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 ثةرتووكي كؤرس

 Course Book 

 . ناوى كؤرس 1 ڕستەسازی تیۆری 
 . ناوى مامؤستاي بةرثرس 2 ید کانبی خالد مغد 

 . بةش / كؤليَذ 3 مةمخوور-ثةروةردة زمانى كوردى / كؤليَذى

 khalid.kanabi@su.edu.krd: ئيميَل

 

 . ثةيوةندى 4

 

(  كاتذميَر لة هةفتةيةكدا. 6(يةكة, كة دةكاتة)3بؤ منوونة تيؤري : )
 ثراكتيكي بؤ بابةتة تيؤرييةكان دةهيَندريَتةوة.ثراكتيك: منوونةي 

يةكةى خويَندن )بة سةعات(  .5
 لة هةفتةيةك

 

 

 

 

  

 . ذمارةى كاركردن6 چوارشەممە، پێنج شەممە ( كاتذميَر, رِؤذانى : 6)
 

 

 

 

 

 . كؤدى كؤرس 7 

ساڵی    1997لەساڵی   خوێندن.  بەر  بەدەستهێنانی    2013چوومەتە 
ئێواران،   –بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە زانکۆی سەلەحەددین، کۆلێژی زمان  

وەک معید لە کۆلێژی زمان   2015- 2013بەشی زمانی کوردی. سااڵنی  
ساڵی   لە  کردووە.  لە    2018کارم  بەدەستهێناوە،  ماستەرم  بڕوانامەی 

فیدڕال، شاری چیلیابینسک، زانکۆی  بواری فیلۆلۆژیا لە واڵتی روسیای   ،
زمانی  پەروەردەی مەخموور، بەشی  کۆلێژی  لە  ئێستاد  لە  چیلیابینسک. 

 کوردی وانە دەڵێمەوە. 

 

 ثرِؤفايلى مامؤستا  -8
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 . وشة سةرةكييةكان 9 ڕستەسازی، ڕستە، بڕگە، کەرەسەکانی ڕستە... 

 . ناوةرِؤكى طشتى كؤرس:10

لە زمانی    (syntaxلە زمانی کوردیدا زاراوەی ڕستەسازی بەرانبەر بە پەیڤی )  ڕستەسازی 
فارسی   زمانی  )نحو(ی  زاراوەی  هەروەها  عەرەبی  زمانی  النحو(ی  )علم  وشەی  و  ئینگلیزی 

( لە  التینیەوە وەرگیراوە، کە دواتر وەک  سینتاکس-  syntaxisلەبنەڕەتدا زاراوەی )  بەکاردێت. 
بەمانای پێکەوە هاتن    (synزمانی ئینگلیزی گوازتراوەتەوە. لە ڕووی زمانەوە )زاراوەیەک بۆ  

( هەروەها  هەڵوەستە  taxisدێت،  جێگەی  ئەوەی  دێت.  ڕێکخستن  یان  دانان  واتای  بە   )
و   )سینتاکس  زاراوەکانی  لە  هەریەکە  کوردیدا  زمانی  لە  باسکردنە؛  شایەنی  و  لەسەرکردن 

( بۆ یەک مانا و مەبەست بەکاردێن، ''ڕستەسازی'' زیاتر  Syntaxڕستەسازی( بەرانبەر بە )
لێک   و  دروستکردن  لە  بریتییە  ''سینتاکس''  کاری  وەلێ  دێت،  ڕستە  دروستکردنی  بەمانای 

 هەڵوەشاندنەوەی ڕستە و بەشەکانی ڕستە. 

 ان: ڕستەسازی وەک ئاستێکی سەرەکی زم 

سازکردنی1 و  پێکهاتن  چۆنیەتی  لە  زانستێکە  لەیەکتر    .ڕستەسازی  هەروەها  و؛  ڕستە 
 جیاکردنەوەی بەشەکان و کەرەسە سەرەکی و الوەکییەکانی ڕستە دەکۆڵێتەوە.  

 .دەتوانێ چارەسەری ڕۆنان و پۆلە ڕێزمانییەکان بکات.  2

و  3 ناوەندییە  پێکهێنێکی  فرێز  کە  مانایەی  بەو  نییە،  ڕستە  ڕاستەوخۆی  پێکهاتەیەکی  .وشە 
لە ڕووی ڕۆنانەوە گرێ لە وشە گەورەترە و لەوالشەوە لە   دەکەوێتە نێوان پەیڤ و ڕستەوە.

