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     :بؤ ضسيَتوثيَويطتة كوزتةيةك بهو                                   
         

  ثيَهاضةي بابةت:

ئيطالوى  ثاشاُ لة ضة زدة وى   ويَرووكوزدى ٌاوةزِاضت ياخود ئةو بابةتة ليَلؤلَيٍةوة دةكات لة ويَرووى ٌةتةوةى كوزد لة ضةزدةوى 
عةباضى لةكؤتايى ضةدةى ضيَيةوى كؤضىى وة ضىةزةتاى  ضىوازةوى كؤضىى واتىةدواى       ئووة وى ئيٍحا لة ضة زدة وى  خة ال فة تى

 0 الواشبووٌى خةالفةتى عةباضى

  
  طسيهطي بابةت:

ضوٌيةتى دزوضتبووٌى ئةً وريٌصيٍاٌة ثاشاُ ٌاوضةى  وةدةزكةوتٍى وريٌصيٍةكوزديةكاُ ئاشٍا بووُ  بة شاٌيازى وةز طستَ  لة ضةز  
ووخاٌى ئةً جوطسافى ديازى دةكةيَ ئةو وريٌصيٍاٌةى كة ضؤُ فةزواٌسِةوايى ئةوٌاوضاٌةياُ كسدووة دواى ئةوةضؤٌيةتى ز

 0,طسيهطى بابةتةكة ئةوة ية شانيازى لة ضةز ويرووى نتة وةكة واى وةزبطسيو وريٌصيٍاٌةباس دةكةيَ
 

  بابةت:ئاواجني  

        ُئاواٌخ لة داٌاٌى بابةتةكة ئةوةى كة قوتابياُ بةشى ويَروو لىة قؤٌىا ى دووةً شىازةشايى لةويَىرووى كىوزد وةزب ىس
بةتايبةتى لةضةدةى ٌاوةزِاضت بؤئةوةى ئاشٍابنب  بةويَرووى ٌةتةٌةوةكةياُ شاٌيازى باط و دزوضت لة ويَرووى ٌةتةوةكةى 

 0ستَ و دواتسيض طواضتٍةوةى ئةو شاٌيازياٌة بؤ ٌةوةى ٌوىَ خؤياُ بصاٌَ بةوةبةضتى ضوودليَوةزط
    بؤ ئةوةى كووةلَ اى كوزدةوازى شازةشابيَت لة ويَرووى ٌةتةوةى خؤياُ لةِةووو اليةٌةكاٌى ذياُ وسؤظايىةتى  ضياضىى و

                                       ئابووزى و كووةلَايةتى وزؤشٍبريى و ... تد.                                                   

 0بؤ ئةوةى اليةٌى باط ديازى بلسيَت و كاز لة ضةزئةوة بلسيَت كة طسٌ ى بةو اليةٌاٌة بدزيَت 
  بةوةبةضتى بةزةو بيَض ضووٌى، و ديازي كسدٌى اليةٌى خساث بة وةبةضتى ضاكسدٌى ئةو اليةٌة لة دوا زؤذدا بؤ ئةوةى

 داِاتويةكى باط بة دةضت بيٍَني . 

  بؤئةوةى ثةٌدوعيربةت لةزووداوة ويَرووييةكاُ وةزب سيَ بؤئةوةى لةثاشةزؤذدا ضوودى ىل وةزب سيَ بتواٌني 

 0بلةيَتىاٌجةزوةز دزوضت ٌةوةيةكى ٌيص      

 
                        

 



        بابةتةكةخصتةي دابةشكسدني                                  
 ك( 350-300وريٌصيٍى عة يصاٌية كاُ ) ةفتةي يةكةمي

