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 مەکەشی یەی بەربارەد
 

ی گرنگی توانا کڕیشاڵێهاوسۆزی  .الی منداڵەل ەپێدانی هاوسۆزیەرەپ ،ەشەبم ەئامانج ل
و  ەوەیندۆز ەتی لەی توانایەنیشانها ەروەو ه ەی منداڵەدۆستانکفتاری جڤاەڕ و

 دا.ەێشکی ەچارەڕێگ دانیبڕیار
ی نگێزەڕەش و ەینکالنانی ەو وەرەبات، بەدست و سۆز ەه ەی بەپی ەو منداڵەئ
 . رێتکەد ندەسەپ ەوەنەمەهاوپۆل و هاوتمنداڵی ن ەالیەچێت و خاستر لەد
دا یکڤای جندیەیوەپ ەات، لکەد کرەد رەبرانەست و سۆزی بەی هەمنداڵو ەئ
 : ەترادا توانەم خااڵنەل ەو بۆ نموون ەرووتتوەکرەس
 

 :ەل ەمیان بریتییە، ئستەی هکردندیاری
وجا ناونان ەی و ئکی و فیزیکەلی دۆخەگەنیشانڕێی  ەخۆی ل یستەی هەوەناسین •

 .ەستانەو هەل
وجا ەی و ئکی و فیزیکەلی دۆخەگەنیشانڕێی  ەر لەرانبەستی بەی هەوەناسین •

  .ەستانەو هەناونان ل
 
 . ەکانی دیکەستەه ەێک لستەی هەوەکردناودج
  :ەل ەمیان بریتییە، ئرەرانبەی بەنگارگرتنی ڕوەو
ی کێدۆخ رەرانبەجیاوازیان بستی ەو ه ۆچوونب سانی جیاوازەکی ەوەی ئکردنکرەد •

 .ەیەهت ەتایب
 . ەی خۆوەڕوانگ ەل نهاەت کەن ە،وەرەرانبەی بەنگاوڕ ەرودۆخ لای بەوەخوێندن •

 
  :ەل ەمیان بریتییەئ ە،کسانی دیەکر ەرانبەبانی بەمیهر
  .ەکسانی دیەکر ەبرانەب رۆشیەپ و ست و هاوسۆزیەپێشاندانی ه •
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 کیەرەخاڵی س
 
  زمان یکمەچ
 ەندییان بەیوەپ ەکبین ەد ەزمانیان ەکمەو چەفێری ئ مداەکەیی شەبانی کەوان ەل

 . ەیەه ەوەخنەنجامگیری و ڕەشێوازی ئ
 . نراوک رخانەسۆز ت یەوەکردنستی شیەبەبۆ م ەنانم واەئ یانکەیزمانی ی هێماەزۆرب

 
 ستەی هکردندیاری
و ڕێ خۆش  ەمای هاسۆزییەر، بنەرانبەست، چ الی خۆ و چ الی بەی هکردندیاری

ستی ەرۆشی هەر مرۆڤ پەگ. ەیەرنامەم بەی ئەکانی دیکەشەات بۆ بڕینی بکەد
ی گرتنوەجڵی و بۆ کی جڤاەێشکی ەنامێنێت بۆ چار کرێەبێت چ هاندەر نەرانبەب

  .نەبک ست دیاریەن هەدەتیی منداڵ دەی یارمکەی و دۆخکی فیزیەنیشانیی. ەتووڕ
 ەسەرنجدانر، ەرانبەی بەرگرتنی ڕوانگەو دوێن:ەد ەانباسم ەلم ەکەشی یەانی بکەوان
ر و ەرانبەستی بەه ەی لن، پێشبیستداەڵ هەگەدانوستاندن لچوون و جیاوازی، کوێ
  رۆشی.ەپێشاندانی پها ەروەه
 
 مەکەشی یەکانی بەوان
و « نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەی بەربارەد –ی ڕاهێنانی هاوسۆزی ەربارەد -1

 .گرووپگفتوگۆی نێو 
ی فیزیکی و داوەرەو س ەنیشان ەسەرنجدان –ر ەرانبەستی بەی هکردندیاری -2

 ر. ەرانبەستی بەی هکردنبۆ دیاری کیەزار
کی، ەداوی دۆخەرەو س ەنیشان ەسەرنجدان -دا ەی دیکەنیشان یدوا ەڕان بەگ -3

 ر. ەرانبەستی بەی هکردنکی بۆ دیاریەفیزیکی و زار
 ەرگرتن لەتیی سوود وەچۆن ەل ەوەوردبوون –خۆمان  یستەی هکردندیاری -4

 . ستی خۆمانەی هکردندیاریکی بۆ ەرەکی و دەی ناوەنیشان
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ڕ، ەساڵی هاوسۆز و جێباوەورەی گسێکەی کەوەدۆزین -ست ەی هەربارەگفتوگۆ د -5
 یت.ەال بکەکانی لەتاڵ ەستەباسی ه

 
مان ەر هەرانبەمرۆڤی جیاواز بدەکرێت ی ەوەب پەیبردن –وێکچوون و جیاوازی  -6

 بێت.ەستی جیاوازیان هەدۆخ ه
 
 ست الی مرۆڤ.ەانی هتیی گۆڕەچۆن ەل ەوەوردبوون –ست ەگۆڕانی ه -7

  
 ەسێکی دیکەر کەفتاری خۆم یان هەی ڕەستەو هەپێشبینی ل -ست ەی هیپێشبین -8

 ر. ەرانبەسی بەکات الی کەدروستی د
 
 کو چا ەکب رخانەت «چاالکی»و  «ڕۆڵوازی»انی کەشەی بەوەواو بۆ خوێندنەاتی تک
و  رهاتەسەب ڵەگەلان کرهات و سیناریۆەسەب ەوڵ بدەه. ەان بگکسیناریۆ ەل
توانای  انفێرخواز زانیتەد رەت. گیدا بگونجێنانفێرخواز یتیەتایب زموونیەئ

ر ەو ه ەکۆپی بکیان بۆ  «یکچاال»و  «ڕۆڵوازی»انی کەشە، بەیەیان هەوەخوێندن
 . اتکر بەسەاری لک یەەخۆی بدشی ەب کێفێرخواز

 
 ی زمان کمەچ

انی کەرەهاوسۆزی و هونپێدانی ەرەپ ەل ەیەست، ڕۆڵێکی گرنگی هەهی ەربارەد گفتوگۆ
کانی ەوان مووەه ە. ل(Spivack and Shure, 1974) ەێشکی ەی پێویست بۆ چارەکدی
بۆ « ی زمانکمەچ» ەب ەیەت هەی تایبکردێڕێە، سدا« نگاوەه ەنگاو بەه»

 بنەنوێ ن یەوش ەانکمەو چەی ئەزۆرب ەنگەڕ. ەیەو وانەانی ئکەکمەی شاچکردندیاری
 :ەان بریتین لکەزمانیی ەکمەگرن. چەردەو ەی تازهێنانکارەبواتا و اڵم ەب

بێت ب فێردەبێت  ست بێتەی هەوەکردنو جودا کردنریای منداڵ فێری دیەوەبۆ ئ
 . ەرسامەس کە، نتترسێەد کارزان :ە، بۆ نموون«ەنیی چی»و  «ەییچ» ەستەه ئەو
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 انیکجودا ەی دۆخکرەددات ەڵ دی مندایتەیارم« وداج –چوو کوێ» یەستەیوەپ •
م ەئ. ەال خۆشەل یەلەشیالن مترسێت، ەئاو د ەلئاراز »: ەنموون ات. بۆکست بەه

مان منداڵ ەرێ هکشەد .تەبابمان ەر هەبرانەب ەیەهودایان ستی جەه وود ەدووان
 ست بگۆڕێت. ەه ەوەاتکم ەدەت بەبابمان ەر هەرانبەب

 
ی یتەیارم «وامەردەب –، جاروبار پاش –پێش  دوایی، -ئێستا»ی ەستەیوەپ •

: ەنموونات. بۆ کب کرەدست ەی هەارانکدات سروشتی گۆڕانەدمندااڵن 
پێی خۆش  دواتر ەیەوانەات، لکب یاری ەوەرەد ەل ەسرین ئێستا پێی خۆش نییەن»

« .بوو ی شادەکەرەفەس پاش، مبار بووەر خەفەپێش س ریوانەم« »بێت.
 . «وامەردەب کەنیا بێت نەت ەزان جاروبار پێی خۆشڕێ»

ست و خواستی ەی هگۆڕین ەلار ک ەنگەڕ ەکن و زانیاریی دیەمەاری، تکەورد
 . نەبک مرۆڤ

 
ی ەوەردنکمنداڵ فێری بیر« یەوەر ئەبەل -وسا، بۆچی ەئ -رەگەئ»ی ەستەیوەپ •

و ئازاری ەئ»یان  «بگری ەیەوانەلم ەو بدەر من لەگەئ»ات. کەد ەنجامگیرانەئ
 .«من لێمدا ەکیشت، چونەپێگ
 
، ەوەهاتنبێز، گفتوگۆ، ەنیشانپاش، گۆڕان،  –پێش  ە،ڕوترسان، توم: ەکەیی شەبلیستی 

 -، ئێستا تنابێ –دەبێت وسا، ەئ –ر ەگەست، شێتگیر، شاد، ئازار، ئە، هەشکەشاگ
ڕ، بۆچی ەجودا، بارودۆخ، ساکان، باو –م، وێکچوو ەنواندن، ڕۆڵوازی، ڕێسا، خدوایی، خۆ

 .ەچونک -
 
 ئینگلیزی ەان بکەرچاوەس

Spivack, G., and Shure, M. B. (1974). Social Adjustment of Young Children:  
A Cognitive Approach to Real-Life Problems. San Francisco: Jossey-Bass. 
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 «مەکەشی یەی بەربارەد»ی ەپاشماو - ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب
 
 ندنەسەشەئاستی گی ەربارەینی دتێب
  ت و ناساندنەتایبتی ەباب

ستی خۆ و ەناسینی ه و کرەد ە، بۆ نموونەیەی هماەو بن ارکهۆ منداڵالی  هاوسۆزی
 دروست. ربڕینی ەست و دەاری هکهۆ ەیشتن لە، تێگەکسانی دیەک
 .ەیەربڕینی هاوسۆزی هەیشتن و دەتێگر ەسەل ریەاریگنگی کەرهەف یهاەب
  ە.یەه ییاوازیج ویانەبۆ ئ ەوەنگەرهەف مەهاوسۆزی لی ەوەنگدانەڕ
 
 : اتکەد خوێندن ەست بەی دەو کاتەئ ، منداڵگشتیەب
 ەوەناسێتەدی ەکسانی دیەکو  خۆیستی ەه •
 ەوەناسێتەان دکەستەهۆی کاری هاوکهۆ •
 ر جودا بنەرانبەستی بەستی خۆی و هەهدەشێت ی ەوەبات بەی دەپ •
 ێتبەستی هەه کەی ەاتدا زیاتر لک کەی ەمرۆڤ لدەشێت  ەکگات ەدتێ •
 .ەستەبەبێم ەیشە، هەپشت ەستی لەبەم ەیەر هافتەڕ ەگات کەدتێ •

  
ی ەوەن بەبەی دەتایی پەرەکانی سەانی پۆلفێرخوازی ەزۆرب ەکشدا ەوەڵ ئەگەل

 یانمەچی کەبێت، کەستی جودای هەندین هەک کاتدا چەی ەمرۆڤ لدەکرێت 
 .نەبک ەڕاڤت ەکی تایبەیەجوانی نموون ەب ێتتوانەد
  
 تاییدا:ەرەقۆناغی س ەل
 ستێنێت. ەدەرەپخێرا  توانای هاوسۆزی الی منداڵ •
 . نەتێبگ ەکسانی دیەکو دیدی  ەتوانن ڕوانگەدمنداڵ  •
 بێت.ەوانتر دەبواری هاوسۆزیدا فر ەان لیجیاوازیتا دێ ەه •
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  ەشەبم ەئگرنگیی 
رزیی ەب توانای جڤاکی، الوازییک ەخاڵی و ەب ەستەیوە، پهاوسۆزیری ەهونی یمنز

  خوێندندا. ەزیی لکها ەروەدڕی و توندوتیژی و هی ەڕاد
 

  ی زانیارەوەگواستن
ی کرێەیارید ەکبیان ،«ی مامۆستاەڕێنام» ەبڕوان -نگاون ەسێ ه« ی زانیارەوەگواستن»

 . انی هاوسۆزیکەرەو گشتاندنی هونەان ڕووکەمنداڵ
 
بۆ  نەبک دیاری کاتێک ەبد انفێرخوازتی ەتای ڕۆژدا یارمەرەس ەل :مڕۆەئ یاڵیەخ

  :ەبپرس ەبۆ نموونفێری بوون،  ەی تازەرەو هونەی ئکردنەپیاد
 . (داماتەماتیکی ەوان ەل) ؟بینەد ارکمان ەهی کریەموو خەی هەکمڕۆ، ەئ
 . (یداکی چاالەوانە ل) بین؟ەدجیاواز اری کی کریەی خەکدی ەئ
 . (، کاتی پشووفراڤیناتی ک)یت؟ ەکەدرامی ئا ەب تسەی هەک

 
. بنەیدا دەفتار پەڕاهێزانی ڕ یتەرفەد ،ەوەارکن و ێندوخم ەدەب: فتارەڕاهێزانی ڕ

  :کار ەنەبخۆیان ی هاوسۆزیی ختا توانا ،انفێرخواز ن بۆکەیەند نموونەچ ەمانەئ
زانیت ەچۆن د( ەیە)تووڕات؟ کەچی دەست بەه یالنەلبڕوای تۆ،  ەب •

 (.ستەی هەنیشان). ەگرتوو شەباو ەپ لەوچاستی ڕکباسو  ەمۆن ؟ەیەتووڕ
یت؟ ەکەچی دەست بەرد! ئێستا هک واوەت تەکەگشت پڕۆژ نێەت ەبتۆ  •

  (نجامەئ -کارهۆ نێوان ییندەیوەپ)
ن. ەکەد کتێبێکماشای ەت ەوەکپێالی و  ەچیتەو تۆش د ەمبارەخشیالن  •

 (گۆڕینستەه) ؟اتکبچی ەست بەهبێت ئێستا ەد
 ؟اتکەچی د ەست بەو هەا ئسوەیت، ئرنێەدەو ەکەمەگ ەلستگۆ ر ڕاەگ •

 . (ستەه یپێشبینی)
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هاوسۆزییان  ەب تەتایبی کەمڕۆ توانایەئ ەبزان ەکب انفێرخواز ەپرسیار ل: مڕۆەیادی ئ
 :ەکار هێناوەب

  .رد؟ک یمبارەخ ەستت بەتۆ هبۆچی  ؟ردک یمبارەخ ەستی بەمڕۆ هەێ ئک •
 ؟ەوەڕ گۆڕییەی جێباوەسێکی دیکەڵ کەگەکانی خۆی لەناخۆش ەستەکێ ه •
 تێک یان شتێک گۆڕا؟ەباب ەر بەرانبەستی بەمڕۆ هەکێ ئ •

 
تی ەت یارمتوانیەدا، دەفێرگوامی ەی داتک ەل «ی زانیارەوەگواستن»گونجاندنی  ەب

و  ەوەۆزنان بدکەێشکبۆ  ەچارە، ڕێگەوەنەبک ئارامببن خۆیان  یت تا فێرەبد انفێرخواز
 .اربهێننکەیاندا بەژیانی ڕۆژان ەل ەرانەهونم ەئ

 
  ەکی دییکچاال

تی ەڵ بابەگەل مەکەیی شەبانی کەتەبابێشانی کڵەتێهبۆ  کند پێشنیارێەچش ەمەئ
 : ەکدی
نێو پۆلدا( ێک بۆ  ەڕێت لەگەد ەکەیە)لیست  running list«لیستەڕیانەگ» -1

تۆ  ەر، بۆ نموونەس ەنەی زیادی بخەتا ڕست ەهان بد ەکەو پۆل ەست ساز بکەه
واو ەت ەکەێک ڕستفێرخوازوجا با ەئ«. ...ەمن زۆر شاد بووم کاتێک ک» ەبنووس

یدا بکات )زمان و ەپ ەیەو ڕستەکی گونجاو بۆ ئەیەوڵیش بدات وێنەبکات و ه
 ر(.ەهون

ی ەکان وێنەستەکی لیستی هەیەر وشەبۆ ه ەت بکەکەانی پۆلفێرخواز ەوا لدا -2
 ر(ەبێت. )هون ەکەستەی هەوەنگدانەڕوخسارێک بکێشن ڕ

ڵستانی زۆرباران، ەنگەک جە، ونەبک جۆرەمەی هەرانی ژینگەوەزیند ەباس ل -3
ها ەروەوی )ئێکڤاتۆر( و هتد. هەری زەمەستانی کەڵەنگەی باکوور، جەبیابان، خولگ

کانی چین؟ ەژی. هۆکارەتدا دەی زۆر تایبەناوچ ەل ەرەوەگیان ئەوبۆچی 
 (ورد ی)سروشتناسی، بیر
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ی ەوە. پاش ئەوەنەبک پڕ ەوەی خوارەم بۆشاییانەئ ەان بکفێرخواز ەداوا ل -4
ڵ ەگەرخوردیان لەکانیان بەر کورسییەسەدانیشتن ل ەیان ب ەپێو ەان بفێرخواز
 ە. کۆتایی بەندەیان چەژمار ەگرووپر ەه ەبزان ەکان کرد، داوایان لێبکەپرسیار

 :ە، بۆ نموونەب ەک بهێنەر بۆشاییەه
 .ە( خواردوەفێرخواز ئەو... )ک .......ەرچایی وەس بە( کە.......... )ژمار •
  (.ئەوی ........... )ەوەل ەرچایی جیا بووەس بە( کە.......... )ژمار •
 :ەوەبک ەدووبار ەوەی خوارەو نموونانەکێک لەر یەبۆ ه ەمەئ

 ر پێەس ەستە، هەرەبەر جلی سوورت لەگەئ 
 ر پێەس ەستە، هەیەر خوشکت هەگەئ 
 ر پێەس ەستە، هەیەگتان هەر سەگەئ 

 (ماتەماتیک)
 

 ساز لێ «کۆالژی خێزان»خێزانی خۆیان بێنن و  یەوێن ەان بکفێرخواز ەداوا ل -5
بڕێت. ەریدەد ەکەی وێنەستەو هەڵ نووسینی ئەگەبنووسن ل مرۆڤ. ناوی نەبک

