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پەرتووکی کۆرس
Course Book
 .1ناوى كۆرس
 .2ناوى مامۆستاى بەر پرس

لێکسیکۆلۆجی
شاین حمدامین سادق

 .3بەش /کۆلێژ

كؤليَذى پەروەردەی مەخمور  /بةشى زمانى كوردى
ئیمێلshein.ameen@su.edu.krd :

 .4پەیوەندی

 .5یەکەى خوێندن (بە سەعات) لە بؤ منوونة تيؤري )3( :يةكة ,كة دةكاتة( )6كاتذميَر لة هةفتةيةكدا.
هەفتەیەک
ثراكتيك :منوونةي ثراكتيكي بؤ بابةتة تيؤرييةكان دةهيَندريَتةوة.

 .6ژمارەی کارکردن

 .7کۆدی کۆرس
 .8پرۆفایەلی مامۆستا

 .9وشە سەرەکیەکان

( )6کاتژمێر :ڕۆژانی دووشەممە ،سێشەممە

لە ساڵی  ۲٠۱۳بڕوانامەی بە بەکالۆریۆسم لە کۆلێژی زمان ـ ئێواران بەشی
زمانی کوردی ـ زانکۆی سەالحەدین بەدەست هێناوە ،دوو ساڵ وەک معید
کارم کردووە لە کۆلێژی زمان ،لە ساڵی  ۲٠۱۸بڕوانامەی ماستەرم لە بواری
زمانەوانی ـ زانکۆی باشوری ڕۆژئاوای حکومی ـ لە شاری کورسک ـ
روسیای فیدڕاڵ بەدەست هێناوە ،ئێستا وەک مامۆستا لە کۆلێژی پەروەردەی
مەخمور بەشی زمانی کوردی وانە دەڵێمەوە.
ثيَناسةى ليَكسيكؤلؤجى ،ئيتيمؤلؤجى،واتاسازى ،فةرهةنطسازى،
ئيديةم،زاراوةسازى  ،طؤرانى واتاى وشة ،ريَطاكانى دروستبوونى وشة و زاراوة

 .10ناوەرۆکی گشتی کۆرس:
ناوةرؤكى طشتى كؤرسةكة :ليَكسيكؤلؤجى زانستيَكة طرنطى دةدات بة ليَكؤلينةوة لةوشةى فةرهةنطى لةزمانى مرؤظ لة رووى
اليةنى ئبتمؤلؤجى و واليةنى واتايى و لةرووى ئيديةمةوة و هةروةها لةرووى رةضةلةكى وشةكانةوة ،هةروةها لةم كؤرسةدا
طرنطى ثةرةسةندنى واتاى ليكسيك و طؤرانى واتاى وشةكان دةدةين.ليكسيكؤلؤجى زانستيَكى طرنطة لة ليَكؤلينةوة
زمانوانييةكاندا ناتوانريَت فةرامؤش بكريَت لة بابةتةكانى خويَندنى قؤناغى زانكؤيى بةتايبةتى بةشى زمانى كوردى.
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 .11ئامانجەکانی کۆرس
ئاماجنى كؤرسةكة  :ئاشناكردن و ناساندنى قوتابيان بة ضةمك و ثيَناسةى ليَكسيكؤلؤجى،ناساندنى ضةمكى
ئيتيمؤلؤجى و رةضةلةكى وشةخواسرتاوةكانى زمانى كوردى و رةضةلةكى وشةرةسةنةكانى زمانى كوردى  ،هةروةها
ئاشناكردنى قوتابيان بةو ليَكؤلينةوة زمانةوانييانةى كة لةسةدةكانى رابردووةو تا ئةمرؤ نوسراون.

بةرثرسياريَتيةكانى قوتابى:
قوتابى بةدريَذايى ئةم سالَةى خويَندنى كة لةسةريةتى ئةم ئةركانةى خوارةوة جيَبةجيَ بكات ،كة لة اليةن
مامؤستاى بابةتةوة ثيَي دةسثيَردريَت ،وةكو:
1راثؤرتيَك لةسةر يةكيَك لة بابةتةكانى ناو كؤرسة كة ،يان نزيك لة بابةتةكة. -
2ريَذةى ئامادةنةبوونى قوتابى بةبىَ هؤ لةوانةكان و كةوتن بةهؤى نةهاتنةوة. -
3ئاطادار كرنةوةى قوتابيان لة رؤذ و مانط وكاتذميَرى تاقيكردنةوةكان و منرةى تاقيكردنةوةكة و-
ئامادةبوونى قوتابى لة رؤذى تاقيكردنةوةكة و مؤلَةت ثيَنةدانى بةهيض شيَوةيةك ،ئامادةنةبوونى بة كةوتوو
هةذمار دةكريَت.
 .12ئەرکەکانی قوتابی :
لة خويَندنى ئةم سالَدا قوتابى ثيَويستة ضةند ئةركيَك جيَبةجىَ بكات .
 ئامادةبوونى قوتابى لة كات وساتى خؤيدا ،
 ثيَويستة لة سةر هةر قوتابييةك راثؤرتيَك سیمیئارێک ئامادة بكات ،
 دةبىَ قوتابيان رؤذانة ئامادةبن بؤ تاقيكردنةوةى ( كويزى رؤذانة ) .
 هيَنانةوةى منونةى ثراكتيكى لةكاتى وانة طوتنةوةدا.

