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 .وةرطيَرِان-1
 

 :سةرثةرشت ناوى و ئةكاديَمى تيَزى و نامة
 ،2002 ماستةر، يدا،كورد رِستةى لة طيَرِانةوة شيَوةكانى-1
 ،(مةحوى حمةمةدى .د) :سةرثةرشت 
  ،2012 ،(كورديدا رِاطةياندنى لة )  نووسيني زمانى ثرةنسيثةكانى و ياسا-2

 (.فةرةج مةمحوود هؤطر.د) :سةرثةرشت
 
 :وشة سةرةكييةكان .9

ةربةخؤيى و شويَنكةوتوويى، ثيَكهاتة و وةضة ثيَكهاتة، سفريَز، فيَزى ناوى، فريَزى كردارى،  رِؤنان،/دروستة رِستة،
( سةربار و بةركار)، (فؤرم ء ئةرك)، (تيَثةريىء تيَنةثةرِيى):ى كردارهيَز، (رةط،كات،كةس):كردار درةختى زمانيى، 

 .هتد...، تةواوكةرلة رستةى كوردييدا
 

 : ناوةرؤكى طشتى كؤرس .20

   :طرنطى خويَندنى كؤرسةكة ( أ
ى طرنطى زانستى زمانة، كة دةكريَت بلَيَني بةشيَكى ريَزمانة و رِستةسازيى يان سينتاكس ئاستيَك          

ريَزمانيش كة بة . ش ناسراوة"زانستى رستة"، بة "زمانناسى تيؤريى"وردترييش بلَيَني يةكيَكة لة لقةكانى 
دةبةخشيَت و بةو ثيَيةى كةئةمةش لة رستةسازييدا " هونةرى نوسيني"ية و واتاى " طراماتييكا"التيينى 

زانستى ثيَويستيى بة شارةزابوون لة ريَزمانء /ةستة دةبيَت، كةواتة هةموو نوسيينيَكى ئةكادمييىبةرج
 . رستةسازيى هةية و ثشت بةياساكانى ئةم لقةى زانستى زمان دةبةستيَت

 :تيَطةيشتنى ضةمكى سةرةكيى كؤرسةكة. ب

طفتووطؤكردنء )ؤسةى ثةيوةندييكردن زمانناسان لةسةر ئةوة كؤكن كة زمانى مرؤظ هؤكاريَكى طرنط وكاراى ثر
ئينجا ئةطةر سةرنج بدةين، ئامرازء ئاميَرى سةرةكيى لةم ثيَرِةوةدا رستةية، ئةطةرضى . ة ( لةيةكرتطةيشنت

دةبينريَن، بةآلم كاراتريني يةكة، كة لة ..." دةق، طوتار، "لةسةروو رستةشةوة يةكةى زمانيى طةورةترى وةك 
يدا بةكاربيَت و بة ئاسانى خؤى بةدةست ليَكؤلَيينةوة و تويَذيينةوةى زمانةوانييةوة بدات هةموو دةوروبةريَكى زماني

 . رستةية، كة طةورةتريني يةكةى ريَزمانيية

 :بنةما و بريدؤزى كؤرسةكة( ج

رِستةسازى لة تةك زانست يان ئاستةكانى ترى زانستى زمان و زانستى زمانى تيؤريي وةك ديارتريني بةشى زانستى 
: تيؤريى مان، دةكريَت لةرِيَى ضةنديني تيؤرييةوة ليَى بكؤلَريَتةوة، ديارتريني تيؤريى ئةم كؤرسةيش بريتيية لةز
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و ضةنديني تيؤريى ...( طواستنةوة، دةسةآلت و بةستنةوة، ستاندارد، بةرنامةى كةميينة، رِيَزمانى بةرهةمهيَنان، )
 ...تر

 :بابةتةكة زانيينى تةواو بة اليةنة طرنطييةكانى. د

،   ثاشرت ثيَناسةى رستةسازيى، طرنطيى ( ئاستةكانى زمان كامانةن؟)،   (زمان ء ريَزمان ضيني؟)وةآلمى ثرسيارى 
رِستةسازى لة زماندا ، جياكردنةوةى رِستةسازي لة مؤرفؤلؤذيى، رستة ضيية و جياوازى لةطةأل دانةكانى ترى زماندا 

