
  كولیژا زمان

  كوردی بەشێ

  قوناغا ئێكێ

 (6)ژمارا یەكا                                    (3)ژمارا دەمژمێرا                                            (رێزمان)

 الناڤیهەڤ جۆرێن / هەڤالناڤ / جهناڤا جۆرێن/ جهناڤ / ناڤی تایبەتمەندیێن/ ناڤی تایبەتمەندیێن
 ئامرازێن / هەڤالكاری مەندیێن تایبەت / هەڤالكار / كاری جۆرێن / كار / كاری جۆرێن / كار /

 / پاشبەند و پێشبەند / ژمارە / سەرسورمان ئامرازێن / پاشبەند و پێشبەند / ژمارە / سەرسورمان

 ژێدەر :

 بەسیر، حەسەن كامیل كوردییەكان، زارە /خوشناو  نەریمان, كرمانجی و سۆرانی رێزمانی
 /موكریانی  كوردستان

 

 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                                (گەنگەشا زانستی)

 دانوستاندنا شێوازێن / زانستی دانوستاندنا گرنگیا / زانستی دانوستاندنا پیناسا و تێگەه
 یداكرناپە و سەركەفتی زارەكییا ئاخفتنا شیانێن فێربونا / زانستی دانوستاندنا مەرجێن/زانستی

 بو ژ پوینت پەوەر بەرنامێ و شویێ داتا ئامیرێ ئێنا بكار فێربونا / دا گەنگەشێ دبواری شەهرەزایێ
 گروپەك هەر كو گروپەكا چەند سەر ل قوتابیان كرنا دابەش / راپورتا و سمینارا پیشكیشكرنا
/ قوتابیان سمینارین / بكەت پیشكیش جودا جودا بابەتێن چەند سەر ل سمینارەكی   

 / ژێدەر

 كارنگی، دیل ، بیژی وتار هونەری/ 8991، هەولیر ، یەكەم بەرگی ، ساالر ئەحمد ، دەمودو و بیژ ووتار
 چابی ، عوسمان ساالر ، ناس وتار  /2006 ، سلیمانی ، یەكەم چاپی ، الدین نجم حوسین وەرگیران

 ..... 2009 ، لبنان ، یەكەم

 

 

 



 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                                                (فلكلور)

 / فولكلوری ئەدەبی   ژ ماف ئەدەبی جوداهیا / فولكلوری پێناسێت و تێگەه  دیروكی دەستپێكەكا
 سترانا / ( فلكلوری چیروكا ) حكایەت / داستان / ئەفسان/ فولكلوری ئەدەبی گرنگیا و مەندی تایبەت
 نێزما / سویند / نوكتە / كوردان دەڤ ل باوەری چەند / مەتەلوك / حیرانوك / مەزنا گوتنین / فلكلوری
 . نیشادان

 : ژێدەر

 ردنی حسن وەسفی ، فروش زەمبیل بەیتا / رەسول مستەفا عزالدین دكتور ، كوردی فلكلوری ئەدەبێ
 نووسف فیركی ، داستان /

 

 (6)   یەكا ژمارا                                  (3)  دەمژمێرا ژمارا                                       ( دەنگسازی)

 /  (گشتی دەنگسازیا) فۆنەتیك    /فۆن)زمانی دەنگێن و سروشتی دەنگێن /دەنگ / زمانی ئاستێن
 فۆنەتیكا /وەرگرتنێ فۆنەتیكا /فیزیكی فۆنەتیكا /لێڤكرنێ فۆنەتیكا /فۆنەتیكێ ولقێن فۆنەتیك
 ۆنسۆنانتك دەنگێن لێڤكرنا چەوانیا /ئاخڤتنێ ئەندامێن دیاركرنا: دەنگان لێڤكرنا چەوانیا /تاقیكرنێ

 دەنگێن /.   ڤ ،   ف     ددانان و لێڤ دەنگێن /.    م   ، ب    ،    پ لێڤان دەنگێن /     نەبزوێن دەنگێن)
 یا دەڤی پەحنكا و پدی دەنگێن /ڕ   ،   ر   ،    ،ڵ   ل   ،  ز  ،   س   پدی دەنگێن  /ن   د، ، ت    ددانان
 دەنگێن /فیزیكی فۆنەتیكا /   ،گ   ك   نەرم یا دەڤی پەحنكا دەنگێن /.ج   ،   چ   ،  ژ  ،   ش    رەق

 گەوریێ بنێ دەنگێن /ح   ،   ع   گەوریێ نیڤا دەنگێن /ق   ،  ،غ   خ  (بچوك زمانوكێ )  گەوریێ سەرێ
 (/ەتیتایب دەنگسازیا) فۆنۆلۆژی (/بزوێن دەنگێن) ڤاول دەنگێن لێڤكرنا چەوانیا /ئـ   ،   ه    (ژێیان )

  .فۆنیم

  : ژێدەر

 و فونەتیك /2080 خورشید عەلی غازی فونولوجی، و فونەتیك/وەیس، فاتح غازی فونەتیك،
 روشنایی لەبەر كوردی زمانی /2083تەحسین، دانا و دزەیی موشیر عەبدولواحید فونولوجی،
 و سەری كوردییا ناڤبەرا د فونیمان كارهینانا ب جیاوازییا/مارف، حاجی ئەورەحمانی فونەتیكدا،
 .2009 ،ماستەرێ ناما محمد، یاسین كسر ناڤەراستدا،

 



  زمان كولیژا

  كوردی بەشێ

  دوویێ قوناغا

 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                             ( ئەدەبی رێبازێن  )

 شارستانیەتا مێژوویا /رێبازان بوونا پەیدا شێوازێن و ئەگەر (/ پێناسە چەمك، زاراڤ، ) ڕێباز
 پەیڤ،: كالسیزم /ڕاپەڕینێ چەرخێ /ناڤەڕاست چەرخێ / كەڤن كالسیكیێ چەرخێ: ئەورووپی

