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طرنطى و ثيَويستى بابةت:
طرنكي خويَندني كؤرسةكة (بابةتةكة):

ليَكسيكؤلؤجي يةكيَكة لةو بابةتة طرنط و بةسودانةى كة ثيَويستة قوتابيان بيخويَنن ،تا لةنزيكةوة ئاشنايةتى لةطةلَ وشة و ليَكسيمةكانى زمانى ثةيدا
بكات .ضونكة قوتابي لةرِيَطةى ئةم بابةتةوة دةتوانيَت بةشيَوةيةكى زانستييانة و ئةكادميييانة ئاطادارى ئةو طةشة و طؤرانة ميَذووييانةبيَت كة بةسةر وشة و
ليَكسيمةكانى زمانةكةى داهاتووة بة دريَذيى ميَذوو

تيَطةيشتين ضةمكي سةرةكي كؤرسةكة:
ضةمكي ليكسيكؤلؤجي لةوةداية كة قوتابي بتواني بةشيوةيةكى ئةكادمييانة و زانستانة شارةزايي دةربارةى ليَكسيمةجياجياكانى زمانى بيت ،

بنةما و ثريؤزي كؤرسةكة:

هةربابةتيك لةبابةتةكاني كؤرس طرنطي و تايبةمتةندى خوى هةية وة ثريؤزى ئةو بابةتةش لةوةداية كة قوتابي رينمووي دةكا كة ضؤن شارةزايي دةربارةى

ميذوو طةشة و طؤران و ثةهلاويشتةكاني زمانةكةى بيت لةثال ئةوةشدا شانازى بة سةروةرييةكانةى بكات.

زانيين تةواو بة اليةنة طرنطيةكاني بابةتةكة:

ثيويستة قوتابي ئاشنابكريَت بةهةموو اليةن و جومطة سةرةكييةكاني بابةتي ليَكسيكؤلؤجي بةطشيت و وردةكارييةكانى زمانى كوردى بةتايبةتي بؤ ئةوةى زياتر
بتوانى سود لةبابةتةكة وةربطريَ

زانني و تيَطةيشتين ثيَويست بؤ دابينكردني هةلي كار :
لةطةل ئةوةى بابةتةكة تايبةتة بةوةى كة قوتابي لةدوارؤذدا ئامادةبكةى بؤ وانةبيَذى بةالَم لةهةمان كاتدا دةتوانى هةندى اليةنى كردةكة ببةستيتةوة بة
ذيانى كومةلطا و سودبينينى لةدواى تةواوكردنى خويندنى بؤئةوةى بتوانىَ لةريَطةيةوة هةلي كار بؤخؤي دةستةبةربكات

ئاماجنةكانى بابةت:
* بؤ شارةزا كردنى قوتابى لة سةروةرييةكانى ميللةتةكةى و ئاشنابوون بة ليَكسيم و زاراوةكانى زمانةكةى .
* تيَطةيشتنى قوتابى لة بوارة جياجياكان ،كة زمان وةكو ضةتريَك لةذيَر سيَبةرى خؤيدا كؤيكردونةتةوة..
* ئاراستةكردنى قوتابي بةشيَوةيةك كةزياتر و ضاكرت ئاطادار بيَت لةو تويَذينةوةو ليَكؤلَينةوانةى كة وةكو ئةرشيفيَك رابردووى نةتةوةكةمان ثيَكدةهيَنن و ئةو
ليَكؤلينةوة نويَيانةى كةدةربارى زماني كوردى لة ئيَستا و داهاتوودا دةكريَ.
* بؤ زياتر ئاشنابوون بة زمانى رةسةني خوي و وةرطرتن و داهيناني شيت تازةش وة طوجنانيان لةطةل زمانةكةى.
* ئامادةكردنى قوتابي و راهينانيان لةسةر كردة ثراكتيكييةكان تاكو بتوانن وانةبيذيكي سةركةوتووبن لةدوارؤذدا

سةرضاوةكانى بابةت
سةرضاوةى عةرةبي

سةرضاوةى كوردى
1

جةمال نةبةز( )8004وشةنامةيةكى ئيتمؤلؤذياى زمانى كوردى  ،ضاثي
يةكةم

جؤرج فندريس( )0591اللغة،ت .عبداحلميد الدواخلى ،حممد
القصاص ،كتبة اجنلو املصرية ،القاهرة.

