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 مەکەشی یەی بەربارەد

یشاڵێکی ڕهاوسۆزی . توانای هاوسۆزی الی منداڵ ەب ەدانەشەگ ەشەم بەستی ئەبەم
و ەئ دا.کڵەی نێوان خەکێشی ەچار توانایو ی کجڤافتاری ەڕپێدانی ەشەگ ەل ەکییەرەس

ڵکدا ەخ نێو ەلباشتر جێی خۆی  ە،مترەی دڕیی کیلەمکات ەرک دەست دەی هەمنداڵ
م ەرز بێت ئە. منداڵێک توانای هاوسۆزیی بەو توانای گشتیی جڤاکیی باشتر ەوەکاتەد

 کرێت:ەی پێ دەخااڵن

 

 :ەل ەمیان بریتییەئ ست.ەهی کردندیاری -1

 داویەرەسو  ەنیشان ەرنجدانەڕێی س ەل خۆستی ەه یکردندیاریو  ەوەناسین •
 کی.ەدۆخفیزیکی و 

فیزیکی،  داویەرەس ەسەرنجدانڕێی  ەر لەرانبەستی بەه یکردندیاریو  ەوەناسین •
 .کیەکی و دۆخەزار

 .کترەی ەل کانەستەی هەوەکردنجودا •
 

 : ەل ەمیان بریتییەر. ئەرانبەجێی بەخستن: خۆەوات ر.ەرانبەی بەرگرتنی ڕوانگەو -2

ی ەربارەدبێت ەستی جیاوازیان هەمرۆڤ بۆچوون و ه تشێەدی ەوەبدن بریەپ •
 مان دۆخ.ەه

 رک بکات.ەر دەرانبەسی بەو دیدی ک ەڕوانگ بتوانێت •
 

 :ەل ەمیان بریتییەئ ر.ەرانبەی بەسۆزانەی بەوەداناڵمەو -3

 .رۆشیەپو ی مەخپێشاندانی هاو •
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 کیەرەخاڵی س

 

 کیەمکی زمانەچ

ی ەوەکردنستی بیرەیوەپ ەکرباس ەب ەدێن ەانکمەو چەمدا ئەکەی یەشەم بەل
ڵنراون ەها هەیی وکەی زارکمەمای چەر بنەسەان لکەی وانەزۆرب ن.ورد یەگرانەخنەڕ
 ست. ەربڕینی ئاڵۆزیی هەر بن بۆ دەیارید ەک

 

 ستەی هکردندیاری

کارئاسانی و ە هاسۆزییی امەر، بنەرانبەالی ب مەه ی خۆ وم الەهست، ەی هکردندیاری
 ە، هیچ هاندانێک لرەرانبەستی بەه ەبردن بیەپبێ . کاتەکانی داهاتوو دەشەبۆ ب

و  ەنیشان. ییەی تووڕجڵەوگرتنبۆ  ەو نی چڤاکی ەکێشی ەبۆ چار ەن ،تنێێمئارادا نا
ن. ەکست دیاری بەن هەدەتیی منداڵ دەی یارمکەی و دۆخکفیزی کی،ەزار داویەرەس
کان و ەوێکچوو ەسەرنجدان، رەرانبەی بڕوانگەگرتن ەکان پێک دێن لەتەبابدا ەشەم بەل

 . رۆشیەپ ربڕینیەکان و دەستەه یکردنرکەکان، دەستەیاندنی هەکان، گەجیاوازیی

 

 مەکەشی یەکانی بەوان

کانی ەرەێکی گشتیی هونجرنەس – ڕاهێنانی هاوسۆزیی ەربارەد م:ەکەی یەوان -1
و ر ەرانبەی بەست، گرتنی ڕوانگەی هکردن: دیاریەهاوسۆزی، بۆ نموون

 .رەرانبەی بەسۆزانەی بەوەدانبەرسڤ

ان یکۆکناستی ەڵک هەخی ەوەبردن بیەپ – کۆکستی ناەه :دووهەمی ەوان -2
 .کی دۆخێەربارەد ەیەه

ی نی بیستلەگرەی هونکردنەپیادو  کردندیاری –ەی چاالکانگوێگرتن :سێهەمی ەوان -3
 .ەچاالکان
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 . ەپێشان بدر ەرانبەبۆ بخۆت  یرۆشەپ –یرۆشەپربڕینی ەد م:ەچواری ەوان -4

ڵکی ەخ کات مانەه ەی کەوەل یشتنەتێگ –یوازی جودالماندنەس م:ەی پێنجەوان -5
 .نچب یشلێکشێت ەجودان د

 

 ڕۆڵوازیی سیناریۆکانی ەوەخوێندن بۆ ەکرخان بەتکان، کات ەوانی کردنەئاماد میەد
 ر پێویستەگ یت.ەبک سازکان ەفێرخوازی زموونەئڵ ەگەلکان ەبتوانیت دۆختاکوو 

 انکاریەب فێرخوازی ەوەبۆ ئ ەکۆپی بککان ەی نێو کارتڕۆڵوازیکانی ەکات باسەد
 بهێنن.

 

 کیەمکی زمانەچ

پێش خستنی هاوسۆزی و بۆ  ەیەی هکان ڕۆڵی گرنگەستەهی ەربارەدانوستاندن د
(. 1974 ، چاپیSpivack and Shure)کتێبی  ەی کێشەچاربۆ  پێویستی ەکانی دیکاتوان
دا ەکەرنامەی بکەیەر وانەه ەل« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەوانیی کەی زمانکمەچ
واتای  ەاڵم دوور نییەببن، ەکان نوێ نەوش ەل کێشەبشێت ە. دنست نیشان کراوەد

 : ەبریتین ل کیەرەس یکیەمکی زمانەچبێت. ەیان هەتاز

ی خواستو  ستەهدات ەتیی منداڵ دەیارم« جودا - ێکچووو»ی ەستەیوەپ •
 ی پێەلەمم ەریەترسێت. مەئاو د ەلالوکۆ »: ەنموون، بۆ رک بکاتەد رەرانبەب

ش ەوەل«. .ەیەستی جودایان هەه ەمان دیاردەر هەرانبەب ەم دووانەئ. ەخۆش
تی جیاوازی ەزووی بابەوازدا ئاراکاتی جی ەلمان منداڵ ەشێت هەدبترازێت، 

 بێت.ەه

سۆز  یسروشتی گۆڕانکارین ەدەتی منداڵ دەیارم ،«پاشان - ئێستا»ی ەستەیوەپ •
کرد. ەدنگی ەدڵت ەستی بەهامان س ەوەگواستنماڵپێش »: ەنموون، بۆ نەرک بکەد

هۆکاری  ەبنەی زیاتر دزانینرج، ڕسکان و ەلومەه «.بوو شاد ەوەگواستنپاش 
  ست و خواست.ەگۆڕێنی ه
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رێک بۆ ەهاند ەینەکەد« ەوەر ئەبەل -بۆچی»و « اوەئ –رەگەئ»ی ەستەیوەپ •
یاخود « گریەوا دەم، ئەر لێی بدەگەئ»: ەنموون، بۆ ەندانەنجامبەئی ەوەکردنبیر
 «.ی لێم داەوەر ئەبەیشت لەئازاری پێ گ ەکەکوڕ»

 

 مەکەشی یەکانی بەمکەی چەلیست

 داو،ەرەرۆشی، گۆڕان، سەپ ،پاشان -پێشانو، ، ەی چاالکاننبیستڕووداو، ، لماندنەس
، اجود –، وێکچووست، ڕێزەبەمەوا، بەئ -رەگەئرۆشی، ەربڕینی پەسۆز، دناکۆک، 

 .ەوەر ئەبەل –بۆچی، دۆخ، جودا -ک ەکیەو

 

 ەرچاوەس
Spivack, G., and Shure, M. B. (1974). Social Adjustment of Young Children: A 
Cognitive Approach to Real-Life Problems. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

 ی زانیارەوەگواستن

تیدانی ەبۆ یارم ەکاربهێنەب ەش پێکهاتووەسێ ب ەل ەی زانیار کەوەگواستنمۆدێلی 
 .ی مامۆستاەڕێنام ەبڕوانلی هاوسۆزیدا. ەگشتاندنی تواناگ ەل فێرخواز

 

ی ەبڕیار بدات ک ەبد فێرخوازتی ەدا، یارمەکەستپێکی ڕۆژەد ەل«. مڕۆەیاڵی ئەخ»
 : ەبپرس ی، لێەبهێنێت. بۆ نموون کارەری نوێ بەهون

 (.ماتەماتیکی ەمی وانە؟ )دینەکار بکمان ەموومان هەه ەباشی ەک •

 می چاالکی(.ەین؟ )دەبکجودا  کاری ەباش یەک •

 می فراڤین(.ەمی پشوو، دە؟ )دە، باشینەی بکشاد ەست بەی هەک •
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پێش بۆ  ەتی سروشتی دێنەرفەدا، زۆر دەکەی ڕۆژەماو ەل«. فتارەڕاهێزانی ڕ»
کارهێنانی ەبۆ ب فێرخوازهاندانی  ەن لەنموون ەوەی خوارەمانەفتار. ئەی ڕکردنهێزەب

 لی هاوسۆزی:ەتواناگ

؟ ەیەتووڕ ەنت الێزانەچیدا د ەکات؟ بەچی د ەست بەه ەنال ەبۆچوونی ئێو ەب •
 ست(.ەی هکردن. )دیاریەک ئااڵندووەیەکات و قۆڵی لەد ەمۆڕ

هۆ دانی گرێیت؟ )ەکەچی د ەست بەواو کرد، ئێستا هەت تەکەنها کارەتەخۆت ب •
 نجام(.ەئو 

ستی ەئێستا هدەبێت . ەدایکرد. پاشان تۆ کتێبێکت ەدمباری ەخ ەستی بەهژوان  •
 گۆڕین(.ستەچۆن بێت؟ )ه

ی کردنکات؟ )پێشبینیەچی د ەست بە، هگەمەوەناو  ەبێت ندەوەڕت ێهێڵەر نەگەئ •
 ست(.ەه

 

ری دیاریکراویان ەهون ەن کەبک ەو دۆخانەباس ل ەبک فێرخواز ەداوا ل «.مڕۆەیادی ئ»
 :ەکارهێناوەتێدا ب

 مباری کرد؟ەخ ەتان بتسە؟ بۆچی هەمباری کردووەخ ەستی بەمڕۆ هەکێ ئ •

 ؟ەباس کردوو داڕەجێباوساڵێکی  ەورەڵ گەگەستی لەکێ ه •

 گۆڕین؟ ەی شتێک هاتەربارەستی دەمڕۆ هەکێ ئ •

•  

دات ەد فێرخوازتی ەدا، یارمەڵ کاری ڕۆژانەگەل« ی زانیارەوەگواستن»ی تێکبەستن
ژیانی  ەفتار لەری ڕەو ڕاهێنانی هونە ی کێشە، چارخۆئارامکردنەوەکانی ەرەهون

 بکات.  ەدا پیادەڕۆژان
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 ندنەسەشەگکانی ەپلی ەربارەتێبینی د

 

 تی گرنگەو باب ەپێناس

ی ەوەناسینک ەی وندیدارەیوەندین توانای پەچ ەل ەییبریتمنداڵدا  ەلهاوسۆزی 
ها ەروەه ست وەکانی هەکارهۆی یشتنەتێگر، ەرانبەستی بەۆ و هخستی ەه
 ەکاتەنگی کار دەرهەفهای ە. بەکی کارامەیەشێو ەب رەرانبەب ستیەی هەوەاڵمدانەو
لی ەی تواناگکردنەشەشێت گەد ەوەر ئەبەلربڕینی هاوسۆزی، ەد یچۆنێتیر ەس

 جودا بێت.نگێک ەرهەبۆ ف ەوەنگێکەرهەف ەهاوسۆزی ل

 توانێت: ەمنداڵ د دابنەڕەتیی ەپلسااڵنی خوێندنی تای ەرەس ەل

 دیاری بکات.  رەرانبەبستی ەهخۆ و  یستەه •

 .بگاتست تێەهکانی ەکارهۆ •

 رک بکات.ەخۆ دستی ەه ەر لەرانبەستی بەه ییوازجودا •

 . ەیەی هستێکەه ەک کاتدا زیاتر لەی ەل مرۆڤ ەرک بکات کەد •

  .ست بێتەبەیاخود بێم بێت ستەبەمەکردار بشێت ەد ەرک بکات کەد •

ی منداڵی ەکاتێکدا زۆرب ەل ەنموونن، بۆ بنەڕەتیهێشتا  ەانتوانایم ەئ شدا،ەوەڵ ئەگەل
ستی جیاوازی ەک کاتدا هەی ەلشێت مرۆڤ ەد ەزانن کەد بنەڕەتیمی ەکەپۆلی ی

 ن.ەبکباس کی دیاریکراو ەیەنموونتوانن ەمیان دەکچی ەک، بێتەه

 دا:بنەڕەتیی ەپلە ل

 ستێنێت. ەد ەرەتوانای هاوسۆزی الی منداڵ خێرا پ •

 ن. ەتێبگ ەسانی دیکەو دیدی کە توانن ڕوانگەمنداڵ د •

 بێت.ەوانتر دەبواری هاوسۆزیدا فر ەتا دێ جیاوازییان لەه •
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 ەشەم بەگرنگیی ئ

 ەبایی، الوازیی لەی زیادبوونی دڕیی فیزیکی، ناتەمای ەبێتەکزیی ئاستی هاوسۆزی د
 کی. ەستەی جڤاکی و هکردنەشەگشتی الوازیی گەخوێندندا و ب

 

 ەکیی دیکچاال

 : ەتی دیکەو بابم ەکەشی یەانی بکەتەی بابتێکبەستنبۆ  نپێشنیاز ەخااڵن مەئ

 
 

 ەکەڕەپ ەبک فێرخواز ەو داوا لە ش بکەکێشان دابەی وێنەڕەی پەورەی گەپارچ -1
ن. کارتێکی ەکەش دروست دەتاکوو چوار ب ەوەیی بنوشتێننەنیو ەدوو جار ب

 فێرخوازنوێنێت، پێشانی ەد تیەی تایبستێکەه ەک ،«نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب
بکێشن.  -نگ ەهێل و ڕ ەب ەوات -کاری ەشێو ە، بەستەو هەئ ەداوایان لێ بک ە.بد

 ەڵ وێنەگەل ەیەم پرۆسە. ئەوەبکێشنە کەکارتفۆتۆی ک ەکی وەیەنابێت وێن
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پڕ  ەکەڕەشی پەر چوار بەه فێرخوازتا ەه بکەوە ەدووبار ەکانی دیکەکارت
 ەبک فێرخواز ەبکرێت. پاشان داوا ل ەکان نیشانەهێڵکاریی ە. نابێت هیچ لەوەنەکەد

ک وێنای ەیەر وێنەن بزانن هەوڵ بدەو ه ەوەشێکدا بگۆڕنەڵ هاوبەگەکان لەوێن
ریی ەیت و کاری هونەبد ەم چاالکییەم ئەب ەرەتوانیت پەکات. دەست دەه ەکام

یت ەبک فێرخواز ەو داوا لیت ەکات، پێشان بدەستی جودا دەوێنای ه ەناودار، ک
 ر(. ە. )هونەوەکان بدۆزنەستەناوی ه

نێو پۆلدا( بۆ  ەڕێت لەگەد ەکەیە)لیستـێک  running list «لیستەڕیانەگ» -2
تۆ  ەر، بۆ نموونەس ەنەی زیادی بخەتا ڕست ەهان بد ەکەو پۆل ەست ساز بکەه

 ەبک فێرخواز ەداوا لوجا ەئ«. ...م کاتێکەکەی درمەدڵگەست بەهمن » ەبنووس
ی لەگرە)هون. رەسە نەبخ ەرەوەیکڕوون نیگاریو  تەواو بکەننووسین  ەب ەکەستڕ

 ر(.ەهون ،کیەزمان

 هاوپۆلدامنداڵی نێو  ەل ازیداودات وێکچوون و جوەهان د فێرخواز ەم چاالکییەئ -3
. ەوەنەبد ەواژانەستەم دەاڵمی ئەو ەبک فێرخواز ەتا، داوا لەرەن. سەدیاری بک
 24/8، ەرببڕن )بۆ نموونەد ەڕێژ ەب ەکەکانی پۆلەنجامەئ ەداوایان لێ بکپاشان، 
 (ەلەستەن ەل ەپێ خۆشتر نیەستەب فێرخوازی  3/1یاخود 

 یەوە. ئەوەو دیوارەالی ئ ەبچێت ەال خۆش ەل ناریەهنی ەستەی بەوەئ •
 .ەی دیکەکەالی دیوار ەبچێت ەال خۆش ەی لەلەستەن نیەستەب

ی ەی وانەوە. ئەو دیوارەالی ئ ەبچێت ەال خۆشەلی ماتەماتیکی ەی وانەوەئ •
 . ەی دیکەکەالی دیوار ەبچێت ەال خۆشترەزمانی ل

ی ەمەی گەوە. ئەو دیوارەالی ئ ەبچێت ەال خۆشەفری لەی نێو بەمەی گەوەئ •
  (ماتەماتیک) .ەی دیکەکەالی دیوار ەبچێت ەال خۆشترەنێو ئاوی ل

 ەکی مێژوویی لەیتیەسایەڕابگرن کاتێک ک ەیاداشتێکی ڕۆژان ەبک فێرخواز ەداوا ل -4
ی جڤاکی، تۆژینەوە. )خانی دیەحمەئ کووەو ەنموون، بۆ خوێندرێتەپۆلدا د

  (کیەزمان لیەگرەهون
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نێو  ەقاڵ بهێنەک پرتەیەتەبە. سەدانرنجەرخستنی توانای سەبۆ د ەم ڕاهێنانەئ -5
ی ەوەپاش ئ. ەش بکەدا دابفێرخواز 12-10کی ەیەر بازنەسەکان بەقاڵەپۆل. پرت

نێو ە وەکان بخەقاڵە، پرتتبێەدی خۆی ەکەقاڵەپرت« ئاشنای»ێک فێرخوازر ەه
ی ەوەنێویاندا. ئ ەب ەکان بگێڕەقاڵەپرت ەدان ەدان ەم جارە. ئەکەتەبەس

خۆیان  قاڵیەموویان پرتەتا هە، هەوەگلی بدات ەوەی خۆی ناسییەکەقاڵەپرت
 : ەوجا بپرسە. ئەوەدۆزنەد

 ؟ەوەناسییت ەکەقاڵەچۆن پرت •

ری گۆڕا؟ )سروشتناسی، ەرانبەت بەڵەمام ەکەقاڵەپرت ەل ەئایا پاش وردبوون •
 بیری ورد( 

چ  ەوڵی داوەه ەکەرەدان ەن ئایەبک ەوەباس لو  ەموزیکی سۆڵۆ لێ بدک ەیەپارچ -6
 )موزیک(. نێتەیەبگ ستێکەه

 دڵخوازی فێرخواز کوتێوج ە. بنەبک« وازیەوش» یوازی ەبک فێرخواز ەداوا ل -7
ێکیاندا فێرخوازگوێی  ەب ،«ڕاوکێەدڵ» کەوست، ەکی هەیەوش. ەست پێ بکەد

ی فێرخوازداو پێشان بدات، ەرەو س ەنیشان ەبک ەفێرخوازو ەل. داوا ەبچرپێن
 بڵێت، ەکەفێرخوازشێت ە، دەنموونبۆ ڵبێنێت. ەه ەکەوشدات ەوڵ دەهر ەرانبەب

داوی ەرەنها سەت ەبک فێرخواز ەش، داوا لەوەجیاتی ئ ەل. «رانیەستی نیگەه»
 .ەکەستەیاندنی هەکار بهێنن بۆ گەب ەجیاتی وشەکی لیکی و فیزەڕوخسار

 (بیری ورد، کیەزمان لیەگرە)هون

وا خۆی بنوێنێت ڕۆڵی  ەکێکیان بکەی ەداوا لسی. ەی دوو کگرووپ ەب ەبک فێرخواز -8
 ەبک ەی دیکەوە. داوا لەپۆلدا خوێندراو ەل ەکی مێژوویی وازی بکات کەیتیەسایەک
دا ەتییەسایەو کەڵ ئەگەدیدارێک ل ەی چاالکاننلی بیستەرگەکارهێنانی هونەب ەب

 (جڤاکی، درامای تۆژینەوە)ساز بکات. 
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شیرین و » ەنموونبۆ  ە،وەی ناسراو بخوێنکردیاڵەچیرۆکێکی خرز ەنگی بەد ەب -9
 ەوەکانەورەگ ەرەکاراکت یەڕوانگ ەل ەکەچیرۆک ەبک فێرخواز ەداوا ل. «رهادەف

 ، دراما(کیەزمانی لەگرەهون) .نەیاخود نمایش بک ەوەبنووسن
 

 ەداوا ل. ەیەی جار تووڕەزۆرب ەک ەڵبژێرەپ هەوگەکی گاڵتەیەری زنجیرەکاراکت -10
خۆی  ییەوی تووڕەجڵچۆن  ەکەرەکاراکت یەوەئ ەنەرنج بدەس ەبک فێرخواز

 ەک ەوەنەنمایش بک ەکەپەوگەگاڵت ەزنجیر ەوجا داوایان لێ بکە. ئگرێتەد
پرۆگرامی  لیەگرەکارهێنانی هونەب ەبکات ەی دەکەییەی تووڕەچار ەکەرەکاراکت

 (کیەی زمانلەگرەهونر، ەهون). «نگاوەه ەنگاو بەه»

 

ندی ەسەکی پەیەر وانەسەل ەن کەساز بک ەڵەنمایشێکی بووک ەبک فێرخواز ەداوا ل -11
 (کیەزمانی لەگرەهون، رەهون. )نرابێتهەڵ« نگاوەه ەنگاو بەه»پرۆگرامی 

 

سایتی  ەل ەشی مامۆستایان بکەردانی بەس ،ی بیروڕاەوەزانیاریی زیاتر و گۆڕینبۆ 
 www.cfchildren.orgماندا ەکەڵەکۆم

 

 کتێب

ی ەوەبۆ ئ ەوت ئاگادارمان بکەست کەد ەتەم بابەر کتێبی کوردیی گونجاوت بۆ ئەگ
 ند بن.ەش لێی سوودمەسانی دیکەک
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 ڕاهێنانی هاوسۆزیی ەربارەد: مەکەی یەوان

 وانەی ڤیدیۆدار
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 کمەچ

 .ەیەر هەرانبەبسی ەکستی ەی هکردندیاری ەهاوسۆزی پێویستی ب

دیدی جیاوازی  ،شێت مرۆڤی جیاوازەی دەوەبردن بیەپ ەل ەبریتیی ڕوانگەگرتن
  بێت.ەهدۆخ مان ەهر ەرانبەب

 

پاشان، -وا، پێشانەئ -رەگەئجودا،  -چوو کوێدۆخ، داو، ەرەسۆز، س: کیەمکی زمانەچ
 .ست، ڕووداوەبەمەگۆڕان، ب

 

 ئامانج

  :فێرخواز

 .ەوەبناسن ی جۆراوجۆرستەهبتوانن  •

 .ەیەستی جودایان هەر هەرانبەب ەزانن کب •

 .نیگۆڕ ەدێتست ەه ەک نەکب دیاری ەوەئ •

 ن.ەبکر ەرانبەبستی ەی هپێشبینی •

ر ەسەی بڕیار لەوەر لەب ەیەهیاتر زاری انیز ەب پێویستیی مرۆڤ ەوەرن بەی بەپ •
 ر بدات. ەرانبەسی بەکستی ەبەم

  

 پێداویستی

 «.می فراڤینەد«: »نگاوەه ەنگاو بەه»ی پۆلی سێی پرۆگرامی کاسێتی ڤیدیۆ •

 .نەژڤزیۆن و ئامێری ڤیدیۆەلەت •
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«: نگاوەه ەنگاو بەه»و ەڕوو کەیەروازەد، 1 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام •
 .توندوتیژی ەلستن ەبێڕ یەربارەد

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

لی گفتوگۆی ەپێدانی ڕێساگەشەیاخود گ ەوەپێداچوونبۆ  ەکاربهێنەب فێرخوازشی ەهاوب
 نێو پۆل.

بن ەفێر د فێرخواز .ەیەکەپرۆگرامی ەغبنا ەک ە،یهاوسۆزی یەوەپێداچوون ەیەم وانەئ
ر دیاری ەرانبەستی بەبەن مەدەوڵ دەهڕێن، ەر بگەرانبەستی بەداوی هەرەدوی سەب

رنج ەسڕێن و ەگەد دارەرانبەستی بەهکانی ەیاوازییدوی وێکچوون و ج ەن، بەبک
بۆ ن ەرک بکەستی خودی خۆیان دەگۆڕانی ه ەهانی منداڵ بدین. گۆڕستەه ەنەدەد
 .ەنیییی ەمیشەهخۆشی ستی ناەه ەن کەی تێبگەوەئ

 

 تا.ەرەس بکەوەڵی ەپاشان ه ە،بک ەماشای کاسێتی ڤیدیۆکەپێشتر ت

دوو اڵم ەبن، ەشی بکەدوو دانیشتن پێشک ەتوانن بە، دەیەم وانەر درێژیی ئەبەل
 بێت. ەیان پتر نێوان نڕۆژ

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

 ەل ەبریتییک ەیەوان گشت. هێنینەد کارەب« نگاوەه ەنگاو بەه»ی پرۆگراممساڵ ەئ
باس  ەکەین، داستانەکەد ەکەیری وێنە. سفۆتۆیەو ەی ئەربارەو داستانێک د فۆتۆ

ی ەرانەم هونەین. ئەکەد ەپیاد ەکەباس ەڕۆڵوازی و چاالکیی دیک ەین و پاشان بەکەد
 ەلی خۆمان ەجێگین و ەبکهەڵ باشترڵک ەڵ خەگەل نەدەتیمان دەارمبین یەیان دفێر
 . ەوەینەدا بکەڵگەکۆم
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 دا: «نگاوەه ەنگاو بەه»کانی پرۆگرامی ەوان ەل

 ین.بەدر ەرانبەستی بەستی خۆمان و هەهئاشنای  •

 ین. ەی بکەارچبوو، ر ەرانبەڵ بەگەل نماەکێشر ەگ چۆنبین ەفێر د •

  .ینەبک ەی خۆمان چاربوونەۆن تووڕچ بینەفێر د •

 

سێکی ەدۆزکار )ک ەینەکەین. خۆمان دەکەر دەرانبەسی بەستی کەه ەمڕۆ، باس لەئ
ڕێن. ەگەداودا دەرەو س ەشوێن نیشان ەت بێت( و بەی باس و بابەوەریکی دۆزینەخ
  دات.ەبارودۆخ، چی ڕوو د ەینەدەرنج دەر. سەرانبەشی بەڕوخسار و ل ەینەدەرنج دەس

 
 .ەپێشان بد «ەجوان» فۆتۆیربڕین. ەک بۆ گفتوگۆ و ڕا دە. پشوویەپێشان بد ەکەفیلم
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. ەمبارەخ) ؟کاتەچی د ەست بەه ەپێت وای، ەبوو پیس ەوانجستی ەد -1
. ەیەوەو خوارەمی ڕووەچین؟ )دکان ەداوەرەس.( ەیە. تووڕەستە. پەزارەرمەش
. ەمبارەخ ەدیارڕوخساریدا  ەل.( ەکەالی ەکانی ڕوو لەڕیون. چاوەرپەکانی دەلێو

 . ەدیار شەکەدۆخ

. ێشاک داخۆی پێ رزانکا میەدیدا بوو ەی تێدا پستێکەهند ەچە جوانڕاستیدا،  ەل -2
رسوڕماو، ەسبوو؟ )ەی هەکی دیکستێک ەهچ ە وانجمباری، ەرباری خەس
 بێت. ەی هستەه ینندەک کاتدا چەی ەلمرۆڤ شێت ەد .(ەتووڕراسان، ەه

؟ داتەپێشان د ەمەداو ئەرەس کام.( ەرانە)نیگکات؟ ەچی د ەست بەه ینام -3
نگی ەڕوانێت. تۆنی دەدە جوان ەزێت. لەگەکانی دەمێک داخراون. لێوەکانی کەچاو)
دی کرد. گوێمان ەب ینای مڕوخسارر ەسەمان لەرانەکی نیگەنیگای.( ەرۆشەپ ەب

ئایا »ت، گو ی «ەجوان» ەمی بەهێنا د کارەرۆشی بەپ ەنگی بەی دئاوازێکلێی بوو 
 «تیت؟ەالمەس

نێت.( ەچێت پێ بکەد ەوە؟ )لزانیتەچۆن د.( ەشادکات؟ )ەچی د ەست بەهمۆ ەب -4
ر ەسەدا کاتیان بارزانکڵ ەگەلدیتمان . داتەمۆ شادی پێشان دەبی ڕوخسار

 نی.ەکەپێد برد و گوێمان لێی بووەد

ین. ست نەه کەی ەکەچۆکالدەشیر یبوونرشەپی ەربارەس دەموو کەه ەواتەک
ست ەهمۆ ەکات و بەمباری دەخ ەست بەه ەجوانمۆ. ەهی ب ەل ەجیاوازە وانی جستەه
 .ەیەی جیاوازیان هستەه ەدیاردمان ەی هەربارەدمرۆڤی جیاواز . شادی ەب

