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طرنطى وانةى رِستةسازى
رِستةسازى ئاستيَكة لة ئاستةكانى زمان و هةر لةسةرةتاكانى تويَذينةوةى زمانى، ئةم لايةنة بؤتة بابةتيَكى طرنطى فةيلةسوفان و زانايان. واتة؛ ليَكؤلينةوة لةم ئاستةى زمان دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمى يؤنانيةكان و دواتر هةنطاو بة هةنطاو تا طةيشتوةتة ئةم قؤناغةى ثيَشكةوتوةى ئيَستا لة تويَذينةوة لة ئاستى رِستةسازيدا طرنطى رِستةسازيش لةوةداية قوتابى بتوانىَ ئةو رِستانةى لة ئاخاوتنى رِؤذانة دةردةبرِدرىَ شى بكاتةوة، شارةزاى ثيَكهاتةكةيان بن.
ئامانجى ئةم بابةتة
هةولَدان بؤ بةرزكردنةوةى تواناى قوتابى بؤ شيكردنةوةى ثيَكهاتةى رِستة بة تايبةتى رِستةكانى زمانى كوردى و شارةزابونى لة رِؤنانة سةرةكيةكانى و ئاشنا بونى لة شيَوةكانى رِستةى زمانى كوردى.
خشتةى هةفتانةى بابةتى (رِستةسازى) قؤناغى ضوارةم بؤ سالَى (2014 – 2015)
ذمارةى هةفتةكان
بابةت
يةكةم
دةسثيَكيَك بؤ ليَكؤلينةوةى لة زانستى زمان و ناساندنى ضةمكى و ئةركى  رِستةسازى (سينتاكس) و شويَنى رِستةسازى لة ناو ئاستةكانى زمان و ناساندنى (ثيَناسةى)ى ئاستةكة هةلَسةنطاندنيان.
دوةم
جؤرةكانى رِستة بةثيَى رِؤنانيان:
 يةكةم/ زانيارى و هةوالَدان...
سيَيةم
دوةم/ رِستةى ثرسيارى...
ضوارةم
سيَيةم/ رِستةى فةرماندان...
ثيَنجةم
ضوارةم/ رِستةى سةرسورِمان و كؤمةلايةتى و هةست دةبرِين و هةست وروذاندن.
شةشةم
تاقيكردنةوة
حةوتةم
ثةيوةندى ئاسؤيى و ثةيوةندى ستونى لة رِستةدا. و رِيزبونى بنةرِةتى زمانى كوردى و طونجانيان.
هةشتةم
جؤرةكانى رِستة لة رِوى بون و نةبونى كارةوة
نؤيةم
جؤرةكانى رِستة لة رِوى رِؤنانةوة
1-رِستةى سادة: يةكةم/ سادةترين رِستة
دةيةم
دوةم/ رِستةى سادةى ئاسايى
يازدةم
سيَيةم/ رِستةى سادةى فراوان كراو
دوازدةم
تاقيكردنةوة
سيَزدةم
2- رِستةى ناسادة: أ- رِستةى ليَكدراو
ضواردةم
                             ب- رِستةى ئاويَتة
ثازدةم
ناكردن نيشانة و فؤرِمى لة رِستةى زمانى كورديدا.
شازدةم
تاقيكردنةوة
حةظدةم
بكةر ناديارى لة زمانى كورديدا
هةذدةم
ثيَويستية سةرةكى و لاوةكيةكانى رِستة
نؤزدةم
ئةركى بكةر 
بيستةم
بةركارى رِاستةوخؤ 
بيست و يةكةم
بةركارى نارِاستةوخؤ
بيست و دوةم
تاقيكردنةوة
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