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 پەرتووکی کۆرس

 Course Book 

 رسۆك ى. ناو1 

  پرسر هب ىستاۆمام ىناو .2 

/ بةشي ميَذوو ئاداب  کۆلێژش/ ه. ب3 

 dlzar.sadiq@su.edu.krd ئیمهیل: 

 

 پهیوەندی. 4

 

 کاتژمێر 2:یه تیۆربۆ نموون

 : پراکتیک

 

 ه ههفتهیهک( لبه سهعات) یهکهى خوێندن. 5

 

 

 

 

  

 دا هەفتەيەکمامۆستای وانەبێژ بۆ قوتابیان لە ماوەی ئامادەبوونی 

  ( كاتذميَر2لةهةفتةيةك )

 ژمارەی کارکردن. 6

 

 

 

 

 

 کۆدی کۆرس. 7 

کاديمی ر ژيانی ئەسەت لەێنووسلێک دهەبێژ پرۆفايمامۆستای وانە لێره

  Webpage, Blog, Moodleيان ئاماژە بەکاديمی( نها ئەخۆی )تە

 دەکات

ة لةدةر ياريد وليَر وةكو ماموستاىهة ي سةالَحةدين /زانكؤ ذيانى ئةكادمييم لة
اتةدا تاوةكو دةستثيَدةكات ،لةو ك (2018 - 2017سالَى ) بةشي ميَذوو لة

ي بةزماني دةقي ميَذووي (18 -16) كوردستان لةسةدةكانيئيَستا بابةتةكانى )
جطة  ،طوتوتةوةضوارةم سيَيةم و قؤناغةكانى  م لة(ئينطليزي و كوردناسي

– حةدينزانكؤى سةالَ و لةمسينارى بةش و مسينارى كؤليَذلةبةشدارى كردمن 

لة  قالة(مو زياتر لة شةش رِاثؤرت )مة( )يةك تويذينةوةى زانسيت، هةوليَر 
 ،وةردؤتةآلوكطؤظارو رِؤذنامة ناوخؤيي و جيهانييةكان لةبارةي ميَذووي كورد ب

 ستاشئيَ ىَ ى تويَذينةوةى قؤناغى ضوارةمم كردووة .وسةرثةرشتى و تاوت
 م. (ي ياريدةدةرو قوتابي دكتؤرانازناوى زانستيم )مامؤستا

 پرۆفايەلی مامۆستا. 8

 كوردناسي

 

 وشە سەرەکیەکان. 9
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 :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10

 لێرە مامۆستای وانەبێژ باس لە کۆرسەکە دەکات بە شێوەيەکی گشتی کە پێويستە ئەم خااڵنەی خوارەوە بگرتەوە:

 كؤنةكان و تيؤرةكانى . : (بابەتەکەکۆرسەکە )گرنگی خوێندنی 

 لة, ردىكؤمةَلطاى كو زؤربةى وردةكاريةكانى نَيو بينينى لة دةكات ئةو بابةتة هاوكارميان -1
امنان كوردناسانةوةئاشناى ئةوةدةبني كة ضؤنيان لة باثري كارى طةشتيارءطةريدةء رَيطاى

 و ومَيذو نهَينى لة زؤر ئَيمة (،روانيوةءضييان لة بارةوة نووسيون ) ئةريينء نةريين
زياتر  بووة, بةتايبةت كة كولتورى كوردى لة بنةِرةتدا ئاشكرابؤ  كوردميان شارستانيةتى

انى ةتيةككولتورَيكى زارةكى و نةنوسراوةية, نوسينى رؤذئاواييةكان دةتوانآ  بؤشاييءكةماي
سرنجء  هةموو دَلنيابنيء بزانني كةنَيو ئةو مَيذووةمان بؤ ثِر بكاتةوة.هةرضةندة دةبآ لةوةش 

بريارةكانءيادداشتةكانيان ِراستء بآاليةنانة نيية.طؤشةنيطاءتَيِروانيين بة 
و سوكيءدواكةوتويي سةيركردني رؤذهةالت.. ئةوةش تةنيا ئيمةى كورد ناطريتةوة بةَلك

 ....نةتةوةكاني تريش  لة رؤذهةالت كةوتونةتة بةرتوانجء  بريارة وشكء رةقةكانيان..

