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 م. دلظني صاحل مةمانى



 

 يَشةكى:ث
ة ثيَويستى بة ةبةر ئةوت, لوانة وتنةوة ثيشةيةكى وردة, كة تيَيدا كةسايةتى و ليَهاتوويى مامؤستا دةردةكةويَ     

نى  وانة يَوازةكاا و ششارةزاييةكى زؤر هةية لة زانيارى ثسثؤرى و ئاشنابوون بة ثةروةردةي دةروونزانى و ريَط
يَك بةدى ض ئاماجنات هيكةنها لة كؤلَخؤ بكريَتةوة, ضونكة ئةو ووتنةوة, جيا لة هةر كاريَكى تر ثيشةيةك نيية ت

ى طويَطرتنى ئارةزوو رخوازنايةت  و تةنها كات بة فيَرؤدانة, ئةو مامؤستايانةى كة تةنها وانةكة بة ريَدةكةن فيَ
ةية و ى هيشةكةبة ث نيية, هيضيش فيَرنابيَت, ئةمانةش لةسةر كةسايةتى مامؤستا وةستاون, كة تا ضةند باوةرى

 ةدات.ددلَسؤزة لة ثراكتيزةكردنى كارةكةيدا, تا ضةند بايةخ بة هونةر و شيَوازى وانة وتنةوة 
بةت, ةرووى باخستن ماموَستاى سةركةوتوو ثيَويستى بة شارةزايي شيَوازةكانى وانة ووتنةوة و ضؤنيَتى      

ة ووتنةوةى النى وانثارى, قؤناغ و بابةتى فيَرك طرتنةبةرى سرتاتيذيةتى )ريَطاى( فيَركارى طوجناو لةطةلَ ئاست و
ى, )مةعريف فتارىرؤذانة كة خؤى لة نووسينى ئاماجنة فيَركاريةكان لة رِووى ئاماجنى طشتى و ئاماجنى رِة

 جولةيي( و بةكارهيَنانى تةكنةلَؤذياي فيَركارى هةية._ويذدانى, دةروون 
ةنى زانست و تى و خاواو طشرةكةى خؤيدا هةلَطرى رؤشنبريييةكى تةوهةروةها ثيَويستة هةر مامؤستايةك لة بوا       

ر ةكات, هةروظ دمليَهاتوويةك بيَت كة وةكو ماموَستايةك بزانيَت, ضونكة مامؤستايي ثيشةيةكة كار لةسةر 
ةلَطا و ؤمكيَزان و خةسةر هةلَةيةك يان كةمتةرخةمييةك يا خود نا تةواوييةك لةو ثيشةيةدا رِووبدات, كاريطةريي ل

 داهاتووى دةولَةت دةبيَت. 
و زيادبوون ةتا بيَت بةر ؤستا,بة كورتى لةم رِؤذطارةى ئةمرِؤماندا, طرنطى و ئةرك و بةرثرسياريةتييةكانى مام       

ة وآلت و طةيةنن كثيَب دةضن. مامؤستايان دةبيَت لة هةموو كات زياتر هةولبدةن و ئةو جؤرة مرؤظ و هيَزى مرؤظة
ةكانى ئةركى ردةكاريييستة وثيَويستى ثيَيةتى. لة ثيَناو بةجيَطةياندنى ئةم ئةركة طرنط و طرانةدا, ثيَوكؤمةلَطة 

       مامؤستايي و ياساكانى و تايبةمتةندييةكانى كةسيَتى مامؤستا بة دةست بهيَنريَت.      
 
 
 
 
 

 



 

 ثيَناسةى زاراوةكان:  
     : هةولَداني خودي بؤ بةدةست هيَناني شارةزايي و ئةزمونى دياريي كراو,     فيَربوون

 ثيَكهاتةى فيَربوون   )قوتابي + بابةتى   فيَربوون (.               
 

    زياتر ئةجنام دةدريَت,  : ثرؤسةيةكي  مةبةستدارة لة نيَوان دوو كةس يان  فيَركردن
 دن  )مامؤستا + قوتابي +بابةت(.ثيَكهاتةى فيَركر               

 

 .ى دةكات ام دانبريتية لة ئةجنامدان و دةربرِين وجولةي جؤراو جؤر كة مامؤستا ئارةزوي ئةجن شيَواز :
 ثيَكهاتةى شيَواز   )خود +كاريطةريةكان (.               

 

 دن .خويَن ثرؤطرامى: بةكارهيَناني هؤكارةكان بؤ بةستنةوةى قوتابي بة  ريَطاكانى  وانةووتنةوة
 ركردن(.ثيَكهاتةى ريَطاكانى وانةووتنةوة  )مامؤستا + قوتابي +ثرؤطرام + هؤكارةكانى فيَ      

 

 اجنةكان بة ئامشيَوة بؤ طةيشنت: هونةري بةكار هيَناني هؤكارةكان و ريَطاكان بة باشرتين  سرتاتيذية
 كانى( .ة+شيَواز وتنةوةوثيَكهاتةى سرتاتيذي )مامؤستا + قوتابي +ثرؤطرام + هؤكارةكانى فيَركردن+ ريَطاكانى وانة  

 

 وانة ووتنةوة : 
ة رِيَطاي دةكات ل ةكانىوانة ووتنةوة بريتية لة ثرؤسةيةكي ثةروةردةيي ئاماجندارو بةسوود رِةضاوي طشت ثيَكهات

 وقوتابي بؤ جيَ بةجيَكردنى ئاماجني ثةروةردةيي .هاوكارى نيَوان مامؤستا 
+ريَطاكانى وانة ثيَكهاتةى وانة ووتنةوة  )مامؤستا + قوتابي+ ثرؤطرام + سرتاتيذيية 

 (.كانى+ذينطة فيَركردن +هؤكارةكان فيَركردن و تةكنولؤذيا +هةلَسةنطاندنووتنةوة+شيَوازة
 

 وانة ووتنةوة )زانستة و هونةرة ( 
ي اشارةزايي تةوبيَت ,مامؤستا زانست وزانياريةكي  تةوايي لةسةر ثسثؤريةكة خؤي هة ووتنةوة : زانسيت وانة

 لةسةر ثةروةردةو سروشيت فيَركردن هةبيَت .
اوى سروشتى ضةبيَت رةهزةكان شارةزايي لة هةلَبذاردنى سرتاتيذيةت و رِيَطاكان و شيَوا هونةرى  وانة  ووتنةوة :

 ةوةى زانياريةكان .بؤ طواستن قوتابي بكات 

 
 



 

 بنةماكانى هةلَبذاردنى وانةووتنةوة : 

 دياريكردنى ئاماجنةكان . -1

 ئامادةكردن و رِيَكخستنى وانة . -2

 ياساي هةنطاو بة هةنطاو  فيَركردن )التدرج يف التعليم(.    -3

 رةضاوكردنى ئارةزوي قوتابي و هانداني . -4

 رةضاوكردني جياوازي تاكي لة نيَوان قوتابيان . -5

 ريَطاكانى وانة ووتنةوة . -6

 ياساي هةنطاو بة هةنطاو لة شيَوةى ثةيذةي فيَركردن بريتية لة :

 لة ئاسان بؤ طران. -1

 لة سادة بؤ تيَكةل .  -2

 لة تيَكةلَ بؤ ئالؤز . -3

 لة بةش بؤ طشت . -4

 لة طشت بؤ بةش . -5

 بؤ هةلَبذاردنى وانة ووتنةوة دةبيَت رةضاوى ئةم خاالنة بكةين :

 لةناو ثؤلدا .ذمارة قوتابيان   -1

 ئاماجنةكانى وانةووتنةوة .  -2

 جؤري بابةتةكة .  -3

 كاتى دياري كراو .  -4

 جياوازي تاك لة ناو قوتابيان .  -5

 ثيَداويستيةكان .  -6

 ئارةزووي قوتابيان بؤ بابةتةكة .  -7

 تواناي مامؤستا  -8



 

 شيَوازةكانى وانة ووتنةوة:

 ةكات .ددانى  كة مامؤستا ئارةزوي ئةجنام بريتية لة ئةجنامدان و دةربرِين وجولةي جؤراو جؤر شيَواز:
 ثيَكهاتةى شيَواز   )خود +كاريطةريةكان (.               