 و كوردی كالسیزما /كالسیزمی ژانرێن و نڤیسەر /كالسیزمێ بنەمایێن و سیما /پێناسە زاراڤ،
 و سەرهلدان و مّێژوو (/ پێناسە زاراڤ، پەیڤ، ) ڕۆمانسیزم /ئەورووپی كالسیزما لگەل جیاوازی
 زمێڕۆمانسی تایبەتمەندیا /ڕووسی و فڕەنسی ڕۆمانسیزما /ئەلمانی و ئینگلیزی ڕۆمانسیزما: هۆكار

 /بوونێ پەیدا ئەگەرێن +ڕیالیزمێ سەرۆكانیێن و ژێدەر: ڕیالیزم /كالسیزمێ لگەل جیاوازی و
 + مێژوو /زاراڤ و پێناسە و چومك: سیمبۆلیزم / ناتورالیزم -: ڕیالیزمێ جۆرێن + تایبەتمەندی
 /زاراڤ و پێناسە و چومك: داداییزم /كوردیدا ئەدەبیاتا د سیمبۆلیزمێ ڕەنگڤەدانا /تایبەتمەندی

 + مێژوو:  سوریالیزم  /كوردیدا ئەدەبیاتا د داداییزمێ ڕەنگڤەدانا / تایبەتمەندی + مێژوو
 .كوردیدا ئەدەبیاتا د سوریالیزمێ ڕەنگڤەدانا / تایبەتمەندی

  : ژێدەر

 دەڤەرا ل نویخازی هوزانا زیاب، عەبدولال ئەبوعوبەید /2006 ئەدەبییەكان، ڕێبازە پیربال، فەرهاد.د
 .2084 ئەدەبییەكان، ڕێبازە حوسێن، هیمداد.د /.2002 ،ێ2000 هەتا دەستپێكێ ژ بادینان

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                              (  كەفن ئەدەبی  )

 /هندی بیئەدە /مسری ئەدەبی /كلكامش داستانا /كەفن ئەدەبی  تایبەتمەندیین /كەفن ئەدەبی بیناسا
 /ییونان وشانویا وئودیسە ئیلیادە /یونانی ئەدەبی قوناغین /یونانی ئەدەبی سەرهلدانا میزوویا
 ەبیئەد /جاهلی -عەرەبی كەفنی ئەدەبی /فارسی كەفنی ئەدەبی /وفیرجیل ئەنیادە /رومانی ئەدەبی
 /كریمانە– كوردی كەفنی ئەدەبی /كالسیكی ئەدەبی  / ئیسالمی بشتی-عەرەبی كەفنی

 ئەدەبی لسەر وعەرەبی فارسی كالسیكی ئەدەبی كارتیكرنا /كوردی كالسیكی ئەدەبی تایبەتمەندیین
 یئەدەب /هەمەدانی تاهیری بابا / لوری ئەدەبی /كوردی كالسیكی ئەدەبی قوناغین  /كوردی كالسیكی
 /خانی ئەحمەدی / تەیران فەقیی /جزیرە مەالیی /سەری كرمانجیا ئەدەبی / بەریشان مەال /یارسان

  .مەولەوی /هەورامی-سالم /نالی-خواری كرمانجیا

  : ژێدەر

. د /. 2082 هەولێر، سەالحەددین، زانكۆی چاپخانەكانی كوردی، كۆنی ئددەبی شوانی، ئیبراهیم.د
 دیوانا خانی وزینا مەم / جزیری مەالیێ دیوانا /7-8 بەرگێ كوردی، ئەدەبی مێژوویی خەزنەدار مارف

 یقصد /كورد ،هوزانڤانێت ئامیدی بهائەددین صادق /نالی دیوانا / تەیران /فەقیی دیوانا /باباتاهیر
 دیوانی محوی، /كوردی ئەدەبی ،مێژوویی سجادی الدین وعال /كوردی وێژەی مێژووی بورەكەیی،

 /اسالم قبل العربی االدب تاریخ /الجاهلی ادب /االوروبیە االداب تاریخ الی مدخل حاتم، عماد /محوی
 .فارسی ادب

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                                  ( بیدهئە تیورا)

  ك كورتیە /بی ده ئە تیورا ركین ئە و پیناسە /گشتی ب تیوری پیناسین /بیاتی ده ئە پیناسین

 ركیشین سە و ر رابە /وی رهلدانا سە و سپیك ده / الساییكرنی تیورا /روژئاڤا بیاتا ده ئە دیروكا ر لسە
 رین ئیگە /ربرینی ده تیورا /السیكرنی تیورا دور ل گشتی تیبینیین /وی تایبهتمهندیین و بنهما /وی
 تیورا و وی را دناڤبە جوداهی /وی زانایین بوچوونین /وی ركیشین  سە و ر رابە /وی رهلدانا سە

 وی رین رابە /وی پیناسین و رهلدان سە /ئافراندنی تیورا /وی مایین بنە لسهر پیداچون /السیكرنی
 /دیتر تیورین گها ل تیوری ڤی جوداهیین /وی مایین بنە /تیوری ڤی دور ل زانانیان بوچوونین و

 و ر رابە /وی پیناسین و رهلدان سە /دانی رهنگڤە تیورا /تیوری ڤی بو پیداچون و كرن مراجعە
 می هە ر لسە ك كرنە مراجعە /تیوری ڤی مایین بنە /دانی رهنگڤە تیورا دور ل زانایان بوچونیین
 بوچوون گرتكترین و زانا -ما بە -رهلدان سە /بی ده ئە جورین تیورا / ك كویزه /تیوری ڤی زانیاریین

