پۆڵینکردنی بابەتەکانی پێنچ پەڕتوک
شیکاردەکەین بۆ پێنج پەڕتوك کە لە دوای ساڵی  ٢٠٠٦نوسراون یان نۆیکراونەتەوە.
دەق و وێنە لە قۆناغی سەرەتاییدا بەکاردەهێنرێن بۆ نووسینی بابەتە)یەکە( کانی پەڕتوک .بۆیە
لەم نووسینەدا هەردووکیان بەکارهێنراون بۆ دەستنیشانکردنی پێگەی ڕەگەزی نێرومێ لە
بابەتەکاندا .هەریەک لەم پەڕتوکانە پێکهاتوە لە چەندین بابەتی سەربەخۆ .بەپێی پێگەی ڕەگەزی
نێرومێ لە بابەتەکەدا ،بابەتەکان پۆلێندەکرێن بە سێ بەشەوە :ڕەگەزی مێ ،ڕەگەزی نێر و
بێلیەن.
تێبینی :تەنها دەق سەرەکی و وێنەی سەرەکی بابەتەکە بە کارهێنراوە بۆ پۆڵێنکردن ،دەقی ڕاهێنان و
چالکی و وێنەکانیتر بەکارنەهێنراون بۆ پۆلێنکردن.
لە هەندی بابەتدا ،ڕەگەزێک زاڵە لە دەقدا و لە وێنەدا ڕەگەزەکەی تر ،دوا بریار لە سەر دەق دەرێت.
نمونە :لە دەقدا نێر زاڵە و لە وێنەدا مێ زاڵە ،بابەتەکە پۆڵێندەکرێت بۆ ڕەگەزی نێر.

ا -ڕەگەزی مێ
بەشی ڕەگەزی مێ  19بابەتە لە کۆی  129لە پێنچ پەڕتوکەکدا کە دەکاتە ) .(%14.7بابەتەکان
دوو جۆرن:
 .1ئەو بابەتانەن کە لە سەداسەد دەربڕی چەمکی ڕەگەزی مێن .بۆ نموونە خانزادی سۆران،
حهپسهخانی نهقیب ) ڕیزمان و خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی پێنجەمی بنەڕەتی(.
 .2ئەو بابەتانەن کە تایبەتمەندنین بە ڕەگەزی مێوە ،بەڵم کەسایەتی ڕەگەزی مێ لە نێو هەردوو
دەق و وێنەی بابەتەکەدا یان لە یەکێکیاندا زاڵە .،بۆ نموونە :پەڵە هەورێک سەربوردی خۆی

ب -ڕەگەزی نێر
بەشی ڕەگەزی نێر  65بابەتە لە کۆی  129لە پێنچ پەڕتوکەکدا کە دەکاتە ) .(%50.4بابەتەکان دوو
جۆرن:
 .1ئەو بابەتانەن کە لە سەداسەد دەربڕی ڕەگەزی نێرن هەشت بابەتن .بۆ نموونە :تەوفیق وەهبی،
شەرەفخانی بەدلیسی)ڕیزمان و خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی شەشەمی بنەڕەتی( .
.2

ئەو بابەتانەن کە تایبەتمەندنین بە ڕەگەزی نێرەوە بەڵم کەسایەتی ڕەگەزی نێر لە نێو هەردوو
دەق و وێنەی بابەتەکەدا یان لە یەکێکیاندا زاڵە 60،بابەتن .بۆ نموونە :مهشخهڵی ئۆڵۆمپی ،كونه
كهروێشك ) ڕیزمان و خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی پێنجەمی بنەڕەتی(.

ج -بێلیەن
بەشی بێلیەن  45بابەتە لە کۆی 129بابەت کە دەکاتە ) .(%34.9بابەتەکان دوو جۆرن:
 .1کەسایەتی ڕەگەزی نێرومێ یەکسانە لە نێو بابەتەکەدا ،وەکو بابەتی خێزانێکی بەختەوەر

)خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی دووەمی بنەڕەتی(.
.2

کەسایەتی ڕەگەزی نێرومێ لە نێو دەق و وێنەی بابەتەکەدا نییە ،نموونە :چۆلەکە و ڕێوی ،شێرو
مشك)خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی چوارەمی بنەڕەتی(.

تێبینی :بە پێویستمان نەزانی بابەتەکانی بێلیەن شرڤەبکرین و بخرێنە خشتەکانەوە چونکە بڕیاردان لە
سەریان ئاسانە وەک بابەتی  :چۆلەکە و ڕێوی ،شێرو مشك.