 . بة طشتى ضيية

 . دروستةى رستةى كورديى باسكردنى رؤنان يان -

 .ثيَكهاتةكانى رستة و جياكردنةوةيان و ديارييكردنى كةرةستة ثثيَكهيَنةرةكانى رستة -

فريَزةكانى رستة و دةستنييشانكردن ء دارِشنت و جياكردنةوةيان و خستنةرِووى ياساكانى دروستةى فريَزى  -
 . كورديى

 ةى دةضنة سةر ناو، ئةوانةى لةطةأل كرداردا دةردةكةوون، ئةو مؤرفيَمانةى لة سينتاكسدا كاردةكةن، ئةوان
 .ى هةريةكةيان( فؤرم ء ئةرك)تايبةمتةنديَتى 

 . جياوازى نيَوان ئةو مؤرفيَمانةى لة مؤرفؤلؤذييدا رؤأل دةبيينن، لةطةأل ئةوانةى لة سينتاكسدا كاردةكةن-
 

 :ماجنةكانى كؤرسئا .22
 

بيَت، ئةمة لةاليةكةوة لة اليةكى ترةوة وةك بؤنانى رستةى زمانةكةى ثيَويستة خويَندكار ئاطادارى ضؤنيَتى ر(أ
ئاشكراية وشةو فريَزى زمانى كورديى لة سةر بنةماى دووجؤر ثةيوةنديى بةسرتاوون بةيةكةوة، كة ئةوانييش 

ةك دانة زمانييةكانى سةروو وشةو مؤرفيَمي و بةم ثيَيةيش بيَت،ن، ( سةربةخؤ و شويَنكةوتوويي)ثةيوةنديى 
 .بةطشتيى  هةر لةريَى ئةو دوو جؤر ثةيوةندييةوة لةيةكدةدريَن، كة رستةى ناسادةو دانة زمانييةكان

، لة ثاأل آ رييزدةكريَتثيَكهاتةكانى رستةى زمانى كوردييان ث/شارةزابوون لةو ياسايانةى كة كةرةستةكان(ب
 .خستنةرووى مؤرفيَم و ضةشنةكانى و رؤلَيان لة رستةسازييدا

خستنةرِوو و شييكردنةوةى ئةو بةشانةى كة لة ثيَكهيَنانى رستةى كوردييدا بةشدارييدةكةن، كة ثيَيان ها هةروة
، هةروةها باسكردن و خستنةرووى ثيَكهاتة و دارِشتنى طرنطرتيني (طرىَ/دةستةواذة)ياخود ( فريَز)دةووتريَت 

 .ضةشنةكانى فريَز
 

 :تابىئةركةكانى قو .21
 

- :نى قوتابى لة ضةند خالَيَكى سةرةكيدا ياداشتدةكةينطرنطرتيني كارو ئةركةكا
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ئةركةكانى ناو ثؤلدا، كة لة اليةن سةرثةرشتيارى ئامادةبوونى لة وانةكاندا، هةروةها بةشداريكردنى لة ضاالكى و -أ
امادةبوو بةوةى لة هةردو بارودؤخةكةدا منرةى بؤ دياريكراوة، بؤ منوونة خويَندكارى ئ. كؤرسةوة ثيَى دةسثيَردريَت

لة سةرجةم وانةكانى كؤرسةكةدا جياية لة خويَندكاريَك، كة لة زؤربةى وانةكاندا ئامادةطيى هةبووبيَت، بة هةمان 
 .شيَوة لة خويَندكاريَكيش جيادةكريَتةوة، كة رِيَذةى ئامادةبوونى كةم بيَت، ياخود ئاطاداركردنةوةى بؤ دةرضووبيَت

طشت ئةو ئةركانةدا كة لة اليةن سةرثةرشتيارى كؤرسةوة رادةسثيَردريَت،  خويَندكارى ضاالك و بةشداربوو لة-ب
 .جياوازة لة خويَندكاريَك كة ناضاالك بيَت

 