 ڕستە بچووکترە،. 

 

 . ئاماجنةكانى كؤرس :11

 

 ئةم بابةت ضةند ئاماجنيَكي طرينط دةثيَكيَ:

 ئاماجني طشيت:-أ
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 قوتابي لةماوةي خويَندني ئةو بابةتةدا  زانياري طشيت لةبارةي بابةتةكة ثةيدادةكات.-1

زانياري جؤراوجؤر و تايبةتي وةك ليَهاتوويةك بؤ بابةتةكة، كة ئةمةش رِيَطا خؤشكةرة بؤ دةبيَتة خاوةن -2
 ئامادةبووني كاري مامؤستايي و تويَذةري.

 تيؤريةكاني بابةتةكة بةطشيت لةضوارضيَوةي بوار و رِةهةندي كارةكي . جيَبةجيَكردني بنةما-3

 ئاماجني تايبةتي:-ب

و بة هةردوو لقةكانى  ڕستەسازیقوتابي ئاشنا دةبيَت بة ضةمكى  ئاماجني مةعريفي و زانسيت :-1 ڕێزمان 

  .ڕستەسازیو ماناكانى و ناسينى زانستى  وشەسازی

ئاماجني دةرووني :قوتابي دةكريَ اليةنطريي و هةست و سؤز و خؤشةويسيت بؤ بابةتةكة بة طشيت ثةيدابكات ، -2
بة تاييبةتي كاريطةري و سةليقةي بؤ ميَذووي زماني كوردي و قؤناغة جياوازييةكانى و تايبةمتةندييةكانى و شويَنى 

 لَ و كؤشش و كات ثيَويسيت و خويَندنةوة ديَتة بةرهةم. زمانى كوردى لةناو زمانةكانى جيهاندا ، ئةمةش بة هةو

ئاماجني رِةفتاري و كرداري: قوتابي دةتوانيَت لةكاتي بوون بة مامؤستا يان تويَذةر يان كؤرِطيَرِ و سيمينار سود -3
 .زمانى كوردى ڕستەسازیبهيَنيَت، بة تايبةتيش لة بارةي لة زانياري نيَوبابةتةكة بةطشيت وةربطريَت و بةكاريان 

 

 . ئةركةكانى قوتابى : 12

 ، قوتابى بةشيَوةيةكى طشتى ضةند ئةركيَكى سةرةكى هةية:ڕستەسازیدالةميانةى خويَندى بابةتى 

 ئامادةبوون لة كات و ساتى دياريكراودا. -1

 ئامادةكردنى سيمينار. -2

 خؤ ئامادةكردنى ثيَش وةختة. -3

 وةدا.هيَنانةوةى منونةى ثراكتيكى لةكاتى وانة طوتنة -4

  ئەرکی ماڵەوە، لەڕێگەی گۆگل کالس رووم. ئامادەکردنی  -5

   رِيَطةى وانةوتنةوة : .13

 بؤ وانة وتنةوةيةكى زانستيانة و بة سود لةم بابةتة، ثيَويستة ئةم رِيَطايانة بطرينة بةر: -
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  دابةشكردنى كات لة كاتى وانة وتنةوةدا -1

 دةكريَتةوةوانةكة لة رِيَطةى داتاشؤ رِوون  -2

 .بةكارهيَنانى هؤيةكانى فيَركردن، وةكو: تةختة سثى، قةلَةمى رِةنطاو رِةنط، ثرِسيار و وةالَم طفتوطؤى زانستى -3

 وەاڵمدانەوەی کیوز و ئەرکی ماڵەوە لەڕێگەی ئەلیکترۆنی و گۆگل کالس رووم. -4

 

  سيستةمى هةلَسةنطاندن: .14

( لة كؤتايى مسستةر 60(منرة لة وةرزى دةبيَت و )% 40كؤرسات، كة تيايدا )%سيستةمى هةلَسةنطاندن بريتيية لة 
  دةبيَت.

