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 دة ن وى زوةى وامازى طَردى  

وم  دة م))   نَو ر((  

  

  . ى.  د د                                        د.  رةل مرى رةل                                     

                      دد ىزام                                                                                  راى رزام  

  دزيَ ى روةردة                                                                وةى َى روةردة                 

   زن   زم ردى                                                           زم ردى                   

  

:َ  

ومم  وةَ دة ن وى زوةى وامازى طَ) ردى م   و وم  دة م

  نَر(.  ،رة ن وامرد َر ممَ  ردى مى زوةى وام ر

 اؤط  مط مَر ،دارط اوةط ازى وامَ  و َر  واوى  َ

 مَ.ارد مى زوام   

ى اردم   وة دةطرَوة، طرَ ة و وآ س  م و رَم وام ووة 

   ر ،اوةردى م مى زوةى وامط  س ازةَ ن وومم  َ   ،اوة

َ  ،ازام َىر وة َ ر.  

َ وةدا رَزى وة رى ةو اوة و رةو ومم  دَ موةرا ردى 

  وةرطاوة.

 َ و  روةن و ى   زم رة دوو  رة و مَ  وة

  ى َوة. و

،ووة، ممَ ،ندووة: (ز م  ن ،ا   ،وسَر  وام ، ،انَم

  ووة، ن دامن،  و را ، ذ و مَ دن).

: (طوةى وامى زم ردى  م دةا، وامى   دووةا، ن  م دووة

ك، ر ردى، ت و َ وام ووة، م وام ووة، رَن، ططَ ،، رةطز، 

  وة، وام رَن  م دةا).

  دةروازة:

 وةىازى طَ ردى و مز  مز  وةن، واط وام رة وةرى ا دوودة م

 ،وام ممط   رى شوةى وامازى طَ و وةط وام رة رى ردى

َر  مو ط َ ور ىوةازى طَ وةداط وام   َدة  ر  

َران ام  م  وام ن، ش  رَى مامن و رَم مَ دما 

 َوور ىوةط ازى وامَ وةى  اوةط وام    َ  ،َدة

.َ ازىَ ن و َدة  

رى َازى وام طوةى مرو   وام ووةدا  ،َم زم ردى  ر  ط

 وةط وام روم َازَ رىط  َ ادة م    َدة وم 
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ؤطا  ت و وةرةدا . رَى ر ت  وةرة و  و   وامطوةدا، 

َو و  َدة روة .   نَر  (ا)  ىَوة  و ر 

 ر  َ  و ََاى ر ى   و  ى ى  ت   وا َ.  

رد مز  نَ امرد َر)١( وة دة م   ،ىمو وام َ رد مو ز

وام رة دةَر ،َش وادةت َر  رَى َن و موا زمى و َ و 

 وةىدم ىا.َ وان  

   

١  ردى١ مز م آم :  

١  ١  ن: ١ز :)Language:(  

 انَم  ىةم  َن رؤظزَ   ،ةى و ى ،ا ىَر  ة   ، ا

 رة   ، َ َ وةَازن دةطمز رةشممو  ز رى زام

  َون  و و ة و ر ،ر  زم ؤظ  َ زو َذاو َوة. 

) َوة، Arbitrary Symbols وا (زن َ َ  َى ر رَوو (

 َم َ  ؤظ َ ،ونرع وا ة) .(َرى دة ار ١١، ٢٠٠٣م ةَ  (

 َؤظ َ وم  ر ،َدة   مز  ةوةوة  ى ، ى  ةوى َمز

  ؤظ و وا ،تدة  ى و َدةزام (ى ،رة ،ردى) مز  ،َن دةزامةوى ز

  رن وى  وازة.

    مز  و  ى  ةوى م ممو ز ردى وة مز وا

 .زم ردى، زم موةى ردة، رامرى  و ردن َ دةدوَ و ردةََرد. 

  ن  َمز  و دةذ َ ر ،ن ؤظ َ  َور دةد وة ةداَ

 َمز   ةزار وَ زار و ،ر َمردى ((ز مز وا ،رد مز و ،ندة

َموة زمَووى رر  و م  وةىم .(( ى ت ورىو دة  و ر واو 

) ،ام ة٢٠٠٨،٤٠(ر(   ىم َ ،ى ر اىرةر ردى مز وا (

.  ت مَى رَو ر  و  ممز  وازة  

  

١  وة ٢مَ :)Reading(:  

  َ ا رو دمَ وَ ،َاو دةرد َمى زَ اذ  ؤظ َ

  َش دةم   ،َن دادةمز ومَ دواى دووة م  ش  ،َوة دةمَ

َ))  ر ،َ ىَ ادمَ َ  ىم و َ و ش و وةى زةاط   وةم

 :ورا ر ) .((َمدة  ىمو دةم  ور ومى ٥، ٢٠٠٥دةَر  نز وا (

 م  مز  وةمَ و ىَر  َدة ،ََوة دةمَ َ.وةَاز   

                                               
ر َ ر، طر زم ردى   امََ َ و وَ، دةام َةى ز   وامى ردى و  - ١

ََ دة وةدادم    موام  .َردى دة مز  َ  موام  م ،  
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 ،َا دةمرةَ و  ومَ  رة ؤوة رمَ اممَ و م   ر

م ر  رَى َموة َ م زن َ دة ،َى َموةش َر زام و 

َودة دة رى ززام.َى دة ىم و َةوان دة ى رو و   

  ،دةوة  ررا و َر دةوة دةمَ ىَر  نَ و دةم ممك ط وا

ى دةم  ر وََر َ دةَ دةم / ث / رار َ (وَى دةم) / ث /. ودا 

  وَ دةت.

: رى وة دوومَ ط ةَ  

١  ٢  ١دةم  وةىمَ :  

١  ٢  ٢(و) دةم  وةىمَ :  

١  ٢  ١ :دةم  وةىمَ :  

رورى َموةى َةدا َر  دةم َرز َ زمن دةََوة،  ى و طَام دةو

  )١( دةَ   .ةَ ى اوة ((َموةى دةمار وة  دةم َرزى او ك

  اَيَ ى طط  َر ندةم دةر وة َر  ت نن و رن و وو

). َةدا  و َر ودمى َ   موةدا ١١٦، ٢٠١١را ) .((َ :ر و

م و ى  و و و رن دةت و دةمَ و دة ون دةردةَ دة و َ و زن 

رادَ و َن دة و طَن  و ددامن و ر مام و  طدم  و و و رن

 ممز َ  دط  و َ  وةمَن طا دة ن و ممز َ    دة 

   رَ ك ،انَط  َمود دةط دةم  وةىمَ ش اىرةر ،دة 

ة طدار دةوة و   ط َى  دةَ  َ زممى َ ر راَ مو

  روة دى  م م . دةََوة.

