
 
 العراق-حلومة إقليم كوردستان         عيَزاق                                                                                                              -حلومةتي هةريَمي كوردستان   
 رئاسة جملس الوزراء                                                                                                                                 سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةسيزان   

 العلمي ة التعليم العالي والبحثوزار                                                                                                       وةسارةتي خويَندني باآل و تويَذينةوةي سانسيت
     رئاسة جامعة سوران                      سؤران                                                                                                                        سةرؤكايةتي سانلؤي 

 فاكليت اآلداب                                                                                                                                           فاكةليَت ئاداب                        
 ي خويَندن/كؤرس بووكدارِشيت ثالن                                                                                           

                        302-3102بؤ سالَي خويَندني                                                                                               
 

 

 زانياري واوؤشتا:
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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

           

 ثيَهاشةي بابةت:
 

 طريهطي بابةت:
١ُّ، ٚال ضُّٝا يطالب ايًػ١ ايعسب١ٝ؛ إذ ٖٛ ٜبخح عٔ أحٛاٍ ايهًِِ َٔ حٝح ٜعدُّ عًِ ايٓخٛ       اإلعساب ٚايبٓا٤، نُا   َٔ ايعًّٛ امُلٗ

ياا  َٔ حٝح داليُهٗا ع٢ً املعاْٞ ايكرنٝب١ّٝ اي ي ُهطُااد َٔ إضٓاد بع  ايهًِِ إ ى بع . ععًِ ايٓخٛ: ٜبخح عٔ ٜبخح عٔ أحٛاٍ األ
 املسنبات َٔ د١ٗ ٦ٖٝاُٗا ايكرنٝب١ّٝ صخ١ً ٚعطادًا، ٚدالي١ ًُو اهل٦ٝات ع٢ً َعاْٝٗا ايٛضع١ّٝ ع٢ً ٚد٘ ايّطداد. 

ٍّ عًٝٗا َٓطٛم ٖٚرٙ ايكرانٝب ايٓخ١ّٜٛ هلا يف ايبٝإ       شإٔ، ٚيف املعاْٞ َهإ، حٝح إّْ٘ ال ٜساد َٔ ايكرانٝب داليُٗا األٚ ى اي ي ٜد
ّٕ ٖٓاى ص١ًً ٚ ٍّ عًٝٗا ايكرانٝب، ٖٚٞ َٛطٔ ايبالغ١؛ يرا ال ٜٓاصٌ عٓٗا، بٌ إ ثٝك١ ايعباز٠ عكط، بٌ ٜكصد َٓٗا املعاْٞ اإلضاع١ّٝ اي ي ُد

 بُٝٓٗا.
 ئاواجني بابةت:

ّٕ َٔ أِٖ أ    ٖداف عًِ ايٓخٛإ

 َعسع١ نٝا١ّٝ ايكرنٝب عُٝا بني ايَهًِِ، أٟ: االحكراش عٔ ارتطأ يف ُأيٝف ايهالّ ُٚأدُٜ٘، ٚايبهعد عٔ اخُالٍ املع٢ٓ األصًٞ ٚعطادٙ. -أ   
عسب املع٢ٓ األٚيٞ عال ٜعّد صاحب٘ خازدًا عٔ ايعسب١ٝ، ٚال ٜهخهِ عًٝ٘ بايًَخٔ، ٜٚهٕٛ ايهالّ َطابكًا ألحد األضايٝب اي ي ُؤدٟ بٗا اي

 يًكرانٝب.  

ُّ باياصاح١، ٚبالغ١ املُهًُني. عهُا ال ٜهٕٛ ايهالّ صخٝخًا َا مل ٜساع عٝٗا املطا٥ٌ -ب       مبساعا٠ قٛاعدٙ ختًٛ ادتٌُ ايعسب١ٝ مّما ٜهِد
ّٕ صاحب املعاْٞ ٜبخ ح عٔ املسنبات ايصخٝخ١ َٔ د١ٗ ايصسع١ٝ، عهريو ال ٜهٕٛ ايهالّ عصٝخًا َا مل ٜساع عٝ٘ ايكٛاعد ايٓخ١ٜٛ؛ إذ أ

 حهطٔ ايّٓظِ ُٚقبخ٘. 

ّٕ اإلملاّ ب٘ ٚض١ًٝ ياِٗ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ايصسٜا١، ٚأشعاز ايعسب ٚآدابٗا،... -ج      إ

ٚايالشّ ٚب٘ ُٜعسف  د ـ اطالع ايطالب ع٢ً أحهاّ ايااعٌ ٚأحهاَ٘ ، ٚأحهاّ اياعٌ بايٓطب١ يًااعٌ ُرنريًا ُٚأْٝجًا، َٚعسع١ اياعٌ املُعدٟ
ايطايب ع٢ً ايُُٝٝص بني اياعٌ املُعدٟ ٚايالشّ ، ٚنرا َعسع١ املااعٌٝ ارتُط١، َٚطأي١ ايُٓاشع، ٚاالشُػاٍ، ٚاذتاٍ ٚصاحبٗا ، ٚنرا 

 ايُُٝٝص.

