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 مەکەشی یەی بەربارەد

منداڵ. هاوسۆزی ی  )ئێمپاتی( توانای هاوسۆزی ەب ەدانەشەگ ەشەم بەستی ئەبەم
ی نێوان ەی کێشەفتاری جڤاکی و توانای چارەپێدانی ڕەشەگ ەل ەکییەرەڕیشاڵێکی س

باشتر جێی خۆی  ە،مترەیلی دڕیی کەکات مەرک دەست دەی هەو منداڵەڵکدا. ئەخ
. منداڵێک توانای هاوسۆزیی ەو توانای گشتیی جڤاکیی باشتر ەوەکاتەڵکدا دەنێو خ ەل
 کرێت:ەی پێ دەم خااڵنەرز بێت ئەب

 

 :ەل ەبریتییمیان ەئ .ستەی هکردندیاری -1

فیزیکی و لی ەگەنیشان ەسەرنجدانڕێی  ەل خۆستی ەو ناونانی ه ەوەناسین •
 کی.ەدۆخ

لی فیزیکی ەگەنیشان ەرنجدانەڕێی س ەر لەرانبەستی بەو ناونانی ه ەوەناسین •
 .کیەکی و دۆخەو زار

 .ترکەی ەل کانەستەی هەوەکردنجودا •
 

 : ەل ەمیان بریتییەئ ر.ەرانبەی بەرگرتنی ڕوانگەو -2

ی ەربارەستی جیاوازیان، دەمرۆڤی جیاواز بۆچوون و هدەشێت ی ەوەب پەیبردن
 بێت.ەمان دۆخ، هەه

 ر. ەرانبەسی بەو دیدی ک ەی ڕوانگکردنرکەد •
 

 :ەل ەمیان بریتییەئ ر.ەرانبەی بەسۆزانەی بەوەوەاڵمدان -3

 .رانیەو نیگ رۆشیەپربڕینی ەد •
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 کیەرەخاڵی س

 

 کیەمکی زمانەچ

ی ەوەکردنستی بیرەیوەپ ەکرباس ەب ەدێن ەانکمەچ وەمدا ئەکەی یەشەم بەل
ها ەیی وکەی زارکمەمای چەر بنەسەان لکەی وانەزۆرب .نەنجامگیرانەو ئ ەگرانەخنەڕ
 ست. ەربڕینی ئاڵۆزیی هەر بن بۆ دەیارید ەکڵنراون ەه

 

 ستەی هکردندیاری

کارئاسانی و ە مای هاسۆزییەر، بنەرانبەم الی بەم الی خۆ و هەست، هەی هکردندیاری
 ەر، هیچ هاندانێک لەرانبەستی بەه ەب پەیبردنبێ ەکات. بەکانی داهاتوو دەشەبۆ ب

داوی ەرەیی. سەی تووڕجڵەوگرتنبۆ  ەی چڤاکی و نەی کێشەبۆ چار ەئارادا نابێت، ن
انی کەتەن. بابەست دیاری بکەن هەدەتیی منداڵ دەکی یارمەکی، فیزیکی و دۆخەزار

ی کردنباسزی، اوادو جون وێکچوو ەسەرنجدان ،ڕوانگەگرتن ەبریتین ل ەشەم بەئ
 . رۆشیەپ ربڕینیەو د ستەه یکردنرکە، دی خۆستەه

 

 مەکەشی یەکانی بەوان

 

انی کەکمەچاشی کباسێەکورت - ڕاهێنانی هاوسۆزی یەربارەد م:ەکەی یەوان -1
ی ەوەاڵمدانەو و رەرانبەی بڕوانگەگرتن ست،ەی هەوە: ناسینکە، وهاوسۆزی
 .رەرانبەی بەهاوسۆزان

سێکی ەکی ەوەدۆزین - رۆشیەربڕینی پەدست و ەهی کردنباس :دووهەمی ەوان -2
رۆشیی خۆت ەپها ەروەیت و هەکستی خۆتی ال باس بەها هەڕی وەجێباو

 ات.کەستی خۆی الی تۆ باس دەه کسێەکرببڕی بۆ ەد
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ر ەسەفتاری خۆم لەنجامی ڕەئ ەب پەیبردن – نجامەهۆکار و ئ :سێهەمی ەوان -3
 .رەرانبەبسی ەک

فتاری ەی ڕەربارەدر ەرانبەب یستەه یپێشبینی - ستەه یپێشبینی م:ەی چوارەوان -4
 . ەکسانی دیەکفتای ەمن یان ڕ

ری ەسەچار ڕوویەخستنر و ەرانبەناساندنی مافی ب - تیەوایەڕ م:ەی پێنجەوان -5
 .ەوا بۆ کێشەڕ

بیستنی لی ەتواناگی کردنەپیادو  کردندیاری - ەانچاالک یگوێگرتن م:ەشەی شەوان -6
 .ەچاالکان

و وازیی مرۆڤ جودا ەب پەیبردن – جوداوازیی لماندنەس م:ەفتەی هەوان -7
 . ەیجوداوازیو ەئی لماندنەسبۆ  ی شێوازەوەدۆزین

 

رخان ەت ڕۆڵوازیی سیناریۆکانی ەوەخوێندنۆ بواو ەی تکان، کاتەی وانکردنەمی ئامادەد
دا بگونجێنیت. انفێرخوازونی وزمەئی ەوەنگدانەڕڵ ەگەلکان ەبتوانیت دۆختا  ەکب
ش بۆ ەش بەب ەیتەبیانکو  ەوەکان بگریتەنێو کارتی وان ییڕۆڵوازی ەوێنت یتوانەد
 کاری بهێنن.ەب انفێرخوازی ەوەئ

 

 کیەمکی زمانەچ

 ەک ەیەدا هەدیک ایخستنی هاوسۆزی و توانپێش ەل یڕۆڵی گرنگ ستەی هکردنباس
مکی ەچ(. 1974 ، چاپی ساڵیSpivak and Shure)کتێبی  ەی کێشەچارپێویستن بۆ 

ست نیشان ەدا دەکەرنامەکی بەیەر وانەه ەل« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەکیی وانەزمان
مکی ەبێت. چەیان هەواتای تاز اڵمەبن، بەکان نوێ نەوش ەک لێشەشێت بەکراون. د

 :ەکی بریتین لەرەکیی سەزمان
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ر ەبنراەبی کانەستەه ەلدات ەتی منداڵ دەیارم« جودا - ێکچووو»ی ەستەیوەپ •
 . ەوەبێتبئاگادار 

ی ەوەکردنرێک بۆ بیرەهاند ەینەکەد« ەوەر ئەبەل –بۆچی »ی ەستەیوەپ •
 بۆ بڕیاری دروست. ەرجەم« نجامەهۆکار و ئ»یشتنی ە. تێگەندانەنجامبەئ

 ر. ەرانبەی بەڕوانگ کیرەبۆ در ەیارید ەبێتەد« تیەوایەڕ» کیمەچ ەب پەیبردن •

 دنن.دانوستانی توانای گرنگ رۆشیەپربڕینی ەدو  ەبیستنی چاالکان •

 

 مەکەشی یەکانی بەمکەی چەلیست

، رۆشیەربڕینی پەدست، ەنجام، هەک، ئەدژی، ە، هۆ، گۆڕان، نیشانەبیستنی چاالکان
، کردنرکەست، دەبەوا، مەئ -رەگەئوا، ەکسان، ڕەمافی یکسان، ەسوودی ی

 ی باسەپوختدۆخ، ا، جود –وێکچوو ، نازۆ، ریەپێشداو

 

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

 

 ی زانیارەوەگواستن

دا ی مامۆستاەڕێنام ەل ەش پێکهاتووەسێ ب ەل ەی زانیار کەوەمۆدێلی گواستن
 لی هاوسۆزیدا. ەگشتاندنی تواناگ ەل فێرخوازتیدانی ەبۆ یارم ەکاربهێنەب

 

ی ەبڕیار بدات ک ەبد فێرخوازتی ەدا، یارمەکەستپێکی ڕۆژەد ەل «.مڕۆەیاڵی ئەخ»
 :ە، لێ بپرسەکاربهێنێت. بۆ نموونەری نوێ بەهون
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ی ەربارەد می گفتوگۆەبێت؟ )دەشێت بۆچوونی جودامان هەدم باردا کا ەل •
 (.داکردنی فێرگرووپ ەری لکاهاومی ەدڕووداوی ئێستا. 

نێو  ەێکی نوێ دێتفێرخوازن؟ )یهێنەدکار ەب ەتوانای بیستنی چاالکانم باردا کا ەل •
 (.بزانیت ەوەیەبار ەوێت لەتەپۆل و د

و  ەڕێی ەمان لەورەگ کیرێکا؟ )ەوەینەکب« تیەوایەڕ» ەل بیربێت ەم باردا دکا ەل •
 (.رێنکش بەن دابکاەراکبێت ەد

می ەکی ەمان نمرکدۆستی؟ )ەرببڕین، باشەرۆشیی خۆمان دەباردا پم کا ەل •
 (.ەمکا، ناەهێناو

 

پێش بۆ  ەتی سروشتی دێنەرفەدا، زۆر دەکەی ڕۆژەماو ەل «.فتارەڕاهێزانی ڕ»
ی بەکارهێنانبۆ  ەانفێرخوازهاندانی  ەن لەنموون ەوەی خوارەمانەفتار. ئەی ڕکردنهێزەب

 لی هاوسۆزی:ەتواناگ

 ە، مۆڕرێەئ؟ زانیتەدکات؟ چۆن ەدچی  ەبست ەه« یالەل» بۆچوونی تۆ ەب •
 (.کردنست دیاریەک. )هەر یەس ەتەونوکات و قۆڵی خستەد

ی ەوەستنەیت؟ )بەکەدچی  ەبست ە! هەواو کردووەت تەکەنیا پرۆژەت ەر بەه •
 (نجامەهۆکار و ئ

ست ەهوجا ە. ئەوەکەیاریی ەبانگت کردتۆ پاشان بوو.  مبارەخنیا و ەت« وتیارج» •
 گۆڕین(.ستە؟ )هتکاەدچی  ەب

 (رکاهۆ ەل ەوەکردن؟ )بیری دێەبز« ێستوونب»بۆ  ەوەئ ،«دانا» •

؟ ینەرۆشیی خۆمانی پێشان ئاراز بدەچۆن پمرد. « ئاراز»ی ەکەگەس  •
 (رۆشیەربڕینی پەد)

کی ەتوانای ەن کەدیاری بک ەو کاتانەئ ەان بکفێرخواز ەپرسیار ل «.مڕۆەیادی ئ» 
 :ەکارهێناوەدیاریکراویان تێدا ب
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 رمی کرد؟ەگدڵ ەتان بتسەرمی کرد؟ بۆچی هەگدڵە ستی بەمڕۆ هەکێ ئ •

 ؟ەێکی چاالک بوورەبیسمڕۆ ەکێ ئ •

 کرد؟  ەی چارەوا کێشەکی ڕەیەشێو ەمڕۆ بەکێ ئ •
 

دات ەد فێرخوازتی ەدا، یارمەڵ کاری ڕۆژانەگەل« ی زانیارەوەگواستن»ی تێکبەستن
ژیانی  ەفتار لەڕ ریەو ڕاهێنانی هونە ی کێشە، چارەوەخۆئارامکردنکانی ەرەهون

 بکات. ەدا پیادەڕۆژان

 

 ندنەسەشەی گەربارەتێبینی د

 

 تی گرنگەو باب ەپێناس

ی ەوەک ناسینەندیداری وەیوەندین توانای پەچ ەل ەمنداڵدا بریتیی ەهاوسۆزی ل
ها ەروەه ست وەکانی هەیشتنی هۆکارەر، تێگەرانبەستی بەستی خۆ و هەه
 ەنەکەنگی کار دەرهەهای فە. بەکی کارامەیەشێو ەر بەرانبەستی بەی هەوەاڵمدانەو
 ەلی هاوسۆزی لەی تواناگەشەشێت گەد ەوەر ئەبەربڕینی هاوسۆزی، لەر چۆنێتیی دەس
 نگێک جودا بێت.ەرهەبۆ ف ەوەنگێکەرهەف

 

 توانێت: ەمنداڵ د بەراییی ەتای خوێندنی دواسااڵنی پلەرەس

 ست دیاری بکات. ەه •

 بگات.ست تێەکانی هەهۆکار •

 ر بگرێت.ەرانبەی بەڕوانگ •
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 :بنەڕەتیی ەی دواسااڵنی پلەماو

 بن.ەڵ دەستی تێکەرانی و هەک نیگەستی ناسکی وەمنداڵ ئاشنای ه

 گرێت. ەچاو دەر ڕەرانبەستی بەبەباشتر م ەلۆم ەر لەمنداڵ ب

 .ەوەبێتەکز د ال ەللی هاوسۆزیی ەتواناگ ەیەمنداڵ ه

 

 شهەبم ەگرنگیی ئ

 ەبایی، الوازیی لەی زیادبوونی دڕیی فیزیکی، ناتەمای ەبێتەکزیی ئاستی هاوسۆزی د
نی ەمەت ەم الوازییەکی. ئەستەی جڤاکی و هکردنەشەگشتیی الوازیی گەخوێندندا و ب

 .ەوەگرێتەکاریشی دەرزەه

 

 ەکدی ییکچاال

 :ەتی دیکەم و بابەکەشی یەکانی بەتەی بابتێکبەستنپێشنیازن بۆ  ەم خااڵنەئ

ێک بۆ ـنێو پۆلدا(  ەڕێت لەگەد ەکەیە)لیست running list «لیستەڕیانەگ» .1
تۆ  ەر، بۆ نموونەس ەنەی زیادی بخەتا ڕست ەهان بد ەکەو پۆل ەست ساز بکەه

 ەان بکفێرخواز ەوجا داوا لەئ...«.  م کاتێکەکەد ئارامی ەست بەمن ه» ەبنووس
 کی(ەلی زمانەرگە)هون ن.ەواو بکەت ەکەڕست

 ەستێکی دیاریکراو لەه ەکن ەکبتۆمار  ەو جارانەی ئەژمار ەان بکفێرخواز ەوا ل .2
. ەشان بدێهێڵکاری پ ەکان بەنجامەئبێت. ەیدا دەالیان پدا ەفتەهپشووی ی ەماو

  ر(ە، هونماتەماتیک)

جۆر ەمەی هە. وێنەیدا بکەپ optical illusionی فریوی نیگاکاری ەربارەکتێبێک د .3
 ر(ە)زانست، هون ە.بۆ پێشاندانی گۆڕانی ڕوانگ ەکار بێنەان بفێرخوازی ەوەلێکدانو 
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ی دڵخواز فێرخوازجوتێک  ەن. بەبک« وازیەوش»ی ەمەگ ەان بکفێرخواز ەداوا ل .4
گوێی  ە، ب«رسوڕمانەس»ک ەست، وەکی هەیە. وشەست پێ بکەد

داو پێشان بدات، ەرەو س ەنیشان ەبک ەفێرخوازو ە. داوا لەێکیاندا بچرپێنفێرخواز
شێت ە، دەڵبێنێت. بۆ نموونەه ەکەدات وشەوڵ دەر هەرانبەی بفێرخواز
 ، بیریزمان)«. رت سووڕمابێتەچێت سەد ەوەساکاویت، ل»بڵێت،  ەکەفێرخواز

 (ردو

نێک ەالی ەن. داوایان لێ بکەر بکەسەان گفتوگۆی لفێرخوازبۆ  ەڵبژێرەتێک هەباب .5
ن ەالی ەن. پاشان داوایان لێ بکەساز بک ەنەالیو ەندی ئەوەرژەبۆ ب ەڵگەبگرن و ب

 ی چڤاکی، زمان، بیری ورد(ەوەبگۆڕن. )لێکۆڵین

تا، ەرەن. سەدات وێکچوون و جیاوازی دیاری بکەان هان دفێرخواز ەم چاالکییەئ .6
 ە. پاشان، داوایان لێ بکەوەنەبد ەواژانەستەم دەاڵمی ئەو ەان بکفێرخواز ەداوا ل

ی  3/1یاخود  24/8، ەرببڕن )بۆ نموونەد ەڕێژ ەب ەکەکانی پۆلەنجامەئ
 (ەلەستەن ەل ەیان پێ خۆشتر -نیەستەان بفێرخواز

 

 ەلی ەلەستەی نەوە. ئەوەو دیوارەالی ئ ەبچێت ەخۆش ال ەلنی ەستەی بەوەئ •
 .ەی دیکەکەالی دیوار ەبچێت ەخۆش ال

ی ەی وانەوە. ئەو دیوارەالی ئ ەبچێت ەخۆش ال ەلی ماتەماتیکی ەی وانەوەئ •
 . ەی دیکەکەالی دیوار ەبچێت ەخۆشتر ال ەلزمانی 

ی ەمەی گەوە. ئەو دیوارەالی ئ ەبچێت ەخۆش ال ەلفری ەی نێو بەمەی گەوەئ •
 .ەی دیکەکەالی دیوار ەبچێت ەخۆشتر ال ەلنێو ئاوی 

 

 ەان بکفێرخواز ەو داوا لە ش بکەکێشان دابەی وێنەڕەی پەورەی گەپارچ .7
ن. ەکەش دروست دەتاکوو چوار ب ەوەبنوشتێننیی ەنیو ەدوو جار ب ەکەڕەپ

نوێنێت، پێشانی ەست دەه ە، ک«نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەکارتێکی ب



Second Step, grade 5 

12 

نگ ەهێل و ڕ ەب ەوات -کاری ەشێو ە، بەستەو هەئ ەداوایان لێ بک ە.ان بدفێرخواز
ڵ ەگەل ەیەم پرۆسە. ئەوەبکێشنە کەی کارتەک وێنەکی وەیەبکێشن. نابێت وێن -

پڕ  ەکەڕەشی پەر چوار بەان هفێرخوازتا ەه بکەوە ەدووبار ەکانی دیکەکارت ەوێن
ان فێرخواز ەبکرێت. پاشان داوا ل ەکان نیشانەهێڵکاریی ە. نابێت هیچ لەوەنەکەد
ک ەیەر وێنەن بزانن هەوڵ بدەو ه ەوەشێکدا بگۆڕنەڵ هاوبەگەکان لەوێن ەبک

یت و کاری ەبد ەچاالکییم ەم ئەب ەرەتوانیت پەکات. دەست دەه ەوێنای کام
 ەیت و داوا لەکات، پێشان بدەستی جودا دەوێنای ه ەریی ناودار، کەهون

 ر(.ە. )هونەوەکان بدۆزنەستەیت ناوی هەان بکفێرخواز

هێز پێشان بدات. ەستی بەکی تێدا بێت هەتییەسایە، کەڵبژێرەکلیپێکی کورت ه .8
ستی ەی هەربارەد ەان بکفێرخواز ە. داوا لەپێشان بد ەکەندین جار کلیپەچ
کی، ەلی زمانەرگەو باردودۆخ بنووسن. )هون ەکەستەکانی هە، نیشانەکەرەکتەئ

 دراما(

ان فێرخواز ەڵک، داوا لەر دیدی خەسەریی بارودۆخ لەی کاریگەوەکردنبۆ ڕوون .9
ڕووداوێکی  ەباس ل ەی جوداوەڕوانگ ەل ەک ەوەند نووسراوێک ورد ببنەچ ەل ەبک

 ی جڤاکی، بیری ورد(ەوە)زمان، لێکۆڵینن. ەکەتی مێژوو دەتایب

نێو  ەقاڵ بهێنەک پرتەیەتەبە. سەسەرنجدانرخستنی توانای ەبۆ د ەم ڕاهێنانەئ .10
ی ەوە. پاش ئەش بکەدا دابفێرخواز 12-10کی ەیەر بازنەسەکان بەقاڵەپۆل. پرت

نێو ە وەکان بخەقاڵەی خۆی بوو، پرتەکەقاڵەپرت« ئاشنای»ێک فێرخوازر ەه
ی ەوەنێویاندا. ئ ەب ەکان بگێڕەقاڵەپرت ەدان ەدان ەجار مە. ئەکەتەبەس

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

 ؟ەوەت ناسییەکەقاڵەچۆن پرت •

ری گۆڕا؟ )سروشتناسی، ەرانبەت بەڵەمام ەکەقاڵەپرت ەل ەئایا پاش وردبوون •
  بیری ورد(
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ن )بۆ ەر بکەد ەگۆڤار و ڕۆژنام ەن لەیەستڕاگەی هەوێن ەان بکفێرخواز ەداوا ل .11
رت بکات و ەدوو ک ەکەوێن فێرخواز«(. ەیەتوڕ»ڕێنێت ەنە، پڵنگێک دەنموون

 ر(ە. )هونەوەی بکێشتەی دیکەکەرتەی کەخۆی وێن
 

و  ەوەان لێی ورد ببنفێرخواز ەی جڤاتناسی باسێک دیاری بکەکتێبی وان ەل .12
کانیان ەتیەسایەڵ کەگەبن و ل ەان تا ئامادفێرخواز ەب ەبد کاتڕۆڵوازی.  ەنەبیک

 کی، دراما(جڤای ەوە)لێکۆڵین ن.ببهاوسۆز 

 

سایتی  ەل ەشی مامۆستایان بکەردانی 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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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 ڕاهێنانی هاوسۆزیی ەربارەد: مەکەی یەوان

 ی ڤیدیۆدارەوان
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 کمەچ

 هاوسۆزی. توانای بۆ  ەرجەمر ەرانبەستی بەی هکردندیاری

مان دۆخ ەهر ەرانبەب ی مرۆڤی جیاوازەوەب پەیبردن ەل ەبریتیی ڕوانگەگرتن کیشێەب
 .ەیەدیدی جیاوازیان ه

 

ک، ەست، گۆڕان، دژیەبەم، اجود - وێکچوو، نازۆ، دۆخ، ەنیشان: کیەمکی زمانەچ
 ستەه

 

 ئامانج

  بێت:ەان توانایان دفێرخواز

 جۆر. جۆراوستی ەی هکردنبۆ دیاریار بێنن کەبداو ەرەو س ەنیشان •

 ن.گۆڕی ەێتست دەهی ەوەبرن ەی بەپ •

 .بناسن کەستی دژیەه •

جیاوازیان ستی ەه ،دۆخمان ەهی ەربارەدجیاواز، ڵکی ەخی ەوەرن بەی بەپ •
 .ەیەه

پێویستی بە ، رەرانبەستی بەبەر مەسەل دانبڕیار بۆ ،مرۆڤ ەکنن ێلمەبیس •
 .زانیاری زیاتر هەیە

  

 پێداویستی

 «.کی سیرامیەوان»: «نگاوەه ەنگاو بەه» 5رگی ەبکاسێتی ڤیدیۆی  •

 .لێدانڤیدیۆ و ئامێری  ڤیزیۆنەلەت •
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 - «نگاوەه ەنگاو بەه»و ەڕوو کەیەروازەد، 1 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام •
 .توندوتیژی ەلستن ەبێڕ یی خوێندنەخشت

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

، لی گفتوگۆی نێو پۆلەڕێساگپێدانی ەشەو گ ەوەکردنرەسەبوڵی ەدا، هانفێرخوازڵ ەگەل
 .نەبد

 
بن ەان فێر دفێرخواز. ەیەکەرنامەبی ەبناخ ە، کەوەچێتەهاوسۆزیدا د ەب ەیەم وانەئ
ستی ەه یجوداوازیوێکچوون و  ەبن لەست. فێر دەداوی هەرەو س ەنیشانۆ ن بێڕەگب

ی باشتر ەو منداڵەئن. ەبگتێست ەگۆڕانی ه یچۆنێتیها ەروەهو  ەوەمرۆڤ ورد ببن
سانی ەکر ەسەبێت بڕیار لەواوی نەتا زانیاریی تەه ەیەوەات ئکەدهەڵڵ دۆستاندا ەگەل
 ر نادات. ەرانبەب

 

 . بناسێننکانی خۆیان ەستەگۆڕانی ه ەهانی مندااڵن بد

 

 .تاەرەس هەڵکەوەپاشان و  ەپێشتر لێ بد ەکاسێتی ڤیدیۆک
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 و گفتوگۆ کچیرۆ

و  ەک وێنەیەموو وانەه ین.ەکەد« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب ەست بەمڕۆ دەئ
، ەو« ەچاالکیی دیک»و « ڕۆڵوازی»ڕێی  ەلبین، ەی فێری دەوەئ. ەیەهخۆی چیرۆکی 

ستی ەهی خۆمان و ستەی هەربارەددا «نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەوان ەلین. ەکەد ەپیاد
 .دوێینەیی دەی تووڕجڵەوگرتنو  ەی کێشەچارر، ەرانبەب

 

ڕێین. ەگەددا داوەرەسو  ەدوای نیشان ەبر، ەرانبەستی بەی هکردنبۆ دیاریمڕۆ، ەئ
 ەلانی بین. کەگوت یگوێگرتنو  نیبڕوانر ەرانبەبشی ەو ل ڕوخسار ەردی لو ەببێت ەد

 کفیلمێماشای ەت تاەرەس. ەوەنیدۆزەد ی زیاترەنیشان ە،کەدۆخ ەسەرنجدانڕێی 
ست ەی هەدوای نیشان ەڕێن بەبگ ەئێو .«ێبوارڕ» و« ئاواز» یەربارەین دەکەد

 . دانەیەڕاگ
 (.فۆتۆکە پێشان بدە گفتوگۆ. . وچانێک بۆەپێشان بد ەکەفیلم)
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 (.ی دێتەبزکان چین؟ )ەنیشان (.نازۆ، شاد) ؟کاتەدچی  ەبست ەه ئاواز .1

تۆ یاخود  ،ی شتێکەربارەد ەیدڵخۆشی ەب کردنستەنێت؟ )هەیەگەچی د« نازۆ» .2
 (.ەداو نجامیەئ ،سێکی نزیکتەک

چۆن  (.ەشاد، ەنازۆی ەوەئاواز ەکات؟ )بەدچی  ەبست ەه« پیرۆت» کاکدی ەئ .3
. ەیەستیان هەمان هەه پیرۆت کاکو  ئاواز (.ی کردەکەزانن؟ )ستایشی کارەد
 شاد و نازۆ. ردووکیان ەه

پێشان  ەوەک ئەیەچ نیشان (.ئیرەیی، ییەتووڕکات؟ )ەدچی  ەبست ەه« ڕێبوار» .4
رنجی ەوڵی دا سەه ڕێبوارن ەکتێبینی ب (.داتەی تێک دەکەقوڕین ە؟ )کارداتەد
ی ەکەکارمیش ە، ئڕێبوار ەدایەنرنجی ەس پیرۆت کاکڕابکێشێت.  پیرۆت کاک

 تێک دا. خۆی 
 

 ئاوازاری ک پیرۆت کاک»)گوت؟ ەخۆی د ەچی ب ڕێبوار ،ەبۆچوونی ئێو ەب .5
می ەئ« پیرۆت» کاک ەی کەنجامەو ئەئ ەیشتەزوو گ ڕێبوار (.«کاتەدند ەسەپ
 . ەردووکرامۆش ەف

پێویستیمان  (.خێرە؟ )نەردووکرامۆش ەی فمەئ پیرۆت کاکی ەوەدڵنیاین لئایا  .6
 بین.ادڵنیواو ەتبێت تا ەزیاتر د یزانیاری ەب

ستی ەبەم (.خێرەبکات؟ )ن ەتووڕ ڕێبوار ستی بووەبەم پیرۆت کاکئایا  .7
 بکات. ەتووڕ ڕێبوار بووەستی نەبەبوو. م ئاواز یکردنستایش

ی خۆش هان ەگوت ەیان بڕێبوارو  ەوەتەئاوڕی بدای ئاواز یاخود ەر مامۆستاکەگەئ .8
ستی ەه (.واریەئومێدشادی، کرد؟ )ەدچی  ەبستی ەه ێبوارڕ ەمەو دەئدابا، 

 .ادرگۆڕەد
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 ەبوو. ئێستا چێژ لەر نەی هونارک ەزی لەحپار  ئاوازن. یگۆڕ ەدێتست ەه ەیەه جار
 کات.ەد ەوەی خۆیکار ەگرێت و شانازی بەردەر وەی هونەوان

 کەوخۆت  یکرهاتێەسە)ب .ەکگۆڕین؟ باسی ب ەستی تۆ بێتەه ەڕووی داو .9
 (.ڕووبخە  کتپێسەد
 

 . بێتەدات کمان هاو« ەوانەپێچ»یاخود  «کەدژی» ستیەه ەیەجار ه

 ،ئاواز ەب ە؟ )دڵخۆشەیەکی هەێکی دژیستەچ ه ڕێبوار. دۆستن ئاواز و ڕێبوار  .10
اڵم ەب، ەنازۆی؟ )ەیەکی هەستێکی دژیەچ ه ئاواز (.پێ دێ ئیرەییاڵم ەب
 (.کاتەدامی کنا ەست بەه ڕێبوار ەک ەمباریشەخ

 ؟بووبێت کتەستی دژیەهتۆ  ەڕووی داو .11

 

 ڕۆڵوازی

و ەت ئەکەارکتۆ و هاو. چرپێنمەدا دەئێوگوێی  ەب ەب کستێەه. ەوەببین کارێکهاو
 ەکەستەان هفێرخواز کاتێک) .نهێنەدهەڵ ەکەتسەه ەکنی دیافێرخواز بنوێنن، ەستەه

________  ەست بە، هرێەئ» بڵێن، ەکان بکەرەکتەئ ەوا لدا، هێننەدهەڵ
 (.«مەکەد
 

ی ەی چارەوەم دۆزینەدەب ەزان بنوێنەی شڵستەڕۆڵی ه. ەانی بدفێرخواز)پێشانی 
 (. بڵێ:بدەوەوڵ ەه ەبارو، دوەوە، بیسڕەنووسب ەلەپەب .ەوەماتەماتیککی ەیەکێش

م چۆن ەناگتێاڵم ە، بماتەماتیکی ەیەێشکم ەیشتنی ئەانم بۆ تێگدوڵەهریکی ەخ
، رێەئن، بڵێ: هێنەڵی دەهڕاستی  ەبان فێرخواز! کاتێک ەوەمەکب ۆکان کەرتەک
ی منی ستەک هەیەچ نیشان: ە، بپرسەکەپاش خۆنواندن م.ەکەژان دەشڵ ەست بەه

 ؟پێشان دا
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 ەبکان فێرخواز ەوا لدا .ەار بهێنکەبە وەخواری ەانستەم هەئ. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 .بێتەجودایان هستی ەت هاکهاوتێیدا ن ەکساز ب کند دۆخێەچ

 رمیەگدڵ خۆشی کینەداچڵ •

 نیرمەش ئازاردان  شانازی •

 

 نجامگیریەئ

ر. ەرانبەستی بەی هەوەار دێنین بۆ ناسینکەداو بەرەو س ەفێربووین چۆن نیشانمڕۆ ەئ
 ەکرد. فێریش بووین کست ەگۆڕانی هچۆنێتیی ک، ەستی دژیەه ەباسمان لها ەروەه

  .بێتەزیان هاستی جیاوەهت، ەمان بابەر هەنبارەب ،کڵەخدەشێت 

 

 ەوەبۆ ماڵ

ی ەخشت«: نگاوەه ەنگاو بەه»و ەڕوو کەیەروازە، د1 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 توندوتیژی. ەستن لەێبڕخوێندنی 

 

 زانیاری ەوەگواستن

ها ەروەن و هەکب کرەستی خۆیان دەه ەبدهان  انفێرخواز، ەوەی ڕۆژانچاالکیم ەدەب
 اڵمی کردارێکی دیاریکراودا.ەو ەلن ەکر بەرانبەستی بەه ەپێشبینی ل

 ەل تڕۆڵوازیی، پێشتر نامۆ» :ەنموون بۆ، ەکب ەکەدیارد ەب ەژاگۆڕیندا، ئامستەباسی ه ەل
 .«ەوەیتەکەدرز ەست بەدسی ەکم ەکە. ئێستا، یبووەال خۆش ن
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 یرۆشەربڕینی پەدو  ستەهی کردنباس: دووهەمی ەوان
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 کمەچ

 .ەرۆشییەربڕینی پەاتی دکی ەکنیی ازەد ەوەجۆرەمەی هەڕێی نیشان ەل

 . ەکی گرنگەتوانایرۆشی ەربڕینی پەد

 

 .یرۆشەنی پیربڕەدکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 .ستەنی هکاەی نیشانکردنڕیز •

 .رۆشیەربڕینی پەدی شێوازی کردنڕیز •

 .«رۆشیەربڕینی پەد»دانی پێشان •

  

 پێداویستی

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ •

 «.نگاوەه ەنگاو بەه» یمەکەشی یەب ،2 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ست ەی هکردنتوانای دیاری ەبۆ هاوسۆزی ب« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەبی ەپێناس
هاوسۆزی و رانی ەنیگی ستەه. ەوەکرێتەڕوون د ەم توانایەدا ئەلێرکات. ەست پێ دەد

 ەیان پێویستیان بردووکەه. ەیەکی دیکەتوانای ەرانییەو نیگەربڕینی ئەو د ەکەتوانای
 .ەیەه انزڕاهێ
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 بڕێت.ەردەر دەرانبەرۆشیی خۆی بۆ بەی و چۆن پەکبێت فێر بێت ەدمنداڵیش 
ت ەو دۆخی تایب رەرانبەی بفتارە، شێوازی ڕرەرانبەی ناسینی بەڕادک ەوهۆکاری 

سۆزی نین. ان ەیارانەناڵمی ەنها وەت ەش بدەوەب ەئاماژچاو بگیرێن. ەبێت ڕەد
 .ەناسۆزییش « مساردیەخ»

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

ربڕینی ەد» ین.ەکەد ەپیاد رۆشیەربڕینی پەدر و ەرانبەستی بەی هکردندیاریڕۆ مەئ
 ر دێت.ەرانبەرانی بۆ بەواتای پێشاندانی نیگ ەب« رۆشیەپ

 . فۆتۆکە پێشان بدە
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 ماڵی ەل ی جارەزۆربهاوڕێی چاکن و ن. « شلێر»و « بێستوون»، «ریوانەم» ەانمەئ
 ەروپوردانیان. ەس ەهاتۆت ،بێستوون وریوپی «ەندانەم» ن.ەکەفوتبۆڵێن د بێستوون

 ەپوور«. وێتەتۆیان دموو کچان ەه !جوانیتزۆر  ۆت» بێستوونی گوت ەب ەندانەم
« ناناسێنی؟تم ەکەیار ەبۆچی ب»: گوتبێستوونی  ەبو  شلێر ەرنجی دایەس ەندانەم

دا و  کی لێەقاقای ەندانەم ەپوور« ندانه!ەم ەپوور» ڕا و گوتی:ەگهەڵسوور  بێستوون
 ژوورێ. ەچوو

 

( کەرتەبچین؟ ) کانەداوەرەس (.زارەرمەش؟ )کاتەدچی  ەبست ەه بێستوون -1
زاری ەرمەم هاوڕێکانیدا شەردەب ەپوری ل؟ )کاتەست دەه ەیەو شێوەبۆچی ب

 (.کرد

ی کرەد .ستاەرد، ڕاوکتێبینی بێستوونی  ەکاڵم ەنین، بەپێک ەکرد ب یستەد ریوانەم
ستی ەه ەبدان گرنگیپێشاندانی  ەل ەبریتییتی ەدۆستای. ەڕووی داو کرد شتێک
 رۆشی.ەربڕینی پەر و دەنبارەب

 

ر ەرانبەداخۆ ب ەبپرس. ەبگرگوێ ) ؟رۆشیەربڕینی پەدشێوازی ن ەامانک -2
  (.ەتەالمەس

ال  ەوی لەستی ئەه ەکی بدات بێستوونپێشانی ؟ )ە، باشکاتی بچ ریوانەم -3
  (.ەگرنگ

زاری ەرمەنگی یاخود شەدڵت ەست بەه، بڕێەردەد کسێەکرۆشیی خۆی بۆ ەمرۆڤ پ
 ەشێت پیرۆزبایی لەدرببڕین. ەسێکی شاد دەرۆشی بۆ کەشکرێت پەاڵم دەبات. کب

