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        حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                    حكومة إقليم كوردستان-العراق
         سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
           سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                      رئاسة جامعة سوران    
                  فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                     فاكلتي الآداب
دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                                  بؤ سالَي خويَندني 2014-2015                       

زانیاری مامۆستا: 

ناوی مامۆستا: شێرزاد سعید صدیق
پسپۆری وردی مامۆستا: سینتاکس
ژ.مۆبایل: ٠٧٥٠٤٠٥٣٨٤٣
ئیمێل: sherzad.sedeeq@soran.edu.iq
مۆر یان واژووی مامۆستا: 

زانیاری بەش و بابەت:
ناوی بەش:   زمانی کوردی

ناوی بابەت:  زارناسی

قۆناغ:          یەکەم

ژمارەی یەکە: ٤

مۆر و واژووی سەرکی بەش: 


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
ناوی بەرپرس:
ناوی جێگر:

ژ.مۆبایل:
ژ.مۆبایل:

ئیمێل:
ئیمێل:



                            


پێناسەی بابەت:  
        زارناسی بەشێکی زمانەوانییە گرنگی بە ڕاڤەکردن و پەسەنکردنی ئەو جیاوازییانە دەدات کە لە زارەکانی زمانێک بەدی دەکرێن، گرنگی بە لایەنی جوگرافی و کۆمەڵایەتی دەدا و لەو چوارچێوەیە بە دوای بنەما م بنچینەی دروستبونی جیاوازی لە نێوان شێوازی ئاخاوتنی ئاخێوەرانی زمانێک دەدات. 
        زارناسی وەکو زۆربەی لقەکانی دیکە زمانەوانی، پاش ئەوەی زمانەوانی وەکو زانستێکی سەربەخۆ و جیا لە زانستەکانی دیکە ڕێچکەی خۆی گرت، ئەم لقەی زمانەوانی لە کۆتایی سەدەی نۆزدەیەم و سەرەتای سەدەی بیستەم سەریهەڵدا و بەڕەو پێشچوو. 
        
گرنگی بابەت:
  زارەکانی هەر زمانێک گەنجینەیەکی پر بایەخن کە کەلتوور و ڕابردووی ئاخێوەرانی لە خۆیان گرتووە،  بۆیە پێویستە بە بایەخەوە سەیر بکرێن و پشت گوێ نەخرێن. لە ڕووی زمانییەوە بە یارمەتی زارەکانەوە دەتوانین لە بنج و بنەمای زمانی کوردی بگەن و بە توێژینەوە لە شێوە ئاخاوتنە جیاوازەکانی ناو زمان پەیوەندی نێوانیان بدۆزینەوە و سنوری بەکارهێنانیان دەستنیشان بکرێ.لە لایەکی تر گرنگی بە ئەو جیاوازییە زمانییانە دەدرێ کە لە سنورێکی دیاریکراو بەدی دەکرێن و هۆکارەکانی دروستبونی ئەم جیاوازییانە ڕوون دەکرێ. 



ئامانجی بابەت:                 
یەکەم: ئاشنابوونی قوتابیان لەگەڵ ئەم لقەی زمانەوانی.
دووەم: ئاشنابوونی قوتابیان لەگەڵ جۆراوجۆری زمانی و جۆرە جیاوازەکانی زار لە زماندا.
سێیەم: ئاشنابوونی قوتابیان لەگەڵ بنەماکان و شێوازە زانستیەکانی توێژینەوە لە زارەکان.
چوارەم: زارناسی یەکێ لەو لقانەی زمانەوانییە کە لە زمانی کوردیدا، کارێکی ئەوتۆی لەسەر نەکراوە، بۆیە پێویستە قوتابییەکان بۆ ئەوە ئامادە بکرێن کە لەو بوارەدا توێژینەوەی زانستی ئەنجام بدەن.



