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وانةى شةشةم



جؤرةكانى بةرنامة 

(املادة/ املوضوع) ثرؤطرامى بابةت1.

. اجملاالت الواسعة-ثرؤطرامى بوارةفروانةكان2.

النشاط ( شارةزايي)ثرؤطرامى ضاالكي  3.

(احملوري) ثرؤطرامى تةوةرةيى4.

(الوحدات)ثرؤطرامي يةكةكان 5.



بةدةورىكةخويَندنبةرنامةكانى
وةكدةخوليَنةوةخويَندنداماددةكانى

بةرنامةوجوداكراوةكانليَكبةرنامة
بوارةفراوانةكان

دةورىكةلةخويَندنبةرنامةى
فيَرخوازوكؤمةلَطاداواكاريةكانى

وتةوةرىبةرنامةى،وةكدةخوليَتةوة
يةكةكانبةرنامةى

فيَرخوازودةورةكةلةبةرنامةىئةو
ثيَداويستيةكانىوةئارةزووةكانى

ضاآلكىبةرنامةىوةكدةخوليَنةوة



:سةرةتـا

بةهةريةكَيكدةردةكةونثرؤطرامةكانبؤجؤراوجؤررَيكخستنَيكيضةند
اكديةكَيلةزياتريانكراوديارياليةنَيكيضوارضَيوةىلةرَيكخستانةلةو

لةبريتنياليةنانةشئةودةخولَيتةوة،
(معرفة)زانياري-1
(خوَيندنبابةتى)-2
(قوتابي)=3
(كؤمةَلطة)-4



بةسرتاونةتةوةاليةنانةئةم
كراوةوةدياريثةروةردةييبريَيكيبة

ةبريئةمسيماكانىديارترينبةرجةستةكردنىهةوَلىرَيكخستنانةشئةو
.داوةيانثةروةردةيية



ذيرىاليةنىداوةبةطرنطىكؤنفيكريبةثَييثةروةردةكردن
يرؤشنبريكلتوريطواستنةوةىبةداوةطرنطىهةروةكفَيرخواز،

بةدانطرنكىوخوَيندنبابةتةكانىسةردةكردةجةختىو
.دةخستطوَىثشتخوَيندكارانىئارةزووةكانى



طرنطىسةركردؤتةجةختىهاوضةرخدابرييتريثَيشكةوتنَيكيلة
بةدان

كَيشةكانوثَيداويستىكؤمةَلطةو
ثةروةردةذيان،بؤئامادةكردنَيكةثةروةردةركردنطوايةكةبةوثَييةى

.داهاتوووهاوضةرخذيانىراستةقينةكانىكَيشةلةبَيدوورنابَيت
ئةورووبةرووبونةوةىبؤتاكةكانةئامادةكردنىثةروةردةشكاري

نةخوَيندثرؤطرامةكانىبؤيانضارةسةرضاكرتينثَيشنياريوكَيشانة
سةرةكىثةروةردةكردنَيكيئامرازةكانىوةكو



كوبةَلثةروةردةييدابرييثَيشكةوتنةىئةمبةرامبةررانةوةستاوةثةرَيزبةدوورةهةروا
ئةمانةنكةدةركةوتثرؤطرامَيكضةندجالَيرةوة،بريةبؤئةموةرطَيرانَيكة

بابةتثرؤطرامي/يةكةم
ثرؤطرامةكانوبةربآلوترينكؤنرتينبةكةخوَيندنةجياوازةكانىبابةتةثرؤطرامي
-:خوارةوةيةئةمانةتايبةمتةنديةكانىسادةترينكةدادةنرَيت

انهةريةكَيكيكةخوَيندنلةبابةتىزؤرذمارةيةكىلةثَيكهاتووةثرؤطرام-1
وجوطرافيالةدووردةخوَيندرَيتبةجيامَيذوو،بابةتىجياوازن،ديكةلةوى

يةكلقةكانىلةنَيوانجياوازىبةَلكووئابوورى،نيشتمانىثةروةردةى
هةريةكرةوانبَيذيودةربرينورَيزمانوئةدةبوةك.روودةداتبابةتيشدا