 :رِيَطةى وانةوتنةوة .23

 :طرنطرتيني رِيَطةكانى سةرثةرشتيارى ئةم كؤرسة، بة ثيَى زؤرى بةكارهيَنانى رِيزبةند كراوة

 وايت بؤرد و ماجيك، . أ

 ثاوةرثؤينت و داتاشؤ، . ب

 .نووسينةوة و هةنديَكجاريش مةلزةمة . ت

 

 :سيستةمى هةلَسةنطاندن .24

سةرةتا طرنطة خويَندكار لة كاتى خؤيدا لة تاقيكردنةوةدا ئامادةبيَت، هةموو ثيَداويستييةكانى تاقيكردنةوةى 
رس سةرثةرشتيارى كؤ. ثيَ بيَت، ئامادةبوونى رِؤذانة و بةشداربوونى زامنى سةركةوتنيَتى لة تاقيكردنةوةدا

 :ياخود مامؤستا دةكريَت بةم رِيَطةيانة هةلَسةنطاندن بؤ ئاستى خويَندكار بكات

 خويَندكار لة ماوةى سالَةكةدا سآ تاقيكردنةوة ئةجنامدةدات، كؤرسى يةكةم و دووهةم و : تاقيكردنةوة
يَطةى ى لة رِ( منرة 15)يان بؤ دياريكراوة، كة ( منرة20)كؤتايي ساأل، هةركؤرسيَك لةو دووكؤرسة 

ش بؤ ( منرة2)كوييز، -  Quizى كورتة تاقيكردنةوة ياخود ( منرة 3)، ( حتريري)تاقيكردنةوةى نووسراو 
 .رِاثؤرت و هةرض ضاالكييةك كة سةرثةرشتيارى كؤرسةكة رِووبةرِووى خويَندكارانى دةكاتةوة

 وا دةردةكةويَت كة ى بؤ دانراوة، ئةطةرضى ( منرة2)بؤ كؤرسى دووهةم، كة : رِاثؤرت و وتارنووسني
منرةيةكى ئةوتؤى لةسةر نةبيَت، بةآلم لة رِاستييدا لة رِووى زانستييةوة هيضى واى لة وانةكان كةمرت نيية، 
بة تايبةت ئةطةر خويَندكار بة شيَوةيةكى باش ئامادةى بكات، بةو ثيَيةى زانيارييةكى تةواوى لةو بابةتةدا 
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رةوة ئامادةكردووة، لة اليةكى دييكةيشةوة ئةطةر لة بابةتى ناو لة ال دروستدةبيَت، كة بابةتةكةى لة با
 .ثرؤطرامى سالَةكةيدا بيَت، ئةوة لةرِووى ئاستةوة ثلةيةكى شيياوى ثيَدةبةخشيَت

 ى نيَوان خويَندكارةكاندا زؤرتر ( فروق الفردية)رانة، ئةمة لة جياوازى تاكايةتيى بريكردنةوةى رِةخنةط
 ...لة تاكيَكةوة بؤ تاكيَكى تر دةطؤرِيَت شايانى دةركةوتنى هةية و

 

 :دةرئةجنامةكانى فيَربوون .25

دةبةخشيَت و " هونةرى نوسيني"ية و واتاى " طراماتييكا"ريَزمان بة التيينى هةروةك ثيَشرتيش ئاماذةى ثيَدرا، 
نستى ثيَويستيى بة زا/لة رستةسازييدا بةرجةستة دةبيَت، كةواتة هةموو نوسيينيَكى ئةكادمييىة بةو ثيَيةى كةئةم

 . شارةزابوون لة ريَزمانء رستةسازيى هةية و ثشت بةياساكانى ئةم لقةى زانستى زمان دةبةستيَت

. بة واتايةكى تر دةكريَت رِستةسازي بة يةكيَك لة رِيَطة سةرةكييةكانى رِاستنووسني و دروستنووسيني دابنريَت
 .تا و كةسانى نووسةر و ليَكؤلَةر لة هةر بوواريَكدائةمةش بؤ هةموو تاكيَك طرنطة، بة تايبةت بؤ مامؤس

 

 :ليستى سةرضاوة .26

 :سةرضاوة بنةرِةتييةكان(أ

، نامةى ماستةر، كؤليَذى زمان، ئةركى ئةدظيَربأل لة فراوانكردنى فريَزى كاريدا ،(2001)ئازاد ئةمحةد حةسةن  -1
 .زانكؤى سليَمانيى

