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 ثيَويطتة كوزتةيةك بهووضسيَت بؤ:                     

ضاتة ويَرووي ويطسي كؤى و شاوي كؤى، باس لة ويَرووي ئةم دوو واَلتة دةكات لة ثيَهاضةي بابةت: 
كؤنةكاى، باس لة جوطسافيا و ئةو يةووو حلووةت و ويمةتة جياجياكاني ئةو كاتة دةكات كة توانويانة 
بؤ خؤياى دةضةالت و شازضتانييةتيَلي بة ييَص داوةشزيَهو، بتوانو بةشيَلي فساواى لة ويَرووي كؤني 

ة بووى بة ورياتطسي ئةوانةوة بؤية ناوضةكة بطسى بنب بة يةويَين شازضتانييةتةكاني تسي ئةو حلووةتانةي ك
 خويَهدني ئةم ويَرووة طسيهطة وة ثيَويطتيصة تاوةكو شازةشامياى يةبيَت لةضةز ويَرووي ناوضةكة.

 
اى ًثسِشهطدازةكاني ئةم ناوضةيةو جي ةسيهطي بابةت: ويَرووي ويطسو شاوي كؤى بة ويَرووط

ويَرووي ئةم ناوضانة ثيَويطتة ويَرووي ويطسو شاوي دةذويَسدزيَت، يةزوةيا بؤ شانيين طؤزانلازييةكاني 
كؤى خبويَهدزيَت، تاوةكو شازةشايي تةواو دةضتىاى كةويَت لةضةز يةووو اليةكي ئةو دةضةالت و 

 .ويمةتانةي كة لةم ناوضةية ذياوى بؤ ئةوةي ئيَطتا و داياتوو لةبةز ضاواى بةزووني بةديازكةويَت
 

قوتابياى بة ويَرووي ويطسي كؤى و شاوي كؤى، ضونلة ويَروويةكي طسيهطي ئاشهاكسدني ئاواجني بابةت: 
ناوضةكةية، جطة لةوةي كازيطةزيةكي طةوزةي يةبووة لةضةز ناوضةي عرياق بةطصيت و كوزدضتاى 
بةتايبةتي ضونلة ويَرووي كؤى ضةندةيا زووداووي تؤواز كسدةوة كة باس لة ثةيوةندي ويطسو شام 

اني كوزدضتاى و عيَساق.دةكات لةطةهَ ناوضةك  

جطة لةوةي ئةم ويَرووة واتا ويَرووي ويطسو شاوي كؤى خاوةى شازضتانييةتيَلي تايبةتيية و كازيطةزي 
تةواوةي يةبووة لةضةز شازضتانييةتي جيًاى وشازضتانييةتي ناوضةكة. يةزوةيا دةبيَت باس لةوة بلسيَت 

اني دواي خؤيي، بؤية خويَهدي ويروو بة ئةزكيَلي كة ويَروو خؤي لة خؤيدا ثةند و عيربةتة بؤ نةوةك
 طسيهطي قوتابياني ويَروو دةذويَسدزيَت.

 

                            
 



 
 دابةشلسدني خصتةي بابةتةكة                                          

 جوطسافياي ويطس. يةفتةي يةكةم

 .ضةزدةوي ثيَض ضواللة لة ويطس - يةفتةي دووةم

 ضةزدةوي وةومةكةتي كؤى لة ويطس. - يةفتةي ضيَيةم

 شازضتانييةتي وةومةكةتي كؤى. - يةفتةي ضوازةم

 ث.ش. 1042 -2240ئاذاوةي يةكةم(  ضةزدةوي طواشتساوة )ضةزدةوي - يةفتةي ثيَهحةم

  ضواللةي نؤيةم. - يةفتةي شةشةم

 ضواللةي ياشدةم. - يةفتةي حةفتةم

 ضواللةي دواشدة. - يةفتةي يةشتةم

 ث.ش. 1420 -1224ي ئاذاوةي دووةم ضةزدةو - يةفتةي نؤيةم

  دزوضتبوني دةوَلةتي يلطؤس. - يةفتةي دةيةم

 ثيَهاضةي يلطؤس.   - يةفتةي ياشدم

 ضؤنييةتي حوكىلسدني ويطس. - يةفتةي دواشدةم

 شازضتانييةتي يلطؤس.  - يةفتةي ضيَصدةم

( 20 -14ضواللةي ئيىجساتؤزييةت )ضةزدةوي وةومةكةتي نويَ دزوضتبوني  - يةفتةي ضوازدةم
 ث.ش.1040 -1420

