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 ثيَهاضةي بابةت:

قيَكي ضةزةكيية لة لقةكاني جوطسافياي ئابووزى و بابةتةكاني خؤي لة جوطسافياي كصتوكاأل ل 
كصتوكاألء ميتؤدةكاني ليَكؤليهةوةط لة جوطسافيا وةزدةطسيَت, بةمةط جوطسافياي كصتوكاأل 

ياوكات جياواشيية بةشيَوةيةكي طصيت لة ضاآلكيية كصتوكاَلييةكاى دةكؤَليَتةوة لةناوضة جياجياكاى و 
 بةزباسء تويَريهةوة. كصتوكاأل دةخاتة شويَهجيَييةكاني
 طسيهطي بابةت:

يةموو تويَرةزةواني بوازى جوطسافياي كصتوكاأل كؤدةنطو لةضةز ئةوةي كصتوكاأل بهضيهةيةكي  
ضةزةكيية بؤ دزوضت كسدني شازضتانييةت, ئةوة لةكاتيَكداية تا ئيَطتا لةضةز ئاضيت جيًاى ثيصةى 

ازى لةخؤى كؤكسدؤتةوة. لةاليةكي تسيصةوة ثيصةى كصتوكال كصتوكاأل شؤزتسيو زيَرةى ييَصى ك
ئةوةى بةزوبوومة كصتوكاَليةكاى ماددةى ضةزةتايي  دابيهكةزى ضةزةكيية بؤ خؤزاكي مسؤظء ويَساى

بؤشؤزبةى ثيصةضاشييةكاى دابني دةكةى و بةبآ بووني بةزيةمة كصتوكالييةكاى ضاآلكييةكاني كةزتي 
 ثيصةضاشيض ئةضتةم دةبيَت.

 اماجني بابةت : ئ
ئةم بابةتة ئاشهاكسدني قوتابييانة بة جوطسافياي كصتوكاأل وةك لقيَكي طسنطي بوازى ئامانج لة خويَهدني 

جوطسافياي ئابووزى كة ثيَطةيةكي طسنطي ضياضةتي والتاني داطري كسدووة لةزؤذطازى ئةمسؤماندا, 
ةزى زاضتةوخؤ و نازاضتةوخؤياى يةية ياوكات ئاشها كسدني قوتابياى بةويؤكازة جوطسافيانةى كازيط

لةضةز كصتوكاأل و ويَساي بةخصيين شانيازى لةضةز جؤزةكاني بةزيةمة كصتوكاليةكاىء ثؤليَهكسدني 
بةزوبوومة كصتوكاليةكاى لةضةز ضةنديو بهضيهةو شيَواشةكاني ثالى داناىء طةشةثيَداني كةزتي كصتوكاىل 

 بةشيَوةيةكي طصيت .
 
 
                              

 
  



        بابةتةكةخصتةي دابةشكسدني                                    
 ثيَناشةو ضةمكي جوطرافياي كشتوكاأل يةفتةي يةكةم

 ثةيوةندي بة زانصتةكاني ترةوةجوطرافياي كشتوكاألء  شةرهةلَدانء طةشةشةندني يةفتةي دووةم

ةجوطرافياي كشتوكاأل)ميتؤدى هةريَنيء ميتؤدى ل ميتؤدةكاني ليَكؤلينةوة يةفتةي ضيَيةم
 ئصولي((