 . شيَوازى نةريَنى.2. شيَوازى ئةريَنى.      1جؤرةكانى شيَواز:   
 :مامؤستا شيَوازى ئةريَنى

 دووركةوتنةوة لة شكاندنةوةى قوتابى. .1

 قوتابييان.ثشتطوآ نةخستنى وةلَامةكانى  .2

 ئاراستةكردنى ثرسيارى جوراوجور. .3

 رةضاوكردنى بةرزى و نزمى دةنط. .4

 رةضاوكردنى هيَما و جولَة و زمانى جةستة. .5

 رةخنةى بنيات نان. .6

 
 شيَوازةكانى نةريَنى مامؤستا:

 روونكردنةوةى زؤر لة سةر بابةتيَكى سادة. .1

 تورِة و توند. .2

 طرذى لة هةلَسوكةوتيدا. .3

 كةم تةرخةم. .4

 زؤر روخيَنةر.رةخنةى  .5

 
 
 
 
 

 



 

 رةكانى شيَوازى قوتابييان:جوَ

 رِيَطاكانى مامةلةكردن لةطةلَ جورةكانى قوتابييان شيَوازةكانى قوتابييان ذ

1 
لة ريَطاى ثرسياركردن 

 ماموستا تاقى دةكاتةوة

 

 

 طةشبني 2
 

 

3 
زؤر قسةكردن و 

 نةهيَشتنى كات

 

4 
ئاذاوةضية و بةردةوام 

 قسة دةكات

 

 شةرمن 5
 

 

6 
نةريَنى و رةش بينة 

 بةردةوام سكالَا دةكات

 

 

 داخراو طؤشةطري 7
 

 

 لة خؤبايي بوون 8
 

 



 

 

 
 

  

 

 

 

  

9 
كونرتؤىل بارودؤخةكة بة 

 دةست ئةوة

 

 

10 
طشت  نووسةرى

 بابةتةكانى ناوثؤلة

 

 

 بآ دةنطة 11
 

 

 خيَرايية لة بةشداريكردن 12
 

 



 

 (حماضرةريَطاى وانةبيَذى )  
 

ر وانة ؤلدا هةثناو  يةكيَك لة ئةو ريَطايانة كة ماموستا رؤىل سةرةكى هةية زؤربةى كاتةكان لة    
ويَت ثرسيار يَك بيةةركاته دةلَيَتةوة زورترين زانيارى دةربارةى وانةكةى ئةو رؤذة بة قوتابييان  دةدات 

ايي دةست لة كوت نةوةكات بيلَيَئاراستةى قوتابييان دةكات ئةو بابةتانةى كة راظةى كردووة  داوا  دة
بكات  ثرسيار توانيدةكات بة طفتوطؤ لة طةلَ قوتابييان وة ئةطةر هةر قوتابييةك ثرسيارى هةبوو دة

يَشكةشكردن و ادة و ث)ئام واتا رؤىل قوتابى لةم ريَطاية زياتر طويَطرتنة بةالم رؤىل ماموستا بريتية لة
 راظةكردن و روونكردنةوةى بابةتةكة(. 

 

 (:حماضرةخالَة ئةريَنيةكانى رِيَطاى وانةبيَذى )

كة زؤربةى  امؤستاشةةركى مئبة فيَرِؤ نةضوونى كاتى وانة ووتنةوة. واتة كاتيَك ثروطرامى خويَندن زؤر دةبيَت و  .1
نيَتة ان بطةييَبةتةكئةو ثروطرامة تةواو بكات, ئةوة ئةم ريَطاية زؤر طؤجناوة ماموستا دةتوانيَت زؤربةى با

 قوتابييان زانيارى باشيان ثيَشكةش بكات.

 اريةكان.ى زانيئةم ريَطاية ثيَويستى زؤرى بة ئامرازى تاقيطة و كةرةستةى جوراوجور نية, بؤ طةياندن .2

 ئةطةر ذمارةى قوتابيان زؤربوو ئةوة ريَطايةكة طؤجناوة بؤ ثيَشكةشكردنى بابةتةكة. .3

 ة ئاسانرتة بةراورد بة ريَطايرت.كؤنرتؤل كردنى ثؤل لة ريَطاى ئةم جؤرة ريَطايةو .4

 ئاستى قوتابى الوازة ئارةزوى بةشداريكردن ناكات لة طفتوطؤكردنى ناوثؤلدا. .5

 كاتيَك بابةتةكة نوآ بيَت ياخود قوتابى هيض زانياريةك دةربارةى ئةم بابةتة نةبيَت. .6

 

 (:حماضرةخالَة الوازةكانى  رِيَطاى وانةبيَذى )
 مامؤستا زؤر ماندو دةكات.بةكارهيَنانى ئةم ريَطاية  .1

 بوار بة قوتابييان نادريَت طفتوطؤ بكةن. .2

 رِؤىل قوتابى تةنها طؤيَطرتنة. .3

 طرنطى تةنها بة اليةنى زانيارى دةدات. .4

 ئةم ريَطاية رِةضاوى جياوازى تاكى لة نيَوان قوتابيان ناكات. .5

 ى. وتابؤستاية نةك ققوتابى زوو هةست بة بيَزارى دةكةن ضونكة رؤىل سةرةكى وانةووتنةوة مام .6

 



 

 رِيَطاى طفتوطؤ )ديالؤك(
ةكردن دةدةن بة ةوةو رِاظكردنبريتية لة طفتو طؤ لة نيَوان مامؤستا و قوتابى كة بةيةكةوة هةولَى تيَطةيشنت و شيتةلَ

ثروسةى ة لة ةوةداية كاية لهةردوو الوة بطةنة ضارةسةركردنى طرفتةكان و ئالَوطؤركردنى بريوكةكان. طرنطى ئةم ريَط
وارةكانى بيان لة بقوتا دميوكراسيةكانى ترى ذيان يةكدةطرنةوة, كة ئةمةش دةبيَتة فاكتةريَكى طرنط بؤ داهاتووى

 .ترى ذيان
 خالَة ئةريَنيةكانى رِيَطاى طفتوطؤ )ديالؤك(:    

 قوتابيان بة رِاوبؤضون و تيَبينيةكانيان بابةتةكة دولَةمةندتر دةكةن. .1

 رن.ئةوةداية مامؤستا و قوتابيان ريَز لة رِاوبؤضونى يةكرت دةط طرنطى ئةم ريَطاية لة .2

 ئةم رِطاية دةبيَتة هؤى زياتر طةشةثيَكردنى بوارى زيرةكى زمانةوانى قوتابيان. .3

 شةرم و ترس الى فيَرخوازان ناهيَليَت و تواناى دةربرِينى زارةكيان زياد دةكات. .4

 ت.ثةيوةندى كؤمةلَايةتى و زانستيان بة هيَز دةكا .5

 ةوة.بكةن ز لة يةكرتى بطرن و هةلَة و كةم و كورتيةكانى يةكرت رِاستيَوايان ليَدةكات كة رِ .6

 خالَة الوازةكانى رِيَطاى طفتوطؤ )ديالؤك(:   
 ئةطةر ذمارةى قوتابيان زور بوو لة ناو ثؤل ئةم ريَطاية طؤجناو نيية. .1

 دةن.ست دةيان كونرتؤىل ثؤل لة دةلة ئةجنامى طفتوطؤ لة نيَوان قوتابيان هةنديَك لة مامؤستا .2

 ئةم ريَطاية بؤ طشت بابةتةكان دةست نادات. .3

 و بكةن.تةوا كاتيَكى زؤرتري ثيَويستة ئةمةش وا دةكات كة مامؤستايان نةتوانن ثرؤطرامى خويَندن .4

 

 مةرجةكانى ضؤنيَتى بةكارهيَنانى ثرسيارةكانى رِيَطاى طفتوطؤ: 
 ت.هةر برِطةيةك ثرسيارةكان ئاراستةى قوتابيان بكريَدةبيَت يةكسةر دواى تةواوبوونى  .1

وةى ثؤل بؤ دةرة ؤشيانهنابيَت مامؤستا ئةو قوتابيانة ثشت طوآ خبات كة سةرقالَى بابةتى ترن ياخؤد بري و  .2
 دةرِوات.

ابيان شتنى قوتيَطةيثيَويستة ثرسيارةكان ثةيوةندى رِاستةوخؤ بة ناوةرؤكى بابةتةكة و ئاستى هؤشيارى ت .3
 بيَت.هة

بن لة ةشدارثرسيارةكان ئاراستةى ضةند قوتابيةكى دياريكراو نةكريَت, واتا تا بكريَت طشتيان ب .4
 طفتوطؤيةكة نة وةك هةنديَك فةرامؤش بكريَن.

ة كاتى كات لهانيان بدات لة سةر وةلَامدانةوةى ثرسيارةكان, هةروةها دةستخؤشى لة قوتابيةكان ب .5
 وةلَامدانةوةى ثرسيارةكان.  

