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زانكؤى سةالحةدين  /كؤليذى ثةروةردةى خممور
بةش :زماني كوردى
بابةتMorphology :
ثةرتوكي سالَ – 9
ناوى ماموستا :م.ي .بيان مالمحدامني
سالَى خويَندن٠٢٠٠-٠٢٠1 :

بهخشین
تیدڵنیاییجۆریومتمانه 

به 
رایه
ڕێوه 
به 


Directorate of Quality Assurance and Accreditation

Ministry of Higher Education and Scientific research

پەرتووکی کۆرس
Course Book
 .1ناوى كۆرس
 .2ناوى مامۆستاى بەر پرس

وشةسازى (علم الصرف )morphology -
م .ى.بيان مالمحدامني

 .3بەش /کۆلێژ

زماني كوردى /ثةروةردةى خممور
ئیمێلbayan.hamadameen@su.edu.krd :

 .5یەکەى خوێندن (بە سەعات) لە
هەفتەیەک

 9كاتذميَر بؤ  3طروث

 .6ژمارەی کارکردن

 24كاتذمري بؤ يةك مانك

 .7کۆدی کۆرس
 .8پرۆفایەلی مامۆستا

https://sites.google.com/a/su.edu.krd/bayan-m-hamadameen

 .9وشە سەرەکیەکان

وشة و مؤرفيم ،بريدؤزةكاني سةرهةلَداني مؤرفيم ،جؤرةكاني مؤرفيم

 .4پەیوەندی

 .11ناوەرۆکی گشتی کۆرس:
قوتابى لةسىَ سالَى رِابردوودا بة هةريةكة لة ئاستةكانى دةنطسازى ،بةشيَك لة رِيَزمان وةكو سةرةتايةك ئاشنابوو ،مؤرفؤلؤجيش
لةطةلَ رستةسازى ئاستى ريَزمان ثيَكدةهيَنن ،كة يةكيَكة لة ئاستةكانى زمان و ثةيوةندى بة هةموو ئاستةكانى ترى زمانةوة هةية.
طرنطيى مؤرفؤلؤجى لةوةداية كة ثةيوةندي لةطةلَ هةموو ئاستةكاني تري زماندا هةية و بةبيَ بونى وشة و مؤرفيم ئاخاوتن نايةتة
بةرهةم
مؤرفؤلؤجي بةثشت بةسنت بة تيؤرة جياجياكانى خؤى هةولَ دةدات ثةيوةندى نيَوان زمان و ئةو جيهانةى طوزارشتى ىلَ دةكات رِوون
بكاتةوة و تةنانةت ثةيوةندى نيَوان كةرةسةكانى خودى زمانيش خباتة رِوو .خويَندنى ئةم كؤرسة وا لة قوتابيان دةكات بة بنةما
سةرةكيةكان و ضوارضيَوةى طشتيى مؤرفؤلؤجي زمانى ئاشنا بيَت.
 .11ئاماجنةكاني كؤرس
ئاماجني ئةم كؤرسة:
 -1ئاشنابوونى قوتابيان بة ئاستى رِيَزمان بةتايبةت ئاسيت مؤرفؤلؤجي و طرنطى ئةم ئاستة لة ليَكؤلينةوة زمانةوانيةكاندا.
 -٠ئاشنابوون بة مؤرفيم و جؤرو ئةلؤمؤرفةجياوازةكاني  ،ثةيوةندي بة ئاستةكاني تري زمان
 .1٠ئةركةكاني قوتابي:
 ئامادةبووني قوتابي لة ثؤلدا لة كاتي دياريكراودا. ئةجنامدانى ئةو ضاالكيانةى كة داوايان ليَدةكريَ. .13ڕێگەی وانە ووتنەوه
 بةكارهيَناني داتاشؤ و ثاوةرثؤينت.. سوووةرطرتن لة تةختةي سثي.. بةكارهيَناني ثيَنوسي رِةنطاورِةنط..بهخشین
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 .11سيستةمي هةلَسةنطاندن
 تاقيكرنةوةى يةكةم تاقيكرنةوةى دووةم -تاقيكرنةوةى سيَيةم

