
Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation خشینبهری و متمانهۆنیایی جڵتی درایه بهوه ڕێ به   

 

 

 

 ددین الحه ه زانكۆ: س

 رده روه په كۆلێژ:  

 مانى كوردى ز :  ش ە ب

 د. هشار صابر عثمان ناوى مامۆستا:  

   زمانی فارسی بابەت : 

 کۆرسی یەکەم   -قۆناغ: سێیەم 

 ٢٠٢٣-٢٠٢٢ساڵى خوێندن:  

 

 

 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation خشینبهری و متمانهۆنیایی جڵتی درایه بهوه ڕێ به   

 

 

 

 پەرتووکی کۆرس 
Course Book 

 رس ى كۆ . ناو 1 یەکەمکۆرسی 

   ى ستا ۆ مام   ى ناو   . 2 هشار صابر عثمان 
 پرس ر  ە ب     

 کۆلێژ ش/  ە . ب 3 کۆلێژی پەروەردە/ بەشی زمانی کوردی 
  heshar.othman@su.edu.krd     :ئیمێل

 ٠٧٥٠٤٧٢٨٠٤٣       (:بەپێی ئارەزوو) ژمارەی تەلەفۆن
 پەیوەندی .  4
 

 2: یتیۆر
   : پراکتیک

بە  )   یەکەى خوێندن .  5
 سەعات( لە هەفتەیەک 

پرسیاری قوتابیان تایبەت بە وانەکە بە  کاتژمێر بۆ وەاڵمدانەوەی    ٣لە هەفتەیەکدا نزیکەی     
کات   ئەم  گشتی.  بە  فارسی  زمانی  و  تایبەتی  بە  وانەکە  بە  پەیوەندیدار  بابەتی  و  گشتی 
پێی خواستی   بە  بەڵکو  نییە،  دیاریکراوی  کاتژمێری  و  دەبێت  زیاتر  کات  هەندێ  لە  بەخشینە 

 پێویست بوونی بابەتەکەیە. قوتابی و 

 ژمارەی کارکردن .  6

 کۆدی کۆرس .  7 
زانکۆی       زمان/  کۆلێژی  فارسی/  زمانی  بەشی  لەسەر  دووەم  پلەی  بە  دەرچوو 

لە ساڵی   و  ئەدەبی    ٢٠١١سەالحەددین.  و  بواری زمان  لە  ماستەر کرد  بە خوێندنی  دەستم 
بواری   لە  تاران/  زانکۆی  ئێران/  واڵتی  لە  ساڵی  فارسی  لە  فارسی.  ئەدەبی  و    ٢٠١٣زمان 

و خولی    خوێندنی ماستەرم بە کۆتا هێنا. هەر لە هەمان ساڵ یەکسانکردنی بڕوانامەکەم بۆکرا 
ڕێگاکانی وانە وتنەوەی تایبەت بە مامۆستایانی زانکۆ و سمێناری تایبەت بە نازناوی زانسیتم  

ام لە هەمان زانکۆ دەستپێکرد و  یەکەم کۆرسی خوێندنی دکتۆر  ٢٠١٤ی  ١ئەنجامدا. لە مانگی  
ز  ٢٠١٩ساڵی   هەمان  لە  دکتۆراکەشم  -انکۆ بڕوانامەکەم  تێزی  و  دەستهێنا  بە  تاران  زانکۆی 

   بەراورد( لە نێوان ئەدەبی هاوچەرخی کوردی و فارسی ئەنجامدا-لەسەر )رەوانبێژی

 لی مامۆستا پرۆفای .  8
 
 
 
 
 

 وشە سەرەکیەکان .  9 بەراورد  /فارسی )مۆرفۆلۆجی /سینتاکس( نی ئەدەب/ گفتوگۆ/ وەرگێڕان/ ڕێزما زمان/ 
 : ناوەرۆکی گشتی کۆرس .  10
و       فێربوون  و  ناساندن  بۆ  گرنگە  و  سەرەکی  ڕێگایەکی  کە  دەردەکەوێت  دا  لەوە  کۆرسە  ئەم  خوێندنی  گرنگی 

ئاشنابوون بە زمان و ئەدەبی فارسی و لە ڕێگەی زمان و ئەدەبی فارسی بتوانرێت خزمەت بە زمان و ئەدەبی کوردی  
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لەوەدا سەرچاوەی گرتووە کە  ئەم خاڵە  هەمیشە کاریگەربوون و کاریگەری وەرگرتن    بکرێت. ڕوونکردنەوەی زیاتری 
بوونی هەبووە لە نێوان زمان و ئەدەب و کلتورە جیاوازەکانی دنیا، بێگومان لە نێوان زمان و ئەدەبی فارسی و کوردی  

لە نێوان  یبە شێوەیەکی بەرفراوانتر بەد دەکرێت بە هۆی ئەو پێشینە مێژوویی و کلتوری و زمانەوانی و ئەدەبیەی کە 
 کورد و نەتەوە ئێرانیەکان بە تایبەت فارس، هەیە. 