 ردا باڵوەوروبەد ەبی ەکەچۆکالدەشیر وکێشا دا ەجوان ەخۆی ب کارزان کاتێک -5
بوو، پێی وابوو  شاد کارزانتا، ەرە.( سشادمانی ە)بچی کرد؟  ەستی بە، هەبۆو
 بوو. (ەتشۆخی )گاڵ ەکەکار

 ەجوانبدات.  ەجوانتی ەیارمنێت. ەر پێ بکەهکرێت؟ )ەچی پێ دکارزان ئێستا  -6
 رامۆش بکات. داوای لێبووردن بکات.(ەف
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زار، ەرمە)ش ؟اتکەچی د ەستی بەه ەجواننێت، ەر پێ بکەه کارزانر ەگەئ -7
چی  ەست بەه ەوانج، داەوەکردنخاوێن ەل تبدا تیەیارم کارزانر ەگەست.( ئەپ
. کاتەد ەجوانستی ەه ەکار ل کارزانفتاری ەڕ.( شاد؟ )سوپاسگوزار، اتکەد
ی ماشاەت ەوەی با پێکە. ئادکاتەد رەرانبەبستی ەه ەیکات کار لەمرۆڤ د یەوەئ

 دات.ەدبڕیاری چی  داخۆین ەبک کارزان

 

 .ربڕینەک بۆ گفتوگۆ و ڕا دەپشووی، ەپێشان بد ەی دیکەکەکاسێتی ڤیدیۆ کلیپ

 

 .ەپێشان بد دووهەمفۆتۆی 

 

، رۆشدار بووەپ؟ )چی کرد ەستی بەه، تبهێنێ کلێنێکس کرد ڕایکاتێک  کارزان -8
. پۆزشی داەوەکردنخاوێن ەدا ل یەجوانتی ەزانیت؟ )یارمەچۆن د.( ر بووەیارید
دڵخۆشی کرد.  ەستی بەه کێشا داەجوان ەخۆی بمجار ەکەی کارزان.( ەوەهێنای

 ی کرد.رۆشیەپ ەستی بەهبینی،  ویەئی ڕوخسارپاشان 

و ەئزانیت؟ )ە.( چۆن دەشاد، ە)ئارامکات؟ ەچی د ەست بەه ەجوانئێستا  -9
و  ەوەپۆزشی هێنای کارزانی ەوەست بوو. پاش ئەپ ەجوانزووتر نێت.( ەکەپێد
 ئارامی کرد. ەستی بەتی دا، هەیارم

تی ەو یارم ەوەپۆزشی هێنای کارزان؟ )ەجوانستی ەهۆی گۆڕینی ه ەچ شتێک بوو -10
 بوو.( ستەبەبێم ەکەووداوڕ ە. زانی کداەوەکردنخاوێن ەدا ل

 

تا ەگۆڕین، ه ەدێت ەستەو هەئ ەمرۆڤ بزانێت ک ەزۆر باشیی ەتووڕو  مباریەخمی ەد
 .ها نامێنێتەر وەس
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خۆی کێشا ی ەوەپاش ئخێر.( ە)نی ڕشت؟ ەکەست شیرەبەمەب کارزان ەپێت وای -11
کات. ەد ڕا کارزان! ەکماشا ەت»)؟ کارزانی ەربارەت دگوچی  ینادا، مەجوان ەب

 کارزان ەک داە نجامەرئەو دەبۆ ئ بازی ینام( «کات!ەد ڕا ەم کەکڕ ناەباو
 کازراندا  بڕیاریی دڵنیا بێت، ەوەبێ ئەب. ەووی کردەو کارەست ئەبەمەب
 ینا، مەکەی ڕووداوەربارەزیاتری زانی د ەک. پاشان ەووکرد یەوەئست ەبەمەب
 .ەووکردەی نەو کارەست ئەبەمەب انزکار ەرکی کرد کەد

 

خێر.( ەکدا بڕژێت؟ )نەموو الیەه ەب ەجوانی ەکەستی بوو شیرەبەم انزرکائایا  -12
 .بوو« ڕووداو» ەکەڕژانی شیر

 

 ڕۆڵوازی

چۆنێتی ن. ەکەد یش نمایشەچرپێنم و ئێوەێکتاندا دەکگوێی ی ەدۆخێک ب
مان ەین ئاخۆ هەبێت بڕیاریش بدەها دەروەههێنین. ەدهەڵ ەکەدۆخبۆ تان کردنستەه
 ە. پێویستیت بەتبووەهتادا ەرەس ەل ەدا کەکەکۆتایی چیرۆک ەل ەیەت هستەه
ست ەن چۆن هەی بدەکەبێت تاکوو پێشانی پۆلەش دەڕوخسار و لوشە، کارهێنانی ەب
 م.ەکەد ەکەتا من ڕۆڵوازییەرەست بڵێن. سەلی هەگەاڵم ناتوانن خودی وشەن، بەکەد

 

تا بچۆ بۆ ەرەدایت. سکردنپێشبڕکێی ڕا ەل ەک ەربخەوا خۆت د ە.ی بدفێرخوازپێشانی 
نینۆکت  ە،بکرت ەوروبەد یریەس، ەخۆت بکشێن ەوەرانیەنیگ ە، بەوەو پێش ەدواو

 کرد.ەستی پێ دەدە پێشبڕکێک ەخۆزگن. ەزۆر لێر ڵکیەئۆو! خ و بڵێ: ەزەبگ
 ەڕێنە، پاشان هێڵی کۆتایی تێپبەوەرز ەشوێنی خۆت ب ەکات. لەست پێدەد ەپێشبڕکێک

 ! خۆش بوو!ەچاک بڵێ: ەوەکەیەندەخ ەب. بکەوەرز ەب ەوەرەکانت بۆ سەستەو د
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 ەستم بەکۆتادا ه ەل.( شێوەپتبار، ەفەران، خە)نیگ چی کرد؟ ەستم بەه ەتاوەرەس ەل
 .(رێەئستم گۆڕا؟ )ە.( ئایا هشاد، نازۆرم، ەچی کرد؟ )دڵگ

 ەک بخەوەن. بیریان ەبک ەتاکوو خۆیان ئاماد یەە. کاتیان بدەفێرخوازی ەرەوجا سەئ
بار ەدۆخی ل ەوەی خوارەم لیستەلستی تێدا بێت. ەیان گۆڕانی هەکەکرێت چیرۆکەد
 داڕێژن. ەڵبژێرن یان خۆتان پێشنیازی دیکەه

 

 ر:ەگەکرد ئەچی د ەستت بەه

 ؟ەکی نوێت بخواردایەیەمیو •

 ؟ەدایک بای ەت لک یاخود خوشکێکەبرای •

 ؟ەر ببردایەسەوت بەکدا شەی هاوڕێیماڵ ەل •

 ؟ەرزیت لێ بدرایەدکتۆردا د کلینیکی ەل •

 بۆ فیلمێکی ترسناک؟ ەبچوویتای •

 دواتدا؟ەێن ببیت ڕێەچاوو  ەفێرگ ەلر تۆ ماویت ەه •

 پۆلی سێ؟ ەل ەندنێخوم ڕۆژی ەکەی •

 ؟ویتاڕەڵگەهر دارێکدا ەسەرز بەزۆر ب •

 یت؟ەبک ەچۆن یاری باسک ەبوویتایفێر •

 ؟نەکەرت نەس ەدا، لکاتی پشووی ەمەگ ەل •

 

 نجامگیریەئ

ر کرد ەرانبەبو سۆزی  ستەی هکردنۆنێتی دیاریی چەربارەمان دگفتوگۆدا ەیەم وانەل
دۆخدا.  ەو ل ەوش ەشدا، لەڕوخسار و ل ەداو لەرەی سادو ەڕان بەگڕێی  ەویش لەئ
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مان ەر هەرانبەب ەیەستی جودای هەڵک هەخ ەش دواین کەوەی ئەربارەها دەروەه
 . گۆڕێتەڵک دەستی خەه ەش کرا کەوە. باس لدۆخ

 

«: نگاوەه ەنگاو بەه»و ەک ڕووەیەروازە، د1 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام :ەوەبۆ ماڵ
 توندوتیژی. ەستن لەی ڕێبەربارەد

 

 ی زانیارەوەگواستن

ستیان و چۆنێتی ەی هکردنرکەچۆنێتی د ەبد فێرخواز، هانی ەمی چاالکی ڕۆژانەد
نجامی کرداری ەرئەد ەن لەر دیاری بکەرانبەستی بەی هکردنرکەی دکردنپێشبینی

 دیاریکراودا.

 

، پێشان یالنەل»: ەنموونن، بۆ ەدەست پێشان دەمی گۆڕانی هەد ەپاداشت بک فێرخواز
 «.رم دیاریتە. ئێستا دڵگی شانۆەختەر تەس ەی چوونەربارەران بوویت دەتۆ نیگ

 

 ەستەو هە پۆلدا ساز بک ەل رەزی پۆستەکاخر ەسەست لەلی هەگەلیستێکی وش
  .رەسبخە  یفێرخوازکانی ەیێنو

 

رک ەتیان دەستی تایبەه ەیاد ک ەوەبهێن ەو کاتانەئ ەبک فێرخواز ەداوا ل یادی ڕۆژ:
 .ەکردوو

  



Second Step, grade 3 

23 

 

 

 

 

 

 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 ستی ناکۆکە: هدووهەمی ەوان
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 مکەچ

 .بێتەستی ناکۆکیان هەهدۆخ مان ەهی ەباررەد ڵکەخ تشێەد

 .، ناکۆکهاەروەه ە،چونک - بۆچی کی:ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 : فێرخواز

 .نەکدیاری ب رەرانبەبسی ەکی کۆکناستی ەدوو هتوانن ب •

 .نەکدیاری ب رەرانبەبسی ەکی کۆکناستی ەهبۆ  هۆکاری گونجاوتوانن ب •

 

 پێداویستی

 . ەرگەم بەی ئمەکەشی یەب ،2 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

، نسااڵ 9 - 8ن ەمەمنداڵی ت. بنەیدا دەپ ستێکەهند ەچ، داڵکەی نێوان خەکێش ەل
تی ەبابی دوو ەربارەبێت دەهوێکچووی ستی ەهمرۆڤ  تشێەد یەوەن بەبەی دەپ
دایکم  ەکچون مستیشەپو  ەن بووو مەکەکتێب ەچونک نگمەدڵت»: ە، بۆ نموونواو جوداەت

 .«ی کردمەلۆم

 کووەوبێت، ەستی ناکۆکی هەمرۆڤ هاوکات ه تشێەدن چۆن ەتێناگمنداڵ  زۆر
کانم ەڤاڵەه ەل ەچونک ەوەگوێزمەدی ەوەب نگمەدڵت»: ەنموونبۆ گینی، مەو خ شادی

کانم نزیکتر ەخزم ەل ەچونک ەوەگوێزمەدی ەوەب یشمشاداڵم ە، بەوەومەکەدوور د
 کات.ەد ەشەسااڵندا گ 11 – 9نی ەمەت ەل ەرکەم دەئ .«ەوەبمەد
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 و گفتوگۆ کچیرۆ

، ک دۆخەی یەربارەدسێک ەی کستی جوداەدوو هبین چۆن ەد فێر دا،ڕۆمەئی ەوان ەل
 .ینەدیاری بک

ی  «ریوانەم». ەتەڕۆژێکی تایبمڕۆ ە. ئە «وامێرج» ەمەئ. فۆتۆکە پێشان بدە
 ەل «جوامێر». ەوەماڵ ەوەڕێتەگەربازی دەتی سەخزم ە، ل«جوامێر»ی ەورەگبرا
. ەوەرەد ەتێڕوانەد ەوەرۆشییەپ ەب ەوەکەرەنجەپ ە. لەئارامیی لێ براو ڕوانیداەچاو
بۆ  ەوەی پشتەختی باخچەدرر ەسەکی لەاڵیەق ەداو «جوامێر» ەبیمانی ەپ «ریوانەم»

و  ەپلی ەمەو گ ەوتووەکەرنەختدا سەر درەسەبرگیز ەه «جوامێر». اتدروست بک
 .ەشی پێ خۆش نییەفێرگ ستوونی

 

 
  

، ەشاد) ؟کاتەچی د ەست بەه، ەوەریوان بۆ ماڵەی مەوەی هاتنەربارەجوامێر، د -1
 کات.(ەیشی دبیروێت و ەی خۆش دەبراک ە.( بۆچی؟ )چونکەرمەدڵگ
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، ەرانەنیگ) ؟ەکەاڵ دارەی قەربارەکات دەچی د ەست بەه جوامێر ەپێت وای -2
  ترسێت.(ەرزایی دەب ەل ەچونک)بۆچی؟  (ترسێت.ەد
 

 - - -ە ست بەه جوامێر. ەوەڕست ەینەبخ جوامێری ەستەدوو هو ەئە وەی با پێکەئاد
 - - - - - ەست بەها هەروەو ه - - - - - - - - - ەکات چونکەد - - - - - -
 . ەیەی ه «ناکۆک»ستی ەه جوامێر . - - - - - - - - ەچونککات ەد - -
 

وانی ەدار کووەوشتێکی  ەل جوامێربرای ریوانی ەمڕووی دابێت رگیز ەه ەپێتان وای -3
  (لێی بپرسێت.) بکات؟ ایچۆن ئاشکر جوامێربێت.(  شێت ترساە)د ؟بێت ترسا

 

 ریوانەمی خۆی بۆ ستەتاکوو چۆنێتی ه جوامێربۆ  ەباششوێنێک چ کات و  -4
 .(بێتەن ەسی دیکەریکی کەخ ریوانەم ەک کاتێکی هێمندا ەل)؟ ئاشکرا کات

 

ڕوون  ریوانەمخۆی بۆ  یستەه ەک ەوازی بک جوامێرۆڵی ڕ .ەی بدفێرخوازپێشانی 
ر ەسە. پێشتر بترسمەدوانی ەدار ەمن لاڵم ەبت، ەوەنڕاەگ ەبم شاد ڕاستیەب :ەوەکاتەد

 .وتوومەکەرنەداردا س

 

و ەباسی ئ) ؟کاتەرک دەد جوامێرستی ەه ەبدات ک پێشانچۆنی ریوان ەم -5
 (.ەبووەهستی ەمان هەویش هەئ ەک بۆ بکاتی ەکات

 

رباز ەدوانی ەترسی دار ەلبدات  جوامێرتی ەتاکوو یارم ەبکات باشچی  ریوانەم -6
 .(دا دروست بکاتەکەدار ەنزمتر ل ەاڵکەقوێت. ەربکەڵیدا سەگەل) ؟بێت
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 یچاالک

ی ستی جوداەدوو ه ەکەچیرۆکێکدا، منداڵر ەه ەل ە.وەگێڕمەچوار چیرۆکتان بۆ دمن 
 .بکەوەوون ڕستی وی ە، هەکەسی چیرۆکەجێی کبخە  خۆت. ەیەه

بریتی ی ەکەمڕۆ وانەئ. ەوانییەلەکانی مەی وانبوونەئاماد ەزی لەح وێستانک •
 وێستان. کەوەر بۆردی بازدانەسەل مجارەکەبۆ یناو ئاو  ەڵدانەهخۆ ەبێت لەد
 ەترسێت لەکانی و دەبۆ وان ەرمەدڵگکات؟ )ەچی د ەست بەهوێت باز بدات. ەنای
 بوو؟ەستت دەمان هەه تۆ .( ئایاەوەکەبۆرد ەڵدان لەهخۆ

 .ەوەبۆ ماڵ تیەیەوەڕانەکات. ئێستا کاتی گەردانی مامی و ئامۆزاکانی دەس جوانڕۆ •
ی ەوەڵ پێچانەگە. لەوەزیاتر بمایاتخوازێت ەد ەکاتێکی خۆشی ڕابوارد و خۆزگ

 ڕێیەم چاوەئاستەبو  ەوەکاتەد ەوەماڵ ەچوون ەلبیر  وانڕۆیدا، جەجانتاک
و  ەکەشتەی گبوونواوەی تەربارەد ەمبارەخ) کات؟ەچی د ەست بە. هەیەوەڕانەگ

  بوو؟ەستت دەمان هە.( ئایا هەوەماڵ ەبۆ چوون ەرمەدڵگ

اڵم ە، بەنگەئاه ەزی لەو حەئی. ەکەنگی خزمەبۆ ئاه ەبانگهێشت کراون شاکا •
چی  ەست بەهی ناناسێت. ەکەکانی خزمەڤاڵەه ەس لەهیچ ک ەزانێت کەد
ی بینینی منداڵی ەربارەد ەرانەو نیگ ەکەنگەی ئاهەربارەد ەرمەکات. )دڵگەد

 بوو؟ەستت دەمان هە.( ئایا هەدیک

تا ەانن هوموەپێش ه ەستراون. لەب ەوەپێک یپێشبڕکێی سێپێی ەل کاردۆو  جوانڕۆ •
مووان، ەبوونی هڵ شادەگە. لەوەستنەدهەڵڕوشێت. ەیان دەپاژنون و ەکەد ناکاوەل
 ەن کەکە)شانازی دن؟ ەکەچی د ەست بەه .ەکەمی پێشبڕکێیەکەی ەبنەد

ستت ەمان هەیان.( ئایا هەکەوتنەک ەراسانن لەهو  ەوەیان بردەکەپێشبڕکێی
 بوو؟ەد

ز ەس حە. کەرک کردووەستت دەمان کات دوو هەه ەک ەوەنەبک ەکاتانو ەبیر ل
 ؟بێتر هاتەسەی بشتێکی وا ەکاتێک بکات ک کات باسیەد
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 نجامگیریەئ

رک ەستی جودا دەمان کاتدا دوو هەه ەلشێت ەد ەک فێربووین دا،مڕۆەئی ەوان ەل
ی ەربارەرم بوو دەم دڵگەه جوامێر: ەنموون، بۆ مان دۆخەی هەربارەین دەبک
 داردا.ر ەسەوتن بەرکەسی ەربارەرانیش بوو دەم نیگەی و هەی براکەوەڕانەگ

 

 ەوەبۆ ماڵ

 «.نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبمی ەکەشی یەب، 2، ژمارهەوەبۆ ماڵ کەیەنام

 

 ی زانیارەوەگواستن

ستیان دیاری ەه ەتیان بدە، یارمکی دۆخێەربارەن دب ژاوەن شڵتوەرکەر منداڵ دەگەئ
 بێت.ەیان هستێکەه ەکات زیاتر لاوشێت هەد ەک بخەوەن و بیریان ەبک

 

 ەکات زیاتر لاوه ەن کەبک ەمەو دەباسی ئ ەبک فێرخواز ەداوا ل یادی ڕۆژ:
 .ەبووەیان هستێکەه

 

 ەچاالکی دیک

رک ەستی ناکۆکیان دەدوو ه ەبنووسن ک ەکاتو ەی ئەربارەد ەبک فێرخواز ەداوا ل
 . ەکردوو
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یە

 

 ەچاالکان گوێڕادێرانی: سێهەمی ەوان
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 مکەچ

 کانی.ەگوتو  رەئاخێوسی ەک ەدانرنجەس ەل ەبریتیی ەچاالکان گوێڕادێرانی •

 .ەوەکاتەچڕ د رەرانبەبۆ ب یستیاریەه ەچاالکان گوێڕادێرانی •

 گۆڕێت.ەدنگێک ەرهەبۆ ف ەوەنگێکەرهەف ەل ەچاالکان گوێڕادێرانی •

 

 ڕێز.، ەچاالکان گوێڕادێرانی کی:ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 : فێرخواز

 ڕوو. ەنەبخ ەچاالکان گوێڕادێرانی یکیەفیزیکی و زار ریەهونبتوانن  •

 . ەوەبدۆزن ەناچاالکانڕادێرانی گوێداوی ەرەبتوانن س •

 .ەوەکی کورت دابڕێژنەیەر وتەرانبەبی ەگوتبتوانن  •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 دان،ەرنج نەر سەبەل ەیەهدا. ەچاالکان گوێڕادێرانیری ەهون ەی منداڵ کزن لەزۆرب
 ەات لدەد ی خۆیەوتگ ەگرنگی ب ەیەهن. ەکەر ون دەرانبەستی بەبەست و مەه

 .رەرانبەب ەدانبری گوێ

 نیگاگیری. کاتەدواو ەت ی خۆیەگوتر ەرانبەببن تا  ڕێەن چاوەبدهان منداڵ 
نیگاگیری ال  ەیەه نگەرهەف ،داشەوەئڵ ەگەل. ەیەچاالکان گوێڕادێرانیی گرنگی شێکەب
« ەبک رەئاخێو ەڕوو ل»ی ەواژەستەدبری نیگاگیری  ەل داەیەم وانەل ەبۆی ،ەند نییەسەپ
 ەنموون، بۆ ەوەیتەڕوون بک فێرخوازنیگاگیری بۆ مانای  ەدیسان گرنگین. ەبەکار دەب
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شێوازی  ەب ەئامادم ەردەه «؟گریتەد تەکەێزانرێکی خەئاخێو ەلچۆن ڕێز »: ەبپرس
  .ەوەیتەوون بکڕ ەچاالکان گوێڕادێرانینگی ەڕەمەه

 

 گفتوگۆچیرۆک و 

 .ر بگرینەرانبەب ەکی باشتر گوێ لەیەشێوەچۆن ببین ەد مڕۆدا، فێرەی ئەوان ەل

ی ەکێش ەفێرگ ەل نیاەت. ە «ادگاری»ش ەمەئو  «نیاەت» ەمەئ. فۆتۆکە پێشان بدە
 کات. ەی باس دیادگارو بۆ  ەیەه

ر ە، سڕوانێتەو لێت دەئ؟ )ەتۆی ڕادێریگوێر ەرانبەسی بەکزانیت ەچۆ د -1
 نێینەناو د ەمەئ.( گاتەدستت تێەبەم ەوێت لەکەردەوا د قێنێت،ەلەد
 «.ەچاالکان گوێڕادێرانی»

؟ زانیتەچۆن د.( رێەئ) ؟ەینیاەتی ڕادێرگوێ یادگار ەبۆچوونی ئێو ەبئایا  -2
 .( ناکات ە. هیچ شتێکی دیکنیاەتیری ەس)



Second Step, grade 3 

32 

یان بۆ ڕێز ەن، شێوازی دیکەکدی ناکەیری چاوی یەس، کاتی ئاخافتن ەیەه خێزان
 .ەیەربڕین هەد

یشتنی ەگتێقێنن. ەلەریان دەس؟ )درێتەدپێشان چۆن ران ڕادێگوێی تۆدا خێزان ەل -3
 .(نەکە. پرسیار دەوەنەکەخۆیان ڕوون د

 ەشاد)؟ کاتەچی د ەست بە، هگرێتەگوێی لێ د یادگاربینێت ەد کاتێک ،نیاەت -4
  .(تیەداریرۆشەپیادگار  یەوەب

ی ەکی دیکەماشای الیەا تکرەد)؟ کردەا، چی دبەن نیاەتری ڕادێگوێیادگار ر ەگ -5
 .(ەی بگۆڕیایەکەتەشیا بابە. دەیاست بەشیا پەدا. بکرد

 (مبار.ەدڵشکان، خ) ؟باەن رڕادێگوێ یادگارر ەکرد گەچی د ەستی بەه نیاەت -6

 ؟ڕادێریتگوێتۆ  ەیت کەری بدەرانبەپێشانی ب ەگرنگ بۆچیبۆچوونی تۆ،  ەب -7
 ەست بەهر ەگوێت ەباشتر تۆی خۆش د. ەیەخی هەکات بایەست دەر هەرانبەب)
 (یت.ەگەر دەرانبەکانی بەگوت ەلی تۆ بکات. رۆشیەپ

 

ر ەرانبەسی بەک ەنموونبۆ ر بیت، ەرانبەب ریڕادێگوێوردی  ەب ەختەس ەیەجار ه
 . ەکات الی تۆ گرنگ نییەتێکی دەباب ە، باس لەدادڕدرێژ

 

یت بۆ ڕاگرتنی ەکەت، چی دیشدار بەبێت بەو تۆ د ەختەسکی ەوگۆیگریمان گفت -8
 .(ەڵبژێرەکی هێمنتر هەجێی. ەدات وێڵی بکەرنجت تێک دەی سەوەئ) ؟رنجەس

 

 ڕۆڵوازی

ک ەک خولەی یەێک بۆ ماوفێرخوازین. ەکەد رانڕادێگوێکی ەیەمەئێستا دوو دوو گ
ڕادێر گوێ ەچاو چاالکانگوێ و کارهێنانی ەب ەب ەی دیکەکەفێرخوازکاتێکدا  ەدوێت لەد
ی ەر گوتەی بیسفێرخواز، گرێتەر وچانێک دەی ئاخێوفێرخوازی ەوە. پاش ئبێتەد
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 ەچاالکان گوێڕادێرانیتا من ەرەس ە.وەکاتەد ورتکک ەیەند وشەچ ەب ەکەرەئاخێو
 .ەڵبژێرەێکی دڵخواز هفێرخوازم. ەدەپێشان د

 ەی لەوەی ئەربارەکات دەد ەقس ەکەدڵخواز ەفێرخوازمی ە. دەی بدفێرخوازپێشانی 
. ئەنجامی دەدات، تۆ چاالکانە گوێڕادێرە بە دات و بۆچیەنجامی دەکاتی پشوودا ئ

 - - - - - - - - - یتەکەز دەکاتی پشوودا، ح ەلو بڵێ:  بکەوەکانی کورت ەقس
 . - - - - - - - - - ەیت چونکەبک

پاشان  ؟چیم کردبۆ پێشاندانی گوێڕادێرانی چاالکانە،  ،من: ەبپرس ەکەپاش ڕۆڵوازیی
 گیرێت؟ەگوێت لێت د ەک چی کرد ەب تستەه: ەبپرس ەکەدڵخواز ەفێرخواز ەل

م ەکێک لەی یەربارەد ەبکێک فێرخوازدوو  رەه ەداوا ل .ەفێرخوازی ەرەوجا سەئ
و  ەوەنەست کۆ بکەبەی مەپوخت بخەوە. بیریان گوێڕادێر بنن و ەبک ەقس ەتانەباب
 انمووەه بۆ چاالکنەڕادێرانی گوێی تەرفەی دەوەن بۆ ئەبک کانیش ئاڵوگۆڕەڕۆڵ

 بڕەخسێت.

