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ی کوردی بۆ وانه  فرگهپالنی   
 

 ))لۆکاڵ پالن  ((  فرگه یپالنی فرکاری
دات و  ، النهتی ڕه ی پالنی فرکاری بۆ قۆناخی بنه چوارچوه  رجک له مه ئازاد بت، به ))لۆکایدا((دانانی پالنی خۆیدا   ک، له یه ر فرگه ههبت،  ده
  . هاتووهدا )تی ڕه ی بنه پالنی فرکاری بۆ فرگه  ک چۆن له وه( ت وبکا یه پارزی، په  مان دیدگا و پرینسیپی مۆرای و مرۆڤدۆستی و ژینگه هه
ک،  یه ر فرگه ش ئازادی لۆکای بۆ هه یه و گوره رچاو بگیرت و به به ، لهک یه فرگه ر انای مرۆیی و ماتریای ههبت تو ، ده کی دیکه تایهاو به

   .دا که دانانی پالنی خودی فرگه  ستوا بن له ده و مامۆستا،  تی فرگه رایه به ڕوه پدراوبت و به ڕگه
 

  ی فرگهپالن دانانی  ئامانج له
ر  هه) مرۆیی و ماتریای(کانی  رچاوگرتنی توانا لۆکاییه به له  ، به کانی پالنی فرکارییه مان ئامانج و پرینسیپه ی لۆکاڵ پالن، ههندانا  ئامانج له
نگاندن و ڕوماکردنی  سه مانکاتدا بۆ هه هه ، له  خوندکارکه  ر دانه چوونی، هه یشتن و پشڤه فراژوتنی تونای تگهپدان و  ره ها بۆ په روه هه .ک یه فرگه

 .تی تکی تایبه و بابه  وانه  ک ، نه کانه ته بابه  انه ولۆکاڵ پالن، بۆ گشت ودانانی  . کانه یشتنی منداه ئاستی تگه
  

 ))کوردیزمانی (( ی زمان وانه بۆ  ی فرگهپالن
ی پالن دانانی  واویان بدات له ته دابینبکات و ئازادی ))زمانی کوردی(( زمان ی ی وانه وه زمون، بۆ گووتنه ن ئه توانا و خاوه بت، مامۆستای به ده  فرگه
 .))زمانی کوردی(( زمان ی ، بۆ وانهدا فرگه

  
 کان کیه ره ما سه بنه
پدانی  ره پهو  نووسین  کی و چ به زاره  ربینه، چ به تونای گوگرتن و توانای ده یی مه زمان و کارا پدانی شه بۆ گهی زماندا،  وانه  هکان ل کیه ره ما سه بنه

  :ن وه ی خواره یه م شوه به کان کیه ره ما سه بنه ))کوردیدا زمانی(( زماندا ی وانه له  .  یه وه توانای خوندنه
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 کی  نی زارهربی توانای ده
ی زماندا،  وانه  له  ،وه می فرکاریه ی پالن و سیسته ڕگه  له  .انی چاالکی توانایی مرۆیینک کیه ره ما سه بنه  له کی، ربینی زاره و ئاخاوتن و ده گوگرتن

  له  ککه یه ،ئاخاوتن ۆ وتکی گفتوگ انی بابهک شه دنی بهنگان سه و ئاخاوتن و توانای هه ی گوگرتنابوونی توان هه .درت ده  م تواناییه شه به گه
 . ژیانی گشتیدا  شداربوون له کردن و بهکار تی و یه کانی کۆمه بواره  له ،سانی دیکه ڵ که گه ندیگرتن له یوه کانی په رجه مه
 

 سینونو  ربین به توانای ده
 .ندیگرتن و فربوون یوه شوازی په  له  شکه مانکاتدا به هه  ، له هو و  بیرکردنه  پدان و داڕشتنی بیرۆکه شه گه  له  نوسین شوازکه

زمانی   .هکان تکسته نینووسیکوردی   بهی فربوونی  ڕگه  تیدا، له ڕه ی قۆناخی بنهسا 9ی  ماوه  ، له))زمانی کوردی(( زمان فربوونی  له  ی دیکهشک به
ی نووسینی  ڕگه ر له ک هه زمان نه برت، می دیجیتاڵ ناوده رده سه  به  دا، که مه رده م سه له.  ندندایه سه شه گه  وام له دهر به دا هگ کۆمه  نوسین له