  

١  ٢  ٢ :(و) دةم  وةىمَ :  

 و  وةىمَ ،دةم  وةىمَ  رزؤر  ،وةَروة دةط  ش ََر دة

   دةم  وةىمَ)) وا ،ََر م َ و و دة َن دةدرو  رم و

 :ورا ر ) .((َو ىَ و ر دةَ وةى  نو وو  وةىمَ١١٧، ٢٠١١ .(

دة َ رَ َر و م ت َ موةى  دةما،  مَ دةمَ  ةدا 

دةن َ دةرةوة و دةم دةم دروَ  ،َ ة  دةام َو ن ك ا 

  َ وةرطن.ارى َموة ت و َ َوة و ودى 

 روة َامدة  كا وا ن  ت و  نو ر و و   نرةَ موة

مَ ،،  ة ط  رة َموة  م دة ودى زؤر َموة وةر

  و وا َ م .مر زؤر طَ و   

                                               
  .ك:  -  ١
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 َامدة  ردوا  ،ت ن  َ َ  وة ومَ  س  ؟ ن

َ ،ةدا َر   دم    و وم ز م و واى  دةَ و 

اورو د ر.ََى م   

١  ٣ وم :Writing:  

 وم  ،(رَ و ) رَ دمَ ون وَ  س م ،وةمَ م ر رةد

ن مَ موة دة  َواور َ ون و َوم  و َر، م زن 

 ىؤ  دة َ َمز ووة و ممَ رَ و  و َ ،ر  ى

.َ َ نوةدم رو ىام  وةى ى َروةردةدا دة  دةوة وم))  ر

 :ورا ر ) .((١٨، ٢٠١١ (ؤ ون م .و رى و   رَ وا

 م اووم  وةك  مَر ،نو و   وةك ،ََردة نام مم

.و دة  مم و و مام  

وا  مو وَى  ،(وَى دةم))٢((دةم)  م موا َ دةط َم)١(ر  ن

:َر مم  خ َدة دةم  

١  ٣  وس: ١َر :Dictation:  

 درو َ نر  مو و  و وم ار)) :َاوة، دة وسَر   ىمَ  َ

ن و ،دة َ وةى  : وام و ورا ر ) .((...ا ش و َ ك٢٣، ٢٠٠٥ (

 ،َا وةرطوم   مو ز  َ  ى  َدة ،َودةم َ َمر ز وا

ر  كو َم م ،َ دد ز َ  َ َم َم م َ َ ش و دا

دة َى َام  زم و وم زم  .ومَ َ ر و َ ى 

 و درو ار  ام َ  مم و  َ وةش ىَ َدة ،َدة َمز مم

 م ،َر مز  وم  ،ى درووا ممو ط مز دم ى درو وم مم و

ردا م / ر / واز وازة ط م / ر / و، روة  ردوو وى (ر، ر) در 

 و (ر) ارد مز  د ،نردةط و وا َودة  َدة ،َدا دى ورة وى َو، 

 وم وى (رووداو) م َوَ (رووداو)، ر وة  دةَ   َدمَ ر و 

 من و ز امامَم  وازى امم دوا رموو، طر   نمواز  نامَ رةو

  ،وةََواش دة َون دةم ،وة ردى مز مم  َ وة ر ،ندة

 َون دةم ارام زؤر ى مز م ، وازى ا مز ط وا دة

) مََوة. ر َ َ ر و  Knife ))   (K وم  ،مََوة

.ََ نار َوَوة ررة ر  

  

  

  

                                               
  ).١٦٩، ٢٠٠٩ن: ((ى رَاوة  زما)) (َ زموان:  - ١
  ((ط ى وا  رةوةى َةوى زمَ)). (ن روة و ن رة). - ٢
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١  ٣  ان ٢َم :Juncture:  

وم  ة َم انَام .َرَ  َ  ،َر دة وام َ   

 مَان وما ت و َ ران روون وة،  مة طمJuncture   موَوة، مَان دة

زما ر  ((مَان زاراوة َ دةمزا  دردم رى  رَمم وة ر، و و 

 :  بةو) .(ردآ ر٣٢، ٢٠٠٩  ٣٣  داوةى وامو    وا (

م  مَام، رؤ رة  زم ردا  ،َران دةَ رؤ (مَان)  طمم وادا روون ت

:وم  .وا ممط  َدة  

 مى زى وام) .وة ى وام (وة ردى  

   ى وا موة. ( و موة)

  د

ر  ة (ت  ىر) .ت   

   ت. (رة طدار  ت)  رة

 دادةمر ،  انَمJuncture  ةداَ  ،دووة وا دمر درو ىوارى رر

 م   رَ و   ،وةَ  مر  موا (انَم) ى اوةام

دةا دة ََ َ مَان ر  رَما (ر و و و ر) مَان و   مَامن 

 نوةى وا  ،َ ورى وا  ،تش وا دة ،ت  نَ رَ ام و م  َ

 ، ،وةك ، ، ،) وة موةَ َ  ر .وةَ واوى  نمَر  ر

 َو اوم  ر  ردى مى ز( و َ َم  ىو،   م

َوامش وى رى زم رد و دة َرن دراو  .َوم: (دة رَموة، 

( ...  ،اندة  نن  .طز  مط م ا دوووم   انَم دم   ةَ 

ام م رؤمن،   رى رَما  م دةط ن، مى   دةت، و

.ن دةطمَر  موا  م   وا م   

١  ٣  ٣:و :  

 و َرةم روون  َة  موَ   َ  ،ات و  و روو

َ رةن ام   دةطن و َى ز،  وة، م  رَى امو و رَوا

  دة  م  و َوو دةم  اموةدم وةوو وام     ،نوةردةط

م  َاموة دةَر  رَ ة ،تدةطزة دة ز   و ،ََ

  َورو دة  ةىَط  نو و  و :ورا ر ) .٦، ١٩٧٠ (

و دة َ  َوة دةرة ر نم و وا و ََ و ورى

َ نو و م وةى مَ  ،َو .وندةر َان و ر ة ن وة

  َ ((ت)) َودةردةدةى دة مام رةم : وام و ورا ر ) .٢٠٠٥ ،

َم م ؤظوة،  رَى دةى دة وة مر َ وا و   ر .)٣٤

 و دةط وا ،َوة دةو  وَ و   ش تدةط   ،ى

 دن وَش ورامم  ...  دم روةردة    نام رةماو م  نم
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واَ َ ر  م دةا  .)٩٥، ٢٠٠٦. (  ردى: و رةم دة دةطَوة