ر، ە، هونیکجڤابن. )ەن شادیستی ەربڕی هەد ی وا بێننەوێن ەبد انفێرخوازهانی 
 کانی زمان(ەرەزمان، هون

 
و  ەبگر کجارجار وچانێ ،ەوەخوێنیتەرز چیرۆکێک دەنگێکی بەدەب ەکاتێک ک -6

کرد. لێیان ەچی د ەستی بەه ەکەکیی ناو چیرۆکەرەری سەکتەداخۆ کار ەبپرس
ن چی ەکەداخۆ پێشبینی د ەها لێشیان بپرسەروەزانن؟ هەچ ڕا د ەداخۆ ب ەبپرس

 ەرەکتەر کارەس ەکاتەبدوێن چۆن کار د ەوەدا و لەکەچیرۆک ەڕوو بدات ل
 کانی زمان( ەرە)زمان، هونکان. ەپێی ڕووداوە، بەکەکییەرەس
 

و گۆڤاران ببڕن و  ەڕۆژنام ەسانی ناودار لەی کەوێن ەان بکفێرخواز ەداوا ل -7
ڕوخساری  ەستی جیاجیا لەک هەیەشێو ەب نەبک لێ ساز« کۆالژی ناودارانیان»

 ر(ەدی بکرێن. )هونەدا بمرۆڤ
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پشوو  :ەجودا، بۆ نموون –مکی وێکچوو ەبۆ ڕاهێزانی چ بدۆزەوەجۆر ەمەی هەڕێگ -8
نگی ەیان ڕ ەی تۆیەکەنگی کراسەڕ ەکانیان لەنگی کراسەی ڕەوانەبۆ ئ

 کانی زمان(ەرە. )زمان، هونەی تۆ جودایەوەیان لەکەپێاڵو
ون و ەپاڵک ەورەگ یزێک یان کارتۆنێکەکاخ ەر پارچەسەل ەان بکفێرخواز ەداوا ل -9

و داوا ەبک ەکەکی شێوەرببڕن. هێڵکارییەت دەستێکی تایبەیان هەستەش و جەل ەب
 گونجاو بێت پڕ ەکەستەڵ هەگەل ەتی وا کەڕواڵ ەب ەکەهێڵکاریی ەبک انفێرخواز ەل

 ر(ە)هون ە.وەنەبک
 ەک ەهاوێژهای تێەااڵی وک. نەبک ساز «ەچیی ەو بزان ەبد ستی لێەد»ی کسندوقێ -10

 ،مووچەڕە، پ(ە)سمپار ەرتزی سماەخاک ەبێت، بۆ نموونەیریان هەی سەشێو
 ستەد انفێرخواز ەل کەریەبا ه .ێنراوکوشی رەوەزیندو ڵمات ەه ،ەورەچەقوڕ
گفتوگۆ بهێنن. هەڵ ەو شتانەئ ناویدان ست لێەد ەنها بەتو  داەکەسندوق ەب نەبک
ی ەوەار دێنێت بۆ دۆزینکەداو بەرەو س ەنیشانمرۆڤ چۆن  نەبک ەوەر ئەسەل
 (. ی وردسروشتناسی و بیر). اڵمەو

 
ی تسای ەل ەکب مامۆستایانشی ەبردانی ەسی بیروڕا ەوەو گۆڕینزیاتر  یزانیاری بۆ
 www.cfchildren.org مانداەکەڵەۆمک
 
 تێبک
ی ەوەبۆ ئ ەکوت ئاگادارمان بەکست ەد ەتەم بابەبارت بۆ ئەوردیی لکتێبی کر ەگ
 ند بن.ەش لێی سوودمەکسانی دیەک
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب
 

 هاوسۆزیی ڕاهێنانی ەربارەم: دەکەیی ەوان
 

  



Second Step, grade 1 

14 

 مکەچ
ری ەو هون توانا ییەی تووڕگرتنوەجڵو  ەی کێشەچار، ەسانی دیکەکی یشتنەتێگ

 بین. انفێریشێت ەدو پێویستن 
 .ەیەڕێسا ه ەپێویستی ب گرووپی نێو گفتوگۆ

 
 ستەگفتوگۆ، ڕێسا، ه :کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 .پێشان بداترببڕێ و ەپۆلدا د ەبردنی گفتوگۆ لەڕێوەڕێساکانی ب •
 ەوەربڕین بناسێتەست دەکانی هەئاسان ەوش •
 

 پێداویستی
 ێکی ماجیکپێنووسو ە ورەزی گەکاخ ەڕەدوو پ

ی خوێندنی ەرنامە: بنگاوەه ەنگاو بەهی ەربارە: د1 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام
 .توندوتیژی ەڕێگرتن ل

 
 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ساز  کاریگرووپڕێساکانی ی ەربارەد ەبارانەبیرۆکخت بوو ەالیان س انفێرخوازر ەگ
، شدار بێتەب داڕشتنی ڕێسادا ەر لەگ فێرخوازکراون.  ەنوێن ئامادپرسیاری ڕێن، ەبک

بارتر ەل شی هاوکاریژەکها ەروەهبگرێت  و  ەلەگڕێسا ەبێت ڕێز لەد ەمادپتر ئا
 ەیەوانەل. ەبچۆوێستا پێیاندا زراون، ئەدامڕێساکان پۆلدا  ەلر پێشتر ەگەئبێت. ەد
 چاالکیی»شی ەم بەو دەئ کورت بێت،ندێک پۆل ەهبۆ  «چیرۆک و گفتوگۆ»شی ەب

 ر. ەیارید ەبێتەد «ەدیک
، تکاردێنێەب «نگاوەه ەنگاو بەه» یەی خوێندنی زارۆخانەرنامەت بەکەر فێرگەگەئ
بۆ کاری بێنیت. ەب ەیەم وانەرگری و بۆ ئەیان لێو «ی جرپنەتوول»توانی ەدە وەئ
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 «. ی مامۆستاەڕێنام» ی Hپاشکۆی  ەبڕوان ەڵەبووکی هێنانکارەب یتیەچۆنی
 

 چیرۆک و گفتوگۆ
ر ەکاردێنیین. هەب «نگاوەه ەنگاو بەه» پرۆگرامی ەم ساڵ ئێمەئ (.ەپێشان بد ەفۆتۆک)

. پاشان ەیەم وێنەئک ەوین، ەکە، باسی لێ دەیەی خۆی هچیرۆکو  ک فۆتۆەیەوان
باشتر ن ەکەفێرمان د ەم باسانەئ. ینەکەیان دەپیاد چاالکیو  ڕۆڵوازی ەکان بەباس

 ین و بگونجێین.ەڵبکەکدی هەڵ یەگەل
 

 
 
 
 :نەکەمان دفێر نگاوەه ەنگاو بەهکانی ەوان

 ەوەبناسین ەسانی دیکەستی کەهو کانی خۆمان ەستەه •
 ینەبک ەچار ەچۆن کێش •
 ینەبک ەچار ییەتووڕۆن چ •
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کاندا ەوان ەلتا اڕێژین دک ەیڕێساند ەچێک گرووپک ەو ەخۆش پێمتا ەرەس
تی ەیان یارم ەکار بێنەب ەوەی خوارەو ڕێسا پێشنیازکراوانەئ)ین. ەوییان بکەیڕەپ

ک بن. ێڕت ەکەپۆل یرجەلومەهڵ ەگەلداڕێژن ڵێک ڕێسا ەکۆمخۆیان  ەبد انفێرخواز
 (.ەبنووس ەورەزێکی گەر کاخەسەلە دان ەڕێساکان دان

 هاوکات ەکەپۆلانی فێرخوازاڵم ەبیت ەشتێکی گرنگ بک ەباس لوێت ەتەد -1
مبار( ەنائومێد، خالنراو، ەو؟ )یتەکەچی د ەست بە. هنەکەد ەقس ەوەکەیەب

ر ەگین. ەکەد ەقسک ەک یەی) ؟ەچیی داگرووپ ەل باشی گفتوگۆڕێسای 
 (.ەڵبڕەست هەدیت ەبک ەقس ەستتەبەم

 ەست بەدا، هەدشانت  ەل ستەت دەراوسێکەگریت و دەسێک دەک ەتۆ گوێ ل -2
ئارامی  ەب) ؟ەچیی ەیەم کێشەئی ە(. ڕێسای چاکی چارەتووڕ؟ )یتەکەچی د
 (.بگرن وێ گوێەیانەد ەک ەبێن ەسانەو کەواز ل. ەدانیش

وانی ەچی ئەیت، کەبک ەم پێدایت قسەو منیش ڕێگ ەوەکرد رزەستت بەتۆ د -3
مبار، نائومێد(. ڕێسای چاک بۆ ە؟ )خیتەکەچی د ەست بەناگرن. ه گوێ ەدیک

 (.ەر بکەئاخێوماشای ە. تەر بگرەئاخێو ە)گوێ ل ؟ەچیی ەمەئ
واو ەنات کیەیەڕستند ەچ ەبک انفێرخواز ەوا ل). ەوەبڵێین ەبا ڕێساکان جارێکی دیک -4

دا گرووپنێو ەل گفتوگۆ ەل ەڕۆڵی ئێم (.نەبک واوەت ەکەپێی ڕێساکانی ناو لیستەب
 گرتنگوێ ەل ەیت؟ ڕۆڵی ئێمەبک ەوێ قسەر بتەگەیت ئەچی بکدەبێت  ؟ەییچ
 گرتووه؟  گوێمان ەین کەدب یپێشانین تا ەچی بکدەبێت  ؟ەچیی داگرووپنێو ەل

ی ڕابوردوو ەفتەپشووی هباسی . ینەبک ەپیادین و ڕێساکان ەکەدە سقئێستا  -5
ی ەبۆ ماو). ەوەرز کردەستی بە، .......... دە؟ زۆرباشکاتەست پێ دەد ین. کێەکەد
ە انفێرخوازبۆ  ەئاماژ ەوەسوپاس ەبن، ب وامەردەب ەر گفتوگۆکەسەک لەخول 5 - 3
  (.کرد چاوەڕێساکانیان ڕ ەک ەبک

و کات و ەب ەئاماژ)کارهێنا؟ ەدا ڕێساکانتان بەچ کات و شوێنێکی دیک ەمڕۆ، لەئ -6
 (.نکار بێنەبتوانن ڕێساکان ەد انفێرخواز ەک ەبک ەشوێنان
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 چاالکی
 1چاالکی 

 ەستە، هەر گوێت لێمەئاسایی بڵێ: گنگێکی ەد ە. برگرینەو گرتنگوێ ەی لۆشیرن خەو
ر ەنگێکی نزمتر: گەد ەبۆ ئاسمان. ب ەوەکبرزەستت بە، دەر گوێت لێمەر پێ. گەس

ر گوێت ەش نزمتر: گەوەنگێکی لەد ەی پێت. بەنجەپ ەنەیەست بگە، دەگوێت لێم
ر ەسەستت لە، دەر گوێت لێمەرت دانێ. هێشتا نزمتر: گەر سەسەستت لە، دەلێم
م ەئاست ەر شانت. بەسبخە  ستە، دەر گوێت لێمەگ :ەچرپ ەبرت دانێ. ەمەک
بڵێ: بۆ  ەنگێکی زۆر هێمنانەد ە. بەوە، دانیشەر گوێت لێمەبێت: گ ەنگت لێوەد

 ەی لەکاتان وەل ەمن گرت بوو. بۆی ەگوێتان ل ،گوێ ەچاو و ب ەب ەئێویشتنی من، ەتێگ
 م. ەکەتان لێدەوەئڕوانی ەمن چاو ەمیشەین هەکەدا گفتوگۆ دگرووپ

 
 2چاالکی 

مڕۆ باس ەکان. ئەستەهناسینی  ەبریتین ل «نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەوان ەشێک لەب
کان. ەجیاوازە ستەین بۆ هەکەدروست د ەکان چین. لیستێکی وشەستەین هەکەد ەوەل
 ەست، لەه ەربەی سکی نوێەیەر وشەڵ فێربوونی هەگەل دامساڵەئی ەاوم ەل

ی ەوش شاد ،«مەکەشادی د ەست بەه»ڵێم ەدمن ین. ەکەتۆماری د داەکەلیست
 ەربەسی ەی دیکەئایا هیچ وش. ەوەکاتەر ڕوون دەرانبەستی تۆ بۆ بەه. ەستەه ەربەس
 ؟ زانیتەد ستەه
 
ربڕی ەکی ساکاری دەیەو وێنە بنووس ەورەزێکی گەکاخ ەڕەر پەسەکان لەاڵمەو
 ی هاوتاەوش ەبیر لە بد هان انفێرخواز. ەبکێش ەکەوشری ەرانبەب ەل ەکەستەه
ن، ەان ئامادفێرخواز ەر پێتوایەگە. ئنگەبەد گێل/، ەتووڕ شێتگیر/ک ە، وەوەنەبک
مێک ەک ەتووڕ: ە)بۆ نموونیت ەباس بک هاوتا یەوشجیاوازیی نێوان  ەورد ەوڵ بدەه

 (.شێتگیر ەل ەجودای
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 نجامگیریەئ
بگرین.  چاویانەڕ گرووپگفتوگۆی نێو کاتی کوو ەتاودانا کمان ەیڕێساند ەچمڕۆ ەئ
 ەکرد ب ستمانەها دەروە. هەوەمان بێنبیر ەبی ەوەواسم بۆ ئەدڵیانەه ەکەر دیوارەسەل

 ەلوانیش ەی نوێش ئەڵ فێربوونی وشەگەل. ستەه ەربەی سەنووسینی لیستی وش
 ستەه ەربەی سەوش ەگوێ لگفتوگۆماندا کاتی  ەمن لین. ەکەدا تۆمار دەکەلیست

کی ەیەوش ەل انگوێت ەوەماڵ ەیان ل ەر لێرەگەن. ئەتیم بدەتوانن یارمەش دەگرم. ئێوەد
 .ەکەر لیستەس ەمەتا بیخ ەوەنەست بوو، ئاگادارم بکەه ەربەسنوێی 

 
 !بوو نگاو کۆتاەه ەنگاو بەمی هەکەی یەوان
 

 ەوەبۆ ماڵ
ی خوێندنی ەرنامە: بنگاوەه ەنگاو بەهی ەربارە: د1 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام

 .توندوتیژی ەڕێگرتن ل
 
 

 ی زانیارەوەگواستن
چاو ەڕێسا ڕ فێرخوازکاتێک . ەوەڕێساکان بڵێن ەبک انفێرخواز ەپێش گفتوگۆ، داوا ل

شاکۆ، من »: فێرخوازی فتارەڕ ەت بن بەکانت با تایبەتێبینی. ەرینی لێ بکەکات، ئافەد
. ەمن کردو ەهێمنی دانیشتوی و ڕوو و چاوت ل ەب ەچونک ەزانم تۆ گوێت گرتوەد
 « رین.ەئاف
 
بخە  کانیشەوشکاردێنن. ەکان بەستەه ەربەسی ەوش ەک ەبک ەانفێرخوازو ەرین لەئاف
 . ەکەر لیستەس
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 ەچاالکی دیک
کان ەرەکتەستی کارەه ەبک انفێرخواز ەی چیرۆکدا، داوا لەوەکاتی ئاسایی خوێندن ەل
دەیەوێت  ەکەگورگدا، کاتێک یرۆکی گورگ و بزنچ ەل: ە. بۆ نمووننەستنیشان بکەد

. کاتەچی د ەست بەه ەکەداخۆ ئێستا بزن ەوێران بکات لێیان بپرس ەکەماڵی بزن
 بیرت بێتەستی پێشان دا. لەه ەکەشی وێنەبە یان کام ەوش ەکام ەلێیان بپرس

 ست.ەی هر لیستەسبخە  ستەه  ەربەی سنوێی ەوش ەمیشەه
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب
 

 رەرانبەی بستەی هکردن: دیاریدووهەمی ەوان
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 مکەچ
 ە،سانی دیکەستی کەهی کردنستنیشانەد ەلە بریتییتواناکانی هاوسۆزی  ەکێک لەی
 . ەوەکییەفیزیکیی و زار یەنیشانی ەوەخوێندنڕێی  ەل ویشەئ

 
مبار، ئازار، ە، ختنابێ –دەبێت ، ەشکە، شاد، شاگەنیشانست، ە: هکیەمکی زمانەچ

 ، ڕۆڵوازی.دننوانڵچوون، خۆەشێتگیر، ه /ەتووڕ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

شاد، : کەستی وەه ەربەی سەوش ەوەکییەی فیزیکی و زارەنیشان ەسەرنجدانڕێی  ەل
 . بکات ەڕاڤشێتگیر  /ەتووڕمبار و ەخ

 
 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی ەکەییکەرەس ەش سۆزەشی کردنەو ڕاڤئاشنابوون توانای ش ساڵیدا، ەنی شەمەت ەل
ات. کەد ەشەالی منداڵ گ «ەوەهاتنبێزو ترسان ان، کسا، ییەتووڕ، یمبارە، خیشاد»
و ەڵ ئەگەل ییەتووڕ، یمبارە، خیشادکانی ەمکەر چەس ەکاتەخت دەج ەیەم وانەئ

ی ەستەیوەپر ەس ەکاتەختیش دەج ەکە. وانەیەه ەوەندیان پێیانەیوەی پەسۆزان
و  ەستەام هک ەمرۆڤ بزانێت باس ل ەگرنگمکێکی زمان. ەک چەو «نابێ  -دەبێت »
 . ەست نییەام هک ەل

 
وان ەن. ئەکەوانتر دەرفرەیان ب «سۆز –ی ەوەناسین»ی اتوان دا، منداڵەیەم وانەل

 ر.ەرانبەبس ەک ی ستەی هەوەکاردێنن بۆ ناسینەی بکەکی و نازارەزار یەنیشان
بۆ  ەوەکنگێەرهەف ەو ل کبۆ مرۆڤێ ەوەکمرۆڤێ ەست لەربڕینی هەد یەشێو

 .ەکان الدەر جیاوازییەسەل ەردەپ داانفێرخوازڵ ەگە. لەجودای کنگێەرهەف
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 چیرۆک و گفتوگۆ
ر ەرانبەستی بەبێت هەمرۆڤ توانای هر ەگین. ەکەست دەه ەمڕۆ باس لەئ

ئێستا ات. کبتی ساز ەیاو دۆست بکاتڵەه کڵەڵ خەگەلدەتوانێت ، باشتر ەوەبخوێنێت
 ەباریت و کگریمان تۆ دۆزک. ەدوای ی ەک لەیم، ەدەپێشان دی سێ منداڵتان ەوێن

