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پورتًٌکی کۆرش
Course Book
 .1ناوى كۆرس

جوطسافياي كػتوكالَ

 .2ناوى مامۆ ستاى بور پرس

يادطاز خدز زغيد

 .3بوش /کۆلێژ

ئاداب /جوطسافيا
ئیمێل:
ژمارەی تولوفۆن )07504686642( :

 .4پویوەندی

Yadgar.rshed@su.edu.krd

 .5یوکوى خوێندن (بو سوعات) لو ىوفتویوک
 .6ژمارەی کارکردن
 .7کۆدی کۆرس
 .8پرۆفایولی مامۆستا

تةنًا تيؤزى2 :
هةيةفتةيةن ( )4كاترميَس
ذيانى ئةكادميى شانلؤى ضةالَحةديو /كؤهيَرى ئاداب /بةغى جوطسافيا هة ضاهَى
(  ) 2007- 2006بةكاهؤزيؤع تةواوكسدووة  .هة يةماى شانلؤ بسوانامةى ماضتةز هة
شانطتى جوطسافيا هة بوازى(جوطسافيايى ثيػةضاشى) هة ضاهَى (  )2015- 2014ى
بةدةضتًيَهاوة  .ئيَطتا مامؤضتام هة يةماى بةش .

ً .9غو ضورەکْوکاٌ

كػتوكالَ  /ثيَوةزةكاى

 .12ناًەرۆکی گػتی کۆرش:
گرنگی خٌێنذنی (بابوتوکو)  :جوطسافياي كػتوكالَ بابةتيَلى طسنطة  ،ضونلة قوتابياى ئاغنها دةكناب بنة شانينازى طنسنو و ووزد هةضنةز ناضناندنى
كػنتوكال و وئاماجننةكانى جوطسافيناى كػنتوكالَ وقؤناغنةكانى ثيَػنلةوتو وهيَلؤهيهنةوة و بهنةماكانى جياكسدننةوةى بةزووبوومنةكاى  .يننةزوةيا
غازةشاكسدنى قوتابياى هةكازيطةزى اليةنى ضسوغتى ومسؤيي هةضةز شياد بوونى بةزية كػتوكويةكاى .

 بنويا ًبْردۆزی کۆرضوکو :
ريتاكان
سً 
كشتُكاڵیً 

ڵداوّواَي 
ودي

مكّجُگرافیاِكشتُكاڵَسً 
رًٌ

تةوةزى يةكةم  :
چً
چًمكّجُگرافیاِكشتُكاڵ
 - 1
 - 2ثيَهاضةكانى جوطسافياى كػتوكا َل
 - 3هيَلؤهَيهةوةكانى جوطسافياى كػتوكاأل
تةوةزى دووةم  :زيَباش(ميتؤدى) هيَلؤهَيهةوة هة جوطسافياى كػتوكالَ
 .1زيَباشى يةزيَنى .
 . 2زيَباشى بةزوبومى .
 . 3زيَباشى بهةزةتى
تةوةزى ضيَيةم:طسنطى كػتوكالَ و طسنطرتيو ئةو فاكتةزة كازيطةزةكانى ضةز بةزوبومة كػتوكاهَيةكاى
أ  -طسنطى كػتوكالَ
ب  -طسنطرتيو ئةو فاكتةزة كازيطةزانةى كةكازدةكةنة ضةز بةزوبومة كػتوكاهَيةكاى
2
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 - 1فاكتةزى ضسوغتى
 - 2فاكتةزى مسؤيي
 - 3فاكتةزى ئايهى
كانبريتیهلً :


ئابُريً
ري
فاكتً 

- 4
أ ٌ-ێسِكار 
ب -ضاماى
ج  -باشاز
د  -زِيَطا و باى
 - 5فاكتةزة زِاميازيةكاى
كان(بايلۆجیًكان) 

زيىدي 
گیً

ري
فاكتً 

-6
رًٌمّكشتُكاڵّ 
وديًكاوّ بً 
تمً 
تايبً 

تةوةزى ضوازةم :
كاتًَي 
مّكشتُكاڵّبً 

ودبَُوّبً 
رًٌ

 - 1
پابً
رًٌمّكشتُكاڵّ 
مانبً 


جیاَازِوێُانًٌ
- 2
بارََدۆخّژيىگً .