 بدوێ: ەمانەلکێک ەی یەربارەد

 ندکراوت.ەسەفیلمی پ •

 ندکراوت.ەسەی پەمەگ •

 ندکراوت.ەسەخواردنی پ •

 ترساویت. ەکاتێک ک •

 .بێتنجامت داەئ ەخۆش ککارێکی  •

 ت.ەکەخێزان •
 

ڕادێر بوون. گوێ ەچاالکانچۆن  ەوەۆ خێزانی خۆیان بگێڕنبە کب فێرخواز ەداوا ل ،شاناپ
 گوێڕادێرانی ڕۆڵوازی ەب ەبک کێفێرخواز ەجووتند ەچ ەداوا لبێت، ەر کات هەگەئ

 ەچی کرد تاکوو پێشانی بدات کت ەسێکهاو: ەلێیان بپرسن، ەپێشان بد ەچاالکان
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تۆ  ڕادێریگوێ ەچاالکانو ەئ ەچی کرد ک ەستت بەهتۆ ؟ تۆ بووڕادێری گوێ ەچاالکان
 ؟بوو

 

 نجامگیریەئ

 ەل، ئەویش ینەر بدەرانبەپێشانی بگوێڕادێرانی چاالکانە چۆن فێربووین  مڕۆەئ
قاندن ەر لەر، سەئاخێو ەکردنڕووریکین. ەی خەوی پێەو کارەڵگرتن لەستهەد :یەڕێگ

 «ەچاالکان گوێڕادێرانی»گوترێت. ەی دەوەیشتن لەرنج و تێگەدانی سبۆ پێشان
 . رەرانبەببۆ گوتاری  ەیەڕێزدارانی کردنەڵەشێوازێکی مام

 

 ی زانیارەوەگواستن

 ەن، بەدەپێشان د ەچاالکان گوێڕادێرانیفتاری ەڕ فێرخوازیت ەکەتێبینی د کاتێک
 ەزانم چونکە. دڕادێرەگوێ لێر. شڕادێرەگوێ امیارڕ»: ەنموونڕوو بۆ  ەرز بیخەنگی بەد
وان ەئ چۆنتوانێت پێشانم بدات ەد ەسی دیکەڕوانن. کەنیشن و تێم دەهێمنی داد ەب

 «؟ڕادێرنگوێ

 

 گوێڕادێرانیلی ەرگەهون ەن کەبک ەانمەو دەباسی ئ ەبک فێرخواز ەداوا ل یادی ڕۆژ:
 .ەکردوو ەپیادیان ەچاالکان

 ەچاالکی دیک

یان لێ رەبێتێیدا ڕن. جارێک منداڵ ەبک «ڵێەمام سلێمان د»ی وازیوڕێک وند سەچ
 سێهەم. جاری ەی تێدا دیاررەبێڕدیار ببینن. جارێک دوای ەرەتاکوو س ەدیار نیی

 پرسیاری لێ بکرێت.  تکرێەم دەو ه ەم دیارەه رەبێڕ
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 یرۆشەپربڕینی ەد: مەی چوارەوان
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 کمەچ

 .ەیەفتارێکی هاوسۆزانەی ڕرۆشەپربڕینی ەد

 

 .یرۆشەپربڕینی ەرۆشی، دەپ: کیەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 : فێرخواز

 . رببڕنەدکی ەزار ەبر ەرانبەبۆ ب خۆیان یرۆشەپبتوانن  •

 . رببڕنەدر ەرانبەی برۆشەپپێزانین بۆ بتوانن  •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی کردنری دیاریەهون ەهاوسۆزی ب بۆ« نگاوەه ەنگاو بەه»ی پرۆگرامی ەپێناس
ی رۆشەپ ەب کردنستەهبین. ەرباز دەد ەنگاوەو هەدا لەلێرکات. ەد ست پێەست دەه
ردوو ەه. ەیەریکی دیکەهون ەییرۆشەپو ەربڕینی ئەو د ەرێکەهونهاوسۆزی و 
 .ەیەه ڕاهێنان ەپێویستیان ب یشرەهون

 

اڵمی ەو یەو مندااڵنەئ ەداتەدرنج ەس دات وەپێشان د دارکر ەب هاوسۆزی ەیەم وانەئ
 ەیەم وانەن بەگرنگی زۆر بد فێرخواز ەیەوانەن. لەدەد رەرانبەبپێشانی  ەانستیارەه

 . نەکەددوودڵی  ەست بەاڵم هەرببڕن بەی درۆشەپوێت ەیانەد زۆرجار ەچونک
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 و گفتوگۆ کچیرۆ

  ین.ەر بدەرانبەپێشانی بخۆمان  یرۆشیەپۆن بین چەدا، فێر دمڕۆەئی ەوان ەل

  .فۆتۆکە پێشان بدە

 

 
 ەل ی ڕێبینەپاژنکن. ەهاوڕێی ی ەم دووانەئ .ەـ «کارۆخ»ش ەمەئو « ڕێبین» ەمەئ

دا چەگ ەشی لەپاژنو  ەوەبمێنێت ەوەماڵ ەبێت ئێستا لەدو  ەزامدار بووفوتبۆڵێندا  یوازی
بڕیاری دا . ەال خۆش ەی لەوەرەد گەمەیو  کردنڕا ڕێبینزانێت ەد ۆخبێت. کار

 ێ.بکات و کتێبێکی بدات ردانیەس

و  ەیەی ئازاری هەپاژن ەچونک ەمبارەخ) ؟کاتەدچی  ەبست ەه ڕێبین ەت وایێپ -1
 (کات.ەردانی دەس کارۆخ ەچونک ەشادوازی بکات.  ەوەرەد ەناتوانێت ل

بینینی  ەب ە. خۆشحاڵڕێبینبۆ  ەمبارەخ)کات؟ ەدچی  ەبست ەه کارۆخ ەپێت وای -2
 (ی.ەکاوڕێه



Second Step, grade 3 

38 

 ڕێبین ەیەوەل ەکات کەرک دەد کارۆخ) کات؟ەد ڕێبینردانی ەس کارۆخبۆچی  -3
می ەو ختی بدات ەوێت یارمەیەو د کترنەهاوڕێی ی .مباری بکاتەخ ەست بەه

 (.ەوەم بکاتەڕێبین ک

پێم »)؟ پێشان بداترۆشیی خۆی ەپتاکوو  ەباشت ێبڵ ڕێبین ەچی ب کارۆخ -4
 («م.ەکەبیرت د» «.ەزامدارت ەپاژن ەناخۆش

چۆن  ارۆخک. رببڕنەرۆشیی دەت پەڕوویان نای ە، لرمننەش زۆرڵک ەخ ەیەجار ه -5
 .(ەکات. دیاری بۆ هێناوەردانی دەس)؟ داتەد ڕێبینی پێشانرۆشیی خۆی ەپ

 ڵێینەد ەوەدات و بەرۆشیی خۆی پێشان دەکردار پ ەیان ب ەگوت ەمرۆڤ ب
 ەک ەباس بک فێرخواز بۆتی خۆت ەکی تایبەیەنموون«. یرۆشەپربڕینی ەد»
 .ەربڕیوەسێک دەیت بۆ کرۆشەپ

ی ەکەیرۆشەپربڕینی ەد ەب ەئاگادار بکات ک کارۆختاکوو  ەباشچی بڵێت  ڕێبین -6
 («.ردانمەس ەتهاتووی ەم. خۆشحاڵم کەکەسوپاست د»)؟ نێتزاەد

سی ەچی کرد؟ ک ەستت بەه؟ تربڕیەر دەرانبەیت بۆ برۆشەپ ەڕووی داو -7
 ؟چی کرد ەستی بەر هەرانبەب

 

 ڕۆڵوازی

وا خۆی ێک فێرخوازدوو.  دوو ەببن. بڕینەردەکتر دەی بۆ یرۆشەپ ڕۆڵوازی ەبرن ەو
 ەکەشەبێت هاوبەکات. دەی باس دەکەشەو بۆ هاوب ەیەی هەکێش ەنوێنێت کەد

من  تاەرەسیی خۆی. رۆشەپدانی پێشان بۆچی بکات و بڵێت بدات ی خۆی بڕیار
 م.ەدەدا پێشان ددڵخوازی ێکفێرخوازڵ ەگەی لرۆشەپربڕینی ەد

پێم : بڵێ، ەوتووەکخۆش ەن ەکێک فێرخوازبۆ  ەرببڕەی درۆشەپ .ەی بدفێرخوازپێشانی 
 :ڵێتەخۆش دەی نفێرخواز. هیوادارم ئێستا باشتر بیت. وتوویتەخۆش کەن ەناخۆش

 «.ەرۆشی منتەزانم پەد سوپاس.»
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رهاتی ەسەڵ بەگەل ەڵبژێرەه ەنموون ەوەی خوارەیەم لیستەل. ەفێرخوازی ەرەوجا سەئ
بارترتان ال ەی لەر خۆشتان نموونەگ و الیان ئاشنا بێت.ە وەک بگرێتەدا یفێرخواز

 ، باشتر.ەیەه

 .ەکانی بزر کردووەنوێی ەتێنس ەپێاڵو ەت تازەهاوڕێک •

 . گریەد داەکەدااڵن ەێکی نوێ لفێرخوازیت ەکەتێبینی د •

 .ەوەبێتەردەب ەیژەکۆپ ەبینی منداڵێک لەدایت و د کردنپانی یاریەگۆر ەل •

ت ەی هاوڕێکەوەرکی ماڵەکانی ئەوسراوویت و نەکەد ەپیاسک ەهاوڕێی ڵەگەل •
 .ەوەبێتەدا باڵو دەکەقامەی شەر شۆستەسەب

  .تێکێشەدکان ەپلیکان ەلت ەزیەئاڵم ەب، ەهاتووردان ەس ەب باپیرت •

 یچەرخۆکی ەسوارین. تایچەرخۆکریکی ەخ داکەیندین هاوڕێەڵ چەگەل •
دووچەرخە و سێچەرخە و ... چەرخۆک: بایسیکل، ) بێت.ەر دەنچەپک ەهاوڕێی

 (هتد

 .ەمبارەو خ ەنراو الەو ەوەوانی دیکەن ئەالیەهاوڕێکانت ل ەلکێک ەی •

 .ەیەچاودێری ه ەکشت پێویستی بەو برا بچووک ەخۆشەندایکت  •

  .ەکی دیکشارێ ەوەگوێزیتەتی تۆ دەیزانیو ەت تازەهاوڕێک •

 .ەبزر کردووخۆی ی ەکەگەس ەڵیت کەپێت ددۆستێک  •

 .ەر بردووەسەڵێت ڕۆژێکی خراپی بەو د ەدیار ماندووباوکت  •

 . ەوەماتەماتیککی ەیەکێشست ەدەکێشێت بەت دەزیەئت ەهاوڕێک •
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 نجامگیریەئ

شێکی گرنگی ەب .رببڕینەر دەرانبەی بۆ برۆشەپو کردار  ەوش ەچۆن ب فێربووینمڕۆ ەئ
 رۆشیمان.ەبۆ پێشاندانی پ ەی. شێوازێکرۆشەپربڕینی ەد ەل ەتی بریتییەهاوڕێی

 ی زانیارەوەگواستن

وان ەی ئەرۆشدارانەو پ ەکدارانەکرادری کۆم ەست بەتۆ ه ەک ەبد فێرخوازپێشانی 
 ن.ەکەر دەرانبەب ەکار ل ەارانم کردەی چۆن ئەوەر ئەسبخە  ختەجیت. ەکەد

 

یاخود  ەسێک پێشان داوەرۆشیان بۆ کەپئاخۆ ە بک فێرخواز ەپرسیار ل: ۆژڕ یادی
 .ەربڕیوەخۆی بۆیان د یرۆشەپسێک ەک

 

 ەکیی دیکچاال

کان ەن. کارتەندروستی دروست بکەئومێدخوازی تکارتی  ەبک ەکەپۆل ەداوا ل
خۆش ەن ەی فێرگەکی دیکندێەک یاخود کارمەک، مامۆستایێفێرخوازر ەگبگرن. هەڵ
 رن.ێن و بینەبک ووواژ ککارتێ ەبک انفێرخوازموو ەه ەداوا لوت، ەک
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 هاوسۆزیڕاهێنانی  –م ەکەشی یەب

 

 یاوازی جودلماندنەسم: ەی پێنجەوان
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 کمەچ

 جودان.لێک ش ەدیک کیەیەشێوەچن و بەد ێکوک ەیەشێو ەب یکڵەخ

 .یتەر بکەرانبەکانی بەیوازجودا ەب ەگاڵت ەوایەو ناڕ ەقانەکارێکی دڵڕ

 

 .لماندنەسجودا،  - وێکچووکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 : فێرخواز

 . ڵکی بنێنەکانی نێوان خەیوازوێکچوون و جودا ەناو لبتوانن  •

 .نەر بکەرانبەب یستەه ەلپێشبینی  ری،ە، کاتی پێشداوبتوانن •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ەنیزیک بن، بۆی ەوەوونی خۆیچیل و بۆەم ەل ەندەسەسانێکی الپەگشتی ک ەبمرۆڤ 
 ەل باس داەیەوانم ەل. هاوسۆزی هۆی ڕاهێزانی ەبێتەوو دچدانی خاڵی وێکپێشان

کیش ەزار چەپاندن. چەپاندنشێوازێکی  ەل ەبریتیی ەکات کەدیاوازی ج ەتوانجگرتن
 .ەوەزێتەی لێ دنەزیانی درێژخایبێت 

 

 ەی ڕێزگرتن لەمای ەبێتەمرۆڤ دموو ەکانی هەوێکچوونر ەس ەخستنخت ەج
 هێزەختی بەڵوێستێکی پێشوە، هەکەشی پۆلەک ەشێک لەب کەوکانیش. ەجیاوازیی

ر ەرانبەبمرۆڤی  ەک ەی. منداڵ فێر بکوازجودا ەتوانجگرتن ەل بەرگرتنبۆ  ەزرێنەدابم
 ش ئاسایی دیار بێت.ەکەر گاڵتەگەت ئەنانە، تهاەی وەگالت ەب ڕوشێتەد یستەه
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 ەونەکەدی ەو مندااڵنەلی پشتگیری ئەپێدانی شێوازگەشەبۆ گ ەکار بک فێرخوازڵ ەگەل
 ر توانج.ەب

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

 لێک جودان. یشچن و چۆنەڵکی وێک دەخچۆن  ینبەفێر د دا،مڕۆەئی ەوان ەل

 

 
 

ر ەوبەمەند مانگێک لەچ«. نارب»ش ەمەو ئ ەـ« مامەش» ەمەئ. فۆتۆکە پێشان بدە
 مامەش ەچاوی ب نارب ەکجار  مەکەی. ناری بەکەکەڕەبۆ گ ەوەگواستیان مامەشماڵی 

م ەبوو ه جودا یرگەجلوبم ەه ەچونک ،ەیرەسێکی سەک مامەشوابوو  پێی، وتەک
نی ندااڵو م ناربکرد، ەی دەقس مامەش ەک انجار. زانیەدەباش ن شیەکەکوردیی

ی ەو شێوازەئ. مامەش ەب ەئاشنا بوو ناراڵم ئێستا بەب. ننیەکەی پێ دپێ ەفێرگی ەدیک
ندێک جۆری خواردنیش ەزووی هەت ئارەنانەت، ەیاوازو جەل مامەش ەک ەپێخۆش
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خاڵی زۆر  مامەشڵ ەگەل ەگات کەدتێئێستا  نارب تی.ەزی لێیەح مامەش ەکات کەد
 . ەیەوێکچوویان ه

ستی ەندان. زۆر هەمەمان تەه ەل)؟ ەچیی و بنار مامەشخاڵی وێکچووی  -1
 .(نەکەمان یاری، کتێب و فیلم دەزووی هەئار. ەیەوێکچوویان ه

هاتوون.  ەی جوداواڵتەو ەکانیان لەخێزان)؟ چین و بنار مامەش یخاڵی جیاوازی -2
یاواز خواردنی ج ەوەماڵ ەل. ەجیاوازخێزانیان نێو تی رێە. نەیەزاری جودایان هەشێو

 (.ەیەهیاوازیان فتاری جەڕ .خۆنەد

 ەلیاواز بوو. وان جە)ل ؟نینەکەدپێ مامەش ەب ەفێرگ ەلبوو ەهبۆچی منداڵ  -3
 کات.(ەدچی  ەست بەه مامەش ەک ەکردبۆوەبیریان نیشتبوون. ەگەفتاری تێنەڕ

 ؟نیونەکان پێی پێکەمنداڵ کاتێک ەچی کردوو ەستی بەه مامەش ەپێت وای -4
 .(ەبوو زارەرمە، شەسۆ بووەب، ەبوو مبارەخ)

پێی  ەک بڕوشێنێت مامەشستی ەتی هەست ویستویەبەمەب بنار ەپێت وای -5
اڵم ەنیبن، بەپێک مامەش ەست بەبەمەکانی بەڤاڵەڵ هەگەل بنار ەیەوەل)؟ ەنیوەپێک

 (.ەکردبۆوەن مامەشستی ەه ەلبیری 

 

توانیت ەخاڵێکی مرۆڤ ن ەبڵک ەی خکردنەگاڵتبێت. ەد ەخاڵ زۆرن مرۆڤ پێیان تووڕ
یی(، ەوەتەیتنیسیتی )ڕیشاڵی ن: ئەنموون، بۆ ەوایەناڕسۆ و ەبیگۆڕێت کاریکی ب

 . ەسۆیەبیش شۆخ ەیەجار ه و چاو.قژ نگی ەڕش، ەجۆری ل ،ییەوتەککەپ

 

؟ ەک خۆت نییەوی ەوەر ئەبەلسێک ەک ەتوانج بگریت ەوایەڕ کارێکی ەپێت وای -6
 .(ەناڕێک و نادروستکارێکی )؟ بۆچی خێر.(ە)ن

، خاڵی وێکچووش زۆرن. مامەشکانی نێوان خۆی و ەجیاواز ەڵ خاڵەگەزانێت، لەد بنار
یاخود خراپ  ەڵەمرۆڤ ناکات ه ەا لهەویاوازیی . جەجودای کجۆرێند ەچ ەمرۆڤ ب
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تن بۆ ەرفەدکان ەیاوازییج یاواز بن.کات جەنها وایان لێ دەر بێت. تەیاخود ترسێن
ە نداڵی دیکم ەکات و پێی خۆش نییەرک دەد ەمەئبنار کتر. ئێستا ەی ەل بوونفێر
 . ریەس ەنەر بکەو س نەکب مامەش ەب ەگاڵت

 

ر ەگەبڵێن ئ ەمندااڵنی فێرگ ەکرێت یاخود چی بەچیان پێ د مامەشبنار و  -7
 کردنپێەگاڵت» «.نین کردنپێەبۆ گاڵت ە! ئێمەسەب)»؟ ننەپێبک مامەش ەب ەوبارود
 ەیەو شێوەر بەگەئ ەپێت چۆن» «.ەدات و دژی ڕێسا و یاسایەڵک ئازار دەخ

 («بگرێت. ەئێو ەتوانج لمنداڵ 

ی ەگوترببڕێت؟ )ەد مامەشرۆشی خۆی بۆ ەکرێت تاکوو پەی پێ دەچی دیک بنار -8
  .(ڵدا بکاتەگەکاری خۆشی لجوانی پێ بڵێت. 

چی  ەستت بە؟ هرەوروبەد ەکردبێت خۆت جیاوازیت لستت ەه ەداو ئایا ڕووی -9
  ؟کرد

 

 چاالکی

ک خاڵی جیاواز و دوو خاڵی وێکچوو ەمیان یەئسی. ەی دوو کگرووپ ەب ەبک فێرخواز
 ەوەباسی ئ ەکان بکەدڵخواز ەفێرخواز ەداوا ل. ی خۆی دیاری بکاتەکەرەرانبەڵ بەگەل

 ەکەچاالکیی ەسی بکەی دوو کگرووپدوو  ە. پاشان داوا لەبۆیان ئاشکرا بوو ەن کەبک
 خاڵی وێکچوودوو ک خاڵی جیاواز و ەییان ەکەر یە، هەوەنەبک ەبارودو ەوەکەی ەب
 دیاری بکات.  ەی دیکەکەسەسێ کڵ ەگەل

 

 نجامگیریەئ

 ەل لماندنەسی ەرچاوە. سکردر ەرانبەبیاوازیی ی جلماندنەس ەباسمان لمڕۆ ەئ
گریت. ەد ەسەو کەڕێزی ئر بناسیت، زیاتر ەرانبەتا زیاتر بەدێت. ه ەوەناسین
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 ەموو مرۆڤێک بەبۆ پێشاندانی ڕێز. ه ەر شێوازێکیشەرانبەی جوداوازیی بلماندنەس
 ەخراپ ەست بەبین یاخود وامان لێ بێت ه ەاڵم نابێت توڕە، بەک جودایەیەشێو
کمان ەکۆم رەرانبەبیاوازیی و پێزانینی ج لماندنەساوازین. یی جەوەر ئەبەین لەبک
 . رداەرانبەڵ بەگەل ەوەینەی خۆمان بکەین و باشتر جێگەیدا بکەکات هاوڕێ پەد

 

 ی زانیارەوەگواستن

بۆ کارلێکی نێوان منداڵی  ەخسێنەت بڕەرفەد ەوەی بچوکگرووپهۆی کاری نێو ەب
النانی ەڕێی و ە، لفێرخواز کاتێک .جۆرەمەی هنگ و توانای فیزیکیەرهەز، ئایین، فەگەڕ

دا باس ەکەپۆلڵ ەگەل ەکەگشتی کێشەب ،شی جوداکاری دێنوتو ،ەوەتوانججڤاکی و 
 .یشتنی زیاترەی هاوسۆزیی و تێگەوەکردنپاتودو ەب ەبک

 

 ەکیی دیکچاال

وێکچوون و  بۆ پێشاندانی ەڕێک بخ ەکەبۆ پۆل «ەجێژنی ڕیش» کووەوکی ەیەبۆن
رهاتێکی ەسەباسی ب ەن بکدکارانخوێ ەداوا ل .ەکەی نێو پۆلفێرخواز گشتیاوازیی ج

ر ەسەکان لەشوێنە یان، داوایان لێ بکەکەناوی ەربارەن دەخێزانی خۆیان بک
باسی خواردن و  ەداوایان لێ بک، یاخود نەست نیشان بکەکی جیهان دەیەخشەن
  .نەبک ی خۆیانخێزان ەت بەتایبکانی ەیاوازج ەتێرەن
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 دووهەمشی ەب

 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن
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 دووهەمشی ەی بەربارەد

 ەویش لەئ الی منداڵ ەیەجرپنانفتاری ەڕدڕی و ی ەوەکردنزک ەشەم بەستی ئەبەم
 ریەڕاهێنانی هونو  ەی کێشەچار، خۆئارامکردنەوە: یرەهونسێ ڕێی فێربوونی 

 :فتارەڕ

. ی جرپنیجڵەوگرتنبۆ هێنێت ەکار دەست بەه یۆڵرۆنتکی رەهون خۆئارامکردنەوە •
م ەکەی ەبەنا مە، پبکەوەو بیری لێ  ەڵێ وچان بگرەد ی جرپنیجڵەوگرتن

 یاڵدا دێت. ەخ ەی بەکبیرۆ

 ڵک.ەنێوان خ ناکۆکییی ەچاربۆ  ەێکونگاەهند ەچ ەی کێشەچار •

ی فتارەو ڕ ەوەکاتەد ۆک دانگاوەهسێ تا پێنج  ەل ەچار فتارەری ڕەڕاهێنانی هون •
 .راوکی دیاری ەی چارکردنەدات بۆ پیادەدپێشان تی ەتایب

 

 کیەرەس خاڵی

 «خۆئارامکردنەوە»ری ەپۆست

 .ەوەناسنەهێز دەستی بەه یفیزیکیی بەرتەک فێرخواز -1

 .ەبد ەناسەه ەوەمەد ەو ل ەڵمژەه ەناسەه ەوەلووت ە، لەناسەهەکسکارهێنانی ەب ەب -2

 

 «ی کێشهەچار»ری ەپۆست

ی بەکارهێنان ڕێی ەل ەکەی کێشکردننگاو. دیاریەپێنج ه ەل ەبریتیی ەی کێشەچار -1
 کی.ەش و دۆخەکی، ڕوخسار، لەلی زارەگەنیشان

ی ەوەکردنبۆ کۆ ەمیتودێک - brainstorming«: بارانەبیرۆک)»ە بارانەبیرۆک -2
و  ەخنەڕ ەی هیچ جۆرەوەت بێ ئەکی تایبەیەلەسەی مەربارەبیروڕا د
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ی ەوجا پرۆسەکان ئەی بیرۆکەوەکردنڕ. پاش کۆەمپەل ەینەسانسوورێک بک
 یان(.کردنکاتی پێشنیازک ەکات نەست پێ دەنرخاندنیان د

 .کانەنجامەرئەد ی پێشبینیەڕێگ ەر لەسەی چارنگاندنەڵسەه -3

 .فتارەری ڕەی هونکردنەپیاد ەب ەڵبژێرەه کەیەچار -4

پێویست بێت  رەیان نا، گ ەخشەسوودب ە، ئایکەیەر چارەهی نگاندنەڵسەه -5
  .ەبد ەکی دیکەیەوڵی چارەه

 

 ەل فێرخواز. ەیەی کێشەچارو  ی جرپنیجڵەوگرتنی ەپرۆساری کواوەت ەوەدانبیر
 ڕاپۆرت.  ەاتکەخشی خۆی دەی نەربارەی خۆی دەوەدا بیردانەندین وانەچ

 

سێ تا پێنج ر بۆ ەسەی چارەوەکردنورد ەدات بەد ەئاماژ فتارەڕ ریەڕاهێنانی هون
بۆ ی خۆی فتارەڕانی کەنگاوەفێر بێت ه فێرخواز ەێکی گرنگرەهون. ورتکنگاوی ەه
شی ەب ەوتنیان لەکرەی سەبناخ ەبنەن دەنگاوانەه مە. ئەوەبدۆزێت، ئامانج ەیشتنەگ

 . ەکەڕۆڵوازییفیدباکی ڕێنوێنی بۆ  ەرێنکبکان ەنگاوەشکرێت هەدان. کەڕۆڵوازیی نێو وان

 

ی کردنەم فێربوون و پیادەدەتێیدا منداڵ ب ەکەیەپرۆس «ی ئاشکراەوەکردنبیر»
 ەرز لەنگی بەد ەب - ەو« ەی کێشەچار»و « خۆئارامکردنەوە»کانی ەرەهون
و پرسیار ەرەکات بەمنداڵ کێش د ەی« ئاشکرا ەوەکردنبیر»م ەدوێن. ئەکان دەرەهون

 . ەی کێشەکانی چارەنگاوەی هەربارەد و بەرسڤ

( ی مامۆستاەڕێنام ەکاندا )بڕوانەی ڕۆڵوازیی نێو وانەمیانە ل« بیرەڵەپ»کارهێنانی ەب
ڕاهێنان  ەکار بێنن. بەب« ی ئاشکراەوەکردنبیر»کنیکی ەکات تەد فێرخواز ەک بەکۆم

توانن ەوسا دەبن، ئەد« ەی کێشەچار»و « خۆئارامکردنەوە»کانی ەنگاوەمنداڵ فێری ه
 . ەوەهۆشی خۆیاندا بڵێن ەنگی، لەبێد ەکان، بەنگاوەه
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 دووهەم شیەکانی بەوان

گشتی  ێکیرنجەس - ەی کێشەچارو  ی جرپنیجڵەوگرتن یەربارەد م:ەکەی یەوان -1
ی ەچارکارهێنانی ەبو  خۆئارامکردنەوەکنیکی ەت، ەجرپنانفتاری ەڕ یەربارەد

 ە.کێش

ی کۆتاهێنانوامبوون و ەردە، بکردنپێستەد -سازدانی گفتوگۆ  :دووهەمی ەوان -2
 .ەشێوازێکی دۆستان ەگفتوگۆ ب

ی ەوەکردنتەڕ»ری ەی هونبەکارهێنان –ر ەوروبەی فشاری دەچار :سێهەمی ەوان -3
 ر.ەرانبەسانی بەفشاری ک ەرگرتن لەبۆ ب« ەی کێشەچار»و « ەدابڕان

بۆ  ەی کێشەی چاربەکارهێنان -دزی جرپنیی  ەرگرتن لەب م:ەی چوارەوان -4
 جرپنیی دزی. ەرگرتن لەب

 ەب جرپنیی درۆ ەل بەرگرتن –درۆ جرپنیی  ەل بەرگرتن م:ەپێنجی ەوان -5
 .ەی کێشەری چارەی هونکردنەپیاد
 

ی سیناریۆکانی ڕۆڵوازی ەوەبۆ خوێندن ەرخان بکەکان، کات تەی وانکردنەمی ئامادەد
ر پێویست ەگ یت.ەکان ساز بکەفێرخواززموونی ەڵ ئەگەکان لەدۆختاکوو بتوانیت 

کاریان ەب فێرخوازی ەوەبۆ ئ ەکان کۆپی بکەکانی ڕۆڵوازیی نێو کارتەکات باسەد
 بهێنن.
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 کیەمکی زمانەچ

هێز ەدا بدووهەمشی ەب ەل راونکباس مدا ەکەشی یەب ەل ەکی کەمکی زمانەزۆر چ
 -وێکچوو »و « ەچونک –بۆچی »، «واەئ –ر ەگەئ»ک ەی وەستەیوەکرێن. پەد

ندێ ەش، هەوەرباری ئەسبن. ەد «ەکێش یەچار»انی کەنگاوەێشی هکڵەتێه« جودا
 :بێتەفێر د فێرخواز .ڕوو ەخرێنەکی دەرەی سەواژەستەدو  ەوش

 ات. کب ەچار یو چۆن ەچیی ەکێش •

 . اربێنێتکەب ەی کێشەچاروی ەدۆزینبۆ  «ەبارانەکبیرۆ» •

 

 دووهەمشی ەکانی بەمکەی چەلیست

، گفتوگۆ، خۆئارامکردنەوە، ەبارانەکبیرۆ، بوون، دڵنیاو بەرسڤپرسیار ، نداوای لێبورد
، تیەرپرسایەب، رەوروبەفشاری د، رەرانبەب، کردندرۆ، جرپنی، ڕاستگۆ، ئامانج، تیەئازای
 .ڕەجێباو ە،، متمانراکی ئاشەوەکردنبیر، دزی، ەی کێشکردنەچارر، ەسەچار

 

 ی زانیارەوەگواستن

دا ی مامۆستاەڕێنام ەو لە ش پێکهاتووەسێ ب ەل ەی زانیار، کەوەمۆدێلی گواستن
 دات. ەد فێرخوازانی کنی تواناااهێزتیی ڕەیارمڕوو،  ەتەنخراو

ی ەبڕیار بدات ک ەبد فێرخوازتی ەدا، یارمەکەستپێکی ڕۆژەد ەل «.مڕۆەیاڵی ئەخ»
رگرتنی ەدان و و کەو فتارەری ڕەڕاهێنانی هون ،ەکاربهێنێت. بۆ نموونەری نوێ بەهون

 بن.ەد ەیی ڕۆژانکێشی چاالکڵەتێه گفتوگۆستایش یاخود سازدانی 

 

 ە، بۆ نموونەوەبدۆزن کڕاهێزانی خۆڕس ەبد فێرخوازتی ەیارم «.فتارەڕاهێزانی ڕ»
 :(ەات بۆ یاری تۆپانکەد ەداوای نۆر )بێستوون
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 ر. ەس ەچێتەات بۆی دکب ەجوانی داوای نۆر ەر مرۆڤ بەها بێستوون گەئ •

 

کی ەتوانای ەن کەدیاری بک ەو کاتانەئ ەبک فێرخواز ەپرسیار ل «.مڕۆەیادی ئ»
 :ەکارهێناوەدیاریکراویان تێدا ب