 

ةت و خةسَل رؤذئاوا بريكردنةوةى ضؤنيةتىو  كوردبؤ  رؤذئاواية تَيِروانينى ئاشكراكردنى -2
 تيبةمتةنديةكانى ئةو ميللةتة.

 

 ةبينينىل دةكات ثةيِرةوى شَيوازةى ئةوو  رؤذئاوا خودى لة تَيطةيشنت لة دةبَيت هاوكارمان -3
 خؤى. دةرةوةى طروثةكانىو  شارستانيةت

 اوارؤذئ بريىو  ةبريكرنةو ضةندة تابزانني  بتوانني بابةتة ئةو خوَيندنىو  لَيكؤلَينةوة بة رةنطة -4
كورد زانني  بة بة ثةيوةست بابةتةكانى لة بآاليةنانة توانيويانة كوردناسان ضةند تاو  دروستة

 مةبةست بةو  الطريانةو  ناتةندروستة ئةوبريكردنةوةية ثَيضةوانةوة بة يان بةرهةم بهَينن
 كاردةكات.هةندَيك بوختان ياناوزراندني نابةجآدراونةتةثاأل كورد...

 

 طةريدةكان. ء كوردناسو  رجنةكاني رؤذهةالتناسةهةلسةنطاندنَيك بؤتَيبيينءس -5
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  : ثيَكهاتووة لةمانةى خوارةوة كة هةروةها كؤرسي بابةتة

 تةوةرى يةكةم : كورد ناسى و سةرةتاى سةرهةَلدانى 

 ثَيناسةى كوردناسى   -1

 .جياوازي نَيوان كوردناسي و مَيذوونوسيسةرهةَلدانى كوردناسى و  -2

 :كوردناسي هؤكارةكانى سةرهةَلدانى   -3

 سياسيهؤكاري  -أ

 ئابووريهؤكاري  -ب

 ئاييينهؤكاري  -ت

 خولياي هونةرو ِرؤمانسيةتهؤكاري  -ث

 زانسيتهؤكاري  -ج

 لةزايني(تةوةرى دووةم: مَيذووي سةرهةَلداني لة كؤنةوة )بةر  -

 زةينةفؤن. -1

 هريؤدؤت. -2

 سرتابؤن. –سرتابؤ  -3

 ثلؤتارخ. –ثلؤتارك  -4

 وَينةي كورد لةسةدةكاني ناوةِراست. -5

 قوتاخبانةكانى كوردناسى لة ئةوورثا  تةوةرى سَييةم: -
 -:ئيتاَليكوردناسى  -1

 ماركؤ ثؤلؤ. -أ

 ثَيرتؤ دَي ال ظالَي. -ب

 ني.زؤطار ماوريؤ -ت

 مرييال طالييت. -ث

 -كوردناسى ئةَلماني: -2

 طةشتنامةو سةرهةَلداني كوردناسي الي ئةَلمانةكان. -أ

 يؤهان شَيلتبَيرطةرو كورد. -ب

 نيثور.كارسنت  -ت

 كارال ماى. -ث
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 ئوسكارمان. -ج

 .مارتني هارمتان  -ح

 س ميوللةر.نهاؤفريد يؤتط -خ

 -كوردناسي ِروسي: -3

 هؤكاري سةرهةَلداني كوردناسي الي ِروسةكان -أ

 كوردناسي لةسةردةمي ِروسياي قةيسةري.  -ب

(كوردؤ –مينؤرسكى  –ثيوتةر لَيرخ  –ئةليكاندةر ذابا )  