 . دةرئةجنامةكانى فيَربووون: 15

 طرينطرتين دةرئةجنامةكاني ئةم بابةتة دةكريَ لة خالَانةي خوارةوة كورتيان بكةينةوة:

زمانى كوردى ثةيدا  ڕستەسازیقوتابي دواي تةواوبوونى كؤرسةكة  زانياريةكي طشيت جؤراوجؤر لة بارةي -1
 دةكات.

قوتابي ببيَتة خاوةني كؤمةلَيَك زانيلري و بنةماي زانسيت بةسوود لةم بوارةدا تاوةكو  بتوانيَت لة داهاتوو -2
 .  ڕستەسازیدان و لة ضوارضيَوةي زما شليَكؤلَينةوي جياواز لة نيَوياندا بكات و بة تايبةتي

 ليستى سةرضاوة  .16

 2008-ساجیدە عەبدوڵاڵ فەرهادی، ڕستە و پاش ڕستە، هەولێر  -1
د.ساجیدە عەبدوڵاڵ فەرهادی، ڕێزمانی بەندێتی و هەندێ الیەنی ڕستەی کوردی،   -2

 2010-چاپخانەی ڕۆشنبیری، هەولێر 
- الیەنی ڕستەسازی زمانی کوردی، هەولێر د.ساجیدە عەبدوڵاڵ فەرهادی، هەندێ  -3

2013 . 
 . 2012-د.نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو، ڕستەسازی، چاپخانەی ڕۆژهەاڵت، هەولێر  -4
ث.ی.د. عەبدولواحید موشیر دزەیی، ڕستەسازی ڕۆنانکاری و گوێزانەوە، هەولێر،   -5

2013 . 
ی  د.ئیبراهیم عەزیز ئیبراهیم، ڕستەی لێکدراوی شوێنکەوتووخواز لەگەڵ ڕستە -6

 . 1978-شوێنکەوتووی دیارخەری لە دیالێکە ناوەندییەکانی زمانی کوردیدا، بەغدا 
 کوردستان موکریانی، سینتاکسی ڕستەی سادە لە زمانی کوردیدا.   -7
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کوردستان موکریانی، ڕێزمانی کوردی، بەکەرەستەی دیالێکتی کرمانجی و سۆرانی،   -8
1984 . 

 . 2014کوردیدا، ماستەرنامە، امیر محمد محمدامین، وشەی ئەرکی لە زمانی  -9
 عەبدوڵاڵ حوسێن، چەند الیەنێکی ڕستەسازی.  -10
 . 2004- وریا عومەر ئەمین، ئاسۆیەکی تری زمانەوانی، هەولێر -11
 . 2011لێژنەی کۆڕی زانیاری کورد، ڕێزمانی ئاخاوتنی کوردی، هەولێر  -12
 عەبدولوەهاب خالید موسا، ڕێزمانی بوون و هەبوون لە زمانی کوردیدا.  -13
 د.شێرکۆ بابان، میکانیزمە بنەڕەتییەکانی ڕستەسازی ڕێزمانی بوون و هەبوون  -14
 جێناو لە شێوەزاری خانەقیدا. ئومێد بەرزان برزۆ، ڕێزمانی  -15
 سێ میکانیزمی ڕێزمانی. د.شێرکۆ بابان،   -16
 د.شێرکۆ بابان، ڕستەسازی و شیتەڵکاری.  -17
 د.نەریمان خۆشناو، ڕێزمانی کوردی، بەشەکانی ئاخاوتن.  -18
 د.شێرکۆ بابان، گەشتێک بەنێو ئامرازەکانی ڕێزمانی کوردیدا.  -19
 مەسعوود محەمەد، هەندێ بابەتی زمان و ڕێنووسی کوردی.   -20

هەر سەرچاوەیەکی دیکەی زانستی  : جگە لەم سەرچاوانەی سەرەوە، دەکرێ قوتابی سود لە تێبینی
 بە رستەسازی ببینێت. ەیوەندیدارپ

 

 
 

 

  

  بابةتةكان.17 ئامانج ناوى مامؤستا

 خالد مغديد كانبى
(كاتذميَر 6)

كاركردن لة 
 هةفتةيةكدا .

 

 

 

كردنةوةي دةروازةيةك بؤ ضوونة 
 ناوبابةتةكة و ناساندني كؤرِسبووك.