 ؟ردکیت ؟ چەر کردووەسەی چارەدا کێشەسێکی دیکەڵ کەگەمڕۆ لەکێ ئ •

 ؟ردک یت؟ چرەس ەتی بردۆکێیمانەمڕۆ پەکێ ئ •

 

دات ەد فێرخوازتی ەدا، یارمەڕۆژانڵ کاری ەگەل« ی زانیارەوەگواستن»ی تێکبەستن
ژیانی  ەل فتارەڕ ریەڕاهێنانی هونو ە ی کێشە، چارخۆئارامکردنەوەکانی ەرەهون

 بکات. ەدا پیادەڕۆژان

 

 ندنەسەشەی گەربارەتێبینی د

 

 تی گرنگەو باب ەپێناس

 ات:کەد ەچار ەکێشو ێت گرەوی جرپنی دەجڵ ەوتووانەرکەسی ەمنداڵو ەئ

 .ڕاگرێستی خۆی ەارێ هکەد •

 ڤاکی.جدۆخی ی ەربارەدبێت ەدی وردی ەوەلێکدان •

 .اتگەد« نجامەئ -و -هۆکار»ی ەستەیوەپ ەل •

 .ێتناسەد ڤاکیجفتاری ەی ڕندەسەلی پەێساگڕ •

 . بێتەد دینەسەاڵمی پەندین وەچیدا کی جڤاەێشکئاست  ەل •
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 . ەوەیاوسۆزیهتوانای فێربوونی  ەب ەندەالی منداڵ ب ەکێشی ەچاری توانا

 

 منداڵ: ە،فێرگ ەچوونمی ەد

یان ەپیاد جێی خۆیدا ەو لزانن ەدوگرتنی جرپنی ەست و جڵەڕاگرتنی هری ەهون •
 ن.ەکەد

 .ەکردووەی نەشەاڵم گەب ەیەه جڤاکیتوانای  ەیەه •

  

 :بنەڕەتی خوێندنی یەمنداڵی پل

  بێت.ەی هبەرتەکی ەوەک لەڕووداو بکات زیاتر و ەرک بەدە یەتوانای ه •

 دا.ەلی جرپنانەفتارگەندین ڕەچر ەسەب ەیەاڵتی هەسەد •

 .اتکب کرەد ەێشکی ەلی چارەرگەهون ەیەتوانای ه •

، بۆ ێتهێنەکار دەڵک بەی نێوان خەی کێشەچارڤاکی بۆ جی رەهون ندینەچ •
 .کردنوداەس ەنموون

 و نان، پاڵلێدان ەنموون، بۆ ەوەنەکەم دەجڤاکی ک ەلی دژەرگەی هونبەکارهێنان •
 . اکێشانڕ

 

م ەن. لەکەد ەشەگ رمەرم نەن ەلەرگەم هونەئ، ڵکشانی منداڵیەی هەماو درێژایی ەب
تی و ەایندەچڕووی  ەالی منداڵ لەل ەێشکی ەری چارەتا دێ هونەهشدا ەکات
 .اتکەد ەشەگ ەوەیتیەیاچۆن
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 ەشەم بەگرنگیی ئ

 :ەن بەستەواب ی جرپنیجڵەوگرتناکی و جڤی کردنڵەگرفتی ه

 یی.ەتووڕ ڵچوونیەه •

 . وەرەبەرانەبن ەالی ەللماندن ەسەن •

 فتاری دڕ.ەڕ •

 

 ەکدی ییکچاال

 .ەوەتی دیکەباب ەب دووهەمشی ەانی بکەتەی بابتێکبەستنبۆ  نپێشنیاز ەوەی خوارەانمەئ

کانی ەنگاوەه یکردنوێنابۆ بکێشن  ەوەکردنڕوونفۆتۆی  ەبک فێرخواز ەداوا ل .1
 ر(ە)هون دا.ەڵبژاردەهچیرۆکێکی  ەل ەکێش یەچار
 

ڵ هاوپۆل، مامۆستا ەگەل دیدار، کردنیداەی دۆست پەربارە، دەبک فێرخواز ەداوا ل .2
 پرسیار: یەنموونش ەمەن. ئەبکیان، خێزان و هاوسێ ەکەندانی فێرگەو کارم

 یت؟ ەکەیدا دەتۆ چۆن هاوڕێ پ •

 یت؟ ەکەیدا دە، چۆن هاوڕێ بۆ خۆت پەم کۆاڵنەئ ەهاتوویت ەتۆ تاز •

نامۆیی  ەست بەتان هەکەپۆل ەهاتۆت ەسێکی تازەی کەوەیت بۆ ئەکەچی د •
 ؟کاتەن

بنێن.  ەکەکتێب ەو ناوێک ل ەوەنەکتێبێکدا کۆ بک ەل فێرخوازاڵمی گشت ەری وەبەرلەس
ی خۆتان. ەکەی فێرگەکتێبخان ەو ب ەکانی دیکەپۆل ەن بەبد ەوەبۆ خوێندن ەم کتێبەئ
 (کیەزمانلی ەرگەهونی جڤاکی. تۆژینەوە)
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سین ەکی چوار کەیەستەن. دەکەرچیا دەشت یان سەشتێکی دەگ فێرخوازگریمان  .3
پاش  ە.شتەو گەن بۆ ئەڵ خۆ ببەگەتی زۆر پێویست و گرنگ لەبێت پێنج بابەو د

 : ەبپرس ەکگرووپە ەل کەخولپێنج 

 چیتان بڕیار دا؟ •

 ؟لێتان بیسترائایا  •

 فێری چی بوون؟  ەوەم هاوکارییەل •
 (زانستی فیزیکی، ەردەروەپ )بیری ورد،

 

« فتارەشاڕ» ەست لەبەیان بنووسن. م« فتاری ڕۆژەشاڕ» ەبک فێرخواز ەلداوا  .4
ک بۆ ەیەی وانەفتەه .ەسانی دیکەر کەرانبەب ەشەوتی گەڵسوکەفتار و هەڕ
ن. ەزموونی خۆیان بکەئ ەباس ل فێرخوازن، ەرخان بکەت« فتاری ڕۆژەشاڕ»

 (کیەی زمانلەگرە)هون
 

رێکی ەهون ەبێت کەیان هەمەو دەی ئەتۆمارێکی ڕۆژان ەبک فێرخواز ەداوا ل .5
نووسین  ەب ە. داوایان لێ بکەوەگوترێتەی تێدا د«نگاوەه ەنگاو بەه»تی ەتایب
 ەک ەوەنەر بکەسەب شی ڕۆڵوازیەبی ەوەرەد ەل« نگاوەه ەنگاو بەه»رێکی ەهون

و ەی ئەربارەشێت دەد ەنو، بۆ نموترنجیان دابێەیان کردبێ یان سەخۆیان پیاد
 (کیەی زمانلەگرە)هون. ەکردووریان ەوروبەی فشاری دەچار ەبنووسن ک ەکات

وڵ ەه ەوەک پێک بێنن و پێکەیەستەو پۆل، دەم پۆل و دوو لەدوو ل فێرخوازبا  .6
سیناریۆ و  ەن بەبک« ەی کێشەچار»و « خۆئارامکردنەوە»کانی ەنگاوەن هەبد
کانی خۆی پێشان بدات و ەبیرەڵەک پەیەستەر دەوجا هەبیری بۆ بکێشن. ئەڵەپ
 ، دراما(کیەزمان لیەگرە)هونی بدوێت. ەکەی کارەربارەد
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ڕۆژانی  ەل ەن کەتۆمار بک ەو جارانەی ئەنووسین ژمار ە، بەبک فێرخواز ەداوا ل .7
ی کردنەچار» ەن، بۆ نموونەکەد ەپیاد« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەپشوودا هون
گرافیک و دایگرام  ەکان بەژمار فێرخوازم ڕۆژی پشوو، ەکەی«. رەوروبەفشاری د
 ری گرافیک(ە، هونماتەماتیکن. )ەپێشان بد

کرا،  ەکێش ەر باس لە، گەوەخوێنیتەد فێرخوازپۆلدا چیرۆک بۆ  ەکاتێک ل .8
ە وەی بۆ بدۆزنەن و چارەدیاری بک ەکەکێش ەبک فێرخواز ەو داوا ل ەوچانێک بگر

. «نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەی بەی کێشەلی چارەنگاوگەکارهێنانی هەب ەب
ن. ەرواد بکەدا بەکەرەمی نووسەرهەڵ بەگەدیدی خۆیان ل ەداوایان لێ بکوجا ەئ

 (کیەلی زمانەگرەن. )هونەدیاری بک هاوجۆرخاڵی جیاواز و 

 رەسەچار مەه و ەکێشم ەه ەباس لبهێنن  ەوتاری ڕۆژنامگ ەبک فێرخواز ەداوا ل .9
ی ەکەوتارگ ی «ەکێش» شیەرز بەنگی بەدەبتا  ەڵبژێرەه کێفێرخواز. اتکب

 یەرنامەبی ەکێشی ەچارکانی ەنگاوەه ەبک ەکەپۆل ەوا لداپاشان . ەوەبخوێنێت
دواجار، ند. ەسەرێکی پەسەڵبژاردنی چارەکاربهێنن بۆ هەب« نگاوەه ەنگاو بەه»
 ەکەپۆل یریەو ڕێبە وەبخوێنێت ەکەوتارگی نێو رەسەچار ەبک ەکەفێرخواز ەوا لدا
ڕاستی ەب ەدا کەوەڵ ئەگەیان لەکەرەسەی چارکردنوردراەکدا بۆ بەگفتوگۆی ەل ەبک
بێت. ەت بۆ دیار دەکەی پۆلفێرخوازی ەارانکرەدا ئاستی هونەلێر. ەکارهاتووەب
 (کیەزمانلی ەرگەهون، ڤاکیجی تۆژینەوە)

 

 یاخود ەوێژە ر بەس تێکستی ەم جارە، ئەوەنەکب ەدووبار 9 ەچاالکی ژمار .10
 کی(ەلی زمانەرگە، هونڤاکیجی تۆژینەوە. )ار بێننکەب ڤاکیجی تۆژینەوە

بۆ خۆی کانی ەڕاوێژکارو « ر کینگەمارتن لوت»ی ەکەدیدار ەبک فێرخواز ەوا لدا .11
. تی ڕۆڵوازیەباب ەنەک، بباماەلەئ ەپالنی بایکۆتی پاسی مۆنتگۆمری لداڕشتنی 

کار ەب ەڕێنامک ەو« نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبی ەی کێشەچارکانی ەنگاوەه
 ، دراما(کیەزمانلی ەرگەهون، ڤاکیجی تۆژینەوە. )ەبهێن
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یاخود  ەکردی دیکمێژووی ڕووداوڵ ەگەل 11 ەچاالکی ژمار ەبک فێرخواز ەداوا ل .12
 دراما( ،کیەزمانلی ەرگەهون ڤاکی،جی تۆژینەوە) .نەکدا ساز بەنووکەی هەڕووداو

 

سایتی  ەل ەشی مامۆستایان بکەردانی بەی بیروڕا سەوەبۆ زانیاریی زیاتر و گۆڕین
 www.cfchildren.orgماندا ەکەڵەکۆم

 

 تێبک

ی ەوەبۆ ئ ەوت ئاگادارمان بکەست کەد ەتەم بابەر کتێبی کوردیی گونجاوت بۆ ئەگ
 ند بن.ەش لێی سوودمەسانی دیکەک
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 ەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتنی ەربارەم: دەکەی یەوان

 ی ڤیدیۆدارەوان
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 مکەچ

پێدانی ەشەبۆ گ ەرێکی گرنگەهون دەرهاویشتەیان،و  ەفتاری جرپنانەی ڕەوەناسین
 تیڤ(.ەتی )پۆزەری جڤاکیی ئایەهون

 .ەوەم بکاتەک ەفتاری جرپنانەتوانێت ڕەد خۆئارامکردنەوەکنیکی ەت

 .ەڵکەکانی نێوان خەی کێشکردنەبۆ چار ەی کێشەری چارەهون

 

، ەبارانەر، بیرۆکەسەجرپنی، چار، ەکێش یە، چارخۆئارامکردنەوەکی: ەمکی زمانەچ
 ی ئاشکراەوەکردن، بیرو بەرسڤپرسیار 

 

 ئامانج

 : نتوانب فێرخواز

 .نەپێشان بد خۆئارامکردنەوەری ەهون •

 ن. ەدۆخێکی دیاریکراودا بکە ل کەیەکێشباسی  •

 .نەکی دیاریکراو پێشنیاز بکەیەر بۆ کێشەسەندین چارەچ •

 .نگێننەبسهەڵکان ەرەسەچار •

 .ڵبژێرنەدا هەری دیکەسەندین چارەنێو چ ەلرێک ەسەارچ •

 .پێویست بێتر ەگ ڵبژێرنەه شەدیک کێکیەیو  ێنننگەسبهەڵرێک ەسەارچ •

  

 پێداویستی

 «.دارکێکی کرێم»: سێهەمرگی ەکاسێتی ڤیدیۆی ب •
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 ڤیزیۆن و ئامێری لێدانی ڤیدیۆ.ەلەت •

 «.ەی کێشەچار»، «خۆئارامکردنەوە»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسو  رەزی پۆستەکاخ •

 . خۆئارامکردنەوە ە،ی کێشە: چارەباڵوکراو •

 «.نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەبەمی هدووشی ە، ب4 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ەی کێشەکانی چارەنگاوەو ه خۆئارامکردنەوەری ەرنجێکی گشتی هونەس ەیەم وانەئ
 ڕوو. ەخاتەد

 ن.ەبک ەباسی کێش ەنانەبێالییت ەفێر بک فێرخواز ەگرنگ

 تا. ەرەس بکەوەڵی ەپاشان ه ە،بک ەماشای کاسێتی ڤیدیۆکەپێشتر ت

اڵم دوو ەن، بەشی بکەدوو دانیشتن پێشک ەتوانن بە، دەیەم وانەر درێژیی ئەبەل
 بێت. ەڕۆژیان پتر نێوان ن

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 خۆ ئارامو  ەوەینەبک بیرچۆن وچان بگرین،  ەین کاتی کێشەکەو دەمڕۆ باس لەئ
ماشای ەتا تەرەسین. ەبک ەری کێشەسەبین چۆن چارەها فێریش دەروەه. ەوەینەکب

زانن ەداخۆ د نەرنج بدەس. «یتئاش»و « ەروس»ی ەربارەین دەکەک دەڤیدیۆی
 .ەوەبێتەک دەیەڕووی چ کێشەڕووب« ەروس»

«. خۆئارامکردنەوە»فیلمەکە پێشان بدە. وچانێک بۆ گفتوگۆ. ئاماژە بدە بە پۆستەری 
و خۆی ئارام بکاتەوە پێش ئەوەی ە وچانێک بگرێت، بیر بکاتەو« سروە»دەبێت 

 .فۆتۆکە پێشان بدەکێشەکە چارەسەر بکات. 



Second Step, grade 3 

61 

 

پشتەوژمێری  ،قووڵهەناسەی سێ )؟ ەچی بکات باش خۆئارامکردنەوەبۆ ە سرو -1
 (.دواندن، خۆکردنەوە لە دیاردەیەکی ئارام، بیرخاو

 

« خۆئارامکردنەوە»ری ەپۆست. ەکەرەی نێو پۆستسێهەمنگاوی ەه ەب ەبد ەئاماژ
ری ەهون ەوەکەیەرن بەیاد. و ەوەهێنێتەمان دخۆئارامکردنەوەندین شێوازی جودای ەچ
 ین.ەبک ەپیاد ەناسەڵمژینی هەه

های بیر ەو. ەوەیتەیدەد ەوەمەڕێی د ەهێمنی لەگریت و بەردەو ەناسەه ەوەلووتڕێی  ەل
مژیت. ەڵدەه ەناسەلووت ه ەهێمنی ب ەیت، بەکەرم دەکی گەبۆنی شۆربای بکەوەلێ 

ی ە. ئادەوەیتەدەد ەناسەم هەد ەهێمنی ب ە، بەوەیتەکەفوو سارد د ەب ەپاشان شۆرباک
 ڵمژین.ەی قووڵ هەناسەسێ ه ەوەبا پێک
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ن بۆ ەدیک ڕێبازی خۆدواندن ی ئارام وەدیارد ەل ەوەکردن، بیری خاوپشتەوژمێر
 .ەوەکردنخۆئارام

سوودیان  - - - - - - - - کەو یی ئارامە، دیاردمەکەد ستیەپ ەست بەهکاتێک 
 .ەزموونی خۆت بکەئ ەل باس .ەیەه

 

 ەوەنیارەو ژ رزشکارەن وەالی ەجار ل زۆر ەرێکەهون ەوەی ئارام ببیتەوەبۆ ئ خۆدواندن
کی ەکۆم« بەوەهێمن »یاخود « مەتوانم سازی بکەد»ک ەی وەکار دێت. گوتەب

 کات.ەت دخۆئارامکردنەوە

 

 «.بەوەی خاو ەد)»؟ ەوەخۆی بڵێت تاکوو ئارام ببێتەتوانێت چی بەدە سرو -2
 («ناهێنێت ەوەئ ەمەئ»

 

 .(بردی ەکەدارکرێم کەکێ ەدوا پارچ ئاشتی ەچونک)؟ ەستەپ بۆچی ەسرو -3

 

وڵی دا ەهبرد؟ )ی ەکەکرێمدار ەکێک ەی ئاشتی پارچەوەچی کرد دوای ئە سرو -4
 .(ەوەئاشتی بفڕێنێتستی ەد ەل

 

ر ەگەئ ەوەنەرز بکەب ەنجەنجامی دا. پەیاڵیدا هات ئەخ ەب ەم شتی کەکەیە سرو
ڕتان ەر باوەگەئ ەوەنەتان خوار بکەنجەپ ر بکات وەسەچار ەکەکێش ەوەئ ەڕتان وایەباو
جرپنی  ەبە سرو. ناکاتە چار ەکەکێش ەکەکێک ەدان بۆ ڕاپسکاندنی پارچوڵەه ەوای
پێش،  ەک دێتەیەکردارێکی ناکاو. کاتێک کێش ەل ەبریتیی« جرپنی»فتاری کرد. ەڕ

 ەالدان لک خۆە، وەباش ەیەپێش. جرپنی ه ەدێن ەوەکردن، بێ بیرەکرداری جرپنان
ی کرداری ەاڵم زۆربە. بەیەی هەکێش ەسێک کەی ککردنکەئۆتۆمبێل یاخود کۆم
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 ن.ەکەدروست د ەکێش ەجرپنان
 

 کرێت.ەر دەسەی پێ چارەکەکێشە ، سروەوەبێتەی ئارام دەوەپاش ئ

 «.ەی کێشکردنەچۆنێتی چار»ری ەمی پۆستەکەنگاوی یەه ەب ەبد ەئاماژ

 

وڵ ەه ەمیشەوێت.( هەکێکیان د ەمان پارچەهە ئاشتی و سرو) ؟ەچیی ەکەکێش -5
هیچ  رەس ەچێتەن ەلۆم ر بخات وەڕوو تاکوو ڕاستی د ەینەبخ ەکەین کێشەدەد
 س.ەک
 

 . ەبد ەکەرەپۆستی دووهەمنگاوی ەه ەب ەئاماژ
 

 ەیتوانی بەدە سرو)دابنێین. « ەسرو»ی ەکەر بۆ کێشەسەندێ چارەه ەوەبا پێک -6
 ەلوێت.( ەڕێبکڵ ئاشتی ەگەیتوانی لەدتی. ەهی خۆی ەکێک ەو پارچەئاشتی بڵێت ئ

ی پێ ەچی دیکە سرو. ەکەیەبیرۆک ەوەئ :بڵێموو پێشنیازێکدا، ەرسڤی هەب
 ؟کرێتەد

 

بڕیاری  ەت باسی بکەراوسێکەالی دین، ەبک ەڤیدیۆک یەماشای درێژەتی ەوەر لەب
 . بێتەچۆن د ەسرو

 . وچانێک بۆ گفتوگۆ.ەپێشان بد ەکەفیلم

 

  (ڵمژی.ەی قووڵی هەناسەسێ ه؟ )ەوەچۆن خۆی ئارام کردە سرو -7
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ندین ەی چەبارانەو بیرۆک ەوەکردە کەکێش ەبیری لە و، سرەی ئارام بۆوەوەپاش ئ
 ندکراوی کرد.ەسەری پەسەچار

 

م ەبیری لە ، سروکرێەسەر چارەبۆ ه .ەبد ەکەرەی نێو پۆستسێهەمنگاوی ەه ەب ەئاماژ
؟ ئایا ەوایەن؟ ئایا ڕەکەچی د ەست بەڵکی هە؟ خەتەالمەئایا س»: ەوەکرد ەانپرسیار

 «.بێت؟ەسوودی د

 ەبد ەکەرەمی نێو پۆستەنگاوی چوارەه ەب ەئاماژ

 

ببات.( ە کەکێک ەپارچدا ئاشتی  ەی بەڕێگ)؟ ڵبژاردەه یرەسەچار ەکامە سرو -8
 یستەڵک هەت بوو. خەالمە.( چۆن؟ )سرێەئڵک بوو؟ )ەکەکی بەیەچارەئایا ڕێگ

 .(ەبوووا بوو. سوودی ە. ڕەکەچارەی ڕێگەربارەد بوو باش
 

 ەکێک ەچی هێشتا نازانین کامیان پارچەک ە،بۆڵێیان ڕاگرتووەمەکان دەکچ ەندەرچەه
 بات. ەد ەکەدارکرێم

 

ر سوودی نابێت. ەسەچار ەیەجار ه. ەبد ەکەرەمی نێو پۆستەپێنجنگاوی ەه ەب ەئاماژ
 بوو.ەواوی سوودی نەت ەب ەسروی ەکەرەسەچار

 

کانی و ەندکراوەسەپ ەرەسەبۆ لیستی چار ەوەڕێتەبگ؟ )ئێستا ەباشچی بکات ە سرو -9
 .(ەوەتاقی بکات ەکێکی دیکەی
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 ڕۆڵوازی

ە ڕۆڵی سروتا من ەرەسڕۆڵوازی.  ەینەبک« ەی کێشەچار»و « خۆئارامکردنەوە»رن ەو
و  ەوەتاکوو خۆی ئارام بکات بێتەی ئاشکرا دەوەکردنریکی بیرەخ ەم کەکەوازی د

وازی « ئاشتی»ڕۆڵی  وتاکو ەڵبژێرەێکی دڵخواز هفێرخوازر بکات. ەسەی چارەکەکێش
ی کردنهێزەی مامۆستا( بۆ بەڕێنام ەکاربهێنێت )بڕوانەب« بیرەڵەپ»کرێت ەبکات. د

بۆ ن ەر بکەسەپێشنیازی چار ەبکە کەپۆل ەدا داوا لەکەی ڕۆڵوازییەماو ە. لکانەنگاوەه
 ریک بن. ەی خەوەئ

 

ی ەکێک ەو پارچەئاشتی ئ :و بڵێە وەئاشکرا بیر بک ەب اتەرەس ە.وازی بکە سروڕۆڵی 
بێت ەدخێر، ەی بیخوات. نەوەلێی بفڕێنم پێش ئ ەڵگرتبوو! باشترەخۆمم ه بۆ ەبرد ک

 .بەوە، ئارام ئێستام. ەر شتێک بکەی هەوەپێش ئە وەمەو بیر بک ەوەمەبکخۆم ئارام 
 ەکە؟ کێشەچیی ەکەکێش .ەدانی قووڵ پێشان بدەناسە. هەڵمژەی قووڵ هەناسەسێ ه

توانم داوای ە؟ دەچیی ەچاروێت. ەکێکمان د ەمان پارچەمن و ئاشتی ه ەیەوەئ
. ەیەو پارچەبری ئ ەلمێ ەی بدەی دیکککێ ەکرێت دوو پارچەم. دەی بکەوەهێنان

ئایا  –ڕێم بیبات ە.. لێبگ.بزانین ەوەی با پێکەببات. ئاد ەیەو پارچەڕێم ئەتوانم لێگەد
ی سێهەمنگاوی ەه ەنگاندن لەڵسەلی هەی پرسیارگکردنەل ەوام بەردە؟ بەتەالمەس
 رێک. ەسەر چارەبۆ ه ەو «ەکێش یەچار»

 

ر ەسەبچێت ل ستەد ەل مەناهێنێت هاوڕێک ەوەڵبژێرم. ئەرێک هەسەبێت چارەد
 ببات. ەککەکێ ەڕێم پارچەگەد کێکێک. لێ ەپارچ

 

. ەبب کەکێ ەو پارچەکات بڵێ: ئاشتی، ئەوازی د« ئاشتی»ڕۆڵی  ەی کەفێرخواز وەب
« ئاشتی»ی ڕۆڵی ەکەفێرخوازدا. ەکەنگەئاه ەبوو ل ەی من کرێمی زۆری پێوەکەپارچ
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بوو. ەیان سوودی نەوەبڵێ: ئۆو، ئخۆت ەب« .ە، تۆ بیبەچاک»:ەوەداتەاڵم دەبینێت وەد
 م.ەبک پیادە ەکی دیکەیەبێت چارەد

 

ی ەچار و خۆئارامکردنەوە کانیەنگاوە: چۆن بووین؟ هە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی
 ؟ چاو گرتەڕمان ەکێش

 

 خۆئارامکردنەوەشێوازی جودای کاتی ڕۆلوازی  بخەوە. بیریان ەفێرخوازی ەرەوجا سەئ
زموونی ەی ئەوەنگدانەڕ ەک ەڵبژێرەبار هەی لەنموون ەوەخواری ەم لیستە. لنەبک پیادە

 ی گونجاو.ەی دیکەی نموونکردنساز ەل ە. ئازاد بەفێرخواز

اڵم ەن، بەرکێکی زانستی بکەر ئەسەئیش ل ەوەیت پێکەکەک دەهاوڕێی ەداوا ل •
 .ر بکاتەسەنێ کاری لەت ەبوێت ەیەو دەئ

اڵم ە، بشدار بیتەبیت ەکەداوا د کارتن، ریکی وازیەت خەکەباوکت و خوشک •
 .ەستیان پێ کردووەد ەڵێن تازەد

اڵم هیچ ەبدا کەاڵیەقەلمی کردندروست ەشدار بیت لەن بەکەداوات لێ ددۆستان  •
 .ەماوەندنی لێ نەڵکەلیستۆکێکی ه

 تی.ەهاوپۆلێک پێش تۆ بردوویاڵم ەب ،ەوەتیت بخوێنەکەندەسەپ ەوێت کتێبەتەد •

اڵم پێت ەنجامدانی ئیشوکاری نێو پۆل، بەئ ەیت لەکی مامۆستا بکەکۆموێت ەتەد •
 کان کراون.ەموو ئیشوکارەه ەڵێت کەد

 

 نجامگیریەئ

 ە. باسمان لەباشترین کار ەی کیشەبۆ چار ەوەکردنگرتن و بیروچان فێربووینمڕۆ ەئ
کارهێنا بۆ ەمان بەی کێشەکانی چارەنگاوەپاشان ه کرد. خۆئارامکردنەوەکانی ەشێواز
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نێو  ەل« ەی کێشەچار»و « خۆئارامکردنەوە»ری ەپۆستبار. ەل یرەسەچاری کردندیاری
 ریەڵ کۆپیی پۆستەگەرموون لەفر چاو بن. ەبەم لەردەه ەیەوەبۆ ئدا ەکەپۆل
بوو  ر کات پێویستە، هتان بێتەی هەوەبۆ ئ« ەی کێشەچار»و « خۆئارامکردنەوە»
 .(ەش بکەکان دابە)باڵوکراو. نەماشای بکەت

 

 ەوەبۆ ماڵ

 «.نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەی بدووهەمشی ە، ب4 ە، ژمارەوەماڵک بۆ ەیەنام

 

 ی زانیارەوەگواستن

کار ەب ەکێش یەکانی چارەنگاوەبن هەد ەمی تووشی کێشەد بخەوە فێرخوازبیری 
 بهێنن.

