بانكي ثرسيارةكاني ثيَوانةوة هةلسةنطان و شيَوازةكاني هةلَسةنطاندن لة باخضةي
منداالن
***********************************************
ثرسياري طشيت
-1باسي ميَذووي سةرهةلداني هةلسةنطاندن و ئةزموونةكان بكة
-2مةبةست لة هةلسةنطاندن ضية ؟
-3مةبةست لة ثيَوانة ضية ؟
-4جؤرةكاني هةلسةنطاندن بذمرية .
-5جياوازي نيوان ثيَوانةي راستةو خؤ و ناراستةوخؤ.
-6جياوازي نيَوان هةلسةنطاندني سةرةتايي و هةلسةنطاندني كؤتايي ضية ؟
-7مةبةسيت سةرةكي لة هةلسةنطاندني ثيَكهيَنةر ضية ؟
-8مةبةسيت سةرةكي لة هةلسةنطاندني بة دواداضوون ضية ؟
-9جؤرةكاني ثيَوانةكردن بذمرية .
-10جياوازي نيَوان ثيوانةكردن و نرخاندن و هةلسةنطاندن ضية ؟
-11جياوازي نيَوان نرخاندن و هةلسةنطاندن ضية ؟
-12ئاستةكاني ثيَوانةكردن ضية بذميَرة .
-13جياوازي نيوان ثيوانةكردني ناوبر و ريذةيي ضية ؟
-14ماناي صفر ي ريَذةيي ضةي
-15مانا ي صفري رةها ضية ؟
-16مةبةست لة هةلسةنطاندني خودي ضية ؟
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-17مةبةست لة هةلسةنطاندني بابةتي ضية ؟
-18جياوازي نيَوان هةلسةنطاندني خودي و هةلسةنطاندني بابةتي ضية ؟
-19هؤكاري سةرةكي باوي ريطةي زارةكي لة قوتاخبانة نيزاميةكان ضي بوو ؟
-20لة نيوةي سةدةي نؤزدةهةم ضى رويدا لة ميَذووي هةلسةنطاندن و ئةزمووندا ؟
-21لة قؤناغي دووةمي لة ميَذووي ئةزموونةكاني ثةروةردةيي ضي رويدا ؟
-22ماناي طؤراوي جؤري ضية ؟ بة منوونة روون بكةرةوة .
-23ماناي طؤراوي ضةندي ضية ؟ بة منوونة ديار بكة ؟
-24مةبةست لة طؤراوي ثلةيي ضية ؟
-25جياوازي نيَوان طؤراوي جيايي و طؤراوي بةسرتاو ضية ؟ بة منوونة باسيان بكة .
-26جياوازي نيَوان ثيَوانة لة زانستة سروشتيةكان و زانستة ثةروةردةييةكان ضية؟ بة خالَ بذميَرة .
-27جياوازي نيَوان ثيَوانة و هةلسةنطاندن ضية؟
-28مةبةست لة هةلسةنطاندني مةرجي (سةنطي) ضية ؟
-29مةبةست لة هةلسةنطاندني ثيَوةري ضية ؟
-30جياوازي نيَوان هةلسةنطاندني مةرجي (سةنطي) و هةلسةنطاندي ثيَوةري ضية ؟
-31ئاماجنةكاني هةلسةنطاندن ضية ؟
-32بايةخ و مةبةسيت سةرةكي ثرؤسةي ثيَوانةو هةلسةنطاندن لة بواري ثةروةردةدا ضية ؟ رووني بكةوة بة خال .
-33جياوازي نيَوان هةلسةنطاندن لةسةر بنةماي ثيوَةرو هةلسةنطاندي سةنطي ضية ؟
-34مةبةست لة هةلًةى ثيًوةر (اخطاء املقياس) ضية ؟
35خاسيةتةكانى هةلًسةنطاندنى باش بذمرية
-36 .ئامؤذطاريةكانى طشتى بذميًرة كةلةكاتى دانانى ثرسيارى بابةتى باش بةكارى دةهينرى
-37ئةزموونةكانى حمكى املرجع و ئةزموونةكانى معيارى املرجع .
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-38ثيًوان (قياس)لة زانستى سروشتى و زانستى مرؤفايةتى .
-39ئةو بنةمانة ضني كة ووردي ثيَوانة كردنيان لةسةر بةندة
-40جياوازي ضية لة نيوان ثيَوانةي ثلة بة ثلة و ثيَوانةي ريذةيي .
-41جياوازي نيوان هةلسةنطاندني ثيَكهينةرو هةلسةنطاندني كؤتايي .
-42ئةركةكاني هةلسةنطاندني ثةروةردةي بذمرية
-43لة بنةماكاني هةلسةنطاندن ( ثيويستة دةستنيشان كردني ئاماجنةكاني هةلسةنطاندنة بكريت ) .