 . ەوەنەکبۆ ڕوون بت ەکەستی منداڵەڕێی هەگەدا دەنیشاندوای 
 

 ەـ« ئاریان» ەوە. ئەپێشان بد « ئاریان»فۆتۆی 
 

 
 
 (.کات؟ )شادەد یچ ەست بەئاریان هئێستا  -1
 
ردوو ەنێت. هەکە؟ )پێدەشاددات ەپێشانی در ڕوخساری ئاریان ەس یەنیشانام ک -2

 (.بچوقێن ەریکەکانی خە. چاوەوەتەبوون رزەتی بەڕووم
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 –بچوقێن  ەریکەکانی خەنێت. چاوەکەو پێدە، ئرێەئ. ەکبفۆتۆی ئاریان  ەب ەئاماژ
تیشی ەردوو ڕوومە. هەوەنەناک قەکانیان زەنیندا چاوەکاتی پێک ەگشتی لەڵک بەخ
 .ەوەتەرزبوونەب
ی هێنانکارەب ەئێستا، ب .ەپێشان بدسێکی شاد ەی کەش نموونەڕوخسار و ل ەب

 . ەت بدەکراوسێەپێشانی دستی شاد ەشت، هەرتاپای لەس
 
 پێشانشادی بینیت ەدت ەکراوسێەدشی ەر ڕوخسار و لەسەک لەیەنیشانئایا چ  -3

 ؟داتب
. ەزۆر شاد «ەشکەشاگ»ات، مرۆڤی کەخۆشی و باشی د ەست بەه« شاد»ی مرۆڤ

 . ەکی بکانەنیشان ەب ەئاماژو  ەپێشان بدبوون ەشکەستی شاگەه
 

( رانەامک، دڵخۆشبێن؟ ) «شاد»مانای  ەن بەست هەی هەی دیکەئایا هیچ وش -4
 ەیەوانە. لیتەرانی بکەکام ەست بەه یتەدەڵدەه ەکاتێک کۆالردەکرێت ، رێەئ
 بیت.  دڵخۆشرێکت ەدیتنی براد ەب ەشەوانە. لبیت شادباب ەکخواردنی  ەب

 
  ە.« شازاد» ەمەین. ئەکەد ەستێکی دیکەه ەباس لئێستا   (.ەشازاد پێشان بد فۆتۆی)
 
پێشانی  داڕوخساری ەک لەیەنیشان( چ ەمبارەکات؟ )خەد یچ ەست بەشازاد ه -5

. ەی لۆچی کردوەناگە. چەشاوکدا ەوەمی بۆ خوارەمباره؟ )دەشازاد خدات ەد
 (ەشۆڕ، ەزکری ەس

 
فۆتۆی )( ناکات. ی........ ی )شاد ەست بەو هەکات. ئەمباری دەخ ەست بەشازاد ه

 (.ەپێشان بدی شاد « ئاریان»
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ی ەنموونش ەڕوخسار و ل ەب). نەدەدپێشان  مباریەۆراوجۆر خی جەشێو ەبمرۆڤ 

ی هێنانکارەب ەئێستا، ب (.ەکبان کەنیشان ەب ەئاماژ، ەپێشان بدمبار ەسێکی خەک
 ە.دب پێشان تەکراوسێەد ەمباریی بەستی خەشت، هەرتاپای لەس

 
 
 تداب یپێشانبینیت ەدت ەکراوسێەدشی ەر ڕوخسار و لەسەک لەیەنیشانئایا چ  -6

ک ەئازار وات. کەناخۆشی د ەست بە، ه«یمبارەخ»اری کمرۆڤ مباره؟ ەخ
 بین.ەمبار دەخ ەکی دیکسێەکفتاری ەو ڕ ەگوت ەب ەیەهار ج .ەمەخ

 
لول، ەمبار بێن. )نائومێد، مەمانای خ ەب ەن کەست هەی هەی دیکەئایا هیچ وش -7

نائومێدی  ەست بەما هەتوانێت بچێت بۆ سینەر نەمرۆڤ گ، رێەئ (.رکزەس
 مبار بیت. ەکی زۆر خەیەر ماوەگەیت ئەلولی بکەم ەست بەه ەشەوانەلات. کەد
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 ەمەئ (.ەپێشان بد ڕۆژینفۆتۆی )ین. ەکەد ەستێکی دیکەه ەل ساوجا بەئ
  ە.ـ«ڕۆژین»
 

 
 
ر ڕوخساری ەسەک لەیەنیشانچ  (.ییەتووڕکات؟ )ەد یچ ەست بەه ڕۆژین -8

. ەی لۆچی کردوەناگە. چە؟ )ڕوخساری مۆنداتەی پێشان دیەتووڕ یستەه ڕۆژین
 ڕۆژین (.ەکب ەکفۆتۆ ەب ەئاماژ .ەگرتووخۆی  شیەباو ەپ لەباسکی ڕاست و چ

 ەپ لەو باسکی ڕاست و چە. ئەی لۆچی کردوەناگەوان و چەو نێوچە. ئەمۆن
 .ەشیدا گرتووەباو

 
 بوون،ەتووڕاتی کس ەندێک کە. هنەدەدپێشان  ییەتووڕجۆراوجۆر ی ەشێو ەب مرۆڤ

 ن.ەکەبۆڵ دەرز بۆڵەنگی بەد ەسیش بەندێ کەهێمنن. ه
 (.ەکب انکەنیشان ەب ەئاماژ، ەپێشان بد ەتووڕسێکی ەی کەنموونش ەڕوخسار و ل ەب)

 ە.ت بدەکراوسێەپێشانی د ییەتووڕستی ەشت، هەرتاپای لەی سهێنانکارەب ەئێستا، ب
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 تداب یپێشانبینیت ەد تەکراوسێەدشی ەر ڕوخسار و لەسەک لەیەنیشانچ  ئایا -9
 ەشتێک شێتگیر بووین. ئێم ەل ەوەین، ئ «ەتووڕ» ەکاتێک ک ە؟ ئێمەیەتووڕ ەک

ش ەڕوخسار و ل ە. بڵچووینەهشتێکدا  یئاکام ەل ەوەین، ئ «شێتگیر» ەکاتێک ک
 ە.کب کانەنیشان  ەب ەئاماژ، ەپێشان بد ڵچووەسێکی هەی کەنموون

 
جاڕسبوون، بێن. ) ەتووڕمانای  ەب ەن کەست هەی هەی دیکەئایا هیچ وش -10

زاجت ەم ەیەوانە، لت پێبکاتەت گاڵتەر براکە، گرێەئ (.زاجەبێزار، تێکچوونی م
پ ەتەپەر تەسێک هەر کەگەیت ئەجاڕسی بک ەست بەه ەشەوانە. لتێک بچێت

 ت بکات. ەکەر مێزەسەل
 

 ازادپێشووی ش ( ناکات. فۆتۆییمبارە............. ی )خ ەست بەو هەئ. ەیەتووڕ ڕۆژین
 .ەپێشان بد

 
 

 ڕۆڵوازی
نگ، ەد ەش بەئێو م،ەکەبارودۆخێک د ەباس لمن ین. ەکەست دەی هەمەئێستا گ

 ەیەمەم گەبێت. بەالتان دروست د ەک نەدەد پێشان ەستەهو ەئ شەڕوخسار و ل
و ەچۆن ئ نەکب ماشای منەت، ەم لێ بزر بووەکەگەگریمان س. ڕۆڵوازیڵێین ەد
 . ڕۆڵوازی ەمەکەت دەسەه
 

شێکی ەڕوخسار و ل)! ەم بزر بووەکەگە: ئای، خۆ سەن بدافێرخوازی پێشانک ەیەنموون
 م؟ەکەد یچ ەست بەهزانن من ەدپاشان بڵێ:  (.ەپێشان بدمبار ەخ
 

نگێکی ەد ەب ەکە. بارودۆخنەبک ەپیاد ەوەخواری ەدۆخان مەئ ەبک انفێرخواز ەداوا ل
دەبێت ات. کستی خۆی بەهڕۆڵوازیی  ەاندڵخوازسێک ەک ەداوا بک ە،وەرز بخوێنەب

 ڵبێنن. ەه ەکەستەه ەکەپۆل
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 ر:ەگەیت ئەکەچ د ەست بەه ەبد یشانێپ
 (.مبارە. )خەکرد بۆ شوێنێکی دیک رت باریانەین برادماڵی نزیکتر •
 (.ت شتێکی جوانی پێگوتی. )شادەمامۆستاک •
 (.، ئازارەتووڕی پێکردی. )ەت گاڵتەکەخوشک •
بۆ برد. کی زۆر جوانت ەدیارییبوون(، تۆش کدای ەتی )لەیادی ساڵڕۆژی کدۆستێ •

 (.ەشکە)شاد، شاگ
 (.ەتووڕمبار، ەکرد. )خ ت بزرەنوێک ەکاڵو •
 (.مبار، نائومێدەبژارد. )خەڵنەفوتبۆڵ هتۆیان بۆ تیپی  داپۆل ەل •
 (.ەتووڕڕاند. )فستت ەد ەی لەکەرێکت تۆپەبراد •
  (.)شاد . ەت ال خۆشزۆرە ک ەیەتان هەخواردنو ەو ئەمشەئ •
 
 نجامگیریەئ
 ەسانی دیکەشی کەی ڕوخسار و لکردنماشاەکارهێنا بۆ تەچاومان ب ەدا، ئێمەیەم وانەل

رک ەر دەرانبەستی بەر فێر بێت هەمرۆڤ گن. ەکەچ د ەست بەی بزانین هەوەبۆ ئ
 کات.ەدهەڵڵ دۆستاندا ەگەکات و خۆشتر لەتی ساز دەبکات باشتر دۆستای

 
 ی زانیارەوەگواستن

، ەبۆ نموونن. ەکست بەه ەباس ل ەکان بدەتی منداڵەدا، یارمەکاتی چاالکیی ڕۆژان ەل
 ەب ەیەم ڕستەئ ەبک ەکەمنداڵ ەداوا ل« مەبد وێ لێیەمەد»ر منداڵێک گوتی: ەگ

و ەرین لەئاف«(. مەکەشێتگیری د ەست بەه)» ەوەدابڕێژێت ستەه ەربەی سەوش
کی گونجاوی ەیەوشموو ەه. تدوێەد ەیەشێو مەب ەوەخۆی ەر لەه ەک ەکب ەمنداڵ

 تان.ەکەی پۆلەکەر لیستەسبخە  ستەه ەربەس
 

تێیدا  ەی کەو بارودۆخانەی ئەوەهێنانبیر ەب ەل ەکان بدەتی مندڵە: یارممڕۆەیادی ئ
 .ەتی کردوەسۆزێکی تایب ەستیان بەه
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 ەچاالکی دیک
ڕوخساریان  ەببڕن ک ەوەکانەگۆڤار ەڵک لەخ یەڵێک وێنەکۆم ەبک انفێرخواز ەداوا ل

ر ەسەل ەورەزێکی گەکاخ ەڕە. پەتووڕمبار، ەات: شاد، خدەد شانپێ ەستانەم هەئ
م ەکەی یستوونەئی سێ ەوەرەس ە. لستوونەئش ەش ەب ەبیک ەڵواسەه ەکەدیوار
کان ەبڕاو ەوێن ەک ەبک انفێرخواز ەداوا ل«. ەتووڕ»، «مبارەخ»، «شاد»: ەبنووس

کان ەستوونەئ ەکێک لەر یەسەسپ لەچ ەشیان بەکانی ڕوخسار و لەستەی هەگوێرەب
 ی داهاتوو.ەبۆ وان ەبۆشی جێبهێڵ ەب ەی دیکەکەستوونەئن. سێ ەبد
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب
 

 داەدیک یەنیشاندوای  ەڕان بە: گسێهەمی ەوان
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 مکەچ
 ەر بێت لەدەیاریددەکرێت کیش ەدۆخ یەنیشانکیی و فیزیکی، ەزار یەنیشانپاڵ ەل
 . ەسانی دیکەستی کەهی کردنستنیشانەد
 
/  ەوەهاتنبێز، ترسان / تۆقان، ەچونک –، بۆچی رسامیەس: بارودۆخ، کیەمکی زمانەچ

 پیس
 

 ئامانج
 بێت:ەفێرد فێرخواز

، ترسان / یرسامەس»ی مکەچ ەوەکییەکی و دۆخەی فیزیکی، زارەڕێی نیشان ەل •
 ات.کدیاری بـی « / پیس ەوەهاتنبێزتۆقان و 

 
 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی کردنار بێنن بۆ دیاریکەبکی ەدۆخ یەنیشانبن ەفێر د فێرخوازدا ەیەم وانەل
کیش زۆر گرنگن بۆ ەدۆخ یەنیشانکی، ەو نازار کیەزار یەنیشانپاڵ ەکان. لەستەه

ار کەی زیاتر بکەی دۆخە، نیشانتاییەرەسی ەپلی منداڵی مرۆڤ. سۆز ەب پەیبردن
ڵ ەگەلر. ەرانبەب یسەکی ستەهی کردنربڕینی ڕوخسار، بۆ دیاریەد کەدێنێت، ن

بێت. ەچاکتر د کیەدۆخی ەنیشانیشتنیان بۆ ەتێگ ەورد ەبوونیان مندااڵن وردەورەگ
انی مرۆڤ کەییڕاست ەستەهوبار جارکانی ڕوخسار ەینربڕەد ەکبن ەها فێردەروەه
 .ەوەشارنەد
 
ها ەروەکات. هەد ەوەهاتنبێز، ترسان و رسامیەسکانی ەستەه ەباس ل ەیەم وانەئ
 ەب پەیبردنرن بۆ ەیارید ەانکمەم چە. ئەوەاتکەڕوون د ەچونک –بۆچی : کەی وکمەچ
 نجام. ەمکی هۆ و ئەچ
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 چیرۆک و گفتوگۆ
شی مندااڵن ەماشای ڕوخسار و لە، تدیسانین. ەکەد کێستەهند ەباسی چمڕۆ ەئ
ر فێر بێت ەمرۆڤ گیان. کردنستەه یتیەر چۆنیەسەل لەگەنیشانین بۆ دیتنی ەکەد
ڵ ەگەات و خۆشتر لکەتی ساز دەات باشتر دۆستایکب کرەر دەرانبەستی بەه

 ەب ەئێمدات. ەش پێشان دەکەرهاتی منداڵەسەب ەم فۆتۆیەات. ئکەدهەڵدۆستاندا 
 ەل ەکەی منداڵکردنستەتی هەر چۆنیەسەل ەدیک یەنیشاندوای ەڕان بەستی گەبەم

 ە.وەبینەد ورد کانەبارودۆخ
  

 
 

  ە.ـ« مەمری» ەوە. ئەپێشان بدم ەریەمفۆتۆی 
 
بێت ەرسام دەس کاتێکمرۆڤ  (.رسامیەس؟ )کاتەچی د ەست بەهم ەمری -1

 . ەبووەڕێی نەم چاوەئ ەڕووی داو کارێکدات ەپێشانی د
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بێت؟  دیار ەپێو  رسامیەس ەک نەدەدپێشان  یم چەشی مریەئایا ڕوخسار و ل -2
 ەب ەئاماژ (.ەوەتەرزبوونەردوو برۆی بە. هەوەتەراوک. چاوی ەوەتەمی کراوە)د

ردوو ەها هەروە. هەوەتەراوک. چاوی ەوەتەمی کراوەم دە، مریرێەئ. ەکب ەکفۆتۆ
 .ەوەتەرزبوونەبرۆی ب

 
. با ەسانی دیکەک یستەهی کردنکرەر بۆ دەیارید ەبنەد، بارودۆخیش ەشێو مانەه ەب

 .ەر هاتووەسەم چی بەبزانین مری
 
ان فێرخوازانی ه (.ەکراو شەکی پێشکەدیاریی ە؟ )چونکەرسامەسبۆچی م ەمری -3

 بێنن. کارەواو بەی تەڕستدا اڵمەو ەل ەدب
 
انی کەنیشان ەب ەئاماژ، ەپێشان بد رسامەسسێکی ەی کەنموونش ەڕوخسار و ل ەب)
ش و ڕوخسار ەل ەرسام بووبیت، بەستێیدا  ەوەکب کاتێک ەبیر ل (.ەبک رسامیەس
شی ەکانی ڕوخسار و لەینربڕەد ەب ەئاماژ) ە.ت بدەکراوسێەخۆت پێشانی دستی ەه
  (.ەکب فێرخواز ندەچ
 
 ە.ی« ڵۆەه» ەوە. ئەپێشان بد «ڵۆەه» ین. فۆتۆیەکەد ەستێکی دیکەه ەوجا باس لەئ
 ەوارەی گەگرم ەبینێت و گوێی لەک دەیەڵۆ بروسکەه --- ەباوبۆران ەوەرەد ەل

 بێت. ە( دەتریشقەورە)ه
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 کشتێ ەمرۆڤ ل ەیەوەترسان ئ (.؟ )ترسان، تۆقانکاتەچی د ەست بەهڵۆ ەه -4

 ترسێت. ب
 
کانی ەبێت؟ )چاو دیار ەترسی پێو ەک نەدەدپێشان ڵۆ چ ەشی هەڕوخسار و ل -5

 ەستی بە. دەوەتەمی کراوەد ە.وەتەرزبوونەردوو برۆی بە. هەوەتەکراون
 (.ەگرتوو ەوەڕوخساری

 
 ە.وەتەرزبوونەردوو برۆی بەو ه ەوەتەکانی کراونەچاوڵۆ ە. هەکب ەکفۆتۆ ەب ەئاماژ

 ە.وەتەمیشی کراوەد
  
 ەوارەو گ ەبروسک ەو لەئ ەکات؟ )چونکەترس د ەست بەڵۆ بۆ هەه -6

 (.ە( ترساوەتریشقەورە)ه
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فۆتۆی )( ناکات. رسامیەس............. ) ەست بەهکات، ەترس د ەست بەڵۆ هەه
 (.ەپێشان بد «رسامیەس»

زۆر  ەیەێت، هچریکێنەد ەیەهن. ەدەدپێشان ترس ی جۆراوجۆر ەشێو ەمرۆڤ ب
پێشان سێکی ترساو ەی کەنموونش ەڕوخسار و ل ەگریان. ب ەیکاتەد ەیشەه ،ەهێمن
بیر خۆت  ەتێیدا ترساوی ب ەی کەو جارانە. جارێک لەبککانی ەنیشان ەب ەئاماژ، ەبد
. ەت بدەراوسێکەدستی خۆت پێشانی ەهشت، ەرتاپای لەی سهێنانکارەب ە. بەوەبێن

