
 محاضرة عن موضوع

(أنواع الكلمة من حيث التركيب في اللغة الكردية)

صباح جليل خليل  . م د.أ

جامعة بغداد

 رشد للعلوم االنسانية كلية التربية ابن



االهداف العامة:

1 .عة تدريب الطلبة على فهم الكلمات والجمل والتراكيب المكتوبة والمسمو.

2 . تدريب الطلبة على التعبير الصحيح.



:االهداف السلوكية
-:على  جعل الطلبة قادرين 

1 .أن يعرفوا  أنواع الكلمة من حيث التركيب.

2 . أن يعرفوا مفهوم الكلمة البسيطة  .

3 .أن يغرفوا مفهوم الكلمة المصاغة  .

4 .أن يعرفوا مفهوم الكلمة المركبة .

5 .أن يميزوا  بين الكلمات المصاغة وبين الكلمات المركبة.

6 .أن يعطوا  أمثلة على الكلمة البسيطة.

7 . على الكلمة المصاغةأمثلة أن يعطوا.

8 .أن يعطوا  أمثلة على الكلمة المركبة.

9.أن يطبقوا القواعد الخاصة بالكلمات المصاغة بشكل صحيح.

10 .أن يطبقوا القواعد الخاصة بالكلمات المركبة بشكل صحيح.
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:الخاتمة

1.لىعوتشتمل,الكرديةاللغةفيتستخدممصطلحينواللواحقالسوابق
الكلمةبدايةالىتضافمعنىبدونأومعنىذاتأدواتأومقاطعأوحروف

/حقاللوا)بـوتسمىالكلمةنهايةالىأو(پێشگر/السوابق)بـوتسمى
.(پاشگر

2.حقواللواالسوابقإضافةدون,المستقلةالكلمةوهي:البسيطةالكلمة
مةوالكل,الحقيقيمعناهاتفقد؛حرفمنهاانقطعوإذاتاممعنىوذات,اليها
.عددا  أوضرفا  أوصفة  أوفعال  أوأسما  تكونقد

3.قاللواحأوالسوابقاليهامضافالبسيطةالكلمةوهي:المصاغةالكلمة
.متعددةألغراضجديدةمعانيتحملجديدةكلماتلتكوين

4.اصخمعنىمنهماولكلبسيطتينكلمتينمنوتتكون:المركبةالكلمة
.جديدةمعانيذاتكلماتلتكوين,ومستقل
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