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   ێىاضەی بابەت:پ

رواضی بەغێکی زماوەواوییە گروگی بە ڕاڤەکردن و پەضەوکردوی ئەو جیاوازییاوە دەدات کە زا        

ىە زارەکاوی زماوێک بەدی دەکرێه، گروگی بە الیەوی جىگرافی و کۆمەاڵیەتی دەدا و ىەو 

چىارچێىەیە بە دوای بىەما ً بىچیىەی دروضتبىوی جیاوازی ىە وێىان غێىازی ئاخاوتىی ئاخێىەراوی 

 دەدات.  زماوێک

وەکى زاوطتێکی  زارواضی وەکى زۆربەی ىقەکاوی دیکە زماوەواوی، پاظ ئەوەی زماوەواوی        

ىە کۆتایی ضەدەی ضەربەخۆ و جیا ىە زاوطتەکاوی دیکە ڕێچکەی خۆی گرت، ئەً ىقەی زماوەواوی 

  ضەرەتای ضەدەی بیطتەً ضەریهەڵذا و بەڕەو پێػچىو. وۆزدەیەً و

         
 بابەت:گروگی 

 یانئاخێىەراوی ىە خۆ ڕابردوویزارەکاوی هەر زماوێک گەوجیىەیەکی پر بایەخه کە کەىتىور و   

بۆیە پێىیطتە بە بایەخەوە ضەیر بکرێه و پػت گىێ وەخرێه. ىە ڕووی زماوییەوە بە   گرتىوە،

غێىە ئاخاوتىە یارمەتی زارەکاوەوە دەتىاویه ىە بىج و بىەمای زماوی کىردی بگەن و بە تىێژیىەوە ىە 

جیاوازەکاوی واو زمان پەیىەوذی وێىاویان بذۆزیىەوە و ضىىری بەکارهێىاویان دەضتىیػان بکرێ.ىە 

رێ کە ىە ضىىرێکی دیاریکراو بەدی دەکرێه و گروگی بە ئەو جیاوازییە زماوییاوە دەدالیەکی تر 

  هۆکارەکاوی دروضتبىوی ئەً جیاوازییاوە ڕوون دەکرێ.

 

 

 

                  بابەت:ئامانجی 
 ئاغىابىووی قىتابیان ىەگەڵ ئەً ىقەی زماوەواوی. یەکەم:

 ئاغىابىووی قىتابیان ىەگەڵ جۆراوجۆری زماوی و جۆرە جیاوازەکاوی زار ىە زماوذا. دووەم:

 ئاغىابىووی قىتابیان ىەگەڵ بىەماکان و غێىازە زاوطتیەکاوی تىێژیىەوە ىە زارەکان. سێیەم:

زماوەواوییە کە ىە زماوی کىردیذا، کارێکی ئەوتۆی ىەضەر  ىقاوەیزارواضی یەکێ ىەو  چوارەم:

وەکراوە، بۆیە پێىیطتە قىتابییەکان بۆ ئەوە ئامادە بکرێه کە ىەو بىارەدا تىێژیىەوەی زاوطتی ئەوجاً 

 بذەن.

 

 



 

