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 نگاندن ڵسه پێوان و هه

 م قۆناغی سێیه – بایۆلۆژیشی  به

 ٢٢٢٢-٢٢٢٢بۆ ساڵی خوێندنی 

_______________________ 

 

  پێوان م: كە شی یە بە
_____________________________________________

___ 

 ًگاًذى ڵسَ پێْاى ّ َُێژّّی ه

ٌەٚ رۆژەٚە ِرۆڤ  .پرۆضەی ٘ەڵطۀگأذْ ِێژٚٚیەوی دٚٚرٚ درێژی ٘ەیە

بەواری ٘ەڵطۀگأذٔی غت ٚ دیاردەوأی  ،راضت ٚ چەپی خۆی زأیٛە

ٚ ٚەرزی ٘اٚیٓ ٖ ٚاتە زأیٛیەتی ٚەرزی زضتاْ ضارد .چٛاردەٚری ٘ەڵطاٚە

دٚاتر واتیه ِرۆڤ فێری گەرَ ٚ ٘ۀذێه غت رەق ٚ ٘ۀذێىی تر ٔەرَ ، 

تٛأیٛیەتی ٌێٙاتٛٚی  پیػەٚ وارێه بٛٚ ٌە واتی واروردْ ٚ را٘ێٕأذا،

 ئەَ باغترٚ  ێڵغاگردٚ وەضأی تری چٛاردەٚری ٘ەڵبطۀگیٕی ٚ ب

 . ی دیىٗ ٖٚ ئٗ  ٌٗ  ٚتٛٚترٖ روٗٗ ض

زیاتر گرٔگی بە پرۆضەی  درٚضت بْٛٚ، ئیتر  لٛتابخأٗ  ظ وٗ ٖٚ دٚای ئٗ

تٛأاٚ ٌێٙاتٛٚیی ٚ خاڵە بە٘ێسٚ رێگەیەٚە  ٚەڵطۀگأذْ دراٚ ٌەپێٛأەٚ ٘

پێع ٘ەزارە٘ا ضاڵ چیٕیە  . دیاریذەورا  الٚازەوأی فێرخٛازەوأی پێ

وۆٔەواْ تالیىرٔەٚەی جۆراٚ جۆریاْ بۆ ٘ەڵطۀگأذٔی تٛأای تاوەوأیاْ 
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 ٛٚٚ ٘ەڵبژاردٔی ضەروردە ٚ ٌێپرضراٚ ٚ بەرێٛەبەرٚ فەرِأبەری ضەروەٚت

 .ٚ بٍیّەت بەوار٘ێٕاٚە

٘ەرٚە٘ا ٌەوۆِەڵگای یۆٔأی وۆْ فەیٍەضٛفەوأی ٚەن )ضٛلرات ٚ  

ٚ ٌە رێگای   ٔگأذٖٚٚ ڵطٗ ٘ٗ ئەفالتۆْ ٚ ئەرضتۆ ( فێرخٛازەوأی خۆیاْ

ئیتر . تٛأاٚ ٌێٙاتٛٚیەوأیاْ دیاریىردٚٚە زارەوی ٚ پرضیاری جۆراٚ جۆرەٚە،

ی ژیأی ٚ ٌە ٘ەِٛٚ بەَ غێٛەیە ِرۆڤ ٌە ضەرجەَ لۆٔاغەوأ

وۆِەڵگاواْ پێٛیطتی بە پێٛأە ٚ٘ەڵطۀگأذْ بٛٚە ٚ بەواری ٘ێٕاٚە ٘ەر 

چۀذە ٌە ضەرەتادا جۆری تالیىردٔەٚەٚ وەرەضتەٚ ئاِێرەواْ ضادەٚ 

ضاوارٚ ٘ۀذێه جاریع ورچ ٚ واڵ بْٛٚ ، بەاڵَ ٌەگەڵ ٘ەِٛٚ ئەٚ وەَ ٚ 

 .ٔەدا ضٛٚدیاْ ٌێٛەرگرتْٛٚوٛرتیأە، ٘ەر بەواریاْ ٘ێٕاٚە ٚ ٌەژیأی رۆژا

 .ٔٛٚضیٓبْٛٚ دٚاتربْٛٚ بە  زارەویضەرەتا زۆربەی تالیىردٔەٚەواْ 

ْٛٚ بیەوەَ جار زیاتر بۆ ٘ەڵطۀگأی وارٚ چاالوی ٚ پیػە ٚ فێر٘ا  رٖٚ ٘ٗ

دٚاتر گەغەی وردٚٚ پەي ٚ تەرزی ٘اٚێػت بۆ بٛاری  ،بەوار دە٘ات

. ئاراضتە ٚ بە٘رە ٚ دا٘ێٕاْٚ  پێٛأەوردٔی زیرەوی ٚ وەضایەتی ٚ حەزٚ

دەگەرێتەٚە بۆ  زأطتضەرەتای دەروەٚتٕی پێٛأە ٚ٘ەڵطۀگأذْ ٚەن 

ٚەن  ،غی پیػەضازی ٌە ئەٚرٚپاڕدٚای لۆٔاغی ضەر٘ەڵذأی غۆ

أىاری بەضەر بٛاری پەرٚەردە ٚ ڕضەرجەَ بٛارەوأی تری ژیاْ گۆ

وەِی ٌۀیٛەی یە .فێروردْ ٚ ٘ەڵطۀگأذٔی بٛاری ژیریذا ٘اتٛٚە

ضەدەی بیطتذا ئەَ پێػىەٚتٕە بەردەٚاَ بٛٚ بە پەرەپێذأی بٛاری 

 . ٘ەڵطۀگأذٔی پەرٚەردەیی ٚ تالیىردٔەٚەوأی بەدەضتٙێٕاْ

وە )ئەٌفریذ بیٕیە(ی  ،بىەیٓ  ٖٚٗ ئبۆ   ئاِاژٖ جێگای خۆیەتی        

( بە ٘اٚواری )ضیّۆْ(ی 5095ی )ڵٌە ضا، فەرۀطی یەوەَ وەضە

یاْ ئاِادەورد ٚ بە ِەبەضتی پێٛأەوردٔی (زیرەوی پێٛ)٘اٚەڵی یەوەَ 

زیرەوی ٚ ٌێٙاتٛٚیی ٚ تٛأای فێربٛٚٔی فێرخٛاز بەواریاْ ٘ێٕاٚ ٌە رێگایەٚە 

 .ِٕذاڵ ٚ فێرخٛازە ِاَ ٔاٚۀذی یاْ دٚاوەٚتٛٚ بیروۆڵەواْ جیادەوردەٚە
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ە بٛٚ بە ضەرچاٚە ٚ ٘أذەر بۆ ٌ ،ٚ تالیىردٔەٚەی بییٕیە پێٛئەَ زیرەوی  

دایه بْٛٚ ٚ دأأی چۀذە٘ا ئەزِْٛٚ ٚ تالیىردٔەٚە ٚ زیرەوی ٚ بە٘رە 

 . ی دیىٗێٛپ

 (Measurement) (پێْاًەمردى )القیاش

بڕ   بٗ  ٚ بٛٚٔٗ بێت ئٗ بێت، دٖ ر غتێه بٛٚٔی ٘ٗ تی: ٘ٗ ضۆرٔذایه ٚتٛیٗ

  ورێت )ٚاتٗ دٖ  ٚا پێٛأٗ بڕ )ِمذار( بێت، ئٗ  ر غتێىیع بٗ )ِمذار( بێت، ٘ٗ

)ش(   واْ(. بۆ ّٔٛٚٔٗ ٚ غتٗ  ت ٚ دیاردٖ خاضییٗ  بٗ  پێذأی ّٔرٖ

ی  ٖٚ تالیىردٔٗ  (ی 55ٌٗ(وگُ یاْ )09ضُ( یاْ وێػی )569ی ) وٗ درێژییٗ

تییاْ بۆ  ی تایبٗ پێٛأٓ ٚ ّٔرٖ  ِأٗ ِٛٚ ئٗ ...٘تذ، ٘ٗ رگرتٖٛٚ وٛردی ٖٚ

 . دأراٖٚ

راٚرد  ت بٗ ری تایبٗ پێٖٛ ر بٗ گٗ ئٗ  ٔگأذْ، ٚاتٗ ڵطٗ بێ ٘ٗ اڵَ پێٛاْ بٗ بٗ

واتێه   ، چٛٔىٗ وی ٔییٗ ٘ایٗ درێت، ٘یچ بٗ ی ٔٗ ربارٖ ورێت ٚ بڕیار دٖ ٔٗ

  ضٗ ٚ وٗ ڵێیٓ ئٗ اڵَ واتێه دٖ ، بٗ یٗ پێٛأٗ  ِٗ ئٗ  ( ّٔر55ٖڵێیٓ ) دٖ

ِأای   ِٗ ، ئٗ ٚا خٛێٕذوارێىی باغٗ رگرتبێ ئٗ ( 599ٖٚ)  ی ٌٗ (ّٔر55ٖ)

ٚ وات  رگرتبێ، ئٗ ( 55ٖٚ)  ی ٌٗ ( ّٔر55ٖر ) گٗ اڵَ ئٗ . بٗ ٔٗٔگأذ ڵطٗ ٘ٗ

بێت  دٖ  ی دیىٗ یٗ غێٖٛ ِاْ بٗ وٗ ٔگأذٔٗ ڵطٗ دیٓ ٚ ٘ٗ دٖ دٖ  بڕیارێىی دیىٗ

ر  گٗ ٔٙا ِأای ٔابێت ئٗ تٗ وردْ بٗ پێٛأٗ  ٚاتٗ . وٗ ِٗ وٗ ڵێیٓ ٔایاب ٚ یٗ ٚ دٖ

 ورێٓ. راٚرد ٔٗ ت بٗ ری تایبٗ پێٖٛ  بٗورێت ٚ  ٔٗ  ٚ ّٔرأٗ ٔگأذْ بۆ ئٗ ڵطٗ ٘ٗ

  چەِه ٚ زاراٚەی پێٛأەوردْ ٌە الی زۆربەِاْ ئاغىرایەٚ رۆژأە گٛێ   

چٛٔىە ٚەضتاٚ ورێىارٚ ئۀذازیار رۆژأە پێٛأەی درێژی ٚ  ،بیطتی دەبیٓ

٘ەرٚە٘ا بازرگاْ رۆژأە ٌە  .دیٛار دەوەْٚ زەٚی  ٚ پأی بەرزی خأٛٚ

 .رێگەی ِەترەوەی دەضتی پێٛأەی لِٛاظ دەوات

٘تذ ( رۆژأە  ----ضەٚزە ٚ ِیٛە فرۆظ  )لەضاب ٚ گٛغت فرۆظ ،

ٌەرێگەی تەرازٚٚ ویٍۆوأیأەٚە پێٛأەی ئەٚ وەي ٚ پەي ٚ غتأەی دەوەْ 

 .وە بە ٘اٚٚاڵتیأی دەفرۆغٓ
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ٙاتٛٚیی ٚ فێربٛٚٔی ٌێ)ٌە ٘ەِٛٚغیاْ گرٔگتر پێٛأەوردٔی  

وە بەردەٚاَ ِاِۆضتا ٌە رێگەی تالیىردٔەٚەوأەٚە  ،ەــــ(فێرخٛازەواْ

بەاڵَ ٌەگەڵ بەرباڵٚی بەوار٘ێٕأی زاراٚەی پێٛأەوردْ  ،پێٛأەیاْ دەوات

تاٚەوٛ ئیطتا پێٕاضەیەوی ضەرتاضەری گػتگیری ٚ ٘ەِەالیۀە بۆ 

  ْ وٗ ی جۆراٚجۆر ٘ٗ اضٗڵێه پێٕ ڵىٛ وۆِٗ بٗ .ەیزاراٚەی پێٛأەوردْ ٔی

 -ْ: ٖٚ ی خٛارٖ ِأٗ گرٔگتریٕیاْ ئٗ

  پێٛأەوردْ ِأای ٚەضف وردٔی دیاردە ٚ غتەواْ دێت بە بەوار٘ێٕأی

 .ژِارەواْ

  بەغت ٚ دیاردەواْ بە پێی جۆرە  ژِارەواْپێٛأەوردْ بریتیە ٌە پێذأی

 . دیاریىراٚیاضا ٚ رێطایەوی 

 ٗٔت ٚ  ر خاضیٗ ضٗ ی زأیاری ٚ داتا ٌٗ ٖٚ وۆوردٔٗ  ٌٗ  وردْ بریتییٗ پێٛا

 وأیاْ. ضتی دیاریىردٔی بڕٖ بٗ ِٗ واْ، بٗ ٔٗ ٚ تٗ رٚ دیاردٖ ٖٚ ِۆروی بٛٔٗ

 :یەت ٚیپێٛأەوردْ ِأای دیاریىردٔی خاض ٌە بٛاری دەرٚٚٔسأیذا 

ی ٚ ٘ەڵچٛٚٔی ٚ وۆِەالیەتی ٚ ڵ)عەل، ٚاتٗ خەضڵەتەوأی ِرۆڤە

ٌە رێگەی پێذأی ژِارە ٚ دیاریىردٔی  ظ ِٗ ئٗ ،جەضتەیی ٚ جٌٛٚەیی(

 . بڕی ئەٚ خاضیەتە

 :ە ٌە دیاریىردٔی یپێٛأەوردْ بریتی ٌە بٛاری پەرٚەردەٚ فێروردٔیػذا

ئەٚیع ٌە ڕێگەی بەوار٘ێٕأی  .بڕی فێربٛٚٔی فێرخٛاز

 ٚ ویٗ ٕزارەوی ٚ ٔٛٚضی یوأتالیىردٔەٚە

 . ٖٚ پۆٌٗی ٔاٚ  وأی دیىٗ پراوتیىی ٚ پرضیارٖ    
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 مردى ماًی پێْاًَ جۆرٍ

 خاضییەتی پێٛأەوردٔی ٌە بریتییە ّخۆ: مردًی راستَ پێْاًَ -1

 دیاردە ٌەگەڵ ٘ەیە ِاددییاْ بٛٚٔی وە دیارەواْ، غتە

 ئۀجاِەوەیاْ ٚ بەرچاٚە ئاغىراٚ پێٛأەوردٔیاْ وە ضرٚغتییەواْ،

 پێٛأە پێٛەرێه بەوار٘ێٕأی بە راضتەٚخۆ وە راضتترە، ٚ ٚردتر

 ٚ درێژی یاْ وێػی یاْ وەضێه بااڵی پێٛأەوردٔی ٚەن .دەورێٓ

 بۆ( ضُ یاْ ِەتر یاْ ویٍۆگراَ) راضتەٚخۆ ژٚٚرێه، پأی

 دیاری بەدڵٕییایەٚە ئۀجاِەوەغی ٚ بەواردە٘ێٕرێت پێٛأەوردٔیاْ

 ضەر وارٔاواتە وەضەواْ ئارەزٚٚی ٚ دەرٚٚٔی باری دەورێت،

 .ئۀجاِەوەی

 دیاردە پێٛأەوردٔی ٌە بریتییە ّخۆ: مردًی ًاڕاستَ پێْاًَ -2

 پێٛأە راضتەٚخۆ ٔاتٛأرێت ٚ ٔییە ِاددیاْ بٛٚٔی وە دەرٚٚٔییەواْ،

 ٔادیارْ چەِىی ٚ گریّأە ٚ ٔیٓ پێىراٚ ٘ەضت غتی بەڵىٛ بىرێٓ،

 تٛٚڕەبْٛٚ، زیرەوی، دڵطۆزی، ئازایەتی، ترش، غەرَ،) ٚەن

 ٚ دەرئۀجاَ ٌەضەر ٔاڕاضتەٚخۆ بەغێٛەیەوی ،(٘تذ...بە٘رە

 دەرەوییەٚە ٘ەڵطٛوەٚتی رەفتارٚ رێگەی ٌە ٚ غٛێٕەٚارەوأیاْ

 پێٛأە راضتەٚخۆ زیرەوی: ّٔٛٚٔە بۆ .دەدرێت ٌەضەر بڕیاریاْ

 ئاضتی تالیىردٔەٚە، بە بەضتٓ پػت بە دەورێت بەڵىٛ ٔاورێت،

وردٔی  پێٛأٗ .دەربىەٚێت بۆ وەضەوأّاْ ٔازیرەوی ٚ زیرەوی

ٚخۆ،  وردٔی ٔاڕاضتٗ پێٛأٗ  ٌٗ  ٚخۆ ئاضأترٚ ٚردتر ٚ راضتگۆترٖ راضتٗ

  وٗ ر پێٛأی دیاردٖ وطٗ ٚخۆدا یٗ وردٔی راضتٗ پێٛأٗ  ی ٌٗ ٖٚ ر ئٗ بٗ ٌٗ

اڵَ  ، بٗ رچاٖٚ بٗ یٓ ٚ ٌٗ وٗ رزی، وێػی.... ٘تذ(دٖ )درێژی، پأی، بٗ

وی،  ن: )زیرٖ وأی ٖٚ ٔی دیاردٖٚخۆدا پێٛا وردٔی ٔاڕاضتٗ پێٛأٗ  ٌٗ

رێگای   یػتٓ( ٌٗ ٔگأذْ، تێگٗ ڵطٗ ، ٘ٗ ٖٚ ، یادوردٔٗ ٖٚ بیروردٔٗ

ضت پێىراٚ ٔیٓ  ی ٘ٗ ٖٚ ر ئٗ بٗ ن خۆیاْ ٌٗ یٓ، ٔٗ وٗ دٖ  ٖٚ رییأٗ واریگٗ

٘ا ٘ۆوار  جۆرٖ  ٖٚ ر ئٗ بٗ ِىی ٔادیارْ، ٌٗ ڵىٛ گریّاْ ٚ چٗ بٗ

  ظ دیاردٖ ٖٚ ڕای ئٗ رٖ ، ضٗٗ ی ریاْ ٘ٗ ضٗ رییاْ ٌٗ واریگٗ
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  ٔاورێٓ. ٌٗ  ئاضأی پێٛأٗ  ٔٓ ٚ بٗ الیٗ ِٗ واْ ئاڵۆزٚ ٘ٗ رٚٚٔییٗ دٖ

وأی  رٖ زٚٚ ٚ پاڵٕٗ زٚٚ ٚ ئارٖ زاج ٚ حٗ ِٗ  یٗ ٖٚ ِٛٚغی گرٔگتر ئٗ ٘ٗ

  بٗ  یٗ ٚأٗ ٚ ٌٗ  یٗ وردْ ٘ٗ ی پێٛأٗ ر پرۆضٗ ضٗ رییاْ ٌٗ تان واریگٗ

 ْ. بىٗ  ٚاغٗ ر چٗ راِبٗ ْ ٚ بٗ دٖ ئاضأی زأیاری ٔٗ
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 پێْاًەمردًی ّ راستەّخۆ پێْاًەمردًی ًێْاى لە جیاّازی

 ًاڕاستەّخۆ

 ّخۆ مردًی ًاڕاستَ پێْاًَ ّخۆ مردًی راستَ پێْاًَ ژ

 پێٛەرێه بەوار٘ێٕأی بە راضتەٚخۆ 5

 .دەورێت پێٛأە ٚ دەپێٛرێت

 .دەورێت پێٛأە ٔاڕاضتەٚخۆ بەغێٛەیەوی

 ٚ بەرجەضتە غتە پێٛأەوردٔی بۆ 2

 .بەواردە٘ێٕرێت ضرٚغتییەواْ

 دەرٚٚٔییەواْ، دیاردە پێٛأەوردٔی بۆ

 چەِىی ٚ ٔیٓ ٘ەضتپێىراٚ ئەٚأەی

 ترش، غەرَ، زیرەوی،) ٚەن ٔادیارْ

 .بەواردە٘ێٕرێت( ٘تذ...ئازایەتی

 واریگەری دەرٚٚٔی باری ٚ ِیساج 3

 .ٔابێت ئۀجاِەوەی ٌەضەر

 تان دەرٚٚٔی باری ٚ ِیساج ٚ ئارەزٚٚ

 ٌە ٘ەیە، ئۀجاِەواْ ٌەضەر واریگەری

 ٚ پێذاْ بە٘ەڵە یاْ زأیاری ٔەدأی

 ٘ەِٛٚ ٘ەڵخەڵەتأذْ، ٚ چەٚاغەوردْ

 وۆِەڵێه واریگەری ژێر دەوەٚٔە ئەِأەظ

 .٘ۆوار

 بە٘ۆیەٚە وە زأیاریأەی داتاٚ ئەٚ 4

 ٚاتا ٚردْ، دەوەْٚ دەضتّاْ

 .راضتگۆیأەیە ٚ ٚرد ئۀجاِەوەی

 واتێىی بۆ واتێىەٚە ٌە زأیارییەواْ ٚ داتا

 دیىە تاوێىی بۆ تاوێىەٚە ٌە یاْ دیىە،

 ٚ ٔیٓ ٚرد زۆر ئۀجاِەوأی ٚاتە دەگۆرێٓ،

 .رێژەیٓ

 تێچٛٚٔی. ٔادرێت ئۀجاَ ئاضأی بە .دەدرێت ئۀجاَ ئاضأتر بە 5

 .پێٛیطتە ی(وات ژیری، ِادی،)

 ِەت،: )ٚەن ئاِرازەوأی ئاِێرٚ 6

  پەضتاْ ویٍۆگراَ،

 .بەواردە٘ێٕرێٓ...(پێٛ

 ٚ تالیىردٔەٚەواْ جۆری ٚەن ئاِرازەوأی

 پێٛأەوردْ بۆ.... ٘ەڵچٛٚٔەواْ

 .بەواردە٘ێٕرێٓ
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 مردى: ماًی پێْاًَ ڵَ َُ