 

. ەتووشیان بوو ەن کەکب ەکێشندێ ەباسی ه ەبک فێرخواز ەداوا ل«: یادی ڕۆژ»
 ؟ەکەی کێشەچاربۆ  ەچیان کردوو ؟ەوەچۆن خۆیان ئارام کردۆت ەبپرس
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 ەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 : سازدانی گفتوگۆدووهەمی ەوان

 

  



Second Step, grade 3 

69 

 مکەچ

م ەهو  رنج بێتەر جێی سەرانبەیت الی بەها بکەباسی وم ەهدەبێت گفتوگۆدا  ەل
 . بیت ڕادێرگوێ ەچاالکان

 

 کی: گفتوگۆەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 : نتوانب فێرخواز

 کار بهێنن.ەب «ی کێشهەچار»ری ەهون •

 زرێنن.ەر دابمەرانبەسانی بەڵ کەگەگفتوگۆ ل ەکی دۆستانەیەشێو ەب •

 ن. ەکۆتا بک رەرانبەڵ بەگەل کی جوان گفتوگۆی خۆیانەیەڕست ەب •
 

 پێداویستی

 «.ی کێشهەچار»ری ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •

 و ڕاپۆرتی دایکوباوکان. فێرخوازڕاپۆرتی : ەباڵوکراو •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

سازدانی گفتوگۆ بکات. کی ەفتارەری ڕەهونفێری  فێرخواز ەها داڕێژراوەو ەیەم وانەئ
نوێنێت بۆ ەخۆی د ەک نداڵم ەیەجار هدا. گرووپنێو  ەل کردنڵەی هرەهون ەل ەشێکەب
ی ەوەکردنکۆ ەیەم وانەئستی ەبەم. شداری گفتوگۆ بێتەڕاکێشێت و برنج ەس ەیەوەئ
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تیی منداڵ ەیارمری گفتوگۆ ە. هوندا تیڤ(ە)پۆز تیەناڵێکی ئایەک ەل ەیەو پێداویستیانەئ
 فتاریەڕ ەبک فێرخواز یڕێنوێنیکۆڕی دۆستان ببینێت.  ەدات پتر خۆشیی لەد
 ن.ەربڕینی ڕوخسار پێشان بدەنگ و دەش، تۆنی دەزمانی ل ەب« ەدۆستان»

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 بین. ەفێر دی گفتوگۆ زراندنەری دامەمڕۆدا هونەی ئەوان ەل

 ەنوێی تابان .نەکەد ەڕێی پاسی فێرگەچاو «تابان»و « نەچیم». فۆتۆکە پێشان بدە
اڵم ەنیشێت. بەنزیکی داد ەبناسێت، بۆی تابان ەپێی خۆش نەچیمدا. نەچیمی ەکەپۆل ەل

 .ساز بکات ەگفتوگۆک تابان ەڕێیەچاو. ەرمنەش نەچیم
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؟ تیی نێوانیان ساز بێتەئاشنای بکاتفتار ەڕ ەیەو شێوەب نەچیمر ەگ ەپێت وای -1
 رمن بێت.(ەش شی-تابان شێتە. دبنەشێت نە)د

  «.ەی کێشەچار»ری ەپۆست ەب ەبد ەئاماژ

اڵم نازانێت چۆن گفتوگۆی ەبناسێت، ب تابان وێتەیەد نەچیم)؟ ەچییە کەکێش -2
 زرێنێت.(ەڵ دابمەگەل

 کرێت بڵێتەشتێک بڵێت. د تابان بێت ڕێەچاو نەچیمکرێت ەد)؟ ەچیی ەچار -3
 .(بناسێنێت تابان ەو خۆی ب «چۆنی»

نگاوی ەه ەبک فێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسەبۆ ه ؟...رەگەئ داتەڕوو دچی  -4
 .و بەرسڤمای پرسیار ەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەژمار

پێی  تابان شێتەد ەک ەچی بدوێت باش ەلبدوێنێت.  تابان داتەبڕیار د نەچیم -5
چ پرسیارێک  نەچیم. ەر ڕیز بکەپۆست زیەکاخر ەسەل کانەخۆش بێت؟ بیرۆک

 ؟ەو باسانەزراندنی ئەبۆ دام ەباشبکات  تابان ەل

 نەچیم. بدوێیتە شێوازێکی دۆستان ەب ەها باشەزراندنی گفتوگۆ، وەکاتی دام -6
پێشانی  ەبک ێکفێرخواز ندەچ ەداوا ل ؟پێشان بداتچۆن  ی خۆیتیەدۆستای

 ەنگی دۆستانەکارهێنانی تۆنی دەربڕینی ڕوخسار و بەش، دەن. باسی زمانی لەبد
 .ەبک

ی ەوەبکات. بۆ ئ ەکانی خۆی ئامادەبێت پرسیارەگۆ د ەبێتبڕیاری دا  نەچیمکاتێک 
و « رێەئ» ەنها بەت ەبن کەن ەوانەل پرسیار ەها باشەوام بێت وەردەب ەگفتوگۆک

 . ەوەدرێنباڵم ەو« خێرەن»

 ەکان بکەگوت. ەب ڕادێرگوێ ەچاالکان)ن؟ ەدگفتوگۆ ب ەب ەدرێژچین  ەشێوازی دیک -7
 ؟ەی خۆی بدوایەربارەنها دەت نەچیمر ەگەبوو ئەچی د (.ەی پرسیاری دیکەمای
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ر هێشتا ەرانبەبسی ەاڵم کەنیت بێزرەدام گفتوگۆیت ەدەد وڵەگریمان تۆ ه -8
تێکی ە. بابەدەمتێک  باشتڵوێستی ە)ه؟ یتەکە، چی دەنیی یەزووی قسەئار

 .(ەوەبد ەوڵێکی دیکە. دواتر هبکەوە جودا

 ەتاڵی تێدا نییەاڵم کورسی بە، بالیان ەگاتەد ەکەتا پاسەدوێن هەد تابان و نەچیم
 بێت.  ەوەپێک

 ەگفتوگۆک ەکۆتایی ب ەکی دۆستانەیەشێو ەی بەوەبۆ ئ ەچی بکات باش نەچیم -9
پۆلدا  ەل» . پێی بڵێخۆش بوو ڵیەگەل کردنبڵێت گفتوگۆ تابان ە)ب بهێنێت؟

 .(«ەوەتبینمەد

  

ی جار ەاڵم زۆربە، بتابان ئاشنای ەبوو ب نەچیمڵی، ەگەک لەسازدانی گفتوگۆی ەب
 . وێتەدهاوڕێگرتن کاتی زیاتری 

 نەچیم ەم شت چی بوو کەکە. یینەدانی گفتۆگۆ تۆمار بکنگاوێکی سازەند هەرن چەو
ک: ەیەند نموونەش چەمەبێت. ئەپێشنیازی خۆیان ه ەبک فێرخوازڕێنوێنی . کردی؟

 ەلپرسیار  ەتەم بابەی ئەربارەد -2 بدوێیت. ەوەیەبار ەتا ل ەڵبژێرەتێک هەباب -1
 ەب -5. ەت بگۆڕەر پێویستی کرد بابەگ -4. ەگوێگرێکی باش ب -3. ەبکر ەرانبەب

 .ەبهێن ەگفتوگۆک ەکۆتایی بە کی دۆستانەیەشێو

 

 ڕۆڵوازی

زراندن و ەر بۆ دامەب ەگرمەکانی سازدانی گفتوگۆ دەنگاوەبینم. هەد نەچیممن ڕۆڵی 
ە ڵبژێرەێکی دڵخواز هفێرخواز. ەیەی ئێوەرە. پاشان ستابان ڵەگەی گفتوگۆ لکۆتاهێنان
 . تابان بۆ ڕۆڵی
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 تابان ڵەگەل»( : بکەوەرز بیر ەنگی بەد ە)ب بکەوە. ئاشکرا بیر ەببین نەچیمڕۆڵی 
و ەب «.ەچۆن ەالوەمانی بەکەپرسم پۆلە. لێی دەوەدۆزیم؟ ەم باشەباسی چی بک

ی ەکەپۆل ەتۆ ل .ەنەچیم. ناوم تابان چۆنیت،»بینێت بڵێ: ەد تابان ی ڕۆڵیەفێرخواز
 گوێڕادێرانیپاش  «؟ەخۆش ەالوەت بەکەشێکی پۆلەتا ئێستا چ ب ؟ەمنیت، وانیی

 «.ەوەتبینمەپۆلدا د ەل. ڵتەگەخۆش بوو ل کردنگفتوگۆ» بڵێ:، تابان بۆ ەچاالکان

 

چاو ەکانی سازدانی گفتوگۆم ڕەنگاوە: چۆن بووم؟ ئایا هەبپرس ەکەڕۆڵوازیی پاش
 ؟ەکی دۆستانەیەشێو ەبە ی گفتوگۆککۆتاهێنانبۆ  ەتایگوم بە؟ چ شتێکی دیکگرت

 

کان ەتەباب ەکانیان بێسوود بوو، داوایان لێ بکەر پرسیارەگ .ەفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 :ەۆتایی پێ بهێنو ک ەی بدەوامە، دەزرێنەدامگفتوگۆ بگۆڕن. 

. بانگی ەوەهاتۆت ەخۆشخانەن ەل ەتاز ەبوو چەرخۆکساتی ەکت تووشی کارەهاوڕێی •
 .فۆنەلەر تەس ەیتەکەد

یان یاری ەوەی پشتەباخچ ەنها لەت ەبینی بە. دراوسێەد ەکی نوێ بۆتێمنداڵ •
 .کاتەد

جێ ەب ەکەدایکوباوکت ژوورردانتان. ەس ەبینیت هاتۆتیەن دەگمەدەب ەک خزمێک •
 .ن بیاندوێنیتەکەهێڵن و داوات لێ دەد

 .ەتدیوەرگیز نەنیشیت هەداد ەوەسێکەنیشت کەت ەمی فراڤین، لەد •

 

 نجامگیریەئ

 و پرسیار ەچاالکان گوێڕادێرانی ەوجا بەئ زرێنین وەگفتوگۆ دام چۆن فێربووینمڕۆ ەئ
 ەگفتوگۆک ەکۆتا بە دۆستانکی ەیەشێو ەبڕاگرین و پاشان  ەوامیی گفتوگۆکەردەب

 ربگرین. ەکۆڕی دۆستان و ەکات چێژ لەکمان دەری گفتوگۆ کۆمەهون. ینبهێن
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 ەوەبۆ ماڵ

 و ڕاپۆرتی دایکوباوکان فێرخوازڕاپۆرتی : ەباڵوکراو

 ەکانی لەنگاوەه ەب فێرخوازردێڕ و ەس ەکی چڤاکی بکەک توانایەو« سازدانی گفتوگۆ»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەلیستدا باسیان لێ کردوون، ەکەوان

 

 ی زانیارەوەگواستن

زراندنی گفتوگۆ ەن بۆ دامەکاتێک دیاری بک ەبک فێرخواز ەداوا ل«: مڕۆەئیاڵی ەخ»
 .ە، پاش کاتی فێرگکاتی فراڤین ،ردا. کاتی نێو ئۆتۆبوسەرانبەڵ بەگەل

 

 ەچاالکیی دیک

ردا یاخود ەنێوان دوو کاراکت ەل ەوەلۆگەدای ەچیرۆکێک ب ەکورت ەبک فێرخواز ەداوا ل
 ەخت خستنەکاربهێنن بۆ جەب )»«( ەڕاگواستی ەنیشان بخەوەبنووسن. بیریان  زیاتر

 .ەکەلۆگەر دایەس
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 ەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 رەوروبەی فشاری دە: چارسێهەمی ەوان
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 مکەچ

بۆ  ەرێکی گرنگەهون« دابڕانهی ەوەکردنتەڕ»لماندنی ەها سەروەپێشاندان و ه
 تیی مرۆڤ.ەالمەپاراستنی س

 

 .تیە، ئازایە، دابڕانرەوروبەر، فشاری دەوروبەدکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 : نتوانب فێرخواز

 .ەوەبدۆزن دۆخی ترسناک ەر بەرانبەت بەالمەاڵمی سەو •

 .بگرن رەوروبەفشاری د ەر لەب •

 .کاربهێننەب «ەی کێشەچار»ری ەهون •

 

 پێداویستی

 «.ەی کێشەچار»، «خۆئارامکردنەوە»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستزەکاخ •

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخواز: ڕاپۆرتی ەباڵوکراو •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

فتاری خۆی ەتیی ڕەالمەتی و سەوایەڕ ە، وچان ناگرێت و بیر لەجرپن ەیەمنداڵ ه
 ەیەم وانەر. ئەوروبەفشاری د ەل بەرگرتنبۆ  ەرێکی گرنگەهون ەمە. ئەوەناکات
 . ەاڵمی دابڕانەم وەو ه ەی کێشەم چارەه ەل ەکەیەڵەتیک
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 بۆ بۆ منداڵ و ەمەئ«. نا»دۆستانی خۆی بڵێت:  ەمرۆڤ ب ەختەکارێکی س
ی « نا» ەها لەروەو ه« نا»بێت فێر بێت بڵێت ەمنداڵ د. ەسااڵنیش ڕاستەورەگ
 .ەرەش هون« ەی دابڕانەوەکردنتەڕ»لماندنی ەبێت. سەن ەش تووڕەڵکی دیکەخ

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

ڤاڵ و ەه« رەوروبەد«. »نا»ر بڵێین ەوربەدە بین چۆن بەفێر د دامڕۆەئی ەوان ەل
  نی خۆتانن.ەمەی تەمنداڵی دیک

ی ەباخچ ەلردووک ەه. ەی «ەوال»ش ەمەو ئ« سۆزان» ەمەئ .(فۆتۆکە پێشان بدە)
ختێک گیر بوو. ەدر ەی سۆزان لەکەکۆالر ەککرد ەوازییان د ەوی ماڵی الەوەپشت

 ەکەوێت و کۆالرەربکەدا سەکراوسێەدرژینی ەر پەسەب ەریکەخ ەوڵ الەگەسۆزان ل
 . ەوەخوار ەداگرێت
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 .«ەی کێشەچار»ری ەپۆست ەب ەبد ەئاماژ

وڵ ە. سۆزان هەگیر بوو ەکەختەدر ەل ەکەکۆالر)؟ ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش -1
ر ەسەوتن بەرکەی سەڕێگ ەل ەوەخوار ەبهێنێت ەکەدات کۆالرەد ەوڵ الەگەل
 .(داەکراوسێەدرژینی ەپ

ویستی خۆت  ەدژ بن ەن ناچارت بکەدبوڵ ەر هەوروبەد ەیەوەئ« رەوروبەفشاری د»
 . یتەکارێک بک

 رەدا سراوسێەدرژینی ەر پەسەببکات و سۆزان خواستی  ەب ەور الەبێت گەچی د -2
 ن. ەبک ندیەست و سوودمەتی، هەوایەتی، ڕەالمەباسی س؟ وێتەبک

 ەکەکێش ەبیر لو وچانێک بگرێت  ،ەوەخۆی ئارام بکات ەوەوێتەبێت بیری بکەد ەوال
 . ەوەبکات

 ەوم. کۆنەرناکەدا سەکەرژینەر پەسە، بخێرەن)»؟ ەباش سۆزان بڵێت ەچی ب ەوال -3
 («.تووشی گرفت ببین ەیەوەلو  ەتەالمەو ناس

« خێرەن» تنیگو ەیەجار هو « خێرەن» تبڵێ خۆ انیدۆست ەبمرۆڤ  ەختەکارێکی س
 .ەکەرەتی گەئازای

ن و ڕێک بڵێن ەر بکەرانبەیری ناوچاوی بەستن، سەڕێک ڕاوە بک فێرخواز ە)داوا ل
 (.ەدابڕانی « من» یەواژەستەد ەیەمەئ«. خێرەن»

بۆ ر ەکی جوان و کاریگەیەشێو ەبی تۆ و بەرسڤویست  ەی دابڕان« من» یەواژەستەد
 گرێت.ەدبارودۆخ ی بوونخراپتر ەر لەزۆرجار ب ەرەم هونەئ. ەوەکاتەڕوون در ەرانبەب

رج ەم ەی لێ کردەکەسۆزان داگرتنی کۆالرر ەگەئ ەباشسۆزان بڵێت  ەچی ب ەالو -4
اڵم ەڵێیت. تۆ هاوڕێمی، بەوا د ەپێم ناخۆش)»؟ ی دابڕانی لێ کردەشەڕەو ه

 («.خێرەڵێم نەهێشتا د

شێنن. دارێکی ەڕاو ەکەختە؟ )درەکەی کۆالرەبۆ کێشن ەه ەری دیکەسەچارچ  -5
 ن.(ەکیان بکەن کۆمەساڵێک بکەورەگ ەکار بهێنن. داوا لەدرێژ ب
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نگاوی ەه ەبک فێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسەبۆ ه....؟ .رەگەدات ئەچی ڕوو د -6
 .و بەرسڤمای پرسیار ەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەژمار

 ؟بهێنن؟ بۆچی یکارەب ەباش رەسەچار ەکامدیدی تۆ  ەب -7

 فێرخواز. ڕێنوێنی ەوەر بنووسینەوروبەی فشاری دەنگاوێک بۆ چارەند هەی با چەئاد
 ن:ەش نموونەمانەبێت. ئەپێشنیازی خۆیان ه ەبک

هەڤااڵنت سەالمەتە یاخود دژی بیری لێ بکەوە بزانە داخۆ داواکاریی  (1
 ڕێسایە.

 «.خێرنە»بڵێ تێیان بڕوانە و ڕێک ڕێک بوەستە، ڕاستەوخۆ  (2
 بیر لە شتێکی دیکە بکەوە تا ئەنجامی بدەیت. (3
 گەر دۆخەکە ترسناکە یاخود کۆتایی نایەت گەورەساڵێک ئاگادار بکەوە. (4

 

 ڕۆڵوازی

م. ەکەوازی د ەالور، ڕۆڵی ەوروبەفشاری د ەل بەرگرتنی کانەنگاوەی هبەکارهێنان ەب
 .سۆزانی ڕۆڵی کردنبۆ وازی ەڵبژێرەی دڵخواز هفێرخواز. نەش ڕۆڵوازی بکەپاشان ئێو

 

. ەوازی بک ەالو، ڕۆڵی فێرخوازکانی ەنگاوەی هبەکارهێنان ە. بەی بدفێرخوازپێشانی 
شێت تووشی ئازار ببم. ەوم، دەربکەدا سراوسێەدرژینی ەر پەسەر بەگەئخۆت بڵێ: ەب

ر ەسەخێر، سۆزان. بەنبڵێ: ات، کەوازی د سۆزانی ڕۆڵی ەفێرخوازو ە. بەشدژی یاسا
 ەکەختەدرکرێت ەببین. د ەتوشی کێش ەیەوەلو  ەتەالمەوم. ناسەرناکەدا سەکەرژینەپ
 کمان بکات.ەین کۆمەکەد ساڵێکەورەگ ەداوا ل بووەر سوودی نەگەشێنین. ئەاوڕ

 ؟گرتچاو ەڕ مکانەنگاوە؟ ئایا همچۆن بوو: ە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی

 ەل ە. ئازاد بەڵبژێرەبار هەی لەنموون ەوەی خوارەم لیستەل .ەفێرخوازی ەرەوجا سەئ 
 ی گونجاو.ەی دیکەی نموونکردنساز
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ی کردنبۆ وازی کانتۆری دایکت بدزیت ەلرگ و خشڵ ەوێت جلوبەیەد ڤاڵێکەه •
 .پۆشیشیک

  بکات.گزی  داماتەماتیک ەلیت ەکی بکەوێت کۆمەیەڤاڵێک دەه •

 .ەوەبخۆیت ەبیروێت ەیەڤاڵێک دەه •

ڵی ەگەت لەیەکی بکەوێت کۆمەیەو د ەڵێک کلیلی شوێن کاری باوکی پێیاڤەه •
 بپشکنن.  ەکەشوێن کار

ڵێت ترسنۆکی ە. پێت دیتەستوودا ڕابکەر ئاوی بەسەوێت بەیەڤاڵێک دەه •
 .یتەکەر وانەگەئ

 

 نجامگیریەئ

ڕووی دۆستانتدا  ەل ەکەرەتی گەئازای. ەختەدۆستان کارێکی س ەب« خێرەن»گوتنی 
 ەکی دابڕانەیەشێو ەبتوانیت ب ەگرنگ ەک فێربووین، مڕۆداەی ئەوان ە. لەوەستیتەبو

باسمان ها ەروەگرفت و دۆخی ترسناک. ه ەلە وەویتەبک تاکوو دوور« خێرەن»بڵێیت 
 .یش کردتەالمەری سەسەچاری ەوەدۆزین ەل

 

 ەوەبۆ ماڵ

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو

 ەب فێرخوازردێڕ و ەس ەجڤاکی بک کیەک توانایەو« رەوروبەی فشاری دەچار»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان ەکانی لەنگاوەه
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 ی زانیارەوەگواستن

 .ەر کردووەبوروەفشاری د ەستیان بەه ەیاد ک ەوەبهێنن ەو کاتانەئ ەبک فێرخواز ەداوا ل
  کرد؟ەبا چییان دئێستا ر ەگچییان کرد؟ ؟ ەچی کردوو ەستیان بەه

 

 ەچاالکیی دیک

 ەوە. باسی ئەوەبخوێنن - رسنەکریستیان ئاندهانس ی  «پۆشاکی نوێی پاشا»کتێبی 
  .وێتەکەر دەدەب داەچیرۆکم ەکوێی ئ ەلر ەوروبەفشاری د ەبک
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 ەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 دزیجرپنیی  ەل بەرگرتنم: ەچواری ەوان
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 مکەچ

ن و ەنجامی کورتخایەرئەپێشبینی د ەپێویستی ب جرپنیی دزی ەل بەرگرتنمرۆڤ بۆ 
 . ەیەه ەفتارەو ڕەی ئنەدرێژخای

 

 ەدزی، متمانکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 توانن: ب فێرخواز

 .نەدیاری بک جرپنیی دزی ەل بەرگرتنی هۆ •

 .نەبک کانی دزیەنجامەرئەپێشبینی د •

 .نەبک ەپیادە ی کێشەری چارەهون •

 

 پێداویستی

 «.ەی کێشەچار» ر:ەپۆست •

 .ەردوخ بچووک و یەپار •

 ر.ەی مارکپێنووسو  رەزی پۆستەکاخ •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ڕۆن و تێیدا توانای خۆیان و سنووری ەدا دـ« کردندزی»قۆناغی  ەزۆر منداڵ ب
  ی بڕووخێت.ەنجامدا منداڵ متمانەئ ەل ەیەوانە. لەوەنەکەسااڵن تاقی دەورەگ
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نی ەر زیانی درێژخایەرانبەب نی دزیەوتی کورتخایەستکەد ەکی مندااڵن بکەکۆم
و  ەخشەزیانب ەورەک الساریی گەت الساریی بچووکیش وەنانەنگێنن. تەڵبسەه ەمتمان

 دات.ەندی تێک دەیوەردوو باریشدا پەه ەل

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 بگرین. جرپنیی دزی ەر بەبین چۆن بەمڕۆ فێر دەئ

 ک دۆالری زیاترەی ەپێویستی ب «گۆران». ەـ« گۆران» ەمەئ .(فۆتۆکە پێشان بدە)
 ەلە پار ندێکەه. وێتەیەد ەک بکڕێت ەی لیستۆکەفڕۆکو ەئبتوانێت تاکوو  ەیەه

ر ەگەتێبینی بکات ئ دایکیڕ ناکات ەباو «گۆران» .بینێتەد دایکیدا یەکەدۆاڵب
 ت.نێێمەدیار ن ەپارەک وردێمەک

 .ەبد« ەی کێشەچار»ی رەپۆست ەب ەئاماژ



Second Step, grade 3 

85 

ی ەو شتەبۆ کڕینی ئ ەواوی نییەی تەن پارگۆرا)؟ ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش -1
 .(وێتەیەد
 

ی پێی دایکشێت ەبکات؟ )دخۆی ی دایک ەن دزی لگۆرار ەگەدات ئەچی ڕوو د -2
 ەیەوەکات. لەی پێ نەمتمان ەچی دیک دایکی ەیەوانەبێت. ل ەبزانێت و تووڕ

 یکات.(ەی دەوەنائارام بێت ب گۆران

 

 بێتەبۆی نیاخود  بێتەن هی خۆیببات شتێک مرۆڤ ی ەوەل ەبریتیی« کردندزی»
 .رێتەستی بۆ بەد

 دات.(ەر ئازار دەرانبەستی بە. هەوایە؟ )کارێکی ناڕەچیی ی دزیەخراپ -3

 

ر مرۆڤ ە. گەرڕاستەسڕاستگۆ و  رەرانبەب یتەکەست دەه ەیەوەئ رەرانبەب ەب ەمتمان
 فتاریەڕ ەرڕاستانەس ەدۆڕێنێت چونکەی دۆستانی خۆی دەمتمانکات، بدزی 

 .ەکردووەن

 

و ەی ئەربارەستت دە؟ هکردچی  ەب تستەهێت؟ ابکرلێ دزیت  ەڕووی داو -4
 ما؟ ەسەو کەت بە؟ متمانتدزی لێ کردی ەچی بوو ک ەسەک

 

یاخود  ەبۆ کڕینی فڕۆک ەپار یبەدەستهێنان، ەوەالی گۆران ەب ەکامیان گرنگتر -5
 ؟ بۆچی؟رەرانبەبی ەمتمان
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 خۆی بڵێت ەبگرێت. چی ب دزیجرپنیی  ەر بەب خۆدواندن ەبکرێت گۆران ەد -6
س ەم کەر دزی بکەگ» .«ەوایەکارێکی ناڕ دزی» .«رڕاستمەمن س)»؟ ەباش

 (.«مەمن دزی ناک» .«اتم پێ ناکەمتمان

 

یدا بکات بۆ کڕینی ەپ ەکەچۆن پار ؟گۆرانی ەکەچین بۆ کێش ەی دیکەچار -7
وڵ ەکات. هب ەکەی پارکردنرزەق یبکات. داوا دایکی ەل ەکەپار )داوای ؟ەکەفڕۆک

 یدا بکات.(ەپ ەکەبدات پار

 

نگاوی ەه ەبک فێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسەبۆ ه ؟...رەگەدات ئەچی ڕوو د -8
 . و بەرسڤمای پرسیار ەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەژمار

 

 ؟ەباش کاتچی ب گۆرانبۆچوونی تۆ  ەب -9

 

دزی  یجرپنی ەل بەرگرتننگاوێک بۆ ەند هەچڵبژێرین و ەند هەسەکی پەیەچاررن ەو
ند ەچ ەبک فێرخوازڕێنوێنی ؟ ەچی بێت باش گۆراننگاوی ەم هەکەی ە.وەبنووسین

 ن:ەش نموونەمانەن. ئەنگاوێک ڕیز بکەه

 .بکەوەکانی دزی ەنجامەرئەد ەو بیر ل ەوچانێک بگر .1
 «م.ەرڕاستم. دزی ناکەس»خۆت بڵێ:  ەب .2
 . وێتەتەی دەوەئ یبەدەستهێنانبۆ  بکەوە ەکی دیکەیەڕێگ ەبیر ل .3
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 ڕۆڵوازی

 نوێنم.ەد گۆرانمن ڕۆڵی  دزی، یجرپنیە ل بەرگرتنکانی ەنگاوەی هکردنەپیاد ەب
ر ەسەرنج ڕاکێشان لەسبۆ  ەردوخ ز وەی کاخەندێ پارەه .ەیەی ئێوەرەپاشان س

  دابنێ. ەکەمێز

 

 ە. بەوازی بک گۆرانڕۆڵی  ،پۆلکانی ەنگاوەی هکردنەپیاد ەب. ەی بدفێرخوازپێشانی 
ر بیدزم، ەگەئ ە.کەبۆ کڕینی فڕۆکوێت ەد مەی دیکدۆالر کەینها ەت خۆت بڵێ:

بێت ەد ەڕاستی تووڕەم پێی بزانێت، بدایکر ەگم بەد یشخراپترچێت. ەم تێک دستەه
م. ەرڕاستم و دزی ناکەمن س کات.ەم پێ نەچی دی متمان ەیەوەبێت. لەراسان دەهو 
وڵی ەه تکرێەدم. ەکەداوا د دایکم ەم؟ لەیدا بکەچۆن پ ەدۆالرو ەئ ەی باشەد
 ەکەر پارەگەداتێ. ئبم ەکەپار ەیەوانەم لەداوا بک دایکمی ەر لەگەئم. ەی بدکردنیداەپ
 ەداوا ل. نازێتەم دەدایکیشم پێوم ەبێت و هەستم باش دەم هەم، هەیدا بکەپ
 .ەوەمەناک ی بۆ پاکەکەدۆالرێک شۆست ەم داخۆ بەکەم دەکراوسێەد

 

مان « دزی ەل بەرگرتن»کانی ەنگاوەچۆن بووم؟ ئایا ه :ە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی
 ؟گرتچاو ەڕ

 

 ەل ە. ئازاد بەڵبژێرەبار هەی لەنموون ەوەی خوارەم لیستەل. ەفێرخوازی ەرەجا سوەئ
 ی گونجاو.ەی دیکەی نموونکردنساز

 ەتازئەو بینی. ەت دەکەی خوشکەکەندەسەپ ەو بلوس ەماوەرگی پاکت نەجلوب •
 یت.ەری بکەبەر لەگەپێی نازانێت ئ ەوەر ئەبە، لەبۆ فێرگ ەچوو

 ڕوات. ەوێت و دەکەی لێ دەکێک پارەوت یەڕێک ەبینی بەد •
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ک ەنها یەیت تەکەز دەو ح ەڵگرتووەیدا هەکەدۆالب ەک نوقڵی لەیەت کیسەبراک •
 بخۆیت. ەپارچ

 . یتەکەی قاشێک دزووەو تۆش ئار ەساز کردوو ەڕۆژی دایساڵکێکی بۆ  ەباب •

 

 

 نجامگیریەئ

 ەل ەوەکردنبیرڕێی  ەلبگرین  جرپنیی دزی ەلر ەچۆن ب فێربووینمڕۆ ەئ 
هۆی  ەشبێتەو د ەو نادروست واەڕناکارێکی  دزی. ەچاری ەوەدۆزینکان و ەنجامەرئەد

