کۆمەلێک پرسیاری وموووەی بۆ بابەتی کوردۆلۆجی

 .1مەبەست چیە لە جوگرافیای کوردستان ،ڕووبەرەکەی چەودە؟
 .2شوێىی جوگرافیای کوردستان لەسەر وەخشەی جیھان چەودە؟
 .3شوێىی جوگرافیای کوردستان سەبارەت بە والتاوی دەورووبەر ڕوووبکەوە .
 .4بە دوو شێوە ڕووبەری کوردستاوی گەورە دیاریکراون؟ ئەو ڕووبەراوە چۆوه؟ کێ
دابەشی کردوون؟
 .5مەبەست چیە لە واوچەیی چیایی کوردستان؟
 .6چیاکاوی کوردستان پێىاسە بکە و تایبەتمەودییەکاوی دیار بکە .
 .7باوەکان پێىاسە بکە و گروگتریه باوەکاوی کوردستان دیار بکە .
 .8دەشتەکان چەود ڕووبەری کوردستان پێکدەھێىه؟
 .9گروگتریه دەشتەکاوی کوردستاوه کاماوەن؟
 .11سەرچاوەی ئاوی کوردستان دیاربکە .
 .11گروگتریه ڕووبارەکاوی کوردستان بىاسێىە.
 .12درێژی ڕووباری ئاراش چەودە؟
 .13درێژی ڕووباری دیجلە چەودە؟ درێژی بەسەر والتاوی دەورووبەر چۆن دابەش
بووە؟
 .14سوودی زێیەکان چیە بۆ داویشتووان؟
 .15مەبەست چیە لە ساماوی ژێر زەوی؟
 .16ساماوی ژێرزەوی کوردستان سەدا چەودی کۆی گشتی ساماوی ژێر زەوی جیھان
پێکدەھێىێت؟
 .17گروگتریه واوچە وەوتییەکاوی کوردستان کاماوەن؟
 .18ئاوھەوای کوردستان بىاسێىە؟
 .19کەمووکورتییەکاوی وێستگەکاوی کەشىاسی کوردستان کاماوەن؟
 .21گروگتریه فاکتەرە کاریگەرەکاوی سەر ئاو ھەوای کوردستان کاماوەن؟
 .21ڕەگەزەکاوی ئاوھەوای کوردستان دیاربکە و یەکێکیان بىاسێىە .

 .22بىەما مرۆییەکاوی ھەرێمی کوردستان کاماوەن .
 .23گروگتریه بىەما ئابوورییەکاوی ھەرێمی کوردستان کاماوەن؟
 .24پێىاسەی زمان بکە و جۆرەکاوی دیار بکە؟
 .25مەبەست چیە لە زماوی ووسراو؟
 .26بۆچی زماوەواوان لە بارەی پێىاسەی زماوەوە کۆک ویه؟
 .27تایبەتمەوددییەکاوی زماوی مرۆڤ کاماوەن؟
 .28مەبەست چیە لە (زمان دەوگە)؟
 .29زماوی کوردی سەر بەکامە خێساوی زماوەکاوی جیھاوە؟ خێساوەکاوی تر کاماوەن؟
 .31مەبەست چیە لە کۆمەلە خێساوی زماوی سامی و حامییەکان؟
 .31مێژووی زماوی کوردی و قۆواغەکاوی دیاربکە .
 .32زارەکاوی زماوی کوردی دیاربکە و بەگوێرەی شوێىی جوگرافی دابەشبووویان
ھێلکارییان بکە.
 .33مەبەست چیە لە زماوی ستاودارد؟
 .34ھەوگاوەکاوی درووستبوووی زماوی ستاودارد کاماوەن؟
 .35گۆڕان لە زماودا پێىاسە بکە جۆرەکاوی ڕوووبکەوە .
 .36ھۆکارەکاوی گۆڕان لە زماودا کاماوەن؟
 .37بۆچی کوردواسی لەالیەن کوردواسەکاوەوە بایەخی زۆری پێىەدراوە؟
 .38ھۆکارەکاوی دەرکەوتىی کوردواسی کاماوەن؟
 .39مێژووی و ڕیشەی وەژادی کورد چیە؟ دیاریبکە .
 .41کوردواسە موسلماوەکان و بەرھەمەکاویان دیاربکە .
 .41کوردواسە ڕۆژئاواییەکان کاماوەن؟
 .42داویشتواوی کۆوی کوردستان کێ بوون؟
 .43سەرەتاکاوی پەیوەودی کورد بە ئیسالم ڕوووبکەوە
 .44گاباوی کورد لە سەرچاوە جیاوازەکاودا واوی ھاتووە ،چۆن و بە چ شێوازێک؟
 .45چەود الیەوێکی شارستاوی کورد لە سەردەمی ئیسالمدا ڕوووبکەوە .
 .46گروگتریه ھۆکارەکاوی ڕووخاوی میروشیىە کوردییەکان دیاربکە .
 .47کۆماری کوردستان لە مھاباد بە وردی بىاسێىە

 .48جیىۆساید چیەو جۆرەکاوی کاماوەن؟
 .49مەبەست چیە لە (بەعەرەبکردن ).
 .51ئەماوە پێىاسە بکە(ئەوفال ،ڕاگواسته ،بە عەرەبکردن ،کیمیاباران و ئەوفال)
 .51ئەدەبی کوردی و سەرھەلداوی یەکەم بەرھەمی ئەدەبی کوردی بىاسێىە.
 .52ڕوخساری شیعرەکاوی بابا تاھیر کاماوەن؟
 .53واوەڕۆکی شیعرەکاوی بابا تاھیر کاماوەن؟
 .54تایبەتمەودییەکاوی ئەدەبیاتی گۆران کاماوەن؟ قۆواغەکاوی چیه؟
 .55مەبەستت شیعرەکاوی مەولەوی بە وموووەی شیعری دیاربکە .
 .56مەبەست چیە لە ئەدەبیاتی کرماوجی سەروو؟ کێ بە ڕابەری ئەو ئەدەبیاتە
دادەورێت؟ بەرھەمەکاوی چیه؟
 .57تایبەتمەودییەکاوی شیعری خاوی دیاربکە
 .58جۆرەکاوی شیعری والی بە وىموووەی شیعری بىاسێىە .
 .59پەخشان بىاسێىە؟ مەبەست چیە لە پەخشاوی کوردی؟
 .61وتار چیە؟ جۆرەکاوی کاماوەن؟
 .61تایبەتمەوددییەکاوی وتار چیه؟