 .ەرگرتووەدا وەفێرگ شانۆی ەڕۆڵێکی ل ەیت تازەک بکەهاوڕێی

 
! تۆ ەیرەس ەندانەم ەپوور» ڵێت:ەد بێستوون. ەوەداتەد بێستووندڵی  ریوانەم
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 ریوانەم «.ان ەیەو شێوەاڵم بەوێت، بەهاوڕێ خۆش دک ەوم لێرشمن  یتزانەد
 «.بمەزار دەرمەپێی ش ڵێتەدها ەوشتی ش ی منیەباپیرم. ەکەرکت دەد» ڵێت،ەد

 

 ە. قسەوەبیر خۆی ببات ە؟ )لەبێت باشچی  بێستوونبۆ  ریوانەمئامۆژگاریی  -4
 (.ڵ دایکی بکاتەگەل

 

 ەپێ بکسێک، پێشنیازی ەۆ کرۆشیی خۆت بەربڕینی پەد یچۆنێتی ەر دڵنیا نیت لەگەئ
دات داوای ەد بێستوون هانی ریوانەمڕ بکات. ەساڵی جێباوەورەسێکی گەک ەڕاوێژ ب

 ەب ەو باسەئ شلێری ەوەکات لەدڵنیا د بێستوون، ریوانەم دایکی بکات. ەتی لەیارم
 ەداوا ل ەرەو»ڵێت: ەریوان پێی دەوجا مەی دێت و ئەبز بێستوونڵناگرێت. ەند هەه

 .«یکاتەد ەمان فێر بکات کەیەمەگو ەین ئەبک شلێر

 

 (.ە، ئارامترەباشتر) ؟ەی چۆنستەه بێستوون ئێستا -5

ساز  تۆنبایت، چر تۆ ەگ؟ کرد ەی چارەم دۆخەئ ەزایانەند شارەچ ریوانەم -6
 ؟کردەد

 

ۆ ان بفێرخوازڕێنوێنی ). ەوەیننووسبرۆشی ەربڕینی پەێک بۆ دپێشنیازند ەچ رنەو
 ەک ەری بدەرانبەسی بەپێشانی ک -1: ەش نموونەمەند پێشنیازێک. ئەی چکردنڕیز

راسانی ەنها بێت، هەوێت تەیەر دەرانبەبر ەگ -2یت. ەیت هاوکاری وی بکەتۆ ئاماد
 . ەڕ بکەساڵی جێباوەورەسێکی گەک ەدوودڵیت پرسێک بر ەگ -3. ەکەم
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 گوێگرتن گوێی لێ بگرێت.تۆ  ەیەوەبنها ەتر پێویستی ەرانبەسی بەزۆر جار ک
جار ڕ بدرکێنێت. ەسێکی جێباوەستی خۆی الی کەباسی هت ەهاوڕێک ەداتەت دەرفەد
 یت. ەرک بکەد ەو خواستەتۆ ئ ە. گرنگێتنها بەت ەمرۆڤ پێی خۆش، ەیەه

 

 ڕۆڵوازی

وت ەستی ئەتۆ ه ەک ەی بدرەرانبەبڕۆڵوازی. پێشانی  ەینەرۆشی بکەربڕینی پەد رنەو
 .یتەبدی تیەیارمی ەو ئاماد ەال گرنگ ەل

 

کات. ەد بێستوونیوانیی پشت ەک ەبنوێن ریوانەمڕۆڵی . ەانی بدفێرخواز)پێشانی 
کرێت تا ەد ستیت. چیم پێەپ زانمەد بڵێ: (.بێستوونبۆ ڕۆڵی  ەڵبژێرەێک هدڵخواز

م ەبێت، شلێر ئەت نمەخبێت. ەکی باشی هەیەدایک چار ەیەوانەلم؟ ەبد تتیەیارم
 ەرەو ی،ەد (، بڵێ:ەکات باشترەست دەه بێستوون کاتێک)ڵناگرێت. ەند هەه ەب ەباس

 ی خۆیمان فێر بکات. ەکەمەگین ەبک شلێر ەبا داوا ل

 ؟ربڕیەخۆمم درۆشیی ەجوانی پ ەب؟ ئایا بووم . چۆنەبپرس پاش نواندن

 بخەوەبیریان . ەان بکفێرخواز ەڕاهێنان بپێی پێویست ەب. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ)
  (.نەکان ئاڵوگۆڕ بکەڕۆڵ

 .ەهێناوەست نەدەدا بەفێرگشانۆی  ەڕۆڵی ل کەهاوڕێی .1

 .ەوەاڵتی بردەخت ەکەخوشکمی ەرهەریدا، بەکی هونەپێشبڕکێی ەل .2

 ە.وەنەکەی باڵو دەربارەنگۆ دەڵکی دەخ ەچونک ەستەهاوپۆلێک پ .3

ڕاستی  ەئاوازێک بوڵدان، ەپاش پێنج هندامێکی باندی موزیک دواجار ەهاوئ .4
 نێت.ەژەد
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 نجامگیریەئ

 ەین کەبد یرەرانبەبپێشانی ی ەوەرببڕین بۆ ئەی خۆمان درۆشیەپفێربووین مڕۆ ەئ
 . ەال گرنگ ەومان لەستی ئەه

 

 ەوەبۆ ماڵ

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

 

 زانیاری ەوەگواستن

 ەیەجار ه ەک بخەوەبیریان رببڕن. ەرۆشیی خۆیان دەپ ەبک انفێرخواز ەڕاهێنان ب
دات ەدر ەرانبەبتی ەیارم ەکی دۆستانەیەی وشکردنشەنها گوێگرتن یاخود پێشکەت
 .ەوەی ئارام بێتستەه

 

تێیدا  ەک ەوەنەکب کرهاتێەسەیادی ب ەکب انفێرخواز ەداوا ل :«بیر بێتەت لەکەۆژڕ»
. ەربڕیوەد کسێەکرۆشیی خۆیان بۆ ەیان پ ەردووک کستی خۆیان الی دۆستێەباسی ه

 . ەوەیگێڕنەمندااڵنی د ەت کەباسێکی تایب ەل ەنی ڕازگرتن بەالیئاگاداری 

 

 ەچاالکیی دیک

نێو ی کاراکتارێکی ەوەر ئەس ەر هاتەگ، ەکەی چیرۆک بۆ پۆلەوەخوێندنکاتی 
 ەان بکفێرخواز ەداوا ل. ەوچانێک بگر ە،یەپشتگیری ه ەپێویستی ب ەکەچیرۆک

بۆ  ە، چی بکرێ و بگوترێ باشبنووسن ەم دۆخەفتار و گوتاری پێویستی ئەی ڕەربارەد
  .ەو کاراکتارەپشتیوانیی ل
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 نجامەهۆکار و ئ: سێهەمی ەوان
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 کمەچ

 ن. ەکەک دەیەڵکی چۆن کار لەین خەتێبگ ەیەوەپێویستی بهاوسۆزی ری ەهون

 

 .نجامە، ئکارهۆکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 : توانێتەد فێرخواز

 .اتتی دیاری بکەتایبکردارێکی کانی ەنجامەئو هۆکار  •

 .ەوەڕوون بکاتدا، هۆکاری گونجاو رەرانبەستی بەکردار و هئاست  ەل •

 

 مامۆستائامۆژگاری بۆ 

 ەیشتنیان لەتێگ ەب ەندەڤااڵنیان بەر هەرانبەک یان ناڕێکی منداڵ بێڕفتاری ەڕ
 ەکاتەی کار دەوەو لێکدانەو ئ ەوەداتەمنداڵ هۆکار لێک دنجام. ەئ - هۆکاری ەدیارد

ر ەسەی بتوانێت چارەوەبۆ ئ. منداڵ ەو منداڵەالی ئ ەکەی کێشەر پێناسەس
فتاری خۆی ەنجامی ڕەئ ەی بەبێت پەدات دب ال ەکێش ەنگێنێت و خۆی لەڵسەه
فتاری ەڕ ەل ەنجام خاڵێکی دیارەندیی نێوان هۆکار و ئەیوەکردنی پەرک نەدرێت. ەب

 ندا. سااڵەورەکار و گەرزەهدڕی 

 

ی ەوەن بۆ ئەبک تەهۆکاری دۆخێکی تایب ەباس لدرێن ەدهان منداڵ دا، ەیەم وانەل
 .کاتەر دروستی دەرانبەخۆیان الی ب فتاریەڕ ەن کەبگ ەنجامەئو ەباشتر ل
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 و گفتوگۆ کچیرۆ

سی ەالی ک ەی ئێمفتارەڕی ەنجامەئو ەئ ەبین بڕوانینەدا، فێر دمڕۆەئی ەوان ەل
  .فۆتۆکە پێشان بدەکات. ەر دروستی دەرانبەب

ی ەر پلیکانەی سەوانە)ئێک ندەچ. (وروەی سەر پلیکانەی سەوە)ئە ی« دۆنا» ەمەئ
تی ەتاییب )جۆک( ی ەی نهێنی و نوکتە، وشنەکک ساز بەیەیان ەوخواروو( بڕیاریان دا

م ەر ئەرانبەب« دۆنا»ک ەوی ەگات. هاوپۆلی دیکەنێی ت ەسی دیکەبێت کەخۆیان ه
 .ەبوویدا ەپال ستی توندیان ەه ەدۆخ

، ەتووڕ) ؟نەکەدچی  ەبست ەه« ناۆد»ک ەی وەهاوپۆلی دیک ،ەئێوبۆچوونی  ەب .1
 (.ەناخۆشنیا، پێیان ەرامۆشکراو، تەف

جێی ، نڕازگر، نتەن؟ )تایبەکەدچی  ەست بەه ەکەیان ەر بەدی کچانی سەئ .2
  (.ڵکنەیی خەئیر

فتارێکی ەیدا بێت یان ڕەال پ ەل تیەستێکی تایبەهای کرد مرۆڤ هەر شتێک وەگ
 .ەدا دروست کردووەو مرۆڤەێکی لـ «نجامەئ» ەوەت پێشان بدات ئەتایب
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ی ەکەنجامەئ، ربگرێتەوندام ەئ ەبند منداڵێک ەنها چەک تەیەیانی کردنساز
 ن.کراو رامۆشەفن ەکەدست ەهبێت و ەپێیان ناخۆش د ەی دیکمنداڵ ەیەوەئ

بۆ  ەبانگهێشت بکرانایکان ەموو منداڵەر هەگەبوو ئەد چی ەکەنجامەئ .3
 (.کردەشداری دەب ەستی بەکێک هەموو یە)ه ؟وهەکەیانە ب کردنندیەیوەپ

ڵ ەگەلچیت ؟ ەکچۆن بوو، باسی ب؟ دبێتکر یرامۆشەف ەت بستەه ەڕووی داو .4
 ؟کرد

 

 چاالکی

 کێهۆکارکردار یاخود دوێین. من باسی نجام بەهۆکار و ئ ەش لەکی دیکمێەک رنەو
م ەی ئکشێە)ب. ەوەنەکر ڕوون بەرانبەر بەسەی لەکەنجامەش ئەم و ئێوەکەد

و هانی  نەکەساز د فێرخوازالی  ەڕۆژ لەی پێشەربارەشتر دەی گکەیوێنا ەسیناریۆیان
  (.خۆیدا ییکیزی و فیکی جڤاەژینگ ەبێ لەنگینتری هەی ڕکخشێەن نەدەد

  :بووەی دکنجامێەچ ئ

 ؟ەداخراو ە، فێرگەپشووی ەگوتبام سبر ەان گفێرخوازر ەسەل .1

 ؟راوهوریا بانەه ەان بفێرخوازر ەر من گەسەل .2

 ن؟ەکرامۆشی بەر هاوپۆالنی فەگ کێفێرخوازر ەسەل .3

 ؟و خاوێن بیت پاک ەمیشەر هەوباوکت گر دایکەسەل .4

 ی؟ەموزیک لێ بد یرزیەب ەنگ بەدرو ەشر ەگ ر هاوسێەسەل .5

 ؟یتەکەردانی دەو تۆ س ەیەخۆشخانەن ەل کدۆستێر ەسەل .6

 ؟ماباەدزی نر ەموان گەر هەسەل .7



Second Step, grade 5 

32 

ئایا . ەنجام بگۆڕەرئەسی بەکاڵم ەب بکەوە ەدووبار ەوەرەی سەو دۆخانەر ئەه
 ەوەنەبک ەکرادری دیک ەبیر ل ەبدهان  فێرخوازبن؟ )ەد ەو جۆرەر ئەان هکەنجامەئ
 (.ەوەنجامەهۆکار و ئ ەبێت بەه ندیەیوەپ ەک

 

 نجامگیریەئ

ن ەدەتیمان دەیارم نجامەهۆکار و ئ ییشتنەتێگرد. کنجام ەهۆکار و ئ ەباسمان لمڕۆ ەئ
 ین. ەکب کڵەڵ خەگەوت لەکڵسوەباشتر ه

 

 ی زانیارەوەگواستن

« نجامەئ» و« هۆکار»ی کمەچ ەێشکی ەیت بۆ چارەکەان دفێرخوازاتی ڕێنوێنیی ک
دڵنیا  ەندییەیوەو پەواو لەت ەمیشەمرۆڤ ه ەرج نییەم ەک بخەوەبیریان . ەکار بهێنەب

 بێت.  ەڵە، با جاروباریش هەوەاتکرێ بیری لێ بکەبێت دەواو ڕوونیش نەبێت. ت

 ەچاالکیی دیک

 ن:ەنجام ئاشکرا بکەهۆکار و ئدا ەم بارانەل ەکبان فێرخواز ەداوا ل -1

 «.کیجڤای ەوەلێکۆڵین» تیەباب •

 .ەوەیانخوێننەی دەو چیرۆکانەئ •

 .ەانزانستزموونی ەئچاالکی و  •

یان ەسێکدا هەڵ کەگەل ەک بنووسنک ەیەی کێشەربارەد ەان بکفێرخواز ەل داوا -2
سانی ەکر ەسەل ەی چی بووەکەنجامە؟ ئەچی بوو ەکەهۆکاری کێش. ەبوو

 ؟ەوەکەکێش ەبدار ندیەیوەپ
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 ستەه یپێشبینی: مەی چوارەوان
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 کمەچ

 .کیجڤا یەڕوانگگرتنی بۆ  ەکێرجەمپێش رەرانبەستی بەهی کردنپێشبینیتوانای 

 

 .وا، پێشبینیەئ -رەگەئ: کیەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 : بێتەتوانای د فێرخواز

نجامی ەئ ەلبێت ەدروست در ەرانبەالی ب ەبکات ک ەستەهو ەل یپێشبینی •
 . ەسێکی دیکەر کەههی م یان ەفتارێکی ئەڕ

 

 پێداویستی

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ •

 

 مامۆستا ئامۆژگاری بۆ

نگێنێت و ەڵسەفتارێک هەدۆخێکی جڤاکیدا، بتوانێت ڕ ەی منداڵ، لەوەبۆ ئ
ر دروست ەرانبەالی ب ەبکات ک ەستەهو ەلپێشبینیی فێربێت دەبێت ژێرێت، بڵەه
 .تداەفتارێکی تایبەنجامی ڕەئ ەبێت لەد

 

دانی ەشەگهێنن بۆ ەکار دەب« واەئ -رەگەئ» یەستەیوەپدا، منداڵ ەیەم وانەل
ستی ەه یینر پێشبەسەلخت ەج داەێرل. نجامەهۆکار و ئ یندیەیوەپ ەیشتنیان لەتێگ
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یان ەمەت. ئەکی تایبەیەند بۆ کێشەسەی پەی چارەوەک دۆزینەنکرێت ەدر ەرانبەب
 کرێت. ەدا باس ددووهەمشێ ەب ەل

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

الی  ەت لەدۆخێکی تایب ەین کەبک ەستەه وەپێشبینی لبین ەفێر د دا،مڕۆەئی ەوان ەل
 کات. ەسێک دروستی دەک

  .ەپێشان بد فۆتۆ

 

 
 

. نازانێت ەی لێ نییەمنداڵی دیک ژیەگوند د ەلو  ەی« اینسۆ» خزمی« دینرێم»
الی سۆنیا  ردانەس ەب ەیەفتەم هە. ئەرمنە. زۆر شڵ مندااڵن بکاتەگەمان لەگ
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خۆی  کیەهاوڕێیند ەچ ەنیاز ەی بەوەکات لەئاگادار د مێردین سۆنیابێت. ەد
 مێردین بناسن.تا  ەوەبانگهێشت بکات بۆ ماڵ

شۆکان، ەپ) ؟کاتەچی د ەبست ەه مێردینبێن،  سۆنیا ر هاوڕێکانیەگەئ .1
نزیکی  ەل ەهاتووەڕان)؟ کاتەست دەها هەوبۆچی  (.رانیەنیگزار، ەرمەش

 (.فتار بکات یاخود چی بڵێتەزانێت چۆن ڕەن ەیەوانەلبێت.  ەمنداڵی دیک

چۆن ستی ەه مێردین، ەبانگهێشت کردای هاوڕێیک ەینها ەت سۆنیا رەگەئ .2
رم ەش ەستی بەبوو هێشتا هەوانەبۆی. ل ەایبوو ئاسانتر بەوانەل)؟ بووەد

 (.ەبکردای

ک ەیەماو)؟ ەوەتر بێتئارامی ستەه مێردین تاکوو ەباشبکات  ەچی دیک ایسۆن .3
کانی بانگ ەڤاڵەاشان هپ ەیەتاز ەژەم کەب تڕادێ مێردین تاەڕێ بکات هەچاو
 مێردین یەوەبۆ ئ ەوەکەیەن بەی خۆش بکەمەک گەیەماو. میوانی ەبکات

 (.رم بشکێنیتەسنووری ش

 ەک لەیەستەهاتنی د ەبا، ب یکجڤاا، ڕووخۆش و بەرمن نەش مێردین رەگ .4
 (.شادرم، ەدڵگ)کرد؟ ەچی د ەستی بەه سۆنیادۆستانی 

 

 ەدیک سێکیەک ەزانیت کار لەو د ەیەوەستەدەب تپالن یان بڕیارێکتۆ ر ەگ
چاو ەڕ خۆت یەکەبڕیار و ی پالنەربارەد ەسەو کەئستی ەهبێت ەدکات، ەد

 .ستەهی ـ «پێشبینی» گوترێتەش پێی دەمەبگریت. ئ
 

چۆن ستت ە؟ هەتۆ ڕووی داو ەل ێردینمو  سۆنیای ەوەک ئەرهاتی وەسەب .5
 ؟ەو؟ چیت کردەبوو
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 چاالکی

توانیت ەئایا د ەبزانن. ب کتری جوداەی ەزۆر ل ەک بکەوەناسیاوی خۆت دوو  ەبیر ل
ست ەمان هەیت. ئایا هەبک ەوەی خوارەم دۆخانەیان بۆ ئەکەریەه ستیەه یپێشبینی
سێک ەناوی هیچ ک ەب ەت، ئاماژەوەوەاڵمدانمی ەد بێت؟ەستی جودایان دەیاخود ه

 . ەوەنەر دۆخێک بدەاڵمی هەبژێرم تاکوو وەدهەڵ فێرخوازپێنج . ەدەم

 

ی ەی دیکەنموون یکردنساز ەل ە. ئازاد بەڵبژێرەبار هەل یەنموون ەوەی خوارەم لیستەل
 .بنووسەوەرێک ەر پۆستەس ەلان فێرخوازاڵمی ەو و دۆخگونجاو. 

 

 ی: ەربارەبێت دەچۆن د ەک جیاوازەیەل ەو ناسیاوەستی ئەه

 ؟وانیەشاخفێربوونی  •

 ؟پزیشکی ددانردانی ەس •

 ؟نوێکی ەیەفێرگبۆ  ەوەگوێزان •

 ؟ەوەکار دێت ەتا لە، هی دراوسێەپشیلی چاودێری •

 ؟ڵدانەه تەخێوشتی ەگ •

 دا؟ەفێرگنگی ەئاه ەنیا( لە)گۆرانیی ت چڕینی سۆڵۆ •

 

 نجامگیریەئ

. رەرانبەستی بەر هەس ەکاتەکار دکردار و گوتاری مرۆڤ چۆن فێر بووین مڕۆ ەئ
 تدا. ەێکی تایبدۆخ ەل ینەر بکەرانبەبستی ەهچۆن پێشبینی ش بووین ەوەفێری ئ
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 زانیاری ەوەگواستن

 ەیش بدانفێرخوازو هانی  ەکار بهێنەب« پێشبینی»مکی ەچ، خساەڕ تەرفەدر ەگ
 ەداوا ل ەونبۆ نموچێنێت. ەال د ەیان لەکەمکەچ ەوەکردندووپات کاری بهێنن.ەب

کۆتابوونی  :یاخودن، ەبکزانستی زموونێکی ەئنجامی ەئ ی لەپێشبینی :ەان بکفێرخواز
مان ە، ئەکەکانی چیرۆکەرەکتەر کارەسەل ەیەریی هەچیرۆکێک کاریگەجیاوازی کورت

 ن. ەبک ەرییانەو کاریگەل یپێشبینی

 

ی ەربارەن دەرهاتی خۆیان بکەسەب ەباس لە ان بکفێرخواز ەداوا ل :مڕۆەیادی ئ
 ن؟ەبگتێر ەرانبەبستی ەه ەتی داون لەداوێک یارمەرەچ س. رەرانبەستی بەه یپێشبینی

 

 ەچاالکیی دیک

دۆخێک  .ڵبژێرنەهمێژوویی گرنگی  کیەتییەسایەک ەان بکفێرخواز ەوا لدا -1
 ن.ەبک داەو دۆخەل ەکەتییەسایەی کبەرتەک یبسازێنن و پێشبینی

دۆخێک بسازێنن و  ژێرن.ڵبەهێک کتێبی رەتکەرکا ەان بکفێرخواز ەداوا ل -2
 ن.ەدا بکەو دۆخەل ەکەتییەسایەی کبەرتەکپێشبینیی 
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 تیەوایەڕم: ەپێنج یەوان
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 کمەچ

وا ەی ڕەچاربێت. ەتێک هەباب ەلکسانیان ەس مافی یەدوو ک ەکساندا کەدۆخێکی ی ەل
 گرن.برەو ەتەبابو ەکسان لەردووکیان سوودی یەه ەیەوەئ

 

 کسانەکسان، سوودی یەوا، مافی یەڕکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەتوانایان د فێرخواز

 .ەوەکسانەڕووی مافی ی ەل تیەوایەڕی کردنەپێناس

 کی دیاریکراو.ەیەکسان بۆ کێشەی یەچاری ەوەدۆزین

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ر. ەرانبەو مافی ب تیەوایەڕی ەربارەد ەیەواویان هەیشتنی ناتەمنداڵ تێگ ی جارەزۆرب
ی جیاواز نگەرهەش، فەوەرباری ئەس. ەوایەناڕژیان جاروبار  ەکبزانن  ەوەئ ەگرنگ

 . ەیەه تیەوایەڕ ەل دیدی جیاوازی
 

س ەدوو ک ەکساندا کەدۆخێکی ی ەل: ڵێتەددا ەیەم وانەل تیەوایەڕای ی کارەپێناس
 ەیەوەئ واەی ڕە، چارەیەه کەیەڵەیاخود مامتێک ەباب ەلکسانیان ەمافی ی

سامانی  ەلکسانیان ەمنداڵ مافی ی. ەتەڵەت و مامەباب وەرگرن لەردووکیان سوود وەه
 . ەزاڵتی ەندارە، مافی خاوتیداەموڵکی تایب ەاڵم لەب. ەیەه ەفێرگ
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 و گفتوگۆ کچیرۆ

 ین.ەکەدتی ەیواەمانای ڕ ەباس ل ماندامڕۆەئی ەوان ەل

 .ەپێشان بد ەفۆتۆک

 

 
 

تی ەکی تایبەیەر پرۆژەسەیان کار لەکەریەه. «ەاوک»ش ەمەئ و ەـ «لۆرین» ەمەئ
و ەل ەک نموونەنها یەو ت ەکتێبمان ەه ەردووکیان پێویستان بەهکات. ەدوو ڕۆژی د

تاکوو ئیش  ەی خواستووەکەکتێب کیەتاز لۆرین. ەیەدا هەفێرگی ەکتێبخان ەل ەکتێب
 ی نابێت.ەوەڕانەگکاتی  شی داهاتووەفتەتا هو  ی بکاتەکەر پرۆژەسەل

 ەتەو بابەشیان لەیدار بندەیوەپانی سەموو کەه)؟ نێتەیەگەچی د تیەوایەڕ -1
 (.ەیەمافیان لێی ه ەبێت کەد
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وا ەی ڕە، چارەیەهتێک ەباب ەلکسانیان ەس یاخود زیاتر مافی یەدوو ککاتێک 
 ببینن. ەکەتەباب ەکسان لەیان سوودی یردووکەهی ەوەل ەبریتیی

 

 ؟ەیەی هەکەفێرگی کتێبی بەکارهێنانکێ مافی  -2

 یه؟ەهە کەکتێب ەلکسانیان ەمافی یدا، ەم دۆخە، للۆرین و ەکاوئایا  -3

 ؟کاتەدچی  ەبست ەه ەکاو -4

 ؟کاتەدچی  ەبست ەه لۆرین -5

 ؟ بۆ؟ەوایەڕ ەی ئێوەم بۆچوونەئو بۆچی؟  ەباشن ەچی بک ەو دوانەئ ئایا -6

 

 

 چاالکی

ک ەخول 5 - 3ی ەێک بۆ ماوگرووپر ەه (.ەوەووکی بچگرووپ ەب ەان بکفێرخواز)
 ن ئاخۆەبڕیار بد گرووپک ەوکات. ەد ەوەی خوارەم دۆخانەل کەیی ەربارەد گفتوگۆ

 یستە. هەوەبدۆزن ی بۆواەکی ڕەیە، چارەوا نییەان ڕپێتر ە. گیان نا ەوایەڕ ەدۆخو ەئ
ش ەوەر ئەچاو بگرن و هەڕ ەی دیاریتان کردووەکەی چارەربارەبووان دشدارەموو بەه
ن ەدیاری بکتان ەکگرووپەبێژی ەگوت ەسێک بەککۆتادا،  ە. لتیەوایەری ڕەپێو ەنەبک

 تان بکات. ەکەچار ەی باس لەوەبۆ ئ

کار دێنن( ەڕاست زیاتر ب ەستەی دەوانە)ئ ەوانەی ڕاستفێرخوازنها ەر تەگەئ •
وا ەڕبوو؟ بۆچی ەوا دەکار بهێنن، ئایا کارێکی ڕەب ری پۆلەکۆمپیوتبا ەبۆیان ه

 ؟بووەدەوا نەڕ و بۆچیبوو ەد

با ەبۆیان ه ەواو کردووەرکی خوێندنیان تەی ئەانفێرخوازو ەنها ئەر تەگەئ •
بوو و بۆچی ەوا دەبۆچی ڕ ؟بووەوا دەئایا کارێکی ڕ ،کار بهێننەب ری پۆلەکۆمپیوت

 بوو؟ەدەوا نەڕ
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با ەد بێنن بۆیان هەس ەد لەدا سماتەماتیک ەلی ەانفێرخوازو ەنها ئەر تەگەئ •
وا ەبۆچی ڕ ؟بووەوا دە، ئایا کارێکی ڕببن کی ناودارەتییەسایەکشداری دیداری ەب
 بوو؟ەدەوا نەبوو و بۆچی ڕەد

کی ەیەپرۆژ ەتا ل ەبۆ فێرگبهێنێت  ەوەماڵ ەلخۆی ی ەۆیبکچێک ر ەگەئ •
؟ یان نا ەیواەئایا کارێکی ڕ دات،ەسی لێ نەشی کە، بکاری بهێنێتەریدا بەهون
 بۆ؟

م ەکەی یەان نۆرکوڕم ەردەهو  ەوەپانەگۆڕ ەبێنێت ەلی تازەلوپەک ەفێرگر ەگەئ •
 بوو؟ بۆ؟ەوا دە، ئایا کارێکی ڕبگرن

 ەدا بەی فێرگەمەگ ەهێنابا، ل ەوەماڵ ەتی خۆی لەتایبی ەوانەستەدکچێک ر ەگەئ •
بوو و ەوا دەبوو؟ بۆچی ڕەوا دەئایا کارێکی ڕستی کردبا، ەد ەر خۆی لەنها هەت

 بوو؟ەدەوا نەبۆچی ڕ
 

ئایا کارێکی ر نرێت، ەدەو تیمی فوتبۆڵێن ەفتاری خراپ لەر ڕەبەر کوڕێک لەگەئ •
 یان نا؟ بۆ؟ ەیواەڕ

ی خوشکی ەوەر ئەبەناو تیمی فوتبۆڵێن ل ەبچێت ەدرایەی پێ نەڕێگر کچێک ەگەئ •
بوو و ەوا دەبوو؟ بۆچی ڕەوا دەکارێکی ڕ ئایا، ەوەناڕێکفتاری ەهۆی ڕەب ەرکراوەد

 بوو؟ەدەوا نەبۆچی ڕ

 ەکەناڵەی کەکەبکات و خوشک ڤیزیۆنەلەتێکی ەرنامەبماشای ەتوڕێک ر کەگەئ •
 ؟ ؟ بۆیان نا ەیواەئایا کارێکی ڕێت، بگۆڕ

پۆلدا  ەبێت کاتی پشوو ل ەوەی ئەرپێچی بکات و سزاکەێک سفێرخوازر ەگەئ •
 ؟یان نا؟ بۆ ەیواەئایا کارێکی ڕ، ەوەبمێنێت
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 نجامگیریەئ

تی ەرفەک دەک یەشدارن وەی بەوانەموو ئەه ەیەوەتی ئەوایەڕفێر بووین  مڕۆەئ
 بێت.ەیان هبەکارهێنانچاالکی و 

 

 ی زانیارەوەگواستن

 ەدێن ەوەانڕۆژم کاری ەدەبی ەو کێشانەبۆ ئ ەوەوا بدۆزنەی ڕەارچ ەڕابهێن فێرخواز
 ڕێ. 

 

ی ەربارەن دەزموونی خۆیان بکەئ ەباس لە ان بکفێرخواز ەوا لدا .‹‹مڕۆەیادی ئ››
 ؟ەبووەباشی سوودی ه ەڵ کردوون؟ چ شێوازێک بەگەیان لەڵەچۆن مامتی. ەوایەڕ

 ەچاالکیی دیک

 checks «نگیەو هاوس ەوەێپرسینل»می ەسیست ەکار بتی دیموکرات ەوموحک -1

and balances کاری  ەل ەان بکفێرخواز ە. داوا لتیەوایەڕی کردنکات بۆ دابینەد
ت چۆن کاری پێ ە، حکوومەوەنگی ورد ببنەو هاوس ەوەمی لێپرسینەسیست

 ؟تیەوایەڕی کردندابینهێنێت بۆ ەکار دەب ەت چ شێوازێکی دیکەوموحککات. ەد
 

ری ەێبڕ. ەبک داریەروەتی و دادپەوایەنێوان ڕندیی ەیوەپ ە( لەوەیدۆزی )لێکۆڵینەپ -2
هاتما گاندی، نێلسۆن ماندێال یاخود ەم، ر کینگەمارتن لوسک ەی وناودار

 . ەنموون کە، بنۆبڵیان یئاشتیاڵتی ەن خەسانی خاوەک
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 ەچاالکان یگوێگرتنم: ەشەشی ەوان

 

  



Second Step, grade 5 

46 

 کمەچ

 ر.ەگوتاری ئاخێوو  رەئاخێوسی ەک ەسەرنجدان ەل ەبریتیی ەچاالکان یگوێگرتن

 ە.وەکاتەرز دەر بەرانبەب یستیاریەه ەچاالکان یگوێگرتن

 .ەجیاواز کنگێەرهەبۆ ف ەوەکێنگەرهەف ەل ەچاالکان یگوێگرتنفتاری ەڕ

 

 ی باسەپوخت، ەچاالکان یگوێگرتنکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت: ەتوانایان د فێرخواز

 بگرن.ێ گو ەانکچاال •

 .ەوەبدۆزن ەچاالکان یگوێگرتنداوی ەرەو س ەنیشان •

 .ەبیستوویان ەک ەوەنەکب ۆک ەو باسەی ئەۆختپ •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ەش گوتەوەرنج نادات و بەس ەیەه. ەزکیان ەچاالکان یگوێگرتنی رەهونزۆرن منداڵ 
 ،رەئاخێو ەرنج بداتەی سەوەبری ئەل ەیشەن. هەدەست دەد ەر لەرانبەستی بەو ه

 وێت بیڵێت. ەیەدخۆی  ەک ەیەوەهۆشی الی ئ
رچی ەگ. اتکەواو دەی خۆی تەتا گوتن ەر بکەرانبەڕێی بەچاو ەبدهان منداڵ  
اڵم ەزانن، بەد ەچاالکان یگوێگرتنگرنگی شێکی ەب ەی چاو بکردنیرەزۆرن سە رچاوەس
دا ەیەوان مەل ەیەوەر ئەبەل ت.ێنەبێڕێزیی داد ەب ی چاوکردنیرەس ەیەنگ هەرهەف
کار ەب« ەکر بەئاخێوچاوی یری ەس»بری ە ل« رەئاخێو کەڕوو ب» یەواژەستەد
بۆ منداڵی « ەکر بەیری چاوی ئاخێوەس»مانای  ەها باشەشدا وەوەڵ ئەگەلهێنێت. ەد
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ات، کب ەدا قستەکەێزانخ ەل کسیەکر ەگ» ،ەنموونبۆ . ەوەیتەکڕوون بت ەکەنێو پۆل
 .ەکب ەئاماد ەچاالکان یگوێگرتنی ەکشێوازی دی .«؟یتەدەد چۆن ڕێزی خۆتی پێشان

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

پێشانی  ەوەچاالکان یگوێگرتنڕێی  ەلڕێز و گرنگی بین ەفێر د مڕۆداەی ئەوان ەل
 .ینەبد رەرانبەب

؟ تگرێەدگوێ  ەسەو کەئ زانیتەدچۆن سێک، ەت بۆ ککردنەمی قسەد -1
چیدا  ەب (.کاتەگونجاو دقێنێت. پرسیاری ەلەد رەکات. سەی چاو ساز ددانوستان)

ڵ ەگەل ەقس. ەیەکی دیکەجێی ەڕووی ل؟ )گرێتەسێک گوێ نەکر ەگ ەدیار
 (.گۆڕێتەد ەکەتەبابند ناگرێت. ەه ەب ەکەرنج نادات، باسەسکات. ەر دەرانبەب

 

 .فۆتۆکە پێشان بدە
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خۆی  یکەیەکێش ەژاڵ هاوڕێن. ەم دووانەئ. «مۆەب»ش ەمەئ و ەی« ەژاڵ» ەمەئ -2
 ات. کەد مۆ باسەب بۆ

الر ۆی خ ەژاڵ وەڕوو) زانیت؟ەچۆن د (.رێەئ)گرێت؟ ەد ەژاڵ ەلگوێ  مۆەبئایا  -3
نگی و ەرهەف یجوداوازیدا باسی ەکرێت لێرەد) (.اتکەیری چاوی دەس. ەوەردۆتک
 (.یتەبکی کەسەک

ر ەس) ؟گرێتەد ەژاڵ ەگوێ ل ەتا پێشانی بدات ک ەباش بکات ەچی دیک مۆەب -4
 (.گاتەدتێلێی  ەقێنێ. پێی بڵێ کەبل

 

بۆ  ، پرسیارقاندنەلرەسر، ەئاخێو ەکردنڕوو ەل ەبریتیی« ەچاالکان یگوێگرتن»
ی خۆت، ەوش ەبان کەگوتە وەکردنەدووباران، کەگوتی ەوەکردنڕوون

و  بکەوە ەر دووبارەئاخێوی فێرخوازی ەگوت ەنموون ە)ب. انکەگوتی «وهەکردنپوخت»
 (.بکەوەپوخت 

 

ی ەکەسادا. بەدپێشان زی ەڕەو) ؟کردەچی د ەگرتایەن ەژاڵ ەی لگوێر ەگ مۆەب -5
 (.گۆڕیەد

سی ەک ەڕوانیتە)د ؟گریتەگوێ د ەچاالکانیت ەدەچۆن پێشانی دپۆلدا،  ەل -6
چ  (.یتەکەدە وەکردن. پرسیاری ڕوونەوەیتەدەکان دەاڵمی پرسیارە. ورەئاخێو