 شكرنا دابە /بی ده ئە ژانرین پیكهاتین و بی ده ئە جورین بو زانایان شكرنا دابە -تیوری ڤی ر لسە
 بی ده ئە ژانرین پیكهاتین و بی ده ئە جورین بو زانایان

  : ژێدەر

  تیوری /رگیران وه حیتهو عارف یی، ویژه تیوریا /رگیران وه ، ردی گە ردار سە ب، ده ئە تیوری

 .عبدالواحد ئازاد ، ب ده ئە

 

 

 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                                                (  زارەكان    )

 هەست /دەربڕین هەست /پرسیاركرن /گەهاندن زانیاری /زمانی ئەركێن /زمانی پێناسێن /زمان
 /خوداییە كارەكێ زمان /زمانی پەیدابوونا گریمانێن /جێخۆشكرن /ڕاپەراند /فەرمانكرن /ووروژاندن
- /سروشتی دەنگێن و سروشت /تایبەت غەریزا /رێككفتن - /قیژە بانگو   تایبەتمەندیێن /بزاف  
 ب تایبەتە زمان /ڕەمزە زمان /خۆیە خۆپ زمان /یاسایە پێرەو زمان /واتایە و دەنگ زمان /زمانی
 هندییا. دەف ل /دیالێكتۆلۆژی سەرهەڵدانا پێناسەو و چەمك /دیالێكتۆلۆژی /مروڤان

  : ژێدەر



 كامیل كوردییەكان، زارە /خوشناو نەریمان و ناوخوش سەالم ،( 7- 6 - 2 – 4) بەرگێ زمانەوانی
 زمانەوانی، /.خوشناو نەریمان كوردی، ستاندەردی زمانی /موكریانی كوردستان بەسیر، حەسەن
 تەرازووی لە كوردی زمانی زاری /نەبەز جەمال كوردی، یەكگرتووی زمانی /معروف محمد

  ،(نموونە وەك عێراق كوردستانی هەرێمی)زمانی ئەتلەسی (/هەروامانی ئەمین محمد)بەراوورددا
 .ئەحمەد رەمەزان عەبدولمەناف

 

 

 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                               (    سەروا و كێش  )

 ێناسێنپ و زاراڤ /كێشێ پێناسێن و زاراڤ /كێشناسیێ سیستەمێن /كیچشناسیێ پێناسێن و زاراڤ
 /ێهۆزان تەفعیلەیێن / هۆزانێ برگەیێن /هۆزانی دێرا پێكهاتا /سەروایێ پێناسێن و زاراڤ /ریتمێ

 /كوردی عەرووزا /موزاریع دەریا /رەمەل دەریا /رەجەز دەریا /هەزەج دەریا /هۆزانێ دەریایێن
 /سەروایێ دەنگێن /سەروایێ پەیڤێن /سەروایێ چارچوڤەیێن /كالسكیی هۆزانا سەروا /پراكتیك
 /وین هۆزانا كێشێن /فۆلكلۆی هۆزانا د سەروا /سەرەكی كێشێن /فۆلكلۆری هۆزانا كێشێن /كپراكتی
 .پراكتیك /ئازاد هۆزانا سەروایێن و ریتم /لێكدای كێشێن /سادە كێشێن

  : ژێدەر

 /.8992 بەغداد، ،(الحریە دار) چاپخانەی ،8چ كوردی، هەڵبەستی موسیقای و كێش بیمار، عبدالرزاق
 دێكان، چاپخانەی ئەدەب، لێكۆڵنەوەی: كوردی كالسیكی شیعری كێشی رابەری گەردی، عەزیز

 عەرووزی گەڵ لە بەراوردكردنی و كوردی كالسیكیی شیعری كێشی گەردی، عەزیز /.2003 سلێمانی،
 ڕۆشنبیری، وەزارتی ،8چ بەراوردە، شیكاریی لێكۆڵینەوەیەكی: فارسیدا شیعری كێشی و عەرەبی
 بەغدا، ،((والوفا)) چاپخانەی دا، كوردی شیعری لە قافیە و كێش ،(.د)خەزنەدار مارف /.8999 هەولێر،
 رۆشنبیری، زنجیرەی ،8چ كوردی، فۆلكلۆری شیعری ڕیتمی و كێش ،(.د) محمد بكر محمد /.8962

 كوردی، عەرووزی حەمەخان، فارس نووری /.2004 هەولێر، ئاراس، بالوكردنەوەی و چاپ دەزگای
 قۆناغێن جمیل، مسعود /.2004 هەولێر، ئاراس، باڵوكردنەوەی و چاپ دەزگای ڕۆشنبیری، زنجیرەی
 .2082 دهوك، خانی، چاپخانا كوردی، هۆزنا كێشناسییا

 

 



 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                             ( رۆمان و چیرۆك  ) 

 چیرۆكا پێناسێن و تێگەه /.پرسیاران هندەك رێكا ب بابەتی سەر ل قوتابیان زانیاریێن هەلسەنگاندنا
 /چیرۆكەكێ سەر ل پراكتیك /هۆزان و چیرۆك /چیرۆكێ تێگەهشتنا و پێناسەكرن پیڤەرێن /هونەری
 دناڤ هونەری چیرۆكا دیرۆكا / هونەری چیرۆكا سەرهلدانا /فولكلوری یا ژ هونەری چیرۆكا جوداهیا

 چیرۆكا ئەلەمێنتێن /هونەری چیرۆكا جۆرێن /كوردی. 4 توركی. 3عەرەبی. 2 فارسی. 8: ئەدەبیاتێن
 هەڤركی/هەڤدژی. 7 نێرینێ گوشێ6. جە و دەم. 2 كارەكتەر. 4 پلۆت. 3 رویدان. 2 بابەت. 8: هونەری

