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 صانياسي واوؤطتا:
 

 نــــــاوي واوؤطتا: اساسات امحذ عمي
 ثظجؤسي وسدي واوؤطتا: ويَزووي ئيظالم

 02504000420 ر.ووباين:
 araratahmed@ymail.comئيىيَن: 

 وؤس ياى وارووي واوؤطتا:
 

 صانياسي بةط و بابةت:

 نــــــاوي بةط: ويَزوو
 شاسطتانييةتي ئيظالم ناوي بابةت:

 : ضواسةمثؤهَ
 2رواسةي يةكة: 

 وؤس و وارووي طةسؤك بةط:
 

 صانياسي بةسثشس و جيَطشي دَلهيايي جؤسي بةط:

 م. وغذيذ ذاجى ئةونينــــــاوي جيَطش: د.ئاوانخ امحذ وظتةفانــــــاوي بةسثشس:
 02504544204ر.ووباين: 02504045411ر.ووباين:

 maghdid.amin@soran.edu.iqئيىيَن: amanj.mustafa@soran.edu.iqئيىيَن:
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 ثيَويظتة كوستةيةك بهووطشيَت بؤ:                    

ياتين ئيظالم ثيَهاطةي بابةت: ويَزووي شاسطتانييةتي ئيظالم، باس لةو شاسطتانييةتة دةكات كة لة ئةجناوي 
بؤ ناوضةكاني سؤريةاَلتي ناوةساطت و سؤريةاَلتي نضيك ياتة كاية، ياتين ئايين ئيظالم و دةطةاَلتي ئيظالم 

بؤ ئةم ناوضانة جؤسيَك لة يةك طهوسي دسوطت كشد كة ئةم ناوضة فشاوانةي كةوتة ريَش دةطةاَلتي يةك 
م يةك ثاسضةي واي كشد ضةنذةيا ويمةتي جياجيا طياطةت كة ئةويض بشييت بوو لة ياطاي ئايين ئيظالم، ئة

لة ناوةوةي ئةم طهوسة بزيو، تيَكةالوي دسوطت بيَت لة نيَوانيانذا، ئةم تيَكةالويية بة تيَجةس بوني كات 
 ناونشا بة شاسطتانييةتي ئيظالم.

 
يةبوو لةطةس  طةوسةي ةكيكاسيطةسيكةي لةوة بة دياسدةكةويَت، كة طشيهطي بابةت: ئةم بابةتة طشيهطيية

جيًاى بةطصيت و ناوضةي سؤريةالت بةتايبةتي، شاسطتانييةتي ئيظالم وةكو ييَضيَكي كاسيطةس بة 
دياسكةوتوو تاواوةييةكي صؤس تواني وةكو باال دةطتيَك خؤي بةطةس جيًاى بظةثيَينَ، لة طصت اليةنةكاني 

 يت ناشياو لة جيًاى بةطصيت.رياى، ياطاو سيَظاكاني كاسيطةسي يةبوو بؤ طؤسيين صؤس دابونةس
 

ئاواجني بابةت: ئاشهاكشدني قوتابياى بة ويَزووي شاسطتانيةتي ئيظالم، كاسيطةسي ئيظالم لةطةس ئةو طةه و 
 ويمةتة تاصانةي كة ياتؤنةتة ناوضواسضيَوةي ئايين ثريؤصي ئيظالم.

باطكشدني ئةو ورياتة طةوسةيةي كة ئايين ئيظالم لة داب ونةسيت و ياطا و سيَظا طةثانذي و جيَي ييَصت 
 بؤ ويمةتاني ناو طهوسي ئايين ئظالم. 

ناطانذني طةوسةيي شاسطتانيةتي ئيظالم و كاسيطةسي لةطةس شاسطتانيةتةكاني تشي ضواسدةوسةي خؤي و 
 جيًاى.

                            
 
 
 



 
 

 دابةشكشدني خصتةي بابةتةكة                                          
 .طهوسي دةوَلةتي ئيظالم لة طةسةتاي دسوطتبوني تا كؤتايي ياتين - يةفتةي يةكةم

 .طةسدةوي ثيَغةوبةس )د.خ( و ساشذيو و طةسدةوي ئووةوي -
 خةليفة. - يةفتةي دووةم
 وةصيش. - يةفتةي طيَيةم

  والي. - يةفتةي ضواسةم
 دادوةس. - يةفتةي ثيَهحةم
 وري. - يةفتةي شةشةم
 -ثمة كاسطيَشييةكاني تش: - يةفتةي ذةفتةم

 ئةوانيض بشيتني لة ذةطبة، شوستة، ديواى.
 ذةطبة. - يةفتةي يةشتةم

 شوستة. - يةفتةي نؤيةم
  ديواى. - يةفتةي دةيةم
 .اليةني ئابوسي ناوضة ئيظالوييةكاى - يةفتةي ياصدم

   سي، طشيهطيذاى بة ئابوسي ووالت.ياطاي ئابو - يةفتةي دواصدةم
 خةساد. - يةفتةي طيَضدةم

