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 پێشەکی                        

بۆ بە دەستهێنانی بڕوانامەی بە کالۆریۆس لە زمان و ئەدەبی کوردی، لەسەر داواکاری 
سەرۆکایەتی زانکۆ و کۆلێژی زمان باسێکی دەرچوونم ئامادە کردووە، لە بوارەکەی 

 خۆم. 

هۆی هەڵبژاردنی ئەم بابەتەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، لەراستیدا خۆم وەکو دایکێك 
و کارانەی کە دەیکەم لە بواری نووسین و لێکۆڵینەوە، زیاتر منداڵم هەیە، حەز دەکەم ئە

لەسەر مندااڵن بێت هەروەها ئەم نووسینانەی لەم بوارەدا بۆ مندااڵن دەنووسرێن و 
باڵو دەکرێنەوە، هەر چەندە گرنگیان پێبدەین و باس لە تایبەتمەندیان بکەین، ئەگەر 

 اڵنی نەتەوەکەمان داوە.کارەکە بچووکیش بێت واتا گرنگیمان بە زمانی مندا

ئەم باسە، کە بە ناونیشانی )فێربوونی زمان و ئاستەنگەکانی فێربوونی زمانی منداڵ لە 
ساڵ(ی، باس لە چۆنیەتی فێربوونی زمان الی منداڵ لەم ڕووەوە  ٣-٢تەمەنی 

دواکەوتنی زمانی منداڵ، چۆنیەتی ئەنجامدانی باسەکەم بریتییە لە پشت بەستن بە 
نستی، سەردانی مەیدانی، چاوپێکەوتن لەگەڵ مامۆستای دەروونناس، سەرچاوەی زا

سەردانی داینگە و چاوپێکەوتن لەگەڵ دایکانی بە ئەزموون لە پەروەردەکردنی منداڵدا، 
 جگە لەوەی خۆم وەکو خوێندکارێك منداڵم هەیە، بۆیە باسی ئەم بابەتەم کردووە.

یە لە فێربوونی زمان الی منداڵ لە باسەکەم بریتییە لە دوو بەش، بەشی یەکەم بریتی
زمان، تیۆرەکانی وەرگرتن و فێربوونی -سێ تەوەرە پێکهاتووە، باس لە )تیۆری زمان

 زمان، قۆناغەکانی گەشەی زمانی منداڵ، قۆناغەکانی زمانی منداڵ(کراوە.

بەشی دووەمیش باس لە ئاستەنگەکانی فێربوونی زمانی منداڵ، لە سێ تەوەرە 
اکەوتنی قسەکردن الی منداڵ، هۆیەکانی دواکەوتنی زمانی منداڵ، پێکهاتووە، )دو

هۆیەکانی دواکەوتنی فێربوونی زمان، کاری پراکتیکی(کراوە. باسەکەم بە ئەنجام و 
 دیاری کردنی سەرچاوەکان کۆتایی دێت.
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 بەشی یەکەم
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 بەشی یەکەم

 فێربوونی زمان

 زمان

، الیەنی دەروونی زۆر ەکۆمەاڵیەتیی زیندووی)زمانی مرۆڤایەتی دیاردەیەکی      
وازی لێ  مرۆڤ فێری بووە، هەرگیز ناتوانێ کەئاڵۆزە. زمان ئەو ئامرازە داهێنراوەیە 

بەبێ زمان کارەکانی  کاتئەرك و پێداویستییەکانی پێ جێبەجێ ب ەتوانێچونکە دبهێنێ، 
ریگەرەکان وەرە کازمان نرخێکی گەورەی هەیە لە روونکردنەوەی تەبۆ مەیسەر نابێ، 

 لە کۆمەڵی مرۆڤایەتیدا، بۆیە زمان بۆتە هۆی تێڕامان و بیرکردنەوە، بۆ دۆزینەوەی
الیەنی تێگەیشتن و پەیوەندیەکانی ئەو ئەرکانەی، کە بەکارهێنەرانی دەیدەن بە 

تێگەیشتن و الیەنی ڵێڵیەکانی، تا بتوانێ سیستەمەکەی دیاری بکەن لە مەبەستی 
ەکانی ڕێزمان و دەستوورەکانی ، تا رێگا بۆ لێکۆڵینەووەببنەنهێیەکانی قوڵ 

 .٩ل ،2008 د.رەفیق شوانی،(.خۆشکردبێت

نێوان تاکەکان، کەواتە دەتوانین بڵێین زمان: هۆیەکە بۆ پەیوەندی کردن لە 
ۆژانەیان جێبەجێ دەکەن زمان ئەو ئامراز و توانستە سروشتیەیە، پێداویستییەکانی ر

مرۆڤایەتی بەخشیوە، ئەگەر زمانیش ئەو تایبەتمەندییەی نەبێت کە خوای گەورە بە 
 .نابێت توانایی پەیوەندی کردنی بەدەورووبەر منداڵ دوای لەدایكبوون

لە ئەنجامی ژیانی خێزانی و تێکەاڵو بوونی تاکەکانی ناو کۆمەڵ، منداڵ فێری زمانی 
دەربارەی چۆنیەتی دا هەیە ، مشتومڕێکی زۆر لەنێوان زاناکانگەل و نەتەوەکەی دەبێت

، فێربوونی زمان الی منداڵ هەر زانا و قوتابخانەیەکی تایبەت بە خۆی هەیە
یەك انەکان ڕەخنە لەبیروبۆچوون و ڕای تایبەتی خۆی باس کردووە تیایدا، قوتابخ

 دەگرن کەم و کورییەکانیان باس دەکەن و دان بەیەکتری نانێن.
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  -فێربوونی زمان ئەمانەن:گرنگترین تیۆرەکانی وەرگرتن و 

                                                                              .السایی کردنەوەتیۆری -1
                                                                                                            خۆرسکی.تیۆری-٢
 ڕەوشتی.تیۆری -٣

 -کردنەوە:ی تیۆری السای-١

گەورەکان و بەڕای زانایانی ئەم تیۆرە، )منداڵ لە رێگای السایی کردنەوەیی      
، لەو کاتەدا منداڵ قسە لەگەڵ یەکتر و لەگەڵ منداڵەکە دەکەن ،کەسانی چواردەوری

وەکو ئەوان دەنگ و ووشەکان منداڵ سەرنجی ئەو کەسانە دەدات و هەوڵ دەدات 
منداڵ دووبارە بکاتەوە، کەواتە الیەنگرانی تیۆری السایی کردنەوە پێیان وایە 

و ئاخاوتنی ئەو کەسانەی، کە ژینگەکەی دا هەن فێری  ەنجامی السایی کردنەوەلەئ
 .٣٦٧ل، ٢٠١٤ئارام عبدوڵاڵ یاسین،  (ێ.زمان دەب

زۆرجار منداڵ السایی گەورەکان ووی ڕەخنە بۆوە، چونکە )ئەم تیۆرە ڕووبەڕ
دەکاتەوە، گوێ بیستی قسەکانیان دەبێت، بەاڵم کاتێك ئەم منداڵە قسە دەکات، دەبێت 

بەڵکو دەستکاریان دەکات بە ،وشە و ڕستەی گەورەکان وەکو ئەوان دووبارە ناکاتەوە
 .٣٦ل ،٢٠١٥کەریم شەریف، (شێوازی خۆی دایان دەڕێژێتەوە.

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 -ڕەوشتی:تیۆری _2

الیەنگرانی ئەم تئۆرە، )وەرگرتنی زمان دەگەڕێنێتەوە بۆ فێربوونی تاك بەهۆی       
ژینگە و دووبارەکردنەوەی ئەو وشانەی، کە منداڵ بۆ یەکەم جار دەریدەبڕن هەروەها 
پاڵپشتی منداڵەکە بۆ دووبارە کردنەوەی ئەو وشانە، بەمەش منداڵ ئەو دەنگانە 

ئەم  (ی و دایک و باوکی پێیان    خۆشە.چواردەور دووبارە دەکاتەوە، کە کەسانی
چونکە نەیتوانیوە بە سەرکەوتووی هەموو الیەنەکانی وبەڕووی ڕەخنە بۆوە، تیۆرە ڕ

 .٤٤ل، ٢٠٠٨دانا تەحسین،  فێربوونی زمان لێكبداتەوە.