 



 

 فيَربوونى هاريكارى بة كؤمةلَ

ةك لةم كؤمةآلنة كاريَكي ( قوتابي , هةري 6 – 2بريتية لة دابةشكردنى قوتابيان بؤ ضةند كؤمةلَةيةك لة نيَوان )
 هةية . تيانناوى تايبةةندامن لة ناو كؤمةلَةكانيان نازثيَ دةسثيَردريَت وةهةريةك لةم قوتابيانة ئ

 
 بة كؤمةلَ : ياساكانى فيَربوونى هاريكارى

 دروستكردنى كؤمةلَةي جيَطري  بؤ جيَ بةجيَ كردنى ثةيوةندي و تيَكةلَبوون . -1
 دروست بوونى كؤمةلَةي هاوسةنط لة نيَوان طروثةكاندا . -2

 رةضاوكردنى ئارةزووي قوتابيان بكريَت . -3

 ( بيَت . 6 – 2ذمارةى قوتابيان لة نيَوان ) -4

 رةضاوكردنى هاوسةنطي تواناكانى قوتابيان بكريَت لة ناو طروثةكاندا .  -5

 

 هةنطاوةكانى جيَ بةجيَكردنى فيَربوونى هاريكارى بة كؤمةلَ :

 دابةشكردنى قوتابيان بةسةر طروثةكان . -1

 دياريكردنى نازناوى تايبةت بؤ هةرقوتابيةك .  -2

 .  ثةكانة خويَندنةوةى بابةتةكانى طروقوتابي راطةياندكارةكانى  ناو طروثةكان هةلَدةسنت ب -3

 قوتابي سةركردة سةرثةرشتى طروثةكةي دةكات بؤ جيَ بةجيَ كردنى ئةركةكان. -4

 دابةشكردنى بابةتةكة لةسةر طروثةكان .  -5

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ئةركةكانى مامؤستا لة كاتى جيَبةجيَكردنى  فيَربوونى هاريكارى بة كؤمةلَ:  
 

 ئامادةكردنى شويَنى طوجناو .  •

 ئامادةكردني ثيَداويستيةكان .  •

 دياريكردنى ذمارةى طروثةكان  ذمارةى قوتابيان لةناو طروثةكان. •

 دياريكردنى رِؤىل قوتابيان لةناو طروثةكاندا  •

 ريَكخستنى دانيشتنةكان . •

 ضاوديَريكردنى كارةكانى طروثةكان  ضؤنيةتى طؤرِانى ئةركةكانى قوتابيان . •

 دةكات كةدةبيَت طشتيان بةشدار بن .  رةضاوى كاركردنى طشت قوتابيان •

 ئاطاداركردنةوةى ئةم قوتابيانةى كة خؤيان بةدووردةطرن لة ئةركةكان.  •

 ئاطاداركردنةوةى طروثي كةم تةرخةم . •
 

 رِؤلي قوتابيانى ناو طروث و نازناوة تايبةتيةكانيان :
 

  تؤمار  قوتابي -3      اري راطةياندكقوتاب  -2      قوتابي سةركردة -1

 قوتابي خويَنةر . -5     قوتابي ضاوديَر  -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ريَطاى نةخشةى ضةمكةكان

مى دةهيَتة ةيي هةرةزجنري نةخشةيةكة لة ضةند ضةمكيَك ثيَكديَت كة بابةتى وانة لة خؤيةوة دةطريَت, بةشيََوةيةكى
وةكى ن ضةمكى الثاشا تةختةكة و لةريَكخسنت, ضةمكى سةرةكى و طشتى لةسةرى نةخشة دادةنريَت دةخريَتة سةرةوةى 

 وكةوة دةبسرتيَن هيَل ثيَ يَطاىكة لة يةك ئاسنت لة يةك ريَزدا دادةنريَن لة ذيَر ضةمكى سةرةكى, وة ئةم ضةمكانة بة ر
 جؤرى ثةيوةندى لة نيَوان ئةو ضةمكانةدا لةسةر دةنوسريَت.

تابى ةى قوةخشة لةسةر تةختة, بؤ ئةونةخشةى ضةمكةكان/ شيكردنةوةى بابةتة لةسةر شيَوةى ويَنة و ن
 بةشيَوةيةكى كورت و باش تيَبطةن, ئةم نةخشة ض هيَلكارى بن يان هةرةمى بن.

 هةنطاوةكانى بةكارهيَنانى ريَطاى نةخشةى ضةمكةكان

 :رةوةنضةند هةنطاويَك هةية بؤ دروستكردن و ئامادةكردنى ضةمكى نةخشةكان ئةوانيش ئةمانةى خوا

 .ى سةرةكى بابةتةكة, ثيَويستة يةك وشة بيَتدياريكردنى ضةمك -1

نتةكةى وة و فؤوارضيَضهةريةكة لةو ضةمك و لقانة خبريَتة ناو ضوارضيَوةيةك, ثيَويستة ضةمكة سةرةكييةكة  -2
 طةورة تربيَت.

 ضةمكة سةرةكييةكة دةبيَـت خبريَتة سةرةوةى تةختةكة. -3

 رابكيَشريَت.ثيَويستة هيَلةكان لة ضةمكى سةرةكييةوة بةرةو خواروو  -4

بةش دةبيَت لة , دا ديَت وشةى ثةيوةندى دابنريَت لة نيَوان ضةمكى سةرةكى و ضةمكة الوةكييةكان وةك: ) ثيَك -5
 , جياوازة لة رووى , بةكارديَت بؤ , تايبةمتةندييةكانى لة رووى ...هتد(.

 وة.ةكيةكى سةرثيَويستة بة وشةيةك بةشة الوةكييةكان دياربكريَت وة ثةيوةندى هةبيَت بة ضةم -6

 ثيَويستة وشة الوةكييةكان هةموويان لة يةك ئاست و هيَلدا دابنريَن. -7

 نابيَـت منوونة خبريَتة ناو ضوارضيَوةكان. -8

 
 

 
 



 

 سوودةكانى ريَطاى نةخشةى ضةمكةكان

 ـت.سةرةنج راكيَشانى قوتابيان بؤ وانة كة ئةمةش دةبيَـت هؤى مامؤستا كةمرت ماندووبيَ -1

 بةستنةوةى ضةمكى نوىَ لةطةل ضةمكى وانةكانى ثيَشوو تر. هاوكارة بؤ ثيَكةوة -2

 بؤ جؤريَك لة بابةتةكان دةطوجنيَت بةكاربهيَندريَت. -3

 ةدات.بؤ ماوةيةكى زؤر لة ميَشكى قوتابى دةميَنيَتةوة, طةشة بة بريكردنةوةى قوتابيان د -4

يان بؤ وتابقاكردن لة بؤ هةلسانطاندنى  قوتابى طرنطة, ئةويش بة البردنى وشة الوةكييةكان و داو -5
 يان.ةسينةوونو

 

 

 موونةيةك لة نةخشةى ضةمكةكانـن                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رِيَطاى ضارةسةركردنى كيَشةكان )حل املشكالت( 

ةوة رِووبةرِو بوون دةبيَت بؤئاما بة شيَوةيةكى طشتى ذيان ثرِيةتى لة كيَشة, بؤية وا ثيَويست دةكات مرؤظ بةردةوام     
زان لةسةر ة فيَرخواويستو ضارةسةركردنى طرفتةكانى تا ذيانى بةردةوام بيَت, ثةروةردةييةكان واى دةبينن, كة ثيَ

بكريَتةوة, تا  رِوى طرفتووبةرِن, ثيَيان واية ثيَويستة فيَرخواز هةندآ جار رِووبةرِو بوونةوةى كيَشةكان رابهيَنريَ
 بة شتة نة ة و طةيشنتة ضارباشرت و ضاالكرت بة دواى ضارةسةرى بطةريَت و هؤش و بريى خباتة كار بؤ دوزينةوةى ريَط

طؤرانة  وبارودؤخ  ةمووهلَ ئةو زانراوةكان, لة اليةكى ديش دةبيَت رابهيَنريَت لةسةر تواناى خؤ طؤجناندنى لةطة
ةزووى كات و ئاركى دةكؤمةآليةتى و ذينطةيي و دةروونيانةى كة لة ذيانى رؤذانةدا ديَنة بةردةمى, ئةمةش ضاال
طةر لة طةزى كاريةك رةطةرِانى بة دواى سةرضاوةى زانستى و ضارةسةرةكةى بؤ دروست دةكات, بةو هؤيةشةوة رؤىل و

ى و ذيرى و االكى هزرضنانى كةويَت, هةموو ئةمانةش هةلَى طؤجناوى بؤ دةرةخسيَنن بؤ داهيَثرؤسةى فيَركردندا دةردة
 جولَةيي.

