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 .پەروەردەى پیشەیى
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بناسین چهمكیکارامهییهکانیژیان:یهكهییهكهم

 
 مەبەستمان لە كارامەییەکانی ژیان چی یە؟

 ئامانج لە كاركردن لەسەر كارامەییەکانی ژیان چی یە؟

 گرنگیی كارامەییەکانی ژیان چی یە؟

 كارامەییەکانی ژیان چۆن پۆلێن دەكرێن؟

 ؟بکرێتلەسەر كارامەییەکانی ژیان  کردنكاردەست بە كەی پێویستە 



كارامهییهسۆزداریهکان :یهكهیدووەم

 
  خۆنرخاندن: بابەتی یەكەم

 بەڕێوەبردنی هەستەكان: بابەتی دووەم

 بەڕێوەبردنی گرژی و كات: بابەتی سێیەم



(المهاراتاالدراكیة)كارامهییهكانیدرككردن:یهكهیسێیهم
 

 داهێنەرانە ەکیشێوەی بیركردنەوە بە: بابەتی یەكەم

 بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە: دووەمبابەتی 

 یاردان و چارەسەركردنی كێشەكانڕب: بابەتی سێیەم



كارامهییهكۆمهاڵیهتیهكان:یهكهیچوارەم
 

 بەشێوازێكی كاریگەر پەیوەندیکردن: بابەتی یەكەم

 هاوسۆزی: بابەتی دووەم

 ڕەفتاری یەكالكەرەوە و ڕەتكردنەوەی ئەرێنی: بابەتی سێیەم

 ناکۆکى و مفاوەزەکردنبەڕێوەبردنی : بابەتی چوارەم
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کهیندەجێبهجێکارامهییهکانیژیانیبهرنامهکان:یهكهیپێنجهم
 

 ییەکانی ژیان تێكهەڵكێش دەكرێن؟ەكارامچۆن 

 كارامەییەکانی ژیان مسۆگەر دەكەین؟ بەرنامەکانیچۆن كارایی و سەركەوتن بۆ 

 ؟بکرێڕاهێنان لەسەر كارامەییەکانی ژیان  دەبێ چۆن



 و پەیڕەوکردنی كارامەییەکانی ژیان؟ پیادەکردنالوان بكەین بۆ فێربوون و ی و پاڵپشتی چۆن پشتیوان

 كارامەییەکانی ژیان دەكەین و هەڵیاندەسەنگێنین؟كانی بەرنامەچۆن بەدواداچوون بۆ 

 

ىڕاهێنانیڕاهێنهراندەربارەیکارامهییهبنهڕەتیهکانیژیانبۆالوانپرۆگرام:پاشکۆ
 

 

پێشهکى

الوانی عێراق وەك الوانی دیكەی ناوچەی عەرەبی، دووچاری گەلێك ڕووبەڕووبوونەوە دەبن كە 

چۆن . پێویستیان بەچەندین كارامەیی هەیە بۆ ئەوەی بتوانن نیشتمانەكەیان بگەیەننە كەناری ئاشتی و تەبایی

هەلی دۆزینەوەی الوان دەتوانن رۆڵی كاریگەریان لە بونیاتنانی كۆمەڵگە و واڵت هەبێ، بێ ئەوەی 

 لە ناخدایە بۆ ئەوەی شارەزایی و هەڵوێست و توانایان ىچکەوا ئاگاداربن و كەسێتی خۆیان هەبێ و بزانن 

لەگەڵ كەسانی دیكە پەیوەندیکردن بتوانن  دڵنیا بن ولە بیركردنەوە و شیكردنەوە و تێڕوانینیان بۆ بابەتەكان 

بەجۆرێك كە پەرەسەندن و گەشەكردن و پێشكەوتنی ئەرێنی  ,یان بكەنبوونو كار بۆ بەردەوامی بکەن

 .انیان و كۆمەڵگەكانیشیان مسۆگەر بكەنەکبەردەوام بۆ خۆیان و هاوتەمەن

الوان بریتی نین لە كۆمەڵێك گرفت تا لەسەر ئەو بنەمایە مامەڵەیان لەگەڵدا بكەین، الوان تەنیا 

. بە ئارەزووی خۆمان پڕیان بكەینەوە و دایان بڕێژین هاوواڵتیانی داهاتوو نین، الوان قاڵبی بەتاڵ نین،

، ئەوان هاوواڵتی ەینالوان بریتین لە كەرەستە و وزەگەلێك كە دەبێ لەسەر ئەو بنەمایە مامەڵەیان لەگەڵدا بك

، بەوئەندازەیە كارامەیی و شارەزایی و زانیاری و هەڵوێستیان هەیە كە بتوانن ێندوێنێ و ئەمڕۆ و سبەین

یان كەمە؟ هەلی پێویستیان کەمە بۆ پشتیوانی ى لێئەی چ. یان بدەنەە پەرە بەخۆیان و نیشتمانەكبەهۆیانەو

تا لەتوانایاندا بێت بەباشترین شێواز بەكاریان بێنن، ئەمەش دەبێتە مایەی  کردنی تواناکانیان و ئامادەسازیان،

 .هێنانی ئەو وزانە و پێشخستنی توانا و كارامەییەكانرباشترین بەكا

و بنەما سەرەكییەكانی ئەم پێكهاتە الوانەیەی كە ئەگەر هاتوو  ارامەییەکانی ژیان یەكێكە لە كۆڵەكەك

ئەوا گەشەسەندنی ئەرێنی و بەشداری كارا بۆ  مان بۆ ڕەخساند،پەرەمان پێدا و هەلی ڕاهێنان و جێبەجێكردن

 .الوانمان مسۆگەر دەكەین

عەرەبی تا ڕادەیەك نوێیە، بە جیاوازییەوە لە واڵتێكەوە  چەمكی کارامەییەکانی ژیان لە واڵتانی ناوچەی

ئەمەش ئەوە ناگەیەنێ كە وەك ستراتیجێك بۆ هاوكاریی الوان لە بەرەنگاربوونەوەی . بۆ یەكێكی تر



هەرئەمەش وای كرد بەرپرسانی بوارە جۆاوجۆرەكان لە عێراق . بەربەستەكانی ژیانیان پشتی پێ نەبەستین

لەم ڕێگەیەدا كار بكەن، بە گەاڵڵەكردنی پرۆگرام  کە بیانیەكانیان بیر لەوە بكەنەوەو هاوبەشە ناوخۆیی و 

 .بۆ پەرەپێدانی کارامەییەکانی ژیان و ئەو سەرچاوانەی بۆ داڕشتن و پێشكەوتنی ئەم پرۆگرامانە پێویستن

لە کارامەییەکانی ژیان و بەها  یکردنئەم ڕێبەرە لە چواچێوەی چەند چاالكیەكی دیكەدا لە پرۆژەی پشتیوان

 .لە ڕێگەی پەروەردە و فێركرن و مەشق لە عێراقدا ئامادە كراوەکە الی هەرزەكار و الواندا  ىمەدەنیەكان



 ئامانجیئهمڕێبهرەچیه؟

لەبواری دەکەن ئامانجی ئەم ڕێبەرە بریتیە لە تواناسازی ئەو كەسانەی كار لەگەڵ الواندا 

، لەڕێگەی پێشكەشكردنی بابەتێكی زانستیانەی باوەڕپێكراو، سەبارەت بەچەمكی کارامەییەکانی ژیاندا

پێویستە کاریان لەسەر بکرێ بۆ ئەوەی الوان فێریان کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان بە تێر و تەسەلی کەوا 

ستن تا پرۆگرامێك كە بۆ الوان پێوی ئەم ڕێبەرە هاوكاری بەكاربەرانی دەكا لە پەرەپێدانی كۆمەڵە. ببن

گەشەی ئەرێنی و ڕووكردنە ڕەفتاری بێ زیان و مەترسی لە بوارە جۆراوجۆرەكانی ژیاندا وەرگرن، کە 

 .ئەمەش یامەتیدەریان دەبێت بۆ گێڕانی رۆڵی كاریگەر لە ئاوەدانکردنەوەی کۆمەڵگاکانیان و نیشتمانیان

کارامەییەکانی ی الوان لەسەر مەشقپێكردن/ هەروەها ئەم ڕێبەرە كۆمەڵێك چاالكیی گونجاو بۆ ڕاهێنان

 .دەخاتە بەردەستی ئەوانەی لەگەڵ الواندا كار دەكەن ژیان،



گروپیئامانجیئهمڕێبهرەکێن؟

لەو کەسانەی کەوا تایبەتمەندن بە کارکردن لەگەڵ الواندا، ئەو  نئامانجی ئەم ڕێبەرە بریتیگروپی 

بۆ  15تەمەنی نێوان )کار دەکەن امەكانی الواندا مامۆستا و ڕاهێنەر و توێژەرە کۆمەاڵیەتیانەی لە پرۆگر

 و هەروەها ئەوانەی لە نێو پەروەردە، كار و كاروباری كۆمەاڵیەتی، الوان: ، لە وەزارەتەكانی(ساڵ  24

 .ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنیدا کار دەکەن لە عێراقدا

چیگرووپێكلهمڕێبهرەسوودمهنددەبێ؟



هەر سێ وەزارەتی ناوبراو و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی، لەم  بەکە پەیوەستن الوانی عێراق 

مامۆستا و توێژەرانی کۆمەاڵیەتی و ئەو کەسانەی لەگەڵ الواندا کار دەکەن، . ڕێبەرە سوودمەند دەبن

زانیاریەكان و چاالکیەکانی یەكەی دووەم و سێیەم و چوارەمی ئەم ڕێبەرە بەكار دەهێنن بۆ تواناسازی 

 .کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان ربارەی الوان دە



بابهتهكانیڕێبهرەكهچین؟

. الوانکارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیانی ئەم ڕێبەرە مامەڵە لەگەڵ تەوەرێكی سەرەكیدا دەكات كە بریتییە لە 

ج بابەتەكانیشمان لە پێن .کارامەییەکانی ژیاندا بکرێتئامانجی ئەوەیە بەشێوازێكی گشتگیر مامەڵە لەتەك 

 :یەكەدا، بەم شێوەیە خستووەتە ڕوو

 کە تیایدا خوێنەر لە پێناسەی ": ناسیندەکارامەییەکانی ژیان  چەمکی"،بهناونیشانییهكهییهكهم

ێزێتەوە بۆ دۆزینەوەی ئامانجی كاركردن لەسەریان و گرنگیان بۆ ژیانی ودەگکارامەییەکانی ژیان 

پۆلێن دەكات و كاتی دەست بەكاربوون کارامەییەکانی ژیان پاشان . الوان و كۆمەڵگە و نیشتمان

 .لەسەریان دەستنیشان دەكات

 ،بریتین لە كارامەییەكانی خۆگونجاندن کە  "ەکانكارامەییە سۆزداری"بهناونیشانییهكهیدووەم

 .و خۆبەڕێوەبردن

 ،كانی بە واتای كارامەییە ،"کارامەییەکانی درك پێ كردن"بهناونیشانییهكهیسێیهم

 .بیركردنەوە و بڕیاردان

 ،كارامەییەكانی بنیاتنانی  کە بە مانای كارامەییە كۆمەاڵیەتیەكانبهناونیشانییهكهیچوارەم

لێرەدا یەكەكانی دووەم و سێیەم و چوارەم هەر سێ جۆرەكانی . دێت پەیوەندی و پەیوەندگیری

دەدەن بە خوێنەر سەبارەت بە  دەكەنەوە و سەرچاوەی زانیاری سەرەکی وردکارامەییەکانی ژیان 

هەر كارامەییەكی ژیان كە دەچێتە ناو خانەی ناونیشانە سەرەكییەكەوە و چەندین چاالكی پێشنیاز 

چاالكیەكان بەشێوەیەك . بۆ ڕاهێنانی الوان لەسەر ئەو كارامەییە دیاریکراوانەی ژیان تدەكا

بۆ ئەمەش ئامانج و ماوەی  داڕێژراون كە گونجاو بن لەگەڵ ئەو كەسەی بەكاریان دەهێنێ،

چاالكیەكە و كەرەستەی پێویست بۆ جێبەجێکردنی هەر چاالكیەك دەستنیشان كردووە و پاشان 



هەر . زنجیرەی هەنگاوەكان بۆ گەیشتن بە ئامانجی چاالکیەکە و كارنامەكانیشی ئامادە کردووە

كۆتایی هاتووە بۆ ئەوەی  ئاسانکار/ مامۆستا / چاالكیەكیش بەهەندێك بیرۆكەی هاوكار بۆ ڕاهێنەر

 .چاالكییەكە باشتر بكرێت و پێشنیازی بیرۆكەی نوێ بكرێ

 

 ،لێرەدا خوێنەر : "دەکهینجێبهجێنیکارامهییهکانیژیانبهرنامهکا"ناونیشانی بهیهكهیپێنجهم

بیرۆكەیەك وەردەگرێت لەسەر چۆنیەتیی تێكهەڵكێشكردنی کارامەییەکانی ژیان لەناو دامەزراوە و 

پاشان بەشی پراکتیکی . كاریگەر و كارا بنکە ڕێكخراوەكاندا و بە چ پێوەرێك مسۆگەری دەكات 

گیی شێوازی وەردەگرێت و چۆنیەتیی فێربوون و ڕاهێنان لەسەر کارامەییەکانی ژیان، گرن

ە گەڕ و تایبەتمەندێتی و رۆڵی ئەو كەسانەی نرێگا و ئامرازانەی دەکرێ بخرێئەو بەشداریکردن و 

باسدەکرێن؛  لەگەڵ الواندا کار دەکەن لە کاتی مامەڵە کردن لەگەڵ بابەتی کارامەییەکانی ژیاندا

ئینجا دەچینە سەر . دەکرێن پاشان باسی چۆنیەتیی پشتیوانی و پەرەپێدانی ئەم كارامەییانە

جێبەجێكردن و پیادەكردنی کارامەییەکانی ژیان تا ئەو  ىبەهێزكردن و پشتگیریی الوان بۆ فێربوون

 :کە بریتین لە دەبێت ستراتیژەوە  سێڕادەیەی دەبێتە بەشێكی ژیانی ڕۆژانەیان، ئەویش لە ڕێگەی 

 .توانای الوان لەڕووی کارامەییەکانی ژیانەوەبنیاتنانی. ١

 .خساندنی هەلی پیادەکردنی کارامەییەکانی ژیانرە. ٢

 .دابینكردنی ژینگەیەكی پشتیوان بۆ جێبەجێكردنی کارامەییەکانی ژیان. ٣

 

بە چاوخشاندنەوەیەكی خێرا سەبارەت بەگرنگی و چۆنیەتی هەڵسەنگاندنی پرۆگرامەكانی  ،بەشەئەم 

یازی ئامرازی هەڵسەنگاندنی پرۆسەكە کارامەییەکانی ژیان كۆتایی دێت و لەناو هۆڵی ڕاهێناندا پێشن

 .دەكات

ڕێبەرەكە بەلیستی خشتەکان و پالنکارەکان و ئەو چوارچێوانەی کە لە دوو توێی ڕێبەرەکەدا هاتووە کۆتایی 

ار بە یدهەروەها ئەو سەرچاوانەی كە بۆ پەرەپێدانی بەكارهێنراون یان سەرچاوەگەلی دیكەی پەیوەند دێت،

 .دەخاتە ڕووبابەتی کارامەییەکانی ژیان 

 

 

 

 چۆنئهمڕێبهرەپهرەیپێدرا؟



هەوڵەكانی زۆربەی کەسە پەیوەندیدارەكان لە وەزارەتەكانی پەروەردە و كار و كاروباری كۆمەاڵیەتی، 

ەكان الوان و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنیی لە عێراق، هەروەها تیمی كاری سندووقی نەتەوە یەكگرتو

میتۆدێكی هاوبەشیكردن  ئەمیش بە ،بۆ دانیشتووان، هەموو كاریان لەسەر گەاڵڵەكردنی ئەم ڕێبەرە كردووە

 :لەڕێی ئەم هەنگاوانەی خوارەوە

  مەبەستی ئاشنابوون لەگەڵ  بە( 2111 شوبات 18 -17)چاوپێكەوتنی راوێژكاری لە هەولێر

شێوازی كارلێكردن و هەروەها فۆرمی پێداویستیەكانی الیەنە پەیوەندیدارەکان لە رێگای 

دەستنیشانكردنی پێداویستیەكانی پەیوەست بە کارامەییەکانی ژیان و ئەو بابەتانەی گرنگن بۆ الوان 

 .لە عێراقدا

 الیەن كەسانی پەیوەندیدار لە  ئامادەكردنی خشتەیەك بۆ ناوەڕۆكی ڕێبەرەکە و پێداچوونەوەی لە

بەغداد و هەولێر، کە بواری بەبەشداربووان دا بیرۆكە و لە  2111كۆبوونەوەكانی ئایاری 

 .پێشنیاری زیاتر بخەنە روو

  بۆ پێداچوونەوە بە ڕێبەرەكەدا لەالیەن ( 2111حوزەیران  24-21)دیمانەیەكی دیكە لە بەیرووت

كەسانی پەیوەندیدار و پسپۆر و پێشنیازی دەستكاری و چاكتركردنی بۆ ئەوەی گونجاوتر بێت بۆ 

 .ەشدارەكان و تایبەتمەندێتیی ئەو الوانەی كاریان لەگەڵدا دەكرێ لەبەر چاو بگرێكەرتە ب

 ئەنجامدانی هەمواركردنی گونجاو بۆ ڕێبەرەكە. 

 بنەڕەتیەکانی ژیانی  بارەی کارامەییە ڕاهێنانی ڕاهێنەران لە گرووپی ئامانجی ڕێبەرەكە لە

كردنی پالنی  سەرچاوەیەك بۆ گەاڵڵەالوانەوە و لەسەر چۆنیەتیی بەكارهێنانی ڕێبەرەكە وەك 

هەروەها پەنجە خستنە سەر کاردانەوەکان . دانیشتنەكانی دواتر لەگەڵ ڕێكخراوی كاری نێودەوڵەتی

لە پێناو جیبەجێکردنی هەمواركردن و چاككردنی گرنگ لە ڕێبەرەکەدا بەمەبەستی ڕوونكردنەوە و 

کچان و ) زیاتری الوانی عێراق بە گونجاندنی زیاتری ڕێبەرەكە بۆ پڕکردنەوەی پێداویستی

 .ەوە(کوڕان

 



 

 

 

 

 

 

 ثرِؤطرامى راهيَنانى راهيَنةران

 ذيان ةتيةكانى دةربارةى كارامةيية بنةرِ

 طةجنانبؤ 

 

 

 



 ريَبةرى طةجنان بؤ كارامةيية بنةرِةتييةكانى ذيان و بةكارخسنت

 طةجنانذيان بؤ ةتيةكانى ثرِؤطرامى راهيَنانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية بنةرِ

 

 ئامادةكردنى

 ابراهيم، ماستةر لة تةندروستى طشتىرةنا حةداد 

 زؤ دانى. د

 

 

  ى ئةم رِيَبةرةةرؤكناو

  ةكىثيَش

 با ضةمكى كارامةييةكانى ذيان بناسني: يةكةى يةكةم

  كارامةيية سؤزدارييةكان: ى دووةميةكة

   (املهارات االدراكية)كارامةييةكانى درككردن : يةمسيَ ىيةكة

 كؤمةآليةتييةكانكارامةيية : ةمضوار ىيةكة

  ثرؤطرامى كارامةييةكانى ذيان ثيادة دةكةين: ةمثيَنج ىيةكة

 ثرؤطرامى راهيَنانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية بنةرِةتييةكانى ذيان بؤ طةجنان: ثاشكؤ

 



 ناوةرِؤك 

 طةجنانذيان بؤ ةتيةكانى يية بنةرِةكارامثرِؤطرامى راهيَنانى راهيَنةران دةربارةى 

 طشتى ئاماجنى 

 ئاماجنى تايبةتى 

 ثرِؤطرامى خوىل راهيَنان 

 بةرنامةى خوىل راهيَنان 

 بةرنامةى راهيَنان وردةكاريةكانى

 رؤذى يةكةم 

 بةرنامةى راهيَنان -
 كاندانيشتنةثالنى  -
 رؤذى دووةم 

 بةرنامةى راهينان -
 كاندانيشتنةثالنى  -
 رؤذى سيَيةم 

 بةرنامةى راهيَنان -
 كاندانيشتنةثالنى  -
 رؤذى ضوارةم 

 بةرنامةى راهيَنان -
 كاندانيشتنةثالنى  -
 رؤذى ثيَنجةم 

 بةرنامةى راهيَنان -
 كاندانيشتنةثالنى  -
 رؤذى شةشةم 

 بةرنامةى راهيَنان -



 كاندانيشتنةثالنى  -
 رؤذى حةوتةم 

 بةرنامةى راهيَنان -
 كاندانيشتنةثالنى  -
 رؤذى هةشتةم 

 بةرنامةى راهيَنان -
 كاندانيشتنةثالنى  -
 رؤذى نؤيةم 

 بةرنامةى راهيَنان -
 كاندانيشتنةثالنى  -
 رؤذى دةيةم 

 بةرنامةى راهيَنان -
 كاندانيشتنةثالنى  -

 ثاشكؤى هةلَسةنطاندن

 نةى هةلَسةنطاندنى رؤذانةى راهيَنانومنو. 

  (دواى راهيَنان)ثاشوةختة و ( ثيَش راهيَنان) ةوةختليستى هةلَسةنطاندنى ثيَش. 

 يستى هةلَسةنطاندنى خوىل راهيَنانل. 

 
 يية بنةرِةتيةكانى ذيان بؤ طةجنانةراهيَنةران دةربارةى كارام ثرِؤطرامى راهيَنانى

 جنى طشتىئاما

هةردوو ) بةشيَوةيةك بتوانن راهيَنان بةو راهيَنةرانة بكةن كة كار لةطةلَ طةجنان  بةشداربووانبةهيَزكردنى تواناكانى 
ثيَيةتى بؤ طةشةكردنى بة شيَوةيةكى دةكةن دةربارةى كارامةيية بنةرةتيةكانى ذيان كة طةنج ثيَويستى ( رةطةز

 .ئةريَنى و تةندروست



 ئاماجنى تايبةتى

  كة ثةيوةندى بة كارامةيية ( ةوةهةردوو رةطةز بة) بةشداربوواندةولَةمةندكردنى زانياريةكانى
وةكو و ةكانى ذيان كة طؤرانكارى باشرتى تيَدا كراوة يبة ثيَى ريَنمايى كارامةي بنةرةتيةكانى ذيانةوة هةية

 .لةطةلَ طةجناندا كار دةكةنى ئةو كةسانةبؤ  سةرضاوةيةك

  كة  بةتةكانى راهيَنان و بابةتى ديكةى راهيَنانةكاندةربارةى با بةشداربوواندةولَةمةندكردنى زانيارى
ى دانيشتنةكةئامادةكردنى ثالنى  و بةشداربووانوةبردنى يَبةرِ و ثةيوةنديكرنةوةى بةردةوامبة  سنتثةيوة

 .نانةكةراهيَ

 بة هةردوو رةطةزةوة بةشداربووانالى  راهيَنان دةولَةمةندكردنى كارامةيي. 

  لةبة راهيَنانى هاوبةشى  نتلة هةموو ئةو اليةنانةى ثةيوةس بةشداربووان هةلَويَستىضرِكردنةوةى 
 .داى كارةمةيية بنةرةتيةكانى ذيانةكانراهيَنان

  بؤ ئةوانةى مامةلَة لةطةلَ( ى كارامةيى بنةرةتى ذيان رِيَبةر) لةسةر بةكارهيَنانى  بةشداربووانراهيَنانى 
 .طةجنان دةكةن بة هةردوو رةطةزةوة

 ثرِؤطرامى خوىل راهيَنان

راهيَنان و كارامةيية بنةرةتيةكانة، خوىل راهيَنان جةخت لةسةر تيَكةلَكردنى  لة خوىل راهيَنان هةردوو تةوةرى مةبةست
ةكانى ذيان لة كارامةييراهيَنانى بؤ  الَثشنتويستة ئةريَنيانةى كة ثو ئةو هةلَ لةهةردوو تةوةرةكة ةوةةكان دةكاتزانياري

ة جياوازةكانى ييةبة راهيَنانى راهيَنةران و كارةم كردنى ئةو كارامةييانةى كة ثةيوةسنتاترلةطةلَ زي ,دانيَوان طةجنان
 .ذيان

، جياوازيةكاندا دانيشتنةخوىل راهيَنان لة ثرِؤطرامى خؤيدا ثشت دةبةستيَت بة شيَوازى بةشداريكردن و ضاالكى لة هةموو 
 و كارليَككردن بةشيَوةية راهيَنان دةستثيَدةكات بة بابةتة جؤراوجؤرةكان بة بةكارهيَنانى ريَطاكانى راهيَنان  بةم

بة هةنطاوةكانى هةبيَت لة  ى بكةن و ثيَزانينياندرك بة طرنطيةكةطاية هةلَبذيَرن و ئةو ريَ بتوانن بةشداربووان شيَوةيةك
 .نيدائةريَو ضوارضيَوةى ذينطةيةكى طوجناو 

ريَطاى ةكان تايبةت كراون كة لة ندةطريتةوة كة بؤ دانيشت ئةو تةوةرانة ى خولةكةةكانى راهيَنانئاماجنلةطةلَ ئةوةشدا 
ذيان و بة  ةكانى راهيَنان جيَبةجى بكةن دةربارةى بابةتةكانى كارامةيىيكارامةيدةتوانن  بةشداربووانئةوةوة 

 .لة هاوتةمةنةكانى تر و تيمى كار بؤ ئةوةى كارةكانيان باشرت ئةجنام بدةن كاريطةرى طةرِاوةدةستهيَنانى 



 بةرنامةى خوىل راهيَنان

 بةرنامةى راهيَنان وردةكاريةكانى

 بةرنامةى راهيَنان: رؤذى يةكةم

 بابةتةكانى رؤذى يةكةم كات
, ئاماجنةكان و بةرنامةى خولةكة, ثيَشبينييةكان, يةكرتناسني: كردنةوةى خوىل رِاهيَنان 08.88 -03.8

 .هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة, ثيَكةوة دانانى ريَساكانى كار
 .ثيَشةكى -ضةمكةكانى كارامةييةكانى ذيان 00.88 -08.88
 ثشوو 003.8 -00.88
 جيَبةجيَكردنى بةرنامةكان -كارامةييةكانى ذيان 88..0 -003.8
 ثشووى خواردنى نيوةرؤ 01.88 -88..0
 كارامةييةكانى خؤنرخاندن 01.88 -01.88
جةخت كردنةوة لةسةر ثةيامة بنةرِةتييةكان و ريَطاكانى رِاهيَنان كة : كؤتايى رؤذى راهيَنانةكة 013.8 -01.88

 .وونبةكار هات
 

 كاندانيشتنةثالنى : رؤذى يةكةم

 دانيشتنةكةكردنةوةى : رؤذى يةكةم

 كردنةوةى خوىل راهيَنان دانيشتنةكةبابةتى 
ئاماجنةكانى 
 دانيشتنةكة

 :دةتوانن بةشداربووانةكة نلة كؤتاى دانيشت
 بكةنةستنيشان د داتيمى راهينةران و بةرثرسانى كارة لؤجستيكيةكان لةم خولة. 
 بكةن ةستنيشانو بابةت و ثرؤطرامةكة د تةوةر ى خوىل راهيَنانةكة وةكانئاماجن. 
  ى خولةكةبةشداربوواندياريكردنى ناوةكان و ثيَدانى ضةند زانياريةك دةربارةى. 
 باسكردنى بةرنامةى خولةكة بة دريَذى. 
  كة لةسةرى ثيَكهاتوويندانانى ريَساكانى خولةكة بةيةكةوة. 
  لة رووى ناوةرِؤك  بةشداربووانو جياوازى لة نيَوان ثيَشبينى دياركردنى ئاستى نزيكى

 .و شيَواز و ذيانى بة كؤمةلَ لة اليةكةوة و ئاماجنةكانى ديكة لة اليةكى ترةوة

 هةلَسةنطاندنى زانياريةكانيان ئةوةى ثةيوةندى بة كارامةيى ذيانةوة هةية. 



 خولةك 08 ثيَويست كاتى
  .ضارت و كاغةز و قةلَةمبؤرد و فليب   ثيَداويستيةكان

  كاغةزىA4  كة ناوةرؤكى  بةشداربووانى سثى و رةنطاورةنط بة ثيَى ذمارةى
 .بيَت بةرنامةى كارى لةسةر ضاثكرا

 كؤمبيوتةر و داتاشؤ. 
  بةشداربووانبة طويَرةى ذمارةى  0-الثةرِةى كاركؤثيةكى. 

  بةشداربووانبؤ نيوةى  2 -ى كارالثةرِةىكؤثيةكى. 
  بةشداربووانبةثيَى ذمارةى  . -الثةرِةى كاركؤثيةكى. 

  نووسراو بيَت لة (  28تا  0) كاغةزى بضووك كة لةسةر هةر يةكيَكيان ذمارةى
 .كةس بن 28 بةشداربووانحالَةتيَكدا كة ذمارةى 

هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

بةخيَرهاتنى ئامادةبوان و سوثاسكردنى ريَكخةرانى خولةكة و : قؤناغى يةكةم .0
 (خولةك 5) .ئامادةبوان

ثيَشةكيةك دةربارةى ثرؤذةكة و شويَنى راهيَنانةكة و باسكردنى : قؤناغى دووةم .2
 (خولةك 08) .ضاالكيةكانى ثرؤذةكة

 .نيشاندان بة كؤمثيوتةر: ريَطاى ئةجنامدان* 
 (خولةك 28) .يةكرتناسني: قؤناغى سيَيةم ..

خؤى بةشيَوةيةك هةر بةشداربويةك  نامةىراهيَنانى نوسينى ذيان: ى ئةجنامدانريَطا* 
كان بة تيَكةلَى الثةرِةارة كؤتايدا كة هةموو تةواو بوون دوب دةكاتةوة و لة ثرِ 0الثةرِةى كار

دا دابةش دةكريتةوة بةم شيَوةية هةر يةكةيان ئةويديكة دةناسيَت لة بةشداربووانبةسةر 
 .ىكةالثةرِةريَطاى خويَندنةوةى 

 (خولةك 05. )نى بةشداربووان لةسةر خوىل راهيَنانةكةثيَشنبي: قؤناغى ضوارةم .1

طريَت دةراهيَنانى دوانةيى كة هةر بةشداربويةك كارتيَكى ثيَشبينى وةر: ريَطاى ئةجنامدان* 
 وواسن دةنجا بة بؤردةكةوة هةلَييبكةنةوة ئيةن بةيةكةوة ثرِةددهةولَ( 2الثةرِةى كار) 

 .خيويَنيتةوةراهينةرةكة دة
 (خولةك08) .ئامانج و بةرنامةى خوىل راهيَنانةكة: ةمقؤناغى ثيَنج .5

نيشاندانى ئاماجنةكانى ثرؤطرامةكانى خولةكة بة كؤمثيوتةر و : ريطاى ئةجنامدان* 
 .بةشداربووانبةراوردكردنى بة ثيَشبينيةكانى 

 (خولةك 08) .دانانى بةرنامةى كار بةيةكةوة: قؤناغى شةشةم .1

ئةو كارانة ضني كة : "ثرسيارة راندن دةربارةى ئةمثروسةى هزربا: ريَطاى ئةجنامدان* 
بؤ ئةوةى ذينطةيةكى  داخولةكة كاتىن لة يدةبيَت كؤك بن لةسةرى و ثراكتيزةى بكة



 ".نيراهيَنانى طوجناو دابني بكة
 (خولةك 28) .هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة: قؤناغى حةوتةم .7

 راهيَنةرةكة ئاماجنى هةلَسةنطاندنةكة و جؤر و شيَوازة : ريَطاى ئةجنامدان* 
  ىالثةرِة) نجا ليستى ثرسيارةكان و ئيرووندةكاتةوة  ى ئةم خولةبةكارهاتوةكان 

دابةشدةكات بة شيَوةيةك كة ذمارةى هةر  بةشداربووانذمارة لةسةر  و( .كار
بهيَنيت  كاتةوة كة هةمان ذمارة بةكاريدةيةكيَكيانى لةسةر بيَت و بةشيَوةيةك ثرِ
 .(هةلَسةنطاندنى ثاشوةختة) لةسةر ليستى هةلَسانطاندنةكانى دواتر

 . راهيَنانى يةكرتناسني: 0 -الثةرِةى كار*  الثةرِةكانى كار 
 راهيَنانى ثيَشبينيةكان: 2 -الثةرِةى كار* 
 (ثاشكؤى هةلَسةنطاندن بكةسةيرى ) 0-هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة: . -الثةرِةى كار* 

ضةند بريؤكة بؤ 
 !ئيَمة

 سةربؤردة و سالَةكانى  داناسينجيَكردنى راهيَنانى يةكرتدةكريَت لة كاتى جيَبة
لةطةلَ ثيَدانى  بةشداربووانخزمةتيش بنوسريَت ئةجنا كؤبكريَتةوة و ذمارةيةك بدريتة 

بةشداريثيَكردن لةطةلَ  كؤميَنت لةسةر طرنطى و سود وةرطرتن لة شارةزايى يةكرتى و
 .ئةوانى ديكة

  ةكى ى كار بةيةكةوة بنوسريَتةوة بة شيَوةيريَساكاندةكريَت جاريَكى ديكة ليستى
كردنى لةاليةن هةموانةوة بؤ ئةوةى هةموان ثةيوةست بن ئةريَنى و هةلَواسينى و واذؤ

 .ثيَيةوة

  هةلَبواسريَتكةدا ثيَى طةيشتوون دانيشتنةهةموو ئةو ئةجنامانةى كة لة. 
 

 ى كارالثةرِةكان

 .راهيَنانى يةكرت ناسني: 0ى كار الثةرة

 .راهيَنانى ثيَشبينيةكان: 2الثةرِةى كار 

 
 ثيَشبينى من بؤ خولةكة                                                                                            
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 0ثيَشوةختة ليستى هةلَسةنطاندنى : . الثةرِةى كار

 ثيَشوةختة و ثاشوةختةليستى هةلَسةنطاندنى  -هةلَسةنطاندنكة بكة ثاشكؤىسةيرى 

 يةكةم ىدانيشتن: رؤذى يةكةم

 ثيَشةكى -ضةمكى كارامةييةكانى ذيان دانيشتنةكةبابةتى 
 :دةتوانن بةشداربووان، دادانيشتنةكةلة كؤتايى ئاماجنةكانى 



 .ثيَناسةى ضةمكى كارامةيى ذيان بكةن  دانيشتنةكة
 كردنى طرنطى كاركردن لةسةر كارامةيى ذيان لةطةلَ طةجناندةستنيشان. 
  تةندروستى جيهانى ريَكخراوىثؤليَنكردنى كارامةييةكانى ذيان بة ثيَى. 
 دياركردنى ئةو تةمةنةى كة ثيَويستة تيايدا فيَرى كارامةيى ذيان بكريَن. 

 خولةك 18 ثيَويست كاتى
 .قةلةمكاغةز، , فليب ضارتبؤرد و   ثيَداويستيةكان

  ى كارلة الثةرِةدوو كؤثى. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .كة قسةى لةسةر دةكةندانيشتنةلة  كة منايشكردنى ئةو خاالَنةى: ريَطاى ئةجنامدان* 
 (خولةك 08) .ثيَناسةى كارامةيي ذيان: قؤناغى دووةم .2

مةبةست لة كارامةيى ذيان " :ةثرسيارئةم نى ثيَناسة دةربارةى دةرخستو هزرباراندن * 
 "ضية؟

 .ضةمكى كارامةيى ذيان و طرنطيةكةى و ثؤليَنكردنى كارامةيى ذيان: قؤناغى سيَيةم ..
 (خولةك8.)

ى رونكردنةوة لة ريَطاى بةرجةستةكردنو نواندن و طفتوطؤكردن : ريَطاى ئةجنامدان* 
ثردى ثةرينةوةى مندالَ و طةجنانة لة بةرى زانيارى و ئاكار  يةكانى ذيانكارامةي ئةوةى كة

 ةوشتةوة بؤ ذيانيَكى ئاسودة و بةرهةمهيَن و تةندروستو ر
 :كةيةشانؤدميةنى ثرسيارةكان بؤ طفتوطؤكردن دةربارةى * 
 كيَشةى ئاكام ض بوو؟ -

 بؤضى طةيشتة ئةو بارودؤخة؟ -

 كيشةى ظني ض بوو؟ -

 بؤضى طةيشتة ئةم بارودؤخة؟ -

 بةرانطاربونةوةى ذيانن؟انةى كة بؤ كة ثيَويستيانة جطة لةو زانياري ئةو شتانة ضني -

 ؟ضؤن دةكريَت كارامةييةكانى ذيان ثؤليَن بكةين -

 (خولةك 08)تةمةنى دةستثيَكردنى كارامةيى ذيان : قؤناغى ضوارةم .1

ثيَويستة لة ض " :كى طشتى دةربارةى ئةم ثرسيارةطفتوطؤية: ريَطاى ئةجنامدان* 
 ."كريَت بة فيَربونى كارامةيى ذيانتةمةنيَك دةست ب

 (خولةك 5. )كةدانيشتنةثيَهيَنانى كؤتايى : قؤناغى ثيَنجةم .5

 .كةدانيشتنةى بابةتوبارةكردنةوةى خالَة ديارةكانى ود: ريَطاى ئةجنامدان* 
 .دةقى دميةنى شانؤيةكة الثةرِةكانى كار 



ضةند بريؤكة بؤ 
 !ئيَمة

  ئاكار و رةوشتى زانيارى و طرنطة لة قؤناغى يةكةمدا جةخت لةوة بكريَتةوة كة تةنها
ى قورسيةكانى ذيان وبةرووبةرز بةس نية بؤ ئةوةى يارمةتى طةجنان بدات كة رو

 .ببنةوة

 دواى بةرجةستة كردنى كارامةييةكانى ذيان وةك ثرديَك بؤ ثةرِينةوةى طةجنان .
لةسةر فليب ضارتةكة هةر سىَ شيَوةى كارامييةكانى ذيان دةنوسني و بؤ هةر 

 .دةهيَنينةوةيةكيَكيان منونةيةك 
 

 ى كار الثةرِةكان

 دةقى دميةنى شانؤكةية

لة ناكاو ظينى كضة ثورى بينى كة لةسةر كورسيةك دانيشتووة  ةيى لةناو باخضةى طشتى ثياسةى دةكردرِوتوئاكام بة 
 :وتىى نزيك بؤوة و لة تةنيشتيةوة دانيشت و وخسارى دلَتةنطى و بيَزارى دةبينرا، ليَلة ر ,دالةناو باخضةكة

 ..و، ضؤنىسالَ: ئاكام

 ...سةرنةكةوتومكشكاو من تيَ: ظني

 .بارودؤخى تؤ هةرضؤنيَك بيَت لة بارودؤخى من خرابرت نابيَت: ئاكام

 بؤضى؟ لةطةلَ تؤ ضى رويداوة؟: ظني

شويَنى ئيَستا هيض شويَنيكم نية دواى ئةوةى خاوةن كارةكةشم رازى نية لة , ئةمرِؤ باوكم لةمالَ دةريكردم: ئاكام
 .كارةكةم خبةوم

 بؤ لة مالَ دةركراوى؟: ظني

الَم نةيدامىَ، لةطةلَ ئةوةى ضةند جار ئاطادارت كردومةتةوة بةالَم ئةم بةيانية داواى هةنديَك ثارةم لة باوكم كرد بة: ئاكام
ةر ميَزةكة بوو بؤية دةستم كرد بة هاواركردن و ئةو طولَدانةى لةس ,دةمب كاردانةوةم ضؤنة رِةوكة تودةزانى خؤت 

خؤشةويستة و سةرى زؤر ليَمةوة نزيك بوو هةلَمطرت و بة زةويةكةمدادا لةو كاتةدا بةر سةرى برا بضوكةكةم كةوت كة 
ئةوةندة  هةروةها ثيَى ومتبرِؤ دةرةوة و جاريَكى ديكة نةطةرِيَيتةوة ئةم مالَة، ومت ريندار بوو لةو كاتةدا باوكم ثيَى ب



تان باسكيليَك بدزن لةطةلَ ئةوةى كة باش تويس اوريَيةكةته و بنكةى ثؤليس كرد كاتيَك خؤتشى وبةس نية كة منت ت
 .دةتزانى ئةوة ثيَضةوانةى ياساية

 سةرم سورما ضؤن تؤ لة دزينى ثاسكيل تيَوةطالوى، بؤضى كاريَكى وات كردووة؟  :ظني

ئةى تؤ ضى دةكةى ليَرة و بؤ وا . سةركيَشى كردن ناكةمهاوريَكامن طالَتةيان ثيَدةكردم  كة من ثياو نيم و حةز بة : ئاكام
 خةمبارى؟

ضونكة  ,خؤم بطؤرِم جارى سيَيةم دةمةويَت بةشةكةىئةمرؤ لةطةلَ باوكم توشى كيَشةيةك بووم لةسةر ئةوةى بؤ : ظني
لةطةلَ ئةوةشدا لة دوو . بة هةر حال من تا ئيَستا نازامن ضيم دةويَت و حةز لة ضى دةكةم .من حةز لةو بةشة ناكةم

ئةو فاشيلة و ناتوانيَت  نم ضونكة ئةو تيمى كارةى من كاريان لةطةلَ دةكةم ريَز بؤ بريؤكةكانى من دانانيَوبابةت دةرنةضو
بةالَم مامؤستاكة قبولَى نةكرد لةبةر  .كة تةنيا ئيش بكةم كار بكات بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكانى لةبةر ئةوة الم باشرت بوو

 .وينة كؤتاى سالَى خويَندنوئةوةى ئيَمة طةيشتب

 بةهةر حال كيَشةى من لة كيَشةى تؤ طةورةترة، من ئيَستا دةرِؤم: ئاكام

 .طريانى ظني تةقيةوة و ووتى ذيانى من فاشلة و ثيَويستة سنوريَكى بؤ دابنيَم: ظني

 

 ى دووةمانيشتند: مرؤذى يةكة

 جيَبةجيَكردنى بةرنامةكان -كارامةييةكانى ذيان دانيشتنةكةبابةتى 
ئاماجنةكانى 
 دانيشتنةكة

 :دةتوانن بةشداربووان، دادانيشتنةكةلة كؤتايى 
  نى كارامةيةكانى ذيان تيَكةلَكردذماردنى اليةنى ئةريَنى و نةريَنى هةر ثيَنج ريَطاكان بؤ

 .امةكانثرؤطرلة ناوةوة و دةرةوةى 
 وودياريكردنى ثيَوةرةكانى بةرنامةى كارامةيى ذيانى سةركةوت.  
 شيكردنةوةى هةر سىَ قؤناغةكة بؤ فيَربوونى كارامةيى بؤ طةجنان. 
 ذمارة و جؤر و ريَطاكانى هةلَسةنطاندنى بةرنامةى كارامةييةكانى ذيان. 

  بةرنامةكانى كارامةيى ذيان لة شيكردنةوةى هةر سىَ سرتاتيجيةتيةكة بؤ بةهيَزكردنى
 .نيَوان طةجناندا

 خولةك 08 كاتى ثيَويست



 .قةلةم و زفليب ضارت و كاغة  ثيَداويستيةكان
  كاغةزى فليب ضارتةكة كة هةر كاغةزيَكى يةكيَك لة ثرسيارةكانى سةر رؤذنامةى

 .ديوارةكةى لةسةر نوسرابيَت
 كؤمةلَةكانى لةسةر نوسرابيَت كارتى نوسني كة لة سةر هةر دوو كارتيَك ثرسياري. 

 ساليد و كؤمبيوتةر و داتاشؤ. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .كة قسةى لةسةر دةكةندانيشتنةلة  كة منايشكردنى ئةو خاالَنةى: ريَطاى ئةجنامدان* 
 8.) .ئةريَنى و نةريَنى -ريَطاى تيَكةلَكردنى كارامةييةكانى ذيان: قؤناغى دووةم .2

 (خولةك

ضؤن دةتوانني ": ثرسيارة مطفتوطؤيةكى كراوة دةربارةى ئة: ريَطاى ئةجنامدان* 
ونى ودواى تةواو ب "كارامةييةكانى ذيان تيَكةلَ بة فيَربون و بةرنامةكانى طةجنان بكةين؟

يَطايةك اليةنى هةر ر ثيَيان دةلَيَت كةطفتوطؤكان و دياريكردنى ريَطاكان، راهيَنةرةكة 
 .ئةريَنى و نةريَنى هةية

 :ثرسيارانة مرؤذنامةى ديوار دةربارةى ئة: ريَطاى ئةجنامدان* 
سةرةكى ناو  نى كارامةييةكانى ذيان لةناو بابةتيَكىاليةنى ئةريَنى و نةريَنى تيَكةلَكرد -

 بابةتةكانى ثرِؤطرام ضية؟
ضية بؤ ئةو بابةتانةى كة  كارامةييةكانى ذيانكردنى اليةنى ئةريَنى و نةريَنى لة تيَكةلَ -

  .ثيَشرت هةبوون وةك زانستى كؤمةالَيةتى و ثةروةردةى مةدةنى
  انى ذيان لة هةموو يان هةنديَكاليةنى ئةريَنى و نةريَنى تيَكةلَكردنى كارامةييةك -

 ضية؟ داثرؤكرامةكان
ى ضاالكيةكانى بكريَت بة بةرنامة اليةنى ئةريَنى و نةريَنى كارامةيى ذيان ضية كة تيَكةلَ -

كافرتياى قوتاخبانة، بةرنامة رؤشنبرييةكان، بةرنامةى طةجنان لة )دةرةوةى ثؤل 
 .(ريَكخراوةكانى كؤمةلطةى مةدةنى

ةكانى بةرنامةى كارامةيى ذيان و قؤناغةكانى وسةركةوتو ثيَوةرة: قؤناغى سيَيةم ..
 (خولةك 8.)  .فيَركردن

كار لةسةر يةكيَك لةو  طروثبةشيَوةيةك هةر دوو  داطروث ركردن لةكا: ريَطاى ئةجنامدان* 
 .ثرسيارانة بكةن

و  ىئةوةى كواليَت ئةو ثيَوةرانة ضني كة ثيَويستة لة بةرنامةكانى كارامةيى ذياندا هةبن بؤ -
 سةركةوتن مسؤطةر بكات؟

 قؤناغةكانى فيَربونى كارامةيى ذيان ضني؟ -



 (خولةك 08) .بةرنامةكانى كارامةيى ذيان هةلَسةنطاندنى :قؤناغى ضوارةم .1

 .ثيشاندان بة كؤمثيوتةر: ريَطاى ئةجنامدان* 
 (خولةك 08)  .سرتاتيجيةتى هاندانى كارامةيى ذيان: قؤناغى ثيَنجةم .5

 .ثيشاندان بة كؤمثيوتةر و بةرجةستةكردنى: ريَطاى ئةجنامدان* 
 (خولةك 5) كة دانيشتنةكؤتايى : قؤناغى شةشةم .1

 .كةدانيشتنةةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى وبارةكردنود: ئةجنامدانريَطاى * 
 --- الثةرِةكانى كار 
ضةند بريؤكة بؤ 

 !ئيَمة
  ن رؤذنامةى وكاريان لةطةلَ دةكةى لة كةرتى فريبون نةبو ةىطروثلة كاتيَكدا ئةو

 .ديوار دةطؤرين بؤ طفتوطؤى كراوة

  لة توانادا هةية كة تيشك نةخريَتة سةر قؤناغى دووةم و ضوارةم لة كاتيَكدا كة
 .تايبةت نةبن بةو تةوةرة بةشداربووان

  

 ى سيَيةمدانيشتن: رؤذى يةكةم

 كارامةيى خؤنرخاندن دانيشتنةكةبابةتى 
ئاماجنةكانى 
 دانيشتنةكة

 :دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتاى 
  خؤنرخاندن بكةنثيَناسةى. 
 و كاريطةرى لةسةر طةجنان خؤنرخاندنى دةستنيشانكردنى طرنطي. 
  خؤنرخاندنى بةرز يان نزمذماردنى تايبةمتةنديةكانى ئةو كاسانةى كة هةست بة 

 .دةكةن

 دروست دةكات، هةروةها  خؤنرخاندنكردنى ئةو هةنطاوانةى كة بيناى دةستنيشان
 .رؤلَى طةورةكان لةو بابةتةدا

 خولةك 028 ثيَويست كاتى
 .كاغةز و قةلَةم بؤردى نوسني و  ثيَداويستيةكان

 (ى كاركانةالثةرِ. )بلؤى ياريكردنتا 
 (1)جؤرى هةبيَت بةردى دامة كة رةنطى جؤراو. 

 تيَث. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .كةدانيشتنةمنايشكردنى خالَةكانى بابةتى : ريَطاى ئةجنامدان* 
 (خولةك 5) .خؤنرخاندنثيَناسةى : قؤناغى دووةم .2



 ثةيوةنيدت ثيَوةكةسيَك : بارودؤخة راهيَنانى تاكى دةربارةى ئةم: ريَطاى ئةجنامدان* 
لة كاتى  .دةكات بؤ ئةجنامدانى ضاوثيَكةوتن بؤ كاركردن لة يةكيَك لة كؤمثانياكان

 ضاوثيَكةوتنةكة ليَى ثرسى تؤ كيَيت؟
 .داوا دةكات كىَ دةيةويَت باسى خؤى بكات *

 .دةبةسرتيَت و بة مةعريفةى خودةوةدةكات  خؤنرخاندنثيَناسةى * 
 (خولةك8.) .و هؤكار و ئةجنامةكان تايبةمتةندى: قؤناغى سيَيةم ..

ريَنمايى كارامةيى ) " خؤت هؤشيار بكة !خؤت بنرخيَنة"ضاالكى : ريَطاى ئةجنامدان*       
 (ذيان

 (خولةك 15) .خؤنرخاندنبيناكردنى : ضوارةمقؤناغى  .1

كار لةسةر يةكيَك  يَكطروثبة شيَوةيةك هةر  ةكانطروثدروستكردنى : ريَطاى ئةجنامدان* 
 :لةو ثرسيارانة بكات

 دةكريَت؟ خؤنرخاندنضؤن بيناى  -

 خؤنرخاندنى طةجناندا؟ رؤلَى طةورةكان ضية لة دروستكردنى  -

 (خولةك 28) .كردنى ئاماجنةكاندةستنيشانطرنطى : قؤناغى ثيَنجةم .5

راهيَنانى تاكى بة شيَوةيةك داوا لة هةر بةشداربويةك دةكريَت بري لةو : ريَطاى ئةجنامدان* 
لةسةر ئةو كاغةزةى بةردةمى بينوسيَت ئةجنا و  ئاماجنة بكاتةوة كة دةيةويَت بيَتة دى

 .ة كة هةلَيبذاردووةداوايان ليَبكريَت كة كىَ حةز دةكات ئاماجنةكةى خؤى خبويَنيتةو
 :طفتوطؤكردن دةربارةى ئةم ثرسيارانة :ئةجنامدان ريَطاى* 
 ة؟يئايا ئةو ئةجنامةى دةمانةويَت واقعي -

 ئايا كات تيايدا دياريكراوة؟ -

هةية يان  ئيَمةوةثةيوةندى بة ئايا كراوة و دةستنيشان طةينىَيت بدةمانةويَئايا ئةوةى  -
 وانةوة هةيةوبابةتيَكى طشتييةو ثةيوةندى بةهةم

ى دانيشتنةكةو لة بة ئاماجنةكانياندا دةضنةوة  بةشداربووانكة ثيَويست بوو  دواتر* 
و بةسرتاوةتةوة بة  دةبينةوة كة واقعى و دياريكراوة دلَنيا كردنةوةى رؤذى دووةمدا

 .زةمةن
 (خولةك 5)  .ةدانيشتنةكثيَهيَنانىكؤتايى : قؤناغى شةشةم .1

 .دانيشتنةكةوبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى ود: ريَطاى ئةجنامدان*      
 "خؤت هؤشيار بكة !خؤت بنرخيَنة" ناوةرؤكى راهيَنانى: الثةرِةى كار الثةرِةكانى كار 
ضةند بريؤكة بؤ 

 !ئيَمة
ى كارامةيى ريَبةر" ) ئةو ئاماجنانةى كة ديَنة دى"الثةرِةى كارى ضاالكيدةتوانني كؤثيةك لة * 

كان ئةجنام دانيشتنةلة دةرةوةى  بةآلم بة مةرجيَك, دا دابةش بكةينبةشداربووانبةسةر  (ذيان 



 . حةزيان بةوة كردبدةن و لةطةلَ خؤيان ثيَدابضنةوة ئةطةر 
 

 ةكانى كارالثةرِ

 "هؤشياربةرةوة...خؤت بنرخيَنة"ناوةرؤكى راهيَنانى : ةى كارالثةرِ

 .خالَى دةستثيَكردن: 0ضوارطؤشةى 

 .......ئةوةية  خؤنرخاندن: 2ضوارطؤشةى 

 .خؤنرخاندن هةبيَتدوو هؤكار بذميَرة كة كاريطةريان لةسةر :  1ضوارطؤشةى 

 .(هةنطاويَك دةضيَتة ثيَش يا هةنطاويَك ديَتة دواوة) بةزل زانني  شانازى بةخؤكردن يا خؤ: 1ضوارطؤشةى 

 .ت داوةمكة هةستت بة رازى بوون لة خؤت كردووة بةرامبةر ئةوةى ئةجنا ئةو كاتانة بةبريى خؤت بيَنة: 0ضوارطؤشةى 

 .خودى خؤى نانرخيَنيَتسىَ سيفةت بذميَرة كة لةو كةسانةدا هةية كة : 08ضوارطؤشةى 

 .سىَ بةها بذميَرة كة باوةرِت ثيَيةتى: 02ضوارطؤشةى 

 .(ةدواوبطةريَوة بؤ سىَ هةنطاو ) دؤران قبولَ ناكةم : 01ضوارطؤشةى 

 .خؤنرخاندننزيك بةوة كة هؤكاريَكى هةبيَت بؤ دروستكردنى  لةو ضوارطؤشةية: 05ضوارطؤشةى 

 ...طى بةرز بلَىَ دةتوامننبة دة: 07ضوارطؤشةى 

 .بةراوردى خؤم بةكةس ناكةم: 00ضوارطؤشةى 

 (.ضوار هةنطاو بطةريَوة بؤ دواوة)الوازة  خؤنرخاندنةكةت: 28ضوارطؤشةى 

 .بةرزة خؤنرخاندنةكةىضوار سيفةتى كةسيَك بذميَرة كة : .2ضوارطؤشةى 

 .كةسيَك ديارى بكة و رايةكى ئةريَنى لةسةر بلَىَ: 25ضوارطؤشةى 

  .سىَ شت بلَىَ كة تةواو تيَطةيشتوى: 27ضوارطؤشةى 



 .كاريَك بلَىَ كة هةست دةكةى لة تواناى تؤدا نية بيكةى: 20ضوارطؤشةى 

 .بلَى كة دةيبينى ئةريَنية سىَ سيفاتى خؤت: 2.ضوارطؤشةى 

 .(سىَ هةنطاو بضؤ ثيَشةوة)  ثةشؤكاوىتؤ : ..ضوارطؤشةى 

 .ثيَبكةنة ئيَمة هاوكارت دةبني: 5.ضوارطؤشةى 

 .و نةبووىوسىَ كار بلَى كة لة ئةجنامدانى سةركةوت: 7.ضوارطؤشةى 

 .نزم خؤنرخاندنىسىَ ئةجنام بلَىَ بؤ : 0.ضوارطؤشةى 

 .كة خةوى ثيَوة دةبينى بؤ ئةجنامدانىشتيَك بلَىَ : 10ضوارطؤشةى

 .(هؤكاريَك بدة و سىَ هةنطاو بضؤ ثيَشةوة) من خاوةن بةهام : .1ضوارطؤشةى 

 .(هةنطاويَك بضؤ ثيَشةوة)  هةردةم راستطؤ دةمب لةطةلَ خؤم: 15ضوارطؤشةى

 (.دةطةريَمةوة دواوةحةوت هةنطاو ) من الوازم زاركةرم،من بيَ: 17ضوارطؤشةى 

 .خالَى طةيشنت: 58ضوارطؤشةى 
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 ى كؤتايىدانيشتن: رؤذى يةكةم



 كؤتايى رؤذى راهيَنانةكة دانيشتنةكةبابةتى 
ئاماجنةكانى 
 دانيشتنةكة

 :دةتوانن بةشداربووان, دادانيشتنةكةلة كؤتاى 
 بكةن دةستنيشانبنةرةتى بؤ بابةتةكانى راهيَنانى ئةمرِؤ  ثةيامى. 
 ونوذماردنى ئةو ريَطا راهيَنانةى كة بةكارهات. 

 هةلَسةنطاندنى ناوةرِؤك و شيَوازةكانى ذيانى بة كؤمةلَ و كارى لؤجيستيكى. 
 خولةك 18 ثيَويست كاتى

ةدا بةكار رؤذى راهيَنانةك كاتىكارتى رةنطاورةنط بؤ نوسينى ريَطاكانى راهيَنان كة لة   ثيَداويستيةكان
 .دةهيَنريَن

 (الثةرِةكانى كار. ) يةكيَك لة هؤكارةكانى هةلَسةنطاندنى راهيَنان 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 08)  .بنةرةتيةكانى بابةتةكانى رؤذى راهيَنان ثةيامة: قؤناغى يةكةم .0

نة ضني كة ثةياما طرنطرتين ئةو:" دةربارةى ئةم ثرسيارانة هزرباراندن :ئةجنامدان ريَطاى* 
 "؟لة ميَشكماندا هةن لة ئةجنامى راهيَنانى ئةم رؤذة

 (خولةك  08)  .داريَطاى بةكارهاتوو لةم راهيَنانة: دووةم قؤناغى .2

ئةو ريَطايانة ضى بوون كة بؤ " : دةربارةى ئةم ثرسيارة باراندنهزر : ئةجنامدان ريَطاى* 
 "؟ئةمرؤ بةكار هاتن ىراهيَنان

 (خولةك 08) .هةلَسةنطاندنى رؤذى راهيَنانةكة: قؤناغى سيَيةم ..

نى يةكيَك لة شيَوازةكانى هةلَسةنطاندنى ثيَشوو و كؤثى هةلَبذارد :ئةجنامدان ريَطاى* 
 دةكريَتةوة و دا ئةجنا كؤبةشداربووانكردنى كة ثيَويست بوو هةروةها دابةشكردنى بةسةر 

 .دةدريَتة خؤبةخشةكان بؤ جياكردنةوةيان
 (خولةك 08) .رؤذى راهيَنانةكةهةلَسةنطاندنى : قؤناغى ضوارةم .1

 .ةكانة كةسييتاك ليستى ثرسيارى: ريَطاى ئةجنامدان*      
سةيرى ) .سةيرى ليستى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة بكة بؤ ئةم رؤذة: 0ةى كارالثةرِ  الثةرِةكانى كار 

 (بكة ى هةلَسةنطاندنةكةثاشكؤ
 ِى هةلَسةنطاندنةكة ثاشكؤسةيرى . )هةلَسةنطاندنى روخسارةكان: 2ر ةى كاالثةر

 (بكة
 ِئامرازى : .ةى كارالثةرH  (سةيرى هاوثيَضى هةلَسةنطاندنةكة بكة) 
 ِى هةلَسةنطاندنةكة ثاشكؤسةيرى ) ".رازى نيمة" -"رازمية"ئامرازى : 1ةى كارالثةر

 (بكة
 ِسةيرى هاوثيَضى . )0ثاشوةختةليستى هةلَسةنطاندنى : 5ةى كارالثةر

 (هةلَسةنطاندنةكة بكة



 ى ثاشكؤسةيرى . )2اندنى ثاشوةختةليستى هةلَسةنط: 1الثةرِةى كار
 (هةلَسةنطاندنةكة بكة

ضةند بريؤكة بؤ 
 !ئيَمة

 يةكرت ناسني و ى شةرمشكيَنراهيَنانى ضاالكى و  ,ى راهيَنانةكةكاندةكريَت ريَطا
 .بطريَتةوة بةالَم بة شيَوةى نوسني لةسةر كارتى جياواز

  ئةجنامةكان لة يةكرت وانيان بة خؤبةخش ودةكةين كة د بةشداربووانداوا لة
 .جيابكةنةوة و لة رؤذى داهاتوو ثيَشكةشى بكةن

  ئةم هةلَسةنطاندنى هةلبذيَرين بة مةرجيَك دةتوانريَت ئامرازى هةلَسةنطاندنةكانى ديكة
 :تيَدا بيَتى ضوار خالَة

 ناوةرؤك -
 شيَواز -
 بة كؤمةلَذيانى  -
 كارى لؤجستيكى -

  حالَةتانةدا بةكار ديَتتةنها لةم  ثاشوةختةهةلَسةنطاندنى: 
 5ةى كارالثةرِ: رؤذى شةشةم يىدانيشتى كؤتا -
 1ةى كارالثةرِ: رؤذى نؤيةم ى كؤتايىدانيشتنةكة -

  ى بهيَنةوة كة هةمان ذمارةى ليستى هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة بةشداربووانبة بريى
 .بؤ هةلَسةنطاندنى ثاشوةختةش بةكار دةهيَنن

 

 

 ةكانى كارالثةرِ

 .دنى رؤذى راهيَنانةكةليستى هةلَسةنطان: 0ةى كارالثةرِ

 .هةلَسةنطاندنى روخسارةكان: 2ةى كارالثةرِ

 Hئامرازى : .ةى كارالثةرِ

 !".رازى نيمة" -رازمية"ئامرازى : 1ةى كارالثةرِ

 راهيَنانى رؤذةكةونةى هةلَسةنطاندنى ومن: بكة ى هةلَسةنطاندنةكةثاشكؤسةيرى                              



 . 0ثاشوةختةليستى هةلَسةنطاندنى : 5ةى كارالثةرِ

 . 2ثاشوةختةليستى هةلَسةنطاندنى : 1ةى كارالثةرِ

 ثيَشوةختة و ثاشوةختةليستى هةلَسةنطاندنى : ى هةلَسةنطاندنةكة بكةثاشكؤسةيرى 

 بةرنامةى راهيَنان :رؤذى دووةم

 بابةتةكانى رؤذى دووةم كاتةكان
ثيَداضونةوةى رؤذى ثيَشوو، بةرنامةى ئةمرِؤ و  ,هةلسةنطاندنى رؤذى ثيَشوو :كردنةوةى رؤذانة 0388 -03.8

 هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة
 مةييةكانى بةرِيَوةبردنى هةستةكاناكار 00388 -0388
 ثشوو 003.8 -00388
 بةردةوامى -كارامةيى بةريَوةبردنى هةستةكان 02388 -003.8
 و كات طرذىكارامةيى بةريوةبردنى  0.388 -02388
 نانى نيوةرِؤ ثشوودانى 01388 -0.388
 بةردةوامى -رامةيى بةريَوةبردنى ثةشؤكاوى و كاتاك 01388 -01388
ةى كة بةكار انبنةرةتيةكان و ئةو ريَطاي ثةيامةجةختكردنةوة لةسةر : كؤتايى رؤذى راهيَنانةكة 013.8 -01388

 نهاتوو
 

 كان دانيشتنةثالنى  :رؤذى دووةم

 ى كردنةوةى رؤذانةدانيشتن: رؤذى دووةم

 كردنةوةى رؤذى راهيَنانةكة دانيشتنةكةبابةتى 
ئاماجنةكانى 
 دانيشتنةكة

 :دةتوانن بةشداربووان، دادانيشتنةكةلة كؤتايى 
 و  كاركة ثيَويستى بة ى ةكانئةو ئةر خاالَنةى كة وةريانطرتووة و دياريكردنى ئةو

 .بة ناوةرِؤكى راهيَنانةكةهةية و ثةيوةسنت كردنى باشرت

  طوزارشت كردن بة ئةريَنى دةربارةى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة لة اليةنى ناوةرِؤك و
 .هةروةها اليةنى لؤجستى و ذيانى بة كؤمةلَ, شيَواز و بةكارهيَنانى

  راهيَنانةوةوةسفكردنى بةرنامةى راهيَنانةكة و شيكردنةوةى بةرنامةكة لة اليةنى. 



  كانى رؤذى راهيَنانةكة بة ضاالكى و خويَنطةرمىدانيشتنةدةست كردن بة. 
 خولةك 5. ثيَويست كاتى

 .قةلَةمبؤردى نوسني و فليب ضارت و   ثيَداويستيةكان
  ةى كار دابةشبكريَتالثةرِكؤثى  بةشداربووانبة ثيَى ذمارةى. 

  ثيَويسنتئةو ماددانةى كة لة راهيَنانى ضاالككردنةكاندا. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 2) .بةشداربووانبةخيَرهاتن و ثيَشوازى كردن لة : قؤناغى يةكةم .0

 (خولةك 5)  .هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشوو: قؤناغى دووةم .2

خؤبةخشةكان بةو شيَوةى خؤيان ثيَيان خؤشة هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشرت : ريَطاكة* 
 .نيشان دةدةن

نتدان لةسةر ديارترين كارى نيشاندراو لةو راثؤرتة و سوثاسكردنى خؤبةخشةكان و كؤميَ* 
 .طفتوطؤكردن بؤ باشرت كردنى

 (خولةك 08) .ثيَداضونةوة بة رؤذى رابردوو: قؤناغى سيَيةم ..

 .ثرسيارةكانى تايبةت بة بابةتةكانى رؤذى رابردوو: ريَطاكة* 
 (خولةك 08. )ةوةختهةلَسةنطاندنى ثيَش: ناغى ضوارةمقؤ .1

 (ةى كارالثةرِ) ليستى ثرسيارةكان : ريَطاكة* 
 (خولةك .) .بةرنامةى رؤذى راهيَنانةكة: قؤناغى ثيَنجةم .5

ةكان و دانيشتنةكةزجنريةى تةوةرةكان،  ,نيشاندانى بةرنامةى راهيَنانةكة: ريَطاكة* 
 .ةكانى ثيَشرتدانيشتنةكةبة  ثةيوةندييان

 5. )لة رؤذى راهيَنانةكة بة ضوست و ضاالكيةوة ثيَشوازى كردن: قؤناغى شةشةم .1
 (خولةك

 .راهيَنانةكانى ضاالككردنجيَبةجيَكردنى يةكيَك لة : ريَطاكة*      
سةيرى هاوثيَضى ) . 2ليستى هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة: الثةرِةى كار*  الثةرِةكانى كار 

 (هةلَسةنطاندنةكة بكة
ضةند بريؤكة بؤ 

 !ئيَمة
 لة كؤتايى  ةكانى ضاالككردنراهيَنان لة تواناماندا هةية, هةبيَت ئةطةر كامتان

 .دا ئةجنامدةينكةدانيشتنة
 َنةرانة لة هانى تيمى هةلَسةنطاندنةكة بدريَت بؤ بةكارهيَنانى ريَطاى داهي

 .داثيَشكةشكردنى راثؤرتةكان

  ى كردنةوةى رؤذى شةشةم بةكار دانيشتنةكةهةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة تةنها لة
 (الثةرِةى كار. )دةهيَنريَت

 



 

 ى يةكةمدانيشتن: رؤذى دووةم

 كارامةيى بةريَوةبردنى هةستةكان  دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :بةجىَ بكةنئةم ئاماجنانة جيَ دةتوانن بةشداربووان. دادانيشتنةكةلة كؤتايى 

 ى هةستةكانكردنثيَناسة. 
 بةريَوةبردنى هةستةكان وةك كارامةيى ذيان بؤ طةجنانى كردنى طرنطيدةستنيشان. 
 رِةيىوى توكردنثيَناسة. 
 رِةيىوذماردنى نيشانةكانى تو. 
 رِةيىوكردنى ريَطاى بةريَوةبردنى تودةستنيشان. 
 خةفةتبارىى كردنثيناسة. 
 خةفةتبارىكردنى قؤناغةكانى دةستنيشان. 
 خةفةتباريداكردن لةطةلَ ذماردنى ريَطاى مامةلَة .  

 خولةك 058 دانيشتنةكة كاتى
 .بؤردى نوسني و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم  ثيَداويستييةكان

  َنواندنخؤبةخشةكان بؤ هةستان بة رؤل. 
 هةلبذيَراوةنة ثيَشنياركراوةكان بينواندن كة لة ناو  رؤلَلة ريَنمايى رؤلَ  ضةند كؤثييةك .

 (0ةى كارالثةرِ) 
  (2ةى كارالثةرِ)  .كؤثيةك لة هةر ضريؤكيَكضةند 

هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .كةدانيشتنةى بابةتى ةكاننيشاندانى خالَ:  ريَطاكة* 
 (خولةك 08) .ثيَناسةى هةست: قؤناغى دووةم .2

مةبةست لة هةست : "ثرسيارة دةرضوون بة ثيَناسة دةربارةى ئةم ن وباراندهزر: ريَطاكة* 
 "ضية؟

 (خولةك 28) . ةيىرِوثيَناسةى تو: قؤناغى سيَيةم ..

 (ريَنمايى كارامةيى ذيان" ) ورِةيى ضيةوت: "ضاالكى: ريَطاكة* 
 (خولةك 58) .ةيىرِوبةرِيوةبردنى تو: قؤناغى ضوارةم .1

 (ريَنمايى كارامةيى ذيان" ) ورِةيىوبةريَوةبردنى ت: "ضاالكى: ريَطاكة* 
 .ضؤنيةتى مامةلَةكردن لةطةلَى و، نيشانةكانى خةفةتبارىثيَناسةى : جةمقؤناغى ثيَن .5

 ( خولةك 18)



ريَنمايى )  "كاريَكى سروشتية ناهيَلَم زالَ بيَت لةسةرم خةفةتبارى" :ضاالكى: ريَطاكة* 
 (كارامةيى ذيان

 (خولةك 5)  .دانيشتنةكةكؤتايى : قؤناغى شةشةم .1

 .دانيشتنةكة بابةتى ىةكانارةكردنةوةى ديارترين خالَوبود: ريَطاكة* 
 .ريَنمايى بؤ رؤلَ بينينةكة: 0ةى كارالثةرِ  ةكانى كارالثةرِ

 ِدةقى حالَةتةكان: 2ةى كارالثةر. 
بريؤكة بؤ  ضةند
 !ئيَمة

  بةآلم  هةستةكانى توورِةيى و, كة كؤمةليَك هةستى جياواز هةنلة بريت بيَت 
راهيَنان لةسةر هةردوو هةستى . بؤ ئةم ريَبةرة خةفةتبارى و ئالؤزميان هةلَبذارد

 . يةكةميان كردووة ضونكة هةستةكانى ئالؤزى و طرذى تيَكةآلوى يةكرت دةبن
  بابةتى بة كة  ةىبةشداربوواندةبيَت ئامادة بني بؤ مامةلَة كردن لةطةلَ ئةو

 . داخبار دةبنةكة دانيشتنةكة
 

 ةكانى كارالثةرِ

 1ةى كارالثةرِ

 زين و براكةى: 1 رؤلَى

ى براكةى رةفتاررةكةى خؤى، وبة خيَرايى رؤيشتة ذو زين لة قوتاخبانة طةرايةوة مالَةوة و بىَ ئةوةى سالَو لةكةس بكات
بهيَلَيَت و وازى جيَ ية بةالَم ئةو داواى ليَكرد كةثرسيارى ليَكرد كة بؤ وا. بؤية بةدوايدا رؤيشت خوشكةكةى ال سةير بوو

رةكة دةرضيَت بةالَم زين ولَيدا لة كتيبخانةكةى كتيَبيَك ببات ثيَش ئةوةى لة ذوواكةى سةري سورِما بوو هةبر. ليَبيَنيَت
 .رةوةوةيى ضووة ذورِوباوكى بة تو داكاتة ى بة براكةى ووت لةوينرِة بوو قسةى ناشريوزؤر تو

 و تيثى تؤثى ثىَ نزارو  بذار: 2رؤلَى

كة ئةوان هةلَنةبذيَردراون تا بةشدار بن لة تيثى يانةى تؤثى ثىَ كة لةسةر ئاستى  نزارو  بذارراهيَنةرةكة هةوالَ دةداتة 
ةيى خؤى كرد بةرامبةر رِوبوو و بة ريَطايةكى ناشريين طوزارةى لة تو توورِةبة هةوالَةكة  بذار, ثاريَزطا يارى دةكةن

 .ئةو طةجنانةى كة هةلَبذيَردراون مامؤستاكةى و

 و مامؤستاى دارتاشى هةندرةو  سةهةند: 3رؤلَى



ميَزيكى نوسينطة بة  بؤ ئةوةىدةكرد  رةهةندو  سةهةندبؤ لة ئيشكردندا ى هةماهةنطمامؤستاى دارتاشى باسى طرنطى 
لة الى  بوو و دواى رؤيشتنيان توورِةلةو ئاطاداركردنةوةى مامؤستاكةى  سةهةند. دروست بكةن كى باشةكواليَتي

 .دةربرِى رةهةندةبوونى خؤى بةرامبةر رِومامؤستاكة بة شيَوةيةكى نةريَنى تو

 و بنكةى كارةكةى كاروان: 4رؤلَى

شةش مانط بةردةوام بوو،  ىماوةبنكةيةكى راهيَنانى ثيشةيى كة بؤ لة  و بونى لة خوىل راهيَنانى ثيشةيىدواى تةوا
تا ئةو بنكةية هاوكارى بكةن بؤ دؤزينةوةى هةىل  ناوى خؤى لة بنكةيةكى كاركردن لة ناوضةى خؤيان تؤماركرد كاروان

تيَثةرِى بةالَم كةس ثةيوةندى ثيَوة نةكرد لة كاتيَكدا ثةيوةندى بة  بةسةر تؤماركردنى ناوى لة بنكةكةشةش مانط . كار
ناوى خؤى لة بنكةى ى كاروان بة مانطيَك دوائةويش  هةرضةندة ,راوةبؤ دؤز هةىل كارى بوو كة كرد هاوريَكةىسريوانى 

ارى كرد بة اليةنطرى و داوةكةى خؤى بوو و تاوانب توورِةلة بةرثرسى بنكةكة  كاروان،  بوو كاركردنةكة تؤمار كرد
 .راكيَشايةوة

 شى هةراسان دةبيَتونارين ت: 5رؤلَى 

كة لة اليةكى ريَطاكة بةالى كؤمةلَيَك طةجندا تيَثةرِ دةبيَت  ,مالَةوة دةرِواتةوةبةرةو و لة ثةميانطا دةضيَتة دةرىَ  نارين
و دةرِوات بةالَم كة  اداىَ نطرنطيان ث ."ضةند جوانة ضية ئةو باالَية: "ثيَش ئةوةى بطاتة اليان يةكيَكيان ووتى ,وةستاون

. و زللةيةكى ليَدةداتدةبيَت  توورِة نارينبؤية  ,دةطاتة ئاستى ئةوان يةكيَك لة طةجنةكان دةيةويَت دةستى ليَبدات
 .دةبينىَ يةكيكة لة كارمةندةكانى ثةميانطا

 2ةى الثةرِ

 : حالَةتى يةكةم .1

 و ليَى رزطارى نابيَتتوشى هاتووة وداوى ئؤتؤمبيَل بةهؤى ئةو برينة ترسناكةى كةولة ر رةندباوكى  سةربةستى
 ية و لةوداكةةوداوودنى رركهةر لة حالَةتى قبولَ نة رةندم تيَدةثةريَت بةالَ، سالَيَك بةسةر ئةم روداوة دةمريَت

 .كردووة باوةرةية كة باوكى هةر دةطةريَتةوة بةالَم ريَطاى بزر

 : حالَةتى دووةم .2

يار دةدات كة طةشتيَك بؤ دةرةوةى برِ ئارامرؤذيَك لة رؤذان  ,دا تيَثةرِ دةبيَتتارا و ئارام ينى سالَيَك بةسةر مارةبرِ
ثارةيةكى زؤرتر كؤبكاتةوة بؤ ئةوةى بتوانيَت  دةستكةويَت ووالَت بكات بةو هيوايةى كة هةىل كاريَكى باشرتى 



ريَككةوت كة هةر ثارةى هاوسةرطرييةكةى  تارا، لةطةلَ طواستنةوةكةى مسؤطةر بكات ثيَداويستيةكانى ذن
هيَنان بة ثةيوةنديةكان واى كؤتاياةوة ثيَدةطات كة دئارامنامةيةكى لة  تاراوةيةك دواى ما .دةستكةوت بطةريَتةوة

كرد بةالَم كةس وةالَمى نةدةدايةوة ى لةسةر هؤكارةكةى رؤيشت و ثرسيار ,ة دةبيَترِوزؤر تو تارا .باس دةكات
 .ركةوتةوةوبؤية طؤشةطريى هةلَبذاردوو لة كؤمةلَطا دو

 :حالةتى سيَيةم .3

، ئةو قسانةى بة زةردةخةنةوة من هةر وا ناميَنمبة طةرِان بةدواى كاردا،  ذيَكى نويَية، ثيَويستة دةستبكةمئةمرِؤ رؤ
بة بيانوى ئةوةى كة تواناى  بوو خاوةنكارةكةى دةريكرد دالة سالَى رابردوو .ى بريدةكةوتةوةورابردو و سالَىدةكرد 

بريؤكةكةى قبولَ نةبوو هةولَيدا لةسةر كريَيةكة لةطةلَى ريَك  ةىلةطةلَ ئةو ئةوةى نية هيضى ديكة كريَيةكةى بداتىَ،
ى بؤ كاركردن نةما، وئارةزو و هةستى بة خةمباريةكى زؤر كرد كوظانلةبةر ئةوة  .بةالَم ئةو قبولَى نةبوو ,بكةويَت

 .ديكة هةولَ بداتةوة ياريدا كة كاتى ئةوة هاتووة جاريَكىهةولَى نةدا كاريَكى نوىَ بدؤزيَتةوة بةالَم ئةمرِؤ برِ

 : حالَةتى ضوارةم .4

ن ويةك كؤالَندا طةورة ببوو لةهةمان قوتاخبانة بوون  لة ثيَكةوة ,ى زؤر خؤشةويست بووندوو هاوريَ رةظةندو  هةظند
لةطةلَ  رةظةنديانةوة، رؤذيَك وو لة زؤريَك لة ياريةكاندا بردبو بةيةكةوة لةضاالكية وةرزشيةكاندا بةشداريان دةكرد

ئةو  لةطةلَ هةظند بريارى دا كة ئةم هاورِيَيةتية .لةسةر ئةوةى رازى نةبوو كة بةكاريَك هةستيَت بة شةرِ ديَت ظندهة
ثةيوةندى نيَوانيان ثضرا لةطةلَ ئةوةى زؤر  .ثى لةسةر خؤى و دةوروبةرى دةبيَتكاريطةرى خرا ضونكة وجنيَتناط

هاوريَكانى ديكةى نة  بةشدارى هيض ضاالكيةكى وةرزشى نةدةكرد و لةطةلَ هةظند .اندا كة نةطاتة ئةو ئاستةهةولَي
قسة لةطةلَ كةس  دةضووة دةرةوة و زؤربةى كاتةكانى لة ذوورةكةى خؤى بة خةمبارى بةريَدةكرد بة بىَ ئةوةى

 .بكات

 : حالةتى ثيَنجةم .5

كارةكة ثيَى لةبةر ئةوةى خاوةنرةكةى لةسةر خؤى داخست ودةرطاى ذو ةرايةوة مالَةوة وط شيالن بة دلَتةنطيةوة
 وة خاوةنى كؤمثانياى كؤمثيوتةر ضةندة خؤىرهة دى بؤ ئةوان نيةوو سو دلَ نية ووتبوو كة سيظيةكةى ئةوى بة

برِياريدا كة سيظى خؤى  شيالن، انستى كؤمبيوتةر بة ثلةى زؤرباشخاوةنى برِوانامةى بكالؤريوسة لة ز شيالنيش
 .ثيَشكةش نةكات و جاريَكى ديكة لة ئيش نةطةرِيَت

 



 ى دووةمدانيشتن: رؤذى دووةم

 و كات طرذىكارامةيى بةريَوةبردنى  دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :دةتوانن بةشداربووان ,داةدانيشتنةكلة كؤتايى 

  طرذى بكةنثيناسةى. 
  يانجياواز و ئةجنامةكة و ىطرذذماردنى نيشانةكانى. 
 َداطرذين بةسةر وبودياريكردنى سرتاتيجيةتى زال. 
 ثيَناسةى بةريَوةبردنى كات و طرنطيةكةى. 
 نديَ ذماردنى ئةو ريَطايانةى بؤ بةريوةبردنى كات بةكار. 

 خولةك 008  ثيَويست كاتى
 .غةز و قةلَةمابؤردى نوسني و فليب ضارت و ك  ثيَداويستيةكان

 ى لةسةر نوسرا0ةى كارالثةرِى سةر كانكارتى قةبارة طةورة كة هةنديَك لة رستة 
 .بيَت

 تيَث. 
 (.ئةالرم) زةنط بؤ ئاطاداركردنةوة 
 كاغةزى بضوك. 
 كارتؤن يا قاثيَكى طةورة. 
  بةشداربووانبة ثيَى ذمارةى  2الثةرِةى كار ييةك لةكؤثضةند. 

هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .دانيشتنةكة بابةتى نيشاندانى خالَةكانى: ريَطاكة* 
 (خولةك 28) .و نيشانةكانى طرذى: قؤناغى دووةم .2

 :طفتوطؤكردن دةربارةى ئةو ثرسيارانة: ريَطاكة* 
 ضية؟ طرذى -
 ؟ئةريَنية يا نةريَنى طرذىئايا  -
 :ثرسيارانة دةربارةى ئةم كانةطروثثيَكهيَنانى : ريَطاكة*       

 ضية؟ طرذىهؤكارةكانى : ى يةكةم و دووةمطروث -
 ضية؟ طرذىنيشانةكان و ئةجنامةكانى : ى سيَيةم و ضوارةمطروث -

 (خولةك 05) .طرذيدابوون بةسةر ةتى زالَسرتاتيجي: قؤناغى سيَيةم ..

ئةوةى  ى ثىَ دةدريَت بؤهةر كةسيَك ريَطايةك لةسةر ميَزةكاندا دةطةريَني و: ريَطاكة*      
 .طرذيدان بةسةر وبوبؤ زالَ بةكارى بهيَنيَت



 .طرذى ىنةكان دةربارةى ريَطاى بةريَوةبردكورتةى بريؤك*      
 (خولةك 18) .طرذىبريكردنةوةى ئةريَنى و : قؤناغى ضوارةم .1

 (ريَنماى كارامةيى ذيان)  ".بريؤكةى ئةريَنى و نةريَنى" :ضاالكى: ريَطاكة* 
. مكةدةكةم و لة بريكردنةوةى نةريَنى خؤم دةرباز دة بري بة ئةريَنى: ريَطاكة* 

 (ريَنمايى كارامةيى ذيان)
 (خولةك 08) . ئاراستةكراو ئةنديَشةكردنىريَطاى : قؤناغى ثيَنجةم .5

لة ريَطاكانى خاوبوونةوة فيَر " ىلة ضاالكيةكان ئةنديَشةكردنراهيَنان لةسةر : ريَطاكة* 
 (نريَنمايى كارامةيى ذيا)  ."دةبني

 (خولةك 05)  .بةريَوةبردنى كات: قؤناغى شةشةم .1

 (ريَنمايى كارامةيى ذيان)  "وةبردنى كات ضية؟بةريَلة مةبةست  "ضاالكى : ريَطاكة* 
 (ريَنماى كارامةيى ذيان" ) .كاتى خؤم بة باشى بةريَوة دةبةم" ضاالكى : ريَطاكة* 
 (خولةك 5. )دانيشتنةكةكؤتايى : قؤناغى حةوتةم .7

 .دانيشتنةكةبابةتى وبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى ود: ريَطاكة* 
 .ليستى دةستةواذةكان: 0ةى كارالثةرِ  ةكانى كارالثةرِة

 ِكارتى كات: 2ةى كارالثةر. 
بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيمة

  بكةونة ذيَر كاريطةرى هةنديَك راهيَنانةكان لة  بةشداربووانلةوانةية هةنديَك لة
رووى سؤزداريةوة بةهؤى بريكردنةوةى نةريَين خؤيانةوة، لةبةر ئةوة طرنطة كة 
ضاوديَرى كؤمةلَةكان بكةى بة باشى بة تايبةتى لةكاتى طةياندنى نا زارةكى لة 

ر كاريطةرى ة دلَنيابكةنةوة كة كةوتونةتة ذيَبةشداربووانةوة ئةو بةشداربووانالى 
سؤزداريةوة و زؤر بة نهيَنى داواى ليَبكريَت لة هؤلَةكة بضيَتة دةرةوةو 

 تا هيَورى بكاتةوة يكة هةولَبدات قسةى لةطةلَ بكات راهيَنةريَكى د
 ها طرنطة كة ثةيوةندى نيَوان بةريَوةبردنى كات و شلَةذان خبةيتة روو، هةروة

 دنى كات بة باشىبؤ بةريَوةبرثيَدانى بريؤكة و راى ئاسان 
 

 كار الثةرِةكانى

 ليستى دةستةواذةكان : 0كار الثةرِةى

   بابةتن 08ارة بكةيتةوة كة خؤيان وببابةت دو .ئةجنامةكانى تاقيكردنةوة دةرضووة و لةسةر تؤ ثيَويستة. 

 وتنةوةكةت باش نةبوو هةروةها شيَوةى وةستانيشت كاريَكى باشت ئةجنامدا بةالَم ريَطاى وانة. 



 ئةمرِؤ كةشوهةوا باراناوية. 

 كاتى تاقيكردنةوةكان دواخرا بؤ قبول بوون لة ثةميانطا. 

 ذوانى زبؤنيَك لة شويَنيَكى دوور لة شويَنى خؤت هةلَوةشيَنرايةوة. 

 لةو ناوضةية راوكردن قةدةغةية. 

 ببورة ئةمرؤ دوكانةكة داخراوة بةيانى سةر لة زوو دةكريَتةوة. 

 َشكةوتوة بةالَم هيَشتا لة ئاستى ثيَويستدا نيتتوانات لة ئيشكردندا ثي. 

 بريم ضوو ئاميَرةكة بثشكنم ثيَش ئةوةى بيدةمة كرِيارةكة. 

 بكات ةكةىتةنيا كاربة ثيَى باشرتة  هاوكارةكة. 

 كارتى كات: 2ةى كارالثةرِ
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 ى كؤتايىدانيشتن: رؤذى دووةم

 ى كؤتايىدانيشتن: تكاية بة رؤذى يةكةمدا بضؤوة

 بةرنامةى راهيَنانةكة: رؤذى سيَيةم

 بةرنامةكانى رؤذى سيَيةم كات
بةرنامةكانى ئةمرؤ و  ثيَداضونةوة بة رؤذى ثيَشرت، هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشرت،: كردنةوةى رؤذانة 0388 -03.8

 هةلَسةنطاندنى ثيَشوةخت
 كارامةيى بريكردنةوةى داهيَنةرانة 08388 -0388
 كارامةيى بريكردنةوةى رةخنةطرانة 00388 -08388



 ثشوو 003.8 -00388
 دانكارامةى بريارِ 0.388 -003.8
 ناخنواردنى نيوةرِؤ 01388 -0.388
 بةردةوامى -دانكارامةيى بريارِ 05388 -01388
 كارامةيى سؤزدارى 01388 -05388
ةى كة بةكار انبنةرةتيةكان و ئةو ريَطاي ثةيامةجةختكردنةوة لةسةر : كؤتايى رؤذى راهيَنانةكة 013.8 -01388

 نهاتوو
 

 كاندانيشتنةثالنى  :رؤذى سيَيةم

 ى كردنةوةى رؤذانةدانيشتن: رؤذى سيَيةم

 ى كردنةوةنيشتندا: بكة رؤذى دووةم سةيرىتكاية 

 ى يةكةمدانيشتن: رؤذى سيَيةم

 كارامةيى بريكردنةوةى داهيَنةرانة دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :دةتوانن بةشداربووان: دادانيشتنةكةلة كؤتايى  

 بكةن ثيَناسةى بريكردنةوة بة ريَطايةكى داهيَنةرانة. 

  دابريكردنةوة بةريَطايةكى داهيَنةرانةبةربةسنت لة ريَطاى ذماردنى ئةو هؤكارانةى كة. 

 كردنى ريَطاكانى بريكردنةوة بة ريَطاى داهيَنةرانةدةستنيشان. 
 خولةك 18 ثيَويست كاتى

 .بيَت كاغةزى هةلَواسني كة نؤ خالَةكةى لةسةر نوسرا  ثيَداويستيةكان

 0-الثةرِةى كار . 

  كاغةزى طةورةA4  بةشداربووانبة ثيَى ذمارةى. 

 ى نوسني و قةلَةمبؤرد. 

 كاغةزى سثى طةورة. 

  ،و هةندىَ شتى ديكة ، ثةرِى بالَندة(ثاكةت)  كارتؤنراستة، قةلَةم. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .كةدانيشتنةى نيشاندانى خالَةكانى بابةت: ريَطاكة* 



 (خولةك 05) .داهيَنةرانةثيَناسةى بريكردنةوة بة ريَطاى : قؤناغى دووةم .2 

 (ريَنماى كارامةيى ذيان) ..."لة ورتردو"ضاالكى : ريَطاكة* 
 (خولةك 28) .ى بريكردنةوةى داهيَنةرانةكانريَطا: قؤناغى سيَيةم ..

 (ريَنماى كارامةيى ذيان...." )ئةوة نا" ضاالكى : ريَطاكة* 
بريكردنةوة بة ريَطاى كة بةربةسنت لة ريَطاى ئةو هؤكارانةى : قؤناغى ضوارةم .1

 (خولةك 05) .داداهيَنةرانة
بةربةسنت لة ريَطاى هؤكارانة ضني كة  ئةو: "ى هةنط دةربارةى ثرسيارىتةكنيك: طاكةريَ* 

 "بريكردنةوة بة شيَوةيةكى داهيَنةرانة ؟
 (خولةك 5 ) .كةدانيشتنة كؤتايهيَنانى: ناغى ثيَنجةمقؤ. 5

 .كةدانيشتنة بابةتى ثيَداضونةوة بة ديارترين خالَةكانى: ريَطاكة* 
 نؤ خالَةكة: ةى كارالثةرِ  كانى كارالثةرِة
بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

  ةى تازة خبةنة روو لة دةرةوةى بدريَت بةوةى بريؤك بةشداربووانهانى
 .كةضوارضيَوةية

  

 ى كارالثةرِةكان

 هةر نؤ خالةكة: ةى كارالثةرِ

 

 

 

 

 ى دووةمدانيشتن: رؤذى سيَيةم

 كارامةيى بريكردنةوةى رةخنةطرانة دانيشتنةكةةتى باب
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :دةتوانن بةشداربووان ,داكةدانيشتنةلة كؤتايى 

  بكةن بريكردنةوةى رةخنةطرانةثيَناسةى. 

  لةسةر طةنج كاناو ميدي هاوتةمةنةكانشيكردنةوةى كاريطةري. 

*     *     * 

*     *     * 

*     *     * 

 

*     *     * 

*     *     * 

*     *     * 

                          

                     



  شيكردنةوةى هةلَويست و بةهاكان و بريوباوةرةكان و ئةو هؤكارانةى كة طاريطةريان
 .لةسةرى هةية

 ووكاندا دةخيةنة رِثةيامةئةو زانياريانةى كة لة  زانينى طرنطيى سةرضاوةى. 

 لةسةر  كردن ضةمكانةى كة راطةياندن ثشتى ثيَدةبةستيَت بؤ كاريطةرى ذماردنى ئةو
 .طةجنان

 خولةك 18 ثيَويست كاتى
 .بةشداربوواننيوةى  بة ذمارةى 0ةى كارالثةرِ ضةند كؤثيةك  ثيَداويستييةكان

  بكريَت دابةش بةشداربووانم رةساس كة رةنطيان جياواز بيَت بةسةر قةلَة. 

 1-0 جياواز كة ثةيامى تةندروستى و كؤمةالَيةتى ئةوانى ديكةى تيَدا بيَت ثؤستةرى. 

 بةشداربووانبة ثيَى ذمارةى  2 لة الثةرِةى كار ضةند كؤثييةك. 
هةنطاوةكانى 
  جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .كةدانيشتنةبابةتى ى خالَةكانى وخستنةرو: ريَطاكة* 
 (خولةك 05) .ى رةخنةطرانةكردنةوةثيَناسةى بري: قؤناغى دووةم .2

 (كارامةيى ذيانريَبةرى " ).ةوةبة ضاوى رةخنةطرانة بريدةكةم: "ضاالكى: ريَطاكة* 
. داثةيامى راطةياندنةكان نةوةى رةخنةطرانة لة شيكردنةوةىبريكرد: قؤناغى سيَيةم ..

 (خولةك 5.)

 "رترين خالَوةوة تا دودةكةمبري. .دةكةمةوةبري ..دةكةمةوةبري" :ضاالكى: ريَطاكة* 
 (ى كارةمةيى ذيانبةرريَ)
 (خولةك 5) .كةدانيشتنةى هيَنانكؤتاي: قؤناغى ضوارةم .1

 .كةدانيشتنةى وبارةكردنةوةى ديارترين خالَى بابةتد: ريَطاكة* 
 .تؤرِى خالَةكان: 0ةى كار الثةرِ  ةكانى كارالثةرِ

 ِكانةطروثثرسيارةكانى كارى : 2ةى كارالثةر. 
بؤ  بريؤكةضةند 
 !ئيَمة

 لة كاتى مامةلَة دةكةين ى بةكارهيَنانى بريكردنةوةى رةخنةطرانة جةخت لةسةر طرنطي
 .و ثةيامى هاوتةمةن و هاوريَكاندا ى راطةيةندنةكانامكردن لةطةلَ ثةي

  بة طفتوطؤيةكى " بة ضاويَكى رةخنةطرانة بري دةكةمةوة"لة توانادا هةية ضاالكى
لَ حةزى برِواكانيان شارستانى كةسةكان لةطة: "ية بيطؤريندةربارةى ئةم ووتة

 ."ةآلم لةطةلَ ئامادةبوونيان بؤ طومان و دوودلَى دةطوجنيَتب, ناطوجنيَت
 

 ةكانى كارالثةرِ



 :تؤرِى خالَةكان: 0ةى كارالثةرِ

                                                                                                            

 

 

 

 :كانةطروثثرسيارةكانى كارى : 2ةى كارالثةرِ

 :وةالَمى ئةو ثرسيارانة بدةنةوة بة ثيَى كردارى بريكردنةوةى رةخنةطرانةتكاية 

 وة؟كراى كىَ ووبةروور ثةيامةئةو  .0

 كيَة؟ ئاراستةكراوةى كة بؤى (دةزطا/ كةس)اليةنة ئةو  .2

 ؟يان شتيَك كاريَكئةجنامدانى بؤ  و قاييلكرنن بؤ سةرنج راكيَشان وئةو شيَوازانة ضني كة بةكارهاتو ..

 شاراوةكانى ضني؟ بانطةشةى بؤ دةكات و ثةيامةى ذيان و بةها و هةلَويستانة ضني كة ئةو ثةيامة انةئةو شيَواز .1

 لة ثشت ئةو ثةيامة هةية؟ئاماجنيَك ضى  .5

 

 ى سيَيةمدانيشتن: رؤذى سيَيةم

 ياردانكارامةيى برِ دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :دةتوانن بةشداربووان، دادانيشتنةكةلة كؤتايى 

 بكةنرةكانى و جؤ ثيَناسةى بريار. 

  برِيارداندا دةستنيشان بكةنجياوازى لة نيَوان بريار و. 

 هةية برِياردانكة كاريطةريان لةسةر  ئةو هؤكارانة بذميَرن. 

  برِياردانذماردنى هةنطاوةكانى. 

  برِياردانجيَبةجيَكردنى هةنطاوةكانى. 

 ذماردنى ريَطا و سةرضاوةكانى كؤكردنةوةى زانياريةكان . 

 ى و نويَياتى و جؤريَتكردنى تايبةمتةندى سةرضاوةكان بؤ زامنكردنى دةستنيشان

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 



 .راستطؤيى زانياريةكان
 خولةك 008 ثيَويست كاتى

 .(رون نةبيَت )ر وئةستورةنطى رازاوةى كيسى رةنطاو  1 ثيَداويستييةكان

 1 هةبن لةناو هةر يةك لة كيسةكاندابضوك  كةرةستةى.  

  و قةلَةمبؤرد و كاغةز. 

 21 وةى لة شيَ 1لة شيَوةى الكيَشة،  1شيَوةى ضوارطؤشة بيَت، لة  1شني،  كارتى
شيَوةى سيَطؤشة، لةسةر هةر يةكيَك لة شيَوةكان دةقيَكى نوسني  لة 1، بازنة

 (0ةى كارالثةرِ) هةبيَت 

 21 لة هةر يةكيَك لة هةرضوار شيَوةكان 1: ى سةوزكارت . 

 كتيَبى زانستى، كؤظارى بازرطانى، وتار، راثؤرتى  :سةرضاوةى جياواز بؤ زانياريةكان
وةزارةتى دياريكراو، كتيَب و بالَوكراوة كة سةرضاوةكةى باوةرِثيَكراو بيَت هى 

 .ديكةش كة سودى ليَوةربطرييَت

 ئةنتةرنيَتهيَلى +  (2)كؤمثيوتةر. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .دانيشتنةكةى وى خالَةكانى بابةتخستنة رو: ريَطاكة* 
 (خولةك 28) .و هؤكارة كاريطةرةكانى يار، جؤرةكانثيَناسةى برِ: قؤناغى دووةم .2

 (ريَنمايى كارامةيى ذيان) ".وةالَمى كؤتايى" : ضاالكى: ريَطاكة* 
 (خولةك 75) . دانيارهةنطاوةكانى برِ: سيَيةمقؤناغى  ..

 (ريَنماى كارامةيى ذيان" ) يارهةنطاو هةنطاو بةرةو برِ: "ضاالكى: ريَطاكة* 
 (خولةك 15). ريةكانانياسةرضاوةى ز يةكانىتايبةمتةند: قؤناغى ضوارةم .1

 (ريَنماى كارامةيى ذيان" )كراوو دوكيؤميَنتباوةرِثيَكراو : "ضاالكى: ريَطاكة* 
 (خولةك 5) .دانيشتنةكةكؤتاى : قؤناغى ثيَنجةم .5

 .ةدانيشتنةك بابةتى ىةكانبارةكردنةوةى ديارترين خالَودو: ريَطاكة* 
 .ياربؤ وةرطرتنى برِ يَكدةقضةند : ةى كارالثةرِ ةكانى كارالثةرِ

بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

 دةهيَنينةوة كة ثيَويستة كارامةيى بريكردنةوةى داهيَنةرانة  بةشداربووان ىبة بري
هزرى رةخنةطرانة  وة. بىَ هيض كؤتيَكى هزرى ى طرميانة بةنبهيَنن لةكاتى دانا بةكار

لة كاتى بةدةستهيَنانى  اتى شيكردنةوةى ئةريَنى و نةريَنى هةر طرميانةيةكدا وة كل
 .بهيَننزانياريةكانى ثيَويست بؤ برِياردان بةكار 

 

 ةكانى كارالثةرِ



 ياردانبؤ وةرطرتنى برِ ضةند دةقيَكى نووسراو: ةى كارالثةرِ

ئةو باوةرِى بةوة هةية كة دةبيَت كض  ,بةشومبدا بة خزميَكى باوكم دةيةويَت, داممن لة تةمةنى ثانزة سالَي :1دةقى 
 من نامةويَت وا زوو شو .هةروةها بةمة لة رووى داراييةوة بارى شانى سوكرت دةبيَت ,بكات لة تةمةنيَكى بضوكدا شو

 .وةرطرم، نازامن من دةبيَت ضيبكةم ندنةكةم تةواو بكةم و ثسثؤرىبكةم و دةمةويَت خويَ

لة رووى شيَوة و روخسارةوة ريَك  ,زيرةك بووقوتابيةكى نوىَ هاتة ثؤلةكةوة هيَمن و خةلوق و لةسةرخؤ و : 2دةقى
حةزمكرد بيناسم و لةوانةية هاوريَيةتى  .ديكة هات بوو بريكردنةوةشى وةك ئةوان نةبووى يَكبةالَم لة طةرِةك .بوو

لةبةر ئةوةى كةسوكاريان ريَيان ليَدةطرن  ,بةالَم لةوة دةترسم هاوريَكامن لة ثؤل ليَم زوير بنبلةطةلَ دروست بكةم 
 .بننةزياتر تيَكةلَ بة كةسى ديكة  كةخةلَكى طةرةكة لةكة جطة 

ئالَؤزة، نة دةرؤيشتني بؤ قوتاخبانة و ثةميانطا لةبةر ئةوةى  لة دةظةرةكةماندا بارودؤخى ئاسايش: 3دةقى
طةورةكةم لةطةلَ  تيَضوى زؤرتر بوو، برا نرةوشى بذيَوى ذياوداويَك بني، وشى رؤكةسوكارةكامنان دةترسان لةوةى ت

ئايا ئيَمةش والَت  ,و داواى لة ئيَمةش دةكرد كة بضني بؤ الى رويشتى بيانى يَكت ثيَكردنى شةر بةرةو والَتدةس
 ؟بةجيَبهيَلَني يان نا

, ثيَويستة ئةو ثيشةية هةلبذيَرم كة ئارةزووم ىلَ هةية, نى ثيشةيمنى سالَى يةكةم لة خويَندوثيَش تةواو بو: 4دةقى
لةوةى بةردةوام مب يا هةلَبذاردنيَكى ديكةم  وودلَ بوومئاسودة نةبووم لةبةر ئةوةى من دلة سالَى يةكةمدا زؤر 
 .كارةبا يان لة بواريَكى ديكة بطةريَم يان كؤمثيوتةر يانهةبيَت وةك دارتاشى 

 ,بطةرِيَمفيَنككةرةوة تةواو كرد و ثيَويستة لة كار  ردنةوةى ئاميَرةكانىنى ثيشةيم لة بةسنت و ضاككوربوفيَ: 5دةقى
بؤى ثيَشنياركردم كة هةزار دينارى مانطانة، برادةرةكةشم  88.ويست لة حكومةت ئيش بكةم بة موضةى باوكم دةي

ناوضةكةى ئيَمة زؤر بةرفراوان بووة و مالَةكان هةردةم ثيَويستيان ضونكة خؤم دابنيَم تايبةت بة  ىكوةرشةيةخؤم  
 .كةشوهةواى طةرمدا، من سةرم سورِماوة نازامن ضيبكةم ئاميَرى فيَنككةرةوة هةية بةتايبةتى لةبة 

دوو  دواى ,ك طةجنى ئةو طةرِةكة نزيك ببمةوةهةولَمدا لة كؤمةلَيَ ,طواستومانةتةوة بؤ طةرِةكيَكى ديكة: 6دةقى
شم و سوربوو لةسةر ئةوةى كة حشيش بكيَ كة جطةرةيةكى يةكيَك لة طةجنةكان ثيَشنيارى بؤ كردم ضاوثيَكةوتن

 يةكيَك لةو طروثة، نازامن ضيبكةم؟ئةوةش بةلَطةى ئةوةية كة من بومةتة  ,بكةمةوةى تاق



و هةراسانى كردووة  اكانى لة قوتاخبانةكةىيةكيَك لة مامؤست ,سةرى سورِماوة نازانيَت ضيبكات شةظني: 7دةقى
لة كاتى جاريَكيان  ية،كة كؤتايى رؤذةكةنى وانةى كؤتايى مبيَنيَتةوة وسورة لةسةر ئةوةى كة دواى تةواو بو

 ضيبكات؟ شةظني، دةبيَت ة دةستى بداتهةولَيداوة  دةست ل, شيكردنةوةى ثرسياريَكى بريكارى

كة ساليَك لة خؤم ) طا لةخوشكة بضوكةكةم بطرمخزم و هاوريَكامن ئامؤذطاريم دةكةن بةوةى كة ريَ: 8دةقى
 ك و طةورة راى من وةربطريَت و ثيَويستة ئةووكاريَكى بضو، دةبيَت لةهةموو دةرةوةى مالَةوة ونةولة ض (بضووكرتة

ثيَويستة ئيشةكانى مالَ  ,ئةمةش بة راى ئةوان بؤ ثاريَزطاريكردنة لة ئةو ,دةسثيَريَتم بكات كة دايكم ثيَ شئيشانة
من ضيبكةم؟ ئايا بة من دةكةن، نازا بكات و لة مالَ مبيَنيَتةوة لةبةر ئةوةى ئةو ميَية، بة هؤى ئةوةوة ئةوان طالَتة بة

 قسةيان بكةم و وةك ثياو دةركةوم بةو شيَوةيةى ئةوان دةيانةويَت؟

 ى ضوارةمدانيشتن: رؤذى سيَيةم

 كارامةيى هاوسؤزى دانيشتنةكةبابةتى 
 :دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتايى  دانيشتنةكةى ةكانئاماجن

  هاوسؤزى بكةنثيَناسةى 

 جيا بكةنةوة ؤزدارىلة س ىسؤزهاو. 

  هاوسؤزى بذميَرنهةنطاوةكانى دةركةوتنى. 
 خولةك 18 ثيَويست كاتى

 .بؤرد و فليث ضارت و كاغةز و قةلَةم  ثيَداويستيةكان

 كة هةر يةكيَكيان يةكيَك لة حالَةتةكان  داكانةطروثبةسةر  زابةشكردنى كاغةد
 (ةكانى كارالثةرِ. بيَت لةسةر نوسرا

هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .بابةتى دانيشتنةكةى ةكانوى خالَوخستنة رِ: ريَطاكة* 
 .ثيشاندانى هاوسؤزىو هةنطاوةكانى  دارىؤزس نيا هاوسؤزى: قؤناغى دووةم .2

 (خولةك 58)

ريَنمايى " ) .خؤت لة شويَنى ئةو دابنىَ, سةرةراى جياوازى: "ضاالكى: ريَطاكة* 
 (كارامةيى ذيان

 . ثيشاندانى هاوسؤزىنيشاندان و طفتؤطؤ دةربارةى هةنطاوةكانى : ريَطاكة* 
 (خولةك 5). دانيشتنةكةى هيَنانكؤتاي: قؤناغى سيَيةم ..

 .دانيشتنةكةى ةكانى بابةتدوبارةكردنةوةى ديارترين خالَ: ريَطاكة* 



 .دةقى حالَةتةكان  بةرنامةكانى كار
ثيَويستى بة كارامةيى  ى هاوسؤزىثيشاندان لةوة دةكةينةوة كةجةخت   بريؤكة بؤ ئيَمة

 .دةكريَت ى ىلَباس ىدةكات كة دواتر بة دريَذتر ثةيوةنديكردن
 

 ةكانى كارالثةرِ

 دةقى حالَةتةكان: ةى كارالثةرِ

 :حالَةتى يةكةم

كةوتة و  كتيَبةكانى هةلَطرتبوو لة قوتاخبانة دةرِؤيشت بة بىَ مةبةست خؤى كيَشا بة هاوثؤليَكى خؤيدا شظانكاتيَك 
ضاويلكةكةت ! تؤ ضوار ضاوت هةية و ناشبينيت" :ئةو قوتابيانةى لةوىَ بوون  ثيَى ثيَكةنني و وتيان ,سةر زةوى

  ."دانىَ رةنطة باشرت ببينى

 :ثرسيارانة بدةنةوة تكاية وةالَمى ئةم

 كيَشةكة ضية؟ 

 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟ 

 رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟ كة كاتب ةئةوان وا لةضى بوو تا  ئةو هؤكارة 

 ؟ بؤضى؟هةبوو هاوسؤزي ئايا ليَرة 

 ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان ثيشان بدةن؟ ثيَويست بوو كةسةكان 

 :حالَةتى دووةم

دا كة لة سةرةتاى سالَى خويَندنهيوايةى  وبةسةربرد بة باسكتبؤلَثشوى هاوينى هةموى بة يارى تؤثى  نارين
هاوريَكانى ئاطادار دةكاتةوة كة  نارينثةيوةندى بة تيثى قوتاخبانةوة بكات تا لةطةلَ هاورِىَ خؤشةويستةكانى بيَت، 

ن بؤ بةشداريكردن لة ولةطةلَ ئةوان دةضيَت بؤ راهيَنان ضونكة راهيَنةرةكة ئةو ناوانة رادةطةيةنيَت كة هةلَيبذاردو
بةرةو رووى هاوريَيةكةى رؤيشت تا ! رِما بؤية زؤر خةمى خوارد و واقى و! بوو بةالَم ئةوى هةلَنةبذارد .تيثةكة

وت تؤ بؤ توشى شؤك بووى ئايا تؤ لةو باوةرة بووى  ثيَىى بةالَم هاوريَيةكة! دةربرِيَت خةمى خؤى بؤ
 !لةو خةوة هةستة! هةلَبذيَردريَيت؟



 :ثرسيارانة بدةنةوة تكاية وةالَمى ئةم

 كيَشةكة ضية؟ 

 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟ 

  يَوةية بيَت؟رةفتاريان بةو ش كة كاتب ةئةوان وا لةئةو هؤكارة ضى بوو تا 

 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟ 

 ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟ 

 :حالَةتى سيَيةم

, رِوودةداتشةرِ اوكيدا بندوتيذيدا دةذى كة بةردةوام لة نيَوان دايك و ولة مالًََةوة لة حالَةتى ت رةنطني, لةم دواييةدا
بؤوة و زؤر كةم قسة كييةكانى كةم الضا, تطوىَ خستووةكارةكانى كردووة و ئةركةكانى ثشكاريطةرى نةريَنى لةسةر 

بةآلم , هةولَيدا هؤكارةكة بزانيَت ,لةبةر ئةمةش خاوةنكارةكة ثيَى ناخؤش بوو. ثيَدةكةنىَبة دةطمةن دةكات و 
دات بطةريَتةوة سةر دؤخى و هةولَ ب كيَشةكةى بؤ باس نةكرد و بةلَيَنى ثيَدا كة بابةتةكة دريَذة نةكيَشىَ رةنطني
 رةنطنيهاورِيَيةكةى زانى ضى لة مالَى  بةآلم كاتيَك. و ليَى قبؤلَ بكات بةو هيوايةى كة بةريَوةبةر تيَى بطات ,جارانى

بةمةى زانى  رةنطنيبةآلم كة . رِوودةدات لة ترسى ئةوةى بةريَوةبةر دةرى بكات رِاستيةكةى بة بةريَوةبةرةكة ووت
ئةطةر كةسيَك : "بةآلم هاوريَكةشى توورِة بوو و ثيَى ووت, توورِة بوو و ثةيوةندى لةطةلَ هاوريَكةى ثضراندزؤر 

 ":!ئةوها ثاداشتى دةكةيت؟, ضاكةت لةطةلَ بكات

 : تكاية وةآلمى ئةم ثرسيارانة بدةرةوة

 كيَشةكة ضية؟ 

 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟ 

  ؟كة رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت كاتب ةئةوان وا لةئةو هؤكارة ضى بوو تا 

 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟ 

 ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟ 

 :حالَةتى ضوارةم



 يارمةتى دايكى يارانة ثيَويستة ودوانةن، بةالَم دايك و باوكيان وةك يةك مامةلَةيان لةطةلَ ناكةن، بؤ منو ياراو  ئازاد
ةكةكةيان، ريطاى طةرِكانى دةرِؤيشت بؤ يارى كردن لة يالةطةلَ هاوريَ ئازادبدات لة كاروبارى مالَةوة لة كاتيَكدا 

قبولَ دةكريَت كة لة ناو  ئازادلة . ئةوة قةدةغة بوو يارام بؤ بؤى هةبوو بة تةنيا بضيَتة دوكان بةالَ ئازادهةروةها 
بةالَم  ,ى مالَةوةيان نةبيَتلةسةر هةر كاريَك سزا دةدريَت كة بةدلَ يارا !بيَتنا يارامالَ هاوار بكات و رابكات بةالَم بؤ 

 قبولَنةكردنى ئةو رةوشة بيَتةوة وى ئةو ووبةرووبرِيارى دا ر يارالةسةر هةمان كار سزا نادريَت، رؤذيَكيان  ئازاد
دايكى وةالَمى دايةوة وتى ! ؤى بؤ دركاندو بيَزاريةكةى خ رؤيشت بؤ الى دايكى و سكاالَى كرد! رةوشةى راطةياند

 !تؤ كضى و ئةو كورِة

 :ثرسيارانة بدةوة اية وةالَمى ئةمتك

 كيَشةكة ضية؟ 

 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟ 

  رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟ كة كاتب ةئةوان وا لةئةو هؤكارة ضى بوو تا 

 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟ 

  ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟ثيَويستة كةسةكان 

 :حالَةتى ثيَنجةم

 لةطةلَ هاوثؤلةكانى هيض ريَك! سةير رةفتار دةكات، ئينتماى سياسى و هزرى سةير و سةمةرةى هةية شلؤظة
نى ئاوا باسى هاوثؤلةكا! خةريكن كاروبارى منداالَنةوةبة  ادةن ووايان دةبينىَ كة ئةوانة زؤر سو  ناكةويَت

هيَرشيان  ةر ماتؤر بووندوو كورِ كة لةس دةطةرِايةوة بؤ مالَةوة شلؤظةرؤذيَكيان كاتيَك  :دةكةن لة قوتاخبانة
كردة سةرى و دواى ئةوةى ليَياندا جانتةكةشيان ىلَ دزى، دواى ضةند رؤذيَك طةرِايةوة بؤ قوتاخبانة بينى 

سةرى داطرت و ! هةمويان بة سةيرى ليَيدةرِوانن بة ضرثةوة بةيةك دةلَيَن شايانى ئةوةية واى ىلَ بةسةر بيَت
 .دةستى بة طريان كرد

 :و ثرسيارانة بدةوةاية وةالَمى ئةتك           

 كيَشةكة ضية؟ 

 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟ 



  رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟ كة كاتب ةئةوان وا لةئةو هؤكارة ضى بوو تا 

 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟ 

 ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟ 

 

 :حالَةتى شةشةم

لة وانةكانيشى زؤر باش بوو، بؤ طةرِةكيَكى نوىَ طةجنيَكى زؤر باش بوو كة هةموان خؤشيان دةويست  زيالن
هةموو شتيَك بة باشى لة سةرةتادا ، يدا كة تيَكةلَيان بيَتهةولَو طواستبويانةوة، كؤمةلَيَك طةجنى لةوىَ ناسى 

زيالن قبولَى بكاتةوة، ةشيش تاقى ة و حةركة جط زيالن دةكرددةرِؤيشت بةالَم هةر زوو ئةوان زؤريان لة 
بوو لةوةى بتوانيَت  و رةشبني زؤر دلَتةنط زيالنة كؤالَن طالَتةيان ثيَدةكرد، و للة طروثةكة دةريان كرد . نةكرد
: كرد تا سكاالَى دلَى خؤى بؤيان بكاتثةيوةندى بة هاورِىَ كؤنةكانى  .يَى ديكة لةو طةرِةكة بدؤزيَتةوةهاور

كردباوة لة طةلَيان بةاليةنى كةم لة ض دةبوو كة حةشيشةكةت تاقى : "ةالَمدا ثيَى وت خةتاى خؤتةلة وئةويش 
 ".دةستت نةدةدان

 ثرسيارانة بدةوة اية وةالَمى ئةمتك  

 كيَشةكة ضية؟ 

 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟ 

  رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟ كة كاتب ةئةوان وا لةئةو هؤكارة ضى بوو تا 

 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟ 

 ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟ 

 

 :حالَةتى حةوتةم



و خةمبار دةبيَت كاتيَك ثارضة تةختةيةكى ىلَ  توورِةن طةجنيَكى كةمئةندامة، كارى دارتاشى دةكات، زؤر ئاآل
لة هةموو ئةم كارة ، ةوة سةر ميَزى كاركردنةكةبةردةبيَتةوة ضونكة ئةوة وةختى زؤرى ىلَ دةبات تا دةخيات

تةى زؤرجار هاوكارةكانى لة كارةكانيان دةوةسنت و طالَ .تةنط دةبيَتخةمبار و دلَ كارى تيَدةكات وجارةكاندا 
بطةريَنيتةوة رضة تةختةية كة كةوتؤتة سةر زةوى ضاوديَرى دةكةن تا بزانن ضؤن هةولَدةدات ئةو ثا ثيَدةكةن و
 .كاركردنةكة سةر ميَزى

 :ثرسيارانة بدةوة اية وةالَمى ئةمتك     

 كيَشةكة ضية؟ 

 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟ 

  رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟ كة كاتب ةئةوان وا لةئةو هؤكارة ضى بوو تا 

 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟ 

 ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟ 

 :تى هةشتةمحالَة

بةشةكة، رؤذيَك لة رؤذان لة ضةوتى يةكيَك لة  ىيةكيَكة لة قوتابية باشةكان ,قوتابية لةبةشى دارتاشى سيميار
 سيميارى، ثةجنةيةكى دةستى راستى سيميار ئيشى ثيَدةكردلة كاتيَكدا هاوكارةكانى كة مةقةستى بةكارديَنا 

زؤريَك لة  .لة نةخؤشخانة مايةوة لةبةر ئةوةى ثةجنةيةكى لة دةست دابوو سيمياريةك هةفتة  ماوةىبؤ  .ليَكردةوة
ان ناخؤش بوو كة واى ىلَ بةسةرهاتووة، لة يهاوريَكانى سةردانيان دةكرد لة نةخؤشخانة كة زؤر خةميان بؤ دةخوار و ثيَ

يى بؤ كةمئةندامان شياندنى ثيشة كاتى ضاكبونةوة، يةكيَك لة هاورِيَكانى ئامؤذطاريان كرد كة ثةيوةندى بة ثةميانطاى
كة  يةكيَكى ديكة ثيَى ووتبووبوو كة بطةرِيَتةوة بؤ بةشةكةى خؤى،  ، لةطةلَ ئةوةشدا مامؤستاكةى ئاماذةى ثيَدابكات

بةالَم باوكى ثيَى وتبوو كة ئةو هيَشتا نؤ . هةمان بنكةى راهيَنان بطوازيَتةوة بؤ بةشيَكى ديكةى بةشكةى بطؤرِيَت و
 .بةكاريبهيَنيَت هةية و دةتوانيَت لة كارى دارتاشيدا ثةجنةى

 :ثرسيارانة بدةوة اية وةالَمى ئةتك  

 كيَشةكة ضية؟ 



 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟ 

  رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟ كة كاتب ةئةوان وا لةئةو هؤكارة ضى بوو تا 

 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟ 

 ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟ ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ 

           

 ى كؤتايى ثيَهيَناندانيشتن: رؤذى سيَيةم

 ى ثيَهيَنانيدانيشتى كؤتا :رؤذى يةكةم بكةوةسةيرى تكاية 

 

 بةرنامةى راهيَنان –رؤذى ضوارةم 

 بابةتةكانى رؤذى ضوارةم كاتةكان
رؤذى رابردوو، بابةتةكانى نةوةى ثيَداضوو هةلَسةنطاندنى رؤذى رابردوو،: نةكردنةوةى رؤذا 0388 -03.8

 بةرنامةى ئةمرؤ و هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة
 نى كاراثةيوةنديكركارامةيى  00388 -0388
 ثشوو 003.8 -00388
 بةردةوامى -نى كاراثةيوةنديكركارامةيى  0.388 -003.8
 نى نيوةرؤثشووى خوارد 01388 -0.388
 يةكالكةرةوة رةفتارىكارامةيى  01388 -01388
بنةرةتيةكان و ريَطاكانى  ثةيامةجةختكردن لةسةر : رؤذى راهيَنانةكة ىهيَنانثيَى يكؤتا 013.8 -01388

 نراهيَنان كة بةكارهيَنراو
 

 كاندانيشتنةثالنى : رؤذى ضوارةم

 ى كردنةوةى رؤذانة دانيشتن: رؤذى ضوارةم



 كردنةوةكةدانيشتى : داضونةوة بة رؤذى دووةم بكةتكاية ثيَ

 ى يةكةمدانيشتن: رؤذى ضوارةم

 ثةيوةنديكردنى كاراكارامةيى  دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :دةتوانن بةشداربووان، دادانيشتنةكةلة كؤتايى 

  ثةيوةنديكردن بكةنثيَناسةى. 

  ثةيوةنديكردن بذميَرنرةطةزةكانى كارى. 

  دةستنيشان بكةنثةيوةنديكردن كؤسثةكانى بةردةم. 

 َنى زارةكى و نا زارةكىثةيوةنديكردناسةكردنى ثي. 

 نى زارةكى و نازارةكىثةيوةنديكردى يةكانذماردنى تايبةمتةند. 

 كردنى تايبةمتةندى دةنطدةستنيشان. 

 طوىَ ىلَ راطرتنطويَطرتن و قؤناغةكانى كارى  كردنىثيَناسة. 

 َطرتنى باشذماردنى مةرجةكانى طوي. 
 خولةك 208  ثيَويست كاتى

 .بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم  ثيَويست كةرةستةى

  زارةكى لةسةر  ثةيوةنديكردنىكارتى نوسني كة هةر يةكةيان يةكيَك لة رةطةزةكانى
 (ةكانى كارالثةرِ) نوسرابيَت 

  يَك لةو رؤلَانةى خوارةوةى لةسةر رؤلَهةر يةكيَكيان سةر ثارضة كاغةزى طةورة كة لة
 .بيَتةوةك هةر رؤلَيَك دوو جار دووبارة بنوسرا بيَت بة مةرجيَ

 َى ديكةبةشداربووان بؤ دابةشكردنى لةسةر ثارضة كاغةزى بةتال.  
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) . ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .ةدانيشتنةك بةتىى باةكانى خالَوخستنة رو: ريَطاكة* 
 (خولةك 8.)  .، رةطةزةكانى، كؤسثةكانىثةيوةنديكردن: قؤناغى دووةم .2

 (ةى كارالثةرِ) .راهيَنانى نةخشة: ريَطاكة* 
 (خولةك 18) .ى زارةكىيكردنثةيوةند: قؤناغى سيَيةم ..

 (ذيان ى كارامةيىبةرريَ" )بة ووشة ثةيوةندى دةكةين" : ضاالكى: ريَطاكة* 
ةكان دةكةين لة وبةكارهاتوخت لةسةر جؤرى رستة طفتوطؤكةدا جة كاتىلة * 

 .ئةريَنيدا ثةيوةنديكردنى
 (خولةك 18)  .نى نا زارةكىثةيوةنديكرد: قؤناغى ضوارةم .1

 ريَبةرى" )0-لَة و ئاماذة و سةيركردن ثةيوةندى دةكةينوبة ج: "ضاالكى: ريَطاكة* 



 (كارامةيى ذيان
 (خولةك 05)  .وتايبةمتةنديةكانى دةنط: قؤناغى ثيَنجةم .5

راهيَنةر ئةم رستةية بة تؤنى جياواز " ةوشةوطار ئةم بةيانية نةهاتو" : ضاالكى: راهيَنان* 
نطةكة جياواز دةبيَت، لةسةر جياواز دةلَيَتةوة هةروةها ئاستى بةرزى و نزمى دة

 .هةستى كةسةكة و بريؤكةكةى ديار بكةنثيَويستة  بةشداربووان
كة ثيَويستة لة  تايبةمتةنديانة ضنيئةو : "ثرسيارة ئةمدةربارةى  كردنطفتوطؤ: ريَطاكة* 

 "بن؟ ثةيوةنديكردندةنطدا هةبيَت بؤ ئةوةى ثالَثشتى كردارى 
 (خولةك 18) .طويطرتن: قؤناغى شةشةم .1

 (ى كارامةيى ذيانريَبةر" )ثةيامةكةى دانةوةدةنط: "ضاالكى: ريَطاكة* 
 (خولةك 5) .دانيشتنةكة كؤتايهيَنانى: قؤناغى حةوتةم .7

 .ةدانيشتنةك بابةتى ضاوخشاندنةوة بة ديارترين خالَةكانى: ريَطاكة *
 نةخشة: 0ةى كار الثةرِ  ةكانى كارالثةرِ

 ِنى زارةكىثةيوةنديكردرةطةزةكانى : 2ةى كار الثةر 

 ِرؤلَةكان: . ةى كارالثةر. 
 بريؤكة بؤضةند 
 !ئيمة

.... 

 

 كارةكانى الثةرِ

 :نةخشة: 0ةى كار الثةرِ

 :نا كارا نى زارةكىثةيوةنديكردرةطةزةكانى : 2 كارةى الثةرِ

 وةى زانستى و ئالَؤزبةكارهيَناى زارا. 

  بيَت قسةيان ثيَنةكرد بةشداربووانبةكارهيَنانى زمانيَك كة زؤربةى. 

 بةكارهيَنانى رستةى دريَذ كة كؤمةلَيَك ثةيام و زانيارى لةخؤ بطريَت . 

 ةكان نةك راستيةكانبةكارهيَنانى هةلَينجراوةكان يان ئةجنام. 

  بابةتى نا دةستنيشانكراوبةكارهيَنانى طشتاندن و. 

 
 :رؤلَةكان: 0 ةى كارالثةرِ



 ثالَثشتى و هاندانى نيَرِةرِةكة  ,كة كارةكة واخيواست قسةكانى دةدات، ثيَدةكةنىَطرنطى : كةسى يةكةم
 .دةكات( قسةكةرةكة)

 ش بلَيَيتخؤشتيَكى و بلَىَ برِوا ناكةم كة بتوانى  نةريَنى بة: كةسى دووةم. 

 هةوالَى ضريؤكى  بتوانىوات ليَهاتوة كة : "ونةوة بلَىَبةخؤبو بة تؤنيَكى ئةريَين و برِوا: كةسى سيَيةم
 ."ةوةيكؤميَدى بلَيَ

 زؤر شت كة تؤ كةسيَكى : "كة تؤنيَكى باش و ئةريَنيت هةبيَت دةبةم شيَوةية كؤميَنتت ب: كةسى ضوارةم
 ."وبارة بكةيتةوة ضونكة من تيَينةطةيشتموئايا دةتوانى بريؤكةكةم بؤ د" يان" دةزانى

 

 ى دووةمدانيشتن: رؤذى ضوارةم

 يةكالكةرةوةكارامةيى رةفتارى  دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ كةن دةتوانن بةشداربووان، دانيشتنةكةدالة كؤتاى 

 يةكالكةرةوة، وةرطرتوو، هيَرشبةر: فتارةكةهةر سيَ رة كردنىسةثيَنا 
 .هةرسىَ رةفتارةكان ىتايبةمتةندى و ئةجنامةكان

  يةكالكةرةوةذماردنى هةنطاوةكانى رةتكردنةوة بة بةكارهيَنانى رةفتارى. 

 بؤ فشاركردن شيَواز كة خزم و خةلَكى ديكةش 5 كردنىثيَناسة 
 .بةكاريدةهيَنن 

 و  خزم و خةلَكى ديكة فشارىونةوةى وببةرةنطارشيَواز بؤ  1 كردنىثيَناسة
 .رةتكردنى ثتةو و يةكالكةرةوة

 ونةوةى بببةرةنطارو جيَكردنى هةنطاوةكانى رةتكردنةوةى ثتةو جيَبة
   .فشار و قاييلكردنةوةشيَوازةكانى 

 خولةك 028 ثيَويست كاتى
 .كاغةز و قةلَةمضارت و  بؤرد و فليب  ثيَداويستييةكان

 . كة لةسةر هةر يةكيَكيان ثيَناسةى يةكيَك لةو سىَ  ى فليث ضارتكاغةز
 .رةفتارانةى تيَدا نوسرا بيَت

  بةشداربووانارة بة ثيَى ذمارةى كؤثيَيةك لة ناوةرِؤكى ئةم سىَ رةفتضةند 
 (كانبنضينيية طةرانةوة بؤ زانيارية)

 بةشداربوواندةقةكة بؤ هةموو  ضةند كؤثيةك لة. 



 ارت كة ثيَشوةختة هةنطاوةكانى رةفتارى يةكالكةرةوةى كاغةزيكى فليب ض
 .بيَت لةسةر نوسرا (ثتةو)

  كاغةزيَكى فليب ضارت كة تيايدا هةنطاوةكانى رةتكردنةوةى ثتةوى لةسةر
 .بيَت نوسرا

  وكردنى لةسةر نوسرا بيَت فشاركاغةزيَكى فليب ضارت كة شيَوازةكانى 
 .بيَت ونةوةى لةسةر نوسراوببةرةنطارشيَوازةكانى كة ة يةكيَكى ديك

هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .دانيشتنةكة بابةتى ىةكانى خالَوخستةرو: ريَطاكة* 
. تايبةمتةندى و هةست و ئةجنامةكان, رةفتارةكةسىَ هةر: قؤناغى دووةم .2

 (خولةك 18)

 (ى كارامةيى ذيانريَبةر!" )كام رةفتار": ضاالكى: ريَطاكة* 
 8.)  .ةكالكةرةوةيلة رةفتارى  نيدةربرِهةنطاوةكانى : قؤناغى سيَيةم ..

 (خولةك

ى كارامةيى ريَبةر" )مب يةكالكةرةوة و ثتةوضؤن دةتوامن : "ضاالكى: اكةريَط* 
 "ذيان
 (خولةك 18). هةنطاوةكانى رةتكردنةوةى ثتةو: ضوارةم قؤناغى .1

 (ى كارامةيى ذيانيَبةرر" )0 -ثتةوى رةت دةكةمةوةبة : "ضاالكى: ريَطاكة* 
 (خولةك 5) .دانيشتنةكة كؤتايهيَنانى: قؤناغى ثيَنجةم .5

  .دانيشتنةكة بابةتى ىةكانبارةكردنةوةى ديارترين خالَودو: ريَطاكة* 
 .دةقى ضريؤكةكة*  الثةرِةكانى كار 
ضةند بريؤكة بؤ 

 !ئيَمة
 بؤ بةشداربون بة ثيَى مةرجى ريَزطرتن و طويَطرتن لة  ريَطا بةهةموان دةدريَت

 .ئةوانى ديكة

  لة ئةجنامى ربويةك بةشدا ئةطةرهةردةم ضاوكراوة دةبني بؤ ئةوةى
هاوكارى دةكةين و , دا بيَزار بكريَتبونةوةووبةرووو ر قاييلكردنشيَوازةكانى 

 .ضارةسةرى بؤ دةدؤزينةوة

   ئاراستة دةكةين بؤ ئةوةى بة شيَوازةكانى  بةشداربووانلة كاتى ثيَويستدا
 .فشار و رووبةرووبونةوة بطةن

 

 



 ةكانى كارالثةرِ

 ةكةدةقى ضريؤك: ةى كارالثةرِ

 .بةيانى باش :دراوسىَ -

 بةيانى باش، دةتوامن ضؤن يارمةتيت بدةم؟: خاوةنى بالَةخانةى تةنيشيت -

بةالَم  ,سةر كارةكةم ةضوون بؤ ئةوةى ئامادةمب بؤ هةموو بةيانيةك كاتذميَر شةشى بةيانى هةلَدةستم: دراوسىَ -
هؤى  دةبيَتة ى هةيةى بةرزيَككارةباية خةبةرم دةبيَتةوة كة دةنط زاركةرى ئةو موةليدةدةنطى بيَ لةسةر

لة دلَى بةالَم  ,بةو ذاوةذاوة رؤذةكةم دةستثيَدةكةمهةموو رؤذيَك  .ئارامية ريَذةييةكةى طةرةكةكةمان تيَكدانى
بة راستى طوجناو نية ئةو ذاوةذاوة هةموو رؤذةكانى هةفتة  بةالَم .خةلَك ثيَويستى بة كارةبا هةية ةلَيَمد خؤمدا

 ة حةز دةكةم درةنط هةستم لة خةو، ذاوةذاوى ئةو موةليدةية ئيَمةكبةردةوام بيَت بة تايبةتيش رؤذانى ثشوو 
كؤبونةوةيةكمان  داخةلَكى ناو بالَةخانةكةلةطةلَ ، لةبةر ئةوة لة نووسنت مةحرووم دةكاتيش ى طةرةكو خةلَك

وريَكى بؤ وذ نيان شويَنى موةليدةكة بطؤردريَت يا ةرى ئةوانيش قسة دةكةم، ثيَويستةكرد و من بة نويَن
لةو  .كى ديكة كة دةنطةكةى كةم بكاتةوةهةر ضارةسةريَ ندروست بكريَت كة دةنطةكةى كةمبكاتةوة يا

بةم شيَوةية دانيشتوانى ناو بالَةخانةكةى تؤش  ,انوشنيارانة طوجناو دةبيَت بؤ هةموةم يةكيَك لةو ثيَباوةرِ
بة شيَوةيةكى ئةريَنى كار دةكاتة سةر كارةبايان دةبيَت و ئيَمةش ئاسودةميان دةستدةكةويَت، ئةمةش 

 .ةيوةنديةكانى نيَوان دراوسيَكانث

 

 ى كؤتايىدانيشتن: رؤذى ضوارةم

 ى كؤتايىدانيشتن: تكاية بة رؤذى يةكةمدا بضؤرةوة

 

 بةرنامةى راهيَنانةكة :رؤذى ثيَنجةم

 بابةتةكانى رؤذى ثيَنجةم                                   كاتةكان          
هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشوتر، ثيَداضونةوة بة رؤذى ثيَشرت، : كردنةوةى رؤذانة 0388 -03.8

 وةختةئةمرِؤ و هةلَسنةطاندنى ثيَشمةى بةرنا



 ىثشتطري بة دةستهيَنانى                            00388 -0388
 ثشوو                                      003.8 -00388
 بةردةوامى -ىثشتطريبة دةستهيَنانى                        02388 -003.8
 يَكوةك تيم كردنكارامةيى كار                         0.388 -02388
 نانى نيوةرؤثشووى                              01388 -0.388
  بةردةوامى -كردن وةك تيميَككارامةيى كار                 01388 -01388
 بنةرةتيةكان و  ثةيامةجةختكردنة سةر : رؤذى راهيَنانةكة ىهيَنانثيَكؤتايى    013.8 -01388

 كانى راهيَنان كة بةكارهيَنراونريَطا                       
         

 

 دانيشتنةكانثالنى  :رؤذى ثيَنجةم

 ى كردنةوةى رؤذةكةدانيشتن: رؤذى ثيَنجةم

 دانيشتنةكةكردنةوةى  :تكاية بة رؤذى دووةمدا بضؤرةوة

 تنى يةكةمدانيش: رؤذى ثيَنجةم

 ىثشتطريبة دةستهيَنانى  دانيشتنةكةبابةتى 
ئاماجنةكانى 
 دانيشتنةكة

 :دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتاى 
 بكةن ثيَناسةى بة دةستهيَنانى ثشتطريى. 

 دةكةن و ئةوةى  وسةركةوتو ىثشتطريةى كة بة دةستهيَنانى نذماردنى ئةو هؤكارا
 .دةبيَتة هؤى ئةوةى كة لةوانةية فةشةىل ثيَبيَنيَت

 ثشتطريىى ئاستةكانى بة دةستهيَنانى ذماردن. 

 ثشتطريةكان يان بةرطريكارةكان دةيطيَرن كة ئةو رؤآلنةى كردنىدةستنيشان . 

 ن لة كردارى بة دةستهيَنانى ى بةشداريكردنى طةجنادرك كردن بة طرنطي
 .ثشتطرييدا

 وةثشتطريى بؤ كؤبكريَتةثيَويستة  كة ىكيَشةكةئةو / هةلَبذاردنى بابةتةكة.  

 وى ثالَثشتيكردنادةكردنى ثالنيَكى سةركةوتوئام. 
 خولةك 058 ثيَويست كاتى



 .بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم  ثيَداويستييةكان

 ِكؤمثيوتةر يان لةسةر بؤرد 2و  0 كار ةىالثةر. 

  بةشداربووانبة ثيَى ذمارةى  .ةى كار الثةرِكؤثيةك لة ضةند. 

  بةشداربووانبة ثيَى ذمارةى  1 ةى كارالثةرِكؤثيةك لة ضةند. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .دانيشتنةكة بابةتى ىةكانى خالَوخستنةرو: ريَطاكة* 
ئاستةكانى و رؤلَى , ىشتطريثيَناسةى بةدةستهيَنانى ث: ةمقؤناغى دوو .2

 (خولةك 28. )اليةنطرةكان

، "ثشتطريى، بة دةستهيَنانى بانطةوازيكردن ,ثالَثشتيكردن" :ضاالكى: ريَطاكة* 
 (ى كارامةيى ذيانيَبةرر) 1 -0هةنطاوةكانى 

 (2, 0كار ةكانى الثةرِ. )و ئاستةكان و رؤلَةكان يَناسةث ثيشاندانى: ريَطاكة* 
 (خولةك 8.) .هةلَبذاردنى بابةتةكة: قؤناغى سيَيةم ..

ى بةرريَ" )نا يةكيَكى دى, ئةم بابةتة ثالَثشتيكردنىبؤضى : "ضاالكى: ريَطاكة* 
 (كارامةيى ذيان

 (خولةك 08) .بة دةستهيَنانى ثالَثشتى انانى ثالنيَك بؤد: قؤناغى ضوارةم .1

هةنطاوةكانى بة دةستهيَنانى : "دةربارةى ئةم ثرسيارة هزرباراندن: ريَطاكة* 
 " ضني؟ ثالَثشتى

ى كارامةيى بةرريَ) "كى كاريطةرثشتطرييكردنيَدانانى ثالن بؤ " :ضاالكى: ريَطاكة* 
 (ذيان

ئةو هؤكارانة ضني كة دةبنة هؤى : "دةربارةى ئةم ثرسيارة كردنطفتوطؤ: ريَطاكة* 
 "؟ىشتطريسةرنةكةوتنى بة دةستهيَنانى ثسةركةوتن و 

 (خولةك 5) .دانيشتنةكةثيَهيَنانى كؤتايى : قؤناغى ثيَنجةم .5

 .دانيشتنةكةبابةتى ثيَداضونةوة بة ديارترين خالَةكانى : ريَطاكة* 
 .ىشتطريدةستهيَنانى ثكانى بةئاستة: 0ةى كارالثةرِ  ةكانى كارالثةرِ

 ِاليةنطررؤلَةكانى : 2ةى كارالثةر. 

 ِثشتطريىدةستهيَنانى رةطةزةكانى بابةتى بة: .ةى كارالثةر. 

 ِىشتطريدةستهيَنانى ثهةنطاوةكانى بة : 1ةى كارالثةر. 
بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

 لةسةر كاغةزيَكى فليب ضارت دةنوسني و  ىشتطريثيَناسةى بة دةستهيَنانى ث
 .نى دةكةينةوة و لةسةر وشة طرنطةكان دةوةستنيوبةكارى دةهيَنني و رو

 ةلَمةتةكانى بة دةستهيَنانى نةكان لة واقعى كؤمةلَطا وةردةطرين كة لة هومنو



 .نبةكارى دةهيَن لة بوارى طةجنةكان ىشتطريث

 بؤ  كردنةوةهؤشيار" و"ىشتطريدةستهيَنانى ثبة"لة نيَوان وازى بكريَت جيا
بؤ بة دةستهيَنانى كة  ىيانةةى كؤتايى يةكيَكة لةو سرتاتيجيئةو" طؤرِانى رةفتار

 .ديَن بةكار ىثشتطري

 باسدةكةين نةوثيَدانى منولةطةلَ  بة دريَذىانى ثالَثشتى دةستهيَنهةنطاوةكانى بة. 

 تى جياواز  و كةنالَى جياواز سرتاتيجية بةشداربووانوة لةوةى كة بينةدة دلَنيا
  .(هتد ...ديالؤكى كةسىراديؤ، تابلؤى ثرِوثاطةندة، تةلةفزيؤن، ) دةهيَنن  بةكار

 

 ةكانى كارالثةرِ

 

 تطريى و اليةنطريىستةكانى بة دةستهيَنانى ثشئا: 1الثةرِةى كار

 

 جيهانى                                                                                

 هةريَمى                                                                       

 نيشتمانى                                                               

 دةسةالَتى ناوخؤ                                                 

 كؤمةلَطة                                                   

 زانىخيَ                                               

 كةسى                                          

 

 رؤلَةكانى اليةنطر: 2ةى كار الثةرِ



 رؤلَةكانى اليةنطر الثةرِةكانى كار
  رؤلَ خةسلَةتةكانى رؤلَ 

 اليةنطر         
 تويَذةى ئامانج         
 ئاكامدارةكان         

 
 
 

  

 
 

  

   
 
 

  

 
 
 

  

 

 ثشتطريىبابةتى بة دةستهيَنانى  رةطةزةكانى: .ةى كارالثةرِ

 .يةككيَشةنى وبوهة .0

 .يةمةلَطاكاريَكى ثيَويستى كؤ .2

 .طةياندنى ثرسى طشتى و تايبةتبةيةك  ..

 .طةجنان/ دةبيَتة هؤى باشكردنى رةوشى ذيانى كؤمةلَطا .1

 .دةطوجنيَت لةطةلَ بةهاكانى كؤمةلَطا .5

 .ةوة نةبيَتيلة ريَطاى بة دةستهيَنانى ثالَثشتي ئةطةركريَت نا كيَشةكة ضارةسةر .1

 .ةهةىل سةركةوتنى بةرز .7

 .بابةتةكة ئةوة دةهيَنيَت كة ئةو وةختةى ثيَبدريَت بؤ تاوتويَكردن .0

 .كريَتدةستنيشان بدةتوانريَت تويَذى بة ئاماجنطرياو  .0

 .وةكرا لةسةر بنةماى زانستى بينا .08

 .كة طةورة دةبيَتسةرنةكردنى كيَشةةى ضارتةلة حالَ .00

 دةربارةى ئةو بابةتة دياريكراوة ثشتطرييكردنكات و زةمانى طوجناو بؤ  .02



 

 هةنطاوةكانى بةدةستهيَنانى ثشتطريى: 1ةىالثةرِ

 .رةوشةكة شيدةكةينةوة .0

 .دةكةيندةستنيشان كيشةكة  .2

 .دةستنيشان دةكةين ئاماجنةكة ..

 .ئةوانةى ئاماجنن دياريان دةكةين .1

 .ريَطاى كاركردن هةلَدةبذيَرين .5

 .ثالنى كار دادةنيَني .1

 .دةكةينىَ ثالنةكة جيَبةج .7

 .هةلَدةسةنطيَنني .0

 .هةنطاوةكان و ئاماجنةكان ريَكدةخةينةوة و ضاوديَرى كارةكة دةكةين .0

 

 ى دووةمدانيشتن: رؤذى ثيَنجةم

 يَكوةك تيم كردنكارامةيى كار دانيشتنةكةبابةتى 
ئاماجنةكانى 
 دانيشتنةكة

 :ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ ببكةن دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتاى 
 ى تيمكردنثيَناسة. 

 كردنى رةطةزةكانى سةركةوتنى تيمدةستنيشان. 

 وةك تيم كردنذماردنى طرنطي و سودةكانى كار. 

 كردنى رؤلَ و كارى ئةو كةسانةى لة تيمةكةدا كار دةكةندةستنيشان. 

 داهةلَسةنطاندنى تواناى كةسايةتى و هاوكاريكردنى لة تيمةكة. 

 و قؤناغةكانى ثيَشكةوتنى تيم كردندن و ثيَناسةذمار. 
 خولةك 008 ثيَويست كاتى

 .ارت و كاغةز و قةلَةمبؤرد و فليب ض  ثيَداويستييةكان

  بةشداربووانبة ثيَى ذمارةى  0ةى كارالثةرِكؤثى. 

  و لةزطة و ( . -2)كاغةزى سثى و رةنطاورةنط و قةلَةمى رةنطكردن و مةقةست و
 .دةدات كة وينةى درومشةكانيان بكةن بةشداربووانتر كة يارمةتى  ئةوانى



 وى بةتالَ، سثى و رةنطاورةنطةكان، كاغةزى لةزطة، راستة، قةلَةم، قوت كاغةزى
 .كارتؤن، مةقةست

 (0ةى كارالثةرِ)ك كة ثيشةكانيانى لةسةر نوسراوة وكاغةزى بضو 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .دانيشتنةكة بابةتى وى خالَةكانىورخستنة: ريَطاكة* 
 (خولةك 8.)  .ثيَناسةكردنى تيم و طرنطيةكةى: قؤناغى دووةم .2

 "تيم ضية؟: "دةربارةى هزرباراندن: ريَطاكة* 
 "؟ضية ناو تيمداكردن لةطرنطى كار: "دةربارةى كردنطفتوطؤ: ريَطاكة* 
 (خولةك 58) .سةركةوتنى تيم و رؤلَةكانىرةطةزةكانى : قؤناغى سيَيةم ..

 (ريَبةرى كارامةيى ذيان) "دوو يان سىَ باشرتة لة يةك: "ضاالكى: ريَطاكة* 
 (خولةك 08) .قؤناغةكانى ثيَشكةوتنى تيم: قؤناغى ضوارةم .1

 (ى كارامةيى ذيانريَبةر" )هةنطاوبة هةنطاو : "كىضاال: ريَطاكة* 
 (خولةك 5) .دانيشتنةكة ثيَهيَنانىكؤتاى : قؤناغى ثيَنجةم .5

 .نوباسكرا دادانيشتنةكةين ئةو خاالَنةى كة لة روبارةكردنةوةى ديارتود: ريَطاكة* 
 .ثشكدارى لةناو تيمدا بكةمهةلَسةنطاندنى تواناكانى خؤم دةكةم تا : 0ةى كارالثةرِ  ةكانى كارالثةرِ

 ِثيشةى ئةندامةكان: 2ةى كارالثةر. 
بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

  راهيَنةرةكة  .بطؤرِيتةوة قةستةلةكاندةكريَت ضاالكى قؤناغى سىَ بة راهيَنانى
هةر  سةتليَكى دةداتىَ وك بةشداربوويةهةلَدةستيَت بة دابةشكردنيان بؤ دوو تيم هةر 

ةكان ئةو شتومةكانة بةناو طروثثيَويستة  .دةداتىَ هةنديَك شتومةكىك يَطروث
 . قةستةلةكاندا ببةن بةبىَ ئةوةى هيض شتيَك بكةويَـة سةر زةوى

 كردن و ئةو تيَرتا رادةى كا بة ناوياندا دةطةريَني, ةكانداطروثكردن لةطةلَ لة كاتى كار
لةسةر  تيَدةثةريَن تا بتوانن لة دوايدا كؤميَنتيان كة تيمةكان ثيَيدا قؤناغانة ببينني

ئةو كاتة تةدةخول , هةروةها ئةطةر ملمالنيَكان بةرةو توندوتيذى رويشنت .تهةبيَ
 .دةكةين و ريَساكانى كارى ثيَكةوة وةبرييان دةهيَنني

     

 ةكانى كارالثةرِ

 :بةشداريكردن لةناو تيمةكةداهةلَسةنطان بؤ تواناكانى خؤم دةكةم بؤ : 0ةى كار الثةرِ

 .كامةيان لةطةلَ تؤ دةطوجنيَت ئةو هةلَبذيَرةهةموو رستةكان خبويَنةوة و * 



 و لة بكةى لة الوازةوة بؤ ناوةند باشرت هةولَ بدةى كة وةالَمةكانتدةتوانى  داى تواناكانتكردنلة كاتى بينا* 
 .يان زؤر باشةباشة  يَشةوة بؤو

 زؤرباشة باشة  ةناوةند  ةالواز ةزؤر الواز  
ة سةر خبةمةييةكان ة لةوةى طلمةووردةكةوود 0

 .خةلَك
     

ريَطا بة هةموان دةدةم كة هةىل دةركةوتى توانا و  2
 .ليَهاتويان دةرخبةن

     

بةوشيَوةية رةفتاردةكةم كة لة بةرذةوةندى  .
 .بيَت تيمةكةدا

     

      .داية بةرثرسيارةتى هةلَطرملة توانام 1
 ئةندامانى تيمةكة ستاييشى دةستكةوتةكانى 5

 .دةكةم
     

      .ةختةثيَشو لة بريؤكةكانى خؤم بة دوور دةطرم 1
      . دةمب هاوكار 7
بة راشكاوى و ئاشكرايى و ئةريَنى دةربرِيَن لة  0

 .بؤضوونةكانى خؤم دةكةم
     

      . بة ئةريَنى و ريَزطرتنةوة مامةلَة لةطةلَ خةلَك دةكةم 0
      . بةشدارى دةكةم 08
      .بري دةكةمةوةمن بابةتيانة  00
      .طوىَ لة ئةوانى ديكة دةطرم 02
      .من خويَنطةرمم و بة جيددى كار دةكةم .0
      .حوكم لةسةر كةس نادةم 01
      .خةلَك لة زانيارى و شارةزاييةكامندا بةشدار دةكةم 05
هةولَدةدةم بة ريَككةوتن بطةينة ضارةسةركردنى  01

 .ى ملمالنىَكيَشةيةك
     

      .ثيَشنيارى بريؤكةى نوىَ و شيَوازى جيا جيا دةكةم 07
بؤضونة نزيكبونةوة لة نيَوان بريو هةولَ دةدةم ليَك 00

 .جياوازةكاندا دروست بكةم
     

     كة كارةكان لةسةر ئاستى كةسى ريَطا بةخؤم نادةم  00



 .طرموةر
      .كةسةكان لة رةخنة لة بريوبؤضونةكان دةطرم نةك 28
      .ريَز لة بؤضونى ئةوانى ديكة دةطرم 20
يارمةتى ثيَشكةش بةوانة دةكةم كة ثيَويستيان  22

 .ثيَية
     

      .ئةجنام دةدةمرؤلَى خؤم بةشيَوةيةكى كارا  .2
بة خؤبةخشتى ئةو ئةركة ئةجنام دةدةم كة  21

 .ثيَويستة ثيَى هةستم
     

      . برِيارةكانى تيمةكةثابةند دةمب بة  25
             

 :ةكانى ئةندامثيشة: 2ةى كارالثةرِ

 (2)شيَوةكار . 

 (2)نوسةر . 

 (2)ضيَشليَنةر . 

 (.) اناى فيزيكز. 

 ئةندازيارى كارةبايى   .

 (2)ناوةندى دوامامؤستاى . 

 (2)ئةندازيارى ديكؤر. 

 (2)رؤذنامةنوس . 

 (.)راوضى . 

 (2)ثزيشك . 

 بينا وةستاى. 



 (2)كريَكار . 

 

 ى كؤتايىدانيشتن: رؤذى ثيَنجةم

 ى كؤتايىدانيشتن: تكاية بة رؤذى يةكةمدا بضؤرةوة

 

 بةرنامةى راهيَنان :رؤذى شةشةم

 بابةتةكانى رؤذى شةشةم كاتةكان
 وةختةهةلَسةنطاندنى ثيَش ,ئةمرؤامةى رؤذى ثيَشوو، بةرنهةلَسةنطاندنى : كردنةوةى رؤذانة 0388 -03.8
 مفاوةزةكردنكارامةيى بةريَوةبردنى ناكؤكى و  00388 -0388
 ثشوو 003.8 -00388
 بةردةوامى -مفاوةزةكردنكارامةيى بةريَوةبردنى ناكؤكى و  023.8 -003.8
 طفتوطؤى كراوة دةربارةى كارامةيى ذيان 0.388 -023.8
 نانى نيوةرؤثشووى  01388 -0.388
 ى راهيَنةرةكانو رؤلَ ةكاندةكان، جؤرو، سوبنةماكانثيَناسة، : راهيَنان 01388 -01388
مة بنةرةتيةكان و ريَطاكانى ثةياجةخت كردنةوة لةسةر : رؤذى راهيَنانةكة ىهيَنانثيَكؤتاى  013.8 -01388

 راهيَنانى بةكارهاتوو
                    

 كاندانيشتنةثالنى  :رؤذى شةشةم

 

 ى رؤذانةدانيشتنكردنةوةى : رؤذى شةشةم

 .دانيشتنةكةكردنةوةى : تكاية بة رؤذى دووةمدا بضؤرةوة

 ى يةكةمدانيشتن: رؤذى شةشةم



 مفاوةزةكردنبةريَوةبردنى ناكؤكى و  كارامةيى دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :دةتوانن بةشداربووان، دادانيشتنةكةى يلة كؤتا
  بكةن ناكؤكىثيَناسةى. 

  و مةترسيداريش بيَت دةرفةتدرككردن بةوةى كة ناكؤكى دةتوانيَت. 

 ذماردنى هؤكار و جؤرةكانى ناكؤكى. 

 ةكان كة يارمةتيدةرن بؤ ناكؤكيةكانكيةكردنى هؤكارة دةردةستنيشان. 

  ذماردنى ئةو دياردانةى كة دةبنة هؤى ناكؤكى، دياريكردنى ريَطاكانى مامةلَة كردن
 .كؤكيةكانلةطةلَ نا

 لةطةلَ ناكؤكى كردنكردنى ريَطاكانى مامةلَةدةستنيشان 

 ذماردن و جيَبةجيَكردنى قؤناغةكانى بةريَوةبردنى ناكؤكى. 
 خولةك 008 ثيَويست كاتى

 .و قةلَةم زبؤرد و فليب ضارت و كاغة  ثيَداويستييةكان

  بةشداربووانبة ثيَى ذمارةى  :0ةى كار الثةرِكؤثى. 

  بةشداربووانبة ثيَى ذمارةى : 2ةى كار الثةرِكؤثى. 

  بةشداربووانبة ثيَى ذمارةى : . ةى كارالثةرِكؤثى. 

 5  بةريَوةبردنى ناكؤكيةكة هةر ثيَنج ريَطاكةىبؤ كؤمةلَةى ثارضة كاغةز. 

 لةزطة. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 خولةك( 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .بابةتى دانيشتنةكةوى خالَةكانى ورخستنة: ريَطاكة* 
 (خولةك 8.) .ثيَناسةى ناكؤكى: قؤناغى دووةم .2

 (ى كارامةيى ذيانبةرريَ) "نةريَنية.. ئةريَنى..ناكؤكى:"ضاالكى: ريَطاكة* 
 .دةربارةى هؤكار و جؤرةكانى ناكؤكى كردنطفتوطؤ :ريَطاكة* 
 (خولةك 8.) .قؤناغةكانى ناكؤكى: قؤناغى سيَيةم ..

 (ى كارامةيى ذيانريَبةر" )زةمحةت ونيَكىدايك بولة : "ضاالكى: ريَطاكة* 
 (خولةك 58) .ريَطاكانى مامةلَة كردن لةطةلَ ناكؤكى: قؤناغى ضوارةم .1

 (ى كارامةيى ذيانريَبةر" )مامةلَة لةطةلَ ناكؤكى بكةين؟ضؤن : "ضاالكى: ريَطاكة* 
 (خولةك 18) .قؤناغةكانى بةريَوةبردنى ناكؤكى: قؤناغى ثيَنجةم .5

 (ى كارامةيى ذيانبةرريَ" )مفاوةزةكردن يَكىؤماسيةتدبل" :ضاالكى: ريَطاكة* 
 (خولةك 5) .دانيشتنةكةثيَهيَنانى كؤتاى : قؤناغى شةشةم .1

 . دانيشتنةكةبابةتى كردنةوةى ديارترين خالَةكانى ووبارةد: ريَطاكة* 



 .ةكةضريؤك دةقى: 0ةى كار الثةرِ  ةكانى كارالثةرِ

 ِريَطاكانى مامةلَة كردن لةطةلَ ناكؤكىخشتةى : 2ةى كارالثةر. 
بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

  كان دةطةرِيَني و دلَنيا دةبينةوة لةوةى كة لة قؤناغةكانى ناكؤكى ةطروثسةر لة
 .نوتيَطةيشتو

 بةستنى بةردةوام بة ريَطاكانى هاوكارىدلَنيا دةبينةوة لة طرنطيى هةولَدان بؤ ثشت 
بةالَم لة هةندىَ حالَةتدا ناضار  ,داوةبردنى ناكؤكيةكانلة كاتى بةرِيَ يان ريَككةوتن

 .سىَ ريَطاى ديكةش بطرينة بةردةبني كة 

 لةوانةية لة كاتى دانانى ناو حالَةت رةوشى رووبةروو , ضاوكراوة بني ثيَويستة
  .بيَت بوونةوة و ناكؤكييةكان توندتر

  كرد راستى نةبووئةو رةوشةى دروستمان كة ى رون دةكةينةوة بةشداربووانبؤ, 
 .ةينة الوةان دروست بوو خبويستة ئةو هةستة نةريَنيانةى بؤيبؤية ثيَ

  بةكار بهيَنن مفاوةرزةكردنثيَنج شيَوازى هةر دةكةين كة  بةشداربووانداوا لة. 
      

 ةكانى كارالثةرِ

 .دةقى ضريؤكةكة: 0ةى كارالثةرِ

 ضريؤكة كة تةواو دةكةين

 .يارى كؤتايية بؤ ئةم وةرزةكة  ............تيثى  و........ تيثى ئةمرؤ يارى هةية لة نيَوان 

 سةربازلةبةر ئةوةى  ,هةستا بة داواتكردنى هاورىَ طةجنةكانى بؤمالَةوة تا ثيَكةوة سةيرى ياريةكة بكةن سةرباز
بةرزى هةية، لةبةر ئةوة زياتر لةزةت ية و دةنطيَطى ثيَوةشاشةيةكى طةورةى هةية كة بلَندطؤى طةورةى 

 .لةسةيركردنى دةكةن

كردمنان؟ دلنيايى كة دةتوانى مبانبينى ليَى ثرسى تؤ دلَنياى لة داوةت, سةربازةكة هاندةرى تيثى ثيَضةوانةى  داخاز
 .ين بة بردنةوةى تيثةكةمانلة كاتيَكدا ئيَمة دلَخؤش بني و سةما بكة

 لة بريتة؟ ,رديةوةلة دوا بةيةك طةيشتنياندا تيثةكةى من ب! دةبينى نوتؤ خة! لة وةالَمدا وتى سةرباز

ضى ناتوامن بيهيَنمة بةرضاوى خؤم : "و وتى كردشاهبازى سةيرى  "!لة جارى رابردوو بةخت ياوةرتان بوو: "داخاز
 ".ضونكة ئةو قبولَى دؤرانى نية ,تيثةكةى دةدؤرِيَت كةبةسةر ديَت 



 و خةريكة ئةوة ياريةكة طةيشتة ثيَنج خولةكى كؤتايى ..ن بؤ سةيركردنى ياريةكةوئامادةبو سةربازهاوريَكانى 
هةمويان توشى  .بؤ تيثى داخاز تؤمار كرد ىبةآلم ناوبذيوانةكة ثةنارتييةك. تدابناوبذيوان فيكةى كؤتايى ليَ

 رتىاثةنئةو ليَدانة بة ليَدانى ، ضونكة كةسيان ثيَشبينى ئةوةيان نةدةكرد كة داخازيشسةرسورِمان بوون هةتا 
 .هةذمار بكريَت

 .....طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلَ

 :خشتةى ريَطاكانى مامةلَة كردن لةطةلَ ناكؤكيةكان: 2ةى كارالثةرِ

وودةدات كة ضى ر 
 يَت؟هيَنببةكارى 

هيَنيَت بى لةوانةية بةكار
 :لةم حالَةتةدا

ى ناتوانريَت بةكار
 :هيَنيَت لةم حالَةتةداب

 هاوكاريكردن
 

   

 ريَككةوتن
 

   

 كيَربِكىَ
 

   

 / خؤطوجناندن
 دةستبةردارى دةبيَت

   

 هةالَتن  
 

   

 
 

 ى دووةمدانيشتن :رؤذى شةشةم
 ى طفتوطؤى طشتى دةربارةى كارامةيى ذيانندانيشت      دانيشتنةكةبابةتى 

ى ةكانئاماجن 
 دانيشتنةكة

 :دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتاى 
 ن لةو زانياريانةى كة ثةيوةنديان بة كارامةيى ذيانةوة هةيةدلَنيا ب. 

 خولةك 8. ثيَويست كاتى
 .بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم*  ثيَداويستييةكان

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0هةنطاوةكانى 



 .دانيشتنةكة بابةتى وى خالَةكانىورخستنة: ريَطاكة*  جيَبةجيَكردن
 (خولةك 25) .كارامةيى ذيان: قؤناغى دووةم .2

 بةشداربووانطفتوطؤى كراوة لةسةر بنةماى ئةو ثرسيارانةى كة : ريَطاكة* 
 .دةيكةن دةربارةى كارامةيى ذيان

 -- ةكانى كارالثةرِ
بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

 بكةين،  نبةشداربوواةكة و ثرسيار لةلة تواناماندا هةية كة بضينة ناو بابةت
ثيَداضونةوةى  وةختةكةيان بة طويَرةى ئةجنامةكانى هةلَسةنطاندنى ثيَش

ثةيامة بنةرةتيةكان و  لةوةى كة ئةوةى دلَنيا بني بكةين بؤ بؤ
 .ةوطرتويانوةرفيَربوونة و وةبردنى كارامةييةكانيان بةريَ هةنطاوةكانى

 
 ى سيَيةمدانيشتن: رؤذى شةشةم

 د و رؤلَةكانوكان، ضةمكةكان، سوبنةما، كردنثيَناسة: راهيَنان دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :دةتوانن بةشداربووان، دادانيشتنةكةلة كؤتايى  

 بكةن ثيَناسةى راهيَنان. 

 و ضةمكة سةرةكيةكانى راهيَنانةكة بنةماكردنى دةستنيشان. 

 يكردن و ضاالككردنبةشدارى بابةتةكانى ئةريَنى لة يَكوةرطرتنى هةلَويَست 
 .دالة راهيَنانةكة

 ثرؤسةى فيَربوون هةر ضوار قؤناغى ذماردنى. 

