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 ێتب ێکەڵتردا ت یەکەی ەگەڵو ل ێتب ەواوت ێکهاتەیەکیپ ۆیداخ ەل ۆیخ ەک ێتد یەکەیەک یمانا بە
 ەل ەشێکب یانبچووک  ۆرسێکیک یمانا ەب ەکادیمیدائ ێندنیخو ەل.   ەورەترگ ێکهاتەیپ ێکهێنانیپ ۆب
 وەرگرتنی ەرجیم ەموویانه ەواوکردنیو ت ێندنو خو ەکەند ەواوت یەکتر ەک  ێتد ۆرسێکک ۆمەڵەک
 ەکارمژار ب یکورد ەیوش ەره ۆدیولم یاتیج ەمن ل ەاڵم، ب یە ییزانست ەهادەیەکیش یان ەیەکیپل
 ەوئ ەوەیئ ەرس ەل ەختکردنەج ەمو ه ێرکردنف یەکەیەکی ەکو ۆدیولەم ەممژار ه ەل ەبەستم.  ێنمد

 .  ەتباب یەک ەمژار وات یەک ەوەیروونکردن ەب یبەتەتا یەکەیە
 ەاڵمیانو یبتوان ەیشتبیتگ ەتەکەباب ەل ەوەندەئ ێویستەپ ەک ەنه یارپرس ەڵێۆمک ەشەکەداب ۆتاییک لە
 .. ێویستەچاک و پ ێکیکار ێبەشکت ەمئ ەرەوەید ەتر ل ەرچاوەیس ۆب ەنابردنپ یارە، د ەیتەوەبد
 

  یتۆدەکانیو م ییزمانناس ێناسەیپ:   یەکەم مژاری
 
  ییو زمانناس ەوانیزمان ی زاراوه - 0

         
 فراوان   کی یه ێوهش  به(  linguistics ینگویستیکسل) ەوانیزمان ی وشه

 .   ێکار د زمان  به ەتەکانیباب یزانست ۆژینەوەیت یانزمان  یزانست ۆب ۆدێرنم کی یه زاراوه ک وه
  ڵه ۆمهک یان تی یبهتا ێکیزمان یه یان ی،گشت ێکیت ک بابه وه  زمانه ییزانست ی وه ێکۆڵینهل زمانەوانی

 .  ۆڤهمر یکردن قسه ینووسراو ی ێوهش یان ۆڤمر یئاخاوتن ی وه ێکۆڵینهل.  .وه که یه  به ێکزمان
 ییشارستان ێژوویم  له  یتییهبر  که( یلۆلۆجیف) ییزمانناس  به  کسانه یه ەوانیزمان یدا که فراوانه  ێناسهپ  له
 .  وه داته نگ ده زماندا ره  له ی یه ێوهو ش به تی ۆڤایهمر

ختکردن  جه ۆکار هات ب به  ۆزدهن ی ده سه ڕاستی ناوه  جار له م که یه( ینگویستیکسل) ینگلیزیئ ی زاراوه
وسا،  تا ئه.   وه بکاته یایج( یلۆلۆجیف) یاتناسیب ده ئه   له  زمان که ی وه ێکۆڵینهل ۆب ێنو ۆچوونێکیر ب سه له
  کاندا و له نووسراوه  ێکستهت  ک له دا وه زمان ده ییوێژوم ندنی سه ڕه په  به خی یهبا( یارزمان) یلۆلۆجیستف

 .    خست رده ده ۆیخ ییدالتوور که یت و بابه یاتب ده ئه ی ێوهچوارچ
  به یاترز ێشتروپ له یدا، گرنگ زمان ده یندن سه ره نووسراو و په یق ده  به خ یهبا یرچ گه ەوانیزمان الم به