م ثرسياريَكدا لة بةردة بيَت هةست كردن بة طرفت فيَرخواز فيَرى رامان ووردبوونةوة دةكات, هةتا ئةطةر وةستانى     
ؤمان ئةمة تدا؟ بيَطى راسان بطةريَت بة دواى وةآلميَككة وةآلمةكةى نةزانيَت, كة ئايا بة نةزانى مبيَنيَتةوة ي

 ثالَنةريَكى باشة بؤ خستنةكارى ذيرى و بريى بؤ طةيشنت بة ضارةسةى.

بةردةم  شةيةك لةؤستا كيَنى قوتابييان ئاسان دةكات, مامكردفيَركة  يةيةذئةو سرتاتي ضارةسةركردنى كيَشةكان:
بة شيَوةى  ةةم كيَشةيئ ستةكة ثيَويقوتابييان,  بة ثيَى ئاستى ى خويَندنقوتابييان دادةنيَت كة ثةيوةستة بة بابةت

يارى دةدةن زانى هةولَبؤ هةبيَت, ليَرةدا قوتاب وةآلم و ضارةسةريَكو زياتر لة يةك  ئاراستةيان بكاتثرسيار 
   و لة سةرضاوة جؤراوجؤرةكان بطةريَن. ةوةدةربارةى ئةو ثرسيارة كؤ بكةن

انةى كة ةو ضاالكيئ تية لة:سرتاتيجيةتى ريَطاى ضارةسةركردنى كيَشةكان دةكريَت وا ثيَناسة بكريَت كة بريديسان   
 ضارةسةرى طرفتةكان لة ئاستى ذيرى و هؤشدا دةكات. 

         

 

 



 

 طرفت: كيَشة/ هةنطاوةكانى جيَبةجيَكردنى ريَطاى ضارةسةركردنى

 يةكةم/ هةستكردن بة بوونى كيَشة:     
 ودلَى الى دى ثرِ لة ةتيَكلةسةر مامؤستا ثيَويستة كيَشةيةك يان ضةند ثرسياريَك ئاراستة بكات, ئةمةش حالَ      

 يَويستة ثسيارانةش ةو ثرئفيَرخوازان دروست دةكات, واى ليَدةكات بري لة ضارةسةر و وةآلم بكاتةوة, جؤرى        
 و   بكاتةوةرت برييان رِوونكردنةوة ... بن, بؤ ئةوةى باش ثرسيارى هزرى يان رِاظةكارى يان شيكارى      

 هؤشى بةكاربهيَنيَت بؤ طةيشنت بة ضارةسةريَكى راست.       

 دووةم/ دياريكردنى كيَشة:       
 تنى كيَشة بةشة و دارشى كيَرؤىل مامؤستا ليَرة ئةوةية دةبيَـت يارمةتى قوتابى بدات لةسةر دةستنيشان كردن       

 بيَت. شيَوةيةكى روون و ئاشكرا, باشرت دةبيَت ئةطةر دارشتنى كيَشة بة شيَوةى ثرسيار       

 :سيَيةم/ دانانى ضارةسةرى كاتى يان طرميانةكراو       
ت لة يةكان ديَانيارزواتة ثيَشنيار كردنى ضةند ضارةسةريةكى كاتى. ئةم هةنطاوة لة ثاش كؤكردنةوةى         

  ضةند    
 ةنريَت.سةرضاوةيةكى جياواز بة ثيَى كيَشةكة طرميانةى طوجناو بؤ ضارةسةرى كيَشة داد         

 هةلبذاردنى طؤجناوترين ضارةسةر و هةلَسةنطاندنيان: /ضوارةم
اوترين يان نيان طؤجنر كردلةسةر بنةماى زانستى و لؤذيكى فيَرخوازان بة يارمةتى مامؤستا دواى طفتوطؤ لةسة      

ة بة وة هةبيَت شةكةورةسةر بؤ كيَشةكان هةلدةبذيَرن, كة ثيَويستة ثةيوةندييةكى راستةخؤ بة كيَرِاسرتين ضا
سنت فةرِامؤش ياو نارِاة نةشزمانيَكى روون و ئاشكرا بيَتة دارشنت بؤ ئةوةى قوتابى بة ئاسانى تيَبطةن . ئةوانةش ك

وبارة ضاوى ددةكريَت  اريَكنة دواى شيكاركردنى ثرسيدةكريَن, بة تاقيكردنةوة و هةلَسةنطاندن جاريَكى دى )بؤ منوو
نستى ثةسةند ستيةكى زاند راثيَداخبشيَنريَت يان شيكاربكريَتةوة( دروستى و راستيان دلَنيا دةبنةوة, ئينجا وةك ضة

 دةكريَن.

 

 



 

 :        اليةنة ئةريَنيةكانى ريَطاى ضارةسةركردنى كيَشةكان     

 طةشةكردنى تواناى بريكردنةوةى فيَرخواز.هؤكاريَكى يارمةتيدةرة بؤ  .1

 ثرؤطرامى خويَندن. بةكارهيَنانيان, جطة لة  يارمةتيدةرة بؤ شارةزابوون لة طةرِان بة دواى سةرضاوة و .2

يارى نبن و زاووك دةو فيَرى كورتكردنةوةى ثةرتقوتابى فيَرى خويَندنةوةى ثةرتووك دةبن لة ثةرتوكخانة  .3
 بةسوود ىلَ دةربينن. 

 دةركةوتنى رؤل و كةسايةتى فيَرخواز. .4

ضاالكيان  يَيةتى ويان لضيَذيَكى سروشتى بة وانةكة دةدات, بة تايبةت ئةطةر لةوانة بيَت كة خؤيان ئارةزوو .5
 دةكات.

 :اليةنة نةريَنيةكانى ريَطاى ضارةسةركردنى كيَشةكان    

 سةرضاوة.ثيَويستى بة كاتيَكى زؤرة بؤ دةستخسنت و كوكردنةوةى زانيارى و  .1

 بؤ هةموو قوناغ و ئاستيَك طؤجناو نيية. .2

 رِةنطة زؤرجار سةرضاوةى ثيَويست بؤ ضارةسةرى كيَشةكان بة ئاسانى دةست نةكةويَت. .3

 نى رِيَطاكةدا. سةركةوت ةردةمبكةم تواناى و الوازى ئارةزووى فيَرخواز بؤ طةرِان بة دواى زانياريدا, ريَطرة لة  .4

 :ردنى كيَشةكانريَطاى ضارةسةرك نىمةرجةكا

ويستيةكان نةما ثيَست, بمامؤستا دةبيَت تواناى ضارةسةركردنى  كيَشةكانى هةبيَت بةشيَوةيةكى زانستى و درو .1
 بؤ ئةم ريَطاية بزانيَت. 

انةيةك بؤ اتر لة وار زيكار ئاسانى لة خشتةى وانةكاندا هةبيَت بة ثيَى ثيَويستى بابةتةكة, واتة هةنديَكج .2
 دابنريَت.

 قوتابييان خاوةن توانايةكى ناوةندى و بةرز بن. زؤربةى .3
 



 

 

 ( الذهينبريبارين  )العصف 

يَكردني تواناى تاكةكان ( بةمةبةسيت طةشةث 1938داهيَنةر و رابةرى ئةم ريَطاية )ئةليكس ئؤزبؤنة( كة لةسالَي) 
ة بةشيَوةى كتاكةكان  ن  بةهيَنا, ئةويش بة ريَطاثيَدابة شيَوةيةكي داهيَنةرانة بةكار بؤ ضارةسةركردنى طرفتةكان

 يَن. خيَراو سةربةستانة طوزارشت لةبريو بؤضونةكان بكةن وبةدواي ضارةسةري طرفتةكاندا بطةرِ

و بيَ  ةزووي خؤية ئاربئةم ريَطاية بريتية لةدابينكردنى كةش و هةوايةكي ئازاد لةناو ثؤلدا بؤ  قوتابيان كة 
ةوةرى طفتو طؤ راوة بؤ تنيازكةوة و ضي بة ريَطا ضارة دةزانيَت  بؤ ضارةسةركردنى ئةو طرفتةى كة ثيَشسانسؤر بريبكات

 كريَت:بواتة دةبيَت لة كاتى بةكار هيَناني ئةم ريَطاية رةضاوى ئةم مةرجانة بيلَيَت. 

ونى ر راوبؤضسة نةلة كاتى دةربرِينى هةر رِاوبؤضونيَك بة هيض شيَوةيةك نابيَت قوتابيان سانسؤر خبة -1
 قوتابيةكان ,ئةمةش وادةكات قوتابي ئازاد بيَت لة دةربرِيين  بؤضونةكانى .