بً
مّكشتُكاڵّسىُرداري 

بً 
رًٌ
 - 3
زوديواكرێت .
مٍێىّكشتُكاڵّمً 

بً 
رًٌ
 - 4
تةوةزى ثيَهجةم  :طسنطرتيو غيَواشةكانى كػتوكالَ
 .1غيَواشى كػتوكاهَى طواضرتاوةكاى (جيَطؤزكيَ)
 . 2غيَواشى كػتوكاهَى ضاندنى خؤبريَوى.
 . 3غيَواشى كػتوكاهَى ضسِ
 .4غيَواشى كػتوكاهَى فساواى
 .5غيَواشى كػتوكاهَى تيَلةالَو
تةوةزى غةغةم :بةزوبوومةكانى كػتوكالَ
 - 1بةزووبومة دانةويَوَةكاى
أ -طةمن
 ضودةكانى طةمن ميَرووى ضاندنى طةمن مةزجة جوطسافيةكانى ضاندنى طةمن جؤزةكانى طةمن دابةغبوونى جوطسافياى طةمن هةجيًاى دابةغبوونى جوطسافياى طةمن هةعيَساق (يةزيَنى كوزدضتاى)ب  -جؤ
 ضودةكانى جؤ ميَرووى ضاندنى جؤ مةزجة جوطسافيةكانى ضاندنى جؤ3
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 جؤزةكانى جؤ دابةغبوونى جوطسافياى جؤ هةجيًاى دابةغبوونى جوطسافياى جؤ هةعيَساق (يةزيَنى كوزدضتاى)ج -بسنج
 ضودةكانى بسنج ميَرووى ضاندنى بسنج مةزجة جوطسافيةكانى ضاندنى بسنج جؤزةكانى بسنج دابةغبوونى جوطسافياى بسنج هةجيًاى دابةغبوونى جوطسافياى بسنج هةعيَساق (يةزيَنى كوزدضتاى)د -طةمنةغامى
ضودةكانى طةمنةغامىميَرووى ضاندنى طةمنةغامىمةزجة جوطسافيةكانى ضاندنى طةمنةغامىجؤزةكانى طةمنةغامىدابةغبوونى جوطسافياى طةمنةغامى هةجيًاى دابةغبوونى جوطسافياى طةمنةغامى هةعيَساق (يةزيَنى كوزدضتاى) - 2بةزووبومة ثاقوةمةنيةكاى
أ  -بةزووبومة ثاقوةمةنية شضتانيةكاى
 ثاقوة نؤن نيطمب  -بةزووبومة ثاقوةمةنية ياونيةكاى
 ماش-

هؤبية

 - 3بةزووبومة زِووةكة زِؤندازةكاى
 طوهةبةزؤذة - 4بةزووبومة زوةكة ووزياكةزةوةكاى
-

ضا
قاوة

 - 5بةزووبومة ضةهلدازةكاى
-

ثةتاتة

 - 6بةزووبومة زيػاهةكاى
 ثةموو4
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 - 7بةزووبومة غةكسمةنيةكاى
 قاميػى غةكس - 8ضةوشة وميوة
أ  -ضةوشةمةنى
ب  -ميوة
 - 9مصزةمةنى
-

ثستةقال

-

هينؤ

تةوةزى حةوتةم :دازضتاى
أ -داز
ب  -دةوةى
 جؤزةكانى دازضتاى ضودةكانى دازة ضسوغتيةكاى وةبةزييَهانى دازضتاى(بةزيةمًيَهانى تةختة)
 باشزطانى جيًانى تةختة دازضتانى خؤزضم هةيةزيَنى كوزدضتاى جؤزةكانى دازضتانى خؤزضم هةيةزيَنى كوزدضتاى يةنديَم خةضوَةتى دازو دةوةنة ضسوغتيةكاى هةيةزيَنى كوزدضتاىأ  -دازة ضسوغتيةكاى
 - 1بةزوو
 - 2داز بةى
 - 3طويَرة
 - 4يةزيَنى كيَويوة
ب -زووةكة ضسوغتية دةوةنيةكانى يةزيَنى كوزدضتاى
 - 1ذاهَة
 - 2غيالى
 - 3بةالهون
 - 4قةزةقاج
تةوةزى يةغتةم كيَػةكانى شةوى شاز هةيةزيَنى كوزدضتاى
تةوةزى نؤيةم :ضامانى ئاذةل
أ  -مانطا
دابةغبوونى جوطسايف ضامانى مانطا5
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 دابةغبوونى مانطا بةثيَى جؤزى بةزيةم دابةغبوونى جوطسايف مانطا هةجيًاىب  -مةز
دابةغبوونى جوطسايف ضامانى مةز دابةغبوونى مةز بةثيَى جؤزى بةزيةم دابةغبوونى جوطسايف مةز هةجيًاىج  -بصى
دابةغبوونى جوطسايف ضامانى بصى دابةغبوونى بصى بةثيَى جؤزى بةزيةم دابةغبوونى جوطسايف بصى هةجيًاىد  -ثةهةوةز
دابةغبوونى جوطسايف ضامانى ثةهةوةز دابةغبوونى ثةهةوةز بةثيَى جؤزى بةزيةم دابةغبوونى جوطسايف ثةهةوةز هةجيًاى
-