 لة ِة فتةى يةكة ودا ديٍة ضةزباضلسدٌى ضياضةتى  ٌاوخؤى وريٌصيٍةكة  

 
 دووةوداديٍة ضةزباضلسدٌى ضياضةتى دةزةوةلة ِة فتةى  ةفتةي دووةمي
 زووخاٌى وريٌصيٍه كهلة ِة فتةى ضى يةوداديٍة ضةزباضلسدٌى  ةفتةي ضيَيةمي

 
 ك(595-340وريٌصيٍى شةدداديةكاُ) ةفتةي ضوازةمي

 ضةزةتا باس لة ِةزميى ئازاُ 
 ضياضةتى  ٌاوخؤ  

 ضياضةتى دةزةوة  
 ِؤكازى لةٌاوضووٌى وريٌصيٍةكة   ةفتةي ثيَهذةمي

 ئيٍحا باس لة الية ٌى شازضتاٌية تى دة كة يَ   
 ش( 1070-954/ ) ك(463-343وريٌصيٍى زةواديةكاُ )  ةفتةي شةشةمي

 ضةزةتا باس لة ِةزميى ئاشزبيحاُ دةكةيَ

 ئيٍحا ِؤكازةكاٌى دزوضت بووٌى وريٌصيٍةكة
 وريةكاٌى زةواديةكاُ دةكةيَثاشاُ باس لة طسيٍ رتيَ  ةفتةي حةفتةمي

 ئيٍحاضؤُ وريٌصيٍةكة كؤتايى ِات

 
 ش( 1015-980/ ) ك(406-340وريٌصيٍى حةضٍةويةكاُ) ةفتةي يةشتةمي

 ضةزةتا باس لةِةزميى ضيا دةكةيَ

 ئيٍحا ضوٌية تى داوةشزاٌدٌى وريٌصيٍةكة
 ثاشاُ باس لة طسيٍ رتيَ وريةكاٌى زةواديةكاُ دةكةيَ يةفتةي نؤيةم

 ئيٍحاضؤُ وريٌصيٍةكة كؤتايى ِات
 ش( 1015-980/ ) ك(406-340وريٌصيٍى حةضٍةويةكاُ) يةفتةي دةيةم

 ضةزةتا باس لةِةزميى ضيا دةكةيَ

 ئيٍحا ضوٌية تى داوةشزاٌدٌى وريٌصيٍةكة
 ثاشاُ باس لة زؤىل وريةكاٌى حطٍوى دةكةيَ يةفتةي ياشدم

 دةخةيٍة زوولةكؤتايى ِؤكازى زووخاٌى وريٌصيٍة كة 

 ئيٍحا باس لة الية ٌى شازضتاٌية تى دة كة يَ
 ش( 1085-982) – ك(478-372وريٌصيٍى وةزِواٌيةكاُ )دؤضتةكى(  ) يةفتةي دواشدةم

 ضةزةتا باس لة ِةزميى جةشيسة)كوزدضتاٌى باكووز( دةكةيت

 اٌدٌى وريٌصيٍةكة دةكةيَ ئيحا ِؤكازى داوةشز
 بادكوزى دؤضتةك لة وريٌصيٍةكة ضى بووثاشاُ زؤىل  يةفتةي ضيَصدةم

 



 ئيٍحا باس لة وريةكاٌى  وةزواٌيةكاُ دةكةيَ يةفتةي ضوازدةم
 ئيحا ِؤكازى لة ٌاوضووٌى وريٌصيٍة كة زووُ دة كةيٍةوة يةفتةي ثاشدةم

 
  ئيٍحا باس لة الية ٌى شازضتاٌية تى دة كة يَ يةفتةي شاشدةم
 ش( 1117-991) -ك(511-381وريٌصيٍى عةٌٍاشى) يةفتةي حةظدةم

 ضةزةتا باس لة ِةزميى ضيا دةكةيَ
 ة ثاشاُ ِؤكازى دزوضت بووٌى وريٌصيٍةك يةفتةي يةذدةم

 
                                                

 يةفتةي نؤشدةم

 