 نابيَت مامؤستا ياخود و قوتابيان رةخنة لةرِاو بؤضونةكاني يةكرت بطرن. -2

ض ابيَت هينوون, رِاو بؤضونةكانى قوتابيان دةبيَت تايبةت بيَت بةو طرفتةى كة مامؤستا بؤ دياريكرد -3
 فةرامووش بكريَت. قوتابيةك 

 دةربرِيين رِاو بؤضوونةكان بة شيَوةيةكي هةرةوةزي دةبيَت.  -4

 هةنطاوةكانى جيَبةجيَكردنى  رِيَطاي بريبارين : 

ةنديَك همامؤستا  ثاش ئةوةى كيَشة دةست نيشانكرادةست نيشانكردنى كيَشة و طفتوطؤ كردنى:  _يةكةم 
 زانيارى كةم لةسةر كيَشةكة دةداتة قوتابيان.

بيان ةتى قوتاكرا بابليَرة مامؤستا دووبارة و بةشيَوةيةكى روون و ئاشدووبارة كردنةوةى كيَشة:  _دووةم
 دياربكات, داوا لة قوتابيان دةكريَت هزرى نوآ لةسةر ئةو بابةتة داريَذن.

ئةو  لةم هةنطاوةدا قوتابي ئازادة هزرى خؤى و وةآلمى خؤى لةسةررةخساندنى كةشى بريبارين:  _سيَيةم
 كيَشةية دابريَذىَ.



 

 ر تةختةشة لةسةلةم هةنطاوةدا دةبيَت سةركردة بريى طروثي هةمووان دياربكات وبارينى هزر:  _ضوارةم
ن ضارةسةرى بؤ ك هزر ياؤمةليَكدةنوسريَت, بةم شيَوةية هةر طرؤثةك هزر و بريى خؤي بة ئازادانة دادةريَذن, ليَرةدا 

 كيَشة ديَتة كايةوة.

ةهيَنة يان دئةو هزرانةى هاتينة وةرطرتن لة اليةن قوتاب ةلَسةنطاندنى ئةجنامةكان:ه _ثيَنجةم
ةم شيَوةية باشنب, ب ةليَكهةلَسةنطاندن, لةوانةية هةنديَك هزر الواز بن و هةنديَكيش ناوةجني بن و هةنديَكيش ط

 ئةو هزرانةى الوازن الدةبردريَن.

 بـاشـيـةكـانـى ريَـطـاى بـيـربـاريـن

 قوتابى هاندةدات كة بريى رةخنةطرانةى ال ثةيدابيَت. -1

 ريَطاى دةداتة قوتابى كة هزر وبريى خؤى ئازادانة دةربربِى. -2

 قوتابى دةبيَـتة كةسيَكى طرنط لة ثرؤسةى فيَركردن. -3

 قوتابى هةست بة خؤشى دةكات لة كاتى بةشدارى كردنى لة وانةوة بؤضوونى خؤى دةريَت. -4

 قوتابى طةشة دةكات و قوتابى فيَرى ريَزطرتن دةبيَت.اليةنى هاوكاري لة الى  -5

 

 



 

طاكانى طؤتنى بابةتى ريَزمانرِيَ  

 ن:بة شيَوةيةكى طشتى دوو ريَطا هةنة بؤ وتنةوةى بابةتى ريَزمان, ئةويش ئةمانةى خوارةوة

 رِيَطاى هةلَيَنجانى )دةرهيَنان(: .1

 خوارةوةن:هةنطاوةكانى ريَزمان بة ثيَى ئةم ريَطاية ئةمانةى 
 ثيَشةكى: .1

رسياريَك ثنى ضةند تةكردلةم هةنطاوةدا بريو هوشى قوتابييان ئامادة دةكريَت بؤ وانة, ئةويش بة ريَطاى ئاراس
 و ثيَدانى منوونةى بةسرتاو بة بابةتى وانةكةى ثيَشرت و ثةيوةندى بة بابةتى نويَوة.

 خستنةرِوو: .2

ت بة بآ دةنووسيَ تةختة ئةطةر منوونة رِستة بوون مامؤستا لةسةرماموستا منوونة لةسةر تةختة دةنووسيَتةوة, 
ابةتى او بة ببةسرت دةستكارى, بةآلم ئةطةر منوونة ثارضة دةقيَك بيت مامؤستا روونى دةكاتةوة و منوونةى

 وانة ىلَ دةردةهيَنيَت و لةسةر تةختة دةينووسيَتةوة.
 رِاظةكردن و رِوونكردنةوة: .3

لةطةأل  –ة طاى منوونرِيَ لةم هةنطاوةدا مامؤستا دةست بة راظةكردن و روونكردنةوةى مةبةستى ريَزمانى دةكات بة
 ا هةموو اليةنةكانى بابةت رِاظة دةكات.ت -بةشداري ثيَكردنى قوتابييان

 دةرهيَنانى دةستوور و دارشتنى: .4

ستوور رشتنى دة و داقوتابيش بةشدارى لة دةرخسنتمامؤستا دةست بة دةرخستنى دةستوور دةكات, ليَرة ثيَويستة 
 بكةن, ثاشان مامؤستا بة دروستى لةسةر تةختةى بنووسيت.

ارةى بابةت كات دةرببييان ثيَويستة مامؤستا ضةند منوونةيةكيَن سةرلةبةر بهيَنيت بؤ دةستوور و ثرسيار لة قوتاب .5
ووك بكات انى ثةرتاهيَنرة, ثاشان دةست بة حةلكردنى بؤ ئةوةى بزانيَت كة قوتابييان تا ض رِادةيةك تيَطةيشتين

 بة بةشدارى قوتابييان.

 

 



 

 رِيَطاى ثيَوانةيي .2

 ثيَشةكى: .1

 بةرضاوكردنى دةستوور .2

 روونكردنةوةو رِاظةكردنى دةستوور .3

 خستنةرِووى منوونة .4

 رِاهيَنان و مةشقكردن .5

ةت ضةند لق و , وة بابيَنريَت)هةليَنجانى( بةكاردةهتيَبينى: بابةت ضةند طران و قورس بيَت ئةوا رِيَطاى دةرهيَنان 
 ثوثى هةبيَت ئةوة رِيَطاى ثيَوانةيى بةكاردةهيَنريَت.

  



 

 هةنطاوةكانى طؤتنى دةقةكانى ئةدةبى

ةسةند وارةوة ثخانةى ضةندين ريَطا هةنة بؤ طؤتين بابةتي دةقةكانى ئةدةبي, وة زؤربةى شارةزايان ئةو هةنطاو
 ةكانى ئةدةبي:دةكةن بؤ طؤتنى دةق

ةرهةمة بوة , ناساندنى خاوةنى دةقى ئةدةبي ئةويش: لة دايك بوون , ذيان , ئةو شويَنةى كة ىلَ ذيا -1
 ئةدةبيةكانى...هتد.

ووسينى نة هؤى ني بويكورتة ثيَشةكييةك بؤ ضوونة ناو دةقى, بةريَطاى باسكردنى هؤ و هؤكار و ئةو بارودؤخة -2
 دةقى بةردةست.

 خويَندنةكى منوونةيي و بةدةنطيَكى بلند و روون لة اليةن مامؤستاوة.خويَندنى دةق,  -3

 بطةن.ة تيَخويَندنى دةق بةبىَ دةنطى لة اليةن قوتابيةكان, تاوةكو بتوانن لة ماناى طشتى دةقةك -4

يَت, بؤ بةسرتاب ةقةوةدئاراستةكردنى هةنديَك ثرسيارى روون و ئاشكرا لة اليةن مامؤستاوة كة بة ماناى طشتى  -5
 هةلسةنطاندنى رادةى تيَطةيشتنى قوتابيان.

ى خويَندنى ة ضؤنيةتطاى لخويَندنى دةق لة اليةن قوتابيانةوة بة دةنطيَكى بلَند و روون, ثيَويستة مامؤستا ئا -6
 قوتابيان بيَت.