زمانی  پدانی شه گه ویستیداپ  ر بۆیه ههکات،  ده  شه گه )فۆنی له ی ته و نامه ی یمهئ( وه هیشندی دیجیتا یوه ی په ڕگه  له کو ، به وه تکستی ئاساییه
 رهناندا، به وه ڕووی بواری فربوون و به  وانی نوه رفره کی به یه روازه ده  ش مه ئه. کارکی گرنگ  بۆته  ،وه کانیه جیاوازه  شه به  بهسین ونو
  

  ی وه خوندنهتوانای 
  وه هخوندن. تیدا ڕه سای خوندنی بنه 9ی  اوهم  لهالی منداڵ،  له  یه وه کانی پالنی فرکاری فرکردنی توانایی خوندنه کییه ره سه  ئامانجه  کک له یه

لتووری  که  به  وه ی خوندنه ڕگه  ن لهفرخوازا. لتوور که  یشتن له زانیاری و تگه  به  سته یوه په  وه وندنهخ. منداڵ  دات به لتوور ده یشتنی که توانای تگه
  کردنی ڕاڤه و یشتن تگه  ن له ده پده  ره توانای خۆیان په،  وه وه ی خوندنه ڕگه  ار لهخوندک/ منداڵ . بن لتوری نووسراو، ئاشناده تکستی، یان که

  له یشتن ستاستیکای تکست  و تگه  له رگرتن چژوه دات بۆ فربوون و تیان پده رفه ده  که ،گرن رده زموونک وه ئه ش وپیه به. لی جیاواز گهتکست
 . . و مژووو گه کۆمه
 ))کوردیزمانی ((ی زمان  کان وانه هکی ره سه  شی به
  بنه کان ده کیه ره سه  شه به .  کرت وردی باسده  دا به که ۆکی وانهر ناوه  له کان هو ئامانج ڕژرت کیدا داده ره شکی سه ند به ر چه سه  به  که وانه
 .چاویان لبکرت  وه ک ڕوانگه یه  بت له کدی و ده ری یه واوکه ته
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 ))زمانی کوردی((  ی زماندا وانه له کی زاره زمانی

، گوگرتن و ئاخاوتن . زمانه یکردن شه کی گه ره رجی سه مه کی زمانی زاره گوگرتن، و ، ئاخاوتنک ، وهکی ندیگرتنی زاره یوه په    له  بریتییه کی زاره زمانی 
و  لتور یشتن که جوانی و ستاتستیکای زمان و تگه  رگرتن له ربین و چژوه بۆ، خۆ ده  رجه مه  و  ندیگرتنی ڕۆژانه یوه کانی په هشواز  له   شکی گرنگه به
 .تی الیه ندی کۆمه یوه په
 

 تکست -زمانی نووسراو
فرخواز . کی فرخوازدار تاک ی فربوونی  هه پرۆسه  و نوسین هاوشانن له  وه خوندنه. )کوردی به(و نوسین   وه ک خویندنه ، وهنوسین به ندیگرتن یوه په

. یشتنیان لتگهتکست و  کانی جیاوازه  ڵ شوه گه  ردن لهی کار ک ڕگه  له  ش مه ئه. دات پده  شه گه  وه وسینهو ن  وه خوندنهی  ڕگه  ۆی لهتوانای خ
نگ و  ماهه کی هه یه شوه  و نوسینی فرخواز به  وه پدانی ستراتژی خوندنه  شه زی نوسین و گه حهو   وه لۆکاڵ پالن کار بۆ هاندانی خوندنه

  .کات سای خوندندا ده 9ی  ماوه  وتوو له پشکه
 

 ڵ تکهتکستی 
فیلم و . شانۆتی،  ، ڕکالم، سایتی ئینترنه ڕۆژنامهدار،  ک کتبی ونه وه. دا که یهک  یه  له  نگ و ونه نوسین، ده  له بت ک ده یه ه تکهتکست کاتک 

 . وه ن خوندکاره الیه ، له هکردن  و شرۆڤه  گرانه نگاندنی ڕخنه سه ن، ههتگرر ڵ، چژوه کارهنانی تکستی تکه به  ئامانج له. ستی گۆرانیتک
 

 کلتورزمان و 
م  زمانی کوردیش له. نیاتنانرتب زمان ب ب کلتور و هیچ کلتورکیش به هیچ زمانک به. ن که واو ده کدی ته باون و یه زمان و کلتور، جمکی لکدانه

  .ربگرن وهکانی  کۆنه  کارهنانی زمان و تکسته به ڕزمان و می زمان و ی سیسته رباره بت زانیاری  ده فرخوازان ده . رنیه ده به  ڕسایه
  وه توژینه  وه ره بیاتی دنیای ده ده رانی ئه سهور نو سه  م له هه کانی کورد و ناوبانگه به  ره ر نووسه سه  م له هه  ، کهتیان پبدرت رفه بت ده فرخوازان ده 

