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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   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
زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا:روناك حميدعثمان
ثسثؤري وردي مامؤستا دةروونزانى ثةروةردةيى
ذ.موبايل:07507472504
ئيميَل:runak_2255@yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش:دةروونزانى

ناوي بابةت:دةروونزانى زمانةوانى

قؤناغ:سيَيةم

ذمارةي يةكة:3

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:روناك حميدعثمان
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ذ.موبايل:07501118909

ئيميَل: runak.us man@Soran.edu.iq
ئيميَل:karwan.kakama@Soran.ed.i.



                            

                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
           
ثيَناسةي بابةت: زمان لةطرنطترين بابةتةكانةوةكةزانايان وتويَذةرانى زمان بايةخيَكى زوَريان ثيَداوةهةر زمان لةنةوةيةكةوة بوَنةوةيةكى ترجياوازةوكةكلتورشارستانيةكان ثةيوةندية كوَمةلايةتيةكان دةطوازريَتةوةوزمان ثالَنةرةوسةرجاوةيةكى طرينطةبوَتويَذينةوة.

طرينطي بابةت:ئاشنابوونى قوتابى دةربارةى ئةم بابةتة خويَندنةوةى كيروكرفتةكانى وجارةسةركردنى بةشيَوةيةكى دةروونى وجونيةتى دياريكردنى ئةومندالانةى كة كةم وكرتيان هة ية لةرووى زمانةوانى.

ئامانجي بابةت: ئاشنابوونى قوتابى دةربارةى ئةم بابةتة خويَندنةوةى كيروكرفتةكانى وجارةسةركردنى بةشيَوةيةكى دةروونى وجونيةتى دياريكردنى ئةومندالانةى كة كةم وكرتيان هة ية لةرووى زمانةوانى.

                           













                      
	
                                 




  دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
ثيَناسةى زمان و زمان وجةمك
هةفتةي دووةم
ئةرك وفرمانةسةرةكيةكانى زمان
هةفتةي سيَيةم
ثةيوةندى نيَوان زمان وبير
هةفتةي ضوارةم
ئاذةلَ وزمان
هةفتةي ثيَنجةم
بنةما هةستيةكانى زمان
هةفتةي شةشةم
طةشةكردنى زمان:- ئةوهوَكارانةى كارلةطةشةكردنى زمان دةكةن:
هةفتةي حةفتةم
فيَربوونى زمان لةلاى مندالَى  شيرة خوَرةوة
هةفتةي هةشتةم
ضوَنيةتى طةشةكردنى زمانى مندالَ  بنةما فسيوَلوَذيةكانى زمان
هةفتةي نؤيةم
وةرطرتن وفيَربوونى زمان وتيوَرةكانى فيَربوونى زمان
1-تيوَرةبايوَلوذيةكان
2-تيوَرى فيَربوون
3-تيوَرى لاسايكردنةوة(التقليد)
4-تيوَرى زانينى (النظريةالمعرفية)
هةفتةي دةيةم
هةنطاوةكانى فيَربوونى زمان
ضى طةشةى زمانى مندالَ دوادةخات؟
1-ثةلةكردنى دايك وباوك
2-ئاخاوتن بةدووزمان
3-هةذارى ذينطةى مندالَ

هةفتةي يازدم
قوَناغةكانى طةشةكردنى زمان
1-قوَناغى هاوار كردن
2-قوَناغى طرِوطالَ
3-قوَناغي لاسايكردنةوة
4-قوَناغى ماناو واتا ثيَدان


هةفتةي دوازدةم
دةولَةمةندى وهةذارى زمانى مندالَ
1-تةمةن  2- تةندروستى 3- توخم 4- زيرةكى  5- ذينطةى كوَمةلاَيةتى ورِوَشنبيرى

هةفتةي سيَزدةم
زمانى مندالَ لةنيَوان خوَيةتى وكوَمةلاَيةتى
مندالَ ضوَن دةبيَت بةبوونةوةريَكى كوَمةلاَيةتى؟
هةفتةي ضواردةم
بايةخى كوَمةلاَيةتى وزمان وثةيوةندى بةبيركردنةوة