کۆی بابەت

 27:بابەتی جیاواز لەخۆ دەگێرت  ،پۆڵێن دەکرێن بەسێ بەشەوە.

ڕەگەزی نێر

 13:بابەت.

ڕەگەزی مێ

 2:بابەت.

بێلیەن

 12:بابەت)لەخشتەکەدا دانەنراون(
خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی دووەمی بنەڕەتی چاپی یازدەهەم 2018

بابەت
ساڵی نوێمان

ڕەگەز هۆکاری پۆڵینکردن بۆ نێر یان مێ
نێر

پیرۆزبێ
ئەم مرۆڤانە

هۆنراوە :گشتی بێلیەن)هیمای تیادانییە بۆ ڕەگەزی نێرومێ(
وێنە :نێر زاڵە ،سێ کچ و سێ کوڕ لە گەڵ مامۆستا)نێر(.

نێر

کاردەکەن

دەق :ئەو مرۆڤانەی کاردەکەن هەموویان لە ڕەگەزی نێرن.
وێنە :هەشت وێنەی پیاو لە کاتی کارکردندا.

منداڵی ژیر

نێر

دەق :گشتی بێلیەن .وێنە :نێر ،منداڵێکی کوڕ

پیاوێکی نابینا

نێر

دەق :نێر ،شێرکۆ یارمەتی پێاوێکی نابینا دەدا .وێنە :نێر .کوڕ و پێاوێکی نابینا

ئاواتی منداڵن

مێ

دۆستی یاسا

نێر

هونراوە :گشتی بێلیەن .وێنە :نێر  ،دوو منداڵی کوڕ و پۆلیسی هاتووچۆ)نێر(.

ڕەوشتی سەردان

نێر

دەق :گشتی بێلیەن .وێنە :نێر زاڵە ،کچ وکوڕێکی منداڵ لە گەڵ پیاوێکی پێر.

جوانکاری شار

نێر

دەق :نێر ،هۆشیار دیتی کۆمەڵە کرێکارێک نەمام دەڕوێنن...هتد باوکی ئاموژگاری

هەموو کاردەکەن

نێر

مامۆستای دڵسۆز

نێر

ڕێز گرتن لە کات

مێ

دەق :نارین و سەفین کاتی خۆیان ریکدەخەن .وێنە :مێ زاڵە.

بەرخەکەم

نێر

هۆنراوه :گشتی بێلیەن .وێنە :نێر ،منداڵێکی کوڕ لە گەڵ بەرخێکدا.

بۆ باکم

نێر

هۆنراوه :بۆ باوک نوسراوە .وێنە :کچ و باوک ،نێر زاڵە.

ڕاستگۆیی

نێر

دەق :گشتی بێلیەن .وێنە :نێر ،منداڵ و مامۆستا لەڕەگەزی نێر.

تۆپتۆپێن

نێر

هۆنراوه :دەربارەی تۆپتۆپێن .وێنە :نێر ،دوو کوڕ تۆپتۆپێن دەکەن.

دەق :گشتی بێلیەن .وێنە :مێ زاڵە ،چوارکچ و دوو کوڕ.

دەکات نەیان شکێنن .هەموو کەسیەتیەکان ڕەگەزی نێرن .وێنە :ڕەگەزی نێر.
دەق :لە کێڵگەکەی مام زۆراب)نێر( مرێشك،مراوی ،گا...هتد کارددەکەن.
وێنە :گشتی بێلیەن
هۆنراوە :گشتی بێلیەن .وێنە :پۆڵ،دوو کچ و سێ کوڕی قوتابی و مامۆستا)نێر(
ڕەگەزی نێر زالە.

 26:بابەتی جیاواز لەخۆ دەگێرت  ،پۆڵێن دەکرێن بەسێ بەشەوە.

کۆی بابەت

ڕەگەزی نێر 17:بابەت .ڕەگەزی مێ 2:بابەت.

بێلیەن  7:بابەت).لەخشتەکەدا دانەنراون(

خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی سێیەمی بنەڕەتی چاپی یازدەهەم 2018
بابەت

ڕەگەز هۆکاری پۆڵینکردن بۆ نێر یان مێ
دەق :سیروان)سەرچاوەی زانیاریە( پرسیار لە خۆشکەکەی دەکات بزانێ دەزانێت

ڕەوشتی باش

نێر

ددانەکان

نێر

دەق :گشتی بێلیەن ،دەربارەی ددان شتن .وێنە:نێر ،کوڕیك ددانی دەشوات.

قوتابیم

نێر

هۆنراوە :گشتی بێلیەن .وێنە :نێر ،منداڵێکی کۆڕ.