.دةخوَيندرَيتديكةوةلةوىبةجيالةوانة



)بةشىبةشَيوةيةكىبابةتةكانلَيكؤَلينةوةىخوَيندنةوةو-2
يةكضارةسةرىجاردةبَيت،هةندَىتةواولَيكهةَلوةشاوو(جزئي
.دةبَيتتةواوماددةدالةيةكزيادلةبابةت



هةموولةنَيوراستيةكانكةدةبيننواىثسثؤرانهةروةكو-3
انىيةكراستىدةخرَيت،رَيكلؤذيكيرَيكخستنَيكيبةبابةتَيكدا

رووداوةكانبؤهةيةكاتىريزيةنديةكىبةثَيويستىمَيذوو
تازةسارستانيةكانىثَيشكؤنشارةستانيةتةكانى:بؤمنوونة

.دةخوَيندرَيت



ــةم    4. ــاري لـــ ــاوةى زانيـــ ــة سةرضـــ ــدن دةبَيتـــ ــةكانى خوَينـــ كتَيبخانـــ
. ثرؤطرامة

. شَيوازى وانة ووتنةوة لةسةر ثَيشكةشكردن و ثَيووتن دةبَيت5.

ــةم ثرؤطرامــةدا شــيكردنةوة و ئاســانكردنةوة و    6. ــى مامؤســتا ل رؤَل
.كورتكردنةوةى زانيارييةكانة



) هةَلســـةنطاندن جـــةخت لةســـةر ثَيوانـــةكردنى اليـــةنى مـــة ري ي 7.
.ردةكاتةوة نةك اليةنةكانى ت( لةبةركردن و باشزانيين بابةتةكة

ــةدا   8. ــةم ثرؤطرامـ ــدانن لـ ــى ثَيـ ــةنتةرى طرنطـ ــةكان سـ ، بابةتةتيؤرييـ
ضــاالكية جياوازةكــان ثةيوةنيــدةكى الوازيــان هةيــة بةبابةتــةكانى  

.خوَيندنةوة



: ئةو بةَلطانةى كة اليةنطريي ثرؤطرامي بابةت دةيهَيننةوة 

.رَيكخستنى لؤذيكي بابةتةكان طةشة بةهَيزي ذيري فَيرخواز دةدات1.

ى ئةم رَيكخستنة لةاليةن زؤر لةوانةى سةرقاَلن بـةبوارى ثـةروةردةوة طرنطـ   2.
ــادةكراون و      ــتنة ئامــ ــةم رَيكخســ ــَيبةرى ئــ ــةذَير ســ ــةيان لــ ــدةدةن، زؤربــ ثَيــ

.اليةنطرييةكى باشى لَي دةكرَيت لةاليةن دامةزراوةكانى خوَيندنى باآل
ةم ئاسانى ثالن دانان وبةرةوثَيشربدن و جَى بةجَي كردن و هةَلسةنطاندن ل3.

.جؤرة ثرؤطرامةدا



:  ئةوِرةخنانةى كة رووبةرووى ثرؤطرامى بابةت دةبنةوة

 يمة ريزانياريدابةشكردنىهؤىدةبَيتةخوَيندنبابةتةكانىلةنَيوانجياكردنةوة-1
ربةسةزاَلةكةتةواويةىوطشتطرييلةطةَلثَيضةوانةيةئةمةشلَيكهةَلوةشاندنىو

ةمزؤركدةبَيتةوةكيشةيةكرووبةرىكاتَيكيتاكَيك:بؤمنوونةذياندا،هةَلوَيستةكانى
هةن،بابةتداكةلةيةكبكاتضارةسةرىوةرطرياوانةراستيةئةوبةبةكارهَينانىدةتوانَيت
كانىكَيشةرووبةرووبونةوةىبؤهةيةجؤراوجؤرثسثؤريضةندينبةثَيويستىبَيطومان
نىدابةشكردبؤتَيرواننيبةبَيمة ري يلةمةيدانةكانىلةمةيدانَيكزياترلةئةويش

