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ئةشموونةكان  ليَرنةى ىانبةزيَص /بؤفؤزمى ضكاآل 
. نووضيوة شانيازيةكامن كة ئاماذةم ثيَداوة و ضةزجةم وانةيةى خوازةوة ضـــــكـــاالَم هةية لةم  بةبةزيَصتان زادةطةيةمن كة

السقم /ذمازة (    )         : المرحلة/قؤناغ                                                                                  : اسم الثالثي/ناوى قوتابى

 : مؤبايل

  (ةدووةميان  يةكةمة)ة؟كؤزسكام  لةئاماذةى ثيَبدة وانةكةت (                                                                                             ):الدرس/كةوانةناوى 

(                ) :؟ئةطةز لةبريت ماوة بيهووضة ضةندبوو ةكةى Midterm/السعي الدرجة/تى وانةكةمنسةى كؤشش

(.  ةشؤزباش   ،ةباش  ، ناوةند  ، ثةضةند،   كةوتوو) نووضسابوو :ئاماذةى ثيَبدة ؟ض نووضساوةت لةو وانةية لةكازتةكةت (تقديس)ضةنطاندنهةلَئةجنامى 
ثيَويطتة قوتابى لةماوةى ديازى كساو كازت و  ئةوازادةطةيةنيَت  ى قوتابيانذى زاطةياندنى ئةجنامى كازتةكانزؤكاتيَك ليَرنةى ئةشموونةكان  :ضةزنج

بؤ شانيازيتان  فؤزمى ضكاآل . بةليَرنةى زابطةيةنيتزاضتةوخؤ ئةجنامةكةى وةزبطسيَتةوة بؤئةوةى هةز هةلَة و تيَبيهى و ضكاآليةكت لة ئةجنامةكانت تيَبيهيكسد 
. ى كؤليَر دةضت دةكةويَتلة ضايت
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ليَرنةى ئةشموونةكان  ىبةزيَصان /بؤفؤزمى ضكاآل 
. وة و ضةزجةم  شانيازيةكامن نووضيوةوانةيةى خوازةوة كة ئاماذةم ثيَداضـــــكـــاالَم هةية لةم بةبةزيَصتان زادةطةيةمن كة 

السقم /ذمازة:)             ( المرحلة /قؤناغ                        :                                                          اسم الثالثي /ناوى قوتابى

 : مؤبايل

 ( ةدووةميان  يةكةمة)ئاماذةى ثيَبدة وانةكةت لة كام كؤزضة؟(                                                  :)                                           الدرس/ناوى وانةكة

: )               ( ضةندبوو ئةطةز لةبريت ماوة بيهووضة؟ ةكةى Midterm/السعي الدرجة/ى وانةكةتمنسةى كؤشش

. ( شؤزباشة،   باشة،   ناوةند،   ثةضةند،   كةوتوو) نووضسابوو :ئاماذةى ثيَبدة ؟ض نووضساوةت لةو وانةية لةكازتةكةت (تقديس)ضةنطاندنهةلَئةجنامى 
كازت و  زادةطةيةنيَت ئةوا ثيَويطتة قوتابى لةماوةى ديازى كساو ى قوتابيانزؤذى زاطةياندنى ئةجنامى كازتةكانكاتيَك ليَرنةى ئةشموونةكان  :ضةزنج

بؤ شانيازيتان  فؤزمى ضكاآل . ئةجنامةكةى وةزبطسيَتةوة بؤئةوةى هةز هةلَة و تيَبيهى و ضكاآليةكت لة ئةجنامةكانت تيَبيهيكسد زاضتةوخؤ بةليَرنةى زابطةيةنيت
. لة ضايتى كؤليَر دةضت دةكةويَت
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ليَرنةى ئةشموونةكان  ىبةزيَصان /بؤفؤزمى ضكاآل 
. وانةيةى خوازةوة كة ئاماذةم ثيَداوة و ضةزجةم  شانيازيةكامن نووضيوةضـــــكـــاالَم هةية لةم بةبةزيَصتان زادةطةيةمن كة 

السقم /ذمازة:)             ( المرحلة /قؤناغ                                              :                                    اسم الثالثي /ناوى قوتابى

 : مؤبايل

 ( ةدووةمان ي يةكةمة)ئاماذةى ثيَبدة وانةكةت لة كام كؤزضة؟(                  :)                                                                           الدرس/ناوى وانةكة

. : )               (ضةندبوو ئةطةز لةبريت ماوة بيهووضة؟ ةكةى Midterm/السعي الدرجة/ى وانةكةتمنسةى كؤشش

(.  شؤزباشة،   باشة،   ناوةند،   ثةضةند،   كةوتوو) نووضسابوو :ئاماذةى ثيَبدة ؟ض نووضساوةت لةو وانةية لةكازتةكةت (تقديس)ضةنطاندنهةلَئةجنامى 
زادةطةيةنيَت ئةوا ثيَويطتة قوتابى لةماوةى ديازى كساو كازت و  ى قوتابيانزؤذى زاطةياندنى ئةجنامى كازتةكانكاتيَك ليَرنةى ئةشموونةكان  :جضةزن

شانيازيتان  فؤزمى ضكاآل  بؤ. ئةجنامةكةى وةزبطسيَتةوة بؤئةوةى هةز هةلَة و تيَبيهى و ضكاآليةكت لة ئةجنامةكانت تيَبيهيكسد زاضتةوخؤ بةليَرنةى زابطةيةنيت
. لة ضايتى كؤليَر دةضت دةكةويَت
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