هةفتةي ثازدةم
رِوَلَى دايك لةثةرةثيَدانى زمانى مندالَ

هةفتةي شازدةم
مندالَى طويَ طران وثةيوةندى لةطةلَ خيَزان
رِاسثاردة رِةفتاريةكان بوَدايكان وباوكان 

هةفتةي حةظدةم
ثوَلين كردنى شلةذانى زمان و قسةكردن
ثوَلين كردنى شلةذانى قسةكردن لةسةر بنةماى هةلسوكةوت

هةفتةي هةذدةم
شلةذانى قسةكردن
1-التأتأةواللجلةوجوَرةكانى وهوَكارةكانى وروَلى خيَزان 
2- ثةلةكردن لةقسةكردن
3-جياوازى نيَوان تأتأةوثةلةكردن

هةفتةي نؤزدةم
ألافيزيا(احتباس الكلام)Aphasia
 جوَرةكانى ألافيزيا:-
1-الافيزيا التعبيرية2-الافيزياالاستقبالية3- الافيزياتسميةالاشياء4-الافيزياالكلية
دياركردنى الافيزيا وجونيةتى ضارةسةركردنى.

هةفتةي بيستةم
هوَكارةكانى شلةذانى زمان وقسةكردن

1-هوَكارى ذينطةيى  2-هوَكارى هةلضونى   3-هوَكارى جةستةيى   4-هوَكارى دةروونى

هةفتةي بيست ويةك
ديارى كردنى (تشخيص) شلةذانى زمان وقسةكردن
ديارى كردنى (تشخيص) شلةذانى دةنط 
هةفتةي بيست ودوو
ضارةسةركردنى شلةذانى زمان وقسةكردن
	 ضارةسةركردنى شلةذانى زمان
	ضارةسةركردنى شلةذانى دةنط


هةفتةي بيست وسىَ
شيَوازةكانى ضارةسةركردنى زمان وقسةكردن

1-النمذجة 2-التشكيل 3- التعزيزالايجابى 

هةفتةي بيست وضوار
4-الابعادالمؤقت 5-تكلفةالاستجابة  6-الاطفاء

هةفتةي بيست وثيَنج
رينمايكردن
رينمايكردن هونةرةو زانستة
ئامانجى ريَنمايكردن لةشلةذانى زمان وقسةكردن

هةفتةي بيست وشةش
ثةيوةندى نيَوان ريَنمايكردن وشلةذانى زمان وقسةكردن
ئةوطوَراوانةى كاريطةرة لةسةر ثةيوةندى ريَنمايكردن

هةفتةي بيست وحةوت
تيَورةكانى ريَنمايكردن
1-ريَنمايكردنى زانينى
2-ريَنمايكردنى عاتفى ةعقلانى
هةفتةي بيست وهةشت
-رينمايكردنى بةكويَرةى تيَورةكانى دةروونى
4-رينمايكردن لةلايةن روجرز

هةفتةي بيست ونؤ
ريَنمايكردن بةطويَرةى تيَورى جشتالتيةكان

هةفتةي سييةم
ريَنمايكردن بةطويَرةى تيَورى واقعي




                                          سةرضاوةكان :
1-بدرى,أحمد ,1985,نةهيَنى وكةم وكورتيةكانى زمانةوانى,قاهيرة,ضاثى مدةنى. 
2-,محةمةد ,عودةئةلَريماوى/ئارى عوسمان خةيات, 2011,لةدةروونزانى مندالَدا /ضاثى دووهةم/خانةى زانستى.
3-  شريف ,كريم قةرةجةتانى ,سايكوَلوَذياى مندال,2009,ضاثخانةى زانكوَى سةلاَحةددين , هةوليَر.
4-قحطان ,أحمدالظاهر,2010 , شلَةذانى زمان وقسةكردن, عمان.