ریک ەخۆت خ ەوەدیککی شتێ ەب) ؟گوێ ناگریت ەکدات ەفتارێک پێشانی دەڕ
، ەوەیتەپرسیار بداڵمی ەتوانیت وایت. نەدا بکەسانی دیکەڵ کەگەل ەقسیت. ەکب

 (.گرتبووەگوێت ن ەچونک

چۆن  ەکەستە؟ هر گوێت لێ ناگرێتەرانبەسی بەبێت کستت کردەه ەڕووی داو -7
 بوو؟
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رۆشی ەر بزانێت تۆ پەگر ەرانبەبسی ەک) ؟ەگرنگ ەچاالکان یگوێگرتنبۆچی  -8
گوێی لێ  ەر پێی خۆشەرانبەسی بەوێت. کەویت زیاتر تۆی خۆش دەی ئەکەباس

 (.بگریت

ر ەگ بکات. ەزۆر قسسێک ەکر ەگ) بێت؟ەخت دەس ەی چاالکانگوێگرتنی ەک -9
 ەخۆت ل)؟ رەئاخێو ەیتەدەرنج دەچی باشتر س ەب (.بێت تەی کارێکی دیکەلەپ

خاڵی  ەبگات ەر بکەرانبەب ە، داوا لەوەبەدەئ ەب. ەزهێن دوور ڕاگرەڕەباسی و
  (.ستەبەم

 

 ڕۆڵوازی

بۆ ر ەر. ئاخێوەک بیسەر و یەک ئاخێوەیین. ەکەد گوێگرتن یەمەگدوو  ەدوو ب
گوێ  ەش، چاالکانەو ل چاوگوێ و  ەب رەبیسکات و ەان دقس ەچرک 30ی ەماو
ی ەپوختک ەیەند وشەچ ەبر ەواو بوو، بیسەقسان ت ەر لەئاخێور ەگگرێت. ەد

  .ەوەکاتەر ڕوون دەی ئاخێوەکەباس
پاش ن. ەی بدەکەجووت، خۆیان ڕابێنن و پاشان پێشانی پۆل ە، بەان بکفێرخواز ەداوا ل

یزانی گوێی لێ ەستی چۆن بوو کاتێک دەه ەر بکەئاخێو ەرسیار لپک، ەڕۆڵوازییر ەه
گوتی  ەلتاکوو بیر  فێرخواز ەب ەکێک بدەخولڵبژاردنی پێشنیازێک، ەهپاش گیرێت. ەد

 بکات. ەی خۆی ئامادەبێت بیرۆکەه فێرخواز ەیەوانە. لەوەنەخۆیان بک

ی ناکامی ەر و باس لەئاخێو ەببێت ەڵبژێرەێکی دڵخواز هفێرخواز. ەانی بدفێرخوازپێشانی 
ی ەو پاشان پوخت ەگوێی لێ بگر ە. چاالکانەمی هێناوەی کەنمر ەی بکات چونکخۆ
 . بکەوەکانی باس ەگوت

 کارهێنا؟ەم بەچاالکان یگوێگرتنری ە؟ ئایا هونبوومچۆن : ە، بپرسەکەڵوازییۆپاش ڕ

موو ەی هەوەن بۆ ئەکان ئاڵوگۆڕ بکەڕۆڵ بخەوەبیریان . ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
ک، ەیەموو نۆرە. پاش هرەم ئاخێوەو ه رەم بیسەه ەبێت ببێتەتی هەرفەسێک دەک

 ەداوا ل. کار هێناەی بەچاالکان یگوێگرتنری ەنهو ەبزانە بکر ەبیس ەلپرسیار 



Second Step, grade 5 

50 

 ەوەی خوارەم لیستەل ە.گوێی لێ گیراو ەبکات کخۆی ستی ەهباسی  ەبک ریشەئاخێو
 ی گونجاو.ەی دیکەنموون یکردنساز ەل ە. ئازاد بەڵبژێرەبار هەی لەنموون

 
 :ەبک ەم دۆخانەباس ل

 .ەچی خۆش ەفێرگ •

 ستا بیت. ەکارێکی تۆ تێیدا و •

 شۆکاو بیت. ەو پ ەندەرمەپێی شڕاستی ەبباسێک تۆ  •

 بێت. ریەڕاستی سەباسێک ب •

 الت زۆر گرنگ بێت.  ەی لسێکەک •

 

 نجامگیریەئ

گرێت: ەدگوێ ە چاالکان ەدات کەدری ەرانبەچۆن پێشانی بمرۆڤ فێر بووین مڕۆ ەئ
، ێتقێنەلەر دەسر، ەئاخێو ەکاتە، ڕوو دەریکەی خەی پێوەو کارەگرێت لەڵدەست هەد

دووپات ر ەکانی ئاخێوەی گوتەکات و پوختەدات، پرسیار دەیشتنی خۆی پێشان دەتێگ
 . ەوەکاتەد

 

 ی زانیارەوەگواستن

 ەان بکفێرخواز ەو داوا ل ەیت، وچانێک بگرەکەت دەتێکی تایبەباب ەکاتێک باس ل
 ەرێکەهون ەمەئ. ەوەی هاوسێ بگێڕنفێرخوازتۆیان بیست بۆ  ەی لەو باسەی ئەپوخت
 یشتن.ەخراپ تێگی ەوەکردنسپاندنی زانیاری و ڕاستەبۆ چ
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ستی ەن هەی تێبگەوەگرن بۆ ئەگوێ د ەچاالکان ەک ەبک ەانفێرخوازو ەرین لەئاف
اندا، تۆش فێرخوازڵ ەگەکاتی گفتوگۆ لگیرێت. ەکاتێک گوێی لێ د ەر چۆنەئاخێو

 .ەپێشان بد ەی چاالکانگوێگرتنری ەهون

 

ری ەتوانن هونەد ەن کەدیاری بک ەو کاتانەئ ەان بکفێرخواز ەداوا ل .«مڕۆەیاڵی ئەخ»
  ن.ەبک ەپیاد ەچاالکان یگوێگرتن

 

 

 ەچاالکیی دیک

کی ەتییەسایەک ەلنۆڤڵێک یاخود ی ناوداری رەکتەارک ەبیر ل ەان بکفێرخواز ەداوا ل
 ەسەو کەکیان ڕۆڵی ئە، یسیەدوو ک یگرووپ کەان بفێرخواز ە.وەنەمێژوویی ناودار بک

میان ەدیداری و پرسیاری لێ بکات. ئ ەیان بێتەی دیکەوەببینێت و ئ ەیەڵبژاردەه
 گوێ بگرێت. ەبێت چاالکانەد

و ەن. لەندامێکی خێزانی خۆیان ساز بکەڵ دۆست یان ئەگەدیدار لان فێرخواز ەوا لدا
ناو  ەڕۆژی داهاتوو ل ەداوایان لێ بکن. ەبک ەپیاد ەچاالکان یگوێگرتنری ەدا هونەدیدار
 ن. ەبک ەو دیدارەباس لپۆلدا 
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 جوداوازیی لماندنەسم: ەفتەی هەوان
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 کمەچ

 ەی مرۆڤێک بەوەر لەب ەیەوەئ( ەوەو وردبوون ەوەکردنری )بڕیاری پێش بیرەپێشداو
 یت. ەر بدەسەندی لەسەباشی بناسیت، بڕیاری ناپ

 

 کات.ەکان، زۆر جار، خاڵی وێکچوومان لێ بزر دەجیاوازیی ەرنج لەی سکردنگیر

 

 .ریەپێشداوکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەتوانایان د فێرخواز

 ڤااڵندا.ەنێو ه ەل جوداوازیکچوون و ی وێکردنرکەد •

 «.ریەپێشداو» یکردنەپێناس •

 بێت. ەد ریەپێشداوکاتێک دووچاری ر ەرانبەبستی ەه یپێشبینی •

 .ریەپێشداو یریەی کاریگەوەکردنونوڕ •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

سانی ەمرۆڤ هاوسۆزیی بۆ ک. ەندترەسەال پ ەسانی هاوبیریان لەگشتی کەڵک بەخ
 ەکاتەد« جیاوازیی»ین چۆن مرۆڤ ەکەد ەوەدا باس لەیەم وانە. لەهاوبیر زیاتر

هۆی بێت، کیش ەزار، چەپاندن. ەسێکی دیکەک یچەپاندنپێکردن و ەتێک بۆ گاڵتەباب
 . ەوەوێتەکەی لێ دنەدرێژخایخشی ەبزیان
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. ەوازیش بدنرخاندنی جوداهانی ڵک، ەخی وێکچوونی ەی الیەوەکردنم ڕوونەدەب
 چەپاندنستی ەبەی جیاوازی بۆ مبەکارهێنانبە دژ  ەهێز و ئاشکرا بنوێنەڵوێستێکی بەه

، ەیەت بێکێشەڕواڵ ەرچی بەها، گەفتاری وەڕ ەک ەنەیەبگتێان فێرخواز. کردنپێەو گاڵت
ر ەسەن لەکار بکاندا فێرخوازڵ ەگەل. ەسۆی ەکجار بەر یەرانبەسی بەبۆ کڕاستیدا  ەل

 کانیەشەب ەکرێت. بۆ زانیاری زیاتر بڕوانەیان پێ دەگاڵتی ەو مندااڵنەئپشتیوانیی 
 .دا« ی مامۆستاەڕێنام» ەل« ۆلش و سامانی پەک»

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

نیشمان ەو الی ەکەک یەو ەیەنمان هەی مرۆڤ الیەین ئێمەکەد ەوەباس ل دامڕۆەئ
 . ەک جودایەی ەل ەیەه

 .فۆتۆکە پێشان بدە
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سانی ەکڵ ەگەل ندەوەلڤاڵ نین. ەاڵم هەمان پۆلدان، بەه ەل «میران»و « ندەوەل»
ۆژی ڕڕێت. ەگەک خۆی دەسانی وەکڵ ەگەل میرانڕێت و ەگەک خۆی دەو
ری ەس. ەوێیەندیش لەوەبینێت لەدی باوکی. ەکەبۆ ئۆفیس ەهاتوو میران ،ەیەممەش

 .کاتەد کاروێ ەل ندەوەلزانی دایکی ەد یەن، سوڕما

 (.و هاوکارنەم و دایکی ئەهاوپۆلن. باوکی ئ)؟ ەکەک یەچییان و ندەوەلو  میران -1
 ؟چیدا جیاوازن ەدی لەئ

 (.ەشیان نییەهاوبخاڵی  ەپێیان وای) ؟ەیەی جودایان هڤاڵەهبۆ  ندەوەلو  میران -2

 ها میران.ەروەه. ەدیارجیاواز ڕوخساری  ەبێت چونکەبێزار د ندەوەل ەیەجار ه

ند، زمان، ەبێت؟ )هاندیکاپ، زایەچین منداڵ پێیان بێزار د ەجیاوازیی دیک -3
 (.هتد پۆشاک و

 ەوا نییەڕ کارێکیشۆخیش بێت.  ەر بەگت ەنانەت. ەسۆی ەب ەمیشەه کردنپێەگاڵت
 . ەک تۆ نییەی وەوەر ئەبەیت لەسێک بکەک ەب ەگاڵت
 

 ەب میرانکێشی و یگارن ەب ندەوەلهاتن، ک ەتووشی ی میرانو  ندەوەلکاتێک 
 کرد.ەیان درمەردووکیان شەتا، هەرەسریک کرد. ەخۆی خ ەوەرەکۆمپیوت

 

 (.ەکتریان دواندووەیم ەئاست ەب ەفێرگ ەل؟ )کردەیان درمەشبۆچی  -4

دات و ەد ندەوەلپێشانی ی ەکەرەکۆمپیوت یەمەگکات. ەالم دەسبێت و ەئازا د میران
 ڤاڵ.ەه ەبنەن و دەبەر دەسەن. کاتێکی خۆش بەکەد وازی ەوەپێک
 

بووبێت.  ەیەم وشەشێت گوێتان لەد (.ەبنووس ەکەر بۆردەسەل« ریەپێشداو»ی ەوش)
« پێش»پێشگری  «.حوکمدانری =ەداو» ەل ەبریتیی« ریەپێشداو»ی ەگی وشەڕ
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ی ەربارەدبڕیارێک  ەیەوەئ ریەپێشداو «.ریەداو»ی ەگی وشەر ڕەس ەتەخراو
 . ەسۆی ەوا و بەناڕکارێکی ش ەمەئت بیناسن. ەنانەی تەوەن پێش ئەدەسێک دەک

 

ک ەی یەوەر لەب) ؟ک چی بووەر یەرانبەب ندەوەلو  میرانـی « یرەپێشداو» -5
 (.ەنیینێوانیاندا  ەل شەبناسن، بڕیاریان دابوو خاڵی هاوب

 ەستت بەجیاوازیت؟ ه ەی دیکەوانەموو ئەه ەل بێتستت کردەه ەوڕووی دا -6
 ؟چی کرد

 

 ەیە، هەچاوی شین ەیەه، ەرزەبااڵبواو ەت ەیەیاوازین. هک جەیەشێو ەموومان بەه
ر ەگەاڵم ئەب .کاتبیدا ەستێکی نائارامی پەزی هاجیاو ەیەوانەل .ەزمانی زگماکی جودای

ش و وێکچوومان ەوسا خاڵی هاوبەئە وەینەکانی خۆمان بکەیجوداوازی ەنها بیر لەتەب
 چێت. ەست دەد ەمان لکردنیداەتی دۆست پەرفەبیر نامێنێت و دەل
. ەوەدۆزنەد شەهاوبتا خاڵی ەوەئ. ڤاڵەه ەخسا ببنەیان بۆ ڕتەرفەد میرانو  ندەوەل
می ەد. ەندەسەکتێبیشیان ال پجۆر مان ەزانن و هەد رەکۆمپیوت ەردووکیان لەه
 ینخێزایاوازی ریتی جەن زایەخۆن و شارەدنوێش نیی ەمەخوارد، کترەردانی ماڵی یەس
 بن.ەکتر دەی

 

ڵ ەگەفراڤین ل ەن چونکەکەی پێ دەگاڵت ندەوەنی لڤااڵەه ەشێک لەب، ەفێرگ ەل -7
یان میراندات. ەڕایان بگرێت و ڕێیان ن؟ )ەباش چی بکات ندەوەلکات. ەمیران د

 (.پێ بناسێنێت

تی. ەی خۆیڤاڵەئێستا ه یرانم ەکات کە. ئاگاداریان دڵیت واز بهێننەپێیان د ندەوەل
 وێت.ەد وانیش خۆشیانەت ئیزانەڵێت دەناسێنێت و دەوان دەئ ەب میران
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 چاالکی

 ەژمار. پێک بهێنن ەش ببن و دوو بازنەدوو دوو داب ەبک انفێرخواز ەداوا ل
 ەب ڕوو ەکەردوو بازنەهبن.  ەوەناو ەل« کانەدوو» ەو ژمار ەوەرەد ەل« کانەکەی»

ر ەه ەجووت. پاشان داوا ل ەکێک ببێتەموو یەی هەوەکتر دابنێ بۆ ئەیڕووی 
پێدان، ەبۆ ئاسانی ئاماژن. ەبک باس ەوەی خوارەڕستانم ەکان بۆ ئەاڵمەو ەبک کجووتێ

 .بنووسەوە ەکەر یاخود بۆردەی پۆستەڕەر پەسەکان لەاڵمەو

 ........ ەل ەندم بریتییەسەکتێبی پ •

 ........ ەل ەبریتیی ەفێرگ ەندم لەسەپتی ەترین باببچووک •

 ........ ەل ەندم بریتییەسەی موزیکی پگرووپ •

 ......... ەببموێت ەمەدبم، ەد ەورەگ ەک •
 

پ ەو چەڕوو ەک جێگەی ەکان بکەدوو ەژمار ەداوا لکان، ەاڵمەی وکردنباسپاش 
  .ەوەنەبک ەدووبار ەکەوڵێن و پرۆسوبج

 نجامگیریەئ

کانمان فێر بووین. ەوێکچوون ەسەرنجدانو  جوداوازیی لماندنەسی ەربارەمڕۆ دەئ
تی باشتر ەرفەو د جوداوازیر ەس ەینەدەرنج دەنها سەت ەبین، بەد ریەپێشداومی ەد

سێک ەین. تا زیاتر کەدەست دەد ەڤاڵی زیاتر لەی هکردنو دروست ەوەکردنجێ خۆ
 زانین.ەد ەسەو کەب سەک ەک تاکەبناسین، زیاتر و

 

 ی زانیارەوەگواستن

ی ەربارەن دەبکپێشکەش یاڵکرد ەباسێکی خان فێرخواز ەوا لدا: «مڕۆەیاڵی ئەخ»
 باشی ناناسن. ەکڵ هاوپۆلێک ەگەییان لهاوکار
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 ەچاالکیی دیک

ر ەسەی ناوی خۆی لەوەکارتێک ساز بکات، دیوی پێش ەبک کموو منداڵێەهە وا لدا
 ەخۆی ل ەک ەکەتێکی باشی منداڵەسڵەند خەچ ەک بێت بەیەلیست ەوەبێت. دیوی ناو

رێکی باشم، ە: بیسەبیزانن. بۆ نموون ەسانی دیکەخۆیدا ببینێت و پێی خۆش بێت ک
بێت ەی دەوەئر ەسبخە  ختەجتی نوێ ببم. ەزای بابەشار ەپێم خۆش، ڕووخۆشم

ان فێرخواز ەداوا ل. ەسانی دیکەک کەدیاری بکات ن ەتانەسڵەم خەخۆی ئ ەکەمنداڵ
م ەئ. ەوەکان بدۆزنەن. وێکچوون و جیاوازییەراورد بکەکانی خۆیان بەتەسڵەخ ەبک
دووریان  ریەپێشداو ەکات و لەتییان زیاد دەتی دۆستایەرفەد ەباشان ەتەسڵەخ
 . ەوەخاتەد
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب
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 دووهەمشی ەی بەربارەد

ڕێی  ەل ویشە، ئەمنداڵی و دڕ ەجرپنانفتاری ەی ڕکردنزک ەشەم بەستی ئەبەم
ی رەهونو ڕاهێنانی  ەکێش یەچار، ەوەخۆئارامکردن: ەراوکا ریەهونسێ فێربوونی 

 فتار:ەڕ

. ی جرپنیجڵەوگرتنبۆ هێنێت ەکار دەست بەه کۆنترۆڵی ریەهون ەوەخۆئارامکردن •
م ەکەی ەبەنا مە، پبکەوەی لێ بیرو  ەڵێ وچان بگرەد ی جرپنیجڵەوگرتن

 دا دێت.یاڵەخ ەی بەبیرۆک

 ڵک.ەناکۆکیی نێوان خ یەچاربۆ  ەێکونگاەه ندەچ ەی کێشەچار •

و  ەوەکاتەکۆ ددا نگاوەهەورتکسێ تا پێنج  ەلە چارفتار ەڕ ریەهونڕاهێنانی  •
 راو.دیاری ک یەچار یکردنەبۆ پیاد داتەپێشان دتی ەفتاری تایبەڕ

 

 کیەرەخاڵی س

 «وهەخۆئارامکردن»ری ەپۆست

 .بکەوەو بیر  ەوچانێک بگر •

ی فیزیکی بەرتەک فێرخواز)« کات؟ەدچی  ەبست ەشم هەل» :ەخۆت بپرس ەل •
 (.ەوەناسنەهێز دەستی بەه

تی ەباب ەیاڵ لەخ، پشتەوژمێری خاو، ەڵمژەی قوڵ هەناسە: سێ هەوڵ بدەه •
 ەو ل ەڵمژەه ەناسەه ەوەلووت ەل ە،ناسەه ەسکی بەکارهێنان ە)ب ەکگیر ب ەوکەخاو

 (.ەبد ەناسەه ەوەمەد
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 «ەی کێشەچار»ری ەپۆست

 ەب ەکەی کێشکردننگاو(. )دیاریەپێنج ه ەل ەبریتیی ەی کێشەچار؟ )ەچیی ەکەکێش -1
 (.کیەش و دۆخەکی، ڕوخسار، لەلی زارەگەی نیشانبەکارهێنان

  (.ەبارانەبیرۆک) ؟ەچییە چار -2
ی ەربارەی بیروڕا دەوەکردنبۆ کۆ ەمیتودێک - brainstorming«: بارانەبیرۆک)»
ڕ. ەمپەل ەینەو سانسوورێک بک ەخنەڕ ەی هیچ جۆرەوەت بێ ئەکی تایبەیەلەسەم

کات ەپێ دست ەی نرخاندنیان دەوجا پرۆسەکان ئەی بیرۆکەوەکردنپاش کۆ
 یان(کردنک کاتی پێشنیازەن

؟ ەچۆن ەوەڵکەخالی  ەئایا ب؟ ەتەالمەئایا س: ەخۆت بپرس ەک، لەیەچار رەبۆ ه -3
ی ەڕێگ ەر لەسەنگاندنی چارەڵسەه)بێت؟ ە؟ ئایا سوودی دەوایەڕئایا 

 .(دەرهاویشتە/نجامەرئەی دکردنپێشبینی

 (.ەبک ەپیاد ەکەفتار، چارەری ڕەی هونکردنەپیاد ەب)و  ەڵبژێرەک هەیەچار -4

ر ەهنگاندنی ەڵسە)ه ؟ەباش مەر نا، چی بکەگە، ئ رێەئ ...؟ ەیەئایا سوودی ه -5
  (.ەوەرەخاڵی س ەوبچۆ، ر ناەگ یان نا، ەخشەبسوود ، ئایاکەیەچار

 

 ەل فێرخواز. ەیەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتنی ەواوکاری پرۆسەت ەوەبیردان
 ڕاپۆرت.  ەکاتەخشی خۆی دەی نەربارەی خۆی دەوەدا بیردانەندین وانەچ
 

ر بۆ سێ تا پێنج ەسەی چارەوەکردنورد ەدات بەد ەئاماژ فتارەڕ ریەڕاهێنانی هون
فتاری خۆی بۆ ەکانی ڕەنگاوەفێر بێت ه فێرخواز ەرێکی گرنگەنگاوی کورت. هونەه
 ەوتنیان لەرکەی سەبناخ ەبنەن دەنگاوانەه مە. ئەوەو ئامانجی دیاری کراو، بدۆزێتەئ
ڕێنوێنی بۆ فیدباکی  ەکان بکرێنەنگاوەشکرێت هەکان. دەڕۆڵوازیی نێو وانشی ەب

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

ی مامۆستا( ەڕێنام ەکاندا )بڕوانەی ڕۆڵوازیی نێو وانەمیانە ل« بیرەڵەپ»ی بەکارهێنان
 ەکار بێنن. بەب« ی ئاشکراەوەکردنبیر»کنیکی ەکات تەان دفێرخواز ەک بەکۆم

وسا ەبن، ئەد« ەی کێشەچار»و « ەوەخۆئارامکردن»کانی ەنگاوەڕاهێنان منداڵ فێری ه
 . ەوەهۆشی خۆیاندا بڵێن ەنگی، لەبێد ەکان، بەنگاوەتوانن هەد

 

 ەرچاوەس
Camp, B. W., and Bash, M. S. (1981). Think Aloud: Increasing Social and 
Cognitive Skills—A Problem-Solving Program for Children (Primary level). 
Champaign, IL: Research Press. 

 

 کیەمکی زمانەچ

هێز ەدا بدووهەمشی ەب ەباسکراون لدا مەکەیشی ەب ەل ەکی کەمکی زمانەچزۆر 
« جودا - لێکچوو»و « ەچونک - بۆچی»، «واەئ - رەگەئ»ک ەوی ەستەیوەپ. کرێنەد

ل ەگەوش ندێەه، شەوەرباری ئەسن. کرێەد «ی کێشهەچار»ری ەهون ڵکێشیەتێکه
 :بێتەفێر د فێرخواز. ڕوو ەێنخرەد کیەرەی سەی تازەواژەستەدو 

 .اتکەد یەو چۆن چار ەچیی ەکێش •

  .کار بهێنێتەبە ی کێشەچار یەوەبۆ دۆزین ەبارانەۆکیرب •

 کات.ب ەکەرکانی چاەنجامەئ ەل یپێشبینی •

 



Second Step, grade 5 

63 

 دووهەمشی ەکانی بەمکەی چەلیست

، نگۆەد، نگاندنەڵسەه، دەرهاویشتە/نجامەرئەد، بووردنلێ، کردنە، قۆپیەبارانەبیرۆک
فشاری ن، ەمەهاوت، نەدرێژخای، زیانی ت(ەرامەکری )ەروەس، جرپنی، رڕاستەس
 .ە، متمانئاشکرای ەوەکردنبیر، رەسەچار، نەوتی کورتخایەستکەدن، ەمەۆڕی هاوتک

 

 ەشەم بەگرنگیی ئ

 :ەن بەستەی جرپنی وابجڵەوگرتنی جڤاکی و کردنڵەگرفتی ه

 یی.ەڵچوونی تووڕەه •

 . ەوەرەرانبەن بەالی ەلماندن لەسەن •

 .ەفتاری دڕانەڕ •

 

 دووهەمشی ەکانی بەوان
 

 –ە ی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتنو ەرەک بەیەروازەد م:ەکەی یەوان -1
و  ەوەخۆئارامکردنکنیکی ەی تکردنە، پیادەفتاری جرپنانەرنجێکی گشتی ڕەس

 .ەی کێشەری چارەهون
 

 ەب کردنی درۆیجرپن ەل بەرگرتن – کردندرۆ ەل بەرگرتن :دووهەمی ەوان -2
 .ەی کێشەری چارەی هونکردنەپیاد
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ی ەوەکردنتەڕ»ری ەی هونبەکارهێنان – رەوروبەفشاری دی ەچار :سێهەمی ەوان -3
 .رەرانبەسانی بەکفشاری  ەل بەرگرتنبۆ  «ەی کێشەچار»و « ەدابڕان

 

ی ەری چارەی هونبەکارهێنانو  نگۆەدی ەوەناسین – نگۆەدی ەچار م:ەی چوارەوان -4
 ە.کێش

 

بۆ ە ی کێشەری چارەی هونبەکارهێنان – گزی ەل بەرگرتن م:ەی پێنجەوان -5
 .گزیجرپنیی  ەل بەرگرتن

 

 ەل بەرگرتنبۆ  ەی کێشەی چاربەکارهێنان -دزی  ەل بەرگرتن م:ەشەی شەوان -6
 .کردندزی یجرپنی

 

بۆ  ەرخان بکەسیناریۆکانی ڕۆڵوازی تی ەوەکان، کات بۆ خوێندنەستپێکی وانەد ەر لەب
کان ەفێرخواززموونی ەی ئەوەنگدانەڕ ەیت کەها ساز بکەکان وەی بتوانیت دۆخەوەئ

 . ەشیان بکەاندا دابفێرخوازر ەسەو ب ەکان کۆپی بکەی ڕۆڵوازیی کارتەبێت. وێن

 

 ندنەسەشەی گەربارەتێبینی د

 تی گرنگەو باب ەپێناس

 کات:ەد ەچار ەگرێت و کێشەوی جرپنی دەجڵ ەوتووانەرکەی سەو منداڵەئ

 .ستی خۆی ڕاگرێەهتوانێت ەد •

 کی.جڤای دۆخی ەربارەبێت دەی وردی دەوەلێکدان •

 گات.ەد« نجامەو ئ هۆکار»ی ەستەیوەپ ەل •
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 ناسێت.ەکی دجڤافتاری ەندی ڕەسەلی پەڕێساگ •

 بێت. ەندی دەسەاڵمی پەندین وەی جڤاکیدا چەئاست کێش ەل •

 

 . ەوەفێربوونی توانای هاوسۆزیی ەب ەندەالی منداڵ ب ەی کێشەتوانای چار

 

 :بەرزی بنەڕەتییی خوێندنی ەمنداڵی پل

 رک بکات،ەد ەی کێشەلی چارەرگەهون ەیەتوانای ه •

 دا.ەلی جرپنانەفتارگەندین ڕەر چەسەب ەیەاڵتی هەسەد •

 هێنێت.ەکار دەڵک بەی نێوان خەی کێشەی بۆ چاردۆستیکجڤاری ەندین هونەچ •

 . ەوەوێتەکەدڕیی فیزیکی دوور د ەکاندا، لەدۆخی ەزۆرب ەل •

 

 ەی منداڵ لال ەل ەی کێشەری چارەتا دێ هونەتاییدا، هەرەروو سەکانی سەپل ەل
 کات.ەد ەشەگ ەوەتییەتی و چۆنایەندایەڕووی چ

 

 ی زانیارەوەگواستن

دا ی مامۆستاەڕێنام ەو لە ش پێکهاتووەسێ ب ەل ەی زانیار، کەوەمۆدێلی گواستن
 دات. ەد فێرخوازتیی ڕاهێزانی تواناکانی ەڕوو، یارم ەتەخراون

ی ەبڕیار بدات ک ەبد فێرخوازتی ەدا، یارمەکەستپێکی ڕۆژەد ەل «.مڕۆەیاڵی ئەخ»
رگرتنی ەک دان و وەفتار وەڕ ریە، ڕاهێنانی هونەکاربهێنێت. بۆ نموونەری نوێ بەهون

 بن.ەد ەڵکێشی چاالکیی ڕۆژانەستایش یاخود سازدانی گفتوگۆ تێه
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 ە، بۆ نموونەوەڕاهێزانی خۆڕسک بدۆزن ەبد فێرخوازتی ەیارم «.فتارەڕاهێزانی ڕ»
 (:ەکات بۆ یاری تۆپانەد ە)بێستوون داوای نۆر

 ر. ەس ەچێتەبکات بۆی د ەجوانی داوای نۆر ەر مرۆڤ بەگ •

 

کی ەتوانای ەن کەدیاری بک ەو کاتانەئ ەان بکفێرخواز ەپرسیار ل «.مڕۆەیادی ئ»
 :ەهێناو کارەدیاریکراویان تێدا ب

 ؟ چیت کرد؟ەر کردووەسەی چارەدا کێشەسێکی دیکەڵ کەگەمڕۆ لەکێ ئ •

 ر؟ چیت کرد؟ەس ەیمانێکی بردۆتەمڕۆ پەکێ ئ •

 

دات ەد فێرخوازتی ەدا، یارمەڵ کاری ڕۆژانەگەل« ی زانیارەوەگواستن»ی تێکبەستن
ژیانی  ەفتار لەری ڕەهونو ڕاهێنانی ە ی کێشە، چارەوەخۆئارامکردنکانی ەرەهون

 بکات. ەدا پیادەڕۆژان

 

 ەچاالکیی دیک

تی ەباب ەب دووهەمشی ەکانی بەتەی بابتێکبەستنلێکن بۆ ەپێشنیازگ ەوەی خوارەمانەئ
 .ەوەدیک

چیرۆکێکی  ەل ەی کێشەچارنگاوی ەی هەنوونم ەان بکفێرخواز ەداوا ل -1
 ر(ە. )هونەوەنەڕوون بک ەوێن ەندکراودا بەسەپ

 

ڵ هاوپۆل، ەگە، دیدار لکردنیداەی دۆست پەربارە، دەان بکفێرخواز ەداوا ل -2
ی ەش نموونەمەن. ئەیان، خێزان و هاوسێ بکەکەندانی فێرگەمامۆستا و کارم

 پرسیار:
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 یت؟ ەکەیدا دەپڤاڵ ەهتۆ چۆن  •

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

 ەست بەتان هەکەپۆل ەهاتۆت ەسێکی تازەی کەوەیت بۆ ئەکەچی د •
 کات. ەنامۆیی ن

 ەکەکتێب ەو ناوێک ل ەوەنەکتێبێکدا کۆ بک ەان لفێرخوازاڵمی گشت ەری وەبەرلەس
ی ەکەی فێرگەکتێبخان ەو ب ەکانی دیکەپۆل ەن بەبد ەوەبۆ خوێندن ەم کتێبەبنێن. ئ

 (زمان، ی جڤاکیەوەخۆتان. )لێکۆڵین
 

کی چوار ەیەستەن. دەکەرچیا دەس شت یانەشتێکی دەان گفێرخوازگریمان  -3
و ەن بۆ ئەڵ خۆ ببەگەتی زۆر پێویست و گرنگ لەبێت پێنج بابەسین و دەک
 : ەبپرس ەکگرووپە ەل ەقیقەپاش پێنج د ە.شتەگ

 چیتان بڕیار دا؟ •

 ؟ەو بڕیارەئ ەیشتنەچۆن گ •

 فێری چی بوون؟  ەم هاوکارییەل •
 (، زانست)بیری ورد، سروشتناسی

 

« فتارەشاڕ» ەست لەبەیان بنووسن. م«فتاری ڕۆژەشاڕ» ەبکان فێرخواز ەداوا ل -4
ک بۆ ەیەی وانەفتەه .ەسانی دیکەک ەبر ەرانبەب ەشەوتی گەڵسوکەفتار و هەڕ
ن. ەزموونی خۆیان بکەئ ەباس ل فێرخوازن، ەرخان بکەت« فتاری ڕۆژەشاڕ»
 (زمان)
 

 ەنگاو بەه»رێکی ەنووسین هون ەکێشان یان بەوێن ەب ەان بکفێرخواز ەداوا ل -5
یان کردبێ یان ەخۆیان پیاد ەک ەوەنەر بکەسەب –شی ڕۆڵوازی ەب /« نگاوەه
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 ەێت کنووسی کاتێک بەربارەد ێکفێرخوازشێت ەد ەنموونبۆ رنجیان دابێ. ەس
)زمان . ەکارهێناوەی ب«نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەبی ەی کێشەچارلی ەنگاوگەه

 ر(ەو هون
 

وڵ ەه ەوەک پێک بێنن و پێکەیەستەو پۆل، دەم پۆل و دوو لەان دوو لفێرخوازبا  -6
سیناریۆ و  ەن بەبک« ەی کێشەچار»و « ەوەخۆئارامکردن»کانی ەنگاوەن هەبد
 کنێەبێنن و دیمپێک  یسەچوار کی گرووپ ەکبداوا بیری بۆ بکێشن. ەڵەپ

ان بۆ فێرخوازکار دێنێت و زانیاری ەبیر بەڵەپ ەن کەبد ێشانیپدابڕێژێن و 
 ەکی دیاری کراو کەیەکێش ەب ەیەندی هەیوەپ ەدات کەدکان پێشان ەنگاوەه

 ، دراما(زمان. )ەردووک تێبینیان
 

ڕۆژانی  ەل ەن کەتۆمار بک ەو جارانەی ئەنووسین ژمار ە، بەان بکفێرخواز ەداوا ل -7
ی ەچار» ەن، بۆ نموونەکەد ەپیاد« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەپشوودا هون

گرافیک و  ەکان بەان ژمارفێرخوازم ڕۆژی پشوو، ەکەی «.رەوروبەی دفشار
 ری گرافیک(ە، هونماتەماتیکن. )ەدایگرام پێشان بد

 

کرا،  ەکێش ەر باس لە، گەوەخوێنیتەان دفێرخوازپۆلدا چیرۆک بۆ  ەکاتێک ل -8
ی بۆ ەن و چارەدیاری بک ەکەکێش ەان بکفێرخواز ەو داوا ل ەوچانێک بگر

 ەنگاو بەه»ی ەرنامەبی ەی کێشەچارلی ەنگاوگەی هبەکارهێنان ەب ەوەبدۆزن
دا ەکەرەمی نووسەرهەڵ بەگەدیدی خۆیان ل ەوجا داوایان لێ بکەئ «.نگاوەه
 (زمانن. )ەن. خاڵی جیاواز و وێکچوو دیاری بکەد بکروارەب

 

 ەل مەو ه ەکێش ەلم ەبهێنن باس ه ەوتاری ڕۆژنامگ ەان بکفێرخواز ەداوا ل -9
ی «ەکێش»شی ەرز بەنگی بەدەتا ب ەڵبژێرەێک هفێرخوازر بکات. ەسەچار

ی ەی کێشەکانی چارەنگاوەه ەبک ەکەپۆل ە. پاشان داوا لەوەی بخوێنێتەکەوتارگ
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ند. ەسەرێکی پەسەڵبژاردنی چارەکاربهێنن بۆ هەب« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب
ریی ەو ڕێبە وەبخوێنێت ەکەوتارگری نێو ەسەچار ەبک ەکەفێرخواز ەدواجار، داوا ل

