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  كى ثرسيارةكانى بابةتى )كوردناسى طشتى(بان
 كؤليَذى ثةروةردةى جةستةى و زانستة وةرزشييةكان

/قؤناغى يةكةم   لقى ياريية تاكةكان  
                                                                                                                                       مامؤستاى بابةت/م.ساكار كمال واحد

  جوطرافياي كوردستان:

ينى وياليةتى كوردان لةضةند هةرَيم ثَيكهاتبوو ؟يةى زانز/ لة ناوةِراستى سةدةى دوا 1ث   
هةر بةشة و واتاى ضيية؟ ؟ثَيكهاتووة لة ضةند بةش/ زاراوةى كوردستان  2ث   
بؤ كةى دةطةِرَيتةوة ؟ مَيذووى بةكارهَينانى زاراوةى كوردستان / 3ث   
.ئايا بةَلطة مَيذووييةكان ئاماذةيان بة ناوى كوردستان كردووة ؟ بيانذمَيرة و دوانيان باس بكة /  4ث   
/ ثَيناسةى هةريةكة لة    ) كوردستان        ــ         شوَين        ــ     شةِرى ضالدَيران (     بكة. 5ث   
باس بكة. / جؤرةكان شوَين ضني ؟ بيانذمَيرة و شوَين سةبارةت بة وشكانى و ئاوةوة  6ث   
/ مةبةست لة شوَينى ئةسرتؤنؤمى ضيية؟ 7ث   
ئةم بؤشايانةى خوارةوة ثِربكةرةوة: /  8ث   
و ــــــــــــــــــــــــــــــــ كةواتة كوردستان واتة  ـــزاراوةى كوردستان لة بنةِرةتدا لة دوو بةش ثَيكدَيت كة بريتني لة ـــــــــــــــــــــــــــــ*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ.
بازنةى ثانى درَيذ دةبَيتةوة، كة ئةمةش كاريطةرى هةية لةسةر ــــــــــــــــــــــــــــــــ. زياتر لة ــــــــــــــــــــــــــــــــبؤ كوردستان *  
هةية، ضونكة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ هَيَلى درَيذى ثيا تَيثةِر دةبَيت، ئةمةش تةنها كاريطةرى لةسةر ـــــــــــــــــــــــــــــــكوردستان زياتر لة *

هَيَلةكانى درَيذى تةنها بؤ زانينى ــــــــــــــــــــــــــــــــ ية.مةبةست لة دياريكردنى   
ان لة سةدةى شازدةهةمةوة تاوةكو جةنطى جيهانى يةكةم طؤِرةثانى ملمالنَيى هَيزةكانى هةردوو ئيمثراتؤريةتى كوردست*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــ بووة.
ضوارطؤشة.*ِرووبةرى طشتى كوردستان دةطاتة ــــــــــــــــــــــــــــــــ هةزار كيلؤمةتر   

دووجا.كيلؤمةتر ــــــــــــــــــــــــــــــــ دةطاتة  ى باكور ) توركيا (*ِرووبةرى طشتى كوردستان  
( دةطاتة ــــــــــــــــــــــــــــــــ كيلؤمةتر دووجا. ئَيران)  ِرذهةالت*ِرووبةرى طشتى كوردستانى   

تة ــــــــــــــــــــــــــــــــ كيلؤمةتر دووجا.*ِرووبةرى طشتى كوردستانى باشور ) عَيراق ( دةطا  
 *ِرووبةرى طشتى كوردستانى ِرؤذئاوا ) سوريا ( دةطاتة ــــــــــــــــــــــــــــــــ كيلؤمةتر دووجا.

و  ــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــ( داية بريتني لة م3000ــ  2000) * ضيا مام ناوةندةكان كة بةرزيان لةنَيوان 
.ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ.زةوى كوردستان بريتيية لة ــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـ* لةِرووى تؤبؤطرافيا   
ـــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــ.*دةشتةكانى كوردستان بريتني لة ــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــ  

ضؤن دابةش بووة؟ *ِرووبةرى طشتى كوردستان دةطاتة ضةند كيلؤمةتر ضوارطؤشة؟  
بؤضى ضوار وةرزةكةى ساَل لة كوردستاندا بة ِروونى ديارة ؟/  9ث   
/ مةبةست لة دياريكردنى هَيَلةكانى درَيذى ضيية؟ 10ث   
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خؤ، يان نيمضة سةربةخؤيانة ضني كة مريانى كورد لة ماوةى شازدةهةم تا جةنطى جيهانى يةكةم مةتة سةربةوك/ ئةو ح11ث 
 دايان مةزراند؟

