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 ثةرتووكي كؤرس

 Course Book 

 . ناوى كؤرس 1 فؤنؤلؤجى
 . ناوى مامؤستاي بةرثرس 2 خالد مغديد كانبى

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

 khalid.kanabi@su.edu.krd: ئيميَل

 

 . ثةيوةندى 4

 

(  كاتذميَر لة هةفتةيةكدا. 9(يةكة, كة دةكاتة)3بؤ منوونة تيؤري : )
 دةهيَندريَتةوة.ثراكتيك: منوونةي ثراكتيكي بؤ بابةتة تيؤرييةكان 

يةكةى خويَندن )بة سةعات(  .5
 لة هةفتةيةك

 

 

 

 

  

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

 

 

 

 

 . كؤدى كؤرس 7 

بةدةستهيَنانى  2013بةر خويَندن، لة سالَى ضوومةتة  1997لة سالَى 
بةشى زمان و ئةدةبى  -ئيَواران -برِوانامةى بةكالؤيؤس لة كؤليَذى زمان

زانكؤى سةالَحةددين. دوو سالَ وةكو معيد كارم كردووة لة كؤليَذى  -كوردى
بةدةستهيَنانى برِوانامةى ماستةر لة بوارى  2018زمان. لة سالَى 

شارى ضيليابينسك لة والَتى رِوسياى -ى ضيليابينسك زانكؤ -فيلَؤلؤذيا
-فيدرالَ. لة ئيَستادا وةكو مامؤستا وانة دةلَيَمةوة لة كؤليَذى ثةروةردة 

 ، بةشى زمانى كوردى.مةمخوور

 ثرِؤفايلى مامؤستا  -8
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سازى، فؤنةتيك، فؤنؤلؤجى، دةنط، ثيت، فؤنيم، برِطة، ياسا دةنط
 فؤنؤلؤجييةكان، ...

 . وشة سةرةكييةكان 9

 . ناوةرِؤكى طشتى كؤرس:10

ئةو لقةى ئاستى زمانة لة دةنطةكانى زمان دةكؤلَيَتةوة بة هةردوو اليةنى طشتى )  دةنطسازى :
ئةولقةى دةنطسازيية، كة لة دةنطةكانى زمانَيكى فؤنؤلؤجى  .يك ( و تايبةتيةكةى ) فؤنؤلؤجى (فؤنةت

دياريكراو، تايبةت و ضؤنيةتى ِريزبوونيان بؤ ثَيكهَينانى بِرطة و وشة دةكؤَلَيتةوة. ئةوةى جَيطةى 
ئاماذة ثَيدانة ئةوةية كة يةكة )دانة(ى سةرةكى فؤنؤلؤجى )فؤنيم(ة. ياخود دةكرَي ببَيذين: فؤنؤلؤجى 

رتييةكان دةكات، ئةمةش بةشَيكى سةرةكى ئاستى دةنطسازيية و توَيذينةوة لة فؤنيمة كةرتى و ناكة
 لة دواى دياريكردنى ئةلؤفؤنةكانى هةر فؤنيمَيك.

 ئةو بابةتانةى كة فؤنؤلؤجى طرنطيان ثَيدةدات، بريتني لة:

 دةستنيشانكردنى فؤنيمةكانى زمانَيكى دياريكراو.-1

ى دياريكردن و خستنةِرووى ئةو شَيوة و قاَلبة بِرطةيانةى كة لة ئةجنامى ضوونة ثاَل يةكرت-2
 فؤنيمةكانى ئةو زمانة بةرضاو دةكةون.

 خستنةِرووى شوَين و شَيوةى هَيز و ئاوازة لةناو بِرطة و وشة و ِرستةكانى ئةو زمانةدا  -3

 . ئاماجنةكانى كؤرس :11

 

 ئةم بابةت ضةند ئاماجنيَكي طرينط دةثيَكيَ:

 ئاماجني طشيت:-أ

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

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

 كارةكي . جيَبةجيَكردني بنةماتيؤريةكاني بابةتةكة بةطشيت لةضوارضيَوةي بوار و رِةهةندي-3
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 ئاماجني تايبةتي:-ب

دةنطسازى بة هةردوو لقةكانى فؤنةتيك و ئاماجني مةعريفي و زانسيت : قوتابي ئاشنا دةبيَت بة ضةمكى -1
  فؤنؤلؤجى بةتايبةت. ودةنطسازى بةطشتى و ماناكانى و ناسينى زانستى فؤنؤلؤجى 

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 

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

ئاماجني رِةفتاري و كرداري: قوتابي دةتوانيَت لةكاتي بوون بة مامؤستا يان تويَذةر يان كؤرِطيَرِ و سيمينار -3
انى دةنطسازى زمبهيَنيَت، بة تايبةتيش لة بارةي سود لة زانياري نيَوبابةتةكة بةطشيت وةربطريَت و بةكاريان 