ى،  مَ مردى دٍ ًجاهی پێْاًَ ّردی ّ ئَ  ى مار لَ ًذ ُۆمارێل َُ چَ

 : ّاًَ لَ

  : دیاردٖ یٓ، بۆ ّٔٛٚٔٗ ی بىٗ ٚێت پێٛأٗ ِأٗ دٖ  ی وٗ ٚ دیاردٖ جۆری ئٗ -5

ورێٓ  دٖ  ٚخۆ پێٛأٗ ڕاضتٗ  واْ وٗ ضتٗ رجٗ بٗ  واْ ٚ غتٗ ضرٚغتییٗ

واْ  رٚٚٔییٗ دٖ  وردٔی دیاردٖ اڵَ پێٛأٗ ، بٗ یاْ ٚردتر ٚ ڕاضتترٖ وٗ ٔجاِٗ ئٗ

 ورێٓ. دٖ  ٚخۆ پێٛأٗ ٔجاِی دڵٕیایی ٔیٓ ٚ ٔاڕاضتٗ ئٗ

وٛ  تاٖٚ  ٘ێٕرێت، وٗ واردٖ وردْ بٗ بۆ پێٛأٗ  ی وٗ رازٖٚ ئاِ جۆری ئٗ -2

 بێت. ی درٚضتتر دٖ وٗ ٔجاِٗ ٚردتر بێت ئٗ  وٗ رٖ پێٖٛ

بێت  ری دٖ واریگٗ  وٗ دیاروردٔی ئاِأجٗ  وردْ، ٚاتٗ پێٛأٗ  ئاِأج ٌٗ -3

  ٖٚ تر بێت ئٗ ٚرٖ گٗ  وٗ تا ئاِأجٗ  ی، بۆ ّٔٛٚٔٗ وٗ ٔجاِٗ ر ٚردی ئٗ ضٗ ٌٗ

( 5وی ) ی بڕی زیرٖ ٚێت پێٛأٗ ی بّأٗ ٖٚ ن ئٗ بێت، ٖٚ ذاْ زیاتر دٖٚڵ ٘ٗ

 ( فێرخٛاز.599)  ٌٗ  ئاضأترٖ  یٓ وٗ فێرخٛاز بىٗ

دا  ٚ تێطت ٚ پێٛأىارأٗ ئٗ  زیاتر ٌٗ  اڵٔٗ ٘ٗ  َ جۆرٖ واْ، ئٗ خٛدییٗ  ڵٗ ٘ٗ  -4

( ر دأٗ  ر )ّٔرٖ زاجی تٛێژٖ زٚ ٚ ٚیطت ٚ ِٗ خٛدیٓ ٚ حٗ  دْ وٗ رٚٚدٖ

  وأی ٌٗ واتێه ِاِۆضتا پرضیارٖ  بیٕٓ. بۆ ّٔٛٚٔٗ وی دٖ رٖ رۆڵی ضٗ

  بێت، بٗ ٚ بڕیاردأی خٛدی دٖ  ڵٗ جۆری ٚتاری بێت، زیاتر تٛٚغی ٘ٗ

جۆری   وأی ٌٗ جۆری پرضیارٖ  وٗ  وی دیىٗ ِاِۆضتایٗ  راٚرد بٗ بٗ

ج ٚ ر چاٚی ِٗ ِاِۆضتا رٖ  زۆر گرٔگٗ  ٖٚ ر ئٗ بٗ بێت. ٌٗ تی دٖ بابٗ

چٕی بێت، بۆ  ڵٗ تی ٘ٗ ِاوأی دأأی پرضیاری ٚتاری ٚ چۆٔییٗ بٕٗ

 . ٖٚ ببێتٗ  ڵٗ ِتریٓ ٘ٗ ڕٚٚی وٗ ی رٚٚبٗ ٖٚ ئٗ

  ٖٚ وٗ ِاِۆضتایٗ  ت ٚ ٚردی ٚ ٌێٙاتٛٚیی ٌٗ رٔجذاْ، دیمٗ وأی ضٗ ڵٗ ٘ٗ  -5

(  جیاٚازی تاوی )اٌفرٚق اٌفردیٗ  گۆڕێت، ٚاتٗ دٖ  وی دیىٗ بۆ ِاِۆضتایٗ

فتارێىی لٛتابی  رٔجذأیاْ بۆ رٖ واتی ضٗ  ٚ ٌٗ  یٗ ٔێٛأیأذا ٘ٗ  ٌٗ

وات.  بۆ دٖٔگأذٔی  ڵطٗ وات ٚ ٘ٗ جۆرێه باضی دٖ ٚ بٗ وٗ ریٗ ٘ٗ

وأیاْ  رٔجذأٗ ظ بۆ جیاٚازی ٚ تٛأا ٚ ٌێٙاتٛٚیی ٚ ٚردی ضٗ ِٗ ئٗ

 . ٖٚ ڕێتٗ گٗ دٖ
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  ماى ّ زاًستَ ییَ ردٍ رٍّ پَ  ًێْاى زاًستَ  لَ  جیاّازی پێْاًَ
 ماى سرّشتییَ

 پێْاًی سرّشتی یی ردٍ رٍّ پێْاًی پَ ژ

 . ٚخۆییٗ پێٛأی راضتٗ . ٚخۆییٗ پێٛأی ٔاڕاضتٗ 5

  ی جێگیری تێذا زۆرٖ. رێژٖ . ِٗ ی جێگیری تێذا وٗ رێژٖ 2

%( ٚ 5ی تێذا ) ڵٗ ی ٘ٗ رێژٖ 3

 . ِترٖ وٗ

%( ٚ 5ی تێذا ) ڵٗ ی ٘ٗ رێژٖ

 . ِترٖ وٗ

  وات، ٌٗ ڵ ِرۆڤ دٖ گٗ ٌٗ  ڵٗ ِاِٗ 4

 . ٖٚ وۆڵێتٗ ٚغتی تان دٖ رٖ

 وات. دٖ  ڵ ِاددٖ گٗ ٌٗ  ڵٗ ِاِٗ

  ِادٖ، ئا وأی پێٛأٗ ضتٗ رٖ وٗ 5

 . ٚ جێگیر ٔییٗ  وراٖٚ ٔٗ

  وراٖٚ ، ئاِادٖ وأی پێٛأٗ ضتٗ رٖ وٗ

 ن )وگُ. َ. ضُ. گُ. . ٖٚ ٚ جێگیرٖ

 ٍُِ... ٘تذ(.

 

 (:Estimationباڵًذى( )التقذیر أّ تخویي( ) هاڵًذى )قَ خَ

 ،پێٛأەوردٔی دیاردە ٚ غتەوأە :ِەبەضت ٌەزاراٚەی خەِالٔذْ         

راضتی رێژەیی تێذایە  وە ٚردی ٚ ،پػت بە پێػبیٕی دەبەضتێت

چٛٔىە پێٛەرێىی درٚضت بۆ پێٛأەوردٔیاْ  ،ٌەٚأەغە تێذا ٔەبێت

  .بەوارٔا٘ێٕرێت

ر  بٗ وردْ، ٌٗ پێٛأٗ  ٌٗ  جیاٚازٖ  ٔرخأذْ، وٗ  ٌٗ  یٗ ِالٔذیٓ جۆرێىی دیىٗ خٗ

  یٗ اڵَ جاری ٚا ٘ٗ بٗ ، ت ٔییٗ دیمٗ وردْ ٚرد ٚ بٗ ن پێٛأٗ ی ٖٚ ٖٚ ئٗ

ٔا بۆ  پٗ  ْ وٗ وٗ وأی، ِرۆڤ ٔاچار دٖ وأی ژیاْ ٚ رٚٚداٖٚ پێذاٚیطتییٗ

دا  ٚ واتٗ ئٗ  ی پێٛأىاری پێٛیطت ٌٗ ٖٚ ر ئٗ بٗ ِاڵٔذْ ببات، ٌٗ خٗ

 ٘ەر ٌە ظضەرباری ئەٚۀای بۆ ببردرێت.  وٛ پٗ تاٖٚ  ضت ٔییٗ ردٖ بٗ ٌٗ

بۆ  .ن تٛغی چۀذیٓ گرفت دەبیٕەٚەخٛدی پێٛأەی الیۀی دەرٚٚٔی تا
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 !یارە تا چ رادەیەن راضتەڕئەَ ب ؟!یەااڵێٓ ئەٚ پیاٚە وٛرتە بڵّٔٛٚٔە وە دە

َ ئەگەر ٚترا اڵبە !ٌەٚأەیە ٔەزأیٓ؟ !ٌەضەر چ بٕەِایەن ئەِە ٚٚتراٚە؟

ضُ(ە ٚاتا 529ی )اڵٌەبەر ئەٚەی درێژی با ظ ِٗ ئٗ، وٛرتە اڵئەٚ پیاٚە با

ای ئەٚەظ دەبێت پێٛەرێه ٘ەبێت ڕٚ ئاغىراترە. ضەرەٚەضفەوە رٚٚٔترە 

ای ڕٌەبەر ئەٚەی تێى، ئەژِار دەورێت اڵوٛرتە با بە  ێڵبۆ بەراٚرد وردْ، بە

یارەوە ڕبەَ غێٛەیە ب .ضُ( بێت559درێژی پیاٚاْ ٚەوٛ) ِعذي ( دەبێت )

 بێت. دٖ ٚ ٚەضفەوە درٚضتتر ٚ باٚەرپێىراٚتر ٚ ٚردتر

 هالًذى مردى ّ خَ پێْاًًَێْاى   راّرد لَ بَ

 هالًذى خَ مردى پێْاًَ ژ

رێه(  ئاِراز )پێٖٛ  پػت بٗ 5

ٚ   ضترێت بۆ پێٛأىردٔی دیاردٖ بٗ دٖ

ن  ، ٖٚ واْ. بۆ ّٔٛٚٔٗ غتٗ

تر،  واْ، ِٗ ٖٚ )تالیىردٔٗ

 تر....٘تذ(. ویٍۆِٗ

پێػبیٕی یاْ   پػت بٗ -5
ضترێت بۆ  بٗ ِالٔذْ دٖ خٗ

تی  دیاریىردٔی بڕٚ چۆٔییٗ
 واْ. تی غتٗ خاضییٗ

  ڕپێىراٚترٖ ی ٚردتر ٚ باٖٚ وٗ ٔجاِٗ ئٗ 2

 واْ. ِاددییٗ  ی غتٗ ت پێٛأٗ تایبٗ بٗ

ضتّاْ  ی دٖ ٔجاِٗ ٚ ئٗ ئٗ  -2
ٚرد ٚ   ییٗ ٚێت گریّأٗ وٗ دٖ
 . لیك ٔییٗ دٖ

٘ۆی  بٗ  ی وٗ ٚ داتا ٚ زأیارییأٗ ئٗ 3

ْٚ  وٗ ضتّاْ دٖ دٖ  ٖٚ وردٔٗ پێٛأٗ

بۆ   ٔذترٖ ضٛٚدِٗ راضتترْ ٚ زۆر

 بڕیارداْ.

ِالٔذٔی  واتێىذا خٗ  ٌٗ -3
واْ،  تی غتٗ ضڵٗ خٗ

بڕیاری دڵٕیایی ٚ وۆتایی 
 ٔیٓ.
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 مردى ماًی پێْاًَ ئاستَ

پێی ئاِأج ٚ  بٗ  گرێت، وٗ خۆ دٖ ٔذ ئاضتێه ٌٗ وردْ چٗ ی پێٛأٗ پرۆضٗ

 ردا دێت. ضٗ وار٘ێٕأی، گۆڕأىاری بٗ ضتی بٗ بٗ ِٗ

 Nominalًاّ )القیاش االسوی( ) بَمردًی  پێْاًَ -1

Measurement) 

ر  بٗ . ٌٗ ٔرێت وردْ دادٖ وأی پێٛأٗ تریٓ ٚ ئاضأتریٓ جۆری ئاضتٗ ضادٖ   بٗ

  بریتییٗ  ٔرێت، ٚاتٗ واْ دٖ غتٗ  ٔٙا ٔاٚ ٌٗ ، تٗ وردٔٗ پێٛأٗ  َ جۆرٖ ی ٌٗ ٖٚ ئٗ

  ڵێىی جیاجیا، وٗٗ ٔذ وۆِ واْ( بۆ چٗ ٚ غتٗ  وٗ : پۆٌیٕىردٔی )تان یاْ یٗ ٌٗ

  ی دیىٗ وٗ ڵٗ وۆِٗ  ٚ ٌٗ  یٗ خۆی ٘ٗ ت بٗ تی تایبٗ ضڵٗ یاْ خٗ وٗ ریٗ ٘ٗ

ی  ٖٚ درێت بۆ ئٗ تی پێذٖ ٚ ٔاٚێىی تایبٗ  ژِارٖ  ڵٗ ر وۆِٗ ، ٘ٗ ٖٚ ورێتٗ جیادٖ

بۆ  . ٖٚ ٚ بٕاضرێتٗ ٖٚ جیابىرێتٗ  ی دیىٗ وٗ ڵٗ وۆِٗ  ٌٗ  ٖٚ ٚ ژِارٖ ی ئٗ رێگٗ  ٌٗ

ِرۆڤ چٛٚ(.  رٔٗ رچٛٚ( ٚ )دٖ لٛتابی )دٖغىردْ ٚ پۆٌیٕىردٔی  دابٗ ، ّٔٛٚٔٗ

یٓ  دٖ ( د5ٖ)  دا ژِارٖ ورٔٗ پێٛأٗ  َ جۆرٖ ٌٗ  واتێه ئێّٗ...٘تذ. بۆ )ٔێرٚ ِێ(

  ترٖ ٚرٖ وچ گٗ  ، وٗ ٔییٗ  ٖٚ ِأای ئٗ  ِٗ یٓ، ئٗ دٖ وچ دٖ  ( ب2ٗ)  وٛڕ ٚ ژِارٖ  بٗ

ٔٙا )ٔاٚٔاْ ٚ پۆٌیٓ(وردٔی وٛڕٚ  ڵىٛ تٗ ، بٖٗ ی وٛڕ ٔذٖ ٖٚ وٛڕ یاْ دٚٚ ئٗ  ٌٗ

ٔٙا بۆ  ظ تٗ ٖٚ ٌٗ  ، بێجگٗ ویاْ ٔییٗ ٘ایٗ واْ ٘یچ ِأاٚ بٗ ٚ ژِارٖ  وچٗ

غی  ٚأٗ تٛأیٓ پێچٗ ، دٖ وار٘اتٖٛٚ بٗ  ٚ دٚٚ تٛخّٗ ی ئٗ ٖٚ جیاوردٔٗ

ر  بٗ . ٌٗوٛڕ  یٓ بٗ ( بذ2ٖ)  وچ ٚ ژِارٖ  یٓ بٗ ( بذ5ٖ)  ژِارٖ  ، ٚاتٗ ٖٚ یٕٗ بىٗ

ی  ٖٚ ن ئٗ ، ٖٚ ٘اٚ ٔرخێىی ٔییٗ دا ٘یچ بٗ وردٔٗ پێٛأٗ  َ جۆرٖ ٌٗ  ژِارٖ  ٖٚ ئٗ

زٚٚ ٚ  ئارٖ  دا بٗ وردٔٗ پێٛأٗ  َ جۆرٖ ٌٗ  پێذأی ژِارٖ  ٚاتٗ وٗ،  یٗ بیرواریذا ٘ٗ  ٌٗ

ر  ٘ٗ  وٗ  یٗ ٖٚ ئٗ  َ پێٛاْ وردٔٗ تی ئٗ گرٔگتریٓ خاضیٗ .  رٖ ٚیطتی تٛێژٖ

روردْ، جارأىردْ،  ، ٌێذٖ ٖٚ ژِاروردْ )وۆوردٔٗ ی ٘ٗ وٗ ۆضٗچٛار پر

وردٔی ٔاٚی =  : پێٛأٗ ٚاتٗ وٗ ، ویاْ ٔییٗ ٘ایٗ غىردْ( ٘یچ ِأاٚ بٗ دابٗ

 )تّیس(  ٖٚ جیاوردٔٗ
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 Ordinal Measurementیی )القیاش الرتبی( ) مردًی پلَ پێْاًَ -2

) 

ٔذ  واْ بۆ چٗ ٚ غتٗ  وٗ یٗپۆٌیٕىردٔی   ٌٗ  یی بریتییٗ وردٔی پٍٗ پێٛأٗ

  ٌٗ  یٗ ٚأٗ ٌٗ  ِێىی دیاریىراٚ، وٗ پێی ضیطتٗ ڵ ٚ گرٚٚپێىی جیاجیا بٗ وۆِٗ

(، 5، 2، 3، 4، 5َ ) بۆ وٗ  ٖٚ زۆرٖ  ٌٗ  بێت )تٕازٌی( ٚاتٗ  ٖٚ بۆ خٛارٖ  ٖٚ رٖ ضٗ

  ٖٚٗ ِ وٗ  ٌٗ  بێت )تصاعذی(، ٚاتٗ  ٖٚ رٖ بۆ ضٗ  ٖٚ خٛارٖ ٌٗ  ٖٚ ٚأٗ پێچٗ  یاْ بٗ

دا  تأٗ ٚ وات حاڵٗ ٌٗ  وردٔٗ پێٛأٗ  َ جۆرٖ (. ئ5ٗ، 4، 3، 2، 5بۆ زۆر )

  ی وٗ ٚ غتٗ راضتی ٚ ٚردی، بڕی ئٗ  تٛأیٓ زۆر بٗ ٔٗ  ٘ێٕرێت، وٗ واردٖ بٗ

وارٚ  پێٛأٗ  ٖٚ وی دیىٗ الیٗ یٓ ٚ بیسأیٓ. ٌٗ یٓ دیاری بىٗ وٗ دٖ  پێٛأٗ

ٔا بۆ  پٗ  بێت، بۆیٗ (ٔٗ وردٔٗ پێٛأٗ  ۆرَٖ ج باغتر بێت ٌٗ  ئاِرازێىی تری)وٗ

،  وردٔٗ َ پێٛأٗ ِاْ پێذا، ئٗ ن ئاِاژٖ رٖٚ ٘ٗ یٓ. بٗ دٖ  وردٔٗ پێٛأٗ  َ جۆرٖ ئٗ

  وی پٍٗ یٗ غێٖٛ واْ بٗ ٚ غتٗ  وٗ بتٛأیٓ یٗ  ٘ێٕرێت، وٗ واردٖ واتێه بٗ

یٓ.  ٔذا بىٗوا ٔێٛاْ پٍٗ بٛٚٔی جیاٚازی ٌٗ  ضت بٗ یٓ ٚ ٘ٗ یی ریس بىٗ پٍٗ بٗ

پێی  تٛأیٓ بٗ یٓ، دٖ دٖ واْ دٖ لٛتابییٗ  زأىۆ بٗ  ٌٗ  واتێه ّٔرٖ  بۆ ّٔٛٚٔٗ

(، 5یٓ: )الٚاز........ پۆٌیٕیاْ بىٗ  یٗ َ غێٖٛ وأیاْ بٗ ٚ ئاضتٗ  ّٔرٖ

(، 5(، )زۆرباظ........4(، )باظ........3ٔذ......... (، )ٔا2ٖٚٔذ....... ضٗ )پٗ

واْ ِأایاْ  ٚ ریسوردٔٗ  پٍٗ  بٗ  دا پٍٗ وردٔٗ پێٛأٗ  جۆرٖ َ (. 6ٌٗ)ٔایاب.......

  ٌٗ  ( خراپتر5ٖ)  وأی ترٚ ژِارٖ ژِارٖ  ٌٗ  ( باغتر6ٖ)  ژِارٖ  ، ٚاتٗ یٗ ٘ٗ

  (، ب5ٗ)  ٌٗ  اڵَ خراپترٖ ( ب3ٗ)  ٌٗ  ( باغتر4ٖوأی ترٚ ) ِٛٚ ژِارٖ ٘ٗ

بٛٚ.  ویاْ ٔٗ ٘ایٗ چ ِأاٚ بٗواْ ٘ی ژِارٖ  ٔاٚ، وٗ وردٔی بٗ ی پێٛأٗ ٚأٗ پێچٗ

ِی  بۆ زۆری یاْ بۆ وٗ  دا، یاْ ئاِاژٖ وردٔٗ پێٛأٗ  َ جۆرٖ ٌٗ  ژِارٖ  ٚاتٗ وٗ

  ٖٚ خۆیٗ  ر ٌٗ ٚ ٘ٗ  یٗ ٘ای خۆی ٘ٗ وات ٚ ِأا ٚ بٗ دٖ  یٗ ٚ دیاردٖ بڕی ئٗ

زٚٚی خۆی  ئارٖ  ر ٔاتٛأێت بٗ ٚ تٛێژٖ  ٔراٖٚ وی دأٗ ِٗ رٖ وی ٘ٗ یٗ غێٖٛ بٗ

  ( ب2ٗالٚازٚ )  ( ب3ٗ)  : ٔاتٛأیٓ ژِارٖ واْ بذات. بۆ ّٔٛٚٔٗ دیاردٖ  بٗ  ِارٖژ

  وٗ ی غتٗ ِی ٚ زۆری پٍٗ وٗ  بێت پػت بٗ ڵىٛ دٖ ٔذ بذات، بٗ ٔاٖٚ

  ضتێت.  ببٗ

وی ٚرد ٔازأرێت ٚ  یٗ غێٖٛ واْ بٗ جیاٚازی ٔێٛاْ پٍٗ دا، وردٔٗ َ پێٛأٗ ٌٗ

وطاْ  جیاٚازی ٔێٛاْ فێرخٛازی ٔایاب ٚ فێرخٛازی زۆرباظ یٗ  وٗ  رج ٔییٗ ِٗ
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  ٚاتٗ جیاٚازی ٔێٛاْ فێرخٛازی زۆرباظ ٚ فێرخٛازی باظ، وٗ  بێت بٗ

ٚتۆی  ظ، ٌێىذاْ( ضٛٚدێىی ئٗ َ، دابٗ ژِاروردْ )وۆ، وٗ وأی ٘ٗ پرۆضٗ

 وی زأطتی ٔادات. ٚ ٘یچ ِأاییٗ  ٔییٗ

  + ریسوردْ.  ٖٚ یی = جیاوردٔٗ وردٔی پٍٗ ٚاتٗ: پێٛأٗ وٗ

 Intervalًاّ( )القیاش الفاصل( )  یی )ًاّبَ ی ًێْاًَ پێْاًَ -3

Measurement) 

ٚ   وٗ یٗ  ٖٚ یٗ ٚ رێگٗ ٌٗ  ، وٗ یٗ وردٔٗ پێٛأٗ  ٚ جۆرٖ یی ئٗ وردٔی ٔێٛأٗ پێٛأٗ

ورێٓ،  رێىخطتٓ ٚ ریسوردٔێىی دیاریىراٚ پۆٌیٓ دٖ پێی واْ بٗ غتٗ

 . ٚ ِأادارٖ  وطأٗ وأیاْ یٗ وٗ یٗ  ٚ دٚٚری وٗ  ڕای بٛٚٔی ِاٖٚ رٖ ضٗ

  ، وٗ یٗ ِأای خۆی ٘ٗ  ، ژِارٖ ی دیىٗ وٗ دٚٚ پێٛأٗ  ٌٗ  ٚردترٖ  یٗ َ پێٛأٗ ئٗ

دیاریىردٔی  ٘اوأیاْ ٚ واْ ٚ زأیٕی جیاٚازی بڕٚ بٗ ی غتٗ ٖٚ جیاوردٔٗبۆ 

تٛأرێت  ، دٖ بۆ ّٔٛٚٔٗ .٘ێٕرێت واردٖ واْ بٗ ٚ دٚٚری ٔێٛاْ غتٗ  ّٔرٖ

( 05)  ی دیىٗ ٖٚ ٚ ئٗ  یٗ ( ّٔر09ٖوێىیاْ ) یٗ  ، وٗ جیاٚازی ٔێٛأی دٚٚ ّٔرٖ

َ  ٔذی ئٗ تّٗ تایبٗ .  وٗ یاْ یٗ  ( ّٔر5ٖ)  واتٗ دٖ  دیاری بىرێت، وٗ  یٗ ّٔرٖ

  وٗ تٗ بٛٚٔی ضیفٗ ِأای ٔٗ) ضفر(   ، وٗ دایٖٗ ٚ وردْ ٌٗ ی پێٛأٗ ئاضتٗ

ژێر )ضفر(یع   ٌٗ  ، چٛٔىٗ یٗ ٘ا(ی ٘ٗ )بٗ  وی دیىٗ ن ژِارٖ ٖٚ ٔێ. یٗ ٔاگٗ

  وردٔٗ ی پێٛأٗ َ غێٛازٖ ئٗ،....٘تذ(. 3-، 2-، 5-ن ) ٖٚ  یٗ ٘ٗ  ی دیىٗ ژِارٖ

رٚٚٔی ٚ ٖ وردٔی بٛاری د بۆ پێٛأٗ  ٚخۆ گٛٔجاٖٚ ی ٔاڕاضتٗ بۆ جۆری پێٛأٗ

تٛأرێت  دا، دٖ ورٔٗ پێٛأٗ  َ جۆرٖ ٌٗ  ٖٚ وی دیىٗ الیٗ ٌٗ ٚ فێروردْ.  ردٖ رٖٚ پٗ

  ٚالیعذا پراوتیسٖ  ٚ ٌٗ  وی ٔییٗ ٘ایٗ اڵَ ٘یچ ضٛٚد ٚ بٗ ربٙێٕرێت، بٗ دٖ  رێژٖ

)+( ٚ   ٖٚ ی وۆوردٔٗ ردٚٚ پرۆضٗ تٛأیٓ ٘ٗ دٖ  دا، وردٔٗ َ پێٛأٗٗ ٌٔاورێت. 