  له  وه رد کردنه راوه کی به یه ڕوانگه  له کورد و کوردستانکانی  مژوویه  ریت و گۆڕانکاره بت داب و نه وان ده ئه  مه ڕای ئه ره سه. ربگرن ن و چژوه بکه
 .رچاو بگرن به  ری له سه  له  وه ره یای دهکانی دن ریه ڕۆژدا و کاریگه نوان ئستا و پشه
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  پالنی فرگه
م که پۆلی یه  

 نی کارئامانجی پال
 

  ئامانجی پالنی فرگه
 م که پۆلی یه  توانای فرخواز له

              کی تکستی زاره                                        بتوانت رخوازف ی وه بۆئه ئامانجی فرکاری                                
رواکردن،  سه)  هاوقافیه(گوگرتن، ،  مه گه

 ی پمانا نگی زمان، وشه ریتمکردن، ده
:بت بتوانت  فرخواز ده

بکات) کردن هاوقافییه( رواکردن سه -
 وه بناسته  تا و کۆتایی وشه ره نگی سه ده -
 وه ی لکدراو جابکاته وشه -
ی درژ و کورت بکات جیاوازی نوان وشه -
بکات   و ڕسته  جیاوازی نوان وشه -
بکات  بتوانت حونجه -
  

رببیت کانی خۆی ده سته به ست و مه هه :بت بتوانت  فرخواز ده        
....یی،  توڕه زلکردن، نگی، حه ک دخۆشی، دته کاربھنت، وه کان به سته بۆ هه  وشه .

 زیان لی نییه حه  ی که و شتانه یان ئه تی، زیان لیه حه  ن، که بکه و شتانه باسی ئه
. وه نه که چی ده ئایا بیر له  ، که پرسیاریان لبکه - 

ی رهاتی خۆی، یان چیرۆکی هاوشوه سه بتوانت به
  وه کان بگته تکسته

بت بتوانت فرخواز ده :
بت ، هه وشه  کان خۆی ، به سته ربینی هه توانای ده -
پبدات ره کردنی په و ڕاڤه  وه گرانهتوانای  -

کان  ، تۆنی وشه بژاردنی وشه ی هه رباره گفتوگۆ ده
تکستکدا، مانا و  ربینیان له و شوازی ده

بت بتوانت فرخواز ده
 وه سته ده دات به جودا ده ستی به ندی جودادا، مانا و مه هه ڕه  له  کارهنانی وشه به  بکات، که وه رکی ئه ده -
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.ن ده ست جودا ده به مه  
کاتی گفتوگۆکردن و  ئاگابوون له گوگرتن و به

رز  نگی به ده کک به پۆلدا یه  له  ی که وکاتانه ئه
.  وه خونته ده  

گوگرتن بدات  به  ره په  -: بت بتوانت فرخواز ده
 وه ، بداته خوندرته بۆی ده  ی تکستک ، که رباره ، ده می پرسیاری ساده وه -
گوگرکی باش بت -

کانی ناو  سان و ڕووداوه ی که رباره گفتوگۆکردن ده
.کانتکست و چیرۆکه  

بت بتوانت فرخوا ده
 وهخوندرتهبۆی ده  ، بکات، کهو چیرۆک  و  تکستانهکانی ناو ئهسان و ڕووداوه ی که ربارهگفتوگو ده-

 
 

تکست -زمانی نووسراو  فرخواز بتوانت  ، که یه وه نجی فرکاری ئهائام                                                   
  کان باسیان بۆ بکه کان و پیته نگی پیته ی ده رباره ده -
باسی جیوازی نوان زمانی ئاخاوتن و زمانی  -

  نووسینیان بۆ بکه

بت  فرخواز ده :
کانیان بزانت نگه دهو   وه کان بناسته پیته -
زمانی ئاخاوتندا  له  نگکه ر پیتک، همای ده هه  بازانت که -
شتوانھرت بنووسرت گوترت، ده ک ده یه ر وشه هه بت، که سته رجه الی به له -
مانای چییه) پوکنتم ( خاڵ   بت بزانت، که ده -

کان  ر پیته کیبۆردی کۆمپیته) کلیل خته ته(ر  سه له
  وه بناسته

ڕاست و کۆتایی  تا و ناوه ره سه اوازی نوان پیت، لهیج
دا بکات وشه

بت فرخواز ده  
ر بنووست  ر کۆمپیته سه له) کلیل خته ته  به(کان  پیته -
دا بنووست ڕاست و کۆتایی وشه تا و ناوه ره سه  کان، له پیته -