 دةكانى راهيَنانةكةوذماردنى سو. 

 كاتى راهيَنانةكةدا وو لةراهيَنان ثيَش  ,دةستنيشانكردنى رؤلَى راهيَنةر 
 . شدواى راهيَنانةكة

 خولةك 028 ثيَويست كاتى
 .ديوار دةربارةى رؤلَى راهيَنةرةكانرؤذنامةى   ثيَداويستيةكان

 بؤرد و فليب ضارت و كاغة ز قةلَةم. 

 كؤمبيوتةر و داتاشؤ. 

  بةشداربووانبة ثيَى ذمارةى  ركا ةىالثةرِكؤثيةك لة. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكيةك دةربارةى راهيَنان: مقؤناغى يةكة .0

 .دانيشتنةكة بابةتةكانى وى خالَةكانىورخستنة: ريَطاكة* 
 (خولةك 08) . ثيَناسةى راهيَنان: قؤناغى دووةم .2

ثيَناسةى :"كورتةى بريؤكةكان دةربارةى ثرسيارى هزرباراندن و: ريَطاكة* 



  ."راهيَنان ضية
 TPPنيشاندانى 

 (خولةك 28)  .و ضةمكةكانى راهيَنان بنةما: قؤناغى سيَيةم ..

 TPPشاندانى طفتوطؤى كراوة لةطةلَ ني: ريَطاكة* 
 (خولةك 08) .دةكانى راهيَنانوسو: قؤناغى ضوارةم .1

يةكيَك بة تةنيشت يةكةوة  كة هةر دوو بةشداربووىى هةنط تةكنيك: ريَطاكة* 
  .ودةكانى راهيَنان ثيَدةدريَتلة سو

 .تةلقينكردن و فيَربوونى ضاالكبةراوردكردن لة نيَوان : قؤناغى ثيَنجةم .5
 (خولةك 28)

لة  ئةو خشتةيةىكردنةوةى ى بؤ ثرِوانةيونانى تاكى و دراهيَ: ريَطاكة* 
 .ثوختة دةكريَن بريؤكةكان ئينجا ,دا(0)ذمارة  نامةىبةلَطة

 (خولةك 58). ى راهيَنةرةكانرؤلَ: قؤناغى شةشةم .1

 :ثرسيارانة و كورتةى بريؤكةكان دةربارةى ئةم رؤذنامةى ديوار: ريَطاكة* 
 .دانيشتنةكةثيَش رؤلَى راهيَنةر : ثرسيارى يةكةم
 .دادانيشتنةكة كاتىرؤلَى راهيَنةر لة : ثرسيارى دووةم

 .دانيشتنةكةرؤلَى راهيَنةر لة دواى : سيَيةم ثرسيارى
 (خولةك 5)  .دانيشتنةكة ثيَهيَنانى ىيكؤتا: قؤناغى حةوتةم .7

 .دانيشتنةكةبابةتى ةكانى وبارةكردنةوةى خالَود: ريَطاكة* 
 .تةلقينكردنربونى ضاالك و يَبةراوردكردن لة نيَوان ف: ةى كارالثةرِ  ةكانى كار الثةرِ

بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

 -- 

 

 ةكانى كارالثةرِ
 ربونى ضاالكو فيَ( تةلقينكردن)كالسيكى  شيَوازىبةراوردكردن لة نيَوان : ةى كارالثةرِ

 كالسيكى تةلقينكردنىشيَوازى         
 

 شيَوازى فيَربونى ضاالك          

بؤ راهيَنةرةكان لةاليةن ناوةرِؤك  دةستنيشانكردنى
 .ثةيوةنديدارانةوة

 

 



راهيَنةر تةوةرى كردارى فيَربون و سةرضاوةى 
 .كانةزانيارى و كارامةيية

 

لة  ىلَ وةرطرتن دوكؤكردنةوةى زانيارى  و سو
 .كاتيَكى ديكةدا

 

 
 ى كؤتايىدانيشتن: رؤذى شةشةم

 ى كؤتايىدانيشتن: يةكةم بكة بؤ رؤذى وةثيَداضونة تكاية
 

 بةرنامةى راهيَنان: رؤذى حةوتةم
 بابةتةكانى رؤذى حةوتةم كاتةكان

هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشوو، ثيَداضونةوةى رؤذى ثيَشوو، : كردنةوةى رؤذانة 0388 -03.8
 بةرنامةى ئةمرؤ و هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة

 ذينطةى راهيَنان 00388 -0388
 ثشوو 003.8 -00388
 و تويَذى ئامانج ثيَشةكى: 0-ى راهيَناندانيشتن ثالندانان بؤ 0.388 -003.8

 
 نوئاماجنةكانى فيَربو: 2 -ى راهيَناندانيشتن ثالندانان بؤ

 
 نانى نيوةرؤثشووى  01388 -0.388
 بةردةوامى -ربونئاماجنةكانى فيَ: 2 -نى راهيَنادانيشتن ثالندانان 01388 -01388

 
 ناوةرؤك ضاثةمةنيةكان: . -ى راهيَناندانيشتن بؤ ثالندانان

 
مة بنةرةتيةكان ثةياجةخت كردنةوة لةسةر : رؤذى راهيَنانةكة ىهيَنانثيَكؤتاى  013.8 -01388

 و ريَطاكانى راهيَنانى بةكارهاتوو
 

 كاندانيشتنةثالنى  :حةوتةم رؤذى
 



 ى رؤذانةدانيشتنكردنةوةى  :رؤذى حةوتةم
 دانيشتنةكةكردنةوةى : تكاية بة رؤذى دوةمدا بضؤوة

 
 ى يةكةمدانيشتن: ةمحةوترؤذى 

 ذينطةى راهيَنان  دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتاى 

 بكةن ثيَناسةى ذينطةى راهيَنان. 

 راهيَنانى ىلَ ثيَكديَتكردنى ئةو رةطةزانةى كة ذينطةى دةستنيشان. 

  ضاالككردن و : ى يةكرتناسنيةكاننانامدانى راهيَجندروست ئةفيَربوون و
 .شةرمشكيَنى زيَدةبار

 دانيشنتى كانشيكردنةوةى اليةنى نةريَنى و ئةريَنى ريَطا. 
 خولةك 08 ثيَويست كاتى

 .قةلَةم ز وبؤرد و فليب ضارت و كاغة  ثيَداويستييةكان

  داتاشؤكؤمثيوتةر و. 

  بؤ قؤناغى ضوارةم دانيشنتى كانريَطا دةربارةىئامادةكردنى كاغةزةكان. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5)  .ثيَشةكيةك دةربارةى ذينطةى راهيَنان: قؤناغى يةكةم .0

 .دانيشتنةكةبابةتى وى خالَةكانى وةرنخست: ريَطاكة* 
بةديهاتنى  سةرى لةيكةرو كاريطة طرنطى ذينطةى راهيَنان: قؤناغى دووةم .2

 (خولةك 05. )ئاماجنةكان

دةستيَت بة رةخساندنى راهيَنةر هةلَكة  خستنة ناو حالَةتيَك: ريَطاكة* 
خولةك لة ريَطاى بةكارهيَنانى  5 ىماوةراهيَنانى نا طوجناو بؤ  ذينطةيةكى

كة هةست بة ةطروثدانيشتنيَكى وةك ثؤل و وتنةوةى بابةتى تةلقينى كة ريَطاى 
 طروثلةطةلَ دةوةستيَنيَت و ، ئةو كاتة راهيَنةرةكة راهيَنانةكة ئاسودةيى ناكةن

 :طفتوطؤ دةربارةى ئةو ثرسيارانة دةكةن
 ويدا؟وضى ر ئةوة -
 ضؤن بوو؟  كةةطروثهةستى  -
 ن دةبيَت؟كاريطةريةكى لةسةر كردارى فيَركرد ويدا ضوئةوةى ر -
ذينطةى راهيَنان و كاريطةرى  ويداوكورتةى بريؤكةكان دةربارةى ئةوةى ر -

 .نلةسةر كردارى فيَركرد



 (خولةك 08). رةطةزةكانى ذينطةى راهيَنان: قؤناغى سيَيةم ..

و  ئامادةكردنى ليستيَكى رةطةزةكان طفتوطؤى كراوة لةطةلَ: ريَطاكة* 
 .ثؤليَنكردنةكانيان

 25) .نيةكانىةريَاليةنة ئةريَنى و ن, دانيشنتى كانريَطا: قؤناغى ضوارةم .1
 (خولةك

هةر كؤمةلَةيةك كاغةزيَكيان كة كؤمةلَةكانى كاروسيل  تةكنيكى: ريَطاكة* 
و ئةركى ى لةسةر كيَشراوة نثيَدةدات كة ويَنةى يةكيَك لة ريَطاكانى دانيشت

دواى . ةكانى ئةريَنى و نةريَنى ريَطاكة تؤمار بكةنكؤمةلَةكة ئةوةية كة خالَ
كاغةزى كؤمةلَةى ) ؤمةلَةكاندا تيَدةثةريَت ضةند خولةكيَك كاغةزةكان بةناو ك

و كاغةزى كؤمةلَةى دووةم بؤ سيَيةم و  دةضيَتة الى كؤمةلَةى دووةم يةكةم
هةر كؤمةلَةيةك دةتوانيَت اليةنى ( ئةويش بؤ ضوارةم لةويَشةوة بؤ يةكةم

ى نريَطاى دانيشت يةبةم شيَوةهةر ريَطايةك  زياد بكات  ئةريَنى و نةريَنى بؤ
 .بذيَردراو لةسةر هةمو كؤمةلَةكان تيَثةر دةبيَتهةلَ

ئينجا طفتوطؤيةكى كراوة بؤ دؤزينةوةى باشرتين ريَطاى دانيشنت لة ثيَناو 
 .دابينكردنى ذينطةيةكى طوجناو بؤ راهيَنان

 (خولةك 08). راهيَنانى يةكرت ناسني: قؤناغى ثيَنجةم .5

 .0ةى كارالثةرِ ,يةكرتناسني جيَبةجيَكردنى يةكيَك لة راهيَنانةكانى: ريَطاكة* 
 (خولةك 08)  .راهيَنانى ضاالككردن: قؤناغى شةشةم .1

 .2ةى كارالثةرِ ,ضاالككردن جيَبةجيَكردنى يةكيَك لة راهيَنانةكانى: ريَطاكة* 
 (خولةك 08) (.كسر اجلليد)شةرمشكيَنى راهيَنانى : قؤناغى حةوتةم .7

 ..ةى كارالثةرِ ,شةرمشكيَنىجيَبةجيَكردنى يةكيَك لة راهيَنانةكانى : ريَطاكة* 
 (خولةك 5) .دانيشتنةكة ثيَهيَنانى ىيكؤتا: قؤناغى هةشتةم .0

 .دانيشتنةكةبابةتى كردنةوةى ديارترين خالَةكانى وبارةدو: ريَطاكة* 
 .راهيَنانى يةكرت ناسني: 0ةى كارالثةرِ  ةكانى كارالثةرِ

 راهيَنانى ضاالككردن: 2الثةرِةى كار 

 ِشةرمشكيَنىراهيَنانى : .ةى كارالثةر. 
بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

-- 

 

 ةكانى كارالثةرِ



 .راهيَنانى يةكرت ناسني: 0ةى كارالثةرِ
 .راهيَنانى ضاالكى: 2ةى كارالثةرِ
 .شةرمشكيَنىراهيَنانى : .ةى كارالثةرِ

 
 ى دووةمدانيشتن: رؤذى حةوتةم

 ثيَشةكى و تويَذى بة ئاماجنطرياو: 1دانيشتنيَكى راهيَنان ثالندانان بؤ دانيشتنةكةبابةتى 
ئاماجنةكانى 
 دانيشتنةكة

 :ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتاى 
 دانيشتنيَك ذماردنى قؤناغةكانى ثالندانان بؤ. 

 راهيَنانةكةن و كات لةسةر شويَ زانينى تايبةمتةنديةكانى. 

 كردنى ئةوةى كة ثيَويستة بزانريَت لةسةر تويَذى ئامانجدةستنيشان. 
 خولةك 18 ثيَويست كاتى

 .قةلَةمو بؤرد و فليب ضارت و كاغةز   ثيَداويستيةكان

 كؤمثيوتةر و داتاشؤ. 
هةنطاوةكانى 

 نجيَبةجيَكرد
 .راهيَناندانيشتنيَكى  ربارةى ثالندانان بؤثيَشةكيةك دة: قؤناغى يةكةم .0

 (خولةك 5)

 .دانيشتنةكة بابةتى ى خالَةكانىوروخستنة: ريَطاكة* 
 28)  .دانيشتنيَكى راهيَنان ثالندانان بؤقؤناغةكانى : قؤناغى دووةم .2

 (خولةك

قؤناغ و : "ثرسيارة هزرباراندن و ثوختةى بريؤكةكان دةربارةى ئةم: ريَطاكة* 
 " ضني؟ راهيَناندانيشتنيَكى  ثالندانان بؤ هةنطاوةكانى

  .نيشاندانى قؤناغةكان بة زجنرية
 (خولةك 8.) .ن و كات، تويَذى ئامانجشويَ:  قؤناغى سيَيةم ..

 :ى خوارةوةثرسيارانة ةكان دةربارةى ئةمطروثدروستكردنى : ريَطاكة* 
ثيَويستة ضى  لة كاتى ثالنداناندا ,شويَن و كات: ى يةكةم و دووةمطروث -

 .لةبةرضاو بطرييَت
  .بزانن دةربارةى تويَذى ئامانج ثيَويستة ضى: ى سيَيةم و ضوارةمطروث -

نةكانى وبؤضو طروثدواى ئةوةى هةردوو  و طفتوطؤكردنثوختةى بريؤكةكان 
 .خؤيان دةخةنة روو

 (خولةك 5) . دانيشتنةكة ثيَهيَنانى كؤتايى: قؤناغى ضوارةم .1



 .دانيشتنةكة ىبابةت وبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانىود: ريَطاكة* 
 -- ةكانى كارالثةرِ

بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

 دانان لةبةر جةختكردن لةسةر طرنطيى تةرخانكردنى كاتيَكى تةواو بؤ ثالن
 .سةركةوتنةكانةهةموو ئةوةى كليلى 

 
 ى سيَيةمدانيشتن: رؤذى حةوتةم

 نوفيَربوى ةكانئاماجن: 2دانيشتنيَكى راهيَنان ثالندانان بؤ دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتاى 

 ى فيَربونةكانى ئاماجنكردنثيَناسة. 

 نوى فيَربوةكانى ئاماجنقاييلبوون بة طرنطي. 

 دةستنيشانكردنى تايبةمتةنديةكانى ئاماجنى ذير. 

 داياننن و جياكردنةوة لة نيَواوفيَربوى ةكانذماردنى جؤرةكانى ئاماجن. 
 خولةك 08 ثيَويست كاتى

 .بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم  ثيَداويستيةكان

 كؤمثيوتةر و داتاشؤ. 

  بؤ راهيَنانكردن لةسةر ئاماجنةكان بازنةكانئامادةكردنى كاغةزى. 

  بةشداربووانبة ثيَى ذمارةى  0ةى كارالثةرِ لة كؤثىضةند. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .نوى فيَربوةكاندةربارةى ئاماجن ثيَشةكيةك: قؤناغى يةكةم .0

 .دانيشتنةكة بابةتى وى خالَةكانىورخستنة: كةريَطا* 
 (خولةك 28)  .فيَركارىى ئاماجنى يطرنط: قؤناغى دووةم .2

ةورةكة دابةش دةكريَت بةسةر دوو كؤمةلَة ط: راهيَنانى ئاماجنةكان :ريَطاكة* 
و لةسةر كاغةزيَكى  ىَوكى ثيَدةدرتؤثيَكى بضويَك طروثهةر و  ى بضوكرتطروث

 .لةناو يةكرتيدا ىبازنة كؤمةلَيَك طةورة ئاماجنيَكى بؤ ويَنة دةكةين لة شيَوةى
بةالَم  ,دات ئامانج بثيَكيَتةكة هةولَدةطروث ىهةر ئةنداميَك داؤناغى يةكةملة ق
بة شيَوةيةك دةبيَت بة بىَ ئةوةى بةشدار بوو سةيرى  ى تؤثةكةليَدان

 .كان هةذمار دةكريَتةطروثئاماجنةكة بكات تا خالَى 
بوو ئةم جارة بؤ بةشدار, بارة دةكريَتةوةوراهيَنانةكة دو: لة قؤناغى دووةمدا

نةوة و يَدةطةر ئينجا, سةيرى ئاماجنةكة بكاتلةكاتى ليَدانى تؤثةكةدا هةية 
 .خالَةكان دةذميَرين

نةى زبا, 85وك ى بضوبازنة: شيَوةية دةبيَت بةمهةذماركردنى خالَةكان 



 .ثيَدةدريَت خالَ 80و بازنةى طةورةتر , 82بازنةى طةورة , .8د مامناوةن
ئاماجنةكة و تا ضةند  ئاشكرايىى ثوختةى بريؤكةكان دةربارةى طرنطي

 .رةنطدانةوةى دةبيَت لةسةر ئةجنامةكة
 (خولةك 28)  .تايبةمتةنديةكانى ئاماجنى ذير: قؤناغى سيَيةم ..

ئاماجنى  كردن دةربارةى تايبةمتةنديةكانىو طفتوطؤ شيكردنةوة: ريَطاكة* 
 .ذير
 (خولةك 18) .نوى فيَربوةكانجؤرةكانى ئاماجن: قؤناغى ضوارةم .1

و طفتوطؤكردن دةربارةى هةرسىَ جؤرةكةى  يكردنةوةش: ريَطاكة* 
  .ونةون لةطةلَ ثيَدانى منووى فيَربةكانئاماجن

اماجنةكان بة طويَرةى ئنكردنى ليَثؤى دةربارةى ةكةسراهيَنانى تاك
 (ةى كارالثةرِ. )جؤرةكانى

 (خولةك 5) .دانيشتنةكة ثيَهيَنانى ىيكؤتا: قؤناغى ثيَنجةم .5

 .دانيشتنةكة بابةتى ديارترين خالَةكانىوبارةكردنةوةى ود* 
 .ثؤليَنكردنى ئاماجنةكان: ةى كارالثةرِ  ةكانى كارالثةرِ

بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

-- 

 

 ةكانى كارالثةرِ
 

 .ثؤليَنكردنى ئاماجنةكان: ةى كارالثةرِ
 (ثتةو)يةكالكةرةوة رةفتارى : دانيشتنةكةبابةتى 

 : تكاية جؤرى ئاماجنى فيَركارى دةستنيشان بكة
 
/ دةتوانن  ضاوثيَكةوتن بةشداربووانى  08% دادانيشتنةكةلة كؤتايى     0

بة بؤ وةالَمدانةوة و  دا بكةنجياكردنةوة لة نيَوان هةر سىَ رةفتارةكة
 .و يةكالكةرةوةرةفتارى هيَرشبةر و نةريَنى  تايبةتى

 

 دةتوانن هةنطاوةكانى  بةشداربووانى  18% دادانيشتنةكةى يلة كؤتا  2
فشارى وبونةوةى ووبةروبكةن بؤ ريةكالكةرةوة جيَبةجىَ رةفتارى تةواوى 

  .خزم و رةتكردنةوة ى راست و دروست بة ريَطاى رؤلَ بينني هاوتةمةن و

 



لةطةلَ رةفتارى  بةشداربووانى  58% دادانيشتنةكةى يلة كؤتا .
و  دانةوةدةبن و بة ثيَويستى دةزانن لة حالَةتى وةالَم يةكالكةرةوة

 .فشارى هاوتةمةنةكانياندا بةكارى بهيَننبونةوةى وووبةرور

 

ى هةر سىَ ةكاندةتوانن ئةجنام بةشداربووان دادانيشتنةكةى يلة كؤتا 1
 .ئةوانى ديكةشلةسةر شى بكةنةوة لةسةر خؤيان و  انرةفتارةك

 

تايبةمتةندى  1دةتوانن  بةشداربووانى  08% دادانيشتنةكةلة كؤتايى  5
 .ديَنيَت بةكار يةكالكةرةوةئةو كةسة بذميَرن كة رةفتارى 

 

دةتوانن هةر ضوار  بةشداربووانى  18% دادانيشتنةكةى يلة كؤتا 1
 .بؤ وةآلمدانةوةى يةكالكةرةوة و ثتةوهةنطاوةكة بةكار بيَنن 

 

 
 ى ضوارةمدانيشتن: رؤذى حةوتةم

 ناوةرؤك و ضاثةمةنيةكان :3ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةى يلة كؤتا
 دانيشتنةكانناوةرؤكى  ان لة دواىؤناغةكانى طةرِذماردنى ق. 

 ى سةرضاوةى نوىَ بؤ زانياريةكانيةكاندياريكردنى تايبةمتةند. 

 ضاثكراوةكان ذماردنى تايبةمتةنديةكانى. 
 خولةك 18 ثيَويست كاتى

 .بؤرد و كاغةز و قةلَةم   ثيَداويستيةكان

 كؤمثيوتةر و داتاشؤ. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى دةربارةى ناوةرؤك و ضاثةمةنيةكان: قؤناغى يةكةم .0

 .دانيشتنةكة بابةتى وى خالَةكانىورخستنة :ريَطاكة* 
ناوةرؤك و تايبةمتةنديةكانى سارضاوةى ان بةدواى طةرِ: قؤناغى دووةم .2

 (خولةك 58) .ى ضاثكراوةكانيةكانزانياريةكان و تايبةمتةند

 : ةكان دةربارةى ئةم ثرسيارانةطروثدروستكردنى : ريَطاكة* 
ضني؟ هةروةها بةدواى ناوةرؤكدا ان قؤناغةكانى طةرِ: ى يةكةم و دووةمطروث -

 دا هةن بؤ زانياريةكان؟ئةو تايبةمتةنديانة ضني كة لة سةرضاوةى نويَ
تايبةمتةندى ضاثكراوةكان ضني كة لةسةر : ى سيَيةم و ضوارةمطروث -

 دابةش دةكريَن؟  بةشداربووان
 .لةطةلَ نيشاندانى كؤمثيوتةر ثوختةى بريؤكةكان و طفتوطؤكردن

 (خولةك 5)  .دانيشتنةكة ثيَهيَنانى ىيكؤتا: قؤناغى سيَيةم ..



 .دانيشتنةكة بابةتى وبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانىود: ريَطاكة* 
 -- ةكانى كارالثةرِ

بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

 لة  ين جؤرضةند ئةوةى كة بؤ بةشداربووانى راكيَشانسةرجن
 ,دابةشدةكريَن دانيشتنةكةهةنديَكيان ثيَش هةية كة  ضاثةمةنيةكان

و هةشيانة دواى  دابةشدةكريَن دادانيشتنةكة كاتىهةشيانة لة 
 .دابةش دةكرين دانيشتنةكة

 
 ىيى كؤتادانيشتن: رؤذى حةوتةم

 ىيى كؤتادانيشتن: تكاية بة رؤذى يةكةمدا بضؤرةوة
 

 بةرنامةى راهيَنان: رؤذى هةشتةم               

 بابةتةكانى رؤذى هةشتةم كاتةكان
نةوة بة رؤذى ثيَشرت، وهةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشرت، ثيَداضو: كردنةوةى رؤذانة 0388 -03.8

 وةختةو هةلَسةنطاندنى ثيَشبةرنامةى ئةمرؤ 
 ةكانى راهيَنانئامرازو  شيَوازةكان، ريَطا: 1ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان 00388 -0388
 ثشوو 003.8 -0038
 بةردةوامى -1بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان ثالندانان 0.388 -003.8
 نانى نيوةرؤ ثشووى 01388 -0.388
 ثةيوةنديكردنكارامةييةكانى : راهيَنان 01388 -01388

 
 كاندانيشتنةكارامةيى بةريَوةبردنى : راهيَنان

جةختكردنةوة لةسةر ثةيامى سةرةكى و : رؤذة يى هيَنان بة راهيَنانى ئةمكؤتا 013.8 -01388
 ريَطاى راهيَنانةكة كة بةكارهاتووة

 

 كاندانيشتنةثالنى : رؤذى هةشتةم
 

 ى كردنةوةى رؤذانةدانيشتن: رؤذى هةشتةم



 دانيشتنةكةكردنةوةى : تكاية بة رؤذى دووةمدا بضؤرةوة
 ى يةكةمدانيشتن: رؤذى هةشتةم

 ئامرازةكانريَطاكان و : 4بؤ دانيشتنيَكى راهيَنانثالندانان   دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةى يلة كؤتا
 ةكانى راهيَنانئامرازو كان ريَطا ,تةكنيكةكانى كردنثيَناسة. 

 تةكنيك 1ى هةنطاوةكانى جيَبةجيَكردن ذماردنى. 

  ريَطاكة 1شيكردنةوةى اليةنى ئةريَنى و نةريَنى هةر. 

 كردنى ثيَوةرةكانى هةلَبذاردنى ريَطاكاندةستنيشان. 

 َئامرازى راهيَنانو نةريَنى دوو  ىنشيكردنةوةى اليةنى ئةري. 
 خولةك 208  ثيَويست كاتى

 .بؤرد و قةلَةم و كاغةز  ثيَداويستييةكان

 كؤمثيوتةر و داتاشؤ. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى دةربارةى ريَطاكانى راهيَنان: قؤناغى يةكةم .0

 .دانيشتنةكة بابةتى وى خالَةكانىورخستنة: ريَطاكة*      
 (خولةك 05) .ثيَناسةى ريَطاكانى راهيَنان: قؤناغى دووةم .2

ثيَناسةى ريَطاكانى راهيَنان : "ثرسيارة هزرباراندن دةربارةى ئةم: ريَطاكة* 
 " ؟ضية
تةكنيك جياوازى لة نيوان  هةلَينجان وتةى بريؤكةكان دةربارةى ثيَناسة و ثوخ

 .ئامرازداو 
 -هةنطاوةكانى جيَبةجيَكردن: نريَطاكانى راهيَناوردةكارى : قؤناغى سيَيةم ..

 (خولةك 028) .خالَة ئةريَنى و نةريَنيةكان

كؤمةلَة طةورةكة دابةش دةكةين بةسةر دوو : ضةند وةرشةى طةرؤك: ريَطاكة* 
بة شيَوةيةك هةر راهيَنةريَك  بةشداربووان يان زياتر بة ثيَى ذمارةى طروث

راهيَنراوةكان،  يَكىطروثبةثرس دةبيَت لة طفتوطؤي يةكيَك لة ريَطاكان لةطةلَ 
ك يَطروثهةر ( خولةك 82)ى يةكةم تةكنيككاتى طفتوطؤى  يثيَهاتنىدواى كؤتا

 لةسةر تةكنيكيَكى ديكة كة طفتوطؤديكة  وةرشةييَكىطواسرتيَتةوة بؤ دة
، بةم شيَوةية ئالَوطؤر دةكةن دةبيَت لةطةلَ راهيَنةريَكى ديكةو دةستثيَدةكات 
 .طايانةى كة دانراون تةواو دةبنتا هةموو ئةو ريَ

تةكنيكيَك هةنطاوةكانى جيَبةجيَكردنى طفتوطؤ لةسةر يَكدا وةرشةيلة هةر 
باس دةكريَت و  تةكنيكةى ئةريَنى و نةريَنى ئةو ةكاننجا اليةنئي, كريَتدة



 .بةكار ديَتو لة كوىَ هةروةها كةى 
 -هزرباران: كريَتكة ثيَشنياركراون بؤ ئةوةى طفتوطؤيان لةسةر بئةو ريَطايانةى 

كارى  -رؤذنامةى ديوار -رؤلَ بينني يا رؤلَطيَران -تكردنى حالَةتيَكدراسة
 .هةنط -ةكانداميَز طةران بةسةر ولةىةج -راهيَنانةكان -كانةطروث
 (خولةك 08) .بناغةى هةلَبذاردنى ريَطاكان: قؤناغى ضوارةم .1

ثيَوةرةكان كة راهيَنةر لة كاتى  دةرخستنىطفتوطؤى كراوة بؤ : ريَطاكة* 
 .دا ثشتى ثىَ دةبةستيَتراهيَنان تةكنيكةكانىهةلَبذاردنى 

 (خولةك 55) .نوى فريبوكانئامرازة: قؤناغى ثيَنجةم .5

 :ثرسيارانة ئةمكان دةربارةى ةطروثدروستكردنى : ريَطاكة* 
 .نةريَنىنى و ئةريَخالَى ى بةكارهيَنانى، كانريَطا: بؤرد: ى يةكةم و دووةمطروث -
ئةريَنى و خالَى  ,ى بةكارهيَنانىكانريَطا :داتا شؤ: ى سيَيةم و ضوارةمطروث -

 .نةريَنى
 (خولةك 5). كوتايى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة: قؤناغى شةشةم. 1

  .دانيشتنةكة بابةتى وبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانىود: ريَطاكة*  
 -- ةكانى كارالثةرِ

بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

  دابةش دةكريَنريَطاكان بة ثيَى ذمارةى راهيَنةران بةسةر وةرشةكاندا.  

 و  ارىزاني: ى ئاماجنةكانرجؤيَطاكان بكريَت بة ثيَى طرنطة ثؤليَنى ر
 .كارامةيى و هةلَويستةكان

 
 ى دووةمدانيشتن: رؤذى هةشتةم

 دالة راهيَنان ثةيوةنديكردنكارامةيى : راهيَنان  دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتاى 

 لةكاتى راهيَناندادن ثةيوةنديكرى كارامةيى يبة طرنط كردندرك. 

  و   نا زارةكى ثةيوةنديكردنى زارةكى وشيكردنةوةى تايبةمتةنديةكانى
 .طويَطرتن لة كاتى راهيَناندا

 داراهيَنان كاتىدنى ئةريَنى لةثةيوةنديكر جيَبةجيَكردنى كارامةييةكانى. 
 يةك كاتذميَر*  ثيَويست كاتى

 .بؤرد و كاغةز و قةلَةم   انثيَداويستيةك

 داتاشؤ و كؤمثيوتةر. 
  .دااهيَنانر كاتىلة ثيَشةكيةك دةربارةى ثةيوةنديكردن: كةمقؤناغى ية .0هةنطاوةكانى 



 (خولةك5)  جيَبةجيَكردن

 .دانيشتنةكة بابةتى وى خالَةكانىوخستنةر: ريَطاكة* 
 طويَطرتن -نا زارةكى طةياندنى -قسةكردن كارامةييةكانى: قؤناغى دووةم .2

 (خولةك 58) .و دوبارة دارشتنةوة

 ثوختةى بريؤكةكان دةربارةى ئةمو  ةكانطروثدروستكردنى  :ريَطاكة* 
 :ى خوارةوةثرسيارانة

لة كة قسةكردن ضني  يةكانىكارامةي تايبةمتةندى: ى يةكةمطروث -
 ؟هةن راهيَنةرةكةدا

 كة لة ضني دنى نا زارةكىثةيوةنديكر تايبةمتةنديةكانى :ى دووةمطروث -
 ؟دا هةنراهيَنةرةكة

طويَطرتن و دووبارة دارشتنةوة ضني كة لة ى تايبةمتةنديةكان: ى سيَيةمطروث -
 ؟راهيَنةردا هةن

 (خولةك 5)  .دانيشتنةكة ثيَهيَنانى ىيكؤتا: قؤناغى سيَيةم ..

 .دانيشتنةكة بابةتى بارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانىودو: ريطاكة* 
 -- ةكانى كارالثةرِ

بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

  كة ثةيوةنديكردن بينا كردن و بريخستنةوةى ئةو بنةمايانةى ثةيوةسنت بة
لة ضوارضيَوةى , دانيشتنى ثةيوةنديكردندا ناوطفتوطؤيان لةسةر كراوة لة

  . يةكانى ذيانداتةوةرى كارامةي
 

 ى سيَيةمشتنداني :رؤذى هةشتةم
 دانيشتنةكةوةبردنى كارامةيى بةريَ :راهيَنان  دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةى يلة كؤتا
 (تةبيعةتى) سروشتىى ديارترين يةكانكردنى تايبةمتةنددةستنيشان 

  .بةشداربووان

 (تةبيعةتة) شيكردنةوةى ضؤنيةتى مامةلَةكردن لةطةلَ سروشتة 
  .داجياوازةكان

 خولةك 18  ثيَويست كاتى
 .بؤرد و كاغةز و قةلَةم  ثيَداويستييةكان

 كؤمثيوتةر و داتاشؤ. 



 ىدابةشكردنى كاغةزى راهيَنان matching  دابةشداربووانبةسةر. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

مامةلَة  و دانيشتنةكةوةبردنى ثيَشةكيةك دةربارةى بةريَ: قؤناغى يةكةم .0
 (خولةك 5) .كةسةكان (تىتةبيعة)سروشتى كردن لةطةلَ 

 .دانيشتنةكة بابةتى وى خالَةكانىورخستنة: ريَطاكة* 
 .بةشداربووانجياوازةكانى  ةتةتةبيعلةطةلَ  كردنمامةلَة: قؤناغى دووةم .2

 (خولةك 58)

 .ةكانداطروثلةناو كارى  matching ىراهيَنان: ريَطاكة* 
 :دابةشدةكريَت يَكداطروثهةر ةر سلة دوو جؤر كاغةز 

تايبةمتةنديةكانى و  هةنديَك تةبيعةتباسى  :ى كاغةزةكانةمى يةكطروث -
 .دةكات

ى ضؤنيةتى مامةلَةكردن ريَطاباسى هةنديَك : ى كاغةزةكانى دووةمطروث -
 . دةكات (تةبيعةتانة)سروشتانة ئةو  لةطةلَ
ة كؤدةكاتةوة كة باس لة تةبيعةتيَك بكات و لةطةلَ انةزكاغئةو  يَكطروثهةر 

بةم ثيَيةش . كاغةزى ديكةى كة ضؤنيةتى مامةلَةكردنى لةسةرة بطوجنيَت
  . ةكان كاغةزةكانى تةبيعةت و ضؤنيةتى مامةلَةكردنى كؤدةكةنةوةطروث

 .ةوةلة اليةن راهيَنةر بةشداربووانئاراستةكردنى و  ثوختةى بريؤكةكان
 (خولةك 5) .دانيشتنةكة ثيَهيَنانى ىيكؤتا: سيَيةمقؤناغى  ..

 .دانيشتنةكة بابةتى وى ديارترين خالَةكانىورخستنة: ريَطاكة* 
بؤ مامةلَةكردن لةطةلَ  ييةةى كار دةربارةى هةنديَك ئامؤذطارالثةرِ  ةكانى كارالثةرِ

 .بةشداربووانجياوازةكانى  تةبيعةتة
بريؤكةى ضةند 
 !ئيَمة

-- 

 

 ةكانى كارالثةرِ
 :بةشداربووانتة جياوازةكانى سروشكردن لةطةلَ هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَة: ةى كارالثةرِ

 ركابةر
 هةردةم دذايةتى و بةرهةلَستى دةكات. 

  هةردةم هيواى ئةوةى هةية قسة بربِيَت و
 .طفتوطؤ لةسةر هةموو وشةيةك بكات

 ئامؤذطارى بؤ مامةلَة كردن لةطةلَى هةنديَك
 َنتةكانى يا هةولَبدة اليةنى باش لة كؤمي

 .قسةكانى بدؤزيتةوة

 راى ئةوانى ديكة و دذةكانى بؤ روونكةوة. 



  بةهؤى طرنطى ثيَدانةكا نى كةسى خؤى
 .خؤى دةردةضيَتلة زوو بةزوو 

  دةبيَت توورِةزوو. 

 ِية كة رايةكانى راستداةهةردةم لةو باوةر 
 .و دروسنت

  ى بكةرِازبة بةلَطةى راستةقينة. 

 ةكانى بة ورةتكرا ووىوبةروهةولَبدة ر
 نة ثيَى بلَىَوةرمى ببينى، بؤ منوئةريَنى و ن

تؤ لةسةر هةقى، بةالَم ثيَويستة لةسةرمان 
كة موكرِ بني لةسةر ئةوةى كة رةوشى 

طوجناوى بؤ دابني بكةين و هةولَبدةين كة 
 .بطؤرِيَت

 بيَدةنط
  هيض نيشانةيةكى بة رةزامةندى و نا

تيَدا دةرناكةويَت بةرامبةر نى ورازيبو
 .تيئةوةى ثيَيدةلَيَ

  كةسيَكة حةز بة تةنيايى دةكات و زؤر
 .قورسة طوزارة لة رايةكانى بكات

  زؤر زةمحةتة بتوانى ئةوة خبويَنيةوة كة
ئةو كةسيَكة هةستةكانى لة  ,لة ميَشكيداية

 .ناخى خؤيدا دةشاريَتةوة

 كة لةبةر ئةوة بيَت يةكةىوانةية بيَدةنطلة 
قسةيةك بكات و كاريطةرى لةسةر 

 .لةطةلَ خةلكى ديكة بكاتثةيوةنديةكانى 

  َلةوانةية بيَدةنطيةكةى لة ئةجنامى بى
هيواى و طويَنةدان و شةرم و ئةوانةوة 

 .بيَت

 كردن لةطةلَىهةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَة
 هانى بدة كة قسة بكات. 

 بؤ وتنى راى  هةولَبدة سةرجنى راكيَشى
 .كة دةيزانيَتةى بابةتيَك خؤى دةربار

  دوركةوة لةو ثرسيارانةى كة وةالَمةكةى
بةلَكو ئةو  ,بة بةلَىَ يان نةخيَرة

ثرسيارانةى ليَبكة كة ثيَويستى بةوةالَمى 
 .دريَذة

  لةسةر روخسارت ئةو نيشانانة بنةخشيَنة
وةالَمةكة بكات وةك ئةوةى ثيَشبينى كة 

يان كةميَك  كةميَك بةرزكةيةوةبرؤكانت 
 .ليَى بضؤ ثيَشةوة

 تى ثشت ببةستة بة سرتاتيجية
: نةودنى نا زارةكى بؤ منوثةيوةنديكر

لةسةر ضاوةكانت و ثرسيارةكةت بكة 
بؤ ضةند و جبولَينةوة ئامادةبووان 

خبةرة سةر كةسى تيشك ضركةيةك 
 .مةبةست

 ئاماذة بة رةنج و , لة كاتى قسة كردنيدا
 . بةشداريكردنةكانى بدة

 ببةكدا وى بضوطروث ا بؤ طفتوطؤى ناوثةن ,
ى بضووكدا طروثن لة ضونكو دةربرِي

 . ئاسانرتة



 لَبدة هؤكارى بيَدةنطى و وهة
 .بةشدارينةكردنةكةى بزانى

 خيَرا و بة ثةلةية                       
 سةبرى نية. 

  مةيلة و ئةو سروشتةية كة برِوابونيَكى زياد
 .لة ثيَوست بة خؤى هةية

  ثالَنةريَكى نية دذايةتى تؤ بكات بةالَم هيض
ئاماجنى سةرةكى ئةوةية كة دةيةويَت 

ئةركةكةى بة زووترين كات و باشرتين ريَطا 
 .كؤتايى ثيَبيَنيَت

  لةو باوةرِةداية كة خةلَك تةمبةلَن و طرنطى
بةو شتانة نادةن كة لةطةلَ رةوشى 

 .سةردةمدا بيَت

 طةلَىهةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لة
 خيَرا  ئةو هةستةى بدةيىَ كة تؤش

 .كاردانةوةى لةطةلَ دةكةيت

  لةسةرخؤبة و كؤنرتِؤىل خؤت لة دةست
 .وازى ليَبيَنة ضى دةويَت بابيلَيَت, مةدة

  دووركةوة لة بةكارهيَنانى تؤنيَك و
جولَةيةك كة توندوتيذى تيَدا بيَت تا 

 .سةرجنى بؤ الى خؤت راكيَشى

 دوو رستةدا كورت  وةالَمى كردارى خؤت لة
ئةوة راى ", بكةوة بةرامبةر كؤميَنتةكانى

 ".كةسى تؤية بةرامبةر بابةتةكة

  ئةو هةلةى ثيَبدة كة بة كةرامةتى خؤى
 .بكشيَتةوة

  ئةطةر ئةو بؤ توورِةبونةكةى مافى هةبوو
ئةوة دان بة هةلَةكةدا بنىَ و ثيَى بلَىَ كة 

 .ئةم ضةوتية دووبارة ناكةيتةوة
 بابةتةكة دةردةضيَتةى لة ئةو

  بريؤكةى وا دةخاتة روو كة ثةيوةندى بة
 .بابةتةكةوة نية

  ئةمةش دةبيَتة هؤى ثضرِثضرِ بوونى هزرى
و بة ريَدا بردنى بابةتى  بةشداربووان
 .طفتوطؤيةكة

 هةنديَك ئامؤذطارى بؤمامةلَة كردن لةطةلَى
 دووركةوة لة رةخنة ليَطرتنى. 

 كانى واى ثيشان بدة كة ريَز لة راية
دةطريت، ئةو هزرانة بةرةو شويَنى راستى 

ئينجا بطةرِيَوة سةر . خؤى ئاراستة بكة
 .بابةت و طفتوطؤى خؤتان

 َئةو بريؤكةى خستيتة روو زؤر طرنطة " بلَى
مافى خؤيةتى لة دانيشتنيَكى تايبةتدا 

قسةى لةسةر بكةين، يان بلَىَ ئةوة 
بريؤكةيةكى باشة بةالَم جارىَ با 

 .سةر بابةتةكةى خؤمان بطةرِيَينةوة

  بلَىَ زؤر طرنطة تةركيز لةسةر ئاماجنةكانى



 .دانيشتنةكةمان بكةين

  ثيَشنيارى بؤ بكة كة دةتوانيَت بضيَتة ئةو
شويَنةى كة دةكريَت يارمةتيدةر بيَت بؤ 

 .ئةو بابةتةى خستية روو
 آليى بابةتةكان دةزانيَتوئةوةى ق

 لَ و كارامةيى باشى هةيةوزانيارى ق. 

 برِوا بةخؤ بوونى زؤرة. 

  بة ئاشكرايى طوزارة لةرايةكانى خؤى
 .دةكات

  هةولَدةدات كة ئامؤذطاريت ثيَبدات و
 .شانازيش بة تواناكانى خؤى دةكات

  طوىَ لة راى كةس ناطريَت و طوىَ لةو
كةسةش ناطريَت كة هاوراى نةبيَت ضونكة 

هاورِا نةبوون واتا , وا هةست دةكات
 .يةتىدذايةتى زانياريةكان

 هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
  رةنج نةفةس دريَذى و بة كةميَك سةبر و

 .بة ئاسانى مامةلَةى لةطةلَ دةكريَت

  هةية كة  ثيَداهةلَدانثيَويستى بة ستايش و
بة شارةزايى و زانياريية بةنرخةكانى 

 . بدريَت

 بة بىَ توورِة بوون كؤميَنتةكانى قبولَ بكة . 

 بة , دةلَيَى ثىَى كة راى خؤت لةو كاتة
كورتى و ريَزطرتنةوة داواى رايةكةى لةسةر 

 رازىبكة تا لة ريَزطرتن و  ىلَ بابةتةكة
 .بوونةكةت دلَنيا ببيَتةوة

  وشةى لةوانةية، رةنطة، بةكار بيَنة بؤ
ئةوةى هةست نةكات كة تؤ راى خؤت 

 .لةسةرى دةسةثيَنى

  نم" بةكار بيَنة لة جياتى" ئيَمة"وشةى "
نطاربوونةوةيةكى ةتا هةلَويَستةكة وةك بةر

 .ىلَ نةيةت لة نيَوانتاندا
 بيَزاركةر

 طلةيى و سكاالَى زؤرة. 

 بة بضووكرتين هؤ بيَزار دةبيَت. 

  لةوانةية ئةو بيَزاركردنة بطةريَتةوة بؤ
ئةوةى كة لة رةوشى ئيَستاى خؤى رازى 

, نية و نةزانيَت ضؤن بابةتةكة بوروذيَنيَت
ئةوة هيض ريَطاى ديكةى نية بيَجطة لةبةر 

 .لة طلةيى و سكاالَ كردن

  رازى نية لةو واقعةى كة هةيةتى ضونكة لة

 ضةند ئامؤذطاريةك بؤ مامةلَة كردن لةطةلَى
 بة هيَمنى و طرنطيةوة طويَى ليَبطرة . 

  نةرمبة خؤ ئةطةر بابةتيانة و هاريكار و
سكاالَكةى نا دروست و مايةى بيَزاريش 

 .بيَت

  بؤى رونبكةوة كة كةس نية لة جيهاندا
ى ديكة بتوانيَت ضارةسةرى كيَشةى ئةوان

بةالَم با وا تىَ , هاوكارى خؤى ىَبكات ب
 .نةطات كة تؤ لة هاوكاريكردنى هةلَديَى



يان " منوونةيى"توانايدا نية بطاتة دؤخى 
 ".كةماىل رةهايى" 

  بةو ئاراستةيةدا ببة كة خؤى بتوانيَت
 .كاآلكانى بدؤزيَتةوةضارةسةرى بؤ س

  لة وةالَمدانةوةى ثةلة مةكة و داواى ليَبكة
 .كاتت ثيَبدا بؤ وةالَمدانةوة

  راستيةكانى دةربارةى ئةو  بيَزاريةى
كؤبكةوة ثيَش ئةوةى راى خؤتى ثيَبدةى 

و مةهيَلَة هيض لةيةك تيَنةطةيشتنةك 
 .دروست ببيَت

  لة هةنديَك قؤناغدا طيَرانةوةى سكاالَكةى
ربِة و داواى رونكردنةوةى ليَبكة تا ثىَ ب

 .كيَشةكةى دةستنيشان بكات

   ئةطةر هةنديَك ضارةسةرى نا دروست
" ئةوة ئةستةمة"ثيَشكةشى كرد ثيَى بلَىَ 

بؤ رونبكةوة و داواى ليَبكة  ىهؤكارةكان
 .ضارةسةرى ديكة ثيَشنيار بكات

 ئةوةى قسةى البةالى دةكات
  كة كؤميَنت ناتوانيَت كؤنرتِؤلَى خؤى بكات

لةسةر بابةتيَك نةدات يان لةطةلَ كةسى 
 .نزيك خؤيةوة قسة دةكات

  ى بةشداربووانسةرضاوةى بيَزاركردنى
 .ديكةية

 بةشداربووان, قسةكردنة الوةكيانةى 
 . شى بيَزارى دةكاتتو

  لةوانةشة ئةو قسةكردنة البةاليةى
 .ثةيوةندى بة باتةكةوة هةبيَت

 كردن لة طةلَىهةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَة
  دووركةوة لةوةى  بيشكيَنيتةوة يا بةريةك

 .بكةون

  لةهؤلَةكةدا هاتووضوو بكة و لة نزيكى ئةو
 .راوةستة

  لة قسةكردن راوةستة بؤ ئةوةى كة
سةرجنى راكيَشى و ئينجا بةرداوام بة 

 .لةسةر بابةتةكةى خؤت

  ثابةند بوون بة ريَساكانى كارى ثيَكةوة بة
 .بري بيَنةوة

  بيَت لة  روليَبكة كاريَك بكات كة دوداواى
 .ئةوانى ديكة

  تايبةتى ئةو  بة ,راستةوخؤ سةيرى بكةبة
بة  يان كاتةى لة الوة قسة دةكات

ئةوةى بؤ كة ريَطايةكى جوان داواى ليَبكة 



هةموو برادةرةكةى باس دةكات بؤ 
 .باس بكات ةكةطروث

  ئةطةر قسةكردنةكةى دريَذةى كيَشاو زياتر
لة قسةكردن  ,طرتةوةلة دوو كةسى 

بوةستة و ثرسيارى دةربارةى هؤيةكةى 
 .ليَبكة

ئةوةى كة زؤر قسة دةكات و بوار بة ئةوانى ديكة 
 نادات

 هةردةم كؤميَنت و وةالَمى هةية. 

 بى مؤلَةت وةرطرتن قسة دةكات. 

 قسة بة ئةوانى ديكة دةبرِيَت. 

  كاريطةرى خراثى لةسةر بةشدارى
 .دةبيَت ى ديكةبةشداربووان

 كردن لةطةلَىهةنيَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَة
 وركةوة لة برينداركردن و هيَرشكردنة ود

تا بةشداريكردنةكةى لة دةست سةرى 
 .نةدةى

 وركةوة لةوةى سةيرى بكةى كاتيَك ود
 .دةكةى بةشداربووانثرسياريَك ئاراستةى 

  َهةر كاتيَك داواى قسةى كرد بوارى ثى
ان مةدة و ئةطةر خؤبةخش بؤ راهيَنانت

 . ويست ئةو هةلَنةبذيَرة بؤ منايش كردن

  كة بلَىَ ثيَى  ثيَى بربِة وقسةى بة ريَزةوة
ئةوةى تؤ دةيلَيَى طرنطة با دةربارةى 

 را و بؤضوونى ةئةوة ثرسيار
 .ش وةرطرينبةشداربوةكانى ديكة

  داوى ركابةرى لةطةلَى ئاطاداربة نةكةوية
بطؤرِيَت بؤ يةكة طفتوطؤئاراستةى  كة

 .داكةس نيَوان دووطفتوطؤى 
 بوويىتوورِة

 بة خيَرايى كاردانةوة دةناسريَنةوة ..
 .بةخيَرايش برِيار وةردةطرن

  وداو دةجولَيَت، وبة هةندى رهةستةكانى
كةسيَكى ديكة هةمان رووداو بةسةر ئةطةر 

 .لةوانةية سةرجنى رانةكيَشيَت, بيَت

  تاوى بيَزار دةبيَتةتةنط وكرتينبضوبة... 
 .كةسانة زؤر هةستيارنئةو 

 كردن لةطةلَىيَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةهةند
 بة بة هيَمنى و نةرمى و لة سةرخؤي و 

مامةلَةى لةطةلَ بكة تا  ةوةسنطيَكى فراوان
توورِةبوونةى هةلَيطرساندووة ئةو 

 .بكوذيَتةوة

 زؤر بة ئاسانى بة  نةى توورِةانئةو
 . بؤضوونيَك يان بريؤكةيةك قاييل دةبن

 ة دةبيَت ئةو رِوة كة تورِوكةسى تو



  وا ئةطةر كاريَكى كةميَك قورسى بيَتة ثيَش
 . كة كارةساتيَكى بةسةر هاتووة ئةزانيَت 

  دادثةروةرانة رازى نابيَتبة ضارةسةرى, 
 ن تؤ ضةوتىيا بىَبة دلَى ئةو  ن دةبيَتيا

و ثيَوةرةكانى  ودا هةمو ئارةزويشلة كؤتاي
هةموويان ئةو تةواون و ئةوانى ديكة 

 .ضةوتن

لةدوادا ى ئارامبونةوةى يَكةبونةى كاترِوتو
ى خؤى هاوسةنط دالةو ماوةية ديَت و

 .دةطيَرِيَتةوة

  ثيَويستة هاوكارى بكةين بؤ ئةوةى
ئةمةش , بطةريَتةوة سةر ئاراميةكةى خؤى

 .بة قسةى خؤش و نةرمونيانى دةبيَت

 ا هةنديَكيان بة زةردةخةنةيةكى بةرامبةر ي
 ,كى خؤش سارد دةبنةوةضةند قسةية

هةنديَكى ديكةشيان ثيَويستى بة ضاوديَرى 
 .تايبةت هةية

 بري لة وت بؤوة ثيَويستة ووبةروئةطةر ر
ة و حةزةكانى ثالَيَنةرةكانى هةلَويَستةك

 . خودى كةسةكة نةك, كةسةكة بكةيت
 ناكؤكيكار                          

  حةز دةكات كةسانى ديكة بشكيَنيَتةوة
 .شةرمةزار بكاتيان 

  كار دةكات بؤ ئةوةى هةلَةى خةلَك راو
 .بكات يا بياخناتة تةلَةوة

 ثيَبدةى و سةرجنت بؤ  هةولَدةدات طرنطى
 .يَشيَتالى خؤى راك

 كردن لةطةلَىهةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَة
 وركةوة لةوةى كة تؤ هةست بة ود

 .دةكةى شةرمةزاركردنيان  شكانةوة

 باش طويَى بؤ بطرة. 

 وركةوة لةوةى بة هةمان شيَوة وةالَمى ود
 .بدةيةوة

 ئارامى خؤت بثاريَزة و واقعى بة. 

 وركةوة لةوةى لة كاتى قسةكردندا ود
 .جارى و ئيستهزا بةكار بهيَنىطالَتة

  زانيارى واى ثيَبدة كة ئةو تيَكةلَكردنة لة
هةلَويستةكان بكاتةوة، ئةطةر بةراستى 

ليبوردنى ىلَ هةلَةت بةرامبةر كردووة داواى 
 .بكة

  ثيشانى بدة كة ئامادةى كيَشةكانى بؤ
ضارةسةر بكةى بةالَم لة نيَوان خؤت و 

 .خؤى

 يةكالكةرةوة و ثتةو بة لة برِيارداندا. 



 
 

 ى كؤتايىدانيشتن: رؤذى هةشتةم
 ى كؤتايىدانيشتن: تكاية بة رؤذى يةكةمدا بضؤوة

 
 بةرنامةى راهيَنان :رؤذى نؤيةم

 بابةتةكانى رؤذى نؤيةم كاتةكان
, ثيَداضوونةوةى رؤذى ثيَشرتهةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشوو،  :كردنةوةى رؤذانة 0388 -03.8

 ةبةرنامةى ئةمرؤ و هةلَسةنطاندنى ثيَشوةخت
 هةلَسةنطاندن: 5ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان 08388 -0388
 راهيَنانى دانيشتنةكاندارشتنى ثالنى  00388 -08388
 ثشوو 003.8 -00388
 ى راهيَناننةكانئامادةكردنى دانيشت 0.388 -003.8
 نانى نيوةرِؤثشووى  01388 -0.388
 بةردةوامى -ى راهيَناننةكانئامادةكردنى دانيشت 01388 -01388

 دانيشتنةكانى راهيَنانجيَبةجيَكردن و هةلَسةنطاندنى 
جةختكردن لةسةر ثةيامى : راهيَنانةكة رؤذىكؤتايى ثيَهيَنانى  013.8 -01388

 يَنراونراهيَنان كة بةكارهو ريَطاكانى  بنةرةتى
 
 

 كاندانيشتنةثالنى  :رؤذى نؤيةم
 

 ى رؤذانةنكردنةوةى دانيشت: رؤذى نؤيةم
 دانيشتنةكةكردنةوةى  :ة ثيَداضونةوة بؤ رؤذى دووةم بكةتكاي

 
 ى يةكةمندانيشت: رؤذى نؤيةم

 هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة :5ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان دانيشتنةكةبابةتى 



ى ةكانئاماجن
 دانيشتنةكة

 :ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتاى 
 ى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكةكردنثيَناسة. 

 ذماردنى جؤرةكانى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة. 

  نى هةلَسةنطاندنى ئامرازةكاو دةستنيشانكردن و شيكردنةوةى ريَطاكان
 .ةكةراهيَنان

 خولةك 18 ثيَويست كاتى
 .ةلَةمبؤرد و كاغةز و ق  ثيَداويستييةكان

 كؤمثيوتةر و داتاشؤ. 
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 5) .ثيَشةكيةك دةربارةى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة: قؤناغى يةكةم .0
 (خولةك

 .دانيشتنةكة بابةتى رووى خالَةكانىخستنة :ريَطاكة* 
 (خولةك 58) . ى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكةكردنثيَناسة: قؤناغى دووةم .2

: ثرسيارة ثوختةى بريؤكةكان دةربارةى ئمو هزرباراندن : ريَطاكة* 
 "ثيَناسةى هةلَسةنطاندنى راهيَنان ضية؟"
و  كانريَطا -راهيَنانداجؤرةكانى هةلَسةنطاندن لة : قؤناغى سيَيةم ..

 . هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكان ئامرازةكانى

 و ثوختةى بريؤكةكان دةربارةى ئةمكان ةطروثدروستكردنى : ريَطاكة* 
 :ثرسيارانة

 كةى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة دةستثيَدةكات؟: ى يةكةمطرؤ -
 جؤرةكانى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة ضني؟: ى دووةمطروث -
كة بؤ هةلَسةنطاندنى  نيض ئامرازانةو  ئةو ريَطا: ةم و ضوارةمى سيَيطروث -

 راهيَنانةكان بةكار ديَن؟
 (خولةك 5) .دانيشتنةكة ثيَهيَنانى كؤتايى: قؤناغى ضوارةم .1

 .دانيشتنةكة بابةتى وبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانىود: ريَطاكة* 
 -- ةكانى كارالثةرِ

بريؤكةكةى ضةند 
 !ئيَمة

 ى ينةى هةلَسةنطاندنى راهيَنان لة كؤتاوراهيَنةرةكة دةتوانيَت هةنديَك منو
 .خباتة روو كانةطروثتةى كارى ثوخ

 
 ى دووةمدانيشتن: رؤذى نؤيةم

 ى راهيَناندانيشتنيَك (هيَلكارى) ئامادةكردنى ثالنى دانيشتنةكةى بابةت



ئاماجنةكانى 
 دانيشتنةكة

 :دةتوانن بةشداربووان ,داةدانيشتنةكلة كؤتاى 
  ئامادة بكةن راهيَنان تنيَك بؤدانيشثالنى. 

 خولةك 18 ثيَويست كاتى
 .بؤرد و كاغة ز و قةلَةم  ثيَداويستييةكان

 انةى كة راهيَنةران ثيَويستيانة بؤ ئامادةكردنى تئةو كةرةس
 .كانياندانيشتنة

هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .دانيشتنةكانثيَشةكى دةربارةى ثالنى : ةميةكقؤناغى  .0

 .دانيشتنةكةبابةتى رووى خالَةكانى تنةخس: ريَطاكة* 
 (خولةك 58) .دانيشتنةكاندارشتنةوةى ثالنى : قؤناغى دووةم .2

ة ئامادةكردنى ك هةلَدةستيَت بيَطروثكة هةر  ةكانطروثدروستكردنى : ريَطاكة* 
ى لةسةر ثيَى ئةو هةنطاوانةى كة راهيَنان بة دانيشتنيَكى راهيَنان ثالنيَك بؤ

و هاوكارى دةبيَت  بةشداربووان، راهيَنةرةكة لةطةلَ داكراوة لة رؤذانى رابردوو
 .يان ثيَشكةش دةكاتنى كارةكةوبؤ تةواو بوثيَويست 

بة  وانبةشداربو كة بة ثيَى ئةو بابةتانة دةبيَتةكان طروثدابةشكردنى 
 .يدةكةنرديا ئارةزووى خؤيان

 (خولةك 5) .دانيشتنةكة ثيَهيَنانى كؤتاى: قؤناغى سيَيةم ..

 .دانيشتنةكة بابةتى وبارةكردنةوةى خالَةكانىود: ريَطاكة* 
 -- ةكانى كارالثةرِ

بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

-- 

 
 ى سيَيةمدانيشتن: رؤذى نؤيةم

 ى راهيَناندانيشتنةكانئامادةكردنى  دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتاى 

  دانيشتنةكانى منايشكردن و مومارةسةكردنئامادةكردنى. 

 هةلَسةنطاندنةكة  منايشكردندالة كاتى كردنى ئةو ثيَوةرانةى كة دةستنيشان
  .دةكريَتئةو ثيَوةرانة ماى ةلةسةر بن

 خولةك 028 ثيَويست كاتى
 .و قةلَةم بؤرد و كاغةز  ثيَداويستيةكان
 دانيشتنةكانى راهيَناندةربارةى ئامادةكردنى  ثيَشةكييةك: قؤناغى يةكةم .0هةنطاوةكانى 



 (خولةك 5) جيَبةجيَكردن

 .دانيشتنةكة بابةتى رووى خالَةكانىخستنة: ريَطاكة* 
 (خولةك 08)  .ثيَوةرةكانى هةلَسةنطاندن: قؤناغى دووةم .2

لة اليةن  وةى ثيَوةرةكانى هةلَسةنطاندننيشاندان و رونكردنة: ريَطاكة* 
لة خؤ  كة هةنديَك ثيَوةرى بابةتيىراهيَنةرةوة بة ثيَى كارتى هةلَسةنطاندنةكة 

 .دةطريَت
 (خولةك 088) .دانيشتنةكانئامادةكردنى : قؤناغى سيَيةم ..

ك هةلَدةستيَت بة ئامادةكردنى يَطروثكان هةر ةطروثستكردنى درو: ريَطاكة* 
 .ئامادةكراوة داكةى ثيَشوودانيشتنةكة لة  دانيشتنةكان بة ثيَى ئةو ثالنةى

 رؤلَةكان و ثراكتيزةكردنىدابةشكردنى ناوةرِؤك و  يَك ثيَويستةطروثلةسةر هةر 
 .بؤ منايشكردنيانئامادة بكات  لةسةر ئامرازةكان

 .كاتةكان دابني دةطروثكة هةموو هاوكاريةكى ثيَويست بؤ راهيَنةرة
 (خولةك 5)  .دانيشتنةكةثيَهيَنانى كؤتاى : قؤناغى ضوارةم .1

 .دانيشتنةكة بابةتى ديارترين خالَةكانى ثيَداضوونةوة بة: ريَطاكة* 
 -- ةكانى كارالثةرِ

بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

  راهيَنةر وريا دةبيَت لةوةى كة دابةشكردنى رؤلَةكان بة شيَوةيةكى طوجناو
 .داطروثبيَت لة نيَوان ئةندامانى يةك 

 

 ى ضوارةمدانيشتن: رؤذى نؤيةم

 ى راهيَنانةكانشتنيجيَبةجيَكردن و هةلَسةنطاندنى دان دانيشتنةكةبابةتى 
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :ئةم ئاماجنة جيَبةجىَ بكةن دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتاى 

 سةر دنى خالَى بة هيَز و ئةو خاالَنةى كة ثيَويستة ثةرةى ثيَبدريَت لةكردةستنيشان
 .و هةلَويستةكان زانياريةكان، كارامةييةكان: دائاستة جياوازةكانى راهيَنان وهةمو

 خولةك 028 ثيَويست كاتى
بة كاريدةهيَنن بؤ جيبةجيكردنى  بةشداربووانانةى كة تكةرةسهةمو ئةو   ثيَداويستيةكان

 .كاندانيشتنة
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيكردن

كانى دانيشتنةو هةلَسةنطاندنى  نيشاندانثيَشةكيةك دةربارةى : ةميةكقؤناغى  .0
 (خةلَك 5)  .راهيَنان

 .دانيشتنةكة بابةتى رووى خالَةكانىخستنة: ريَطاكة* 



 (خولةك 008. )نيشاندان و هةلَسةنطاندنى دانيشتنيَكى راهيَنان: قؤناغى دووةم .2

ثيَشكةش ( ثالنةكة) بة ثيَى هيَلَكاريةكة دانيشتنى راهيَنانةكة يَكطروثهةر : ريَطاكة* 
لةطةلَ ريَطا دةبينن و  بةشداربووانرؤلَى  ش، بةشداربوةكانى ديكةدةكات

 .دةكةن كردنبةكارهاتوةكان كارليَك
 :دةبيَت ى خوارةوةبةم شيَوةية دا هةلَسةنطاندندانةكةلة كؤتاى نيشان

 .ةى كة دانيشتنةكة جيَبةجىَ كردووةطروثئةو ى بؤ يهةلَسةنطاندنى خؤ -
 .طةورة ىطروثهةلَسةنطاندنى  -
 .دةكريَت لة اليةن راهيَنةرانةوة ةى كةسةنطاندنهةلَئةو  -
 (خولةك 5)  .ثيَهيَنانى دانيشتنةكةكؤتاى : ةمسيَيقؤناغى . .

 .دانيشتنةكة بابةتى ديارترين خالَةكانى ثيَداضوونةوة بة: ريَطاكة* 
 -- ةكانى كارالثةرِ

بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

 َدةبيَت كة يانة سةنطاندن بة ثيَى كارتى ضاوديَريكردنيَكى بابةتضاوديَرى و هةل
 .لةخؤ دةطريَت ثيَوةرةكانى هةلَسةنطاندن

 

 ىيكؤتا ىدانيشتن: رؤذى نؤيةم

 ى كؤتايىدانيشتن: بكة تكاية ثيَداضونةوة بؤ رؤذى يةكةم

 

 بةرنامةى راهيَنان: رؤذى دةيةم

 بابةتةكانى رؤذى دةيةم كاتةكان
نةوةى رؤذى ثيَشوو، بةرنامةى رؤذ و وثيَداضو و،ورؤذى رابردهةلَسةنطاندنى : كردنةوةى رؤذانة 0388 -03.8

 ةوةختةنطاندنى ثيَشهةلَس
 

 بةردةوامى -كانى راهيَناندانيشتنةجيَبةجيَكردن و هةلَسةنطاندنى  00388 -0388
 ثشوو 003.8 -00388
 بةردةوامى -كانى راهيَناندانيشتنةجيَبةجيَكردن و هةلَسةنطاندنى  0.388 -003.8
 نانى نيوةرؤثشووى  01388 -0.388
هةلَسةنطاندنى خوىل  -نةوة و طفتوطؤى طشتىوثيَداضو: خوىل راهيَنانةكة ثيَهيَنانى ىيكؤتا 05388 -01388



 راهيَنانةكة
 

 كاندانيشتنةثالنى  :رؤذى دةيةم

 

 ى كردنةوةى رؤذانةدانيشتن: رؤذى دةيةم

 كةدانيشتنةكردنةوةى : تكاية ثيَداضونةوةى رؤذى دووةم بكة

 

 ى يةكةم و دووةمدانيشتن: رؤذى دةيةم

 ى ضوارةمدانيشتن: تكاية ثيَداضونةوة بؤ رؤذى نؤيةم بكة

 ى سيَيةمدانيشتنةكة: رؤذى دةيةم

 ى هيَنان بة خوىل راهيَنانةكةيكؤتا كةدانيشتنةى بابةت
ى ةكانئاماجن

 دانيشتنةكة
 :ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن دةتوانن بةشداربووان ,دادانيشتنةكةلة كؤتاى 

 و  تةكنيكةكاندةربارةى بةرنامة و بابةتةكان و شيَواز و  راى خؤيان بة ئازادى بلَيَن
 .خوىل راهيَنانةكة بة كؤمةلَ و كارة لؤجستيكيةكانىذيانى 

  نوسينى ثيَشنيارةكانيان بؤ ضاككردنى خوىل راهيَنانةكة لة سةر ئاستة جياوازةكانى كة
 .لةسةرةوة باسكراوة

  دانانةكةلة خوىل راهيَبةدةستهيَنانى برِوانامةى بةشداريكردن. 

 ى ثيَشكةشكردنىريَكةوتو  دةستنيشانكردنى ئةجنامةكان. 
 خولةك 18 ثيَويست كاتى

 .بةشداربووانةى كار بة ثيَى ذمارةى الثةرِ ضةند كؤثييةك لة  ثيَداويستييةكان
هةنطاوةكانى 
 جيَبةجيَكردن

 (خولةك 5) .ثيَشةكى: قؤناغى يةكةم .0

 .دانيشتنةكة بابةتى رووى خالَةكانىخستنة: ريَطاكة* 
 (خولةك 05) .هةلَسةنطاندنى خوىل راهيَنانةكة: قؤناغى دووةم .2

 .بة بىَ وتنى ناو ذمارة( ةى كارالثةرِ) ى ة كةسليستى تاك: ريَطاكة* 



 (خولةك 25) .كارى داهاتوو دانان بؤثالن: قؤناغى سيَيةم ..

 .كردنكار دانانى خشتةيةك بؤطفتوطؤ و : ريَطاكة* 
 (خولةك 08). نوى بةشداربوكانوانامةبرِ: قؤناغى ضوارةم .1

 .بةشداربوواندابةشكردنى برِوانامةى : ريَطاكة* 
 (خولةك 08).دوا كؤميَنت: قؤناغى ثيَنجةم .5

ن و وثيَش تةواو بو كةيندة بةشداربووانو داوا لة  طةرِيَنيبةسةر ميَزةكاندا دة: ريَطاكة* 
 .دةربرِن يَتيان هةببؤضونيَكو بريو را ئةطةر هةرى ثيَهيَنان يكؤتا

 .ليستى هةلَسةنطاندنى خوىل راهيَنانةكة -ةلَسةنطاندن بكةى هثاشكؤسةيرى   ةكانى كارالثةرِ
بريؤكة بؤ ضةند 
 !ئيَمة

  بةشداربووانلةسةر  بؤ دةكةين ووبارة دارشتنةوةى ودثالنى راهيَنانةكانى داهاتوو 
 .دابةش دةكةين

 

 ثاشكؤى هةلَسةنطاندن 

 هةلَسةنطاندنى رؤذانةى رِاهيَنانهةنديَك منوونة لة 

 خوىل راهينانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية بنةرةتيةكانى ذيان

 :راهيَنانى ذمارةرؤذى 

 :تكاية وةالَمى طوجناو هةلَبذيَرة .0

  ةزؤر    خراب نية  ةكةم     
    .ةكان هاتة دىنئاماجنى دانيشت 0
    .ةكانيئاستى زانيار 2
    .بةكارهاتوو بؤ راهينانةكةريَطاكانى  .
    .بةشداربووانثةيوةندى نيَوان   1
    .راهيَنةرانو  بةشداربووانثةيوةندى نيوان  5
    .ى بكةمتوانيم بةشدار 1
    (هتد..هؤلَ، ثشووةكان)  ى بةردةستئامادةكارية لؤجستيكيةكان 7
 

 ؟ بؤضى؟ضى بوونسةرجنى راكيَشاى لة هةر شتيَكى ديكة زياتر كة  كاروبارانةى /دانيشنت/ ئةو بابةت .2



 ؟ بؤضى؟ضى بوون بيَزارى كردىكة  كاروبارانةى /دانيشنت/ بابةتئةو  ..

 راهينانةكانى رؤذانى داهاتوو؟باشرتكردنى ثيَشنيارةكانت ضني بؤ  .1

 
 سةنطاندنى روخسارةكانهةلَ

 :دةنوسنيلةسةر فليث ضارت شتانة  ئةم ثيَشوةخت
 :لة خانةى طوجناو دابنىَ( )نيشانةى تكاية 

 
 
 

  
 

 

 ناوةرِؤك
 

   

 شيَواز و ريَطاكانى راهيَنان
 

   

 ذيانى بة كؤمةلَ
 

   

 
 كاروبارى لؤجستيكى

   

 

 ثيَشنيارةكانى باشرت كردن
 Hئامرازى 

  دابةش دةكةيندا طروثطةجنةكان بةسةر دوو. 

  بازنةيى لة دةورى كاغةزة طةورةكة دانيشن كة ثيتى ى ةككان دةكةين بةشيَوةيةطروثداوا لةH لةسةرى نوسراوة. 

 دةكةينةوة و دةست دةكةين بة ثرِ لةطةلَيان خانة جياوازةكان: 

 "؟ئةو كارانة ضني كة سةرجنى ئيَوةى راكيَشاوة" -

 "؟ئةو كارانة ضني كة سةرجنى ئيَوةى رانةكيَشاوة"ئينجا  -



 5 -0بلَيَن بة هةلَبذاردنى يةكيَك لةو ذمارانة  دانيشتنةكةراى خؤيان دةربارةى بة طشتى دةكةين كة  بةشداربووانثرسيار لة  ئينجا. 
 .هةر ذمارةيةك دادةنني و لة شويَنى طوجناو دةينوسنيتيَكرايى بؤ 

 طفتوطؤ لةطةلَ طةجنةكان دةكةين دةربارةى باشرتكردنى دانيشتنةكان. لة كؤتايدا. 

 
 
 
 
 

بوون كة ئةو بابةتانة ضى 
 لةم دانيشتنةدا؟  راكيَشا سةرجنتان

 
 
 

راتان ضؤن بوو , بة شيَوةيةكى طشتى
 ؟بةرامبةر دانيشتنةكة

 
0         2         .         1         5 

 
 
 
 
 

ئةو بابةتانة ضى بوون كة سةرجنتان 
 رانةكيَشا لةم دانيشتنةدا؟

 
بؤ جارى داهاتوو  دانيشتنةضؤن ئةم 
 كةين؟ باشرت ىلَ ب

 
 

 

 "رازي نيم" -"رازيم" ئامرازى 

 .دةنينَينر داور لةيةكودكة كةميَك كورسى  5هيَلَيَكي ستونى يان ئاسؤيي دةكيَشني بة بةكارهيَنانى * 

 :ى طةورة لةسةر كاغةزى طةورة دةنوسني و بة كورسيةكةوةى دةنوسيَننييَكبة فؤنتدةستةواذانة  ئةم* 

 هيض رازى نيم -

 رازى نيم -

 بىَ اليةمن -

 رازيم -

 زؤر رازيم -



, بةشداريكردن, انياريةكانز)بثيَوين ئةو دةستةواذانةى كة ثيَشرت ئامادةمان كردبوون دةربارةى ئةو بابةتانةى كة دةمانةويَت * 
دةخويَنينةوة و داوايان  بةشداربووانبؤ ( هتد... كانى بةكارهاتوو ئامرازةريَطاكان و , كاروبارى لؤجستيكى, ناو كؤمةلَةكة ثةيوةنديةكانى

 .لة راى خؤى دةكات دةربرينىلَ دةكةى هةر يةكةيان لة ثشت ئةو كورسيةوة بوةستىَ كة 

                     

 نة بؤ دةستةواذةكانومنو
 د بوووبةسو دانيشتنةكة. 

 شتيَكى نوىَ فيَر بووم. 

 م كة لة ذيانى رؤذانةمدا بةكاريدةهيَنموشتيَك فيَر بو. 

 سوكةوت بكةمضؤن لةطةلَ ئةو بارودؤخة هةلَم وبو فيَر. 

  طةرموطور و بةجؤش بوونضاالكيةكان زؤر. 

 بوون و ثراكتيكى زانياريةكان ئاسان. 
 

 ثيَشوةختة و ثاشوةختةليستى هةلَسةنطاندنى 

 ىل راهيَنانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية بنةرةتيةكانى ذيانخو                              

 2 (كؤتايى) ثاشوةختة ليستى هةلَسةنطاندنى             0( سةرةتا)ثيَشوةختة سةنطاندنى هةلَليستى 

 ثيَناسةى كارامةيى ذيان ضية؟ .1

 :ثيَويستة كةى دةست بة كاركردن دةربارةى كارامةيى ذيان بكةين .2

  .لة مندالَيةوة . أ

 .سالَى دةست ثيَدةكةين 02لة  . ب

 .سالَيةوة دةست ثيَدةكةين 05لة  . ت

 .سالَى 21تةمةنى دواى  . ث

 ضني؟ قؤناغةكانى طةشةثيَدانى كارامةيى ذيان .3

ةين و بة نى فيَربوون و جيَبةجيَكردنيان بدهاو كاريان لةسةر بكةين  كة ثيَويستة ةى ذياانيكردنى ئةو كارامةيدياري . أ
 .بةردةوامى بةكاريان بهيَنني



ئينجا ئةو كارامةييانة دةستنيشان دةكةين كة ثيَويستة , ةيندةدى ذيان و جيَبةجيَكردنى ييةكاننى كارامةيفيَربوو ىهان . ب
 .لةسةر بكةين و هاندانى بةكارهيَنانى بةردةوامى بؤ بكةين ىكار

ن بؤ دابني دةكةين و ثاشان ئينجا دةرفةتى مومارةسةكردنيا, ةيندةدى ذيان و جيَبةجيَكردنى ييةكاننى كارامةيفيَربوو ىهان . ت
 .ةينةدهانى بةكارهيَنانى بةردةوامى بؤ د

 .ونهيض يةكيَك لةوانةى باسكرا . ث

 ناونيشانانةى خوارةوة؟ 3بة ثيَى ئةو  ضؤن دةتوانني ئةو كارامةييانة ثؤليَن بكةين .4

 

 كارامةيية كؤمةالَيةتيةكان 
 

 كارامةييةكانى درككردن
 
 

 كارامةيية سؤزداريةكان

 .مفاوةزةكردنبةريَوةبردنى ناكؤكى و  .0

 .ئةرينى ىةوةتكردنو رة يةكالكةرةوةى رةفتار .2

 .دن بة شيَوةيةكى ضاالكثةيوةنديكر ..

 .طرذى و رةنجبةريَوةبردنى  .1

 .ى كيَشةكانكردنو ضارةسةر برِياردان .5

 .يَكتيم وةكوكاركردن  .1

 .وةبردنى هةستةكانبةريَ .7

 .و اليةنطريى دةستهيَنانى ثشتطريىبة .0

 .هاوسؤزى .0

 .بريكردنةوةى رةخنة طرانة .08

 .وةيةكى داهيَنةرانةبريكردنةوة بةشيَ .00

 .خؤنرخاندن .02
 

 :بةرزيان هةية خؤنرخاندنىكة  ئةو كةسانة بذميَرةتايبةمتةندى  ثيَنج .5

غةكانى كاركردن بؤ لة خانةى طوجناو دابنىَ بؤ وةالَمدانةوةى ئةو رستانةى خوارةوة كة ثةيوةسنت بة قؤنا (X)نيشانةى  .6
 :بنياتنانى خؤنرخاندنى بةرز

 ضةوتة راستة  
 :ريَزطرتنى قبولكردن و: زانيارى خود. 1

   .نةيى لةطةلَ كةسانى ديكة بةراوردى دةكةينوخودى خؤمان قبول دةكةين و بة ثيَوةرى منو . أ
 , ئةو خراثى بوونة ضية ئاكامى ,لةطةلَ خؤمان ئةو كاتانة شى دةكةينةوة كة خراثني . ب

 بةدوورهةستمان ضؤنة كاتيَك بة ضاويَكى نةريَنى خؤمان دةنرخيَنني و ضؤن خؤمان لةم حالَةتة 
  



 .دةطرين 
 بةكارهيَنانى دةستةواذةى جياتىكةين لة وازى ئةريَنى لةطةلَ خؤمان قسة دةهةردةم بة شيَ . ت

 .نةريَنى 
  

 كردنى كارامةيى نوىَو باشرتكاركردن بؤ وةرطرتن  . 2
   .كةسانى ديكةبؤ ثيَشكةشكردنى هاوكارى . أ           

 ليَ فيَربوون بة دةرفةتيَكىريَطا بةخؤمان بدةين ضةوتى بكةين تا وانةى ليَوةربطرين و . ب
 .بزانني 

  

 هةستكردن بة بةرثرسياريةتى. 3
 نابيَت , خؤمانكارىباوةرمان بةوة هةبيَت كة ئيَمة بةرثرسني لة كارةكان و ئةجنامةكانى  . أ

 .طلةيى خبةينة ئةستؤى كةسانى ديكة
  

 هةبيَت كة دةتوانني شتةكان بطؤرين و ثيَشنيارى ئةوة بكةين و دةستثيَشخةر باوةرمان بةوة . ب

 .بني 
  

 

 :ةيىرِووةبردنى توبةريَ .7

 .طوزارشت كردن ليَى بة هةر ريَطايةك كة دةيزانني . أ

 .ليَى ةةيى و طوزارة نةكردنرِوماناى قوتدانةوةى تو . ب

 .تيَدا بيَت ةيةكةى توندوتيذيشرِوئةطةر توخؤ ةيى ئةوانى ديكة قبول بكةين رِوتو وا دةخوازيَت . ت

 .وامان ىلَ دةكات ثةيوةندى باشرت دروست بكةين لةطةلَ ئةوانى ديكة . ث

 :ةيدا بذميَرةرِون بةسةر تووبوضوار سرتاتيذيةى زالَ .8

 :تيَدةثةريَتخةفةتباريدا بلَى كة مرؤظ لةكاتى  قؤناغانة 5ئةو  .9

 :بةريَوةبردنى كات بة شيَوةيةكى كاريطةربؤ ضوار خالَ بذميَرة كة يارمةتى طةجنان دةدات  .11

 :طرذى  .11

 .(دلَة كوتة) هةنديَك لة نيشانةكانى، ذانةسةر، تةنطةنةفةسى، خيَرا ليَدانى دلَ  . أ

 .نىوى و دةرويونى كيَشةى جةستةودةبيَتة هؤى دروست ب . ب

 .هيض ثةيوةندى بة بةرِيَوةبردنى كاتةوة نية . ت

 ب+ا . ث

 ضؤن بة ئةريَنى بري لةو بابةتة دةكةيةوةبلَىَ كة ةيةك يا زياتر نجا بة دةستةواذخبويَنةوة ئي حالَةتةكة .12



 .هةروةها شيَوةى وةستانيشت ,ى وتنةوةى تؤ باش نةبووبةالَم ريَطا, تؤ بة كاريَكى باش و دروست هةستاوى: يةكيَكيان ثيَت دةلَيَت
 :يتةوة و بة خؤت دةلَيَىكةكاتة بة ئةريَنى بري دة لةو
 :دنةوةى داهيَنةرانة تةسك دةكةنةوةة بريكرثيَنج هؤكار بذميَرة ك .13

 :لة خانةى طوجناو دابنىَ كة ثةيوةستة بة بريكردنةوةى رةخنةطر (X)نيشانةى بؤ وةالَمدانةوة   .14

 ضةوت راست 
   .دةطرين لة طفتوطؤيةك كة هيجى لةبارةوة نازانني وروخؤ د* 
   .لةيةكرت جيا بكةينةوة كانراستةقينة ن و بؤيةرةوبؤضو دةتوانني* 
   .ة ضارةسةريَكى طوجناو هةية بؤ هةموو كيَشةكانباوةرِمان ب* 
 

 :لة بريتية ثةيامةكانى راطةياندن، بؤرةخنةطرانة  تيَروانينى .15

 .مةكةى ناردووةثةيازانينى ئةو شويَنةى كة  . أ

 .كردنو كاريطةرى  انسةرنج راكيَش بؤى بةكارهيَنراو كانكردنى ريَطادةستنيشان . ب

 .يان ئةوانةى كة شاردراوةية ثةيامةكة بانطةشةى بؤ دةكاتكة  انةىو هةلويَست بةهائةو زانينى  . ت

 .ونهةموو ئةوانةى كة باسكرا . ث

 : دان بذميَرةياربرِ ىهةنطاوة سةرةكيةكان 6هةر  .16
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 :ثةيوةنديكردن .18

 .دةدات ثةيوةنديكردنيارمةتى كارى  وروذاندى ثرسيارى داخراو . أ

 .ونثيَشكةوتو كة لة رووى تةكنةلؤذيةوةهةلَدةبذيَرين  آلنةكارا بيَت ئةو كةنا ثةيوةنديكردنبؤ ئةوةى  . ب

 .بكات بةشداربووانتةنها ئاماجنى ئةوةية طوزارشت لة هةستى  كاريطةرى طةرِاوة . ت

ثةيوةنديكردنى زارةكى دةبيَتة هؤى سةركةوتنى كردارى زارةكى لةطةلَ  نا دنىهاوسةنطى و هارمؤنى ثةيوةنديكر . ث
 ..ثةيوةنديكردن

 :كاتىى زارةكى كاريطةر بيَت لةيكردندةكريَت ثةيوةند .19

 .ى بة زمانى بيانىتةكنيكبةكارهيَنانى وشةى  . أ

 .تويَذى ئامانجكة واقعى و طوجناو بيَت بؤ , بةرضاونةى وبةكارهيَنانى منو . ب

 .رشتنةوةى رستةى دريَذ كة كؤمةلَيَك هزر بطريَتة خؤىاد . ت

 ت+ب . ث

 :طويَكردن .21

 .نيشانةى طرينطيدان و ريَزة . أ

 .دنى نا زارةكى تيَدا بةكارديَتثةيوةنديكرتةنها كارامةيى  . ب

 .بة طشتاندن و اليةنطريى كةسى ئاكامدار نابيَت . ت

 .نولةوانةى كة باسكراهيض يةك  . ث

 (Empathy -ىهاوسؤز)و   (Sympathy -دارىسؤز)ثيَناسةى طوجناو بؤ ئةم وشانة بدؤزةرةوة . 21

  بة هةموو جياوازيةكانيةوة ى خةلَكذيانكردن لةطةلَ هةستةكان رةنطدانةوة يان 
 .نى ئةوانوى بؤضوبة ثيَ( شى يان ناخؤشىهةستى خؤ)

 هةستكردنى بةزةيى ثيَداهاتنةوة بةرامبةر كةسيَك كة بارودؤخى لة ئيَمة  
 .خراثرتة

 



 :دابنىَ ستانةى خوارةوة لة شويَنى طوجناوى ناو خشتةكةدار ذمارةى ئةم. 22

 يةكالكةرةوةرةفتارى  بةررةفتارى هيَرش وةرطرياورةفتارى 
 
 

  

 
 .حةزكردن بة تؤلَةسةندنةوة .0

 .بةرطريكردن و داواى ليَبوردن كردنى زؤرنانةوة و بيانو هيَ .2

 .سةيرى ناو ضاوى كةسى قسةكةر ناكات ..

 .طلةيى لة خؤ دةكات .1

 .ئةوانى ديكة كةمكردنةوةى ريَزطرتن لة .5

 .هةستكردن بة ئاسودةى لةطةلَ خو .1

 تةنيايى .7

 .تاوانبارىهةستكردن بة  .0

 .(زةرةر _قازانج )  لةسةر حسابى مافى كةسانى ديكةدةستطرتن بة هةنديَك مافةوة   .0

 هةلَضوون  .08

 .ى بةخؤى هةيةكة باوةرِ دةكةويَتوا دةر .00

 .ى طةراوةى راستطؤيانةكاريطةرثيَدانى  .02

 .قسة دةكات و دؤستانة جيددىبة تؤنيَكى كاتدا  هةمانلة  ..0

 .كاتؤ طوزارشت لة هةست و بريؤكةكانى دةراستةوخ .01

 (.قازانج -قازانج) تمافى ئةوانى ديكة بيَ بةبىَ ئةوةى دةستبةردارى ,ون بة مافةكانى خؤىثةيطري بو  .05

 .ةويَتنةطةيشنت بةوةى كة دةي  .01

 .ريَزطرتن لة خود و ئةوانى ديكةش  .07

 :نى ريَكى خبةزادة ىهةنطاوةكانى رةتكردنةوةى يةكالكةرةوة بةو شيَوةيةى كة بة طوجناو .23

 .وةسفى بارودؤخى ثيَشكةشكراو دةكةين . أ

 .و هزرةكامنان دةكةين دةربرين لة هةست, لةسةر بارودؤخةكة . ب

 . بؤضوونى خؤمان دةدةين يان دةربرين لة ثيَداويستيةكانى خؤمان دةكةين . ت

 . هؤكار و ئةجنامةكانى ئةريَنى ثيَشنيارةكةمان روندةكةينةوة . ث



 بة كارامةيى ى كة ثةيوةسنتلة خانةى طوجناو دابنىَ بؤ وةالَمدانةوى ئةم رستانة( X)نيشانةى  .24
 :بةريَوةبردنى ناكؤكى 

 ضةوت راست 
   .ثيَدةداتخؤى لة خؤيدا ناكؤكى خراث نية، لةبةر ئةوةى هةىل فيَربومنان  .0
  طوىَ دةخةيننسانيةكان دةدةين و بابةتةكة ثشتئيكاتيَك طرنطى بة ثةيوةنية  .2

 .قازانج بيَت -دةمانةويَت ئةجنامةكة قازانج
  

 , دةستبةردارى شتيَك دةمبثةيوةنديةكى باش بةدةستهيَنانى كاتيَك لة ثيَناو  ..

 .قازانج بيَت -ئةجنامةكة زةرةر دةمانةويَت
  

 ضارةسةرى ناوةندى بةكار دةهيَنني كاتيَك هةمو توانامان دةبةخشني .1

 .بؤ قازانج كردن لة ناكؤكيةكة 
  

 , دةدةين بةالَم بابةتى ناكؤكيةكة بة دةستديَننيكاتيَك ثةيوةنديةكة لة دةست .5

 .زةرةر كوتايى ديَت -ئةجنامةكة بة زةرةر
  

 

 :هؤكارى ناكؤكى بذميَرة سىَ. 25

 :بذميَرة و اليةنطريى دةستخستنى ثشتطريىثرؤسةى بةهةنطاوةكانى . 26

 :ثيَنج هؤكار بذميَرة كة دةبنة هؤى سةركةوتنى كردارى بة دةستهيَنانى ثالَثشتى .27

 :دابنىَ بة زجنرية قؤناغةكانى ثيَشكةوتنى تيم. 28

 .قؤناغى زريان . أ

 .تيمةكة ثيَهيَنانى ىيقؤناغى كؤتا . ب

 .وسةركةوتوناياب و قؤناغى ئةداى  . ت

 .قؤناغى ريَكخسنت . ث

 .قؤناغى دروستكردن . ج

 :حةوت لة رةطةزةكانى سةركةوتنى تيمةكة بذميَرة. 29
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 راهيَنان .1

 .بةشداربووانو ضارةسةرى ئامادةكراو دةدريَتة وةسف  . أ

 .بةشداربووانبؤ ثيَشكةوتنى دةبةستيَت ثشت بة توندوتؤلَى  . ب

 .دؤزينةوةى تواناكانى خؤىى تاك بؤ راهيَنانى خود لة ريَطاى كةسهاندانى  . ت

 .وةردةطرن ى ىلَسود بةشداربووانراهيَنةر  ئامادةبوونىبة  . ث

 :كة ثيَويستة ئةجناميان بدةى ضوار لةو كارانة بذميَرة .2

 ى راهيَنانةكةدانيشتندواى  داى راهيَنانةكةكاتى دانيشتنلة ى راهيَنانةكةدانيشتنثيَش 
 
 

  

 

 : ثالَثشت بؤ راهيَنان بذميَرة ىرةطةزى ذينطةدوو  .3

 :ىدماد . أ

 
 

 :مةعنةوى . ب

 :ةكانى راهيَنانئامرازو ريَطاكان و  شيَوازى ضاالككةر .4

 .دةبةستيَتراهيَنةر  سةربؤردة و تيَكؤشانيَكى زؤرى ثشت بة بةشداربوواننى وبؤ فيَربو شيَوازى ضاالككةر . أ

 .راهيَنانةكة ثرؤسةىبؤ  يارمةتيدةر ى(بيسنت و بينني)بريتني لة شيَوازى  نريَطاكانى راهيَنا . ب

  .هةلدةبذيَردريَتو كات  بةشداربووانتةنها لةسةر تواناى ريَطاكانى راهيَنان  . ت

 .ى راهيَنان هةذمار دةكريَتئامرازبة  ةكانطروثو كارى  هزرباراندن . ث

 :ئةمانةن, ئةوةى بريى ليَدةكةينةوة دانيشتنيَك هةلَبذاردنى ريَطاكانى راهيَنان بؤ لة كاتى .5

 .و بةردةستةى ثيوست تو كات و كةرةس دانيشتنةكةى ةكانئاماجن . أ

 .ذى بة ئةمانج وةرطرياوتايبةمتةنديةكانى تويَ . ب

 .ذمارةيان زؤر بيَت ثيَويستة . ت

 ب+ا . ث

 :بريي ليَدةكةيةوة دانيشتنيَكى راهيَنانكة لة كاتى ثالندانان بؤ  شةش شت بذميَرة .6



 :بذميَرة ةكانى فيَركارىئاماجن ىسىَ جؤرهةر  .7

 :دا دابةش دةكريَنبةشداربووانكة بةسةر  ثيَويستة لةو ضاثكراوانةدا هةبنبذميَرة كة  لةو تايبةمتةنديانة ضوار .8

 :دةكريَت ثةيرةو دانيشتنيَكى راهينانضوار لةو هةنطاوانة بذميَرة كة بؤ ئامادةكردنى ناوةرؤكى  .9

 :بةكارديَن بؤ ناوةرؤكى راهيَنانميَرة كة ةكان بذباشى زانياريى تايبةمتةنديةكانى سةرضاوةدوو لة  .11

 :ئةمانةى خوارةوة دياردةكةين, تويَذى ئامانجكردنى دةستنيشانلة كاتى  .11

 .و رةطةزةكانيان بةشداربووانذمارةى  . أ

 .تةمةن و ريَذةى دابةش بونيان . ب

 .شارةزاييان لة بابةتى راهيَنانةكة . ت

 .ئةو ئةركانة ضني كة دواى راهيَنانةكة ليَيان داوا دةكريَت . ث

 .وو ئةوانةى لةسةرةوة باسكرانهةم . ج

 :كة بؤ هةلَسةنطاندنى راهيَنان بةكار ديَن نة بذميَرةئامرازالةو ريَطا و  سىَ .12

 :لةطةلَ دةكريَتدةم  ئةو ريَطاية دابنىَ كة مامةلَةيةكى طوجناوى ى طوجناو لةبةرتتةبيعة .13

 قسةى البةال دةكاتةى كة ئةو . أ

 ديكة ناداتو بوار بة ئةوانى  كة زؤر قسة دةكاتةى ئةو . ب

 آليى بابةتةكان دةزانيَتوئةوةى ق . ت

 ناكؤكيكار . ث

 بيَدةنط . ج

 ئةوةى لة بابةتةكة دةردةضيَت . ح

 هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى خةسلَةت/ تةبيعةت
  هةولَبدة سةرجنى راكيَشى بؤ وتنى راى خؤى دةربارةى بابةتيَك كة دةيزانيَت. 

  بةلَكو ئةو , وةالَمةكةى بة بةلَىَ يان نةخيَرةدوركةوة لةو ثرسيارانةى كة
 .ثرسيارانةى ليَبكة كة ثيَويستى بةوةالَمى دريَذة

 دنى نا زارةكى بؤ منوونةيجيةتى ثةيوةنديكرثشت ببةستة بة سرتات :
ثرسيارةكةت بكة و ضاوةكانت لةسةر ئامادةبووان جبولَينةوة و بؤ ضةند 

 .ضركةيةك تيشك خبةرة سةر كةسى مةبةست

 و بةشداريكردنةكانى  هةولَ و ماندوبوونةكانىئاماذة بة , لة كاتى قسة كردنيدا
 . بدة



  ى بضووكدا طروثن لة ضونكو دةربرِي, ى بضووكدا ببةطروثثةنا بؤ طفتوطؤى ناو
 . ئاسانرتة

  دووركةوة لة رةخنة ليَطرتنى. 

 راستى  واى ثيشان بدة كة ريَز لة رايةكانى دةطريت، ئةو هزرانة بةرةو شويَنى
 .ئينجا بطةرِيَوة سةر بابةت و طفتوطؤى خؤتان. خؤى ئاراستة بكة

 َئةو بريؤكةى خستيتة روو زؤر طرنطة مافى خؤيةتى لة دانيشتنيَكى تايبةتدا " بلَى
قسةى لةسةر بكةين، يان بلَىَ ئةوة بريؤكةيةكى باشة بةالَم جارىَ با بطةرِيَينةوة 

 .سةر بابةتةكةى خؤمان

 ة تةركيز لةسةر ئاماجنةكانى دانيشتنةكةمان بكةينبلَىَ زؤر طرنط. 
   بة ئاسانى مامةلَةى لةطةلَ دةكريَت ةوةرةجننةفةس دريَذى و بة كةميَك سةبر و. 

  هةية كة بة شارةزايى و زانياريية بةنرخةكانى  ثيَداهةلَدانىثيَويستى بة ستايش و
 . بدريَت

 بة بىَ توورِة بوون كؤميَنتةكانى قبولَ بكة . 

 ى لةسةر كورتى و ريَزطرتنةوة داواى رابة , لةو كاتةى كة راى خؤت بؤ دةلَيَى
 .بابةتةكة بكة تا لة ريَزطرتن و قاييل بوونةكةت دلَنيا ببيَتةوة

  وشةى لةوانةية، رةنطة، بةكار بيَنة بؤ ئةوةى هةست نةكات كة تؤ راى خؤت
 .لةسةرى دةسةثيَنى

  تا هةلَويَستةكة وةك " نم" بةكار بيَنة لة جياتى" ئيَمة"وشةى
 .نطاربوونةوةيةكى ىلَ نةيةت لة نيَوانتانداةبةرِ

  دووركةوة لةوةى  بيشكيَنيتةوة يا بةريةك بكةون. 

 لةهؤلَةكةدا هاتووضوو بكة و لة نزيكى ئةو راوةستة. 

  لة قسةكردن راوةستة بؤ ئةوةى كة سةرجنى راكيَشى و ئينجا بةرداوام بة لةسةر
 .بابةتةكةى خؤت

 ثابةند بوون بة ريَساكانى كارى ثيَكةوة بة بري بيَنةوة. 

 داواى ليَبكة كاريَك بكات كة دوور بيَت لة ئةوانى ديكة. 

 بة راستةوخؤ سةيرى بكة. 

 لة قسةكردن بوةستة و ثرسيارى دةربارةى هؤيةكةى ليَبكة. 
   دووركةوة لة برينداركردن و هيَرشكردنة سةرى تا بةشداريكردنةكةى لة دةست

 .ةدةىن

  دةكةى بةشداربوواندووركةوة لةوةى سةيرى بكةى كاتيَك ثرسياريَك ئاراستةى. 



  هةر كاتيَك داواى قسةى كرد بوارى ثىَ مةدة و ئةطةر خؤبةخش بؤ راهيَنانتان
 . ويست ئةو هةلَنةبذيَرة بؤ منايش كردن

 دةربارةى دةيلَيَى طرنطة با  بة ريَزةوة قسةى ثيَى بربِة و ثيَى بلَىَ كة ئةوةى تؤ
 .ثرسيارة را و بؤضوونى بةشداربوةكانى ديكةش وةرطرين ئةو

   بوون دةكةى شةرمةزاردووركةوة لةوةى كة تؤ هةست بة شكانةوة يان. 

 باش طويَى بؤ بطرة. 

  لة قسةكانتدا  طالَتةجارىدووركةوة لةوةى بة هةمان شيَوة وةالَمى بدةيةوة يان
 .بةكار بهيَنى

  واقعى بةئارامى خؤت بثاريَزة و. 

  زانيارى واى ثيَبدة كة ئةو تيَكةلَكردنة لة هةلَويستةكان بكاتةوة، ئةطةر بةراستى
 .هةلَةت بةرامبةر كردووة داواى ليبوردنى ىلَ بكة

  ثيشانى بدة كة ئامادةى كيَشةكانى بؤ ضارةسةر بكةى بةالَم لة نيَوان خؤت و
 .خؤى

 

 
 

 ى هةلَسةنطاندنى خوىل راهيَنانليست    

 بنةرةتيةكانى ذيان خوىل راهيَنانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية

 ى هةلَسةنطاندنى خوىل راهيَنانليست

 :لة خانةى طوجناو دابنىَ (X)تكاية نيشانةى  .1

  ةزؤر خراب نية ةكةم  
    .ى من دابووثيَشبينيةكانخوىل راهيَنانةكة لة ئاستى  0
    .ى خوىل راهيَنانةكة هاتة دىةكانئاماجن 2
ةكانى خوىل ئةو بابةتانةى خرانة روو ثةيوةندى بة ئاماجن .

 .هةبوو راهيَنانةكةوة
   

    .بةهؤى ئةم خوىل راهيَنانةوة نذمارةى ناسياوةكامن زؤرتر بوو 1



    .نى راهيَنامن بة هؤى ئةم خوىل راهيَنانةوة زياتر بوويكارامة 5
ستة ويَهةلَ طةشةكردنىئةم خوىل راهيَنانة يارمةتى دام لة  1

 .ئةريَنيةكامن
   

    .نوطوجناو بو بةكارهاتوو لة راهيَنانداازةكانى ئامرريَطاكان و  7
    .باش بوو بةشداربووانةندى نيَوان ثةيو 0
    .ش بووبا راهيَنةرةكانةوةبة  بةشداربووانثةيوةندى  0

    .نخولةكة طوجناو بوو كاتىماوة و  08
زايى خؤمان لةطةلَ ةراهيَنانةكة ريَطاى ثيَدام كة شارخوىل  00

 .ينةوةبةشداربوةكانى ديكة بطؤرِ
   

م كة بةشدارى لة خوليَكى راهيَنانى راسثاردة بة هاوتةمةنةكامن دةلَيَ 02
 . هاوشيَوةدا بكةن

   

ك راهيَنةر لة ةخوىل راهيَنانةكة يارمةتيم دةدات لة كارةكةمدا و .0
 .دا سوود وةرطرميةكانى ذيانيبوارى كارامة

   

 

 ؟ بؤضى؟تؤى راكيَشا لةم خوىل راهيَنانةدا ئةو كارانة ضى بوون كة سةرجنى .2

 ؟ بؤضى؟م خوىل راهيَنانةداكرد لة كة تؤيان بيَزار نئةو كارانة ضى بوو .3

 ؟ئةو زانيارى و كارامةيي و هةلَويستانة ضى بوون كة تا ئيَستا ثيَويستت ثيَيةتى بؤ ثيَشخستنت .4

وباراانةى كارئةم  بة تايبةتى دةربارةى, هةلَسةنطاندنى تؤ بؤ ثالثشتية لؤجيستيةكانى ئةم خوىل راهيَنانة ضيية .5
                                                                                                                                                                                                                                         ؟خوارةوة

 باشة ناوةند الواز  
    فيَنككةرةوة /طؤركىَ واةه 0
    رووناكى 2
    ئارامى .
    دانيشنتى ريَطا 1
    كورسيةكان 5
    هؤلَةكة قةبارةى 1
    ةكانوذمارةى ثشو 7
    ةكانوثشو ىماوة 0



    يةتى خواردنةكاناجؤر و ضةند 0
    (بؤ ئةوانةى كة دةيانطريَتةوة) داخولةكة كاتىانةوة لة شويَنى حةو 08
 .داهاتوو راهيَنان بؤ خولةكانىباشرتكردنى كةى بؤ ض راسثاردةيةك ثيَشنيار دة .6
 



كانیژیانوتیهڕهبنهییهكارامهالوانبۆریرێبه

بهکارخستن

 

 

ناسیندەچهمکیکارامهییهکانیژیان :یهکهىیهکهم

 

  

ناوەڕۆکیئهمڕێبهرە

 پێشەکی 

 ناسیندەچەمکی کارامەییەکانی ژیان : یەکەی یەکەم

 کارامەییە سۆزدارییەکان: یەکەی دووەم

 (المهارات االدراكیة)درککردن کارامەییەکانی : یەکەی سێیەم

 یەکانیکارامەییە کۆمەاڵیەت: یەکەی چوارەم

 کەیندە جێبەجێکارامەییەکانی ژیان  یبەرنامەکان: یەکەی پێنجەم

 ڕاهێنانی ڕاهێنەران دەربارەی کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان بۆ الوان پرۆگرامى: پاشکۆ

 

 

 



:کییرێتیمیزانکۆیئهم

كردنئاماده

 .فتاری تەندروستی و ڕه  رده روه پە  ر لە إبراهیم، ماستەرنا حداد  -

:هاوكارانلهئامادەكردن

 فتاری تەندروستی و ڕه  رده روه پە  ر لە هالە علویە، ماستە. 

 و سیاسەتی تەندروستی کارگێرى  ر لە لیا قرح، ماستە. 

  دکتۆری ددان و شارەزا لە ڕاهێنان و پەرەپێدانی الوان ،زۆدانی. 

:کارامهییهکانیبهکارخستن

شارەزا لە ڕێکخراوی  –کارکردن لە الیەن غسان الصفار  جیهانىیە پەیوەستەکان بە یهەموو چاالک -

هەروەها بەشداری کردووە لە چاوخشاندنەوە بە تەواوی ئەم  کاری نێودەوڵەتی ئامادەکراوە،

 .ڕێبەرە

 :داچوونهوەێپ

فەرمانگەی پشتیوانی تەندروستی و تەندروستی  –ماستەر لە تەندروستی گشتی میادە کنج، -

 .ریکی لە بەیروتێزانکۆی ئەم -کۆلیژی زانستە تەندروستیەکان –کۆمەڵگایی 

:UNFPAداچوونهوەلهالیهنێپ

سهی نمر، ماستەر لە توێژینەوە نێو دەوڵەتیەکان و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی  -

UNFPA  لە بەغدا. 

 UNFPAنور الرشید، ماستەر لە پەرەپێدانی نێو دەوڵەتی و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی  -

 .انملە عەم

بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە  حسین هەناری، ماستەر لە کۆمەڵناسی و سیاسەتە کۆمەاڵیەتیەکان، -

 .لە هەولێر  UNFPAئۆفیسی 

 .لە بواری کار و ڕاهێنانی پیشەییشارەزای نیشتمانی  زاهد حسن، ماستەر لە ئەندازیاری، -

 

 

 

 

 



مهبهستمانلهکارامهییهکانیژیانچیه؟

توانای ڕەفتاركردن بەشێوەیەكی خۆگونجێنی ئەرێنی، كە بەهۆیەوە "کارامەییەکانی ژیان بریتین لە 

" تاكەكان بتوانن كاریگەرانە مامەڵە لەگەڵ پێداویستی و ڕووبەڕووبوونەوەكانی ژیانی ڕۆژانەیاندا بكەن
1
 

(.3991ڕێكخراوی تەندروستیی جیهانی، )

بە کارامەییەکانی ژیان كۆمەڵێك كارامەیی سۆزداریی و كۆمەاڵیەتی و درک پێکردنن كە  بەم جۆرە،

، دیراسەتکراو ىبڕیاردانئەنجامدانى بۆ هاوکارى الوان دەکەن هاوكاری كەسان بەتایبەتی گشتى 

دەستپێکردنی پەیوەندیی كۆمەاڵیەتیی كارا،  اهێنەرانە،چارەسەری گرفتەكان، بیركردنەوەی ڕەخنەگر و د

دامەزراندنی پەیوەندیی كۆمەاڵیەتیی دروست، بەڕێوەبردنی ژیانیان و بەرەنگاربوونەوەی ئاستەنگەكانیان 

 .بەشێوازێكی تەندروست و بەرهەمهێن

دواندنی خۆمان  :وەکو کارامەییەکانی ژیان لەبوارە جۆراوجۆرەكانی ژیانی تایبەتدا بەكاردێن،

 لەگەڵ خێزان و هاوەڵ و هاوڕێ و گەورەكان .بەشێوازێكی ئەرێنی و بڕیاردان و كات بەڕێوەبردن

هەروەها بۆ  .نیشاندانی هاوسۆزی یان ڕەتكردنەوەی ئەرێنی، قوتابخانە و شوێنی كار: وەکو, بەکاردێن

بەمەبەستی گۆڕینی بەکار دێن  كۆمەڵگە بە هەموو دامودامەزراوە جۆراوجۆرە فەرمی و تایبەتەكانیەوە

پشتگیری  :یش بەکار دێن وەولە ستراتیژەکان و سیاسەتەکان ژینگەی دەوروبەری ماددی و كۆمەاڵیەتی،

 .پەیداکردن و دابینكردنی هاوڕایی

میتۆدێكن بۆ گۆڕینی یان پەرەپێدانی ڕەفتارەکان، "هەروەها کارامەییەکانی ژیان پێناسە دەكرێن بەوەی 

"دا دروست بكەن(زانیاری و هەڵوێست و كارامەیی)شێوەیەك داڕێژراون کە هاوسەنگی لەنێوان كە بە 
2

 .

ناكرێ چاوەڕوانی گۆڕان  کە ئەم پێناسەیە لەسەر بنەمای توێژینەوە پەرەی پێدراوە و ئاماژە بەوە دەكات

و هەڵسوكەوت و بكەین لە ڕەفتاری مەترسیدار، بەبێ ئاماژەكردن بۆ ئەو توانایانەی لەسەر زانیاری 

لە ناوەڕۆكدا، کارامەییەکانی ژیان ئەو كارامەییانەن كە پشتیوانی لە تەندروستیی . كارامەییەكان بنیاتنراون

باش دەکەن بە مانا گشتیەكەی لەگەڵ كارامەیی بیركردنەوەی الوان لە پرۆسەی بەرەنگاربوونەوەیان بۆ 

بگرە باڵ دەكێشنە سەر  ,دەی تەندروستی نینکارامەییەکانی ژیان تەنیا پەروەر. رووداوەكانی ژیان

                                                           
1
Skills for Health-Skills-Based Health Education including Life Skills: an important component of a child-friendly/health-promoting 

school, WHO, UNICEF, UNESCO, UNFPA, WB, PCD, EDC, EI.  
2
UNICEF, Escape Peers, Module 7Life Skills. 



پەروەردەی ژینگەیی و ڕێنمایكردن لە خەرجكردندا و، كولتووری تاکە کەس و پەروەردەکردنی سەبارەت 

 .بە ئاشتی و پەرەپێدان و مەشقی ئاڕاستەكراوی بەرهەمهێنان و بابەتی تریش

ڕۆژانەدا بەرپا دەكەن، کە توانایەكن گۆڕانکاری لە ژیانی "هەروەها کارامەییەکانی ژیان 

بەدەستدەهێنرێن لەڕێگەی پرسیاركردن و گرینگیپێدان و زانینی زانیاری نوێ، پیادەکردن و 

"دووبارەكردنەوەی پیادەکردن و سەركەوتن لە پیادەکردن و پشتیوانیکردنی
3

 . 

ارامەییەکانی لێنكردنی ڕێكخراوی تەندروستیی جیهانی بۆ کپۆلەم ڕێبەرەدا پشت دەبەستین بەپێناسە و 

لە دامەزراوە پەروەردەیی و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و  نژیان كە سەرچاوەكەی ژمارەیەكی باش

 .دا بەشدار بوونو فۆرمۆڵە کردنی لە پێشخستنو ڕێكخراوەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان 

1/1چوارچێوەی

!پێناسهىدیکه

 : کارامەییەکانی ژیان الوان ساز دةكات بؤ

 كاردانةوةیان بؤ رووداوة طرنطةكاني  زانین و

 .ذیان

  ڕەفتارکردنی کارا لە نێو جیهانێکی هەمیشە لە

 .گۆڕاندا

 خؤیان و ذیانیان بةِریَوةبةرن و بةرهةمهیَن بن. 

 بةشداري بكةن لة ژیانی كؤمةلَطةدا. 

  کارامەییەکانی ژیان پۆزەتیڤانە مۆرکی خۆی

 .لەسەر چۆنیەتی بژێوی مرۆڤەکان بەجێ دێڵێ



 یه؟یكاركردنلهسهرکارامهییهکانیژیانچمهبهستمانله

پشتیوانییمیتۆدیپهرەپێدانیئهرێنییالوان .1

، دەڕوانێتە "پەرەپێدانی ئەرێنیی الوان" ئاڕاستەی نوێی پرۆگرامەكانی پەرەپێدانی الوان كە ناسراوە بە

زۆر جار . الوان وەك كەرەستە و سەرچاوەی وزە، نەك سەرچاوەی گرفت كە پێویستی بەچارەسەر هەبێت

                                                           
3
4-H Volunteer Leaders’ Series, Life Skills Through 4-H, Darlene Z. Baker, Ph.D. Assistant Director 4-H Youth Development, 

University of Arkansas, Division of Agriculture.  



تێروانین بۆ الوان بەو شێوەیە بووە كە ئەوان سەرچاوەی گرفت و ناڕێكین و پێویستە سنوور بۆ 

امڕازێك بۆ زاڵكردنی سیستمی كۆمەاڵیەتی و وەك ئ وەردانێدەست بۆیە ,ڕەفتارەكانیان دانرێت

جاری واش هەیە وەك . جێخستەکردنی چەند بەهایەکی سیاسی و كۆمەاڵیەتی دیاریکراو دێتە بەكارهێنان

ئابووریی كۆمەڵگە، یان وەك كۆمەڵێك پێداویستی لێیان دەڕوانرێت،  -قوربانیی بارودۆخی كۆمەاڵیەتی

بۆیە پرۆگرامەكانی . لیستێكی دوور و درێژی گرفت دادەنێنپاشان كۆمەڵێك پرۆگرام و چارەسەر بۆ 

وەردان كە لەسەر ئەم میتۆدە دانراوە وەك میتۆدە كۆنەكە نییە كە جەختی لەسەر خۆپارێزی لە ێدەست

، بگرە ئەم پرۆگرامە ئامانجی ئەوەیە هەلی وا بۆ الوان بڕەخسێنێت ەمەترسیەکان و چارسەركردنی کێشەکان

نن پەرە بەكارامەیی و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و بەشداریكردنی خێزانی و كۆمەڵگەییان كە بەهۆیانەوە بتوا

هەروەها دەكرێ دەستكاری و گونجاندن لەسەر ئەم ستراتیژیەتە بكرێت بۆ ئەوەی لەگەڵ كۆمەڵگە . بدەن

 .4جۆراوجۆرەكاندا بگونجێت

فاكتەرێكی بنەڕەتیە و هەندێك جار هەروەها ئەو میتۆدەی پشتی پێدەبەستین بۆ كاركردن لەگەڵ الوان 

وەردانەکان، بۆیە گرینگە تێڕوانینمان بۆ الوان وەك ئەوەی سەرچاوە بن یان ێیەكالكەرەوەیە بۆ كارایی دەست

 .بنەما بن كە پێویستە بۆ بەرژەوەندی خۆیان و كۆمەڵگەكەیان بەكار بخرێن/ كۆمەڵێك توانا 

لە كۆمەڵگەی  کە و لەسەر بنەمای چەندین توێژینەوە 5ەلەم بارەیەوە پەیمانگەی زانستی بۆ توێژینەو

وە دەستی  3999لەنێوانیشیاندا كۆمەڵگەی كەمینە و هەژارەكان، لەساڵی  ،ریكا ئەنجامدراونێئەم

ئەم توێژینەوانە . توانای پێداویستیەكانی منداڵ و الوانیان دەستنیشان كرد/ بنەما 04بەتوێژینەوەیەك كرد و 

ئەم بنەمایانە كاریگەریی بەهێز و ئەرێنییان لەسەر منداڵ و الواندا هەیە،  ەوە کەواكەنجەخت لەسەر ئەوە دە

چونكە لەالیەكەوە لە گرفتەكانی ڕەفتار دووریان دەخاتەوە و لەالیەكی دیكەشەوە پەرە بەهەڵوێست و 

نداڵ و الوان هەروەها تێبینی كراوە رادەی تێوەگالن لە ڕەفتاری مەترسیداری م. ڕەفتاری ئەرێنیان دەدات

بەڕادەی بەرزبوونەوەی ژمارەی پاڵپشت و كارامەییەكانەوە بەندە بە جیاوازی ئەو زەمینە کۆمەاڵیەتی و 

ەوە هاتوونیئابوری و کەلتوریانەی کە لێ
6
. 

بۆ دوو جۆری بنەما پۆلێن كراون، ناوەكی و دەرەكی کارامەییەکانی ژیانن بنەما كە زۆربەیان  چلهەر 

 :وەبەم شێوازەی خوارە

                                                           
4
Roth, J., Brooks-Gunn, J., Murray, L., & Foster, W. (1998). Promoting healthy adolescents: synthesis of youth development 

program evaluations. Journal of Research on Adolescence, 8(4), 423-459. 
5
http://www.search-institute.org/assets/ accessed August 2010. 

6
 Kegler, M.C., Young, K.H., Marshall, L., Bui, D., and Rodine,S. (2005). Positive youth development linked with prevention in a 

Vietnamese American community: successes, challenges, and lessons learned. Journal of Adolescent Health, 37, S69-S79. 

http://www.search-institute.org/assets/


 :بنەما ناوەكی و دەرەكییەكانی كارامەییەكانی ژیان پێشان دەدا :(3)خشتەی ژمارە 

بنهمایناوەكیبنهمایدەرەكی

 خێزانی، بە یەکتر  پشتیوانیی :پشتیوانی

ئەرێنیی خێزانی، پەیوەندی لەگەڵ  گەیاندنی 

گەورەكان، گرنگیدانی خەڵكی گەڕەك، 

فێربوون و چاودێری،  دەرهەقژینگەیەكی 

بەشداریكردنی كەسوكار لە چاودێری و 

 .پەروەردەدا

 كۆمەڵگەیەكی لۆكاڵ كە الوان  :سازیتوانا

دەنرخێنێت، كۆمەڵگەیەكی لۆكاڵ كە وەك بەرز 

ەڕوانێت، چۆنیەتیی لە الوان دچاوە رسە

هاوكاریكردنی كەسانی دیكە، هەستكردن 

 .بەدڵنیایی دروست دەكەن

 یاسا خێزانیەكان،  :انسنووروپێشبینیهك

رێكخستنی ئەرێنی منداڵ و الوان لە 

، دادامەزراوەكانی چاودێری و پەروەردە

 بەرەو ۆمەڵگە لە هاندانبەرپرسیارێتی ك

، پێشبینی ئەرێنی لە پەسەندڕەفتاری ئەرێنی و 

وەك پێشرەو سەیر منداڵ و الوان، گەورەكان 

 .، كاریگەریی ئەرێنی هاوەاڵنبکرێن

 چاالكی  :بنیاتنهریكاتبهكارهێنانی

 جۆراوجۆر، کۆمەڵگەییداهێنەرانە، پرۆگرامی 

 .كات بەسەر بردن لە ماڵەوە بەرنامەی ئایینی،

 چوونە بەر خوێندن،  :نکردپابهندبوونبهفێر

 ئارەزووی وەدەستهێنان لە قوتابخانەدا،

ئەنجامدانی ئەركەكانی قوتابخانە، خوێندنەوە لە 

قوتابخانەدا بۆ  وانەکانی دەرەوەی چوارچێوەی

 .وەرگرتن چێژ

 گرنگیدان بەكەسانی دیكە،  :بههایئهرێنی

یەكسانی و دادپەروەری كۆمەاڵیەتی، 

بەرپرسیارێتی، ، ڕاستگۆیی ڕاستڕەوی،

 و یسێكسچاالکی خۆكۆنترۆڵكردن لە بەرامبەر 

 .ئەلكهول و ماددە هۆشبەرەكاندا بەکاربردنی

 پالندانان و  :كارامهییهكۆمهاڵیهتیهكان

یاردان و هاوڕێ گرتن، هاوسۆزی، بڕ

بە جیاوازیەکانیانەوە  قبووڵكردنی كەسانی دیكە

و مامەڵەكردنی ئەرێنی لەگەڵیان، رەتكردنەوەی 

 .ئەرێنی و بەڕێوەبردنی ملمالنێكان

 هێزی كەسێتی، خۆبەرز :شوناسیئهرێنی 

، گەشبینی بۆ ەاندن، ژیانی الوان ئامانجدارنرخ

 .کەسیی دواڕۆژی تاکە
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یكردنیگۆڕینیڕەفتاروگرتنهبهریڕەفتاریئهرێنیپشتیوان.٢

توێژینەوەكان ئاماژە دەكەن بەوەی كاركردن لەسەر گۆڕینی ڕەفتار بەجەختكردن لەسەر كەسەكە و 

لێرەوە گرنگیی ئەو پرۆگرامانە . بەتایبەت لەسەر گۆڕینی زانیاریەكانی، كاریگەریی كەمی دەبێت

كەسایەتیی تاك كراون لە بوارە  لەسەر كاریگەری دەردەكەوێت كە ئاڕاستەی چەندین ئاستی

 .لەسەر بنەمای کارامەییەکانی ژیان دامەزراونکە  داجۆراوجۆرەكانی ژیان

ڕەفتاری تاك لە : روونی دەكاتەوە( پەیوەندیی مرۆڤ بەژینگەی خۆیەوە)نموونەی ئیكۆلۆژی 

، هەروەها بەچەندین فاكتەر كاریگەر دەبێت وەكو دیاریکراودا ڕوودەداتماددی و كۆمەاڵیەتی  ەکیژینگەی

لە هەموو ئەم فاكتەرانە پشتیوانی . و سیاسەتی گشتی کۆمەڵگەییكەسیی، كۆمەاڵیەتی، دامەزراوەیی، 

و لە چوارچێوەیەکدا دەیان هێڵنەوە بەچاو پۆشین لەوەی ئاخۆ ئەم ڕەفتارانە دروستن یان دەكەن  ەکانڕەفتار

بۆ گەیشتن دێتە پێشەوە  لەسەر هەر پێنج ئاست بۆ وەدیهێنانی گۆڕانکاری ركردنرەوە گرنگی كاێل .ناڕێکن

لە گۆڕینی هەر ڕەفتارێك و دابینکردنی هەلومەرجی بەردوامبوونی ئەو ڕەفتارە  خوازراو بە ئەنجامی

 .دیاریکراوە

 

نی تیادا پەیدا و لێزاكارامەیی بڕیاردان بێت پیادەی دەتوانێت ( یان كوڕ بێ كچ)بۆ نموونە، چۆن الوێك 

تیایدا الوان  بێ کە، یان لەكۆمەڵگەیەكدا مافی بڕیاردانی هەبێتکە لە خێزانێكدا ژیاوە تەنیا باوك  بکات

 دامەزراندنیبۆ  بگیرێتی لەالوان ەڕێگ بێ کەلەبڕیاردان، یاخود لەواڵتێكدا  هەبێكەمترین بەشداریان 

بۆچوونەكانی خۆیان دەربڕن و بەشداری بڕیاردان  بوار نەدرێ کەوا، یاخود ەوەكۆمەڵەی تایبەت بەخۆیان

 . و یاسادانانەت داڕشتن سیاسلەسەر ئاستی بن لەسەر ئاستی نیشتمانی و 

 :پێنج ئاستەكەش بەپێی نموونەی ئیكۆلۆژی ئەمانەن

 : هەر پێنج ئاستى پەیوەندى مرۆڤ بە ژینگەکەیەوە پیشان دەدات(: ١)هێلکارى ژمارە 

                       

 ئاستی سیاسەتە گشتیەکان

 ئاستی کۆمەڵگەیی

 ئاستی دامەزراوەیی

 ئاستی کۆمەاڵیەتی

 ئاستی کەسیی



، وەك زانیاری، بیروباوەڕکە تایبەتمەندیەکانی تاک دەگرێتەوە  كەسیەكان فاکتهرە:ئاستیكهسیی . أ

، (ژیان و كارامەییەكانی هەست و بزاوتن ییەکانیكارامە) كانەو كارامەیی و بەهاهەڵوێست 

 .خودییەکانیش لە خۆ دەگرێ یەو كاریگەرخود هەروەها چەمكی 

مامەڵە و  بریتیە لەگروپە بنەڕەتی و تۆڕە كۆمەاڵیەتیە فەرمی و نافەرمیەكان و :ئاستیكۆمهاڵیهتی . ب

خێزان، انەش لەوو سیستمی پشتیوانی كۆمەاڵیەتی خو و داب و نەریت و عورفە کۆمەاڵیەتیەکان 

هەروەها . ئەمانە رۆڵی كاریگەریان لەسەر ڕەفتارەكانی تاكدا هەیە. و هاوكارانهاوەاڵن ، یانهاوڕێ

كۆمەاڵیەتی بنەڕەتی  سەرچاوەیهەروەها ، شوناسی كۆمەاڵیەتی پێك دەهێنن یبەشێكی گرینگ

 کان کەەكۆمەاڵیەتی ەرۆڵمەعریفە و و زانیاری و  دارییپێشكەش دەكەن وەك پشتیوانی سۆز

كاریگەری ئەم . هاوكاری تاك دەكات بۆ ئەوەی رۆڵ و بەرپرسیارێتیەكانی خۆی جێبەجێ بكات

لێرەوە گرینگی . لەو کەسانەی کەوا ئەندامن تیایدادەبێتەوە بۆ ئاستی دوورتر  درێژتۆڕە كۆمەاڵیەتیە 

ن لەخۆ دەگرن انەی کەوا ئەنداماگرووپ ئەوسیستم و پێوەرە كۆمەاڵیەتییەكان یان ڕانکاری لە گۆ

 .لەڕەفتاردا ئەنجام بدەین کاریویستمان گۆڕانئەگەر دەردەكەوێت 

 و یاسایانەی كە دامەزراوە و ئەو بڕیار چاالكییەكان و مەبەستمان لە:ئاستیدامهزراوەیی . ت

وەك  ئەوانەی تاک تیایدا ئەندامە یان سەردانیان دەکات بە بەردەوامی ،ڕێكخراوەكان كاری پێدەكەن

ئێمە نیوەی یان سێ چارەكی كاتەكانمان لەو جێگایانەدا بەسەر دەبەین، . شوێنی كار یان قوتابخانە

. و ژینگەی كاریش و پەیمانگا و زانكۆ دەگاتە ئاستی قوتابخانە هەر لەباخچەی ساوایانەوە بگرە تا

وە ەی تایبەتیلەدابینكردنی ئاسایش و پشتیوانی ڕەفتارهەیە رۆڵی گرنگیان  انەئەم دامەزراو

رەوە گرینگی ێل. سەرچاوەیەكن بۆ پێوەرو بەهای كۆمەاڵیەتی و كەناڵێكیشە بۆ گواستنەوەیان

ئەو ڕێسا و یاسایانە و  دێتە پێشەوە،هەروەها گۆڕینی پەیكەری دامەزراوەكان و كاركردن

و  سەرپەرشتیکردنچۆنیەتی و چەندێتی بەڕێوەبردن و )یانەی کە پێی بەڕێوە دەچن تایبەتمەند

هەروەها سیاسەتی كاركردنیان بۆ خزمەتكردنی ئامانج و ڕەفتاری خوازراو و  .(پاڵنەرەكان

دامەزراوەییكردنی ئەم پرۆگرامانە بەمەبەستی بەردەوامبوونیان و تێكهەڵكێش  كاركردن بۆ بە

 .كردنیان لەگەڵ كولتوورو پەیكەری دامەزراوەكان

ئەندامن تیایدا وەك  تاكەكان انە دەگرێتەوە کەوا كۆمەاڵیەتی ەتۆڕ ئەو ئەم ئاستە:کۆمهڵگهییئاستی . ث

پێشتر باسكراوە و پەیوەندییەكانی نێوان دامەزراوە و ڕێكخراو و تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان لە  لە

لەئاستی تاك کە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان كاریگەری ئەوتۆیان هەیە . سنوورێکی دیاریکراودا

 .ودانگ و سیستمانەی کەوا کار دەکەنە سەر کۆمەڵگا بە گشتیتێدەپەڕێ بۆ کارکردنە سەر ئەو پێ



كۆمەڵگە لەگەڵ ئاستی کانی و ڕێكخراوە و تۆڕ هەروەها پەیوەندییەكانی نێوان دامەزراوە

گەیی كاریگەری لەسەر هوشیاریی كۆمەڵ دامەزراندنی هاوپەیمانیەتیان هەماهەنگی نێوانیان و

بیکەن بۆ کارکردنە سەر دەتوانن  فشارانەی کەوائەو  سەرەڕایسەبارەت بەپرسێكی تایبەت  دادەنێ

 هەیە روەها رۆڵی كاریگەریانداڕشتنی سیاسەتەکان و خەرجکردنی سەرچاوەکان، هە

گردکردنەوەی لەدەستنیشانكردنی گرفت و پێداویستیەكانی كۆمەڵگە و رێگاكانی چارەسەركردن و 

 کۆمەڵگەییەئەم پێكهاتە . ویستیانەبۆ پڕکردنەوەی ئەم پێپێویستی ماددی و مرۆیی  سەرچاوەی

پرۆگرامێكی تایبەت  بێت لە بەردەم بێت وە یاخود بەربەست دەسەاڵتی هەیە و دەتوانێ پشتیوان

 زیان بە شەلەوانەو سەرچاوەدەگرن  لێیەوە سیاسیانەی کە ئەنجامە ئابووری و  ئەو لەسەر بنەمای

 .بەرژەوەندیەكانی بگەیەنێت

و نێودەوڵەتیەکان  لۆكاڵی و هەرێمی و نیشتمانیەكان و سیاسەتە یاسا:هکانگشتیهئاستیسیاسهت . ج

و ئامانجە  ڕەفتارزیاتر بۆ بۆ گۆڕینیان بکرێت تا پشتیوانی  دەگرێتەوە، ئەمانە دەبێ کار

 .کۆبکرێنەوەزراوەكان اخو

 ٢/١چوارچێوەی ژمارە 
 

 هەندێ چەمکی گرنگ
 راستی و  :مەعریفەت - زانین

ێکی زانیاریەكانی پەیوەندیدار بەبابەت
پەیوەندیان  کە دیكە وانیئەدیاریکراو و 

 . كانەوە هەیەەبەكارامەیی
 ئەنجامدانی بریتین لە توانای  :كانەكارامەیی

دوو . وردی و بەدروستی هەر كارێك بە
 :جۆر كارامەیی هەیە

o ی بە پێویست کە :بزاوتن - كارامەییی هەست
ئەو  ئەندامەكانی جەستە و بەکارهێنانی

دەتوانین كۆنترۆڵیان  انە دەکات کەواماسوڵك
 .بكەین وەك دەست و قاچ

o توانای كۆمەڵێك: ەکانی ژیانكارامەیی 
کە  نو كۆمەاڵیەتیداری و درککردن سۆز

بۆ بەڕێوەبردنی هاریكاری خەڵكی دەكات 
ئەو بەربەستانە بەرەنگاری و  ژیانیان
یەكی دروست بەشێوە کە دێنە ڕێیان ببنەوە

 .و بەرهەمهێن
 ۆکە و کاروبارانەی کە ئەو بیر :بیروباوەڕ

دەكرێ بەبۆچوونی كەسێك راست بێت 



لەمانەش  .وابێتمەرجیش نیە  بەاڵم
دەربارەی  هەندێ کەسپێشبینی 

، ێتدردەگۆڕ بیروباوەڕ ئاسان. مەسەلەیەك
 و گرنگی بەاڵم لەسەر هێزی بیروباوەڕەكە

پەیوەندی لەگەڵ بیرو  و الی ئەو كەسە
 .باوەڕی دیكەوە دەوەستێت

 بەهۆی كەڵەكەبوونی چەند : ەکانهەڵوێست
 ەکی دیاریکراویزبەندیڕ بیروباوەڕێك بە
ئەم هەڵوێستانە پاڵ بە تاکە . دروست دەبێت

کەس دەنێن کەوا بە جۆرێكی دیاریکراو 
ڕەفتار بکەن یان کاردانەوەیان هەبێ 

ە جۆرێک دەربارەی حاڵەتێکی دیاریکراو ب
هەڵوێستە  .کە دەکرێ پێشبینی بکرێ

 بە زەحمەت دەگۆڕێنرەگداكوتاوەكان 
بەها  ڕیزبەندیچونكە چونەتە ناو 

 .كەسیەكانەوە
 بە  کەسێك مەسەالنەی کەئەو : بەهاكان

كاریگەری ئەمانە . دەیاننرخێنێتبەرزی 
ی تاکە لەسەر هەست و رەفتار انزۆری
کۆڵەگەیی  ئەمانە بەخاڵی. ا هەیەکەسد

هەڵوێستەكان دادەنرێن، هەروەها  زۆربەی
وەك هۆكاری  ننابینرێ ئاسانی بە

 .راستەوخۆی رەفتارەكان
بە  گۆڕینی زانیاری و كارامەیی ئاسانترە 

ەکان کە گۆرینی بیروباوەڕلەگەڵ بەراورد 
ئەویش بۆ خۆی ئاسانترە لە گۆڕینی 

 .هەڵوێست و بەهاكان

 

 

 

 











ئیکولۆژىنموونهىپراکتیکىلهسهرمۆدێلى

 

كانیالوانلهسهردانییانه(بهتایبهتکچان)دوورکهوتنهوەیالوان:فتارِره



ری الوان، بڕوای  نتە سە تگوزاریەکانی  چاالكی و خزمە ت بە باره میی زانیاری سە كە: سییئاستیكه. ١

كارایی  هەروەها الوان ناتوانن بەبات،  الوان بەوەی کەوا بە ئەندام بوونیان لە یانەکان كاتی زۆریان لێده

 .ن رەکان  بكە نتە كانی سە شداری لە بِریاره بە

 

كانی  ی سەردانی یانە و كچانە تی ئە تایبە بە) سوكار و کۆمەڵگە بۆ الوان  تێِروانینی كە: تیاڵیهئاستیكۆمه. ٢

 . ، پەسەند نیە(ن كە الوان  ده

، سەرەڕای ئەوەی ئەم سەنتەرانە لە  الوان گونجاو نیە ردنی لە كانی پێشوازیک كاتە: ئاستیدامهزراوەیی. ٣

و کۆن و سەردەمیانە نیە و   مە ها پێداویستیەکانیان كە روه ، هە دووره  وه ی الوانە وه شوێنی كۆبوونە 

  كە نتەره سە ی لە و بِروانامانە پاشان ئە. كەدا نیە ره نتە ناو سە ش لە وه وانە ئامرازەکانی پشوودان و حە

( هتد... ی بچووك ر، پرۆژه كۆمپیوتە)ن وەك  كە شداری تیادا ده ی الوان بە و خوالنە ت بە باره دەبەخشرێن سە

 .شداریكردنن و هیچی تر ی بە تەنها بِروانامە

كانەی کە لەگەڵ الوان کار دەکەن لە هاندانیان  الوازی ڕۆڵی ئەو رێكخراوه: ئاستیکۆمهڵگهیی. ٤

 ڵ  گە نگی و هاوكاری لە ماهە بوونی هە ەو سەنتەرانە و نەدەربارەی سەردانی ئ

 .تی ی کەوا  پێویستیان پێیە تگوزاریانە و خزمە كان بۆ دابینكردنی ئە ره نتە سە 

و  نی دان نانێن بە ده ی مە ڵگە كان و دامەزراوەکانی كۆمە دامەزراوە حكومیە: تهگشتیهکانئاستیسیاسه. ٥

 .خشن یبە كانی الوان ده ره ەنت ی کەوا سە بِروانامانە

تیكاروزارهنلهسهنتهرەکانیڕاهێنانیپیشهییکهسهربهوهالوانخۆیانتۆمارناكه:فتارِره

تیناڵیهكاروباریكۆمه

ها نازانن کە ئەم  روه هە, ناکەن  م شوێنانە شداریكردنیان لە الوان درک بە گرنگیی بە: سییئاستیكه. ١

بواری بازاِری  کارامەییەکانیان لە پێدانیان و ره ر پە سە کاریگەری پۆزەتیڤانەی دەبێت لە بەشداریکردنەیان

 .كاردا



هێنانی  سوكار و کۆمەڵگە بە شێوەیەکی گشتی بۆ فێربوون و ڕا تێِروانینی كە: تیاڵیهئاستیكۆمه. ٢

 .یی، تێڕوانینێکی نێگەتیڤانەیە پیشە

ها  روه سەنتەرەکانی ڕاهێنانی پەیوەندار بەخۆی بەرچاو ناخات، هەدامەزراوەکە، : ئاستیدامهزراوەیی. ٣

كان لە ئاستی پێویستدا نین بۆ ئەو پیشانەی کە دەستەبەرن  رێكخستنی خولەکانی ڕاهێنان و چۆنیەتی ڕاهێنانە

 .لە سەنتەرەکانی ڕاهێنانی پیشەییدا

نێوان سەنتەرەکانی ڕاهێنانی  نگی لە ماهە سنووداری و بەرتەسکی لە پەیوەندی و هە: ئاستیکۆمهڵگهیی. ٤

 .پیشەیی لە الیەك و دامەزراوە کۆمەڵگەییەکان و بازاِری كار لە الیەکی تردا

تی نیشتمانی دیاریکراو کەوا ڕاهێنانی پیشەیی گرێبدات بە  نەبوونی سیاسە: تهگشتیهکانئاستیسیاسه. ٥

. بازاڕی کارئاستی بڕوانامەکان و جۆری بڕوانامەکان و پێداویستیەکانی 

 

كێشندهرهالوانجگه:فتارِره

ر  گە زانن ئە وا ده, و قۆناغەی تەمەنیان نازانن كێشان لە ره كانی جگە ترسیە الوان مە: سیئاستیكه. ١

 .كێشن ر راده رامبە زی بە گە رنجی ره ون و سە كە رده کان ده وره كو گە یان كێشا وه ره جگە

 .كێشن ده  ره رچاوی الوان جگە بە سوكاریش لە اڵن هاندەرن بۆ جگەرەکێشان، كە هاوه: تیاڵیهئاستیكۆمه. ٢

كێشان لەنێو شوێنە داخراوەکاندا  ره كردنی جگە غە ده كان یاساكانی قە قوتابخانە: ئاستیدامهزراوەیی. ٣

یاننێرن  جاریش دهندێك  كێشن و هە ده  ره كان جگە رچاوی قوتابیە بە ن و مامۆستایانیش لە جێ ناكە جێبە

 .یان بۆ بكِرن ره جگە

تی  ڵمە ی هە وه بۆ ئە  نیە  ڵگە كانی كۆمە زگا جۆراوجۆره نێوان ده نگی لە ماهە هە: ئاستیکۆمهڵگهیی. ٤

زگاكانی ڕاگەیاندنیش سوودمەندن لە  ها ده روه وام بەرپا بکەن،  هە رده ی باش و بە وه هوشیاركردنە

 .جگەرەریكالمکردن بۆ پیشەسازانی  

كێشان لە شوێنە گشتیەکان قەدەغە دەکات و  ره جگە  یە ك هە یاسایە: تهگشتیهکانئاستیسیاسه. ٥

اڵم ئەم یاسایە چاالك نیە، لە الیەکی  كات، بە ده  غە ده ساڵ قە 39خوارووی  فرۆشتنی جگەرەش بە الوانی 

ی زیاتری لێدەکەوێتەوە لە نێو ئەو تریش سیاسەتی دابینکردنی هەلی کار لە ئارادا نیە کە ئەوەش بێکار

 .الوانەی کەوا بەشداری دەکەن لە خولی ڕاهێنانی پیشەییدا

کارامهییهکانیژیانچین؟گرنگی

 :مافهكانیمنداڵوالوانبهدیهێنانی .1



مافی گەشەكردنی تەندروست و سروشتی : دوو بنەمای سەرەكیەوە سەرچاوە دەگرن کارامەییەکانی ژیان لە

رێكەوتننامەی مافەكانی  ەو, دەبەستێتجارنامەی جیهانی مافەكانی مرۆڤ  پشت بە ەک ئابڕوومەندانەو 

پشت بە رێكەوتننامەی داكار دەبەستێت سەبارەت بەفێربوون بۆ هەموان  مندااڵن و مافی فێربوون كە

یشتوان و كۆنگرەی جیهانی دان و بەرنامەکاری (3999)رێكەوتننامەی مافەكانی منداڵ  وە(. 3994)

 سەبارەت بە لیشبۆنەو جاڕنامەی  (٢٠٠٢) جاڕنامەی جیهانێكی شایستە بۆ منداالن و (3990)پەرەپێدان 

و سیاسەت و پرۆگرامەكانی كاركردن  و ئەوانی دیكە لەجاڕنامە 3999پرۆگرامەكانی الوان سیاسەتەکان و 

كۆمەڵێك مافی دیكە وەك مافی  ەوا، داواکاری ئەوەن کمنداڵ و الوان دەداتکاروبارەکانی  گرنگی بە كە

 دەستەبەر بکرێن بۆ مندااڵن و الوان, هتد.. و بەشداریكردن و زانیاریمافی  دەربڕین و گوێگرتن و

 .بەمەبەستی دابینكردنی گەشەسەندن و پاراستنیان

هەموو كەسێك  ئەو تێروانینەی کەواو  یش)سەبارەت بە فێربوون بۆ هەموان جاڕنامەی داكار)دەربارەی 

و  دەتوانێ لەهەلی پەروەردەیی سوودمەند بێت دەبێ و  بێ،( الو یان کەسى پێگەیشتوو منداڵ یان)

 ی لەسەرجەخت دا 0444ساڵی ی (داكار)كۆنگرەی  بێت، لەبنەڕەتیەکانی فێربوونی  پێویستیە وەاڵمدەرەوەی

یدا ئەوە دیاریکرا کەوا دەبێ و شەشەم ئامانجەكانی سێیەم لە داڕێژرا و كار ەکیچوارچێوەی بەوەی كرایەوە

بگاتە بەردەستی  ی گونجاو و باش لە ڕووی جۆرییەوە دابین بکرێ وپرۆگرامەكانی کارامەییەکانی ژیان

 . 7انەبەشێوازێكی یەكسان و دادپەروەر گەورەکانیشوان و ال هەموو

 .دەستهێنانی مافەكانیانبۆ بە دادەنرێت ئامڕازێكبە کارامەییەکانی ژیان الی الوان  پاڵپشتیبۆیە 

پەیوەست  یهەموو بابەتێك ن ولە بڕیاردا ان مافیان هەیە لە بەشدارکردنئەمە چۆن دەبێت؟ بۆ نموونە، الو

 .داكۆمەڵگەكانیان یبونیادنان لە کردنیانبە خۆیان و بەشداری

دەربڕینی پێویستیەکانیان و  ڕیاردان ولە کاتێکدا توانای پێویستیان نەبێت بۆ ب چۆن دەتوانن ئەم كارە بكەن

: چۆن دەتوانن ئەمانە بکەن لە کاتێکدا کە ئەم کارامەییانەیان نەبێتیواكانیان؟ هەروەها خەم و ه

شتی بۆ پهەڵمەتی كۆكردنەوەی پاڵهەڵسان بە )و  (تیم  لە نێوكاركردن )و  (كارامەییەكانی ڕێبەرایەتی)

تیوانی پەرەپێدانی الوان بێت و ئاسانکاری بکات بۆ پش بە جۆرێك کەوا( داواكردنی گۆڕینی سیاسەتەكان

.بەشداریکردنیان
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 1/3چوارچێوەی ژمارە 
 

 :کارامەییەکانی ژیان بە توانامان دەکات کەوا

  پەنجە خستنە سەر فشارە کۆمەاڵیەتیە
زیان بەخشەکان و هەڵمەتی ڕێکخراو 

بۆ جێخستە کردنی ڕەفتاری 
 .نێگەتیڤانە

  پەیامانەی بەرەنگاربوونەوەی ئەو
کەوا دەزگاکانی ڕاگەیاندن و 

هاوەڵەکان بانگهێشتی بۆ دەکەن و بە 
ڕوونی دژایەتی ئەو پەیامانە دەکات 

کەوا کەس و کار و مامۆستا و 
 .گەورەکان دەیگەیەنن

 دیاریکردنی بەهاکانمان: 

  بە کردار کردنی زانیاری و
هەڵوێستەکانمان بۆ ڕەفتاری 
پۆزەتیڤانە بۆ پاڵپشتی کردنی 

 .تەندروستیمان و ژیانمان بە گشتی

  دووبارە کۆنتڕۆڵ کردنەوەی
 .ڕەفتارەکانمان

  بڕیاردانی باشتر لە میانەی گەڕان بە
دوای ئەڵتەرناتیڤەکان، هەڵسەنگاندنی 
الیەنە پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەکانی هەر 

 .یەکەیان

  بڕیاردانی لۆژیکانە بۆ چارەکردنی
 .کێشە و پرسەکان

  پتەوتر کردنی پەیوەندیە
بەرهەمدارەکان لە نێوان خۆمان و 

 .ئەوانی تر

  ڕوو بە ڕوو بوونەوەی
مەیدانکێشیەکانی ژیان و خۆ 

 .پاراستنمان
 

وكۆمهاڵیهتیتهندروستیوەفتاریڕپاڵپشتیبهتواناکردنیالوانلهقبوڵکردنی.٢

:دروستئابووری



تەندروستی پشت بەستوو بەکارامەییەکانی ژیان ئەوەیان دەرخستووە  کردنیتوێژینەوەكانی ڕۆشنبیر

و ڕەفتاری تەندروستی وەرگرتنی الوان بۆ لەسەر  هەیە كاریگەریانوا کارامەییەکانی ژیان، کە

و خولقێنەر، هەروەها  كۆمەاڵیەتی ئەرێنیپەیوەندیسازی  لەهەروەها  دروست،و ئابووری کۆمەاڵیەتی 

.یەکانتەندروستی یەمەترسی لەوانەشەكان  لەمەترسیخۆپارێزییان 
 

دەکرێ ئەمانەی خوارەوە وەک نموونە بۆ 

 :ئەم بابەتە بهێنینەوە

ئەكادیمی ئەرك بەجێهێنانیچاكتربوونی  (3
8

 

"كۆنترۆڵكردنی تووڕەیی" چەمكی فێركردنی كەسەكان سەبارەت بە (0
9
. 

الدانی الوانبۆ لە ڕێئەو هەالنەی بوار دەڕەخسێنن  بەرتەسکردنەوەی (1
10

، هەروەها توندوتیژی 

لەنێوان كەسەكاندا
11

کاریو تاوان
12
. 

هاوتەمەناننەهێشتنی ڕەتكردنەوەی  (0
13

تردا لەژێر هەڕەشە و خۆزاڵكردن بەسەر كەسانی ، 

چاوسوورکردنەوەدا
14
. 

ناڕێکەکان كەمكردنەوەی هەڵچوونەخۆگونجاندنی كۆمەاڵیەتی ئەرێنی،  پاڵپشتی (5
15
. 

تەندروستی و خۆنرخاندن بە نپەیوەست انەیڕەفتارئەو باشتركردنی  (6
16
. 

 ەکانخەم و پێداویستی بۆچوون و دەربڕینی بیرو توانایبەرزكردنەوەی ئاستی باوەڕبەخۆبوون و  (7

لەگەڵ  پەیوەندییەكانو چاکردنی جۆری  یسازیئەرێنی و پەیوەندی بەروون و رەوانی، ڕەتكردنەوە

کەسوکار و چوار دەورماندا
17
. 

 

وانپهرەپێدانیگهشهیئهرێنییال.٣

گەشەكردنیان بەشێوازێكی ئەرێنی و  ڕۆڵی گرنگ دەگێڕێت لە تواناسازی الوان وکارامەییەکانی ژیان 

تەنیا بەخشینی زانیاری نییە بگرە ڕاهێنانە لەسەر وەرگرتنی  ئەم کارامەییانەبەكاربردنی وزەکانیان، 

 .جۆراوجۆرەكاندا لە ئاستەبۆ پەرەسەندن  و کارامەیی پێویست هەڵوێست
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بابەتێك  وە بەئەوەی كاریگەریی زیاتری هەبێت، گرنگە پرۆگرامەكانی کارامەییەکانی ژیان ببەسترێتەبۆ 

: بۆ نموونە ,(3990كیربی أت ال، ) بارودۆخێکی تایبەتی کەوا الوان پێیەوە دەناڵێنن یان تووشی دەبنیان 

ە دبەكارهێنانی ماد تن لەاستن لەتوندوتیژی یان خۆپاڕاسرکارامەییەکانی ژیان بۆ خۆپا جێبەجێکردنی 

هۆشبەرەكاندا جێبەجێ دەكرێت، یان جگەرەكێشان یانیش بۆ ئەوەی الوان كارامەیی ساز بن بۆ 

 .بژین دابوونێکی تەندروستمنداڵکەشى بەشداریكردن لەژیانی گشتی، یان بۆ ئەوەی لە 

 کە لە بوارە جیاوازەکانی ژیانی الواندا بەاڵم لەم ڕێبەرەدا و وەك وەاڵمدانەوەیەك بۆ ئەو كەسانەی لە

پەیوەنددار بە بابەتی  بەگشتی دەدوێین و نموونەی ی ژیانبنەڕەتییەكان کارامەییەكار دەكەن، لەسەر 

هەروەها لەگەڵ پێداویستیەکانی  ،کە لەگەڵ ژینگەی کۆمەڵگەی عێراقدا بگونجێ دەهێنینەوە دیاریکراو

  .ان و فێربوونی پیشەییش کۆك بێتالوانی عێراق و پێداویستەکانی ڕاهێن

 ژیانچۆنپۆلێندەكرێن؟کانیكارامهییه

 : کارامەییەکانی ژیان بەم شێوەیە پۆلێن دەكرێن

 بەڕێوەبردنی و ی هەستەکانكارامەییەكانی خۆنرخاندن، بەڕێوەبردنکە  :سۆزدارییهكانهكارامهیی .3

 .گرژی و كات دەگرێتەوە

و  كارامەییەكانی بیركردنەوەی داهێنەرانەئەمەش :(االدراکیهالمهارات)درککردنهکانیكارامهیی .0

 .و چارەسەركردنی كێشەكان دەگرێتەوە بڕیاردان و بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە

 كۆمەاڵیەتی كارا، هاوسۆزی، یکردنیپەیوەند ەکانیكارامەیی بریتیە لە:كۆمهاڵیهتیهكانهكارامهیی .1

 .تیمکاری و بەدەستەوەهێنانى پشتگیری دەگرێتەوە ڕەفتاری یەکالکەرەوە و ڕەتکردنەوەی ئەرێنی،

 

كاریگەریان لەسەر یەكتردا بە یەکەوە وا بەستە نین و کارامەییەکانی ژیان بەاڵم ئەمە، ئەوە ناگەیەنێ کەوا 

كارامەیی بڕیارداندا هەیە، هەروەها  و بنەڕەتی لە گەورە ێکىكارامەیی خۆنرخاندن رۆڵ بۆ نموونە،. نیە

چاو بگیرێت لە كاتی بەربۆیە گرینگە ئەمە لە ،كاریگەری هەیە یشڕەتكردنەوەی ئەرێن لەسەر كارامەیی

 .داکارامەییەکانی ژیانگەشەدان و جێبەجێکردنی بەرنامەکانی 









پێویستهدەستبهكاركردنلهسهرکارامهییهکانیژیانبكرێت؟کهی

لێکۆڵینەوەو و شارەزایی لەبواری  و توێژینەوە و چەندین تیۆرپشت دەبەستێ بە  کارامەییەکانی ژیان

بۆ ماوەی دەیان ساڵ ڕوونكردنەوە و ڕێنوێنی سەبارەت  كە ،و منداڵ و پەروەردە ناسیزانستەكانی ڕەفتار

ەکان و و زانیاریوەرگرتنیان بۆ زانین  و الوان و نگەشەسەندنی مندااڵ: بەم بابەتانە خستۆنەتە بەردەست

کەوا گرنگە  دەکەنئەم توێژینەوانە ئاماژە بەوە . و ڕەفتارەکان هەڵوێستەکان و کارامەییەکان و جووڵە

دەست لەمنداڵیەوە  دەست بکرێ بە فێرکردنی کارامەییەکانی ژیان، یان هەندێك لەم کارامەییانە بە النی کەم،

 و لە تەمەنی پێگەیشتنیشدا تا پێگەیشتنیان ی تریشداهەموو قۆناغەكان و بەردەوام بن لەسەریان لەپێ بکرێ 

 .هەروا لەسەری بەردەوام بن

 



 



 

 

 

 

 یەکەی دووەم

 یەکانیسۆزدارکارامەییە 

 

 

 
 

 

 

 



كانی ژیان  تیە ڕه بنە  ییە كارامەالوان بۆ ری  رێبە

 و بەکارخستن

 

 

 سۆزدارییەکان کارامەییە :ەمدوویەکەى 

 

  

 ناوەڕۆکی ئەم ڕێبەرە 

 پێشەکی 

 ناسیندەچەمکی کارامەییەکانی ژیان : یەکەی یەکەم

 کانکارامەییە سۆزدارییە: یەکەی دووەم

 (المهارات االدراكیة)کارامەییەکانی درککردن : یەکەی سێیەم

 یەکانیکارامەییە کۆمەاڵیەت: یەکەی چوارەم

 کەیندە جێبەجێکارامەییەکانی ژیان  یبەرنامەکان: یەکەی پێنجەم

 ڕاهێنانی ڕاهێنەران دەربارەی کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان بۆ الوان پرۆگرامى: پاشکۆ

 

 

 



 :کییرێەمتیمی زانکۆی ئ

 كردن  ئاماده

 .فتاری تەندروستی و ڕه  رده روه پە  ر لە رنا حداد إبراهیم، ماستە -

 :هاوكاران لە ئامادەكردن

 فتاری تەندروستی و ڕه  رده روه پە  ر لە هالە علویە، ماستە. 

 و سیاسەتی تەندروستی کارگێرى  ر لە لیا قرح، ماستە. 

  ان و پەرەپێدانی الواندکتۆری ددان و شارەزا لە ڕاهێن ،زۆدانی. 

 :کارامەییەکانی بەکارخستن 

شارەزا لە  –کارکردن لە الیەن غسان الصفار  جیهانىیە پەیوەستەکان بە یهەموو چاالک -

هەروەها بەشداری کردووە لە چاوخشاندنەوە بە  ڕێکخراوی کاری نێودەوڵەتی ئامادەکراوە،

 .تەواوی ئەم ڕێبەرە

 :داچوونەوەێپ

فەرمانگەی پشتیوانی تەندروستی و تەندروستی  –لە تەندروستی گشتی ماستەر میادە کنج، -

 .ریکی لە بەیروتێزانکۆی ئەم -کۆلیژی زانستە تەندروستیەکان –کۆمەڵگایی 

 :UNFPAداچوونەوە لە الیەن ێپ

سهی نمر، ماستەر لە توێژینەوە نێو دەوڵەتیەکان و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی  -

UNFPA  لە بەغدا. 

ر الرشید، ماستەر لە پەرەپێدانی نێو دەوڵەتی و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی نو -

UNFPA انملە عەم. 