( ÷غىردْ ) ( ٚ دابٗ×اڵَ ٌێىذاْ ) ٔیٓ، بٗ یٗ ٔجاَ بگٗ ئٗ  ( بٗ-روردْ ) ٌێذٖ

 .وارٔا٘ێٕرێت بٗ

+ ریسوردْ + دیاریىردٔی   ٖٚ یی = جیاوردٔٗ وردٔی ٔێٛأٗ : پێٛأٗ ٚاتٗ وٗ 

 ی ٔێٛأیاْ. ِاٖٚ
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 Ratioیی )القیاش الٌسبی( ) مردًی رێژٍ پێْاًَ -4

measurement.) 

وردٔی  وأی پێٛأٗ ٔذٖ ٘ٗ ت ٚ رٖ ِٛٚ خاضییٗ ٘ٗ،  وردٔٗ پێٛأٗ  َ جۆرٖ ئٗ

  وٗ  یٗ ٖٚ وی ٔێٛأیاْ ئٗ رٖ اڵَ جیاٚازی ضٗ ، بٗ یٗ ٔاٚ(ی ٘ٗ یی )ٔاٚبٗ ٔێٛأٗ

ِأای   )اٌصفر اٌّطٍك(، ٚاتٗ  ٘ایٗ ییذا )ضفر( رٖ وردٔی رێژٖ پێٛأٗ  ٌٗ

ی  وٗ ش دا٘اتٗ ڵێیٓ: فالْ وٗ ٔێ. واتێه دٖ یٗ گٗ دٖ  وٗ بٛٚٔی غتٗ ٔٗ

ر  بٗ ٌٗ  وردٔٗ پێٛأٗ  َ جۆرٖ . ئٗ ٘یچ دا٘اتێىی ٔییٗ  یٗ ٖٚ ، ِأای ئٗ ضفرٖ

وتریذا  ڵ یٗ گٗ واْ ٌٗ ی ژِارٖ رێژٖ  یی، چٛٔىٗ وردٔی رێژٖ پێٛأٗ  ٔاٚٔراٖٚ  ٖٚ ئٗ

وأیاْ ٘یچ ِأاٚ  رێژٖ  ، وٗ ٖٚ وأی دیىٗ ی پێٛأٗ ٚأٗ پێچٗ  ، بٗ یٗ ِأایاْ ٘ٗ

ضێه  ڵێیٓ: درێژی وٗ ، واتێه دٖ بۆ ّٔٛٚٔٗ . طتیاْ ٔییٗوی زأ ٘ایٗ بٗ

درێژی   وٗ  یٗ ٖٚ (ضُ، ِأای ئ09ٗظ ) ضێىی دیىٗ (ضُ، درێژی و509ٗ)

بۆ   ٔی ئاِاژٖ ِٗ. غایٗ ضی دٖٚٚ ی درێژی وٗ ٔذٖ ٖٚ َ دٚٚ ئٗ وٗ ضی یٗ وٗ

 رێت.٘ێٕ واردٖ بٗ  وردٔٗ َ پێٛأٗ واْ ٌٗ ژِێریارییٗ  ِٛٚ وردارٖ ، ٘ٗ وردٔٗ

وطأی ٔێٛاْ  + ریسوردْ + یٗ  ٖٚ یی = جیاوردٔٗ وردٔی رێژٖ : پێٛأٗ ٚاتٗ وٗ

 یاْ. ییٗ واْ + دیاریىردٔی رێژٖ ِاٖٚ
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 م: شی دووه بە

 وت ستكه ی ده وه زموون و تاقیكردنه ئه

 

 (:Test( )پێْاًنار( )االختبار( ) ٍّ زهّْى )تاقینردًَ ئَ

ی  ٖٚ وۆوردٔٗ  ٌٗ  وردْ بریتییٗ ی پێٛأٗ پرۆضِٗاْ پێىرد،  ن ئاِاژٖ رٖٚ ٘ٗ

تێطت ٚ   پػت بٗ  یٗ َ پرۆضٗ اڵَ ئٗ واْ، بٗ ر دیاردٖ ضٗ زأیاری ٚ داتا ٌٗ

  ٖٚ بێ تالیىردٔٗ ٔاتٛأیٓ بٗ  ضتێت، ٚاتٗ بٗ دٖ  وٗ دیاردٖ  ت بٗ پێٛأىاری تایبٗ

  ٔیاری بٗی زا ٖٚ وردْ ٚ وۆوردٔٗ ی پێٛأٗ ٚ راپرضی ٚ پێٛأىار، پرۆضٗ

  وردٔٗ وی پێٛأٗ رٖ ٚ ئاِرازی ضٗ  ضتٗ رٖ پێٛأىار وٗ  ٔیٓ. ٚاتٗ یٗ ٔجاَ بگٗ ئٗ

تیع  تایبٗ . بٗ ٖٚ یٕٗ وٗ واْ وۆدٖ ر دیاردٖ ضٗ زأیاری ٚ داتا ٌٗ  ٖٚ یٗ ٚ رێگٗ ٚ ٌٗ

تێطت ٚ پێٛأىار   وی زۆری بٗ ٚ فێروردْ پێٛیطتییٗ  ردٖ رٖٚ ی پٗ پرۆضٗ

وأی  ٘ێسٚ الٚازٖ بٗ  تٛأا ٚ ٌێٙاتٛٚیی ٚ خاڵٗ  ٖٚ یأٗ رێگٗٚ  ، تا ٌٗ یٗ ٘ٗ

 فێرخٛاز دیاری بىرێٓ.

 

 ماى( )أًْاع االختبارات(:  ماى )تێستَ ٍّ ماًی تاقینردًَ جۆرٍ

  ، مَ یَ ماى زۆر جۆریاى َُ می گشتی تێستَ یَ شێٍْ بَ

 ى: ٍّ ی خْارٍ هاًَ گرًگتریٌیاى ئَ

ورێت،  دٖ  وی تاوی پراوتیسٖ یٗ غێٖٛ بٗ ٗ تێطت  َ جۆرٖ تاوی )فردی(: ئٗ -5

ورێت، دٚای  ضێه ٚ پرضیاری ٌێذٖ وٗ  درێت بٗ ٚ دٖ  رجارٖ ٘ٗ  ٚاتٗ

واْ  ِٛٚ پرضیارٖ اڵِی ٘ٗ بێت ٚ ٖٚ ٚاٚ دٖ تٗ  ضٗ ٚ وٗ ی ئٗ ٖٚ ئٗ

ورێت، بۆ  دٖ  پراوتیسٖ  ضێىی دیىٗ ر وٗ ضٗ ٌٗ  وٗ ، ئیٕجا تێطتٗ ٖٚ داتٗ دٖ

 وی. ی زارٖ ٖٚ یىردٔٗن تال ٖٚ  ّٔٛٚٔٗ
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بۆ   ٖٚ ڵ تالیىردٔٗ وۆِٗ دا بٗ تێطتٗ  َ جۆرٖ ڵ )جّاعی(: ٌٗ وۆِٗ بٗ -2

وی  یٗ ر ژِارٖ ضٗ بٗ  وٗ ن واتذا تێطتٗ یٗ  ٌٗ  ورێت، ٚاتٗ غذاربٛٚاْ دٖ بٗ

ِاْ واتذا  ٘ٗ  ِٛٚیاْ ٌٗ ورێت ٚ ٘ٗ ظ دٖ غذاربٛٚأذا دابٗ زۆری بٗ

ن  ، ٖٚ . بۆ ّٔٛٚٔٗ ٖٚ ٔٗ دٖ دٖ  وٗ تێطتٗوأی  اڵِی پرضیارٚ بڕگٗ ٖٚ

 تی. ی ٚتاری یاْ بابٗ ٖٚ تالیىردٔٗ

ی  ٚێٕٗ  تێطتأٗ  َ جۆرٖ وأی ئٗ ٚ پرضیارٖ دار )اٌصٛر(: بڕگٗ ٚێٕٗ -3

  وی یاْ ٔٛٚضیٓ ٌٗ ی پرضیاری زارٖ ٖٚ جیاتی ئٗ ٌٗ  جۆراٚجۆرْ، ٚاتٗ

درێت ٚ  یػاْ دٖی جۆراٚجۆری پ ڵێه ٚێٕٗ ٚا وۆِٗ غذاربٛٚ بىرێت، ئٗ بٗ

ی  وأی ّٔٛٚٔٗ وأی تاوٗ تٗ ضڵٗ تٛأاٚ خٗ  ٖٚ ٚ ٚێٕأٗ رێگای ئٗ  ٌٗ

ڕٚالڵ  ضأی وٗ تیع بۆ ِٕذاڵ ٚ وٗ تایبٗ ورێٓ، بٗ پێٛاْ دٖ  وٗ ٖٚ تٛێژیٕٗ

ری  ٔذێىجار فاوتٗ ٘ٗ  ضأی ئاضایی، چٛٔىٗ ٚار یاْ وٗ خٛێٕذٖ یاْ ٔٗ

اڵَ  ، بٗ یٗ وأذا ٘ٗ تێطتٗ  ٌٗ ویاْ رٖ وردْ رۆڵی ضٗ زِاْ ٚ تٛأای لطٗ

وردْ  ری زِاْ ٚ تٛأای لطٗ وی زۆر واریگٗ یٗ تا رادٖ  تێطتٗ  َ جۆرٖ ئٗ

 . ٖٚ واتٗ َ دٖ وٗ

  وی پرضیار ٌٗ وی زارٖ یٗ غێٖٛ دا بٗ تێطتٗ  َ جۆرٖ وی )گۆیی(: ٌٗ زارٖ  -4

،  ٖٚ داتٗ اڵَ دٖ وی ٖٚ وی زارٖ یٗ غێٖٛ ٚیع بٗ ورێت ٚ ئٗ غذاربٛٚ دٖ بٗ

  ضأٗ ٚ وٗ ظ بۆ ئٗ ِٗ ، ئٗ ٘یچ رۆڵێىیاْ ٔییٗ  ٖٚ ٔٛٚضیٓ ٚ خٛێٕذٔٗ  ٚاتٗ

ٚ   یاْ زۆر الٚازٖ  یاْ ٔییٗ ٖٚ تٛأای ٔٛٚضیٓ ٚ خٛێٕذٔٗ  وٗ  گٛٔجاٖٚ

  َ جۆرٖ ئٗ  ٖٚ وی دیىٗ الیٗ . ٌٗ ٖٚ ٔٗ اڵَ بذٖ ٔٛٚضیٓ ٖٚ  ٔاتٛأٓ بٗ

دْ ٚ گٛزارغتىردْ ور بۆ زأیٓ ٚ پێٛأىردٔی تٛأای لطٗ  تێطتأٗ

 گرٔگٓ.

  وی پراوتیىی بٗ غذاربٛٚ وارٚچاالوییٗ دا، بٗ َ جۆرٖ پراوتیىی: ٌٗ -5

ٔگأذٔی تٛأاوأی  ڵطٗ پێٛأىردْ ٚ ٘ٗ  ٔێت، ٚاتٗ یٗ گٗ ٔجاَ دٖ ئٗ

  ٖٚ ی وارٚچاالوی پراوتیىییٗ رێگٗ  ٌٗ  وٗ ٖٚ ی تٛێژیٕٗ وأی ّٔٛٚٔٗ تاوٗ

 اْ ٔٛٚضیٓ.وردْ ی رێگای لطٗ  ن ٌٗ بێت ٔٗ دٖ

غذاربٛٚ  ٚ بٗ  یٗ دا، وات ڕۆڵی خۆی ٘ٗ تێطتٗ  َ جۆرٖ خێرایی: ٌٗ -6

  وٗ وأی تێطتٗ ٚ پرضیارٖ  اڵِی بڕگٗ وی دیاریىراٚدا ٖٚ یٗ ِاٖٚ  بێت ٌٗ دٖ

  غذاربٛٚ ٌٗ بسأێت بٗ  وٗ  یٗ ٖٚ ر ئٗ ضتی تٛێژٖ بٗ ِٗ  ، چٛٔىٗ ٖٚ بذاتٗ

تیایذا   وٗ  یٗ دا ٘ٗ ٚ بٛارٖ ئٗ  ٔذ تٛأای ٌٗ وی دیاریىراٚدا چٗ یٗ ِاٖٚ

 . ٖٚ ورێتٗ تالیذٖ
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ٚ واتی پێٛیطت بۆ   وی ٔییٗ رٖ دا، وات رۆڵی ضٗ َ جۆرٖ ٘ێس: ٌٗ -5

  یٗ ٖٚ ر ئٗ وی تٛێژٖ رٖ ضتی ضٗ بٗ ورێت ٚ ِٗ رخاْ دٖ غذاربٛٚاْ تٗ بٗ

  ، ٚاتٗ یٗ دا ٘ٗ ٚ بٛارٖ ئٗ  ٔذ ٘ێسٚ تٛأای ٌٗ غذاربٛٚ چٗ بسأێت بٗ

تێطتی بۆ   ربگرێت وٗ ٖٚ  ضٗ ٚ وٗ ئٗ  تی زۆرتریٓ زأیاری ٌٗ ییٗضت بٗ ِٗ

 وات. دٖ

 

 ؟ ّتی خْێٌذى چییَ ستنَ ی دٍ ٍّ تاقینردًَ

  ْبریتیٓ ٌەٚ پرضیار ٚ چاالویأەی وە ِاِۆضتایاْ داٚا ٌە فێرخٛازا

دەوەْ ٚەالِیاْ بذۀەٚە ٚ ئۀجاِیاْ بذەْ بە ِەبەضتی 

 ْ ٌە بابەتێىی دیاریىراٚدا.دەضتٕیػأىردٔی ئاضتی فێربٛٚٔیا

 ّتی خْێٌذى: ستنَ ی دٍ ٍّ خی تاقینردًَ گرًگی ّ بایَ

یروردٔی  خ ضٗ ْ، بۆ بایٗ وٗ ر الی فێرخٛاز درٚضت دٖ رێىی واریگٗ فاوتٗ -5

 وردٔی پرۆگراِی خٛێٕذراٚ. راِۆظ ٔٗ ی خٛێٕذْ ٚ ٚ فٗ پرۆضٗ

فێرخٛاز درٚضت  ٚ را٘ێٕاْ الی  ٖٚ وردٔٗ ٚ دٚٚبارٖ  ٖٚ ضتی پێذاچٛٚٔٗ ٘ٗ -2

 . رجێىی فێربٛٚٔٗ ِٗ  وات، وٗ دٖ

خٛێٕذْ   ٚاَ ٚ ٚأٗ رێّٕایی ٚ واتی دٖ  ٔذ بٛٚٔی فێرخٛاز بٗ ئاضتی پابٗ -3

 وات. زیاد دٖ

 . تییٗ ری جیاٚازی تاوایٗ ٘ۆواری دیارخٗ  -4

ی  ٖٚ گٛتٕٗ وأی ٚأٗ ٔگأذٔی رێگاٚ غێٛازٖ ڵطٗ ئاِرازێىٓ بۆ ٘ٗ -5

 ِاِۆضتا.

وأی خٛێٕذْ ٚ دیاریىردٔی  ٔگأذٔی پرۆگراِٗ طٗڵ ٘ۆوارێىٓ بۆ ٘ٗ -6

پێی ئاِأج ٚ لۆٔاغی خٛێٕذْ ٚ  ٘ێسٚ الٚازیاْ گٛٔجاٚیاْ بٗ ٔی بٗ الیٗ

 ئاضتی ژیری.

ی  ڕٚٚی پرۆضٗ ی رٚٚبٗ ٚ گرفتأٗ ضتٕیػأىردٔی ئٗ ئاِرازْ بۆ دٖ -5

 . ٖٚ بٕٗ فێروردْ ٚ فێربْٛٚ دٖ

ٔێٛ فێرخٛازدا بۆ پێذأی ٗ ری ٌ ضپأذٔی دادگٗ بۆ چٗ  ئاِرازیىی گرٔگٗ -0

ظ ٚ  ر بٗ ضٗ غىردٔیاْ بٗ پێی ئاضتیاْ ٚ دابٗ یاْ بٗ ٖٚ ٚ جیاوردٔٗ  ّٔرٖ
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ئاضتی   وأیاْ بٗ ی خێسأٗ ٖٚ ی ئاگاداروردٔٗ ٖٚ رباری ئٗ وأذا. ضٗ وۆٌیژٖ

 وأیاْ. ٔجاِی خٛێٕذٔی رۆڵٗ ٚت ٚ ئٗ ضتىٗ دٖ

 

 ّتی خْێٌذى ستنَ جۆرەماًی تاقینردًەّەی دٍ

 َ: تالیىردٔەٚەی زارەوی )اإلختبارات اٌػفٛیە(: وٗ یٗ

 َ: تالیىردٔەٚەی ٔٛضیٕەوی ٚ جۆرەوأی: دٖٚٚ

 َ: تالیىردٔەٚەی ورداری )جێبەجێىردْ(: ضێیٗ

 

 Oralم: تاقینردًەّەی زارەمی )اإلختبارات الشفْیە( ) مَ یَ

Test:) 

وە ٌە بڕی ئەَ جۆرە تالیىردٔەٚە غێٛازێىی ٘ەرە وۆٔی تالیىردٔەٚەوأە، 

ٔٛٚضیٓ پػت بە دەربریٕی زارەوی دەبەضتێت، ٌەضەر گٛتٓ ٚ تٛأای 

دەربڕیٓ ٚەضتاٚە، وە ٔٛضیٕی تێذا بەوارٔا٘ێٕرێت ٚ فێرخٛاز ٌە رێگەی 

دەِەٚە )بەغێٛەیەوی زارەوی( ٚەاڵِی ئەٚ پرضیارأە دەداتەٚە وە 

 ِاِۆضتا ئاراضتەی دەوات.

ضیار تۀٙا ٌەیەن فێرخٛاز پرضیاری زارەوی تاویە ٚ ٌەیەن واتذا پر

دەورێت، پێٛیطتە ئەٚ وەضەظ ٚەاڵَ بذاتەٚە وە ٌێی دەورێت، چٛٔىە 

ٌەٚأەیە بەغی زۆریاْ ٚەاڵِەوە بسأٓ. ئەگەر ٚەاڵِی پرضیارەوەی 

ٔەزأێ دەورێت ٘ەِاْ پرضیار ئاراضتەی وەضێىی دی بىرێت. ٘ەر 

ٔی گػتی ٌەبەر ئەٚەغە بەَ جۆرە پرضیارأە ٔاتٛأرێت ٘ەڵطۀگأذ

ئۀجاَ بذرێت ٚ بە یەوتری بەراٚرد بىرێٓ، چٛٔىە ٘ەِٛٚیاْ ٚەاڵِی یەن 

 جۆر پرضیار ٔادۀەٚە.

 تایبەتوەًذییە باشەماًی تاقینردًەّەی زارەمی:
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ِاِۆضتا دەتٛأێ)فیذباوی(ڕاضتەٚخۆ ٚەربگرێت، ٚەاڵِە ٘ەڵەواْ – 5

 راضت بىاتەٚە،

 ە یاْ زۆر وەِە.دەرفەتی گسیىردْ )لۆپی وردْ( ی تێذا ٔیی – 2

 پەیٛۀذی وۆِەاڵیەتی ٔێٛاْ ِاِۆضتا ٚ فێرخٛاز بە٘ێس دەوات. – 3

بۆ لۆٔاغی ضەرەتایی زۆر گٛٔجاٚە، چٛٔىە ٌەَ لۆٔاغەدا فێرخٛاز  – 4

 تٛأای ٔٛضیٕی ٔییە یاْ ضٕٛردارە.

بە پێچەٚأەی تالیىردٔەٚەوأی تر بۆ ئاِادەوردْ ٚ ئۀجاِذأی  – 5

 ڵی زۆر ٔییە.پێٛیطتی بە وات ٚ ٘ەٚ

بۆ ٚأەوأی فێربٛٚٔی زِاْ گٛٔجاٚە، بە ِەبەضتی چۆٔیەتی  – 6

 فێروردٔی پیت ٚ ٚغە ٚ خٛێٕذٔەٚە ٚ دەربڕیٕیاْ.

 ضٛٚدی بۆ بە٘ێسوردٔی تٛأای دەربڕیٓ ٚ گفتٛگۆی فێرخٛاز ٘ەیە. – 5

 ترش ٚ دڵەڕاٚوێی فێرخٛاز دٚٚر دەخاتەٚە.  – 0

 خەسڵەتە خراپەماًی:

 ی وەضێتی واری ٌێذەوات ٚەن غەرِىردْ ٚ گۆغەگیری.تایبەتّۀذ – 5

ئەٚ پرضیارأەی ِاِۆضتا ئاراضتەی فێرخٛازأی دەوات ئاغىرا دەبٓ.  – 2

 گرْ. ردٖ وتری ٖٚ یٗ واْ ٌٗ اڵِٗ واْ ٖٚ ظ فێرخٛازٖ ِٗ بٗ

 بۆ بەراٚرد وردٔی ئاضتی فێرخٛازاْ ٌەگەڵ یەوتر زۆر گٛٔجاٚ ٔییە. – 3

 . ٖٚ ٔاگرێتٗ  وٗ تٗ ِٛٚ بابٗ ٘ٗ – 4

 جار دەبێتە ٘ۆی ژاٚەژاٚ ٚ باری ئاراِی پۆڵ تێىذەچێت.  ٘ۀذێ – 5

 دەرفەتی بەغذاری وردْ بۆ بەغێىی دیاریىراٚ دەرەخطێت. – 6

 . یٗ واتی زۆر ٘ٗ  پێٛیطتی بٗ – 5
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 می: ی زارٍ ٍّ ماًی باشترمردًی تاقینردًَ ًگاٍّ َُ

بىرێٓ ٚ   پێی ئاضتی فێرخٛازاْ ئاراضتٗ واْ بٗ جۆری پرضیارٖ  پێٛیطتٗ  -5

 فێرخٛاز بذرێت. بٗ  ٖٚ اڵِذأٗ واتی گٛٔجاٚ بۆ ٖٚ

اڵِیاْ  ٖٚ  ت یاْ وٛرتٗ پرضیاری بابٗ  یٗ ی گرفتی زِأیاْ ٘ٗ ٚأٗ ئٗ  -2

درێت،  ٔٗ  فێرخٛازأی دیىٗ بٗ  رگیس رێگٗ ٚ ٘ٗ  ٖٚ غىێٕرێٕٗ ٌێبىرێت ٚ ٔٗ

 ْ. اڵِی ٘اٚڕێىأیاْ بىٗ ٖٚ  بٗ  گاڵتٗ  وٗ

پێی گٛٔجاٚی وات، زۆرتریٓ پرضیار پێػتر  ٚڵبذات بٗ ِاِۆضتا ٘ٗ  -3

غذاری بۆ  تی بٗ رفٗ ی فێرخٛازاْ بىات، تا دٖ بىات ٚ ئاراضتٗ  ئاِادٖ

ویاْ  ی زارٖ ٖٚ جارێه تالیىردٔٗ  ٘ا زیاتر ٌٗ رٖٚ خطێت. ٘ٗ زۆرتریٕیاْ برٖ

 پێ بىات.