 ێژووییم ێکیسات  له یانو کارکردن ێنانکاره و به یکارکردنیانش کانی ێشهکردن و به ک قسه یزمان
 ەوانیزمان ەالمب ێن،ب ەکارر بیەکت ێیج ەل ییزمانناس ەلگ ەل ەشێتد ەوانیزمان. دا ده یاریکراودا،د
 یشنووسراو ەقید ەرو گ ەسازییرست  ەسازییو وش ەنگسازیید ەکو ۆی،خ ەکو ەزمان ێژینەوەیتو
 ەوەل( ێلۆلۆجیف) ییزمانناس. ینێتد ەکاریانزمان ب ەتەکانیباب ەوەینروونکرد ۆب ێنێتب ەکارب
 ۆمەڵگاوک ەڕەسەندنیو پ  ونبو یژووییم ەڵگەیب ەک یششارستان ەرهەمێکیب ەکو.  ێدەپەڕێنێتت

 ییزمانناس ەل ەشێکب ەکو ەدەبیاتناسییشو ئ ەلتوورناسییک ۆیەب.  ەکۆڵێتەوەزمان د ە، ل ەکانێتیکولتوور
 ... کراون  ەیرس
 
 ییزمانناس/ یوان زمانه یراساتید کانی یتۆدهم - 4
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 کتر یه  ر به رامبه به  وانه ێچهپ ۆچوونیک ب وه  که ێنێکارد به کردن یراسهد یتۆدیم ێس وانی زمانه
 : ێنندر داده

 
)  یکرۆن یهدا  ر به رامبه به(  ێستاییئ ەوشیهاوکات ، ر)     synchronic  ینکرۆنیس ۆچوونیب  - 0
 ( .  یەکان ێژووییم ەردەمەو س ۆناغق ێیپ ەب ەڕەسەندن، پ ێزووییم
 

 یسریسو یزمانناس یەنال ەل یەکەمجار یەکرۆنیو دا یکرۆنیسا ێوانن ەل ەییزاراو یاوازیج دامەزراندنی
 . ەزرادام( ٧١٧١-٧٥٨١) ۆسیەس ید ێردیناندف
 

 یانروو  دا که ده  یاتییانهبن  ۆڕانهو گ زمان و ئه ێژووییم ندنی سه ڕه په  به خ یهبا dıachronic دایەکرۆنی
 ەسفیو.  historical linguistics.  یە ێژووییم ەوانیزمان ەتیباب یەکرۆنیدا یکردنەوەیش یارەد.  داوه
 ۆب ۆناغیکەوەق ەل ۆڕنەکانو گ ەڵدەگرێتزمان ه ێژووییم ەرەسەندنیپ ێنکاریشو: زمان یەکرۆنیدا
 . ەکاتد ۆمارتر ت ۆناغێکیق
 

 ێب ێنرێه مده رهه به یندانووس یانکردندا  قسه  ک له وه یاریکراوداد ێکیکات  له  زمانه یسف وه سینکرۆنی
،  یتیسانسکر ەکو ەماوەکانن یان ۆنەکانک ەزمان ۆب ەشێتد ینکرۆنیسا یکارییش. ی که ێژووهم  ێدانهگو
 .     ێتب ەکارب ینیالت یان ڤێستاییئا
 

) زمان    ێستاییئ ەوشیر ەرس ەل ەختج ەمیشەه ێزمانر ەاڵمب. گرنگن ۆچوونەکاندوو ب ەره دیارە
 ڵەتانەیروا ەوئ ەرچی،  گ ێدەکرێتپ ەیقس ێژەکەوەزمانب ۆمەڵگەیک یەنال ەل ەکو  ەکاد(  ینکرۆنیس

 ۆب یانازیاوج ێکدانەوەیل   یەوە ێژووییم ەیروانگ ەل ەشێت، د ەندرێنداد ینکرۆنیس ەب ەزمان ک
روون  یەکرۆنیدا ەوانیزمان ەب irregular ەسازن یکردار یبوون ەکزمان ، و ەوشیر ەندێه.  ێتبکر

