  سته رهكه  له  -

 نگاندنڵسەهە  سیستەمی. 14
 ( نمره 20ر )سه ك له یه وه ر تاقیكردنه نووسین هه  كرێت به ده وه ( تاقیكردنه 3-2) داكه كۆرسه ی ماوه  له  -
 نرێت. ی كۆشش داده كو نمره هێنرێت و وه رده( ده40ر )سه  بێت و دواتر تێكڕا له ده
ی  ر نمره سه  خرێته یان بۆ ده ی زیاده ن، نمره كهش ده سیمینار پێشكه   ی ڕاپۆرت یانو قوتابییانه ئه  -

 كۆشش. 

 کانی فێربووننجامە ە ئ رده . 15
 پێكێ: ند ئامانجێك دهچه  كهته بابه  

زانیاری و  نی خاوه  بێت به ده و  كهته ر بابه سهكات له یدا ده: قوتابی زانیاری په م: ئامانجی گشتی كهیه 
 كاری مامۆستایی.  بوون بۆ و ئاماده  ڕێزمان ت به باره ك سهلێهاتووییه 

 تی: م: ئامانجی تایبه دووه 
  ئاخاوتنه شهكانی، به مۆرفیم و جۆره كانی ته بابه  شهبه   بێت به عریفی: قوتابی ئاشنا دهئامانجی مه  -أ

 .  ڕۆنان تی وشه ها بابه وره ریان، هه سه  چنه ی ده و مۆرفیمانهكان و ئه جیاوازه
یدا  كان په وانه  شه گشتی و به  به  كهویستیی بۆ وانه نگری و خۆشه ئامانجی ویژدانی: قوتابی الیه  -ب 

 ریك بكات. خه  وه رخان بكات و خۆی پێیانه بێت كاتیان بۆ ته ی دهوهی ئه لیقه وق و سه كات و زه ده
مامۆستا یان   ون به كاتی بو  له  كاتی پێویست و توانێت له ده فتاری: قوتابیئامانجی ڕه  -ت 

 كاریانبهێنێت. ربگرێت و به كانی وه زانیارییه  له  دا سوود وه وتنه وانه 

 : لیستی سەرچاوە. 16
  ، ( ناو)  یةكةم  بةشي  ،( مؤرفؤلؤذي)  یةكةم  بةرطي  كوردي،   ِریَزماني   مارف،  حاجي   ئةوِرةحماني-1

 . 1979 بةغدا، عیَراق،   زانیاري كؤِري  ضاثخانةي
  ، (جیَناو)  دووةم   بةشي   ، (وشةسازي)   یةكةم   بةرطي   كوردي،   ِریَزماني   مارف،  حاجي   ئةوِرةحماني -2

 .1987  بةغدا،  كوردي، بالَوكردنةوةي و   ِرؤشنبیري دةزطاي
  ، (ئاوةلَناو)   سیَیةم   بةشي   ، (مؤرفؤلؤذي)  یةكةم   بةرطي  كوردي،   ِریَزماني   مارف،  حاجي   ئةوِرةحماني -3

 . 1992 بةغدا،  كورد، دةستةي -عیَراق  زانیاري  كؤِري 
  و   ذمارة)  ضوارةم   بةشي  ،(مؤرفؤلؤذي)  یةكةم   بةرطي  كوردي،  ِریَزماني  مارف،  حاجي  ئةوِرةحماني-4

 . 1998 بةغدا، كوردي،  بالَوكردنةوةي  و  ِرؤشنبیري دةزطاي ،(ئاوةلَكردار
  ، (كردار)  ثیَنجةم  بةشي  ،(مؤرفؤلؤذي )  یةكةم   بةرطي  كوردي،  ِریَزماني  مارف،  حاجي  ئةوِرةحماني-5

 . 2000 سلیَماني،  سةردةم، ثةخشي  و  ث ضا دةزطاي
  زانیاري   كؤِري   ضاثخانةي   دووةم،   ضاثي   كوردیدا،  زماني   لة   وشةِرؤنان   مارف،  حاجي   ئةوِرةحماني -6

