
 مةبةضت هةم شازاوانةى خوازةوة ضية ؟   /   1ث
 . شازي جيواني 1 
 .  بةكازهَيهاني خؤشطوشازي    2 
 . فسيدزيم زاتصل 3 
 ناوضة ثيصةضاشية دةزةكيةكان  -4 
  
 

 هؤى ئةمانةى خوازةوة ِزوون بلةزةوة :    /: 2ث
 ؟بؤضي شانايان طسنطي بة هَيلؤهيهةوة هة بوازي شاز دةدةن   -1
جَيطريبووني بةكازهَيهاني نصيهطةيي جؤزي خساب و كؤن هة هَيوازي ناوضةي زاطوَيصاني هة بريدؤشي  -2

 هاوضةقةكان .
 دزوضت بووني ثةزطة نصيهطةييةكان  هةشاز ) نصيهطةكاني دةوزوبةزي شاز (.   -3
 
 

 : سضيازانة بدةزةوة بةثَيي ثَيويطت/ وةالمي ئةم ث 3ث
 قؤناغةكاني ئامادةكسدني ثالني بهةزةتي ضني باضيان بلة .  -1

 ضيطتةمي ئيدازي عرياق و هةزَيني كوزدضتان بسيتية هة ضي ديازيان بلة؟ -2

 دؤشةكة بلَيصةهَيَولازي بريدؤشي )ضَيلتةزةكان(ي هومس هويت بلَيصة بة جواني )تةنوا وَيهةي بري -3
). 

بوون وشَيوةي خانووةكان هة شازة دَيسيهةكاندا،  هةضةز دابةش ضية ؟زؤهي فاكتةزةكاني ئاوهةوا  -4
 زوونيان بلةزةوة.

    
 

( 53539( بَيت و ذمازةي خانوو )431898) 1987ئةطةز هاتوو ذمازةي دانيصتواني شازي هةوهَيس هة ضاهي / 4ث
( هلتاز 2336325( بَيت ، كةضي زووبةزي نصيهطةيي )267695( وذمازةي ذووز )68075وذمازةي خَيصان )

 َيت ، بةثصت بةضنت بةم داتايانة ئةمانةي خوازةوة بدؤشةزةوة : ب
 بوون /  ضسي نيصتةجَيج/ زَيرةي بةكازخطنت   بأ/ ضسي نيصتةجَى بووني ثوخت                   

 
 منسة ( 10مةبةضت هةم شازاوانةى خوازةوة ضية ؟    ) 5ث
 . شاز )ثَيهاضةي هازتصوؤزن ( 1
2  .Urbanism       ثَيهاضةي ثؤل ميدؤس 
 ضهوزي ضةزةوةي شازةكان -3
 

 منسة( 15هؤى ئةمانةى خوازةوة ِزوون بلةزةوة :  )  /:6ث
 بةزشي ونصمي نسخي شةوي هة شوَيهَيم بؤ شوَيهَيلي تس هة شازةكاندا ؟   -1



 جياواشة هة كةضَيم بؤ كةضَيلي تس.  يةكانخؤشطوشاز يةضاالكهةضةز جؤزي داواكازي  -2

 ؟ثَيوةزي ضسي دانيصتوان بةتةنوا بةثَيوةزَيلي طوجناو دانانسَيت ! بؤ جياكسدنةوةي شاز هة الدَي  -3
 

 منسة ( 20/ ئةمانةي خوازةوة زوون بلةزةوة  بةثَيي ثَيويطت : )7ث.
 بريدؤشي ضةند ناوون  -1
 . CBDزَيطاكاني ديازي كسدني ضهوزي ناوضةي  -2
  كسدازي هَيسش بسدن .        -3
 ( منسة15ضسي ثيصةضاشي هة شازَيم بدؤشةزةوة ئةطةز هاتوو بصانيت كة :  ) 8ث

 ( هَيلتازة  10زووبةزي كازطةكان تيايدا  = )
 ( هَيلتازة 20زووبةزي طصيت ثيصةضاشي = )

 ( هَيلتازة1زووبةزي طساجي وةضتاني ئؤتومبيوةكان = ) 
 ( هَيلتاز2زووبةزي كؤطاكان = )

 ( هَيلتازة2ي ثامشاوةكان = )زووبةزي بةتاَل بؤ فسيدان
 ( هَيلتازة 25زووبةزي كؤالن وشةقامي شازةكة = )

 ( كسَيلازة. 5000ذمازةي كسَيلازاني كةزتي ثيصةضاشي تيايدا = )
 . بكه  مێگالۆپۆلس پێناسه/ 9پ

  نمونه 2ر جۆرێك  وبۆ هه  ؟ بیانژمێره  یه وی هه كارهێنانی زه به  ند جۆر له كان چه شاره  له/ 01پ

 . وه بهێنه

 .   وه ره كان روون بكه جیهانیه  ندی ئابووری شاره تمه تایبه/ 00

 تی شار؟  ره ی بنه خشه كردنی نه ی ئاماده پرۆسه  له  سوودی قۆناغی فیدباك چیه/ 02

 نزویال ( ) كینیا + افغانستان + فه  بنووسه  م ووالتانه خی ئه پایته/ 01

ی  وژماره 0912سالی  س بێت له ( كه28152ولێر) ی دانیشتوانی شاری هه ر ژماره گه/ 01

شارنشینی بوونی   ی به بێت ، ئایا پله  سه ( كه15652مان سالدا ) هه ولێر له شارنشینی پارێزگای هه

 ند ؟  چه  كاته ولێر ده شاری هه

 .  هو ره كان روون بكه قه هاوچه  كانی بیردۆزی بازنه خنه ره/ 08

 كان . كه ره تی گه وخاسیه  پێكهاته  كانی جیاوازی له هۆكاره  له  هۆكار بنووسه 1نها  ته/ 06

 :  چیو  م زاراوانو ست لو بو / مو71پ

 كی ی بازرگانی الوه /ناوچو3             سازی / چری پیشو2            كارخستن ی بو / ڕێژه7

 :   وه ره روون بكو  وه خواره ی مانو / ىۆی ئو71پ

 شاردا . كان لو ییو نشینگو  رگو أ / دروست بوونی پو

گۆرانی   بو  ناو شاردا گۆراوه وی لو كانی زه كارىێنانو شبوونی بو دابو  رزی ونسمی لو ب/ ڕۆڵی بو

 كات.

 :   وه ره بده  وه ی خواره مانو المی ئو / وه71پ

 . وه ره بن ؟ روون بكو دهش  كان دابو شاره كارىێنانی خۆشگوزاری لو أ/ چۆن بو

كانی  س وهۆكاره تله ئه  له  وه ره ووالتی توركیا بدۆزه  لهنبۆڵ  ئیسته یی شاری / شوێنی رێژهب/ 
 .  دیاری بكه

 



      

 
 