 .ەان بدفێرخوازشی ەکانی ڕوخسار و لەربڕینەد ەب ەئاماژ
 

 . ەپێشان بدرمین ەن فۆتۆی
 ین.ەبک ەستێکی دیکەهە لرن باس ەو. ەـ« رمینەن» ەوەئ

 

 
 
 ە، دیارەوەی دێتبێزمرۆڤ کاتێک  .(ەوەهاتنبێز؟ )کاتەچی د ەست بەهرمین ەن -7

 .ەپیس ەو پێی وای ەالی خۆش نیی ەیەه کشتێ
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؟ دیار بێت ەپێوی ەوەهاتنبێز ەک نەدەدپێشان رمین چ ەشی نەڕوخسار و ل -8
 (.بنوقێن ەریکەکانی خە. چاوە)ڕوخساری گۆڕاو

 
 ەچونک  ەوەدێت و بێزیەکات؟ )ئەد ەوەهاتنبێز ەست بەرمین بۆچی هەن ەپێتوای -9

 (.ەنووساو ەوەیەکەپێاڵو ەبنێشت ب
 
 ەئاماژ............. )ترسان( ناکات.  ەست بەو هەکات. ئەد ەوەهاتنبێز ەست بەرمین هەن
 . ەکب «ترسان»فۆتۆی  ەب

 
 (.ەبککانی ەنیشان ەب ەئاماژ. ەپێشان بد« ەوەهاتنبێز»ی ەنموونش ەڕوخسار و ل ەب)

. ئێستا، ەوەبیر خۆت بێن ەب ەوەشتێک بووبێت ەی تێیدا بێزت لەو جارانەجارێک ل
 چۆن بوویت.  ەت بدەراوسێکەپێشانی د

 
 ڕۆڵوازی

پێشان  کێرهاتەسەب ەنۆب ەبمووتان ەر هەهین. ەکان بکەستەه یمانی ڕۆڵوازیەگرن ەو
 ن.ەپێشان بد ەو ڕووداوەر ئەرانبەستی خۆتان بەه شەلو نگ، ڕوخسار ەد ەب. نەبد
 ڵیبێننەزانن هەبزانم دە رهاتووەسەشتێکم ب مەدەد یپێشانم، ەکەست پێ دەد من
 .ەچیی
 

ر سنگتدا. ەس ەڕژێت بەشیر د کرداخ( ێەلێوان )پ ە، بۆ نموونەپێشان بدک ەیەنموون
من نێت ازەێ دک»: ە. بپرسەپێشان بد ەوەهاتنبێزستی ەه «!ەند ناخۆشەچ»بڵێ: 

 «م؟ەکەد یچ ەست بەه
 

 ەوەرز بخوێنەنگێکی بەد ەب ەکەن. دۆخەبک ەپیاد ەم دۆخانەئ ەبک انفێرخواز ەداوا ل
 ەکەستەه ەکەپۆلدەبێت  ڕۆڵوازی.  ەاتکستی خۆی بەه ەسێک دڵخوازانەک ەداوا بک

 ڵبێنن.ەه
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 ر:ەگەیت ئەکەچ د ەست بەه ەپێشانی بد
 (.م. )شادەبک ڵ تۆدا یاریەگەل ەپێم خۆشگوتی  رێکت پێیەبراد •
 (.ڕی. )ترسانەو پێت ەورەگێکی گەس •
 (.رسامیەسنگێک. )ەبۆ ئاه تیووکرد یبانگهێشتسێک ەک •
 (.ەوەهاتنبێزدانیشتی. ) ەی تلیساوکەیەمیور ەسەوت لەڕێک ەب •
 (.، ترسانرسامیەس) «!مبۆ»هاوار گوتی:  ەباو کنا ەلسێک ەک •
 (.مبارەیت. )خەڵدا بکەگەمانی لەگبوو ەن سەک •
 (.بوو. )ترسان یرەسنگێکی ەد ەتاریکیدا گوێت ل ەل •
 (.ەوەهاتنبێز. )ەوەتەتلیساوت ەکویچ( ە)ساند ەبابۆڵ •
 (کردنرمەخوێندن کرد. )ترسان، ش ەستت بەکی نوێ دەیەفێرگ ەل •
  (.ەشکەشاگ ،، شانازیی، شادرسامیەس. )ەوەرت بردەاڵتی هونەتان خەکەفێرگ ەل •
 (.، ترسانرسامیەس. )یڕەتێپپێتدا رەب ەمشکێک ب •
 (.مبارەو چۆکی بریندار بوو. )خ ەربۆوەت بەکەرەبراد •
 
 نجامگیریەئ
بۆ ڕووداو بارودۆخی ها ەروەو هش ەڕوخسار و ل ەرنجمان دایەسدا، ەیەم وانەل

رک بکات ەر دەرانبەستی بەر فێر بێت هەست. مرۆڤ گەانی هکەی نیشانەوەدۆزین
 کات.ەدهەڵڵ دۆستاندا ەگەکات و خۆشتر لەتی ساز دەباشتر دۆستای
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 ی زانیارەوەگواستن
و ەئهۆی   ەی بەها پەروەو ه ەوەان بدۆزنکەستەی هەنیشان ەبد انفێرخوازتی ەیارم

 ستەه ەک ەبک ەانفێرخوازو ەرین لەئافدا، ەاری ڕۆژانک ەلرن. ەش بەانستەه
 تان. ەکەی پۆلەر لیستەسبخە  کانەستەه ەربەس ینوێی ە. وشنەکەد ستنیشانەد
 

، یادی ەتی کردوەسۆزێکی تایب ەستیان بەهر ەگ ەکان بدەڵاتی مندە: یارممڕۆەیادی ئ
 .ەوەنەکب

 
 ەچاالکی دیک

، «یرسامەس»ی ە، وش2ی ەوانی  – ستەه ەربەی سەوشچاالکی  ەب نەبد ەدرێژ
 ە. داوا لدابنێن ەی دیکەکەستوونەئسێ تای ەرەس ەل« ەوەهاتنبێز»و « تۆقان»

 کان،ەستەی هەگوێر ە، بسپەچ ەکان و بەگۆڤار ەی زیاتر ببڕن لەوێن ەبک انفێرخواز
یت، ەزیاد بک ەی دیکستوونەئتوانی ە، دەباش ر پێتەگەن. ئەن بداکانیەستوونەئر ەسەل

ی ەوێن ەبک انفێرخواز ەژێریان بنووسیت، داوا ل ەل کانەستەی گونجاوی هەوش
 سپێنن.ەبچ ،کانەستوونەئ ەب ی، گونجاوڕوخسار
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب
 

 ستی خۆمانەی هکردنم: دیاریەچواری ەوان
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 مکەچ
 ستی خۆمان.ەی هکردنستنیشانەدبۆ رن ەیارید شەل فیزیکیی یەنیشان
 .ەسانی دیکەستی کەه ەب پەیبردنبۆ  ەرەیدیارستی خۆمان ەی هەوەناسین

 . ەوایەڕ کێستەموو هەه
 
 ەنیشان :کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 .بکاتیاری د ،شەلانی کەنەیەست ڕاگەهە نیشان •
 

 پێداویستی
 مەکەشی یەب نگاوەه ەنگاو بەه: 2 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
کانی خۆت ەستەی هکردنستنیشانەدو  ەوە. ناسینەیەستی هەسێک هەموو کەه
 .ەسانی دیکەکر ەرانبەهاوسۆزی بانی پێدەرەپبۆ  ەمەکەنگاوی یەه
 
بۆ  شەل فیزیکیی ی ەنیشان ەرنج بداتەدات سەد فێرخواز تیەارمی ەیەم وانەئ

ڵ ەگەل و  کەی ەل ەوەاتکبودا جان کەبێت نیشانەمنداڵ فێر د. ستەی هەوەناسین
بێت ەمنداڵ د ەی گرنگکەان توانایکەستەاڵوێردنی هەات. هکدا جووتیان بتەتایبسۆزی 

  دا.ستەی هگرتنوەجڵر ەسەی زاڵ بێت بەوەفێری بێت بۆ ئ
  

 چیرۆک و گفتوگۆ
ستی ەهە ندین ڕێگەچ ەب شەلی چۆن ەوەین لەتێبگبین ەد مڕۆدا، فێرەی ئەوان ەل

رک بکات باشتر ەدستی خۆی ەر فێر بێت هە. مرۆڤ گەوەاتکەخۆی ڕوون د
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ستی ەباشتر هها ەروەهکات. ەدهەڵڵ دۆستاندا ەگەکات و خۆشتر لەتی ساز دەدۆستای
 گات. ەر تێدەرانبەسانی بەک
 
ی ەکەبرا بچوک وێتیزانی ەو تازە. ئەـ« رانەکام» ەوەئ (.ەپێشان بدران ەامکی فۆتۆ)

 .ەوی شکاندمەی ئەکەسندەپ ەکلیستۆ
 

 
 

 (.راسانەه ،ەتووڕ؟ )شێتگیر، کاتەچی د ەست بەهران ەکام -1
 ەتووڕ ە، ڕوخساری لەکردو ی توندەکۆڵەردوو مستەزانیت؟ )هەچ ڕا د ەب -2

 (.چێتەد
 

 ەست بەهر ەرانبەبزانین ەش دەی لەوەرەدانی کەنیشان ەل ەوەوردبوون ەزۆرجار بە ئێم
ختی ەس ەگوێمان ل ەیەوانەبێت. ل ەوەیان مۆنبوون ەنەخەردەز ەیەوانەن. لەکەچ د
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 یکردنی توندەوانەڕانی ڕوخسار بێت. لەڵگەسوره ەیەوانەرگرتن بێت. لەو ەناسەه
 بێت. ەکۆڵەمست

 ەیەهی ەندین ڕێگەچ شەاڵم لەناتوانین ڕوخساری خۆمان ببینین. ب ە، ئێمەبێ ئاوێنەب
ن. ەدەد شمان ڕووەی لەوەرەد ەل ەیانەو ڕێگەندێک لەه. ستەهڕبڕینی ەبۆ د

 ەیەوانەچی لەین، کەستیان پێبکەتوانین هەڕا دشەوەناو ەل ە. ئێمەوەناو ەندێکیان لەه
 ن. ەکەستی پێنەه ەسانی دیکەک
  
 ؟رچاوەب ەایهاتب ەشێو مانەه ەڕا بەوەرەد ەلر شاد با، ە، گرانەکام ەپێت وای -3

  (.خێرە)ن
 

 چاالکی
 1چاالکی 

داخۆ  بڵێن پێمش ەئێودێنم،  شەلنی ەیەست ڕاگەه یکەیەنیشانند ەچمن ناوی 
 :ەشەی لەوەرەیان د ەوەناوی ەنیشان

 ەنەخەردەز •
 خێرایی ەلێدانی دڵ ب •
 ەزگ ئێش •
 رمیەڕوخسار گ •
 ەکۆڵەتووندی مست •
 رزینەقاچ ل •
 (ەویلگە)ش ویالگەتوندی ش •
 ، فرمێسککردنچاو ئاو •
 مۆنی •
 م وشکبوونەد •
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 2چاالکی 
دوو  ەل ەکەمانە، گ«؟کاتەچی د ەست بەهشت ەل»ناوی  ەین بەمانێک بکەبا گ

و ەر ئەگ پێم بڵێن ەئێو م،ەکەارودۆخێک دباسی بم، من ەکەیدێت.  ش پێکەب
هاتان بوو ەی وستەهر ەگەئیت. ەکەچ د ەست بەوسا هەر تۆ هات ئەسەب ەبارودۆخ
دات. ەپێشان د یچشتان ەی لەوەدیوی ناوت، داەدپێشان  یشتان چەی لەوەرەدیوی د

. ەوەی خوارەبارودۆخانم ەکێک لەر یەڵ هەگەل ەوام بەردەخش بەن مانەر هەرانبەب)
، کر باسێەر هەرانبەو بەم و ئەستی ئەجیاوازیی هی ەوەل ەوەبک دڵنیا انفێرخواز

  (.ەکی خۆڕسکەیەدیارد
 

ن،  ەکب ەپیاد« ؟کاتەچی د ەست بەهشت ەل»ی ەمەگ ەبک انفێرخواز ەداوا ل
 ر:ەگەئ
 (.یت. )شادەکەد نیەستەبخواردنی  ەست بەد ەریکەخ •
 (.مبارەت بزر بوو. )خەکەکۆتر •
 (.ەتووڕ. )نا ەبۆ تۆو یپاڵسێک ەک •
 (.رس، ترسامیەس)« بۆم!»کرد  هاواریاو کنا ەلسێک ەک •
 (.رانەی. )نیگەکەکرد بچیت بۆ ژوورتۆ  ەل ر داوایەبەڕێوەب •
 (.رگرت. )شانازی، شادەرینت وەئاف ماتەماتیکی ەوانی ەوەرکی ماڵەئ ەل •
 (.ەشکە)شاگ. ەرگرتووەتی وەکی تایبەت دیارییەکەورەبرا گزانیت  •
 
 نجامگیریەئ
. داتەی خۆی پێشان دستەهداو ەرەو س ەنیشانندین ەچ ەب شەل ەکمڕۆ فێربووین ەئ

 کێستەموو هەکانمان. هەستەبێنین بۆ ناولێنانی ه کارەب ەاننیشانو ەتوانین ئەد ەئێم
، ەسانی دیکەڵ کەگەین لەکبهەڵباشتر دا ەد تیمانەیارم ستەه یکردنرکەد. ەوایەڕ
ناسینی . ەکێشی ەی چارەوەبۆ دۆزین ەاتکی ەکبزانین دا ەد تیمانەیارمها ەروەه
 ر. ەرانبەستی بەه ەرین بەی بەباشتر پدات ەتیمان دەخۆمان یارمی ستەه
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 ەوەبۆ ماڵ
 مەکەشی یەب نگاوەه ەنگاو بەه: 2 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام
 

 ی زانیارەوەگواستن
رنج ەس ەتیان بدەیارم. ەکان بکەمنداڵ «body language زمانی جەستە»ی یچاودێر

چێ ەد ەوەل»توانی بڵێیت: ە، دەبۆ نموونش. ەانی لکەییکەرەی و دکەناو ەنیشان ەنەبد
 ەوەبێن یانبیر ەب« یت؟ەکەچ د ەست بەه ەوەناو ەدی لەیت. ئەشادی بک ەست بەه
 .ەوایەڕ کستێەموو هەه ەک
 

ی کستێەه ەداوکی وای ەشیان هێمایەمڕۆ لەداخۆ ئ ەکان بپرسەمنداڵ ەل مڕۆ:ەیادی ئ
 / رانیەنیگ / شادی / مباریەخ ەستی بەمڕۆ هەکێ ئنێت: ەیەت ڕابگەتایب
  ؟ەی پێشان داوەستەو هەچۆن ئشت ە؟ لەیی کردووەشکەشاگ

 
 ەچاالکی دیک

 ە. داوا لەڵواسەکی درێژ هەیەنیشت ئاوێنەت ەل ستەه ەربەی سەوشلیستی 
ا ەهو زمانی جەستەیدانی پێشانڵ ەگەن لەپێشان بدڕوخساری جیاجیا  ەبک انفێرخواز

 ستەڕوخسار، د، ەم، چاو، ماسولکەد ەجیاکان بێت. لێیان بپرس ەی سۆزەوەنگدانەڕ ەک
 دات.ەچی پێشان د شانو 

  



Second Step, grade 1 

44 

 
 
 
 

 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب
 

 ستەی هەربارەگفتوگۆ دم: ەپێنجی ەوان
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 مکەچ
 نگی.ەدڵتی ستەهی ەچاربۆ  ەکەیەڕێگڕ ەساڵێکی جێباوەورەڵ گەگەلگفتوگۆ 

  
 ڕەباو :کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 بکات.دیاری راسانی ەهی ستەه •
 ڕ.ەساڵێکی جێباوەورەی گەوەدیتن •
 پێش. ەدێن دابارودۆخی جیاواز ەل ەک ەوەبناسێت ەستانەه وەئ •
 

 پێداویستی
 ستەه ەربەسی ەلیستی وش •
  ستەی هەربارەگفتوگۆ د: 3 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
ی ەبێت فێر بێت چارەمنداڵ د ەات. دروستکەراسانی دەه ەست بەهزۆرجار  منداڵ

ی خۆی الی ەکەێشکفێر بێت باسی  ەاڵم گرنگیشەات، بکی خۆی بەێشک
 ات. کڕ بەی جێباوکساڵێەورەگ
 ەوەبارودۆخ ەست بە، گرێدانی هستەی هەوەناسینری ەهونان فێرخوازدا، ەیەم وانەل

 ەتەڵبەن. هەکەد ەڕ، پیادەی جێباوکساڵێەورەالی گەست لەی هکردنباسها ەروەهو 
 ەیەهنگ ەرهە. فەجودای کنگێەرهەبۆ ف ەوەکنگێەرهەف ەست لەه ەوێست لڵەه

، ەپرسیار بکان، کەداوەرەو س ەڕێ بۆ نیشانەبگ. اتکەخامۆش د ستەهی کردنباس
ر ەگ، ەوریا ب. ەوان بەسنگفرجۆر ەمەنگیی هەرهەس و فەکەکڵوێستی تاەر هەرانبەب

زۆر یت. ەکەزۆری لێ ن، ەوەڕ بدۆزێتەباوساڵی جێەورەسێکی گەکیتوانی ەن کمنداڵێ
 . ەخشەزیانب، ەسوودی نیی کردنلێ
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 چیرۆک و گفتوگۆ 
رهاتی ەسەبتی. ڕزگار ەیەڕزگار و باپیر ەوەئ (.ەپێشان بدی ەی ڕزگار و باپیرفۆتۆ)
 ەپشوودا داوای ل ەری ڕزگار لە. دڵشادی برادەوەگێڕێتەی دەباپیربۆ  ەمڕۆی فێرگەئ

شداری بکات. ڕزگار ەکرد بەڕزگار ن ەچی داوای لەڵدا بکات، کەگەسانا کرد یاری ل
واو ەی تەکەیتوانی فراڤینەو ن اڵم زگی ئێشاە، بەوەویستی بێزاربوونی خۆی بشارێت

ر ە، زگی هێشتان هەوەڕێی ماڵ ەنگ و هێمن بوو. لەبێد ەکەواوی ڕۆژەتو ەئبکات. 
 ریک بوو بگری.ە. ڕزگار خکردەژانی د

 (.کراوەر نەسەلمبار، بێزار، نائومێد، ەکات؟ )خەد یچ ەست بەڕزگار ه -1
، ەوەکردۆت ری شۆڕەکات؟ )سەمباری دەخ ەست بەزانی ڕزگار هەچ ڕا د ەب -2