 ژ انێرۆم جوداهیا /تایبەتمەندی /پێناسە و تێگەه: رۆمان /قوتابیان سمینارێن /پراكتیك / شێواز. 1
 تیۆرێن /كوردی رۆمانا دیرۆكا ژ كورتیەك /رۆمانێ نڤیسینا یێن دەستپێكێ رابەرێن /رۆمانسێ
 دەم. 2 كارەكتەر. 4پلۆت. 3 رویدان. 2 (هزر) بابەت. 8: رۆمانێ یێن سەرەكی ئەلەمێنتێن /رۆمانێ
 /پراكتیك /چیرۆكێ كورتە و رۆمانێ جوداهیا /هەڤركی هڤدژی. 7 نێرینێ گوشێ.  /پراكتیك /وجە

   .قوتابیان سمینارێن

  : ژێدەر

 دهوك، كورد، نڤیسەرێن ئێكەتیا ،2002-8960 بەهدینان دەڤەرا ل كوردی چیرۆكا كورتە سالح، خالد
 ەرێننڤیس ئێكەتیا ئەدەبیدا، تیۆرێن و رەخنەیی گۆتارا دناڤبەرا تێكست عەبدولقادر، ئەمین /2080

 لێكۆڵینەوەیەكی كوردی چیرۆكی دەقی شیعرییەتی خوشناو، عومەر هێمن /.2001 دهوك، كورد،
 بینای محەمەد، سابیر پەرێز /.2080 هەولێر، روشنبیری، چاپخانەی ،(8) چ پراكتیكە، شێوازگەریی

 پەخشی و چاپ دەزگای جیهانی، دوەمی جەنگی كوتایی تا سەرەتاوە لە كوردی چیرۆكی هونەری
 ،(بونیاد و شێواز و شێوە) كوردیی هونەریی چیرۆكی رۆژبەیانی، زاهیر /.2000 سلێمانی، سەردەم،

 كورتە چەمكی ئەلسبیل، عەبدولعەزیز. د /.8997 هەولێر، هونەر، و رۆشنبیری گشتی بەرێوەبەری
 ژ كاروان،: گ گەاڵڵی، قادر محمد ساالر: و داهێنەران، ڕوانگەی و ڕەخنەگران ڕای نێوان لە چیرۆك

 .2007 ئاراس، دەزگای پرسیار، و خوێندنەوە -كوردی رۆمانی رەشید، سابیر /.28ل ،2002 ،(893)

 

 

 

 

 



 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                                        (كوردان مێژوویا)

 چیایێن گرنگیا /كوردان  كەڤنێ وەالتێ و جوگرافیاكوردستانێ /شارستانیەت و مێژوو تێگەهێ
 ێرەچەلەك و كورد /دا مێژوویێ ل كوردستان زاراڤێ پەیدابوونا /كوردا شارستانیەتا بو كوردستانێ

 /وینب دەرباز تێدا شارستانیەت قوناغێن /میسوبوتامیا ل كوردان شارستانیەتا ئاشكرابونا /وان
 كەڤنێن مللەتێن ژ هندەك /نەورۆزێ جەژنا و كورد /كوردان وەالتێ ل كەلتوری و زمان ئاوێتەبونا
 شیناشان ل دەسەالتداریێ سیستەمێ /خالدی میدی، كاشی، /(گوتی لولوبی، سوبارتی،) كوردستانێ

 ئوولێ و كورد /(فیرعەونی میتانی،) كوردان وەالتێ ل ناڤدەولەتی پەیوەندیێن /مانەوی
 ل كوردستان /(ئیسالم جوهیەت، كریستیانی،) ئایینێن لسەردەمێ كوردستان /زەرەدەشتی
 كورد /كوردستانێ لسەر وێ كارتێكرنا و چالدێران شەرێ /سەفەوی و سمانی ئو دەولەتا سەردەمێ
 ورێكەلت رولێ /ژیانێ پێكڤە لسەر كوردان كەلتورێ رولێ دا خازیێ ئیسالم و نەتەوەگەری دناڤبەرا
 چەند /بابان سوران، بوتان، ، بادینان كوردی میرنشینێن هندەك ژ كورتیەك /ژیانێ پێكڤە لسەر نكوردا

 و سەرهەلدان ژ هندەك /  (لوزان سیڤر، پیكو، سایكس) كوردان دور ل دەولەتی نیڤ رێكەفتنێن
 سەعیدێ شێخ شورەشا /نەهری عوبەیدولالیێ شێخ شورەشا /كوردی هەڤچەرخێن شورەشێن

 سەرهەلدانا /كوردستان  كومارا /بارزان شورەشێن /حەفید مەحمودێ شێخ شورەشا /پیران
  . كوردی گەریا روژنامە /كوردستانێ ل سیاسی پارتیێن بزوتنەوەو

  : ژێدەر

 /القدیم الكرد تأریخ: رشید فوزی و احمد رشید جمال /التاریخ فی الكورد ڤهور: احمد رشید جمال. د
 كورد شارستانیەتی مّیژووی:  مەندەالوی محمود محمد. د

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                                      ( مورفولوژی )

 رتییەكاكو /ئاخڤتنێ بەشێن پولینكرنا /ئاخڤتنێ بەشێن /بابەتی سەر ل گشتی دانەنیاسینەكا
 /مۆرفیمی تێگەهێ /وشەسازیێ ئەركێن /وشەسازیێ جورێن و تێگەه /وشەسازیێ سەر ل مێژوویی
 )ەندب مۆرفیما /نیمچەسەربەخۆ مورفیما /سەربەخۆ /هاتنێڤە جهێ ژالیێ مورفیم /مۆرفیمان جورێن
 /سینێنیا مۆرفیمێن /ڕەگەزی مۆرفیمێن /ئەركیڤە ژالیێ مورفیم /(ناڤگر ناڤبەند، پاشگر، پێشگر،