 .1917كوردناسي لةدواي شؤرشي ئؤكتؤبةري  -ت

 لة دةيةي شةسيت سةدةي بيستةمكوردناسي  -ث
 ِرؤىل فةرةنسا لةبوارى كوردناسيدا   -4

 كة هاتوونةتة كوردستان.ةريدة فةرةنسيانةي ديارترين ط -1

 فةرةنسا.ةدامةزراوة كوردناسيةكان ل -2

  -ناسي الي بةريتانيةكان:كورد -3

 كلؤدييؤس جيمس ريض: -أ

 ر.طؤدفرى ِرؤليس درايظة -ب

 ميجر نؤئيأل -ت

 .. سؤنمَيجةرسؤن:ئي.بي -ث

 .مارتن ظان برؤنسن -ج

 -كوردناسي الي موسَلمانةكان: -4

 كوردناسي الي عةرةبةكان. -أ

 كوردناسي الي فارسةكان. -ب

 كوردناسي الي توركةكان. -ت

 -ناساندنى مَيذوو و كولتورى كورد: ناسى لة: رؤىل كورد ضوارةمةوةرى ت -

 ةرَينييةكانى كوردناسى خالة ئ-ا

 خالة نةرَينيييةكانى كوردناسى -2
 :ئامانجەکانی کۆرس. 11

بابةتي كورد ناسي لة ساالني دوايي طرنطيء بايةخَيكي زؤرى ثَيدراوةء ئيستا لة زؤر بةى زانكؤكاني كوردستان وةكو بابةتَيكي  لة راستيدا 
سةربةخؤدةخويندريتء دةطؤترَيتةوة، كة جاران بايةخي فةرمي نةبوو تةنيا هةنديك زاناو رؤناكبريى كورد ثيوة سةر قال بوونء بابةتي 
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رؤذهةالتناسةكانيان لة بارةى كورد وةر دةطريا، كة ئيستا ئيمة سودى ليوةردةطرينءهةرضةند ظةكؤلَين لةبارةى ميذوومان درةنط دةسيت 
زياتريش ثشت بة كارى زانسيت رؤذهةالتناسء كورد ناسانة كة زؤربةيان ئةورؤثيةكانن وةكو طةشتيارو طةريدة هاتونةتة  ثآكردووةءبةشي

والتي ئيمةءزانيارى راستء ناراستيان لة بارة نوسيوين  هةرضةند رةنطة لةطةأل هةموء بؤضونةكانيشياندا نةبنيء ثةسندمان نةبن  بةالم 
ان زانيارى زؤر سودمةندو بة كةلكَيان لة بارةى  مَيذووى كوردءرابردوىء ئةدةبياتي فةرامؤش كراومان نوسيوة، كة ئةوةى راسيت بَي هةندَيكي

 زاناياني خؤمان بةالى دا  راستة كة زؤر زاناو  نةضوونة.........

ز كردووةء ةلةك ناسيي كوردى ئالؤةجةم حةقيقةتي رةضع-بةرذةوةندية تايبةتيةكاني بةشيكي زؤر لة ميذوو نووساني عارةبء توركء فارس
رضاوةكان بآ كة سةمَيذووئةوكات ون دةبناغةيان لة بارةوة طوتوة...  نةيان هَيشتوة بة دروسيت ئاشكرا بكريتءثرؤثاطندةى بي بتةماء

 .......بَيدةنط دةبن

تي تويَذينةوةى ان بة تايبةةالتناسشيَوةيةكي طشيت رؤذه ديارة نةتةوةمى كورد بة هؤكارى زؤرةوة كةوتؤتة بةر ديدى طةريدةو طةشتيارة بيانييةكان بة
ردووة،كورد ليَرةدا ؤذهةالتي  كةكاني رزانسيتء كارى يةكجار زؤريان لة سةر زؤر اليةني ئةو نةتةوةية كردووة هةرضةند ئةوان كاريان لة سةر هةموو نةتةو