 (.ش گرتوونەباو ەپ لەی ڕاست و چردوو باسکەپیوون. هەردوو شانی تەه
. مرۆڤ ترببڕێەستی خۆی دەهو  ەوەسێک بگێڕێتەبۆ ک ەکەڕووداودەیەوێت و ەئ

ی خۆی الی ەکەستەه ەوا چاکتر، ەرانەوامی نیگەردەب ەو ب ەیەهی ستێکەه کێکات
 ات. کباس بڕ ەجێباوساڵی ەورەگسێکی ەک

کاتی  ەر تۆ لەگ دڵنیا بیت. ەسەکو ەلدەکرێت  ەوایسێک مانای ەک ەب کردنڕەباو
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و داوای لێ ستیت ەک ببەمامۆستای ەپشت بدەکرێت پشوودا چۆکت بریندار بوو، 
 ەڕ بەتوانی باوەکرد، د بیرەماڵ ل ەت لەکەر فراڤینەبکات. گ یداەرت بۆ پەپێچیت ەکب

ڕم ەتوانی باوە. تۆ دیتەکیدا بەپ بدات فراڤین تیتەیارم ،یتەک بکەمامۆستای
 (.بکەوەخۆت پڕی یت بۆ ................ )ەپێبک
 
. ەمتمانیت؟ )ەکەچی د ەست بەیت، هەکب ەقسڕ ەی جێباوکسێەکڵ ەگەر لەگ -3

یی ەئاسودو  ەمتمان ەست بەهرد، کسێک ەک ەب یڕەاور بەمرۆڤ گ (.ەئاسود
  ات.کەد

 
 ەست بەش هەوەو ب ال بکات ەی لەقس ەسێکی باشەی کەباپیر ەڕزگار پێیوای

 . ەزۆر باش ەڵ باپیرەگەلکان ەستەه یەربارەد گفتوگۆکات. ەیی دەئاسود
 
دات ەتی دەش یارمەمەئات. کس بابی ەباپیرستی خۆی الی ەهوێت ەیەڕزگار د -4

شتێک  ەفێرگ ەمڕۆ لەئ)»؟ ە، باشڕزگار چی بڵێتان بنێت. کەستەه ەناو ل
 ەست بەڕاستی من هەبم. ەکڵ بەگەی لەمەگکرد ەمن ن ەڕوویدا. دڵشاد داوای ل

کات، ەو پرسیاری لێدگرێت ەلێ دی ڕزگار گوێی ەباپیر «(م.ەکەمباری دەخ
 بکات.  ی خۆیەقسدڵی خۆی  ەدات بەدی ەها ڕێگەروەه

ی بۆ ەقس ەسێکی باش کەک ەببێ ب ەی ڕزگار کردووەباپیر ەوای ل ەچیی ەوەئ -5
ی ەقسدڵی خۆی  ەب ەڕزگار داو ەی بەو ڕێگە. ئەگوێگرێکی باشو ەئیت؟ )ەبک

 (.کاتەڕزگار دکانی ەستەه ەرک بەو دەبکات. ئ خۆی
ک ەس وەموو کەکات. هەدئارامی  ەست بەڵ باپیری هەگەل گفتوگۆڕزگار دوای 

جار  مەکەی یەسەو کەر ئەگست. ەه یەربارەگفتوگۆ دبۆ  ەباش نییی ڕزگار ەباپیر
 ەسێکی دیکەک ەوەبوو، ئەباش نی خۆت ستەه یەربارەگفتوگۆ د ڵتبژارد بۆەه
کانمان ەستەهی ەربارەد ڕەساڵی جێباوەورەگسێکی ەڵ کەگەل گفتوگۆ. ەڵبژێرەه
 ئارامیمان.ی ەمای ەببێتە یەوانەل
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، مامۆستا، ڕاوێژکاری ەری فێرگە؟ )سستەیی تۆڕەساڵ جێباوەورەی گکێ ەفێرگ ەل
 ە. ڕێگنەکتۆمار ب ساڵی جیاجیاەورەسانی گەلیستی ک ەان بدفێرخوازهانی  (.اریکفێر

 . نەبک کانەسەناوهێنانی ک ەشداری لەب ەبد انفێرخواززۆری  ەرەی هەزۆرب ەب
 چاالکی 

دەیەوێت  ەسەکو ەیت، ئەکەدڕ ەجێباوی ساڵەورەگسێکی ەڵ کەگەلگفتوگۆ کاتێک 
ئێستا باس . ەگرنگ کان زۆرەستەزانینی ناوی ه ە. بۆیتەکەی دچ ەست بەهتۆ بزانێ 

دا ەبارودۆخ وەل بێنن ەستەه وەناوی ئ تاەرەسین. ەکەی ڕۆڵوازی دکند دۆخێەچ ەل
ند ەچدواتر، . بێننڕ ەی جێباوساڵەورەگسێکی ەاوی کوجا نەبێت. ئەیدا دەپ التان

 ەبۆ نموون. ەساڵەورەگ ەسەکو ەبۆ ئ ەستەو هەی ئەوەکردنڵبژێرن بۆ ڕوونەه کەیەوش
 (.ەوەبک یگونجاو پڕی ەوش ەب)« .. . . . .  رەگەم ئەکەد . .  . . .  ەست بەمن ه»

 م. ەکەست پێ دەمن د
بچم بۆ الی ددانساز. من دەبێت من  ەیەوەئ ەکەدۆخ (.ەبد یانفێرخوازی پێشان)
م، ەڵ بکەگەی لەوێ قسەمەی دەساڵەورەگ ەسەکو ە. ئددانسازالی  ەچوون ەترسم لەد

 «.الی ددانساز ەچوون ەترسم لەد»ڵێم ەم دەکەخوشک ە. بەمەکەورەگ ەخوشک
 

ت ەنۆب ەبە داوایان لێبک. نەبک ەپیاد ەوەی خوارەپێشنیازان مەئ ەبک انفێرخواز ەداوا ل
کرد  ر پێویستیەگنجامی لێ بگرن. ەئ ەتییان بدەیارم ە.وەنەبد ەو بارودۆخانەاڵمی ئەو

، ە( یتیڤەپۆز) ەئایان ەیەه . بارودۆخنەبک ستەه ەربەی سەماشای لیستی وشەبا ت
 . ەوەشیش بگرێتەبێت، باری گەرانی و بێزاری نەر نیگەسەنها لەی باس تەوەبۆ ئ

 ر:ەگەیت، ئەکەچ د ەست بەه
 وت.ەکت مین ددانەکەی •
 بازاڕ ون بوویت. ەل •
 رێکت.ەماڵی براد ەوێک لەش ەوەکرای بۆ مان بانگهێشت •
 . ەووروژێر کردەی تۆی سەکەت ژوورەبراک •
 ڵبژێریت. ەه کێک ەیەو بۆت ه ەساڵڕۆژی خۆت •
 ڵ بکات.ەگەوێت یاریت لەت نایەکەورەگ ەخوشک •
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 .ەوەلێشاردیتی ەکەهاوپۆلێکت بۆکسی فراڤین •
 ی پێکردیت.ەرت گاڵتەویسترین برادەخۆش •
 دایکبوو. ەتان لەکی تازەبرای •
 نجامگیریەئ
و ناوی زۆر  کارهێناەتان بستەه ەربەی سەوشکی زۆر ەیەبوو ژمار مڕۆ گوێم لێەئ
 ڕەجێباوو  ساڵەورەگسێکی ەڵ کەگەل گفتوگۆیشتان برد. ڕەجێباوو  ساڵەورەگسی ەک
 ئارامی. ی ەمای ەببێتە یەوانەکانمان لەستەه رەسەل
  

 ەوەبۆ ماڵ
 ستەی هەربارەگفتوگۆ د :3 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام
 

 ی زانیارەوەگواستن
 کانیانەستەه رەسەل ەقس ڕەجێباوو  ساڵەورەگسێکی ەڵ کەگەل ەبد انفێرخوازهانی 

 ەبیر ل ەی بدتیەیارم، نابات کس شەکتۆ زیاتر  ەل ەیەمنداڵ هزانیت ەدر ەگ .نەبک
 بێت. ەی هکند پشتیوانێەمنداڵ چ ەکها چاە. وەوەاتکش بەکسانی دیەک
 

ی کسێەکستی خۆیان الی ەباسی همڕۆ ەئایا ئ ەبپرس انفێرخواز ەل مڕۆ:ەیادی ئ
 . ئایا ئارامتر بوون؟ ەردووک ڕەجێباوو  ساڵەورەگ

 ەچاالکی دیک
ستی ەگۆڕانی ه ەنەرنج بدەس ەکان بفێرخواز ەدا داوا لەوەکاتی چیرۆک خوێندن ەل

بۆ کاریدێنن ەکان بەرەکتەکار ەک نەبک ەو وشانەب ەئاماژ ەداوایان لێبک. کانەرەکتەکار
 انیاین. کەستەی هەربارەگفتۆگۆ د

  



Second Step, grade 1 

50 

 
 
 
 
 

 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب
 

 یاوازیو ج ونم: وێکچوەشەشی ەوان
 ی ڤیدیۆدارەوان
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 مکەچ
رگرتنی ەوبۆ  ەرجێکەپێشم داەسانی دیکەکی ستەه ەلیاوازی و جون ی وێکچوەوەناسین
 .رەرانبەی بەڕوانگ

  
 نابێ -دەبێت ، یاوازیج – ونوێکچو :کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 .ەوەبناسێتجۆر ەمەستی هەه کیەکی و دۆخەفیزیکی، زار یەنیشان ەب •
 . ەوەاتکدیاری و جودا بو و جودای مندااڵن وکچێو یفیزیکی ەنیشانسۆز و  •
ستی جیاوازیان ەت هەمان بابەر هەرانبەب مرۆڤدەکرێت  ەک بدات یپێشان •

 بێت.ەه
 

 پێداویستی
 «1شی ە، بەم ڕۆژی فێرگەکەی: »1شی ەب «نگاوەه ەنگاو بەه» ڤیدیۆی

 ڤیدیۆ /ڤیزیۆنەلەت
  

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
 دا،ەیەم وانە. لێتستەبەد «یاوازیج – نوووێکچ»مکی ەر چەسەر لەوەت ەیەم وانەئ

 ەی بەپزیاتر  یەوەبۆ ئ دێنێت کارەب «یاوازیج – ونوێکچو»ی ەستەیوەپ منداڵ
سانی ەی کخواستو  ستەهی ەوەداننان ب. رێتەبە سانی دیکەکخواستی و  ستەه

یی کی جڤاەرگرتنی  ڕوانگەوبۆ  ەی خۆی زۆر گرنگەوانەبن لواز جیادەکرێت ە دیک
بیر و  ەلپێشبینی  ێتوانەدر بگرێت، ەرانبەبی ەڕوانگر توانی ەگ منداڵ. رەرانبەب

 ات.کریش بەرانبەبکانی ەکردار
 ەب یەوەپێش ئتا ەرەبۆ س ەوەو پاشان بیگێڕ ەبکە کەکی خێرای ڤیدیۆ کلیپەماشایەت

 یت.ەپێشان بدی ەکەپۆل
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 ئینگلیزی ەب ەرچاوەس
Be Good to Eddie Lee by Virginia Fleming; The Brand New Kid by Katie Couric 

 
 چیرۆک و گفتوگۆ

ک ەماشای ڤیدیۆیەتتا ەرەس ین.ەکەدیاوازی و ج ونر وێکچوەسەل ەمڕۆ قسەئ
می ەکەپۆلی ی ەردووکیان لەه ەو تاڤگ نەسۆس. ەم ڕۆژی فێرگەکەر یەسەین لەکەد
ن ەکەدە ی ڤیدیۆکماشاەتژین. کاتێک ەک دەڕەک گەی ەردووکیشان لەتایین، هەرەس

بۆ  ەڕایگر ، پاشانەلێد ەڤیدیۆک) .ەو تاڤگ نەسۆس وێکچوون و جیاوازییبگێڕن بۆ  چاو
 ە.دب پێشان ەو تاڤگ نەسۆسی فۆتۆ (.گفتوگۆ

 

 
 

 (.نکەڕەگهاوپۆلن. هاو؟ )کیژن. چوونوێکیدا چ ەل ەو تاڤگ نەسۆس .1
 ەی لەگوار نەسۆسنگی پرچیان. ە؟ )ڕچیدا جیاوازن ەل ەو تاڤگ نەسۆس .2

و  نەسۆس (.ەدشا ەترسێ؛ تاڤگەد نەسۆس. ەنیی گوێ ەی لەگوار ەتاڤگ ،ەگوێی
 . ەجیاواز ەیەنیشیان هەو الی ەچووکنیان وێەالیندێک ەه ەتاڤگ
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مان ەر هەرانبەیان بستەهی جودا مرۆڤ ەیەها. جار هەروەه کانیشیانەستەه
 .ەیاوازج انستیەه ەیەهجاریش ، ەچووکت وێەباب
 

 ؟ەیەهستیان ەمان هەه، ەم ڕۆژی فێرگەکەر یەرانبە، بەو تاڤگ نەسۆسئایا  .3
 (.خێرە)ن
 

و ەزانی؟ )ئەچ ڕا د ەب (.ەشکە؟ )شاد، شاگکاتەچی د ەست بەه ەتاڤگ .4
ردوو ە. هەستاوەڕاو . قیتەوەتەکانی زۆر کراونە. چاوەر لێوەسەی لەنەخەردەز

 (.ەوتەخۆشڕ. ەوەتەرزبوونەبرۆکانی ب
 

زانی؟ ەچ ڕا د ەب (.رانەنیگ؟ )ترسان، کاتەچی د ەست بەه نەسۆس .5
 (.ڕواتەلۆش لۆش د. ەوەتەمی کراوەزیون. دە)برۆکانی داب

 
 ەست بەه نەسۆس. ەت جیاوازەبابمان ەهر ەرانبەبستیان ەه ەو تاڤگ نەسۆس

، شاد( ناکات. ەشکەـــــــــــــــــ )شاگ ەست بەهو ەئکات )ترسان(. ەــــــــــــــــــــ د
ـــــــــــــ  ەست بەو هە، شاد(. ئەشکەکات )شاگەــــــــــــــــــــ د ەست بەه ەتاڤگ

 )ترسان( ناکات.
 
ست ەرد، دکەترس د ەستی بەێ هکبیر ماوه؟  ەت لەم ڕۆژی فێرگەکەی .6

م ەکە، یئەوو  ئەمو  ئەم» (.ەکب کێفێرخوازند ەچ ەب ەئاماژڵبڕێت. )ەه
 «.ەبووەستیان هەمان هەموویان هە. هەترس کردو ەستیان بەه ەڕۆژی فێرگ

 
 ەڵبڕێت؟ )ئاماژەستی هە، دەردووکشادی  ەستی بەه ەم ڕۆژی فێرگەکەێ یک .7

 ەم ڕۆژی فێرگەکە، یئەوو  ئەمو  ئەم »  (.ەکب کێفێرخوازند ەچ ەب
 اڵم ەب «.ەبووەستیان هەمان هەموویان هە. هەشادی کردو ەستیان بەه

 . ەیان جیاوازستە( هدووهەمی گرووپ ەل) ...ئەو... م( وەکەی یگرووپ ە)ل ...ئەو...
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 ەیەجاریش ه، ەکەک یەوت ەبابمان ەهر ەرانبەمان بستەه ەیەجار ه
 .ەیەستی جودامان هەه
 

ڵ ەگەل یەسێکی دیکەچی کەخۆی شاد بووبێت ک ،بیر دێت ەکێ جارێکی ب .8
من )»کرد؟ ەچ د ەستی بەه ەی دیکەکەسەبووبێت. ئایا کەووبێت و شاد نب
من شاد « »گریا.ەدم ەکەکاڵم برا بچووەشاد بووم، ب ەوەڕامەگ ەفێرگ ەل ەک

م ەکەرەاڵم برادە، بەکەڵبژێردرام بۆ یاریەس هەم کەکەک یەبووم کاتێک و
 «( بژێردرا.ەڵنەه ەبوو چونک ەتووڕزۆر 

 
 ڕۆڵوازی

م، ەکەد دۆخێک ەباس ل. من ستنەوەڕاد کەی ەل پشت فێرخوازوو د. ەاتی ڕۆڵوازییک
پاشان . ەبد پێشانستی خۆت ەه شەڕوخسار و ل ەب. ەڕووی داو ەئێو ەگریمان ل
ت ەکەک هاوپۆلەین داخۆ تۆ وەکەد ماشاەت ە. ئێمەکەو پۆلەرەب ەرگێڕەڕووت و

 یان نا.  ەکردو تەمان بابەه ەستت بەه
 ە. بەبد یانفێرخواز)پێشانی م. ەکەد دڵخوازێکی فێرخوازڵ ەگەتا، من ڕۆڵوازی لەرەس

 ە. ڕوو لەیەمان هەدۆڵم ەبۆ ئێوار ەئێم (.ەبک ەکەدڵخواز ەفێرخوازە پشتت ل ەپێو
 .ەبک ەکەپۆل
 

ر خۆتان ەڵبژێرن. گەبار هەدۆخی ل ەوەی خوارەیەم لیستە. لەکانەی منداڵەرەپاشان س
 ن.ەر بکەسەکاری ل ەیەی باشترتان ال هەنموون
 کات.ەدی خۆی ەکمۆەستەدە ڵ مارەگەل ەمەگرێکت ەبراد 
 تدا ەکەژوور ەڵ تۆ لەگەل ەدواوەب ەت لێرەساواک ەخوشک ەپێیان گوتی ک ەتاز

 وێت.ەخەد
 موو ەم هەردەب ەیانیان لەزبوونی بیڕ ەل ەهاتوو ەی ئێوەکەی پۆلەنۆب

 بڵێت.  دا گۆرانیەکەفێرگ
 (.تێنسی مێزپینگپۆنگ )یاری تۆپی  ەتی تۆ بێت لەڕێیت نۆبەچاو 
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  ەدیاری بۆ تۆ هێناو ەبی کەیەبێچووپشیلمامت. 
 یت. ەد خۆت فڕێە وانگەلەی مەکەرزەب ەختەر تەسەل ەتی تۆ هاتووەنۆب 
  ەوان کراسێکیان بەچی ئەک ساڵڕۆژی خۆتت کردبوو بۆ بایسیکلتۆ داوای 

 پێت. دیاری دا
 ە.وەیتەبک کان خاوێنەزێم داوای لێ کردی دایکت  

  
 
 نجامگیریەئ

 ەلێکجودان. شتێکی ئاسایی تەمان بابەر هەرانبەبکانمان ەستەمان هەکەپۆل ەل جاروبار
ی داهاتوودا ەوان ەبێت. لەلێکجیایان هستی ەه تەمان بابەر هەرانبەبجیاکان  ەسەک

ڕوانین بزانین ەد تێیان ەین. ئێمەدەد ەو تاڤگ نەسۆسی ەکەچیرۆک ەب ەدرێژ
 ردادێت یان نا.ەسەکانیان گۆڕانیان بەستەه
  

 ی زانیارەوەگواستن
دابێت.  مڕۆ ڕوویەر شتێک ئەسەستیان چۆن بوو لەه ەبپرس ەکەپۆل ەل مڕۆ:ەیادی ئ
 ەبستی ەه تەمان بابەر هەرانبەب نەستنیشان بکەدهاوپۆلێک  ەبک انفێرخواز ەداوا ل

 و جودا بووبێت. ەستی لەه ەکێکی دیکەکردبێت و ی تەمان بابەه
 

 ەچاالکی دیک
، ەبۆ نموون ی،ەانفێرخوازو ەب ەدبیاواز، پشوو ج – نمکی وێکچووەچر بۆ ڕاهێزانی ەه
 .ەودایی تۆ جەوەل یاننگی پێاڵوەی ڕەوانەیان ئ ەنگی کراسی تۆیەڕ ەیان لنگی کراسەڕ
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب
 

 ستەم: گۆڕانی هەفتەهی ەوان
 ی ڤیدیۆدارەوان
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 مکەچ
 . بێتەه یجیاوازی ستەه کاتی جیاوازدا ە، لبارودۆخ مانەر هەرانبەب ،ەیەوانەل مرۆڤ

  
 پاش –دوایی، پێش  –گۆڕان، ئێستا  :کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 .ەوەجۆر بناسێتەمەستی هەه یکەکی و دۆخەی فیزیکی، زارەنیشان ەب •
پێی کات و شوێن ەب بارودۆخمان ەهی ەربارەی مرۆڤ دستەهدەشێت  ەبزانێت ک •

 بگۆڕێن. 
  