لة رِووي  ڕستەسازیدةرخستين ضةمكي 
 وشةو زاراوةيي و مانا جياوازيةكاني.

 

رِوونكردنةوةى ثةيوةندى نيَوان 

هةفتةي يةكةم : ناساندني بابةتةكةو 
 رِوونكردنةوةي كؤرسبووكي بابةتةكة.

 

هةفتةي دووةم : ناساندني ضةمكي 
 ماناكانى . و ڕستەسازی
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واتاسازى، و  وشەسازیو  ڕستەسازی
 هيَنانةوةى منونةى ثراكتيكى.

 

 باسکردنی لقەکانی ڕستەسازی 
دياريكردن و رِوونكردنةوةى طرنطى  زمان 

 لة ذيانى مرؤظايةتيدا .

باسکردن و ڕوونکردنەوەی تیۆرەکانی  
 . ڕستە

  ئەرکەکانی باسکردن و ڕوونکردنەوەی 
 سازی. ڕستە

 
شیکردنەوەی تایبەتمەندییەکانی 

 ڕستەسازی 
 
 

.  

تاقیکردنەوەکە لەناو کالس بەشێوەی  
 کاتژمێر دەبێت   2وخۆ لەماوەی ڕاستە

 
باسکردن و شێکردنەوەی جۆرەکانی  

 . ڕستە لە ڕووی ناوەڕۆکەوە 
 
 
 

باسکردن و شێکردنەوەی جۆرەکانی  
 پێکهاتنەوە. ڕستە لە ڕووی 

 
ی کەرەسە سەرەکی  و  باسکردن

 الوەکییەکانی ڕستە و نمونە هێنانەوە. 
 

باسکردن و ڕوونکردنەوەی شێوازی  
 ڕیزبوونی کەرەسەکانی ڕستە. 

 

بة  ڕستەسازیثةيوةندى يَيةم: هةفتةي س
 ئاستةكانى ترى زمان

 

 

 لقەکانی ڕستەسازیوارةم : هةفتةي ض

 

 

 تیۆرەکانی ڕستە ةم: هةفتةي ثيَنج

 

 

 ئەرکەکانی ڕستەسازی هةفتةي شةشةم: 

 

تایبەتمەندییەکانی  هةفتةي حةوتةم: 
 ڕستەسازی 

 

 

 

تاقیکردنەوەی نیوەی   هةفتةي هةشتةم:
 ٪ 40 وەرزی یەکەم

 

جۆرەکانی ڕستە لە ڕووی   هةفتةي نؤيةم :
 ناوەڕۆکەوە 

 
 

جۆرەکانی ڕستە لەڕووی  هةفتةي دةيةم: 
 پێکهاتنەوە

 

 کەرەسەکانی ڕستە ةي يازدةيةم: هةفت

 

 
ڕیزبوونی کەرەسەکانی  هةفتةي دوازدةيةم: 

 ڕستە
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 چەمکی فرێز. 

 فرێزی ناوی. -
 فرێزی ئاوەڵناوی. 

 فرێزی ئاوەڵکاری. -
 فرێزی بەند. -
 فرێزی کار. -
 

گفتوگۆ لەبارەی بابەتەکانی ڕستەسازی  
دەکرێت و پێداچوونەوە بەو بابەتانە 

دەکرێت کە قوتابی پرسیاری لەال  
 گەاڵڵەبووە. 

 

 فرێز و جۆرەکانیهةفتةي سيَزدةيةم: 

 

 
 
 
 

پێداچوونەوە و  : هةفتةي ضواردةيةم
گفتوگۆی زانستی بابەتەکانی ڕستەسازی  

 . تیۆری
 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

پراکتیزەکردنی بابەتەکانی ڕستەسازی،   
ڕستە، فرێز، کەرەسەکانی ڕستە  وەکو: 

 و ڕیزبوونیان و ...تاد. 

 بابةتى ثراكتيكى. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثرسيارى منونةيى:. 19
 

 بێت... پرسیارەکان دەکرێ بەشێوازی؛ باسکردن و بۆشایی و هەڵبژردن و ڕاست و هەڵە  
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 . تێبینی تر20

 

 

 

 
 