  جضيية. - يةفتةي ضواسدةم
  دةطكةوت )غهيىة(. - يةفتةي ثاصدةم

 .يفء - يةفتةي شاصدةم
 صةكات. - يةفتةي ذةظذةم
  ظةدةقة. - يةفتةي يةردةم
 عصوس. - يةفتةي نؤصدةم
  كصتوكاهَ. - يةفتةي بيظتةم

  باصسطاني. - يةفتةي بيظت ويةك
 ثيصةطاصي. - يةفتةي بيظت ودوو



 طتكشدني ناوضة خضوةتطوصاسييةكاى.يونةسي بيهاطاصي دسو - يةفتةي بيظت وطىَ
 دسوطتكشدني شاس. - يةفتةي بيظت وضواس
 قوتاخبانة. - يةفتةي بيظت وثيَهخ

  وضطةوت. - يةفتةي بيظت وشةط
 نةخؤشخانة. - يةفتةي بيظت وذةوت
  دسوطتكشدني سِيَطاوباى. - يةفتةي بيظت ويةشت

 كؤوةاليةتي طشيهطيذاى بة خةَلك.اليةني  - يةفتةي بيظت ونؤ

انةي كشدنةوةي شويَين تايبةت بؤ طةسثةسيصيت كشدى لةطةس  ئةو كةط -
 خاوةى ثيَذاويظيت تايبةتني.

 وسؤشهبريي بةسيةوة صانظتييةكاى. كؤسة طفتوطؤكاني صانظيت - يةفتةي طييةم
 
 
 
 
 
 

 طةسضاوةكاى :                                          
 ابو اثري: الكاون يف التاسيخ. -1

 ابو طالم: االوواه. -2

 ابو قتيبة: االواوة واليظاطة. -3

 ابو كجري: البذاية والهًاية. -4

 اجلًصياسي: الوصساء والكتاب. -5

 
 
 
 



 
 تيَبيين : 

 ؤتاي طاهَ دابهشيَت .منوونةي ثشطياس و وةآلم بؤ تاقيكشدنةوةكاني وةسصي وك -

 -ثشطياسي وةسصي:
 // باس لة دةطةالتي وةصيش بكة لةطةسدةوي عةباطي يةكةم؟1ث

 وةاَلم/ بشييت بوو لة ساويَزكشدى و جيَبةجيَكشدني بشياسةكاني خةليفة.
 -// بؤضي شاسي نويَ دسوطتكشا لةطةسدةوي خةليفة عووةسي كوسي خةتاب:2ث

 تيَكةالوي خةَلكي ناوضة تاصةفةحتكشاوةكاى نةبو.وةاَلم/ بؤ ئةوةي طوثا 
                   باس لة كاسيطةسي شاسطتانييةتي ئيظالم بكة لةطةس ويمةتةكاني ريَش دةطةاَلتي دةوَلةتي ئيظالم، لة بواسي يونةسي بيهاطاصي؟             //1ث
                                           منشة(                                                   15)

وةاَلم: يونةسي بيهاطاصي ئيظالوي صؤس بة ئاشكشا بةدياسدةكةويَت لة يونةسي بيهاطاصي وضطةوتةكاني ناو شاسةكاني تاصة 
 دسوطتكشاوةكاى.

                                                                          // ثيَهاطةي ئةوانةي خواسةوةبكة، ئاوارة بة ويَزووي طةسيةَلذانيصاى بكة؟                 2ث
 منشة(15)

 خةليفة.  -1

 وةاَلم: باالداستشيو ثمةي ئيذاسيية لة دةوَلةتي ئيظالم.

 وةصيش.      -2

                                 وةاَلم: دووةم كةطايةتيية لة دةَلةتي ئيظالم، ويَزووي طةسيةَلذاني دةطةسيَتةوة بؤ طةسدةوي عةباطي يةكةم.                         
                                                               // ئاوارة بةسؤَلي كوسد بكة لة بةرداسيكشدى لة شاسطتانييةتي ئيظالم لة بواسي ويَزوو؟               3ث
 منشة(15)

 وةاَلم: كوسد سِؤليَكي دياسي يةية لة شاسطتانيةتي ئيظالم لة بواسي ويَزوو بوني ويَزوو نوس ئني ئةطري باشرتيو بةَلطةية.

بووى كة تواني كؤوةَلطاي ئيظالوي سيَك بيَخيَت لة  // ياطاكاني ئابوسي دةوَلةتي ئيظالم ياطاي نويَ بووى، ئةم ياطايةنة ضي4ث
 منشة(   15اليةني ئابووسي؟                )

                                                             وةاَلم: ضةنذةيا ياطاي نويَ طةسي يةَلذا كة يةنذيَكياى لة قوسئاني ثريؤص نوطشابوو، يةنذيَكي تش لة طونة وةسطريابوى.              

 .بكشيَت (quiz) تاقيكشدنةوةي لةناكاو -
 ثشطياس/ باس لة ويَزووي طةسيةَلذاني ثمةي دادوةس بكة؟

 وةاَلم/ ثمةي دادوةسي بة سةمسي لةطةسدةوي عووةسي كوسي خةتاب طةسي يةَلذا.
بؤ عةسةبي و ( Ali-A-Traditional( بؤ كوسدي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditionalثيَويظتة كؤسس بووك بة فؤنيت ) -

 .( بؤئيهطميضىTimes New Romanبةفؤنيت )