دابەشکردنی خشتەی بابەتەکە


بابەت
هەفتەی یەکەم
زمان و پەیدابوونی زمان
هەفتەی دووەم
گۆڕان لە زماندا و هۆكارەكانی
هەفتەی سێیەم
أ)هۆكارە دەرەكییەكان
هەفتەی چوارەم
بەردەوامی وانەی پێشوو
هەفتەی پێنجەم
ب)هۆكارە ناوەكییەكان
هەفتەی شەشەم
چەمك و پێناسەی زار
هەفتەی حەفتەم
چەمك و پێناسەی زارناسی
هەفتەی هەشتەم
پەیدا بوونی زار لە زماندا
هەفتەی نۆیەم
تاقیكردنەوە
هەفتەی دەیەم
زمان و زار
هەفتەی یازدەیەم
بنەماكانی جیاكردنەوەی سنوری نێوان زارەكان
هەفتەی دوازدەیەم
شێوەكانی بڵاوبوونەوەی زار
هەفتەی سێزدەیەم
زاری جوگرافی 
هەفتەی چواردەیەم
بەردەوامی وانەی پێشوو
هەفتەی پازدەیەم
زاری كۆمەڵایەتی 
هەفتەی شازدەیەم
بەردەوامی وانەی پێشوو
هەفتەی حەڤدەیەم
شێوازەكانی ئەنجامدانی توێژینەوە و كۆكردنی داتا لە زارناسی
هەفتەی هەژدەیەم
بەردەوامی وانەی پێشوو
هەفتەی نۆزدەیەم
تاقیكردنەوە
هەفتەی بیستەم
زارە كوردییەكان
هەفتەی بیست و یەکەم
هەندێك لەو دابەشكردنانەی كە بۆ زارەكانی زمانی كوردی ئەنجام دراون
هەفتەی بیست و دووەم
بەردەوامی وانەی پێشوو
هەفتەی بیست و سێیەم
تاقیكردنەوە
هەفتەی بیست و چوارەم
گفتوگۆ




سەرچاوەکان:
بە زمانی کوردی:
	پ.ی.د. رفیق شوانی، زمانەوانی / كۆمەڵە وتارێك، دەزگای موكریانی، چاپخانەی خانی دهۆك، ساڵی : 2009ز.
	------------------ ، چەند بابەتێكی زمان و ڕێزمانی كوردی، دەزگای موكریانی، چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە، چاپخانەی خانی دهۆك، ساڵی: 2001ز.
	عبدالمناف رمضان احمد،  ئەتڵەسی زمانی، نامەی ماستەر، زانكۆی سەلاحەدین، هەولێر، ساڵی: 2009ز.
	پ.د. محمد معروف فتاح ، زمانەوانی ، زانكۆی سەلاحەدین، هەولێر، ساڵی 1987ز.
	----------------------- ، لێكۆڵینەوە زمانەوانییەكان، دەزگای موكریانی، چاپخانەی ڕۆژهەڵات، هەولێر، 2010ز.
	پ.د. وریا عمر امین، ئاسۆیەكی تری زمانەوانی، بەرگی یەكەم، دەزگای ئاراس، هەولێر، چاپی دووەم ساڵی 2009ز.


 بە زمانی فارسی:
	جورج یول، نگاهی بە زبان (یك بررسی زبانشناختی)، ترجمە نسرین حیدری، تهران 1374(1995ز).
	علی اكبر شیری، درآمدی بر گویش شناسی، انتشارات مازیار، تهران، چاپ اول، 1386 (2007ز).


تيَبيني : 
1- پێویستە قوتابی لە كاتی دیاریكراودا لە پۆل ئامادە بێت و ڕێگا نادرێت بە هاتنە ژوورەوەی قوتابیان بۆ ناو هۆڵی خوێندن لە دوای مامۆستا.
2- پێویستە قوتابی لە پۆلدا یان مۆبایلەكەی دابخات یا خود بێدەنگ(salient ) بكات.
3- لەماوەی كۆرسی خوێندندا سێجار تاقیكرنەوە دەكرێت، هەر تاقیكردنەوەی لەسەر دە(10) نمرەیە و دە(10) نمرەی تریش لەسەر چالاكی قوتابی لە پۆلدا و تاقیكردنەوەی لەناكاو (quiz)دەبێت.
4- قوتابیان لە ڕێگەی ڕێكخەری كۆرس دەستنیشانی ڕێكەوتی تاقیكردنەوە دەكەن پاش جێگیربوونی ڕێكەوتی تاقیكردنەوە، تاقیكردنەوە دواناخرێت.
5- هاتنی قوتابیان بۆ تاقیكردنەوە ئیجبارییە .
6- مۆلەتدان بە نەهاتنی قوتابی لە دەسەلاتی مامۆستا نییە، بۆیە داوا لە قوتابیە بەڕێزەكان دەكرێبۆ ئەم مەبەستە سەردانی مامۆستای بابەت نەكەن.