لێرەوە دەتوانین بڵێین، بەپێی ئەم دوو تیۆرە دەبێت خێزان ژینگەیەکی دەوڵەمەندی 
، بەردەوام هانی بدات و پشتگیری لەبار بۆ منداڵ بخوڵقێنێتگونجاو و 

بۆ ئەوەی فێری زمان بێت و بە شێوەیەکی ئاسایی هەنگاوەسەرکەوتووەکانی بکەن، 
ت پێدەکات پاراو سمانی چواردەوری منداڵ کە دایك و باوکەوە دەدەبێت زگەشە بکات، 

 و راست و دروست بێت.

 -تیۆری خۆرسکی:-3

تیۆرە پێیان وایە )مرۆڤ توانای وەرگرتنی زمانی هەیە لەگەڵ الیەنگرانی ئەم       
 .٤٣ل، ٢٠٠٨دانا تەحسین،  ،لەدایکبوونی بە شێوەیەکی خۆرسکی.(

جۆمسکی لەو باوڕە دایە، )منداڵ پێش ئەوەی لەدایک بێت توانستێکی لەبن نەهاتووی 
ناوەندیەوە ئەویش لەرێگای پێکهاتووەکان کۆئەندامی دەماری هەیە بۆ فێربوونی زمان، 

 .٣٠ل ،٢٠١٣جمال حسن،،(بەرچەستە دەبێت.

ۆرە هەموو منداڵێك لەهەر کات و شوێنێك بێت، ئەم تیدەتوانین لێرەوە بڵێین، بەپێی 
و بەپێی ڕێزمانێکی نیمچە هاوبەش فێری زمان لەرێگای ژمارەیەك دەنگی دیاریکرا

 ژمارەیەك وشەی واتادار دروست دەکات. بێمانایەوەلەرێگای ئەو کۆمەڵە دەنگە دەبێت، 
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 قۆناغەکانی گەشەی زمانی منداڵ

پێك کاردەکات، ن الی منداڵ بەپێی سیستەمێکی رێكو)هەنگاوەکانی فێربوونی زما      
هەر لە سەرەتایی لەدایکبوونەوە گەشەی زمانی منداڵ خێرایەکەی وەك یەك نییە، واتا 

(و لە هەفتەی ١١-٥نموونە لە هەفتەی )بۆ هەندێك جار خێرایە و هەندێك جار سستە، 
منداڵ بە سستی هەنگاو دەنێت، چونکە (٢٣-١٤بەاڵم لە هەفتەی )(خێرایە، ٣٠-٢٠)

ی فێری شت گرتن دەبێت، زمانەوانان و دەرونناسان لەسەر قۆناغەکانی رێك مەنەلەوتە
بەاڵم دیارترینیان هەنگاوەکانی وەرگرتنی زمان الی نەکەوتن تاکو ئێستا، 

گەشەکردنی زمانی منداڵ پابەندە بە ، .١٨٥ل، ٢٠١٤موشیر دزەیی،  عبدالواعید،(یسپرسن.
 -هەبوونی ئەم دوو مەرجە:

 مەرجی تەواوی ئەندامانی پەیوەست بە ئاخاوتن.-١

 اهێنانی ئەندامانی ئاخاوتن لە دوای گەشە کردنی تەواو لەرێگای فێربوونمەرجی ڕ-٢

 .٤٦ل، ٢٠١٣جمال حسن مینە،  

 هەنگاوەکانی وەرگرتنی زمان الی )یسپرسن(

)یسپرسن(ی دانیمارکی، دابەشکردنێکی بابەتیانە بۆ قۆناغەکانی وەرگرتنی زمان      
 -الی منداڵ دەکات، لەوانەش:

                                     هاوارکردنی بێ ویستن.                                                                              -آ-  قۆناغی هاوارکردن:
 بە ویستی منداڵ. هاوارکردن-ب

)گریانی منداڵ لەسەرەتایی لەدایکبوونی بە هاورێکی بێ ویستی منداڵ دادەنرێت،     
منداڵ لە هەفتەی یەکەمەوە سێ جۆر گریانی هەیە لەوانەش، مۆسیقی، توڕەیی، ئێش، 

بە دەنگە بزوێنەکانی  نی منداڵ سەرەتاگریاکە دایك بە تێپەڕبوونی کات جیای دەکاتەوە 
ئەنجام دەدرێت، بۆ (دەست پێدەکات و لەژێر کاریگەری ترس و برسیەتی )ا، و

عبدالواحید موشیر (ئاگادارکردنەوەی دەورووبەر تاوەکو پێداویستیەکانی جێبەجێ بکەن.
 .١٦١ل ،٢٠١٤ دزەیی،
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 -قۆناغی گڕوگاڵ:

داڵ هەندێك دەنگی لەم قۆناغەدا من)قۆناغی گڕوگاڵ پاش قۆناغی هاورکردن دێت،      
دوای تازە فێر دەبێتوەك بەکارهێنانی هەردوو لێوەکان، یەکەم پیتیش بریتییە لە )ب(

وەکو )د، ت(دوای ئەویش ئەویش ئەو پیتانە دێت، کە پەیوەندی بە ددانەکانەوە هەیە 
وەکو خۆشیەك، هەر ئەم پیتەکانی تر دێت....، منداڵ ئەم دەنگانە دووبارە دەکاتەوە 
 ،١٩٨٩ ،حاتم صالح الضامن (قۆناغەش سەرەتایی ڕاهێنانی ئەندامانی ئاخاوتنە الی منداڵ.

 .١٠٩ل

 -قۆناغی السایکردنەوە:

منداڵ هەوڵی السایی دوا بە دوای قۆناغی گڕوگاڵ قۆناغی السایی کردنەوە دێت، )      
ێتە کردنەوەی ئەو دەنگانە دەدات، کە گوێ بیستیان دەبێت بەمەش منداڵ هەنگاوێك دەچ

پێشەوە، دەست دەکات بە سەرنج دانی ئاخاوتنی ئەو کەسانەی لە ژینگەکەی دا دەژین، 
هەڵدەستێت بە  م و چاویان دەکات وجووڵەی دەبە لەو کاتانەی هەست بە تایبەتی 

ەنگ و لەم قۆناغەدا منداڵ کاتیك السایی دالسایی کردنەوەیان ئەوەندەی بتوانێت، 
هاواری کەسانی تر دەکاتەوە، بەمەبەستی پەیوەندی کردن پێیان هەندێك جاریش 

، ٢٠١٣جمال حسن مینە،  (الساییان دەکاتەوە بۆ خۆشی و سەرنج راکێشانی ئەو کەسانەیە.
 .٥٤ل

 -قۆناغی واتا پێدان:

)منداڵ لەم قۆناغەدا فێری واتای وشەکان دەبێت، لە قۆناغی السایی کردنەوە       
ئەو وشە منداڵ دەڵێت ماما، بابا، بەبێ ئەوەی مانایان بزانێت، بەاڵم لەم قۆناغەدا منداڵ 

کاتێك دایك  بۆ نموونە و شتانەی گوزارشتی لێدەکات فێری مانایان دەبێت،
بەم دەردەکەوێت دەڵێت ئەوە دایکە، کاتێك باوك دەردەکەوێت دەڵێت ئەوە بابەیە، 

هەرچەندە یەکەم جار ئەو شێوەیە منداڵ رۆژ دوای رۆژ فێری مانای ووشەکان دەبێت، 
مانایە دەدات بە هەمووان، بۆ نموونە منداڵ فێری مانای بابا دەبێت بە هەموو پیاوێك 

، بەاڵم وردە وردە ناوی ئەوانیش فێر بە هەموو ئافرەتێك دەڵێت دایە یاندەڵێت بابا، 
 .٤٦ل ،٢٠١٥کریم شەریف،،(دەبێت هەر شتە و لە شوێنی خۆی بەکاری دەهێنێت.
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منداڵ لە دوای لەدایکبوون دەست دەکات بە گریان و هاوار کەواتە دەتوانین بڵێین 
ردنە دەگۆڕێت بۆ ویستی دواتر وردە وردە ئەم هاوار ککردن بەبێ ویست، بەاڵم 

منداڵ لەو منداڵەکە لە کاتی پێویستدا، گڕوگاڵی منداڵ دەربڕینی چەند دەنگێکی بێ مانایە 
خۆی دەبێتدەروبەرەکەی هانی  کە گوێی لە دەنگیکاتەدا تەنها بۆ خۆشی وادەکات، 

 بۆ دووبارەکردنەوەی ئەو دەنگانە، لە السایی کردنەوە منداڵ هەوڵدەدات الساییدەدەن 
، کە لە دەورووبەری دەژین بۆ سەرنج راکێشانی خێزانەکەی بە ئەو کەسانە بکاتەوە

