
ةر تواناي طةرِاندنةوةي ئةو شتانةية كة بينراون، ياان بيرتاواون، ياان كاراون، يااةود اةشاةيان  اة  ا        : يادطة
طاريت   كراوة، ضونكة ئةو انداآلنةي بة دة ت طاريت  ئاشاكراي يادطاةي بيانيس بيرتاتنةوة دةناا  يةنا،  ةوانةياة       

.يتيةربووني ةويةندنةوةو حينجةكردنس نوو يس ئةجنااداني كرداري بريكارييان هةبيةت
وةبريهاتنةوة ضيية؟
      تواناااي تاكااة  ااة ريةكةرتااتز ئااةو ئةفاوونانااةي يتيةريااان بااووةو ثةاااركردنيانااة، ةاشاااني  طةرِاندنااةوةو

ي وةبريهاتنةوةيااةتي  ااة كاااتي ةيةويرتاا  باار  ااوودوةرطرتا  يةااي  ااة هة  ويةرتااتيةكي سياااني، يااان هة  ويةرتااتيةك      
.تاقيكردنةوةييدا



دةكرية بطوتريةت كة يادطة بر  ية بةش دابةش دةكريةت:
ة ضاونكة اار ث ةيةشاوافي  ا    : يةكةي ةيةشوافيكردني فانياريياةكانس ةر ينكردنياان  1.

فانياااريي ف ر، يااان ورووسيةنااةر ف ر دةكااام، باار ئةاااةش ةيةويرتااتة  ااةرةتا ئااةو  
.ورووسيةنةرانة بةةيةي ئةو بونيادي فانينةي هةيانة ةر ي بكريةا

ئةاااةش واتاااي ئةوةيااة كااة ااار ث ئااةو     : قرنااا ي ثااةاااركردني فانيارييااةكان  2.
ت، فانيارييانةي  ة كاتي دياريكراودا دة   دةكةون ثةااار دةكامس دةيانثاريةزية

ئااةوةش بااةةيةي بايااةةي ئااةو فانيارييانااة  ااة ةيةناااوي بااةكارهيةنانيان  ااة كاااتي   
.ةيةويرتتس طوجناودا

اااار ث توانااااي بةكارهيةناناااةوةي ئاااةو فانياريياااة  : طةرِاندناااةوةي فانياريياااةكان3.
 ووديان ثةاااركراوانةي هةية، برية دةبيةت  ة كاتي ةيةويرتتيدا بيانطةرِيةنيةتةوةو

. يةوةربطريةت




ةوانةية طرنطويا دوو كرداري يادطة ةريان  ةاانةي ةوارةوةدا بايننةوة :
ة ةيةشو اةبة ت  يةي فانيس نا ينةوةي ئةو فانيارييانةية ك(: ا تعرف)نا ينةوة 1.

تاااب بااةريان كااةوتووةو نا اايونيس يتيةريااان بااووة، بريااة داواي  ااية دةكريةاات ئااةو 
ةكاني بةشانةي كة يتيةريان بووة دة تةبذيةر بكاتةوة، وةب ئةوةي  ة تاقيكردناةو 

: يومنوونةياةك (. االةتيار اا اتعدد)نا ينةوةو هة  اذاردن  ة ضةنديا هة  اذاردة 
  يان دة ويةنة دةةةينة بةر دة   قوتابيياةبس ةاشاان  ةطاةدة دة ويةناةيو تيةكاة     

دةكةياس داوا  اة قوتابييةكاةي دةكاةيا، ويااوافي  اة نيةاوان كراة  اةي يةكاة س         
(.ئة  وياكردنةوةية ةيةي دةطوتريةت نا ينةوة)دووةاي ويةنةكان بكام 



باة  اةبة ت  يةي طةرِاندنةوةي ئةو ئةفاوونس فانيارييانةياة كاة تااب   : طةرِاندنةوة2.
كاتيةاار اناادادة ئااةو : منوونااة. شاايةوةيةكي ريةكوةيةاار وةريطرتااوونس يتيةريااان بااووة

