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  كانً تاك ًياريي : شًب

 كان رزضيً َي  يي َ زاوستً ستً ِ جً ردي رَي پً : ێژنۆك

 َنێر ًٌ –ديه  الحً : سً ۆزاوك

 کۆرسّ دََەو (Computer Skelر ) يي كۆمپيُتً كارامً   : تًباب

 ( و كً يًقۆواغی ) – پًرتَُکی کۆرش

 کارَان حمً سعيد حمً ضريف  :ستا ۆمام ِواَ

 ٠٢٠٢/٠٢٠٢ىدن: ێخُ ڵّسا
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 پًرتَُکی کۆرش

 Course Book 

 رسى كۆ . ناو 1  ر كارهێنانى كۆمپيوته لێهاتووى به

یف   پرسر ەب ىستاۆ مام ىناو  .2 کاروان حمە سعید حمە شر

ر ش/  ە. ب3 كان رزشيه وه  نى و زانسته سته ى جه رده روه كان / په تيميه  ياريه   
 کۆلێ 

 پەیوهندی. 4 8589 452 0750
 

 1: یتیۆر 
 2: پراکتیک

  بە  ) یەکەى خوێندن. 5
( لە كاتژمێ 

 هەفتەیەک

 ژمارهی کارکردن. 6 كدا یه فته هه  ۆژ لهڕ  دوو 

Edu0104 7 .کۆدی کۆرس 

له
ى

لهشارىههله٤٦٥١ساڵ ر
مهتهدايكبووم،ولهولێ  خوێندنستمبهساىلده6نى

سهقۆناغهكردووه خوێندنى وناوهرهكانى  ساىللهواوكردووهييمتهندىوئامادهتانى

له٧٠٠٥-٧٠٠٤ ى ژ ر
بهئەدهبیاتكۆلێ  / کردووهشژ تەواو ىبروانامهجوگرافیام

بهبه هێنادهكالوريوسم لهست دواتر ،
ى

له٧٠٠٣ساڵ ى ژ ر
كۆلێ  وهرزشژ پەروهردهى

زراملهدامه
ى

وهله٧٠٤٢ساڵ /ماستهلهبینگولزانكۆىلهتورکیاالنى
ى
باڵ رخوێندنى

ام،لهوه ساىل.ستبێنم،لهدهبهGISرلهتوانيمماسته٧٠٤٤ساىلرگێر

 . پرۆفایەیل مامۆستا8
 
 
 
 
 

نێتمايكرۆسۆفتئۆفيس)وێرد،ئيكسل،پاوهر،كۆمپيوته رپوينت(،ئينێى  . وشە سەرهکیەکان9

 . ناوهرۆیک گشتی کۆرس: 11
ه ر
كۆمپيوتهئامێ  هكانى ر

وئامێ  و يهكهزيرهر تر لهكانى انهكێكن ر
ئامێ  كهو وهردهسهلهى ئێستا زهىم تێىكرورهك

 
ڵگاكۆمهگرنىك

لهكارىدهلكبهخهراستيدازۆرێكلهكرێت،لهژماردههه ى ئهكانوكۆمپانياودامدهكانوقوتابخانهمالههێنى مزانستهزگان.زانينى
بۆمانهرهتێىكبنهرورهزهبۆته لهوپێشكهوهنى بوارهوتن وئهگشت رۆلهكان، وهىشوێنهزۆربهم ئاكان ىكرهمرازێىكسهك
ێت،بۆيهكاردهبه هلههێێى ژ ر

ێتبهدهتهمبابهكانئهكۆلێ  لهبهمهخوێێى قوتانى
كردنى ر

فێ  وئاشنابوونبهوهپێكردنوكوژاندنهسنى
وچۆنيهپرۆگرامه بهكانى نى كارهبه كارهێنانى كردنى ى رانى لهئامانجى توێژينهكانيان نوسينى وهبوارى لهگهو وئينتهران نێت ر
بابهئاماده ىكتر.يهرنامهربه(ياخودههPowerPointى)ڕێگهشكردنيانلهكانوپێشكهتهكردنى
ه ر
ئهداوانهلێ  انى ژ ر