 پێداویستی
 «2شی ە، بەم ڕۆژی فێرگەکەی»م: ەکەشی یەب «نگاوەه ەنگاو بەه» ڤیدیۆی •
 ڤیدیۆ /ڤیزیۆنەلەت •
 مەکەشی یەی ب 3و  2 کانیەوان •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
مان ەت الی هەنانەو ت سێکەبۆ ک ەوەسێکەک ەی سۆز لکەرتەی بەوەب پەیبردن

. ەیی مرۆڤکەی فراژووتنی سۆزشێکی گرنگەب، ەات و شوێن، جودایک ێیپ ەسیش، بەک
ن ەدەتی مندااڵن دەیارم پاش –پێش و  دوایی –ئێستا ک، ەو یکەمکی زمانەچ

 ن.ەکب کرەد ەی سۆزەانگۆڕانکارییو ەئسروشتی 
 کان بگۆڕن.ەستەتوانن هەزانیاری دودای ەم ون ەمەبارودۆخ، ت

و « گرتنخۆ ەل ڕێز»ۆ بنیاتنانی ب تەرفەد ،رانیەدا، باسی ترس و نیگەیەم وانەل
 . تخسێنێەڕەالی مندااڵن دەل« انکڕس»
 ەب یەوەپێش ئتا ەرەبۆ س ەوەو پاشان بیگێڕ ەبکە کەکی خێرای ڤیدیۆ کلیپەماشایەت

 یت.ەپێشان بدی ەکەپۆل
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 چیرۆک و گفتوگۆ
 ەستی ئێستام جودا بێت لەهدەشێت ین. ەکەد ستەهگۆڕانی ر ەسەلباس مڕۆ ەئ
 .ەو تاڤگ نەسۆسی ەڤیدیۆکسی ر باەس ەوەچینەدم. ەکی دیەکەیەستی ماوەه
 

شاد  ەبوو. تاڤگ ەم ڕۆژی فێرگەکە؟ )یباسیان بوو چ ەو تاڤگ نەسۆسجاری پێشوو 
 (.ەار بێنکەب کستپێەد کەو 6ی ەفۆتۆی وانمباریش بوو. ەترسا و خەد نەسۆسبوو. 

گۆڕانیان  ەبزان ، نەسۆسکانی ەستەه ەرنج بدەس ەوەی ڤیدیۆککردنماشاەم تەدەب
  دێت یان نا. رداەسەب

 

 
 

 .ەپێشان بد نەسۆسفۆتۆی بۆ گفتوگۆ.  ە، پاشان ڕایگرەلێد ەڤیدیۆک
 

  (.ە؟ )شادترەچۆن ەر فێرگەرانبەستی بەه نەسۆسئێستا  .1
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 (.ەوەتەرزبوونەکانی بەتەمو. ڕوتی دێەبز)زانیت؟ ەچ ڕا د ەب .2
 

 ەم ڕۆژی فێرگەکەر یەرانبەستی بەه نەسۆس، تبیدوێنێ ەی تاڤگەوەئ پێش .3
 (.رانەنیگترسان، چۆن بوو؟ )

 
ی پێشتر؟ ەوەل ەودایج ەفێرگ یمەکەر ڕۆژی یەرانبەبن ەسۆسستی ەئێستا ه .4

. ەوەناسیاوی دۆزیی) ی بگۆڕێت؟ستەهرد ک نەسۆس ەهای لەوچی  (.رێەئ)
 (.ەئارامبۆو مۆستاانی ماکەگوت ەی هێنا. بخێرەب ەتاڤگ

 
م ڕۆژی ەکەی رەرانبەب، نەسۆسبیدوێنێت،  ەتاڤگ یەوەپێش ئگۆڕا.  نەسۆس یستەه

 ەست بەه نەسۆس، ەتاڤگدواندنی کرد. پاش ەــــــــــــــــــ )ترس( د ەستی بەه ە،فێرگ
 . اتکەد (ی، ئارامیـــــــــــــــــــــ )شاد

 
بیت،  ەتووڕئێستا بترسیت، یان  ەیەوانەبگۆڕێن. لجاروبار  ەیەوانەکانی تۆش لەستەه

ی ەربارەبێت دەت هەستێکی دیکەاڵم دواتر هەی شتێک، بەربارەنگ بیت دەیان دڵت
 .تەمان بابەه
 

. نگی کردبێتەترس یان دڵت ەستت بەه کر شتێەرانبە، بەوەخۆت بێن بیر ەکاتێک ب
مین ەکەی ە. باس لبێت، باشتر بووتەمان بابەهی ەربارەد ،ستتەاڵم دواتر هەب
ک، ێ-یتبۆردەسک ەل خوارە. )هاتنەسێکی دیکەڵ کەگەل ەونی خۆت بکوزمەئ
  (.ر شانۆەس ە، چوونکردن، ماڵ بارکردنەلەم

 
 چاالکی

بیر ەی لوکانی پێشوەی وانستەه ەربەی سەوش. کێ ەپێشان بد 3و  2ی ەفۆتۆکانی وان
مانێک ەگرن ەو (.ەوەهاتنبێز، ترسان، رسامیەس، ییەتووڕمباری، ەشادی، خ) ؟ەماو
 پێم بڵێنش ەم، ئێوەکەد دۆخێکباسی من هێنین. ەد کارەی تێدا بەو وشانەین ئەکەد
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 ەیەوانە. لەستتان چۆنەی ئێستا هەچۆن بوو، ئ ەکەر دۆخەرانبەتان بتسەتا هەرەس
 ک خۆیان بن. ەویش کشێەو ب گۆڕابنان کەستەی هکشێەب

 
ڵ ەگەڵبوون لەتێک ەترسام لەدمن کاتی خۆی  (.ەبد انفێرخوازی پێشانک ەیەنموون)
 بم. ەشاد دیانی ڵ بەگەڵبوون لەتێک ەچی ئێستا بەکیانی. ڵکی بەخ
 
 ەبک ، داواشیان لێەبێن کارەب ەوەی خوارەم بارودۆخانەئ. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ

 وه: ەنەبک پڕان کەبۆشایی
ــــــــــــــــــــــ  ەست بە. ئێستا هکردەـــــــــــــــــــــ د ەستم بەهر ـــــــــــــــــــ ەرانبەزوتر، ب»
 « .مەکەد
توانی ەان بدات. دفێرخوازتی ەیارمکوو ەتاو ەبنووس ەکەختەر تەسەل ەیەم ڕستەئ

 یت.ەبک ست ڕیزەه ەربەسی ەوش یەوەبۆ ئیت کار بێنەب 3و  2ی ەفۆتۆکانی وان
 بایسیکلسواربوونی  •
 سێکی کۆمیدیەدیتنی ک •
 چوون بۆ الی دکتۆر •
 ماڵتان ەبوونی خوشکێکی بچوک ل •
 ەکدیکی ەیەبۆ شارۆچک ەوەگواستن •
 چوون بۆ الی ددانساز •
 الی تۆەل ڤیزیۆنەلەتی ەرنامەی خۆشترین بکردنماشاەت •
 رزەنگێکی بەد ەب ەوەخوێندن •
 ەو میو ەوزەسخواردنی  •
 ر جێگای نوستن پێش ڕۆژئاوابوونەچوون بۆ س •
 نترەمەت ەخۆت ب ەڵ مندااڵنی لەگەل کردنیاری •
 ەوەماڵ ەکۆرس ل ەگۆرانی گوتن ب •
 کردنوازی •
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 نجامگیریەئ
 تمڕۆەئی ستەه ەرج نییەمگۆڕین.  ەدێت ستەه ەبووین ک ەوەمڕۆ فێری ئەئ
 بێت.  تەکی دیکند ڕۆژێەست چەه کەو کتێەر بابەرانبەب
  

 ی زانیارەوەگواستن
، بۆ ەکرینی لێ بە، ئافەردووکی ەشەدا گکبوارێ ەل کێفێرخوازرد کر تێبینت ەگ

ئاشنای ی ەوەکرد. پاش ئەدەت نەقس داکانەوەگردبوون ەژوان، تۆ پێشان ل»: ەنموون
 « یت.ەکەد شداریەببوویت زوو زوو کانت ەهاوپۆل

  
ن. ەکەچ د ەست بەه داەختەوەم ساتەداخۆ ل ەبپرس انفێرخواز ە: لمڕۆەیاڵی ئەخ
 . ەوەکر بەسەبکان ەموو منداڵەه
 

ن. لێیان ەکەچ د ەست بەدا هەختەوەم ساتەداخۆ ل ەبپرس انفێرخواز ەل مڕۆ:ەیادی ئ
 ەیەوانەک لەانی پۆلی یفێرخواز. ەستیان گۆڕاوەتا ئێستا ه ەوەیانیەب ەداخۆ ل ەبپرس

 ەیەوانەل ە، بۆیەگوتوویانی چیان ەب ەک ەوەیان بێنیتبیر ەببێت  ەوەپێویستیان ب
 .ەوەت بێنبیر ەبدواتر  یەوەبۆ ئ ەوەک تێبینی بیانووسیتەو تبێ ەوەپێویستیت ب
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب
 

 ستەی هیم: پێشبینەشتەهی ەوان
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 مکەچ
ی ەرگرتنی  ڕوانگەوبۆ  ەرجێکەپێشم ەسانی دیکەکی ستەه ەل کردنتوانای پێشبینی

 . رەرانبەیی بکجڤا
  
 وساەئ –ر ەگەئ :کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

یان ەد ەکی دیکسێەکی خۆی یان ەوەردک ەک بکاتر ەرانبەبی ەانستەهو ەلپێشبینی 
 . هرووژێنێت

 
 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

نگێنێت ەڵسەیدا هکی جڤاکدۆخێ ەل ڕوانکراوەچاوفتاری ەڕ تی بتوانێەوەمنداڵ بۆ ئ
سانی ەکستی ەتی هەیباتەات، بکب ەفتارانەو ڕەبێت پێشبینی ئەتوانای هدەبێت 

 ر. ەرانبەب
 
 ەلپێشبینی بۆ ار ک ەنەخەد وساەئ –ر ەگەئی ەستەیوەان پفێرخوازدا، ەیەم وانەل
 ەیەوانەل« بگریت.و ەئ ەیەوانەوسا لەم، ئەبد ر من لێیەگەئ»: رەرانبەی بسەکی ستەه

ستی ەه ەلی بۆ پێشبینی هێنانکارەبچی ەی زمان، کەمکەم چەان ئاشنابن بفێرخواز
 ەلر پێشبینی ەس ەینەکەد ختەج داەیەم وانەنوێ بێت بۆیان. ل ەیەوانەلر ەرانبەب
 دادووهەمشی ەب ەلیان ەمەئ) ەکێشی ەچاری کردنەک پیادە، نەسانی دیکەی کستەه

 کرێ(.ەد باسی لێ
 

 چیرۆک و گفتوگۆ
ی کردارێک ەکین ەکب ەستەهو ەلبین پێشبینی ەد ەوەمڕۆدا، فێری ئەی ئەوان ەل

 ات. کەر دروستی دەرانبەبسی ەکت الی ەتایب
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  ە.ـ «ابانت»ش ەوەو ئەـ «ڕێبین» ەوە. ئەدب شانپێڕێبین و تابان  فۆتۆی
ی ەختەیتبۆرد = تەک)سە بوو ەکەیتبۆردەسکداوه؟ )ڕێبین سواری  ڕووی یچ ەوەئ
ڕێبین سواری  (.رگرێتەتێک وەنۆبدەیەوێت ، تابانیش (ەرەبەرخەدار، چەرخەچ
بێت. تابان بیر  ەکەیتبۆردەسکسواری دەیەوێت تابانیش  ە.وێ بوون یێک«یتبۆردەسک»
 . ەوەکاتەد ەکەیتبۆردەسکفڕاندنی  ەل

 
، ئازار، ەتووڕ؟ )کاتەچی د ەست بەهێنێت، ڕێبین ڕبف ەکەیتبۆردەسکر تابان ەگەئ

  (.مبارەخ
 
  ین. ەکبتابان و ڕێبین ستی ەه ەل ێشبینیرن پەو

( ەڕێبین بڵێت ــــــــــــــ )باش ەیەوانەبکات، ل ەکەیتبۆردەسکر تابان داوای ەگەئ •
 خێر(. ەیان ـــــــــــــ )ن
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( بکات و یــــــــــــ )شاد ەست بەه ەیەوانە، تابان لەر ڕێبین بڵێت باشەگەئ •
 کردنو یاری کردنشداریەب ەـــــــــــــــ )شادی ل ەست بەه ەیەوانەڕێبینیش ل

 ڵ تابان( بکات. ەگەل
ــــــــــــ  ەست بەه ەیەوانەوسا تابان لەخێر، ئەر ڕێبین بڵێیت نەگەئ •

 ( بکات.ی، نائومێدیمبارە)خ
تێک ەنۆب، ەکەیتبۆردەسکتێک سواربوونی ەر نۆبەرانبەب ەل ،ر تابانەگەئ •

بڵێت ـــــــــــــــــــــ  ەیەوانەوسا ڕێبین لەئڕێبین  ەی خۆی بدات بەکەلکبایسی
 خێر(.ە( یان ــــــــــــــــــــــــ )نە)باش

( یــــــــــــــــــــــ )شاد ەست بەه ەیەوانەوسا تابان لە، ئەر ڕێبین بڵێت باشەگەئ •
  .(ەوەگۆڕین ەــــــــــــــــــ  )شاد بێت ب  ەیەوانەبکات و ڕێبینیش ل

ـــــــــــــــــ  ەست بەه ەیەوانەتابان لوسا ەخێر، ئەر ڕێبین بڵێت نەگەئ •
 ( بکات.ی، نائومێدیمبارە)خ

 
ن؟ ەخۆشی بک ەست بەتا خۆی و ڕێبین ه، ەباشبکات یان چ بڵێت  یتابان چ

 بکات(. اریکەنۆربکات. پێشنیازی  ەوەگۆڕین)پێشنیازی 
 
 ەکاتەد چۆن کارت ەکەبڕیارداخۆ  ەوەیتەش بکەوەبیر لدەبێت ی خۆتت دا، بڕیارر ەگ
ستیان ەه ەسانی دیکەکە یەوانەچێت، لەبیرت نەل ە.سانی دیکەستی کەر هەس
 .تۆستی ەه ەجودا بێت ل تەمان بابەه ەر بەرانبەب

 
 ؟ستی چۆن بووەهر ەرانبەی بەوەئ؟ ەرهاتووەسەتابانت بی ەوەئ کەی وکباسێ

 
 چاالکی

. ەوەنەپڕبکوسا ەئ –ر ەگەئی ەستەیوەپ یەم سیناریۆیانەئ ەبک انفێرخواز ەداوا ل
پەنا بەرنە ان فێرخوازڕێ ەگە. لێمتیەدب شانپێندێکیان ەی هەخۆت نمووندەکرێت 

 .(ەتیڤانەنێگنایانە )کرداری بەر 
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ست ەو هەوسا ئە، ئکنگێەیت بۆ ئاهەبک بانگهێشت ـــــــــ ......ـــــــــ  ر تۆەگەئ .1
 کات.ەــــــــــــــــ د ەب

 ەست بەو هەوسا ئە، ، ئئامێز گرتە لـــــــــ  ......ـــــــــ  رێکەر برادەکەئ .2
 کات.ەــــــــــــــــ د

 کات.ەــــــــــــــــ د ەست بەو هەوسا ئەنایت، ئەـــــــــ پاڵێکی پێو ...... ر ـــــــــەگەئ .3
 ەست بەو هەوسا ئەر، ئەچوو بۆ فلمێکی ترسهێن ـــــــــ ......ـــــــــ ر ەگەئ .4

 کات.ەــــــــــــــــ د
و ەوسا ئەڵ بکات، ئەگەمانم لەکرد گـــــــــ  ......ـــــــــ  ەر من داوام لەگەئ .5

 کات.ەــــــــــــــــ د ەست بەه
 م.ەکەــــــــــــــــ د ەست بەوسا من هەکی لێنام، ئەیەسێک ناوناتۆرەر کەگەئ .6
و ەوسا ئە، ئـــــــــ ......ـــــــــ  یەکەرەفتەر دەس ەکم خستەیەستێرەر من ئەگەئ .7

 کات.ەــــــــــــــــ د ەست بەه
خوارد، ـــــــــ  ......ـــــــــ ڵ ەگەی خۆی لەکەخوارندن ـــــــــ ......ـــــــــ ر ەگەئ .8

 کات.ەــــــــــــــــ د ەست بەو هەوسا ئەئ
 
 نجامگیریەئ
سانی ەستی کەهر ەس ەنەکەد ارکتۆ رداری کو  ەگوتبووین چۆن ە وەمڕۆ فێری ئەئ