و            توێژەران  و  داگیرکردووە  فراوانی  پانتاییەکی  ئەمڕۆدا  جیهانی  لە  کە  بەراورد(  )ئەدەبی  بابەتی  تر  الیەکی  لە 
د دەدەن  لێکۆلەرەوان لە زانکۆکان و سەنتەرەکانی تری توێژینەوەی ئەکادیمی گرنگییەکی یەکجار زۆر بە بابەتی بەراور

هە و  لە  زمانێک  لە  زانینی زیاتر  لە  بریتی  بەراورد،  لە  پایەی سەرەکی  بێگومان  کلتور؛  و  ئەدەب  رسێ الیەنی زمان و 
پێویستی بە ئاشنایەتییەکی تەواو هەیە لە زمان و ئەدەب و کلتور و الیەنەکانی تری زانستی مرۆڤایەتی الی نەتەوەکەی  

 کانی.اکۆکەتر و تیشک خستنە سەر خاڵە هاوبەش و ن
نەهاتووی         بن  لە  لەوەدایە کە سەرمایەیەکی  ئەدەبی کوردی  و  بۆ زمان  فارسی  ئەدەبی  و  تری زمان  گرنگییەگی 

زمان و کلتور و ئەدەبی کورد لە زمان و ئەدەبی فارسی رەنگی داوەتەوە؛ بە واتایەکی تر بەشێکی زۆر لە شاعیران و  
ە درێژایی مێژوو، بە زمانی فارسی گەوهەری خامەکانیان داڕشتوە، ئەمەش  نووسەران و کەسایەتییە نوخبەکانی کورد ب

پێویستییەکی تری فێربوونی زمانی فارسییە بەو مەبەستەی بەرهەمە لە دەست چووەکانمان بناسین و هەوڵی دووبارە  
بنیادنەر لە ئەدەبی    گێڕانەوەی بدەین. لە الیەکی تر بەشێکی یەکجا زۆر لە زاراوەی ئەدەبی و ناوەڕۆکی پەروەردەیی و 

 فارسی بەدیدەکرێت کە هەر تاک و نەتەوەیەک دەتوانێت سوودیان لێ ببینێت. 
خوێندنەوەی شیعر و هەست    لە الیەنی شیعر دەتوانین تیشک بخەینە سەر ئەو خاڵەی کە بەشی سەرەکی چێژی       

وەرگێڕان لەدەست دەچێت، بۆیە زانینی ئەو  کردن بە توانا و لێهاتووی شاعیر و هێزی ووشە و کاریگەرییە وە هەیە؛ بە  
دۆستان بێ بەش نەبن لەو چێژ و بەهایەی  زمانەی کە شیعرەکەی پێ نووسراوە، وا دەکات خوێنەر و لێکۆلەر و ئەدەب

 کە لە شیعردا بوونی هەیە. 
ئاشک       دنیا، رووبەرووی سەدان ووشە و دەستەواژەی  بدەینە هەر زمانێکی زیندووی  رای هاوبەش  ئەگەر سەرنج 

زمانی   بە  ناگەیەنێت  زیان  تەنها  نەک  تر  زمانی  زانینی  و  ئاشنابوون  بۆیە  جۆراوجۆرەکان؛  زمانە  نێوان  لە  دەکەوێت 
نەتەوەکەمان بەڵکو دەتوانرێت سوودی لێ وەربگیرێت بەشێوەی راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ. لە الیەکی تر دەرگایەکە بۆ  

 -بە نموونە زمانی فارسی -اوەکانی زمانی بێگانەکرانەوەی هزریمان بەرەو خاڵ و هێما شار
بەرهەمی        ڕێگەیەوە دەتوانرێت  لە  کە  وەرگێڕانە  بابەتی  بکرێت،  پێ  ئاماژەی  دەزانرێت  پێویست  بە  کە  دوایین خاڵ 