اتااة قوتاخبانةيااة دةبينيةتااةوة كااة ةيةشااو  يةااي يتيةربااووةو ةويةندوويااةتي، ئااةو ك 
هةنديةر  ة ااار اتايانس هاورِيةكااني قوتاخباناةي باري دةكةويةتاةوة، ئةااةش بار       

: دووبةش دابةش دةكريةت
يةات  تيايادا دةب (: املترتلرتا  االستدعاء  )طةرِاندنةوةو وةبريهاتنةوةي فجنريةياي  1)

.نةرِووبابةتةكاني بة ريةكوةيةكييةكي دياريكراوةوة بطةرِيةندريةنةوةو ةاشان خبرية
كان تيايدا تاب بة ئارةفووي ةري فانياريياة : طةرِاندنةوةو وةبريهاتنةوةي ئافادانة2)

.دةطةرِيةنيةتةوةو هة  ياندةبذيةريةتس ريةكيان دةةاتةوة



   ،يادطااة ضااةنديا واارري هااةاوويان ةةيوة اان بااة ئا ااتةنطةكاني يتيةربوونااةوة
:طرنطوينيان ئةاانةي ةوارةوةن

يادطااةي هة ااتةوةري  كرطاااي يةكةاااة، كااة تياياادا كاارداري  (: احلرتاايةالتتكاة  )-أ
يااان تيةااايز كردنااي فانيارييااةكان ئااةجنا  دةدريةااتس ئااة   ( اكترتااا )وةرطاارتا 

كاتيةار كة ايةر ئااورِ  اة     : منوونة. كردارةش بة شيةوةيةكي ةركردةيي روودةدام
شتيةكي طةورة دةداتةوة كة بةرةو رووي ديةات، ئاة  كاردارة باة شايةوةيةكي باية       

.ةوا   ةري روودةدام



 (احلرتيةالكاة  )كرطاي هة تيار
ار  اة  فانيارييةكان  ة هة تةوةرةكانةوة وةردةطرييةاس بر ااوةي نزيكةي يةب ضركة دةةاريةزريةا، تاكو برِي

. ةر ئةوة دةدريةت بايةخ بة كااةيان بدةيا
      بريهيةناااةرةوة هة اااتةوةرييةكان وررياااان ف رة، باااةآل  فانايااااني دةرووننا اااي فيااااتر باياااةةيان باااة

نس بريهيةنااةرةوةكاني بياانيس بيرتاان داوة، بةاااةش يادطااةي هة ااتةوةري دابااةش دةبيةاات باار يادطااةي بيرتاا
:يادطةي بيني



     طاار  ف ريةر  ة  يةكر  ينةوةكان ئاااسة بةوة دةكةن كة ئاةو  يرتاتةاة توانااي ثاةاااركردني ريةذةياةكي ئيةج
.، فياتر  ة يادطةي بيني(ضركة4-3)ف ري فانيارييةكاني هةيةو بر ااوةي دريةذةايةن بة تيةكرِايي 

     وةيةكي يادطةي بيرتن  ة كرطاي فانيارييةكان ةيةكديةتس كاري ترااركردني ئاةو فانيارييانةياة كاة باة شاية
وا س طش  دةيانايرتتيةتس  رووشتيةكي دياري ناةكراوي هةياةو رووباةرو ةانتايياةكي يتاراوانس طاةورةو باةردة       

يادطااةي بيرتاان ف ر بااة وردي ئااةو فانيارييانااة دةةاريةزيةاات كااة       : دياااريكراوي هةيااة، يااان بااة واتايااةكيو    
وةرياندةطريةت، يان بة هاندةرة دةنطييةكان دةيانايرتتيةت، ةية  ئةوةي ضارة ةريان بكام

منوونةيةب بر يادطةي بيرتن:
.وةبريهاتنةوةي ناوي كة يةر كة هةر ئيةرتتا ناوي هاتايةت-
.دووبارةكردنةوةي ساارةي اربايليةر كة ئيةرتتا ةيةيان دابي-
.وةبريهاتنةوةي وادةي ةوانيةر كة ئيةرتتا ةيةمان راطةيةندرابيةت-