  .ەدیک
 

 زانیاری ەوەگواستن
. بۆ ەکار بێنەب وساەئ –ر ەگەئمکی ەیت، چەکەکدا دەیەکێش ەناوبژی ل ەکاتێک ک

 «دات؟ەد وسا چ ڕووەئزانیت ەدێنی، ڕڵکی بفەخ ەر تۆ شت لەگەئ»: ەنموون
  

 ەپێشبینییان ل ەک ەوەنەکب ەاتانکو ەیادی ئ ەبک انفێرخواز ەداوا ل مڕۆ:ەیادی ئ
 .ەوەبێتکرد کەیەیان گوتئاکامی کردارێک 
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 ەێشکی ەو چار ی جرپنیگرتنوەجڵ – دووهەمشی ەب
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 دووهەمشی ەی بەربارەد
 ەب شیوەمنداڵ ئ الی ەدڕ وتیەکڵسوەرپنی و هج یەوەکردنمەک ەشەبم ەلئامانج 

ری ەڕاهێنانی هون»و  «ەی کێشەچار»و« خۆئارامکردنەوە»انی کەرەهونی کردنوەیڕەپ
 .«فتارەڕ
 .جرپنی یگرتنوەجڵار دێنێت بۆ کەبڕاگریی ست ەهری ەهون «خۆئارامکردنەوە» •

 ەکەێشکی ەچار ەبگریت و بیر ل کی وچانێەوەل ەبریتیی« ی جرپنیگرتنوەجڵ»
 ار.ک ەتیەبخیاڵدا دێت ەخ ەی بەکم بیرۆەکەستوبرد یەد کەن ەوەیتەکب

 ییکۆکو نا ەێشکی کردنەبۆ چار کنگاوێەند هەچ ەل ەبریتیی« ەێشکی ەچار» •
 .کڵەخنێوان 

ر سێ ەس ەات بکەش دەداب ەێشکی ەچار ەکشێوازێ« فتارەری ڕەڕاهێنانی هون» •
ی ەچار یکردنەبۆ پیادفتاری گونجاو ەی ڕکردنبۆ دیاری نگاوداەتا پێنج ه

 . ەڵبژاردەه
 

 کیەرەخاڵی س
 «خۆئارامکردنەوە»
 بگره کوچانێ •
انی کەستەی هکی فیزیەنیشانمنداڵ  -« مەکەچی د ەست بەه» ەخۆت بپرس ەل •

 ات. کەخۆی دیاری د
 :نگاوەه •

 ەڵمژەلووت ه ەی قووڵ و ئارام بەناسە: هەناسەهەکس - «ی قووڵەناسەهێ س»
 . ەوەم بیدەد ەب

 «پشتەوژمێری خاو»
 «وداوی ئارام و هێمنوڕ ەل کردنەوەبیر»

 
 «ەێشکی ەچار»

 ن:نگاوەپێنج ه ،انکەێشکبۆ  ەچارەڕێگی ەوەدۆزین
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ش( و ەی )ڕوخسار و لکی )گوتن(، فیزیکەی زارەنیشانڕێی  ەل - ؟ەچیی ەکەێشک -1
 .ەکدیاری ب ەکەێشک ەوەی )بارودۆخ( ـیکەی دۆخەنیشانها ەروەه

 . ەار بێنکەب« ەبارانەبیرۆک»ڕێبازی  ؟ەچارەن ڕێگەامانک -2
ی ەربارەی بیروڕا دەوەکردنبۆ کۆ ەمیتودێک - brainstorming«: ەبارانەبیرۆک)»
ڕ. ەمپەل ەینەو سانسوورێک بک ەخنەڕ ەی هیچ جۆرەوەت بێ ئەتایبکی ەیەلەسەم

ات کەست پێ دەیان دنرخاندنی ەوجا پرۆسەان ئکەکی بیرۆەوەکردنۆکپاش 
 یان(.کردنکاتی پێشنیاز کەن

 :ەکخۆت ب ەپرسیار ل ەچاران وەل کەی رەبۆ ه -3
  ؟ەتەالمەی سکەیەچار ەمەئایا ئ •
 ڕوانن؟ەد ەیەم چارەڵکی چۆن لەئاخۆ خ •
 ؟ەوایەی ڕکەیەچار ەمەئئایا  •
 ەان پێشبینی لکەنگاندنی چارەڵسەبۆ ه» گرێت؟ەردەس ەیەم چارەئئایا  •

 «.ەکن باانیکەنجامەئ
 ار.کبخە  «فتارەری ڕەڕاهێنانی هون»ری ەهون .ەڵبژێرەه کەیەچارەڕێگ -4
خاڵی  ەوەچمەم؟ دەکگرت چی بەری نەر سەگەئ -ری گرت؟ ەس ەیەچارم ەئ -5

ی ەی چارەوەنگاندن و دۆزینەڵسەه» بژێرم.ەڵدەه ەکی دیکەیەم و چارەچوار
 «.ەکدی
 

 ی جرپنیگرتنوەجڵی ەپرۆسری ەکواوەت (کتێەی بابەربارەد ەوەردنک)بیر «ەوەبیردان»
دات بیر ەهان د فێرخوازدا کەیەند وانەچ ەل« فێرخوازڕاپۆرتی ». ەیەێشکی ەو چار

 . ەوەاتکی خۆی بەفتاری ڕۆژانەخش و ڕەن ەل
 
 ێس رەسەات بکەش دەراو دابکی دیاری ەچارەدێت ڕێگ «فتارەری ڕەڕاهێنانی هون»
ی فێربن ەوەرێت بۆ ئکان بفێرخواز ڕێنوێنیی ەورتدا. گرنگکنگاوی ەپێنج ه –
شی ەب ەل ەاننگاوەهم ەڵبژێرن. ئەراو هکی دیاری ەر چارەرانبەنگاوی خۆیان بەه
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 ەل ەنگاوانەو هەئرێت کشەرێن. دکەد ەاندا پیادکەی نێو وان« یکڕۆڵوازی / چاال»
 ار. ک ەڕێنوێنی بخرێن کەدا و« ڕۆڵوازی»
 
ی کردنەم فێربوون و پیادەدەتێیدا منداڵ ب ەکەیەپرۆس «راکی ئاشەوەکردنبیر»

 ەرز لەنگی بەد ەب - ەو« ەێشکی ەچار»و  «خۆئارامکردنەوە» انیکەرەهون
و پرسیار ەرەات بکەێش دکمنداڵ  ەی« راکئاش ەوەردنکبیر»م ەئدوێن. ەان دکەرەهون
 . ەێشکی ەانی چارکەنگاوەی هەربارەاڵم دەو و
 
( ی مامۆستاەامڕێن ە)بڕواناندا کەی نێو وانوازیی ڕۆڵەمیان ەل «بیرەڵەپ»ی هێنانکارەب
 . ار بێننکەب« راکی ئاشەوەردنکبیر»ی کنیکەت اتکەد انفێرخواز ەب کەۆمک
بن، ەد« ەێشکی ەچار»و « خۆئارامکردنەوە»انی کەنگاوەڕاهێنان منداڵ فێری ه ەب
 . ەوەهۆشی خۆیاندا بڵێن ەنگی، لەبێد ەان، بکەنگاوەتوانن هەوسا دەئ

 
 ئینگلیزی ەی بەرچاوەس

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. 

 
 مکی زمان ەچ

ی ەشەم بەکار هاتوون، لەمدا بەکەشی یەب ەی لەزمانیان ەمکەو چەی ئەزۆرب
، ەچونک –وسا، بۆچی ەئ –ر ەگەئ»ک ەی وەستەیوەپهێزرێن. ەڕاددا دووهەم

، ەها وشەروەکراون. ه« ەی کێشەچار»کانی ەرەهون ەڵ بەتێک« جودا –وێکچوون 
 : ەرباس، بۆ نموونەب ەنوێ دێن یشێوازو  مکەچ
 رێت.کەد ەو چۆن چار ەچیی ەکێش •
 .ەی کێشەچارەی ڕێگەوەبۆ دۆزین« ەبارانەبیرۆک»ی هێنانکارەب •
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، ەوەی قووڵ، بیرکردنەناسەڵکێشانی هەاڵم، هە: پرسیار و ودووهەمشی ەلیستی ب
 ەین بنۆرەبڕ، جرپن، جرپنی، کردنوێڵ، کردنیاری، دخافاڵندن، ەنیشان، ەوەگۆڕین

ی، کجڤاری ە، هونکردنشەب، ەوەڕێزەب ، پرسە، کێشوچان، کردنشە، پێشکەوەبەدەئ
، ەوە، گۆڕین(خۆدواندن)« راکئاش ەوەکردنبیر»، ەنۆب ەب ەر، نۆبەسە، چارەچارەڕێگ
 .ەردک و ەوەبرەس ەب ڕێەچاو
 
 دووهەمشی ەی بانکەوان
و  ەفتاری جرپنانەڕی کردندیاری –ەێشکی ەو چار ی جرپنیگرتنوەجڵی ەربارەد -1

انی کەرەی هونهێنانکارەڕێی ب ەیدا لکداری جڤاەێشکر بارودۆخی ەسەزاڵبوون ب
  .ەی کێشەچار

 ەب ەفتاری جرپنانەی ڕەوەکردنمەک - بکەوەو بیری لێ  ەوە، ئارام بەبگر کوچانێ -2
بۆ ت ەرفەی دکردنستی سازەبەم ەب خۆئارامکردنەوەکانی ەکنیکەتی هێنانکارەب

 .ەکەێشکی ەی چارەوەدۆزین
 ەل ەوەکردنو بیر ەی کێشکردندیاری – ەی چارەوەو دۆزین ەێشکی کردندیاری -3

 .ی گونجاوەچارەڕێگ
وا، ەکی ڕەیەچارەڵبژاردنی ڕێگەه – ەنگاندنی چارەڵسەو ه کردنەڵبژاردن، پیادەه -4

 نگاندنی.ەڵسەوڵدان بۆ هەترسی، پاشان هەبێمکردارەکی و 
ڵبژاردنی کاتێکی ەه ەب ەفتاری جرپنانەی ڕگرتنوەجڵ – ەوەبەدەئ ەین بنۆرەبڕ -5

 پێبڕین. ەبار بۆ قسەل
ی ەری چارەی هونهێنانکارەبە ب خافاڵندنی کردنوێڵ – خافاڵندنی کردنوێڵ -6

 .ەکێش
 ەوەکەیەری بەی هونهێنانکارەب -بێت ەهی خۆت ن کتێەزووی بابەئار یەچار -7

ڵ ەگەل کردنەڵەچاکتر بۆ مامک شێوازێکی ەو اریکەنۆرو  ەوە، گۆڕینکردنیاری
 بێت.ەهی تۆ ن ەی ویستنی شتێک کەکێش
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 ەو چاک ل ەرخان بکەت« ڕۆڵوازی»کانی ەشەی بەوەواو بۆ خوێندنەکاتی ت
زموونی ەرهات و ئەسەڵ بەگەرهات و سیناریۆکان لەسەب ەوڵ بدە. هەسیناریۆکان بگ

، ەیەیان هەوەتوانای خوێندن انفێرخواززانیت ەر دەاندا بگونجێنێت. گفێرخوازتیی ەتایب
کاری یە ەشی خۆی بدەێک بفێرخوازر ەو ه ەیان بۆ کۆپی بک« ڕۆڵوازی»کانی ەشەب
 ر بکات.ەسەل

 
 ی زانیارەوەگواستن
دا باس کراون، « ی مامۆستاەڕێنام» یەنامیلک ەل ەیەشی هەسێ ب ی زانیارەوەگواستن

 . دووهەمشی ەانی بکەرەسپاندنی شاهونەرن بۆ چەتیدەیارم ەمانەئ
 
 ەنگاو بەه»کانی ەنگاوەو ه ڕۆژانی کەڕووداو، ەان هان بدفێرخواز: مڕۆەیاڵی ئەخ
رگرتن یان ئاڵوگۆڕی ڕا ەێزلێنانی دان یان وڕ کەری وەهونن. ەگرێ بد« نگاوەه
 .ەیەندییان هەیوەکانی دادێن پەڵ چاالکییەگەل

 
 ئاکامی باشی بووبێت.« جوانی ەب کردنداوا»چێت ەد ەوەئاراز، ل: فتارەڕاهێزانی ڕ

 
کانی ەرەهون ەک ەوەنەبک یاد مڕۆەئباسێکی  ەکان بفێرخواز ەداوا ل: مڕۆەیادی ئ

 کرابێت.  ەی تێدا پیاد« نگاوەه ەنگاو بەه»
 رد؟ ک ەرد؟ چۆنی چارک ەی چارکەیەێشکمڕۆ ەامتان ئک
 ر؟ەسەی بردکیمانێەمڕۆ پەامتان ئک
 

ری مندااڵن بۆ ەیارید ەبنەانی ڕۆژ دکەڵ وانەگەلی زانیار ەوەێشی گواستنکڵەتێه
ری ەڕاهێنانی هون»و « ەێشکی ەچار»، «وهەکردنخۆ ئارام» انیکەرەی هونکردنەپیاد

  دا.ەژیانی ڕۆژان ەل« فتارەڕ
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  ندنەسەشەی ئاستی گەربارەتێبینی د
 ت و ناساندن ەتی تایبەباب
 رێت: کەد ەی پێ چارەێشکگرێت و ەوی جرپنی خۆی دەی جڵەمنداڵو ەئ
 بخات. کستی خۆی ڕێەه ەیەتوانای ه •
 .ەوەخوێنێتەی باش دکدۆخی جڤا •
 ات.کەد کرەد« نجامەئ -و  -هۆ »ی ەستەیوەپ •
 زانێت. ەبار دەیی لکفتاری جڤاەلی ڕەڕێساگ •
 بێت.ەد باریەرخوردی لەبندین ەچپێش،  ەی دێتکەیەێشکبۆ  •

منداڵ  ەک ەوەیهاوسۆزیی ەانرەهون وەب ەندەب ە،ێشکبۆ  ەچارەی ڕێگەوەی دۆزینتوانا
 . ەفێریان بوو ەاتکو ەتا ئ

  :نەکەخوێندن د ەست بەی دەو کاتە، تا ئمنداڵ
 بن.ەست دەخستنی هکی جرپنی و ڕێگرتنوەانی جڵکەرەئاشنای هون •
 .نەبک ەجۆردا پیادەمەبواری ه ەل ەرانەو هونەبن ئەفێر د •
 . ەزکگشتی ەاڵم بەبێت، بەیدا دەی تێیاندا پکی جڤاکێکرەند دەچ •
 
 تاییدا، مندااڵن:ەرەکانی سەپۆل ەل
 ەیان لکەرتەنها بەت کەی ڕووداو نارکهۆ ەنەرنج بدەس ەی ئاگایانەوەن بەگەد •

  بێت.ەه ەکەڕووداوخودی 
 گرن.ەد ەفتاری جرپنانەوی ڕەباشتر جڵ •
 دا تواناترن. ەێشکی ەانی چارکەرەی هونکردنەپیاد ەل •
 (.ی کەلوپەلەوەگۆڕینک ەدا تواناترن )وەانی جڤاکدۆستانکەرەی هونکردنەپیاد ەل •
 دان(. المارەپدان و لێ کە)و ەوەبێتەمتر دەکییان کجڤاەدژوتی ەکڵسوەه •
 

 ەشەگ نی منداڵیەمەڕبوونی تەتێپ ەمندااڵندا ب ەخۆ لەاوک ەب ەانرەهونم ەگشت ئ
ڕووی  ەلمنداڵ الی  ەێشکری ەسەچار ، توانایداەو سااڵنەی ئەمیان ە. لنەکەد
 ن.ێنتسەدەرەپ ەوەیتیەۆنایتی و چەندایەچ
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  ەشەم بەگرنگیی ئ
 : نەم خااڵنەی ئستەیوەپ ی جرپنیگرتنوەجڵیشتنی جڤاکی و ەکانی پێگەکێش
 ڵچوون،ەه •
 ی دۆست، ەوەکردنتەڕ •
 فتاری دڕ. ەڕ •
 

  ەچاالکیی دیک
 دووهەمشی ەکانی بەی بیرۆککردنڵکێشەند پێشنیازێکن بۆ تێکهەچ ەوەی خوارەمانەئ
 کانی دیکه:ەتەڵ بابەگەل

ی ەچار»ی ەوێن ەی خۆیان بەڵبژاردەی هکەیەنامکچیرۆ ەکب انفێرخواز ەداوا ل -1
 ر(ە)هون. ەوەبڕازێنن« ەێشک

ڵ هاوپۆل، ەگەل دیدار، کردنیداەپی دۆست ەربارە، دەکب انفێرخواز ەداوا ل -2
ی ەش نموونەمە. ئنەبک سازهاوسێ و  یان، خێزانەکەفێرگندانی ەارمکو  مامۆستا
 پرسیار:
  ؟یتەکەد یداەتۆ چۆن هاوڕێ پ •
  ؟یتەکەد یداەپچۆن هاوڕێ بۆ خۆت  ،ەۆاڵنک مەئ ەوویتهات ەتۆ تاز •
 ەست بەهتان ەکەپۆل ەهاتۆت ەی تازکسێەکی ەوەیت بۆ ئەکەچی د •

 ات. کەنامۆیی ن
 

 ەکەتێبک ەل کو ناوێ ەوەنەبک ۆکدا کتێبێک ەل انفێرخوازگشت اڵمی ەری وەبەرلەس
ی ەکەی فێرگەتێبخانک ەب و ەکانی دیکەپۆل ەن بەبد ەوەبۆ خوێندن ەتێبکم ەبنێن. ئ

 (ی. زمانکی جڤاەوەۆڵینکلێخۆتان. )
 
ی چوار کەیەستەن. دەکەدوانی ەشاخیان  وانیەشتەی دکشتێەگ انفێرخواز گریمان -3

و ەبۆ ئ نەبب ڵ خۆەگەو گرنگ لتی زۆر پێویست ەبێت پێنج بابەسین و دەک
  :ەبپرس ەکەگرووپ ەل کەخولپێنج پاش  ە.شتەگ
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 دا؟چیتان بڕیار  •
 ؟ەو بڕیارەئ ەیشتنەچۆن گ •
 فێری چی بوون؟ ەارییکم هاوەل •
 (سروشتناسی، ی وردبیر)
 

 «فتارەشاڕ» ەست لەبەم. ننووسیان ب«ڕۆژ فتاریەشاڕ» ەکب انفێرخواز ەداوا ل -4
بۆ  کەیەوانی ەفتەه .ەکسانی دیەکر ەرانبەب ەشەی گتوەکڵسوەفتار و هەڕ
. نەبک زموونی خۆیانەئ ەباس ل فێرخواز، نەبک رخانەت «فتاری ڕۆژەشاڕ»

