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  . بەش/ کۆلێژ3 بنەڕەتى/بەشى زمانى كوردىپەروەردەى 
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  . یەکەى خوێندن لە هەفتەیەک5 3تیۆری: 
  . ژمارەی کارکردن٦ (كاتژمير3لەهەفتەيەك)

  کۆرس . کۆدی7 نيمانە
 ىڵزمانى كوردى سا شىەب-ەردەروەپ ژىیلۆ/كنیددەالحەس ىۆزانك رچووىەد

(٢٠٠٧-٢٠٠٦)ندنىێخو   

 ەل ەرگرتووەو رىەماست ىەوانامڕب شەو ب ژیلۆك مانەهە( ل٢3/٢/٢٠١٢) ەل
 .ەزراوەدام ستاۆمام كەو تىەڕەبن ىەردەروەپ ژىیلۆك ەل ٢٠١٢/8/8

 . پرۆفایلی مامۆستا٨
 
 
 

 

  .وشەسەرەكييەكان٩ لێكسيكۆلۆجى،لێكسيم، وشە، فەرهەنگ، فەرهەنگى مێشك
  ناوەرۆکی گشتی کۆرس :. 10
يەكێكە لەو بابەتە گرنگانەى، كە قوتابى بەشى زمانى كوردى پێويستە زانيارى تەواوى لەبارەيەوە هەبێ، بۆئەوەى شارەزاييەكى  وشەسازى 

  رۆنانى وشەكانى زمان بەگشتى و وشەى زمانى كوردى بەتايبەتى. باش پەيدا بكات دەربارەى

 

  . ئامانجەکانی کۆرس:11
بە وشە و بەقوتابييان و باسكردنى ئەو بابەتانەيە، كە پەيوەستن  وشەسازييەئامانج لەخوێندنى ئەم پرۆگرامە ناساندنى بابەتى  

بابەتە و ئاشناكردنى قوتابييان بەچەمك و دەربڕاوەكانى پەيوەست بەم  دەستەواژەكانى زمان بەگشتى وشەكانى زمانى كوردى بەتايبەتى
 بۆئەوەى قوتابى ئاشنايەتى لەگەڵ ئەو بابەتانە پەيدا بكات كە پەيوەستن بە وشە و مۆرفيمەكانى زمانەكەى.

 

 . ئەرکەکانی قوتابی:12
بابەتى لەبەر دەستدابوو، كە لە اليەن مامۆستاوە پێيان خۆئامادەكردنى قوتابييان لەهەر وانەيەكدا وەك ئەركێكى سەرشانيان بەخوێندنەوەى 

ستكردنى بازنەى گفتوگۆ لەناو پۆلدا و گۆرينەوەى وخوێندنەوەى سەرچاوەيترى تايبەتەت بە تەوەرەكانى بابەتەكە بەمەبەستى دردەدرێت 
دەبێ قوتابييان هەوڵ بدەن لە نەهاتن ند بن، ەەكانيان تاوەكو وانەيەكى پر لە چاالكى بەرێوەبچێت زۆرترين قوتابييان تێيدا سودمراوبۆچون

و لەگەل راڤەو شيكردنەوەى  و بەشێوەيەكى رێكو پێك ئامادەى وانەكان بن ئەو سەرچاوانەى كە گرنگ و پێويستن بيانخوێننەوە دوربكەونەوە
 .يارى قوتابييان گفتووگۆكان تێبينييەكان لەالى خۆيان تۆماربكەن مامۆستا و پرس
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   :وهوتنهی وانهاڕێگ. 13
 بۆ گەيشتن بە ئامانجى بابەتەكە چەندين رێگاو شێوازى جۆراوجۆر پەيڕەو دەكرێت، وەك:   

 رێگاى ئامادەكارى)طريقة المحاضرة(:
 تايبەت پشتى پێدەبەسترێت.ئەم رێگايە بۆ رونكردنەوەى چەمك و پێناسەكانى 

 
 رێگاى گفتوگۆ)طريقة المناقشة(: 

ا لەنێوان مامۆسەەتا ڕوەى نموونەى زياتر لەاليەن قوتابييان و ئاڵوگۆركردنى بيروەئەم رێگايەش بۆ گفتوگۆكردن لەسەەەر بابەتەكە و هێنان   
 و قوتابى بەكاردێت. 

 
 رێگاى پرسينەوە)طريقة االستجواب(:  

 نيابوون لەوەى تاچەند ئامانجەكان بەديهاتووە.ڵێ بۆ پرسياركردن لەقوتابييان بۆ دئەم رێگايە بەكارد
سەرچاوەەبێگومان بەكارهێنانى هەريەك لەم رێگايانەش ب شتى بابەتەكە و بوونى  سرو شێوازى وانەوتنەوەكە و  ستى  گوێرەى  و هۆكارى پێوي

 لەبەر دەستدابوو دەگۆڕێت.
 