بەرپرسی پرۆگرامی  حسین هەناری، ماستەر لە کۆمەڵناسی و سیاسەتە کۆمەاڵیەتیەکان، -

 .لە هەولێر  UNFPAالوان لە ئۆفیسی 

 .بواری کار و ڕاهێنانی پیشەیی شارەزای نیشتمانی لە زاهد حسن، ماستەر لە ئەندازیاری، -

 

 

 



 :کارامەییە سۆزدارییەکان ەیوختپ :(٢)خشتەی ژمارە 

 کارامەییە سۆزدارییەکان

 ناوەڕۆك ناونیشانی چاالكی 
 ماوە چاالکى پێشنیازکراو

 

 

 

 

: بابەتی یەکەم

 خۆنرخاندن

 :ناونیشانە سەرەكیەكان

 

 چەمكی خود چیە؟. ١

 خۆنرخاندن چیە؟. ٢

ێتیەكانی ئەو كەسانەی تایبەتمەند. ٣

 خۆنرخاندنیان بەرزە یان نزمە چین؟

 كاریگەری خۆنرخاندن لەسەر الوان چیە؟ . ٤

الوان چۆن دەتوانن خۆنرخاندنی بەرز . ٥

 ن؟ێنسازب

 تا ەینهاوكاری الوان بك دەتوانینچۆن . ٦

 ؟ بنیات بنێنخۆنرخاندنی بەرز 
 

 :ى بەکارهاتوو دەربارەى ئەم بابەتانەیەنموونە

 ەی هۆشبەرماد 

 توندوتیژی 

 ی كارکەرت 

خۆت  !خۆت بنرخێنە

 هۆشیار بکە

 خولەک ٥٥

هەموو سالێک تۆ 

 وشیارى خودى خۆتى

 خولەک ٤٥

بیناى خۆنرخاندنى 

 بەرز دادەمەزرێنم

 خولەک ٦٥

ئەو ئامانجانەى لە 

 جێبەجێکردندان

 خولەک ١١٥

 خولەک ٥٥ دواڕۆژى پیشەییم

م بە خۆم دروست مخۆ

 کرد

 خولەک ٦٥

 کۆ 

 خولەک ٤٢٥

 تیۆرى ٤٥

 خولەک ٤٦٥

 

 

 

 : بابەتى دووەم

بەرێوەبردنى 

  هەستەکان

 :ناونیشانە سەرەكیەكان

 

 ؟نیچی ەکانهەست. ١

 ە؟یتووڕەبوون چی. ٢

 نیشانەكانی تووڕەبوون چین؟. ٣

ئەنجامەكانی دەربڕینی نەرێنی بۆ . ٤

 تووڕەبوون چین؟ 

 چۆن تووڕەبوون بەڕێوە دەبرێت؟ . ٥

 خەم چیە؟ . ٦

 نیشانەكانی خەم چین؟. ٧

 خەم بكەین؟ لەگەڵ مامەڵەدەتوانین چۆن . ٥

 دڵەڕاوكێ چیە؟. ٩

 نیشانەكانی دڵەڕاوكێ چین؟ . ١٥

 لەگەڵ دڵەڕاوكی بكەین؟ مامەڵە چۆن. ١١

 خولەک ٣٥ هەستەکانم

مامەڵە لەگەڵ 

 هەستەکانم دەکەم

 خولەک ٥٥

ریپۆرتاژێکى 

 رۆژنامەوانى

 خولەک ٦٥

 خولەک ٣٥ تووڕەبوون چییە؟

بەرێوەبردنى 

 تووڕەبوون

 خولەک ٥٥

 خولەک ٦٥ بە ئەرێنیانە تووڕە



 

 :ى بەکارهاتوو دەربارەى ئەم بابەتانەیەنموونە
 ە خێزانیەكانیپەیوەندی 

  پەیوەندی نێوان هەردوو رەگەز 

 كردنی سێكسیهەراسان 

 هاوڕێیەتی 

 وەرزش 

 ی كارکەرت 

 

 دەبم

ساییە خەم شتێکى ئا

بەاڵم لێى ناگەرێم لێم 

 بباتەوە

 خولەک ٧٥

, دڵەراوکێم هەیە

 چیبکەم؟

 خولەک ٥٥

 کۆى گشتى  

 ولەکخ ٤١٥

 تیۆرى ٤٥

 خولەک ٤٥٥

 

 

 

 

 : بابەتى سێیەم

بەرێوەبردنى گرژى 

 و کات

 

 :كانسەرەکیە ناونیشانە

 

 گرژی چیە؟. ١

 نیشانەكانی گرژی چین؟. ٢

 رژی چین؟هەنگاوەكانی بەڕێوەبردنی گ. ٣

 چۆن دەتوانین گرژی بڕێوە بەرین؟ . ٤

 بیركردنەوەی ئەرێنی چیە؟. ٥

 هەنگاوەكانی بیركردنەوەی ئەرینی چین؟. ٦

 رێگاكانی خاوبوونەوە چین؟ . ٧

 مەبەستمان لەبەڕێوەبردنی كات چییە؟ . ٥

 چۆن كاتمان بەڕێوە بەرین؟. ٩
 

 :ى بەکارهاتوو دەربارەى ئەم بابەتانەیەنموونە
 كانی ژیانی ڕۆژانەبابەتە 

 خوێندن 

 ی كارکەرت 

ئایا من , سەیر کە

 گرژم؟

 خولەک ٥٥

بە ئەرێنى مامەڵەى 

 گرژى دەکەم

 خولەک ٤٥

بیرۆکەى ئەرێنى و 

 نەرێنى

 خولەک ٥٥

بە ئەرێنى بیر 

دەکەمەوە و بیرۆکەى 

 ى خۆمنەرێنى لەکۆڵ

 دەکەمەوە

 خولەک ٥٥

فێرى رێگاکانى 

 خاوبوونەوە دەبین

 ەکخول ٤٥

مەبەست لە کات 

 بەرێوەبردن چییە؟ 

 خولەک ٧٥

 دروستکاتى خۆم 

 بەرێوە دەبەم

 خولەک ٥٥

بەرنامەکەم دەستنیشان 

 دەکەم

 خولەک ٦٥

 :کۆى گشتى 



 خولەک ٤٦٥

 تیۆرى  ٤٥

 خولەک ٥١٥

 کاتژمێر ٤٧.٣١= خولەک  ٥٢٤١: کاتى تەواو بۆ چاالکیەکانى گرۆپى کارامەییە سۆزداریەکان

 

 كارامەیی خۆنرخاندن: ابەتی یەکەمب

 .تاك بةرهةمي بريةكاني خؤيةتي لةسةر خؤي، بري لةضي بكاتةوة ئةوة ديَتة ريَطةي
 (طاندي)

 

  یتەڕەبن یاریزان - نرخاندنۆخ

 ؟چییەخود  یمكچە

 یمەكیە یلەپۆنم، لاڵسا 51 یكچێمن ك"، ەنموون ۆب. ەوەنەیكەمان دۆخەر لین بچۆ ەیەوەئ یخود مانا یمكچە

برا  ەگەڵم لەدەد ڵوەه"،"مەكەد پێ ۆپیتەز لەح"، "كمەریز یركاریبەمن ل"، "رمنمەمن ش"، " میندەدواناو

 ".كاتەم دڕەتوو ەیكەانیرەگر جار بۆم زەاڵرم بم، بەم نەكەلۆكچب

 ؟چیەنرخاندن ۆخ

، یكانەڕەروباوی، بۆیخخودى  یو بەها نرخ ۆب ەسەو كەئ یستەه ەل یەتیبر (self Esteem)نرخاندن ۆخ

نرخاندن ۆخ. دەروونەوەو  ەستەو ج ڵقەع ەب یتیەساەك یكانەكهاتپێموو ەو ه یكانەییە، كارامروخسارى ەیوێش

 .ەخود یمكچە یاندنگنەسەڵه یشەب

".کانییەیەەیو كارام هاەو بیی ستیوەشۆو خ ییهاتوێل ەیراد ییاستڕت ێزانەیك دێسەر كەسەست لەن ەیوەئ"
1
 

 : تێستەبەستراو دەب ەوەكەیەب یرەفاكت سێ ەشت بپنرخاندن ۆخ

 یكانەت و رووداوەر بابەسەمان لیریگەمان كارۆخ ەیوەنمان بیزان ەیواتا راد یسەك ییریگەكار .5

 .ەیەان هیرەرامبەمان بیتێاریرسپرەو ب ەیەانماندا هژی

 ەلن یكێشەب ەمێن ئەیكەد ەوەست بەك هەیەراد چ تا ەیەوەستمان ئەبەم كردنڵما و قبووینتیئەستكردن بەه .2

 .نیمان رازۆخەت و لێوەش دۆمان خۆمان خۆخ ەوەكید یكیەالە، لەوەكیەالەك و حەزپێکراوین لپێۆرگ

 یبوار ەدیاریکراومان ل ەییكارام ەیوەبوونمان بەڕباو ەیواتا راد یهاتووێو ل یتۆیەخەستكردن بەه .3

 یكارۆه ەتێبەدکە ن وتنماەشكپێ ەشدارن لەب ەیوەمان بۆخ یكانییەزاەشار یاندنگنەسەڵه. ەیەتدا هەبیتا

 .نەیكەد یرەشخپێستەد ۆیەت بێمان بۆخەمان بەڕتر باوپ ەیوەئ

                                                           
1http://www.calstatela.edu/faculty/jshindl/cm/Self-esteem.htm, June 2011. 

http://www.calstatela.edu/faculty/jshindl/cm/Self-esteem.htm


 

 

 :ات کە خۆنرخاندن پشتى پێدەبەستێتئەو فاکتەرانە پیشان دەد(: ٢)هێلکارى ژمارە 

 كاریگەریی كەسی

 هەستكردن بەئینتیما و قبووڵكردن

 و لێهاتووی هەستكردن بەخۆیەتی

 

 ڵیمندا یناڵسا یتەبیتا ەی و بیسەك ییزاەشارەدا لێژدوورو در یناڵسا یجامنەئ ەنرخاندن لۆخود و خ یمكچە

 ەب نستەوپەی یە کەمانداەكگەنژی یكەرەد یكارۆه یریگەر كارەژێنرخاندن لۆها خەروەه. نێكدپێ ەوەزوو

 یكانەورگەو  ڕێستا، هاوۆكار، مامسوەك وەک انیرەرامبەب ەكید یسانەك ەیوەانمان و كاردانژی یخۆبارود

بوونمان ەروگە ەگەڵل مەاڵب. نینێناسەمان دۆكانمان خەرەرامبەب ینت و حوكمێمۆو ك ینیبێت ەڕێگەیل ەمێئ. ەڵگەمۆك

مان ۆخ ۆنرخاندنمان بۆخ. تێبەر دیگەمان كارۆخ ەر بەرامبەمان بۆخ یكانەوەكاردانەب ەنیوانێڕم تەن، ئەمەت ەب

 ەڵەهەكرد ك ەوەستمان بەگەر ه ەوەتێبەوە نزم د ،نیب یمان رازۆخەن لەیكەواد یكێكار ەیتانڵەو حاەت لێبەرز دەب

 .ەكمان كردووەڵكێب یكێان كاری

لەگەڵیان  انژی یكانەرۆراوجۆج ەكات و بوار ەك ەیسانەو كەخ و ئۆبارود ەگەڵت لەگۆڕێنرخاندنمان دۆخ

دا یكانەڵەهاو ەڵەگك لێت كاتێرز بەب ۆیخ ۆب( ڕان كوی چك)الو  ینرخاندنۆخ ێكرە، دەنونمو ۆب. بەسەر دەبەین

 ەیوەر ئەبەت لێبەد گنەدێت و بێدا وا نابێخو یسوكارەناو كەم لەاڵكات بەد کردن لەگەڵیانكێو كارل ەت قسێبەد

سازكردن  یندەوپەیو  یتڕێهاو یكانەبوار ەالوان ل ینرخاندن الۆخ ەشەوانەل. شل ناكات ۆب ێیوگس ەك یەاینڵد

 ینرخاندن الۆخ ەیەوانە، لەوەكید یكیەالەل. نزم بێتەوە ندنێان خویرزش ەك وەو ەیكید یبوارەم لەاڵت بێرز بەب

 یارچدوو( ڕان كوی چك)الو  ەیەوانە، لەنموون ۆب. ەوەتێخ نزم بۆبارود ینگۆڕی ەگەڵم لەاڵت بێرز بەس بەك ێندەه

 ینیتوانەنو  یمەكەستكردن بەهە هۆى تێبەد ەیكەنجامەرەت، دێب یتێندامەمئەك یت و تووشێل بێئوتومب یكێرووداو

 .تێنێنرخەنزم د ۆیخ ۆیەب ,ستیوپێك ەو یكانەكار ینجامدانەئ

و  و كار ۆخەل ەسەو كەئ ەیەوەئ یبوون و ماناۆخەبەڕباو یسازكردنەكات لەد یشدارەرز بەب ینرخاندنۆخ

 یاردانڕیب ەیسۆرپ, بوونۆخەبەڕباو ,یساز ەییسازكردن و كارامۆخ ۆك بێرەفاكت ەتێبەش دیمە، ئیەراز یهاكانەب

 .كاتەكان ئاسان دەشێك ەگەڵكردن لەڵەو مام ونجاوگ

. تێبەرز دەب ەدا كراوەگەڵان لپیخرا ەڵەیدا مامڵیمنداەل ەیوانەئ ینزم ال ینرخاندنۆخ ەالو ب یستكردنەه 

 .وان باشترنەل یەواگکە  ەكید یسانەك ەگەڵان لیراوردكردنەان بی یكەان زاریت ێب ەییستەج ەكپەخرای دضیئ

 

 ن؟چی ەیەان هینزم انی رزەب ینرخاندنۆخ ەیسانەو كەئ یكانەیندەتمەبیتا

 



 :پیشان دەدات تایبەتمەندیەکانى ئەو کەسانەى کە خۆنرخاندنى بەرز یان نزمیان هەنە(: ٣)خشتەى ژمارە 

 نزم ینرخاندنۆخ رزەب ینرخاندنۆخ

ڵە مەئەرێنی ما بە و( ئاسودەن) لەناخەوە حەواوەن* 

 .لەگەڵ خۆیان دەكەن

ن خاڵە بەهێزو الوازەكانیان چین و دەزانن چیان دەزان* 

 .چیان پێ ناكرێتو پێ دەكرێت 

 .مامەڵە دەكەن ەوەبەباوەڕ بەخۆبوون* 

 .ڕەفتارەكانیان لەسەر بنەمای بەهاكانیانە* 

 .دۆڕان قبوڵ دەكەن و پەندی ئەرێنی لێوەردەگرن* 

چاودێری و هەڵسەنگاندنی ژیانیان بەبەردەوامی * 

 .ەکانیان راستدەکەنەوەو رەفتار دەكەن

 .دەتوانن ڕاستگۆ بن و بۆچوونی خۆیان دەربڕن* 

 دوا و گەشبینیانە لە باوەڕیان بەدەستكەوتەكانیان هەیە* 

 .ڕۆژ دەڕوانن

  .دەتوانن چارەسەر بۆ گرفتەكانیان بدۆزنەوە* 

وشیاری و  بەرامبەر بەکەسانى  چاوەڕوانن* 

 .ەنبكلەگەڵ تێگەیشتنەوە مامەڵەیان 

 .یان لەوەی دەتوانن ئەوەی دەیانەوێت بیكەندڵن* 

 .بەڕێزەوە مامەڵەی خەڵكی دەكەن* 

هاوكاری كەسانی دیكە دەكەن و هەوڵ نادەن * 

 .كۆنترۆڵیان بكەن

و نا دادپەروەرانە دەخەن و خراپ  ێخۆیان پشتگو* 

 .مامەڵەی خۆیان دەكەن

 .نەرێنی لەبابەتەكان دەڕوانن بە تەنیا* 

 .(بەرگریکردندان) داكۆكیكردندان پێگەی بەردەوام لە* 

 . بێت دەان بەوەدا نانێن گرفتیان هەبوو* 

بەرەنگاربوونەوەی بەربەستەكان و هاوكاری كەسانی * 

 .دیكەش رەتدەكەنەوە

 .دەكەن بۆڵبەردەوام منەت و بۆڵە* 

 .پتر بیر لەوە دەكەنەوە خەڵكی رای چیە لەسەریان* 

انی دیكەن وا هەست دەكەن خۆیان یاری دەستی كەس* 

 .و ناتوانن شتەكان بگۆڕن

 .ناتوانن دەستخۆشی و قسەی خۆش وەرگرن* 

 .باوەڕیان بەرایەكانی خۆیان نیە* 

و ئەمەش دەبێتە هۆى  كارامەیی كۆمەاڵیەتییان نیە* 

 .گۆشەگیرییان و ناتوانن خۆیان بگونجێنن

 

 ؟چییەر الوان ەسەنرخاندن لۆخ یریگەكار

و  فتارڕەو  ارڕیر بەسەب راستەوخۆ ییەکریگەو كار ەیەالواندا ه یانژیر سەەل گرنگ یێکۆڵنرخاندن رۆخ

ان ینزم ینرخاندنۆخ ەیو الوانەئ. ەیەه ەوەتێبەان دیووەڕووبڕ (ەیفشاران) ەیانژیرگو ەئ ەگەڵان لیكرنەڵەمام

 یكارۆه ەتێبەش دیمەن ئەان ناكڵین و قبووێان ناویشۆان خیشتپروەو د ەڵسوكارو هاوەن كەكەست دەواه ەیەه

ن ەكەد ۆوتەئ یفتارڕەان بن و یهاكانەب یردارەستبەك دەیەادڕ ەكان بژییەرگ ەیوەاربوونگنەرەب ەان لیالوازبوون

 یەداەوەرفت لگ. دەگەرێنمابوون ینتیو ئ یستیوەشۆخ یستەه بۆیە لە شوێنێکى دیکەدا لە ,نین یراز ێیان لۆیخەك

ت و ێبەرز دەان بۆیخ ۆان بەیكیەنێرەن ەنیوانێڕت، تێب پان خراۆیخ یاوچر ەبەنن لێنوەك دێفتارڕە ەك كێكات

ان ینرخاندنۆخ ەیو الوانە، ئەنموون ۆب. ەوەنێخولەداخراودا د یكەیەبازن ەت و لێبەان نزمتر دینرخاندنۆنجامدا خەئەل

 ەددانو ماەئ ەبوون ك انەدانەمەهاوتئەو  ەگەڵگەر لئە ,ەوەنەكربكیتاق رەشبۆه ەیماد ەیەه ەیوە، ئەگەری ئەنزم

و كات ەئ. لە الیەن هاوەڵەکانیان قبۆل بکرێنت و ێان ال دروست بینمابوینتیئ یستەه ەیوەئ ۆب ،نەبەكار دەب

 .نەكەان دیواكانیها و هەب ەب ژد یكار ەیوەر ئەبەنن لێنرخەان دۆین نزم خەبك ەوەست بەه ەم الوانەئ ەیەوانەل



زن ەڕێستن و بیوەشۆن خەكەد ەوەست بە، هەرزەان بیننرخاندۆخ ەیو الوانەت بەبارەس ەاستڕ یشەكەوانپیچە

نرخاندن و ۆخ ەنن كێنوەفتار دڕەان یهاكانەب ەپێیدروست ب ۆیەان، بیرەروبەدى انیكانەنەمەو هاوت ەورگەن یەالەل

 :بکە( ٣)سەیرى هێلکارى ژمارە  .ەوەتێبەرز دەان بیبوونۆخەب ەڕباو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نن؟ێرز بسازەب یننرخاندۆتوانن خەن الوان دچۆ

 

 :یرتنگزڕێكردن و ڵن و قبوویناسۆخ .5

 مان ەدات و ئاسودەهانمان د ەیتانەو بابەمان، ئیزو الوازێه یكانڵەت، خاێوەان ئژی ەمان لچین یبزان

و  ەزوومانەئار ەیو شتانەكانمان، ئیپەنسپڕو  هاە، بەناوێستمان هەدەب ەنووكەه تا ەیو شتانەكات، ئەد

 ەیوانەو ئ ەیەان هێیمان لییزاەشار ەیو شتانەكانمان، ئەزووەن، ئارەكەرانمان دیگەن ەیوانەئ

 .ماندایتیەساەان كیان ەژین لگۆڕیانیب ەكمانەرگە

 ەوەنەیكەان دۆڵیكەو ل( بووبنەماندا هڵیمنداەگەر ل) نەیكەشان دیستنەماندا دیرەوەریبەكان لپەخرا ەشت 

 (.خۆمانیان لێ ڕزگاردەکەین)

 نەیناك یراوردەب ەیینموون یرەوپێو  ەكید یسەكەن و بیرگەردەمان وۆكو خەمان وۆخ. 

 چی ەستمان بە، هەبوو چی ینجامەن، ئەیكەمان دۆخەر بەرامبەب یكارپەخرا ەی، كەوەنیبەورد د ێل 

 .نەیكەن ەو كارەن ئەیدەدڵوەو ه ەنرخاندنمان نزم بووۆك خێكات ەكردوو

 انی" لمگێند چە یئا" ینێرەن ینڕیربەد یاننێكارهەب یبرەن لێیدوەمان دۆخ ۆب ینێرەئ بە وامەردەب 

نرخاندنمان نزم ۆن و خیرگمان ناۆخەز لێر ەیەوەان ئیمانا" میەنا یچه یكەڵكەوتووم، بەكەرنەمن س"

 .نەیكەد

بةهاى خودى 
 نزم

ى خؤى يرةزامةند بةبىَ
دةكات كةوتوسهةلَ  

هةست دةكات 
ةيخؤشةويست ني  

ى فشارةكان دةبىَملكةض  
واز لة بةهايةكان 

 دةهيَنىَ



 ەدروست بوون ەو كاتانەئ ەیستانەو هەو ئ ەویەنەكەوتن و دەستکەوتەکانمان دەركەسەر لیوام بەردەب 

 ەستمان بەك هێر جارەن هەیكەدروست د ێان لیكێستیل. ادی ەوەنینێهەكان دەوتنەركەس یكانەكارۆو ه

 .ەوەنینێانخوەینرخاندن كرد دۆخ ینزم

 

 : ێنو ەییكارام یرتنگرەبوون و واكترچ ەسەكاركردن ل .2

 ین، ئامانجەیكەشان دیستنەن دەیر بكەسەان لیانماندا كارژیو  یتیەساەكەل ێوەمانەد ەیتانەو بابەئ 

 .نەیكەان دینانێستهەدەب ۆن و كار بێینەدكراو داپێكار یعیواق

 و ەن و ئیرگرەو ێنو ییانژی ەییست و بزاوتن و كارامەه ەییكارام ەیوەر ئەسەن لەیكەكار د

 .نەیبدپێان ەیرپە ەمانەه ەیانەییكارام

 نەیكەد یكولتوورو  یرزشەو و یتەاڵیەمۆك یاالكچ یشدارەب. 

 نەیكەد ەكید یسانەك یهاوكار. 

 نەیكەان دیاسپن و سویرەگردەو ەكید یسانەك یشۆستخەد. 

 یەش نەبێب ەڵەهەس لەك ۆخ ,نەیبك ەڵەن هەیدەمان دۆخ ەب ڕێگە. 

 

 :یتێاریرسپرەب ەفتاركردن بڕە .3

 س و ەكەل ەییلگ ۆیەن بیاریرسپرەان بیكانەنجامەمان و ئۆخ یكانەر كارەسەل ەمیئ ەیەوەمان بەڕباو

 .نەیخ ناكۆبارود

 نەیكەد یرەشخپێستەكان و دەشت ینگۆڕیر ەسەل ەیەمان هیەیكارامەمان بەڕباو . 

 شتمان ئازار بداتپوروەد ەمان و نەکانەمەهاوت ەمان و نۆخ ەن نەیكەد ۆوتەئ یفتارڕە . 

 ن؟ ەیان بكینانێهێجەب ۆن و كار بەیشان بكیستنەكانمان دەمانجان ئچۆ

ان یشانیستنەن، دەیان بدینجامەان ئین یان ببیرێان فین گۆڕیانیان بین ەیانكیب ەزوومانەئار ىەتانەو بابەئ .5

 ەگەڵم لیژتوندوت یفتارڕەم ەكەز دەح یاستەڕب: ەنموون ۆ، بەوەنەیكەد یكان شەرەنڵاپاشان پن ەیكەد

كان و ەرفتگ یركردنەسەارچ ۆب ییەباش ن یكەیەارچ ڕێگە یژیزانم توندوتەمن د. تێنێمەكانم نەنەمەهاوت

ن چۆبزانم  ێوەمەم دەاڵبن، بەم دڵد ەكان بەتەك بابێاتم كەكانم بكڕێهاو لەگەڵ ەڵەمام ینێرەتوانم ئەد

م یرەك ركابێسەان كیت ێبەنمن  یستیوەك بێك شتێم كاتەبك ۆڵنترۆوونم كچەڵبوون و هڕەتوو ێكرەد

كانم ییەندەوپەی ەم كارەئ. مەر بكەسەارچ یژیتوندوت ەكان دوور لەشێون كچها دەمەوێت بزانم ەروەه. بكات

 .دەهێڵێتەوە كانمەسەكانم و خوشك و براو كەنەمەهاوت ەگەڵل یباشەب

ك ێكات چها ەروەه ,ۆخەتێرگش بەكەنجامەرەك دێرجەمەب ەوەنەڕێژیداد یعیواق یكێوازێشەمان بەكەئامانج .2

 نابە  ،(كردار) ێوەمە، د(ەیك)دا ەنیم هاوەئ ییتاۆك ەل" ەنموون ۆن، بەینجام بدەئ ەانگۆڕو ەئ ێوەمانەد

 (".نجامەرەد)م ەم بككانەڵەهاو ەڵەیمام ىیژتوندوت



، ەوەرەس ەیكەنموونەل. نەیكەشان دیستنەد ێنگەیانیب ەستمانیوپێ ەیییانەو كارام یاریت و زانەو بابەئ .3

 یكانەاوگنەها هەروەن هیكان بزانەشێك ەگەڵكردن لەڵەمام یكانەوازێن شیكات بزانەد ەوەست بیوپێ

 .نیربێن فبردەوەڕێب ەشێك ەییكارام ەگەڵل ەوەرەكالكیە ەیوەمدانەاڵو

كردن یشدارە؟ بەوەندنێخوەت، بێوەكەستدەد ەوەكەتەباب ەت بەبارەمان سیارین زانچۆن ین بزانەگەڕێید .4

 چوێت؟ ەنان دێاهڕ ۆند كاتمان بچەكات؟ ەمان دیهاوكار ێكان؟ كییەانژی ەییەر كارامەسەنان لێاهڕ یخولەل

 ن؟ینێهەد یكارەن و بەیكەد ێجەبێج ەكیەەین كارامچۆك و ێكات

و  یماد یستیداوپێو  ۆخەتێرگب کە ئەنجامدانى ئەرکەکانمانن ێینەمان دادەكەئامانجەشتن بگەی ۆك بێنالپ .1

 :تێادا بیت ەیم شتانەئ ەكەالنپ ەیەوانە، لەنموون ۆب. نینووسەد ۆییمر

 

 :پیشان دەدات كانەئامانج یكردن ێجەب ێج یالنپ(: ٤)خشتەى ژمارە 

ماددى و  یستیداوپێ ؟دەیکات ێك ؟بیکەین كێكات چ ؟بیکەین ۆچیب چییە؟  ەكەركەئ 

 مرۆیى چین؟

كردن یندەوپەی* 

 .نانێاهڕ یرسەپبەب

 

 

 ینڕیك* 

ت ەبیتا ەیاوچرەس

 یكردنەڵمامەب

و  ەشێكلەگەڵ 

  .كانەستەه

اركردن یرسپ* 

 یخولەت بەبارەس

 کانىەییەكارام

 .انژی

 ینیزان *

 یكانەوازێش

كردن ەڵەمام

و  ەشێك ەگەڵل

 ینێرەن یستەه

 ەلدوور 

 .یژیتوندوت

 52 ەمەكشیە* 

 .رانەیحوز

 

 

 53 ەمەدووش* 

 .رانەیحوز

 مۆخ* 

 

 

 

ر ەبەباوكم ل* 

ت ەچێو دەئ ەیوەئ

  .ەرتووكخانپە ۆب

 یناریزار دەه١٥٥

 ۆب یراقێع

 .ماركردنۆتۆخ

 

 مانەكید ینیوانێڕت لەوانەیە ەونكچن ەیكەش دەانماندا هاوبژی ەل گرنگ یسانەك ەگەڵمان لەكپڕۆژەئامانج و 

 :نگۆڕیو باشتر بەرەب ەكەالنپنجامدا ەئ ەل یەەوانەو ل ێبدات ەكەخۆبارودەت بەبارەس

ند چە، ینجامدانەئ یووێژ، مەوەنیاننوسەید ەنجاممان داوەئ ەیو شتانەن و ئەیكەد ەكەالنپ یكردنێجەبێج ەست بەد. ١

ك ێرەفتەناو دەل ەم شتانەئ ێكرەد .تاد ...ووێچت یرجەند خچەكرد،  ەچیستمان بەن، هیبوو چی یرێاند، فیخا ەیماو

 .نەیبكبۆ ستراو یب -نراویب یێکمارۆان تیر ەوتپیمۆان كین یبنووس

ئامانج،  ەنەگەین تاكو دەگێڕیك دێوتەسكەر دەه ۆب گنەن و ئاهیبەوام دەردەو ئامانج بەرەوتنمان بەشكپێ ەل. ٢

 .نەیدبوامبوون هانەردەر بەسەمان لۆخ ەیوەئ ۆت بێوەمانەمان دۆخ ەیەیوێش وەن بەیكەمان دۆخەل یشۆستخەد

و ەا بین؟ ئایب یژتوندوت مان نایندا توانیهاو ییتاۆك ەا لیئا: ەنموون ۆن، بینگێنەسەدەڵه مانكانەنجامەرەئامانج و د. ٣

 ەكەتاز ەفتارڕەا ین؟ ئاەیكەد چی ەست بەن؟ هیبەد یژجار توندوتەان جار بین ەیكەفتار دڕەن یربووێف ەیانیەیكارام

؟ یژیتوندوتەدوور ل ىەكەتاز ەفتارڕەر ەسەن لیوام بەردەب ەیوەئ ۆت بێوەمان دچیت؟ ێنێمەمان دەگەڵام لوەردەب

 .نەیمان بدەكەتاز ەفتارەڕەب ەرپە ەیوەئ ۆت بچێرەد ێنو یكێالنپ اندنمانگنەسەڵه ینجامەئ ەل یەەوانەل



 ن؟ێنات بیرز بنەب ینرخاندنۆخ ەیوەئ ۆن بەیالوان بك یین هاوكاریتوانەن دچۆ

 .ەیەان هۆیخ ییندەتمەبیز و تاێهەب ڵیوان خاەئکە ت ێبەد الوان وا ۆنمان بیوانێڕت .5

 .تێبەالوان د ەر بەرامبەمان بینێرەئ یستێوەڵه .2

بەشدارى بکەن و دەربڕین لە  دارتنگزڕێ یسنوور ەل ێنەیدەان دڕێگەین و یرەگالوان د ەل گۆێ .3

 .بۆچوونەکانیان بکەن

 .نەیكەش دەشكپێان یو هاندان یستیوەشۆخ .4

 .نەیكەد یانكانەباش ەتەسلەر خەسەخت لەجو  نەیكەان دیكانەباش ەكارەل یشۆستخەد .1

 .تێب ییتاۆتن كوەكەرنەس بە ەیكەنجامەك ئێنێشو ەنەیخینا .6

 .ەوەنینێانشكین و ناەیناك پێان ەیتڵاگ .7

 .دا بنەڵگەمۆناو كەان لیاكان گزەد ەل ,بن كێنێر شوەهەن لەیكەد ێان لیواڵس .8

بەکار كەسوكاری الوان وکاریان رێز لە الوان دەگرین و هەروەها رێگایەکى ئەرێنى لەگەڵ لە الى کەس .9

 .انیكانڵەر منداەسەل ینێرەن ینیبێتدەهێنین بۆ پێدانى 

 .تێبەان دیرەسەل یریگەكار ەیارانڕیو بەب ەوەنەیكەادار دگالوان ئا .51

 .انیكانەئامانج بۆ دەستنیشانکردنى نەیكەالوان د یهاوكار .55

 .نەیكەد یرترۆان زیكانییەەكارام ەپێیو ب ێنەیدەان دیتەبیتا یتێاریرسپرەب .52

 .نەیكەن دیداب ۆان بیست و بزاوتنەه یكانییەانژی ەییەكارام یربوونێف یلەه .53

 .ەكید یكەڵش خپێ ەت لێش بینێرەئ ەب گەر الوان نادەین یسزا .54

ك ێسەموو كەه نینەگەیەدێان تالو بەمەش ،و داواى لێبۆردنیان لێ دەکەین نیێنەماندا دۆخ ەڵەیهەدان ب .51

  .ەوەنەیكەان نەین و دووباریربێف ەوەكانمانەڵەهەل ەیەوەئ گرنگم ەاڵبكات ب ەڵەه ەیەه ۆیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازكراویشنپێ یاالكچ -نرخاندنۆخ

 یشانیناون

 یاالكچ
 ەوەرەار بیهوش! ەنێت بنرخۆخ

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 نەبك ەناسپێنرخاندن ۆخ. 

 نەشان بكیستنەر الوان دەسەل یریگەنرخاندن و كارۆخ گیرنگ. 

 رنێمژبەیە ان هینزم انی رزەب ینرخاندنۆخ ەیسانەو كەئ یكانیەندەتمەبیتا. 

 كەخول 11 یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 

 

 (الپەڕەى کار. )یاری ەیختەت* 

  .(2)كردن یاری یزار* 

  .(4) گنەر ەاواز لیج ىەدام یردەب* 

  .(گەزەل)فاف ەش ێپت* 

 یكانەاوگنەه

  یكارێجەبێج

 ( كەخول 1: )ەوەنەیكەشداربوان روون دەب ۆببەم شێوەیە  ەكیەاالكچ .5

 نیناسەد ەوەورگە یكیەاالكچ ەڕێگەینرخاندن لۆخ ەییكارام. 

 ۆیخ ەیدام یردەك بپێۆرگر ەهو  ەكهاتووپێس ەك( 1 -4)لە ك پێۆرگرەن، هیبەد پۆرگ 4 یشەداب 

 .تێنڵێجوەید ەكیەاری ۆیر تابلەسەت و لێرژێبەدەڵه

 ۆیب ەكەزار یدانڕێفەل ەیەیمارژو ەئ ەپێیب ەوەداتەد ۆیخ ەیكەاریرسپ یمەاڵك وێگرۆپر ەه 

 .بەردەکەى دەجوولێنێتەوە, تەچێردەد

 نەبد ڕێزار ف ەیوەئ ۆت بێد ەكید ەیكەگرۆپ ەیرۆن یزانەن یکەەاریرسپ یمەاڵو گرۆپێک ئەگەر. 

 شتنگەی ڵیەکانی تر دەگاتە خاگرۆپەیە پێش گرۆپئەو ەبراو یگرۆپ. 

 (كەخول 21) .نەیكەد ێجەبێج ەكیەاالكچ .2

 (كەخول 21: )نەیكەد گۆفتوگ .3

 ؟چیەنرخاندن ۆخ ەیناسپێ 

 كات؟ەدپێست ەكدا دێكات ەچنرخاندن لۆخ ەیسۆرپ 

 ن؟ینێنرخاندن بسازۆخ ینتوانەن دچۆ 

 ن؟چیندن نرخاۆر خەسەر لیگەكار یكانەفاكتەر 

 ن؟چی ەیەان هیرزەب ینرخاندنۆخ ەیسانەو كەكانی ئیەندەتمەبیتا 

 ن؟چی ەیەان هینزم ینرخاندنۆخ ەیسانەو كەكان ئییەندەتمەبیتا 

 چیە؟ رزەب ینرخاندنۆخ گیرنگ 

 (كەخول 1) .نەیكەوخت دپ .4

 : ەكیەاری یكەڕۆناو كار یكانپەڕەال

  .كپێسەد ڵیخا: 5 ەشگۆوارچ



 .....بریتیە لەخۆنخاندن : ٢ ەشگۆوارچ

 .تێبەنرخاندن هۆر خەسەان لیریگەكار ەرێمژكار بۆدوو ه: ٤ ەشگۆوارچ

 (ەدواو ۆب ۆبرهەنگاوێک ان ی ەوەشپێ ڕۆك بێاوگنەه). یمیباۆخەان لیدەکەم ى شاناز: ٦ ەشگۆوارچ

  .تیبوو یت رازۆخ یكانەكار ەل ەوەرەبك ەو كاتانەر لیب: 8 ەشگۆوارچ

 .ەنزم ینرخاندنۆك خێسەك ۆب ەرێمژب یندەتمەبیتا ێس: ١٥ ەشگۆوارچ

 .تێبهەان پێیت ەڕباو ەرێمژها بەب سێ  :52 ەشگۆوارچ

 (ەدواو ێوەگەڕاو بگنەسێ ه) .مەناك ڵاندن قبووۆڕد: 54 ەشگۆوارچ

 .تێر بەسەل ینرخاندنۆخ یسازدان یكێازڕئام ەك ەشگۆوارچن یكترینز ۆب ڕۆب: ١٥ ەشگۆوارچ

 ..."توانم واەمن د" ڵێرز بەب گینەدەب: ١٧ ەشگۆوارچ

 .مەراورد ناكەب ەكید یسەك ەم بۆخ: 59 ەشگۆوارچ

 (ەوێاو بكشگنەه چوار) .ەنرخاندنت الوازۆخ: 21 ەشگۆوارچ

 .چوار تایبەتمەندى کەسێک بڵێ کە خۆنرخاندنى بەرز بێت: ٢٣ ەشگۆوارچ

 .ڵێب پێ ۆیخەت بەبارەس ینێرەئ یكێو شت ەرژێبەڵك هێسەك: ٢٥چوارگۆشە 

 .تیزانەدێل یباش ەرێمژت بەباب سێ  :27 ەشگۆوارچ

 .تەیكیب یناتوان یزانەوا د ڵێك بێشت: 29 ەشگۆوارچ

 .ڵێت بۆخ ینێرەئ ییندەتمەبیتا: ٣٢ ەشگۆوارچ

  (ەوەشكپێاو گنەه سێ) .ەیەت هێاوكڵەڕد: 33 ەشگۆوارچ

 .نیوانتیشتپ ەمێئ ەبك ەنەخەردەز: 31 ەشگۆوارچ

 .انینجامدانەئ ەت لیبوو وتووەكەرنەس ڵێت بەباب سێ: 37 ەشگۆوارچ

 .ڵێرز بەب ینرخاندنۆخ ینجامەئ سێ: 39 ەشگۆوارچ

 .کە خەونى پێوە دەبینى ڵێب شتێک: 45 ەشگۆوارچ

 (هەنگاو پێشكەوە سێهۆكارێك بڵێ و ! )من نرخم بەرزە: 43 ەشگۆوارچ

 (هەنگاوێك پێشكەوە) .بەردەوام لەگەڵ خۆم ڕاستگۆم: 41 ەشگۆوارچ

  (ەوەمێكشەاو دگنەه حەوت) !من الوازم !انكارمسەرەمن ه: 47 ەشگۆوارچ

  شتنگەی ڵیخا: 11 ەشگۆوارچ
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 ك پێسەد ڵیخا



 ۆب ەكۆریب

  !مانۆخ

 كاتەن ەكید یسەك یكانەمەاڵو ەب ەتڵاگس ەن كینێخسڕەب ۆوتەئ یكگەیەنژی گەرنگ . 

 و بنەاڵكێز تەگەردوو رەهەكان لپەۆرگ . 

 ەموان روونەه یال ەكیەاالكچ یساكانێر ەیوەن لیبەا دینڵد . 

 ەیر جار دووبارۆز ەیوەئ ۆن بەیبك پاچ ەورگە یكێان كارتیك پەڕۆیە چەارپر ەسەل ەكیەاری ێكرەد 

  .ەویەنینێازیڕن و بینێخشەنیب ێشكرەو د ەوەنەیبك

 

 

 

 

 یتۆخ ییاریشۆهۆ ت كڵێموو ساەه یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەالوان د یەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 نەبك یخود یچەمک ەیناسپێ. 

 نەان بكۆیخ یكانیەتێندەتمەبیتا یشانكردنیستنەد. 

 كەخول 41 یاالكچ ەیماو

 .مەڵەز و قەرد و كاغۆب  ەستەرەك

 یكانەاوگنەه

  یكارێجەبێج

 (كەخول 1) .ەوەنەیكەشداربووان روون دەب ۆب ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ .5

 ونت ەخ ەاكان كیانپمۆن كیترگرنەگك لێكیە، ەگەڕێیكاردا د یدوا ەب( ڕان كوی چك) یكێالو ۆت

. كاتەشان دیستنەد ەمانید ۆك بێت و كاتەیكار بك ەیوەئ ۆكات بەد ەوپێت یندەوپەی ینیبەد ەوپێ

 "؟ێیك ۆت: "ان كردەیاریرسپم ەدا ئەكەمانید یكاتەل

 موو ەك هەیەوێش ەت و بەیەفافەو ش گۆییستاەڕ، بەوەداتەم داڵكات و وەا كار دینەت ەس بەركەه

 .نووسنەتان دۆخ ەت بەبارەكان سیەكارەورد

 (كەخول 51) .نەكەد ەاریرسپم ەئ ەیوەمدانەاڵر وەسەشداربووان كار لەب .2

 (. كەخول 51) .تش بكاەهاوب ەكەورگە ەگرۆپ ەگەڵل ەیكەمەاڵو ەیەه یزووەئار ێن كەیكەداوا د .3

 (كەلخو 51) :نەیكەد گۆفتوگارو یرسپ .4

 كدا؟ەیەوچێوارچ ەچ؟ لەشتر كردووپێ ەینانێم راهەستان ئەا كیئا 

 ەییستەجیان / و یروونەد یندەتمەبیتا) كدا بوونێبوار ەچكانتان لەمەاڵناو و ییاریزان ،

 ؟(تاد ....ەکانستێوەڵ، هکانهاە، بەکانوتەسكە، دەیی، كارامیەکانندەتمەبیتا

 ؟ چییە ەنانێاهڕم ەر ئەسەوونتان لۆچب 

 ۆب ەاوگنەن هیمەكیە ەمەئ ەن كەیكەشان دیستنەد ەوەن و ئەیكەد و گرنگیەکەىی خود چەمکو  ەسناپێ .1

 (.كەخول 51) .تێرز بەنرخاندنمان بۆخ ەیوەئ یستەبەم ەب ,مانۆخ یر خودەسەكاركردن ل

--  كار یكانپەڕەال



 .ەوەتێرگب ۆڤمر یانژی یرۆراوجۆج ینیەخود ال یسفەو ەیوەن لیبەا دینڵد  مانۆخ ۆب ەكۆریب

 گەرنگ ەیوەن لیبەا دینڵبكات د گرۆپ یشەهاوب یكانەمەاڵكرد وەن یزووەك ئارێسەئەگەر هاتو ك 

ان یزووەگەر ئار و ەوەنچاندا بیكانەكارەن بەیكەدێان لین و داواەیدەد ەت و نموونێب یشتگنمان یناسۆخ

 .انیكانپەڕەر الەس ەنەبخ ەكید یتوانن شتەكرد د

  گەرنگکە  ەوەنەیكەروون د ۆیو ب ەوەنینێشكی، ناەوەم بداتەاڵو یتوانەین نشداربوواەب ەك لێكیەگەر 

 .كانمانەئامانج ەنگەین و بەیر بكەسەل ین كاریبتوان ەیوەئ ۆن بیمان بناسۆخ

 ۆن، بەیكەد ەگەڵان لیكار ەیو الوانەئ ۆت بێونجاوتر بگن ەیبكێل ین و واگۆڕیب ەكەخۆبارود ێكرەد 

 ەل, بتناسن ەشۆان خپێیوان ەالم ئەزووت بوو، بەئار ەك یراگیرەو ەكەتاز ەقوتابخانەل": ەنموون

 لە انی، وەرگیراوى ەكتەرگە ەییەیشپی ەشەو بەل ەنموون ۆان بی؟ ێیك ۆت: رسنەپدا دەكەوەبوونۆك

  . هتد... یان چادرگەى الوان وەرگیراوى الوان ەیانی

 

 

 دادەمەزرێنمرز ەب ینرخاندنۆخ یبینا یاالكچ یشانیناون

 یەکانامانجئ

  یاالكچ

 : تواننەدا الوان دییەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 رن ێمژب ى بەرزنرخاندنۆخ بیناکردنى یكانەاوگنەه. 

 كەخول 61 یاالكچ ەیماو

ى ەستەرەك

 پێویست

 ى سێ چینكێك كێبڵقا ەینێو ۆپیك. 

 ەوەرازاندن یستیوداپێو  گنەر یمەڵەق. 

  (.لەزگە)تیپ 

 مەڵەڵەو ق ەقەرەوو  ردۆب. 

 یكانەاوگنەه

 یكارێجەبێج
 (كەخول 1) .ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب ەیەوێم شەب ەكەنانێاهڕ .5

 و  ەییكارام ەستەه ۆن بەتان ئازاد بكڵاەیخ ۆیەب ,نەكەد ەئاماد ینچی 3 یێکكێدا كگرۆپناو ەل

 .كانتانەزوەئار حەزو

 بنووسن ەكەكێك یكردنەئاماد ۆكانتان بیەستیداوپێ ێبەن و دەیكەش دەردا دابەسەكارتان ب پەڕەیال 

 .انیرۆج پێی ەن بچی ێرسەه ۆب( تاد ..ەیی، كارامیستیداوپێ)

 .زیاتر نەبن سەك 6-1 ێک کە هەر یەکێکیان لەگرۆپچەند  ۆن بەیكەش دەشداربووان دابەب .2

 .كانداەگرۆپر ەسەن بەیكەش دەداب ەكیەنچی ێس ەكێك ەینێو .3

 (كەخول 51) .ەوەتێنێازەڕد ەیكەكێكات و كەد ۆیخ یك كارێگرۆپر ەه .4

 .تێواسەدەڵواردا هیر دەسەل ۆیخ ەیقەرەك وێگرۆپر ەه .1

 (كەخول 51) .واننڕكان بەكێك ەو ل ەوەنڕێدا بسووەكۆڵەناو هەن بەیكەكان دەگرۆپەداوا ل .6

 (كەخول 51) .نەیكەكان دەمەاڵر وەسەل گۆفتوگ ,دالەگەڵ بەشداربووان .7

ئەمەى دوایى بۆ بەشداربوان و  ەینەوەگرێ دەد ى بەرزنرخاندنۆخ یاوگنەه ێر سەكان بەهەمەاڵو .8

 (كەخول 51) .ەوەنەیكەد یروون

 (كەخول 1) .ەوەنەیكەوخت دپ .9



 .ینچی سێ یكێك یكێبڵقا ەینێو كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 ەكەكێك یكانەستسیداوپێ ەك لێندەه 

 یروونەد یتەباب ەییكارام یمادد یتەباب

 : كانەستیداوپێ* 

 .تاد ...ەلكێئارد، ه

 ۆست بیوپێ یارەپ* 

 .انینڕیك

  .(نیناند)ق ەبۆم* 

 .كات* 

 

 

 بنێمێزانم لەمن د* 

 رمۆشەد پمن قا* 

 مەكەد یوانداریمن م* 

 زانمەك شت دیەا ینەت* 

 

 ەیوەئ ۆبم ب ەئامادپێویستە * 

 .مەك دروست بكێك كێبڵقا

 .تێك بێك ەزم لەحپێوستە * 

ك ێكەكم لێئامانجپێویستە * 

 .تێبەه ەكەدرووستن

 یزووەئارپێویستە * 

م انڕێیهاو یكردنیشدارەب

 .هەبێت

دوورو  یكات ەزووم بەئار* 

 یكردنەن و ئامادڕیك ۆب ێژدر

 .یەكان نەستسیداوپێ

 

 نەكەداوا د ەكەكێك ەبڵقا یدرووستكردن ۆر بۆراو جۆج یشداربووان شتەب ىەوەن لیبەا دینڵد. 

 ر ەر هەسەل کە نەیبك یشەشداربوواندا هاوبەب ڵەگەن و لینێك بهێكێك داەكەشتنیدان ییتاۆك ەل ێكرەد

ت، من یوەمەت، من دێكرەم دپێزانم، من ەتوانم، من دەت، من دێب ك نووسراێك شتچەیەارپ

 .تاد ...ارمیرسپرەب

 ك ەت وێونجاوتر بگ ەكەگرۆپ یالوان ۆبکە  ەوەنگۆڕیب ەكید یكێمەرهەر بەهەب ەكەكێك ەبڵقا ێكرەد

  .تاد ..باەكار ەیدیلەمو یزراندنەماان دینانخواردن،  یزێم یدروستكردن
 

 

 انندنبەجێکردێج لە انەىئامانجئەو  یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 ئەو ئامانجانە دەستنیشان بکەن کە دەیانەوێت کار لەسەر بە ئەنجامگەیاندیان بکەن . 

 نێدابن م ئامانجانەوەدەستهێنانى ئە ۆك بێالنپ. 

 

 كەخول 511 یاالكچ ەیماو

 .شداربووانەب ەیمارژ ەپێیكار ب پەڕەیال ۆپیك  ەستەرەك

 مەڵەز و قەو كاغ ردۆب. 

 كیەقوتوو. 

 پیس ەیلۆكچب ەیقەرەو. 

 یكانەاوگنەه

  یكارێجەبێج

یەدا جەخت و لەم جەلسەبیری بەشداربووان دەهێنینیەوە  بە بیناکردنى خۆنرخاندنى بەرز یەکاناوگنەه .5

کە پەیوەست بێت بە ت ێبەهو گونجاومان  ئامانجى واقیعى گەرنگ لەسەر هەنگاوى دووەم دەکەین کە



م ەئ ۆن و بەیان بكیاندنێگەیجەب ۆكار ب ە پێویستەو. باشترکردنى خۆمان و وەرگرتنى کارامەیى نوێ

 (كەخول 1). نێیكار دان یێکالنپ ێبەد ەستەبەم

کە دەیەوێت بۆ باشترکردنى خودى خۆى و  ەوەك بكاتێئامانج ەر لیك بەیشداربووەر بەن هەیكەداوا د .2

 51) .تێنووسیب ۆیبەردەمی خ ەیكپەڕەر الەسەل فێربوونى کارامەیى نوێ ئەنجامى بدات و ئینجا

 (كەخول

 (كەخول ٥) .ەوەتێنێخویبا ب ەیەه ەیكئامانجە ەیوەندنێخوەب یزەح ێن كەیكەداوا د .3

 (كەخول 51) :نەیكەد گۆفتوگ .4

 ؟ یەعیواق ێنیگەیب ێوەمانەد ەینجامەو ئەا ئیئا 

 ؟ەكراوشانیستنەد بۆ ئامانجى خوازراو شتنگەی ەیا ماویئا 

  ئایا ئەوەى دەمانەوێت جێبەجێکەین دەستنیشانکراوە؟ 

 و  یەشتگ یكێان شتی ەیەه ەوەمانۆخەب یندەوپەیو  ەتەبیتا یكێن شتی ەكیب ێوەمانەد ەیوەا ئیئا

 ؟ەیەه ەوەكید یسانەك ەب یندەوپەی

و  بە هێنانى نموونەیەکى گونجاو بۆیان رووندەکەینەوە کە چۆن ئامانجەکان دەستیشانکراو و واقیعى .1

 (خولەک ٥. )پەیوەست دەبن بە کاتێکى دیاریکراوەوە

ا ینڵن و دەبك یستكارەكرد د یستیوپێو ئەگەر  ەوەنچاندا بیكانەئامانج ەن بەیكەشداربووان دەبەداوا ل .6

 (خولوك 51) .ەشان كراویستنەد ۆان بیو كاتن و سنووردار یعیكان واقەانجئام ەیوەن لیبەد

 (خولەک ٥) :ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەب ەكەنانێاهڕ .7

 ل پۆ یرسپرەكو بەك وێسەك كڵێموو ساەك هەن و ویندنێخو ڵیسا یتاەرەسەل ەمێئ

 .تێبەكانتان دەنالپر ەسەاردن لژبەڵه ەیسۆرپ. پێگەیەو ەئ ۆن بەمووتان ئامادەه. تێردرژێبەدەڵه

 ەشتن بۆگەیالن بپاشان پ ,ێنیگەكراودا بیارید یكەیەماو ەل کە رنژێبەدەڵه یسەك یكێئامانج 

 .تێكرەش دەرتاندا دابەسەب ەنووسن كەید ەكار پەڕەیو الەر ئەسەن و لێنەداد ەكەئامانج

 (كەخول 1) .ەوەنەیكەد ین و روونەیكەش دەشداربوواندا دابەر بەسەب ەكەكار پەڕەیال .8

 (كەخول 51) .انیكانەئامانج ەپێین بەكەان دیكانەالنپر ەسەشداربووان كار لەب .9

 (كەخول 51) .نەكەش دیان نمایكانەان كاروشداربوەب .51

 هەروەها وجێبەجێکردنى دەکەین  یتیەنچۆو و گونجاوى چاالکیەکە كان ەالنپپێکهاتەى ر ەسەل گۆفتوگ .55

 (لەکخو ١٥. )باسى پێداویستیەکانى ئەنجامدانى دەکەین

 (كەخول 51) .نەیكەالندانان دپاش پ یكانەاوگنەه ەیوەوونكردنڕو گۆفتوگ .52

ناو  ەخاتەیت و دێنووسەید ەلۆكچب یكپەڕەیەر الەسەت و لێرژێبەدەڵه ۆیخ یرەنێك نوێسەركەه .53

 (كەخول 51) .نینەگەیەراد ەبراوناوى کەسى و  ەوەنەیكەكان جودا دگەنەاشان دپ، ەوەكەسندوق



 یكیراكتپ یكێرامۆگرپ كار یكانپەڕەال

 

 (نجامەرەد....ێوەمەد)م؟ ەبك چی ەێمەد .5

 م؟ەكیب ێوەمەك دێكات چ .2

 ؟ەنجامەو ئەم بگەب ەیوەئ ۆم بەبك چی ێبەد .3

 م؟ەن بكیداب ەو شتانەن ئچۆ .4

 بم؟ ڵاندا زایرەسەن بچۆن؟ چیم کەەش ئامانجپێ ىكانگەنەئاست .1

 

 كار یالنپ

 

 (: ؟چی...ێوەمە؟، دەیك) ەیەوەئامانجم ئ

 

 /یاالكچ

 كانەركەئ

دا كێكات ەچل ؟بیکەم ۆچیب

 ؟بیکەم

و  یماددى ەستەرەك ؟كاتەید ێك

 .ۆییمر

     

 
 ۆب ەكۆریب

  !مانۆخ

 ێوەمەد" یان .."مەبك رەكالكیەرەفتارى  ێوەمەد": ەنموون ۆب نیسەكان كەئامانج ەیوەن لیبەا دینڵد 

 "وتوو بمەركەم سەكیە یرسۆك ەیوەكردنیتاقەل

 رەوتپیمۆ، كەنێك وەر وۆراوجۆج یئامراز بەکارهێنانى ۆن بەیدەشداربووان هاندەب.. 

 لە توانادایە بەشداربووان بە ئامانجەکانیاندا بچنەوە دواى گەاڵلەکردنى پالنەکانیان بۆ بەدەستەوەهێنانى 

 . ئەم ئامانجە لە جیاتى راهێنانى دووەم

 

 

 مەییشپی یداهاتوو یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 داهاتوو ەیشپی ۆب یسەك یكێئامانج یشانكردنیستنەد. 

 ەكەئامانجەشتن بگەی ۆن بێك دانێالنپ. 

 كەخول 81 یاالكچ ەیماو

 .شداربووانەب ەیمارژ ەپێیكار ب پەڕەیال ۆپیك  ەستەرەك

 ۆو داتاش رەوتپیمۆم و كەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 یكانەاوگنەه

 کارىجێبەجێ

 (كەخول 1) :ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ .5

 ڕۆژیدوا ەست بەوپەی ەییشپی یكێئامانج یشتنڕر داەسەل ەنانێاهڕ ەكیەاالكچ یئامانج 

 .نەكەر دەسەل ینانێاهڕ ەیەیشپیو ەئ ۆت بێونجاو بگو  یعیواق كێرجەمە، بەوەتانەییشپی

 ەوەتەڕێژێدیت و داێرژێبەدەڵه ەییشپی یكێتان ئامانجکێسەركەه. 

 یهاوكار یتوانن داواەشتندا دڕدا یكاتەلو كانتان ەكار ەل ینا بینڵد ەیوەئ ۆب ەوەینەكەرتان دەسەب 



 .نەبك

 تانەكەئامانجەشتن بگەی ۆن، بەیكەد یشەرتاندا دابەسەب ەیو نموونەر ئەسەن لێنەك دادێالنپاشان پ.  

 ( كەخول 51) .نەكەدكان ەئامانج یشتنڕر داەسەشداربووان كار لەب .2

 (كار پەڕەیال) .نەیكەش دەشداربوواندا دابەر بەسەب ەكەالنپ ەینموون یلیدۆم .3

 (كەخول 21) .نێنەالن دادپشداربووان ەب .4

 یانكانەزێهەو ب الواز ڵەر خاەسەل گۆفتوگاشان پن ەكەش دیان نمایكانەالنپشداربوو ەب چواران ی سێ .1

 (كەخول 31. )نەیكەیت دێبەهكردن یستكارەدەب یستیوپێن و ئەگەر ەیكەد

. ەوەنیبەا دینڵش دەمەو ل ەوەنچاندا بیكانەالنپ ەب دارۆشنایی گفتوگۆكەبەر لەن ەیكەان دوموەهەداوا ل .6

 (كەخول 51)

 ەوەنەبد یلگان ۆیخ ین و الەان بكیكانەالنپ ەت بەبارەس گۆفتوگان یكارسوەك ەگەڵن لەیكەدێان لیداوا .7

 1) .ەداو یان روویكانەكار ەك لێوتنەشكپێ ەرۆج چبزانن  و ۆیب ەوەنگەڕێجاروبار ب ەیوەئ ۆب

 (.كەخول

 الپەڕەكانی كار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نموونەی پالنی كار بۆ دستنیشانكردنی ئامانج

 

 :ناو

 

 :ئامانج

 

ناوچەكەی خۆمان و ناوبانگی باش دەبێت و  بازاڕی تایبەتی خۆمم دەبێت لە 2152لەكۆتایی : نموونە

 .هەزار دینار كەمتر نابێت 111ە و قازانجی مانگانەی لبازاڕیشی باش دەبێت 

 

بۆچى دەبێت  ئەرک/ چاالکى

 بیکەم؟

پێویستە کەى 

 بیکەم؟

 کێ دەیکات؟ 

 

پێویستیمان بە چ 

سەرچاوەى ماددى 

 و مرۆیى هەیە؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 ێان لیداوا ەیوەش ئپێ ,دڵنیا ببینەوەك یەووشداربەربەه یئامانج یبوونیعیو واق یونجاوگ ەل گرنگە 

 .نێالن دانپن ەیبك

 كو ئامانجمان ەڵ، بییەدانان نەلپ /اندنگنەسەڵهکە ئەمە  ەوەنەیكەد ەوەر ئەسەخت لەالنداناندا جپ یكاتەل

 و اندنگەینجام ەئەب یتیەنچۆفێرى رن و ژێبەڵك هێئامانج یان کەكردنەئاماد ۆب ەالوان یهاوكار

 .نبب نکردنیاگەاڵڵە

 بنەد ێجەبێجپتەون و ان یكانەالنپ ەیوەابوون لینڵد ۆب ەوەنەیكەر دەسەشداربووان بەب. 

 ن چۆکە  ەوەتگێڕێب ۆیخى نۆئەزم ەیوەئ ۆن بەیركوتوو بكەس یرەنێداه یكێالو یوانداریم ێكرەد

ست ەدەب یوتنەركەدا سەییشپی یانەژین لچۆە و داناو یاندنێگەیجەب ۆب یالنپن چۆ ە وداناو یئامانج

هەندێك لەبەشداربووان دەستكاری  ,ەكەوتووەركەس ەالو یكۆرچی یستنیب یدوا ەیەوانەل. وەناێه

 . بکەن پالنەكانیان



 

 دروستکردم ۆخبە م مۆخ یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

  یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 بزانن یسازۆخ یكانەازڕئام. 

 دەسانیشان بکەننرخاندن ۆر خەسەل خۆسازى یریگەكار. 

 كەخول 61 یاالكچ ەیماو

 .مەڵەز و قەرد و كاغۆب  ەستەرەك

 ەكید یاگزێارەپلیان  ەكید یدانشتن ئەوەى لە ۆن بەیمار بكۆت ەكەشتنیدان ێكرە، دیۆدڤی یراێكام 

 .بەکارى بهێنین

 مەڵەو ق ەلۆكچب پیس ەیقەرەو. 

 

 یكانەاوگنەه

  یكارێجەبێج

 (كەخول 1) .ەوەنەیكەدروونبۆ بەشداربووان  ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ .5

 ەینیقەاستڕ یكەیەبوجرەتکە گوێبیستى ن ینێخسڕەب ۆكتان بێلەه ەیەوەئ ەكیەاالكچ یئامانج 

 .تێنێبساز ۆیخ ,ۆیخبۆ  یتوانکە  خۆتان بنكو ەو یكێالو

 ر ەسەخت لەن و جەبكێل یاریرسپت ێبەكات و كاتتان دەد ۆیخ یزموونەئ یباس ەكەوانیم

 .تڕێانبیب ین توانچۆبوون و چی یمەردەب یكانیەترسەست و مەربەب .دەکەن یسازدانۆخ یتیەنۆچ

 ن و ەیكەد ەیكەزموونەئ یكانگەرنگ ڵەر خاەسەل گۆفتوگ ەوەكپێ ەكەوانیم ەیوەرەدەوونچاش پ

 .كانمانەییەشپی ەئامانج ەیوەشتنڕدا ۆن بیرەگردەوێل ین سوودچۆ

ان یكانەاریرسپن و ەكەمار دۆان تۆیخ ینیبێشداربووان تەو ب كاتەد ۆیخ یزموونەئ یباس ەكەوانیم .2

 (كەخول ٢٥. )نەكەد ەئاماد

 (كەخول ٢٥) .نەان بكیكانەاریرسپن ەیدەان دوشدابوەبەب ڕێگەن و ەیكەد ەكەوانیم یاسپسو .3

 (كەخول 1) .نەیكەدێل ییئاواڵن و ماەیكەد ەكەوانیم یاسپسو ەدووبار .4

 یكانەهاوكارە ازڕو ئام ەكەشینما یكانگەرنگ ڵەر خاەسەل نەیكەد گۆفتوگشداربووان ەب ەگەڵل .1

 ى بەرزنرخاندنۆخ یریگەها كارەروەرز، هەب ینرخاندنۆر خەسەش لەمەئ یریگەسازدان و كارۆخ

 ( كەخول 51) .انژی یكانەرۆراوجۆج ەبوارەكدا و لیراكتپ یانەژیوتن لەركەسازدان و سۆر خەسەل

 كار یكانەڕپەال

 

 --



 ۆب ەكۆریب

 !نماۆخ

 تێبو وتوو بوەركەدا سەیكەییەشپی ەكارەن لیرژیبەدەڵه( ڕان كوی چك)ك ێالو. 

 خت ەن جڵێیب پێین و ینێگەیەت ەیكەشتنیدان یئامانج ەیوەئ ۆن بینیبب ەكەشتنیش دانپێ ەكەوانیم گەرنگ

 :بكات ەارانیرسپم ەر ئەسەخت لەج ەیوەبكات ب ۆیخەی كەسازدانۆر خەسەل

 ؟ەوەكرد ێیرت لیب ەیت دانا؟ كەكەییەشپی ەن ئامانجچۆ -5 

 بوو؟ چیت ەكپڕۆژە ەر بەرامبەت بەكەزانێخ یستێوەڵه -2 

 ؟ەوەتیان ببیارگنەرەت بین توانچۆبوون و چیكانت ەستەربەو ب گنەئاست -3 

 ؟چییەت ێوتوو بەركەدا سیکەەشپیت لە ێویەك بێسەك یكانییەندەتمەبیتا -4 

 یان بواری ەییشپی یبوار ەلى لەسەر الوان دەکەن کاریگەروتن ەكەرنەان سیوتن ەركەسچۆن  -1 

 ؟داەكید

 ت؟ ێر بكرەسەل ییی باشن كارەشپی یكێئامانج چی ەوەتۆخ ییزاەشار گەیروانەل -6

 ت؟ەیكەسف دەت وۆن خچۆ -٧

 نەیكەشداربووان دەبەخت داوا لەَشوپی : 

o ەكەوانیم ەب ڕێگەو  ەوەیانوانێن ەنێیگەر نا، د. نەكەم ەكەوانیم ەلکەر زارێو ب یسەك یاریرسپ 

 .ەوەداتەم نەاڵن وەیدەد

o تێب ەكەشتنیدان یئامانج یسنوور ەكانتان بالەاریرسپ. 

 ؟(تەمەنى پرۆژەکە)کەى پرۆژەکەت دەستى پێکرد  -

 سەرچاوەى داراییت لە کوێ پەیدا کرد؟  -

 هەڵوێستى کەسوکار بەرانبەر بە پرۆژەکەت چى بوو؟  -

 هەبوو؟  ئەو کەسانە کێن کە کاریگەریان لەسەر تۆ -

 چۆن بیرۆکەى پرۆژەکەت پەیدا کرد؟  -

 ئاستەنگ و بەربەستەكانت چیبوون و چۆن توانیت بەرەنگاریان ببیتەوە؟ -

 ئایا هیچ پالنێکت هەیە بۆ پەرەپێدانى پرۆژەکەت؟ -

 یان بەشداربووان  ەوەتێرگنا ەكەتەباب یتەواوەتەب ەكەوانیستمان كرد مەهە كەشتنیدان یكاتەگەر ل

 .نەیكەند دەمڵەوەد ەكەتەو باب ەوەوانێن ەنەچید, ست بە بابەتەکەوە دەکەنپرسیارى ناپەیوە

 

 

 ى هەستەکانبەڕێوەبردن :بابەتی دووەم

 مونتیسکیۆ, "هیچ جارێک دووچارى خەمێکى زۆر نەبوومە ئەگەر کاتژمێرێک خوێندنەوە کۆتایى پێ نەهێنابێت"

 بیرمەندێک, "جەنگ دەدۆڕێنێت, ەى وڕەى دابەزێتئەو کەس"

 زیچ زیچلەر, (بیرکردنەوەى ئەرێنى وات لێ دەکات هەموو شتێک باشتر بکەیت لە بیرکردنەوەى نەرێنى)

 

 ( سەرچاوەیی) یتەڕەبن یاریزان -بەرێوەبردنى هەستەکان

 ەکان چیین؟هەست

 ەوەتەبیتا ەیشانین ڕێگەی ەل ون ێدرەگێڕردەو ەویەدراكیو ئ ەییستەج یرووەل ەك سۆزانەنو ەئ هەست

، یمناكەبوون، خڕە، تووەیی، ئاسوودەنموون ۆ، بهەستە هەمەجۆرەکان لەیەکتر جیا بکەینەوە ەن کەكەان دمیهاوكار

 .هتد ...ێاوكڵەڕد



, ڕەییك تووەبن وەد ینێرەن یشانی ،متمانە، یستیوەشۆخ ،ی، ئارامەییك ئاسوودەبن وەد ینێرەان ئیكان ەهەست

 .رنترۆكان زیەنێرەئ ەكان لیەنێرەن هەستە ەیمارژ. تاد ...هێدمەر، ەرە، زێاوكڵەڕد

 ،یمناكەمان، خڕرسوە، ترس، سمتمانە یكانەهەست ,(5981)ك چیرت بلوەبۆر :یروونەد پۆڕیسپ ەپێیب

ن یلپۆم ێیەم و سەم و دووەكیە ۆب یشەكید یكانەوەكانن، ئیەتەڕەبن ەزۆسەل ەییو ئاسوود بوونڕەتوو, بێزلێبوون

 .ەكردوو پۆلێنك ێگرۆپند چە ۆب هەستەکان( 2115ت ۆبار) ەكید یكپۆڕێسپها ەروەه. ەكردوو

 ینجامەرەد یكانژەو ئاما ەشانین. نیكان هاندراو بەكات ەیربۆن و زیندوو بیز ەیەوەكان ئەستەه یبوون یئامانج

ان یكات ەتمان دەحەنار ەن كگۆڕیك بێخۆان بارودین، ینێاستن بنوڕاۆپخ ۆفتار بڕەت ێنەد ەوپێمان ڵاپكان ەستەه

 .ەوەنیشارەمان دۆخن و ەیكەن، رادیك بترسێشت ەك لێتكا :ەنموون ۆكات، بەئاراممان د کە ەوەنینێدا بمكێخۆبارودەل

 ەب ژد ەوەنەیكەك دێتەباب ەرلیك بێكات :ەنموون ۆاردان، بڕیب و شتنێگەیت ەكانمان هاوكارمانن لەستەها هەروەه

ر یها گەر بەروەه. پەخرا ەم كارەن ئەڵێمان دپێكانمان ەستەه ۆیەب ,دەبین بێمتمانە وت ەحڕەت ناێهاكانمان بەب

 ۆیەب پەخرا ەمەن ئەڵێمان دپێكانمان ەستەكرد، ه ێجەبێارمان جڕیب ەناڵدات کاتێک فەروود چی ەیوەل ەوەنەیبك

 .ەوەنەیكەد ەكید یكێرەسەارچ ەر لین و بەیكینا

وامان  ەكید یكەڵخ یو ه خۆمان یاوچموەد یكانەروخساركان و ەییەستەج ەشانین یكردنیرێاودچها، ەروەه

 یفتارڕەن یبزان ەیوەكات بەمان دیهاوكار ,ەیەه داشیكەڵخ یمان و ناخۆخ یناخەل چین ین بزانیتوانب لێ دەکات

 .ەاستڕ ێچەوانەکەشیپ ن وەیبك یكەڵر خەرامبەدروست ب

 

 ؟چیەبوون ڕەتوو

 ەسەو كەئ ,ۆژییلۆكیسا ىەوەكردنیش بەپێى"كان، ۆییەمر ییەو ئاسا یتەڕەبن ەهەست ەل ەكێكیەبوون ڕەتوو

  ەوەندنەسۆڵەت ەڕێگەیل بووە و یالدان ۆدان بڵوەه یان رەتکردنەوە یان یردارۆان زیئازاردان  یووەڕووبڕ

"دەدەن ئازار ەئازار ب ىەوەمدانەاڵو
2
. 

 یردارۆان زی نیداو یست ئازارەبەمەن بەیكەست دەه ەكێان شتیك ێسەك یكردنیتیەاژبوون دڕەتوو یتەفیس

ن و ڕیربەكانمان دپەخرا ەستەت هێدەن ەوپێمان ڵاپ ەونكچت ێكی باش بێبوون شتڕەتوو ێكرەد. ەكردوو رمانەبرامەب

 . نگەڕێیردا بەسەارچ یدواەب

 ك،ێسەك): وەک فاکتەرى دەرەکى. یان ناوەکى دەردەکەوێت یكەرەد یرەفاكت ینجامەئ ەبوون لڕەتوو

ان یك ێرووداو یارگادیك، ەیەكۆریب): یش وەکكەناو فاکتەرى .(تاد ...كەیەك، وشێخۆبارود /ێکستێوەڵه

 (.دهت ...كێسەك

. تێسف بكرەو ىپان خرای ىباش ەب ێكرەد ینڕیربەد یوازێش بەاڵم, ییەان باش نی پخرا ۆیخ ۆب ڕەییتوو

 یماەر بنەسەت و لێبەونجاو دگان باش و یت، ەگۆڕێد ەكید یكێسەك ۆب ەوەكێسەك ەل ڕەییتوو ینڕیبەد یوازێش

                                                           
2http://en.wikipedia.org/wiki/Anger, July 2011. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anger


 یكدان، ئازاردانێردا كردن، تەسەك هاوار بەت وێبەد پو خرا ونجاوەگان نیت، ێبەر دەرامبەو ب ۆخ ەتن لرگزڕێ

نابردن پە. تڕێرببەد ەیوەئ ێت بێنرچەپێب ەكەتوڕەبوون ێكرەد شەوەەكید یكیەال ەل .دهت ...یروونەان دی ەییستەج

و  ۆیخ ۆب مرۆڤ یگرتنزێر ەیوەئ ێكارۆه ەتێبەد یاندنچەپان ی ڕەییتوو ینڕیربەد یكانپەخرا ەوازێش ۆب

 ەشتن بگەی ۆست بەربەتە بێبەدات و دەش دەكید یكەڵان و خۆیخ یها ئازارەروەه ەوەتێم ببەك یكانەرەرامبەب

ر ێف ەوەكانەورگە ەبوونمان لڕەتوو ینڕیربەد یوازێشە وڵیەمندا ەل. رفتگ ەت بێبەبوون دڕەدا تووەرێل ,كانەئامانج

 .ەبوونڕەتوو ینڕیربەد یدروست یوازێش ەوەن ئیزانەد ن واەكەن و هاوار دەدەكتر دیە ەن لینیبەكان دەورگەن، یبەد

 ؟3نچیبوون ڕەتوو یكانەشانین

بوون ڕەتوو ۆب یەكهاتپێ ێس ,ەكانیەتەاڵیەمۆك ەفتارڕەو  یروونەد یزانست یكیەستاۆمامکە  ۆنوفاك. ر

 یفتارڕە -3 (و وروژاندن ژیرگ) ییزۆس -یىجەستە -2( هەڵسەنگاندنەیى) یزەین – 5: ەكردووشانیستنەد

 بەم شێوەیە پۆلێن دەكرێن یشبووننیشانەكانی تووڕە ( .یوژمنکارو د ەوەكشان)

 

 :پیشان دەدات بوونڕەتوو یكانەشانین(: ٥)خشتەى ژمارە 

 یفتارەر ەیشانین (ەوەركردنیب) ینەیز ەیشانین ەییستەج ەیشانین

 دانەناسەه یرابوونێخ. 

 ڵد پەیترانى لێد یرابوونێخ. 

 شان و  یكانەماسولك یبوونژكر

 .ەدگەو  گنیو س گالیوەمل و ش

 و  ەكگۆێچ) یرمگە ەستكردن بەه

 .انیان ساردی( اوچموەد

 قاندنەت ەنجپە. 

 ددان ێڕەیس. 

 شانێرئەس. 

 كردنەقەئار.  

 ۆكار بژەو د پخرا ەیكۆریب 

م، ەكەد چی ینیبەد ەباش :ەنموون

 ەب ۆی، خەكەتەباب ەنابم ل گنەدێب

 پێ ۆیخ یت، نرخێزانەد ێك

 ەكانۆریم بەئ...م،ەدەشان دین

ر ەسەل پیخرا یریگەكار

 .ەیەبوونمان هۆخەبەڕباو

 (زیركەت) ەوەوردبوون ینیتوان ەن. 

 ەوەركردنیب ەكردن لەلپە. 

 یماوەت یكەیەوەركردنیب 

 .(شەوەمش)

 ەکانشتاندنگ. 

 نجاندنەڵێناو ه ەخزان. 

 یناڵقەناع ەیكۆریب. 

 ینیتوانەو ن ینائارام 

، یئارام ەشتن بیدان

 یشتنۆیو ر ەوەخوالن

 .راێخ

 و  رزەب ەورد ەورد گنەد

 .تێبەد یژت

 شانێكتر كیە ەست بەد. 

 كێشت ینبەرکەوت. 

  هاویشتنەوەى ئەو شتانەى

 . لەبەر دەستن

 

 

                                                           
3Adapted from Anger Management, Resource Sheet, Cancer Institute NSW, Alexandria, www.cancerinstitute.org.au,  
 

http://www.cancerinstitute.org.au/


 ؟ بوون چیینڕەتوو یینێرەن ینڕیدەرب یكانەنجامەئ

 :تێڵێهەدێج ەانمان بژی یكانەرۆاوجۆج ەر رووەسەل درێژخایەن یركۆم یوامەردەب ەب ڕەییتوو یكردنەن ۆڵنترۆك

 و  ڵد یكانیەشۆخەن یكارۆه ەتێبەن دیەخاێژدر یبوونڕەتوو :ەییستەج ئاکامەکان لەسەر ئاستى

 ەیوەرزبوونە، و بیونخوونەكردن و شیرگرەب یندامەئۆك ییو الواز ۆڵستریلۆك ێژەیر ەیوەرزبوونەب

 .نێخو پاڵەپەستۆى

  و  ەوەوردبوون ەل یختە، سڵیقەع ەیوز ینانێكارهەب پخرا :یروونەد عەقلى وئاکامەکان لەسەر ئاستى

 انەژیرتن لگرەو چێژ ینیتوانەكان، نەتەباب یكانیەنێرەئ ەنیەال ینینیب ینیتوان ەش، نەوەمش ەیوەركردنیب

 .تێبەد یروونەد ەیكید یرفتگو  ژیرگو  یكۆمەخ یشەكەنجامەئ. و گەلێ شتى تریش

 و ڕێهاو یزێر یستدانەد ەل یكارۆه ەتێبەن دیەخاێژدر ڕەییتوو :ىتەاڵیەمۆك تىئاکامەکان لەسەر ئاس 

 یریگەها كارەروەه. بدەینستەد ەل لەوانەیە بکڕەکانى کاریش ,مانێان لەیوەوتنەكان و دووركەرسپرەب

ر ەسەل یینێرەن ییریگەت و كارێبەم دەمان كپێان ڕیەو باو ەیەه ەوەكانمانییەندەوپەیر ەس ەب پیخرا

 . مامەڵەمان لەگەڵ ناکەن یان دەبێت کە بە راستگۆیى و کراوەیى و ئارامىكردنەڵمما

 ؟ تووڕەبوون بەرێوە دەبردرێتن چۆ

و  ەكەبوونڕەتوو یشتپ یكانەستەه و كارۆه ینیكو زانەڵب یاندنەچەپو ن ینڕیربەواتا د ڕەییتوو یبردنەوەڕێب

 .ادكاریبن ێکىوازێش ەكردن بەڵەمام یكانگەێر ەیوەنیزۆد

 چن ین و بزانەیر بكەسەل یكار ێبەم دەاڵب ,نڕیبیرەد ینێرەئ بە ن وەیمان بكڕەییتوو ۆڵینترۆن كیتوانەد

ن ەیكەر دەسەل ینانێاهڕن و ەیكەد ێیجەبێن و جیرژێبەدەڵونجاو هگ یكیژێاشان ستراتپكات ەمان دڕەك تووێخۆبارود

 .تێبەئاسان د ەیو كاتەتا ئ

 :ەیەندان سوودێکی هچە بە ئەرێنى بوونڕەتوو ینڕیربەد

 نین باشتر بووەیكەست دەه. 

 نەیكەساز دلەگەڵ خەڵکانى دیکە باشتر  یندەوپەی. 

 نینێب یدەكانمان بەئامانج ەیوەئ ۆكات بەسازمان د ەییكارام. 

 نژیدروست و باش ب یكێانژی ێداتەمان دڕێگە. 

 

 ٥/٤چوارچێوەى ژمارە 

 !بەبیرمان دێنینەوە

 نەوە یان بچەپێنینباشن نییە تووڕەبوونمان بشاری. 

  لێمان بترسن و لەوانەی دەربڕینی خراپی تووڕەبوونمان وا بكات دەوروبەرمان

 .قسەمان بكەن بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە رێزمان دەگرن بەڵكو بەپێچەوانەوە بە

  دەتوانین چۆنیەتی دەربڕینی تووڕەبوونمان كۆنتڕۆڵ بكەین، لەبەر ئەوەی

 .هەڵبژێرینتووڕەبوون  دەتوانیین چۆنیەتی دەربڕینی



 

 :نێوڕب ەاوانگنەم هەر ئەسەل گەنیرگ، ەواتەك

 کە وروژاندنى تووڕەبوونمان و دەناسین كانەنێشو /كانەسەك /كانیەاالكچ/ كانەتەباب/ كانەخۆبارود .5

ر جار ۆز. نەیكەشان دیستنەبوونمان دڕەتوو یكانەنیقەاستڕ ەكارۆه. نەكەان دیكانەستەوپەی ەۆکریب

 ەیوەكردنیش کە ەرابوردوودا بوو ەت لەبیتا یكێخۆبارود ەیوەرهاتنیب ەب ینجامەئ ەن لبوونماڕەتوو

ا یكات؟ ئاەم دڕەواران تووێئ ەیوەانگەڕ یكاتەوبان لڕێگە یغڵباەرەا قیئا :ەنموون ۆب. ەبووەه ۆیمان بۆخ

م ڕەم تووەكچەۆم یبوونەن ادیا زیكات؟ ئاەم دڕەماندووبوون توو یكات ەرم لگە یتەر بابەسەكردن لگۆفتوگ

 یبوونەن ندەزامەا ریم؟ ئاەدنابە باشى ئەنجام  مەكەكار هەست بکەم کە چونکە ئەوە وام لێ دەکات, كاتەد

 ەیەوەئ یمانا ەیوەر ئەبەكردم ل ڕەیبم تووشدار ەب یشتمانین یاری ەی لەوەر ئەسەم لەكەرەنێاهڕ

 ەست بەنجامدا هەئەو ل ەكید یكەیەكۆریب یكارۆه ەتیبەت و دێبەك دێر جار شتۆم؟ زیباش ن یكێرەكیاری

رم یندن، بێخو ۆراوم بەگیرنەنم وێست بخویموەد یەیاگمانپەیو ەم لیزان :ەنموون ۆن، بەیكەبوون دڕەتوو

 .بووم ڕەاشان تووپكرد و  پیخرا ەستم بەم و هیوتوو نەركەس یكێسەمن كکە  ەوەكرد

 

 ٤/٤چوارچێوەى ژمارە 

 : كة دةبيَتة هؤكاري تورِةبوومنان شيَوازةكاني بريكردنةوةي نةرييَن

 كةس طويَم ليَناطريَتت  "، "لةم خيَزانةدا كةس ريَزم ناطريَت"، "تؤ هةرطيز طؤيَم ليَناطري و نرخي بريةكامن نازاني: "طشتاندن

 .هتد"...، كةس نرخي كارةكامن لةبةر ضاو ناطريَت"كاتيَك بؤضووني خؤم بةيان دةكةم

 و تورِةبوون كاتيَك بؤضوونةكاني ئةواني ديكتة  " بابةتةكة دةبيَ ضؤن بيَت"ؤمان سةبارةت بةسووربوون لةسةر تيَرِوانيين خ

 .و راستيةكان لةطةلَ تيَرِوانينةكامنان نةطوجنيَت

              بازدان بؤ هةلَيَنجاندن و واي دانتَي  ئَيةتة دةزانت  كةستاني ديكتة ضتؤن بتري دةكةنتةوة و هةستت بةضتي دةكتةن و ئتةوان

 .دةكةنبةمةبةست تورِةمان 

 طةرِان بةدواي بابةتة بضكؤلةكان ئةوانةي نارةحةمتان دةكةن و برينةكردنةوة لةشتة باشةكان ئةميش ثرت تورِةمان دةكات. 

    ەرپرسییاریەتى کارەکیانى طلةيي كردن لة كةساني ديكة لةسةر ئةو رووداوانةي ليَةان دةقةوميَت لةبري ئةوةي خؤمتان

 .خۆمان هەڵگرین

 

 ( ەوەرەس ەیكەخشت ەوانڕب)ن یناسەبوون دڕەتوو یكانەشانین .2



 : ەوەنەیكەردیب .3

  ؟ ێمەبد یمۆخ ەیكات و وز ەبم؟ ل ڕەتووبۆى ت ێنێهەد ەوەئئەو بابەتە 

 رباز بم؟ ەد ەخۆم بارودەتوانم لەد نچۆم؟ ەبك ەكەخۆر بارودەسەك لێتوانم شتەا دیئا 

 ؟ەوەمەر بكیاواز بیج یكێوازێش ەب ێكرەن دچۆ 

 ؟ ێمەیگەد ەستمەبەی مەوەا ئی؟ ئانچیی یكانەنجامە؟ ئەونجاوگم ەیڵێان دیم ەكەید ەیوەا ئیئا 

 : نەیكەد ەوەوربوونێبوون و هڕەتوو ڕۆڵینتۆك یكانیژەستراتمومارەسەى  .4

 ئەم شتانە هەر" ، "بوون ناكاتڕەتوو ەست بیوپێ، ەوەور ببمێه با: "نینێدوەمان دۆخ ەوازێم شەب 

ر ەسەارچ یژیتوندوت ۆنابردن بپە ێبەب ەكەتەتوانم بابەد" ،"؟چیە ۆب یبوونڕە، تووەندەروو د

 ".مەبك

 نەچیردەد ەكەنێشو ەل. 

 پشتگۆێ دەخەین ەیەكەبوونڕەتوو یكارۆه ەیسەو كەئ/  ەكەخۆبارود. 

 نەیدەد ڵقوو ەیناسەه. 

 نەیكب یچه ەیوەش ئپێن یرێمەژد ەوەوانەپێچەان بین یرێمژد ەتاكو د. 

 نیەگۆڕن دەكەمان دڕەتوو ەیكانۆریو بەئ. 

  (مۆر خەسەبووم ل ەتاز یكێشت یرێف)ن ێیدوەمان دۆخ لەگەڵ ینێرەئبە. 

 نیرەگك دیموز ەل ێوگ. 

 نەیكەد ەوەخاوبوون یكانەنانێاهڕ. 

 نەیكەان راكردن دیرا ێخ یشتنۆیر یرزشەو. 

 یكێنێشو ەل ەوەنەیكەر دیب ن، واینێنوقەاومان دچن و یرەگردەشتنمان ویدان ەل ەوەوانەح ەیوێش 

 ەیینێشەب ە، باكەوەنەیدەدڵگشكماندا ێمەل ەكەنێن، وژیمەدەڵبا ه ەوەلووتمان ەلن، یئارام

ن یرەگدیك راەیەركچند چە ۆو ب ەوەلووت ەن لەیدەد ەناسەه ڵیقوو ەان بی .نەیكەردەد ەوەممانەدەل

 .ەوەنەیكەد ەك دووبارێند جارچە ەم كارەن، ئەیكەردەد ەوەمەد ەل یواشێهەاشان بپ

 ەبكات لێوامان ل ەیەوانەن، لەیكەد ەقس یتپێیەمان ەمتمان ەسوكار كەك انیك ڕێیەهاو ەگەڵل 

 .ەوەنیور ببێكان و هەتەباب ەنیوانڕب ەوەكید یكیەایگنەشگۆ

 (. كیدلەت -دەكەین بۆان یساجەم) و دەیشێڵینن ەیكەان دێژیدر تەوەەبوون ژكر ىەندامانەو ئەئ 

 ڵك ماەو ەوەنیوەدوور بك پخرا ەیكۆریب ەل ەیوەت لێن هاوكارمان بەیكەد وا یكار 

 .دهت ..چەناو باخ ین، كارینژەك یزۆشان، مێكەنێ، وەوەاككردنپ

 : دەکەینبوونمان ڕەتوودەربڕین لە  ینێرەئبە  .1

 ەوەنەیم بكەك ەكید یسانەك یزێر ەل ەیوەئ ێبەب. 

 اناچینە نێو رووداوەکانى رابردوود, نەیكەستا دێر ئەسەخت لەج دەکەین كانمانەستەه ئاماژە بە.  

 سزادانحەزى  ەل ەوەنیوەكەو دوور د یى پیشاندەدەینەبوردێل. 



 نێنەن دادیترگنیرەگب ەكیەیندەوپەی. 

 تێناب ینجامەستمان كرد ئەگەر هئە یكۆناك ەل ەوەنێیكشەد. 

 

 ؟ چییە( تەفەخ) مەخ

م ەخ. نەیكەد پێ یستەن هەیدەستدەد ەز لیئاز یكێسەان كیك ێك شتێكات یەزۆس یكێئازار( تەفەخ)م ەخ

 ەیلپو دەبەسترێتە ك ێسەك یكردنۆچكبە  یمناكەخ یستەكان هەجار ەیربۆز. ەستدانەد ەل ییئاسا ەیوەكاردان

كار،  یاندنۆڕان دیك، ەییتڕێان هاویت ێك بیەندەوپەی ەهاتن بییتاۆك ینجامەئ ەل ێشكرەت، دێبەرز دەر بۆز ەكەمەخ

 ەشت یرۆو ج ەبارەق پێی ەم بەخ ەیلپ. دهت ...ناكترس یكیەشۆخەن ەكمان بێزیئاز یشبوونو، تویندروستە، تەارپ

لە  تێستەوەد ەكەسەك یتیەساەر كەسەش لیمەت، ئەگۆڕێك دێسەك ۆب ەوەكێسەك ەل یمبارەخ. تێبەد ەكەاوۆڕد

 . دهت ..ەكەاندنۆڕد یرۆ، جیبوونەڕباو ەیلپ، ییزاە، شارەیوەاربوونگنەرەب ەییكارام الیەنەکانى

 ێناكر ەاوگنەهەباوگنەه یكەیەسۆرپش یمەت، ئەگۆڕێد ەكید یكێسەك ۆب ەوەكێسەك ەش لەوەاكبوونچ ەیماو

 .یان خێراترى لێ بکەین تێنرەپێسدا بسەر كەسەر بۆزەب

 

 ٧/٤چوارچێوەى ژمارە 

 !دێنینەوەرمان بەبی

 ەکەیان دەبێتە هۆىمامەڵەكردن و بەرەنگاربوونەوەی ئازار و خەم گرنگە چونكە پشتگوێ خستن 

 .كانبابەتە بوونىخراپتر

 الوازی نییە بەڵكو بەپێجەوانەوە چاكبوونەوە خێرا دەكات (بۆ نموونە) انگری بە دەربڕینی ئازار. 

واتە گریان لەو  ,و كەمكردنەوەی گرژی سەیردەكرێت ونیەوە وەكو بەتالكردنەوەولە رووی دەر

 ...حالەتەدا جۆرێكە لە چارەسەری دەروونی

 وەها شێوازی دەستنیشانكراویش بۆ دەربڕینی نیەماوەیەكی تایبەت بۆ چاكبوونەوە نییە، هەر. 

 

 ن؟چییم ەكان خەشانین

 :ەشان كردوویستنەناغ دۆق پێنج ەب یمەخ یكانەناغۆق 5969ت ۆر رەبلۆت كیزابیلەئ یروونەد یرۆدوكت

ان بە ین ەیكەد ەكەرووداو ەل ۆڵیك نكەیەماو ەكەستدانەد ەك جار دوای لێندەه: (االنكار)كردن ۆڵینك .5

 انی" تێومەبق ێم لەمەئ ەمەستەئ" :نیستیبەم دەن خەخاو یسانەكلە ر جار ۆز. نەیكەدپێ ەڕیباوم ەستەئ

 ". ەوڵەما ۆم بەكەد ەیوەهاتن یوانەڕاوچوەك هەمیشە شتا ێه"

و ەرەان بیمان ەكەبوونڕن و توەیكەبوون دڕەتوو ەست بەك هێزیئاز یستدانەدەل یكات ەل: بوونڕەتوو .2

بۆچی ": هەردەم پرسیار دەکەین. دهت ..كانەشكیزپان یس ەمان كەو هەرەبان ین ەیكەد ەاستڕمان ئاۆخ

 "بۆچی بەجێی هێشتم؟"یان " من؟



ئەگەر ئەم بارودۆخە ", "یەبواەن ەم رووداوەم گەر ئەبك....مەمن ئاماد: "(كردنەمەمساو) یسازشكار .3

 ".دیکەمە خێر....... کوتایى پێهات

 ەست بە، هەشانین نیوتراڵربەب ەل ەكێكیە یمبارەخ ."مەبك یچمبارم و ناتوانم هەمن خ" :یكۆمەم و خەخ .4

 ەوەزۆس یرووەن لەیست بكەان هین ڕیبیرەان دیرەگب ەیەوانەل. نەیكەد ییاینەو ت بێکەسىو  یدێنائوم

 .نیرێگیناج

 ۆیهەاك بوو بچ" ان ی" ەوەنیبب یووەڕووبڕ ێبەو د ەموومانەه ەڕێگەیمردن ل: "كردنڵقبوو .1

 .."رمیگتوانم وەرەستا دێت وتم، ئپێستا ێاكت كرد ئچ" انی" شاێكەن یارر ئازۆز ەوەكیەشۆخەن

ر ەبەان لیرن گرا ەكەرووداو یانتوانەین ەیوەر ئەبەن لەكەش دیتاوان ەست بەس هەك ێندەشدا هەناغانۆم قەئ ەگەڵل

 پێان ەیكەستدانەدەل ەیوەر ئەبەان لی، ەان داویستەدەل ەیسەو كەر بەرامبەب ەان كردوویو شت ەوتووگان یشت ەیوەئ

 (.شتنچەئازار ەك لێناڵسا یك دواێسەك یمردن) ەش بووۆخ

موو ەه ەك بێسەموو كەه ییەرج نەم مەاڵب. كێسەك یستدانەدەل ەر بەرامبەب ییەئاسا ەیوەكاردان ەناغانۆم قەئ

ناغدا ۆق یچه ەب ەیوەئ ێب ەس بەك كێندەه ەیەوانەل. نێپەڕكان تەستەموو هەهو  ەریمان زنجەه ەكاندا بەناغۆق

 ۆب ەوەنگەڕێو دواتر بەم وارچ ۆن بۆبر ەیەمەوێس یناغۆق ەل یان ت،ێنیان ببیا دوانینەان تی، ەوەتێاك ببچت ێپەڕێت

 ەگەڵت و لێانیخاەد ەن ماویترێژو در ەكانەكات ینیختترەس ەكەاش رووداوپ یكانییەتاەرەس ەومان ساتیگب. ەمدوو

 یتەبیتا ەب ,نەم ناكەخ ەست بەه ەماو ەكان ماوەسەک ییەن ەوەئ یمانا ەمەم ئەاڵب. ەوەتێبەم دەك یژییو ت ێژیكاتدا در

 (.دهت ...رتگرەو ەیوانامڕكان بڵەمندا ەك لێكیەبوون، ڵ، مندایرگیرەهاوس)تدا ەبیتا یكێشت یروودان یكاتەل

 وەڵە، ق، الوازبوونەوەانڕرسووەماندووبوون، س ەستكردن بەك هە، وەیەه یشەیستەج ەیشانیم نەها خەروەه

 .شەل یرگرەب ەیوەمبوونەو ك یونخوونەرو شۆراوجۆج یبوون، ئازار

 

 ن؟ەیم بكەخ ەگەڵل ەڵەن مامیتوانەن دچۆ

 :انمانداژی ەل گرنگ ڕێیسوكار و هاوەك كەو  رینەگردەو ەكید یسانەك ییوانیشتپ .5

 ەیسۆرپ ەل ەهاوكار یكانەرەن فاكتیترگرنگ ەدا لەناغۆم قەل ەكید یسانەك ییوانیشتپ یرتنگرەو 

ن یتوانەن و دیزێهەب ەمێن ئەیست بكەوا ه ەیەوانەل. یمناكەخ یكانەستەه ەل ەوەاكبوونچ

 یكەڵخ یكانمان الەستەن هێیهاتبەران ەوەل ەشەوانەن و لەیبك ڕۆڵنتۆم كەخ یكانەستەه

 ڵوقبو یكەڵخ یكارین و هارینێكانمان بدركەستەه ەستیوپێدا یمبارەخ یكات ەم لەاڵب. نینێبدرك

 .نەیبك ێان لیهاوكار ین و داواەیبك

 نەیبەكان دیەنیئا( سروتە)ئاییردە  ۆنا بپە . 

 ى ێپەڕدا تەوێشوها یخۆبارود ەك بێسانەك ەت لێب یتیبرکە  یوانیشتپ یكێگرۆپ ۆن بەیبەنا دپە

 .تێخشەبەد پێمان یروونەد یم ئارامەخ یشەن، هاوبێبووب

 کە ن ەیكەد یروونەد پۆڕیسپ ەل یهاوكار یوا داواەرت ئەگمان نەكەمەخ گەیرەگەر ب

 .تێبەدا هەكەبوار ەل ییزاەشار



 : یروونەو د ەییستەج یر ئاستەسەن لەیدەمان دۆخ ەب گیرنگ .2

 كات ەزتر دڵۆئا کەەتەباب ەستانەم هەئ یكردنۆڵین، نكینێدركەمان دۆخ ۆم و ئازار بەخ یكانەستەه

 یەکانىشۆخەن بە توشبوون یركاۆه ەتێبەها دەروە، هەوەاكبوونچ ەیسۆرپ ۆست بەربەب ەتێبەو د

 یندروستەت یرفتگو  رەهۆشب ەیدماد ۆنابردن بپەان ی، ڵقوو ێیاوكڵەڕو د یكۆمەك خەو ىەكید

 .ەكید

 ئەو هەستانەمان بداتێن ەیس نادەكەش بڕێگەت و ێبەتمان هەبیتا یستەن هەیمان ناكۆخ ەر لۆز. 

 ەنێو ەك لێلیفا یردنكەن، ئامادیك، نووسەن وڕیبەردەد ەننەراێداه ەكانمان بەستەه ،

 کەسى ەك كاتەك دێتەباب یوانیشتپ بۆ كێكخراوڕێ ەگەڵان كاركردن لیك ێرسپ یكردنیوانیشتپ

 .داەد پێی گیینیرگ كردووۆچك

 یو خواردن ەوەنێیسەحەن و دینووەر دێن، تەیدەمان دەییستەج ییندروستەت ەب گییرنگ 

 ەییستەج یندروستەت. نەیكەرزش دەو و ەوەنڵێیجوەن و دۆیخەد گنەندروست و هاوسەت

 یستەكرد ه ەوەسانەح ەب یستەمان هەستەج ەك ۆیەب ,ەوییەروونەد یندروستەت ەب ەستەوپەی

ر ەشبۆه ەیدلكهول و مادەو ئ ەوەرەوركێه یبەح گەنیرگ. تێبەشمان دیروونەد ەیوەسانەح

م ەاڵت بێخشەبب پێمان یو ئارام ەوەوانەم حەك یكەیەماو ەیەوانەل. ەوەوانەح ۆن بینێهەكارنەب

ش ەوەاكبوونچ ەیماو ,كاتەد ڕمان سەكەت و ئازارێنێمان ناهەكەمەخ یكارۆه ەب ییتاۆك

 .تێشێرامانك ەكید یرفتگرەو ەب ەیەها ئەگەری ئەوەی هەروەكات، هەد ترێژدر

 مان یمناكەخ یستەه ەیو رووداوانەئ ەگەڵكردنمان لەڵەمام یتیەنچۆ ۆن بێینەالن دادپخت ەشوپی

 .ەداوستمانەد ەل یان ئەو بابەتەى کە ەسەو كەب پەیوەست یارگادیان ی ەوەننێهەر دیبەب

و ە، ئیكاریهار ۆن بەیبك یروونەد پۆڕیسپ یردانەس گەنیرگن یتر بووپان خرای ەوەنیبووەاك نچكدا ێتڵەحا ەل

و  ەوەاردنمخوەكان خەشانین ەكن لیر نزۆز یكانەشانین ەك ,یان نا نیبوو یكۆمەخ یارچا دوویئا ێت بزانێتوانەد

 یز ئارامگیرەدا هیكۆخەم یتەحال ەم لەاڵن، بەیكەد ەییئاسوود ەست بەك جار هێندەدا هیمبارەخ یتڵەحاەل .خەفەت

 .نەكەرمان دگیكان داەكات ەیربۆز یدێو نائوم ڵیتاەب یكانەستەن و هینیناب ەییو ئاسوود

چیە( قلق) ێاوكڵەڕد
4

 ؟

 یانكارگۆڕ و ژیرگ ەب ەستكردنەه ەیكەنجامەئ کە پوخرا واوەت نا ەیكۆریترس و ب یواتا بوون ێاوكڵەڕد

 .رۆراوجۆج ەییستەج

 ن؟چی ێاوكڵەڕد یكانەشانین

 ینجامدانەئ ەنن و لیبەد یوامەردەب ەت بەبیتا ەیكۆریترس و ب ەیەان هێیاوكڵەڕد یشۆخەن ەیسانەو كەئ

م ەها ئەروەه. ەوەونەكەدوور د ەوەانێیاوكڵەڕد ۆیهەن بێشو ێندەه ەان لی ەوەونەكەت دوور دەبیتا یك شتێندەه

                                                           
4http://www.apa.org/topics/anxiety/index.aspx, June 2011. 

http://www.apa.org/topics/anxiety/index.aspx


و  ڵد پەیتر ییراێخ ەیوەرزبوونە، بەوەانڕرسوەن، سیرزەكردن، لەقەعار: تێبەار دید ەوپێان ەیانەییستەج ەشانین

 .نێخو یپاڵەپەستۆ ەیوەرز بوونەب

 ن؟ەیبك ێراوكەلد ەگەڵل ەڵەن مامچۆ

 نێینەداد ێاوكڵەڕد ۆكراو بیارید یكەیەماو .5

 وارو چتاكو  ئێوارە یوارچ یرژێكا ەنموون ۆن بێینەداد ێاوكڵەڕد ۆدا بەكژەڕۆ ەیماو ەك لەیەماو

 یارچدوو ەك ەوەنەیبك ەو شاتانەر لیب ەیەو ماوەن لیتوانەد" ێاوكڵەڕد ەیماو"ن ێینەدێل یو و ناوین

 .نەكەمان دێاوكڵەڕد

 تەچێك نێومان تەخ ەیوەئ ۆن بێینەوان دادەش ینووستن یكات ەدوور ل ەكەكات. 

 ەكەكۆریكرد، بپێستمان ەكدا گەر هێكات ەل. ێاوكڵەڕد ەل ەوەنیوەكەدا دوور دڕۆژ ەیكید یكانەكات ەل 

 یكات لێرەش, ەوەنینێهەمان دۆخ یریب ەب دا"ێاوكڵەڕد یكات"لە ن تاكو ینێدێل یو واز ەوەنینووسەد

 .نیەنجام بدەئ ەكڕۆژە ەیكید یكانییەاالكچن ەیدەدڵوەه. ەوەنەیبك ێان لیریب ەیەمان هەوەئ

 كانمان ەنووسراو ەتەباب یستین، لینێپەڕێت ەكەكات یسنوور ەیوەئ ێو ب دا"ێاوكڵەڕد ەیماو" ەل

 ەنەچین دیكردەن یتەحڕەتر ناچیك گەر ێتڵحا ەل ,نەیكەت دەراسیان دیكەیەر دانەو ه ەوەنینێخوەد

 .كاتەتمان دەشتا نارەحێه ەك ەكید یكێتەر بابەس

 ەوەنیبەكانمان دییەنێرەن ەكۆریب یارگنەرەب .2

 یریگەكانمان كاریەنێرەن ەستێوەڵمان و هەوەركردنیب یوازێهان و شیج ۆنمان بیشبەر ینیوانێڕت 

 .نگۆڕیانیتر بەنانیشبگەو  یعیو واقەرەب ێبەد ۆیەب. ەیەماندا هێاوكڵەڕد یستەر هەسەل یرۆز

  ەوەنەیكەردیب ىنیشبەر و ینێرەنلەم کاتانەى خوارەوەدا بە : 

 .كردەن نیداب ێوەمانەد ەیوێو شەكمان بێموو شتەئەگەر هیە نێرەن ەكەخۆن بارودینیبەد او -

  .دەکەین گشتگیر یەتاەه تا پخرا یكەیەبوجرەت -

ان ەیمارژ ەیوەئ ەگەڵن لینیكان نابەن و باشەیكەخت دەكان جپەخرا ەكۆریر بەسەا لینەت -

 .كانپەخراەرترن لۆز

و ەزانم ئەد": ەنموون ۆ، بیاستڕر ەسەل كەن نێنەداد ەوەكردنیر شەسەل دنەکانماننجانەڵیه -

و كان ەزۆس یماەر بنەسەان لی" داتەروو د پخرا یكێم شتەكەست دەه" انی" تێند نابەزامەر

 "تێم بەڕێگەك لیەترسەم ێبەترسم، دەد": كوەو یەاستڕن یزانەید ەمێئ ەیوەئ ەیوەستكردن بەه

 یر الو داواۆز یكەیەمارژ یوتگ": نەیكەئەگەرەکان د ینیترپخرا ینیشبپێوام ەردەب -

 ."مێرگیرناەمن و ەوییەاینڵد ە، بەكردوو پۆڕیەسپم ەان لیرتنگرەو

 ."اومۆڕمن د"  انی" وتوومەكەرنەمن س": ەوەمانۆخ ڵاپ ەنەیخەد پخرا یتەفیس -

: ەنموون ۆب ییەدا نەمێئ یتەاڵسەدەل ەمان كۆخ ۆیستەئ ەنەیخەت دەك بابێندەه یتێاریرسپرەب -

 ".تێنێاتر بخویم زەبك یارۆژگبوو ئامەد ەونكچم ەبراك یوونەچرنەد ەل ارمیرسپرەمن ب"



  م ەر ئەسەل ,یاستڕوەکو ك ەن نەكەد مانێاوكڵەڕدتووشى  ەیكانۆریو بەئ ەنیوانەڕدوەک گریمان

 : نەیكەد ەارانیرسپم ەن و ئەیكەان دیتەراسید شیەماەبن

 ن؟چی ەیەكۆریم بەئ یبوونیعیواق یكانەڵگەب -

 وبدات؟رودیکەى هەیە کە لەجیاتى ئەمەیان ا ئەگەری ی؟ ئاەندچە یری روودانئەگە ەیراد -

 دات؟ەان ئازارمان دی ەهاوكار ێیەاوكڵەڕد یەیما ەك ەیەكۆریم بەا ئیئا -

 وت؟ەگد پێم چی یەبواەه ەیكۆریم بەكم ئڕێیەگەر هاو -

 نەیكەد ەوەخاوبوون .3

 دان و ەناسەهخێراو  ڵد پەیتر یرابوونێك خەو ەیەه ەییستەج ەیشانیدا نێاوكڕەڵد یكاتەل

 .ەیەه ەیوانپێچە ییریگەكار ەوەخاوبوون ۆیە، بئەوانى دیکەو  ەماسولك ەیوەبوونژكر

 ەتچێب ەیوەئ ۆن بەیكى بەسەوام مومارەردەبپێویستە بە  و گەرنگ ەوەخاوبوون یاكانێگر یربوونێف 

 . ییئاسارۆژانەى  یكێشتەت بێو بب ەوەانمانژی یستمیناو س

 نەیدەمان دیندروستەت ەب گییرنگ .4

 :گەرنگ ۆیە، بەیەدا هێاوكڵەڕترس و د یكردنڕۆڵنتۆك ەل ۆڵیر گنەندروست و هاوسەت یانژی یوازێش

 و باسى بکەین  نێیدوبك ێسانەك پێویستە بۆن ەكەددروست  ۆمان بێاوكڵەڕد ەیتانەو بابەت بەبارەس

 .تێبەه مان پێەمتمان کە

 یانوواو و دوەت یمژە سێ ەانڕۆژن، ەیكەو دەیڕەپخواردن  گینەندروست و هاوسەت ىستمیس 

ندا ێخوەكر لەش یئاست ینیزەداب ۆیه ەتێبەد ێژدردوورو ییەکەماو ۆخواردن ب ەن. نۆیخەووك دچب

كان ەنشاست یها خواردنەروەه. ە بوونڕوو زوو تو ێاوكڵەڕد ەستكردن بەه ەت لێبەشدار دەش بیمەئ

کە ( Serotonin) یناوبە  ییایمیك یكەیەمادد یئاست ەیوەرزبوونەب ۆیه ەتێبەد ەوزەو س ەویو م

 .ەییو ئاسوود یندەزامەر کردن بەستەهدروستکردنى  ەل دەبێت شدارەب

 ەیوەئ یكارۆه ەتێبەرزش دەو :ەنموون ۆن، بەیكەر دێمژتكا وین ەیماو ۆب ەییستەج یاالكچ ەانڕۆژ 

 یستەهکە ( Endorphins) یناو بە ربدەنەد ییایمیك یكەیەدماد یو نوخام یقەرەد یالندگ

 .باتەت و ئازار الدێخشەبەد ەوەوانەح

 لكهول ەئ ەیەوانەل. و ئیدمانەوە یتۆیەاشكپ ەیبازن ەنیوەكەن ەیوەئ ۆن بۆیلكهول ناخەن و ئیتۆكین

 یكەیەدوا مادەئ ەنیتۆكین چیرەه. ەییكات یكێستەه ەمەم ئەاڵب ەوەم بكاتەك ێاوكڵەڕد یستەه

 .ەوەكاتەد تررزەب ێاوكڵەڕد یئاست ۆیەب ,ەیەوەرەاركیشۆه

  (تێر خەو دەبین)کاتێکى باش و پێویست بۆ خەوتن تەرخان دەکەین. 

 

 

 

 



 ازكراویشنپێ ییاالكچ – ى هەستەکانبردنەوەڕێب

 كانمەستەه یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 نەكان بكەستەه ەیناسپێ.  

 نەبد هەستەکان رەسەل ەنموون. 

  كانەستەه ەگەڵل ینێرەئ یكردنەڵەمام گیرنگشیکردنەوەى. 

 كەخول 31  یاالكچ ەیماو

 .مەڵەرد و قۆب  ەستەرەك

ى كانەاوگنەه

 جێبەجێکارى

 (كەخول 1) :ەوەنەیكەدشداربووان روونەب ۆب ەیەوێم شەب ەكەنانێاهڕ .5

 ەتێك دێاوگنەم هەكیە یزیر ەل كیەشداربووەستن، بەوەكتر رادیەر ەرامبەدا بێڵهەاستڕدوو  ەل 

نجا یئ. ۆیخ ینێشو ۆب ەوەتەگەڕێاشان دپ" فرح" ەنموون ۆت، بەڵێك دێستەه یو ناو ەوەشپێ

ك ێرجەم ەت بەڵێد ەكید یكێستەه یت و ناوێوەكەشدپێك ێاوگنەم هەدوو یگرۆپ ەك لیەشداربووەب

 .بنەوام دەردەو ب" حزن"بۆ نموونە  تێب پێشووتر یشداربووەب ییتاۆك یتپیك ەو ییەکەم یتپی

 ەوەم بداتەاڵو یزانەیان نیكرد  ەڵەیه گرۆپت گەر ێبەكدا دێتڵەحا ەل ەكید ەیكەگرۆپ ەیرۆن ،

 .ەوەنەبكپێست ەد ەوەكی ترێستەر هەهەل ەیەان هۆیكات ب وەئ

 (كەخول 1) .نەیكەد ێجەبێج ەكەنانێاهڕ .2

 .تێبەدبۆ دروست مان كێستین تاكو لینووسەد ەكەردۆر بەسەت لێان دیناو ەیستانەو هەئ .3

 .انۆیخ یكانەنێشو ەوەنگەڕێن بەیكەن و داوا دەیكەشداربووان دەب یاسپسو .4

لێى , كان ناكاتەستەه ەت لەاللەد ەك وئەوانەى ەوەنینێخوەدسەر بۆردەكە  ىكاننووسراوە ەووش .1

 (كەخول 1). دەسڕینەوە

 ( كەخول 1) .دەکەینكان ەستەهپێناسەى  .6

 (كەخول 51)ن ەیكەد گۆفتوگ .7

 ەبوجرەاتر تیز ەكید یكانەوەل ەیەست هەا هین؟ ئاچین ەیكەد تەجروبەانماندا ژی ەل ەیستانەو هەئ 

 ت؟ ێبكر

 ن؟ چۆ؟ ەیەساندا هەك یهەڵسوکەوتر ەسەان لیریگەكان كارەستەا هیئا 

 ؟ ەیەارداندا هڕیب ەان لۆڵیكان رەستەا هیئا 

 ن؟ەیكاندا بكەستەه ەگەڵل ەڵەن مامچۆ یشتگ ەب 

 (كەخول 1) .بۆ بەشداربووان پوختدەکەین ینێرەئ ەان بیكردن ەڵەمام گیرنگو  ەکانلە هەست ئامانج .8

--  كار یكانپەڕەال

 .راتر بنێن خەیكەراهاتن داوا د ەكیەاری ەشداربووان لەك بێكات  مانۆخ ۆب ەكۆریب

 نەیبەالد ەكەردۆر بەسەل ییەن ەوەستەهەان بیندەوپەی ەیو وشانەئلە ن یبەادار دگئا . 

 



 

 مەكەكانم دەستەه ەگەڵل ەڵەمام یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دییەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 نەشان بكیستنەد یشتەگكان بەستەه ەگەڵكردن لەڵەمام یكانەاوگنەه.  

 كەخول 11 یاالكچ ەیماو

 .تێب ك نووسراێكۆرچیان یكەیەر دانەر هەسەل کە نەیكەد ەشداربووان كارت ئامادەب ەیمارژ ەپێیب  ەستەرەك

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب.  

ى كانەاوگنەه

 جێبەجێکارى

 ،ینناسەكان دەستەه ەگەڵكردن لەڵەمام یكانەوازێش ەك ەوەنەیكەدروون بۆ بەشداربووان ەكەنانێاهڕ .5

 یناغۆق ەن و لەبك لەگەڵ ەڵەیمام ینێرەم نەكیە یناغۆق ەن لەیكەش دەداب تانرەسەل ەرست هەندێک

 (كەخول3). نەكەد ى لەگەڵەڵەمام ینێرەئبە ن چۆ دامەدوو

 (كەخول2). نەواو بكەت ینێرەنبە م جار ەكیە ۆب ەكەكۆرچین ەیكەن و داوا دەیكەش دەكان دابەرست .2

 ینێرەن ەڵەیمام ەت بەبارەس ۆیخ یكانەكۆریكرد ب یزووەشداربووان ئارەب ەك لێسەك رەهئەگەر  .3

 (كەخول 51). ێنەیدەد یكات، تڵێب ەكەكۆرچیناو  یكانەستەه ەگەڵل

 ینێرەن ەڵەیمام ەیخان ەكان لەمەاڵ، وینێرەو ن ینێرەئ ەڵەیمام: شەدوو ب ەنیەكەد ەكەردۆب .4

 .ەوەنینووسەد

 51) .نەكاندا بكەستەه ەگەڵل ەڵەمام ینێرەئ بە انەیمجارەن و ئەواو بكەت ەكەكۆرچین ەیكەدێان لیداوا .1

 (كەخول

 (كەخول 1) .نەیكەك دیدوورو نز یكانەر ئاستەسەل ینێرەن یەڵەمام یكانەنجامەرەر دەسەل گۆفتوگ .6

 (كەخول 51) .شرۆڤە دەکەین داكانەستەه ەگەڵكردن لەڵەمام یكانەاوگنەكرا، ه ەیوەستن بەبشتپ ەب .7

 پێناسەى هەستەکانمان دەکەین. 

 دەگەڕێین نراویبەو ن نراویب یكارۆه یدواەو ب ەوەنەیكەردیب.  

 ؟ەوەمەبكم ەك ەستانەم هەتوانم ئەن دچۆ 

 ینەكەفتار دڕە. 

 ەوەنەیكەردی، بەوەنەیكەدوختپكان ەستەه ەگەڵل ینێرەئ یكردنەڵەمام گیرنگ ,لەو كاتەی رادەوەستین .8

 پیخرا ینجامەرەد ەیكەوەكاردان ەیەوانەل ەك ینێرەن ەڵەیمام ەیوانەپێچەب ,نەیكەفتار دڕەنجا یئ

 ( كەخول 1) .تێبەه

ت، ێبەكاندا هەستەه ەگەڵكردن لەڵەمام یكانەوازێش ەل یاوازیج یەوانەن لەڵێید ەیوەن بینێهەد ییتاۆك .9

 (كەخول 1) .نیانناسەیدا دەكید ینانێاهڕ ەل

 :كانپێشنیازکراوە ەكۆرچی كار یكانپەڕەال

 ...نەدەدیپێ گییرنگر ەروبەموو دەه ەیوەر ئەبەم لەكەم دەكەخوشكەستەد ەل ەییریئەست بەه .5

 تێنێهەكاردەكانم بەرس شتپ ێب ەب ەیوەر ئەبەل تووڕەم مەكەلۆكچبرا ب ەل من .2

 ...مردووە كمێسەك لەبەر ئەوەىنم گیمەخ من .3

 .ێوەمەد ەیشەو بەللەبەر ئەوەى وەرنەگیرام رانم ڵگمن د .4

 ...هات ییتاۆس كەك ەناڵف ەگەڵم لیتێهاور ەیوەر ئەبەمبارم لەمن خ .1



 .نەدەت روو داڵو ەل ەیو رووداوانەت بەبارەم سەكەد ێراوكڵەد ەست بەه .6

 ۆب ەكۆریب

  !مانۆخ

 ان ی ڕەان تووی ەوەنیمبار بووەخ یكێسەك یتەحال یووەڕووبڕ گەر نیشێكەشداربووان رادەب یرنجەس

 یبردنەوەڕێ، بیزۆك هاوسەن وەیبەكان دیەتەاڵیەمۆك ەییەكارام ۆنا بپەد، هت...بووەه ێیاوكڵەڕد

ستن ەشتبپ ەبكات ب یانكەستەه لەگەڵ ەڵەمام ینێرەئبە ن چۆ ەیوەن بەیكەد یان هاوكاری ،ەشێك

 .كانەستەه لەگەڵ ینێرەئ یكردنەڵەمام یكانەاوگنەهەب

 

 

 یوانەنامڕۆژ یێکژرتاۆبیر یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :دا الوان دەتواننیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 نەشان بكیستنەد یمبارەخو  ێاوكڵەڕبوون و دڕەتوو یكانەشانین. 

 نەشان بكیستنەد ەستانەم هەئ ەگەڵردن لكەڵەمام یكانڕێگە ەك لێندەه. 

 كەخول 61 یاالكچ ەیماو

 .مەلەو ق ەرقەو و ردۆب  ەستەرەك

 ەكەشتنیدان بۆ تۆمارکردنى نینێكار بەب ەلۆكچب یكێرەردۆكیر ێكرەد. 

 (كار یكانپەڕەال). ەکانتڵەحا سێرەه ەك لەیەر دانەه ەل ۆپیك 

ى كانەاوگنەه

 جێبەجێکارى

 (كەخول 1: )ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ ەیكۆریب .5

 كات ەكدا دێسەك ەگەڵل یوانەنامڕۆژ یكژێرتایپۆك رێگرۆپر ەن، هیبەش دەدا دابگرۆپ سێر ەسەب

 .ێاوكڵەڕان دی، یمبارەبوون، خڕەتوو: تێبینیب ەیتانەم حالەك لێكیەکە 

 ننیبب ەنۆاڵم رەن ئەیكەخش دەبۆخ یسەك ێس ەداوا ل. 

 نەبك ەكید یاریرسپشتان ۆتوانن خەو د ێنەیدەكانتان دیەكەرەس ەاریرسپ. 

 .سێ گرۆپ ەنەیكەشداربووان دەب .2

. ەكژەرتایپۆر ۆبن بەد ەئامادپشتبەستن بە الپەڕەكانی كارەوە  بەشداربووان ەو ب ەکانگرۆپموو ەه .3

 (كەخول 51)

 (كەخول ٢٥). و دەرەنجامەکانى خۆیان دەنووسن نەكەد ەكژەرتایپۆكان رەگرۆپ .4

 ( كەخول ٢٥). كەی خۆی نمایش دەكات و پاش هەر نمایشێك گفتوگۆ دەكەینهەر گرۆپێك كارە .1

 ەكەتڵەحا ییزۆو س یفتارڕە، یروونە، دەییستەج کانىەشانین. 

 ەكەتڵەحا ەگەڵل ینێرەئ یكردنەڵەمام گییرنگ. 

 كێتڵەر حاەه ەگەڵل ینێرەئ یكردنەڵەمام یكانەوازێش. 

 (كەخول 1) .ەوەنەیكەدوختپ بۆ بەشداربووان كانەكۆرین بیترگنیرگ .6

 كان ەتڵەحا یقەد: 4كار  پەڕەیال كار  یكانپەڕەال

 

 : مەكیە یتڵەحا

 یكێرجەم یچه ینیكات، بەد یهلەئ یكیەایانپمۆك یكار ینێشو یردانەس ەییشپی ییمڵەساخ یكێرەرمانبەف

ان پێی یەوەئ یم دواەاڵب. كرد ەیكەنێشو یداخستن ەیشەڕەت، هێبەد ڕەر تووۆز ییەان نەییشپی ییتەالمەس

 ڕۆژ 7و  ەوەكرد یر شەوبەڕێب ۆب یكانییەنێنوڕێت و ێرەگد ۆیكردوون، خەن یردانەس سەاند كگەیرا

 .ەییشپی یتەالمەس یكانەرجەم یبوونەه ەت لێا بینڵد ەیوەئ ۆكات بەان دیردانەس ەوەئ یدوا ەك یەدا یكات

 

 :مەدوو یتڵەحا

، ەماوەن یمەرهەب یتیەستەردەبەل ەینانێمهەرهەب ێڵەیو هەئ ەیوەئ ۆیهەنرا بێستەكار وەك لێخانم

 ەكەنیژل یمەاڵكرد تاكو و یندانیكدا زێوورەژل ۆیخ مبار بوو وەر خۆزبەاڵم ! یەو نەئ یوناهگ هەرچەندە

 !كاتەتبار دەمۆت ۆیخ یاوانچوێن بەخت و هەردەم ەوەتێد

 



 :مێیەس یتڵەحا

ان پێی ەكەوتنەكپێاوچ یش كاتپێ ڕۆژك ەی. یستاێئ ەیوەتر لاڵبا یكێستپۆ ۆد كرا بیك كاندێرەرمانبەف

بوو  ێراوكڵەد یارچدوو. ننچۆن ەكەد ێیل ەیارانیرسپو ەو ئ چییە ەكەستپۆت ێبزان ەیوەئ ێبەاند بگەیرا

دا ەكەستپۆ یشانیناون یدواەرا و بپێگی ۆیدواتر خ. واتەڕن ەكەوتنەكپێاوچ ۆب ەك ەوەكرد ەوەل یریو ب

 یكانەوانامڕو ب ەییكارام ەگەڵل یراوردەدات، بەنجام دەك ئێركەئ چو  ێوەد ەییكارام ەرۆج چا و گەڕ

دا  یارڕیشان كرد و بیستنەد یكانەجل. كرد یكانەاریرسپ ینیشبپێو  ەكەنیژل ینێشو ەخست ۆیكرد، خ ۆیخ

 .رمەگردەو ەم كارەئ: دا یارڕیو ب لەوێ ئامادە بێت ەكەوتنەكپێاوچ یش كاتپێك ەخول 51

 

 اوپێکەوتنەکانپرسیارى چ: ٤كار پەڕەیال

 بوو؟ چی ەكەسەك یتڵەحا .5

 بوون؟ چی ەكەتڵەحا یكانەشانین .2

 كرد؟ ەگەڵل ەڵەین مامچۆ .3

 ؟ ەیچی؟ ەیەباشتر ه یڤیرناتەتەڵا ئیئا .4

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 نەبك ەار ئامادیرسپوام ەردەن و بەنووس بكەنامڕۆژ یتیەساەك ەیسەن مومارەیدەدالوان هان. 

 ەوەخ ببنۆمان بارودەه یارچاندا دووەیانڕۆژ یانژی ەل ەیەوانەل ەوەنینێهەالوان د یریب ەب . 

 

 

 ؟چیەبوون ڕەتوو یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 نەبوون بكڕەتوو ەیناسپێ. 

 رنێمژبوون بڕەتوو یكانەكارۆه. 

 نەبوون بكڕەتوو لە یینێرەو ن ینێرەئ ینڕیربەد یكانەوازێوان شێنەل یاوازیج.  

 كەخول ٣٥ یاالكچ ەیماو

 .بۆرد و كاغەز و قەڵەم*  کەرەستە

ى كانەاوگنەه

 جێبەجێکارى

 (خولەک ١٥. )پرۆسەى هزرباراندن ئەنجامدەدەین .5

 "؟چیەبوون ڕەتوو" :نەیكەشداربووان دەب ەل ەاریرسپم ەئ -

 .ەوەنینووسەد ەكەردۆر بەسەكان لەمەاڵموو وەه -

 ۆك بەیەناسپێ ەوەمانۆخ یال وشەى كێندەو ه ەكەردۆر بەس یكانەوش ەن لەیدەد ڵوەه -

 .نڕێژیبوون داڕەتوو

 (خولەک ١٥): نەیكەد گۆفتوگ .2

 ن؟چیبوون ڕەتوو یكانەكارۆه 

 ن؟کەەان دیبوونڕەتوودەربڕین لە ن چۆكان ەسەك 

 ؟ینچی یكانەنجامەئ 

 (خولەک ١٥): ەوەنەیكەدوختپئەم دەرەنجامانەى خوارەوە  .3

 ەنموون هێنانى ەگەڵل ینكەرەو د یكەناو کە بوونڕەتوو یكانەارکۆه. 

 یدایەەكەنڕیربەد یوازێشبەاڵم باشى و خراپیەکە لە , ەپخرا ەو ن ەباش ەنبەخۆى بوون ڕەتوو. 

 بوونڕەتوو ینێرەنئەرێنى و  ینڕیربەد یكانەنجامەئ . 

---  كار یكانڕەالپە



 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

  ى ەناسپێ ێكرەد, هزرباراندن و هەڵێنجاندنى پێناسەکەدواى تەواوبوونى بەشداربووان لە پرۆسەى

 .ەوەنینێبخو یان کومپیۆتەرەکە بۆ بەشداربووان ەكەردۆر بەس نووسراوى

 

 

 ڕەییتوو یبردنەوەڕێب یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دەکەیاالكچ ییتاۆكەل

 دەستنیشان بکەنبوون ەوڕتو یكانیەفتارڕەو  ینەی، زەییستەج ەکانىشانین. 

 ڕەییتوو یینێرەن ینڕیبرەد یكانەنجامەئ یماردنژ. 

 یداەیوڕل َتوەگەكردن لەڵەمام یكانیژەو سترات اوگنەه یماردنژ. 

 یداەیوڕل َتوەگەكردن لەڵەمام یكانیژەو سترات اوگنەه یكردنێجەبێج 

 كەخول 11 یاالكچ ەیماو

 (كار ڕەیالپە) .ونبژاردومانهەڵكان ەكراوزایشنپێ ۆڵەر ەل کە ەیانوەئ انگێڕرۆڵ یكانیەنێنوڕێ ۆپیك  ەستەرەك

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب.  

ى كانەاوگنەه

 جێبەجێکارى

 ت؟گێڕێب ڕەییتوو دەربارەى یێکۆڵر ەندەوموزەئار ێن كیرسەپشداربووان دەبەل .5

بۆ جیا  یابە جبۆ خۆبەخشەكان بوو  اردژبمانەڵه ەینۆاڵو رەان، ئۆڵگێڕر یكانیەنێنوڕێ یماەر بنەسەل .2

ستدا یوپێ یكاتەو لبۆ خۆ ئامادە کردن  ێنیەدەان دیك كاتێندەو ه ەوەنەیكەدروونهەر یەکێکیان 

 (كەخول 1) .نەیكەان دەیاستڕئا

ن یبتواندواتر  ەیوەئ ۆن بەبك ىكانەان و رووداوۆڵگێڕر یماشاەن تەیكەد ەكید یكانەوشداربوەبەداوا ل .3

 .نەر بكەسەان لگۆیفتوگ

 (كەخول 1) .نەكەان دێڕۆڵگكان رەخشەبۆخ .4

كان ۆڵەر رەسەان لینتێمۆن كەیكەشداربووان دەبەن و داوا لەیكەكان دەخشەبۆخ یاسپدا سوییتاۆكەل .1

 .كانەخشەبۆخ یر خودەسەك لەن ,نەبد

 .نەیكەد خۆبەخشەکان ەار لیرسپان یكانەستەهەت بەبارەس .6

 (كەخول 51): نەیكەد ى خوارەوە ەارانیرسپم ەر ئەسەل گۆفتوگ .7

 بوو؟چیمان ینیب ەیتڵەو حاەئ 

 بوو؟ ەكەبوونڕەتوو یكارۆك هێخۆد چ 

 ن؟چی؟ ەیەه ەكید ەیشانیا نیبوون؟ ئا چین ماینیب ەبوون كڕەتوو یكانەشانین 

 بوون؟چی یكانەنجامەن بوو؟ ئچۆتان ال ڕێگەیەم ەبوون كرا؟ ئەوڕتو ینڕیربەن دچۆ 

 ؟بڕینى دەرببرێتو بە شێوازێکى ئەرێنى دەربکرێت  ڕۆڵنتۆبوون كەوڕكرا توەن دچۆ 

 (كەخول 51) :ەوەنەیكەوخت دپئەم خاالنەى خوارەوە بۆ بەشداربووان  .8

 بوونەوڕتو جەستەیی، زەینی و ڕەفتاریەكانی کانىنیشانە.  

 یداەیوڕل َتوەگەكردن لەڵەمام یكانیژەو سترات اوگنەه. 

 ڕەییتوو یبردنەوەڕێب یكانەاوگنەه. 

و هەر کەسێک مافى هەیە  ەوەنەیكەد ەكان دووبارەناۆڵگێڕرکە  ەوەنەیكەد یشداربووان روونەب ۆب .9

 و ینێرەئدەربڕینى  یكڕێگەیە ەیوەئ ۆب( دواى روخسەت وەرگرتن)بهێتە نێو ڕۆڵگێرانەکە 

 .تێنێكاربەب ڕەییتوو یكردنۆڵنترۆك

 ینڕیربەكان و دیژەسترات ەیربۆن زەیدەار دڕیب ەیو كاتەن تا ئیبەوام دەردەان بۆڵگێڕر رەسەل .51

 ( كەخول 51) .نرانێر هكاەب ینێرەئ

وخت پ ینێرەئ ینڕیربەو د یكردنۆڵنترۆك یكانیژەو سترات ڕەییتوو ەگەڵكردن لەڵەمام یكانەاوگنەه  .55

 (كەخول 1) .ەوەنەیكەد

 :رێنماییەکانى ڕۆڵگێران كار یكانپەڕەال

 

 ەیو براكشرین : 4ان ۆڵگێڕر



 ەیبراك یال ەیكەفتارڕە. و بكاتاڵس ەیوەئ ێب ۆیخ ەیكەوورژ ەتەچێرا دێو خ ەوەتێد ەقوتابخان ەل شرین

 یرەیسان سید. تێنێبێل یكات وازەدێل یداوا  ؟ەبوو یچكات، هەار دیرسپ. تێوەكەد یدوا ۆیەت بێبەر دەیس

 ەیت و براكێبەد ڕەتوو شرینپێش دەرچوونى . ببات ەكەرتووكخانەپەك لێرتووكپەدات ەدڵوەت و هێد پێ

 .انیوانێن ەتێد ەوەڕەییتوو ەان بیباوك! كاتەوباران دێجن

 

 (فوتبۆڵ)ى پێ ۆپت یمیو ت بژار و نزار: 4ران ۆڵگێر

 یر ئاستەسەان لۆپت ەیانی یمیت ۆردراون بژێبەنەڵوان هەئکە ت ێنەگەیەراد نزارو  بژار ەب ەكەرەنێاهڕ

 ۆب  ردراونژێبەڵه ەیو الوانەو ئ ەرنێاهەڕر بەرامبەب پخرا یفتارڕەت و ێبەد ەوڕتو نزار. کەیاناگزێارپ

 . كاتەد یەکەىەیوڕتو ینڕیربەد

 

 یدارتاش یرەنێاهڕد و رەهەنو  سەهەند :4ان ۆڵگێڕر
ت ێبەاندا هیوانێنەل گیماهەنەه ەیوەئ گیرنگ ەت بەبارەس ێنێدوەد رەهەندو  سەهەند یدارتاش یستاۆمام

ت ێبەد ڕەووت ئاماژەكانی مامۆستا سەهەند لە. نەباش دروست بك یسیفۆئ یكێزێم ەیوەئ ۆاندا بیكانەكارەل

 !تەڕێژێددادا رەهەند ر ەسەب بە شێوەیەکى زۆر خراپ ەیكەبوونڕەتوو ,یوونچرەاش دپو 

 

 كارخستنەب یرەنتەو س کاروان: 3ان ۆڵگێڕر
 ۆب ۆیاشان خپ. گمان 6 ەیماو ۆت بێبەكارخستن دەب یرەنتەس ینانێاهڕ یخول یشدارەب کاروان

و  ێپەڕیت ەكید گیمان شەش. كاتەناونووس د یداۆخ ەیكچەناوبنکەى راهێنانى پیشەیى  ەكاركردن ل

 ۆیب یو كار ەكردوو ڕێیهاو سیروانى ەب یندەوپەیر ەنتەكدا سێكات ەل ,ەویەزۆدەن ۆب یكار ەكەرەنتەس

. ووب ناونووس كرد ۆیردا خەنتەمان سەه ەل کارواناش پك گێمانسیروان  ەیوەئ ەگەڵل ەكردوونیداب

كرد  یو داوا ەكردوو یاكاریج ەیوەكرد ب یتبارەمۆو ت تەقێتەوەدە ەكەرەنتەس یرسپرەر بەسەب کاروان

 .ەوەتگێڕێبلە سەنتەرەکە  یكانەقەرەو

 

 نارینر ەس ەتێكرەد ێژیستدرەد: 0ان ۆڵگێڕر

 کە تەپەڕێدێك الودا تێگرۆپشت ینەتەب. واتەڕد ەادپی ەب ەوڵەو ما ەرەت و بەچێردەا دگمانپەی ەل نارین

" ەجوان اڵو با دەو قەل یئا: "ەڵێان دیكێكیەان یال ەاتگب ەیوەش ئپی. ونبو ستاەراو ەاكێگرسەر ەل

 ,تێبەد ڕەش توویوەئ و كاتەد یژدر بۆ یستەان دیكێكیەان یال ەاتەگدنارین ك ێم كاتەاڵب. كاتەان دێیوگشتپ

 .یتەیەاكگمانپەی یندەكارم ەكەت الوێوەكەردەاشان دپ، ێنێوەسرەدێت یكیەزەللنارین 

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 ینێرەئبە بكات و  ۆڵنترۆك یبوونڕەتووبکەین کە ن ەگێڕكان دۆڵەر ەیوانەك لێسەك ەداوا ل ێكرەد 

 یبوونڕەتوو ەیكیەتیەساەو كەن بەیكەد یوردراەن و بەیكەر دەسەل گۆیفتوگاشان پ. بكات ەڵەمام

 .بوو كردەن ۆڵنترۆك

 

 

 بمەد ڕەتوو ەانینێرەئبە  یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 رنێمژب ڕەییتوو یبردنەوەڕێب یكانەاوگنەه. 

 رنێمژب ڕەییتوو یكانەشانین. 

 نێدان ڕەییتوو یبردنەوەڕێب ۆب ى کەسیىكێالنپ. 

 كەخول 61 یاالكچ ەیماو

 .شداربووانەب ەیمارژ ەپێیكار ب پەڕەیال ۆپیك  ەستەرەك

 ەگەڵت لێب ان نووسرایرەسەل ڕەییتوو ەگەڵكردن لەڵەمام ینكاەاوگنەهکە  گنڕەاوگنەر یكارت 

 .ڕەییتوو یكردنۆڵنترۆك یكانیژەسترات



 ێپت. 

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب.  

ى كانەاوگنەه

 جێبەجێکارى

 (كەخول 1: )ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب ەیەوێم شەب ەكەنانێاهڕ .5

 ارودۆخێك تووڕەی كردنبەبیرەوەری هەفتەیەك بگەرێنەوە دواوە و بزانن چی شت و ب. 

 دا؟ ین رووچۆو  ەیدا؟ كیروو چی، ەوەبوون بنووسنڕەتوو یرازووەر تەسەل ەتانەم بابەئ

 دا كرد؟ەكەخۆد ەگەڵتان لەڵەن مامچۆبوون؟  چی یبوونڕەتوو یكانەشانین

 (كەخول 51) .نەكەتاك كار د ەشداربووان بەب .2

 (كەخول 51) .ش بكاتەهاوب ەیكەبورجەت ەیەه یزووەئار ەیوەن، ئەیكەشداربووان دەبەداوا ل .3

م ەاڵن، بگرنگ یڵگەستەش هیبوونڕەتوو. تێب ەوڕتو ەیەه ۆیك بێسەموو كەن، هەیدەنت دێمۆك .4

 (كەخول 1) .تێبەد ینێرەان نی ینێرەئ ینجامەئ ینڕیربەكردن و دەڵەمام یوازێش

 یكانیژەا ستراتهەروە، هەوەنینێر دیبەبوون بڕەتوو و رەفتارییەکانى ینەیو ز ەییستەج ەشانین .1

 ( كەخول 51) .باس دەکەین یبردنەوەڕێب یكانەاوگنەه و كردنەڵەمام

 یبردنەوەڕێب ۆان بیكانەاوگنەان و هیكانەڕپەال ۆب ەوەنگەڕێن بەیكەشداربووان دەب ەداوا ل .6

ها ەروەه ,(نەكەد پێ یانیكانەڵەهاو یارۆژگئام ەیوانەان ئی) دەستنیشان بکەن انیبوونڕەتوو

 (كەخول 51). نەشان بكیستنەد ڕەییتوو یكردنۆڵنترۆكبەکارهێنراو بۆ  ىكانەییژسترات

بۆ شداربووان ەب یكانەییژالن و ستراتپ ەاومان بچ ەیوەئ ۆب ەوەنەیكەر دەسەكان بەزێم  .7

بە  ەیوانەان لیكانەڵەهاو یكردنیارۆژگان ئامی /و بخشێنین انۆیخ ڕەییتوو ەگەڵان لیكردنەڵەمام

 ( كەخول 51. )نەكەان دیبوونەتور ەڵەیمام ینێرەئ

 كار یكانپەڕەال
 

 ەڵەن مامچۆ

 لەگەڵ

ت ەكەخۆد

 ؟کرد

هەست بە چ 

 یێکشانین

ت بوونڕەتوو

 ؟کرد

 ێوك ەل

 دا؟یروو

چى  ؟ەیك

 ە؟داویروو
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 یر كارتەسەل یكردنۆڵنترۆك یكانیژەو سترات ڕەییتوو یبردنەوەڕێب یكانەاوگنەه ێكرەد  مان ۆخ ۆب ەكۆریب

 یداسەك ەتاك ینانێاهڕ یكاتەل ەیوەئ ۆن بیانواسەڵیدا هەكۆڵەناو هەن و لیدا بنووسەورگەرەنگاورەنگى 

 .هەموو بیانبینن

 ەبکە ن ەیدەش نیشداربووانەب ۆم بەئ ڕێگەین و ەیدەر نەنداركیبر ینتێمۆن كیبەد ەوەئ یادارگئا 



 .کومێنت لەسەر ئەزمۆنى کەسێک لەگەڵ تووڕەبوون بدات ى خراپكێوازێش

 

 

 ەوەم بباتێم لگەڕێناێى ل بەاڵم ییەئاسا یكێتشم ەخ یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دەكیەاالكچ ییلە کۆتا

 نەم بكەخ ەیناسپێ. 

 نەشان بكیستنەد خەم یكانیەكەرەس ەشانین. 

 نەشان بكیم دەستنەخ لەگەڵ یكردنەڵەمام یتیەنچۆ.  

 كەخول 71 یاالكچ ەیماو

 .مەڵەو ق ەرقەو و ردۆب  ەستەرەك

 (الپەڕەکانى کار. )كانەحاڵەت ەك لەیەر دانەه ۆپیك  

ى كانەاوگنەه

 جێبەجێکارى

ك ێتەڵند حاچە یتەراسید ڕێگەی ەم لەخ یكانەستەر هەسەوا كار لەكرووندەکەینەوە شداربووان ەب ۆب .5

 (كەخول 3). نەیكەناغ دۆق ەب داكێگرۆپند چەناو ەل و

 (كەخول 2). نەیكەش دەب چوار یشەشداربووان دابەب .2

 (كار یكانپەڕەال) .دەدەینێ ى جیاوازكێتەحال یتەراسیك دێگرۆپر ەه .3

 .شان بكاتیستنەد یەدایایت ەیستانەو هەو ئ ەوەتێنێبخو ۆیخ ەیكەكۆرچین ەیكەك دێگرۆپر ەه ەداوا ل .4

 (كەخول 51)

 (كەخول 1) .نەكەش دیان نمایكانەكان كارەگرۆپ .1

 یكێتەم بابەخکە ن ەیكەد ەوەر ئەسەخت لەن و جەیكەم دەخ ەیناسپێ وەکانكراشینما ەستن بەبشتپ ەب .6

 .نینووسەد ەكەدرۆر بەسەل ەكەناسپێاشان پ ,پلەی هەیە ەكەستدانەد ەل ەیبارەرو قۆج ەپێیو ب یەسەك

 (كەخول 1)

نج پێهەران ۆیخ یكانییەزاەشار بەپێىو  خوێندیان ەیتانڵەو حاەت بەبارەن سەیكەشداربووان دەبەداوا ل .7

 (كەخول 51) .نەشان بكیستنەم دەخ یانكەناغۆق

 (كەخول 1) .نەكەش دیان نماۆیخ یكانەكان كارەگرۆپ .8

 هەرپێنجمدا ەخ ەك لێسەموو كەه ییەرج نەم ەیوەئ ەیوەنانێرهیبەب ەگەڵن لیرێمەژد ەكەاوگنەنج هپێ .9

 (كەخول 1) .بن یندەزبیمان رەه ەب ییەش نیرجەت و مێبەه یواگنەه

 یاكانێگر رەسەكردن لگۆفتوگ ۆان بۆیخ یكانەنێشو ەوەنگەڕێب دەكەین شداربووانەب ەداوا ل .51

 51) .ەكەدرۆر بەسەل ەیوەنیان و نووسیكانەكار ینجامەئ ینتۆمارکردو  دامەخ لەگەڵ كردنەڵەمام

 (كەخول

 (كەخول 1) .نەكەد شیان نمایكانەكان كارەگرۆپ .55

 .كراونەباس ن ەان كیرەس ەنەیبخ ەكید ڵیخا ەیوەئ ۆن بەیكەدپێست ەد ەوەكەشكردنینما یكانڵەخا ەل .52

 (كەخول 1)

 (كەخول 1) .ەوەنەیكەوخت دپكان ەباسكراو یەكەرەس ڵەخا .53

 :دەقى حالەتەکان كار یكانەڕپەال

 

 :مەكیە یتڵەحا .5

دا ەكەتەر بابەسەك لڵێسا ەتر لپ. ستداەدەل یانگی رەند یوكبا یربەستە، سەوەلێئوتومب یكێرووداو ۆیهەب

ون  ڕێگەی: ەڵێو د ەوەكاتەت دەر یباوك یكردنۆچك ەیكۆریكات، بەد ێل یلۆنك رەندشتا ێو ه ەوێپەڕیت

 .ەوەتەگەرێر دەو هەكردوو

 

 :مەدوو یتڵەحا .2

 ەران بكات بەندەه ۆچیدات كەار دڕیم بئاراك ڕۆژێ. ێپەڕیدا ت (تاراو  ئارام) رانێتیگیستەر دەسەك بڵێسا



تارا  ەگەڵل. ن بكاتینان دابێنهژ یرجەخ ەیوەئ ۆت بێوەستكەد یباشتر یكێكار یلەه ەیوەئ یستەبەم

رت گرەو ەوەمئارا ەل یكەیەنام تاراك ەیەاش ماوپ. ەوەتەگەڕێكرد دنیداب ەیارپهەر کاتێک  ەوت كەكێر

 یمەاڵم وەاڵدا؟ ب یروو ەمەئ ۆچیكرد، بەی درسیارپبوو و  ڕەر تووۆز تارا. تڕێبەد ەیكییەندەوپەی

 .ەیكەڵگەمۆو ك ۆیر خەسەر بوو لەگیشگۆ تارا. وتەكدەەن ستەد

 

 : مێیەس یتڵەحا .3

ت و ەڵێد ەم وشانەئ. تێناب انم واژی ییتاۆك ، ئاخر تالەدواى کارێکدا بگەرێم ێبەو د ێیەنو یكڕۆژێ ڕۆمەئ

. ێنەدیب ییەان نێیتر كرچیبیانووەی و ەكار البرا ب ەل ڵاسارپئاخر، . ەوەتێر دیب ڵیارساپبە زەردەخەنەوە 

! سوود بوو ێببەاڵم ، کرد ن كارداەخاو ەگەڵل یسازشكار ڵیوەبوو و هەن ڵال قبوو ەیكەكۆریكات ب وەئ

. داەن ەیكید یكێكار ەیوەنیزۆد ڵیوەو ه ماەن یكاركردن یزووەمناك بوو و ئارەر خۆز کۆڤانوكات ەئ

 .بدات ڵوەه ەكید یكێجار ەهاتوو ەوەئ یكات ەودا یارڕیب ڕۆمەئ ەچیك

 

 :مەوارچ یتڵەحا .4

بوون و ڕەوگەك گەڕەمان ەه ەو ل ەانیندووێخو ەمان قوتابخانەه ەكن، لینز ڕێیدوو هاو هەڤندو  رەڤەند

رەڤەندى بە  گەڵەل هەڤندك ڕۆژێ. ەوەتەانیبردوو ەوەكێپر جار ۆز و ەووكرد ەوەكپێان یرزشەو یاالكچ

 یشتپوروەو د ۆیخ ۆب کە ئەم پەیوەندیەدا یارڕیب رەڤەند. ە لەسەر بابەتێکى رازى نەبووچونک, شەڕ هات

 ییەاالكچ ەتچێنا رەڤەند. ەناغۆو قەن بەگەاندا نڵیوەه ەیوەئ ەگەڵا لپچڕان یوانێن یندەوپەی. ەیینێرەن

ر ەسەب ۆیخ یوورژ ەل ىمناكەخبە  یكانەكات ەیربۆز, لەگەڵ هاورێکانى دەرناچێتكان و یەرزشەو

 .س بكاتەك ەگەڵل ەقس ەیوەئ ێبات بەد

 

 :مەنجپێ یتڵەحا .1

 یڤیس ەى کەكارنەو خاوەئ ەیوەر ئەبەداخست ل ۆیر خەسەل یاگرەو د ەوڵەما ەوەهات یمناكەخەب شیالن

 ەیوەئ ەگەڵل. تیەنا یكەڵك ەب کە هیچ شتێک لە سیڤیەکەیدا اندگەیرا پێیرت و ەگنیرەبردبوو و ۆب ۆیخ

 كانەزانست یژیلۆك ەدا لەكەتەبابەل بە پلەی زۆر باش یسیۆرۆكالەب شیالنیشو  ەرەوتپیمۆك یه ەاكیانپمۆك

 .تەگەڕێكاردا ن یلەه یدوا ەدات و بەن ۆیخ یڤیتر سچیدا یارڕیب شیالن. ەیەه

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 ش ەبوها ەورگە یگرۆپ ەگەڵان لیكانەمەخ ینۆزمەت ئێبەان هیزووەشداربوو ئارەك بێندەه ەیەوانەل

 .تێبەخش نەان ئازاربیر ەنداركیان بریرەرامبەب ەیوەكاردان ەیوەئ ۆن بەیكەن، كار دەبك

 ان یزۆهاوس ێكرە، دلە الیەنى سۆزدارییەوە ئاکامدار ببندا یەاالكچم ەشداربوو لەك بێندەه ەیەوانەل

 .(ئەگەر ویستیان) ەوەنێسەو بح ەوەرەد ەنچب ەكۆڵەه ەك لەیەماو ێنەیان بدڕێگەین و یب

 

 

 م؟ەبكچی ,ەیەم هێاوكڵەڕد یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

  یاالكچ

 :تواننەدا الوان دەكیەاالكچ ییتاۆكەل

 نەبك ێاوكڵەڕد ەیناسپێ. 

 بزانن ێراوكڵەد ەگەڵكردن لەڵەمام یكانیژەسترات. 

 

 كەخول11 یاالكچ ەیماو

 .مەڵەز و قەرد و كاغۆب  ەستەرەك

 یتووشبوو یسانەك ۆڵیر دابەش دەکرێت کە ەشداربووانەبو ەر ئەسەب ێراوكڵەد یكانەشانین ۆپیك 

 (زانیارى بنەڕەتى. )دەگێرن ێاوكڵەڕد

 ننیبەكان دەشكیزپ ۆڵیر ەیشداربووانەو بەئ ۆب ێاوكڵەڕد ەگەڵكردن لەڵەمام یتیەنچۆ ۆپیك. 

ى كانەاوگنەه

 جێبەجێکارى

 (كەخول2): وەەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ .5

 بەشداربووان ،نیناسەد یكردنەڵەمام یتیەنچۆو  ەشانیكان و نەستەه ەك لێكیەگەی رۆڵبینین لەڕێ 

 یسە، كەیەه ێیاوكڵەڕد ەت كێنیبەد ەسەو كەئ ۆڵیك رێسەن، كیکەەد یسەدوو ك یگرۆپ یشەداب



 .دەبینێت شكیزپرۆڵى ش ەكید

 ێنەیدەد کردنگۆفتوگ ۆستتان بیوپێ ییاریزان. 

 (كەخول2). ەیەان هیرفتگ ەیگرۆپو ەكان و ئەرۆدوكت یگرۆپ ۆن بەیكەش دەشداربووان دابەب .2

 (كەخول5). ەوەنەیكەو داڵرفتاردا بگ یگرۆپر ەسەب ەكەرفتگ یكانەشانینکوپى  .3

 (كەخول 1) .نەبك گۆفتوگشن و یدان ەوەكپێرفتار گ یكێسەو ك رۆر دوكتەن هەیكەداوا د .4

 ییتاۆك یارڕیب ەیوەئ ۆن بەکب گۆفتوگا اندۆیوان خێنەن لەیدەكان دەشكیزەپب ڕێگە یدایتاۆك ەل .1

 (كەخول 1) .بدەن كانەتڵەحاەت بەبارەس

 (كەخول 1) .نەكەش دیان نماۆیخ یایگنەشگۆكان ەشكیزپ .6

 (كەخول 1) .دەژمێرین نیشانەكانیو  نەیكەد ێاوكڵەڕد ىەناسپێ .7

 ەوەاو بنووسنگنەهك ەڵێمۆن و كەكار بك ەوەكپێ دەكەین ەیەان هێیاوكڵەڕد یکانەشانین ەیگرۆپو ەداوا ل .8

 ەب ێراوكڵەد ەگەڵكردن لەڵەمام یژیسترات ۆپیمان كاتدا كەه ەل. رنەسەارچ یەان واپێی ەك

 (كەخول 51) .نەكان بكەشۆخەن یارۆژگو ئام ەوەننێخویب ەیوەئ ۆب دەدەین كانەشكیزپ

و ەئ ەپێین بەكان بكگرفتارە یگرۆپ یكانەازیشنپێ یستیبێوگن ەیكەكان دەشكیزپ یگرۆپ ەداوا ل .9

 (كەخول 51) .ەان دراوپێی ەیانیاریزان

 (كەخول 1) .ەوەنەیكەدبۆ بەشداربووان پوخت ێاوكڵەڕد لەگەڵ كردنرێگاکانى مامەڵەو  ەشانین .51

 

 --- كار یكانپەڕەال

 .نەیناد ێاوكڵەڕد ەب ژەئاما داەكیەاالكچ یتاەرەسەل  مانۆخۆب ەكۆریب

 نەیبد ێراوكڵەد ەب ژەئاما ەیوەئ ێب ەب ەوەنینووسەكار د یكانپەڕەال. 

 یكردنەارچ یكڕێگەیە یك باسێگرۆپر ەهکە  یكەالو یگرۆپ سێ ەنەیكان بكەشكیزپ یگرۆپن یتوانەد 

 .بكات ێاوكڵەڕد

 یتەبیتاەن بەیكەد ێاوكەڕدڵ ەیوەمكردنەك ینانێاهڕك ێندەشداربووان هەب ەگەڵبوو، لەگەر كات ه 

 .(ژیرگكات و  یبردنەوەڕێب ەییارامك ەوانڕب) ەوەخاوبوون ى پەیوەستن بە رێگاکانىەوانەئ

 



 

 گرژی و كاتبەرێوەبردنى : بابەتی سێێەم

جةستةش ثاش هةر بارودؤخيَكي فشار كةميَك لة تةمةني كةم دةكات , هةموو فشاريَك نيشانةيةك بةجيَ دةهيَلَيَت و ال ناضيَت"
 ێنز سیلىه، "وةكو باجيَك بؤ مانةوةي دواي

 

 بنەڕەتى ییارینزا -بەرێوەبردنى گرژى و کات

 

 ؟ چیە گرژى

ان و ژی یكانیەستیداوپێ ەر بەرامبەب یەنەیو ز یزۆس و ەییستەج ەیوەكاردان" گرژى بەوە دەناسرێت کە

 ۆب ەكردنەئامادۆان و خژی ئاستەنگەکانى ەیوەرووبوونەروب ۆب ەەیستەج یوازێش"و "  یكانەانگۆڕ

"ەوەرتنگەگرەاداربوون و بگو ئا یارىهۆشو تەرکیزکردن  ەقورس ب یخۆبارود ىەوەاربوونگنەرەب
5

 . 

 :ەنموونۆر بن، بۆراوجۆج ەشەوانەنن و لێهەد ۆمان بژیرگن ەت هەبیتا یخ و رووداوۆبارود ێندەه

زۆرى ، ەقوتابخان ەیوەكردنی، تاقداراێخ یێکلێئوتومب راوەستان لە رێگاىك ەو ەییستەج یترسەان می، یغڵباەرەق

، ەوەواستنگ ڵنان، ماێاهڕ یكێشتنیدانهەڵسان بە ئەنجامدانى واو، ەنات یرگیرەهاوس یندەوپەیكار، ئەرکەکانى 

 .دهت..ەقوتابخان یركەئ

ست یكمان وێان شتی ,ەوەنەیكب یتەو ر ەبێتن ڵكمان ال قبووێتەان بابیك ێك شتێكاتئێمە دووچارى گرژى دەبین 

 ۆیهەبدڵەراوکێى ان ی ,نیترسب ژڕۆدوا ەان لی ,نیب داكەیەخنڕەلەژێر کاریگەرى ان یوت، ەكەستمان نەو د

 .ى خۆمانەوە تووشى گرژى دەبینرابوردوو

م ەك یكەیەماو یوو دواچال ەك ەونكچ, بوو یوكات یكەر هات و الوگەئە ى هەژمار دەکرێتنێرەئبە  ىژرگ

ت ێك ببۆپێت یدانێل ەیوەك ئەت وێبنەان ژیر ەسەل یترسەموە ئەگەر , ەوەتەگەڕێد ۆیخ یسرووشت ۆب ەستەج

 ەیوەكردنیان تاقی، ەوینیمانبەن ەكەیەماو ەك ەک دەکەینڕێیهاو یردانەس کە انی یرزشەو یكێمیت ەیوەبردن ۆیهەب

 .دهت...اگمانپەیان ی ۆزانك ەتن لرگرەو

مەترسى  .یتەاڵیمۆو ك ینەیز و یروونەو د ەییستەج یندروستەت ۆن بپخرا ژیرگ یكانەرزەب ەم ئاستەاڵب

 .تێبەمان هەو ئاسود ییئاسا یكێانژی نادات ڕێگەان و ژیر ەسدەخاتە 

 ن؟چی ژیرگ یكانەشانین

نەپەڕیدێناغدا تۆق ێسەن، بیبەد ژیرگ یارچك دووێكات
6
 : ى خوارەوەەیەوێم شەب 

  

 :دەناسرێت دانێلگنەز یناغۆق بە مەكیە یناغۆق. ٥

                                                           
5http://kidshealth.org/teen/your_mind/emotions/stress.html# 
6 According to Dr. Hanz Selye model of General Adaptation Syndrome discovered in 1936  

http://kidshealth.org/teen/your_mind/emotions/stress.html


 ەكەى و فشارژرگ رەگەزىان ی ،نیك بووەیەشەڕەه چ یووەڕووبڕن یزانەدا دەناغۆم قەل . أ

 .نیندەزا

 ,(Hypothalamusالموس ەسیپۆاه) یەشكداێر مەژێل کە شەل ڕۆڵینتۆك یرەنتەدا سەم كاتەل . ب

و  ینڵنایدرئەن و نورڵینایدرەئ یكانەنۆرمۆهکە دەكات ن ڵینایدرەئ یكانەالندگ ەبرمان ەف

 یارگنەرەرا و كارا بێك خێخۆد ۆن بەمان بكەئاماد ەیوەئ ۆن بەردەد یرۆزەل بۆزیرتۆك

 بەرزبوونەوەى پاڵەپەستۆى و ڵد پەیتر ییراێخدەبنە هۆى  ەنانۆرمۆم هەئ. ەوەنیبب ەكژییەرگ

 ۆیخ یكرەشە ك لێندەش هیرگەكان، جەماسولك ەاتەگن دێخوبەمەش  ,و خێرا هەناسەدانن ێخو

نك ێف ەیوەئ ۆكات بەد ەقەش عارەت و لێبەاو فراوان دچ ەینێلگت و ێخشەبەاتر دیز ەیوز ۆب

 ەیەوانەت و لێد ەوەت و رشانەچێك دێت ەدگەبن و ەد ژشان و مل كر یكانەو ماسولك ەمەئ. ەوەنیب

 .تێب داەگەڵل یشەشێشت ئپو  شێر ئەوون و سچسك

، ەڕش) ەوەاربوونگنەرەب: بە کۆمەڵێک ئاراستەى جیاوازدا دەردەکەونوان ێن ەل ەكەوەكاردان . ت

ان ی ,ئارامتر یكێنێشو ەل ەوەشاردنۆان راكردن و خی ,(دهت..نجامەئ ێب گۆیفتوگبوون، ڕەتوو

. ندایۆزەڤلەار تید ەن بیقچەان یر ەشبۆه ەیدماد ینانێرهکاەان بی ,ەڵگەمۆك ەل یرەگیشگۆ

 یدانڵوەان هی ەكید یسانەك ەل یهاوكار یكو داواكردنەو ەیەش هەكید یژیها ستراتەروەه

 .كانڵەمنا یكردنیرێاودچو  ەكەخۆبارود یاككردنچ

 ,کە ئایا مەترسیە یان تەحەدایە یان مەترسى نیە ەكەتەباب ییترسەم ەیراد ۆاندمان بگسانەڵه . ث

 ەگەڵكردن لەڵەمام ۆونجاو بگ یاێگر بەم پێیەشت، ێستەوەد یسەك و گەیینژی یرەر فاكتەسەل

کە پەنا بۆ  نەگۆڕێمدا دەدوو یاندنگنەسەڵه پێی ەكان بەارچ ڕێگە. نیرژێبەدەڵه ەكژییەرگ

. ەوەینبەد یان فشارەکە ەكیەترسەم یو رووەرەب ۆوخەاستڕ و سەرچاوەى بەردەست دەبەین

ییەان نیكەڵمان كیك زانێن كاتگۆڕیونجاندنمان بۆگخ یكانەوازێش ێكرەها دەروەه
7
. 

 

 :دەناسرێت یرگرەب یناغۆق کە بە مەدوو یناغۆق. ٤

و  ەوەتەگێڕێد ۆیخ گینەهاوس ەستەما، جەن ەكژییەرگ یرەان فاكتە یكەشەڕەكدا هێتڵەحا ەل. أ

 .یەئارادا ەل ییئاسا یئاست ۆش بیكانەنۆرمۆه یئاست ەیوەنیزەداب یرەگەئ

بوون ەئاماد ەوام لەردەشمان بەستەوام بوو، جەردەب یان فشارەکە ەكەشەڕەر هات و هەگەم ئەاڵب. ب

 .تێبەوام دەردەب یرگرەب ەل ت وێبەد

هەموو  ەستەج ەوەوام بوو، ئەردەب ێژدوورودر ەیماو ۆان بی ەوەبوو ەدووبار ەناغۆم فەر ئگە. ج

 .مێیەس یناغۆق ەاتەگو د خۆى خەرجدەکات ەیوز

 

 :دەناسرێت( شەکەتبوون) الك بوونیه یناغۆق کە بە ێیەس یناغۆق. ٧

                                                           
7Cognitive appraisal model, Lazarusand Folkman 1984  



نجام ەئ یكانییەئاسا ەت كارێتر ناتوانچیت و ێنێهەد كارەب یكانەستەرەموو كەه ەستەدا جەناغۆم قەل. أ

 .بدات

 .مانیندروستەتر ەسەل ەناغۆن قیدارتریترسەم ەناغۆم قەئ. ب

 : ەیەه ەوەخوار ەیمانەر ئەسەل یریگەكار درێژخایەن ژییرگ . ج

 .كاتەو الوان سنووردار د ڵمندا یكردنەشگە -

 :لەسەر ئاستى جەستەیى* 

 یدیكات ئەش الواز دەل ییرگرەب یندامەئۆك. گەشەكردنی منداڵ و الوان سنووردار دەكات -

 یوكردنەك هەن ویبەن دیەخاێژدر ییشۆخەن یارچدوو ەیوەل گەن جیرگنا یشۆخەن گەیرەب

 ەیخان یانیكان و زگەجوم یوكردنەو ه ڵرس و دەه یندامەئۆك ەرفت لگ، ەكرە، شەدگە

 . كانەمارەد

 : ینەیو ز یروونەد یر ئاستەسەل*     

 .كانەووكچب ەرفتگ ەگەڵكردن لەڵەمام ینیتوان ەن     -            

 .تەرکیزکردنو  ەوەركردنیب ینیتوان ەن -

 .یرەوەریب ەرفت لگ -

 .ناچاالک ەیوەكاردانفشار و و  ژیرگ ۆب ەڵەه یاندنگسانەڵه -

 (.حباتیئەب)رووخان  ەستكردن بەه -

 .داتەروود پخرا یشت ەیوەل ەوەركردنیب -

 .ووكچب یر شتەسەر لۆز ێیاوكڵەڕد -

 .كداێموو كاتەه ەماندووبوون ل ەستكردن بەه -

و  ەوتووەوام دواكەردەب ەونكچراون دەنجام نەئ یكپێكوێرەكان بەكار ەیوەستكردن بەه -

 .تێناكر ۆیب

 .و بەبێ هۆکار لەسەر خەڵکى هاوار دەکات وونەڵچبوون و هڕەرا تووێخ -

 .ەوەوتنەو دوورك یرەگیشگۆ -

 ن؟چی ژیرگ یبردنەوەڕێب یكانەاوگنەه

ن و ان روون و ئاشكرایكێندە، هەوەنەیكەان دیین و شەیكەشان دیستنەانماندا دژی ەل ژیرگ یكانەاوچرەس .5

كانمان ژییەرگ ەیانڕۆژ. ەوەنیزۆاندیب ەیوەئ ۆب ەوەنیببۆڕش ێبەو د یەناخماندا ەان لەیكید یكێندەه

 :دەکەین انەگەڵیل ەڵەمام یتیەنچۆو  ەوەنینووسەد

o  بوو؟ چی ەكژییەرگشت پ یخۆان دیرووداو 

o ؟ەداویروو ەم شتەئ ەیك 

o چیفتارمان ڕە ێنە بیرمان وى کە دەانكۆریبئەو ، ەییستەج ەیشانین)بوو  چی ەكەوەكاردان 

 ؟(بوو



o ؟(نەیبك ەوەنواكبوچ ەست بەه ەیوەئ ۆمان كرد بچی :واتا)كرا  ەكەفشار یارگنەرەن بچۆ 

 ٢/٤چوارچێوەى ژمارە 

 شێوازە نەرێنیەکانى مامەڵەکردن لەگەڵ گرژییدا

 .خێرا لێخۆرینى ئوتومبێل بە* 

خواردنەوەى )زۆرى خواردن و وریاکەرەوەکان * 

 (هتد...ەکێشانجگەر, قاوە

 . بە نەرێنى لەگەڵ خۆمان بدوێین* 

 . رەفتارى توند و دوژمنکارانە لەگەڵ خەڵکى دیکە* 

 . زۆر خەوتن* 

 . نى نینۆکقرتاند* 

 . خواردنەوەى مەى* 

 . بەکارهێنانى ماددە هوشبەرەکان* 

 . هتد.... گۆشەگیرى و ئەوانى دیکە* 

 

 ەا لیر بوو؟ ئاەدیتەارمیا دروست بوو؟ یئا: نەیكەدا دەكژییەرگ ەگەڵمان لەڵەمام یتیەنەچۆب ەوەوونچداپێ .2

 ت؟ێبەد یینێرەن ییریگەن كاریەخاێژدر یئاست

 ەیسەك مومارڕۆژێموو ەن و هەگەڕێد ژیرگبەرێوەبردنى  ۆر بدەەدیاریدروست و  ەیارچەێگر یدواەب .3

 (ن؟یرەب ەوەڕێب ژیرگن یتوانەن دچۆ یشەب ەوانڕب)ن ەیكەد

 یفتارڕە ەییكان و كارامەرفتگ یركردنەسەارچ ەییك كارامەن وەیدەكانمان دیەانژی ەییەكارامەب ەرپە .4

 یبردنەوەڕێب ەییو كارام ینێرەئ یكێوازێشەكان بیەنێرەن ەستەه ینڕیربەد ەییو و كارامەوەرەكالكیە

 .هتد..كات

كردن ەسكو قەت وێنێهەد ۆمان بژیرگ ەن كەیكەخ دۆك بارودێندەه ەیوەاربوونگنەرەر بەسەنان لێاهڕ .1

 .هتد...كار یوتنەكپێاوچان یر ەماوەش جەپێل

 ن؟ یرەب ەوەڕێب ژیرگن یتوانەن دچۆ

 ەا لینەك تەن نەیبك یكپێكوێوام و رەردەب ەب ەم شتانەئ ێبەد ,نیرەب ەوەڕێب ژیرگ ىدروستبە ن یبتوان ەیوەئ ۆب

 :داژیرگ یكات

 

 :تێنێهەد ۆمان بژیرگ ەیخۆو بارودەل ەوەنیوەكەدوور د .5

ان ین ەیبەد ال یاالكچك ێندەه :ەنموون ۆت، بێب پڕر ۆمان زەانڕۆژ یكانەرامۆگرپن ەیوا ناك . أ

 .نەیر دوا بخەوام هەردەب ێن ناكریب ەیوەئ یایور ێبەم دەاڵن بەیخەد یدوا



ان كارمان، ی، ەقوتابخان ەوونچ یاێگر. تێنێهەد ۆمان بژیرگ ەیخۆو بارودەل ەوەنیوەكەدوور د . ب

 (.ژیرگ ەیاوچرەس) ەویەغڵباەرەق ەنیوەكەن ەیوەئ ۆن بەگۆڕید

ان ین ەیكەم دەان كیمان الەوەمان یكات ەنموون ۆنن بێد ۆمان بژیرگ ەیسانەو كەل ەوەنیوەكەدوور د . ت

 .نینێرەپچد ەكیەندەوپەیر كرا گە جاركیە ەر بەه

 ەنموون ۆت بەبیتا یسانەكلەگەڵ  پەیدا دەکەن ۆمان بژیرگکە  انەىگۆیفتوگو ەل ەوەنیوەكەدوور د . ث

 .بەتایبەتى ئەوکاتەى هەست بە هیالکى دەکەین, ەوەنیشێكەد ەكگۆفتوەگان لمۆخ

 .ئەو کار و بەرپرسیاریانە رەتدەکەینەوە کە تواناى ئەنجامدانیانمان نیە . ج

 :نەگۆڕید ژیرگ یكارۆه یخۆد .2

 .نڕیبەردەد( یجابیئ) ینێرەئ ەب( یسلب)كانمان یەنیرەن ەستەه . أ

 .نەیكەید یشمانۆن، خەیكەد یك داواەڵخ ەل ەیوەئن، ەیكەد یندەناومما یرەسەارچ یزووەئار . ب

 .ەوەنەیكەد یتەان ری ەوەنەیدەم دەاڵوشێوازێكی یەكالكەرەوە  بە . ت

 .نەیبەد ەوەڕێب كانمان باشترەكات  . ث

 :نینێونجەگد ژیرگ یخۆبارود ەگەڵمان لۆخ .3

 .نەیكەاندا دەژیباش ل یندەتمەبیر شت و تاەسەخت لەج ،تێبەمان دۆخەمان بەڕباو . أ

 .نیوانەڕان دژی ەل ىنیشبگەبە و ە وەنەیكەر دیب ینێرەئبە  . ب

 .یەن ڵس كامەن، كەیبوون ناكڵكام ەڕێیاوچن، یبەند دەزامەكانماندا رەوەان و كردەژین و لیبەد یعیواق . ت

 ێداتەكمان دێستەه ەم كارەبن، ئاخر ئ ەكەڵەن كڵین و ناهەیكەر دەسەارچكان ەرفتگ ەڕۆژب ڕۆژ . ث

 .تێبەمان دۆخ یكانەییەكارام ەمان بەڕتر باوپو  ەدووكر ڕۆڵنتۆكانمان كەتەباب ەیوەب

 :نەیكەد ڵقبوو ەكژییەرگ یكارۆه یخۆبارود .4

 .انژی ەیوەرووبونەرووب و ییئاسا یكێكو شتەو دەکەین انگۆڕ ەگەڵل ەڵمام . أ

 .ۆڵب ۆڵەت و بەمنبە ك ەندەکەین دا یستیوپێ یكاتەل یو هاوكار یوانیشتپ یداوا . ب

 .تێد پێان ییتاۆبن و ك یكات ەیوەك ئەن ویوانەڕكان دەرفتگ ەل ەوەكیەایگن ەل . ت

  .نیبەوام دەردەاندا بژی ەن و لینێنوەد ەییبوردێل . ث

 .كەڵخ یفتارڕەكو ەن، ویدا نەمێئ یستەدەل ەن كەیكەن ەتانەو بابەئ ڕۆڵینتۆن كەیدەد ڵوەه . ج

 : نێنەانمان دادژی ۆندروست بەدروست و ت یكێوازێش .1

 ەیوەاربوونگنەرەب یرەدەدیاری ەونكچ ,(تێر دەخەوین)کاتێکى باش بۆ خەوتنمان دادەنێین  . أ

 .ەوەنەینووستن بك یبووەرەق ێبەن دیوبو یونخوونەش یارچر ناگەكدا ێتڵەحاەل. ەكانژییەرگ

 .نەیكەد یكپێكو ەڕێرزش بەو و ەییستەج یاالكچ . ب

 .نۆیخەونجاو دگ گینەهاوس یخواردن . ت



م ەك یكەیەماو ۆب ەیەوانەكات، لەتر دڵقوو ەكەرفتگ ەونكچن ینێكار ناهەر بەشبۆه ەیلكهول و مادەئ . ث

 ۆش بەل یرگرەت و بێبەد یندروستەر تەسەل پیخرا یریگەم دواتر كارەاڵش بدات، بۆخ یكێستەه

 .تێبەمتر دەك یشۆخەو ن ژیرگ

 یاترز وروژاندن وونەڵچههەستەکانى  چونکە نییاك كافەو بەکارناهێنین شیرەاركیهوش ەیماد . ج

 .كاتەد

 :نێینەداد ەوەو خاوبوون ەوەسانەح ۆك بێكات ەانڕۆژ .6

 .نیگرەك دیزۆمگوێ  . أ

 .ەوەنینێخوەرتووك دپە . ب

 .دەکەین خەمەكانمان لە نڕیبرەان دیرگان یشان ێكەنێان وی خشانپەان یعر یش ەب . ت

 .نینەكەدپێ . ث

 .نێشوەمان دۆخ . ج

 .نەیكەر دەبەجوان ل یجل . ح

 .نەیكەدو نزا  ێژنو . خ

 .نەیكەسروشت د ەل چێژن و ەچیردەد . د

 .نەیكەد ەوەاككردنچو  ڵما یكارەوردان ی چەباخ یكار . ذ

 .یوانەلەان می ەوەندنێخو ن وینچك ەن وەیكەك دیەزووەئار . ر

 .نەیكەد یاریندا اڵمندا ەگەڵل . ز

 .یرزشەان وی یو كولتوور یتەاڵیەمۆك یاالكچناو  ەنەچید . س

 .نەیكەد ڕێزان و هاوێخ ەگەڵل یشۆخ ۆب یتەاڵیەمۆك ییاالكچ . ش

 .نینێدوەد زانێناو خەزا لەشار یسانەو ك ڕێهاو . ص

راهێنانەکانى تێڕامان و , ڵقوو یدانەناسەه یكانەنانێاهڕراهێنانەکانى خاوبوونەوە دەکەین وەکو   . ض

 (. سەیرى پەرەگرافى رێگاکانى خاوبوونەوە بکە) ئاراستەکراو خەیاڵى

 ؟چیە( یڤتەزپۆ - یجابیئ) ینێرەئ ەیوەركردنیب

 ەش لیمەن ئیندروست بەت ش ساغ وەل ،یندروستەت ەیكیەشتگمانا ەب ەیوەئ ۆب ەكیەاێگر ینێرەئ ەیوەركردنیب

 .ینێرەئەب ەنەیكیمان و بەوەركردنیب یوازێش ینگۆڕی ڕێگەی

و  ژیرگبەرێوەبردنى ان و ژی یداكانەحەت ەیوەاربوونگنەرەب یكانەییكارام ەوەنەیكەردیب ینێرەئ ەك كێكات

 .نینێنرخەدۆن و باشتر خەیكەد یباش ەست بەه ەیەوەئ ەیكەنجامەها ئەروەه. ەوەتێبەرز دەب اندنچەپو  ێراوكڵەد

 ەیوین"كات ەدێوامان ل ینێرەئ ینیوانێڕ، تەنموون ۆب. ەكەزمونەئ یخودەل ەترگنیرگ ەكەزمونەئۆنمان بیوانێڕت

ر ەسەش لیاشانپكانمان و ەستەر هەس ەكاتەكار د ینێرەش ئیمەئ" ەیكڵەتاەب ەویك نەن نینیبب ەكەرداخپە پڕی

 .انمانژی



ست ەه ەوەنەیر بكیب ینێرەك نێ، كاتبە هۆش و نەهۆشەوەماندان ەوەركردنیب ییریگەر كارەژێمان لكانەستەه

نووستن و  ڕێگەی ەیەوانەل ینێرەن ەیكۆریب. ەوەتێبەرز دەر بەسەمان لژیرگ ۆیەن بەیكەبوون دڕەم و تووەخەب

 ینێرەن یستەنجامدا هەئ ەل ت،ێبەندن و كارمان دێر خوەسەل پیخرا یریگەكار. ێداتەانمان نەژیتن لگرەوچێژ

 .یكۆمەان خی ێاوكڵەڕد ەت بێبب ەیەه ەیوەئ ەیارژت و بێنێهەم دەرهەب

 : ەوەنەیكەر دیب ینێرەك نێكات

 .اومانچرەب ەنیەكان ناەن و باشینیبەكان دپەخرا ەا شتینەت .5

 .نینێهەكار دەماندا بۆخ ەگەڵل ینێرەن یكێزمان .2

 .نابن یعیكان واقەتەبابەت بەبارەكانمان سیەنیشبپێ .3

 .ەینكەد ەكەخۆبارود ۆب پخرا ەیوەكردنیش .4

 .نەیكەد ەبەكان قەتەباب .1

 

بەاڵم ت ێبو یك كاتێندەه ەیەوانەئاسان، ل یكێاوگنەند هەچەن بگۆڕێمان بەوەركردنیب یوازێن شیتوانەد

ردنەوەیە دووبارەکردنەوەى ئەم هەنگاوانە بە رێکوپێکى و مومارەسەکردنیان پرۆسەکە سروشتى دەبێت و ئەم بیرک

 .دەبێتە بەشێک لە ستایلى ژیانمان

نچی ینێرەئ ەیوەركردنیب یكانەاوگنەه
8

 ؟

 :نەیبك ەمانەئ ێبەد ەوەنەیر بكیب ینێرەن ئیبتوان ەیوەئ ۆب

 

 :نەیكەشان دیستنەكان دیەناڵقەان ناعی کانیەنێرەن ەكۆریب .5

 نیوەكەد ڵاپان یشن ینەان دادیور ێه یكێنێشوەل. 