کاربھنت ر بۆ نووسینی تکست به کۆمپیته ر کۆمپیته  ی خوندن و نووسین به پرۆسه  ، له تی بکه ڕه وی پالنی فرکاری بۆ قۆناخی بنه یه په 
ک چیرۆک ، ڕۆمان ،  وه) نووسراو( بیی  ده تکستی ئه

ک  که(   باکاربھنه  سته به م مه خشان و شیعر، بۆ ئه په
)  ربگره وه  ی فرگه کتبخانه  له  
 

بت  فرخواز ده
کاریبھنت و به  ی فرگه کتبخانه  بچته .
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ڵ تکستی تکه فرخواز بتوانت  ، که یه وه ئامانجی فرکاری ئه     
بت  فرخواز ده -  وه ونه  ی تکست به وه ستنه به  کارکردن، له  چاالکانه

)ئیمالکردن( ی تکستدا  وه نووسینه  کارکردن له  چاالکانه
ستی تکست،  به یشتنی مانا و مه کردنی تگه ڕاڤه
   وه کشانه ی ونه ڕگه له

بت  فرخواز ده 
 رببت مۆسیقا و گۆرانی ده و  کشان، جوه باسکردن، ونه  تکست، به  یشتنی خۆی له بتوانت تگه –

ندی تکست و  یوه نگی و په ی هاوئاهه رباره گفتوگۆ ده
دا و گۆڤار دا نهکتبی و  ، له ونه  

بت  فرخواز ده
دا و گۆڤار دا کتبی ونه  ، له ندی تکست و ونه یوه نگی و په ی هاوئاهه رباره گفتوگۆبکات ده -
  تی کتبه  و ونای  بابه   که رگی کتبه به/  که ناوی کتبه) تایت(کتبک بکات   باس له -
  وه بگته  وه ڕگای وناکردنه له  که ڕۆکی کتبه بتوانت ناوه -

 
 
  

زمان و کلتور                                               فرخواز بتوانت، کهیهوهئامانجی فرکاری ئه      
کان کۆن و نویه  بییه ده ئه  ته باسکردنی بابه  

خشان، چیرۆک، شیعر، په  
بت  فرخواز ده
 بت هه) خشان، چیرۆک شیعر، په( کان  کۆن و نویه  ی  زمانی تکسته رباره زانیاری ده

 
ق و  سته ی نه ندی پشینان و قسه باسکردنی په

تر شوازکی ساده  کردنیان به ودان بۆ ڕاڤه هه  
بت  فرخواز ده

 قدا ئاشنا بت سته ی نه ندی پشینان و قسه ڵ په گه له
بت  فرخواز ده
  ی فراوانتر بت وشه  ی  گبه یشتن و هه توانای تگه
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  پالنی فرگه
م دووههپۆلی   

 نی کارئامانجی پال
 

  ئامانجی پالنی فرگه
 م دووههپۆلی   توانای فرخواز له

              کی تکستی زاره                                        بتوانت رخوازف ی وه بۆئه ئامانجی فرکاری                                
رواکردن،  سه)  هاوقافیه(گوگرتن، ،  مه گه

 ی پمانا نگی زمان، وشه ریتمکردن، ده
 :بت بتوانت  فرخواز ده

 بت  وه ڕیتم و گۆرانییه  کدا به دواییه ، به س وشه -
 بژمرتک  یه نی وشه کا بکات و تیپه  حونجه -
  وه بناسته  کانی وشه نگه ده -
  چییه  و ڕسته  بزانت وشه -
 بکات ی کورت حونجه وشه -
  وه بنه ده تکستکدا دووباره  ند جارک له چه  ، که وه بناسته  و وشانه ئه -

 بکات   دروست  وه بکاته ک جودا یه ی لکدراو له وشه
رببیت کانی خۆی ده سته به ست و مه هه  :بیت بتوانت فرخواز ده        

 رببیت بۆچونی خۆی ده و ربیت و باسیانبکات کانی ده سته هه -
    وه نه که چی ده  ئایا بیر له  ، که پرسیاریان لبکه -

ی رهاتی خۆی، یان چیرۆکی هاوشوه سه بتوانت به
  وه کان بگته تکسته

 : بت بتوانت فرخواز ده
 بت کردنی هه و ڕاڤه  وه گانهتونای  -
  دات ، یان ڕوده ڕویداوه  وه، که رهاتک، یان باسک بگته سه به -

کان  ، تۆنی وشه بژاردنی وشه ی هه رباره گفتوگۆ ده
تکستکدا، مانا و  ربینیان له و شوازی ده

