Zazakî B1 Seviyesi Kursu / Kursa Zazakî Asta B1
Kürtçe (Zazakî) B1 dil kursu A2 Zazakî dil kursunun devamıdır. A2 düzeyi dil kursunu
almış kişilere ek olarak, Zazakî’yi rahat bir şekilde konuşup anlayabilmekle birlikte Zazakî’nin
nominal morfolojisine hakim kişiler, B1 Zazakî dil kursu için hedef kitledir. B1 Zazakî kursu ile
amaçlanan, kursu alan kişilerin Zazakî konuşma, anlama ve özellikle okuma ve yazma
becerilerini ileri bir düzeye taşımaktır. Bunla birlikte şimdiye kadar verilen nominal morfolojiye
ek olarak verbal morfoloji de bir noktaya kadar işlenecektir. Kursun metodolojisi Mardin
Artuklu Üniversitesi, Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü bölümü hocaları
tarafından hazırlanan “Mamoste 2 (Fêrkera Kurdî)” kitabının metodolojisini temel alarak
şekillenmiştir ve bu alanda hazırlanmış olan materyalleri temel alacaktır. Her hafta birer ya da
ikişer gramer konusu birer ya da ikişer metin ile verilmektedir. Daha sonra seçilen gramer
konusu alıştırmalar ile pekiştirilmektedir.
Zazakî B1 Seviyesi Kursu / Kursa Zazakî Asta B1
Hafta(lar)/Hefte
Hafta/Hefta 1.

Tema/Tema
-Pêşinasnayene, amancê derse, metodo ke seba
ders yeno kar ardene, tedeyîyê ders
-Kar û Meslekî
-Tarîxê Edebîyata Kurdkî

Rêziman/Gramer
-Sifetê Unwanî û Pêwendî
-Sifetê Persî
-Ünvan Sıfatları
-Soru Sıfatları

-Tanışma, dersin amacı, ders için kullanılan
metodoloji, dersin içeriği.
-Meslekler
-Kürt Edebiyat Tarihi
Hafta/Hefta 2.

Hafta/Hefta 3.

-Hewnê Ma
-Huner

-Sifetê Nedîyarîyî
-Pîleya Sifetan

-Uykumuz
-Sanat

-Belirsiz Sıfatlar
-Derecelendirme Sıfatları

-DMekteb
-Xurbet

-Gireyî
-Ekler

-Okul
-Gurbet
Hafta/Hefta 4.

-Mela Ehmedê Xasî
-Mela Ehmedê Xasî

-Karê Transîtîf û Întransîtîfî
-Demo Vîyarteyo Nêzdî
-Geçişli ve Geçişsiz Fiiller
-Yakın Geçmiş Zaman

Hafta/Hefta 5.

-Osman Esad Efendî

-Demo Vîyarteyo Temam
-Demo Vîyarteyo Dûrî

-Mehmed Uzun
-Tamamlanmış Geçmiş
Zaman
-Uzak Geçmiş Zaman

Hafta/Hefta 6.

Hafta/Hefta 7.

Hafta/Hefta 8.

-Hechecîka Delale

-Demo Vîyarteyê Dewamî

-Sevimli Kırlangıç

-Sürekli Geçmiş Zaman

-Her û Ga

-Ergatîfî

-Eşek ve Boğa

-Ergativite

-Milçîke û Fîl
-Seveknayîşê Siruştî

-Zemîrê kesan yê halê
Objeyî
-Demo Nikayîn
-Nesne Görevindeki Kişi
Zamirleri
-Şimdiki Zaman

-Kuş ve Fil
-Dogayı Korumak
Hafta/Hefta 9.

-Îmtîhan
-Sınav