 و بە  نەیكەد پێ ستەد ەوەانینیترپخراەو ل ەوەنینووسەكدا دێستیل ەكانمان لپەخرا ەكۆریب

 .سووکترینیان کوتایى پێ دێنین

 نیرژێبەدەڵه ەیەه پیخرا نیمترەك ەیەیكۆریو بەئ. 

 ەوەنەیكب ەیەكۆریو بەر لیب مان لێ بکاتوا ەن كەیكەد ێکخۆو باردەر لیب. 

 :كانپەخرا ەكۆریب یەوەكردن ۆڵكەل ەڕێگەین لینێهەد پخرا ەیوەركردنیب ەواز ل .2

 بداتێل گنەز ەن كێنەك دادەخول یەکر ەسەل یكێرێمژكات. 

 ان یم، ەواو بكەت یركاریب ەیوەكردنیناتوانم تاق :ەنموون ۆب ,ەوەنەیكەد ەكپەخرا ەكۆریب ەر لیب

 .تێواو نابەت و تێوەكەد ێت یكێرفتگم ەكپڕۆژە

 ن یڵێەن و دەیدەدێل ەنەقچەان ی ەوەچەپڵەن، بەیكەدا، هاوار دێیل ەكگەنەك زێكات"Stop ."ێكرەد 

 .داتەو باشتر هانمان دەرەبئەمەش " Stop" ەیوش ەن بەیمار بكۆمان تۆخ گینەد

 دا ەیەم ماوەل ەوەهات ەكەكۆریر بگەن و یلێناه داشكمانێمەك لەیەكۆریب یچه ەركچ 31 ەیماو ۆب

 ". stop"ن ەیكەهاوار د ەكید یكێجار

 ك ەن تاكو وەیكەمان نزم دگنەك دێرجارەو ه ەوەنەیكەد ەك دووبارێند جارچە ەاوگنەم هەئ

 ڵاەیت و خێناب ەكگەنەد ەستمان بیوپێكاتدا  یربوونێپەنان و تێاهەڕاشان بپت، ێدێل پەیرچ

 .یتێیەمان لێوگ ەن كەیكەد

 ەگەڵان لیش و ئارم ۆر خۆز یكێنێشوەل ەمێئ ەوەنەیكەد ەوەر لیب ەوەنیكان بووەاوگنەهەك لێكات 

 .نیشتویدان ەییئاسوود ەزدا بیزئا یكڕێیەهاو

                                                           
8WebMD Medical Reference from Healthwise, http://www.webmd.com/mental-health, Last Updated: August 26, 2010 
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 هەتا لە کۆڵمان دەبنەوە ترپخرا ەیكۆریب ەگەڵل ەوەنەیكەد ەدووبار ەكەسۆرپ.  

 نەیبەد و تایبەتمەند پۆڕسپ یسانەك ۆنا بپەن، یرەكان البپەخرا ەكۆریب یمان توانەر نەر هگە. 

 :ەنموون ۆت، بەمان بابەر هەسەل ەوەنەگۆڕید ینێرەئ ەیكۆریب ەكان بەنەرێنی ەكۆریب .3

 یتیەوتووگك ێسەك رەان هیستا ۆان مامیر ەوبەڕێب ەك ەوەنەیكەكان دەباش ەموو شتەهەر لیب 

 .ەوتووگ بکەین کە پخرا یك شتیەتەرکیز لەسەر ا ینەت ەیوەئ یبرەل

 مەكەباشتر د ەیكید یشت ەكید یكێم، جارەبك ەم شتانەم ئیتوان" نینێدوەمان دۆخ". 

 نەیكەتر د یعیواقت و بارودۆخەکان دەربارەى بابەكانمان یەنیشبپێ. 

 نینێهەكان دەتەباب یكردنەبەو ق ەوەكردنیش پخراەواز ل. 

 

 ١/٤چوارچێوەى ژمارە 

 

 سوودەكانی بیركردنەوەی ئەرینی

 .تردرێژ ێکىتەمەن .5

 .فشاری كەمتر .2

 .ی رێژەی خەمۆكییكەمترین تێكرا .3

 .باشترین بەڕێوەبردن بۆ فشارەكان .4

ە كەمترین مەترسی بۆ توشبوون ب .1

 .نەخۆشی دڵ

  .دروستی دەروونی باشترتەن .6

 .ی باشترەیدروستی جەستتەن .7

 .هەاڵمەتبەرگری زۆرتر بۆ  .8

-skills.net/thinkhttp://www.essentiallife

posively.html. 

 

 

 ن؟ چی ەوەخاوبوون یاكانێگر

كانەماسولك ییەرەبەرەب ەیوەوبوونخا ینانێاهڕ. ٥
9

 

 و  ى ماسولکەکان لەکاتى هەناسەوەرگرتنداكردنژرگ ەڕێگەیل ەنانێاهڕك ەیەریزنج

زنجیرەو پلەبەندیەکى . بەردانداەناسەه یكاتەل کە كانەماسولك ەیوەخاوكردن

لە قاچەکانەوە دەست . دیاریکراو بۆ گرژکردن و خاوکرنەوەى ماسولکەکان هەیە

 ..پێدەکەین و بە سەر کوتایى دێین

 و  ەماسولك یبوونژرگو  ژیرگو  ێاوكڵەڕد ەیوەمكردنەك ۆب ەرەدەدیاری ەنانێاهڕم ەئ

 .ڵقەئ ەیوەخاوبوون ۆكار بۆه ەتێبەد ە،ستەج ەیوەخاوبوون. نتوەخزیادکردنى تواناى 

 ەنناناێاهڕئەم  یكردنێجەبێج یكانەاوگنەه : 

 .نیوەكەد ڵاپان ین یشینەان دادیك و ئارامدا یتار چەمین یكینێشوەل -

                                                           
9Kathleen Romito, MD - Family Medicine, Lisa S. Weinstock, MD – Psychiatry, http://www.webmd.com/balance/stress-
management/ updated May 11, 2010 
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 ۆن بەیكەد پێست ەد ەوەكانچەقا ەن، لەیكەد ژرگ ەك ماسولكێگرۆپن و یرەگردەو ەناسەه -

 .ەركچ 51-1 ەیماو

 .ەوەنەیكەكان خاو دەبووژرگ ەناكاو ماسولك ەن و لینێردەد ەناسەه -

 ەیوەكردن و خاوكردنژرگ ەست بەد ەیوەش ئپێن ەیدەشوو دپ ەركچ 21-51 ەیماو ۆب -

  .نەیبك ەكید ەیك ماسولكپێروگ

 .نەیكەوخاو د ژرگشمان ەل لەسەر ئەم کارە بەدەوام دەبین هەتا هەموو ماسولکەکانى -

 .یاستڕ یانژی ەوەنێیب ەیوەئ ۆن بیرێمەژد 5تاكو  1ە ن لیبەواو دەك تێكات -

ن ەیبك ەكانڵو ماسوەئ ۆا بینەت ەكەنانێاهڕن یتوانەكاتدا د یبوونێپەڕو ت ەوەكردنەدووبار ەگەڵل -

 .تووشى گرژبوونى بوون ەویەژیرگ ۆیهەب ەك

 29دانەناسەه ڵقوو یكانەنانێاهڕ .٤

 ڵقوو ەیناسەه ێكات. كاتەم دەك ژیرگ کە ەوەخاوبوون ۆب یەاێگن ریباشتر ڵقوو یدانەناسەه* 

واش ێه ڵد پەیتر ڵقوو یدانەناسەه. تێب الكسیور و رێهکەمێک ن ەیكەدلە مێشک ن داوا ەیدەد

ك ێكات. نژیرگ یكانەشانیش نەمانەئ ,تێنێزەبەرا دادێخ ەیسناەن و هێخو پاڵەپەستۆىكات و ەد

 ۆیەب .رووکەشان یت ێب ڵر قووگە ئیدى, ۆیەر خەسەلهێواش و مان ەناسەن، هیبەالكس دیر

لە دۆخى  ەیوەك ئەن وەیبد ەناسەه یخاوەب مەتیمان دەدەن کەاری ڵقوو یدانەناسەه یكانەنانێاهڕ

شك ێم ەاتگب یرێت ەن بیكجسۆئ یەڵێش ناەرووك و راێخ یدانەناسەه ەوەشەوانپێچە ەب. نیب داالكسیر

 .تێبەد ژیرگ جەستە تووشى ۆیەب

 گەرنگ ,یەتەڕەبن یكێنانێاهڕ کە ەوەسكەدان لەناسەه: ڵقوو یدانەناسەه یكانەنانێاهڕ ەك لێندەه* 

ش ەكید یكانەنانێاهڕن یتوانەها دەروەه. ەكید یكانەوتووەشكپێ ەنانێاهڕ یدانڵوەش هپێن یزانیب

 .نیوام بەردەب یرەسەتا ل مانۆب ەونجاوگان ەین كامیبزان ەیوەئ ۆن بیرببێف

 . ەو ئاسان گنیرگ یكێنانێاهڕ: ەوەسكەدان لەناسەه ٤.٥

 .نیشینەشوودان دادپ ەیوێشەب -

ر ەسەل ەكید ەیكەستەكان، دەووسارپەر ەژێل ۆوخەاستڕن ێنەر سك دادەسەكمان لێستەد -

 .نێینەمان دادگنیس

مان گنیس ەیوەئ ێبەن بینەپەڕێردەشن و سكمان دێكەراد ەوەلووتمان ەل ڵقوو یكیەەناسەه -

 .تێبجوول

 ەیستەو دەن ئەیكەست دەن، هەیدێل ەتیف ەیوەكو ئەن وەیكەردەد ەكەناسەه ەوەوێوان لێن ەل -

ردوو ەه ەل ەكیەبا ەیوەئ ۆن بێینەد ەوپێ ڵیاپوات و ەڕد ەوەناو ۆر سكمان بەسەل

 .ەوەرەد ەتبێ ەوەكانمانیەس

 .ەوەنەیكەدەجار دووبار ١٥تاكو  ٣ە ل ەنانێاهڕم ە، ئەیینێشەب -

 



 :نیبوو ەوەسكەدان لەناسەه یرێر فگەن ەیكین بیتوانەد ەوتووەشكپێ یكڕێگەیە: 4-4-3دان ەناسەه ٤.٤

 .نیوەكەدڵاپان ین یشینەداد -

ر ەسەل ەكید ەیكەستەكان، دەوسوارپەبن ەل ۆوخەاستڕن ێنەر سك دادەسەكمان لێستەد -

 .مانگنیس

 .نیرێمەژد 4-5 ە لەگنەدێببە  ن وژیمەدەڵه ەوەسكەل ڵقوو یكەیەناسەه -

 .نیرێمەژد 7-5 لە ن ویرەگراد ەكەناسەه -

 .نیرێمەژد 8-5 و بە بێدەنگى لە نەیكەردەد ەوەممانەد ەل یواشێهەب ەكەناسەه -

 .نەیكەد ەوەو خاوبوون یئارام ەست بەتاكو ه ەوەنەیكەد ەیجار دووبار ٧ -٣ -

 ۆنان بێكارهەن بیاكترچ ەیەوەئ یئامانج ەدانەناسەه یوتووەشكپێ یكیەاێگر: لدارەپۆش یدانەناسەه ٤.٧

 :دانەناسەه یتمیر رەس ەكاتەخت دەم بكات و جەراهەكان فیەس

 ۆیشت بپر ەسەتادا لەرەسەل ەم وا باشترەاڵت بێكرەك دەیەوێموو شەه ەب ەنانێاهڕم ەئ -

 .ەوەنینێكمان بنوشتچۆو ردوەن و هیوەكڵاپ

 ڵەیجوو ینیبێن، تێینەمان دادگنیر سەسەاست لڕ یستەر سك و دەسەل چەپ یستەد -

 .كانمانیەناو س یبا ەیوەرەدەوونچو  ەناو ەهاتن یكاتەن لەیكەستمان دەد

 ەست بەكانمان هیەس ەیوەخوار یشەناو ب ەتچێب ەیوەئ ۆن بژیمەدەڵه ەناسەه -

جار  51-8. بكات ڵەاست جوڕ یستەد ەیوەئ ێب ەبدەکەین ن ماچەپ یستەد ەیوەرزبوونەب

 .نەیكەد ەیدووبار

هەناسە و  ەوەخوار ییس ەن لەیكەدان دەناسەهەست بەردوو، دراب یالنپ یواوكردنەاش تپ -

لەگەڵ و  ەوەتێبەرزدەاست بڕ یستەد ەمجارەن، ئەیدەدبە بەردەوامى بەر ەوگەنیسەل

 .تێزەبەداد چەپ یستەددابەزینی سك 

دەستى اشان پ چەپ یستەن دەیكەست دەه ,ەتیك فەن وەیكەردەد ەكەناسەهبەهێواشی  -

و  ەوەخاوبوون ەست بەه. نەیكەل ئاسا دەپۆش یكڵەیەجو ەست بەزن و هەبەاست دادڕ

 .نەیكەد ژیرگ یمانەن

و  گنین سەیكەد ینیبێو ت ەوەنەیكەدەجار دووبار 1-3 ەوەرەس ەیكەاوگنەدوو ههەر -

 .ەوەنڵێجووەا دیرەد یلەپۆك شەسكمان و

 ەوەنەیكەخاو د ەناسەه ۆیەب ,نەبك ەوەانڕسورەسەست بەس هەك كێندەه ,سەرەتای ئەم ڕاهێنانە لە ەیەوانەل: ینیبێت

 .نیستەوەراد یواشێهەو ب

 ەیوەخاوبوون ۆت بێدرەنجامدەان ئیانەیب ەوتووەشكپێ یكێنانێاهڕ: انیانەیب یدانەناسەه ینانێاهڕ ٤.٢

 یشتپ یئازار ەیوەئ ۆت بێشدا بكرەڕۆژیل ێكرەها دەروەه. واەه یكانڵەناەك ەیوەردنك و كانەماسولك

 .م بكاتەماندوو ك



 ەیوەبوونۆڕش ەگەڵل ەوەكانۆنەژو ئ دەق ناو یال ەوەشپێ ەنێك دێمەك ەوەستانەراو ەب -

 .نیمەر زەس ۆب ەوالوەست المالو ئەردوو دەه

دا یتاۆكەو ل ەوەنیبدەاست ڕمان و ۆخ ینێوش ەوەنەگەڕێن و دژیمەدەڵه ەناسەه یواشێه ەب -

 .ەوەنەیكەرزدەبسەرمان 

 .داستانمانەاست راوڕ یخۆد ەن لیرەگمان دەناسەك هەیەركچند چە ۆب -

 .هەناسەكە دەردێنین ەوەنوشتان یخۆد ۆمان بەوەانگەڕ یكاتەل -

 كراوەاستڕئا ڵیاەیخ یاێگر. ٧

 ۆن بینێهەكار دەب ڵاەیواتا خ ,قلەع و ەستەوان جێن یندەوەپەیب ەستووەشتبپ ەكڕێگەیە* 

 با :ەنموون ۆب. نژیدەندا ەمیو دەل ەوەستمانەموو هەه ەو ب ورێه یكێنەمید ۆرمان بیب یكردنەاستڕئا

 یدیئ یشاخاو یكێنێشو ەك لڤگەیەك تاینزەل ،نیوشتویك دانیەایرەد یخۆر رەسەل ەوەنەیربكیوا ب

یارى بە  ەكڤگەتا یئاو یرووشكپها ەروە، همانژت و قەر روومەسەلدەکەین نك ێف یابەشن ەست بەه

 .ەوەنینێمەد ەنێو شوەل ەوەستمانەموو هەه ەب .قژ و روومەتمان دەکات

 ەیوەت بێخشەبەدپێكمان ێستەها هەروەه ,ەوەكاتەد ۆڵكەل ژیرگكات و ەد ەوەخاوبوون یمەتاری* 

 .تێبەمان باشتر دیووستندرەان و تژی یخۆبارود و نەیبك ڕۆڵنتۆكانمان كەریست و بەن هیتوانەد

 : كردنێجەبێج یكانەاوگنەه* 

 .نیبەد ێژان درین یشینەور و ئارام دادێه یكێنێشو ەل -

 .نەیكەد ەوەخاوبوون ەست بەن و دژیمەدەڵه ڵقوو یكەیەناسەن و هینێنوقەكانمان دەاوچ -

 یكێنێان شویرووبار  یوێان لیا یرەد یخۆك رەو ن،ەیكەش دۆور و خێه یكێنێشو ڵیاەیخ -

 .دهت...كێشاخ ەیان لوتكیوز ەس

؟ ێیەل یورەه پەڵەان ی؟ ەهاتووەڵر هۆا خیاوانمان، ئاچش پێ ەوەنینێهەد ەكەنەمید یكارەورد -

 ن؟ێشكەكان دەردەابگر ەسەكان لەلەپۆا شیت؟ ئاێد یا بایرم؟ ئاگەان ی ەسارد

 ەندەوەئ ڵاەیخ اڵییو قو ەوەناو ەنچیتر بپ ەندچەن، ەیكەد ەاسپیدا ەنێو شوەن لەیكەد ڵاەیخ وا -

 .نەیكەد ەوەوانەحەست بەو ه ەوەنیبەخاو د

 .نیرەگردەو ى هێواشدانەناسەه ۆك بێكەند خولچە -

ن ینێوەدەمان دۆخ ەیەوێم شەب ,عیواق یانژی ەوەنیەگەڕێواش دێواش هێو ه ەوەنیك خاوبووێكات -

 ."ەوەمەدەل دگ ەستانەم هەم، ئەكەد یمنێو ه ەوەخاوبوونەست بەه"

 .ەوەنەیكەاومان دچن و یرێمەژد 3تا  5 ەل -

 ؟ چیەكات  یبردنەوەڕێبەستمان لەبەم

و  كار ۆست بیوپێ یكات ەیوەئ ۆب یەەانیك و داناەریز یكێوازێشەكات ب ینانێكارهەكات واتا ب یبردنەوەڕێب

 .نەین بكیكانمان دابیەاالكچ

 :یەداەمانەكات ل یبردنەوەڕێب گیرنگ



رز ەنرخاندنمان بۆخ یش ئاستیمەن و ئەیبك ڕۆڵنتۆكان كەتەن بابیتوانەد ەكت ێخشەبەد پێمان ەستەهئەو  .5

 . كاتەم دەر كەسەمان لژیرگو  ەوەكاتەد

 ەیەكانمان هەكار ەر لۆز ەكپەیدا بووە مان ەستەهئەو  ینجامەئ ەلکە كان ژییەرگ ینیزەو داب ەوەم كردنەك .2

 .نەیان بكێیجەبێج دالە ماوەیەكی كەمت ێبەد

 .نینتر بێمهەرهەكخراو و كارا و بڕێ كاتەدێوامان ل .3

 .كاتەاكتر دچمان یندرووستەان و تژی یرۆج .4

 .داتەاردانمان دڕیب یوازێش ەب ەرپە .1

 . نکەبکار ماندا ەگەڵت لێبهەان یزووەئار ەكید یسانەكات كەد وا .6

 .نەیبك داەكید یو و كار ییو ئاسا ەلەپەب کانىەوان كارێنەل یاوازیج ەیوەدات بەمان دیتەارمی .7

ربردن ەرسەرزش و كات بەك وەبوو وەان نۆیشتر كاتمان بپێ ەن كەیك كار بكێندەه ێداتەواومان دەت یاتك .4

 .زانداێخ ەگەڵل

 .نەینجامبدەاندا ئۆیخ یكات ەن و لەیخەان نیتر دواچین و یرگكانمان بەكار یزێن ریتوانەد .4

 ۆان بیكانەان و كاتڕۆژی یكخستنێر ۆت بێبەان دیرەدەدیاری ەیوەر ئەبەت لێبەه انەیانەییم كارامەالوان ئ گەرنگ

ر ەس ەتێبخر ەیكید یكێرێمژكات ێناكر ,مترەك ەو ن رۆز ەن ەرێمژكات 24 ڕۆژ. انیكانەركەو ئ یاالكچ ینجامدانەئ

 خزم ەل ەو ن ڕیهاو ەل ەت نڕێكەد ەت و نێكرەرز دەق ەو ن ەوەتیەتر ناچیت ەپەڕێدێت ەیو كاتەئ. ەوەتێم بكرەان كی

 ەیكڕۆژەن، ێرەگیدەڵه ەكید یكڕۆژێ ۆن و بێنجام نادرەاندا ئۆیخ یكات ەل ەیركانەئ وەها ئەروەه. وەردەگیرێت

 ۆمان بیەەیم كارامەئ گینیرگ ەوەرێ، لەسنووردار یشیكانەرژێكا ەیمارژو  ەیەه ۆیخ یاالكچرك و ەش ئەكید

 .تێوەكەردەد

 : رادەوەستێت ڵر دوو خاەسەاك لچ یبردنەوەڕێكات ب

 م؟ەكەك نێكار چیم و ەنجام بدەك ئێكار چی واتا ,دروست/ كانەدروست ەتەببا ینجامدانەئ .5

 م؟ەنجام بدەئ ەكەن دروست كارچۆ واتا ,دروست یوازێش ەكان بەكار ینجامدانەئ .2

 : نەیاو بكەچر ەم دوو خالەن ئچۆكات ەمان دیهاوكار ەیەم خشتەئ

 

 

 :  پیشاندەدات ئەنجامدانەکەىتە بکرێن و شێوازى ئەو بابەتانەى کە پێویس(: ٦)خشتەى ژمارە 

 

 
 كانەڵەه ەتەباب ینجامدانەئ كانەدروست ەتەباب ینجامدانەئ

 ەكان بەكار ینجامدانەئ

 .دروست یوازێش

 ەكان بەدروست ەكار ینجامدانەئ 

 .دروست یوازێش

 

 كان ەڵەه ەكار ینجامدانەئ

انمان ژی ۆان بیكەڵك ەیوانەئ)

 .دروست یوازێشەب (ییەن

كان ەدروست ەكار ینجامدانەئ

 .ەڵەه یوازێش ەب

 كان ەدروست ەكار ینجامدانەئ

ن یبەار دچناەك ەڵەه یوازێشەب

 ەوەنەیان بكەیدووبار

 ەكان بەڵەه ەكار ینجامدانەئ 

 . پیخرا

 و ەئ و یەدروستمان ن یاتیوەولەئ

ى پخرابە ن ەیكەید ەیكار

  .دەیکەین

 



 ن؟یرەب ەوەڕێن كاتمان بچۆ

  .(رێمژ ڕۆژ) نڕیكەمان دۆخ ۆك بیەنداێەژئ .5

 :نینووسەكانمان دەركەو ئ یاالكچ ەك بێستیان زوو لیانەیان بیك ڕۆژێموو ەه یوارانێئ .2

o نیكخراو بڕێ ەیوەب ەرەدیدیاری ەستیم لەئ. 

o و  پەڕەر الەس ەونەكەشكمانن دێمەل ەیو شتانەئ ەیوەر ئەبەل ەوەكاتەم دەك ژیرگو  ێاوكڵەڕد

 .نەیدەان دینجامەئ

ئەمەش بەپێى . لە گرینگترینیان بۆ ئەوانەى کە گرینگ نینن، ەیكەند دەبزیان رگینیرگ ەپێیكان بەكار .3

  .گرنگ و ەلپەوان ێنەن لەیبك یاوازین جیبزان ەیەوەئ گرنگ". ناپەلە" , "بەپەلە", "ناگرنگ", "گرنگ"

 :بابەتە گرنگ و بە پەلەکان پێناسە دەکات(: ٧)خشتەى ژمارە 

 : بابەتە گرنگەكان ئەمانەن

 .وپێكی ئەنجام بدرێنرێك دەبێ بە. أ

مەرج نییە هەموویان لەیەك كاتدا بكرێن و . ب

كاتی  بەاڵم دەبێ لە ,مەرجیش نییە پەلەیان لێبكرێت

پێویستدا ئەنجام بدرێن، واتا دەكرێ لەبەر ئەم 

 : هۆكارانە دوابخرێن

 .بابەتی گرنگتر هەیە -

 .بابەتی بەپەلە هەیە دەبێ ئەنجام بدرێت -

توانینی  بوون و نەماندوو هەستكردن بە -

 .وردی بیركردنەوە بەروونی و بە

زانیاری پێویست بۆ ئەنجامدانی ئەركەكە  -

 . لەبەردەستدا نیە

 .كاتی پێویست بۆ پێشكەوتن لەكارەكەدا نیە. ت

گەر لەكاتی پێویستدا گرنگی بە ئەركە : تێبینى

 .گرنگەكان بدەین، پاشان نابن بەپەلە

 :ئەركە بەپەلەكان ئەمانەن

 .كو كاتی كۆتایی نایانكەین پاشان دەبن بەپەلەتا. أ

دەبێ بەیەكجار بكرێن لەبەر ئەوەی ناچینە ناو . ب

ریتمی ئەركەكە بۆیە ئاسانتر دەبن و كاتی 

پەیوەندیکردن بە : بۆ نموونە كەمتریش دەبەن

خەڵکێکى زۆر بۆ ئەوەى لە ئاهەنگێک ئامادە بن 

 .یان لە هەر روداوێکى دیکەدا

 .ری پێوە بكوژیننابێ كاتی زۆ. ت

 

 

 

و  گرنگ" ێکركەئ یەكاتو ەن لەیكەفتار دڕەن چۆ ینبزان ەیوەكات بەمان دیهاوكار ى خوارەوەەیەم خشتەئ

 تێب "ەلپەبە ت و ێبەن گرنگ"ان ی بێت" ەلەپەب

 

 :شێوازى رەفتارکردن بەپێى گرنگى بابەتەکان(: ٥)خشتەى ژمارە          



 (لەناپە) ییئاسا یركەئ ەلەپەب یركەئ 

 كانگەنیرگ ەتەباب

 :نەلپە ەو ب گرنگكان ەتەك بابێكات

 ن ێێنەاندیدا ەكەستیل یرووەسەل

 .(كانەنیشەپێل ەكار/ اتیوەولەئ)

 نەیانكەیر دەوسەكیە. 

 ەیوەئ ۆب ێنەیدەان دیباش یكات 

  .نێنجام بدرەك ئپێكوێر

 :نین ەلپەم ەاڵن بگرنگكان ەتەباب

 تێوەان دیرۆز یدانگیپێرنگ ەتانەم بابەئ. 

 یكپێكوێرەب ەیوەئ ۆن بەیخەان دیدوا 

 .نەیان بدینجامەئ

 ەیخان ەنەچن ەیوەئ ۆن بەیان ناخیر دواۆز 

 ."ەلپەو  گرنگ"

 یكار ەانڕۆژن و ەیكەان دچەیارپ چەارپ 

 .نەیكەر دەسەل

 ەیتانەو بابەئ

 نین گرنگ

 :ەیەلپە ەم بەاڵب ییەن گرنگ ەكەتەباب

 ەیوەئ ۆن بەیدەد ینجامەزوو ئ 

 .ەوەتێبب ۆڵكەل

 ۆن بەیدەدپێان ین كاتیمترەك 

 یكار ۆب ەكید یكانەكات ەیوەئ

  .نیلێبهێج ەب گرنگ

 نەیكەدلە خۆمان  ەاریرسپم ەئ :

 "مانكرد؟ەر نگەت ێبەد چی"

 :گەرنەگو ن ەیەلپە ەن ەكەتەباب

 رگەت ەنانەن تێڵیهەد ێیجەب ییتاۆك تا 

 .نەیر بكەسەل یزووشمان بوو كارەئار

 داوا ن و ەیانكەینتر چی ەوەنەیكەد ەوەر لیب

 .نەدینجامەئ ەكید یسانەكدەكەین 

 

 <ەترگرنگتر چی ەك لێتەباب چین ەیدەار دڕیب ەوەهاكانمانەب ەستن بەشتبپ ەب .4

 ەونكچن ەیش بكەكان دابەتەباب ەدووبار ەیوەئ ۆو ب ەوەنینووسەد ەكەستیل ەدا دووبارەكەفتەه ەیماو ەل .1

 :ەیەوەئ ەم كارەئ گیرنگ، ەان دەبن بەپەلینجامدانەئ یكانەكات ەیوەكبوونینز ەگەڵل ركەك ئێندەه

o نیكخراوترڕێ ەیوەب ێداتەستمان دەه. 

o ەند كاتمان ماوچەن و ەیبكچی ێبەن دیزانەد یورد ەب ەیوەر ئەبەل دڵنیابوون یستەه. 

o تێبەوام دەردەب یانگۆڕ ەل ەكەستیبن و لەد ێجەبێكان جەركەئ ەیوەر ئەبەوتن لەركەس. 

ند چە ۆب ەكەكار ێكرەد .انگیرنگ ەپێیكان بەركەئ ینجامدانەئ ۆك بینزدوورو یئاستر ەسەن لیێنەالن دادپ .6

 .رژێدوو كا ڕۆژیدا، ڕۆژ 1-4ر ەسەب ەنموون ۆن بەیش بكەك دابڕۆژێ

 یستەبەم ەب ەوەنەچیدداپێ ەانڕۆژن، ێینەمان دادۆخ ۆونجاو بگو  یعیو واق شانكراویستنەد یئامانج .7

 .گەیشتن بە ئامانجەکان چین کە پێویستە بکرێن بۆ ەستانیوپێ ەرانگۆو ەئان و یاندنێگەیجەب ەابوون لینڵد

چونکە هەر کەسێک کاتژمێرێکى هەیە پێى , ئەو کاتانەى وزەمان هەبێت کارە گرینگەکان دەکەین .8

کە رۆژانە بە چەندین قۆناغ تێدەپەرین و تواناى تەرکیزکردن و وزەى " کاتژمێرى بایولۆژى"دەووترێت 

 . دا دەگورێتجەستەییمان تێ



 : کاریگەرى کاتەکانى رۆژ لەسەر وزەى کەسیى پیشان دەدات(: ٤)هێلکارى ژمارە 

 

 چاالک                                      چاالک                        

 ەتبێتاقەت                                   بێتاقەت                                           بێتاق

 

  ١٥ى                      ٧ى                     ٣ى                 ١٥ى                    ٧

 بەیانى              پێش نیوەرۆ        پاش نیوەرۆ             ئێوارە                     شەو 

 

 .نەیكەك كاتدا دەیەك كار لیەر ەسەخت لەج .9

 .بووەكاتمان ه ىكێكەند خولچە ەن كەیكەدا دەو كاتانەكان لەورد ەییكارام .51

  .ناكاوەكان دادەنێین كاتێك بۆ بابەتە لەلە بەرنامەکەماندا  .55

كات بۆ گرنگیدان بەخۆمان دادەنێین و چاالكی و حەوانەوە وەرزش یان ڕاهێنەنەكانی خاوبوونەوە  .52

 .دەكەین

 . نەیتاوان ناكەست بەه ەنكردووما ەن ەیو كارانەر بەرامبەن و بەیكیكرا بپێندمان چەن ەیدەد ڵوەه .53

 .تێدرەنجا م دەئ پێمان ەكەركەئ ەیوەب ەوەنەیكەر دیبوون بۆخەبەڕو باو ینێرەئبە  .54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كانەازكراویشنپێ ییەاالكچ –ژیرگكات و  یبردنەوەڕێب

 ئایا من گرژم؟.. سەیرکە یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەددا الوان یەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 نەبك ژیرگ ەیناسپێ. 

 بکەن ینێرەو ن ینێرەئ ژییرگوان ێن ەل یاوازیج. 

 رنێمژبگرژى ی كانەشانین. 

 رنێمژب ژیرگ ەگەڵكردن لەڵمام یكانەاوگنەه.  

 كەخول 11 یاالكچ ەیماو

 .بۆرد و كاغەز و قەڵەم  كەرەستە

 و هەندێ کەلوپەلى دیکە الپەڕە و قەڵەمی رەنگاوڕەنگ و مەقەست. 

 بابەتی سەرچاوەیی سەبارەت بەگرژی كۆپی لە رچوا. 

 پرسیارەکانى الپەڕەى کار کە هەر یەکێکیان لەسەر کارتێک نووسراوە . 

ى كانەاوگنەه

 جێبەجێکارى

 (خولەک ٣: )ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆببەم شێوەیەى خوارەوە  ەكیەاالكچ .5

 یتەر بابەسەل زاوایج یكێاریرسپر ەسەك كار لێگرۆپر ەن، هەكەاوازدا كار دیج یگرۆپناو ەل* 

 .بەپێى ئەو زانیارانەى کە بۆتان دابین دەکەین كات،ەد" ژیرگ"

وەاڵمەکانتان بەو شێوەیەى کە ئارەزووتانە بۆ , لەماوەى پێنج خولەکدا بۆ هەر گرۆپێک* 

 (. یان هەر رێگایەکى دیکە, رۆڵگێران, نواندن)بەشداربووان نمایش دەکەن 

و دانەیەک لە زانیارییە اواز یج یكێاریرسپك ێگرۆپر ەن و هەیكەد گرۆپ 4 یشەشداربووان دابەب .2

 (كەخول 2). ێترەگردەوسەرچاوەییەکان 

 (كەخول 51) .نەكەكان كار دەگرۆپ .3

 ەیوەن لیبەا دینڵد و نەیكەد گۆفتوگك ێاریرسپر ەاش هپكات و ەش دینما ۆیخ یاریرسپك ێگرۆپر ەه .4

 (كەخول 31) .نەیدەد ەاربووان و نموونشدەموو بەه ەتەشتوونگەیكان ییەاریزان

 ( كەخول 1) .ەوەنەیكەوخت دپ .1

 (:كێگرۆپر ەه ۆك بێاریرسپ)كان ەگرۆپ یكار یاریرسپ كار یكانپەڕەال

 

 ؟ینێرەان نی یەنێرەئ ژیرگا ی؟ ئاچییە ژیرگ .5

 ن؟چی دامەم و دووەكیە یكانەناغۆق ەل ژیرگ یكانەشانین .2

 ن؟ چی دامێیەس یناغۆق ەل ژیرگ یكانەشانین .3

 ن؟چی ژیرگ ەگەڵكردن لەڵەمام یكانەاوگنەه .4

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

  نەیكەان دەیاستڕن و ئاەیكەكان دەگرۆپ یرێاودچلەكاتی كاركردندا. 

 نەكەد یشدارەشداربووان بەموو بەه ەیوەن لیبەا دینڵد. 

 ەوەننێان بهۆیخ ەیانڕۆژ یعیواق یانژی ەین نموونەیدەشداربووان هاندەب. 

 

 



 مەكەدلەگەڵ گرژی  ەڵەمام ینێرەئبە  یالكاچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 رنێمژدا بژیرگ ەگەڵكردن لەڵەمام یكانەوازێش. 

 نەبك ێجەبێج ەوازانێو شەك لێندەه. 

 كەخول 41 یاالكچ ەیماو

 .بۆرد و كاغەز و قەڵەم  كەرەستە

 ی بەشداربووانكۆپی الپەڕەی كار بەپێی ژمارە. 

 یكانەاوگنەه

 یكارێجەبێج

  .ەوەنینێهەشداربووان دەب یریبەب ژیرگ یكردنەڵەمام یكانەاوگنەو هکان ەشانیو ن ەناسپێ .5

 ژیرگ یدروست یكردنەڵەمام یتیەنچۆ یرێف یدایسەكتاکە  ێکىنانێاهڕ ڕێگاى ەل ەیوەن بەیدەد ژەئاما .2

 (كەخول 1) .نیبەد

. تەنیا بیخوێننەوە داوا لەبەشداربووان دەكەین بە و نەیكەش دەندا دابشداربوواەر بەسەكار ب پەڕەیال .3

 ( خولەک ٥)

 (كەخول ٥): ەوەنەیكەدروون ەوازێم شەنان بێاهڕ یساكانێر .4

 كان روون ەوازێت، شێرەگد ەوۆخەب ژیرگ ەگەڵكردن لەڵەمام یوازێك شێندەه ەكپەڕەال

 .ەوەنەیكەد

 وە هێماى , نێبدات ینێهەد یكارەب ەیوازێو شەر بەرامبەب(√)ى ماێه(x) ان یكارەب ەیوانەئ ۆب

 (كەخول 1). کە باسنەکراون بخەنە سەریاندابنێ و دەتوانن رێگاى دیکەش ت ینێناه

 (كەخول 51) .نەكەدێجەبێج ەكەنانێاهڕشداربووان ەب .1

 (كەخول 51) .نەكەش دیان نمایكانەمەاڵشدابوان وەب .6

ك ێسەر كە، هەیەدا هژیرگ ەگەڵكردن لڵەەمام ۆر بۆراوجۆج ەیارچ گەێ، رەوەنەیكەوخت دپ .7

 (كەخول 1) .هەڵدەبژێرێت و كاری پێ دەكات ەكژییەرگ یرۆو ج ەكەسەك ەپێیك بەیەارڕێگەچ

 شێوازنكانی مامەڵەكردن لەگەڵ گرژی  الپەڕەكانی كار

 

 

و وا ناكەین پرۆگرامەكانی ڕۆژانەمان زۆر . ١

 .پڕ بێت

یمان دوور دەكەوینەوە لەو بارودۆخەی گرژ. ٢

  .بۆ دەهێنێت

دوور دەكەوینەوە لەو كەسانەی گرژیمان بۆ .٣

  .دێنن

یان بابەتێک  گفتوگۆیەك دوور دەكەوینەوە لە.٤

 .گرژیمان بۆ بێنێت کە

كارو بەرپرسیارێتی دیكە وەرناگرین كە .٥

 

دەین ئەو بابەتانە لەدەستی ئێمەدا نین ناهەوڵ .١٥

 .كەینبكۆنتڕۆڵ 

تێر خەو )کاتێکى باش بۆ خەوتن تەرخان دەکەین  .١٩

 (.دەبین

 .چاالكی جەستەیی و وەرزش دەكەین .٢٥

 .و هاوسەنگ دەبێت خواردنمان جۆراوجۆر.٢١

 .ەی هۆشبەر نابەیندپەنا بۆ ئەلكهوول و ماد.٢٢

 .ە بەهۆشكەرەكانی وەك كافایین زۆر ناخوێندماد.٢٣

 .یندەگرۆزیك یگوێ م.٢٤



 .پێمان نەكرێت

هەستە نەرێنیەكانمان دەربڕین لە ئەرێنی بە .٦

 .یندەکە

نە چارەسەری ئارەزوومان دەبێت بگەی.٧

مامناوەندی و ئەوەی لەخەڵكی داوای دەكەین 

 .خۆمان دەیكەین

بەشێوەیەكی یەكالكەرەوە وەاڵم دەدەینەوە  .٥

  .دەكەینەوەتیان رە

 .كاتمان چاكتر بەڕێوە دەبەین.٩

 .باوەڕمان بەخۆمان دەبێت.١٥

 لە ىگەشبینبە و  ئەرێنی بیر دەكەینەوەبە .١١

 .ژیان و بابەتەكان دەڕوانین

 .واقعی دەبین و چاوەڕوانی كەماڵبوون نابین.١٢

 .گرفتەكان ڕۆژ بەڕۆژ چارەسەر دەكەین.١٣

گۆڕان  وەكو بەشێكی ئاسایی ژیان لە.١٤

 .دەڕوانین

چارەسەر  گرفتەكان بابەتێكی كاتین و.١٥

 .دەكرێن

داوای پشتیوانی و هاوكاری لەكاتی پێویستدا .١٦

 .دەكەین

 ژیانى خۆمانى بە لێبوردە دەبین و بەردەوام.١٧

 .یندەدە

لە ڕێگەی شیعر و پەخشان و وێنەكێشان یان  لە.٢٥

 دەکەین کە ەو شتانەدەربرین ل ەوەگریانرێگەى 

 .ئازارمان دەدەن

 .پێدەكەنین. ٢٦

 .دەخوێنینەوە .٢٧

 .خۆمان دەشۆین.٢٥

 .نوێژ دەكەین.٢٩

 .وەردەگرین شت و چێژی لێدەردەچین بۆ سرو.٣٥

 .دەكەینیان چاککردنەوەکانى ناومال كاری باخچە .٣١

, رستنوێنەكێشان، ) ەینددەئەنجام زوویەك ەئار.٣٢

 .(هتد...چنین، مەلەوانی

 .لەگەڵ منداڵدا یاری دەكەین.٣٣

 .دەچینە ناو كاری كولتووری و كۆمەاڵیەتیەوە.٣٤

رزشى و مومارەسەى چاالکیەکانى کۆمەاڵیەتى و وە.٣٥

 .کات رابواردن دەکەین

پسپۆر و كەسانی  یان, خێزان, هاوەڵقسە لەگەڵ .٣٦

 .دەکەینخاوەن متمانە 

 .ڕاهێنانەكانی هەناسەدانی قووڵ دەكەین.٣٧

 .ڕاهێنانەكان خاوبوونەوە دەكەین.٣٥

 .راهێنانەکانى بیرکردنەوە و تێڕامان دەکەین.٣٩

ى ئەو خەیاڵ) خەیاڵی ئاڕاستەكراو بەكار دەهێنین.٤٥

شوێن و بارودۆخانە دەکەین کە هەستى خاوبوونەوە و 

 (.ئارامى و رەحەتیمان پێبدات

 ۆب ەكۆریب

  !مانۆخ

 رن و ژێبەڵه ژیرگ یكێتڵەن و حاەووكتردا كار بكچب یگرۆپناو ەل داوا بكەین شداربووانەب ەل ێكرەد

 یاشان دواپ، گەڵ کردکە رووبەروویان ببوو و چۆن مامەڵەیان لەن گێڕب ى ئەو هەڵوێستەكانۆڵەر

کە شتە  ێنو یكێوازێش ەب ەوەرنگێب ۆڵمان رەبن هەكردن دەڵەمام یكانەوازێش یرێف ەیوەئ

 . فێربووەکان تێدا بەکاربهێنن
 



 ینێرەو ن ینێرەئ ەیكۆریب یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 نەبك ینێرەئ ەیوەركردنیب ەیناسپێ. 

 نەبك ینێرەن ەیوەركردنیب ەیناسپێ. 

 ەوەنەبك یش ینێرەئ ەیوەركردنیب گینیرگ. 

 كەخول 11 یاالكچ ەیماو

 .مەڵەز و قەرد و كاغۆب  ەستەرەك

 تێب ر نووسراەسەل یكار ەیرپەال ەیك رستێندەهکە  ەورگە ینۆكارت یكارت. 

 ێپت. 

ى كانەاوگنەه

 جێبەجێکارى

 ینیشوەن و لینووسەد ەەییورگە ەكان بڕەوگە ەر كارتەسەكار ل یكانپەڕەال یكانەخت رستەشوپێ .5

 .نیواسەاندەڵیدا هەكۆڵەه یاوازیج

 (كەخول 1). ەوەننیانخوین بەیكەشداربووان دەب ەداوا ل .2

 (كەخول 21) :نەیكەجودا د ەك بەیەر رستەر هەسەل گۆفتوگ .3

 ؟ەوەندێتان خوەیەم رستەك ئێكات ەوەكردەد چی ەرتان لیب 

 ؟ینێرەاخود نی ینێرەاند؟ ئژورو یكێستەه چی ەیەوەركردنیم بەئ 

 ؟ەوەان كردیریب ەوێمان شەهەان بوموەا هیئا 

 ن؟چی ینێرەن ەیوەركردنیب یكانەكارۆه 

  ئایا لە تواناماندا هەبوو بە شێوازێکى دیکە بیر بکەینەوە؟ 

 ت؟ێكرەك دێستەه ەرۆج چ یوانەڕاوچ ینێرەئ ەیوەركردنیب یكات ەل 

و  ەنەیدەد ێیرگ گرژی و بیركردنەوەی ئەرێنیو بە  نەیكەد ینێرەن یەوەركردنیب ەیناسپێ .4

وەكو  داكانەخۆبارود هەڵوێست و مانەه ەموومان لەه ەیوەركردنیب .ەوەنینێهەر دیب ەب یكانگیەرنگ

 ۆمان بیوانێڕها تەروەه .اوازنیمان جیتەاڵیەمۆك یراوندگو با ییزاەشار ەیوەر ئەبەل ,یەكتر نییە

 (كەخول 51. )اوازنیمان جیشەڕروباویمان و بۆخ

 ەیوەندنێخو یكات ەل ەمجارەئ ,ەوەنێدا بخولەكۆڵەناو هەب ەكید یكێن جارەیكەشداربووان دەبەداوا ل .1

 (كەخول 1). ەوەنەر بكیب ینێرەئ بە نەبد ڵوەكان هەرست

 (كەخول 51) :نەیكەجودا دەك بەیەر رستەر هەسەل گۆفتوگ .6

 ؟ەوەكرد ینێرەئ یكەیەكۆریب چی ەرتان لیب 

 بوو؟ەه ەانبیرۆکم ەئ ینجامەئ ەكتان لێستەه چ 

 ؟ەوەر بكاتیب ینێرەئبە  یتوانەیس نەك كێندەه ۆچیب 

 یكارۆه ەبنەد ەكان كپەخرا ەكۆریدات بەمان دیتەارمی ینێرەئ ەیوەركردنیب :ەوەنەیكەوخت دپ .7

شتن گەیان اشپكات و ەخوون دەبەڕباو یها هاوكارەروەه. بكەینەوەخۆمان لەكۆڵ  ژیرگو  ێاوكڵەڕد

دا منداڵی ەل ەك ەوپەخرا ەیبروجەت ەب ەستەوپەی ینێرەن ەیوەركردنیب. ەکان ئاسان دەکاتئامانج ەب

 ڵماندا قووکانەوەركردنیب ەل ەك ەیەه ەوەكەڕێروباویب ەب یندەوپەیها ەروە، هەهاتوو رمانەسەب

 (كەخول 1) .ەوەنیزۆبد یكانەكارۆه ەیوەئ ۆب ەوەنیبب ڵماندا قووۆخ یناخ ەب ێبەد ۆیەب ,وەەبوو



 

 ەوەمەكەد ى خۆمۆڵك ەكان لیەنێرەن ەكۆریو ب ەوەمەكەر دیب ینێرەئبە  یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 رنێمژب ینێرەئ ەیوەركردنیب یكانەاوگنەه. 

 نەبك ێجەبێج ینێرەئ ەوەركردنیب یكانەاوگنەه. 

 كەخول 85 یاالكچ ەیماو

 .مەلەو ق ەقەرەو و ردۆب  ەستەرەك

 (ئەالرم -گنەز) ەوەرەاركیهوش یكێرێئام. 

 ەلۆكچب پەڕەیال. 

 ەورگە یكیەان قتوویك پێقا. 

 یكانەاوگنەه

 ارىكێجەبێج

 (خولەک ١٥. )لەگەڵ بەشداربووان پرۆسەى هزرباراندن دەکەین .5

 "ن؟چی ینێرەئ ەیوەركردنیب یكانەاوگنەه": نەیكەان دشداربووەب ەل ەاریرسپم ەئ* 

 .وەاڵمەکان لەسەر بۆردەکە دەنووسین* 

 .وەاڵمەکان لە چوارچێوەى هەرسێ هەنگاوەکانى بیرکردنەوەى ئەرێنى پۆلێندەکەین* 

ر ەسەستا كار لێن ئەڵێیاشان دپ. نەیدەد ینێرەئ ەیوەركردنیر بەسەل ەوەوونكردنڕو دەکەین  گۆفتوگ .2

 (كەخول 51) ."ینێرەن ەیوەركردنیب یرتنگرا": نەیكەم دەدوو یاوگنەه

 (كەخول51): نەیكەدێجەبێج ەكەنانێاهڕ .3

 یریوام بەردەب ەت كێرژێبەڵه ۆیخ ۆب ینێرەن یكەیەكۆریب دەكەین كیەشداربووەر بەهەل داوا 

 . داەم بارودوخەل ەوەكاتەدێل

 ن ەاشان هاوار بكپ ەوەنەبكێل یریك بەخول سێ ەیماو ۆب ێبەد ەوەنەیكەد یروون"Stop "ك ێكات

 .بنەد ەكگەنەز یستیبگۆێ

 ەوەكاتەد خۆى ەیكپەخرا ەكۆریب ەر لیك بیەشداربووەر بەه. 

 : كانەرست یستیل كار یكانەرپەال

 ەوان 51 ۆیكەل ەوەتەتیماو ەوان 3 ەل ۆو ت ەویەاگەڕ ەوەكردنیتاق یكانەنجامەئ. 

 بوونەستانت باش نەراو یوازێو ش تەكەشكردنیم نماەاڵب ەنجامداوەهاتووت ئێباش و ل یكێكار. 

 تێبارەباران د ڕۆمەئ. 

 ەا دواخراوگمانیپە ەرتن لگرەو ەیوەكردنیتاق. 

 تانکارەکە ینێشوەل ەر دوورۆز ەك دواخرا كێلیعمەم ینینیب یكات. 

 ەیەغەدەراوكردن ق چەیەم ناوەل. 

 ەوەنەیكەزوو د ێنەیم سبەاڵب ەوودوكانمان داخست ڕۆمەئ ببوورن.  

 ستیوپێ یئاست ەتگەیب ەشتا ماوتێم هەاڵب ,ەندووەس ەیرپەكاردا  ەت لیهاتووێل. 

 ەكەارڕیك ەتەیدیب ەیوەش ئپێ ەوەتەیبك یتاق ەكەرێرت كرد ئامیب ەل. 

 ا كار بكاتینەت ەب یتیەزووەكاردا ئار ەهاوكارت ل. 

كار  بەاڵم پێویستە ,نەیكەدا دەگەڵل یكار ەیگرۆپو ەئ ۆن بیرژێبەدەڵه ەن رستیونجاوترگ چوارا ی سێ  مانۆخ ۆب ەكۆریب

ت ێنژێبورو ینێرەو ن ینێرەئ ەیوەركردنیردوو بەه ەن كەیكبش ەكید ەیرست یر دروستكردنەسەل

 .ینێرەا نینەك تەن



 كات ەك هاوار دیەشداربووەر بەدا هێیل گنەك زێكات"Stop".  

 ەكپەخرا ەكۆریر بگەدا ەیەو ماوەو ل ەوەنەكەن یچه ەر لیب ەركچ 31 ەیماو ۆن بەیكەدێان لیداوا 

 ". stop"ن ەهاوار بك ەوەیاگەڕ

 نزم  ەكەهاوار یرزەو ب یژیت یك ئاستێر جارەو ه ەوەنەیكەد ەك دووبارێند جارچەكان ەاوگنەه

 .پەرچ ەت بێبەن تاكو دەیكەد

 نەدەشوو دپ شۆخ یكێنێشو ەل ەوەنەبك ەوەر لین بەیكەدێان لین داوایبەواو دەك تێكات. 

 (كەخول 1) .نەكەد چی ەب ستەن هیرسەپشداربووان دەب ەل ەكەنانێاهڕاش پ .4

 ەكۆریب ەو ل ەوەنەیكەد ەنانێاهڕم ەئ ینجامدانەئ گیرنگر ەسەخت لەو ج ەوەنەیكەوخت دپكان ەاوگنەه .1

 یارۆژگئام. ەوەنەیكەد ۆڵك ەان لیمووەكان و هەنیترپخرا ەنەگەین تاكو دەیكەد پێست ەد ەوەكانپەخرا

ى ئەم كەسانی شارەزا لە یتەارمی یداوا ێبەد ەوەوبوەن ۆڵك ەل پێكانت پەخرا ەكۆریر بگەن ەیكەد

 (كەخول 1) .نەبك بوارە

 2). دەکەین ینێرەئ ەیوەركردنیب یمێیەس یاوگنەر هەسەلکە کار ن ەیكەد یشداربووان روونەب ۆب .6

 (ولەکخ

ان یریب یكانپەخرا ەكۆرینان، بێناوه ێبەكان، بەووكچب ەزەكاغ چەارپر ەسەن لەیكەدێان لیداوا .7

 (ولەکخ 1) .بنووسن ەكید ەیكۆریان بی ەوەكردێل

و  تێشێان راكیكەیەن دانەیكەك داوا دیەشداربووەب ەاشان لپن ەیكەو دەاڵكێت ەكپەناو قاەكان لەزەكاغ .8

 (ولەکخ 3) .گفتوگۆ لەسەر بیرۆکەى نووسراو دەکەین و چۆن بە بیرۆکەیەکى ئەرێنى دەگورین

دواى راکێشانى چەند ، ەکەمانكات یەپێبن ەیكەر دەسەان لگۆیفتوگن و یشێكدەك راەیەكۆرین بچە .9

 (ولەکخ 21). ئینجا رادەوەستینن ببواو ەكان تپەڕەموو الەه یان کە کاغەزێک رادەوەستین

 (خولەک ٥) كرد؟ چی ەستتان بەن هەیكەار دیرسپشداربووان ەب ەل .51

 (ولەکخ 1) .نەیكەوخت دپ ینێرەئ ەیوەركردنیب یكانەاوگنەه .55

--  كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 جەخت لەسەر ئەوە دەکەین کە پێویستە بەشداربووان بیرۆکەى نەرێنى , لە بەشى یەکەمى راهێنانەکە

 . هەڵبژێرن نەک هەستى نەرێنى بۆ ئەوەى لەالیەنى سۆزداریەوە پێ کاریگەر نەبن

 گەرنگان، ۆیخ ینێرەن ەیكۆریك بێدنەه ەر بن بیگەشداربووان كارەب ەك لێندەه ەیەه ەیوەئ یرەگەئ 

و ەئ ەیوەواندنەنڵو د یكەنازار ییندەوپەی ڕێگەی ەل یتەبیتا ەن و بەیان بكیرێاودچ یورد ەب

 یكێرەنێاهڕاشان پ .ەوەرەد ەتچیب یتوانەد: نینگەیەدەان رایپێ ژەئاما ەبن و بەت دەتاقێب ەیشداربووانەب

 .بۆ سوککردنى حاڵەتەکەى دا بكاتەگەڵل ەیقس دەکەین بۆ ئەوەى ەئاماد ەكید



 

 ن یبەد ەوەخاوبوون یاكانێگر یرێف یاالكچ یشانیوننا

 یجەکانئامان

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دەكیەاالكچ ییتاۆك ەل

  دەستنیشان بکەنشێوازەكانی خاوبوونەوە. 

 بزانن ەوەخاوبوون گییرنگ. 

  و ڵقوو یدانەناسەكان، هەماسولك ەیوە، خاوبوونەوەخاوبوون یكانەوازێشەك لێندەهئەنجامدانى ،

 .كراوەاستڕئا یكردنڵاەیخ یوازێش

 كەخول41 یاالكچ ەیماو

 .هتد... یانیش پارکێک, هۆڵێکى گەورە کە بوارى راهێنانەکان تێدا بەدى بکرێت یان باخچەیەکى ئارام * ەستەرەك

 یكانەاوگنەه

 جێبەجێکارى
 (كەخول45). كانەماسولك بەرەبەرەیى ەیوەخاوبوون یكانەنانێاهڕ

 .شنیدان ەیین بازنەیكەدشداربووان ەب ەداوا ل .5

 :نەیكەدێان لین و داواەیكەكز د یرووناك .2

 ست ەد ەوەانیكانچەقاەل ،ەركچ 51-1 ەیماو ۆن بەبك ژرگ ەك ماسولكێگرۆپن و ژلمەك هەیەناسەه

 .نەبكپێ

 ەوەنەكان خاو بكژەرگ ەموو ماسولكەناكاودا ه ەن و لەردەد ەكەناسەه. 

 ەوەنەبك ەكڵماسو ەیكید یكێگرۆپ ەست بەنجا دین و ئەشوو بدپ ەركچ 21-51 ەیماو ۆب. 

 انەیستەج یكانەموو ماسولكەه ەیوەكردن و خاوكردنژرگ ەوام بن لەردەب. 

 ەكۆڵەناو ه ۆب ەوەنێش بۆهەب تاکورن ێمژب 5تاكو  1ە دا لییتاۆكەل. 

 : نیرسەپشداربووان دەب ەدا لییتاۆك ەل .3

 كرد؟ چی ەان بیستەه 

 ن؟بوو ژرگتر پ ەكامان ەل ەكڵماسو ەكام 

 ەن بەڵێین و دەیكەوخت دپ یكانەاوگنەاشان هپن ەیكەد ەیكگییەرنگو  ەكەنانێاهڕ ەیناسپێ .4

كاندا كار ەماندوو ەر ماسولكەسەا لینەن تیتوانەكات د یبوونێپەڕو ت ەكەنانێاهڕ ەیوەكردنەدووبار

 . ەوەنەیان بكین و خاوەیبك

 (كەخول 51) :كراوەاستڕئا یكردنڵاەیخ ڕێگەی

 : نەیكەوان دشداربوەبەلداوا  .5

 شنیشوودان دانپ ێکىوازێشهەر  ەب. 

 نژمەڵه ڵقوو یكەیەناسەنن و هێاو بنوقچ. 

 رووبار  ینارەان كیا، یرەد یخۆك رەبن و داەنێو شوەو ل ەوەنەئارام بك یكێنێشو ەر لیبخەیاڵ  بە

 .تاد...كێر شاخەسەان لیوز ەس یسروشت ەك لێنێان شوی

 یورەه پەڵەان ی؟ ەتووەاڵر هۆا خیان، ئایاوچش پێ ەوەننێبه ەویەكارەموو وردەه ەب ەكەنەمید 

كاندا ەردەاربگر ەسەلکە  ەكانەلەپۆش ەان لێیوگا یت؟ ئاێد یا بایرم؟ ئاگەان ی ە؟ ساردێیەل



 .دهت...ن؟ێشكدە

 بۆ چەند خولەكێك ن و ەنێو شوەان لۆین خەبك ەوەئ ڵیاەیداندا خەناسەه ەگەڵن لەیكەدێان لیداوا

 .رنگدەرەو یئارام ەل چێژ

 .ێنەیدەان دەینانێاهڕم ەئ یكات .2

 ەان و بۆیخ یعیواقبۆ  ەوەنگەڕێبو  ەوەرەد ەنێب یواشێه ەن بەیكەد ێان لیك، داواەخول پێنجاش پ .3

 ."ەوەمەدەد ڵگم ۆخ ەگەڵل ەستەم هەم و ئەكەد ەوەخاوبوون ەست بەه": نڵێان بۆیخ

 .ەوەنەاو بكچن ەیكەن و داوا دیرێمەژد 3تاكو 5 ەل .4

 .نەیكەد ەوەانیكانەستەه ەت بەرباەسپرسیار  .1

 . نیرێمەژد یكانەاوگنەن و هەیكەكراو دەاستڕئا یكردنڵاەیخ ەیناسپێ .6

 (كەخول45) :ڵقوو یدانەناسەه یكانەنانێاهڕ

  .شنیشوودان دابنپ ەیوێش ەب نەیكەشداربووان دەب ەداوا ل .5

 : نەیكەد ێان لیداوا .2

 نیشینشوودان داپ ەیوێش ەب. 

 ەكید ەیكەستەكان، دەووسارپەبن ەل ۆوخەاستڕن ێینەر سك دادەسەكمان لێستەد 

 .دادەنێین مانگنیر سەسەل

 ەیوەئ ێبەن بینەپەڕێردەن و سكمان دیشێكەراد ەلووتمانو ەل ڵقوو یكەیەناسەه 

 .تێمان بجوولگنیس

 و ەن ئەیكەست دەن، هەیدێل ەتیف ەیوەكو ئەن وەیكەردەد ەكەناسەه ەوەوێوان لێن ەل

 ەكیەبا ەیوەئ ۆن بێینەد ەوپێ ڵیاپوات و ەڕد ەوەاون ۆر سكمان بەسەل ەیستەد

 .ەوەرەد ەتیب ەوەكانمانیەدوو سرەهەل

 ەوەنەیكەد ەجار دووبار 51تاكو  3 ەل ەنانێاهڕم ە، ئەیینێشەب. 

 .انیكانەستەه ەت بەبارەسپرسیاریان لێدەكەین  داەنانێاهڕم ەئ ییتاۆك ەل .3

 ینانێاهڕن ەڵێیو د ەوەنەیكەوخت دپ یكانەاوگنەهن و ەیكەد ڵقوو یدانەناسەه یكانەنانێاهڕ ەیناسپێ .4

 .ەیەش هیوتوترەشكپێ ەیكید

 (كەخول51) :نەیكەد گۆفتوگ .1

 ن؟ چی ەنانانێاهڕم ەئ یئامانج 

 ؟ ەتان كردووخاوبوونەوە یكێنانێاهڕ چستا ێش ئپێ 

 ؟چیە ەوەخاوبوون گیرنگ 

ر ەسەل ژیرگ ەیوەئ ۆن بەدەمان دیتەارمیرن و ۆراوجۆج ەوەخاوبوون یكانەنانێاهڕ :نەیكەوخت دپ .6

 (ولەکخ 1. )ەوەنەیبك ێكانمان نوەن و وزیرەمان البۆخ



--  كار یكانپەڕەال

  .نەكەنان دێاهڕشداربووان دروست ەموو بەه ەیوەن بیبەا دینڵد  مانۆخ ۆب ەكۆریب

 یكات ەشداربووان لەب یدەرەدیاری ببنە ەیوەئ ۆن بیبنووس ەكەردۆر بەسەكان لەاوگنەه ێكرەد 

 .بگەڕێنەوەبۆى  وبستداپێ یكات ەو ل کەەنانێاهڕ یداننجامەئ

 ەیكید خاوبوونەوەیان بۆ بکەین بەاڵم پێویستە راهێنانى یەکاننانێاهڕدەكرێ كاندا ەنانێاهڕ یكات ەل 

 .نەیبكلەسەر زیاد  ەوەخاوبوون یاوازیج
 

 

 ؟چیەبردن ەوەڕێبلە کات  ستەبەم یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 نەكات بك یبردنەوەڕێب ەیناسپێ.  

 نەشان بكیستنەدبەرێوەبردنى کات بۆ خۆیان وەکو گەنج  یكانگیەرنگ. 

 انیكانەكات ینانێكارهەب یتیەنچۆ ەیوەكردنیش.   

  ك و ینز یر ئاستەسەان لیرەروروبەان و دۆیر خەسەلکات بەرێوەبردن  یریگەكارشیکردنەوەى

  .ن یەخاێژدر

 كەخول71 یاالكچ ەیماو

... یانیش پارکێک, هۆڵێکى گەورە کە بوارى راهێنانەکان تێدا بەدى بکرێت یان باخچەیەکى ئارام*  ەستەرەك

 .هتد

 یكانەاوگنەه

 ارىكێجەبێج

 (كەخول 1): ەوەنەیكەدشداربووان روونەب ۆب ى خوارەوەەیەوێم شەب ەكەنانێاهڕ .5

 24 ەل یەتیبرەك یەرداەسەل یكات خشتەىشداربوواندا ەر بەسەن بەیكەش دەك دابپەڕەیەال 

 .ڕۆژە یكێرژێكا یماێان هیكەیەر دانەه ەشگۆوارچ

 ەوەكاتەد پڕكان ەشگۆوارچت و ێرژێبەدەڵه خۆى یانژی یانڕۆژ ەك لڕۆژێك یەشداربووەر بەه 

وا ەئ وبو ك كردێرژێكا ەتر لپ ەیماو ۆبئەگەر هەمان چاالکى , ئەو رۆژە یانكیەاالكچبەپێى 

 .ەوەتێنووسەید ەدووبار

 (كەخول 51) .نەكەد ێجەبێج ەكەنانێاهڕ .2

 (كەخول 31) :نووسراون داكانپەڕەناو الەل ەیانیاالكچو ەستن بەشت بەپن بەیكەد گۆفتوگ .3

 ن؟ ەكانتان بكەربردنەسەكات ب یسفەتوانن وەن دچۆ 

 ایئا ەانكردووت ەیانیاالكچو كاروەوان ئێن ەل : 

 ؟ەندچەان ێژەیدانابوون؟ ر ۆبالنت پشووتر پێا یئا -

 ؟ەندچەان ێژەی؟ رنادا بوویت ەلەپەو ب گرنگ یاالكچو  ا كاریئا -

 ر بوون؟ۆراوجۆا جیئا -

 ت؟ەیانكیبوو بەد ەك دروست بوون یا كاریئا -

 ؟ەندچە ێژەینجامتاندا؟ رەا دروست ئیئا -

 بوو؟چی ینجامە؟ ئۆچین؟ بەنجامدەئ یمووەبوو ه داتاننا کە ەیانیاالكچو  و كارەتان ئیا توانیئا 



ش ۆوخەاستڕ ، ناەوژییەرگ ەب ەوەنیستەبەید ۆوخەاستڕ ن وەیكەد ەناسپێكات  یبردنەوەڕێب ەیسۆرپ .4

 یكراویارید یكات ەانۆژك رێسەر كەه ەوەنەیكەد ەوەر ئەسەخت لەج. ەویەنێرەن یستەه ەب ەتەستراوەب

 یكیەخشتە ەمان بڕۆژ ێناكر هاەروەت، هێكرەش دیرزەق ەن ەوەتەگەڕێد ەو كات ن ەیەه ۆیخ

 ( كەخول 51). لێرەوە گرنگى باش بەرێوەبردنى کات دەردەکەوێت. نەیبك پێست ەد ەوڵەتاەب

و ئەنجامدانى دروست  یتەباب یمكچەو  ەوەنەیكەدیكان شگەرنگ ەتەكان و بابەلپە ەب ەتەباب یكانەمكچە .1

 (كەخول 51). ەوەنەیكەدیدروست ش یوازێش ەب

 (كەخول 1). ەوەنەیكەوخت دپ .6

 كات یكارت كار یكانپەڕەال
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 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 ەیقەرەو 24 پێویستەك و یەشداربووەر بەه ۆب ەوەنگۆڕیب ێکنۆكارت ەكار ب پەڕەیال ێكرەد 

ك یەشداربووەر بەه ێشكرەد. بنووسن ەسەرى لەكڕۆژە یكانیەاالكچو  كار ش هەبن بۆ ئەوەىەلۆكچب

 .تێنێبه یكار ەببۆ دەستنیشانکردنى کار و چاالکیەکانى  ەانڕۆژو  ەوەببات ۆیخ ەیكەکارتۆن

 دا بەرێوە دەبەنەانڕۆژکاتى خۆیان لە ژیانى ن چۆن یرسەپشداربووان دەب ەكردندا لگۆفتوگ یكات ەل. 

 

 

 مەبەد ەوەڕێم دروست بۆخ یكات یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دەكیەاالكچ ییتاۆكەل

 دروست بزانن یبردنەوەڕێكات ب یتیەنچۆ. 

 

 خولەک 11 یاالكچ ەیماو

 .مەڵەز و قەرد و كاغۆب  ەستەرەك

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (خولەک 1). ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب ى خوارەوەەیەوێم شەب ەكیەاالكچ .5

 گرۆپى یەکەم کاتى خۆى رێک ناخات و بەردەوام لە چاالکى,گرۆپدا کار دەکەن لەناو دوو 

 .بەاڵم گرۆپەكەی دیكە دروست كاتی خۆی رێكدەخات. و كارەكانیدا دوادەكەوێت جۆراوجۆر

 یمیت. بردنەوەڕێكات ب ەت بەبارەدات سەد ۆیخ یایگنەشگۆ ەل یكانەاساوپم ەكیە یمیت 

 .ندبرەوەڕێكات ب ەت بەبارەس كاتەش دەشكپێ یارۆژگش ئامیمەوود



 .نەیكەم دیدوو ت یشەشداربووان دابەب  .2

 (ولەکخ 51) .بنەكار دەستبەكان دەگرۆپ  .3

 (كەخول 51): نەكەش دیان نمایكانەكان كارەمیت ەیەوێم شەب .4

 ك یەارۆژگم ئامەدوو یمیتو  تەڵێخستن دەكنێكات ر ەت بەبارەس ۆیخ یكێكارۆم هەكیە یمیت

 .كاتەد

 بنەواو دەم تیردوو تەه یكان الەرەسەارچو  كارۆن تاكو هیبەوام دەردەب ەیەوێم شەب. 

 ڕیموكوەن و كەیكەدروست د یبردنەوەڕێكات ب گۆیفتوگن ەیكەدپێست ەد ەوەكەشینما ەل .1

 (كەخول 51). نەیكەند دەمڵەوەددەستنیشان دەکەین و  ەكەشینما

 (خولەک ٥. )ەوەنەیكەوخت دپ .6

--  كار یكانپەڕەال

 :روو ەنەخیت الوان بێكرەد ەك ەكۆریك بێندەه  مانۆخ ۆب ەكۆریب

 ان یكار  ینێشو ەل و بنووسن ۆنەکانیانر كارتەسەك شت لێندەشداربووان هەب ەن بەیكات بد ێكرەد

 .انواسنەڵیه (بەرپرسەکان یندەزامەر یرتنگرەاش وپ)كان ەقوتابخان

 ڕێگەی ەن لەین بكیان دابۆیمان بۆان خی)ت ڕێك بكێرێمژ ڕۆژك یەشداربووەر بەن هەیداوا بك ێكرەد 

سەبارەت بە هەنگاوەکانى باسمانكرد  کە ەیو شتانەئ ییشناۆربەر ەاشان لپ( ەكەكخراوڕێان یا گزەد

ن ەیكەد ێان لیاریرسپك ەیەاش ماوپ. نەمار بكۆان تیداهاتوو ەیفتەه یاالكچو  كار, کات بەرێوەبردن

 ا؟ گۆڕ ەو شتەر ئەبەكتان لێتەباب چی

 کە هەر دوو گرۆپ کار لەسەر  نەیكەان دیگرۆپ 4 یشەر بوو دابۆشداربووان زەب ەیمارژر گە

ش پێو  ەوەنەیكەدۆك ەان كردوویمان كارەهکە  ەیانگرۆپو ەاشان ئپالیەنێکى بابەتەکە بکەن و 

و بە  ەوەنێبكر ۆكان كەكۆریب ەیوەئ ۆن بەبك گۆفتوگاندا ۆیوان خێن ەل انیكانەكار یشكردنینما

  . نمایشى بکەنشێوەیەکى باش 

 مەدوو یمیت مەكیە یمیت

ست ەد ەوێكو ەن لینازان ەیەكاندا هەكارەل ژیرگ

 .نەیبك پێ

 .(گینیرگ ەپێیب)ن ێات دانیوەولەئ

 .ەلۆكچب یركەئ ۆن بەش بكەكان دابەركەئ .ەختەكانمان سەركەئ

 وەخت ئەوەن تا دوا ساتەیكان بكەن كاریناتوان

 .نەیكەكار د ژییرگ ەست بەكات ه

 .نێئامانج دان

 .ر كارەس ەوەرەو و ەك بدیەشووپ .و تەرکیز بکەین ەوەنین ورد ببیناتوان

 .نەیكەد ێجەبێج ین ئاستیمترەكو ن یبەد یعیواق .نەینجام بدەئ ەكەن كاریناتوان

ر ۆز ڕێخزم و هاو یردانەو س ێڵمین و ئۆفەلەت

 .نەبەدلە کاتەکانمان 

 .انیكێتەر بابەه ۆت بەبیتا یكات یشانكردنیستنەد

 



 

 

 مەكەان دیستنەد بەرنامەکەم یاالكچ یشانیناون

 : ئەم ئامانجانە جێبێ بکەنتواننەالوان د یەاالكچم ەئ ییتاۆكەل  یاالكچ یئامانج

  دروست و یزانست یكێوازێش ەبدابەشکردنى کاتەکانى خۆیان. 

  نەنجامبدەكدا ئێكات ەتوانن لەدکە  ەیركانەو ئەئدەستنیشانکردنى. 

 كەخول 61 یاالكچ ەیماو

 .مەڵەز و قەرد و كاغۆب  ەستەرەك

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 1) .ەوەنەیكەدروون شداربوانەب ۆب ى خوارەوەەیەوێم شەب ەكەنانێاهڕ .5

 خۆى تێدا یانژی یكانەرۆجوراوج یەاالكچو  كات كارەك دروست دێستیل ەوێئ ەك لێسەر كەه 

 .كەیەفتەه ەیماو ۆب( دهت..، كاریتاڵیەەمۆزان، كێندن، خێخو) تێنووسەد

 كان یەاالكچن ەدەدڵوەمانكرد هگۆفتوگلە چاالکیەکانى پێشوودا  ەیتانەو بابەئ ییشناۆربەر ەل

 كان وەدروست ەتەستن، بابیوپێر ۆو ز ەلپە ەیو كارانەن، ئەش بكەك دابەیەفتەه لەسەر ماوەى

 ...دروست ینجامدانەئ یوازێش

 (كەخول31). نەكەان دیكانەالنپ یانانر دەسەشداربووان كار لەب .2

 51). ەوەنەیكەاك دچ ۆیكرد ب یستیوپێر گەكات و ەش دینما ەیكەستیبوو ل یزووەك ئارێسەر كەه .3

 (كەخول

بکەین كدا ەڕۆژێنمان لاژی یكانەرۆراوجۆج ەموو رووەه ەل یاالكچن یبتوان گەرنگ، ەوەنەیكەد یوختپ .4

 بە و گرنگ ەیوەر ئەسەختكردن لەدروست و ج یكاالچ/كانیەاالكچ یاردنژبەڵمان، هیر توانگە

ان ەین دووباریبەار نچنا ەیوەئ ۆدروست ب یكێوازێش ەكان بەكار ینجامدانەها ئەروەن، هەلپە

 ەنێد ەكان كەتاز ەشت ۆن بێیك كات دابنێندەه ەستیوپێها ەروەه. نینۆڕێسان كات بدیو د ەوەنەیبك

 (كەخول 51) .امانێگر

 --- كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

  گرنگە گەنجان ئاگادار بکەینەوە لەسەر گرنگیى پالندانان و هەڵبژارتنى بابەتى دروست کە پێویستە

هەروەها پێویستە چاالکیەکان هەمەجۆر بن بۆ ئەوەى , ئەنجامیدەن و بە شێوازێکى دروست ئەنجامدەن

 .هەموو الیەنەکانى ژیانیان بگرێتە خۆى

 

 

 



 

 

 

 ەمسێییەکەی 

 کانى درککردنکارامەییە

 

 

 
 

 



 

 

كانی ژیان و  تیە ڕه بنە  ییە كارامەالوان بۆ ری  رێبە

 بەکارخستن

 

 

 درککردن کانىکارامەییە :ەمسێییەکەى 

 

  

 ناوەڕۆکی ئەم ڕێبەرە 

 پێشەکی 

 ناسیندەچەمکی کارامەییەکانی ژیان : یەکەی یەکەم

 کارامەییە سۆزدارییەکان: یەکەی دووەم

 (المهارات االدراكیة)کارامەییەکانی درککردن : یەکەی سێیەم

 یەکانیکارامەییە کۆمەاڵیەت: یەکەی چوارەم

 کەیندە جێبەجێکارامەییەکانی ژیان  یبەرنامەکان: یەکەی پێنجەم

 تیەکانی ژیان بۆ الوانڕاهێنانی ڕاهێنەران دەربارەی کارامەییە بنەڕە پرۆگرامى: پاشکۆ

 



 

 :کییرێتیمی زانکۆی ئەم

 كردن  ئاماده

 .فتاری تەندروستی و ڕه  رده روه پە  ر لە رنا حداد إبراهیم، ماستە -

 :هاوكاران لە ئامادەكردن

 فتاری تەندروستی و ڕه  رده روه پە  ر لە هالە علویە، ماستە. 

 و سیاسەتی تەندروستی کارگێرى  ر لە لیا قرح، ماستە. 

  دکتۆری ددان و شارەزا لە ڕاهێنان و پەرەپێدانی الوان ،زۆدانی. 

 :کارامەییەکانی بەکارخستن 

شارەزا لە ڕێکخراوی  –کارکردن لە الیەن غسان الصفار  جیهانىیە پەیوەستەکان بە یهەموو چاالک -

هەروەها بەشداری کردووە لە چاوخشاندنەوە بە تەواوی ئەم  کاری نێودەوڵەتی ئامادەکراوە،

 .ڕێبەرە

 :داچوونەوەێپ

فەرمانگەی پشتیوانی تەندروستی و تەندروستی  –ماستەر لە تەندروستی گشتی میادە کنج، -

 .ریکی لە بەیروتێزانکۆی ئەم -کۆلیژی زانستە تەندروستیەکان –کۆمەڵگایی 

 :UNFPAداچوونەوە لە الیەن ێپ

سهی نمر، ماستەر لە توێژینەوە نێو دەوڵەتیەکان و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی  -

UNFPA  لە بەغدا. 

 UNFPAنور الرشید، ماستەر لە پەرەپێدانی نێو دەوڵەتی و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی  -

 .انملە عەم

پرسی پرۆگرامی الوان لە بەر حسین هەناری، ماستەر لە کۆمەڵناسی و سیاسەتە کۆمەاڵیەتیەکان، -

 .لە هەولێر  UNFPAئۆفیسی 

 .شارەزای نیشتمانی لە بواری کار و ڕاهێنانی پیشەیی زاهد حسن، ماستەر لە ئەندازیاری، -

 

 

 

 



 ککردنرپوختەى کارامەییەکانى د(: ٩)خشتەى 

 کانى درککردنکارامەییە

چاالکى  ناوەڕۆك ناونیشانی چاالكی 

 پێشنیازکراو

 ماوە

 

 

 

 

: بابەتی یەکەم

بیرکردنەوە بە 

شێوازێکى 

 داهێنەرانە

 :ناونیشانە سەرەكیەكان

 

مەبەستمان لە بیرکردنەوەى . ١

 ؟داهێنەرانە چییە

چۆن دەتوانین لە ئەزمۆنى کەسیى . ٢

لە دەرەوەى / خۆمان دوورتر بڕوانین

 ؟چوارچێوە

فاکتەرە بەربەستەکانى . ٣

 چین؟ بیرکردنەوەى داهێنەرانە

 

 

 

بەکارهاتوو دەربارەى ئەم ى نموونە

 :بابەتانەیە

  ئێیدز و نەخۆشیەکانى کۆئەندامى

 سێکس

 رێکخستنى خێزان 

 كار کەرتى 

 خولەک ٠٥ ...دوورتر لە

 خولەک ٥٠ ...ئەمە وا نییە

چۆن ئەوان 

, داهێنانیان کرد

 ئێمەش دەیکەین

 خولەک ٣٠

ئێمە : پرۆژە

 داهێنەرین

 خولەک ٥٠

 کۆ 

 خولەک ٢١٠

 تیۆرى ٣٠

 خولەک ٢٠٥

 

 

 

 : بابەتى دووەم

بیرکردنەوەى 

  رەخنەگر

 :ناونیشانە سەرەكیەكان

 

مەبەستمان لە بیرکردنەوەى . ١

 ؟رەخنەگرانە چییە

لە چ کاتێکدا رەخنەگرانە بیر . ٢

 ؟دەکەینەوە

بۆ  چۆن بیرکردنەوەى رەخنەیى. ٣

نەوەى کاریگەرى بەرەنگاربوو

هاوتەمەنان و دەزگاکانى راگەیاندن 

 ؟بەکار دێنین

 

 

 

 

بە چاوى 

رەخنەگر 

 بیردەکەمەوە

 خولەک ٠٥

.. بیردەکەمەوە

.. بیردەکەمەوە

, دوورتر

 بیردەکەمەوە

 خولەک ٥٠

بە  :چەند وتارێک

هۆشیارى 

رەخنەیان 

 لێدەگرین

 خولەک ٠٥



ى بەکارهاتوو دەربارەى ئەم نموونە

 :بابەتانەیە

 توندوتیژى 

 جگەرەکێشان  

 كردنی سێكسیهەراسان 

 ئێیدز 

 ی كارکەرت 

 کۆى گشتى  

 ولەکخ ١٠٠

 تیۆرى ٥٠

 خولەک ٢٥٥

 

 

 

 

 : بابەتى سێیەم

بڕیاردان و 

چارەسەرکردنى 

 کێشەکان

 

 :كانسەرەکیە ناونیشانە

 

نێوان لەبڕیار چییە و جیاوازى . ١

 ؟چییە دابڕیار و بڕیاردان

 ؟جۆر و رێگاکانى بڕیاردان چیین. ٢

 چین؟ بڕیاردانهەنگاوەكانی . ٣

ئەو فاکتەرانە چیین کە کاریگەرى . ٥

 ؟ لەسەر بڕیاردان دەکەن

لە کوێ زانیاریمان دەستدەکەوێت . ٠

بۆ ئەوەى یارمەتیمان بدات بۆ 

ئایا سەرچاوەکان , بڕیاردان

 ؟پێکراونباوەڕ

کە الوان بۆ  هەندێک شێواز. ٠

 .بڕیاردان ساز دەکەن

 

 

دەربارەى ئەم ى بەکارهاتوو نموونە

 :بابەتانەیە

 هاوسەرگیرى پێشوەختە 

 پەیوەندى لەگەڵ کەسانى دیکە 

 بارودۆخى ئاسایش و ئابوورى 

 پەیوەندى لەگەڵ رەگەزى تر 

 بەکارهێنانى ماددەى هۆشبەر 

  پەیوەندییە سێکسیەکان لە

دەرەوەى چوارچێوەى خێزان و 

 پێش هاوسەرگیرى

 هەراسانى سێکسى 

 کەرتى کار 

 خولەک ٥٥ وەاڵمى کوتایى

هەنگاو بە هەنگاو 

 بەرەو بڕیار

 خولەک ٥٠

باوەڕپێکراو و 

 دوکیومێنتکراو

 خولەک ٠٥

هەوڵدەدەم بڕیارى 

 گونجاو بدەم

 خولەک ١١٠

 :کۆى گشتى 

 خولەک ٢٩٥

 تیۆرى  ٥٥

 خولەک ٣٣٥

 کاتژمێر ٣١= خولەک  ٠٨٧: کانى درککردنکاتى تەواو بۆ چاالکیەکانى گرۆپى کارامەییە

 

 



 

 بیرکردنەوە بە شێوازێکى داهێنەرانە :بابەتى یەکەم

 
 ئەنیشتاین, "خەیاڵت وەکو نمایشکارى پێش رووداوە مەزنەکانە کە لە ژیانتدا روو دەدەن"

 
 

 زانیاری بنەڕەتی -داهێنەرانە بە شێوازێکى ەبیركردنەو

 مەبەستمان لەبیركردنەوەی داهێنەرانە چیە؟

 ،"بۆچی لە الوان داوانەكەم هاوەڵەكانیان فێر بكەن؟"، "چاكتر بكەم؟چۆن دەتوانم شێوازی خوێندنم "

قاپی میوەكە " ،"تەنوورە ئەم پانتۆڵە دەبڕم دەیكەم بە" ،"بۆچی هەنگوێن و خەردەل نەخەمە ناو مریشك؟"

لەسەر مێزی مەتبەخ  بۆ ئەوەىو گوڵێكی تیادا بڕوێنم  نەیڕازێنمەوەو بۆچی بۆیاغی نەكەم  وە،وكۆن ب

 لە ى تەلەڤزیۆنی گەورەیەکزۆر كەس پاش نانخواردن تەماشای تەلەڤزیۆن دەكەن بۆچی شاشە" ،"نێم؟دای

 .كەی داهێنەرانەدی وە گەلێک بیرۆکەى ".چێشتخانەكە دانەنێم؟

كورتی ئەمە  بە.. ؟ بەڵێ"بكەنەوەلەدەرەوەی چوارچێوە بیر" :گوێبیستی ئەم رستەیە بووینپێشتر ئایا 

 .انەیەبیركردنەوەی داهێنەر

 چەند كارامەییەك لە. ىخۆ ەان داهێنراو دەگرێتی بیركردنەوەی داهێنەرانە دروستكرنی شتی تازە"

، فراوانبوونەوە، بیركردنەوەی خێرای لێهاتوو، کراوەیى بیرکردنەوەن، ئافراند و خۆدەگرێت، نەرمی

ئامانجی . یزمەجا، بەستنەوەی بیرۆكەكان بەیەكتری، بیركردنەوەی (چاككردنەوە)هەمواركردن 

"جیاوازی بدات بیركردنەوەی داهێنەرانە ئەوەیە گومان دروست بكات و پەرە بە
1

 . 

بیركردنەوەی : كارامەیی بڕیاردان و چارەسەركردنی گرفتەكان پشت بە دوو كارامەیی دەبەستێت

و  و چارەسەر و بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە، ئەوەی یەكەم هاوكارمانە بەوەی ئەگەر داهێنەرانە

ئەنجامەكانیان بدۆزینەوە، هەرچی ئەوەی دووەمە هاوكارمانە بەوەی دەستنیشانی گونجاوترین و كاراترین 

 .ئەگەری چارەسەركردن هەڵبژێرین

 .و دەتوانین پەرەی پێ بدەینلە ناخی هەمووماندا هەیە پلەی جیاواز  بەداهێنان كارامەییەكە 

 

دەرەوەی  لە بیركردنەوە/ ڕوانینكەسیی خۆمان بچۆن دەتوانین دوورتر لە ئەزموونی 

چوارچێوە
2

 ؟

                                                           
1http://eduscapes.com/tap/topic69.htm 
2 Adapted from Introduction to Creative Thinking, Robert Harris,, Version Date: July 1, 1998, http://www.virtualsalt.com/crebook1.htm 
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 چەند ڕێگەیەك بۆ ئەنجامی داهێنراو

بۆ ئەوەی بۆ  و چاكی دەكەین بیرۆكەیەك وەردەگرین و پەرەی پێدەدەین و دەستكاری دەكەین .1

كاركردنی وەزیفە و شێوازەکانى و  بۆ نموونە، پێشكەوتنی شێوە. پێداویستی بابەتەكە گونجاوتر بێت

 .ئوتومبێل

ئەگەر  :بۆ نموونە .بیرۆكە یان پتر تێكەاڵو دەكەین بۆ ئەوەی دانەیەكی نوێمان دەستكەوێت دوو .2

پەرتووكی  ,اڵو بكەین بیرۆكەیەكی نوێمان بۆ دەردەچیێتکەتۆماری دەنگ و پەرتووك تێ

گوێمان لێبیت،  داكاتی سەفەر یان ئوتومبێل لێخوڕین كە دەكرێ لە مان دەست دەکەوێتتۆماركراو

فێربوونی نەخوێندەوارانیش دەکات بۆ یان نابینایان دەتوانن سودی لێ وەرگرن تەنانەت هاوكاری 

 .ال بێت لەمان پەرتووك و تۆمارەكەلە هەمان کاتدا  بەاڵم پێویستە, ىخۆێندەوار

ۆڕین بۆچی ڕاهێنانی ڕووبەڕوو نەگ :بیرۆكەیەكی نوێ دادەهێنین تەواو جیاواز بێت، بۆ نموونە .3

یان چارەسەركردنی  .ی سەردەمپەیوەندیکردنبەڕاهێنان لەڕێگەی ریكۆرد یان شێوازە نوێكانی 

خزمەتگوزارى بۆیان دابین بکەین ی باڵەخانەیەك بەوەی هەندێك ئەسانسێرگرفتی قەرەباڵغی لە 

یان دانانى مێزێک کە رۆژنامەى رۆژانەى لەسەر بێت خزمەتگوزاری پاكردنەوەی پێاڵو : وەک

 .هتد....دکردنى ژمارەى کورسیەکانى ناو هۆلى پێشوازىزیا

مەنجەڵێكی مسی كۆنمان هەیە، سپی  :بەشێوازێكی جیاواز لەشتێكی كۆن دەروانین، بۆ نموونە .4

 .بەكاری دەبەینبۆ رووەکەکانى ناوماڵ و وەكو گوڵدانێك  دەكەینەوە

بۆ  .چارەسەری دیكە دەكەینەوەبیر لە ئەوەی چاومان تەنیا لەسەر یەك چارەسەر بێت،  جیاتى لە .5

و زبڵیان  پارچە زەویەكی چۆڵ هەیە خەڵكی گەڕەك شتی زیادە ,شارەوانی گرفتێكی هەیە :نموونە

شت فڕێدان قەدەغەیە، : شارەوانی هەوڵی چارەسەریدا بەوەی لەسەری نووسی. لەوێ فڕێ دەدەن

ئەم جارە شارەوانی دیوارێكی ! بەاڵم كاریگەری بەسەر خەڵكەكەدا نەبوو و گرفتەكە بەردەوام بوو

سەرووی دیوارەكە  خەڵكی لە ,لە چواردەوری زەویەكە دروست كرد، ڕەفتارەكە هەر بەردەوام بوو

كۆتاییدا شارەوانی  لە! و كونێكیشیان دروست كرد بۆ فڕێدانی شتە قورسەكان شتیان فڕێ دەدا

و منداڵەكانیان كاتەكانیان  ەى گەڕەکەکباخچە بۆ ئەوەی خەڵك و كردی بە شوێنەكەی خاوێن كردەوە

 . لەوێ بەسەر بەرن

 :بۆ ئەوەی بتوانین داهێنەر بین دەبێ !كورتی بە

 .ترس البەرین .1

 .زەمانی خۆماندا بیر بكەینەوەدوورتر لە و شێوازە باوەكان و  و پێوەر دەرەوەی چوارچێوە لە .2



 .نى ئەرکەکانو ئەنجامدا دوای چارەسەری نوێدا بگەڕێین بۆ چارەسەركردنی گرفتەكان بە .3

 .بابەتەكان بڕوانین لە جیاواز ێ وچاوێكی نو هەوڵ دەدەین بە .4

   .جەخت لەسەر ئەو بیرۆکانە دەکەین کە ئامانجیان گۆڕانە .5

 فاكتەرەكانی سنوورداركردنی بیركردنەوەی داهێنەرانە چین؟

 :هەڵوێست و بارودۆخی نەرێنی. ١

o پێشكەوتن و بیركردنەوەی جیاوازی تیادا ی ێکهەلهیچ و بێزار دەبین گرفت  لەئێمە  ,گشتی بە

 "ئۆف دیسان گرفت", نابینین

o ڕاستیدا هەموومان دەتوانین داهێنەر  تێدەگەین ئەوانەی داهێنان دەكەن كەمینەی خەڵكن، لە وا

بێگومان پەروەردەكردنی ماڵ و قوتابخانە رۆڵی گرینگیان هەیە لە پەرەپێدانی ئەم . بین

 .كارامەیی یە

o لەسەر ئێمە چی دەبێ", وونى خەڵکى دەترسین سەبارەت بە داهێنانەکانمانڕاوبۆچ ئێمە لە 

 "؟بڵێن

o فێر کانمانكەوتنەنەئێمە لەسەر": قسەیەكی باو هەیە دەڵێ بەاڵم ..ئێمە لەسەرنەكەوتن تۆقیوێن 

 ."دەبین

o من پسپۆڕێتیم لەم بوارەدا نییە، " دەست نایەت، ناتوانم ئەم گرفتە چارەسەر بكەم، هیچم لە

 ."ڕم بەخۆم نیەباوە

o هیچ چارەیەك نییە، خۆبەدەستدان پێش هەوڵدان . 

هەیە، ئایا هەموومان وەكو یەكتری بیر  كێگرفتهەر بۆ  ىبەوەی تەنیا یەك چارەسەر بیركردنەوە. ٢

 دەكەینەوە؟ ئایا هەمان پێداویستی و شارەزاییمان هەیە؟

 .ی پێشكەوتوو هەیەیەکتەكنۆلۆژیاپارەیەکى زۆر و  باوەڕبوون بەوەی داهێنان پێویستی بە. ٣

نێوان  ندی بەوەی خۆمان چارەسەرمان دۆزیەوە، بیرمان دێتەوە شێوازەكانی پەیوەندی لەرەزامە. ٥

پاشان  ناردن ومرۆڤ دەئەوانەى لەگەڵ ن دەنارد تاكو كۆتر نامەیا مرۆڤەكاندا پێشكەوتووە لەو كاتەی بە

ئامرازى ئایا ئەمە دواهەمین  ...پەیدا بووە ئەلكترۆنی دا بەریدیشكۆتایی بەریدی ئاسایی و لە بوو بە

 دەبێت؟ پەیوەندیکرن

پرۆسەیەكی كەڵكەبوونە، لەنێوان  یان نایەت، بیركردنەوەی داهێنان باوەڕبوون بەوەی داهێنان یان دێت. ٠

 راسەكردنید بە و پاشان پەیدا دەبێت تێبینیەك یان گەاڵڵەبوونی بیرۆكەیەكلە و ڕۆژێكدا نابێت، بەڵكو  شەو

  .بیرۆکەکە دەدرێت هەتاکو شتێکى داهێنەرانەى لێ دروست ببێت پەرە بە رێكخستن و

 



 چاالكی پێشنیازكراو – داهێنەرانە بە شێوازێکى ەبیركردنەو

 ...دوورتر لە ناونیشانی چاالكی

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 :لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن

  داهێنەرانە بكەنپێناسەی بیركردنەوەی. 

 بەربەستەكانی بیركردنەوەی داهێنەرانە بژمێرن. 

 خولەك55 ماوەی چاالكی

كەرەستەی 

 پێویست

  خاڵەكەی لەسەركێشرابێت 9وێنەی نۆ کاغەزێکى فلیپ چارت کە 

  الپەڕەی سپیA4 ژمارەی بەشداربووانپێى بە. 

 و قەڵەم بۆرد. 

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

 (الپەڕەی كار) .دەكەین وێنە یەکى فلیپ چارتەكە لەسەر الپەڕەڵنۆ خا .1

دەبێ ڕێگەیەك بدۆزنەوە بۆ : دەكەینەوەروونشداربووان ڕاهێنانەكە بەم شێوەیە بۆ بە .2

بێ ئەوەی قەڵەمەكە لەسەر  چوار ڕاستەهێڵ خاڵەكان ببەستنەوە بەیەكتر بە ئەوەی بە

 (خولەك 5) .كاغەزەكە هەڵگرن

 (خولەك15) .تاك كار دەكەن بەشداربووان بە .3

مانكرد پێیان ناكرێت هاوكاریان تنێوانیاندا دەخولێینەوە و گەر دوای ماوەیەك هەس لە .4

 .بیركردنەوەی ئاسایی دەوێت بەزاندنى ن چارەسەرەكەیدەكەین بەوەی دەڵێ

 كێ ئارەزووی هەیە چارەسەرەكەمان بۆ لەسەر بۆردەكە بكات؟: دەپرسین .5

 ( خولەك 5) .نەبوو، وەاڵمەكەیان دەدەینێ حاڵەتێكدا كەس وەاڵمی ڕاستی ال لە .6

چوارچێوەی بینراوی "دەرەوەی  دەبێ لە ىچارەسەر هەڵدەهێنجین، بۆ گەیشتن بە .7

ئامانج دەبێ  واتا زۆر جار بۆ گەیشتن بە ,هێڵەكان بكەینەوە بیر لە" خاڵەكان

چوارچێوەی  بابەتەكان بڕوانین، جیاواز و فراوانتر لە لەگۆشەنیگایەكی نوێوە لە

 (خولەك 5) .ەقلیدیت

 (خولەك 5) .پێناسەی بیركردنەوەی داهێنەرانە دەكەین .8

 (ولەکخ15)ین؟ یچارەسەر چ گەیشتن بە هۆكارەكانی دیكەی نە: گفتوگۆ دەكەین .9

بۆ و بەربەستەكانی سنوورداركردنی بیركردنەوەی داهێنەرانە  وردەكاری هۆكار  .15

 (ولەکخ15) .بەشداربووان باس دەکەین

 نۆ خاڵەكە الپەڕەكانی كار

 
أفكار فی العمل مع الناس، نهج فی التعلیم والتدریب، ان هوب وسالی تیمیل، : سەرچاوە

 .2555ورشە المواد العربیە، 

 

چارەسەر بەاڵم گرنگ  ەاتئەگەری ئەوە هەیە كەسێك لەبەشداربووان بتوانێت بگ  بیرۆكە بۆ خۆمان

گەیشتن  توانینی ڕاهێنانەكە ئاسان نییە و هۆكاری نەکە ئەوەیە شی بكەیەنەوە بۆیان 

 بەهۆی فێربوون و پەروەردەمانەوە ناتوانین ئاسان لەکە چارەسەری ئەوەیە  بە

 .شێوازەكانی بیركردنەوەی خۆمان دەرچین



  دەكرێ ڕاهێنانی نۆ خاڵەكە بە ڕاهێنانی نۆ پارچەكە بگۆڕینەوە بەوەی نۆ پارچەكە

بەشداربووان بكەین یەك پارچەی بجووڵێننەوە بەوەی  لە بەم شێوەیە دانرێن و داوا

 :پارچە بمێنێتەوە 4هەر ریزی 

 

 

 

 
  .پارچەى کوتایى لە هێلى ستوونى هەڵدەگرین و لەسەر پارچەى ناوەراست دادەنێین: وەاڵم

 هەر , هەروەها دەکرێ راهێنانى نۆ خاڵەکە بە راهێنانى دەنکە شقارتە بگوڕین

شقارتەى وەردەگرێت و هەوڵدەدات چوار سێگۆشەى بەشداربووەک شەش دەنکە 

 .گۆشە یەکسان لێى دروست بکات
بنکەکە لە سێگۆشەیەک پێکدێت و هەرسىض دەنکەکانى دیکە بە شێوەیەکى ستوونى لەسەر : وەاڵم

 .و دەگەیەنێنینە یەک بە شێوەیەک کە رەسمى هەرەمێک لێى دروست ببێت گۆشەکان دادەنێین

 

 

 ...ئەمە وا نییە ناونیشانی چاالكی

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 :لە كۆتایی ئەم چاالكیە الوان دەتوانن

 رێگاكانی بیركردنەوەی داهێنەرانە دەستنیشان بكەن. 

 خولەك 45 ماوەی چاالكی

كەرەستەی 

 پێویست

  ی گەورەسپیالپەڕەی.  

 هتد....پەڕەمۆچى پەلەوەرێک, ڕاستە، قەڵەم، قوتوو  . 

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

 .داوا لەبەشداربووان دەكەین بازنەیی راوەستن .1

...( ڕاستە، قەڵەم، پەڕەمووچێك، قوتوویەك)ناوەڕاستی بازنەكە دادەنێین  شتێك لە .2

پاشان داوا لەبەشداربووان دەكەین ئەوەی ئارەزوو دەكات بچێت شتێك لەوانە 

 (خولەك 15) .كاری خۆی نییە كاری بەرێت كە هەڵگرێت و بۆ شتێكی دیكە بە

 : بەشداربووان دەپرسین لە .3

 (خولەك 5)چی دەكەن؟  هەست بە 

  (خولەك 5)چی لەم ڕاهێنانە هەڵدەهێنجن؟ 

 (خولەك 5) :هەڵدەهێنجین .4

  و ڕۆژێكدا نابێت،  نێوان شەو پرۆسەیەكی كەڵكەبوونە، لەكاری داهێنەرانە

و پاشان دەست پێدەکات تێبینیەك یان گەاڵڵەبوونی بیرۆكەیەك  لە بەڵكو

بیرۆکەکە دەکرێت بۆ ئەوەى چاککردنەوەى بۆ  رێكخستنی وراسەكردن ید

 بیركردنەوەی زۆری دەوێت تا بە و ، واتا كاربکرێت یان پەرەى پێبدات

 .کوتایى بێت بیرۆكەی نوێ و داهێنەرپێکهێنانى 

 داهێنەرانەی  بە شێوازێکى ەرێگاكانی بیركردنەو ئەم ڕاهێنانە یارمەتی یەكێك لە

 .سەیرى شتێک بکەیتبە شێوازێکى جیاواز ئەوەیە کە كردووە ئەویش 

 (خولەك 15)؟ رێگاكانی دیكەی بیركردنەوەی داهێنانە چین: گفتوگۆ دەكەین .5



سەربۆردەى  هەر یەكێك لەرێگاكان دەكەین و داوای نموونە لەبە درێژى باسى  .6

 (خولەك 15) .بەشداربووان دەكەین

--  الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ 

 !خۆمان

  بەشداربووان هاندەدەین بۆ هەوڵدان و بەشداریكردنهەموو. 

 بەاڵم بن ندەكرێ هەست بەوە بكەین لەهەوڵدانی یەكەم وەاڵمەكان تەقلیدی و كۆ ،

لەهەوڵدانی دووەم و سێیەم دەبینین بەشداربووان بیری خۆیان ئازاد دەكەن 

 . وبیرۆكەی نوێ دەهێننە ئاراوە

 پی ۆبۆ شتی دیكەی گونجاوتر بەپێی گر دەكرێ ئەو شتانەی بەكارمان هێنا بگۆڕین

 .(دهت...مار، بۆڕیسك، بپارچە دارێ وایەری كارەبا،)ئامانج 

  پ ۆگرچەند  ەبیانكەینبەشداربووان دەكرێ ڕاهێنانەكەی سەرەوە بگۆڕینەوە بەوەی

یان بۆ انەپێك شتێكی بدەینێ بۆ ئەوەی بەكارهێنانی نوێ و داهێنەرۆو هەر گر

و ناچارین شتی نوێیان لێ دروست بكەین  ئەو شتانە خراپەبدۆزنەوە چونكە بازاڕی 

هەمان شت بە ئەوان چونکە بۆ ئەوەی لەگەڵ كۆمپانیاكانی دیكەدا كێبڕكێ بكەین، 

 .دەفرۆشنئێمە  لەهەرزانتر جۆرایەتیەکى باشتر و 

  



 چۆن ئەوان داهێنانیان كرد، ئێمەش دەكەین ناونیشانی چاالكی

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 :لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن

 داهێنەرانی مێژوو دەستنیشان بكەن گرنگترین تایبەتمەندییەكانی هەندێك لە. 

 خولەك 35 ماوەی چاالكی

 .الپەرەی سپی گەورە  كەرەستە

 کەنمایش بكەین  ەداهێنەرانو دەكرێ هەندێك فیلمی ڤیدیۆیی یان وێنە سەبارەت بە 

 .كەیندەان دواتر باسی

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

 یان خۆمان یان داوا لەبەشداربووان دەكەین ئەو زانیاریانەی سەبارەت بە .1

 (خولەك 15) .كردووەتەوە نمایش بكەنکۆ یانداهێنەران

 (خولەك 25): گفتوگۆ دەكەین .2

 تایبەتمەندیەكانی ئەو كەسایەتیانە چین؟ 

 ستێك ڕووبەڕوویان بووەوە؟بەچی جۆرە بەر 

 ان خزمەتی مەزن بۆ مرۆڤایەتی پێشكەش بكەن؟ یچۆن توانی 

و چۆن هەموو كەسێك  گرینگترین تایبەتمەندیەكانی داهێنەران پۆخت دەكەینەوە .3

 (خولەك 5) .دەتوانێت داهێنەر بێت

--  الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ 

 !خۆمان

 یر، تەها ەصئەدیسۆن، حەسەن كامل ب)دەگەڕێین دوای ناوی داهێنەران  پێشوەخت بە

 كۆ دەكەینەوە هەموو جیهان لە( دهت ...حوسێن، هنری فۆرد، بیل گەیتس، گراهام بیڵ

 .دەستنیشان دەکەین و سیفەت و تایبەتمەندیەكان و داهێنانەكانیان
 (راهێنەر دەتوانێت داهێنەرانى کورد بۆ راهێنانەکە هەڵبژێرێت: تێبینى)      

 بكەین چاالكی گەڕان بكەن و بەشداربووان  وەخت داوا لەشدەكرێ چەند ڕۆژیك پێ

 .و دواتر نمایشیان بكەن داهێنەران كۆ بكەنەوە زانیاری سەبارەت بە

 

 

 ئێمە داهێنەرین: پڕۆژە ناونیشانی چاالكی

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 :لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن

 كارامەیی داهێنانی خۆیان بهێنن باوەڕ بە. 

  پەرەپێدانی داهێنان دەستنیشان بكەنفاكتەرە ئەرێنیەكانی. 

 خولەك 85 ماوەی چاالكی

 .الپەڕەی سپی گەورە  كەرەستە

 بۆرد و وەرەقە و قەڵەم. 

 پی یەكەمۆكامێرای فۆتوگرافی بۆ گر. 

 كەرەستەی تایبەت بۆ ئەوەی شێوەی تایبەتی بەرجەستەكراوی لێ دروست بكەن.  



هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

 (خولەك 5) :دەكەینەوەشداربووان روونبۆ بە چاالكیەكە بەم شێوەیە .1

  خولەك چاالكیەك  35پێك بۆ ماوەی ۆهەر گر کە گرووپدا كار دەكەن 4لەناو

 .اتبەپێی الپەڕەی كاری بەردەستتان ئەنجام دەد

 دەكەین و لەسەر گفتوگۆ  و كارەكانتان نمایش دەكەن داخولەك 15ماوەی  پاشان لە

 .دەكەینتوخمەكانی داهێنان دەستنیشان 

 (خولەك 35) .كار دەكەن ى خۆیانبەپێی الپەڕەكانی كارپەكان ۆگر .2

 ( خولەك 45) .پێك ئەنجامەكانی خۆی نمایش دەكاتۆهەر گر .3

 ىڕاهێنەر نیشانەكانی داهێنان پوخت دەكات و فاكتەرە هاوكارەكانی بیرۆكە .4

 (خولەك 15) .داهێنەرانە دەستنیشان دەكات

 :کارى گرۆپەکانرێنماییەکانى  الپەرەكانی كار

 

 پی یەكەمۆگر

ی ڕاهێنانی پیشەیی و سەر سەنتەرێک ێكی ڕاهێنان بكەن لەوەرشەیلەسەرتانە سەردانی 

كاریگەری ئەرێنی لەسەرئاستی پرۆسەی ڕاهێنانی کە شێوەیەك رێكیدەخەنەوە  نوێ بە لە

هەبێت بەوەی كاتی كەمتریان پێبچێت و قوتابیان كاتی پتریان بۆ جواڵنەوە پیشەیى 

هەروەها هاوكاری ڕاهێنەرەكە  .بن هەبێت بۆ ئەوەی زیاتر ڕاهێنان بكەن و باشتر فێر

كاتی  و هاوكاری پتری بۆ ڕاهێنراوەكان هەبێت لە دەكات بەوەی كاتی خوالنەوە

 .پێویستدا

 

 پی دووەمۆگر

زۆربەی پارچەكانی  .كارەبا دروست دەكات( بگۆری) كۆمپانیایەك موحەویلەی

الستیكی بچكۆلە پی كۆمپانیاكە هەست دەكات بڕێكی زۆر پارچە بەڕێوبەر. الستیكنپ

 .زەرەر لەسەر كۆمپانیاكە دەشكێتەوە بۆیە بە ,و ناتوانێت سوودیان لێوەرگرێت دەمێنێتەوە

سوودیان  کەكۆگایەكەدا هەڵیگرتوون بەو هیوایەی بیرۆكەیەك هەبێت  بۆیە لە

بۆ رانە بدۆزنەوە ەبیرۆكەیەكی داهێنئێوە لەسەرتانە بیرۆكەیەك یان چەند . ێتلێوەرگر

 .نەوەشفرۆیب و بتواننرن انە وەگە پالستیکسوود لەو پارچئەوەى 

 

 پی سێیەمۆگر

و  ەناوچەی پیشەسازی كردەوە و سەركەوتوو بوو هۆشیار خواردنگەیەكی كەبابی لە

و ناوچەكەش زۆر  خواردنگەی دیكە كرانەوە 4مانگ دواتر  6كریاری زۆری هەبوو، 

. ئیدی بازاڕی هوشیار الواز بوو خواردنگەكەی مایەی خۆی دەرنەدەكرد ,بوو فراوان

 هۆشیار داواتان لێدەكات هاوكاری بكەن بەوەی بیرۆكەی بدەنێ بۆ ئەوەی بتوانێ كێبڕكێ

 .یارەكان بگێڕێتەوەڕبكات و ك

 

 پی چوارەمۆگر

چەندین خولی زانكۆ، پاشان  دەرچووی بەشی كۆمپیوتەرە لە .ر كچە الوێكی زیرەكەبنا

 .بوارەكانی تایپكردن، ئینتەرنێت و داتاشۆ كارامەیی بووە لە و زۆر بە ڕاهێنانی بینیوە

ئۆفیس  5ناوچەكەی خۆیان بكاتەوە، بینی پتر لە  ر بڕیاریدا ئۆفیسێكی كۆمپیوتەر لەبنا

ەی دابەزی، بەاڵم لەبەر ئەوەی ڕتا وسەرە. ناویان هەیە الوانی كوڕ جمەیان دێت لە

و  ئۆفیسەكەی كردەوە. سداهێنەرە سوور بوو لەسەر كردنەوەی ئۆفیكچێكی 



ر چۆن توانی سەركەوتوو بێت؟ بنائێوە لەسەرتانە بزانن . سەركەوتووش بوو

 بوو؟ چیدا داهێنانەكەی ئەو لە

وەی ەدەر لەکە بەشداربووان هاندەدەین بەوەی بیرۆكەی تازە پێشكەش بكەن   بیرۆكە بۆ خۆمان

ڕواڵەت پراكتیكی دیار  گەر بیرۆكەكان بەئە، تەنانەت بن تەقلیدی چوارچێوەى

 .كاری بیركردنەوەی ڕەخنەگرانەیە هیچ کێشە نییە چونکە ئەمەنەبوون، 

 

 

 بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە: بابەتی دووەم

 
 منکن. ل. ه, "بەڵکو لەگەڵ ترس و گومانیاندایە ,شارستانیبوونى تاکەکان لەگەڵ ئارەزووى باوەڕیان ناچێتەڕێوە"

 

 

 زانیارى بنەڕەتى -بیرکردنەوەى ڕەخنەگرانە

 مەبەستمان لەبیركردنەوەی ڕەخنەگرانە چیە؟

دوای  و گەڕان بە لەسەر بابەتەكان پاش لێكۆڵینەوە ى حوکمدانەركردنەوەی ڕەخنەگرانە كارامەیبی"

"یانزانیاری و سەرچاوەكان و ئەلتەرناتیڤ
3

 . 

، هەروەها ىخۆ لۆژیكی، هەڵێنجاندن و هۆكارهێنانەوە دەگرێتەبیركردنەوەی ڕەخنەیی، بیركردنەوەی "

كارامەیی ئەقڵئامێزی تێدایە وەك كارامەیی بەراوردكردن، پۆلێنكردن، دۆزینەوەی هۆكارەكان، پالن و 

گریمانەدانان، هەڵێنجاندن، نموونە هێنانەوە، پێشبینی، لێكچوون، هۆنینەوە، لەچوارچێوەدانان و 

"ڕەخنەگرتن
4

 . 

ن، دنیاچەمكەكان، جێبەجێكر کە دانانى پرۆسەیەكی فكریی ڕێكخراوە ردنەوەی ڕەخنەییبیرك"

، یانیش هەلسەنگاندنی زانیاریە لەخۆ دەگرێت و رێكوپێك یان بەشێوازێكی كاراان، پێكهێنیاننەوەدشیكر

وەڕبوون و كۆكراوەكان لەڕێگەی تێبینی، شارەزایی، بیركردنەوە، هەڵێنجاندن و پەیوەندیكردن بەئامانجی با

"ى دیاریکراوڕەفتارنواندانى هەندێک 
5

 . 

شیكردنەوەی زانیاریەكانی بەردەستیان بۆ  بیركردنەوەی ڕەخنەیی یارمەتی الوان دەدات لە

تێگەیشتنی ڕەفتارەكانیان و دەستنیشانكردنی ئەوانەی لەگەڵ  یارمەتیان دەدات لە. پشتیوانیكردنی ژیانیان

 .دەگونجێتهیواو ئامانج و بەهاكانیاندا 

                                                           
3
 .3002دلیل مهارات الحیاة األساسیة للشباب، معهد الملكة زین الشرف التنموي، یونیسف،  

 
5 Scriven, M., and Paul, R.W., Critical Thinking as Defined by the National Council for Excellence 
in Critical Thinking (1987) 
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و ئەگەری دیكەی نوێ  بیركردنەوەی داهێنەرانە یارمەتیان دەد ات بەوەی چارەسەرهەروەها 

و ئیحتیمالی جێبەجێبوونیان  بدۆزنەوە، لێرەدا رۆڵی بیركردنەوەی ڕەخنەیی ئەوەیە ئەو ئەگەرانە شیبكاتەوە

 .دیاری بكات و كامەیان باشترە بۆ مامەڵەكردن دەستنیشان بكات

 انەى کەپەیامئەو ی كاریگەری بوونەوەبەرەنگاربۆ بیركردنەوەی ڕەخنەیی هاوكاری الوان دەكات 

 ەکانیەوە پەخش دەکەن وو سیاسەت و ڕێبەر و ڕێكخراو ڵ و كۆمەڵگە بەهەموو دەزگاەراگەیاندن و هاو

بیرکردنەوەى  .دەکەنو شێوازی ژیان  و ئایدیۆلۆژیا ڕوەو بیروبا بەرهەم و ڕەفتارهەندێک بانگەشە بۆ 

 .هەموویان بدەن یارمەتیان دەدات بڕیاری دروست سەبارەت بە رەخنەیى

 ى هەبێت و گەر ئارەزووئەدەتوانێت فێری بێت  کوەی ڕەخنەیی كارامەییەكە هەموو كەسێبیركردنە

هەروەها  .هەبوودەربارەى بیرکردنەوەى رەخنەگرانەى بارودۆخ و هەڵوێستی ئەرێنی و زانیاری پێویستی 

  .یشى پێویستەۆىامەییەکە و هەڵسەنگاندنى ئەداى خبەجێکردنى کارجێ

 

 ؟رەخنەگرانە بیر دەکەینەوەلە چ كاتێك 

 .ڕوونی پرس و پرسیاری زیندوو دەخەینە روو بە .1

 .تی نادیار و ناماقووڵبەبا پرسیار دەكەین سەبارەت بە .2

بەردەوام چەند ئەگەرێك و چەند چارەسەرێك  دەبێت کەو باوەڕمان بەوە  كراوەیی بیردەكەینەوە بە .3

 .بۆ هۆكارەكانن هە

شرۆڤە و دەدەین ەینەوە، هەڵیاندەسەنگێنین و هەوڵلەسەرچاوەی باوەڕپێكراوەوە زانیاری كۆدەك .4

مەرجێك لەگەڵ  بكەین بە یانەكانئەنجامدیراسەتى و  یان بكەینەوە و چارەسەرەكان بدۆزینەوەیش

 . پێوەری تایبەتدا بگونجێنهەندێ 

 . لەگەڵ ئەوانی دیكەدا پەیوەندیی كارا دەكەین بۆ ئەوەی چارەسەر بۆ گرفتە ئاڵۆزەكانمان بدۆزینەوە .5

 لێی نەزانین و هەوڵدەدە ین بابەتەكە لەکە هیچى ناكەین بابەتێك سەر گفتوگۆی بێ ئەنجام لە .6

پرسیاری گونجاو بكەین و حوكمەكانمان مەبەستی ئەوەی بتوانین  گۆشەنیگای جیاوازەوە بناسین بە

 . بن و بێالیەنانە بابەتی

 

 

 

 



و پەیوەندی  ، چونكە بۆچوون شتێكی كەسیەلە یەگتر جیا دەکەینەوە بۆچوونی تایبەت و ڕاستیەكان .7

ئەو  چی ڕاستیەكانکە .دهت..كۆمەڵێك فاكتەرەوە هەیە وەكو شارەزایی و بەرژەوەندی و تەمەن بە

 .راسەت و ئامارو تێبینی تۆمار كراونیبابەتانەن روویانداوە یان روو دەدەن و بەد

 

 و دەزگاکانى انتەمەنی هاوکاریگەرچۆن بیركردنەوەی ڕەخنەیی بۆ بەرەنگاربوونەوەی 

 ین؟دێنراگەیاندن بەكار 

كەسوكار و الیەن لە  کەلەم ڕۆژانەدا الوان ڕووبەڕووی دەیان هەزار پەیامی راگەیاندن دەبنەوە 

ەوە بۆ انی كۆمەڵگە و سیاسەتمەدارانو ڕێبەرەك ىنیمامۆستا و هاوكار و بەڕێوبەر و هاوەڵ و پیاوانی ئای

ئەم پەیامانە كاریگەرییان لەسەر ڕەفتار و بەها و هەڵوێستەكانمان لە هەموو بوارە جۆراوجۆرەكانی . دێن

 .ژیاندا هەیە

دێكی دیكە دەوەستن و هەن. بیركردنەوە شوێنی دەكەوێتبێ  هەندێك الو پەیامەكە وەردەگرێت و بە

ئامانجی چیە؟  مانای ئەم پەیامە چیە؟: دەدەن نێوان دیڕەكانی پەیامەكە بخوێننەوە و لەخۆیان دەپرسنهەوڵ

ی بەكار (ئیقناع)ئاڕاستەی كێ كراوە؟ ئایا ئەوەی بانگەشەی بۆ دەكات دروستە؟ چ شێوازێكی رازیكردن 

یە؟ ئەنجامەكانی جێبەجێكردنی پەیامەكە چین؟ ئایا ئەم یل بووم؟ ئایا ئەوەی دەیڵێت لۆژیكییبردووە؟ ئایا قا

 پەیامە چ بەهایەك باڵودەكاتەوە؟ ئایا لەگەڵ بەهاكانی مندا دەگونجێت؟

بابەتێك پێ  هەندێك ئامانجیان هەیە، زانیاریمان سەبارەت بە هاوتەمەنانپەیامەكانی راگەیاندن و 

ئابووری، كۆمەاڵیەتی، هەندێک بابەتى  هەوڵدەداتەوانەوەمان بۆ فەراهەم بكات، یان ببەخشێت، كاتی ح

 .پێمان بڵێت و قاییلمان بکات وستی، كولتووری، هونەری وئەخالقیسیاسی، تەندر

 ٣/١چوارچێوەى ژمارە 

 

 :پێکهاتەى پەیامەکە

 .ئەوەى مەبەستمانە بیڵێین: ناوەرۆک.  ١

, وێنە)شێوازى نمایشکردنى ناوەڕۆکە : داڕشتن. ٢

 (. هتد...وشە, رەنگ, میۆزیک, نەخشە

چۆن الوان قاییل بکەین کە کارەکە : دەروازە. ٣

, بە سۆزدارى, بە لۆژیک, ئایا بە پێکەناندن, ئەنجامیدەن

بە نیشاندانى چاکەکان یانیش نیشاندانى چاکەکان و 

ێنى یان نەرێنى بەکارهێنانى دەستەواژەى ئەر, خراپەکان

 (.بە هاندان یان دوورخستنەوە)

, دەزگایەکە, کێیە؟ کەسێکە: سەرچاوەى پەیامەکە. ٥

 . رێکخراوێکە یانیش کومپانیایەکە کە پەیامەکان دەنێرن

پەیامەکان بە چ ئامرازێک دەنێرن؟ : شێواز. ٠

وەندیکردنى راستەوخۆیە یان پەی, ئامرازێکى راگەیاندنە

 .ئامرازى دیکەن هەندێ

 



 دەدات كاریگەریی لەسەرمان هەبێت؟چۆن راگەیاندن هەوڵ

بە چاوێکى گرنگە . راگەیاندن لە رێگاى ستراتیژى هەمەجۆرە هەوڵدەدات کاریگەرى لەسەر الوان بکات

 : رەخنەیى سەیرى پەیامەکانى بکەین لەگەڵ لەبەرچاو گرتنى ئەمانەى خوارەوە

و هەڵوێست و هەڵێنجاندنی تایبەت بەخۆوە دەگرن  پەیامەكانی راگەیاندن لەدوتوێیاندا زۆر بەها .1

نموونە، بەها خێزانیەكان لەناو زنجیرە  پرسە ژیانیە گرنگەكان و ئەوانی دیكەش، بۆ سەبارەت بە

و بەرنامەکانى  كان لەڕێگەی پەیامی هەواڵەكان، ئاڕاستە و ئەنجامە سیاسیەپیشان دەدات دراماكاندا

 .دیکەوە دەردەخات

ڕێگەی تیشك خستنە سەر  انە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكاندا دەگێڕێت لەڕگۆ رنگی لەمیدیا رۆڵی زۆر گ .2

 :، وەكبکەن لەسەر رىكائەوەى بۆ  وروژاندنى جەماوەر ى تایبەت بە کۆمەاڵیەتیەوە وهەندێك بابەت

 هەروەها لە. دهت..كۆمەڵگە، دەستدرێژی سێكسی و ئایدز ژنان و رۆڵی ئافرەتان لە توندوتیژی دژ بە

 . سەركەوتن یان دۆڕاندنیاندەبێتە هۆکارى  هەڵبژاردندا باشترین مینبەرە بۆ كاندیدەكان و كاتی 

 :و ژیانی ڕاستەقینەمان نیشان نادات، بۆ نموونە ئەو ڕاستیەی پەیامەكانی میدیا دەیخاتە روو ئاڵۆزە .3

 لە كەوە بابەتی دیكە و جوانی و ئازادی و هێز و الوان بە یاندیمەكانی جگەرەكێشان و پەیوەنریكال

پاراستنی كچان و دابینكردنی  بەستنەوەی هاوسەرگیری پێشوەخت بە :ڕاستیدا ڕاست نین، بۆ نمونە

 . لەم بوارەدا هەن ژیانێكی ئاسوودە بۆیان و نموونەی دیكەش

 :شێوازێك ئامادە دەكرێن كاریگەریان لەسەر الوان هەبێت پەیامەكان بە .4

 .ۆزیك و رەنگ و ئەكتەرەكانیومو  ڕێگەی وێنە ڕاستەوخۆ، لە .أ 

بە سۆزەكان یان عەقڵ و یان نیشاندانی خاڵە باشەكانی یان  ناڕاستەوخۆ، لەڕێگەی رووكردن لە .ب 

كاتێك كچی الو  :بۆ نموونە ,ى کاریگەرى ناراستەوخۆرێگای دیكەئەرێنى قسە لەسەر کردنى و 

روو لە سۆز )بەرچاوان و خۆشەویست دەهێنێتە  و ئازا ی كچی جوان، ئازادەدەدوێنێت، وێن

 .ڕەفتارێك یان بە بەرهەمێكەوە گرێ دەدات ئەمانەش هەموویان بە( دەكاو چاكەكان نیشان دەدات

کە کاریگەریەکى زیاترى هەیە لە  (بیستراو -بینراو)بەکارهێنانى ئامرازى راگەیاندنى  .ج 

 .هەرچەندە هەر یەکە جوانى و وەزیفەکانى خۆى هەیە, ئامرازەکانى بیستراو

بۆیە گەشەسەندن و دروستکردنى ئەم پەیامانە ە، پەیامە ریكالمیەكان ئامانجى سەرەکىقازانجی ماددی  .5

هەندێک بۆ  بانگەشەخەڵكی بۆ بەكارهێنان و كڕینیان هان دەدەن و پەیامە ریکالمیەکان . گرانبەهان

 .شێوازی ژیانمان دەكات

چۆنیەتی باڵوكردنەوەی  هەم بە ,ىریەكت شێوازی نمایشكردندا دەزگاكانی میدیا جیاوازن لە لە .6

، دەستنیشان دەکەن بەپێی سیایەت و پرنسیپەكانیان کە شێوازی شیكردنەوەیان زانیاری و هەمیش بە

لە  بەپێی بەرژەوەندی و ئینتیماكانیان ێکباڵوكردنەوەی هەواڵ شێوازی داڕشتن و :نموونە بۆ

 . كەناڵێكەوە بۆ كەناڵێكی دیكە دەگۆڕێت

 امەكان دەخوێنینەوە؟كەواتە چۆن پەی

 دەكەین؟لە خۆمان پرسیار  5كاتێك ڕووبەڕووی پەیامێك دەبینەوە بەردەوام 



 ئەم پەیامە ئاڕاستەی كێ كراوە؟ .1

 ؟ناردوویەتی( دەزگا/ كێ)چ الیەنێك  .2

 ؟چییە تا کارێک ئەنجام بدەى قاییلکردنسەرنج راكێشان بەکارهاتوو بۆ رێگاكانی  .3

 یە؟هەوەی ڕاشا ێکىپەیام چزێكی ژیان و بەها باڵو دەكاتەوە و اچ شێو .4

 ئامانجی ناردنی ئەم پەیامە چیە؟ .5

 

 چاالكی پێشنازكراو –بیركردنەوەی ڕەخنەگر

 بیر دەكەمەوە گربەچاوی ڕەخنە ناونیشانی چاالكی

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 : لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن

  ڕەخنەیی بكەنپێناسەی بیركردنەوەی. 

 خولەك 55 چاالکى ماوەی

 .نیوەی ژمارەی بەشداربووان پێىكۆپی الپەڕەی كار بە  ى پێویستكەرەستە

 ژمارەی بەشداربووانپێى دوو رەنگی جیاواز بە قەڵەمی دار لە. 

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

 (خولەك 5) :دەكەینەوەروونكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان ڕاهێنانە .1

 خاڵ و چوارگۆشە دەكات، یەكێكیان  ىبەشداربوو كار لەسەر تۆڕدوو  هەر

بەم , هەمان کارى دەکات دەكات، پاشان ئەوی دیكە خاڵگەیاندنی دوو دەست بە

 .ەكە تەواو دەبێتڕبەردەوام دەبن تا تۆ شێوەیە

 چوارگۆشە دروست دەكات براوە دەبێت ىوەی زۆرترین ژمارەوئەو بەشدارب. 

تۆڕی ) دابەش دەكەین یەکدوو بەشداربوو الپەڕەی كار بەسەر هەر .2

 .(چوارگۆشەكان

 (خولەك 15) .انیەكان تۆڕەكانیان تەواو دەكەنوپە دوۆگر .3

 5) .ن بەچی كردیاهەستکە لەکاتى راهێناندا بەشداربووان دەكەین  پرسیار لە .4

 (خولەك

ترین ژمارەی زۆربۆ كۆكردنەوەی  بوون ئەو ستراتیژانەی بەكاریان هێنا .5

 (خولەك 15) .چی بوونچوارگۆشەكان 

وە بیركردنەوەی لەكاتی ڕاهێنانەكەدا ئێ" :دەرئەنجامى راهێنانەکە بۆ رووندەکەینەوە .6

 شەیەك بەۆهێنا بەوەی هیچ هەنگاوێكتان بۆ بەدەستهێنانی چوارگڕەخنەییتان بەكار

 و گریمانەکانتان شیدەکردەوە و ناوە، بۆیە لەسەرخۆ بوون راسەتكردن نەیبێ د



لەسەر ستراتیژێكی تایبەت كردەوە، دە تانرەكانی هەنگاوی بەرامبەربژا بیرتان لە

 گەیشتن بە هەر جارەی پێویستی كردبا ستراتیژەكەتان دەگۆڕی تاو  رۆیشتن

 (.خولەك 5) .بردنەوە یان دۆڕان

 لە دەكەین پێناسەی بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە دەكەین و جەخت لەسەر گرینگیی .7

 (خولەك 10) .ژیانی الواندا

 (خولەك 5) .پوخت دەكەینەوە .8

 تۆڕی خاڵەكان الپەڕەكانی كار
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جواڵنەوەی  رەتاتۆڕەكە لەسە

 یاریكەری یەكەم 

جواڵنەوەی 

 یاریكەری دووەم 

یەكەم 

چوارگۆشەی 

 داخراو دەبینین

پێك یان دەتوانن ۆدوو بەشداربووی هەر گر دوو قەِلەمی رەنگ جیاواز دەدەینە هەر  بیرۆكە بۆ خۆمان 

 .كەسێكیان شێوازی خەتەكەی بگۆڕێت

 ڕۆژنامەیەك بگۆڕینەوە و لە دەكرێ ئەم ڕاهێنانە بەخوێندنەوەی وتارێك لە 

بەپێی وەاڵمەكان  و پەیامی وتارەكە بەشداربووان بپرسین سەبارەت بە

، پاشان پێناسەی انی دیكە جودا دەكەینەوەئەو لە بیركردنەوەی ڕەخنەیی

بۆ بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە دەكەین، هەروەها دەكرێت یاریەكی شەترەنج 

 .بەکار بهێنرێت ەكنەڕاهێنا

 

 



 دوورتر بیردەكەمەوە.. بیردەکەمەوە ..بیردەكەمەوە ناونیشانی چاالكی

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 : لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن

 ان شیبكەنەوەتەمەنو هاو كاریگەری میدیا. 

 هۆكارە كاریگەرەكان  و و بیروباوەڕ و بەها بارودۆخ و هەڵوێست و ئاڕاستە

 .بكەنەوەشی

 ى ناو پەیامەکان رەزامەند ببنگرنگی سەرچاوەی زانیاریەكان لەسەر. 

 بژمێرن سەر الوان یکردنىچەمكەكانی راگەیاندن بۆ كاریگەر جۆراوجۆریی. 

 خولەك 45 ماوەی چاالكی

پەیامی تەندروستی و كۆمەاڵیەتی و شتی دەربارەى هەڵواسراو  پۆستەرى  6-8 كەرەستە

 .دیکە

 ژمارەی بەشداربووانپێى كۆپی الپەڕەی كار بە. 

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

ڕێگەی  لەدەكەن بۆ ئەوەی  پدا كارۆلەناو گر کە دەكەینەوەروونبۆ بەشداربووان  .1

ەكانی ناو رستە هەڵواسراوەكان پەیام ەوەوەاڵمدانەوەی پرسیارە هاوپێچەكان

 (خولەك 5)  .بكەنەوەشی

. پ دەكەین و كارت و فۆرمی پرسیارەكان دابەش دەكەینۆبەشداربووان دابەشی گر .2

 (ەی كارڕالپە)

 (خولەك15). ەوەەنكان كارتە هەڵواسراوەكان شی دەكپەۆگر .3

ئەگەر هەموو  ان گفتوگۆ دەکەینپەكان كارەكانیان نمایش دەكەن و پاشۆگر .4

جیاواز  پۆستەرەکان ئەگەربەاڵم  ,گرۆپەکان لەسەر یەک پۆستەر کاریان کرد بێت

 (خولەك 15) .ئەو کاتە لە دواى هەر نمایشێک گفتوگۆ دەکەین, بوون

 لەسەر الوان یکردنىبۆ كاریگەرمیدیا کە  دەکەین ئەو چەمكانەلەسەر  گفتوگۆ .5

 (خولەك 15) .بەکار دەهێنێت

نابێ بە میدیا هەڵخەلەتێین و باوەڕ بە هەموو ئەو شتانەى کە : پوخت دەكەینەوە .6

پێویستە بیرکردنەوەى رەخنەیى بەکار بهێنین و لە . دەبینین یان دەیبیستین بکەین

پەیامەکە دەستنیشان بکەین و ئامانجى : هەموو رووێکەوە سەیرى بابەتەکان بکەین

رادەیەك دروستە، ئەنجامەكانی چی  چ ، تاو مەرامى چییە بزانین سەرچاوەکە کێیە

 (خولەك 5)، ئایا لەگەڵ بیرو باوەڕماندا گونجاوە؟ یەیان نەرێننی ێئەر ,دەبێت

 بیركردنەوەی ڕەخنەیی الپەڕەكانی كار

 :ڕەخنەیی بدەنەوەشێوەی بیركردنەوەی  وەاڵمی ئەم پرسیارانە بە



 ئەم پەیامە ئاڕاستەی كێ كراوە؟ .1

 ناردوویەتی؟( دەزگا/ كێ)چ الیەنێك  .2

چییە تا کارێک ئەنجام  قاییلکردنسەرنج راكێشان بەکارهاتوو بۆ رێگاكانی  .3

 ؟بدەى

 یە؟هەوەی ڕاشا ێکىپەیام چزێكی ژیان و بەها باڵو دەكاتەوە و اچ شێو .4

 ؟ئامانجی ناردنی ئەم پەیامە چیە .5

بۆ فروشتنى ئەو پەیامانەی كۆمپانیاكان کە بەشداربووان دڵنیا دەكەینەوە   بیرۆكە بۆ خۆمان

. باڵو دەکەنەوە هاوەڵەكانهاوتەمەن و ی ەدەكەنەوە یان ئەوان باڵوبەرهەمەکانیان 

پێش هەموو شتێک پێویستە بیرکردنەوەى رەخنەیى بەرانبەریان بەکار بهێنین بۆ 

تایبەتی زۆر جار زانیاری  بە ,شارى هاوتەمەنانئەوەى نەکەوینە نێو داوى ف

 .لەسەر بنەمای سەرچاوەی باوەڕ پێكراو نین هاوتەمەنان

  گرنگە ئەو پۆستەرانە هەڵبژێرین کە پەیوەندیان بە گرفت و رەفتارى الوانەوە

و هاوسەرگیرى  نەشتەرگەری جوانكاری و نەرگیلە جگەرە کێشان و: هەبێت وەک

 .دهت...پێشوەختى کچان

 لەسەر  ی حاڵەت بگۆڕینەوەکردندیراسەت دەكرێ نووسراوە هەڵواسراوەكان بە

 ىیان گەورەكان هاوتەمەنانبەهۆی باڵوكردنەوەی پەیامی کە بارودۆخی الوان 

گەورەیەك قسەی خۆشمان بۆ دەكات و  :بۆ نموونە .دروست بوو بێت دەوروبەریان

  .باتە شوێنێك، چۆن بیر دەكەیتەوە؟بمانپێشنیاز دەكات 

 

 

 هۆشیاریەوە ڕەخنەیان لێدەگرین بە :ێکوتارچەند  ناونیشانی چاالكی

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 : واننتلەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دە

 وتارەکان بە تێڕوانینێکى رەخنەیى شیبکەنەوە. 

 بۆ وتارە  خوێندنەوەی ڕەخنەگرانە دەستنیشانكردنی گرنگی سەرچاوەكان لە

 .رۆژنامەوانیەکان

 خولەك 65 ماوەی چاالكی

 .وتاری رۆژنامەوانی چاپكراو بۆ هەر بەشداربوویەك  كەرەستە

 و کاغەز و قەڵەم بۆرد. 

 كاغەز و قەڵەم. 

هە نگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

 (خولەك 5) :دەكەینەوەروونكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە چاالكیە .1

 ڕەخنەیان لێدەگرن بە و  تارەكان دەخوێننەوەو ,پدا كار دەكەنۆگر چوار لە

 .وەاڵمدانەوەی پرسیارەكانی بەردەستتان

  ێدەدەین ىوتارێكی جیاوازهەر گرۆپێک.  



 .پۆگر 4بەشداربووان دەكەینە  .2

 (خولەك 25). شیدەكاتەوە دەخوێنێت و پێك وتاری خۆیۆهەر گر .3

 (خولەك 25). پیك ئەنجامەكانی كارەكەی نمایش دەكاتۆهەر گر .4

جەخت لەسەر گرنگى بیرکردنەوەى : ەینپوخت دەك ئەنجامەکانى چاالکیەکە .5

باوەڕ بە هیچ شتێک شیكردنەوە  بێ بیرکردنەوە وبە پێویستە رەخنەیى دەکەین و

 (خولەك 10) . نەکەین

 وتار بۆ شیکردنەوە الپەڕەكانی كار

 وتاری یەكەم

ڕۆژنامەكەمانی  بە اتدەك سازىكاری بینا كۆمپانیا بیانیەكان كە بەرێوبەری یەكێك لە

ى سپیکارى كرێكار 555 پێویستی بە سلێمانىپارێزگای  كۆمپانیاكەمان لە :راگەیاند

 35دۆزیەوە ئەم كارە بكات لەگەڵ ئەوەی ڕۆژانە  بەاڵم كەسمان نە ,دیوارەکان هەیە

ئەم  کوردستانی انالو. ى مانگانەهەزار 955 ەكاتکە دەنێ ەیدەد قىهەزار دیناری عێرا

 155بۆیە ناچارین كرێكاری ئاسیایی بێنین و مانگانە تەنیا  .نایكەن و كارەیان ال عەیبەیە

, شارەزاترن کوردستانی انكارکرێ كرێكارە ئاسیاییەكان لە .هەزار دیناریان دەدەینێ

بۆیە هەزاران کرێکارى , ئێمەش دەمانەوێت کوردستان ئاوەدان کەین و پەرەى پێبدەین

 . ەى کوردستان دەکەینئاسیایى هاوورد

 

 :بدەوە ەانپرسیارئەم تكایە بەهۆی كرداری بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە وەاڵمی 

 ؟کراوەئەو وتارە بۆ كێ ئاڕاستە. 1

 چ الیەنێک ئەم وتارەى ناردووە؟ . 2

 ؟چ شێوازێک بۆ سەرنج ڕاکێشان و قاییلکردن بە ئەنجامدانى کارێک بەکارهێنراوە. 3

بۆ چ بەها و هەڵوێست و ستایلى ژیان دەکات و چ پەیامێکى ئەم وتارە بانگەشە . 4

 ؟شاڕاوەى تێدا بەدى دەکرێت

 مەبەست لە ناردنی وتارەكە چیە؟. 5

 وتاری دووەم

 :ڕۆژنامەكەمانی راگەیاند بە (رێکێش میرۆ) سیاسەتوانی ناسراو



ری هەزار دینا 155داوا لە حكومەت دەكەین پشتیوانی الوان بكات بەوەی مانگانە بڕی 

بۆ ئەوەی بتوانن  ,بۆ ببڕێتەوە یداپاڕاستنی كۆمەاڵیەت ىلەناو تۆڕ چەۆموەکو  عێراقی

و  چونكە الوان پیاوانی دواڕۆژ ,مسۆگەرکەنگوزەران بژین و دواڕۆژی خۆیان خۆش

ین بۆ کەحكومەت دە لەسەرئێمە وەكو حیزبێكی سیاسی فشار . دامەزرێنەری نیشتمانن

چەی لەسەرەوە باسمان ۆدنیان لەڕێگەی پێدانی ئەو مشیانچاودێریكردنی الوان و 

حیزبەكەمانەوە بكەن بۆ پشتیوانی ئەم  الوان دەكەین پەیوەندی بە بۆیە داوا لە ,كردووە

 .بیرۆكەیە

 

 :بدەوە ەپرسیارانئەم تكایە بەهۆی كرداری بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە وەاڵمی 

 ؟کراوەئەو وتارە بۆ كێ ئاڕاستە. 1

 ەم وتارەى ناردووە؟ چ الیەنێک ئ. 2

 ؟چ شێوازێک بۆ سەرنج ڕاکێشان و قاییلکردن بە ئەنجامدانى کارێک بەکارهێنراوە. 3

ئەم وتارە بانگەشە بۆ چ بەها و هەڵوێست و ستایلى ژیان دەکات و چ پەیامێکى . 4

 ؟شاڕاوەى تێدا بەدى دەکرێت

 مەبەست لە ناردنی وتارەكە چیە؟. 5

 وتاری سێیەم

و  تیایدا گفتوگۆیان لەسەر ئەمڕۆ کە ئامادەی كۆبوونەوەیەكی الوان بووەپەیامنێرمان 

: پێ راگەیاندین كۆبوونەوەم ەئ لەسەرخۆی  تێڕوانینەکانى، كرددەدواڕۆژی خۆیان 

تیان سااڵنێكە بێ كەڵك چاوەڕوانی پرۆگرامەكانی حكومەتین ۆكۆدەنگەوە گ الوان بە"

دەكەین لەبەر ئەوەی كۆمەڵگە لێمان تێناگا و نیگەرانی  بۆیە هەست بە ,بۆ پشتیوانیمان

 الوان كردووە پرسیارێكی لە هەروەها پەیامنێرمان ئاماژەی بەوەدا كە" بوارمان ناداتێ

 "ئەدی ئێوە چیتان كردووە؟: "نەبووە، پرسیارەكەش ئەمە بوو ى بۆوەاڵمکەس و 

 

 :بدەوە ەپرسیارانئەم تكایە بەهۆی كرداری بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە وەاڵمی 

 ؟کراوەئەو وتارە بۆ كێ ئاڕاستە. 1

 چ الیەنێک ئەم وتارەى ناردووە؟ . 2



 ؟چ شێوازێک بۆ سەرنج ڕاکێشان و قاییلکردن بە ئەنجامدانى کارێک بەکارهێنراوە. 3

ئەم وتارە بانگەشە بۆ چ بەها و هەڵوێست و ستایلى ژیان دەکات و چ پەیامێکى . 4

 ؟شاڕاوەى تێدا بەدى دەکرێت

 مەبەست لە ناردنی وتارەكە چیە؟. 5

 وتاری چوارەم

 ئافرەتانەوە پەیامنێرمان چاوپێكەوتنی لەگەڵ سەرۆكی ڕێكخراوێكی لۆكاڵی پەیوەست بە

ڕێكخراوەكەمان : "چاالكیەكانی خۆیان دوا ، ئەویش بەم شێوەیە سەبارەت بەکرد

و زۆر ژن  خولی فێربوونی دروومانیان بۆ دەكاتەوەکە پشتیوانی ژنان بەوە دەكات 

بەاڵم زۆربەیان بێ كار ماونەتەوە چونكە ئەو  ,بەشداری ئەم خوالنەیان كردووە

ئەوەی  ,نوەكو ئامێری كارگەكان نیکە بۆ فێربوونى دروومانیان بەکارهێناوە ئامێرانەی 

" لۆكاڵیەكان گەرمترە جلی چینی لە هەروەها بازاڕی ,نو خێراترەتر كارگەكان گەور

سازکردنى ئەم خوالنە  لەسەر یانڕێكخراوەكەکە سەرۆكی ڕێكخراوەكە رایگەیاند 

ئەم  پێویستە. نکەب ىكچانی دەرچووی زانكۆ كرد بەشدار بەردەوام دەبێت و داوای لە

 .نەدەن بۆ بینای دواڕۆژی گەشیان دەستی خۆیان هەلە گرنگە لە

 

 :بدەوە ەپرسیارانئەم ڕەخنەگرانە وەاڵمی تكایە بەهۆی كرداری بیركردنەوەی 

 ؟کراوەئەو وتارە بۆ كێ ئاڕاستە. 1

 چ الیەنێک ئەم وتارەى ناردووە؟ . 2

 ؟چ شێوازێک بۆ سەرنج ڕاکێشان و قاییلکردن بە ئەنجامدانى کارێک بەکارهێنراوە. 3

ئەم وتارە بانگەشە بۆ چ بەها و هەڵوێست و ستایلى ژیان دەکات و چ پەیامێکى . 4

 ؟شاڕاوەى تێدا بەدى دەکرێت

 مەبەست لە ناردنی وتارەكە چیە؟. 5

کە و وردبوونەوە لەو شتانەی کان خۆێندنەوەی ڕۆژنامەبۆ بەشداربووان هاندەدەین   بیرۆكە بۆ خۆمان

 .(باڵودەبنەوە)دەیبینن یان دەیبیستن 

  هەواڵ و  بەشداریكردن و هەلی ڕەخنەگرتنیان لە بۆ دەکەین انوهەموهاندانى

 .راگەیەنراوەكان بۆ دەرەخسێنین

 

  



 بڕیاردان و چارەسەرکردنى کێشەکان: بابەتى سێیەم
  

 فەیلەسووفێک, "هەروەها کارامەییمان بۆ چارەسەرکردنیان, گرفتەکان لە ناخى پێکهاتەى ژیاندان"

 

 

 زانیاری بنەڕەتی -بڕیاردان و چارەسەركردنی كێشەكان

 چیە؟ بریارداندا و نێوان بڕیارلەبڕیار چیە و جیاوازی  

 ...گوێبیستی دەبینلە ڕۆژێكدا چەندین جار " چی بڕیارێكت دا؟"كێ لە ئێمە ئەم رستەیەی نەبیستووە  

ئەمڕۆ چاوپێكەوتنم لەگەڵ " :ئەوا لەناخی خۆماندا هەیە ,بێت هەروەها گەر لەكەسانی دیكەوە نەمانبیست

سی مامەڵەكردن لەگەڵ كێشەكان روون چۆن چەمكی قور" ،"بەڕێوبەری پەیمانگا هەیە، چی بپۆشم؟

ئایا ئەم "، "ئایا بۆ شوێنێكی دیكە دەگوێزینەوە؟"، "چ بوارێكدا پسپۆڕێتی دەكات؟ لە دژوار"، "بكەمەوە؟

 ،"چارەسەر بكەم؟ ئااڵنچۆن گرفتەكەم لەگەڵ " ،"دەمەوێ چ كارێك بكەم؟" ،"كارە بكەین یان ئەوی دیكە؟

 ێباوكم دەیەو چی لەو زاوایە بكەم كە" ،"قاوەخانەیەك نێرگەلە بكێشم؟ م بۆچدەدەر مئایا لەگەڵ هاوڕێكان"

 ."شووی پێ بكەم؟

. دەدەین ژیاندا یاخود یەكجار لە ,ەین یان ماوە ماوەدلەوانەیە ڕۆژانە بی كە هەن زۆر بڕیاری دیكەش

ماوەیەكی دوورو ئەرێنی یان نەرێنی بۆ  کاریگەرى ئەنجامی بڕیارەكانمان هەندێ جار کە یمان کردووەتێبین

لێرەوە گرینگە الوان بزانن . هەبێت گشتی بە لەسەر ژیانلەوانەیە  و ێژ لەسەر ژیانمان و ژیانی الواندر

و  ن لەسەر ژیانی خۆیان و ئەوانەی دەوروپشتیان و كۆمەڵگەدەدەن و هوشیاری ئەنجامەكانی ب چۆن بڕیار

 .ەشیاننیشتمانەك و

. پێچەوانە بێت لەوانەیە ئێمە جیاوازە، هەندێك جار بڕیاردانی الوان لەئێمەی گەورەكان گرینگە بزانین 

بۆیە دەبێ بەرەنگاری بڕیارەكانیان نەبینەوە چونكە پێویستی و گۆشەنیگا و ئارەزووەكانی ئەوان لەوانەی 

 ە،یبابەتێكی كەسی ربڕیا. داباشترین چارەسەرە لەم بارودۆخە بنیاتگەرلێرەوە گفتوگۆی . ئێمە جیاوازن

 . دەكرێ ئەوەی بۆ تۆ بگونجێت بۆ من گونجاو نەبێت

لەسەر بابەتێكدا دەیدەین  ئەو حوكمەیە كە ێك بژارەی دیكەدا هەڵیدەبژێرین وێكە لەنێوان كۆمەڵیبڕیار بژارە

یاردان پرۆسەیەكی فكریە ڕبکەچى  .یە بۆ کەرەستەکانى بەردەستمانلێكۆڵینەوەدایە و باشترین بژارە لە كە

 . بڕیار بۆ گەیشتن بەین پەیرەوى دەکە



 ە لەیو بەشێكی بنەڕەتی ئەم كارامەییە ژیانیە وەكو كارامەییەكانی دیكە دەكرێ وەرگیرێت، زۆر گرنگە

چ  ,پێویستمان بەم كارامەیی یە دەبێتبڕیارە بچووك و گەورەكانماندا  لە. یشژیانی ڕۆژانەی خۆمان و الوان

چەند , لە کاتى گەشەکردنى الواندا زیاتر پێویستیان پێ دەبێتهەروەها . پ یان كۆمەڵگەۆتاك یان گروەکو 

ی یژیانی كەسلەسەر ئاستى  ى دەچنرۆڵی ڕێبەرایەت زیاتر بەرەوبوو گەورەتر و  وانترابەرپرسیارێتیان فر

 .یان كار یان كۆمەڵگە و تەنانەت نیشتمانیش

 ین؟یكانی بڕیاردان چاجۆر و رێگ

جۆرنو بڕیاردان جۆراو پۆلینەكانی بڕیار
6
 هەشیانە خێرایی بڕیادانەوە یە، هەیانە پەیوەندی بە 

لەم . ەوە هەیەیئاستی كەسی بڕیاریش هەیە پەیوەندی بە. بەڕیوەبردنەوە هەیە پەكان وۆكار و گر پەیوەندی بە

لەسەر ئاستی كەسیی و تا هەیە الوانەوە  كە پەیوەندیان بە مامەڵە لەگەڵ ئەو بڕیارانە دەکەین داڕێبەرە

 .كیش لەسەر ئاستی كارێرادەی

 ,بیركردنەوەی لۆژیكی ببەستێت بەاڵم خێرایە پشت بە یەلەوانە: یاری هەنووكەیی و خێراڕب .1

لەناكاو هاوكارێكی " :بۆنموونە. ئارەزوویەكەوە سەرچاوەیان گرتبێتقۆاڵیى  ە لەشلەوانە

 ."خۆتت بینی و داوای كرد نانی نیوەڕۆ پێكەوە بخۆن

و كاریگەری لەسەر  لەبەر ئەوەی گرنگە: نهە درێژپێویستى بە ماوەیەکى ی ەبڕیارئەو  .2

بۆیە  ,و لەوانەیە پێویستمان بەزانیاری پتر لەسەر بابەتەكە هەبێت خۆمان و دەوروپشتماندا هەیە

 .درێژخایەن هەیەی ێکكات پێویستى بە

كە بڕیارمان بۆ وەكو رووداوێك روو دەدات یان كەسانی دی دوای دەخەین تا: بڕیاری دواخراو .3

 .دەدەن

بڕیارەكە لەسەر  .و هەڵێنجاندن دەبەستێت و شیكردنەوە بیركردنەوە پشت بە: قاڵنیەبڕیاری ع .4

بنەمای زنجیرەیەك هەنگاو دەدرێت، بژارەی جۆراوجۆر بۆ چارەسەركردنی بارودۆخێكی 

 مەبەستی گەیشتن بە بە شیدەکرێنەوە خراپەكانی و چاكە و دەستنیشان دەكرێت تایبەت

نموونەكانی ئەم جۆرە . نێكرێ دەو جێبەج ى لەسەر دەدرێتبڕیار کە گۆنجاوترین چارەسەر

 .بڕیاردانە جۆراوجۆرن بەاڵم بنەماكەیان یەك بنەمایە

                                                           
6 Adapted from Decision Making and Problem Solving, Independent Study, FEMA, November 2005. The 

life skills handbook-an active learning handbook for working with children and young people, Clare 

Hanbury, November 2008. www.decision-making-confidence.com/types-of-decision-making.html 
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سەرچاوەی ئەم بڕیارە هەستێكی ناوەكی یان (: الحدس)بریاری پشتبەستوو بەهەستی پێشبینی  .5

 پرۆسەیەكی میتۆدی یان لۆژیكێكی دەستنیشانكراوبێ هیچ  هەستێ پێشبینی یان شارەزاییەكە بە

 .دەدرێت

كەسانی  لەگەڵ بێ گەڕانەوە بۆ راوێژكاری كەسەكە خۆی بڕیار دەدات بە: ییبڕیاری كەس .6

 .یەوە هەیەژیانی خۆ دیكە، چونكە پەیوەندی بە

 .پێك یان تیمێكی كار پێكەوە بڕیار بدەنۆپێویست دەكات گر: ى بە کۆمەڵبڕیار .7

 :نبڕیاردان هە چەندین رێگای

پ بڕیار دەدات، رۆڵی كەسانی دیكەش ئەوەیە زانیاری كۆ ۆیەك كەس یان ڕێبەری گر: تاك بە .1

 .یەکەیان ڕێبەرەیە كۆتاییدا بڕیارەكە هی ئەو كەسە بكەنەوە یان بۆچوونی خۆیان بدەن، بەاڵم لە

بابەتەكە  بەپەكە راوێژی چەند كەسێك دەكات سەبارەت ۆپرس یان ڕێبەری گرربە: ییراوێژكار .2

كۆتایدا خۆی بڕیار دەدات و ئەگەری هەیە  لەبەاڵم , بۆ كۆكردنەوەی بیروبۆچوون و پێشنیاز

 . كاریگەری بۆچوونەكان لەسەر بڕیارەكەی هەبێت

هەموو گفتوگۆ دەكەن و هەركەسێك بۆچوونی خۆی : (بەشداریکردنى گرۆپ) بڕیاری كۆكبوون .3

پابەند ان یهەموو ئەوکات, بڕیارێك ئەو كاتەی دەگەن بە ڕوو و گفتوگۆكان بەردەوام دەبن تا دەخاتە

هەندێك جار رێژەی دەنگی بۆ دادەنێن بۆ نموونە ئەوانەی كۆكن لەسەری . دەبن بە جێبەجێکردنى

  .نپەكەۆی گر85%

و ڕێنوێنییەكان  پەكە پێوەرۆئەو كەسە یان ڕێبەری گر :(دەسەاڵتدان -تەفویز)سەرپشككردن  .4

 .ێك سەرپشك دەكات بۆ بڕیاردان پاشان پشتیوانی دەكاتدەستنیشان دەكات و كەس

 .ڕێگەی دەنگدانەوە دەكرێت بۆیە بۆچوونی كەمینەكان دەرناكەوێت لە: زۆرینە .5

 

 ین؟یهەنگاوەكانی بڕیاردان چ

چەندین سەرچاوەوە گەاڵڵە  نەی خوارەوەمان لەهەنگاوا، ئەم كاردێن بە زۆر نموونە بۆ بڕیاردان

 :خوارەوەیەبەم شێوەیەى . كردووە

 : دەستنیشان دەكەینکێشەکە و  دەکەین بارودۆخەكە وەسف .1

 كێوە هەیە؟ بۆچی روویداوە؟ بارودۆخەكەمان چیە؟ چۆن ئەمە روویداوە؟ پەیوەندی بە 

 ؟چى كۆتاییدا دەمەوێ بگەم بە ئامانجی كۆتایی چین؟ لە ئەنجام و 



 بخەینە ناو چوارچێوەیەكی  زانینی بارودۆخ و ئامانج و ئەنجام یارمەتیمان دەدات بابەتەكە

 .شێوەیەكی ڕێكخراو نە شوێن هەنگاوەكان بەیتایبەتەوە و بكەو

 :چارەسەرەكان دەژمێرینگریمان و بژارە و  .2

  بەتا  دۆزینەوەوەاڵم و دەکەین بیر لە بژارەی جۆراوجۆر بۆ بەرەنگاربوونەوەی بارودۆخەكە 

 .ەینبگئەنجام 

 بژارەكان دەژمێرین. 