-44مةبةست لة هةلسةنطاندن لة باخضة منداالن ضية ؟
-45اليةنةكاني هةلسةنطاندن لة باخضة بذميَرة .
-46ثيويستة لةسةر سةرثةرشتياري هةنةري لة باخضةي منداالن ثةي ببات بؤ دوو اليةني طرنط  ،ئةوز اليةنانة ضني ؟
-47باسي هةلسةنطاندني مندالَ بكة .
-48شيَوازةكاني هةلسةنطاندني مندال لة باخضة ضية؟ بيان ذميَرةو باسي يكيان بكة.
-49ثيَناسةي تيَبيين بكة ؟
-50شيَوةكاني تيَبيين كردن ضية؟ بيان ذميَرةو باسيان بكة .
-51مةبةست لة تيَبيين كردني ئاراستةكراو ضية ؟ ثيناسةي بكة .
-52ماناي تيَبيين كردني هةرةمةكي ضية ؟ رووني بكةرةوة .
-53ماناي تيبيين كردني تاكة كةسي ضية ؟
-54مةبةست لة تيَبيين كردن بة كؤمةلَ ضية ؟
-55جياوازي نيَوان تيَبينيكردني ئاراستةكراو تيبيين كردني هةرةمةكي ضية ؟
-56جياوازي نيَوان تيَبيين كردني تاكة كةسي و تيَبيين كردني بةكؤمةلَ ضية ؟
-57ثيَويستة لةسةر مامؤستا ئاطاداري بة ئاطاي و وردبيين هةلسوكةوت و مةشق و راهيَنان لةكاتي تيبينيكردن
رةضاوي ضةند خالَك بكات  ،ئةو خاالنة ضني بيان ذميَرة
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-58مةبةست لة راويَذو راطؤرينةوة ضية ؟
-59ماناي ثةروةندةي بةرهةمي مندال ضية (ملف انتاج الطفل)؟
-60ئامرازةكاني هةلسةنطاندني مندال لة باخضة ضني ؟
-61ئةو ئامرازانةي كةلة ضاوديَركردني زانياري بةكار دةهيَنرى ضني؟ بة خال بيان ذمريةو باسيان بكة.
-62مةبةست لة تؤماري كارامييةكان و هةلسوكةوتةكاني مندال ضية ؟
-63باسي راثؤرتي ماوة ماوةي مندالي باخضة بكة.
-64باس هةلسةنطاندني مامؤستاي باخضة بكة .
-65شيَوازةكاني هةلسةنطاندني مامؤستاي باخضة بذمرية .
-66ئةو بوارانة ضني كة بةدواداضووني هونةري مامؤستا دةيطريَتةوة .
-67دةستةبةري ليَهاتوويية ثيشةييةكان لة بواري هةلسةنطاندا ضية؟ بة خال بذميَرة .
-68باس راثؤرتةكاني سةرثةرشتياري هونةري لة باخضةدا بكة .
-69ئةو اليةنانة ضني كة بةريَوةبةري باخضة تيَبيين دةكات لةسةر كارو باري طرنطي مامؤستا راثؤرتي خؤي
بةرزدةكاتةوة ؟
-70مةبةست لة راوبؤضوني هاوريَ مامؤستاكاني ضية ؟
-71مةبةست لة راو بؤضةةني منداالَن ضية ؟
-72رؤلي راوبؤضووني كةس و كارو بةخيَوكةري قوتابي ضية لة هةلسةنطاندني مامؤستاي باخضة ؟
=73ضؤن دةتوانىَ مامؤستا هةلسةنطاندني بؤ خودي خؤي بكات ؟ باسي بكة
-74ئةو اليةنانة ضني كة مامؤستاي باخضة جةخت لةسةري دةكات بؤ هةلسةنطاندني خودي خؤي ؟
-75راو بؤضوني مامؤستاي باخضة ضية لة هةنديَك بةرثرسي ثةروةردةيي و تيؤري ثةيوةست بة كارةكةي ؟
-76ئامرازةكاني هةلسةنطاندني مامؤستاي باخضة ضية ؟
-77مةبةست لة هةلسةنطاندني رؤذانةي سةرثةرشتياري هةنةري لةناو ثؤلَ ضية؟ رووني بكةرةوة .
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-78ضؤن ثيَناسةكردن دةكريَت بة ئامرازي سيستةمي نرخاندني ليَهاتووي ؟
-79مةبةست لة ئامرازي نرخاندني ليَهاتووي ضية ؟
-80ئةو كؤمةالنة ضني كة ئامرازي نرخاندني ليهاتووي ثيَكديَت ؟
-81هؤكارةكاني ليَهاتووي ئةجنامداني كاري تاكة كةسي لة كؤمةلةي يةكةم بذميَرة ؟