شاعیر و نووسەرانی فارسی زمان، وەربگێڕدرێتە سەر زمانی کوردی و دەوڵەمەندی کلتوری و ئەدەبی و زمانەوانی،  
 امەکەی بێت. ئەنج
          
 :   ئامانجەکانی کۆرس .  11
فارسی   -١ زمانی  بە  کە  ئەدەبیانەی  بەرهەمە  لەو  بەسوودەکان  وانە  لە ڕێگای  رەفتاری  کلتوری و  پەرەپێدانی 

بەها جوانە مەعنەویەکان   بە  گرنگیدان  پێگەیاندنی کەسایەتی و  لە  نوسراون؛ کە بە شێوەیەکی گشتی گوزارش 
 دەدات. 

چەق  -٢ لە  ڕزگاربوون  و  کلتورێک  لە  زیاتر  ئاشایی  بە  قوتابیان  ڕەنگی  بەرچاوڕوونی  و  کلتوری  بەستوویی 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation خشینبهری و متمانهۆنیایی جڵتی درایه بهوه ڕێ به   

 

 ناوچەیی و سەرەتایەکی هەنگاونان بەرەو جیهانی بوونی کلتوری و بەرفراوان بوونی زانیاری.
 فارسی. و وەرگێڕان لە نێوان زمانی کوردی و کارکردن لە الیەنی زمانەوانی و ئەدەبی بەراورد -٣
لەبەرئەوەی کاری قوتابیانی بەشی کوردی کۆلێژی پەروەردە وانەبێژییە لە قوتابخانەکان، دەکرێت لە الیەنی   -٤

زمانەکان  فارسی  کلتوری  و  زمان  لە  قوتابی،  لەگەڵ  هەڵسوکەوت  چۆنیەتی  و  وانەوتنەوە  تەکنیکی  و  شێوازی 
و  وەرب تاکێک  هەر  کە  بنەمایەی  ئەو  لەسەر  لە گیرێت  و  بێت  خۆی  تایبەتمەندی  خاوەنی  دەکرێت  نەتەوەیەک 

 تایبەتمەندی نەتەوەکانی تر و خاوەنی زمانەکانی تری جیابکاتەوە. 
وکوڕی و گرفتانەی کە  دەکرێت زمانی فارسی بەشێک بێت لە کلیل و ڕێگاچارەی هەندێ لەو کێشە و کەم   -٥

 ڕووبەڕووی زمان و ئەدەب دەبێتەوە لە الیەنە جیاوازەکان.
بابەتێکی تر دەروونییە، ئەویش بریتییە لەوەی کە لە دنیای ئەمڕۆدا جێگە و پێگەی مرۆڤەکان بەستراوەتەوە    -٦

 بەوەی کە لە هەگبەی دا هەیە، یەکێک لەوانە زانینی زمانێکی بێگانەیە. 
 ەوە. ڕێگاکانی وانەوتن ئاشناکردنی قوتابیان بە سەرچاوەی زمانی فارسی لە الیەنی زمان و ئەدەب و -٧
 

 : ئەرکەکانی قوتابی .  12
دەبێت        بۆیە  فێرخوازانە.  و  قوتابی  بوونی  فێرکردن،  بە  تایبەت  تری  دامەزراوەیەکی  هەر  و  زانکۆ  بوونی  لە  ئامانج 

ئەو  ئەرک و کارەکانی قوتابی دیاری بکرێت و کۆرس بووکی  نوێی خوێندن  لەگەڵ دەستپێکی هەر کۆرس و ساڵێکی 
 گوزەر دەکات.   وانەیەی پێ بدرێت کە لە ماوەی ئەو ساڵە یان کۆرسەدا لەگەڵی

کە       بابەتانەی  ئەو  و  وەرگێڕان  و  گفتوگۆکردن  و  خوێندنەوە  لە  دەبێت  بریتی  فارسی  وانەی  لە  قوتابی  ئەرکی 
بیزانێت.  پێویستە  خوێندنیدا  ساڵی  لەماوەی  ئەدەب  و  زمان  فێربوونی  بە  شیعرو    پەیوەستن  ئەو  ئەو  تر  الیەکی  لە 