ی  ٖٚ تالیىردٔٗ  ٔٙا پػت بٗ ِاِۆضتا تٗ  ٔگأذٔی رۆژأٗ ڵطٗ بۆ ٘ٗ  -4

وأی ٔاٚ  ی پرضیارٖ ٖٚ اڵِذأٗ ٖٚ  غذاری فێرخٛاز ٌٗ وی ئاضتی بٗ زارٖ

ن  رچاٚ بگرێت ٖٚ بٗ ظ ٌٗ وأی دیىٗ ڵىٛ چاالوییٗ ضتێت، بٗ بٗ پۆي ٔٗ

 . ٖٚ روی ِاڵٗ جێىردٔی ئٗ جێبٗ

ژاْ الی فێرخٛاز ٚ  ڕاٚوێ ٚ غٍٗ ڵٗری د ی واریگٗ ٖٚ ِىردٔٗ وٗ  -5

 واْ. ی پرضیارٖ ٖٚ اڵِذأٗ ٖٚ  ئاضأىاریىردْ ٌٗ

رٚ ضسا  ی بێساروٗ وار٘ێٕأی ٚغٗ تٛٔذٚتیژی ٚ بٗ  ٌٗ  ٖٚ ٚتٕٗ دٚٚروٗ -6

 اڵَ. ی ٖٚ ٖٚ رگرتٕٗ واتی ٖٚ ٌٗ

 

 م: تاقینردًەّەی ًْسیٌەمی ّ جۆرەماًی: دٍّّ

ی  غێٖٛ بٗ  واْ اڵِی پرضیارٖ یاْ ٖٚئەٚ تالیىردٔەٚأە دەگرێتەٚە وە لٛتاب

وأی  رباڵٚتریٓ جۆرٖ بٗ  وێه ٌٗ یٗ ر ٚەرەلە ٚەاڵَ دەدۀەٚە. بٗ ضٗ ٚتاری ٌٗ

وأی خٛێٕذْ پػتیاْ  ی لۆٔاغٗ زۆربٗ  ٌٗ  ٔرێٓ، وٗ دادٖ  ٖٚ تالیىردٔٗ

 ضترێت.    بٗ پێذٖ

 گرًگتریي جۆرەماًی تاقینردًەّەی ًْسیٌەمی:

 ی تالیىردٔەٚەی ٚتار - 5

 تالیىردٔەٚەی بابەتی                         - 2
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 گرًگتریي جۆرەماًی تاقینردًەّەی ًْسیٌەمی:

 تاقینردًەّەی ّتاری  - 1

باڵٚتریٓ جۆرەوأی پێٛأەی بەدەضتٙێٕأە، وە ِاِۆضتا پرضیارێه  

دەوات وە ٌەرێگای   یاْ زیاتر ئاراضتەی فێرخٛازاْ دەوات ٚ داٚایاْ ٌێ

ەاڵَ بذۀەٚە، ٌەَ جۆرە پرضیارأەدا ٘یچ داتاٚ زأیاریەن جگە ٔٛٚضیٕەٚە ٚ

  ٌە پرضیارەوە بە فێرخٛاز ٔادرێت، وە ٌەواتی ٚەاڵِذأەٚەدا پػتی پێ

ببەضتێت، ٌەبەر ئەٚە دەبێت بۆ ٚەاڵِذأەٚەیاْ پػت بە زأیاری ٚ 

 غارەزایەوأی خۆی ببەضتێت. 

یاْ ِإِاٚۀذ یاْ وٛرت ئەَ جۆرە پرضیارأە پێٛیطتیاْ بە ٚەاڵِی درێژ 

٘ەیە وە بەگٛێرەی داٚاواری پرضیارەوە، بە ٌێىذأەٚە ٚ راڤەوردْ ٚ 

بەراٚردٚ ٚەضف ٚ ..... ٘تذ پێٛیطتی بە ٔیٛ الپەرە یاْ الپەرەیەن یاْ دٚٚ 

 الپەرە یاْ زیاترە.
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 جۆرەماًی پرسیاری ّتاری:

یاْ  ئەٚ جۆرأەْ وە پێٛیطتیاْ بە ٚەاڵِی وٛرتەّتاری مْرت:  - 1

 ِإِاٚۀذە.

ٌە دەضتەٚاژەی پرضیاری ٚتاری وٛرت: )پێٕاضە بىە، بەوٛرتی ٌەضەری 

بیأژِێرە، بەوٛرتی رٚٚٔی بىەٚە، بیأژِێرە ٚ بەوٛرتی باضی   بذٚێ،

، ...٘تذ(. ٌە ّٔٛٔەی پرضیاری  بىٗ  ، راڤٗ بٕٛٚضٗ  یەوێىیاْ بىە، پٛختٗ

ئەِأەی خٛارەٚە رْٚٚ  -بەوٛرتی پێٕاضەی ئەِأە بىە؟  -ئەَ جۆرەیاْ: 

 بىەرەٚە؟ 

ٚەاڵِەوەیاْ درێژە ٚ بەگٛێرەی داٚاواری پرضیارەوە ٌە  ّتاری درێژ: – 2

 الپەرەیەن دٚٚ زیاتری پێٛیطتە بۆ ٚەاڵِذأەٚە .

،  ٌە دەضتەٚاژەی پرضیاری ٚتاری درێژ )بەدرێژی ٌەضەری بذٚێ

بیطەڵّێٕە، باضی بۀّٛٔەٚە پەیٛۀذی ٔێٛأیاْ رٚٔبىەٚە، ٚەضف بىە، 

 بىە(.

باضی واریگەری رەگەزەوأی ئاٚ ٚ  –ٌە ّٔٛٔەی پرضیاری ئەَ جۆرەیاْ:  

باضی دیاردەی گسیىردْ بىە  -٘ەٚا بىە ٌەضەر رٚەوی ضرٚغتی؟ 

 ٌۀاٚۀذەوأی خٛێٕذْ؟

 الیەًە باشەماًی پرسیاری ّتاری

 . دأأی پرضیاری گٛتاری ئاضأە ٚ واتێىی وەِی دەٚێ – 5

ئەٚ وەضأەی وە غەرِٕٓ یاْ گۆغەگیرْ چاوە، چٛٔىە بۆ  – 2

 بەئارەزٚٚی خۆیاْ دەتٛأٓ ٚەاڵَ بذۀەٚە.

گرتٓ ٚ  خٕٗ تٛأای داڕغتٓ ٚ دەربڕیٕی فێرخٛاز بە٘ێس دەوات. فێری رٖ – 3

 وات. ٔگأذٔی دٖ ڵطٗ ٘ٗ
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 واراِەیی ٔٛٚضیٓ بە٘ێس دەوات.  – 4

تی تالیىردٔەٚەدا ٌە ٔێٛاْ بٛاری گٛاضتٕەٚەی زأیاری )گسیىردْ( ٌەوا – 5

 فێرخٛازأذا وەِە.

 بۆ ئەٚ گرٚٚپ ٚ لۆٔاغأەی وە ژِارەیاْ وەِە زۆر گٛٔجاٚە. – 6

 ٘أی فێرخٛاز دەدات وە زأیاری دەرەوی بخٛێٕێتەٚە. – 5

  ٚأی پػت بٗ ٔذ ٚ ئٗ ٔێٛاْ لٛتابی بیرِٗ  وات ٌٗ جیاٚازی دٖ – 0

 .ْ دٖ یػتٓ دٖ بێ تێگٗ روردْ( بٗ بٗ )ٌٗ

 وات. دٖ  ن پێٛأٗ تٛأایٗ  زیاتر ٌٗ -0

 الیەًە خراپەماًی پرسیاری ّتاری

 گػتگیری ٌەدەضت دەدات، چٛٔىە تەٚاٚی بابەتەوە ٔاگرێتەٚە. – 5

 ٘ەڵەبریٕی ) ضەحذاْ ( واتێىی زۆری پێٛیطتە. – 2

 فێرخٛازاْ ٌە ٚەاڵِذأەٚەدا زیادەرەٚی دەوەْ. – 3

 تا دەوات ٌە پێذأی ّٔرە.خەت خۆغی ٚ ٔاخۆغی وار ٌە ِاِۆض – 4

ئەگەری زۆر ٘ەیە ِاِۆضتا ٌە ضەحذأی بابەتی ٔەبێت بىەٚێتە ژێر  – 5

 واریگەری خٛدی.

  ئەگەر داڕغتٕی پرضیارەواْ ڕْٚ ٔەبێت، فێرخٛاز تٛٚغی دڵەڕاٚوێ – 6

 . دەبێ

 تێچٛٔی زۆرە ٌە رٚٚی وات ٚ خەرج ٚ تٛأاٚە. – 5

:  بەخت دەٚر دەبیٕێت. بۆ ّٔٛٚٔٗ جار ٌەَ جۆرە پرضیارأەدا  ٘ۀذێ – 0

راِۆظ  فٗ  ٚأی دیىٗ خٛێٕٓ ٚ ئٗ غێه زۆر باظ دٖ ٔذێه لٛتابی بٗ ٘ٗ

 تی. ٚ خٛێٕذٚٚیٗ ئٗ  وٗ  ٖٚ ٘اتۆتٗ  غٗ ٚ بٗ ٔٙا ٌٗ بیٕیٓ پرضیار تٗ ْ، دٖ وٗ دٖ
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ئەگەر ِاِۆضتا غارەزا ٔەبێت ٌە غێٛازی ٘ێٕأەٚەی پرضیارەواْ،  – 0

 تێگەیػتٓ ٚ بیروردٔەٚە.  ردْ ٚ دەرخ دەوات بێفێرخٛاز فێری ٌەبەرو

 

 مردًی پرسیاری ّتاری: هاماًی ئاهادٍ بٌَ

  ٚ ئاِأجأٗ ٔگأذٔی ئٗ ڵطٗ ی ٚتاری بۆ ٘ٗ ٖٚ تالیىردٔٗ  پێٛیطتٗ -5

ی  ٖٚ رێگای تالیىردٔٗ  ٌٗ  یٗ ٚ غێٖٛ ٔاتٛأرێت بٗ  واربٙێٕذرێ، وٗ بٗ

 ٔگێٕذرێٓ. ڵبطٗ ٘ٗ  ٖٚ تییٗ بابٗ

بۆ   یٗ َ ٘ٗ واتی وٗ  ی ٚتاری پێٛیطتی بٗ ٖٚ ی تالیىردٔٗ ٖٚ ئٗر  بٗ ٌٗ -2

چٕیٓ،  ڵٗ ٚێت بۆ ٘ٗ ٘ا واتێىی زۆری دٖ رٖٚ وردْ ٚ دأأی، ٘ٗ ئاِادٖ

ی  واتێه ژِارٖ -واربٙێٕرێت: )أ دا بٗ تأٗ َ حاڵٗ زأرێ ٌٗ باظ دٖ بٗ  بۆیٗ

دْ ٚ دأأی ور بێت بۆ ئاِادٖ َ ٘ٗ واتێىی وٗ -َ بٓ، ب واْ وٗ فێرخٛازٖ

 واْ(. پرضیارٖ

ر  ٘ا ٘ٗ رٖٚ واْ رْٚٚ ٚ ئاغىرا بٓ، ٘ٗ ِٛٚ پرضیارٖ ٘ٗ  پێٛیطتٗ -3

 ٚ گرفتێه.  وێػٗ  ت بێت بٗ پرضیارێه تایبٗ

ٔگأذٔی گػتی  ڵطٗ ٘ٗ  وٗ ٖٚ تالیىردٔٗ  ضتی ِاِۆضتا ٌٗ بٗ ر ِٗ گٗ ئٗ -4

ری پػت ٚا ٔابێت پرضیا وأی فێرخٛاز. ئٗ ٚت ٚ زأیارییٗ ضتىٗ بێت بۆ دٖ

اڵَ  واْ ٖٚ ِٛٚ پرضیارٖ بێت ٘ٗ ڵىٛ دٖ رن( تێذا بێت، بٗ گٛێخراٚ )تٗ

 . ٖٚ ٔٗ بذٖ

  ، ئاِادٖ ٖٚ واتی تالیىردٔٗ  ن ٌٗ یٗ واْ پێع ِاٖٚ پرضیارٖ  پێٛیطتٗ -5

ٚ   ٖٚ ٔذ جارێه چاٚی پێذا بخػێٕێتٗ ی ِاِۆضتا چٗ ٖٚ بىرێت. بۆ ئٗ

ٚا  بٛٚ ئٗ َ ٚ وٛرتی تێذا ٘ٗ ر وٗ گٗ وأی بذات، تا ئٗ رٔجی ئاِأجٗ ضٗ

 . ٖٚ چاویاْ بىاتٗ

وأی گػتگیرٚ  ٚڵ بذات پرضیارٖ تٛأێت ٘ٗ ِاِۆضتا تا دٖ  -6

 خۆ بگرێت. ی ٌٗ وٗ تٗ ی بابٗ ری بێت ٚ زۆربٗ رتاضٗ ضٗ

 تی تێذا ورابێت. چاٚی جیاٚازی تاوایٗ واْ رٖ بێت پرضیارٖ دٖ  -5

واْ وٛرت ٚ پٛخت  اڵِٗ ٖٚ اڵَ واْ زۆر بٓ، بٗ ی پرضیارٖ باغتر ٚایٗ ژِارٖ -0

 بٓ.
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 حذاًی( پرسیاری ّتاری: چیٌی )سَ ڵَ هاماًی َُ بٌَ

یی  اڵِی ّٔٛٚٔٗ بڕیٓ، ٖٚ ڵٗ ٘ٗ  ضتىردْ بٗ ، پێع دٖ باغتر ٚ زأطتیترٖ -5

 ضترێت. حذأذا پػتی پێ ببٗ ضٗ  بىرێت ٚ ٌٗ  ئاِادٖ

ر پرضیارێه  ی ٘ٗ ّٔرٖ  یی، پێٛیطتٗ اڵِی ّٔٛٚٔٗ دٚای دیاریىردٔی ٖٚ  -2

 ر پرضیارێه بٕٛٚضرێت. ر ٘ٗ راِبٗ بٗ  دیاری بىرێت ٚ ٌٗ

ر پرضیارێه  بڕیٕی ٘ٗ ڵٗ واْ دٚای ٘ٗ لٗ رٖ ٔذی ٖٚ ریسبٗ  باغتر ٚایٗ -3

 بگۆڕێ.

  ٌٗر پرضیارێه  ٘ٗ  بڕیٕذا )پرضیا پرضیار( بىرێت. ٚاتٗ ڵٗ واتی ٘ٗ ٌٗ  -4

 . پرضیارێىی دیىٗ  ح بذرێت، ئیٕجا بچۆرٖ واْ ضٗ لٗ رٖ َ ٖٚ رجٗ ضٗ

ر ٔاٚی فێرخٛازاْ، یاْ  ضٗ  درێتٗ رٔج ٔٗ ٚڵبذرێت ضٗ پێی تٛأا ٘ٗ بٗ  -5

 واْ. ی ٔاٖٚ ٖٚ غاردٔٗ

ری رێٕٛٚضی جٛاْ ٚ ٔاغریٓ  ژێر واریگٗ  ٚێتٗ وٗ ِاِۆضتا ٔٗ  پێٛیطتٗ  -6

 . ِا بۆ پێذأی ّٔرٖ بٕٗ  اتٗو َ ٔٛٚضیٓ ٔٗ یاْ زۆر ٔٛٚضیٓ ٚ وٗ

 

 تاقینردًەّەی بابەتی )پرسیاری(:  -2

بریتیٓ ٌەٚ جۆرە پرضیارأەی وە بەوەِتریٓ دەربڕیٓ یاْ دەضتەٚاژە    

فێرخٛاز ٚەاڵِیاْ دەداتەٚە، ٔاتٛأٓ بەئارەزٚٚی خۆیاْ ٚەاڵَ بٕٛضٓ، بەڵىٛ 

اڕغتٕی داٚا دەورێت. ِاِۆضتا ٌە د  تۀٙا ٚەاڵِی دیاریىراٚیاْ ٌێ

پرضیاردا داتا ٚ زأیاری بە فێرخٛاز دەدات یاْ دەخاتە بەردەضتی تا 

 ٚەربگرێت.   ٌەواتی ٚەاڵِذأەٚەدا ضٛٚدی ٌێ

 تی: ی بابَ ٍّ ماًی تاقینردًَ باشَ  تَ ًذی ّ خاسیَ توَ تایبَ

 زٚٚی خٛدی ِاِۆضتا. زٚ ئارٖ زاج ٚ حٗ ِٗ  ر ٔابێت بٗ واریگٗ  -5

 . یٗ وأی ٘ٗ جۆرٖ  ٔذێه ٌٗ ٘ٗ  راضتگۆیی ٚ جێگیری زۆرباظ ٌٗ  -2

وأی  تٗ ی بابٗ واْ، زۆربٗ ی پرضیارٖ رێگای جۆراٚجۆری ٚ زۆری ژِارٖ  ٌٗ  -3

 گرێت. خۆ دٖ داٚاوراٚ ٌٗ

 بڕیٓ. ڵٗ بۆ ٘ٗ  وات ٚ ِأذٚٚبٛٚٔێىی زۆر ٔییٗ  پێٛیطتی بٗ  -4

 . ضأٗواْ، بۆ لٛتابیاْ ئا اڵِٗ ی ٖٚ ٖٚ بۆ ٔٛٚضیٕٗ  -5
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 جۆرەماًی پرسیاری بابەتی:

ٌەَ جۆرە پرضیارأەدا داٚا ٌە فێرخٛاز دەورێت یـــەمـــەم/ بۆشایی:  

وە رضتە ٚ دەضتەٚاژە ٔاتەٚاٚەواْ تەٚاٚ بىەْ.   ٌە ّٔٛٔەی ئەَ جۆرە 

 پرضیارأە:

ز( 5000/4/22رۆژٔاِەی ........... یەوەَ رۆژٔاِەی وٛردیە ٌە) – 5

 ٌەلا٘رە دەرچٛٚە.

 غاری ٘ەٚڵێر دەوەٚێتە ٔێٛاْ ٘ەردٚٚ زێی ............. ٚ ............ . – 2

غێٛازێىی تری پرضیاری بۆغایی تایبەت بە لۆٔاغی ضەرەتایی  

بەواردە٘ێٕرێت ئەٚەیە وە بژاردە دەخرێتە بەردەضت فێرخٛاز وە ٌە 

 غٛێٕی گٛٔجاٚ دایبٕێت.

یاْ ) ئەَ ٚغأە ٌە پ/ ئەَ بۆغای یأەی خٛارەٚە بەَ ٚغأە پڕ بىەرەٚە 

 (: ) بەضٛٚدە ، گەرِە ، خۆغە ، ضەیراْ( غٛێٕی گٛٔجاٚ دابٕێ

 ٌەٚەرزی بە٘اردا خەڵىی بۆ ............ رٚٚ ٌە دەغت ٚ دەر دەوەْ. – 5

 بێخااڵ ٘اٚیٕە٘ەٚارێىی ................ . – 2

 ِیٛە بۆ تۀذرٚضتی ِرۆڤ ............. . – 3
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 ە پرسیاراًە: الیەًە باشەماًی ئەم جۆر

 جیا ٌە پرضیارەوأی تری بابەتی، وەِتریٓ بٛاری خەِاڵٔذٔی تێذایە.  – 5

 )چأص( وەِتریٓ رۆڵی ٌەٚەاڵِذأەٚەدا ٘ەیە. – 2

تارادەیەوی زۆر دەتٛأێت گػتگیری بەپرضیارەوأی تالیىردٔەٚە  – 3

 بذات.

 وات. دٖ  ئاضتێه پێٛأٗ  زیاتر ٌٗ -4

 الیەًە خراپەماًی:

تێىی زیاتری پێٛیطتە بۆ ٘ەڵەبریٕی بە بەراٚرد بە جۆرەوأی تری وا – 5

 تی. پرضیاری بابٗ

خەضڵەتی بابەتی بٛٚٔی وەِتر تێذا بەرجەضتە دەبێت ٌە ٘ەڵەبریٓ  – 2

 . ٔٛٚضیی تێذایٗ  دا. چٛٔىٗ ٚ ّٔرٖ

٘ەڵەی رێٕٛٚش ٚژِارە ٚ ٘ێّاواْ ...... ٘تذ زۆر جار گرفت بۆ  – 3

 ٌە پێذأی ّٔرە.ِاِۆضتا درٚضت دەوات 

بە بەرباڵٚتریٓ دّّەم/ ُەڵبژاردى )ُەڵبژاردى لەچەًذ داًەیەك(: 

جۆرەوأی پرضیاری بابەتی دادۀرێت، پێٛەرێىی گرٔگیػٓ وە بۆ 

پێٛأەوردٔی ئاضتە جیاٚازەوأی الیۀی ِەعریفی فێرخٛاز بەوار 

 دە٘ێٕرێٓ، بابەتیتریٓ ٚ ئاضأتریٕە بۆ ٘ەڵە بڕیٓ. 

ردٔی ئەَ جۆرە پرضیارأە بەضەر دٚٚ بڕگەدا دابەظ داڕغتٓ ٚ درٚضتى

دەبێت، وە ئەٚأیع بریتیٓ ٌەبڕگەی ضەرەوی )پرضیارەوە(ٚ بڕگەی 

جێگرەٚەواْ(، وە ٌەبەراِبەر ٘ەر  –ٚەاڵِەواْ )٘ەڵبژاردٔەواْ 

( ٘ەڵبژاردْ دیاریذەورێت بۆ دەضت ٔیػأىردٔی 5 – 3پرضیارێىذا )

َ  دْ بۆ بڕگە ضەرەویەوە. ئٗٚەاڵِی ڕاضت یاْ ڕاضتتریٓ ٘ەڵبژار

وأی  لڵییٗ عٗ  ی تٛأطتٗ پێٛأی زۆربٗ  یٗ تٛأایذا ٘ٗ  یاْ ٌٗ جۆرٖ

 ی بٍۆَ بىات. وٗ پۆڵیٕٗ
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 الیەًە باشەماًی پرسیارەماًی ُەڵبژاردى: 

 بەئاضأی ٘ەڵەبڕ دەورێت ٚ واتێىی وەِی دەٚێت.  -5

 زۆر بابەتیأە ٚ ڕاضتگۆیأە ٘ەڵەبڕی ٚەاڵِەواْ دەورێت. -2

 بۆ پێٛأەوردٔی زۆربەی ئاضتەواْ بەوار دە٘ێٕرێت. -3

 دەتٛأرێت گػتگیری بە پرضیارەواْ بذات. -4

ٌەواتی ٘ێٕأەٚەی ئۀجاِەواْ ٔابٕە جێگەی ِػتِٛڕی ٚگٍەیی   -5

 وردْ.

 

 الیەًە خراپەماًی:

ر  گٗ ت ئٗ تایبٗ ، بٗ یٗ ِالٔذْ رۆڵی تێذا ٘ٗ ٔذێ جار چأص ٚ خٗ ٘ٗ -5

 َ بێتٗ واْ و ڵبژاردٔٗ ی ٘ٗ ژِارٖ

 بۆ دأأیاْ ٚ ئاِادەوردٔیاْ.  واتێىی زۆری دەٚێ -2

  دیاردەی گسیىردْ ٚگٛاضتٕەٚەی ٚەاڵِەواْ بەئاضأی جێبەجێ -3

 دەورێت.