ةيت بار  بيرتتز ةر ياريةر بة ةةآلتةوة  ة رادير كة تر وةآلاةكةي دةفانياتس باة ةيةراياي ةةيوةنادي دةكا     -
. بةشداريكردن

.وةبريهاتنةوةي دةنطي يةكيةر  ة ئةنداااني ةيةزانةكةم-


:يادطةي هة تةوةري بيني1.
  ةيادة ئة  يادطةية ةيةشوافي  ة ورووسيةنةرةكاني بيني دةكام، وةب ئةوةي  ة واقيعدا هةنس  ة شايةوةي ةا

.نا راوة، هةر بريةش بة ناوي يادطةي ئايكرنييةوة ناوي دةركردووةIconدةيانثاريةزيةت كة بة ئايكرن 



ئاةو شاويةنةية كاة تيايادا فانيااري بار ااوةياةكي كاورم         :يادطةي كورم اةودا--
ثةااار دةكريةتس ثةاااركردني قرنا ي   ةةردةطريةت كاة رووباةريةكي ديااريكراوي   
. هةيةو تةنها ةيةنج ياان شاةش رةطاةف، يااةود ورووسيةناةر، ياان رووداو دةةاريةزيةات       

يةر، كاتيةر طويةت  ة دةربرِينيةر، يان ساارةي تة يفرنيةر، يااةود نااوي كة ا   : منوونة
يان ناوي دوكانس شاويةنيةر دةبيةات، ئاةو فانياريياناة، ياان رووداواناة بار ااوةياةكي         

.كورم  ة يادطةدا دةايةننةوة





يادطةي كورمتةودا-
  يي  ة  وررة يادطةيةدا بر ضةند ضركةيةكي كة  فانيارييةكان دةةاريةزريةتس ثةااار دةكريةت، ضاونكة ئاطاا

ن كرطااي كورمتاةودا، ياا   )بر شتيةر دةبيةتة هري طوا تنةوةي بر يادطةي كورمتةودا، كة هةنديةر واار نااوي   
. ية دةنيةا، كة شويةز نزيكةي حةوم رةطةفي  ية دةبيةتةوة( يادطةي  ةرةتايي

    كان ئة  وررة يادطةية رووبةريةكي  نوورداري هةية، بر ئةوةي دةروافة نويةياةكان شاويةز فانياريياة كرناة
طااي   اة ضوارضايةوةي  يةكر  يناةوة فانرتاتييةكاندا كر    . بطرنةوة، تةنها باة ةرِباووني ئاةو يادطاة كورمتةوداياة     

.كورمتةودا بايةةيةكي ف ري ةيةدراوة( فارةكي)بيةذةيي 





ر ةةيااة هة تةوةرييةكان  ة تراارة هة تةوةرييةكاندا بر ااوةي نزيكةي بيرتت ضركة دةايةننةوةو ب-
تس ثةاااركردني ئةو ةةيااانةش بر ااوةيةكي دريةذ ةيةويرتتة ضارة ةر بكريةاس اةشةيان  ة ةر بكرية

ةب دووبارة ةويةندنةوةيان بر بكريةت، تا ئةو كاتةي تراار دةكريةا، يادطةي كورمتةوداش ةشت بة ساارةي
يةكة  ة يادطةي كوردمتةودا دةبيةتةوة( 7-5)يةكة دةبة تيةت، ضونكة هةر وارةو تةنها ويةطةي 



منوونةي يادطةكاني بينيز كورمتةودا:
ريةطاة باة   يادطةي بينيز كورمتةودا دةريتةتي ةويةندنةوةي كتيةايةار، ياان تيةاينيياةكاني ةيةادايا، بةااةش     -