-82لة كؤمةلةي دووةمي نرخاندني ليَهاتووي ،ئةجنامداني كاري بةكؤمةلة ،بيان ذميَرة بة خال .
-83هؤكارةكاني ليَهاتووي توانستة كةسييةكان ضية ؟
-84كؤمةلةي ضوارةم لة ئامرازي نرخاندني ليَهاتووي لة ض ثيَك ديَت ؟
-85ثيَناسةي ئةزموون يا تاقيكردنةوة بكة .
-86جؤرةكاني ئةزموون بذميَرة ؟
-87مةبةست لة ئةزمووني بةديهيَنان ضية ؟
-88هةنطاوةكاني ئامادةكردني ئةزمووني دةست كةوت بذميَرة.
-89جؤرةكاني ثرسيارةكاني دةست كةوت ضية بيان ذميَرة ؟ بة هيَلكاريش دروسيت بكة .
-90كؤنرتين جؤري ئةزموون بؤ هةلسةنطاندني تاكةكان ضية؟ باسي بكة ؟
-91لة ض حالةتيَك ئةزموونةكاني زارةكي بةكار ديَت .
-92كةم و كورتيةكاني تاقيكردنةوةي زارةكي بذميَرة .
-93اليةنة باشةكاني تاقيكردنةوةي زارةكي بذميَرة ؟
-94مةبةست لة ئةزمووني كرداري ضية ؟ باسي بكة .
-95مةبةست لة تاقيكردنةوةي نوسينةكي ضية ؟
-96جؤرةكاني تاقيكردنةوةي نوسينةكي بذميَرة .
-97مةبةست لة ثرسيارةكاني طووتاري ضية؟ ثيَناسةي بكة .
-98جؤرةكاتي ثرسياري طوتاري بذميَرةو باسيان بكة .
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-99تايبةمتةندية باشةكاني ثرسياري طوتاري بة خال رووني بكةرةوة.
-100ضؤنيةتي بةهيَزكردن و ضاكسازي ثرسيارةكاني طوتاري بذميَرة .
-101بنةماكاني ئامادة كردني ثرسيارةكاني طوتاري بذميَرة .
-102بنةماكاني هةلة ضين ثرسياري طوتاري روون بكةوة بة خالَ.
-103مةبةست لة ئةزموونةكاني بابةتي ضية ؟
104جؤرةكاني ئةزمووني بابةتي بذميَرة .
-105ثرسيارةكاني تةواوكاري وةالمي كورت ثيَناسة بكة .
-106جؤرةكاني ثرسيار تةواوي كاري وةالمي كورت بذميَرة .
-107ئةو ئاماجنة فيَركاريانة ضني كة ثرسيارةكاني تةواوكردن و وةالمي كورت دةيثيويت .
-108مةبةست لة ثرسيارةكاني راست و هةلة ضية ؟
-109اليةنة باشةكاني ثرسياري راست و هةلة بذميَرة .
-110اليةنة خراثةكاني ثرسياري راست و هةلة ديار بكة بة خالَ.
-111ئةو بنةمايانة ضني كة ثيَويستة دابنيَن لة ثرسيارةكاني راست و هةلة .
-112ثيَناسةي هةلبذاردن لة ضةند دانةييَك بكة .
-113اليةنة باشةكاني ثرسياري هةلبذاردن لة ضةند دانةييَك ضية ؟ بيان ذميَرة .
-114اليةنة نةرينيةكاني ثرسياري هةلبذاردن لة ضةند دانةيك بذميَرة بة خالَ .
-115بنةماكاني ئامادةكردني ثرسياري هةلبذاردن لة ضةند دانةييَك ديار بكة بةخالَ .
-116بنةماكاني تايبةت بة وةالمةكاني هةلبذاردن لة ضةند دانةييَك بذميَرة .
-117مةبةست لة جؤري ثرسياري بةيةكطةياندن ضية ؟ رووني بكةرةوة .
-118اليةنة باشةكاني ثرسياري بةيةكطةياندن بذميَرة .
-119كةم وكورتيةكاني ثرسياري بةيةكطةياندن بذميَرة .
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-120بنةماكاني داناني ثرسياري بةيةكطةياندن روون بكة بة خالَ.
-121ثيَناسةي خشتةي تايبةمتةندي بكة .
-122سوودةكاني خشتةي تايبةمتةندي ضية ؟ بيان ذميَرة .
-123هةنطاوةكاني خشتةي تايبةمتةندي ديار بكة .
-124ئةو ريَطايانة ضني بؤ دياركردني كيَشي ريَذةيي يةكةكان و بابةتةكان
*********************************************************************