 . 1987 بةغدا، كورد،
 .1975 بةغدا،  ، كورد   زانیاري كؤِري  ضاثخانةي  كوردي، زماني  وشةي مارف، حاجي  ئةوِرةحماني-7
  ئیبن   ثةروةردةي   كؤلیَذي   دكتؤرا،   نامةي   كار،   ِریَزمانیةكاني   ؤرفیمة م  ِرةسول،  حوسیَن   عةبدولاَلَ -8

 .1995 بةغدا، زانكؤي  ِروشد،
  ضاثخانةي   كوردي،   مؤرفؤلؤجي  الیةنیَكي   ضةند   قادر،  ِرةشید   سةباح&    فةتاح   مةعروف   محةمةد -9

 . 2006 سلیَماني، ِروون،
 .2012لێر، ویی، هه بدولواحید موشیر دزهمانی كوردی، عه زسازیی وشه  -10
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 . 2013كادیمیای كوردستان، عید، ئه ریف سه سازی، یوسف شه وشه  -11
 

 : سەرچاوەی سوودبەخش •
  بالَوكردنةوةي   ِرؤذهةالَت،دةزطاي   زمانةوانیةكان،ضاثخانةي   فةتاح،لیَكؤلَینةوة   مةعروف  محةمةد -1

 . 2010 هةولیَر،  موكریاني، 
  هةولیَر،   ئاراس،   دةزطاي  یةكةم،  بةرطي  زمانةواني،   تري   ئاسؤیةكي  ضةند   ئةمین،  عومةر   وریا -2

2004. 
 . 1976 بةغدا،  كورد، زانیاري  كؤِري  كوردي، ئاخاوتني وزانستةكان،ِریَزماني  زمان  لیَذنةي -3
  ماستةر،   كوردي،نامةي   وشةسازي  الیةني   وهةنديَ   مؤرفیم   ئةحمةد،بیردؤزي   عةزیز  كةوسةر -4

   .1990 ةالَحةددین، س زانكؤي ئاداب، كؤلیَذي 
 ستاندارد، فارسیي  زماني و  كوردي زماني ناوةِراستي  زاري نیَوان  لة تیَنس ِرةئوف، موحسین  بةهزاد  -5

 . 2008 هةولیَر، سةالَحةدین، زمان،زانكؤي  كؤلیَذي ماستةر،  نامةي
 

 طؤظار و ِریَظیو: 
  ،(12)  ذمارة   نوَي،   ِرؤشنبیري   طؤظاري   ِرؤنان،   بةثیَي   كارثؤلیَنكردن   فةتاح،  مةعروف   محةمةد -1

1989. 
  دووةم،   بةرطي  كورد، زانیاري   كؤِري   طؤظاري  كوردیدا،  لةزماني"  ـاندن "ثاشطري فةخري،  نةسرین-2

 . 1975 بةغدا، ،(1)ذمارة
 . 1982 بةغدا، ،(95) ذمارة  نوَي،  ِرؤشنبیري  اري ظ طؤ بكةرنادیار،   ِرستةي ئةمین، عومةر   وریا -3
  بةرطي  كورد،  زانیاري  كؤِري   طؤظاري  دا،كوردی  ِریَزماني  لة "  ي "  بةكارهیَناني  محةمةد،  مةسعود -4

 .1973  بةغدا،  ،(1)  ذمارة یةكةم،
  نوَي،   ِرؤشنبیري  طؤظاري  كوردیدا،  زماني  لة"  هةبوون"  و"  بوون "   ضاوطي  ئةمین،   عةلي  نوري-5

 .1987 بةغدا، ،(109) ذمارة
 
 

ناوی  
مامۆستای  

 وانەبێژ 

 بابەتەکان   .17

بههزاد  
  موحسین.. 

