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پ.ي.د.سلوى احمد امين

The Testsئةزموون و تاقيكردنةوةكان (االختبارات)

•

وةك لة ثيَشرتئاماذةمان بؤ كرد ،بة بىَ ئةزموون و تاقيكردنةوةو تيَست ثرؤسةى •
كةرةستةو هةلَسةنطاندن و ثيَوانة كردن بة ئاكام ناطات  ،لة بةر ئةوةى تيَست و تاقيكردنةوة
ئامرازى سةرةكى كؤكردنةوة ى داتاو زانياريةكانةو بة بىَ ئةوان ناتوانني هيض زانياريةك
 .كؤبكةينةوة
ثرؤسةى ثةروةردةو فيَركردن ثيَويستيةكى زؤرى بة تيَست و ثيَوانةكار هةية  ،تا لة •
ريَطةيانةوة تواناو ليَهاتوويى و خالَة بةهيَزو الوازةكانى فيَرخواز ديارى بكريَن.

ثيَناسةى ئةزموون يان تاقيكردنةوة :

َويست يان ويَنة يان بة ئاكام طةياندنى
َيك ثرسيار يان هةل
بريتية لة كؤمةل
زجنريةيةك ضاالكى و كارى ثراكتيكى كة ثيَويستة فيَرخواز (يان هةر كةسيَكى
َميان بداتةوة و جيَبةجيَيان بكات .
تر) وةال

Types of Testsجؤرةكاني ئةزموون
-1ئةزموونةكاني دةستكةوت ( التحصيل ) /ثيَوانةي دةستكةوتي قوتابيان دةكات لة ريَطاي مةنهةج
-2ئةزموونةكاني زيرةكي (الذكاء )  /هيج مةنهةجيَكي تايبةت بة خؤي نية بةالَم لة ريَطاي ئةزمووني زيرةكي ثيَوانةي توانايي
عةقلَ دةكات
-3ئةزمووني كةسايةتي (

الشخصية)

-4ئةزمووني داهيَنان (االبداع)
دةرخستين( الطالقة)

/

/

(اليةني –سيفةتةكان –حةز و ئارزو )

ثيَوانةي نةرمي (مرونة) – رةسةنايةتي بريكردنةوة ( االصالة ).تواناي دةربرين و

 -5ئةزمووني توانا تايبةتةكان ( القدرات اخلاصة )/تواناي ذماردني – تواناي ميكانيكي – تواناي زارةكي  .....هتد)
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• هةنطاوةكاني ئامادة كردني ئةزمووني دةستكةوت:
 .1شيكردنةوةي ناوةروَكي بابةتي خويَندنةوة :ناسراوة بة شيكردنةوةي ناوةرؤك
شيكردنةوةي زارةكي لة خؤ دةطريَت بة طويَرةي ئاماجنةكاني ثةروةردة
 .2دياري كردني سةنطي رِيَذةيي ناوةرؤك بة ثيَي ئاماجنةكاني فيَربوون و ئةمةش
ثاثةندة بةو سيَ مةرجة
.Aذمارةي الثةرةكاني هةر بابةتيك

 .Bذمارةي كاتةكاني وانةوتنةوة
 .Cراو و بريوباوةرِي سيَ لة برِياردةرةكان بؤ دياريكردني طرنطي بابةتةكة لة
اليةني طرنطي و زةمحةتي و جديات

 .3ئاماةكردني خشتةيي وةسف كردني تايبةت بة ئةزموون:

 .4ئةم خشتةية بة طويَرةي شيكردنةوةكةي ثيَشةوة ئامادةدةكريَت بة شيَويةك كة هةموو
بابةتةكان روون دةبنةوة و كاميان طرنطة و رِيَذةي ئةو طرنطية تا ضةندة لةطةلَ ئةوةشدا
ذةمارةي ثرسيارةكاني بؤهةر بابةتيَك دةردةكةويَت ,و ئةوشتانةي كة بابةتةكة دةثيَويَت و
ئاماجنةكانيشي دياركردني جؤري ثرسيارةكان:
بريتية لةم جؤرانة
❖ ثرسيارةكاني طوتاري:
( ثرسياري طوتاري ضية ؟ تايبةمتةنديةكاني ضية ؟ و كةم وكوريةكاني ضية؟)
❖ ثرسيارةكاني بابةتي :

جؤرةكاني ثرسيارةكاني دةستكةوت:
test types Achievement
ثرسيارةكاني دةستكةوت بة شيَوةيةكي سةرةكي دابةش دةبيَت بؤ ئةم سىَ جؤر• :
ئةزموونةكاني زارةكي(شفهي)

1.

ئةزموونةكاني نوسيين (حتريري)
ئةزموونةكاني كرداري (عملي )

2.
3.

ئةزموونةكاني نوسيين(حتريري دابةش دةبيَت بؤ ➢:
ئةزموونةكاني طوتاري (كورت – دريَذ)❖

ئةزموونةكاني بابةتي❖
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❖ ئةزموونةكاني زارةكي (شفوي)
▪ يةكيَكة لة كوَنرتين جؤرةكاني ئةزموونة بؤ هةلَسةنطاندني ئةجنامةكاني
زانسيت بةكارهاتووة و ئةمةش لة ريَطاي داني ضةند ثرسياريَك بة شيَويةكي
زارةكي دةمي(شفهية) بؤ قوتابيان كة ليَيان داواكراوة وةالَمي ئةم ثرسيارانة
بدةنةوة بةهةمان شيَوة بؤ زانيين مةوداي تيَطةيشتنيان بؤ وانةكة و تواناي
دةربرِينيان لةسةر خؤيان ئةمةش زؤر ثيؤيستة لة هةنديَك حالَةت وةكو
طفتوطوَي(مناقشة) تويَذينةوة و راثوَرت و ئةركي ضاالكي قوتابيان.
▪ زؤر ثةروةردةييةكان ئاماذةيان بة طرنطي بةكارهيَناني ئةم ئةزموونة داوة
لةبةر هةنديَك هؤكار و تايبةمتةندي ئةويش ئةمانةن:
 .1ئةم ريَطاية وا لة قوتابي دةكات كة بةردةوام لة ثةيوةندي دابيَت لةطةلَ مامؤستا .