باتهنبهكهقوتابيانئاشنادهتهمبابهبێ  ركيهسهرنامهبهروركۆمپيوتهسهىكلهپيشه)كانى كانوركيهسهكارهوكانى
بهوچۆنيه نێت(ههنى ئينێى خۆىپهوهنگاوبۆئهههنگاوبهكارهێنانى بتوانێتتواناكانى بهمهبهمزانستهپێبداتلهرهىقوتانى سنى

لهبه توێژينهبوارهكارهێنانى نوسينى راپۆرت...هتد.وئامادهوهكانى كردنى
ههبوارىخوێندنودالهبێتوتووركهىبتواننسهوهنبۆئهتواناكانيانبدهبهرهپهرقوتابيانپێويستهسهوله كردنى ى ىلكاربنر
 داهاتوو.له

كەج.ئامان11 رس:ۆكانى

بهىكۆمپيوتهربارهكدهكيهپيشهلهبريتيهتهبابهئامانجله كاركردنكانوچۆنيهركيهسهشهروناساندنى وئاشنابوونبهنى

بنهركيهسهرنامهبه بريتهرهكان،وئامانجى بۆئهپێگهلهيهنى قوتانى
خۆىجێبهزانستيهىبتوانێتپداويستسهوهياندنى كانى جى 

لهيهشێوهبكاتبه  گرێترىدهداوهمساڵهىئهماوهلهىكهتانهوبابهىئهرێگهىكزانسنى

 قوتان  . 12
 ئەرکەکانى

ديارىكراوىوانهبوونلهئاماده كان.كانى
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ئهئاماده وهرىكمالهكردنى
كان.پێشبركێيهشدارىكردنلهبه

پڕۆژهئاماده ڵ.كۆمهىبهكردنى
تاقيكردنهئه  كانوهنجامدانى

   وه ووتنه   ی وانه ڕێگه. 13
بهبهمهبه ئامانجهسنى دىهێنانى ێتهمڕێگايانهئهپێويستهتهمبابهئهكانى ر:بهبگێر

دريته -1 پێشكهرلهبهشيوازىئاسانبگێر بابهكانى  كان.تهشكردنى
بابهئاماده -2  رپوينت.ىپاوهرشێوهسهكانلهتهكردنى
كۆمپيوتهبه -3 وانهروئهكارهێنانى  ىپراكتيىك.شێوهكانبهنجامدانى

 نگاندن ڵسه سیستەیم هه. 14
ئهسهلهپێويسته خوێندنبهماوهنجامبداتلهئهوانهمتاقيكردنهرقوتانى

ى
 :يهمشێوهىساڵ

ى  وه تاقيكردنه ٪(41الجهد السنوي )  ٪(61) ى كۆتانى

وكارىتاقيگه كۆى گشتی  ى نى

 * ندبوونپابه

تىبابهىنيوهوهتاقيكردنه

 (تيورى)
 تيورى پراكتيىك

20% 20% 30% 30% 100% 

سینهڕێگایئهدابهتهمبابهلهوهتاقيكردنه* كویزولێێر
 بوون.ئاماده،وكهتهبابهلهیڕۆژانهوهنجامدانى

بوون نجامه . ئه15  
 کانى فێ 

شارهپه تهيداكردنى ى بهرچۆنيهسهواولهزانى كۆمپيوتهنى ر.كارهێنانى

o ده ىكۆمپيوتهپيكهاتهستنيشانكردنى ر
ئامێ  ر.كانى

o له ىكۆمپيوتهرچهناودانانودهليسنى ر
ئامێ  ر.كانى

o مهسهرىكچارهىئهوهشيكردنه هروبێر ر
پهند،داكردن،وئامێ  ندى.يوهكانى

o ههستكردنبههه
 

ىكۆمپيوتهپێكهاتهكێكلهريهگرنىك ر
ئامێ  ر.كانى

o له زانيارىگشنى ،پاوهسهپێدانى ى كان...هتد(.ىزانياريهوهرپوينت،شيكردنهر)تواناىنوسنر

o سه ئهر)ئينتهسهكلهتايهرهپێدانى پۆسنى ...هتد(رنێت،دروستكردنى ونى   ليكێى

 نيستی سًرچاَە. 11

 :كارٌێىراَيبًرچاَاوًوضًئًتاوًوبابًبۆئً

 گۆرگیص،َجُانالمبرت“Microsoft PowerPoint 2013 Step by Step”

