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   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2014-2015                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: ئازاد هيدايةت دةلؤ
ثسثؤري وردي مامؤستا: جوطرافياو ثلانداناني لاديَ
ذ.موبايل: 07504366570
ئيميَل: azad.zana63@gmahl.Coom
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش:جوطرافيا

ناوي بابةت: جوطرافياي كيشوةرةكان

قؤناغ: يةكةم و دووةم (باركراو)

ذمارةي يةكة: دوو

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:
نــــــاوي جيَطر:

ذ.موبايل:
ذ.موبايل:

ئيميَل:
ئيميَل:



            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
    
ثيَناسةي بابةت:  هةروةكو زانراوة طؤي زةوي سآ بةشي لةئاو و بةشيَكيشي لة وشكاني ثيَكهاتووة ، جا ئةو بةشة ووشكانيةش بةثيَي بارودؤخي هةلَكةوتي كةرتةكان بؤ حةوت كيشوةر دابةش دةبن ، جطة لة كيشوةري جةمسةري باشوور شةشةكةي تريان لة لايةن مرؤظةوة ئاوةدانةو دةستي بةسةردا طيراوةو هةموو جؤرة ضالاكيةكاني تيادا ئةنجام دةدريَت ، بؤية قوتابي لة قؤناغي زانكؤو بةتايبةتي بةشي جوطرافيا ثيَويستة شارةزايي لة بةشيَك لة تايبةتمةنديةكاني ئةم كةرتة ووشكانيانة ض لةرِووي  سروشتي يان  مرؤيي بزانيَت .
  كيشوةر بريتية لة كةرتةيةكي ووشكاني لة هةموو لايةكةوة يان سيَ لاي بة ئاو دةورة دراوةو لة كةرتةكاني تري جودا دةكاتةوة ، دةربارةي ناوةكانيان ئةوةندة زانراوة كةوة طريكةكان لة كؤندا دةرياي ناوةرِاستيان بة ناوةراستي جيهان لة قةلَةم داوةو بة بةشي باكوري ئةوروثا و بةشي باشووري ئةفريقياو بة رِؤذ هةلآتيشي ئاسيا يان ناو ليَناوة ، ئةواني تريش دواتر واتا كيشوةرةكاني هةردوو ئةمريكاي باكوور و باشوور لة سالَي 1492لة لايةن ئةوروثيةكانةوة دؤزرايةوة ، وة بة جيهاني نويَ ناوبانطي دةركرد ، وة كيشوةري ئوسترالياش نويَترينيانة كة لة سةدةي هةظدةهةم و لةسالَي 1788بؤ يةكةمين جار ئةوروثيةكان تيايدا نيشتةجيَ بوونة .
طرينطي بابةت: ئةم بابةتة وةكو ناساندني كيشوةرةكان و بة تايبةتي وشكاني كةهةمووضالاكيةكاني مرؤيي لةرِووي ئابووري و كؤمةلآيةتي و فةرهةنطيةوة تيادا ئةنجام دةدريَت هةروةها دياردة سروشتي و مرؤييةكان هةرسةر رِووي ئةم كيشوةرانة بةدي دةكريَت .
ئامانجي بابةت: ناساندني كيشوةرةكان بة هةنديَك لةدياردة سروشتي و مرؤييةكانةوة ثيَويستة قوتابياني بةشي جوطرافيا بة ووردي شارةزاي بن .                       
         


