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وانةى ضوارةم



بنةماكانى بنيات كردنى بةرنامةى خويَندن

:كؤمةلَة بنةمايةك هةن كة بةرنامةى خويَندنيان لةسةر بنيات دةكريَت ئةويش ئةوانةن

(معريفي)زانيارىبنةماى1.

كؤمةآليةتىبنةماى2.
دةروونىیبنةما3.
فةلسةيفبنةماى4.



(معريفي)بنةماى زانيارى -1

بةتوانيويةتىمرؤظكةمرؤظانةيةشارةزايةكىكؤمةلَةزانيارىضةمكىلةمةبةست
ورِؤذانةذيانىثيَداويستيةكانىدابينكردنىبؤ,بطاتيثيَخؤييكؤششىوهةولَ

يةبرييتكة,داوةهةولَىذينطةكردنىكؤنرتِؤلَبؤهةروةها,ذيانبةدانبةردةوامى
لقيَكيضةندكة(زانستيةكانرِيَسا,ثريَنسيثةكان,راستةقينةكانضةمكة)لة

زانستة)بوارىئةوانيشبكريَتديارىبواردوولةدةكرىَودةبيَتةوةىلَجؤرىجؤراو
.ن(مرؤظيةكانزانستةوسروشتيةكان



بنةماى كؤمةآليةتى-2

كؤمةلَطاىبوونىبةبووةثةيوةستثةروةردةلةسةرةتاوةهةربيَطومان
كؤمةلَطايةشئةوهةر,كؤمةلَطايةئةممانةوةىوبوونبةردةوام,مرؤظ

طواستنةوةىبؤهؤكاريَكببيَتةتاوةكودامةزراندووةقوتاخبانةى
.بةستنىضةقطةشةوكردنىديارىوكةلتورةكةىورؤشنبريى

ضةمكدوولةديَتثيَككؤمةآليةتىبنةماى
رؤشنبريىضةمكى-1
كؤمةآليةتىضةمكى-2



:بؤ روونكردنةوةى ئةم ثةيوةندية ثيَويستة ئةم اليةنانة بناسريَن
:رؤشنبريى و بةرنامة

ئامادةكردنى,دةبنةوةرووبةرووىكؤمةلَطالةخةلَكطةورانةىكيَشةلةويةكيَك
لةبوونيانبةشدارىكؤمةلَطاورؤشنبريىلةكةلَطوجنانيانبؤزاراوةكانة

شيَوازىذيرىسادةييبةكةبةرايييةكانكؤمةلَطالةدادةولَةمةندكردنيان
دةطوازريَنةوةطةورةكانةوةلةرؤشنبريىتومخةكانى,ناسراوةسنوردراوبريكردنةوةى

مةشقكردنىوكردنةوةالساييبةبةستةثشتكةسادةريَطاىبةبضووكوكانبؤ
كارةئةوقوتاخبانةوةكثسثؤردامةزراوةيةكىضونكةنيةبةمةبةستكةكارةكى

.دةطريَتلةئةستؤكارةئةمبةطشتىكؤمةلَطابةلَكوبةريَوةنابات



طةشةيةكىلةبريكردنةوةذيريئةوةىلةبةرثيَشكةوتووةكانكؤمةلَطالةبةآلم
خؤيانكةدةبنناضارخةلَكيش,دةبيَتترسةختئالَؤزتروذياندايةبةردةوام

بةدةستىدةتواننكةزانستيانةىثيَويستيةئةوذيانةوئةمنيَوانلةبطوجنيَنن
بةجيَهيَنانىبؤتايبةتىبةدامةزراوةقوتاخبانةهؤيةشئةولةبةرهةر,خبةن
جىَبةطرينطئةركيَكيجؤريَكبة,باوكانودايكانبرىلةثةروةردةكردنئةركى

شيَوازىلةطةلَشارةزايةكانقوتاخبانةواتا,كؤمةلَطارؤشنبريىناولةدةهيَنيَت
قوتاخبانةدابةرنامةىناولةدارشنبريىوكةلتورىراستةقينةكانىبريكردنةوة

,دةخاتريَك



اةوةرطرياوةهةستىكؤمةلَيَكرؤشنبريىكؤمةآليةتيةكةيةوةاليةنىلةبةآلم
داهةلَسوكةوتوهةستكردن,بريكردنةوةلةرؤضوونلةهةيةخؤىكةريَطاىذينطةوة

ئةمةشدةبيَتبةرجةستةكؤمةلَطاوتاكلةكةيةطشيترةفتاريَكيوةهةروةها
كةدةكريَتثيَناسةبةوةوةهةروةها,ة(دوركاريم()نظروجهة)بينايطؤشة