 Curtis D. Frye "Microsoft Excel 2013 Step by Step" 

  

 ًروێت.رَئیىتًِكۆمپیُتًرباريرتُكَوُضراَگۆڤارِديپًِترنًرچاَيض 

 بابًتًکان .11 واَی مامۆستای َاوًبێژ

کارَانحمًضعیذو.

کاتژمێر2



 كانفتًكاوًٌّتًبابً

 1وكًِیًفتًًٌ

 ر.ِكۆمپیُتًَيپێكردنَكُژاوذوًكاوّ.ر،واضاوذن،ضُديرئامێرِكۆمپیُتًضًكنًتایًريضً •

 .كانئامرازيكاوّشریتّتیًضتپێكردنَتایبًكاوّنیطتّديشًمَُبًضتویشانكردوًٌّدي •

 كاویان.ركًئًركاوّئامێرِكۆمپیُتًِپێكٍاتًَيشیكردوً •

 كان.تّگۆراوكاریًكارَِچۆویًَئاماديررََِشاشًكاوّضًضتویشانكردوّپێكٍاتًدي •

دي • گشتّ تایبًرباريباضێكّ مًِ كۆمپیُتًوذیًت نًكاوّ دير َ رچًواَداوان َ َبیرمًكان وذ

 ِداكردن.كاوّپێُاوًكًرَیًكاوّكۆمپیُتًجۆري

 ِ.َيتّوُێكردوًكانَچۆویًرمسيریكخطتىّ •
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 (OSمّكارپێكردن)رَضیطتًپرۆگرامّكۆمپیُتً •

تّ،َگۆریىّخیرایَّچۆویL.CَR.Cًَيَاوًپێچًپَبًراضتبۆچًگۆریىّمامُشنً •

 الداوّزمان.َداواضتویشانكردوَّديبمكهیكنبژاردوّكهیكَديًٌ

:2ودََيِفتًًٌ

بًریًكاریگً • كۆمپیُتًكاوّ كۆمپیُتًكارٌێىاوّ كردن پۆنێه زاویارير، پاشكۆِ َ َیًر، كان

 تّباركردویان.چۆویً

 .واَواویانرَتّدرَضتكردوَّداكردوّ)خسن(فایمَفۆنذيچۆویً •

كردنََريگًرَِیىذۆز،شریتّواَویشانَوجًِپًَيكاوّ،شیكردوًَپێكٍاتًشاشًرََِ •

ر،گۆریىّواَفۆنذيَِداكردوّنًَيرگرتهَگُاضتىًبًكانَنًفًبچُكردوَّریكخطتىّمهً

 كان.ريِفایمَفۆنذيَيواََضریىً

كارٌێىانكاوَّبُارِبًوذیًتمً(تایبMSWORDًِمایكرۆضۆفتَێرد)َيتّكردوًچۆویً •

 كان.وّفایمَكارِنیطتَشریتًتّوُضیه،داكردَچۆویً

كّزاوطتّشێُیًكانبًرماوًجێكردوّفًجێبً •

:3وضێیًِفتًًٌ

 .كًروامًِبًَيكردوً؟چییMSWORDًمایكرۆضۆفتئۆفیص •

پێكٍاتً • پًواضاوذوّ كۆمپیُتًوجًكاوّ تایبًرِ كارَ َ مًر ئًوذیًت شریتّ َديكاوّ َات