 .2ياريدةدةرة بؤ برِياردان لةسةر تواناي قوتابي بؤ طفتو طوَ و خيَرايي بريكردن و تيَطةيشنت و
بةستين زانياريةكان و دوزينةوةي ئةجنامةكان
 .3بةكارديَت بؤ هةلَسةنطاندني منداالَن لة قوناغةكاني ثيَش قوتاخبانة و قوناغةكاني سةرةتاي
قوتاخبانة ئةويش بة هؤي نةبووني تواناي نوسني لةاليةني مندالَةكان
 .4وا دةكات ثرؤسةي هةلَسةنطاندن بةردةوام بيَت هةر لةبةر ئةوةش دا قوتابي رِؤذانة و
بةردةوام وانةي خؤي دةخويَنتةوة
 .5يارمةتي راستكردنةوة و ضاك كردنةوةي هةلَةكاني ضةمكي زانسيت دةدات لة هةمان كاتي
رووداني

 .6يارمةتي ثشكنيين هةنديَك لة سةخيت فيَربوون دةكات
 .7يارمةتي مامؤستا دةدات بؤ جياكردنةوةي و دياريكردني ئةو قوتابيانةي كة ئاستيان لة يةكرت
نزيكة
 .8راستةخؤ مامؤستا بة كاردانةوةي قوتابيان دةزانيت سةبارةت بة تيطةيشتنيان بؤ وانةكة
(تغذية راجعة 9فورية)

كةم و كوريةكاني ئةزمووني زارةكي (شفهية) :
 .1زؤر كاريطةر دةبيت بة كةسايةتي و خودي مامؤستا ض لة داناني ثرسيار يان داني منرة
 .2كاتيكي زؤر خةرج دةكات بة تايبةت ئةطةر هات و ذمارةي ثرسيارةكان زؤر بوو لةطةلَ ذمارةي قوتابيانيش
 .3تومارنةكردني وةلَامةكاني قوتابي ريَي ثيَ نادات بؤ مامؤستا تا بتوانيت ئةم وةالَمانة شي بكاتةوة و خالَي
الوازي و بةهيَزي قوتابيان بدوَزيَتةوة
 .4هةنديَك لة هؤكارةكاني دةرووني قوتابي طاريطةريان هةية وةكو ترس و دلَةراوكيَي لة رِوبةرِوبوونةوةي
مامؤستا
 .5نةبووني ثرسياري طشيت تا هةموو ناوةرؤكي بطريَتةوة
 .6جياوازي لة ئاسيت زةمحةتي ثرسيارةكاني كة ئاراستة كراون بؤ قوتابي جياواز.رةنطة ثرسياريَكي ئاسان
ئاراستةي قوتابييةك بكريَت و ثرسياريَكي زةمحةت ئاراستةي قوتابيةكي تر بكريَت

 -2ئةزمووني كرداري (االختبارات العملية)

•ئةم جؤرة لة ئةزموون بةكارديَت بؤ ثيَوانةكردني دةرهاتووةكاني فيَربوون
(ئاماجنةكان)كة ثةيوةنديان بة كارامةيي كرداري هةية وةكو لة ثةروةردةي
هونةري وة وةرزشي وبابةتةكاني تري ثراكتيكي كة ثيَوانةي كارامةيي كرداري
دةكات يان برِيارةكاني تويَذينةوةي كؤمةالَيةتي كة ناسراوة بة (ئةزمووني
ئاسيت) ئةو ئةزمونةية كة ثيَوانةي ئاسيت تاك دةكات بة مةبةسيت زانيين
هةنديَك لة اليةنةكاني هونةري لة بابةتيَكي وتراو و هةنديَك لة كارامةيي كة
ناتوانني ثيثيَوين بة شيَوةيةكي زارةكي يان بة نوسيين طوتاري يان بابةتي
,بؤية ئةمة ثابةند نية بة ئاسيت زماني (زارةكي) مةعريفي قوتابي بةلَكو
ثابةندة بة ئاسيت كرداري ثيَشكةشكراو لة اليةني قوتابي

تاقي كردنةوةى نووسينةكى دابةش دةبىَ بؤ دوو بةش:
تاقيكردنةوةى وتارى  (:االختبارات املقالية)1. :
تاقيكردنةوةى بابةتى ( :االختبارات املوضوعية)2. :

 -3ئةزموونةكاني كاغس و ثيَنووس (ئةزمووني نوسةكي) (االختبارات
التحريرية):
•ئةو ئةزموونةي كة تيَيدا فيَرخواز ثةرِ و ثيَنووس بةكاردةهيَنيَت بؤ وةالَم دانةوة.
•ئةو ئةزموونة ثيَوانةي ئةجنامةكاني مةعريفي و كارامةيي دةكات و دابةش دةبيَت بؤ دوو
بةشي سةرةكي

-1ئةزمووني طوتاري

-2ئةزمووني بابةتي

•ئةزموونةكاني طوتاري  :ئةو ئةزموونةية كة ثيَويسيت بة وةالَمي كراوة و ئازاد (احلر)
هةية و هةنديَك جار ثيَي دةوتريَت ئةزمووني دارِشتين .
•ئةو ئةزموونة يةكيَكة لة هةر باوترين ئةزموون بؤ هةلَسةنطاندني دةرهاتووةكاني
مةعريفي لة قوتاخبانة و زانكوَ .ئةزمووني طوتاري كوَنرتين ئةزموونة كة لة قوتاخبانة
بةكارهاتووة لةسةرةتاي دةست ثيَكردني تا ئيَستا و لةطةلَ هةبووني ضةندين جؤري تر لة
ئةزموون كة شانبةشاني دةكةن و خةريكة بة ثيَشي بكةون بةالَم تا ئيَستا هةر ماوة و بؤ
هةلَسةنطاندني دةستكةوتي مةعريفي بةكارديَت لة زؤربةي قوَناغةكاني فيَركردن