 /نەبووری دەما مورفیمێن /بووری دەما مورفیمێن /كاری دەما مۆرفیمێن /تێپەراندنێ مۆرفیمێن
 /بووری دەما نەرێیا مورفیما /نەرێ مورفیما /مەرجی رێژەیا مورفیمێن /فەرمانی رێژەییا مورفیمێن
 /ئەلومۆرف /رێككەڤتنێ مورفیما /مەرجی و فەرمانی نەرێیا مۆرفیما /نەبووری نەرێیا مورفیما

 .لێكدای پەیڤا /پەیڤ جۆت /رفۆفونیممو

  : ژێدەر

 كرمانجییا و دهۆك دەڤۆكا د كاری رێزمانیێن مورفیمێن دناڤبەرا بەراوردییەك ئەحمەد، مونیب ئاراز
 خورشید، زێرین /. كار رێزمانییەكانی مۆرفیمە ، رەسول حوسێن عەبدولال /.ستاندەردا باكوورا

 رەفیق /. كوردیدا زمانی لە وشەسازی ، دزەی موشیر عەبدولواحید /كوردیدا، دزمانێ ئەلومورف
 سەگڤان /. سازی زاراوە و زمان فەرهەنگی ، نوری ڕۆژان /كوردیدا زمانی لە وشەسازی ، شوانی
 فەتاح مەعروف محەمەد /. خۆشناو نەریمان ، رێزمان /.ژووروودا كرمانجییا د (ا ) مورفیما ، جەمیل

 .ژووروودا كرمانجی لە رێككەوتن ، سلیمان ڤیان /مۆرفۆلۆژی الیەنەكی چەند ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  زمان كولیژا

  كوردی بەشێ

  سێ قوناغا

 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                                                ( زبان فارسى)

 منا /نێ انوان و چمیر /فارسی امالی ی درباره مالحڤاتی /فارسی الفبای /فارسی زبان بر مقدمەای
 در بستن جمع+ كلمات از تعدادی معنی /ن ێ انواع و اسم /كوتاە قصەی یك +فارسی زبان در رنگها
 ماچی بن /فارسی زبان در نێ انواع و مصدر /نكرە اسم و عرفە اسم+كوتاە قصە یك /فارسی زبان
 /(التزامی بعیید، نقلی، استمراری، ، سادە )گژشتە /(ایندە حال، گژشتە،) افعال زمان /مچارع بن و

 علف /(كردی بە فارسی از) بزرگان سخنان ترجمە /مستقبل و امر (/اخبارى، التزامى، ملموس )مضارع
 رەای،شمارشی،اشا ، بیانی صفت /فارسی زبان در صفت /گفتگو /فارسی زبان در مجهول فعل و معلوم
 جملە انواع /فارسی زبان در جملە ساختار /كوتاه قصە یك /فارسی زبان در نێ انواع و قید /مبهم
 و اچافە حرف /كردی زبان با فارسی زبان شباهتهای /گفتگو /بدن اعچای+خانوادە اعچای نام /ها

  /پسوند و پیشوند /ربگ حرف /نێ انواع مهمترین

  : ژێدەر

دستور زبان فارسى، د. ثرويز ناتل  /فارسى، د. حسن احمدى طيوى،د. حسن انورىدستور زبان 
امل دستور ك /رَيزمانى فارسى، سةروةر عبدالرحمان /دستور زبان فارسى، سيد كمال طالقانى /خانلرى

 زبان فارسى،د.بهمن محتشمى

 

 

 

 

 

 



 

 (6)   یەكا ژمارا                                  (3)  دەمژمێرا ژمارا                                   (    رسەسازی  )

 /ڕستەسازییێ جۆرێن و چەمك / ڕستەسازییێ سەر ل دەسپێكەك /ڕستەسازییێ سەر ل دەسپێكەك
 /اریك گرێیا /ناڤی گرێیا /گرێ جۆرێن /گرێ چەمكێ /. زمانیدا ئاستێن ناڤبەرا /د هەرەمی پەیوەندییا
 /ێالرستەی جۆرێن /الرستەییچ چەمكێ /پراكتیك /كاری گرێیا پێكهێنێن /ناڤی گرێیا پێكهێنێن
 دیار ەربك /پراكتیك /ئالۆز ڕستەیا /لێكدای ڕستەیا /سادە ڕستەیا /ڕستەیێ جۆرێن /ڕستەیێ چەمكێ

 . پراكتیك /كاری تێنسێن/ نەدیار و

  : ژێدەر

 كوردیدا، زمانێ د ڕستە /ئەحمەد عومەر بائیز: نموونە وەكو بەهدینی گوڤەرا كوردیدا، زمانێ د گرێ
 .خۆشناو نەریمان.د ڕستەسازی، /.ئەحمەد عومەر بائیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                                    (  تیوری رەخنا)

رەخنە ل  -4پێناسێن رەخنا ئەدەبى  -3ستوینێن ڤەێولینێن ئەدەبى -2رەخنە ب شـێوەێێ گشـتى  -8
 -1گرنگیا رەخنا ئەدەبى  -7گرنگیا ئیدیەمێن رەخنەیى  -6پێنـاســــێن رەخنـا ئاڤاێەر  -2چ دگەریێـت

ە شلەڤەێرنا ێارێ ئەدەبى ژالیێ روخسارێ ڤ -80ئەرێێن رەخنا ئەدەبى -9مەرج وشیانێن رەخنەگرى 
پێناســـێن تێورێن  - 83بابەتێن رەخنا ئەدەبى -82شـــلوڤەێرنا دەقێ ئەدەبى ژالیێ ناڤەروێێ ڤە  -88

ــاســــێن جەمســــەرێن رەخنەیى  -84رەخـنەیـى  ــا ئەدەبى  -82پێن ــا  -86تێورێن رەخن تێورا رەخن
تێورا رەخنا  -89تێورا رەخنا روشــــەنبیرى  -81 (ســــســــیولوژی)تێورا رەخنـا جڤاێى -87ێـارتێەەرى

