
 ضاوديزيكزدى :

يةكَيكة لة طزنطرتيو وةسيفةكاني بةرَيوةبةر  كة وةبةصت لَي ي دلهيابوونة لةوةي كة ئايا ئةوةي 
ثالني بؤ دانزاوة وةكو خؤي جَيبةجَيكزداوة ,, لةطةه دياريكزدني كَيشةو يةلةو الدانةكاى وة 

 دؤسيهةوةي ضارةصةر بؤياى .

 

دلهيابووى لةوةي كة ئايا يةووو شتَيك لةناو رَيكخزاو وةكو خؤي ثَيهاصةي ضاودَيزيكزدى:  بزيتية لة 
جَيبةجَيكزاوة بةطوَيزةي ثالني دانزاو و رَيهىايي و بهةوا ثشت ثَيبةصرتاوةكةنا .بة وةبةصيت 

 دةصتهيشانكزدني خالي الواسو ضارةصةر كزدنو.

 

 

 طزنطي ضاودَيزيكزدى:

دةصت ياتووة ياى نا.دلهيابووى لةوةي ئاواجنةكاني رَيكخزاوةكة بة-1  

دةتوانني بةيؤي ضاودَيزيكزدى لَيًاتووي و باشي ثالنةكاى بشانني -2  

يؤكارَيكة بؤ سانيين رَيذةي دةصتكةوتي تاك و كؤوةه. -3  

دةصتهيشانكزدني يةلةو كَيشةكاى  و ضارةصةركزدنياى -4  

ةكاتةوةبةرس دةكاتةوة,,,واتا بةفريؤداني ثارة كةم داليةني دارايي رَيكخزاو  -5  

 

 تايبةمتةندي ضاودَيزي كارا:

 ثَيوةرةكاني ضاودَيزي و وةصيمةكاني رووى  وئاشكزا بو -

 وةصيمةكاني ضاودَيزيكزدى بة ئاصاني جَيبةجَي بكزيت . -

 بتوانزَيت جَيبةجَي بكزَيت س -

 يةوةجؤري و ياوشَيوةي وةصائين و كةه و ثةلي ضاودَيزي. -

 ثَيويضتة نةروي تَيدابَيت  -

 جؤر و بزي بةريةوًَيهاى حيضابكزدوب   -



 

ضاودَيزي ناوةخؤيي: ئةو جؤرة ضاودَيزيةية كة لةناو رَيكخزاو ئةجنام دةدرَيت كة ثَيك ياتووة لة 
 وةصيمةو يةنطاوي كاركزدى,بؤ منوونة:

 كارطَيزي يانةيةك ضاودَيزي ئةداي صةرثةرشتياراى دةكاى لة يانةكة .

تاي وةرسش دةكات بةرَيوةبةري قةتاخبانة ضاودَيزي كاري واوؤص  

 

ضاوديزي دةرةكي:  ئةو جؤرة ضاودَيزيةية  كة صيضتةوي كارطَيزي بةكاري دةيَييَن  بؤ لَيكؤليهةوة  
لة لَيًاتووي جيًاسي كارطَيزي دةكات كة بةشَيوةيةكي صةربةخؤية يةلدةصيت بة ضاودَيزيكزدني 

 ضاالكيةكاني كؤوجانيا .

 

ضاودَيزي كاري يانةكاى دةكات .بؤ منوونة: وةسيزي وةرسش و الواى و    

 

 

 صوودةكاني ضاودَيزي بؤ رَيكخزاو : 

 دلهيابووى لةوةي كة ئاواجنة فةرعي و طشتيةكاى بةدةصت يَيهزاوة  -1

 دلهيابووى لةوةي تا ضةند ئةداي فيعمي وةكو ئةداي ثالى بؤ دانزاوة. -2

 دؤسيهةوةي يةلةو كَيشةو ضارةصةركزدنياى  -3

 منووونةيي صةرضاوةكاى .دلهيابووى لة بةكاريَيهاني  -4

  

 صوودي ضاودَيزيكزدى بؤ  ئةسيشاى:

 يةصتكزدني كزَيكارو كاروةند بة عةدالةت. -

 وا دةكات ئةو كةصةي تةوبةلي كزدوة ثَيداضوونةوةي بة خؤ بكات. -

 ثاراصتين وايف كاروةندةكاى  -

 



 يةنطاوةكاني ضاودَيزي لة  بةرَيوةبزدى.:

 ضاودَيزيكزدى.داناني ثَيوةري ضاالكيةكاني -1

 ثَيوانةكزدني ئةداي فعمي . -2

 دياركزدني يةلةو كَيشةكاى -3

 داناني كؤوةلَي بةدين و ضارةصةر -5

 بةدواداضووى. -6

 


