ثرسيارةكاني بابةتي ليكسيكؤلؤجي

1ـ وشةيي نويَباو لةئةجنامى دووهؤكار دروستدةبيَ . ......................... ، .................
2ـ تةسكبونةوةى واتا سنوريَكى ........................
َم واتاكانيان لةبنجةوة لةيةك نزيكن و بةيةك وشة لةفةرهةنطدا دةنوسريَن.
3ـ  ..........وشةيةكة زياتر لةواتايةكى هةية ،بةال
4ـ داهيَنان لةئاستى رِستةسازيدا بريتني لة . ......... ،....... ،.......
5ـ ثةيوةندى واتايي نيَوان ليَكسيمةكان بةثةيوةندى  ...........ناسراوة .
6ـ زؤربةى زمانةوانةكان لةطةلَ ئةوةدان هاوواتايي تةواو لةزماندا نيية.
7ـ دةوروبةر باشرتين رِيَطاية بؤتيَطةيشنت لةواتاي دروستى وشة.
 8ـ داثؤشني ثةيوةندييةكى واتايية لةتايبةتةوة بؤطشت هاوواتاية و لةطشتةوة بؤتايبةت دذواتاية.
9ـ وشةى خواسرتاو دةبيَت ضةند تايبةتيةكى تيَدابيَت ،ئةو تايبةتيانة ضني؟
 11هاوبيَذى لة فرةواتايي جياوازة.
11ـ شيَوةكانى طؤرِانى واتاضني؟ بةكورتى و بةثوختى باسي يةكيَكيان بكة؟
12ـ طةشةى واتايي لةئيديةمدا ضيية؟ بةكورتى باسيشيان بكة؟
نيشانةى رِاست يان ضةوت دابينَ و هةلَةكانيش رِاستبكةرةوة؟ (  11منرة)
َيةتيةكان بؤطؤرِانى
 13زيندوكردنةوةى وشةكؤنةكانى زمان وبةكارهيَنانيان بؤناونانى دياردةنويَيةكان يةكيَكن لةهؤكارةكؤمةال
واتا.
14ـ تةسكبونةوةى واتا كاتيَك رِوودةدات ،كة هةردو واتاكة بةرامبةر و يةكسان بوةسنت.
 15مانطةكانى سالَ و رِؤذةكانى هةفتة جؤريَك لةدذواتايي لةنيَوان خؤياندا دروستدةكةن.
َيةتى) ئةو هؤكارة بيَمةبةستانةن ،كة دةبنةهؤي طؤرِينى واتاى
 11ميليَت ثيَيواية هؤكارةكانى (زمانى و ميَذووى و كؤمةال
ليَكسيم.
 17ئةطةر الدان لةزماندا بةهيَزبوو ئةواكاريطةرييةكةى الوازتر دةبيَت.
 11ـ وشة داثؤشةر و ثؤلي واتايي ئةم ليَكسيمانةى خوارةوة دياربكة؟ ( 11منرة)
َت ،رِؤندك ،ضاو)
( فيَنك  ،زمان دريَذ  ،رِؤذهةال
 11ـ ئةم وشة كوردييانةى خوارةوة بطةرِيَنةوة سةر ئةصل و بنضينةى ئةو زمانانةى  ،كة ليَوةى هاتون ؟ ( 11منرة)
(ياقووت ،طةراج  ،وةرزش ،كليل ،مةزهةب )
01ـ ليَكسيم ( )Lexemeضيية؟ ضؤن لةوشة جيايي دةكةيتةوة؟ ئةوزانستةى كة ديراسةى ليَكسيم دةكات ضيية؟
َم بدةرةوة؟
21ـ جياوازى نيَوان فرةواتا وهاوبيَذ ضيية لةزماندا؟ بةمنونةى ثيَويست وةال
 00ـ لةم وشانةى خوارةوة وشةداثؤشةر و وشةداثؤشراو لةيةكرتي جيابكةرةوة ،دواى جياكردنةوةيان منونةيةكيان بؤبهيَنةرةوة؟
( نازناز ،ئازار ،رِووةك  ،سةر ،ثةز)
 23ـ واتاي بةرامبةري ئةم وشانةى خوارةوة دياربكة؟ دواتر ثؤلةواتاييةكان بنوسة؟
( تؤث  ،شري ،ئةسرين ،مردن ،مانط )
 24ئةم وشةكوردييانة بطةرِيَنةوة سةر ئةصل و بنضينةى ئةو زمانانةى ،كة ليَوةى هاتوون؟
( كةنالَ ،ئاقار ،ئةنقةست ،عةتر ،دينار ،دراو)
22ـ لةروى ئيتمؤلؤجييةوة ئةم ليكسيمانة بطةريَنةوة سةر ئةصل و نةذادى خؤي ؟( جلخواز ،دؤز ،قةنداغ ،ئةتلةس ،رةبةن)
23ـ جياوازى ضيية لةنيَوان بةش لةطشت لةطةلَ داثؤشني؟ بةمنونةوة وةالم بدةرةوة؟
 24ـ شيَوة رِؤنانى ئةم ليَكسيمانةى خبةرةوةرِوو؟ لةطةلَ ئاماذةدان بةرِيَطاي رِؤناندنةكةى (.ثيَكةنني ،ئاطرنانةوة ،دةستنويَذ،
دةشتةكى ،كاروان )