ن دركياا ( وشة ةويةنادراوةكان )ثةاااركردني فانياريية فارةكييةكامنان دةدام كة  ة ريةطةي ضاوةكامنانةوة 
ة توانااي  ةية دةكةياس  يةيان تيةدةطةيا، ةر ئةطةر ئة  كارااةيية ةةيربدنس دركثيةكردنة نةبواياة، ئاةو كاتا   

.ةويةندنةوةاان نةدةبوو، ئةو كارةي دةبيةتة هري كاريطةري بر  ةر ئةجنااة ئةكادميييةكان
ةناديةر  كاتيةر ئرتراايليةر  يةدةةورِيا، يادطةي بينيز كورمتاةودا دةريتاةتي ثاةاااركردنس ئةفباةركردني ه    -

وشةاان ةية دةدام، وةكاو ئاااسةكاان، ياان فانايز شاويةز ئرتراايلاةكانيو، دواي ئاةوةي  اة ئاويةناةوة          
. ةرجنيان دةدةيزة، برية يادطةي بينيز كورمتةودا طرنطة بر  يةةورِيز ئرترااي 



دا بر ئةو شويةنةية  ة يادطةي ار ث، كة فانيارييةكان تياي:يادطةي دريةذ اةودا. ج
ااوةي هةسدة ضركة تا دةطاتة  ي  ادة، يان فياتر هة  دةطرييةاس دةةاريةزريةا، 

هةروةها ثةاااركردني كرتاييشي تيةدا ئةجنا  دةدريةت، ضونكة رووبةريةكي 
(.رووبةرةكةي ف ر طةورةو يتراوانة)دياري نةكراوي هةية 



:يادطةي دريةذاةودا-
 ئاااسة بةوة دةكام كة ئاةو يادطةياة  ايةيةاي كرطاياة  اة  يرتاتةاي ضارة اةركردني       ( 1999)باد ي

فانياريياةكان، كااة تياياادا يادةوةرييااةكانس ئةفاوونااةكان بااة شاايةوةيةكي كرتااايي واايةطري دةبااا، ضااونكة 
ةوةش بة شيةوةيةكي بةردةوا  دةايةنناةوة، ئا  ( ثةلية)فانيارييةكان تيايدا  ة شيةوةي نواندنكاري ئاوةفي 

ة دواي بةهيةماكردنيانس ضارة ةركردنيان  ة يادطةي كاركردوودا، اليةني باشاي ئاة  يادطةياة  ةوةداياة كا     
رووبااةريةكي يتراوانااي باار ثااةاااركردن هةيااة، ضااونكة ئةفاوونااةكانس فانيارييااة كرنااةكانس نويةيااةكاني      

. ةةردةطريةت
ريةت، تويةذةراني بواري دةرووننا يي فاني ئاااسة بةوة دةكةن كة ئةو يادطةية بر  ية بةش دابةش دةك

:بة  وررةي ةوارةوة



يادطةي واتاكان:
          اة  يادطةياةدا تارِريةكي واتاكاااني تيةادا ثاةااار دةكريةاات، كاة ةةيوة اتس طريةاادراوي بري كاةو را اتييةكانس ضااةاكةكانس 

.ةةيوةندييةكانس فانيز طشتيية
يادطةي رووداوةكان:

              تيةكرِاي ئةفاوونة كة اييةكان  اة  يادطةياةدا ثاةااار دةكاريةا، كاة تااب  اة دريةاذةي سيانيادا ةيةيادا تيةثاةِريةوة باة هاةاوو
.وياوافييةكانيشةوة

يادطةي ريةكاري:
اااداني   ة  يادطةيةشدا ئةفاوونس فانيارييةكان دةربارةي ضرنيةتيي ويةاةويةكردني ريةكارييةكانس كاري شتةكان، يان ئةجن

.كردارةكانس هة واةروي بةكارهيةنانياني تيةدا ثةااار دةكريةت






 كار  ة  ةر طررِيز فانياريية كورم اةوداكان دةكام بر يادطةي دريةذ اةوداكان، ئةوةش :يادطةي كار. د
 ة اياني  افو ئااادةكردني فانيارييةكانس تةواوكردنيانس ضارة ةركردنيان، تاكو هة  ويةرتتيةكي تةواواان 