 پێٛیطتی بە ٘ۆڵی گٛٔجاٚ ٚ چاٚدێری تٛٔذ ٚ گٛٔجاٚ ٘ەیە. -4

 دەبێتە ٘ۆی الٚاز بٛٚٔی تٛأای ٔٛضیٕەوی ٚ ڕێٕٛٚضی فێرخٛاز. -5

ٓ ٌەٚ رضتەٚ دەضتەٚاژأەی، وە بریتییەم/ ڕاست ّ ُەڵە:   سێ

ِاِۆضتا بۆ فێرخٛاز دە٘ێٕێتەٚە، وە ٘ۀذێىیاْ ڕاضت ٚ ٘ۀذێىی تریاْ 

ٌەبەردەَ ٘ەر × ( یاْ  √٘ەڵەْ، وە بۀٛضیٓ یاْ ٘ێّاوأی )  

ٚ ٔەخێر(یع   دەضتەٚاژەیەن دادۀرێت، یاْ دەورێت بەزاراٚەوأی )بەڵێ

 ٚەاڵَ بذرێتەٚە. 

 ّ ُەڵە:  شێْازەماًی پرسیاری ڕاست

(  √ڕاضت ٚ٘ەڵەی ئەِأەی خٛارەٚە دیاری بىە یاْ ٔیػأەی)  – 5

ٌەبەردەَ دەضتەٚاژەی × ( ٌەبەردەَ دەضتەٚاژەی ڕاضت ٚ ٔیػأەی ) 

 . ٘ەڵە دابٕێ
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ّٔٛٚٔە: ئەغىەٚتی غأەدەر دەوەٚێتە ضٕٛری وارگێری پارێسگای 

 د٘ۆوەٚە.

بۆ ئەِأەی خٛارەٚە ، ٔەخێر( یاْ )راضت، ٘ەڵە(  دەضتەٚاژەی )بەڵێ – 2

یاْ ٚەاڵِی ئەِأەی خٛارەٚە بذەرەٚە . بۆ ّٔٛٚٔە: ٚغەی   دابٕێ،

 ، ٔەخێر( یاْ )راضت، ٘ەڵە(. ِاِۆضتا ٔاٚێىی دٚٚ الیۀە )بەڵێ

ڕاضت ٚ ٘ەڵەی ئەِأەی خٛارەٚە دیاری بىە ٚ ٘ەڵەوأیع ڕاضت – 3

ی ز وۆچی دٚای5056بىەرەٚە.  بۆ ّٔٛٚٔە: )٘ێّٓ(ی غاعیر ٌە ضاڵی 

 وردٚە.

  ڕاضت ٚ٘ەڵەی ئەِأەی خٛارەٚە دەضتٕیػاْ بىە. پاغاْ بێ – 4

 دەضتىاری ٘ێً ٌە ژێردراٚەواْ ٘ەڵەوأیع ڕاضت بىەرەٚە. 

 .بۆ لۆٔاغی ضەرەتایی زۆر گٛٔجاٚەبۆ ّٔٛٚٔە: تالیىردٔەٚەی ٚتاری 

ئەٚ ٚغەٚ دەضتەٚاژأەی خٛارەٚە وە ٘ێٍیاْ ٌە ژێردراٚە ٘ەڵەْ ٚ  - 5

ڕاضتیاْ بىەرەٚە. وۆی ئەٚ بڕگأەی بەَ غێٛەیە دە٘ێٕرێٕەٚە پێٛیطتە 

٘ەڵە بٓ، ٔابێت راضتیاْ تێذا بێت بۆ ئەٚەی فێرخٛاز ضەری ٌێ ٔەغێٛێت 

ٚ ٘ەڵە ٔەوات. بۆ ّٔٛٚٔە: ئەگەر ضێگۆغەیەن درێژی الوأی یەوطاْ 

 . ال جیایە  ضێٚ ئەٚا ضێگۆغەیەوی بٛ

 

 الیەًە باشەماًی پرسیارەماًی ڕاست ّ ُەڵە: 

 واتێىی وەِتری پێٛیطتە بۆئاِادەوردٔیاْ.– 5

 بەئاضأی ٘ەڵەچٕی دەورێت ، پێذأی ّٔرەظ بابەتیأە دەبێت. – 2

دەتٛأرێت گػتگیری بەبابەتەواْ بذرێت ٌەزۆربەیاْ پرضیار  – 3

 بٙێٕرێتەٚە.
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طتی بەتٛأای ٔٛضیٓ ٚگٛزارغت وردْ ٔیە بەئاضأی ٚەاڵَ پێٛی – 4

 دەدرێتەٚە.

 فێرخٛاز پێٛیطتی بەواتێىی وەِترە بۆ ٚەاڵِذأەٚە. – 5

 الیەًە خراپەماًی:   

 %(.59چأطی خەِالٔذْ بۆ ئەٚ جۆرە پرضیارأە ) – 5

دیاردەی گٛاضتٕەٚەی زأیاری ٌە٘ۆڵەوأی تالیىردٔەٚە ٌۀێٛ  – 2

 ضأە.فێرخٛازاْ ئا

تێگەیػتٓ دەدەْ، الیۀی بیروردٔەٚەی فێرخٛاز   ٘أی ٌەبەروردْ بێ -3

 الٚاز دەوات.

زۆری ئاضتەوأی یادوردٔەٚە ٚ ٔاضیٕەٚە پێٛأە  بٗ  ٌەتٛأای دایە وٗ -4

 بىات.

بریتییە ٌەٚ جۆرە  چْارەم/ بەیەك گەیاًذى یاى جّْتنردى:

ێه، زاراٚەیەن.... پرضیارأەی وە پػت بە٘ەڵبژاردٔی )زأیاری، چەِى

٘تذ( ٌە چۀذ دأەیەن دەبەضتێت، وە بەغێٛەی دٚٚ ٌیطت دەخرێتە 

)پێػەوییەواْ(ی پێذەٚترێت   بەردەَ فێرخٛاز، ٌیطتی ضەرەوی، وٗ

چۀذ رەگەز ٚ زأیاریەن تێذا دەخرێتە ڕٚٚ، ٌیطتی دٚٚەَ وە 

)جێگرەٚەواْ(ی پێذەٚترێت چۀذ ٚەاڵِێه ٌەخۆ دەگرێت، وە گٛٔجاٚ ٚ 

ٚتٓ ٌەگەڵ ٌیطتی یەوەَ، وە بەغێٛەی ضتٛٔی دەخرێٕە ڕٚٚ، داٚا ٌە جٛ

فێرخٛاز دەورێت وە چەِه ٚ زأیاریەوأی ٌیطتی یەوەَ بە دٚٚەَ 

 بگەیۀێت یاْ ٚەاڵِێىی گٛٔجاٚ بۆ ٌیطتی یەوەَ ٌە دٚٚەَ دیاری بىات. 

ئەَ جۆرە پرضیارأە بۆ ٘ەڵطۀگأذٔی ٔاضیٕەٚە ٚ ئەٚ زأیاریأەی       

پەیٛۀذیاْ بەیەوەٚە ٘ەیە ٚ بەیەوتری تەٚاٚ دەوەْ گٛٔجاٚە. ٚەن:  وە

)پێٕاضە ٚ چەِىەواْ(، )وەضایەتی ٚ بەر٘ەِەوأیاْ یاْ 

دا٘ێٕأەوأیاْ(، )رٚٚداٚ ٚ ِێژٚٚ(، )دەٚڵەت ٚ پایتەختەوەیاْ(، )ٚغە ٚ 
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٘اٚٚاتاوەی(، )ٔاٚی تٛخُ ٚ غێٛەی ویّیاٚی(، )غٛێٕی جٛگرافی ٚ 

 (، )ٚغە ٚ ِأاوەیاْ(.تایبەتّۀذیەوەی

 الیەًە باشەماًی پرسیارەماًی بەیەك گەیاًذى یاى جّْتنردى:

 وەِتر بٛاری خەِالٔذْ بە فێرخٛاز دەدرێت. – 5

پێٛیطتی بە بیروردٔەٚە ٚ ئاضتێىی گٛٔجاٚ ٘ەیە بۆ دۆزیٕەٚەی  – 2

 ٚەاڵِی ڕاضت ٚ بەیەن گەیأذٔیاْ .

 بەئاضأی بابەتیأە ٘ەڵەبڕی دەورێت . – 3

دأأی ئەَ جۆرە پرضیارأە ئاضأترە ٚواتی وەِتری دەٚێت بۆ  – 4

 ئاِادەوردْ ٚ ٘ەڵەبڕیٕی ٌە پرضیارەوأی ٘ەڵبژاردْ.

 الیەًە خراپەماًی  

ئەگەر فێرخٛاز ٌە بەیەن گەیأذٔی دأەیەن ٘ەڵە بىات ئەٚا یەوێىی  -5

 تریػی دەبێتە ٘ەڵە.

دەبێت زأیاریەواْ  ئاِادەوردٔی پێٛیطتی بە دٚٚ ٌیطت ٘ەیە، بۆیە – 2

 زۆر ٌەیەوەٚە ٔسیه ٚ پەیٛۀذیاْ بەیەوەٚە ٘ەبێت.

 بۆ زۆر بابەت گٛٔجاٚ ٔییە. – 3

 ٔاتٛأرێت بە٘ۆیەٚە گػتگیری بە بابەتەواْ بذرێت. – 4

 

بریتیٓ ٌەٚ پێٌجەم/ دّّبارە داڕشتٌەّە یاى رێنخستي ّ ریسمردى: 

جۆرە پرضیارأەی، وە بە غێٛازێىی گٛٔجاٚ یاْ ٘ەڵە ریس دەورێٓ یاْ 

دادۀرێٓ، داٚا ٌە فێرخٛاز دەورێت بەغێٛەیەوی راضت ٚ ِۀتیمی 

جارێىی تر رێىیاْ بخاتەٚە، ئەٚیع بە پێی جۆری ٚ زأیاریی پرضیارەوە. 

 بۆ ّٔٛٔە 

 ئەَ ژِارأە ٌەبچٛوەٚە بۆ گەٚرە ریس بىە:  – 
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(56 ،00 ،35 ،56 ،45 ،35 ،592 ،69 ،23 ،60 ،06.) 

 ئەَ ڕضتأە بەغێٛەیەوی ڕاضت رێه بخەرەٚە:  – 

 زەرەرتاْ ، ٘ەضتٓ ، ِیٍٍەتی ، ٌەخەٚ ، وٛرد ، خەٚ. -أ

 جٛأی ، ژیاْ ، بە ، دەبەخػێت ، خۆغەٚیطتی. –ب 

الیەًە باشەماًی پرسیارەماًی دّّبارە دارشتٌەّە یاى 

 رێنخستي ّ ریسمردى:

 تی گػتگیری بە پرضیارەواْ بذرێت. ضڵٗ ەتٛأرێت خٗد -5

ٌەواتی ٘ەڵەبڕیٕذا ئارەزٚٚ ٚیطتی ِاِۆضتا ڕۆڵی ٔییە ٚواتێىی  -2

 وەِی دەٚێت.

 جٛاْ ٔٛٚضی ٚ ڕەٚأبێژی ٚ رازأذٔەٚەی ٚغە ٘یچ رۆٌێىی ٔییە. -3

  ٚەاڵِی ئەَ پرضیارأە ڕْٚٚ ٚئاغىراْ ٚ بٛار بە فێرخٛاز ٔادات بٗ -4

 بٕٛضێت.زٚٚی خۆی غت  ئارٖ

ٌەواتی ٘ێٕأەٚەی ئۀجاِەواْ بۆ فێرخٛازاْ ٔابێتە ٘ۆی ِػت ِٚڕ  -5

 ٚگڵەیی.

 . ِی پێٛیطتٗ تێىی وٗ ٚ وا  ی ئاضأٗ ٖٚ راضتىردٔٗ -6

 الیەًە خراپەماًی:  

 ئاِادەوردٔی گرأە ٚ تێچٛٔی زۆرە ٌەڕٚٚی وات ٚ تٛأاٚە. -5

فێرخٛازأذا بەئاضأی دیاردەی گسیىردْ ٚ گٛاضتٕەٚەی زأیاری ٌۀاٚ  -2

 ٌە ٘ۆڵی تالیىردٔەٚەدا ڕٚٚ دەدات.

 تٛأای ٔٛٚضیٓ ٚ دەڕبڕیٕی فێرخٛاز الٚاز دەوات. -3

 تۀٙا پێٛأەی بەیاد٘اتٕەٚە ٚ تێگەیػتٕەٚە دەوات. -4

 ٚێت. رٔاوٗ تی فێرخٛازاْ دٖ جیاٚازی تاوایٗ -5

 م: تاقینردًەّەی مرداری )جێبەجێنردى(: سێیَ

بریتیە ٌەٚ تالیىردٔەٚأەی، وە تٛأاٚ واراِەیی فێرخٛاز ٌە بٛاری        

الیۀی   ورداریذا تالیذەورێتەٚە، بەِەبەضتی زأیٕی ئاضتی ٘ۀذێ

٘ٛٔەری ٚ جێبەجێىردْ، وە بەتالیىردٔەٚەوأی زارەوی ٚ ٔٛضیٕەوی 
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ە ظ ٌەرێگای خطتٕەڕٚٚی چۀذ پرضیارێه وە پێػتر ب ِٗ پێٛأە ٔاورێٓ. ئٗ

ورێت  فێرخٛاز دٖ  ، داٚا ٌٗ رگرتٖٛٚ ریاْ ٖٚ ضٗ غێٛەی تیۆری زأیاری ٌٗ

ی وردارەوی پراوتیسەی چاالوییەن بىات ٌە واتێىی دیاریىراٚدا،  غێٖٛ بٗ

دەورێت بە یەوێه ٌە جۆرەوأی واراِەیی تالیبىرێتەٚە، وە بریتییٓ 

ِەیی ٌەواراِەیی ژیری ٚ وۆِەالیەتی ٚ دەرٚٔی جٛڵەیی. ٘ەرچی وارا

ژیرییە ٚەن ئۀجاِذأی چاالویەن ٌە ضەر تٛأای ژیری ٚەضتا بێت، بۆ 

ّٔٛٚٔە: رێىخطتٕی خػتەیەن بۆوۆوردٔەٚەی داتا ٚ زأیاری ٌەضەر 

بابەتێىی دیاریىراٚ یاْ ئاِادەوردٔی ٔەخػەٚ بەوار٘ێٕأی ٘ێڵی بەیأی. 

ە ِەبەضتیع ٌە واراِەی وۆِەاڵیەتی یاْ ٌێٙاتٛٚیی بەیەوەٚە بەضتٕەٚ

ٚگەیأذْ تٛأای دەڕبڕیٕی زارەوی ٚ ٚتارداْ ٚ گفتٛگۆ ٚ لطەوردْ بە 

زِأی بیأی ٚ چۆٔیەتی ِاِەڵەوردْ ٌەگەڵ خەڵه ٚ خۆگٛٔجأذْ ٌەگەڵ 

ژیٕگەی وۆِەالیەتیذا، ٘ەرچی واراِەی جٛالٚییػە بۆ ّٔٛٚٔە، ٚەن 

 .واروردْ بە ئاِێر ٚ بەوار٘ێٕأی وۆِپیٛتەر ٚ ئۀجاِذأی چاالوی ورداری

 بْارەماًی بەمارُێٌاًی تاقینردًەّەی مرداری: 

بۆ بٛاری بابەتە زأططتییەوأی ٚەن فیسیا ٚ ویّیا ٚ زیٕذەٚەرزأی ٚ  -5

تالیگە ٚ چاالویە ٚەرزغیەواْ ٚ ِۆضیما ٚ ٘ٛٔەری غێٛەواری ٚ 

 ٚێٕەوێػاْ ٚ غأۆ ٚ ٔەخػە ٚ وۆِپیٛتەر.

با ٚ وػتٛواڵ ٚ ٌەبٛاری را٘ێٕأی پیػەیذا، ٚەن: بەغەوأی وارە -2

پیػەضازی ٚ... ٘تذ. وە بەغێىی زۆری ئەِأە ٘ەڵطۀگأذٔیاْ ٌەضەر 

ئەَ الیۀەیە بەِەبەضتی گٛاضتٕەٚە ٌەلۆٔاغێىەٚە بۆ لۆٔاغێىی تر، 

 بابەتەوأیاْ وردارەویٓ ٔەن تیۆری.  ن وٗ یٗ غێٖٛ بٗ

ٌە بٛاری فێربٛٚٔی زِأە بیأیەواْ، وە ٚەن ِەرجی دەرچْٛٚ  -3

 بەظ ٚ وۆٌێژدا.  ْٚ ٌە ٘ۀذێدیارورا

ئەٚ بٛارأەی وە پەیٛۀذی راضتەٚخۆیاْ بە وۆِەڵگەٚە ٘ەیە، ٌە  -4

ّٔٛٚٔەی وۆٌیژەوأی پسیػىی ٚ ئۀذازیاری ٚ ٘ەتا وۆٌیژەوأی پەرٚەردە 
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ٚ پەرٚەردەی بٕەڕەتی، وە ئەرویاْ ئاِادەوردٔی وردارەوی ِاِۆضتایە بۆ 

 پرۆضەی پەرٚەردە.  

 ی مرداری: ٍّ ی تاقینردًَخەسڵەتە باشەماً

خٛێٕذٔی تیۆری ٚ   وات ٌٗ یػتٕی لٛتابیاْ دٖ ی تێگٗ ی رادٖ پێٛأٗ -5

 یذأی ٚ پراوتیىی. ی ِٗ غێٖٛ جێىردٔی بٗ تی جێبٗ چۆٔییٗ

ن فێربٛٚٔی )ِٛزیه ٚ  لٛتابیاْ. ٖٚ  یی ٌێىٙاتٛٚ بٗ پێذأی واراِٗ -2

 وێػاْ ٚ.. ٘تذ( ٚێٕٗ

 وات. وی دیاریىراٚ دٖ یٗ خػێ ٚ فێری پیػٗٗ ب لٛتابی دٖ  ٌێٙاتٛٚیی بٗ -3

تٛأای دەربریٕی زارەوی ٚ ٚٚتارداْ ٚ گفتٛگۆ ٚ لطەوردْ بە زِأی  -4

بیأی ٚ چۆٔیەتی ِاِەڵەوردْ ٌەگەاڵ خەڵه ٚ خۆگٛٔجأذْ ٌەگەڵ 

 ژیٕگەی وۆِەالیەتیذا پێٛأە دەوات.

 خەسڵەتە خراپەماى:

ٚ دیاریىردٔی ئاضتی ئەداٚ  پێٛیطتی بە واتی زیاترە بۆ ئۀجاِذأی -5

 بەراٚردوردٔی ٔێٛاْ فێرخٛازاْ.

 جۆریأذا، وارێىی گرأە.  ٌە٘ۀذێ -2

ٌەواتی جێبەجێىردٔی ِەترضی ڕٚدأی ڕٚداٚی ٔاخۆظ ٚ ٔەخٛازراٚی  -3

 ٌێذەوەٚێتەٚە.

 تێچٛٚی ِاددی زۆرە. -4
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 :م سێیەشی  بە

 نگاندن ڵسە هە

 

 َُ َالتقْین( ) ًگاًذى ڵس(Evaluation): 

وارٚ  ی پێٛأٗ ِه ٚ زاراٖٚ ردٚٚ چٗ ٘ٗ  ٌٗ  ٔگأذْ جیاٚازٖ ڵطٗ ِىی ٘ٗ چٗ

ٚ   ریترٖ رتاضٗ رفراٚأترٚ ضٗ ٔگأذْ بٗ ڵطٗ ی ٘ٗ ٖٚ ر ئٗ بٗ وردْ، ٌٗ پێٛأٗ

َ جار  وٗ یٗ  گرێت. ٚاتٗ خۆ دٖ واریع ٌٗ وردْ ٚ پێٛأٗ ِىی پێٛأٗ ردٚٚ چٗ ٘ٗ

ٚ تێطت ٚ  ی ئٗ رێگٗ  بىرێت، دٚاتر ٌٗ  وار ئاِادٖ بێت تێطت ٚ پێٛأٗ دٖ

ٔجاَ  ئٗ  وردْ بٗ پێٛأٗ  ٚ پرۆضٗ  ٖٚ ورێتٗ زأیاری ٚ داتا وۆدٖ  ٖٚ وارٖ پێٛأٗ

ر  بٗ درێت ٚ ٌٗ دٖ  ٚ زأیاری ٚ داتایأٗ ٚ ئٗ ر ئٗ ضٗ ٔرێت، دٚاتر بڕیار ٌٗ یٗ گٗ دٖ

 ٔگێٕذرێٓ. ضٗ ڵذٖ تی ٘ٗ ری )ِعیار( تایبٗ رۆغٕایی پێٖٛ

یاْ   ٖٚ ِأای راضتىردٔٗ ٔگأذْ بٗ ڵطٗ ٘ٗ  ٖٚ ٚأییٗ ٔی زِأٗ یٗال ٌٗ

ِأای   بێت. یاْ بٗ ی راضت، الداْ ٘ٗ رێچىٗ  چاوطازی دێت، واتێه ٌٗ

ر ٔرخی غتێه دا دٚای  ضٗ بٗ  غتێه، بڕیاردأێىی گٛٔجاٖٚ  ٔرخذاْ بٗ

 وردْ. پێٛأٗ

  ضف( بٗ ڵذاْ )ٖٚ پیا٘ٗ  ، وٗ ییٗ ، وردارێىی رێىخراٖٚ ٖٚ ییٗ ٔی زاراٖٚ الیٗ ٌٗ

 گرێت. خۆ دٖ بڕٚ جۆرٚ بڕیارداْ ٚ چاوطازی ٌٗ

ی داتا ٚ  ٖٚ ئاِأج ٌێی وۆوردٔٗ  ،وٗ یٗ ٔگأذْ، پرۆضٗ ڵطٗ ٘ٗ  ٚاتٗ وٗ

ر  ضٗ یاْ بۆ بڕیارداْ ٌٗ ٖٚ ٚ ٌێىذأٗ  ٖٚ ضتی غیىردٔٗ بٗ ِٗ ، بٗ زأیارییٗ

ِذأی ٚ پێػخطتٓ ٚ ٔجا وأی ئٗ ضتٙێٕأی ئاِأجٗ دٖ ی بٗ رادٖ

 چاوطازی.