 .پێمان ڵکەی خەڕمانی متمان

 

 ی زانیارەوەگواستن

نێو  ەل ەی متمانەبیرۆک، ەداهێزانی متمانکانی ڕاهێزان و ەهۆکار ەدان بەڕێی ئاماژ ەل
 . ەک بگرەیەب یدزوتی ەستکەو د زیان. ەسپێنەدا بچپۆل

 

 ەبێت ئاگایان لەد ەن کەدیاری بک ەو کاتانەئ ەبک فێرخوازەل داوا«: مڕۆەئیاڵی ەخ»
 ر بێت.ەرانبەموڵکی ب

 

 ەچاالکیی دیک

ال ەیان لەی متمانەبیرۆک «ەی متمانەپیاس»ڕێی  ەو ل گرووپ ەبکدوو دوو  فێرخواز
بێت ەد ەوی دیکەئو  ەستراوەب ێکفێرخوازچاوی دا -«ەی متمانەپیاس» ە. لەسپێنەبچ
  ی پێ بکات.ەدا پیاسەپانی فێرگەری گۆڕەوروبەد ەتی بەالمەس ەب
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 ەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 درۆجرپنیی  ەل بەرگرتنم: ەپێنجی ەوان
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 مکەچ

 فتاری خۆ. ەڕ ەتیی لەرپرسایەبستۆی ەئ ەگرتنبۆ  ەکی گرنگەیەڕاستگۆیی ڕێگ

 

 ڕ.ەتی، جێباوەرپرسایە، بەوەهێنانرڕاست، پۆزشەس، ەمتماندرۆ، کی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 : بتوانن فێرخواز

 ن.ەدیاری بک کردننجامی درۆەئرەد •

 .نەدیاری بک کانی ڕاستگۆییەسوود •

 .بهێننکار ەبە ی کێشەری چارەهون •

 

 پێداویستی

 «.ەی کێشەچار»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسو  رەزی پۆستەکاخ •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

کانیان ەترسن. ترسەنجامێکی لێی دەئ ەپاراستن لن بۆ خۆەبن درۆ بکەمنداڵ فێر د
یان ەکەترس ەیەنگێنن. جار هەبسهەڵکانی خۆیان ەدروستیی ترس ەو فێریان بک ەبناس

ردان بۆ ەوروبەژێر فشاری د ەماڵێکی خراپدان یاخود ل ەلی ەوەک ئە)و ەدروست
 ەرپرس بێت لەبێت کاتێک منداڵ بەگشتی بارودۆخ باشتر دەترسیدار.( بەفتاری مەڕ
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و بزانێت  ەوەکان جودا بکاتەتوانێت خۆی فێر بکات دۆخەکانی خۆی. منداڵ دەفتارەڕ
 پارستن. بۆ خۆ ەی درۆ پێویستەک

 ەک بکەوە. بۆ مندااڵنی ڕوون ەوەچێتەدا دەتی و متمانەپرسایرەمکی بەچ ەب ەیەم وانەئ
دانی ستەدەل کردننجامی درۆەرئە، دەوەوێتەکەنی لێ دەزیانی درێژخای کردندرۆ

 .ەڵکییەی خەمتمان

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 .بگرین جرپنیی درۆ ەر بەبین چۆن بەمڕۆدا، فێر دەی ئەوان ەل

ی ریکی وازیەردووک خەهن. « چرا»و « تارا» ەمانەئ.( فۆتۆکە پێشان بدە)
ئێستا . شکێننەک دەیراوسێەدی ەرەنجەوت پەڕێک ەبو  داەکەپانەگۆڕ ەلن ەوەتۆپگرتن

ترسن و ەتارا و چرا د. ی شکاندەکەرەنجەپرسێت داخۆ بینیان کێ پەلێیان د ەدرواسێک
 .ەوەنەکەد کردندرۆ ەبیر ل ەیاڵیاندایەخ ەل ەم شت کەکەی

 بدە.« کێشەچارەی »ئاماژە بە پۆستەری 
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. بیر ەیان شکاندووراوسێەدی ەرەنجەتارا و چرا پ)؟ ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش -1
 (ترسن.ەد ەچونک ەوەنەکەد کردندرۆ ەل

 (.زاریەرمەترس، تاوان، ش؟ )نەدات درۆ بکەدهانی تارا و چرا  ستێکەهچ  -2

 ە)داوا ل .ەوەنەکان بکەنجامەرئەد ەو بیر ل ەوەئارام ببن ەترسن. پێویستەتارا و چرا د
 ن.(ەبک ەپیاد خۆئارامکردنەوە ێکیرەهونند ەچ ەبک فێرخواز

 ەکراوسێەد ەیەوەل؟ )ەیان شکاندووەوان نەبڵێن ئ تارا و چرا رەگدەبێت چی  -3
 (.امێنێتکتر نەی ەب یانەرباز بن. متمانەشێت لێی دەکات. دەڕیان پێ نەباو
 

 ین. ەکەی پێ نەمتمان ەچی دیک ەیەوانە، لەسێک ڕاستگۆ نییەر بزانین کەگ

 

 .(زانینەگۆ دڕاسترڕاست و ەس ەبر ەرانبەسی بەک ەیەوە؟ )ئەچیی« ەمتمان» -4

یان، ەکراوسێەدنامێنێت؟ ) انیە، الی کێ متماننەدرۆ بک تارا و چرار ەگ -5
 .(کتریەالی ی، دایکوباوکیان

، ەئازار، تووڕ ە؟ )بیتەکەچی د ەست بەه کاتبڵدا ەگەسێک درۆت لەکر ەگ -6
 .(یئومێدنا

من )»؟ کردندرۆ ەل ەوەونەخۆیان بڵێن تاکوو دوور بک ەتارا چی ب چرا و -7
 («.مەمن درۆ ناک» «.رڕاستمەس

 ە. بەوەڕاستگۆ بن و پۆزش بهێنن)؟ ەباش ی تارا و چراەکەکێشبۆ  ەچارکام  -8
 (.ەوەنەبد ەکەرەنجەی پەماڵ پارێون ێکیکار

نگاوی ەه ەبک فێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسەبۆ ه ؟...رەگەدات ئەچی ڕوو د -9
 .و بەرسڤمای پرسیار ەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەژمار
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پۆزش باس بکات. یان ەکراوسێەدک خۆی بۆ ەو ەکەوداڕوودات ەبڕیار د تارا
 ەست بەه ەیەمەستۆ. ئەئ ەگرێتەد ەکەرەنجەی پەوەکردنکو چا ەوەهێنێتەد
ڵکت پێ ەی خەمتمان ،کرداری خۆ ەتی لەرپرسایەب. کرادری خۆ ەل« تیەرپرسایەب»
 .خشێتەبەد

بێت ەد؟ )لێی بڕوانێت ەوەییەتووڕ ەچرا ب ر تارا ڕاستگۆ بێت وەگدەبێت چی  -10
 (ر ڕاستگۆ بێت.ەه

 

م ەکەی .ەوەبنووسین کردنجرپنیی درۆ ەل بەرگرتننگاوێک بۆ ەند هەی با چەئاد
نگاوێک ڕیز ەند هەچ ەبک فێرخوازڕێنوێنی  ؟ەنگاوی تارا و چرا چی بێت باشەه
 ن: ەش نموونەمانەن. ئەبک

رڕاستم و ەمن س» خۆت بڵێ: ەب -2 .ەوەنەبک کردندرۆ یکانەنجامەرئەد ەبیر ل -1
 ەکەبووی زیانەرەو ق ەوەپۆزش بهێن ە،ڕاستگۆ ب -3 «.مەڕم. من درۆ ناکەجێباو
 .ەش بکەپێشک

 

 ڕۆڵوازی

. مگرەد کردندرۆ یجرپنی ەر لەبکانی خۆمان ەنگاوەهی کردنەپیاد ەبری تارا ب ەل
و  ەکراوسێەد ی ڕۆڵیکردنبۆ وازی ەڵبژێرەی دڵخواز هفێرخواز. ەیەی ئێوەرەپاشان س

 چرا.

 

. ەوازی بک تاراڕۆڵی  فێرخوازلی ەنگاوگەکارهێنانی هەب ەب. ەی بدفێرخوازپێشانی 
ست ەهم، ەر درۆ بکەگەئ. ەیەتووڕ ەکەرەنجەشکاندنی پ ەبم ەکراوسێەد خۆت بڵێ:ەب
ر پێی ەگەئ بنەدواجار پێی بزانێت. دایکوباوکم بێئومێد د ەیەوانەل ،مەکەتاوان د ەب

 ەکراوسێەدی ڕۆڵی ەفێرخوازو ەب م.ەرڕاستم و درۆ ناکە. من سەبزانن درۆم کردوو



Second Step, grade 3 

94 

وت ەتمان شکاند. ڕێکەکەرەنجەپ ەئێم ،مەکەردن دوداوای لێبو کات، بڵێ:ەوازی د
ی ەکەباخ ەکار ل ەکەرەنجەی پەوەکردنرجیی چاکەبری خە، لەر الت باشەگبوو. 
 ین. ەکەدا دەئێو

 

« جرپنیی درۆ ەل بەرگرتن»کانی ەنگاوەچۆن بووم؟ ئایا ه :ە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی
 ؟گرتچاو ەن ڕما

 

 ەل ە. ئازاد بەڵبژێرەبار هەی لەنموون ەوەی خوارەم لیستە. لەفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ی گونجاو.ەی دیکەی نموونکردنساز

 

. ەوەڵو ماەرەد بڕ کرد بەت قەکەپارکە وەتەکەڤاڵەماڵی ه ەلبری ڕێی ڕاست،  ەل •
 ەوەدا هاتوویتەیەکام ڕێگ ەبکات ەدایکت پرسیار د. ەم ڕێساشکاندنەشزانیت ئەد

  .ەوەماڵ

ی ەکەموستیلڵێت ە. پاشان کچێک دەوەدۆزیتەدا دپانی یاریەگۆڕ ەک لەیەموستیل •
 .ەبزر کردووخۆی 

ڵ ەگەی وازی لەوەپێش ئ ەوەیتەت پاک بکەکەتویت ژوورگوپێی باوکت  •
یدا. پاشان ەوەکردنکپا ەکات لەکت دەت کۆمەکەڤاڵەیت. هەتدا بکەکەڤاڵەه

پاک ت ەکەخۆت ژوور ەکات چونکەد ەند شانازیت پێوەڵێت چەباوکت د
 .ەوەکردۆت

 کات.ەد ەکەگەی سەو دایکت لۆم ەت شکاندووەگۆز •
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 نجامگیریەئ

تاوان  یستەر هەسەب بوونزاڵ. بگرین کردنجرپنیی درۆ ەر بەبچۆن  فێربووینمڕۆ ەئ
بۆ  ەکی گرنگەیەڕاستگۆیی ڕێگ .ەختەکارێکی س ەی کێشبوونتووش ەو ترس ل

 ن. ەکەمرۆڤی ڕاستگۆ د ەب ەڵکی متمانەفتاری خۆ. خەڕ ەتیی لەرپرسایەب

 

 ی زانیارەوەگواستن

نی ەنجامی درێژخایەرئەباسی د. ەبک ەکانی دروستبوونی متمانەهۆکار ەوام باس لەردەب
 .ەبک« ی سپیەدرۆی بچکۆل»

 

 بێت. ن ڕاستگۆیی تێداەزموونێک بکەئ ەباس ل فێرخواز ەداوا ل«: مڕۆەیادی ئ»

 

 ەچاالکیی دیک

بکات.  نەن و زیانی درێژخایەوتی کورتخایەستکەد ەلباس  ەوەبخوێنها ەی وەچیرۆک
چۆن  ەو چیرۆکەئ ەکرای« نگاوەه ەنگاو بەپرۆگرامی ه»ی ەیەم وانەئ ویەیڕەپر ەگ
  ؟بووەد
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب
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 سێهەمشی ەی بەربارەد

. ەوەینەیی خامۆش بکەی تووڕەشەدات گەتیمان دەیی یارمەی تووڕجڵەوگرتنکنیکی ەت
 بدات:  فێرخوازتی ەیارم ەیەوەئ ەشەم بەئامانجی ئ

 یی بگرن. ەستی تووڕەوی هەجڵ •

 .ەوەنەخامۆش بکبوون ەتووڕ ەر بەفتاری دڕیی سەڕ •

کانی ەی پنتەوەیی و ناسینەستی تووڕەی هکردنکانی دیاریەرەڕێی هون ەل •
 - ەوەییەی تووڕکردنکانی خامۆشەرەی هونبەکارهێنانڕێی  ەها لەروەبوون و هەتووڕ
 ن. ەدی جڤاکی بەی کێشەچار هانی

 

اڵم زۆر جار ە. بەکی خراپ نییێستەهبوون ەبێت. تووڕەد ەس تووڕەموو کەه
 ەست، کێشەک هەو «بوونەتووڕ»فتاری زبر و دڕ. ەهۆکاری ڕ ەبێتەبوون دەتووڕ
فتارێکی دڕ ەموو ڕەه ە. نەکێش ەببێت ەدوور نیی ەفتاری مرۆڤی تووڕەاڵم ڕە. بەنیی
 . ەوەزێتەفتاری دڕی لێ دەوام ڕەردەبوونیش بەتووڕ ەو ن ەبوونەمی تووڕەرهەب

یی و ەی شپرزەوەکردنکانی خامۆشەرەی هونەوەکردنکۆ ەل ەیی بریتییەی تووڕجڵەوگرتن
ند. ەسەکی جڤاکیی پەیەو ڕێچکەرەیی بەستی تووڕەکێشانی هوەبۆ جڵ ەدانوڵەه
کی ەرتەخستنی ببۆ ڕێک ەدانوڵەڵکوو هە، بەیی نییەستی تووڕەی هکردنست وێڵەبەم
 .ی چڤاکیەی کێشەو چارەڕوو ەرانەکی بنیاتنەیەشێوەبە کەستەه

 

 کیەرەخاڵی س

 ؟ەم باشەبک بوون چیەکاتی تووڕ

 بکەوەو بیر  ەوچانێک بگر

 کانی تووڕیی(ەی نیشانکردنکات؟ )دیاریەچی د ەست بەشم هە: لەخۆت بپرس ەل -1
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 یی(ەی تووڕجڵەوگرتن هونەری. )ەوەیتەخۆت ئارام بک ەوڵ بدەه -2

 ، ەڵمژەی قووڵ هەناسەسێ جار ه •

 ،(ەدوا بژمێروەرەهێمنی ب ەبپشتەوژمێری خاو ) •

 ،بکەوەی هێمن ەدیارد ەبیر ل •

 . ەخۆت بدوێن •

 «(ەی کێشەچار»کانی ەنگاوەی هکردنەی ئاشکرا )پیادەوەکردنبیر -3
 

 نگاندنی توانای خۆ( ەڵسەو ه پێشهات ەل ەوە)بیردان بکەوەدواتر بیری لێ  -4
 

بۆ  ەتی ساز کراوەتایبەکات، بەیی دەی تووڕجڵەوگرتنی ەپرۆس ەباس ل ەشەم بەئ
نگاوی کارای ەشێوی بکات. هەی پەبدات چار بنەڕەتیی ەتیی منداڵی پلەی یارمەوەئ

ی ەچار»و  «ریەڕێبخۆ»کیی ەری هۆشەهون ەب ەکی گرێدراوەشەی لەوەخاوبوون
، «چارەی کێشە»ک: ەی ودووهەمشی ەکانی بەرەدا هونسێهەمی ەشەم بەل. «ەکێش

 ەوەدێن« ی ئاشکراەوەکردنبیر»و « فتارەری ڕەڕاهێنانی هون»، «خۆئارامکردنەوە»
 پێش. 

یی. ەی تووڕجڵەوگرتنکانی ەرەپاڵ هون ەچێتەی بیر( دەوەنگدانەک ڕە)و شەوەبیردان
بێت ەد فێرخوازکاندا ەی وانەزۆرب ەو لە وەماڵ -کاری  ەل ەشێکەب« فێرخوازڕاپۆرتی »

فتاری ەخش و ڕەی نەربارەد ەفێرخوازی ەوەبۆ بیردان ەم ڕاپۆرتەر بکات. ئەسەکاری ل
 خۆی.
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 سێهەمشی ەکانی بەوان

رنجێکی گشتی ەس –یی ەی تووڕجڵەوگرتنری ەی هونەربارەد م:ەکەی یەوان -1
ی جڵەوگرتنی ەبوون و پرۆسەیی، ڕووداوی تروکانی تووڕەکانی تووڕەنیشان
 یی.ەتووڕ

 

ی بۆ ەی تووڕجڵەوگرتنی ەی پرۆسبەکارهێنان -ت ەی تۆمەچار :دووهەمی ەوان -2
 ت.ەی تۆمەچار

 

بۆ  تیڤ(ە)پۆز ئایەتیاڵمی ەو یەوەدۆزین – ناکامیی ەچار :سێهەمی ەوان -3
 . ناکامیی کردنەچار

 

ی کردنەپیاد ەی سکااڵ بەوەدانو بەرسڤ کردنسکااڵ –سکااڵ  م:ەچواری ەوان -4
 و دابڕ. ەفتاری ڕێزدارانەڕ

 

 ەنگاو بەه»کانی ەرەهون –وام بێت ەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»با  :مەپێنجی ەوان -5
 .ەبک ەپیاد ەدیکسانی ەڵ کەگەشدا لەی هاوبەپرۆژ ەل« نگاوەه

 

 .ەسێهەمرگی ەکانی بەی گشت وانەوەکردنرەسەب مەپێنجی ەوان تێبینی:

بۆ  ەرخان بکەی سیناریۆکانی ڕۆڵوازی تەوەکان، کات بۆ خوێندنەستپێکی وانەد ەر لەب
کان ەفێرخواززموونی ەی ئەوەنگدانەڕ ەیت کەها ساز بکەکان وەی بتوانیت دۆخەوەئ

 . ەشیان بکەدا دابفێرخوازر ەسەو ب ەکان کۆپی بکەڕۆڵوازیی کارتفۆتۆی بێت. 
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 کیەمکی زمانەچ

شی ەکانی بەزمانیی ەمکەڵ چەگەل ەوامیی کارەردەدا بسێهەمشی ەب ەمکی زمان لەچ
ن ەتێبگ فێرخواز ەپێویست ەدا کەشەم بەمکی زمانی لە. گرنگترین چدووهەمم و ەکەی
ی قووڵ، ەناسە: هەبریتین ل ەرەم هونەکانی ئەنگاوە. هەی« خۆئارامکردنەوە»مکی ەچ

 .خۆدواندنها ەروەی ئارام و هەدیارد ەل ەوەکردن، بیری خاوپشتەوژمێر

 

 سێهەمشی ەکانی بەمکەی چەلیست

، ئامانج، ئومێدبێ، سکااڵ، ەیی، دابڕانەی تووڕەیی، نیشانەتووڕ پنتیت، ەتۆم
 .وتنەکرەس، خۆدواندن، کردنکۆنترۆڵخۆ، ەوە، بیردانپالن، بوونوامەردەب

 

 

 ی زانیارەوەگواستن

دا ی مامۆستاەڕێنام ەو لە ش پێکهاتووەسێ ب ەل ەی زانیار، کەوەمۆدێلی گواستن
 ەل ەدات کەکان دەمکەکی و چەرەلی سەهێزبوونی تواناگەتی بەڕوو، یارم ەتەخراو

 . ەوەگوترێنەد داسێهەمشی ەب

 

ی ەبڕیار بدات ک ەبد فێرخوازتی ەدا، یارمەکەستپێکی ڕۆژەد ەل «.مڕۆەیاڵی ئەخ»
 (ەپاش پشووی وان ەنموون)بۆ  خۆئارامکردنەوە، ەکاربهێنێت. بۆ نموونەری نوێ بەهون
 یی. ەی تووڕجڵەوگرتنو 

 

ژاندا، سوودی ەیی و شڵەکاتی تووڕ ە، لەبد فێرخوازتی ەیارم «.فتارەڕاهێزانی ڕ»
یی زۆرن. ەتووڕی جڵەوگرتنتی ەرفەدا دەکاری ڕۆژان ەببینن. ل ەی هێمنانەوەاڵمدانەو
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ش ەمەر بیت. ئەتۆ یاریددەبێت ری بکات، ەپێشخستەد ەختەالی س ەیەه فێرخواز
 :فێرخواز -ی گفتوگۆی مامۆستا ەنموون

 

. ەڵمژەکی قووڵ هەیەناسەندێ! ئێستا هە(: مەیەتووڕ« ندێەم»بینێت ە)دمامۆستا 
 .ەڵمژەش هەی دیکەناسە. دوو هەچاک

 پێی گوتم درۆزن! ەکەت(: کوڕەگریەاڵم هێشتا دە، بە)هێمنترندێ ەم

 «.ئارام، ئارام»بڵێین،  ەوەی با پێکەستی. ئادەتۆ پ ەم کەگەتێدمامۆستا: 

 ئارام، ئارام. ندێ و مامۆستا:ەم

 .ەهێمنی بیڵێو ەزۆر ب ەدووبار مامۆستا:

 ئارام، ئارام. ندێ:ەم

 دوێین.ەد ەکەکێش ەوجا لە. ئەزۆر باش مامۆستا:

 

 فێرخواز، ەست نیشان بکەد« وچانە/ کورت ەوە/ ئارامبوون ەوەخاوبوون»ک بۆ ەیەگۆش
رێت. منداڵ ەنای بۆ بە، پخۆئارامکردنەوەکانی ەرەی هونکردنەو پیاد ەوەبۆ خاوبوون

چێت، پاش ەبیرت ن ە. لەوەبێتەی ناوخۆی ئارام دەبێت وزەتی چاالکیی هەرفەر دەگ
 بکرێت. ەکەی کێشەێک، باسی چار« وچانەکورت»موو ەه

 
کانی ەرەهون ەن کەبک ەو کاتانەباس ل ەبک فێرخواز ەداوا ل «.مڕۆەئیادی »

 فێرخوازنابێت  ە.کارهێناوەییان بەی تووڕجڵەوگرتنی ەیاخود پرۆس خۆئارامکردنەوە
 ەنگاوەه ەدرێتەرنج دەدا سەم باسەبێنێت. ل ەکەی نێو کێشەسانی دیکەناوی ک

 یی.ەی تووڕجڵەوگرتنکانی ەشەگ
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دات ەد فێرخوازتی ەدا، یارمەڵ کاری ڕۆژانەگەل« زانیار یەوەگواستن»ی تێکبەستن
 بکات. ەدا پیادەژیانی ڕۆژان ەیی لەی تووڕجڵەوگرتنکانی ەرەهون

 

 ندنەسەشەی گەربارەتێبینی د

 

 تی گرنگەو باب ەپێناس

ناکۆک دا -«ەی کێشەچار»ڵ ەگەل ەیەوەمەدەهای بەی فیزیکیی وبەرتەکیی ەتووڕ
 بێت. ەختتر دەس ەی کێشەئارادا بێت، چار ەبوون لەتووڕ ەبێن. دیار

 توانێت:ەگشتی دەتای سااڵنی خوێندندا، بەرەس ەمنداڵ ل

 .رک بکاتەد چڤاکیی ەهۆکاری کێشو ە وەم بکاتەک ەیارانەاڵمی نەو •

 

 ک:ەبێت، وەد ەری دیکەدا منداڵ فێری هونبنەڕەتیی خوێندنی ەماو ەل

ڵ منداڵی ەگەل ەرا و کێشەبری هەل ە، بۆ نموونەوەکارێکی دیک ەب کردنریکەخخۆ •
 کات.ەریک دەخ ەوەنیگارکێشیی ەر لیستۆک، خۆ بەسەل ەدیک

 . ەڕێ بۆ لیستۆکێکی دیکەگەد ە، بۆ نموونگۆڕیندۆخ •

 

 ەشەم بەگرنگیی ئ

 : ە، بۆ نموون«ەی کێشەچار»ڕێی  ەخاتەبوون کۆسپ دەتووڕ

 گرێت، ەد ەی ژیرانەوەکردنبیر ەڕێ ل •

 کرداری خۆ،  ەل ەوردبوون ەگرێ لەڕێ د •
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ند ەچ ەل ەبری وردبوونەل ەکی ئۆتۆماتیکی خۆڕسکانەرتەکات بۆ بەڕێ خۆش د •
 یان. ەکەڵبژاردنی باشەک و هەیەچارەڕێگ

 

 کات:ەوێت. ڕاهێنانی زیاتر منداڵ فێر دەکاری د ەرێکەیی هونەی تووڕجڵەوگرتن

 باش بزانێت. خۆئارامکردنەوەکانی ەرەهون •

 بگرێت. ەوەی کێشەو چار خۆئارامکردنەوەکانی ەرەهون ەخوو ب •

 

 ەچاالکیی دیک

 :ەتی دیکەباب ەل ەشەم بەکانی ئەڵکێشانی وانەبۆ تێه ەش نموونەمەئ

یی. ەتووڕ ەب کردنستەمی هەد ەخۆیان بکێشن لی وێنە ەبک فێرخواز ەداوا ل .1
. کاتەچی دەست بەشیان هەن لەتاکوو پێشانی بد ەنگ پێشنیاز بکەکارهێنانی ڕەب

 ر(ە. )هونەیی بدەی تووڕەوەکردنلی ئاگادارەگەی نیشانکردنباسهانی 

. ە، گۆرانی و بیرۆکەئارام، هۆنراوی وێنە ەل ەپێکهاتوو ەک ەکۆالجێکی پۆل ساز بک .2
 ر(ەزۆر پێی ئارامن. )هون ەڵبژێرن کەه ەشەو بەئ ەبک انفێرخوازموو ەه ەل داوا

تێیدا  ەن کنووسب ەیەفتەم هەئ دوو کاتی یەربارەد ەبک فێرخواز ەداوا ل .3
یی( و چیان ەیان )پنتی تووڕبوونەباسی هۆکاری تووڕ ە. داوایان لێ بکبوونەتووڕ

 (کیەلی زمانەگرە. )هوننەبک ەکەی کێشکردنەبۆ چار ەکردوو

 نوێنێت.ەر دەسکااڵک کووەوخۆی  ەک ەوەنەکێک بکەی ەبیر لە بک فێرخواز ەداوا ل .4
ڕێنوێنی و ن. ەوازی بک ەێکی دیکفێرخوازبۆ  ەکەکردنسکااڵڕۆڵی ە داوایان لێ بک

  کی(ەلی زمانەرگەڕوو. )هونبخە  فیدباک

ر ەبنووسن و گ ەوەی خوارەم دۆخانەدواندن بۆ ئتێکستی خۆ ەبک فێرخواز ەداوا ل .5
 کار بێنن: ەدا بەکەڕۆڵوازیی ەل ەڵەبووک ەالیان باش
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 یت. ەکەلووکێن دەیاریی سۆفتباڵ / ه ەم جارتەکەی •

 . ەتی تێکداوەکەت ژوورەکەی خوشکەوەبوویت ل ەزۆر تووڕ •

اڵم زۆر ماندویت و پێت وا ەیت، بەدا ڕابکەی فێرگەوشەوری حەد ەبێت بەد •
 واو بکرێت. ەت بۆ تەکەسووڕ ەنیی

 وت.ەکەر تۆ نەدا بەکەمەگ ەتویست لەی خۆت دەیەو جێگەئ •

 .ەی گرتووەکەرەکۆمپیوت ەمێژەێک لفێرخواز ەیت کەتووڕ ەوەتۆ ل •

 ، دراما(کیەنزمالی ەرگەهون)
 

ساز  ەکەیی بۆ پۆلەوگرتنی تووڕەلی جڵەو پێشنیازگ ەلفوبێی دۆخی تووڕەکتێبی ئ .6
پۆل،  ەت بەی تایب «نگاوەه ەنگاو بەپرۆگرامی ه» لیەگەبیرۆککرێت ەد. ەبک

لی ەرگەش. )هونەپۆلێکی دیک ەب ەبد ەکەکانی بێت. کتێبەتەڵ بابەو کۆمە فێرگ
 کی(ەزمان

 ەتی تووڕەکی تایبەیە. هیچ بڕگەلێ بد ەکەموزیکێکی کالسیکی بۆ پۆل ەند پارچەچ .7
یبستن. ەد ەبکێشن ک ەوەئی وێنە ەبک فێرخواز ە؟ داوا لەیاخود هێمن دیار

ڵ ەگەل کارمان ە. هەراوورد بکەب ەکانی موزیکی ئارام و موزیکی تووڕەوێن
. بکەوە خۆماڵییاخود  جاز، ڕۆک، پۆپ، جیهانی کووەوی موزیک ەکانی دیکەجۆر

 (رەموزیک، هون)

یاخود  کردنپێشبڕکێی ڕا کووەوهێزی ەچاالکی فیزیکی ب ەبک فێرخواز ەداوا ل .8
 رزش(ەیی. )وەی تووڕجڵەوگرتنکار بهێنن بۆ ەگوریسی بازدان ب

. ەی تێدایەرێکی تووڕەکاراکت ەدار بڕوانن کەکتێبێکی وێن ەل ەبک فێرخواز ەداوا ل .9
بکێشن.  ەکەبوونەتووڕ ەوێن ەداوایان لێ بک .ەوەبخوێنرز ەنگی بەدەب ەکەچیرۆک