 ەدا کەوەڵ ئەگەیان لەکەرەسەی چارکردنراوردەکدا بۆ بەگفتوگۆی ەل ەبک ەکەپۆل
ت بۆ دیار ەکەانی پۆلفێرخوازی ەرکارانەدا ئاستی هونە. لێرەکارهاتووەڕاستی بەب
 (زمانکی، جڤای ەوەبێت. )لێکۆڵینەد

 

ب یاخود ەدەئ ەر بەتێکستی س ەم جارە، ئەوەنەبک ەدووبار 9 ەژمار یچاالکی -10
 (زمانکی، جڤای ەوەێنن. )لێکۆڵینهکار بەکی بجڤای ەوەلێکۆڵین

کانی خۆی ەو ڕاوێژکار« ر کینگەمارتن لوت»ی ەکەدیدار ەان بکفێرخواز ەداوا ل -11
تی ڕۆڵوازی. ەباب ەنەباما، بکەلەئ ەبۆ داڕشتنی پالنی بایکۆتی پاسی مۆنتگۆمری ل

کار ەب ەک ڕێنامەو« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەی بەی کێشەکانی چارەنگاوەه
 ، دراما(زمانکی، جڤای ەوە. )لێکۆڵینەبهێن

دا ەڵ ڕووداوی مێژووکردی دیکەگەل 11 ەچاالکی ژمار ەان بکفێرخواز ەداوا ل -12
 ، دراما(زمانکی، جڤای ەوەن. )لێکۆڵینەساز بک

 

سایتی  ەل ەشی مامۆستایان بکەردانی 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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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 ەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتنی ەربارەم: دەکەی یەوان

 ی ڤیدیۆدارەوان
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 مکەچ

 ڵکدا. ەڵ خەگەل کردنڵەشێوازێکن بۆ هکی جڤاری ەهون

پێدانی ەشەبۆ گ ەرێکی گرنگەهون دەرهاویشتەیانو  ەفتاری جرپنانەی ڕەوەناسین
 تیڤ(.ەتی )پۆزەکیی ئایجڤاری ەهون

 .ەوەم بکاتەک ەفتاری جرپنانەتوانێت ڕەد ەوەخۆئارامکردن کنیکیەت

 . ەڵکەکانی نێوان خەکێشی کردنەبۆ چار ەی کێشەچارری ەهون

  

 ی ئاشکراەوەکردننگاندن، بیرەڵسە، هەبارانەر، بیرۆکەسەچارکی: جرپنی، ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 .ەوەخۆئارامکردنری ەهونپێشاندانی  •

 .ەی جرپنانەوەکرد دەرهاویشتەکانیی کردندیاری •

 .ەوەنانەکی بێالیەڕووی ەل ەی کێشکردنباس •

 .ەند بۆ کێشەسەی پەچار ەوەدۆزین •

 . کارا بوو یان نا ەڵبژاردەی هەئاخۆ چارنگاندنی ەڵسەه •

 بێت.ەی پێشوو کارا نەوەر ئە، گەکی دیکەیەی چارەوەدۆزین •

  

 پێداویستی

 «.ەکەبایسیکل»م: ەرگی پێنجەکاسێتی ڤیدیۆی ب •
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 و ئامێری لێدانی ڤیدیۆ. ڤیزیۆنەلەت •

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

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەپۆستی ەڕەپ •

 . ەی کێشەچار: ەباڵوکراو •

 «.نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەی بدووهەمشی ە، ب3 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ەی کێشەچارکانی ەنگاوەو ه ەوەخۆئارامکردنری ەێکی گشتی هونرنجەس ەیەم وانەئ
 ڕوو. ەخاتەد

 ن.ەبک ەباسی کێش ەاننەبێالییت ەان فێر بکفێرخواز ەگرنگ

 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

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

تا ەرەس. ینەکە، در دۆخێکەرانبەبی مرۆڤ جۆرەمەکی هەرتەب ەباس لمڕۆ ەئ
چۆنێتیی و  ەکەدۆخ ەنەبد رنجەس. ی سێ کوڕەربارەین دەکەک دەماشای ڤیدیۆیەت

 .داەکەدۆخ ڵەگەل ێکیانر کوڕەه یەڵەمام

 

 .گفتوگۆ. وچانێک بۆ ەپێشان بد ەکەفیلم
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  (.ەیەڕوتو ە،دوودڵ، ە، ترساوەشۆکاوە)پ ؟کاتەچی د ەبست ەه رتەڕۆب -1

یت. کاتێک ەوێت بیکەتەیت یاخود دەیکەناکاو دەکردارێکی ل ەل ەبریتیی« جرپنی»
 ەیەپێش. جرپنی ه ەدێن ەوەکردنبێ بیر ،ەکرداری جرپنان ،پێش ەک دێتەیەکێش
 ەکێش ەی کرداری جرپنانەاڵم زۆربە. بەئۆتۆمبێلی خلیسکێن ەالدان لک خۆە، وەباش

 ن.ەکەدروست د

دزینی بۆ دا رژینەپ ەڕان بەڵگەه) دا؟ەڤیدیۆک ەت بینی لەفتارێکی جرپنانەچ ڕ -2
 (.ەکەبایسیکل

 ە، وچانێک بگریت و بیر لەوەیتەئارام بکت خۆ ،ەجرپنانی فتارەڕبری  ەل ،ەگرنگزۆر 
ش ەمە. ئەی کێشەچاربیت بۆ  ەدات ئامادەتیت دەیارم ەمە. ئەوەیتەبک ەکەدۆخ

 (.ەکب« ەوەخۆئارامکردن»ری ەپۆست ەب ەئاماژ). ەوەخۆئارامکردن یکنگاوێەند هەچ
 

، ی قووڵەناسەسێ ه)؟ ەباش ە،وەخۆئارامکردنبۆ  ەرت چی بکردایەڕۆب -3
 (.دواندن، خۆپشتەوژمێری خاو

ی قووڵ ەناسەسێ ه ەو« ەناسەهەسک»ڕێی  ەلبنوێنین.  ەرانەو هونەئ ەوەکەیەبرن ەو
لووت  ەی بهێمن ەب، یتەکەرم دەکی گەبۆنی شۆربای بکەوەهای بیر لێ ە. وەڵمژەه
 مەد ەی بهێمن ەب ،ەوەیتەکەفوو سارد د ەب ەمژیت. پاشان شۆرباکەڵدەه ەناسەه
 ڵمژین.ەی قووڵ هەناسەسێ ه ەوەی با پێکە. ئادەوەیتەدەد ەناسەه

 - ەوەد ەژمار ەیت لەر زۆر تووڕەگ - ەوەپێنج ەژمارلە ) پشتەوژمێری خاووجا ەئ
 .(ەست پێ بکەد

ست ەه ەبێت کەسوودی د ەمەو دەزۆرتر ئخش ەئارامبی ەبیرۆک ەل ەوەکردنبیر
و ە تووڕ ەک کێاتکها ەروەهبیت. ەد ەتۆ پێی تووڕدات ەشتێک ڕوو د یتەکەد
ی خۆت ەکەی ژوورەوانەسزا ڕ کە، وەزاندووەت بەوەڕێسای ماڵ ەنموونبۆ نیایت، ەت
 ە)باس ل__________. خش: ەبی ئارامەی بیرۆکەش نموونەمەئراویت. ک
 (.ەزموونی خۆت بکەئ



Second Step, grade 5 

74 

رزشکاران و ەن وەیال ەلزۆرجار  ەرێکەهون ەوەی ئارام ببیتەوەبۆ ئ خۆدواندن
« بەوە هێمن»یاخود « مەبک سازیتوانم ەد»ک ەوی ەگوتکار دێت. ەب ەوەنانەموزیکژ

 کات.ەت دەوەخۆئارامکردنکی ەکۆم

 . فۆتۆکە پێشان بدە

 
 

 ەنگاوی ژمارەه ەب ەئاماژ. یوانەکو  چۆمان و رتەۆبڕ الی ەوەڕێینەبگ ەوەبا پێک
 .ەبد« ەی کێشەچار»کی ەی

 ەکەبایسیکلبا ەدەنزانێت ەد) ؟ەوەبێتەک دەیەڕووی چ کێشەووبڕ رتەرۆب -4
 ەنگاوی ژمارەه ەب ەئاماژ (.ست بداتەد ەکانی لەڤاڵەوێت هەاڵم ناشیەدزێت، بب

  .ەبددوو 

ر ەسەک لەیەلیست ەوەبا پێک؟ ەچیی رتەۆبڕ یەکەبۆ کێش ندەسەپی ەچار -5
 بیرماندا دێن. ەب ەک ینەساز بک ەرانەسەچارو ەئموو ەبۆ ه ەکەرەی پۆستەڕەپ
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بردنی  ەبا لەن شدارەب ن.ەبەن ەکەبایسیکلە بکرادیخۆی ڕازی کانی ەڤاڵە)ه
 «.ەبارانەبیرۆک»گوترێت ەد ەمەب (.ەوەتەوتایەدوور بک. ەکەبایسیکل

 

 تا ەکەر فیلمەس ەوەچینەێشرێت. دکەڕاد ەالودوو  ە. لەختدایەسدۆخێکی  ەرت لەرۆب
  دات.ەبڕیارێک د چبزانین 

 

 .ەبدسێ  ەنگاوی ژمارەه ەب ەئاماژ. وچانێک بۆ گفتوگۆ. ەپێشان بد ەکەفیلم

 

؟ ەتەالمەئایا س؟ )کانەرەسەچارنگاندنی ەڵسەپرسیارێکی کرد بۆ ه رت چەرۆب -6
 ەب ەئاماژ (بێت؟ەئایا سوودی د؟ ەوایەبێت؟ ئایا ڕەڵک چی دەستی خەه
  .ەبدچوار  ەنگاوی ژمارەه
 

بۆ  ەوەردکانی ڕوون کبۆ هاوڕێ)؟ بێنێت کارەر بەسەچار ەرت بڕیاری دا کامەڕۆب -7
 .ەبدپێنج  ەنگاوی ژمارەه ەب ەئاماژ (.نەکدزیی ب نابێت

 

 چۆمانو  یوانەکر ەگەبوو ئەاڵم چی دەبوو. بەرت سوودی هەۆبڕ یەکەرەسەچار -8
ر ەگ ؟ەیان بدایەکەبایسیکلبڕیاری بردنی و  ەرامۆش بکردایەف انیەکەئامۆژگاری

ە ب. ەوەتەوتایەدوور بک)؟ با باش بوورت چی کردەۆبڕر بێسوود با، ەسەم چارەکەی
 (.ەریاندا بهاتایەس
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 ڕۆڵوازی

و  ەر دووانەڕۆڵوازی. ه ەینەبک «ەی کێشەچار»و  «ەوەخۆئارامکردن»ند ەچ رنەو
« ی ئاشکراەوەکردنبیر»ریکی ەو خرت ەۆبڕ ەبێتەکێک دەن. یەکەێک ساز دگرووپ

ڵ ەگەتا لەرەس دات.ەنجام دەئە کەپرۆسی نێو ەی دیککانەنگاوەه ەی دیکەوەبێت. ئەد
 ەرگرەکێک وەند خولەو چ ەڵبژێرەێکی دڵخواز هفێرخواز). ینەدەد پێشانی ادڵخوازێکد

 (.ەکەفێرخوازبۆ ڕاهێنانی 
 

 ەوەمەکئارام بخۆم تا ەرەبێت سەد (.ەرت وازی بکەۆبڕ . ڕۆڵیەانی بدفێرخوازپێشانی )
 ەکەکێش» ڵێت:ەد فێرخواز .1، 2، 3، 4، 5 :پشتەوژمێری خاوئەوجا . ەوەمەبیر بکو 

وێت ەاڵم ناشمەگلێم، ب ەدا تێوبایسیکلدزینی  ەل وێتەنام ەیەوەئ ەکە؟ کێشەچیی
 ڵەگەگفتوگۆ ل مەوڵ بدەمتوانی هەد؟ ەچیی ەچار بڵێ: «.ست بنەهاوڕێکانم لێ پ

 ەایکردنکم بەشدار بم و کۆمەب متوانیەستن. دەو پێیان بڵێم بو مەکر بەرانبەب
م و ەتیتان نادەمتوانی پێیان بڵێم یارمەن. دەدا ببەکەرژینەر پەسەب ەکەبایسیکل

م ەکەبایسیکلکی دزینی ەر کۆمەگەدا ئەچی ڕووی د» ڵێت:ەد فێرخواز. ەشتماییبڕۆ
اڵمی چوار پرسیاری ەپرسیار و وە کەفێرخوازتۆ و  » ؟ .....ەتەالمە؟ ئایا سەایکردنب
وڵ ەه ەکۆتاییدا، بڵێ: پێم وای ەل ن.ەئاڵوگۆڕ بک کەیەموو چارەبۆ ه نگاندنەڵسەه
ئایا » پرسێت:ەد فێرخوازستن. ەڵێم بوەم و پێیان دەکەڵدا دەگەگفتوگۆیان ل مەدەد

 «. مەدکی جودا بەیەوڵی چارەبێت هەبوو، دەر وانەگەبێت؟ ئەخش دەسوودب ەکەچار

 

  کرد؟چاو ەڕمان ەی کێشەچارانی کەنگاوە: چۆن بووین؟ هە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی

 

ان تا پالن دابنێن و فێرخواز ەب ەکێک کات بدەند خولەچ. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ەان پیادکەنگاوەمیان هەئ کاتێک، بخەوەبیریان ن. ەکانیان بکەشەڵ هاوبەگەڕۆڵوازی ل
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« ەی کێشەچار»و  «ەوەخۆئارامکردن»کانی ەرەپۆست ەب ەئاماژ ەکی دیەوەات، ئکەد
 ن. ەکند دیاری بەسەی پەدوو، سێ چاربدات. 

 

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

 .ەی دروست کردووەکەدایکت بۆ ئۆفیس ەوێت کەت دەکو کێەل کەیەپارچ •

 ماتەماتیک ی(ەوەکردنتاقیتوانادۆزی ) ەپێویستدا، ەیاریی فێرگ ەشداری لەبۆ ب •
 یت. ەکب( ە)قۆپی گزیمایت ەت ەببڕیت. تۆێش ب

ت ەکانی براکەکراس ەکێک لەوێت یەتەو د ەجلێکی خاوێنت نیی ەهیچ پارچ •
 یت.ەر بکەبەل

قام و ەی شەر شۆستەس ەوێتەکەی لێ دەوت پارەڕێک ەسێک بەبینی کەد •
 ڕواتەد

ار کەشی خۆی بەب ەاڵم تازەری، بەبۆ کارێکی هون ەزیاترزی ەاخک ەپێویستیت ب •
 .ەهێناو

ڵگریت بۆ ە، هەبیری چووەماڵی تۆ ل ەی لەکهاوڕێی ەکلیستۆو ەوێت ئەتەد •
 .خۆت

 

 نجامگیریەئ

 ەێشکاتی کفێر بووین . ەان چۆنیکەرتە، بەێشکاتی کرد مرۆڤ ک ەوەمان لمڕۆ باسەئ
خێرا  کەن ەوەیتەئارام بک تو خۆە وەیتەوچان بگریت، بیر بک ەیەوەئار کباشترین 

پاشان کرد.  ەمان پیادەوەخۆئارامکردنرێکی ەند هونەچبنوێنیت.  ەی جرپنانکرێافتەڕ
ی ەی چارکردن، ڕیزەکەی کێشکردنکارهێنا بۆ دیاریەمان بەی کێشەکانی چارەنگاوەه
ر ەگەیت ئەشمان کرد چی بکەوەباسی ئ .ەڵبژاردنی چارەو ه نگاندنەڵسەه، ندەسەپ



Second Step, grade 5 

78 

ی ەچار»ری ەی پۆستیکۆپڵ ەگەرموون لەف بێت.ەمان سوودی نەمین چارەکەی
کان ەوباڵوکرا) .ەکماشای بەات پێویستت بوو تکر ە، هان بێتتەی هەوەبۆ ئ« ەکێش
 (.ەش بکەداب

 

 ەوەبۆ ماڵ

 «.نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەی بدووهەمشی ە، ب3 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام

 

 ی زانیارەوەگواستن

 یەبارانەبیرۆک ەک. فێریان بەوەنەئاشکرا بیر بک ەب ەێشکاتی کە ڕابهێن انفێرخواز
موو ەپاش هنگێنن. ەڵسەان هکەن پاشان چارەندکراو بکەسەکی پەیەموو چارەه

 «؟ەکی دیکەیە. بیرۆکەکەیەبیرۆک ەوەئ» پێشنیازێک، بڵێ:

 

 ەچاالکیی دیک

سوودی  رتەڕۆبی ەم چارەکەر یەگ ەوەنەبک ەوەبیر ل ەان بکفێرخواز ەداوا ل -1
 یوانەکو  چۆمانر ەسەچی ب دا؟ە، چی ڕووی دەوەتەوتایەو دوور بکە بوایەن
چۆن  رتەڕۆب داەم ڕووداوەل ؟ماەد رتەڕۆب ڵەگەتییان لەا دۆستایهات؟ ئایەد

 ؟کردەستی خۆی دەهڵ ەگەلی ەڵەمام

 

ردا ەرانبەڵ بەگەل ەک بنووسنک ەیەی کێشەربارەد ەکان بفێرخواز ەداوا ل -2
 ؟ەک چییەیەر چارەکانی هەنجامە؟ ئەیەکێش وەچین بۆ ئ ە. چوار چارەیانبووەه

 بێت؟ەوان سوودی دەبۆچوونی ئ ەب ەچار ەکام
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 کردندرۆ ەل بەرگرتن: دووهەمی ەوان
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 مکەچ

 فتاری خۆ. ەڕ ەتیی لەرپرسایەبۆ ب ەگی گرنکەیەڕاستگۆیی ڕێگ

 

 نجامە، ئەمتمانکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 .کردننجامی درۆەی ئکردندیاری •

 ڕاستگۆیی.کانی ەی سوودکردندیاری •

 .ەی کێشەچارری ەی هونبەکارهێنان •

 

 پێداویستی

 .«ەی کێشەچار»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

کانیان ەترسترسن. ەلێی دی کنجامێەئ ەپاراستن لبۆ خۆن ەبن درۆ بکەمنداڵ فێر د
 ەدروست ەیەجار ه. ننگێنەبسهەڵی خۆیان کانەترسدروستیی  ەو فێریان بک ەبناس
فتاری ەڕ بۆردان ەوروبەدژێر فشاری  ەماڵێکی خراپدان یاخود ل ەی لەمەو دەک ئە)و
  (.ترسیدارەم
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. خۆی کانیەفتارەڕ ەێت لبرپرس ەبێت کاتێک منداڵ بەدۆخ باشتر دبارو گشتیەب
 ەپێویست درۆی ەکو بزانێت  ەوەکان جودا بکاتەدۆخات کفێر بتوانێت خۆی ەدمنداڵ 
 پارستن. بۆ خۆ

 بکەوەبۆ مندااڵنی ڕوون . ەوەچێتەدا دەو متمان تیەرپرسایەی بەکمەچ ەب ەیەم وانەئ
دانی ستەدەل کردنی درۆدەرهاویشتە، ەوەوێتەکەی لێ دنەزیانی درێژخای کردندرۆ ەک

 .ەیڵکیەی خەمتمان

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

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

  فۆتۆکە پێشان بدە.
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کات ەد ەوەباس ل ەمیشەه رێتەمارگن. «اتین»و  «رێتەمارگ»و  «چنار» ەمانەئ
ی ال رێتەمارگی ەکەڵکێشانەهخۆ چنار. ەیەشی هەتێک باشترین بموو شەه ەچۆن ل

 کاتێک. رێتەمارگر تاوی ەب ەوتۆتەکتینای هاوڕێی چنار اڵم ەب. ەخۆش نیی
ی کستێەم هەدەب چنار، ەیەارکی چ کات باوکەچنار د ەلپرسیار  رێتەمارگ
 ە.رکاری مێشکەشتەنم اوکڵێت بە، دەوەکردندرۆ

کات. ەد بێزار چنار رێتەمارگانی شڵکێەخۆه)؟ ەچیی ەم چیرۆکەنێو ئی ەێشک .1
 (.اتکەددرۆ اڵمدا ەو ەلکات ەست دەهوا  چنار

 

وێت ەیەد) کات؟ەددرۆ خۆی  ی باوکیەربارەکات دەست دەهوا  چناربۆچی  .2
 درۆخۆی ی باوکی ەربارەد چنارر ەگدەبێت چی  (.بکات رێتەمارگری ەڕکاب

 (.تێگرەی ناخۆش دایدکستێەهی نامێنێت. ڕیان پێەباون مندااڵ؟ )بکات

 
 ی پێەمتمان ەچی دیک ەیەوانەل، ەناڵێت، ڕاستگۆ نیی ڕاست کسێەکر بزانین ەگ
 .ەکردندرۆی ـ«نجامەئ» ەمەئین. ەکەن

 

و  ەر ڕاستەرانبەسی بەکی ەگوتین ەکەست دەه ەیەوە؟ )ئەچیی« ەمتمان» .3
 (.ستینەبب ەسەکو ەرێت پشت بکەد
 

 (.خۆی، دۆستانی خۆی؟ )نامێنێتی ەکێ متمانالی درۆ بکات،  چنارر ەگ .4
 

پێویستی ن. ەکەی پێ دەناانی متمکەدۆست)؟ ەی چییسوودبێت  ڕاستگۆر چنار ەگ .5
 (.ی هیچ نابێتەوەشاردن ەب
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رامۆش ەف رێتەمارگدرۆ بکات. خۆی باوکی اری کی ەربارەد)؟ ەچیی ەچار .6
وون رێت ڕەمارگرێت بۆ ەی مارگڵکێشانەخۆهر ەرانبەستی خۆی بەهبکات. 

 (.یدا بکاتەنوێ پ. دۆستی ەوەاتکب

 ەان بکفێرخواز ەداوا ل ە،ی چارنگاندنەڵسەهبۆ )ر .....؟ ەگەدات ئەچی ڕوو د .7
 (.اڵمەو ومای پرسیار ەبن ەنەکب «ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەنگاوی ژمارەه
 

رێت ەبۆ مارگ رێتەمارگی ەکەڵکێشانەخۆهر ەرانبەستی خۆی بەهدات ەبڕیار دچنار 
 .ەنگاوەم هەکەی« ەوەخۆئارامکردن»بیری ناچێت ەلاڵم ەب. ەوەاتکڕوون ب

 

 ەتووڕ رێتەمارگ ەیەوەستی ئەبەستی خۆی مەی هەوەکردنڕوون ەب چنارئایا  .8
 (.ەوەاتکڕوون بستی خۆی ەدات هەوڵ دەنها هەت چنارخێر، ە)ن؟ بکات

 

 ؟ەێت، باشکار بهێنەب کەیەچ وشستی خۆی ەی هەوەکردنبۆ ڕوون چنار .9
زانیت، ە. دکێشیەڵدەخۆت ه کاتێکبم ەبێزار دمن ڕاستی ە، برێتەمارگ)»

شێوازێکی  ەبڵێت؟ )ب یچۆن (.«ەیت. خۆت چۆنی ئاوها بەپێویست ناکات وا بک
 (.نیانەت ەب کاتێک)ی بیڵێت؟ ەک (.وانەو ڕێک و ڕ ەدۆستان

 

ڕێنوێنی . ەوەبنووسین کردنجرپنیی درۆ ەل بەرگرتننگاوێک بۆ ەند هەی با چەئاد
 ەبیر ل -1ن: ەش نموونەمانە. ئنەکب ڕیز کنگاوێەند هەچ ەکبان فێرخواز

 .ەگۆ بڕاست -2. ەوەنەبک کردندرۆ دەرهاویشتەکانی
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 ڕۆڵوازی

م بۆ ەکەد ەانی خۆمان پیادکەنگاوەو ه ەوەمەکەدئاشکرا بیر  ەببینم، ەد چنارڕۆڵی من 
. ەیەی ئێوەرەس پاشانم. ەکفتار بەڕ رێتەمارگر ەرانبەی بزانم چۆن بەوەئ
 (.رێتەمارگۆڵی ڕی کردنبۆ وازی ەڵبژێرەێکی دڵخواز هفێرخواز)

ێشانی کڵەهخۆ ەمن ب (خۆت بڵێ:ەب .ەوازی بک چنار. ڕۆڵی ەانی بدفێرخوازپێشانی )
ی ەوەبۆ ئ مەکساز بک ەم درۆیەکەست دەوا هبم. ەد ڕاستی بێزارەب رێتەمارگ
ن و پێی بزان کانمەڤاڵەه ەیەوانەم، لەر درۆ بکەگەئاڵم ە. بە، باشنگ بێتەبێد

م ەمتمان ەچی دیکمن  ەیەوانەلزانن، ەشی نێر پەگەت ئەنانەمێنێت، تەیان پێم نەمتمان
پێویست  (کات، بڵێ:ەوازی د رێتەمارگی ڕۆڵی ەفێرخوازو ەب)مێنێت. ەن مخۆ ەب

 .ەخۆت چۆنی ئاوها بهاوڕێم.  ەی ببیتەوەبۆ ئبکێشی هەڵناکات خۆت 

 

« جرپنیی درۆ ەل بەرگرتن» انیکەنگاوەچۆن بووم؟ ئایا ه (:ە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی)
 ؟چاو گرتەڕن ما

 ەل ە. ئازاد بەڵبژێرەبار هەی لەنموون ەوەی خوارەلیستم ەل. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ی گونجاو.ەی دیکەی نموونکردنساز

شی خۆتت ەب. ەت کردووڤیزیۆنەلەتماشای ەند تەمڕۆ چەئکات ەدایکت پرسیار د •
 ات. کەست پێ دەی خۆت دەکەی خۆشەرنامەب ەاڵم تازەب ەردووکواو ەت

. ەردووکر ەبەوت لەی ئەکەزووبلتۆ، پرسێت ئاخۆ ەو د ەیەتووڕکت زۆر ەخوشک •
 .ەردووکر ەبەل کردنوت بێپرس پێەی ئەکەتۆ بلووز

، ەوەبمێنێتی خۆتان کەڕەگ ەل ەبوایەدکوێ بوویت.  ەپرسێت لەباوکت لێت د •
 .کردەاڵم وات نەب
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 نجامگیریەئ

ی لێ دەزێت و ـئەنجامی باش )دەرئەنجام(  ەیەجار ه. لێ دەزێتنجامی ەفتار ئەڕ
جرپنیی  ەب رەبفێر بووین چۆن  مڕۆەئجاریش هەیە ئەنجامی بەد )دەرهاویشتە(. 

فتاری خۆ. ەڕ ەتیی لەرپرسایەبۆ ب ەگی گرنکەیەگرین. ڕاستگۆیی ڕێگەد کردندرۆ
 ن. ەکەمرۆڤی ڕاستگۆ د ەب ەی متمانکڵەخ

 

 ی زانیارەوەگواستن

ی ڕاستگۆ فێرخواز ەرین لەئاف. ەکب ەانی دروستبوونی متمانکەارکهۆ ەباس لوام ەردەب
 .ەکب

 

 ن ڕاستگۆیی تێدابێت.ەکب کێزموونەئ ەباس لان فێرخواز ەداوا ل «:مڕۆەیادی ئ»

 

 ەچاالکیی دیک

؟ ەچیی« درۆی سپی»: ەوەنەبد ەم پرسیارانەاڵمی ئەو ەان بکفێرخواز ەداوا ل -1
  درۆی سپی چین؟ هاویشتەیرەد
 

ڕوون « ڕۆییەزێد»بیی ەدەبێت. نرخی ئ تێدا« ڕۆییەزێد» ەار بێنکەب کێچیرۆک -2
 . ەان پێشان بدکەو جیاوازیی ەکراورد بەب« درۆ»و « ڕۆییەزێد». بکەوە
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 رەوروبەفشاری دی ەچار: سێهەمی ەوان
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 مکەچ

بۆ  ەگرنگرێکی ەهون« ی دابڕانهەوەکردنتەڕ»لماندنی ەها سەروەپێشاندان و ه
 تیی مرۆڤ.ەالمەپاراستنی س

 

 رەوروبەفشاری د، رەوروبەدکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 .کی ترسنادۆخ ەب رەرانبەبت ەالمەاڵمی سەوی ەوەدۆزین •

 .رەوروبەفشاری د ەل بەرگرتن •

 .«ەی کێشەچار»ری ەی هونبەکارهێنان •

 

 پێداویستی

 .«ەی کێشەچار»، «ەوەخۆئارامکردن»ر: ەپۆست .8

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ .9

 .، ڕاپۆرتی دایکوباوکانفێرخوازاپۆرتی ڕ :ەوەرکی ماڵەئ: ەباڵوکراو .10

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

فتاری خۆی ەتیی ڕەالمەتی و سەوایەڕ ە، وچان ناگرێت و بیر لەجرپن ەیەمنداڵ ه
 ەیەم وانە. ئرەوروبەدفشاری  ەل بەرگرتنبۆ  ەرێکی گرنگەهون ەمەئ. ەوەاتکنا

 . ەاڵمی دابڕانەم وەو ه ەێشکی ەم چارەه ەل ەکەیەڵەتیک
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بێت بڵێت فێر بێت ەدمنداڵ «. نا»دۆستانی خۆی بڵێت:  ەمرۆڤ ب ەختەسکارێکی 
لماندنی ەسبێت. ەن ەتووڕش ەکی دیکڵەی خ« نا» ەها لەروەو ه« نا»
اڵمی ەهۆ بۆ و فێرخواز کاتێکبێ  ەوەئاگات ل. ەرەش هون« ەاندابڕی ەوەکردنتەڕ»
 ات.کەی دکۆکبۆ دێنێت و پتر دافشاری زیاتر ر ەانبرە، بەوەێتهێنەدی خۆی  «نا»

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

ی ەڤاڵ و منداڵی دیکەه« رەوروبەد«. »نا»بڵێین ر ەوربەدە بین چۆن بەمڕۆ فێر دەئ
  فۆتۆکە پێشان بدە. نی خۆتانن.ەمەت

 
 

ر و ەتێلویس، پڵ ەگەدوورودرێژ هاوڕێ بوو لکی ەیەبۆ ماو ڕزگار. ە «ڕزگار» ەمەئ
و ەئکی ەڕەگی کێمنداڵتیی ەایدژ ەبڕیاریان داو دارۆر و ەتێلویس، پ. راوسێەی ددارۆ
 ەارکم ەن. بۆ ئەکڕژێن بەبۆی ەو منداڵەماڵی ئجی راەی گەرگەوێت دەیانەدن. ەکدیو ب

ش ەئێمیت ەکەمان نکەۆمکر ەڵێن گەن. دەکەد ڕزگار ەل کەۆمکهاتوون داوای 
 . ەئێم ەنیت ل کێکەوێت و چی دی یاتۆمان ن
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 هاویشتەکەیرەد ە، لەیەتووڕ، ەشۆکاوەپکات؟ )ەدبە چی ست ەه ڕزگار ئایا .1
 (.ترسێتەد

ی کارێکبۆ کات ەفشار د ەست بە)ڕزگار ه؟ ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش .2
 (.ەبد« ەی کێشەچار»ری ەپۆست ەب ەئاماژ ەوەارکم ەدەب (.وێت بیکاتەنای

 (.خێرەن؟ )وێت بیکاتەیەن یبۆ کارێک ڕزگارر ەس ەفشار بخرێت ەوایەڕئایا  .3
 

ئاخۆ یت ەبد بڕیار ی خۆتەوەل ەبریتیی «رەوروبەی دی فشارەچار»نگاوی ەم هەکەی
 یت. ەکبی ە، پێت خۆشەڕێسایو ، دژی یاسا ەتەالمەسی کارێکن ڤااڵەهاریی کداو

 

 (.ببن ەووشی کێشت ەیەوانەل؟ )نەکب ێنژڕەبۆی ەکەراجەر گەگبێت ەدچی  .4

. ەوەبکات ەکەکێش ەو بیر ل ەوەبکاتستێت، خۆی ئارام ەبو ەوەوێتەکەبیری د ڕزگار .5
 .ست بداتەد ەکانیشی لەڤاڵەوێت هەاڵم نایەوێت یاسا پێشێل بکات، بەنای

دوور . ڤااڵنەبۆ ه ەوەاتکخۆی ڕوون ب ستیەه) ؟ەمەر دەبەی لکەیەڕزگار چ چار .6
 (.ڵیان بڕواتەگە. لەوەوێتەبک

 ەان بکفێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسە)بۆ هر .....؟ ەگەدات ئەڕوو د چی .7
 (.اڵمەمای پرسیار و وەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەنگاوی ژمارەه

 (.«خێرەن»بڵێت  ەاندابڕکی ەیەشێو ەب)؟ ە، باشکانی بڵێتەڤاڵەه ەچی ب ڕزگار .8
توانێت ەد)هێنا و زیاتر فشاریان بۆ هێنا؟ ەوازیان نکانی ەڤاڵەر هەگەچی بکات ئ

 (.ێڵێتهجێیان بەتوانێت بەد .ەوەبکاتتی ەڕ ەدووبار

 

 انفێرخواز. ڕێنوێنی ەوەبنووسین رەوروبەی دی فشارەچارۆ نگاوێک بەند هەی با چەئاد
 ن:ەش نموونەمانەئبێت. ەپێشنیازی خۆیان ه ەبک
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و ، دژی یاسا ەتەالمەسنت ڤااڵەهاریی کداخۆ داوا ەبزان بکەوەبیری لێ  •
 یت.ەنجامی بدەوێت ئەتەد ەکارێک، ەڕێسای

 «خێرەنبڵێ  کڕێو  ەتێیان بڕوانوخۆ ەڕاست ە،ستەبو کڕێ •
 . یتەنجامی بدەتا ئ بکەوە ەشتێکی دیک ەبیر ل  •

 

 ڕۆڵوازی

وازی  ڕزگار، ڕۆڵی رەوروبەفشاری د ەل بەرگرتنبۆ  کانمانەنگاوەی هبەکارهێنان ەب
بۆ  ەڵبژێرەی دڵخواز هفێرخواز ن.ەکبندێ ڕۆڵوازی ەش هەم. پاشان ئێوەکەد

 .ڕزگارکانی ەڵڤاەهۆڵی ڕی کردنوازی
 

. ەوازی بک ڕزگاران، ڕۆڵی فێرخوازلی ەنگاوگەهی بەکارهێنان ەب. ەانی بدفێرخوازپێشانی 
وازی  ڕزگارکانی ەڤاڵەی ڕۆڵی هەانفێرخوازو ە. بەدژی یاسای ەمەئخۆت بڵێ: ەب
و ەبری ئ ەرێت لکەدببین.  ەتوشی زۆر کێش ەیەوەل .ەدژی یاسای ەمەئن، بڵێ: ەکەد
 .ەوەینەکستی خۆمانی بۆ ڕوون بەبدوێین و ه ەڵم منداەڵ ئەگەبچین ل ەارک
 

« رەوروبەفشاری د یەچار» انیکەنگاوەبوو؟ ئایا ه نچۆ: ە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی
 ؟او گرتچەڕمان 

ر و ەکتەئ ەبێتەشێکیان دە. بەوەشەبدوو  ەب ەان بکفێرخواز .ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
دات ەد رەکتەئ یفێرخوازتی ەیارم رەڕاهێنی فێرخوازر. ەڕاهێن ەبێتەد ەوی دیکەئ
 ەوەی خوارەم لیستەلات. کەاریی دکدا هاوەوەاڵمدانەو ەلیاد و  ەوەکان بهێنێتەنگاوەه

 ی گونجاو.ەی دیکەی نموونکردنساز ەل ە. ئازاد بەڵبژێرەبار هەی لەنموون

 

 :نەدەتۆ هان د کێمنداڵ ندەگریمان چ
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 .بدزیتکانتۆری دایکوباوکت  ەشت ل •

 . قۆپی بکاتدا توانادۆزی ەل یتەڤاڵێک بکەکی هەکۆم •

 . یتەکب کڵەخ ەب ەگاڵت فۆنەلەت ەب •

 .ەوەبخۆیت ەبیر •

 یت.ەستوودا ڕابکەب ئاویر ەس ەب •

 .ت بخوازیتەی براکەکەنوێی ەدییسی •

 .بدزیت ەکەفرۆشەکانی میوودو ەل سێوێک •

 

 نجامگیریەئ

داوای دۆست  ەمرۆڤ فێر بوو .ەختەی سکارێکدۆستان  ەب «خێرەن»گوتنی 
 وا و ناجۆر بێت.ەی ناڕکەرچی داوایەلمێنێت گەبس

 

 ەوەبۆ ماڵ

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو

 ەان بفێرخوازردێڕ و ەس کەکی بجڤاکی ەک توانایەو« رەوروبەی دی فشارەچار»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان ەکانی لەنگاوەه

 

 ی زانیارەوەگواستن

  کار بهێنن.ەدا بەڕۆژان یدۆخ ەل ەیەم وانەکانی نێو ئەرەهون ەان بکفێرخوازکی ەکۆم
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 ەچاالکیی دیک

راندا ەبەگیانل ەڵ لەکۆمەفتاری بەی ڕ( ـەریزەغڕمەک ) ەل ەان بکفێرخواز ەداوا ل -1
 .ەبک راوردەب رەوروبەفشاری د ەفتاریان بەڕمێش. گاز و ەپک ەو، ەوەبکۆڵن

 

ر ەسەار لکاندا فێرخوازڵ ەگەو ل ەوەبدۆز ەوەکەباس ەندیدار بەیوەداستانی پ -2
 .نەکر بەوروبەریی فشاری دەاریگک
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 نگۆەدی ەچارم: ەچواری ەوان

 

  



Second Step, grade 5 

94 

 مکەچ

 .ەرەکی وێرانکڤاجم ەکی و هەسەکم ەه ڕووی ەل (ڵۆکەقسنگۆ )ەد

 

 یرەروەسپۆشین، چاولێ، نگۆەدکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 . ەوەسێکەن کەالیەل نگۆەدی کردنسازی ەوەناسین •

 دا.نگۆەد ەشداربوون لەی بەوەکردنتەڕ •

 .ەکێشی ەچارری ەی هونبەکارهێنان •

 

 پێداویستی

 .«ەی کێشەچار»، «ەوەخۆئارامکردن»ر: ەپۆست .11

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ .12

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو .13

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

چۆن بێت مامۆستا ەدات. دەتێک د ەفێرگیی ەوازەنکەکی و یجڤاشی ەک نگۆەد
بێت ەشدا دەم بارەها لەروە، هی دڕییەکانی دیکەو شێو کردنڕەدزیی، شی ەربارەد
باش یی ندەیوەپ جێگیر بکات.ە کەکی پۆلجڤای ەشیرازاکوو بێت تەی هڵوێستی ڕوونەه
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بۆ  ەباش ەتێکەرفەد ەیەم وانەئ خورێنێت.ەدای د نگۆەدنرێت، ەدبنیات  ەر متمانەسەل
  .ەاندابڕربڕینی ەی دکردنەپیاد

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 .ینەبک نگۆەد یەچاربین چۆن ەفێر د مڕۆەئ

  (.ەملێیەپاشی ندەسەی ناپە؟ )قسەچیی« نگۆەد» .1

  فۆتۆکە پێشان بدە.