 _، نامةى دكتؤرا، كؤليَذى ثةروةردة، ئينب رِوشديَزمانييةكانى كارمؤرفيمة رِ، (1115)عةبدولَآل حوسيَن رِةسول  -2 
 .زانكؤى بةغداد

، نامةى ماستةر، كؤليَذى دابةشبوونى كردارى ليَكدراو لةرِووى دارِشنتء ئةركةوة، (2001)حمةمةد عومةر عةول  -3
 .زمان، زانكؤى سليَمانيى

، نامةى دكتؤرا، كؤليَذى زمان، زانكؤى اجنى خوارووداكردةى تةواوكردن لة كرم، (2002)حمةمةد عومةر عةول-2
 .سليَمانيى

، نامةى ماستةر، كؤليَذى ئاداب، زانكؤى كار لة كرماجنى خواروو هةوراميدا، (1119)مةهاباد كاميل عةبدولَآل  -5
 .سةآلحةدين

 .، زانكؤى سليَمانى(دةبنةماو ديار)دروستةى كردار ، (2010)حمةمةدى مةحويى و كاروان عومةرء شيالن عومةر  -9
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، نامةى ماستةر، كؤليَذى ئاداب، ثيَشثرتك و ثاشثرتك لة زمانى كورديدا، (1121)هيدايةت عةبدولآَل حمةمةد  -1
 . زانكؤى سةآلحةدين

، نامةى ماستةر، كؤليَذى ستةى كوردييدارِ شيَوةكانى طيَرِانةوة لة، (2002)هيَـــرؤ ئةمحـةد حةمةغةرييب  -2
 .مانيزمــان، سليَ

 :ةى سوودبةخشسةرضاو ( ب

 .، ضاثخانةى كؤرِى زانيارى كورد، بةغدادوشة رؤنان لةزمانى كوردييدا، 1111ئةورةمحانى حاجى مارف،  -1

 . سليَمانى _، بةرطى دووهةمنووسنيء وةرطيَرِان: بةرهةمة زمانةوانييةكامن، (2002)ئةورِةمحانى حاجى مارف - 2

 .هةوليَر _، ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة نتاكسى رِستةى كوردىسي، (2000)كوردستان موكريانى  -3

 .، نامةى ماستةر، كؤليَذى ئاداب، زانكؤى سةآلحةدينثرسيار، (1112)ئةبوبةكر عومةر قادر  -2

، نامةى ماستةر، كؤليَذى زمان، زانكؤى ليَكدانةوةيةكى نوآ لةزمانى كورديدا: جيَناو، (2002)تارا موحسني قادر  -5
 .مانيىسليَ

 .هةوليَر _، دةزطاى ضاثةمةنىء بآلوكردنةوةى ئاراسسينتاكسى رِستةى تيَكةأل ،(2002)كوردستان موكريانى  -9

 .، زانكؤى سليَمانيىرِستةسازيى كورديى، (أ-2001)حمةمةدى مةحويى  -1

 .هةوليَر _، ضاثى سيَهةمزمانةوانيى، (2011)حمةمةد مةعروف فةتاح  -2

 .هةوليَر _، بةرطى يةكةم، ضاثخانةى ئاراسضةند ئاسؤيةكى ترى زمانةوانى، (2002) وريا عومةر ئةمني -1

 .، نامةى ماستةر، كؤليَذى ئاداب، زانكؤى سةآلحةديننـــاديارى، (1122)فــةرةيدون عةبدول حمةمةد  -10

 :طـــؤظـار -3

، زانكؤى سليَمانيى، بةشى ةلَة رِستةدابةدواهاتنى كات لة ك، (2002)بــةكر عومةر عةىل و هــؤطر مةمحود فةرةج  -1
(B)(. 1: )، ذمارة 

، زانكؤى رِستةى شويَنكةوتووى ئةجنامء رِستةى شويَنكةوتووى ئاطاداركــردنةوة، (2003)بــةكر عومةر عةىل  -2
 (. 12: )، ذمارة(B)سليَمانيى، بةشى 
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 :بابةتةكان   .27