 َُ َیی ردٍ رٍّ ًگاًذًی پَ ڵس 
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ی زأیاری  ٖٚ بۆ وۆوردٔٗ  یی وردارێىی رێىخراٖٚ ردٖ رٖٚ ٔگأذٔی پٗ ڵطٗ ٘ٗ

ڵىردٔیاْ،  ٚ فێروردْ ٚ غیتٗ  ردٖ رٖٚ ی پٗ وأی پرۆضٗ ٔذٖ ٘ٗ ر رٖ ضٗ ٌٗ

واْ ٚ  ییٗ ردٖ رٖٚ پٗ  جێىردٔی ئاِأجٗ ی جێبٗ ضتی دیاریىردٔی پٍٗ بٗ ِٗ بٗ

پێٕاٚی   ٌٗ  َ بٛارٖ پێذأی ئٗ غٗ واْ ٚ گٗ الٚازٖ  ٔٗ بڕیارداْ ٚ چاوطازی الیٗ

 ٔذوردٔی. ِٗ ٚڵٗ یی ٚ دٖ ردٖ رٖٚ ی پٗ ی ژیٕگٗ ٖٚ رێىخطتٕٗ  دٚٚبارٖ

یی  ردٖ رٖٚ ٔگأذٔی پٗ ڵطٗ ی ٘ٗ بۆچٛٚٔی )ضۆرٔذایه( ٚا پێٕاضٗ  بٗ

ی  ربارٖ ڵێه بڕیار دٖ رگرتٕی وۆِٖٗ روردْ ٚ ٚ دٖ  ٌٗ  : بریتییٗ وردٖٚٚ

 خٛێٕذْ.  ٚتٕی ٌٗ ٚتٕی فێرخٛاز ٚ پێػىٗ روٗ ضٗ

  یی بریتییٗ ردٖ رٖٚ ٔگأذٔی پٗ ڵطٗ : ٘ٗ وٗ  دایٗ ٚ بڕٚایٗ اڵَ )گرۆٔالٔذ( ٌٗ بٗ

تی ضٛٚد  ٔذییٗ ٚ چٗ  وی رێىخراٚ، بۆ دیاریىردٔی رادٖ یٗ پرۆضٗ  ٌٗ

 پێػتر دأراْٚ.  ی وٗ ییأٗ ردٖ رٖٚٗ پ  ٚ ئاِأجٗ رگرتٕی فێرخٛاز ٌٗ ٖٚ

بْاری   ًگاًذى لَ ڵسَ ی َُ می پرۆسَ رٍ ستی سَ بَ هَ

 : لَ  دا، بریتییَ ردٍ رٍّ پَ

 واْ. ٚداٚ ئاضتی گٛٔجأذٔی پرۆگراَ بۆ فێرخٛازٖ ر ِٗ ضٗ بڕیارداْ ٌٗ -5

 وأی پرۆگراَ. ٘ێسٚ الٚازٖ بٗ  ٔٗ ضت ٔیػأىردٔی الیٗ دیاریىردْ ٚ دٖ -2

 وأی فێرخٛاز. ٘ێسٚ الٚازٖ بٗ  دیاریىردْ ٚ زأیٕی خاڵٗ -3

زٚٚ ٚ  زٚٚ ئارٖ تٛأا ٚ حٗ  دات وٗ تی ِاِۆضتا دٖ ٔگأذْ یارِٗ ڵطٗ ٘ٗ -4

 . ٖٚ وأی فێرخٛاز بذۆزێتٗ باغییٗ ئاِادٖ

خۆی بٕاضێت   ٖٚ یٗ رێگٗ  ، تا ٌٗ ری ِاِۆضتایٗ تیذٖ ٔگأذْ یارِٗ ڵطٗ ٘ٗ -5

ی  ٖٚ ٚتٕٗ  وأی ٚأٗ وأی رێگا ٚ غێٛازٖ ٚ الٚازٖ٘ێس بٗ  خاڵٗ  ضت بٗ ٚ ٘ٗ

  ی دٚٚبارٖ ٖٚ ڵ فێرخٛاز بىات، بۆ ئٗ گٗ وأی ٌٗ ٔذییٗ یٖٛ ٚ پٗ

وأی  ٔذییٗ یٖٛ ی ٚ پٗ ٖٚ ٚتٕٗ  وأی ٚأٗ ن بۆ رێگا ٚ غێٛازٖ یٗ ٖٚ پێذاچٛٚٔٗ

 . ٖٚ پیایأذا بچێتٗ  ٖٚ وٗ ٔگأذٔٗ ڵطٗ ر رۆغٕایی ٘ٗ بٗ بىات ٚ ٌٗ

واتێه   ِا بۆی، ٚاتٗ بٕٗ  بێت بٗ ٚ دٖ  ٔگأذٔٗ ڵطٗ وردْ پێع ٘ٗ ٔٗپێٛا

پێٛێ ٚ  ، تٛأا ٚ ٌێٙاتٛٚیی فێرخٛاز دٖ ٖٚ ٖٚ ی تالیىردٔٗ رێگٗ  ِاِۆضتا ٌٗ

چٛٚ، الٚاز،  رٔٗ رچٛٚ، دٖ گۆڕێ بۆ )دٖ دٖ  وٗ ٖٚ ٔجاِی تالیىردٔٗ رئٗ دٚاتر دٖ
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ی  رێگٗ  بڕیاریذا ٚ ٌٗ  ِأای ٚایٗ ٔذ، باظ، زۆرباظ، ٔایاب، ....٘تذ(. ِاَ ٔاٖٚ

 یأذ. ئاواَ گٗ  ٔگأذٔی بٗ ڵطٗ ٘ٗ  ٖٚ ٔجاِٗ رئٗ ٚ دٖ  ٚ ّٔرٖ ئٗ

ٔگأذْ  ڵطٗ وأی ٘ٗ ٔذٖ ٘ٗ ت ٚ رٖ ضڵٗ خٗ  وێه ٌٗ ی یٗ ٖٚ ڵ ئٗ گٗ ٌٗ

ڕای بڕیارداْ، چاوىردْ ٚ  رٖ ٔگأذْ ضٗ ڵطٗ اڵَ ٘ٗ ، بٗ بڕیاردأٗ

بڕیارداْ   ر بٗ ٘ٗ  گرێت، ٚاتٗ خۆ دٖ وأیع ٌٗ وردٔی دیاردٖ غٗ گٗ

وأی  الٚازٖ  ٘ێسوردٔی خاڵٗ ٚڵی چاوىردْ ٚ بٗ ٘ٗ  ڵىٛ ٌٗ ضتێت، بٗ ٔاٖٚ

  ٚیع ٌٗ واْ، ئٗ ٘ێسٖ بٗ  پێىردٔی زیاتری خاڵٗ غٗ ڕای گٗ رٖ ، ضٗ فێرخٛازٖ

 ی چاوطازی. رٔاِٗ ی دأأی پرۆگراَ ٚ بٗ رێگٗ

  ٔگأذْ پػت بٗ ڵطٗ ِٛٚ وات ٘ٗ ٘ٗ  یٗرج ٔی ، ِٗ بۆ وردٔٗ  غایأی ئاِاژٖ

  زۆرجار پػت بٗ  ضتێت. ٚاتٗ وردْ ببٗ ٚ پێٛأٗ  ٖٚ زِْٛٚ ٚ تالیىردٔٗ ئٗ

زِْٛٚ ٚ تێطت ٚ  ی ئٗ رێگٗ  ٌٗ  ضتێت، وٗ بٗ دٖ  زأیاری ٚ داتای وۆوراٖٚ

  یٗ اڵَ جاری ٚاظ ٘ٗ ٚتْٛٚ، بٗ ضت وٗ ، دٖ ٖٚ ٚ پێٛأىارٖ  ٖٚ تالیىردٔٗ

،  ٖٚ رٔجذأٗ ن ضٗ وأی ٖٚ ی ئاِرازٚ غێٛازٖ رێگٗ  تٛأێت ٌٖٗ ِاِۆضتا د

  ی، وٗ ٖٚ ٚ دٚاتر بڕیار بذات بٗ  ٖٚ ٔذێه فێرخٛاز وۆ بىاتٗ ر ٘ٗ ضٗ زأیاری ٌٗ

ظ ضطت ٚ الٚازْ،  وی دیىٗ ٔذ لٛتابییٗ ٔذ خٛێٕذوارێه چاالوٓ ٚ چٗ چٗ

 الٚاز.ٔذْ یاْ  یاْ ِإِاٖٚ  رزٖ ریاْ بۆ خٛێٕذْ بٗ یاْ پاڵٕٗ
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بایەخ  ّ سّْدی  پێْاًە ّ ُەڵسەًگاًذى بۆ رەگەزەماًی 

 پەرّەردە ّ فێرمردى:

 : بایەخ ٚ ضٛدی پێٛأە ٚ ٘ەڵطۀگأذْ بۆ فێرخٛازَ/  وٗ یٗ

ئاِرازێىی گرٔگە بۆ فێرخٛازاْ، وە بە٘ۆی جۆرە جیاٚازەوأی   -5

تالیىردٔەٚەواْ ٘ەضت بە ئاضتی گەغەوردٔی زأطتی ٚ 

 . خۆیاْ بىەٌْێٙاتٛٚیەوأی 

بەئاگاداربْٛٚ ٌەئاضتی گەغەٚ ٌێٙاتٛیاْ باٚەر بە خۆبٛٚٔیاْ ال  -2

 درٚضت دەوات.

 . ِیىأیسِی دەرخطتٕی جیاٚازی تاوایەتییە -3

دەرخطتٕی ئاضتی الٚازی بەغێىیاْ ٌە بابەت ٚ ٚەرزێىی خٛێٕذْ،  -4

 . ٘أیاْ دەدات ٘ۀگاٚ بەرەٚ چاوطازی بٕێٓ

 : ەڵطۀگأذْ بۆ ِاِۆضتایاْبایەخ ٚ ضٛدی پێٛأە ٚ َ٘/  دٖٚٚ

یارِەتیذەرێىی گرٔگە بۆ ِاِۆضتایاْ بە ِەبەضتی زأیٕی ئاضتی   -5

 .٘اتٕەدی ئاِأجە گػتی ٚ تایبەتیەواْ

رادەی ضەروەٚتٛٚيی ٚ غىطتی رێباز ٚ غێٛازەوأی ٚأە گٛتٕەٚە  -2

 .ٚ ئاِرازەوأی فێروردْ دەخاتە رٚٚ

ئاضتی فێرخٛازاْ ئاِرازێىی گرٔگ ٚ ضەرەوییە بۆ ٘ەڵطۀگأذٔی  -3

 .ٚ ئاراضتەوردٔیاْ بەرەٚ باغتر

٘ۆوارە بۆ دەضتٕیػأىردٔی ئاضت الٚاز ٚ بیروۆڵ ٚ وێػە ٚ گرفتە   -4

دەرٚٚٔیەواْ، وە واریگەری دەوۀە ضەر ئاضتی فێربْٛٚ ٚ 

 . تێگەیػتٕیاْ

 :بایەخ ٚ ضٛدی پێٛأە ٚ ٘ەڵطۀگأذْ بۆ وارگێری خٛێٕذٔگاواْ َ/ ضێیٗ

گٛٔجاٚی بیٕا ٚ ٘ۆڵ ٚ خٛێٕذٔگاواْ ٌەضەر  واریگەری ژیٕگە ٚ  -5

 .پرۆضەی پەرٚەردە ٚ فێروردْ دەردەخات

یارِەتیذەرە بۆ دأأی پالٔی ٚەرزی ٚ ضااڵٔە ٚ پێذاچٛٔەٚە بەوارٚ   -2

 . چاالویەوأی تایبەت بە خٛێٕذٔگا ٚ رێىخطتٕی ژِارەی فێرخٛازاْ
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 یارِەتیذەرە بۆ بەراٚردوردٔی ئاضتی بەرەٚپێػچٛٚٔی ٚ دەضت  -3

ٔیػأىردٔی گرفت ٚوێػەواْ ٚدۆزیٕەٚەی چارەضەری گٛٔجاٚ 

بۆیاْ ، بەراٚردوردٔی ئۀجاِی ضاڵێه بۆ ضاڵ ٚ ٚەرزێىی تر ٚ 

 .خٛێٕذٔگاوأی تر

٘ەر ٌەَ رێگەیەٚە دەتٛأرێت دەضتٕیػأی ئەٚ فێرخٛازأە بىرێت   -4

وە گرفتێىی دەرٚٔیاْ ٘ەیە بەِەبەضتی چاٚدێریىردْ 

اْ واتذا ئاِرازە بۆ دەضتٕیػأىردٔی ٌێٙاتٛٚ ٚ٘اٚواریىردٔیاْ. ٌە٘ەِ

ٚ بەتٛأاواْ بۆ خطتٕەگەری ٌێٙاتٛٚیاْ ٚ ٘أذاْ ٚ پػتگیریىردٔیاْ 

 . ٚ چاالویە ورداری ٚ زأطتیەوأذا  ٌە پێػبروێ

 بایەخ ٚ ضٛدی پێٛأە ٚ ٘ەڵطۀگأذْ بۆ پرۆگراِەوأی خٛێٕذْ: َ/ چٛارٖ

ٚ  ٔی پرۆگراِەوأی خٛێٕذْئاِرازێىە بۆ درن وردْ بە وەِٛوٛریەوا  -5

دەضت ٔیػأىردٔی الیۀی باظ ٚ خراپەوأیاْ بە ِەبەضتی 

 . چارەضەرٚ ئۀجاِذأی گۆرأىاری تیایأذا

ٌەالیەْ  بە٘ۆی ٚأەگٛتٕەٚە ٚ پراوتیسەوردٔی ٔاٚەرۆوی پرۆگراِەواْ  -2

بۆ  ِاِۆضتایأەٚە، ئاضتی گٛٔجاٚی ٚ ٔەگٛٔجاٚیاْ دەردەوەٚێت

 . ىی ژیری دیاریىراٚلۆٔاغێه یاْ ئاضتێ

 ٘ەڵطۀگأذٔێىی زأطتی ٚ راضتگۆیأەیە بۆ پرۆگراِەوأی خٛێٕذْ  -3

. 
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  (  جۆرەماًی ُەڵسەًگاًذى ) اًْاع التقْین

دەتٛأیٓ بە پێی وات ٚ ئاِأج ٚ ِەبەضتی ٘ەڵطۀگأذْ جۆرەوأی 

 -:٘ەڵطۀگأذْ، بەَ غێٛەی خٛارەٚە دیاری بىەیٓ

 ی: مَ پێی ماتَ بًَگاًذى  ڵسَ م: َُ مَ یَ

 Initial ُەڵسەًگاًذًی سەرەتایی )التقْین التوِیذی( )  -1

Evaluation):  

ئەَ جۆرە ٘ەڵطۀگأذٔە، ٌە ضەرەتای پرۆگراَ ٚ خٛي ٚ ٚەرغە           

رێگەیەٚە تٛأا ٚ ئاضتی فێرخٛاز یاْ ٚ ٚ وارەوأذا دەبێت، بۆ ئەٚەی ٌە

ئەَ جۆرە ٘ەڵطۀگأذٔە ئەٚەیە، بەغذار بٛٚ دیاری بىرێت. ضٛٚدەوأی 

وە دەتٛأیٓ بە پێی ٌێٙاتٛٚیاْ بەضەر گرٚپ ٚ پۆٌەوأذا دابەغیاْ بىەیٓ، 

ضەرەرای ئەٚەظ بسأیٓ ٌە وٛێٛە دەضت پێبىەیٓ ٚ بابەت ٚ زأیاریەواْ 

بە پێی تٛأا ٚ ٌێٙاتٛٚیاْ ئاِادە بىەیٓ، ٘ەرٚە٘ا دٚای پێذأی بەرٔاِە ٚ 

ٚە ٚ ٘ەڵطۀگأذٔیاْ، دەتٛأیٓ دەرئۀجاِەوە بە پرۆگراِەوە ٚ تالیىردٔە

دەرئۀجاِی ئەَ ٘ەڵطۀگأذٔە بەراٚرد بىەیٓ، بۆ ئەٚەی بسأیٓ تا چۀذ 

فێرخٛاز ٚ بەغذاربٛٚەواْ  ٚ ٖ ئەٚ بەرٔاِە ٚ پرۆگراِە واریگەری ٘ەبٛٚ

 .ضٛٚدیاْ ٚەرگرتٛٚە

 ی دەورێتەٚەیٛتەر یاْ زِأی ئیٕگٍیسپبۆ ّٔٛٚٔە واتێه خٌٛێىی وۆِ        

  دەیە٘ا وەش داٚاواری پێػىەظ دەوەْ، ئا ٌەٚ واتەدا ٔاتٛأرێت بەبێ ٚ

٘ەڵطۀگأذٔی ضەرەتایی ئەٚ وەضأە پۆٌیٓ بىرێٓ، بەاڵَ واتێ ئەَ 

جۆرە ٘ەڵطۀگأذٔەیاْ بۆ دەورێت ئەٚە بۆِاْ دەردەوەێت وە ٘ۀذێىیاْ 

زۆر زأیاریاْ زۆر وەِە، بەاڵَ ٘ۀذێىی تریاْ ِاَ ٔاٚۀذی ٚ ئەٚأەی تر 

گرٚپذا )گرٚپی   باغٓ، ٌەٚ واتەدا دەتٛأیٓ دابەغیاْ بىەیٓ بەضەر ضێ

 گرٚپی بااڵ(. –گرٚپی ِاَ ٔاٚۀذی  –ضەرەتایی 

ّام( )التقْین  ردٍ ر )بًْیادی( )بَ ًگاًذًی پێنِێٌَ ڵسَ َُ -2

 (:Formative Evaluationالبٌائی( )
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َ  وٗ یٗ  ر ٌٗ ٚ ٘ٗ ٗ ی فێروردٔ ٘اٚغأی پرۆضٗ  ٔگأذٔٗ ڵطٗ ٘ٗ  َ جۆرٖ ئٗ

ٚاَ  ردٖ بٗ  وٗ رز ٚ ضاڵٗ تا وۆتایی وۆرش یاْ ٖٚ  ٖٚ ٔگاٚی فێروردٔٗ ٘ٗ

ن  یٗ ر ٚأٗ ی وٛرت وٛرتذا )دٚای ٘ٗ ِاٖٚ  ٚاَ ِاِۆضتا ٌٗ ردٖ بٗ  بێت. ٚاتٗ دٖ

ٔگأذْ بۆ  ڵطٗ وی خٛێٕذْ بێت( ٘ٗ یٗ وٗ ت ٚ یٗ ر بابٗ بێت یاْ دٚای ٘ٗ

  وٗ تٗ بابٗ  ٔذ ضٛٚدیاْ ٌٗ ی بسأێت تا چٗ ٖٚ بۆ ئٗ وات، واْ دٖ فێرخٛازٖ

وی  الیٗ . ٌٗوأیاْ ٘ێسٚ الٚازٖ بٗ  ڕای دیاریىردٔی خاڵٗ رٖ ، ضٗ رگرتٖٛٚ ٖٚ

رێگا   ن بٗ یٗ ٖٚ ی چاٚ خػأذٔٗ ٖٚ بۆ ِاِۆضتا، بۆ ئٗ  خػٗ ضٛٚدبٗ  ٖٚ دیىٗ

بۆ   ضٛٚدٖ ٘ا بۆ لٛتابیع بٗ رٖٚ ی خۆی بىات. ٘ٗ ٖٚ ٚتٕٗ ٚ غێٛازی ٚأٗ

 . ٖٚ پالٔی ٚ رێگای فێربْٛٚ بىاتٗ  ن بٗ یٗ ٖٚ ی چاٚخػأذٔٗ ٖٚ ئٗ

ُەڵسەًگاًذًی مۆتایی ) مۆمراّەیی ( ) التقْین الختاهی اّ  - 3

 (:Summative Evaluationالتجویعی( )

ئەَ جۆرە ٘ەڵطۀگأذٔە ٌە وۆتایی ٘ەِٛٚ وۆرش ٚ ٚەرز ٚ            

ێت، ِەبەضتی ضەرەوی ئەَ جۆرە ضاڵێىذا بە ئاواَ دەگەیۀر

٘ەڵطۀگأذٔە ٚەرگرتٕی بریارە دەربارەی گٛاضتٕەٚە ٚ دەرچٛٚٔی فێرخٛاز 

ٌە لۆٔاغێىەٚە بۆ لۆٔاغێىی تر یاْ ِأەٚەی  ٌە ٘ەِاْ لۆٔاغ، ٚاتە واتێه 

ئەَ جۆرە ٘ەڵطۀگأذٔە ٌە وۆتایی ضاڵ یاْ وۆتایی ٚەرز دەورێت ئەٚا 

ئەَ فێرخٛازە بڕیاردەدرێت بە دەرچْٛٚ بریار دەدرێ ٌەضەر چارۀٛٚضی 

یاْ دەرٔەچْٛٚ، بەاڵَ ٌە ٘ەڵطۀگأذٔی بٛٔیاد ٚ پێىٙێٕەر بڕیار ٌەضەر 

چارۀٛٚضی فێرخٛاز ٔادرێت، ٚاتە ئەگەر دەریع ٔەچێت ئەٚا بۆی ٘ەیە 

 . خۆی چان بىات دٚٚبارە ٘ەٚڵ  بذات ٚ ٌە تالیىردٔەٚەوأی تردا دەربچێت

٘ەڵطۀگأذٔی وۆتاییذا خاڵە بە٘ێس ٚ الٚازەوأی پرۆگراَ ٚ ٌە           

واریگەری ِاِۆضتای باظ یاْ خراپ دەردەوەٚێت ٚ دەتٛأیٓ ٌە رێگەیەٚە 

یار ٌەضەر باظ ٚ خراپی پرۆگراِەوأی خٛێٕذْ ٚ بە٘ێسی ٚ الٚازی ڕب

ِاِۆضتا ٚ ئاِرازەوأی رٚٚٔىردٔەٚە ٚ فێربْٛٚ بذەیٓ، ٘ەرٚە٘ا ٌە 

ئەَ جۆرە ٘ەڵطۀگأذٔەدا بڕٚأاِەی دەرچْٛٚ بە فێرخٛاز دەرئۀجاِی 

 . بذرێت
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 ع(: رجَ )هَ  رچاٍّ پێی سَ ًگاًذى بَ ڵسَ م: َُ دٍّّ

 Norm( )التقْين الوعیاري الورجعری ) ًگاًذًی پێٍْ ڵسَ َُ -1

Referenced Evaluation:) 

پێٛەری تایبەتی وە بە زۆری  ێیٌەَ جۆرە ٘ەڵطۀگأذٔەدا، بەپ 

یار ٌەضەر وار ٚ چاالوی ٚ ڕاٌحطابی(يە، ب طٔاٚۀذی ژِێرەیی )اٌٛض

ێه ڵبەر٘ەِەوأی تان دەدرێت، ٚاتە واتێه تالیىردٔەٚە ٚ ئەزِْٛٚ بۆ وۆِە

فێرخٛاز دەورێت ٚ ٘ەریەویاْ ّٔرەی خۆی ٚەردەگرێت دٚاتر ٘ەِٛٚ 

فێرخٛازەواْ دەورێت ّٔرەواْ وۆدەورێٕەٚە ٚ دابەغی ضەر ژِارەی 

دەرئۀجاِی ئەَ دابەظ وردٔە دەبێت بە ٔاٚۀذی ژِێرەیی )پێٛەر( بۆ 

یار ڕ٘ەِٛٚ ّٔرەوأی تر، ٚاتە ٌە رێگای ئەٚ پێٛەرە )ٔاٚۀذی ژِێرەیی( ب

 . ٌەضەر ئاضت ٚ باظ ٚ خراپی فێرخٛازەوأی تر دەدەیٓ

ٔاٚۀذی  ئیٕجا ئەٚأەی وە ّٔرەوأیاْ یەوطاْ بێت بەٚ پێٛەرە )     

ژِێرەیی ( ئەٚا دەڵێیٓ ِاَ ٔاٚۀذیٓ، بەاڵَ ئەٚأەی وە ّٔرەوأیاْ ٌە 

یار دەدەیٓ ٚ دەڵێیٓ ئاضتی چاالوی ٚ ڕخٛار ئەٚ پێٛەرە بێت ئەٚا ب

اضتەٚەیە ٌە واتێىذا ئەٚأەی ّٔرەوأیاْ ڕوارەوأیاْ ٌە خٛار ٔاٚۀذ ٚ ٔاٚە

یٓ ئاضتی ئەٚ وەضأە یار دەدەیٓ ٚ دەڵێڕٌە ضەر ٚ ئەٚ پێٛەرەٚە بێت، ب

( 59ٌەضەرٚ ٔاٚۀذ ٚ ٔاٚەراضتەٚەیە، بۆ ّٔٛٚٔە: واتێه ِاِۆضتا دە )

ێه پرضیارەٚە ئاضتی ڵفێرخٛاز تالی دەواتەٚە ٚ ٌە رێگەی وۆِە

( فێرخٛازە ئەَ ّٔرأە  59تێگەیػتٕیاْ ٘ەڵذەضۀگێٕی ٚ دٚاتر ئەٚ دە) 

 ٚەردەگرْ:

{ دٚای  05،  03،  09،  59،  65،  49،  50،  60،  09،  69}  

(، دٚای ئەٚە وۆی  559وۆوردٔەٚەی ٘ەِٛٚ ئەٚ ّٔرأەی وە دەواتە ) 

{،  55= 59÷ 559ئەَ ژِارأە دابەغی ژِارەی فێرخٛازەواْ دەوەیٓ } 

( ئەَ  55ئەٚ واتە بۆِاْ دەردەوەٚێت وە ٔاٚۀذی ژِێرەیی یەوطأە بە ) 

٘ەڵطۀگأذٔی ژِارەیە دەبێت بە پێٛەر ٚ ضەرچاٚە )ِەرجەع ( بۆ 

 -( فێرخٛازە ٚ دەڵێیٓ: 59ئاضتی ئەٚ ) 



م. حسن رسول خەتەیی :ت ، مامۆستای بابه نگاندن ڵسه و هه  پێوان، م سێیه، قۆناغی بایۆلۆژیشی  ، به قاڵوه ی شه رده روه كۆلیژی په  

 ٢٢٢٢ - ٢٢٢٢  
 

43 
 

ٔسیىە ٌە ِاَ ٔاٚۀذیەٚە، بەاڵَ ئاضتی  5،  3فێرخٛازی ژِارە         

ٌە خٛار ِإِاٚۀذیەٚەْ. فێرخٛازەوأی   6،  5،  4،  5فێرخٛازەوأی ژِارە 

ٌەضەرٚ ِاَ ٔاٚۀذیەْ، وەٚاتە ٌەَ جۆرە   59،  0،  0،  2ژِارە 

ذٔەدا پػت بە پێٛەر دەبەضترێت ٚ ٌە رێگەیەٚە ئاضت ٚ ٘ەڵطۀگأ

تٛأای ٚ ٌێٙاتٛٚی فێرخٛاز دیاری دەورێت ٚ دٚاتر بە ٘اٚپۆي ٚ 

٘اٚتەِۀەوأی خۆیاْ بەراٚرد دەورێٓ. ئەَ پێٛەرەظ پػت بە ّٔرەی 

 ضەرجەَ فێرخٛاز ٚ تاوەوأی ئەٚ گرٚپە دەبەضتێت. 

