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ثيَناسةي بابةت: 
جوطرافياي ذينطة لقيَكي نويَية لةزانستي جوطرافياو بابةتيَكي هةنووكةيية بؤ تويَذينةوةكاني هةريةك لة لقة سةرةكيةكاني زانستي جوطرافيا كةبريتين لة جوطرافياي سروشتي وجوطرافياي مرؤيي, ئةم بابةتة طرنطي دةدات بةو هؤكارانةي سةرضاوةن بؤ ثيسبووني ذينطة جياوازةكان و ويَراى دابةشكردني هؤكارةكان وريَطة ضارةى طرفتةكان لةروانطةي جوطرافييةوة. 
طرينطي بابةت: 
      ئةمرِؤ لة جيهاندا بابةتى ذينطة بووةتة بةشيَكى طرنطي سياسةتى ولآتان و بابةتيَكة كة خؤي سةثاندووة بةسةر هةموو تويَذينةوة لؤكالَى و هةريَمي و طلؤباليةكاندا , ئةمةش لةو رِاستيةوة سةرضاوة دةطرىَ كة ذينطة ئةو دةورووبةرةية كة تيَيدا دةذين و لةكارليَكيَكي بةردةوامداين لةطةليدا, بؤية ثاراستني ئةو ضوارضيَوةيةو دانانى ثلان بؤ دةربازبوون لة هةر ثيَشهاتيَك كة رِووبةرِووى دةبيَتةوة، هاوثيَضة لةطةلَ مانةوةى مرؤظ و بونةوةرةكانى خودى ذينطةدا. 
ئامانجي بابةت:
  ئامانج لةبابةتي ذينطة بريتية لة ئاشناكردني قوتابيان بةبابةتي ذينطةو ئةو طرفتانةي كة رووبةرووي ذينطة بؤتةوة ئاشكراية طرفتى ثيسبوونى ذينطةء ضؤنيةتى ثاريَزطارى كردنى طرنطترين بابةتى رؤذطارى ئةمرِؤمانة لةم روانطةيةوة خويَندني بابةتيَكي هةستياري وةك ذينطة ثيَويستة بةتايبةت بؤ قوتابياني بةشي جوطرافيا.  ئامانجيَكي تري ئةم بابةتة بريتية لة هؤشياركردنةوةي قوتابيان بةمةترسي طرفتة ذينطةييةكان كة دةرةنجامةكاني تةنها يةك ناوضةو يةك لايةن ناطريَتةوة. سةرةراي ئةوةي ثيَويستة قوتابيان ئاشنابن بةو ثةيوةنديانةي لةنيَوان مرؤظء ذينطةي دةوروبةري هةيةء ثؤليَنكردني ئةو طرفتة ذينطةييانةي لة ئةنجامي مامةلةي نادروستي مرؤظ ثةيدا دةبيَت.
   



                             

	
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
ثيَناسةو ضةمكي ذينطةو زاراوة ذينطةييةكان 
هةفتةي دووةم
ثةيوةندي ذينطة بةزانستي جوطرافياء زانستةكاني تر
هةفتةي سيَيةم
ثيَناسةو ضةمكي ثاراستني ذينطةو رؤلَي جوطرافيناس لةثاراستني ذينطة
هةفتةي ضوارةم
جؤرةكاني ذينطة ء ذينطةي سروشتي
هةفتةي ثيَنجةم
ذينطةي مرؤيي
هةفتةي شةشةم
ثيَكهيَنةرةكاني ذينطة, (توخمةكاني ذينطة)
هةفتةي حةفتةم
توخمة زيندووةكاني ذينطة
هةفتةي هةشتةم
توخمة نازيندوةكاني ذينطة
هةفتةي نؤيةم
طرفتة ذينطةييةكان (سةرهةلَدان و هؤكارةكانيان) 
هةفتةي دةيةم
ثؤليَن كردني طرفتة ذينطةييةكان +ثيَداضونةوةو تاقيكرنةوة
هةفتةي يازدم