 ەنگاوی كۆكردنەوەی زانیاری دێت بۆ ئەوەی بەرچاوڕونیمان سەبارەت زۆر جار پێش ئەمە ه

 (و كۆكردنەوەی زانیارییەكان بڕوانە بەشی سەرچاوە). بابەتەكە پتر بێت بە

 : بژارەكان هەڵدەسەنگێنین .3

 و  لەسەر ئاستی دوور شیدەكەینەوە چارەسەرێك /ئەرێنی و نەرێنیی هەر بژارەێك ىئەنجامەكان

 .نزیك

  هاوكاری و  بۆ ئەوەى پێ هەیەمتمانەمان  کە دەكەین ندەورپشتما كەسانی لەپرسیار

 .ڕێنوێنیمان بكەن

 ئایا ئایا ئەم ئەگەرە زیانبەخشە؟ : 7ینەمای ئەم پرسیارانە هەڵدەسەنگێنهەر بژارەیەك لەسەر بن

گرنگیدانم ئایا داپەروەر دەبم لەگەڵ خۆم و كەسانی دیكە؟ ئایا مرۆڤێكی بەرپرسیار دەبم؟ 

رێزی خۆم و كەسانی دیكەم دەگونجێت؟ ئایا  ى خوازراودادەبێت؟ ئایا لەگەڵ ئامانج ئاشکرا

جێگەی لە بكەن؟ ئایا لەگەڵ ئایا رازی دەبم كەسانی دیكە بەم شێوەیە مامەڵەم  یان گرتووە؟

 چۆن؟ ئایا لەگەڵ ئەوەی من كێ؟ كەی؟ متمانەدا دەبم؟ ئایا ئەم ئەگەرە كەس بریندار دەكات؟

 یاسا دەگرم و كاری پێدەكەم ؟ هاواڵتیەكی بەڕێزم و رێز لە کە ێتدەگونج

 

 :یەكێك لە ئەگەرەكان هەڵدەبژێرین .4

 و  ردەستمان لەسەر بنەمای بەهای خودپاش بەراوردكردنی ئەرێنی و نەرێنیی بژارەكانی بە

 .هەست و كەرەستەی بەردەستمان، چارەسەری گونجاو هەڵدەبژێرین

 بەڵكو بەهای دانراو بۆ هەر یەكێكیان  ,نی بابەتەكە گرنگ نییەژمارەی ئەرێنی و نەرێنیەكا

 .گرنگە

 و  جێگەی باوەڕ ئەگەر نەمانتوانی چارەسەر هەڵبژێرین دەكرێ پەنا بۆ كەسانێك بەرین كە

 .متمانەن و گفتوگۆیان لەگەڵدا دەكەین بۆ ئەوەی بابەتەكە روونتر ببینین



 :ەستبەكار دەبینپالنێك بۆ جێبەجێكردنی بڕیارەكە دادەنێین و د .5

  یارمەتی پێویستمان چیە  ,كێ چی دەكات ,بڕیارەکە جێبەجێدەکەینكەی و چۆن دەستنیشانکردنى

 .كێوە هەیە و پەیوەندیی بە

 : بڕیار و بارودۆخەكە هەڵدەسەنگێنین و دەستكاری دەكەین .6

 بەرامبەر ئامانج؟ ئایا دۆخەكە گۆڕا؟هەست بەچی دەكەین  ئایا گەیشتین بە :خۆمان دەپرسین لە

 بڕیارە جێبەجێكراوو دۆخە نوێكە؟ بە

 بۆ ئەوەی دۆخەكە دەستنیشان دەكەین دەكرێ بخرێنە سەر بڕیارەكە  گۆڕانە پێویستەكان كە

 .باشتر بێت

 داهاتوودا چی نەكەین بۆ ئەوەی ئەم گرفتە دووبارە نەبێتەوە؟ خۆمان دەپرسین دەبێ لە لە 

 

7 JosephsonInstitute of Ethics. (2005). Retrieved January 27, 2005, from http://www.josephsoninstitute.org/ 

 

 ن؟دەکەسەر بڕیاردان لەی كاریگەر چیین کە ەانفاكتەرئەو 

 :، لەوانەبە کۆمەڵێک فاکتەر ئاکامدار دەبێتبڕیاردان 

پەرەمان پێان  ڕەفتارەكانمان لەسەر بنەمای بەها كەسییەكانی خۆمان دەبێت كە :بەها كەسییەكانمان .1

وانگەی تێڕوانینمان ڕهەروەها بەهاكانمان . وەرگیراون خێزان و كۆمەڵگەوە داوە، یان ئەوانەی لە

ئەرێنی و خاڵە بۆیە كاریگەریان لەسەر بڕیارەكان و  ,بۆ ئەگەرەكانمان دەستنیشان دەكات

 .دەبێتنەرێنیەكانیان 

بێ ئەوەی  نجاو بدەین بەوبەرز خۆنرخاندن وامان لێدەكات بڕیاری بەرپرس و گ :خۆنرخاندنمان .2

 . و رێگا بەوان بدەین بڕیارمان بۆ بدەن بكەوینە ژێر كاریگەری كەسانی دیكە

سیاسی واڵت و كەرەستەی بەردەست و رەوشى بارودۆخی ئاسایش یان وەکو  :فاكتەری دەرەكی .3

 . و ئەوانى دیکە تەندروستیرەوشى 

 

 

 



بڕیاردان؟ ئایا  یمان بدات بۆیارمەتئەوەى بۆ  دەستدەکەوێت ێ زانیاریمانلە كو

 ؟نباوەڕپێكراو انسەرچاوەك

 :سەرچاوەی زانیارییەكان. ٣

o كەس و كار و خێزان و گەورەكانی دەوروپشتی الوان. 

o شارەزا و پسپۆڕان. 

o  (هاوشان/ هاوتەمەنان)هاوەاڵن.  

o  بەهەموو جۆرەكانیەوە لەگەڵ پەرتووك و سەرچاوەی زانستی و ریپۆرت و راگەیاندن

 . و نێودەوڵەتیەكان( محلی)حكومی و ڕێكخراوە لۆكاڵی  ىباڵوكراوە

o ئەوانى دیکەو سایتی ئەلیكترۆنی و  پی گفتوگۆۆهەموو شێوەكانی ئینتەرنێت وەك گر. 

 :تازەیی زانیارییەكانو باوەڕبوون متمانە و ئاستی . ٢

o لەم قۆناغەی تەمەندا الوان . سەرچاوەی دەوڵەمەندی زانیارین بۆ الوان هاوتەمەنانو  اركەسوك

گرنگە . پتر پەنا بۆ هاوەاڵنیان دەبەن لەوەی بۆ كەسوكار بۆ وەرگرتنی زانیاری و بۆچوونەكانیان

هەروەها دەبێ پێگەی . بزانین هاوتەمەنان/ نی هاوەاڵنوو پاڵنەرەكانی پشت بۆچو هۆكار

 .و شارەزاییان تێبگەین و لەبەرچاو بگرین كەسوكار

o دەزگاكانی راگەیاندنەوە دەبێ رەچاوی ئەم خااڵنە بكەین كاتی وەرگرتنی زانیاری لە لە: 

  و گۆشەنیگاكەی بزانین، ئایا  و ئاڕاستە و دیارەكانی سەرچاوەكە اوەڕئامانجە شاپێویستە

 پتر لە هەمێك بفرۆشێت، دەتوانین لەبابەتیە، الیەنگیرە، كەسییە، ئاڕاستەكراوە، دەیەوێت بەر

 .سەرچاوەیەك ئەم زانیاریانە وەرگرین

 و ئەو دەزگایەی باڵوی كردۆتەوە پاشینە و شارەزایی نووسەری وتارەكە یان راپۆرتەكە. 

 ریزبەندی رووداوەكان و رادەی نوێبوونیان مێژووی زانیارییەكان و پێگەیان لە. 

o بەاڵم ئینتەرنێت تۆڕێكی . زەكانی دیكە زیاتر بەكار دێتئنتەرنێت لەم ڕۆژانەدا لەهەموو ئامڕا

الپەڕەكانی  هەروەها زۆرێك لە. و هەركەسێك هەرشتێكی بوێت دەتوانێت لەسەر داینێت كراوەیە

 :ناكاو نامێنن، بۆیە دەبێ رەچاوی ئەم خااڵنە بكەین نێت زۆرجار لە

 چ دەزگایەك كاری  ، لەیاری لەسەریننووسەرەكە دڵنیا بین بەوەی بگەڕێن بەدوای زا لە

گۆڤاری زانستی باڵوی كردۆتەوە؟ ئایا  كردووە؟ چ نووسینێكی باڵو كردۆتەوە؟ ئایا لە

 ین؟یسەرچاوە دەكات؟ سەرچاوەكانی چ كەسانی شارەزا پێداچوونەتەوە؟ ئایا ئاماژە بە



 بەشی كۆتایی ناونیشانە ئەلكترۆنیەكەی سەرچاوەكە دەكەین، ئایا دەزگایەكی گشتیە سەیری 

 ؟ (org.)؟ یان ڕێكخراو (edu.)؟ یان ئەكادیمی (gov.( )حكومی)

 ن، ئایا دەتوانین هەمان سەرچاوە بەیدوای سایتەكەدا دەگەڕێ داتا بەیسی تایبەتدا بە لە 

 ەكە بدۆزینەوە؟ى بابەتنووسینی ناوی نووسەر یان ناونیشان

 

 هەندێک شێواز کە الوان بۆ بڕیاردان ساز دەکەن؟

شێوازێكی  و بە نكەوتنی میتۆدەكەی سەرەوەێوش پرۆسەی بڕیاردان بە الوان لەبەشداریكردنی  .1

 .بكەینەوەكانی بڕیاردانیان بۆ شیهەروەها دەكرێ هەنگاوە. وئاسانكرا

 ویستی خۆیان نەك بە پرسیارەكانیان و دەربڕینی بۆچوونەكانمان بە دانەوەىئامادەبوونمان بۆ وەاڵم .2

 . زۆرەملێ

ێتێ بۆ دەستنیشانكردنی بژارەكانیان یان دەستنیشانكردنی سەرچاوە زانیاری پێویستیان بدر .3

 .پێویستەكان

متمانەیان پێبكرێت و بوارێكی ئازادیان پێبدرێت بۆ هەڵبژاردنی ئەو شتەی ئارەزوویانە لەگەڵ  .4

 . كردنیانو پشتیوانیڕێنوێنی 

  



 چاالكی پێشنیازكراو –ەكانکێشبڕیاردان و چارەسەركردنی 

ناونیشانی 

 چاالكی
 وەاڵمی كۆتایی

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 :لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن

 و جۆرەكانی بزاننر پێناسەی بڕیا. 

  بكەن دەستنیشان دانێوان بڕیار و پرۆسەی بڕیاردانلەجیاوازی.  

 ئەو فاكتەرانەی كاریگەریان لەسەر بڕیارداندا هەیە بژمێرن.  

 

 خولەك  45 ماوەی چاالكی 

كەرەستەی 

 پێویست

 4 چوار كیسەی رەنگاوڕەنگی ئەستوور.  

 4  دا شتێکى هەبێتلەناو هەر كیسەیەك کەشتی بچكۆلە.  

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

 ١٥)ڕاهێنانی هەڵبژاردنی كیسەكان  خۆبەخش دەكەین بۆ بەشداریكردن لە 3داوای  .1

 (خولەک

 یەکسەرو كیسەلەو هەر چوار کیسانە دەكەین  ەکەداوا لەهەر سێ خۆبەخش .2

 .بێ ئەوەی دەستیان لێدەن بە ێتهەڵبژێر

بێ ئەوەی تەماشای  كیسە هەڵبژێردراوەكانیان بدەن بە داوایان لێدەكەین دەست لە .3

 .ناویان بكەن

بدەنەوە یان لەگەڵ بەشداربوویەكی  ڵكیسەكانی خۆیان گدەدەین بەشداربووان  هەل بە .4

 .ماوە بیگۆڕنەوە كیسەی چوارەم ئەوەی الی خۆمانلەگەڵ دیكە یان 

 بەشداربووان دەپرسین ئایا ئەمە دوا هەڵبژاردنتانە؟ لە .5

  .ان بكەنەوە و تەماشای ناویان بكەنیهەر بەشداربوویەك دەكەین كیسەكانداوا لە .6

دەكرێ دوای ئەوەی دووبارە كیسەكان تێكەاڵو بكەینەوە چاالكیەكە دووبارە بكەینەوە  .7

 .ن هەموویان بەشداری بكەنبۆ ئەوەی زۆرترین ژمارەی بەشداربوو یا

 (خولەك 15: )لەگەڵ بەشداربووان دەكەینگفتوگۆ  .8

 بۆچی كیسەكانتان گۆڕیەوە؟ 

  كاتێك كیسەكانتان گۆڕیەوە ئەوە دوا بڕیارتان بوو؟ بۆچی؟ 

 یا ئەو كردارە چیە كە  بۆچوونی ئێوە ئەم ڕاهێنانە ئاماژە بەچی دەكات؟ بە

 ئەنجامتاندا؟ 

و بڕیاردان دەستنیشان  دەكەین و جیاوازیەكانی نێوان بڕیار پرۆسەی بڕیاردان پێناسە .9

 (خولەك 5)دەكەین 

 (خولەك 15: )شیدەكەینەوە گفتوگۆ دەكەین و  .15

 ەكانتان چین؟ دانجۆرەكانی بڕیار 

 رێگاكانی بڕیاردانتان چین؟ 

ژیانی ئاسایی ڕۆژانەماندا  گرنگی بڕیاردان پوخت دەكەین كە بەشێكی سرووشتیە لە .11

 ییە و کاریگەرىكیان كاتێهەندكاریگەری ەسەر ژیانماندا دەبێت، یی لوكاریگەر

 (خولەك 5) .هەندێكیش تاهەتایە دەمێنێت

  -- الپەڕەكانی كار



بیرۆكە بۆ 

 ! خۆمان

 كاریگەریان لەسەر بڕیارداندا  نزۆر فاكتەر هە کە بۆ بەشداربووان رووندەکەینەوە

 كەسایەتی خۆمان، رادەی خۆنرخاندن و باوەڕبوون بەخۆمان،: هەیە

 اوڕێ، خێزان، كۆمەڵگە، زانیاری،، همان، ناسیاوەكانمان، بەهاكانەکانمانبیروباوەڕ

ئەمانە هەموویان یارمەتیمان دەدەن بۆ ئەوەى . هتد...ى بڕیاردانئارەزوو نەبوونى

 ..ان نا دروست بدەینبڕیارێکى دروست ی

 راهێنانێكی دیكەدا باسی  ناچینە ناو وردەكاری هەنگاوەكانی بڕیاردان چونكە لە

 .دەكەین

 ئەو " :بنووسن لەسەر بۆردەكە کە ئەم شتانە بكەین لە بەشداربووان دەكرێ داوا

پاشان  "ماوە دەیدەن؟ئەو بڕیارانەی ماوە "، هەروەها "دەیدەن؟ ڕۆژانە ىەانبڕیار

 .ەسەر جۆرەكانی بڕیار بكەینگفتوگۆ ل
 

 

ناونیشانی 

 چاالكی
 هەنگاو بەهەنگاو بەرەو بڕیار 

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 : لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن

 هەنگاوەكانی بڕیاردان بژمێرن. 

 هەنگاوەكانی بڕیاردان جێبەجێبكەن. 

 دەستنیشان بکەن یانئەنجامە دواڕۆژیەكانی بڕیارەكانیان بەرامبەر بەخۆ و دەوروبەر. 

 خولەك  75 ماوەی چاالكی 

كەرەستەی 

 پێویست

 بۆرد و كاغەز و قەڵەم. 

  بەپێی ژماری بەشداربووان هەنگاوەكانی بڕیاردانكۆپی. 

 24 سێگۆشە،  6بازنە و  6الكێشە و  6چوارگۆشە و  6: پارچە كاغەزی بچووك

 (الپەڕەی كار) .لەسەر هەر دانەیەكیان دەقێك نووسرابێت

 24  جۆرەكان بن لەهەر یەك لە 6پارچە كاغەزی سەوز؛.  

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

 (خولەك 5: )دەكەینەوەروونپێشوەخت چاالكیەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە   .1

 پ بۆ دۆزینەوەی هەنگاوەكانی بڕیاردانۆدەكەن و دواتر بەگر تاك كار سەرەتا بە. 

 دەكەین  بەشاد تانبەسەرچیرۆكی جیاواز و  شێوازی جیاواز بە كارتی شین

بەشداربوویەك كارتێكی  هەرپێویستە ، (بازنە چوارگۆشە، سێگۆشە، الكێشە و)

 3نێتەوە و بارودۆخەكەێ هەڵێنجێت و خوێببات و بیرۆكەكەی سەری بسەوز 

کە لە هەمان جۆرى رەنگى ) بنووسێتەوەلەسەر كارتی سەوز ئەگەر بۆ چارەسەر 

  .(شین بێت

  هەموو چارەسەرەكان دەنووسنەوە، ئەو كەسانەی هەمان شێوە كارتی شین و كاتێك

گۆ لەسەر وو گفت و چارەسەرەكان كۆدەكەنەوە دەبنەوە بژارە سەوزیان هەیە كۆ

لەسەر ئاستی دوورو ) دەكەن ى هەر بژارەیەکئەگەرە ئەرێنی و نەرێنیەكانیان

 .ئینجا گونجاوترینیان هەڵدەبژێرن, (نزیك

لەسەر پارچە سەوزەكە دەردەخات و و دۆخەكە  یەك بژارەكەهەر بەشداربوو .2

 (خولەك 15) .دەنووسێت



 .پەكان بەپێی جۆری پارچە كاغەزەكان پێك دەهێنین بۆ ئەوەی پێكەوە كار بكەنۆگر .3

 (خولەك 5)

 كە یەکانىئەرێنی و نەرێن خاڵە. دەکەن كار لەسەر شیكردنەوەی ئەگەرەكان پەكانۆگر .4

و  لەسەر بنەمای ئەو نرخەی پێدراوەئینجا هەڵبژارتنى ئەگەرێکیان  .داوە بژارەكانیان

هەر  پێویستەنیشتمانیەكانیش نەك ژمارەیان،  و خێزان، كۆمەاڵیەتی, بەها كەسیەكان

 (خولەك 15) .بدات ێکى کۆتایىبڕیار داپەكەۆگر كەسێك لە

 (خولەك 15) .پەكان كارەكانیان نمایش دەكەنۆگر .5

 (ەكخول 15: )گفتوگۆ دەكەین  .6

 هەنگاوەكانی بڕیاردان.  

 گرفتەكان یان دۆخەكان زۆر جیاواز بوون لەیەكتر؟  ئایا چارەسەرەكان بۆ 

 نێوان ئەرێنی و نەرێنی هەر چارەسەرێك هەبوو؟  ئایا جیاوازی لە 

  پ؟ۆبووین بەگر ئینجاتاكەكەسی دەستبەكار بووین  بۆچی یەكەم جار بە 

 تێكەڵكردنی شێوازەكانی كاركردن ئەوە ئامانج لە بۆ بەشداربووان رووندەکەینەوە کە .7

كاتی چارەسەركردنی گرفتدا بۆ  كەسانی دیكە لە گرنگی پرسیاركردن لەکە بووە 

ئەمیش  ,هەیە پێو چارەسەری ئەو كەسانە بزانین كە متمانەمان  ئەوەی گۆشەنیگا

فراوانتر  و ئەگەرەكانی چارەسەر روونتر و ئەوەی تێڕوانینمان بۆ كێشە گرنگە بە

وەكانی وو نۆڕم و ئارەز كۆتاییدا بڕیاردان شتێكی كەسییە لەسەر بەها دەبێت، بەاڵم لە

 (خولەك 5. )كەسەكە دەوەستێت

هەنگاوەكانی پرۆسەی بڕیاردان دەژمێرین و لەسەر بۆردەكە دەینووسین وهەر  .8

ن و پاشان هەنگاوەكانی جێبەجێكرد ,و وردەكاریەكانی دەڵێین هەنگاوێك شیدەكەینەوە

 (خولەك 15) .دەستكاریكردنی پێویست دەخەینە سەریانهەڵسەنگاندن و 

رۆشنایی ئەم هەنگاوانە بەر ن دەتوانین لەیپوخت دەكەین و كۆتایی دێنین بەوەی دەڵێ .9

 ( خولەك 5) .هەر بڕیارێك بدەین، بەاڵم هەندێك بڕیار كاتی پتریان دەوێت

 !دەق بۆ بڕیاردان الپەڕەكانی كار

 

سااڵنە و باوكم دەیەوێت هاوسەرگیری لەگەڵ خزمێكی خۆی بكەم،  15تەمەنم : 1دەقی 

بكات، هەروەها كۆمەڵێك ئەركی ئابووری لەكۆڵ  ئەو باوەڕی وایە كچ دەبێ زوو شوو

لەوانەیە  ,و گەرەكمە خوێندنم تەواو بكەممن ئارەزووی شووكردنم نییە جارێ . دەكاتەوە

 ، چی بكەم؟یش بكەمپسپۆڕێتپاشان 

 

و  ەتە پۆلمانەوە، كەسێكی زۆر رێك وپێك و زیرەكوقوتابیەكی نوێ هاتو: 2ی دەق

ئارەزوو دەكەم بیناسم و هاوڕێتیی . ەی جیاوازیێکئاڕاستە و رێكپۆشە بەاڵم خەڵكی ناوچە

نێ ە بن لێم لەبەر ئەوەی كەسوكاریان ڕێگەیان نادەوڕبكەم، بەاڵم دەترسم هاوپۆلەكانم تو

 .ندەرەوە بكە مامەڵەی كەسان

 

ناوچەكەماندا خراپە، چیتر ناچین بۆ قوتابخانە و پەیمانگا  بارودۆخی ئاسایش لە :3دەقی 



 ..لەبەر ئەوەی كەسوكارمان دڵیان المان دەبێت، هەروەها بارودۆخی ژیان سەخت بووە

و  دەوڵەتێكی بیانیدا نیشتەجێ بووە و لە كاتی جەنگەوە كۆچی كردووە برا گەورەكەم لە

 ئایا واڵت بەجێ بێڵین یان بمێنینەوە؟. ئێمەش دەكاتی رویشتنداوای 

 

پێش كۆتایی ساڵی یەكەمی خوێندنی پیشەییم دەبێ پیشەیەك هەڵبژێرم و پسپۆڕێتی : 4دەقی 

 من دوودڵم ئایا بەردەوام بم لە. بووم ماوەی ساڵی یەكەمدا زۆر ئاسوودە نە لە. لێبكەم

اشی، كۆمپیوتەر، كارەبا، یان بەدوای خوێندنی پیشەیی و پاشان چ بەشێك هەڵبژێرم، دارت

 چارەیەكی دیكەدا بگەڕێم؟

 

خوێندنی پیشەییم لە دامەزراندن و چاكردنەوەی ئامێرەكانی ساردكەرەوە : 5دەقی 

موچەی  باوكم كارێكی حكومی بۆ دۆزیمەوە بە. تەواوكردوە و دەبێ بەدوای كاردا بگەڕێم

و پێكەوە  ە دەیەوێ بەشداری بمهەزار دینار، هەرچی هاورێكەمە ئەو 355مانگانە 

هەوایەكی گەرمی كەشو و لە بەتایبەتی ناوچەكە زۆر فراوان بووە هاوپشك دوكانێك دانێین

دا ماڵەكان بەردەوام پێویستیان بەو ئامێرانە دەبێت، سەرم سوڕماوە نازانم هەولێروەك 

 چیبكەم؟ 

 

پاش . الو نزیك ببمەوەپێك ۆماڵم بۆ گەڕەكێكی نوێ گواستەوە و هەوڵمدا لەگر: 6دەقی 

دووجار یەكتر بینین، یەكێكیان جگەرەیەكی حەشیشەی پێشكەش كردم وهەموویان سوور 

  بوون لەسەر ئەوەی بیكێشم وەك نیشانەی ئینتیمام بۆ گرووپەكە، چیبكەم؟

 

من  توندی مامەڵەی خوشكەكەم بكەم كە ساڵێك لە هاوەڵەكانم ئامۆژگاریم دەكەن بە: 7دەقی 

بێ پرسم نەكات و ئەو كارانەی  ماڵەوە دەرچێت و هیچ شتێك بە نەیەڵم لەو  بچووكترە

 ئەوان دەڵێن ئەمە بە. كارەكانی خۆی وی بكەم جگە لە منیان دەكات بە دایكم بە ماڵەوە كە

ماڵەوە بێت وكاری ناوماڵ بكات  مەبەستی پاڕاستنی ئەوە  چونكە كاری ئەو ئەوەیە لە

چیبكەم، ئایا وەك ئەوان . ۆی ئەم بابەتەوە گاڵتەم پێدەكەنلەبەر ئەوەی مێینەیە، ئەوان بەه

 بكەم؟ یە لەگەڵمامەڵە ئەودەڵێن پیاو بم و 

بیرۆكە بۆ 

 ! خۆمان

  سەرنجی بەشداربووان رادەكێشین بۆ گرنگیی رەچاوكردنی ئەرێنی و نەرێنیەكان

لەوانەیە ئەو ئەنجامەنەى لێى دەردەکەون و نزیك چونكە  لەسەر مەودای دوور

لەسەر  یەکەكاریگەرجاریش هەندێك , کاریگەرى لەسەر هەموو ژیانى مرۆڤ بکات

 .مەحاڵە راست بکرێتەوەدەمێنێت و  ژیان

  بە بیرى بەشداربوان دەهێنینەوە کە پێویستە کارامەیى بیرکردنەوەى داهێنەرانە بەکار

هەروەها لەکاتى شیکردنەوەى ئەرێنى و نەرێنیەکانى , بهێنن لەکاتى دانانى ئەگەرەکاندا

 .هەر ئەگەرێکدا پێویستە بیرکردنەوەى رەخنەگر بەکار بهێنن

 تێكەاڵوی كاریان پێبكەین بۆ  و كچ بوو هەوڵدەدەین بە پەكە تێكەالوی كوڕۆئەگەر گر

 .ئەوەی گۆشەنیگای جیاوازتر هەبێت

  كاری ماڵەوە بەوەی هەركەسێكیان دەكرێ ڕاهێنانیك لە كۆتایی چاالكیەكە بدەین بۆ

ئارەزووی خۆی و هەنگاوەكان بۆ جێبەجێكردنی  بڕیارێك دەستنیشان بكات بە

 .ئەنجامبدات
 



ناونیشانی 

 چاالكی
 كراودوکیومێنتباوەڕپێكراو و 

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 : ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن

  وەكانی كۆكردنەوەی زانیاریسەرچاو  رێگاژماردنى. 

 سەرچاوەکان بۆ دڵنیابوون لە جۆر و تازەیى  دەستنیشانكردنی تایبەتمەندێتی

  .زانیاریەکان

 ڕاستگۆیی زانیاریەكان یشانكردنی چۆنیەتی دڵنیابوون لەنستەد. 

 خولەك 65 ماوەی چاالكی 

كەرەستەی 

 پێویست

 كۆگای بازرگانی، وتار، راپۆرتی  زانستی،پەرتووكی : سەچاوەی جیاواز بۆ زانیاری

 و و باڵوكراوە لەسەرچاوەی باوەڕ پێكراو هەندێك وەزارەت، نامیلكە

 .هتد..وباوەڕپێنەكرا

 2 كۆمپیوتەر و ئینتەرنێت. 

 مبۆرد و كاغەز و قەڵە. 

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

پێش پێیان دەڵێین کە هەروەها  ,بیری بەشداربووان دێنینەوە هەنگاوەكانی بڕیاردان بە .1

كۆكردنەوەی زانیاری دەكات سەبارەت  دەستنیشانكردنی بژارەكان پێویست بە

ئەو پسپۆڕیەی  :نموونە بۆ. بەبارودۆخەكە یان ئەو گرفتەی كاری لەسەر دەكەین

ماوەی خۆێندنەكە، بوارەكانی  دەمانەوێ بیخوێنین دەبێ زانیاریمان هەبێت سەبارەت بە

 (خولەك 5. )هتد ...كۆی نمرەكانی پێویست بۆ وەرگرتن كاركردن پاش دەرچوون،

 (خولەك 5: )دەكەینەوەبۆ بەشداربووان روونچاالكیەكە پێشوەخت بەم شێوەیە  .2

  بڕیاری لەسەر بدەن بابەتێك هەڵبژێرن كە چوار بەشداربوو هەرپێویستە. 

 دەستنیشان دەكەن یارمەتیدەر پاشان سەرچاوەكانی كۆكردنەوەی زانیاری. 

  زانیاریەكان كۆدەكەنەوە ,دابینمان كردووە ڕێگەی ئەو سەرچاوانەی لەپاشان .

هێلێکى و  لەگەڵ دوو كۆمپیوتەردانراون ناو هۆڵەكە  ىلەسەر مێزێكسەرچاوەکان 

 .ئینتەرنێتیش

 وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارانە دەبێت ئەنجامەكانی كارەكانتان بە : 

 ؟چی سەرچاوەیەكی زانیاریتان هەڵبژارد 

 سەرچاوانەتان هەڵبژاردوە؟ئەو  چىبۆ 

 (خولەك 25) .جێبەجێدەكەن ى خۆیانپەكان كارەكانۆگر .3

 ( خولەك 15: )ەننمایش دەك یانكارەكان گرۆپەکان یەک لە دواى یەک  .4

 (خولەك 15: )دەكەینلەسەر ئەم بابەتانە گفتوگۆ   .5

 جۆرەكانی سەرچاوكانی زانیاری. 

 تنى هەر سەرچاوەیەکهەڵبژار کانىپێوەرە. 

  ڕاستگۆییان دەستنیشان دەكەینچۆن. 

پەرتووك و گۆڤاری : چەند رێگایەك بۆ كۆكردنەوەی زانیاری هەیە: پوخت دەكەینەوە .6

و و نوسراو، ئینتەرنێت، گفتوگۆ لەگەڵ پسپۆڕان، هاوەڵ او بیستر زانستی، میدیا بینراو

 گرنگە سەرچاوەكان باوەڕپێكراو بن، نوێ بن یان زۆر .ئەوانى دیکەشو  و كەسوكار



بابەتەكەوە هەبێت،  كۆن نەبن، بۆ ماوەیەكی باش لەبەردەستدا بن، پەیوەندیان بە

 (خولەک ٠. )گۆشەنیگایەكی بابەتی بدات

--  الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ 

 !خۆمان

 گۆشەنیگاكانیان  جەختكردن لەسەر گرنگی پەنابردن بۆ كەسوكار و گۆێگرتن لە

  .ئەوەی ئەوان شارەزاییان هەیەتەنانەت ئەگەر كاریشمان پێنەكردن لەبەر 

 بخوێنینەوە و  یىڕەخنە تێڕوانینێکى بە سەرچاوەکان جەختكردن لەسەر گرنگی ئەوەی

چەند  لەبکەین درووستیان  هەموو شتێك نەكەین و كار لەسەر ڕاستی و باوەڕ بە

 .ە دیکەوەسەرچاوەیەك

 بۆ  ,ەنكە كار بكدەرەوەی هۆڵە لە انئەگەر كات هەبوو دەكرێ بوار بدەینە بەشداربوو

و پاشان بکەن سەردانی كەسانی پسپۆڕ یان بەڕێوبەری پەیمانگا یان ڕێكخراو  :نموونە

 . بێنەوە بۆ نمایشكردنی كارەكانیان و گفتوگۆكردن لەسەریان
 

 

 

ناونیشانی 

 چاالكی
 بڕیاری گونجاو بدەم  هەوڵدەدەم

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 : ئەم ئامانجە جێبەجێ بکەن دەتواننلەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان 

  جێبەجێكردنی هەنگاوەكانی بڕیاردان لە هەڵبژاردنی پیشەی گونجاو یان چارەكردنی

 .گرفتێكی پیشەیی

 (دوو قۆناغ یان دوو دانیشتن بە)خولەك  115 ماوەی چاالكی 

كەرەستەی 

 پێویست

 بۆرد و كاغەز و قەڵەم. 

 الپەڕەكانی كار. 

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

 (خولەك 5: )دەكەینەوەروونەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە چاالكی .1

 ئەم چاالكیە بە دوو قۆناغ دەبێت. 

 پێك كار لەسەر گرفتێك ۆهەر گر ,كار دەكەن داپۆگر 4 ناوقۆناغی یەكەمدا لە لە

 .چارەسەری بۆ بدۆزێتەوەشێوازێكی میتۆدی  بەدەكات و هەوڵ دەدات 

 كارەكانتان نمایش دەكەنقۆناغی دووەمدا  لە.  

 (خولەك 45. )پێك كار لەسەر گرفتێك دەكات و چارەسەری بۆ دادەنێتۆهەرگر .2

مەبەستی  ی گەورە دەنووسێت بەیەکپێك چارەسەرەكانی خۆی لەسەر الپەڕەۆهەر گر .3

 (خولەك 15. )اتدپەكانی دیكە بۆگر پیشانىقۆناغی دووەمدا  ئەوەی لە

بۆچوونیان  بەشداربووان دەكەین سەبارەت بە لە ماوەی قۆناعی دووەمدا پرسیار لە .4

 (.خولەك 5. )چاالكیەكە و چۆنیەتی كاركردنیان لەناو تیملەسەر 

 گفتوگۆیدواى هەر نمایشێک پێك ئەنجامەكانی كارەكەیان نمایش دەكەن و ۆهەر گر .5

 (خولەك 55) .دەكەین چارەسەرى وبڕیارەکانیان لەسەر



پوخت دەکەینەوە و بۆ بڕیاردان  مەنهەجىی ەکاناوهەنگ پەیرەوکردنىتایبەتمەندیەكانی  .6

هەندێ جار بڕیاردان كەسیی دەبێت لەوانەیە بۆ كەسیك گونجاو بێت و  پێیان دەڵێین کە

 (خولەك 5. )وا نەبێتكەسێكی دیكە  بۆ

 دەقەکانى دیراسەتکردنى حاڵەتەکان الپەڕەكانی كار

 

 پی یەكەمۆگر

سەنتەری ڕاهێنان  و چاوپێكەوتن لەگەڵ  ەلوەرشەی ڕاهێنان دەكات  4سەردانی پەكە ۆگر

 گفتوگۆی لەگەڵ دەكات سەبارەت بە. بەرپرسی وەرشەكە دەكات یان مامۆستای پسپۆڕ

 .هتد..دواڕۆژی و پیشەكە، گرفتەكانتایبەتمەندیەکانى 

پەكە كاردەكات لەسەر شیكردنەوەی زانیارییەكان و ۆرۆشنایی وەاڵمەكاندا، گربەر لە

، پاشان بڕیار لەسەر قەناعەتیان بە هەر پیشەیەکریزبەند كردنی پیشەكان بەپێی 

 .گونجاوترین پیشە دەدەن و دەینووسن

 

 پی دووەمۆگر

 یەكێك لە لەبەپێی تۆمارگەی سەالمەتی پیشەیی  راسەی گرفتێك دەكات كەیپی دووەم دۆگر

سەنتەرێكی ڕاهێناندا لەسەر  هەفتە لە 2كرێكار بۆ ماوەی  3: تۆمار كراوە داانکكارگە

ئاگركوژانەوە ڕاهێنانیان بینی، هەرسێكیان بەسەركەوتووی دەرچوون و یەكێكیان یەكەم 

دا روویدا یانكارگەكە خولەكە، ئاگرێك لە پێهاتنى مانگێك پاش كۆتایی. بوو لەسەر خولەكە

یكوژێننەوە، تەنانەت دانەیەكیان دەستی شكا لەكاتی و هەرسێ كرێكار نەیانتوانی ب

 لە ش بوو کەتاقە دانە و جۆری گەورەیە لە ئاگركوژێنەكانی كارگە كە بەكارهێنانی یەك لە

بەڕێوبەری كار بڕیاری سزادانی هەرسێكیان دەدات لەسەر ئەوەی . ئیشی دەكرد داكارگەكە

و سەندیكا  ەسەندیكا شكاتیان كردهەرسێ كرێكار ل. ئەركی خۆیانیان بەجێ نەگەیاندووە

گرفتەكە بابەتەکە بکەن بۆ دەستنیشانکردنى راسەتی یئێوە دەكات د لە لیژنەیەكی دانا و داوا

 دووبارە هەیە بۆ پێویست ێکىچارەسەرچ و هۆكارەكانی و كێ بەرپرسیارە لەروودانی و 

 .دەکەن و چۆنیەتی بەدواداچوونی ئەم چارەسەرانە ەكەوونەوی هەڵبنە

 

 پی سێیەمۆگر

 ناوچە ئاینیە پیرۆزەكاندا كردەوە یەكێك لە وەزارەتەكان سەنتەریكی ڕاهێنانی لە یەكێك لە

دارتاشی، ئاسنگەری، دامەزراوەی )ڕاهێنانی خێرا پێشكەش دەكات لە پیشەكانی  کە

 55شەش مانگەوە كراوەیە و تەنیا  سەنتەرەكە لە(. تەندروستی، میكانیك و وردكرنی ئاسن

دینار دەبەخشێتە  5555نە پێشەوە بۆ ڕاهێنان لەگەڵ ئەوەی سەنتەرەكە ڕۆژانەی كەس هات

هەروەها شارەكە . و كچەوە كوڕ الوی بێكار هەیە بە 75555بەشداربووان و لەو شارەدا 

ئێوە هەڵبژێردراون بۆ ئەوەی ئەندامانی ئەو . ناوچەیەكی زیندووی گەشت و گوزارە

 . راسەت دەكاتیگرفتی سەنتەرەكە د لیژنەیە بن كە

ی گونجاوی بۆ ێکراسەت بكەن و چارەسەریو دەرەنجامی گرفتەكە د لەسەرتانە هۆكار

 .ڕەگەوە چارەسەر بكرێت ئەوەی لە نێن بۆبدا

 

 پی چوارەمۆگر



ناوچەكەیاندا و  ساڵ و نابیستە، چوو بۆ سەنتەری ڕاهێنانی پیشەیی لە 18 ەدەبێت دیار

بخوێنێت لەبەر ئەوەی ئارەزووی كارەكە دەكات و ئارەزووی ئەوە بوو لەبەشی دارتاشیدا 

ى پێ ڕاهێنەرەكە تاقیكردەوە. ەكی باشەە پیشەیوبەشەدا دەخوێنێ و پێی گوتو هاوەڵێكی لەو

، گونجاو نییە بۆ پیشەكەکە ئەم گەنجە لە الیەنى جەستەییەوە ی دەركەوت بۆ دەکات و

بەاڵم . ەری یان ساردكەرەوەئاسنگ ئامۆژگاری كرد بچێتە بەشێكی دیكەی وەك كارەبا یان

 ەلێندەرایەتیبچیە و رازی نەبوو و سوور بوو لەسەر پیشەی دارتاشی، باوكی كارەبا دیار

هاوڕێی لەو  بەنگینىبەاڵم ئەو هەر رازی نەبوو چونكە  ,كارەبا دەكات ئامۆژگاریكرد

 .و دەیەوێ لەگەڵ ئەو بێت چونكە هاوڕێی منداڵیەتی بەشەیە

ى چارەسەرو و دەرەنجامی گرفتەكە دەستنیشان بكات  هۆكارئەوەیە  پەكەۆگر لە ریداواكا

 .پێشكەش بكات گونجاو بۆ دیار

بیرۆكە بۆ 

 ! خۆمان

  وەرشەی ڕاهێنان ئاگادار بكەینەوە سەبارە ت  4گرنگە پێشتر بەرپرسەكانی

 .پی یەكەمۆبن بۆ بینینی گر بەسەردانی بەشداربووان و ئامادە

  شیكردنەوەی گرفتەكان و دەکەین بۆ و دەرەنجام  هۆكارجەخت لەسەر جیاوازی نێوان

 .ال دەبەین, بابەتەكەوە نییە ئەو توخمانەی پەیوەندیان بە

 پەكان هاندەدەین بەوەی چارەسەری جۆراوجۆر پێشكەش بكەنۆگر. 

  كردنی زداهێنەرانە دەكەین لەكاتی پێشنیاجەخت لەسەر گرنگی بیركردنەوەی

 ەڵبژارتنى گونجاوترین چارەسەریداەخنەگر لەکاتى هدا و بیرکردنەوەى رانەکچارەسەر

 ..بەکار دەهێنین (دانى گونجاوبڕیار)
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 ەمچواریەکەی 

 یەکانکۆمەاڵیەتیکارامەییە 
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كانی ژیان و  تیە ڕه بنە  ییە كارامەالوان بۆ ری  رێبە

 بەکارخستن

 

 

 کۆمەاڵیەتییەکان کارامەییە :ەمچواریەکەى 

 

  

 ناوەڕۆکی ئەم ڕێبەرە 

 پێشەکی 

 ناسیندەچەمکی کارامەییەکانی ژیان : یەکەی یەکەم

 کارامەییە سۆزدارییەکان: یەکەی دووەم

 (المهارات االدراكیة)کارامەییەکانی درککردن : یەکەی سێیەم

 یەکانیکارامەییە کۆمەاڵیەت: یەکەی چوارەم

 کەیندە جێبەجێکارامەییەکانی ژیان  یبەرنامەکان: یەکەی پێنجەم

 ێنانی ڕاهێنەران دەربارەی کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان بۆ الوانڕاه پرۆگرامى: پاشکۆ
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 :کییرێتیمی زانکۆی ئەم

 كردن  ئاماده

 .فتاری تەندروستی و ڕه  رده روه پە  ر لە رنا حداد إبراهیم، ماستە -

 :هاوكاران لە ئامادەكردن

 فتاری تەندروستی و ڕه  رده روه پە  ر لە هالە علویە، ماستە. 

 و سیاسەتی تەندروستی کارگێرى  ر لە لیا قرح، ماستە. 

  دکتۆری ددان و شارەزا لە ڕاهێنان و پەرەپێدانی الوان ،زۆدانی. 

 :کارامەییەکانی بەکارخستن 

شارەزا لە ڕێکخراوی  –کارکردن لە الیەن غسان الصفار  جیهانىیە پەیوەستەکان بە یهەموو چاالک -

وەها بەشداری کردووە لە چاوخشاندنەوە بە تەواوی ئەم هەر کاری نێودەوڵەتی ئامادەکراوە،

 .ڕێبەرە

 :داچوونەوەێپ

فەرمانگەی پشتیوانی تەندروستی و تەندروستی  –ماستەر لە تەندروستی گشتی میادە کنج، -

 .ریکی لە بەیروتێزانکۆی ئەم -کۆلیژی زانستە تەندروستیەکان –کۆمەڵگایی 

 :UNFPAداچوونەوە لە الیەن ێپ

سهی نمر، ماستەر لە توێژینەوە نێو دەوڵەتیەکان و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی  -

UNFPA  لە بەغدا. 

 UNFPAنور الرشید، ماستەر لە پەرەپێدانی نێو دەوڵەتی و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی  -

 .انملە عەم

بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە  حسین هەناری، ماستەر لە کۆمەڵناسی و سیاسەتە کۆمەاڵیەتیەکان، -

 .لە هەولێر  UNFPAئۆفیسی 

 .شارەزای نیشتمانی لە بواری کار و ڕاهێنانی پیشەیی زاهد حسن، ماستەر لە ئەندازیاری، -
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 :ییەکانکۆمەاڵیەتکارامەییە ەی توخپ (:٠١)خشتەی ژمارە 

 کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان

 ناوەڕۆك ناونیشانی چاالكی 
 ماوە پێشنیازکراوچاالکى 

 

 

 

 

 

 

 

: بابەتی یەکەم

 پەیوەندیکردنى کارا

  :ناونیشانى سەرەکى

  مەبەستمان لە پەیوەندیکردنى نێوان کەساندا

 چییە؟

  توخمەکانى پەیوەندیکرنى نێوان کەساندا

 چیین؟

 پەیوەندیکردنى زارەکى چییە؟ 

  تایبەتمەندیەکانى پەیوەندیکردنى زارەکى

 کارا چیین؟

 نازارەکى ژییە؟ پەیوەندیکردنى 

  تایبەتمەندیەکانى پەیوەندیکردنى نازارەکى

 کارا چیین؟

  توخمەکانى پەیوەندیکردنى نازارەکى کارا

 چیین؟

  کاریگەرى دەنگ لەسەر پرۆسەى

 پەیوەندیکردن چییە؟

 مەبەستمان لە گوێگرتن چییە؟ 

  قۆناغەکانى پرۆسەى گوێگرتن چیین و

 چۆن مومارەسەى گوێگرتن دەکەین؟

 ؟ داڕشتنەوە دەکرێ؟رە چۆن دووبا 

 و  کردنەچۆن پرسیار بۆ شرۆڤ

 روونکردنەوە دەکەین؟

 

 

 

نموونەى بەکارهاتوو لەسەر ئەم بابەتانەى 

 :خوارەوەیە

 توندوتیژى. 

 پەیوەندى لەنێوان گەورەکان و الواندا. 

 کەمئەندامێتى. 

 کەرتى کار. 

بە کارایى پەیوەندیکردن 

 دەکەین

 خولەک ٥٦

بە وشە پەیوەندیکردن 

 دەکەین

 خولەک ٦١

وڵە و ئاماژە و وبە ج

نیگا پەیوەندیکردن 

 ٠-دەکەین

 خولەک ٠١

وڵە و ئاماژە و وبە ج

نیگا پەیوەندیکردن 

 ٢-دەکەین

 خولەک ٥٦

 خولەک  ٠١ پەیامى ئاشکرا

کاریگەرى گەڕاوە    

 (فید باک)

 خولەک ٠٦

 خولەک ٦١ گوێگرتنى کارا

پرسیارى کراوە یان 

 داخراو

 خولەک ٠٦

 خولەک ٥١ دەڵێمەوەتۆ لەدواى 

هەستە نەرێنیەکانم بە 

 ئەرێنى دەردەبڕم

 خولەک ٥١

پەیوەندیکردن لەگەڵ 

 کڕیارى تووڕە

 خولەک ٠١

چاوپێکەوتنێک لە 

 بنکەى بەکارخستن

 خولەک ٥١

دەتوانم کار و 

پەیوەندیکردن لەگەڵ 

 کەمئەندامان بکەم

 خولەک ٠٠١

ئامانج و رۆژنامە بە 

 تەرکیزەوە دەخوێنم

 خولەک ٦٦
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 کۆى گشتى 

 خولەک ٥٨٦

 تیۆرى ٦٦

 خولەک ٨٠١

 

 

 

 

 

 :بابەتى دووەم

 هاوسۆزى

 :ناونیشانى سەرەکى

  مەبەستمان لە هاوسۆزى چییە؟ 

  جیاوازى لەنێوان هاوسۆزى و سۆزداریدا

 چییە؟

 چۆن کارامەیى هاوسۆزى دەسازێنین؟ 

 چۆن دەکرێ هاوسۆزى نیشان بدەین؟ 

 

 

 

 

 

نموونەى بەکارهاتوو لەسەر ئەم بابەتانەى 

 :خوارەوەیە

 توندوتیژى. 

 وەرزش. 

 پەیوەندى لەگەڵ هاوتەمەن و ئەوانى دیکە. 

 جوداکارى لەسەر بنەڕەتى جێندەر . 

 ژینگە. 

 ماددەى هۆشبەر . 

 کەمئەندامێتى. 

 کەرتى کار 

هاوسۆزى یان 

 سۆزدارى 

 خولەک ٠٦

 خولەک ٠٦ بۆچى هاوسۆزى دەکەم؟ 

شوێنى بخەرە خۆت 

هەرچەندە ! ئەو

 جیاوازیشە

 خولەک ٦٦

بۆ  زۆر ئارەزووى

 قسەکردن 

 خولەک ٥٦

 خولەک ٥١ ریکالمێکى تەلەڤزیۆن

 خولەک ٥١ ئێمە لەگەڵتاین

 کۆى گشتى 

 خولەک ٥٠١

 تیۆرى ٠١

 خولەک ٥٨١

 

 

 :بابەتى سێیەم

رەفتارى 

یەکالکەرەوە و 

رەتکردنەوەى 

 ئەرێنى

 : ناونیشانى سەرەکى

 مەبەستمان لە فشارى هاوەاڵن چییە؟ 

  ئارا فشارى هاوەاڵن هەردەم نەرێنیە؟ 

  بۆچى الوان دەکەونە ژێر کاریگەرى

 فشارى هاوەاڵن یان فشارى گەوران؟ 

  جۆرەکانى ئەو ڕەفتارانە چیین کە

بڕین لە خۆمان ردەتوانین بە هۆیانەوە دە

 بکەین؟

  چۆن ڕەفتارى یەکالکەرەوە بکەین؟ 

 چۆن بە یەکالکەرەوەیى رەت بکەینەوە؟ 

  هەندێک شێوازى شیاندنى الوان بۆ

 خولەک ٥١ کامە رەفتار؟ 

 خولەک ٠٦ (٠)چۆن یەکالکەر بم؟ 

 خولەک ٨١ (٢)چۆن یەکالکەر بم؟ 

! رەتدەکەم ....!رەتدەکەم

بە یەکالکەرەوەیى 

 (٠! )رەتدەکەم

 خولەک ٠١

! رەتدەکەم!.... رەتدەکەم

بە یەکالکەرەوەیى 

 (٢! )رەتدەکەم

 خولەک ٨٦
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راهێنانکردن لەسەر ئەنجامدانى 

رەفتارى یەکالکەرەوە و رەتکردنەوەى 

 .یەکالکەرەوە

نموونەى بەکارهاتوو لەسەر ئەم بابەتانەى 

 :خوارەوەیە

 ماددەى هۆشبەر. 

 جگەرەکێشان. 

 ندى لەگەڵ براکانداپەیوە. 

 پەیوەندى لەگەڵ هاوتەمەناندا. 

 ئێیدز و نەخۆشیەکانى سێکسى . 

 تەمەنانتوندوتیژى لە دژى هاو. 

 کەرتى کار. 

 کۆى گشتى 

 خولەک ٥٥١

 تیۆرى ٠١

 خولەک ٠١١

 

 

 

 

 : بابەتى چوارەم

بەرێوەبردنى 

ناکۆکى و 

 مفاوەزەکردن

 

 : ناونیشانى سەرەکى

  مەبەستمان لە ناکۆکى چییە؟ 

  هۆکارەکانى ناکۆکى چیین؟ 

  جۆرەکانى ناکۆکى چیین کە تووشى الوان

 دەبن؟ 

 کارلێککردنەکانى / نیشانە و دینامیکیەکانى

 .ناکۆکیەکان چیین

 قۆناغەکانى روودانى ناکۆکى چیین؟ 

 ناکۆکیەکان چۆن بەرێوەدەبرێن؟ 

  رێگاکانى بەرێوەبردنى ناکۆکى و

 فاوەزەکردن چیین؟ ئەنجامەکانى م

  کێن ئەو کەسانەى کە لە کاتى بەرێوەبردنى

 ناکۆکیەکاندا رووبەروو دەبینەوە؟

 

 

 

 

نموونەى بەکارهاتوو لەسەر ئەم بابەتانەى 

 :خوارەوەیە

 پەیوەندى لەگەڵ کەسانى دیکە. 

 کەرتى کار. 

 -ناکۆکى ئەرێنى

 !نەرێنى

 خولەک ٠١

 خولەک ٥١ !جۆر و هۆکار: ناکۆکى

 خولەک ٥٦ !ناکۆکیى هاوڕێیان

چۆن مامەڵە لەگەڵ 

 ناکۆکیەکان بکەم؟

 خولەک ٦٦

مامەڵە لەگەڵ 

 ناکۆکیەکان دەکەم 

 خولەک ٥١

 خولەک ٠١ قۆناغ ... قۆناغ

 خولەک ٥١ مفاوەزاتێکى دیپلوماسیى

ئەڵتەرناتیڤى .. ناکۆکى

 (٠)هەیە 

 خولەک ٦١

ئەڵتەرناتیڤى .. ناکۆکى

 (٢)هەیە 

 خولەک ٦٦

 خولەک ٥٦ ! مفاوەزە دەکەین

 کۆى گشتى 

 خولەک ٦٥١

 تیۆرى ٦١

 خولەک ٥٢١
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 : بابەتى پێنجەم

وەدەستهێنانى 

 پشتگیرى

 : ناونیشانى سەرەکى

  پێناسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى چییە؟ 

  ئەو فاکتەرانە چیین کە دەبنە هۆى

سەرکەوتنى پرۆسەى وەدەستهێنانى 

 پشتگیرى؟

  فاکتەرانە چیین کە دەبنە هۆى ئەو

سەرنەکەوتنى پرۆسەى وەدەستهێنانى 

 پشتگیرى؟

  لە چ کاتێکدا وەدەستهێنانى پشتگیرى

 بەکارى دەهێنین؟

 لە پرۆسەى وەدەستهێنانى  کێ ئامانجمانە

 پشتگیرى؟

  کێ دەتوانێت پرۆسەى وەدەستهێنانى

 پشتگیرى ئەنجام بدات؟ 

  پرۆسەى بۆچى دەبێ الوان بەشدارى

 ن؟هێنانى پشتگیرى بکەوەدەست

 انى پرسێک ئەو ڕؤڵە چییە کە الیەنگر

 ؟دەتوانن بیگێرن

  هەنگاوەکانى پرۆسەى وەدەستهێنانى

 پشتگیرى چیین؟

نموونەى بەکارهاتوو لەسەر ئەم بابەتانەى 

 : خوارەوەیە

 توندوتیژى . 

 بەشداریکردن . 

 تەندروستى منداڵبوون . 

 ئێیدز . 

 کەرتى کار .  

, بانگەشەکردن, پاڵپشتى

 وەدەستهێنانى پشتگیرى

 خولەک ٠٦

ئاستەکانى وەدەستهێنانى 

 پشتگیرى

 خولەک ٥٦

ڕؤڵەکانى وەدەستهێنانى 

 پشتگیرى 

 خولەک ٠١

بۆچى پاڵپشتى ئەم بابەتە 

 و یەکێکى دیکە نا؟

 خولەک ٥٦

 خولەک ٨٦ پەیامەکانى پشتگیرى 

ستراتیژیەکان و 

  ەکانکەناڵ

 خولەک ٥١

پالن بۆ پاڵپشتیەکى 

 کاریگەر دادەنێین

 خولەک ٠١٦

.. کارێکمان دەوێت

 هاوکاریمان بکەن

 خولەک ٥١

 کۆى گشتى 

 خولەک ٦١٦

 تیۆرى ٠٦

 خولەک ٦٦١

 

 

 

 

 

 : بابەتى شەشەم

کارکردن وەکو 

 : ناونیشانى سەرەکى

  پێناسەى تیم چییە؟ 

 چییە؟ ى کارکردن وەکو تیمگرنگی 

  قۆناغەکانى گەشەسەندنى تیم چیین؟ 

  توخمەکانى سەرکەوتنى تیم چیین؟ 

  ئەو ڕؤاڵنە چیین کە ئەندامانى تیمێک

 دەیگێرن؟ 

  تایبەتمەندیەکانى کەسیى کارا لەناو تیمدا

 چیین؟

 ئەگەر سەرکردە باین؟ 

  چۆن رێزمان بۆ کار و داهێنانەکانى

 خولەک ٠٦ تیم 

دووان یان سییان لە 

 یەکێک باشترن

 خولەک ٨٦

 خولەک ٥١ هەنگاو بە هەنگاو 

پێکەوە ئامێرەکە 

 دادەمەزرێنین

 خولەک ٦٦

 خولەک ٥١ ( ٠)من سەرکردەم 

 خولەک ٥١ (٢)من سەرکردەم 
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کەسانى دیکە و شێوازە جیاوازەکانى  تیمێک

 دەردەبڕین؟ 

ونەى بەکارهاتوو لەسەر ئەم بابەتانەى نمو

 : خوارەوەیە

 تەندروستى منداڵبوون . 

 ئێیدز . 

 ماددە هۆشبەرەکان . 

 توندوتیژى خێزانى . 

 کەرتى کار . 

 کۆى گشتى 

 خولەک ٥٦٦

 تیۆرى ٠٦

 خولەک ٠١١

 کاتژمێر ٠٠= خولەک  ٠٩١٣: یەکانکۆمەاڵیەتیکاتى تەواو بۆ چاالکیەکانى گرۆپى کارامەییە 

 

 

 

 ی كارایکردنپەیوەند :بابەتی یەکەم

, گوێ لەو قسانە مەگرە کە دەیڵێت, بۆیە ئەگەر ویستت بیناسى, دەدات بەاڵم ئەوەیە کە پیشانت ناداتراستیى مرۆڤ ئەوە نییە کە پیشانت 

 جبران خلیل جبران" گوێ لەوانەى کە نایڵێت بگرە

 

 

 یتەڕەبن یاریزان -كارا ییکردنندەوپەیکارامەیى 

 

 ؟چیە داكانەسەوان كێن لە پەیوەندیکردنىستمان ەبەم

 .ەكانەستەو ه ەڕروباویب ەیوەنگۆڕین و ڕیربەد یرە، هونیکردنندەوپەی

ر ۆراوجۆج یوازێش ەان بەیوەوكردناڵو ب ەوەكردنیو ش یاریزان یاردنژبەڵه ,یەکى ئالوگۆڕەەسۆرپ یندەوپەی

ەوۆخەتێرەگد
1

 . 

یان ساکار  یكەەیوێش ەب دروست دەبێت کەتر پان یس ەك وان دووێن ەل یەیەندەوپەیو ەكان ئەسەوان كێن یکردنیندەوپەی

 .پێکەوە بەستراو بن قوڵ

                                                           
1SOURCE: Patti Harrington, Ed. D. State Superintendent of Public Instruction – “Life Skills K-12”  
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زان ێخ یندامانەئ ەگەڵل ى قسەکردنەوەنگۆڕیل، پۆ یانیقوتاب یدواندن :ەووەڕووبڕكان ەسەوان كێن ییندەوپەیر جار ۆز

 ڕێگەی ەل یندەوپەیدا، یزانست یوتنەشكپێ ەگەڵم لەاڵب. كار ەت بەبارەهاوكاراندا س ەگەڵل یكارێژنانخواردندا، راو یكاتەل

 . دهت...ۆك ەتاك و ب ەب( گنیاتچ) ینۆكتریلەئ گۆیفتوگان ی( ەیڵمیئ) ینۆكتریلەئ ەینام ڕێگەی ەت لێكرەش دیتێرنەنتیئ

یکردن و ندەوپەیلە پرۆسەى  یشدارەمان كاتدا بەه ەكان لەسەت كێكرەد ینیشبپێوودا ەڕووبڕ یکردنیندەوپەی ەل

اشان پ ببن یساكانێر یربوونێفپێویستە سەرەتا ن، ەبك ەكەردنکكێلكار ینیبێتوانن تەدا دگنیاتچ ەم لەاڵن، بەبك کارلێککردن

 ەر لۆز ۆیەب .تێب ەن ەیینووكەه لەوانەیە ,یدایئاسا ینۆكتریلەئ ەینام ڕێگەی ەل یکردنندەوپەی کەچى. ان نای ەوەنەدەد مەاڵو

ل یان موبایت ێرنەنتیئ یكانەییەنووكەه ەنام ەیەوانەل بەاڵم .داتەستدەد ەل ەیینووكەه یکردنیندەوپەی (عەفەویەتى) ەییساد

 .ەوەتێر  گێب ەییەو سادەك لڕێب( گنیاتچ)

 : ەنموون ۆرن، بۆراوجۆكاندا جەوان تاكێنەكردن لپەیوەندی یكانەئامانج

 یكیەستیوپێ یکردنندەوپەی یسازدان .ىرەسەن لیوام بەردەن و بەیر ساز بكۆوجارۆج یندەوپەی ەیوەئ بۆ .1

 یو تواناە وەخاتەدوورمان د ییاینەت ەل ەونكچ ,ەوەنەیبك پڕین ەیدەدڵوەو ههەردەم لێیدەگەرێین  ۆییەمر

کە بە ك ێرەفاكت ەت بێبەش دیمە، ئوەرگرین انژی ەل چێژوامان لێدەکات کە و  ێداتەكردنمان دیشەهاوب

  .ئەرێنیەکى زیاتر مامەڵە لەگەڵ خۆمان بکەین

 ەیوەئ ۆب .نیبەجێبێڵك ێسەان كیك ێر شتەسەت لەبیتا یریگەن و كارەیبكێجەبێت جەبیتا پاڵنەرى یەوەئ بۆ .2

ك ێان جلیك ێرێئام ینڕیان كیبە شێوازێکى تەندروست ن، ەیبك یراز كەسێكن ەیدڵدەوەه ت،ێبەمان هیریگەكار

ان ی، دیاریکراو یێکیپرنسپ پابەندبوون بەان یك، ێدۆتیم یوكردنپەیڕەان ی، كێرفتگ یركردنەسەارچان ی

 .نیرگرەك وێكار ەیوەئ ۆب ەمانەه ەیانەییو كارامەبوون بیراز

 ەکەمانرزشەوباسى ن، یکەەكانمان دیەرزشەو و یتەاڵیەمۆك یەاالكچباسى ك ێ، كاتخۆمان دڵخۆش بکەین ۆب .3

یان هەر شتێکى دیکەى دڵخۆشکەر  ەوەنەگێڕید ەان نوكتیك ۆرچی، دەکەین تێوەشمان دۆخ ەیمیو تەان ئی

ئەم چاالکیانە یارمەتیمان دەدات کە ماندووبوونى کار و ئەرکەکانى ژیان لە کؤڵمان بکەینەوە و . دەکەین

 .ەوەتێبەم دەردا كەسەمان لژیرگ

ت، ێب ستداەد ەل یكێزین ئازێیدوەك دێشكۆخ ۆك بێن، كاتەیشان بدیمان نۆخ ییزۆو هاوس یهاوكار ەیوەئ ۆب .4

 .تاد..كێرفتگ ەبارت بەك سڕێیەهاو ەنەیبدك ێوونۆچان بین، ەیك بكێهاوكار یارۆژگان ئامی

بابەتی لەسەر هەندێ  گۆفتوگن یبناسدەرەوەى ماددى و کۆمەاڵیەتى دەوروبەرى خۆمان  یهانیج ىەوەئ ۆب .5

مان ۆخ .دەکەین یان هەمواریان دەکەینكانمان ەڕەرباویو ب هاەست و بێوەڵهبیناى  بەمەش, نەیكەد دیاریکراو

ها ەروەت، هێبەكانمان ال دروست دەفتارڕەو  ریست و بەه ەت بەبارەس مانەاوگەڕر یگەن و كاریناسەد

 .نیزانەش دەكید یسانەك یوونۆچب

 ڕێگەی ەل. انینریەکاو داواكا وایون و هەست و خێوەڵست و هەوون و هۆچب ینڕیبەد ۆبپەیوەندیکردن دەکەن الوان 

پرۆسەى پەیوەندیکردن  انیكانیەرەشخپێستەو د یکردنشدارەو ب ایگستان و نەشتن و راویدان یوازێشان و شێكەنێو و ەوش

 .ئەنجام دەدەن
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ت، ێنێووخەڕكان دەوەوان نێن ینێلە، كەوەكاتەك دیاكان نزیگنەشگۆان ێیرتن لێگوگالوان و  ەگەڵكارا ل یکردنیندەوپەی

 یشداربووەب ەبن بەت و دێنێسەدەرپەدار یندەوپەی یسانەك یكانەییەت، كارامێنێهەردەبەو داهاتوودا و ستاێئ ەالن لگە یسامان

الواندا  گەڵ ەكارا ل یرتنێگوگو کردن یندەوپەیگرنگیى  ەوەرێل. شتمانین ینایندن و بەسەرپە ەیسۆرپ ەل ەنیقەاستڕ

و  بوونیتاڵ، هاویندروستە، كار، تەوەوانەنان، حێاهڕركردن، ێف: دەردەکەوێت و بوارە هەمەجۆرەکانى ژیانیان دەگرێتە خۆى

الوان  .داەڵگەمۆكخێزان و و  كار یبوار ەوتوو لەركەس یداەئ یوتنەسكەد ۆب ەكێركەئ ەییانژی یەەیم كارامەئ.  بوارى دیکەش

 .فێرى ئەم کارامەییە ببنوامبوون ەردەردن و بکاكچو کردن ەسەو مومار ینیبێت ڕێگەی ەل دەتوانن

 

 ن؟چیكاندا ەسەوان كێنەل یکردنندەوپەی یكانەتوخم

 یرتنگرەناردن و و ەونكچ ,ێڵیهەاستڕ ىەسۆرپ بەك ەن نینێوەچد ەبازن ەكان بەسەوان كێن یکردنیندەوپەی ەیسۆرپ

 .یەادایت یەکانىاریزان یهاوكات

 

 : بازنەى پەیوەندیکردن پیشان دەدات(: ٥)هێلکارى ژمارە 

 

   

 

 نێرەر و وەرگر. ٠

 ەل ەکردنكێكارل ەكەسۆرپ. رگرەر و وەرێت نێوترەان دپێیدات ەتر روودپان یس ەوان دوو كێنەل یکردنندەوپەی ەیسۆرپ. أ

 .2ەوەنەگۆڕد ۆڵر ەکەیانرگرەو و یاریزان یرەرێن لە کریارەکەدا .اندایوانێن

ام پەی یشۆخ ۆب ەیوەل گەت جێرێنەیام دپەی ەت و بێنەداد ۆب یماێان هی ەوەتەڕێژێداد ۆیخ ەیكۆریان بیكێسەركەه. ب

 .داتەد یماكانێه ەیوەان كردنیشتن ێگەیت ڵیوەت و هێرەگردەو

                                                           
2http://www.who.int/bulletin/volumes/87/4/08-056713/en/index.html 

 نيَرةر

 

 وةرطر
 نيَرةر

 ثةيام و كةنالَ

 كاريطةري

 وةرطر

  (تغذية الراجعة ) كاريطةريي طةرِاوة 

 ئامانج

 ذاوةذاو

 

 ذينطة
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 ەل یکردنندەوپەی :ەنموون ۆب. تێستەوەان دەیوەكان و كردنەامپەی یماكردنێه ەییر كارامەسەل یکردنندەوپەی ەیسۆرپ. ج

 .تێب راگی ەكۆل ەب ەیكگۆێچردوو ەت و هێنووقاو ب یاوچردوو ەان هیكێسەت كێسدا ناكرەك وان دووێن

 گەنژیر و گرەو ەگەڵلکە ن ینێك بسازەیەوێش ەكانمان بەامپەیمان یر توانەگەت ئێبەد تواناى پەیوەندیکردنمان کارا. د

شت پروەد ى(گنەد گەنەد) یاوەژاوژ یارگنەرەبلەکاتى پەیوەندیکردندا ت و ێونجگب دەوروبەرى یو مادد یتەاڵیەمۆك

 . تبکا

 :امپەی .2

 یگەیك كارەیەوێش ەككردن بێكارل ۆبدەکات ر گرەوهاندانى  ەك نهاكانەست و بێوەڵست و هەر و هیو ب یاریزانئەو . أ

 .تێبەوان هەت بەبارەس ىەاوگەڕ

 . ستەبەم ێان بیست ەبەم ەن، بەیكیب( یكەمەڕەه) یوەفەان عین ێیهاكانمان دانەب ۆام بپەیخت ەشوپێن یتوانەد. ب

 . رداەرێن یكێامپەی یمەاڵو ەر لەرێن ۆب ەوەتێرێنەیر دگرەو ەیامپەیو ەل یەتیبر ەاوگەڕ ییریگەكار. ج

 .ەكەامپەیر ەسەكات لەخت دەان جیخات ەكدێت، رەگۆڕێك دێشتلەسەر بنەمای كاریگەریی گەڕاوە ر ەرێن. د

لەسەر ان ی ە دەکاتسەر كەسەلجەخت  ,ینێرەو ن ینێرەئ: ئەم حاڵەتانەى خوارەوە پۆلێن دەکرێت ۆب ەاوگەڕ ییریگەكار. ه

 :ەرەگخنڕەان ی ەرگیشتپ، ەر كراوەسەل یان كاری یەوەفە، عەكەامپەی

 یکردنیندەوپەی یوامەردەب ۆیەب ەڵێباش د یو شت یشۆستخەد ینێرەئ ەیاوگەڕ ییریگەكار: یە ینێرەان نی ینێرەئ* 

 .ەیەوانپێچە ەكیەنێرەت، نێرەگراد ۆیكو خەر وەرێن یكانەامپەی

 ەكەكۆریب ێكرەا دیئا" انی" یر زاناۆز یكێسەك ۆت": ەنموون ۆب: ەكەامپەیر ەسەان لیكات ەد ەكەسەر كەسەخت لەج* 

 ".شتمەگەینێت ەونكچ، ەوەتەیبك ەدووبار

 ,استڕ ەیوەر كاردانەسەل ەڵگەیەب( یكەمەرەه) یوەفەع ەیاوگەڕ ییریگەكار: ەركراوەسەل یان كاری یەوەفەع* 

ك ێكات :ەنموون ۆب ,كێشت ەل ەادارگان ئای ەیەه یكێئامانج یازین ەونكچت، ێبەتكراودا نەدراس ەیاوگەڕ ییریگەكار ەل ەیەوانەل

 .پرسیارى بۆچوونمان لەسەر چۆنیەتى کارکردن دەکاتنكار ەخاو

، هاندان، ەوەدانڵد :ەنموون ۆكات، بەد ڵقبوو یكانەو قس رەرێوان نیشتپ ەیاوگەڕ ییریگەكار: ەرەگخنڕەان ی ەوانیشتپ* 

 ەتێرەگد ینێرەان نی ینێرەئ یاندنگنەسەڵوا هەئ ەییخنڕە ەیاوگەڕ ییریگەكار ەچیك. ەسەو كەئ یكانەر قسەسەختكردن لەج

 ینێرەئ یتشەست بەوام دەردەب". تیت بنووسۆخ یڤیان سیت ڕیبەد ەكەدار چەارپن چۆ یربووێف ۆستا تێئ" :ەنموون ۆ، بەوۆخ

 .نەیكەد

 :ڵناەك .3

 .ەیكەوانپێچەر و گرەو ۆب ەوەرەرێن ەكان لەامپەی ەیوەواستنگ یردپان یا ێگر یان ازڕئام. أ

 .نینێكار بەت بەبیتا یامپەی ۆك بێازڕئام ەتر لپن یتوانەد. ب

 :ەیەكان هڵەناەك ۆك بێنێلپۆند چە. ج

 ەات لچ پیورگ لم، فاكس،یل، فیباۆن، مۆفەلە، تەیڵمی، ئیۆ، راد(یڤیت) نیۆزەڤلەت :كوەن ویێنااز دڕئام ەكان بڵەناەك ێكرەد* 

 .و ئەوانى دیکە ۆوخەاستڕ ییکردنندەوپەیت، ێرنەنتیئ
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و  ەستەج یزمان)ن ینیب -ڵەجوو ڵیناەو ك( ەوش) نیرێستن بنیب -یكەزار ڵیناەك ەكانمان بەامپەین یانتوەها دەروەه* 

ن ەیكەد ەدا، قسۆوخەاستڕ یکردنیندەوپەی ەل :ەنموون ۆب(. اللمس)وتن ەركەن و بۆب یستەردوو هەه یكانڵەناەو ك( جلوبەرگ

ن یرەگردەو ژەن و ئاماینڵێجوەمان دەستەها جەروەه .نینینێهەكار دەرتن بگۆێگ -یكەزار یكانڵەناواتە کەەك ,نیرەگد ێوگو 

و ( بەکار دەهێنین نكردنۆب ڵیناەكکەواتە )ن ەیكەد ەكید یسانەك ینۆت و بێد ێنمان لۆبکە ها ەروەه .(نینیب -ڵەجوو ڵیناەك)

 (.وتنەركەب ڵیناەك)ن ینێردا بگرەو یر شانەسەست بەد ەیەوانەل

 (: گنەد گەنەد)او ەژاوژ .4

ردراو و ێن ەامپەی ەیوەماكردن و كاردانێر هەسەل ییریگەكاریان دەنگە دەنگ او ەژاوژدا، پەیوەندیکردن ەیسۆرپ یكات ەل. أ

 .ەیەكانماندا هەراوگیرەو

 : لە ژاوەژاو ئەمانەى خوارەوەن ستمانەبەم. ب

 گنەد یكیزۆیكان، مەلێئوتومب یرنۆه گینەن، دەكەد ەرز قسەب گینەد ەب ەكید یسانەك ەنموون ۆب: یمادد یاوەژاوژ* 

 .ەاوچ ەل یتاوەه ەیلكیاوچ ەیرەرێو نە، ئپخرا ینۆقەلەت ێڵیبا، هەكار ەیدیلەمو گینەرز، دەب

 .یرەوەریان بی یكەزار یرفتگان ین، ینیستن و بیب یستەردوو هەه یكانەرفتگ: ژیولویزیف یاوەژاوژ* 

 ەتڵەو حا یعیواق ان نای ەڵەه ینیشبپێو  یدیقلەسك و تەت ەیوەركردنیخت، بەشوپێ ەیكۆریب: یروونەد یاوەژاوژ* 

 .هتد..یستیوەشۆو رق و خ ڕەییم و تووەك خەو یكانیەزۆس

 .كارهاتووەب ەیرست ەیكهاتپێو  ەمارژو  ەك وشێندەه ۆب اوازیج ەیوەكدانێل ینجامەرەد یاوەژاوژ* 

 :گەنژی/ رەوروبەد. 5

ان یكانیەریگەكانمان و كارەامپەیر ەسەل یریگەت كارێكرەد تێیدا ییکردنندەوپەی ەینێو شوەئ گەینژیشت و پوروەد. أ

 .دەکات

 :ەیەه یكێندەهڕە  ندچەر ەوروبەد. ب

 ەیبارەقهەروەها . ەوارێئ یر خوانەسەوور، لژس، یفۆ، ئچەباخ ؟ لەتێكرەد لە کوێ پەیوەندیکردن: یمادد یندەهەر* 

 .هتد..شتن،یدان یوازێرما، شگە ەیلپ؟ چەندن كانەسەك ەیمارژ؟ ەكەنێشو

 یندەزبیر ەل ەندچە ەمارژمان ەكەامپەیت؟ ێكرەد یکردنندەوپەی ەیسۆرپدا ڕۆژ یكێكات چ ەل: (نەمەز)كات  یندەهەر* 

 ؟ئایا گاڵتەیەک یان نوکتەیەکمان وتووە لەکاتى گفتوگۆکردنى سەبارەت بە ئایین یان کۆمەڵگەیەک ؟ قسەکانماندا

ك ەیەراد چ ؟ تایکردندا هەیەندەوپەی یكانەنیەالئەو پەیوەندیە چییە کە لەالى  یرۆج: یتەاڵیەمۆك -یروونەد یندەهەر* 

 ؟ەنچۆ یکردنندەوپەی ەیسۆرپ یكانەنیەال یتیرە؟ دابونەنچۆ ەكەخۆبارود یتیەو جدد یترسەم ی؟ بارەزێهەب

الیان ك ێنڕیبرەد ەرۆج چ؟ چیە یندەوپەی یكانەنیەال یكولتوور ەڕیروباویت و بیرەداب و ن: یكولتوور یندەهەر* 

 یراوندگبا ییاوازیج ەندچەت؟ ێباس بكر ێكرەك دێتەباب چی؟ چۆنە انیال لە یکردنندەوپەینان و ێاهڕ یكانەوازێ؟ شڵەقبوو

 .تێبەر دۆست زەبەم ێب یكدانێو ل یوێشپ یرەگەش ئەندەوەفراوان بوو ئ یندەوپەی یشداربووانەب

 ؟چیە یكەزار یکردنیندەوپەی
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ك ێرەنێاهڕك و ێالو :ەنموون ۆب. داکردنیندەوپەی ەیسۆرپ ەل ەیەزمان و وش ینانێكارهەب یكەزار یکردنیندەوپەی

، ەوەشتنڕدا و ینێنوڕێاركردن و یرسپ ەكان بییەاریزان ەیوەنگۆڕی ۆب ننێهەكار دەب ەرستو  ەك زمان و وشێتەباب ەت بەبارەس

 .تێب یرمەان نافی یرمەف ەكگۆفتوگ ەیەش هەوەئ یرەگەئ

 یکردنیندەوپەی ەیسۆرپ ەكان لەامپەی یاندنگەی یكانڵەناەكناو  ەل یكەزار یکردنیندەوپەی ێكرەد, هەروەکو باسمان کرد

 .كاتەد یمارەژه یکردنندەوپەی یكانەرۆج ەك لێرۆج ەب ەكید ەیاوچرەس ێندەت، هێن بكرێلپۆ داكانەسەوان كێن

 

 تایبەتمەندیەکانى پەیوەندیکردنى زارەکى کارا چیین؟

 : ەك گەرنگت ێر بیگەمان كاریكەزار یکردنیندەوپەی ەیوەئ ۆب

 :نینێد كارەب ەك وشێندەه. ٠

 نروون و ئاسان ب و شانكراویستنەد و دروست. 

 نكراو بڵقبوو ەویەتەاڵیەمۆك یووڕ ەل. 

 نینگەیەانیب ەكمانەرگە ەیانیاریو زانەئ ۆت بێب ەوەوونكردنڕ. 

 تەیم بدڕێگەر ەگەئ"، "تیتەارمەیب"، "اسپسو"كو ەت وێب یحریس" 

 تێبەدا نێت ەیشەڕەو ه یتیەسووكا. 

 :نینێهەكار دەب هەندێک رستە. ٢

 تێدا بێت ەیكۆریك بیەکە كورت  ەیرست. 

 ەم كارەئ ۆرم بەنڵاپ"، .."ەیەوەئامانجم ئ"، "ەونكچ...ەم باشپێمن "، ەنموون ۆ، بەکە روون بکاتەوەئامانج 

 هتد.."..ەیەوەزووم ئەمن ئار"، ..."ەیەوەئ

 قسەکانى ر گرەو کە هاوکارى ئەوە دەکات ەمەئ ەونكچشتاندن، گوون و ۆچب یبرلە  دەستنیشانکراو بن

اوم چ ڕۆمەو ئێ نێدو"ن ەڵێید" ڕەیوام تووەردەب ۆت" یبر ەل :ەنموونۆ، بو قبوڵ بکات تێرگرەر وەرێن

 ."پۆلدا لە كردەكانت دەڵەر هاوەسەت بوو هاوارت بێل

 ەك دەرئەنجاماندن بن ەیكۆریك بەمار كراون نۆمان تۆخ ینینیب یماەر بنەسەلتێدا بن کە  ەیانیاستڕو ەئ 

، ەر بەرامبەب( یاستڕ ەیرست) ەوەرەد ەووچ ەكۆڵەه ەم لینی، بەنموون ۆب .بن ەڵەان هی بناست ڕ لەوانەیە

 .(نجراوەڵێه یكەیەرست) ەكردوو ەئاماد یكێوابزانم شت

 نڕیربەدئەمەش یارمەتى ئێمە دەدات بۆ ئەوەى ت، ێبدو یخۆ رەسەلدەست پێ بکرێت یان " من" ەب ەرست 

 .نەیندار بكیان بری نەیبك ەكید یسەك ەل ەیلگ ەیوەئ ێب ەب نەیبك یروونەب مانبوونڕەتوو و یتەحڕەنا لە

 یرت الگان یكانیەرەشخپێستەالوان و د ەت لەخنڕەك ێكرد كات یتیەسووكا ەستم بەه ێنێدو" :ەنموون ۆب

 ".رەوبەڕێب

 .یکردنندەوپەی یوامبوونەردەب ەل یهاندان یستەبەم ەن بەیكەد ەكراو یاریرسپ. ٥

رەزامەندیمان لەسەر هەندێک بابەتى دیاریکراو دەدەین بە بەکارهێنانى وشەى تایبەت لەکاتى پەیوەندیکردنێکدا کە ناکۆکى . ٠

 .لەنێوان قسەکاراندا هەبێت كێرفتگ یرەسەارچ لەسەركرن گۆكفتویان 
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 .قسە دەکەینر ەرێن یزمانهەمان  ەب. ٦

 . پیتەکانى وشە بە ئاشکرایى دەڵێین. ٥

 .دەهێنین, نەیكەد ۆان بەیقس ەیسانەو كەئ ۆونجاو بگو  یعی، واقوكراەستەرجەبرووندەکەینەوە و نموونەى . ٥

 .جێگیر بن رداگرەو یریب ەل ەیوەئ ۆب ەوەنەیكەد ەكان دووباریەكەرەس ەكۆریب. ٨

 ان نا؟ی ەمان روونەكەامپەیر ەگەن ئەیكەر دگرەو ەار لیرسپ. ٠

 ەیوەر ئەسەختكردن لە، جەوەوونكردنڕ: ۆب ئەمەش یارمەتیمان دەدات .نەیكەد یوختپكرد  ەسەمان لگۆفتوگ ەیوەئ. ٠١

 .ەكید یكێتەباب ۆب ەوەواستنگكان و ەوتنەكشپێ ەیوەوونچداپێ، یەداگۆڕێ ەك لێوتنەكێر

 ؟چیە( یر شفهیغ) یكەنازار ییندەوپەی

. تێرەگدەڵردا هگرەو و رەرێوان نێن ەل یكانەامپەی ەكڵێناەك یكەزارپەیوەندیکردنى كو ەو یكەنازار یکردنیندەوپەی

 .تێنرەداد پەیوەندیکردن یكانەرۆجەك لێرۆج ەها بەروەه

كان، ەسەمان و كۆوان خێن یوداەاو و مچموەد ینڕیربەد و ەستەج ەب ىندەوپەیهەروەها , چۆن پەیوەندى بە وشە دەکەین

 یەان واپێیك ێندەه. نیكەنازار ییکردنندەوپەیان یمووەه .یش دەکەینوتنەركەنكردن و بۆب ڕێگەی ەمان و لیكەرەد یوازێش

مان % 09 ێژەیر رەگەكدا ئێتڵەحا ەل. تێنێك دپێ کەسان وانێن یکردنیندەوپەی ێژەیر ەل% 09تاكو % 55 ەستەج یزمان

كان ەوەنۆڵیكێل ینجامەئ ەیەوانەل. ەوەتێنێمەد ۆب ی% 19ا ینەت ەوش و تێرەگردەو% 29 ێژەیر گنەوا دەرت، ئگرەو

وان ێنەل ییکردنندەوپەی ەیسۆرپ ەل یكەنازار یکردنیندەوەی پەیوەئ یرەسەكن لۆكهەموویان  مەاڵب ,تێاواز بیج ەوەیەمبارەل

گەرنگر ۆكاندا زەسەك
3
. 

  چیین؟ یكەنازار یکردنیندەوپەیتایبەتمەندیەکانى 

 :پەیوەندیکردنى نازارەکى    

ن، یڵێاوازدا بیج یاوچموەد ینڕیربەد ەگەڵل ەمان رستەن هیتوانەد :ەنموون ۆت، بێخشەبەد یكەزار یکردنیندەوپەی ەمانا ب. ٠

پێویستە پەیوەندیکردنى نازارەکى . هتد..کردنڕۆڵنتۆو ك ەوە، شكانڕەییم، تووە، خەییوان ئاسوودێن ەت لەگۆڕێد ەیماناك

 ەامپەی ەكان لیەكەنازار ەامپەیر جار ۆز. لەگەڵ پەیوەندیکردنى زارەکى گونجاوبێت بۆ ئەوەى هیچ پەیامى هاودژ نەدەین

لێرەوە گرنگیى پەیوەندیکردنى نازارەکى دەردەکەوێت کە زانیارى راستگۆى زۆر دەربارەى هزر  .ترنگۆاستڕكان یەكەزار

 .و هەست و پێشبینیەکانى نێڕەر دەدات

ان ەیربۆم زەاڵاوازدا، بیج یكێند كولتوورچە ەل هاوشێوەن یكانەتوخم ەك لێندە، هەیەه ەوەكولتوور ەب یندەوپەی. ٢

 ۆب ەوەكەڵگەیەمۆك ەان لەیوەكدانێل ۆیەب ،كانیەكولتوور گەنژی پێی ەب هەیە انیراوکشانیستنەد یرەوپێت و ەبیتا ەیوەكدانێل

 .انیكانیەمانا كولتوور ینیزانەن ۆیهەب یکردنندەوپەی یانچڕب ۆیه ەتێبەك جار دێندەش هیمەت ئەگۆڕێد ەكید یكەیەدان

 

 توخمەکانى پەیوەندیکردنى نازارەکى چیین؟

                                                           
3http://faculty.buffalostate.edu/smithrd/UAE%20Communication/Unit2.pdf 
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 : ەل یەتیبر یكەنازار ییندەوپەی

 یكانڵەشتن، جویستان و دانەراو یوازێاو، شچموەد یكانەنیرربەاوان، دچ پەیوەندیکردن بە :شەل ڵەیجوو یزمان .1

 .هتد..رەسەب ژەش، ئاماەل

 ژق یوازێش ,پڕ ەیستە، جیرزشەو ەیستەشاكمان، جپۆ یركردنەبەل یوازێو ش رۆ، جەنموون ۆب: یكەرەد ەیوێش .2

 .هتد..ژق گینە، ربڕین

 .ێژبەمان و قسۆوان خێن یوداەم .3

 .ەوەوتنەركەب ەڕێگەیل یکردنندەوپەی .4

 

 :ەستەج جووڵەى یزمان .1

 كەڵەستەا بیگن ێكرەد. شداربووەب یك الوانپێورگچاوانى ان یر ەرێن یاوانچ یماشاكردنەواتا ت: اوانچ ییندەوپەی . أ

 ەل یاوازیج ەیوەكدانێاوان لچناو ینیوانێڕت. هتد... بێت ەنەخەردەز ەبیان ، یكینامین، دایردە، ببێت ، ساردبێت

 :ەیەاكاندا هیج ەكولتوور

 ەل ەمێ، ئییەئاسا ێژدردوورو ەیماو ۆب ێژبەقس یاوچناو  یماشاكردنە، تاستەڕناو یتەاڵرهۆخ ەڵگەیمۆك ەل 

اِلم ەب. گۆییەاستڕبوون و ۆخەبەڕدان و باوپێ گیرنگ ۆب ەیەشانیها نەورەه. نەیكەد یندەوپەی ەوەاوانچ ڕێگەی

 .پەت، واتا خراێردرێمەژن دڕیبێاوتچ ەت بێبن ێژدر ەیماو ۆن بژ یاوانچ ەاو لچاو پیر ەگەئ

 رتنگۆێگ یكات ۆب% 09 ەر بەرامبەب ەـ%49كردندا ەقس یكات ەاوان لچ یماشاكردنەئاوادا تڕۆژ ەل . 

 اوان چناو ۆب ۆوخەاستڕ یماشاكردنەت ،تەیبك ێژبەقس گیقور یماشاەكردندا تەقس یكاتەل یەت واەن عادپۆاژ ەل

 .یەزڕێم ەدا و كەحەتكولتوورە ئیسپانیەكاندا  لە هەروەها ،ایندنووسەن و ئچی ەل ییەجوان ن یكێفتارڕە

 اكانیگن یرۆج یماناكان ەك لێندەه: 

 .کەگۆفتگ ینکۆتایى پێهێنا یوزوە، ئاریاستڕ یوتنەگدان، نەنێپێوگرم كردن، ەاوداخستن واتا شچ -

 (.ەلقورتاندنەهێتۆخ) یە ییووەڕادیرتن و زەگزنێواتا ر( ەالبحلق) نڕیبێاوتچ -

 .تروكاندن واتا ترساوچ -

 .رسامبوونەاندن واتا سڕاوسوچ -

 .ینێرەن یستەان هیبوون ەنیسككردن واتا رازەاوتچ -

 :خاتەردەدا دیندەوپەی یكاتەست لەردەب یكانەتەباب ەستمان لێوەڵست و هەه: اوچموەد ینڕیربەد . ب

 ك ێندەم هەاڵت، بەگۆڕێدا دیندەوپەی ەگەڵكردنمان لێكارت ەگەڵل ەوۆیەخ ەاومان لچموەد ینڕیربەر جار دۆز

 ەگەڵلان ەیقس ەیسەو كەئ ەت كێبەار نید ەوپێ یكەیەشانین یچك هەیەوێش ەن بەبك ڕۆڵنتۆك ەمەتوانن ئەس دەك

 .ەوەنەكەد ەچیر لیت بێكات بزانەد

 اوچموەد یكانەنڕیربەد یماناكانەك لێندەه : 

 ستەه ەوەناخەل یان ماناى ئەوەیە کە, دەدات یتەحڕەنا و رم كردنەش یماناكان ەوەاو سووربوونچموەد -

 .اتکەد كردنەڵەه ەب

 .مانڕرسوەس ەوات ەكراویمەد -

 .تێم بەخ ەیوەشاردن ۆب ەشەوانە، لەییەئاسوود ەیشانین ەنەخەردەزر ەب یمەد -
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 .هاتنپێ ەتڵاگان یبوون یازڕوان واتا ناێل یانگێڕرەو ەگەڵل ەنەخەردەز ەب یمەد -

 .یتەتاقێو ب یتەحڕەبوون و ناڕەواتا توو!( ەقووت ڵوگنەز) استەڕناو ەینجپە یاندنژكروو -

  .اركردنیرسپواتا  ەوەرز بووەب ۆیك بریە -

 .مانڕرسوەواتا س ەوەوورز بەب ۆردوو برەه -

 .مەواتا خەیی وانەك ۆیبر -

 .ڕیجاەتڵاگواتا  ەنەخەردەز ەگەڵل ەوەورزبوەب ۆیبر -

 .ییەمان نڵد ەب ەیەك هێان شتین گەیبێك تێن شتەیدەدڵوەواتا ه( العبوس)نبوون ۆم -

 ەوانەت، لەڵێد پێر شتمان ۆشتن زیدان ستان وەو یوازێش: شتنیستان و دانەو یوازێش . ت

 (ەوەخاوبوون)ن یالكسیو ر ەیەه ۆخەمان بەڕن، واتا باوەوەدواو ۆبوون بژكر ێب ەكان بەت، شانیق یستانەو. 

 رماندا روو ەروبەد ەل ەیو شتانەن و ئی، واتا داخراوەوەكانمان داخرەستەو د ێژبەقس ەر بەرامبەستان بەراو

 .ییەن ڵقبوو المان نەدەد

 بوونەنۆخەبەڕواتا ترس و باو یشتینەت ەن لیقچە و ەكەردۆب یرتنگ. 

 ان ین، یماندوو واتا ,یقورس ەشتن بیان دانی (بوەن یندروستەان تی ۆژیلیۆزیف یكێرفنگر ەگەئ) ەماوچە یشتپ

 .نیزارێب ەكگۆفتوگ ەان لی، ییەن ۆخەمان بەڕباو

 واتا  ,نێنەشداربوواندا دادەان بیر ەرێمان و نۆوان خێن ەل ستەربەب ەمێز واتا ئێم یشتەپشتن لیان دانیستان ەو

 .نڕیبیب ێناب ەك كگەڵێستەربەب یان دانانیان ترس ی گۆفتوگ یكردنەزوو نەئار

 ێنەیناد ێیوگتا او .ێنێماندوەد ەیسەو كەئ ەگەڵل 09 ەلپ ەیشگۆ ەشتن بیدان . 

كان، ەكان، شانەنجپەكان، ەستە، دىۆخ ەتێرەگش دەل یكانەرۆراوجۆج ەندامەئ یناڵجو: ژەو ئاما ەستەج ڵەیجوو . ث

 .هتد..كانچەر، قاەس

 و  ەوەكدانێك لەن وینێكار دەكانمان بەستەه ینڕیربەد ۆمان بەستەج ەیوەجوواِلن ىزۆربە ، یتەاڵهڕۆژك ەو

 .هتد( ..شەرمشکێنى)ك ەڵەستەب یراندن و شكاندنۆو ج ڵك خاێندەر هەسەختكردن لەهاندان و ج

 ەڵجوو یماناكان ەك لێندەه : 

 "نامەوێت" واتا ەوەرز كردنەشان ب -

 .زاربوونێب یان تێترس ب ەیەوانەزاندن لگەوێاندن و لژك كرۆنین -

 .ییەن ەكگۆفتوگ یرمان الیواتا ب ژق یكانڵەتا ەكردن بیاری -

ر ەسەر بەرێن ڕۆڵینتۆو ك ییوتووەركەكردندا واتا سەقس یكاتەتمان لیەشا ەینجپە یرۆز ینانێكارهەب -

 .ۆخەتێرەگش دەشەڕەروها هەردا هگرەو

کە  ەیەهئەوەش  یرەگەئ .ژیرگو  یتەحڕەو نا ڕەییندا واتا تووكردەقس یكاتەكردن لچۆر هاتوۆز -

 .رت بكاتپەر گۆێگ ییادارگئا

 .و ماندووبوون یزارێب ئالۆزى وشتندا واتا یدان یكاتەل ەوەناڵجووەفر -

 .دانگینیرگواتا  ەوەشپێ ۆب ەوەمانچە -
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 ییەك ئاساێنێشو ەت، لەگۆڕێد ەكید یكەیەدان ۆب ەوەكەڵگەیەمۆك ەل ەن كیكان بژەو ئاما ەشانین یادارگئا گەرنگ 

 .ەیەه ینێرەن یو مانا یەن ڵقبوو ەكید یكێنێشو ەمان شت لەه ەچی، كەیەه ینێرەئ یو مانا

 :یكەرەد ەیوێش .2

 و  ڵو خش ژایك ماكەو یست و جوانكارپێ گینەر و ژق یو رێکحستنى گنەر ,شەل اڵیو با ەبارەو ق ەوێشاك و شپۆ

ر ەسەن لەڵێر شت دۆز ەتانەم بابەئ. هتد..و ناوكۆو بر وەكێچوگو لووت و وەکش ەل یندامەئ یتاتوو و سماندن

 یتەاڵیەمۆك یخۆكارمان، بارود ین، سروشتەیدەد چی ەب گیرنگمان، ڕۆمەئ و مان، رابوردوویتیەساەمان و كۆخ

 تەنانەت و تێشان بكریستنەزمان دەگەر ەیوەب ەرەدەدیاریست پێ گینەر :ەنموون ۆب. هتد..مانیو ئابوور

 یندروستەت یكێوازێش ەمێبدات ئ ەوەئ ەیكۆریب ەیەوانەمان لەبارەق ەگەڵمان لاڵبا یكپێكوێشمان، رەزنامەگەر

 .ەیەانمان هژی

 یەاەڵگمۆو كەئ یت و كولتووریرەداب و ن یاوەچر گەرنگ ۆیەب :تێبەر دیگەكار یكەرەد ەیوێشەب پەیوەندیکردن 

چونکە ئەمە وا دەکات لەالیەن خەڵک , تێونجگدا بەنێو شوەئ ەگەڵن لیشپۆك بێجل واتا ,نەیكەد ێل یكار ەن كەیبك

 . دیکە قبولکراو بین و بەم پێیە پەیامەکانیشمان قبولکراو دەبن

 یجل :ەنموون ۆب. تێونجگمان بیاالكچكارو  یخۆبارود ەگەڵل ەیوەئ ۆن بەگۆڕیمان دیكەرەد ەیوێش ەمێ، ئەواتەك 

 ینینیب ۆن بۆیرەك دێن كاتیشەپۆد ەساد یرزشەو یكار و جل یوتنەكپێاوچ ۆن بۆیرەك دێن كاتیشەپۆد یرمەف

 . یەکەانیلە ان یك ەیەخانەقاو ەان لێیهاور

 و  ۆڵانتپك ەن ویشپۆب ەساد یكێو جل یرمەف یشاكپۆ ەل ەوەنیوەدوور بك گەرنگن، ەیكەالواندا كار د ەگەڵك لێكات

نجامدا ەئ ەن و لەمان بكەیینزم بوون و ساد ەست بەالوان هك ێكارۆه ەتێبەد ەمەئ. نباخۆیقات و ب یبر ەك لێرتێشیت

 .ەوەبنەم دەكان كیەكەنازار ەستەربەب

 :رگرەو و رەرێوان نێن یوداەم .3

و ەر جار ئۆز. ەوەتێسترەبەان دەیكەکردنیدنەوپەی یرۆج ەگەڵر لگرەر و وەرێوان نێن یوداەم یو دوور یكینز . أ

ئەم دا گۆكفتو ەل ,یەوانداێنەنمان لیتەب یكیەتێن و هاوریناسەید ەوەنۆك ەل ەن كینیبەك دێسەك كێت كاتێنێنام یەوداەم

 :نەیبك پۆلێن ەیەوێم شەوداكان بەم ێكرەد. ەوەنینێمەتر دەو مین یوداەم ەل وت ێبەتر دەورگەمەودایە 

 ەیەوانەل ,بیانى یسانەك ۆب ییەن ڵقبوو یەوداەم مەئ. سم 45تاكو  ەوەوتنەركەب ەل: (یەمیالحم) ڕوگرموگە یوداەم -

ان ی اسپ وەکودەبین دا بیانی یسانەك ەگەڵوادا ل یكیەوداەم ەك لێكات :ەنموون ۆب .ێب یتەحەنار یستەه ەیكەنجامەئ

 .نەیكەدوور د یكێان شتی یوەز یماشاەر تەن و هەیخەاوانمان دوور دچ، ئەسانسێر

دا ەكید یسانەك یوتنەركەب ەل یەیوداەو مەل یەتیبر. م٠.٢سم تاكو  45 ەیكینز ەل: یرمەف ان نای یسەك یوداەم -

 .تێنرەدا دادیكەڵر خەسەمان بڕۆڵنتۆك یوداەن میرزترەم ب 1،2ها ەروەت، هێزێارپمانەد

 ین ئاستیمترەك. تێنێنمان نامینیب یكارەورد ەویەوداەم مە، لم 3.5تاكو  م 1.2 ەل: یرمەان فی یتەیەاڵمۆك یوداەم -

 یایكات ورەست دیوپێ یشین ئاستیرزترەب(. كار یستەبێرگان یك گێنەئاه) یتەاڵیەمۆك یکردنكێكارل ۆب یەوداەم

 .بێتەد رزترەب گینەد ەستمان بیوپێها ەروەه یکردنندەوپەی یوامبوونەردەبەابوون لینڵد ۆن بین بینیب

 .م 3،5 ەتر لپ: یشتگ یوداەم -
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 : هەن مانێژبەمان و قسۆوان خێن یوداەم ییر دوورەسەر لیگەكار ەیكید یرەفاكت . ب

ان یتر ەورگەن ەمەت یسانەك ەڵكەل یندەوپەی یتڵەحا ەو ل ەوەتێبەم دەنان كەمەوان هاوتێنەودا لەم: نەمەت -

 .زۆر دەبێتەوەدا ووكترچب

كتر دوورتر یە ەگەڵاوان لپیها ەروەه. اوانپی ەراورد بەشن بینەان دادیستن ەوەكتر رادیندا نزژ ەگەڵنان لژ: زەگەر -

 .نانژ ەستن لەوەد

ن ەیەكراو یتێسەك ەیوانەراورد بەنن بێاندوەید ەیسانەو كەئ ەگەڵستن لەوەداخراو دوورتر د یسانەك: یتیەساەك -

 .ەیەه

ت و ەئولف یدیکردننەوپەی ەیوانەناسن و ئەكتر دیە ەیسانەو كەوان ئێنەل ەوەتێبەودا كورت دەم: یندەوپەی یرۆج -

 .یەوانداێن ەان لیستیوەشۆو خ یتڕێهاو

 یكەیەماو ۆر بەگەئ ۆیەردا، بگرەمان و وۆوان خێن ەت لێب ینێنه ەكەتەباب ەمان باشپێك جار ێندەه: امپەی یكەڕۆناو -

 .ەوەبنەوداكان كورت دەت مێش بیكورت

ناو  ەتەچێها كولتوور دەروەه. ەیەوداكاندا هەمەت بەبارەكدا سەڵگەیەمۆموو كەه ەل یكولتوور یرەوپێ: كولتوور -

 .باس كران ەوەرەسەل ەیرانەو فاكتەئ

 (:اللمس) ەوەوتنەركەب ەڕێگەیل یندەوپەی. ٤

ناو  ىلەوەتەی كۆرپەڵە ،ى پەیوەندیکردنكانییەتاەرەس ەوازێش ەل ەكێكیە ەوەوتنەركەب ڕێگەی ەل یندەوپەی . أ

دوو شت  ەوەوتنەركەب ڕێگەی ەن لپەیوەندیکرد. نەیكەد یندەوپەی ەوەوتنەركەب ڕێگەی ەل ,ینسكی دایكمان

 .یزێبوون و هەدووبار ەیوتن و رادەركەب یرۆج: ەوەتێرەگد

. نیشان دەدەین زێه و ئازار و یستیوەشۆخ و نرخاندن و یوانیشتپن، ەیدەشان دین یزۆ، هاوسەوەوتنەركەب ەڕێگەیل . ب

 .دیار دەکات كێكار ینجامدانەئ ۆكردنمان بەاستڕو ئا ۆڵنترۆك ەیها رادەروەه

 : دەبێت ریگەكار ەوەكولتوور ەوتن بەركەببە  یکردنیندەوپەی . ت

 ەستەوپەیش ەیمەن، ئیبەستەوتن دەركەب ەشت بپر ۆدا زکردنگۆفتوگ یكات ەماندا، لۆخ ناوەراستى یتەاڵرهۆخ ەڵگەیمۆك ەل -

ها ەروەه( ەورگە -رپیالو،  -رپی الو،-ەورگەالو، -الو)ن ەمەها تەروەه( نژ -اوپین، ژ -نژ) ەوەكەسەكی زەڕەگەب

 .بەستراوە یندەوپەی یرۆج ەها بەروەه( هتد ..رەرمانبەر، فەوبەڕێرد، بێم, نژن ەت، خاوەڵس) یتەاڵیەمۆك یتێندەتمەبیتا

ا ینەو ت ەمەوتن كەركەب ەڕێگەیل یکردنندەوپەی .ەمەوتن كەركەب بە یکردنیندەوپەیا پوروەئ یكا و باكوریمرەئ ەل -

 .نەدەشت دپر ەسەل ەل ازەپان شین ەدەشان دەست لەان دین ەكەو داڵس

 لەسەر پرۆسەى پەیوەندیکردن چییە؟ گنەدکاریگەرى 

 ییراێو خ یەکەرۆ، جییان نزمی ییرزەب ی، ئاستەیكەنۆتبە ، ئاکامدار دەبێت گنەد ەب یکردنندەوپەی ەیسۆرپ

 :كانەوش یوونچرەد
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: ەنموون ۆب. تەگۆڕێان دییریگەو كار ن ماناڵێیب اوازیج ینۆدوو ت ەب ەان رستی ەمان وشەه ێكرەد: گنەد ینۆت. ٩

 مانەكەامپەی یئامانج پێی ەب ڵان دوودیرمان ەف ەان بی ڕەان تووین یڵێیرم بەن یكێنۆت ەب ێكرەد" نمیبتب ەوان یدوا ەكمەرگە"

 :گەرنگبۆیە . لە کاتى پەیوەندیکردندا

 یەکەیریگەو كارى ونجاوگ یشانكردنیستنەو د ەوەنیمان بناسۆخ گینەد ییئاسا ینۆت: ەوەنیبناس ەكگەنەد ینۆت 

 .ەكید یسانەوالوان و ك ەڵهاو ەگەڵل پەیوەندیکردن ەیسۆرپر ەسەل

 اتکەت دەبیتا یسانەخ و شت و كۆست و بارودەهئاماژە بە  ەونكچن، یرژێبەدەڵونجاو هگ ینۆت. 

 ها ەروەه. ەرەزاركێت، بێنێكار بەن بۆمان تەك هێرەرێن ۆرتن بێگوگ ەیوەر ئەبەن لەگۆڕید گنەد ینۆت

 .ەكەتەباب ەت بەبارەس ییەش نڕیوگرم وگەو  رگرەو ەب نەدان گیرنگ ئاماژەیە بۆ

ناو ەلپەیوەندیکردن ا ی، ئاپەیوەندیکردن گەینژی پێی ەبكات ب ەان نزم قسیرز ەب گینەد ەب ەیەوەئ یستەبەم: گنەد یئاست. ٢

 ؟یەداێت یسەر كۆ، زەیەورگەئایا ن، ەیكەمندا دێه یكۆڵێه

 بێت کردنڕۆڵنتنیشانەی تووڕەیی و ئارەزووی كۆ و وەرگر بێزار دەكات لەوانەشە دەنگی بەرزی بێ پاسا. 

 اشان پر گرەو ەاتگب ەكەامپەینادات  ڕێگە ەونكچ پەیوەندیکردن ەیسۆرپ ۆت بێست بەربەب ەیەوانەنزم ل گینەد

 .دا ناكاتەگەڵل یکردنكێكارل

 ەل هەیە رگرەو یوامەردەب یستنیر بەسەل پیخرا یریگەت كارێەچردەد ەوەلووت ەل ەك یژان تی گڕ گینەد: گنەد یرۆج. ٠

 .تێبەدا دگۆفتوگو  ەاوگەڕ یگەییر كارەسەل یریگەش كارەییمە، ئپەیوەندیکردندا ەیسۆرپ

 ەقس ونجاوگ یكییەراێخ ەب گەرنگ. شانكراودایستنەد یكەیەماو ەكان لەوش یوونچرەد ییراێخ: كانەوش یوونچرەد یتمیر. ٤

 .نەبك

 یكانەكۆریوام بەردەتوانم ب كات ناەد ەرا قسێرخۆز", نیستیبەد ەنتانێمۆم كەر جار ئۆر، زگرەو ەت بەبارەس 

 ".كاتەد ەواش قسێر هۆبووم زرزاێب لێى" انی" رمگرەو

 نەیك بكێتیەر باەسەخت لەج ێوەمانەك دێكات ەوەنەیكەد یواشێك، هەڕۆناو ۆب. 

 

 ٩/٤چوارچێوەیێ ژمارە 

 :لەکاتى کارکردن لەگەڵ الوادا

 .ی چاوان رادەگرینکردنپەیوەندی .1

 .دانیشتن بەربەست لەنێوان خۆمان و الوان دانانێین بە پێوە یان بە .2

 .حەوانەوە دادەنیشین یان رادەوەستین ڕاست و بە .3

 حەوانەوە دادەنیشینە ئەگەر كرا لەسەر هەمان ئاست و ب .4

 . و بارودۆخ بڕیار دەدەین ئەگەر دەموچاومان هەست و بیرمان دەربڕێت بەپێی ژینگە .5

 .دەربڕینی دەموچاومان ئاسوودە دیار بێت کە دەدەین نیشان دەكەین و وا دەخەنەزەر .5

قژنان،  خۆمانەوە دووبارەیان دەكەینەوە، وەكو كرووژاندنی نینۆك، دەست لە لە وشیاری ئەو جواڵنەوانە دەبێن كە .0
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 .بۆ ئەوەى خۆمان لەم رەفتارانە بەدوور بگرین ڕاهێنان دەكەین

 .ی زارەكیکردندیبەكار دەبەین بۆ پەیوەن ى یارمەیدەرئاماژە .8

 . ریتمێكی گونجاو دەجووڵێینەوە ان و بەووبینینی هەم بە .0

ەکە تۆنى پێی ناوەڕۆك و بارودۆخی گروپ هەروەها بۆ سەرنج راكێشانی گروپەكە و بە ,بۆ دەربڕینی هەستەكانمان .19

 .دەنگمان دەگۆڕین

 .شبۆ سەرنج راكێشانی تاكەكانی گروپەكە بۆ ئەوەى لەگەڵ شوێنەکە بگونجێت وگمان دەگۆڕین نئاستی دە .11

راهینانی تایبەت یارمەتیمان  بەکە دەكەین  ێکپسپۆڕ كار لەسەر چاككردنەوەی جۆری دەنگ دەكەین و پرسیار لە .12

 .بدات بۆ چاككردنەوەی دەنگ

وە و هێواشی دەكەینە ,انیاری تایبەت بكەینزخێرایی دەرچوونی وشەكان دەگۆڕین، كاتێك ویستمان جەخت لەسەر  .13

 .شى راستەپێچەوانەكە

و ژمارەی بەشداربوواندا بگونجێت، ئەویش دەگۆڕین بۆ  ی لەگەڵ هۆڵەكەیەکەو نزمى ئاستێكدا قسە دەكەین بەرز لە .14

  .هتد... ى دیاریکراوسەرنج راكێشان یان جەختكردن لەسەر بابەتێك

, هەروەها بە پێى پێوەرە کۆمەاڵیەتییەکان, بە پێى جۆرى پەیوەندیکردنى هەنوکەیى و ئەوەى کە خۆمان دەمانەوێت .15

 .پەیوەندیکردنى بە بەرکەوتنەوە بەکار دەهێنین

 

 ؟چییەرتن ێگوگ ەستمان لەبەم

 گوێ ەپڵیر تەب ى ناو هەواگنەد یكانەلەرینەوە ەدات كەدا روو دەو كاتەل یەنێرەن ژییلویۆسف یكەیەسۆرپرتن گۆێگ

و  ەڵهاو گینەد یستیبگۆێن یسیفۆئ ەوا لەئ. دەبێت ئەگەر نزیکى شوێنەکە بینبە شێوەیەکى خۆنەویستى گوێمان لێ ت ێوەكەد

، ەوەسیفۆناو ئ ەتێك دچێك. ەقامەش ەیواەژاوژل و ێئوتومب یكانگەنەد ەمان لێوگن، ەكەد ەسق ەوەرەد ەلکە ن یدەب كانەهاوكار

 چین، یرەگدلێ را ێوگ ىورد و بە كاتەد ەقس. ەیەكردن هەقس یهاندان ەیشانیاوماندا نچموەر دەسەن و لەیكەد یماشاەت

 ەیاوگەڕ ییریگەكار ن وەیكەاندن دگنەسەڵن، هگەیبێت و وشە بنەڕەتیەکان كانیەكەرەس ەكۆرین بەیدەدڵوە، هڵێنا چیو  ەڵێد

 .نیرەگد  یوگ ئەمەش واتاى ئەوەیە کە، ەوەنەیدەد

 كانییەزاەشار بەشدارى لە ئالوگۆرکردنەوەىکە الوان  ىتەبیتا ەب نەیدەد ەكید یسانەك یمەتارین یرەگد گۆێك ێكات

 .شەكید یشت..وگرتن زێشتن و رێگەیدان، تپێگیرنگر ەسەل ەڵگەیەبئەمەش ن یرێنەش دیامپەیكو ەڵن بیرگرناەا وینە، تبکەن

خۆیان  ینیوانێڕو ت یتیەساەك بۆ گەاڵلەکردنى یتپێیەان یستیوپێ، الوان ۆڤمر ۆب یەتەڕەبن ۆییمر یكیەستیوپێرتن ێگوگ

 . بدەن انینرخاندنۆخگەشە بە ان و ژی بۆ

 

 ن؟ەیكدەرتن گۆێگمومارەسەى ن چۆ و نچیرتن ێگوگ پرۆسەى یكانەناغۆق

 :دا تێدەپەرێت کە ئەمانەى خوارەوەنناغۆق لە پێنجرتندا ێگوگ پرۆسەى
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 : قۆناغەکانى پرۆسەى گوێگرتن پیشان دەدات(: ٥)هێلکارى ژمارە 

 

 

 (:یكەو نازار یكەزار یامپەی)ن یرەگردەت وێوترگو نا ێوترەگد ەیوەئ .1

 كانمانەرەركەقس ەن بەیدەدانمان دگیرنگموو ەه. 

 ( كانڵەو جوو ژەن و ئاماڕیربەد) لە وشەکانیش ن و دوورتریرەگد( كانیەنێرەو ن ینێرەئ) ەوش ەل ێوگ

 .نیبەكان دیەنیشبپێو ترس و  یستیوپێست و ەه یستیبێوگ

 کە سەرنجمان پەرتوباڵو دەکاتەوە رەروروبەد گەینژی ەل ەكید یكێباتر ەه ەن لیرگخۆمان بەدوور دە. 

 تێبەد چیممان ەاڵو ەوەنەیر بكیب ەیوەئ ێبەن بیرەگد گۆێ. 

 :ەیوەركردنیست و بەه ەگەڵل ئامانجەکەى, نەگەیدێت ێژبەقس یستەبەو م ەقس .2

 قسەبێژەکە یكانەقس یواوبوونەش تپێن یشتوێگەیت ەن كەیشان بدین ەوەئ ەیوەن لینێهەواز د. 

 نیانزانەیمان دۆخکە  ەیوانەب وەەنیستەبەكان دەتاز ییەاریزان. 

 ەكەامپەی ەنیوانەڕد ەوکەێژەبەقس یایگنەشگۆ ەل. 

 نینیبەن ەكەتەباب ەوەكیەموو الەه ەن تاكو لەیحوكم ناد. 

 ەکەێژبەان قسی ەكەتەباب ەت بەبارەس وەختشتپێ ەیوەركردنیب ەل ەوەنیوەكەدوورد. 

 ترپ یاریو زان ەوەوونكردنڕ ۆن بەیكەار دیرسپ. 

 ەوەنەڵێیمان دۆخ ەیوەشتنڕدا ەت بێلەێد ێژبەقس ەیوەئ. 

 ":مانۆخ ۆب" ەوەەهێنینرمان دیبشێوازێکى واتەدار بە  ەب .3

 وةردةطرين. 1

تيَدةطةين. 2  

بە بیرمان . 3
 دێنینەوە

4  .
 هةلَدةسةنطيَنني

وةالَم . 5
 دةدةين
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 بەاڵم، ەوەتیەر نایمان بۆیك خەك وێر یتیەوتووگ ێژبەقس ەیوە، ئبیر لە قسەکانى قسەبێژەکە دەکەینك ێكات 

 یكێستمیكو سەڵن بیرگناەڵان هۆیكو خەو ێژبەقس یكانەوش. دێتەوە بیرمان نیشتووێگەیمان تۆخ ەیوەئ

 .دیارکراوى دەدەینێ ییەکمانا و نینێزرەمەداد ۆب ێینو

 نەیكەشان دیستنەكان دەشكراوەشكپێ ەوانیشتپ ەكۆریو ب یكەرەس ەكۆریب. 

 یە گرنگەکانكارەورد یخستن ێوگشتپ ێب ەب ەوەنەیكەوخت دپ ییسانا ەب ەكەامپەی. 

 ەوەنەیكەد ەكان دووباریەكەرەس ەمكچەو  ناو . 

 :نینگێنەسەدەڵه ەکەێژبەقس یازیر و نەنڵاپ .4

 ا یئا ؟كاتەباس د ۆمان بەتانەم بابەئ ۆچیب؟ ەكەرگە چی ەکەێژبەن، قسیرسەپمان دۆخ ەكردندا لەقس یكات ەل

 ربكات؟ەد ڵید ەك لێشت ێوەیەان دین، ەیبك یكاریكدا هارێتەبابەان لین ەیبكێل یشۆستخەد ێوەیەد

 الوان  یكانەاریشنپێا ی، ئاەوەنەیكەدیش ەوەرەگخنڕە یاوچ ەب ەیكەكەڕۆناو پێی ەكردندا و بەقس ەیماو ەل

 یالوان ییەکانستیداوپێ یمەاڵو ؟ ئایاتێكرب پێ یكار واقعبینانەن؟ ئایا دەکرێ كانەرامۆگرپ ینگۆڕی ۆب

 .هتد..ەوەداتەت دەبیتا یستیداوپێن ەخاو

 نەگەید ەکەێژبەقس یایگنەشگۆ ەل یتەواوەت ەب ن تاەیكەد ەكەاندنگنەسەڵه یرگرەب . 

 نەیكەت دەك بابێندەه ەت بەبارەس ەوەوونكردنڕ ین و داواەیناك ەکەێژبەقس یتیەن ەومان لگ. 

 ەکەێژبەقس یكانیەیسەك ەوونۆچب /دا دەکەینەوەكدانێو ل یاستڕوان ێن ەل یاوازیج. 

 هەبێت مانێژبەقس یال یان بەرژەوەندیەکى کەسیى ختەشوپێ ییەکەوەركردنیان بیك یەرگینیەر الەه, 

 .دەکات یكانەستێوەڵو ه ازیشنپێر ەسەل یریگەكار دەستنیشان دەکەین چونکە

 :داەكێژەبەقس یكردنەقس ییتاۆك ەكردن و لەقس یكاتەن، لەیدەناغ دۆدوو ق ەممان بەاڵو .5

 ەڕێگەین لیرەگدى لێ راێوگ ەن كەیكەد یاینڵوامبوون و دەردەر بەسەن لەیدەدیهان: داكردنەقس یکات ەل: 

 .ەوەقاندنەر لەس -

 "...تر؟چی" ،"مەگەدێ، تەڵێب" انی "رموە، فەڵێب": یوتنگ -

 .نینێزەبب ەكیەتەاڵیەمۆودا كەم ەیوەئ ێب ەوەشپێ ۆمان بەستەان جیاومان چموەد ەیوەراكردنۆخ -

 .رنگبێل ێیوگ ەیوەئ ۆن بیوانەڕكانشمان دڕێهاو ەن لەیكەد یماشاەت ەماو ەماو -

 .تڕێبیب ەكید یسەن كەیناد ڕێگەن و ڕیناب یكردنەقس -

 .نەیواو ناكەت ۆب یكانەرست -

 ر ەسەل ەیاوگەڕ ییریگەكار ,ئەو کاتەى قسەبێژەکە کۆتایى بە قسەکانى دەهێنێت :قسەکردندا ییتاۆك ەل

 :نڕیبەردەد یتۆگ ەیو ەت بەبارەمان سۆخ یكانەوونۆچست و بەو ه دەدەینێ یكانەقس

 .نەیكەد یوانیشتپو  ییواەنڵد -

 .كانەتەباب ییاستڕر ەسەن لیبەند دەزامەر -
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 .نەیكەد ى لێەوەوونكردنڕ یداوا -

 .نەیكەددا دەحەت -

 .نیبووەش نەكەتەباب ەگەڵر لەگەت ئەنانەت ,نینێنوەفتار دڕە گۆییاستڕ ەب -

 ....."ەیوەر ئەبەل ..یەمواپێمن " كوەن وینێكار دەب" من"دەستەواژەى  -

 ەیكەرفتگ یان هەوڵدەین ەکەێژبەقس هەستەکانى یریگەر كارژێ ەنیوەبك ەیوەل ەوەنیوەكەدوور د -

 . نەیر بكەسەارچ ۆب

 ؟ێكرەد ەوەشتنڕداچۆن دووبارە 

 ەن و لیشتووێگەیت ەیوەن لیا بینڵد ەیوەئ ۆمان بۆخ ەیوش ەب ەێژبەقس یكانەقس یداڕشتنواتا  ەوەشتنڕدادووبارە 

 ەیەوەئ گییرنگ. نیشتووێگەیو ت ەرتووگمانێوگباش  ئاماژە بەوە دەدات کە ەوەشتنڕدادووبارە . ەوەنیوەكببوون دوور ڵیدحاەب

 و توندى ى دەکاتوامبوونەردەبهاندانى  و ئەمەیش قسەبێژەکە ئارام دەکات, خاتەردەد ێژبەقس یامپەی ۆشتنمان بێگەیت

 یژتوندوت ەقس شەیەوێم شەز بوو، بێئامى ژرگ و ڕەان توویرا ێخ ەكەسۆرپر ەگەئ یتەبیتا ەكات بەد ترئاسان یکردنەکەندەوپەی

 .و توندى ناکۆکیەکە کەم دەکاتبات ەد ال و رەخنەگرەکان خشەو ئازارب

 ."تۆگتەد ۆ، تیەت واپێ ۆستت كرد، تەه ۆت"ن ەیكەد ێژبەر قسەسەخت لەماندا جەكەرست ەل .1

 .ەوەنڵێیان بۆیك خەكان وەقس ەوەزیو فار ڵخاەب ەیوەل ەوەنیوەكەدوور د  .2

 .نگۆڕیمانا ب ەیوەئ ێب ەبدەگۆڕین ونجاوترگان ین یەالێب ەیوش ەكان بیەنێرەن ەوش .3

 .نەڵێیوخت دپكورت و  .4

 .ووەڕنەیخەكان دەستەك و هەڕۆناو .5

 مانەمەست ئیتوەا دیئا": ەنموون ۆوتمان، بگ ەیوەئ ییدروست ەابوون لینڵد ۆن بەیكەواو دەك تێایرسپ ەمان بەكەرست .5

 ".؟ەواوەت" ،"؟یڵێیست بیتوەد ەیوەشتووم لێگەیا تیئا" ،"؟ڵێیب پێ

 ن؟ەیكەدو روونکردنەوە  کردنپرسیار بۆ شرۆڤەن چۆ

 ەابوون لینڵان دیك ێتەباب ەت بەبارەت سێوەستكەترمان دپ یاریو زان ەوەوونكردنڕ ەیوەئ ۆن بەیكەد ێژبەقس ەار لیرسپ

 :نەیانكین بیتوانەد ەك ەیەار هیرسپ یرۆن جیندچە. كێارڕیب

 ۆب. داتەشانكراو دیستنەد یاریت، زانێب "رێخەن"ان ی "ەڵێب" بە انیكانەمەاڵو ەن كەارانیرسپو ەئ: داخراو یاریرسپ .1

 "؟دەکەن زانداێناو خەاردان لڕیب ىشدارەا الوان بیئا: "ەنموون

، ەوەترێكەد کردنگۆفتوگ یبوار و "؟ۆێك ەل"، "؟ۆچیب"، "ن؟چۆ"، "؟چی: "كاتەدپێستەد ەمانەب: ەكراو یاریرسپ .2

و ە وەركردنیفراوان و ب یمەاڵو ۆدات بەدات، هاندەد ێژبەقس یكانەریب و یستیوداپێ ەت بەبارەتر سپ یاریزان

ناو  ەوونچ ێب ەب بکات شانكراویستنەد یر رووداوەسەل جەخت ەیوەدات بەد ێژبەقس ییتەارمینجاندن، ەڵێه

ئەم دەستەواژانە بەکارى " بن؟ شدارەدا بگەمانپەی ەینیژل ەالوان ل ۆچیب" :ەنموون ۆب. ەکانەوەشتاندنگوون و ۆچب
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ك ێوونۆچر بەسەل ەڵگەان بی، ەوەنەیك روون بكێشت ئەگەر ویستمان انی، ستیاترمان ویز یاریك زانێكات دەهێنین

 .تێوەكەستدەنجاممان دەو ئ رەسەارچو  اریشنپێ بدەین کە

 انداینوانەبتوانن لتا كات ەن دیكان دابەسەك ۆم بەاڵو کە کۆمەڵێک نینێهەكار دەب  "انی" پیتى :كراوەاستڕئا یاریرسپ .3

ئەو کاتەى پێویست بوو گریمانێک لەناو کۆمەڵێک گریماندا هەڵبژێرین کە بە پرسیارکردنى . هەڵبژێرنیەکێک 

  انیت ەیكەباوكت د ەگەڵل ەستا قسێا ئیئا: "بۆ نموونە. ئەم شێوازە بەکارى دەهێنین, کراوە ئاراستەکراو بێت

 "؟ێنەیسب ۆب ەیخەدواد ەكەتەباب

 

 شنازكراوپێ یاالكچ -كارا یکردنیندەوپەی

 نەیكەد یکردنندەوپەی یىكارابە  یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 دا بکەنكانەسەوان كێنەل ییکردنندەوپەی ىەناسپێ. 

 كانداەسەوان كێنەكارا ل یکردنیندەوپەی یكانەتوخم یماردنژ. 

 داكانەسەوان كێنەكارا ل یپەیوەندیکردن یكانەستەربەب یشانكردنیستنەد. 

 كانداەسەوان كێنەكارا ل یکردنیندەوپەی یكانیەرەدیاری یشانكردنیستنەد. 

 ك ەخول 55  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 (كار پەڕەیال) .شداربووانەب یشەب سێ ەیمارژ پێی ەب ۆڵر ێر سەه ۆپیك 

 تێب شراێر كەسەل ەیوەخوار یكار پەڕەیال ەینێخت وەشوێپ الپەڕەیەکى فلیپ چارت کە.  

 گنەاورگنەر ەیشگۆوارچ یكارت. 

 كووشچە ەیوێش ەل پیس یكارت. 

 ردۆم و بەڵەز و قەكاغ.  

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5) :ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەشداربووان بەب ۆب ەكەنانێاهڕ  .1

 نەكەدا كار دیسەك سێ پیورگناو ەل. 

 تێرەگردەك وۆڵێكتان رێسەر كەرن هەگدیرەو ەیقەو دەئ پێی ەب. 

 نڵێب ەكید ەیكەسەدوو ك ەب ەكەقەد یكەڕۆناو ەیوەئ ێن بەگێڕكان دۆڵەر. 

 .نەیكەش دەداب یسەك سێ پیورگ ۆشداربووان بەب .2

 .ەر نووسراوەسەل ۆیخ ەیكۆڵەر کە تێرەگردەك وپەڕەیەال( ڕكو /چك) كیەشداربووەر بەه .3

 (كەخول 19) .نگێڕب یانكانۆڵەن رەیكەكان دپەورگ ەداوا ل .4

 .ێتڕببرەاندا دۆڵگێڕر یكاتەل ىۆخ یكانەستەن هەیكەد یەکشداربووەبهەر  ەهاتن داوا ل ییتاۆاش كپ .5

 ( كەخول 5)

 یكانەسان بوو، توخمەوان كێن یکردنیندەوپەی ەیسۆرپكردتان  ەیوەن ئەڵێیشداربووان دەب ەب .5

 (كەخول 19) .نەیدەشان دین ەیكگیەرنگو  ەوەنەیكەدیش

 ەیەكەرفتگن ەم خاوەكیە ەینێو: ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەشداربووان بەب ۆب ەكەردۆر بەس ەینێو .0

 ( كار پەڕەیال) .یتیەكانڕێم هاوەدوو ەینێو

ر ەسەبوون و ل کردنگۆفتوگ یستەربەب ەك ێنەمان بدەتانەو بابەن ئەیكەكان دپەورگ ەداوا ل .8

ن واتا یواسەدانەڵیدا هەكەسەوان دوو كێن ەن و لیاننوسەید یەکى کارتى رەنگاورەنگەشگۆوارچ

 (كەخول 19) .ەوتراوەن ەن كەڵیید ەكید یستەربەب. نێینەاندا دادیوانێن ەك لێوارید

م ەلەسەر ئگفتوگۆ  ,كان، لەگەڵ گروپی گەورەەستەربەموو بەه ینیتن ونووسۆگ ییتاۆك ەل .0

 (كەخول 19) .نەیكەد ى خوارەوەەارانیرسپ

 نن؟ یكتر ببیەتوانن ەد ەكەسەا دوو كیئا 

 بوو؟ چیكار ۆر هات؟ هەسەب چی یکردنندەوپەی ەیسۆرپ 
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 ەرەن فاكتەیكەشداربووان دەب ەداوا ل)ن؟ ەیوام و كارا بكەردەب ەكەسۆرپن یتوانەن دچۆ 

 ( هێنابوون پێشتر بەکاریان بەکار بەرن کە یكانەئاسانكار

ن یواسەدەڵدا هەكید یكانەكارت ەوەىرەسەن و لینووسەكوش ئاسا دچە یكانەر كارتەسەكان لەمەاڵو. 10

 (كەخول 19) .نێنەش دادەكید یرەكرد فاكت یستیوپێر ەگەئ. نینێووخڕب ەكەواریدتەواوەتی  بە ەیوەك ئەو

 (كەخول 5. )نەیكەوخت دپ یكانەستەربەو بدەرەکان ەدیاری ەرەو فاكت كارا یکردنیندەوپەی ەیسۆرپ. 11

 ٩الپەڕەى کار كار یكانپەڕەال

 :كانۆڵەر یكەڕۆناو

و ەب ەیكەد یباس ەیەسوكارتدا هەك ەگەڵكت لێرفتگ یشتوویتدا دانێردوو هاو ەگەڵل ۆت: مەكیە ۆڵیر .1

 /چك) الوێكی ۆن تەبك ڵقبوو ەوەسوكار ناتوانن ئەك ەیەوەئ ەكەرفتگ. ت بكاتیهاوكار یەیوایه

 .نەدەكت دێموو كارەهەداخول لەت ڵیوەه ۆیە، بەیەتت هۆخ یندەتمەبیو تا( ڕكو

ت، ەیان بكیوانیشتپ ەیدەدڵوە، هدەگری  كانتڕێهاو ەل گۆێ، یباش یكڕێیەهاو ۆت: مەدوو ۆڵیر .2

 .تیر بەروپەداد ەییكارام پێی ەب ەكتەرگەو  ەوەتەیكەادیكتر جیە ەل پەو خرا ەاكچ

كات  ەیربۆز ۆیەكانت، بڕێهاو ۆب ەیەت هڵواەوام هەردەم بەاڵ، بیباش یكڕێیەهاو ۆت: مێیەس ۆڵیر .3

 یارۆژگئام ە، نگۆڕێ ەتنیێاو دەژاوژت و ڕیبەدپێان ەیهات قسەت نەرۆر نەگەئ. تەیكەد ەقس

 بە رێکخستنى انیت ەكەجزدان خۆت بە ۆن تەكەد ەوان قسەك ئێت، كاتیرەگد گۆێباش ەن و تەیدەد

 .تەیكەد ەل قسیباۆم ەبان ی، خەریک دەکەیتكانت پەڕەال

 : ەكەنێو

 
  

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 پەورگ ەیوەن لیبەد ئاگادارى ئەوەو بوو، ەاڵكێت ڕو كو چك ەل ەورگە پىورگئەگەر كدا ێتڵەحا ەل 

وان ێن یکردنیندەوپەی( كانەرەدیاریان ی)كان ەستەربەب ەك لێكیە لەوانەیە ەونكچو بن، ەاڵكێكان تۆڵەكچ

 .تێز بەگەردوو رەه

 و  یكەزار یکردنیندەوپەی یباسالوان  لەوانەیە لەم قۆناغەدا, نیا بیورلە ئامانجەکانى دانیشتنەکە  ێبەد

دا ەكید یاالكچ ەل کە نەڵێیدپێیان و  ەتانەو بابەر ئەس ەنچیدا ناەناغۆم قەل. نەكرتن بكێوگو  یكەنازار

 .نەیكەد ەوانەئ یباس

 تێروونتر ب ەیوەئ ۆن بیشێكەد ەكەردۆر بەسەل یکردنندەوپەی ەیسۆرپ یكانەتوخم ەینێو. 

 ۆن بەیدەاندیشداربووان روونن و هانەب ۆكان بەتەباب ەیوەن لیبەا دینڵد یشەكییەتاۆو ك یاالكچ یكات.ەل 

 .اركردنیرسپ

 وان ێنەل ىگۆفتوگکە رن ژێبەڵك هێلمیف ەك لێشەب ,دەكەین شداربووانەبەداوا ل: ەكید ینانێاهڕ یازیشنپێ

ست و ەربەاشان بپن، ەشان بكیستنەدتیایدا  یکردنندەوپەی یتوخم پێنجر ەو هتێدا بێت سدا ەدوو ك

 .نەشان بكیستنەد ى پەیوەندیکردن لە بەشى فیلمەکەداەسۆرپ ىكانەرەدەدیاری
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 نەیكەكردن دیندەوپەی ەوش ەب یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 نەبك یكەزار یکردنیندەوپەی ەیناسپێ.  

 نەبك دەستنیشان یكەزار یکردنیندەوپەی یكانییەندەتمەبیتا. 

 ك ەخول 59  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 (كار یكانپەڕەال)ت ێنووسراب یكەزار ییندەوپەی یكانەتوخمەك لێان توخمیكێكیەر ەر هەسەكارت ل 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەشداربووان بەب ۆب ەكیەاالكچ .1

 یكردنەئاماد بۆن ەكەدا كاردپورگناو ەلبۆ ماوەى دوو خولەک رن، ەگدیرەو ەیو كارتانەئ ەپێیب 

ن ەاڵوان هاوێن یژیتوندوت یان ،سەبارەت بە توندوتیژى خێزانى ەوەاركردنیشۆه بەت ەبیتا یامپەی

 . الوانەب ژد یژیان توندوتی

 نەیكەد گۆفتوگاشان پكات و ەش دینما ەیكەك كارپێورگر ەه. 

 .بنەتر نپس ەك 5 ەك لپێورگر ەك هێرجەم ەن بەیكەد پورگ یشەشداربووان دابەب .2

ن و ەیكەش دەكاندا دابپەورگر ەسەب ەرەسەل یكەزار یکردنیندەوپەی یكانەتوخم ەك لەیەدان ەك كێكارت .3

 .نەبك ەئاماد ەکەامپەیكان ییەنێنوڕێ ەپێیب دەكەین ەكپەورگ ەداوا ل

 (كەخول 15) .كاتەد ەئاماد ۆیخ یشیك نماپێورگر ەه .4

 (كەخول 19) .نەكەش دینمائەنجامى کارەکانیان كان پەورگ .5

 ەت لڕێربەد ۆیخ یكانەستەن هەیكەك دپێورگر ەه ەكان، داوا لپەورگ یشینما یواوبوونەاش تپ .5

 یپەیوەندیکردنر ەسەان لیریگەكان كارەشكراوەشكپێ ییەنێنوڕێك ەیەددرا چو تا  داانۆڵگێڕر ەیماو

 (كەخول 5) .بوونەه یكەزار

 یتێندەتمەبیكان و تاەشینما پێی ەن بەیكەد گۆفتوگن و ەیكەد یكەزار یکردنیندەوپەی ەیناسپێ .0

 ( كەخول 19) .تێكارا ب پەیوەندیکردنێکى ەیوەئبۆ  یكەزار یکردنیندەوپەی

 (كەخول 5) .نەیكەخت دپۆكارا  یکردنیندەوپەی یتێنەتمەبیتا .8

 : ناکارا یكەزار ییندەوپەی یكانتایبەتمەندیە كار یكانپەڕەال

 زڵۆئا ییزانست ەیوش یكاربردنەب. 

 زاننیشداربوان نا ەب ەیربۆك زێزمان یكاربردنەب. 

  یەداێت یكێامپەی ەاترلیز ەك ێژدردوورو ەیرستبەکاربردنى. 

 یەوەتەاڵیەمۆك یروو ەن لیریو ناش ڵناماقو ەیوش یكاربردنەب. 

 و رووداو یاستڕ یبر ەنجاندن لەڵێه یكاربردنەب. 

  شانكردنیستنەد یبر ەشتاندن لگبەکاربردنى. 

 

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 ز ەگەردوو رەه ەل ەكۆڵەكچ پەورگ ەیوەن لیبەا دینڵ، دو بووەاڵكێت ەورگە ىپورگ ئەگەر كداێتڵەحا ەل

 .نب

 دانپێ ێژەدر ێب ەب ەویەنینێد ى بەشداربووانریبەب یکردنندەوپەی ەیكید یكانڵەناەك. 

 ن ەیدەشداربووان هاندەكان روونن و بەتەباب ەیوەن لیبەا دینڵاندا دییتاۆك ەكان و لەشتنیدان ەیماو ەل

  .نەبك ەوەوونكردنڕ ۆار بیرسپ
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 (٩)ن ەیكەد یکردنندەوپەیا یگو ن ژەئاماجووڵە و  ەب یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 یكەنازار یکردنیندەوپەی یکردنەناسپێ. 

 یكەنازار یکردنیندەوپەی یكانەتوخم یماردنژ. 

 كارا ییكەنازار یکردنیندەوپەی یكانەیندەتمەبیتا یشانكردنیستنەد. 

 كەخول 49  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5) .ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەشداربووان بەب ۆب ەكەنانێاهڕ  .1

 نەیكەدێارتان لیرسپستن و ەوەد ەبازن ەب. 

  و  ەوشبەکارهێنانى  ێب ەب ,دەدەنەوە شەل ەیوەناڵجوو  ژەئاما ەبوەاڵمى ئەم پرسیارانە

 .یكەزار یکردنیندەوپەی

 .ستنەوەراد یىەبازنبە شێوەیەکى شداربووان ەب .2

 چین یرسپشداربووان بەب ەك لێمەاڵر وەه یك دواێرجەمە، ب(كار یكانپەڕەال)ن ەیكەدێاتان لیرسپ .3

 ( كەخول 19)شتن؟ ێگەیت

 (كەخول 5: )نەیكەد گۆفتوگ  .4

 ن؟ ەبكدا گەڵەمان لکردنیندەوپەیتاندا ڵوەن هچۆ 

 كار برد؟ەكتان بڵێناەك چ 

 دا؟ەکردنیندەوپەی ەرۆم جەكرد ل چ ەستتان بەه 

 گۆفتوگن و ەیكەد ەیناسپێ: ەبوو یكەنازار یپەیوەندیکردننراو ێكارهەب ڵیناەك: ەوەنەیكەروون د .5

 ( كەخول 15) .تێكارا ب ەیوەئ ۆب دەکەین یكانەو توخم یندەتمەبیتا لەسەر

 گییرنگها ەروەه. نەیبك كولتوور ىاوەچر گەرنگ ,ی نازارەكیداکردنپەیوەندی لە: ەوەنەیكەوخت دپ .5

 .تێمان روون بەكەامپەی ەیوەئ ۆب رووندەکەینەوە یكەنازار ەگەڵل یكەزار یرگۆئالو یونجانگ

 5) .یكەزار ەیوەل ەترگۆاستڕ یكەنازار یکردنیندەوپەی ەیوەر ئەسەن لەیكەخت دەها جەروەه

 (.كەخول

 یكەنازار یکردنیندەوپەی ۆار بیرسپ كار یكانپەڕەال

 ت خوارد؟چی یانەیب ینان ۆب 

 ؟چییەت یرانگۆن یشترۆخ 

 ؟چییەن خواردنت یشترۆخ 

 ت؟یمبارەوا خ چ ۆن باڵف 

 ؟ەكگێنەر چ ەزت لەن حاڵف 

 ت؟ڕۆژدوا ۆب ەكەیەشپی چ ەزت لەح 

 ؟ەستات بووۆن مامیباشتر ێك 

 بوو؟ ڕەس توووەك ەناڵف ۆچیب 

 ؟ ەندچەت ەكەوپێاڵ ەیمارژ 

 ؟ەیەكام ۆت یرتووك الپەن یشترۆخ 

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 كان ەووكچب پەورگ ەیوەر ئەسەن لیبەسور د( و كور چك)و بوو ەاڵكێو ت ەورگە ەكپەورگكدا ێكات ەل

 .و بنەاڵكێت

 یكورت ەب ەوەنینێهەشداربووان دەب یریبەب یکردنندەوپەی ەیكید یكانەڵناەك. 

 شداربووان وەب ۆب و ئاشکرانە كان روونەتەباب ەیوەن لیبەا دینڵدا دشییتاۆك ەو ل ەكیەاالكچ یكاتەل 

 .اركردنیرسپ ۆب هانیان دەدەین
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 (٢)دەكەین  یکردنئاماژە و نیگا پەیوەندجووڵە و  بە یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : ئەم ئامانجانى جێبەجێ بکەن تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 یكەنازار یکردنیندەوپەی یکردنەناسپێ. 

 یكەنازار یپەیوەندیکردنى یكانەتوخم یماردنژ. 

 کارا یكەنازار یکردنندەوپەی یكانییەندەتمەبیتا یشانكردنیستنەد. 

 كەخول 35  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ .1

 ەتازکە ت ێنیبەك دێاریشتگە ۆڵیك رێكیە، دوو کەسى خۆبەخش لە ئێوە یاریى رۆڵگێران دەکەن 

 یا زمانینەت ەك كیەتاڵهاو ەگەڵات لدەد یکردنندەوپەی ڵیوەت و هێنازان ەكەت، زمانێشتبگەی

 ؟یكەرەد یتەارمی ێب ەوەتروون بكات ێوەیەد ەیوەت ئێتوانەد ەكەاریشتگەن چۆ. تێزانەد یكیدا

نن یبەار دیشتگە ۆڵیر ەیوانەن لەیكەو داوا د خۆئامادە کردن ۆكان بەخشەبۆخ ەن بەیدەك كات دێندەه .2

 (كەخول 5) .نەكەان ئاشكرا نۆیخ یداواكارکە 

 (كەخول 5) .ننیبەان دۆیخ ۆڵیكان رەخشەبۆخ .3

ن ڵێكان بەلۆر رەسەنت لێمۆن كەیكەشداربووان دەب ەن و داوا لەیكەكان دەخشەبۆخ یاسپدا سوییتاۆك ەل .4

 .كانەخشەبۆر خەسەك لەن

 (كەخول 19: )نەیكەدلەسەر ئەم پرسیارانەى خوارەوە  گۆفتوگ  .5

 ؟ڕیبیرەن دچۆ؟ چیەار یشتگە یداواكار 

 ؟ڕیبیرەن دچۆ؟ ەكەاریشتگە ەبدات ب ینێنوڕێ یتوان یتاڵا هاویئا 

 یروو)؟ ینیب یکردنداندەوپەی ەیسۆرپ ەان لیكیەستەربەب چیو  كرد ەچیان بیستەكان هەخشەبۆخ 

 .(نەیكەكان دەخشەبۆخەار لیرسپ

 ن چۆ؟ ەوبوچیكانتان ەستەربە؟ بەتان كردووەڵەن مامچۆ؟ ەوینیتان بەوێو شەل یزموونەا ئیئا

 ( كەخول 5)؟ ەكار بردووەتان بەكید یكڵێناەك چو ببنەوە  یرووەرووب

ك ێكات نەیكەد و قورسیەکەى یكەنازار یکردنیندەوپەی گیرنگر ەسەخت لەج ەیوەب ەوەنەیكەوخت دپ .5

دا ەكید یكێتڵەوەد ەكان لیەكولتوور یەاوازیج ێبەد ۆیەب. تێكار دەب یكەزار یپەیوەندیکردن ێب ەب

 ( كەخول 5) .نینیبەبار نەنال یخۆبارود ەیوەئ ۆب یبزان

 -- كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

  ِیەکانەوەكارەناو ورد ەونچ ێب ەب نەه یکردنندەوپەی ەیكید ڵیناەكکە  ەوەنینێشداربووان دەب یریب ەب. 

 اركردنیرسپ ۆب هانیان دەدەین كان روونن وەتەباب ەن كیبەا دینڵدا دیتاۆك ەو ل یاالكچ یكات ەل. 
 

 

 

 ئاشکرا یامپەی یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 كارا بزانن یامپەی یندەتمەبیتا. 

 داكانەسەك لەنێوان پەیوەندیکردنى یكارا كات یكێامپەی یدارشتن یكردنێجەبێج. 

 ك ەخول 49  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 شداربووانەب ەیوین یاوچ ەیوەشاردن ۆقوماش ب چەارپ. 
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 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5) :ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەشداربووان بەب ۆب ەكەنانێاهڕ .1

 بنەش دەداب یسەدوو ك پیورگ ۆب. 

 دیاریکراو  ینێنوڕێ ەكید ەیكەوشداربوەت، بێستەبەد یاوچك ێقوماش چەارپ ەك بیەشداربووەب 

 .شتنگەی ڵیخا ەات بەگتاكو د ێداتەد

 تەنها  ئەوانەى دیکەم ەاڵب ,نەدەد زارەکى ینێنوڕێهەندێکیان نن، یبەكار د ینێنوڕێ ۆڵیر ەیوانەئ 

 .كرد یستیوپێر ەگەئ ەوەنەكەاست دڕاو داخراو چ یسانەك یاێگر

 ( كەخول 19) .نەكەد ێجەبێج ەكەنانێاهڕشداربووان ەب .2

 ەرەناندا و فاكتێاهڕ یكاتەسف بكات لەو ۆیخ یستەن هەیكەك دیەشداربووەر بەهەدا، داوا لییتاۆك ەل .3

 (كەخول 5. )تڵێكان برەەدیاریست و ەربەب

 (كەخول 15: )نەیكەدلەسەر ئەمانەى خوارەوە  گۆفتوگ  .4

 گەڵەلبە بەراورد ت شگەیدەپێان یكەزار یامپەی ەك بووەدا هەسانەو كەوان ئێن ەل یاوازیا جیئا 

 ؟چییە ەكیەاوازیشت؟ جگەیدەەان نپێیکە  ەیوانەئ

 ؟بوو ارنێهركاەب یكەزار یكێامپەی چی 

 كان؟ەامپەی یاندنگەی ۆبرد بكارەكتان بڵێناەك چی 

 تر بن؟اكار ەیوەئ ۆن بەیكان باشتربكەامپەی ینیتوانەن دچۆ 

 .تێوتوو بەركەسپەیوەندیکردن  ەیوەئ ۆن بینێكاربەب و ئاشکرا روون یامپەی گەرنگن، ەیكەوخت دپ .5

 ( كەخول 5)

 

است ڕ یال: ەنموون ۆب" ب"ڵیتاكو خا" أ" ڵیخا ەشتن لگەی تا ەكەنێشو یندەتمەبیتا پێی ەب ینێنوڕێ  كار یكانپەڕەال

 ...ەوەرەس ۆاشان بپاو و گنەان دوو هی

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 نەیكەد ەكەنێشو یكولتوور پێی ەكان بەووكچب پەورگز بوو، ەگەدوو ر ەل ەكپەورگ دا کەكێتڵەحا ەل. 

 ەل ۆڵیر" متمانە" یرەفاكتکەسەرەراى روونى رێنوێنیەکانى راهێنەر لەوانەیە ن یبەد ەوەئ یادارگئا 

  .یکردندا هەبێتندەوپەی ەیسۆرپ یوتنەكەرنەس

 ۆن بەیدەان دیو هان ەشداربووان روونەب ۆب ەكەتەباب ەیوەن لیبەا دینڵدا دییشتاۆكەو ل یكاالچ ەیماو ەل 

 .رکردنایرسپشرۆڤەکردن و 
 

 

 

 کاریگەرى گەڕاوە یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 ەاوگەڕ ییریگەكار یرتنگرەدان و و یكانەمكچە یکردنەناسپێ. 

 ەاوگەڕ ییریگەكار گیرنگ یشانكردنیستنەد. 

 ەاوگەڕ ییریگەكار یكانەرۆج یاردنمژ. 

 ك ەخول 45  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 ەوەتێكراب ەك دووبارۆڵێر رەه ەیوەت بێب ر نووسراەسەل ەیوەخوار ەینۆاڵم رەئکە ز ەكاغ چەارپ. 

 ەكید یكانەووشداربەب ۆب ڵتاەب ەیقەرەو. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروون ەوەخوار ەیەیوێم شەب ەكەنانێاهڕ .1

 ەقوتابخانلە ان ی بێت كار ەلچ  ەوەنەكەش دۆخ یكێرووداوەر لیب.  

 ( رەرێن)ك ێن كاتڕۆدا بیرەسەب ێبەد ەرەسەان لینێنوڕێ ەن كەیكەش دەردا دابەسەتان بەقەرەو

 .كاتەد ەیكەكۆرچی ەیوەانگێڕ ەست بەد

 ەست بەر دەرێن ەك ەوەنەكب ەو كاتەكان ئەقەرەو چەارپن ەیكەد ەوەئ گییرنگر ەسەخت لەج 

 .یەداێت چیت ێبزان ەكید یسەك ێنا نابەگیئ ,كاتەد ەکەكچیڕۆ ەیوەانگێڕ

 (كەخول 5) .ەوەنەكەش دۆخ یكێكۆرچی ەر لیشداربووان بەب .2
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 باس بكات؟ پورگ ۆب ەیكەكۆرچی ەیەه یزووەئار ێن كیرسەپد .3

ر ەه ێبەم دەاڵ، بەوەنەگێڕك دۆرچی ەیوانەل گەن جەیكەش دەشداربوواندا دابەموو بەر هەسەب ەقەرەو .4

  .ەوەتێنێخویب گینەد ێب ەب ەنووسراو ەیكەقەرەر وەسەل ەیوەو ئ ەوەتێنێخویب ۆیخ ۆس بەك

 ەکاننووسراورێنوێنیە  پێی ەان بیكانۆڵەشداربووان رەو ب ەوەتەگێڕێد ەیكەكۆرچی ەكەخشەبۆخ .5

 (كەخول 19) .رنەگێد

 یپێ ەب ەان كردوویداخولەت ەیشداربووانەو بەن ئینەگەیەراد ەكپەورگ ەب داەكەنانێاهڕ لە کۆتایى .5

 .ەبوو ەمێئ ینێنوڕێ

 ( كەخول 5) .بکات ۆیخ یكانەستەهباسى  ووەتۆگ ەیكەكۆرچی ەن كەیكەد ەسەو كەداوا ل .0

 (كەخول 15: )نەیكەد گۆفتوگ  .8

 ؟ەبوو چی ەكەكۆرچی یوونەچوەڕێر بەسەل ەكەسەك 4 یداخولەت (ەیوەناوەهاتن) یریگەكار 

 ؟ەبوو چی ێژبەقس یسەر كەسەل ەكەسەك 4 یداخولەت( ەیوەناوەهاتن) یریگەكار 

 ن؟ ەكەد ەڵەین مامچۆ؟ ەوەبنەد ەیەوێم شەل یخۆبارود یووەڕووبڕاندا ژی ەا لیئا 

 5) .نەیكەد ەناسپێ یکردنندەوپەی ەیسۆرپر ەسەل یریگەو كار یكانەرۆو ج ەاوگەڕ یریگەكار  .0

 ( كەخول

 

 :كانۆڵەر 

 یوانیشتپدات و ەر هاندەرێت، نێنەكەدپێ یستیر وەگەدات، ئەكان دەقس ەب گیرنگ: مەكیە یسەك 

 .كاتەد

 ەوەتگێڕیش بۆخ یكێشت یم بتوانەناك ەڕباو" ڵێ، بەب ینێرەن: مەدوو یسەك". 

 و شتى  ەنوكت فێربوویت یباش ەستا بێئ" :ڵێبوو ب ۆخەب ەڕو باو ینێرەئ یكگێنەد ەب: مێیەس یسەك

 ."ەوەتیرگێگاڵتەجارى ب

 یتوانەد" انی" ییزاەر شارۆز یكێسەك ۆت" ەنت بدێمۆك ینێرەو ن یجدد یكەیەوێش ەب: مەوارچ یسەك 

 ."شتمەگەینێت ەكەكۆریب ەل ەوەتەیبك ەیدووبار

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 و  ەرتووگرەان ویكانەقەرەوکە  ە بكەینسانەو كەل داوا ەیەوانەل ەكیەاالكچ یوونەچوەڕێباشتر ب ۆب

 .بن گنەدێب ەكەكۆرچی ۆان بەیكەڵەهاو ەیوەانگێڕ یكات ەل ەنووسراوەر نەسەل یچیه

 ن ەڵێین و دیرەگراد ەكیەاالكچوا ەدا، ئیر رووەگەم ئەاڵت، بێكرەندار نیبر ێژبەن قسیبەد ەوەئ یادارگئا

 .تێرگیرەو( یشخص) ییسەكبە شێوەیەکى  ەكەتەباب ێن و نابڵێوا ب ەمان داوامان كردووۆوا خەئ

 اركردن یرسپ ۆشداربووان بەكان روونن و بەشت ەیوەن لیبەا دینڵدا دییتاۆك ەو ل یاالكچ یكات ەل

 .نەیدەهاند
 

 

 

 كارا یرتنێگوگ یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 نەرتن بكێگوگ ەیناسپێ. 

 رتنێگوگستن و یوان بێنەل یاوازیج.  

 دەستنیشان بکەن رتنێگوگ یاكانێگر. 

 ك ەخول 59  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب.  
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 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5" )؟چیەرتن ێگوەگستمان لەبەم" : نەیكەدشداربووان ەبەل ەاریرسپم ەئ .1

 ەوەتێنووسیت بێوترەگد ەیوەن ئەیكەك دیەشداربووەب ەداوا ل.  

 یاشان داواپن، ەیكەك دیرەخ ەوەكێشت ەمان بۆن خەكەد ەوەمدانەاڵو ەست بەكان دپەورگك ێكات 

ك یرەخ ەوەكید یكێشت ەمان بۆسان خین و دەیكەد ەوەدووباركردن ین و داواەیكەبودرن دێل

  .نەیكەد

 (كەخول 19: )نەیكەد گۆفتوگ ەارانیرسپم ەر ئەسەن و لەیكەد ەكپەورگ یاسپسو .2

 دا؟ یروو چیستا ێئ 

 رم؟گنا ێوگتان ین زانچۆرت؟ ەگم دگۆێا یئا 

 كرد؟ ەچیستتان بەه 

 م؟ ەبكچیبوو ەد یەرتن بواێگوگتم سەبەر مەگەئ 

 (كەخول 15: )ەكگۆفتوگ ەستن بەشتبپ ەب .3

 نەیكەرتن دێگوگستن و یوان بێن یاوازیج. 

 ەوەنەیكەدروونرتن ێگوگ یتیەنچۆ.  

 و بە درێژى شرۆڤە دەکەین نیرێمەژن دیرەگدێوگ یاكانێگو ر وازێش. 

 ەیوەرتن بێگوگ یكانەوازێش یكردنێجەبێج ۆنن بێك بهپێك پێورگشداربوو ەب ێر سەن هەیكەداوا د .4

 لەگەڵ یەکترى كانۆڵەك رێرجەم ەبكات ب ەكەرتنێگوگ ینیبێش تەكید یوەن ئەبك گۆفتوگان یدوان

 ( كەخول 15) .ەوەنگۆڕیب

 . رەب ەرنەگرتن دێگوگ ۆك بیەاێگر چن یبزان ەیوەئ ۆب ەوەنێیخوولەكاندا دپەورگوان ێنەل .5

ش دەدەین کە پێویستیان بە ەوانەئ دەدەین و ئاماژە بە كانەباش ەر شتەسەنت لێمۆدا كییتاۆك ەل .5

 ( كەخول 5) .چاککردنەوە هەیە

--  كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 ەیوەئ یستەبەم ەو ب ەدروستكراو بوو ەوەمێن ئیەال ەل ەكەخۆد رووندەکەینەوە کەشداربووان ەب بۆ 

 .تێرگینا ۆان بێیوگ ەك كێن كاتەبك ەخۆد وەست بەن هەیان بكیهاوكار

 اركردن یرسپر ەسەشداربووان لەو ب نكان روونەشت ەیوەن لیبەا دینڵدا دییتاۆك ەو ل ەكیەاالكچ یكاتەل

 . نەیدەهاند
 

 

 

 

 ان داخراو؟ ی ەكراو یاریرسپ یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 ننێكار دەدا بکردنیندەوپەیرتن و ێگوگ ەیسۆرپ ەل ەاركردن كیرسپ یرۆج ێرسەه یکردنىەناسپێ. 

 رتنداێگوگ یكات ەار لیرسپ یشتنڕدا یكردنێجەبێج. 

 ك ەخول 45  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 
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 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5) .ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەشداربووان بەب ۆب ەكەنانێاهڕ  .1

 ستنەوەادڕ ەبازن ەیوێش ەب. 

 مەكەك دێاریرسپستم و ەوەدا دەكەبازن یاستەڕناو ەل کە مەكەدپێست ەد ەوەب ەكەنانێاهڕ.  

 كات، ەد ەكید یكێاریرسپ ەیوەب ەوەتێرەگنم دێشو ەوەداتەد ەكەاریرسپ یمەاڵو ەیوشداربوەو بەئ

 .بنەشدار دەب یانمووەتاكو ه یدیكات ئەك دێاریرسپ ەوەداتەد یمەاڵو ەیسەو كەاشان ئپ

 (كەخول 19) .نەیكەدپێستەد ەكەنانێاهڕ .2

 داەكەنانێاهڕ ەك لێاریرسپ ەرۆج چ"ن یرسەپشداربووان دەب ەل ەكەنانێاهڕ ىهاتن ییتاۆك یدوا .3

 (كەخول 19) .ەوەنینووسەكان دەمەاڵن و وەیدەد ە، نموون"؟كرانەد

 (كەخول 15: )نەیكەش دیو نما گۆفتوگ  .4

 نێرتندا بكرگۆێگو پەیوەندیکردن ەیسۆرپ ەن لگرنگ ەیارانیرسپ ەرۆو جەئ. 

 رتنداێگوگ ەیسۆرپکاتى ەاركردن لیرسپ گیرنگ. 

 كانەاریرسپر ۆموو جەه یكاربردنەب.  

 (كەخول 5) .نەیكەوخت دپ .5

--  كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 ن ەار بكیرسپ ەیوەئ ۆن بیدەەشداربوان هاندەب. 

 ن ەیكەدێان لیداوا ن ویرەگراد ەكەنانێاهڕر بوون ۆك جیە ەموو لەشداربووان هەب یكانەاریرسپر ەگەئ

 : ێنەیدەان دەین و نموونگۆڕان بیكانەاریرسپ یرۆج

 تكرد؟چیو ەش ێنیدو: ەكراو 

 ن؟ەكەاردان دڕیب یشدارەا الوان بیئا: داخراو 

 ؟ەیەسوكاردا هەل كەگەان لییندەوپەی یرفتگا الوان یئا: كراوەاستڕئا 

 اركردنیرسپ ۆب هانیان دەدەین كان روونن وەتەباب ەیو ەن لیبەا دینڵد یداەكییەتاۆو ك یاالكچ یكات ەل. 
 

 

 

 ەوەمەڵێد ۆت یدوا ەل یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 نەبك ەوەشتنڕدا ەیناسپێ. 

 جێبەجێ بکەن كرتنداێوگ ەیسۆرپ ەل ەوەشتنڕدا یژیسترات. 

 ك ەخول 59  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەو ق ەرقەو و ردۆب.  

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ .1

 ەوەشتنڕدادووبارە رتن و ێگوگ ەت بەبارەن سینیبەد ۆڵر. 

 نینیبۆڵر ۆت بیبەخش دەبۆخدوو  ەستمان بیوپێ.  

 ێوگ (بێت رگرەو)ان یكێكیە و نەبك گۆفتوگ ێبەد :ەوەنەیكەدروونكان ەخشەبۆخ ۆبجودا بەجودا  .2

 یك كاتێندەه. ەوەبكات ەدووبار ى نێرەرەکەكانەقس ۆیخ ەیوش ەاشان بپ (نێرەر) تێرگب ەكیدیوەل

 (كەخول 5) .كردنەئاماد ۆخ ۆب ێنەیدەد

لەکاتى دووبارە داڕشتنەوەى  کە ئەو قسانەى وەرگر بەکارى دەهێنێتن ەیكەشداربووان دەب ەلداوا  .3

  . بنووسنەوە قسەکانى نێرەردا

 ( كەخول 5) .نینیبەكان دۆڵەر .4

ر ەسەنت لێمۆن كەیكەد ەكپەورگ ەن و داوا لەیكەكان دەخشەبۆخ یاسپكاندا سوەنینیبۆڵر ییتاۆك ەل .5

 (كەخول 5) .شداربووانەب یر خودەسەك لەن نەكان بكۆڵەر
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 (كەخول 19: )دەكەین ەارانیرسپم ەر ئەسەل گۆفتوگ  .5

 ؟چیە ەكگۆفتوگ یتەباب 

 ؟ەیەه یاوازیان جی؟ ەبوو ۆپیا كی؟ ئارداەرێن یكانەقس ەیوەشتنڕدادووبارە  ەوت لگ چیر گرەو 

رتن ێگوگ یكانیژەسترات ەك لێكیەكو ەك وێسەك یكانەقس ەیوەشتنڕدادووبارە  یتیەنچۆ .0

 (كەخول 19) .ەوەنەیكەدروون

 ەگەڵرتن لێگوگ یاكانێگر یكردنێجەبێج ۆبپێک بهێنن ك پێورگ شداربووەب ێر سەن هەیكەداوا د .8

ر ەسەبكات ل ینیبێش تیمێیەس یسەكو بكەن ك ێتەر بابەسەل گۆفتوگان یوانود پێویستە ,ەوەشتنڕدادووبارە 

 ( كەخول 15) .نگۆڕكان بۆڵەك رێرجەم ەرتن بێگوگ یتیەنچۆ

 . ێنەێدەان دینێنوڕێو  ەوەنڵێیخووەكاندا دپەورگوان ێن ەل. ٠

 ش دەدەین کەەوانەئئاماژە بە ن و ەیدەكان دەباش ەر شتەسەنت لێمۆدا كەكەنانێاهڕ ییتاۆك ەل. ٠١

 (كەخول 5) .تێوەان دیاككردنچ

--  كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 ۆار كردن بیرسپر ەسەكان روونن و لەتەباب ەیوەن لیبەا دینڵدا دەیكیەتاۆك ەو ل یاالكچ یكات ەل 

 .نەیدەان دیهان ەوەوونكردنڕ

 

 

 

 

 مڕبەردەد ینێرەئ بە كانمیەنێرەن ەستەه یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 نەكان بكەستەه ینێرەئ ینڕیربەد ەیناسپێ. 

 بژمێرنكان ەستەه ینێرەئ ینڕیربەد یكانەاوگنەه. 

 بە شێوازێکى هەستە نەرێنیەکان  ینڕیربەد یناوپێ ەل یکردنندەوپەی یكانەییەكارام یكردنێجەبێج

 .ئەرێنى

 ك ەخول 59  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب.  

 كیەشداربووەر بەه ۆكار ب پەڕەیال ۆپیك.  

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ .1

 ننیبەد ینێرەئ یکردنیندەوپەی ەت بەبارەس یگێرانۆڵر. 

 كانۆڵەر ینیب ۆب هەیە خشەبۆخدوو  ەستمان بیوپێ. 

