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 : بكً  پێىاضً  وي ی خواري ماوً / ئ1ًپ 

 ۆردی تۆریى بً -5    میالمبۆدیص  -4    ئیسێص-3  كان  وً ضً ري  رچاوي ضً – 2    كمیت .1
 ؟ كاوی وێوان شاوشیىی باكور و باشور بىووضً جیاوازیً  /2پ    

  تی واڵتی میطر دیاری بكً ی شارضتاویً وي كاوی ماوً ودیً تایبتمً /3پ  

 یی دیارتریه ضیماكاو وي روووكردوً  بً  م بكً كً ی یً ماڵً می بىً ردي ضً  باش لً  /4پ 

 

                : بكً  وي ی خواري ماوً ی ئً پێىاسً :5پ

 

 لیك میىا مً -5    ری زاٌی شً -4    مۆمیاكردن  -3      كمیت  -2          می خۆفۆ  ري ًٌ -1

 

ر باس  می زۆسً ردي و دیارتریه سیمای شارستاوی سً  كاوی بژمێري و دیارتریه كاري  ر بىاسێىً لیك زۆسً مً//6پ

                                                                                                                   ؟  بكً

 

             ؟   وي ري ڵگای میسری كۆوذا ڕوون بكً وێو كۆمً  كان لً تیً اڵیً كۆمً  ش بوووی چیىً // داب7ًب

 

 

       وگێىً ڵبسً ًٌ    :8پ

 

كاوی  ڵوێستی كاٌیىً ڵ دیاركردوی ًٌ گً وگێىً لً ڵبسً ی ًٌ كً ئاییىیً  اڵت؟ شۆرشً سً ر دي سً  خىاتون چۆن تواوی بێتً ئً

  ؟   رستگای ئامون پً

 

       دیاری بكً  وي ی خواري ماوً ٌۆكاری ئً :9پ

 می ٌێمىی و ئارامی؟ ردي سً  می حتشبسوت بً ردي واساوذوی سً .1

 ؟  كاوی دیكً تیً شارستاویً  راورد بً بً  تی میسر بً ی شارستاویً ی پاشماوي وي ماوً .2

 م؟ مسیسی دووي می ري ردي سً  وی ئابووری لً خراپی الیً .3

                : بكً  وي ی خواري ماوً ی ئً پێىاسً :10پ

 

 كان وً سً ڕي  رچاوي سً -5    لتا ری دي شً -4    كان  ٌیكسۆسً -3      دشرت  -2          ر  می زۆسً ري ًٌ -1

 

می خۆفۆ باس  ردي ریه سیمای شارستاوی سًو دیارت  كاوی بژمێري و دیارتریه كاري  لیك خۆفۆ بىاسێىً مً :11پ

                                                                                                                   ؟  بكً

 

             ؟  روو و خواروو بژمێري كاوی وێوان میسری سً // دیارتریه جیاوازی12ًب

 

 



       وگێىً ڵبسً ًٌ    :13پ

 

  ؟ وگێىً ڵبسً ًٌ  وي دان كردوً وی ئابووری و ئاوي الیً  اڵت؟ ڕۆڵی حتشبسوت لً سً ر دي سً  حتشبسوت چۆن تواوی بێتً

 

       دیاری بكً  وي ی خواري ماوً ٌۆكاری ئً :14پ

 خىاتون؟ ن پاشا ئً الیً ٌۆكاری بىیادواوی شاری اخت ئاتون لً .1

 م؟ می پاشا ڕمسیسی سێیً ردي سً ماوگرتىی كرێكاران لً .2

 ت؟ می ئیمپراتۆریً ردي سً  م بً می تحوتمسی سێیً ردي واوواوی سً .3

4.  

                                                      :  دیاری بكً  وي ی خواري ماوً كاوی ئً ٌۆكاري  :15پ .5

 

 ؟ كاوی دیكً تیً شارستاویً  راورد بً بً تی میسر بً ی شارستاویً وي ماوً -2 .6

 ؟م شً ی شً ماڵً می بىً ردي سً  وشی سیاسی لً خراپ بوووی ڕي -3 .7

 

                                                          :  وي ري لێك بذي  وي ی خواري ماوً  ) دوو( لً :16پ .8

 

 ؟  لیك میىا بژمێري كاوی مً كاري -1 .9

 میسری كۆن؟  ڵگا لً كاوی كۆمً ش بوووی چیىً دابً -2 .11

 میسری كۆوذا؟  ت لً ریعً یاسا و شً -3 .11

 

                                                       وي ري بدي  وي ی خواري ماوً ی )دوو( لًاڵم يو :17پ .12

 كاوی میسری كۆن؟ تیً شارستاویً  وذیً تمً تایبً -1 .13

 (. وي دوًداوكر وی ئاوي الیً  ،     ربازی سً  وی ) الیً   وگێىً ڵبسً ًٌ  وي م بواراوً م لً مسیسی دووي می ڕي ردي سً -2 .14

 م(. خىاتون )ئامه حوتێبی چواري می ئً ردي سً  گۆراوكاری ئاییىی لً -3

                                                                                        : وي ري لق بذي)دوو( واڵمی  :18پ

 

 ؟ كاوی وێوان شاوشیىی باكور و باشور بىووسً جیاوازیً -1 .15

 كرێت؟ وذ دي م ئیمپراتۆری مێژووی واوزي كً یً م بً تحوتمسی سێیً -2 .16

  ؟ م بژمێري كاوی پی پی دووي گروگتریه كاري -3 .17

 

                                                                  : دیاری بكً  وي ی خواري ماوً كاوی ئً : ٌۆكاري19پ .18

 كاوذا؟ ر میسریً سً كان بً وتىی ٌیكسۆسً ركً سً-1  .19

 دروست كردوی شاری ئخیت ئاتوون؟ -3 .21

 

                          : وگێىً ڵبسً ًٌ  وي ی خواري م ڕواوگاوً سوت لً بً می حتشً ردي سً  :22پ .21

22.    

 كاوی وازواوي -1 .23

 وی ئابووری الیً-2 .24

 وی شارستاوی الیً -3 .25
 