 ەوهەرییانج یگرنگ ۆچوونەکەب ەردووه ییکورد یزمان ۆب.  ەبوونن ەسازن ەسڵدائ ەل ەک ەکرێتەوەد
 ەوانیزمان ەب زۆرمان ێویستیپ ێمەئ ییکورد ییزمانناس ەسپاویچ ەو ن ەییتاز ەرب ەل ییراست.  ەیەه
 یتیو سانسکر ۆمەرییس ەب ییکورد یزمان ێوەندیپ ەوەیروونکدن یبەتیتا ە، ب ەیەه یەکرۆنیدا وییێژوم

 . ەگرنگ ێژووییم ەرکێکیئ ییزانست یوەیەکیش ەب ڤێستاییو ئا
 
    theoretical(  یۆرییت)  ێڕوانگەییت ۆچوونیب  -٢ 

       practical یکیپرات ۆچوونیر ب رامبه به    
 

 یان ێنێم ب رهه زمان به ەرکیارییستراکتوورو ئ ۆب یگشت ێڕوانینێکیدا ت ده ڵو هه یی ێڕوانگهت زمانەوانی
 یدوا ەب ێڕوانگەییت ییزمانناس, بکا  یشانستن کان ده زمانه یسف وه ۆب یگشت یی ێڕوانگهت کی یه ێوهچوارچ
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 ەکو یگشت ەب ەیبواران ەوئ.  ەگەڕێتد ەوانیدازمان ینیزان(   ەکارینموون) ێلیمود ەرهەمهێنانیب
.  یمانتیکسو س ۆرفۆلۆجی، م ۆنۆلۆجیف ینتاکس،س ەل یتینبر ەندرێنداد یۆرییت ەوانیزمان ەتیباب ۆکیکر
 ەوانەیئ ەوات:  ەزمان ەردوونییەکانیگ ڵەتەروا ەستنیشانکردنید یۆرییت یزمانناس یئامانج ەروەهاه

 .  ەکاندازمان ۆربەیز ێوانن ەل ەشنو هاوب ینگشت
 ی وه ێکۆڵینهل کانی یکهکن و ته ۆزانو ک یتۆدوم کان ۆزراوهد ێنانیکاره به یئامانج:  یکیپراکت وانی هزمان

 یەنیکیال. زمان ێرکردنیف ۆچاک ب یتۆدیم یکردن ئاماده ۆب تی یبهتا به یکیپرات یرک ئه ۆب  زمانه یزانست
 fieldwork    ۆکردنەوەیک یایخول ەک ەیدانییەم ەوانیمان یکیپرات ەوانیزمان یگرنگ یتر

linguistics ێنانیراه ەیدانکارم یزمانناس ەبەستەم ەمئ ۆزمان و ب ێوەرانیئاخ ەل ەوخۆیەراست یداتا 
 .  ەکەیەزمان یو بنووسکردن ۆمارکردنت یتۆدیم ەزایشار ێکراوەوپ ەواویت
 

microlinguistics -  3  یکرۆزمانەوانی، ما ەوانیزمان - ەورد ۆچوونیب 
 macrolinguitcs   ( ەکرۆلینگویستیکسم)   ەوانیزمان-ەدرشت ەب ەرامبەرب 
 

  ەبستراکتەکانیئ ەبن ەورد    به ییو گرنگ ەکاردێنێتزمان ب ۆب ەسکت ەیەکیروانگ:  ەوانیزمان - وردە
 ێوەیش  ۆکاروبه ماناو  ه  ئاماژه ی وه ئه ێب  به. هتد ... و  ۆرفۆلۆجی، م ەنگک د دا وه زمان ده

 ەل ەجگ ەوات. زمان بدات  یدیۆلۆجیئا  یان یکۆلۆجیسا یان تی اڵیه ۆمهک یرک زمان  و ئه ەدەستهێنانیب
 .تر نادات  یەنەکانیال ەب ی،  گرنگ ۆیخ ۆو ب ۆیداخ ەل ۆی، زمان خ ۆیزمان خ یستمیستراکتورو  س

 
زمان  یید ره روه و په تی یهال ۆمهک کانی نه یهموو ال هه  به یگرنگ ێچەوانەوەپ ەب:   یوان زمانه -درشتە