  3 فتانه هه 
 ێر مژتكا

 ئامانج فتە هە  تبە وى بانا

و   كه تهناساندنی بابه   -١

 ی كۆرسبوكوه ڕوونكردنه 

 سازی وشه 

 م كهی یه فتههه 

  ك بۆ چوونه یه روازهی ده وه دنهكر
 . كهكانی وانه ته ناو بابه 

 سازی. ناساندنی زانستی وشه 

"  سازیوشه دەنگسازی " -٢
 و ڕستهسازه و واتاسازی 

  و   می دووه فتههه 
 م ه سێی

شوێن و پێگهی وشهسازی له  
 زانستهکانی ناوەوەی زمان 

 مۆرفیم و وشه -٣
 م ی چواره فتههه 

زانینی جیاوازیی نێوان مۆرفیم و  
 .وشه 

 كانی،  : پێناسه وشه -٤
 كانی، موكوڕییه كه

 كانی ندییه تمه تایبه 

و  م ی پینجه فتههه 
 مشه شه

سرکی و ئهمیبونی وشه، وەک  
شی زمان و  کهرەستهیهکی واتابهخ

 هۆی زۆری پێناسهکانی 
ند  چه  له  كانی وشه جۆره -٥

 وه كهڕوویه 
م  وته حه ی  فتههه 

 م شته هه و

و   كانی وشه جیاوازه زانینی پۆلینه 
 كانی پۆلینكردن. ڕووه 
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نگی و  رهه ی فه وشه -٦
 ركیی ئه وشه 
ی  ی گشتی و وشه وشه 
 تی تایبه 

 م نۆیه ی  فتههه 

جۆری تری   نێوان  جیاوازیكردن له 
 وشه 

  مێژوی دۆزینهوەی-٧
 مۆرفیم 

 میه ی ده فتههه 
 زەرورەتی دۆزینهوەی مۆرفیم 

مۆرفیم و  -٨
وەرچهرخانێک له مێژوی  

 زمانهوانی 
 میه ازده یی  فتههه 

مۆرفیم وەک جێگرەوەی وشه،  
بووە یهکهیهکی پێوانهیی ئاستی  

 وشهسازی و ئهرکی خۆی ڕاپهڕاند  

 مۆرف و مۆرفیم  -٩
 رف ڵۆمۆئه 

 میه ی دوازدهفتههه 
ستنی مۆرف و مۆرفیم.  به وه پێكه 
 ڵۆمۆرف. مكی ئه ها زانینی چه وههه 

چهند پێناسهیهکی   -١٠
انستیترینیان  ز مۆرفیم و و

 یان عهمهلیترینیان 
 م یهسێزده ی فتههه 

بهرکهوتنی قوتابیان به به کهرەسته  
زمانیه بهردەستهکان بۆ  

ئهزمونکردنی مۆرفێم، نهوەک  
 مکه مهعنهویهکان چه

 مۆرفۆفۆنیم  -١١

 مۆرفۆسینتاكس 
 م یهی چوارده فتههه 

 

مۆرفیم جگه له ئهرکه  
سهرەکیهکهی له وشاسازیدا، 

کارکردی له دەنگسازی و  
 ڕستهسازیدا چیه. 

مهرجهکانی به   -١٢

 مۆرفێمبون 
 میه ی پازده فتههه 

 

گهیاندنی چوار مهرجه  
 سهرەکیهکهی به مۆرفێم بون 

له  نی مۆرفیم كاجۆره  -١٣

 ڕوی تایبهتمهندیهوە 
 م یه دهی شازفتههه 

 

وەکو    كانی مۆرفیمناسینی جۆره 
 . شوناس

له  كانی مۆرفیم جۆره  -١٤

 ڕوی ئهرکداریهوە 
و    میهڤدهحه ی  فتههه 

 م یهژدههه 

ند و  ی مۆرفیمی به وه جیاكردنه 
كانی تری  خۆ و جۆره ربه سه

 ند.مۆرفیمی به 

  ب .م   نیَوان جیاوازي  -١٥
  م.ب.  و  وشةداِریَذ 

 ِریَزماني 

جیاوازیی له   تێگهیاندنی 
دروستکردنی وشهی نوێ و دۆخی  

 ڕێزمانی نوێ.   