.ةية باةةشا، كة  ةطةدة  رووش  هة  ويةرتتةكةو ةيةداويرتتييةكانيدا بطوجنيةاس  ةبار با


 يادطةي كاركردوو( ا ذاكرة ا عاالةworking memory:)
 باااد ي(Baddile, 1992 ) كرطايااةكي كاتييااة باار ريةذةيااةكي  : "وا ةيةنا ااةي يادطااةي كاااركردوو دةكااام بااةوةي

ة اياني دياريكراوي فانيارييةكان  ةطةدة تواناي طررِياس بةكارهيةنانيان  ة بةرهةاهيةنان، يان وةآلادانةوةي نوية، ئةوةش  
".بووني ةيةكهاتة وياوافةكان، كة هةردوو ئةركي ثةاااركردنس ضارة ةركردن ئةجنا  دةدام

  يادطااةي كاااركردوو بريتييااة  ااة ةيةكهاتةيااةكي ئااااادةو ضاااالب فانيارييااةكان دةطوافيةتااةوة، يااان دةطررِيةاات باار يادطااةي
.دريةذاةودا، ياةود  يةيةوة دةطوافيةتةوةو دةطررِيةت







 اااداني  ةيةكاديةا كاة برِيااردانس باةراوردكاريس ئةجن    ( ا عةلياة )شل ةسانةكاني بريكردنةوة،  ة طريتتة ئاوةفييةكان
كاارداري بريكاريانااةو  يةكدانااةوةو بااةديكردنس بريكردنااةوةي رةةنةطرانااةو شاايةوافي ضارة ااةركردني طريتتااةكانس  

.وةرطرتز برِيار  ةةردةطرن








 شل ةسانةكاني فااني فارةكي-ورري ةيةنجة:
    ئااة  وااررة شاال ةسانة دةطةرِيةتااةوة باار ئا ااتةنطي تيةطةيشااتز فاااانس تااةواوكاريي ناااوةريي فاااانس دةرباارِيز

تةوةري، س طريةاواردني هة ا  (احلارتة اال تةاا ية)طريةواردني ةيةشوافييانة . بري كةكان بة شيةوةي بيةذةييس فارةكي
كان، اةبة ات  ، يان بية توانايي  ة تيةطةيشتز واتا بيةذةييس فارةكايس بيرتاتنة  (اللفظيا صمم )يان كةرِبووني بيةذةيي 

.اندادة تواناي بيرتتز قرتةي ئةوانةيوي هةية، بةآل   ةوة تيةناطام كة ضي دة  يةا:  يةي



 ئا تةنطةكاني يتيةربوون بة دة ت طريتتةكاني ئاةاوتاس فاانةوة طري دةيةو دةنا  يةنيةت، ضونكة هةنديةكيان 
بةاةش وةآلادانةوةي ةر يارةكانيان بة يةب وشة دةبيةت، . ي فاان دةبا(تركياية)تووشي هة  ةي ةيةكهاتةيي 

. ةبةرئةوةي ناتوانا بة ر تةيةكي تةواو وةآلاي ةر يارةكة بدةنةوة



 يان هةنديةر  ة وشةي ناو ر تةكان ال دةدةن، ياةود هةر  ة ةريانةوة هةنديةر
.  ةيةوشةي بر فياد دةكةن، ياةود ئا تةنطييان  ة بونيادناني ر تةيةكي تةواودا ه
هةروةها  ة كاتي ئاةاوتندا دريةذة بة دةربرِيز بري كةكانيان، يان طيةرِانةوةي 

ضري كةكانيان دةدةن،  ةوانةشة بة دة ت فاانطريان، يان هيةواشي  ة ئاةاوتز 
فارةكييان، ياةود بة كةاوكوورِييةوة وة فس با ي شتةكان دةكةن، بةاةش بية 

.توانايي  ة  ةر بةشداريكردني  ة طفتوطر دةربارةي بابةتة باوةكان
  رِينةوةو الدان، يان ) ةوانةية بة دة ت نارِووني  ة ئاةاوتندا طري دة با 