.بابةتةكان



بِروايانهةندَيكهةروةكوِراناهَينن،خؤىوكوذيريخوَيندنبابةتةكانى-2
 ةقَلكةبةستووةبةهرةكانتيؤرىبةثشتىثرؤطرامةئةمبؤيةوابوو

ةلبةتوانايةكبةشانةلةووهةريةكَيكبةشَيكداضةندسةربؤكراوةدابةش
درَيتبتوانايانةبةوطةشةدةتوانرَيتبَيطومان.بةسرتاوةذيريةكانةوةتوانا

تواناي(شيعر)هؤنراوةبؤيةكراو،دياريبابةتَيكيلَيكؤَلينةوةىبة
..ةداتثَيدطةشةبريكرنةوةتواناىبريكارىبةآلمثَيدةداتطةشةلةبةركردن



كانزانيارييةدةرخستنىولةبةركردنةتةنهافَيرخوازنَيطةتيظةكةيرؤَلة-3
انبؤخؤيخوَيندبابةتةكانىضونكةداية،خوَيندنبابةتةكانىثوختكردنىو

وثَيدانطرنطىحةزوبةبَيطوَيدانةئامراز،نةئاماجنَيكنضةند
وسايكؤلؤذيلَيكؤَلينةوةبةىزؤركةفَيرخوازثَيداويستيةكانى
تاكناضاركردنىضونكةدةكةنةوة،لةسةرجةختىثةروةردةييةكان
كاريطةريةكىتواناكانىوئارةزوووحةزرةضاوكردنىبَيلةسةرفَيربوون،

.دروستلةسةرطةشةكردنَيكيهةيةخراثي



كـو  طرنطى دا بةاليـةنى مـة ري ي و ثشـت طـوَى خسـتنى اليةنـةكانى تـر وة       -4
. اليةنى جةستةيي و اليةنى كؤمةاليةتى و اليةنى دةروونى 

. ثشتطوَى خستنى جياوازى تاكايةتى نَيوان تاكةكان-5
طرنطــى دان بةطواســتنةوةى شــارةزايي و ثســثؤري و زانيــاري مرؤييــةكان   -6

ــةكانى،ئةمةش    ــتنى لَيكؤَلنيــــةوةى ذينطــــةو كَيشــ ــوة هــــؤى ثشــــتطوَى خســ بــ
.دابِرانَيكي كؤمةاليةتى ثَيويستة  ضارةسةرى طوجناويان بؤ دابنرَى



( تعديالت يف املنهج املادة) طؤرانكاريةكانى ثرؤطرامى بابةت

:(الربط)بةسنتثَيكةوة:يةكةم
(االندماج):كردنتَيكةَل:دووةم



(:الربط) ثَيكةوة بةسنت : يةكةم

ةكانىجياوازبابةتةثرؤطراميطؤرينىلةبةربآلونهةوآلنةىئةولةزؤرترين
بةدةبنناويانهةندَيكوةكوجياوازةكانخوَيندنةلةبوارةكانىيانخوَيندن

هةوَلىلة.(بةسرتاوثَيكةوة)ثرؤطرامييانبةسرتاوةكانثَيكةوةبابةتة
بوارىلةهةمانخوَيندندابابةتةكانىلةنَيوانثَيكةوبةستنَيكدؤزينةوةى
خوَيندندا

-:ئةمانةنهةنبةسنتبةيةكةوةجؤردووئةمةش
(العرضيالربط)ئاسؤييبةستنىثَيكةوة-أ

وثَيكرَيك(املنظمالربط)رَيكخراوثَيكةوةبةستنى-ب-ب



(:الربط العرضي) ثَيكةوة بةستنى ئاسؤيي -أ

تنـةوةدا  ئةم ثَيكةوةبةستنة بةشَيوازَيكي ئاسؤيي و بـةبَي مةبةسـت لـةكاتى ثرؤسـةى وانةو    
وة هـةركاتَيك طوجنـا كـة مامؤسـتاى بابةتـة كؤمةآليةتـةكان دةتوانَيـت ثَيكـة        . تةواو دةكرَيـت 