/ لةبةرضى دياريكردنى سنوورى كوردستان كارَيكى ئاسان نيية؟ 12ث   
/ ئةو بؤضوونانةى كة باسى سنوورى كوردستان دةكةن ضني ؟ بيان ذمَيرة و دوانيان باس بكة. 13ث   
ثارَيزطاكانى هةر ضوار ثارضةكةى كوردستان ضني؟/ 14ث   
كةوتونةتة كوَى؟ نؤزدة ثارَيزطاكةى توركيا ضني؟ /15ث   
؟هةالتى كوردستان بريتني لة ضى؟  كةوتوونةتة كوَىشارةكانى ِرؤذ/16ث   
؟كةوتوونةتة كوَى بريتني لة ضى؟  كوردستان باشورىشارةكانى /17ث   

؟بريتني لة ضى؟ و كةوتوونةتة كوَى شارةكانى ِرؤذئاواى كوردستان /18ث    
  نةى بؤ بهَينةوة؟/ دةشتةكان ثَيناسة بكة و منو 19ث 
ونةيان بؤ بهَينةوة؟طردةكان ضني و من/  20ث   
/ مةبةست لة ثَيكهاتةى نةتةوةيى ضيية؟ بةكورتى  باسى ثَيكهاتةى نةتةوةى لة كوردستان بكة21ث   
ذيانى ئابوورى لة كوردستاندا ثشت بة ضةند سةرضاوة دةبةستَيت؟ سةرةكيرتينيان كامةية، بؤضى؟/22ث   
كوردستان لة ِرووى تؤثؤطرافياوة دابةشى ضةند بةش دةبَيت بيانذمَيرة و باسى مةبةست لة تؤثؤطرافيا ضيية؟ /23ث 

 يةكَيكيان بكة.
/دةرامةتى ئاوى كوردستان لة ضييةوة سةرضاوة دةطرَيت؟ باسى بكة24 ث  
/ثَيكهاتةى ئايينى كوردستان بذمَيرة و باسيان بكة25 ث  
/باسى ئايينى زةردةشتى بكة  .26ث  
.ئَيزيدى بكة/باسى ئايينى 27ث  

 ميَذوى كوردستان:
ناوى جياوازى بؤ بةكارهاتووة, ناوى كورستان لة سآ سةردةمدا بنووسة. كوردستان لة دَير زةمانةوة/ 28ث  
./بةكورتى باسى كوردستان لةسةردةمى فتوحاتى ئيسالمى بكة29ث  

ئةو دةمةى ئاينى ئيسالم دةركةوت وثرؤسةى فةحتى ئيسالمى دةستيثَيكرد، زؤربةى ناوضةكانى كوردستان بةشَيك / 30ث 
ز(، عةرةبة 644-634ك/ 24-13) ــــــــــــــــــــــــــــــــلةسةردةمى دووةم خةليفةى راشيدى  ــــــــــــــــــــــــــــــــبوون لة دةوَلةتى 

بةنيازى جيهاد و باَلوكردنةوةى ئايينى ئيسالم سنورى نيمضة دورطةى عةرةبييان بةزاند و بةهةرَيمةكانى  موسَلمانةكان
 رؤذهةالت و رؤذئاوادا ثةليان هاويشت و لة خاكى عَيراقةوة طةيشتنة كوردستان. 