✓ لة ئةزمووني طوتاري مامؤستا بؤ بابةتيَكي دياريكراو داوا لة قوتابي دةكات كة
بنوسيَت رةنطة ئةم نوسينة بطاتة ضةند ثةرِيَك وة هةموومان ئةم ئةزموونةمان بينيوة
لة ذياني قوتابياتي .مامؤستا قوتابي ئازاد دةكات لة وةالَمدانةوةي هةر ثرسياريَك بةو
ريَطاية كة خؤي حةزي ليَيةتي لةطةلَ رةضاو كردني تةندروسيت و راسيت دةربرِين و
ووردي بةكارهيَناني زاراوةكان و بريوَكة و ضةمك و تواناي ثيَشكةشكردن و شةرح و
شيكردن و بةستين زانياريةكان لةطةلَ يةكرت بة بةكارهيَناني ثرسياري طوتاري كة داوا
لة قوتابي دةكات شي بكاتةوة يان باسي بكات .....هتد
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•بؤ ئةوةي ثرسيارةكاني طوتاري راستط َو بن لة ثيَوانة كردني ئاماجنةكاني رابردوو
ثيَويستة ثرسيارةكان دةربارةي كيَشةيةك يان هةلويستيَكي نويَ بؤ ئةوةي ئةو
شتانةي كة خويَندويةتي و لةسةري جيَبة جيَ بكات
•و ثلةي ئازادي وةلَام دانةوة دةطؤريت .رةنطة داوا لة قوتابي بكريَت كة وةالَمي كورت
بداتةوة ئةمةش ثيَي دةوتريَت وةالَمي (سنوردار يان كورت) يان ئازاد دةكريَت بؤ
نوسني بة شيَوةيةكي تةواو ئةو وةالَمةش ناسراوة بة وةالَمي (ئازاد -احلر يان دريَذ)

ثرسياري طوتاري سنوردار :
•دةبيَت وةالَمي ئةو جؤرة دياريكراو بيَت لة شتةكاني داواكراو و روبةرةكةشي
•منوونةي ( : )1مةبةست لة مانة ضية ؟

ثيَوانة ..........
ئةدةبي منداالَن ..........
•منوونةي ( )2باسي ضوَنيةتي تاقيكردنةوةي سكنر بكة وة رؤلي ثاداشت وسزا ديار
بكة بةدريَذي

ئةو جؤرة ثرسيارة هةنديَك خالَي باش و بةهيَزي هةية ئةويش
ئاساني ئامادة كردني و هةلَةضيين و طوجناوة بؤ ثيَوانة كردني
ئةجنامةكاني خويَندن لةسةر ئاسيت تيَطةيشنت و جيَبة جيَ كردن و
شيكردنةوة
بةالَم كةم وكورتيشي هةية ئةويش ناطوجنيَيت بؤ ثَيوانةكردني هةر
يةك لة بةسنت و ريَطخسنت و هةلَسةنطاندن ضونكة قوتابي ئازاد
دةكريَت بؤ دةربرِيين وةالَم بة شيَواز و ئارةزووي خؤي كة ثيَي
باشة

ثرسيارةكاني طوتاري دريَذ :

لةم جؤرة ثرسيارة قوتابي بةتةواوي ئازاد دةكريَت بؤ
دياركردني مةوداي وةالَم و هةروةها ئازاديش دةكريَت لة
دةربرِين و ذمارةي ثةرِةكان و كاتيش.بةالَم ئةم جؤرة جياوازي
هةية لة دةرخستين تواناي فيَرخواز لة شيكردنةوة و ريَكخسنت
و بةستين بريوَكةكان و دةرخستين تواناي بةدي هيَنان لة
دةربرِين و ئةمانةش زؤر بة زةمحةت دةردةكةويَت لة
جوَرةكاني ئةزمووني تر
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❖ تايبةمتةندي باش و بةهيَزي ثرسيارةكاني طوتاري دريَذ:
 .1ثيَوانة كردني تواناكاني فيَرخواز لة كورت كردنةوةي زانياريةكان و وةسف و
بةراورد كردن لة نيَوان بابةتةكاني يةك وانة .و تواناي بريكردنةوة و بةدي
هيَنان و دوَزينةوةي ضارةسةري نويَ بؤ كيَشةكان
 .2بة ئاساني ئامادة دةكريَت و لة ماوةيةكي كورتيشدا لة اليةن مامؤستاوة

 .3خةمالَندن لة وةالَمدانةوة نية
 .4ثيَوانةي ئاستةكاني بةرزي عةقلَ دةكات لة بواري مةعريفةت وةك جيَبةجيَ

كردن و شيكردنةوة و ثيَكهيَنان و هةلَسةنطاندن

❖ كةم و كورتي ثرسيارةكاني طوتاري دريَذ:
زؤر بة كةم و كورتيةكاني ئةزمووني زارةكي دةضيَت
 .1كاريطةر دةبيَت بة خودي مامؤستا
 .2ثرسيارةكاني هةموو ناوةروَكي بابةتةكة ناطريَتةوة
 .3ثيَويسيت بة كات و ماندو بونيَكي زؤر هةية لة هةلَضيين (تصحيح)
 .4تواناي نوسيين و دةربرِيين فيَرخواز كاريطةرة .رةنطة منرةي كةمرت
بةدةست بينيَت بة هؤي هةلَةي نوسيين
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بةهيَزكردني و ضاكسازي لة ئةزمووني طوتاري :
 .1ثيويستة ثرسيارةكان رون و ئاشكراو و بيَ طريَ بن و طشتطري بيَت و
زؤرترين بابةت لة خؤ بطريَت.