مرى َ  و و رَم  روومَوة، م  و َر  مى 

مرم   ز امَ   وة  ،ك نرةزوو ومى درو و ،ندة

 دةر   ش ز زامو م وة مو  ،َ و ام َ نز دة دام

  دمروةردة  رة َم دة م وة ر . رةم رى 

امن. رةزام ارى روةردة َن وا ر وةى و مرة، م  َم رةا 

.َرَ  رة ةَ   

١  ٤ (را) وةو وام :Teaching:  

َدن دادةمَ ىؤ مط َم  وةو ن واموم () رَ و  ا  ،

. وام   ىؤ وةو   وةذ َدؤ  وةاط رة، واَ و

دؤَ ذى  ،ش َر ط دةت، ش   رَدن ط َ  رووداوى 

َ ا ) .   دى َ وةو وام ، ر نرر  ونَ دن و

 :٢، ١٣٨٣.(     َوام  ك ر))  ،اوة وةو ى وامَ ازةَ   ر

َ   ت ََ و َدا  م  ارةر  رىامرط مَد د ، دم

) واَ ةدا ( و  و ٣،  ٢٠١٣دةَم مَ  دراو)). (اد مت: 

  ورام ت)   وام ووةدا  وةرى رة وامَ ة ،َدة موم ر ك 

  و  ومدة ،مة طم  ومدة  ر ،دى ََم وةو وام 

.ار وامَ ن ومو ط وام  

م  ، وة َ ودى  ىةم  ،وةو ازى وامَ ،ةوة َر وة وو 

 م   وةو ازى وامَ م .َوةر مزؤر ط ،مازةَ  ىوام ممط

  ظ) ةواز د   ك  ر ،وى طَر  رىَ  ووىر

 :٤٨، ٢٠٠٩.(  

 اىرةر   و َ ى م و رم  َدة ،َ وةداو وام  ،م

  و  وةرط  ن َ  َدة  و  وةرط  َدا دة

  ر ،َان دامَ ىم   ن َ َدة را ن و  س َدةزام ،َ 

:َ وم وةى وامط  َرواو دن وةَ م و ذ و   

١  ٤  ن:١امم :  

ط وام  ر  َدة  ،َوة دادةمو وام ممط   َ  نامم َم ىوة

دةاوى   ،َن  وام دةَوة، ر  وام وم  م َ مى، 

:َةو دة وةداووام  ن ر دوو ط ةَ  وة ر  

١  ٤  ١  ١(نَدر) م م :  

١  ٤  ١  ٢ :(ن رت) ؤذامر م  
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١  ٤  ١  ١:م م :   

 َو دة اَدر  ،و ط َ  َام وةى  ،َ ىم َم نَ   

 م ن وَ  َر ة م م  ر ،َوور  دمدا 

 م نزم) .َش دةا دامَ  مم ر  ةم وة وى مم و و 

) وا ى ر ددةى ى،  مَ َ وة،  ١٣ا و وام : ؟ ، 

دا ر ممَ  ن دةت، دوا ر مى روط و مو ط و من 

 ةَ  ،تن دةؤذةو ر  ر وت دار  م ض َؤذض ر   ،َور دةد ى

ؤطاى واو  َ دةَرَ  ،َة دةام َر ن زاَ  و ت و  ا

  ت.

١  ٤  ١  ٢ :ؤذامر م :  

   ،ََ َوؤذة دةو ر  ،ى و َام  ،َ م ؤذامر َدة 

  دراودا  ط واوى ت.

 ت و موةرؤم ر رؤذام    م رؤذام)) و دارةش  داش دم م

 .((َدادةم م وم ماوةرد   كر  وةط وام ؤذامر م وا ،َش دةدا

 ( وا  دة َ وام ووةى رؤذامدا،  وام١٣(زمن م  ا و وام : ؟ ، 

  رو َ و َة ورد و وم  ر طم  داش ت.

  

١  ٤  ٣: را و  :  

 و را دوو م طم ، دة  َدا   ،َوةى ام َ وام ووةدا 

َ دة ور  وام ،ا ر وَ كرةر ذرا ا وم  م ،َ

  ى راورى  و زةان.

ر    )) ورةو و رادةى زامرى و رؤى و مرو و َة و و و 

دم وطط وم و  ) .((وآر دةد وةد َ  و و ز و و

) وا  م و ر   َ و ر وا   دةت ى ٥٩،  ٢٠٠٦ردى: 

 و َ ا زار وام َام و َ درو  ىَ  مرةَ نوام م

  ة َم وةَدة  ى و  رةزا و را ةوة  .َ و 

رو  م ؤى َدن ؤَ ذاو زة دة َوروة رى طا 

 وام را ى ،َ وم  ىام ن و  رةزا و َ وَ و را َوةدا دةو

و دةدم مَ ن َ و ط رك و م َ  م دارَراو  ات. (زمن 

 امى ططو دط ط  و دةَ ) وا ى َو٧  ٦م  ا و وام : ؟ ، 

َراما َ و رةزا واوى  رَمَ  و مَ دما  ،َطى رةوَون 

.َ ادمَ ىؤ مرامرو ط  دمن و طوة ز ووىر  َ روة َ واو

.َم ط مو م  
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١  ٤  دن ٣َ م و ذ :Technology and Instructional Aids:  

و دة ا دةدمَ ىؤ  رة ؤدن رَ م و ذ    ،َر 

َر  ا  اوةو وام  .َم  وام م  رانَ دنَ مرة و  ى

َ)) ذ  ر مَد  رم َت: ازاد م) .((نزام ٣٥، ٢٠١٣ وا (

زام و زامرى   ، رَوة  دةام َ رَى  مرن ن و َران َى

مَ دن  ، .ن م  مرنَ  َرى و زامن دََدةام

 مدمَ رة  وةداو وام   َامدة  ،دنَ مَر  كَر َدة

 و رة وَ و و  )) دنَ م .ت   رانمَ  و ََر

، ٢٠١٣مى  ر زى َوم و  ارى َون و َدن دا رَاون)). (اد مت: 