تایبەتی ئەگەر گرنگی پێ بدەن، ئەو دەنگانەی کە گوێی لێ دەبێت هەڵیدەگرێ لە 
 هەوڵدەدات بە شێوازی خۆی دایان بڕێژێت و ئینجا دەریان ببڕێت.زاکیرەی خۆی، 

ەو وشانەی دەریدەبڕێت واتایەکی هەیە، کە لە واتا پێدان منداڵ فیری ئەوە دەبێت ئ
ئاو یاننان دەڵێ بابە مەبەستی باوکیەتی کە دەڵێ دایە مەبەستی دایکیەتی، کە دەڵێت 

 (هەر وشە و لە شوێنی خۆی بەکاری دێنێت.مەبەستی تێنیومە یان برسیمە، 

 قۆناغی زمانی منداڵ

 قۆناغی دەنگ

و دەنگە ژێیەکان،  ئامێری دەنگی ێنانیه)لەم قۆناغەدا منداڵ دەست دەکات بە دا       
 هەروەها ئامێری بیستن بۆ دەربڕین و دەنگەکانی، ئەمەش وەکو هەنگاوێکی سەرەتایی

بۆ وەرگرتنی دەنگەکان، ئەگەر سادەش بێت، منداڵ لە مانگی سێیەم و چوارەم بەرەو 
ەریان دئەو دەنگانەیەوی هەوا و دەنگە ژێیەکانی زاڵ بێت، بەسەر ڕێڕئەوە دڕوات 

زیك دەبێتەوە، ئەم دەنگانە بە کەمتر لە دەنگە نەبزوێنەکان ندەبڕین لە دەنگە بزوێنەکانن
یەکەم دەنگ بکرێن، دووبارە بکرێنەوە یان تۆمارەمەکی دەدرکێنن و ئاسان نییە هەڕ

 .٥٢، ل٢٠١٣جمال حسن مینە، (دێت.)د، ت(بریتییە لە )ب(دوای ئەو دەنگەکانی 
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 -قۆناغی بڕگە:

پێکدێت لە هەندێ پیتی ئاسان کە منداڵ دووبارەی دەکاتەوە، )بڕگەی یەکەم         
وەك)بابا، ماما(بۆ لەوانەیە منداڵ بڕگەی تر زیاد بکات بۆ دەڕبڕینەکانی، وەك )با، ما(

ەوەی جۆرێك لە واتا لەخۆ بگرێ، بەمەش هەوڵ دەدات دەنگە نامۆکان لە ئ
لەگەڵ دەربڕینەکاندا البدات و ئەو دەنگانە السایی بکاتەوە، کە لە زمانی دایکی دا هەن 

پەیتا پەیتا لە زیادبوونی تەمەنی منداڵ دەنگەکان زیاد دەکەن و بە تەمەن دا دەچن، 
ەکانی دەکات بۆ اڵ ئارەزووی رێکخستنی دەنگددەنگی گەورەکان نزیك دەبنەوە، من

ی لێ بکات، بەاڵم وەکو ئەوانی لێ نایەتبەهۆی ئەوەی وەکو دەنگی گەورەکان
 .٥٥، ل٢٠١٣جمال حسن مینە، (پێنەگەیشتنی کۆئەندامی ئاخاوتن الی منداڵ.

 -قۆناغی وشە:

تەمەنی زۆربەی )زانایانی سەرەتایی ئەم قۆناغە بە گشتی بە ساڵی یەکەم لە       
ت، و وریاکان دادەنێ بۆ منداڵە خورتنزیکی نۆ مانگی مندااڵن دەستنیشان دەکەن، 

وشەی تاکە بڕگەی زۆربەی ئەو وشانەی کە منداڵ بۆ یەکەم جار گۆی دەکات، 
(ئەم وشانەش بەالی منداڵەوە ڕستەی تەواون، او دەبێت وەك)ماما، بابا، دادادووبارەکر

مەبەستی ئەوەیە کە باوکی و دەگرنەوە کە دەڵێن )بابا(تەوا چونکە جێگای ڕستەی
سەرەتایی دەستکەوتنی منداڵ لە فێربوونی وشەدا زۆر بە هێواشی دەست پێ دەوێت، 
 (ساڵیدا بە خێرایی دەڕوات.پاشان لە تەمەنی دوودەکات، 

بەاڵم ێ وشە فێردەبێت،ساڵ تەنها ستەمەنی دەگاتە یەك )سمیث(دەڵێت ))کاتێك منداڵ 
و ناسع محمد -د.ئازاد ئەمین باغەوان.(((وشە فێردەبێت٢٧٢کۆتایی دووەم ساڵی تەمەنی )لە 

 .٣٤، ل٢٠١١فاتح، 
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  -قۆناغی ڕستەیی:

 -ئەم قۆناغە دابەش دەبێت بۆ چەند قۆناغێکی تر:

نی یەك وشە لە جێگای یەك ڕستە، لە تەمەنی یەك ساڵیەوە تا قۆناغی بەکارهێنا-آ
جار مەبەستی منداڵ کە بەکارهێنانی وشەی دەورووبەری دوو ساڵی، هەندێك 

 تەنها مەبەستی ئەوەیە بڵێت )دایکە وەرە(.)دایکە(یە، 

مەبەستی لە -قۆناغی ڕستەی ناتەواو )لە تەمەنی دوو ساڵیەوە تا وەکو چوار ساڵی(:-ب
، کە لە پاڵ یەکترەوە دادەنرێت بێ ئەوەی وشەیە )دوو وشە یان زیاتر(ڕستەی ناتەواو 

 .٣٨، ل٢٠١١ناسع محمد فەتاح، -، وەوانئازاد ئەمین باغڕستەی تەواوی لێ دروست بکرێت.

 -قۆناغی ڕستەی تەواو:

 -)لە چوار ساڵیەوە دەست پێدەکات(:

وردە  سەرەتایی ساڵی سێیەمەوە وردەت، کە منداڵ لە تێبینی دەکرێئەوەی )      
لەم  ڕستەی ئاڵۆز جێگای ڕستەی سادە دەگرێتەوە ێنێت،ڕستەی سادە کەمتر بەکار دە

وە بە دا منداڵ زمانی گەشە دەکات و فێری هەندێك وشە دەبێت، قۆناغە
، هەرچەندە منداڵ گەشە بکات و تەمەنی بەکارهێنانی)ئاوەڵناو، ئاوەڵکار، ئامرازەکان...(

و قوتابخانە، ئەوا ەتر بێت، تێکەاڵوی دەورووبەر بێت تا دەگاتە باخچەی ساوایان گەور
خێزانەکەی بە  لەالیەنزمانی زیاتر گەشە دەکات، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت هەمیشە 

 .١١١، ل١٩٨٩حاتم صالح الضامن، (.دواچوونی بۆ بکرێت
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ئەم قۆناغە بەڵکو وونادات کت و پڕ رنی زمانی منداڵ کەواتە دەتوانین بڵێین، قۆناغەکا
دەنگ دەردەبڕێت، یەکتر تەواو دەکەن منداڵ کاتێك لەدایک دەبێت دا دێن، بەدوای یەکتر

مانگەوە منداڵ جۆرە ئارەزوویەکی هەیە بۆ (٤)ێگای گریانەوە، بەاڵم لەدوای لەر
منداڵ لە دوای ئەم دەنگانە، بە تایبەت کاتێك گوێی لە دەنگی خۆی دەبێتەوە،  دەربڕینی

هەوڵدەدات بڕگە دروست بکات، لە هەندێك وشە تێدەگات وەك )بای، وەرە((مانگ ١٢-٦)
-٣)(ساڵ منداڵ ٢مانگ تا )(١٢. لەدوای )ا(دووبارەکردنەوەی دەنگەکانی )ما، ببە 
هەوڵدەدات ڕستەیان لێ وشە دەزانیت، کە پێشتر بەکاری هێناوە وەك )بابا، ماما( (٢٠

 لە سێ وشە وەك )ئاو(ساڵ ڕستە دروست دەکات، ٣-٢لە تەمەنی )دروست بکات، 
دەخۆم(یان، )نان دەخۆم(، کە پرسیاری لێ دەکەن دەتوانێت وەاڵم بداتەوە لە واتای 

 وشە و ڕستەش تێدەگات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 بەشی دووەم

 ئاستەنگەکانی فێربوونی زمانی منداڵ

 دواکەوتنی قسەکردن الی منداڵ

 

 

                                               دواکەوتنی زمانی منداڵ                                                                                                        هۆیەکانی 
                                             هۆی بایلۆجی و ئەندامی                                                               

 ییهۆی ژینگە

 

 

