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 ثيَهاضةي بابةت:
 ياى كوزدؤلؤذى ياى كوزدناضى تايبةتة  بة نةتةوةي كوزد واتةكوزناضي بابةتيَكي طػيت يةوةاليةنةية 

 كولتووز و ذياى اليةنيَكى يةووو لة كة  دةطوتسيَت شانطتة بةو ياى ليَكؤليهةوةية بوازة بةو كوزدؤلؤجى
 .دةكؤَليَتةوة كوزد طةىل ويَرووى و نيػتيىاى و شواى و
 

 و زةضةَلةكي كوزد نةتةوةي وةشني ثيَهاضةي بة قوتابي كوزدناضي،بابةتيَكة بابةتي  طسيهطي بابةت:
 .ناضيَينَدةكوزد   

 
  ئاواجني بابةت:

 كةلتووز و جوطسافياو ويَروو  و ئةدةب و شواى يةووواليةنيَكي بابةتيَكة ، كوزدؤلؤذي بابةتي
 بةبابةتي قوتابي يةوَلئةدةيو شياتس بابةتة لةم ، دةطسيَتةوة كوزد نةتةوةي ذياني تةواوي  ، تاد.........

 ئةدةبي و بةطػيت ئةدةب وة ، بكةيو ئاغها كوزدي شواني دياليَكتةكاني و كوزدي شواني و بةطػيت شواى
 و ويَروو ضةز خبةيهة تيػكيَك ثاَلئةوغدا لة...  بهاضيَهني بةقوتابي ذانةزةكانيةوة و بةقؤناغ كوزدي

 نةتةوةيي و ويَرووي و ئةدةبي و شانطيت بةليَكؤَايهةوةي قوتابي بريي وة...  كوزدضتاى جوطسافياي
 . فساوانبكةيو كوزدي

 
                            

 
 
 
 
 
 



        بابةتةكةخػتةي  دابةغكسدني                                   
 بةقوتابي  بابةتكة ثرؤطرامي  ناسيين و يةكرتناسني ةفتةي يةكةمي
 كوزد الى كوزدناضى-   كوزدناضى شازاوةى -  كوزدناضى ثيَهاضةى ةفتةي دووةمي
 كوزدناضيدا لة زؤذيةآلتهاضةكاى ئاواجنى -:  كوزدناضى شانطتى ضوودى ةفتةي ضيَيةمي
 شواى ئةزكةكانى -شواى ثيَهاضةيةكي ضةند ضيية؟ شواى ةفتةي ضوازةمي
    شواى ثةيدابوونى -شواى تايبةتييةكانى ةفتةي ثيَهجةمي
 ط:شانطيت-2ئايين طسميانةي -1:    شواى ثةيدابوونى طسميانةكانى ةفتةي غةغةمي
 :شواى جؤزةكاني ةفتةي حةفتةمي

 . نووضني شواني -2 قطةزكسدى شواني -1
 .نووضني و قطةزكسدى شواني نيَواى جياوشي

 : شواى ئاضتةكاني ةفتةي يةغتةمي
 واتاضاشي ئاضييت" ضيهتاكطي ئاضيت" وؤزفؤلؤجي ئطيت" ضاشي دةنط ئاضيت

ئيىرباتؤزيةتي دةوَليت +واد ةتىدةوَل ضهوزى +كوزد نةتةوةى ويَرووى يةفتةي نؤيةم
 وادةكاى

 كوزد دةزبازةى بيَطانة ياى بياني نووضي ويَروو يةنديَك بؤضوونى يةفتةي دةيةم
 

 ئايهى كؤنرتيوئايو و وادةكاى  دةوَليت ئيىرباتؤزيةتي+واد دةوَلةتى ضهوزى يةفتةي ياشدم
 كوزد نةتةوةى

      كوزد نةتةوةى ئايهى كؤنرتيو و ئايو يةفتةي دواشدةم
  شةزدةغت زةضةَلكي و شةزدةغيت ئايهيب يةفتةي ضيَصدةم

 
 ؟شةزدةغت لة )ئاظيَطتا( دا ثةياوي  يةفتةي ضوازدةم

 و نةتةوةي كوزد كوزدضتاىجوطسافياي  دابةغكسدني يةفتةي ثاشدةم
 كوزدى شوانى ويَروويةكى كوزتة يةفتةي غاشدةم
 جيًاندا شوانةكاني لةناو كوزدي شواني غويَين يةفتةي حةظدةم
 كوزدى شوانى دياليَكتةكانى يةفتةي يةذدةم
 ئةدةب زِةطةشةكانى ضيية؟ ئةدةبيات-  ئةدةب يةفتةي نؤشدةم
 .       ثةخػاى+  غيعس:ئةدةب جؤزةكاني يةفتةي بيطتةم



 جؤزةكاني غيعس يةفتةي بيطت ويةك
 جؤزةكاني ضةخػاى يةفتةي بيطت ودوو
 كوزدى ثةخػانى ويَروويةكى كوزتة يةفتةي بيطت وضىَ

   كوزدى زؤذناوةطةزى يةفتةي بيطت وضواز
 زؤكةوة ناوة لةزووي ثةخػاى جؤزةكاني وثيَهجيةفتةي بيطت 

 ضية فؤلكَمؤز يةفتةي بيطت وغةش
 ضيية  ئةدةبى فؤلكؤزى بايةخى يةفتةي بيطت وحةوت
 كوزدي فؤلكَموزي يةفتةي بيطت ويةغت

 فؤلكؤزى ئةدةبى لةناوضوونى و كصبووى يؤكازةكانى و كوزدي فؤلكَموزي يةفتةي بيطت ونؤ
 فؤلكمؤزى ئةدةبى كؤكسدنةوةى يةوَلةكانى يةفتةي ضييةم

 داوةشزاوةيى و بةكؤوةهَ كازى و تاكةكةضى يةوَلى نيَواى لة 
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