 

 ناوى بابةت

ناوى مامؤستاى وانةبيَذ و 
راو بؤ هةر كاتى تةرخانك

 بابةتيَك

 :بابةتى يةكهةم

 :دةروازةيةك كة ئةم بابةتانة دةطريَتةخؤ

زمان ء ريَزمان ضيني، ئاستةكانى زمانء ثيَناسةى رستةسازيىء جياكردنةوةى لة مؤرفؤلؤذيى     
 .بةو ثيَيةى هةردووكيان دوو لقى جياوازى ريَزمانن،  هةروةها بايةخيان لة زمانةوانييدا

 

 :بةتةكةئاماجنى با

ئةم وانةية دةروازةو دةستثيَك و سةرةتاى ضوونة ناو بابةتةكانى رستةسازيية بةطشتيى، كة      
رستةسازيى ضيية؟، لة ض ئاستيَكى زمانء زانستى زمانداية؟، "وادةكات خويَندكار بزانيَت 

ةم وانةية بيناسيَتةوة، ئةركى ئةم ئاستةى ال ئاشكراببيَت و ئةوةى بؤ روونببيَتةوة كة بؤضى ئ
 ،ى ئةم زانستةى ال ئاشكرا دةبيَت، ليَرةشةوة طرنطىء ثيَويست" دةخويَنيَت ؟

 

 

 هيَرؤ ئةمحةد. د

 هةفتة 1

 كاذيَر 6

 :بابةتى دووهةم

 :ضةشنةكانى رستة

، هةروةها جياوازى " ليَكدراوو ئالَؤز: "ناسادةش( سادة، ناسادة)دروستةوة /لةرووى رؤنان -
 .نيَوانيان

ستةى سادةو جياكردنةوةى لة هةريةك لةرستة ئالَؤزء ليَكدراوةكان لة رووى ثيَناسةى ر-
و جؤرةكان و تايبةمتةنديَتى ئةو ئامرازانةى ( ثيَناسةو جؤرةكانى)رستةى ليَكدراو -. رؤنانةوة

 . رؤلَى ليَكدان ئةبيينن

 . ئامرازةكانى بةسنت و بةشةكانى رستةى ئالَؤز( ناساندن و تايبةمتةندييةكانى)رستةى ئالَؤز ، -

 هةفتة 1

 كاذيَر 6
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 :ئاماجنى وانةكة

دروستةو رؤنانى رستة لةرووى سادةيىء ناسادةييةوة بابةتيَكى طرنطى رستةسازييةو بواريَكى 
دروستةى رستةى /رؤنان فراوانى داطيريكردووة، هةربؤية ثيَويستة خويَندكار ئاطادارى ضؤنيَتى

زمانةكةى بيَت، ئةمة لةاليةكةوة لة اليةكى ترةوة وةك ئاشكراية وشةو فريَزى زمانى كورديى لة 
سةربةخؤ و )سةر بنةماى دووجؤر ثةيوةنديى بةسرتاوون بةيةكةوة، كة ئةوانييش ثةيوةنديى 

سةروو وشةو مؤرفيَمي ن، ئةمةش واتاى ئةوة دةطةيةنيَت كة دانة زمانييةكانى ( شويَنكةوتوويي
وةك رستةى ناسادةو دانة زمانييةكان بةطشتيى  هةر لةريَى ئةو دوو جؤر ثةيوةندييةوة 

 .لةيةكدةدريَن

 

  

 بابةتى سيَهةم

 رستة ضييةو جياوازى لةطةأل دانةكانى ترى زماندا بة طشتى ضيية؟        

 . باسكردنى دروستة يا رؤنانى رستةى كورديى -

 .ثيَكهاتةكانى رستةو جياكردنةوةيان وة ديارييكردنى كةرةستة ثثيَكهيَنةرةكانى رستة -

       

 :بابةتةكة ئاماجنى

بابةتةكة، لةوةداية كة خويَندكار بتوانيَت لةرِيَى ثيَناسةكانى رستةوة  ياخود ئاماجنى طرنطيى       
رئةوةدا كة جياوازى بكات لة نيَوان رستة ثيَناسةى زمان بكات، هةروةها دةسةآلتى بشكيَتةوة بةسة