دی و فارسی، بە شێوەی بەراورد باس دەکرێت، پێویستە لەسەر قوتابی بە  بابەتانەی کە هاوبەشن لە نیوان ئەدەبی کور
 پێویست ئاشنا بێت پێیان و بتوانێت کاری بەراورد ئەنجام بدات.  رادەی

سەرجەم ئەو دەقانەی کە بە زمانی فارسی دەخوێنرێن، پێویستە قوتابی بتوانێت بە دروستی بیانخوێنێتەوە و وەریان       
 کوردی. بگێڕێتە سەر زمانی 

      
 

 : وه ووتنه   ی وانه ڕێگه     . 13
 گفتوگۆ  -١        
 خوێندنەوە و وەرگێڕان -٢        
 کردنی دەقڕێزمان لە هەر دوو الیەنی تیۆری و پراکتیکی و شیتەڵ -٣        
 بیستن، لەم ڕێگەیەوە قوتابی دەقی بیستراو دادەڕێژێت.  -٤        
 ڕاهێنان لەسەر سەرجەم الیەنەکان، خوێندنەوە، ڕێزمان، وەرگێڕان. -٥        
 شیعر و پەخشان و خوێندنەوە و ڕاڤەکردن. -٦        
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 کارکردنی بە گروپ -٧        
 ابیان بە زمانی فارسی و روونکردنەوەیان بە کوردی. سمیناری ئازاد و کراوە لە الیەن قوت -٨        

 : نگاندن ڵسه هه   سیستەمی .  14
 و دابەشکردنی بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:  قوتابی،  کۆرسی یەکەمی%(ی نمرەکان تایبەتە بە کۆششی ٤٠)   -١     
   سەرکاغەز )کتبی( دەبێت.تایبەتە بە تاقیکردنەوەی ناوەڕاستی کۆرس و بە شێوەی  %(ی نمرەکان ٣٠)  -أ     
 تایبەت دەبێت بە چااڵکی ناو پۆڵ و ئامادەبوون لە وانەکان. %(ی نمرەکان ١٠)  -ب     
       
 کۆرس. %(ی نمرەکان تایبەتە بە تاقیکردنەوەی کۆتایی ٦٠)  -٢      
 : کانی فێربوون نجامه ه ئ ر ده .  15

 فێرخوازی ئازیز.... 
دەکرێت     بابەتە،  بەم  بوون  ماندوو  و  هەوڵدان  و  خوێندن  ساڵێکی  یان  کۆرس  ئەنجامی  و    لە  دوور  دەرئەنجامە 

 نزیکەکانی بەم شێوەیەی خوارەوە بێت: 
دەستەواژە   و  و ووشە  بگەیەنی  زمانەکەی خۆتەوە  بە  دەتوانیت سوود  ڕێیەوە  لە  کە  فارسی  زمانی  فێربوونی  یەکەم: 

 اوەکانی زمانی کوردی لە ناو زمانی فارسی بدۆزینەوە، وونبوو، یان فەرامۆشکر
دووەم: لە الیەنی ئەدەب، ئەو چیڕۆک و داستانە راستەقینە و ئەفسانەییانەی کە تایبەتن بە کورد، بەاڵم بە زمانی فارس  

لە   سەرمایە  دەتوانرێت  ئەوان،  ئەدەبەکەی  خوێندنی  و  فارسی  زمانی  فێربوونی  ڕێی  لە  و  نووسراون،  مێژینەیی 
 ونبوەکەمان دووبارە بگەڕێنینەوە؛ واتا بێدارییەکی چەند الیەنە دەهێنێتە کایەوە. 

سێیەم: لە بواری وتاربێژی، بە هۆی ئەوەی ئەدەبی فارسی زاڵە بەسەر زمانی فارسی، بۆیە ڕازاوەیی و چێژێکی زیاتر  
تاکی   لەسەر  کاریگەری  دەتوانرێت  ئەمەش  دەکرێت،  بەدی  دەربڕینیان  و  لە  ئاراستەتر  ووتارەکانی  و  بنوێنێت  کورد 

 ڕازاوەتر بکات. 
ببەخشێت بە الیەنی کلتوری و   تر  بۆیەکی  بکات و ڕەنگ و  تاک دەوڵەمەندتر  لە الیەنی کلتورییەوە دەتوانێت  چوارەم: 

 بکەوێتە حاڵەتی بەراوردی تایبەتمەندی کەسێتی خۆی لەگەڵ ئەوان.
الیەن لە  سەرچاوەیپێنجەم:  بەکارهێنانی  توێژینەوە    ی  کاری  کە  بکات  کەسانە  بەو  زۆر  خۆمەتێکی  دەتوانێت  فارسی، 

فارسی   زمانی  بە  کە  وەربگرن  لەو سەرچاوانە  دەتوانن سوود  کە  هەیە  زیاتر  زانیاری  بە  پێویستیان  و  دەدەن  ئەنجام 
 نووسراون.