ثرسيارةكاني راست و ضةوت:
-125هةلَسةنطاندني ثيَوةري بة هةلَسةنطاندني بونيادي ناو دةبرِيَت .
 -126هةلَسةنطاندن بريتية لة كؤكردنةوةى زانياري و داتا لةسةر خاسيةت و مؤركي بوونةوةر .
 -127سفر لة ثيَوانةي ريَذةيي رةهاية بةالم لة ثلة بة ثلةيي ريذةيية .
-128خةمالن ثشت بة ثيشبيين دةبةسرتيت بؤ دياريكردني برو ضؤنيةتي خاسيةتةكاني شتةكان .
-129لة هةلسةنطاندني بونيادي ضاكسازي دةكريَت لة هةنديَك ئاميَري بةكارهاتوو .
-130لة اليةنة ضاكةكانى ئةزموونى ووتارى لةطةل هةموو ئاستةكانى تةمةن دةطوجنيًت .
-131هةلسةنطانى معيارى ثشت بة بةراوورد كردنى ئةدائى تاك بة كةسانى تر دةكريًت لة كؤمةلًةى خؤيدا .
-132لة هةلسةنطاندنى (بنائى )كارةكان يةك ال دةكريًتةوة لة كؤتايى لة اليةن هةلسةنطيًنةر .
-133ئةو شيًوازةى كة نابيًتة وةصفى زارةكى ناتوانني بة ئةزموون بذميًردريًت
-134ريَذةى نزيكراوة لة ئةزموونةكانى جووت بوون لة نيًوان زاراوةكان لة نيًوان % 10-15
-135لة ثيًوانة كردنى ريًذةييى ذمارةى سفر بيً ثايةنة نةك ريًذةية .
136ة ئةزموونةكانى بابةتى ئةطةرةكانى قؤثيةكردن كةمرتة وةك لة ئةزموونى ووتارى .
-137باشرتين ريًطة لة ثرسيارةكانى بؤشاييى بوونى كؤمةلًة ووشةيةك بةقةد بؤشاييةكان
ي هةمان ئةجنام بة دةست بهيًنى لةكاتى دووبارة بوونةوةى ئةزموونةكة .
-138مةبةست لة جيًطري بوون دةب ً
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-139ةو رةخنةيةى كة ئاراستةى ثرسيارى زارةكى كرا ،كاريطةرى مامؤستاية بة بريؤكةى ثيًشرت لة قوتابى-ثيَوانة لة
زانستة ثةروةردةييةكان تةواو نية ريَذةي هةلَةي ناسراو تيَدا . %5
-140هةلسةنطاندن ثشت بة كؤكردنةوةي زانياري دةبةستيَت ،بةالم ثيَوانةثشت بة بةراورد كردني دةربريين بريارةكان
دةبةستيَت
-141پرسيارهكانى گوتارى ئاسته نزمهكانى ههرهمى بلۆم
دهپيوى.
-142ريژهى خهمالندنى وهالم كهمه له جۆرى پرسيارهكانى راست و
چهوت
-143له ئامانجهكانى ههلسهنگاندن،چاكتر كردنى ئاستى فيركردنه.
-144پيويسته دهستهواژهكانى ناو كتيب وهكو خۆى بگوازريتهوه سهر پرسيارهكان
-145هةلسةنطاندني سةنطي هةموو ثرؤطرامي خويندراو دةطريَتةوة بةالم لة هةلسةنطاندني ثيَوةري تةنيا بةشيَك يان
بابةتيَك دةطريَتةوة.
-146هةلسةنطاندن بايةخ بة برياردان و لةسةر بةهاي رةوشتةكان بةالم ثيَوانة بايةخ بة راطرتين رةوشت دةدات
********************************************************************

