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 شاٌيازي واوؤضتا:
 

 ئاضؤ عبدالسمحاُ باباٌُــــــاوي واوؤضتا:
 : ضيٍتاكظ+ شازةكاُثطجؤزي وزدي واوؤضتا

 ذ.ووباين:
 aso_babany@yahoo.comن:ئيىيَ
 واذووي واوؤضتا: ياُ وؤز
 

 شاٌيازي بةش و بابةت:

 ويَروو:ةشبٌــــــاوي 
 )كوزدؤَلؤجي(كوزدٌاضي :ٌاوي بابةت

 يةكةً :قؤٌاغ
 2:ذوازةي يةكة

 واذووي ضةزؤك بةش: و وؤز
 

 شاٌيازي بةزثسع و جيَطسي دَلٍيايي جؤزي بةش:

 :جيَطسٌــــــاوي  :بةزثسعٌــــــاوي 
 ذ.ووباين: ذ.ووباين:

 ن:ئيىيَ ن:ئيىيَ

 



                                                       
       

 ثيٍَاضةي بابةت:
 ياُ كوزدؤلؤذى ياُ كوزدٌاضى تايبةتة  بة ٌةتةوةي كوزد واتةكوزٌاضي بابةتيَكي طػيت ِةوةاليةٌةية   

 كولتووز و ذياُ اليةٌيَكى ِةووو لة كة  دةطوتسيَت شاٌطتة بةو ياُ ليَكؤليٍةوةية بوازة بةو كوزدؤلؤجى
 .دةكؤَليَتةوة كوزد طةىل ويَرووى و ٌيػتيىاُ و شواُ و
 

 و زةضةَلةكي كوزد ٌةتةوةي وةشٌي ثيٍَاضةي بة قوتابي كوزدٌاضي،بابةتيَكة بابةتي  طسيٍطي بابةت:
 .ٌاضيَينَدةكوزد   

 
  ئاواجني بابةت:

 كةلتووز و جوطسافياو ويَروو  و ئةدةب و شواُ ِةووواليةٌيَكي بابةتيَكة ، كوزدؤلؤذي بابةتي
 بةبابةتي قوتابي ِةوَلئةدةيَ شياتس بابةتة لةً ، دةطسيَتةوة كوزد ٌةتةوةي ذياٌي تةواوي  ، تاد.........

 ئةدةبي و بةطػيت ئةدةب وة ، بكةيَ ئاغٍا كوزدي شواٌي دياليَكتةكاٌي و كوزدي شواٌي و بةطػيت شواُ
 و ويَروو ضةز خبةيٍة تيػكيَك ثاَلئةوغدا لة...  بٍاضيٍَني بةقوتابي ذاٌةزةكاٌيةوة و بةقؤٌاغ كوزدي

 ٌةتةوةيي و ويَرووي و ئةدةبي و شاٌطيت بةليَكؤَايٍةوةي قوتابي بريي وة...  كوزدضتاُ جوطسافياي
 . فساواٌبكةيَ كوزدي

 
                            

 
 
 
 
 
 



        بابةتةكةخػتةي دابةغكسدٌي                                    
 بةقوتابي  بابةتكة ثرؤطرامي  ناسيين و يةكرتناسني ةفتةي يةكةًِ
 كوزد الى كوزدٌاضى-   كوزدٌاضى شازاوةى -  كوزدٌاضى ثيٍَاضةى ةفتةي دووةًِ
 كوزدٌاضيدا لة زؤذِةآلتٍاضةكاُ ئاواجنى -:  كوزدٌاضى شاٌطتى ضوودى ةفتةي ضيَيةًِ
 شواُ ئةزكةكاٌى -شواُ ثيٍَاضةيةكي ضةٌد ضيية؟ شواُ ةفتةي ضوازةًِ
    شواُ ثةيدابووٌى -شواُ تايبةتييةكاٌى ثيٍَجةًةفتةي ِ
 ط:شاٌطيت-2ئايين طسمياٌةي -1:    شواُ ثةيدابووٌى طسمياٌةكاٌى ةفتةي غةغةًِ
 :شواُ جؤزةكاٌي ةفتةي حةفتةًِ

 . ٌووضني شواٌي -2 قطةزكسدُ شواٌي -1
 .ٌووضني و قطةزكسدُ شواٌي ٌيَواُ جياوشي

 : شواُ ئاضتةكاٌي ةفتةي ِةغتةًِ
 واتاضاشي ئاضييت" ضيٍتاكطي ئاضيت" وؤزفؤلؤجي ئطيت" ضاشي دةٌط ئاضيت

ئيىرباتؤزيةتي دةوَليت +واد ةتىدةوَل ضٍوزى +كوزد ٌةتةوةى ويَرووى ِةفتةي ٌؤيةً
 وادةكاُ

 كوزد دةزبازةى بيَطاٌة ياُ بياٌي ٌووضي ويَروو ِةٌديَك بؤضووٌى ِةفتةي دةيةً
 

 ئايٍى كؤٌرتيَئايَ و وادةكاُ  دةوَليت ئيىرباتؤزيةتي+واد دةوَلةتى ضٍوزى ِةفتةي ياشدً
 كوزد ٌةتةوةى

      كوزد ٌةتةوةى ئايٍى كؤٌرتيَ و ئايَ ِةفتةي دواشدةً
  شةزدةغت زةضةَلكي و شةزدةغيت ئايٍيب ِةفتةي ضيَصدةً

 
 ؟ثةياوي شةزدةغت لة )ئاظيَطتا( دا  ِةفتةي ضوازدةً

 و ٌةتةوةي كوزد كوزدضتاُجوطسافياي  دابةغكسدٌي ِةفتةي ثاشدةً
 كوزدى شواٌى ويَروويةكى كوزتة ِةفتةي غاشدةً
 جيّاٌدا شواٌةكاٌي لةٌاو كوزدي شواٌي غويَين ِةفتةي حةظدةً
 كوزدى شواٌى دياليَكتةكاٌى ِةفتةي ِةذدةً
 ئةدةب زِةطةشةكاٌى ضيية؟ ئةدةبيات-  ئةدةب ِةفتةي ٌؤشدةً

 .       ثةخػاُ+  غيعس:ئةدةب جؤزةكاٌي بيطتةًِةفتةي 



 جؤزةكاٌي غيعس ِةفتةي بيطت ويةك
 جؤزةكاٌي ضةخػاُ ِةفتةي بيطت ودوو
 كوزدى ثةخػاٌى ويَروويةكى كوزتة ِةفتةي بيطت وضىَ

   كوزدى زؤذٌاوةطةزى ِةفتةي بيطت وضواز
 زؤكةوة ٌاوة لةزووي ثةخػاُ جؤزةكاٌي ِةفتةي بيطت وثيٍَج

 ضية فؤلكَمؤز ِةفتةي بيطت وغةش
 ضيية  ئةدةبى فؤلكؤزى بايةخى ِةفتةي بيطت وحةوت
 كوزدي فؤلكَموزي ِةفتةي بيطت وِةغت

 فؤلكؤزى ئةدةبى لةٌاوضووٌى و كصبووُ ِؤكازةكاٌى و كوزدي فؤلكَموزي ِةفتةي بيطت وٌؤ
 فؤلكمؤزى ئةدةبى كؤكسدٌةوةى ِةوَلةكاٌى ِةفتةي ضييةً

 داوةشزاوةيى و بةكؤوةهَ كازى و تاكةكةضى ِةوَلى ٌيَواُ لة 
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