دةاللةتي مؤرفیمة بةندة  

)شویَن،  وشةداِریَذةكان: 

كات، ثیشة،  

بضوككردنةوة، واتایي،  

وي كراو، ئاوةلَناوي  ئاوةلَنا 

 ( بكةر ...هتد 

 میه زده نۆی  فتههه 
 

ەاللهتبهخشهکانی  ناساندنی ئهرکه د 
 زۆرێک له م.ب.وشهداڕێژەکان 

واتایی  هاوبێژی و فره -١٦

 م بیسته ی  فتههه  كداگیره  له
ندی واتایی نێوان  یوه رخستنی په ده

 كان. كهگیره 
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پۆلینكردنی    -١٧

 كانی زمان. سته رهكه

 گۆڕین. پۆل و پۆل

  بیست و ی  فتههه 
 م كهیه 

تی پۆلینكردن و ئامانجی  چۆنیه 
 كانی زمان. سته رهكردنی كه پۆلین

 و داخراو  پۆلی كراوه -١٨
ی بیست و  فتههه  رك و پۆل ئه 

 مدووه 

ی دوو پۆلی جیاواز.  وه جیاكردنه 
رك و  نێوان ئه  جیاوازیكردن له 

ئاستی   ی به وه ستنه پۆلدا و به 
 سازی. سازی و ڕسته وشه 

اخاوتن  شهکهی ئبه ٨  -١٩
و پهیوەندی به  

 وشهسازیهوە 

و بیست و  ی  فتههه 
 م سێیه 

  كانی ئاخاوتن جیاوازه  شهناسینی به 
 و حهتمهیهتیان به وشهسازی  

  ضاوط ِرةط، ) : كار -٢٠
  ِروي لة  سةرضاوة، وةك

  و  تةواو  كاري  ِرؤنان،
 (. كار دةمةكاني  یاریدةدةر،

و بیست و  ی  فتههه 
 چوارەم 

ناساندنی کار وەک کهرەسته  
مۆرفۆلۆژیهکان و ههم وەک  

 ڕستهش 

)ثیَناسة،  : اوةلَكارئ  -٢١

ئاوةلَكار لة نیَوان  

وشةسازي و ِرستةسازي،  

ئاوةلَكاري دیارخةر و  

جؤرةكاني   بارودؤخ،

ئاوةلَكاري   ئاوةلَكار، 

 دةستةواذةیي( 

و بیست و  ی  فتههه 
 پێنجهم 

گهیاندنی ئاوەڵکار له ڕوی  
داڕشتنهوە، که جیایه لهگهڵ ههمو  

بهشهکانی تری ئاخاوتن، که دۆخی  
یه و دوای لێکدرواو،  چوارەمی هه 

پێکهاتهی دەستهواژەییشی ههیه.  
ههروەها جۆرەکانی له ڕوی  

 واتاییهوە. 

ثیَناسة، ناو وةك  : )ناو  -٢٢
بةشیَكي ئاخاوتن،  
(. تایبةتمةندیةكاني ناو  

بیست و  ی  فتههه 
 مشه شه

تهنها گهیاندنی ناو له ڕوی ڕۆنانی  
 مۆرفۆلۆژیانه و خسوسیاتهکانی.. 

ثیَناسة،  ) : ئاوةلَناو  -٢٣
ئاوةلَناو وةك بةشیَكي  

ئاخاوتن، تایبةتمةندیةكاني  
 ئاوةلَناو( 

ی بیست و  فتههه 
 موته حه

تهنها گهیاندنی ئاوەڵناو له ڕوی  
ڕۆنانی مۆرفۆلۆژیانه و  

 خسوسیاتهکانی.. 

)ثیَناسة، جیَناو  :  جیَناو  -٢٤
وةك بةشیَكي ئاخاوتن،  
 تایبةتمةندیةكاني جیَناو( 

ی بیست و  فتههه 
ی  فتههه و م شته هه 

 م بیست نۆیه 

خستنهڕوی جێناوەکانه ئهرک و  
کاریگهرییان بهرمهبنای  

 شیکردنهوەی مۆرفۆلۆژیانه 

 ثةیوةندي  ئامرازي   -٢٥
 مسییه ی فتههه 

سهلماندنیان وەک مۆرفیمێکی  
 ئهرکی. 