وةلاَمى ئةم ثرسيارانةى خوارةوةبدةرةوة:-
ث1/  ئةم بوَشاييانةى خوارةوةثرِبكةرةوة:- (   12)  نمرة
1-قوَناغى رستةي تةواولةتةمةنى..............سالَى مندالَ دةردةكةويَت.
2-لةنووسينةكانى ديانةتى(مةسيحى)ئاماذةبةوةدةكريَت كةزمان......................
3-مندالَ لةتةمةنى(9)مانطى دافيَرى ووشةى داية,دادةدةبيَت وةك.............
4-بةبيروراى (جان بياجية)فيَربوونى زمان ثرِوَسةيةكى...............
5-(براول,فريزةر)قوَناغةكانى طةشةكردنى زمانى مندالَ ناوة بةقوَناغى.............
6-توَذينةوةكان جةخت لةسةرئةوةدةكةنةوةكةطةشةكردنى زمانى مندالَ بةندةلةسةردوومةرجى بنةرةتى.....................
...........................................................................................................................
ث2 /  بيروراى ئةم زانايانةجى يةدةربارةى فيَربوونى زمان لاى مندالاََن:-(  12 )  نمرة
أ-لينبرط              ب-ضوَمسكى
...........................................................................................................................
ث3 /ئةوهوَكارانة جى يةكةكارلةطةشةكردن وثاراوى ودةولَمةندى زمانى مندال دةكةن,بذميَرةوباسيان بكة.    (   12)  نمرة
..........................................................................................................................
ث4 / زمان لةرِوانطةى (سوَسيوَر)بريتى ية لةج؟    (   12)  نمرة
.......................................................................................................................
ث5/ لايةنطرانى تيوَرى بايلوَذيةكان ضةندين بةلَطةدةهيَننةوة بوَسةلَماندنى ئةوةى كةبةثلةى يةكةم بوَماوةورِةمةكةكان
 بةرثرسيارن لةفيَربوونى زمان,4بةلَطةلةم بةلَطانة بذميَرة.        (   12)  نمرة

تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.

	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .
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                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا:روناك حميدعثمان
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نــــــاوي بةش:دةروونزانى

ناوي بابةت:فلسفة

قؤناغ:دووةم

ذمارةي يةكة:2

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:روناك حميدعثمان
نــــــاوي جيَطر:كاروان كاكةمةد
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ئيميَل:runak.us man@Soran.edu.iq
ئيميَل: karwan.kakama@Soran.ed.i.



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
           

          
ثيَناسةي بابةت:-. مرؤظ هةر لةو كاتةوةى لةسةر رووى زةوى دروست بووةو هؤشيارى دةربارةى خؤى ثةيدا كردووة، هةولَيداوة ثةيوةندى بطريَت لةطةلَ ئةو ذينطةيةى لة دةورووبةرى بووة، لة ميانةى هةولَدان بؤ تيَبينيكردنى سروشت و ناسينى نهيَنييةكانى و ئةو هيَزانةى بةسةر دياردةكانيةوة بالاَدةستن، ولةم هةولَدانةشيدا ضةندين جؤرى جياوازى لة بيركردنةوة، كة لةطةلَ ئاستى هؤشياريةكةيدا طونجاوة بةكار هيَناوة
طرينطي بابةت:-ئاشنابوون بةذيانى فيلةسوفةكان كةزوردةستيَكى بالايان هةية بوطةشةثيَدانى فةلسةفة
    وسوودوةرطرتن لةبيروبوجونى ئةم فيلةسوفانة بوثيَشكةوتنمان لةذيانى داهاتوو.
ئامانجي بابةت :-ئاشنابوون بةذيانى فيلةسوفةكان كةزوردةستيَكى بالايان هةية بوطةشةثيَدانى فةلسةفة
    وسوودوةرطرتن لةبيروبوجونى ئةم فيلةسوفانة بوثيَشكةوتنمان لةذيانى داهاتوو













                                           دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
ثيَشةكيةك لةسةر ضةمكى فةلسةفة و ميَذووى طةشةسةندنى
بيركردنةوةى ئةفسانةيى – خورافى
	بيركردنةوةى ئاينى
	بيركردنةوةى فةلسةفى
	بيركردنةوةى زانستى

هةفتةي دووةم
جيابوونةوةى ئةم زانستانة بايةخدانةكانى فةلسةفة بة شيَوةيةكى سةرةكى لةسةر ئةم باسانةى خوارةوة، دةستنيشانبوو:-
	باسى بوون – Ontology – ئةنتؤلؤذيا
	باسى زانين- Epistemology- ئةثستمؤلؤذيا
	باسى بةهاكان – Axiology- ئاكسيؤلؤذيا