وبريكردنةوةشيَوازىونةريتوداببةهاورِاوبريوبريؤكةولةئاويَتةييةتيَكةلَيَكي
رؤشنبريىكةواتة,دةكريَتبينالةسةريةوةداهيَنانةىئةوورةفتارتةرزةكانىكارو
سيستةمىهونةرووزانستوذيانشيَوازىلةرابردوومرياتيدةكاتةبةمة

.بةرهةمهيَنانيةوةهؤيةكانىلةطةلَكؤمةآليةتى



لةبةر ئةوة بة ثيَي جياوازية كانى ماناى ضةمكى رؤشنبريى بؤتة هؤى طؤرانى ضةمكى بةرنامةى  
رؤلَي رؤشنبريى قوتاخبانة  ,وةهةروةها طؤرِانى رؤلَي قوتاخبانة لة رؤشنبريى كؤمةلَطا ,خويَندن 

:ئةمانة دةطريَتةوة

.رؤشنبريىثاراستنى1.

.بكريَتبةجيَجىَوةربطرتريَتئاسانىبةتارؤشنبريىكردنةوةىئاسان2.

كؤمةلَطاورؤشنبريىلةنوىَشتيَكىهةمووهةلَبذاردنىواتا,ثاكذكردنةوة3.
.كؤمةلَطاتاكةكانىبةثيَشكةشكردنى

تديثيَكضيلةرؤشنبريىكةبزاننيبةتةواوىثيَويستةئةوةلةبةر:خستنةسةر4.
بةكاميانطرينطىبزاننيتابكةينديارىثيَكهاتةكانىطرينطىبتواننيتا

.خويَندنبةرنامةىكردنىبيناكاتىلةبدةين



:ثيَكهاتةكانى رؤشنبريى

زؤرترينكةذيانةباوةكانىشيَوازةوسيستةمونةريتودابكؤىلةبريتية:طشتةكان1.
شيَوازى,نيشتيمانىبةرطىوجل,خواردن,زمان)وةك,دةيكةنكؤمةلَطاتاكةكانى
هةمووئةوانةكة(دةكاتممارةسةيان)دةيكاتكؤمةلَكةهاىبةوئاكارىئاستى,سآلوكردن

دةطؤريَتترةوةرؤشنبرييةكيبؤرؤشنبرييةكةوةلةزةمحةتةضاكردنةوةيانوطؤرانكؤمةلَطاش
.(تركؤمةلَطايةكىبؤكؤمةلَطايةكةوةلة)



: ئةم رةطةزانة طشتيانة سوودي زؤريان هةية وةك ئةمانة

. جؤرى رؤشنبريي كة كؤمةَلطا دةكات بةيةك -1
.شَيوازى بريكردنةوةى تاكةكان كؤمةَل نزيك دةكاتةوة-2
بةستتتتتنةوةى كؤمتتتتةَلطا ئةمتتتتةت زؤر مَيويةتتتتتة بتتتتؤ مانةوةوبتتتتةردةوام       -3

.كؤمةَلطا
وةلةبتتةر ستتوودمةنةى رةطتتةزة طشتتت  يتتةكان هتتةموو  وَينتتةنطاكان بايتتة يان   
مَيتتتتد دةدا واتتتتتةكانية بةناو ةَلةيتتتتةا بةوةيتتتتان كتتتتردةوة بةتايبتتتتةت  نتتتتاو     

ةوة ،جالةبتةر ئت  . وَينةنطا سةرةتاييةكانةا كةبةبنةتةى يَيركتردن دةيمَيردَريت    
وى بةتات  مَيويةتة مرؤطرام بابةخ بةات بة رؤشنبريية طشتيةكان متةرت و بتة  

. لةناو تاكةكان  كؤمةَلطادا



ونةريتودابكؤمةلَيَكلةبريتيةئةوةش:تايبةمتةنديةكان-2
كةكؤمةلَطاضينيَكىيانطةورةكانوةكتيميَكبةتايبةتةشيَوازيَكى

.هةيةكؤمةآليةتيانوذيانىسيفةتيَكىضةند
:تايبةمتةنةيةكان  ضينايةت 

ت  ئةم جؤرة تايبةمتةنةيةك  كؤمةَلة تاكيةتة مةركتةزَيةد كؤمةايتة   
هةرضتتنَيك جتتؤرة بريكردنةوةيتتةك    . هةيتتة مَيتتد دةوترَيتت  ضتتينةكان  

ان تايبتتةت  هةيتتة بتتؤ شتتتةكان هةروةهاشتتَيوازى دةربرينتت  تايبتتةتي     
. هةية وةكو ضين  ئةرستؤكرات  ، كةبريوِراى جياوازيان هةية