  لیَكدةر  ئامرازي   -٢٦
 مكه یه و   سی یفتههه  ( بةستن)

ژماردنیان و ئهوەی که تهنها له  
ی پێکهاتهوە مۆرفیمی ئهرکین و  ڕو

ڕۆڵیان زیاتر له ڕستهسازیدایه،  
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 نهوەک له وشهسازی 

  و  نیاز  ئامرازي   -٢٧
 مةبةست 

 م سی و دووه 

ژماردنیان و ئهوەی که   -
تهنها له ڕوی پێکهاتهوە  

مۆرفیمی ئهرکین و ڕۆڵیان  
زیاتر له واتاسازیدایه،  

 نهوەک له وشهسازی 

   
 

 : نییه ( ههبێت  ئهگهر)  بابهتی پراکتیک.  18 

  

 تاقیکردنەوەکان  .  19
 . داڕێژ و ڕێزمانی بنووسه ندی وشه سێ جیاوازیی نێوان مۆرفیمی به :1پ 
 .وه ڕوونی بكه نموونه  ڵۆمۆرف؟ به نێوان مۆرف و مۆرفیم و ئه  له ندی چییه یوه : په 2پ 
 .  وهڕوونی بكه  وه وونه نم  وێت؟ به كهردهی دهزمانی كوردیدا كه  : مۆرفیمی كاتی ئێستا له3پ 

 ر: نییە تێبینی ت .  20

                                                ڵ ی هاوهوه پێداچوونە   .21
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثرسیار و وةآلمى نموونةیى 

 ثرسیارى تاقیكردنةوةكان   نمونةي 

 .  ةبكةو ِروني   نمونة  بة ضیة؟ وشةداِری ذ  بةندي  مؤرفیمي  سةرةكیي ئةركي /1ث
         / ئةلؤمؤرفي دةنطسازي ضیة؟ بة نمونة وةال مةكةت ِرون بكةوة.2ث
 :                                                                       بدةوة وةال م لقی ك  تةنها / 3ث

 ضیة؟ .(( ببي    مةبةستی كي  كة وشةیةكة -الكلیمة- وتة ))  ثی ناسةیة ئةم كةموكورتیي  -ا
 ضین؟  تةواو  وشةي ةكاني جؤر -ب

 مؤرفی مة كاتةكاني ئةم كارانة دةربهی نة و كاتةكةیان بةرامبةر بنوسة:   / 4ث
، هةمة، شكابو،                             وة(. مرد )دةبیستي 

 ئةم وشة و دةستةواذانة بؤ مؤرفی مةكانیان كةرت بكة و جؤري مؤرفی مةكانیش بنوسة:  / 5ث
، تا ِرةشةبایةك(.                                 )بؤ طوال ن، ئةفسانة، هةل دةنیشي 

 
 وةآلمى نموونةیى ثرسیارةكانى سةرةوة 
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 :1 ثرسیاري  وةالَمي       
  بؤ   ِرؤنان یان دروستكردني وشةي نویَیة لة زماندا.  دیاریكردني   وشةداِریَذ   بةندي   مؤرفیمي  سةرةكیي  ئةركي      
نویَي بؤ ِرؤناوین. دواي  "  دار+ستان=دارستان "   ةیة وش   لةم "  ستان"  داِریَذيوشة   بةندي   مؤرفیمي  نمونة وشةیةكي 

ئةوةي ضؤتة سةر وشةي )دار( وشةیةكي نویَي بؤ دروست كردوین، كة بة ماناي شویَني )كؤمةلَیَك دار و درةخت(  
    دَي.

   :2 ثرسیاري وةالَمي  
  كاتيَ   دةبن،  دروست   هتد ...   و  ضونةثالَ   و  ضونتیَ   یاساي  وةكو  فؤنؤلؤذیةكاني  یاسا  هؤي  بة  ئةلؤمؤرف  هةنديَ      

  دةنطةكاني   كاریطةریي   بة   وا،   دةنطسازیانةي  ذینطةیةكي   دةكةونة   سةرةكیةكة   مؤرفیمة  زیاتري   یان   فؤنیمیَك 
.  دةبيَ   دروست   دةنطسازي  ئةلؤمؤرفي   بةمةش   و  دةطؤِريَ   شیَوةكةیان  و فؤنؤلؤذیةكان   یاسا  بةر  دةكةونة   دةوروبةري 

 : خوارةوة نمونانةي  لةم " كةة" مؤرفیمي  وةكو 
=    ان +    ةكة+    ضیا /    ( كة)  ضیاكة =    ةكة +    ضیا/    ( یةكة)  ضیایــةكة =    ةكة +    ضیا/    ( ةكة)  دارةكة=    ةكة +    دار