 .َيمانًشریتّ

 ِوَُضیه.ختًكارٌێىاوّكهیّتًكاوّبًِوُضیهكُرتكراَيختًكاوّتًرماوًفً •

• (enter, shift, backspace, space, …etc) 

 كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •

:4چُارەوِفتًًٌ

 ریان.ضًَكاركردننًَچُارچیُيتّدرَضتكردوّخشتًچۆویً •

كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •

 یي.شریتّئامرازِپێُاوًكێشانََِێىًتّچۆویً •

كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •

:5پێىجًوِفتًًٌ

 MSWORDكارٌێىاوّبًكردوّراپۆرتبًئامادي •

تّدرَضتكردنَكارٌێىانَچۆویًَبُارِبً،واضاوذنMSEXCELِزاویارِخشتً •

 كان.داكرتىّزاویاریً

كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •

:6شًشًویّفتًًٌ

 رژمێرِ.كاوّضًريجێكردوّكرديجێبMSEXCELًَِروامًواَبًنًخشتًكاركردننً •

كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •

ِتّویشاوذاوَّیىًكانَچۆویًنیطتّئامرازيكاننًِزاویاريَيدرَضتكردوَّشیكردوً •

 ٌێهكارِ.

 كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •

:7حًَتًوِفتًًٌ

 ِداتاكان)(َيكاوّشیكردوًكارٌیىاوّئامرازيتّبًچۆویً •

كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •

• Microsoft PowerPoint. 

 .كانضالیذيواَتّوُضیهنًكّوُێ،چۆویًیًرَازيِديَيكردوً •

 كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •



:8ًٌشتًوِفتًًٌ

 وَُضه.َداواوَّێىًتّ،چۆویًضالیذزیادكردوّ •

كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •

 كان.ٌَێهكاریًَیىًكێشانَگۆراوكارِكردننًخشًوً •

كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •
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:9وۆیًوِفتًًٌ

 .رِجُانكردنٌُوًضالیذَكاننًكاوّجُنًكانشیُازيریًتّداواوّكاریگًچۆویً •

 كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •

 Microsoft power pointِشێُيكردوّضمىاریكبًئامادي •

 ئیىترویت.راننًَگInternet explorerًرئىترویتئیطپهۆريواضاوذوّ •

كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •

:10دەیًوِفتًًٌ

 (option, historyكان)نبژاردوًًٌِرێگًئیىتروێتنًكاننًگُراوكاریً •

 كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •

:11یازدەًٌوِبیطتفتًًٌ

 .ِئیمێڵَيكردوE-Maliًَتّدرَضتكردوَّواردوّچۆویً •

 كّزاوطتّ.یًشێُيبًَيريشّضًجێكردوّبًجێبً •

:12دَازدەًٌوِبیطتفتًًٌ

 یاوذن.كاوّگًكاوّئامێري(جۆريWAN ،LANرویت)یاوذنئیىتًكاوّگًتۆري

(ئًگًرًٌبێت)بابًتیپراکتیک.11 
(،َژمێريككاتشّتیُرِ)یًبۆبًكًیًشێُيربًكارٌێىاوّكۆمپیُتًتُاواكاوّبًوذبَُننًمًٌريبً 

گریتنًرديِپراكتیكَّيِتیُرَِاوًقُتابّدَاَِاوً(َاتًشّپراكتیكّ)دََكاتژمێريبۆبً

ڵ.ضَّكۆمًرئاضتّكًضًنًَيركّمانًلپێذاوّئًگًر.نًِكۆمپیُتًتاقیگً

 

 تاقيکردوًَەکان . 11

 : پێكٍاتً. 1

 ؟كان چيه، بۆچّ كان، ٌۆكاري تّ، سَُدي چۆويً  َي ِ ضيكردوً ضيێُي  بً  پرسياراوً  و جۆري نً

 : بۆ وممُوً

 كُرتّ.  بً  كێكيان بكً ، باسّ يً ِ ئيىتر ويت بژمێري رێگً  دن نًكاوّ داكر پ/ سُدي

ر ضُێىك بيت، َ سُديكّ تر  ًٌ  نً  َ زاوياوً ِ ئً َي َتىً ست كً دي بً  نً  يً ئيىتر ويت بريتً  كاوّ داكردن نً سُدي  كێك نً الو/ يً َي