زانْنی توًاً بو الّونو گرنگْوکانی بابوتوکو:
ضةزةزاى يةموو ئةمانةى كة ثيَػرت ئاماذةماى ثيَلسد ،يةموو ئةو فاكتةزانةى كازدةكةنة ضةز شياد بوونى ب ةزيةمة كػتوكاهيةكاى اليةنيَلى طسنطى
بايةتةكةية .

 .11ئايانجوکانی کۆرش:
ئاغها كسدنى قوتابيناى بنة زِيبناشو ميتودةكنانى تويَريهنةوةكانى جوطسافيناى كػنتوكاهي و ئاغنهاكسدنياى بنة طسنطنى داى بنة ضناالكى كػنتوكاهي و
وئاغازةشاكسدنياى هةكازيطةزى يةهَبرازدنى غويَهى ط وجناو بؤ بةزووبوومة كػتوكاهيةكاى بةثيَ ي وةزش وجؤزى بةزووبومةكاى ،جطة هةمانة ئاغنها كسدننى
قوتابياى بة يةنديَم خةضوَةتى دازو دةوةنة ضسوغتيةكاى هةيةزيَنى كوزدضتاى و كيَػنةكانى شةوى شاز هةينةزيَنى كوزدضنتاى و ثيَندانى شانينازى طنسنو
دةزبازةى ضامانى ئاذةلَ .
ئةزكةكانى قوتابي :
- 1دةبيَ قوتابياى دةضت بلاب بةخويَهدنةوةى ئةو ضةزضاوانةى كة مامؤضتا ثيَى داوة دةزبازةى وانةكة .
- 2دةبيَ قوتابي يةموو وانةيةن بةغدازى بلاب هةوانةكة وطفتوطؤ بلاب هةضةز بابةتى وانةكة .
- 3دةبيَ تا كؤتايي ضالَ يةموو قوتابيةن زِاثؤزتيَم ئامادةبلاب دةزبازةى بابةتةكة .
- 4ثيَويطتة قوتابي مسيهاز هةضةز بابةتةكة بلاب .
 .13ڕێگوی ًانو ًًتنوًه
مامؤضتا ئةم زيَطايانة بةكازدةييَهيَت :
6
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 - 1بةكازييَهانى داتاغؤ وثاوةزثؤيهت .
- 2بةكازييَهانى تةختة ضثي .
- 3بةكازييَهاى وثيػاى دانى نةخػةى تايبةب بةبابةتةكة .
- 4بةغدازى ثيَلسدنى قوتابياى هةوانةكاى .
 .14ضْطتويی ىوڵطونگانذٌ
 - 1تاقي كسدنةوةى قوتابياى ( )2مانطانة يةزيةكيَم 15منسة)

- 2تاقي كسدنةوةى كويظ وزاثؤزب ومسيهازو بةغداز بووى (10منسة)
 .15دهرئونجايوکانی فێربًٌٌ
قوتابى فري دةبيت كة ضؤى هةزيَطةى بة كازييَهانى ئامساشة ثيَػلةوتووةكاى بةزووبوومة كػتوكاهيةكاى شياد بلسىَ و ئاضتى ئابووزى بووذاندنةوة
بةخؤيةوة ببيهى وة طسنطى ضامانى ئاذةلَ هة بةزشكسدنةوةى ئاضتى داياتى نةتةوة .

