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ثيَناسة و ئامانجى كؤرسةكة
كوردؤلؤجى، بابةتيَكة تيشك دةخاتة سةر ميَذوو و جوطرافيا و زمان و ئةدةب و كلتوورى كوردى، لةثيَناوى ئاشنابوونى قوتابى بة نةتةوة و خاكى كوردان.
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كوردؤلؤجى(كوردناسى)
وشةى كورد و كوردستان
رِةضةلَةكى كورد
ميَذووى كؤنى كورد
كورد دواى ئيسلام
دةولَةتى ئةيووبى
ضةند ميرنشينيَكى كوردى:
ضةند شؤرِشيَك لة ميَذووى كورددا
ضةند ويَستطةيكى طرنط لة ميَذووى كورددا:
شةرِى ضالَديَران
حكومةتى شيَخ مةحموود
ثةيمانى سيظةر
كؤمارى مهاباد
بةياننامةى 11ى ئازار
ئةنفال و كيمياباران
شويَنةوارة طرنطةكان لة كوردستاندا
كؤمةلَة و ثارتى سياسى لة كوردستاندا
ئاين و كلتوور لة كوردستاندا
رِؤذنامةطةرى لة كوردستاندا
جوطرافياى كوردستان
زمــــــــــــــان
ثةيدابوونى زمان
طؤرِان لة زماندا
دروستبوونى جياوازى لة زماندا
خزمايةتى و ثيَطةى زمانى كوردى لة ناو زمانانى جيهاندا
زار(دياليَكت)
زارةكانى زمانى كوردى
زمانى ستاندةر(زارى ستاندةرد)
زمانى ستاندةردى كوردى
نووسين و رِيَنووس
	ئةلفباى عةرةبى
	رِيَنووسى لاتينى: 

ئةدةب
دابةشكردنى ئةدةب
ئةدةبى كوردى
نويَبوونةوةى ئةدةبى كوردى