 .2ثيَويستة كاتي بةخشراو طوجناو بيَت بؤ وةالَم دانةوةي ثرسيارةكان
 .3نابيَت ثرسياري ثشت طويَ خراو (تةركي) تيدا بيَت بؤ ئةوةي بتواني بةراورد
بكةين لة نيَوان قوتابيان
 .4جؤراوجؤر بيَت تاكو هةموو ئاستةكاني مةعريفي عةقلَي جياوازي فيَرخواز
بثيَوي

 .5وةالَمي منوونةي دابندريت بؤ هةر ثرسياريَك و منرةكان بة باشي دابةش
بكريَت
 .6شاردنةوةي ناوي قوتابيان تاكو كاريطةري نةبيَت بة خودي مامؤستا لة كاتي
هةلَضني

بنةماكانى ئامادةكردنى ثرسيارةكانى وتارى
 -1ثيَويستة تاقيكردنةوةي وتاري بؤ هةلَسةنطاندني ئةو ئاماجنانة بةكاربهيَندريَ كة ناتوانريَت بةو
شيَوةية لة ريَطةي تاقيكردنةوةي بابةتيةوة هةلَبسةنطيَندريَن.
 -2لةبةر ئةوةي تاقيكردنةوةي وتاري ثيَويسيت بة كاتي كةم هةية بؤ ئامادةكردن و داناني ,بةآلم كاتيَكي
ي بؤ هةلَةضين .بؤية بةباش دةزانريَ كة لةم حالَةتانةي خوارةوةدا بةكاربهيَندريَ-:
زؤري دةو َ
ا-كاتيَك ذمارةي فيَرخوازةكان كةم بن.
ب-كاتيَكي كةم هةبيَت بؤ ئامادةكردن و داناني ثرسيارةكان.
 -3ثيَويستة هةموو ثرسيارةكان روون و ئاشكرا و بيَ طريَ بن ,وة هةر ثرسياريَك تايبةت بيَت بة كيَشة و
طرفتيَك.

 -4ئةطةر مةبةسيت مامؤستا لة تاقيكردنةوةكة هةلَسةنطاندني طشيت بيَت بؤ دةست كةوت و زانيارةكاني
فيَرخوازةكان ,ئةوا نابيَت ثرسياري ثشت طويَ خراوي (تةرك) تيَدا بيَت ,بةلَكو دةبيَت هةموو ثرسيارةكان
وةآلم بدةنةوة ,ضونكة ئةطةر ثرسيارى تةرك هةبيت فريخوازان هةريةكةيان بة ئارةزووي خؤيان وةآلمى
ثرسياريك نادةنةوة ,ئةو كاتةش بنةما و زةمينةيةكي هاوبةش بؤ بةراوردكردني دةرئةجنامي
تاقيكردنةوةي فيَرخوازةكان نابيَت,
 -5ثيَويستة ثرسيارةكان ثيَش ماوةيةك لة كاتي تاقيكردنةوة ,ئامادةبكريَت بؤ ئةوةي مامؤستا ضةند
جاريَك ضاوي ثيَدا خبشيَنيَتةوة و سةرجني ئاماجنةكاني بدات ,تا ئةطةر كةم و كورتي تيَدا هةبوو ئةوا
ضاكيان بكاتةوة.

 -6مامؤستا تا دةتوانيَت هةولَبدات ثرسيارةكاني طشتطريو سةرتاسةري بيَت و زؤربةي بابةتةكة لة خؤ بطريَت,
نةك تةنها ثرسيار لة سةرةتاي يان لة كؤتايي يان ضةند بةشيَكي كةمي بابةتةكة بهيَنيَتةوة.
 -7رةضاوي جياوازي تاكايةتي بكريت بؤ هةر سى ئاستى (زيرةك ومام ناوةندو الواز) لق و ثرسيارى تيدا بيت.
 -8باشرت واية ذمارةي ثرسيارةكان زؤر بن ,بةآلم وةآلمةكان كورت و ثوخت بن.

بنةماكاني هةلَة ضين ثرسياري وتاري-:

 -1ثيَويستة مامؤستا وةآلمي منوونةي بؤ ثرسيارةكان دابنيَت و سةرجةم ئةو خالَ و رةطةز و اليةنانة دياري بكات كة
ثيَويستة فيَرخواز وةآلميان بداتةوة هةروةها دةكريَت سوود لة وةآلمة راستةكاني فيَرخوازة زيرةكةكان وةربطريَت و
لةطةلَ وةآلمة منوونةييةكة ثيَكةوة طريَ بدريَن.
 -2دواي دياريكردن و ئامادةكردني وةآلمي منوونةيي و خالَ و رةطةزة راست و طوجناوةكان ,ثيَويستة مامؤستا منرة بؤ
هةريةك لةو وةآلم و رةطةز و خالَة راست و طوجناوانة دابنريَت و لةسةر ئةوة هةلَةضين بؤ وةآلمي فيَرخوازةكان
بكات.

-3لة كاتى هةلةضنى ثرسيار ثرسيار بكريت ،واتا هةر ثرسياريك لة سةرجةم وةرةقةكان سةح بدريت ،ئينجا ثرسياريكى ديكة،
ئةمةش سودى هةية بؤ:
أ -دادطةرى لة دانانى منرة بؤ طشت فريخوازان بة طويرةى وةالمى راست وةكو يةك.
بـ -ماموستا وةالمى ئةو ثرسيارةى لة بريدا دةضةسثيت ولةطةل وةالمى ثرسيارةكانى تردا ىل تيكةالو نابيت.
ج -بة ثى توانا هةولبدريت سةرنج نةدريتة سةر ناوى فريخوازان ،يان شاردنةوةى ناوةكان.
 -4ثيويستة مامؤستا نةكةويتة ذير كاريطةرى جوان نووسي و رازاندنةوة و وشةي بريقةدار ,يان زؤر نوسني وكةم نوسني نةكاتة
بنةما بؤ ثيدانى منرة.
 -5باشرت واية كة طؤرانكاري لة ريَك خسنت و ريزبةندي تيانووس و وةآلمةكاني فيَرخوازةكان بكريَت.