ارو اسن ضةند وتوةية بنرت  كةوتووتة بةر ضاويان وستويانة ئةوة نةتةهةنديك خةسلةتء تايبةمتةندى ترى ناوضةكةى بووة هةر لةبةر ئةوةش ث
ةوةكانيش هجةمة كراون وردى تةركناميلكةيان  لةو بارةوة نووسيون كة رةنطة بةشي زؤرى لةاليةن خاوةن خامةء روناكبرياني كوردةوة بؤ سةر زماني  

كورديان دا  ة شانء باليبني  كة ردبآ ئيمة نابي تةنيا بةدواى ئةو بةلطة نامانة ببةردةوامن بؤ وةدةست خستين هةر بةلطة نامةيةك باسي لة كورد ك
ةالميان بدةينةوة لة وضوني خؤيان راء بؤ هةلطوتووة...... بةلكو بويرانة ئةو بةلطةء ناميلكانةى دذمان نوسراون كاريان لة سةر بكةين ء هةر بة هينانةوةى

 وةربطرين كة بةراسيت بة زؤر هوكار توشي بووينة  هةمان كاتيش سورد لةو تةجاربء ئةزمونة

 وشه کهمتر نهبێت 100ئهمه له 

 

 ئةركةكانى قوتابي :

 دةبيَ قوتابي ئامادةبيَ و ثابةندى دةوامى بيَت -1
 ة دةبيَ قوتابيان دةست بكات بةخويَندنةوةى ئةو سةرضاوانةى كة مامؤستا ثيَى داوة دةربارةى وانةك-2
 تابي هةموو وانةيةك بةشدارى بكات لةوانةكة وطفتوطؤ بكات لةسةر بابةتى وانةكة دةبيَ قو-3
 بكات دةربارةى بابةتةكة  اثؤرتيَك ئامادةرِدةبيَ تا كؤتايي سالَ هةموو قوتابيةك -4
  ثيَويستة قوتابي مسينار لةسةر بابةتةكة بكات-5

  وهووتنە ی وانەڕێگە. 13

... مهلزهمه نیا سمارتبۆرد ی سپی،ختهش، تهڕهختهر تهسهرپۆینت، داتاشۆ و پاوه :نووسێت، بۆ نموونهده وهووتنه ی وانهڕێگهمامۆستا  لێره

 .هتد

 وظيديؤ بةكارهيَنانى داتاشؤ وثاوةرثؤينت  -1
 بةكارهيَنانى تةختة سثي-2
 ة.كيَشاويان كوردناسةكان لةبارةي طؤمةلَطةي كوردي لةاليةن طةرِيدةوو ويَنانةي كة بةكارهيَنان وثيشان دانى نةخشة-3
 .بةشدارى ثيَكردنى قوتابيان لةوانةكان-4

 نگاندنڵسەهە سیستەمی. 14
کان، کویزه، ی مانگانهوهتاقیکردنه نووسێت بۆ نموونهکان( دهزموونهکان یان ئهوهنگاندن )تاقیکردنهڵسهمامۆستا جۆری هه لێره

ی ند نمرهچه پۆلدا...هتد. ئامانه بوونی خوێندکار لهنهیان ئاماده یشن(، ڕاپۆرت نووسین، ووتار نووسیننتهگرانه )پریزهخنهی ڕهوهبیرکردنه

؟کاتشدهکان دابهو مامۆستا چۆن نمره بێتردهسهله  
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 (منرة10( مانطانة هةريةكيَك 3تاقي كردنةوةى قوتابيان ) -1
  منرة(10ومسينارو بةشدار بوون ) تاقي كردنةوةى كويز-2

 

 کانی فێربووننجامەەئرده. 15
 کهکانی کۆرسهکیهرهسه ئامانجهڕوونی   :نووسێت. بۆ نموونهفێربوون ده کانینجامهرئهده ، مامۆستا زۆر گرنگه یهم خانهی ئهوهپڕکردنه

