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 :    بؤ بهووطشيَت كوستةيةك ثيَويظتة                                   

            
           
 :بابةت ثيَهاطةي

 لة وض ئيَظتا لة ض,دادةنشيَت اليةنةكانيةوة يةووو بة ويَزوو طشنطى صؤس صانظتيَكى بة سؤريةالتهاطى
 . دونيا كولتوسيةكانى ناوةنذة لة دساوة ثىََ صؤسى طشنطيةكى سابشدوودا

 
 : بابةت طشيهطي

 ويَزووى لة بكةى ثةيذا ػاسةصايى ئةوةى بؤ كؤليزةكاى قوتابيانى بؤ طشيهطة سؤريةالتهاطى بابةتى
 طةس لة سؤريةالتهاطى بةسيةوةكانى نووطيهةكانى و تويَزيهةوةكاى و سؤريةالتهاطى طةسيةَلذانى
 . سؤريةالت

 
 :بابةت ئاواجني

 طشنطىذانى يؤكاسةكانى لةطةس ئاػهابيَت قوتابى كة ئةوةية سؤريةالتهاطى بابةتى خويَهذنى لة ئاوانج 
 لة وةسطشتو طوود بؤ ييَهاوة بةكاسياى كة سيَطايانةى لةو تيَطةيؼنت و سؤريةالت بة سؤريةالتهاطاى

 . كشدوويانة كة تويَزيهةوةانةى لةو وةبةطتياى و جياواصةكانياى سيَطا سؤريةالتبة كولتوسى
 
 
 
 
 
 
 



 
        بابةتةكة خؼتةي دابةػكشدني                                   

 .ثيَهاطةكةى ضية؟ سؤريةالتهاطى يةكةم يةفتةي

 بوونى ثةيذا ويَزووى و سؤريةالتهاطى دووةم يةفتةي

 سؤريةالتهاطى بوونى ثةيذا يؤكاسةكانى طيَيةم يةفتةي

 سؤريةالتهاطى طشنطى ضواسةم يةفتةي

 سؤريةالتهاطى ئاواجنةكانى ثيَهجةم يةفتةي

 سؤريةالتهاطى قوتاخبانةكانى ػةػةم يةفتةي

 17و16 طةدةى لة سؤريةالتهاطى حةفتةم يةفتةي

 19و18طةدةى لة سؤريةالتهاطى يةػتةم يةفتةي

 بيظتةم طةدةى لة سؤريةالتهاطى نؤيةم يةفتةي

 سؤريةالتهاطاى بةسيةوةكانى كاسو دةيةم يةفتةي

 ئيظالم كولتوسى بة سؤريةالتهاطاى دانى طشنطى ياصدم يةفتةي

 سؤريةالتهاطاى كؤوةلةكانى و كؤبوونةوة و كؤنفشانع دواصدةم يةفتةي

 بووى ووطمىاى كةوا سؤريةالتهاطانةى ئةو طيَضدةم يةفتةي

 تاقيكشدنةوة ضواسدةم يةفتةي

  ثيَهاطةكشدنى و كوسدناطى ثاصدةم يةفتةي

 ػاسطتانيةوة و ويَزوو سووى لة كوسدناطى ػاصدةم يةفتةي

 فةسيةنطةوة و صواى سووى لة كوسدناطى حةظذةم يةفتةي

 صواى وػيَوة طتانذةس صوانى يةردةم يةفتةي

 ػيَوةكانى و فؤلكمؤس نؤصدةم يةفتةي

 ئةوسوثا لة كوسدناطى طشيهطةكانى ناوةنذة بيظتةم يةفتةي

 بيؼتةم طةدةى بةناوبانطةكانى ناطة كوسد ويةك بيظت يةفتةي

 كوسدطتاى جوطشافياى ودوو بيظت يةفتةي

 طشيهط ويَزوويى طةسضاوةيةكى وةك ػةسةفخانة ػةسةفهاوةى وطىَ بيظت يةفتةي

 خانى ئةمحةدى صيهى و وةم وضواس بيظت يةفتةي

 19و18و17طةدةى كوسديةكانى ورينؼيهة وثيَهج بيظت يةفتةي



 كوسدى طشى سؤرناوة ويَزووى وػةش بيظت يةفتةي

 ػؤسػةكانى كوسدو وحةوت بيظت يةفتةي

 كوسدى دةولةتى بوونى دسوطت فاكتةسةكانى ويةػت بيظت يةفتةي

 كوسطتاى ووةصيةبةكانى ئايني ونؤ بيظت يةفتةي

 كشدنةوة تاقى طييةم يةفتةي
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 . طاهَ وكؤتاي وةسصي تاقيكشدنةوةكاني بؤ وةآلم و ثشطياس منوونةي -
 
 
 
 دةكشيَت؟ ثيَهاطة ضؤى و ضية سؤريةالتهاطى.1
 بكة؟ باغ سؤريةالت بة داى طشيهطى و سؤريةالتهاطى بوونى ثةيذا ويَزووى.2
 ضية؟ سؤريةالت صانظتى لة سؤريةالتهاطاى ئاواجنةكانى.3
 بكة؟ كوسدناطى صانظتى بة كوسد سؤناكبريانى بايةخذانى باطى.4
 ضية؟ 19 طةدةى لة كوسدى بريى خةوالنذنى.5
 ئاواجنةكانى؟ و كوسدناطى بريى طةسيةلذانى يؤكاسةكانى.6

 

 
 
 
 
 
 