 

 
 

 «ژیال»ڵێت ەکانی دەڤاڵەو ه ئاواز ەب تابان. «ئاواز»ش ەمەئو  ەـ «تابان» ەمەئ
ی خۆش ژیال ئاواز. ەوەتەیهێناوەو ن ەرگرتووەم وەلکتێبی  ەچونک ەرستەو خۆپڵک ەکبێ
 نازانێت چی بکات.و  وێتەد
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 ئاوازستێت. ەبەڵدەه ژیالی ەربارەد نگۆەد تابان)؟ ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش .2
 (.چی بکاتنازانێت اڵم ەناکات، ب نگۆەد ەز بەح

 (.ئارامۆکاو. ناشەپ) ؟کاتەچی د ەبست ەه ئاواز .3

 تیی تابان بپارێزێت. ەم دۆستایەڕاگرێت و ه ەکەنگۆەدم ەه: ەیەدوو ئامانجی ه ئاواز

؟ ەکەر دۆخەسەبێت لەکی دەرییەی چ کاریگەکەنگیەبێد، ڵێتەهیچ ن ئاوازر ەگەئ .4
 (.تابانکانی ەقس ەچێت ڕازی بێت بەد ەوەل)

و دان ەگوێ ن ەوەکاتەد« پۆشینچاولێ». «پۆشینچاولێ» ەبێتەنگۆ دەد ەبوون لنگەبێد
 .کاتەد ەکەنگۆەد ەپۆشی لچاو ئاوازبوون، نگەبێد ە. بلماندنەس

 (.خێرەکات؟ )نەد ەکەنگۆەد ەپۆشی لست چاوەبەمەب ئاوازئایا  .5

 ەکبڵێت  تابان ەی بڵێت. بەمامۆستاک ەب) ؟ەچی بکات باش ئاواز، ەچیی ەچار .6
 (.ئاگادار بکات تابانکانی ەگوت ەل ژیال. بگرێت نگۆەد ەوێت گوێ لەنای
 

 ەان بکفێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسە)بۆ هر .....؟ ەگەدات ئەچی ڕوو د .7
 (.اڵمەمای پرسیار و وەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەنگاوی ژمارەه

بکات و  تابانڵ ەگەل ەقسدات ەبڕیار ددوێنێت. ە، خۆی دەوەخۆئارامکردنبۆ  ئاواز
ڤاڵی ەهژیال . بێت واەیڵێیت ڕەد ژیالی ەربارەدتۆ ی ەوەم ئەڕ ناکە، باوتابان» بڵێت

 تابان ەیەوانەل«. یتەدا بکخۆی ڵەگەل ەتوانیت قسەد ەملەپاشنگۆی ەبری د ەل. ەمن
 ژیال ەاڵم هێشتا لەب ەدروستستن ەڵبەه نگۆەدی ەربارەد ئاوازبزانێت بۆچوونی 

 یەکەبۆ کێش ەوەبکاتک ەیەچار ەکات بیر لەد تابانکی ەکۆم ئاواز ەبۆی ە.یەتووڕ
ـی « یرەروەس» ئاواز، پۆشینەنگۆ نەد ەاتن و چاو لنگهەدەو ە. بژیالڵ ەگەل خۆی

بێت و ەی هرڕاستەستی و ەوایەڕ ەمرۆڤ بڕوای ب ەیەوەئ یریەروەس دا. پێشان
 داکۆکییان لێ بکات.
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 ەگوێ ل ەبڵێت ک تابان ەب؟ )ەات باشکچی ب ئاوازبێسوود بێت،  ەیەو چارەئ رەگ .8
 (.بڵێت ژیال ە. بەوەوێتەناگرێت. دوور بک نگۆەد

کات. ەیی دروست دە. بێ متمانەسۆیەر بەرانبەستی بەبۆ ه)؟ ەچیی نگۆەد یەخراپ .9
 (.کاتەڵ دەو ڕاستی تێک کات. بۆچوونەکان خراپتر دەکێش

 

ند ەچ ەان بکفێرخوازڕێنوێنی . ەوەبنووسین نگۆەدی ەچارنگاوێک بۆ ەند هەی با چەئاد
گوترێ ەی دەمەئاخۆ ئ ەبڕیار بد -1 ن:ەش نموونەمانەن. ئەنگاوێک ڕیز بکەه
بۆ  کەیەچار ەبیر ل ەبک ەکەسەکی کەکۆم -3. ەگرەم گوێی لێ -2. ەینگۆەد

 ەگوێ لتۆ  ەک بکەوەڕوونی  ەدووباروو، بەسوودی ن ەمەر ئەگەئ -4. ەوەبکات ەکەکێش
 ە.وەناگریت و دوور بک نگۆەد

 

 ڕۆڵوازی

 تابانی ەکەنگۆەدی ەڵەمام ەک مەکەوازی د ئاوازکانمان، ڕۆڵی ەنگاوەی هبەکارهێنان ەب
 (.تابانی ڕۆڵی کردنبۆ وازی ەڵبژێرەی دڵخواز هفێرخواز). ەیەئێو یەرەس. پاشان کاتەد

 ەمەئ ەڕم وایەخۆت بڵێ: باو ەب .ەوازی بک تابان. ڕۆڵی ەانی بدفێرخوازپێشانی 
یت ەها باسی ژیال بکەر وەگ، بڵێ: اتکەوازی د تابانی ڕۆڵی ەفێرخوازو ەب .ەینگۆەد

یت؟ ەڵ خۆی ناکەگەل ەقس بۆ. ەڤاڵی منەه. ژیال مەکەدئارامی نا ەست بەهمن 
وام ەردەب تابانر ەگەئ. ەوەبهێنێت ەکەێبکت ە. داوای لێ بکبکەوەستی خۆتی بۆ ڕوون ەه

 .ەوەپاشان دوور بکناگرم.  نگۆەد ەگوێ ل ، بڵێ:ستنەڵبەه نگۆەد ەبێت ل

چاو ەڕ م« نگۆەدی ەچار» انیکەنگاوەچۆن بووم؟ ئایا ه: ە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی
 ؟گرت

 

کیان ەر و یەکتەکیان ئە. یەسی پێک بێنەی دوو کگرووپ. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
اڵمی ەم وەو ئ ەستووەڵبەنگۆی هەسێک دەنوێنێت کەهای دەر وەکتەر. ئەڕاهێن
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ووی ڕ ەها بننوێنێت کەونها ەتباس بکات، ێک نگۆەدهیچ  فێرخوازنابێت . ەوەداتەد
بیر کانی ەنگاوەه ،کاتەد رەکتەئ یفێرخوازکی ەکۆم رەڕاهێنی فێرخواز. ەداو
کان ەڕۆڵ بخەوەبیریان کات. ەاڵم بوو هاوکاریی دەو ەر پێویستی بەو گ ەوەخاتەد

 ن.ەئاڵوگۆڕ بک

 

 نجامگیریەئ

 یەچار ەو« ەکێش یەچار»کانی ەرەپۆشین و هونەڕێی چاو لێ ن ەلفێر بووین مڕۆ ەئ
ریی ەروەسبێت،  ر و ڕێزدارەروەواپەڵک ڕەر خەرانبەب ەر بەمرۆڤ گین. ەنگۆ بکەد

 .داتەخۆی پێشان د

 

 ەوەبۆ ماڵ

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو

 ەکانی لەنگاوەه ەان بفێرخوازردێڕ و ەس کەکی بجڤاکی ەک توانایەو« نگۆەد یەچار»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان

 

 ی زانیارەوەگواستن

ی دەرهاویشتەکان ە. بەی پێ بکەئاماژ، نگۆ بووەد ەگوێت ل اندافێرخواز نێو ەلر ەگ
دا ەیەم وانەل ەک ەبک ەپیاد ەکانی دیکەچار ەان بکفێرخواز ەو داوا ل ەودا بچۆنگۆەد

 ن.باس کرا
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 ەچاالکیی دیک

ر ەسەنگۆ لەریی دەو کاریگ نگۆەدی ەربارەدچیرۆکێک  ەان بکفێرخواز ەداوا ل -1
 .بنووسنڵک ەخ
 

ی ەربارەن دە( بکەوەڕان و لێکۆڵینەیدۆزی )لێگەپ ەان بکفێرخواز ەداوا ل -2
ی بۆچوونی کردنڕووداوی مێژووکرد و ساز ەل ەندەو پروپاگ نگۆەدریی ەکاریگ

کان ەوپاییوورەئ ەرەداگیرک: دیدی ەی مێژووکرد. بۆ نموونەڵک دیاردەخ
یاخود بزاڤی مافی ، نگدانی ژنانەافی دامریکا، مئی دانیشتووانی دێرینی ەربارەد
 نی.ەدەم
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 گزی ەل بەرگرتنم: ەی پێنجەوان
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 مکەچ

  .ناهێڵن دایکجڤایی ندەیوەپ ەل ەمتمان ەی دیکەفتاری فێڵبازانەو ڕ گزی

 

 رڕاستیەس، گزیجرپنی، کی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 .گزیزووی ەئار ەل بەرگرتن •

  .ەی کێشەچارری ەی هونبەکارهێنان •

 

 پێداویستی

 .«ەی کێشەچار»، «ەوەخۆئارامکردن»ر: ەپۆست .14

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ .15

 .فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو .16

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی نێو ەشیراز ەوور نیید. ەفێڵبازانفتاری ەبۆ ڕ ەیەی هەجۆرەمەههۆکاری منداڵ 
دی ەالی منداڵ بەها لەیلی وەر مەها بدات. گەفتاری وەڕهانی خێزان جۆرێک بێت 

ر. ەب ەفتار بگرێتەی ڕەشێوازی دیک ەبک کیەکۆمو  بدۆزەوەی ەکەیت، هۆکارەکەد
 ڕێی پێ نادرێت.فتاری فێڵبازی ەڕاڵم ەیت، بەهپشتیوانێک ک ەوتۆ  ەک بکەوەڕوونی 
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 چیرۆک و گفتوگۆ

 بگرین. گزیجرپنیی  ەر بەب بین چۆنەمڕۆدا فێر دەی ئەوان ەل

  فۆتۆکە پێشان بدە.

 

 
 

. ەیەه دا( ـکردنەونجح) «پیتڕێژیی»ڵ ەگەلی ەکێش. نارین ەـ« نارین» ەمەئ
ست ەدەی باش بەنمروێت ەیەد نارینو  پیتڕێژین یتوانادۆزیریکی ەخ ەکەپۆل

 نارین هێنێت.ەواو دەی تەنمرئاسانی  ەنیشێت و بەداد ناریننزیکی  «ژینۆ»بهێنێت. 
 . ژینۆی ەکەڕەپی کردنماشاەت ەچێتەزووی دەئار

زووی گزیی ەئارو  ەیەه داپیتڕێژیڵ ەگەی لەکێش)؟ ەچیی نارینی ەکەکێش -1
 (.ەهاتوو
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بکات،  تاوان ەست بەه ەیەوانەل؟ )بکات گزی نارینر ەگەدات ئەچی ڕوو د -2
شێت ەاش بهێنێت. دی بەو نمر رەس ەبۆی بچێت ەیەوانەشکان بکات. ل ەست بەه

 (.بدۆڕێنێتر ەرانبەی بەشێت متمانەببێت. د ەتوشی کێش

کانی ەهاویشترەد ەبیر ل) ؟گزیجرپنیی  ەل بەرگرتنبۆ  ەچی بکات باش نارین -3
 (.خۆی بڵێت ەش بەی گەقس. ەوەبکات گزی

تاوان و  ەست بەناو خۆیدا ه ەل)؟ اتکب گزی نارینر ەدات گەچی ڕوو د -4
تووشی  ەیەوانەل .ی باش بێنێتەر و نمرەس ەبۆی بچێت ەیەوانەل ات.کەان دکدڵش

 (.دۆڕێنێتەد کڵەی خەمتمان .بێت ەێشک

؟ گزی ەخۆی دوور بگرێت لی ەوەبۆ ئ ەخۆی بڵێت باش ەچی ب نارین -5
 ەتوانم لەد»«. بکات ی بۆگزیناهێنێت  ەوەئ»«. کار بهێنێتەڕی توانای بەوپەئ»)
 (.«فێر ببم ەوەکانمەڵەه

زیاتر خۆی  توانادۆزی ەر لەب؟ )ەچیی نارینالی  «پیتڕێژیی»ی ەکێشی ەچار -6
 (.تی بکاتە. داوای یارمڕابێنێت

 ەان بکفێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسە)بۆ هر .....؟ ەگەدات ئەچی ڕوو د -7
 (.اڵمەمای پرسیار و وەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەنگاوی ژمارەه

 

ڕێنوێنی . ەوەبنووسین گزیجرپنیی  ەل بەرگرتن بۆنگاوێک ەند هەی با چەئاد
 ن:ەش نموونەمانەن. ئەنگاوێک ڕیز بکەند هەچ ەان بکفێرخواز

 بکەوە گزیکانی ەهاویشترەد ەبیر ل •
 گزی« »بم ەجێی متمان ەپێم خۆش»«. رڕاستمەمن س» :ەخۆت بک بۆ ەقس •

 «.مەناک
 . ەبک ەکەی کێشەچار •
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 ڕۆڵوازی

 کردنگزیجرپنیی  ەل بەرگرتنم بۆ ەکەد ەپیاد انتکانەنگاوەه. نوێنمەمن ڕۆڵی نارین د
 .ەیەی ئێوەنۆرپاشان . پیتڕێژییی ەکێشی کردنەها چارەروەو ه

. ەوازی بک نارینڕۆڵی ، کانی پۆلەنگاوەی هکردنەپیاد ەب. ەانی بدفێرخوازپێشانی 
 گزیر ەگە. ئەوەبێت ئارام ببمە، دەچاکخۆت بڵێ:  ەبو  ەڵمژەکی قووڵ هەیەناسەه
ست ەد ەبک ەیەنمری پێم نامێنێت و ەر متمانەرانبە، ببم ەشێت تووشی کێشەم، دەبک
 ەکرێت لەدم. ەی بۆ بکگزیناهێنێت  ەوەئرڕاستم. ەمن س شایانی نیم. ەهێنم کەد

ر ەگەئ .ڕادێنمدا، خۆم پیتڕێژی ەن لەتیم بدەم یارمەداوا بکمامۆستا یاخود دایکوباوکم 
خۆم  ەر واز بهێنم، لەگەتیم بدات. ئەیارم ەیەوانەلم، ەمامۆستا بک ەتی لەداوای یارم
تی ەداوای یارم بووەسوودی نر ەگەئاڵم ە، بێنمهبڕاخۆم  ەوڵم داوەبم. هەبێ ئومێد د

 م.ەکەمامۆستا د ەل

جرپنیی  ەل بەرگرتن» انیکەنگاوەچۆن بووم؟ ئایا ه: ە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی
  .ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ ؟چاو گرتەڕ مـ«گزی

 :گریتەد ەزووانەئار مەر بەچۆن ب

 ؟ەوەیتنووسب کێڤاڵەڕاپۆرت بۆ ه •

 ؟ەوەیتەدەتۆ، تۆش گلی د ەب ەوەتەی زیادی داوەپار ەڵەه ەب ەکەفرۆشیار •

دبڕی ە، تۆ قیتەدا ڕابکەکەفێرگوری ەد ەبکات ەد داوارزش ەومامۆستای  •
 ؟یتەکەد

 یت؟ەبک گزیدا ماتەماتیک یتوانادۆزی ەل •

ر ەوبەمەند ساڵ لەت چەکەورەگ ەخوشک ەک ەوەیتەکۆپی بک کڕاپۆرتێ •
 تی؟ەییونووس

  ؟یتەنگدانی پۆلدا بکەد ەگزی ل •
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 نجامگیریەئ

ی ەڕمانی متمانهۆی  ەشبێتەو د ەیەرڕاستانەسکارێکی  ەو ن ەوایەکارێکی ڕ ەن گزی
 ەل بەرگرتنی کردنکەکار بهێنین بۆ کۆمەب ەی کێشەچارمڕۆ فێر بووین ەئڵک. ەنێو خ

 .گزیهاندانی 

 ەوەبۆ ماڵ

 .فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو

 ەان بفێرخوازردێڕ و ەس کەکی بجڤاکی ەک توانایەو« گزی ەل بەرگرتن»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان ەکانی لەنگاوەه

 

 ی زانیارەوەگواستن

رڕاستییان ەسری ەهون ەوەنەرهاتێک بکەسەیادی بان فێرخواز ەداوا ل«: مڕۆەیادی ئ»
 .بێتکار هێناەتێدا ب

 

 ەچاالکیی دیک

 فێرخوازر ەگەدا ئەچی ڕووی د ەبنووسن کە وەی ئەربارەد ەان بکفێرخواز ەداوا ل -1
« ەفێربوونی هاوکاران» ەل« گزی»ن. ەکتری کۆپی بکەیکاری  ەڕێیان پێ بدرای

 .بکەوەجودا 

زانست و  ەلـی « یرڕاستەس»مکی ەچ ەنەرنج بدەس ەان بکفێرخواز ەداوا ل -2
 ەنستکار گزی لار زەگدات ەچی ڕوو د»ک ەوکی ەپرسیاری ئاکارمێژوودا. 

 .ەژێنهروب« ؟کانی خۆیدا بکاتەزموونەئ
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 دزی ەل بەرگرتنم: ەشەی شەوان
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 مکەچ

ن و ەکورتخای هاویشتەیرەد یپێشبینی دەبێت کردنجرپنیی دزی ەل بەرگرتنمرۆڤ بۆ 
 . ی بکاتنەدرێژخای

 

، دەرهاویشتەن، ەن، زیانی درێژخایەوتی کورتخایەستکەدکی: جرپنی، ەمکی زمانەچ
 رڕاستەس

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 .کردنجرپنیی دزی ەل بەرگرتنهۆکاری ی کردندیاری •

 .کردنی دزیدەرهاویشتەکانی کردنپێشبینی •

 .ەی کێشەچارری ەهون یکردنەپیاد •

 

 پێداویستی

 .«ەی کێشەچار»ر: ەپۆست .17

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ .18

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

تێیدا توانای خۆیان و سنووری و  ڕۆنەددا ـ«کردندزی»ی اغقۆن ەمنداڵ ب زۆر
  بڕووخێت. یەمتمانمنداڵ  نجامداەئ ەل ەیەوانەل. ەوەنەکەسااڵن تاقی دەورەگ
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نی ەدرێژخایزیانی ر ەرانبەب کردننی دزیەوتی کورتخایەستکەد ەبک کی مندااڵنەکۆم
و  ەخشەزیانب ەورەک الساریی گەالساریی بچووکیش وت ەنانەت نگێنن.ەڵبسەه ەمتمان

 .داتەندی تێک دەیوەیشدا پردوو بارەه ەل

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 بگرین. کردنجرپنیی دزی ەر بەبین چۆن بەفێر د مڕۆەئ

 

  فۆتۆکە پێشان بدە.
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ڵ ەگەلتاکوو  ەیەی زیاتر هەپاربڕێک  ەپێویستی ب نەسۆس. ەـ« نەسۆس» ەمەئ
 گرێت.ەڵدەیدا هەکەدۆاڵب ەی لەی پارەکەزانێت خوشکەما. دەسین ەکانیدا بچێتەڤاڵەه

 بێت.ەند دۆالرێک دیار نەچ رەگەتێبینی بکات ئی ەکەناکات خوشک ڕەاوب نەسۆس

 .ەبد «ەی کێشەچار»ی  1 ەنگاوی ژمارەه ەب ەئاماژ

 

 (.ماەسین ەبچێت ەواوی نییەی تەپار نەسۆس)؟ ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش -1

 (.ەکەدزینی پار ەل ە)بریتیی؟ ەچیی نەسۆسی یجرپن -2

شێت ەبکات؟ )د یەکەخوشک ەدزی ل نەسۆسر ەگەدات ئەچی ڕوو د -3
ی ەمتمان ەی چی دیکەکەخوشک ەیەوانەل. ببێت ەتووڕی پێی بزانێت و ەکەخوشک
 (.یکاتەی دەوەنائارام بێت ب نەسۆس ەیەوانەلکات. ەپێ ن

دوو جۆر  کردندزی .ەوەبکات ەکەباس ەبیر لوچانێک بگرێت و  نەسۆسدەبێت 
« نەزیانی درێژخای»و  - ەیەدا پارەلێر – «نەوتی کورتخایەستکەد»: ەیەنجامی هەئ
 تی.ەیەکەی خوشکەمتمانمانی ەدا نەلێر -

 .ەبد 2 ەنگاوی ژمارەه ەب ەئاماژ

 

ی ەکەخوشک ەل رزەداوای ق) ؟نەسۆسی ەکەبۆ کێشچین  ەدیکی ەچارندێ ەه -4
 (.یدا بکاتەپ ەکەوڵ بدات پارەهدایکوباوکی بکات.  ەل ەداوای پاربکات. 

 ەان بکفێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسە)بۆ هر .....؟ ەگەدات ئەچی ڕوو د -5
  (.اڵمەومای پرسیار و ەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەنگاوی ژمارەه

 
 .ەبد 4 ەنگاوی ژمارەه ەب ەپاشان ئاماژ
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 ؟؟ بۆچیە، باشچی بکات نەسۆس -6

ڵێت ەد یەکە. خوشکی بکاتەکەخوشک ەرز لەی قدات داواەبڕیار د نەسۆس
ی ەکەچارێکی نوێ. بایسیکلبۆ کڕینی  ەوەکاتەکۆی دبۆ خۆی  ەچونک« خێرەن»

 .ەوەی هێشتەکەی خوشکەمتمان بوو، رڕاستەساڵم ەبوو، بەسوودی ن نەسۆس
 

 .ەبد 5 ەنگاوی ژمارەه ەب ەئاماژ

 

 (.ڵبژێرێتەه ەکی دیکەیەچار؟ )ەباش چی بکات نەسۆسوجا ەئ -7
 

 نەسۆسنگاوی ەم هەکەی ە.وەبنووسین «دزی ەل بەرگرتن»بۆ  ێکنگاوەهند ەن چەرەو
ش ەمانەن. ئەنگاوێک ڕیز بکەند هەچ ەان بکفێرخوازڕێنوێنی  ؟ەچی بێت باش

 :ڵێخۆت ب ەب -2. بکەوە ی دزیدەرهاویشتەکان ەو بیر ل ەبگر وچانێک -1 ن:ەنموون
ی ەوەهێنانی ئستەدەبۆ ب بکەوە ەکی دیکەڕێگای ەبیر ل -3«. مە. دزی ناکمرڕاستەس»
 . کردنوێت بێ دزیەتەد

 

 ڕۆڵوازی

پاشان م. ەکەد ەپیاد «دزی ەل بەرگرتن»ی کانەنگاوەهنوێنم. ەن دەسۆسمن ڕۆڵی 
 . ەیەئێوی ەرەس

 

 ە. بەوازی بک نەسۆسڕۆڵی کانی پۆل ەنگاوەهی کردنەپیاد. ەانی بدفێرخوازپێشانی 
ست ەر بیدزم، هەگەما. ئەسین ەبچمتاکوو وێت ەند دۆالرێکم دەنها چەت خۆت بڵێ:

بێت و چی دی ەد ەتووڕڕاستی ەم پێی بزانێت، بەکەر خوشکەگەئ .مەکەخراپی د ەب
و ەئ ەی باشەدم. ەدزی ناکم و رڕاستەس. من ەهیچ خۆش نیی م پێ ناکات.ەمتمان
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 ەکێک لەی ەکرێت لەدم. ەکەم داوا دەکەخوشک ە؟ لمەیدا بکەچۆن پ ەیەپار
 مەمی داوا بکەکەشکخو ەر لەگەئم. ەککرێ کاری بۆ بەم. دەرزی بکەکانم قەڤاڵەه
م ەهبێت و ەستم باش دەهم ەهم، ەیدا بکەپ ەکەر پارەگەداتێ. ئەم نەکەپار ەیەوانەل

 م. ەدایکمی داوا بک ەم و لەکاری بۆ بک توانمەد ەپێم واینادۆڕێنم. م ەکەی خێزانەمتمان

 

مان  «دزی ەل بەرگرتن» انیکەنگاوەچۆن بووم؟ ئایا ه :ە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی
 ؟چاو گرتەڕ

 

 ک: ەیسیناریۆند ەش چەمەئ. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ

زووت ەو تۆش ئار ەی خێزان و مامۆستایان ساز کردووەوەکێکی بۆ کۆبوون ەباب •
 . ەلێی

 بینی.ەتدا دەکەڤاڵەمێزی ه ەک لەیەدانو  ەیەێک هپێنووس ەپێویستیت ب •

 بینی.ەت دەکەی خوشکەکەندەسەپ ەو کراس ەماوەرگی پاکت نەجلوب •

  ڕوات.ەو دوێت ەکەلێ دی ەکێک پارەوت یەڕێک ەبینی بەد •

 

 نجامگیریەئ

ڕمانی هۆی  ەشبێتەو د ەیەیانرڕاستەسکارێکی  ەو ن ەوایەکارێکی ڕ ەن کردندزی
 بەرگرتنکار بهێنین بۆ ەب ەی کێشەچارچۆن مڕۆ فێر بووین ەئڵک. ەی نێو خەمتمان

ی نەوتی کورتخایەستکەد ەبیر لبێت ەر دزی دەس ەر هاتینەگ. کردنجرپنیی دزی ەل
 .ەوەینە، بکەمتمانڕمانی ک ەوی نە، و زیانی درێژخایەپارک ەو
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 ی زانیارەوەگواستن

ی ەبارانەبیرۆک ە. فێریان بکەوەنەئاشکرا بیر بک ەب ەکاتی کێشە ڕابهێنان فێرخواز
موو ەنگێنن. پاش هەڵسەکان هەن پاشان چارەندکراو بکەسەکی پەیەموو چارەه

 «؟ەکی دیکەیە. بیرۆکەکەیەبیرۆک ەوەئ»پێشنیازێک، بڵێ: 

 

 ەچاالکیی دیک

ڕووی  ەل ەبوویان ەه ەبنووسن ک کەیەکێشی ەربارەد ەان بکفێرخواز ەداوا ل -1
؟ ەیەم کێشەچین بۆ ئ ە. چوار چارەوەنەن و زیانی درێژخایەوتی کورتخایەستکەد
 یه؟ەکام ەباشترین چار خۆیان بۆچوونی ەک چین؟ بەیەچارر ەکانی هەنجامەئ

 

داهێنان سنوورشکێنی مافی و  ەوەکردنمافی باڵو ەل ەان بکفێرخواز ەداوا ل -2
نجامێکی ەچ ئ رەکۆمپیوتی ەرنامەمۆسیقا و بشکاندنی مافی گۆرانی و . ەوەبکۆڵن

 ؟ ەچییە وەکردنمافی باڵو مافی داهێنان و ەست لەبەم ؟ەیەه
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 ییەتووڕی جڵەوگرتن – سێهەمشی ەب
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 سێهەمشی ەی بەربارەد

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

 یی بگرن. ەستی تووڕەوی هەجڵ •

 .ەوەنەکخامۆش ببوون ەتووڕ ەب رەفتاری دڕیی سەڕ •

کانی ەی پنتەوەیی و ناسینەستی تووڕەی هکردنکانی دیاریەرەڕێی هون ەل •
 - ەوەییەتووڕ یکردنخامۆشکانی ەرەهونی بەکارهێنانڕێی  ەلها ەروەه بوون وەتووڕ

 ن. ەکی بکجڤا یەی کێشەفێر ببن چار
 

اڵم زۆر جار ە. بەستێکی خراپ نییەبوون هەبێت. تووڕەد ەس تووڕەموو کەه
. ەنیی ەکەست، کێشەک هەبوون، وەفتاری زبر و دڕ. تووڕەهۆکاری ڕ ەبێتەبوون دەتووڕ

می ەرهەفتارێکی دڕ بەموو ڕەه ە. نەکێش ەببێت ەدوور نیی ەفتاری مرۆڤی تووڕەاڵم ڕەب
 . ەوەزێتەفتاری دڕی لێ دەوام ڕەردەبوونیش بەتووڕ ەو ن ەبوونەتووڕ

 

یی و ەی شپرزەوەکردنکانی خامۆشەرەی هونەوەکردنکۆ ەل ەیی بریتییەی تووڕجڵەوگرتن
ند. ەسەکی جڤاکیی پەیەو ڕێچکەرەیی بەستی تووڕەکێشانی هوەبۆ جڵ ەهەوڵدان

کی ەرتەخستنی ببۆ ڕێک ەهەوڵدانڵکوو ە، بەیی نییەستی تووڕەی هکردنست وێڵەبەم
 .ەی کێشەو چارەڕوو ەکەستەه

 

 کیەرەخاڵی س

 ؟ەم باشەبوون چی بکەکاتی تووڕ

 بکەوەو بیر  ەوچانێک بگر
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 کانی تووڕیی(ەی نیشانکردنکات؟ )دیاریەچی د ەست بەشم هە: لەخۆت بپرسەل -1

 یی(ەی تووڕجڵەوگرتنکنیکی ەی تکردنە. )پیادەوەیتەخۆت ئارام بک ەوڵ بدەه -2

 ، ەڵمژەی قووڵ هەناسەسێ جار ه •

 ،پشتەوژمێری خاو •

 ،بکەوەی هێمن ەدیارد ەبیر ل •

 . ەخۆت بدوێن •

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

 ی توانای خۆ( ننگاندەڵسەڕووداو و ه ەل ەوە)بیردان بکەوەدواتر بیری لێ  -4
 

بۆ  ەکراوتی سازەتایبەکات، بەیی دەی تووڕجڵەوگرتنی ەپرۆس ەباس ل ەشەم بەئ
نگاوی کارای ەشێوی بکات. هەی پەبدات چار بەراییی ەتیی منداڵی پلەی یارمەوەئ

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

ی ەوەکردنبیر»و « فتارەری ڕەڕاهێنانی هون»، «ەی کێشەچار»، «ەوەخۆئارامکردن»
 پێش.  ەوەدێن« ئاشکرا

 

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

ێکی گشتی جرنەس –یی ەی تووڕجڵەوگرتن ریەهون یەربارەد م:ەکەی یەوان -1
ی جڵەوگرتنی ەبوون و پرۆسەتووڕ تروکانیڕووداوی  ،ییەکانی تووڕەنیشان
 یی.ەتووڕ

یی بۆ ەی تووڕجڵەوگرتنی ەی پرۆسکردنەپیاد - راسانیەهی ەچار :دووهەمی ەوان -2
 . راسانیەهی کردنەچار

ی بۆ ەتووڕ یجڵەوگرتنی ەپرۆسی بەکارهێنان - تەتۆمی ەچار :سێهەمی ەوان -3
 .تەتۆمی ەئاشتییانی ەچار

 ەڕ بەش ەدوورگرتن لخۆ -شەڕپەرێز  – ڕەش ەل ەوەوتنەکدوور م:ەی چوارەوان -4
 ە.ی کێشەیی و چارەی تووڕجڵەوگرتن یرەهون یکردنەپیاد

ی جڵەوگرتنی ەی پرۆسکردنەپیاد - ەوەندنەسەتۆڵ ەل بەرگرتن م:ەی پێنجەوان -5
 . ەوەندنەسەتۆڵجرپنی  ەل بەرگرتنیی بۆ ەتووڕ

ی ەوەسزای کردڵ ەگەل کردنڵەه – داسزاڵ ەگەل کردنڵەه م:ەشەی شەوان -6
 .ەیەرپرسانەفتارێکی بەخۆت، ڕ

ی کردنەپیاد ەااڵ بکی سەوەاڵمدانەو و کردنااڵکس –سکااڵ  م:ەفتەی هەوان -7
 و دابڕ. ەڕێزدارانفتاری ەڕ

 و جڤاکی. یکەسەکری ەهون ڕاهێزانیبۆ  –ئامانج  یکردندیاری م:ەشتەی هەوان -8

 ەنگاو بەه»کانی ەرەهون –وام بێت ەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»با  م:ەهنۆی ەوان -9
 .ەبک ەپیاد ەسانی دیکەڵ کەگەشدا لەی هاوبەپرۆژ ەل« نگاوەه

 

 .ەمەپێنجرگی ەکانی بەی گشت وانەوەکردنرەسەم بەهنۆی ەتێبینی: وان
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بۆ  ەرخان بکەی سیناریۆکانی ڕۆڵوازی تەوەکان، کات بۆ خوێندنەستپێکی وانەد ەر لەب
کان ەفێرخواززموونی ەی ئەوەنگدانەڕ ەیت کەها ساز بکەکان وەی بتوانیت دۆخەوەئ

 . ەشیان بکەندا دابافێرخوازر ەسەو ب ەکان کۆپی بکەی ڕۆڵوازیی کارتەبێت. وێن

 

 کیەمکی زمانەچ

شی ەکانی بەیزمانی ەمکەڵ چەگەل ەوامیی کارەردەدا بسێهەمشی ەب ەمکی زمان لەچ
ان فێرخواز ەپێویست ەدا کەشەم بەمکی زمانی لە. گرنگترین چدووهەمم و ەکەی