.ن ده ست جودا ده به مه  

 بت بتوانت فرخواز ده
  سته به و مه ڕیتمی جودا، بکات و لهتۆن و   به  کارهنانی وشه زی بهشوا ری و ی کاریگه رباره دهوگۆ تباس و ف
 تبگات
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کاتی گفتوگۆکردن و  ئاگابوون له گوگرتن و به
رز  نگی به ده کک به پۆلدا یه  له  ی که وکاتانه ئه
.  وه خونته ده  

 :بت فرخواز ده
 ،کاتی گفتوگۆدا باش گوبگرت له -،ی  گوگرتن تبگات  کرده  له
 وه ، بداته خوندرته بۆی ده  ی تکستک ، که رباره ، ده می پرسیاری ساده وه -

کانی ناو  سان و ڕووداوه ی که رباره گفتوگۆکردن ده
.کانتکست و چیرۆکه  

 
 

تکست -زمانی نووسراو  فرخواز بتوانت  ، که یه وه نجی فرکاری ئهائام                                                   
  کان باسیان بۆ بکه کان و پیته نگی پیته ی ده رباره ده -
باسی جیوازی نوان زمانی ئاخاوتن و زمانی  -

  نووسینیان بۆ بکه

بت  فرخواز ده :
کانیان بزانت نگه و ده  وه کان بناسته پیته -
زمانی ئاخاوتندا  له  نگکه همای دهر پیتک،  هه  بازانت که -
شتوانھرت بنووسرت گوترت، ده ک ده یه ر وشه هه بت، که سته رجه الی به له -
مانای چییه)پوکنتم(خاڵبت بزانت، کهده-

کان  ر پیته کیبۆردی کۆمپیته) کلیل خته ته(ر  سه له
  وه بناسته

ڕاست و کۆتایی  ناوهتا و  ره سه اوازی نوان پیت، لهیج
دا بکات وشه

بت فرخواز ده  
ر بنووست  ر کۆمپیته سه له) کلیل خته ته  به(کان  پیته -
دا بنووست ڕاست و کۆتایی وشه تا و ناوه ره سه  کان، له پیته -

کاربھنتر بۆ نووسینی تکست به کۆمپیته رکۆمپیته  ی خوندن و نووسین بهپرۆسهله،تی بکهڕهوی پالنی فرکاری بۆ قۆناخی بنهیهپه 
ک چیرۆک ، ڕۆمان ،  وه) نووسراو( بیی  ده تکستی ئه

ک  که(   باکاربھنه  سته به م مه خشان و شیعر، بۆ ئه په
)  ربگره وه  ی فرگه کتبخانه  له  
 

بت  فرخواز ده
کاریبھنت و به  ی فرگه کتبخانه  بچته .

ڵتکستی تکه فرخواز بتوانت، کهیهوهئامانجی فرکاری ئه    
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بت  فرخواز ده -  وه ونه  ی تکست به وه ستنه به  کارکردن، له  چاالکانه
)ئیمالکردن( ی تکستدا  وه نووسینه  کارکردن له  چاالکانه

ستی تکست،  به یشتنی مانا و مه کردنی تگه ڕاڤه
   وه کشانه ی ونه ڕگه له

بت  فرخواز ده 
 رببت مۆسیقا و گۆرانی ده و  کشان، جوه باسکردن، ونه  تکست، به  یشتنی خۆی له بتوانت تگه –

ندی تکست و  یوه نگی و په ی هاوئاهه رباره گفتوگۆ ده
دا و گۆڤار دا کتبی ونه  ، له ونه  

بت  فرخواز ده
دا و گۆڤار دا کتبی ونه  ، له ندی تکست و ونه یوه پهنگی و  ی هاوئاهه رباره گفتوگۆبکات ده -
  تی کتبه  و ونای  بابه   که رگی کتبه به/  که ناوی کتبه) تایت(کتبک بکات   باس له -
  وه بگته  وه ڕگای وناکردنه له  که ڕۆکی کتبه بتوانت ناوه -

 
  

زمان و کلتور                                               فرخواز بتوانت  ، که یه وه ئامانجی فرکاری ئه          
کان کۆن و نویه  بییه ده ئه  ته باسکردنی بابه  

خشان، چیرۆک، شیعر، په  
بت  فرخواز ده
 بت هه) خشان، چیرۆک پهشیعر، ( کان  کۆن و نویه  ی  زمانی تکسته رباره زانیاری ده