                       
دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
كيشوةري ئاسيا : شويَن و رِوبةر ، سيفةتة طشتيةكاني ، رِوالَةتي بةرزي و نزمي ، رِووبارةكان 
هةفتةي دووةم
ئاوو هةواو و هةريَمةكاني ئاوو هةوا و رِوةكي سروشتي
هةفتةي سيَيةم
كشتوكالأ ، كشتوكالَي سةرةتايي ، كشتوكالَي بازرطاني ، بةروبومي كشتوكالَي و دابةشبونيان 
هةفتةي ضوارةم
ساماني كانزاو ثيشةسازي و دابةشبونيان 
هةفتةي ثيَنجةم
كيشوةري ئةفريقيا : شويَن و رِوبةر ، سيفةتة طشتيةكاني ، رِوالَةتي بةرزي و نزمي ، رِووبارو دةرياضةكان
هةفتةي شةشةم
ئاوو هةواو و هةريَمةكاني ئاوو هةوا و رِوةكي سروشتي
هةفتةي حةفتةم
كشتوكالأ ، كشتوكالَي سةرةتايي ، كشتوكالَي بازرطاني ، بةروبومي كشتوكالَي و دابةشبونيان
هةفتةي هةشتةم
ساماني كانزاو ثيشةسازي و دابةشبونيان
هةفتةي نؤيةم
كيشوةري ئةوروثا : شويَن و رِوبةر ، سيفةتة طشتيةكاني ، رِوالَةتي بةرزي و نزمي ، رِووبارةكان
هةفتةي دةيةم
ئاوو هةواو و هةريَمةكاني ئاوو هةوا و رِوةكي سروشتي
هةفتةي يازدم
كشتوكالأ ، كشتوكالَي سةرةتايي ، كشتوكالَي بازرطاني ، بةروبومي كشتوكالَي و دابةشبونيان
هةفتةي دوازدةم
ساماني كانزاو ثيشةسازي و دابةشبونيان
هةفتةي سيَزدةم
كيشوةري ئةمريكاي باكور : شويَن و رِوبةر ، سيفةتة طشتيةكاني ، رِوالَةتي بةرزي و نزمي ، رِووبارةكان
هةفتةي ضواردةم
ئاوو هةواو و هةريَمةكاني ئاوو هةوا و رِوةكي سروشتي
هةفتةي ثازدةم
كشتوكالأ ، كشتوكالَي سةرةتايي ، كشتوكالَي بازرطاني ، بةروبومي كشتوكالَي و دابةشبونيان
هةفتةي شازدةم
ساماني كانزاو ثيشةسازي و دابةشبونيان
هةفتةي حةظدةم
كيشوةري ئةمريكاي باشوور : شويَن و رِوبةر ، سيفةتة طشتيةكاني ، رِوالَةتي بةرزي و نزمي ، رِووبارةكان
هةفتةي هةذدةم
ئاوو هةواو و هةريَمةكاني ئاوو هةوا و رِوةكي سروشتي
هةفتةي نؤزدةم
كشتوكالأ ، كشتوكالَي سةرةتايي ، كشتوكالَي بازرطاني ، بةروبومي كشتوكالَي و دابةشبونيان
هةفتةي بيستةم
ساماني كانزاو ثيشةسازي و دابةشبونيان
هةفتةي بيست ويةك
كيشوةري ئوستراليا : شويَن و رِوبةر ، سيفةتة طشتيةكاني ، رِوالَةتي بةرزي و نزمي ، رِووبارةكان
هةفتةي بيست ودوو
ئاوو هةواو و هةريَمةكاني ئاوو هةوا و رِوةكي سروشتي
هةفتةي بيست وسىَ
كشتوكالأ ، كشتوكالَي سةرةتايي ، كشتوكالَي بازرطاني ، بةروبومي كشتوكالَي و دابةشبونيان
هةفتةي بيست وضوار
ساماني كانزاو ثيشةسازي و دابةشبونيان
هةفتةي بيست وثيَنج
كيشوةري جةمسةري باشوور ، شويَن و طرنطيةكةي 
هةفتةي بيست وشةش
ئاوو هةوا ، دؤزينةوةي كيشوةرةكة 
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   - نموونةي ثرسيار بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ .
ث1:بةووردي باسي تايبةتمةنديةكاني كيشوةري ئاسيا بكة ؟
ث2: بؤضي دابارين لة بةشي باشورو باشوري رِؤذهةلآتي كيشوةري ئاسيادا هاوينةية بةلآم لةبةشةكاني 
رِؤذئاواو باشوري رِؤذئاوايدا زستانةية ؟
ث3: بةووردي باسي شويَن و رِووبةري كيشوةري ئةفريقيا بكة ؟
ث4: لةسةر نةخشةي جيهان شويَني (ضياي ئورالأ ، روباري سند، رِوباري براهما بؤترا، خةرةندي ئةفريقيا ،
 ضاندني لؤكة ، كانزاكاني ئاسن) دةستنيشان بكة ؟
ث5: هةريَمةكاني ئاووهةواي كيشوةري ئةمريكاي باكوور بةوردي رِوون بكةرةوة ؟
ث6: باسي ساماني كانزاو دابةشبووني جوطرافيايي لة كيشوةري ئةمريكاي باشوردا بكة ؟
ث7: بؤضي زؤريَك لة جوطرافي ناسةكان ضياي ئورالَ بةبةربةستي سروشتي دانانيَن لةنيَوان هةردوو 
كيشوةري ئاسيا و ئةوروثادا ؟
ث8: بؤضي باران لة بةشةكاني باكوروناوةرِاستي كيشوةري ئاسيادا ناباريَت لة هيض وةرزيَكدا ؟
ث9: باسي كشتوكالأ بة شيَوةيةكي طشتي لة كيشوةري ئوستراليادا بكة ؟
ث10: بةويَنة زنجيرةضيايةكان لة دورطةكاني (كةناري )رِؤذئاواي ئةفريقيا تاكو ولآتي ذاثؤن لة 
رِؤذهةلآتي ئاسيا لةسةر نةخشة دةستنيشان بكة ؟