ی ەناسە: هەبریتین ل ەرەم هونەکانی ئەنگاوە. هەی« ەوەخۆئارامکردن»مکی ەن چەتێبگ
 .خۆدواندن هاەروەه ی ئارام وەدیارد ەل ەوەکردن، بیری خاوپشتەوژمێرقووڵ، 

 

 سێهەمشی ەکانی بەمکەی چەلیست

راسانی، ەهکی، ەرەسکااڵ، د، ەدابڕانیی، ەی تووڕە، نیشانییەی تووڕەدوگم، تەتۆم
، تیەایرپرسە، بەوەبیردان، کردنەشەی، ناتوندوتیژ، پاراستن، گکە، ناوئامانج

 .تەالمەت و ناسەالمەنجامی سەئ، ەوەتۆڵەسەندن، ەی تۆڵەوەاڵمدانەو

 

 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 •

ند ەچ ەل ەبری وردبوونەل ەخۆڕسکان پەلەیکی ەرتەکات بۆ بەڕێ خۆش د •
 یان. ەکەڵبژاردنی باشەک و هەیەچارەڕێگ
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وتی نێو ەڵسوکەکانی هەی شێوازکردنرکەڵ دەگەل ەیەجۆری هەمەی هەمنداڵی دڕ کێش
م توانای ەش و ڕێکوپێک، ئەی گەی چارەوەر دۆزینەس ەدێت ەک ە. بۆ نموونەڵگەکۆم
 .ەکز

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

 باش بزانێت. ەوەخۆئارامکردنکانی ەرەهون •

 بگرێت. ەوەی کێشەو چار ەوەخۆئارامکردنکانی ەرەهون ەخوو ب •

 

 ندنەسەشەی گەربارەتێبینی د

 

 تی گرنگەو باب ەپێناس

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

 توانێت:ەگشتی دەتای سااڵنی خوێندندا، بەرەس ەمنداڵ ل

 .ەوەم بکاتەک ەیارانەاڵمی نەو •

ر ەرانبەی نێوان خۆی و بەهۆکاری کێش ەی بەر بکات و باشتر پەرانبەرکی بەد •
 رێت.ەب

 

 ک:ەبێت، وەد ەری دیکەتاییدا منداڵ فێری هونەرەی خوێندنی سەماو ەل

ڵ منداڵی ەگەل ەرا و کێشەبری هەل ە، بۆ نموونەوەکارێکی دیک ەب کردنریکەخخۆ •
 کات.ەریک دەخ ەوەنیگارکێشیی ە، خۆ بەلیستۆک ئەور ەسەل ەدیک

 . ەڕێ بۆ لیستۆکێکی دیکەگەد ە، بۆ نموونگۆڕیندۆخ •
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 . ەوەکاتەد ەشتێکی دیک ەبیر ل -گۆڕین یاڵەخ •

 .ەوەوەخۆئارامکردنڕێی  ەل – گۆڕینستەه •

ی برد ەکەتۆپ ەکەکچ»: ەکەی دۆخەکی تازەیەوەڕێی لێکدان ەل - گۆڕینستەه •
 «.کردەوازیم پێ دمن  ەیبینی کەن ەچونک

 

 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»
 یی. ەی تووڕجڵەوگرتنو  ەوەخۆئارامکردن، ەکاربهێنێت. بۆ نموونەری نوێ بەهون

 

ی سوودژاندا، ەیی و شڵەاتی تووڕک ەل ،ەبد انفێرخوازتی ەیارم «.فتارەڕاهێزانی ڕ»
زۆرن. یی ەی تووڕجڵەوگرتنتی ەرفەدا دەاری ڕۆژانک ەببینن. ل ەی هێمنانەوەاڵمدانەو

ش ەمەر بیت. ئەتۆ یاریددەبێت ات، کب ریەپێشخدەست ەختەالی س ەیەه فێرخواز
 :فێرخواز - امۆستای گفتوگۆی مەنموون

 

. ەڵمژەکی قووڵ هەیەناسەئێستا ه ندێ!ەم(: ەیەتووڕ« ندێەم»بینێت ە)دمامۆستا 
 .ەڵمژەش هەی دیکەناسە. دوو هەچاک

 پێی گوتم درۆزن! ەکەکوڕت(: ەگریەاڵم هێشتا دە، بە)هێمنترندێ ەم

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

 .ەوی بیڵێهێمن ەزۆر ب ەدووبار مامۆستا:

 ئارام، ئارام. :ندێەم

 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، پەوەخۆئارامکردنکانی ەرەی هونکردنەو پیاد ەوەبۆ خاوبوون

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

 
کانی ەرەهون ەن کەبک ەو کاتانەباس ل ەان بکفێرخواز ەداوا ل «.مڕۆەئ یادی»

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

 یی.ەی تووڕجڵەوگرتنکانی ەشەگ

 

دات ەد فێرخوازتی ەدا، یارمەڵ کاری ڕۆژانەگەل« ی زانیارەوەگواستن»ی تێکبەستن
 بکات. ەدا پیادەژیانی ڕۆژان ەل ییەی تووڕجڵەوگرتنکانی ەرەهون

 

 ەچاالکیی دیک

 :ەتی دیکەباب ەل ەشەم بەکانی ئەڵکێشانی وانەبۆ تێه ەش نموونەمەئ

راسانی و ەیی، هەوتێکی ناڕێکی تووڕەڵسوکەه ەڵبژێرەشێکی کۆمیدی هەب -1
تێکی ەڵسوکەنیگارکێشی ه ەب ەان بکفێرخواز ەکاری پێشان بدات. داوا لەخنەڕ

 ر(ەخشێنن. )هونەڕێکتر بن
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ی ەوێن کێفێرخوازر ەتێیدا ه ەن کەکتێبی پۆل ساز بک ەان بکفێرخواز ەداوا ل -2
 ەکەدۆخ یکردنکەبۆ کۆم خۆدواندنی پێشنیازبکێشێت و  ەی تووڕککارتۆنی دۆخی

 (، زمانرە. )هونێتنووسب

خۆی ەربەکی سەیەڕەیی ڕابگرن و الپەتۆمارێک بۆ تووڕ ەان بکفێرخواز ەداوا ل -3
ی ەش نموونەمەن. ئەرخان بکەبۆ ت سێهەمشی ەکی بەیەموو وانەپاش ه

لۆگی ەدایکی، ەکی و ناوەرەد ییەی تووڕەدوگمیی، ەی تووڕەکان: نیشانەتەباب
. کردناڵتەخند شێوازێکی خۆەیی و چەوتووی تووڕەرکەی سجڵەوگرتن، خۆدواندن

 )زمان(

بنووسن و  ەوەی خوارەم دۆخانەدواندن بۆ ئتێکستی خۆ ەان بکفێرخواز ەداوا ل -4
 کار بێنن: ەدا بەکەڕۆڵوازیی ەل ەڵەبووک ەر الیان باشەگ

 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 •

 )زمان، دراما(

ی کەیەستی دژبەنی هەیەن ڕاگەکتۆمار ب کێنگەدند ەچ ەکت بەکەپۆل ەداوا ل -5
 :ەنموونبۆ زیی بن، ەئارامی و شپر

 ە.نگی شووتەد ەب رەرانبەبنگی سیسرک ەد •

 جۆری هارد ڕۆک. ەک لەنگی گۆرانیەد ەب رەرانبەب ەنگی الیالیەد •

 ش.ەڕەختەر تەس ەباشیر لەنگی تەد ەب رەرانبەبی چیا ەلەنگی جۆگەد •
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ییان ەئارامی و شپرزی ەربارەدن. ەکراورد بەان بکەنگەد ەان بکفێرخواز ەداوا ل
 )موزیک، زانست، زمان،. انیەربارەدن ەکب کڵەستی خەجیاوازیی ه ەباس لبنووسن و 

 ی جڤاکی(ەوەلێکۆڵین
 

دانی ستەدەک لەنی وەدیم ەان بکفێرخواز ەکی جیهانیی داوا لەو پێشبڕکێیەمەد -6
 ە.وەخۆئارامکردنتێک بۆ ڕاهێنانی ەباب ەنەبک ەی دیکەشووتی سزا و دیارد ،گۆڵ
 ی فیزیکی، دراما(کردن)فێر

 ەنەرنج بدە. سەوەچیرۆک یاخود ڕۆمانێک بخوێنن ەکورت ەان بکفێرخواز ەداوا ل -7
 ەنگاو بەه»ی ەرنامەب ەییدا. ئایەڵ تووڕەگەل ەکەکتاری داستانەی کارەڵەمام
ر ەگەن؟ چۆن؟ ئەوتیان چاکتر بکەڵسوکەتیان بدات هەتوانێت یارمەد« نگاوەه

 ەبوو؟ داوا لەفتاریان چۆن دەبان ڕب« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەئاشنای هون
 . )زمان(ەوەنەکی ڕوون بکەڕاپۆرتێکی کورتی زار ەیان بەکەباس ەان بکفێرخواز

رنج ەتی سەتایب ە. بەوەی مێشک ورد ببنکردنکارچۆنێتیی  ەان لفێرخواز ەداوا ل -8
و ەئ ەبد . هانیانەوەیڕووی فیزیۆلۆژی ەبوونی مرۆڤ لەی تووڕەوەنگدانەڕ ەنەبد

. )زانست، ەی کێشەی پێش چارەوەخۆئارامکردنی یگرنگ ەب ەوەنەستەبب ەزانست
 زمان(

ی لێدانی دڵ، ەک ڕێژەی فیزیۆلۆژیی وەڕووی پێوان ە، لەان بکفێرخواز ەداوا ل -9
 راوردەب یی و ئارامیەتووڕ -ش و فشاری خوێن ەرمی لەی گەدان، پلەناسەه
ن. )زانست، ەهێڵکاری پێشان بد ەکانیان بەنجامەئ ەن. داوایان لێ بکەبک

 (ماتەماتیک

 ەنەرنج بدەس ەو داوایان لێ بک ەان بدفێرخوازبار پێشانی ەفیلمی کارتۆنی ل  -10
ی ەربارەیان. گفتوگۆ دجڵەوگرتنشێوازی و  یراسانەه ،بوونەکانی تووڕەدۆخ
یی ەوی توورەجڵ ەجۆرێکی دیک ەب ەکەکتاری فیلمەکرا کارەن. دەساز بک ەکەباس

 کی، زمان(جڤای ەوەچۆن؟ )لێکۆڵینگرتبا؟ 



Second Step, grade 5 

123 

، ەنێو فێرگـی « یناکۆک یەچار»تی ەۆمیکانی ندەیاخود کارمارزان، کی کنێوبژێ -11
پرسیار  ەان بکفێرخوازکی ەکۆم ن.ەکاری خۆیان بک ەباس ل ەکبانگهێشت ب

 ەان بکفێرخواز ە، داوا لەکەردانەن. پاش سەی بکەکەمیوان ەن تا لەبک ەئاماد
ی ەوەن. )لێکۆڵینەت ساز بکەکەبۆ فێرگ «ناکۆکی یەچار»ی ەرنامەبچوار چوار 

 جڤاکی(

 ەکەرەتێیدا کاراکت ەڕۆڵوازی ک ەنەکبمێژوویی  یکێڕووداو ەکان بفێرخواز ەداوا ل -12
 .(ەوەدونیای خۆتان بهێن ەل ەنموون)گرێت ەدبوونی خۆی ەوی تووڕەجڵ
 (ی جڤاکی، دراماەوەلێکۆڵین)

 

سایتی  ەل ەشی مامۆستایان بکەردانی بەبیروڕا سی ەوەبۆ 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 تووڕجڵەوگرتن ریەهون یەربارەدم: ەکەی یەوان

 ی ڤیدیۆدارەوان 
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 مکەچ

ستی ەی هانکهۆی تروو ەشێت ببنەکی دەیاڵی ناوەم خەکی و هەرەم ڕووداوی دەه
 .ییەتووڕ

 «ەی کێشەچار»و  «ەوەخۆئارامکردن»انی کەرەهون ەپێویستی ب ییەتووڕی جڵەوگرتن
 .ەیەه

وی ەکات باشتر جڵەدکمان ەدا کۆمبوونەدۆخی تووڕ ەلفتارمان ەڕی ەربارەد ەوەبیردان
 داهاتوودا. ەییمان بگرین لەتووڕ

 

 ەوەاندکی، بیرەکی، ناوەرە، دییەی تووڕەدوگمیی، ەی تووڕەکی: نیشانەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 :بێت بۆەن داتوانای فێرخواز

 بوون.ەی فیزیکیی تووڕەناساندنی نیشان •

 یی.ەتووڕ هۆی ەبنەد یەانڕووداوو ەئناونانی  •

 ر.ەرانبەستی بەبەم ەل ەوەوردبوون •

 .ییەی تووڕجڵەوگرتنی ەی پرۆسبەکارهێنان •

 .ییەی تووڕجڵەوگرتنی ەربارەد ەوەبیردان •

 

 پێداویستی

 .«کهەیاریی»: «نگاوەه ەنگاو بەه»ی مەرگی پێنجەبکاسێتی ڤیدیۆی  •

 .ئامێری لێدانی کاسێتی ڤیدیۆ و ڤیزیۆنەلەت •
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 .«ەی کێشەچار» ،«ییەتووڕی جڵەوگرتن»ر: ەپۆست •

 «.نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب 3شی ە: ب4 ە، ژمارەوەماڵک بۆ ەیەنام •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی ەدوگمیی و ەلی تووڕەگەی نیشانەوەناسینی ەربارەد ەیێکی گشتیرنجەس ەیەم وانەئ
دا ەی کێشەچارو  ەوەخۆئارامکردنری ەی هونبەکارهێنانڵ ەگەان لفێرخواز. ییەتووڕ

و بن ەیدا دەی پکێی جڤاکرەێبکنجامی ەئ ەل ناکۆکیبن چۆن ەفێر د. بنەوام دەردەب
ر ەرانبەی بەستی ڕاستینەبەم ە، لەلەنجامگیریی پەبۆ ئ نبری بازدا ەلبن ەفێریش د

 . ەوەورد ببن

زێتر دوو ڕۆژ  ەل یاناڵم نێوانەش، بەدوو ب ەنەکبیتوانن ە، دەیەم وانەر درێژیی ئەبەل
 تا. ەرەس بکەوەڵی ەپاشان ه ە،بک ەکەفیلمماشای ەپێشتر تبێت. ەن

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

. ەی گرنگکەیەلەسەیی مەاتی تووڕکرداری کدوێین. ەدی یەتووڕ یەارچ ەل مڕۆەئ
 . ەکارێکی ڕاست نییر ەرانبەستی بەڕووشاندنی ه

ر ەس)؟ کاتەدچی  ەبست ەشت هەل ؟ەوەناسیتەبوونی خۆت دەچۆن تووڕ -1
  (.بێتەدا دروست دەدەگ ەشێت. پێچ و گرێ لەیەد

 ەسەرنجدانین. ەپێمان بڵێت تووڕی ەوەبۆ ئنێت ێکار دەب« ییەی تووڕەنیشان» شەل
 نەخااڵنو ەئ« ییەی تووڕەدوگم»ین. ەکی بەچارکات ەکمان دەکۆم ەلەگەو نیشانەئ
 کەو «کیەرەد» ەیەه ەدوگمین. ەیی بکەتووڕ ەست بەن هەکەوامان لێ د ەک
 ەیەش هەدوگمکات. ەبڕێ د ەدات یاخود نۆرەد سێک جنێوت پێەکی ەوەئ

 بین. تر ەکات تووڕەڵێین وامان لێ دەخۆمان د ەشتێک بی ەوەئک ەو «کیەناو»
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 .ەوەبخوێنن «ییەی تووڕجڵەوگرتن»ری ەکانی نێو پۆستەنگاوەه ەان بکفێرخواز ەداوا ل
 .نەکەکمان دەیی کۆمەتووڕ اتیک ەنگاوانەم هەئ

  فۆتۆکە پێشان بدە.

 
ژاڵ. ەکبوونی ەی تووڕەدوگم ەنەرنج بدەدا سەکەفیلم ەل ە.ـ« ژاڵەک»ناوی  ەم کچەئ

 . وچانێک بۆ گفتوگۆ.ەپێشان بد ەکەفیلم

 (.اتکەیان دەتووڕبڕێ و ەیان پێ دەکەمەگی ەبراک) ؟ەیەتووڕ ژاڵەکبۆچی  -2

نگاوی ەه ەب ەبد ەئاماژ چۆن؟بکات؟  ەتووڕ ژاڵەکتی یەستەبەی مەئایا براک -3
، بیر بێت.  ەتان ل«وهەخۆئارامکردن»انی کەنگاوەه. ەکەرەی پۆست 2 ەژمار

 ردوون. کسمان ازووتریش ب

 ؟بێتەتر نەتووڕو  ەوەاتکب ئارامپێ  یخۆتا  ەباشخۆی بڵێت  ەچی ب ژاڵەک -4
 (.«ینەکەچی دنازانێت م ەبراک »«. ەوەبێت ئارام ببمەد»«. ەئاسایی»)
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ای هەنجامگیری و وەخاڵی ئ ەینەکات خێرا باز بدەیی وامان لێ دەتووڕ ەیەجار ه
 ەوەخۆئارامکردنوێت ئازارمان بدات. ەیەست دەبەمەبر ەرانبەی بسەکبنێین دا

ی ەستی ڕاستینەبەمی ەوەبۆ ئ ەوەینەو بیر بکبگرین  کوچانێکات ەکمان دەکۆم
 ین. ەکب کرەر دەرانبەب

 

مان ەی کێشەچارری ەی هونبەکارهێنان ەنگاوەم هە. ئەبد 3 ەنگاوی ژمارەه ەب ەئاماژ
ی ەچار»ری ەپۆست ەب)یی بگرین. ەتووڕوی ەجڵکمان بکات ەکۆم تا ەوەخاتەبیر د
 (.ەودا بچۆ«ەکێش

 

س پێی ەکات و کخۆی ب وێت یارییەیەد ژاڵەک؟ )ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش -5
 ات. کەد ەچار ەم دۆخەئچۆن  ژاڵەکببینین  ەوەی با پێکەئاد (.بڕێتەن

 

 . وچانێک بۆ گفتوگۆ.ەپێشان بد ەکەفیلم

دا هاوار بکات. ارزانکر ەسەدایکی بڵێت. ب ەب) گرێت؟ەاو دچەڕ ەچار ەکام ژاڵەک -6
کان ە)چارڵبژێرێت؟ ەه ەچار ەدات کامەچۆن بڕیار د (.سیروانبچێت بۆ ماڵی 

 (.نگێنێتەسەدڵەه

ی پێ ەکەارکست ەبەمەب ارزانکئاشکرای بکات ئاخۆ  ژاڵەکبێت ەبۆچی د -7
 (.بکات ەچار ەکەکێشبزانێت چۆن تاکوو بڕی؟ )ەد
 

 ارزانکستی ەهی ەوەبێ ئبکات  مانەگدا خۆی کانیەڤاڵەڵ هەگەوێت لەیەد ژاڵەک
 ێت.ب ساز راەبێت و هبریندار 

 

 ؟بووەی هسوودی ەبۆ دواندنی براک ژاڵەکی ەکەئایا چار -8
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 ەکەێشکی ەوەئپاش  (.4نگاوی ە، ه«ییەی تووڕجڵەوگرتن»ری ەپۆست ەب ەبد ەئاماژ)
«. ەوەبیردان»ڵێن ەش پێی دەمەئ. ردکچیمان  ەوەینەکبێت بیری لێ بەین دەکەد ەچار

 ەپرسیاران وەاڵمی ئەژاڵ وەک کەرن وەو (.4نگاوی ەهانی کەپرسیار ەبە بد ەئاماژ)
 .ەوەینەبد

 

 ڕۆڵوازی

دۆخێک بێت.  ەوەمەدە یی بەتووڕ ۆڵوازیڕ ەینەکەد کند دۆخێەچ ەوەکەیەوجا بەئ
 م.ەکەی دەچارو م ەدەپێشان د

. ەوەبێتەپێت د ەتدا و لەکپشتی پێاڵو ەنێت بەپێ د کسێەک. ەانی بدفێرخوازپێشانی 
، ی قووڵەناسە. سێ هەوەبێتەم ڕوخسارم سوور دەکەست دەبم. هەد ەتووڕ

 ەم پێ چارەمەئ .بەوە : ئارامخشەی ئارامبەگوت ەبئەوجا خۆدواندن  پشتەوژمێری خاو
  .بکەوە ەکەکێش یەچار ەئاشکرا بیر ل ەکرێت. بەد

 ەکەچار 4 ەنگاوی ژمارەی هەوەکانی بیردانەپرسیارڕێی  ەل، ەکەپاش ڕۆڵوازیی
 .ەنگێنەسهەڵ

 

 کان: ەی باسەلیست

 .داوای لێبووردن ناکاتاڵم ەوێت، بەکەت دشان رەهاوپۆلێک ب •

ت کەۆمکدا ەوەکردنخاوێن ەو لەاڵم ئەرد، بکتان دروست کەت چۆرەکڵ براەگەل •
 ات. کان

 .خواتەت دەکەشیرینی، کچێک مێزی فراڤین ەل ەوەویتەکەددوور تۆ  •

 .ت بێتەنۆرماندا ەگ ەدوو کوڕ ناهێڵن ل •

 کات.ەردا دەسەرمانت بەڤاڵێک فەه •
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 نجامگیریەئ

ییمان ەفتاری تووڕەڕ ەیەوەئ گرنگ. ەوایەبوون ڕەبێت. تووڕەد ەتووڕ کسێەکموو ەه
. ەوایەناڕدات بموڵکیان  ەزیان بڵک یاخود ەئازاری خ کفتارێەڕباش بێت. 
ی ئازار بوونەاتی تووڕکی ەوەگرن لەدوورمان د ەب ەی کێشەچارو  ەوەخۆئارامکردن

 ین. ەر بدەرانبەب

 

 ەوەبۆ ماڵ

 «.نگاوەه ەنگاو بەه»ی سێهەمشی ە: ب4 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام

 

 ی زانیارەوەگواستن

  .کار بهێننەیی بەی تووڕجڵەوگرتنی ەپرۆساتی پێویست ک ەڕابهێن انفێرخواز

 

 ەچاالکیی دیک

. ەیی کردووەتووڕ ەستیان بەه ەمێ بنووسن کەی دەربارەد ەبکان فێرخواز ەداوا ل
اند. کتروو ەبوونی الی ئێوەی تووڕەدوگم کەیەیان گوت چ ڕووداو» ،ەلێیان بپرس

 «چیتان کرد؟

  



Second Step, grade 5 

131 

 

 

 

 

 

 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 راسانیەی هە: چاردووهەمی ەوان
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 مکەچ

  .راسانیەهی چوستی کەیەبۆ چار ەرەیی یاریدەی تووڕجڵەوگرتنری ەهون

 

 راسانی، پاراستنەهکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ:ەتوانایان د فێرخواز

 .راسانیەهی فیزیکیی ەنیشان یناونان •

 .ەوەییەی تووڕجڵەوگرتن ڕێی ەلراسانی ەی هەوەکردنخامۆش •

 .ەی کێشەچارری ەی هونکردنەپیاد •

 

 پێداویستی

 .«ەی کێشەچار» ،«ییەتووڕی جڵەوگرتن»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ •

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵەئ: ەکراووباڵ •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

راسانی و ەه ەست بەورتی بێنێت هکیدا کی خوێندن یان جڤاکبوارێ ەر لەمنداڵ گ
. ەدارەێشکی زبر و کاڵمێەوراسانی ەهی ەانجرپنی کەرتەب ەیەجار هات. کەن دشکادڵ
ست ئارام ەی هەندەوەئر ەهکرێت. ەد ەیی چارەی تووڕەمان شێوەهەراسانیش بەه

 . ەی باشتر زێترەی چارەوەدۆزینی ( رەگەئ) ەشیمان، ەبۆو
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ی گەس. ەوەدڕیی ەراسانی بەی هندەیوەپدانی بۆ پێشان ەباشکی ەیەنموونگی پاس ەس
 .گی تێرەس ەل ەدڕتر برسی(یاخود  ەکراوزنجیرگی ەس) راسانەه

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 . فۆتۆکە پێشان بدە. ەین باشەکبوون چی براسانەهاتی کبین ەێر دفمڕۆ ەئ

 

 
 

ست بهێنێت. ەدەکی باش بەیەنمردا ماتەماتیکی توانادۆزی ەوێت لەیەد «دانیال»
ند ەی چاڵمەو ەست چوو، بۆیەدەلی ەواندوو دابڕا و  ەفێرگ ەل کند ڕۆژێەچخابن، ەم

 ی بۆ ساز نابێت.کپرسێارێ

بۆ ساز ی ماتەماتیک یکێپرسیارند ەچ دانیال)؟ ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش -1
  (.نابێت
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، ەبرۆکانی تێک ناوزانیت؟ )ەچۆن د (.ەراسانە)هکات؟ ەدچی  ەبست ەه دانیال -2
 (.دانی جیڕ کردووند
 

. یتەکەد« راسانیەه» ەست بەهساز نابێت،  ەستتەبەی تۆ مەجۆرو ەب ارک کاتێک
 ی بدڕێنێت.ەکەڕەپ ەکریەبات، خەنا بۆ گزی دەپ ەریکەخ ەراسانەها هەو دانیال

 

ست ەپ) ؟نجام بداتەئ ەو دوو کارەل کێکەی دانیالر ەگەدات ئەڕوو دچی  -3
 (.ناکات ەی چارەکەشێکبێت. ەد
 

 . ەوایییی ەتووڕی ەچار کەواسانی رەه یەچار

 

ی قووڵ. ەناسەسێ ه؟ )ەوەی ئارام ببێتەوەبۆ ئ ەباشبکات  چی دانیال -4
  (.دواندنخۆ .ی ئارامەدیارد ەل کردنەوە. بیرپشتەوژمێری خاو

مامۆستا بکات. واز بهێنێت.  ەتی لەداوای یارم)؟ ەیەی هەدیک یەچاردانیال  -5
 (.هێنێتیەد ەبکات ک ندەسەپ ەیەنمرو ەئدوا بخات.  ەکیتوانادۆزی

 ەان بکفێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسە)بۆ هر .....؟ ەگەدات ئەچی ڕوو د -6
 (.اڵمەمای پرسیار و وەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەنگاوی ژمارەه

 چی بکات؟ بۆچی؟ دانیالبێت ەد ەبۆچوونی ئێو ەب -7

مرۆڤ چیت کرد؟ ؟ ەبووبیت؟ هۆی چی بوو سانارەه دانیال کەو ەڕووی داو -8
 دات.ەۆڵ نکبێت و « ڕاگرخۆ»بێت ەد
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ند ەچ ەان بکفێرخوازڕێنوێنی  ە.وەبنووسین «راسانیەه یەچار» یکانەنگاوەهرن ەو
ی ارکهۆ -2. بکەوە خۆت ئارام -1 ن:ەش نموونەمانەن. ئەنگاوێک ڕیز بکەه
الی یاخود  ە، بیگۆڕەکندی بەسە: پەبد کەیەی چاربڕیار -3. بدۆزەوەراسانبوونت ەه
 .ەکباسی ب کسێەک

 ڕۆڵوازی

 م.ەکەد ەپیاد کانەنگاوەه دانیال بری ەمن لتا ەرەس. ەاتی ڕۆڵوازییکوجا ەئ

 

سێ . ەکب ەانی پۆل پیادکەنگاوەو ه ەببین دانیالڕۆڵی  ە.انی بدفێرخوازپێشانی 
 :ێخۆت بڵ ەب. ئەوجا ەو 10 ەژمار ەل پشتەوژمێری خاو ە،بکێشهەڵی قووڵ ەناسەه
خۆم  ەم چونکەکەراسانی دەه ەست بەکرێ. هەد ەم پێ چارەمە. ئەوەبێت ئارام ببمەد

  ؟مەدوا بخ ەکیتوانادۆزیتوانم ەئایا د: ەمامۆستا بپرس ەل. ەردووکەن ەئاماد

 

چاو ەڕم « راسانیەه یەچار»کانی ەنگاوە: چۆن بووم؟ ئایا هەبپرس، ەکەپاش ڕۆڵوازیی
 ؟گرت

 

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

 

 :گریمان

 یت.ەچاک بک تەکەبایسیکلناتوانیت زنجیری  •

 ڵناسووڕێت. ەیت بۆ هەکەنرخ ،وێتەی دکەدڵت سیدیی •

 ت.یشۆکاوەپهێشتا اڵم ەب ەوەردکی شی ەکەمامۆستا وان •
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 ت. ەینت نایی فراڤەرەساڵم ەب ەبرسیت •

 دانیشیت. ەوەتەکەکوبچو ەخوشکدیار ەببێت ەد ەما چونکەناتوانیت بچیت بۆ سین •

 

 نجامگیریەئ

 یەبۆ چار ەرەشێوازێکی کاریگ ەکەگشت کێش ەل ەوەکردنو بیر ەوەخۆئارامکردن
 ر بین. ەدەنۆڵکڕاگر و بێت خۆەر دە، هەنیی ەکی دیکەیەچار ەیەجار هراسانی. ەه

 ەوەبۆ ماڵ

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو

 ەان بفێرخوازردێڕ و ەس کەکی جڤاکی بەک توانایەو« راسانیەی هەچار» 
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان ەکانی لەنگاوەه

 

 ی زانیارەوەگواستن

یی و ەی تووڕجڵەوگرتنری ەهون ەان بدهانیبن ەراسان دەزوو زوو ه ەیەر منداڵ هەگ
خراپ یاڵی ەی خەخۆیان گیرۆد ەم مندااڵنەزۆر جار ئن. ەکب ەپیاد ەی کێشەچار

 .«!مەست نادەد کارێکمن بۆ هیچ » یاخود« ەاری منداڵک ەمەئ» ەن، بۆ نموونەکەد
 .ەوەبگۆڕن شەگی خۆدواندن ەکان بەخراپ ەیامەپ ەڕێنوێنیان بک

 

 ەچاالکیی دیک

بۆ  کو پالنێراسان بن ەن زۆر پێی هەکدیاری ب کباسێ ەان بکفێرخواز ەداوا ل
 داڕێژن. ەکەراسانییەی هکردنخامۆش
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 تەتۆمی ە: چارسێهەمی ەوان

 

  



Second Step, grade 5 

138 

 مکەچ

 ەبوجا ەئو  ەوەبکات رەرانبەی بەگوت ەبیر ل ەها باشەو تەتۆمی ەمرۆڤ بۆ چار
 .ەوەاڵمی بداتەو یتوندوتیژ ەدوور لکی ەیەشێو

 

 تەتۆمکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ:ەتوانایان د فێرخواز

 .تەتۆمی ەبۆ چارە انیر و ئاشتیەکاریگشێوازی ی ەوەدۆزین •

 یی.ەی تووڕجڵەوگرتنری ەی هونبەکارهێنان •

 

 پێداویستی

 .«ەی کێشەچار» ،«ییەتووڕی جڵەوگرتن»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ •

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ری ەهونبێت فێر ببن ەدمنداڵ . ەوەرێتبد تەتۆماڵمی ەئارامی و ەب ەگرنگ
 تەتۆمی ەکی ئارام و ڕێک چارەیەشێو ەی بەوەکار بهێنن بۆ ئەب ەوەخۆئارامکردن

 ەئاشتییان ەبو  چوستی ەبئارامی و  ەکرێت بەی ڕاست و ناڕاستیش دتەتۆم .نەبک
  بکرێن. ەچار
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 ک الوازیی. ەن ەهێزییەب تیەرپرسایەستۆگرتنی بەئەو ەک بکەوە یوونڕ

و  ناڕاستی تەتۆمکێکیان بۆ ەین: ەکەدڕۆڵوازی  ەستەدوو د فێرخوازدا، ەیەم وانەل
 .ەیەه شچیرۆک و گفتوگۆشی ەش بەوەل ەجگ. ی ڕاستتەتۆمیان بۆ ەوی دیکەئ
اڵم دوو ڕۆژی زیاتر ەب ەوەش بگوترێتەبدوو  ەکرێت بە، دەیەم وانەر درێژیی ئەبەل

 بێت. ەنێوان ن

 

 مەکەشی یە، بچیرۆک و گفتوگۆ

 ین. ەکەد تەتۆمی ەچار ەباس لمڕۆ ەئ

 (.سێکەپاڵ ک ەخرێتەتێک دەتۆمچییه؟ )« تەتۆم» .1
 

  .فۆتۆکە پێشان بدە
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 -ی پاشەرنامەبشداری ەردووکیان بەه. «ئاڤان»ش ەوەئو  ە «نازناز» ەمەئ
 نازنازی ەوەئک ەو ەستەدە کاتژمێرێکی ل ئاڤانکات ەتێبینی د نازنازن. ەفێرگ

، ەڵ تۆمەگەل» ڵیت:ەکات و دەتباری دەر تۆمەکسەی ڕابردوو بزری کرد. یەفتەه
 «!ەو تۆ دزیوت ەی منکاتژمێر ەوەئ

 

 ئاڤان ەپێی وای ەچونک ەیەتووڕ نازناز)؟ ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش .2
 (.ەی دزیوەکەکاتژمێر

 

 ەئاڤان ل یەکە. دیارییەرگرتووەخۆی وڕۆژی ساڵ یدیاری ەکاتژمێرێکی ب ئاڤان
 ەزانێت کە. دەستەدە ی لەکەنوێی ەکاتژمێر ئاڤانچێت. ەد نازنازی ەکەکاتژمێر

 .ەڕاست نیی ەکەتەتۆم

 

 (.ە، دڵی شکاوەیەتووڕ، ەشۆکاوەپکات؟ )ەدچی  ەبست ەه ئاڤان .3

دات ەهانی د . جرپنیەیواەڕنا نازناز ەپێی وای ەکات چونکەیی دەتووڕ ەست بەه ئاڤان
 رۆزن.دبکات و پێی بڵێت دا نازنازر ەسەب هاوار

 

 (.بووەخراپتر د ەکەدۆخ) ؟ەوای بکردای ئاڤانر ەگەدا ئەد یچی ڕوو .4
 

ن ەخۆیان، چی بک ییەتووڕی جڵەوگرتن، بۆ ەم دوو کچەئ. ەیەش تووڕینازناز .5
 2 ەنگاوی ژمارەه ەب ەبد ەئاماژ (.پشتەوژمێری خاو، ی قووڵەناسە؟ )سێ هەباش

 .«ییەی تووڕجڵەوگرتن»ری ەی پۆست
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پێم ») ؟ەباش . چی بڵێتبڵێت چیە وەکاتەدبیر  ئاڤان، ەوەخۆئارامکردنپاش  .6
 دیاریی ەب ەی خۆمکاتژمێر ەمەاڵم ئە. بەت بزر کردووەکەکاتژمێر ەناخۆش

 ەم لەکت بکەکۆمتوانم ەد. تزانێەم دەکەخوشک. ەخۆم بۆم هاتووڕۆژی ساڵ
 (.«داتەکەی کاتژمێرەوەدۆزین

 

بکات  بووردنداوای لێ) ؟ەباش ی بکاتچ، ەوەبێتەئارام د نازنازی ەوەپاش ئ .7
 ەیەئاماد ەت کبکا ئاڤاننجامگیری. سوپاسی ەخاڵی ئ ەی دایخێرا بازی ەوەل

 (.کی بکاتەکۆم

 

ند ەچ ەان بکفێرخوازڕێنوێنی  ە.وەبنووسین تەتۆمی ەچارێکی نگاوەهند ەرن چەو
ئاخۆ  ەبڕیار بد -2. بکەوەخۆت ئارام  -1 ن:ەش نموونەمانەن. ئەنگاوێک ڕیز بکەه
اڵمی گونجاو ەو: یەربارەیت دەچی بک ەبڕیار بد -3. ەیڵێت ڕاستەد رەرانبەی بەوەئ

 . ەبک بووردنداوای لێ ر پێویست بێتەگەو ئ بدەوە

 

 ڕۆڵوازی

من ین. ەکەتی ناڕاست دەی تۆمەتێیدا چارڕۆڵوازی  ەینەکەدند دۆخێک ەچوجا ەئ
 .نازنازبۆ ڕۆڵی  ەڵبژێرەه ێک. دڵخوازمەکەوازی د ئاڤانڕۆڵی 

 