  له  که ینچ  یکۆلۆجییانهسا  یکانیزمهو م ، ئه ێب کردن ده قسه ێریف ۆنچ ڵمنا ی وه ک ئه دات وه ده
 یبوار ۆرز. هتد  ... ییەوزمان چ یستاتیکیئ یور و ده تی الیه ۆمهک یارییرک ، ئه ێنکارد دا به قسه یرگرتن وه
ک  ناسراون وه یزانست ۆگرامیک پر وه و یه هه ۆیانخ تی یبهتا ی زاراوه ێستائ وانی ۆزمانهکر مه ی وه ێکۆڵینهل

 :: 
 
   ەروونیید ەوانیزمان psycho-linguistics(  ینگویستیکسل  - سایکۆ) 
 

 یساالن  له.   وه یکۆلۆجییهسا ی روانگه  زمان له کی یه وه ێکۆڵینهل  ۆرهر ج هه  له  یتییهبر  یوان زمانه -سایکۆ
زمان  یکردن شه گه ێرییکردنید چاوه ۆب ییزموون ئه یراساتید:    ێنراوهکاره دوو بوار به ۆب  وه ه – 0691

 . قسه  یشتنی ێگهو ت ێنانمه رهه به ۆکان ب یکۆلۆجییهسا  یکانیزمهم کردنی یراسهو د اڵنمندا یال
 

 زمان ۆمەڵناسییک    socio-linguistics.  ەوانیزمان - ۆسیۆس   
  وه ڵه ۆمهک  زمان به ندی ێوهپ کردنی یراسهد  له  یتیهبر( :  ۆسیۆلینگویستیکسس)  ەوانیزمان-کۆ
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 (   ۆپۆلۆجینتر ئه)  ۆڤناسییمر زمانەوانی
   وه ۆڵێتهک ده ۆڤمر یندن سه ره و په یدابوون زمان و په ێوانن ندی ێوهپ  له
 
 diactology (  لێکتۆلۆجی یهدا  - ییزارناس) کان  زاره یزانست 

 . کانه  زاره ۆگرافیج یشبوون و دابه یاوازییج کردنی دیراسه
 ردا ۆمپیوتهک یکیکن و ته یزانست  زمان له ێنانیه کار به:  ریی ۆمپیوتهک زمانەوانی

  
 ( ێوازناسییش ەوانیزمان  stylistics)   یلیستیکسستا 

  زمانه ێکدانەوەیو ل ێنانکاره به ۆراوجۆریج ێوازیش کردنی دیراسه
 
 (   ییماناساز semantics)  یمانتیکسس 
 

،   ، رسته ک وشه  وه]   وه ستنیانه به وه ێکهپ ی یوهش و وه کانه یشانهن ۆیه  به  کا که ده  یانهو مانا ئه ی دیراسه
  وه ێکهو پ یان وه یاکردنهماناکان ، ج یدروستبوون ۆنێتیچ:  ێنرێن گه ده یا ێنرێنه م ده رهه به[ گراف  ره په
 ەڵکخ ەب ەیاندنیانو گ یانستن به
 
 زمان یناساندن ۆب کان ۆچوونهب  - 3

 :   یه زمان هه یسف و ناساندن وه ۆب ۆچوونب چوار
 
0 -  Prescriptive  ێشنووسییپ ۆچوونیب   
 ن بکه یچاو ران ره که قسه ێب ده  کا که ده یارید  زمان ەیستانداردان یان  یدیالهئا و ئه
 
 Descriptive - 2  ەسفیو یان ێناسەییپ نیۆچووب 
 ی ێوهو ش ێننه ده یم رهه به  که زمانه یران که قسه ی و وتانه و قسه ئه ێیپ  کا به زمان ده یسف وه 

 یانوتن رکه ده
 
 ێکدازمان  ڵه ۆمهک یان ێكند زمان چه ێوانن  له  شه هاوبه ی وه ئه ی وه ێکۆڵینهل:  ییراورد به ۆچوونیب  - 3
 . ەلوچی، ب ی، فارس ڤێستایی، ئا یتی، سانسکر ۆمەریس ەب ییکورد یمانز ەراوردکردنیب: ک  وه
 