 Sky drive Drop boxيه ) كان داكً تُويه تێدا فايهً دي  ِ كً َ ضُێىاوً ِ ئً ساوّ تر، َ ومَُوً پێكردوّ كً  ٌاَبطً  نً  بريتً

Google drive I cloud) 

 . َي كان راست بكاتً نً كرێت ًٌ قُتابّ دي  راست َ واراستّ زاويارِ پێدرا َ َ داَا نً  نً  بريتيً  َي جُريكّ تر تاقيكردوً -2

 : بۆومَُوً

 . َي كاويص راست بكً َتً دابێ َ چً  َي ِ خُاري و رستاوً ر ئً رامبً َت بً ِ راست َ چً پ/ ويطاوً

 ر. كۆمپيُتً  نً  كريه نً ٌۆِ بت دادي  كان بً وگً ٌۆِ بكسم َ دي  كان بً قً دي -1

 . ِ كاتييً ُيضێ  كّ بً ِ الَي زاكري  داكردن نً -2

   يً نً ًٌ -2  راستً – 1الو/  َي

 

 المّ راست: نبژاردوّ َي ًٌ. 3

 نبژێرێت. المّ راست ًٌ َي  يً َي ر قُتابّ ئً سً دريت نً دي  كً المێك بۆ پرسياري ود َي دا چً  پرسياراوً  و ضێُي نً

 : بۆ وممُوً

 : ڵبژێري المّ راست ًٌ َي

   كاتً ميگابايت دي 1 -1

A. 1000 Kbyte          B. 1024 Kbyte             C. 1000 Kbit             D. 1024 Kbit 

 َترێت: ر پێّ دي كۆمپيُتً  كرێه نً ضُێىك دادي  ر بً كاوّ كۆمپيُتً روامً بً -2

A. انرمس          B. انمهف             C. DVD                      D. CD 

 ؟ چييً PowerPointپاضكۆِ فايهّ  -3

4- A. doc        B. dwg                 C. wav                            D. ppt 

 تێبيىی تر. 20

 كان خامۆش بكرێه. مۆبايهً  َي َتىً  كاتّ َاوً  نً  پيُيستً قُتابّ •

 بيت. رپرسيار دي َتىّ خۆِ بً كاتّ دَاكً  پۆل، نً  بێت نً كاتّ ديارِ كراَ ئامادي پيُيستً قُتابّ نً •

 كرێت. ش دي پێطكً  ِ كً تاوً َ بابً ر ئً سً پيُيستً قُتابّ تيبيىّ َرد بىُسێت نً •
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 َ واَ پۆل.  َي كاوّ مانً چاالكيً  ضدارِ كردن نً بً •

 . رِ گرتَُي دا َي و ساڵً نً  كً  َي گرێتً كاوّ ساڵ دي تً مَُ بابً ِ كۆتايي ًٌ َي تاقيكردوً •

 گرێت. ردي ِ سفر َي ك بكرێت ومري يً َي ر تاقيكردوً يي ًٌ ِ تاقيگً َاوً  َێت نً ك دَابكً ر قُتابيً ًٌ •

 كاربیىیت.بًكاوّتاقیگًريركرمپیُتًضًنDVDًیانCDيان USBوابێت ميُمرِ  •

 . رێپێدراَ وييً  واَ پۆل َ تاقيگً  ٌاتُچُ نً •

 ن. كً دير  سً كارِ نً  ِ كً َ ئامێراوً ر ئً سً رپرسه نً قُتابيان بً •

 . تاقيگً  ر ئامێرێك نً َتىّ ًٌ ك كً پً  نً  َي ست مامۆستا ئاگاداربكرێتً و دي دي  پيُيستً •

 

 ڵ         ی ٌاَي َي پێداچَُوً .21

 

 

                                             






 
 

 