2

ئةورِةمحانى حاجى مارف( )5957وشةى زمانى كوردى  ،بةغدا.

عباحلميد حسن( ،)0590االلفاظ اللغوية خصائصهاوانواعها.

1

4

حممد مةحوى( )8009زانستى هيَما ،هيَما ،واتاليَكدانةوة،بةرطى
يةكةم ،سليَمانى،

وفاء حممد كمال(،)0559؟ البنيةية فى اللسانيات  ،جملة عامل
الفكر ،جملد()62العدد ( ،)66كويت

8

عبدالواحيد موشري دزةيي( )8055ليَكسيكرلؤجى ،بةرطى يةطةم،

حممد على اخلولي( )0550معجم علم اللغة النظري(،انكليزى
/العربي)بريوت  ،لبنان .

نةسرين فةخري( )5948ليَكسيكؤلؤجيا ،ثةرةسةندنى ميَذووى واتاى
وشةو دةورى لةدةولَةمةندكردنى زماندا  ،طؤظاري رِؤشنبريي نوى،

ميشال زكريا( )0591االلسنية علم اللغة احلديث ،املبادئ و االعالم،
بريوت .

هةوليَر.
7

ذمارة( ،)508بةغدا.
 6ه.د.ويدسؤن( )8004سةرةتايةك بؤ زمانةوانى ،و.د.هؤشةنط فاروق،
ضاثي يةكةم ،ضاثخانةى خانيَ ،دهؤك.

ستيفن اوملان( )0192دورالكلمة فى اللغة ،ت،كمال حممد بشري،مكتبة
شباب ،بغداد.

خشتةى وانةكان
ناونيشانى بابةت

ذمارة

هةفتةكان

ثيَناسة و ضةمكى ليَكسيكؤلؤجى

هةفتةى يةكةم

8

ليَكسيكؤلؤجى وهاوسيَكانى

هةفتةى دووةم
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ليَكسيكؤلؤجى و زاراوةسازى

هةفتةى سيَيةم

8

ليَكسيكؤلؤجى و وشةسازى

هةفتةى ضوارةم

7

ليَكسيكؤلؤجى و فةرهةنطسازى

هةفتةى ثيَنجةم

6

بةشةكانى ليَكسيكؤلؤجى

هةفتةى شةشةم

5

ئيتمؤلؤجى

هةفتةى هةفتةم

4

واتاسازى

هةفتةى هةشتةم

9

ئيديةم

هةفتةى نؤيةم

50

ثةرةسةندنى فؤرم و واتاى وشة

هةفتةى دةيةم

55

رِيَطاكانى رِؤنانى ليَكسيك

هةفتةى يازدة

58

دارشنت

هةفتةى دوازدة

54

داتاشني

هةفتةى سيَزدة

58

ليَكدان

هةفتةى ضواردة
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57

ئاوةلَ واتا

هةفتةى ثازدة

56

زرِةرِيَذ

هةفتةى شازدة

55

وةرطيَرِان

هةفتةى حةظدة

54

وةرطرتن

هةفتةى هةذدة

59

كرتاندن و ليَكدانةوة

هةفتةى نؤزدة

80

ئةكرؤنيم

هةفتةى بيست

85

ثةرةسةندنى واتاى ليَكسيك

هةفتةى بيست و يةك

88

( دةست ،ضاو  ،دلَ)

هةفتةى بيست و دوو

84

طؤرِانى واتاى وشة

هةفتةى بيست و سيَ

88

تيورةكانى طؤرِانى  /تيوري سوككردنى ئةرك

هةفتةى بيست و ضوار

87

تيوري ضينكارى  /تيوري مارتنيت

86

تيوري ميَذووى و كؤمةالَيةتى /تيوري زمانى دايك

هةفتةى بيست و شةش

85

شيَوةكانى طؤرِانى واتا

هةفتةى بيست و حةوت

84

فراوانبوونى واتا

هةفتةى بيست و هةشت

89

تةسكبوونةوةى واتا

هةفتةى بيست و نؤ

40

طواستنةوةى واتا

هةفتةى سى

هةفتةى بيست و ثيَنج

3