 (یةك) ضیایــةكـــان =  ان+  ةكة+  ضیا/  ( ك) ضیاكــــان 
  و   بوونة   دروست   زي دةنطسا  هؤكاري  بة   كة  ـن،"ةكة"  ئةلؤمؤرفي  هةمویان(  یةك  ك،  كة، یةكة،  )   ئةمانة     

 . طؤِراوة  شیَوةیان
 :3 ثرسیاري   وةالَمي

  هةمو   و  وشة  دةنطسازي،  ئاستي  بِرطةي  و  فؤنیم  لة  جطة  كة   لةوةدایة،  ثیَناسةیة  ئةم  كةموكوِریي  -ا      
  بؤ   ثیَناسةیة   ئةم   كةواتة .  ِرستة  و   فریَز   و   مؤرفیم  تایبةتي  بة   هةیة،   واتایان  و  مةبةست   زمان   دیكةي  كةرةستةكاني 

 .  وشة  بة   نابيَ   تایبةت  تةنها  ثیَناسةیة  ئةم  بةمةش   دةطونجَي، وشةش   غةیري و   شةو
 : لة  بریتین تةواو   وشةي  جؤرةكاني -ب     

  خودي   لة  لیَرةدا(  ماست   دار،)  وةكو  نیة،  ِرون  واتایان  ِرؤنانیان  شیَوةي  و  ثیَكهاتة  لة  تةواوانةي   وشة  ئةو  -1    
 . نین  ثیَشبینیكراو و   ِرون واتاكانیان  وشةكة 

  وةكو  ثیَشبینیكراوة،   و  ِرون تاِرادةیةك یان  ِرون  واتایان  ِرؤنانیان شیَوةي  و  ثیَكهاتة لة  تةواوانةي  وشة ئةو  -2         
  لة "  دارتاش"  واتاي   كة   ثیَشبینیكراون،   و   ِرون  تاِرادةیةك  واتاكانیان   وشةكان   خودي   لة  لیَرةدا (  ماستاو  دارتاش،)
 . هاتوة   ـةوة" ئاو"  و " ماست " لة  شیــ "ماستاو" و " تراشین"  و"  دار"

 :4وةالَمي ثرسیاري 

 جؤري كات  جؤري كات  مؤرفیمةكاني كات  كار ذ 

)َي( مؤرفیمي كاتي   )ة( مؤرفیمي كاتي ئیَستا  )ة(، )َي(  دةبیستيَ  1
 داهاتو 

ــ  )ة( مؤرفیمي كاتي ئیَستا  )ة( هةمة  2  ـــــــــــــــــــــــــ
اتي  )ا( مؤرفیمي ك )ا(، )و(  شكابو  3

 ِرابردو 
)و( مؤرفیمي كاتي  

 ِرابردو 
)د( مؤرفیمي كاتي   )د(،)ة( مردوة 4

 ِرابردو 
 )ة( مؤرفیمي كاتي ئیَستا 

 
 
 

وةالَ 
مي  
ثرس 
یار 
ي  
5: 

 جؤري مؤرفیمةكان  مؤرفیمةكان  وشة  ذ 

 بؤ طوالَن  1

 م.س. ئةركي  بؤ 

 م.س. فةرهةنطي  طولَ 

 م.ب. ِریَزماني  ان
 هةنطي م.س. فةر ئةفسانة  ئةفسانة  2

 هةلَدةنیشيَ  3

 م.ب. وشةداِریَذ  هةلَ 

 م.ب. ِریَزماني  )دة( یان )ة( 

 م. ِرةط  نیش 

 م.ب. ِریَزماني  يَ 

 Ø/  .م.ب. ِریَزماني  .تاك دةرنةكةوتوة 3ج.ل.ك 

 تا ِرةشةبایةك  4

 م.س. ئةركي  تا 

 م.س. فةرهةنطي  ِرةش

 م.ب. وشةداِریَذ  ة
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 م.س. فةرهةنطي  با 

 بؤش م.  ي 

 م.ب. ِریَزماني  ةك

 
 