ثؤليني جوطرافيناسان دةربارةي طرفتةكاني ذينطة
هةفتةي دوازدةم
طرفتي لةناوضووني دةرامةتة سروشتيةكان
هةفتةي سيَزدةم
هؤكارةكاني لةناوضووني دةرامةتة سروشتيةكان
هةفتةي ضواردةم
طرفتي طؤرِاني لاندسكيَثي سروشتي بؤ لاندسكيَثي مرؤيي (ئينترؤثاكين) طرفتي
هةفتةي ثازدةم
طرفتةكاني ثيسبوون ( ثيسبووني ئاو , هةوا, ذاوةذاو, ثاشماوة رةقةكان)
هةفتةي شازدةم
ثيسبووني ئاو (ثيَناسةو ضةمك و مةترسيةكاني)
هةفتةي حةظدةم
هؤكارةكاني ثيسبووني ئاو
هةفتةي هةذدةم
دةرةنجامة مةترسيدارةكاني ثيسبووني ئاو
هةفتةي نؤزدةم
ريَطةضارةكاني ثيسبووني ئاو+ثيَداضونةوةو تاقيكرنةوة
هةفتةي بيستةم
ثيسبووني هةوا (ثيَناسةو ضةمك و مةترسيةكاني)
هةفتةي بيست ويةك
هؤكارةكاني ثيسبووني هةوا
هةفتةي بيست ودوو
ديارةدةكاني ثيسبووني هةوا
هةفتةي بيست وسىَ
ريَطةضارةكاني ثيسبووني هةوا
هةفتةي بيست وضوار
ثيسبووني ذاوةذاو (ثيَناسةو ضةمك و مةترسيةكاني)
هةفتةي بيست وثيَنج
هؤكاروكاريطةريةكاني ثيسبووني ذاوةذاو
هةفتةي بيست وشةش
ريَطاضارةكاني ثيسبووني ذاوةذاو
هةفتةي بيست وحةوت
ثيسبوون بة ثاشماوة رةقةكان
هةفتةي بيست وهةشت
هؤكارو ريَطاضارةكاني ثيسبوون بةثاشماوة رةقةكان
هةفتةي بيست ونؤ
ثيسبووني بينين (ثيَناسةو ضةمك و مةترسيةكاني)
هةفتةي سييةم
هؤكارو ضارةسةري ثيسبووني بينين +ثيَداضونةوةو تاقيكرنةوة
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تيَبيني : 
	لةم بابةتةدا 2 تاقيكردنةوةي وةرزي ئةنجام دةدريَت و بؤ هةر تاقيكردنةوةيةك 16 نمرةى بؤ هةذمار دةكريَت لةطةلأ ضةند تاقيكردنةوةيةكي لةناكاوى قوتابيان بةشيَوةي (quiz) كة 4نمرةى بؤ هةذمار دةكريَت و 4 نمرةش بؤ ئةنجامداني راثؤرتيَك لةلايةن قوتابيانء ثيَشكةشكردني بةشيَوةي سيميناريَك لةثؤلدا لةماوةى 15 خولةكدا .
	لةحالةتي ثيَويستدا تاقيكردنةوةي سيَيةم ئةنجام دةدريَت و لةطةلأ تاقيكردنةوةكاني تر كؤدةكريَتةوةو دابةشي 3 دةكريَت.
	لةهةر وانةيةكدا نزيكةى 10 خولةك تةرخان دةكريَت بؤ روونكردنةوةي ثرسيارو وةلآمي تايبةت بةبابةتةكةو و ثرسينةوةي هةندآ بابةتي خويَندراوى وانةكاني ثيَشوو.
	بةهيض جؤريَك مؤلةت وةرطرتن لة تاقيكردنةوةدا نية تةنها لةحالةتي بووني دؤخيَكي دذوارو نةخوازراو لةناو خيَزان يان نةخؤشي ئةمةش بةثيَي راثؤرتي ثزيشك و بةثيَي ريَنماييةكاني فاكةلَتي دةبيَت.
	لةم بابةتةدا هةولَدةدريَت طةشتيَكي زانستي بؤ قوتابيان ئةنجام بدريَت و قوتابي دواى طةرِانةوةي لةطةشتةكة رادةسثيَردريَت بة ئامادةكردني راثؤرتيَكي تيَرو تةسةل لةسةر طةشتةكة. 