تێورا  -22تێورا رەخنا مێژوویى  -28 (سایەولوژى)تێورا رەخنا دەروونى  -20 (سـایەولوژى)ىدەروون
ئایدولوژى  رەخنا ێورات -22یدولوژى ئا رەخنا ێورات -24تێورا رەخنا مێژوویى  -23رەخنـا مێژوویى 

تێورا  -29تێورا رەخنــا بونیــادگەرى  -21تێورا رەخنــا بونیــادگەرى  -27تێورا رەخنــا بونیــادگەرى  -26
 -32 تێورا رەخنا هەلوەشــێنگەرایى -38 تێورا رەخنا هەلوەشــێنگەرایى -30 رەخنا هەلوەشــێنگەرایى

نموونێن پراێتیەى لســــەر دەقەێێ  -34 تێورا رەخنـا خوەنـدەڤانى -33 تێورا رەخنـا خوەنـدەڤـانى
رســــێ ێو)تـاقیەرنێن رەنجى یــا دووێ  -36 نموونێن پراێتیەى لســــەر دەقەێێ ێوردى -32 ێوردى
 (ئەرێێ قوتابیان)نموونێن پراێتیەى -37 (دوویێ

  : ژێدەر

ێ ، دەزگەهێ (2003)هڤال سلیم طیب: بونیادگەرى دناڤ رەخنا ێوردیدا ژدەستپێەێ هەتا
د.نعمەت اللە  /. 2001د.عبدی حاجى: چەند تیورەێێن رەخنا ئەدەبى، دەزگەهێ سپیرێز،  /.2006سپیرێز،

پێشرەو عەبدولال: دەروونشیەارى  /تایێ دهوێێ. -ڤێسەرێن ێوردىحامد: پێلێن رەخنەیى، ئێەەتیا ن
د. صالح فضل: مناهج النقد المعاصر، أطلس للنشر والتوزیع، الطبعە  /.2083شیعر، ئەێادیمیا ێوردى، 

د.هاوژین سلێوە: خورى  /.(70)رەخنا ئەدەبى ل دەڤەرا بادینان، گوڤارا پەیڤ ژمارە  /.2002الخامسة، 
د.علی تاهیر بەرزنجى: چەند توێژینەوەیەێى رەخنەیى،  /.20083رەخنە، هەولێر، دەق وئاوێزەى 

نەفیسا ئیسماعیل حاجى: زمانێ رەخنەییا چیروێا هونەرییا ێوردى، دەزگەهێ  /.2084هەولێر، 
هڤال سلیم طیب ئاێرەیى: چێژى ئەدەبى لە شیعرى نوێى ێوردیدا، زانەوى  /.2001سپیرێز، 

د.فائق مصطفى: فی  /.2009اد الەبیسى: مداخل الى النقد االدبی، الیازورى، طر /.2083سەالحەددین، 
د. ایناس محمود: نقد النقد، عالم الەتب الحدیث،  /.8919النقد األدبى الحدیث، مدیریة الەتب للطباعة، 

 سامی عباینة: اتجاهات النقاد العرب، عالم الەتب الحدیث. /.2082االردن، 

 



 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                              (ئەدەبی شێوازێن)

ـــە نموونەیێن هوزانێن  /. هونەرێن رونبێژیێ /.گرنگیا رەوانبێژی و مێژو /رەوانبێژی، تێگەه و پێناس
 / مەجازا عەقلی / . زێجورێن مەجا /مەجاز /جورێن لێكچواندنێ /ێكچواندن / رونبێژی /كوردی.

 /واتاســــازی /واتای جوانكاری /پەیڤێ جوانكاریا /جوانكاری /دركە /جورێ خواســـتنێ /خواســـتن
  / مێژوو/ پێناســـە /شـــێوازگەری /وەرگر / پەیام/ فرێكەر /پێدڤی نمونەیێ /واتاســـازیێ هونەرێن
 . ئەوروپا

  : ژێدەر

رونبێژی لدەڤ جزیری و نالی  هونەرێ /شێوازگەری /بهاری رەوابێژی  /كوردیدا  رەوانبێژی د ئەدەبێ
 /یانعلم الب /البالغە /الجواهر البالغە /فن البالغە /رەگەزە رونبێژییەكان لە ئەدەبی كالســــیكیدا   /

 علم البدیع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                                       (ینو ێبەدەئ )

 راۆیت /وپاڕوەئ ل ێكرنینو هزرا لداناەرهەس /ێكرنینو نیێندەتمەبیتا /(نیاسینەدان) ینو ێبەدەئ
 ێبەدەئ د كرنینو /دایبەرەع ێبەدەئ د كرنینو /دایتورك ێبەدەئ د كرنینو /وپاڕوەئ ل ێكرنینو

 عرایش راەبڤدنا یاوازیج/یكورد ێبەدەئ كرناینو نێرەگەئ /دایكورد ێبەدەئ د كرنینو /دایفارس
-8190 یكارەه یحمەر میحەبدولرەع /یكورد عرایش كرناینو نێنگەشێپ /دا ینو عرایش و یكیكالس

 میحەبدولرەع نێزانۆه د ێكرنینو نیێمایس /یكارەه یحمەر میحەبدولرەع/ نێمەرهەب /8921
 نێزانۆه ێخسارۆر /یكارەه یحمەر میحەبدولرەع نێزانۆه كاڤەڕۆنا /دا یكارەه یحمەر
 /دای(رانۆگ) نێزانۆه د ێكرنینو نیێمایس /8962-8904 رانۆگ /ی كارەه یحمەر میحەبدولرەع
 نیێمایس /8972-8988 جان یدرەق /ی(رانۆگ) نێزانۆه ێخسارۆر /ی(رانۆگ) نێزانۆه كاڤەڕۆنا
 یدرەق نێزانۆه ێخسارۆر /یجان یردەق نێزانۆه كاڤەڕۆنا /دا یجان یدرەق نێزانۆه د ێكرنینو
 نێمەرهەب كاڤەڕۆنا كرناینو اییچاوان /یخشانكەپ نێمەرهەب /كاڤەڕۆنا كرناینو و لدانەرهەس /یجان
 ەنامۆشان/رومان /كۆریچ ەكورت /كۆریچ /یخشانكەپ