 ية فتة ى بيطتة م

 ئيٍحا زؤىل ابو شوك العٍاشى لة داوةشزاٌدٌى وريٌصيٍةكة

 
 

  وريةكاٌى عةٌاشى لة وريٌصيٍة كةدائيحا زؤىل 
                                                                                                    

 ئيٍحا ضؤٌية تى كؤتايى ِاتٍى وريٌصيٍةكة يةفتةي بيطت ويةك
 ئيٍحا ِؤكازى داوةشزاٌدٌى وريٌصيٍةكة يةفتةي بيطت ودوو

 ثاشاُ زؤىل وريةكاُ لة ضواضيوةى وريٌصيٍةكة بيطت وضىَيةفتةي 

 ثاشاُ باس لة كؤتايى وريتصيٍةكة دةكةيَ
 ثاشاُ زؤىل وريةكاُ لة ضواضيوةى وريٌصيٍةكة يةفتةي بيطت وضواز

 ثاشاُ باس لة كؤتايى وريتصيٍةكة دةكةيَ
 ش( 1132-988) –ك(  526-378وريٌصيٍى ِةشباٌيةكاُ  ) يةفتةي بيطت وثيَهر

 باس لة قةالى ِةولريدةكةيَ
 ئيٍحا ِؤكازى داوةشزاٌدٌى وريٌصيٍةكة يةفتةي بيطت وشةش
 ثاشاُ باس لة كيصة ٌاوخوويةكاُ دةكةيَ يةفتةي بيطت وحةوت

 ئيٍحا ومىالٌى ورية ِةشباٌيةكاُ لة ضةز دةضةالت
 ثاشاُ كؤتايى ِاتٍى وريٌصيٍةكة يةفتةي بيطت ويةشت

ئيٍحاديٍة ضةز بابة تيلى ٌوى )ِؤكىازى دزووضىت بىووٌى     ثاشاُ كؤتايى ِاتٍى وريٌصيٍةكة بيطت ونؤيةفتةي 
 وريتصيٍة كوزديةكاُ بةطصتى(

 
 ئيٍحا ِؤكازى زووخاٌى وريٌصني كوزديةكاُ بة طصتى يةفتةي ضييةم

 
 



 
 

 ضةزضاوةكاى :                                          
 

 1-(  1601ك/1010شةزة فداٌى بةدليطى:شسفٍاوة يف دوه واالوازات اللسدية            )ش 
 2-( 1176ك/572الفازقي:تازيذ ويافازقني)ش 
 3- َش(1232ك/630:اللاون يف التازيذ  )االثرياب 
 4-( ُ1405ك/808ابَ خمدوُ :تازيذ ابَ خمدو)ش 
 5-ش(1200ك/597يف التازيذ املموك واالوي ) :املنتظمابَ اجلوشي 
 6-حمىد اوني شكي:تازيذ الدوه واالوازات اللسدية 

 خالظة تازيذ كسدوكوزدضتاُ                     
 وصاِري كسدوكسدضتاُ                     

 7-ُحمىدوسدؤخي:تازيذ كسدوكوزدضتا 
 8 -حمىودياضني التلسييت:االوازة املسواٌية يف ديازبلس 
 9- احلياة العاوة يف ازويٍياطهظالح الد يَ اوني: 
 10-احلضاريةحطاً الديَ ٌقصبٍدي:اشزبيحاُ دزاضة يف احواهلا الطياضية و 
 امساعين شلس زضوه:الصداديوُ يف بالد ازاُ-11
 

 تيَبيين : 
 وةآلم بؤ تاقيكسدنةوةكاني وةزشي وكؤتاي ضاهَ دابهسيَت . منوونةي ثسضياز و -
 بكة:  ثيهاضة خوازةوة/ ئة وانةى  1خ

                                                                         حمىد كوزى باله ية شبانى                                                                                                       -2 ضيطتةوى ثصتاوثصت            -1

 يؤى ئةوانة زووى بكةزةوة :                                                        /2خ