س دووبارةكردنةوةي دةنطةكان بة شيةوةي شيةواو(ةرتتنة ةري هةنديةر دةنط



ان ةيةرِةو، يان ضةنديا هيةمايةو ةة  كي بر بةةشيز واتاي دةنطاةك : كةواتة فاان
ئةوانااةي.  ةطااةدة ةااة  كي ( ا تواصاا )بةكارياناادةهيةناس ياراااةتيي ةةيوةناادطرييي  

 ة ناةي ئا تةنطي فااني دةربرِينيان هةية بة دة ت بية توانايي  ة دةربرِيز ئةوةي
ة ، ئاةو كة اانة با   (طاوتراو )دةروونيانداية  ة هة تس نة تةكان بة فااانيةكي بيةاذراو   

كاي  رووبةرِووي ئا تةنطي تيةطةيشتز فاانس دةربارِيز فارةكاي، ياان بري كاةي فارة    
.دةبنةوة( اللفظي)



ي يتيةربوونيان تواناي  طويةطرة  ة تيةطةيشتز ئةوةي طويةايرت  دةبيةت، ئةوانةي ئا تةنط: فااني ةيةشوافيكردن1.
كانس ي واتااي ضاةاكة  (ا اتيعا  )هةية ئا تةنطي طرتنةبةري ريةنمايياة فارةكيياةكانس ئا اتةنطي وةرطارتز     

.، يان واتاي ر تةي  يةكدراويان تيةدا دةردةكةويةت(ا فكاهة)وةرطرتز فااني شرةي 
بريتيية  ة دةربرِيز بري كاة  اة فاانادا، كاتيةار كة ايةر دةرباارةي ةاودي ةاري دةربارِيز         :  فااني دةربرِيا2.

دةبيةت، تةنها دةنط دةرناكام، باة  كو دةنطاةكان باة شايةوةيةكي ريةكوةيةارس ديااريكراو دةباا، تااكو توانااي          
.ةيةكهيةناني وشةو ر تةو دة تةواسةكاني هةبيةت



شيةوافةكاني ضارة ةركردني ئا تةنطةكاني يتيةربوون:
   دةكريةاات شاايةوافة بااةكارهيةنراوةكاني ضارة ااةركردني ئا ااتةنطةكاني يتيةربااوون باار دوو ئارا ااتة ةاار ي

:دةكريةاس بريتي  ة
: ئارا تةي ةزيشكي1.
ةكةن، ناةب  شيةوافة ةزيشكييةكان تاووتويةي هةنديةر دياردةي ةةيوةنديدار بة ئا تةنطةكاني يتيةربوونةوة د

وي تاووتويةي ةودي ئا تةنطةكان، واتة شيةوافة نارِا تةوةركان، وةكو ضارة ةركردني فيادة ضااالكيس بريبا   
كااة ، ئااةو طرميانااة بنااةرِةتيس  ااةرةكييةي(االنديتاثيااة)و هة  ويةرتاا  بااة طااورِو  ااةرةرِ يي (االندبتتء تشااتت )

ااي ريةكاريياةكاني ضارة ةركردنيشاي  ة ااةر راوة اتاوة، بريتييااة  اةو ئا ااتةنطانةي يتيةرباوون كااة  اة ئااةجن      
كاني  ئارا اتة ةزيشاكيية  . كةاوكوورِيي ئةركداري  ة ايةشر، يان كةاوكوورِيي بايركيميايي  ة وة تةدا هاةن 

:ئة  شيةوافة هةاةوررانةي ةوارةوة دةطريةتةوة



ضارة ةركردن بة داودةرااني ةزيشكي ةكاني ئة  شيةوافة بة شيةوةيةكي بةرب و  ة ضارة ةركردني حا  ةت: -أ
فيادة ضاالكي باةكاردةهيةنريةت، ضاونكة كةاكردناةوةي فياادة ضااالكي دةبيةتاة هاري ضااكوكردني ئا ا           