ئەنجامی درۆکردن

نێر

دەق :نێر ،شوانێک درۆدەکات …  .وێنە :شوان و مەڕەکانی /نێر

زانایەکی نەمر

نێر

دەق :دەربارەی کۆپەر نیکۆسی )نێر( وێنە :نێر زاڵە -1،ماموستا)مێ( و بەشێك لە

سەیرانەک ل

نێر

دەبارەی چەند ڕەوشتی باش .وێنە :ماموستا)نێر( ،قوتابی کچ ،نێر زاڵە

پول)کوڕ( -2 ،وێنەی کۆپەر نیکۆس)نێر(.
کوردستانێ

دەق :دوو منداڵی کوڕ یەکتر دەناسن لە بێخاڵ .وێنە :ڕەگەزی مێ زاڵە.ا دەقکە لە
وێنەکە گرنگترە بۆیە پۆڵینکراوە بۆ ڕەگەزی نێر .وێنەکە دەبڕی دەقکەنیە.

کۆتر و مێرولە

نیر

دەق :ڕاوکەرە )نێر( .وێنە :نێر.

کوردستان

مێ

هونراوە :گشتی بیلیەنی .وێنە :سێ کچی منداڵ

شێوازی ئاخاوتن

نێر

دەق :باوکێک ئامۆژگاری کورەکەی دەکات .وێنە :باوک و کوڕ.

ژینی لدێ

نێر

هۆنراوە :نێر و مێ هاوسەنگە .وێنە :وەرزێرەکان کاردەکەن ،پیاو زۆرترە.

دراوسێی باش

نێر

دەق :کەسایەتی نێڕ پەخشەندە و ڵێبووردەیە ،باوکی سیروان خۆین دەبخشیێت

بولبولێکی داماو

مێ

مین

نێر

هۆنراوە :گشتی بێلیەن ،وێنە :نێر

میرێکی ناودار

نێر

دەق :خەباتی و تێکۆشانی جەللەت بەدرخان .وێنە :جەللەت بەدرخان

هەرەوەز

نێر

هۆنراوە :کوڕێک لە مێرولەیەک هەرەوەرزی فێردەبێت .وێنە :کوڕ

دەستپاکی

نێر

دەق :کەسایەتیەکان لە ڕەگەزی نێرن .وێنە :نێر

کولێرە

نێر

دەق .:هەرچەندە ئاخافتنی نێو دەقەکە لە نێوان سێ کەسدایە دوو لە ڕەگەزی مێ

دوو مێشولە

نێر

دەق :گشتی بێلیەن .وێنە :نێر

پەز

نێر

دەق :کەسایەتیەکان لە ڕەگەزی نێرن .وێنە :نێر.

بە دایکی پەری .وێنە :مێ زاڵه .دەقەکە گرنگترە لە وێنەکە بۆیە پۆلێنکرا بۆ نێر.
دەق :سۆل ف و سۆلین بولبولێکی زامدار تیماردەکەن ،سۆل ف ڕۆلی سەرەکی
دەبینێت بۆ ئازادکردنی.

و یەك لە نێر .پۆڵین کراوە بۆ ڕەگەزی نێر چونکە گرنگی دراوە بە باوك هەموو
خێزانەکە چاوەڕووانن تا بێتەوە بە یەکەوە نان بخون .وێنە :مێ زاڵە

کۆی بابەت

 31:بابەتی جیاواز لەخۆ دەگێرت  ،پۆڵێن دەکرێن بەسێ بەشەوە.

ڕەگەزی نێر

 13:بابەت.

ڕەگەزی مێ

 6:بابەت.

بێلیەن

 12:بابەت).لەخشتەکەدا دانەنراون(
خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی چوارەمی بنەڕەتی چاپی یازدەهەم  2018زاینی

بابەت

ڕەگەز هۆکاری پۆڵینکردن بۆ نێر یان مێ

ساڵی نۆێی خۆێندن نێر

دەق :هەموو کەسایەتیەکان لە ڕەگەزی نێرن .وێنە :کوڕ.

قوتابی ژیر

مێ

هۆنراوە :گشتی بێلیەن وێنە :منداڵێکی کچ.

ئارام

نێر

دەق :ڕەگەزی نێر زاڵە وێنە :ڕەگەزی نێر زاڵە

دلڤین و ژینگە

نێر

دەق :دلڤین لە گەڵ دایک و باوکی دانشتبوون ،باوکی وڵمی پرسیارەکانی دەداتەوە،

ڕەوشی ڕێگەوبان

نێر

دەق :هەموو کەساییەتیەکان لە ڕەگەزی نێرن .وێنە :دوو منداڵی کوڕ.