 
ق و  سته ی نه ندی پشینان و قسه باسکردنی په

تر شوازکی ساده  کردنیان به ودان بۆ ڕاڤه هه  
بت  فرخواز ده

 قدا ئاشنا بت سته ی نه ندی پشینان و قسه ڵ په گه له
بت  فرخواز ده
  ی فراوانتر بت وشه  ی  گبه یشتن و هه توانای تگه
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  پالنی فرگه

م سھهپۆلی   
 نی کارئامانجی پال

 
  ئامانجی پالنی فرگه
 م سھهپۆلی   توانای فرخواز له

 
              کی تکستی زاره                                        بتوانت رخوازف ی وه بۆئه ئامانجی فرکاری                                
  دا، له سانی دیکه ڵ که گه لهفرخواز بتوانت  

،  وه ، گفتوگۆ و کاری دراما و تیاتره مه ی  گه ڕگه
شدار بت و  گفتوگۆدا به  ندی بگرت و له یوه په

ڵ  هکۆم/ فری ڕساکانی ئاخاوتنی ناو گروپ 
 ببت

 بت  فرخواز ده
 ندی بگرت یوه ، په وه ، گفتوگۆ و کاری دراما و تیاتره مه گهی   ڕگه  دا، له سانی دیکه ڵ که گه بتوانت له -

( بت بتوانت، گفتوگۆبکات، باسبکات فرخواز ده
یام بنرت و  روها بتوانت په ، هه)تک باسی بابه

 ربگرت یام وه په

 بت  فرخواز ده
 ربگرت یام وه یام بنرت و په بتوانت په -
  وه یانخوندته ده  ،که وه بداته  تانه و بابه ڕ ئه مه می پرسیاریش له م وه و ههم پرسیار بکات  بتوانت هه -
 ال دروستبت تی نووسراو له بابه  کیان له یه ، تگه وه ردر و تیته ی سه ڕگه له -
ی  یان مامۆستا که کی، باوانی، ، بۆ هاوپۆلکی هاوڕیه ، دووباره وه ته ، یان بۆی خوندراوه توه ی خوندویه وه ئه -

  وه بگته
،  وه هۆی زمانه تبگات، که به  وه بت له فرخواز ده

  برییداربکرت  سانی دیکه ست که توانرت هه ده
 

 برینداربکرت   سانی دیکه ستی که توانرت هه و زمان ده   وشه  به  ن، که تبگه  وه بت له فرخواز ده

بت بتوانت ڕاوبۆچوونی خۆی  فرخواز ده
یانبینت،  و ده  وه یانخونته ی ده تابه و بابه ڕئه مه له

بیاتی  ده ک ئه یانبینت، وه و ده  وه یانخونته ی ده تابه و بابه ڕئه مه بت بتوانت ڕاوبۆچوونی خۆی له فرخواز ده
 رببت ده) ری کۆمپیته( کترۆنی له ی ئه مه مندان، گه  رنامه مندان، فلیم، به
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مندان،   رنامه بیاتی مندان، فلیم، به ده ک ئه وه
 رببت ده) ری کۆمپیته( کترۆنی له ی ئه مه گه
 

ڕۆکی تکست  بت بتوانت باسی ناوه فرخواز ده
کانی بکاتبۆ هاوپۆله

 کانی بکات بی بۆ هاوپۆله ده ڕۆکی تکستی ئه بت بتوانت باسی ناوه فرخواز ده

 
 

تکست -زمانی نووسراو  فرخواز بتوانت  ، که یه وه نجی فرکاری ئهائام                                                   
و   وه بی مندان بخونته ده بت بتوانت،ئه فرخواز ده
و  تکستی فاکت، ئه  بت له ها ده روه تیبگات، هه

باشی  نووسرن، به تی بۆ منداڵ ده تایبه به  ی که فاکتانه
 تبگات و بتوانت باسیان بکات

 بت  فرخواز ده
 و تیبگات  وه بی مندان بخونته ده بتوانت،ئه -
   رزبته یشتنی به تکست تگه  و له  وه توانی خوندنه -
 ک بدات خاک، پشوویه) پونکت( ر ڵ هه گه له -
 کی کورت بدات ورگوک، پشوویه )کۆما( ر ڵ هه گه له -
 رزتر بکات مک به نگی که ی پرسیاردا، ده ڵ نیشانه گه له -
 نگی بۆڕت رسوڕماندا، ده سه) رزڤن سه(ی ڵ نیشانه گه له -
 )بت نگدا هه ده  زیندوتی له(  وه بخونته  وه وقه شه به -

،  وه که ریه سه و ڕسته، به  بت بتوانت، وشه فرخواز ده
   )فری نووسین ببت  واته( ست بنووست ده به