و هەندێک دەمى دەدەینىض  نەڵێد پێان یكانۆڵە، رەوەنەیكەدروونشداربوو ەردوو بەه ۆبجودا  جودابە .2

 (كەخول 5). بۆ خۆئامادە کردن

 (كەخول 5) .نەیكەدێجەبێجرۆڵگێرانەکە  .3

ك ەن نەكان بدۆڵەر رەسەنت لێمۆكدەکەین شداربووان ەبەن و داوا لەیكەكان دەخشەبۆخ یاسپسو .4

  .شداربووانەب یخودلەسەر 

 ( كەخول15): نینووسەرد دۆر بەسەكان لەمەاڵو ودەكەین  ەارانیرسپم ەر ئەسەل گۆفتوگ  .5

 بوو؟  چیمان ینیب ەیخۆو بارودەئ 

 وت؟ گ ى(هێمن) ەب ەیكەارڕین بچۆكار نەخاو 

 ن بوو؟ چۆ( هێمن) ەیوەكاردان 

 ؟ نبووچی( هێمن) ەیوەكاردانشت پ یكانەكارۆه 
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 یاندنگەی یوازێر شەسەختكردن لەج)؟ چیەدا ەکردنەکیندەوپەی ەیسۆرپم ەل یموكورتەك 

 .(ەاوگەڕ یریگەكار یرتنگرەو و (هێمن) ەب ەكەارڕیب

 ر كرا؟ ەسەارچ ەوازێم شەب ەكەرفتگا یئا 

  كردبا؟  یوتەسوكەڵن هچۆ( هێمن)دەكرا 

 یكردنیستكارەدەم بەاڵب ەیەه ەیكەنەمید ەیوەكردنەدووبار یزووەئار ێن كیرسەپشداربووان دەب ەل .5

 و ەكدیمەنەناو  ەنینێش بهەكید یكێسەن كیتوانەها دەروەه ,ى کە کراوەەیگۆفتوگ دیمەنەکە بەپێى ئەو

 ( كەخول 19) .بەکار دەهێنین ینێرەدروست و ئ ییکردنندەوپەی یكانەتوخم

تا  ەوەنەیكەد ەیو دووباردەكەین  ەكەتاز ەنەمیر دەسەل گۆفتوگ لەگەڵ بەشداربووان كێانگۆڕر ەاش هپ .0

 (كەخول 19. )بنەد یراز ێیشداربووان لەب ەیو كاتەئ

 و بوونڕەتوو ێب ەب ینێرەئ یکردنیندەوپەی یتیەنچۆو  گیرنگر ەسەخت لەج ەیوەن بەیكەوخت دپ .8

 19. )ستیوپێ ینجامەئەشتن بگەی كان تایەنێرەن ەستەه ینڕیربەد بۆ کردنڕۆڵنتۆكخۆ یستدانەدەل

 ( كەخول

 :رێنماییەکانى رۆڵبینین كار یكانپەڕەال

 :٩ -نینیب ۆڵر

 

 دا ەیكەكار ەل ەیوەر ئەبەل هەدار هێمن یان ەل ێبەد ڕەتوو( نژان یاو پی)نكار ەخاو: مەكیە یتیەساەك

 .تێنەگەیەراد پێ یركردنەد یارڕیب یو توند ڕەییتوو ەو ب ییەباش ن

 ت، ێنەگەیەراد پێر كار ەسەل ەیكەالبردن یارڕینكار بەك خاوێكات( هەدارهێمن یان )م ەدوو یتیەساەك

 یكەیەماو ەڵێت و دێنێشكەد یشتپرووەد یكانەكات شتەهات وهاوار دەست بەد ,تێبەست دپەر ۆز

 .ەیەردارانۆز یكێارڕیالبردنم ب یارڕیم و بەكەكار د یزۆسڵد ەب ەرۆز

 

 :٢ -نینیب ۆڵر

 

 ەیوەكو ئەووا مامەڵە لەگەڵ الوان دەکات هەر( نژان یاو پی)الوان  یرسپرەب :مەكیە یتیەساەك 

الوان  یكانیەاالكچ ەیناڵسا یاالكچ و ەوەبوونۆك ەتەچێد. كانپڕۆژە یكردنێجەبێج ۆئامراز بن ب

گوێ لە نارەزایى . ئو گەنجانە دەستنیشان دەکات کە لەسەر ئەم پرۆژانە کار دەکەن .تێنەگەیەراد

 .الوان ناگرێت و هەوڵدەدات بە شێوەیەکى توند بێدەنگیان بکاتەوە

 بۆ  ,كاتەد ەكەكخراوڕێ یرامۆگرپر ەسەل دڵسۆزی كار بە ەكێالو دالوەر :مەدوو یتیەساەك

 ۆاز كردبوو بیشنپێ یاالكچن یندچە. ەرخان كردووەت ۆب ۆیخ یر كاتۆزجێبەجێكردنی چاالكیەكانی 

م ەاڵ، بشان كردبوویستنەكان دەڵەهاو ەگەڵل یكانیەسیداوپێر ەوبەڕێب ەیوەاش ئپك ێكات ەكەرەوبەڕێب

ناو ەت و لێبەد ڕەتوو( دالوەر. )ەكراوەن پێان یكار خراون و ێوگشت پ یكانەازیشنپێ ەك یدواتر زان

ت و ێب ەیەوێم شەالواندا ب ەگەڵوران لگە ییکردنندەوپەی ێناكر: "كاتەهاوار د و تێستەوەدا دەكۆڵەه

 ەكەرسپرەب یو الەرەب ڕەییتو ەبو دات ەد ەكیەكورس ەك لێقەش" تێرەگیالوان ن گینەد ەل ێوگ

 .واتەڕد

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 باکگراوندێکى زانیارى لەسەر ئەو بەشداربووانە بەکار بهێنرێت کە  ەگەڵل یەاالكچم ەئ یەباشتر وا

 .کارامەیى بەرێوەبردنى هەستەکان هەبێت

 مەاڵب ,بەکار بهێنرێت یشدامفاوەزەکردنو ناکۆکى  یبردنەوەڕێب یكانەییەكارام ەل یەاالكچم ەئ ێكرەد 

 .ێکى قەبووڵکراونجامەئ ەن بەگەال د ردووەن تاكو هبوام ەردەن بینیبۆڵر ەل پێویستە

 بن لە و ەاڵكێكان تەووكچب پەورگن ەیدەدڵوەه ,ڕو كو چك بێت لە وەاڵكێتگەورەکە  پەورگر ەگەئ

 .ى پەیوەندیکردنكانەستەربەب ەل ەكێكیەكان ەزەگەوان رێن یکردنیندەوپەی ەونكچز، ەگەردوو رەه

 ر ەسەل هانیان دەدەین كان روونن وەتەباب ەیوەن لیبەا دینڵدا دەیكیەتاۆك ەو ل یاالكچ یكات ەل

 .ەوەوونكردنڕ ۆكردن باریرسپ
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 ڕەتوو یارڕیك ەگەڵل یکردنندەوپەی یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 جێبەجێ بکەن رتنگۆێگو  یکردنندەوپەی یكانەییەكارام. 

 ك ەخول 49  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 الپەڕەى کار. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروون ەوەخوار ەیەیوێم شەب ەكیەاالكچ .1

 ڕؤڵگێران دەربارەى پەیوەندیکردن دەکەین.  

 نێنیبب ەكەلۆر ەیەخش هەبۆخدوو  ەمان بیسیوپێ.  

 (كەخول 5) .نكردەئامادۆخ ۆب دەدەینێ انیتك كاێندەه و ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆكان بۆڵەر .2

 یکردنیندەوپەیر ەسەخت لەجو ن ەبك یکردنندەوپەی ەیسۆرپ یرێاودچدەكەین شداربووان ەب ەداوا ل .3

 .نەبك یكەو نازار یكەزار

 ( كەخول 5) .نەیكەد ێجەبێكان جۆڵەر .4

ر ەسەنت لێمۆن كەیكەد ەكپەورگ ەن و داوا لەیكەكان دەخشەبۆخ یاسپسو داەكەنینیبۆڵر ییتاۆك ەل .5

 (كەخول 5. )شداربووانەب یك خودەن نڵێكان بۆڵەر

 (كەخول15: )نەیكەد لەسەر ئەم پرسیارانەى خوارەوە گۆفتوگ  .5

 كرد؟ ێل یك واێرەفاكت چیبوو؟  چیمان ینیب ەیخۆو بارودەئ 

 دا؟یشانین نچۆبوو؟ چی یستێوەڵه ەكەرشەو ینەخاو 

 وت؟ پێگ ەیوەن ئچۆ؟ ەكەارڕیك ەت بۆگ چین بوو؟ چۆ یفتارەر ەكەرشەو ینەخاو 

 ن؟ چۆرت؟ گ ەكەارڕیك ەل ێیوگا یئا 

 كرد؟ەڕێب ەیكەارڕین كچۆ 

 یکردنیندەوپەی گییرنگ هەروەها جەخت لەسەر ن،ەیكەد یکردنندەوپەی یكانەر توخمەسەخت لەج .0

 گیرنگجەخت لەسەر و  ەوەكپێان یبوونینۆهارم ,نەیكەد یكەنازارپەیوەندیکردنى  وگونجاو  یكەزار

 (كەخول 5. )نەیكەرتن دێگوگ

 نینیبۆڵر یكانییەنێنوڕێ كار یكانپەڕەال

. ەیەه ێیباشت ل یرەهون یكییەزاەو شار ەوەرەساردك یرێئام ەیوەاككردنچ یكەیەرشەو ینەخاو ۆت

 ەیبازن ەیوەاش ئپ ەوەتەیاك بكچ ۆب ەیكەتیلپن جار سیمەدوو ۆكرد ب یالت و داوا ۆك هات بێارڕیك

 .بووەدا هەیكەرێئام ەل ەیكید یكێرفتگ ەم جارە، ئەوەاك كردبووچت ەیباكەكار

 ەت و بێبەد ڕەتوو ۆیەم، بەكیە ەیوەل ەاوازیم جەدوو یرفتگت ێو نازان یەن ەكەتەباب ەل ییزاەار شارڕیك

 ەب ەت رەسەل ۆت. ەووچك ێم تەدوو یجار ۆب ەیكەرێئام ەیوەر ئەبەكرد ل ەیقس ەوەوونەڵچو ه یتوند

 .تەیبك ەڵەیكارا مامبە پەیوەندیکردنێکى و  ەوەتەیسارد بك ەیكەبوونڕەت و تووەیبك ەڵەیمام یرمەن

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

  ئەو بەشداربووانە بەکار بهێنرێت کە باکگراوندێکى زانیارى لەسەر باشتر وایە ئەم چاالكیە لەگەڵ

 .هەبێت و چارەسەرکردنى ناکۆکیەکان و مفاوەزەکردن کارامەیى بەرێوەبردنى هەستەکان

 ۆت بێنجام بدرەئ ێكرەها دەروەه. ەکردنیندەوپەی ەییكارام یكردنێجەبێج ییەاالكچم ەئ 

 .كارا یكەو نازار یكەزار یکردنیندەوپەی یكانیەندەتمەبیتا

 

 

 كارخستنەب یبنکە ەل ێکوتنەكپێاوچ یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

 ننێبناس ەكەرەنتەسەان بۆیكارا خ یكێوازێشەب 

 یباشەكان بەاریرسپ ەیوەرتن و والمدانێگوگ یتوانا یكردنەسەمومار  



36 

36 
 

Page | 36 

 ك ەخول 59  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 ۆیدڤی یرایكام. 

 الپەڕەى کار. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ  .1

 ى كێرەنتەس یرسپرەب ەگەڵوتن لەكپێاوچ ڕێگەی ەلدەکەین كارا  یکردنیندەوپەیر ەسەنان لێاهڕ

  .بەکارخستن

 كاتەد ەگەڵان لیوتنەكپێاوچ ەكەرەنتەس یرسپرەنن بیبەدوو الو د ۆڵیستان رەدوو ك. 

  نەیكەدلەسەر پەیوەندیکردنى زارەکى و نازارەکى  گۆفتوگپاشان.  

 (كەخول 19: )نەیكەن دییبۆڵر ۆب یكارەئاماد .2

 نەیكەشداربووان داوا دەب ەخش لەبۆخ سێ. 

 ەكاردا هاتوو یكانپەڕەال ەك لەن وەڵێیدپێان یى ڕۆڵەکانكانیەكارەورد. 

 ر ەسەان لیكانیەنیبێن و تەبك ەكەوتنەكپێاوچ یرێاودچن ەیكەادار دگئا ەكید یكانەوشداربوەب

هەردوو خۆبەخشانەى کە ڕؤڵى ئەو  ىتەبیتا ەب بنووسن یكەو نازار یكەزار یکردنیندەوپەی

 .بەدواى دۆزینەوەى هەلى کاردا دەگەرێن

 (كەخول 29) .ئەنجام دەدرێنوتن ەكپێاوچردوو ەه .3

ر ەسەنت لێمۆن كەیكەد ەكپەورگ ەن و داوا لەیكەكان دەخشەبۆخ یاسپكاندا سوەنینیبۆڵر ییتاۆك ەل .4

   .شداربووانەب یر خودەسەك لەن نەكان بدۆڵەر

 (كەخول 19: )نەیكەد گۆفتوگ  .5

 بوو؟چیم ەم و دووەكیە ینینیبۆڵوان رێن ەل یاوازیج 

 ن؟ەیسف بكەمدا وەم و دووەكیە ینینیبۆڵر ەل یكەزار یکردنیندەوپەین یتوانەن دچۆ 

 ؟نەیسف بكەمدا وەم و دووەكیە ینینیبۆڵر ەل یكەنازار یکردنیندەوپەین یتوانەن دچۆ 

  ( نەیكەان دۆیخ ەار لیرسپ)؟ كرد ەچیان بیستەكان هەخشەبۆخ 

 ك باشتر بوو؟ یەاێگر چ 

 (كەخول 5. )نەیكەدپوخت وتن ەكپێاوچ ۆكردن بەئامادۆو خ كارا یکردنیندەوپەی یكانیەندەتمەبیتا .5

ت و ێنیت ببەگەڕێكاردا د یدوا ەب ەیسەك وەئ ۆڵیان ریكێكیەن ەیكەك دیەشداربووەر دوو بەه ەداوا ل .0

 (كەخول 19) .نگۆڕب ۆڵو ر ەر جارەو ه ببینێت ەكەرەنتەس یرسپرەب ۆڵیر ەكید یوەئ

 :نینیبۆڵر یكانیەنێنوڕێ كار یكانپەڕەال

ت ەبارەكات سەدێل یاریرسپ ەكەرەرمانبەوتن، فەكپێاوچ ۆت بەچێد یكارەئاماد ێب ەب:مەكیە یتیەساەك .1

ت، ێوەد ێیند كرچەكاركردن،  یكانەرێمژ، كاتیتیەزووەئار ەیو كارەن، ئەمەشان، تیناو، ناون: ەب

 ەوەو ل ەوەم بداتەاڵو ێكات و ناتوانەد ەڵەتەت یمەت و دێوێشەدێل یرەس یدی، ئەمیب یرۆ، جیناكاناتو

 .تێنێكار ناهەباش ب یكەو نازار یكەزار یکردنیندەوپەی. تێوەد چی ۆیت خێشزانەت نەچێد

 ئەویش, فەرمانبەرەکە هەما پرسیارى لێدەکات كات وەتن دەكپێاوچمان ەه :مەدوو یتیەساەك  .2

 .تێنێهەكار دەب ەوەبوونۆخەب ەمتمانەب یكەنازار یكەزار یکردنیندەوپەی یكانەەییكارام

 .یەال یاریرسپك ێستیل  كارخستنەب یرەنتەس یرسپرەب: مێیەس یتیەساەك .3

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 نیرگرەوێل یانكەمەاڵو ور ایرسپ یستیل و نەیبك ەوکەەرسپرەب ەب یندەوپەیخت ەوشپێ ێكرەد. 

 ىەوانەئ یتەبیتا ەشداربووان و بەب یبوونیاش رازپن ەیمار بكۆت یۆدڤی ەب ەكەوتنەكپێاوچ ەباشتر 

یان دا ەكید ینانێاهڕ ەل ەیوەئ ۆب (بوون ڵسا 18 یخواروو ەر لەگەان ئیسوكارەان كی)نن یبەكان دۆڵەر

 .نیرگرەوێل یسوودلە شوێنێکى دیکەدا 

 یوتنەكپێاوچبتوانن  ەیوەئ ۆب ەوەكاتەادار دگن ئاەچردەنان دێاهڕ یكانەرەنتەس ەل ەیوانەئ ەنانێاهڕم ەئ 

 .نەنجام بدەكار ئ

 ێنەیدەان دینتێمۆان كیستیر وەگەئ و ەوەنڕێسووەران دۆڵگێر یكاتەشداربوواندا لەر بەسەب.  
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 لەگەڵ كەمئەندامان بكەم دیکردنو پەیوەن دەتوانم كار ناونیشانی چاالكی

 : ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن دەتواننكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان  لە ئامانجی چاالكی

 ردن لەگەڵ كەمئەندامانکدەستنیشانكردنی سەختیەكانی پەیوەندی. 

 دەستنیشانكردنی رێگاكانی تێپەڕاندنی ئەم سەختیانە. 

 خولەک ٠٠١ ماوەی چاالكی 

كەرەستەی 

 پێویست

 .بۆرد و کاغەز و قەڵەم* 

 .کامیراى ڤیدیۆ* 

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

 (خولەك 5: )دەكەینەوەروونچاالكیەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە  .1

 بەمەبەستی چاوپێكەوتن بۆ  دەکەین سەردانێكی مەیدانی بۆ پەیمانگەی ڕاهێنانی كەمئەندامان

 .و كەمئەندامان و نابینا چۆنیەتی پەیوەندیكردنی مامۆستایان لەگەڵ نابیستە

 سەبارەت بە پرۆسەى ان كەوتووەتدەست ىزانیاریانەو ئەو  سەردانەكە پۆرت سەبارەت بەرا 

 .ئامادە دەكەنپەیوەندیکردن و کارکردن لەگەڵ کەمئەندامان 

 (خولەک 75. )سەردانەكە جێبەجێ دەكەین .2

یەتی بەڕێوەچوونی پرۆسەی چۆن بەشداربووان لەگەڵ هەر مامۆستایەكدا گفتوگۆ دەكەن سەبارەت بە* 

و كەمئەندامە جەستەییەكاندا و بەربەستەكان و چۆنیەتی  بینالەگەڵ نابیستە و نا یکردنپەیوەند

  .تێپەڕاندنیان

  .هەندێك لەبەشداربووان هەلی ئەوەیان بۆ دەڕەخسێت لەگەڵ هەندێك كەمئەندام پەیوەندی بكەن* 

 (خولەک ٥١: )دواى سەردانەکە .3

  .وپیان گران پێشكەش بكەن چ وەك تاك ڕاهێنەر داوا لەبەشدار بوان دەكات ریپۆرتی خۆی* 

گفتوگۆ لەسەر راپۆرتەکان دەکەین و گرنگیى پەیوەندیکردن لە ژیانى رۆژانەدا و جیاوازى * 

 .شێوازەکانى بە گوێرەى جیاوازى توێژى ئامانج باس دەکەین

 --- الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ 

 ! خۆمان

 سەردانەكە پێشوەخت لەگەڵ بەڕێوبەرایەتی پەیمانگەكە رێك دەخەین. 

  مامۆستاكان بگەیەنین وەخت سەردانی پەیمانگەكە بكەین و ئامانجی سەردانەكە لەپێشگرنگە. 

 لەگەڵ  یکردنبەشداربووانەی پەیوەند ئەو کە كاتی سەردانەكە گرنگە جەخت لەسەر ئەوە بكەینەوە لە

 .دەبێ هەڵوێستی ئەرێنیان بەرامبەریان هەبێتدەكەن كەمئەندامان 

 بكەن لەژێر  ەیان بۆ ئامادەنالیێشت بكرێن و ئاهەنگێكی خنجهانگكەمئەندامان ب دەكرێت هەندێك لە

 .ڕێنوێنی ڕاهێنەرەكەدا
 

 

 

  ەوەنمێخوەد ئامانج و تەرکیزەوە ەب ەنامڕۆژ یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : ئەم ئامانجە جێبەجێ بکەن تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆكەل

  پەیوەندیکردن لە ڕێگاى پەیوەندیکردنى نووسراوەوەشیکردنەوەى پرۆسەى. 

 ك ەخول 55  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 گنڕەاوگنەر یرەتیالیها یمەڵەق. 

 ڵیكاۆل یكەیەنامڕۆژند چەان یشداربووان ەب ەیمارژ پێی ەتر بپان یك ەیەنامڕۆژ ۆپیك. 

 (الپەڕەکانى کار). کۆپى لە پرسیارەکانى کارى گروپەکان. 
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 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەشداربووان بەب ۆب ەكیەاالكچ .1

 نەكەدا كار دپورگ چوار ەل. 

 ۆوخەاستڕان نای ۆوخەاستڕ کە نەكەد ەت و وتارانەو بابەئ یشانیستنەد و ەوەننێخوەكان دەنامڕۆژ 

 .نەئاماژەى پێدەدر ەتیالیها ەو ب ەیەه ەوەكارەان بیندەوپەی

 ەوەنەدەرن دەگدیرەو ەكار ك پەڕەیال یكانەاریرسپ یمەاڵو. 

  نەیكەد ى لەسەرگۆفتوگ تروان و دەكەش دەشكپێكانتان ەكار. 

 .نەیكەد چوار گروپ یشەشداربووان دابەب .2

 .نەیكەش دەداب كار پەڕەیو الى رەنگاورەنگ رەتیالیك و هاەیەنامڕۆژان یكپێورگر ەه ۆب .3

 (كەخول 25) .نەكەان دۆیخ یكاركان پەورگ .4

 (كەخول 29. )كاتەش دەشكپێ ەیكەكار یكانەنجامەك ئپێورگرەه .5

 یكانەرووداو ەگەڵكردن لیندەوپەی و كار یلەه ینیزان یكڵێناەكو كەو ەنامڕۆژ گیرنگر ەنێاهڕ .5

ت و ێمان ئامانجدار بەوەندنێخوپێویستە  ەیوەر ئەسەختكردن لەج ,دەناسێنێت یتەاڵیەمۆو ك یشتمانین

 (كەخول 5. )نەیشان بكینستەشمان دەكەئامانج

 

 :کارى گروپەکان یەکاناریرسپ كار یكانپەڕەال

 ؟ێیەر كەرێن ینیەال .1

 ؟ێیەكراو كجئامانتوێژى ان یر گرەو .2

 ن؟چیكان ەامپەی یكانەئامانج .3

 ردراون؟ێن ەامانپەیم ەئ ەوەكڵێناەك چ ەل .4

 ن؟چی ەكەامپەی یكانیەندەتمەبیتا .5

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 ت ەباب ەیوەن لیا بینڵت و دێب اردژبەڵكانمان هەتەو باب ەوەتێندبێكانمان خوەنامڕۆژخت ەوشپێ ێبەد

 .ر بكاتەسەل یت كارێشداربوو بتوانەب ەیەه

 ەكاندا بەموو بوارەهەل ەکردنیندەوپەی یخیەبا پڕ یكڵێناەك ەنامڕۆژکە  ەوەنەیروون بك ەوەئ گەرنگ 

 .كاردا یدواەان بگەڕبوارى  ەل یتەبیتا

 

 

 کارامەیى هاوسۆزى: بابەتی دووەم
 

 " بەاڵم ئەگەر خۆت پێکەنیت لەوانەیە نەتوانى لەخۆت ببۆریت, ئەگەر کەسێک پێت بکەنێت لەوانەیە بتوانى دڵت پێدا بسۆتێت"

 جبران خلیل جبران

 

 یتەڕەبن ییاریزان -یزۆهاوس

 ؟چیە یزۆهاوس ەستمان لەبەم

تێرەگد ۆخەلند ەهەر ێس". لە گۆشەنیگا و چاوانى کەسێکى دیکەوە هاوسۆزى تواناى بینینى جیهانە"
4

 : 

 ەمان بۆخ یكانەوون و حوكمۆچ، واتا بەوۆخ ەتێرەگد ەكید یوەئ یشتنێگەیت یدانڵوەه :مەكیە یندەهەر .1

 .نگەیبێت ەكید یوەئ ەیوەئۆن بێین ەالو

                                                           
4 Looking out Looking In , 13th Edition, by Ronald Adler and Russel Proctor II, 2011 
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 یكانەست ەهەستكردن بەن وهیزان و ەوەكبوونینز ۆب ەرمانەدەدیاری ەز كۆس یندەهەر :مەدوو یندەهەر .2

 .نگەیبێت ەكید یوەئ یشۆو خ م و ترس و ئازارەخ ەل ەیوەئ یستەبەم ەب ەكید یوەئ

 .ەكید یوەئ یشۆر و خێخ ەب یەەانگۆیاستڕ یدانگیرنگ: مێیەس یندەهەر .3

ر یبەمان لۆخ ەیوەئ ێب ەب ەستانەم هەئ یشتنێگەیو ت ەكید یسانەك یكانەستەه ەستكردن بەه ەییواتا كارام یزۆهاوس"

 ەو .هتد..بوونڕەم، تووە، خیشۆخڵد :وەكو ئەوەی خۆی هەستی پێدەكات ەكید یكێسەك یكانەستەه ەستكردن بەواتا ه. تچێب

 .5"یەیسەك ەزۆست و سەم هەشت ئپ یكانەنیقەاستڕ ەكارۆه ینیزان

ز ۆهاوس یسەك یتیەكەرگە یزۆت، هاوسێت بۆخ ەیوەكو ئەو ەوەكێسەك ەیوەناو یهانیناو ج ەوونچواتا  یزۆهاوس"

ر ەسەو حوكم ل ەسەو كەئ ەگەڵت لێان بژیت، هاوێكان بزانەستەشت هپ یكانەشاراو ەكارۆه وت ێست ناسك بەه یكێسەك

"تڵێب پێ یمانەموو ئەاشان هپدات، ەن ەڵەو دروست و ه پباش و خرا ەب یكانەستەه
6

 . 

 ەب ەكید یكێسەك یدانیتەارمیو  یشتڵپاپ و یوانیشتپ ینكردنیداب ۆب یکردنندەوپەی یكانەییەكارام ەل ەكێكیە یزۆهاوس"

ت و ێبەه ەكید یسەك یكانیەكەناو ەستەه ۆونجاومان بگ یستەو ه درککردن ەییكارام ەیەوەب یستیوپێ ۆیەب. نینێهەد یكار

"بیڵێتەوە ونجاوگ یروون یكەیەوێش ەب ەكەسەك ۆب ەستانەم هەئ
7
. 

 ؟سۆزداریدا چییەو  یزۆوان هاوسێنەل یاوازیج

 . (بەزەیى)و سۆزداریدا  یزۆوان هاوسێنەن لەیبك یاوازیج گەرنگ

 ەل( یشۆم و خەخ) ەكید یوانەئ یكانەرۆراوجۆج ەستەه یانكردنژیان ی ەیوەدانگنەر ەل یەتیبر( Empathy) یزۆهاوس

ات و گبێت ەكید ەیكەسەك یهانیج ەل ەیوەت بێبەه یزۆو س ڵیقەع ەییكارام ەسەو كەئ ەستیوپێ. ەوەانۆیخ یایگنەشگۆ

 .ۆیت بڕێبیرەد

 ەمێئ ەیوەل یخۆك بارودێسەك ەم خواردن لەسووتان و خپێ ڵدەستكردن بەهبریتیە لە  (Sympathy) یسۆزدار

 .كاتبر یب ەل ۆیخ دەکات( كارەییزەب) کە وا لە سۆزدار تێشێكەك دگژەیەنەو ت و ئازار ەترپخرا

 ەوەدانیژو و ڵقەع ەب یندەوپەی یزۆو هاوس یسۆزداروان ێن ەل یاوازین جەكەد ەوەر ئەسەخت لەان جپۆڕسپر ۆز

ز ۆهاوس یسەك ەونكچ ,ەیەه ەوڵەقەع ەب یندەوپەیتر پوا ەئ ییەزۆهاوس چیرەت، هێبەد ڵزا یدانیژو ینیەدا الەییزەب ە، لەیەه

نجامدا ەئ ەبكات و ل ەیكەییەنووكەه ەخۆد ەگەڵل ەڵەمام ەیوەئ ۆكات بەد یت و هاوكارێزانەد ەكید ەیكەسەك یخۆبارود

 .رۆراوجۆج ییزاەو شار ەییكارام یرتنگرەندن و وەسەشگە ۆدات بەد یتەارمی

 

 

 

 

                                                           
5Rogers, C. (1982). Empathicsm : An unappreciated way of being . In Rubenstein, H. and Block , M. Things that matter : Influences on helping 
relationships. New York : Macmillan publishing Co., Inc. 
6http://faculty.imamu.edu.sa/css/atniyazi/Pages/12c7f198-30bb-494e-9e18-3bcd7294ff2b.aspx, 1 June, 2011 
7Hepworth, D. and Larsen, J. (1986). Direct social work practice : theory and skills . Third Edition. Belmont, California : Wadsworth Publishing 
company. 

http://faculty.imamu.edu.sa/css/atniyazi/Pages/12c7f198-30bb-494e-9e18-3bcd7294ff2b.aspx
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 ؟دەسازێنین یزۆهاوس ەیین كارامچۆ

ست و ەه یشتنێگەیت ەییها كارامەروە، هداۆڤمر ییزۆس یندنەسەشگە ەلهەیە  گیرنگ یێکۆڵر یزۆهاوس

 .ەوەكاتدەن ایو ش تێدەگات ەكید یسانەك یكانەوونەڵچه

كات ەدپێست ەد یكبوونیدا ەلك گێند مانچەاش پ ۆڤمر یال یزۆن هاوسەكەد ەوەر ئەسەخت لەدا جەم بوارەان لپۆڕسپ

 یانیرگ ەل ێیوگك ڵێك منداێكات ەوەنەكەدیش ەوەب ەتەم حالە، ئەكید یسانەك ەل یەایج ىكێسەك ۆیت خێبزان ەیوەش ئپێ

ەگەڵیكات لەان دیرگ ەست بەو د ێبەد یزۆت هاوسێبەد ەكید یكڵێمندا
8

 ەیەوانەلکە ن ەكەد شەوەب ژەها ئاماەروەه. 

تێب ەییماو ۆبهاوسۆزی 
9

 ەب ەك كێكات .تێنێستەد ەرپەماندا ەگەڵل ەكید یسانەك یككردنێكارل پێی ەب یە ەییم كارامەئ. 

كات  ینێپەڕیت ەب یدیكرا، ئەن لەگەڵ منداڵدا كانەستەه ینڕیبرەد ,رتنگزێئامەسك و لێن و فرمینەكپێ ڕێگەی ەو ل یوامەردەب

ست ەد ەان لیكردنپێستەه ەیەیددو راەت تا ئێنێستەدەرپەش یمەئ .تڕێربەد یكانەستەه ەیوەل ەوەتێوەكەدوور د ەكڵەمندا

 ەكانمان كراوەستەر هەسەل ەندچە، کارامەییەکە دەسازێت ندایناسۆو خ یتەاڵیەمۆك یربوونێف ەیسۆرپ ەل ەوەرێل. داتەد

 . ەوەنینێبخو ەكید یسانەك یكانەستەهن یتوانەش دەندەوەن ئیبوو

ەوەندنێو خو ەوەنێژیر توۆرن، زۆز یزۆهاوس ەیییكارام یربوونێف یكانەسوود
10
 یزۆهاوس ەیوەن بەكەد ژەامائ 

 هەروەها, نیازڕانمان ژی ەلوەى ەستكردن بەكان، هەسەوان كێن یكانەکردنیندەوپەی یدانەپێرپە ۆب یەتەڕەبن یكێستەه

م ەل کردنڵش و قبوویئاسا ەك بیەمانا ینیخشەو ب یكۆمەخ ەیوەمكردنەندا و ككاەشێر كەسەبوون بڵزا یكانەییەكارام

 . رنەگد ەاوچرەس ەویەەیكارام

اشان پ، ەتاوەرەسەت لێبەزموون دەئ ەیوچێوارچ ەل یكردنەسەمومار یلەت، هێبەساز د ینیناس ەبی زۆهاوس ەییكارام

 ەزوومان لەئار ێبەم كاردا دەوتن لەركەس یستەبەم ەب. ەیەه یزۆهاوس ەب یستیوپێ ەاندا كژی یكانەخۆموو بارودەه ەل

 ىڵاەیخ ێبەها دەروەاندا، هژی یكانەخۆموو بارودەه ەو ل ەكید یسەك ەگەڵت لێبەه ڕوگرموگەو  ڵقوو یکردنیندەوپەی

 یستەبەمەكان بەرۆراوجۆج ەڵناەت و كێبەرتنمان هێگوگ ەیین و كارامێیكان دانەسەك ینێشو ەمان لۆت خێبەمان هەوەئ

ن، ەمە، تەوێ، شگنە، راڵبا)ستن ەبەكان دۆژیەلیۆبا ەتەباب ەشت بپس ەك كێندەه. بەكار بێنین ەكید یسەك ییزاەشارەنان بپێدان

( یئابوور ی، باریاسیس یاۆژیلیۆدین، ئایئا) دەبەستن كانیەتەاڵیەمۆك -یئابوور ەتوخمپشت بە ان ی (رەندێجز، ەگەش، رێك

کە لەوانەیە بە كەسی دیكە هەبێت  هەڵوێستیان بەرامبەر بەهەستێکى دیاریکراو یان بۆ ئەوەی بۆ پۆلێنکردنى هاوسۆزى یان 

 ..شێوەیەکى نەرێنى کار بکاتە سەر هاوسۆزى

 ,رکابەرى نجام،ەئ ێب گۆیفتوگن، ڕیب پێ ەك قسەو یزۆهاوس ەیسۆرپ ۆست بەربەبهەندێک فاکتەر هەن لەوانەیە ببنە 

 یوەر ئەس ۆب فشارکردنو  نجاندنەڵێه ەكردن لەلپەر، ەسەارچ ەیوەنیزۆد ۆت بێبكر پێ یكار ەیوەئ یبرەل یارۆژگئام

 .هتد..یكانەستەه ینڕیربەد ۆب ەكید

 

                                                           
8 Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ, Daniel Goleman, Batnam Book-Psychology, A bantam International Edition, 1996.  
9Developmental psychology: Theory, research, and applications.Monterey, California: Brooks/Cole Publishing company,Shaffer, D. 1985. 
10 Studies by Bergman & Bell, 1998; Edgerton & Campbell, 1994; Lee, Brennan & Daly, 2001; Mikulincer & Sahver, 2005. 
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 ن؟ەیشانبدین یزۆهاوس ێكرەن دچۆ

 : نەیدەشان دین ەاوانگنەم هەب یزۆهاوس

 ییەرج نەن و مەیكەشتن ساز دێگەیت و تەبوون و ئولف ەڕن، باوەیبد هیچ حوکمێک ەیوەئ ێبەن بیرەگد ێوگ .1

 :نیرەگدلەمانەى خوارەوە  ێوگن، یب ندەزامەر

 نگەیبێت یازیر و نەرامبەب یستەن هەیدەد ڵوەه كات،ەر دەسەان لیختەر جەرێن ەیتانەو بابەك و ئەڕۆناو. 

 یکردنیندەوپەی یناوات. نیكان بزانەنیقەاستڕ ەستەه ەیوەئ یستەبەم ەب ەشاراو یستەو ه ارید یستەه 

 یرێاودچ ۆیەب. تێكرەد ەویەەیم كارامەئ ڕێگەی ەكان لەستەه ینڕیربەد ەیوەر ئەبەن لینێهەكار دەب یكەنازار

 ینڕیربە، دەكگۆفتوگ یوونەچوەڕێو ب وازێدان، شەناسەه ییراێخ كان،ەوش یوونچرەد ییراێ، خگنەد ینۆت

ك بوون، ەیەب ژد گینەد ینۆت ەگەڵل ەیوەناڵك جوێن كاتیبەد ەوەئ یایور. دەکەین ەستەج یو زمان اوچموەد

 ەدا لیزۆهاوس یتڵەحا ەل". ەڵێد چی"ك ەن" ەڵێد ەكەن شتچۆ"ن ینیبەكان دەستەه ییاستڕدا ەكات وەل

 ەاشان لپن یماندا بنووسمەردەبەكان لیەنیبێن و تیرگبێوگ ێكرەد( ەوەبوونۆ، كەنموون ۆب)دا یرمەف یكێخۆبارود

 .ەوەنیا ببینڵان دەکیاستڕ

و  یتەاڵیەمۆ، كیروونە، دیندروستەت یروو ەل ەكەسەك یخۆبارود ەب ەوەنیستەبەیو د ەوەنەیكەدیكان شەستەه .2

ن یتوانەد ەیەوێم شەب. ەوەكانمانوەرەەستەموو هەه ڕێگەی ەل ەوەنەیكەو دەئ یكانەستەه ەر لیو ب یئابوور

 .نەیبكپێ یستەه ەوەكید ئەوى یپێگە ەن و لینیبب ەكەخۆبارود

ن و ڕیبەردەد ەكەخۆد ەگەڵل یكردنەڵەمام ینیتوان ۆزمان بێو رهەستەكانی ئەو كەسە دەردەبڕین  ەوەمانۆخ یناخ ەل .3

 ەوێش مەب ...كانەتەباب ەونكچ یتەحەر نارۆز ۆم تەكەست دەه" :نیشتووگەی ەكەتەباب ەل ەیوەن لیبەا دینڵد

 .(نەیكەوخت دپكرد پێستمان ەو ه مانینیب ەكان كگەرنگ ەستەو ه ەكەتەباب...." )ەانداویروو

 ییریگەنمان و كارڕیربەد ەییكارام ینانێكارهەب ەب ەوەنەیدەر دەرامبەب یكانەستەه یمەاڵن و وەیكەد کردنكێكارل .4

 :تێكرەد. ەوەنەیدەد یكەان نازاری یكەزار یکردنیندەوپەی ڕێگەی ەل ەیاوگەڕ

 انی" ت؟ێن بچۆستت ەانكرد هیوا ەمانەموو ئەه": بكات ەقس ەكەتەر بابەسەتر لپن ەیبك ەكەسەك ەداوا ل 

 ."ەكەتەر بابەسەل ەیباس بك ۆاترم بیز ێكرەد"

 ەوەنژیڕێەژداد یكانەو قس" شتمێگەیدروست ت ەیوەا بم لینڵد ێوەمەد" : نەیكەد ەوەوونكردنڕ یداوا. 

 ەتەبابم ەئ یركردنەسەارچ ۆت بێكرەد پێمان چین یبزان با" :نەیكەش دەشكپێ یشتڵپاپو  یوانیشتپ." 

 ەكەخۆد ەل ەمێئ کە نەیبك یانەیب بۆ ەیوەئ یدوا ,(نیبوو یر نارازەگەئ)ن ڕیبەردەد ییزاڕەنا 

 ەب گرتن و ژێر کونترۆڵکردندا دەمێنێتەوە وزێر یچوارچێوە ەل یەکەگۆفتوگنجامدا ەئ ەل. نیشتووگەی

 .دەربڕین لە هەست و سۆزەکانمان دەکەین یشارستان یكێوازێش
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 شنازكراو پێ یاالكچ - یزۆهاوس

  سۆزدارىان ی یزۆهاوس یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 نەدا بكیسۆزدارو  یزۆوان هاوسێن ەل یاوازیج.  

 

 ك ەخول 45  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 (الپەڕەکانى کار. )تێر نووسرابەسەل رستەىکە هەندێک  ەورگە یردۆب ەیقەرەو 

 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5) :ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەشداربووان بەب ۆب ەكەنانێاهڕ .1

 دا  "سۆزدارى"و " یزۆهاوس" یكانەشانیناون ەل ئێوە لەژێر ەوەنینێخوەد ۆتان بەك رستێندەه

 .پۆلێن دەکەن

 و چەپ یال ۆن بەچد یزۆهاوس ەیخان ەنەخەید ەیسانەو كەئ ,بیستنى هەر رستەیەکاش پ ،

 .دەچن استڕ یال ۆب (سۆزداریە) ەییەزەب ەمەئ یەانواپێی ەیوانەئ

 (كەخول 19): نەیكەد ێجەبێج ەكەنانێاهڕ .2

 ستنەبو داەكۆڵەه یاستەڕناو ەل دەكەین شداربووانەب ەداوا ل. 

 ەوەنینێخوەك دیە ەك بیە دەستەواژەکان. 

 (.هاوسۆزیە یان سۆزداریە)ى هەر دەستەواژەیەک دەنووسین كانگەنەد ەیمارژ ەكەردۆر بەسەل 

 انۆیخ یكانەنێشو ەوەنگەڕێن بەیكەن و داوا دەیكەان دیاسپدا سوییتاۆك ەل. 

 (كەخول 19) .یسۆزداران ی یزۆهاوس ۆكان بەرست یشكردنەداب یكانەاساوپر ەسەن لەیكەد گۆفتوگ .3

ر ەسەخت لەج. ەوەنەیكەان روون دیكانیەاوازیو ج نینجێهەدەڵه یزۆو هاوس یسۆزدار یكانەناسپێ .4

دروست  پەیوەندیکردنى ەییر كارامەسەز لێهەب یكەیەوێش ەب یزۆهاوسکە  ەوەنەیكەد ەوەئ

 ( كەخول 19) .تێستەوەد

ن یبزان ەوەنەبكپێست ەد ەو دووبار ەكۆڵەه یاستەڕناو ەوەنگەڕێن بەیكەشداربووان دەب ەداوا ل .5

 (كەخول 19) نەیكەد گۆفتوگكرد  یستیوپێر ەگەنا، و ئان یان گۆڕاكان یگنەشگۆ

 :كانەرست كار یكانپەڕەال

 ( یسۆزدار) .مەم بكەكانت كەمەخ ەم ناتوانم لەك بكچیەرەزانم هەد 

 (یزۆهاوس) .مەگەدێت تەكەمەخ 

 (یسۆزدار) .تەكەخۆبارود ەرم بیگەك كارەیەراد چ م تاڕبیرەد وەەزمۆد وا نا ەیوش 

 (یزۆهاوس) .مەگەدێت ەیكەدپێ یستەه ەیوەئ 

 (یسۆزدار) .ەوناهگ ەك 

 (یسۆزدار) .تۆمبارم بەخ 

 (یزۆهاوس) .زانمەس دەك ەناڵف ۆت بیستیوەشۆست و خەه 

 (یزۆهاوس) .مەكەت دیوانیشتپتدا ەكەارڕیب ەل مەاڵت بەگەڵم لیا نڕهاو چیرەگەئ 

 (یزۆهاوس). ەكراو ێت لیردارۆت زەیكەست دەزانم وا هەنم و دیبەت دەا كیگنەشگۆ 

 ( یسۆزدار) .تیتەتاقێب ۆتم بەحەر نا 

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 

 نینووسەد ەكەردۆر بەسەشتر لپێ یزۆهاوس و( سۆزدارى) ەییزەب یكانەرست. 

 یزۆهاوس یكانەاوگنەر هەس ەنچوان بوشدابەب ەیەوانەن، لیب ەكەشتنیدان یكانەئامانج یایور گەرنگ ،

 .نەیكەان دیدا باسەكید یاالكچ ەن لەڵێان دپێی
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 ؟ى دەکەمزۆهاوس ۆچیب یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 و قبووڵ بکەن زاننب یزۆهاوس گییرنگ. 

 ك ەخول 45  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 (الپەڕەکانى کار. )کۆپى لە دەقى چیرۆکێک 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروونبۆ بەشداربووان  ەیەوێم شەب ەكەچاالکی .1

 ەیەه یكێرفتگ( ڕان كوی چك)ت ەگێڕێك دێالو ۆڵیكتان رێخشەبۆخ. 

 نەدەشان دین یزۆن و هاوسکەەد کردنكێكارل ەكید یشداربووانەب. 

 و  کردنكێن كارلچۆشداربووان ەبزانن بتاکو ن ەكەد یرێاودچش ەكید یشداربووەدوو ب

 .نەكەد یشدارەب

 .دواى سێ خۆبەخش لە بەشداربووان دەکەین .2

 شداربووانەب یریب ەدا بەیەو ماوەل. ێنەیدەد یكردنەئامادۆخ یكاتو  ەکەۆڵگێڕر ەنەیدەك دێكۆرچی .3

 ەداوا ل. ەوەتێبەد ەیكەكۆرچی ەك لێن كاتەشان بدین ەكیەتیەساەك ەگەڵان لۆیخ ییزۆهاوسکە  ەوەنینێد

 یزۆهاوس یستەبەمەشداربووان بەب ەیوەن و ئەبك کەەردنككێكارل یرێاودچن ەیكەكان دەخشەبۆخ

 (كەخول 5) .بنووسن لەالى خۆیان دەیڵینەوە

 ( كەخول 5) .تەگێڕێد ەكۆڵەر ەكەخشەبۆخ .4

 یكانەخشەبۆها خەروەن هڕبەردەد ەكەكۆرچی یتیەساەك ەگەڵان لیى خۆزۆشداربووان هاوسەب .5

 ( كەخول 19) .نووسنەان دۆیخ ینیبێت ن وەكەد یرێاودچش ەكید

 (كەخول 5: )انداۆڵگێڕر ییتاۆك ەل .5

 كرد ەچیب یستەن هیرسەپن و دەیكەد ەكەخشەبۆخ یاسپسو.  

 ؟ چی ەشتن بگەین یرسەپكان دەرێاودچ ەل 

 ( كەخول 19: )نەیكەدبە پێى تێبینیەکانى چاودێران  گۆفتوگ  .0

 یزۆان هاوسیبوو  ەییزەمان بینیب ەیوەا ئیئا. 

 دروست یرەسەارچ ەشتن بگەیر ەسەل یریگەو كار یزۆهاوس یشاندانین گیرنگ.  

 (كەخول 5) .ەوەنەیكەوخت دپ یزۆهاوس گییرنگ  .8

 كان ەكۆرچی یقەد كار یكانپەڕەال

 :مەكیە یكۆرچی

ش پێ ەنەدەد ڕێك فەڕۆاشپكان ێدراوس ەت كردووینیبێ، تێنو یكچەیەناو ەوەتەوواستوگت ڵدا مایەمدواەب

 ۆیه ەتێبەد یدیئ و ەوەتەوك بوینز ن وایها هاوەروە، هەیەه یسپی یكێنۆش بیمەئ ەكەخانڵەبا ەیروازەد

 ێوگ ەكچەناو یكەڵخ یەداەوەرفت لگ. یەەكید یكیەتەحڕە نا کە ئەمەش ەشوولێش و مێم ەیوەبوونۆك

 .ینێدویب ێوەكت دێسەو ك یتەحڕە ر ناۆز ۆت ەچیك! یەار نید ەوپێان یتەحڕە ان نایسەو ك ێنەناد

 :مەدوو یكۆرچی

ناو ەل ییراێخ ەب ەكڵەواەه. تازە پێى زانیوەو  ەدز بوویئا یسۆریاڤ یارچدوو ینیبەك دێسەك ۆڵیرتۆ 

و  ەكیەشۆخەن یكانەشانین ەت و لیترسەان دەیوەكاردان ەل ۆت. ەوەتەو بوواڵب یرزشەو ەیانیو  اگمانپەی

 .تڕیبەردەكانت دەستەه ...تیترسەش دیمردن

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 یزۆهاوس یكانەاوگنەر هەس ەنچان بوشداربوەب ەیەوانەن، لیب ەكەشتنیدان یكانەئامانج یایور گەرنگ ،

 .نەیكەان دیدا باسەكید یاالكچ ەن لەڵیان دپێی

 نیرژێبەدەڵئامانج ه پیورگ پێی ەكان بەكۆرچی ەك لەیەدان. 

 ك ەبوو ن ەییزەب ەیشانین ەكرد ك یكیەشداربووەب ەیقس ینیبێكان تەرێاودچ ەك لێكیەر ەگەئ

  .یزۆهاوس ەب و بیکەن ەوەنیڕێژداقسەکانیان دووبارە ن ەیكەشداربووان دەب ە، داوا لیزۆهاوس

 ۆش بیشداربووانەو بن كان روونەشت لە کاتى چاالکى و لە کوتاییەکەشدا دڵنیا دەبین لەوەى هەموو 

 .نەیدەاركردن هاندیرسپ

 



44 

44 
 

Page | 44 

 هەرچەندە جیاوازیشە! وەئ ینێشو ەرەت بخۆخ یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 سەرەراى هەبوونى جیاوازى یزۆهاوس هاندانى دەربڕینى. 

 داەكید یسانەك ەگەڵل یزۆهاوس ەیسۆرپ یكانەستەربەب یماردنژ. 

 ك ەخول 55  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب.  

  (كار یكانپەڕەال) .تێر نووسرابەسەل یكێتڵەان حایكەیەر دانەر هەسەل کارتێک کەچوند 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 ( كەخول 5) .ەوەنینێر دیبەب یكانییەندەتمەبیتا یزۆهاوس ەیناسپێ .1

 ەستن بەشتبپ ەرن بەگدیرەو ەیتڵەو حاەو ئ پورگ ەبن بەد: ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ .2

 (كەخول 5) .ەوەنەدەبش دیكانپێچەهاو ەاریرسپ یمەاڵو و شیدەكەنەوە یزۆهاوس ەیناسپێ

 .تێبەتر نپس ەك 5ە ك لپێورگر ەك هێرجەمەن بەیكەد پورگ یشەشداربووان دابەب .3

 (كار یكانپەڕەال) .حاڵەتەکى دەدەینێ كپێورگر ەه .4
 (كەخول 19). ەوەنووسنەد ەكەردۆر بەسەل وەاڵمەکانیان و ەوەنەكەدیكان شەتڵەكان حاپەورگ .5

 (كەخول 15) :كاتەش دینما ئەنجامى کارەکەىك پێورگر ەه .5

 (خولەك 19): گفتوگۆ دەکەین .0

 ن؟ چی ەكید یسانەك ەگەڵل یزۆهاوس یكانەستەربەب ەكارۆت و هەباب 

 ؟ەوەننێد یزۆهاوس یبوونەن ۆاساو بپ ەم شتانەا ئیئا 

 ن؟ چی یزۆهاوسپرۆسەى  یكانەستەربەب 

هاو داب و ەو ب یپرنسپان یوتمان ەسوكەڵوون و هۆچس بەك كێندەه ەگەڵل ێكرەن، دینجێهەدەڵه .8

 ( كەخول 5. )نیان بیزۆهاوس یوەئ ۆن بیر نێگر ەمانەم ئەاڵ، بجیاواز بێت  گنەر ت ویرەن

 (كەخول 5)ن ەیكەوخت دپ .0

 : كانەتڵەحا یقەد كار یكانپەڕەال

 :مەكیە یتڵەحا

ك دا و یەقوتاب ەل ۆیست خەبەم ێبەبوو، بپێ یكانەرتووكپە و ەپەڕیدێدا تەقوتابخان ەیوشەحەل شڤان

 ێكانت دانەلكیاوچ، ینیو ناب ەیەاوت هچ چوار ەوەئ" :كرد پێان ەیتڵاگن و ینەكپێ ەكید یكانیەقوتاب. وتەك

 ".تینیكو باشتر ببەڵب

 :ەوەرەبد ەارانیرسپم ەئ یمەاڵوتکایە 

 ؟چیە ەكەرفتگ .1

 بوو؟چی ەكید یسانەك ەیوەكاردان .2

 نن؟ێفتار بنوڕە ەیەوێم شەان بوو بیرەنڵاپك ێكارۆه چ .3

 ؟ ۆچیبوو؟ بەه یزۆا هاوسیئا .4

 ن؟ەفتار بكڕەن چۆبوو ەد یزۆهاوس یشاندانین ۆب .5
 :مەدوو یتڵەحا

 ەتچێب ڵسا یتاەرەس یەیوایو هەر بەسەبرد تبۆڵەباسك ۆپیت یكردنیاری ەب یمووەه ینیهاو یشووپ نارین

ت ەگەڵل ەڵێد ەیكەخوشكەستەد ەب نارینت؟ ێب ەیكەخوشكەستەد ەگەڵل ەیوەئ ۆب ەوەقوتابخان یمیناو ت

 و ەوەتێنێخوەكان دەر ناوەنێاهڕ .کە راهێنەرەکە ناوى بەشداربووانى تیمەکە رادەگەیەنێتنان ێاهڕ دێمە

 ۆب ەیكەمەخ ەیوەئ ۆكات بەد ەیكەخوشكەستەد ەل یروو! تێبەت دڵەخەو س مبارەخ! یەدا نێت یوەئ یناو

پێشبینى ئەوەت دەکرد , ئەوها تووشى شوک بوویت :ۆچیب" ەڵید ەیكەخوشكەستە، دەوەتگێڕێب

 !لە خەونەکەت هۆشیار ببەوە! هەڵتبژێرێت

 :ەوەرەبد ەارانیرسپم ەئ یمەاڵوتکایە 

 ؟چیە ەكەرفتگ .1

 بوو؟چی ەكید یسانەك ەیوەكاردان .2

 نن؟ێفتار بنوڕە ەیەوێم شەان بوو بیرەنڵاپك ێكارۆه چ .3

 ؟ ۆچیبوو؟ بەه یزۆا هاوسیئا .4

 ن؟ەفتار بكڕەن چۆبوو ەد یزۆهاوس یشاندانین ۆب .5
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 :مێیەس یتڵەحا

 یریگەش كاریمە، ئیك و باوكیوان داێن ەل ەژیدا دیزانێخ یژیتوندوت یكێتڵەحا ەل  ڕەنگین داییەم دواەل

م ەمدوو و كەو ك ەوەوم بوەك یاالكچخست و  ێوگشتپ یكانەركەئ یدیبوو، ئەدا هیر كاركردنەسەل پیخرا

كرد و ەن ەیو قسەم ئەاڵ، بچیە ەیكەكارۆت هێدا بزانڵیوەبوو و ه ێاوكڵەڕد ەیكەنكارەخاو. بوون ینەكپێ

تەنها داواکەى ئەوە بوو کە رەوشەکەى  ەوەتەگێڕێد خۆى ییاالكچت و ێشێكەن ێژەدرحاڵەتەکەى  دا ینەڵیب

ش یمە، ئنەوتووەپێى زانى کە هیچى بە بەرێوەبەرەکە  ەیكەخوشكەستەك دێكات .تێبگات و قبووڵى بکات

. داتەروود ڕەنگین ڵیماەل چی كرد باس بەرێوەبەر و بۆى یال ۆوو بچت، ێرەالب یكار ەل ڕەنگینترسا 

بوو  ڕەوش توەكچەم كاڵەب. اندپچڕ چەو كەئ ەگەڵل ییەکەندەوپەیبوو و ڕەور توۆز یزان ەیمەب ڕەنگین

 ".!ئەوەیە پاداشتەکەیەتى؟, ئەوەى چاکەت لەگەڵ دەکاتا یئا" :یتۆگ

 :ەوەرەبد ەارانیرسپم ەئ یمەاڵوتکایە 

 ؟چیە ەكەرفتگ .1

 بوو؟چی ەكید یسانەك ەیوەكاردان .2

 نن؟ێفتار بنوڕە ەیەوێم شەان بوو بیرەنڵاپك ێكارۆه چ .3

 ؟ ۆچیبوو؟ بەه یزۆا هاوسیئا .4

 ن؟ەفتار بكڕەن چۆبوو ەد یزۆهاوس یشاندانین ۆب .5
 :مەوارچ یتڵەحا

 ێبەد یارا :ەنموون ۆن، بەان ناكەڵەیمام یكسانیە ەان بیكوباوكیم داەاڵ، ب(جمكن) نەدووان ئازاد و یارا

ها ەروەه. كاتەد یاریدا یكانڕێهاو ەگەڵت لەچێد دئازادا ێكات ەدا لڵناوما یكار ەبكات ل یكیدا یهاوكار

 داڵما ناوەد لئازا ییەئاسا. یەن ەیماف وەئیارا  مەاڵان بەیكەكگەڕە یدوكان ۆت بچێا بینەت ەب ەیەه ۆیب ئازاد

 یمەك ەیلپر ەگەئ یارا! بۆى نییە وا بکات، یارام ەاڵهاوار بكات ب ۆیخ یزووەئار ەن بكات و بێغارغار

 ڵیتر قبووچیت و ێنگەیەرا ەخۆم بارودەدا ئ یارڕیب یاراك ڕۆژێ. رێخەن ئازادم ەاڵت بێدرەنا سزا دێه

 !"ڕەو كوەو ئ چیك ۆت" :یتۆگ یكیت، داڕێربەد ۆیخ یتەحڕە نا یكیدا یال ۆوو بچكات؟ ەن

 :ەوەرەبد ەارانیرسپم ەئ یمەاڵوتکایە 

 ؟چیە ەكەرفتگ .1

 بوو؟چی ەكید یسانەك ەیوەكاردان .2

 نن؟ێفتار بنوڕە ەیەوێم شەان بوو بیرەنڵاپك ێكارۆه چ .3

 ؟ ۆچیبوو؟ بەه یزۆا هاوسیئا .4

 ن؟ەفتار بكڕەن چۆبوو ەد یزۆهاوس یشاندانین ۆب .5
 : مەنجپێ یتەحال

 یو ال ەكۆناك یالنپۆهاو ەگەڵل! ەیەه ەیرەمەو س رەیس یو فكر یاسیس یماینتی، ئەرەیس یكچێك شلۆڤە

 ڕێگەی ەل شلۆڤەك ڕۆژێ. نەكەد یسفەو یكانەلپۆهاو ەیەوێم شەب! ەوەنەكەر دیب ەناڵوان منداەئ یەوا

 ەوەك هاتڕۆژێند چەاش پ. ان رفاندەیو جانتاك ان داێیك لێرسكلۆتۆر مەسەدوو الو ل , ەوڵەما ۆب ەیوەانگەڕ

ن و ەكەد چپەاندا ۆیوان خێن ەن و لەكەد یماشاەت ەوەرەیس یكیەایگن ەب یمووەكرد ه ینیبێو ت ەقوتابخان ۆب

 .نیبار یكانەسكێداخست و فرم یرەس! نەبكێل یبو وا ەوەئ یانین شاەڵێد

 :ەوەرەبد ەارانیرسپم ەئ یمەاڵوتکایە 

 ؟چیە ەكەرفتگ .1

 بوو؟چی ەكید یسانەك ەیوەكاردان .2

 نن؟ێفتار بنوڕە ەیەوێم شەان بوو بیرەنڵاپك ێكارۆه چ .3

 ؟ ۆچیبوو؟ بەه یزۆا هاوسیئا .4

 ن؟ەفتار بكڕەن چۆبوو ەد یزۆهاوس یشاندانین ۆب .5
 : مەشەش یتڵەحا

 ۆان بڵیما. ك بووەریش زەقوتابخان ەست و لیوەان دیشۆس خەموو كەه, ك بووپێكوێر رۆز یكێالو زیالن

 ەیو كاتەك باش بوو تا ئێموو شتەتادا هەرەس ەل. یناس ەیتاز یك الوپێورگ .ەوەواستگ ەكید یكێكگەڕە

انكرد و یرەان دۆیخ ەیكپەورگ ەل ۆیەب ەوەكردتەر ەیمەن ئزیال. تێشێبك ەشیشەح فشاریان لێکردكان ەالو

 ەیوەنیزۆد ەل ەدێو نائوم ەرانیگەر نۆن ززیال. كردەدپێان یتیەك سووكاگەڕەناو ەكرد ل ەوەان بیستەد

: تەڵێد ەكڕێت، هاوڕێژێب ۆب ڵید یداخ ەیوەئ ۆكات بەد ینۆك یكڕێیەهاو ەب یندەوپەی. ێنو ێیهاور
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 ێبەن یچشابا، هیێاندا كگەڵی ەت لەشیشەر حەگەبوو ئەد چ، ەتۆخ یوناهگت ێردا دەسەت بچیرەه"

 ".اندنۆڕدەتدەن

 :ەوەرەبد ەارانیرسپم ەئ یمەاڵوتکایە 

 ؟چیە ەكەرفتگ .1

 بوو؟چی ەكید یسانەك ەیوەكاردان .2

 نن؟ێفتار بنوڕە ەیەوێم شەان بوو بیرەنڵاپك ێكارۆه چ .3

 ؟ ۆچیبوو؟ بەه یزۆا هاوسیئا .4

 ن؟ەفتار بكڕەن چۆبوو ەد یزۆهاوس یشاندانین ۆب .5
 :مەوتەح یتڵەحا

 ەك لێدار چەارپك ێت كاتێبەران دیگەو ن ڕەر تووۆكات، زەد یدارتاش یكار ەندامەمئەك یكێالو ئااڵن

و  مبارەك خێموو جارەه. كار یزێر مەس ۆب ەوەتەیگێڕێدت تا ێوەد یرۆز یو كات ەوەتێبەردەب یستەد

ستن ەوەد یورەد ەن و لێڵدێجەان بۆیخ ین و كارەكەدپێ ەیتڵاگ یر جار هاوكارانۆز. تێوەكەردەد دێنائوم

 .ەوەتگێڕێب ەكەدار چەارپدات ەد ڵوەو هەكدا ئێكات ەل

 :ەوەرەبد ەارانیرسپم ەئ یمەاڵوتکایە 

 ؟چیە ەكەرفتگ .1

 بوو؟ی چیكانەهاوكار ەیوەكاردان .2

 نن؟ێفتار بنوڕە ەیەوێم شەان بوو بیرەنڵاپك ێكارۆه چ .3

 ؟ ۆچیبوو؟ بەه یزۆا هاوسیئا .4

 ن؟ەفتار بكڕەن چۆبوو ەد یزۆهاوس یشاندانین ۆب .5
 :مەشتەه یتڵەحا

 ەوەكید یكیەقوتاب ەڵەیه ۆیهەك بڕۆژێ. ەكەشەب ەل ەكانەباش یەقوتاب ەو ل یدارتاش یشەب ەل یەقوتاب سیمیار

ان یردانەس یكانڕێو هاو ەویەما ەشخانۆخەن ەك لەیەفتەه. تێدرڕبەد سیمیار یاستڕ یستەد یكەیەنجپە

 یكڕێیەوو هاوچرەد ەشخانۆخەن ەك لێكات. ەوماوەق ێیل ەیوەئ ۆبڕی بەردەان دیانۆیخ یرۆمخەو خ كردەد

كرد  یارۆژگئام ەیستاكۆمام ەچیك. ندامانەمئەك ینانێاهڕ یاكانگمانپەی ەك لێكیە ەتچێكرد ب یارۆژگئام

 ەچیك. ى هەمان بنکەى راهێنانەكید یكێشەب ۆب ڕۆب یوتگش ەكید یكێسە، كەوەتگەڕێب ەیكەشەب ۆب

 .تەیبك پێان یدارتاش یتوانەو د ەیەت هەكید ەینجپە ۆشتا نێه یوتگ یباوك

 :ەوەرەبد ەارانیرسپم ەئ یمەاڵوتکایە 

 ؟چیە ەكەرفتگ .1

 بوو؟چی ەكید یسانەك ەیوەكاردان .2

 نن؟ێفتار بنوڕە ەیەوێم شەان بوو بیرەنڵاپك ێكارۆه چ .3

 ؟ ۆچیبوو؟ بەه یزۆا هاوسیئا .4

 ن؟ەفتار بكڕەن چۆبوو ەد یزۆهاوس یشاندانین ۆب .5
 

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 نیگۆڕیب ێكرەشداربووان بوون دەب ەك لێكیە یك ناوەكان وەر ناوەگەئ. 

 نیرژێبەدەڵت هێونجەگشداربوو دەب یالوان پیورگ ەگەڵل ەیتانڵەو حاەئ.  

 داخول ەرا تێت، خێبەه ەیوێهاوش یكێتڵەشداربووان حاەب ەاتر لیان زیك ێسەن كیبەد ەوەئ یایور

 .نەیكەد

 تێرتندا بگزڕێ یكێبارودوخ ەكان لگۆفتوگن ەیدەد ڵوەه. 

 لەناو گروپە گەورەکەدا گۆقتوگ و پورگ ەاشان بپو  یسەك یكار ەن بەیكان بكپەورگ یكار ێكرەد 

 .نەیبك

 پێی ەكرد بەتان دچیدا ەتڵەو حاەن لیرسپت و بێنێك بنوێنەمین دەیك بكپێورگر ەهەداوا ل ێكرەد 

 ؟ ەوەرەس یكانگۆكفتو
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 كردن ەقس بۆ رۆز یزووەئار یاالكچ یشانیناون

 

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 بکەن ییتاۆك رتن تاێگوگ.  

 یزۆهاوس یشاندانین ۆب ەكڵەخا چوار یكردنێجەبێج.  

 ك ەخول 05  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 نەبك گۆفتوگدانیشن و  یمنێهەك بتوانن بیەشداربووەر دوو بەه ەیوەئ ۆفراوان ب یكۆڵێه.  

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروون بۆ بەشداربووان ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ یكانەاوگنەئامانج و ه .1

 نەیدەنجام دەئ یناخۆدوو ق یكێنانێاهڕ . 

 شنینەكتر دادیە ەر بەرامبەكن و بپێرووگك یەشداربووەر دوو بەه. 

 یان زانێخ یان كارەب یندەوپەی و ەوەكاتەدێل یریب ەك ەوەكاتەك دێتەك بابیەشداربووەر بەه 

 .كاتەد یباس ەكید ەیكەوشداربوەب ۆو ب ەوە هەبێتكێفتارڕەان ی یندروستەت

 مەكیەکەسى  ۆت بێەگرراد ێوگبۆ ماوەى خولەک و نیوێک تەنها م ەدوو یشداربووەب. 

 (كەخول 5) .تێكرەدێجەبێج ەكیەاالكچ ن وێنرەكان دادپەورگ. 2

ر ۆكرد ز ەوەستتان بەا هیئا" كرد؟ ەچیستتان بەدا هەكەنانێاهڕ یكاتەل" :نەیكەد ەاریرسپم ەئ. 3

 (خولەک 5) ا؟ەگێڕرتان دگرەو ۆڵیك رێكات ەیەكردنتان هەقس یزووەئار

 .نینووسەد ەكەردۆر بەسەكان لیەنیبێت. 4

ى انیكانەكارهاتووەب ەر وشەسەخت لەتر جپو  ەوەنەبك ەدووبار ەكەنانێاهڕن ەیكەشداربووان دەبەاوا لد. 5

 (كەخول 5) .ەوەنگۆڕان بیكانۆڵەنجا رین ئەبك ییەکەكەنازار کردنەیندەوپەیو  نێرەر

 (كەخول 5" )؟رەرێن یكانەوشرەفتار و  ەتان كرد لچی ینیبێت" : نیرسەپشداربووان دەب ەل. 6

 .نەیكەمار دۆت ەكەردۆر بەسەكان لیەنیبێت. 7

 ێبەنن دیبەر دگرەو ۆڵیر ەیوانەم ئەاڵن، بەنان بكێاهڕن ەیكەشداربووان دەب ەمدا، داوا لێیەس یجار ەل. 8

 (كەخول 5) .كاتەد چی ەست بەر هەبنراەو بزانن ب ەوەنەبكیش ەوەناخ ەرن لەگدێل ێیوگ ەیوەئ

تدا ڵوەك هێكات ەوەكرد چی ەرت لیب: دەكەین رنەگردەر وگرەو ۆڵیر ەیشداربووانەو بەار لیرسپ. 9

 (كەخول 5) .ەوەتەیبك یش( نێرەر) کەسیى دیکە یخۆبارود

 .تێبینیەكان لەسەر بۆرد دەنووسین . ٠١

پێویستە وەرگرەکە پوختە  ەمجارەم ئەاڵب ەوەنەك ەن دووباریرسەپشداربووان دەب ەمدا لەوارچ یجارەل. 11

 (خولەک 5. )و رەنگدانەوەى قسە و هەستەکانى نێرەر بکات

 ەكەتڵەحا یر توانگرەكرد و ەوەستت بەا هیئا": یان بینیوەرەرێنو بەشداربووانە دەپرسین کە ڕؤڵى ەل. 12

 (كەخول 5) .ەوەكۆرەناو ست وەه ەت بێرگرەو

 نینووسەرددا دۆر بەسەكان لیەنێیت. 13

یان بینیوە کە کارلێککردن بکات و رگرەو یلۆر کەدەپرسین  كیەشداربووەر بەه ەمدا لەنجپێ یجار ەل. 14

 (كەخول 5. )رەرێن ەب اتبد ەاوگەڕ یریگەكار

 ەگەڵل یکردنكێكارل رگرەو ەیوەستت كرد بەا هیئا :یان بینیوەرەرێنو کەسانە دەپرسین کە ڕۆڵى ەل. 15

 (كەخول 5)ن؟ چۆ؟ یكرد

هەر چوار هەنگاوەکانى پرۆسەى نیشاندانى هاوسۆزى دەژمێرین بە ن و ەیكەشداربووان دەب یاسپسو. 16

 15) .پێى ئەو تێبینیانەى کە تۆماریان کراون و هەندێک زانیارى زیاتریش دەدەین گەر پێویست بوو

 (كەخول

 ەندكرەقس ەزمان بەر جار حۆم زەاڵمان بیزۆهاوس یباش یتییەن ەگەڵلن ەڵێید ەیوەنبن بێد ییتاۆك. 17

 5) .نەیبك و پشتیوانى یزۆن هاوسیبتوان ەیوەئ ۆن بڕیبب ەكەاوگنەه چوار ێبەد ۆیەرتن بێگوگك ەن

 (كەخول

--  كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 هۆى ەتێبەن یەوەئ ۆر بەبەرنگك بۆرچیمان ەشداربووان هەب ئەوەى رەسەل ەوەنەیكەخت دەج 

 .ى وەرگر کە پێویستە هاوسۆزى بنوێنێتوونچكێت

 دان، گیپێنیرگ :باس دەکەین یزۆهاوسژینگەیەکى گونجاوى دابینکردنى  ۆر بەدەدیاری یتوخمەکان

 یزووەحوكمدان، ئار ەكردن لەنەلپە ر،ەرامبەب یكردنڵرتن، قبووگزڕێبوون، بەخۆەڕباو
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 .رەرامبەب یفتارڕە ەل و درککردن شتنێگەی، تیکردنهاوكار

  رکابەرکردن لەگەڵ کەسیى ، یندەوپەی ەیوەنڕی، بدەکەین یزۆهاوس یكانەستەربەبجەخت لەسەر

سەر کەسیى بەرانبەر بۆ ەكردن لفشاركان، ەنجامەرەد ەكردن لەلپە، یارۆژگ، حوكمدان، ئامدیکە

 . هتد....ەمتمان (ئیستغاللکۆدنى) یسوودبردنە، بدەربراندنى هەستەکانى

 ر ۆراوجۆكان جەووكچب پەورگ ,(ڕو كو چك)و بوو ەاڵكێت ەكەورگە پەورگدا ئەگەر كێتڵەحا ەل

: دواتر بەکارى دەهێنینئەم هەمەجۆریە هەندێکیان تێکەاڵو و هەندێک لە هەمان رەگەز و , نەیكەد

 ! ئایا رەگەزى قسەکەر یان کەسیى ڕۆڵێکى دەستنیشانکراوى لە پرۆسەى هاوسۆزیدا هەیە؟

 اركردن یرسپ ۆشداربووان بەكان روونن و بەتەباب ەیوەن لیبەا دینڵدا دیشیتاۆكلە و  یاالكچ یكات ەل

 . نەیدەهان د

 ی تەلەڤزیونی ێکریكالم ناونیشانی چاالكی

 

ی ەگانئامانج

 چاالكی

 : كۆتایی ئەم چاالكییەدا الوان دەتوانن لە

  هاوسۆزیگۆنجاو بۆ نیشاندانی کارا و جێبەجێكردنی شێوازی.  

 خولەك  59 ماوەی چاالكی 

كەرەستەی 

 پێویست

 بۆرد و كاغەز و قەڵەم. 

 شۆ داتا. 

 (الپەڕەى کار. )ى نووسراو یان وێنەکراو بە پێى ژمارەى بەشداربووانریكالمێكلە  کۆپى 

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

 و دەبێ رای خۆیان مرۆیىبابەتێكی  ریكالمێك دەبینن سەبارەت بەکە دەكەینەوە روونبۆ بەشداربووان  .1

 (خولەك 5) .بڵێن لەسەر ئاماژەکانى هاوسۆزى و سۆزدارى ناو ریکالمەکەدا

 (خولەك 5) .ریكالمەكە دەخوێنینەوە یان نمایشی دەكەین .2

 (خولەك 19: )دەكەینلەسەر ئەمانەى خوارەوە لەگەڵ بەشداربووان گفتوگۆ  .3

  ؟ (یەوسۆزی یان بەزەیی ها)چییە؟  ژیار میرزاتێڕوانینی ئەم ریكالمە بۆ كاك 

 هاوسۆزی؟  بكەین بۆ نیشاندانی ە لەگەڵ کەسى پەیوەندیدارڵچۆن دەتوانین مامە 

وپدا كار بكەن بۆ دەستنیشانكردی رێگاكانی نیشاندانی گر سێبەشداربووان دەكەین لە  داوا لە .4

 (خولەك 5) .ایان بینیژیار میرزئەگەر هاتو كاك  یەى کە دەبێتگفتوگۆئەو هاوسۆزی و 

 (خولەك 29). بۆ جێبەجێکردنى ئەرکەکانیان وپەكان دەستبەكار دەبنگر .5

 (خولەك 15) .وپەكان كاری خۆیان نمایش دەكەن و گفتوگۆ دەكەنگر .5

 : ریكالمەكەدەقى  الپەڕەكانی كار

کە  ژیار میرزاهاواڵتی كاك هاوکاریکردنى خۆی دەردەبڕێت بۆ  پاڵپشتىكۆمەڵەی مرۆیی خێرخوازی 

و ئێستا بە بێ  هەردوو قاچی لەدەستداوە لە یەکێک لە رووداوەکانى توندوتیژیدا دیکۆر بووە وئەندازیارى 

  .کورسیى جوالنەوە ناتوانێت بجوولێت

پێویستى بە هاوکاریتانە و خواى  ..منداڵە 4خاوەنی ژنێك و  ,هیچ داهاتێکى خانەنشینى نیەو  ساڵیە 49 ژیار

 . خوا بتانپارێزیت. یمان بە خەڵکى دیکە ببەخشینگەورە فەرمانمان پێدەکات کە خێرو بەزە

یت خێرتان دەگاتئیدی   12345508: بۆ ئەم ژمارە بنێرن ەکانتاندەتوانن خێر ێچەندتان پێ دەكر 

بیرۆكە بۆ 

 !خۆمان

 لەسەر بۆردەکە دەنووسین یان لەسەر ریکۆردێک تۆمار دەکەین, ریكالمەكە پێشتر ئامادە دەكەین. 

  بوار بدات نموونەی دیكە بهێنرێتڕاهێنەر دەتوانێت. 
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  ئێمە لەگەڵتاین ناونیشانی چاالكی

 

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 : لەكۆتایی ئەم چاالكییەدا الوان دەتوانن

 کارامەیى هاوسۆزى جێبەجێ بکەن.  

 خولەك  59 ماوەی چاالكی 

كەرەستەی 

 پێویست

 بۆرد و كاغەز و قەڵەم. 

  شۆ داتاکامیرە و. 

 (الپەڕەکانى کار. )چوار کۆپى لە رۆڵبینین 

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

 (خولەک ٦: )چاالکیەکە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەکەینەوە. ٠

 . پێویستیمان بە چوار خۆبەخش هەیە بۆ نواندنى ڕؤڵبینین دەربارەى هاوسۆزى *

ڕؤڵبینینەکە سەبارەت بە خاوەنکارێکە کێشەیەکى هەیە و هەرسێ خۆبەخشانى دیکە بە ڕؤڵى نوێنەرانى  *

  .سەندیکاى کرێکاران هەڵدەستن

 (خولەک ٦. )خۆئامادەکردنڕؤڵەکان لەسەر خۆبەخشەکەکان دابەش دەکەین و کاتێکى دەدەینێ بۆ . ٢

. خۆبەخشەکان ڕؤڵدەبینن و بەشداربووانیش تێبینیەکانى خۆیان لەسەر پرۆسەى هاوسۆزى دەنووسن. ٥

 (خولەک ٠٦)

سوپاسى خۆبەخشەکان دەکەین و بەشداربووانیش اێبینیەکانى خۆیان , دواى تەواوبوونى ڕؤڵبینینەکە. ٠

 (خولەک ٦. )ەکانلەسەر ڕؤڵبینین دەدەن نەک لەسەر خودى ڕؤڵگێر

 (خولەک ٠٦: )گفتوگۆ دەکەین. ٦

 نوێنەرانى سەندیکا چۆن هاوسۆزى خۆیان لەگەڵ خاوەنکارەکە دەربڕى؟  *

 (پرسیارەکە ئاراستەى ئەو کەسە دەکەین کە ڕؤڵى خاوەنکارى بینیوە)خاوەنکار هەستى بە چى کرد؟  *

 کەى ئەوەیان کرد؟چ جۆرە چارەسەرییان پێشنیاز کرد؟  *

 (خولەک ٦. )نگیى هاوسۆزى و هەنگاوەکانى پوخت دەکەینەوەگر. ٥

داوا لە هەر دوو بەشداربوەک دەکەین کە بابەتێک هەڵیبژێرن و یەکێکیان گرفتەکە دەڵێت و ئەوى دیکە . ٥

 (خولەک ٠١. )ئینجا ڕؤڵ دەگۆڕنەوە, هەنگاوەکانى هاوسۆزى بۆ دەردەبڕێت

 رێنمایەکانى ڕؤڵبینین الپەڕەكانی كار

 :خاوەنکارڕؤڵى 

رۆژانە دە هەزار پارچە . من کارگەى خوڕاکى قوتووکریم هەیە لەسەر ژمارەى پارێزگاکان دابەشکراون

ى بەیانى تا ٨لەسەر هەر هێلێک پێنج کرێکار لە کاتژمێر . بەرهەم دەهێنم و دە هێلى بەرهەمهێنانم هەیە

. کەمبووتەوە% ٠١ن بە رێژەى ئێستا چوار هێل کارناکەن و بەرهەمهێنا. ى دواى نیوەرۆ کاردەکەن٥

, هەزار پارچەى بۆ دابینکەم ٥١گرێبەستێکم لەگەڵ کومپانیایەکى گەورە هەیە و پێویستە هەر سێ رۆژ 

ئەگەر کەسێک نەیبینم هاوکاریم . ئەگەر نەمتوانى ئەو کاتە بۆ هەر رۆژێک بە ملیۆن دینار سزا دەدرێم

من گرژ و , گانیەکە قبووڵى نیە بەرهەمەکەیان بۆ نەبەمکومپانیا بازر. هەموو شتێکى خۆم دەدۆرێنم, بکات

 . نازانم چۆن لەم قەیرانە دەرباس دەبم, ئالۆزم

 :ڕؤڵى نوێنەرانى سەندیکا

 : بەم ڕێگایانەى خوارەوە, سێ کەس ڕؤڵى نوێنەرانى سەندیکا دەیگێرن و هاوسۆزى بۆ نیشاندەدەن

 . گوێگرتن *

 . هەوڵدەدەن دەربڕین لە هەستەکانیان بکەن و بە بارودۆخى کەسى دیکە ببەستنەوە *

 . رەنگدانەوەى هەستەکانى ئەو کەسە دەکەن *

ئینجا بەدواداچوونى , رێزگرتن پیشان دەدەن بەوەى تواناى مامەڵەکردنى هەیە لەگەڵ ئەم بارودۆخە *

 . بابەتەکە دەکەین و هانیدەدەین کە زیاتر روون بکاتەوە

 : یارمەتى و پاڵپشتى بۆ پێشکەش دەکەین و گفتوگۆ لەسەر چارەسەرە پێشنیازکراوەکان دەکەین *

 . کارى سەرەراى کار بکەن بەهەمان کرێدەکرێ کرێکاران : چارەسەرى یەکەم -

 . دەکرێ کرێکارى کارى سەرەراى بکەن و هەندێک کرێى زیاترى بدرێتێ: چارەسەرى دووەم -

 .دەکرێ کرێکاران کارى سەرەراى بکەن و رێژەیەکى قازانجەکە بدرێتێ: چارەسەرى سێیەم -

نا رەزامەندى خۆمان دەردەبڕین , دواى ئەوەى بۆى رووندەکەینەوە کە ئێمە لە رەوشەکەى تێدەگەین* 
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 ڕەفتاری یەكالكەرەوە و ڕەتكردنەوەی ئەرێنی :بابەتی سێیەم

 قسەیەکى نەستەق" ت دڵخۆش نەبنیشیمان نەبن و دوژمنانەک رەفتار بکەیت کە هاورێکانت پەشدەکرێ بە شێوەی"

 

 یتەڕەبن ییاریزان -ینێرەئ ەیوەتكردنڕەو  ەوەرەكالكیە یفتارڕە

 ؟چیەن ەاڵهاو یفشار ەستمان لەبەم

پێویست دەكات هەست و پێداویستیەكانیان دەربڕن یان هەندێ کە الوان ڕۆژانە ڕووبەڕووی چەندین بارودۆخ دەبنەوە 

و شوێنی كار و  ماڵەوە تاكو قوتابخانە یان بۆ دێنن، لەفشار ەوەزۆر شوێن بكەنەوە لەوانەی هاوەڵ و گەورەكان لەت شت رە

 .هتد ..كۆمەڵگە

ز، كولتوور، ەگەن، رەمەك تەت وێبەان هیتەاڵیەمۆك یندەتمەبیمان تاەك هێسانەك ەیەوەن ئەاڵهاو یفشار ەست لەبەم

فتار، ڕە ان وژی یوازێ، شیكسێس ەیاستڕ، ئایندروستە، تیئابوور-یتەاڵیەمۆك یخۆكار، د یرۆبوون، جێجەشتین ینێشو

 .بێتەه یەکانفتارڕەان ی ەكید یكێسەك یكانەارڕیر بەسەان لیریگەك، تا كارپێورگ ەندام بوون لەئ

 ؟یەنێرەنم هەردەن ەاڵهاو یا فشاریئا

کە ن یبەن دەاڵهاو یفشار یستیبێوگر جار ۆز. ەباس كراو ینێرەوام نەردەب" نەاڵهاو یفشار"  یمكچەم ەاڵب ,ییەرج نەم

 فشاریان بۆ دێنن بۆ انیبكات،  تەجروبە رەشبۆه ەیان ماددیشان ێكەرگەجبۆ ئەوەى  ەناوێك هێالو ۆب یك فشارێسەك

 ...كێكارئەنجام نەدانى ان یك ییەاالكچ یكردنەنیشدارەب

ن، ەبك یرزشەو یكێمیت یشدارەب ەیوەئ ۆن بەدەهاند یكتریەك الوان ێكات ەوەنەین ناكەاڵهاو یفشار ەر لیب ۆچیم بەاڵب

 یكێكخراوڕێان یالوان  یكەڵەیەمۆك یكانیەاالكچ ەكردن لیشدارەب ۆان بی، یوانیشتپ ەیوەكردنۆك ۆكدا بێتەمەڵه ەان لی

 .ینێرەان نیت ێب ینێرەن ئەاڵهاو یفشار ێكرەد ۆیەب. ینەدەم ەڵگەیمۆك

ر ەسەها لەروەه ,ەیەالوان ه ینرخاندنۆر خەسەل یریگەكار ینێرەن ینەاڵهاو یفشاربەاڵم گومانى تێدا نیە کە 

هەندێک کارامەیى ى و كیراكتپو  یو ئابوور یتەاڵیەمۆو ك یندروستەت یفتارڕەر ەسەونجاو و لگدروست و  یاردانڕیب

 .دیکەش هەیە

 

    . ئەگەر رەوشەکە واى خواست

بیرۆكە بۆ 

 !خۆمان

بەاڵم گرنگ  .بۆ بەشداربووان بەجێدێڵینبابەتەکە , هیچ چارەسەرى دروست یان چەوت نیەلەم چاالکیەدا *

 . ئەوەیە کە جەخت لەسەر گرنگیى هاوسۆزى و هەنگاوەکانى پیشاندانى هاوسۆزى بکەین

دەکرێ ئەم چاالکیە لەسەر کاسێتیکى ڤیدیۆ تۆمار بکەین دواى وەرگرتنى رەزامەندى بەشداربووان یان *

  .ساڵیدا بوون ٠٨بەرپرسەکانیان ئەگەر لە خوار تەمەنى 
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 ؟فشارى گەوران نیا نەاڵهاو یفشار یریگەر كارژێ ەونەكەالوان د ۆچیب

 ى کەسایەتىۆخەربەسپەیرەوێکى  ەستن بەبەشتنپ و بوونۆخەب ەڕباو ینزم. 

 كپێورگ ۆمابوون بینتیئ یزووەئار. 

 ەكید یسەك یكردنیراز یزووەئار. 

 ەوەرەكالكیە یكێوازێش ەب ەوەرووبوونەرووب ینیتوان ەن و یزارەرمەش ەل ەوەوتنەدوورك یزووەئار. 

 نەاڵهاو یر فشارژێ ەوتنەك یكانەنجامەئ ەب یاریهوش یبوونەن. 

 یزانست نەبوونى بەهانەىو  یاریزان یمەك ۆیهەب ەڵەه یاریزان ەیوەاربوونگنەرەب ینیتوان ەن. 

 وا  ەیوەك ئەكان وەزانراو یەكولتوور ەرەوپێ ۆیهەب ینێرەئ یكێوازێش ەكان بەورگە ەیوەاربوونگنەرەب ینیتوان ەن

 ەیوەاربوونگنەرەب ەییكارام ەیوەر ئەبەلدەکەن یان ندا ەمەت ەتر لەورگە یسەك ەر بەرامبەب یزڕێم ەكدەزانن کە 

 .یەان نیكانەورگە

 

 ن؟ڕیربەمان دۆخدەربڕین لە  ەوەانۆیهەن بیتوانەد ەن كییچ ەفتارانڕەو ەئ یكانەرۆج

 ( بوونۆاشكپ)رتوو گرەو یفتارڕە

ت ەحڕەنا ەكید یسانەك كەن نیت بەحەمان نارۆخ ە، المان باشترەوەنیوەرفت دوور بكگ ەل دەمانەوێ تێك بێر نرخەهەب

ر ەگەكدا ئێتڵەحا ەترن و لگرنگمان ۆخ ەیوانەل ەكید یسانەك یستیداوپێ یەمان واپێ ەیوەر ئەبەن؟ لەیكەد وا ۆچیب. نەیبك

وام ەردەب ۆاشكپ ەبن بەد ەیسانەو كەها ئەروەه. ەوەنەكەتمان دڕەان یت ێرگنا ێمان لێوگس ەك ڕیربەمان دۆخ یستیداوپێ

 .نەر بكێان تۆیونجاو خگ یێکوازێش ەب تات ێوەان دیچیان ۆیتوانن بزانن خەد یقورس ەو ب ەان الوازینرخاندنۆخ

 :رووندەکاتەوەرەفتارى وەرگرتوو (: ٠٠)خشتەى ژمارە 

 ؟ینچی یكانەنجامەئ كات؟ەد چی ەست بەه كات؟ەفتار دڕەن چۆ

 كاتەین دەبكێل چیرەه یداوا. 

 تێدوەنزم د گینەد ەب. 

 ناكات ێژبەقس یاوچنا یماشاەت. 

 و  یكۆر داكۆز ت وێبەد گنەدێب

 .كاتەبوردن دێل یداوا

 گلەیى لەخۆى دەکات. 

 كردن یكۆداك ۆك بێكار یچه

 .ناكات یكانەمافەل

 یەقوربان ۆیخ. 

 لە دەستدانى نرخاندن و ۆخ ینزم

 .بوونۆخەبەڕباو

 و  ۆڵنترۆك یبوونەن

 .ەوەاربوونگنەرەب

 یرانیگەو ن یتەحەنار. 

 ییوایه ێب. 

 ێاوكڵەڕد. 

 پێکردن یتیەسووكا. 

 خۆى یكانەستیو یوتنەكەستنەد. 

 ێج ەب ەكید یسانەك یستیو 

 .(ەوەبردن -اندنۆڕد) تێنەگەیەد

  نێریگنایرەند وەهەببۆچوونەکانى. 

 ن یەڵیاێڕوگ یوانەڕاوچوام ەردەب

 .ێیل

 ڕەییتوو یستەه یبوونەكەڵك. 

 نێكرەوت دەز یكانەماف. 
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 (كردنۆڵنترۆان كی یتیەاژد)بەر شێڕه یفتارڕە

ن یبەد یژتوندوت. و ویستەکانمان نجامەئ ەشتن بگەی ۆب یەاێگر ەو ترساندن تاق کردنۆڵنترۆو ك زێه یەمان واەڕباو

 .نیز نۆهاوس ەكید یسەك ەگەڵل ەیوەر ئەبەن لەیكەفتار دڕە ەیەوێم شەب ۆیەب. نەیكەم دەر كەرامبەب گرتن لە کەسىزێر

 :رەفتارى هێرشبەر رووندەکاتەوە(: ٠٢)خشتەى ژمارە 

 ؟چیین یكانەنجامەئ كات؟ەد چی ەست بەه كات؟ەفتار دڕەن چۆ

 یردارۆترساندن و ز.  

 وونەڵچه. 

 ەییستەج یژییتوندوت. 

 و هاواركردن رزەب گینەد. 

 کەرنداریبر ناشایستە و ەیوش. 

 گلەییکردن و خۆپەرستى. 

 ك ەیەوش ەكەرەرامبەب ەیوەش ئپێ

  .باتەد ۆب یشێڕه ێنێبدرك

 بوونڕەتوو. 

 (الكبت)اندن چەپ. 

 ڵیتا. 

 ییاینەت. 

 تاوان ەستكردن بەه. 

 

 ۆیخ یكانەر مافەسەسووربوون ل 

 یسانەك یكانەماف یر حسابەسەل

 (دۆڕاندن -بردنەوە) ەكید

 و  ۆیخ یگرتنزێرەل ەوەمكردنەك

 .شەكید یسانەك

 و  ەكید یسانەك یکردنۆڵنترۆك

 .انپێیكرن یتیەسوكا

 یسانەكهەستى  ینداركردنیبر 

 .ەكید

 یسانەكلە  یەڵییاێڕوگ یوانەڕاوچ 

 .دەکات ەكید

  ەوێتەوەكدە دوورخەڵک لێى. 

  ئەوانى دیکە حەزدەکەن تۆڵەى لێ

  .بکەنەوە

 

 

 (ینێرەئ ەیوەتكردنڕەان ی ەوەمدانەاڵو) ەوەرەكالكیە یفتارڕە

ر ەسەكانمان لەفتارڕە. ەانگۆیاستڕو  ۆوخەاستڕ ینێرەئ یكێوازێش ەب ەرۆراوجۆج یستەر و هیب ینڕیربەد ەییكارام

ك ێسەر كەه ەیەوەمان بەڕباو. نیرەگدێان لیزێر ەكید یسانەكو كەو و بۆچوونمان هەیە ماف ىەوەب ەستكردنمانەه یماەبن

یکردندا پاساو بۆ هەڵوێست و ندەوپەی ەیسۆرپ نێو یسانەكمەرج نیە و  ۆیخ یكانەرفتگ یركردنەسەارچ ەل ەاریرسپرەب

 .انۆیخ یكانەارڕیوت و بەسوكەڵه ن لەاریرسپرەش بیوانەئ .رەفتارەکانیان بهێنن

ن و ەیدب ەكید یسانەر كەسەحوكم ل ەیوەئ ێب ەن بەیفتارمان بكڕەمان و ۆخ یتێاریرسپرەب ێداتەمان دڕێگە ەفتارڕەم ەئ

لە کاتى  ناکۆکیەکاندا ئەو چارەسەریانە و ى بنیاتگەر بکەین ەوەاربوونگنەرەن بیتوانەدبەم رەفتارە . نەیبك ێان لەییلگ

 .بن یراز پێیكان ەنیەموو الەه ەكبدۆزینەوە 
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 : رەفتارى یەکالکەرەوە رووندەکاتەوە(: ٠٥)خشتەى ژمارە 

 ن؟چیكان ەنجامەئ كات؟ەد چی ەست بەه كات؟ەفتار دڕەن چۆ

 یكانەریست و بەه ۆوخەاستڕ 

 .تڕێبەردەد

 یسانەك یماشاەدا تکردنیندەوپەی ەل 

 .كاتەد ەكید

 و ئاشکرا ك پێكوێروون و ر ەیوش

 .تێنێهەكار دەب

 تێدوەد و بیستراو روون یكگێنەد ەب. 

 تێدوەز دۆسپڕو  ییجدد یكێنۆت ەب. 

 بوون ۆخەبەڕباو ییەکەوێش ەب

 .تێستەوەد

 گۆاستڕ ەیاوگەڕ یریگەكار 

 .ەوەداتەد

 ەکەىرەرانبەب لەسەر ەیەكراو. 

 تێوەكەردەبوو د ۆخەب ەڕباو. 

 تێنێنوەفتار دڕە ەوەسانەحەب. 

  هەست بە حەسانەوە دەکات

 .لەگەڵ خودى خۆى

 ەب ەڕرز و باوەب ینرخاندنۆخ 

 .نبوو ۆخ

 هەبوونى تواناى 

كان و ەتەباب یکردنۆڵنترۆك

  .ەوەاربوونگنەرەب

 ك ەن ۆیخ یكانەستیو ینجامدانەئ

 .ەكید یسەك یه

 یو ه ۆیخ یكانەماف یرتنگرا 

 .(بردنەوە -بردنەوە) شیكەڵخ

 بڕیار و و  هاەب یرتنگرا

 .یكانەزووەئار

 یكانەستەو ه ریب یناندڕربەد. 

 دیکەش یكەڵو خ ۆیخ یرتنگزڕێ. 

 ەكید یسانەك لەرتن گۆێگ. 

 خەڵک رێزى لێدەگریت. 

 

 ن؟ەیبك ەوەرەكالكیە یفتارڕەن چۆ

 :هەنگاوەکانى دەربڕینى یەکالکەرەوە رووندەکاتەوە(: ٠٠)خشتەى 

 ەن بیتوانەد ەك ەكید ەیرست یەکى پراکتیکىەنموون ەوەرەكالكیە یفتارڕە یكانەاوگنەه

 نینێبه یكار

 ..."ستمیبەك دێكات" "ەوەبمەهاوار د یووەڕووبڕ ەك كێكات" .نەیكەسف دەو ەكەخۆبارود 1

 ..."نمیبەك دێكات"

 ..."داتەروو د ەمەك ئێكات"

 ..."ەوەبمەوو دەڕووبڕك ێكات"

م و ەكەد پێکردن یتیەسووكا ەست بەه" .نڕیبەردەد بۆكانمان ەستەو ه ریب 2

 "ڵیسا 10 یكێك الوەكم نڵێمنداکە  ەیوەب

 

 ..."مەكەست دەه"

 ..."من"

 ..."ەوەمەكەر دیب"

ەدەین و دەربڕین مان دۆخ ینچووۆب 3

 .لە پێداویستیەکانمان دەکەین

 ۆم بڵێم بۆخ یكانەكارۆبتوانم ه ێوەمەد"

 یوورەرووب ەیوەش ئپێوتنم ەدواك

 "ەوەببم کردنهاوار

 

 ..."مەكەر دیقدەت

 ..."وادارمیه"

 ..."ندمەزوومەئار"

 ..."تێوەمەد"

 .."مەكەز دەح"
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ئەرێنى بۆ  یكانەنجامەكار و ئۆه 4

 .کەمان دەڵێینەازیشنپێ

 ێت یكتریە یكانەوونۆچب لە ەیوەئ ۆب"

 "نیك بۆك شتدا كێندەر هەسەن و لگەیب

 ..."نیتوانەد ەیەوێم شەب"

 ..."نیتوانەو كات دەئ"

 "نیبتوان ەیوەئ یستەبەمەب"

ئەو کاتە لە تواناماندا دەبێت "

  ...."کە

 

 ؟ەوەنەیت بكەر ەرەوەیىكالكیەبە ن چۆ

و  ەوەووكردنچب قاییل نەبن و هەوڵدانى فشار و قاییلکردن بکەن وەکو" رێخەن" یمەاڵو لەوانەیە گەوران و هاوەاڵن بە

ن چۆ .هتد...تەبابەوون لچرەان دیستفزازكردن، ی، ئگۆفتوگزووكردن، ە، ئارەوەوركردنێ، هکردنەشەڕەن، هیمزانەكەب

 .ازنیشنپێك ێندەه ەمانەن؟ ئەیفتار بكڕە

 : هەنگاوەکانى رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە رووندەکاتەوە(: ٠٦)خشتەى ژمارە 

لكهول ەئ ۆب یكانەڵەهاو یك فشارێالو: یەکى پراکتیکىەنموون ەكالكارانیە ەیوەتكردنڕە یكانەاوگنەه

 ەوەكاتەت دەر ەوەخواردن

 ەیوەتكردنڕە یفتارڕە ی4-1یكانەاوگنەه 1

 ەوەنەیكەد ەدووبار ەوەرەكالكیە

 "تەیكەش دەشكپێلكهولم ەئ ۆت" -1

 "كاتەتم دەحڕەنا ەم كارەئ" -2

لكهول ەئ ڵسا 10ە ببم ب ەیوەش ئپێمن  ییوتگم پێشتر پێ" -3

 "ەنێهەم ۆتر فشارم بچی ,ەوەمۆناخ

و  ۆت یتڕێهاو یزووەمن ئار ,تێنێبم مانیتڕێهاو ەیوەئ ۆب" -4

 "مەكەدقسەکانمان 

 یكانەریست و بەه, دەپرسین ەكید یوەل 2

  .دەرباەرى چارەسەرى پێشنیازکراو چیین

 "؟چیەوونت ۆچب"

 "بۆ بارودۆخەکە شتنتێگەیت ۆاس بپسو" .یندەزامەر یتەحال ەن لەیكەد یاسپسو 3

 ەن یندەزامەر رەگەئ ەوەنەیكەت دەر 4

 .رمووەف

 "اسپر سوێخەن"یان " مەناك ەوەر ئێخەن"

پتر لە  مانەوەتكردنڕە, ئەگە پێویست بوو 5

 . ەنەیكەد ەدووبار جارێک و پتر لە دەرفەتێک

 ەب" )رێخەم نەڵێد یاستەڕر، بێخەن"یان  "مەڕۆد ەرێر من لێخەن"

 (كالكاریە یبووۆخەب ەڕباو یكێنۆت

 

كار ەب قاییلکردنەوە ەیكید یژیسترات 6

 .نینێهەد

 

 

 

 :رێگاکانى بەرەنگاربوونەوەى هەوڵەکانى قاییلکردن رووندەکاتەوە(: ٠٥)خشتەى ژمارە 

 ەنموون كردنقاییل ەیوەاربوونگنەرەب ەیارچ اێگر

 ەب ەسەو كەئ ەیوەئ ۆن بەیكەار دیرسپهەندێک  1

 .ەوەتچێدا بەیو داواك ۆیخ

 "؟مەبكچیت ێوەتەد ەببور"

 "م؟ەبك ەو كارەت ئێوەتەد ۆچیب"

 "؟چیەت ەكەرفتگ"

 "ن؟ەیبك ەو كارەئ ۆچیب"

ى كانەئامانج ەیوەر ئەبەل ەوپەورگو ەناو ئ ەمچب ێوەنام" .نەیدەمان دەوەتكردنڕە یكارۆه 2

 "اوازنیمن ج یكانەئامانج ەل نایانژی
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 "ەوەمەكەر دیاواز بیج یكێوازێش ەمن ب"

م ەراكردنم ك ەییكارام ەونكچشم ێبك ەرگەج ێوەنام"

 "ەوەكاتەد

 "بەربەستەکان لەنێوانماندا قوڵتر دەکات, ئەنجامدانى ئەم کارە"

م ۆخ ۆزم بێم و رەكەد پیخراەست بەم كرد هەو كارەر ئەگەئ"

 "تێنێنام

 ێوەنام چونکە مەر بكەشبۆه ەیددما تەجروبەى یوەنام"

 "مب یرێف

 " دز بمیئا یتووش ێوەنام ەیوەر ئەبەم لەناك ەو كارەئ"

چاالکیەک دەکەین بۆ دۆزینەوەى  یازیشنپێ 3

 .ێک هەموو الیەنەکان لێى رازى بنرەسەارچ

 ییشناۆربەر ەاشان لپن ەیك ەار نیرسپر ەوبەڕێب ەل ۆچیب"

 "نەیار بدڕیب ىكانیەارۆژگئام

 "تاتووكردن؟ ۆن بەگەڕێاكتر نپ یكێنێشو ەل ۆچیب"

كاتمان  ەیوەئ ۆن بەیخەدواد ەكەتەباب 4

 .تێوەستكەد

 "ەكید یكێكات ۆن بیرەڵیگه م باین ەئاماد ڕۆمەر من ئێخەن"

 "دەکرێ هەفتەى داهاتوو بیرى لێ بکەینەوە"

 "مەكمەوێ بینا ..یەاسای ژید ەمەئبەاڵم " .نەیبەان ناو دۆیك خەكان وەشت 5

و  ەوەمڕۆب ێوەمەد ەیوەر ئەبەم لەبك ەو شتەئ من ناتوانم" .ەوەنینێهەاساو دپ 6

 "ومەكەدوان

تەرکیزى  ەیوەئ ۆن بەیكەد ەتڵاگو ەنوكت 7

کەسەکە لەسەر خۆمان دوورخەین یان بۆ 

 .سووکردنەوەى گرژیى رەوشەکە

ر ەسەل ەتەو بابەئ یریگەكار یت نازانەیكەد ەالتگ ۆت"

 "؟ەنچۆمدا ەكەزانێخ

 ۆم بچم و نایەر ناەبەخ ەزوو ب ێنەیسب ,مەكەید ەوییەاینڵد ەب"

 "اگمانپەی

عارەبانەکان بخۆین و  و خواردنى سەرن چیباب ەید. بەڵێ"

 تووشى کۆمەڵێک نەخۆشى ببینط

 هەوڵى ەامان لگئا ەیوەك ئەن وەیكەفتار دڕەوا  8

 .و بابەتەکە دەگۆڕین ەبووەن ەكەفشار

 

 ەكەنێشو, ئەگەر رەوشەکە بە دڵمان نەبوو 9

هاندانى  ەیەه ەیوەئ یرەگەن و ئێڵیهەد ێجەب

 .بدرێت بۆ خۆکێشانەوەش ەكید یسانەك

 

 ڵیناەت كێنێبم ەكیەندەوپەیستمان یر وەگەئ 11

 .نیڵیدێجەب ەییكراوەب یکردنندەوپەی

 "ویستتان یاریى تۆپى پێ بکەنر ەگەئ ..مەوڵەما ەمن ل"

 ى پەیمانگاەرتووكخانپە ەل ..گۆڕیر رات ەگەئ"

 "ەوەتیزۆمدەد

 

 

 ٢/٤چوارچێوەى ژمارە 

 !سەرنج

 :كاتێك دەمانەوێت ڕەفتاری یەكالكار بەكاربێنین

بینى پۆلەکانى بەسەر  گونجاو هەڵدەبژێرین بۆ ئەوەی داوای شتێك بكەین، بۆ نموونە، بەڕێوبەرمان كاتی .1

حاڵەتێكدا ئەگەر پەلەی بوو  پڕۆژەكەمان هەبوو؟ لە ئایا وەاڵمت سەبارەت بە :لەو کاتەدا لێى بپرسین ،دەکردەوە

 .داواكەمان پشتگۆێ دەخات
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 .شوێنی گۆنجاو و بێالیەن هەڵدەبژێرین .2

 .چەند چركەیەك بیر دەكەینەوە بۆ ئەوەی پەیامەكەمان وەك خۆمان دەوێ بگەیەنینبۆ  .3

بری ئەوەی ئایا  لە" پڕۆژەی دارتاشی تەواو بكەین دەبێ ئەمڕۆ كارەكەمان لە" ڕاستەوخۆ دەبین، بۆ نموونە، .4

بكەین و كاتی  كاری لەسەر لەوانەیە پێویست بێت، تەواو بکەین دەزانن كاتی ئەوە هاتووە پڕۆژەی دارتاشیمان

 "پتری بۆ تەرخان بكەین

دەمەوێ " ،"من پێویستم بەوەیە لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ بكەین:"بۆ نموونە .بەكار دەهێنین" ئێمە"لەبری " من" .5

 ".ئێوارە پالنی پڕۆژەیەك هەیە تا پێویستمان بە"لەبری ئەوەی بڵێین" ئێوارە ئەم كارە جێبەجێ بكەیت تا

بری  لە" بڕۆین سەردانی هاوڕێ تازەكەی قوتابخانەمان بكەین با" بین، بۆ نموونە، و ئاشکرا وردپێویستە  .5

 "بۆچی شتێكی دیكە نەكەین؟"

 :ئەمانە بەكار دەهێنین .0

 چاوان بۆ ئەوەی ڕاستگۆییمان دەركەوێت پەیوەندیكردنی بەردەوام بە. 

 دەربڕینی گونجاوی دەموچاو. 

  کە نیشانەى باوەڕبەخۆبوونەزمانی جەستە. 

  دەنگی گۆڕاو بۆ جەختكردن لەسەر شتە گرنگەكانتۆنی. 

  قاییلکردن و قەبووڵکردن و رێزگرتن بەکار دەهێنینئاستی دەنگی مامناوەندی و باوەڕبەخۆ، بۆ. 

 ,"دیكەم دەوێت یەکىچا"، "من پێش تۆ لێرە بووم"دەڵێن  :بۆ نموونە .ڕێگە نادەین كەسانی دیكە بەكارمان بێنن .8

 ."ئەم خوارنە لەوە دەچێت خۆش بێت، بەاڵم من داوای شتێكی دیكەم كردبوو"، "هەیەبمبوورە كارێكی دیكەم "

دەتوانم  :بۆ نموونە .بووبۆچوونی خۆمان دروست دەڵێین تەنانەت ئەگەر لەگەڵ كەسەكەی دیكەش نە .0

 ...."گۆشەنیگاكەی تۆ ببینم، بەاڵم من لەم گۆشەنیگایەوە دەیبینم

تكایە " :بۆ نموونە. ڕەفتار دەگرین بەڵكو ڕەخنە لە ,كە دوور دەكەوینەوەكەسانی دیکەسایەتیى لە ڕەخنەگرتنی  .19

 "عەقڵت لە دەست داوە؟ ,شێت بووی" بڵێیت لەبری ئەوەی" دەموچاومدا مەكە هاوار بە

مان بەكار بردووە بەررشهێنەرێنى و دوور دەكەوینەوە لە سووكایەتی بەخۆكردن لەسەر ئەوەی شێوازی  .11

رەوە ەڕەفتاری یەكالك ستنیشانی دەكەین بۆچی وامان كردووە و چۆن بەەە بەڵكو دكەسانی دیك بەرامبەر بە

 .بیگۆڕین

 .یەكالكار ڕەفتار دەكەن دەکەین کە وریا دەبین و چاودێری ئەو كەسانە .12

گرژیى بارودۆخی  دەتوانین لە تا دامبارودۆخی گرژیی كە لە نفێربوونی ڕەفتاری یەكالكار دەكەی دەست بە .13

 .بهێنین بەکارى زۆرتردا

 قاییل مانتەنانەت ئەگەر نەشمانتوانی بەرامبەر ,رەوەەبەكاربردنی ڕەفتاری یەكالك پاداشتی خۆمان دەكەین لە .14

 .بكەین
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هەندێک شێوازى شیاندنى الوان بۆ راهێنانکردن لەسەر ئەنجامدانى رەفتارى یەکالکەرەوە 

 و رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە

  

دەكەینەوە و لەكاتی جێبەجێكردنیان چاودێریان دەكەین و تێبینیان دەدەینێ و ڕەفتاری یەكالكار بۆ الوان شی  .1

 .هانیاندەدەین لەسەر شتە باشەكانیان و ئەوانەی پێویستیان بەكار لەسەركردنە

 .ێتزانەواو نەان تیشیكانەاوگنەر هەگەت ئەنانەن تەیكەالوان د یووكچب یوتەسكەباش و د یكار ەل یشۆستخەد .2

 .نەیكەرز دەهاندان ب ەكان بیەنیشبپێ یئاست .3

 :نینێهەكار دەب ەانڕۆژ یكانەلەه .4

 نەیكەكان دەزراواخو ەفتارڕەان یشپێ ەل. 

 ؟ هەیەكالكار یە یفتارڕەبەکارهێنانى  ەب یستیوپێ ەكەتەا بابیئا" دەكەین نەیكەالوان د ەگەڵل گۆفتوگ

 چی ەفتارڕەم ەئ ینانێكارهەب یكانەنجامەرەمن؟ د ۆب ەونجاوگ ەفتارڕەم ەا ئیر؟ ئاەگەبوو ئەد چی

 ت؟ێبەد

  پێش ئەنجامدانى رەفتارى ن ەیانكەیماندا دۆخ یناخەل ەیو قسانەئالوان فێر دەکەین لەسەر

، ەیەه ەكپەورگ یزیركەر تەسەل یریگەكات، كارەزارم دێب ەسەو كەئ" ەنموون ۆب .یەکالکەرەوە

ستا باشترم و ێئ .مەبك ڕۆڵنتۆوونم كەڵچه ەیوەئ ۆم بەكەد ڵقوو یدانەناسەه ینانێاهڕنابم،  ڕەتوو

 یداوا ەوەكرد ەیر دووبارەگەئ .تێنێب ەفتارڕەو ەم واز لەكەم، داوا دەبك ڕۆڵنتۆك ەكەخۆتوانم دەد

من دەزانم  .مەش ناكیژیم توندوتەناكپێ یتیە، سوكاۆڵهەل ەوەرەد ەوونچك ەم وەكەدێل ەیكید یكێشت

 . مەكەفتار دڕەكالكار یە چۆن

 یەریگەكار ئەم یدانپێ ڕێگەی ەل و ەكیەاالكچ یكردنێجەبێاش جپن ینێخسەڕەد ییسەك ەیوەركردنیب یلەه .5

 یزووەئار ەیتانەو بابەن ئچی"، "؟ینگێنەسەدەڵت هۆخ یفتارڕەن چۆ كرد؟ ەچیستت بەه" ەیەاوگەڕ

 "؟ئەنجامدانى ئەم کارەدا ەبوو ل ڵد ەكان بەتەباب ەتان لچی": نیرسەپان دیكێنەهەاشان لپ "؟ەیەانت هەیوەاككردنچ

 .تێبەن ۆیخ ەینێشو ەك لێكاتشیدەكەینەوە  ینێرەان نی ەررشبێه یفتارڕە ەت بەبارەس ىكانەنجامەست و ئەه .5

ن ەیدەان دین و هانەدەدنجامەئ ینێرەان نی بەررشێه یفتارەر ەیالوان وەئ لە کاردانەوە لەگەڵ ەوەنیوەكەدوورد .0

 . نەفتار بكەر یكالكاریە
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 شنازكراوپێ ییاالكچ - ەوەرەكالكیە یفتارڕە

 فتار؟ڕە کامە یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 بۆ پەیوەندیکردن لەگەڵ  كالكاریە، بەررشێ، هۆییاشكپ: فتارڕە یرۆج ێر سەه یکردنەناسپێ

 .کەسانى دیکەدا

 فتارڕەر ۆج ێر سەه یكانییەندەتمەبیتا یشانكردنیستنەد.  

 رفتاەر رۆج ێر سەه یكانەنجامەئ یشانكردنیستنەد.  

 ك ەخول 60  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب.  

 تێب فتار نووسراڕەك ێرۆج ەیناسپێان یكەیەر دانەر هەسەل کاغەزى فلیپ چارت ێس. 

 (یتەڕەبن ییاریزان). شداربووانەب ەیمارژ پێی ەكان بەفتارڕە یكەڕۆناو ۆپیك 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب کارى گروپەکان یكانەناغۆئامانج و ق .1

 ویرشێ، هۆیاشكپ)ن ەكەكان دەفتارڕە ەك لەیەدان ەیوەكردنیر شەسەك كار لپێورگر دوو ەه ، 

 .رنەگدیرەو ەیانیاریزان وەئ یماەر بنەسەل (كالكاریە

 شعر شان،یكەنێو) .كاتەش دینما ەرانەنێداه یكێوازێش ەب یكانەكدا كارەخول سێ ەك لپێورگر ەه, 

 .(هتد..یشكاریوتن، نماگ یرانگۆ

 . بنەاتر نیس زەك پێنج ەو ل پەورگر ەك هێرجەم ەن بەیكەد پورگ یشەشداربووان دابەب .2

 (كەخول 19) .نەكەان دیكانەشینما یكردنەر ئامادەسەكان كار لپەورگ .3

 ( كەخول 15) .نەكەش دیان نمایكانەكار ەى کار لەسەر هەمان ڕەفتارى کردووەانپورگئەو  .4

دەکرا و بە بەکارهێنانى کاغەزەکانى فلیپ چارت کە پێشتر ئاما نوباس كرا ەیشتانو ەستن بەشت بپ .5

 (كەخول 19) .کە نمایشکراوە نەیكەد ەناسپێ پێناسەى ئەو رەفتارە, بوون

 (كەخول15: )گفتوگۆ لەسەر پرسیارانە دەکەین, كانپەورگ کارى یشكردنیاش نماپ  .5

 ؟چۆن رەفتارى کردكان ەسەك ەك لێكیەر ەه 

  ؟كرد ەچیان بیستەهکەسەکان 

 ت؟ێبەد چی ەكەكراووانەڕاوچ بە بۆچوونى ئێوە ئەنجامە 

 (كەخول 5. )ننێبنوفتار ڕەكالكار یەالوان  یەباشتر وا و پێیان دەڵێین کە ەوەنەیكەوخت دپ .0

 ---- كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 

 ییکردنندەوپەی ەت بەبارەس خۆیان ییەکاننیبێن تەیكەشداربووان دەبەداوا لدا كاتی رۆڵگێڕانەكە لە 

 .بنووسن یكەو نازار یكەزار

 وەرگرتوو ڕوفتارى : دەکرێ ئەم زنجیرەیە بەکار بهێنین لەکاتى نمایشکردنى کارى گروپەکاندا

 .ڕەفتارى هێرشبەر و ئینجا رەفتارى یەکالکار, (پاشکۆ)

 هێرشبەر و , وەرگرتوو)دەربارەى هەرسێ رەفتارەکان  بە ڕۆڵبینین نگۆڕیكان بپەورگ یكار ێكرەد

شێوازى رەفتارى خۆبەخشەکان دەکەین لەکاتى ڕۆڵگێراندا و باشى ر ەسەل گۆفتوگاشان پ (یەکالکار

 . پەیوەستن بە هەر رەفتارێک و ئەنجامى رەفتارەکان رووندەکەینەوەئەو هەستانە دەکەین کە 
  



59 

59 
 

Page | 59 

 (٩) بم؟ کاركالیەن چۆ یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 رنێمژب یكالكاریە یفتارڕە یكانەاوگنەه هەر چوار. 

 كەخول 45  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەو كاغ ردۆب. 

 (الپەڕەکانى کار. )دوو کۆپى لە سیناریۆى دەربڕینى یەکالکەرەوە 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 

 (خولەك 5: )دەكەینەوەروون بۆ بەشداربووان چاالكیەكە بەم شێوەیە. 1

 ڕەفتاری یەكالكاردەربڕین بە ت بۆ نواندنی شانۆگەریەك لەسەر ێدوو بەشداربوومان دەو. 

  لەگەڵ براکەى( شەهناز)حیوارەکەتان دەدەینێ کە پەیوەندى بە کچێکەوە هەیە بە ناوى. 

 5) .هەندێك كاتیان دەدینێ بۆ خۆئامادەكردن ن وسیناریۆ و رێنمایییەكان بەهەردوو خۆبەخش دەدەی. 2

 (خولەك

 (خولەك 5) .شانۆگەریەكە جێبەجێ دەكەین. 3

 (خولەك 5) .هەستیان دەكەینسوپاسی خۆبەخشەكان دەكەین و پرسیاری . 4

 (خولەك 15: )گفتوگۆ دەكەین. 5

 (شەهناز )و هەر چوار  جەخت لەسەر پەیوەندی زارەكی و نازارەكی) ؟چۆن ڕەفتاری كرد

 (کە بەکاریان هێناوە ندەكەی هەنگاوەکان

 (شەهناز ) هەستی بەچی كرد؟ براكەی هەستی بەچی كرد؟ 

 ئەنجامی ڕەفتارەكە چییە؟ 

 (خولەك 10) .ڕەفتاری یەكالكار پوخت دەكەینەوەوار هەنگاوەکان بۆ دەربڕین بە هەر چگرنگی . 6

 سیناریۆی شێوازی یەكالكار كار یكانپەڕەال
 

ڕەفتاری براكەی بێزار بووە، كاتێك دەستەخوشكەكانی دێن بۆ سەردانی كاری وا ئەنجام دەدات  لە شەهناز

دەكات و دەچن بۆ هەورەبانەكە بۆ ئەوەی كەس گوێی هێمنی بانگ  براكەی بە شەهناز .بێزاریان دەكات كە

كاتێك ئەو  :دەنگێكی سەنگین و هێمنەوە پێی دەڵێ تەماشای دەكات و بە ڕاستەوخۆ. دەنگیان نەبێت لە

پێشیان شەرمەزار دەبم، بۆیە هیوادارم  ڕەفتارانە دەكەیت من و دەستەخوشكەكانم بێزار دەبین و من لە

بە بێ ئەوەى بێزاریان کەیت و بیرۆکەیەکى خراپ لەسەر تۆیان رم بەكاتێكی خۆشیان لەگەڵ بەسەر 

 ویستی خۆمان هەموو شتێك بەو كە ئەوان چوونەوە دەتوانین خۆم و خۆت قسە بكەین یان یاری  .هەبێت

 ، دەڵێی چی؟بکەین

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 بووان بکەیندەکرێ راهێنانەکى چاالککەر بە بەشدار, لەکاتى ئامادەکردنى شانۆگەریەکەدا. 

  داوا لە بەشداربووان دەکەین تێبینیەکانى خۆیان سەبارەت بە پەیوەندیکردنى زارەکى و نازارەکى

 . لەکاتى نواندنى شانۆگەریەکەدا بنووسن
 

 

 (٢) بم؟ کارچۆن یەكال ناونیشانی چاالكی

ی ەکانئامانج

 چاالكی

 :كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن لە

 هەنگاوەكانی ڕەفتاری یەكالكاری بژمێرن هەر چوار. 

 داڕشتنى پەیامى یەکالکەرەوە. 

 خولەك 80 ماوەی چاالكی 

كەرەستەی 

 پێویست

 (الپەڕەکانى کار. )کۆپى لە دەقى نووسینەکە بەپێى ژمارەى بەشداربووان 

 بۆرد و كاغەز و قەڵەم. 
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  یەکالکەرەوەى لەسەر نووسرا بێتالپەڕەیەکى فلیپ چارت کە پێشوەخت هەنگاوەکانى دەربڕینى. 

هەنگاوەكانی 

 جێبەجێكردن

دەستنیشان دەکەین کە رەفتارى پێناسەى رەفتارى یەکالکەرەوە بە بیرى بەشداربووان دەهێنین و . 1

یەکالکەرەوە بۆ دەربرینى حەز و پێویستیەکانى خۆمان بەکار دەهێنین و هەروەها بۆ بەرەنگاربوونەوەى 

 (خولەك 5). نیش بەکار دەهێنرێتفشارى نەرێنى هاوەاڵ

 (خولەك 5: )دەكەینەوەروون بۆ بەشداربووان چاالكیەكە بەم شێوەیە. 2

  ئامانج لەم راهێنانە ئەوەیە کە دەربرین لەو شتانە بکەین کە دەمانەوێت بە بەکارهێنانى رەفتارى

 .یەکالکەرەوە

  یەکالکەرەوە لە خواندن و هەر دوو بەشداربووى تەنیشت یەکتر هەنگاوەکانى رەفتارى

 .شیکردنەوەى ئەو دەقانە دەردەهێن کە لەسەرتان باڵو دەکەینەوە

 پاشان ئەنجامى کارەکەتان نمایش دەکەن. 

  .دەقەکە لەسەر بەشداربووان دابەش دەکەین. 3

رەفتارى یەکالکەرەوە  هەر دوو بەشداربووى تەنیشت یەکتر پێکەوە دەقەکە دەخوێنن و هەنگاوەکانى. 4

 (خولەك 10) .ردەهێنن و لەسەر الپەڕەیەکى فلیپ چارت دەنووسندە

 (خولەك 10) .هەر گروپێک ئەنجامى کارەکەى خۆى نمایش دەکات. 5

هەر چوار هەنگاوەکانى دەربڕین بە رەفتارى یەکالکەرەوە پێشکەش , بە پێى نمایشى بەشداربووان. 6

 (خولەك 10) .دەکەین

دەکەین کە چیرۆکێک دایرێژن دەربارەى رەوشێکى دیاریکراو کە پەیامى داوا لە گروپە دوو کەسیەکان .7

 (خولەك 5) .گونجاو لەگەڵ هەنگاوەکانى دەربڕینى یەکالکەرەوە تێدا بن

 (خولەك 10). گروپەکان کارى خۆیان دەکەن.8

 (خولەك 10) .چیرۆکەکەى لەناو گروپى گەورەى بەشداربوواندا دەیگێریتەوە, ئەو گروپەى بیەوێت.9

 (خولەك 10). گفتوگۆ لەسەر پەیامەکان دەکەین و ئەگەر پێویستى کرد ئەڵتەرناتیڤى بۆ دەدۆزینەوە.10

 (خولەك 5). هەنگاوەکانى دەربڕینى یەکالکەرەوە و رەفتارى یەکالکەرەوە یوخت دەکەین.11

 : دەقى چیرۆکەکە الپەڕەكانی كار

 بەیانی باش: دراوسێ. 

 بەیانیت باشتر ئەی دراوسێ، بەچی خزمەتت بكەم؟: خاوەنی باڵەخانەی دراوسێ 

 خەبەر دێم بۆ خۆئامادەكردن بۆ چوونە سەر كار، لە بێزاری بە بە 5هەموو بەیانیەك كاژێر : دراوسێ

دەنگەدەنگ  بە وە و هەموو رۆژێکدا ىداخی دەنگی بەرزی موەلیدەكە كە هێمنیی رێژەیی ناوچەكە تێك

ان بیر دەكەمەوە خەڵكی پێویستیان بەكارەبایە، بەاڵم بەڕاستی، باوەڕ پاش بەاڵم, مڕۆژەكەم دەست پێ دەكە

هەموو ڕۆژەكانی هەفتەكە بەتایبەتی ڕۆژانی  ناكەم بەردەوامبوونی ئەم دەنگەدەنگە لۆژیكی بێت لە

بەاڵم دەنگەدەنگی موەلیدە من و دراوسێكانی بێزار . پشوودان كە ئارەزوو دەكەم درەنگ لەخەو هەڵسم

ناوی هەموانەوە دەدوێم و چاومان  و من بە ە كۆبوونەوەیەكمان بۆ دانیشتوانی باڵەخانەكە كردبۆی. كردووە

یان هەر  لەوەیە یان شوێنی موەلیدەكە بگۆڕیت یان دەنگەكەی كز بكەیت بەوەی ژوورێكی بۆ بكەیت

 ان گونجاوباوەڕ دەكەم یەكێك لەو پێشنیارانە جێبەجێ بكەیت بۆ هەمو. چارەسەرێکى دیکە بۆ بدۆزیتەوە

ئەمیش پەیوەندی نێوان . دانیشتوانی باڵەخانەكەت كارەبایان دەبێت و دەتوانین هێمنیشمان هەبێت ,دەبێت

 .دراوسێكان باشتر دەكات

بیرۆكە بۆ 

 ! خۆمان

  یان پەیوەست  بكەن، وەژینگە ی پەیوەست بەێکبەشداربووان بكەین كار لەسەر بارودۆخ لەداوا دەكرێ

 .و هاوەاڵن توندوتیژی خێزانی، پەیوەندی نێوان كەسوكار، قوتابخانە بێت بە

 بەاڵم لێرەدا بە پێویستمان نەزانى  .دەكرێ دوو هەنگاو بخرێتە سەر هەنگاوەكانی ڕەفتاری یەكالكار

پرسیاركردنی بۆچوونی : ئەویش ئەمانەن, دابنێین چونکە مەرج نیە هەموو کاتێک بەکارى بهێنین

 .حاڵەتی رەزامەندی كردنی لەئەوی دیكەو سوپاس

 كاتی كاركردنیاندا لەسەر چیرۆك و پەیامەكان گروپەكان بەسەر دەكەینەوە بۆ ئەوەی دڵنیا بین  لە

  .لەوەی گونجاون لەگەڵ هەنگاوەكانی ڕەفتاری یەكالكار
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 (٩) یەکالکەرەوەیى رەت دەکەم بە.. مەكەت دەر ..مەكەت دەر یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 ژماردنى ئەو شێوازانەى هاوەاڵن بەکارى دەهێنن بۆ فشار و قاییلکردنەوە.  

 ژماردنى شێوازەکانى بەرەنگاربوونەوەى فشارى هاوەاڵن و رەفتارى یەکالکەرەوە. 

  یەکالکارجێبەجێکردنى هەنگاوەکانى رەتکردنەوەى.  

 فشار و قاییلکردنەوە ەیوەاربوونگنەرەب یكانەاوگنەه یكردنێجەبێج. 

 كەخول 09  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 تێب ر نووسراەسەل یكالكاریە ەیوەتكردنڕە یكانەاوگنەرد هۆب ی كیە پەڕەال. 

 یكانەوازێش شەكید یكەیەدانت و ێب ر نووسراەسەلفشار  یكانەوازێرد شۆب یكپەڕەال 

 .تێب ر نوسراەسەل ەیوەاربوونگنەرەب

 (الپەڕەکانى کار. )چەند کۆپیەک لە رێنوێنى ڕۆڵبینین 

 یكانەاوگنەه

 یكردنێجەبێج

 یاالكچ

 (كەخول 5): ەوەنەیكەدیشداربووان شەب ۆب ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ .1

  رەتکردنەوەى یەکالکار بنوێننپێویستیمان بە دوو خۆبەخش دەبێت بۆ ئەوەى ڕۆڵ سەبارەت بە. 

 بۆیە پێویستە تەرکیز لەسەر ڕۆڵبینینەکە بکرێت و تێبینیەکانى . دواى ڕۆڵبینینەکە گفتوگۆ دەکەین

 . خۆیان لەسەرى بنووسن

 ( كەخول 5) .رێنوێنى ڕۆڵبینین بە خۆبەخشەکان دەدەین و کاتى دەدەینێ بۆ خۆئامادەکردن .2

بەشداربووانیش تێبینیەکانى خۆیان تۆمار دەکەن دەربارەى  خۆبەخشەکان ڕۆڵبینین ئەنجام دەدەن و .3

 (كەخول 10) .قاییلکردنەو و چۆنیەتى بەرەنگاربوونى

هاتنى رۆڵبینینەکە سوپاسى هەردوو خۆبەخش دەکەین و جەخت لەسەر ئەوە دەکەینەوە کە  ییتاۆاش كپ .4

 (كەخول 5). پێویستە تێبینى لەسەر رۆڵەکانبێت نەک لەسەر خودى کەسەکان بێت

پرسیار لە ڕۆڵگێرەکان دەکەین هەست بە چییان کرد و ئاستەنگەکانیان چیبوون لە کاتى پرۆسەى   .5

 (كەخول 5. )قاییلکردن و بەرەنگاربوونەوەى فشاردا

گفتوگۆ لەسەر هەنگاوەکانى رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە و رێگاکانى فشار و چۆنیەتى  .5

 (كەخول 15) .بەرەنگاربوونەوەیان دەکەین

 (كەخول 5) .دەكەینەوەپوخت   .0

 (خولەك 5). چاالکیەکە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەکەینەوە .8

ئێستا کە هەنگاوەکانى رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە و شێوازەکانى قاییلکردن و بەرەنگاربوونەوە * 

 . لەناو گروپى دوو کەسیدا جێبەجێ دەکەن, دەزانن

ەرێنى لەسەر ئەوى دیکە دەکات و ئەوى بەرانبەریش بە بابەتێک هەڵدەبژێرن کە یەکێکتان فشارى ن* 

 .شێوازى رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە بەرەنگارى دەبێت

 .دواتر رۆڵ دەگۆرنەوە* 

. گروپەکان دەست بەکار دەبن و ئێمەش چاودێریان دەکەین و ئەگەر پێویست بوو ئاراستەیان دەکەین .0

 (خولەك 15)

 (خولەك 10). ى لەناو بەشداربوواندا بگێریتەوەئەوەى دەیەوێت دەتوانێت سەربوردەکەى خۆ .19

لەکاتى چاودێریکردنى کارى گروپەکاندا هەندێک شتى بۆ زیاد دەکەین و ئینجاهەنگاوەکانى  .11

 10). رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە و شێوازەکانى قاییلکردن و بەرەنگاربوونەوەیان بۆ یوخت دەکەین

 (خولەك

 ڕۆڵگێرانرێنوێنى یارى  كار یكانپەڕەال

یەکێکتان . ئەم مانگە خاوەنکار مۆچەى ئێوەى نەداوە, ئێوە دوو هاورێى یەکترن لە کارگەیەک ئیش دەکەن

بڕیارى داوە مانگرتن بکات و ئەوى دیکە مانگرتن رەتدەکاتەوە و دەیەوێت خۆى بگرێت و چاوەڕوان 

 .بێت

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 نەبك یشدارەرتندا بگزڕێرتن و ێگوگ یسنوور ەن لەیدەشداربووان دەموو بەهەب ڕێگە. 

 قاییلکردنەوەان ی ەوەاربوونگنەرەب یكێوازێش ەزار بوو لێشداربووان بەب ەك لێكیە ەیوەن لیبەا دیور.  

 الواندا  پیورگ ەگەڵك لێرجەم ەب ەوەنیگۆڕب ەمانەل ەیكید یكێتڵەحاەب ەكەرتنگمان یتڵەحا ێكرەد
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 ەیددان مایت ێشێبك ەرگەج کە تدەکا ەكید الوێکىفشار لەسەر ك ێالو ەیوەكو ئەت وێونجگب

 .یان هاوەڵەکانیان بەکار بەرێتان یسوكارەر كەرامبەب یژیان توندوتیبەکار بهێنێت ر ەشبۆه

 کە هەنگاو و شێوازەکان بە باشى ئەنجام ن یا بینڵد ەیوەئ ۆب ەوەنەیكەر دەسەكان بیەدووان پەورگ

 .دەدرێن
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 (٢) بە یەکالکەرەوەیى رەت دەکەم.. رەت دەكەم ..دەكەمرەت  یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 ژماردنى ئەو شێوازانەى هاوەاڵن بەکارى دەهێنن بۆ فشار و قاییلکردنەوە.  

 رەفتارى یەکالکەرەوە ژماردنى شێوازەکانى بەرەنگاربوونەوەى فشارى هاوەاڵن و. 

 جێبەجێکردنى هەنگاوەکانى رەتکردنەوەى یەکالکار.  

 فشار و قاییلکردنەوەنگاربوونەوەی ەجێبەجێكردنی هەنگاوەكانی بەر. 

 كەخول 85  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 شداربووانەب ەیمارژ پێی ەب (كار پەڕەیال) دیراسەى حاڵەت ۆپیك 

 تێب ر نووسراەسەل یەوەرەكالكیە ەیوەتكردنڕە یكانەاوگنەرد هۆب یكپەڕەیەال. 

 یكانەوازێش شەكید یكەیەت و دانێب ر نووسراەسەل یرفشا یكانەوازێرد شۆب یكپەڕەال 

 .تێب ر نوسراەسەل ەیوەاربوونگنەرەب

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5): ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ  .1

 ەوەنەدەكان دپێچەهاو ەاریرسپ یمەاڵو ون ەكەد ەکەسیىتاك یكنانێێراه. 

 نەیكەر دەسەان لگۆیفتوگاشان پن و ەكەش دیكانتان نماەكار. 

  .ێنەیدەان دیكردنەئامادۆخ ین و كاتەیكەش دەشداربووان دابەر بەسەكار ب یكانپەڕەال .2

 (كەخول 19) .نەكەدا دەكیەتاك ەنانێاهڕر ەسەشداربووان كار لەب .3

 19) .بخوێنێت داەورگە پێورگ ناوەل یكانەوەاڵمكات ەزوو دەئار ێن كەیكەار دیرسپان یواوبوونەاش تپ.4

 (كەخول

 هەنگاوەكانی ڕەتكردنەوەی یەكالكارو  انەیوەاربوونگنەرەب یتیەنچۆكان و ەوازێر شەسەل گۆفتوگ.5

 (كەخول15) .زیاد دەکەین لەسەر ەوەاربوونگنەرەب دیکەى یزواێشهەندێک  و دەكەین

 (كەخول 5) .نەیكەوخت دپ.6

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ.7

 ناو ەلە وەاربوونگنەرەب یكانەوازێزانن و شەد یكالكاریە ەیوەتكردنڕە یكانەاوگنەستا هێئ

 .نەكەد ێجەبێدا جیانودو پیورگ

 یارگنەرەش بەكید یوەت، ئێنێب ەكید یوەئ ۆب ینێرەن یكێفشاركتان ێكیەرن ژێبەدەڵك هێتەباب 

 .ەوەرەكالكیە ەیوەتكردنڕە یوازێش ەب ەوەتێبەد

 ەوەنەگۆڕكان دۆڵەاشان رپ. 

 (كەخول 15) .نەیدەان دیتەارمیان یستیر وەگەن ئەیكەان دیریاودچبن و ەكار دەستبەكان دپەورگ.8

 (كەخول 19) .تێبەشدار دەب ۆیخ یەکانیزاەشار ەبوو بەه یزووەك ئارێسەر كەه.9

و  كردنقاییل یكانەوازێو ش ەوەرەكالكیە ەیوەتكردنڕە یكانەاوگنەن و هەڵێیكانمان دیەنیبێت.10

 ( كەخول 19) .نەیكەوخت دپ بەرەنگاربونەوە

 ت ڵەحا ەیوەنۆڵیكێل كار یكانپەڕەال

 ەگەڵت و لەیكەلدا كار دێئوتومب ەیوەاككردنچ یكەیەرشەو ەدوو هاوكاردا ل ەگەڵاوت لچش پێ ەنێهیب

ت ۆخ ەیكەت كاریكرد ێل یكت داواەیڕێهاو. ووەشكردەدا دابپورگ سێوان ێن ەان لەیكەكانتدا كارڕیهاو

 ەوەتەیبك یتەر ینێرەئ یكەیەوێش ەب ەكراوێداوات ل. یداۆخ ەیكەكار ەت لەیو بدەئ یتەارمیت و ێڵیبێجەب

 نكارەخاوەت نێش بۆناخ پێیت ەكڕێهاوەن ەیوەت بێكالكار بیەم ەاڵب

 :ێژەار داریرسپ 0-5ە ، لەواو بكەكان تەرست 4- 1 ەل

 

 _____________________________م ێڵب ێجەم بۆخ یك كارێكات .1

 __________________________________ترسم ەد .2

 ______________________________ندم ەزوومەئار ۆیەب .3

 _______________________________بتوانم  ەیوەئ ۆب .4

 ___________________:ەار بنووسیرسپ یوازێش ەت بەكڕێهاو یوونۆچب یداوا .5

 _____________:کردن یان رتکردنەوەى هاوڕیکەتڵقبوو یتڵەحا ەل ەت بنووسۆخ یمەاڵو .5
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 ________ ەوەكردیتڕە دووبارە کە هاورێکەت یەتڵەحاو ەل ەت بنووسۆخ یرا .0

 ______________:ەوەتچێدا بۆیخەب کە بكاتهاوڕێكەت  ەل وا ەك بنووسێاریرسپ .8

 _________________________________:ەت بنووسکەەوەتكردنڕە یكارۆه .0

 ___________________:بكات یردووال رازەه ەك بنووسێرەسەارچان یك یەاالكچ .19

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 لەکاتى پێویستدا بەشداربووان ئاراستە دەکەین بۆ ئەوەى بگەنە شێوازەکانى فشار و بەرەنگاربوونەوە . 

 یباشدروستى و بە ەب کە شێواز و هەنگاوەکانن یا بینڵد ەیوەئ ۆب ەوەنەیكەر دەسەكان بیەدووان پەورگ 

  .جێبەجێدەکەن

 

 

 

 ناکۆکیەکان و مفاوەزەکردنبەڕێوەبردنی  :بابەتی چوارەم

 
 ئەلبەرت ئاینشتاین "..لەناو جەرگەی گرفتەكاندا بەردەوام چارەسەر هەیە"

 

 

 یتەڕەبن یاریزان -ناکۆکیەکان و مفاوەزەکردنبەرێوەبردنى 

 ؟چیەكان ەناکۆکی ەسمان لەبەم

كان ەسەك ەیوەلكو كاردانەب یە،ن پدا خراۆیخەل ۆیك و خۆڤێموو مرەه یانژی ەل یەوشتسر یكێشەب ێو ملمالن ناکۆکى

 ەتەباب ۆاوازمان بیج یایگنەشگۆوون و ۆچو ب یكتریە ەن لیاوازیج ەمێئ. كاتەد یان خراپ دیارى اكچ بە یرەرامبەب

ان یكێكیەرەن، هەكەد گۆفتوگك ێتەباب ەت بەبارەك الوان سێكات. داتەكان دەتەباب ەندوو بیز یكێركۆم ۆیەب ەیەكان هەاوازیج

ان ژی ۆب ۆیخ یكانەنیوانێڕو ت یستیوپێست و ێوەڵو ه هاەو ب وایو ه ییزاەشار پێی ەب ۆیخ یریا و بیگنەشگۆوون و ۆچب

ت ێزانەد وا ەكپەورەگك لەیەر دانەه ەیو كاتەبن تاكو ئەند دەمڵەوەوام و دەردەكان بەككردنێو كارل گۆفتوگ یدێوو، ئەڕخاتەد

دەبێ  شەهاوب یكێارڕیان بیك ێشتنێگەیت ەن بگەب ەیوەئ یبرەن و لەڵەه ەكید یكانەوەو ئ ەاستڕ ۆیخ ەیكیەا راینەت

 یتیەنچۆت و ێستەوەكان دەسەك ەیوەدانرر كاەسەل ەیكەنجامەئ وکە ەناکۆکیناو  ەنەچید ەوەرێل ئا. گفتوگۆكە بباتەوە

 ؟ یژیتوندوت ۆان بین ەبەد گۆفتوگ ۆنا بپەا یئا. ەگەڵیان لیكردنەڵەمام

کە پێکەوەبەستران و  یەنداوان دووالێن ەل یەئاشكرا یكێیەملمالن": لەوانە, پێناسەى هەمەجۆرى ناکۆکى هەن

 ەب ۆب ەكید ەیكەنیەال یداخولەم و تەك ەیاوچرە، سەیەه کە ئامانجى هاودژیانزانن ەو د یەوانداێن ەان لییکردنندەوپەی

"و نەهێشتنى کەسانى دیکە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانى یكانەئامانج ینانێستهەد
11

 . 

دا ێخوەل ۆیخ ناکۆکى ۆیەب. نیوانڕب ناکۆکى ەل دەرفەتان ی یترسەك مەو ێكرەد"هەندێ پێناسەى دیکە وا بۆ دەچن کە 

 .1000ونال،یدر انترناشی، كولمن را"كاتەدروست د یاوازیج یركردنەسەارچكردن و ەڵەمام یوازێش بەاڵم، یەن پخرا

                                                           
11Looking out Looking In , 13th Edition, by Ronald Adler and Russel Proctor II, 2011 
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و  كدانێل ىكاتەل ناکۆکى. كانەاستڕا و ئایگنەشگۆها، ە، بیندەوژەرەب هاودژییە لە: "وا دیار دەکات کە شەكید ىەناسپێ

 ەواننەڕد ەوەانۆیخ یایگنەشگۆ ەا لینەكان تەسەك كێكات ملمالنێككردن و ێكارل ۆب ەكێنجامەك ئەت و وێبەدا دپەیدا پێکدادان

"كانەتەباب
12

 . 

ر ەسەها لەروەه ,دااسایوان تاك و ێن ەدا، لکۆمەڵەکانوان تاك و ێنە، لیسەك یئاست :تێردەکەوەكدا دێند ئاستچە ەل یناکۆک

 .دروست دەبێت شدایهانیو ج یمێرەو ه یشتمانین یئاست

 : ناکۆکى یان ئەرێنى یە یان نەرێنى

 :تایبەتمەندیەکانى ناکۆکى ئەرێنى و نەرێنى پیشان دەدات(: ٠٥)خشتەى ژمارە 

 ینێرەئ ینێرەن

 نادات ەكید یاالكچ ەب گیرنگ. 

 داتەئازار د پورگان یتاك  یتەمیح و هۆر. 

 كان و پەورگوان تاك و ێن ەخاتەد یاكاریج

 .كاتەخت دەكردن سیكاریهار

 كانیەاوازیر جەس ەخاتەكان دەسەك یزیركەت. 

 كو ەت وێبەد یداریترسەم یفـتارەر ینجامەئ

  .كدادانپێ

 تێنەداد كانگەرنگ ەرفتگرس و پ ۆب ەسەارچ. 

 بنەشدار دەدا بیركردنەسەارچ ەوان لومەه. 

 تڕێبەردەد ینێرەكان ئەو فشار ێاوكڵەڕوون و دەڵچه. 

 كتر یە یكاریهاریەکتر بناسن و دات ەكان دەسەك یتەارمی

 .نەبك

 كردن یندەوپەی یكانەییەبوون و كارامڵیكحاێل ەدات بەدەرپە

 .مفاوەزەکردنو قاییلکردن و 

 

 ن؟ییچ ناکۆکى یكانەكارۆه

 : لەوانەش, تێبەان ئاسان نیشان كردنیستنەد ەیەوانەكن لێكارۆند هچەكان ەناکۆکی یكانەاوچرەس

و  یاریشۆه ەیو راد ەڕروباویو ب هاەو ب یپرنسپا و ۆژیلیۆئامانج و ئا یاوازیج ینجامەئ ەا لیگنەشگۆ ەل یاوازیج .1

 .ییزاەو شار یتەاڵیەمۆك پێگەیو  ینیشبپێبوون و ەئاماد

 یكێازیشنپێزان ێخ ەیكید یكێسەان كیان باوك ی کیەستاۆمام ێكرەت، دەاڵسەد یكانپێگە ەل یاوازیج .2

 .تێنیبەید ەیكەتەاڵسەد ۆك بیەدداەحەك تەو ەیوەر ئەبەل ێنەد ەن ڕێگەیو  ەنەت بكەمان رنەراەنێداه

 .بكات ۆیخ یزووەئار ژیدەك لێكارکە  كێسەك فشارکردن لەسەر  .3

 (.دەستەاڵتى رەها)هەبونى ڕۆڵى نا ئاشکراو و دەستەاڵتى نا دەستنیشانکراو  .4

 ەب ڕێگەك ێئامانج یاندنێگەیج ەب ەیوەكان بپەورگان یوان تاك ێن ەكان لیەندەوژەرەئامانج و ب هاودژى .5

 . م ناداتەدوو یئامانج یاندنێگەیجەب

 . و هەبوونى ئاستەنگ لە پەیوەندیکردنى نێوان کەساندا نیشەووكڕكان ییەندەوپەی .5

 . داەکانكراوشانیستنەد ەركەئ ەكان لەییەكارام یكخستنیەهەماهەنگى و نەبوونى  ییمەك .0

 .كاردا پیورگان یزان ێوان خێن ەساكان لێاسا و ری ۆاواز بیج یشتنێگەیت .8

                                                           
12http://www.fao.org/docrep/w7504e/w7504e07.htm 
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 یكارۆه ەتێبەدکە  و ماندووبوون ێاوكڵەڕد یهۆ ەتێبەد ئەمەش, كراونەر نەسەارچ ەك نترۆك یناکۆک یبوون .0

 .ەكید یپەیدابوونى ناکۆک

 .یمارەو د یروونەد یشۆخەك نەو یندروستەت یكارۆه .19

 . هتد..یكارێو ب یارەژك هەو یئابوور -یتەاڵیەمۆك یكارۆه .11

-یتەاڵیەمۆك یو ئاست ەزنامەگەز، رەگە، رگنەن، ریئا :كوە، وەیەكاندا هەناکۆکی ەل ۆڵیش رەكید یرەها فاكتەروەه

 ەیوەئ ۆان بچنان و كژر ەس ەتێخرەد ۆستڵەپەاپدا ەڵگەمۆك كێندەه ە، لەرانەم فاكتەل ەكێكیەش یتەاڵیەمۆك ۆڵیر. یئابوور

 یكار ەب ەكچونت ێكرەد ەغەدەقبەشداریکردن لە بڕیارداندا لێ ا ەڵگمۆاسا و كی ەن و بڕبەرنەان دیكانەزووەو ئار یستیداوپێ

ها ەروەه. ناتوانن بەشدار ئەو مفاوەزاتانە بکەن کە خۆیان الیەنێکن لە ناکۆکیەکە ۆیەب .تێنرەداد ڕكو یاوان و الوانپی

ال  ەان لیكردنێلرۆز یستەه ماف و مامەڵەکردندا ەل یاكاریجهەبوونى كردن و یشدارەب ەنان لژان و چك ەیوەدوورخستن

 .تێوەركەد ەیوەئ ۆكات بەك دێلەه یوانەڕاوچك گژەیەنەت یكارۆه ەتێبەد ۆوخەاستڕش یمەكات ئەدروست د

 

 ؟ناکۆکى چیین کە تووشى الوان دەبن یكانەرۆج

 .نەبد یسەك یارڕیب ێوەانەیك دێكات یسەك یناکۆکیەکان .1

 ەان لیان، یكەڵێان هاویك ڕێو كو چوان كێن ەل :ەنموون ۆتر، بپان یس ەوان دوو كێن ەل یتەاڵیەمۆك یناکۆکیەکان .2

ان ینكار، ەو خاو كارێان كریكاردا  یكانپەورگوان ێن ەان لی، ەیستاكۆك و مامێان الوی، یكیدا ێک والوچەوان كێن

 ( .اریارو كریشۆفر) ارڕیو ك نكارەخاو

 .كێنێشو ەكار ل پیورگان ی پێ/ ەباسك ۆپیت یمیت یندامانەوان ئێن ەل :ەنموون ۆ، بپورگك یەوان ێن یكانەناکۆکی .3

 . دهت... یو قوتاب ستاۆ، مامیاسیس یوان دوو حزبێن :ەنموون ۆتر، بپان ی پورگوان دوو ێن یكانەناکۆکی .4

 

 ن؟یچیكان ەناکۆکی کارلێککردنەکانى/ ییەکانكینامیو دا ەشانین

 یباشەب ەتاوەرەسەر لەگەت ئێنەبسەرپەن ەیەڵین نەیبد ڵوەن و هەیك بكیەناکۆک یروودان ینیشبپێن یتوانەر جار دۆز

 :ەیەوێم شەب یشتەگدات بەروود ەیوەم ئەاڵب. رمان كردەسەارچ

ت ێب ەناکۆکیەک یكارۆه ەیوەكو ئەو ێوانەڕد ەكید ەیكەنیەال ەك لەیەوێش ەب ناکۆکیەکە یكانەنیەال ەك لێنیەر الەه .1

 .نەبەكتر دیە ۆرش بێو ه ەییلگو 

  .تێبەم دەن كیەردوو الەهنێوان  یرتنگزڕێ ەستوو بەشت بپ یكارا ییکردنندەوپەی .2

 .تێنێستەدەرپە یكاروژمند ۆب ەكەتەباب بن وەر دۆكان زژییەرگوون و چەڵه .3

 .تێلێدر گەورەت کێشەکە ودەبێت ز ڵۆئا ەكەخۆبارود .4

رتن و ێگوگ ەیسۆرپردوو ەر هەسەل پیخرا یریگەكار کە تێبەبوون دروست دڕەترس و توو یكیەواەش و هەك .5

 .تێبەكردن دروست دیندەوپەی

 .گۆڕێ ەتید ێن و نوۆك یكەالو یو شت ەوەتێخرەدوور د ەكناکۆکیە یكەرەس یكارۆه .5
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 .تێنێنام ناکۆکى یكانەتەباب یاندێپەڕان تی ەییبوردێل یزووەئار .0

 

نچی روودانى ناکۆکى یكانەناغۆق
13

 ؟ 

 :ناکۆکى یدرووستبوون یرەگەئ :مەكیە یناغۆق

 یکردنندەوپەی یروون ەا بیت، ئاەچێد ەوەڕێن بچۆ ەكەرفتگ یكانەنیەان الی، ینیەردوو الەه وانێنەل یندەوپەی 

 روو؟ەتێخرەد ەكەرفتگ ەت بەبارەدروست و ورد س یاریا زانین؟ ئاەكەد

 یرەا فاكتی؟ ئاەیەدا هۆڵان ریت ەاڵسەد پێگەی ەل یاوازیا جی؟ ئاەنچۆ ەكەناکۆکی یكانەنیەوان الێن ییندەوپەی یرۆج 

 .و شتى دیکە اۆژیلیۆدیئا یاوازیج ەنموون ۆ؟ بەیەه ناکۆکى یدروستبوون ۆب ەكید

 ؟ ەنچۆ ەكەتەباب ۆك بێنیەر الەه یایگنەشگۆ 

 :ناکۆکى یدروستبوون یرەگەئ یو تێگەیشتن نیزان :مەدوو یناغۆق

 ؟ ەیەه کە ناکۆکیەکزانن ەان دین ەكەدپێست ەه ناکۆکى یكانەنیەا الیئا 

 م دواتر ەاڵن بەبك یرەسەارچ ێبەو د ەیەك هگژەیەنەن تەبك ەوەست بەتر هپان یك ێنیەال ەیەوانەك جار لێندەه

 .اوازیج ەیوش ەم بەاڵب یان کردووەەسەق لەسەر هەمان بابەتن یەردوالەو ه ەك بووێبوونڵیدحاەزانن بەد

  ت ێبەز دێهەكان بەوونەڵچم هەاڵزانن بەد پێین و ەكەد تەنگژەکە ەست بەكان هەنیەال ەیەوانەش لەكید یجارهەندێ

 .بنەد ڵد ەل ەنیكار و كژەكان دەستێوەڵو ه

 :ناکۆکى یبردنەوەڕێو ب کردنۆڵنترۆك :مێیەس یناغۆق

 یوازێش ینانێكارهەب ڕێگەی ەن لەبك لەگەڵ ەڵەین مامەدەد ڵوەهدەزانن ناکۆکیان هەیە كان ەسەكکە دا ەناغۆم قەل

 .(ناکۆکى یركردنەسەارچ یاكانێگر ەوانڕب) داریندەوپەی یسانەو ك ەكەخۆبارود ەت بەبارەونجاو سگاواز و یج

 :ناکۆکیەکە یو ئاشکرابوون وتنەركەد :مەوارچ یناغۆق

 یفتارڕەت و ێوەكەردەد یروون ەم جار بەكیە ۆب ەكناکۆکیە ،بووەوتوو نەركەم سێیەس یناغۆر قەگەكدا ئێتڵەحا ەل

 و ەوەاداركردنگو ئا ەشەڕەئاشكراو و ه ییزاڕەان نای ییاسای یتاكو داوا ەوەلۆكچ یجیاوازیەکوان ێن ەكان لەنیەال

. دەردەکەوێت رەرامبەب یمیت یكشاندنێت ۆئاشكرا ب یكڵێوەدا هییتاۆك ەل ,دوژمنکارانەدا دەبێت ەییستەج یكردنێژیستدرەد

 .نەیدەد ەناکۆکیەک یبردنەوڕێەب ۆوام بەردەب ڵیوەه ۆیەب

 :نجامەرەد :مەنجپێ یناغۆق

ان یر توانەگەكدا ئێتڵەحا ەل. ینێرەان نی یەنێرەان ئیتمان ۆگشتر پێكو ەت وێوەكەردەد ەكەناکۆکی ینجامەرەددا ەناغۆم قەل

و  زترێهەب ەكیەندەوپەیكران و ێجەبێن جیەردوو الەه یكانیەستیداوپێو  ەانەرنێهدا یرەسەارچو  ێنو یارڕیب ەن بگەب

شتن گەی ەاو نپچڕ یکردنەکەندەوپەیپرۆسەى ر هاتو ەگەم ئەاڵب. تێبەد ینێرەئ یشەكەنجامەرەد تر بوو ینێرەكان ئەخۆبارود

 ەكەنجامەوا ئە، ئەیەبراو ەكید ەیكەنیەو ال ەاوۆڕد ۆیكرد خ یستەك هێنیەن و الیەردوو الەه ۆونجاو بگ یرەسەارچ ەب

 .ەئاراو ەتێش بەكید گژەینەو ت یژتوندوت یفتارڕە ەیەه ەیوەئ یرەگەو ئ یەنێرەن

 

                                                           
13Conflict Negotiation Skills for Youth, UN , NY 2003 
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 ن؟ێبرەد ەوەڕێب نچۆكان ەناکۆکی
 

 :ێبەكاندا هەناکۆکی یبردنەوەڕێب یكاتەل بن یپرنسپك ێندەه یاریشۆه یشو الوان ەمێئ گەرنگ، مەكیە

 تێب پخرا ییەرج نەو م ییەئاسا یكێشت ناکۆکى. 

 گەرنگر ۆكاندا زەناکۆکی ەگەڵكردن لەڵەمام یوازێش. 

 نەیبكدا ەناکۆکیەک ەگەڵل ەڵەودان مامێو جن یژیتوندوت ێب ەب ێكرەد. 

 یكردنەڵەمام ۆب ەیەه ۆیخ یتەبیتا یوازێك شیەناکۆکر ەه. 

 بوونەند نەزامەردیکە  یكانەنیەر الەگەت ئێر بكرەسەارچك یەناکۆک ێناكر. 

و  ینێرەئ یوازێش ەن بیرەب ەوەڕێكان بەناکۆکین یبتوان ەیوەئ ۆب ەیەه ەكید ییانژی یەکانىەیكارام ەستمان بیوپێ ەمێئ م،ەدوو

 ەییو كارام ەانەرنێداه ەیوەركردنیاركردن و بیرسپو  ەوەكردنیش ەییو كارام ەییخنڕە ەیوەركردنیب ەییكارامكو ەكارا، و

 .یزۆاردان و هاوسڕیب

 

 ٠/٤چوارچێوەى ژمارە 

 پێناسەى مفاوەزەکردن چییە؟

پرۆسەى مفاوەزەکردن دوو الیەن یان پتر بەخۆیەوە  *

هەر الیەنێکیان دەیەوێت ئەوەى گەرەکیەتى , دەگرێت

لەوى دیکە ببات و لە ئەنجامدا بگەن بە ئەنجامێکى گونجاو 

 . بۆ هەموو الیەنەکان

مفاوەزەکردن بە بەردەوامى لەناو کەسوکاردا دەکرێت  *

اردا دەکرێت لە شوێنى ک,  وەکو خوشکوبرا و دایکوباوک

, وەکو مفاوەزەکردنى نێوان هاوکاران و بەرپرسەکانیان

لە , سەندیکا و راوێژکارانى, سەرۆک و بەرێوەبەرەکانى

قوتابخانە و لە رێکخراوەکانى کۆمەڵگەى مەدەنى و لە 

. نێوان هاوەاڵندا و لەنێوان الوان و گەورانیشدا روو دەدات

و گەلێک  هەروەها لەنێوان فرۆشیارێک و کڕیارەکەیدا

 . بوارى دیکەى ژیان روودەدات

مفاوەزەکردن کارامەییەکى ژیانیە و هەر الوێک دەتوانێت 

  .فێرى ببێت لە ژیانى رۆژانەیدا بەارى بهێنێت

  

 

 



69 

69 
 

Page | 69 

هەنگاوەکانى بەرێوەبردنى ناکۆکیەکان
14

: 

 : نڕۆیب ەاوانگنەم هەر ئەسەل ێكرەد

 :قۆناغى ئامادەکارى بۆ مفاوەزەکردن .1

 یو ئاست ییسەك یر ئاستەسەكراون لەن ێجەبێج ەیانیستیداوپێو ەن و ئەیكەشان دیستنەد ەكەشێك 

 ەیوەئ یستەبەم ەن بەیكەكان دەداریندەوپەی ەنیەموو الەه ەار لیرسپو دیار دەکەین  ەناکۆکیەک یكانەنیەال

 مەل گەرنگ(. رەسەارچ یكانەرەگەداران، ئیندەوپەیكان، ەكارۆه) تێوەستكەمان دیارین زانیرترۆز

 .نیرگش بەكید یسانەمان و كۆخ ەز لێدا رەناغۆق

 گۆیفتوگر ەسەل ییتاۆك یارڕیم بەاڵب. نەیكەشان دیستنەد ى ناکۆکىبردنەوەڕێب یكانەوازێن شیونجاوترگ 

 .تێستەوەكان دەنیەال ەگەڵل

 نەیكەشان دیستنەد و مفاوەزەکردن گۆفتوگ یكپێسەد ۆن بێن كات و شویباشتر. 

 :مفاوەزەکردن یناغۆق .2

 كاتەد گۆفتوەگست بەكان دەنیەال ەك لێكیە.  

 ر ەسەختكردن لەرتن و جگزڕێ، یزۆرتن و هاوسێگوگ: نیوەكەكدێررێساکانى گفتوگۆیەکە  ەمانەر ئەسەل

 .كانەسەكلەسەر ك ەن ەكەشێك

 دەستنیشان دەکەین, ارڕیبەشتن بگەی یتیەنچۆت و ێكرەر دەسەان لگۆیفتوگن و ێكرەباس د ەیانیاریو زانەئ. 

 رەسەارچ ەشتن بگەیردن و کكێو كارل گۆفتوگ ۆب ەیەموو ئامادەه ەیوەن لیبەا دینڵد. 

 باسى کێشەکە دەکەین و ئاماژە بە هۆکارەکان و پێداویستیەکان و پاڵێنەر و ترسەکان دەدەین . 

 دیراسەتى گوشەنیگاى الیەنى دیکە دەکەین. 

 مفاوەزە لەسەر چارەسەر دەکەین : 

 .دەکەین ئەگەرەکانى بەردەست دەستنیشان -

 . ئەگەرە جۆراوجۆرەکان هەڵدەسەنگێنین -

 . باشترینیان هەڵدەبژێرین -

 دڵنیا دەبین کە بابەتەکە روون و ئاشکرایە بۆ هەمووان و هەموویان پابەند دەبن بە جێبەجێکردنى . 

 :گۆفتوگاش پ یناغۆق .3

 انیرەسەوتبوو لەكێرەكات كەد ۆیخ یكانیەاالكچر ەسەك كار لێنیەر الەه. 

 نیبەوام دەردەش بەهاوب یو كار یکردنندەوپەی ەل. 