❖ ئةزموونةكاني بابةتي (االختبارات املوضوعية) Objective Tests
✓ ثي دةوتريَت ئةزمووني سةردةميانة بة بةراورد كردني لةطةلَ ئةزمووني طوتاري و ئةم جؤرة سةري هةلدا تاكو
ضارةسةري كةم و كورِتيةكاني ئةزمووني طوتاري بكات ،و هةر لةبةر بابةتي هةلَضيين وةالَمةكان ثيَي وترا
ئةزمووني بابةتي ضونكة هيض كاريطةر نابيَت بة دةروون و خودي مامؤستا ضونكة وةالَمةكان دياريكراون
✓ و ئةو ئةزموونة زؤر باو بووةوة لة سالَاني رابردوو و لة زؤربةي والَتةكاني ثيَشكةوتوو بة ثلةي يةكةم ديَت لة
بةكارهيَناني بؤ ثروَسةي فيَركردني ثةروةردةيي

• تايبةمتةندي و خاسيةتةكاني ئةزمووني بابةتي Characteristics
of the Objective Test
 .1كاريطةر نابيَت بة دةروون و خودي مامؤستايةكان

 .2راستطوَي و جيَطريي زؤر باش لة هةنديَك جؤرةكاني هةية
 .3لة ريَطاي جوَراوجؤري و زؤري ذمارةي ثرسيارةكان زؤربةي بابةتةكاني
داواكراو بطريتةوة

 .4ثيَويسيت بة كات و ماندووبوونيَكي زؤر نية بؤ هةلَضين
 .5زؤر ئاسانة بؤ قوتابي لةاليةني نوسيين وةالَمةكان

 .6بةكارديَت لة كاتي هةبووني ذمارةيةكي زؤر لة فيَرخوازان
26

جؤرةكان ي ئةزمووني
بابةتي

ثرسياري تةواوكاري و
وةالَمي كورت

ثرسيارةكاني راست و
ضةوت

ثرسيارةكاني
جووتكردن يان ثيَك
طةياندن

ثرسيارةكاني
هةلَبذاردن لة ضةند
دانةيك
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ثرسيارةكاني تةواوكاري و وةالَمي كورت:
لةم جؤرة ثرسيارة داوا لة قوتابي دةكريَت كة وةالَمي ثرسيارةكان بداتةوة لة ريَطاي نوسيين وشةيةك
يان وتةيةكي كورت يان هيَمايةكي تايبةت وئةو جؤرةش سص شيوازي هةية
-1شيَوةي تةواكردن - 2شيَوةي ثرسيار -3شيَوةي ثيَك بةسنت
شيَوةي تةواوكردن :بة شيَوةيةكي طشيت ثيَكديَت لة وتةيةك يان رةستةيةك كة يةك زانياري يان زياتر
تيَدا رةشكراو بيَت (ديارنةبيَت) و ثيَويستة فيَرخواز ئةو زانيارية بة بريي بيَتةوة و تةواوي بكات
لةطةل َرةستةكة
منوونة :رةنطةكاني ناسةرةكي بريتني لة  .........و  ............و ..........
شيَوةي ثرسيار :ثرسيار ئاراستةي قوتابي دةكريَت و دةبيَت فيَرخواز وةالَمي بداتةوة بة وشةيةك يان
ذمارةيةك يان زياتر ,منوونة :ذمارةي رةنطةكاني سةرةكي ضةندن ؟
شيَوةي ثيَك بةسنت :بةهةمان شيَوة رةستةيةك بة قوتابي دةدريَت و ثيَويستة تةواوي بكات بة وشةيةك
يان زياتر,منوونة :بةرامبةر هةر كةرةستةيةك فةرماني سةرةكي بنووسة ؟

❖ ئاماجنةكاني فيَركردن ئةوةي كة ثرسيارةكاني تةواوكردن و وةالَمي كورت دةيثيَويَت:
هةلَبذاردني واتاي وشةكان و زاراوةكان و ضةمكةكان و ئةجنامةكاني كة ثةيوةندي بة راستيةكان هةية
وةك وةسف و بةرواري ميذووي و مةعريفةتي بنةمايي (مبادئ) و كردارةكان و روونكردنةوة
✓ خاسيةتةكاني
ئاساني ئامادة كردني و هةلَةضين ,زؤرترين بابةتي لةخؤ دةطريتةوة,رِيَذةي خةمالَندني وةالَم زؤر كةمة
✓ كةم و وكورِي
خةست كردن لةسةر ثيَوانةي لةبةركردن (حفظ )و دةرخستين زانياريةكان _ خودي مامؤستا هةنديَك
رِوَلَي هةية لة هةلَضني,جؤراوجؤري وةالَم بؤ هةمان ثرسيار ضونكة ناتواني ثرسياريَك دابريَذي تاكو
هةموو وةالَمةكان ببيَت بةيةك

دووةم  /رِاست و هةلَة :

بريتني لةو رِستة و دةستةواذانةي كة مامؤستا بؤ فيَرخواز دةيهيَنيَتةوة كة هةنديَكيان رِاست و
هةنديَكي تريان هةلَةن كة لةبةردةم هةر دةستةواذةيةك دادةنريَت  ،يان دةكريَت بة زاراوةكاني ( بةلَيَ
و نةخيَر )يش وةالَم بدريَنةوة .وة لةم جؤرة ثرسيارانةشدا ضانسي خةمالَندن بؤ فيَرخواز ()%50ية،
ضونكة رِاستة يان هةلَةية .

• اليةنة باشةكاني ( ئةريَين )يةكاني ثرسياري رِاست و هةلَة :
 -1بة ئاساني هةلَةضين دةكريَت .

 -2داناني منرةكان و هةلَةضين زؤر بة بابةتيانة دةكريَت .
 -3دةتوانريَت لة رِيَطةيةوة زؤرترين ثرسيار بهيَنريَتةوة زؤربةي بةش و اليةنةكاني بابةتةكة
بطريَتةوة .