س ريتاا ي : ئااادةيي انادادة بار يتيةرباوون، باةناوبانطويا ئاةو داودةرااناناةي  اة  باوارةدا باةكاردةهيةنريةا         
.ديكرتدرياس  ايلريم

ضارة ةركردن بة بةرنااةكاريي ةرراكي  -( :Fiengold )    بة ةاوةني ئة  شيةوافة دادةنريةاتس ةيةيواياة ئاةو
كةرة تة رةنطاورِةنطس ااددةي ةارا نس كةرة تة برناداري ةيشة اافي كاة  اة درو اتكردني ةارراكي       

انس انداآلن بةكاردةهيةنريةا، يان ةارا تز ةرراكة  اة قوتاووكراوة تاياةتاةكاني وةكاو اياوةو طرياوةكانيا      
 ئةنادافة  بابةتة كيمياوييةكانيو كة دةكريةنة ناو كةرة تة ةرراكييةكانةوة، دةبنة هري فيادة ضاالكيي بية

بةتاة  الي انداآلن، برية ةيةويرتتة بةرنااةي ةرراكي انادادة ريةكوةيةار باةرفةيتت بكريةات، باة ورريةار ئاةو با       
.كيمياوييانةيان تيةدا نةبيةت



-أ

نادادة   ة  شيةوافةدا ضارة ةركردن بة ةيةداني سةاة ثيتااي بة ا: ضارة ةركردن  ة ريةطةي ثيتااينةكانةوة1.
ئةجنا  دةدريةت، ئةوةش ض  ة شيةوةي حة ، يان ةواردنةوة، ياةود كةةرتوود، الياةنطراني ئاة  شايةوافة   

 اة  ئاااسة بةوة دةكاةن كاة ةيةاداني ئاةو سةااة ثيتاايناناة باةو انداآلناةي ئا اتةنطي يتيةربوونياان هةياة،           
.ااوةيةكدا ئاطاييان ضاكوو بةهيةزتر دةكامس  ة ئا   فيادة ضاالكييان كة  دةكاتةوة

ياادةو  ئة  ئارا تةية وةةت  ة  ةر بةطةرِةرتتز فانيز دةروونيس ةاةروةردةييس ة : اليةني ةةروةردةيي2.
ويةاااةوية كردنااة وياوافةكانيااان دةكاتااةوة  ااة بااارةي يتيةركردنااي ئااةو انداآلنااة بةدة اات ئا ااتةنطةكاني 
ة يتيةربوونةوة طري دةن، هةروةها كرش  دةكام بر فا  اوون باة  اةر ديااردةي ئا اتةنطةكاني يتيةرباوون  ا      

دا  اية  اواتيذي طشاتي   اة  باوارة     . اياني هةنطاوةكاني هةاواركردن  ة شيةوافةكاني كرداري يتيةركاردن 
:هةن، كة بريتي  ة



ةر ئةو اةشةكارييةي  ة  ةر شيكردنةوةي ئةركةكان راوة تاوة، بة ورريةر كة وةةت  ة  ا 1)
.فجنريةييس ئا انكردنةوةي ئةو ئةركة دةكريةت كة يتيةري دةبيةت

ئةو اةشةكارييةي  اة  اةر كاردارة دةروونيياةكان راوة اتاوة، كاة تيايادا واةةت  اة  اةر           2)
.ضارة ةركردني ئا تةنطةكاني يتيةربووني طةشةيي دياريكراو دةكريةتةوة

ئاةو اةشاةكارييةي  ااة  اةر هااةر ياةب  ااة شايكردنةوةي ئةركااةكانس كاردارة دةروونييااةكان       3)
راوة تاوة، واتة  ة  اةر هاةردوو  اواتيذييةكاني ةيةشاووتر ةيةكاةوة، كاة هاةردوو شايةوافي        

.يةكة س دووة   ة يةب بةرنااةي ضارة ةريانةدا ئاويةتةو تيةكة  ي يةكو دةكريةا