 

 ەكمفاوەزەکردنە ەیسۆرپ ەیوەئ ۆب ەیەكەتەباب یادارگو ئا ەیەمتمان یاێگج ەن كەیم ببێیەس ینیەال ۆنا بپەن یتوانەد: ینیبێت

 .تێبەه یاردانڕیو بناکۆکى  یردنەوەڕێو ب یکردنندەوپەی یكانەییەكارام و تێن بیەالێك بێرجەم ەنجام بدات بەئ

                                                           
14 Adapted from the Watershed information Network-Purdue University, http://www.ctic.purdue.edu/KYW/brochures/manageconflict.html 

http://www.ctic.purdue.edu/KYW/brochures/manageconflict.html
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 ن؟ییچ مفاوەزەکردن یكانەنجامەو ئناکۆکى  یبردنەوەڕێب یاكانێگر

 :رێگاکانى بەرێوەبردنى ناکۆکى و ئەنجامەکانى مفاوەزەکردن پیشان دەدات(: ٠٨)خشتەى ژمارە 

 یاكانێگر

ى بردنەوەڕێب

 ناکۆکى

 یهاوكار

 

 وتنەکكێر

 

 ێكڕبێك

 

 /ونجاندنۆگخ

 نانێوازه

 

 تنەاڵه

 

 اوۆڕد -اوۆڕد ەبراو -راوۆد اوۆڕد -ەبراو یندەناو یرەسەارچ ەبراو -ەبراو چیە ەیكەنجامەئ

 ەیەوەئ یئامانج  ؟چیەستمان ەبەم

ك ێرەسەارچ

 ڵید ەب ەوەتێزۆبد

  .تێك بیەموو الەه

 ەیشانین 

 ەكسانیە یدانگینیرگ

 یەندەوپەی ەب

كان و ۆیەمر

 .كانەئامانج

 وان ومەه

 ەبن لەشداردەب

 یباشتركردن

كاركردن و 

  .یكردنێجەبێج

 ڕێگەن یباشتر 

 .ەیەارچ

 

 ەیوەنیزۆد 

 یرەسەارچ

 .یندەناو

 و  یندەویەی

 ەكان لەئامانج

مان كاتدا ەه

  .تێزێارەپد

 یڤیرناتەتەڵئ 

 یوازێش

 .ەكردنیهاوكار

 و ەر جار لۆز

ت ێكرەد ەنانێشو

كان ەنیەال ەك

 یمان ئاستەه

ان یتەاڵسەد

 .تێبەه

 ەل یكۆداك 

 یندەوژەرەب

ن ەیكەمان دۆخ

 یر حسابەسەل

 .ەكید یوەئ

 ەب گیرنگتر پ 

دات ەكان دەئامانج

 یەدنەوپەیك ەن

 .كانۆییەمر

 ەباش یكێوازێش 

ر هاتو ەگەئ

 ەب یك دانێنیەال

و  دانایخو ەڵەیه

 یانرۆد

  .كردڵقبوو

 ەب گینیرگ 

 یەندەوپەی

دات ەد كانۆییەمر

بە بێ گرنگیدان 

ئامانج و بە 

 .یندەوپەی

 

 یماەر بنەسەل 

 ەل ەوەوتنەدوورك

 ناکۆکى

, ەزراوەدام

 رەسەل کردنكار

 دواناکۆکیەکە 

خات ەد

 ەیوەئ یستەبەمەب

بدات  ڕێگە

 ەكەخۆبارود

 ەو ل ەوەتێمن بێه

وەووبوونەڕووبڕ

 ۆوخەاستڕ ەی

 .ەوەتێوەدوور بك

 ەدان بەن گیرنگ 

 یەندەوپەیئامانج و 

 .كانۆییەمر

كان ەنیەموو الەه  ؟ۆچیب

 ەن بگەب ێبەد

  .انیكانەئامانج

 یەندەوپەی ێبەد 

وام ەردەكان بەباش

  .بن

 یندەزامەر 

ك ێشت ەیوەب

ر ەرامبەب ەوەنەبب

ێکى رەرەزەب

 .بچووک

 یدانێرگ 

 یركردنەسەارچ

 ەب ەكەناکۆکی

کێبرکێ و 

 .قازانانج

 ەتەباب 

 ەكان لەشەهاوب

 ەكید یكانەتەباب

ترن گرنگ

و ەها لەروەه

 ەیتانەباب

دروست  یاوازیج

 یرەگەن و ئەكەد

 ەیەان هەیوەئ

 یریگەكار

ر ەسەان لپیخرا

 ەكیەندەوپەی

 .تێبەه

 كان ەكۆناك ەشێك

 .مانان ێب یكێشت

 یكانەستێوەڵه 

ق ەر ەكید ینیەال

 .توندن و

 ۆن و كات بیشو 

 کردنگۆفتوگ

 .نیونجاو نگ

 یرزەب یكێئاست  ن؟چۆ

كردن یهاوكار

ن و ینێهەكار دەب

 ینزم یكێئاست

 .ەوەووبوونەڕرووب

   بە ئاشکرایى

لەسەر  گۆفتوگ

  .نەیكەدناکۆکیەکە 

 یرەسەارچ 

 ەرانەنێداه

کە  ەوەنیزۆدەد

 ا ێگر یندەناو ەل

ن یرەگك دیە

بۆ  یرێخ ەیوەب

و  ەكپەورگ

 یشەكید یوانەئ

و  تێدا بێت

هەندێک 

داخوازى ئێمەش 

 .جێبەجێ ببن

 زمان ێموو هەه

 ەیوەبردن ۆب

كار ەب ەكەشێك

 .نینێهەد

 یرزەب یكێئاست 

كردن یهاوكار

ن و ینێهەكار دەب

 ینزم یكێئاست

وەووبوونەڕرووب

 ە

  جەخت لەسەر

 ەتەباب

كان ەشەهاوب

دەکەین و  

 یكانەتەباب

 ن ەیكەد یهاوكار

متر ەو ك

 وورەوبور

 .ەوەنیبەد

 ن ەیكەد داوا

 دوا ەكگۆفتوگ

 .تێبخر

 ن ەگۆڕید ەكەتەباب

دوور  انی

 .ێیل ەوەنیوەكەد

 مان ۆخ
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هەموویان لێى 

  .رازى بن

 یندەوژەرەبەدان ب 

 ەكید ەیكەنیەال

ن و ێنێنەد

 یندەوژەرەب

شمان ۆخ

 .نیزێارەپد

جیاوازى سووک 

  .دەکەینەوە

 ەل ەوەشنێكەراد

  .ەكەخۆبارود

 یزووەموو ئارەه  ؟ەیك

كردن و یهاوكار

 ەیوەنیزۆد

  .نەكەر دەسەارچ

 ان ەیموو متمانەه

 .ەیەكتر هیە ەب

 یاردانڕیموو بەه 

ت ەا رینەت ەب

 .ەوەنەكەد

 ەپێیان بوموەه 

 ێنو یاریزان

ان ەیوەركردیب

 .نەگۆڕد

 زوو ەموو ئارەه

 یئازارن ەكەد

  .تێبەن یسەك

 یندەوپەیكان ەنیەال 

و  ۆڵتوندوت

 .ەیەان هینیەخاێژدر

 وتن ەكێر ەكەتەباب

ر ەبەت لێرگناەڵه

 .ەیكگیەنیرگ

 ەانیزووەموو ئارەه 

 ێنو یرەسەارچ ەب

 یتاۆك ەرانەنێو داه

  .تێب

 ر ەسەوان لومەه

ر ەسەارچمان ەه

ن تاكو ەڕۆد

 یئامانج ەن بەگەد

 .پورگ

  ڕێگەی ەل 

ر ەسەوتن لەكێر

 ۆب یكات یكێخۆد

ك ێنیەموو الەه

ان یت ێباش ب

 ەشتن بگەی

 راێخ یرەسەارچ

 ۆب یو كات

 .زڵۆئا یكێرفتگ

  كان ەنیەال

 ەورگە گینیرگ

ن ەناد ەوەب

موو ەه

 ەنێكان بەئامانج

 .ید

 كان ەنیەال

ر ەسەسوورن ل

 ەك ئامانج كێندەه

 ەن ەوەكترەیەب

 .ستراونەب

 ندا داگینیرگ ەل

كان ەتەباب

 .ندنەمامناو

 

 ەكید ەیكەنیەال 

 .یەهاوكار ن

 ەك لێكیە 

كان ەنیەال

ت ێوەد یكێارڕیب

 یرەماوەج ەك

 .یەن

 ەك لێكیە 

 پێیكان ەنیەال

 ەاستڕ ۆیخ یەوا

 ەیكەارڕیو ب

 .تەەروورەز

 ەب یستیوپێ 

را ێخ یكێارڕیب

 ۆیهەب ەیەه

 ۆكات ب یبوونەن

 ەشتن بگەی

موو ەك هێنجامەئ

 یكان رازەنیەال

 .بكات

 و ەب ەكەتەباب

 گنیرگ ەیەراد

 یكێكات ییەن

 ەوپێ یرۆز

 .نژبكو

 یبوونەه 

ز ێهەب یتیەساەك

 ەكید یوانەئ

 .نەكەدێل یرمەش

 ت ێوەیەك دێنیەال

ك ێسەك ەل ۆیخ

 ەت كێزێارپب

 ەسوود ل ێوەیەد

ك ێسانەك یبوون

ت ناتوانن ێرگرەو

 ەل یكۆداك

ان ۆیخ یكانەماف

 .نەبك

 یكۆك داكێنیەال 

 پێگەیماف و  ەل

  .كاتەد ۆیخ

  كان ەتەبابگرنگی

ك نەیەال ۆب

 ەل ەمترەك

 .ەكید ەیكەنیەال

 ت ێزانەك دێنیەال

 پێ یقازانج

 ۆیان خیت ێناكر

 .ەڵەیەه

 ەوەب گینیرگ 

موو ەدات هەد

ك ۆكان كەنیەال

  .بن

 ر ەسەقازانج ل

دوور  یئاست

 ەیوەل ەمترەك

 یر ئاستەسەل

 .كینز

 ەتەباب 

 ەكان لەشەهاوب

 ەكید یكانەتەباب

ترن گنیرگ

و ەها لەروەه

 ەیتانەباب

دروست  یاوازیج

 .نەكەد

 ت ێوەیەك دێنیەال

 ەكید ەیكەنیەال

 یكانەڵەه ەل

 .تێر بێف ەوۆیەخ

 ت ێوەیەك دێنیەال

 یناکۆک ییبا

 .تێبەه ەیكید

 یەوا پێی 

 ەل ەكەناکۆکی

كان ییەندەوپەی

 .ەووكترچب

 ۆست بیوپێ یكات 

 یركردنەسەارچ

 .یەن ەكەناکۆکی

 ەتر لگرنگ یتەباب 

 .ەیەه ەكەناکۆکی

 و ەئ یبوونەن

 ەیكەنیەال ەیلەه

 ەتانەو بابەل ەكید

 ەات كگبێت

 یارچدوو

مان ێراوكڵەد

 .كاتەد

 ر ژێ ەك لێنیەال

ز ۆس یریگەكار

 .تێبەد

  یاریزانبابەتەکە 

  .تێوەد یترپ

 یووێچت 

وەووبوونەڕووبڕ

  .ەترپ یداهات ەل ە

 ن ەیكەزوو دەئار

ور ێكان هەتەباب

و  ەوەنەیبك

 ەكید یایگنەشگۆ

  .نینیبب

كدا ێكات ەچل

 ەكید یكێوازێش

 راێخ یكێرەسەارچ 

  .ووێچم تەو ك

 یشت ەیەوانەل 

ست ەد ەل گنیرگ

 ەكەكار ەیەوانەل 

 .نەیك بدێت

 یاندنۆڕد یكاتەل 

و  گۆییاستڕ

 ەل ەوەوتنەدوورك 

اردان ڕیب
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 یبوونەڕك باوێسەك  ن؟ینێكار بەب

كار ەب ەكید یوەئ

 .باتەد

  .نەیبد

 یك داواكانێكات 

تر ەورگەك ێنیەال

 کارامەیى ەت لێب

 . ەكپەورگ

 ەیەوانەل 

 ۆڵەكان تەاوۆڕد

كان ەبراو ەل

 .ەوەننەبس

تر پكان خراەتەباب .یریگەكار

 .كاتەد

 ەكان لەارڕیب 

 یتڵەحا

بوو و ەنەئاماد

خستن ێوگشتپ

 .نێرەگیردەو
 

 

 

 :دەداتنێوان الیەنەکان پیشان  یندەوپەیو  ەكەتەباب گیرنگو  ى ناکۆکىبردنەوەڕێوان بێن یندەوپەی(: ٥)هێلکارى ژمارە 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بابةت
 هاريكاري +

+ 
 ثةيوةندي

- 

- 

 خؤطوجناندن هةالَتن
  (ملدان)

ضارةسةري / ريَكةوتن
 مامناوةندي

 كيَربِكيَ



73 

73 
 

Page | 73 

 ؟رووبەروو دەبینەوە داكانەناکۆکی یبردنەوەڕێب یكاتەل کە ەیسانەو كەن ئێك

 کە ەیسانەو كەل ەوەنیر ببۆراوجۆج یسانەك یووەڕووبڕ ەیەه ەوەئ یرەگەدا ئەناکۆکیەک یبردنەوەڕێب ەیسۆرەپل

ەكەسۆرپ ۆب پسۆك ەبن بەن ەیوەئ یستەبەم ەب ەوەنیان ببیارگنەرەن بیتوانەم دەاڵن بگۆڕیان بیشتۆن سریناتوان
15
. 

 

 : جۆرى کەسەکان و چۆنێتى مامەڵەکردنیان پیشان دەدات(: ٠٠)خشتەى ژمارە 

 ن؟ەیان بكەڵەین مامچۆ كانەسەك یرۆج

 ەیوەك ئەان ویكانەوونۆچن و بەكەنجام دەئ ێب گۆیفتوگ

 .نڕبەردەت دێب یاستڕ

 ك ەن وینێهەان دیناو ەیوەب ەوەنەیكەان دیادارگئا

 .ەرست یتاەرەس

 او چتا  ێنەیدەان دین و كاتیرەگاو رادچ یکردنىندەوپەی

 .نەخەداد

 رووبەروویان دەبینەوە یژیتوندوت ێب ەب.  

 ەكگۆفتوگ یواوكردنەت ۆشن بین دانەیكەاز دیشنپێ. 

 

 ەب لە کۆبوونەوەکاندا یژتوندوت ەیقس ەن بێدەڵه ەكید یسانەك

 .بنەنکەسیى  ۆوخەاستڕ یووەڕووبڕ ەیوەئ یستەبەم

 انیفتارڕە یوازێش ۆو ب ەوەنەیكەان دیادارگئاشكرا ئا ەب 

 نیرەگردەو ەكید یسانەك یوونۆچب. 

 نێینەداد ۆوخەاستڕ ێیملمالن ۆب( لیدەب) یڤرناتەتەڵئ. 

 

 ەوەزنۆدەد ەكید یسانەك ەب لەین و عەكەد ۆڵبۆڵەوام بەردەب

 .انۆیك خەن

 ڕۆڵنتۆك ەكەخۆن و دڕیبەد پێان ەیقس ەوەزەڕێب 

 .نەیكەد

 ەوەنەیكەوخت دپكان یەاستڕ. 

 نەش بكەشكپێن ینووس ەان بەیكاڵن سكاەیكەدێان لیداوا. 

 

 پورگ یروو نادات و كار ێنو یكێشت یەان واەڕیباو

 .نەخەدواد

 نێینەاندا دیكانەقس یاستڕ یشەب ەدان ب.  

 ەوەنینێر دیبەشووتر بپێ یكانەوتنەركەس. 

 ەمێن و ئەڵەه ەوێن ئڵێیان بپێی ەیوەل ەوەنیوەكەدوور د 

 .نیاستڕ

 

 .نەبك ۆڵنترۆان كەیكەبوونڕەتوو ێنەیدەان دیكات  .كاتەد ەنەشەرا تێخ  نەكەبوون دروست د ڕەتوو یتڵەحا

 ەفتارانڕەو ەستن لەن بوەیكەد ێان لیداوا یمنێه ەب 

 .کار دەکەنە سەر پرۆسەکە پیخرا ەب ەونكچ

 نینیانبیجودا بەن بەیكەدێان لیداوا. 

 ەوەان بكاتیورێن هەیكەان دۆیخ یكینز یكێسەك ەداوا ل. 

 

 

 

 

 
                                                           
15"How to Disagree without Being Disagreeable", Fast Company Magazine, November 1995 issue, Don Wallace and Scott McMurry. 
http://pf.fastcompany.com/online/01/disagree.html 
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 كراوزایشنپێ یاالكچ – مفاوەزەکردنو ناکۆکى  یبردنەوەڕێب

 !ىنێرەن ...ینێرەئ ناکۆکى یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 نەبك ناکۆکى ەیناسپێ. 

 تێدار بیترسەم ێشكرەت و دێب كێتەرفەدناکۆکى  ێكرەد ەیوەئ ینیزان. 

 ك ەخول 49  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 19) "؟چیە ناکۆکى:"نەیكەشداربووان دەب ەل ەاریرسپم ەئ .1

و  ینێرە، ئپۆلێنیان بكەین  ەر دوو خانەژێن لەیدەدڵوەن و هینووسەد ەكەردۆر بەسەكان لەمەاڵو .2

 .نەیدەد ینیبێو ت ەوەنینێخوەكان دەمەاڵن وەیبك ەمەئ یمانتوانەر نەگەئ. ینێرەن

 .تێب" تەرفەد "انی" داریترسەم" هەمان كاتدا لە کە دەکرێ ناکۆکى نڵێیەن ودەیكەد ناکۆکى ەیناسپێ .3

 (كەخول 5)

ت ەبارەس ەوەنەم بدەاڵك ویەن و ەبك گۆفتوگ دەكەین كتریەشت ینەت ەل یكیەشداربووەوو بد رەه ەداوا ل .4

 (كەخول 5" )؟دەرفەت بێتان ی داریترسەم ەشێك ێكرەن دچۆ" ەب

 (كەخول 19) .ێنەانمان بدەیكەمەاڵن وەیكەك دیەشداربووەر دوو بەه ەداوا ل یندەزبیر ەب .5

 ینێرەئ یكێوازێش ەب ۆڤر مرەگەئ و پێیان دەڵێین نەیكەشداربووان دەب یكانەمەاڵر وەسەل گۆفتوگ  .5

ت و ێوتوو نابەركەنا س رەگە، ئدەرفەت ەت بێبەبكات د ناکۆکى ەگەڵل ەڵەمام یر توانەنێداه

 19) .تێبەه ناکۆکى و مفاوەزەکردنمان یبردنەوەڕێب یكانەییەكارام گەرنگ ەوەرێت، لێبەدار دیترسەم

 (كەخول

--  كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 یتەو باب روونکردنەوەى چەمکى ناکۆکییەە كیەاالكچ یئامانج جەخت لەسەر ئەوە دەکەین کە 

 .نەیكەدا باس دەكید یاالكچ ەل ناکۆکى و مفاوەزەکردن یبردنەوەڕێب

 

 

 !جۆر و هۆکار :ناکۆکى یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 نەبك ناکۆکى یكانەرۆج یشانكردنیستنەد. 

 نەبك ناکۆکى یكانەكارۆه یشانكردنیستنەد.  

 بزانن ناکۆکى یرەهاند یكانیەكەرەد ەرەفاكت یشانكردنیستنەد.  

 بزانن ناکۆکى یرسانیگەڵه یكانەشانین. 

 ك ەخول 60  یاالكچ ەیماو
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 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 (كار پەڕەیال) .تێب نووسرا ى کارى گروپەکانكێاریرسپان یكەیەر دانەر هەسەل ەلۆكچب یكارت 

 ناوەرۆکى وەاڵمى پرسیارەکان لەسەر بێتخت ەشوپێ ردۆب ەیقەرەو.  

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدبەم شێوەیە روون ەكیەاالكچ  .1

 كار  ناکۆکى یكانەندەهەر ەك لێكیەر ەسەك لپێورگر ەه ەیوەب نەدەنجام دەئ ەكەكان كارپەورگ

 .بكات

 دەداتەوە م ەدوو یاریرسپوەاڵمى م ەدوو پیورگكات، ەم كار دەكیە یاریرسپر ەسەم لەكیە پیورگ

 .ەیەوێم شەو ب

 .ێنەیدەد یكێاریرسپك پێورگر ەن و هەیكەد پورگ 4 یشەشداربووان دابەب .2

 ( كەخول 20) .ردۆر بەسەان لیكانەمەاڵو ینیو نووس ەوەمدانەاڵو ۆب ێنەیدەان دیكات .3

بە بەکارهێنانى وەرەقەى بۆرد  ەكەتەن و بابەیكەد گۆفتوگكات و ەش دینما ۆیخ یك كارپێورگر ەه .4

 (كەخول 30). نەیكەند دەمڵەوەدکە پێشوەخت وەاڵمەکانى لەسەر نووسراو بوو 

 (كەخول 5) .نەیكەوخت دپ .5

 :كانپەروگ یكار یاریرسپ كار یكانپەڕەال

 دات؟ەروو د ناکۆکى ۆچیب :مەكیە پیورگ -

 ن؟چی ناکۆکى یكانەرەدەدیاری یەكەرەد ەرەفاكت: مەدوو پیورگ -

 ن؟ چیالوان  یكانناکۆکیە یكانەرۆج :مێیەس پیورگ -

 ن؟چی هەڵگیرسانى ناکۆکى یكانەشانین :مەوارچ پیورگ -

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 ەوەڕێباش ب ەكییەاالكچ ەیوەن لیبەا دینڵد و ەوەنەیكەان دیرەسەكاندا بپەورگ یكاركردن یكاتەل 

 .تەچێد

 و بابەتی  روونکردنەوەى چەمکى ناکۆکییەئامانجی چاالكیەكە  جەخت لەسەر ئەوە دەکەین کە

 .دەكەینچاالكی دیكەدا باس  لە ناکۆکى و مفاوەزەکردنبەڕێوەبردنی 

 

 

 هاورێیانناکۆکى  یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 رنێمژب هەڵگیرسانى ناکۆکى یكانەناغۆق.  

 ك ەخول 65  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 (الپەڕەکانى کار). شداربووانەب ەیمارژ پێی ەب ەكەكۆرچی ۆپیك 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

لە رێگەى دا یەاالكچم ەل و ەیەه یناغۆق ناکۆکىن ەڵێیو د ەوەنینێر دیبەب ناکۆکى یمكچە ەیناسپێ .1

 ( كەخول 5) .فێریان دەبین (سەرباز و داخاز) یكۆرچی

. ەالتان ەیكۆرچیو ەئ یواوكردنەت ۆن بەكەدا كاردپورگناو ەل: ەوەنەیكەدبەم شێوەیە روون ەكیەاالكچ .2

تەواوى بکەن بۆ ئەوەى ناکۆکیەکە  ەرتانەسەو ل ەكیەناکۆک یكردنەنەشەت ەت بەبارەس ەكەكۆرچی

 (كەخول 5) .لەنێوانیاندا هەڵبگیرسێت

 ( كەخول29). نەواو بكەت ەكەكۆرچی ێنەیدەان دین و كاتەیكەد پروگ 5-4 یشەشداربووان دابەب .3
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 ( كەخول 15) .نەكەش دیان نمایكانەكان كارپەورگ .4

دەکەین پاش نمایشکردنى کارى  گۆفتوگو  ەوەنەیكەدروون یورد ەب ى هەڵگیرسانى ناکۆکىكانەاوگنەه .5

 ( كەولخ 15). گروپەکان

ر ۆز یكردنەڵەمام یوازێم شەاڵت، بێب پخرا ییەرج نەو م ییەئاس یكێشت ەشێك: نەیكەوخت دپ .5

كان ەناکۆکی یمەاڵو یژیتوندوت ێب ەب ەیەه ەیوەئ ییو دانا ییزانا ەمێئ ەك لێسەر كەه. گەرنگ

و  ییەان ال نیحریس یرەسەارچم اڵەن بەكەكردنمان دەڵەمام ەیاستڕكان ئاۆپەنان و وركشێاهڕ. ەوەبدات

 ( كەخول 5. )ەستاوەمان وۆر خەسەل ەكەكار

 :دەقى چیرۆکەکە كار یكانپەڕەال

 

 ...نەیكەواو دەت ەكەكۆرچی

 .نەكەد ەرزەم وەئ ییتاۆك یاری ............یمیو ت. ........یمیت ڕۆمەئ

 گنەدو   ەورگە ینیو سكرەئ. نەبك ەكیەاری یماشاەت ەوەكپێكات ەشت دگێبان ەوڵەما ۆب یكانڕێهاو سەرباز

 یاینڵدۆت" ەڵێد ەرەرامبەب یمیت یرەهاند ەك داخاز. كاتەشتر دۆخ ەكیەاری ییننیب کە ەیەه ەیوەرەرزكەب

كدا ێكات ەن لەیكەمان دۆخ یمیت ەیوەبردن ۆب یشۆت خینیبمانب ەیا ئامادیئا" ت؟ەیكەشت دگێبان ەمێئ

" ەرمیب ەبوو، ل ەمن براو یمیدا تیاریدوا  ە، لینیبەون دەخ ۆت: ەڵێد سەرباز ت؟ێاو بۆڕد ۆت ەیكەمیت

ر ەگەئاوم چش پێ ەنمێنا، ناتوانم ب:"ەڵێو د ەوەداتەد بەختیار ەل ڕو ئاو!" ەو جارەبوو ئەختتان هەب" :داخاز

 ."ناكات ڵاندن قبووۆڕو دەكات، ئەد چینن ۆڕێبد

 ەیكیوان فژیك و نابەخول پێنج، یەدایتاۆك ەل یاریوا ە، ئەكیەاری ینینیب ۆهاتن ب سەرباز یكانڕێهاو

ت ەنانەسان، تەپەموو حەه! داتەدێل داخاز ەیكەمیت ۆسزا ب یدانێل ەیكیوان فژیناوب. داتەدێهاتن لییتاۆك

 !!گۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆڵ .....بووەن ەوەئ یوانەڕاوچس ەك! شیداخاز

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 م ەم ئەاڵب بکاتان ۆیخ یانژی یعیواقکە دەربڕین لە ن ینێشداربووان بەب ۆاواز بیج یكۆرچی ێكرەد

 .دەوێت بۆ نمایشکردن و گفتوگۆکردن یترپ یكات ەكار

 شتوونێگەیت ناکۆکى یكانەناغۆق ەل ەیوەن لیبەا دینڵو د ەوەنەیكەر دەسەكان بپەورگ . 

 م؟ەبك ناکۆکیەکان ەگەڵلمامەڵە ن چۆ یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دییەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 ناکۆکیەکاندا بکەن ەگەڵكردن لەڵەمام یاكانێگر یشانكردنیستنەد. 

 ك ەولخ 55  یاالكچ ەیماو

الپەڕەکانى . )شداربووانەب ەیمارژپێى  ەب رێگاکانى مامەڵەکردن لەگەڵ ناکۆکیدالە خشتەى  ۆپیك  ستیوپێ ەیستەرەك

 (کار

 بەرێوەبردنى ناکۆکى یاێگر پێنجر ەه ۆز بەكاغ چەارپر ۆج پێنج. 

 كانپەڕەال ۆب ێپت.  

 یبردنەوەڕێب ۆب ڕێگەر ۆزپێیان دەڵێین کە و  ەوەنینێشداربووان دەب یریب ەب ناکۆکى یمكچە .1 یكانەاوگنەه
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 یشانیناون

 یاالكچ
 مەكەدلەگەڵ ناکۆکیەکان  ەڵەمام

 (كەخول 5) .ناکۆکى هەن كردنێجەبێج

ن ەدەدڵوەن و هەكەدا كار دپورگ پێنجناو ەل: ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەشداربووان بەب ۆب ەكەنانێاهڕ .2

 5) .رنەگدیرەو ەیو رستانەئ ینانێكارهەب بە پێى ەوەنەكب پڕكردن ەڵەمام یاێگر پێنج ەیخشت

 (كەخول

کە رستەى هەر  نەیكەشدەردا دابەسەبخشتە و کارتیان , نەیكەد پورگ 5 یشەشداربووان دابەب .3

 (كەخول 5) .پێنج رێگاى بەرێوەبردنى ناکۆکى لەسەر نووسراو بێت

 ( كەخول 15). نەكەد ەكەخشت ەیوەكردنپڕر ەسەكان كار لپەورگ .4

 ن ویبەا دینڵدلێیان اشان پن و ەكەاست دڕ ى خشتەکانیانكانەڵەكان هپەورگن و دەیەكان دەمەاڵو .5

 (كەخول 19). ەبووەه یاستڕ یمەاڵن ویرترۆز ەن كینەگەیەراد ەبراو پیورگناوى 

و  ەاكێگر ەیناسپێر ەسەختكردن لەج ەگەڵلپوخت دەكەینەوە   ەاكێگر 5ر ەن و هەیكەد گۆفتوگ  .5

 ( كەخول15) .ەنموون هێنانى ەگەڵن لەیبد ینجامەئ ەین و كچۆو ییەکەگرنگ

 :كانەشێك ەگەڵل كردنەڵەمام ەیخشت كار یكانپەڕەال

  
م ەن لینێبه یكارەب ێناكر

 :داەتڵەحا

 یكارەدا بەتڵەم حاەل ێكرەد

 :نینێبه

ر ەگەدات ئەروو د چی

 نا؟ێهیكارەب

 

 هاوكاری   

 ەوتنکرێك   

 كێبڕكێ   

خۆ / گونجان   

 دوورخستنەوە

 هەڵهاتن   

 

 .نەیكەدروست د( ورگرم و گە) یماسەح یكێخۆمدا بارودەكیە یناغۆق ەل  ! مانۆخ ۆب ەكۆریب

 كاندا ەشێك یبردنەوەڕێب ەوتن لەکكێان ری یهاوكار یاێگوام رەردەن بەیكەد ەوەر ئەسەخت لەج

 . نیبەب ەكید یكانڕێگە دەبین پەنا بۆ ارچنا ەیەش هەكید یم جارەاڵر بەب ەنیرەگد
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 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 نەندا بكناکۆکیەکا ەگەڵكردن لەڵەمامرێگاکانى  یكردنێجەبێج. 

 ك ەولخ 59  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 ٠-الپەڕەى کار. 

 ك یەاێگر ەب ئاماژەان یكەیەر دانەهکە ( الپەڕەکانى کار) ناکۆکى یبردنەوەڕێب یاكانێگر ەل ۆپیك پێنج

 .كپێورگر ەه ۆب هەرپێنج رێگاکەبکات لە 

 هەر یەکێکیان لەسەر کارتێک نووسراو بێت, رێگاکانى بەرێوەبردنى ناکۆکى. 

 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدبەم شێوەیە روون ەكیەاالكچ .1

 ەوەنەگێڕید ۆزتان بێئامناکۆکى  یكێخۆبارود. 

 ى ناکۆکى تێدا بێتبردنەوەڕێب یاكانێگر ەك لێكیە کە ئامادە دەکەن كیەرۆگەدا شانپورگ یكار ەل 

 .نەیكەان دیشەرتاندا دابەسەب ەك

 نەیكەد گۆفتوگن و ەكەش دینما ەكیەرۆگەاشان شانپ.  

 (كەخول 5(. )٠-كار پەڕەیال) ەوەنەگێڕید ۆان بەیكەخۆد .2

 . تێرەگردەو ناکۆکى یکردنەڵەمام یكانەوازێش ەك لێوازێك شپێورگر ەه .3

ن ەكەد یەناکۆکم ەئ گەڵەل ەڵەن مامچۆشان بدات ین ەیوەئ ۆكات بەك دێشیر نماەسەك كار لپێورگر ەه .4

 ( كەخول 19) .ەرتوویگرەو ەیوازێو شەئ یكاربردنەب ەب

 ( كەولخ 35). نەیكەو دگفتوگك ێشیر نماەاش هپكات و ەد ۆیخ ەیكەشینما هەر گروپێک .5

 ( كەخول 5. )نەیكەونجاو دگ ەیارچ ڕێگە ەیوختپ .5

  ٩ -كار پەڕەیال كار یكانپەڕەال

 ناکۆکى یخۆبارود

مووتان ەه ەاداشت بپناتوانم  ڵمساەئ" ەڵێو د ۆیخ یسیفۆئ ەل ەوەبوونۆك ۆكات بەشتان دێهگنكار بانەخاو

م ەئ ەرتانەسەل ۆیە، بەارپ یاداشتپ یبر ەرن لگبرەو ەوەوچەمو ەب یشووپ ڕۆژ 4 ەارم داوڕیب ۆیەم، بەبد

م ەل ەكەشووێ پبەشتان دوموەه ,تێخرەدان ەكگەت و كارچێب ەوەڕێكار ب کەن ەك بخێك رەیەوێش ەب ەانوشوپ

زارن ێب ەارڕیم بەكاران لێموو كرەه. بێت ەكید ەیكگەمانپێویستە دوورترین كاتدا  لەان یرن گرەدا وگەمان

 .ەرتوویگرەان ویكێندەها هەروەان هیكانیەستیداوپێ ەیوەكردنپڕ ۆرن بگرەو ەیەارپو ەراهاتوون ئ ەونكچ

 

  ٢ -كار پەڕەیال

 كانەشینما یقەد یازیشنپێ

  تنەاڵه
. تێر بكرەس ەل گۆیفتوگست ناكات یوپێو  ەئاسان یكێتەباب ەیوەر ئەبەت لێدواخر ەكەتەم بابەكەاز دیشنپێ

 ێوەو نامان ێتەیدەاداشتمان نپ ەارت داوڕیب ۆت ەاریها دەروەه .نەیر بكەسەان لگۆیفتوگ ەیەتر هگرنگ یتەباب

 .تداەگەڵل ەوەووبووونەڕووبڕ ەنچیب

  ( خۆ دوورخستنەوە) ەوەزبوونگەاشپ
ى اداشتپ ئەگەرت، ێوەكەد ۆر تەسەر لۆز ەیوەك ئەو ییەن گرنگر ۆز ەكەاداشتپ ەمێئ ەت بەبارەس

 ۆب ەكەتەن و بابینۆڕێبد ۆت ێوەنامان شەمێئ بوویە زەرەرى هەر یەکێکمان زۆر نییە و, ێدەیتمان بهەموو

 .نێڵید ێجەدانت بیژو

  ێكڕبێك
كانمان ەزانێخ ۆم بەاڵ، بەمەك ۆت ۆب ەكەارپوت بكات، ەمان زێس لەن كەیا نادێگر ەیەمێئ یكێماف ەكەاداشتپ

كانت، یەر راەسەت لیر سوورەگەئ نینێكارب ەن واز لیتوانەت، دیند بەسوودم ۆت ێموو جارەه ێناكر. ەرۆز

ك ەش وەمێئ یندەوژەرەب ەر لیب ێبەد. ەكانەاداشتپ ەستمان بیوپێستا ێئ ەونكچت ێنێناه ەوەش ئەكەتەو باب



79 

79 
 

Page | 79 

 .ەوەتەیت بكۆخ ەیوەئ

  وتنەکكێر
 چوار بۆ ەكەاداشتپ ینگۆڕی مەاڵب .ەیەه ۆت پیخرا یخۆد ەشمان لیاوچو  ەیەه ەكەاداشتپ ەستمان بیوپێ ەمێئ

ك ێندەت و هەیاداشت بدپك ێندەن، هیرگك بیەا ێگر ەیوین ەل ێكرەا دیئا. یەن یسوود ەمێئ ۆب شووپ ڕۆژی

 ت؟ەیم بكەو كوشپ یانڕۆژ ەل

  یكاریهار
كو ەش وەمێئ ەبووەن یئابوور گژەینەشتر تپێ ەكگەكار ۆچی، بەوەنەیبك ەكەرفتگ یكارۆه ەر لیب ێبەد

ن ەیكار بك یوازێش ینگۆڕیم و ەرهەب یركردنۆر زەسەكار ل ەوەكپێ یەن، باشتر واەیكەجاران كار د

مان ەربۆز ەونكچن ەیدەشوو نپش ەكڕۆژەوار چن و ەیداهاتوو دوابخ ڵیسا ۆب ەكەاداشتپ ێكرەها دەروەه

 یال. و جۆرەکەشى باشتر لێبکەین نەیكەرتر دۆم زەرهەب ەوەئ یرەبەو ل ەرتووگرەو ۆیخ ەیناڵسا یشووپ

 ەاو لچ ێوە، نامانەشەمان هاوبیندەوژەرەن، بیرگرەمان وۆخ یاداشتپش ەمێت و ئەیقازانج بك ۆت گەرنگ ەمێئ

 .ەوەتێب ەداهاتوو دووبار ڵیسا ێكرەد ەونكچن ەیدابخ ەكەنیقەاستڕ ەرفتگ یئاست

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 كان ەئامانج ەیوەن لیبەا دینڵو د ەكیەرۆگەشان ۆان بیكارەئاماد یكاتەل ەوەنەیكەر دەسەكان بپەورگ

 ەت بەبیتا یوازێو ش یەداێت ەیكناکۆکیە یوالوردەه ەكیەرۆگەن شانیبەد ەوەئ یایها ورەروەروونن ه

 پێی یستیوپێ ەكپەورگر ەگەن ئینێكار بەب 2كار  پەڕەیال یكانەقەن دیتوانەد. باتەكار دەب ەكپەورگ

 .بوو

 تێن ببیەڵیو نا ەكراوەندار نیس برەك ەیوەن لیبەا دینڵش دیاشانپو  ەكیەرۆگەشان یكات ەل. 

 كاندا ناکۆکیە یبردنەوەڕێب ەوتن لەکكێان ری یكاریهار ڕێگەی یكاربردنەب گیرنگر ەسەخت لەج

 . نیبەد ەكید یاكانێگر یارچك جار ناێندەم هەاڵن بەیكەد

 

 یشانیناون

 یاالكچ
 ناغۆق ...ناغۆق

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 رنێمژب ناکۆکى یبردنەوەڕێب یكانەناغۆق.  

 ك ەخول 49  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

  نووسراناکۆکى  یبردنەوەڕێب یكانەاوگنەه ەك لیە ە ورگە ینتۆف ەب كەیەر دانەر هەسەل ەورگە یكارت 

 .تێب

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

هەندێک  ێبەد یترسەم یناغۆق ەنەگەیك دێو كات ەوەنینێشداربووان دەب یریب ەب ناکۆکى یمكچە .1

 (كەخول 5) .ناکۆکى پەیرەو بکەین یبردنەوەڕێبچارەسەرکردن و  یاوگنەه

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەب ەكەنانێاهڕ .2

 ەیسۆرپ یكانەناغۆق ەك لێناغۆق یشانین ناونەیكەش دەك دابێشداربوودا كارتەب سێر ەسەب 

 (كار پەڕەیال). ەنووسراو ناکۆکى لەسەر یبردنەوەڕێب

 هەڵدەبژێرن بۆ ئەوەى گفتوگۆ  ەكید یكانەوشداربوەناو بەل( 3-2)ك هاوكار پێورگ ەكەخشەبۆخ سێ

 .بکەن لەسەر ماناى هەنگاوەکە و ریزبەندیەکەى لەناو ریزبەندى هەنگاوەکاندا

 کە لە التان لوژیکى و گونجاوە ستنەبو یندەزبیرەب ێبەاشان دپ. 

ك ێخشەبۆر خەهو  نەیكەش دەردا دابەسەان بیكانەن و كارتەیكەخش دەبۆخ سێ یشداربووان داواەبەل .3

 .تێرێژبەدەڵهخۆى  یكانەهاوكار

 (كەخول 19) .نەیكەد ێجەبێج ەكەنانێاهڕ .4

یان  ۆیخ یاوگنەان هیكەیەر دانەستن هەوەدراونجاو گ یندەزبیر ەب ەكەخشەبۆخ سێك ێكات .5
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 ( كەخول 19) .ەوەكاتەدروون قۆناغەکەى

و ناوەرۆکى هەر یەکەیان و ئەگەر پێویستى کرد هەندێ  كانەاوگنەهریزبەندى ر ەسەن لەیكەد گۆفتوگ  .5

 ( كەخول 19. )شت لەالى خۆمانەوە لەسەر زیاد دەکەین

 .ەكەردۆر بەس ەنەیخەد یندەزبیرەكان بەناغۆاو و قگنەه .0

 ناکۆکى یبردنەوەڕێب یكانەاوگنەناغ و هۆف  كار یكانپەڕەال

 .خۆ ئامادەکردن بۆ مفاوەزەکردن یناغۆق  .1

 .مفاوەزەکردن یناغۆق .2

 .مفاوەزەکردناش پ یناغۆق .3

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 ناکۆکى ن یبتوان ەیوەئ ۆب ەیەه دیکەى ژیان ەیین كارامیندچە ەستمان بیوپێن ەیكەد ەوەر ئەسەخت لەج

 .نیرەبەوەڕێببە شێوەیەکى کارا و ئەرێنى 

 پاش , مفاوەزەکردن, خۆئامادەکردن بۆ مفاوەزەکردن :ەوەكێناغۆر قەه یكارەناو ورد ەنەچید

 .مفاوەزەکردن

 ڵەکانیانەهاو و لەگەڵ زانێناو خەلناکۆکى  یبردنەوەڕێب یانكەاوگنەه کەن ەیكەشداربووان دەب ەداوا ل 

 .المان ۆب ەوەنگەڕێب ەوەكانییەزاەشارسەربۆردە و  ەو بجێبەجێ بكەن 

 ەیەوێم شەشان بدات بین انى بەرێوەبردنى ناکۆکىكەناغۆق کەك یەاری ەب ەوەنگۆڕیب ەكیەاالكچ ێكرەد :

دوو  یایگنەشگۆ یاوازیدا جەكەشتگە یكات ەل(. هەولێر) یشار ۆب یوزارگشتوگە یرەشاندینڕێ ۆت

 ەیخانەزۆم یردانەكات سەزوو دەان ئاریكێكیە ,ەكەرامۆگرپ یكانەكات ەت بەبارەت سینیبەار دیشتگە

وو درەوان هێن ەل ەشێك. بازارى قەیسەرىلە  ەكردنڕبازا ەك ەكەرامۆگرپ یمەدوو یتەش بابپێ ەكەشار

 :نەیكەد ەارانیرسپم ەاندا ئۆڵگێڕر ەاشان لپ...تێرسەگیدەڵار هیشتگە

o بوو؟چیار یشتگەردوو ەوان هنێ ناکۆکى یكارۆه 

o ك؟ێناغۆق چ ەشتگەیان ەیكناکۆکیە 

o دا؟چی ڵیوەه ەكەرەشاندینێر 

o نا؟ێكارهەب یناکۆک یوبردنەڕێب یكڕێگەیە چ 

o بوو؟چی ەكەنجامەئ 

 

 یشانیناون

 یاالكچ
  مفاوەزاتێکى دیپلوماسیى

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 نەبك ێجەبێج ناکۆکى یبردنەوەڕێب یكانەناغۆق.  

 ك ەخول 09  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروون بەم شێوەیە ەكیەاالكچ .1

 نەبك مفاوەزە ێبەو دناکۆکیەک  یخۆبارود ەنەیتانخەد ,بنەد ەورگە پیورگدوو  یشەداب.  

 نکەەد ئامادە ەكەخۆك دەولخ 19 ەیماو ۆب. 

 یاوازیج ..تێكرەالوان د یكیرەنتەس ەش بەشكپێك یەوەز چەارپ: ەیەوێم شەب ەكناکۆکیە یخۆد 

 .ننێبه یرەبەن وچۆ ەیوەر ئەسەن لەكەد ەگەڵان لیكار ەیوانەالوان و ئ یاكانیگنەشگۆوان ێنەل

 (كەخول 5. )نەكەدا دەگەڵان لیكار ەیوانە، الوان و ئەوەوەشەدوو ب ەنەیكەشداربووان دەب .2



81 

81 
 

Page | 81 

 ( كەخول 19) .نەكەد ەئاماد ۆكان خپەورگ .3

 ( كەخول 25) .نەیكەد ێجەبێجدوخەکە لەنا حاڵەتێکدا  .4

 (كەخول 29: )نەیكەد گۆفتوگار و یرسپدا ییتاۆك ەل .5

 كرد؟  ەچیستتان بەه 

 ؟کە دەیانویست بیگەنێ بووچیك پێورگ هەر یئامانج 

 بوو؟ چینجام ەئ 

 كار برد؟ەان بیناکۆک یبردنەوەڕێب یكیەاێگر چی؟ ەنجامەو ئەشتن بگەین چۆ 

  ن بوو؟ چۆدا مفاوەزەکردن یكاتەل یکردنندەوپەیپرۆسەى 

 ( كەخول 5) .نەیكەوخت دپ چارەسەرکردنى ناکۆکىبەرێوەبردن و  یاكانێگو ر گیرنگ .5

--  كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 دڵنیا دەبین لەوەى کە ناکۆکى لەنێوان گوشنیگاى هەردوو گروپەکەدا هەیە, لەکاتى خۆ ئامادەکردندا. 

 و  داناکۆکی یتڵەحا ەكان لپەورگ یبوون ەیماوەكدادان لپێ ەیلپ ەیوەرزبوونەب یرەگەئەن لیبەا دیور

 .تەدەخول دەکەین ئەگەر هەستمان کرد بووەتە هۆى بێزاربوونى هەندێ بەشداربوو

 رێدەدەین هەموویان لە چوارچێوەى رێزگرتن و گوێگرتندا بەشدارى بکەن. 

 نینێكان بهیەنێرەن ەستەه ەواز ل ێبەو د یەن یاستڕ ەكەتڵەحاکە  ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب. 

 نەبكێجەبێج مفاوەزەکردن ەیاكێگر 5ن ەیكەد شداربووانەبەداوا ل. 

 کۆمەڵێک الو لە کارگەیەک کار دەکەن و خاوەنکار : دەکرێ چاالکیەکەبەم دوخەى خوارەوە بیگۆڕین

 هەندێکیان بڕیاریان داوە کە مانبگرن و ئەوانى دیکەیان بڕیار داوە کە. مۆچەى ئەم مانگەى نەداونەتێ

 .چاوەڕێ بن و بەشدارى مانگرتنەکە نەکەن
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 (1) ەیەه یڤیرناتەتەڵئ.. ناکۆکى یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 نەبك ناکۆکى یكانەكارۆندن و هەسەرپە یكانەناغۆق یشانكردنیستنەد.  

 ك ەخول 59  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 ویدڤی یراێكام. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدبەم شێوەیە روون ەكیەاالكچ .1

 كارخستنەب یرەنتەس ەك لێرەرمانبەف ۆڵیان ریكێكیە ..انۆڵگێڕر ۆت بێوەخشمان دەبۆدوو خ 

 .تەگەڕێكار د کە بەدواى دۆزینەوەى هەلىت ێنیك ببێالو ۆڵیش رەكید یوەئ دەبینێت و

 بنووسن ینیبێرن و تگب ێوگ یورد ەب ۆیەب ,نەیكەد گۆفتوگ ەكەانۆڵگێڕاش رپ. 

 (كەخول 5) .ێنەیدەان دیكردنەئامادۆخ یاشان كاتپ و ەوەنەیكەدروونكان ەخشەبۆخ ۆكان بۆڵەر .2

 (كەخول 19) .نوسنەد ینیبێش تەكید یوانەنن و ئیبەد ۆڵكان رەخشەبۆخ .3

 (كەخول 25: )نەیكەدلەسەر ئەمانەى خوارەوە  گۆفتوگشداربووان ەب ەگەڵل .4

 كارخستن؟ەب یرەنتەس ەل ەكەو الو رەرمانبەوان فێنەدا لیروو چی 

 بوو؟ چی ەكەناکۆکی یندنەسەرپە یكارۆه 

 ند؟ ەس ەیرپەن چۆ ەكەناکۆکی 

 بوو؟چی ەكەناکۆکی ینجامەئ 

 .ەوەنەیكەوخت دپ یندنەسەرپە یكانەناغۆو قناکۆکى  یكانەكارۆه .5

هاوکارى هەردوو الیەنەکە دەکەین دا ەكید یكیەاالكچ ەن لەڵێید کوتایى دێنین و پێیان ەوەب ەكیەاالكچ .5

 (كەخول 5) .بۆ بەرێوەبردنى ناکۆکى و دۆزینەوەى ئەڵتەرناتیڤێک بۆى

 

 ەكەرەرمانبەف ۆڵیر كار یكانپەڕەال

. كارانێب ۆب یكاردەرفەتى  ەیوەنیزۆد یشەب یرسپرەكارخستن و بەب یرەنتەسەل یرەرمانبەف ۆت

 ەوەتیاگەڕ. ەنیكەم یكارخستنەب ەل هەیەهاتوو ێل یكێكارێكر ەب یستیوپێت یكرد ەوپێ یندەوپەیك ێنكارەخاو

 19ر ێمژكات ێنەیكرد سب ێیكرد و داوات ل( هەڵگورد لەزگین)ز ەڕێبەت بیندەوپەیكانت و ەمارۆت ۆب

 .ردانت بكاتەس

ر ەسەل یتبوو ڕەتوو ۆت. تر هاتگنەدر ەكەكاتەلك ێرژێكا( هەڵگورد لەزگین)ز ەڕێدواتر ب ڕۆژی ۆب

 یتتوانەن. كرد ەكەكار ەت بەبارەسزۆرى  یاریرسپو ەم ئەاڵب. وتگ پێیت ەكەاشان كارپ. یهاتن گنەدر

رتن گانوویب ەستت كرد لەه ەیوەر ئەبەل یتبوو ڕەو توو ییەواوت نەت یاریزان ەونكچ ەوەتەیبد یكانەمەاڵو

 .تڕیبس ەكەمارۆت ەل یناو ەیوەت كرد بەشەڕەه ۆیەب .تێناو ەیكەت و كارەگەڕێد

  ەكەالو ۆڵیر

 ەن ۆو كارت ب ەمار كردووۆت ەوگەمان ۆن ەكارخستن لەب یرەنتەس ە، ناوت لیكارێب یكێالو ۆت
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 ۆت بچیاشتر بپ ڕۆژیكرد  یت و داوایكرد ەوپێ یندەوپەیكارخستن ەب یرەنبارمەف. ەوەتەزراوۆد

ن ۆفەلەت یوتگ پێی ەكەرەرمانبەف یرێم سكرتەاڵت بیشتگەی ۆیخ یكاتەل .ى بەیانى10 یرژێكا ەكەرەنتەس

. وتنتەر دواكەسەبوون كرد لڕەتوو ەب یستەد. تینیوانت كرد تا بەڕاوچك ێر یرژێك كایە. كاتەد

 یتكرد بزان یو داوا یوتگ پێ ەیكەرا كارێر خۆاشان زپو  ەوەردروونک ۆیت بەكەتنەدواك یكارۆه

كرد  یسان داوایبوو و د ڕەكرد، توو ەكەخۆو بارود ەكەكار یروشتس ەت بەبارەارت سیرسپ. ان نای ەتڵقبو

 ۆن ەل ۆتکە  ەویەمت داەاڵو ڕەییتوو ەب. باتەد ال ەكگەمارۆت ەنا ناوت لەگیان نا ئی ێوەت دەكەكار ێبزان

 .ەوەرەد ەتیوچت و ەیكەدێل یر شكاتەوبەڕێب یت و الیوانەڕاوچ ەوگەمان

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 

 یادارگو ئا ێنەیدەد یكردنەئامادۆخ یو كات دەكەینەوەروون تێنیبەد ەكۆڵەر ەیسەو كەئ ۆب کەەئامانج 

 .تێبەن ەكۆڵەر رەسەل یریگەكار ەوەنەیكەد

 

 

 (2) ەیەهئەڵتەرناتیڤی  ..ناکۆکى یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 نەبك ناکۆکى یكانەكارۆندن و هەسەرپە یكانەناغۆق یشانكردنیستنەد. 

 ك ەخول 55  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 ویدڤی ىراێكام. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

شداربووان ەب یریب ەكارخستن بەب ەیكەرەرمانبەو ف هەڵگورد لەزگینز ەڕێوان بێن ەیكەشێك .1

 (كەخول 5) .ەوەنینێد

ر ەگەئ)ن ەیكەس دەكو مان دوەه ەو داوا ل ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب ەكیەاالكچ یئامانج .2

 ەكید یكێوازێشەب ەكەشێن كەبد ڵوەه ەمجارەو ئ ەوەنەبك ەدووبار كانۆڵەر (بووەان هیزووەئار

 .رنەب ەوەڕێب

 (كەخول 19) .ننیبەكان دۆڵەر ,کە پێشوەخت پێیان دابوو كانەقەد پێی ەكان بەخشەبۆخ .3

 (كەخول25: )شداربووانەب ەگەڵن لەیكەد گۆفتوگ  .4

 دا؟ ەكیەرۆگەشان ەل هەوڵیاندا چى بکەنكان ەخشەبۆخ 

 ؟ر بوویگەك كارەیەراد چ تا ؟ن بووچۆ پێ ناکۆکیەکەتان یبردنەوەڕێب یوازێش 

 ؟ەیەه ەكید یوازێا شیئا 

 ن؟چی یكانەستەربەو ب بهێننكار ەتاندا بەانڕۆژ یانژی ەل ەوازێم شەتوانن ئەا دیئا 

 (كەخول 15) .و نموونەیان دەدەینێ نەیكەوخت دپ ناکۆکى یبردنەوەڕێب یكانەوازێش .5

 ەكگۆفتوگ یقەد كار یكانپەڕەال

 ؟ەوەتەیتنت روون بكوەدواك یكارۆه یتوانەت، دیتەارمی ەب. ێیر بێخەب:رەرمانبەف
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 .ت كردمگبان وان بووم تاەڕاوچ ۆیەب ,ەیەه یكار یتۆگت ەكەرێم سكرتەاڵبووم ب ەرێك لێر ەید: هەڵگورد

و  ێت ناوەكەكار ۆچیبزانم ب ێبەد. ەوانت بووم، بمبوورەڕاوچ، من ەبووەبوون هڵیدحاەب ەارید: رەرمانبەف

 .دا كردپەیت ۆمان بەم كارەن تاكو ئیند ماندوو بووچەت و ێوەكەستدەد یتەحمەز ەند بچەكار  یزانەت دۆخ

 ەت بەبارەم سەكەار دیرسپم ەاڵب ەكار ەسم بیوپێش یرۆرم و زەگاو دچرەبەلمن ماندووبوونتان : هەڵگورد

 ەوەوێن ئیەال ەل ەم كارەئ ۆد كردنم بیم كاندەكەست دەها هەروەه. ەیكەنێو شو ەیكێو كر ەكەكار یرۆج

م ەكەیم دەار بدڕیب ەیوەئ ۆب ێوەم دەانیاریو زانەئ ۆیەب .ەاو كردووەچمنتان ر یتواناكان ەوێئ ەیەوەئ یمانا

 ینكار ناوەخاو یال ەیوەئ ۆم بەكیب یكپێكوڕێ ەب ێبەم دەبك ەكەر كارەگەئ ەیوەر ئەبەل. ان نای

وامبوون هانم ەردەب ۆب ەوەئ یم زانەكێر كرەگەاشان ئپنا، ێر دواتر وازم هەگەنم ئێوێش ەتان نەكەرەنتەس

 .ەكەكار ۆمن ب یاردنژبەڵه ەت بەبارەس گەرنگنكار ەخاو ەیش متمانەوێئ ۆو ب گەرنگمن كار  ۆدات، بەد

 ت؟ۆگ ەوات ن ۆچیب: رەرمانبەف

 ت؟یبوو ڕەتوو ۆت ەیوەر ئەبەل :هەڵگورد

بوو، واتكرد ەرا بوو و باش نێخ ەكەكار ۆت بەوەتكردنڕە یوازێش ەیوەر ئەبەبووم لڕەتوو :رەرمانبەف

 .تێت ناوەكەم كارەست بكەه

 .مەكەبوردن دێل یداوا :هەڵگورد

ن ەیبك ێجەبێرا جێش خین كارەخاو یستیوپێن و ەین بكیداب ۆستت بیوپێ یاریزان با ەواتەك :رەرمانبەف

و  كار ینێشو ۆت بچیب ێنەیم سبەكەاز دیشنپێ. بكات ۆب ەیكەكار ەكێسەك ەب یستیوپێر ۆز ەیوەر ئەبەل

 .نەیكەد چین یالم بزان ۆب ەوەتێیاشان بپت و ەیبك ەارانیرسپو ەئ

و  ێیەو ەل ەبزان ەبك ەوپێ یندەوپەی یە، تكایال ۆم بەچن ڕۆمەئ ۆچیب یتەیەلپەنكار ەخاو ەڵێید ۆت: هەڵگورد

 .مەڵێد پێن ۆفەلەت ەت بەكەمەاڵش ویمن ..تێنیبمب ەیەه یكات

بوو ەن ڵد ەشت بەكەر كارەگەن ئەیكەد ێجەبێج بە خێرا ەیك، داواەر باشۆز یكێازیشنپێ :رەرمانبەف

 شەكید یكێسەك ۆل بەه ەشەوانەن لەیكەد ینكار رازەو خاو ۆش تەیمەب. ەوەنیزۆدەد ۆب ەیكید یكێسەك

 .نینێخسڕەب

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 نۆك ەیوەئ ەگەڵل ەوازێم شەئ یراوردەبنووسن و ب ینیبێت تێنێر دیبەشداربووان وەب ەكەرەنێاهڕ 

 .بکەن

 نەبك ەان ئامادۆیخ ەیوەئ ۆن بەیكەشدەشداربووان دابەر بەسەب ەكەقەخت دەشوپێ. 

  ئەم شانۆگەریە بە ڤیدیۆ تۆمارى بیکەیندواى وەرگرتنى رەزامەندى بەشداربووان یان دەکرێ

 .بۆ ئەوەى دواتر بەکارى بهێنین,  ساڵیدا بوون ٠٨بەرپرسەکانیان ئەگەر لە خوار تەمەنى 
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 !نەیكەد مفاوەزە یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 بزانن ەوەتكردنڕەان ی یندەزامەر یكانەاساوپ یشانكردنیستنەد. 

 و  فشارشێوازەكانی  هەندێك لە یبوونەوەارگنەرەببەرێوەبردنى ناکۆکى و  یكردنێجەبێج

 .نەاڵهاو یقاییلکردن

 كەخول 05  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 پەڕەیر الەسەان لی یكالكاریە ەیوەكرنتەر یكانەداریندەوپەی ییەاریزان یشكردنینما ۆك بێرەوتپیمۆك 

 .نێبنووسر ەورگە

 ویدڤی یرایكام.  

 (كار یكانپەڕەال) . دەقى کێشەکە بە پێى ژمارەى بەشداربووان ۆپیك 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدبەم شێوەیە روون ەكیەاالكچ .1

 ونجاوگ یرەسەارچ ەن بەگەد ن تاەكەر دەسەل گۆیفتوگكدا گەیەكار ەل ەیەكتان هێرسپ. 

 كەیەنیژل کەس سێر ەنن هیكا ببیندەس یكانەنیژل یرانەنێنو ۆڵین رەیكەخش دەبۆخ ۆن ەداوا ل 

 .ەكگەكار یكارانێكر ەبن بەش دەكید یشداربووانە، بپێک دەهێنن

 (كەخول 19) .یانكۆڵەر ەپێیس بەر كەن هەیكەشداربووان دەب یشەكان دابەاریرسپو  ەكەرفتگ یقەد .2

 (كەخول 49) .نەیكەد ێجەبێت جڵەناو حا ەخستن .3

 29). نەیكەردەكارهاتوو دەب یرەسەارچو مفاوەزەکردن  یكانەوازێش ەیوختپ ن وەیكەد گۆفتوگ  .4

 (كەخول

 ەكەرفتگ كار یكانپەڕەال

ك ێاداشتپ ەداو یارڕیت بەحكوم. نەكەت كار دەبیتا یكگەیەكار ەل سااڵنێكە كارنێكرکۆمەڵێک  ەوێئ

 ێتەداونەن ەیكەاداشتپنكار ەستا خاوێتا ئ. كیەكو ەت وەبیو تا یحكومکەرتى  یكانەكارێكر ەتێخشەبەد

 ەیوەئ ەگەڵل. داونەنپێ یشیكێنەڵێب یچها هەروە، هەشۆناخ پێیو  یكچڵەرا ەكەارڕیب ەب ەیوەر ئەبەل

 گەاڵڵەوون ۆچب سێ ە وكان كراوەنیژل ەگەڵل گۆفتوگ. ەرتووگانیرەو ەكید یكانگەكار یكارانێكر ەوتانیزان

 .بوون

 .نەونجاو بدگ یارڕیاشان بپن ەكا بكیندەس یكانەنیژل ەگەڵل گۆفتوگ

اتر یز ەوەل ەیوەئ ۆب ,كارنەر خاوەس ۆنان بێهارفشۆ ن بیرتنگمان یاندنگەیرا ەگەڵل: مەكیە ەینیژل

 .ناكات ەمێئ یماندووبوون ەست بەو ه ەدارەارپو ەئ ەیوەر ئەبەخوات لەكانمان نەماف

 .ر كار المانباتەسەل کە نیترسەنكار دەخاو ەیوەندنەسۆڵەت ەن، لیرتنگمان ژید: مەدوو ەینیژل

. نێیدان ۆب یتۆڵەك مەیەفتەه ەین ماوەیوەئ ەگەڵم لەاڵن بیرگرتن ناگمان ەل ڕێگە ەمێئ: مێیەس ەینیژل

واو ەت یرتنگدا مانەیر نەر هەگەاشان ئپن، ەیكەك دێرتنگمان ەویدا، نەن ەیكەاداشتپ ەیەو ماوەئ یر دواەگەئ

شتر پێها ەروە، هراچڵەكابێت تەحكوم یارڕیب ەنكار بەخاو ەیەه یرەگەن ئگەیبێت ێبەد. نینەگەیەراد

 . كار یاسای یكانەرەوپێ ەپێیب ەوانمانیشتپكاران ێكر یتێكیەها ەروەه. تێب كردەن ەیەیوێم شەب یكار

 

 : نەكەكان دەنیژلەلار یرسپ ەیەوێم شەب ەكید یشداربووانەب

 

 :مەكیە ەینیژل ۆب ینیبێو ت اریرسپ

 ن؟ەكەدێمان لچی یداوا ؟ەیەكاردا هنەخاو ەگەڵتتان لەبیتا یكێرفتگا یئا رتن؟گمان ەسوورن ل ۆچیب 

 مانۆخ ەان بیاشان زپت و ێنەگەیەنكار دەخاو ەان بیز ەیوەر ئەبەل ەوەنەیكەت دەرتن رگمان. 

 تێب رەسەارچرتن گم مانەناكەڕمن باو. 

 كاتەد ترزڵۆئا ەكەرفتگرتن گمان. 

 نیدەترس رتنگمانەو ل ەیەزانمان هێخ. 

 نیرگب ەكید یوونۆچب ەل ێوگ ، باەوەنەیبك ەكید یكێرەسەارچ ەر لیب با. 

  
 :مەدوو ەینیژل ۆب ینیبێرو ت ایسرپ
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 ییاێژدر ەب ێوەتانە؟ دچییەترس  ەب ىەکردنستەم هەئ كانتان نازانن؟ەترسن؟ مافەرتن دگمان ەل ۆچیب 

 ن؟یب گنەدێنمان بەمەت

 ەوانمانیشتپكار  یاسایو  یەرتن تاوان نگمان. 

 نیرگن مان بیس نەم كەكیە. 

 سزا كەن فشارۆ ب ەكێازڕرتن ئامگمان. 

 ت؟ێبەم نێیەس ەینیژل یوونۆچب ەمان لێوگ ۆچیب 

  
 :مێیەس ەینیژل یكانیەنیبێو ت اریرسپ

 یتێكیە یوانیشتپ بەدەستهێنانىر ەسەسوورن ل ۆچیب ؟یەداەمێئ یندەوژەرەب ەرتن لگمان یا دواخستنیئا 

 ؟ەیەنكار هەخاو ۆتان بەا متمانیكاران؟ ئاێكر

 ەرۆك زەیەفتەه ەیو ماو ەیەزانمان هێخ. 

 ؟چییە یوونۆچن بین بزانەناك ەگەڵل مفاوەزەى ۆچی؟ بەیەنكاردا هەخاو ەگەڵتان لیندەوپەیا یئا. 

 ەموومانەه یماف ەمەئ ەونكچن ەیبد چارەسەرێک ۆب گنەم دەكەاز دیشنپێ. 

  

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 ت ەئولف یكێخۆنن و بارودێان بیكارەان بوون بیرێف ەیانەییو كارامەئ ەوەنینێهەشداربووان دەب یریب ەب

 .نەدروست بك

 كاتەندار نیس برەكان كگۆفتوگت و ێرگیبێان لیزێكان رەوونۆچموو بەدات هەد ڵوەر هەنێاهڕ. 

 یسوود داەكید یاگزێارپ ەل یان داهاتوو یكار ەل ەیوەئ ۆت بێمار بكرۆت یۆدڤی ەب ەكیەاالكچ ێكرەد 

متر ەكساڵ  18ە ر لەگەان ئیسوكارەان كیشداربووان ەب یندبوونەزامەر ێرجەم ەت بێرگیرەوێل

 .لەسەر بێت, بوون
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 وەدەستهێنانى پشتگیرى: بابەتی پێنجەم
 " مةلةواني دةكات، لة كاتيَكدا تةنانةت ماسي مردووش دةتوانيَت لةطةلَ تةوذمدا برِواتماسي بةهيَز ئةوةية كة بيَضةوانةي تةوذم "

 2002لة سةركةوتن، رؤوف شبابيك،  وتة 563
 

 

 یتەڕەبن ییاریزان -وەدەستهێنانى پشتگیرى

 ؟ چییە وەدەستهێنانى پشتگیرى ەیناسپێ

 یسانەك یندەوژەرەبکە لە  ینگۆڕی ۆب ك و كاركردنێتەاسیان سیك، یەاسایك، ێعیشرەك، تێریك، بێرسپ ەكردن لیكۆداك"

 "دا بێتداریندەوپەی

 ەل یریگەكار ەیەوەئ یئامانج. كاتەد یكەڵخ یانژی ەل یریگەكار ۆوخەاستڕکە ك ێلگەتەاسیس ینگۆڕی ۆب ەكاركردن"

و  یاسیا سگزەد یستمیو سێن ىكانەاوچرەس یكردندابەش ەدار بیندەوپەی یكانەارڕیبسەر ەبكات و ل یشتگ یتەاسیس

"دایو ئابوور یتەاڵیەمۆك
16

 . 

 ىو كاروەردەگرێت ك ێرسپ، ەیەكان هەماف ەب ەڕیكان، باوەموو ئاستەر هەسەل ەشەهاوب یكخراوڕێ یكەیەسۆرپ"

 یال ەیسەو مومار یریگەو كار اسایت و ەاسیس ەك یتەاڵیەمۆك یێکنگۆڕی یئامانج ەكات بەد ۆب یوانیشتپ ەیوەكردنۆك

."ەوەكاتەد ۆك ۆب ردایندەوپەی یسانەك
17

 . 

بانگەشەکردن و گەلێک وشەى دیکەش هاو واتاى وەدەستهێنانى , کۆکردنەوە, بانگەوازى, پشتیوانى: ئەم وشانەى

 . بەاڵم لەم ڕێبەرەدا دەستەواژەى وەدەستهێنانى پشتگیرى بەکار دەهێنین, پشتگیرین

 

 ؟وەدەستهێنانى پشتگیرىئەو فاکتەرانە چیین کە دەبنە هۆى سەرکەوتنى پرۆسەى  

یەرانەفاكتئەو 
18
 :کە دەبنە هۆى سەرکەوتنى پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى ئەمانەى خوارەوەنر یگەكار 

ر ەسەارچ ەڵگەمۆك ەیستەرجەب یكیەستیوپێ ،وەدەستهێنانى پشتگیریى گەرەکە ەیرسپو ەئ: ەكەرسپ یتیەرعەش .1

 ىەوەاركردنینان، هوشەژب ژد یژی، توندوتیكارێب :ەنموون ۆب ,داتەالوان د یكانەمەخ ەب گیرنگكات و ەد

 . هتد..دزیبوون و ئاڵمندا ییندروستەت ەت بەبارەس

 ۆن بێنجام بدرەرا ئێخ ێبەو دلە ئەولەویاتى ئەرکەکان هەژمار دەکرێن كان ەستراویو ەانگۆڕ: ەیەلپە ەو ب راێخ .2

 زوو، یرگیرەهاوس ,توندوتیژى نێو خێزان :ەنموون ۆبات، بەتر نپ یرجەكات و خەن ەنەشەت ەكەرفتگ ەیوەئ

 .هتد..شان وێكەرگەاردان، جڕیب ەكردن لیشدارە، بخەتەنەکردنى مێینە

 .نەكردپێكار  یەوە پراکتیکى وو مادد یاسیو س یكیكنەت ینیەال ەكان لیەكان، داواكارەاوگنەه: پراکتیکیە .3

                                                           
16

 معهد المناداة، المناداة من أجل العدالة االجتماعیة
17

 2002 قبرص -المفهوموالخبراتتقریرعنورشةعمإلقلیمیةلورشةالمواردالعربیةوالمنظمةالسویدیةلرعایةاألطفال :المناداةبحقوقالطفلفیالعالمالعربي
18Adapted from http://www.cril-online.org/informedEmpowered/advocate/10steps.html, and Community Tool Box: http://ctb.ku.edu, and 

مركز برامج االتصال/اتجاهات حدیثة في اإلعالم التنموي، جامعة جونز هوبكنز  

 

http://www.cril-online.org/informedEmpowered/advocate/10steps.html
http://ctb.ku.edu/
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 .نەمتمان یەین ماەكەد یوانیشتپوو و ڕ ەنەخەد ەكەرسپ ەیسانەو كەئ: ەیەه گۆییاستڕ .4

 .تێبەزتر دێهەب ەكەفشار ەندەوەتر بوو ئپان ەیمارژند چە: وانانیشتپ/ كارانیكۆداك یزێه .5

و  یکردنندەوپەی یكانەییەو كارامئامرازەکانى وەدەستهێنانى پشتگیرى  ینانێكارهەب ەل: كارانیكۆداك یكانەییەكارام .5

ن چۆزانن ەكاران دیكۆا داكیئا :ەنموون ۆب. هتد..ەرانەنێداه ەیوەركردنیو ب یریگەو كارمفاوەزەکردن رتن و ێگوگ

 ت؟ێبەئامانج ه یرەماوەر جەسەان لیریگەتوانن كارەن دچۆت و ێخش بكرپە ەستیوپێك ێامپەی چرن، ەكار بەا بیدیم

 ؟ هەیەیان نێرەئهەڵوێستى وامبوون و ەردە، بیرمە، نیكاری، هارەیەان هیبرەس یحۆر: كارانیكۆداك یكانەستێوەڵه .0

 ەرن لژێبەدەڵان هیكانەالنپ یریگەكار ۆب و گونجاو كارا ەیارچا ێگكاران ریكۆداك: اكانێگو رەکان یژسترات .8

 .پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیریدا

گرفت  لە وەدەستهێنانى پشتگیریدا ەیسۆرپ یكاتەباش ل یالنپت، ێكرەت دەدراس یورد ەب ەكەالنپ: الندانانپ .0

 .دوورمان دەخاتەوە

 یاریزان ەت بەبیتا یكێلیان فایكانەوانیشتپكاران و یكۆداك: یاریزان ییرگیشتگو  یو ورد باش یكارەئاماد .19

 .ەكەرسپ یارانەیو ن اری یكانەنۆچۆب داانیناو ەت لێبزانر یكارەورد گەرنگ. نەكەد ەئاماد ەكەتەت بابەبارەس

 

 ؟پشتگیرى ئەو فاکتەرانە چیین کە دەبنە هۆى سەرنەکەوتنى پرۆسەى وەدەستهێنانى

 :ەكەسۆرپ ۆستن بەربەب شەرانەم فاكتەئ, سەرەراى پێچەوانەى فاکتەرەکانى پێشوو

 .ەكید یسانەك ۆڵەیم و تەاڵو ەترس ل .1

 .ەكید یسانەك ەن لیمترەك ەیوەستكردن بەه .2

 .كانمانەماف ینیزانەن .3

 .یعیر و ناواقۆز ینیشبپێ .4

 ن؟ینێب ىكارەب وەدەستهێنانى پشتگیرىكدا ێكات چ ەل

 پێ یشتپدا ەم كاتانەل ۆیەب ەكەرگە ەیورگە ەییو كارام ێژەدر یكەیەسۆرپ وەدەستهێنانى پشتگیرى ەیوەن لیبەا دیور

 :نیستەبەد

 یوانیشتپكو ەو ەیكید یكانڕێگە ەیوە، لەوەكید یسانەمان و كۆخ ییزاەشار ڕێگەی ەن، لیبەا دینڵدئەو کاتەى کە  .1

 .ستەبەم ەتێنگەیەنا یوەعنەان می یمادد

 ۆمان بیوەعنەم ەییها كارامەروە، هوەدەستهێنانى پشتگیرى ۆب ەیەمان هیكیكنەو ت یمادد ەییكارامئەو کاتەى کە  .2

 .ەیەوامبوون هەردەب

 ەیەوانەل ەیوەر ئەبەمان، لەاكەڵگمۆك ەل بێت كارهاتووەمتر بەك ىكێازڕئام ئەو کاتەى کە وەدەستهێنانى پشتگیرى .3

 .انیت الێنێنام یكیەمانا ەكەرسپزار بن و ێب ێیل یكەڵخ

 

 ؟وەدەستهێنانى پشتگیرى ەیسۆرپ ەل ەئامانجمان ێك
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 یر ئاستەسەل ەیارانڕیو بەئ. ەكەرسپش پێ  ئامانج ەك بكات بێند ئاستچە وەدەستهێنانى پشتگیرى ەیسۆرپ ێكرەد

 ەت لێبەان هیریگەتوانن كارەها الوان دەروە، هەیەك و الواندا هەڵر خەسەل یریگەن كارێدرەد یشتمانیان نی یهانیج

ئامانج ەن بەیبك ەم ئاستانەن ئینیتوانەد واتا. كانداەارڕیت و بەاسیس
19
: 

  : ئاستەکانى ئامانج لە پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیریدا پیشان دەدات(: ٨)هێلکارى ژمارە 

 

 

 

 : یرۆسەکە یئامانجدەکرێ ئەم الیەنانەى خوارەوە ببنە  و

 

 .كانەكخراوڕێو  اگزەد یرانەاردڕیب .1

  .كانەرەت دانەاسیس .2

 .كانەرۆجواوج ەوزارگتەخزم .3

  .ەوەدارانەتمەاسیو س ىنییئا یاوانپی ەكان بەڵگەمۆك یرانەبڕێ .4

  .الوان یخود .5

 .یشتگ ەك بەڵخ .5

 :رۆراوجۆج یئاستەن لەیكەد وەدەستهێنانى پشتگیرى ۆب یكار ەیرسانپو ەر ئەسەل ەك نموونێندەه

 .یهانیج یانڕگباز یماكانەرم، بنگە یازگكان، یەهانیج ەرزەق: یهانیج .1

 .یانڕگت و بازەاسیكان، سیەمێرەه ەشێك: یمێرەه .2

  . ئازادى دەربرین و بەشداریکردن و نوێنەرایەتى سیاسى, ركردنێو ف یندروستەت یتەاسیس :یشتمانین .3

 .نان و الوانژ یكردن یشدارەركردن، بێو ف یندروستەت یرێاودچ ینكردنیداب :ڵیكاۆل یتەاڵسەد .4

 .نانژو  ڵمندا ۆڵیر: اەڵگمۆك .5

 نژ ێلۆكان، رەاوچرەس یشكردنەركردن، دابێاردا، كاركردن، فڕیب ەو الوان ل ڵمندا یكردنیشدارەب: زانێخ .5

                                                           
19Understanding advocacy-Advocacy tool kit, Tearfunds, roots resources number 1, 2002 

 

  جیهاني

   هةریَمي

 نیشتمانى

 دەستەاڵتى لۆکاڵ

 کۆمەڵگا

   خیَزان

 کەسیى
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 .كانەموو ئاستەر هەسەاردن لژبەڵه ەكردن لیشدارەب: ییسەك .0

 

 نجام بدات؟ەئ وەدەستهێنانى پشتگیرى ەیسۆرپت ێتوانەد ێك

 .یكردنێجەبێج ۆو هاندراون ب ەیەه ەكەكۆریب ەان بەڕیباو ەیو الوانەئ .1

 .وەدەستهێنانى پشتگیرى یكانیژەت و ستراەاسیو س اساییان پسپۆرانى  ەكەتەباب یانپۆڕسپ .2

 .نەكەالوان د یبوار ەل كار ەیكخراوانڕێو ەك ئەو ەڵگەمۆك یدارانیندەوپەی .3

 .كێشەكانیان دەزاننخەڵكی دیكە باشتر  پرسەكە وەك الوان، خۆیان لە كەسانی باوەڕبوو بە .4

 .بە کاریگەریەکەى هەیەان ەڕیباو ەیوانەكان ئیەوزارگتەخزم یندانەسوودم .5

 

 ن؟ەبك وەدەستهێنانى پشتگیرى پرۆسەى یشدارەالوان ب ێبەد ۆچیب

 :نەدەشان دین وەدەستهێنانى پشتگیریدا ەیسۆرپ ەالوان ل یكردنیشدارەب گیرنگ ەیكارانۆو هەك لێندەه

 ەیوەت بەبارەان سیكانەوونۆچها بەروەكات هەند دەمڵەوەد ەكەتەالوان باب یكانەزمونەئ کەن ەیكەد ەوەئ ینتەرگ .1

 .پیشان دەدات "ن؟گۆڕین بچۆ" و "ن؟یرگۆب ێوەمانەد ۆچیب"و " ن؟گۆڕیب چی ێوەمانەد"

 انگۆڕ ەیسۆرپ یشەهاوب ەیەان هیەیش كارامیالوان ەیوەب ەوەنەیار بكیشۆه یكەڵن و خگۆڕیالوان ب ینیوانێڕت .2

 .بن

 .تێب ێجەان بیكانەماف ەیتانەو بابەت بەبارەر بن سیگەتوانن كارەالوان د ەك  نەیداران بكیندەوپەی ەل یریگەكار .3

از یشنپێ ەانگۆڕ یكردنێجەبێج ۆو كاركردن بەرەن بەیكەالوان دروست د یندبوون الەابپو  یتیەكاڵمو یستەه .4

 .كانەكراو

 .پشتیوانیان دەبین بۆ گەشەسەندن و پەرەسەندنى تواناکانیانو  دەدەین الوان یكانەییەكارامبە  ەرپە .5

 

 ن؟یگێڕتوانن بەك دێرسپ الیەنگرانى ەك چیە ۆڵەو رەئ

 الوان و یكانییەزاەر شارەسەها لەروەت، هێستەوەن دەیبك ۆب وەدەستهێنانى پشتگیرى ێوەمانەد ەیرسپو ەئ یماەر بنەسەل

 ەوەانیال ەب ەتر كپان یك ێرسپر ەهەكردن لیكۆداك ۆن بگێڕب ەورگەر ۆز یكۆڵێرتوانن ەد ەمانە، ئدەوەستێت انیكانەییەكارام 

 ن؟ چی ەنۆاڵم رەئ یدەئ. گەرنگ

 ەن بیبەواتا د ەوەكەڵخ ەب ەستەوپەیکە ك ێرسپ ەت بەبارەس نەیكەدار دیندەوپەی یسانەك ەگەڵل مفاوەزە .1

 یوانیشتپن ەدەد ڵوەنن و هێدوەر دەوبەڕێا بگمانپەی یستاكانۆمام :ەنموون ۆ، بیكەڵخ یرەنێنو

اردا ڕیب ەكردن لیشدارەب ۆو الوان ب ەاكگزەد یلەكەیه ینگۆڕی ەت بەبارەت سێوەستكەان دیرەوبەڕێب

 .نێساز بكر
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 یژیتوندوت ەیوەاربوونگنەرەب یاسای ەل یكۆك داكێكخراوڕێ :ەنموون ۆ، بنیبەكان دەرسپن ەخاو ەگەڵل .2

دز یئا یشۆخەن یتووشبوان یوانیشتپك پێورگان ین ەكەد یشدارەب یربانۆق ینانژو  ەکاتنان دژ ەب ژد

 .نەكەد ەاساكی ینگۆڕی ین و داواەكەد

 ەنموون ۆب :ەنموون ۆ، بنەبك ەان قسیكانەرفتگ ەت بەبارەس ەیوەئ ۆن بەیكەساز د یكەڵخكارامەیی  .3

 ەیدماد ەیوانەان ئیدز یئا یتووشبوان ەگەڵل ەیسانەك وەك لپێورگان ین، ینێهەك الوان رادپێورگ

یان چۆن , فێرى چۆنیەتى ئەنجامدانى هەڵمەتى وەدەستهێنانى پشتگیرى دەکەین، ینەژنن دێكاردەر بەشبۆه

زانینى قەبارەى کێشەکە و  ۆب یرەسەل ەوەنێژیتو ینجامدانەئ یتیەنچۆمامەڵە لەگەڵ راگەیاندن بکەن و 

  .وەدەستێنانى پشتگیرى هەڵسنئەو الوانەى کە راهێنراون دەتوانن بە پرۆسەى . یركردنەسەارچ

ك ێرسپ یوانیشتپمن  : ەنموون ۆب ,یکردنندەوپەی ەیسۆرپ ئاسانکردنى ۆب نینیبەوان دژیناوب ۆڵیر .4

 یرامۆگرپ) ەیەه ى پەیوەندیدارنیەو دوو ال( نەژیدزدا دیئا یسۆریاڤ ەگەڵل ەیوانەئ)وەکو م ەكەد

ن و ینیكتر بیە یر ئاسانكردنەسەكار ل( كانەشۆخەن یكانەڵەمۆك ەگەڵدز، لیئا یشتنێهەن ۆب یشتمانین

 .مەكەان دیندەوپەی

 ۆب پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیریدا مان بۆکردنەسەمومار یكات ەل( دەبینە نموونە)ن ەیدەد ەنموون .5

 .ەیەان هیرفتگ ەیوانەئ و داریندەوپەی یسانەك

 یبوار ەل کە ۆڕكو تەكخراودا وڕێس و ەند كچە ەگەڵكردن لیندەوپەی ڕێگەی ەل نینێسازەد یمانپەیهاو .5

 ۆیخ دەستنیشانکراوى یو ئامانج یندەوژەرەب کەك ێتەبابەت بەبارەس وەدەستهێنانى پشتگیریدا کاردەکەن

 .ەیەه

 

 ن؟ییچپرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى  یكانەاوگنەه

ك ێكات. وەدەستهێنانى پشتگیریدا یوتنەركەس ەابوون لینڵد ۆب گەرنگر ۆز ەاوگنەم هەئ: ەوەنەیكەدشی ەكەخۆبارود .1

 :نەیكەد ەارانیرسپم ەو ئ ەوەنەیكەد ۆكان كەاوچرەس ەل یاستڕو  یاریزان ەوەنەیكەدیش ەكەخۆبارود

 و  ەڵگەمۆزان و كێتاك و خ یر ئاستەسەل یكانیەریگەن؟ كارییچن ەیر بكەسەان لیكار ێوەمانەد ەیرفتانگو ەئ

 ن؟چیاكان گزەد

 رگنیە؟ الەیەان هەیرفتانگو ەئ ەانپورگم ەئ ۆچی؟ بچیە یكانیەندەتمەبین؟ تاێك ەیەان هەیكەرفتگ ەیانپورگو ەئ 

 زانن؟ەان دۆیخ یكانەكان مافپەورگا ین؟ ئاەكەد یتیەاژكان دەڵخ ۆچین؟ بێك یاراكانیناد ژەو د

 كدان؟ێئاست چر ەسە؟ لەرفتگم ەئ یكارۆه ەتەك بوونیەاسایت و ەاسیس چی 

 ن؟ەكەمان دەكەرەسەارچ یوانیشتپ ەن كییچ ەرامانۆگرپت و ەاسیو سەئ 

 ك ەیەراد چ ن؟ تاچیكان ەڵگەو ب پاساور بكات؟ ەسەان لیریگەكار یتوانەد ێ؟ كەداریندەوپەی یارڕین بەخاو ێك

 ن؟ەكەد ەكەتەباب یتیەاژد

 ت؟ەگۆڕێشتمان دی، نچەناو/ ەڵگەمۆك یكانەتەاسین سچۆ 
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 اساكان؟ ی یرێاودچ ۆب ەارچ اێگر یك؟ دانانیەاسای یكارخستنەب ؟ێنو یكیەاسای) ن؟ییچكان ەراوزخوا ەانگۆڕ

 (؟هتد... ركردنەسەارچ ەیسەمومار

 تاد..؟یساز ەییل؟ كارامەكەیه ەان لگۆڕ، ۆییو مر یمادد ەیاوچرەس ەت لێوەد چیزراو اخو یانگۆڕ. 

 ا هەیە؟ ەڵگمۆو ك پورگتاك و  چ سوودێک بۆ 

 کەى دەکرێ؟ ؟ەوەنەیبب ەكەرسپدا ەم كاتەل ێكرەا دیئا 

 ت؟ێنێهەد ەو ماندووبوونەئ ەكەرسپا یئا 

 ن چۆوون؟ ب شتگەیك ێنجامەئ چ ەا بیئا ت؟ێب ان كردیشتر كارپێ ەكەتەر بابەسەل ەیەكخراو هڕێس و ەا كیئا

 ن؟ەبك یكاریتوانن هارەد

 ٤/٤چوارچێوەیێ ژمارە 

 ستراتیژیەکانى وەدەستهێنانى پشتگیرى 

بۆ ئەوەى کاریگەرى لەسەر : هۆشیارکردنەوە

 . کلتوورى خەڵکى بکەن

کارکردن لەگەڵ : هەماهەنگى و هاریکارى

بڕیاردەرانبۆ ئەوەى کاریان لەسەر بکەین بۆ گۆڕینى 

 . مەبەست

بە پشتبەستن بە هەموو چاالکى : رووبەروو بوونەوە

و سەرچاوەیەک بۆ کارکردن لەسەر بڕیاردەران بۆ 

 . گۆڕینى مەبەست

وەکو رووبەرووبوونەوە وایە بەاڵم : یىداواى یاسا

راستەوخۆ نییە و الیەنى سێیەمى تێدایە کە بێالیەنە بۆ 

 .لێکۆلینەوەى بابەتەکە

 

ان ەیوەستنەان و بیكردنەراسیو د ەوەكردنیكان و شییەاریزان ەیوەكردنۆاش كپ: نەیكەشان دیستنەد ەكەرسپ .2

 .نەیكەشان دیستنەد ەكەرفتگكتر، ەیەب

 پیورگ ۆب ەتریعیو واق وتجاوترگ ەوەستدان ئەردەبەل ەیرانەسەارچو ەوان ئێنەل: نەیدەشان دیستنەد ەكەئامانج .3

 .نەیكەشان دیستنەش دیكراو ینیشبپێ یاندنێگەیجەب ەیماو و نیرژێبەلًدەئامانج ه

 ؟ چیە وەدەستهێنانى پشتگیریەکە یمانجەئ 

 (ەماو)ند ؟ چەاش پ 

 ت؟ێكرەد ێجەبێا جیئا 

 ؟ەونجاوگئامانج  پیورگ ۆا بیئا 

 ؟ەیەه ەوەكەتەباب ەب یندەوپەیا یئا 

 :بە پێى زانیاریەکانى سەرەوە توێژى ئامانجمان دەستنیشان دەکەین: نەیكەشان دیستنەئامانج كراوان د. 4       
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 ن؟ێك وەدەستهێنانى پشتگیرى یئامانج یرەماوەج 

 ؟ەاریان نادیستێوەڵه ەش كەوانەان ئین ەیوانان بكیشتپو  ژد ەا روو لینەا تیئا 

  ؟ وەدەستهێنانى پشتگیریدا کێن ەیسۆرپ ىكاتەرمان لەردەدیاری یكانەكخراوڕێ ا،گزەد ،پورگتاك، ئایا

 ن؟ ەبك ەو كارەئ ەیوەئ ۆب یەیچ ەان بیستیوپێ

 باش؟  یكێكردنیشدراەب ۆب چیە ەب یستیوپێن؟ چۆكات؟ ەد ەكەتەمەڵه یشدارەوتوو بەكپێان یز ینیەا الیئا 

 یژین، واتا ستراتەیكەشان دیستنەكان دەاوازیج پەروگ ۆرووكردنمان ب یتیەنچۆ: نیرژێبەدەڵكاركردن ه یاكانێگر. 5       

 :نیرژێبەدەڵكانمان هەامپەیونجاو گ

 ان یا هانیئا ن؟ەیكەد ەكەتەباب ەت بەبارەس یكەڵخ ەڕیروباویست و بێوەڵو ه یاریزان ینگۆڕیر ەسەا كار لیئا

 ؟وەدەستهێنانى پشتگیرى ەیسۆرپ ۆن بەیدەد

 ن؟ەیكەكان دەاوازیج ەر ئاستەسەران لەاردڕیب ۆكراو بەاستڕئا یاالكچا یئا 

 ؟یان ئامرازەکانى راستەخۆى فشار رووبەرووى بڕیاردەران دەبینشاندان ۆپیا و خیدیم ڕێگەی ەا لیئا 

 ن؟ ەیكەاستنمان دڕاۆپخ ۆب ییاسای یا داوایئا 

 ام پەی یرگرەو ێبەد ن،چۆ، ۆچیت، بێوەمات دچی) ەیكەكەڕۆناو :تێبەد چیكراومان ەاستڕئا یامپەی

ك؟ ێزمان چ ەب و نینێهەكار دەك بەیەوش چی؟ ەنچۆ ەكەامپەی یوازێن؟ شینێهەكار دەب كێاساوپ چی( بكات؟چ

 ؟ەوەنەیكەد ەیند جار دووبارچەن؟ ەیكەخش دپە ەكەامپەی ەوەكڵێناەك چ ە؟ لەنچۆ ەكەامپەی یكات

ار ید ەیكەشانیستنەد ەن كێینەك دادپێكوێر یكێالنپرت گرەكانمان وەاریرسپ یمەاڵو ەیوەئ یدوا: نێنەكار داد ۆك بێالنپ .6

 :تێب

 ن؟چیكان ییەاالكچ 

 ؟ێیەئامانج ك پیورگ 

 (انیكردنێجەبێكخستن و جێكان و رییەاالكچ یكردنەكان و ئامادەركەكان و ئەتەباب یكارەورد) نچیكان ەركەئ. 

 ؟ەانیكردن یاریرسپرەب ێك 

 ن؟ەیكەك دێركەو ئ یاالكچر ەه ەیك 

 ن؟ەیكەد ەكیەاالكچ ێكو ەل 

 ت؟ێوەان دۆییو مر یماد یكەیەاوچرەس چ ەانیاالكچم ەئ 

 ت؟ێوەد ەیارپند چە 

 ٥/٤ێژمارە  چوارچێوەی

 برِياردةران: جةماوةري بنةرِةتي. 

 ثي كاريطةر لةسةر تاكو طرو: جةماوةري دووةم

ريَكخراوة ناحكوميةكان،  برِياردةران وةك ريَبةران

 .حزبةكان



94 

94 
 

Page | 94 

 

 .نەیكەد ێجەبێمان جەكەالنپ. 7

 :.نینگێنەسەدەڵن و هیبەوام دەردەب. 8

 بوو؟ چیان ەیاوگەڕ ییریگەن؟ كارگۆڕیب چی ێبەنجامداو دەئ چین؟ ێكرەدێجەبێكان جیەاالكچن چۆ 

 اساكان یا یاد بوو؟ ئایز ەكەرسپ یوانانیشتپ ەیمارژا یئا: بووچی وەدەستهێنانى پشتگیرى ەیسۆرپ یریگەكار

 ا؟گۆڕران ەاردڕیب یستێوەڵا هیموار كران؟ ئاەه

 .نیبەوام دەردەكاركردندا بەو لەوەنەیخەك دێكان رەاوو ئامانجگنەه. 9

 

 

 

 شنازكراوپێ یاالكچ –وەدەستهێنانى پشتگیرى

 وەدەستهێنانى پشتگیرى ,كردنەشگەبان, یوانیشتپ یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 : توانندە دا الوانەشتنیم دانەئ ییتاۆك ەل

 نەبك وەدەستهێنانى پشتگیرى ەیناسپێ. 

 رنێمژب وەدەستهێنانى پشتگیرى ەیسۆرپ یوتنەكەرنەوتن و سەركەس یكانەكارۆه.  

 ك ەخول 45  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 چەند کارتێک بە پێى ژمارە بەشداربووان. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

بنووسن هەر کاتێک ت بێ تانداڵایەخ ەك بەر وشەن هیەڵێن داپێیوان و ورباشدەب ەنەیدەم دەڵەو ق ەرقەو .1

 ( كەخول 5) ".وەدەستهێنانى پشتگیرى" :کە دەڵێین

 . واسنەڵیوار هیر دەسەن لەیكەدێان لیاشان داواپ .2

 (كەخول 5) .دەربخەین پێناسەیەک لێىن ەیدەدڵوەو ه ەوەنینێخوەكان دەمەاڵو .3

 (كەخول 19) .ەوەنینێهەد ى بۆەن و نموونەیكەد ەناسپێ" وەدەستهێنانى پشتگیرى" یمكچە .4

ئەو فاکتەرانە چیین کە دەبنە هۆى سەرکەوتنى پرۆسەى  ەوێئ یوونۆچب ەب" :نەیكەد ەاریرسپم ەئ .5

 (كەخول 19" )؟وەدەستهێنانى پشتگیرى

 ەل وەدەستهێنانى پشتگیرى یوتنەركەس یكانەرەكتان و فیشێكەد ەكەردۆر بەسەك لیەرازووەت ەینێو .5

 .نینووسەد یكیەال

 (كەخول 5) .ەوەنەیكەدروونن وێینەداد ەكید یرەكرد فاكت یستیوپێر ەگەئ .0

 یوتنەكنەرەس ە چیین کە دەبنە هۆىرانەفاكتئەو  ەوێئ یوونۆچب ەب:" نەیكەد ەاریرسپم ەئ .8

 (كەخول 5" )؟وەدەستهێنانى پشتگیرى

ر گە ن ویێنەداد ەكەرازووەت ەیكید یال رەسەل وەدەستهێنانى پشتگیرى یوتنەكنەرەس یكانەرەفاكت .0
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 . نێینەش دادیكراوەباسن ەیكید یرەكرد فاكت یستیوپێ

وەدەستهێنانى  ەیسۆرپئەنجامدانى  ۆاردان بڕیب یكات ەن لیەڵێدکە پێیان ن ینێد ییتاۆك ەوەب ەكیەاالكچ .19

 (خولەك 5). تێوتن بەركەس یكانەرەرازوو فاكتەت یقورسەکە ال ەیوەن لیا بینڵد ێبەد ,پشتگیرى

--  كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 یكانیەتەڕەبن ەمكچەر ەسەن و لینووسەد ەکەردۆبکاغەزێکى ر ەسەل وەدەستهێنانى پشتگیرى ەیناسپێ 

 .نیستەوەد

 ەوەنینێهەد یکوردستان یالوان وەدەستهێنانى پشتگیرى یكانەتەمەڵه ەل ەنموون. 

 ەیوەب" فتارڕە ینگۆڕی ۆب ەوەاركردنیهوش"و "  وەدەستهێنانى پشتگیرى "وان ێن ەن لەیكەد یاوازیج 

 .وەدەستهێنانى پشتگیرى یكانیژەسترات ەل ەكێكیەان یمەدوو ەیوەئ
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 وەدەستهێنانى پشتگیرى یكانەئاست یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەالوان ددا ەشتنیم دانەئ ییتاۆك ەل

 رنێمژب وەدەستهێنانى پشتگیرى یكانەئاست. 

 ك ەولخ 35  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 الپەڕەکانى . )الپەڕەیەکى فلیپ چارت کە هەرەمى ئاستەکانى موداخەلەکردن لەسەر نەخشێنراو بێت

 (کار

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب.  

 شداربووانەب ەیمارژهەرەمى ئاستەکانى موداخەلەکردن بە پێى  ۆپیك. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 كێند ئاستچەپێناسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى بە بیرى بەشداربووان دەهێنین و پێیان دەڵێین کە لەسەر  .1

 (كەولخ 5) .و پێکەوە ئاشکرا دەکەینت ێوەكەردەد

 (كەولخ 4): ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ .2

 نەكەدا كار دیسەك دوو پیورگناو ەل.  

  وەدەستهێنانى پشتگیرى یكانەر ئاستەسەل ەش نموونەوێن ئەیكەش دەردا دابەسەتان بى کارپەڕەال 

 .دەدەن

 (ولەكخ 1. )نەیكەش دەكار داب پەڕەیال .3

 (كەخول 19) .نەكەكان دەئاست بۆ هەر ئاستێک لە ەنموون ەیوەنیزۆر دەسەكان كار لپەورگ .4

 .تێب ر كراەسەل یكانەئاست یكچەقو ەینێخت وەشوپێن ێینەك دادپەڕەیەر الەسەكان لەمەاڵو .5

 (كەخول 19) .نەیدەد ەن و نموونەیكەد گۆفتوگ ى هەموو گروپەکانپاش نمایشكردن  .5

ر ەسەش لیمەئ ,تێكرەاوازدا دیج یر ئاستەسەلوەدەستهێنانى پشتگیرى  ەیسۆرپ: نەیكەوخت دپ .0

. تکاەد شەكید یكانەئاستر ەسەل یریگەك كارێر ئاستەهبڕیاردان لەسەرت و ێستەوەد پرسەکە یرۆج

  (ولەكخ 5)

 .وەدەستهێنانى پشتگیرى یكانەئاست یكچەقو كار یكانپەڕەال

 

 
 

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 نەیكەد ەخت ئامادەشوپێ ەكەردۆب یكانپەڕەال. 

 نموونەى گونجاو لەسەر رەوشى الوانى کوردستان دەهێنین. 

 

   جیهاني

   هةریَمي

 نیشتمانى

 دەستەاڵتى لۆکاڵ

 کۆمەڵگا

   خیَزان

 کەسیى
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 وەدەستهێنانى پشتگیرى یكانۆڵەر یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن تواننەدا الوان دەشتنیم دانەئ ییتاۆك ەل

 کە الیەنگرانى وەدەستهێنانى پشتگیرى ئەنجامى دەدەن ئەو رۆاڵنە دەستنیشان بکەن. 

 پشتگیریداوەدەستهێنانى  ەیسۆرپ ەالوان ل ۆڵیر گیرنگ رەزامەندبوون لەسەر. 

 ك ەخول 49  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 تێب ر نووسراەسەل ەورگە ینتۆف ەب رۆڵەکانى الیەنگر ى فلیپ چارت کەەورگە یكپەڕەیەال. 

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 (الپەڕەکانى کار. )شداربووانەب ەیمارژ رۆڵەکانى الیەنگر بە پێى ۆپییك  

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 یكانەنێر وەسەل ەوێئ ەك لێسەر كەه ,یەسەك ەتاك ێکىنانێاهڕ کە ەوەنەیكەدپێشوەخت روون ەكیەاالكچ .1

 (كەخول 5) .كاتەشان دیستنەد الیەنگر دیار دەکات و تایبەتمەندیەکانى یكانۆڵەكار ر پەڕەیر الەس

 .نەیكەشدەداب داشداربووانەر بەسەبالپەڕەى کار  .2

 (كەخول 19) .نەكەد ەکانۆڵر یشانكردنیستنەر دەسەشداربووان كار لەب .3

خت ەشوپێ ەكدەنووسین رد ۆب یكپەڕەیەر الەسەن و لیرەگردەو یكەمەرەه یكێوازێش ەكان بەماڵەو .4

 (كەخول 19) .ەشراوێر كەسەل رۆڵەکانى الیەنگر ەینێو

 گیرنگ ەت بەبارەن سەیكەد گۆفتوگاشان پ، یرەس ەنەیخەو د ەوەنەیكەاست دڕئەگەر پێویست بوو  .5

 (كەخول 19) .وەدەستهێنانى پشتگیریدا ەیسۆرپ ەالوان ل بەشداریکردنى

 (كەخول 5) .نگێڕب ەنۆاڵم رەان ئۆیخ ییزاەشار پێی ەتوانن بەالوان د کە نەیكەوخت دپ .5

 الیەنگر یكانۆڵەر كار یكانپەڕەال

 

 

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 نەیكەد ەرد ئامادۆو ب ەكپەڕەشتر الپێ. 

 دەکەین بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیریداالوان  ۆڵیر گینیرگر ەسەخت لەج. 
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 ؟و یەکێکى دیکە نا ەتەم بابەئ یشتاڵپپ ۆچیب یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 ئەو بابەتانە هەڵبژێرن کە پێویستى بە وەدەستهێنانى پشتگیرییە. 

 

 ك ەخول 65  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 (الپەڕەکانى کار. )شداربووانەب ەیمارژپێى  ەب توخمەکانى بابەتى وەدەستهێنانى پشتگیرى ۆپیك  

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 ( كەخول 5) .ەوەنینێشداربووان دەب یریب ەب وەدەستهێنانى پشتگیرى یمكچە .1

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدبەم شێوەیە روون ەكیەاالكچ .2

 وەدەستهێنانى  ەیسۆرپ ەستیوپێ ەك كێتەباب یشانكردنیستنەد یستەبەمەن بەكەدا كاردپورگناو ەل

 . پشتگیرى بۆ بکەین لەگەڵ دیارکردنى هۆکارەکان

 بنووسن ەکەردۆر بەسەكانتان لەمەاڵو. 

  .نەیكەش دەداب یسەك 5-4 ىپورگر ەسەشداربووان بەب .3

هەر گروپێك الپەڕەی كاری خۆی لەسەر  و نەكەكان دەتەباب یشانكردنیستنەر دەسەكان كار لپەورگ .4

 ( كەخول 19) .دیوار هەڵدەواسێت

 ( كەخول 19) .نیرەگد ەكەشینما ۆب ێوگو  ەوەنەیكەر دەسەكان بپەورگ .5

 .نەیكەش دەشداربوواندا دابەر بەسەب الپەڕەى توخمەکانى بابەتى وەدەستهێنانى پشتگیرى .5

ان یونجاوگ راستکردنەوەىن و ەبك ەكپەڕەناو ال یكانەتوخم ەیراسید دەکەین شداربووانەب ەداوا ل .0

 ( كەخول 15) .بكەن كانەكارۆه یانت ەر بابەسەل

ئەوەى گفتوگۆ لەسەر ئەو هەموارکردنانە بکەین کە لەسەر  ۆب ەوەنەیكەر دەسەب انكپەورگجارێکى تر  .8

 (خولەك 20). وە پێویستە کارەکەیان بەهانە بکەن, بابەت و هۆکارەکان کرا بوون

 وەدەستهێنانى پشتگیرى یتەباب یكانەتوخم كار یكانپەڕەال

 .ێکرفتگ یبوونەه .1

 .ەڵگەیەمۆك گیرنگ یكیەستیوپێ .2

 .ەوەكتریە ەت بێستەبەد یتەبیو تا یشتگ یرسپ .3

 .كاتەاك دچالوان / ەڵگەمۆك یانژی یخۆبارود .4

  .ەونجاوگكاندا یەتەاڵیەمۆها كەب ەگەڵل .5

 .تێكرەر دەسەارچ وەدەستهێنانى پشتگیرى ەا بینەت ەكەتەباب .5

 .ەرزەوتن بەركەس یلەه .0

 .تەیر بكەسەل یو كار ى بدەیتێكات ەیەوەئ ینیەشا ەكەتەباب .8

 .تێبكر شانیستنەئامانج د پیورگ ێكرەد .0

 .ەیەه ییزانست یماەبن .19
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 .كاتەد ەنەشەت تێكرەر نەسەارچر ەگەئ .11

 .ەتەم بابەئ بۆ پاڵپشتیکردنى ەونجاوگ و سەردەمى ئێستا كات .12

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 نەیكەیبوو دەه ەوەوونكردنەڕان بیسیوپێر ەگەئ ,شتوونێگەیموو تەه ەیوەن لیبەا دینڵد. 

 ن یستەوەك دپێورگر ەهى و ال ەپەڕیدێشداربووان تەموو بەكان ال هپەورگ ەیوەركردنەسەب یكاتەل

 . و چۆن نمایشەکەیان پێشکەش دەکەن نەكەن كار دچۆن یبزان

 

 

 یرگیشتپ یەکانامپەی یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 وەدەستهێنانى پشتگیریدا ەیسۆرپ ەئامانج ل یكانپەورگ یشانكردنیستنەد. 

 وەدەستهێنانى پشتگیرى یتەباب ۆونجاو بگ یەکانامپەی ینئامادەکرد. 

 خولەك  85 ماوەی چاالكی 

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

  وەدەستهێنانى پشتگیرى یێکتەمەڵه ێک لەرەستپۆچەند. 

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب.  

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 ەتوخم وەدەستهێنانى پشتگیرى و ەیسۆرپچەمکى ستا ێتاكو ئ کە ەوەنینێشداربووان دەب یریب ەب .1

 (كەخول 5) .یمان ناسیكانەتەباب یكانیەتەڕەبن

 .ەوەنەیكەدیشپەیامەکە  ەوەارانیرسپم ەئ ڕێگەی ەلپێکەوە و  دەدەین شداربووانەب پیشانىك ێرەستپۆ .2

 (كەخول 19)

 ؟ ەكراو ێك ەیاستڕئا ەكەامپەی 

 ت؟ێبكر چكات ەداوا د ەامپەیم ەئ 

 ن؟چی ەامپەیم ەشت ئپ یكانەكارۆ؟ هچیە ەكەامپەی یئامانج 

 ؟ەردراوێواز نێش چ ەب ەكەامپەی 

 پەیامەکە چ پاساوێکى بەکار هێناوە؟ 

 ؟ەكهاتووپێ ەكید چی ەل ەوش ەل گەج 

 ؟یتیەناردوو ێك 

 .نەیكەوخت دپوەدەستهێنانى پشتگیریدا  ەیسۆرپ ەت لێكارا ب ەیوەئ ۆام بپەی یتێندەتمەبیتوخم و تا .3

 (كەخول 19)

و  ێیەك وەدەستهێنانى پشتگیریدا ەیسۆرپ ەئامانج ل پیورگ یشتگ ەب" :نەیكەد گۆفتوگو  اریرسپ .4

 (كەخول 19" )ن؟چی یكانییەندەتمەبیتا

ن، داوا ەبك ۆبوەدەستهێنانى پشتگیریدا  یتەمەڵه ەیوەئ ۆون بەكەك دێك رێتەر بابەسەشداربووان لەب .5

 یاریرسپ ەل ەیانپورگو ەئ ۆن بێژك دارێامپەی، دەكەین تركیەك ینز یشداربووەدوو ب رەه ەل
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 (كەخول 5) .شان كرابوونیستنەرابوردوودا د

 (كەخول 19. )نەیكەد تۆمار ەكەردۆر بەسەو ل دایدەرێژنان یكانەامپەیكان پەورگ .5

  .ەوەنەیكەد یشەكاندا دابپەورگر ەسەب ەكید یكێو جار ەوەنەیكەدۆكان كپەڕەال .0

 ەنن لگێنەسەڵه ەكەامپەین و ەشان بكیستنەك دێامپەیر ەه یئامانج کە توێژىن ەیكەكان دپەورگ ەداوا ل .8

 یامپەی یكانییەندەتمەبیتا ەل, هتد... ئامانجداواکارى و  ,ئاشکرایى، ەوێك، زمان، شەڕۆناو: یكانەروو

 (كەخول 19) .كارا

 (كەخول 19) .كاتەش دیاندن نماگنەسەڵه یكانەنجامەك ئپێورگر ەه .0

 (كەخول 19) .كرد یستیوپێر ەگەئ یرەس ەنەیخەیو د ەنەیكەاست دڕن و ەیكەد گۆفتوگ  .19

 (كەخول 5) .ەوەنەیكەوخت دپ شبا یامپەی یكانیەتەڕەبن ەتوخم .11

--  كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 وەدەستهێنانى  ەیسۆرپ ەكارهاتوو لەب یكانڵەناەو ك یژسترات یتەناو باب ەنەچین ەیوەن لیبەا دیور

 . نەیدەد ینجامەدا ئەكید یكێنانێاهڕ ەل ەونكچپشتگیرى 

 بەشێوەیەکى ئەرێنى دەدەناندن گنەسەڵه یكانەنجامەئ ەیوەن لیبەا دینڵد. 

 كان ەامپەی ەل ەخنڕە ەونكچ بە بابەتییانە وەربگیرێت ەكەاندنگنەسەڵهکە ن ەیكەد ەوەر ئەسەخت لەج

 .ەكپەورگ ەك لەت نێرەگید

 

 

 ەکانڵناەك و یەکانیژسترات یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 وەدەستهێنانى پشتگیریدا دەستنیشان بکەن ەیسۆرپ ەكارهاتوو لەب یكانیژەسترات. 

 نەبكدەستنیشان  وەدەستهێنانى پشتگیرى یكانڵەناەك. 

 ك ەخول 59  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 پیس پەڕەیو ال گنڕەاوگنەر پەڕەیال. 

 كردنگنەر یمەڵەق. 

 ێپت. 

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 ەل ى پەیامكانەتوخم وئامانج  توێژىشووتردا پێ ەیكەنانێاهڕ ەل کە ەوەنینێهەشداربووان دەب یریب ەب .1

 یژسترات یشانكردنیستنەر دەسەدا كار لەنانێاهڕم ەل ,نكرا شاندەستنی وەدەستهێنانى پشتگیریدا ەیسۆرپ

 ( كەخول 5) .وەدەستهێنانى پشتگیریدا ەیسۆرپ ەل دەکەین كانەكارهاتووەب ڵەناەو ك

 : ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆب ەكیەاالكچ .2

 ەیسۆرپ یتەمەڵه ێوەتانەدکە ت ێكرەك دێتەباب یاردنژبەڵر هەسەدا كار لپورگناو ەل 

 .نەكدەشان یسنەد توێژى ئامانجها ەروەه ,نەبك ۆب وەدەستهێنانى پشتگیرى

 وەدەستهێنانى  ەیسۆرپر ەسەلدەکەن كاركردنتان  یتیەنچۆ یشانكردنیستنەر دەسەاشان كار لپ

 .توێژى ئامانجدا ەگەڵل پشتگیرى
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 نەكەش دینما ەرانەنێداهبە شێوەیەکى كانتان ەكار. 

 .نەیكەد شەداب یسەك چنپێ پیورگبەشداربووان لەسەر  .3

دەکەن بە مەبەستى كاركردن  یكانەنالەو ك یەکانیژسترات یشانكردنیستنەر دەسەكار لكان پەورگ .4

 (كەخول 15). وەدەستهێنانى پشتگیرى

 (كەخول15) .كاتەد شینما ۆیخ ەیكەك كارپێورگر ەه .5

 ( كەخول 5) .نەیكەشان دیستنەك دپێورگر ەه یكانەكارهاتووەب ڵەناەو ك یژك ستراتێشیر نماەاش هپ .5

 ەتر لپهەمان كاتدا  لە ێكرەد, کەناڵەکان دەستنیشان دەکەینو  ەوەنەیكەدشرۆڤە كان ەاوازیج یژەسترات .0

توێژى ئامانجى پرۆسەکە  ى وەدەستهێنانى پشتگیرى وئامانج لەسەرش یمەن ئینێكار بەك بیژێسترات

 . رادەوەستێت

نا؟ ێكارتان هەب ۆچیب و بوونچینا ێكارتان هەدا بەكەشینما ەل ەیو شتانەئ: نیرسەپشداربووان دەب ەل .8

 ( كەخول 5)

. خوازراوەکە ەكۆریب یاندنگەی یكانڵەناەك ەل ەكێكیە ەناوێكارتان هەب ەیوەن، ئەیكەد گۆفتوگ  .0

ن، یۆزەڤلەت ،یۆراد :كوەو کەناڵە بەکارهاتووەکان. ەوەنەیكەدیكان شڵەناەك پیو خرا ەاكچ یكارەورد

 (كەخول 19) .هتد..رووە، روو بەنامڕۆژ

 (كەخول 5) .ەوەنەیكەوخت دپكان یەكەرەس ەكۆریب .19

--  كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

  یشكردنینما بە مەبەستى كانەكراوەئاماد ەستەرەك ینانێكارهەب ۆبهاندانى بەشداربووان دەکەین 

 تان؟ۆخ یال ەیكید یشت ەن بەنان بكێتوانن داهەروها دەه ،انكپەروگ ینجامەئ

 نەیكەد یدا هاوكارەیەوچێوارچم ەكان روونن و لەن شتیا بینڵد ەیوەئ ۆب ەوەنەیكەر دەسەكان بپەورگ. 

 ڵیناەش كیكانڵەناەك ,"ب" ڵیخا ۆب" ا" ڵیخا ەل ەكار یدۆتیم یژسترات ەیوەن لەیكەخت دەج 

 . یاستڕ ۆكان بیژەسترات یرانگێرەبو و ەکردنیندەوپەی
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 !نێینەر دادیگەكار یكیەپاڵپشت ۆالن بپ یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 رنێمژب وەدەستهێنانى پشتگیرى ەیسۆرپ یكانەاوگنەه. 

  وەدەستهێنانى پشتگیرى یكێتەمەڵه ۆك بێالنپدانانى.  

 ك ەخول 105  یاالكچ ەیماو

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

وەدەستهێنانى  ەیسۆرپ یكانەناغۆق ەلقۆناغ ك ێندەهکە فێرى  ەوەنینێشداربووان دەب یریب ەب .1

 (كەخول 5) .نیبوو پشتگیرى

 وەدەستهێنانى پشتگیرى یانەکاوگهان ەیوختپ کەن ەیكەش دەشداربوواندا دابەر بەسەكار ب پەڕەیال .2

  .یەداێت

 5) .ەوەنەیكەار دیرسپ یاگرەو د ەموان روونەه یال ەیوەن لیبەا دینڵو دەوەنینێخوەكان دەاوگنەه .3

 ( كەخول

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆببەم شێوەیە  ەكیەاالكچ .4

 لەگەڵ رەچاوکردنى ، وەدەستهێنانى پشتگیرى یكێتەمەڵه ینناالنداپ ۆب کار دەکەن داپورگناو ەل

 .حەوت هەنگاوەکانى پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى

  لە سەرەتادا پێویستە کێشەکانى الوان دەستنیشان بکەین کە دەکرێ بە پرۆسەى وەدەستهێنانى

 . پشتگیرى چارەسەر بکرێن

 ( كەخول 45) .نەكەكان كار دپەورگ .5

 ( كەولخ 29) .نەكەش دیان نمایكانەالنپكان پەورگ .5

 ( كەولخ 29) .ەوەنەیكەاست دڕكان ەڵەه و نەیكەد گۆفتوگك ێشیر نماەاش هپ .0

 ( كەخول 5) .ەوەنەیكەوخت دپكان یەكەرەس ەكۆریب .8

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 --

  :وەدەستهێنانى پشتگیرى یكانەاوگنەه كار یكانپەڕەال

 .ەوەنەیكەدیش ەكەخۆبارود .1

 .نەیكەشان دیستنەد ەكەرفتگ .2

 .نەیكەشان دیستنەد ەكەجئامان .3

 .نەیكەشان دیستنەئامانج د یتوێژ .4

 .نیرژێبەدەڵكاركردن ه یەکانوازێش .5

 .نێینەك دادێالنپ .5

 .نەیكەد ێحەبێج ەكەالنپ .0

 .و بەدواداچوونەوە دەکەین نینگێنەسەدەڵه .8

 .كاركردن ەن لیبەوام دەردەو ب ەوەنەیخەكدێكان رەو ئامانج اوگنەه .0
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 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 ر، ەستپۆ، یۆ، رادیڤیت) ننێهەكار دەر بۆراوجۆج یژیشداربووان ستراتەب ەیوەن لیبەا دینڵد

 .(تاد..گۆفتوگ

 ر ەسەان لیشووتردا كارپێ ینانێاهەڕل ەن كەكار بك ەرفتانگو ەر ئەسەل یەكات باشتر وا ەیوەانگێڕ ۆب

 .بوو كرد

 ەل وەدەستهێنانى پشتگیرى یكانەك توخمەیەراد چن تا ین و بزانەیباس بك ەرفتگم ەئ ینتوانەها دەروەه 

 وەدەستهێنانى پشتگیرى یتەمەڵه ۆك بێالنپشداربووان ەن بەیداوا بك و ەیەالواندا ه یكارێبگرفتى 

 :نێنبدا

o ەراورد بەب ەرزەب یكێژەیەش رەمەئ% 39 ەتەوشتوگەیناو الواندا ەل یكارێب ێژەیر: ەكەرفتگ 

هاتوو ێل یكارێر كرۆز. تێوەستناكەان دیان كارووچرەد ەیربۆز. ەكچەهان و ناویج یكانەتاڵو

رزان ەه یانیب یر شتەسەب ڕبازا ەیوەكران ۆیهەب ەت الوازەبیتا یرتەك. ەوەزنۆد باش نا یكار

 .ییبا

o یرەوبێرەب یتیەراەنێنو ەب) تێوەد یتەحكوم یوانیشتپ وەدەستهێنانى پشتگیرى ەیكەالنپ 

بە الوان  یكێكخراوڕێو ( كێنكارەخاو یتیەراەنێنو ەب)ت ەبیتا یرتەو ك( كارخستنەب یرەنتەس

 .الوان وەرزش و یتەزارەان وی لە رێکخراوێکى نا حکومى كێرەنێنو

  وەدەستهێنانى بۆ هەڵبژارتنى ئامرازەکانى  هاندەدەین ەرانەنێداه ەیوەركردنیر بەسەشداربووان لەب

 .پشتگیرى
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 ن ەمان بكیهاوکار ...تێوەكمان دێكار یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 وەدەستهێنانى پشتگیریدا ەیسۆرپ ەكردن لقاییلو  یکردنندەوپەی یكانەییەكارام یكردنێجەبێج.  

 

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 ویدڤی یرایكام. 

 ك ەخول 70  یاالكچ ەیماو

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدروونشداربووان ەب ۆببەم شێوەیە  ەكیەاالكچ  .1

 یتەبیتا ەرابوردوو دامان نابوو ب یشتنیدان ەل ەك پشتگیرىوەدەستهێنانى  ەیكەالنپ ۆب ەوەنەگەڕێد 

 .نووكرد رەسەكارمان لکە  ەیامانپەیو ەئ ۆب

 نەكەت و الوان دەبیتا یرتەت و كەحكوم یتیەراەنێنو کە نەیكەشت دێهگبان یتیەساەك سێ ,

 مانەكەرسپ ۆب وەدەستهێنانى پشتگیرى یستەبەم ەبلەنێوان الوان و ئەم کەسانەدا دەکرێت  گۆفتوگ

 .کە پاڵپشتیکردنى الوانە بۆ دۆزینەوەى دەرفەتى کار بۆیان

 ەك بیەتیەساەر كەههەڵبژارتنى شێوازى گونجاو بۆ  ۆن بەبك یكارەئاماددەکەین شداربووان ەب ەداوا ل .2

و  یانكراوینیشبپێ ىۆڵكات و رەان دیتیەراێەنو ەینانیەال ئەو دات وەد پێان گیرنگ ەیتانەو بابەئ پێی

 (. كەخول 29) .هتد.... داداهاتوو ەل رێتكەدا دەگەڵل گینەماهەن هچۆ

. ەوەنێكرەادار دگئاسەبارەت بە بابەتەکەیان خت ەشوپێن و ێكرەشت دێهگا بانیج ەب ەكتیەیەساەك سێ .3

 (كەخول 39)

 ەیسۆرپلە كان ەووكارهاتەب ەامپەیو  وازێشگفتوگۆ دەکەن لەسەر شداربووان ەو ب رەنێاهڕ .4

 (كەولخ 15). وەدەستهێنانى پشتگیریدا

 : وەدەستهێنانى پشتگیریدا ەیسۆرپ ەئامانج ل توێژى یكانییەندەتمەبیتا كار یكانپەڕەال

 تەحكوم یرەنێك نوەكارخستن وەب یرەنتەس یرەوبەڕێب. 

 تگێڕێب ەیكۆڵەك رێسەان كی ەنیقەاستڕ یكێنكارەخاو. 

 الوان وەرزش و یتەزارەان ویالوان  یكێكخراوڕێ یرەنێنو. 

 ۆب ەكۆریب

 ! مانۆخ

 وەک ئەوەى لە چاالکى  تێكردب یرەسەكارمان ل ەكپەورگ ەگەڵشتر لپێن یرژێبەدەڵك هێرسپ

 ."نێنەالن دادپر یگەكار یكیەوانیشتپ ۆب", رابردوودا

  یتەباب ەب گیرنگ ەیەوانەل ەشت كراوێهگبان ەینیەو الەئ ەیوەل ەوەنەیكەادار دگشداربووان ئاەب 

 ین و زمانەبك ەئاماد ۆخ ەكەشتنیش دانپێ ێبەد ۆیەش بن بیكیە ەب ژد ەیەوانەن و لەر بدۆراوجۆج

 .تێونجاو بگان یكانەامپەیو  تارۆگ

  دەکرێ هەوڵەکانى وەدەستهێنانى پشتگیرى لەگەڵ کەسایەتیەکان تۆمار بکەین بۆ ئەوەى لە چاالکى

 . داهاتوودا یان لە شوێنێکى دیکەدا سوودى لێ وەرگرین
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 كاركردن وەكو تیم :بابەتی شەشەم

 
  زانکۆى جونز هوبکنز "پێکەوە هەموو تاکێک دەستکەوتى زۆرتر دەبێت, دەستى خودا لەگەڵ گروپدایە"

 بنکەى بەرنامەکانى پەیوەندیکردن/ کولیژى تەندروستى گشتى

 

 یتەڕەبن ییاریزان -(تیمکارى) كاركردن وەكو تیم

 ؟ەیچیم یت ەیناسپێ

ن ەكەكتر دیە یكاریهار ,وەەتێستەانبەید بەیەكەوە شەهاوب یك ئامانجیە، ەمەان كەیمارژ ێژەییر ەن بێکسەك کۆمەڵە( میت)

 ەك لیەر ەه ۆان بیماندووبوون گینەماهەو ه ۆڵو ر یتپۆڕێسپرك و ەئ یواوكارەت ڕێگەی ەل ینجامدانەئ یستەبەم ەب

گەڕ ەبخات یكانەییەكارام یئاستن یرزترەان بیکێكیەر ەك هێرجەم ەم بیت یندامانەئ
20
. 

كار  پزیشک کەك ێلەمۆكی میك، تپڕۆژەیە یمیت, تیمى یارى شەترەنجرتن، ەڵگئاسن ه یمی، تپێ ۆپیت یمی، تەنموون

اوازن یج یكێتاڵند وچە ەل یكانەندامەك ئێمیك، تێرفتگ یركردنەسەارچ ۆك بێمیت. نەكەك دێشۆخەن ەیوەاكردنچر ەسەل

 .نەكەكار د پەیوەندیکردنى نوێئامرازەکانى  ۆیهەب

 ؟ وەکو تیم چییە؟كاركردن  ییگرنگ

 :لەبەر ئەم هۆکارانەى خوارەوە, گەرنگر ۆالوان ز یندنەسەشگەپەرەپێدان و  ۆمدا بیناو تەكاركردن ل

 .ەئاراو ەتنێكان دەورگەوان الوان و ێن ەل ڕوگرموگە یكێخۆبارود .1

ك ەو یەەه ەیین كارامیندچەهەبوونى  پێویستى بەمدا یتناو ەالوان، كاركردن ل یكانەییەكارام یندنەسەرپە .2

كان و ەشێك یركردنەسەارچو اردان ڕیو ب ناکۆکیەکان یبردنەوەڕێو ب یكاریو هار یکردنندەوپەی یكانەییەكارام

 .ەرانەگخنڕەو  ەرانەنێداه ەیوەركردنیب

 .دەدات یتێاریرسپرەو ب یكاریهار یروحو گەشە بە اواز یج یتریوەئ ەر بەرامبەب ینێرەئ یستێوەڵه یندنەسەشگە .3

  .و باشترکردنى پەیوەندیەکانى نێوان الوان و گەوراندا بوونۆخەبەڕباو یندنەسەشگە .4

 .اردانداڕیب ەل ەكرنیشدارەش بیوەالوان ئ یكانەماف ەك لێكیە یاندنیەێگجەب  .5

دەبێتە هۆى ئەوەى و  دەکات ندەمڵەوەدکە  ەوەاوازیج یایگنەشگۆن یندچە ەكان لەشێت و كەباب ەگەڵكردن لەڵەمام .5

  .انە ئەنجام بداترەنێداهکە بە شێوەیەکى 

 .منیت یكار یمەرهەب ەونكچ ەوەرسانپرەن بیەال ەت لێبەتر دڵكان قبووەاریشنپێ .0

 .نەكەد یزۆسڵد ەب یكانەر ئامانجەسەو كار ل ەوەانۆیخەب ەستەوپەی ەكەراك کە نەكەست دەالوان ه .8

 .سەك كیەك ەن ەر كردووەسەان لیك كارێسەند كچە ەیوەر ئەبەت لێبەباشتر د ەكەكار یكانەنجامەئ .0

 

 ن؟ییچم یت یندنەسگەشە یكانەناغۆق

                                                           
20Adopted from http://www.ndt-ed.org/TeachingResources/ClassroomTips/Teamwork.htm 

http://www.ndt-ed.org/TeachingResources/ClassroomTips/Teamwork.htm
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بروس ) ەك ووڕ ەنەیخەكان دەنیلپۆ ەك لێكیە. نەچش دیكتریە ەرن و لۆراوجۆم جیت یندنەسەرپە یكانەناغۆق یكانەنپۆڵی

( نۆنسۆئان ج یمار) یەکەهاوكار ەگەڵل 1000 ڵیاسەل ەچیك ەرتووگ ەوۆخەب یناغۆق 4و  ەناویدا دا 1055 ڵیساەل( توكمن

 .یرەس ەان خستیمەنجپێ یناغۆق

 ۆن بەكەوتوو دەركەم سیت ەمانەئ. كاتەد ەویەكترەیەان بیستبوونەوپەیو  ەناغانۆم قەئ گیینیرگر ەسەت لخەتوكمن ج

م و یت یندامانەئ ێبەد .تێبەه ینجامەو ئ ەوەتێزۆر بدەسەارچو  ەوەتێان ببژی یكانیەو قورس ەشێك یارگنەرەت بێبتوان ەیوەئ

  .گەیشتن بە ئەنجامە خوازراوەکان ئاسان بکات ەیوەئ ۆبزانن ب ەناغانۆم قەئ انەیكەرەبڕێ یتەبیتا ەب

ەكپەرووگ یندنەسەرپە ۆناغ بۆنج قپێ
21

 نەیكەان دیمارۆدا تەیەم خشتە، ل

 :قۆناغەکانى گەشەسەندنى تیم پیشان دەدات(: ٢١)خشتەى ژمارە 

 ن؟ەیبكچی ێبەم دیت یرەبڕێكو ەو دات؟ەروو د چی ناغۆق 

كهاتن پێ 1

(Forming) 

 ناسنەكتر دیەو  ەوەبنەد ۆكان كەتاك. 

 نێرگیرەو ەیوەندن بەزوومەموو ئارەه. 

 ەوەونەكەد دوور رفتگ ەموان لەه. 

 تێبەد ڵزا گرتنزێر یكێخۆبارود. 

 ەوەتێبەورد د ۆیر خەسەك لێسەر كەه. 

 ۆك یكتریەر ەسەست لەه یرایكان زانەتاك 

 .ەوەنەكەد

 ەكەركەئ ەت بەبارەار سیرسپكان ەتاك 

 .نەكەد

 ر ۆن زەكەست دەم هیت یندامانەئ ەك لێندەه

 .ەكردووەدا نەناغۆم قەان لیكار

 كانەتاك ۆب ەشۆخ یكەیماو. 

  رەسەن لەیدەد ەكەمیتیارمەتی : 

دەستنیشانكردنی ئامانجێك و چۆنیەتی  -

 .داگروپ کردن لەناوكار

 .نرێتدەرێسا بۆ كاركردن لەناو تیمدا دا -      

 كە اجەخت لەسەر گرینگیی رێس

دەستنیشانكردنی ئامانجەكان  و دەكەینەوە

 .و چۆنیەتی كاركردن

 

 یناغۆق 2

لوول ەردگە

(Storming) 

 ەكۆریبن و بەكار دەبتسەد پورگ یداماننەئ 

ت ێكرەد ڕوگرموگە گۆیفتوگت و ێبەر دۆز

ر ەسەم لیت یندامانەئ یاركردنیرسپ ۆیهەب

ستكردن ەكان و هۆڵەر یشكردنەداب ،ەكەكار

ان ی، ەوەشداربوونەب ۆیهەب یتێندەتمەبیتا ەب

 ...كردنۆڵنترۆك ۆندام بەك ئێندەه یدانڵوەه

  هەر ئەندامێکى تیم هەوڵدەدات شوێنى خۆى

لەناو تیمەکەدا بکاتەوە و رۆڵى خۆى 

 .دەستنیشان بکات

 ت ێبكرر ەسەارچرا ێخ ەكەرفتگ ێكرەد

 یشتنپێگەی ەیددر راەسەك لەیەراد ش تایمەئ

 .انیكێندەان هیت ێستەوەندامان دەئ

 یدیاند ئێپەڕت ەیناغۆم قەئ ەكپەورگر ەگەئ 

بوون ەت و متمانێبەد ەراشكاوان یندەوپەی

 شەباكان دیەتێاریرسپرەت و بێبەدروست د

 .اندایوانێن ەن لێكرەد

 ۆب یەتەڕەم بنەاڵب ەختەر سۆز یكێناغۆق 

  .یندنەسەرپەو  ەكەمیت

 ئەو  ۆب ەخشەش و ئازاربۆناخ یكێناعۆق

  ەشێكکە ان وموەه ۆب ەوەنەیكەد یروون 

 ۆب گەنیرگندروست و ەت یكێناغۆق

 .ەكەمیت یندنەسەرپە

 ى ناکۆکیەکانبردنەوەڕێب یانكەەییكارام 

 .نینێهەكاردەب

 و  برەن سەیكەم دیت یندامانەئ ەداوا ل

 .تێبەان هەییبوردێل

 ئەوەى  ۆن بەیكەد ەاستڕن ئامانداەئ

 .یان بکەنكانناکۆکیە یركردنەسەارچ

 یدوا ەونكچن یشپۆنا  ەكەناکۆکی ەاو لچ 

 .ەوەتەگەڕێد

 كاركردن روون  یتیەو ئال ۆڵر

 .ەوەنەیكەد

 و  ەوەنینێر دیب ەكاركردن ب یساكانیر

ش یكردنیستكارەد ەب یستیوێپ ەیەوانەل

  .نێیش دانەتاز یساێت و رێبەه

 رێکدەکەوین کەا ێگرهەندێک ر ەسەل 

 .نەبك کردنكاربەشدارى وان ومەه

 کە ن ەیدەنجام دەئ ۆوتەئ ینانێاهڕ

                                                           
21http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development 
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 .یەان نەیشێك یزووەئار ەك ەىندامانەئ

 بار ەل ەكەمیت ێكرەد ەترسناك یكێناغۆق

 .كراەك نپێكوێر ەڵەیر مامەگەت ئێرەب

اش پ ەوەتڕێەگب ى ئەندامانباش یندەوپەی

 .كناکۆکیە یركردنەسەارچ

 كخستنێر 3

 (Norming) 

 ەكراو لڵقبوو یساێو ر رەوپێر ەسەل ەكەمیت 

 .تێبەر دێگیج ەوەوانومەن هیەال

 ەوەتێبەوان روون دومەه ۆب ەكەكخستنێر. 

 ۆڵیت و رێسانەد ۆیخ پێگەیك ێسەک رەه 

 .دەستنیشان دەکات ۆیخ

 كردن یندەوپەیكاركردن و  ۆن بەموان ئامادەه

كان و ەشێك یركردنەسەارچ ۆب یریگەو كار

 .دنکركار

 یندەوژەرەب ۆس بەك كێندەه ەیەه یرەگەئ 

 .ننێان بهیكانەریب ەم واز لیت

 ن و كار ێنەوتن دادەشكپێ یلەه ەكان بەناکۆکی

 .نەكەان دیركردنەسەارچ ۆب

 ك ێر تاكەهەبوون بگرنگ یستەه

 .ێنەیدەد یتێاریرسپرەب ن ویخشەبەد

 كمان ێسەر كەن هەیكەد ەوەب ەڕباو

 .ىەكەركەئ پێی ەر بەبڕێ ەت بێبب ێتوانەد

 بۆ  ەداویروو ەیوتنەشكپێو ەن لیبەا دینڵد

 .دووەم یناغۆق ەوەنیگەڕێنە ئەوەى

 

باش  یكار 4

(Performing) 

 

 كات و ەد ۆیخ یهاتووێل ەست بەه ەكەمیت

 ۆب ەكێلەك هەو ناکۆکى ۆب یایگنگوشە

 .ندنەسەرپە

 ەستراون و بەب ەیەكەو ن بەكاەتاك 

 .نەكەكار د ەوەرەبێر ەل ۆییخەربەس

 و  دەکات یكانەركەر ئەسەلتەرکیز  ەكەمیت

 .نجامەئ ەاتەگد

  ەوەتێبەك دینز ەیكەئامانج ەلتیمەکە. 

 و  یشۆنان و خێشتن و داهپێگەی یناغۆق

 .ییەو كارا یكینامیت و داەماسەح

 كان یەنیشبپێ یرزەب یئاست و نەیدەم هاندیت

 .نیرەگراد

 كان ەارڕیب ەموو بەه ەیوەن لیبەا دینڵد

 .نیراز

 و لەسەرى  نیرەگباش راد یکردنىندەوپەی

  .بەردەوام دەبین

 نەیكەد یتیەراەبڕێ یشدارەوان بومەه. 

 ۆن بیبەندامان دەوان ئێن یندەوپەی یایور 

 .شووپێ یكانەناغۆق ەوەنەگەڕێن ەیوەئ

 ا گۆڕ ەكەمیت یكێندامەر ئەگەئ

 ەدووبار ەتاوەرەس ەكان لەاوگنەه

  .ەوەنەیكەد

 نەگێڕیكانمان دەوتەستكەد ۆب گنەئاه. 

پێهێنانى  ییتاۆك 5

 تیمەکە

(adjourning) 

 

 ینجامەئ ەات بەگكات و دەواو دەت یم كاریت 

 .ۆیخ

 ینجامدانەئ ۆوام بن بەردەب ەكەمیت ەیەوانەل 

 .ەوەنێشەوەڵان هی ەكید یكێكار

 ئەندامانى تیمەکە هەست بە دۆڕان دەکەن. 

 یاندنگنەسەڵه ۆن بەیكەك دەیەوەبوونۆك 

 ۆب ەیەوانەلرێزلێنان و و  ەكەكار

  .کردن بێت لە ئەندامەکان ییئاواڵما

 

 ن؟یچیم یت یوتنەركەس یكانەتوخم

م ەئ ێبەد ەینبك ێیرەب یوویوتەركەسەب یكانەناغۆن و قەیبك مسۆگەرم یت یوتنەركەوامبوون و سەردەب ەیوەئ ۆب

 :تێبەدا هیێتخوارەوە  ەیتوخمان

 .بن یان رازێیان بزانن و لپێیان وموەت و هێشانكراو بیستنەروون و د ەكەمیت یكار یكانەئامانج .1

ها ەروەه. انیكانەكات ەیخشت ەگەڵت لێب داێت ئامانجەکان ەشتن بگەی یاالكچو  یژكاركردن سترات یالنپ .2

 .ەكەركەئ یكارێجەبێج ۆت بسیوپێ ەیستەرەو ك ەكەكار ینجامدانەئ ۆم بیت یكانەیییەكارام بنیاتنانى یكانیەستیداوپێ
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دا یكانییەەكارام ەگەڵت و لێروون ب ەكید یندامانەو ئ ۆیخ ۆم بیت یندامانەئ ەك لەیەنار دەه ۆشانكراو بیستنەد ۆڵیر .3

 ینجامدانەئ ۆن بەكەواو دەت یكتریەكان ەەییموو كارامەن هچۆنن یندامان ببەئ گەنیرگها ەروەه. تێونجاو بگ

 .ەكەكار

وان ێن ەل یكاریكان و هارەلەگەڵ ناکۆکی یكردنەڵەم و مامیت یندامانەوان ئێن ەكارا ل ییکردنندەوپەی ەییكارام .4

 .دا هەبێتمیت یندامانەئ

 .اردانڕیب چۆنیەتى وکردن كار یستمیر سەسەوتن لەکكێر .5

 ى بۆ دەکرێت لە الیەن ئەندامانەوەەوەنووچداپێ ەماو بۆ ەو ماو دەکرێتم یت یكار یساكانێررێککەوتن لەسەر  .5

 .ەوەنەبخ یكێن و رەبكدا ێتى انكارگۆڕ یانستیر وەگەئ

 .اردانڕیكان و بگۆفتوگو  ەكۆریبەم لیت یداماننەموو ئەه یكردنیشدارەب .0

ك ێسەر كەگەت ئێكرەر دەسەارچ یسەك یندەوەژەب یرفتگت و ەچێد ەوەڕێب ەاستڕئایەک  ەب ەکەمیتکارەکانى  .8

 .بووەه یسەك یندەوژەرەب

خت و ەشوپێ یدانحوكم ەدوور لو  گۆییاستڕبوون و بەخۆەڕو باو ەو متمان یكاریو هار ەوەكران ەك لێکەش .0

 .لەناو تیمەکەدا هەیە یكتریە یتاوانباركردن

الوان  ەگەڵكار ل ەیوانە، ئەكەرەنتەس یرەوبەڕێب) هەیە شەوەرەد ەو ل ەوەناو ەم لیت یندامانەوان ئێنەن لهاندا .19

 .(تاد..یوانەشار یكۆرەسوكار، سەن، كەكەد

 باش لەگەڵ ئەندامان یكێوازێش ەتادا و بەرەس ەل یتەبیتا ەت بێبەه یتیەراەبڕێ یكانیەەیكارامکە ك ێرەبڕێ یبوون .11

. تێدحكردن بەم ۆا بینەان تیت ێنێكار بەب ەكید یشت ۆب ەیكەنێشو ەیوەئ ێب ەت بێكسان بیەبكات و  ەڵەمام

 .ننیبب یتیەراەبڕێ ۆڵیر ێان بداتیلەم بكات و هیت یندامانەئ یواناكانت یندنەسشەگە ۆكار ب ێبەها دەروەه

 

 ؟ئەو رؤاڵنە چیین کە ئەندامانى تیمێک دەیگێرن

 ۆڵیها رەروەه .ەكەكار ینکرد وامەردەنجامدان و بەئ یان هەیە بۆهاوكارى دیکەى پاڵپشت و ۆڵرکۆمەڵێ م یت یندامانەئ

ئەو  ەاوازن لیج ەنۆاڵم رەئن ڵێیب ەوەئ گەرنگ. میت یكار یوتنەشكپێ ۆب نێنریبەد پسۆك كەوکە هەندێ جار  ەیەان هیشپیخرا

کە هەڵمەتێکى کۆکردنەوەى پشتگیرى بوو  ەوەئ ەكەمیت یر كارەگەئ :ەنموون ۆب .ەكەكار پەیوەستن بە ۆوخەاستڕکە  یەناڵۆر

 -1: تێب ەیەوێم شەب پەیوەست بەم ئەرکە یكانۆڵەر ێكرە، دبۆ گۆڕینى یاساکان بێت بە مەبەستى بەشدارى پێکردنى الوان

 یرتنگرەو و ەوەالوان ەكردن بیندەوپەی -2. انینكردنێلپۆت و ەراسیالوان و د ەت بەبارەس یاساكانی ەیوەكردنۆك

 :تێسترەبەد ەشكردنەم دابەشت بپ بۆ دەستنیشانکردنى ڕۆڵەکان. سەبارەت بە یاساکان و گەلێک رؤڵى دیکەش انیكاەنووۆچب

 .نجام و ئامانجەئ ەننەگەیەنن و دیانبەیم دیت یندامانەن ئەنۆاڵو رەئ: کردنكار ەست بەوپەی یكانۆڵەر .1

o ئامانجەشتن بگەیو  ەشێك ەگەڵكردن لەڵەمام ۆب ەیەه یرۆراوجۆج یوازێو ش ەتاز یریب: رەشخپێستەد. 

o ەیوەرزكردنەب ۆدوورتر ببات ب ۆیخ یسنوور ەل ەكەمیت ەیوەئ ۆكات بەار دیرسپ: (یرەركاب) یدەحەت 

 .مجازەفەکردن دەباتو تیمەکە بەرەو كان ەرەوپێ یئاست
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o ەوەكاتەوخت دپكان ەارڕیو ب ەكۆریو ب ك كارەیەو ماو ەوان ماوێن ەل: پوختکەرەوە.  

o ەوەكاتەروون د ەكتیمە ەیكید یندامانەئ یكانەازیشنێو ب ەكۆریب: ەوەرەروونك. 

o كارداەوتن لەشكپێ ۆب هاندەداتەكپەورگ: رەنڵاپ. 

o اتر یز یاریزان یداوا ەكەمیت ەان لیدات ەتر دپ یاریان زانی: یاریزانداواکارى ان ی ى زانیارىشكارەشكپێ

 .كاتەد

o یندامانەئ یوونۆچب یان داوای ەكەمیت ەتێخشەبەد ۆیخ یرا: وونۆچب یان داواكاریوون ۆچب یشكارەشكپێ 

 .كێتەبابهەر  ەت بەبارەسدەکات م یت

o ەوەتێنێد ئەندامان ىریب ەب ى کاركانرێساو  كار یاكتركردنچ ۆكات بەر دەوپێ یازیشنپێ: رەوپێ. 

 ەكەمیت یندامانەوان ئێنەباش ل یندەوپەی یبنیاتنان یتەارمی ەك ەیەنۆاڵو رەئ :یوامەردەب ەست بەوپەی یكانۆڵەر .2

 .هەیە كانەو ئامانجەرەب انىنێهمەرهەب یوامبوونەردەر بەسەل یرۆز یریگەها كارەروەدات هەد

o ەیكید یندامانەئ یكانەوونۆچب ۆب یشتنێگەیو تگرتن زێكات و رەم دیت یكانەباش ەكار ەل یشۆستخەد: رەهاند 

 .اتکەكردن دیشدارەب هاندانیان بۆو  ەیەه

o ئەرکەکان  ەیوەاككردنچ ۆب یژكات و ستراتەندامان دەوان ئێن یكانییەندەوپەی یوونەچوەڕێب یرێاودچ: رێاودچ 

 .ووڕ ەخاتەد

o كاتەسووك دكردن ەتڵاگنوکتە و  ەكان بگۆفتوگان یكار  ژییرگ: ح سووكۆر. 

o كان ەناکۆکی یركردنەسەارچ ڵیوەهو  ەكاتەك دیكتر نزیە ەندامان لەئ یكانەوونۆچب: ى بەردەوامارکیندەوپەی

 .داتەد

o تێخشەبەم دیت ەب ەاوگەڕ یریگەكات و كارەكار د یوتنەشكپێ ىوونچدواداەب: وونچدوادا ەب. 

 :ەیەم هیت یكانییەندەوپەیو  هێنانمەرهەر بەسەان لیریگەكار ەینۆاڵو رەئ: میت ییكارا یكانەرێگر ۆڵەر .3

o ىسەر شێوازێكی هێرش بردنە و دژایەتی بۆچوونەكان دەكات بەرکابەرى (: العدوانی)دژەكار. 

o یەن یارید یكێستێوەڵاردان و هڕیب ۆت بێستەەبەد ەكید یسانەك ەشت بپ :(یاتكال) ستووەبەن ۆخەب شتپ. 

o ى هەموو تیمەکەكردنۆڵنترۆك یستەبەم ەت بێرگرەت وەاڵسەد ێوەیەد: كارۆڵنتروك. 

o ەوەتەوبو ێیم لیت ەت كەك بابێندەر هەس ەتەچێو د ەوەكاتەد یتەر ینادیع ەب :كاریالر. 

o تڕێبەردەنرخاندن د یبوونەش و نیئاسا یبوون ەنهەموو کاتێک : خواز ەییزەب.  

ن؟یچی دامیناو تلە كارا ییسەك ىكانییەندەتمەبیتا

 (ەالصراح) ووەڕل ەقس .1

 ینێرەئ ەڵەیمام .2

 بوونیتەباب .3

 یكاریهار یحۆر .4

 بوونیخاك .5

 یرمەن .5

 گۆییاستڕ .0

 یزۆهاوس .8

 كارا یکردنیندەوپەی .0

 ەكید یوانەرتن لێگوگ .19
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 كانەشێك و ركردنەسەارەچكردن لیشدارەب .11

 ەكید یوانەئ یكانەوونۆچب ەرتن لگزڕێ .12

 لەگەڵ ئەوانى دیکە ییسەك ییزاەشار یشەهاوب .13

 پورگ یندامانەئ ۆكردن بیشۆستخەهاندان و د .14

لەسەر تر و نى واەر ئەسەكردن لەحوكم ن .15

 انەڕیروباویست و بێوەڵه

 تێریەگرنەو یسەكان كەتەباب .15

 ینڕیربەد ەترسان لەكردن و نەرم نەش .10

 كانەوونۆچب

 یتێاریرسپرەبوەرگرتنى  .18

 یجدد یو كار( شۆش و خرۆج)ماس ەح .10

اردان و ڕیب یكانەیییەكارام یبوون .29

 ەیوەركردنیكان و بەناکۆکی یركردنەسەارچ

 ەرانەگخنڕەو  ەرانەنێداه

 یكات ەل یكاریهار یازكردن و داوایشنپێ .21

 ستدایوپێ

 ەكەكرەئکە  ەیانیەیو كارامەئ یبوونەه .22

 ەانپێی یستیوپێ

 یتێسەك یكانەو الواز زێهەب ڵەخا یتیزان .23

 بوونۆخەوا بڕب .24

 

 !نیر بووەبڕێر ەگەئ

:باسمانكردن ەوەرەسەل ەیوانەئ ڵاەپل

دروست  داكانەمیت ەل بەخۆبوونەڕو باو ەمتمان .1

  .نەیكەد

 .نینگێنەسەدەڵه ەانییتەم بابیت یكانەوتەستكەد .2

ستدا یوپێ یكات ەل یكاریو هار یارۆژگئام .3

 .نەیكەش دەشكپێ

 .نیبەر دەنێڵاپن و ەیدەهاند .4

 .نەیكەد ەاستڕئا یكۆژیو ل یروون ەب ەكەمیت .5

 .نەیكەد ەڵەمام ینێرەئبە شێوەیەکى  .5

ەڵسەنگاندن و چاككردنەوەی هچاودێری و  .0

 .ئاڕاستە دەكەین

 .گۆڕان و داهێنان قبووڵ دەكەین .8

 .جیاكاری دووردەكەوینەوە لە .0

 .یەكالكار دەبین .19

 .سەبرمان دەبێت .11

 .نیرادەربڕبۆ وان دەرەخسێنین وبوار بۆ هەم  .12

 بەرپرسیارێتێ ڕێبەرایەتی هاوبەش دەكەین .13

 . لەگەڵ تیم
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 ن؟یڕبدەرەدو شێوازە جیاوازەکانى  ەكید یسانەك یكانەنانێو داه كار ۆزمان بێن رچۆ

 :نەیبك ەمانەئ ێبەالوان د یبوار یان هاوكارانیم یت یندامەان ئیر ەبڕێكو ەو

 

 .انیكانەو كار اریشنپێر ەسەن لەیكەد ى ئەوانى دیکەاسپسو .1

 نای" من"ەیوش ەكان بیەنێرەن ەتەر بابەسەل ینیبێو ت دەست پێدەکەینكان یەنێرەئ ەتەباب ەوام بەردەب .2

 .نەیدەد و ئەوانى دیکە" من یاەڕب"

 .نەیاو بكەچان ریكانانیەستیوپێن و ینیبب ەوەوانەئ یاگشینەشگۆ ەكان لەتەن بابەیدەد ڵوەه .3

 .نەیر بكەسەل ییناسازیو ب ەوەنیزۆكان بدەشەهاوب ەن شتەیدەد ڵوەه .4

 . رەخنە لە بیرۆکەکە دەگرین نەک لە کەسەکە .5

ر ەس ەنچیب ەیوەش ئپێ یرەسەل ەكەسەك یبوونیراز ەن لیبەا دینڵوو و دڕ ەنەیخەد ەكۆریب یدوا ەل ەكۆریب .5

  .ەكید یكەیەكۆریب

 

 

 شنازكراوپێ یاالكچ –م یكو تەكاركردن و

 م یت یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دییەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 نەم بكیت ەیناسپێ. 

 نەم بكیت یوتنەركەس یكانەتوخم یشانكردنیستنەد.  

 كەخول 40 ماوەى چاالکى

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 
 

هەنگاوەکانى 

 جێبەجێکردن

 (كەخول 5: )كان بنییەنێنوڕێ یندەابپن ەیكەو داوا د ەوەنەیكەدروون یەەوێش مەب ەكییەاالكچ .1

 ستنەوەراد سیداەك 5-5 پیورگناو ەل ەییبازن یوازێش ەب . 

 ناو دیکەى  یكیەشداربووەب یستەكات و دەد ێژدر ەكەناو بازن ۆب یستەك دیەشداربووەر بەه

 . ند بنەبۆڕكان تەستەد ەیوەئ ۆت بێرەگد ەكپەورگ

 نەردەكتر بیە یستەد ەیوەئ ێب ەب ەوەنەكەد ەكۆڕەمجار تەئ. 

 (كەخول 19) .نەكەدێجەبێج ەكییەاالكچشداربووان ەب .2

 یاریرسپان و ۆیخ یكانەنێشو ۆب ەوەنگەڕێن بەیكەشداربووان دەبەداوا ل داەكەنانێاهڕ ییتاۆك ەل .3

 (كەخول 5. )نەیكەان دیستەه

 (كەخول 19: )نەیكەد گۆفتوگ  .4

 ؟بووچی ەكییەاالكچ یئامانج 

 نن؟ گەیەب ێیجەتان بیا توانیئا 

 ان؟ تین توانچۆ 

 نن؟گەیەب ێیجەب یتانتوانەن ۆچیب 

 (كەخول 5) .پێناسەى تیم دەکەین .5

كان، ەناکۆکیئامانج،  ی، روونیکردنندەوپەی، ەمارژ) :وەک یكانەو توخم رەفاكت: نەیكەوخت دپ .5
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م یت یرووەن و روبیاستڕ یباسكران شت ەیوانەئ( هتد..ش كاركردنپێندامان ەوان ئێن یكارێژراو

 (كەخول 5) .ەوەبنەد

---  كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 ەكۆییەمر ێگر یدروستكرن یكاتەن لەدەكتر نیە یئازار ەوەنەیكەادار دگشداربووان ئاەب. 

 ا یجەكان بپەورگن و ەیكەت دیرەداب و ن یاوەچزبوون رەگەردوو رەه یوەاڵكێكان تپەورگر ەگەئ

 ن؟ەیكەد

 ان پیسۆك ەیوەكتر بیە یتاوانباركردنكو ەوروونەدات شداربوواندا ەوان بێن ەل ناکۆکى کەن یبەا دیور

بن ەرجار دۆز ەم شتانەو ئدەدەین  یكتریە یكانەوونۆچب ەرتن لگزڕێ ۆرنج بەس. ەكردوو ەكەسۆرپ ۆب

 . تێبن و كات كورت بەكان روون نییەنێنوڕێك ێكات

 یاالكچ ەن لەڵێین و دیرەگدیوو راچرەت دەباب ەك لێسەر كەگەن و ئیبەمان دۆخ یكانەئامانج یندەابپ 

  .نەیكەان دیرەسەارچدا ەكید
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 ك باشترنێكیە ەان لیان سیوان ود یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن تواننەدا الوان دییەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 مدایت ەكاركردن ل یكانەسوود یماردنژ. 

 مدانیناو تەل ەیسانەو كەئ یكانۆڵەرئەرک و  یشانكردنیستنەد. 

 میناو ت یكارا ییسەك یكانییەندەتمەبیتا یشانكردنیستنەد. 

 مدایناو تەكردن لیشدارەو ب ییسەك ەیییكارام یاندنگنەسەڵه. 

 ك ەخول 85  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 شداربووانەب ەیمارژپێى  ەب تواناکانى خۆم هڵدەسەنگێنم بۆ بەشداریکردن لەناو تیمدا پەڕەیال ۆپیك. 

 یدانیمەتاری ۆتاد ب..ێپو ت( 3-2) ستەقەو م کردنگنەر یمەڵەو ق گنەاورگنەو ر پیس ەیقەرەو 

 .انەیكەئارم یشانێك ەنێور ەسەشداربووان لەب

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

ر ەه ێبەدتر شپێاِلم ەن، بەكەك كار دێركەئ لەسەردا پورگناو ەل: ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەب ەكییەاالكچ .1

 (كەخول 5) .شان بكاتیستنەد ەیكەشگەو بان ەیكە، ئارمیشانی، ناونیكانەك ئامانجپێورگ

 (خولەك 5) .یەکسان یێکپورگچەند  ۆبن بەش  دەبدا یكەمەرەهبە شێوەیەکى شداربووان ەب .2

 ( كەخول 29) .نەكەدێجەبێان جیكانەركەكان ئپەورگ .3

 (كەخول 5) .نەیكەان دیكانەان و كارۆیخ ەت بەبارەان سیستەه یاریرسپدا ییتاۆك ەل .4

 (كەخول 5) .نەیكەوخت دپمدا یناو تەكاركردن ل گیرنگ .5

 19)؟ ەوەكاتەدیش ەنجامەو ئەان بیشتنگەی یتیەنچۆ و كاتەد شینما ۆیخ ەیكەك كارپێورگر ەه .5

 ( كەخول

 (كەخول15: )نەیكەدلەسەر ئەم پرسیارانە  گۆفتوگ  .0

 ؟ تیمەکە چ بوو یێکندامەئ هەر یكانەلۆر 

 ا؟ گێڕ ۆڵەیم رەئ ۆچیب 

 ا؟ گێڕت ۆڵەو رەك ئێكرد كات ەچیستت بەه 

 ت؟ ێبینیب یترپ ۆیخ ەیكۆڵەر ەل ەیەس هەا كیئا 

 دا كرد؟ەگەڵیتان لەڵەن مامچۆدروست بكات؟  پسۆبوو كەه ۆڵا ریئا 

 بۆ هێمنی و ئەرێنی بە كردنەڵەمام گییرنگ ووونی دەكەینەوە ردا پورگناو  ەکانىرۆراوجۆج ەۆڵر .8

 یكار ەل ەمدا و نموونیت یندامانەئ ەخوازراو ل یتێدنەتمەبیها تاەروەه ,كاتەدروست د پسۆك ەیوەئ

 (كەخول 19) .دەدەین كانپەورگ

ان یوامبوونەردەكان و بەكار ەندامان بەئ ۆڵیر گیرنگن و ەیكەوخت دپمدا یناو تەكاركردن ل گییرنگ .0

 ینانێمهەرهەب ۆڵیر ەك لێر تاكەه یكانەكار گیرنگ هەروەها. رووندەکەینەوە انیكانەوتەسكەو د

 (كەخول 5. )پوخت دەکەینەوە انۆیخ یكانەیییەكارام ەپێیستدا بیوپێ

 یكاربۆ ئەوەى ن ەیدەد انیوهان ەوەنەیكەدین، شەیكەد شەشداربوواندا دابەر بەسەكار ب پەڕەیال .19

بزانن  ەیوەئ ۆب ۆیب ەوەنگەڕێك بەیەماو یدوا بۆ تواناکانى خۆیان و كێاندنەنگسەڵهۆخکو ەو نەبكپێ

 (كەخول 5. )ەنجامداوەان ئێیوتنەشكپێ چی

 نمگێنەسەدەڵمدا هیت ەكردن لیشدارەب ۆم بۆخ یكانیەەیكارام كار یكانپەڕەال

 بۆ کەمترین نمرەیە و " ٠"ژمارەى . تۆب ەونجاوترگان ەیكام ەو بزان ەوەنێك بخوەیەر رستەه

 . بۆ بەرزترین نمرەیە" ٦"ژمارەى 

  هاوکاریت دەکات بۆ دەستنیشانکردنى ئەو شتانەى کە پێویستى بە چاککردنەوە هەیە لە ئەم خشتەیە

 . رێگەى پەرەپێدانى کارامەیى و تواناکانى خۆتەوە
  ٥ ٤ ٠ ٢ ٩ 

      .ەكید یسانەك ەكردن ل ییەلەگل ەوەومەكەدوور د 1

      .شان بداتین ۆیخ ەیییكارامهەر کەسێک  مەدەد اێگر 2

      .مەكەفتار دڕە دامیت یندەوژەرەب لە پێناو 3

      .رمەڵگه یتێاریرسپرەتوانم بەد 4

      .میت یندامانەئ یكانەوتەسكەد ەم لەكەد یشۆستحەد 5
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      .ختەشوپێ یدانحوكم ەل ەوەومەكەدوورد 5

      .مەكەد یكاریهار 0

      .مڕبەردەوو دەڕوبور بە ئاشکرایى و م روون وۆخ یرا 8

      .مەكەد ەكید یسانەك ەڵەیمام ەوەزەڕێو ب ینێرەئبە  0

      .مەكەد یشدارەب 19

      .یانە بیر دەکەمەوەیتەمن باب 11

      .رمەگد ەكید یسانەك ەل ێوگ 12

      .مەكەكار د یجدد ەو ب ەیەماسم هەح 13

      .مەناد ەكید یسانەر كەسەحوكم ل 14

      .مەكەش دەهاوب ەكید یسانەك ەگەڵم لیاریو زان ییزاەشار 15

ئەوە دەدەم کە رێککەوتنى ئالوگۆر دەربارەى  ڵیوەه 15

 .جێبەجێ بکەمكان ەناکۆکی یركردنەسەارچ

     

      .مەكەدجیاواز  یوازێو شبیرۆکەى نوێ  یازینشپێ 10

      .ەوەمەك بكیكتر نزیە ەاكان لیگنەشگۆم ەدەد ڵوەه  18

      .رمگرناەو ییسەكبە  یكانەتەباب 10

      .كانەسکە ەك لەرم نەگكان دەریب ەل ەخنڕە 29

      .رمەگد ەكید یوانەئ یایگنەشگۆ ەز لێر 21

       .مەكەد یكاریدا هاریستیوپێکاتى ەل 22

      .مەگێڕم كارا دۆخ ۆڵیر 23

      .کە پێویستە بکرێن خشمەبەد انەكارئەو  ۆم بۆخ 24

       .میت یكانەارڕیب ەبم بەند دەابپ 25
 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 و ەوەنەیگێڕیوو دچرەت دەبابەك لێسەر كەگەو ئ یاالكچ یكانەر ئامانجەسەكردن لختەج ەن لیبەا دیور

  .نەیكەد یدا باسەكید یاالكچ ەن لەڵێد

 ردنەكە دەبین بۆ ئەوەی کتێبینی شێوازی كارلێك و ەوەنەیكەان دیرەسەكاندا بەمیت یكاركردن یكاتەل

ن یەڵین و نایوەكەد یایزوو فر ناکۆکیدا یندنەسەرپە یتڵەحا ەها لەروەهو دواتر تێبینی لەسەر بڵێین 

 .یژیتوندوت ەت بێبب

  یكانییەندەتمەبیو تا میناو ت یندامانەئ ۆڵیت و رەر بابەس ەنەچنکە یار دەبین شو كاندا گۆفتوگ یکاتەل 

 .دامیت کارا لەناویندامەئ

 . 
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 ...اوگنەه ەاو بگنەه یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دییەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 بکەن میت یندنەسەرپە یكانەاوگنەه یكردنەناسپێماردن و ژ. 

 بکەن دەستنیشان میت یوتنەركەس یكانەتوخم. 

 كەخول 09  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 ێپت مقەست و , کارتۆنى بەتاڵ و راستە و کلیپسو  گنەر یمەڵەو ق گنەاورگنەو ر پیس ەیقەرەو ,

 .قەسەبەى خواردنەوە و وایرە

 ( كار پەڕەیال) .تێب ر نووسراەسەل یكانەشپیکە ووك چب ەیرپەال 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 19) :ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەشداربووان بەب ۆب ەكەنانێاهڕ .1

 ردراونژێبەڵكانتان هەكار ەل ەوەتانگناوبان ۆیهەان بیزاەشار ەكن لپێورگ ەوێئ.  

 ان ەیئاماد ەیستانەرەو كەئ بە پێىك ەیەنموون یکردننایب لەناو گروپدا وەکو تیمێک کاردەکەن بۆ

 .تانۆن بەیكەد

 مەرجەکانى کارکردن بەم شێوەیە دەستنیشان دەکەین: 

 ەڕكان فپەورگ ێبەدو  ەنووسراو یرەسەل ەیكەشپیت ێرەگردەك وەیەقەرەك وێر تاكەه -

 .بن ەشپی

 یرەگە، ئۆڵی، توندوتەكەكار یجوان: تێنرگێنەسەدەڵه ەم شتانەر ئەسەك لێمیر تەه یكار -

 .كاركردن ییراێكان و خەستەرەك ۆب ەرانەنێداه یكاربردنە، بیرتنگرەوێسوود ل

کەسەکان بگۆڕن بۆ توانن ەو د بکەن ەكید یكانەمیت ەگەڵل نکردپەیوەندی دوو جارتوانن ەد -

 .ەوەنگۆڕب ەكید یكانەمیت ەگەڵنوقسان ل ەیشیپئەوەى 

 .ببات ۆیخ یستیداوپێ و بكات ەكەزێم یردانەك جار سیە ەیەه ۆیك بێمیر تەه -

 .نەیكەش دەداببە شێوەیەکى هەڕەمەکى لەسەر بەشداربووان كان ەشپی یكانەرپەال .2

 .كانەمیت ەیمارژ پێی ەن بەیكەشان دیستنەر دێاودچ 5-4ن و ەیكەش دەكان دابەمیت .3

 (كەخول 29) .نەكەان دەیكچەارپ یناسازیر بەسەكان كار لەمیت .4

شت پ ەن بەان بكۆیخ یكاركردن یتیەنچۆ ین باسەیكەك دپێورگر ەهەن و داوا لێكرەش دیكان نماەكار .5

 (كەخول 15: )ەرەوپێ 4م ەئ بە ستنەب

 كرد؟پێستەان دەیكەن كارچۆ 

 بوو؟چیو كراو پەیڕە یدۆتیم 

 ؟ ینیكتان بیەقورسئاستەنگ و  چی 

 نجامدا؟ەتان ئەكەا كاریئا 

 . نڵێان بیكانیەنیبێن تەیكەكان دەرێاودچ ەداوا ل .5

 ەش كراوەب 5 یشەشتر دابپێ ەن كینووسەد ەكەردۆر بەس یكانەونجاوگ ەخان ەكان لپەورگ یمەاڵو .0

 .(پورگ یندنەسەرپە یكانەناغۆق)

 پێنجر ەه ەن لیان نوسەیشان دیك ناونەت، وێپەڕێدا تەناغانۆم قەك بێمیر تەه ییە، ئاساەوەنەیكەدروون .8

 (كەخول 15) .ەوەنەیكەكتر جودا دیە ەكان لەناغۆق. ەكەردۆب ەیكەشەب

 (كەخول 19) .نینەگەیەادڕ ەبراو یمیتناوى  و نینگێنەسەدەڵكان هەكان كارەرەوپێ ەپێیب .0

 

 ندامانەئ ەیشپی كار یكانپەڕەال

 (2)ش ێكەنێو 

 (2)ر ەنووس 

 (2)ر ەنێشت لچێ 

 (3)ک یزیف یزانا 

 (2)با ەكار یاریندازەئ 

 ( 2) یندەدواناو یستاۆمام 

 (2) رۆكید یاریندازەئ 

  (2) نووسەنامڕۆژ  
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 (3) چیراو 

 (2) شكیزپ 

 ناسازیب 

 (2)كار ێكر 

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 ێكڕبێك یبوونەه گییرنگ) نەیكەكان دەكراوەباسن ەتەباب ەت بەبارەار سیرسپدا گۆفتوگ یكات ەل ،

 .هتد ..اندنۆڕد ە، ترس لەوەبردن یزووەئار

 كانەتاك ۆڵیر رەسەك لەن تێم بیت یندنەسەرپە یكانەناغۆر قەسەزمان لیركەن تیبەا دیور. 

 گروپەکان بەسەر دەکەینەوە و تێبینى رێگاى کارلێککردن و قۆناغەکانى تیم , لەکاتى کارى گروپدا

ان ی ناکۆکى دروستبوونى یكات ەها لەروەه. نەیبد رەسەان لینیبێتن دواتر یبتوان ەیوەئ ۆب دەکەین

 .ەوەنینێهەر دیبەكاركردن ب ەوەكپێ یساكانێن و ریرەگدیرا چاالکیەکە یژیتوندوت

 ەوەنگۆڕیب ەمانەكان بپەورگکارى  یكەڕۆناو ێكرەد 

o 1از یشنپێ : 

 یكتریە. ەوەتەكراو ەتاز کار دەکەن کە نانژئارایشگاى  یكێنڵۆسا ەكارن لێك كرپێورگ ەوێئ 

 ۆب  .هتد...اكردنچك ۆنیست، نپێ یاغكردن، جوانكارۆیب ژن، قڕیب ژق: كانپۆڕیەسپ. ناناسن

 .بنەد ەوەكەیەك بگێمان ەوەكپێكاركردن 

o 2از یشنپێ: 

 كردوون ێل یك داواێكخراوڕێ. نەاڵهاو ەیوەاركردنیهوش یانپۆڕسپ ەكن لپێروگ ەوێئ

دز و یر ئاەسەوان الوان لێن ەن لێن دانەاڵهاو ەیوەاركردنیشۆه پۆ ۆك بێالنپو  ەوەببنۆك

 ۆكتان بێندەن و هەكەا كاردیاجیج یاگزەد ەكتر ناناسن و لیە ەوێئ. .بوونڵمنا یندروستەت

 .كاتەد كار ۆیخ
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 نینێزرەمەداد ەكەرێئام ەوەكپێ یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 جێبەجێ بکەن مدایناو تەكاركردن ل یكانەییەكارام. 

 بکەن دەستنیشانم یت یوتنەركەس یكانەتوخم. 

 كەخول 55  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 ەساد یكێرێئام ەینموون ێس. 

 ەوەرتنگكات  یكێرێئام. 

 (الپەڕەکانى کار. )ەنووسراور ەسەل یكانپەورگ یكاركردن یكانەرجەمکە كارت  ێس  

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدبۆ بەشداربووان روون ەیەوێم شەب ەكیەاالكچ .1

 ێگەیر ەم لەاڵك بێرێئامهەڵدەستێت بە پێکەوەنانى ك پێورگر ەه و نەكەدا كار دپورگ سێناو ەل 

 (كار پەڕەیال) .لەسەرتان دابەشدەکرێنکە  ەنووسراو داەانكارتئەو ناو ەل ەك ەوەتەبیتا یرجەم

 نەیكەد گۆفتوگئینجا ن و ەكەش دیكانتان نماەنجامەئ.  