  )فری نووسین ببت  واته( ست بنووست ده ، به وه که ریه سه و ڕسته، به  بت بتوانت، وشه فرخواز ده

  بت بتوانت، چیرۆکی کورت، شیعر، نامه فرخواز ده
 بنووست) فاکت(ت بابهو تکستی 

 بت  فرخواز ده
 .)بینم ده...... من .) ( م که ده...... من ( بنووست   ی ساده ڕسته -
 چیرۆکی کورت و شیعر بنووست -
 تی فاکتا ی بابه وه توانی خۆی بدات، بۆ خوندنه  به  ره په -
 ستبنوو)  وه ته خوندویه  که( ر کتبک سه نگاندن له سه هه  کورته -



 9

 بت بتوانت فرخواز ده
تی نووسراو ،  ی بابه که و س بگه) تایت(ردر سه 

  وه و لکیان جودابکاته  وه بناسته
 

 بت، بتوانت فرخواز ده
 تی نووسراو  ی بابه که و س بگه) تایت(ردر سه

 تا  ره سه/ پشگووتار - 
 ست به مه/ ڕۆک ناوه -
  وه و لکیان جودابکاته  وه بناستهکۆتایی، / ر واوکه ته -

کی  گه کی باش وشه یه بت، ڕژه فرخواز ده
/ گووتن دابن، تابتوانت،به گبه هه  جۆراوجۆری له

کی  ست و بیروبۆچوونه هه  ربین، گوزارشت له ده به
 خۆی  پبکات 

  نووسین گوزارشت له توانت، بهدابن، تاب گبه هه  کی جۆراوجۆری له گه کی باش وشه یه بت، ڕژه فرخواز ده
 کی خۆی  پبکات ست و بیروبۆچوونه هه

 بت بتوانت فرخواز ده
تکانی ناو بابه دژه)) کانی زمان یارییه((ڕساکانی زمان و 
 کاریان بھنت، و به  وه بناسته زمان و وناکردن

 بت فرخواز ده
کاریان  و به  وه بناسته تکانی ناو زمان و وناکردنی ئاسن، بابه دژهو )) کانی زمان یارییه((ڕساکانی زمان و  -

 بھنت،
 ستایشکردن، بکات/ سسفکردن بتوانت وه -
کاربھنتسینۆنیم به/ی هاوتا بتوانت وشه-

خۆی   بت بتوانت ، تکستکی، که فرخواز ده
کانی  ر تکستی هاوپۆله مبه هه  تی، له نووسیویه

 نگنت راوردبکات و هسه به
 

 نگنت تی، هسه خۆی نووسیویه  بت بتوانت، تکستکی، که فرخواز ده

  هۆی ئامازه بت فرببت، به فرخواز ده
دوای  به)  ی دیکه وانه ر و ئه کۆمپیته(، وه کانه دجیتاه

بۆ   رچاوه زنبکات و سه ڕت، زانیاری خه زانیاریدا بگه
 یدابکات  پهکانی  نووسینه

 

ڕت، و دوای زانیاریدا بگه به)  ی دیکه وانه ر و ئه کۆمپیته(، وه کانه دجیتاه  هۆی ئامازه بت فرببت، به فرخواز ده
 بکات یدا کانی په بۆ نووسینه  رچاوه سه
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  و ئامازه  ی کتبخانه ڕیگه بت، له فرخواز ده
تی  بابه و زانیاری بۆ  رچاهوه ، سه وه کانه دجیتاه
 یدابکات کانی په نووسینه

 

 بت،  فرخواز ده
 یدابکات کانی په تی نووسینه و زانیاری بۆ بابه  رچاوه ، سه وه رنته و ئینته  ی کتبخانه ڕیگه له -
کشان و کرڤ و دیاگرام  کسان، خشته خشه ک ، نه ری فربوون بکرت، وه هونه/ کنیکی بت فری ته ده -

 کشان
و   وه بی مندان بخونته ده بت بتوانت،ئه فرخواز ده
و  تکستی فاکت، ئه  بت له ها ده روه تیبگات، هه

باشی  نووسرن، به تی بۆ منداڵ ده تایبه به  ی که فاکتانه
 تبگات و بتوانت باسیان بکات

 بت  فرخواز ده
 و تیبگات  وه بی مندان بخونته ده بتوانت،ئه -
   رزبته یشتنی به تکست تگه  و له  وه وانی خوندنهت -
 ک بدات خاک، پشوویه) پونکت( ر ڵ هه گه له -
 کی کورت بدات ورگوک، پشوویه) کۆما( ر ڵ هه گه له -
 رزتر بکات مک به نگی که ی پرسیاردا، ده ڵ نیشانه گه له -
 بۆڕتنگی  رسوڕماندا، ده سه) رزڤن سه(ی ڵ نیشانه گه له -
 )بت نگدا هه ده  زیندوتی له(  وه بخونته  وه وقه شه به -