  : ژێدەر

 سولەر ادگاری /یكورد یعریش ەیوەكردنەتاز یماكانیس /ربالیپ رهادەف.د /یكورد ینو یعریش
 یخوازینو زاناۆه /بدولالەع یشوكر یهمەف /جان یدرەق یال یكورد یعریش ینو یزەگەر /یكەبال
 مدادیه.د /یكورد یبەدەئ ەیخنەر ۆب كەیەروازەد /بدولالەع دەیعوب بوەئ /نانیهدەب راەڤەد ل

 نێحوس

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4)   یەكا ژمارا                                  (2)  دەمژمێرا ژمارا                                   (  زمانڤانیا جڤاكی    )

بوارێن /ئەركی  زمانڤانیێ /گرنگیا زمانڤانیێ /پێناسێن زمانڤانیێ /وانەیەكا گشتی ل سەر زمانڤانیێ
زا رێبا /رێبازا وەسفی /بوارێ زمانڤانیێ /جورێن زمانڤانیێ /ڤەكۆلینێن زمانڤانیێ /زمانڤانیێ
انی ڤەكۆلینێن زم /ڤەكۆلینێن زمانی ل سەدێن ناڤین /رێبازا بەرامبەری /رێبازا بەراوردكاری /مێژووی
ڤەكۆلینێن  /ێ( 81 ) ڤەكۆلینێن زمانی ل سەدێ /ێ( 87 ) ڤەكۆلینێن زمانی ل سەدێ /راپەرین ل سەدێ

قوتابخانا  /وتابخانا ئەركیق /قوتابخانا رونانكاری /قوتابخانا وەسفی /( 89 ) زمانی ل سەدێ
تیۆرا  /تیۆرا تایپولوژی /تیۆرا دەرختا زمانی /پولینكرنا زمانان /بەرهەمهینان و ڤەگوهاستن

 زمانێن تێكحەلیایی /زمانێن لكاو /زمانێن دابری /جۆرێن زمانان /تیۆرا پولێن رووەكان /شەپوالن

  : ژێدەر

عەبدولسەالم نەجمەدین و /سەالم ناوخۆش و نەریمان خۆشناو، زمانەوانی، بەرگەكانی هەولێر، 
عبدالوهاب خالد موسی، زمان و زمانڤانی، دهۆك،  /.2088شیرزاد سەبری، زمانڤانیا تیۆری، دهۆك، 

ۆش، سەالم ناوخ /.2088عەبدولسەالم نەجمەدین و شیرزاد سەبری، زمانڤانیا تیۆری، دهۆك،  /.2002
نەریمان خۆشناو و كامەران محەمەد، قوتابخانە  /..2002پوختەك دەربارەی زمانناسی، هەولێر، 

ابراهیم خلیل، تیۆر و رێبازەكانی زمان، وە:نەریمان خۆشناو،  /.2001زمانەوانییەكان، هەولێر، 
سوید،  قازی، محمد رەزای باتینی، ئاورێكی تازە بۆ سەر رێزمان، وە: حەسەنێ /.2086هەولێر، 

نعمان بوقرە، اللسانیات  /.8991ماریوبای، اسس علم اللغە، ت: احمد مختار عمر، القاهرە، /.8993
روبنز، تاریخ اللغە فی الغرب، ت: احمد عوچ، الكویت،   /.2009اتجاهاتها و قچایاها الراهنە، عمان، 

، كولینج، الموسوعە ن، ی /.8998محمد حسن عبدالعزیز، مدخل الی علم اللغە، القاهرە،  /.8997
نور الهدی لوشن، مباحپ فی  /.8428اللغویە، ت:محی الدین حمیدی و عبداللە الحمیدان، الریاچ، 

میشال زكریا، االلسنیە و علم اللغە الحدیپ،  /.2001علم اللغە و مناهج البحپ اللغوی، القاهرەأ 
 .2009انیە، القاهرە، احمد دراج، االتجاهات المعاصرە فی الدراسات اللس /.8913لبنان، 

 

 

 

 

 

 



 (4)   یەكا ژمارا                                  (2  دەمژمێرا ژمارا                                             ()  وەرگێران    )

ێسا پروس /ستراتیجیا وەرگێڕانێ /مەرجێن وەرگێڕانێ /گرنگیا وەرگێڕا /وەرگێڕان، تێگەه و پێناسـە
دەســــپێكــا بزاڤــا  / ل دەف عەرەبـان دەســــپێكــا بزاڤـا وەرگێرانێ /مێژویـا وەرگێرانێ /وەرگێڕانێ
 /ددەسـتەكا شاعرێن كور /ل دەف كوردان دەسـپێكا بزاڤا وەرگێرانێ /ل دەف ئەورۆپیان وەرگێرانێ

دەسپێكا  /ددەستەكا نڤێسەرێن كور /دەسـتەكا ئولدارێن مەسیحی / دەسـتەكا كوردناسـێن ئەوروپی
ــا كوردی دا ــانی ــامەڤ ــا  وەرگێرانێ /وەرگێران د رۆژن ــاســــتەنگێن بزاڤ جورێن  /ل دەف كوردان ئ