شةِرى )قادسية و مةدائني( بكة.ثَيناسةى  /31ث   
ح الفتوح؟د دةطوترَى فتنةهاوةن/ بؤضى بة شةِرى 32ث  
باسى شةِرى نةهاوةند بكة./ 33ث  
ضيية؟  دايةكةيةك  لة دابةشكردنى  دةوَلةتي ئيسالمي بةسةر ضةند هةرَيمَيك و هةرَيمةكانيش بةسةر ضةند مةبةست /34ث  
؟ئةمةويةكان بوون دذى دةسةاَلتى ضني كة ئةو بزوتنةوانة / 35ث  
باسى بزوتنةوةى خةوارجيةكان بكة. / 36ث  
.رونبكةرةوة  كوردستان لةسةردةمى ئةمةوييةكان  / 37ث  
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/  باسى سةجلوقيةكان بكة.38ث  
/بؤضوونى شةرةفخانى بةدليسى دةربارةى وشةى كورد بنوسة39ث  
/بؤضوونى دوو ِرؤذهةآلتناس دةربارةى نةذادى كورد بنووسة40ث  
/نةذادى كورد لة ديدى حممد امني زةكيةوة بنووسة41ث  
هةزةبانى بكة/ باسى مرينشينى 42ث  
/ هؤكارى ِروخانى مرينشينى سؤران ضى بوو؟43ث  
./ باسى كؤمةَلةى هَيظى بكة44ث  
ى ئاماسيا بكة.ثَيناسةى ِرَيكةوتننامة/45ث  
/ ثةميانى سيظةر ضةند ماددةى تايبةت بوو بة كورد, ئةو ماددانة باسى ضيان دةكرد46ث  
/ ثَيناسةى جينؤسايد بكة و جؤرةكانى بذمَيرة47ث  
/  جينؤسايدى كلتورى ضيية؟ بة منوونةوة باسى بكة 48ث  

 زمانى كوردى:
بكة. / ثَيناسةى )زمان(49ث  

يان بكة.تايبةمتةندييةكانى زمان ضني بيان ذمَيرةو باس  /50ث   
باسى بكة. ؟، مةبةست لةمة ضييةظزمان تايبةتة بة مرؤ / 51ث  
  طرنطى زمان ضيية لة ذيانى مرؤظدا./52ث

بؤضوونةكانى ثةيدابوونى زمان بذمَيرة.  /53ث   
   باسى طرميانةى دةنطة سروشتييةكان بكة./ 54ث 
بكة.باسى طرميانةى بانط و قيذةى هةست دةربِر / 55ث  
/ باسى طرميانةى بزاوتن بكة.  65ث  
/ باسى طرميانةى مؤسيقا بكة.  57ث  

   طرميانةية خبة ِروو. باسى طرميانةى ثةيوةندى بكة و اليةنى باش و خراث و ئةم/ 58ث 
. ضةند جؤر زمامنان هةية, بيانذمَيرة/ 59ث   
/مةبةست لة زمانى جةستة ضيية؟60 ث  
  /مةبةست لة زمانى نووسراو ضيية؟61 ث

ضوونى ئاينى نزيكة و بؤضى؟ةكان لة بؤي/ كام لة طرميانة زانستي62ث   
/ ئةركةكانى زمان ضيني بيانذمَيرة و باسيان بكة؟63ث  
  جياوازى نَيوان هةست دةربِرين و هةست وروذاندن ضيية؟ /64ث
جياوازى نَيوان فةرماندان و ِراثةِراندن بكة. /65ث  
/ جياوازى نَيوان زانيارى و هةواَلطةياندن و ثرسياركردن ضيية؟ 66ث  
بؤشايى /67ث  
.ــــــــــــــــــــــــــــــــشَيوةزارى بؤتانى بةشَيكة لة زارى  ــ1  
.دةورى سةرةكى بينيوة لة هَينانة كايةى زمانى ستاندارد لة ناو كوردداــــــــــــــــــــــــــــــــ هؤكارىــ 2  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــ. مَيذووى نووسني بة ئةلف و بَيى التينى دةطةِرَيتةوة بؤ ــ 3  
   زمانى كوردى سةر بة ض خَيزانة زمانَيكة باسى بكة./ 68ث
زمانَيكة باسى بكة.  كؤمةَلة/ زمانى كوردى سةر بة ض 69ث  
بكة.   سى ديالَيكتى كرماجنى ذورووبذمَيرة و با زمانى كوردىديالَيكتةكانى / 70ث  
  ................ ئةم ِرستةية بة ئةلفوبَيى كوردى بة ثيتى التينى بنوسة:/ 71ث