 .شن  موو زماناندا هاوبه هه ێوانن  له  که  وه ۆڵێتهک ده  زانه گه و ره له( :  یۆرییت)  یگشت ۆچوونیب - 2 
 

  ەوانیزمان ەشەکانیب:   ەمدوو مژاری
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:  ن مانه ئه  که ۆیخ  ێتهگر ده ێزمانر یانزمان  ی وه ێکۆڵینهل یک ره سه ێکیش ند به چه وانی زمانه
 .  ەچەناسیی، بن ییساز ، رسته ییساز ، وشه یینگساز و ده وانیی نگه ەدهل یتییەبر ەک ەنگناسیید
 

 (  یلۆلۆجیف: )  دەنگناسیی
 ێکدێتپ ەنگسازییو د ەنگەوانید ەل ەزمان ەنگەکانید ێکۆڵینەوەیل 
 

phonetics - 1 { ۆنێتیکف } :  یوان نگه ده 
 یکانیکیم/ یزیکیف ی ێوهش  کردن له قسه یکان نگه ده یسروشت کردنی یراسهد یزانست  له  بریتییه

ش  دابه ییوان نگه کا ، ده ده ی یراسهد  که ی ته و رواله ئه ێیپ  به. یاندارگرتن و وه یاندن و گه ێنانمه رهه به
 : کردن یراسهد  ۆرهدوو ج  به ێکر ده
 

 . ێنکارد کردندا به قسه  له ی نگانه و ده ئه یاکردنەوەیج  له  یتییهبر:  یی قسه وانیی نگه ده
 

 .ئاخاوتن  یگان نگه ده  یوتن ۆنێتیچ ەسفکرنییو  له  یتییهبر:  ڕینرب ده وانیی نگه ده
  

Phonemics  2- { ۆنیمیکسف}  : یینگساز ده 
 ی وه ێکدانهک ل وه[  کان ۆنیمهف: کان  گسازهن ده] کردن  قسه یکان نگه ده کردنی یراسهد  له  بریتییه

کان  نگسازه ده ی یانهو مانا ئه ی وه ێکدانهک ل وه یانکه  زمانه یینگ ده یتمیسس ێیپ  به یان که یارییهرک ئه
 ەنگسازیید ەک ەدەنگییەبن یەکەی  ووکترینبچ ۆنیمف. که  ره که قسه ۆشیارییه ێیپ  ن به که ده یاندروست

 . نرێەد یاتبن ەسەرل
 
3 - morphology, morphemics  {     ۆرفۆلۆجی، م ۆرفێمیکسم}  ییساز وشه 

 ۆیه  به  که  وشه ی ۆرانهو ج و ئه وشه ێزمانییر ییک بنساز وه کان ۆرفهم کردنی یراسهد  له  بریتییه
 ێزمانیر یرک و ئه  ۆرفیمهمدا م دووه ی وشه  له[ ن. ] کرد، کردن :  نموونه ۆب. بن دروست ده  وه وانه ئه
مدا  دووه ی وشه  له[ ان. ] مناالن / منال.   وشه یچاوگ ۆب  وه رابردووه  له  یه که وشه ۆڕینیگ  که  یه هه
 . ۆک ۆب  وه تاکه  له  یه هه ی که وشه ۆڕینیگ ییستراکتوور یرک ئه  که  ۆرفیمهم
 
 2 - syntax [  ەرگرام/ ینتاکسس:  ]  ییساز رسته 

،  ، رسته   ێریزهپ یدروستکردن ۆب  وه که یه  کان به وشه یش هاوبه ندیی ێوهپ کردنی یراسهد  له  بریتییه
 .   ێزمانهر یپشت ی ڕهبرب ییساز رسته. ئاخاوتن  کانی ۆرهموو ج ق و هه گرا ، وتار و ده ره په
 