هةفتةي سيَيةم
قوتابخانة فةلسةفيةكانى يؤنان و رِيَبازةكانيان:-

هةفتةي ضوارةم
سةرهةلَدانى فةلسةفةى يؤنانى
 فاكتةرة ميَذووييةكان:-
 فاكتةرى ئابوورى:-
هةفتةي ثيَنجةم
فاكتةرة سياسييةكان:-
د- فاكتةرة جوطرافييةكان:- ه- فاكتةرة هزرييةكان
هةفتةي شةشةم

هزرى كؤمةلاَيةتى لة قؤناغى شارستانيةتى يؤناندا
 قوتابخانةى سؤفيستةكان

هةفتةي حةفتةم
قوتابخانةى سوكرات:- ( 486-399)ث.ز

هةفتةي هةشتةم
قوتابخانةى ئايدياليزمى ئةفلاتونى (348-427 ث.ز):-


هةفتةي نؤيةم

هةروةها ئةفلاتوون لة كتيَبى كؤماردا سيستةمةكانى دابةش دةكات بةم شيَوةيةى لاى خوارةوة:-

طرنطترين ئةو رةخنانةى كة ئاراستةى كؤمارى ئةفلاتوون كراون بريتي بوون لة:-

هةفتةي دةيةم
يةكةم:-  ثيَطةى ياسا لة ضواضيَوةى دةولَةتدا


هةفتةي يازدم

ئةفلاتوون و كتيَبى ياساكان
هةفتةي دوازدةم
ئةرستؤ: 348 ث.ز 

هةفتةي سيَزدةم
هزرة سياسى و كؤمةلاَيةتييةكانى ئةرستؤ
يةكةم/ تيؤرةكانى ئةرستؤ سةبارةت بة دروستبوونى دةولَةت

هةفتةي ضواردةم
شيشرؤن
هةفتةي ثازدةم
سةردةمى ريَنسانس

هةفتةي شازدةم
 نيكؤلا مةكياظيللى:- ( 1469- 1527):- 


هةفتةي حةظدةم
فةلسةفةى كؤمةلاَيةتى و ئايينى لاى ( ماتن لؤسةر و جؤن كالظن)

هةفتةي هةذدةم
تؤماس هؤبز (1588-1669)

هةفتةي نؤزدةم
تيؤرى ثةيمانى كؤمةلاَيةتى توماس هؤبز

هةفتةي بيستةم
جؤن لؤك:( 1632-1704):-

هةفتةي بيست ويةك
 فرنسيس بيكون
ذيانى فرنسيس بيكون سياسي
بيروبوجونةكانى بيكون
1-ثيَشكةوتنى زانست
2-تويَذينةوةى نويَ
3-شارى زانستى

هةفتةي بيست ودوو
فولتروجاخى ثرشنطدارى فةرةنسي
1-ثاريس   2-  نامة لةسةر ئينطليز

هةفتةي بيست وسىَ
بوتسدام وفردريك
راثوَرت لةسةرئةخلاق
هةفتةي بيست وضوار
عمانويل كانت والمذهب المثالى الالمانى
1-لةسياسة وئاشتى بةردةوام
2-رخنةوةريَزطرتن

هةفتةي بيست وثيَنج
شوبنهور
1-ثياو  2- جيهان وةك بيرمةنديَك  3-فلسةفةى ذيان  4-هونةر
هةفتةي بيست وشةش
فردريك نيتشة
سةرهةلَدانى
ماوةى طةنجاتى
طوَرانى زرادةشت

هةفتةي بيست وحةوت
فيلةسوفةكانى ئةوروثى
هنرى برجسون
شوَرشى مادية
عةقل وميَشك
رخنةطرتن
هةفتةي بيست وهةشت
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ثرسيارةكان
ث1/ وهڵامی ههردوو لق بدهرهوه                      (15) نمره
 ا/ پێناسهی پێنج لهمانهی خوارهوهبکه؟	  (10) نمره
	فهلسهفه،2. كتيَبى كؤمار ی ئهفلاتوون،3. سۆفیستهکان،4. تيؤرى ياساى سروشتى لای شیشرۆن،5. پرۆتستانیهت، 6. تیۆڕی پهیمانی کۆمهڵایهتی لای جان لۆک.