                     هۆی دواکەوتنی فێربوونی زمان                                                                                
                                                                                                                                                          بۆ ماوەیی                                                        هۆی 

        هۆی تێکەاڵو نەبوون                                                                                    
 هۆی دووانە

 

 کاری پراکتیکی
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 دواکەوتنی قسەکردن الی مداڵ

کێشە باوەکان )دواکەوتنی قسەکردن و فێربوونی زمان الی منداڵ، بە یەکێك لە       
ووی منداڵ دەبێتەوە دایك و باوك تووشی دڵەراوکێ و ترس دادەنرێت، کە ڕووبەڕ

ئەوە دێت کە منداڵ قسەکردنی دوا دەکەوێت، دواکەوتنی قسەش بە واتایی دەکات، 
سروشتیانەی دەبێت، منداڵەکە چەند ی گونجاوی خۆیدا یان قسەکردنی ناچاو تەمەنلە

یان بە دەست و سەر ئاماژە بۆ شتەکانی دەوروبەر دەنگێکی بێ ناوەڕۆك دەردەکات 
منداڵەکە ئەوەندە وشە کەم بەکار دەهێنێت دەکات بۆ تێگەیاندنی بەرامبەرەکەی، 

وەاڵم دانەوەی بۆ هەموو شتێك ئەستەمە بتوانێت ناو لە شتەکانی دەورووبەری بنێت، 
 وەرگیراوە.(googleزانا جبار،  نووسینی  دەرووناس،(بە تەنها یەك وشەی دیاریکراو دەبێت.

 

 هۆیەکانی دواکەوتنی زمانی منداڵ 

 هۆی بایلۆجی و ئەندامی

بە شێوەیەکی سادە مێشکیان کە ئاستەنگی فێربوونیان هەیە، )هەندێك لە مندااڵن       
ی هەیە لەسەر هەندێك الیەنەکانی گەشەی زمان، چووە، کە کاریگەری لەناو

، کە پەیوەندی کە زۆر ئەستەمە بتوانین بیسەلمێنینتوێژینەوەکان دەریانخستووە 
لە ئاستەنگەکانی فێربوون. نێوان لەناو چوونی کەمێکی مێشك راستەوخۆ هەبێت لە

پێیان باشترە زارەوەی تێکچوونی فرمانی سادە لە مێشك بەکار ڕان و پزیشکان پسپۆ
زۆرترین هۆکاری ئەندامی بهێنن لە جیاتی زاراوەی تێکچوونی مێشکی سادە، 

 .٦٩، ل٢٠١٨لید مالیزی، حسن مەنسی، خا(دەگەڕێتەوە بۆ شڵەژانی کۆئەندامی ناوەندی دەمار.

بەشدارن لە دروست کردن و کەواتە دەتوانین بڵێین، ژمارەیەك لە کۆئەندامەکانی لەش 
دەنگە ژێیەکان، جووڵە و زماندا وەك )خانەکانی مێشکی تایبەت بە زمان، فێربوونی 

لەو ئەندامانە هەبێت ئەوا ئەگەر کەم و کورتی لە یەکێك یان زیاتر ، (پێکهاتەی زمان...
 کەم و کورتی دەکەوێتە زمان و توانای قسەکردن.
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 هۆی ژنگەیی

کە ڕستە و ئامراز )ئەگەر ژینگەیی کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری منداڵ هەژار بێت،       
دااڵنە وەك پێویست هۆکاری تایبەتی بە گەشەکردنی منداڵی تێدا نەبێت. ئەوا ئەو من

فێری زمان نابن، بۆ نموونە ئەگەر دایك و باوك کەم دووبن و هانی منداڵ نەدەن و 
ئەوا دوور نییە هەڵەکانیان بۆ راست بکەنەوە و ئامرازی یاری کردن لە ماڵدا نەبێت، 

ەمەند نەبێت و تووشی منداڵەکانیان تووشی دواکەوتنی زمان ببن، زمانیان پاراو و دەوڵ
 .٤٢، ٢٠١٥کەریم شەریف، (دا.ڵە بن لەکاتی قسەکردنزۆر هە

پاداشت کەواتە دەتوانین بڵێین، ژینگەی ناو خێزان بۆ فێربوونی زمان گرنگە، هاندان و 
زمان پاراوی کەسانی دەوروبەری و وەاڵم دانەوەی کردنی منداڵ لەسەر قسەکردن، 

ەکردن و سوکایەتی پێنپرسیارەکانی منداڵ راست کردنەوەی هەڵەی زمانی، 
 سەرکوتنەکردنی منداڵ.

 هۆی دواکەوتنی فێربوونی زمان

 ئاخاوتن بە دوو زمان 

)بوونی زیاتر لە زمانێك لە ماڵەوە باوك زمانێك بەکاردەهێنێت جیاواز لە زمانی       
ر گەشەی زمانی منداڵ دروست دەکات، لێکۆڵینەوەکان ئەوەش کاریگەری لەسەدایك، 

دەریانخستووە بوونی زیاتر لە زمانێك لە دەورووبەری منداڵ کاریگەری هەیە لەسەر 
بە بوونی جیاوزی نێوان رێکخستنەکانی زمان پێشکەوتن و وەرگرتنی زمانی ئەویش 

منداڵ تووشی وە، بنیاتنراهەر زمانێك بگەڕێتەوە لەسەر )ڕستە و بنەمای فۆنۆلۆجی...(
دانی توانایەتی بۆ بەدەست هێنانی نێوان دوو زمانی دەکات و لەدەست  تێکەڵ بوونی

 .١٠٧، ل٢٠١٦سید ئیبراهیم، شاخەوان علی، (زمان.

لە کەواتە دەتوانین بڵێین، ئەو مندااڵنەی لەسەرەتاوە فێری دوو زمان دەکرێن، 
داهاتوودا زەرەرێکی گەورە بەر فێربوونی زمانیان دەکەوێت، چونکە ناتوانن بە تەواوی 



15 
 

بەڵکو بەنیوە چڕی و ناتەواوی فێری هەردوو زمانەکە فێری هەردوو زمانەکە ببن، 
 هەر زمانێك ڕێگر دەبێت لە بەردەم فێربوونی زمانەکەی تر بە تەواوی. دەبن، 

 

 هۆی بۆماوە

بوونی ئاستەنگەکانی فێربوونی سەلماندوویانە هەندێك لەنەوەکان )توێژی      
ن زمانی ئاخاوتنیان ئەو مندااڵنەی یەکێك لە دایك و باوکیا دەگەڕێتەوە بۆ بۆماوە،

دواکەوتووبێت، لە تەمەنەکانی منداڵی پێش وەخت هەروەها لەو خێزانانەی کەسانێك 
ەوەی ئەوتۆئاماژە بە ە زمان و ئاخاوتنی دواکەوتوو بێت، لە ئێستادا لێکۆڵینهەی

حەسەن (زانی الی منداڵ.پەیوەندی هەیە بە دواکەوتنی زماندۆزینەوەی چینات دەدات، کە 
 .٧٠، ل٢٠١٨مەسنی و خالید مالیزی، 

رێگای دایك و باوك یان یەکێك لە ئەندامانی خێزان واتە دەتوانین بڵێین، بۆ ماوە لەکە
لە تەمەنی منداڵی زمانی داکەوتووبێت، کاریگەری دەبێت لەسەر زمانی ئەو مندااڵنەی 

هەموو ئەو مندااڵنەی لەو خێزانە لەدایك دەبن لەو خێزانە لەدایك دەبن مەرج نییە 
دواکەوتنی گەشەی  شیلەوانەشە هەندێك لە منداڵەکان تووبکەوێ، بەاڵم زمانیان دوا

 زمان ببن.