٪٠٢
٪٠٢
٪٠٢

منرةى هةرسيَ تاقيكردنةوة كؤدةكريَ و دةخريَتة سةر منرةى ٪٠٤
 .11دةرئةجنامةكاني فيَربوون:
دواى تةواوكردنى ئةم كؤرسة قوتابى فيَرى ئةم خاآلنةى خوارةوة دةبىَ:
 -1مؤرفؤلؤجى ضيية؟ و جؤرةكانى كامانةن؟ و سنوورى مؤرفؤلؤجي تا كوىَ برِدةكات؟
 -٠ثةيوةندى مؤرفؤلؤجي بة ئاستةكانى ترى زمانةوانى و ثةيوةندى بة زانستةكانى ترةوة.
 -3مؤرفيم ضيية و ئةلؤمؤرفةكاني مؤرفيم ضؤن دةناسريتةوة؟
 -1ثةيوةندى مؤرفيم بة وشة و ليَكسيم
 -1بةشيَك لة تيؤرةكانى مؤرفيم
 -٦ناسينةوةى ئةو ثةيوةندية واتاييانةى كة لة نيَوان وشةكاندا هةية
 .1٦ليستى سةرضاوةكان
سةرضاوة بنةرِةتييةكان:
1ـ بريدؤزى مؤرفيم و هةنديَ اليةنى وشةسازى كوردى ،كةوسةرعةزيز ئةمحةد  ،نامةى ماستةر ،زانكؤى سةالحةديني.199٢ ،
٠ـمؤرفيمة ريَزمانييةكانى كار ،عبداللة حسيَن رسول ،نامةى دكتؤرا ،كؤليذى ثةروةردة ئينب روشد ،زانكؤى بةغدا.1991 ،
3ـ مؤرفؤلؤجى  ،حامت وليا حممد ،ضاثي يةكةم .٠٢19 ،
1ـ هاوبيَذى و فرةواتايى لةطريةك دا ،صباح رشيد قادر ،نامةى ماستةر ،ضاثخانةى زانكؤى سليَمانى.٠٢٢٢،
1ـ وشةسازى  ،يوسف شريف عزيز،بالَوكراوةكانى ئةكادميياي كوردى ،ضاثخانةى هاشم ،هخةوليَر .٠٢13 ،
سةرضاوة سودبةخشةكان:
1-Katamba.f.(1993), Morphology, Macmillan press, London.
2- Fattah, M, M. (1997), A generative grammar of Kurdish. Unpublished doctoral
dissertation, university of Amsterdam.
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ناوی مامۆستای وانەبێژ
م.ي .بيان مالمحدامني

 .17بابەتەکان

"  9كاتذمري لة هةفتةيةكدا"
هةفتةى يةكةم

مؤرفؤلؤجى  ،ثيَناسةى مؤرفؤلؤجى.

هةفتةى دووةم

ئاستةكانى زمان ،بنةماكانى وشة ومؤرفيم

هةفتةى سيَيةم

مؤرف و ثةيوةندى مؤرف بة مؤرفيمةوة

هةفتةى ضوارةم

مؤرفيم و مةرج و تايبةمتةندييةكانى

هةفتةى ثيَنجةم

ئةلؤمؤرف  /ثيَناسة و ناساندنى
مةرجةكانى ئةلؤمؤرف  /تايبةمتةندييةكانى ئةلؤمؤرف

هةفتةى شةشةم

جؤرةكانى ئةلؤمؤرف  /ثةيوةندى مؤرف و مؤرفيم لةبةرامبةركردنيان

هةفتةى حةوتةم
هةفتةى هةشتةم

تاقيكردنةوةى يةكةم

هةفتةى نؤيةم

جؤرةكانى مؤرفيم  /ئازاد  ،بةند

هةفتةى دةيةم و يازدةم

نوسةك  /طريةك  /بنكةى بةند

هةفتةى دوازدةم

ثؤلكردنى طريةكى وشةداريَذ /ثاشطرةكان

هةفتةى سيَزدةم

ثيَشطرةكان  /جوتطرةكان "كؤنفيكس

هةفتةى ضواردةم

ثةيوةندى وشةسازى بة ئاستةكانى تري زمان /فؤنؤلؤجى

هةفتةى ثازدة

مؤرفؤلؤجى و رستةسازى  /مؤرفؤلؤجى و واتاسازى

ثؤلي زمان بةثيَي جؤري مؤرفيم  /زمانة دابضراوةكان  /زمانة نوساوةكان هةفتةى شازدةم
زمانة تيكضرذاوةكان  /زمانة ئةركييةكان /زمانة ناوطرييةكان
تاقيكردنةوةى دووةم
وشة  /ثيَناسة و ناساندنى

هةفتةى حةظدةم
هةفتةى هةذدة

هةفتةى نؤزدةم

تايبةتييةكانى وشة  /جياوازى نيَوان وشة و مؤرفيم هةفتةى بيستةم و بيست و يةكةم
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ثؤل " كةتيطؤري"  /كةتيطؤري وشة

هةفتةى بيست و دوو

ثؤلة ريَزمانييةكان  /رِةط  /قةد  /بنج

هةفتةى بيست و سيَ

جؤرةكانى وشة لةروى رؤنانةوة

هةفتةى بيست و ضوار

ئامرازة ليَكدةرةكان لةرستةى ليَكدراودا

هةفتةى بيست و ثيَنج

بةشةكانى ئاخاوتن /ناو  /جيَناو
ئامراز  /كار  /جؤرةكانى كار

هةفتةى بيست و شةش
هةفتةى بيست و حةوت
هةفتةى بيست و هةشت

كار لةروى واتاوة  /بارطةيةن  /كردةيي
ضاالك  /كاري رةوشتى  /كاري دةرونى  /بار طةيةن و روداو طةيةن
تاقيكردنةوةى سيَيةم

هةفتةى بيست و نؤ
هةفتةى سي

 .11بابةتى ثراكتيكى (ئةطةر هةبيَت)

 .19تاقیکردنەوەکان
 .1دارشتن :لهمجۆرە تاقیکردنهوەیهپرسیارەکانزۆربهیبهوشهیوەکڕوونبکهوەچۆن...؟هۆکارەکانچی
بوون...؟بۆچی...؟چۆن...؟دەستپێدەکات .
 .2راست وچەوت :لهمجۆرەتاقیکردنهوەیهرستهیهکیکورتدەربارەیبابهتێکدەستهبهردەکرێتو پاشانقوتابیبه
ڕاستیانچهوتدادەنێت،دواترههڵهکهڕاستدەکاتهوە .
 .21تێبینی تر

 .21پێداچوونەوهی هاوه ڵ
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