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بةشي يةكةم :ضةوكى صانظت
 -ئيَىة..بؤ...دواكةوتويني ..بؤ طشفتى ئالَؤص و نا ضاسةطةس كشاوواى يةية ؟!!!

 وةالَم لة ضةوكى ( صانظت ) ة  ...كةواتة صانظت بة واتاى ضي ديَت ؟طوَسانكاسى
 باشرت ...خضوةت كشدنى وشوَظايةتى . بةسةو يةلَذيَش .....ويَشانكاسى ( ووصةى ئةتؤم ) . كشانةوةى عةقنَ وفيكش . قبوه كشدنى ( وو  ،ئةو ،ئةوانى تش ) طةس لةنوىَ دابةشكشدنةوةى كاساوةيي طشوشتى نةييَصتهى جياواصي يةكاى ....تاكة جياواصى مبيَهيت ( صانظتى ) ية .....
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• ثيَهاطةى صانظت :

• صجنريةيَكى ليَك بةطرتاوى ئةو ضةوك وياطا و ضواسضيَوة تيَوسي يانةية كةبة
سِيَطةى (لة) ئةجناوةكانى ئةصووونطةسى وتيَبيهى ية سيَكخشاوةكانةوة
.....بةدةطت ياتووى .
• صانظتةكاى لةطةهَ يةكذا ...جياواصى................و.............ياوبةشو

• لةناوةسوَك وشيَواصةكانياى

لةسيطةطصيت يةكانى طةيصنت
بة صانياسى -وةعشيفةكاى

• باشرتيو وةطف بوَ صانظت =سيَطايةكة بوَ طةيصنت بة صانياسى يةكاى ....
•
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ئاواجنةكانى صانظت :

تيَطةيصنت
وةطف كشدى
شيكشدنةوة
ثيَصبيهى كشدى
كوَنرتوهَ كشدى

تيَطةيصنت :

طشنطرتيو جياكاسى صانظت .....دوَصيهةوةى ثةيوةنذي يةكانى نيَواى دياسيذة جياواصةكانة ....
ئةطةس نةتذوَصيةوة = تيَهةطةيصتويت

ئةطةس دوَصيتةوة = تيَطةيصتويت
منونة  :خؤكوشنت ( دياسيذة )
تيَطةيصتهى دياسيذةكة بةنذة بة .تيَطةيصتهى ( ثاسضة كشدى بو يةكةى بضوكرت ) .....بوَ
خيَشاتش تيطةيصنت لة يةكة بضووكةكاى  (......كوَى ثاسضةكاى= طصت= تيَطةيصنت )
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وةطف كشدى  :بشياسداى لةطةس دياسيذةكة ....
تيَبيهى يةكاى

ليَكذانةوةى ثةيوةنذي يةكاى

تيَبيهى
تيَظتةكاى
ضاوثيَكةوتو...يتذ

دسوطت كشدنى ويَهايةكى عةقمَى ثوخت وسيَكخشاو ...لةطةس دياسيذةكة ياى شتةكة .

شيكشدنةوة :
ــ كوَكشدنةوةى ثيَكًاتةكانى دياسيذةكاى و سووداوةكاى
ــ دسوطت بوونى حةقيةقةتيَك

بوَ منونة بريكشدنةوةى تريؤسيظت قاعيذة – داعض ( شيكشدنةوةى جياكاسى ) لة :
 ( طةسكشدة – خةليفة ) سِيكخشاو  -دةولَةت ....طوثا  .....يتذ  .................حةقيقةت !!!!5
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ثيَصبيهى كشدى :
( ئةطةسى) جيَ بةجيَ كشدنى ياطا وسيظاى طصتى لة يةلَويَظتى ( جيا ) تش ....
شيكشدنةوةى سةفتاسيَك

ثيَصبيهى كشدى

لة ضوَنيةتى دووباسةكشدنةوةى

كوَنرتوَهَ كشدى  :دةطت نيصانكشدنةوةى باسةودوَخ

ضوَنيةتى سوودانى

كاستيَكةسةكاى

وشوَظــــ

دياسيذةكاى
سةفتاسةكاى
وشوَظــ = طهذوقى سةط
سةوشيت يةكاى
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بريكشدنةوةى صانظتى :
كاسةكاى
سِيَطا ( وهًجيَكى) سيَكخشاوة ........بةكاسديَت
خويَهذى
بريكشدنةوةيَكى تايبةت ني ية
بةلَكو
ضاسةطةسى ية بوَ
طشفت و كيَصة و
بابةتة نا تيَطةيصتووةكاى
•
•
•
•
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سووبةسووبونةوةى رياى

ريانى سوَرانة
كةواتة

ئةوانةى
كيَصة عةقمَى يةكاى
يالوس ،وطواس

صواى و ضةوكى ( تايبةتى ني ية )
سيَكخظتهى بريةكاى  ،شيَواصةكاى ....لةطةس ئةطاطي :
 ناكشىَ شتيَك  ....بة يةسدوو سووى ( ساطت ويةلة  ،سةط وطجي ) ئيظجات بكشى . بوَ يةس سووداويَك ....يوَكاسيَك ياى صياتش يةية ( شيت يةسةوةكى و سيكةوت نى ية )dr,Jabbary.2020-2021

• يةنطاوةكانى بريكشدنةوة صانظتى :

دةطتهيصانكشدنى طشفت (يةلَبزاسدنى طشفت )
جيَ بةجيَ كشدى = كشداسى يةكاى
شيكشدنةوةى داتاكاى
كوستكشدنةوة و يةلَيَهجاى وداسشتهةوة

شيَواصةكانى تيَبيهى كشدنى حةقيةقةتةكاى
بةسبةسطتةكانى بةسدةم بريكشدنةوةى صانظتى  :عوائق التفكري العلمي
أ – داطتانةكاى و خوسافيات– االساطري واخلرافيات
ب -ئيهكاسى توانا عةقمى وشوَظــــ  -انكار قدرات العقل البشري
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يةلَبزاسدنى طشفت :
ثيَهاطة

يةلَويَظتيَك
ئاسةصوويَك
بيَضاسى يَك

لة شيَوةى ثشطياسيَكى بيَ وةالَم ( تو يَزيهةوة=وةالَم)

جيَ بةجيَ كشدى  :كشداسى يةكاى

طاوجمَى ( منونةى)
تويَزيهةوةكة
ئةنذاوةكاى
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يةلَبزاسدنى
ئاوشاصةكانى
كوَكشدنةوةى
داتاكاى = صانياسى

شيَواصةكانى
شيكشدنةوةى داتاكاى
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• شيكشدنةوةى داتاكاى :

• بة ضةنذيو ئاوشاص و شيَواصى ئاواسى ( بةكاس ييَهانى طشميانةكاى  ....وتاقي
كشدنةوةياى ) .
• طشميانى طيفشى
• طشميانى ( البذين)

استخالص و استنتجات واعادة الصياغة :

دوايني يةنطاوى بريكشدنةوةى صانظتى ية
جياواصى نيَواى ( ئةجنام و دةس ئةجنام )

وانةى داياتوو ...تويَزيهةوةى صانظتى ية ...
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