بؤشايي يان تةواو كردني وةالم :
-147مةبةسيت سةرةكي لة هةلسةنطاندن كؤتايي . ................................
-148كردارةكاني هةذماركردن سوودي نية لة جؤري . ...........................
-149ئةو داتاو وزانياريانة كة بةهؤي ثيَوانةكردنةوة دةستمان دةكةوتن زؤر سوودمةندة بؤ . ..............
-150هةلسةنطاندن لةماوةي كورت كورتدا دةركريَت بؤ ئةوةي بزانني تا ضةند سووديان وةرطرتوة لةجؤري.......
-151يَوانةي ناراستةو خؤ زؤر زة محةترة لة ثيَوانةي راستة خؤ لةبةر هؤيةكي سةرةكي ئةويش ................
-152ضينة كؤنةكان تاقيكردنةوةي جؤراو جؤريان بةكار هينا بؤ هةلسةنطاندني ...............................

8

-153ثيوانةي ناو لينان بةطشيت لةطةل طؤراوة  ........................بةكار دةهينريت .
-154مةبةسيت سةرةكي لة هةلسةنطاندني ثيكهينةر . ...........................
-155هةلَسةنطاندن يةكةمني جار بةكار هات لة قوتاخبانةكاني .........................
-156ئةلفريد بينيه فرةنسي يةكةم كةسة لة سالَي  1905بةهاوكاري سيمؤن هةولي تاقيكردنةوةي ...
-157پرسيارهكانى گوتاري كورت ناگونجيت بۆ پيوانهكردنى بهيهك بهستن و ريكخستن و ههلسهنگاندن چونكه
. ....................................
-158گفتو گۆ ومشتومرى نيوان مامۆستاي پۆل بۆ چارهسهركردنى اليهنه بههيزو وبى هيز پي دهگوتريت
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-159له جۆرى پرسيارى بهيهكگهياندن مهرج نيه ژمارهي ههلبژاردنهكان له ههردوو ليست وهك يهك بيت تاكو
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هةلبذاردن لة ضةند دانةييك  :االختيار من املتعدد