ب/ سهردهمی ڕێنسانس چیه؟ گهشهکردنی فهلسهفهلهم سهردهمهداباس بکهو گرینگترین دهرئهنجامهکانی سهردهمی ڕێنسانس لهچهند خاڵێکدا پیشانبده؟                   (5) نمره
........ ..ث2 /   ..................................................................................................................................................
 بهکورتی وهڵامی پێنج لهم پرسیارانهی خوارهوه بدهرهوه؟ 	(15) نمره
1. فهیلهسوف کێیه؟ فهیلهسوف بهدوو خاڵی سهرهکی لهخهڵکانی ئهسایی جیادهکرێنهوه، ئهم دوو خاڵانهچین؟
2. بة دريَذايى سةردةمة ميَذووييةكان فهلسهفهپێناسهی جیاوازی بۆکراوه، بهکورتی لهههریهک لهم سهردهمانهی خوارهوهفهلسهفهچی دهگهێنێ؟
	سهردهمی یۆنانی 
	سهردهمی ناوهراست
	سهردهمی نوێ

3. طرنطترين ئةو رةخنانةى كة ئاراستةى كؤمارى ئةفلاتوون كراون چین، بهکورتی باسیان بکه؟
4. بةشيَوةيةكى طشتى لة رووى هزرى ئاينى و كؤمةلاَيةتى ثةيامى هةريةك لة ( مارتن لؤسةر و جؤن كالَظن) لهچهند خاڵێکدا بخهروو؟
5. سؤفيستةكان لة ميَذووى بيرو هزرى كؤمةلاَيةتييدا بةتايبةتى و لة هزرو بيرى شارستانيَتى مرؤظدا بة طشتى سىَ خالَيان هيَناوةتة بةر باسكردن كة تا رِادةيةكى زؤر طؤرِانيَكى طةورةيان لة بنةما و بنةرةتةكانى بيرو بؤضوون و داب و نةريتى ئةوساى كؤمةلَطةى يؤنانيدا بةرثاكردووة؟ ئهم خاڵانه کامانهن؟
6. سهرههڵدانی فهلسهفهلهیۆنان بۆ چهند فاکتهرێک دهگهڕێتهوه، گرینگترین ئهو فاکتهرانهچین بیانژمێرهو بهکورتی باسی یهکێکیان بکه؟  
..................................................................................................................................................








