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 تيۆری ڕه وشتی

السايكردنە وه  .ت فێربونی مە رجی.ت   

شيالن عثمان. گەشەی زمانەوانی      م  11/11/2020  3 



یتيؤرى فَيربوونى مةرج-أ  
 ييض مهداَل الى زماى وةرطرتهى واية ثَيياى تيؤرة ئةم اليةنطرانى•

 . تر رةوشتَيكى يةر وةرطرتهى لةطةَل نيية جياوازيةكى
 زماى واية ثَيى رةوشتى قوتاخبانةى دامةزرَيهةرى (واتصؤى) •

 .بيهراو رةوشتى لةشَيوةكانى شَيوةيةكة
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یتيؤرى فَيربوونى مةرج-أ  
 :دةطرَي وةرى  زماى تر رةوشتَيكى ةري وةك مةرجيةوة بةرَيطةى مرؤظ•
  دةردةبِرَي يةرةمةكى دةنطى يةندَيك لةخؤيةوة يةر لةشةرةتادا مهداَل •

, 
 بةضةند ئةويش رةفتارة جؤرة ئةم بؤ دةدةى يانى باوكيشى و دايك •

  وتةكانى  دوبارةكردنةوةى و زةردةخةنة وةك جياواز شَيوةيةكى
 .مهداَلةكة

 باشرتكردنى و جَيطريكردى و بةيَيسكردى بؤ دةدةى مهداَلةكة كةيانى •
 واتادار و دروشت وشةى قؤناغى تابطاتة وتةكانى

 بؤ شةرةكى كةرةشتةى دةبهة ِرةمةكيانة دةنطة ئةم جؤرة بةم. •
   زماى ثَيكًاتهى
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 هاندان               وه المدانە وه هانده ر         

 
 شتێكی دياريكراو               وشە                     وشە 

 

 

 فێربونی زمان                 
 

م      ة  دان  ئ  ى هائ 
ر ِرؤ لَ سة  ؤة  لة  ة  كائ  ر دة  ؤ  كى ر 

َ
ي  ت 
ج  ة  رة  ج  ؤ  ي   ئ 
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 بةيؤى ثَيواية مةرجية بريدؤزى كةخاوةنى (شكهر) يةروةك•
 زماندا وةرطرتهى لة ِرةوشتَيك جؤرة يةموو دةتوانرَيت ياندةرةوة

   خبرَيو رَيك
 , ئاخاوتهة دانةوة وةاَلم ثَيية بةم•
 دةبَي دروشت قصةييةكانى ياى فيسياييةكاى ياندةرة لةئةجنامى •

 .دةبَيت دانةوة وةاَلم ئةم فَيرى بةيؤيانةوة مهداَليش
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ؤة   -ب   ة  ى كردئ  رى لاساي  ؤ  ي 
:ئ   

 شروشتى كردنةوةى الشايى لةرَيطةى مهداَل تيؤرة ئةم بةثَيى• 
 ، وةردةطرَيت  زماى دةورووبةرى قصةكردنى

 بؤ يةية كاراى رؤَلَيكى  دووبارةكردنةوة و كردنةوة الشايى واتة •
   . زماى وةرطرتهى

  ذيهطةكةى زمانى طةوراى كردنةوةى الشايى لةئةجنامى مهداَل •
 .فَيردةبَيت

 فَيربوونى لة فاكتةرة طرنطرتيو كردنةوة الشايى واية ثَيى ( برتييد) •
 .تاكةكانى لةالى زماى
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 . زماى لةفَيربوونى فاكتةرة يةكةم كردنةوة الشايى ثَيواية ش(ئةشرتى)•
 و وشة ئةو الشايى ِراشتةوخؤ مهداَل كة دةردةخةى ئةوة لَيكؤَليهةوةكاى•

  , دةبَيت طوَيبيصتى كة ناكاتةوة ِرشتانة
 .بيصتوويةتى كة جياواز بةشَيوةيةكى داِرشتهياى بة يةَلدةشيَت بةَلكو•
 وةرطرتهى و طةشةكردى لة طرنطة فاكتةرَيكى  كردنةوة الشايى ِراشتة•

 , زماى
  ، يؤكار تاكة وةك ببةشرتَي تيؤرة بةم ثشت ناكرَيت بةاَلم •
  لة الوةكى رؤَلى مهداَل كة  دةردةكةوَيت وا  تيؤرةدا لةم ضونكة•

   . يةية دا زماى وةرطرتهى
 .كراى تيؤرانة ئةو ئاِراشتةى كة بووى رةخهانة ئةو ئةمةش•
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