کۆلیژی پەروەردەی بنەرەتی
بەشی زمانی کوردی

قۆناغی دوو
بانکی پرسیار

١پێناسەی ئەم وشەو دەستەواژانە ی الی خوارەوە بکە-:
چاوپیکەوتنە تایبەتەکان  -٢دارشتن -٣شێوازی وەسفی -٤بیر-٢مەبەست چییە لە دارشتنی زارەکی بەووردی لەسەری بدوێ.
-٣جیاوازی نێوان دارشتنی زارەکی ودارشتنی نوسراو بخەرە ڕوو.
 -٤تایبەتمەندییەکانی دارشتنی زارەکی وجیاوازی لەگەڵ دارشتنی نووسراودا بەچەندخالێک دیاری بکە:
-٥ئامانجەکانی دارشتنی زارەکی بەچەند خاڵێک بخەرە ڕوو.
-٦بە پێنج خاڵ رینماییەکانی نوسینی داڕشتنی داهێنەرانە بخەرەڕوو'
-٧بۆچی بەشی ناوەرۆک بە ناسنامەی دارشتن دادەنرێت؟
-٨بەشی سەرەتای دارشتن بە گرنگتری بەشی دارشتن هەژماردەکرێت ؟
-١١ئاوازە بەجەوهەری دارشتن دادەنرێت ؟
-١٢شێواز چییە لە دارشندا ؟مەبەست لە شیوازی وەسفی چییە؟
-١٣بۆچی فێرخوازی منداڵ زۆر ئارەزوی لە دارشتنی زارەکییە بە بەراورد بە داەڕشتنی نوسراو ؟
-١٤شوازی رەخنەیی پێویستی بە زانیاری وشارەزایی هەیە؟
-١٦بە چەند خاڵێک جیاوازی بکەلەنێوان شێوازی وەسفی و شیوازی ڕاپۆرتیدا لە نووسینی دارشندا.
-١٧بۆچی ناکرێت شیوازی راپۆرتی لە بری هونەری چیرۆک بەکاربێت ؟
-١٨بورەکانی دارشتنی ئەرکی زۆرن وەکوو ......و........
-١٩سەرەتای دارشتن دەبێت ئەم مەرجانەی تێدابێت تاوەکو ببێت بەدارشتنێکی سەرکەوتوو کە ئەمانەن.......و......
-٢٢لەدانانی نیشانەیخاڵبەندی تەقەلدا دەبێت رەچاوی ..............و.............بکرێت
-٢٢زمانی نوسینی دارشتن دەبێت .....و.....بیت دووربێت لە زمانی گشتی وشێوازی ناوچەیی .
 -٢٣ڕوونکردنەوە بدە لەسەر ئەم بابەت و بۆچوونانە :تەنها دوولك وەالم بدەرەوە-:
-٢٤بنچینەی داڕشتنی زارەکی لە بنەرەتەوە دەگەرێتەوە بۆهونەری گفتوگۆکردن الی مندااڵن،کەلەتەمەنێکی بچووکدا فێرە ئەم کارامەییەدەبن
،بەاڵم پێش کردەی گوێگرتن ناکەوێت .
-٢٥ناکرێت شێوازی ڕاپۆرتی لە نوسینی دارشتندا،لەبری هونەری چیرۆک بەکاربێت
-٢٦سیمینارەکان و پیشکەشکردنی راپۆرت ،ڕۆڵیکی گرنگیان هەیە لەگەشەسەندنی الیەنی زارەکی الی فیرخوازان
٢٢پێناسەی ئەم وشەو دەستەواژانە ی الی خوارەوە بکە-:
-١چاوپیکەوتنە تایبەتەکان  -٢دارشتن -٣شێوازی وەسفی -٤بیر
-٢٨دارشتنی داهێنەرانە کار لەسەرگوێگرو خوێنەردەکات ،هەربۆیە پێویستی
بە..............و...............هەیە.
-٢٩ناوەڕۆکی دارشتنی سەرکەوتوودەبێت پابەندی ئەم مەرجانەبێت . .........٢.........-١
 -٣٣نیشانەی یەکسانە لە خالبەندیدا بەکاردەهێنرێت بۆ............و. .............

-٣١تاوەکووتوێژەکان ئامانجداربن ،دەبێت بەشداربووەکانی ناووتویژەکە خۆیان بەدووربگرن لە.......و..........
—٣٢ئاماژەو جوولەکانی لەش ،شان بەشانی ئاخاوتن بەکاردێن بۆ ........و ..........لەسەرگوێگریان بینەر.آ
-٣٣تاوەکووتوێژەکان ئامانجداربن ،دەبێت بەشداربووەکانی ناووتویژەکە خۆیان و..........
نیشانەکانی خاڵبەندی لەسەرڕستەودەستەواژەکان جێبەجێ بکە
-٣٤پزیشکەکان دەڵێن خورما ڕیژەی شەکر لە خوێندا ڕادەگرێت
- ٣٥سبەی ڕۆژی ئااڵیە

