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 پەیوەندی. 4

 

 2: یتیۆر

 

ە ( لبە سەعات) یەکەى خوێندن. 5

 هەفتەیەک

 

 

 

 

  

 ژمارەی کارکردن. 6 ڕۆژەک د حەفتیەکێدا 

 

 

 

 

 

 کۆدی کۆرس. 7 

ب دەست ئینانا باوەڕناما بەکالوریوسێ ل زانستێن سیاسی، زانکویا 

، ب دەستڤە ئینانا باوەڕناما ماستەرێ ل  ٢٠٠٧سەالحەدین_هەولێر ل سااڵ 

زانستێن سیاسی ) خویندنێت ڕۆژهەاڵتا ناڤەڕاست و باکورێ ئەفڕیقا( ل 

 .٢٠١٦زانکویا تەهڕان_ ئیران ل سااڵ 

 مامۆستاپرۆفایەلی . 8

 

 

 

 

 

 وشە سەرەکیەکان. 9 

 :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10

ةوشةنبريى بو قَوناغا ئَيكَي ل زانكَو و ثةميانطةهان ل هةرَيما ڕتةوةيى و نشتمانى و َين نةةهةندڕبابةتَى كوردولوجى 
ب كوردى دا  زمان و ئةدةبياتياَيكا ظى بابةتى شةهرةزايى د ديروك و ڕفَيرخوازَين كورد ب َيتة طوتن، تاوةكو هكوردستانَى د
ظ و ا، ثروطرامَى خواندنا بابةتَى كودولوجيَى ثَيكهاتية ذ ضوار بةشان، دَى د بةشَى ئَيكَى دا ب كورتى بةحسَى   زاردةستظة بينن

و ثةيدا  تَيطةهَى كوردولوجيَى كةين و ضاوانى و هوكارَين سةرهةلدانا ئةظى بابةتى. هةروةسا ثَيناسا زمانى و زمانَى كوردى
بوون و جهَى وى دناظ خَيزانا زمانَين جيهانى دا زَيدةبارى ديالَيكت و ديالَيكتني زمانَى كوردى و هوكارَين دروست بوونا 

ديالَيكتَين زمانَى كوردى، و د بةشَى دووَى دا دَى ئةلفابَى يا زمانَى كوردى و كورتيةك ذ مَيذوويا وَى هَيتة ديار كرن دطةل 
و ثَيناسا رَيبازَين ئةدةبَى، و دَى د بةشَى سيَى دا بةحسَى دةستثَيكا شارستانيةتَى ل كوردستانَى هَيتة كرن و  َىتَيطةهَى ئةدةب

 تَيطةه و ثةيدا بوونا زاراظَى كورد و كوردستانَى د مَيذوويَى دا و ئةو بري و باوةرَين دةربارةى نةذادَى كوردا هاتينة نظَيسني، هةر
دَى بةحسَى مللةتَين كوردستانَى يَين كةظن و كورد و ئووىَل زرادةشتى ل كوردستانَى، وكورد و ئيسالم  وةسا د بةشَى ضارَى دا

هَيتة كرن زَيدةبارى كورتيةك ذ وَى هةظركيا دناظبةرا هةردوو دةولةتَين عو مسانى و سةفةوى دا ضَى بووى و كارتَيكرنا وَى 
َيذى بةحسَى مرينشينَين كوردى و ضةوانيا دروست بوونا ظان مريطةهان و كار و هةظركيَى لسةر كوردستانَى, و دَى تا رادةكى بدر

ضااَلكيَين وان و ئةطةر و هوكارَين كةفتنا وان، و دَى روونكرنةكَى دةينة سةر ضةند رَيكةفتنةكَين نيظ دةولةتى يَين طرنط د 
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روةسا د بةشةكَي ديدا دَي بةحسَي جينوسايد و ئةو هة .لسةر كوردستانَى هةى اكارتَيكرن  ئةو مَيذوويا نوى يا كوردان دا و
 تاوانَين دضنة دناظ  ضارضوظَي جينوسايدآ ئةوَين ب سةرَي ملةتآ كورد هاتى كةين.