بوونی ەهۆی تووڕ ەبێتەد ەن کەی بکیی دیاریکراو دیارەپنتی تووڕ ەکیان بکەکۆم
 :ەبپرس فێرخواز ە. لداەکەوەڵ خوێندنەگەلە کەرەکاراکت
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 کات؟ەد ەکەییەڕی تووەچۆن چار ەکەرەکاراکت •

 ؟نەکەد ەکەرەکاراکتکی ەکۆمچۆن « نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەرەونه •
 کی(ەلی زمانەرگە)هون

 

ی لێدانی دڵ، ەک ڕێژەی فیزیۆلۆژیی وەڕووی پێوان ە، لەبک فێرخواز ەداوا ل .10
راورد ەیی و ئارامی بەتووڕ -ش و فشاری خوێن ەرمی لەی گەدان، پلەناسەه
ن. )زانست، ەهێڵکاری پێشان بد ەکانیان بەنجامەرئەد ەن. داوایان لێ بکەبک

 (ماتەماتیک

ی کردنەگفتوگۆی چۆنێتی چارو  ەبد فێرخوازبار پێشانی ەفیلمی کارتۆنی ل  .11
ی ەربارەبوون دەر دێچی ف. ەوەکانەرەن کاراکتەالیەل ەبکراسانی ەهیی و ەتووڕ
 ەنگاو بەه»کانی ەر ئاشنای وانەگەراسانی ئەیی یاخود هەی تووڕکردنەچار

 (کیەزمانلی ەرگەهونڤاکی، چی تۆژینەوە) ببان؟« نگاوەه

ن ەندی پۆست، خاوە، کارمەوەپیاوانی ئاگرکوژێن کووەو ەڵگەرانی کۆمەێنڵسوڕەه .12
چۆنێتی  ەباس لنێو پۆل تاکوو  ەبانگهێشت بک رستارەری پۆلیس و پەفسەبانک، ئ

 ڤاکی(چی تۆژینەوە. )کانیانداەئیش ەن لەییان بکەی تووڕکردنەچار
 

سایتی  ەل ەمامۆستایان بکشی ەردانی بەی بیروڕا سەوەبۆ زانیاریی زیاتر و گۆڕین
 www.cfchildren.orgماندا ەکەڵەکۆم

 

 کتێب

ی ەوەبۆ ئ ەوت ئاگادارمان بکەست کەد ەتەم بابەر کتێبی کوردیی گونجاوت بۆ ئەگ
 ند بن.ەش لێی سوودمەسانی دیکەک
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 ییەی تووڕجڵەوگرتنری ەی هونەربارەم: دەکەی یەوان

 ی ڤیدیۆدارەوان 
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 مکەچ

ستی ەهۆی ترووکانی ه ەشێت ببنەکی دەیاڵی ناوەم خەکی و هەرەم ڕووداوی دەه
 یی.ەتووڕ

« ەی کێشەچار»و « خۆئارامکردنەوە»کانی ەرەهون ەیی پێویستی بەی تووڕجڵەوگرتن
 .ەیەه

وی ەکات باشتر جڵەکمان دەبووندا کۆمەدۆخی تووڕ ەفتارمان لەی ڕەربارەد ەوەبیردان
 داهاتوودا. ەییمان بگرین لەتووڕ

 

، خۆدواندن، کردنخۆکۆنترۆڵیی، ەتووڕ پنتییی، ەی تووڕەنیشانکی: ەمکی زمانەچ
 ەوەبیردان

 

 ئامانج

 :بتوانن فێرخواز

 .بناسێنن بوونەی فیزیکیی تووڕەنیشان •

 یی.ەهۆی تووڕ ەبنەد ەبنێن کە ڕووداوان وەل ناو •

 .نەبک ەپیاد ییەی تووڕجڵەوگرتنری ەهون •

 .نگێننەبسهەڵگرژیدا  دۆخی ەان لییەی تووڕجڵەوگرتنری ەی هونکردنەپیاد •

 

 پێداویستی

 «.دامایکرۆسکۆپ ژێر ەل«: »نگاوەه ەنگاو بەه» یسێهەمرگی ەکاسێتی ڤیدیۆی ب •

 ڤیزیۆن و ئامێری ڤیدیۆ.ەلەت •
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 «.ەی کێشەچار»، «ەم باشەچی بکیی ەکاتی تووڕ»ر: ەپۆست •

 «.نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب 3شی ە: ب5 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ستی ە)ه ییەلی تووڕەگەی نیشانەوەی ناسینەربارەد ەرنجێکی گشتییەس ەیەم وانەئ
یی ەستی تووڕەه ەفتار کەیاخود ڕ ەکۆ)بیر ییەتووڕ پنتیو  (ەوەییەهۆی تووڕەش بەل
ری ەهون ەدات کەی دفێرخوازپێشانی . ن(ەکەوژێنن یاخود دروستی دوورەد

دا باس کراون، ئامرازی گرنگن دووهەمشی ەب ەل ەک ە،ی کێشەو چار خۆئارامکردنەوە
 . ییداەی تووڕجڵەوگرتنی ەپرۆس ەل

 

ر ەبەم لەردەی هەوەئبۆ  ەڵواسەهپۆلدا  ەل «ەم باشەیی چی بکەکاتی تووڕ»ری ەپۆست
 .چاو بێت
 تا.ەرەس بکەوەڵی ەپاشان ه ە،بک ەکەماشای فیلمەپێشتر ت

دوو ڕۆژ زێتر  ەاڵم نێوانیان لەش، بەدوو ب ەنەتوانن بیکە، دەیەم وانەدرێژیی ئر ەبەل
  بێت.ەن

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

  .ەمرۆڤ نازانێت چی بکات باش ەیەجار هدوێین. ەیی دەتووڕستی ەهی ەچار ەمڕۆ لەئ

ر ە)سکات؟ ەچی د ەست بەشت هە؟ لەوەناسیتەبوونی خۆت دەچۆن تووڕ -1
 .( داتە. دڵ خێراتر لێ دبێتەدا دروست دەدەگ ەشێت. پێچ و گرێ لەیەد
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 ەل ەوەئاگادارمان بکاتی ەوەکار دێنێت بۆ ئەب« ییەی تووڕەنیشان»زۆر ش ەل
ین. ەی بکەکات چارەکمان دەکۆم ەلەگەو نیشانەئ ەدانرنجە. سبوونی خۆمانەتووڕ

 پنتین. ەیی بکەتووڕ ەست بەن هەکەوامان لێ د ەن کەو خااڵنەئ« ییەتووڕ پنتی»
 پنتیشکات. ب بڕی ەیاخود نۆر بدات سێک جنێوەکی ەوەک ئەو «کیەرەد» ەیەه
 ەنموونبۆ کات، ەی دەکی بۆ دێت تووڕەیەمرۆڤ بیرۆکی ەوەک ئەو« کیەناو» ەیەه
 . ەر کراوەرانبەوای بەنێت کارێکی ناڕەهای دادەیاڵ وەخ ەب

 

 چین؟ی تۆ یەندێ پنتی تووڕەه -2
بیرمان  ەرەم پۆستەئ .ەبد« ەم باشەیی چی بکەکاتی تووڕ»ری ەپۆست ەب ەئاماژ

 کانەنگاوەه ەبک فێرخواز ەداوا ل .ەین باشەچی بک ینەمی تووڕەد ەوەخاتەد
ی ەچار»نێو ی ەبۆ پرۆس ەیەئاماژ سێهەمنگاوی ەه ەک بخەوەو بیریان  ەوەبخوێنن

 ەپیادە نگاوانەم هەئدا -«نگاوەه ەنگاو بەه»کانی پرۆگرامی ەوان ەل«. ەکێش
 .فۆتۆکە پێشان بدە .کاریان بهێنینەبیی ەکاتی تووڕ ین تاکووەکەد
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یی پێشان ە)ڕووخساری تووڕ ؟ەیەتووڕ نەئارژزانیت ەچۆن د ە.ـ «نەئارژ» ەمەئ  -3
 دات.(ەد

 نەئارژین. بزانن داخۆ بۆچی ەماشای ڤیدیۆ کلیپێکی کورت بکەت ەوەی با پێکەئاد
 کات. ەیی دەتووڕ ەست بەه

 .ەرگرەو وچانێک بۆ گفتوگۆ و پاشان ەپێشان بد ەکەکلیپ ەڤیدیۆک

پێش  ەناو ەدا پاڵی پێوەکەمایکرۆفۆن مەردەبە ئاری ل) ؟ەیەتووڕبۆچی  نەئارژ -4
 .(ی خۆی بێتەی نۆرەوەئ

. ەش نییەوانەو ل ەیەوانەل)بکات؟  ەتووڕ نەئارژ ەی بووستەبەم ئاری ەپێت وای -5
 .(ەزانیاری زیاتر ەپێویستیمان ب

 
یی ەی دا، پنتی تووڕەکەفۆنەالماری مایکرەئاری پ، بوو نەئارژی ەهێشتا نۆر

 .ژاندەنی هەئارژ

 

بینیت ەد «ەم باشەیی چی بکەکاتی تووڕ»ی رەپۆست یسێهەمنگاوی ەه ەب ەبد ەئاماژ
 ەل ەن کەنگاوانەو هەمان ئەیی هەکاتی تووڕ ەیخۆئارامکردنەوەی ەنگاوەم چوار هەئ

 . بووینفێریان دا -«نگاوەه ەنگاو بەه» زووتریکی ەیەوان
 

فتار ەڕ یەوەپێش ئە وەبیر بکاتو  ەوەخۆی ئارام بکات ەباش نەئارژبۆچی بۆ  -6
 (.ەکەی کێشەچاری ەوەدۆزینبۆ بێت ەدکاتی )بکات؟ 

ستی توندمان ەین کاتی هەبک« کۆنترۆڵی خۆمان»کات ەکمان دەکۆم خۆئارامکردنەوە
رزشکاران و ەن وەالی ەل و ەیخۆئارامکردنەوەنگاوێکی ەه« خۆدواندن»بێت. ەد

ی ە. گوتڕوو ەنەکیان بکات باشترین توانایان بخەتاکوو کۆم کار دێتەب ەوەنانەموزیکژ
 ەب« نمەبژ ەموزیک ەم پارچەتوانم ئەد»یاخود « مەساز بک ەوڵەم هەئتوانم ەد»ک ەو

 .ڵێنەخۆیان د
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 ەمن تووڕ» «.بەوەهێمن )»؟ ەباشخۆی بڵێت  ەبچی  خۆئارامکردنەوەبۆ  نەئارژ -7
 («.کرێتەد ەم پێ چارەمەئ» «.نابم

خۆت ئارام  ککاتێ«. ەی کێشەچار»ری ەی پۆستسێهەمنگاوی ەه ەب ەبد ەئاماژ
کانمان ەنگاوەهی بەکارهێنان ەبێت بەنگاوی داهاتوو دەه ەکەی کێشکردنە، چارەوەکرد

 . ەی کێشکردنبۆ چاره
 

بێت ە. دەک مایکرۆفۆنیان پێیەو ئاری ی نەئارژ؟ )ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش -8
 .(کار بهێننەب ەکەوێت مایکرۆفۆنەیانەردووکیان دەاڵم هەبگرن، ب ی بۆەنۆر

 ەچار ەیەکێشم ەچۆن ئ نەئارژببینین  ەوەپێکو  ەبۆ ڤیدیۆک ەوەڕێینەبگی با ەئاد 
 کات. ەد

 .ەرگرەو وچانێک بۆ گفتوگۆ و پاشانە پێشان بد ەڤیدیۆک

 

ی با ەئاد .ەوەکاتەد ەدیکی ەچار ەبیستین بیر لە، دنەئارژی ەوەبوونپاش ئارام -9
وڵ ەه. ەوەوالی دیکەئ ەبخاتئاری ) .ەوەبنووسین ەری دیکەسەلیستێکی چار ەوەپێک

م ەردەبەبنێت ل ەوەسێکی دیکەک ەپاڵ ب .ەوەبکات ەقس ەڵ ئاری دووبارەگەبدات ل
 .(مامۆستا بڵێت ەمایکرۆفۆندا. ب

 ؟هاتبێتەباسی ن داەکەفیلم ەل ەیەه ەدیک ەچار  -10

موو ەه ەوەکەی ەب رنەو .ەبد« ەی کێشەچار»ری ەی پۆستسێهەمنگاوی ەه ەب ەئاماژ
ر چۆنی ەرانبەسانی بەک؟ ەتەالمەپرسین: ئایا سەنگێنین، دەبسهەڵکان ەچار

 بێت؟ ە؟ ئایا سوودی دەوایە؟ ئایا ڕگرنەردەو

 

 ؟ ؟ بۆچیەباش کار بهێنێتەب ەچار ەکام نەئارژ ەپێت وای -11
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 ەیەجار ه. ەبووەاڵم سوودی نەبدوێنێت، ب دا ئاری وڵیەه نەئارژدا، ەڤیدیۆک ەل
 .بژێرینەدهەڵ ەکی دیکەیەچاروسا ەمێنێت ئەبێسوود د ەم چارەکەی

 

گوترێت ەپێی د ەمە. ئەوەنیەکب ەکەچار ەل بیر ەگرنگزۆر ، ەکەی کێشکردنەپاش چار
. 4نگاوی ە، ه«ەم باشەیی چی بکەکاتی تووڕ»ری ەپۆست ەب ەبد ەئاماژ «.ەوەدانبیر»
 .ەوەینەبد ەو پرسیارانەاڵمی ئەوئاوا  کرد ەی چارەکەچۆن کێش نەئارژک ەرن وەو

 

 ڕۆڵوازی

 ەکێک لەتا یەرەس. ڕۆڵوازی ەینەکەدیی ەی تووڕند دۆخێکەچ ەوەکەیەبرن ەو
ئاشکرا ی ەوەکردنبیر ەب ەکەهێنن و پاشان کێشەدکار ەب خۆئارامکردنەوەی کانەنگاوەه

 ەخوشک ەک ەیەوەئ ەکەدۆخ م.ەکەی دەم و چارەدەدۆخێک پێشان د. ینەکەد ەچار
بۆ  ەڵبژێرەێکی دڵخواز هفێرخواز) ە.فێرگ ەل دوامدا دێت ەبوام ەردەبم ەکەبچوک

 ت.(ەکەبینینی ڕۆڵی خوشک

 
دوای ی ەکەشکخو ەک ەیان وازی بکەکەورەگ ەڕۆڵی منداڵ. ەی بدفێرخوازپێشانی 

خۆت  ەو ب ەدوا بژمێروەرە، بەڵمژەی قووڵ هەناسە، پاشان سێ هەبب ەوێت. تووڕەکەد
 ەکەکێش و بڵێ: بکەوەئاشکرا بیر  ەب کرێت.ەد ەم پێ چارەمە، ئبەوەبڵێ: هێمن 

چین؟  ەندێ چارە. هوا بکاتوێت ەو منیش نام دێت دادوام ەبم ەکە؟ خوشکەچیی
کی ەستمی پێ بڵێم، یاخود کۆمەریدا یاخود بیدوێنم و هەسەم بەتوانم هاوار بکەد
 ە،نگاندنی چارەڵسەۆ ه؟ بەتەالمەئایا س - کردن. هاوارەوەم هاوڕێکانی بدۆزێتەبک

 ەپێم وای. و بڵێ:ە ڵبژێرەک هەیەچار ما.ەبن ەبک سێهەمنگاوی ەکانی هەپرسیار
بم ەد ەتووڕ، بڵێ: تبینێەت دەکەی ڕۆڵی خوشکەفێرخواز وەب. دوێنمەم دەکەخوشک

 .خۆم بم یڵ هاوڕێکانەگەوێت لەمە. ددوامدا دێیت ەکاتێک ب

 



Second Step, grade 3 

113 

ری ەمی پۆستەچوارنگاوی ەی هەوەکانی بیردانەڕێی پرسیار ە، لەکەڕۆڵوازییپاش 
 ە.نگێنەسهەڵ ەکەچار ،«ەم باشەیی چی بکەکاتی تووڕ»

 

وازی  یڕاستڕۆڵی هیچ دۆخێکی ناکۆکی  ەدەیان مەڕێگ. ەفێرخوازی ەرەجا سوەئ
ی بۆ ەچاربێت ەو د ەناکۆکی ڕوویداو ەتاز ەن کەرخەدوا خۆیان  ە. داوایان لێ بکنەبک

ی کردنساز ەل ە. ئازاد بەڵبژێرەبار هەی لەنموون ەوەی خوارەم لیستە. لەوەبدۆزن
 ی گونجاو.ەی دیکەنموون

 

 .ەوەخوار ەداتەدهەڵ ەکەر مێزەسەکانت لەبێت و کتێبەڕ دەتێپهاوپۆلێک  •

 گۆڕێت.یەدت دێت و ەکەیت، خوشکەکەد ڤزیۆنەلەت ێکیناڵەکماشای ەتۆ ت •

و  ەوەکردنکۆ ەل ەنیی ەاڵم ئامادەکات بەڵ دەگەیاریت ل ەوەماڵ ەت لکڤاڵێەه •
 .دا هاوکار بێتەکەی ژوورەوەکردنخاوێن

 بات.ەت دەکەفراڤین شیرینی کردنبێ پرسهاوپۆلێک  •

 کات. ەپیسی دنێت و ەتدا دەکەپشتی پێاڵو ەهاوپۆلێک پێ ب •

  کات.ەدلێ بڕیت  ەهاوپۆلێک نۆر •

 .کاتەد بێمانافتاری ەی تۆ ڕرنجەڕاکێشانی سبۆ ڤاڵێک ەه •

ڵ هاوڕێکانی پێ ەگەی ل«وهەشاردن»فڕێنێت و یاری ەت دەکەهاوپۆلێک کاڵو •
 .کاتەد

 ن. ەر تۆ ناکەسەن و لەکەیاری د فێرخوازدوو  •
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 نجامگیریەئ

اڵم ە، بەیی خراپ نییەتووڕ ەب کردنستەهبێت. ەد ەتووڕجاروبار سێک ەموو کەه
 ەڵک یاخود زیان بەفتارێک ئازاری خەییمان باش بێت. ڕەفتاری تووڕەڕ ەیەوەگرنگ ئ

ی ەو چار خۆئارامکردنەوەکانی ەرەهونشێت ەد. ەرگیز باش نییەهموڵکیان بدات 
 . نیەبک ەی دۆخی تووڕەچار ەشێوازی ئاشتیان ەبین تاکوو ەکب ەپیاد ەکێش

 

 ەوەبۆ ماڵ

 «.نگاوەه ەنگاو بەه»ی سێهەمشی ە: ب5 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام

 

 زانیاری ەوەگواستن

کانی ەنگاوەه ەو ب ەری بکەپێشخستەستێنێت، دەد ەرەپ فێرخوازناکۆکیی کاتێک 
خۆیان ە ی کێشکردنپێشبینیکاتی  ەڕابهێن فێرخواز. ەییدا بیان بەی تووڕجڵەوگرتن

 . بدوێنن

 

 .ەکارهێناوەییان بەوگرتنی تووڕەجڵی نگاوەداخۆ ه ەبک فێرخواز ەداوا ل«: یادی ڕۆژ»
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 تەی تۆمە: چاردووهەمی ەوان
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 مکەچ

 ەوجا بەو ئ ەوەر بکاتەرانبەی بەگوت ەبیر ل ەها باشەت وەی تۆمەمرۆڤ بۆ چار
 .ەوەاڵمی بداتەتوندوتیژی و ەکی دوور لەیەشێو

 

 تەتۆمکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 :نتوانب فێرخواز

 .نەی بکەو پیاد ەوەبدۆزن تەی تۆمەبۆ چارە ر و ئاشتییانەشێوازی کاریگ •

 .کار بهێننەب ییەی تووڕجڵەوگرتنری ەهون •

 

 پێداویستی

 «.ەی کێشەچار»، «ەم باشەیی چی بکەکاتی تووڕ»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

م ەتا فێری ئەمنداڵیش ه. خۆیاندا بنێن یەڵەه ەسااڵن دان بەورەبۆ گ ەکارێکی گران
تی ەرپرسایەگرتنی بستۆەئەو ەک بکەوە. بۆ مندااڵنی ڕوون وێتەد یکاتبێت ەد ەرەهون
ت ەتۆمجاروبار  ەک بکەوە. بۆشیان ڕوون دنخۆداهێزانک ەنە دنڕاهێزانی خۆفتارەڕ

 بکرێن.  ەچار ەئاشتییان ەچوستی و ب ەئارامی و ب ەکرێت بەد و ەناڕاست
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 چیرۆک و گفتوگۆ

 . پاڵ ەنەخەشتێکمان د یتەتۆمر ەرانبەکاتێک ب ەین باشەبین چی بکەفێر دمڕۆ ەئ

 

کات بۆ شتێک یاخود ەت دەسێک لۆمەک ککاتێ ەیەوەئچییه؟ )« تەتۆم» -1
 .(ەڵەنجامدانی شتێکی هەکات بۆ ئەسکااڵت لێ د

 

هاوڕێن.  ەم دووانەئ«. جووتیار»ش ەوەو ئ ەی «راسا» ەمەئ .فۆتۆکە پێشان بدە
 ڕۆژی دواییدا ەل یەکەکتێب جووتیار کێکات .ەخواستوو یساراێکی نوێی کتێب جووتیار

کات ەتبار دەتۆم جووتیارئێستا  سارا .ەکی دڕاوەیەڕەالپ ەی زانی کەوەب سارا ،ەوەبرد
 .یلێ ەیەتووڕو ە کەڕەدڕاندنی الپ ەب
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 جووتیار ەپێی وای سارا و ەدڕاو سارا یەکەکتێب)؟ ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش -2
 .(تیەدڕاندووی

 

 .دا بکاتسارا رەسەبو هاوار  بێتەد ەتووڕ ەریکەخ جووتیار

 

وڵ ەهخێر؟ )ەخێر.( بۆچی نەن؟ )بکات ەتووڕ جووتیارستێتی ەبەم ساراە پێت وای -3
 .(یەکەبۆ کتێب ەستەپ ەدات پێی بڵێت کەد

 

خۆی ئارام ) ؟ەبێت، چی بکات باش ەتووڕ سارا یەکەتەتۆم ەبر ەگ جووتیار -4
 ەهێمنی، یاخود بەب پشتەوژمێر، ی قووڵەناسەسێ هڵمژینی ەه ەب ەوەبکات

 .(خۆدواندن

ڕاست  سارا ەیەوانەل ،ەوەکاتەد سارا یەکەگوت ەو بیر ل ەوەکاتەخۆی ئارام د جووتیار
 .ی دڕاندبێتەکەڕەالپوت ەڕێکەب ەدوور نییبکات. 

 

 پێشنیازیداوای لێبووردن بکات و ) ؟ەباش و چی بکات بڵێتچی  جووتیارئێستا  -5
 (بکات. ەکەڕەی دڕاندنی الپەوەکردنبووەرەق

 

، چی دڕا بووزووتر  ەکەڕەو الپ ەڕاست نیی سارا یەکەتەر بزانێت تۆمەگ جووتیار -6
گات، ەی تێدەکەبوونەهۆکاری تووڕ ەل ەبڵێت ک سارا ەبێت بەد) ؟ەبکات باش

 .(ەبووەو نەی ئەڵەاڵم هەب
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؟ ئێستا ەوەاڵمتان دایەتێکت کردبێت؟ چی بوو؟ چۆن وەی تۆمەچار ەڕووی داو -7
 کرد؟ەبا چۆنت د

 

 ؟چی بوو جووتیارنگاوی ەهم ەکەی ە.وەت بنووسینەی تۆمەنگاوێکی چارەند هەرن چەو
 ن. ەنگاوێک ڕیز بکەند هەچ ەبک فێرخوازڕێنوێنی 

ر ەرانبەی بەوەئاخۆ ئ ەبڕیار بد -2. بکەوەخۆت ئارام  -1 ن:ەش نموونەمانەئ
 . ەو داوای لێبووردن بک ەوەاڵمی گونجاو بدەو -3. ەیڵێت ڕاستەد

 

 ڕۆڵوازی

کان وا ڕۆڵوازی ەتا دۆخەرەس .ڕۆڵوازی ەینەکەد کردنتبارەی تۆمند دۆخێکەچرن ەو
مان دۆخ ڕۆڵوازی ەر ڕاست بێت. پاشان هەرانبەبی ەگوتی ەوەک ئەین وەکەد
من کانمان، ەنگاوەه یبەکارهێنانر ناڕاست بێت. ەرانبەی بەگوتی ەوەک ئەین وەکەد

 بۆ ڕۆڵی ەڵبژێرەم. دڵخوازێک هەکەوازی د سارا و جووتیاری نێوان ەکەڕۆڵی دۆخ
 .سارا

سێ . ەوازی بک جووتیارڕۆڵی کانی پۆل ەنگاوەی هبەکارهێنان ەب ە.ی بدفێرخوازپێشانی 
یڵێت. ەد سارا ەک بکەوە ەوە. بیر لەئارام بخۆت بڵێ:  ەو بە ڵکێشەی قووڵ هەناسەه
 ، دڕاەوەمەکەپشتەنێو کۆڵ ەتە، کاتێک خستوومەوەست منەد ەبی ەکەکتێب ەیەوان ەل

 ەیەوان ەیت. لەکەتۆ ڕاست د، بڵێ: بینێتەد سارا ی ڕۆڵیەفێرخوازو ەب .بێت
کڕم یاخود کتێبێکی ەنوێت بۆ د م. کتێبێکیەکەم دڕاندبێت، داوای لێبووردن دەکەکتێب

 مێ.ەدەخۆمت د

ی ەوەک ئەو ەوەبد ەکەتەاڵمی تۆمەوا و ەمجارەاڵم ئە، بەی بدفێرخوازپێشانی  ەدووبار
 ڕاست بێت.نا

 چاو گرت؟ەڕکانم ەنگاوە: چۆن بووم؟ ئایا هە، بپرسەکەڕۆڵوازییکی ەیەر شێوەهپاش 



Second Step, grade 3 

120 

م ەئ ەکە وەنەر وا بدەرانبەاڵمی بەو فێرخوازتا ەرەبێت سەد. ەفێرخوازی ەرەوجا سەئ
بار ەی لەنموون ەوەی خوارەم لیستەلنادروستن. پاشان دروستن،  ەوەخواری ەتانەتۆم
 ی گونجاو.ەی دیکەی نموونکردنساز ەل ە. ئازاد بەڵبژێرەه

 

 :ەکات بەتبارت دەڤاڵێک تۆمەگریمان ه

 .یەکەشکاندنی لیستۆک •

 .نجنێودا •

 جێی خۆت. ی ەوەکردنەپاک ن •

 و.ەک بۆ ئەیەی پارچەوەهێشتنەو ن ەکەموو کێکەخواردنی ه •

 .ەکەی کتێبەوەگێڕانەن •

 ما.ەبۆ سین کردنەبانگهێشت ن •

 .یتەفۆن بکەلەیمانت دابوو تەرچی پەگ کردنەفۆن نەلەت •

 .کردندرۆ •

 ری.ەبۆ کاری هون ەکەزەموو کاخەی هبەکارهێنان •

 ر دیواری توالێت.ەسەنووسین ل •

 .کردنراسانەه •

 

 نجامگیریەئ

 . ینەت بکەتۆمی ەچار ەو ئاشتییان ەهێمنان ەچۆن ب فێربووینمڕۆ ەئ
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 ەوەبۆ ماڵ

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو

ی ەنانگاوەه وەب فێرخوازردێڕ و ەس ەڤاکی بکچکی ەک توانایەو« تەتۆمی ەچار» -
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان ەل

 

 ی زانیارەوەگواستن

ر ەرانبەب کاتێک خۆئارامکردنەوەری ەی هونبەکارهێنان ەلوام بن ەردەب ەڕابهێن فێرخواز
 .ەی ڕسکانەنیشان ەڵەهپێدانانی دان ەک بکەوە. ڕوونی نەکەیان دەتووڕ

یان ەن. چۆن چاربتبار کراەتۆم ەڕووی داوداخۆ  ەبپرس فێرخواز ەل«: یادی ڕۆژ»
 ؟ەکردوو
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 ناکامیی ەچار: سێهەمی ەوان
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 مکەچ

ویستی باش ڵەه کداێئامانج یبەدەستهێنان ەوتن لەکەر نەسیاخود  ناکامیی کردنەچار
  .ەکەرەنگاندنی دۆخی گەسڵەو ه

 

 دانەکۆڵ ن، وتن، پالنەرکە، ئامانج، سناکامیکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 :بتوانن فێرخواز

 .ڕوو ەنەبخ ناکامیبۆ  ئایەتیاڵمی ەو •

 .ئامانج یبەدەستهێنانپالن دابنێن بۆ  •

 .نەبک ەپیادە ی کێشەری چارەهون •

 

 پێداویستی

 «.ەی کێشەچار»، «بوونەمی تووڕەد ەیت باشەچی بک»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسو  رەزی پۆستەکاخ •