( موضوعيبابةتي )ميتؤدى فرماني)وةزيفي( و ميتؤدى  يةفتةي ضوازةم  

 هةندآ شيَوازى ثيَوانةى ضةندييةتي لةبوارى جوطرافياي كشتوكاأل  يةفتةي ثيَهجةم

 ئةوهؤكارانةى كاردةكةنة شةر جوطرافياي كشتوكاأل يةفتةي شةشةم

 رةشروشتيةكان , خاك , بةرزى نسمي()هؤكا

 ثمةى طةرمي , دابارين  يةفتةي حةفتةم

 تيشكي خؤر , با يةفتةي يةشتةم

 هؤكارة مرؤييةكان ) هؤكارى ئابوورى( دةشيت كار يةفتةي نؤيةم

(والتشويق النقلشةرماية , وةبازارخصنت ) يةفتةي دةيةم  

 ضوونةوةو تاقي كردنةوةهؤكارة كؤمةاليةتييةكان + ثيَدا يةفتةي ياشدم

 هؤكارة شياشيةكان يةفتةي دواشدةم

 هؤكارى ثيَشكةوتين زانصت و تةكنةلؤذيا يةفتةي ضيَصدةم

 ( ثيَناشةو ضةمكي تةرزى كشتوكالَيكشتوكال)تةرزةكاني  يةفتةي ضوازدةم

(كثيفة(+ تةرزى كشتوكالي ضرِ )متنقلتةرزى كشتوكاىل جيَطؤر) يةفتةي ثاشدةم  

(خمتلطتةرزى كشتوكاىل تيَكةأل) ( +واسعفراوان) تةرزى كشتوكاىل اشدةميةفتةي ش  

( متخصصتايبةت ) تةرزى كشتوكاىل يةفتةي حةظدةم  

 ثؤلينكردني بةروبوومة كشتوكالَييةكان  يةفتةي يةذدةم



( العائلةثؤليَين بةروبوومةكان لةشةر بنضينةي خيَسانيان ) يةفتةي نؤشدةم  

  (احلياتية الدورةخولي مانةوة) لةشةر بنضينةيثؤليَين بةروبوومةكان 

(النمو فصلثؤليَين بةروبوومةكان لةشةر بنضينةي وةرزى طةشةشةندن ) يةفتةي بيطتةم  

(+ االقتصادية االهميةثؤليَين بةروبوومةكان لةشةر بنضينةي طرنطي ئابووريان ) يةفتةي بيطت ويةك
 ثيَداضوونةوةو تاقيكردنةوة

 لةوةراندنء بةخيَوكردني ئاذةأل يةفتةي بيطت ودوو

 طةشةشةندني ثيشةى بةخيَوكردني ئاذةأل يةفتةي بيطت وضىَ

 بةروبوومة ئاذةلَييةكان يةفتةي بيطت وضواز

 كشتوكاألء شاماني ئاذةلَي لةهةريَني كوردشتان يةفتةي بيطت وثيَهج

 ردشتانتةواوكةرى كشتوكاألء شاماني ئاذةلَي لةهةريَني كو يةفتةي بيطت وشةط

 دةرامةتة دارشتانييةكان يةفتةي بيطت وحةوت

 كشتوكاأل ء كاريطةريةتي لةشةر كيَشةى ئاشايشي خؤراك  يةفتةي بيطت ويةشت

 ثالن داناني كشتوكالَي, ضةمك و ئاماجنةكاني يةفتةي بيطت ونؤ

 شيَوازةكاني طةشةثيَداني كشتوكالَي يةفتةي ضييةم
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 تيَبيين :  

بؤ  منسةى 07تاقيكسدنةوةي وةزشي ئةجنام دةدزيَت و بؤ يةز تاقيكسدنةوةيةك  2لةم بابةتةدا  -0
 6كة  (quiz) يةذماز دةكسيَت لةطةأل ضةند تاقيكسدنةوةيةكي لةناكاوى قوتابياى بةشيَوةي

 .منسةى بؤ يةذماز دةكسيَت
ثيَويطتدا تاقيكسدنةوةي ضيَيةم ئةجنام دةدزيَت و لةطةأل بووني كات و لةحالةتي  -2

 دةكسيَت. 5تاقيكسدنةوةكاني تس كؤدةكسيَتةوةو دابةشي 

خولةك تةزخاى دةكسيَت بؤ زوونكسدنةوةي ثسضيازو وةآلمي  01كةى لةيةز وانةيةكدا نصي -5
 تايبةت بةبابةتةكةو و ثسضيهةوةي يةندآ بابةتي خويَهدزاوى وانةكاني ثيَصوو.

بةييض جؤزيَك مؤلةت وةزطستو لة تاقيكسدنةوةدا نية تةنًا لةحالةتي بووني دؤخيَكي دذوازو  -4
ةثيَي زاثؤزتي ثصيصك و بةثيَي زيَهناييةكاني نةخواشزاو لةناو خيَصاى ياى نةخؤشي ئةمةط ب

 فاكةَليت دةبيَت.

لةم بابةتةدا يةوَلدةدزيَت طةشتيَكي شانطيت بؤ قوتابياى ئةجنام بدزيَت و قوتابي دواى  -3
انةوةي لةطةشتةكة زادةضجيَسدزيَت بة ئامادةكسدني زاثؤزتيَكي تيَسو تةضةل لةضةز طةزِ

  طةشتةكة.
 
 
 
 