 ئامانجەکانی کۆرس. 11

 

مةرةم ذ ظى كورسى ئةوة قوتابى ئاشنا ببيت لسةر زمان و ئةدةب و مَيذوو و جوطرافيا كوردستانَى، هةر وةسا ثَيزانينَين طشتى وةربطريت 
و كوردى لدور شارستانيةتا كةظنا كوردستانَى، و ظةكولينا مة دَى لدور ضةوانيا ثةيدا بوونا زمانى و زراظَى كوردى بيت زَيدةبارى ديالَيكتَين 

و تَيطةهَى ئةدةبَى وةكو جور و رةطةز و هونةر, هةر وةسا قوتابى بزانن كوردستان ذ كةظن دا جهَى شارستانيةت و ذيانا مروظايةتيَى بوو, 
وةسا بزانن كوردان ب دةهان ئيمرباتوريةت و حكومةت و مريطةه ل دةظةرَى دروست كرينة, زَيدةبارى وَى هةظركيا دناظبةرا دةولةتا عو هةر
انى و سةفةوى دا دروست بووى و كارتَيكرنا وَى هةظركيَى لسةر كوردستانَى, و قوتابى بزانن ضةوا مريطةهَين كوردى دروست بووينة و مس

ية طةشة كرية و ئةطةر و هوكارَين ذناظضوونا وان مريطةها ض بوو, و بزانن كانَى هزرا نةتةوةى بشَيوةكَى بةرفرةه كةنطى و ضةوا ثةيدا بوو
م روذناما كوردى كيشك بوو و ل كيظة دةرضووية, و لدوماهيَى دَى هندةك ذ بريةوةرى و هةلكةفتَين مَيذوويا هةظضةرخا كوردى بو و ئَيكة

 قوتابيان ديار كةين.

 ئەرکەکانی قوتابی. 12

 َين جودا جودا لدور بابةتى.راثورت و مسينارة دطةل ئينانا ضاالكيَين رَوذانفةرة قوتابى بةشدار بيت ل 

  وهووتنە ی وانەڕێگە. 13
 بو طةهاندنا ثَيزانينان ذ بو قوتابيان دَى ضةندين شَيواز و رَيكَين جودا جودا بكار ئينني بو ثرت مفا ذَى وةرطرتن:

 رَيكا دان و ستاندنَى --1

 رَيكا ثرسيار و بةرسظ -2

 دابةشكرنا قوتابيان لسةر طروثا -3

 مسينارَين كورت ذاليَى قوتابيانظةرَيكا ئامادةكارنا راثورت و  -4

 زَيدةبارى بكارئينانا هويَين ئاسانكرنا طةهاندنَى -5

 نگاندنڵسەهە سیستەمی. 14

  َين مانطانةاثورت و مسينار دطةل تاقيكرنة و ِرَوذاناكيَين ِرَيكا كويسا و ضاَلِر ب

 کانی فێربووننجامەەئرده. 15

وةسا هةر زمان و ئةدةب و مَيذوو و جوطرافيا كوردستانَى،شارةزايةكا باش وةرطريت لدور  بدوماهى هاتنا ظى كورسى قوتابى دَى
 .ثَيزانينَين طشتى وةربطريت لدور شارستانيةتا كةظنا كوردستانَى

 

 
 لیستی سەرچاوە. 16

 
 

  وجىلدوركو سالم ناوخوش: -

 راەسڤیا نەکومک: ێوردستانکا کروید -

 ووى كوردستانێژالزاريف: م -

 م. ئەرشەد حیتو، کوردولوجی -

 د. زرار سەدیق توفیق، کورد و کوردستان لە ڕوژگاری خیالفەی ئیسالمدا -

 ١د. عەلی تەتەر، کورد و مێژوو،  -
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 د. عەبدولڕەحمان قاسملو، کوردستان و کورد -