 

 :نگاندنڵسهسیستەمی هه. 1٤
( نمرەى لەسەر دەبێت، تاقيكردنەوەيەكيش لە كۆتايى كۆرس ٤0ئەنجامبدەن، كە ) 12پێويستە قوتابى تاقيكردنەوەيەك لە مانگى 

 (نمرەى لەسەر دەبێت.٦0و ) ىئەنجامدەدر
 
 
 پرۆگرامى بابەتى وشەسازى:-15

 *ئاستەكانى شيكردنەوەى زمان هەفتەى يەكەم
 چەند راستە.*وەرگێڕانى مۆرفۆلۆجى بە وشەسازى تا 

 
*وشەسازى چيە و چى دەگرێتەوە)پێناسەى وشەسازى و ئەو  هەفتەى دووەم

 زانستانەى دەيانگرێتە خۆ(
 *ئەركى وشەسازى

 *پەيوەندى زانستى وشەسازى بە زانستەكانيترى زمانەوانى  هەفتەى سێيەم
 *لێكسيكۆلۆجى و لێكسيم و لێكسيكۆن هەفتەى چوارەم

 و جۆرەكانيترى فەرهەنگ()دەربارەى فەرهەنگى مێشك 
 *پێناسەى وشە و گير و گرفتەكانى هەفتەى پێنجەم
 *جۆرەكانى وشە لە رووى پێكهاتنەوە  هەفتەى شەشەم

 



 تاقيكردنەوەى نيوەى يەكەم  هەفتەى حەفتەم
 *دەربارەى پێكهاتى وشەيى بەشە ئاخاوتنەكان مشتههههەفتەى 
 بەگشتى و زمانى كوردى بەتايبەتى*جۆرەكانى وشە لەزمان  منۆیههەفتەى 
 *رێگاكانى دروستكردنى وشە  میهدههەفتەى 
 تاقيكردنەوەى كۆتايى ساڵ میازدههەفتەى 

 
 

كانەییتهڕبنە رچاوهسە :١٦ 

كوردى یاریزان ۆڕیى ك(، چاپخانە١9٧٧)دایكورد یزمان لە نانڕۆمارف، وشە یحاج حمانىهڕوـ ئە١  

.رێولە، ه٢٠١٢زمانى كوردى، سازىەر،وشیمش دیعبدالواح -٢  

ى روون(  ، چاپخانە٢٠٠٦كوردى) یجۆلۆرفۆم یكێنەیند ال,چە دیشباح رهمحمد معروف فتاح , سە-3   

٢٠١١ر،ێولە،هەوانێپ سازىەمسعود محمد،زاراو-4  

مانىێ(, سل٢٠١٠كوردى( ) ىیژۆلۆفۆڕ)مكانكهاتەێپ كداچوونىەیو بە ىیژۆلۆفۆڕ, مىیحودى مەمەمحە -5  

.الشباب، قاهره مكتبە ر،ی، ت: كمال محمد بشاللغە یف اولمان، دور الكلمە فنیست -٦  

8- Scalise, S. Generative Morphology(1984), Foris Publication, Dordrecht: Holand. 

 

ستدابووردهبەلە ىیستیوێپ ىرچاوهسە : 

 اتریز شتنىەیگێت ەل انیباشتركردن ۆبدات ، ب انیتارمەیوا تر كە كىەیرچاوهر سەدواى هەبە انڕگە ۆ، ب تێقوتابى هانبدر ستەیوێپ

كانەوان ەل . 

داناننمره-١٧  

 ،كەژانەۆر كىاڵى چاأل نمرهگەلە ۆخ گَرتەى قوتابى دهى مانگانەنمره ن كەنجامبدهئە كەیوهكردنەیتاق رخوازانێف ستەیوێپ

)  ڵگە و لە تێبر دهسەى لە( نمره ٦٠،  ) تێدرنجام دهئە ڵسا یتاۆك لە شیتریكەیوهكردنەیپَكَدنَت، تاق رسەۆو كى ئەنمره%4٠

وهتەێكردهۆك ششداۆك یكە( نمره 4٠  . 

 

یقوتاب یئاگاداربوون بكات بە ستیوێرهاتوو  پگەئە كێر كاتهە لە تێبكر یانكارۆڕگ تێتوانرده یگشت یكەیوهێش: بەینیبێت   

  نييە. بابەتی پراکتیک )ئەگەر هەبێت(  : 1٨ 



کانەوەکردنیتاق .19  : 

ەبك ەتەباب مەباس ل كێرێد ندەچە.     پ/ بەوەبكڕپ ەانییشاۆب مە.    پ/ ئەبك ەمانەئ ىەناسیێ: پپ .   

ەوەنێب ەمانەئ ۆب ەپ/نموون  ەكاربكیش ەمانە.  پ/ئەوەروونبك ەمەئ كێرێد ندەچەپ/ ب ەبك انیكێكیە یو باس ەرێ/ بژمپ  

 

 

 


