
 

 

Zazakî A2 Seviyesi Kursu / Kursa Zazakî Asta A2 

 

Kürtçe (Kurmancî) A2 dil kursu A1 Kurmancî dil kursunun devamıdır. A1 düzeyi dil 

kursunu almış kişilere ek olarak, Zazakî’yi rahat bir şekilde konuşup anlayabilmekle birlikte 

Zazakî Latin alfabesini rahat bir şekilde kullanıp Zazakî’nin nominal gramerini bilen kişiler A2 

Zazakî dil kursu için hedef kitledir. A2 Zazakî kursu ile amaçlanan, kursu alan kişilerin Zazakî 

konuşma, anlama ve özellikle okuma ve yazma becerilerini ileri bir düzeye taşımaktır. Kursun 

metodolojisi Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili ve 

Kültürü bölümü hocaları tarafından hazırlanan “Mamoste 1 (Fêrkera Kurdî)” kitabının 

metodolojisini temel alarak şekillenmiştir ve bu kitap temel alınarak hazırlanmış olan 

materyallerden meydana gelmektedir. Her hafta birer ya da ikişer gramer konusu birer ya da 

ikişer metin ile verilmektedir. Daha sonra seçilen gramer konusu alıştırmalar ile 

pekiştirilmektedir.  

 

Zazakî A2 Seviyesi Kursu / Kursa Zazakî Asta A2 Syllibus (Zazakî/Türkçe) 
 

Hafta(lar)/Hefte Tema/Tema Rêziman/Gramer 

Hafta/Hefteya  1. -Pêşinasnayene, amancê derse, metodo ke 

seba ders yeno kar ardene, tedeyîyê ders 

-Werdişê Dewan 

 

-Tanışma, dersin amacı, ders için kullanılan 

metodoloji, dersin içeriği. 

-Ewnîyayîşêko pêroyî ser gramera 

kurdkî 

-Îzafeyê Nameyî 

 

-Kürtçe gramerine genel bir bakış. 

-İsim Tamlaması 

 

Hafta/ Hefteya 2. -Cîhanê Heywanan 

-Amed  

-Luye û Şêr 

 

-Hayvanlar Alemi 

-Amed 

-Tilki ve Aslan 

-Nameyê  Nedîyarî 

-Nedîyarîya Temamker û 

temambîye 

 

-Belirsiz İsimler ve Belirsiz 

Tamlama ekleri 

Hafta/ Hefteya 3. -Wesayîtê Bajarî 

 

-Şehrin Arabaları 

-Karê “Bîyayîşî” 

 

-“Bîyayîş” Fiili 

Hafta/ Hefteya 4. -Sihetê  Çiman 

-Gêrîyayîşê Serhedî 

 

-Göz Sağlığı 

-Serhad Gezisi 

-Nameyê Zafhûmarî I – II 

 

-Çoğul İsimler 

Hafta/ Hefteya 5. - Bazarê Sebze û Meyweyan de 

 

-Sebze ve Meyve Halinde 

-Zemîrê Persan 

 

-Soru Zamirleri 

Hafta/ Hefteya 6.  -Endamê Bedenê Ma 

-Malzemeyê Mektebî 

 

-Vücudumuzun Organları 

-Okul Malzemeleri 

-Zemîrê “pê” û “xo” 

-Zemîrê pêwendîyê 

 

-“pê” ve “xo” zamirleri 

-İlgi Zamirleri 



 

 

Hafta/ Hefteya 7. -Maça Tîma Zaxoyî û Tîma Amedî 

-Lorîn Resman Virazena 

 

-Zaxo Spor ve Amed Spor Maçı 

-Lorin Resim Çiziyor 

-Zemîrê Pêrabesteyî 

-Zemîrê Senînîye 

 

-Kaynaşık Zamirler 

-Niteleme Sıfatları 

Hafta/ Hefteya 8. -Şîyayîş û Ameyîş 

- Çarşîy de Dayîş-girewtiş 

 

-Gezinti 

-Çarşıda Alışveriş 

-Sifetê Nîşanîye 

-Sifetê Hûmarî 

 

-Gösterme Sıfatları 

-Sayı Sıfatları 

Hafta/ Hefteya 9. -Îmtîhan 

-Sınav 

 

 