 .13ڕێگەی وانە ووتنەوه :

ريَطاكانى ووتنةوةى بابةتى ( زمانةوانى ) :

 :شيَوازى وانةوتنةوة
 لة ريَطاكانى وانة وتنةوةدا ثشت دةبةسرتيَت بة ريَطاى تةكنيكى نوىَ بة تايبةتى كؤمثيوتةر و داتاشؤبؤ ثيَشكةشكردنى سةرة بابةتةكان و خالَة سةرةكييةكانى بة بةكارهيَنانى ثرِؤطرامى پاوەرپۆینت
.بابةتةكان و نوسينى ثرسيار ،ئةمةش رِؤلَيَكى طرنطى دةبيَت لة رِاكيَشانى سةرجنى بةرةو بابةتةكة
 .ريَكخستنى تةختة و نوسني بة شيَوةيةكى روون و ريَك تا قوتابيان زياتر سودمةند بن .بةكارهيَنانى كارى طروثى بة قوتابيان و ثيَشربِكيَى ثرسيار و وةالَم لة نيَوانياندا ريَطاكانى وانة وتنةوة دةبيَت بةبيَ جياكارى نيَوانيان ،بةثيَى هةرسىَ ئاستى ) زيرةك ،ناوةند ،بريكؤلَ (ى.قوتابيان ئةجنام بدريَت
 ثرسياركردنى مامؤستا لةكاتى وانة وتنةوةدا خالَيَكى طرنطة دةبيَتة هؤى بةكارخستنى ميَشكى قوتابى وبةشداريكردن لة وانةكة..
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 .14سیستەمی هەڵسەنگاندن:
قوتابي بةدريَذايي ئةم کۆردسەی خويَندن دوو تاقيكردنةوة ئةجنام دةدات  ،هةريةك لة تاقيكردنةوةكان  15منرةي لةسةر
دةبيَت  10 ،منرةش لةسةر ضاالكى سيمينار يان ثيَشكةشكردنى باسيَك دةبيَت لةبارةى يةكيَك لة بابةتةكانى وانةكة و ئامادةبوون
و ضاالكي رِؤذانةي قوتابي دةبيَت كة دةكاتة  40منرة كؤتايي ساليش  60منرةي لةسةرة كة دةكاتة 10

.

 .15دهرئەنجامەکانی فێربوون:
دةرئةجنامى فيَربونى قوتابى :روونى ئاماجنة سةرةكييةكانى بابةتى ليَكسيكؤلؤجى بؤ قوتابيان وةك
لةسةرةوة ئاماذةمان بةهةنديَكيان كرد ،بةالَم يةكيَك لةئاماجنة هةرةسةرةكييةكان ناساندنى وشة
خواسرتاوةكانى زمانى كوردى و رةضةلةكيان لةرووى ئيتيمؤلؤجييةوة بةقوتابيان ،تاوةكو ئاشنايةتييان هةبىَ
بةرامبةر بة وشة خواسرتاوةكان.

 .16سةرضاوة بنةرةتيةكان :
1ــ ئةو رةمحانى حاجى مارف  ،وشة رِؤنان لة زمانى كورديدا  ،كؤرِى زانيارى كورد/بةغدا 1977،
2ـــ موسعود حممد  ،ضةند حةشارطةيةكى رِيَزمانى كوردى  ،كؤرِى زانيارى  /بةغدا 1976 ،
3ــ كةوسةر عزيز امحد  ،بريدؤزى مؤرِفيم و هةندىَ اليةنى وشةسازى كوردى  ،نامةى ماستةر  ،ك .ئاداب  ،ز  .سةالحةدين 1990 ،
4ـــ حممد معروف فتاح  ،كار ثؤلني كردن بة ثيَى رِؤنان  ،رِ  .نوىَ  ،ذ . 121 /
5ـــ ئازاد ئةمني فةرةج  ،مؤرفيمةكانى ( ة ) لة دياليَكتى كرماجنى خواروو  ،نامةى ماستةر ،ك .ثةروةردة  ،ز .بةغدا . 1998 ،
6ـــ ئةورةمحانى حاجى مارف  ،رِيَزمانى كوردى  ،ب  ( 1/ناو ) كؤرى زانيارى  ،بةغدا . 1979 ،
7ـــ ـ دلشاد حممد غةريب  ،مؤرِفيمةكانى ( بة ) لة دياليَكتى كرماجنى خوارووى زمانى كورديدا  ،نامةى ماستةر ،ك .ثةروةردة ،
ز .بةغدا .2004 ،
 -8ساكار انور محيد) ( 2009 -وشةخواسنت لةزمانى كورديدا )ليَكؤلينةوةيةكى ئيتيمؤلؤجيية(،نامةى ماستةر،هةوليَر،
 9ـــ سةالم ناوحؤش  ،زمانةوانى  ،ب ، 1/ضاثخانةى منارة . 2008 ،
10ـــ صباح رشيد قادر  ،هاوبيَذى و فرة واتايى لة طريةكدا  ،نامةى ماستةر  ،ك .زمان  ،ز .سليَمانى .2000 ،