 بۆ خوێندکار (کهته)بابه

 و بازاڕی کار وهرهپێویستی ده به کهڕۆکی کۆرسهگونجاندنی ناوه

 ؟وهم کۆرسهئه یی پێدانڕێگه بێت لهقوتابی چی نوێ فێرده

بةتةكة رنطةكانى باةها خالَة طهةرو ،يئاماجنة سةرةكييةكانى بابةتةكة لةثالنى خويَندنى ساالَنة خراواتة رِوو تاوةكو زؤرترين زانيارى بدريَتة قوتاب
ةتوانن تويَذينةوةى د د دةكات  وابيان زياو تاوتويَ ي رِووداوة ميَذوويةكان بكةن ئةمةش توناى زانستى قوتبتوانن شرؤظةى بكةن  وون بيَت بؤ قوتابيان ورِ

 زانستى ئةجنام بدةن .

دستان لةرِوانطةي كوردو كور ي(نةرييت )سياسي و ئابووري و كؤمةآليةت و داب و ميَذوو) -ن كة قوتابيان ئاشنا بكةين بة:بةشيَوةيةكى طشتى  هةولَ دةدةي
 (رِؤذئاواييةكان

ؤضوونى جياواز لةسةر بوون بة ب ى ئاشناهاوكارى قوتابي دةبآ لة دروستكردنى تيَرِوانينيَكى طشتطري لة خويَندنةوةى دياردة ميَذووييةكان, لة ريَطة -1
 ة يةكرت.تيَطةيشنت لة ضؤنيةتى بريكردنةوةى كولتورة جياجياكان لكراوى ميَذوويى و  رووداوو ياخود دياردةيةكى ديارى

ةريان بةسةر انةى كاريطثيَشين سودى دةبآ لة فيَربوونى ضؤنيةتى جياكردنةوةى راستى و نارِاستى ميَذوويى, لةريَطةى تيَطةيشنت لةو برِيارة -2
ون لةسةر ى بريوبؤضوآللَبوونشارةزابوون لة ثرؤسةى ويَناكردن و ضؤنيةتى طةبريكردنةوةى نوسةران هةية لة باسكردنى راستى  رووداوةكان و 

 كؤمةلَطايةكى ديارى كراوى وةك كؤمةلَطاى كوردي.

ؤذئاواييش ثيَشكةوتنى لَينةوةى رى ليَكؤرؤذئاواييةكان بة ثشت بةسنت بة ريَبازى دياريكراوى ليَكؤلَينةوة لة كورديان كؤلَيوةتةوة,بيَطومان ريَباز -3
ا شارةزيَذينةوةكامنان و نيان لة توارهيَناشنا بوون بةو ريَبازانة و بةكطةورةى بة خؤيةوة بينيوة. بؤية خويَندنى كارةكانيان هاوكارمان دةبيَت لة ئا

بري بكةينةوة و  ني بابةتيانةى بتوانرةطةزيةى كاريطةرى بةسةر برِيار و بريكردنةوةمان هةية, بؤ ئةو وبوون لة دةرضوون لةو ناوةندة كؤمةآليةتى 
 .نةكةوينة ذيَر كاريطةرى ئينتيماكامنا لة كارى زانستيدا

 

 لیستی سەرچاوە. 16

 كان خشهو سود به سةرضاوة بنةرةتيةكان

 .2006هةولَير, , فةرهاد ثريباأل: كورد لة ديدى رؤذهةآلتناسةكانةوة -1

ى لة : بةركوتَيكى خةرمانى كوردناسجة مال نةبةز،ئةورةمحان حاجي مارف،مسعود حممد.  -2
 .1974ئةوروثا, بةغداد, 

 .كوردةوارى لة ديدى رؤذهةآلتناسيدابةدرخان سندى: كؤمةَلطاى  -3

 طؤظارى كؤرى زانيارى كورد ذمارةكاني سةرةتاييءساالني ثَيشو -4

 تؤمابوا، كورد. -5

 هنري بندية، رحلة اىل كوردستان وبالد مابني النهرين. -6

 حممود بايزيدي، االكراد عاداتهم وتقاليدهم. -7
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  -سايتة ئةليكرتؤنيةكاني تايبةت بةكوردناسي: -8

http://www.pertwk.com 

http://www.kurdology.com 

http://www.mukiryani.com 

http://www.serdam.org 

http://www.havibun.net 

https://www.kurdipedia.org 

 
 