• اليةنة نةريَنييةكاني ثرسياري رِاست و هةلَة :
 -1بوار و ضانسي خةمالَندن ( )%50ية .
 -2تةنها ئاستة نزمةكاني ثؤليَين بلؤم ثيَوانة دةكات

بة تايبةتي ناسينةوة و يادكردنةوةي زانيارييةكان و لة توانايدا نيية كة ثيَوانةي توانستة
بةرزةكان بكات.
منوونة /
هةلَةية
رِاستة
 ئاو لة  100ثلةي سةدي دةكولَيَت -رِووي زةوي  %79ي ووشكانيية

رِاستة

هةلَةية

• بنةماكاني داناني ثرسيارةكاني راست و هةلَة-:
 -1ثيَويستة كة برطة و ثرسيارةكان بة جؤريَك دابندريَت كة بة تةواوي راست بيَت
يان بة تةواوي هةلَة بيَت و هيض بواريَكي بؤمشت ومرِ و طوماني تيَدا نةبيَت.
-2ثيَويستة لةو برطةو دةستةواذانة دووربكةوينةوة كة دوو بريؤكةي لةخؤ طرتووة بة
تايبةتيش كاتيَك يةكيَك لةو دوو بريؤكةية راست بيَت و ئةيرتيان هةلَة بيَت.

 -3باشرت واية لةو ثرسيار و دةستةواذانة دووربكةوينةوة كة (نةريَ) (نفي) ي
تيَداية ,ئةطةر بةكاريش هات ئةوا دةبيَت هيَلَي بةذيَردا بهيَنريَت ,بؤ ئةوةي
فيَرخواز بةئاطا بيَت بؤي.
 -4نابيَت بةردةوام ثرسار و دةستةواذةي راستةكان دريَذتر يان كوورتر بن لة
دةستةواذة هةلَةكان.
 -5نابيَت برطةو دةستةواذةكاني ناو كتيَب و مةلزةمةكان وةك خؤي بطويَزريَتةوة و
بكريَتة ثرسيار.

سيَيةم  /تاقيكردنهوهكاني هةلَبذاردن -:

ثرسيارةكاني هةلَبذاردن بة بةربالَوترين جؤرةكاني ثرسياري بابةتي دادةنريَت  ،ثيَوةريَكي طرينطيشة كة بؤ
ثيَوانةكردني ئاستة جياوازةكاني اليةني مةعريفي فيَرخواز بةكاردةهيَنريَت  ،دارشنت و دروستكردني ئةم
جؤرة ثرسيارانة بةسةر دوو برِطةدا دابةش دةبيَت  ،كة ئةوانيش لة برِطةي سةرةكي ( ثرسيارةكة ) برِطةي
وةالَمةكان ( هةلَبذاردنةكان – جيَطرةكان ) كة لةبةرامبةر ثرسياريَكدا (  )5-3هةلَبذاردن دياري دةكريَت
بؤ هةلَبذاردني وةالَمي رِاست يان رِاسرتين هةلَبذاردن بؤ برِطةي سةرةكيةكة.
• وة ثيَويستة كة دارِشتين برِطةي سةرةكي ثرسيار كورت و ثوخت بيَت و يةك كيَشة لةخؤ بطريَت و
بةشيَوازيَكي رِوون و ئاشكرا دابرِيَذريَت و دوور بيَت لة هةلَة و ئالَؤزي تاوةكو فيَرخواز بة ئاساني ليَي
تيَبطات .
• وة لةبرِطةي هةلَبذاردنةكانيش ثيَويستة وةالَمةكان لة يةكةوة نزيك بن و ثةيوةنديان بةيةكةوة هةبيَت ،
ضونكة ئةطةر وا نةبيَت يان تةنها هةلَبذاردةيةك لة ثرسيارةكة نزيك بيَت ئةوا دةبيَتة هؤي ئاشكرا
بووني وةالَمةكة.

اليةنة باشةكاني (ئةريَين) ثرسياري هةلَبذاردن :
 -1زؤر بابةتيانة و رِاست طؤيانة هةلَةضين وةالَمةكان دةكريَت .
 -2ثيَوانةي زؤر توانسيت عةقلي دةكات كة لة ثرسيارةكاني رِاست و هةلَة و بةيةكطةياندن
ناتوانن ثيَوانةيان بكةن .

 -3كةمرت لة رِاست و هةلَة بوار و ضانسي خةمالَندني تيَداية .

• اليةنة نةريَنييةكان ثرسياري هةلَبذاردن:
 -1دانان و ئامادةكردنيان كاتيَكي زؤري ثيَويستة .
 -2كاتيَكي زؤري دةويَت بؤ خويَندنةوة و وةالَمدانةوةيان  ،ئةطةر بةراورديان بكةين بة
ثرسيارةكاني رِاست و هةلَة .
 -3ئةطةر بة رِيَذةيةكي كةميش بيَت فيَرخواز دةتوانيَت خةمالَندن بكات و هةنديَك منرة كة
مايف خؤي نيية بة دةست بهيَنيَت .

بنةماكاني ئامادةكردني ثرسياري هةلَبذاردن لة ضةند دانةيةك-:
أ -بنةماكاني تايبةت بة برطةي سةرةكي:
 .1ثيَويستة برطةي سةرةكي لةيةك طرفت و كيَشة ثيَك بيَت و فيَرخواز بة ئاساني ليَي تيَبطات.
.2ثيَويستة برطةي سةرةكي كورت و ثوخت بيَت و زيادةرؤيى تيَدانةكريَت.

 .3ئةطةر ثيَويسيت كرد كة ووشةيةك يان زياتر لة وشةيةك لة سةرةتاي هةر وآلميَك دوبارة
ببيَتةوة,كةوا دةبيَت ئةو وشانة بؤ برطةي سةرةكي بطويَزريَتةوة.

 .4باشرتة كة نةريَ (نةيف) لةم جؤرة ثرسيارةدا نةبيَت ,وة ئةطةر تيايدا بوو ئةوا دةبيَت
هيَليَكي بةذيَردا بهيَنريَت ,بؤ ئةوةي فيَرخواز بة ئاطا بيَت بؤي وة نابيَت بة هيض شيَوةيةك
(نةريَ نةريَ ,نفي نفي) تيَدا بيَت ضونكة دةبيَتة هؤي سةر ليَشيَواندني فيَرخواز بة
تايبةتيش زيرةكةكان.
 .5دةبيَت ئاطاداري ريَزماني بني.