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ەواتای کۆتایی دێت ک ەب« وتنەکەر نەس»ی ە، وشەوەکانەالی زۆری مرۆڤ ەب
ندێک مرۆڤ ەبێت بۆ هەک دە. کارێکی پڕ کۆمەی تێدا نییەلی دیکەت و هەرفەد
 کووەو وتنەکەر نەسکرێت ەد .ەوەبکرێت ەپێناس «وتنەکەر نەس»ی ەوەر زارەگ
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ڕوونی  رک بکرێت.ەد ئایەتیکی ەیەشێو ەبئامانج  یبەدەستهێنانو ەنگاوێ ڕووەه
 ەوڵەه ەرزشوان و زانای ناوداریش، لەت وەنانەکان، تەی مرۆڤەزۆرب ەک بکەوە

، بوونهیالک ە.تی فێربوونی تێدایەرفەد« وتنەکەر نەس»وتوون.ەکانیاندا کەتاییەرەس
 .نگاریەرەب ەپڕ لی رجن بۆ ئامانجەو فێربوونی نوێ م دانەکۆڵ ن

 

ی کردندیاریو  ەوەکردنڕوون ەل ەی منداڵکردنکەکۆم ەیەم وانەنێکی گرنگی ئەالی
 .ن و بیگۆڕنەتوانای خۆیان تاکوو کۆنترۆڵی بک یەچوارچێو نێو لیەگشت

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 ین.ەکب ەارچ ناکامیچۆن بین ەێر دمڕۆ فەئ
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 .(نگیەتوانایت یاخود دڵتیت بێەکەست دەه)؟ ەچۆن« ناکامی» ەب کردنستەه .1
. تیمی ەیزبۆڵ بووەفێری یاری ب« ئاری». ەی «ئاری» ەمەئ. فۆتۆکە پێشان بدە

هیوای وابوو ویش ەو ئ ەیەکی گرنگیان هەدا یارییەممەڕۆژی ش ەی لەکەبۆڵیزەب
 .ڵبژاردەی هەیاریزانێکی دیک رەڕاهێناڵم ەب، ەکەری یارییەهاوێژتۆپ ەببێت

  .(ەنگە، دڵتەناکام)کات؟ ەچی د ەست بەه ئاری ەپێت وای .2

 ەریکەخ ەناکام ەندەوە. ئەباش ەی دیکەکەیاریزان کووەوخۆی  ەئاری پێی وای
وێت ەیەکات دەست دەه. بێتەد ەتووڕ ەریکیشەخگریان.  ەکات بەست دەد
 .هاوێژێتەد ەکەتۆپ ەدا هاوار بکات کەی دیکەکەو یاریزان ەکەرەر ڕاهێنەسەب

 فێرخواز ە.( داوا لەوەخۆی ئارام بکات) ؟ەکات باشئاری چی ، ەستەم هەر ئەرانبەب .3
 ن.ەبک ەپیاد خۆئارامکردنەوەکانی ەرەهون ەبک
 

باشتر  ەی دیکەکەیاریزان ەیەوانەل؟ )، بۆرادبژێرەنهەڵر ەهاوێژتۆپ کووەوئاری  .4
 .( کار بهێنێتەیاری دواتردا ب ەویستبێتی ئاری ل ەکەرەڕاهێن ەیەوانەبووبێت. ل

 

ری ەبوو هون ەوەئیت. ئامانجی ئاری ەکەکاری بۆ د ەتێکەابب« ئامانج»
بیر بێت ەدناگات ئامانجی خۆی  ەبر مرۆڤ زانی ەباشتر بزانێت. گ اویشتنهتۆپ

چی ت و اپێی بگ ەووانیویتەبزانێت بۆچی ن ەوەبکات ەکەوتنەکەرنەسهۆکاری  ەل
وڵیاندا ەم هەکەی ەل ەڵکی دیکەرزشوانان و خەو ەزۆر لی. کانپێبکات بۆ 

توانای  ەبڕوای ب ەمرۆڤ ل. نەیان ناگەکەئامانج ەنابن، یاخود ب «وتووەرکەس»
رۆڤ م ەیەجار هبێت. کار بۆ ئامانجی خۆی بکات و پالنی بۆ دابنێت. ەخۆی ه

ێنانی ئامانج هستەدەبستکاری بکات. ەی خۆی دەکەی خۆی یان پالنئامانج ەناچار
  .نێتەیەگەد ی بێ دابڕاندانوڵەهمانای  ەک ە،کەرەی گ «دانەکۆڵ ن»
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؟ کاریان پێ بکاتئاری بۆ  ەوەینەبک ێکپالن ندەچ ەبیر ل ەوەی با پێکەئاد .5
شێت کاتی ەد. اویشتنیهی توانای تۆپکردنبۆ باشتر تی بکاتەداوای یارمشێت ەد)

 .(ڕاهێنان ەزیاتر بدات ب

نگاوی ەه ەبک فێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسەبۆ ه ؟...رەگەدات ئەچی ڕوو د .6
 .و بەرسڤمای پرسیار ەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەژمار

 

نگاو ەڵبژێرێت و پالنێکی هەک هەیەبێت چارە. ئاری دەم بدەنگاوی چوارەهە ب ەئاماژ
ی ەوەی بریتی بێت لەکەر ئامانجەگ. ەکەی چارکردنجێەنگاو دابنێت بۆ جێبەه ەب

ی نیو کاتژمێر بۆ ەاویشتن بۆ ماوهتۆپی ەرێکی چاکتر، ڕاهێنانی ڕۆژانەهاوێژتۆپ ەببێت
 شێت دایبنێت. ەد ەکان کەپالن ەل ەکێکەڕۆژ ی ەی دەماو
 

 ەبک فێرخوازڕێنوێنی  .ناکامی یستەه یەۆ چاربە وەبنووسین ێکنگاوەه ندەچرن ەو
 بکەوەبیر  -2. بکەوەخۆت ئارام  -1 ن:ەش نموونەمانەن. ئەنگاوێک ڕیز بکەند هەچ

 ەوڵ بدەیت. هەتوانیت پێی بگەو د ەستەبەڕاستی مەب ەک ەیەوەئ تەکەئاخۆ ئامانج
 .لی داهاتووت دابنێەنگاوگەپالنی ه -3. یشتوویتەگەن پێیبۆچی هێشتا  ەیت کەبگتێ

 

 چاالکی

 ەوەی خوارەم لیستەلێک گرووپر ەهبۆ ی بچووکی گفتوگۆ. ەدەستدوو  ەب ەبک فێرخواز
ی گونجاو. داوا ەی دیکەی نموونکردنساز ەل ەیاخود ئازاد بە ڵبژێرەبار هەی لەنموون

ن و پاشان ەکەد ناکامیی ەن چۆن چارەکێک گفتوگۆ بکەند خولەبۆ چ ەبک فێرخواز ەل
ی ەم لیستەئکی ەیەنموونند ەچشتوانیت ڕۆڵوازی ەد ن.ەی باس بکەکەواوی پۆلەبۆ ت
 .یتەبک ەوەخوار
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 :گریمان

 .ایدربژێرەڵنەهاڵم ەب ەکردوو ەئامادک ەبۆ یارییخۆت  •

  ؟ەوودۆڕاند ەفێرگ ەت لکردنەپێشبڕکێی حونج •

 ؟ەماوەیادت ن ەت لەکەاڵم قسەیت، بەبک ەقسدا ەی فێرگەوەکۆبوون ەبا لەد •

)چەرخۆک: بایسیکل، دووچەرخە و  ؟کردەبڕت نچەرخۆکسواریدا پێشبڕکێی  ەل •
 سێچەرخە و ... هتد(

ر ەنچەپتان ەکە(ـئۆتۆمبیل) «گەڕۆک» یەتای ەچونک ماەبچیت بۆ سینکرا ەن •
 ؟ەبوو

 ؟ەووکردبارت ەێکی نالفتارەڕ ەندرا چونکەیاریت لێ سمافی  •

 

 نجامگیریەئ

رنج ەس ،ەوەاتکەدئارام  یخۆمرۆڤ . ینەناکامی بکی ەچارۆن چ فێربووینمڕۆ ەئ
کار ەش بەی کێشەچار. ەتوانادای ە، لەئامانجێکی دروست ەی خۆی ئایەکەئامانج ەاتدەد
کۆڵ وتن ەک ژێر کەی ەناشبێت ب. ەکەئامانج ەیشتن بەبۆ دانانی پالنی گهێنین ەد
 ین.ەدب

 

 ەوەبۆ ماڵ

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو

کانی ەنگاوەه ەب فێرخوازردێڕ و ەس ەکی چڤاکی بکەک توانایەو« ناکامی یەچار» -
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان ەل
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 ی زانیارەوەگواستن

 ەچونک ەکردوو ناکامی ەستیان بەه ەکاتێک بنووسن کی ەربارەد ەبک فێرخواز ەداوا ل
 . پاشانەوەفتاری خۆیان بنووسنەو ڕ ەکەوڕوودا ەبک . داوایان لێئامانج ەتەیشتوونەگەن

ئامانجی توانیت ەئامانجی نوێ. د ەیشتن بەپالنێک دابنێن بۆ گ ەداوایان لێ بک
کی ەیەی نمرکردنتۆمار ە، بۆ نموونیتەپێشنیاز بک فێرخوازکادیمی بچووک بۆ ەئ
ابردوو ڕی ەفتەه توانادۆزیی ەک لەو ەیەفتەم هەی ئەحونج توانادۆزیی ەرزتر لەب

  ڕیزێکی ڕاستدا. ەل ەوەرکی ماڵەی ئەپێنج هاوکێشدانانی  یاخود

 

 ەچاالکیی دیک

ند ە: چەوەبکۆڵن «دیسۆنەتۆماس ئ»داهێنانی گڵۆپی چیرۆکی  ەل ەبک فێرخواز ەداوا ل
 .ئیش بکات ەی گڵۆپێک ککردندروستئامانجی  ەگات بی بەوەئپێش  ەوتووەجار ک

لێیان نەبۆتە  شکەست ەک ەوەبکۆڵن ی پێداگرەمرۆڤی ناوداری دیک ەل ەداوایان لێ بک
 .بەربەست
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 م: سکااڵەچواری ەوان
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 مکەچ

 .کردنبۆ سکااڵ ەپێویست ەانفتاری دابڕەڕ

 

 سکااڵ، دابڕ. کی:ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 :بتوانن فێرخواز

ر و ەرانبەب ەکردنڕووستان، ەڕێک ڕاو کووەوی ەری دابڕانەهونکاتی سکااڵدا  ەل •
 .ەکار بێنەبنگی هێمن و دابڕ، ەی تۆنێکی دبەکارهێنان

 

 پێداویستی

 «.ەی کێشەچار»، «بوونەی تووڕەارچ»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسو  رەزی پۆستەکاخ •

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

پێویست  کووەو ەچونکخۆی کانی ەدی داواکارییەهێنان ەبێت ل الوازمرۆڤ شێت ەد
ی ەبێت سکااڵکەجێی هەناب یفتارەی توند و ڕەر گوتەگمرۆڤ خۆی ناکات. ی سکااڵ

 دات. ەدزانیاری گرنگ  ەوەبکرێت وونڕ ڕێکوپێکی ەر سکااڵ بەگ ر.ەس ەبۆ ناچێت
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ک ەیەباسی کێش ەم دۆستاناڵەدابڕ ب کیەیەشێو ەتوانێت بەمرۆڤ د ەک بکەوەڕوونی 
  ێت.ست بێنەدەو ەوەڵوێستەه ەم جۆرەنجام لەرئەبکات و باشترین د

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

سی ەزایی خۆت بۆ کەناڕیاخود چۆن  ،ینەبک «سکااڵ»چۆن بین ەمڕۆ فێر دەئ
 .ەوەیتەڕوون بکر ەرانبەب

 

 
 

. ڕاهێنانی فوتبۆڵێن ەچێتەد ەممەکاڵێ ڕۆژانی ش. ەی« کاڵێ»ە مە. ئفۆتۆکە پێشان بدە
ی زیاتر و ڕاهێنانی تۆپی کردنڕا. مدا توندتر بێتەڵ ئەگەلی ەکەرەڕاهێنچێت ەد ەوەل
 .کاتەکاڵێ د ەب ۆرترز

 .(ەیە، تووڕەنگەکات؟ )دڵتەچی د ەست بەکاڵێ هە پێت وای -1
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کسانی ەیەکرێت و بەبێزار د ەپێی وای کاڵێ؟ )ەچیی ەم چیرۆکەئ ی نێوەکێش -2
 (.ەوەیەکەرەن ڕاهێنەالیەناکرێت ل ەڵەمام

 

ۆ بستی خۆی ەهکرێت کاڵێ ەد) ؟ەیەم کێشەئی گونجاو چین بۆ ەچار -3
تیمێکی  ەت بچێتێکرەد ڵێت.ەکرێت هیچ نەد. ەوەڕوون بکاتی ەکەرەڕاهێن
 .(ەوەدیک

 

نگاوی ەه ەبک فێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسەهبۆ  ؟...رەگەدات ئەچی ڕوو د -4
 .و بەرسڤمای پرسیار ەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەژمار

 

چ . ەوەڕوون بکاتی ەکەرەڕاهێنۆ ستی خۆی بەدات چۆنێتیی هەبڕیار د کاڵێ -5
 –پێش یاخود پاش ڕاهێنان ی بدوێنێت؟ )ەکەرەڕاهێن ەباش کاڵێکاتێک بۆ 
 .(ی بدوێنێتەکەرەنها ڕاهێنەتەبتوانێت ب ەکاتێک ک

 

 .ی بدوێنێتەکەرەی ڕاهێنەوەڵێت پێش ئیەد ەک ەوەکاتەی خۆی دەتگوە کاڵێ بیر ل

 

وڵی ەه بێتەم کاتێک دەکەد - - - - - - - - - ەست بەه)»؟ کاڵێ چی بڵێت -6
 «( .وا بێتەکارێکی ڕ ەم. پێم وانییەبد ەکەی نێو تیمەکانی دیکەیاریزان ەتر لزۆر

 ەیەوەمانای ئ شەمەدوێنێت، ئەی دەکەرەڕاهێن کاتێک بێت «دابڕ»بێت ەد کاڵێ
کی هێمن و ەیەشێو ەستی خۆی بەر بێت و هەڕاهێن ەێت، ڕووی لستەڕێک ڕاوکاڵێ 
 ەو پاشان داوا ل ەبوون پێشان بدری دابڕەهون. ەوەوون بکاتڕ رەبۆ ڕاهێن وخۆەڕاست

 .ەوەنەی بکەدووبار ەبک فێرخواز
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 ەکەوێت دۆخەکاڵێ نای) ؟کار بهێنێتەنگی هێمن بەبۆ کاڵێ د ەبۆچی گرنگ -7
 .(ربگرێتەکانی وەقس ەژیران ەکەرەوێت ڕاهێنەیەد. خراپتر بکات

کاڵێ  ەڵی چونکەگەل ەتوندتر ەبۆی ەڵێت کەکاڵێ د ەبو  ەوەکاتەڕوونی د ەکەرەڕاهێن
وڵی ەکاڵێ هوێت ەیەد ەکەرەڕاهێن. ەکەباشترین یاریزانی نێو تیم ەببێت ەیەه توانای

 .بکاتەوەڕوون  پەستانەم ەئزووتر دەبا ڵیت ەد ەکەرە. ڕاهێنزیاتر بدات

 

 .(ە، نازۆیەشاد؟ )بێت چۆن پەستانە ەزیادئەم  رەرانبەبکاڵێ  یستەه دەبێت -8

 

 ەبۆچی؟ )چونکڵی.( ە)ب دواند؟خۆی کی ەرەاهێنڕبوو کاڵێ  باشکی ەیەئایا بیرۆک -9
 ی ڕاهێنانی فوتبۆڵێن.(ەربارەڵوێستی بگۆڕێت دەی کرد هکی کاڵێەکۆم

 

چی ی کاڵێ ەنگاوەم هەکەی ە.وەسینبنوو کردنی سکااڵەربارەنگاوێک دەند هەرن چەو
 ن:ەش نموونەمانەن. ئەنگاوێک ڕیز بکەند هەچ ەبک فێرخوازڕێنوێنی  ؟ەباش تبێ

 .بکەوەخۆت ئارام  (1

 .ەڵبژێرەهشوێنێک کات و  (2

 .بکەوەی خۆت ەگوت ەبیر ل (3

ە نگێکی ڕوون و دابڕانەد ەر و بەرانبەب ە، ڕوو بکەستەڕێک ڕاو؛ ەدابڕ ب (4
 .ەت بکەسکااڵک
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 ڕۆڵوازی

 ین.ەکەد ەپیاد کردنکانی سکااڵەنگاوەڕۆڵوازی تێیاندا ه ەینەکەند دۆخێک دەچ
دڵخواز ێکی فێرخوازم. ەکەم دەکەرەڕاهێنسکااڵ الی  کاڵێبری  ەلتا، من ەرەس
 .ەکەرەڕاهێنبۆ ڕۆڵی  ەڵبژێرەه

 

کان. سێ ەنگاوەی هبەکارهێنان ەب ەوازی بک کاڵێڕۆڵی  ە.ی بدفێرخوازپێشانی 
. پاش کرێەد ەم پێ چارەمە. ئبەوەئارام  خۆت بڵێ:ەبو ە بکێشهەڵی قووڵ ەناسەه

 ەدابڕان .ەوەمەی خۆم بکەگوت ەبێت بیر لەدتا ەرەوێنم. سدەر دەڕاهێن، ڕاهێنانکاتی 
زیاتر  ەی دیکەوانەمن ل مەکەدست ەه، ڕێزەی برەڕاهێنر بڵێ: ەکتەئ ریەڕاهێن ەب

نگاوی ەی هەوەلی بیردانەپرسیارگ .ەوا نییەڕکات. ەم دەش تووڕەمە، ئەرەسەفشارم ل
 .ەکار بێنەب «بوونەی تووڕەارچ»ری ەی پۆست 4 ەژمار

 

یاخود ئازاد ە ڵبژێرەبار هەی لەنموون ەوەوەی خوارەم لیستەل. ەفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 گونجاو.ی ەی دیکەی نموونکردنساز ەل ەب

 

 .ەوەکاتەت کۆپی دەوەرکی ماڵەڤاڵێک ئەه •

 یت.ەت کاری نێوماڵ بکەکەخوشک ەن زیاتر لەکەدایکوباوکت ناچارت د •

 .کاتەت دەکەناو ەب ەگاڵتڤاڵێک ەه •

 . نی بوویەپێت وابوو شای ەک ەهێناوەت نەیەو نمرەئ •

 س بێت.ەم کەکەم یەردەی هەوەر ئەسەلگرێت ەپێ دادڤاڵێک ەه •
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 نجامگیریەئ

ستان، ەڕێک ڕاو ەویش بەئ ینەسکااڵ بک ەدابڕانشێوازێکی  ەبچۆن  فێربووینمڕۆ ەئ
  وخۆ.ەنگێکی هێمن و ڕاستەد یبەکارهێنانر و ەرانبەب ەکردنڕوو

 

 ەوەبۆ ماڵ

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو

 

 ەکانی لەنگاوەه ەب فێرخوازردێڕ و ەس ەکی چڤاکی بکەک توانایەو« کردنسکااڵ» -
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان

 

 ی زانیارەوەگواستن

ی کردنن بۆ باسەبکر ەسەلی خۆیان بنووسن و گفتوگۆی ەتگو ەبک فێرخواز ەداوا ل
 ی خۆیان. ژیانی ەنڕاستی یسکااڵ

  

 یانکااڵسن تێیدا ەزموونێک بکەئ ەباس ل ەبک فێرخواز ەداوا ل «:مڕۆەیادی ئ»
باسی  ەو داوایان لێ بک ەنگێکی هێمن و دابڕانەکارهێنانی دەب ەب کردبێت
 .نەش بکەکەڕووداو
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 وام بێتەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»م: با ەپێنجی ەوان
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 مکەچ

« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەی هونەربارەد فێرخوازی هەسترەت و بەی تایبەوەبیردان
 یان.ەبۆ نێو ژیانی ڕۆژان ەو زانیارەی ئەوەری گواستنەیارید ەبنەد

 

 ئامانج

 : بتوانن فێرخواز

 ن.ەپێشان بد« نگاوەه ەنگاو بەه»ی لەگرەو هون ەبیرۆک نگەنگ و ڕەد ەب •

 .نەپێشان بددا ەی پرۆژەشێو ەل« نگاوەه ەنگاو بەه» زانیاری  •

 

 پێداویستی

 . شنووسەڕزی ەکاخ •

 .ریەکاری هونزی ەکاخ •

 ری.ەلی هونەلوپەی کەجۆرەمەه •

 .سێهەمرگی ەکانی بەرەو پۆست ەوان گشت •

 ر.ەی مارکپێنووسو  رەی پۆستزەکاخ •

  .«وام بێتەردەنگاو بەه ەنگاو بەبا ه»، 6 ەی ژمارە، نامەوەک بۆ ماڵەیەنام •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ژیانی  ەکی لەستەه -چڤاکیی ەشەو گەرەی برمەخوێندنی فی ەوەری گواستنەهون
 ی زانیارەوەگواستنی ەشەسێ بمۆدێلی  .ەوام بەردەبمیاندا ەل. ەدا، کارێکی گرنگەڕۆژان
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 ەندین نموونەچ« ی مامۆستاەڕێنام»ها ەروەکان و هەکارتی ناساندنی وان ە.کار بهێنەب
 .ەو پێشنیازیان تێدای

 

کان باس ەرەکتر پۆستەڵ یەگەل تا فێرخوازبۆ  ەبد کر کات و شێوازێەسەبڕیار ل
  .داگرووپکانی نێو ەکار ەن لەکەکت دەی دڵخواز کۆمفێرخواز. نەبک

اڵم ە، بیتەشی بکەخود زیاتر پێشکیاش ەبدوو  ەتوانیت بەد ە،کەانر درێژی وەبەل
 بێت. ەۆژ پتر نڕ دوو ەنێوانیان ل

 

 چاالکی

کان ەکارت ەوانریکین ەخ ەندەرچە. هخوێنینەد« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەمڕۆ دوا وانەئ
کانی خۆمان و ەستەباسی ه ەل بینەوام دەردەبتا کۆتای ساڵ ەاڵم هەب ین،ەکەواو دەت

 .ەی کێشەباسی چار

 

« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەکانی بەگرنگە رەی هونەوەکردنستی یادەبەم ەمڕۆ، بەئ
ڕێی  ەلچۆن  ەوەخاتەبیریشمان دە کەییچاالکنین. ێنوەت دەکی تایبەچاالکیی

 . ینەکدی بکەکی یەکۆم «نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەرەهونوامی ەردەبی بەکارهێنان
 

 .فۆتۆکە پێشان بدە
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 ن.(ەکەر دروست دەکێشن، پۆستە؟ )نیگار دریکی چینەخ داەیەم وێنەل فێرخواز .1
یاد  ەوەیان بێتەوەکیان بکات ئەرن تاکوو کۆمەی پۆستکردنریکی دروستەوان خەئ
ر دروست ەش پۆستەفێری بوون. ئێمدا -«نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەوان ەل ەک
 ین.ەکەد

کانی ەوان ەل ەین کەبک ەخااڵنو ەل کی لیستێەبارانەبیرۆک ەوەی با پێکەئاد .2
 ەن لەکەکمان دەکۆم ەمانە. ئفێریان بوویندا -«نگاوەه ەنگاو بەه»

داهاتوودا  ەل تا ەوەبنووس فێرخواز یکانەبیرۆک. کانمانداەرەی پۆستکردندروست
 .کانەکارتی وان ەب ەبد ەر پێویست بوو، ئاماژەکاریان بهێنن. گەب

 

 :ەلیستی نموون

 ش.ەداوی ڕوخسار و لەرەهۆی سەست بەی هەوەناسین •
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 ک.ەستی دژیەی هکردنرکەد •

 .ەچاالکان ڕادێرانیگوێ •

 رۆشی.ەربڕینی پەد •

 ی جوداوازی.لماندنەس •

 .خۆئارامکردنەوە •

 .ەی کێشەچار •

 ئاخاوتن.سازدانی  •

 ر.ەرانبەی فشاری بەچار •

 دزی. یجرپنی ەرگرتن لەب •

 درۆ. یجرپنی ەرگرتن لەب •

 ت.ەی تۆمەچار •

 .ناکامیی ەچار •

 .کردنسکااڵ •

 

دروست  «نگاوەه ەنگاو بەه»رێکی ەهونی ەربارەرێکی خۆی دەپۆستتان ەکەر یەه
کی پێشانی ەرەرێکی سەیاخود هون ەو نیگار بیرۆک ەوش ەان بکەرەپۆستکات. ەد
کاری »ی ەربارەیت دەرێک دروست بکەشێت پۆستەد، ەدات، بۆ نموونەدر ەرانبەب

دوای  ەڕان بەگ»یاخود « چاالک ڕادێرێکیگوێ ەبیتەچۆن د»، «کاریگرووپ
 ەڵک لەخهای دابنێ ەو«. رەرانبەی بستەهی کردنبۆ دیاری داداوی ڕوخسارەرەس

یاخود  کمکێەبتوانن چ وانەئی ەوەئ بینن. ئامانجەت دەکەرەدا پۆستەکەهۆڵ
 . نەبگتێ «نگاوەه ەنگاو بەه»رێکی ەهون
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 .ەش بکەدا دابفێرخوازر ەسەب شنووسەزی ڕەکاخ

 مەد ەب نێین.ەدکانمان داەرەپالنی پۆست زێکەکاخ ەچر پارەسەل ەوەکەیەبتا ەرەس
 ەختەر تەسەکان لە)پرسیار .ەوەنەبک ەم پرسیارانەبیر ل ەخۆش پێم ەوەدانانپالن

 .(ەبنووس

یاخود « خۆئارامکردنەوە یێتیچۆن»: ەنموون ؟ەچیی ەکەرەپۆستناونیشانی  •
 «.کردنسکااڵ یچۆنێتی»

 نیت؟ەیەت بگەکەکات بیرۆکەکت دەکۆم ەوێن ەکام •

 ەوەنەبک کناونیشانێ ەبیر ل ەبدان هانی؟ یتەگبکات تێەدت کەکۆم کەیەچ وش •
 ەل ەبەرگرتنی ەربارەد دارێکەپۆست ەل ەیان، بۆ نموونەکەڵبژاردەه ەرەبۆ هون
« کرد؟ەچی د ەستت بەه ەی تۆ بایەر پارەگ»اونیشانی ، نەدزینی پار یجرپنی

 . ەگونجاو

 

 ەل. پاشان ەبکێش ە. سکێچێکی سادکانەو نیگار ەوشبۆ شوێنی دابنێ  کپالنێ
ی ەکەرەهون ؟گاتەدتێستم ەبەمر ەرانبەئایا ب»: ەخۆت بپرس ەی دڵنیا و لەکەدیزاین

  «کات؟ەد ەپیاد« نگاوەه ەنگاو بەه»

ی پێنووس و دارەی بۆیپێنووس ەب ەیان بدەڕێگو  فێرخواز ەب ەکێشان بدزی نیگارەکاخ
 کانیان.ەرەپۆست نەخشاندنیکار بهێنن بۆ ەر بەمارک

 

ن. پالنێک ەبک ەکانیان ئامادەرەی پۆستەربارەکی کورت دەیەتوگ ەبک فێرخواز ەداوا ل
ر ەن و گەبکن پۆالوهاکانیان بۆ ەکورت ەتوگ ر وەدابنێ بۆیان تاکوو باسی پۆست

 ن.ەباسی بک داەی فێرگەڵ پۆلێکی سێی دیکەگەبشکرێت ل
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فێری  ەوەکترییەکانی یەکار ەل ەی کەوەی ئەربارەن دەفیدباک بد ەبک فێرخواز ەداوا ل
 - - - - - کی کردمەکۆم ەمەئ» کووەولی ەگەڕست ەیت بەتوانیت هانیان بدەبوون. د

م بیر ەمەئ»یاخود « - - - - - - - بۆ هێنمەکار دەب ەیەم بیرۆکەئ»، «- - -
 ن.ەست پێ بکەد «- - - - - - - - - اڵم ئێستا منە، بەچووبۆو

 

ی ەوەر چاوان بێت بۆ ئەبەوام لەردەبە ها پێشان بدەشوێنێکی و ەکان لەرەپۆست
کاریان ەبدا ەژیانی ڕۆژان ەلو  ەوەوێتەیان بیر بک-«نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەهون

  بهێنن.

 

 نجامگیریەئ

 ەنگاو بەه»کانی ەوان ەی جودا لتەبابندین ەچ ەک ەوەنەخەکانتان بیرمان دەرەپۆست
 ەل ەوەینەن باشتر جێی خۆمان بکەکەکمان دەکۆم کانەرە. هونفێربووین ەوە-«نگاوەه

 موو شوێنێک! ەه ەپانی یاری، لەگۆڕ ە، لەوەماڵ ە، لەفێرگ

 

 ەوەبۆ ماڵ

 وام بێت.ەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»با  - 6 ەی ژمارە، نامەوەک بۆ ماڵەیەنام

 

 چاالکی زیاتر

رنێتی ەئینت سایتی ەکانیان بگرن و لەرەدیجیتاڵی پۆستفۆتۆی  ەکب فێرخواز ەداوا ل 
 .ەوەنەدا باڵوی بکەفێرگ

»...« 

 