 ضواللةي بيطت ويةك. - يةفتةي ثاشدةم

 كؤتايي ضةزدةوي ضواللة لة ويطس. ويطس لة ضواللةي بيطت و ضيَ تاكو - يةفتةي شاشدةم

 زدةوي بةلتيىي و زؤواني لة ويطس.ضة - يةفتةي حةظدةم

 جوطسافيياي شاوي كؤى. - يةفتةي يةذدةم

 عةووزييةكاى. - نؤشدةميةفتةي 

 بازودؤخي زاويازي عةووزي. - يةفتةي بيطتةم

 بريوزِاي ئايهياى. - يةفتةي بيطت ويةك

 كةنعانييةكاى. - يةفتةي بيطت ودوو

 كةنعاني.دةوَلةتؤكةي  - يةفتةي بيطت وضىَ

 ئازاوييةكاى. - يةفتةي بيطت وضواز

 بازودؤخي زاويازي ئازاوي. - يةفتةي بيطت وثيَهخ



 فيهقييةكاى. - وشةط يةفتةي بيطت

 .دةضلةوتي شازضتانييةتي فيهقييةكاى - يةفتةي بيطت وحةوت

 .زودةوَلةتؤكةي تةدو - يةفتةي بيطت ويةشت

 شازضتانييةتي تةدووز. يةفتةي بيطت ونؤ
 كازيطةزي زوخاني تةدووز لةضةز ناوضةكة. يةفتةي ضييةم

 
 
 
 
 
 
 

 ضةزضاوةكاى :                                          
 .انطون مورتكان: تاريخ الشرق االدنى القديه -1

 .سامي سعيد االمحد: تاريخ الشرق االدنى القديه ايران واناضول -2

 .سليه حسن: مصر القدمية -3

 .امحد رزقانة واخرون: حضارة مصر والشرق القديه -4

 .القدميةحمند عبدالقادر حامت: تاريخ مصر  -5

 
 
 
 
 
 
 



 
 تيَبيين : 

 منوونةي ثسضياز و وةآلم بؤ تاقيلسدنةوةكاني وةزشي وكؤتاي ضاهَ دابهسيَت . -
 -ثسضيازي وةزشي:

 ؟// بؤضي فريعةوى لة ويطس بة ثريؤش تةواشاكساوة1ث
كؤوةَلطا واي لة ويطسييةكاى كسد  ةالم/ ضونلة بازودؤخي كؤوةَلطاي ويطسي لة بة دةضتًيَهاني ثيَداويطتييةكاني ذياني و زيَلخطتينو

 .بة ضاوي ثريؤشي تةواشاي فريعةوى بلةى
 // بؤضي ويمةتاني شام نةيانتوانيوة دةوَلةتيَلي يةكطستوو لة شام داوةشزيَهو؟2ث

 .وةالم/ ضونلة بة بةزدواوي لة ذيَس كازيطةزي دةوَلةتةكاني دةوزاوثصتياى بويهة
                                                                                          ؟شازضتانييةتةكاني ضةزدةوي كؤى لة ويطسطسيهطرتيو ديازدة   //1ث
 منسة(                                                                                             14)

 .زوةيا بهياتهاني ئةيسامدؤشيهةوةي نوضني، يةوةاَلم: 

                                                                                                                                              ؟يلطؤس كيَو// 2ث
 منسة(14)

                                                          .ويمةتيَلي ئاضييةوةيو توانياى خؤياى بةضةز دةضةاَلتي ويطس بطةثيَهو
                                                                                       ؟// بؤضي شواني ئازاوييةكاى بةضةز شوانةكاني تسي ناوضةكة شاهَ بوو3ث
 منسة(14)

 .بةضةز شوانةكاني تسي ناوضةكة شاهَ ببوووةاَلم: شوانياى لة ئةجناوي باشزطاني 

                                                                                                       ؟ديازتسيو ديازدةي شازضتانييةتي دةوَلةتي تةدووز //4ث
 منسة(   14)

 .                                                                          بوو بةاَلم بة تةواوي لة ذيَس كازيطةزي شازضتانييةتي زؤوةكاى بووى وةاَلم: ئةم دةوَلةتة يةزضةندة لة ناوضةي شام داوةشزا

 .بلسيَت (quiz) تاقيلسدنةوةي لةناكاو -
 ؟ثسضياز/ يلطؤس خاوةى شازضتانييةتي تايبةتي خؤياى بووى

 .شيت نويَياى بؤ شازضتانييةتي ويطس شياد كسدوةاَلم/ بةَلي، وةضةندةيا 
بؤ عةزةبي و ( Ali-A-Traditional( بؤ كوزدي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditionalثيَويطتة كؤزس بووك بة فؤنيت ) -

 .( بؤئيهطميصىTimes New Romanبةفؤنيت )