ؤ ب رتوة بةشةكةى  دابةشكردنى تةختة بؤ دوو بةش, بةشيَك بؤ راظةكردن و روونكردنةوةى ماناى وشةى طران, -7
 ووسينى برية سةرةكييةكانى دةق.ن

 شانة.يان ثةخ اوةيةراسثاردنى يةكيَك لة قوتابيان بؤ خويَندنى كؤثلة يان ثارضةى يةكةمى دةق ضونكة هؤنر -8

 

 

 



 

ندن/ استى خويَيَى ئثثيَدانى ماناى وشةى طران وة نووسينى لةسةر تةختة يان لة ناو دةفتةرى قوتابيان/ بة  -9

وة بؤ  ت,ةقةكة بيَداناى اريكردنى ماناى وشةكان بةشيَوةكى ئةوها بيَت كة نزيكى مثيَويستة مامؤستا لةكاتى دي

 روونكردنةوةى ماناى وشةكان ضةندين شيَواز هةنة وةك ئةمانةى خوارةوة:

 ةو.لتيَطةياندنى قوتابيان بة نيشاندانى خودى شتةكة يان ويَنةى شتةكة يان ويَنةكى نزيك  -أ

 هيَنانى هاو واتاى وشة.  -ب

 نى دذة واتاى وشة.هيَنا -ت

 ثيَناسةكردنى وشةكة. -ث

 ليَكضوون. -ج

 داريَشتنى ماناى طشتى ثارضة دةقةكة لة اليةن قوتابيانةوة بة هاوكارى مامؤستا. -10

ى تاى هاتناش كؤدةست بة راظةكردن و خويَندنى ثارضةكانى ديكةى دةق بكات هةر وةكو ثارضةى يةكةم, لةث -11

امؤستا اوكارى مهبى بة ثارضةكان ثيَكةوة دةبةسرتيَن, لة دواييدا قوتاخويَندنى هةموو ثارضةكان ئةوا هةموو 

 ماناى طشتى دةقةكة بة كورتى دادةريَذن.

  



 

 شيَوازى طؤتنى بابةتى خويَندنةوة
ياتى تى ئةدةبكى طشبؤ طؤتنى بابةتى خويَندنةوة هيض ريَطايةكى دياريكراوى تايبةت نيية, بةالم بة شيَوةية

 بةم هةنطاوانةى خوارةوة كردية:ثةروةردةيي ئاماذة 
 دانانى ثيَشةكى بؤ بابةتى خويَندنةوة بةكورتى و بة ثيَى ئاست و قؤناغى خويَندن. -1

و رةوان  كى دروستوةيةمامؤستا بة دةنطيَكى روون بابةتةكة خبويَنيَتةوة, وة دةبيَـت ئاطاداربيَت كة بة شيَ -2
ئاطادارى  مامؤستا ةبيَتدستى بابةتةكة دياربكات. هةروةها خبويَنيت, وة بة دةربرينيَكى دروست كة مانا و مةبة

 ئةوة بيَـت كة بريى قوتابيان لةالى خويَندنةوى بابةتةكة بيَـت.

ـت كة بة ابيان بيَى قوتمامؤستا داوا لة قوتابيان بكات كة بابةتةكة بة بيَدةنطى خبويَنن وة دةبيَت ئاطادار -3
شةى وو ت كة ئةون بكاان لة بابةتةكةية. هةروةها داوا لة قوتابيادروستى بابةتةكة دةخويَنن و بريى قوتابي

 طرانة و بريى ناروون دةست نيشان بكةن بؤ ئةوةى ثرسيار لة مامؤستا بكةن. 

طةكى ك بة دةنيَندنةخوتاوةكو بابةتةكة خبويَنةوة, و راسثاردنى هةنديَك لة قوتابيان لة اليةن مامؤستاوة  -4
ت نيشانى ةكى دروسةربرينمامؤستا ضؤنيةتى خويَندنةوة بة شيَوةكى راست و رةوان و دروون و دروست, و ثيَويستة 

 قوتابيان بدات, كاتىَ هةلة دةكةن لة هةمان كاتدا بؤيان راست بكاتةوة.

 وة ووونبكاتةربيان مامؤستا دةبيَت ئةو وشة و زاراوانةى كة دةربرينيان ئالؤز و طران و ناروونة بؤ قوتا -5
 داري لة روونكردنةوةكان بكةن.قوتابيانيش بةش

نة بريى ثرسيارا ة ئةومامؤستا هةنديَك ثرسيار ئاراستةى قوتابيان بكات كة ثيَش وةخت ئامادةكرابن, ثيَويست -6
بيَ دةنطى ابيان بةك قوتية مامؤستا بزانيَت كاتيَةسةرةكى بابةتةكة لة خؤ بطريَت, مةبةست لةو ثرسيارانة ئةو

 ضؤن لة مةبةستى بابةتى تيَطةيشتينة.بابةتةكة دةخويَنن ضةند و 

 دانوستاندن لة سةر بريى جيا جياكانى ناوةرؤكى بابةت. -7

 غى ناوةندى بؤ قؤنا نةوة (ليَرة ثيَويستة ئاماذة بة ئةوة بدةين كة ئةو بابةتانةى تةرخانكراون بؤ ) خويَند
 ى ديار ومانا ويَنيَـت دريَذن بؤ باشرتة مامؤستا دابةشى سةر ضةند بةشيَك بكات وة هةر بةشيَك خو

 روونبكاتةوة ثاشان بيَتة سةر بةشةكانى تر تا هةمووى تةواو دةكات.

 



 

 دةربرِين
 جؤرةكانى دةربرين:

برينة لة رئةو جؤرة دة و بة طؤىَ ديَتة وةرطرتن. جؤريَكى دةربرينة ئامرازى سةرةكى دةركاندنة دةربرِينى زارةكى: -1
جؤرا و جؤر,  ى ويَنةىاوةرؤكبةتايبةت لة سةرةتايي دياردةبيَت, وةك دةربرينى ن زؤر شيَوةى بوارى قوتاخبانةدا هةية

 بة شيَوةى ضريؤك و حيكايةت.

ريَطاى  ووسينة بةنتة دةربرِين ئامرازى سةرةكى هيَماى ئةو جؤرة بة نووسني ديَ دةربرِينى نووسني )دارِشنت(: -2
 دةربارةى ةك نووسنيوبيَـت, قوتاخبانةدا بة زؤر شيَواز دياردةثيَنووس و تيَنووس )قةلةم و كاغةز( , ئةو جؤرةش لة 

 ذينطة و نووسينى هةوالَى جؤرا و جؤر و نووسينى ضريؤك ... هتد.

 دةربرِينى زارةكى يان بة نووسني:
 وات:ة دةرِمامؤستا بؤ ئةو جؤرة دةربرِينة ض دارشنت بيَت يان نووسني بةدواى ئةو هةنطاوانةى خوار

ؤيان خو بريى  ربةطشتى, ئةوان هز سيارى جؤرا و جؤر ئاراستةى قوتابيان دةكات بؤ وةالم دانةوةمامؤستا ثر -1
 (.)دارشنت ةنووسنددةربارةى ئةو بابةتةى كة قوتابى لةسةرى ئاخاوتن )زارةكى( دةكةن يان لةسةر  دةخةنةروو

ن و بريى ة لؤذيكى بيةك لة دواى يةك كمةكان دواى ئةوةى ثوخت دةكات لةسةر تةختة دةنووسيَت كة مامؤستا وةالَ -2
 سةرةكى نيشان بدات.

ا لةسةر و مامؤست وتابى ناو و نيشانى بؤ بابةتةكة ثيَشنيار دةكات و بة هاوكارى مامؤستا لةسةر ريَكدةكةونق -3
 تةختة دةنووسيَت.

 اخظى(.)بئةبكاتةتةكة قسىَ تاوةكو لةسةر بابارةكى بيَـت مامؤستا قوتابى هةلَدةستيَنزئةطةر بؤ دةربرِينى  -4

بريى  ويَطةيشنت تات )هةر يةك بة دةربرِين بة نووسني بيَت قوتابى دةست بة نووسينى بابةتةكة دةك ئةطةر بؤ -5
 تايبةتى خؤى(

 مامؤستا دةفتةرةكان كؤدةكاتةوة و هةلَسةنطاندنى بؤ دةكات. -6
 



 

 )دارشنت(:ريَطاكانى راستكردنةوة و هةلسةنطاندنى دةربرِين بة نووسني 

 ستيَت.ةوة دةبةةى خوارثشت بةو بنضينان دةربرِين بة نووسنيمامؤستا دةتوانىَ بؤ راستكردنةوة و هةلَسنطاندنى 

وسى ت, ريَنونووسيَب: ثيت بة دروستى يةكةم: بنضينةى تايبةت بة دةست نووسني و ريَنووس )دةست خةت و ئيمال(
و خاويَنى  ةوة, ثاكندريَتت, دةست خةتى روون بيَت و بةباشى خبويَدروست بيَت, خالَبةندى بة دروستى بةكار بيَنيَ

 ر هةبوو(.ـت )ئةطةبيَنيَطشتى لةبةر ضاو بطريَـت. سةرةتاي ثةرةطراف و كؤتايي بزانيت, ثةراويَز بةدروستى بةكار

 دووةم: بنضينةى تايبةت بة شيَوازةوة: 

 .يةكرت دوور نةبنلة وشةدا: ثيت لة  -أ

, لةاليةنى دروست بن زمانى و رةوانبيَذى ولةاليةنى ريَ تةواذةكان: ئالؤز نةبن لة ماناى خؤياندا,رِستة و دةس -ب
ةتى بن, ارةى بابى دةرباناوة طوجناو بن, ضيَذى ئةدةبى تيَدابيَـت, ثيَكةوة طريَدراو بن, بة تةواوطةياندنى م

 ئامرازكى ثيَكةوة طريَدان بة دروستى بةكاربيَت.