ث3 / ههریهک لهمانهی خوارهوهنیشانهی ( ) لهبهردهم راست و نیشانهی ( ) لهبهردهم ههڵهدابنێ و پاشان ههڵهکانیش راست بکهرهوه؟           (15) نمره
	لهڕونگهی ئهفلاتوونهوهنابێت فهیلهسوفان پابهندی یاسا بن چونکهیاسا ناگاته ئاستی عهقڵ.
	ئةو هزرةى كة بالَى بةسةر فةلسةفةكةي ئةفلاتون كيَشاوة بريتيية لة ( فةزيلةت و مةعريفة).
	لهڕونگهی  ئهفلاتوون، زيرةكترين و داناترين فةرةمانرةواو خاوةن ئيمتياز ناتوانيَت دةستبةردارى ياساكان ببيَت.
	لهڕونگهی ئهرستۆیهوه، ياسا دةسةلاَتيَكى بيَلانةية.
	 سوکرات لةو باوةرةداية، هةرطيز نابيَت ياسايةك دابنريَت كة لةطةلَ سيستةمى ياساى سروشت يةك نةطريَتةوةو نةطونجيَت.
	بة بؤضوونى شیشڕۆن تاكة ثيَوةر لة سياسةتدا سةركةوتنيةتى لة بةديهيَنانى ئامانجةكانيدا.
	مةكياظيللى دروستبوونى دةولَةت دةطةريَنيَتةوة بؤ لاوازى تاكةكةس و بىَ توانايى لة بةرطريكردن لة خؤى دذ بة دةست دريَذى كةسانى دى.
	بة بؤضوونى لؤك دؤخى سروشتى دؤخيَكى نائارام و ثرِمةترسيية.
	تۆماس هۆبز دؤخى سروشتى بة دؤخى ئارامى و ئاشتى و دلَنيايى ويَنادةكات.
	بة بؤضوونى لۆک خؤثةرستى بة ئاشكرا لة مرؤظدا ديارة، هةروةها خؤثةرستى فةرمانرةوايانيش لةوةداية كة حةزيان لة هيَز و دةسةلاَتى زياترو زؤرترة.
	ميتؤدى سوكرات ، لةسةر دوو ثايةى سةرةكى وةستاوة كة ئةوانيش گومانکردن و بهکاربردنن.
	بيرؤكةى سيستةمى تيَكةلَلةسةر بنةماى سيستةمى ثاشايةتى و سيستةمى ئۆلیگارشی داڕێژراوه.
	ئةفلاتوون نازناوى (ثاسةوانى دةولَةتة شار) لة هةر دوو ضينى فةرمانرةواو کرێکاران دةنيَت.
	مرؤظ لة ديدى هؤبزةوة ، خاوةن كةسايةتييةكى دوو لايةنةية، لايةنيَكى لة ذيَر كاريطةرى هةستةكانيداية و لايةنيَكى ديكةشى لة ذيَر كاريطةرى ذيرى( لؤذيك)داية.
	لهڕونگهی ئهفلاتوونهوهسيستةمى ثاشايةتى لةسةر ثرةنسيثى دةسةلاَت (دانايى) و سيستةمى ديموكراسى لةسةر ثرةنسيثى (ئازادى) دروست بووة.


پ4/  ئهم بۆشایانهی خوارهوهبهوشهی گونجاو پڕبکهرهوه؟              (15) نمره
	بۆسهرههڵدانی فهلسهفه لة رووى شويَنةوة- دوو رِيَبازى جياواز هةن، دةستةيةكيان وايدةبينىَ كة فةلسةفة لة ولاَتى 1............... سةرى هةلَداوة، هةنديَكى تر وایدةبينن كة فةلسةفة له ولاَتى2 ............... و 3................. ، سهری ههڵداوه. بةلاَم سةرهةلَدانى فةلسةفة، لةرووى كاتةوة ئةوا دةتوانين بلًيَين دهگهڕێتهوهبۆ سهدهی 4....................  لةسةردةستى يةكةم فةيلةسوف تالیسی ئایۆنی دةستى ثيَكردووة.
	سؤفيستةكان لة يؤناندا بؤ يةكةم جار لة ميَذووى شارستانيدا،  لةجياتى ئةوةى5 ................. بكةن بة بابةتى سةرنجدان و ووردبوونةوة، 6.................... هيَناوةتة كايةو مةيدان و كردوويانة بة كةرةستةى ليَكؤلينةوة.
	  سوكرات لة دوا سالَةكانى تةمةنيدا واتة لة تةمةنى(70) سالَيدا دادطايى کرا و دوو تؤمةتى سةرةكى روبةرووى كرايةوة كة ئةوانيش7 ................................... و 8................................... بوون.



	هؤبز زاراوةى9 ............................ بة دوومانا بةكار دةهيَنيَت يةكةميان، لة ماناى طشتييدا، كة ئاماذة بة نةبوونى هيض ضةشنة كؤمةلَطايةكى سةقامطيرى مرؤيى دةكات. دووةميان لة مانايةكى تايبةتيدا، كة ئاماذةيةك بة نةبوونى حاكميةتى كؤمةلَطاى شارستانى دةكات.
	لةسةردةمى  10..................... مرؤظ بؤ يةكةم جار ثشت ئةستور بة هيَزو تواناو دةسةلاَتى ذيرى و ئةقل و مةنتيق توانيويةتى ضةند بنةما و قانونيَك طريمانة بكات و كؤمةلة راستيي ليَوة بخاتةوة.
	سؤكرات ذيانى خؤى لة ثيَناو ثابةند بوون بة11 .................... بةخشى تةنانةت ئةطةر    12…..................... بن.
	ئةفلاتوون لة 13.............................. طةيشتؤتة ئةو باوةرةى كة ثيَويستة بنضينةى كؤمةلَطةى سياسى فراوان بكريَت و ثاوان نةبيَت بؤ كةسيَك يان كؤمةلَيَكى دياريكراو، داوايكردووة 14......................... بةشدارى لة ئيدارةكردنى كاروبارةكانى شاردا بكةن و هيَندة 15....................... بدريَتىَ كة بة هؤيةوة لة ياساكانى شارو بنةماكانى ثيادةكردنى تيَبطةن.
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دابةشكردني خشتةي بابةتةكة
هةفتةي يةكةم