 .كوردى

 

 . ئةركةكانى قوتابى : 12

 لةميانةى خويَندى بابةتى فؤنؤلؤجيدا، قوتابى بةشيَوةيةكى طشتى ضةند ئةركيَكى سةرةكى هةية:

 ئامادةبوون لة كات و ساتى دياريكراودا. -1

 ئامادةكردنى سيمينار. -2

 خؤ ئامادةكردنى ثيَش وةختة. -3

  طوتنةوةدا.هيَنانةوةى منونةى ثراكتيكى لةكاتى وانة  -4

   رِيَطةى وانةوتنةوة : .13

 بؤ وانة وتنةوةيةكى زانستيانة و بة سود لةم بابةتة، ثيَويستة ئةم رِيَطايانة بطرينة بةر: -

  دابةشكردنى كات لة كاتى وانة وتنةوةدا -1

 وانةكة لة رِيَطةى داتاشؤ رِوون دةكريَتةوة -2

 .سثى، قةلَةمى رِةنطاو رِةنط، ثرِسيار و وةالَم طفتوطؤى زانستىبةكارهيَنانى هؤيةكانى فيَركردن، وةكو: تةختة  -3
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  سيستةمى هةلَسةنطاندن: .14

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

 . دةرئةجنامةكانى فيَربووون: 15

 طرينطرتين دةرئةجنامةكاني ئةم بابةتة دةكريَ لة خالَانةي خوارةوة كورتيان بكةينةوة:

دةنطسازى بة طشتى و فؤنؤلؤجى قوتابي دواي تةواوبوونى كؤرسةكة  زانياريةكي طشيت جؤراوجؤر لة بارةي -1
 زمانى كوردى بةتايبةت ثةيدا دةكات.

قوتابي ببيَتة خاوةني كؤمةلَيَك زانيلري و بنةماي زانسيت بةسوود لةم بوارةدا تاوةكو  بتوانيَت لة داهاتوو -2
 .  ن و دةنطسازيدالة ضوارضيَوةي زما ليَكؤلَينةوي جياواز لة نيَوياندا بكات و بة تايبةتيش

 ليستى سةرضاوة  .16

 :سةرضاوة بنةرِةتيةكان-أ
ئةورةمحانى حاجى مارف، زمانى كوردى لةبةر رِؤشنايى فؤنةتيكدا، ضاثخانةى كؤرِى زانيارى كورد، بةغدا، -1

1956 . 

.رةمحان ئيسماعيل حةسةن، برِطة و ئاستبوونى برِطة لة زمانى كورديدا، ماستةرنامة، كؤليَذى ئاداب، زانكؤى 2
 .1991سةالحةدين، 

و طؤرِانى سنورى بِرِطة لة شيَوةزارى بالَةكايةتيدا، ئةكادميياى كوردى، .هةذار قادر امساعيل، رِؤنانى برِطة 3
 .2007هةوليَر، 

 .2015.نةرميان خؤشناو، دةنطسازى، ضاثى سيَيةم، ئاويَر، هةوليَر، 4

.وريا عومةر ئةمني، فؤنةتيك و فؤنؤلؤجى، طؤظارى كؤرِى زانيارى عيَراق، دةستةى كورد، بةرطى بيستةم، 5
1989 

   2010-.غازى على خورشيد، فؤنةتيك و فؤنؤلؤجى، دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم، سليَمانى6

دابةشبووني جوطرافيايي دياليَكتةكاني،وةرطيَرِاني/حةمة كةريم –فواد حةمة خورشيد،زماني كوري -7
 .1985هةورامي،

ي يةكةم،ضاثخانةي عةبدوملةناف رِةمةزان،ئةتلَةسي زماني )هةريَمي كوردستان بة منوونة(،ضاث-8
 .2011سثيَريَز،دهؤك،
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 .2011حممد معروف فةتاح, زمانةوانى , ضاثخانةى حاجى هاشم, ضاثى دووةم, هةوليَر,    -9
 .2011يوسف شةريف سةعيد , زمانةوانى , ضاثخانةى رِؤذهةلَات , ضاثى يةكةم, هةوليَر,  -10
ضاثى حممد حممد يونس , دةروازةيةك بؤ زمانةوانى , وةرطيَرانى : نةرميان خؤشناو, ضاثخانةى رِؤذهةالت ,  -11

 . 2010يةكةم , هةوليَر , 
 ..2010( , ضاثخانةى  ئاويَر, هةوليَر , 1,2,3سةالم ناوخؤش و نةرميان خؤشناو, زمانةوانى , بةرطى ) -12
 .2014و زمان لة كورديدا, زانكؤى سليَمانى , كسثة ئةبوبةكر , ثةيوةندى بري  -13
 .1982النظرى , بريوت ,حممد على اخلوىل, معجم علم اللغة  -14
 .1986, بريوت ,حممد على اخلوىل, معجم علم اللغة التطبيقى -15

25- The Study of Language ,George Yule, Cambridge University Press,5 edition. 