 دابەغکردوی خػتەی بابەتەکە

 
 بابەت 

 زمان یذابىووەیپ و زمان هەفتەی یەکەً

 یماوەمارۆه و زماوذا ەى انۆڕگ هەفتەی دووەً

 مانییەمەرەد ەمارۆه( أ هەفتەی ضێیەً

 ػىوێپ ەیواو یوامەردەب هەفتەی چىارەً

 مانییەمەواو ەمارۆه( ب هەفتەی پێىجەً

 زار ەیىاضێپ و ملەچ هەفتەی غەغەً

 یزارواض ەیىاضێپ و ملەچ هەفتەی حەفتەً

 زماوذا ەى زار یبىوو ذاەیپ هەفتەی هەغتەً

 ەوەنردویتاق هەفتەی وۆیەً

 زار و زمان هەفتەی دەیەً

 مانەزار ىانێو یضىىر ەیوەامردویج یماماوەبى هەفتەی یازدەیەً

 زار ەیوەوبىوواڵب یماوەىێغ هەفتەی دوازدەیەً

  یجىگراف یزار هەفتەی ضێسدەیەً

 ػىوێپ ەیواو یوامەردەب هەفتەی چىاردەیەً

  یتیەەاڵمۆم یزار هەفتەی پازدەیەً

 ػىوێپ ەیواو یوامەردەب هەفتەی غازدەیەً

 یزارواض ەى داتا یمردوۆم و ەوەىیژێتى یوجامذاوەئ یماوەىازێغ هەفتەی حەڤذەیەً

 ػىوێپ ەیواو یوامەردەب هەفتەی هەژدەیەً

 ەوەنردویتاق هەفتەی وۆزدەیەً

 مانییەمىرد ەزار هەفتەی بیطتەً

 دراون وجاًەئ یمىرد یزماو یماوەزار ۆب ەم ەیغنردواوەداب وەى لێوذەه هەفتەی بیطت و یەکەً

 ػىوێپ ەیواو یوامەردەب هەفتەی بیطت و دووەً

 ەوەنردویتاق هەفتەی بیطت و ضێیەً

 ۆگفتىگ هەفتەی بیطت و چىارەً

 
 
 



 
 ضەرچاوەکان:

 بە زماوی کىردی:

چاپخاوەی خاوی دهۆك، ضاڵی : ل، دەزگای مىمریاوی، ێپ.ی.د. رفیق غىاوی، زماوەواوی / مۆمەڵە وتار -0

 ز.9٠٠٦

، چەوذ بابەتێنی زمان و ڕێسماوی مىردی، دەزگای مىمریاوی، چاپخاوەی وەزارەتی  ------------------ -4

 ز.9٠٠2پەروەردە، چاپخاوەی خاوی دهۆك، ضاڵی: 
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ىێنۆڵیىەوە زماوەواوییەمان، دەزگای مىمریاوی، چاپخاوەی ڕۆژهەاڵت، هەوىێر،  ، ----------------------- -2

 ز.9٠2٠

ەوىێر، چاپی دووەً پ.د. وریا عمر امیه، ئاضۆیەمی تری زماوەواوی، بەرگی یەمەً، دەزگای ئاراش، ه -6

 ز.9٠٠٦ضاڵی 

 

 بە زماوی فارضی: 

 (.ز2٦٦٤)2٠٤٧ تهران ،یذریح هیوطر ەترجم ،(یزباوػىاخت یبررض لی) زبان ەب یوگاه ىه،ی جىرج -2

 (.ز9٠٠٤) 2٠٥1 اوه، چاپ تهران، ار،یماز اوتػارات ،یغىاض عیگى بر یمذ آدر ،یریغ امبر یعي -9

 
 تيَبيين : 

دیارینراودا ىە پۆه ئامادە بێت و ڕێگا وادرێت بە هاتىە ژوورەوەی قىتابیان بۆ واو هۆڵی پێىیطتە قىتابی ىە ماتی  -2

 خىێىذن ىە دوای مامۆضتا.

 ( بنات. salientدەوگ) پێىیطتە قىتابی ىە پۆىذا یان مۆبایيەمەی دابخات یا خىد بێ -9
( 2٠( ومرەیە و دە)2٠ىەضەر دە) جار تاقینروەوە دەمرێت، هەر تاقینردوەوەی  خىێىذوذا ضێ یىەماوەی مۆرض -٠

 (دەبێت.quizومرەی تریع ىەضەر چاالمی قىتابی ىە پۆىذا و تاقینردوەوەی ىەواماو )

قىتابیان ىە ڕێگەی ڕێنخەری مۆرش دەضتىیػاوی ڕێنەوتی تاقینردوەوە دەمەن پاظ جێگیربىووی ڕێنەوتی  -٧

 تاقینردوەوە، تاقینردوەوە دواواخرێت.

 تاقینردوەوە ئیجبارییە . هاتىی قىتابیان بۆ -٤

بۆ ئەً مەبەضتە   مۆىەتذان بە وەهاتىی قىتابی ىە دەضەالتی مامۆضتا وییە، بۆیە داوا ىە قىتابیە بەڕێسەمان دەمرێ -1

 ضەرداوی مامۆضتای بابەت وەمەن.