٣٨  دة٣٩ م  و َ و و وا ( مارة  ون وَوو داَ اَدر  ؤظ  ،وةَط

  اوامَدا  ر دمَ روةردة و ارى دووة ش واى  ،ََردة امذ

َو دا ،ََر امم و مَ  رمَ و  دمَ ؤ وو ظ ادر وة اوام

. اوىَدا َو ط ر و دا  

  

دووة   

٣  ا١دة م  ردى ىوةى وامط :  

٣  ١  ١ دة م :High School:  

  ،َن دةطَ ىم  امرد َر  دة م  دواى  رانَ و

  َدة دة رَ ا  ،ةة و دوامم دة و م دة ةر ىم م دمواو

م  َو م زام د م ،وا م دة دةوَ مَان م رة و 

.زام  

م   مَ  نَ رةى   ،ردى مَر مَ ردى و مز  نَ ادة 

َةو دة امرد َر مران  ،طَ  و رى ط دمو ى َدة

دة ط ندى زام ارواو ؤ  م مر ن ودة  رانَ م

ومن دةوم دة ،َط وةا ن و َران رووى زموة رَ دةن. 

) وا ن و َران و ن رؤذ دواى رؤذ  ووة ٣٥، ٢٠١٣(ظ َل ود، 

َ اوَى مو ومَ ووىر نَ ىط ،ردى مَر م   ا ن  ،َةوان دة

.َةوان دةو ر ان رمو دةر ا طدم طط   

٣  ١  ى ٣وام : مردى زKurdish Language Inductive:  

ددة ردى وة مى زوام  م ،َرَن دةرد َر  دة مم  رة

 َ  مز  نَ ون ورةزا  ر ،م مردى، ز مى ز ىزؤر

و َووة.  . طم ،ر ر  وامى زم ردى ن م ددةم رة و ى 

م دةا دةَرَ و طمَ ةدر  ،َى ددةى زم ردى   وام طوةى دا 
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رَم ردى ات و  َ م َ وامَ وة، ر   )١(دةَ طم  رَم وام ووةى

 وام  :شوام ،َرَ مط ط ةَ َدة   ن َم وةداو  

  

٣  ١  ٣  وة:١و وام  :  

  ىوام  ،دا ر دة اوىرد َ  م ،موة زؤر طو وام  دمدا

 ،ت س ن ر وَروة ) دة م  كر وام  وام  ر ٤٠دةزام ، (

  ، مط ر  شدا   ،اورد َم َ  َ  ر 

وام واو ت، ش دة َام َو طم   ى ا  ، دراوى ا 

  َ طم رو واما.

٣  ١  ٣  وة:٣و وام َ :  

  ،مَ ن م َةطَ  ك د  ََ ادمَ ىؤ  رةد

َا دةوة، َ  م وامن، ر   رماوة َ ن،  ن و ن

 َرووى َما زؤر طم  دة َ  َدةاو َ  َن وا  ذوورةدا دةَ َ و 

 وام   ن ن و وةى  َ وة م   و ر امَ وة وو

.  ومClass رى َ و ودى َ وةرطن   ذوورة دةاوةى َن دةطَ (ل) 

دةَ ذوورة ك و وَ و روومك َ و َةم طر و ردى َا َ و رةمَ ون و 

.َ نوم ش  

٣  ١  ٣  وة:٣و وام م :  

 وام    وم اىرةر ،امَ ون وَ ىؤ   ،ن َ وةو وام م

ووةدا ردة ََم رؤذ رؤذ ذ رةوَ دةَ و داَم مآ دادة ََ ذن، 

 ىؤ ر ،َدة  َ و َش م  دامَدا  وةاوة ؤظ مذ   ،مَ

 ام رانَ  ،ََر ونَ م اوةو وام  ى وام َدة 

ؤ ن و وام ن و و درو ار ةَ َ رةو ذ م ن مَ ى

.َ  

٣  ن ٣َر :Grammar:  

 م نا زوة ط  ،َن دادةمز مط َ  نَن رَر  نَر  ، وم َ

مز ن وام .وامو  ،وسَوة، رمَ ،دار مى زوام  ر ،َدة َ نز 

 .مو ز وو م دةر دمَ  َ ردى مز ممط   َ نَا ررد

                                               
ةى رَن زؤر روة اوة و َ مآ م  ،م ذة موى رَن دة و ن م ،ر و - ١

 :  مَى (١رَى وامَر ةا وو (٢) طر ىَر ضا ٣) ط (وة) ى دَر 

 رَى َرى  ٦) ط  ات رَى رةردمَ ن (٥) ط ا رَى طط (٤) ط اار(

) ا ا او ( ٧) ط رىَ ىَر ا ا ٨) ط (ر) ا ازىَ ٩ 

 رَى ١١) Programmed Learning رَى َوم ؤطا او (١٠)  اطَازى َن (

  ).  ٢٠٠١ا ا : ٢.   ٥٦  ٢١،  ٢٠١٤ر د ز: ١ زامرى ز وام: (طوون. 
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 : وام و ورا ر )و ٧١، ٢٠٠٥  َاؤط ،زة ىر َن زامَر (

رَن    دةور و  و  َاو درة و و م ر  دازراون، 

 ).٩٤: ٢٠١٤م زن، زامم زن دةمؤزموة و رؤذام  رن دة) .َدق د ن: 

زي و رو  م ،ام  نَر ،وةزي دةط  ي  ،اَم واممز  

. ا  ي نز م ،وةَدةط (زيزي و وازي و رزي و ودةم) نَر 

َ َامس م  ر ،مري زََ و  نَرَي رَ رط َ َمي ز .َم مو ز م

)widows on: ٣٣٤: ١٩٩٢( 

َر  رط م . (ووة و  ممَ و و و ) يؤ ر رير نَر  ن

) دةَيَ و ر رcommunication و، ن َط رووا، وا ؤي ةمي دن (

.َدة )savage: ٢ :٢٠١٠( 

 :وام ،وةَم م  نَر  مَ  م  

١.  ن و مز ومَ وةرةوو ر روةردة ووىر ،نَر م مَ  م

.زو ر و وار  

ا، دة َى وةى َر   مو و ططدا  م دةَم رَم ردى  .٢

.َ مز  واوى رةزا و َ َ  

٣. َوة.رَو دوور مي ز  ؤظ توة، وا دةودن و م مراوي ز   ن 

٤. ر  وم ي دروو َن دةَرز َواو ةو ير اموة دة  ،ةوانو ر ار  م

 و دروو ار ر دةر َاا ردم   تدة   ش وا ، دروو

 رن، ش  راد َر رَمَ از َدة ان.