 .16نْطتی ضورچاًە
 - 1عهِ احًذ ىارًٌ  ،جغرافْة انسراعة .
 - 2باش فاضم انطعذُ ،دراضة فِ جغرافْة انسراعْة .
 - 3يحًذ خًْص انسًكو  ،انجغرافْا انسراعْة .
 - 4جاضى يحًذ خهف  ،جغرافْة انعراق انطبْعْة ًاالقتصادّة ًانبػرّة .
 - 5يارٌٌّ كهٌضٌٌ ًآخرًٌ ،اإليكانْة انسراعْة فِ انػرق األًضط .
 - 6يخهف غالل يرعِ ًابراىْى يحًذ حطٌٌ ،جغرافْة انسراعة .
 - 7عبذهللا غهع  ،جغرافْة انتربة .
 - 8عهَ يحًذ انًْاح  ،انجغرافْة انسراعْة .
 - 9عبذ انحًْذ احًذ انٌْنص ً ،فقِ غاكر انػًاع  ،يحاصْم حبٌب ًبقٌل .
 .12قصَ عبذانًجْذ انطايرائِ ً عبذ انًخًٌر نجى انرّحانِ  ،جغرافْة االراضِ انجافة .
 - 11غاكر خصباك  ،انعراق انػًانِ .
 - 12خطاب انعانِ  ،جغرافْة انعراق انسراعْة .
ٌّ - 13ضف تٌنِ  ،يعجى انًصطهحات انجغرافْة .
 - 14احًذ طو غياب انجبٌرُ ،تغْر انًناخ ًاثره عهَ إنتاجْة بعض انًحاصْم انسراعْة فِ انعراق

7
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 .17بابوتوکاٌ
ٌەفتە
ٌەفتەی
1

ٌەفتەی
2

بابەت
جوطسافياي
كػتوكالَ

کاژێر 
یەکەم

َاوە 
چهههههًمكّجُگرافیهههههاِ

تنننننةوةزى يةكنننننةم :
رًٌ ڵداوّ
كشهههههههههههههههتُكاڵَسهههههههههههههههً 

ريتاكان
سً 
كشتُكاڵیً 

واَي 
ودي

چًمكّجُگرافیاِكشتُكاڵ
 - 1

دووەم

 - 2ثيَهاضةكانى جوطسافياى كػتوكال
 - 3هيَلؤهَيهةوةكانى جوطسافياى كػتوكاأل

یەکەم

تةوةزى دووةم  :زيَباش(ميتؤدى) هيَلؤهَيهةوة هة جوطسافياى
كػتوكالَ
- 1زيَباشى يةزيَنى .

ٌەفتەی
3

دووەم

 - 2زيَباشى بةزوبومى .
 - 3زيَباشى بهةزةتى .

یەکەم

تةوةزى ضيَيةم:طسنطى كػتوكالَ و طسنطرتيو ئةو فاكتةزة
كازيطةزةكانى ضةز بةزوبومة كػتوكاهَيةكاى

دووەم

أ  -طسنطى كػتوكا َل
ب  -طسنطرتيو ئةو فاكتةزة كازيطةزانةى كةكازدةكةنة ضةز
بةزوبومة كػتوكاهَيةكاى

ٌەفتەی
4

یەکەم

 - 2فاكتةزى مسؤيي

دووه م

 - 3فاكتةزى ئايهى
كانبريتیهلً :


ئابُريً
ري
فاكتً 

- 4
أ ٌ-یسِكار

ٌەفتەی
5

یەکەم

ب  -ضاماى

دووەم

ج  -باشاز
د  -زِيَطا و باى

ٌەفتەی
6

یەکەم

 - 5فاكتةزة زِاميازيةكاى
8

ناًی يايۆضتای
يادطاز خدز زغيد
 4کاتژمێر
2121/11/4
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ٌەفتەی
7

دووەم

كان(بايلۆجیًكان) 

زيىدي 
گیً

ري
فاكتً 

-6

یەکەم

رًٌمّ
وديًكاوّ بً 
تمً 
تايبً 

تةوةزى ضوازةم :

دووەم

كشتُكاڵّ 
مّكشتُكاڵّبً

ودبَُوّبً 
رًٌ

 - 1
پابً
َي 
كاتً 

رًٌمّ
مانبً 


جیاَازِوێُانًٌ
- 2
كشتُكاڵّ 
بً
مّكشتُكاڵّسىُرداري 

بً 
رًٌ
 - 3
بارََدۆخّژيىگً .