 کان: لیستی سەرچاوە .  16
 ١٣٩٤نشر یاسین، مشهد، چاپ چهارم ، دکتر احسان قبول، چاپ و ٢جلد آموزش نوین زبان فارسی، . ١
لیال بنفشە، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران،  -فائزە مرصوص-شهناز احمدی قادر-رضا مرادصحرایی  (،٢. آموزش کاربردی واژە) ٢

١٣٩٦ 
 ١٣٩١، دکتر احمد صفار مقدم، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، تهران، چاپ چهارم زبان فارسی. ٣
 ١٣٨٥وی، کانون زبان ایران، تهران، چاپ اول  ، گزینش واژگان و آوانگاری مصطفی موس. فرهنگ تصویری واژگان فارسی٤
انتشارات عالمه طباطبایی و بنیاد سعدی، تهران،  لو، داود ملک -فائزە مرصوص-، رضامرادصحراییگام اول در یادگیری زبان فارسی. ٥

 ١٣٩٦چاپ اول 
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 ١٣٩٧رضامرادصحرایی، مرضیەسادات، شهناز احمدی، نشر خاموش، تهران، چاپ اول  ،١چارچوب . ٦
منیرە شهباز، کانون زبان  -سمانە صادقی -لوداود ملک-)برای فارسی آموزان سطح مقدماتی(، رضا مرادصحرایی، افسانە غریبی ١. مینا٧

 ١٣٩٦ایران، تهران، چاپ اول 
 فاطمه جعفری، ،٢آموزان غیر فارسی زبان( جلد دستور کاربردی )ویژە زبان . ٨
  

 : بابەتەکان   . 17 
روونکردنەوەیەکی گشتی دەربارەی زمان و ئەدەبی فارسی بە گشتی و گرنگی فێربوونی هەفتەی یەکەم:   

 زمان و کاریگەری لەسەر گەشەی گەسێتی لە الیەنەکانی رۆشنبیری، کۆمەاڵیەتی، کلتوری و ئەدەبی 
 دەربارەی پیتەکان و چۆنیەتی دەربڕینیان)خوێندنەوەیان( لە زمانی فارسی.   هەفتەی دووەم: 
 و شێوازی درەوستکردنی رستە. ناساندنی جێناو و ئاوەڵناو لە زمانی فارسی : هەفتەی سێیەم 

 جۆرەکانی فرمان) رابردوو، رانەبردوو، داخوازی، داهاتوو(  هەفتەی چوارەم: 
 کردنی چاووگە فارسییەکان بە پێی کەس و کاتەکانبە پراکتیک  هەفتەی پێنجەم: 

دواتر ماناکردن و  و دەربڕینی دروست و    (های مرحلەی قبلمرور درس  -)درس اول  هەفتەی شەشەم: 
 .انوتابیقخوێندنەوەی لەالیەن 

بە سەرجەم الیەنە شاراوەکانی حەوتەم هەفتەی   ئاماژەکردن  و  ئەکادیمی دەق و دەرهێنان  : وەرگێڕانی 
 دەق وەکو الیەنی رەوانبێژی، رێزمانی بە هەردوو الیەنی ووشەسازی و رستەسازی. 

راهێنان لەسەر دەقی خوێندراو و وەرگێڕدراو لەالیەن قوتابیان و بەشداری پێکردنیان   هەفتەی هەشتەم: 
ئەرکی ماڵەوە  لە شیکا لە میانەی ڕاهێنانەکاندا بەشێکی وەک  بە هەمان زمان.  ری ڕاهێنان و قسەکردن 

 دەدرێت بە قوتابی بە مەبەستی ڕاڤەکردن و ڕاهاتنیان لە زمانی مەبەست. 
بابەتێکی نوێ  . جێگای باسە لەگەڵ هەر شوییمما قبل از غذا دستهایمان را می  -درس دوم  هەفتەی نۆیەم: 
ک هەبێت بە چیڕۆکێک یان شیعری شاعیرێک، ئەوا لەمیانەی وانەکەدا دەخوێنرێت و باس  هەر ئاماژەیە