               
 
 



  
        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    

 عٌاياا ةفتةي يةكةمه

 حماضسات عا١َ حٍٛ: 

  .حاالت االضِ، ٚأْٛاع٘ َٔ حٝح اإلعساب ٚايبٓا٤ 

 . اياسم بني ايٓخٛ ٚايصسف ٚايبالغ١ 

 َسادع١ ضسٜع١ ملاد٠ ايٓخٛ املكس٠٤ٚ يف املسح١ً االٚ ى
 ُعسٜف ايااعٌ ٚبع  أحهاَ٘ َٔ ٚدٛب ايسعع ٚعدّ االضُػٓا٤ عٓ٘. ةفتةي دووةمه

 حرف ععٌ ايااعٌ دٛاشًا 
 حرف ععٌ ايااعٌ ٚدٛبًا، حهِ ُأْٝح ععً٘ َٔ حٝح ايٛدٛب ةفتةي شيَيةمه

 .ّحهِ ُأْٝح ععً٘ َٔ حٝح ادتٛاش ٚايعد 

 َٛاضع ٚدٛب ُكدِٜ ايااعٌ ع٢ً املاعٍٛ ب٘ 
 ، َٛاضع ٚدٛب ُكدِٜ املاعٍٛ ع٢ً ايااعٌ   ةفتةي ضوارةمه

 ٌأحهاّ ٚدٛب ٚدٛاش ُكدِٜ املاعٍٛ ع٢ً اياع 

 ٜف ْا٥ب ايااعٌ ، ٚأغساض حرف ايااعٌ.ُعس  ةفتةي ثيَهجةمه

  ٍٛٗنٝا١ٝ بٓا٤ اياعٌ يًُذ 

 حهِ َعٌ ايعني، ٚاملاضٞ املضعف ةفتةي شةشةمه

 األشٝا٤ اي ي ُٓٛب عٔ ايااعٌ
 إَُخإ اياصٌ األٍٚ ةفتةي حةفتةمه

 االشُػاٍ

  ٍُعسٜف االشُػا 

 حهِ االضِ ايطابل يف االشُػاٍ -1  

 ايطابل يف االشُػاٍ بك١ٝ حهِ االضِ  ةفتةي هةشتةمه

 ُعدٟ اياعٌ ٚيصَٚ٘

 ُّعسٜف املُعدٟ ٚايالش 

 أْٛاع اياعٌ املُعدٟ، عال١َ اياعٌ ايالشّ

 أْٛاع األععاٍ ايالش١َ  هةفتةي نؤيةم

 ُعد١ٜ ايالش١َ حبرف حسف ادتس
 حرف حسف ادتس ْٛعإ مساعٞ ٚقٝاضٞ  هةفتةي دةيةم

 اذترف ايطُاعٞ ، اذترف ايكٝاضٞ
 رف املاعٍٛ ب٘ دٛاشًاح  هةفتةي يازدم

 ٘حرف ْاصب املاعٍٛ ب٘ دٛاشًا ٚٚدٛبًا. ٚآَُاع حرع 

 اَُخإ اياصٌ األٍٚ ) االَُخإ ايجاْٞ ( هةفتةي دوازدةم

 ايُٓاشع

 ُعسٜف ايُٓاشع 



 شسٚط ايُٓاشع
 حهِ االضُاز يف ايعاٌَ املٌُٗ  هةفتةي شيَسدةم

 ٌُٗٚٚدٛب اال ٗاز يف ايعاٌَ امل 

 عٍٛ املطًلاملا هةفتةي ضواردةم

 ُعسٜف املاعٍٛ املطًل 

 عاٌَ ايٓصب يف املاعٍٛ املطًل 

 أْٛاع املاعٍٛ املطًل  هةفتةي ثازدةم

 َآٜٛب عٔ املاعٍٛ املطًل 

 ُج١ٝٓ املصدز ٚمجع٘  هةفتةي شازدةم

 حرف عاٌَ املصدز دٛاشًا 

 حرف عاٌَ املصدز ٚدٛبًا  هةفتةي حةظدةم

  ٘املاعٍٛ ي 

 ُ٘عسٜا٘ ، ٚشسٚط املاعٍٛ ي 

 حهِ دس املاعٍٛ ي٘  هةفتةي هةذدةم

 أحٛاٍ املاعٍٛ ألدً٘
 املاعٍٛ عٝ٘  هةفتةي نؤزدةم

  ُ٘عسٜا 

 ٘ٝعاٌَ ايٓصب يف املاعٍٛ ع 

 حرف ايعاٌَ دٛاشًا
 حرف ايعاٌَ ٚدٛبًا  هةفتةي بيصتةم

 َا ٜٓصب ع٢ً ايظسع١ٝ
 ايظسف املُصسف ٚغري املُصسف هةفتةي بيصت ويةك

 املاعٍٛ َع٘

 ُ٘عسٜا 

  املاعٍٛ َع٘ايعاٌَ يف
 ٢َُ ٜهٕٛ املاعٍٛ َع٘ قٝاضٝا  هةفتةي بيصت ودوو

 حاالت االضِ ايٛاقع بعد ايٛاٚ
 اَُخإ اياصٌ ايجاْٞ ) االَُخإ األٍٚ( هةفتةي بيصت وشىَ