 (كەخول 5) .نەان دروست بكۆیخ یزووەئار ەب پورگ سێ دەکەین شداربووانەب ەل داوا .2

, كاركردن یكانەرجەم ەگەڵل ێتبەن اوازیج کە هەمان جۆر بێت و ێدەدەین ىئامێرێكك پێورگر ەه .3

 (كەخول 29) .نەكەد ەكەرێئام (پێکەوەنانى) یزراندنەدام ەست بەكان دپەورگ ئینجا

 19). ئامێرەکە تاقى دەکەینەوە و دڵنیا دەبین لە جۆرەکەى, ەوەنیرەگد هەر گروپێک یكاركردن ۆكات ب .4

 (كەخول

 كانپەورگ یر كارەسەكانمان لەرجەم یریگەكاردەربارەى  گۆفتوگن و ەیكەش دیكان نماەنجامەئ .5

 (كەخول 19) .یەکانپەیوەندر ەسەل ەمانەئ یریگەكار و كار یرۆكات و ج ینیەال ەل دەكەین

 (كەخول 5. )ەوەنەیكەوخت دپم یت یكار یوتنەركەس یكانەو توخم ەكیەاالكچ یئامانج .5

 پروگ ىدنكركار یكانەرجەم كار یكانپەڕەال

 نەناك ەقس ەوەكپێن و ەكەكار د گینەدێبرەب: مەكیە پیورگ. 

 ەوەكپێن ەبك ەقس ەیەان هۆیب: مەدوو پیورگ. 

 نەكەالن كار دپ ەرن و بژێبەدەڵك هێرەبڕێو  ەوەكپێن ەكەد ەقس: مێیەس پیورگ. 

 

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 تێر بەنێاهڕ یدروستكردن ەل ەوەنگۆڕیك بێكار ەب ەكەرێئام ێكرەد. 

 لەسەر شێوازى کارکردنى كانمان یەنیبێن و تەیكان بكپەورگ یرێاودچكاركردندا  یكاتەل گەرنگ

 . ەوەنیبنووسگروپەکان 

 

 

 (1)م سەرکردەمن  یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 بکەن دەستنیشان هاتووێل یسەرکردە یكانەتەسلەخ. 

 نەبك سەرکردە ەیوانەان بۆیخ یكانەتەسلەخ یراوردكردنەب. 

 كەخول 39  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەقکاغەز و و  ردۆب. 

 مەڵەز و قەكاغ. 

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 ەیوانەو ئ ەوەانیزۆشداربووان دەب دەنووسین کە ەانسەرکردو ەئ یناو داەكەشتنیدان یتاەرەس ەل .1

 (كەخول 5) .ئامادەمان کردبوون مانۆخ

ان و یكانەن كاریترگرنگو ( 8 یورەد) ەوەنیزۆدەد سەرکردە یكانەتەسلەشداربووان خەب یهاوكار ەب .2
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 (كەخول 29). نسەرکردەان ۆیان خین زانچۆكان و ەستەربەب

 (كەخول 5) .ەوەكاتەوخت دپ سەرکردە یتیەساەك یكانەتەسلەر خەنێاهڕ .3

--  كار یكانپەڕەال

 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 زان و ێو خ سوكارەك ەلاركردن یرسپ ەب) ەكیەاالكچش پێك ڕۆژێند چەن ەیكەشداربووان دەب ەداوا ل

 کانىەتەفیرن و سژێبەڵه گناوبانەبسەرکردەى  یناو( تێرنەنتیئ ڕێگەی ەان لی ڕێهاو

 .نەشان بكیستنەان دیكانەیەرەبێر

 یكانیەتێندەتمەبیتا ەگەڵن لیرژێبەدەڵه سەرکردەى بەناوبانگك ێندەهناوى شمان ۆخ ۆب. 

 یاالكچ ەل ەیوەر ئەبەل ەوەننێبخو سەرکردە یكانەتەفیس ەدوبار ەوەنەیكەاردار دگشداربووان ئاەب 

  .تێبەد پێیسمان یوپێداهاتوودا 

 

 

 

 ( 2)م سەرکردەمن  یاالكچ یشانیناون

 یەکانئامانج

 یاالكچ

 :تواننەدا الوان دیەاالكچم ەئ ییتاۆك ەل

 پۆلێنکردنى سیفەتەکانى سەرکردە بە پێى گرنگیەکانى . 

 ئەرکەکانى سەرکردە ەك لێندەه یکردنەسەمومار. 

 كەخول 09  یاالكچ ەیماو

 ەیستەرەك

 ستیوپێ

 مەڵەز و قەرد و كاغۆب. 

 ەوەنواستگو و ەوەاكردنپ ەیستەرەو ك كار ینێشو. 

 (الپەڕەکانى کار. )سێ کارت کە لەسەر هەر یەکێکیان ئەرکى گروپەکە نووسراوە  

 یكانەاوگنەه

 كردنێجەبێج

 (كەخول 5: )ەوەنەیكەدبەم شێوەیە روون ەكیەاالكچ .1

 هەندێک ئەرکى دیاریکراو ینجامدانەئ ۆبکار دەکەن دا پورگ سێ ەل. 

 رنژێبەدەڵه پورگتان ۆخ یزووەئار ەب. 

 رنژێبەڵكان هپەورگ ۆب سەرکردە.  

 (كەخول 5) .هەڵدەبژێرنان یكانسەرکردەو  پورگشداربووان ەب .2

 .نەیكەش دەكار داب پەڕەیال پێی ەك بپێورگر ەه ىانكەركەئ .3

 ( كەخول 39). نەكەان دیكانەكار ینجامدانەئ ەست بەشداربووان دەب .4

 (كەخول29: )كپیورگر ەهکارى  یكردنگۆفتوگ ۆب ەوەنەیكەد ۆشداربووان كەب .5

 نەان بدۆیخ ەیكەسەرکرد یكاركردنبە ت ەبارەان سۆیخ یوونۆچشداربووان بەب ەتێدرەد ڕێگە. 

 ن و ڵێان بەیكەكار یكانیەختەس ەبت ەبارەان سۆیخ یرا سەرکردەکە ێر سەهدەدرێتە  ڕێگە

 .روون بکەن كاركردن ۆب ەكپەورگ یكردنەاستڕئا یتیەنچۆبن و  ڵاندا زایرەس ەان بین توانچۆ

  نەیكەان دسەرکردەک ەك لێكیەر ەه یكانیەنێرەئ تەەفیر سەسەخت لەن و جەیدەمان دۆخ یكانیەنیبێتت .5

 ( كەخول 19) .ان بنیرێتوانن فەد ەشەو ه ەیەان هەیتانەفیو سەان ئۆیخ ەیەس هەن كچۆو 

 كانپەرووگ یكانەركەئ كار یكانپەڕەال

  .ەییشپی ەیقوتابخان/ ەوەنەكەاك دپ ەكەرەنتەس چەیباخ: مەكیە پێورگ

 .ەوەەنكەاك دپنان ێاهڕ ییێکەرشەو: مەدوو پێورگ

 .دەگوازرێنەوە ەكید یكەیەدان ۆب ەوەكەیەرشەو ەك لەشتوم: مێیەس پێورگ
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 ۆب ەكۆریب

 !مانۆخ

 ڵەگەك لێرجەم ەكات بەرز دەب یتێاریرسپرەب ەشداربووان بەب یستەه ەن كیرژێبەدەڵه ەركانەو ئەئ 

 .تێونجاو بگان ەیكید یتێندەتمەبین و تاەمەت

 یكێر شتەان هین یرگان بەینێو یۆدڤی ەب ەیوەك ئەو ەكیەاالكچر ەس ەتێبخر یشۆك خێندەت هێكرەد 

 .ەكید

 سەرکردەکە ن یب اینڵد ەیوەئ ۆب ەوەنەیكەر دەسەشداربووان بەب ەكیەاالكچ ینجامدانەئ یكات ەل

 .ەشووتر باس كردووپێ یاالكچ ەمان لیكانییەندەتمەبیتا ەكات كەد ەستەرجەب سەرکردە ییتیەساەك

 نگۆڕیب ەیەوێم شەكان بپەورگ یركەئ ێكرەد : 

o رەشبۆه ەیدماد ەت بەبارەن سەاڵهاو ەیوەاركردنیشۆه یرامۆگرپ یكردنەئاماد: مەكیە پێورگ.  

o ت ەبارەس یوانیشتپ ەیوەكردنۆك ك ەو یكەیەسۆرپ ۆب ییتاەرەس یكێالنپ یدانان: مەدوو پێورگ

 .یزانێخ یژیتوندوت ەب

o الوان یكەیەانی یزراندنەدام یكانییەتاەرەس ێڵەه یشانكردنیستنەد :مەیێس پێورگ. 
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 ەمپێنجییەکەی 

کارامەییەکانی  بەرنامەکانی

 کەیندە جێبەجێژیان 
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كانی ژیان و  تیە ڕه بنە  ییە كارامەالوان بۆ ری  رێبە

 بەکارخستن

 

 

 کارامەییەکانی ژیان  بەرنامەکانی :یەکەى پێنجیەم

 کەیندە جێبەجێ

 

  

 ناوەڕۆکی ئەم ڕێبەرە 

 پێشەکی 

 ناسیندەچەمکی کارامەییەکانی ژیان : یەکەی یەکەم

 کارامەییە سۆزدارییەکان: یەکەی دووەم

 (المهارات االدراكیة)کارامەییەکانی درککردن : یەکەی سێیەم

 یەکانیکارامەییە کۆمەاڵیەت: یەکەی چوارەم

 کەیندە جێبەجێکارامەییەکانی ژیان  یبەرنامەکان: یەکەی پێنجەم

 ڕاهێنانی ڕاهێنەران دەربارەی کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان بۆ الوان پرۆگرامى: پاشکۆ
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 :کییرێتیمی زانکۆی ئەم

 كردن  ئاماده

 .فتاری تەندروستی و ڕه  رده روه پە  ر لە رنا حداد إبراهیم، ماستە -

 :ئامادەكردنهاوكاران لە 

 فتاری تەندروستی و ڕه  رده روه پە  ر لە هالە علویە، ماستە. 

 و سیاسەتی تەندروستی کارگێرى  ر لە لیا قرح، ماستە. 

  دکتۆری ددان و شارەزا لە ڕاهێنان و پەرەپێدانی الوان ،زۆدانی. 

 :کارامەییەکانی بەکارخستن 

شارەزا لە ڕێکخراوی  –کارکردن لە الیەن غسان الصفار  جیهانىیە پەیوەستەکان بە یهەموو چاالک -

هەروەها بەشداری کردووە لە چاوخشاندنەوە بە تەواوی ئەم  کاری نێودەوڵەتی ئامادەکراوە،

 .ڕێبەرە

 :داچوونەوەێپ

فەرمانگەی پشتیوانی تەندروستی و تەندروستی  –ماستەر لە تەندروستی گشتی میادە کنج، -

 .ریکی لە بەیروتێزانکۆی ئەم -زانستە تەندروستیەکانکۆلیژی  –کۆمەڵگایی 

 :UNFPAداچوونەوە لە الیەن ێپ

سهی نمر، ماستەر لە توێژینەوە نێو دەوڵەتیەکان و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی  -

UNFPA  لە بەغدا. 

 UNFPAنور الرشید، ماستەر لە پەرەپێدانی نێو دەوڵەتی و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی  -

 .انملە عەم

بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە  حسین هەناری، ماستەر لە کۆمەڵناسی و سیاسەتە کۆمەاڵیەتیەکان، -

 .لە هەولێر  UNFPAئۆفیسی 

 .شارەزای نیشتمانی لە بواری کار و ڕاهێنانی پیشەیی زاهد حسن، ماستەر لە ئەندازیاری، -
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 ؟نێكردەش ێكەڵكهێت كانیەانژی ەییەكارامن چۆ

 یكانیەاالكچناو ەان لی نێش بكرێكەڵكهێندن تێخو یكانەرامۆگرپناو ەل انژی کانىەییەكارام ێكرەد 

 یرەنتەس یكانپڕۆژەرام و ۆگرپو  یاالكچو  ەییشپی یاننێاهڕ یكانەرەنتەو س ەقوتابخانەل لپۆ ەیوەرەد

کاریگەر پرۆگرامانە بۆ ئەوەى ئەم م ەاڵب. الوانی كانیەشتگو  یهلەئ ەڵەمۆكو  یریشنبڕۆ یكانڵەالوان و ما

ى بچکۆلەى الواندا کارى لەسەر گروپپێویستە بۆ ماوەیەکى دوور و درێژ لەناو , بن و ئاکامیان هەبێت

چاودێرى پرۆسەى , بکرێت و بە رێگاى هاندان و جەختکردنەوە و بەردەوامبوون و جێبەجێکردنیان

ت بکەن کە لە هەموو بوارە جۆراوجۆرەکانى ژیانى فێربوونى ئەم کارامەییانە بکەن تاکو الوان وا هەس

ئاکام و کاریگەرى ئەم  خۆیاندا بەکارى دەهێنن و پشتیان پێ دەبەستن بۆ دەستنیشانکردن و تێگەیشتنى

 .کارامەییانە لەسەر خۆیان و دەوروبەریان و کۆمەڵگەیان بە گشتى

 

لەناو پرۆگرامەکانى الواندا  ژیانییەکانئەگەرەکانى تێکهەڵکێشکردنى کارامەییە (: ٩)هێلکارى ژمارە 

 : پیشان دەدات

 

 كانەرامۆگرپ ەیوچێوارچ ەل ژیان ەییماكار

 دارامۆگرپ ەل یتەڕەبن یێکتەباب

 ناوەرۆککراوێکى تەباب

 ندنێخو یرامۆگرپ یكێشەان بی یمووەه

 

 ى نا پۆلیداكارامەیی ژیان لە چوارچێوەی چاالكیەكان

 ی قوتابخانەکانیانە

 هاوتەمەناندنی پێگەیانی کانبەرنامە

 خێوەتگای هاوینە

 

ئەنجام دەدرێت  كڕێگەیەند چە دا بەندنۆێخ یكانەرامۆگرپناو ەل كانیەانژی ەییەكارام یكردنشێكەڵكهێت

 :ەارید ەوەخوار ەیەیم خشتەكو لەو ەیەه نى خۆىێرەو ن ینێرەئ کە هەر یەکەیان خاڵى
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بەرنامەکانى کارامەییە ژیانییەکان لەناو رێگاکانى تێکهەڵکێشکردنى  (:١٢)خشتەى ژمارە 

 :پرۆگرامەکانى خوێندندا پیشان دەدات

 یكانیەنێرەنخاڵە   یكانیەنێرەئخاڵە   

 یتەڕەبن یكێتەباب 1

ت ێب

 یكانەرامۆگرەپل

  داندنێخو

 ەییەكارام ەیوان ەیانیستاۆو مامەئ -

ن و ەدەدپێ گینرگ ەوەنەڵێد كانیەانژی

ر ەسەان لیستیوپێ یاننێاهڕ

 .رنەگردەو

ك و ەڕۆون ناوێنەاتر لیز یوونچكێل -

 .و راهێناندا ركردنێف یاكانێگر

رنج ەس ۆب ى هەیەترپ یرەگەئ -

 .یانو قوتاب ستاۆمام یشانێراك

 ەستاوۆن مامیەال ەرز لەب یكیەوانیشتپ -

 یتێاریرسپرەب ەستكردن بەو ه

 یندروستەان و تژی ەر بەرامبەب

 .انیقوتاب

 یکردنندەزبیر ەدان بڕێگەپێ -

 تا ەویەیتاەرەس یئاست ەكان لەمكچە

 ییزاەشار یدانەپێرپە .ئامادەیى ىئاست

 ەیوەب ەوەانیستنەندن و بۆێخ ینۆك

  .ێنو

 ەگەڵل ەكەوان ەت بەبیتا یكێكات یدانان -

كردن و ێجەبێالن و جپ ینكردنیداب

 .ریگەكار یاندنگنەسەڵه

 ەتێخرەد ەكید ەییكارامت و ەباب -

 یکردنشدارەو ب یوانیشتپ ۆب ەویەناو

 .شەوەەكید یستاۆن مامیەال ەل

ك ەو ى بابەتەکەەوەكردنیتاق یئاسان -

 یتەباب ەل یكۆرەناو ەیوەئ

لە  وا و تێبەدا هەكیدهەمەجۆرى 

 ىباش بە رۆزکە دەكات ستاكان ۆمام

 .ەوەنیڵێب

 ۆب وواەت یكات ەیوەنیزۆد یختەس -

 .داكانەرامۆگرپناو ەل ەتەبابئەم 

ت ێماشا بكرەك تەیەوێش ەب ەیەوانەل -

 . یەن گنرگ ەك

 

بابەتى  2

/ ناوەرۆککراو

شتر پێ ەكێتەباب

و بەرنامەکە  ەبووەه

دەخرێتە ناو 

ناوەرۆکەکەى 

 ەزانست)

یان  كانیەتەاڵیەمۆك

ت ێبتوان ەكەتەباب یستاۆمام ێكرەد -

 ەگەڵل كانیەیانژی ەیییەكارام یتەباب

 .ش بكاتێكەڵكهێدا تەكید یتەباب

 ەترمەستاكان كۆمام یاننێاهڕ یووێچت -

و  كداێتەند بابچە ەل یكردنشێكەڵهێت ەل

 .ەشیراترێخ

هەڵكێشكردنی کترە لە تێمتێچووی كە -

و  چەند بابەتێكدا لەماددەکە 

 یتەباب یاردنژبەڵه ەیەوانەل -

 .تێبەنگونجاو ككراو ەڕۆناو

ان یواوەت یاریان زانیستاۆمام -

و  یەنلەسەر ناوەرۆکى بەرنامەکە 

 .تنەحڕەنا لە بابەتەکانى

 یكانەتەباب ەیەهئەوەى  یرەگەئ -

ان یمترەك یكات ەكەامبەرن

تەرخانکراو  کاتى ەت لێوەستكەد
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 .خێراتریشە (پەروەردەى مەدەنى

 ەک ەكیەكەرەس ەماد یوانیشتپ ینیوانت -

لەناو  كانیەانژی ەییەكارام یتەباب

بابەتەکانى دیکەشدا تێکهەڵکێش 

 .بکرێت

 .کەەككراوەڕۆونا ەتەباببۆ 

ك ێندەه ى یانمووەه 3

 یكانەتەباب ەل

 ى خوێندنرامۆگرپ

 یرامۆگرپ ەت بێبب ەكەتەباب -

 .یتەواوەت ەك بەیەقوتابخان

 ەر لۆز یكەیەمارژ یكردنیشدارەب -

کە  ەیوانەت ئەنانەان تیستاۆمام

 .ش نابنیشدارەبزۆربەى جاران 

 

 یتەوان بابێن ەل ەكەتەباب یونبوون -

 .ى شایەستەترداەكید

بۆ ناوەرۆکەکەى رخانكراو ەت یكات -

 .ستیوپێ ەل ەمترەك

ان یستاۆمام, لە زۆربەى جاراندا -

 .تێوەناك رەان بیواوەتى اننێاهڕ

ان و یستاۆموو مامەه ەشتن بگەی -

 ەرۆز یووێچت ەكێتەان بابیاننێاهڕ

 .تێوەد یشیكات

گونجاوى و ستا ۆك مامێندەه -

  .نازانن ەكەتەباب گینرگ

 

ل ەه یبوونەن یتڵەحا ەل ییەن ەوەئ یماناش ەمەئ. سەركەوتووە نیەخاێژدر یر ئاستەسەم لەكیە یرەگەئ

 ەن كانەییناژی ەییەكارام یتەكان بابەرامۆگرپناو  ۆب ێنو یكێتەباب یكردنڵداخ ۆب ستیوپێ ەیستەرەو ك

 یرەگەن و ئیرگرەولەسەر ئاستى کورتخایەن م ەدوو یرەگەن ئیتوانەدئەو کاتە . ەوەرامۆگرپناو  ەنەیخ

 .نیێدواتر دان ۆم بەكیە

 یاێگر ەل و لپۆ ەیوەرەد یكانیەاالكچ ەگەڵل كانیەانژی ەییەكارام یشكردنێكەڵهێت ەوەكید یكیەال ەل

و  یقوتاب ۆب یكانەكاندا سووودەناو قوتابخانەل بەرنامەکانى پێگەیاندنى هاوتەمەنانو  ەوتابخانق یکانەانی

  .یشتگ ەب ەڵگەمۆو ك و خوشك و برا سوكارەك ڵاپ ەل ەوەتەگەڕێد شەقوتابخان فەرمانبەرانى

 و ەوەرەد ەل ەیەدا هەرامانۆگرپ ەرۆم جەان لگینرگ ۆڵیر ینەدەم ەڵگەیمۆك یكانەكخراوڕێها ەروەه

 ەت لێتوانەبوو، دەهیی زاەر شارەگەكدا ئێتڵەحا ە، لینەدەم ەڵگەیمۆك یكانەكخراوڕێ. قوتابخانە ەیوەناو

 یكانیەاالكچ ەگەڵل كانیەانژی ەییەكارام یرامۆگرپ یكانیەاالكچت و ێشدار بەان بیستاۆمام یاننێاهڕ

 یاگزەموددا ەگەڵل یشەهاوب یستەبێرگكان ەكخراوڕێ ێكرەها دەروەه .نەبك یجەبێل جپۆ ەیوەرەد

الوان  ۆل بەه ەیوەئ ۆكات بەد ێجەبێج كانیەانژی ەییەكارام یكانەرامۆگرپ ەستن كەبب یشتگ یرتەك

 ەڵگەیمۆك یكانەكخراوڕێ یستنەشتبپ ەوەكید یكیەال ەل. نەبك ێیجەبێج بوون ىرێف ەیوەئ کە تنێێخسڕەب

 ینگۆڕی ەلگرنگ  یێکۆڵدا ریكانپڕۆژەو  یاالكچناو ەل كانیەانژی ەییەكارام یكانەرامۆگرپ بە ینەدەم

ان و یكردنەسەمومار یلەه یخساندنەالوان و ر یكانەییەكارام یشخستنپێدان و ەپێرپە ۆت بێبەد ەڵگەمۆك

 . انینجامدانەئ ۆونجاو بگ گەینژی ینانێداه
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 مسۆگەر دەكەین؟ ییەکانژیان كارامەییە بەرنامەکانیچۆن كارایی و سەركەوتن بۆ 

مان وتووەركەسو كارا ییانژی ییەکانەیكارام یرامۆگرپر ەگەن ئیان بیندەابپ ێبەد نەه رەوپێك ێندەه

ستیو
1

 :نەمانەئئەو پێوەرانەش ، 

و  زۆر یتەاڵیەمۆك یربوونێف یكانیەریۆو ت فتارڕە ینگۆڕی یكانەیریۆت :ەدانراو یریۆت یماەر بنەسەل. ١

 یئامانج ەشتن بگەی یستەبەم ەب كۆكن ەم توخمانەئ یبوونهە گینرگر ەسەلهەموویان م ەاڵب ,نهەمەجۆر

 :نەیەوێش مەش بیمانە، ئكانیەانژی ەییەكارام یربوونێو ففتارڕە ینگۆڕی ەخوازراو ل

o ان یكانەرفتگو الوان  یكانیەستیوپێ یمەاڵو ەك ییانەەیكارامست و ێوەڵو ه یاریزانئەو  ینیشخەب

 .ەوەداتەد

o انگۆڕ ۆبوون بەهاندان و ئاماد. 

o بنەر دیگەكار ەانیم تواەئ ەیوەبوون بەڕكان و باوەوانكراوەڕاوچ ەسوودەبوون بەڕباو 

o ان یكارەببەسەركەوتوویی توانن ەوان دەرن و ئیگەكارە انینام تواەئ ەیوەالوان ب یبوونەڕباو

  .و رەفتارى خوازراو ئەنجام بدەن ننێبه

o یێکتەاسیس ڕێگەی ەل بۆ مومارەسەکردنى رەفتارى خوازراو ستیوپێ گەینژی یشخستنپێ 

 .ەوەرگیشتپپاڵپشت و 

o کە پێویستیەکى الوانە بۆ مومارەسەکردنى رەفتارى خوازراو كانیەوزارگتەخزم ەشتن بگەی. 

ت، ێبەن ڵكاندا زاەرامۆگرپ یكەڕۆر ناوەسەب یفیعرەم یشەب گەنرگ :كانەامپرۆگر یكەڕۆناو. ٢

ك ێناریمیس :نموون ۆب. فتارڕە ینگۆڕی ۆن بیس نەخشن بەبەد یاریا زانینەت ەیرامانۆگرپو ەئ ەوووتەركەد

 یژتوندوت کە تێرگن ناهاوتەمەنا ەل ڕێگە ,یكانەنجامەو ئ كارۆه -دااننەمەتهاووان ێن یژیر توندوتەسەل

 فتارڕەى نگۆڕی یئامانج ەب. كانەوونەڵچه یكردنۆڵنترۆر كەسەل یاریزانپێدانى  ەوێمان شەه ەبن، بنە

كردن ەڵەمام ۆك بێئامراز ەن بەكەیو ن یژیتوندوت ەت بەبارەت سێبەان هیستێوەڵالوان ه ەیەوەمان بستیوپێ

پێویستە  بۆیە .بکەن انیكانیەنێرەن ەستەه ەگەڵل ەڵەمام بتوانن ێبەو د انیكانەشێك یركردنەسەارچو 

 ەییەكارام گەنرگهەروەها . هاوسەنگیەک لەنێوان الیەنەکانى زانیارى و هەڵوێست و کارامەییەکان هەبێت

 یریگەش كارەیمەب ,تێبەه ەوەالوان یانژی ەان بیندەوپەی ەك كێلگەتەباببە  ەوەتێسترابەب كانیەانژی

، گەنرگ ەیكەبوار یشانكردنیستنەد نەیكەاردان دڕیب ەییكارام یك باسێكات :ەنموون ۆب .تێبەد یزترێهەب

                                                           
1Adapted from UNICEF, Escape Peers, Module 7Life Skills and Skills for Health-Skills-Based Health Education including Life Skills: an important 
component of a child-friendly/health-promoting school, WHO, UNICEF, UNESCO, UNFPA, WB, PCD, EDC, EI..  
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، یە یرگیرەهاوسیان ، ەڕۆژدوا ەیشپی یاردنژبەڵان هی ,ەندنێو خو یتپۆڕێسپ ەت بەبارەس ەكەراڕیا بیئا

كاندا ەرۆراوجۆج ەتەر بابەسەل كانیەانژی ەییەكارام. ەشانێكەرگەج یان ،ەرەشبۆه ەیدمادیان بەکارهێنانى 

و  یو ئابوور یتەاڵیەمۆو ك یندروستەت یبوار ەل ەوەالوان یانژی ەستن بەوپەی ەك نێكرەد ێجەبێج

 ەست بەن و دەیكەدپیادە كان ەستراوەك بیە ەب ەییكارامبۆ  یكۆژیل یندەزبیر. یشتمانینو  ەییردەروپە

 ۆ، بكانیەتەاڵیەمۆك ەییەكارامنجا یئ و كانیەیدراكیئ ەییەكاراماشان پن ەیكەد كانیەداریزۆس ەییەكارام

بوو ەرز نەب ینرخاندنۆر خەگەكدا ئێتڵەحا ەل ەوەبكاتتەر هاوتەمەنانى یفشارت ێتوانەك دچێكن چۆ :ەنموون

 دابوو؟ ەن ەیكەفتارڕە ئەنجام نەدانى یارڕیو ب

 ییدیقلەت یوازێش ەب كانیەانژی ەییەكارام ێناكر :كانەرامگروەپكان لەكارهاتوەب ەییەردەروپە ەوازێش. ٣

 ێبەن دچۆ" داهاتوو ڕگەیب. نگێڕبر گرەو ۆڵیا رینەالوان ت کەبەو شێوەیەى  ەوەتێزروگركردن بێف

 ەل ردنکكێكارل یوازێشگرنگى و شۆنیەتى بەکارهێنانى  یباس" نەیبك كانییەانژی ەییەكارامر ەسەل اننێاهڕ

 .ندا دەکاتكایەانژی ەییەكارام یركردنێف

 ەوییەتاەرەس یكانەناغۆق ەل ەلپ ەب ەلپواو و ەت یكێرامۆگرپێکى گرنگە کە تەروورەز :یندەزبیكات و ر. ٤

ك ەو. كانەزڵۆئاچەمکە  ەن بەگەن بكات تا دكاەركاسا ەمكچە ەست بەد ەیوە، بهەبێت یندەناوتاكو دوا

 كداڵێسا ەل ناو پۆل یرژێكا 11 لە انی چڕ ژێڕیكا 8 ەل نانێاهڕ یكانەرێمژكات ێناب ,یشتگ ییێکەاستڕئا

 ەوەر ئەسەخت لەكان جەوەنێژیتو. تێدوادا بەب ەیوەنانێرهیب ەب یکارئاسان یشتنیدان کەمتر بێت و پێویستە

ژەمى  ەبوون ك ەوانەئ ەشتووێهێج ەبالواندا  یفتارڕەر ەسەان لیریگەكار ەیاننێاهڕو ەن ئەكەد

 .ەادا بوویتلە سااڵنى دواى فێرکردنى کارامەییە ژیانییەکان ان ەیوەنانێرهیبەب

م ەئ :کار دەکەن الوان ەگەڵل ئەو کارمەندانەىان و یستاۆمام یكانەییەكارام یشخستنپێدان و ەپێرپە. ٥

 ڕگەیب ەل. ەكەرامۆگرپ یكانەئامانج ەشتن بگەی بۆت ێنرگەیەبێجەب ێبەد ەك ەكانەرەوپێن یترگنرگ ەتەباب

 یكانۆڵەر و یتێندەتمەبیتا یكارەورد" ؟چۆن دەبێ ڕاهێنان لەسەر كارامەییە ژیانییەكان بكەین "

کە پێویستە  ەباس كردوو و راهێنەران و ئەو کارمەندانەى لەگەڵ الوان کار دەکەن انیاستۆمام

 .پرۆگرامەکانى راهێنان و چاودێرى و بەدواداچوونەوە لە بوارى پراکتیکیدا پیادەى بکەن

 ەییەكارام یكانەرامۆگرپ یوامبوونەردەو ب سوود یگشتگیرکردن یستەبەمەب :بەدەستهێنانى پشتگیرى. ٦

ت و زوو ێرگیربەو ەیكەخیەبا یوانیشتپ ەیوەئ ۆت بێكار بكر یشتەگب ەڵگەمۆك ەگەڵل گەنرگ، كانیەانژی

 ەكەرنامەبو پێناسەکردنى  رگیشتپ یاریزان ینیخشەب ڕێگەی ەن لەیبك ەم كارەئ ینتوانەد. تێبكر پێ یستەد
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 كێكات :ەنموون ۆب. وەئاراو ەتێوان دیشتپ یكگەیەنژیش ەمەب ,یرەسەان لیاننێاهڕبۆ کەسانى پەیوەندیدار و 

 یرەوبەڕێب پشتگیرى گەنرگ ,نەیكەد كانییەانژی ەییەكارام یكانەرامۆگرپر ەسەكار ل قوتابخانەكانداە ل

بەدەست بهێنین و  فەرمانبەرانى تەندروستى و کۆمەاڵیەتى قۆتابخانەکانو  ستاۆكان و مامەقوتابخان

 و سوكارەو ك رەبڕێناو ەل گەنرگن ەیكەد ۆب یكار داەڵگەمۆناو كەك لێها كاتەروەه ،نەیبك پێ راهێنانیان

 .نەیبك ۆب رێکخراوەکانى کۆمەڵگەى مەدەنیدا ریکالمى

 یكانەئامانج گەنرگ :و هەیکەلیە و سەرچاوەکان تەاسیس سەر ئاستى ەل ییاگزەد یوانیشتپ. ٧

 ێبەها دەروەه .ەاكگزەد ەیوانەئ ەگەڵت لێشراو بێكەڵكهێو ت ستراوەب پێشت پو ت ێروون ب ەكەرامۆگرپ

و  یكاركردن یوازێو ش یندەتمەبیتا و ەیكگیەنرگو  ەكەامۆرپ ەان لیاگئا ەاكگزەد یكارانموو هاوەه

ن چۆ :ەنموونۆوان بن، بیشتپ ەاكگزەد یاساكانیت و ەاسیس ێبەد ەوەكید یكیەال ەل. تێبەه یكانەئامانج

 یكاركردن یكانەا كاتیاان ئی؟ ئەنجامدراوەکچێک  ىژد ەل یكسێس یژیزانرا توندوت ەك كێن كاتەكەد ەڵەمام

بۆ ئەوەى لە دانیشتنەکانى پێگەیاندنى سەبارەت بە  تێونجەگالوان د ییشاۆب یكات ەگەڵل ەكەكخراوڕێ

 ینەنجومەئ یندامەئببنە دات الوان ەد ڕێگە ەاكگزەد یتەاسیا سیان ئای؟ کارامەییە ژیانییەکاندا ئامادەبن

 ەییەكارام یکردنەسەمومار ۆك بێلەه وكەكان بن وەارڕیب یشدارەب ەیوەئ ۆب ەاكگزەد یردنبەوەڕێب

 ۆت بەبیتا یكێستمیسهەبوونى و  ەكەرامۆگرپ یردنبەوەڕێب ۆب ەیەز هێهەب پێویستیەکى. كانیەانژی

 .تێبەد ییدارا ەیاوچرەسپێویستیش بە ومان ێگب واندن گنەسەڵكردن و هیرێاودچ

 :ەکانداریندەوپەی ەکان و خزمەتگوزاریەرامۆگرپ ەگەڵل یشەو هاوب گینەماهەو ه یندەوپەی. ٨

مسۆگەرکردنى فێربوونى الوان بۆ ئەنجامدانى رەفتارى تەندروست و ئەمین و  یستەبەمەب

 یندروستەت یوزارگتەخزم یکاناگزەد ەگەڵل كانەییانژی ەییەكارام یكانەرامۆگرپ ێبەد, مومارەسەکردنیان

ى شەریکایەتى ستەبێرگ و ئەوانى دیکەى پەیوەندیدار ببەستینەوە و یئابوور دان وەپێرپەو  یتەاڵیەمۆو ك

یان تیایدا كانەفتارڕە تاکوالوان  ۆب و بۆ ئەوەى ببنە دەرفەتێک یكاریو هار یوانیشتپ ۆبببەستین ان ەگەڵیل

 .مومارەسە بکەن

لە کۆمەڵگەى م ەاڵب ییئاسا یكێشت ەتەدا بووەانڕۆژم ەكردن لیشدارەب :اەڵگمۆالوان و ك یكردنیشدارەب. ٩

 کەسوکار و و الوان بە یشدارەبکە  ییەن ەوەئ یش مانایمەئ. ەكاركردنەب یستیوپێساوایە و شتا ێهئێمەدا 

بگرە لە , لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانى گەشەسەندنى کارامەییە ژیانییەکاندا ناکرێت یشتگ ەب ەڵگەمۆك

دەستنیشانکردنى پێداویستییەکان و پالندانان و دیزاینکردندا تاکو دەگاتە قۆناغەکانى جێبەجێکردن و 
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 یرەخشپێستەدیان ، یشە، هاوبیكارێژوت، راێك بێنچۆر ەه ەكیەشدارەب. بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن

بۆ  ئەوەى ژینگەیەک دروست بکەن کە  دەكەن داەكەرامۆگرپ یشخستنپێ ەل یشدارەان بیموە، هیسەكەتاك

 . تێیدا بگەینە ئامانجە خوازراوەکانمان و بەردەوامیبوونەکەى مسۆگەر بکات

 ١/٥چوارچێوەى ژمارە 

خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانى هاورێى الوان بابەتێکى 

جۆراتى و پێوەرە بەرزەکانى , پەیوەستە بە تەندروستى الوانەوە

. جێبەجێکردنى خزمەتگوزاریە گشتیەکان لەخۆ دەگرێت

خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانى هاورێى الوان بە ئاسانى 

بە  .وەردەگیرێن و گونجاو و قەبۆلکراون لەالیەن الوانەوە

. تێچوویەکى کەم یان بە بەالشى لە شوێن و کاتى پێویستدا هەن

هەروەها بە شێوازیکى خۆش و خوازراو بە بێ جوداکارى لە 

رەگەز و ئایین و کەمئەندامى و ئاستى کۆمەاڵیەتیدا پێشکەش 

ئەم خزمەتگوزاریانە هەموو پێداویستیەکانى الوان . دەکرێن

یەن دەزگایێکى مرۆیى دابین دەکەن و کاریگەرن چونکە لە ال

کارا پێشکەش دەکرێن کە بە بێ هەبوونى هیچ هەڵوێستێکى 

 . پێشوەخت دەتوانن پەیوەندى لەگەڵ الواندا بکەن

 

 ؟بکرێڕاهێنان لەسەر كارامەییەکانی ژیان دەبێ چۆن 

 كانەییانژی ەییەكارام یندنەسەرپە یكانەناعۆق

 ەوەئ( Albert Bandura, -1977) راۆرت باندەلبەئ یكانەوەنێژیتوو  یتەاڵیەمۆك یربوونێف یریۆت

. دەبن فێری ڕەفتار یكانەنجامەو ئ ەكید یسانەك یكانەفتارڕە ینكردنیبێتەكان بەسەكکە ن ەدەشان دین

 ىتەبیتا یێکفتارڕە ینجامەئدرک بە  ەسەو كەك ئێكات نێكرەد یرگیشتپ ەوەكان بیەنێرەئ ەفتارڕەها ەروەه

ئەم رەفتارانە هەڵدەگرێت و بە رێگەى زەینى راهێنانى لەسەر دەکات . دەکات و دەبینێت ینێرەن یان ینێرەئ

 ەل( Lev Vygotsky,- 1978) یوتسكگیڤف یلبەناوى  زانایەکى دیکەى دەروونى. و مومارەسە دەکات

و  یكانەڵەهاو ەگەڵل ڵمندا یكردنیشدارەو ب یتەاڵیەمۆك یکردنكێكارل یەوا پێیدا ەاوچرەمان سەه

و  ڵقەع یندنەسەشگە یوتنەشكپێ ۆب گەنرگ یكیەماەدا بنەشێك یركردنەسەارچ ەیسۆرپ ەكان لەورگە
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 ەان لیكانەشێك ەتن لەاڵه ۆرن بەكان بەرەشبۆه ەدماد ۆنا بپەالوان  ەیەوانەل :ەنموون ۆب. ەیوەركردنیب

 .ەوینیان بینجامەو ئ نبەکار دەهێن یەاێگم رەان كرد الوان ئینیبێر تەگەكدا ئێتڵەحا

و  بۆ کێشەکانیان دەکەین رەسەارچن یونجاوترگبڕیاردان و هەڵبژارتنى  ەییكارام یرێك فێم كاتەاڵب

ن یداب ۆب یونجاوگ یكگەیەنژیان بكات و ێیجەبێن جەیدەد یو هان ەوەنەیكەرز دەب یبوونۆخەبەڕباو

 یلەهدەکەن و کە گرفتەکان بە شیضوەیەکى ئەرێنى چارەسەر( قوتابخانە و خێزان و کۆمەڵگە)نەیكەد

ان یكانەشێك یركردنەسەارچو ەرەباش ب یكەیەاستڕئا ەش بیالوان ئەو کاتە ن،ینێخسەڕەد ۆان بیكردنێجەبێج

گەشەندن و  ەوەرێل .و رەفتارى دروست بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ کێشەکانیان بەکار دەهێنن نەڕۆد

ێتپەڕدەێت داناغۆق سێ ەب كانەییانژی ەییەكارام یكانەرامۆگرپ یندنەسەرپە
2

 : 

 

 :هەرسێ قۆناغەکانى گەشەسەندنى کارامەییە ژیانییەکان پیشان دەدات(: ٢١)هێلکارى ژمارى 

 : دەستنیشانکردنى ئەو کارامەییانەى کە پێویستە کاریان لەسەر بکرێت لە رێگەى: قۆناغى یەکەم

  دەستنیشانکردنى ئەو کارامەییانەى کە پێویستە کاریان لەسەر بکرێت و کاریگەریان لەسەر

الوان دەتوانن چى : واتا)رەفتارێک یان بارودۆخێکى الوان هەیە و مەرام و ئامانجمان پێ چییە 

 . ئەمەش پێویستە بە بەشداریکردنى الوان بێت(. ئەگەر فێرى ئەم کارامەییانە بوون, بکەن

 ردنى کارامەییەکە لە رێگەى پێناسەکردنى و وردەکاریەکانى گرنگیەکەى و هەنگاوەکانى و شرۆڤەک

 .شیکردنەوەى ئەو رەشانەى کە تێیدا بەکار دەهێنرێن

 راستکردنەوەى چەمکە چەوتەکانى دەربارەى کارامەییەکە و جێبەجێکردنى. 

 

 

 

                                                           
2 Adapted from 1- Skills for Health-Skills-Based Health Education including Life Skills: an important component of a child-friendly/health-
promoting school, WHO, UNICEF, UNESCO, UNFPA, WB, PCD, EDC, EI., 2- The Act Game, ACT: Assertive Communication Training, A Social Skills 
Training Program for Children Grades 3 – 6, Teacher’s manual, Barbara Kenney Bickford, Sutherland Miller, and Mary Jane Rotheram-Borus, and 
3- Life Skills Training: Empirical Findings and Future Directions, Gilbert J. Botvin and Kenneth W. Griffin The Journal of Primary Prevention, Vol. 
25, No. 2, October 2004. 
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 : پشتیوانیکردنى وەرگرتن و فێربوونى کارامەییە ژیانییەکان و جێبەجێکردنى لە ڕێگەى: قۆناغى دووەم

 هەل رەخساندن بۆ بەدواداچوونى جێبەجێکردنى کارا بۆ کارامەییەکە . 

 ى کارامەیى لەگەڵ چاودێرى و ئاراستەکردن و پێدانى هەل رەخساندن بۆ مومارەسەکردن

 .کاریگەرى گەڕاوە

 اندنى ئەداى جێبەجێکردنهەڵسەنگ. 

 پێشکەشکردنى کاریگەرى گەڕاوە بۆ ئەنجامدانى چاککردن و راستکەرەوەکان. 

 

 

 :پشتیوانى بەردەوامبوونى بەکارهێنانى کارامەییەکە و گشتاندنى لە ڕێگەى: قۆناغى سێیەم

  ڕێگەى رەخساندنى دەرفەتى مومارەسەکردنى کەسیى لەناو پۆلدا یان لەناو راهێناندا یانیش بە

 .ئەرکەکانى پراکتیزەکردن لە ماڵەوە

 پشتیوانیکردنى خۆهەڵسەنگاندن و هەموارکردنى شێوازى جێبەجێکردنى کارامەییەکە . 

  پێشکەشکردنى پاڵپشتى کۆمەاڵیەتى بۆ مسۆگەرکردنى بەردەوامى و مومارەسەکردن و

 .راستکردنەوەى ئەنجامدانى کارامەییەکە

 ووەکە لەناو هاوتەمەناندابانگەشەکردن بۆ کارامەییە وەرگرت.  

 

م ەشت بپگرنگە ان ژیدەستنیشانکراوى  یكەییەكارام ەت بەبارەك سێشتنیدان ۆب نداكردەامادئۆخ یكاتەل

لەناو پۆل و ) ەویەسەك یئاست ەل و بەدواداچوون كردنەسەمومار یلەه ەستیوپێها ەروەه. نیستەبب ەناغانۆق

بۆ اشان پ یان رێکخراوەکان و اكانگزەناو دامودبۆ  واتا, دەرەوە ۆب ەوەتێزرێوگب( دانیشتنى راهێناندا

 .یشتگ ەب ەڵگەمۆك

 یکردنشدارەب /االكچ یوازێشبە  كانەییانژیکارامەییە  یشخستنپێ 

ر و ەکكێلركا یوازێش پێویستى بە یتەبیتا ەب كانیەانژی ەییەكارامو  یشتگ ەان بكەییەكارام یركردنێف

 خود ەیوەنیزۆو د ەبوجرەاردن و تژبەڵو ه یکردننیبێو ت ەوەركردنیب ۆالوان ب هەیە کەركردن ێف یاالكچ
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 یوازێشپشتبەستن بە  ەگنرگ ۆیەب .تێنێسازەدان دەپێرپەكردن و اكترچ ەسەاندن و كاركردن لگسانەڵو ه

 .کۆن ینیقلەت یوازێش یبر ەل کردن بکرێتشەهاوب /االكچ یركردنێف

کردن جەخت لەسەر بەشداربوو دەکات لە جیاتى ئەوەى تەرکیز لەسەر شەهاوب و االكچ یركردنێف

 بۆ ئەوەىهەندێک شێوازى راهێنان و فێرکردن بەکار دەهێنێت . راهێنەر یان پێگەیاندنکار بکات/ ماموستا

ردن و کكێكارلاردان و ڕیو و ب ەبوجرەت و ەوەنیزۆو د ەوەكردنیو وش ەوەكركردنریببەشداربوو 

 و ئەمین رەهاند یكگەیەنژی ەل ەمانەئ. بكات ەوۆیەخرابردووى خودى  یكانیەزاەشار ەل یکردنندەوپەی

كردن و ەاستڕاشان ئاپ .نەكەش كار دیوانەدات و ئەد ۆیخ ینێنوڕێو  ەستەرەستا كۆمام کە نێكرەد

ك ەڵێمۆك کردنشەهاوب /االكچ یركردنێف .كاتەداربوان دشەب ەگەڵل ەوەوخت كردنپو  ەوەكردناستڕ

 .نەیكەان دیت دواتر باسێوەد رەنێاهڕ ۆب یتەبیتا ەییكارامست و ێوەڵه و یاریو زان یندەتمەبیتا

  :كانییەانژی یەەیكارام ىركردنێف ۆكارهاتوو بەب یو ئامراز( رێگە) وازێش ێندەه ەیوختپ

ك ەنراون وێناس نركردێف یكانیژەان ستراتیك یكنەت ەبركردن ێف یكانرێگا ەیناسپێدا ەرەبڕێ مەل

 ەشتن بگەی ۆب دەکرێن وپەیڕە ەوەرەنێاهڕن یەال ەل کە گروپ یككردن و كارێو كارل گۆفتوگن و ینیبۆڵر

 .ەکەاننێاهڕ ىتەببا ەت بەبارەشانكراو سیستنەد یێکنجامەئ

رد، ۆب :ن کە هاوکارى پرۆسەى راهێنان دەکەنەوانانیشتپ ەرێو ئام ەستەرەو كەئ یركارێف یكانەئامراز

کە  ەیەوەركردن ئێف یكانەازڕئامو كان رێگاوان ێن یاوازیج. هتد..ۆرو داتاشەوتپیمۆم، كەەڵو ق ەقەرەو

 .ەوەتێرگب ینێت شوێاتوانم نەاڵكات بەان دیمەكیە یوانیشتپان یمەوود

  :داكانیەیانژی ەییەكارامبەکارهاتوو لە فێرکردنى  یكانرێگا .1

بۆ فێرکردنى کارامەییە  ەوەكاتەدوخت پ كانەییانژی ەییەكارام یركردنێف یاكانێگر ەوەخوار ەیەیم خشتەئ

پێدانى زانیاریەک یان )ە دەکات /ى بەکارهێنانى شرۆئامانج و كاتەد كیەاێگر رەه ەیناسپێ. ژیانییەکان

ئەو رێگایە بە  جێبەجێکردنى یكانەواگنەه هەروەها, (گۆڕینى هەڵوێستەک یان فێرکردنى کارامەییەک

 .شێوەیەکى گشتى پێشکەش دەکات

 :ئامانج و هەنگاوەکانى جێبەجێکردنیان پیشان دەدات, رێگاکانى راهێنان(: ١١)خشتەى ژمارە 

 ەیناسپێشان و یناون

 ەاكێگر

 یكردنێجەبێج یكانەاوگنەه یەکەئامانج

یان / هزرباراندن

  ینەیز یلوولەردگە

 یەکانئامانج یتەخزم -

 .كانەستێوەڵو ه یاریزان

ن ەیكەكراو دیاریروون و د یكێاریرسپ -1

: ەنموون ۆب ەكەوەنێژیتو یتەبابەت بەبارەس
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ر ەسەل ەكێكیكنەت

ت ێستەوەاركردن دیرسپ

 ەیوەئ یستەبەم ەب

 ەیمارژن یرترۆز

ت ێوەسكەمان دمەاڵو

ان ی ینیبێتئەوەى  ێبەب

 كانەمەاڵو یاندنگنەسەڵه

 یناغۆق ەل بکەین

 .مداەكیە

 ۆوان بومەه یهاندان -

 .كردنیشدارەو ب ەوەركردنیب

 ێب گۆیفتوەگدان بەنڕێگە -

 .نجامەئ

ر ەسەل کردنزیركەت -

 .شداربووانەب یكانەكۆریب

 

ك ێكات چیەت ێرتدا بیبەم شت بەكیە"

 ؟ تیبەد "یزۆهاوس" ەیشو یبستێوگ

 ەكەردۆر بەسەان لۆیك خەكان وەمەاڵو -2

ت ێبەمان هەكاردان ەیوەئ ێب ەن بینووسەد

 .كەیەوێش یچهەب

ئەگەر وەاڵمەكان لەدەرەوەی بابەتەكە  -3

 ەكید یكێوازێشەب ەكەاریرسپ بوون

  .ەوەنەیكەد ەدووبار

ن ێلپۆكان ەمەاڵوناو  یكانەوونۆچروبیب -4

 یاستڕ ەكەشتیدان یئامانج ەپێین و بەیكەد

 .ەوەنەڕێژیدیو ودا ەوەنەیكەد

 كانەگروپ یكار

 یپیرنسپر ەسەل

 پیورگ یشكردنەداب

 پیورگ ۆب ەورگە

و  تێستەوەووكتر دچب

 رەسەلکار 

بابەتێکى  یكانیەكارەورد

. دیاریکراو دەکات

لەوانەیە هاوبەش بێت بۆ 

هەموو گروپەکان یان 

 ەك لێشەبکار لەسەر 

 .كاتب ەكەتەباب

 یەکانئامانج یتەخزم -

 .كانەستێوەڵو ه یاریزان

 یەیكارام ییکردنوانیشتپ -

, ى گرفتركردنەسەارچ

 ،ەییخنڕە ەیوەركردنیب

و  یتیەارەبڕێكردن، ینەوپەی

 .دایورگناو ەكاركردن ل

 یكردنیشدارەب یكاراكردن -

 کە ناتوانن ەیو تاكانەئ

م ەردەبەان لیكانەوونۆچب

 .ننێدركب ەورگە پیورگ

ان و ردنەکركیب ەیوەنگۆڕی -

 .یکردنیانشەهاوب

 یتێاریرسپرەبپێدانى  -

 ەب ۆییخەربەتر و سەورگە

  .شداربووانەب

 

 .نینەگەیەراد ەكپەورگ یكار یئامانج -1

 ەگەڵل یكانەناغۆو قردن كاركى اێگر -2

 .نەیكەش دیان نمایكێكیەر ەه یكات

و رێگاى كان ییەاریزان ەیوەن لیبەد اینڵد -3

 .انوموەه ۆروونن بکارکردن 

ش ەووكتر دابچب پیورگ ۆب  شداربووانەب -4

کە بە دەستنیشان  ,(كەس 6 - 4)نەیكەد

, کردن یان خۆبەخشى هەڵدەبژێردرێن

یان رەوشى ە كەكار یجئامان ێىەپبئەمەش 

  .راهێنانەکەیە

 ۆك بێسەن كەیكەكان دپەورگ ەداوا ل -1

 یكخستنێن، رێكان دانگۆفتوگ یردنبەوەڕێب

 ەل ەكەاشان كارپو  ەوەوخت كردنپكات و 

 .ش بكاتینما ەورگە پیورگش پێ

ان یرەسەن و بەكەكان كار دپەورگ -6

بۆ وەاڵمدانەوەى پرسیارەکانیان  ەوەنەیكەد

یان ئەگەر بە رێرەوى كردنەاستڕئاو 

راستدا نە رویشت بن و دڵنیا بوون لەوەى 

هەمووان بەشدارى دەکەن و هانیان 

 .دەدەین

ئەنجامەکانى ك پێورگرەه یرەاردڕیب -7

 .كاتەش دینما ەیكەكار

ن یبەكار دین و هارەیبەد ەوەڕێب ەكگۆفتوگ -8

 .ەکانئامانج ىشتنگەیبۆ 

 انۆڵگێڕر

 

 شداربووانەب ەك لێندەه

 تر یتیەساەك ۆڵیر

ن ەدەدڵوەن و هەگێڕد

 یەکانئامانج یتەخزم -

 .كانەستێوەڵو ه یاریزان

ی كارامەیی یکردنپشتیوان -

, ى گرفتچارەسەركردن

بیركردنەوەی ڕەخنەیی، 

 ەگەڵن لینەگەیەان رادۆڵگێڕر ینئامانجەکا -1

 .ەیكەت و ماوەباب

 ۆبدەكەین  پورگ ەخش لەبۆخ یداوا -2

 .انۆڵگێڕر

كان روون ەخشەبۆخ ۆكان بۆڵەر -3
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 ەستەرجەان بیكانەفتارڕە

 یخۆدهەندێک  ەن لەبك

 .دیاریکراودا

 

 

 

پەیوەنیكردن، ڕێبەرایەتی و 

 .كاركردن لەناو گرویدا

 ییستێوەڵه یانكردنەیب -

 ەڵگەمۆان كی شداربووانەب

 .كێتەباب ەت بەبارەس

 یكێخۆبارود یسازكردن -

 یكردنێجەبێج ۆش بیئاسا

 .ى دیاریکراوكیەەیكارام

 ۆخساندن بەل رەه -

ست و ەه یكردنەبوجرەت

  .ەكید یسانەك یستێوەڵه

 ۆبهەل رەخساندن  -

و  ستەه یناندڕربەد

 ەان لیكانیەنێرەن هەڵوێستە

 ینینیبۆڵر ڕێگەی

 .داەكید ییەکتیەساەك

و  یشۆخ ینكردنیداب -

 (.حەماس)خوێنگەرمى 

 

 ۆان بیكردنەدئاماۆخ یو كات ەوەنەیكەد

 .نێینەداد

 ەوەكێخۆبارود ەنەیكان ناخەخشەبۆخ -4

 .بنەن یراز ێیان لۆیخ

 ن وەبك یرێاودچن ەیكەد پورگ ەداوا ل -1

  .بنووسنلەسەر ڕۆڵگێرانەکە  ینیبێت

  .نەكەد کردنكێكان كارلەخشەبۆخ -6

 یاسپان سوۆڵگێڕر یواوبوونەت یدوا -7

و دەڵێین فالن کەس ن ەیكەكان دەخشەبۆخ

یان خۆیان , و فالنە کەس ڕؤگێرانیان کرد

ناوى سیانى خۆیان دەڵێن و ئینجا لێیان 

کە لە کاتى ڕؤڵگێراندا هەستیان  دەپرسین

 . بە چى کرد

تێبینیەكان  ێبەد کە دەهێنینپ ورگ یریب ەب -8

 .كانەسەك ۆك بەت نێب ەكۆڵەر لەسەر

بەپێى پرسارگەڵێک کە پێشوەخت  -9

بابەتەکە شیدەکەینەوە و , ئامادەکرا بوون

 .گفتوگۆ لەسەر دەکەین

 

 یكانەاوگنەمان هەه: ى جوتانۆڵگێڕر

موو ەدا هەرێل مەاڵب ,دەکەین پیادەەوەرەس

 ۆڵربە شێوەیەکى دووانەیى  شداربووانەب

م ێیەس یسەك ێشكرەد .ەوەنەیگۆڕن و دەگێڕد

کە  تێبنووس ینیبێبكات و ت یرێاودچت ێبەه

دواتر لەناو گروپى گەورەدا گفتوگۆى لەسەر 

 .دەکات

 تڵەحا یتەراسید

 

 یكێتڵەحا شداربووانەب

 کە ەوەنەكەدیش یعیواق

هەبێت و  ىكێرفتگ

 یكانەئامانج ەب یندەوپەی

ت ێبهە ەوەكەنەشتیدان

ن ەدەدڵوەاشان هپ

 .نەبك یرەسەارچ

مار ۆت ەكەتڵەحا ێكرەد

ان ین ینووس ەت بێب كرا

ان ی ەوەكێلمیف ڕێگەی ەل

. یۆییراد یكێتێكاس

ان یت ێتاك بكرەب ێكرەد

 یەکانئامانج یتەخزم -

 .كانەستێوەڵو ه یاریزان

 ییکردنوانیشتپ -

شیکردنەوە و  یكانەییەكارام

 .کارى بە کۆمەڵ

درککردن  ەكردن لیهاوكار -

 راوبۆچوونى یكردنڵقبووبە 

  .اوازیج بەرانبەرى

ن یندچە یرخستنەد -

 .تڵەمان حاەه ۆا بیگنەشگۆ

 ەیوەدان بیتەارمی -

حاڵەتەکە بە  شداربووانەب

 ۆبرەوشى خۆیان ببەستن 

ن و ەبك کردنكێكارل ەیوەئ

ن ەیكەك ساز دێتڵەحا یتەراسیخت دەشوپێ -1

 .نەیكەد ینیك دابەیەاوچرەسەان لی

و  اێگت و رڵەحا یتەراسید یئامانج -2

 رەه ینەمەز ەیو ماو یكانەناغۆق

 ەیماو ەنموون ۆب) ەوەنەیكەدیشان یكەیدان

ناو  ەمان خستەكەراسیر دەگەشكردن ئینما

 .(ەوەكانپەورگ

 ەداوا ل: بەپێى رێگاى بەکارهاتوو -3

بن  اینڵدو  ەوەننێخوین بەیكەد شداربووانەب

 .شتوونێگەیت ەیوەل

 ەكەتەراسید: بەپێى رێگاى بەکارهاتوو -4

 لە كانەاریرسپ یمەاڵوو  ەوەتێنرێخوەد

 .ەوەتێدرەد ەكەقەد ییتاۆك

 .نێكرەش دیكار نما یكانەنجامەئ -1



 

 

16 

 .پورەگب

 

 

 .ەوەزنۆبد ى بۆرەسەارچ

 یترس ەیوەمكردنەك -

 یكێخۆد ەیوەب یسەك

ر ەسەارچ ەییمانیرگ

 .تێكرەد

 ە ووەنگۆڕی یدانیتەارمی -

سەربۆردە و  یکردنشەهاب

 .کارامەییەکان

و  یتێاریرسپرەب -

بە ترپ ۆییخەربەس

  .دەدرێت بەشداربووان

 و و ەورگە پیورگ ناوەلن ەیكەد گۆفتوگ  -6

 پیورگناو ەر لەگەئ: ەوەنەیكەوخت دپ

ن یبەد اینڵدو  ەوەنینێخوەید كرا ەورگە

 گۆفتوگاشان پ ,شتوونێگەیموو تەه ەیوەل

 .ەوەنەیكەوخت دپن و یەكەد

 یكارێجەبێج یشینما

ئەم رێگایە لەسەر ئەوە 

رادەوەسێت کە راهێنەر 

هەموو هەنگاوەکانى 

راهێنانەکە بە زارەکى بە 

بەشداربووان دەڵێت و لە 

بەرانبەریان ئەنجام 

ان یدا داواییتاۆكەل. دەدات

 ەیكات دووبارەد ێل

 .ەوەنەبك

 

 یكانەئامانج یتكردنەزمخ -

اندا یناوەكان و لیەاالكچ

 .كانەییانژی ەییەكارام

 

 .نەیكەشان دیستنەد ەكەشیمان ئامانجى -1

دەژمێرین  یكەزاربە  یاالكچ یكانەاوگنەه -2

 .ەوەنەیكەدیش و

 ێجەبێشداربوان جەش بەپێكان لەاوگنەه -3

یان ئامێرى ڤیدیۆ یان داتاشۆ , نەیكەد

بەکار دەهێنین بۆ پێشکەشکردنى 

 .جێبەجێکردنەکە

 شداربووانەبەل کردناریرسپ یداوا -4

 .نەیكەد

ن ەیاتر بكیان زیك ێخشەبۆخ یداوا ێكرەد -1

ش ەپێكان لەاوگنەه ەیوەكردنەدووبار ۆب

 .داەورگە پیورگ

ن ەكەد ێجەبێكان جەاوگنەكان هەخشەبۆخ -6

  .ەوەنەیكەد استڕكرد  یستیوپێر ەگەو ئ

 یكانەاوگنەه دەکەین شداربووانەب ەداوا ل -7

 لەناو انی ەوەنەبك ەا دووبارینەت ەب یاالكچ

گرۆپى سێ کەسى ان ی یداسەدووك پیورگ

و  یرێاودچ کەسى سێیەم ڕؤڵى)

دەگێریت و ڕؤڵەکان  یکردننیبێت

 (.دەگۆڕنەوە

 ۆب شداربووانەب یكردنێجەبێج یرێاودچ -8

 بوو ستیوپێر ەگەن و ئەیكەد یەکەەیكارام

 ەكیەیەكارامدەکرێ . ەوەنەیكەد استڕ

 وموەه ەیوەئ یبر ەن لەیكب چەارپ چەارپ

 .نەیبدئەنجام كجار یە ەب

 گۆفتوگ
 

روو ەتێخرەك دێتەباب

و پرسیارى  گۆفتوگ

 یكانەئامانج یتكردنەخزم -

اندا یناوەكان و لیەاالكچ

 .كانەییانژی ەییەكارام

 یندنەسەشگە -

 یشكردنەشكپێ یوازێخت شەشوپێ -1

  .نەیكەد ەئاماد گۆفتوگ ۆك بێتەباب

  .نەیكەد پێشکەش ەكەتەباب -2

 گۆفتوگن و ەیكەار دیرسپ یندەزبیر ەب -3
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ت، ێرگبەڵهپەیوەست 

ت ێكرەر دەسەل گۆیفتوگ

 یكێئامانج یتەو خزم

 كاتەت دەبیتا

 

 

 

 یکردنندەوپەی یكانەییەكارام

 بۆ گوێگرتن وقاییلکردنو 

  .شداربووانەب

 ۆخساندن بەل رەه -

  .وانومەه یكردنى پێشدارەب

و  یشدارەب یدانەپێرپە -

 .یەکانیانیزاەشار یگۆڕوڵئا

 دۆزینەوەى یرەدیاری -

 ى جیاوازەكید یایگنەشگۆ

 .هەمان گرفت ەت بەبارەس

 یكەڕۆناو ینكردنەمڵەوەد -

 .گۆفتوگ ەب ەكەتەباب

 

دەکرێ  .نەیكەدلەسەر هەر یەکێکیان 

گفتوگۆیەکە لە کاتى چاالکى بێت یان 

 .لەدواى تەواوبوونى بێت

دەنووسین بۆ  درۆر بەسەكان لەكۆریب -4

لەناو  و نەیكب ىوختپ ئەوەى دواتر

  .ى لەسەر بیکەینگۆفتوگ گروپدا

  .كردنیشدارەب ۆب شداربووانەب یهاندان -1

بۆ  تێبەنان هێلزێر یكێخۆن دیبەد اینڵد -6

 .ئەو بیروبۆچوونانەى کە دەردەبڕێن

 ەن بگەنا شداربووانەبك جار ێندەه -7

گرنگە بوویان  ,داگۆفتوگ ەنجام لەئ

 حاڵەتێکى ەمەئ کە ەوەنەیكروون ب

 یشتنپێگەیر ەسەل ەڵگەیەو ب ەندروستەت

  .ەکەپورگئەندامانى ناو 

 ەوان بوبشدارەب ەك لێكیەك جار ێندەه -8

 یزۆت، هاوسێبەر دیگەكار ەكەتەباب

ندار ین بریەڵینا و نڕیبەردەمان دۆخ

 . تێبكر

 وار ید یكانەنامڕۆژ

 

و  یاریزان شداربووانەب

 ەل انیكانەستێوەڵه

و ەئ ەیوەدانمەاڵو ڕێگەی

 ەاننێاهڕان ی ەارانیرسپ

ر ەسەل ەكدەردەبڕن 

 فلیپ چارت پەڕەیال

ر ەسەو لن نووسراو

 ەواسراوەڵكاندا هەوارید

 

و  اریرسپ یكانەرۆج

 كانەوكارهاتوەب ەاننێاهڕ

 :هەمەجۆرن وەکو

، ەكراو یاریرسپ

، ەڵەو ه استڕ یاریرسپ

كان ەرست یراهێنانى

كتر، یە ەب ەنگەیەب

كان، ەرست یندەزبیر

و گەلێک  ەنێو بلكڕەبب

 .پرسیار و راهێنانى دیکە

 

 یكانەئامانج یتكردنەخزم -

  .زانیارییەکان و هەڵوێستەکان

 یترس یشتنێهەن -

 لەوانەیە ەیوەب شداربووانەب

 .بێت ەڵەان هیكانەمەاڵو

 شداربووانەب یاالككردنچ -

ان ۆیخ ینێشو ەل ەیوەئ ۆب

 .نەبك ەجوول

بۆ  یئازادپێدانى  -

هەڵبژاردنى ئەو پرسیارانەى 

. کە دەیانەوێ وەاڵمى بدەنەوە

 .رمكردنگەهاندان و  -

 

  .نەیكەد ەوار ئامادید یكانەنامڕۆژشتر پێ -1

بەکار  ەنامڕۆژ ىونجاوگ ەیەگیمارژ -2

 ى دیوارەنامڕۆژ 6 ەنموون ۆب دەهێنین

 .شداربووەب 21 ۆب

كتر یە ەدوور ل ینێشو ەكان لەنامڕۆژ -3

 .نیواسەدەڵه داەكۆڵەناو هەل

 یتیەنچۆو  ەاكێگر یئامانجبەم شێوەیە  -4

 : ەوەنەیكەدروون یوونەچوەڕێب

 ەورگە پیس پەڕەیال داەكۆڵەه ەل .أ 

ر ەسەل یاننێاهڕو  اریرسپنن یبەد

 .ەنووسراو

 مەاڵو تاك ەب نەكەان دیماشاەت .ب 

س ەك ەگەڵل ەقس ەیوەئ ێب ەوەنەدەد

 .نەبك

دەتوانن وەاڵمی پتر لەپرسیارێك  .ج 

ەها هەرو ,داڕۆژنامە مانهە بدەنەوە لە

كە  بدەندەتوانن وەاڵمی هەمان پرسیار

 بەشداربوویەكی دیكە وەاڵمی داوەتەوە

و مەرج نییە وەاڵمى هەموو 

 .پرسیارەکانى رۆژنامەیەک بدەنەوە

 .نەیكەشان دیستنەكات د -1

 ەوەنێخوولەد ەكۆڵەناو هەل شداربووانەب -6
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 .ەوەنەدەد مەاڵوو  

 ەیوەئ ۆب ەوەنیێخوولەدا دەكۆڵەه ناوەب -7

 گۆفتوگ شداربووانەب ەیوەن لیب اینڵد

ن یبدە اینڵدو ن ەناك لەسەر وەاڵمەکانیان

 مەاڵور ۆراوجۆج یاریرسپ ەیوەل

 .ەوەتەدراو

ان وموەهەداوا ل داەكەكات ییتاۆك ەل -8

 .انۆیخ یكانەنێشو ەوەنگەڕێن بەیكەد

 ەوەنەیكەدۆك كێندەزبیر ەكان بەنامڕۆژ -9

 بكات ەكەشتنیدان ئامانجەکانى ەت بەخزم

 .و لەسەر بۆردەکە هەڵیدەواسین

 و ەویەنینێخوەكان دەمەاڵوو  اریرسپ -11

 گفتوگۆ لەسەر دەکەین و و شیدەکەینەوە

 ەب ەوەنەیكەد یاستڕ پێویست بوور ەگەئ

 مەاڵو ینەخاو ێوەبمان ەیوەئ ێب

 .ەوەنیبناس

ك ەیەنامڕۆژر ەه یكانیەكەرەس ڵەخا -11

 .ەوەنەیكەوخت دپ

بەکار دەکرێ کومپیۆتەر و داتاشۆ  -12

  .بهێنین بۆ چڕکردنەوەى بیرکردنەکان

  ێکتڵەحاناو  ەخستن

 

 یخۆر دەسەل

 تێستەوەد شداربووانەب

 یێکتڵەحاکە دەخرێنە ناو 

 یستەبەم ەتدا بەبیتا

تاقیکردنەوەیان لەسەر 

رەوشێکى وەکو رەوشە 

 .راستییەکە

 

 

 

 یكانەئامانج یتكردنەخزم -

و  زانیارى و هەڵوێست

 .کانى ژیانەییەكارام

شیاندنى بەشداربووان بۆ  -

ئەوەى زانیارى و 

ییەکان و دیراسەتى کارامە

هەڵوێستەکان لە چوارچێوەى 

 .ژیانى رۆژانەدا بەکار بهێنن

 یكانەییەكارام یندنەسەرپە -

 ەیوەركردنیب ،ەوەكردنیش

 .یکردنندەوپەیو  ەییخنڕە

 یكردنیشدارەب یدانەپێرپە -

بۆ دۆزینەوەى زیاتر و  الوان

بەشداریکردنى کاراتر لە 

  .جێبەجێکردنى کارەکەدا

زانینى کارامەییەکانى  -

بەشداربووان لە بوارەکانى 

پەیوەندیکردن و کارلێککردن 

و شیکردنەوە و 

 . بیرکردنەوەى رەخنەییدا

 یاالكچ ەیكار و ماو یوازێانج و شئام -1

  .ەوەنەیكەدروون

 ەوەتەبیتا یكێتەحال ەنەیخەد شداربووانەب -2

و پێگەیاندنکارین  ەمێئ :ەنموون ۆب

 ەرمانەسەن لیندروستەتپێگەیاندنکارى 

 ۆك كێتەباب ەت بەبارەس یاریزان

ى كپێورگ ەوێئ انی، ەوەنەیبك

 ەرتانەسەل هاوتەمەنانن و پێگەیانکارى

خواردن  ەت بەبارەتان سكانهاوتەمەنە

بەرێوەبەرەکە "یان , "ەوەنەار بكیشۆه

تووڕەیە چونکە یەکێکتان پەنجەرەى 

ژوورەکەى شکاندووە و پێویستە هەر 

 ."یەکێکتان هەڵوێستى خۆى بەهانە بکات

 .یكارێجەبێج ۆن بەیدەد ستیوپێ یاریزان -3

ك ەو شداربووانەب, لە ماوەى دیاریکراودا -4

ان یر ەسەارچ ۆك كار بپێورگ

 .دەکەن ستیوپێ یاریزان ەیوەكردنۆك

 زانیارى یان انیر ەسەارچ شداربووانەب -1

 .نەكەش دیان نمایكانى بابەتەنجامەئ

 ەكەشتنیدان یەکانكان ئامانجەشینما -6
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 یەیكارام یدانەپێرپە -

لەالى بەشداربووان اردان ڕیب

لە رەوشى هاوشێوەدا بەبىض 

ئەوەى لە ئەنجامەکانى 

  .بترسن

 

 .دەبەستینەوە

 بوون اتریز ژمارەى بەشداربووانر ەگەئ -7

دابەش بۆ گروپى بچووکتر , سەك 8 ەل

و دەخرێنە ناو حاڵەتێکى هاوشێوە  دەکەین

 .یان جیاوازدا

دا دیار شداربووانەب ناوەران لێاودچ -8

ئاگادارى دینامیکى  ئەوەى ۆب دەکەین

کارکردن و کارامەیى پەیوەندیکردن بن 

 .لەناو گروپەکەدا

 .کاتى پێویست بۆ تەرخاندەکەین -9

ردنى كێجەبێج ۆب ستیوپێ ەیستەرەك -11

 .نەیكەن دیداب کارەکە

 (هەنگ) نێوگونهش ێم

 

 شداربووانەب

 پێشکەشان یكانەوونۆچب

ر ەه ەیوەاش ئپن ەكەد

شت ینەت ەان لیوانود

ون ەكەك دێر ەوەكیە

ان یك ێمەاڵور ەسەل

 کە دواتر بۆك ەیەكۆریب

پێشکەشى كردن گۆفتوگ

 دەکەن؟

 

 

 یكانەئامانج یتكردنەخزم -

 .هەڵوێستەکانكان و یەاالكچ

 یكانەییەكارام یدانەپێرپە -

كردن یندەوپەی، مفاوەزەکردن

 .رەرامبەب یراەل رتنگزڕێو 

بۆ  شداربووانەب یهاندان -

ئەوەى بیرکردنەوەکانیان 

 .لەگەڵ یەکتر هاوبەش بکەن

 .ەلەموداخ یكات یكخستنێر -

نەهێشتنى ئاژاوە و  -

تەشویش کردن لە الیەن 

 .بەشداربووانەوە

 .انوموەه یكردنیشدارەب -

 : ەوەنەیكەدروون ەیەوێم شەب ەكەكیكنەت -1

 .نەیكەكراو دیارید یكێاریرسپ .أ 

شت ینەت ەل ىشداربووەر دوو بەه .ب 

مان مەاڵوك یەن و ەكەد گۆفتوگكتر یە

 .ێنەددەد

 (كەخول 1) .نەیكەشان دیستنەكات د -2

 .نەیكەد ەكەاریرسپ -3

 .نەكەد یکردنندەوپەی شداربووانەب -4

 .نەیكەكان دەمەاڵو یداوا یندەزبیرەب -1

  .نیرد بنووسۆر بەسەكان لەمەاڵو ێكرەد -6

 .ەوەنەیكەد یاستڕ و نەیكەد گۆفتوگ  -7

 كانەاننێاهڕ

 

: پۆلێنى هەمەجۆرى هەیە

ان ی ڵەییجو ێكرەد

 یتاك ێكرەد ,تێب یرهز

 پیروگان ی یانوان دوی

 یكراویارید یكات ،تێب

اشان پ هەیە و

کردن و گۆفتوگ

پوختەکردنى بەدوادا 

 . دێت

 

 یكانەئامانج یتكردنەخزم -

 هەڵوێستەکان وكان و یەاالكچ

 .كانەییەكارام

 یندنەسەشگە -

و  ەوەكردنیش یكانەییەكارام

 یکردنندەوپەیو  ەوەركردنیب

  .شتنێگەیت ارێو خ

 یكانیەندەوپەی یدانەپێرپە -

  .پورگك یەناو 

و  یاریزان ەیوەنیزۆد -

 یسەك ەییكارامخ و ۆبارود

 .(كانیەسەك ەاننێاهڕ)

 

و  راهێنانەکەى ئامانجبە ئاشکرایى  -1

و رێنماییەکانى ن كاەاوگنەه یندەزبیر

  .ەوەنەیكەدروون

 ێجەبێج شداربووانەب ەگەڵل ەكەاننێاهڕ -2

 یكردنیشدارەب ەن لیبەد اینڵدن و ەیكەد

  انوموەه

یان کە گەیشتینە  دیاریکراودالەكاتی  -3

  .نیرەگراد ەكەنانێراه, ئامانجەکانمان

 .نەیكەد شداربووانەب یاسپسو -4

  .نینێهەر دەبەو ەكەاننێاهڕ یكەڕۆناو -1

ناوەرۆکى و  اننێاهڕوان ێن ەل یندەوپەی -6

ئەگەر ئەم , ەوەنەیكەدروون بابەتەکە

  .پەیوەندیە روونکراو نەبوو بێت
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لم و یف یشكردنینما

  كانەماركراوۆت

 ەشت بپ ەێکكیكنەت

 یكێازڕئام یكاربردنەب

 كاتەنراو دیب -ستراویب

, DVDکاسێتى , لمیف)

, زنجیرەیەکى تەلەڤزیۆنى

, CD, کاسێتێکى دەنگ

بۆ لێکۆلینەوەى ( هتد... 

بابەتى دانیشتنەکە و 

ر ەسەل گۆیقتوگاشان پ

  .تێكرەد

 یكانەئامانج یتكردنەخزم -

 .هەڵوێستەکانكان و یەاالكچ

 ەیوەنگۆڕی یئاسانكار -

 وانێنەل وبۆچوونریب

 .داشداربووانەب

 یروونەد یریگەكار -

 .تێبەدا دشداربووانەبر ەسەل

 ەتر لپ شداربووانەب -

 یكاتەن لەبەكاردەك بێستەه

 .اربووندێف

 ینكاەییەكارام یدانەپێرپە -

 .کردنزیركەرتن و تێگوگ

 

 ەوەنیزۆدەونجاو دگ یكێمارۆان تیك ێفلم -1

 .تێك بەخول 11-7 ىەكەماوکە 

 ۆت بێباش ب یتڵیكوا ەیوەن لیبەا دیور -2

کارێکى خراپ نەکاتە سەر  ەیوەئ

  .پرۆسەى فێربوون

 ەكەفلم یرێاودچ شداربووانەب ەداوا ل -3

و تێبینییەکانى خۆیان لەسەر ن ەبك

 .بابەتەکە بنووسن

 ەكەماركراوۆان تین ەیكەش دینما ەكەلمیف -4

  .نیستیبەد

كان کراوەەئاماد ەاریرسپر ەسەل گۆفتوگ  -1

 .نوێیەکان دەکەینو 

بابەتەکە  ەكەشتنیدان یكانەئامانج ەپێیب -6

 . پوخت دەکەینەوە

 

  داكانەییانژی ەییەكارام یركارێف ەنراو لێكارهەب یازڕئام .2

 داكانەییانژی ەییەكارام یاننێاهڕركردن و ێف ەیسۆرپ ەل ەكات كەوخت دپاز ڕك ئامێندەه ەیەم خشتەئ

كات ەشدار دەستمان بەن هیندچە ەیوەر ئەبەنن لیبەهاوكار د ۆڵیر ەازانڕم ئامەئ. تێبردرەكار دەب

 .داتەد ەوەوونكردنڕو  شتنێگەیت یهاوكارلە کاتى راهێنانەکەدا ان ینانێكارهەها بەروەه. داەكەسۆرەپل

 :هەندێک لە ئامرازەکانى راهێنان و رێگاکانى بەکارهێنانیان پێناسە دەکات(: ١٣)خشتەى ژمارە 

 ەكەازڕئام یشانیناون

 

 نانێكارهەب یوازێش

 ماركراوۆت گینەلم و دیف

 تەنیا ان ی ەستنین و بینیب یكێئامراز

ت ێر دۆراوجۆج یوازێشەب. ستنیب

ان ی، DVD، یۆدڤی یلمیف كوەو

ان یت ێر كاسەسەل گنەد یمارۆت

CD. 

 ت ێوەكەستمان دەدكان ەتەزارەوەل

ان یداریندەوپەی یكخراوەڕێان لی

 ینەدەم ەڵگەیمۆك یكانەكخراوڕێ

 لە انی نەتەوەیەکگرتووەکانان ی

 .تێرنەنتیئ

 ەمارۆت یستیبێوگان ین ینیبەد ەكەلمیخت فەوشپێ -1

 :ەیوەئ ۆب نیبدە ەكگیەنەد

 .گنەو ر گنەكو دەن ویب اینڵد ەیكەرۆج ەل .أ 

 ەیكەتەباب یونجاوگ ەین و رادینیبەد ەیكەكەڕۆناو .ب 

 .ندەزانی شداربووانەب ۆب

ن ەیر بكەسەان لیختەج ێوەانمەد ەیناڵو خاەئ .ج 

 .نەیكەان دیشانیستنەد

 .ەوەنەیكەدیتاقخت ەشوپێ ەكەرێئام -2

 .نەیكەد ەكەرێو ئام ەكەلمیف ینانێكاهەر بەسەل اننێاهڕ -3

ئامێرەکە لە شوێنێک دادەنێین کە هەموو بەشدابووان  -4

  .بیبینن

 ردۆب

 ەنینیب یكێئامراز.  

 ر ەسەل ەوچەقا ێسەب ەكێردۆب

 پیس پەڕەیت و الێنرەداد یوەز

 ەوەدوور ەل کە نینووسەروون د ەیورگە یكێنتۆف ەب -1

 .ەوەتێنرێبخو

( شین یان ڕەش)ر ێت گینەن رینووسەاواز دیج گینەڕەب -2

 ۆب( پرتەقالى, سور, سەوز)تر ڵكا گینەن و رینووس ۆب
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و  تێواسرەدەڵه یرەسەل ەورگە

قەلەمى تایبەتى بە نووسین لەسەر 

 .بۆرد بەکار دەهێنرێن

 ەك كێان كاتی هزرباراندن یكاتەل 

یان  ەوەنەیكەدروونك ەیەناسپێ

هەنگاوەکانى کارامەییەک 

 .لەسەرى دەنووسین, شیدەکەین

 

 .و ریزبەندەکان كانەمارژ

  .نێنەداد ۆان بەیمارژن یاننوسەید ەیو رستانەئ -3

 ترەورگە ەیبارەق ەب یان ەكید یكگێنەرەشان بیناون -4

  .یان هێلێک بە ژێریدا دەکێشین نینووسەد

 .نێینەداد پەڕەال یەک رەسەل ەكۆریك بیە -1

بۆ ئەوەى  نیواسەڵیوار هیر دەسەن لیتوانەن دیاش نووسپ -6

 . دواتر بێینەوە سەرى

 ۆب ەین و قسیستەوەد ەكەردۆشت بینەندا تینووس یكاتەل -7

 .نەیناك

 

 

 رەوتپیمۆو ك ۆشداتا

 

 ێكرەو د ەنراویب یكێازڕئام 

 ئەگەر بۆت ێش بیستراویب

 یمارۆان تیك ێلمیف یشكردنینما

 .بەکار بێت گنەد

 یدیو سال رەوتپیمۆك ەل یەتیبر 

 ەشتر ئامادپێ ەك نتپۆیرەاوپ

 ەگەڵدواتر لو ت ێكرەد

ەوە تێسترەبەد ەكەرەپەوتیمۆك

وناوەرۆکەکە لەسەر شاشەیەکى 

 .تێكرەش دینما سپى یان دیوار

 ر ۆز یكێئامراز, لەم سەردەمەدا

و لە هەموو بوارەکاندا  ەرفراوانەب

 .بەکار دەهێنرێت

 

 : ختەوشپێ .1

 .نەكەكار د ەکەرێردوو ئامەه ەیوەن لیبەد اینڵد .أ 

 .نەیكەان دینانێكارهەر بەسەل اننێاهڕ .ب 

 ەنموون ۆب)و بینین  ەنێو ییروون ەن لیبەد اینڵد .ج 

  یبارەق ەیوەها لەروەه( نەیكەكز د یرووناك

  .لەگەڵ دەگونجێت ەكەشاش

 نەیكەد ەكان ئامادەدیسال .2

ار بن ید ێوەمانەد ەیو وشانەشان و ئیناون ەل .أ 

 .نەیبەكار دەب( Bold)دۆڵب

 .نەیكار نابەر بێت یراوندگر باەسەر لێت گینەر .ب 

كار ەكان بەمارژشان و یناون ۆر بۆراوجۆج گینەر .ج 

 .نەیبەد

 .نێینەداد ەكۆریك بیەك ێداڵیر سەر هەسەل .د 

 و قەبارەى ەمارژ ەن لەیكەكان ئاسان دەداڵیس .ه 

 .و ژمارەى رستەکانیش( ١٢فونتى )کان ەوش

 .بەجێدێڵینبوشایى لەنێوان برگەکاندا  .و 

 .نێڵیدێجەز بێراوپە ینێشو .ز 

 .نێینەداد یكارێڵو ه ەنێو .ح 

 

 :نینێهەكار دەد باڵیس ەك كێكات .3

 ەیوەئ ۆن بیستەوەراد ەكەرێشت ئامینەت ەل .أ 

 .نیرەگاوان نچرەب

شت پو  ەوەنینێخوەد ەر شاشەسەل ۆخەاستڕ .ب 

 .نەیناك شداربووانەبەل

نیشاندەرى لەیزەر بەکار دەهێنین بۆ ئاماژەدان بە  .ج 

خاڵێکى دیاریکراو یان گواستنەوە لە خاڵێک بۆ 

 .یەکێکى دیکە

 .نەیدەشان دیكتردا نیە یدوا ەب ەكەداڵیس یكانێڕەد .د 

 ەیوەئ ۆن بێنەونجاو دادگ یكەیەماوبۆ  ەكەداڵیس .ه 
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 .ەوەننێخویبتوانن ببەشداربووان 

  ەوكراواڵو ب ەنێو و رەستپۆ

 ینێوش ەل ێكرەد ەنینیب یكێازڕئام 

ان ی كانەتەزارەوە دار لیندەوپەی

, ینەدەم ەڵگەیمۆك یكانەكخراوڕێ

یان رێکخراوەکانى کۆمەڵگەى 

ار /یان کۆ, مەدەنى یان ئەنتەرنێت

 .تێوەستمان بكەد و کتێبى زانستى

 

 : نیرژێبەدەڵه کانەوكراواڵو ب ەنێو و رەستپۆ -1

 .ەكپەورگ یتەباب ۆت بێنجاو بگۆ .أ 

 .تێروون ب .ب 

 .تێونجاو بگ ەوەبارەق یرووەل .ج 

 .تێكراو بەڕپێباو ەیكەاوچرەس .د 

  .نەیكەد ۆپیك شداربووانەب ەیمارژ ەپێیب -2

 

 ڕوشنبیر و/یوزارگتەخزم یشكارانەشكپێ/ راهێنەران/ ماموستا یكانۆڵەو ر یندەتمەبیتا

 نەكەالوان كار د ەگەڵل ەیوانەئ/ پێگەیەنەران

ان ی ەقوتابخان ەن لكانەییانژی ەییەكارام یرامۆگرپ ن لە بنەماکانىگنرگ یكیەماەبن ئەمانەى سەرەوە

دەردەکەوێت کە پێویستە ئەمانە  ەوەئ گینرگ ەوەرێل .هتد..كانەكخراویر ەان لی، ىەیشپی ینانێراه گەیمانپەی

کە لە کاتى راهێنان و مومارەسەکردنى  هەندێک تایبەتمەندى و خەسلەتى دیاریکراویان هەبێت

و بەکاریان دەهێنن بۆ ئەوەى گەیشتن بە ئامانج و جۆرێتى بەرنامەکانى  مەییەکان وەریانگرتووەاکار

 .کارامەییە ژیانییەکان مسۆگەر بکەن

 ن؟چیكانمان ەییەكارامو  یندەتمەبیتا

 :ەیەه ەوەكانەییانژی ەییەكارام یكانەرامۆگرەپب ییندەوپەی ەیوەئ. ٢

o الواندا  یانژی یدانەپێرپەن وندەسەشگە ەل كانیەیانژی ەییەكارام ۆڵیو ر گینرگ ەمان بەڕباو

 .ەیەه

o  لە شوێنى کار و لەناو کۆمەڵگەدا تواناى ئەوەمان هەیە کە الوان سەبارەت بە گرنگیى

 . بەرنامەکانى کارامەییە ژیانییەکان قاییل بکەین

o ر ەسەل ەكییەن قورسایك وابزانەن كانیەیانژی ەییەامكار یرامۆگرپ ۆن بیبەد ڕوگرموگە

 .كانمانەركەئ

o ەن بیبب ەیوەئ ۆن بینێهدەان یكارەماندا بەانڕۆژ یانژی ەن و لەیكەمان ساز دكانەییانژی ەییەكارام 

 .ەكید یسانەك ۆب ەنموون

o نەیكەان دێیجەبێن و جیبەاالك دچ یركردنێف یاكانێگر یرێف . 
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o و وەاڵمى  تێونجگالوانماندا ب یانژی ەگەڵل ەیوەن بەیش بخپێ ەكەرامۆگرپ ەیەمان هەییكارام

کارامەییەکانى گونجاو و پێشخستنیان و دانانى  یشانكردنیسنەد پێداویستیەکانیان بدات بە رێگاى

  . پالنى دانیشتنەکان و چاالکى گونجاو بۆیان

o ئامرازەکانى بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنمان هەیە تواناى گەشەسەندن و بەکارهێنانى. 

 :ەوە هەیەالوان ەب ئەوەى پەیوەندى. ١

o ەیوەك ئەك وەن ،نێشبخرپێ ێبەد ،ەیەان هینێرەئ ەییكارام و ەوز ەیوەك ئەن ویوانەڕالوان د ەل 

 .نەیان بكەڵەیمام ێبەد کەرفت بن گك ێەڵمۆك

o نەگەیدێالوان ت یستیداوپێ. 

o و بە خوباییبوون مامەڵەیان لەگەڵ ناکەین نیرەگدو پاشینەیان و کارامەییەکانیان الوان  ەز لێر. 

o نڕربەان دۆیالوان بتوانن خ ەن كەیكەدروست د ەمتمان یكێخۆبارود. 

o نەیكەالوان د ەگەڵل یندەوپەی ەانینێرەئ. 

 انیرەسەحوكمدان ل ێب ەب نێلیناان ین ێلەیالوان د ەیوەئ ۆن بیرەگدێوگ. 

  وامەردەب"،ەنموون ۆن، بەكەكان دیەنێرەئ ەتەر بابەسەخت لەج انە بەکار دەهێنین کەامپەیئەو 

 یفتارڕە ەشت بپ ێبەد" یبر ەل" تێر بەكالكیەمان فتارڕەن ەیدەدڵوەخ هۆبارود پێی بە و

ر ەسەخت لەترساندن و جشێوازى  ەل ەوەنیوەكەدوور د ."نیستەبەن بەررشێو ه ینێرەن

 ن؟ەیكەكان دیەنێرەئ ەفتارڕە

 ەنونمو ۆن بینێكار دەب یندەزبیر ەب ینێرەئدەربرینى ن، ەیدەد ەاوگەڕ یریگەكار ەانینێرەئ: 

 ەباش یكەیەكۆریب :ئەرێنى"ەنموون ۆب "یەکردن هەاكچبیرکردنەوە و  ەب یستیوپێ :ىنێرەئ"

ئێوە گەشە بە بیرۆکەکەتان کرد تاکو , ەباش  -"ن؟ەیكەرنەسەل یكارلەناو گروپدا  ۆچیب

  ".بووەتە پرۆژەیەک دەتوانرىض جێبەجێ بکرێت

o بە بێ بریندارکردن . ننێنوەد هێرشبەر یفتارڕە ەیو الوانەئ ەگەڵن لەیكەد ەڵەمام ینێرەئ

 ۆت" لە جیاتى" یەجوان ن یكێهاواركردن كار": ەنموون ۆب, کاردانەوەى رەفتارێک دەکەین

 ."پیخرا یكێسەك

o و لە دواى تەواوبوونى دانیشتنەکەشدا شتنیدان یكاتەرن لگب یركتیە ەز لێن رەیدەالوان هاند, 

دەبێت کە  ەوەش بیمەئ ەوەنڵێان بجوویكانەڵەهاو ەگەڵل هەروەها پێویستە بە شێوەیەکى ئەرێنى

, ئاراستە بکەین مانۆخ یسەك یكیەكو راەو ەكیەنیبێتاشان پن و ڵێیب ەكیەنێرەئ ەم جار شتەكیە
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، هەموو ئەگەرەکان بۆ دۆزینەوەى چارەسەرێک یدانان سەبارەت بەتم ال جوان بوو ەكەكۆریب"

ر ەه ینێرەو ن ینێرەن ئیبتوان ەیوەئ ۆب ەباشترن ەیشان بكیسنەر دەسەارچ 3من  یراەم بەاڵب

 ."ئەمە راى کەسوکیى منە, نەیشان بكیتنسەك دەیەكۆریب

o ان یاداشتپ ەوگۆییەاستەڕن و بەیكەان دیندەسەرپە ەل یشۆستخەد و نەیدەالوان هاند وامەردەب

 .نەیكدە

o ن ەیكەان دیالوان باس ەگەڵل لەکاتى دانیشتنەکانى کارامەییە ژیانییەکان ەیو شتانەئ ینێنه

ر ەگەك جار و ئێندەم هەاڵب .و هەموو نهێنیەکان لە چوارچێوەى گروپەکەدا دەمێننەوە نیزێارەپد

دا ەتڵەم حاەل ,دار بوویندەوپەی یتەاڵسەد ەیوەاداركردنگئا ەب یستیوپێبوو ەه یكێرفتگان یكێسەك

الوەکە الیەنە پەیوەندیدارەکە بۆ پاراستنى بەرژەوەندى الوەکە و دواى وەرگرتنى رەزامەندى 

 .چونکە لەوانەیە ئەو الیەنە چارەسەرێک بۆ گرفتەکەى بدۆزیتەوە, ئاگادار دەکەینەوە

 :دا هەیەەكەرامۆگرپ ەهاوكارانمان لەب ئەوەى پەیوەندى. ٣

o بۆ تیمەکە پێشکەش  ستیوپێ یوانیشتپشمان ۆخ ۆو ب نەیكەد یكاریهار یدا داواستیوپێ یكاتەل

 .بووەناو الواندا ه ەل قورس یتەحالر ەگەئ یتەبیتا ەب ,دەکەین

o نیرەگدن  ەكەد ەگەڵكارمان ل ەیوانەئ یزێر: 

 یكەنازار ەب ەن یكەزارەب ەالوان ن یمەردەبەل ەوەنەیاكناستڕان ۆیب ن وڕیناب پێان ەیقس.  

 ەمەئ ەونكچ نیشینەك دادیەال ەن و لیستەان راناویكیت نزێان دیاننێاهڕ ەیرۆن ەك كێكات 

 .نەیخول بكەدەن و تیرەگمان نۆخ ەیەوانەو ل ەیەالوان ه یزیركەر تەسەل یریگەكار

 ؟چیە ەمێئ ۆڵیر

 :ەكەشتنیش دانپێ. ١

 ەوهاتو ەوەخوارەل ەیەیو نموونەئ ینانێكارهەب ەن بەیكەد ەلگەاڵ یورد ەب ەكەشتنیدان یالنپ. 

 بۆ جێبەجێکردنى  ستیوپێ ەیستەرەك و ەیكەكەڕۆو ناو ەكەالنپ ۆب ستیوپێ ییكارەئاماد

 .كاتەو كار د ەیەئاماد ەیوەن لیبەا دیو دڵن نەیكەددانیشتنەکە 

 كان الەستەربەكان و بیەاالكچو  ەكەشتیدان ۆت بێو باش ب ونجاوگ ەیوەن بەیكەد ەئاماد ەكەنێشو 

 .بوونەر هەگەن ئەیبەد
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 یبوار دادەنێین کە یسمەنار یكێوازێر شەان هی ەییبازن ەویان نی ەییزناكان بیەكورس 

 .لەناو بازنەکەدا بجولێنەوە و چاالکیەکە ئەنجام بدەنبە بینینى یەکتر بدات و بتوانن  یکردنندەوپەی

 ەوەنینێد شداربووانەبر یبەب ەكەشتنیدان ینێكات و شو. 

 و گرتن زێر ش ویئاساکە ن یشیدان داشۆخ یكێشتنیدان ەل ەیوەئ ۆن بەیكەد ەمان ئامادۆخ

 .یەداێت ییکردنشدارەب یزووەئار

 اش پتوانن ەن دەڵێیالوان د ەب و ەوەنەیكەد ۆك ەكەشتنیدان یتەباب ەت بەبارەكان سەنووسراو

 .ەوەنگەڕێان بۆیب ەكەشتنیدان

 خوارەوە ەیایانڕێگم ەب ەوەنەیكەد مەك ژیرگ : 

o ختەشوپێ یباشەئاماد. 

o ڵقوو یدانەناسەه یاننێاهڕ. 

o (كیەنزا) كیەدوعا ەیوەندنێخو.  

o بوو ەزوو ئاماد ینواوبراشدەب یدواندن. 

o  نێیدوەمان دۆخ ۆب ینێرەئبە. 

o نەیبك پێست ەد ەوەمتمانەو ب ەكەشتنیدان یمەكیە یشەر بەسەل کردنزیركەت 

 

 ٢/٥چوارچێوەى ژمارە 

 

نموونەى پالنى دانیشتنێک سەبارەت بە کارامەییە 

 :ژیانییەکان

ناونیشانى دانیشتنى کارامەیی : ناونیشان. ٢

مامەڵە کردن لەگەڵ هەستە : "بۆ نموونە, ژیانییەکان

 "نەرێنیەکان

 دانیشتنەکە چەند دەخایەنێت؟ : ماوەى دانیشتنەکە. ١

ەم دانیشتنەدا ە کۆتایى ئل: ئامانجى دانیشتنەکە. ٣

زانیارى و هەڵوێست و دەمانەوێ الوان فێرى چ 

 .کارامەیى ببن

تن ئەو کەرەستانەى کە پێویس: کەرەستەى پێویست. ٤

 . بۆ ئەنجامدانى چاالکیە هەمەجۆرەکان
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 : هەنگاوەکانى دانیشتنەکە. ٥

ئەنجامدانى )کردنەوەى دانیشتنەکە: پێشەکى -

ژمارتنى ئامانجەکانى , چاالکیەکى دیاریکراو

 ( .دانیشتنەکە و گرێدانى بە دانیشتنێکى دیکە

 .هەڵسەنگاندنى پێشوەخت -

کان و ماوە و چاالکیە: هەنگاوەکانى دانیشتنەکە -

 .قۆناغەکانى

پوختەکردن و : کۆتایى پێهێنانى دانیشتنەکە -

 . هەڵسەنگاندنى پاشوەخت دەگرێتە خۆى

نوسینى تێبینى و ئاراستەى دیکە کە پێویستە . ٦

  .ئاگادارى بین

 

 :شتنیدان یكاتەل. ٢

 نەیكەان دیرهاتنێخەب ەكەیەكیەن و ەیكەالوان دەل یشوازپی . 

 شتوونیدان ەوەوانەح ەموو بەه ەیوەن لیبەد اینڵد. 

 نەیكەدپێستەشتن دیدان. 

  نەیكەش دروست دۆخ یكێشەكلەناو هۆڵدا. 

o  نەیكەدو شەرمشکێنى ناساندن ۆخچاالکیەکانى. 

o  ناو ەو ل مانگەڵ ەرام كاركردن لۆگرپ ەل و ەكەشتنیدان ەل شداربووانەب یەکانىنیشبپێترس و

 .دەستنیشان دەكەین داپروگ

o ى کەسى رتنگزڕێكردن و یشدارەب ینتەرگە ۆب نیێنەكار داد یساكانێر ەك لێستیالوان ل ەگەڵل

 ەل رتنگزڕێو  یەکاننێنهسەر پاراستنى ەل جەخت کردنەوەو  یكانەوباوەڕریو ب بەرانبەر

 و هەندێک بابەتى تر کە یكەالو ەیكان، قسیەنێرەن یەنیبێت ەگەڵل ینێرەئ ەڵەیمامكات و 

 .ۆیخ ەكات نەد یتەحڕەس ناەك ەن ,تێزێارەپك دیەشداربووەموو بەه یماف

 دا هاتبووەكەالنپ ەك لەو نەیكەدوەخت شپێ یاندگنەسەڵه. 

 ەکەالنپ پیادەکردنى رەسەن لیبەوام دەردەب. 
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 ەڵەمام ینێرەئ و بە نیرەگش دیكانیەموو راەه ەز لێن و رەیدەد شداربووانەبموو ەهەب گینرگ 

 .ەکەپورگناو  یكانەرۆراوجۆج ەسروشت ەگەڵن لەیكەد

 خاندانى بەشداریکردن دەکەینن، ەیبەكار دەب کارا یكەو نازار یكەزار یندەوپەی یكانەییەكارام ،

 .نەیكەكان دیەاالكچ یستكارەكرد د یستیوپێر ەگەئ و نەیكەكان دپەورگ یکردنكێكارلچاودێری 

 ن ەیكەد ەكەسۆرپ ەل نگۆڕیو  یكەنازار یندەوپەی ڕێگەی ەن لیبەد پورگ یكانەستەه ئاگادارى

 .كرد یستیوپێر ەگەئ

 ەوەنیبەك دینزلە بەشداربووان  ییئاسا یتەاڵیەمۆك یوداەم ەپێیو ب ەوەنڵێجووەدا دۆڵناوهەل. 

 ەست بەه پورگ ەیوەئ ۆن بیواسەدەڵدا هەكۆڵەهەرابوردوو ل یشتنیدان یردۆب یكانپەڕەال 

  .ەوەنەگەڕێدبۆیان ش یستیوپێ یكاتەبكات و ل یوتەستكەد ەیئاسوود

 نینووسەید ەكەردۆر بەسەن و لیەكەوخت دپكان یەكەرەس ەكۆریب. 

 هەبێت انیێکاریرسپ یان ینیبێت دەکەین ئەگەرالوان پرسیارى داەكەشتنیدان ییتاۆكەل. 

 نەیكەان دیهاوكار ین و داواەیكەوخت دپ ەكەشتنیدان. 

 یکردنشدارەب ۆن بەیكەالوان د یاسپسو. 

 نەیكەد وەختاشپ یاندنگنەسەڵه. 

 لە الیەنى ناوەرۆک و رێگاکانى راهێنان و بابەتى لوجیستیەوە ەكەشتنینن داەیكەالوان د ەداوا ل 

 .ننگێنەسەڵه

 نینووسەد لەسەر دانیشتنەکە و ئەو شتانەى کە پێویستە لەبەرچاو بگیرێن كانمانیەنیبێت. 

 

 : ەكەشتنیاش دانپ. ٣

 و ئامادەى دەکەین  بۆ چۆنێتى  ەوەنەیكەاك دچ ەخت و پاشوەختشوپێ یاندنگنەسەڵه

  .پێشکەشکردنى ئەنجامەکان بۆ بەشداربووان

 بۆ چۆنێتى ن ەیكەد ەیو ئاماد لە یەکتر جیادەکەین ەكەشتنیدان ىاندنگنەسەڵه یەکانرمۆف

 داداهاتوو یشتنیدان پێشکەشکردنیان لە

 داهاتووباشترکردنى دانیشتنەکانى  ۆن بەیكەشان دیستنەدو ئەرکەکان ن رییەکاانكاڕگۆ. 

  كان و ەڵەهاو, خودى خۆیان ەگەڵل كانەییانژی ەییەكارام ەیسەمومار ۆبدەکەین الوان هاندانى

 پێیان دەڵێین کە دەتوانن بێنەوە المان. داەڵگەمۆكقوتابخانە و زان و ێخ ەیوچێوارچ ەسوكار و لەك
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ئەنجامدانى خۆیان و ویستیان ئەنجامى هەڵسەنگاندنى  رەگەئ یانیشبوو ەه ێکیاناریرسپر ەگەئ

 .کارلێککردنى کەسانى دیکە لە گەڵیان بۆمان باس بکەن و هاوبەشمان بکەن لە ئەنجامەکانیان

 !ەكید ەیكۆریك بێندەه. ٤

 ببێتە  ەیوەئ ۆز بن بەگەردوو رەهەكان لەوزارگتەخزمپێشکەشکارانى ان یكان ەرەنێاهڕن ەیدەدڵوەه

لە اواز یج یوونۆچن بیندچە و تیشک دەخرێتە سەر دیکە یزەگەر ەگەڵكردن لەڵەمامرەسەل ەنموون

ئاسانتر  چو ك ڕكو یوان الوانێن ەل یکردنندەوپەی ەیسۆرپش ەمەب. چەندین هەڵوێستى جیاوازدا

دەتوانن بە ئاسانى بگەنە الى راهێنەرانیان یان پێشکەشکارانى خزمەتگوزارى بۆ و  تێبەد

 .پێویستى بە چارەسەر هەبێتپرسیارکردن یان هەر بابەتێکى دیکە تایبەت کە 

 ەپێیكان بپەورگ گەنرگ دارستەه یتەبابهەندێک ر ەسەل كانەییانژی ەییەكارام یكردنێجەبێج یكاتەل 

بتوانێت بە راشکاوى دەربڕین لە ك ێزەگەر رەه ەیوەئ ۆب نێكرەو نەاڵكێن و تێش بكرەبز داەگەر

ئالوگۆڕى  دەتوانن, گرۆپە جیاوازەکاندابەاڵم دواى تەواوبوونى کارەکەیان لەناو . بیرۆکەکانى بکات

 .بیرۆکەکانیان بکەن کە دەبێتە مایەى پێکەوە کارکردن بە بێ بیرۆکەى پێشوەخت و ئیحراجبوون

 ن ەیكەاردان دڕیب ەییكارامر ەسەك كار لێكات ەنموون ۆكان بەشتنیدان یندەزبیر رەسەن لیبەا دیور

 .تێب مان كردەییخنڕەبیرکردنەوەى و  ەانەرنێداه ەیوەركردنیب یكانەاننێاهڕشوتر پێ ێبەد

 راهێنانەکانى جوڵەکردن و  ەلبێت پڕن ەیكەد ێل وا ژروکۆتایى  ەیوەردن و ئۆاش نانخپ یكانەشتنیدان

 .کردناالكچ

 ەب بە, كرد یستیوپێر ەگەئ دا دەکەینكانەشتنیوان دانێن ەان لین ەیكەد ەوەاالككردنچ یكێاننێاهڕتا ەرەس 

 . داەڕۆویاش نپ یشتنیدان دەستپێکردنى شپێلە کاتى  یشتەبیتا

 دەکەین كانەاننێاهڕ ییكارێجەبێج ینیەر الەسەخت لەج. 

 و لە  ەوەنینێازڕك بیەن قوتوویتوانەد, بۆ پاراستنى نهێنیەکان و سووککردنەوەى ئیحراجبوون

بە بێ  کە دەتوانن پرسیار و پێشنیازەکانیانن ێیالوان بل ەب شوێنێکى دیاریکراوى هۆڵەکەدا دانێین

 .نووسینى ناوەکانیان لەناو ئەم قوتوویە دابنێن و ئێمە دواتر کارى لەسەر دەکەین

 

 چۆن مامەڵە لەگەڵ سروشتە جیاوازەکانى الوان دەکەین لەناو دانیشتنەکاندا
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هەندێک ئاموژکارى دەربارەى چۆنێتى مامەڵەکردن لەگەڵ هەندێ تەبیعەت پیشان (: ١٤)خشتەى ژمارە 

 :دەدات

 ەند ئامۆژگاریەک بۆ مامەڵەکردن لەگەڵىچ  (تەبیعەت) سروشت

 ركابةر
 هةردةم دذايةتى و بةرهةلَستى دةكات. 

  هةردةم هيواى ئةوةى هةية قسة بربِيَت و
 .طفتوطؤ لةسةر هةموو وشةيةك بكات

 نى كةسى خؤى زوو بةهؤى طرنطى ثيَدانةكا
 .بةزوو لة خؤى دةردةضيَت

 زوو توورِة دةبيَت. 

  باوةرِةداية كة رايةكانى راست و هةردةم لةو
 .دروسنت

 هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَة كردن لةطةلَى
  هةولَبدة اليةنى باش لة كؤميَنتةكانى يا

 .قسةكانى بدؤزيتةوة

 راى ئةوانى ديكة و دذةكانى بؤ روونكةوة. 

 بة بةلَطةى راستةقينة قاييلى بكة. 

  هةولَبدة رووبةرووى رةتكراةكانى بة ئةريَنى و
ةرمى ببينى، بؤ منوونة ثيَى بلَىَ تؤ لةسةر ن

هةقى، بةالَم ثيَويستة لةسةرمان كة موكرِ بني 
لةسةر ئةوةى كة رةوشى طوجناوى بؤ دابني 

 .بكةين و هةولَبدةين كة بطؤرِيَت
 بيَدةنط

  هيض نيشانةيةكى بة رةزامةندى و نا رازيبوونى
 .تيَدا دةرناكةويَت بةرامبةر ئةوةى ثيَيدةلَيَيت

  كةسيَكة حةز بة تةنيايى دةكات و زؤر قورسة
 .طوزارة لة رايةكانى بكات

  زؤر زةمحةتة بتوانى ئةوة خبويَنيةوة كة لة
ئةو كةسيَكة هةستةكانى لة ناخى , ميَشكيداية

 .خؤيدا دةشاريَتةوة

  لةوانةية بيَدةنطيةكةى لةبةر ئةوة بيَت كة
قسةيةك بكات و كاريطةرى لةسةر 

 .لَ خةلكى ديكة بكاتثةيوةنديةكانى لةطة

  لةوانةية بيَدةنطيةكةى لة ئةجنامى بىَ هيواى و
 .طويَنةدان و شةرم و ئةوانةوة بيَت

 هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
 هانى بدة كة قسة بكات. 

  هةولَبدة سةرجنى راكيَشى بؤ وتنى راى خؤى
 .دةربارةى بابةتيَك كة دةيزانيَت

 كة وةالَمةكةى بة بةلَىَ  دوركةوة لةو ثرسيارانةى
بةلَكو ئةو ثرسيارانةى ليَبكة كة , يان نةخيَرة

 .ثيَويستى بةوةالَمى دريَذة

  لةسةر روخسارت ئةو نيشانانة بنةخشيَنة كة
ثيَشبينى وةالَمةكة بكات وةك ئةوةى برؤكانت 

كةميَك بةرزكةيةوة يان كةميَك ليَى بضؤ 
 .ثيَشةوة

 ةنديكرددنى ثشت ببةستة بة سرتاتيجيةتى ثةيو
ثرسيارةكةت بكة و : نا زارةكى بؤ منوونة

ضاوةكانت لةسةر ئامادةبووان جبولَينةوة و بؤ 
ضةند ضركةيةك تيشك خبةرة سةر كةسى 

 .مةبةست
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 ئاماذة بة رةنج و , لة كاتى قسة كردنيدا
 . بةشداريكردنةكانى بدة

 ثةنا بؤ طفتوطؤى ناو طرؤثى بضووكدا ببة ,
 . ى بضووكدا ئاسانرتةضونكو دةربراندن لة طرؤث

  هةولَبدة هؤكارى بيَدةنطى و
 .بةشدارينةكردنةكةى بزانى

 خيَرا و بة ثةلةية                       
 سةبرى نية. 

  مةيلة و ئةو سروشتةية كة برِوابونيَكى زياد لة
 .ثيَوست بة خؤى هةية

  هيض ثالَنةريَكى نية دذايةتى تؤ بكات بةالَم
كة دةيةويَت ئاماجنى سةرةكى ئةوةية 

ئةركةكةى بة زووترين كات و باشرتين ريَطا 
 .كؤتايى ثيَبيَنيَت

  لةو باوةرِةداية كة خةلَك تةمبةلَن و طرنطى بةو
شتانة نادةن كة لةطةلَ رةوشى سةردةمدا 

 .بيَت

 هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
  ئةو هةستةى بدةيىَ كة تؤش بة خيَرا

 .ةيتكاردانةوةى لةطةلَ دةك

 لةسةرخؤبة و كؤنرتِؤىل خؤت لة دةست مةدة ,
 .وازى ليَبيَنة ضى دةويَت بابيلَيَت

  دووركةوة لة بةكارهيَنانى تؤنيَك و جولَةيةك كة
توندوتيذى تيَدا بيَت تا سةرجنى بؤ الى خؤت 

 .راكيَشى

  وةالَمى كردارى خؤت لة دوو رستةدا كورت
سى ئةوة راى كة", بكةوة بةرامبةر كؤميَنتةكانى

 ".تؤية بةرامبةر بابةتةكة

  ئةو هةلةى ثيَبدة كة بة كةرامةتى خؤى
 .بكشيَتةوة

  ئةطةر ئةو بؤ توورِةبونةكةى مافى هةبوو ئةوة
دان بة هةلَةكةدا بنىَ و ثيَى بلَىَ كة ئةم ضةوتية 

 .دووبارة ناكةيتةوة
 ئةوةى لة بابةتةكة دةردةضيَت

  بريؤكةى وا دةخاتة روو كة ثةيوةندى بة
 .بابةتةكةوة نية

  ئةمةش دةبيَتة هؤى ثضرِثضرِ بوونى هزرى
بةشداربوان و بة ريَدا بردنى بابةتى 

 .طفتوطؤيةكة

 هةنديَك ئامؤذطارى بؤمامةلَة كردن لةطةلَى
 دووركةوة لة رةخنة ليَطرتنى. 

  ،واى ثيشان بدة كة ريَز لة رايةكانى دةطريت
ئةو هزرانة بةرةو شويَنى راستى خؤى ئاراستة 

ئينجا بطةرِيَوة سةر بابةت و طفتوطؤى . ةبك
 .خؤتان

 َئةو بريؤكةى خستيتة روو زؤر طرنطة مافى " بلَى
خؤيةتى لة دانيشتنيَكى تايبةتدا قسةى لةسةر 
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بكةين، يان بلَىَ ئةوة بريؤكةيةكى باشة بةالَم 
 .جارىَ با بطةرِيَينةوة سةر بابةتةكةى خؤمان

 ةكانى بلَىَ زؤر طرنطة تةركيز لةسةر ئاماجن
 .دانيشتنةكةمان بكةين

  ثيَشنيارى بؤ بكة كة دةتوانيَت بضيَتة ئةو
شويَنةى كة دةكريَت يارمةتيدةر بيَت بؤ ئةو 

 .بابةتةى خستية روو
 آليى بابةتةكان دةزانيَتوئةوةى ق

 زانيارى قؤلَ و كارامةيى باشى هةية. 

 برِوا بةخؤ بوونى زؤرة. 

  دةكاتبة ئاشكرايى طوزارة لةرايةكانى خؤى. 

  هةولَدةدات كة ئامؤذطاريت ثيَبدات و شانازيش
 .بة تواناكانى خؤى دةكات

  طوىَ لة راى كةس ناطريَت و طوىَ لةو كةسةش
ناطريَت كة هاوراى نةبيَت ضونكة وا هةست 

هاورِا نةبوون واتا دذايةتى , دةكات
 .زانياريةكانيةتى

 هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
  سةبر و رةنج بة ئاسانى مامةلَةى بة كةميَك

 .لةطةلَ دةكريَت

  ثيَويستى بة ستايش و مةدحكردن هةية كة بة
 . شارةزايى و زانياريية بةنرخةكانى بدريَت

 بة بىَ توورِة بوون كؤميَنتةكانى قبولَ بكة . 

 بة كورتى و , لةو كاتةى كة راى خؤت بؤ دةلَيَى
بكة  ريَزطرتنةوة داواى رايةكةى لةسةر بابةتةكة

 .تا لة ريَزطرتن و قاييل بوونةكةت دلَنيا ببيَتةوة

  وشةى لةوانةية، رةنطة، بةكار بيَنة بؤ ئةوةى
هةست نةكات كة تؤ راى خؤت لةسةرى 

 .دةسةثيَنى

  تا " من" بةكار بيَنة لة جياتى" ئيَمة"وشةى
هةلَويَستةكة وةك بةرنطاربوونةوةيةكى ىلَ نةيةت 

 .لة نيَوانتاندا
 بيَزاركةر

 طلةيى و سكاالَى زؤرة. 

 بة بضووكرتين هؤ بيَزار دةبيَت. 

  لةوانةية ئةو بيَزاركردنة بطةريَتةوة بؤ ئةوةى
كة لة رةوشى ئيَستاى خؤى رازى نية و 

لةبةر ئةوة , نةزانيَت ضؤن بابةتةكة بوروذيَنيَت
هيض ريَطاى ديكةى نية بيَجطة لة طلةيى و سكاالَ 

 .كردن

 ضةند ئامؤذطاريةك بؤ مامةلَة كردن لةطةلَى
 بة هيَمنى و طرنطيةوة طويَى ليَبطرة . 

  بابةتيانة و هاريكار و نةرمبة خؤ ئةطةر
 .سكاالَكةى نا دروست و مايةى بيَزاريش بيَت

  جيهاندا بتوانيَت بؤى رونبكةوة كة كةس نية لة
ضارةسةرى كيَشةى ئةوانى ديكة بكات بيَى 

بةالَم با وا تىَ نةطات كة تؤ لة , هاوكارى خؤى
 .هاوكاريكردنى هةلَديَى
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 يةتى ضونكة لة رازى نية لةو واقعةى كة هة
" يان " منوونةيى"توانايدا نية بطاتة دؤخى 

 ".كةماىل رةهايى

  بةو ئاراستةيةدا ببة كة خؤى بتوانيَت
 .ضارةسةرى بؤ سكاآلكانى بدؤزيَتةوة

  لة وةالَمدانةوةى ثةلة مةكة و داواى ليَبكة كاتت
 .دانةوةثيَبدا بؤ وةالَم

  راستيةكانى دةربارةى ئةو  بيَزاريةى كؤبكةوة
ثيَش ئةوةى راى خؤتى ثيَبدةى و مةهيَلَة هيض 

 .لةيةك تيَنةطةيشتنةك دروست ببيَت

  َلة هةنديَك قؤناغدا طيَرانةوةى سكاالَكةى ثى
بربِة و داواى رونكردنةوةى ليَبكة تا كيَشةكةى 

 .دةستنيشان بكات

   نا دروست ئةطةر هةنديَك ضارةسةرى
" ئةوة ئةستةمة"ثيَشكةشى كرد ثيَى بلَىَ 

هؤكارةكان بؤ رونبكةوة و داواى ليَبكة 
 .ضارةسةرى ديكة ثيَشنيار بكات

 ئةوةى قسةى البةالى دةكات
  ناتوانيَت كؤنرتِؤلَى خؤى بكات كة كؤميَنت

لةسةر بابةتيَك نةدات يان لةطةلَ كةسى نزيك 
 .خؤيةوة قسة دةكات

  بيَزاركردنى بةشداربوانى ديكةيةسةرضاوةى. 

 بةشداربوان تؤشى , قسةكردنة الوةكيانةى
 . بيَزارى دةكات

  لةوانةشة ئةو قسةكردنة البةاليةى ثةيوةندى
 .بة باتةكةوة هةبيَت

 هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لة طةلَى
  دووركةوة لةوةى  بيشكيَنيتةوة يا بةريةك

 .بكةون

 كة و لة نزيكى ئةو لةهؤلَةكةدا هاتووضوو ب
 .راوةستة

  لة قسةكردن راوةستة بؤ ئةوةى كة سةرجنى
راكيَشى و ئينجا بةرداوام بة لةسةر بابةتةكةى 

 .خؤت

  ثابةند بوون بة ريَساكانى كارى ثيَكةوة بة بري
 .بيَنةوة

  داواى ليَبكة كاريَك بكات كة دوور بيَت لة ئةوانى
 .ديكة

 ئةو بة تايبةتى , بة راستةوخؤ سةيرى بكة
كاتةى لة الوة قسة دةكات يان بة ريَطايةكى 
جوان داواى ليَبكة كة ئةوةى بؤ برادةرةكةى 

 .باس دةكات بؤ هةموو طرؤثةكة باس بكات
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  ئةطةر قسةكردنةكةى دريَذةى كيَشاو زياتر لة
لة قسةكردن بوةستة و , دوو كةسى طرتةوة

 .ثرسيارى دةربارةى هؤيةكةى ليَبكة
 دةكات و بوار بة ئةوانى ديكة ناداتئةوةى كة زؤر قسة 

 هةردةم كؤميَنت و وةالَمى هةية. 

 بى مؤلَةت وةرطرتن قسة دةكات. 

 قسة بة ئةوانى ديكة دةبرِيَت. 

  كاريطةرى خراثى لةسةر بةشدارى بةشداربوانى
 .ديكة دةبيَت

 هةنيَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
 رى دووركةوة لة برينداركردن و هيَرشكردنة سة

 .تا بةشداريكردنةكةى لة دةست نةدةى

  دووركةوة لةوةى سةيرى بكةى كاتيَك ثرسياريَك
 .ئاراستةى بةشداربوان دةكةى

  هةر كاتيَك داواى قسةى كرد بوارى ثىَ مةدة و
ئةطةر خؤبةخش بؤ راهيَنانتان ويست ئةو 

 . هةلَنةبذيَرة بؤ منايش كردن

  َكة بة ريَزةوة قسةى ثيَى بربِة و ثيَى بلَى
ئةوةى تؤ دةيلَيَى طرنطة با دةربارةى ئةوة 

ثرسيارة را و بؤضوونى بةشداربوةكانى ديكةش 
 .وةرطرين

  ئاطاداربة نةكةوية داوى ركابةرى لةطةلَى كة
ئاراستةى طفتوطؤيةكة بطؤرِيَت بؤ طفتوطؤى 

 .نيَوان دوو كةسدا
 توورِةبوويى

 بة خيَرايى كاردانةوة دةناسريَنةوة ..
 .يار وةردةطرنبةخيَرايش برِ

  هةستةكانى بة هةندى رووداو دةجولَيَت، ئةطةر
, هةمان رووداو بةسةر كةسيَكى ديكة بيَت

 .لةوانةية سةرجنى رانةكيَشيَت

 ئةو ... بة بضووكرتين تةنطوتاوى بيَزار دةبيَت
 .كةسانة زؤر هةستيارن

  ئةطةر كاريَكى كةميَك قورسى بيَتة ثيَش وا
 . ةسةر هاتووةئةزانيَت  كة كارةساتيَكى ب

 يان , بة ضارةسةرى دادثةروةرانة رازى نابيَت
دةبيَت بة دلَى ئةو بىَ يان تؤ ضةوتى لة 

 هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
 بة هيَمنى و نةرمى و لة سةرخؤي و بة سنطيَكى 

فراوانةوة مامةلَةى لةطةلَ بكة تا ئةو 
 .توورِةبوونةى هةلَيطرساندووة بكوذيَتةوة

  ئةوةى توورِة زؤر بة ئاسانى بة بؤضوونيَك يان
 . بريؤكةيةك قاييل دةبن

  كةسى توورِة كة توورِة دةبيَت ئةو توورِةبونةى
كاتيَكى ئارامبونةوةى لةدوادا ديَت و لةو 

 .رِيَتةوةماوةيةدا هاوسةنطى خؤى دةطيَ

  ثيَويستة هاوكارى بكةين بؤ ئةوةى بطةريَتةوة
ئةمةش بة قسةى خؤش , سةر ئاراميةكةى خؤى

 .و نةرمونيانى دةبيَت
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كؤتاييشدا هةمو ئارةزوو و ثيَوةرةكانى ئةو 
 .تةواون و ئةوانى ديكة هةموويان ضةوتن

  هةنديَكيان بة زةردةخةنةيةكى بةرامبةر يا ضةند
هةنديَكى , قسةيةكى خؤش سارد دةبنةوة

 .ديكةشيان ثيَويستى بة ضاوديَرى تايبةت هةية

 ثيَويستة بري لة  ئةطةر رووبةرووت بؤوة
ثالَيَنةرةكانى هةلَويَستةكة و حةزةكانى كةسةكة 

 . نا خودى كةسةكة, بكةيت
 ناكؤكيكار                          

  حةز دةكات كةسانى ديكة بشكيَنيَتةوة يان
 .شةرمةزار بكات

  كار دةكات بؤ ئةوةى هةلَةى خةلَك راو بكات يا
 .بياخناتة تةلَةوة

 ثيَبدةى و سةرجنت بؤ الى  هةولَدةدات طرنطى
 .خؤى راطيَشيَت

 هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
  دووركةوة لةوةى كة تؤ هةست بة شكانةوة يان

 .ئيحراج بوون دةكةى

 باش طويَى بؤ بطرة. 

  دووركةوة لةوةى بة هةمان شيَوة وةالَمى
 .بدةيةوة

 ئارامى خؤت بثاريَزة و واقعى بة. 

 كاتى قسةكردندا طالَتةجارى  دووركةوة لةوةى لة
 .و ئيستهزا بةكار بهيَنى

  زانيارى واى ثيَبدة كة ئةو تيَكةلَكردنة لة
هةلَويستةكان بكاتةوة، ئةطةر بةراستى هةلَةت 

 .بةرامبةر كردووة داواى ليبوردنى ىلَ بكة

  ثيشانى بدة كة ئامادةى كيَشةكانى بؤ
 .ضارةسةر بكةى بةالَم لة نيَوان خؤت و خؤى

 كةرةوة و ثتةو بة لة برِيارداندايةكال. 
 

و پەیڕەوکردنی  پیادەکردنالوان بكەین بۆ فێربوون و ی و پاڵپشتی چۆن پشتیوان

 ؟كارامەییەکانی

بۆ گەشەسەندن و پاراستنى الوان و بۆ بەرەنگاربوونەوەى  كانەییانژی ەییەكارام گیینرگ 

و  تێبەر دیگەكار ەكید یرەن فاكتیندچە ەبار تفەوتمان رگها ەروەكرد، ه باسئاستەنگەکانى ژیانمان 

 ۆڤمر یندەوپەی) مان كردۆژیلۆكیئ ەینونمو یباسلەوانەیە ببێتە ئاستەنگ یان پاڵپشت بۆ رەفتارەکە و 
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وا ( یجیر التدرییالتغ) ەلپ ەب ەلپ یانگۆڕ ییرێۆت وە .بۆ شیکردنەوە ئەو بیرۆکەیە (یداەكگەنژی ەگەڵل

 :ەوەخوار ەیەیوێم شە، ببە پێنج قۆناغدا تێدەپەڕێتك ێفتارڕە یربوونێف ەیسۆرپدەردەخات کە 

 ۆب. تگۆڕێب یفتارڕە ێویەنا ۆیەب ییەن یرفتگ یوونتووشب یرەگەت ئێزنەد وا ەكەسەك: نیزان -1

. كێتەباب ۆت بێبفشار  یارچدوو ەوەكەڵێن هاویەال ەل ەیەه ەیوەئ یرەگەت ئێنانازك ێالو :ەنموون

گرنگى و  ەوەبكات یتەر رەكالكیەت ێتوانەت دێزانیر بەگەئ ەیەك هیە ەییكارامت ێها نازانەروەه

 .ەو فشارەئ یبوونەوەارگنەرەب ئەوە کارامەییەش نازانێتبۆ

 ى ڕەفتارەکەىنگۆڕی ەر لیب ۆیەب ,تێرفت بگ یتووش ەیەه ىەوەئ یرەگەات ئەگدێت: یندەزامەر -2

 ۆیهەب :ەنموون ۆ، بدەکات ۆیخ ەیكییەازەشار ەاواز لیج ەیوەكدانێو ل ەوەكردنیش .ەوەكاتەد

 ەم الوە، ئیدارتاش یندنێخو خرایە ناو كانەییانژی ەییەكارام ەیوانئەوەى  ۆیهەك و بێخۆرودبا

 یفتارڕە ەب ەوەتێبب یارگنەرەت بێشتوانەو د ەوەفشارر ژێ ەتێوەبك ەیەه ەیوەئ یرەگەت ئێزانەد

 .کە تازە فێرى بووە, ەوەرەكالكیە یكرنتەر

كات، ەد ەكەتاز ەفتارڕە کەكات ەد ریبوا  ,كاتەد ەئاماد ۆخ ەویەروونەد یروو ەل :(یەالن) ازین -3

بۆ . بۆ ئەوەى رێگا بۆ ئەنجامدانى ڕەفتارەکە خۆش بکات ەوەتێڕەگۆد ەكید یسانەك ەگەڵل ەكۆریب

 یارگنەرەك بێكات، كاتەر دەكالكیە یكرنتەر یفتارڕە ەیسەمومار ەوەئ ەوەكاتەد ەوەر لیب :نموونە

و  رەنێاهڕ یال ۆب ەوەتەگەڕێد ,ەوەكاتەد ەوەاربوونگنەرەب یكانەتەنجەه ەر لیت و بێبەد یكەڵێهاو

 .كاتەدپێ یرسپ

ك ێكات: ەنموونۆب .كاتەد ە ڕەفتارەکەاندنگنەسەڵو ه ەسەمومار :(كردنوپەیڕە) کردنەسەمومار -4

 ەكەخۆكات، دەد ى رەتکردنەوەى یەکالکەرەوەكانەاوگنەهەست بەد ەكەت، الوێنێد ۆب یفشار ەڵهاو

؟ ەوەت بەبارەكرد س ەچیب یستەت؟ هێر بەكالكیە یکەەردنكتەرلە  یتوان ایت، ئاێنگێنەسەدەڵه

 ت؟ێباشتر ب داهاتوو یجار ۆت بێتوانەن دچۆ

ت و ێبەد ییئاسا یال ەكەفتارڕەو  ەكەسەر مومارەسەت لێبەوام دەردەب :كردنەشگەرتن و بانگرەو -1

: بۆ نموونە .كاتەد ۆب ەیشگەش بانەكید یسانەك یاشان الپ، ە بەشێک لە ستایلى ژیانەکەىتێبەد

الوێک لە رەتکردن و کاردانەوەکانى پشت بە رەفتارى یەکالکەرەوە دەبەستێت و لەناو هاوتەمەن و 

 .  هاوەڵ و خووشک و براکانیدا بانگەشەى بۆ دەکات

لەکاتى ان یبوەستێت كدا ێناعۆق ەك جار لێندەو هجێگیر نەبێت كاندا ەناغۆوان قێن ەلتاك کەسیى  ێكرەد

. تێستەوەد یوانیشتپ یرۆر جەسەل ەمەئ. ەوەتگەڕیشووتر بپێ یكێناعۆق ۆبفێربوونى رەفتارە نوێیەکەیدا 
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و  یارێکجەبێو ج كانەییانژی ەییەكارامفێربوونى  ەیسۆرپکاتى  ەن لەیالوان بك یوانیشتپ گەنرگدا ەرێل

 ەیسۆرپ ەل ەکانمانئامانج ەشتن بگەی ۆن بەیان بكیوپەیڕە ێبەد ەیەه یژراتست سێ. کردنیانداەسەمومار

 :نى خوارەوەەمانەئئەو سێ ستراتیژەش ، داكانەییانژی ەییەكارامفێرکردنى 

 :ڕێگەی ەل كانەییانژی ەییەكارام ەب تەبارەالوان س یكانەییەكارام یدانەپێرپە ۆبشخستن پێ .1

 یاریزان پڕن، الوان ەیر بكەسەان لیكار ەستیوپێ ەیانییانژی ەییكارامو ەئ یشانكردنیستنەد 

 رێگاکانى  ەیوەاكردنچو  یكانەڵەه ەمكچە ەیوەكردناستڕ ەك ەییكارام ەت بەبارەن سەیبك

 .كانەکەركێا كارلێگر و کردنشەهاوب /کەراالكچ یوازێش ڕێگەی ەل کردنیانێجەبێج

 ل ەه ەیگێر ەان لیدنو نوان كانەییانژی ەییەكارام وفێربوونى رتنگرەو یكردنیرگیشتپ

کاریگەرى كردن، ەاستڕاندن، ئاگنەسەڵ، هیکردنى جێبەجێکردنى کارارێاودچ ۆخساندن بەر

 .ەوەكردناستڕ ڵیوەه یرەبەرتنگ ۆب یارۆژگئامراسپاردە و ، (فید باک)گەڕاوە 

 ۆخساندن بەل رەه ڕێگەی ەل یشتاندنگو  ینانێكارهەب ەوامبوون لەردەب یكردنیرگیشتپ 

 یوانیشتپ هەموارکردنەوەى کارامەییەکە واندن، گنەسەڵه ۆخ یرگیشتپ، ییسەك ەیسەمومار

 .ڵەکانیداەوان هاوێن ەراو لگیرەو ەییكارام ۆكردن بەشگەو بان یتەاڵیەمۆك

  یر ئاستەسەاردان لڕیب ەكردن لیشدارەب ۆان بیسازدان ۆالوان ب یكانەییەكارام یدانەپێرپە 

 .شیتەاسیو س ەڵگەمۆزان و كێخ

 :ڕێگەی ەل كانەییانژی ەییەكارام یکردنەسەمومار ۆل بەه یخساندنەر .2

 ەران لەاردڕیو ب ینەدەم ەڵگەیمۆك یكانەكخراوڕێو  یحكوم ىاكانگزەد یرسپرەب یهاندان 

، انەوەالو یرەشخپێستەد ڕێگەی ەالوان ل یكردنى پێشدارەب ۆل بەه یخساندنەر ۆب ەڵگەمۆك

 .اساكانیو  كانەتەاسیس یدانەپێرپە ەیسۆرپسەر ەل یكارێژراو

 یرانەنێنوبا  :ەنموون ۆ، بداەڵگەمۆو ك اگزەناو دەاردان لڕیب ینێشو ۆان بیشتنگەی یئاسانكردن 

  .و چاالکیەکاندا بن ەرامۆگرپ یالندانانپ ەینیژل لە انی بن یکارگێر ینەنجومەئ ەالوان ل

 یكانەرامۆگرپ و هەڵسەنگاندنى كردنێجەبێالندانان و جپ ەیسۆرپ ەالوان ل یكردنیشدارەب 

 .داەڵگەمۆو ك اگزەو د ەقوتابخان ەل كانەییانژی ەییەكارام ەت بەبارەن سەاڵهاو یاركردنیشۆه

 ان و چكو كەبن وەرفت دگ یتر تووشپ ەیوانەزكراو و ئێراوپە یالوان ۆخساندن بەل رەه

 .و مومارەسەى کەن بزانن ەانەییكارامم ەئ ەیوەئ ۆاران بەژكان و هیەتەبیتا یەستیداوپێن ەخاو

 :كانەییانژی ەییەكارام یەکردنسەمومار ۆالوان ب یسازدان ۆوان بیشتپ یكگەیەنژی یرگیشتپ .3
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 ەند بكات بەابپداران یندەوپەیموو ەهکە ت ەبیتا یاسای یركردنەد ۆكان بەتەكومح یهاندان 

 . و راهێنان و پێگەیاندندا ركردنێف یكانەرامگۆرپناو ەل كانەییانژی ەییەكارام یكردنشێكەڵهکێت

 یندروستەك تەو ىكانیەشتگ ەگوزاریتەخزم ەب كانەییانژی ەییەكارام یكانەرامۆگرپ بەستنى ،

ۆ داران بیندەوپەی یدانها هانەروەه .دهت..یكولتوورو  ەییردەروپە، ییاسای، یتەاڵیەمۆك

 .الوان هاورێى یوزارگتەخزم یشكردنەكشپێ

 ە ئاسانى الوان بئەوەى  ۆت بەبیتا یاسایو  ەتاسیس یان كاراكردنی نگۆڕیان ی دانان

و ەئ ۆان بیرتنگرەن و وشتگەی یو ئاسانكردن بکەن كانەییانژی ەییەكارام مومارەسەى

  .ى کە پێویستیانەەانیوزارگتەخزم

 بن و  كانەییانژی ەییەكارامفێرى  ەیوەان بیەکوزارگتەخزمهەموو پێشکەشکارانى  یهاندان

 .ەنموون ەببن بجێبەجێیان بکەن بۆ ئەوەى 

 كانیەانژی ەییەكارامر ەسەن لەكەالوان كار د ەگەڵل ەیسانەو كەئ یپێکردن اننێاهڕ . 

 كانیەانژی ەییەكارامەت بەبارەس یشتگ ەب ەڵگەمۆك ڕۆشنبیرکردنى كردن واریشۆه . 

 ەیسانەو كەئ /پێگەیاندنکاران /كانیەوزارگتەخزمبۆ پێشکەشکەرانى  یشتپالپ یشكردنەشكپێ 

ئەوەى الوان  ۆب یانكانەمەستیس و ەرنامەب و ەییمكارا یكردنەشگە ۆن بەكەان كار دالو ەگەڵل

 .مومارەسە بکەن داى خۆیانەانڕۆژ یانژی ەلبتوانن و  بکەن كانەییانژی ەییەكارام یرێف الوان

 ( ەنموون ۆب كەڵخ ینەنجوومەئ یاێگر ەل) داكەڵخ اونەل كانەییانژی ەییەكارام بۆ نبانگەشەکرد

 .الوانى خۆیاندا ەگەڵل كانەییانژی ەییەكارامچۆنیەتى بەکارهێنانى ر ەس ەل كەڵخ یاننێاهڕو 

  بابەتێکى كو ەوبکەن  كانییەانژی ەییەكارام بۆ ئەوەى بانگەشە بۆاندن گەیرا یكاندەزگا یهاندان

  .کۆمەلگا مامەڵەى لەگەڵ بکەن یکردنەوەاریشۆه

و جێبەجێکردن و مومارەسەکردنى کارامەییەکانى نموونەیەک سەبارەت بە پشتگیریکردن و پاڵپشتى الوان بۆ فێربوون 

 وەزارەتى وەرزش و الوان -ژیان

 :پێشخستن و پەرەپێدانى تواناکانى الوان سەبارەت بە کارامەییە ژیانییەکان لە رێگەى. ١

 سازدانى هەندێک ورکشۆپى راهێنان بۆ الوان . 

  (.کامپ)خێوەتگاى دێدەوانى 

  الوانەوەتەلەڤزیۆن و رادیۆى تایبەت بە. 
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رەخساندنى دەرفەت بۆ مومارەسەکردنى کارامەییەکانى ژیان لە رێگەى پێکهێنانى لیژنەکانى الوان بۆ بەشداریکردنیان . ٢

 .هەروەها بەشداریکردن لە پالندانان بۆ چاالکى و ئەنجامدان و هەڵسەنگاندنیان, لە بڕیاردان لەناو بنکەکانى الواندا

  :پاڵپشت بۆ سازدانى الوان بۆ مومارەسەکردنى کارامەییەکانى ژیان لە رێگەىپشتگیریکردنى ژینگەیەکى . ٣

 دانانى ئەو یاسایانەى کە ڕێگا بە الوان دەدات بەشدارى لە بڕیاردان بکەن لەناو بنەکانیاندا. 

 راهێنان پێکردنى کارمەندەکانى بنکەى الوان و سەنتەرە رۆشنبیریەکان لەسەر کارامەییە ژیانییەکان. 

 

 كانی كارامەییەکانی ژیان دەكەین و هەڵیاندەسەنگێنین؟بەرنامەبەدواداچوون بۆ  چۆن

؟ ەانداویالوان روو یكانەییەكارامست و ێوەڵو ه یاریزان ەان لگۆڕ یچا هیكانمان؟ ئائامانجە ەب نیشتگەیا یئا

ن؟ ەیبك رەسەل انیار بوو كارڕیب ەموو الوان كەه ەن بگەیمان بیا توانین بوون؟ ئاچۆكان ەشتنیدان یرۆج

كار ەب اننێاهڕ یكانەتەا بابی؟ ئاەان كردوویاننێاهڕ کاردەکەن الوانە لەگەڵ ندانەو كارم ستاۆا مامیئا

  ؟نچیی ەكەرامۆگرپ و سەرنەکەوتووەکانى كانەوتووەركەس ەتوخمئایا موداخەلەکان و ن؟ ونراێه

ك ێكات ەوەنیزۆبد ۆان بیمەاڵوبە چەندایەتى و جۆراتى ن ەیدەدڵوەهدەکەین و ش ەكید یلگەاریرسپو  ەمانەئ 

و تاكو  تێنرەداد ۆب یالنپ ەوەكەرامۆگرپ یكانەاوگنەه یتاەرەس ەل ەن كەیكەاندن دگنەسەڵه ەیسۆرپ

 یر ئاستەسەل ۆیخ ەتێرگب ەكەرامۆگرپ یكانەنجامەئ ەیەكمۆت یكێالنپ ەمان بستیوپێ ەمێم ئەاڵب. ەیكییەتاۆك

 ێو ك ەستیوپێ كمانێازڕئام چی و تێورەپێد ەمان ەك لیەر ەن هچۆ ش ویاستەڕناو ن ویەخاێژك و درینز

 دات؟ەد ینجامەئ

 ڕێگەی ەل بەشداری بكەن و هەڵسەنگاندندا وونچدواداەب ەیسۆرپ ەتوانن لە، الوان دەباس ینیەشا

ئەم پرۆسەیە کرد لەسەر  یاننێاهڕر ەگەر ئێژەكو توەوبەشداریکردنیان ان یان یكانەوونچ ۆب یازكردنیشنپێ

 .بێت

 كانەییانژی ەییەكارام یكانەرامۆگرپ یاندنەگسەڵوون و هچدواداەب گیینرگ

 :یەداەوەل كانەییانژی ەییەكارام یاندگنەسەڵه گینرگ

 چی ەب کە چى دەکرێت و ئەو هزرەمان دەداتێدا ەكەرامۆگرپ یوونەچوەڕێب یكات ەل .1

 .ەکانمانئامانج ەنەگەین تاكو دیگۆڕیان بین ەیاك بكچ چین یتوانەو د تێرئەنجامدەد
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کاریانە چیین انگۆڕ ئەو: نیشتوۆیكانمان رەئامانج ەك لەیەراد چ تا ەیوەئ یشانكردنیستنەد .2

و  ەكەبوار یرانەبرمانەف والوان  یكانەفتارڕەست و ێوەڵهکارامەیى و و  یاریزان کە لە

 ؟دا دروست بوونەكەڵگەمۆك

 یفتارڕە ەل کارىانگۆڕ ۆك بێازڕك ئامەو ەكەرامۆگرپ ییكارا ەیر رادەس ەخاتەشك دیت .3

  .داالوان

ان ین و فراوانەیر بكەسەان لیان كاری نگۆڕیانیب ەستیوپێ ەیو شتانەئ یشانكردنیستنەد .4

 .نەیبك

 ۆب دەکەن ەارپ ەیوەكردنۆك یهاوكار ەوەكانێژەو در دوور ەرتیپۆر ڕێگەی ەل .1

زیاترین ژمارەى دەزگا و بوارەکانى  ەیوەئ ۆب پرۆگرامەکە یان فراوانكردنیردوامبوون ەب

 .ىۆخەتێرگالوان ب

 یشداربووانەب و ەكەبوار یرانەبنرماەف و شداربووانەب ەت بێخشەبەد ەاوگەڕ یریگەكار .6

 .ەكەرامۆگرپ

 ؟نەیكەن داندگنەسەڵه وون وچدواداەب نچۆ؟ ەی؟ كچی

: كانیەانژی ەییەكارام پرۆگرامى یاندنگنەسەڵه ۆب شت هەندوو  ,هەر پرۆگرامێكی دیكەوەکو 

ت و ێنێناسەاندن دگنەسەڵر هۆردوو جەه ەیەم خشتەئ. كانەنجامەئ هەڵسەنگاندنىو  کەەسۆرپ یاندنگنەسەڵه

:ەوەداتە؟ دچین و چۆو  ەیك یاریرسپ یمەاڵو
٣ 

 

 :جۆرەکانى هەڵسەنگاندن و ئامانجەکانى و کات و شێوازەکەى رووندەکاتەوە(: ١٥)خشتەى ژمارە 

 یكانەرۆج

 اندنگنەسەڵه

ن چۆ ؟نینگێنەسەدەڵه ەیك ؟نینگێنەسەدەڵه چی

 ؟نینگێنەسەدەڵه

 یاندنگنەسەڵه

 ەییسۆرپ

 (: وونچدواداەب)

ن چۆ

و  یتیەراەوبێرەب

 یكردنێجەبێج

 ك ەیەراد چتا : كردنڵماۆر

 یتوێژى ەاتگتوانرا ب

 ەستەبەم ەیوەئ/ ئامانج

 . ێنیگەب

 یكەڕۆا ناویئا: ێتىرۆج 

 ەكەڵەیەكێت ەكەرامۆگرپ

 ەیماو ەل 

 یدنركێجەبێج

اش پو  ەكەرامۆگرپ

 .یوابوونەت

 ەوەبوونۆك 

 .كانیەخول

 كانەژارتیپۆر. 

  ا ێگر

: كانەاالكچ

 یكاركو ەو
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 ەكەرامۆگرپ

 ؟ەكراو

 ەكەرامۆگرپا یئا

 ۆب یالنپك ەو

 ەوەڕێدانرابوو ب

 وو؟چ

 

ست و ێوەڵو ه یاریزان ەل

و ەا ئی؟ ئاەییكارام

نراون ێهكارەب ەیوازانێش

/ کردننكێكارل /نشەهاب

ا ی؟ ئاکەرناالكچ

 و راهێنەران انیستاومام

چۆن ؟ ینیان بینانێراه

بەرنامەکە ا یئاکراوە؟ 

 ؟ەیەه یپاڵپشت یتەاسیس

راى توێژى ئامانج و 

سوودمەندان چییە؟ ئایا 

بەرنامەکە پەیوەندى بە 

خزمەتگوزاریەکانى 

دەزگاکان و کۆمەڵگەوە 

 .هتد...هەیە؟

 

، پورگ

 یلوولەردگە

 ینەیز

و ( هزرباراندن)

 .ئەوانى دیکە

  پیورگ 

 گۆیفتوگ

 .دارئامانج

 و  وتنەكپێاوچ

 .رمۆف

 ەب یندەوپەی 

 .تێنرەنتیئ

 یکردننیبێت. 
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 یاندنگنەسەڵه

 :كانەنجامەئ

ك ەیەراد چتا

 ەكەرامۆگرپ

 ەشت بگەی

ا ی؟ ئایكانەئامانج

ر ەسەل کارىانگۆڕ

و  یاریزان یئاست

 فتارڕەو  ستێوەڵه

 ۆیهەب ەكەخۆو د

 ەوەكەرامۆگرپ

 ؟ ەبوو

 ەكەانگۆڕ ەیبارەق 

 ؟ كامەندچە

 ەیكهاتپێ

ز ێهەب ەكەرامۆگرپ

ان ەیو كام ەبوو

 ؟بووە الواز

 

 :كێند ئاستچە

 ەان لگۆڕ :كینز یئاست 

ست و ێوەڵو ه یاریزان

 ییتاۆك ەكان لەییەكارام

م ەب انی دەبێت ەكەشتنیدان

 .دەبێت ەوانوز

 

 یكپێستەش دپێ 

 : ەكەرامۆگرپ

 یسەیبا دات ەوەنیزۆد

و  یاریزان ۆب یتەڕەبن

و  ەییكارامست و ێوەڵه

الوان و  یفتارڕە

 یەوانەان ئیستاۆمام

 .نەكەد ەگەڵان لیكار

 ییتاۆك ەل 

  یدنركێجەبێج

یان  ەكەرامۆگرپ یاالكچ

 ییتاۆاش كپ ۆخەاستڕ

ر ەسەان لی یهاتنپێ

ك ەیەدوور ماو یئاست

 .یواوبوونەاش تپ

 موو ەه یەن رجەم

 ەكەرامۆگرپك ێجار

 ەرۆم جەنجامدرا ئەئ

ت ێبكر ەانگنەسەڵه

 ەمجارەر ئەگەئ

 ۆیخ یكارا

 .اندپسچە

 كدا ێتڵەحا ەان لی

ستمان یوئەگەر 

 فراوان ەكەرامۆگرپ

  .بکەین

 یناندگنەسەڵه 

و  وەختشپێ

 ەلوەخت اشپ

 ڕێگەی

 ەوەكانەرمۆف

 ەرف یاریرسپ)

ان ی ەارژب

، ەڵەو ه استڕ

، ییشاۆب

 ەیدرمڵقا

( دهت..رتیكیل

 یواندنپێ ۆب

 و یاریزان

 .ەکانستێوەڵه

 ەخستن ,نینیبۆڵر 

ت، ڵەناو حا

 وتن،ەكپێاوچ

 ۆ، وتار بپڕۆژە

 یدنوانپێ

 .كانەییەكارام

 

 

 یندەناومام یئاست: 

بوون مواەردەان و بگۆڕ

 ىكاننکاریەاگۆڕر ەسەل

 ەیخانۆد و ئەو ڕەفتار

 ەیوەنۆڵیكێل 

فراوان  یزانست

 ەک وردو 

وتن و ەكپێاوچ
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لەسەر  کاریگەرى

 یكانەمانجائئەنجامدانى 

 .ەکە دەکەنرامۆگرپ

 ەكان بەرمۆف

  .دەهێننكار

  ن یەخاێژدرئاستى

 ەان لگۆڕ :(ێژدوورودر)

 ۆب یدرم یخۆدبارو

و  یندروستەت ەتەباب

بابەتە و  كانییەتەاڵیەمۆك

 ەك یەکاناسیو س یئابوور

ئامانجى پرۆگرامەکە 

  .بوون

 

 یدرم یراساتید 

  ئامارىو 

 

 

 

کارامەییەکانى  یكێشتنیناناو دەل ەسۆرپ یاندنگنەسەڵه ەکانىئامراز بۆ ەنموونهەندێک 

 : ژیاندا

 

  هەڵسەنگاندنى پرۆسەکە

ئەمەى خوارەوە هەندێک ئامرازى هەڵسەنگاندنى پرۆسەکەن , ئامرازەکانى هەڵسەنگاندن هەمەجۆرن

 : کە الوان دواى دانیشتنێک یان چەند دانیشتنێکى کارامەییە ژیانییەکان بەکار دێنن

 

 :االكچ یاێگر

 

H یازئامر
4

: 
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 الوان دابەشی گروپ دەكەین. 

 یرەسەل کە شنیندا دابەورگە یردۆب یكێزەكاغ یورەد ەل ەبازن كوەن وەیكەكان دپەورگ ەداوا ل 

 . H ەنووسراو

 ەوەنەیكەد پڕدا ەگەڵان لیكانەخان: 

o "؟بوون چیتان بوون ڵد ەب ەیو شتانەئ" 

o ؟بوونچیبوون ەتان نڵد ەب ەیو شتانەئ" اشانپ" 

 ىەوەب یشتگ ەب ەكەشتنیدان ەسەبارەت بت ڕێربەد ۆیخ ین رایرسەپك دیەشداربووەر بەهەاشان لپ 

 .نینووسەیونجاودا دگ ینێشو ەك لەیەمارژر ەه ییكراێت. تێنبدا 1-1 ەمارژ

 ەكەشتنیدان یاكردنچ یتیەنچۆ بۆگفتوگۆ دەكەین ان یكانەازیشنپێ ەت بەبارەس داییتاۆك ەل.  

 

کە لە  ە چی بوونو شتانەئ

 ؟تان بوونڵد ەب دانیشتنەکەدا
 یشتگ ەب ەكەشتنیدانر ەسەراتان ل

 ؟بوو چی

1        2       3       4        1  

 

دا ەكەشتنیدان ەل کە ەیو شتانەئ

 ؟بوون چی ,بوونەتان نڵدەب

 

 ۆب ەكەشتنین دانیتوانەن دچۆ

 ؟نەیبك تراكچ ەكید یجار

 

 

 

 

 

 3"مین یراز"-"میراز" یئامراز

 كتر بنیە ەل کە ن دوورێنەر دادەسەل ییكورس نجپێ نەیكەدروست د ۆییان ئاسی یستوون یكێڵیه. 

 کە ئەم ن یێنەر دادەسەل یكارت ەوەمەكیە یكورس ەل یندەزبیرەان و بیكەیەر دانەر هەسەل

 :بێت ان نووسراویرەسەلدەستەواژانە 

o مین یك رازەیەوێش یچه ەب 

o مین یراز 
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o نمیەالێب 

o میراز 

o یمرازش یرۆز 

 

 ەیتانەو بابەت بەبارەس ەوەنینێانخوەید شداربووانەب ۆب ەوومان كردەئاماد ەیو رستان ەشو وەئ 

و  ڕێگە، یستیجۆل یتەباب، پورگناو  یكانییەندەوپەی، یکردنشدارە، بیاریزان)ت یوێیپب ێوەتەد

وان ەئ یرا ەستن كەبو یەو كورسەئ یشتپ ەن لەیكەدێان لیداوا ئینجا (هتد ...كارهاتووەب یكانەئامراز

 .تڕێبەردەد

 نینووسەد ەكەردۆر بەسەك لیەر كورسەر هەسەو ل ستاەراو یشداربووانەب ەیمارژ. 

 كەینبگفتوگۆ  انیكانەاردنژبەڵه یكانەكارۆه ەت بەبارەس ێكرەد. 

 ٣/٥چوارچێوەى ژمارە 

 :نموونەى دەستەواژەکان

 دانیشتنەکە بەسوود بوو. 

 شتێکى نوێ فێربووم. 

  شتێک فێربوم کە ژیانى رۆژانەمدا بەکارى

 . دەهێنم

  ئێستا دەزانم چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم بارودۆخە

 .بکەم

 چاالکیەکان خوێنکەرم و بەجۆش بوون . 

 زانیاریەکان ئاسان و پراکتیکى بوون. 

 

 

 اندنگنەسەڵه یرمۆف

 یمەاڵوش یوانەئ و نەیش بكەدا دابشداربووانەبر ەسەك بێرمۆفكۆتایی دانیشتنەكەدا  لە ێكرەروها دەه

 و پێیانن ینەگەیەرادبە بەشداربووان  ەیكەنجامەو ئ ەوەنەیدەدیكێل. نیناونووس ێب ەب ەوەنەدەكان دەاریرسپ

  .نینگەیەب ێجەكانتان بەازیشنپێن ەیدەدڵوەهکە ن ەڵێید

 

 كانیەانژی ەییەكارام یكێشتنیدان یاندنگنەسەڵه یكێرمۆف ەینموون

 

  

 ەكەشتنیدان یشانیناون: ------------------------------- 

 

 ژەیئاما X ێونجاو دابنگ ەیخان ەل 
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 مین یراز 

1 

 مین اینڵد

2 

 میراز

3 

     .هاتن یدەكان بەشتنیدان یكانەئامانج

    .نبوو ونجاوگكان یەاریزان یئاست

    .ونجاونگ دااننێاهڕ بەکارهاتوو لە یكانەوازێش

     .مەبك یشدارەم بیتوان

    .ونجاو بووگبە گشتى خۆش و  ەكەشتنیدان یشەك

     .بووم ێنو یكێشت یرێف

 امدەانڕۆژ یانژی ەتوانم لەشت بووم د ێندەه یرێف

 .نمێان بیكارەب
   

  یوتنەركەسەوون لدەربەدیاریكان ەستەرەو ك ۆڵه

 .داكانەشتنیدان
   

 

 نموونەی فۆرمێكی هەڵسەنگاندنی دانیشتنێكی كارامەییە ژیانیەكان

 بـ ژەئاما"" تڕێبەردەد ەشتنیم دانەئکە بۆچوونەکەت لەسەر  ەبك ەوش 3 ۆب: 

  ەشێراكرنج ەس -

 ەرەزاركێب -

 ەختەس -

 ێیەنو -

 ەروون -

 ەئاسان -

 یەادەحەت -

 ەرەنێداه -

 ییەواقع -

  ەخشەسوودب -

 ەكات كوشتن -

 

 

 داهاتوو یشتنیدان /ەكەشتنیدان ەیوەكردنكاچ ۆكانت بەشنازپێ: 
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 كانەخشت یستیل

 .بنەما دەرەکى و ناوەکیەکانى کارامەییەکانى ژیان پیشان دەدات (:٢)خشتەى ژمارە . ١

 . ارامەییە سۆزداریەکانى کپوختکراوە (:١)خشتەى ژمارە . ١

تایبەتمەندیەکانى ئەو کەسانەى کە خۆنرخاندنى بەرز یان نزمیان هەنە پیشان  (:٣)خشتەى ژمارە . ٣

 .دەدات

 .پیشان دەدات پالنی جێ بەجێ كردنی ئامانجەكان (:٤)خشتەى ژمارە . ٤

 .پیشان دەدات بووننیشانەكانی تووڕە (:٥)خشتەى ژمارە . ٥

  .ئەو بابەتانەى کە پێویستە بکرێن و شێوازى ئەنجامدانەکەى پیشاندەدات (:٦)خشتەى ژمارە . ٦

 .بابەتە گرنگ و بە پەلەکان پێناسە دەکات (:٧)خشتەى ژمارە . ٧

 .شێوازى رەفتارکردن بەپێى گرنگى بابەتەکان (:٢)خشتەى ژمارە . ٢

 .ککردنرکارامەییەکانى دپوختەى  (:٩)خشتەى ژمارە . ٩

 .پوختەى کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان (:٢١)خشتەى ژمارە . ٢١

 .رەفتارى وەرگرتوو رووندەکاتەوە (:٢٢)خشتەى ژمارە . ٢٢

 .رەفتارى هێرشبەر رووندەکاتەوە (:٢١)خشتەى ژمارە . ٢١

 .رەفتارى یەکالکەرەوە رووندەکاتەوە (:٢٣)خشتەى ژمارە . ٢٣

 .هەنگاوەکانى دەربڕینى یەکالکەرەوە رووندەکاتەوە (:٢٤)خشتەى ژمارە . ٢٤

 .هەنگاوەکانى رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە رووندەکاتەوە (:٢٥)خشتەى ژمارە . ٢٥

 .رێگاکانى بەرەنگاربوونەوەى هەوڵەکانى قاییلکردن رووندەکاتەوە (:٢٦)خشتەى ژمارە . ٢٦

 .ئەرێنى و نەرێنى پیشان دەداتۆکى تایبەتمەندیەکانى ناک (:٢٧)خشتەى ژمارە . ٢٧
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 .رێگاکانى بەرێوەبردنى ناکۆکى و ئەنجامەکانى مفاوەزەکردن پیشان دەدات (:٢٢)خشتەى ژمارە . ٢٢

 .جۆرى کەسەکان و چۆنێتى مامەڵەکردنیان پیشان دەدات (:٢٩)خشتەى ژمارە . ٢٩

 .قۆناغەکانى گەشەسەندنى تیم پیشان دەدات (:١١)خشتەى ژمارە . ١١

رێگاکانى تێکهەڵکێشکردنى بەرنامەکانى کارامەییە ژیانییەکان لەناو  (:١٢)خشتەى ژمارە . ١٢

 .پرۆگرامەکانى خوێندندا پیشان دەدات

 .ئامانج و هەنگاوەکانى جێبەجێکردنیان پیشان دەدات, رێگاکانى راهێنان (:١١)خشتەى ژمارە . ١١

 .و رێگاکانى بەکارهێنانیان پێناسە دەکاتهەندێک لە ئامرازەکانى راهێنان  (:١٣)خشتەى ژمارە . ١٣

هەندێک ئاموژکارى دەربارەى چۆنێتى مامەڵەکردن لەگەڵ هەندێ تەبیعەت  (:١٤)خشتەى ژمارە . ١٤

 .پیشان دەدات

 .جۆرەکانى هەڵسەنگاندن و ئامانجەکانى و کات و شێوازەکەى رووندەکاتەوە (:١٥)خشتەى ژمارە . ١٥

 

 كانییەكارێڵه یستیل

  .هەر پێنج ئاستى پەیوەندى مرۆڤ بە ژینگەکەیەوە پیشان دەدات (:٢) هێلکارى ژمارە. ٢

 .ئەو فاکتەرانە پیشان دەدات کە خۆنرخاندن پشتى پێدەبەستێت(: ١) هێلکارى ژمارە .١

 .کاریگەرى خۆنرخاندنى نزم لەسەر الوان پیشان دەدات (:٣) هێلکارى ژمارە .٣

 .کاریگەرى کاتەکانى رۆژ لەسەر وزەى کەسیى پیشان دەدات (:٤) هێلکارى ژمارە .٤

 .بازنەى پەیوەندیکردن پیشان دەدات (:٥) هێلکارى ژمارە .٥

 .قۆناغەکانى پرۆسەى گوێگرتن پیشان دەدات (:٦) هێلکارى ژمارە .٦

 .پیشان دەدات و گرنگی بابەتەكە ى ناکۆکىپەیوەندی نێوان بەڕێوەبردن (:٧) هێلکارى ژمارە .٧
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 .ئاستەکانى ئامانج لە پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیریدا پیشان دەدات (:٢) هێلکارى ژمارە .٢

 .ئەگەرەکانى تێکهەڵکێشکردنى کارامەییەکانى ژیان لەناو پرۆگرامەکانى الوان (:٩) هێلکارى ژمارە .٩

 .هەرسێ قۆناغەکانى گەشەسەندنى کارامەییە ژیانییەکان (:٢١) هێلکارى ژمارە .٢١

 

 لیستى چوارچێوەکان

 !پێناسەى دیکە: ٢/٢چوارچێوەى ژمارە  .٢

 .هەندێ چەمکى گرنگ: ١/٢ چوارچێوەى ژمارە. ١

 .الوان دەڵێن کارامەییەکانى ژیان بە توانامان دەکات: ٣/٢ چوارچێوەى ژمارە. ٣

 !بەبیرمان دێنێتەوە: ٢/١ چوارچێوەى ژمارە. ٤

 .شێوازەکانى بیرکردنەوەى نەرێنى: ١/١ چوارچێوەى ژمارە. ٥

 !بەبیرمان دێنێتەوە: ٣/١ چوارچێوەى ژمارە. ٦

 .شێوازە نەرێنییەکانى مامەڵەکردن لەگەڵ گرژیدا: ٤/١ چوارچێوەى ژمارە. ٧

 .سوودەکانى بیرکردنەوەى ئەرێنى: ٥/١ چوارچێوەى ژمارە. ٢

 .پێکهاتەى پەیامەکە: ٢/٣ چوارچێوەى ژمارە. ٩

 .لەکاتى کارکردن لەگەڵ الوادا: ٢/٤ وەى ژمارەچوارچێ. ٢١

 !سەرنج: ١/٤ چوارچێوەى ژمارە. ٢٢

 پێناسەى مفاوەزەکردن چییە؟: ٣/٤ چوارچێوەى ژمارە. ٢١

 .ستراتیژیەکانى وەدەستهێنانى پشتگیرى: ٤/٤ە چوارچێوەى ژمار. ٢٣

 .پشتگیرىتوێژى ئامانج لە پرۆسەى وەدەستهێنانى : ٥/٤ چوارچێوەى ژمارە. ٢٤
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 .خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان: ٢/٥ چوارچێوەى ژمارە. ٢٥

 .نموونەى پالنى دانیشتنێک سەبارەت بە کارامەییەکانى ژیان: ١/٥ چوارچێوەى ژمارە. ٢٦

 .نموونەى دەستەواژەکان: ٣/٥ چوارچێوەى ژمارە. ٢٧
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