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 كانبابةتة هةفتةكان
 كازامة ضية.  هةفتةي  يةكةم

 :جؤزةكاني كازامة- 

  كازامة بةبيَ تؤث  -0

 كازامة بة تؤث. -4
 كازامة بةبيَ تؤث وةك : دووةم  هةفتةي

 زاكسدن و ضؤنيةتي طؤزيين ئازاضتة. ( أ

 .شيكسدنةوةى كازامةكة 

 .ضؤنيةتي ئةجنام داني 

 .ضوودةكاني 

 .شيانةكاني ئةطةز بةشيَوةى هةلة بكسيَت 

 
 

 خؤبةزشكسدنةوة )باشدان بؤ ضةزةوة(. ( ب يَيةمض هةفتةي

 .ضؤنيةتي ئةجنام داني 

 .جؤزةكاني باشدان بؤ ضةزةوة 

 .ضوودةكاني 

 .شيانةكاني ئةطةز بةشيَوةى هةلة بكسيَت 

 
 
 ضوازةم هةفتةي

            
 ج( فيَل كسدن.    

 .ضؤنيةتي ئةجنام داني 

 .ضوودةكاني 

 .شيانةكاني ئةطةز بةشيَوةى هةلة بكسيَت 

 



 كازامة بة تؤث ثيَهحةم هةفتةي
 ثاس دان , جؤزةكاني 

 ثاس دان بةناوةوةى ثيَ. -0
 ثاس دان بة زووي ثيَصةوةى ثيَ. -4 شةشةم هةفتةي
 ثاس دان بة زووي ناوةوةي ثيَصةوةى ثيَ.  -3 هةفتةم هةفتةي

 ثاس دان بة زووى دةزةوةى ثيَصةوةى ثيَ. -2 هةفتةي هةشتةم
  -كازامة بة تؤث وةك : هةفتةي نؤيةم

 كؤنرتول كسدني تؤث بة 

 هةزدوو ثيَ. -

 هةزدوو زان . -

 ضةز. -
 تاقى كسدنةوةى تيوزي و ثساكتيكي. هةفتةي دةيةم 

 -كازامة بة تؤث وةك: هةفتةي ياشدةم 
 .وةزطستين تؤث 

 وةزطستين تؤث بةناوةوةي ثيَ. -
 وةزطستين تؤث بة زووي ثيَصةوةى ثيَ. - هةفتةي دواشدةم 

 وةزطستين تؤث بة ذيَسةوةى ثيَ. - ي ضيَصدةم هةفتة

 وةزطستين تؤث بة زان. -
 وةزطستين تؤث بة ضيهط. - هةفتةي ضوازدةم 

 وةزطستين تؤث بة ضةز. -
 

 هةفتةي ثاشدةم 

 
 كازامةي زؤيصنت بة تؤث.

 .ئاماجنة ضةزةكيةكاني زؤيصنت بة تؤث 

 :جؤزةكاني زؤيصنت بة تؤث وةك- 

 ثيَ.زؤيصنت بة تؤث بةزووي ناوةوةى  -
زؤيصنت بة تؤث بةزووي ثيَصةوةى دةزةوةى  - هةفتةي شاشدةم 

 ثيَ.
 زؤيصنت بة تؤث بةزووى ثيَصةوةى ثيَ. - هةفتةي هةظدةم 
 كازامةي ليَداني تؤث بؤ طؤل. هةفتةي هةذدةم 

 ليَداني تؤث بؤ طؤل بةزووي ناوةوةى ثيَ. -

ليَداني تؤث بؤ طؤل بةزووي ناوةوةى  -
 ثيَصةوةى ثيَ



ليَداني تؤث بؤ طؤل بةزووي دةزةوةى  - دةم هةفتةي نؤش
 ثيَصةوةى ثيَ.

 ليَداني تؤث بؤ طؤل بة ثيَصةوةى ثيَ. - هةفتةي بيطتةم 

 ليَداني تؤث بؤ طؤل بة ضةز. -
هةفتةي بيطت و 

 يةكةم 

 تاقى كسدنةوةى تيوزي و ثساكتيكي.

هةفتةي بيطت و 
 دووةم 

 كازامةى هةلداني ال.
 ضؤنيةتي جيَ بةجيَ كسدني .

 

 