 ەوە، ئەڵ تۆمەگەل»بینێت: ەد نازنازڕۆڵی ی ەفێرخوازو ەئ ە.انی بدفێرخوازپێشانی 
ی ەناسە. سێ هەکار بێنەب کانەنگاوەه، ئاڤانک ەتۆش و«. ەدزیوتتۆ ! ەکاتژمێری من

پێم »وجا بڵێ ەئ. ەئارام ب خۆت بڵێ:ەب ئەوجا ،پشتەوژمێری خاو ە،کێشڵەقووڵ ه
دیاریی ساڵڕۆژی  ە، بەکاتژمێری خۆم ەمەاڵم ئە. بەت بزر کردووەکەکاتژمێر ەناخۆش

ی ەوەدۆزین ەم لەکت بکەتوانم کۆمەزانێت. دەم دەکە. خوشکەخۆم بۆم هاتوو
 «.تداەکەکاتژمێر
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 ؟چاو گرتەڕ کانمەنگاوە: چۆن بووم؟ ئایا هە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی

 ەل ە. ئازاد بەڵبژێرەبار هەلی ەنموون ەوەی خوارەم لیستە. لەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ی گونجاو.ەی دیکەی نموونکردنساز

ر ەگەئنێت.  رەتدەتۆمتی ەتۆم ەگوێی لتبار ەر تۆمەبن گەرتر دەکاریگ ەڕۆڵوازیانم ەئ
 ەبنها ەت رەتدەتۆمو  ەباس بک ەکەتەتۆمتۆ نایکێشن، کانت ەفێرخوازیت ەکەست دەه

 ببینێت.  ەو ڕۆڵەئ شەڕوخسار و ل

 

 :ەتبار کرایت بەگریمان تۆم

 .کردندرۆ  •

 یت.ەیکەد ەتوتگو ەک کردنەفۆن نەلەت •

 .والێتەر دیواری تەسەنووسین ل •

 .کەکۆگای ەل کردندزی •

 .ڤاڵێکەی فراڤینی هەبردنی پار •

 ی درۆ.سوێند •

 

 دووهەمشی ەچیرۆک و گفتوگۆ، ب

و  ئاڤانی ڕابردوو، ەفتە؟ هەبوای ەجۆرێکی دیک ەب ەکەر چیرۆکەگەبێت ئەچی د
 کاتژمێریککرد تێبینی  وەەچووندەرم ەدەئاڤان ب. کردەوازییان د ەرزشخانەو ەل نازناز

 ەبخات ەکەبڕیاری دا کاتژمێرئاڤان بوو. ەسی لێ نەک. ەدانراو ەوەند کتێبێکەالی چەل
 . ەوەیەجانتاک
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تباری ەتۆمدزین  ەب نازناز کات کاتێکەچی د ەبست ەه ئاڤان داەم چیرۆکەل .8
 (.شکاندڵکات؟ )تاوان، ترساو، ەد

 

، بەوە ئارام)؟ بێت ئاڤان چی بکاتە، ددزی ەکات بەتباری دەتۆم نازناز کاتێک .9
 (.ەباس بک ەکەبڵێ، ڕووداو ەکەڕاستیی، ەبک بووردنداوای لێ

 

. ەتیش کارێکی ئاسان نییەلماندنی تۆمەتبار بکرێت. سەمرۆڤ تۆم ەبارێکی ترسناک
 ی بڵێت. ەکەبێت ڕاستییەدو  ەتبارەتۆمخۆی زانێت ەد ئاڤان

 

 بێت چەدکات. ەفتار دەڕ ەرپرسانەبێت و بەئازا د ئاڤانرا و هوریا، ەهی جیات ەل .10
 ەم لەکەی ڕابردوو کاتژمێرەفتەه»)؟ ەوەکردنکاربهێنێت بۆ ڕوونەک بەیەوش

 بووردنم کرد و بردم. داوای لێ ەڵەهبوو. ەسی لێ نەک. ەوەدۆزییرزش ەوهۆڵی 
 (.«مەکەد

 

ی ەمەو دەکردبا ئچی با ەر، دەس ەتەیەدزیی نتی ەی تۆمەوەبۆ ئ ،ئاڤان .11
شی ەی یاخود بۆ بەبۆ مامۆستاک ەی ببردایەکەکاتژمێر) ؟ەوەی دۆزییەکەکاتژمێر

 (.ەێی هێشتایجوێ ەل. «ەدۆزراوو  بزر»

 

بیری )؟ ەوەدایاڵمتان ەچی بوو؟ چۆن و؟ کردبێت تێکتەتۆم یەچار ەڕووی داو .12
  ؟کردەبا چۆنت دئێستا  (.هێننەکار نەناو ب بخەوەان فێرخواز
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 ڕۆڵوازی

. ەڕاست ەکەتەتۆمنێین ەی داداهەو ەمجارەئاڵم ەین، بەکەدڕۆڵوازی  دۆخئێستا هەمان 
 (.نازنازبۆ ڕۆڵی  ەڵبژێرەه ێکدڵخوازئاڤان. ) ەبمەمن د

 ئاڤانڕۆڵی مامۆستا «. ەدزیوتتۆ ! ەکاتژمێری من ەوە، ئەڵ تۆمەگەل»: نازنازجێگری 
شێت ەد خۆت بڵێ:ەب ە.بکێشهەڵی قووڵ ەناسەسێ ه :کانەنگاوەه. کاتەدوازی 

بڵێ:  نازناز ەب .ەوەکرد، دۆزیمەمان دەی باسکەوەبێت. پاش ئ نازنازکاتژمێری  ەمەئ
م ەڵەبوو. هەسی لێ نەک، ەوەدۆزییرزش ەوهۆڵی  ەم لەکەی ڕابردوو کاتژمێرەفتەه

  .نازناز ەب بدەوە ەکەکاتژمێر .مەکەد بووردنکرد و بردم. داوای لێ 

 

 ؟چاو گرتەڕ کانمەنگاوە: چۆن بووم؟ ئایا هە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی

یان ەمجارە. ئەکار بهێنەم بەکەشی یەب یڕۆڵوازیکانی ە. دۆخەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 .ەڕاست ەکەتەتۆم ەکهای دابنێت ەو فێرخوازبێت ەد

 

 نجامگیریەئ

کرێت ئارامیی خۆی ڕاگرێت. ەتبار دەبۆ مرۆڤ کاتێک تۆم ەختەس ی جارەزۆرب
 ەب ەکەکێش، ستۆەئ ەی خۆت بگریتکردار یتیەرپرسایەبر ئارام بیت و ەگەئ

 یت. ەکەد ەچار ەیانئاشتیوا و ەکی ڕەیەشێو

 

 ەوەبۆ ماڵ

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو

 ەان بفێرخوازردێڕ و ەس کەکی جڤاکی بەک توانایەو« راسانیەی هکردنەچار»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان ەکانی لەنگاوەه
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 ی زانیارەوەگواستن

ی ەگوتلە بیر  ەهانیان بدکرێن، ەتبار دەتۆم ەوەن هاوپۆلەیال ەل فێرخوازمی ەد
ترسن و ەن، ەڕاست ەکەتەتۆمر ەگەئ. ەو بۆچی گوتراو ە، چی گوتراوەوەنەر بکەرانبەب

 ەختەس الی سەرچی زۆر کەگ ەئاسایی کردنەڵەهلمێنن. ەی خۆیان بسەڵەه ەئازایان
بێت ەدر ەتدەی تۆمفێرخوازنادروست بوو  ەکەتەتۆمر ەلمێنێت. گەی خۆی بسەڵەه
 و داوای لێبووردن بکات.  ەوەاتڕاست بک ەکەئارامی دۆخ ەب

 

 ەچاالکیی دیک

وا بووبن. ەتێکی ناڕەمەتووشی تۆت ەوەنەبک ککاتێ ەبیر ل ەان بکفێرخواز ەداوا ل -1
بۆچوونی خۆیان ڕوون بنووسن تێیدا  ەکەرەتدەک بۆ تۆمەیەنام ەداوایان لێ بک

 ەکان بەنام ەداوایان لێ بک –هێنن ەس نەناوی ک ەک بخەوەبیریان . ەوەنەبک
 ن.ەست پێ بکەد« ڕێزەڤاڵی بەه»ی ەبڕگ
 

دۆخی  ەباس ل ەوەن بنووسناڵەبووککی ەیەوازینام ەان بکفێرخواز ەداوا ل -2
 بکات.  ەوەرەی سەکەنام
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 ڕەش ەل ەوەوتنەدوورکم: ەی چوارەوان
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 مکەچ

  .ناکات ەچار ەی فیزیکی کێشکردنڕەش

 وندوتیژی.بری ت ەل ەیەه ەئاشتییانی ەی دیکەچار

 

 ڕەالشکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ:ەتوانایان د فێرخواز

 فیزیکی.ی ڕەی شدەرهاویشتەکانناساندنی  •

 .فیزیکیی ڕەشبری  ەل ەی دیکەچاری ەوەدۆزین •

 

 پێداویستی

 .«ەی کێشەچار» ،«ییەتووڕی جڵەوگرتن»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ •

 .فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ەختەتی، الیان سەتایبەان، بکوڕ .ەکێشی ەچاربۆ  ەیەشێوازی دڕی ه ەیەهمنداڵ 
ڕ و ەش ەل ەوەکشێنەنن ەدەی خۆیان هان دمنداڵن ەهایکوباوکان . دەوەڕەش ەچنەن
 ی جارەزۆرب شیڤیزیۆنەلەتی ەرنامەبکارتۆن و فیلمی لمێنن. ەسەس نەرمانی کەف

 ن.ەکەد ەم بۆچوونەپشتیوانی ل
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ختی، ەکاتی س ەک ەبک ەو مندااڵنەرین لە. ئافڕەش دەرهاویشتەیر ەسبخە  ختەخ
 ەیەشێواز هن. ەکەد ەپیاد ەی کێشەچارکانی ەرەکار دێنن و هونەب« مێشک»

 . ەڕ بدەرانی الشەڕێب ەب ەئاماژ. ەو دابڕیش ەڕیشەالش

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 .ەوەوینەڕ دوور بکەش ەچۆن لبین ەمڕۆ فێر دەئ

  .فۆتۆکە پێشان بدە

 

 
 

 ەلن. ەڵناکەهباش  ەوەپێک ئەم دوانە. «تەکۆسر» شەمەئو  ەـ «ماکوان» ەمەئ
 ەریی فێرگەرکێی هونەرێکی بۆ کێبەن. ماکوان پۆستڕاوەستاو دااسپی ەوێستگ

فڕێنێت و هاوار ەد ماکوانستی ەد ەل ەکەرەپۆست تەکۆسرتی. ەو پێیە خشاندووەن
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 ێت.وێنەبسر تەکۆسر ەل کمستێ ەختەماکوان و «ی با بیبینم!ەئاد» کات:ەد
 

زاری )؟ زانیتە( چۆن دەرسوڕماوە، سەیە)تووڕکات؟ ەدچی  ەبست ەه ماکوان -1
 (.ەوەشۆڕ بۆت تەکۆسرە وە. ڕووەیەکراو

، پشتەوژمێری قووڵهەناسەی )؟ ەبکات باش ەیی خۆی چۆن چارەووڕماکوان ت -2
 (.دواندنخۆ خاو،

ئازاریان پێ ) ؟بادا کردتەکۆسرڵ ەگەڕی لەش ماکوانر ەگەدا ئەچی ڕووی د -3
 (.دڕاەد ماکوانی ەکەرەبوون. پۆستەد ەیشت. تووشی کێشەگەد

 وێتەیەد ماکوان؟ )وێتەچی د ماکوان؟ ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش -4
 ەب ەبک فێرخوازکی ەکۆم (.ڕەش ەو دوور بێت ل ەوەست بهێنێتەد ەبە کەرەپۆست

 ن.ەبک ەکەباسی کێش ەلۆم ەدوور لشێوازێکی 
 

. ەوەی بگێڕێتەکەرەبڵێت پۆست تەکۆسر ەب؟ )ەیەبۆ کێش ەیەه ەی دیکەچار -5
 (.ڕەجێباوی ساڵێکەورەگ ەک بکات لەداوای کۆم

 ەان بکفێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسە)بۆ هر .....؟ ەگەدات ئەچی ڕوو د -6
 (.اڵمەمای پرسیار و وەبن ەنەبک «ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەنگاوی ژمارەه

 ؟ە، باشڵبژێرێتەه ەچار ەکام ماکوان -7

 ەو ب ەوەبێتەئارام دبکات.  ەکەی دۆخەچارڕ ەالشکی ەیەشێو ەدات بەبڕیار د ماکوان
 «.مەڕ بکەوێت شە. نامەوەوێتەم دەکەرەپۆست» ڵێت:ەد دابڕهێزی ەی بنگێکەد

تاقی  ەکی دیکەیەچار؟ )بێتەسوودی ن ماکوانی ەکەر چارەگەبێت ئەچی د -8
 (.ەوەبکات

بکات چی ت، ەڵ کۆسرەگەبێت لەرا نەڕۆژیش تووشی هەی پێشەوەبۆ ئ ماکوان -9
 (.تەکۆسر ەلە وەوێتەدوور بک. ەوەڕوون بکات تەکۆسر ستی خۆی بۆەه)؟ ەباش
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 ەان بکفێرخوازڕێنوێنی  ە.وەبنووسین «ڕەش ەل دوورکەوتنەوە»ێکی نگاوەهند ەرن چەو
 ەبیر ل -2. بکەوەخۆت ئارام  -1 ن:ەش نموونەمانەن. ئەنگاوێک ڕیز بکەند هەچ
 .بکەوەڕوون ر ەرانبەببۆ  تویستی خۆ -3. بکەوەڕ ەشنجامی ەئ

 

 ڕۆڵوازی

من  تاەرەسڕۆڵوازی.  ەینەبک «ڕەش ەل دوورکەوتنەوەکانی ەنگاوەه ەوەی با پێکەئاد
 گرم.ەڕادڕ دوور ەش ەلبینم و خۆم ەد ماکوانڕۆڵی 

کان. سێ ەنگاوەی هبەکارهێنان ەب ەوازی بک ماکوانڕۆڵی  ە.انی بدفێرخوازپێشانی 
م ەمەئ. بەوە ئارام خۆت بڵێ: ەب ئەوجا ،پشتەوژمێری خاو ە،بکێشهەڵی قووڵ ەناسەه

تێک م ەکەرەۆستپ گات،ەسێکمان ئازاری پێ دەک ینەڕ بکەر شەگە. ئکرێەد ەپێ چار
 .ەوەوێتەم دەکەرە: پۆستبڵێ تەکۆسرجێگری  ەبە اندابڕکی ەیەشێو ەچێت. بەد

  م.ەڕ بکەوێت شەنام

 ؟ڕەش ەل ەوەوتنەدوورک مان کرد بۆکانەنگاوەچاوی هەئایا ڕ :ە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی
 ەل ە. ئازاد بەڵبژێرەبار هەی لەنموون ەوەی خوارەم لیستە. لەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ

 ی گونجاو.ەی دیکەی نموونکردنساز

 

 گریمان:

 .گرتوویتتێسێک پالری ەک •

 کات. ەرگت دەوبجل ەب ەگاڵتتر ەورەگێکی فێرخواز •

 .تەمۆڵداوای بێ ەب ەت بردووەکەمێز ەلهاوپۆلێک شتێکی  •

 .تی داەکەی فراڤینەوڵی بردنی پارەتر هەورەێکی گفێرخواز •

 فتاری کرد. ەڤاڵێکی تۆدا ڕەر هەرانبەناڕێک بتر ەورەێکی گفێرخواز •
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 .ەتۆی تێدا نیی یەڵەات، هکەتۆ د ەک لەیەهاوپۆلێک لۆم •

 

 نجامگیریەئ

بۆ  ەباششێوازێکی  ەکەکێش ەل ەوەکردنو بیر ەوەخۆئارامکردن ەکمڕۆ فێر بووین ەئ
 .ڕەش ەل دوورکەوتنەوە

 

 .فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو: ەوەبۆ ماڵ

 ەان بفێرخوازردێڕ و ەس کەکی جڤاکی بەک توانایەو« ڕەش ەل دوورکەوتنەوە»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان ەکانی لەنگاوەه

 ی زانیارەوەگواستن

ی جڵەوگرتنکانی ەنگاوەو ه ەوەکەدۆخبخە  خۆترا بوون، ەتووشی ه انفێرخوازر ەگ
ری ەهون ەکاتی کێش ەان بد. هانیەبک ەردا پیادەسەیان بەی کێشەچاریی و ەتووڕ

 کار بێنن. ەب خۆدواندن

 

 ەچاالکیی دیک

ن و ەبک ڕەناوداری الشرێکی ەی ڕێبەربارەد ەوەلێکۆڵین ەان بکفێرخواز ەداوا ل -1
 .بنووسن

 ەکڕ ەجێباوساڵی ەورەگسانی ەناوی ک ەبکات بساز لیستێک  ێکفێرخوازر ەه -2
ی ەی دیکەی چارەوەدۆزینها بۆ ەروەو هڕ ەش ەل دوورکەوتنەوە هاوکاریان بن بۆ

 .ڕەشبری  ەل ەئاشتییان
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 ەوەتۆڵەسەندن ەل بەرگرتنم: ەی پێنجەوان
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 مکەچ

 . ەوەتۆڵەسەندن یی جرپنیکردنەچار ەل ەست بریتییەی هجڵەوگرتنشێکی گرنگی ەب

 

 .ەوەتۆڵەسەندنکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ:ەتوانایان د فێرخواز

 .ەوەتۆڵەسەندن یدەرهاویشتەکانی کردندیاری •

 .ەوەتۆڵەسەندنبری  ەل ەی دیکەی چارکردندیاری •

 

 پێداویستی

 .«ییەی تووڕجڵەوگرتن»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ •

 .، ڕاپۆرتی دایکوباوکانفێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

منداڵ ن. ەوەتۆڵەسەندندووی  ەب، ەانیارەکاری ن ەل ەوەوتنەدوورکبری  ەمنداڵی دڕ، ل
ئامێز. منداڵی دڕ ەتۆڵفتاری ەڕی دەرهاویشتەکانی کردنرکەدبۆ  ەهاوکاریی ەپێویستی ب

 ەانجڤاکدۆستفتاری ەرکیان بۆ ڕەد .ەرمی بێسوودەو ن ەیەهسوودی دڕیی  ەپێی وای
 . ەکز
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وانی و ەسنگفر ە، بۆ نموونەیەی باشت هەی چارەوەر ئەسەل ەخت بکەج
کی ەیجرپنیک ەو« ەوەتۆڵەسەندن» ەیەم وانەئر. ەرانبەفتاری بەی ڕکردنرامۆشەف

 . ڕوو ەخاتەدگشتی 

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

زووی ەو ئار بێتەد ەر تووڕەرانبەی بەڵەناڕێک و هفتاری ەڕ ەب جار زۆرمرۆڤ 
 ەزووەو ئارەوی ئەجڵبین چۆن ەمڕۆ فێر دەئ بێت.ەی تێدا دروست دەوەتۆڵەسەندن

 .ەوەبدۆزین ەی دیکەچار ەوەتۆڵەسەندنبری  ەلو بگرین 

 .(ی ئازاری داومەوەر ئەبەل ەسێکەکئازاردانی ؟ )ەچیی« ەوەتۆڵەسەندن» .1

  ە.پێشان بد« ژانێت»و « ڕێبین»ی ەوێن

 

 



Second Step, grade 5 

155 

 نێت.ەژەدا دەتیپی مۆسیقای فێرگ ە( لبووقمپێت )وئامێری تر ڕێبین .ەڕێبین ەمەئ
پێش . دا و خستیژانێتی ەکەنامموزیکستاندی  ەوت خۆی کێشا بەڕێک ەب ڕێبین

دا ەکەژوور ەدا و بی ڕێبینکانی ەالماری موزیکنامەپ ژانێتهیچ بکات،  ڕێبین یەوەئ
 ژانێتکانی ەنامموزیک ەمان شت لەوێت هەیەدو  ەیەتووڕ ڕێبینوجا ەئ. ەوەکردنباڵوی
 .بکات

ی ەموزیکنام ژانێت)بۆچی؟  (.ەراسانە، هەیەتووڕ؟ )کاتەدچی  ەبست ەه ڕێبین .2
 (.ەداو توڕمی ەئ

ویستی  ەبگریت لر ەب ەختەسکات. ەد ەوەتۆڵەسەندنزووی ەئار ەست بەه ڕێبین
 ی جارەزۆرب ەوەتۆڵەسەندن. ەکراومت لێ ەیت ستەکەست دەکاتێک ه ەوەتۆڵەسەندن
دوای  ەب ەیەمرۆڤ ه. ەوەاتکب ەکەکێش ەل رواو بیەی تەوە، بێ ئەیەانجرپنکردارێکی 

 . ەیان نییەکی دیکەیەچارهیچ  ەپێیان وای ەن چونکەوەتۆڵ

 .ەوەتۆڵەسەندن ەب رەرانبەب ەیەه ەی دیکەچارات. کەخراپتر د ەکەکێش ەوەتۆڵەسەندن
ی جڵەوگرتن»ری ەی پۆست 3بۆ  1 ەکانی ژمارەنگاوەه ەبڕوانین ەوەکەی ەبی با ەئاد

  .ەوەینەبکو بیریان لێ « ییەتووڕ

خۆی . خۆی شیەلستی ەه ەرنج بداتەس) چی بێت باشه؟ ڕێبیناری کم ەکەی .3
 (.ەوەبیر بکات بگرێت و کوچانێ. ەوەئارام بکات

 ،دواندنخۆ ، پشتەوژمێری خاو،قووڵهەناسەی )؟ ەوەاتکئارام بۆن خۆی چ ڕێبین .4
 (.ی ئارامەدیارد ەل کردنەوەبیر

 ان،کەنامکی موزیەوەکردنۆکم ەد ە، بیهێمن ەو ب« بەوە ئارام»ڵێت ەخۆی د ەب ڕێبین
وجا ە. ئەوەبێتەمتر داستی ئارەجێی خۆی ه ەوەدێتتا دەیکاتە پشتەوژمێری خاو. 

 .ەی کێشەچارنگاوی ەر هەس ەێتچەد

 یەستاندی موزیکنامر ەوت بەڕێک ەب ڕێبین)؟ ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش .5
 ە، پڕی دایەوەستاندنەنیازی تۆڵ ەبوو، ب ەوت. ژانێت تووڕەک ژانێت
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 ەمیش تۆڵەئدەبێت کات ەست دەه ڕێبین. ەوەکردنانی ڕێبین و باڵویکەنامکموزی
 (.ەوەاتکب

 ەشێت تووشی کێشە)د؟ ەوەبستینێت ژانێت ەل ەتۆڵ ڕێبین رەگەئ تداەچی ڕوو د .6
 .بێت(ەخراپتر د ەکەببێت. کێش

داوی شێت ەدرامۆش بکات. ەف ژانێتشێت ەد) ؟ەچیی ڕێبین یەکەکێشی ەارچ .7
 (.اتکلێبووردن ب

 

م ەڕێی ئ ەلیان ەکەریەه ڕێبین کان،ەندکراوەسەپ ەچار ەل ەوەکردنپاش بیر
ڵێن ەر دەرانبەسانی بەک؟ ەوایە؟ ئایا ڕەتەالمەئایا س»: نگێنێتەسەدهەڵ ەوەپرسیاران

 «بێت؟ەد ا سوودی؟ ئایچی

 

داوای لێ بووردن ، ژانێتکات ەکات. ڕوو دەن ەورەگ ەکەدات کێشەبڕیار د ڕێبین
 ەک ەوەاتکەڕوونی دئارامی  ەو بی خست ەکەی ستاندی موزیکنامەوەلات کەد
 رش بکرێت.ەی پەکەموزیکنامبوو ەکرد و پێشی خۆش نەست وای نەبەمەب

 ەاتکیەپێی وابوو ڕێبین دات. کەد نداوای لێ بووردو  ڕێبین دێت بۆ الی ژانێتدواتر 
ی ەوەر لە، بەجارێکی دیک ەایکبووراویت. ت»ڵێت: ەپێی د ڕێبینبوو، ەاڵم وا نەرا. بەه

 «.ەببورتا بڵێم  ەت بدەرفەد بیت، ەتووڕ
 

 ەکێش»)؟ ەبڵێت باش ەکرد، چی دیکداوای لێبووردنی  ژانێتی ەوە، پاش ئڕێبین .8
 (.«ویتبوورا»«. ەنیی
 

 .کاننەگرنگ ەییجڤاک ەرەهون ەل ەو داوایەئی لماندنەسو  بووردنداوای لێ
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 ەکەکێش)؟ لمێنێتەی بسەکببوورێت و داوا ژانێت ەل ڕێبین ەبۆچی گرنگ .9
 (.بێتەر دەسەچار

 

 چاالکی

ی ەتۆڵ ەویستووتیت و ببوو ەتووڕ کسێەک ەتێیدا ل بکەوە کڕووداوێ ەبیر ل
 چی ڕوویدا؟ . یتتێنبسلێ

نابێت  ەک بخەوە انفێرخوازری )بی ؟ەردایکچیت ب باەد؟ چۆن؟ ەوەت کردەئایا تۆڵ
چۆن خۆت ئارام ڕاگرت؟ چی ڕوویدا؟ چی ؟ ەوەردکەت نەتۆڵ (.کاربهێننەناو ب

 ردبا؟ کبا چیت ەدبوو؟ ەباشی سوودی هەب

 

ی ەتۆڵی ەوەئتی ەتایبەبن، ەتر بدکەپێشانی یکانیان ەچیرۆک ەان بکفێرخواز ەداوا ل
 .ەوەندۆتەسەن
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 نجامگیریەئ

ی جار ەزۆرب ەات، بگرکنا ەچار ەێشکر ەه کەن ەوەتۆڵەسەندن ەمڕۆ فێر بووین کەئ
 ەمان دووبارەوەخۆئارامکردنشێوازی . ەوەزێتەتری لێ دەورەگو  ی زۆرترەکێش

 کەن ەوەینەکب ەی دیکەچار ەل ەل بیربگرین و وچان بێت ەد ەکرد ک، باسمان ەوەردک
 .ەوەی لێ بزێتەوەتۆڵەسەندنیمان ەتووڕین ەڕێ بد

 

 ەوەبۆ ماڵ

 .، ڕاپۆرتی دایکوباوکانفێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو

 ەان بفێرخوازردێڕ و ەس کەکی جڤاکی بەک توانایەو« ەوەتۆڵەسەندن ەل بەرگرتن»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان ەکانی لەنگاوەه

 

 ی زانیارەوەگواستن

ی دەرهاویشتەکان ەبیر لکار بهێنن و ەب ەوەخۆئارامکردنری ەهون ەڕابهێن انفێرخواز
 ەل« ەو زیانی بوو ەترازاو ستەد ەار لک ەتاز»ر ەگەئ. ەوەنەکب ەوەتۆڵەسەندن

ی خۆیان ەوەبیردان ەهان بد ەکەێشکشداری ەانی بفێرخواز. ەوەی ورد ببنەکەنجامەئ
 ڕێن. ەدا بگەکی دیەدوای چار ەبێت و بەه ەکەڕووداو ەل

  



Second Step, grade 5 

159 

 

 

 

 

 

 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 داسزاڵ ەگەل کردنڵەهم: ەشەشی ەوان

 

  



Second Step, grade 5 

160 

 مکەچ

 .ەیەرپرسانەفتاری بەیشاڵێکی ڕڕ تەالمەی سسزای لماندنەس

 

 .تیەرپرسایەبت، ەالمەت و ناسەالمەی سسزاکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ:ەتوانایان د فێرخواز

 .تداەدۆخی تایب ەل« خێرەن»اڵمی ەی هۆی وکردنکرەد •

 .کانیانەفتارەڕر ەرانبەبت ەالمەی سسزای لماندنەس •

 .ەی کێشەچارری ەی هونبەکارهێنان •

 یی.ەی تووڕجڵەوگرتنری ەی هونکردنەپیاد •

 

 پێداویستی

 .«ەی کێشەچار» ،«ییەتووڕی جڵەوگرتن»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ •

 دایکوباوکان.، ڕاپۆرتی فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ەب یانراسانیەهستی ەهن و ەکبهەڵسزادا ڵ ەگەلهێنێت ەمنداڵ ڕاد ەیەم وانەئ
 کەی ەدژ بیامی ەپر ەروبەی ناڕوون و بێسەردەروەپرببڕن. ەد دروستی فتارەڕ
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 ەنرپرساەبی کات هۆشێکەمنداڵ فێر دت ەالمەسڕێنوێن و ی ەردەروەمنداڵ، پ ەداتەد
 ات. کیدا بەپ

شی ەب ەبڕوان. ەکەی وانکانەمکەچگشتاندنی بۆ  ەکەیەکرداری نێو پۆل ڕێگ
ت و ەالمەسسزای  ەاوکاریی منداڵ بکه ت.ەپێشنیازی تایببۆ  ی زانیارەوەگواستن

لماندنی ەو سەرەبهان بدرێن  ەڵەه ەنابێت ب. ەوەنەک جودا بکەیەت لەالمەناس
تیی ەچۆنیی ەربارەبۆ پێشنیاز د مامۆستاری ەڕێب ە. بڕوانروونیەمی فیزیکی و دەست
 بێت. ەرامۆشی دەد و فەفتاری بەڕووی ڕەی ڕووبەو منداڵەڵ ئەگەوت لەڵسوکەه

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

بشکێنێت و کاری  سار مرۆڤ ڕێەگین. ەبکهەڵ سزاداڵ ەگەلبین چۆن ەمڕۆ فێر دەئ
رشت، ەرپەسانی سەو ک انوکدایکوبا. ەیەسزای خۆی ه، تی بکاتەرپرسایەب ەدوور ل
زێنی کرد، ەر منداڵ ڕێسابەن، گەتی بکەرپرسایەی منداڵ فێری بەوەبۆ ئ ەیەجار ه

شی منداڵ ەگیان و ل ە، نابێت زیان لت بێتەالمەسبێت ەساز داڵم ەب. نەدەسزای د
 بدات. 

یاخود  ستەهۆی ڕووشانی ه ەببێت کر کردارێەه)؟ ەچیی «تەالمەناس یسزا» .1
 (.سووتاویڕووشاوی، بڕین، ش. ەلئازاری 

ڕی ەسێکی جێباوەالی ک)؟ یتەبێت چی بکەدت بوو ەالمەر سزا ناسەگ .2
 (.ەساڵ باسی بکەورەگ
 

 . فۆتۆکە پێشان بدە
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 ژاڵەکما. خێزانی ەسین ەکانیدا بچێتەڤاڵەڵ هەگەل کردەی دڕێەچاو ژاڵەکڕۆ مەئ
پاش بێت، ەڵ نەگەساڵی لەورەسی گەر کەگ ،منداڵڵێت ەدتیان ەالمەکی سەڕێسای

شکاند. ی ەو ڕێسایەدوێنی ئ ژاڵەک. ەوەبمێننی ماڵ ەوەرەد ەل نابێتداهاتنی تاریکی 
 ەو ل ەومێدئنا ژاڵەکما. ەسین ەبچێت ەبۆی نییە توگودایکوباوکی پێیان  ەیەوەی ئەسزاک

 .ەیەتووڕخۆی  دایکوباوکی

، قووڵهەناسەی ) ؟ەباش . چی بکاتەیەه ەوەخۆئارامکردن ەپێویستی ب ژاڵەک .3
 لە دیاردەی ئارام(. کردنەوەبیر دواندن،خۆ پشتەوژمێری خاو،

ناتوانێت ) ؟ەچیی ەکەکێشبکات.  ەچارخۆی ی ەکەتوانێت کێشەدوجا ەئ ژاڵەک .4
 (.ەزاندووەبڕێسای خێزانی  ەما چونکەبچێت بۆ سین
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کانیدا بچێت بۆ ەڤاڵەڵ هەگەنابێت ل)؟ ەچیی ژاڵەکی ەوتنەکنگەری دسزا .5
ش و گیانی ەی ل)ئازاربۆچی؟  (.رێەئ)؟ ەتەالمەێکی سسزا ەمەئایا ئ (.ماەسین

  (.ژاڵ ناداتەک

 . ەیەوەریکی بیردانەی خەوتن و سزاکەکنگەی درەربارەد ژاڵەک

 

 (.ییە. تووڕیراسانەهناکامی. ؟ )کاتەدچی  ەبست ەه ژاڵەک .6

 

پێش  ژاڵەکوال ەمەلین. ەکات بڕیاری باشتر بدەکمان دەکۆم ەستەم هەئ ەیەجار ه
 والەمە. لەند ناخۆشەی چەزانێت سزاکەد ەچونک ەوەماڵ ەوەدێتداهاتنی تاریکی 

 کات.ەدفتار ەڕ ەرپرسانەب
 

 ژاڵەک. بۆچی دایکوباوکی یندرێەد سزابۆچی ، ەوەینەی لێ بکبیر ەوەکەیەرن بەو .7
 ەتی بگرێتەرپرسایەب نەی فێری بکەوەبۆ ئ)؟ ەوەبمێنێت ەوەماڵ ەن لەکەناچاری د

 (.خۆی بپارێزێتی ەکەتی خێزانەالمەڕێسای سفێر بێت ی ەوەبۆ ئستۆ. ەئ

 داوای لێبووردنبێت.  ەتووڕخۆی دایکوباوکی  ەل)؟ کرێتەئێستا چی پێ د ژاڵەک .8
 (.ک، دوو پێشنیازی ناڕێکیشی تێدا بێتە)ی (.بکات ندەسەپ ەکسزا. بکات

 ەبکان فێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسە)بۆ هر .....؟ ەگەدات ئەچی ڕوو د .9
 (.اڵمەمای پرسیار و وەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەنگاوی ژمارەه

ر ەسەبتوهاوار ها ەپێشنیازی ناڕێک، بۆ نموون ەکن ەتێبگ ەکیان بکەکۆم
  بێت.ەمتر سوودی دەکات و کەئاڵۆز د ەکەدۆخدا، دایکوباوک

 ؟ە، باشچی بکات ژاڵەک ەبۆچوونی ئێو ەب .10
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جار بڕیاری دایکوباوکی پێ ناگۆڕێت.  ژاڵەکیش بکات، داوای لێبووردنر ەگت ەنانەت
ڕێسای  ژاڵەک. ەوەمێنێتەراسانیمان بۆ دەنها هەتگۆڕین و ب ەکەناتوانین دۆخ ەیەه

 ە.یەو بڕیارەتی ئەالمەی سکەسزایما ەسین ەچوونەنکرد. ەچاوی نەو ڕ ەزانیوی ەوەماڵ
 تاەرەسستۆ. ەئ ەبگرێتفتاری خۆی ەڕ یتیەرپرسایەبتوانێت ەداڵم ە، بەناکام ژاڵەک
فتاری ەڕ ەل ەوێت پێشانی بدات کەیەئێستا د اڵمەکرد، بەیی دەتووڕ ەبستی ەه ژاڵەک

 کات. ەند دەسەی پەو سزاک ەرپرسەخۆی ب

ان فێرخوازڕێنوێنی  ە.وەبنووسین« سزاداڵ ەگەل کردنڵەه»ێکی نگاوەهند ەرن چەو
و ە وەخۆت ئارام بک -1 ن:ەش نموونەمانەن. ئەنگاوێک ڕیز بکەند هەچ ەبک
 ەوەبیر ل -3. یتدراو سزابۆچی  بکەوە ەوەبیر ل -2. ەڵوێستی باش پێشان بدەه

جاری  -5. ەلمێنەت بسەالمەنها سزای سەت -4. ەوەیتەکەچاک د ەکەۆن بارچ بکەوە
 . بکەوەتیی خۆت ەرپرسایەب ەبیر لداهاتوو 

 

 چاالکی

 یا کن دایکوباوەیال ەلی کاتێک ەربارەدبێت ەیان هەوەبیردان ەان بکفێرخواز ەداوا ل
 ەداوایان لێ بکت سزا درابن. ەفتارێکی تایبەر ڕەسەل، ەوەرشتەرپەێکی سسەک
یان بۆ ەچاری ەربارەد ی خۆیان،ستەه یچۆنێتیی ەربارەد، ەکەی ڕووداوەربارەد