کوردستان

نێر

هونراوە :پیرەمێردێک داوادەکات چون فێربێت بنوسێت کوردستان.

ناوی هەموومان

نێر

دەق :کۆمەڵێک منداڵ  4 ،کوڕ  4كچ دەچن بۆ خولی فێربوونی کۆمییوتەر

وسەرچاوەی زانیاریە .وێنە :نێر زالە وڵمی پرسیار دەداتەوە

کوردیە
پەڵە هەورێک

ماموستا/نێر .وێنە 5 :نێر ) 4کوڕ و ماموستا( و  4کچ .لە دەق و وێنەدا نێر زاڵە.
مێ

سەربوردی خۆی

دەق :دایک وڵمی پرسیارەکانی کچەکەی دەداتەوە دەرباری دروستبوونی هەور و
باران.
هۆنراوە :بێلنە .وێنە :کۆمەڵی کوڕوکچ )پەتپەتێن( .ڕەگەری نێر زۆرترە بەڵم

وەرزش

مێ

وردبێن

نێر

دەق :دەربارەی دروستکردنی یەکەم وردبین ،سێ کەسایەتی نێر.

جەژنی دایک

مێ

دەق :دەربارەی جەژنی دایك .وێنە :دایک و منداڵێک.

کۆمییوتەر

مێ

هۆنراوە :گشتی .وێنە :کوڕ و کچێک و کۆمییوتەر ،کچەکە ماوسکەی پێیە و کوڕەکە

پەتەکە دەگرن و کچەکان یاری دەکەن .ڕۆڵی سەرکی دراوە بە مێ لە وێنەکەدا.

سەیردەکات .ڕۆڵی سەرەکی دراوە بە کچەکە.
شێخ سەعیدی پێران نێر

دەق :خەباتی و تێکۆشانی شێخ سەعیدی پێران .وێنە:شێخ سەعیدی پێران.

وانەیەک بۆ مندالن نێر

هۆنراوە :نیشتمانی گشتی بێلیەن .وێنە :سێ کوڕ.

کۆماری کوردستان

نێر

دەق :دەربارەی کۆماری کوردستان و قازی محەمەد .وێنە :قازی محەمەد.

باخی گشتی

مێ

دەق :کەژاڵ ئامۆژگاری براکەی دەکات گۆڵ لێنەکاتەوە .وێنە :دوو کچ.

پیتی چاپ

نێر

دەق :دەرباری دۆزینەوەی پیتی چاپ لە لیەن گۆتەنبەرگ )نێر(

هێز لە یەکێتیدایە

نێر

هۆنراوە :وشەی برا)نێر( چوار کەڕەت بارەبۆتەوە :وێنە :کوڕ و کچێك ،نێر زاڵترە.

سەربەستی و ئازادی نێر

دەق :کەسایەتیەکان لە ڕەگەزی نێرن.

کۆی بابەت

 21:بابەتی جیاواز لەخۆ دەگێرت  ،پۆڵێن دەکرێن بەسێ بەشەوە.

ڕەگەزی نێر

 10:بابەت.

ڕەگەزی مێ

 5:بابەت.

بێلیەن

 6:بابەت).لەخشتەکەدا دانەنراون(

ڕێزمان و خۆێندنه وه ی كوردی بۆ پۆلی پێنجه می بنه ڕه تی چاپی یازده هه م  ٢٠١٨زاینی
بابه ت

ڕەگەز هۆكاری پۆڵینكرده ن بۆ ڕەگەزی مێ یان نێر

خۆشهویستی دایك و نێر

دهق :خۆشهویستی دایك و باوك دهخاتهڕوو ،ڕۆلی دایك له ماڵهوه

باوك

وێنادهكات و باوك بژێوی خێزان دابیندهكات ،وێنه :یهكسان.

كاتم به فیڕۆ نادهم

نێر

قوتابخانه

نێر

مهشخهڵی ئۆڵۆمپی

نێر

دهق :ڕهوا كاتی خۆی ڕێكدهخات به ئامۆژگاری ماموستا كامهران ،دایك
پێگهیهكی لوازی ههیه و نێر زاڵە .وێنه :نێر.
دهق :شڤان باسی قوتابخانهكهی بۆ دایك و باوكی دهكات ،ههردووكیان به
یهكسانی پرسیاری لێدهكهن ،نێر زاڵە .وێنه :نێر)شڤان(
دهق :شێرۆ وڵمی پرسیارهكانی شیلن دهداتهوه دهربارهی ئۆڵۆمپی .نێر زاڵه
سهرچاوهی زانیاریه.