-ثَناسةى دةروونزانى ئةزمونكةرىExpreimental Psychology 
-ئامانجى زانست:-

هةفتةي دووةم
	خوورةوشتى تويَذةر لةكاتى تاقيكردنةوة:-


هةفتةي سيَيةم

بطوَرةكان Variable 

هةفتةي ضوارةم
	ضارةسةرى ئةزموونى


هةفتةي ثيَنجةم
	دووةم :-بطوَرى سةربةهيتر(ثاشكوَ) Dependent Variable)    


هةفتةي شةشةم
 
	- ديارنةبوونى وةلاَمدانةوةLatency 


هةفتةي حةفتةم
	سييةم:-بطوَرى ناموَ(دخيل)Interference Variable 


هةفتةي هةشتةم

شيَوازى كوَنتروَلكردنى بطوَرى ناموَ

هةفتةي نؤيةم

    تاقى كردنةوةى زانستى

هةفتةي دةيةم
ثلانى تاقى كردنةوةى زانستى


هةفتةي يازدم
ضوارةم
     تويَذةر بطات بةمتمانةيةكى تةواو لةبارةى ريَذةى جيَطيربوونى ليَكوَلينةوةى روداوة.
ثيَنجةم 
بةطويَرةى ئةم كوَنتروَلكردنةى دوَخى تاقيكردنةوة,دةتوانيَت تويَذةر ياسادةربكات سنوردارى رِيَبازى خوَيى بكات,بةم شيَوةية دةتوانيَت خوَى يا هةرتويَذةريَكى تر ئةم ثرِوَسةية جيَبةجىَ بكات.
شةشةم
كوَنتروَلكردنى روداوى ئةم تاقيكردنة,لةكاتى باريَك دةروخسيَنيَت بوَ دياريكردنى كارطةرى طوَرِانكاريَكى دياريكراولةسةركردةوةيةك
هةفتةي دوازدةم
جياوازى نيَوان ضالاكى زانستى وضالاكى نا زانستى

هةفتةي سيَزدةم
تايبتمةنديةكانى تويَذينةوةى زانستى

هةفتةي ضواردةم
4-خوسلةتى كةلَةكةبوونAccumulation
لةسةرةتا هةركاريَكى زانستى بةناوى كةسيَك دةناسريَت,وةكةسةلَماندرا كاتى دووبارة كردنةوةى,دةخريَتةسةركةلةثوورى زانستى مروَيى, وةثيَشكةوتن دروست دةكات.
5-تواناى زانست بوَراستكردنةوةى خوَى 
طشت تويَذةرةكان هةمان ريَطا ديَنن بوَبيركردنةوة ميتوَد,بوَية تويَذينةوة سةلَماندنةكان هةلَةى ثيَشوو راست دةكاتة.

هةفتةي ثازدةم
رىَ وشويَنى دةروونزانى ئةزموونى

هةفتةي شازدةم
 
شيَوازى دةروونزانى ئةزموونى لةتاقيكردنةوةى طريمانةكان,تةنها دةروونزانى ئةزموونى دةيكات


هةفتةي حةظدةم
جوَرةكانى تاقيكردنةوة

هةفتةي هةذدةم
شويَنى تاقيكردنةوةمةيدانى ئةزموندارىn
بوارى تويَذينةوة
 
هةفتةي نؤزدةم
شيَوازى ضارةسةرى ئةزموونى

هةفتةي بيستةم
تاقيكردنةوةى طريمانى ئةزمونةكة(راستى ثيَشبينيمان بة كيَشة دةروونيةكة



هةفتةي بيست ويةك
 
-كوَكردنةوةى داتا لةدةزطا فةرميةكانى ثيَوةندى دار بةروداوةكانى هاتةضوَ بوَ زانينى كاريطةرى كحول لةليَخوريين.
5-ئةزموونيَكى داريَذراولةسةركوَمةلَةكةسيَكى خوَبةخشكراو بكريَت .وةتيَبينى كردن وتوَماركردنى ئةوطوَرانكارانةى روو دةدات لةسةر بطوَرة سةربةهيترةكة(بوَزانينى كاريطةرى كحول لةليَخورينى).