  خوارةوة دابنَى،و هةَلةكانيش ِراست بكةوة.نيشانةى ِراست يان هةَلة بةرامبةر ئةمانةى / 72ث 
ثالنى زمان هةوَلَيكى ورد و سيستماتيكيية بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكانى ثةيوةنديكردن.-  
ئةطةر زمان خاوةنى سيستةمَيكى تايبةت نةبَيت، ئةوا كةس ناتوانَيت فَيرى ببَيت -  
مةَلةى ِرؤذهةآلتى.زمانى كوردى سةر بة خَيزانة زمانى هيندؤ ئةوروثيية، لة كؤ-  
/ مَيذووى زمانى كوردى بة ضةند قؤناغدا تَيثةِريوة, بيانذمَيرة و باسى يةكَيكيان بكة.73 ث  
/قؤناغى نوَيى زمانى كوردى كةى دةست ثآ دةكات و طرنطى ئةم قؤناغة لة ضيداية؟ 74 ث  
/ضةند جؤر زارمان هةية؟ هؤكارى دروستبوونيان ضيية؟ 75ث  
ستاندارد ضيية؟ هؤكارةكانى دروستبوونى بنووسة./زمانى 76 ث  
  ؟/ لة زمانى كورديدا ضةند جؤر ئةلف و بَى بةكاردةهَينرَيت 77ث
/مةبةست لة طؤِرانى زمان ضيية؟ 78ث  
/ زمان بؤضى بةردةوام لة طؤِرانداية؟ 79ث  

 ئةدةبى كوردى: 
خبة ِروو.تؤدةكانى شيكردنةوةى دةقى ئةدةبى ميثَيناسةى ئةدةب بكة و  /80ث  
.بكة و ِرةطةزةكانى ئةدةب باس ثَيناسةى ئةدةب بكة /81ث  
/ثَيناسةى ئةدةبى فؤلكلؤر بكة82ث  
/طرنطنرتين ئةركةكانى فؤلكلؤر ضيني؟83ث  
/ بةشةكانى فؤلكلؤر بذمَيرة و باسيان بكة84ث  
/ثةندى ثَيشينان ضيية؟ منوونة بؤ وةالمةكةت بهَينةرةوة85ث  

ِرَيبازى كالسيزم ضيية و تايبةمتةنديةكانى ئةو رَيبازة ضيية باسى بكة. /86ث  

.ضيية باسى بكة ة و تايبةمتةنديةكانى ئةدةبى كالسيزمى كوردىضيي ى كوردىكالسيزم ئةدةبى /87ث  

  نى بابا تاهري بكة و ضوارينةيةكى بة منونة بهَينةوة.باسى  روخسار و ناوةرؤكى دوو بةيتةكا  /88ث 

  بكة. كرماجنى خوارووئةدةبي كالسيزمى كوردى لة ديالَيكتى باسى  /89ث
ى بؤ بهَينةوة.شيعرضيية؟ منونةى  ناوةرؤكى شيعرى ناىل /90ث   

ى بؤ بهَينةوة.شيعرضيية؟ منونةى   شيعرى ناىل روخسارى /91ث  
باسى ئةو شاعرية بكة لةطةَل منونةى ونة شاعريَيكى بؤ بهَينةوة  و بة من مةبةست لة قؤناغى ثَيش رؤمانسيزم ضيية؟ /92ث

 شيعرى .
بنةماكانى رَيبازى ِرؤمانسزمى ئةوروثى ضني؟ بنةماكانى رؤمانسيزم لة شيعرى كوردى ضيية؟ /93ث  
زاراوةى رياليزم و خاسيةتةكانى رياليزم ِروونبكةوة. /94ث  
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( خبةِروو بة منونةى شيعريةوة.1958ــ  1939ناوةرؤكى شيعرى قؤناغى ) /95ث  
باسى ئيرباهيم ئةمحةد بكة، لةطةَل منونةى شيعرى. /96ث  
( ضى بةسةرهات؟ روخسارى شيعر لةم قؤناغةدا ضؤن بوو؟1991ــ  1970شيعرى كوردى لة ماوةى ساالنى ) /97ث  
/ثةخشان ضيية؟ ضةند جؤرى هةية.98 ث  
/ ثةخشانى ئةدةبى ضةند جؤرى هةية؟ بيانذمَيرة و باسى يةكَيكيان بكة99 ث  
جياوازى نَيوان ضرِيؤكى كورت و ضرِيؤكى  درَيذ ضيية؟ / 100ث  
جياوازى نَيوان ضرِيؤك و ِرؤمان ضيية؟ منونةيان بؤ بهَينةوة. /101  ث  
باسى رؤمان بكة بة منونةوة.  /102 ث  

 
 

  
 

   
  
 
 
 
 