لة اليةكةوة، هةروةها لة نيَوان دانة زمانييةكانى دييكةدا، هةروةها بتوانيَت رستة دابةشبكات بؤ 
دانة ثيَكهيَنةرةكانى و بنةماى ثةيوةنديى هةريةك لةو دانانة لةسةر بنةماى 

 .جيابكاتةوة( شويَنكةوتوويى، سةربةخؤيى/ثةيوةستبوون)

  

 

 هةفتة 1 

 كاذيَر 6
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 بابةتى ضوارهةم

 :وياساكانى دروستةى فريَزى بكةرى و فريَزى كردارى لة رستةى كورديدا بكةرى رِستةى كورديى

ئةم جيَكةوتةية . جيَكةوتةى بكةر جيَكةوتةى رِؤلَى بابةتانةيةو لة ئاستى قوولَدا بةرهةمهيَنراوة
= (INFL)شانة تايبةتييةكانى لة رِةطةزى هةنديَك جار رِةطةزيَكى بؤش وةردةطريَت، كة نيي

ئةم شويَنة شويَنيَكى حوكمكراوة، ئةو رِةطةزة بؤشةى . ةوة بؤ دةطويَزريَتةوة( تافءكةس)
ى ليَنراوة، ئةو زمانانةى ئةم رِةطةزة بؤشةيان هةية بة ( pro)ليَرةدا بةدةردةكةويَت، ناوى 

 نناوى زمانة بكةرخراوةكانةوة ناسراوو

 

 

 

 هةفتة 3  

 كاذيَر 9

 

 بابةتى ثيَنجهةم

 ( واتايى/ريَزمانى، لؤذيكيى)بكةرو جؤرةكانى 

 ( واتايى/ريَزمانى و لؤذيكى)بةركارو جؤرةكانى 

ئةو "بكةرو بةركار دوو كةرةستةى سةرةكيى رستةن، بكةر لةروانطةى زانستى رستةسازييةوة   
رستة ، زالَة بةسةرييدا و بةركارييش :ا وات( رِ)فريَزة ناوييةية، كة لة هيَلَكاريى درةختييدا، طريَى 

 زالَة بةسةرييدا، ( ن.ف)ئةو فريَزة ناوييةية، كة طريَى 

، مةرجييش نيية ثةيوةندييةكى (ريَزمانى وواتايى)هةريةكةيان دوو جؤرى جياوازى هةية        
بكةرى  واتا بؤ منوونة ئةشيَت لة رستةيةكدا. بةرامبةريى لةنيَوان ئةو دوو ضةشنةدا هةبيَت

ريَزمانى بكةرى واتاييش بيَت، ياخود بةركارى ريَزمانى بةركارى واتاييش بيَت، بةآلم ئةمة ئةوة 
ناطةيةنيَت كة لةهةموو رستةيةكدا بةهةمان شيَوةية، واتا مةرج نيية بكةرى ريَزمانى بؤ منوونة 

رتة جا ض واتايى بة شيَوةيةكى طشتى لة سينتاكسدا بكةرى ريَزمانى طرنط. بكةرى واتاييش بيَت
 . بيَت ياخود واتايى نةبيَت 

  

 هةفتة 3 شةشهةمبابةتى 
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 :فريَز و فريَزة جياوازةكانى زمانى كوردى

رِستة لة دوو وةضة ثيَكهاتة ثيَكديَت، كة وةضة ثيَكهاتةكانى بةشى بكةريي و بةشى كرداريني، لة 
ريش رِستةيةكى سادةدا، بةشى بكةر هةميشة جيَكةوتةى فريَزيَكى ناويية و بةشة كردا

هةرضةندة . جيَكةوتةى فريَزيَكى كرداريية، هةردوو بةشةكةش هةبوونيان لة ناو رِستةدا خورتيية
بكةرة خراوةو بكةرةكةى دةكريَت بة ( شيَوةزارى سليَمانى)لةبةرئةوةى زمانى كوردى 

، بةآلم نويَنةرى بكةرةكة كة جيَناويَكى لكاوة و دةرنةبرِدراوة لة فؤنةتيكيي دةرنةبرِدريَت
 .جيَكةوتةى فريَزى ناويي بكةرداية