 

 

  

  بابةتةكان.17 ئامانج مامؤستاناوى 

 خالد مغديد كانبى
(كاتذميَر 9)

كاركردن لة 
 هةفتةيةكدا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كردنةوةي دةروازةيةك بؤ ضوونة 
 ناوبابةتةكة و ناساندني كؤرِسبووك.

لة رِووي فؤنؤلؤجى دةرخستين ضةمكي 
 وشةو زاراوةيي و مانا جياوازيةكاني.

رِوونكردنةوةى ثةيوةندى نيَوان 
دةنطسازى و مؤرفؤلؤجى و واتاسازى، 

 هيَنانةوةى منونةى ثراكتيكى.

باسكردنى فؤنيم لة رِووى ضةمك و زاراوة 
 . منونةى ثراكتيكىو هيَنانةوةى 

دةستنيشانكردنى فؤنيم و 
 تايبةمتةندييةكانى فؤنيم

 

 
دياريكردن و رِوونكردنةوةى طرنطى  زمان 

 ذيانى مرؤظايةتيدا .لة 

و رِونكردنةوةى فؤنيمة كةرتى  باسكردن. 
 و ناكةرتييةكان 

هةفتةي يةكةم : ناساندني بابةتةكةو 
 رِوونكردنةوةي كؤرسبووكي بابةتةكة.

 

فؤنؤلؤجى هةفتةي دووةم : ناساندني ضةمكي 
 ماناكانى . و

 

ثةيوةندى دةنطسازى بة يَيةم: هةفتةي س
 ئاستةكانى ترى زمان

 

 

يةكةسةرةكييةكانى وارةم : هةفتةي ض
  )فؤنيم(فؤنؤلؤجى

 

 

 .فؤنيم و تايبةمتةندييةكانىةم: هةفتةي ثيَنج

 

 

 كردنى فؤنيمةكانهةفتةي شةشةم: ثؤليَن
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ئةلؤفؤن و جؤرةكانى ئةلؤفؤن  باسكردنى
  و ثةيوةندى بة فؤنيم.

ى برِطة و ئاراستةكانى برِطة، شيكردنةوة
كة خؤى دةبينيَتةوة لة ئاراستةى 

 فؤنةتيكى و فؤنؤلؤجي.

 

قالَبةكانى جؤرةكانى برِطة و باسكردنى 
 برِطة بةطشتى و زمانى كوردى بة منونة.

 
باسكردنى هيَشووة كؤنسنانت و جؤرةكان 

 و منونةى ثراكتيكى.

رِوونكردنةوةى فؤنيمة ناكةرتييةكان و 
 هيَنانةوةى منونةى ثراكتيكى 

ياساى سوان ) لة ناو ضوون ( .  -  

 ياساى هاتنةناوةوة )ثةيدا بوون ( -

 

 ياساى دنطةطؤِركَى .

طاااااؤ - سااااااى جَي طاااااةكان ) يا ِركَيى دةن
 سةرو ذَير (

 ياساى تةبايى .-

 ياساى هةَلوةشانةوة .  -

  ياساى طوجنان و نةطوجنان . -

 
 

 

 ئةلؤفؤنهةفتةي حةوتةم: 

 

 

 

  برِطة هةفتةي هةشتةم:

 

 قالَب و جؤرةكانى برِطةهةفتةي نؤيةم : 

 
 

 هيَشووة كؤنسنانتهةفتةي دةيةم: 

 

 فؤنيمة ناكةرتييةكانةي يازدةيةم: هةفت

 

 
ياسا فؤنؤلؤجييةكانى هةفتةي دوازدةيةم: 

 زمانى كوردى.

 

 

فؤنؤلؤجييةكانى ياسا هةفتةي سيَزدةيةم: 
 زمانى كوردى.

 

 
: ياسا فؤنؤلؤجييةكانى هةفتةي ضواردةيةم

 زمانى كوردى.
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فؤنؤلؤجى ثراكتيككردنى كةرةستةكانى  
)فؤنيم , مؤرفيم , وشة , طريَ, رِستة 
...هتد( لة نيَو دةوروبةرى نا زمانى و 

 منونة هيَنانةوة بؤيان.

 

 بابةتى ثراكتيكى. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثرسيارى منونةيى:. 19
 

 ثيَناسةى فؤنيم بكة و طرنطرتين ئةركةكانى بذميَرة. -1

 ی فۆنەتییک و فۆنۆلۆجی بکە بە نمونەوە. یاوازی بڕگەج -2

 وةالَمةكةت دةولَةمةند بكة.جياوازى دةنط و ثيت و فؤنيم لة ضيداية؟ بةمنونةوة   -3

 

 . تێبینی تر20

 

 

 

 
 