٥. َر م  وةومن ووردَاي ر َن دة  وةمد .  و  دمروةردة

 رَن ط  امم  دةدات  دموة و وردا.

٦.   ك َدة مز مَر م َو ر دار م ن وز م َ

  )  ٢٧٥ -٢٧٤:   : َ ) . ٢٠١٤ زمم

 دة و مرى ى ر َةوة، رَن زن ى ن دةوم دةت و وادةت 

  وا طَ  ى دة و مرى ن دةدات. َران ط ت.

ى رَن،  دة  َرةزا  رَم  َ وةى رمة طَ ر َن  ووةى وام

 ،ت  مَر   م  رانَ َام َو دة  كاا ((روة ط 

  اث م ن ش واوى  وةط وام َازَ وَر   وة و ،ام ش و

 :مرة ر ر) .(( ى ا ش و نردارى ٣٠، ٢٠٠٨ط  َدة وا (

 ت و  ،وةَ ك وامَر َام  َام ن  و َ وةط وام  غ وم

   ر  َش َن   دم   م  ن ن، رةم

  ،َ انرس و ط مرةَ   وام م ر ر وةور  َدة  وة ر

طوةا ت، طرم وَ  و ط دة ،َط وةا ر رَك  رَم وام طوة 

َواو و َ ىر  ك مَر  وا  ى ا ش و، ر نز م ووةز ة
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ا رةداؤذطر  آ وم ةمر ،ان دارو طط  ؤذدواى ر ؤذرَد نن طو زم و و 

َ ران  رةم  ردة ؤ رمن و د ،  ى  مآ ورةم  ن ا 

رم ؤ ىمو مَر ر  ود َ ى وام  ر ،َ رس نَ ن

  وام ووة وةرَ و رن   ََت و  ا.

:  ،َرد نَوةى رو  نَ مم  َ  ،ىمَو ر  

ر َ :م رَن  ى ممَ ما ر  رَ داماون،  َ و : رَى 

َدةوة ،ر ر ور و دزام   ازانَ، وةو رو  ،وةَو ر وداو و مزامم   دة، 

   مو َى دةَوة، وام : و دةر دةرؤن،  رَش  م

   رووى ر  :م ر ر رد دةمَوة و ن َة دةت. ١

 راورددن:  داوا َ ران دةت ومن راوردن و م ومن دة من ٢

    رةمورةم رََ.وا ة . ن

 دةرَم دةر:   و َران دةورةن درى دةن،  واة زَ رةن ٣

  رؤ ، دة َوان ذدارى َ ، مك ر م زةن.

٤  ىوم :نَاوة و ردم  َ ر نورةدة  ط و  وة وََدة

.َدة  

  َوم ()  ،ر ىَر ر وةَدة َر  :(ا)  ىَر :دووة

 زامر ممَ ر وةردةطَ زد دووة،  موى َ و ةم ، رَدا ود 

.َة نَم رزام ط و  

َ: رَى َةرى:  رَ َوامى ردوو رَى َون، م رة دةر و ن 

زامم  وة وََن دةوم و ر وو، دوارَدة  راو و دزام   وة دةمرةداو م

 َرم َوةك ر َر  ،مواذةو دة ر   َن دةروةردة م ،َدة

  ).٢٠٠١: ةروات (وام  :د اَاز   او دةوة  من و وَ د

٢  ٣ط : ط Conversation:  

ططَ   ون و  رَى ططوة امى زمَ  دة ،َؤظ دةامَ  َة را و 

  رةوان زن رََ و ططى  ت، ر َ ة ط طط داش دة َ دوو ش:

٢  ٣  ١ى ططط :.  

٢  ٣  ٢. ىطط :  

٢  ٣  ١:ى ططط :  

  ر ،ََرى دة داؤذامر مذ  ؤظ و  َدةط  ىة طَ طط 

ططى ط ))  وودن َ وارى ط و رى ام زن  َ دن و 

 دا دةَ، دواى  ) وا ؤظ ر ١٥٩،  ٢٠١١ر وراَ  :م ذن)). (را

 ، م او مور دمرط و ؤذامر مو ذَ  و ،وةدؤ  َون دةز ومَ

ذ م  ى ططؤظ ط ةَ   و  ت وة  وةى  ،دةدات  ام

.دا ى ططط دؤ  
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٢  ٣  ٢: ىطط :  

  ىطط  ر ، ى ازىَ ى وم وة ىوةم  ر ،طط  رةد

َ وار  ىزار و دةر )) .((ر دةر مَاو ر  دمروةردة ى 

) وا  ططَ   ر، َ ة راو رؤذام ١٥٩، ٢٠١١روةى َو: (

َ ز آ و دةرى مو ؤذاموة ر  ،تا دة و مو ط طط ،َدة 

 ةَ و َ دةرى َامدة ،َدة ى ط  ةى و وا ،َةوان دة َ ى

  را و رةوان طى ت.

  ىطط   وةى ،وة ى ططط  ةَ   ىطط امدة

امَ مآ و َ رةوان  َ دة ،َ ططى ط ، م روةردة درو، ز

.َدةط  ط َ و دة  وىَ نو درو او ر َدةط  زؤر روةردة  

٣  ٤ َ :Comprehension:  

    ى و  َ  ،رَ َ َم ى داوةى وامو 

َ َم َ    مط  ر ،َدادةم وام ر ،  رط م

وةرط    و  )) وا ،ََم  وا داتوومر َ ت َ و 

 :مرة ر ر) .((مَ ماؤط ٤١، ٢٠٠٨و  وام  َ  ر (

  َرَ  وةَرَ  َ  ةما روة ط ،مزؤر ط  ى ن

 َرَ ،َ واز وةىدمرةر دوو م  َ  َرَ ت و َ  م 

س  واوى وة ك  وام   َ ت، ر )) مو دان ن س دا  دوو

 ك وم،  ك دةزؤر رووةوة  ر دوو ا ن دوو ا  ؤزوة، رةمة مآ

 َ ى و ةون و ز و ادةىر وام ،وةدة  ن   و زؤر د م دا

و   دةوة ) واَ ةدا وةى دوو  ١٠٦، ٢٠٠٦دةطَوة)). (  ردى: 