ٌەفتەی
8

یەکەم
دووەم

زوديواكرێت.
مً 
رًٌمٍێىّكشتُكاڵّ 
بً 
 - 4
تةوةزى ثيَهجةم  :طسنطرتيو غيَواشةكانى كػتوكالَ
- 1غيَواشى كػتوكاهَى طواضرتاوةكاى (جيَطؤزكيَ)

ٌەفتەی
9

یەکەم

- 2غيَواشى كػتوكاهَى ضسِ

دووەم

- 3غيَواشى كػتوكاهَى تيَلةالَو

یەکەم

تةوةزى غةغةم :بةزوبوومةكانى كػتوكالَ

دووەم

 - 1بةزووبومة دانةويَوَةكاى

ٌەفتەی
11

طةمن
ٌەفتەی
11

یەکەم

ضودةكانى طةمن

دووەم

ميَرووى ضاندنى طةمنمةزجة جوطسافيةكانى ضاندنى طةمن

ٌەفتەی
12

یەکەم

جؤزةكانى طةمن

دووەم

دابةغبوونى جوطسافياى طةمن هةجيًاىدابةغبوونى جوطسافياى طةمن هةعيَساق (يةزيَنى كوزدضتاى)

ٌەفتەی
13

یەکەم

ب  -جؤ

دووەم

ضودةكانى جؤميَرووى ضاندنى جؤ
9
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ٌەفتەی
14

ٌەفتەی
15

یەکەم

-مةزجة جوطسافيةكانى ضاندنى جؤ

دووەم

جؤزةكانى جؤدابةغبوونى جوطسافياى جؤ هةعيَساق (يةزيَنى كوزدضتاى)

یەکەم

ج -بسنج

دووەم

ضودةكانى بسنجميَرووى ضاندنى بسنج

ٌەفتەی
16

ٌەفتەی
17

ٌەفتەی
18

ٌەفتەی
19

یەکەم

-مةزجة جوطسافيةكانى ضاندنى بسنج

دووەم

-جؤزةكانى دابةغبوونى جوطسافياى بسنج هةجيًاى بسنج

یەکەم

 -دابةغبوونى جوطسافياى بسنج هةعيَساق (يةزيَنى كوزدضتاى)

دووەم

د -طةمنةغامى
ضودةكانى طةمنةغامى

یەکەم

-ميَرووى ضاندنى طةمنةغامى

دووەم

مةزجة جوطسافيةكانى ضاندنى طةمنةغامىجؤزةكانى طةمنةغامى

یەکەم

-دابةغبوونى جوطسافياى طةمنةغامى هةجيًاى

دووەم

 دابةغبوونى جوطسافياى طةمنةغامى هةعيَساق (يةزيَنىكوزدضتاى)
 - 2بةزووبومة ثاقوةمةنيةكاى

ٌەفتەی
21

یەکەم
دووەم

ب  -بةزووبومة ثاقوةمةنية شضتانيةكاى
 نيطم-

ٌەفتەی
21

یەکەم
دووەم

بةزووبومة ثاقوةمةنية ياونيةكاى

 ماش-

هؤبية

 - 3 -بةزووبومة زِووةكة زِؤندازةكاى
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ٌەفتەی
22

ٌەفتەی
23

ٌەفتەی
24

ٌەفتەی
25

-

یەکەم

طوهةبةزؤذة

دووەم

 - 4بةزووبومة زوةكة ووزياكةزةوةكاى

یەکەم

-

ضا

دووەم

-

قاوة

-

 - 5بةزووبومة ضةهلدازةكاى

-

ثةموو

یەکەم
دووەم

 - 7بةزووبومة غةكسمةنيةكاى
قاميػى غةكس

یەکەم

 - 8ضةوشة وميوة

دووەم

 مصزةمةنىثستةقال

ٌەفتەی
26

ٌەفتەی
27

یەکەم

هينؤ

دووەم

تةوةزى حةوتةم :دازضتاى
أ -داز

یەکەم

ب  -دةوةى

دووەم

 جؤزةكانى دازضتاىضودةكانى دازة ضسوغتيةكاى

ٌەفتەی
28

یەکەم

 -وةبةزييَهانى دازضتاى

دووەم

(بةزيةمًيَهانى تةختة)
باشزطانى جيًانى تةختة

ٌەفتەی
29

یەکەم

 دازضتانى خؤزضم هةيةزيَنى كوزدضتاىجؤزةكانى دازضتانى خؤزضم هةيةزيَنى كوزدضتاى
يةنديَم خةضوَةتى دازو دةوةنة ضسوغتيةكاى هةيةزيَنى
كوزدضتاى
 - 1بةزوو
 - 2داز بةى
 - 3طويَرة
11