،  وه که ریه سه و ڕسته، به  بت بتوانت، وشه فرخواز ده
)فری نووسین ببتواته(ست بنووست ده به

  )ببت فری نووسین  واته( ست بنووست ده ، به وه که ریه سه و ڕسته، به  بت بتوانت، وشه فرخواز ده

  بت بتوانت، چیرۆکی کورت، شیعر، نامه فرخواز ده
 بنووست) فاکت(ت و تکستی بابه

 بت  فرخواز ده
 .)بینم ده...... من .) ( م که ده...... من ( بنووست   ی ساده ڕسته -
 چیرۆکی کورت و شیعر بنووست -
 فاکتاتی  ی بابه وه توانی خۆی بدات، بۆ خوندنه  به  ره په -
 بنووست)  وه ته خوندویه  که( ر کتبک سه نگاندن له سه هه  کورته -
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فرخواز بتوانت  ، که یه وه ئامانجی فرکاری ئه    ڵ تکستی تکه       
تک بنووست،  بابه) چیرۆک( بت بتوانت فرخواز ده

 کاربھنت نگی تدا به و ده  و ونه  وشه  که
 کاربھنت نگی تدا به و ده  و ونه  وشه  تک بنووست، که بابه) چیرۆک( بتوانت بت فرخواز ده

تی  بابه) تا ره ک سه وه(بت بتوانت فرخواز ده
کانیدا  تکستی نووسینه  جوانناسی له/ ئیستاتیکا 

کاربھنت به

 کاربھنت کانیدا به تکستی نووسینه  جوانناسی له/ تی ئیستاتیکا  بابه) تا ره ک سه وه(بت بتوانت فرخواز ده

زمان و کلتور                                               فرخواز بتوانت  ، که یه وه ئامانجی فرکاری ئه          
 بت بتوانت فرخواز ده
شیعر، چیرۆک، گۆرانی، ) ندێ هه(ی،  رباره گفتوگۆ ده

 بکات) دیالکتردوو  هه به( و داستان  فسانه ئه

 بت بتوانت فرخواز ده
ندێ تکستی  ردوو دیالکت و هه هه و داستان، به  فسانه یران، ئه ی شیعر، چیرۆک، گۆرانی، حه رباره گفتوگۆ ده

 ڕگدراو بکات وه
 بت بتوانت فرخواز ده

کان و  تییه سایه ی، زمان، که رباره بیروبۆچوونی خۆی ده
ک  تکست، چ تکستی ئاسایی، وهکانی ناو  ته بابه

  بی، ئستا و ڕابووردوو، له ده ، چ تکستی ئه ڕۆژنامه
  کولتوری خۆی و کلتوری بگانه

 بت بتوانت فرخواز ده
ک  کانی ناو تکست، چ تکستی ئاسایی، وه ته کان و بابه تییه سایه ی، زمان، که رباره بیروبۆچوونی خۆی ده

 کولتوری خۆی و کلتوری بگانه  بی، ئستا و ڕابووردوو، له ده ، چ تکستی ئه ڕۆژنامه

 بت   فرخواز ده
 که کییه ره سه  وکچوون و جودایی نوان دوو دیالکته -

 بزانت
 کان بزانت وکچوون و جودایی نوان دیالکته -
 

 . دیالکتیکه  زمانی کوردی، فره  بت بزانت، که فرخواز ده

بی،  ره کانی، عه زمانه  ک له تایه ره سهبت،  فرخواز ده
.فارسی و تورکی فرببت

 بی، فارسی و تورکی فرببت ره کانی، عه زمانه  ک له تایه ره بت، سه فرخواز ده
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ی زمان، ڕزمان بکات  بت بتوانت پناسه فرخواز ده
 یان بکات که ریه و بتوانت باسی ڕۆی هه

 بت فرخواز ده
 بزانتلفوب  ئه -
  دا بزانت بونیادی ڕسته  ناو، بزانت و ئرک و ڕۆیان له ک، کردار، ناو، ئاوه کانی ڕزمان وه کیه ره شه سه به -
  وه نباسته  جووته بزون،/ کان  دیفتۆنگه -
   وه کان بناسته بزونه وشه جووت نه -
 دا دتر سه دا گۆڕانیان به ندک وشه هه  نگ، له ندک ده بزانت هه -
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