
 

 

 

Dengnasî: Rêbera malbatan. 

Çima em dixwînin? 

Armanca xwendinê, çi jibo hez û lezetê be an wergirtina lêzanînan, famkirin e; Yanê têgihîştina 

wateyê ji tiştê ku em dixwînin. 

Xwîner çi dixwînin? 

Jibo têgihîştin an famkirina nivîsekê, em hin pisportiyan di pêvajoya xwendinê da bi kar tînin. Xwîner 

zanista xwe ji van tiştan pêk tînin: 

• Pirtûk û Cîhan 

• Şêwaza bikaranîna peyvan li nav hevokê jibo parastina "Durustbûn"a (correct) destûrî ya wan 

• Peyvên ku bi awayê dîtbarî (‘sight’) û bi awayê xwebixwe tên têderxistin 

• Tîpên alfabeyê û dengê her tîpekê û komên tîpan. 

 

 

  

Wate 

Pirtûk û cîhan Gotinên naskirî 

Rêziman Deng-tîp Pêwindî 
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Hînbûna Alfabeyê: Dengnasî 

Di heyama zarokatiyê da, zarok tîpên alfabeyê nas dikin. Ewna hîn dibin ku: 

• Şiklê her tîpekê çawa ye

• Her tîpek bi awayê nivîskî bi çi şiklekê ye

• Her tîp an komeke tîpan di dema ku tên xwendin da çi dengekî çê dikin.

Naskirina vê têkiliya Deng-Tîpê pirranî wek "Dengnasî" (phonics) tê binavkirin. 

Çima em dengnasiyê hîn dibin? 

Hînbûna dengnasiyê jibo zarokên biçûk girîng e, ji ber ku jibo kîtekirina peyvan di dema nivîsînê da 

alîkar e û rêdarekê jibo famkirina peyvên nenas di dema xwendinê da pêk tîne.  

Dengnasî çawa tê fêrkirin? 

Fêrkirina dengnasiyê bi nasandina yek bi yekê tîpên alfabeyê destpê dibe. Helbet, fêrkirin renge bi 

tîpên destpêkê yên Alfabeyê destpê nebe û wê yekê raçav bike. Fêrkar dersên xwe bi awayekî pergal 

dike ku: 

• Tîpên ku pirtir tên bikaranîn, zûtir ji tîpên din bên fêrkirin

• Tîpên bi deng an şiklê wekhev di heyama çend civînan da ji hev bên naskirin

• Tîpên dengdar ên kurttir zûtir tên fêrkirin.

Jibo wergirtina lêzanînên zêdetir derbarê rola Dengnasiyê di hînbûn û xwendinê da, berê xwe 

bide "Şeş Hokarên Sereke: Rêbera Malbatan". 
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