كوردستان نیشتمانی مێ

دهق :گشتی بێلیەن .وێنه :مێ

ئێمهیه
كورد

نێر

هۆنراوه :نیشتمانی گشتی .وێنه :نێر.

گوڵفرۆش

مێ

دهق :نازدار و خونچه دهچن بۆ دوكانی گوڵفرۆش .مێ زاڵه

شاری كهركوك

نێر

دهق :دهربارهی مێژوی شاری كهركوك  ،ههموو ناودارهكان لهرەگەزی نێرن.

خانزادهی سۆران

مێ

دهق :مێ ،دۆربارهی خانزادهی سۆران .وێنه :مێ

كونه كهروێشك

نێر

دهق:ئارام و هاوڕێكان دهچن بۆ یاركردن و چهند ئامۆژگاریهك دهربارهی مین.

بهفربارین

نێر

هۆنراوه :چوار ناوی لە ڕەگەزی نێری تێدایه .وێنه :نێر.

بههارهی ڕاپهڕین

نێر

دهق :گشتی نیشتمانی بێلیەن .وێنه :نێر.

هەموو کەسایەتیەکان لە ڕەگەزی نێرن.

شێخ مهحمودی نهمر نێر

دهق:دهربارهی ژیان و خهبات و تێكۆشانی شێخ مهحمودی نهمر.

حهپسهخانی نهقیب مێ

دهق:دهربارهی ژیان و خهبات و تێكۆشانی حهپسهخانی نهقیب.

ئاشتی

مێ

هۆنراوه :نیشتمانی گشتی بێلیەن .وێنه :مێ.

کۆی بابەت 24 :بابەتی جیاواز لەخۆ دەگێرت  ،پۆڵێن دەکرێن بەسێ بەشەوە.
ڕەگەزی نێر 12 :بابەت.
ڕەگەزی مێ 4 :بابەت.
بێلیەن

 8 :بابەت).لەخشتەکەدا دانەنراون(

ڕێزمان و خۆێندنه وه ی كوردی بۆ پۆلی شەشەمی بنه ڕه تی چاپی یازده هه م  ٢٠١٨زاینی
بابه ت
خۆشەیستی و تەبایی
خەڵتەکانی نۆبڵ

ڕەگەز هۆكاری پۆڵینكرده ن بۆ ڕەگەزی مێ یان نێر
نێر

دەق :گشتی بێلیەن .وێنە :نێر زاڵە ،کچ و کوڕێک لە گەڵ باپێرە.

نێر

دەق :دەربارەی ژیانی ئەلفرێد نۆبڵ )نێر( .وێنە :نێر.

مەل مستەفای بەرزانی نێر

دەق :دەربارەی ژیان و خەبات و تێکۆشانی مەلمستەفا.

کەچا کورد

مێ

هۆنراە :بۆ کچی کورد نوسراوە .وێنە :مێ.

جوانی

مێ

دەق :گشتی بێلیەن .وێنە :کچ.

ڕۆژنامەگەری کوردی

نێر

دەق :هەموو کەسایەتی ناو دەقەکە لە ڕەگەزی نێرن .وێنە :گشتی.

تەوفیق وەهبی

نێر

دەق :دەربارەی ژیانی تەوفیق وەهبی .وێنە :تەوفیق وەهبی.

لەیل قاسم

مێ

دەق :دەربارەی ژیانی لەیل قاسم .وێنە :لەیل قاسم.

شەرەفخانی بەدلیسی

نێر

دەق :دەربارەی ژیانی شەرەفخانی بەدلیسی .وێنە :شەرەفخان.

تەپڵ

مێ

هۆنراوە :نیشمانی گشتی بێلیەن .وێنە :مێ.

هەڵەبجەی شەهید

نێر

دەق :دەباردی مێژوو و کارەستی هەڵەبجەی شەهید ،هەموو

نەجمەدین مەل

نێر

دەق:دەرباری ژیانی نەجمەدین مەل .وێنە :نەجمەدین مەل.

ژینگە

نێر

دەق :گشتی بێلیەن .وێنە :نێر.

کۆترو ڕاوکەر

نێر

هۆنراوە :دەربارەی کۆترو ڕاوکەرە ) ڕەگەزی نێرە( .وێنە:بێلیەن

کاغەزو چاپکاری

نێر

دەق :دەبارەی مێژووی نووسین و کاغەزو چاپکاری  ،و زانا

نەورۆز

نێر

کەسایەتی ناو دەقەکە لە ڕەگەزی نێرن .وێنە :گشتی.

گوتێنبەرگ) نێر( .وێنە :بێلیەن.
هۆنراوە :دەربارەی نەورۆز و مەزنی کاوەی ئاسنگەر .وێنە :گشتی.