بةنةسةرطشتيةكاننبةنةسةركةرؤشنبرييانةيةثيَكهيَنةرةئةو:طؤراوةكان3.
برِيوةكدةطرنوةريانياهيَنندةيانتاكةكانبةلَكو,تايبةتيةكانن

ريَطاىلةهةيةخؤيانداخؤجيَيةكةىرؤشنبرييةلةئةوةىهاوشيَوةى
ئةجنامىلةيانترنةتةوةكانىرؤشنبرييةكانىلةطةلَمامةلَةكردنيان

ثيَيبةهةرتاكيَككةئةدةبيةكانكارةوخواردنجؤرةكانىوةك,طشتةكانيان
لةكاتىداطريكةرانكةبرِيرؤشنبريىياخود,دةخيويَنيَتةوةخؤىئارةزووى

بؤبةرنامةىوبةمةبةسنتدواىئةمةدادةريَذنبؤثالنيسةربازيداتيَكشكانى
.ترسناكنزؤردانراوة



:تايبةمتةنديةكانى رؤشنبريى
:رؤشنبريي كؤمةلَيَك تايبةمتةندى دياريكراوى هةية كة ئةمانةن

:مرؤظانةيةرؤشنبريى1.
تربونةوةريَكىهيضومرؤظةبةرهةمىلةواتا,ديَتثيَكمرؤظكؤمةلَطاىلةرؤشنبريىواتا

وبريكردنةوةىتواناىوهةيةثةياميَكىوذيرىخاوةنىمرؤظضونكة,نيةرؤشنبريىخاوةنى
.هةيةسروشتىلةطةلَطوجنانوزانستىدؤزينةوةى

:دةكاتدابنيمرؤظثيَداويستيةكانىرؤشنبريي-2
كة داب و نةريت و شيَوازى بريكردنةوة و كار ,رؤشنبريى ئةجنامى شارةزاييةكانى نةوةكانى ثيَشووة 

لةبةر ئةوة رؤشنبريى رةوشيَكى كؤمةآليةتى  هةية بؤية هؤكاريَكى دابني كردنى ,دةطريَتةوة 
ثيَداويستيةكانى مرؤظة



:وةرطرياوةرؤشنبريى-3
طةشةكردنىريَطاىلة,دةبيَتفيَرىبةلَكودانيةمرؤظلةشيناولةفيَربوونةبةرؤشنبريىواتة

.كؤمةلَطالةناو
:هةيةطواستنةوةىسيفةتىرؤشنبريى-4

بؤكؤمةلَطايةكةوةلةهةروةهاوةترنةوةيةكىبؤنةوةيةكةوةلةدةطوازريَتةوةرؤشنبريىواتة
.تركؤمةلَطايةكى

:(نيةنةطؤر)طؤراوةرؤشنبريى-5
لةوائةمةش,نابيَتبةستضةقثيَستيَكداوقالبلةوطؤراندايةطةشةولةرؤشنبريىواتا

.رؤشنبريىطؤرانةىطةشةوئةملةطةلبكاتكارليَكوبيَتكةنةرمدةكاتبةرنامة



طرينطرتين دامةزراوة رؤشنبرييية ثةوةردةييةكان

كؤمةلَطاقوتاخبانةوكة,راطةياندنهؤكارةكانى,ثةرستششويَنى,كؤمةلَ,خيَزان)كةئةمانةن
رؤشنبريىطواستنةوةىئاوازيَكىوةكوثةروةردةبةكارهيَنانىبؤخؤيبريكارىبةكردويةتى

ودةروونىوذيرىاليةنلةفيَرخوازانثيَدانىطةشةبؤبارلةبارودؤخيخستنىبةردةست,
كةطوازراوةذينطةيةكىناولةخيَوكردنبةشارةزاييبةردةستخستنىوةهةروةها,جةستةييةوة

ئارةزووةكانىوةطةشةكردنىضاآلكىبوونىدروستزانيارىفيَربوونىبؤدةداتفيَرخوازيارمةتى
خوارةوةخاآلنةىبةمقوتاخبانةئةركةكانىبؤيةكؤمةلَطالةطةلكارليَكىلةزياتربؤ

:دةردةكةوىَ



ئةركةكانى قوتاخبانة

.فيَرخوازانةوةذيرىلةكردنةوةىنزيكورؤشنبريىكةلةثورىثاراستنى1.

هاوسةنطىمةرجيَكبةتاكثةروةردةىبؤلةبارذينطةيةكىخستنىبةردةست2.
.قوتاخبانةومالَنيَوانلةرابطرييَت

كيَشةخستنةرووى3.