-162ئةو ئةزموونةى كة تواناى فوتابى دةثيويًت لة تيًطةيشنت و راهيًنان و شى كردنةوة ئةزموونى :
ج -زارةكية
ب -بابةتية
أ -ووتارية
 -163ئةو ئةزموونةى كة لة بوارى ئةزموونةكانى بابةتى دةذميًردريًت و زور جار خؤى لة نيًوان بابةتى ووتارى دادةنى

ئةزموونى :
ب -راست و ضةوت
أ -هةلبذاردنة
 -164ريًذةى نزيكراو لة ئةزموونةكانى هةلبذاردن لة نيًوان :

ج -بؤشاييى

ج%30 -50 ،
ب%20-25 ،
أ%10-15 ،
-165ئةو ئةزموونةى كة زيرةكةكان نةفرةتى دةكةن ضونكة لةطةل قوتابيانى تر جيايان ناكريًت ئةزموونى :
أ -راست و ضةوتة
وةالمانةى ثيًشوو هةلةنة

ج -هةلبزاردن

ب -بؤشايية
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د -هةموو ئةو

-166ثاليًوراوى خراب لة ديًردا تووشى ئالؤزى كردنةوة دةبيًت لة ئةزموونى :
د -هةموو ئةو وةالمانةى خوارةوة راسنت
ج -بؤشايية
 -2هةلُبذاردن
ا -ووتارى
-167له كۆمهلهى سييهمى ئامرازهكانى نرخاندنى ليهاتووى مامۆستا (هۆكارهكانى ليهاتووى مامۆستا ) :
ب-ئاستى پابهند بوون به دهوامى فهرمى .

أ-ئاستى پهسهند كردن و رهخنه و پيشنيارهكان .

د-له ئهستۆ گرتنى بهرپرسيارى و تواناى ههلس

ج-ئاستى ههرهوهزى و هاوكار .
وكهوتكردن.

-168بهو جۆره پرسيارانه دهگۆتريت پرسيارى سهردهميانه پرسيارى :
أ-گوتارى

ج -كردارى

ب-بابهتى

د-زارهكى

-169روخسارى گشتى و ئاستى پابهندبوون به رهفتارى چاكى فهرمانبهر له كۆمهلهكانى نرخاندنى ليهاتووى
مامۆستا كۆمهلهى:
أ-يهكهم

ب -دووهم

د-چوارهم

ج -سيهم

-170پرسيارهكانى ههلبژاردن كهمتر بوارو چانسى خهمالندن تيدايه وهك له پرسيارى :
أ-تهواو كارى

ب-ريكخستن

د-راست و چهوت

ج-بهيهكگهياندن

-171له كۆمهلهى ليهاتووى ئهنجامدانى كارى بهكۆمهل:
أ-شارهزايى له ئامانجه گشتى پهروهرده

ب-قهبارهى ووردى كار

ج-خواست و ويستى كار لهسهرگهشهپيدانى خود

د-دابهشكردن و پۆلين كردنى كار

-172ئهو جۆره پرسيارهى كه يارمهتى پشكنينى ههنديك له سهختى فيربوون دهكات پرسيارى:
أ-ريكخستنه

ب-گوتاريه

ج-زارهكيه

د-بابهتيه

****************************************************************
بة هيواي سوود وةرطرتن
ث.ي.د.سلوى امحد امني
كؤليذي ثةروةردةي بنةرةتي  /ز.صالح الدين

10