 دەکرێ و دواتر دوبارە دەگەڕێینەوە سەر هەمان بابەت. 
پێکردنی قوتابی و وەرگرتنی رایان لەسەر ئاستی تێگەیشتنیان و درک  ڕاهێنان و بەشداری هەفتەی دەیەم: 

 کردنیان بە بابەتەکە, 
خرید. خوێندنەوە و تێگەیشتن و راڤەی الیەنە  شما چە وقت لباس نو می   -درس سوم:  م یە هەفتەی یازدە 

 رێزمانیەکان لە بابەتەکانی تایبەت بەم بەشە. 
دوازدە  ص  : یەم هەفتەی  لباس(  )مهمانی  الیەنی    ٤١متن  کردنی  شیتەل  و  کردن  مانا  و  خوێندنەوە  بۆ 

 ووشەسازی و رستەسازی و ئاماژەکردن بە الیەنە هەلمژراوەکانی دەق. 
 ڕاهێنان و ئاشنابوون بە تەکنیکی نوێی فێربوونی زمانی فارسی  : یەم هەفتەی سێزدە 

راهێنانییەم هەفتەی چواردە  فارسی و  لە زمانی  پێویست  لەسەر    : چەند گفتوگۆیەکی گرنگ و  قوتابیان 
 قسەکردن لەسەر گفتوگۆکان و دەربڕینیان بە زمانی ستانداردی فارسی. 

 
و خوێندنەوە و وەرگێڕانی و کشاندنی دەقەکە بۆ    (٤٩ص -)درس چهارمنوێ    بابەتی   : یەم هەفتەی پازدە 
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 چەند بابەتێکی هەڵواسراو بە بابەتەکە و تاوتوێکردنی بە زمانی فارسی. 
شازدە  ڕێی    : یەم هەفتەی  لە  کوردی  زمانی  بە   ماناکانی  تەواوی  زانینی  و  دەق  هەمان  راهێنانەکانی 

 وەرگێڕانەوە. 
بە  حەڤدەیەم هەفتەی   خوێندراون  لەسەرەتاوە  کە  بابەتانەی  ئەو  تەواوی  بە  گشتی  پێداچوونەوەیەکی   :

   مەبەستی بەبیرهێنانەوە. 
  

 

 ( ئەگەر هەبێت )   بابەتی پراکتیک .  18 
 : تاقیکردنەوەکان .  19
 : تاقیکردنەوە بە شێوازی گفتوگۆ و خوێندنەوە ١.  ١٩     
: تاقیکردنەوەی سەر کاغەز بە جۆرێک کە گشتگیر بێت و سەرجەم الیەنەکانی هەڵسەنگاندنی قوتابی لە خۆ  ٢.  ١٩     

نیەکان و بۆشایی و  بگرێت. و سەرجەم شێوازەکانی پرسیاری تێدابێت وەک: راست و چەوت و وەرگێڕان و الیەنە ڕێزما 
 .... هتد. 

 : تاقیکردنەوەی رۆژانە لە ڕێی پرسیار و وەاڵمی راستەوخۆ ٣.  ١٩     
 : تاقیکردنەوە لە ڕێی پێدانی ڕاهێنان و ڕاڤەکردنی لەالیەن قوتابیان ٤.  ١٩     
 : وەرگێڕان ٥.  ١٩     
 : ڕاڤەی شیعر. ٦.  ١٩     

 
 

 :  تێبینی تر .  20
دەرەوەی زانکۆ )ماڵ یان بەشەناوخۆیی( بە شێوەیەکی چڕ و مەیدانی هەوڵی وەرگرتنی تەواوی  پێویستە قوتابی لە  -١   

 بابەتەکە بدات 
لە    -٢    زیاترن  فێربوونی  خوازیاری  قوتابیانەی  ئەو  بۆ  دەکات  ئامادە  سیدی  و  کتێب  بابەت(  )مامۆستای  الیەنە  ئەم 

 زمانی فارسی 
ئەگ  -٣    وتنەوە  وانە  بۆ  زیاتر  کاتی  زیاتری  دانانی  خوێندنی  مەبەستی  یان  تێنەگەیشت  وانەیەک  هەر  لە  قوتابی  ەر 

 هەبێت. 
                                                        ڵ       ی هاوه وه پێداچوونه   . 21

 
 