 هۆی تێکەاڵو نەبوون

و ئەوەی زیاتر تێبینی دەکرێ الی ئەو )تەنیایی لە تەنگوچەلەمەی بەیەك گەیشتن       
ی چۆنیەتی و چەندەتییە کورتهێنانمندااڵنەی دووچاری تەنیاییەکی کالسیکی هاتوون، 

تەنانەت ئەوەی زۆرتر لە تەنگوچەلەمەی زمان زارەکی و نازارەکی دا، تنیلەیەك گەیش
الی ئەوان تووشی تەنیایی هاتوون خەسڵەت و سیفەتی دیاریکراو و وەردەگیرێت، 

 .١٠٩، ل٢٠١٦سید ابراهیم و شاخەوان علی، (هەیە.جیاکەرەوە الی ئەو کۆمەڵەی مندااڵن 

چونکە ئەو منداڵە تەنیایش هۆکارێکە بۆ دواکەوتنی زمانی منداڵ، کەواتە دەتوانین بڵێین، 
جا بەهەر هۆکارێك بێت وەك لە زۆربەی کات بە تەنیایە و تێکەڵی دەورووبەر نابێت، 

کە منداڵ زمان ی، کەمی سۆزی دایك و باوك، نەخۆشی...(وادەکات، داراز)ن
 دوابکەوێت.بەکارنەهێنێت و چاالکی و گەشە و فێربوونی زمانی 



16 
 

 هۆی دووانە

چونکە ئەو هێز )دووانە راستەوخۆ کاریگەری دەبێت لەسەر گەشەی زمانی منداڵ،       
بۆ فێربوونی زمان و وەاڵم قانە هەیە الی منداڵی دوانە نییە.و پاڵنەرەی الی منداڵی تا

جیاوازی منداڵی دووانە بە بەراورد لەگەڵ منداڵی تاقانە دانەوەی ئاماژە زمانییەکان، 
ە و داڵی تاقانە زووتر فێری زمان و وشبە جۆرێك منلەنێوان گەشەی زمانیاندا دەبێت، 

بەاڵم دووانەکان زیاتر پەیوەندی لەنێوان خۆیاندا دەبێت و ڕستەی تەواو دەبێت، 
سوود وەرگرتن لە مەحازەرەی (السایی یەکتر دەکەنەوە، بۆیە دەرەنگتر فێری زمان دەبن.

 .٢٠١٩م.میدیا غازی، 

کەواتە دەتوانین بڵێین، دووانەش دەبێتە هۆی دواکەوتنی فێربوونی زمانی منداڵ، چ 
 وویشتنی ئەندامانی ئاخاوتن یان چ لەرپێگەیلەرووی بایلۆجیەکەوە بێ، وەك درەنگ 

کات لەگەڵ کەمتر تێکەڵ بوونی مندااڵنی دەورووبەر زۆربەی  ت، وەكبێ ژینگەییەوە
 یەکتر لە پەیوەندی دان.
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 بەشی دووەم

 هۆی دواکەوتنی زمانی منداڵ

 لە تەمەنی دوو ساڵی تا سێ ساڵی

 کاری پڕاکتیکی
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صالح(رۆژی دووشەم، کات  ەملەگەڵ دەروونناس)د.یوسف حچاوپێکەوتن 
 .١٧/١١/٢٠١٩(، رێکەوتی ١٠:٣٠)

چەند پرسیارێکم ئاراستە کرد و ئەویش  دەربارەی هۆی دواکەوتنی زمانی منداڵ
 بەرێزەوە وەاڵمی دامەوە.

 هۆی دواکەوتنی زمانی منداڵ دەگەرێتەوە بۆچی؟/١پ

بەرێزم )د.رفیق شوانی  بۆ برایبۆ ئێوە و پێشەکی ساڵو رێزم هەیە د.یوسف: 
وەردەیەکەوە دواکەوتنی ووی پەربێگومان لەرووی سایکۆلۆژیەوە لەر ود.یوسف(،
ئەگەر ئێمە دڵنیا بین لە هۆکارە بایلۆجی ووی زمانەوە چەندین هۆی هەیە، منداڵ لەر

زمان وئاستی پێگەیشتنی وفیسیۆلۆجیەکان و جەستەییەکان کە پەیوەندی بە مێشك و 
بین کە منداڵەکە سەالمەتە لەورووەوە کەواتە دڵنیا هەیە، قسەکردنئامرازەکانی و

یان هەردووکیان یا کۆمەاڵیەتیشن، ەین یا دەروونین هۆیەکان زۆربەی یا پەروەرد
کردن لەگەڵ منداڵەکە هەیە، جاری وا هەیە کۆمەاڵیەتی پەیوەندی بەچۆنیەتی پەیوەندی 

ی ئاخاوتن و قسەکردنیان سەر بە خێزانێکن ئاستلەوجۆرە مندااڵنە وەك گریمانێك 
یانی بە زمانێکی باش و پارو گەرم و لۆجیکی و دەروونی زۆر بەرزی نییە، ئاستێکی 

یان پەیوەندی ناکەن ئەوە زۆر زۆر گرنگە گونجاو لەگەڵ منداڵەکە ئاخاوتن ناکەن، 
وە گریمانێك چونکە لەگەڵ منداڵەکە ئاستێکی زۆر الوازە، ئاستی پەیوەندی کردن 

ووی زمانەوە الوازن لەر کەوا ئەو مندااڵنەیتوێژینەوەکانی دەروونناسی پیشانیان داوە 
کە دایك و باوك بەجۆرێك پشت گوێ انە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکەیە، یەکێك لەو

خستن ئیهمالی تێدایە هەندێك دایك و باوك وادەزانێ پەروەردەکردن بریتییە لە تەنها 
جلو بەرگ و خواردن و یان دابینکردنی یاری و ئامرازەکانی یاری ئەوانە هەمووی 

بەاڵم پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکە و پەیوەندییە دەروونیەکە یەکێکە لە ڕەهەندە پێویستن، 
 هەرە گرنگەکانی گەشە پێدانی الیەنی زمان بۆ منداڵەکە.
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 ژینگەی خێزان و ئاستی ڕۆشنبیری دایك و باوك کاریگەری هەیە؟ /پ

ئەگەر دایك و باوك لەم رووەوە کەمتەرخەم بن وە مافی بێ گومان  د.یوسف:
رێنی لەسەر ئاستی بەشێوەیەکی باش ئەوا رەنگدانەوەیەکی نەمنداڵەکەیان نەدەن، 

هەر پەیوەندی خاڵێکی تر ئەویش زۆر گرنگە گەشەکردنی زمان الی ئەو منداڵە هەیە، 
بۆیە هەیە بە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتیەکان و تێکەاڵو بوونی منداڵە لەگەڵ مندااڵنی تر، 

هەندێك لە توێژینەوەکان وایان پیشان داوە هەندێك لە دایك و باوکان بە ئاراستەیەك 
ە لەگەڵ منداڵەکانیان دەکەن، نە خۆیان وەك پێویست ئاخاوتنیان لەگەڵ دەکەن نە مامەڵ
چونکە ان بۆ دەرەخسێنن، کە منداڵەکان بچنە دەرەوە لەگەڵ مندااڵنی تردا، بواری
تەمەن زۆر زۆر پێویستە و لەگەڵ هاوڕێ و هاواستی پەیوەندی کردن بەر

بۆ دەوڵەمەند کردنی ئەو کۆگا زمانەوانییە و ئەو کاریگەرییەکی زۆر باشی دەبێت 
و ریفە دروست نابێ لەبەر ئەوە زمان چونکە بەراستی زمان بێ مەعخەزێنە مەعریفیە، 

ئاستی و تەئسیر دەکەنە سەر  بیرکردنەوە و مەعریفە هەموو کار لەگەڵ یەکتر دەکەن
یەکتر لەگەڵ هاوڕێکانی، بێ گومان چەندین زانیاریوەردەگرێ، ئیتر نازانین 

رێگای ئەوە زانیاری وەردەگرێ لەئەوزانیاریانە بەسوودن یان بێ سوودن گرنگ 
 وای لێ دێت هەم زانیاریەکانیشی باشتر بێت.زمانەوە 

دەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندییەکانی دایك و کەواتە منداڵێك ئەگەر کێشەی زمانی هەبێت، 
لەگەڵ مندااڵنا بۆیە هەندێ منداڵ باوك و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانی دەرەوەی خۆی، 

ە پێشا کێشە و کە تەماشا دەکەی دەچێتە قوتابخانە بەتاییبەت یەکی سەرەتایی، ل
، لەوانەیە ببێتە مایەی شەرم و دەربڕینی زۆر الواز مەعاناتێکی زۆر دەبێت لە دەربڕین

بە درێژایی کات دەبێت، لە بیر و بۆچوونەکانی کارلێکی لەناو پۆلکەم دەبێت، بەاڵم 
واژانە دەکات سەیر دەکەی بەرە بەرە دەستە بەری ئەو مەعریفە و ئەو چەمك و دەستە

 هەیە بەکاری بهێنێ و لەو کێشەیە رزگاری بێت. ە ئیحتیمالیو بەرە بەر
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 بەکارهێنانی تەکنەلۆژیا تا چەند کاریگەری هەیە؟/ ٣پ

ئەمڕو باوە و ئەگەر باسی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بکەین، ئەوا بێ گومان د.یوسف: 
، ئەو ئامرازانە بۆ منداڵەکانیان باڵوە دایك و باوك هەمیشە لەم سەردەمەی جیهانگیرە 