ــكی:  /(وەرگێڕانا بلەز، لدیڤ ئێك، تیوری )وەرگێڕانا زارەكی:  /وەرگێڕانێ نا وەرگێڕا)وەرگێڕانا نڤێس
زا رێبا /ەیڤرێبازا وەرگێڕانا پەیڤ ب پ /تیور و رێبـازێن وەرگێڕانێ /(ئەدەبی، وەرگێڕانـا زانســــتی
رێبـازا وەرگێڕانا  /رێبـازا وەرگێڕانـا كورتكرنێ /رێبـازا وەرگێڕانـا ئـازاد /وەرگێڕانـا ڕامـان ب ڕامـان

 / یئارێشێن سینتاكس /دەنگی ئارێشێن سیستەمێ /ئارێشێن زمانی /ئارێشـێن وەرگێڕانێ /ڕاڤەكرنێ
 . ئارێشێن كەلتوری /ئارێشێن سیمانتیك و پراگماتك

  : ژێدەر

حســــێن یەعقوبی، و: زمان، وەرگێڕان و پەیوەندیەكەلتوریەكان،  /وەرگێڕان هونەرە، جەمال نەبەز.
بزاڤـا وەرگێڕانـا ئەدەبی ل دەڤەرا بەهـدینـان، ســــكڤـان عبـدالرحمن گە، ناما  / ئیســــمـاعیـل زارعی

 و: غازیوەرگێڕانی ئەدەبی، یوئێل یوسف عزیز و یێن دی،  /زانكویا دهوك. /، كولیژا ئادابێماستەرێ
 /.(49)گوڤارا پەیڤ، ژ:  /گوتـار و وەرگێڕان، عەلی ســــولحجو،و: كوســــاری فەتاحی. /فـاتح وەیس.

 /الترجمە االدبیە، یوئیل یوســــف عزیز، /گوڤـارا ئایندە، هەمی ژمارە. /گوڤـارا رامـان، هەمی ژمـارە.
أ. نایدا، ت: خالد نحوە علم الترجمە، یوجین.  /الجامع فی الترجمە، پیتر نیومارك، ت: حســــین غزالە.

للمترجمین  -قواعد الترجمە االســــاســــیە  /عن الترجمە، پول ریكور، ت: حســــین خمری. /حســــین.
نڤریە لغویە للترجمە، جی. ســــی. كاتفورد،ت: عبدالباقی  /المبتـدئین وگالب الترجمە، د.خالد توفیق.

 دلیل المترجم الصحفی واالعالمی، ماجد سلیمان دودین. /الصافی.

 

 

 

 

 

 



 (4)   یەكا ژمارا                                  (2  دەمژمێرا ژمارا)                                      (تیۆرێن زمانی    )

ـــەر زمانی ـــتی ل س ـــومەریان /وانەیەكا گش ڤەكۆلینێن زمانی ل دەڤ  /ڤەكۆلینێن زمانی ل دەڤ س
 ڤەكۆلینێن زمانی ل /زمانی ل دەڤ یونانیانڤەكۆلینێن  /ڤەكۆلینێن زمانی ل دەڤ چینیان /مسریان

رێبــازا  /ل زمــانی دكەن رێبــازێن ڤەكۆلینێ /ڤەكۆلینێن زمــانی ل دەڤ عەرەبــان /دەڤ رومــانیــان
 /ڤەكۆلینێن زمانی ل سەدێن ناڤین /رێبازا بەرامبەری /رێبازا بەراوردكاری / رێبازا مێژووی /وەسـفی

 ڤەكۆلینێن زمانی ل سەدێ /ێ( 81 ) ێن زمانی ل سەدێڤەكۆلین /راپەرین ڤەكۆلینێن زمانی ل سەدێ
قوتابخانا بەرهەمهینان و  /قوتابخانا ئەركی /قوتـابخـانا رونانكاری /قوتـابخـانـا وەســــفی /ێ( 89 )

مانێن ز بابەت /جۆرێن زمانان /تیۆرا تایپولوژی /تیۆرا دەرختا زمانی /پولینكرنا زمانان /ڤەگوهاستن
 .دابری

  : ژێدەر

عەبدولسـەالم نەجمەدین و شیرزاد سەبری،  /.2002عبدالوهاب خالد موسـی، زمان و زمانڤانی، دهۆك، 
ســەالم  /.2002سـەالم ناوخۆش، پوختەك دەربارەی زمانناســی، هەولێر،  /.2088زمانڤانیا تیۆری، دهۆك، 

 ( چوارەم، پێنجەم، شــــەشــــەم، حەوتەم )نـاوخۆش و نەریمـان خۆشــــنـاو، زمانەوانی، بەرگەكانی 
 /.2001نەریمـان خۆشــــنـاو و كـامەران محەمەد، قوتـابخـانە زمانەوانییەكان، هەولێر،  /.2080هەولێر، 

محمد رەزای باتینی،  /.2086ابراهیم خلیـل، تیۆر و رێبازەكانی زمان، وە:نەریمان خۆشــــناو، هەولێر، 
م اللغة، ت: احمد .ماريوباى، اسس عل8993قازی، سوید،  ئاورێكی تازە بۆ سـەر رێزمان، وە: حەسـەنێ

روبنز،  /.2009نعمان بوقرة، اللسانيات اتجاهاتها و قضاياها الراهنة، عمان،  /.8991مختار عمر، القاهرة، 
محمـد حســــن عبـدالعزيز، مدخل الى علم  /.8997تـاريخ اللغـة فا الغرب، ت: احمـد عوا، الكويـت، 

محا الدين حميدى و عبداللە الحميدان، ن، ى، كولينج، الموســــوعة اللغوية، ت: /.8998اللغة، القاهرة، 
ميشال  /.2001نور الهدى لوشـن، مباحث فا علم اللغة و مناهج البحث اللغو،، القاهرةأ  /8428الرياا، 

ــات   /.8913زكريا، االلســنية و علم اللغة الحديث، لبنان،  احمد دراج، االتجاهات المعاصــرة فا الدراس
 .2009اللسانية، القاهرة، 

 