  ،َ ادةىر  نَ  وة و وةمم ك وو وةَ اَدر  سدوو رط

.َم َ  

  ر  روةردةران ن  وازى  َدووة و رةن    طرامؤوة:

:(راا) وة  :  

 ىةم ز وة   ىَر  م دوو   ، وةؤظ ةز م ؤظ و  م

. وةام ب و  ىةم ،ر دةوة دةوة  

دووة:(ا) ذ :  

 َرةمَ ، ن  طر دوو ا ذش رووى َوة ررى ى   ،وم

ون َ اق  ،َى وازى ش و واى  دوو و و وازى ورى و ور و وازى 

  وت و روةردة و َومن، دة  دوو ا  زؤر رووةوة  وة وازن.
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َ:(ا) زةطر :  

َ ن  زؤر واز)) وا ،َ  ر  رىر زةطر ، ى ةى دوو

 ا و ر انَم،   ) ((وآر دةد ز واز  وم ورةرةو ط ةمر

وم وازى  َ مَان مَ و َا، ) وا دةط و راى  رةراى ١٠٧، ٢٠٠٦ردى: 

 اَ   وازى،   وة  َ  وةَدة وام  َ وا

    وازة.

٣  ك ٥ :Feed Back:  

و روةردةدا،   دةام َ ر َن ك ر ،َ رَمَ ون و َن 

 نرراو ىَ روةردة، ط ارى مزام  ر ،َام ن و ةز  وة و

  ىمرى و وةو زام  ك دانوا و نَم  ،دووة ك  َاز دةدرَ 

 :مرة ر ر) .م ر و رةى دةرى ١٩٩، ٢٠٠٨دةرَر  َامدة  (

  .نوة و رو مَ ر دةر و  ام  ،َ وام ووةدا َ داو

 َامدة  ةَ  ادة ور  َ و َام ىومووم  وة ىَر 

 َ ند ن وة وَ ى م  َوة دةزام ،وام  ن َ ازةىم

َةرم ك ةوة َر .دمَ  ك  ر .ة و  وةىدم  

.دة  نو دةر م   ردوو ش ،اونَ ىم و ر دنطط  ن  

  وازى  ى ور ن و ن  ك ن وة، دةطوامَ 

   َطدار موة.درن و ى 

٣ وة:٦ ر :  

 َ ر امَ دةرةوةى  رَ ا  نروةردة ر  َ وة ر

  ،َ نَ ىمر و دم َ ر وة  ر زَ  تش وا دة ،تدة

 َ))  ،اوة وة ر ىَ ةَ   ر ،ََدة َ وةداو وام  

 مَ دم رااو  ا َ   َوو ز و رةزووةوة رت و ََن 

   مَت و ر ، ؟ : وام و ا  م نات)). (زم١٥ وة ر ر (

وا وامى َو ط وامى  ،ر وة طم ى  ،وةى وامن  وة دةَوة

 و ز َى دة موام ر وة  رَ ت ودة َ َ وت، دان دةطَ

دة ى درو دة  ،َر   َر َ َد دةام َر وة اوة، 

   ووة وَ ى موام ؤذامر  ،وةى وةَر  زؤرى َ وةدادم  د

ى دووة، ش وادةت   دموةدا و دراو مَ و  د ر ،َن  طوة

 ر   شمَ دةرةوةى   ،تر دةَ  ش وا وةا مرة وة م

   ر ،ت وة  ىمَ  كزرم ت و ى مَ ،مروةردة ر رة

 ر  نَ مم  َم  َ ت َوةم َرد دنَ   

  ) .ش مَ ة زام  وةموا ى  ر ،وةَن دةطَ مم

 دة  َ ممى َن،  ا َر َ ) وا م٤٨، ٢٠٠٦ردى: 
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 ومى زاام وة و  ،رَ مر  َ وة مر ممط َ ،َرادةَ

 م  ،تر دةَ  واش ،َدة ن زَ م ر مَ دةرةوةى  ن ى

  و م داش ت و ت ؤ مدات و  َ وة ت.

٣  ٧دة م  نَر وام : :ا  

 د، طَ ر َن  طوةى رَن، ط وةا   رَمَ ذةن َ  و روةك

 وام َ ت و ت و رودؤخ و وىةر َوةدا دةو وام    ر ،ى مر و 

   َ  ،داوا و َ وة ر ر ،ت ن م و  ووةو

 وةى  ،ود  ر رَم وام ووة وةرطَ َومَ ران   وام ووةا

  د م وةش َدة  ،ََ دة م و َ وور اوةو وام  َام

َم رة ر ض ك وةَ ض   ،َ مَ اؤط مدام  ىط َدة   ر ،اوةدام

وامى رَم دة َ  و مى َ   ن )) َ  ر َ طوةى رَما 

(اا ا)  ر ىَى )١(رَر ط  ،َدة   َوم  َر  ،

) َش  طوةى وام رَم ٧٣، ٢٠٠٥ك دةطموة)). ( ر ورا و وام :  )٢((ت)

 مَر  ىم و َ  وةى ر ت دة ىَةوى ر دة دوازدة   ردى

َر  ،اوةدام  دة دوازدة  ردى   ،دةزام َر وور و   

 رَش   و رى دةرم. رَى رت ر  َ  دازراوة:  ،َروو، 

) ٢٣٨، ٢٠١١را :راورددن ن ةمى دن، َن و دةرَم دةور، راَن. ( ر و

:وم   

  ل: دوامة دة                       ددة: رَم ردى

  وامى                                        َت: ر َ موةرؤك

  َ ازى رَةى دامن٣                            ٢٠رؤذى:    /    / 

٣  ٧  ١:َ :  

  ،وةََ رَ ى  و وام وىَ  َ ن ى وةمَ  

 ت سد  ن ت آى موام س َام  ََروذ رانَ ى رةوة َر

 ت دة نرةمَ  ت و رانَ  ر َامدة  وم  ،آى موام وةرط

 َدة ن درو و  نماطةى رَازى رَ :َ رانَ  َوة م ى وةرطَر 

 ن دةط .امَ و ََوةدةام َ َمَ َران درو ت و َن و

َازى  ردَ وامى َو،  ا راَمن  و  رووى ى رار َران ت

 َ ن َ  و واردان ر  ر ةىَآ رم)  ،وة نماطةى رَر

                                               
١ - .َدةط  (نَ ن انردواط ىَر  
٢ - )   در ن رت١٧٧٩  وة.١٨٤١ دا م  م رى  (  
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ةََ و طن وةدا م  ،رة طوة  ن مطوة،  رَامى ر دةط َرد