- ٣٦هەوڵ مەدە هەمیشە وشک وفەرمی وشێلگیربیت نەختێک نوکتەوگاڵتە چێتی خراپ نییە
 -٣٢کوڕینە بخوێنن
- ٣٨باوکم ئەوپیاوەپیرەیە کەهەمووڕۆژێک دەچێتە سەرکار
٩٣لە دانانی یاساکانی خاڵبەندیدا پێویستە ڕۆڵی ئاوازە لەبەرچاو بگیرێت ٠
٠٠بەشی سەرەتا بەگرنگترین بەشی داڕشتن دادەنرێت .
٤١پێناسەی ئەم وشەو دەستەواژانە بکە-:
 ٤٢بابەت

-

ش َیوازی راپۆرتی

 -کەوانەی گەورە

 ٤٣داڕشتنێک بە شێوازی جەدەلی بۆلۆناغی دەی()١٣ی ئامادەیی بنوسە ،بەرەچاوکردنی هەنگاوو ڕەگەزەکانی تایبەت بە نووسینی داڕشتن .
-٠٠لە نووسینی بەشی ناوەڕۆکی داڕشتندا نوسەر نابێت هیچ الیەنێکی بابەتەکەی لە بیربکات.
-٠٤ناکرێت شێوازی ڕاپۆرتی لەبری هونەری چیرۆک بەکاربێت.
-٠٤بەشی سەرەتای داڕشتن بە گەنگترین بەش دادەنرێ
-٤٢دارشتنێک بنووسە بۆلۆناغی ()٢ی ،بنەڕەتی بەشێوازی وەسفی،بە پابەندبون بەڕێنماییەکانی نووسینی ئەم شێوازە وە
..
-٤٨دەستنیشانکردنی بابەتێک بۆ ئەوەیە ببێتە .............................ڕێکارەکانی داڕشتن
—٤٩تایبەتمەندییەکانی شێوازی چیرۆک ئامێز ئەمانەن ........٣....٢....:١
-٥٣ڕێنماییەکانی نوسینی داڕشتنی داهێنەرانە ئەمانەن. ............٢......... ١:
-٥١شیوازی ڕاپۆرتی بەکاردێت بۆئامادەکردنی دەلێکی .......و........
-٥٢بوارەکانی دارشتنی داهێنەرانە کامانەن بەچەند خالیک بیان خەرە روو
-٥٣تایبەتمەندیییەکان بەشی سەرەتای دارشتن بژمێرە -:
-٥٤بەوردی لەسەرشێوازی جەدەلی بدوێ بۆسەلماندنی راستییەکەت دارشتنێک بەو شێوازە بنووسە
-٥٥راست وهەلەکان دیاری بکەو هەلەکانیش راست بکەرەوە-:
-٥٦شیوازی وەسفی بۆ لۆناغی  ١٣بنەرەتی دەگونجیت
-٥٢تیکستی بە خالبەندی ناتوانیت پەیام بگەیەنێت
-٥٨لە شیوازی رەخنەییدا نابیت کەسایەتی نووسەر بە هەند وەربگیریت
-٥٩گووتار وگفتگۆکان پێویستیان بە وەرگر نییە بۆ پەتیامەکان
-٦٣ئاخاوتن بە بوارێکی گرنگی دارشتنی نوسراودادەنرێت
-٦١ناورۆکی دارشتن هەمیشە شێوازەجیا جیاکانی تێدا دەرەدەکەوێت
-٦٢لەبەشی کۆتایی دارشتندا نابێت بیرۆکەی نوێ بنووسرێت
-٦٥شێوازی کرداری نوسینی کردارەکانە بە شێوەیەکی تیۆری
-٦٦بیر بریتییە لە کردارێکی هزری الی نووسەر
-٦٢جاوپێکەوتنە تایبەتەکان بوارێکی دارشتنی نوسراوە
-٦٨پرکردنەوەی فۆرمی دامەزراندن و چاوپێکەوتنی کار بوارێکی دارشتنی ئەرکییە
-٦٩دارشتنی داهێنەرانە پیویستی بە ئەندێشەو خەیال نییە
-٢٣کۆما یان فاریزە بۆ وەستانێکی کوورتە
-٢١نیشانەی تەلەل بە کاردێت بۆ یەکسانی دوودەق ،دوونووسراو
-٢٢جووت کەوانەی گەورە بەکاردێت بۆ زیادکردنی تیکست بۆ بابەتی وەرگێردراو
-٢٣چەمکی دارشتن بە واتای لێکدان و خستنە پال دێت

-٢٤شیوازی وەسفی لە نووسینی دارشتندا پشت بە هەستەوەرەکان دابەستێت بینین گرنگترینیانە
-٢٥سەرەتای هەموودارشتنێک بە پێناسەیەکی فەرهەنگی ئایەتێکی لورئانی بێت
-٢٦نموونەی دارشتن بۆ ئەم شوازانە بهێنەرەوە'-
-٢٢شێوازی کرداری
-٢٨شێوازی جەدەلی
-٢٩شێوازی رەخنەیی
-٨٣شێوازی راپۆرتی

.
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