 :فريَزة سةرةكييةكانى زمانى كورديي ئةمانةن

 (ناوى، كردارى، ئاوةلَناوى، ثيَشناوى، ئاوةلَكرداريي،  رِادة، خستنةتةكيةك، ديارخةرى)

 :ئاماجنى بابةتةكة

و  هاتووةجياكردنةوةى ثيَكهاتة سينتاكسييةكانى رِستة، كة لة وةضة ثيَكهاتة و فريَزةكانى ثيَك
، نةك تةنها دياريكردنى وشة و لة خودى رِستةدا بة كةتةطؤريية سةرةكييةكان ناسراوون
هةر بؤية بة ثيَويست زانراوة  .مؤرفيَمةكانى رِستة ئةركى سةرةكيي وانةى رِستةسازيية

 .سةرةكيرتيني ضةشنةكانى فريَز لةو فريَزانةى كة ناويان هيَنراوة بة خويَندكار بناسيَنريَت

 

 كاذيَر 9

 

 :منوونةى ثرسيار لةسةر بابةتةكة

                                    -:ضيي لةبارةى هةريةك لةمانةى خوارةوة دةزاانيت بة منوونةى طووجناوةوة بيخةرةرِوو :1ث

 رِستةى ناسادة -5مؤرفؤلؤذى طةردانكردن   -2  كردارى بوونى طؤرِان -3هيَزى كردار   -2فريَزى ثريثؤزيشنى     -1

 

كردار لة هةردوو رِوانطةى واتايي و سينتاكسييةوة ثيَناسة بكة و لة هةر كويَدا ثيَويستى كرد بةمنوونةى طوجناو  :2ث
                                                 .                                                                                وةآلمةكةت زةنطيني بكة

   -:ئةم بؤشاييانةى خوارةوة بة وشة يان دةستةواذةى طووجناو ثرِبكةرةوة :3ث

 :مةبةست لة ئةسثيَكتةكانى كردار ئةو مؤرفيَمانةن، كة ماوةى رِوودان ديارييدةكةن، مةبةست لة ماوةى رِوودان ئةمانةن-1

 ............... .-ج...............  -ت............... -ث...............  ..-ب...............  -أ



12 

 

 : ................. .دةطووجنيَت مؤرفيَمة سينتاكسييةكان فؤرميَكى فيزياييان نةبيَت، بؤ منوونة وةك-2

...........  بةآلم لة ئةرك و واتادا ................ ئةو مؤرفيَمانةن كة لة نووسني و وتندا ( هؤمؤفؤن)مةبةست لة هاوبيَذ -3
. 

 .دةخةنةرِوو................ فريَزة ئةدظيَربلَييةكان جؤرة فريَزيَك دروستدةكةن كة زانياريى جؤراوجؤر لةبارةى -2

...... ............هاتنى فريَزة ئةدظيَربلَييةكان لة رِستةيةكدا كة كردارةكةى نةرآ بيَت، هةميشة دةبيَتة كةرةستةيةكى -5
. 

.......... يش ئةركى " بةجوانى"و ............  ئةركى " نيشانةكة"وشةى ." نيشانةكة بة جوانى ثيَكرا:"لة رِستةى -9
 . دةبينيَت

: رِستةى بكةرناديار، لة رِوانطةى دةركةوتن يان دةرنةكةوتنى بكةرى واتايي لة رِستةكةدا دوو جؤرة -1
............ 1: ةوة دوو جؤرى ترى ىلَ دةستنيشاندةكريَت( دروستة)ها لة رِووى رِؤنان هةروة........... 2.............1
2. .............. 