طؤرانةلةبةشداريكردنوليَبكريَتليَكؤلَينةوةىوكؤمةآليةتيةكان4.
كؤمةآليةتيةكاندا



مةيوةنةي نَيوان مَيةهَينةرةكان  رؤشنبريي ومرؤطرامةا 

اكةكان تزؤربةىلةطشتيةكانمَيةهَينةرةهةية،مَيةهَينةرىسَدرؤشنبريي
دياريكؤمةلَيةدكةتايبةتيةكانمَيةهَينةرةدةكةن،بةشةاريكؤمةَلطادا

 ؤىكةطؤراوةكانمَيةهَينةرةهةروةهاتايبةتة،مَيوةكؤمةَلطةدالةناوكراو
كؤمةَلطةوةلةناوكةدةنوَيننتازةكانةابريؤكةودؤزينةوةكانولةداهَينان
.هَينرابنترةوةكؤمةَلطةيةك لةياهةَلقوالون



زةيةك ئةنةاتاكو،بةاترؤشنبريمَيةهَينةرةطشتيةكان بةطرنط مرؤطراممَيويةتة
ةكةئةمانورةوشتةكانئاراستةكان وضاالكيةكانومةعريفةكانلةنَيوهةبَدهاوبةشد
ييان ودةكةنكؤمةَلطةداتاكةكان لةنَيوانوهاوكاريلةيةكطةيشنتجؤرَيكوةرطرتن 

 دةسبؤدةكاتكؤمةَلطةهاوكاريهةروةكدةكات،طةشةتَيةااليةنطرييانوكؤمةَلةيةك 
يةكان تايبةتمَيةهَينةرةبةطرنط مَيويةتةمرؤطرامهةروةها.ئاماجنةكان مَيوةطرتن 
ةكاتدداوايانكؤمةَلطةكةجياوازييانةىمةثؤِرييةئةوبتوانَي تاكوبةاترؤشنبريي
وكةلةنَيجياوازييةىئةوبةمَيددةدطوجنَينتاكةكانةالةطةَلئةوانيةبةاتيةراهةم
مةثؤِريةطشتيةكانلةنَيوانهاوسةنط ضاودَيريةردن لةطةَلهةيةتاكةكانةا

.مرؤطرامةالةوتايبةتيةكانةا



ةشةطمرؤطرامكةمَيويةتةطؤراوةكانيةمَيةهَينةرةبةسةبارةت
وتاكبةاتضاودَيريوبةاتدروس بريكردنةوةىشَيوازةكان بة

انيبةتةواوىوةرطرتنيانوطؤراوانةئةولةسةربرياربتوانرَي 
دياريمَيوانةيةك ضةنةلةضوارضَيوةىيا ودبةرَي هةنةَيةد
.بةرَي دةستنيشانرةتةردنةوةيةووةرطرتنئةوكراودا



ئاماجنة مةروةردةييةكان  رَيةخةتن  مرؤطرام

. يَير واز دةربارةى مرؤطرامد بابةت  بزانَي 1.

. يَير واز دةربارةى مرؤطرامد بوارة يروانةكان بزانَي 2.

.يَير واز دةربارةى مرؤطرامد ضاالكد و تةوةرةي  بزانَي 3.

ة يَير واز دةستنيشان  يتةكَ  يتا زيتاتر لتةو مرؤطرامانتة بةتات كت       4.
. بةاليةوة طرنطة

. يَير واز بتوانَي  رة نة بطرَي  لة مرؤطرامةكان بةطشت 5.

. يَير واز بتوانَي  مالنَيك دابنَي  بؤ مرؤيةيةك6.



:بةرنامةى خويَندن و كؤمةلَطا

بارودؤخيضونكةخويَندنبةرنامةىبيناكردنىلةهةيةتايبةتىرؤلَيَكيكؤمةلَطا
دةرضوونىلةثيَويستةكةسيفةتانةىئةووثيَداويستيةكانىكؤمةلَطاوذيانى

دةكةنديارىئاماجنانةئةوجؤرى.نةريتيانودابوهةبيَتخويَندنطاكانداكؤليَذو
نيَوانثةيوةندىبوارىلةبةديهيَنانىبؤبؤيةقوتاخبانةئةستؤىسةردةكةويَتةكة

بؤتاكةكانةئامادةكردنىفيَركردنبنةرةتىوطرينطئةركى,بةرنامةداكؤمةلَطةو
دىبيَنيَتةطرينطةئةركةئةوبتوانىَبةرنامةئةوةىبؤوةكؤمةآليةتىذيانى

بؤبيَتوةهؤكاريَك,بيَتكؤمةآليةتىهةلَقوآلويَكىخؤىبةرنامةثيَويستة
.كؤمةلَطاداخوازيةكانىبةديهيَنانى



وانةى داهاتوو

بنةماى دةروونى-3
بنةماى فةلسةيف-4