دٔەٚەوأی خٛێٕذٔگا ٚ غایأی ئاِاژە بۆ وردٔە وە زۆربەی تالیىر

لٛتابخأەواْ ٚ زیرەوی پێ ٚ وەضایەتی پێٛەرەواْ، ٌەَ جۆرە 

٘ەڵطۀگأذٔەیە، ٌەبەر ئەٚەی پػت بە پێٛەری تایبەتی دەبەضتێت ٚ ٌە 

رێگەی ئەٚ پێٛەرەٚە ٘ەڵطۀگأذْ دەورێت، ٘ەر ٌەبەر ئەٚەغە وە بە ) 

 .٘ەڵطۀگأذٔی پێٛەری ( ٔاٚ دەبرێت

)التقْین الوحنی(  ًگی سَرجی ّ  ًگاًذًی هَ ڵسَ َُ -2

(Criterion Referenced Evaluation:) 

ٌەَ جۆرە ٘ەڵطۀگأذٔەدا،  ٘ەر ٌە پێػەٚەٚ ٌە ضەرەتاٚە ضۀگ 

ٚ ِەرج ٚ ) ِەحەوی ( تایبەتی دیاری دەورێٓ  ٚ دٚاتر ئاضت ٚ بەر٘ەَ ٚ 

چاالویەوأی تان  بە ئەٚ ِەرج ٚ)  ِەحەوە ( بەراٚرد دەورێت ٚ ٌە 

رێگەی ئەٚ ِەرج ٚ ضۀگ ٚ ) ِەحەوە (ەٚە ٘ەڵطۀگأذْ  دەورێت.  

ە یەوەَ  جار ٚ پێع  تالیىردٔەٚە ٚ ئەزِٛٚٔەوە  ئاضت  ٚ ٚاتە ٘ەر ٌ

ِەرج ٚ ) ِەحەوی ( تایبەت دادۀرێت  ٚ دەبێت ئەٚ وەضە بگاتە ئەٚ 

 ئاضت ٚ ِەرج ٚ ) ِەحەوە ( ئیٕجا بە ضەروەٚتٛٚ دادۀریت.  

بۆ ّٔٛٚٔە ِاِۆضتای زِاْ واتێه  فێرخٛازەوأی  تالی دەواتەٚە ٘ەر پێع 

ضت  ٚ ِەرج ٚ ) ِەحەوی ( تایبەتی  بۆ فێرخٛازەواْ  تالیىردٔەٚەوە  ئا

( ٚغە  09دادۀێت  دەڵێت  دەبێت  فێرخٛاز  بە ضەروەٚتٛٚأە  ِأای ) 

( ٔەٚەد  ٚغە ِەرج  ٚ  09(  ٚغە بسأێت.  ٚاتە  ٌێرەدا )  599ٌە وۆی ) 

 ضۀگ ٚ ) ِەحەوە ( بۆ ضەروەٚتٓ  ٚ دەرچٛٚٔی فێرخٛازەواْ.
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( ٚغەی  زأی  09ێرخٛازێه بە ضەروەٚتٛٚأە ِأای ) ئیٕجا ئەگەر ٘ەر ف 

ٚ گەیػتە ئەٚ ِەرج ٚ ئاضت ٚ ضۀگ ٚ ) ِەحەوە (ی ِاِۆضتا دایٕاٚە، 

(  00، بەاڵَ ئەٚ وەضەی وە تۀٙا ِأای )  ئەٚا بەضەروەٚتٛٚ دادۀرێ

ٌەٚ ئاضت ٚ ِەرج ٚ ) ِەحەوە (ی  ِاِۆضتا    ٚغە یاْ وەِتر دەزأێ

دەرٔەچْٛٚ  ٌە لەڵەَ  دەدرێت، ٌەٚأەیە ٘یچ وەش دایٕاٚە، ئەٚا بە 

(  05تۀٙا ِأای )   ( ٚغە ٔەزأێ 09ٔەگاتە ئەٚ ِەرج ٚ ئاضتە ٚ ِأای ) 

ٚغە بسأی پێع ٘ەِٛٚ ٘اٚڕێىأی بىەٚێ، بەاڵَ ٘ەر بە ضەرٔەوەٚتٛٚ 

.  ٌەبەر ئەٚەی  ٚ دەرٔەچٛٚ ٚەن  ٘اٚڕێىأی تری  ٌە لەڵەَ دەدرێ

ئەٚ ئاضت ٚ ِەرج ٚ ) ِەحەوە (ی ِاِۆضتا ٘ەر ٌە ٔەیتٛأیٛە بگاتە 

ٚ    ضەرەتاٚە پێع تالیىردٔەٚەوە دایٕاٚە.  ٘ەرچۀذە یەوەِی  ٘اٚڕێ

٘اٚتەِۀەوأیەتی، چٛٔىە ٌەَ  جۆرە  ٘ەڵطۀگأذٔە  پػت بە پێٛەر ٚ 

ٔاٚۀذی  ژِێری  گرٚپەوە ٔابەضترێت،  بەڵىٛ پػت  بە ئاضت  ٚ ِەرج  ٚ 

  َ جۆرٖ ٌٗ  ٚاتٗ . وٗ ەختەی  ٔەگۆر  دەبەضتێت) ِەحەوی ( پێع  ٚ

وأی  اڵِٗ چاالوی ٚ ٖٚ  وأی فێرخٛاز بٗ اڵِٗ دا چاالوی ٚ ٖٚ ٔگأذٔٗ ڵطٗ ٘ٗ

ڵىٛ چاالوی ٚ  راٚرد ٔاورێت، بٗ وأی خۆی بٗ ٔٗ ِٗ ٘اٚڕێ ٚ ٘اٚتٗ

پێع   گۆڕٚ دیاریىراٚ وٗ وی( ٔٗ حٗ رج ٚ )ِٗ ئاضت ٚ ِٗ  وأی بٗ اڵِٗ ٖٚ

درێت ٚ  ورێت ٚ دٚاتر بڕیار دٖ راٚرد دٖ بٗ  ن دیاریىراٖٚٗ ی ِاٖٚ

 ورێ. ٔگأذٔی بۆ دٖ ڵطٗ ٘ٗ

 ؟ چییَُا پێذاى( )تقیین(  )بًَرخاًذى 

ٚ  ر ئٗ ضٗ : پێذأی ٔرخ یاْ بڕیارداْ ٌٗ ٌٗ  ی ٔرخأذْ )اٌتمیُ(، بریتییٗ زاراٖٚ

  ، بٗ وراٖٚ پێٛأٗرێىی دیاریىراٚ  پێی پێٖٛ بٗ  ی وٗ یٗ ٚ دیاردٖ ی یاْ ئٗ غتٗ

ضفىردٔی  ٖٚ  ٌٗ  ی. یاْ بریتییٗ ٖٚ تىردٔٗ ٔذوردٔی یاْ رٖ ضٗ پٗ

  ضىترٖ رتٗ وی بٗ یٗ پرۆضٗ  ، وٗ ٖٚ تییٗ رٚٚی جۆرایٗ  )ٚێٕاوردٔی( غتێه ٌٗ

ی  ٖٚ روی وۆوردٔٗ وردْ. ئٗ پێٛأٗ  ٌٗ  رفراٚأترٖ ٔگأذْ ٚ بٗ ڵطٗ ٘ٗ  ٌٗ

وار٘ێٕأی ئاِرازی جۆراٚجۆر،  ی بٗٗ رێگ  ر تان ٌٗ ضٗ ٌٗ  زأیارییٗ

ر  ضٗ ٚ حٛوّذاْ ٌٗ رروردٔی بڕیا واری بۆ دٖ ضتی ئاِادٖ بٗ ِٗ بٗ

  .واْ تٗ ضڵٗ خٗ
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 ضفی جۆر + بڕیارداْ(. ضفی بڕ + ٖٚ )ٔرخأذْ = ٖٚ

ردٚٚ ورداری پێٛاْ ٚ ٔرخأذْ،  دٚای ٘ٗ ٚ فێروردٔذا، بٗ  ردٖ رٖٚ بٛاری پٗ  ٌٗ

ٚ ٔابێت   فراٚأترٖ  ی دیىٗ وٗ ردٚٚ وردارٖ ٌٗ ٘ٗ  ٔگأذْ دێت. وٗ ڵطٗ ٘ٗ

  وٗ ٚاٚی پرۆضٗ تٗ  ٖٚ َ وردارٖ ٘ۆی ئٗ بٗ  راِۆظ بىرێت، چٛٔىٗ فٗ

ٔگاٚ بۆ  ڕٚٚ، پاغاْ ٘ٗ خێٕٗ وأی دٖ ٘ێسٚ الٚازٖ بٗ  ٔگرێت ٚ خاڵٗ ضٗ ڵذٖ ٘ٗ

 ٔرێت. وردٔیاْ دٖ غٗ ٚ پێػبردْ ٚ گٗ رٖ بٗ

ٔیٓ،  یٗ گٗ ٔجاَ دٖ ئٗ  ٘اپێذاْ( بٗ ی ٔرخأذْ )بٗ واتێه پرۆضٗ  ئێّٗ  ٚاتٗ وٗ

اڵَ واتێه  ، بٗ وأی فێرخٛازٖ ٘ێسٖ الٚازٚ بٗ  ئاِأجّاْ دیاریىردٔی خاڵٗ

ی  ضتّاْ بڕیارداْ ٚ دأأی رێگا چارٖ بٗ یٓ، ِٗ وٗ ٔگأذْ دٖ ڵطٗ ٘ٗ

، واْ الٚازٖ  فتارٖ ی رٖ ٖٚ ٘ێسوردْ ٚ راضتىردٔٗ بۆ چاوىردْ ٚ بٗ  گٛٔجاٖٚ

ضت ٌێی  بٗ ٔٙا ِٗ ٚ تٗ  ریترٖ رتاضٗ رفراٚأتر ٚ ضٗ ٔگأذْ بٗ ڵطٗ ٘ٗ  ٚاتٗ وٗ

خۆ  ڵىٛ چاوىردْ ٚ گۆڕأىاریىردٔیع ٌٗ ، بٗ ٘اپێذاْ ٔییٗ بڕیارداْ ٚ بٗ

 گرێت. دٖ
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 :م چوارهشی  بە

  وه كردنی تاقیكردنە كانی ئاماده نگاوه هە

 

 ّتی خْێٌذى: ستنَ دٍی  ٍّ مردًی تاقینردًَ ماًی ئاهادٍ ًگاٍّ َُ

 َ: دیاریىردٔی ِەبەضتی تالیىردٔەٚەوە:  وٗ یٗ

 َ: دیاریىردٔی ئاِأجەوأی تالیىردٔەٚەوە. دٖٚٚ

 َ: غیىردٔەٚەی ٔاٚەڕۆوی بابەتەوە یاْ بەغە پرۆگراِی خٛێٕذراٚ. ضێٗ

 َ: ئاِادەوردٔی خػتەی تایبەتّۀذی. چٛارٖ

 تالیىردٔەٚە.َ: ئاِادەوردْ ٚ داڕغتٕی پرضیارەوأی  پێٕجٗ

 َ: ریسبۀذوردٔی پرضیارەواْ ٚ پێذاچٛٚٔەٚەیاْ. غٗ غٗ

 َ: جێبەجێىردْ ٚ ئۀجاِذاْ. ٚتٗ حٗ

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 م: دیارینردًی هەبەستی تاقینردًەّەمە:  مَ یَ

پێی  اڵَ بٗ ، بٗ ضتذارٖ بٗ ر خۆی وردارێىی ِٗ ٘ٗ  ٖٚ ٔجاِذأی تالیىردٔٗ ئٗ

  گۆڕێت، وٗ ی دٖ وٗ ٔجاِذأی غێٛازٖ ئٗ  ضتی ِاِۆضتا ٌٗ بٗ ٚیطت ٚ ِٗ

تی  ضتییٗ بٗ ِٗ  وٗ  ٖٚ والیی بىاتٗ َ یٗ وٗ ٔگاٚی یٗ ٘ٗ  ٌٗ  پێٛیطتٗ

ضتی بڕیارداْ ٚ  بٗ ِٗ ضتٕیػاْ بىات، بٗ ٚتی ضاڵی خٛێٕذْ دٖ ضتىٗ دٖ

ٚێت ئاضت ٚ گرفتی  یٗ ی فێرخٛاز بۆ لۆٔاغێىی ٔٛێ، یاْ دٖ ٖٚ گٛاضتٕٗ

ٚ گرفتیاْ   یػتْٛٚ ٚ وێػٗ تێه تێگٗ بابٗ  ٔذ ٌٗ وأی بسأێت تا چٗ فێرخٛازٖ

  بٗ  ٖٚ ٚێت پێذاچٛٚٔٗ یٗ ریاْ بٕێت، یاْ دٖ ضٗ ٔگاٚ بۆ چارٖ ؟ تا ٘ٗ چییٗ

)فیذبان(، یاْ   بیر٘ێٕاٖٚ بٗ  ن جۆرێه ٌٗ وأذا بىات ٖٚ تی خٛێٕذراٖٚ بابٗ
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وأی  ربڕیٕی فێرخٛازٖ دٖتی تٛأای داڕغتٓ ٚ  ضتییٗ بٗ ِاِۆضتا ِٗ

جۆری ٚتاری...٘تذ،   وی ٌٗ وی ٔٛٚضیٕٗ یٗ ٖٚ تالیىردٔٗ  بٗ  ٖٚ تالیبىاتٗ

 . یٗ خۆی ٘ٗ ت بٗ واری تایبٗ ضت ٚ ئاِادٖ بٗ ِأٗ غێٛازٚ ِٗ ن ٌٗ ریٗ ٘ٗ

 م: دیارینردًی ئاهاًجەماًی تاقینردًەّەمە: دٍّّ

ضت ٚ  بٗ ، ِٗ ی خٛێٕذْ دأراٖٚر پرۆگراِێى ٘ٗ  ٌٗ  ن وٗ یٗ ت ٚ بڕگٗ ر بابٗ ٘ٗ

بێت  ی فێربْٛٚ ٚ فێروردٔذا دٖ وۆتایی وردٖ  ٌٗ  ، وٗ پػتٗ  ئاِأجێىی ٌٗ

دی  وأیع ئاِرازێىی گرٔگٓ بۆ زأیٕی ئاضتی ٘اتٕٗ ٖٚ دی. تالیىردٔٗ بێٕٗ

  وأیع پێٛیطتی بٗ داڕغتٕی ئاِأجٗ  ٖٚ وی دیىٗ الیٗ واْ. ٌٗ ئاِأجٗ

وردْ  غیاٚی پێٛأٗ  ٚ ئاِأجأٗ ئٗ  : ) پێٛیطتٗ ٚأٗ ، ٌٗ یٗ رجێه ٘ٗ ٔذ ِٗ چٗ

بێت  دابێت، دٖ  وٗ ئاضتی لۆٔاغٗ  ٚ ٚالیعی بێت ٚ ٌٗ  بێت، ٚرد ٚ ضادٖ

ڕۆوی پرۆگراَ  ڵمٛاڵٚی ٔاٖٚ ٘ا ٘ٗ رٖٚ ضف بىات، ٘ٗ فتاری فێرخٛاز ٖٚ رٖ

 بێت(.

ئاضتی   بٗ  ، ئاغٕابٛٚٔی ِاِۆضتاییٗ گرٔگٗ  ٖٚ غٗ یٗ ِبارٖ ی ٌٗ ٖٚ ئٗ

بێت ٚ  ٚاٚی پێیاْ ٘ٗ زایی تٗ غارٖ  پێٛیطتٗ  واْ، وٗ فتارییٗ رٖ  ئاِأجٗ

ِه ٚ  ٚ چٗ بێت ئٗ وتری، دٖ یٗ  واْ ٌٗ ی ئاضتٗ ٖٚ رباری جیاوردٔٗ ضٗ

ر ئاضتێه پێٛیطتی  بۆ داڕغتٕی پرضیار بۆ ٘ٗ  ظ بسأێت وٗ زاراٚأٗ

  بۆ ئاضتی ئاِأجٗ  رباڵٚتریٓ پۆٌیٕٗ ی تا ئێطتاظ بٗ ٖٚ تی. ئٗ پێیٗ

  ، وٗ ی )بٕیاِیٓ بٍۆَ(ـــٗ وٗ واْ( پۆٌیٕٗ لڵییٗ عریفی ٚ عٗ واْ )ِٗ فتارییٗ رٖ

  وٗ  ٖٚ ٔسِتریٓ ئاضتٗ  ٌٗ  ، وٗ ِی دأاٖٚ رٖ ی ٘ٗ غێٖٛ ظ ئاضتی بٗ غٗ

  ، وٗ ضتٕیػأىردٖٚ ( دٖ ٔگأذٔٗ ڵطٗ )٘ٗ  رزتریٕیاْ وٗ ( بۆ بٗ یٗ ٖٚ )یادوردٔٗ

  واْ بٗ ئاضتٗ  ٌٗ  وٗ ریٗ ٘ٗ  ، وٗ لڵییٗ اِأج ٚ تٛأطتی عٗرزتریٓ ئ بٗ

ٔرێت. بێگِٛاْ  ری ئاضتی دٚای خۆی دادٖ ن ٚ رێىخۆغىٗ پێٛیطتییٗ

،  یٗ بۆ دأأی پرضیاریع بۆ ِاِۆضتایاْ ضٛٚدی زۆریاْ ٘ٗ  ِأٗ ئٗ

یػتٓ ٚ زأطتیاْ ٚ  چاٚوردٔی ئاضتی ژیری ٚ تٛأای تێگٗ ضتی رٖ بٗ ِٗ بٗ

  واْ گٛٔجاٚبٓ بۆ ئاضتٗ پرضیارٖ  جۆرێه وٗ تی، بٗ زی تاوایٗجیاٚا

 : ٖٚ ی خٛارٖ یٗ َ غێٖٛ واْ، بٗ جیاٚازٖ
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بەیاد ٘اتٕەٚە: ئەَ ئاضتە بە ٔسِتریٓ ئاضتی ئاِأجە رەفتاریەواْ  -5

دادۀرێت، وە دەبێت فێرخٛاز ٌەَ ئاضتەدا تٛأای یادوردٔەٚەی 

ریاْ بٛٚە بە بیری بێٕەٚە، زأیارییەوأی ڕابردٚٚی ٘ەبێت ئەٚأەی فێ

وی درٚضت بىات ٚ  بٕاضێتەٚە ٚ جیابىاتەٚە ٚ درٚضت بىات ٚ چۆٔیٗ

ٚ پێٕاضەواْ ٚ بیردۆزەواْ...٘تذ بىات(. ٌە   ٔاضیٕەٚەی چەِه ٚ زاراٖٚ

؟ چی؟  وأی پرضیاری ئەَ ئاضتەظ ٚەن: )وێ ٚاژٖ ضتٗ ّٔٛٚٔەی دٖ

 ؟.... ٘تذ(. ٖ ٔذ ، چٗ بىٗ  ، پێٕاضٗ ؟ وەی، بیأژِێرٖ ٌە وٛێ

 ، ٚەن: ٚ پرضیارأٗ ّٔٛٔەی ئٗ  ٌٗ

 ؟یە  وێ* ِەَ ٚ زیٓ غاواری 

 دەپێٛرێت؟ چی* پەضتاْ بە 

 ؟چییە* یاضای دۆزیٕەٚەی ڕٚٚبەری الوێػە 

 ( =؟ 3×  5* ئۀجاِی ٌێىذأی ) 

وۆی ئەَ دەضتەٚاژأە بۆ ئەٚ جۆرە پرضیارأە بەواردە٘ێٕرێٓ  

ردٔەٚەیەوی وەَ دێتەٚە یاد، ِەرجیع ٚەاڵِەوأیػیاْ وٛرتە ٚ بەبیرو

ٔییە ِاِۆضتا بە غێٛەی پرضیار بڕگەواْ دابرێژێت، بەڵىٛ بە ٘ەر 

غێٛەیەوی تر وە ِەبەضتیەتی ئەَ  ئاضتە پێٛأە بىات. ٚەن: پرضیاری 

 ) راضت ٚ ٘ەڵە ، ٘ەڵبژاردْ ، بۆغایی....٘تذ.( بۆ ّٔٛٚٔە:

 (.59 ، 0،  52،  0( = بە )2×  5* ئۀجاِی ٌێىذأی )

 * غاری ضٍێّأی ٌە ضاڵی ............. درٚضتىراٚە.

تێگەیػتٓ: ئەَ ئاضتە وە ٌە یەوەَ بەرزترە، دەبێت تٛأای تێگەیػتٓ  -2

غێٛازێىی تر تٛأای داڕغتٕەٚە ٚ  ٌە بابەتەوەی ٘ەبێت ٚ بٗ

وٛرتىردٔەٚەی ٘ەبێت، ضەرٔج ٚ ڕای خۆی ٌەضەر بذات ٚ گٛزارغت 

 بىات.
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ن: )ٚەضف بىە، بەراٚرد بىە، باش بىە؟  ژەوأی، ٖٚدیارتریٓ دەضتەٚا 

،  ٘ۆواری چییە؟ پەیٛۀذی چییە؟ ضٛدی چییە؟ ڕٚٚٔبىەٚە؟ گفتٛگۆ بىٗ

 پۆٌێٓ بىە؟(. 