هةر بكات, وستى ريَزيَك بيَت, زانيارى و راستيةكان بة درثةت بة بريكردنةوة: بريكردنةوة ريَك و بنضينةى تايب -ج
 .برييَك لة ثةرةطرافيَك بيَت

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 ووســـريَن

ةى سنيى ووشةر نووكة قوتابى لةس وست بؤ ئةوةىلةسةر نووسينى در لةفيَركردنى قوتابىبريتية  ريَنووس:
توانيَت بةو بوشة, و ناى ودن و ناروونكردنى ماراست بروات, ضونكة هةلةكردن لة ريَنووسدا دةبيَتة هؤى شيَوان

 ريَطاية بؤضوون و داواكارى خؤى بطوازيَتةوة بؤ كةسانى تر بة ريَطةيةكى دروست.

 هةنطاوةكانى ريَنووس:

 ن.ئامادةبكة دةكات دةفتةر و ثيَنووس بيانمامؤستا داوا لة قوتا -1
 .امؤستا بة دةنطيَكى بةرز و روون و لةسةرخؤ ووشةكانى ريَنووس بؤ قوتابيان دةخويَنيَتةوةم -2
 تةوة و قوتابى دةست بة نووسيين ووشةكان دةكات.مامؤستا دةخويَنيَ -3
 ى ووشةكانى ريَنووس لةاليةن مامؤستا بؤ قوتابيان.دووبارة كردنةوة -4
 لةاليةن مامؤستاوة بؤ رِاستكردنةوة. كؤكردنةوةى دةفتةرةكان -5
 

كجار ماموستا تايي هةنديَى سةرةهةنطاوةكانى ريَنووس بة ثيَي قوناغةكانى خويَندن دةطؤريَت, بؤ منوونة لة قوناغى يةكةم :تيَبينى
 ووشةكان لةسةر تةختة دةنووسيَت ثاشان دةسرِيتةوة ئينجا قوتابى دةنووسن.

  

 ريَطاكانى رِاستكردنةوةى ريَنووس:

ة الَ يان لمامؤستا هةر لة ثؤل هةلَةكان راست دةكاتةوة يان مامؤستا دةفتةرةكان لةطةل خؤى دةبات لة م -1
نووسيَت بؤ ستةكة دةوشة راقوتاخبانة هةلَةكان راست دةكاتةوة وة هيَل بة ذيَر ووشة هةلَةكان دةكيَشيَت وة خؤى و

 دوايدا بنووسن.ئةوةى قوتابى لة 
 كةنةوة.ى راست بامؤستا بة شيَوةى هةرةمةكى هةر قوتابييَك دةفتةريَكى ثيَدةدات بؤ ئةوةى هةلَةكانى يةكرتم -2
 تا داوا لة قوتابيان دةكات كة هةر قوتابيةك ريَنووسى خؤى راست بكاتةوة.مامؤس -3
 .ةى خؤى ئاشكرا دةكات()باشى ئةم خالَة ئةوةية كة قوتابى هةست دةكات مامؤستاية, هةلَ*

 



 

 ئامرازةكانى فيَركردن:

 ثوليَنكردنى ئامرازةكانى فيَركردن: 

بنةماى  رلةوانة لةسة ردوون,ثشت بةسنت بة ثيَوةرى جياواز تويَذةرانى ئةم بوارة بة ضةند شيَوازيَك ثؤليَنيان ك   
نةى ئةو ة منووجؤرى خستنةروو و بةكارهيَنانى هةستةكان و ليَهاتوويى و ريَطاكانى بةكارهيَنان...., ل

ؤختةى تةروو ثدةخريَ كا و محدان...( ئةوةى ليَرةداثوليَنكردنانةش وةك ثؤليَنى )ئيدجار ديل و برِونر و دون
 :ديارترين ثؤليَنكردنةكانن

 جؤر يان منوونة ثؤليَنى ئامرازةكان ذ

1 
ئامرازةكانى روونكردنةوةى 

 ووتةيي
وى وةك: طيَرانةوةى ضريوك, بةراوردكردن, ليَكضواندن, روودا

 ميَذوويي, ياداشتنامة,يادطارى, بةسةرهات...

 وةك: طةشتى زانستى, ثيَشانطا, ظيستيظال, تاقيطة... ئامرازةكانى جيَبةجيَكردن 2

 وةك: نةخشة, ويَنة جؤراوجؤرةكان, تابلؤةكان... ئامرازةكانى بينني 3

 وةك: رِاديو, ريكؤردةر, بلَندطؤ... ئامرازةكانى بيسنت 4

 دراما, كؤمثيوتةر...وةك: ظيديؤ, شانؤ, تةلةفزيؤن,  ئامرازةكانى بينني و بيسنت 5

 

 

 

 

 



 

ضونكة  مرازةكانةئانانى بةآلم ئةوةى كة ثيَويستة مامؤستا لةبةرضاوى بيَت, ضؤنيةتى و شيَواز و كاتى بةكارهيَ  
دةنيَت لة ؤذانة دارةيةكى ضةند ثيَوةر ياسايةكمان هةية بؤ بةكارهيَنانيان, لةبةرئةوة كاتيَك مامؤستا ثالنى وان

ياريبكات كة دمرازيَك ستة ئادياركردنى ئاماجنةكان و رِيَطا و شيَوازى وانةووتنةوة و ضاالكييةكانى دى, ئةوا ثيَوي
 ةين: ن ثيَدةكماذةياانةية بطؤجنيَت, ليَرةدا بة كورتى بة ثيَى ئةو ثيَوةرانة ئالةطةأل ئاماجنةكانى ئةو و

 لةطةأل ناوةروكى بابةت بطؤجنيَت. .1

 طؤجناوبيَت لةطةأل ئاستى تةمةن و ذيري قوتابييانى قوناغةكة. .2

 رةضاوكردنى قةبارة و اليةنى ئابوورى. .3

 ببيَتة هؤى ئاسانكردنى بابةتةكة نةك ئالَؤزكردنى. .4

 مامؤستا شارةزايي ضونيةتى بةكارهيَنانى هةبيَت. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  .ثرؤسةى وانة ووتنةوة بة سىَ قوناغ تيَدةثةريَت  :قؤناغي ثرؤسةى وانة ووتنةوة        

 قؤناغي ثالن دانان :  .1

 قؤناغي جيَ بةجيَكردن :  .2

 :  قؤناغي هةلَسةنطاندن .3

 ثالن دانان : يةكةم

  .ةكان مةبةستى سةركةوتن لة ثرؤسةى فيَركردن طةيشنت بة ئاماجنخؤ ئامادةكردنى مامؤستا بة 

 قؤناغي ثالن دانان :

اتةوة ي دةكئةم قؤناغة ثيَش دةست ثيَكردنى ثرؤسةى خويَندن دةست ثيَ دةكات ,مامؤستا بابةتةكة ش 

 وةالَمي سىَ ثرسيار دةداتةوة  ئاماجنةكانى فيَركردن دياري دةكات 

 وانة ووتنةوة لةبةرضي  -1

 ض بابةتيَك دةلَيَمةوة  -2

 ضؤن دةيلَيَمةوة.  -3

 جؤرةكانى ثالندانان :

 ثالنى رؤذانة (ثالنى ساآلنة,ثالنى وةرزى, )  

 ئةم خاالنة بكريَت :  رةضاوى لةكاتى دانانى ثالنى ساالنة دةبيَت

 بابةتةكان .رينطي دان بة ريَذةى ط  -ياري كردنى ذمارة ى وانةكان د   -دياري كردنى كاتى ثشوةكان   

 

 



 

 ثيَكهاتانة بكريَت :لةكاتى دانانى ثالنى رِؤذانة دةبيَت رةضاوى ئةم 

  -)ئامرازةكانى فيَركردن( يَداويستيةكانث -زانياريية روتينيةكان  :ثيَكهاتةى ثالندانان  بريتية لة  
كى ئةر –طاندنهةلَسةن -بة دريَذى كة طرنطرتين ثيَكهاتة*خويَندن ىبابةتخستنةرووى  –ئاماجني بابةتةكة 