  ناوی مامۆستای وانەبێژ

 ناوی مامۆستا 

 کاتژمێر 2وەک: 

4/10/2020 

 

ەها که. ههروتێرمه دەنووسێت که بهنیازە بیڵێتهوە لهلێرە مامۆستای وانهبێژ ناونیشانی ههموو ئهو بابهتانه 

 16له  . ههر تێرمێککورتهیهک له ئامانجی ههر یهک له بابهتهکان وبهروار وکاتی وانهکه دەنووسێت

 ههفته کهمتر نهبێت.

  

 (ئهگهر ههبێت) بابهتی پراکتیک. 18
  

تاقیکردنهوەکان . 19  

پرسیارەکان زۆربهی به وشهی وەک روون بکهوە چۆن...؟ هۆکارەکان چی بوون...؟ بۆچی...؟ لهم جۆرە تاقیکردنهوەیه : دارشتن. 1

 چۆن...؟ دەستپێدەکات.

 لهگهڵ وەاڵمی نموونهییان

 نموونه دەبێت دەستهبهربکرێت 

http://www.pertwk.com/ktebxane/
http://www.kurdology.com/
http://www.mukiryani.com/
http://www.serdam.org/
http://www.havibun.net/
https://www.kurdipedia.org/
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ڕاست یان چهوت لهم جۆرە تاقیکردنهوەیه رستهیهکی کورت دەربارەی بابهتێک دەستهبهردەکرێت وپاشان قوتابی به : راست وچهوت. 2

 دادەنێت. نموونه دەبێت دەستهبهربکرێت.

له ژێر رستهیهک وپاشان قوتابیان دەستهواژەی راست لهم جۆرە تاقیکردنهوەیه ژمارەیهک دەستهواژە دەستهبهردەکرێت : بژاردەی زۆر. 3

 ههڵدەبژێرێت. نموونه دەبێت دەستهبهربکرێت

 منوونةى ثرسيارةكان :
 منرة( 15)                 -لةمانةي خوارةوة ثيَناسة بكة: سيَتةنيا   /1ث

حةنيفةى  ئةبو -4مةال مةمحود بايةزيدى. -3ت. خولياي هونةرو ِرؤمانسية -2مابوا. شوَينةوارة دَيرينةكاني كوردستان لةديدي تؤماس تؤ-1
 دةينةوةرى.

 منرة( 15) -ئةم بؤشاييانةي خوارةوة بة وشةي دروست ثرِ بكةوة:  /2ث

 منرة(  3)ةضاث دراوة؟ ل --------وسيوةو لةشاري ن ----------تَيبَيكي لةبارةي كورد بةناوي ك -------وردناسي ِروسي مينؤرسكي لةساَلي ك -1

 (منرة 3) ؟----------بة عةرةبيشيان دةطووت  و ---------ةيلةميةكانيان دةطووت دةَلَي بة د ،--------ةمزةي ئةسفةهاني لة كتَييب ح -2

 منرة( 3)؟ ---------ةكارهَيناوة لة طؤظاري ب ---------شةي كوردناسي بةشَيوةي و --------بداهلل جةودةت يةكةم كوردة لةساَلي ع -3

 منرة( 3)بةيةك نةتةوة داناوة؟  ----------- و ----------ا د ---------ؤدؤتس لةسةدةي مَيذوو نوس هري -4

ريي بابان ثَيشوازي لَيدةكرَيت و ثاشان سةرداني م ---------ةطاتة شاري سلَيماني لةاليةن د --------ةِريدةي بةريتاني كلؤديؤس ِريض لةِرَيكةوتي ط -5
 منرة( 3)َيشوازي لَيدةكرَيت؟ ث --------مرينشيين ئةردةالن دةكات و لة كؤشكي 