5 -  etymology  [   یتیمۆلۆجیئ]  ەچەزانییبن 
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 ێژووییم ۆڕانیندن و گ سه ره په وتنی ێنکهو شو کان  وشه ی ینهن وبنچ سه ره یدوا  به ڕان گه  له بریتییه
 .یان

 
 ێداچوونەوەپ پرسیارو

 
 ؟ ەوەروون بک(  ۆلیلۆجیف)  ییو زمانناس( ینگویستیکسل)  ەوانیزمان یماناکان یاوازیج -0
 
 یناو ەرگێڕەکەیوو  یوەنووس  یفارس ەب ییزمانناس ێبێكیکت ۆشحاڵیخ ێهزادیکورد ب ەرێکینووس  -4
 ێبەکەداکت ەل ەک ەتانەنباب ەوئ  ەینموون ەمانەئ[ ..  یکورد یزمان یلۆلۆجیف]  ەناو  ێبەکەیکت

 ::باسکراون 
 .  ەردینداب یچاخ ەل کوردستان

 یکورد یزمان ێژووییەکانیم بونیادە
 دا ەورامانه ەڵگەنامەکانیو ب یلینیه ەڵگەنامەکانیب ەل یکورد زوانی

  ییکورد یزوان دیالێکتەکانی
 

 .. ەوەروون بک ۆتخ ەالمەکەی؟ و ێتب ەکارب ێبەکت ەمئ ۆب یلۆلۆجیف یناو ەشێتد ئایا
 
؟  ییەزمان چ یراسەکردنید( ینکرۆنیس)   ییو  هاوکات(  یەکرۆنیدا)  ێژووییم ۆچوونیب یاوازیج  -3

 ؟ ێتکرد ب ییانکورد یزمان ێژووییم ییزمانناس ەک  ێنەوەب ێبکت یان ەردوو نووس ەینموون
 
 ؟ ەگرنگ ۆرز یکورد یکورد و زمان ۆب ێژووییم ییزمانناس ۆچیب  - 2
 
 ەره ەتەکانیباب ەل ەیەکنموون ەند؟ چ ییەچ ەزمانناسییو درشت ەزمانناسییورد یاوازیج  - 5

 ؟ ێنەوەب یەکێکیان
 
 . ەزمان باس بک یگرنگ ێڕوانگەیەکیت ەندچ ەی؟ نموون ییەچ یۆرییت ییزمانناس  - 9
 
 . ەوەبک یروون ەنموون ەب  ێکدێت؟پ ەشب ەندچ ەل ییەوچ ەنگناسیید  - 7
 
 ؟  ەسفکارییو ەلییند ەسفکارییو ەو ب ێشنووسیپ ەلێیند ێشنووسییپ ۆچوونیب ەب ۆچیب  - 8
 
 :: ێبدو ەالمەکەتو ەل  ەڵەن؟ه یانراستن  ەوەخوار ەیاندنانەیراگ ەمئ یائا - 6
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 . ەیەوش ۆنیمەکانیف ێکۆلینەوەیل یتۆمۆلۆجیئ  -0
 . ەکۆڵێتەوەد ۆمەڵزمان و ک ێوانن ێوەندیپ ەل ەروونید یزمانناس  -4
 . یاوازنج یدوو شت ەنگسازییو د ەنگناسیید  -3
 .زمان  ەکن ەدەبەئ ێکیلک ێوازناسییش  -2
 ەب ێوەندیپ ەسازییشو وش ییەن یەوە(  ۆرفۆلۆجیم)  ەسازییوش ەب ێوەندیپ ەسازییرست - 5
 ؟  ییەن وەەنگسازییەد
 

 ؟ ۆچی؟ ب ێتبدر ەنجامئ ییزمانناس  ۆچوونێکیچ ب ەب ەشێد ێستائاو یزمان ێکٶڵینەوەیل - 01
  

 ۆرەج ەو، ئ ۆڵینەوەبک یکورد ێزمانیر ەل یتیسانسکر(  ینتاکسیس)  ێزمانیر ۆشناییر ەرب ەل ەرگ - 00
 ؟ ەوترێتد ێپ یچ یراسەکردنەد
 