 االضُجٓا٤

 ُعسٜف االضُجٓا٤ 

 .املطُج٢ٓ املُصٌ ، ٚاملٓكطع 

 ُكدِٜ املطُج٢ٓ ع٢ً املطُج٢ٓ َٓ٘ .  هةفتةي بيصت وضوار

 ُج٢ٓ املاسغ.املط 

 )ٚدٛب ْصب املطُج٢ٓ )بإال 

 حهِ املطُج٢ٓ بايػري ٚض٣ٛ                             هةفتةي بيصت وثيَهج

 ) اآلزا٤ يف إعساب ) ض٣ٛ 

 حهِ املطُج٢ٓ خبال ، ٚحاشا .  هةفتةي بيصت وشةش

 ُعسٜف اذتاٍ 



 أٚصاف اذتاٍ 

 اذتاٍ  هةفتةي بيصت وحةوت

 صاحب اذتاٍ

 أخريٙ ع٢ً صاحب اذتاٍ ٚعاًَٗاُكدِٜ اذتاٍ ُٚ

 ُسُٝب اذتاٍ َع عاًَٗا هةفتةي بيصت وهةشت

 دٛاش ُعدد اذتاٍ 

 حرف عاٌَ اذتاٍ هةفتةي بيصت ونؤ

 ُعسٜف ايُُٝٝص

 عاٌَ ايٓصب يف ايُُٝٝص
 أقطاّ ايُُٝٝص هةفتةي شييةم

 أْٛاع متٝٝص ايٓطب١ 

 اَُخإ اياصٌ ايجاْٞ ) االَُخإ ايجاْٞ (
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 املصادز ايس٥ٝط١:

 شسح ابٔ عكٌٝ ع٢ً أيا١ٝ ابٔ َايو، بُعًٝكات: ايصٝذ حمُد حمٝٞ ايدٜٔ عبد اذتُٝد. -1

 أٚضح املطايو إ ى أيا١ٝ ابٔ َايو، يًعال١َ ابٔ ٖصاّ األْصازٟ. -2

 عًٌ ايٓخٛ -3

 َسا٥َٞعاْٞ ايٓخٛ، د. حمُد عاضٌ ايطا -4

 إعساب ايكسإٓ ايهسِٜ.. -5

 ـ شر ايعسف يف عًِ ايصسف . 6

 املصادز املاٝد٠:



 اإلْصاف يف َطا٥ٌ ارتالف بني ايٓخٜٛني ايبصسٜني ٚايهٛعٝني، يًعال١َ ابٔ األْبازٟ ايٓخٟٛ -1

 شسح ًَخ١ االعساب  -2

 حاش١ٝ ايصّبإ ع٢ً شسح األمشْٛٞ ع٢ً أيا١ٝ ابٔ َايو -

 اس حطٔ.   ايٓخٛ ايٛايف، عب -4
 شسح شرٚز ايرٖب . -5

 ـ شسح َال داَٞ ع٢ً ايهاع١ٝ 6

   املسادع، ٚاجملالت، ٚشبه١ اإلْكرْٝت:

 ايكسازت ايٓخ١ٜٛ ٚايُصسٜا١ٝ، جملُع ايًػ١ ايعسب١ٝ بايكاٖس٠ )مجعًا ٚدزاض١ ُٚكٛميًا(، خايد ايعصُٝٞ -1

 ١َ.  حبٛخ حن١ٜٛ ع١ًُٝ ق١ُّٝ َٓصٛز٠ ع٢ً شبه١ اإلْكرْٝت بصٛز٠ عا -2

 تيَبيين : 
 وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . منوونةي ثرشيار و -

 مناذج َٔ األض١ً٦

 عسف َا ٜأُٞ : -1

 اشسح قٍٛ ايٓا ِ شسحًا ناعًٝا .  -2

 بّٝٔ حمٌ ايصاٖد عُٝا ٜأُٞ :   -3

 أعسب َاحتُ٘ خط -4

 أنٌُ ايبٝت اآلُٞ -5

 دٛاشًا (ـ بني اذترف ) ٚدٛبًا أٚ  6

 ـ َاياسم بني َاٜأُٞ 7

 ـ ٖٚٛ ٚادب اذترف ، اضُصٗد ع٢ً ذيو مبا حتاظ٘ َٔ بٝت ابٔ َايو 8

 ـ الجيٛش ٖرا املجاٍ ، عًٌ 9

 ـ َجٌ ملا ٜأُٞ : 11

 ـ اخًُف ايٓخا٠ يف حهِ نرا بني ذيو 11

 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-A( بؤ كوردي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤرس بووثيَويصتة  -

Traditional )بؤ عةرةبي و بةفؤنيت (Times New Roman) بؤئيهطميسى. 

 
 

 َبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَتهةر تي 


