
: )ئەوروپا لە سەدەى بەشێک لە پرسیارەکانى  ى کورد ( یانییانبە  - کورد   3)قۆناغى  18بابەنى
ووى نون  ژ  

،  ئێواران   - 3قۆناغى  ،  مێ 

ئێواران(  –م قۆناغى دووە کۆڵینەوەڕێبازى لێ  

ووى ئەوروپا لە سەدەى   -1 ژ  
 18مێ 

                                                                                : پێناسە   -

یــۆمــــانى کـــمــــپەی  -1
ا
  ئــــــەکــــــلــــــیــــــروس.   -6    وت     ــــــــــــی ـــــــــورد بـــــــــل  -  5ن   ـــــــــری ـــــدى ب  -4     ى  ــتـــــش ـــــــــتى گــــــــەســـــــــــه   -3      رداتــــــــکــــــــــۆنــــــــــک  -2  ەنى  ــــــەڵ

    لە ئەوروپا بۆ چ دەگەڕێتەوە؟  18دەوڵەتانى ئەسکەندەنافى کامانەن؟ هۆکارى ڕۆڵ نەبوونیان لە سەدەى  -
نى پاشا یەکانچى لە بارەى ڕۆىل چیتى بورجواز  -

ا
               یەنى بنووسە.    دەزانى لە هاندانى خەڵىک فەڕەنسا دژ بە دەسەڵ

 ؟ خاڵەکانیشژ دەستنیشان بکە.  بۆ چ دەگەڕێتەوە بەستتى هۆکارى ڕێککەوتنامەى )کامبوفۆرمیو( بناسێنە،  -

 ئەورونى بەرانبەر بە فەڕەنسا بکە.  -
تانى

ا
 باس لە هاوپەیمانى یەکەم و دووەىم وڵ

( بنووسە. باسێىک پوخت لە بارەى کتێتى گیانى یاساکان )روح  - ى  القوانی 
 

 مێژووى نوێى کورد  -2
 پێناسە: -

 . ئیدریش بەدلیش  -5  رزا  ــــ یـــاس مـــــــقـــــلەئ  -4 شەڕى ئەنجدان  - 3    زەوى خەواصى هەمایۆن   -2  ئۆالمەتەکەلۆ   
نشیتى ئــــــــــــەردەالن بدوێ.   -  لە بارەى پەیوەندى زەندییەکان بە مێ 
 ردستان دیاربخە. هۆکارى ملمالنت   نێوان هەردوو دەوڵەنى سەفەوى و عوسمانى لەسەر کو  -
نشینە کوردیەکانئاماژە بە شێوازەکانى سیاسەنى پەرتکە و زاڵبە بەرانبەر بە  -  بکە.  مێ 

ییەکانى سوڵتان سلێمان قانوونى لە کوردستان  - ڕ  
 . بەچ شێوەیەک بوو لەبارەیەوە بدوێ ڕێکخستنە کارگێ 

 ڕەشید پاشا لە  -
ا

نى باسێىک پوخت لە بارەى ڕۆڵ
ا
نشیتى سۆران بنووسە ناوبردنى دەسەڵ ى مێ   . مێ  محمدى مێ 

 مێ  محمودى ئەفغانى کێێە؟ هۆکارى پەنابردنى بۆ کوردەکان بۆچى دەگەڕایەوە؟ -
 
 ڕێبازى لێکۆڵینەوە  -3

                                             ئەمانەى خوارەوە ڕوون بکەرەوە

 چ شێوەیەک دەنورسێت؟  زانیارییەكان بە لە پەراوێز  ،لە توێژینەوەیەک بەکار دێت بۆ یەكەم جار سەرچاوەیەك  کاتێک -

 خرێن؟ شێوە ڕێک دە چ لە لیستى سەرچاوەکان بە لە سیستەىم هارڤارد سەرچاوە بەکارهاتووەکان  -
 بە چ شێوەیەک دەنورسێت؟ ئەگەر سەرچاوەى بەکارهاتوو لە توێژینەوەى زانستى دەستنووس بوو؟ لە پەراوێز زانیارییەکان   -

 ؟دەنورسێ ک شێوەیە چ ئەگەر نوسەرێک زیاد لە کتێبێىک لە توێژینەوەیەک بەکارهات، زانیارییەکان لە پەراوێز بە -
 بەکارهات، لە پەراوێز بە چ شێوەیەک ماژەى پێدەکرێت؟ دووجار لەدواى یەک  ئەگەر سەرچاوەیەک -

  وەاڵمى ئەمانەى خوارەوە بدەرەوە  

ە:   پەراوێز پێناسە بکە، دواتر   -  
ین ئامانج و سودەكانى بژمێ                                                                                                            گرنگێى

ە.  لە نووسیتى پێشەىک دا پێویستە توێژەر ڕەچاوى چەند مەرجێک بکات، ئەو مەرجانە -  
؟ بیانژمێ  ى     چی 

ى مەرجەكانى   - ە و باسیپالن دانان چی   
                                                               بكە. یان ؟ بیانژمێ 

وو، ئەمە ڕوون بكەرەوە بۆ نووسیتى ە یاریدەدەر  ێىکزانستىئابوورى وەکو  زانستى  - ژ  
 مێ 

 
 