ب-بنةماكاني تايبةت بة وةآلمةكان:

.1ثيَويستة وةآلمةكان بة شيَوةيةك دابريَذريَت كة يةك وةآلميان راست بيَت يان لة هةموويان
راسرتو طوجناوتر بيَت و مشت و مرى نةويَت.
.2ثيَويستة كة هةموو وةآلمةكان نزيكنب لة يةكرتي و تةواوكةري يةكرت بن هةر هةموويان
تايبةت بن بة هةمان بوار و طرفت .
.3ثيَويستة وةآلمةكان بة جؤريَك دابريَذريَن ,كة فيَرخواز وابزانيَت هةر هةموويان راستة و
سةرجني فيَرخوازةكان بؤ الي خؤي رابكيَشيَت.
.4ثيَويستة ئةو وشة و زاراوانةي كة لة وةآلمة هةلَةكاندا بةكاردةهيَندريَت ,ناسراو بن و
فيَرخواز ثيَيان نامؤ نةبيَت و نزيك بن لة ئةو وشة و زاراوانةي كة لة وةآلمة راستةكاندا
بةكاردةهيَندريَت.

• ضوارةم  /بةيةكطةياندن -:

ثرسيارةكاني بةيةكطةياندن بريتيية لة دوو ليست كة يةكيَكيان ثيَشةكيةكانة و ئةوي تر وةالَم
دانةوةكانة ،كة رِيَنماييةكاني بةيةكطةياندن وا لة فيَرخوازان دةطةيةنيَت كة رِةطةزةكاني ليسيت
يةكةم بة رِةطةزةكاني ليسيت دووةم بطةيةنيَ  ،كة ئةم جؤرة ثرسيارانة بؤ هةلَسةنطاندني
ناسينةوة و ئةو زانياريانةي كة ثةيوةنديان بة يةكةوة هةية و يةكرتي تةواو دةكةن طوجناوة ،
وةك ( كةسايةتي و بةرهةمةكانيان يان داهيَنانةكانيان ) و ( رِووداو و ميَذوو ) و ( ثيَناسة و
ضةمكةكان ) و ( وشة و ماناكانيان ) و ( دةولَةت و ثايتةختةكانيان ) و ( زانا و تيؤرييةكانيان) و
( ناوي توخم و شيَوةي كيمياوي )

وة لةم جؤرة ثرسيارانةدا مةرج نيية ذمارةي هةلَبذاردنةكان لة هةردوو ليست وةكو يةك
بن  ،وا باشرتة ( بةثيَي قؤناغ و ئاسيت ذيري ) دانةيةك يان دوو دانة لة وةالَمةكة
زياتر بن  ،بؤ ئةوةي فيَرخواز ثشت نةبةستيَت بة خةمالَندن  ،ئةطةر ذمارةيان وةكو
يةك بيَت ئةوا وةالَمي دوو دانة ئاشكرا دةبيَت و دةزانيَت .

• اليةنة باشةكاني (ئةريَنى)ثرسياري بةيةك طةياندن -:
 .1ئةطةر وةالَمةكان طوجناو و لةبار بن بؤ ثيَشةكيةكانيان ئةوا كةمرت بوار بة فيَرخواز دةدات بؤ
ئةوةى خةمالندن بكات و منرةى بة ناهةق دةست بكةويت .
 .2داناني ئاسانرت و خيَراترة .
.3رووبةر و شويَين كةمرت لةسةر كاغةز ( لةكاتي ضاثكردن ) داطري دةكات .
.4لةكاتي خويَندنةوة و وةالَم دانةوةي ئةم جؤرة ثرسيارانة كاتي باش دةطةرِيَنيَتةوة بؤ فيَرخواز
.

• كةم و كورتيةكانى ثرسيارةكانى بةيةك طةياندن -:
 .1ئةم توانستةي ئةم جؤرة ثرسيارانة ثيَوانةي دةكات كةم و سنوردارن بؤ ثيَوانةكردني
توانستةكاني ( ثرِاكتيزةكردن و شيكردنةوة و هةلَسةنطاندن ) ناطوجنيَت .
 .2لةبةر ئةوةي ئةم جؤرة ثرسيارانة ثيَويسيت بة دوو ليست ( كؤمةلَ ) لة زانياري هةية كة
ثةيوةندي لة نيَوانيان هةبيَت و تةواوكةري يةكرت بن  ،بؤية زؤر بة كةمي بةكاردةهيَنريَت و
بؤ زؤر بابةت طوجناو نيية و ناتوانريَت ثيَوانةي يةكة بضوك و سةربةخؤكان بكات .

• بنةماكاني داناني ثرسياري بةيةك طةياندن-:
 .1ثيَويستة يةكة و برطةكاني ثيَشةكيةكان طوجناو و هاوريَك بيَت لةطةلَ برطةو يةكةكاني وةآلمةكان و
تايبةت بن بةهةمان بابةت كة لةوانةية ثيَشةكي و وةآلمةكان تايبةت بن بة رووداوي ميَذووي نزيك لةيةك
يان بةرهةم و داناني ذمارةيةك زانا و داهيَنةري يةك بواري زانسيت بن.
.2نابيَت ذمارةي ثيَشةكيةكان يةكسان بيَت بة ذمارةي وةآلمةكان ضونكة ئةمة دةبيَتة هؤي زانيين دواهةمني
دانة ,دواي زانيين ئةواني تر ,لةبةر ئةوة ئةطةر ثيَشةكيةكة ضوار دانة بوو ئةوا دةبيَت وةآلمةكان ثيَنج دانة
بن.
 .3تا دةتوانريَت وةآلمةكان كورت و ثوخت بن.
.4باشرت واية كة ذمارةي ثيَشةكيةكان لة ضوار دانة زياتر نةبن وة ذمارةي وةآلمةكانيش لة ثيَنج ,وة ناشبيَت
لةوة كةمرت بن.