ئەبینم  بۆچوونی من و تەجروبەیەکی منلەڕێگای ئەو ئامرازەوە بە دابین دەکەن 
ر دەچنە سەر ئەپلی کەیشن و یان باشە زیاتمندااڵنە ئینگلیزیەکەزۆربەی ئەو 

جاری وا هەیە کە رسمی ئاژەڵ و هەندێ یاری گەورە و بچووکی دەکات،  ڤیدیۆیانەی
ئەوانە زیاتر بە زمانی ئینگلیزین و سەیر دەکەن و ئاستی زمانی ئینگلیزیان باشە، بەاڵم 
بەداخەوە زمانی دایکیان الوازە، بێ گومان ئەوکاتە ئینگلیزیەکەیان زۆر زۆر بەهێز 
دەبێت، من بە شتێکی خراپی نازانم بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا خراپیەکەی لەوە دایە، زمانی 

تەواصلە لە زمانی پەیوەندی کردن لەگەڵ دەورووبەردا، نازانێ چونکە زمانی  دایکی
بۆیە ئەوش کاریگەرییەکی زۆر بەهێز دەبینێت لە الواز کردنی زمانی دایك و زمانی 

ووی ر، کە منداڵ هیچ کێشەیەکی نییە لەدەسەلمێنێئەوەش شتێکی ترمان بۆ کوردی 
ئەی بۆچی زمانی ئینگلیزی فێربووە، کە تەواصلی زیاترە بۆ ئێمە زمانەوانییەوە 

هەموو خەسڵەتە دەتوانین ئەو کێشەیە چارەسەر بکەین لەرێگای پەیوەندیەکی کارا 
 . ئەرێنییەکانی تیا بێ لەرووە پەروەردەییەکە و لەرووی سایکۆلۆژییەکەوە

 / الیەنی ئابووری یان ترساندنی منداڵ بەر هۆیەك بێت؟٤پ

بە هەندێ ئەو هۆیانەی ئێمە ئێستا هاتینە سەر ڕەهەندێكی تر لە بابەتەکە وسف: د.ی
ەرقاڵ بوونی کێشەی وادەکەن لەو تەواصلەی الواز بێت الیەنی دایك و باوکە وە س

بێ  الیەنە ئابووریەکەیە الیەنە دەروونییەکەیە،کار و پیشەیە  ژیان، کە کەسابەت و
اجیان تەواو نەبێ تاقەتیان نییە ماندووبن و میزنەوە گومان ئەگەر دایك و باوك پێ

دەداتەوە، بەاڵم هیچ پاساوێك نگمنداڵەکە ئەوە ڕنەك لەگەڵ لەگەڵ یەکتریش قسە بکەن، 
ی کردن لەگەڵ منداڵەکەیان ئەوەیە، تۆ نییە لە کەمترخەمی دایك و باوك، بۆیە پەیوەند

دەی بکەی یان ئەوە حیسابت کردووە منداڵت دەبێ و بە شێوەیەکی پێویست پەروەر
پاساو نییە کە تۆ میزاجت تەواو نییە و ماندوو دەبی دەبێ حیساب بۆ ئەوە بکەی پێش 
ئەوەی منداڵەکە ببێ، کە هاتیش بەخێر بێ، بەاڵم تۆ وەکوپێویست دەبێ مامەڵەی لەگەڵ 

کاریگەری بکەی، بێ گومان دابڕانەکە ماوەکەی درێژ بێتتەنانەت ماوکەشیکەم بێت. 
لەرووی دەروونیەوە  بەتایبەتیش یە لەسەر گەشەی زمانی منداڵەکە، ی هەنەرێن

 لەرووی زمانەوانییەوە .
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جارێکی تر دەگەرێتەوە بۆ دایك و باوك ئەگەر دایك و باوك هەمیشە پەنا بردن بۆ 
دەروونی نەکا لەگەڵ  دەسەاڵت و بۆ تۆقیو و ترساندنی منداڵەکە و هەست بە ئاسایشی

بێ گومان هەم کاریگەرییەکی هەیە لەسەر بارە دەروونییەکەی و  ،دایک و باوكیەوە
 بەتایبەتی الیەنە زمانیەکەی.

 ڕەگەزی منداڵ لەرووی دەروونیەوە چ دەورێکی هەیە؟ /٥پ

خۆی لەرووی دەروونیەوە هەندێك جیاوازی هەیە لەنێوان ئەو دوو رەگەزە،  د.یوسف:
بە کچ دەڵێ  کردووە، بۆ نموونەهەندێ جیاوازی هەیە دروستکراوە کۆمەڵگا دروستی 

لەوانەیە کوڕەکە زەعیف بێت، کچەکە بەهێز بێت ئەوا هەندێ زەعیفە و شەرتیش نییە 
تر بە چاوێکی ئەو دەورە سەقافیە وایلێکردوون زۆر ئەرێنی سەیری کوڕەکە بکەن، 

ئاستی زیرەکی و ئاستی چاالکی و  استیدا وانییە سەیری کچەکە بکەیت، بەاڵم لە ر
ش و کاسبی تەقریبەن وەك بەشداریکردن لە چاالکییە کۆمەاڵیەتتەکان لە کاروئی ئاستی

یەك وان، بەاڵم توێژینەوەکان بە تایبەتی لە بواری دەروونناسی و زمانەوانی وای 
وتمان کە کچ ئاستی قسەکردنی چاالکترە لە کوڕ یانی قسەزانترە لە کوڕ، نیشانداوە، 

ئەوا ئەسڵ و ئەساسی نییە ور دروستی کردووە، ێ جیاوازی هەیە کۆمەڵگا و کلتهەند
 ی زانستیەوە و لەرووی مەعریفەوە.لەروو

ەوا ئبەاڵم ئەگەر کەسێکی البەال لەدەرەوەی دەرونزانی و پەروەردەیی قسە بکات، 
ئەو فەرقە حەتمی نییە بە دەلیلی ئەوەی تۆ کچەکەت  ئەو فەرقە، شتێکی حەتمییە

گری چانی پەروەردەکەی، سەیر دەکەی هەڵکوڕانی پەروەردەکەی و کوڕەکەشت ک
خەسڵەتەکانی ڕەگەزی بەرامبەر هەڵدەگرێ، لەبەر ئەوە قائیدە نییە بۆ نموونە ئاستی 

م مانای ئەوە نییە زانا ەکە بەهێز ترە وەك لە کچەکە، بەاڵو ماتماتیك الی کوڕشیکاری 
لە قسەکردن و و کەسێکی کارامە لە ماتماتیکا مەسەلەن کچ بێ ئەوەی کچەکەش کارایە 

ا ئاخاوتنیان باش نەبێ و ئاخاوتنیان ئەوا مانای ئەوە نییە کەسانێك هەبن لەناو کوڕ
 زمانیان باش نەبێ.
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، چاوپێکەوتن لەگەڵ مامۆستا )سۆزان حسن(، کە دەکاتە دایکی )سیڤەر(
. سیڤەر ١١/١١/٢٠١٩رێکەوتی  ،دوای نیوەڕۆ(ی ١:٣٠رۆژی دووشەم، کات )

 تەمەنی دووساڵ و سێ مانگە گەشەی زمانی دواکەوتووە. 

 پ/ سیڤەر چەند وشە باش دەزانێت و چەند وشەش بە هەڵە دەردەبڕێ؟

م.سۆزان: تەنها دایە و بابە باش دەزانێ و چەند وشەیەکی تریش دەزانێ، بەاڵم بە هەڵە 
ەرما، بوو، بڕۆ، های، بڵند، نایت، دەریان دەبڕێت وەك )دوور، دەرگا، میما، گ

 شەوشاد...(.

 پ/ ریزبەندی چەندەم منداڵە؟

 نداڵە و تاقانەیە.میەکەم ۆزان: م.س

 پ/ گەشەی منداڵی چۆن بوو؟

ڕۆیشتنی هیچ کێشيیەکی نەبوو زۆر باش بوو، لە تەمەنی یەك ساڵی توانای م.سۆزان:
 هەبوو.