 ەداوا لبنووسن. ، ەو دۆخەی ئەیان بۆ چارەپێشنیازی تازی ەربارەدو  ەکەڕووداو
نهێنیی پۆل بپارێزن،  بخەوەبیریان ن. ەبک ەرهاتەسەو بەباس ل ەکدڵخواز بی فێرخواز

 .ەوەرەد ەبرێتەن، گوترێتەپۆلدا د ەی لەوەئ

 

 نجامگیریەئ

. ەیەسزای ه ەڵەفتاری هەزێنی و ڕەبێساڕ. ێترپرس بەبم ەردەبێت هەمرۆڤ د
 ەمڕۆ فێر بووین کەئن. ەبکهەڵڵ سزادا ەگەلبێت ەسااڵنیش دەورەت گەنانەت
 ەل ەبریتیی تیەایرپرسەشێکی بە. بەموو جارێک ئاسان نییەڵ سزادا هەگەل کردنڵەه
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تێک بۆ ەرفەدک ەو ەسزایو ەی ئبەکارهێنانت و ەالمەی سسزای لماندنەسفێربوونی 
 .فێربوون 

 

 ەوەبۆ ماڵ

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو

 ەان بفێرخوازردێڕ و ەس کەکی جڤاکی بەتوانایک ەو« سزاداڵ ەگەل کردنڵەه»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان ەکانی لەنگاوەه

 

 ی زانیارەوەگواستن

 ەل فێرخوازی ەوەبۆ ئ بکەوەی ڕوون ەکەجوان هۆی، سێکت سزا داەپۆلدا ک ەر لەگ
ی ەوەیت بیردانەکەد فێرخوازکاتێک هاوکاریی ن. ەبگتێنجام ەهۆکار و ئی ەستەیوەپ

 . ەکار بهێنەب« رپرسەب»ک ەمکی وەسزا، چ ەبێت لەخۆی ه

 

ن تێیدا ەڕووداوێک بک ەباس ل ەکبان فێرخواز ەداوا ل «:مڕۆەیادی ئ»
 بێت.یان پێشان داتیەرپرسایەب
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 سکااڵ م:ەفتەهی ەوان
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 مکەچ

 .کردنسکااڵ بۆ ەپێویست دابڕو  ەڕێزدارانفتاری ەڕ

ی ەگوتی ەربارەد ەوەکردنبیر ەبهەیە پێویستی ی سکااڵ ەرانەی کاریگەوەاڵمدانەو
  ی ئارام.ەوەاڵمدانەوئەوجا و  رەرانبەبسی ەک

 

 .دابڕ، سکااڵکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ:ەتوانایان د فێرخواز

 .ەاندابڕکی ەیەشێو ەب کردنسکااڵ •

 .ی سکااڵەوەاڵمدانەی وەشێوازی دیکی ەوەدۆزین •

 .ەی کێشەچارری ەی هونبەکارهێنان •

 

 پێداویستی

 .«ەی کێشەچار»، «ییەی تووڕجڵەوگرتن»ر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ •

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

جوانی سکااڵ بکات.  ەبێت ناتوانێت بەفێر ن ەرانەری سکااڵی بونیاتنەر هونەمرۆڤ گ
ڵ ەگەل ەکەی کێشکردنباس ەنگۆ، چونکەد ەیکاتەبری سکااڵ مرۆڤ د ەزۆر جار ل

 . ە، ئاسانترەوەکەباس ەند بەیوەی ناپەسانی دیکەک

زایی ەناڕ هۆی ەند گرنگەچ بکەوەو ڕوونی  ەپێشان بد نگۆەدری ەووخێننی ڕەالی
 ەفتاری تووڕەڕگرێی  سکااڵمرۆڤ جار  زۆر. بکرێتنددا باس ەیوەسی پەکڵ ەگەل
وخۆ ەڕاستدابڕ و اڵم ەبە کی دۆستانەیەشێو ەبێت بەدمرۆڤ  ەک بکەوەڕوونی ن. ەدەد

 . ەیەی هنجامەئباشترین  شەڵوێستەم هەو ئبکات  ەکەباسی کێش
 

 چیرۆک و گفتوگۆ

. ەوەینەبدسکااڵ اڵمی ەوم ەهین و ەسکااڵ بکم ەه ەڕێزدارانبین ەمڕۆ فێر دەئ
  باسێک. ەل ەزایی خۆتەی ناڕەوەکردنڕوون« سکااڵ»

 .فۆتۆکە پێشان بدە
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. ەوەرگرتۆتەو ەمامۆستاک ەلخۆی ی ەکەچیرۆک ەکورت ەتازدالیا . ەی« دالیا»ە مەئ
پێی کرد و  ەچیرۆکم ەئر ەسەل باش کاری دالیا. ەوەکردنرنج و ڕاستەس ەپڕێتی ل
انی فێرخوازچاو  ە، لمامۆستا ە. پێی وایخۆی کانیەباشترین کار ەل ەکێک بووەوابوو ی

 .ەتوندترم ەڵ ئەگەدا، لەدیک
 

 (.ەڵ کراوەگەبێدادی ل ەپێی وای دالیا؟ )ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش -1

 (.ەیە، تووڕەنگەدڵت) ؟کاتەدچی  ەبست ەه دالیا ەبۆچوونی ئێو ەب -2

 ڕوونمامۆستا ستی خۆی بۆ ەه) ؟ەکەی کێشەربارەکرێت دەچی پێ د دالیا -3
 (.وڵ بداتەڵێت و زیاتر هەن کهیچ شتێ. ەوەبکات
 

 ەان بکفێرخواز ەداوا ل ە،نگاندنی چارەڵسە)بۆ هر .....؟ ەگەدات ئەچی ڕوو د -4
 (.اڵمەمای پرسیار و وەبن ەنەبک« ەی کێشەچار»ری ەی پۆست 3 ەنگاوی ژمارەه

 ی بڵێت.ەمامۆستاک ەب خۆی یستەه یدات چۆنێتیەبڕیار د دالیا
 

بێت بۆ ەمامۆستا کاتی د ککاتێ؟ )ی بدوێنێتەمامۆستاک ەباش دالیابۆ کاتێک چ  -5
اڵم ەبم ەدەوڵی زۆر دەه ەمگینم چونکەمن خ»)؟ بێت چی بڵێتەد (.دواندن

 ەب؟ )بێت چۆن بیڵێتەد (.«ەیەم هەکەر کارەسەزیاتر تێبینیت ل ەی دیکەوانەل
 (.دابڕو ڕێزدار نگێکی ەد
 

« دابڕ». ەوەخۆی بۆ مامۆستا ڕوون بکات یەکەکی دابڕ باسەیەشێو ەببێت ەد دالیا
 ، ڕووێتستەاوبکات. ڕێک ڕ یخۆ ەل رگریەبوون و ڕ ەی مرۆڤ ڕێزدارانەوەئمانای 

 ەوەر ئەبە، لەشێوەپ دالیا. ەوەا ڕوون بکاتبۆ مامۆستی ستی خۆەهمامۆستا و  ەبکات
 هێنێت. ەن جارێک خۆی ڕادەچ
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 ؟ەوەیتەدەد یاڵمەو ەباشترین شێو ەچۆن بک بوو، ەسکااڵی ەواو گوێت لەتر ەگەئ -6
، بکەوەڕوونی دروستن یان نا. ئاخۆ  ەبڕیار بدو  بکەوەکان ەقس ەجوان بیر ل)

 (.ەداوای لێبووردن بک

 

تۆ  ەپێم ناخۆش» ڵێت،ەو د ەوەداتەاڵم دەو ە، مامۆستاکدالیای کردناڵپاش سکا
وێت ەمەو د ەیەت هەهرەزانم بەد ەکانت چونکەراونووسر ەسەتوندم لمگین بیت. ەخ

 ەندەوەبۆچی ئە تی پێم بگوتیتایەتایب ەب ەبوایەیت. دەی پێ بدەرەم پەکت بکەکۆکم
 «.نووسمەکانت دەراونووسر ەسەتێبینی ل

 

کات، هێشتا ەد ەخۆوە، شانازی بەڕازیی؟ )کاتەدچی  ەبست ەه دالیاوجا ەئ -7
 (.ەستەمێک پەک
 

ئێستا ن. ەکەزیاترت لێ دڕێی ەچاو رەڕاهێنمامۆستا و  ەیەوەداریی ئەهرەێکی بنجامەئ
ێت. نووسەکانی دەراونووسر ەسەتێبینی ل ەندەوەی ئەگات بۆچی مامۆستاکەدتێ دالیا
 . کردخۆی سکااڵی  ەچونک ەدڵخۆش دالیا

، ەکارێکی ئاسان نیی ەدارانڕێزکی ەیەشێو ەسکااڵ بی لماندنەسها ەروەهو  کردنسکااڵ
 خۆمان ڕابێنین. دەبێت . ەرێکی گرنگەهون اڵمەب

ند ەچ ەان بکفێرخوازڕێنوێنی  .«ەوەبنووسین سکااڵی ەربارەد ێکنگاوەهند ەرن چەو»
کات و شوێنی  -2. بکەوەخۆت ئارام  -1 ن:ەش نموونەمانەن. ئەنگاوێک ڕیز بکەه

 کە، ڕوو بەستەاوڕێک ڕ -4. بکەوە تی خۆەگوت ەبیر ل -3. ەڵبژێرەگونجاو ه
 .ەت بکەسکااڵکە اندابڕنگێکی ڕوون و ەد ەر و بەرانبەب

 :ەنموون ە.وەنووسینەد ی سکااڵەوەداناڵمەوی کانەنگاوەهوجا ەئ

 وهکەخۆت ئارام ب •
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 .بکەوەر ەرانبەبی ەگوت ەبیر ل •

 . ەی بدەکەی چاربڕیار •

 

 ڕۆڵوازی

و  کردنکانی سکااڵەنگاوەه ەڕێزدارانتێیاندا ڕۆڵوازی  ەینەکەد ێکۆخند دەچ
سکااڵ  ەم کەکەوازی د دالیاڕۆڵی من تا، ەرەسین. ەدەپێشان دسکااڵ ی ەوەاڵمدانەو

 (.ڕۆڵی مامۆستابۆ  ەڵبژێرەه ێکدڵخواز) .کاتەی دەالی مامۆستاک

 

کان. سێ ەنگاوەی هبەکارهێنان ەب ەوازی بک دالیاڕۆڵی  ە.انی بدفێرخوازپێشانی 
م ەمەئ .بەوە ئارام خۆت بڵێ:ەب ئەوجا ،پشتەوژمێری خاو ە،بکێشهەڵی قووڵ ەناسەه

ی خۆم ەگوت ەلبێت بیر ەدخۆت بڵێ: ە. بەڵبژێرەکات و شوێن ه. ێکرەد ەپێ چار
چی ەکم ەدەوڵی زۆر دەه ەچونکمبارم ەخبڵێ: ر ەکتەمامۆستای ئ ە. بەوەمەبک
 گرم.ەردەزیاتر تێبینی و ەی دیکەوانەل

 ەوەبدات ەاڵمی سکااڵکەئارامی و ەبێت بەکات دەی ڕۆڵی مامۆستا وازی دەفێرخوازو ەئ
 ەیەوەر ئەبەاڵم لەکانی، بەراونووسر ەسەکات، توندم لەڕاست د» خۆی بڵێت: ەو ب

 ەپێم ناخۆش» ڵێت:ەد دالیا ەوجا بەئ«. ەورەرێکی گەنووس ەببێت ەیەی هەهرەب
وێت ەمە. دەیەت هەهرەزانم بەد ەکانت چونکەراونووسر ەسە. توندم لمباریتەخ

تێبینی  ەندەوەبۆچی ئگوتبا م تتی پێەتایب ەب ەبوایەیت. دەی پێ بدەرەم پەکت بکەکۆم
 «.نووسمەد

 ؟چاو گرتەڕکانمان ەنگاوەئایا ه چۆن بووین؟: ە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی

 

ر ەسەار لک ەداوایان لێ بکو  ەکساز بسی ەی دوو کگرووپ. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ن:ەکب ەوەاری خوەم دۆخانەئ
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 .بێتەه تەڤاڵی دیکەوێت هەت نایەکەویستەهاوڕێ خۆش •

 .ەوەکاتەت کۆپی دەوەرکی ماڵەئ ڤاڵێکەه •

 یت.ەنێوماڵ بک یکارت ەکەخوشک ەن زیاتر لەکەدایکوباوکت ناچارت د •

 .نێتەر دەدەت وەڤاڵێکی دیکەڤاڵێک هەه •

 کت ناکات. ەکۆم ەوەکردنبۆ خاوێندات و ەت تێک دەکەوورژت ەکبرا •

 .ەچاکتر ەسێکی دیکەموو کەه ەلی خۆی ەوەبنازێت ەوام دەردەڤاڵێک بەه •

 

 نجامگیریەئ

. ەوش ەست بەربڕینی هەبۆ د ەکەڕێگای ەاندابڕشێوازێکی ئارام و  ەب کردنسکااڵ
باری  کردنسکااڵ ەرج نییەم. یمان بگرینەوی تووڕەجڵ بری ەکات لەدکمان ەکۆم

 ستی خۆمان. ەی هەوەکردنبۆ ڕوون ەکەیەڕێگاڵم ەبپێشوو بگۆڕێت، 

 

 ەوەبۆ ماڵ

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵە: ئەباڵوکراو

ردێڕ و ەس کەکی جڤاکی بەک توانایەو« ی سکااڵەوەاڵمدانەو و کردنسکااڵ»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەدا باسیان لێ کردوون، لیستەکەوان ەکانی لەنگاوەه ەان بفێرخواز

 

 ی زانیارەوەگواستن

 ەن تێیدا ڕێزدارانەێک بکزموونەئ ەباس ل ەان بکفێرخواز ەداوا ل «:مڕۆەیادی ئ»
 ڵ سکااڵ کردبێت.ەگەتیان لەڵەمام
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 ی ئامانجکردنیاریدم: ەشتەی هەوان
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 مکەچ

و ەڕووپالنی ها ەروەستی خۆت بزانیت و هەبەم ەیەوەی ئامانج پێویستی بکردندیاری
 . داڕێژیت شەستەبەو مەئ

 

 .وتنەکپێش، ئامانجکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ:ەتوانایان د فێرخواز

 .ی ئامانجکردندیاری •

 .ئامانج ەیشتنەی گپالنداڕشتنی  •

 

 پێداویستی

 .4 ەژمار سالیدی •

 (.ەردەر پەسەل ەئامێری پێشاندانی وێنر )ەکتەپرۆژ •

 .نمی ئامانج: ەباڵوکراو •

 «.نگاوەه ەنگاو بەه»، ی ئامانجکردندیاری: 5 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ەدات زیاتر بیر لەد فێرخوازهانی ئامانج  ەیشتنەڕێی گی داڕشتنی ئامانج و کردندیاری
زۆر جار  فێرخوازگیر بخۆن.  ەمڕۆوەکی ئەرتەدیار ب ەی بەوەک لەو ەوەنەبک ڕۆژەپێش
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 «ەبارانەبیرۆک»ڕێی  ە، لەهانیان بدن. ەکەرزش دیاری دەبواری خوێندن و وئامانجی 
 ن. ەدیاری بکئامانجی جڤاکیش  ەو

 

کارێکی ی ڕێکخراو، کەدوا یەک بەنگاوێکی یەند هەی ئامانج بۆ چەوەکردنورد
خت ەجکات. ەهاسانتر د ەو کارەو ڕێنوێنی تۆ ئ ەیەم وانەکانی ئەاڵم نموونەب. ەختەس
ت ەی تایبکاترز. ەئامانجی ب ەیشتنەبر و کات پێویستن بۆ گەسی ەوەر ئەس ەبخ

ر و ەنووسوان، ەرزشەو، نەموزیکژ. ەوەکانیاندا بچنەئامانج ەان بفێرخوازبۆ  ەدیاری بک
 ەیشتن بەبۆ گ ەبووەپالنیان هسانێک ەی کەنموون ەب ەوەی ناودار بهێندارەتمەسیاس
 کانیان.ەئامانج

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 فۆتۆکە پێشان بدە.ین. ەکەدی ئامانج کردندیاری ەباس لمڕۆ ەئ
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ت ەیەم پێناسەئ (.ستی بهێنیتەدەوێت بەتەد ە، شتێکەستەبە؟ )مەچیی« ئامانج» -1
 بیر بێت.ەل

 

تا ئێستا ەاڵم هەخوێنێت بەد ەیەم فێرگەل ەمانگ ندەچمیکائیل . ەـ «میکائیل»ە مەئ
 ەیەوانەر میکائیل ئامانجێک دیاری بکات لەگ. ەنیایە. تەکردووەیدا نەهاوڕێی پ

 بتوانێت دۆست ساز بکات. 

تیڤ( دایڕێژین، بۆ ەتی )پۆزەشێوازێکی ئای ەب ەها باشەین وەکەئامانج د ەکاتێک باس ل
یدا ەڤاڵێک پەه ەم مانگەئ»بڵێ  «مەرم ناکەش»ی بڵێیت ەوەبری ئ ەل ەنموون

ش ەوەل ەجگتی. ەئای دووهەمی ەمەتیڤ( بوو، ئەتی )نێگەم نایەکەی یەگوت «.مەکەد
 ەم مانگەئ» ەبێت، بۆ نموون کردن ەل ەبێت، وات)واقیعی( کی ەوتەڵکەه بێت ئامانجەد
نزیکتری  ەبمەد ەم مانگەئ»ر بڵێی: ەاڵم گەوێت بەکەدهەڵ« مەکەیدا دەڤاڵێک پەه

 . ەکی نییەوتەڵکەیان ئامانجێکی هەمەوێت، ئەڵ ناکەه« انی پۆلفێرخوازهاوڕێی گشت 

. ەکاربهێنەب 4 ەژمار سالیدی. ەدانراو ەوەکەیەیژەر پەسەب بکەوەئامانجێک  ەبیر ل
ی ەئاد. ەکەئامانج ەیشتنەگو ەرەب ەیەنگاوێکی دیکەهە کەیژەر پەکی سەیەموو پلەه
 .ەوەینەپڕ بکە ئامانجو ەئفۆرمی و  میکائیل ەینەبکۆمان خ ەوەکەی ەب

کی دیاری ەوتەڵکەئامانجی ه ەوەبارانەڕێی بیرۆک ەکات لەداوا د 1 ەسی ژمارەک
 ەل ەان بکفێرخواز ە. داوا لەتۆماری بک سالیدر ەسەل؟ ەچیی ەی ئێوەبیرۆکین. ەبک

 کی. ەتوەڵکەو ه ەتیی ئایەی بیرۆککردنەاڵڵەبۆ گ ەوەورد ببن ەکەلیست

 ەم مانگەئ» بژێرێت:ەڵدەه ەیەڕستم ەکات، ئەد ەوەرەی سەو کارەئ میکائیلکاتێک 
 ەل ەمەئ) «.ینەازی بکو ەوەکەیەب ەم پاش کاتی فێرگەکەهاپۆلێک د ەداوا لسێ جار 

  (.ەبنووس ەکەیژەپی ەوەرەس ەکدا لەیەستێرەئ ەشێو

 ەئامانجێکی دیاریکراوی بدیاری کرد. خۆی ی ەکەردی ئامانجو ەبمیکائیل 
م ەئ» گوتی ،«رەروەپسێکی دۆستەک ەبمەد»جیاتی  ەلتی داڕشت. ەئایکی ەیەشێو
. «ینەوازی بک ەوەکەیەب ەم پاش کاتی فێرگەکەهاپۆلێک د ەسێ جار داوا ل ەمانگ
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توانێت بیکێشی و بیپێویت بۆ ەرپێوان، میکائیل دەرکێشان و بەب ەیان ئامانجێکەمەئ
ند ەژمێرێت بزانێت تا چەد ەکەیژەکانی پە. پلەند و چۆنی بڕیوەی بزانێت چەوەئ
پێش »وا ەی خۆی ئەکەئامانج ەل ەوەر نزیکتر بێتەوێت. گەکەردەو پێش سەرەب
 «.وێتەکەد
 

و ەئە نێتەیەمانگەد ەک ەوەینەبک ەنگاوانەو هەبیر لبێت ەڵبژاردنی ئامانج دەپاش ه
 .3 ەخاڵی ژمار ەب ەبد ە. ئاماژەئامانج

 

میکائیل ؟ ڕێ بکاتی ەکەو ئامانجەرەب تا ەچی بێت باش میکائیلکاری م ەکەی -2
بنێت هەڵنگاو ەه ەورد . کامی هاوڕێداکردنیداەپ ەل ەبووەی هەو کێش ەرمنەش

هاوپۆلێک بکات  ەداوا لی سێ جار ەوەل ەبریتیی ەخۆی کی ەکەو ئامانجەرەب ەباش
شی ەهاوبخاڵی یاخود  ەشادپێیان  ەک ەوەبکات ەانفێرخوازو ەل بیر)ن؟ ەمان بکەگ
ە نگاوەم هەکەم یەئ (.ڕابێنێت ەیگفتوگۆو ەخۆی ب ەوەماڵ ەل. ەیەهڵیان ەگەل
 .ەبنووسە کەیژەی پەم پلەکەر یەسەل

 

سێک ەنزیکی کمی فراڤیندا، ەد ەل؟ )ەبێت باش چیی میکائیل دووهەمنگاوی ەه -3
. ەبنووس دووهەمی ەر پلەسەل ەمەئ (.بێتەڵ هەگەشی لەخاڵی هاوبدانیشێت 

ڵ ەگەل پشوودا یاریکاتی  ەسێکی باش بکات لەک ە؟ )داوا لەنگاو چییەه سێهەم
 ... ؟ ەنگاو چییەم هەچوار (.بکات

 (.ەزیاد بک ەی دیکەیژەپەپێی پێویست پلە)ب
 

و  ەکەی ئامانجەوەکردنرەسەبنووسین بۆ ەد کەدا، مێژوویەکەیژەی پەوەرەی سەپل ەل
 ەی بەوەوێت لەئامانج کاتی زیاتر د ەیشتنەگ ەیەجار هوتن. ەکنگاندنی پێشەڵسەه
ر ەسەی خۆی بەکەڕەی جارێک الپەفتەم هەنی کەالی میکائیلیاڵ داماننابوو. ەخ
پی ەالی چکانی ەچوارگۆش .ەر بڕیوەو سەرەب ەیژەپەندی پلەچبزانێت  تا ەوەکاتەد
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 .ەوتنی میکائیلەکی پێشکردنەکان بۆ نیشانەیژەپەپل
  

 ەوێت و لەی پێش ناکەکەوت کارەرکەک بۆی دەیەدوای ماو میکائیلر ەگ -4
وتنی ەکەهۆی پێش ن ەبێت بیر لەد؟ )ە، چی بکات باشەوەبۆتەئامانج نزیک ن

 (.کانی بێتەنگاوەگۆڕینی ه ەشێت پێویستی بەد. ەوەکانی خۆی بکاتەنگاوەه
ر ەوێت و بڕینی هەئامانج کاتی د ەیشتنەگ ەبیری بێت ک ەلبێت ەد
 بۆ خۆی.  ەوتنێکەکێشک پەیەیژەپەپل

 

 چاالکی

م اکنا ەیەوانەلین. ەر بکەسەکانمان چارەکات کێشەکمان دەی ئامانج کۆمکردندیاری
ورتت کدا کباسێ ەلی ەوەبیت ب تسەپن یا ەمەکت ەمردا نماتەماتیک ەلی ەوەبیت ب

ی ەبۆ چار کئامانجێ ەم لەهت و ەگڕێ ەهاتبێت بکەوەک ەیەکێش ەلم ەهبیر هێنابێت. 
ی ەربارەبووین د کی باسێکریەخ میکائیلڵ ەگەلردبێت. کدیاریت  ەیەێشکو ەئ

ات. کڵ بەگەوازی ل ەوەبدۆزێت کسێەکوڵ بدات ە، بڕیاربوو هکڤاڵێەی هەوەدۆزین
 نیا بوو. ەمبار و تەخ ەکائیل کی میەکەێشکی ەارچبوو  کئامانجێ ەمەئ

 

ی ەکەڕەپ کەیان وەمەگرێت. ئەردەو «ی منئامانج»کی ەیەڕەپمان کەر یەوجا هەئ
بتوانیت رپێوان بێت )ەب ەک بکەوەڕوون ی کئامانجێ ەل نگاو بیرەم هەکەی. ەائیل وایکمی

 .ترکەبۆ ی کانمانەئامانجی کردنباسبێت بۆ ە. پاشان کاتمان د(بیپێویت

 

. ەوەنەکەتا پڕی دەاندا هفێرخوازنێو  ەڕێ بەبگو  ەش بکەداب« ئامانجی من»ی ەڕەپ
ت بێت بپێورێت ەتایب ەندەوەات ئکدیاری ب کجێئامانمرۆڤ  ەختەرکێکی سەئ ەدیار
اریی کهاو ەی پێویستی بکارێک ەمەئ. کێنگاوەهند ەچ ەبکرێتش گشتی بێت ەندەوەو ئ
ڕێ  ەۆسپی هاتک ەوەاتکورد ب کنگاوێەند هەئامانج بۆ چ ەکدا ەوەل فێرخوازر ەگ. ەتۆی
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ی ەوەدۆزینهێنن. ەار دکەوێ بک ەۆتادا لک ەل ەم ئامانجەئ ەوەنەکب ەوەبیر ل ەهانی بد
 . ەوەان بدۆزنکەنگاوەدات هەتییان دەیارم ەو بوارەئ

 

شێت ەدرا، ەه ەاتکوچانی پۆلدا بیەورتک ەزوو زوو ل کێفێرخوازر ەگە، ئەنموونبۆ 
شێت ەد ەیژەپەم پلەکەی«. ەپۆل ئارام بوچانی ەورتککاتی » ەئامانجی بریتی بێت ل

ری ەهونی ەوەدۆزین، دووهەمیی بێت. ەتووڕی ەدوگمی کردنیکردنیارید
م، ەچوارڕابێنێت.  ەرەم هونەخۆی ب ەوەماڵ ەل فێرخواز، سێهەمارا. ک یەوەخۆئارامکردن

 ەرەم هونەیی ئەمی تووڕەدم، ەپێنجات. کب ەپیاد ەوەماڵ ەل ەرەم هونەیی ئەمی تووڕەد
 ات. کب ەپۆلدا پیاد ەل

 

 . ەوەۆ ببنکمووان ساز بوو بۆ گفتوگۆ ەاری هکر ەگ

 

سااڵن ەورە. گەیەسوودی ه نەمەدرێژایی تەب ەکرێەهونی ئامانج کردندیاری
ی جڵەوگرتنک ەوی پێویست، کتێەموو بابەبۆ ههێنن ەکار دەب ی ئامانجکردندیاری
بێت،  ەورەر ئامانج گەگبوونی زمانێکی نوێ. ، یاخود فێرڕاهێزاندنخۆیی، ەتووڕ

 ین. ەدانمان بدوڵەوتنی هەکی ئاسانتر بڕیاری پێشەوەبۆ ئتر بچووکنگاوی ەه ەینەکیەد

 

ر چاوی خۆت ەب ەیاڵ بیهێنەخ ەی بەوەل ەئامانج بریتیی ەشتنیەباشی گشێوازێکی 
ر ەگ ئامانج. ەیتەگەچۆن د ەینبیاڵ بیەخ ەب. ەداخ چاوت. ەو ئامانجەئ ەیتەگەچۆن د
و ە تێیدا یادی ساڵڕۆژی خۆت ەکرد ساز بکیاڵەی خەکەوێن، ەی هاوڕێیکردنیداەپ ئامانج

یی توانادۆز ەل ەرزەب ەرەی هەنمر هێنانیوەدەست ر ئامانجەگدۆستانی نوێت شادیت.  ەب
 . ەت نییەڵەه کەی ەکی تاەوەت دێ بەتێیدا بز ەێشکرد بکیاڵەی خکەیەڕێنووسدا، وێن
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پاشان، ن. ەکساز ب ەکەردکیاڵەخ ەی وێنەوەئ بۆن ەچاو داخ ەچرک 30 رموون سیەف
 یاد بێت.  ەتان لەیەم وێنەئدەبێت ۆشن، کەو ئامانج تێدەرەب کاتێک

 

ست ەات دکی خۆی بەکەئامانج ەباس ل ەێ پێی خۆشک. ەوەنەئێستا چاوتان بک
 ەو باس ل ەار بێنکەی خۆت بەکەخشەن)م. ەکەست پێ دەد ەوەخۆم ەڵبڕێت. لەه

ر ەن. گەکەئامانجی خۆیان د ەباس ل دڵخوازی فێرخواز. پاشان ەکب تی خۆەکەئامانج
 (.بێت ڕێزی لێ بگریتەات دکوێت ئامانجی خۆی باس بەنای کسێەک

 

 نجامگیریەئ

ر ەسەبند ەچبینین ئاخۆ ەو د ەوەینەکەدر ەسەبکانمان ەئامانجداهاتوو ی ەفتەه
ناچار بین ئامانج  ەیەوانەل، ەستەدەر زانیمان ئامانج دوورەگاوین. کشهەڵدا ەکەیژەپ
 ین.ەکین یان بگۆڕین و ئامانجی نوێ دیاری بەکاری بکستەد

 

 ەوەبۆ ماڵ

 «.نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب، ی ئامانجکردن: دیاری5 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام

 

 ی زانیارەوەگواستن

 ەکەیژەی پەوەرەستا ەهسیان ەک ەبزان ەان بکفێرخواز ەلپرسیار  «:مڕۆەیادی ئ»
و ەئ ەان بکفێرخواز ەو داوا ل ەوەنەکر بەسەب ی ئامانجەڕەپ ەفتانە. هەوتووەکرەس
 رباز بوون. ەلێی د ەکن ەکب ەنیشان ەیژانەپەپل
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

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

نگاو ەه»ی ەرنامەکانی بەرەهونی ەربارەد فێرخوازی ەستەرجەت و بەی تایبەوەبیردان
 یان.ەبۆ نێو ژیانی ڕۆژان ەو زانیارەی ئەوەری گواستنەیارید ەبنەد« نگاوەه ەب

 

 ئامانج

 بێت: ەان توانایان دفێرخواز

 .نەپێشان بد «نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرەهون •

 

 پێداویستی

 .مەپێنجرگی ەکانی بەرەو پۆست ەموو وانەه •

 .5 ەسالیدی ژمار •

 (ەردەر پەسەل ەئامێری پێشاندانی وێنر )ەتکەپرۆژ •

 دار. ەتیرەکزی ەاخکەند پارچەچ •

 ردێڕی خۆی.ەن سەخاویان ەکەر یەه، ەورەزی گەکاخ ەپارچ پێنج •

  «وام بێتەردەب نگاوەه ەنگاو بەبا ه»، 6 ەژماری ە، نامەوەک بۆ ماڵەیەنام •

 ری.ەی هونەجۆرەمەلی هەلوپەک •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

یادی  ەوەێنهکی بەستەه -ری چڤاکی ەوام هونەردەدا بەبارودۆخی گونجاوی ڕۆژان ەل
« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب ی –« ی زانیارەوەگواستن»ان . مۆدێلی فێرخواز
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 ەندین نموونەچ« ی مامۆستاەڕێنام»ها ەروەکان و هە. کارتی ناساندنی وانەکار بهێنەب
 .ەو پێشنیازیان تێدای

ر ە. هەکی دیاری بەکەخۆت ڕێباز. ەواو جودایەت ەکانی دیکەوان ەل ەیەم وانەئ
رخان بڕیار ەی تکات. ەکان دیاری بکەز و سنووری وانو توانای خۆی. شێواەفێرخواز

، ەست نیشان بکەد ەکەشداربووانی پرۆژەبوار و بن. ەکەن و چۆن دەکەدات چی دەد
 .ەڕێک بخ داانفێرخوازنێو  ەل ەکەی پرۆژکردنباسپاشان 

 ەنیان لانێواڵم ەبش، ەدوو یان سێ ب کەوێت بیەاتی زیاتر دک ەکەزانیت وانەر دەگ
  بێت.ەدوو رۆژ پتر ن

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 تا کۆتای ساڵ باسیەاڵم هەب -خوێنین ەد« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەمڕۆ دوا وانەئ
 .ەوامەردەر بەه ەی کێشەکانی خۆمان و باسی چارەستەه

 «نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەکانی بەگرنگە رەی هونەوەکردنستی یادەبەم ەمڕۆ، بەئ
 . ەوەینەکەیاد د« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەارتکتا ەرەس. ینەکەت دەکی تایبەچاالکیی

. داوایان لێ بکەوەرز ە، بەێش بووکرنج ڕاەان سفێرخواززانیت الی ەی دەارتانکو ە)ئ
 (.نەکباس ب ەارتکو ەی ئەراربەری خۆیان دەوەبیر ەکب

وری ەدەب کێرەپۆستند ەگرێت. چەردەدار وەتیرەکی کزێەاخکتان ەکەر یەوجا هەئ
ی ەتانەو بابەند بەیوەپ ەیەی هکردێڕێەس کرێەر پۆستە. هڵواسراونەهدا ەکەژوور

ی خۆت ەکەزەاخکر ەسەل کەیەڕست .ەپێشان بد 5 ەسالیدی ژمارفێری بووین. 
 زانیت. ەگونجاوی د ەی بەرەو پۆستەر ئەس ەو بیخ ەبنووس

  .ەوەچینەپێیاندا د ەوەپێکواو بووین، ەت ەارکو ەموو لەر هەگ

بوون واو ەتموو ەر هەگ ە.ش بکەدا دابەکەپۆل رەسەبدار ەتیرەکزی ەاخکەپارچ
 .ەوەنەکر بەسەاندا بفێرخوازڵ ەگەر لەپۆست ەر بەپۆست
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 چاالکی

ی ەوەگواستن داەرلێئامانج . ەڵبژێرەه ەوەی خوارەم لیستەل یان زیاتر کەیەچارەێگڕ
و سوودی  چێژ کەیەشێو ەاندا بفێرخوازنێو  ەل ە« نگاوەه ەنگاو بەه»زانیاری 

باشن.  ەنموونم دوو ەکەیموو پۆل، ەڕێیت بۆ هەگەد کەیەپرۆژ ەلر ەگەئبێت. ەه
 موویان باشن. ەوا هەتر، ئکچوی بگرووپوێت بۆ ەت دەپرۆژر ەگ

 

 :کەیەند نموونەچ

 ن.ەکساز ب ستەهلفوبێی ەئی ەربارەد کتێبێک •

« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەربارەی دیوار( دەورەی گکەیەراوک)باڵو کەیەدیوارنام •
 .ەساز بک

 .ەکساز ب« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرەو هون مکەچی ەربارەدک ەگۆرانی •

ت ساز ەکەشارادیۆی ڕی ەوێستگبۆ « نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەربارەد کەئاگاداریی •
 . ەکب

سوودی و « نگاوەه ەنگاو بەه» یەربارەد ەبنووس ەی فێرگەواڵنامەوتارێک بۆ هگ •
 ت. ەکەبۆ پۆل

 یانکەرەهوناریی کهاو ەب ەکێشی ەچاری ەربارەد ەڤیدیۆ کلیپێک ساز بک •
 «.نگاوەه ەنگاو بەه»

بۆ « نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەبکانی ەمکەو چ رەی هونەربارەک دەیەنامیلک •
 . ەبک ساز نوێی فێرخواز

 

  فۆتۆکە پێشان بدە.



Second Step, grade 5 

185 

 ەنگاو بەه»ی ەرنامەبکی ەیەواڵنامەه ەوبڕیاریان دامن، ەی پۆلی پێنجکێگرووپ ەانمەئ
 ر.ەس ەنەبەی دن و خۆشەکەکار د ەوەپێکن. ەکساز ب ەکەبۆ پۆل« نگاوەه

 

 نجامگیریەئ

کانی ەوانم سوودی ەهند فێربووین و ەچ ەئێمم ەهن ەدەی دپێشان ەپرۆژانم ەئ
 . ەوانەند فرەچ« نگاوەه ەنگاو بەه»

 ەن، بۆ نموونەکباس بوانتر ەرفرەڵکێکی بەڵ خەگەکانیان لەپرۆژ ەان بکفێرخواز ەداوا ل
  ە.کتێبخانتی ەرفەد، ەی فێرگەوە، کۆبوونەفێرگ -خێزان کانی ەوەدایکوباوکان، کۆبوون

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

»...« 

 