ثيَنجةم  /رِيَكخسنت -:بريتيية لةو جؤرة ثرسيارانةي كة بةشيَوازيَكي نةطوجناو يان هةلَة رِيز دةكريَت يان
دادةنريَت  ،داوا لة فيَرخواز دةكريَت بةشيَوةيةكي رِاست جاريَكي تر رِيَكيان خباتةوة  ،ئةويش بةثيَي جؤري
و زانياري ثرسيارةكة .
بؤمنوونة ئةطةر زانياريةكة رِستةيةك بوو بةشيَوةيةكي تيَكةلَ و نادروست دانرابوو يان ضةند رِووداويَكي
بةثيَي ميَذووي رِوودانيان ثيَويست بوو رِيَز بكريَنةوة يان ثيَكهاتةي جةستة يان ذمارة لة طةورةوة بؤ بضوك
و بة ثيَضةوانةوة يان هةر زانياريةكي تر كة بةثيَي رِوودان و جيَبةجيَكردني ثيَويسيت بة قؤناغ و رِيز
بةندي هةبوو  ،دةكريَت لة ضوارضيَوةي ئةم جؤرة ثرسيارانةدا جيَ بطريَت  ،خةسلَةتي ئةم جؤرة
ثرسيارانةش لةوةدا كورت دةبيَتةوة كة لةسةر بري هاتنةوة و بةيةكةوة بةستنةوةي زانياريةكان وةستاوة ،
بؤ ثيَوانةكردني ئاستة باالَكان نةطوجناوة .

خشتةى تايبةمتةندى-:
بريتى ية لة خشتةيةك كة تيايدا سةرجةم ئةو بابةتانةى كة تاقيكردنةوةى تيادا ئةجنام دةدريَت
دةست نيشان دةكريَت,لةطةلَ دةست نيشانكردنى كيشى ريذةيى و جؤر و ئاستى ئاماجنة رةفتاريةكان,
سةربارى دابةشكردنى منرةكان بة ثىَ ثيَوةريكى دياريكراو لة (ذمارةى بابةت,بريدؤز,
هاوكيشة........,هتد)كة بؤ هةر بةش و ثرسياريك ,يان خشتةيةكة كة سةرجةم ثيكهاتة
سةرةكييةكانى ناوةرؤكى بابةتةكان و ئاماجنةكانى هةلَسةنطاندن ثيَكةوة دةبةستيَتةوة وريذةى
طرنطى هةريةكيَك لةوانة ديارى دةكات.

سودةكانى خشتةى تايبةمتةندى
.1طشتطريى بة ثرسيارةكانى تاقيكردنةوة دةبةخشيَت.
.2بابةتى بوون بة تاقيكردنةوة دةدات و هؤكارة بؤ دووركةوتنةوة لة اليةنطريى و
ويستى كةسى.
.3هؤكارة بؤ دابةشكردنى منرةكان بة ثيَى طرنطى ثرسيارةكان.
.4ماموستا لة دووبارة كردنةوةى جؤريكى دياريكراو لة ثرسيار دووردةخاتةوة.
.5طرنطة بؤ دةست نيشان كردنى كيَش و طرنطى بةش و ثرسيارةكان.
.6يارمةتيدةرة بؤ زانينى ئاستى هاتنةدى ئاماجنةكان بؤ هةر بةش و بابةتيَك.

هةنطاوةكانى ئامادةكردنى خشتةى تايبةمتةندى

يةكةم /شيكردنةوةى ئةو بابةتانةى كة بؤ تاقيكردنةوة دياريكراون بة ثيَى ثيَوةريكى دياريكراو ,كة بيطومان هةر بابةت و
زانستيَك ثيَوةرى تايبةت بة خؤى هةية.
دووةم /دةست نيشان كردنى هةر بةشيَك لة بةشةكان بة ثيَى ياساى سةدى,بة دياريكردنى كيشى بةشيَك بةسةر طشت
بةشةكاندا ثاشان جارانى  100بةم شيوةية :كيشى ريذةيى بةش=بةش  طشت 100
سييَةم /دياريكردنى ئاستى ثرسيارةكانى تاقيكردنةوة,كة مةبةستة هةلسةنطاندنيان بؤ بكةيت ,بة ثيَى ئاستةكانى
ثؤلنى بلؤم.
ضوارةم /دواى دياريكردنى ئاستى ثرسيارةكان,طةرانةوة بؤ ناوةرؤكى ثرؤطرامى خويندن دةست دةكريَت بة دانان و دارشتنى
ثرسيارةكان,بة جؤريك دةبيَت ذمارةى ثرسيارةكان يان لقةكان بة ثيَى كيشى ريذةيى بةشةكة بيَت,كة لة هةنطاوى
دووةمدا دياريكراوة.
ثيَنجةم /دوا هةنطاو بة ثيَى كيَشى ريَذةيى بةشةكان منرة بؤ ثرسيارةكان دادةنريَت.

ضةند ريطةيةكيش بؤ دياريكردنى كيَشى ريذةيى يةكةكانى بابةتةكان هةية ,لةوانة:
ريطةى يةكةم/دواى دياريكردنى ئاماجنةكانى هةر يةكةيةك,دابةشى ئاماجنةكانى بةشةكان(تةواوى ثرؤطرام) كة
خويندراوة جارانى ( )100دةكريت بةم شيوةية :كيشى ريذةيى=ذمارةى ئاماجنةكانى يةكةيةك/كؤى ئاماجنةكان
100
• ريطةى دووةم/بة شيوازى بةكارهينانى ذمارةى الثةرةكانى بةشيك يان يةكةيةك ,بة دابةشكردنى بةسةر سةرجةمى
الةرةكانى ثرؤطرامةكةدا,ثاشان جارانى  100دةكريت بةم شيوةية:كيَشى ريَذةيى=ذ.الثةرةكانى يةكةيةك/ذمارةى
طشتى الثةرةكان100
• ريطةى سييَةم /لة ريطةى سود وةرطرتن و بةكارهينانى بةشةوانةكانى يةكةكان,يان بةشةوانةى مانطةكان,بة
دابةشكردنى بةشةوانةكانى وةرزيك يان ساليكى خويندن ,ثاشان جارانى  100دةكريت بةم شيوةية :كيَشى
ريَذةيى=ذ.بةشةوانةى يةكةيةك /كؤى بةشةوانةكان100