 پ/لە خێزانێکی گەورەدا دەژین؟

 تەنیا من سیڤەر و باوکی بەیەکەوە دەژین. م.سۆزان: نەخێر،

 ژینگەی ماڵەوەتان چۆنە؟ پ/

م.سۆزان: من زۆربەی کات خەریکی کاروباری ماڵەوەم قسەی لەگەڵ دەکەم، بەاڵم 
کاتم نییە باوکیشی زۆر کەم دووە زۆر بەکەمی قسەی لەگەڵ دەکات، ماوەیەك 

بەاڵم لە داینگە بە تەمەنی خۆی بێت، داینگە تا تێکەاڵوی مندااڵنی هاوناردمان بۆ 
 ئینگلیزی قسەیان لەگەڵ دەکرد بۆیە بەردەوام نەبووم لە ناردنی سیڤەر بۆ داینگە.
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پ/ ئایا لەناو خێزانەکەتان هیچ حاڵەتێکیدواکەوتنی گەشەی زمانی منداڵ 
 هەبووە؟

 ەنی پێنچ ساڵی فێری قسەکردن بووە.بەڵێ پورێکی سیڤەر لە تەمم.سۆزان: 

 

ربەی کات لەگەڵ دایك و زۆکەواتە: یڤەر منداڵێکە تێکەاڵوی دەورووبەر نابێت، 
لە خێزانەکەشیان باوکییەتی، بەاڵم ئەوانیش کەم تەرخەمن لە فێربوونی زمانی هەروەها 

 هەموو ئەمانەش کاریگەریان هەیە بۆ زمانی فێربوون.بۆماوەی هەیە، حاڵەتێکی 

 

ێوەر، رۆژی کاتە دایکی ژەکە د)پەیمان عەلی(، پێکەوتن لەگەڵ چاو
، ژێوەر تەمەنی ٢٥/١٢/٢٠١٩ رێکەوتی (ی ئێوارە،٤:٠٠چوارشەم، کات )

 دووساڵ و شەش مانگە گەشەی زمانی دواکەوتووە.

 /ژێوەر منداڵێکی چۆنە و چەند وشە دەزانێت؟پ

دایکی ژێوەر: منداڵێکی تا بڵێی بە جووڵەیە و جگە لە وشەی )بابا( هیچ وشەیەکی تر 
 نێت.نازا

  پ/ریزبەندی چەندەم منداڵە؟

ۆرە زدایکی ژێوەر: چوارەم منداڵە و لەگەڵ خوشك و براکانی جیاوازی تەمەنی 
 ووکەکەی هەشت ساڵ لە ژێوەر گەورەترە.خوشکە بچ

   پ/ گەشەی منداڵی چۆن بوو؟

دایکی ژێوەر: زۆر بە سستی گەشەی دەکرد، زۆربەی کات نەخۆش بوو تەنانەت ئەو 
کاتەی کە لەدایك بووە زۆر نەگریا باش هەوڵێکی زۆری پەرستارەکان ئینجا گریا بوو، 

 دکتۆر گوتبووی ئەو منداڵە لەکاتی دووگیانی دا ئاوی بۆ نەچووە زۆر وشك بووە. 
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 یان هەبووە؟پ/ ئەی منداڵەکانی ترت هیچ کێشەیەک

نەخێر هەم لەرووی تەندروستی ولەرووی زمانەوەش زۆر زۆر باش دایکی ژێوەر: 
 . بوون

وست کردووە کە یارمەتی پ/ لە ژینگەیی ماڵەوەتان جەوێکی واتان بۆ در
 فێربوونی زمانی؟ دەر بێت بۆ

بەڵێ زۆر هەوڵی لەگەڵ دەدەین و تێکەاڵوی دەورووبەری دەکەین هیچ  دایکی ژێوەر:
 کات ناهێڵین بە تەنیا بێت. 

 پ/ سەردانی پزیشکتان کردووە یان پزیشک چی دەڵێت؟

بەڵێ سەردانی چەند پزیشکێکمان کردووە، دەڵێت ئەو ئامرازانەی کە دایکی ژێوەر: 
بەاڵم وادیارە ئەو وشك بوونەی  ە،پەیوەندی بە قسەکردنەوە هەیە هیچ کێشەیەکیان نیی

 لەکاتی دووگیانی روویداوە کاریگەری هەبووە لەسەر خانەکانی مێشکی. 

کەواتە: ژێوەر ئەو کاتەی لەناو منداڵدانی دایکی دا بووە کێشەی تەندروستی هەبووە، 
ئەو منداڵە لە ناوچەی )برۆکا(کە تایبەتە ئەمەش کاریگەری خراپی کردۆتە سەر مێشکی 

 زمان و فێربوون.بە 

  

ڕۆزەی کچم لە تەمەنی دووساڵی نەیدەتوانی قسە بکات بە زمانی دایکی تەنها )دایە و 
ی ئەو وشە ئینگلیزیانەی گوێزۆربەی کاتەکان بە دیار )تیڤی(ەوە بوو، بابە(ی دەگوت، 

ێ ئەوەی زمانی دایکی بزانێ و ئەو وشانە دەردەبڕێ لێ دەبوو دەیگوتەوە بەبێ کێشە ب
هەروەها گۆرانی وەك )رەنگەکان، ناوی پەلەوەر و ئاژەڵەکان، درەختەکان، میوەکان...(، 

ی وردە وردە مندااڵن بە ئینگلیزی دەگوتەوە، تا تەمەنی گەیشتە نزیکەی سێ ساڵ
م وشەکانی ڕەوان وشەی کوردی فێردەبوو، پاش هەوڵدانێکی زۆری من و باوکی، بەاڵ
خستەوە لە تۆرە  نەبوون تا دوای تەمەنی سێ ساڵ و نیوی، هەروەها دورمان

. هۆی ئەوە بوو من پۆلی شەشی ئامادەیی بووم منداڵێکی لەوم کۆمەاڵیەتییەکان
ە فێربوونی زمانی ڕۆزەی کچم بدەم، بچوکتر هەبوو، بۆیە نەم دەتوانی گرنگی ب
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دەهێشت، ئەویش بە دیار  مخانە الی داپیریم بەجێلەهەمان کاتدا دەڕۆیشتم بۆ قوتاب
 )تیڤی(وە دایدەنا لەبەر ئەوەی ڕۆزە زۆر بە جووڵە بوو.

 

کەواتە: وەك دایکێك لە ئەزموونی دایکایەتی خۆم و هەموو ئەو لێکۆڵینەوانەی 
پێم وایە منداڵ بە ڕێژەیەکی فراوان لە تەمەنی دوو ساڵی دا لە لوتکەی کردوومە، 

جا بەهەر هۆیەك بێت زمانی دایکی فێر نەبێت زمانی رگرتنی زمان دایە، فێربوون و وە
 رێگای تۆرەکۆمەاڵیەتیەکان وەردەگرێ یان فێربوونی زمانی دوا دەکەوێت.لە دووەمی
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(ی ١٢:٣٠رۆژی دووشەمە، کات )چاوپێکەوتن لەگەڵ مامۆستا )زەهرا(
کە یە،هەیە بەناوی )سیدرا(، م.زەهرا کچێکی ١١/١١/٢٠١٩نیوەڕۆ، رێکەوتی 

ش مانگە، گەشەی زمانی دواکەوتووە، چەند تەمەنی سێ ساڵ و شە
 پرسیارێکم لێکرد ئەویش بەرێزەوە وەاڵمی دامەوە.

 پ/سیدرا لە چ تەمەنێك قسەی کردووە؟

بەاڵم دواتر وشەکانی  ،هەندێك وشە فێربووە لە تەمەنی ساڵێك و پێنچ مانگم.زەهرا: 
بۆ نموونە بە  تا ئێستاش گەشەی زمانی باش نییەتێکەاڵو دەکرد و تێنەدەگەیشت، 

 .رەنگی پەمیەی دەڵێ پەپلە یان بڕۆین بۆی 

 پ/ گەشەی منداڵی چۆن بوو؟

 م.زەهرا: هیچ کێشەیەکی نەبوو زۆریش باش بوو.

 ؟ەچۆن پ/ ژینگەی سیدرا

(ی دوای نیوەڕۆ لە دەوامم، ئەویش لەداینگەیە ٣)من رۆژانە تاکو سەعات م.زەهرا: 
تێکەاڵوی منداڵەکانی تر دەبێت و هیچ کێشەیەکی نییە، بەاڵم من کوردی دانیشتووی 
موصڵ بووم، ئێستا لە هەولێر نیشتەجێم زمانی کوردیم زۆر باش نەبوو، وشەی 

خۆی قسەی  کوردی و عەرەبیم بە تێکەاڵوی بەکارهێناوە باوکیشی بادینییە و بە زمانی
 لەگەڵ دەکات.