 وأی، ٚەن: ٌە ّٔٛٔەی پرضیارٖ

 ؟ڕٚٚٔبىەٚە* بەوٛرتی ٘ۆوارەوأی پیطبٛٚٔی ژیٕگە 

 ؟بىۀێٛاْ دیاردەی ٘ەڵىػاْ ٚ داوػاْ  بەراٚردی* 

جێبەجێىردْ یاْ ئۀجاِذاْ: فێرخٛاز پێٛیطتە تٛأای پراوتیسەوردٔی  -3

یاضایەوی ٘ەبێت، وە پێػتر خٛێٕذٚیەتی ٚ ٌەبەری وردٚە ٌە 

چٛارچێٛەی بەظ ٚ بابەتەوأی دا٘اتٛٚ یاْ ٌە ژیأی رۆژأەیذا تٛأای 

پیادەوردْ ٚ بەیەوەٚە بەضتٕەٚەی ٘ەبێت، بخاتەگەڕ ٚ ٚێٕە بىێػێت ٚ 

 .ئۀجاَ بذات

ن: )ئۀجاَ بذە، بەواربٙێٕە، بەڵگە  ٖٚ  َ ئاضتٗ بۆ ئٗ  ٚاژٖ ضتٗ دیارتریٓ دٖ

،  ٖٚ بٙێٕٗ  بٙێٕەٚە، دەضتٕیػاْ بىە، ٚێٕە بىێػە، بٕٛێٕە، ڕێىبخە، ّٔٛٚٔٗ

 (.   ڵ بىٗ غیىار بىٗ، غیتٗ

 ن:  ّٔٛٚٔەی پرضیاری ٖٚ  ٌٗ

یجٍە ؟ ) د بىەٚ ئەِأەی ٌەضەر دەضتٕیػاْ بىێػەعێراق  ٔەخػەی* 

 ، فٛرات، بیرە ٔەٚتەوأی وەروٛن .....(. 

 ؟ ئۀجاَ بذە* ٘ۀگاٚەوأی غٛغتٕی دەضت ٔٛێژ بەدٚای یەوذا 

  ی بٗ ٚ پێٕٛٚضأٗ ( 25ٌٗ، ) یٗ ( پێٕٛٚضی جۆراٚجۆری 53ٗ٘* ئاراَ )

 ؟ ٖٚ ی بۆ خۆی ِایٗ ٔذ دأٗ ی دا، چٗ وٗ خٛغىٗ

ت تٛأای غیىردٔەٚەی غیىردٔەٚە: بەپێی ئەَ ئاضتە فێرخٛاز دەبێ – 4 

بیرۆوە ٚ بابەتەوأی ٘ەبێت، پەیٛۀذی ٔێٛاْ غتەواْ بسأێت ٚ تٛأای 

ٌێىذأەٚەیأی ٘ەبێت ٚ تایبەتّۀذیەواْ بٕاضێتەٚە ٚ ٚردبیٕیاْ بىات ٚ 

 غرۆڤەیاْ بىات، جۆر ٚ چەغٕەواْ جیابىاتەٚە. 
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ٌە دەضتەٚاژەوأی ٚەن: )راڤە بىە؟ بەراٚرد بىە؟ جیابىەرەٚە؟ 

جاِەوەی چییە؟ گرٔگتریٓ جیاٚازی  ٔێٛأیاْ چییە؟  گرٔگتریٓ ٌێه ئۀ

 ن:  چٛٚیاْ چییە؟ وٛرتی بىەرەٚە؟(.  ٌە ّٔٛٔەی ئەٚ پرضیارأە، ٖٚ

 ئەَ دەضتەٚاژەیە ) ........ ؟ ( بىە؟  راڤەی* 

 ٚغەی ) جٛاْ ( ٌەَ دٚٚ رضتەیەدا بىە؟ ەراٚردی* ب

 دەرٚات. جٛإِْذاڵەوە  –ە.                ب جٛإِٔذاڵەوە  –أ  

 ٔێٛاْ پەیّاْ ٚ رێىەٚتٕٕاِە بىە؟  جیاٚازی* 

* ٘ۆوارەوأی بەرزبٛٚٔەٚەی پٍەی گەرِای ٘ەرێّی وٛردضتاْ ٌە ٚەرزی 

 ؟  غرۆڤە بىە٘اٚیٕذا 

پێىٙێٕاْ: ئەَ تٛأایە بریتیە ٌە درٚضتىردٔی بابەت ٚ دیاردەیەن ٌە  – 5 

بەجۆرێه دا٘ێٕاْ ٚ  رێگەی پێىەٚۀاْ ٚ وۆوردٔەٚەی بەغەوأی.

گۆڕأىاری بەضەر غتەوأذا بێٕێت، ٚاتا تٛأای بەیەوەٚە ٌىأذٔی چۀذ 

ِادی بٓ   ڕەگەزێىی جۆراٚجۆری ٘ەبێت بۆ بەر٘ەِٙێٕأی غتێىی ٔٛێ

یاْ ٘سری، ٌە غێٛەی پێىٙێٕاْ ٚ دارغتٓ ٚ ڕاضتىردٔەٚە ٚ گػتأذْ ٚ 

 رێىخطتٕذا. 

، پێػٕیار   ٚەن : ) پالْ دابٕێبەَ دەضتەٚاژأە ئاضتەوە دیاریذەورێت 

، بەیەوەٚە ببەضتەٚە، درٚضتی بىە، ئاِادە بىە،   بىە ، دیسایٕی دابٕێ

بەغێٛازێىی تر دایبرێژە ...٘تذ( ٌە ّٔٛٔەی ئەَ جۆرە پرضیارأە: * دأأی 

 بۆ ٔٛضیٕی راپۆرتێه؟ پالٔێه

 ٌەضەر گرٔگی ٚەرزظ ٌە ژیأی رۆژأەِأذا بٕٛٚضە؟ دارغتٕێه* 

٘ەڵطۀگأذْ: ئەَ ئاضتە بە پێی پۆٌێٕەوەی ) بٍۆَ ( بە بااڵتریٓ ٚ  – 6 

ئاٌۆزتریٓ چاالوی ِەعریفی دادۀرێت، وە دەبێت فێرخٛاز ٌەتٛأای دا 

٘ەبێت بڕیار ٌەضەر باظ ٚ خراپی غتێه بذات بە پێی پێٛەری تایبەتی 

 ٘ەڵطۀگأذْ بۆ رٚداٚ ٚدیاردەواْ بىات. 
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ن: )٘ەڵطۀگێٕە، رەخٕە بگرە، بڕیار  ٌٖٚە دەضتەٚاژەوأی ئەَ ئاضتە، 

بذە، بە بەڵگەٚە بیطەڵّێٕە، ڕات چییە، ٌەژێر رۆغٕایی بیردۆزەوەی.... 

 ڕٚٚٔی بىەرەٚە، واَ ٌەِأە...باغترە؟ بۆچیع؟(. 

بۆ ّٔٛٔە: * ٔاٚەرۆوی ٘ۆٔراٚەوأی حاجی لادری وۆیی چۆْ 

 ٘ەڵذەضۀگێٕیت؟ ڕٚٔی بىەرەٚە؟

 ی وۆچی گۀجاْ بۆ دەرەٚە باش بىە؟* بەبەڵگەٚە دەرئۀجاِەوأ

م: شینردًەّەی ًاّەڕۆمی بابەتەمە یاى بەشە پرۆگراهی  سێیَ

 خْێٌذراّ:

  ی، وٗ تأٗ ظ ٚ بابٗ ٚ بٗ ڕۆوی ئٗ ضتٕیػأىردٔی ٔاٖٚ ٚ دٖ ٖٚ غیىردٔٗ

  ، وٗ ٔجاَ بذرێت زۆر گرٔگٗ یاْ تێذا ئٗ وٗ ٖٚ پرۆگراِذا تالیىردٔٗ  ٌٗ  بڕیارٖ

دیاریىردٔی   ، ٌٗ ٖٚ بیٕێتٗ وی ٚرد دٖ یٗ ٖٚ چاٚخػأذٔٗ  ٖٚ خٛێٕذٔٗ  خۆی ٌٗ

خٛێٕذراْٚ،   ی وٗ غأٗ ِه ٚ بٗ ت ٚ بیردۆز ٚ یاضا ٚ چٗ ٚ بابٗ  وٗ ٚ یٗ ئٗ

ی ٘یچ  ٖٚ ورێٓ. بۆ ئٗ واْ دیاریذٖ ئاِأجٗ  ِأٗ ڕۆوی ئٗ ر ٔاٖٚ ضٗ ٌٗ  چٛٔىٗ

تی گػتگیری ٚ  ورێت، ضیفٗ راِۆظ ٔٗ وی خٛێٕذراٚ فٗ یٗ وٗ یٗ

  تٗ پێی بابٗ ٚیع بٗ ئٗ  خػێت، وٗ واْ ببٗ پرضیارٖ  ٔگی بٗ ٘اٚضٗ

ی  ٖٚ غیىردٔٗ -ظ بىرێت: )أ ر دٚٚ جۆردا دابٗ ضٗ ورێت بٗ واْ دٖ پطپۆرییٗ

  ٖٚ غیىردٔٗ -، ب وٗ ڕۆوی پرۆگراِٗ وأی ٔاٖٚ تٗ پێی ٔاٚٔیػاْ ٚ بابٗ بٗ

 ڕۆن(. پێی پۆٌیٕی ٔاٖٚ بٗ

 سفی(: ەمردًی خشتەی تایبەتوەًذی )ٍّم: ئاهاد چْارٍ

  ی وٗ تأٗ ڕۆن ٚ بابٗ ٚ ٔاٖٚ َ ئٗ رجٗ تیایذا ضٗ  ن، وٗ یٗ خػتٗ  ٌٗ  بریتییٗ

ڵ  گٗ ورێت، ٌٗ ضتٕیػاْ دٖ درێت دٖ ٔجاَ دٖ ی تیادا ئٗ ٖٚ تالیىردٔٗ

واْ ٚ  فتارییٗ رٖ  یی ٚ جۆرٚ ئاضتی ئاِأجٗ ضتٕیػأىردٔی وێػی رێژٖ دٖ

ت،  ی بابٗ )ژِارٖ  رێىی دیاریىراٚ ٌٗ پێیی پێٖٛ واْ بٗ ّٔرٖغىردٔی  دابٗ

 ،..٘تذ(. بیردۆز، ٘اٚوێػٗ

 سفی(: ًذی )ٍّ توَ ی تایبَ مردًی خشتَ ماًی ئاهادٍ ًگاٍّ َُ
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 : وٗ وأی ٚأٗ تٗ دیاریىردٔی بابٗ م: مَ یَ

پێی  دیاریىراْٚ، بٗ  ٖٚ بۆ تالیىردٔٗ  ی وٗ ظ(أٗ ت ٚ )بٗ ٚ بابٗ دیاریىردٔی ئٗ

ت  ری تایبٗ ت ٚ زأطتێه پێٖٛ ر بابٗ بێگِٛاْ ٘ٗ  رێىی دیاریىراٚ، وٗ پێٖٛ

ٚا  ربگریٓ، ئٗ بی وٛردی ٖٚ دٖ ر زِاْ ٚ ئٗ گٗ : ئٗ . بۆ ّٔٛٚٔٗ یٗ خۆی ٘ٗ بٗ

غی  ب ٚ بٗ دٖ غی ئٗ غی رێسِاْ ٚ بٗ ن بٗ ، ٖٚ یٗ ری خۆی ٘ٗ پێٖٛ

وێه  ریٗ ی ٘ٗ ٖٚ ٚردوردٔٗ ٚأبێژی ٚ ..... ٘تذ، دٚاتر غی رٖ داڕغتٓ ٚ بٗ

ن  تی ٚردتر ٖٚ غی رێسِاْ بۆ بابٗ بٗ  . بۆ ّٔٛٚٔٗ ٖٚ رٖ ی ضٗ غأٗ َ بٗ ٌٗ

 ورێت. ظ دٖ رێٕٛٚش ٚ ...٘تذ دابٗ

 : وٗ وأی ٚأٗ تٗ یی بابٗ دیاریىردٔی وێػی رێژٖ م: دٍّّ

پێی یاضای  واْ بٗ غٗ بٗ  غێه ٌٗ ر بٗ یی ٘ٗ دیاریىردٔی وێػی رێژٖ 

گػت   ر ضٗ غىردٔی بٗ دابٗ  غێه بٗ دیاریىردٔی وێػی بٗ  دی، بٗ ضٗ

 : ٖٚ ی خٛارٖ یٗ َ غێٖٛ ورێت، بٗ ( د599ٖوأذا، پاغاْ جارأی ) غٗ بٗ

 599× گػت ÷ ظ  ظ = بٗ یی بٗ وێػی )گرٔگی( رێژٖ

بۆ   ضتٗ بٗ ِٗ  : وٗ ٖٚ وأی تالیىردٔٗ ی ئاضتی پرضیارٖدیاریىردٔ م: سێیَ

وأی پۆٌیٕی  پێی ئاضتٗ یت، بٗ ٔگأذٔیاْ بۆ بىٗ ڵطٗ ٘ٗ  یٗ ٖٚ ٚ تالیىردٔٗ ئٗ

جێىردٔی،  یػتٓ، جێبٗ ، تێگٗ ٖٚ یاد٘اتٕٗ ن: ئاضتی)بٗ )بٍۆَ( ٖٚ

 ٔگأذْ(. ڵطٗ ، پێىٙێٕاْ، ٘ٗ ٖٚ غیىردٔٗ

 واْ: پرضیارٖ ی دیاریىردٔی ژِارٖ م: چْارٍ

یی  پێی وێػی رێژٖ ر ئاِأجێه بٗ واْ بۆ ٘ٗ ی پرضیارٖ دیاریىردٔی ژِارٖ

 بێت. دٖ  وٗ غٗ بٗ

 واْ:  بۆ پرضیارٖ  دیاریىردٔی ّٔرٖ م: پێٌجَ

واْ  بۆ پرضیارٖ  واْ، ّٔرٖ غٗ یی بٗ پێی وێػی رێژٖ ٔگاٚ بٗ دٚا ٘ٗ

ٚا  (بێت، ئٗ ّٔرٖ 25ه )غێ یی بٗ ر وێػی رێژٖ گٗ : ئٗ ٔرێت، بۆ ّٔٛٚٔٗ دادٖ
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  غٗ ٚ بٗ ٌٗ  یٓ وٗ وٗ ظ دٖ دابٗ  ٚ ٌك ٚ پرضیارأٗ ر ئٗ ضٗ بٗ  یٗ ٚ ّٔرٖ ئٗ

 . ٖٚ ٘اتۆتٗ

ماًی  مَ یی یَ ك بۆ دیارینردًی مێشی رێژٍ ًذ رێگایَ چَ

 : ّاًَ ، لَ یَ ماى َُ تَ بابَ

غی  ابٗن، د یٗ وٗ ر یٗ وأی ٘ٗ َ: دٚای دیاریىردٔی ئاِأجٗ وٗ ی یٗ رێگٗ

جارأی   خٛێٕذراٖٚ  ٚاٚی پرۆگراَ( وٗ واْ )تٗ غٗ ِٛٚ بٗ وأی ٘ٗ ئاِأجٗ

وأی  ی ئاِأجٗ یی = ژِارٖ وێػی رێژٖ:  یٗ َ غێٖٛ ورێت، بٗ ( د599ٖ)

 599× واْ  وۆی ئاِأجٗ÷ ن  یٗ وٗ یٗ

 م:  مَ ر رێگای یَ سَ لَ  ًوًَّْ

 َ رجٗ ضٗ 4 3 2 5  وٗ ی یٗ ژِارٖ

وأی  ئاِأجٗی  ژِارٖ

  وٗ وٗ یٗ

59 54 25 55 59 

 %599 %25 %35 %23 %55 یی وێػی رێژٖ

 

غێه یاْ  وأی بٗ ڕٖ ی الپٗ وار٘ێٕأی ژِارٖ غێٛازی بٗ َ: بٗ ی دٖٚٚ رێگٗ

دا،  وٗ وأی پرۆگراِٗ ڕٖ ِی الپٗ رجٗ ر ضٗ ضٗ غىردٔی بٗ دابٗ  ن، بٗ یٗ وٗ یٗ

 : یٖٗ َ غێٛ ورێت، بٗ ( د599ٖپاغاْ جارأی )

ی گػتی  ژِارٖ÷ ن  یٗ وٗ وأی یٗ ڕٖ ی الپٗ یی = ژِارٖ وێػی رێژٖ

 599× واْ  ڕٖ الپٗ

 م: ر رێگای دٍّّ سَ لَ  ًوًَّْ

 َ رجٗ ضٗ 4 3 2 5  وٗ ی یٗ ژِارٖ

 559 59 20 49 32وأی  ڕٖ ی الپٗ ژِارٖ
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  وٗ وٗ یٗ

 %599 %33 %50 %25 %25 یی وێػی رێژٖ

 

وأی  ٚأٗ  غٗ وار٘ێٕأی بٗ رگرتٓ ٚ بٗ ی ضٛٚد ٖٚ رێگٗ  َ: ٌٗ رێگای ضێیٗ

ر  ضٗ غىردٔی بٗ دابٗ واْ، بٗ ی ِأگٗ ٚأٗ  غٗ واْ، یاْ بٗ وٗ یٗ

رزێه یاْ ضاڵێىی خٛێٕذْ، پاغاْ جارأی  وأی ٖٚ ٚأٗ غٗ ِی بٗ رجٗ ضٗ

 : یٗ َ غێٖٛ ورێت، بٗ ( د599ٖ)

واْ  غٗ ٚأٗ وۆی بٗ÷ ن ٗ ی وٗ ی یٗ ٚأٗ  غٗ ی بٗ یی = ژِارٖ وێػی رێژٖ

 ×599 

 م: ر رێگای سێیَ سَ لَ  ًوًَّْ

 َ رجٗ ضٗ 4 3 2 5  وٗ ی یٗ ژِارٖ

 49 52 54 0 6  ٚأٗ  غٗ ی بٗ ژِارٖ

 %599 %39 %35 %29 %55 یی وێػی رێژٖ

 

 

 سفی(: ًذی )ٍّ توَ ی تایبَ ماًی خشتَ سّْدٍ

 خػێت. بٗ دٖ  ٖٚ وأی تالیىردٔٗ پرضیارٖ  گػتگیری بٗ -5

 دات. دٖ  ٖٚ تالیىردٔٗ  تی بْٛٚ بٗ بابٗ -2

 واْ. پێی گرٔگی پرضیارٖ واْ بٗ غىردٔی ّٔرٖ بۆ دابٗ  ٘ۆوارٖ -3

ظ ٚ  ر بٗ واْ بۆ ٘ٗ دی ئاِأجٗ بۆ زأیٕی ئاضتی ٘اتٕٗ  رٖ تیذٖ یارِٗ -4

 تێه. بابٗ

 واْ. تٗ ظ ٚ بابٗ ضتٕیػأىردٔی وێع ٚ گرٔگی بٗ بۆ دٖ  گرٔگٗ -5

 . ٖٚ خاتٗ ی پرضیار دٚٚردٖ ٖٚ وردٔٗ دٚٚبارٖ  ِاِۆضتا ٌٗ -6
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  وٗ ٖٚ تالیىردٔٗ  وات، وٗ الی فێرخٛاز درٚضت دٖ  ڕٖ ٚ باٖٚ ئٗ -5

 . ری ٚ راضتگۆی تێذایٗ تی دادگٗ ضڵٗ خٗ

 م: ئاهادەمردى ّ داڕشتٌی پرسیارەماًی تاقینردًەّە. پێٌجَ

  پێٛیطتٗ  وٗ ٗ ی ن ٘ٗ ِایٗ ٔذ بٕٗ واْ، چٗ واتی دأاْ ٚ داڕغتٕی پرضیارٖ  ٌٗ

 : ٖٚ ی خٛارٖ ِأٗ بریتیٓ ٌٗ  رچاٚیاْ بگیرێت، وٗ بٗ ر لۆٔاغێه ٌٗ بۆ ٘ٗ

 ئاضتی زأطتی فێرخٛازاْ. -5

 ی فێرخٛازاْ. ژِارٖ -2

 . وٗ ٖٚ ٔجاِذأی تالیىردٔٗ غٛێٕی ئٗ -3

 وأذا. دأأی پرضیارٖ  ٌێٙاتٛٚی ِاِۆضتا ٌٗ -4

 یٓ. یاْ بىٗ ٛأٗٚێت پێ ِأٗ دٖ  ی وٗ ٚ ئاِأجأٗ جۆری ٚ ئاضتی ئٗ -5

یأیاْ  وار٘ێٕأی ٘ێڵی بٗ ٚ بٗ  خػٗ ٚ ٔٗ  ٚێٕٗ  ی وٗ ٚ پرضیارأٗ ئٗ -6

یػتٓ ٚ درٚضتىردْ  ی زیاترٚ واتی زیاتریاْ بۆ تێگٗ ٖٚ ، خٛێٕذٔٗ تێذایٗ

 . پێٛیطتٗ  ٖٚ اڵِذأٗ ٚ ٖٚ

واْ ٚ واتی  چاٚوردٔی واتی پێٛیطت بۆ دأأی پرضیارٖ رٖ -5

 واْ. ی پرضیارٖ ٖٚٗ اڵِذأ رخأىراٚ بۆ ٖٚ تٗ

 واْ. ٖٚ زِْٛٚ ٚ تالیىردٔٗ ڕۆوی ئٗ ڵبژاردٔی جۆری پرضیارٚ ٔاٖٚ ٘ٗ -0

 م: ریسبەًذمردًی پرسیارەماى ّ پێذاچًّْەّەیاى: شَ شَ

پێی  : بٗ ٚأٗ ، ٌٗ یٗ واْ ٘ٗ ٔذوردٔی پرضیارٖ ن بۆ ریسبٗ یٗ ٔذ غێٖٛ چٗ

 ....٘تذ(.بۆ لٛڕش،   ٖٚ ئاضأٗ  ، ٌٗ ڕۆن، جۆری بڕگٗ ٔاٖٚ

 م: جێبەجێنردى ّ ئەًجاهذاى: ّتَ حَ

واْ،  وارییٗ ٚاٚی ئاِادٖ جێىردٔی تٗ جێبٗ  دٚای دڵٕیابٛٚٔی ِاِۆضتا ٌٗ

خطێٕێت بۆ  وأی برٖ ٌی گٛٔجاٚ بۆ فێرخٛازٖ بێت باغتریٓ ٘ٗ دٖ

وردٔی ٘ۆي ٚ ٘اٚواری ضتافی  ن ئاِادٖ ، ٖٚ وٗ ٖٚ ٔجاِذأی تالیىردٔٗ ئٗ

ٔجاِذأی  ێری ٚ دیاریىردٔی وات ٚ غٛێٕی گٛٔجاٚ بۆ ئِٗاِۆضتایاْ ٚ وارگ

 ضت بٙێٕرێت. دٖ ٚت بٗ ضتىٗ ی باغتریٓ دٖ ٖٚ ، بۆ ئٗ وٗ ٖٚ تالیىردٔٗ

 