Ministry of Higher Education and Scientific research

 - 4يةزيَنى كيَويوة

دووەم

 ب -زووةكة ضسوغتية دةوةنيةكانى يةزيَنى كوزدضتاى - 1ذاهَة
 - 2غيالى
 - 3بةالهون
 - 4قةزةقاج

ٌەفتەی
 31

یەکەم

تةوةزى يةغتةم:كيَػةكانى شةوى شاز هةيةزيَنى كوزدضتاى

دووەم

تةوةزى نؤيةم :ضامانى ئاذةل
أ  -مانطا
 دابةغبوونى جوطسايف ضامانى مانطا دابةغبوونى مانطا بةثيَى جؤزى بةزيةم دابةغبوونى جوطسايف مانطا هةجيًاىب  -مةز
 دابةغبوونى جوطسايف ضامانى مةز دابةغبوونى مةز بةثيَى جؤزى بةزيةم دابةغبوونى جوطسايف مةز هةجيًاىج  -بص ى
 دابةغبوونى جوطسايف ضامانى بص ى دابةغبوونى مانطا بةثيَى جؤزى بةزيةم دابةغبوونى جوطسايف بص ى هةجيًاىد  -ثةهةو ةز
 دابةغبوونى جوطسايف ضامانى ثةهةوةز دابةغبوونى ثةهةوةز بةثيَى جؤزى بةزيةم -دابةغبوونى جوطسايف ثةهةوةز هةجيًاى

ني ة

 .18بابوتی پراکتیک (ئوگور ىوبێت)
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 .19.تاقْکردنوًەکاٌ
ثسضيازةكاى :
 - 1مةبةضت ضية هةضةملى كػتوكالَ ؟ زِِِوونى بلةزةوة ؟
- 2ميتؤدةكانى زِيَباشى جوطسافياى كػتوكاىل بهووضة ؟
- 3طسنطرتيو ئةو فاكتةزانة بهووضة كاز دةكةنة ضةز بةزووبومى كػتوكاىل ؟
- 4تايبةمتةنديةكانى بةزيةمى كػتوكاىل بهووضة؟
 - 5غيَواشةكانى كػتوكاهي خبة زِوو ؟
- 6دابةش بوونى جوطسافى طةمن هة جيًاندا بهووضة؟
- 7ضوودةكانى يةزيةن هة جؤ و بسنج بهووضة؟
- 8جؤزةكانى دازضتاى برميَسة ؟ باضي يةكيَلياى بلة؟
- 9ضوودى دازضتانة ضسوغتيةكاى بهووضة؟
- 10طسنطى ضامانى ئاذةل وكازيطةزى هةضةز ئاابووزى خبة زِوو ؟
 - 11ثيَهاضةكانى جوطسافياى كػتوكال بلة؟
 - 12خةضوَةتى دازو دةوةنة ضسوغتيةكاى هةيةزيَنى كوزدضتاى برميَسة؟
 - 13هيَلؤهَيهةوةكانى جوطسافياى كػتوكاأل بهووضة؟
 - 14مةزجة جوطسافيةكانى ضاندنى بسنج بهووضة ؟
 - 15مةزجة جوطسافيةكانى ضاندنى طةمنةغامى بهووضة؟
 - 16زووةكة ضسوغتية دةوةنيةكانى يةزيَنى كوزدضتاى بهووضة؟
بارََدۆخّژيىگً؟زِووى بلةزةوة ؟

بً
مّكشتُكاڵّسىُرداري 

بً 
رًٌ
 - 17
- 18بةكوزتى باع هة زيَباشى يةزيَنى هةهيَلؤهيهةوةى جوطسافياى كػتوكاىل بلة؟
 - 19كيَػةكانى شةوى شاز هةيةزيَنى كوزدضتاى خبةزِوو؟
 - 20ئاماذة بة دازضتانى خؤزضم هةيةزيَنى كوزدضتاندا بلة؟
 .تێبْنی تر
نية

 .21پێذاچًٌنوًهی ىاًه ڵ
ئوم کۆرسبووکو دهبێت لوالیون ىاوهڵێکی ئوکادیمیووه سویر بکرێت و ناوهڕۆکی بابوتوکانی کۆرسوکو پو سوند بکات و جوند ووشویوک
بنووسێت لو سور شیاوی ناوهڕۆکی کۆر سوکو و واژووی لو سور بکات.
ىاوهڵ ئوو کو سویو کو زانیاری ىوبێت لو سور کۆرسوکو و دهبیت پلوی زانستی لو مامۆستا کومتر نوبێت.
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