  .)١((َازى راطمن)

  (دن) وط  وم  وورَ شوم َم ط نماطرى ر ةىَر مرة َدة

 :دة درو امَر  

.وو مم دم  (د) :نماطر دووى ماةى رَر   

.َدة ى (وة، ووة) درومم دمدز (دووة) :نماطواوى ر دووىاةى رَر   

.َدة درو (و) ى دوورمم دمدز (ود) :نماطدووى دوورى راةى رَر   

ر .َدادةم ردة (دة) ىمم (ددة) :نماطر ردةوا دووىاةى رَ  

و = دة وىَ + ر ةطن: دة + رماطدووى رامةى رَر   

  وة وَ مرةَ  وَ ىوام اما، دةوام َ   ةَ  امدط

.ََ  

٣  ٧  وو:٣ر :  

دواى واووم ،َ  د َرروو،   رووى  م  ،َ مو 

مومم وم  ،ووردة  ر نَى رَم  مومو م  ر رخ و د 

  داوا  ن (مةى دامَازى رَ) ؤكوةرم َ ر وة َودةم ردة وا اوةرم

مةي دامَازى رَ   ن ،تدة  نر د تران دةَ؟  َامدة 

 وة؟ََ  ند ر كوم دةرى ر رى وو دنر   ش

َران دة َ ط   و  ، ش وةى  َوم و ر  رةى 

(َازى رَةى دامم) ر   موا،  مآ  وم و رم واون و مَن 

مواون،   ط  ،َ  طَ رةما ة  َراورددم وم و 

  رن.

٣  ٧  دن:٣ ىةم ن دنروارد :  

 (مةى دامَازى رَ) رةى  مو ر وم وةى دواى  ،ادمراورد م   ر

  ، ن و ان ر ام نراورد موم و ،تران دةَ  داوا ،وم 

:وم  

.ارد تمم   أ  

.َو ذوورة  ةمر  ب  

.ََو م  ج  

    ،واوى ام َرَ ران    دردم وم را و ن  وة

 را  ،ََ ط و َم دةورى ، دة  َمدا  مآ 

درو ر  ر ام رامَ وةى  رانَ ردة  ى درووم ىم

   مآ رى َ وة.

                                               
١ - َ  ردى دة ن وز) َ ) َ  ،دة ن، ل ٢٠١٠، دوام  ى ام (١٥( 

  وةرطاوة.
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٣  ٧  ر:٤دة مَن و دةرَ :  

 وا ،ََار  ى  واوى  رانَ ر  ،وةى  َدة  ،دام 

 ةىَار َدة مرةَ ط  دام  ام وة  و ََن دار

،َ  رىدة و  دة  ن َدة روة ،ردار وون ون ر َدة 

َ ةدا دةَ َران امَ ازى رَةى دامم  و َ و م ، وا رى َروو،

 َ ن َ  ادة  وا و  وار رة ىةَو ر) مةى دامَازى رَ

(َوى دةردةا، وا ن ،وات ،رةزوو ،نةى طَ   ،وةدة اتم)١(.  

 مرة  ،وةَ وونوة ر َدة دوا  ،َدة ارةوة درو ةىَ  مةى دامَازى رَ

.دة درو (ط) وط  نرة وم  

١:مدام دووى ماةى رَر   

 ط =  + نماطر دووى ماةى رَر  

٢ :مواوى دام دووىاةى رَر   

  ن + َ = طَ رَةى رادووى م راطم

٣:مدووى دوورى داماةى رَر   

وط =  + نماطدووى راةى رَر  

٤:مدووى دامامةى رَر   

   + رةط ر + َوى و

 =  = ط +   

َ ى ر و َ آم ط (مةى دامَازى رَ) ةَ     ران و

َ م مران دةطَ وة وَوون دةواوى ر،   مم ن وم  

   ر مرةَ رىو  نَار َ تر  ى َمط  

 د رانَ.وةََم َر  

٣  ٧  ن:٥َار :  

 َ نَار  َامدة وا ،َم  م ن دواَان و  ،رط  م  م

َرَ  َرَ َ  ةموة، رََم   رةت اورد ،َواز  

 َمَار ،َ َ  ،تران دةَ  داوا  تر:وم  ،  

.(َاز ،وةَددارط ،ومط ، ،را) :امازى دامَ  ةَض ر  ر رام  /ث  

  و/ 

  رةى (رَةى)  داممَ ازى رَةى رى  ذ

١  را  مدام دووى ماةى رَر  

٢    مدام دووى ماةى رَر  

٣  ومط  مدووى دوورى داماةى رَر  

                                               
١ -  دة ن وز) َ ردى) َ  ،دة ن، ل ٢٠١٠، دوام  ى ام (اوة. )٣١وةرط  
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  رَةى رادووى واوى دامم  طداردَوة  ٤

٥  َاز  مدووى دامامةى رَر  

   رد ط ََ رانَ  وة ر وة ممَار َامدة  ،داوام 

 وة َوة دراَ زة   دواى ى و آ وام  َاموة، دةواو ممَار

 مرةَ  ات وة ر .َ ن وآ وةرى موام ام ةَ ن وداى داوام  

وا   ورى َران   ر َا، مآ رى وةزارى م رادوو 

  رت.

  

                                                     َ و نزة  

١ م ،وةن دةدوور و و   تدة او ر رةو درو ن َن و رن، زَر 

  رَن رَ  َدم دةر و مو درو زن.

٢  ا، وادة م  رة وام ردى وة مى زوام دم  مت زر دةَ

.َ و  وةىم  

٣  ط َوة و دةط وام  َ م َدة  ، ن  َ ردى مى زوام 

.َ ،اَ رَ ىم و ن وَ اؤط  

٤ ،دمَ رة ى َوةر طط  رانَ د رَ و  انَم  َدة 

.َر  

٥ وام  وا ،داوومر َ  رط ،وام رة     َ 

.َمو دامور  

٦  ، َم  وةَم  وةو وام مَر َدة  ،َردةط  ذ  وةذ  و

.َ ور غ و ذم   

٧  وة، وامو مو ز دة و زام  ن ا  ،آدةر ؤذمن رَ مةوةمم

.َ داؤذمر   رَ و   

   دموةى  ردةوا  و َران.٨

   زدم ر موةمةمَ ن.٩

١٠.ةمر وةىر وةىمَ  َرم    

١١.زام  ر َ دمدرو   

١٢  ى ،وةداو وام  اتو   ة وة وَ ردة وو وز 

  ت  ت و َ و ذوة.