ێك و باوكیش بە زمانێکی کەواتە: بەکارهێنانی چەند زمانێك لەیەك کاتدا دایك بە زمان
ێژەیەکی زۆرتر زمانی سۆرانییە، ئەمەش دەوری لە داینگەش بە ڕدەهێنن، تر بەکار

 کاریگەری هەیە بۆ دواکەوتنی زمانی منداڵە.
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دەکاتە دایکی ئاریا رۆژی شەمە، چاوپێکەوتن لەگەڵ )بێریڤان حیدر(، کە 
 .١٦/١١/٢٠١٩ئێوارە، رێکەوتی ی (٤کات )

 پ/ ئاریا تەمەنی چەند ساڵە و چەند وشە دەزانێت؟

تەمەنی سێ ساڵ و دوو مانگە، تەنها سێ وشە دەزانێت ئەوانیش )دایە، دایکی ئاریا:
 بابە، دەخۆم(.

  پ/ لەرووی ریزبەندی چەندەم منداڵە؟

 منداڵە و هیچ خوشك و برای نییە.یەکەم دایکی ئاریا: 

 پ/ گەشەی منداڵی چۆن بوو؟

 .پێگرتنی دواکەوتو ددانەکان دایکی ئاریا: 

 پ/ ژینگەی ماڵەوەی چۆنە؟

ناچار منداڵێکی زۆر بە جووڵەیە منیش زۆر هیالك دەبم بە دەستییەوە، دایکی ئاریا: 
ئەترسم زیان بەخۆی دەبم بە دیار )تیڤی(دایبنێم، لەبەر ئەوەی ئەگەر بهێڵم بێتە دەرەوە 

 لە ماڵەوەش زۆربەی کات بەتەنیایە.بگەیەنێ، 

کەواتە: ئاریا منداڵێکی بە جووڵەیە وزۆربەی کات بە تەنیایە و تێکەاڵوی نییە ئەم 
 تەنیایە دەوری کاریگەری هەیە بۆ زمان و فێربوونی.
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 ئەنجام 

لە ئەنجامی ئەزمونی دایکایەتی خۆم و ئەو دایکانەی کە منداڵیان پەروەردە کردووە، 
و پراکتیکیەکان و تیۆریەکان گەیشتینە ئەو ئەنجامانەی سەرچاوەکان و لێکۆڵینەوە 

 خوارەوە:

زمان هۆیەکە بۆ لەیەکتر گەیشتن، ئەم هۆیەش لەگەڵ سەرەتای سەرهەڵدانی مرۆڤ -١
زمانی منداڵ بە چەندین قۆناغ دا تێدەپەڕێت پاش ئەوەی لە دایك دەبێت، پەیدا بووە، 

 هەر قۆناغە و خاسیەتی تایبەت بەخۆی هەیە.

پاش لێکۆڵینەوە لە شەی زمانی منداڵ بابەتێکی گرنگە لە ژیانی منداڵدا، قۆناغەکانی گە-٢
منداڵ زانایان گەیشتنە ئەو رایەی، کە بڵێن دەتوانین شەخسییەت و زمانی منداڵ سەدان 
 (ساڵی بەهێز بکەین یان بیروخێنین.٣پاش )

(ساڵی پێویستە چاودێری بکرێت، بەتایبەتی لەرووی زمان ٥-٣کەواتە منداڵ لە تەمەنی )
رانەی کە دایك و باوك جێبەجێ دەکات و پەروەردەییەوە، چونکە لەو ماوەیەدا ئەو کا

ئەم قۆناغە بە خاڵێکی پڕ بەها %ی کاری پێگەیاندی زمان و پەروەردەییە، ٩٠لە 
 دادەنرێت لە ژینگەی زمان و کەسێتی منداڵ.

*دواکەوتنی گەشەی زمانی منداڵ دەگەڕێتەوە بۆ چەندین هۆ بەتایبەتی 
 هەردوو الیەنی بایلۆجی و ژینگەیی.

مندااڵنەی زمانیان دواکەوتووە هۆی بایلۆجی: ئێمە سەرەتا دەبێت دڵنیا بین، کە ئەو -١
یە، چونکە هۆیە بایلۆجیەکان راستەوخۆ ووی بایلۆجیەوە هیچ کێشەیەکیان نیلەر
یگەریان هەیە لەسەر زمانی منداڵ وەك )مێشك و پێگەیشتنی ئەندامانی ئاخاوتن و کار

ێمە دڵنیا بین ئەم منداڵە هیچ کێشيیەکی تەندروستی نییە ئەگەر ئدەمارەکان...(، کەواتە 
 هۆی دواکەوتنی زمانی کۆمەاڵیەتییە یان دەروونیە.

٢ 
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وەك )کۆمەاڵیەتی، ئابووری، هۆیە ژینگەییەکان: پەیوەندی بەچەند الیەنێکەوە هەیە، -٢
ر ئاستی ڕۆشەنبیری دایك و باوك زۆدەروونی، تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان...(. بێ گومان 

گرنگە بۆ پەیوەندی کردن و ئاستی ئاخاوتن و قسەکردن و گەشەی زمانی منداڵ، دایك 
ئەوەیان نەبێ، کە  وباری ژیانەوە سەرقاڵ بوون کاتیو باوك ئەگەر بەردەوام بە کار

گرنگی بە زمانی منداڵەکەیان بدەن ئەم منداڵە لە الیەنی کۆمەاڵیەتییەوە هەست بە 
کەمپەیوەندی کردن لەگەڵ منداڵ و رەپەرێز و دابڕان دەکات لەگەڵ دایك و باوك، دوو

 گرنگی پێنەدانی کاریگەری خراپ لەسەر الیەنی دەروونی جێدەهێڵێت.
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 لیستی سەرچاوەکان

 

د.رفیق شوانی، زمانی کوردی و شوێنی لەناو زمانەکانی جیهاندا، چاپخانەی -١
 .٢٠٠٨موکریان، هەولێر، 

د.کەریم شریف قەرەچەتانی، سایکۆلۆژیای زمانی منداڵ، چاپخانەی پیرەمێرد، -٢
 . ٢٠١٥سلێمانی، 

 .٢٠١٤یر دزەیی، زمانەوانی دەروونی، ناوەندی ئاوێرە، هەولێر، د.عبدالواحد مش-٣

د.ئازاد ئەمین باغەوان و د.ناصح محمد فاتح، گەشەکردنی زمانی منداڵ، چاپخانەی -٤
 .٢٠١١ك، کاردۆ، کەرکو

، هەولێر، د، حسن مسنی و د،خالید مالیزی، پەروەردەی تایبەت، چاپخانەی نارین-٥
٢٠١٨. 

د.سید ابراهیم و د.شاخەوان علی محمد، چۆن لە منداڵەکەت تێدەگەیت و ڕەفتاری -٦
 .٢٠١٦ ،لەگەڵ دەکەیت، چاپخانەی حاجی قادری کۆیی، هەولێر

 

 :کتابی عەرەبی

  .١٩٨٩اللغة، طبح بمطعە لتعلیم الحالي بالموصل، حاتم صالح الضامن، علم -١

 

 :گۆڤار

 . ٢٠١٤ئارام عبدللە و یاسین عبدللە، گۆڤاری زانکۆی گەرمیان، -1

 زانا جبار.، د.googleسەرجاوەی -١
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 نامەی زانستی:

نی کوردا، کۆلێژی دانا تەحسین محمد، نەخۆشی زمانگرتن لە نێو مندااڵ-1
 .٢٠١٨دین، ال حزمان، زانکۆ سەصال

جەمال حسن مینە، توانست و چاالکی زمان الی مندااڵنی کورد، کۆلێژی -٢
 .٢٠١٣زمان، زانکۆی صالح الدین، 

 

 :محازەرە

م.میدیا غازی، محازەرەیەك دەربارەی دواکەوتنی زمانی منداڵ، کۆلێژی -١
 .٢١/١١/٢٠١٩زمان، 

 چاوپێکەوتن:

، (١٠:٣٠کات ) ۆژی دووشەم،پێکەوتن لەگەڵ د.یوسف حمە صالح، رچاو-١
 .١٧/١١/٢٠١٩رێکەوتی 

(ی دوای ١:٣٠ۆژی دووشەم، کات )وپێکەوتن لە داینگەی ئازیزەکەم، رچا-٢
 .١١/١١/٢٠١٩رێکەوتی نیوەڕۆ، 

 چاوپێکەوتن لەگەڵ )سۆزان حسن(.-٣

 )پەیمان علی(.چاوپێکەوتن لەگەڵ-٤

 چاوپێکەوتن لەگەڵ )م.زەهرا(.-٥

 )بێریڤان حیدر(.چاوپێکەوتن لەگەڵ -٦

 


