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ثيَشةكى:
لةم وانةيةدا هةولَ دةدةين هةنديَك لةبارةى مندالَ وئةدةبةكةى شارةزايى ثةيدابكةين ئةمةش كاريَكى ئاسان نيية ،ضونكة دةبيَت كةميَك شارةزايى لةبارةى لايةنى دةرونناسى مندالاَنيش ثةيدا بكةين .بؤية ئةم وانةية سوودى راستةوخؤشى دةبيَت بؤهةموومان بةقوتابى ومامؤستاوة ضونكة رؤذانة ثةيوةنديمان لةطةلَ مندالَداهةية جا ض هى خؤمان بيَت جا ض مندالَى خؤمان بيَت يان خوشك وبرامان بيَت  ...هتد .ئةمةش بابةتةكانييةتى :
1-شيعرى مندالاَن وجؤرةكانى
2-ضيرؤكى مندالاَن وجؤرةكانى
3-شانؤطةرى مندالاَن

ئامانجى طشتى:
قوتابيان شارةزاييان هةبيَت لة ئةدةبى مندالاَن بةشيَوةيةكى طشتى ورؤلَى ئةو ئةدةبةيان بؤرِوون بيَتةوة لة ثةروةردةكردنى مندالاَن وئاراستةكردنيان بةرةو ريَطايةكى راست و دروست .
ئامانجى تايبةتى:
	سوود وةرطرتن لةو شارةزايية دواى دةرضوونيان وةك مامؤستايةكى شارةزا بتوانن بةشيَوةيةكى ئةكاديمى مامةلَة لةطةلَ قوتابيانيان بكةن لة قؤناغى باخضةى ساوايان و قؤناغى بنةرِةتى جياوازى كردن بة مندالَ و قؤناغةكانى طةشةكردنى زمان و جةستة لاى مندالاَن .
	بتوانن بةضاويَكى رةخنةييةوة سةيرى دةقةكانى ئةدةبى مندالاَن بكةن هةر لة شيعرو ضيرؤك و شانؤنامةو بة سةرنجةكانيان دةولَةمةندييان بكةن.

3-  بتوانن مندالاَنى  بةردةستييان رابهيَنن لةسةر نووسينى دةقى شيعرو ضيرؤكى مندالاَن واتة مندالَى بةهرةمةند ثىَ بطةيةنن. 





خشتةى بابةتةكان: ئةدةبى مندالاَن /قؤناغى سيَيةم /بةشى زمان و ئةدةبى كوردى.
بةروار
بابةت
حةفتةى يةكةم
 باسيَك دةربارةى مندالَ بةشيَوةيةكى طشتى.
جارِنامةى مافةكانى مندالَ وشيكردنةوةى هةنديَك لةبرِطةكانى.
حةفتةى دووةم
   تيشكيَك لةسةر سايكؤلؤذياى مندالاَن
قؤناغةكانى طةشةكردنى زمان ودةرككردن لاى مندالاَن.
حةفتةى سيَيةم
 ) ثيَناسةى ئةدةبى مندالاَن.
بايةخى ئةدةبى مندالاَن.
حةفتةى ضوارةم
()ميَذووى ئةدةبى مندالاَنى (ئةوروثا،جيهانى عةرةبى،
حةفتةى ثيَنجةم
تةواوكردنى بابةتى ثيَشوو
حةفتةى شةشةم
ميَذووى ئةدةبى مندالاَنى كورد
شيعرى مندالاَن
حةفتةى هةشتةم
شيعرى ثةروةردةى وةرزشى،ثةروةردةى مرؤظايةتى.

حةفتةى نؤيةم
ضيرؤكى مندالاَن لةئةدةبى كورديدا
حةفتةى دةيةم
مةبةستةكانى ضيرؤكى كوردى: ضيرؤكى فؤلكلؤرى،ضيرؤكى ميَذوويى،
حةفتةى يازدةهةم
ضيرؤكى ئاذةلاَن  ،سةرةتايةكى ميَذوويى لةبارةى ئةم جؤرة ضيرؤكةوة.

حةفتةى دوازدةهةم
ضيرؤكى خةيالَى،ضيرؤكى خةيالَى زانستى،ضيرؤكى ئةفسانةيى

حةفتةى سيازدةهةم
ضيرؤكى دارِيَذراوة لة فؤلكلؤرةوة.

حةفتةى ضواردةم
هةندىَ لايةنى ترى ضيرؤك (ناونيشان،شيَوازى نووسين،ويَنة).
حةفتةى ثازدةهةم
بنياتى هونةرى ضيرؤكى مندالاَن (كات،شويَن

حةفتةى شازدةهةم
طيَرِانةوة،رووداو

حةفتةى حةظدةهةم
كةسايةتى،دايةلؤط ومةنةلؤط
حةفتةى هةذدةم
تاقيكردنةوة
حةفتةى نؤزدةهةم
شيكردنةوةى ضةند دةقيَكى مندالاَن
حةفتةى بيستةم
طفتوطؤ
حةفتةى بيست ويةكةم
ذيان وبةرهةمى ضةند نووسةريَكى مندالاَن  (زيَوةر   )
حةفتةى بيست و دووةم
كاكةى فةلاح
حةفتةى بيست وسيَيةم
لةتيف هةلمةت.
حةفتةى بيست وضوارةم
تيشكيَك لةسةر دراماى مندالَ
حةفتةى بيست وثيَنجةم
ثيَداضوونةوةى بابةتةكان




شيَوازى وانةوتنةوة :
1-ريَطاى شيكردنةوة
2-ثرسيارو وةلاَم
نمونةى ثرسيارو وةلاَمةكان:
ث 1-ئةدةبى مندالاَنى كوردلةض ئاستيَكدا دةبينى ؟ بؤضى؟
و-ئةدةبى مندالاَنى كورد لةئاستيَكى سةرةتاداية ئةويش بةهؤى بارودؤخى ميللةتى كورد كة هةلى لةبارى بؤ نةرِةخساوة هةتاوةكو خزمةتى بةرضاويان بكريَت بةلاَم خؤشبةختانة لةدواى راثةرِينة مةزنةكةى بةهارى 1991و دامةزراندنى حكومةتى هةريَمى كوردستان مندالاَنى كورديش دةرطايان بةرِووداكرايةوةو تاراددةيةكى  باش تيَكستى ئةدةبييان بؤنووسراوة كةشايان بةمندالَ وجيهانى مندالَ بيَت.
ث2-بؤضى لةسةرةتاداهةنديَك  لةوانةى بؤمندالاَنيان نووسيوة لةذيَر ناوى خوازراوةوة نووسيويانة؟
و- ضونكة وايان دةزانى ئةوةى بؤمندالَ بنوسيَت لةنرخى ئةدةبى كةم دةبيَتةوة ئةم بؤضوونة لةناو نووسةرانى ئةوروثاو رؤذهةلاَت و كورديشداباوبوو.بةلاَم دواتر ليَكؤلَينةوةكان دةريان خست كةئةمة بؤضونيَكى هةلَةية .
ث3-سةرضاوةى ئةدةبى مندالاَنى كورد ضيية؟

و- سةرضاوةى ئةدةبى مندالاَنى كورد فؤلكلؤرى كورديية بةهةموولقةكانييةوة واتة شيعر وداستان و حةكايةت واتة ئةدةبى سةرزارى بةشيَوةيةكى طشتى ،كةئةطةر بطةرِيَينةوة سةرى سووديَكى يةكجار زؤرى لىَ دةبينين .
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