 عەبدوال غەفور، جوگرافیای کوردستان -

  : زمانةوانىد. حممد معروف فتاح -

 کوردولوجی، یروارەبقاسم  -

 كردستان يف سنوات احلرب العاملية االوىل: مەزهەر مالکە -

 باسيلى نيكيتني: الكرد -

 ديفيد ادمس: احلرب الكردية -

 شاكر خصباك: كتابات يف املسألة الكوردية -

 داێمى نوەسةرد ەشةكانى كورد لڕجةليلى جةليل: شو -

 ێكوردستان نیێاچیلدان ل ەرهەن روس: سگيور -

 

 

 

 

 
 بابەتەکان .17 ناوی مامۆستای وانەبێژ

  حاجی عوسمان حاجی 

توثوطرافيا كوردستانَى ضاليَى  ، َىانهةرَيمَين كةظنَين كوردستوةكى ، جوطرافيا كوردستانَى
ئاظ و  ناظدارترين ضيا و دةريا و باذَير و هاظينطةهبةرزى و نزمى , كةش و هةوا ، 

 سةرضاوَين سروشتى.
، ديالَيكت و ديالَيتَين زمانَى كوردى، جورَين ديالَيكت و ديالَيكتَين كوردىزمان و ئةدةبَى 

زمانَى كوردى، جَيوازى دناظبةرا زمان وديالَيكتَى دا. ئةلفابَى يا كوردى و كورتيةك ذ 
مَيذوويا وَى, ثَيناسا ئةدةبَى و كورتيةك ذالهةر رَيبازةكَى, تَيطةه و ثَيناسا وَى بطشتى, 

 َى كوردى دطةل منوونا, ثشكَين فولكلور
دةستثَيكا شارستانيةتَى ل كوردستانَى, تَيطةه و ثةيدا بوونا وةك  ، مَيذوويا كوردستانَى

ئةو بري و باةرَين دةربارةى نةذادَى كوردان هاتينة ، زاراظَى كورد و كوردستانَى ل مَيذوويَى 
تى ل كوردستانَى, كورد و نظَيسني, مللةتَين كوردستانَى يَين كةظن، كورد و ئووىَل زرادةش

 ئيسالم, كوردستان ل سةر دةمَى دةولةتا سةفةوى و عو مسانى.
 كورتيةك ذ مرينشينَين كوردى )بادينان, سوران, بوتان, بابان(.

، لوزان(,  ضةند منوونة ذ رَيكةفتنَين نيظ دةولةتى لدور كوردان )سايكس بيكو, سيظةر،
 .سامانَين سروشتى ل كوردستانَى

 

 

 

 (ئهگهر ههبێت) بابهتی پراکتیک. 18 
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 تاقیکردنەوەکان . 19

تاقیکردنهوەیه پرسیارەکان زۆربهی به وشهی وەک روون بکهوە چۆن...؟ هۆکارەکان چی  لهم جۆرە: دارشتن. 1

 بوون...؟ بۆچی...؟ چۆن...؟ دەستپێدەکات.

 لهگهڵ وەاڵمی نموونهییان

 نموونه دەبێت دەستهبهربکرێت 

 

رستهیهکی کورت دەربارەی بابهتێک دەستهبهردەکرێت وپاشان قوتابی به  لهم جۆرە تاقیکردنهوەیه: وچەوت راست. 2

 نموونه دەبێت دەستهبهربکرێت.ڕاست یان چهوت دادەنێت. 

 

له ژێر رستهیهک وپاشان قوتابیان ژمارەیهک دەستهواژە دەستهبهردەکرێت  لهم جۆرە تاقیکردنهوەیه: بژاردەی زۆر. 3

 نموونه دەبێت دەستهبهربکرێت.دەستهواژەی راست ههڵدەبژێرێت. 

 

 تێبینی تر. 20

 . 

 

  

 
 

  