بهڕێوهبهرایهتی دڵنیایی جۆری و متمانهبهخشین

Directorate of Quality Assurance and Accreditation

 .17بابەتەکان :
هةفتةى يةكةم :ضةمك و ثيَناسةى ليَكسيكؤلؤجى ،ئةركى ليَكسيكؤلؤجى
هةفتةى دووةم :ثةيوةندى نيَوان ليَكسيكؤلؤجى و وشةسازى

ناوی مامۆستای وانەبێژ
شاین حمدامین سادق

هةفتةى سيَيةم:ثةيوةندى نيَوان ليَكسيكؤلؤجى و فةرهةنطسازى ،فةرهةنطى
وشةيى فةرهةنطى واتايى-
هةفتةى ضوارةم :بةشةكانى ليَكسيكؤلؤجى  : 1ئيتيمؤلؤجى  - 2واتاسازى- 3 -
ئيديةم
هةفتةى ثيَنجةم :وشة خواسرتاوةكانى زمانى كوردى و رةضةلةكيان
هةفتةى شةشةم :تةواوكةرى وانةى ثيَشوو
هةفتةى حةوتةم :خيَزانة زمانةكانى جيهان
هةفتةى هةشتةم : 1ئيتيمؤلؤجى  :وشةى زمانى كوردى : - 1وشةى رةسةنى-
كوردى  2وشةى عةرةبى  - 3وشةى ئيَرانى  - 4وشةى توركى  - 5هيندؤئةوروثى- 6 -
سانسكريتى) هيندى(
هةفتةى نؤيةم : 7ئينطليزى  - 8يؤنانى  - 9ضينى  - 10التينى  - 11سريانى- 12 -
عيربى  13رووسى  - 14فةرةنسى-
هةفتةى دةيةم : 15سالظى  - 16ئةوروثايى  - 17ئةملانى  - 18ئيتاىل- 19 -
زاراوةى جيهانى  20وشةى مردوو  - 21وشةى نويَباو  - 22وشةى مةغؤىل-
هةفتةى يازدةهةم : 2واتاسازى :أ ليَكسيك و واتا - - 1 ،فرةواتا  - 2هاوبيَذى-
هةفتةى يازدةم :ثةيوةندى واتايى نيَوان ليَكسيكةكان :أ ثةيوةندى ستوونى-
ب ثةيوةندى ئاسؤيى-،
هةفتةى دوانزةهةم : 3هاوواتا ،سةرضاوةى دروستبوونى هاوواتا-
هةفتةى سيانزةهةم : 4داثؤشني  - 5بةش لةطشت-
هةفتةى ضواردةهةم : 6جياوازى  - 7دذواتا-
هةفتةى ثانزةهةم :جؤرةكانى دذواتا)تةواوكةرى،ثلةدار،ثيَضةوانةيى،

ئاراستةدار

 .19تاقیکردنەوەکان  :نمونەی پرسیارەکانی تاقیکردنەوە
بهڕێوهبهرایهتی دڵنیایی جۆری و متمانهبهخشین

Directorate of Quality Assurance and Accreditation

ث  1 /ثيَناسةى ئةمانةى خوارةوة بكة؟
ئيديةم :يةكةيةكى زمانى يا نا زمانيية  ،واتاى طشتييةكةى جياوازة لةواتاى ثارضةو بةشةكانى ،بةشيوةى
وشةو طرىَ و دةستةواذة و رستةى كورتكراوة لةزمانى كورديدا بةكارديَت.
ث  2 /وةالَمى راست يان ضةوت بةرامبةر ئةم دةستةواذانةى خوارةوة دابنىَ:
وشةى) سةماوةر ( لة وشةى) سام +ظار (ى رووسييةوة وةرطرياوة
وةالَم  :راستة
ث  3 /هةلَبذاردن  :وةالَمى راست هةلَبذيَرة:
وشةى) يةلَدا (لةبنةرةتدا وشةيةكى:
أ يؤنانىية ب سريانيية ج توركيية– - -
وةالَم  :ب
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

 .20تێبینی تر
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