ثرسيارةكاني بابةتي مؤرفؤلؤجي

1ـ بزانة خؤت خستؤتة ض كيَشةيةكةوة (.نوسةك دةربكة)
2ـ(مان ـــ نا ـــ ن ــــ ةوة)( ،ةكة ـــ م ــــ تان) (،رِ ـــ ن ـــ  ،ةوة ــــ يان) (.بؤ هةمووئةوانةى ناو كةوانةيةك ،ية ك منونة بهيَنةوة )
َيامن نة دةطرتةوة ،رِايان دةستيَنمةوة(.مؤرف بةرامبةر مؤرفيم بكة)
3ـ هةل
َكى نةجاتت بدا خودا
4ـ لةم بةحري فيتنةية بةل
داويَنى" ياخودا" بطرة ،بةردة "ناخودا( .مؤرفيمة بةندةكان دةربكة ،جؤرةكانيشيان دياربكة)
5ـ نة تو و نةهيض كةسيَكى ترم بؤ طرنطة(.رِةط دةربكة)
 6ـ كةتؤ غايب لةبةرضاوم دةبي ،ضم بيَ لةتؤ غايب
قيامةت حازري بةر ضاومة ،خؤمم لة خؤ غايب.
ـ وةالَمى ئةمانةى خوارةوة بدةرةوة
1ـ نوسةك و طريةك دةربكة لةطةل دياريكردنى جؤرةكانيان؟
2ـ كار دةربكة و جؤرةكانيشان دةستنيشان بكة ؟ ئةو كارانةى دةرت كردووة مؤرف بةرامبةر بةمؤرفيم بكة؟
 7ـ مؤرفيمة بةندةكان ضؤن هيَز وةردةطرن؟ شيوازى وةرطرتنى هيَزةكانيان ضؤنة؟
8ـ هةريةك لةدياردة زمانييةكانى مؤرفؤفؤنيم و مؤرفؤسينتاكس ثةيوةنديطةليَكن لةطةل مؤرفؤلؤجيدا؟ئةمة خبة رِوو؟
9ـ زمانى كوردى ناوطري نية؟ ضؤن؟
11ـ باسي ثؤلكردنى زمان بةثيَي مؤرفيم بكة؟ بة ثوختى و بةمنونةوة ؟
11ـ نوسةك لةرِووى لكاندنةوة ضؤنة؟
12ـ ئةلؤمؤرف ضية؟ جؤرةكانى ضني؟ باسيان بكة؟
َمةكةت بةمنونة خبةرة رِوو؟
13ـ ئايا مؤرفيمي"مردن" دةتوانيَ هةر ثينج فرةيزة فةرهةنطيةكة دروست بكات؟ ضؤن؟وةال
14ـ ئةو كضةبوو كةواى نةخشاند ( نةخشاند ضيية)
َت ثيَ نةدام  (.كارةكة دةربكة و جؤرةكةشي دياربكة)
15ـ خراثت كرد كة هةوال
11ـ وتى قةت وا مةية من واوة هةر ديَم
( ئةم ثيَكهاتةية لةضةند مؤرفيم ثيَكهاتووة و جؤرى مؤرفيمةكةش دياربكة)
نةهات ئةو وا قةت و من واوة هةر ضووم
17ـ ديارة ،كة نازانيت ( (.ة) ضيية)
18ـ هةستم بةوةكرد كة كضةكة خةريكى نازكردنة ( .كارةكة دةربكة و جؤرةكةشي دياربكة)
19ـ تامةزرؤى سازانني،ضونكة سازامنان نةبينيوة ( مؤرفيمى سازان شيبكةرةوة)
َنى ئةو ديو دةهات ( .نوسةكةكان دةربكة و جؤرةكانيشى بنوسة)
21ـ هةر لةنيوة شةودا هةستم بةو دةنطةدةنطةكرد ،كة لةكؤال
21ـ شوكر لةفكرم ناضي ئةطةرضي لةفكرت ضووم(.ئامراز دةربكة و جؤرةكةشي خبةرِوو)
22ـ شةوباش (.ثيَكهاتةيةكى مؤرفؤسينتاكسيية؟ ضؤن ؟ رِونى بكةرةوة)
23ـ كةتيطؤري كار ضية؟ تةنيا بيانذميَرة؟
24ـ " ذني ثري " و "ثريةذن"ضؤن بةراورد دةكةيت ؟ كامةيان لةرِوى مؤرفؤلؤجييةوة ثةسةند ترة ؟
َةكةى دةسوتاند ( كاري رِستةكة دةربكة لةطةلَ دياريكردنى جؤرةكةى)
25ـ نةهةسيت هةية نةويذدان دةنا ضؤن وادةسيت منال
رايان ناطرمةوة  ( .مؤرف بةرامبةر مؤرفيم بكة)
21ـ دةرؤيشتمةوة ،
27ـ يان كوردستان يان نةمان  ( .ئامراز دةربكة و جؤرةكةي دةستنيشان بكة)
َي بةجةنط ( .ئامراز دةربكة و جؤرةكةي دةستنيشان بكة)
َوى تةنط نة مال
28ـ نة ث َيال
َكو ناويشيم نةبيستووة ( .ئامراز دةربكة و جؤرةكةي دةستنيشان بكة)
29ـ نةك نايناسم بةل
31ـ لةضاوطي "خزين" هةردوو كاري مؤرفؤسينتاكسي لة كاتي رابردوو و رانةبردوو دروست بكة ؟
31ـ دةتان نيَرم  ،راتان ناطرم ( لةرووى مؤرفؤلؤجييةوة شيبكةوة)
32ـ نووستين هةتاو لةناو سيبةر حةزى زيندووبوونةوةية (.كاري رستةكة دةربكة)