١٣   مَر م و  ،َردى دا مَن و رز مَ  ورد ط ةَار

  َوة،  وةى ام روومَوة.

١٤ و ط ةىز  َرم  ر و ََم َرم  َ ، امَر مَ م

  َازَ مآ رََوة.
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 وا ة،  و َ رَما، َ  زام درو ت،    و ١٥

  َران  َرةر ن.

  

  

 نوةر  

   : زم ردى

)، َن زم ردى َ مما و ررى ر درودم  ٢٠١٣ظ َل ود (١

 ،(( ، روةردة)) ردى مى زم زام امم ،واى مو م مرى زراو

م راةَر.َو ،ىؤى ر  

٢)  َ  .٢٠١٤.َو ،تؤذى رم ،  ،ردى من و زز زام ،(  

)، مرى وام ووة، و:  در ا ،  ،مى ةم ،ى  ٢٠١٢اد مت (٣

.  

 روةردة، و:   ردى،  ، مى  ٣٠)،    ٢٠٠٦ردى (٤

.َو ،روةردة وةزارة  

وةى زم ردى، رط دووة ،  ،مى )، ى و١٩٧٠زان ورا  ) ر رة٥

.َو  

٦،َو د َ ،ورا ر   ) د  ن٢٠٠٥ موةى زو مَر ،(

  ردى،  دووة ،مى ارا ،ا.

٧) ورا ر  ر.٢٠١١ ىم ،دووة  ،ردى موةى زى و (  

٨) ام ةر ٢٠٠٨  ،ام ممو زم َ ردى مك.)، زد ،م ىم ،  

 زمن م  ا ،ؤ  مرى، ار ن ا (؟)، رَ طم وام طوة، ٩

  رر دم: زة  م، وةزارة روةردة،  ر َردن.

١٠ ) ن د دق٢٠١٤ ردى مَر، ) ، ر ىا، مَن و م مَ اؤط انَم 

  و ،.َى روةردة، دزاى د

١١- )   ظ٢٠٠٩.مَ ،ةم ىم ،وةو وام مازة طَ ،(  

١٢)   بةو ردى٢٠٠٩ َد  وازة وَ ،(  ىد ماوةو  ،ذووروودا

.َو ،  ىم ،ردى  

١٣) ز د ر ٢٠١٤.َو ،رى مم ،  ،وةو وام مَر مط  ،(  

١٤) مرة ر ر ٢٠٠٨ ،  ،روةردة ىذ ،(.مَ ،ةم ىم  

  ) دَ و دَم رَن، و: دى ى، مى رةمَ ،م.َ ٢٠٠٩ زموان (١٥

)،  دوامة دة ،َ  ،مى ا، َ ٢٠١٠مك  وةزارة روةردة (١٦

  ن.
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ز  :دووةرة م  

١٧) ما  ،ة  ،ان د ،رع ة دار ٢٠٠٣ ،ما ة، ات اا   (

  وا ، ن، اردن.

١٨)  ا ا ن، ٢٠٠١ ،زوا  دار ا ،ا ا ،ا رق اط ،(

  ن.ارد

١٩) د ا  ٢٠٠١ ،اوا را ا١)، ط رات اا ،ا ،ب ادار ا ،

  اة.

  

ر مز  :َ  

٢٠ )  ا ان.١٣٨٣ر، ام  ةدام ،ث دوازد ،  روان ،(  

  

  

  ارة : زم ى

٢١-savage, k.I. and etal(٢٠١٠), Grammar Matters: teaching grammar in adult EsL 

programs, Cambridge university press. 

٢٢.Widowson,H.G (١٩٩٢), ELT and EL teachers, English teaching Journal , 

Cambridge university.  

  

  

وة ى 

مومم َذ         نَر ،وم  دة م  ردى مى زوةى وامازى طَ )

        م ،اوة نَ مةوةمم  ردى موةى زط ازى وامَ  س ا  ،دا (

   َ و رة ا، واممرد َر  ردى مى زدا وامَ     و َرَ واوى  

    َ ونَ رى و َر م و   ، دارط اوةط ازى وامَ  ك و

. ممط   

    ن ووةر  و َزَ و َ م و رة  دوو  وةَ ى

  َوة  زم رة و ى َوة.

، وام طوةو   Junctureا، ن  م دووة: زن، َموة، مو، مَان

  رَم ،رةمَ ون.

، ت و َ و طمن  وام        دووةا، ن  م دووة: وامى زم ردى     

طوةدا، م وام طوة، رَن، ططَ ،، رةطز، ك.  ما َازى طوةى   

  وام رَم ردى  م دة اوةروو.
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ا  

د  ا ااد  واا رة ) طق ه ارا وا ان (طق ر ا ا ول

ر ا اد  ا ا ن دة ا اد  اا ا  ا ردن وا  ان 

اذا،  ان ر ا ل ر ا اد ا ا  ا   ه اق ار ،ا 

 و  ة م ا  ا   ن ا ا ف، انا   وا

.دوا ا  ا  در اا  م ت اا  

اءة، اا ك (ا ا ة  رة ولء اا.(ب اوا وط را ،ا ،  

 اء ام ا) ر ا اد، ا، ان وا  ار، اب ار، ا، اار، 

ا ا  دا ا  ى دروسا ر ط ا اوا (اا ا ،ب، اا.ا  

 

 

Abstract 
This study which is entitled “Methods of Teaching Kurdish Language-
Preparatory Stage as a Sample, Grammar in Particular” comes across the 
methods of teaching Kurdish language in the education centers since Kurdish 
lesson is currently an essential topic in Kurdistan region and it is necessarily 
required to receive an adequate attention. Likewise, every one is to be familiar 
with such methods of teaching so that the best and the easiest ways and 
factors can be selected to reach the goal. 
The research is composed of two essential parts in addition to the conclusions 
and suggestions besides the list of references followed by both Arabic and 
Kurdish abstracts.  
The first part includes language, reading, writing, juncture, teaching and its 
methods, and the causes of learning. In the second part, there is a reference to 
Kurdish language teaching, time, and place and their importance in teaching, 
reasons of teaching, grammar, dialogue, comprehension, gender, feedback, 
and finally a method of teaching one of the lessons of Kurdish grammar in 
preparatory stage. 

  

   

 