لةاليــةنى بـــةرز و نزمــى و ئـــاو   ( مصــر ( )ميســـردا) بةســتنَيك  بكــات لـــةنَيوان جوطرافيــاي    
هـــةواوة، هـــةروةها كاريطـــةرى ذينطـــةى ميســـري و مَيـــذووة كؤنةكـــةى و بةرةوثَيشضـــوونى 

.شارستانيةتةكةى بةتَيثةربوونى ضةرخة داواييةكان
ذوو ئــةم ثَيكةوةبةســتنةش لةســةر بابةتــةكانى يــةك بــوار ناطرَيتــةوة، بــةَلكو دةتوانرَيــت ميـَـ   

.بةئةدةب يان نةتةوايةتى يان هونةر ببةسرَيتةوة



:  رَيك وثَيك (الربط املنظم) ثَيكةوةبةستنى رَيكخراو -ب

رؤشناييلةذَير،وانةوتنةوةىثرؤسةىكةثالنَيكةدانانىلَييمةبةست
كةئةوبابةتانةدالةنَيوانهاوكاريبةشَيوةيةكىثالنةشئةمدةروات،ئةوةدا

ثَيكةوةبةستنىدةكاتةوة،روونثرؤطرام،دانانىبةثالنيهةَلدةسنت
-:دةبَيتشَيوزانةلةمبةيةكَيكرَيكخراوة

انىثةيوةنديةكيانلَيكؤَلينةوةلةرَيطةىكةبابةتَيكضةندهةَلبذاردنى-1
ئةودةستنيشانكردنىلةطةَلجياوازةكانبابةتةلةنَيواندةبَيتةوةروون

ةَللةطثسثؤِرييانوبةثَييدةلَينةوةبابةتةكانمامؤستاكانثةيوةنديانة،
.بابةتَيكهةرثةيوةندروونكردوةنةوةى



مامؤستايةكهةر(مواصالتوطةياندن)وةكوبابةتَيكهةَلبذاردنى
لةمامؤستاىووةزرشلةمامؤستاىخؤىثسثؤرةكةىبةثَيي

لةوهةريةك(طةياند)زاراوةىرونكردنةوةىلةجياوازةمامتاتيك
.ثسثؤرانة

كةوةثَيبابةتَيكيضةندكةبةشَيوةكبابةتةكانبؤخوَيندنثالنيدانانى-2
بابةتةكانوانةوتنةوةىثرؤسةىطوجنانىلةطةَللةخؤبطرَيت،بةسرتاو

ثةيوةنيجَيطةىتاكوهةندَيكياندالةطةَلبَيتهاوكاتبةشَيوةيةك
.دةرخباتبابةتانةدائةملةنَيوانثَيكةوةبةسنت



(االندماج: )تَيكةَل كردن : دووةم 

بـــريي تَيكـــةَل كـــردن لةئـــةجنامي ئـــةو زيادكردنـــة خَيرايـــةوة وبةردةوامـــة كةلـــة بابةتـــةكانى 
خوَيندندا هةن دةركةوت،هةروةك لةئةجنامي ئةو بةرامبةريـةى كةلـةذمارةى زؤر فَيرخـوازدا    

ئــةو فَيرخوازانــةى كــة خــاوةنى توانــاو ئامادةكــاري جيــاوازن و نَيــراون بــؤ   .هةيــة دةركــةوت
قوتاخبانــــةكان لةســــةر جيــــاوازى ئاســــتةكانيان بوونــــة هــــؤى ئــــةوةى هــــةوَلى ضــــؤنيةتى   

. ذيــنفَيركردنيــان بــدرَيت بــةثَيي ثَيداويســتيةكان و بــاردؤخي كؤمةآليــةتى كةلــة ســةرى دة  
ــة         ــك ل ــؤ ضــةند طروثَي ــةوة ب ــةكانى خوَينــدن كؤبكةن ــةوةيان دا بابةت ــةروةدةكاران هــةوَلى ئ ث
رَيطـــــةى الدانـــــى ئـــــةو بةربةســـــتانةى كةلـــــةنَيوان بابةتةكانـــــدا هةيـــــة وتَيكـــــةَل كردنيـــــان 

.ناوةرؤكةكانيان بةبابةتَيكي زؤر فراوان تاوةكو بنب بةيةك بابةت