 .مالَةوة 

 :دووةم /  جيَبةجيَكردن 
ضؤن  انةوةى )ةآلم دبريتية لة ضةند كارامةيةك مامؤستا ئةجنامي دةدات لة كاتى ثرؤسةي خويَندندا بؤ و

 وانة بلَيَمةوة (
 .بةكار هيَنانى سرتاتيجيةت و ريَطاكانى وانةووتنةوةبة 

 

 كارامةى جيَ بةجيَكردن :
 :, وةكودةكاتلة كاتى ثرؤسةى وانةووتنةوةدا مامؤستا رةضاوى بةكارهيَنانى ضةند كارامةيةك 

 قوتابي  . هاندانى  .1

 نةرم و نيانى لة ماملةدا  .2

    . ئاراستةكردنى ثرسيار  .3

 سيَ يةم / هةلَسةنطاندن 

ريكردنى ر بؤ ديايَوةث نىبريتية لة دةست نيشان كردنى ريَذةى جىَ بة جىَ كردنى ئاماجنةكان و  بةكار هيَنا
 و ثيَشضوون . ةئاستى  قوتابي و ضارسةركردنى و بةر

ردن و انى فيَرككارةكبة  بةكارهيَنانى هؤ دةوامة لة سةرتاي خويَندن تاكؤتايىهةلَسةنطاندن ثرؤسةيةكى بةر
 .ئةجنام دانى ضاالكى رؤذانة و تاقي كردنةوةى مانطانة وةرزى ساالَنة

 
 

 
 



 

 :آ اليةنسسةر  لة ريَطاى ثوليَنى )بلؤم( دابةش دةبيَتة و فيَركردن: ئاماجنى ثةروةردة

اليةنى كارامةيي  -3ةَلضوونةكان            ه -يةنى ويذدانى ال -2اليةنى زانستى               -1  

 

طشت ضاالكيةكانى هزرى و تيَطةيشنت لة خوى دةطريَت. اليةنى زانستى:  

منوونةى ئاماجنى تايبةتى/ رةفتارى 
 زانستى قوتابى

 ذ اليةنى زانستى رةفتارى طؤجناوفةرمانى 

 -نووسني -وةسفكردن -دياريكردن -ناسينةوة 
 ةستنيشانكردن.د -ذماردن

 (تذكربريئينان )
1 

 2 تيَطةيشنت وونكردنةوة. ر -ةربرِيند -جياوازكردن 

-دوزينةوة -طؤرين -جآ بة جآ كردن 
 ةرهيَنان.د -راستكردنةوة

 جآ بة جآ كردن
3 

 4 شيكردنةوة دابةشكردن. -نةوةبةست -شيكردن 

 5 ضاككردنةوة روستكردن.د -يَلكارىه -ثوختكرن 

 -هةلبذاردن -هاوسةنطى -رةخنةكردن 
 برياردان.

 هةلسةنطاندن
6 

 
 

 
 
 
 



 

 ثالنى رؤذانةى ماموستا
 

 10/2/2020ضوارشةممة  ؤذ  :رِ                 ب                                     هؤبــة:      ثيَنجةم                ثـؤل :
 ( خؤلةك 40) :كات كةمتةرخةمى         )خويَندنةوة(  بابةت:                            بةش:

 

 وان خبويَنيَتةوة. قوتابى بابةتةكة رةدةبيَت ( 2( قوتابى ناوةرؤكى بابةت تيَبطات. )1) ئاماجنى تايبةتى:
 ( قوتابى بتوانآ5نيت. )( قوتابى برية سةرةكييةكانى بابةت بزا4)( قوتابى ماناى ئةم ووشانة بداتةوة .... . 3)

 سآ كارى )رابردوو, رانةبردوو, داخوازى( لة بابةتةكةدا دةربهيَنآ.
 ( خؤلةك بؤ قوتابييان باس دةكةم.5*ثيَشةكيةك لةسةر بابةتى رِابردوو بؤ ماوةى ) ثيَشةكى

هؤيةكانى 
 فيَركردن

ريَطاكانى 
 وانةوتنةوة

 خستنةرِوو

 بؤرد-
يَنووسى ث-

 رةنطا و رةنط
 داتاشؤ-
 ظيديؤ-
 ويَنة-
 

 طفتوطؤ-
فيَربوونى -

هاريكارى بة 
 كؤمةلَ

ن ليَيا ستاندنثيَشةكييةك لة بارةى ئةجنامى كةمتةرخةمى باس دةكةم بة دانو ثيَشةكى:
 دةثرسم:

ة لاتبيَت بةسةر هةلَويستيَك يان ضريوكيَك دةطيَريَتةوة لة بارةى يةكيَك شتيَكى هكآ -
 ئةجنامى كةمتةرخةميةوة؟

 ةوة توشى ض بووي؟لة ئةجنامى ئةم كةمتةرخةمي-
جنامى آ لة ئةؤمةلَة ويَنةيةك نيشان دةدةم لةبارةى شتيَكةوة, هةلَويستيَكى نارِةوا بك-

 كةمتةرخةميةوة هاتبيَتة كايةوة....هتد.
 ( بكةنةوة.54ي ية. الثةرة )* ثيَيان دةلَيَم: بابةتى ئةمرؤمان لة بارةى كةمتةرخةم

ةم ئشان * رايان دةسثيَرم بة خويندنةوةى بيَدةنط )رةضاوى مةرجةكانى دةكةم(. ثا
 ثرسيارانة ئاراستةيان دةكةم:

 ـ تارا قوتابييَكى ضون بوو؟       
 ـ لة ياريطةى قوتاخبانةدا ضى بةسةرهات؟       
 ـ تارا بة كةسى ووت برينداربووة؟       
 ـ لة ئةجنامى ضى يةوة بوو؟    .....هتد.       

 *بة دةنط دةخويَنمةوة )مةرجةكانى جآ بة جآ دةكةم(. 



 

, ن بكةننيشاقوتابييانيش ئاطاداردةكةمةوة )بري لة مانا بكةنةوة, ووشةى طران دةست  
 برييان الى لةفز و ضؤنيةتى خويندنةوة بيَت....هتد(.

 يَننةوة .*هةندآ قوتابييان رادةسثيَرم خبو
ة, ةكةمةوون د*ماناى ووشةى نوآ وطران )الى قوتابى(,)بة بةشداريكردنى قوتابييان( رِو

 بة تايبةتى )كةشكةذنؤ, رووشا ...هتد(.
        ,بة بةشداريكردنى قوتابييان بابةتةكة راظة دةكةم* 

  و كة, بة ةكةمةوبة دانوستاندن و ثرسيار  ئاراستةكردن, برية سةرةكييةكان روون د
 رتى لةسةر تةختة دةنووسم, كة ئةمانةن:

1. 
 .                                                      .....هتد.2

امى *ضةند قوتابييَك رادةسثيَرم, هةلَويستيَكى دلَتةزين بطيَرنةوة لة ئةجن
 كةمتةرخةمييةوة روويدابيَت.

 بابةتةكةوة بدويَن.*داوا لة هةندآ قوتابييان دةكةم بة كورتى لة بارةى 
 ربهيَنن .ةدا دةانةك*داوا لة قوتابييان دةكةم سآ كارى )رابردوو, رانةبردوو, داخوازى( لة و

 

 كؤتايي

 ـ سةرجندانى خويَندنةوة و راستكردنةوةى هةلَةكانيان. هةلَسةنطاندن
 ـ ماناى ئةم ووشانة بدة ...,...,....هتد.

 بلَآ.ـ ثيَنج بريي سةرةكى ناو بابةتةكة 
 ـ كآ باسى رِووداويَك دةكات لة ئةجنامى كةمتةرخةميةوة رِويدابآ؟

 ـ .......هتد.

 ( حةل بكةن.3,2,1قوتابييان رادةسثيَرم راهيَنانةكانى ) ئةركى مالَةوة
ر ن لةسةنةكاـ ثاشان حةلكردن بةسةر دةكةمةوة, يةكة يةكة قوتابييان رادةكةم راهيَنا

 تةختة حةل بكةن. 

 أ ـ ماموستا دةشآ هةر راهيَنانيَك بكاتة ئارماجنيَك. تيَبينى
 ب ـ ماموستا دةشآ )بة كورتى( ليَرةدا حةىل راهيَنانةكان بنووسآ.

ت و اش خباو ث *ماموستا دةشآ ئةم نةخشة )بة ثيَى ئارمانج و ثيَويست( هةنطاوةكان ثيَش
 كيَم و زياد بكات و كورت و دريَذتر ليَ بكات. 

 
 