                                                                   ورينصيهى عةيصانيةكاى بايةخيكى ئةوتووى ثيهةدزاوة لةاليةى ويروونووضانةوة ؟                                                      -1

 ضةزدةوى وري يةشاز ئةضح بة دة لةولةتى يةشاز ئةضح دةناضسا لة ورينصيهى فة شلةويةكاى ؟ -2

بةبريو بؤضوونى خؤت ئايا  تاضة ند ورينصيهة كوزديةكاى ضوودياى لة ييصى بيطانة وةز طستووة بة تايبة تى -3خ
 ؟     منوونةوةضةجلوقيةكاى( ئةوة زووى بكةزةوة بة  –)بوةيًيةكاى 

 

 

 



 

 

                             وة المة كان

 :  ثيهاضةكاى                                                                      1خ

ضيطتة وى ثصتاوثصت : ئةم ضيطتة وة بهةوالةيى ية لة حكووسانى دا ثة يسةو دةكسيت كة ئـة وـةش كوزلـة     -1
دواى باوكى دة ضةالت وةزدةطسيت ضيطـتة ويكـى تاكسةوانـة يـة لـة فـة زوانسةوايـدا شؤزبـةى ورينصـيهة          

  0كوزديةكاى ئةم ضطتة وةياى ثةيسةو دةكسد
كيـ  بـوو لـةو وريانـةى كـة تـوانى ورينصـيهى زةواديـةكاى         حمىد كوزى حطني السوادى: ئـة وـة ش  يـة     -2

 0ك 469-343دامبةشزيهيت لة يةزميى ئازاى لة ضاىل 

 / يؤيةكاى2خ
 ا: ئةوانةى زووداوةكانياى تؤوازكسدووةشياتس ويروونووضى عةزةب بووى /1      

حطـهويةكاى بـة تايبـةتى لـة اليـةى      ب: باس كسدنى ئةم ورينصيهة بة شيوةيةكى الوةكى ياتووة لة نـاو ورينصـيهى   
 0ويروونووس ابو االثري لة كتابة كة ى بة ناوى الكاون يف التازيخ

ئةم  ناوة لة وري يةشاز ئةضح نسا لةاليةى  ويروونووضانى عةزةب و فازس لة بةز ضيفاتى باش وليًـاتوويى   -2 
 ك(555/626لة بةزيوة بسدنى ورينصيهى  فة شلةوى فةزوانسةوايى كسدنى لة ضاىل )

/ ورينصيهة كوزدية كاى لة ضة زةتادا توانياى ضوود لة ييصى بوة يًية كاى وةز بطسى بؤ داوة شزاندنى ورينصيهة  3خ
كة بة تايبة تى بوة يًية كاى ضيطتة وى الوة زكة شياى ثة يسةو كسد كة ئة وة ش نيىضة ضة زبة خؤية كى دا بة ورينصيهة 

ةكاى ضوودياى ليوةزطست بة الم ضة جلوقيةكاى لة كؤتايى  دة ضة التياى ضيطتة وى كاى بة الم ضة بازةت بة ضة جلوقي
 0وسكصياى ثة يسةو كسد كة ئة وة ش بوة يؤى زووخانى شؤزبة ى ورينصيهة كوزديةكاى

   

 
 
 
 .بكسيَت (quiz) تاقيكسدنةوةي لةناكاو -
 ثاشة زؤذى نة تةوة كة واى ؟/ تاضة ند ضوود لة ويرووى ورينصيهة كو زدية كاى  وةزطرياوة بؤ 1خ
 



-Ali-A( بؤ كوزدي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤزس بووثيَويطتة  -

Traditional )بؤ عةزةبي و بةفؤنيت (Times New Roman) بؤئيهطميصى. 

 
 

 . يةز تيَبيهيةكي تس كة واوؤضتا يةيبيَت 

 

 
 
 
 
 