هةفتةي بيست ودوو
ميَذووى دةروونزانى ئةزموونى History of experimental psychology

هةفتةي بيست وسىَ
*سالَى (1704) نيوتن هةستى بينينى مروَظى شيكردةوة.
*سالَى (1729) بير بوَ جيية باهوَى(العتبة) روَناكى لةمروَظ ديار كرد.
*سالَى (1860)فخنر هةولَيدا هةستةكان بثيَويَت , وة كتيَبيَكى دانا بةناوى بنةماى سيكوَفيزيقيا
هةفتةي بيست وضوار
*سالَى(1879) ولهم فوَنت يةكةم تاقيطةى دةروونى دانا لةئةلَمانيا لةشارى لايبزيج,وةشيَوةى زانستى كارةكانى ئةقل تاقيكردةوة,وةكو (فيَربوون ,يادكردنةوة,هةست كردن.......)
 
هةفتةي بيست وثيَنج

ابنجهاوس (1909-1805) طرنطى بةيادكردنةوةدا وثةرتوكيَكى دةرهيَنا بةناوة(لةيادةوةرى) وثيَوانةى يادةوةرى ديارى كرد.

هةفتةي بيست وشةش
بينية ثةرتوكيَكى دةركرد بةناوى(مدخل لعلم النفس التجريبي)سالَى 1894وتويَذينةوةكانى لةسةرثيَوانةى زيرةكى بوو.
*بافلوف ليَكوَلينةوةكانى لةسةر(الانعكاس الشرطى)
*فرتيمروكوهلروكوفكا ليَكوَلينةوةكانى لةسةردرك ثيَكردن وزيرةكى لةلايةن ئاذةلَ.

هةفتةي بيست وحةوت
موللر وليَكوَلينةوةى سيكوَفيزيقيا وفيَلى درك ثيَكردن
*وليم جيمس وليَكوَلينةوةى لةسةريادكردنةوة.

هةفتةي بيست وهةشت
طرنكى تاقيكردنةوةلةدةروونزانى

هةفتةي بيست ونؤ
بوارةكانى تويَذينةوةى زانستى وفلسةفى.
هةفتةي سييةم

أ-دياركردنى كيَشة
ب-ثيَداضونةوةى تويَذينةوةكانى
                                                                          سةرضاوةكان
1-القرشى,عبدالفتاح(1994) التجريب في علم النفس,كويت.
2-أبوحطب.فؤاد.(1977) بحوث تقنين الاِختبارات النفسية,المجلدالاول,القاهرة,مكتبةالانجلوالمصرية.


ثرسيارةكان
ث1/ ثيَناسةى ثلانى تاقى كردنةوةى زانستى بكةو بذميَرةوباسيان بكة.
ث2/مةبةست لةرىَ وشويَنى دةروونزانى ئةزموونى ضى ية؟بةنموونةروونى بكةرةوة.
ث3/ثيَنج لةم ضةمكانة بةزمانى ئينطليزى بنووسة:-
1-تواناى سةلماندن   2-ثلانى تاقيكردنةوةى زانستى    3-بطوَرى سةربةهيتر   
4-خوسلَةتى كةلَةكةبوون   5-رىَ وشويَنى دةروونزانى ئةزموونى  6-ئاستى وةلاَمدانةوة

ث5/ تويَذينةوةى زانستى تايبةتمةندي جوَراوجوَرى هةية ,بةثيَ ى زانيارى خوَت ض تايبةتمةنديةك لةناوةروَكى
 تويَذينةوة دةكوَليتةوة؟.
     




                      


  