 منرة( 15) -وةآلمي ئةم ثرسيارانةي خوارةوة بدةوة:  /3ث

 منرة( 5لقي أ/ هةلَةي ئةم دةستةواذانةي خوارةوة رِاست بكةوة. )

 رة(من 1يوة؟ )طةِريدةي فةرةنسي تاظَيرنَي نؤ جار ئرياني بينيوة لةسةفةرةكاني سَييةم و ضوارةمدا بة كوردستان تَيثةِر -1

 منرة( 1ون؟)َيكي زؤر لةشةقامةكاني شاري سلَيماني مردبوخةَلك1919َيت لةساَلي مَيجةر نؤئَيلي ئينطليزي لةياداشتةكانيدا دةَل -2

 منرة( 1وي ِرةشة خاكي كوردستان بآلوكردؤتةوة؟ )ياداشتةكاني لةبارةي كوردستان بةنا 1842كوردناسي ِروسي ديتَيل لةساَلي  -3

 منرة( 1ئةوروثيةكانةوة؟ )اي بةناوي بةناو كوردستاني طِرطرتوودا بووة هؤي ناسيين كورد لةاليةن مكتَيبةكةي كارأل  -4

 منرة( 1). هَيناوة كاردؤك( –كاردؤخ )بة  لة بةشي سَييةمي كتابةكةيدا  ناوى كورديمَيذذنوسي يؤناني كؤن سرتابؤ  -5

 منرة( 10)طرنطيةكاني طةشيت طةريدةي ئةلَماني كارسنت نيثؤر بؤ كوردستان ضيية بيانذميَرة؟ لقى ب// 

 منرة( 15) -سيارانةي خوارةوة دياري بكة:هؤكاري هةر يةكيَك لةم ثر /4ث

 (منرة 3)فارس بوونى كورد لة كةلتورى فارسيدا طرنطى زؤري ثَيدراوة لةكاتى ملمالنَييان لةطةأل عةرةبةكاندا؟  -1

 منرة( 3)؟ درايظةر دةَلَي مارك سايكسي ئينطليزي هةوَليداوة كوردةكان لة ئيحسان عةلي ثاشا دوور خباتةوة -2

 منرة( 3)انةوة؟  ي ئريانييةكوة لةالمَيذوونوسي ئرياني رةشيد ياسةمي ثَيي واية لة كؤنةوة تا ئيستا ناوي كورد بةماناي ِرةطةزَيكي تايبةت نةبو -3
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 (منرة 3)هةندَيك مَيذوو نوسي عةرةبي وةكوو )موقريزي و مةسعودي( ِرةضةَلةكي كورديان طةراندؤتةوة بؤ جنؤكة؟  -4

 3)ني فارسي؟  ك نية لةزماة بةشَيكوردناسي ِروسي مينؤرسكي ثَيي واية زماني كوردي بةشَيكة لةزمانة ئريانيةكان بةآلم لةهةمان كاتدا ثَي واي -5
 منرة(

    
 تێبینی تر. 

 لێرە مامۆستای وانهبێژ دەتوانێت تێبین وکۆمهنتی خۆی بنوسێت بۆ دەوڵهمهندکردنی پهرتووکهکهی. 

 

                                          ڵ                    ی هاوهوهپێداچوونە .21
ک یهند ووشهند بکات و جهسهپه کهکانی کۆرسهتهڕۆکی بابهیر بکرێت و ناوهسه وهکادیمیهڵێکی ئهن هاوهالیهبێت لهده م کۆرسبووکهئه

بکات. رسهله که و واژوویکۆرسهڕۆکی ر شیاوی ناوهسهبنووسێت له  

  بێت.متر نهمامۆستا که ی زانستی لهبیت پلهو ده کهر کۆرسهسهبێت لهزانیاری هه که یهسهو کهڵ ئههاوه
 