 .................... .2................ 1: لة كردار ياخود رِستةدا دوو ضةشن كات دياريدةكريَت  -2

 

 ".ةكانييةك ئاوت ليَخواردةوة، بةردى تىَ فرِىَمةد: "لة رِستةى :2ث

 . ئةركى هيَلَ بةذيَرداهيَنراوةكان بنووسة-3.   جؤرى بكةر و بةركارةكة بنووسة-2.   بكةر و بةركارى رِستةكة دياريبكة-1

 .بةوردي سةيرى ئةم رستانة بكة، لة ثاشدا وةآلمى ئةم ثرسيارانة بدةرةوة :5ث

 .ئةمرِؤ ضراكان زؤر بةزوويي هةلَبوون-1

 .بيَتة بنضينةى سةركةوتنوريايي لة مامةلَةكردندا دة-2

 .ئيَمة لة ذياندا هةين، نابيَت ضاو لة رِاستييةكان بنووقيَنني -3

 .لةطةأل ئةوانى تردا تيَكةأل بني باشرتة لةوةى تةنهابني-2

 .كةمرت دوودأل بة لةئاست دةوروبةر و كةسة نزييكةكانتدا-5

 

 .لة هةريةك لةو رِستانةدا، ديارييبكة( بوو)ضةشنى كردارى -أ

 .لةو رِستانةدا دةربهيَنة( لة ضةشنى ئاوةلَكردار)فريَزة ئةدظيَربلَييةكان -ب
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 .فريَزةكانى رِستة كامانةن؟ ضؤن دةيانناسييتةوة؟ بةمنوونةوة باسيان بكة-أ :9ث

 . لةضيدا لةيةكدةضن و لةضيدا جياوازن؟ بة خالَ و بةمنوونةوة بياخنةرةرِوو( تةواوكةر)و ( سةربار) :1ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  تاقيكردنةوةكانى وةرزى يةكةم     

 

       / 

 رِستةسازى: ةتباب

 

 :وةآلمى ئةمانةى خوارةوة بدةرةوة و وةآلمةكةت بة منوونةى طووجناو زةنطيني بكة(  2ث

 .بكة( رِستةى ثرسيارى تيَثةرِى دةنطدةرةوةيي)ى تةواوكةر ويست، لةطةأل  ( رِستةى ثرسيار تيَثةرِ)بةراوردى -2

 .ئةو بةكارهيَنانة بةمنوونةوة رِوون بكةرةوة. لة رِستةدا بة ضةند شيَوة و واتايةك  بةكاربهيَنريَت( دةى/ دة)دةكريَت ثارتيكلَى -1

بؤضوونت ضيية؟ وةآلمةكةت ." مةرج نيية هةميشة رِيَذةى كردارى رِستةكان ضةشنى رِستةكة لةرِووى ناوةرؤكةوة ثيشانبدات: "دةطووتريَت( 1ث
- :ئةم دوو رِستةيةى خوارةوةدا جيَبةجآ بكة بةسةر

 وةزارةتي خويَندني باآل و تويَذينةوةي زانسيت    

 كؤليَــذي ثةروةردة/زانكـوَي ضـةرمــوو    
 
 

 
 
 

 
 

 

    بةشي زمانى كـوردى
 كاذيَر       2: كات/ دووهةم: قؤناغ

 

 

2016-2017 
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 جطةرةكيَشان قةدةغةية ( أ

 ئةو شةكرةم نادةيتآ ( ب

 

- :ئةم رِستةو دةستةواذانة تةواو بكة( 3ث

 ...........و .......... و ........ منوونةى ئةو زمانانةش وةكو ................ زمانة بكةرخراوةكان بريتيني لة  .2

لة ضةشنى ................ كة بريتيية لة وشةى "  يَنآ ضةندجاريَك برِاو تائيَستا نةهاتووةتةوةكارةبا دو: "بكةرى رِستةى  .1
 ية ............... 

 : لةم وتةيةدا .3

 طؤرِنئةطةر طؤرِينيَكى بضوكتان دةويَت لة ذيانتاندا، خووةكانتان بطؤرِن، بةآلم ئةطةر طؤرِانكارييةكى طةورةتان دةويَت، هةلَسووكةوتتان ب

بةركارى رِستةكةيش بريتيية لة .  ية.................... و ناوةرؤكى رِستةكةيش لة ضةشنى .................  رِؤنانى رِستةكة  / دروستة
 .ية.....................كة لة ضةشنى .................. 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 كـــؤتايى

 .......لةطةأل ِرَيزى 

 : تاى بابةتمامؤس                                                                                           

 هيَــرؤ ئةمحةد .د                                                                                           
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