 ر(ەهون -)زمان
ر ەسەک بنووسن لەیەک بکێشن یان ڕستەیەوێن ەان بکفێرخواز ەداوا ل -5

، «نگاوەه ەنگاو بەه»کی ەتوانای ەکانی ڕۆڵوازی، کەی وانەوەرەد ەبارودۆخێک، ل
ت ریکەخت ێوەیەسێک دە: کەبۆ نموونردبێت، ک ەپیاد ەکی دیکسێەکخۆیان یان 

 ر(ەکانی زمان، هونەرە)هونیت. ەکەو تۆ وێڵی د بکات
بێنن و  کپێ کەیەستە، درووترەی سپۆل ەم پۆل و دوو لەل دوو انفێرخوازبا  -6

 ەب نەبک «ەێشکی ەچار»و « خۆئارامکردنەوە»انی کەنگاوەن هەوڵ بدەه ەوەکپێ
پێشان انی خۆی کەبیرەڵەپ کەیەستەر دەوجا هەئ ێشن.کی بۆ ببیرەڵەپو  سیناریۆ

 (ر، دراماەزمان، هون)ی بدوێت. ەکەارکی ەربارەدات و بد
 ەجاران وەئی ەنووسین ژمار ەان، بکوباوکدای یاریکهاو ەب، ەکان بفێرخواز ەداوا ل -7

ن، ەکەد ەپیاد« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرەڕۆژانی پشوودا هون ەل ەک نەبک تۆمار
 ەبان کەان ژمارفێرخوازپشوو، م ڕۆژی ەکەی«. ەوەبەدەئ ەین بنۆرەبڕ» ەبۆ نموون

 (کگرافیری ەهون، ماتەماتیک) ن.ەپێشان بد دایگرامو  کگرافی
را، ک ەێشک ەر باس لەگ ،ەوەخوێنیتەد انفێرخوازبۆ  کپۆلدا چیرۆ ەل کاتێک -8

ی بۆ ەو چار نەبک دیاری ەکەێشک ەکان بفێرخواز ەو داوا ل ەبگر کوچانێ
دا ەکەرەمی نووسەرهەڵ بەگەدیدی خۆیان ل ەکوجا داوایان لێ بەئ .ەوەبدۆزن

مان یشتن، زەو تێگ ەوەخوێندن) .نەبک چوو دیاریکخاڵی جیاواز و وێ. نەبک روادەب
 ر(ەو هون
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ان داڕێژن. فێرخوازانی کراوسێەدانی کەێشکی کلیستێ ەو «ەبارانەکبیرۆ»ڕێی  ەل -9
انی کەنگاوەه ەکب انفێرخواز ەرن. داوا لێڵبژەه ەێشانکو ەیان دووان ل کێکەی

 ەبک انفێرخواز ەپاشان داوا ل. ەوەیان بۆ بدۆزنەچارار و ک ەنەبخ« ەێشکی ەچار»
 ەچار ەو باس ل نەبک دیاری ەکەک بۆ دراوسێکان بنووسن تێیدا کێشەیەنام

م ەردەبەهێشتنی شۆردنی ئۆتۆمبیل لە: نە)بۆ نموون نەبک شیانەکەپێشنیازکراو
 زێت.ەی لێ دکنجامێەت چ ئەکەتوانای پۆل ەکان(. بزانەماڵ

 رەمارتین لۆس»ی ەکخۆئارامکردنەوەی کنیکەت السایی ەکبان فێرخواز ەداوا ل -10
تی ەسیاس ەب دژرد کەی دەییانئاشتباتی ەینگ خکر ەمارتین لوس. نەبک «ینگک
 ەچێتەشپێست دەڕ ی –ینگ ک رەمارتین لۆس کاتێک: ەموونن بۆ. رستیەزپەگەڕ
 ەبێت ەیەنها سپی بۆی هەت» ەی نووسراوەکەرگەد ەلو  کێتم ڕیستۆرانەردەب

 ەی خۆی بەوەپێش ئ تمژێەڵدەه ی قووڵەناسەهجاران  سێ« ژوورێ
 ، دراما(یکجڤای ەوەۆڵینک)لێات. کب داەکەڕستۆرانت

 ەدووبار ەکدی یکدۆخێند ەبۆ چم ەهەدی خاڵی کچاال ەکب انفێرخواز ەداوا ل -11
 .دراما( ،یکجڤای ەوەۆڵینکلێ) .ەوەنەبک

 
، داەسایتو ەل .ەکب www.cfchildren.org مانەکەسایتردانی ەبۆ زانیاری زیاتر س
 .ەوەگۆڕنەی مندااڵن دەۆمیتکی ەربارەدزانیاری  بیروڕا و ،نەکەد مامۆستایان گفتوگۆ

 
 تێبک
ی ەوەبۆ ئ ەکوت ئاگادارمان بەکست ەد ەتەم بابەبۆ ئ گونجاوتوردیی کتێبی کر ەگ
 ند بن.ەش لێی سوودمەکسانی دیەک
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 ەی کێشەجرپنی و چاری گرتنوەجڵ – دووهەمشی ەب
 

 م: ەکەی یەوان
 ەێشکی ەی جرپنی و چارگرتنوەی جڵەربارەد
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 مکەچ
 رێت. کەد ەت چارەری تایبەهون ەیش بێت، بختەسرچی ەگ ەکێش
 .ەڵکانی دیکەڵ خەگەلن فتارەڕو شێوازی  ەڕێگی کی جڤاتوانا

  
  کردنشەی، پێشککجڤا، توانای ەکێش :کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 بێت: فێر فێرخواز

 . ەوەڵک بێنێتەان خنێو یەکێش ەل ەنموون •
 .ەوەجڤاکی بێنێت یتوانا ەل ەنموون •
 بکات.  دیاری ەکێشی ەو چار توانای جڤاکیی هێنانکارەب یهۆ •
 

 پێداویستی
 دووهەمشی ەب «نگاوەه ەنگاو بەه»: 4 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
و  ەکێشی ەچار ەر، باس لەوروبەدڵ ەگەل کردنڵەستی هەبەم ەبدا، ەشەم بەل

دا، ڕوون « ەشەم بەی ئەربارەد»ارتی ک ەل ەرانەم هونەئ. ینەکەد فتارەڕ ریەهون
 .ەوەخوێنیانبوردی  ەب ەایک، تەوەتەراونک
 

 خسێتەڕەان دفێرخوازبۆ  تەرفەدین و ەکەمک دەندیین چەچە لدا باس ەلێر
نێو خێزان، فتاری ەڕی ەربارەر پرسیار دەس ەدێن کاتێک. نەکب ەپیاد تواناندین ەچ

 ەیەیش هێزانخ. ێترببڕەد ەوش ەانی خێزانی خۆی بکێت ڕێساناتوان ەیەمنداڵ ه
 ەی خۆت، لپاندنی نرخاندنەس ەل ەور ڕاگرخۆت دو. ەنییرچاویان ەو ب ڕوونڕێسای 
 .ەپێشان بدی گونجاو ەنموون ەوەبری ئ
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 چیرۆک و گفتوگۆ
کانمان ەی کێشەبین چۆن چارەد دا، فێر «نگاوەه ەنگاو بەه» کانی داهاتوویەوان ەل
 ین.ەبک ەڵکانی دیکەڵ خەگەل

اندن، ڕ؟ )پاڵنان، لێدان، فەیانەکدی هەڵ یەگەی مندااڵن لەو کێشانەچین ئ -1
 (.ودیوسەبوون، حەوڕو، تەناوناتۆر

ر لێدانی ەکسەی، کەات، وکیەدا هات دیاڵیەخ ەر چی بەسکەی، ەێشکاتی ک ەیەه -2
. ەی کێشەبۆ چار ەیەی باشتر هەدا. ڕێگ پشتڕا خۆی پێدا ەل ەک یەسەو کەئ

 ە.وەینەبکە کەێشک ەبیر ل وجاەئو  ەوەینەکئارام ب نفێربین خۆمادەبێت 
 

و شێوازی  ەڕێگ «یتوانای جڤاک»بین. ەد توانای جڤاکیندین ەها فێری چەروەه
ڵێی ەد» داتێەسێک شتێکت دە، کاتێک کەبۆ نموون. ەڵکانی دیکەڵ خەگەل ەفتارەڕ

داوای لێبوردن »یت، ەکەسێک دەر کەرانبەک بەیەڵە، یان کاتێک ه«سوپاس
 ات.کەدر ەسەچارمان بۆ ەزۆر کێش توانای جڤاکی. «یتەکەد
 

سێک ەک ەجار چاوت ب مەکەر یە، گەنموون بۆنیت. ازەد جڤاکی یکەتوانایند ەچتۆ، 
وێت ەر بتەگەئ (.یتەکەڵ دەگەی لەقوەت«. یچۆن»ڵێی ەیت؟ )دەکەد یوت، چەک

 (.یتەکەد داوای لێ ەوەبەدەئ ەیت؟ )بەکەیت، چ دەرد بکەق تەکەرەبراد ەشتێک ل
 

 ەوەماڵ ەل ەیە. هەسانی دیکەڵ کەگەل ەوتەڵسوکەه یتیەڕێسای چۆنی توانای جڤاکی
موو ەکان هەن. خێزانەکەوت دەڵسوکەه ەوەوانەی ئەگوێرەب و ەیەهیان خێزانی ڕێسا

  ە.یەهوداین ڕێسای ج وڵکوەک نین بەک یەو
 
تان بۆ ەوەچین؟ ڕێساکانی ماڵ ەوەژوور ەل کردنتان بۆ یاریەوەڕێساکانی ماڵ -3

سێکی ەماڵی ک ەوتن لەتان بۆ خەوەچین؟ ئایا ڕێساکانی ماڵ ەوەرەد ەل کردنیاری
 چین؟ ەدیک
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ڕێساکانی  ەندێک لە؟ هەیەخۆیان ه ەت بەکان ڕێسای تایبەو پۆل ەئایا فێرگ -4
نگاو ەه» یمان چین؟ ڕێساکانەکەڕێساکانی پۆل ەندێک لەچین؟ همان ەکەفێرگ

 چین؟ پۆلی نێو گفتوگۆبۆ « نگاوەه ەب
 

 توانای جڤاکی)ین؟ ەکب ەچارکانمان ەن کێشەدەدتیمان ەچۆن یارم توانای جڤاکی -5
ئازاردان  ەڵک لەخ توانای جڤاکی ین. ەکبهەڵ کڵەڵ خەگەن لەدەمان دتیەیارم

  (.پارێزنەد
  

 ڕۆڵوازیو ی کچاال
 چاالکی
و ەر ئەم، گێڵەک دەیەمن ڕست ە.ی «ر پێەس ەستەه»ین ناوی ەکەمانێک دەئێستا گ

ر ەگ»ر گوتم ەگەئ ەرپێ. بۆ نموونەس ەستەه ەتۆ ڕووی داو ەیڵێم لەی من دەشت
تۆ « رپێەس ەستەه، «سوپاس»یان « تیتەیارم ەب» ەسێکت گوتووەک ەمڕۆ بەئ

« تیتەیارم ەب»مڕۆ ەر ئەگەوات گوتبێت. ئمڕۆ ەر ئەگەر پێ ئەس ەستیتەهدەبێت 
ند ە. بابزانین چەستەڵمەی خۆت هەجێگ ەل ەوەهێنابێت ئەکارنەـت ب« سوپاس»یان 

 رەبۆ ه). ەکار هێناوە، بەسانی دیکەڵ کەگەل کردنڵەهە وەبۆ پێکی توانای جڤاکیس ەک
 ەرەهون ەبێنن ک ەسەو کەناوی ئ ەبپرس کێفێرخوازند ەچە ، لەم ڕستانەل کەی

 (.ەکارهێناوەڵدا بەگەیان لەکەیجڤاکی
 
 ر:ەر پێ گەس ەستەه
 .ەووکرد کێکلیستۆ ەبیاریتان  ەوەپێک کڤاڵێەڵ هەگەل •
 . ەووکرد کشتێ ەب یاریتان ەگۆڕپانی فێرگ ەل ەنۆب ەب کەاوپۆلیڵ هەگەل •
 . ەردووکت شاد کرێەدڵی براد •
 . ەوەتەدا گۆڕیوکڵ دۆستێەگەت لکێکلیستۆکتێبێک یان  •
 .ەردووک کسێەک ەلداوای لێبوردنت  تۆ •
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و « تیتەیارم ەب»گوتنی  ە.کارهێناوەتان بوانای جڤاکیتان تەزۆربماشا ە! تەوەئای ل
ن ەدەتیمان دەین. یارمکجڤاموویان توانای ەه ،گرتنتەنۆب و یشدارەب، «سوپاس»
 ەدات لەتیماندەیارم «نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەوانین. ەکبهەڵر ەوروبەڵ دەگەل

 ەستەر یاری هەسەوام بین لەردەمان. با بتوانای جڤاکیکارهێنانی ەتی باشتر بەچۆنی
 ر پێ. ەس
 ر:ەگەئر پێ ەست سەه
 یت.وکردو پۆلدا بێزاری ەسێک لەک •
وامی الی ەردەب ەب ەکەچی شتەیت کەشتێک یاری بک ەب ەجار ویستوت زۆر •

 ە.یەسێکی دیکەک
 . اتکەزێنی دەڕێزب وامەردەسێک بەک •
 .ەت پێکراوەجاران گاڵت ەجارێک ل •
 
ی ەوەبۆ ئ بووبێتەتی هەیارم ەب پێویستی ەبووەجار ه کسێەک مووەچێت هەد ەوەل
ی ەچارن ەدەتیمان دەیارم «نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەوانات. کبهەڵردا ەوروبەڵ دەگەل

 ین. ەکانیش بکەکێش
  
 

 ڕۆڵوازی
بینم، چی ەد کسێەکم جار ەکەی کاتێکبین. ەد ەکدی ییکی جڤاکرێەهونئێستا فێری 

دڵخواز وو م. )دەکەن من چی دەکماشا بەم. تناوی بزاندەبێت ، ە؟ بۆ نموونەم باشەکب
  (.ەڵبژێرەه
 

وی ەش بەپێشک انکەدڵخواز ەفێرخواز ەکێک لەی. ەان بدفێرخوازشانی پێک ەیەنموون
ها ەروەپێبناسێنم. هت  –ێک( فێرخوازــــــــ )ناوی  ە، پێمخۆشــــــــــ (...: ـــــــ )ەبک ەدیک

 تۆ بناسێنم. ەێک( بفێرخواز)ناوی  ــــــــــــ یشە پێمخۆش ـــــــــ (...ـــــــ )ـ
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ێکی فێرخواز ەب کێفێرخوازت ەنۆب ەبدەبێت وانیش ەئ. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ی بۆ زیادەشێکی دیکەبرد، ب ەڕێوەیان بەمەئاسانی ئ ەب فێرخوازر ەگەبناسێنن. ئ ەدیک
شادمان »بڵێن  ەکرد، داوایان لێبک شەکدیان پێشکەان یفێرخوازی ەوەپاش ئ. ەبک

 «ناسینی تۆ. ەب بووم
  
 نجامگیریەئ

بۆ  جۆردا،ەمەبارودۆخی ه ە، لتوانینەد ەیەمان هتوانای جڤاکیندین ەئێستا چ
 «نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەواناریان بێنین. کەدا بەسانی دیکەڵ کەگەلوت ەکڵسوەه

 .ارک ەینەبخ ەێشکی ەبۆ چار توانای جڤاکین ەدەد تیمانەیارم
 
  ەوەک بۆ ماڵەیەنام
 .دووهەمشی ەب «نگاوەه ەنگاو بەه»: 4 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام •
 

 زانیاری ەوەگواستن
 رگرتن.ەو تەمۆڵ شداری، ەبک: لێبوردن، ەو، ەکی بکجڤا یکەتوانایند ەچ ەب ەئاماژ

 . بکەوەان ڕوون فێرخوازی بۆ ەرانەم هونەسوودی ئ
  



Second Step, grade 1 

83 

 
 
 
 

 ەی کێشەی جرپنی و چارگرتنوەجڵ – دووهەمشی ەب
 

 : دووهەمی ەوان
 وهەبکی لێ بیر و ەوەب ئارام، ەبگر کوچانێ
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 مکەچ
ن یتوانەد «خۆئارامکردنەوە»ی کنیکەت ەهێزن. بەستی بەی هەزاد ەفتاری جرپنانەڕ
 . ەوەنیەبک مەکها ەفتاری وەڕ
 
 ەانجرپن: کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 بکات. ستنیشانەد ەانتاری جرپنفەڕ •
 بکات. ستنیشانەد هێزەب یستەه •
 بکات.  ەیادو پ پێشان بدات «خۆئارامکردنەوە»ی کنیکەت •
  

 پێداویستی
 «خۆئارامکردنەوە» ریەپۆست •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
دا ەو کاتەلهێز ەسۆزی ب. ەهێزەسۆزی بی ەگشتی زادەی منداڵ بەانفتاری جرپنەڕ

م ەل ەک ،خۆئارامکردنەوە یکنیکەت ەست لەبەم. ن و وردوی ڕوەوەنەکرد بیر ەل ەزاڵتر
فتاری ەڕکا ەنهێز ەسۆزی ببوونی رمترەگە ل ەکرێن، ڕێگرتنەباس د داەشەب

درێن. ەێشان دپ داەکەپڕۆگرام  ەل ەرەم هونەکانی ئەنگاوەه. ەوەی لێ بزێتیکجڤاەدژ
کاتی  ەئاسانی ل ەی بەوەبۆ ئ ەڵواسەه ەکەپۆل ەل «خۆئارامکردنەوە»ری ەپۆست

 ری. ەس ەوەڕێیتەدا بگەکەمیانی ساڵ ەپێویست ل
 
دا « دووهەمشی ەی بەربارەد»کارتی  ەل ی قووڵەناسەڵکێشانی هەهباسی وردی  ەب

 ڵبکێشرێت. ەه هێواشی ەبدەبێت ر بێت، ەکاریگ یەوەبۆ ئی قووڵ ەناسەه .ەوەبخوێن
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 ئینگلیزی ەب ەرچاوەس
Lilly’s Purple Plastic Purse by Kevin Henkes; Alexander and the Terrible, 
Horrible, No Good, Very Bad Day by Judith Viorst 

 
 چیرۆک و گفتوگۆ

کرداری  ەی ڕێ لەوەین بۆ ئەهێز بکەستی بەی هەبین چۆن چارەد مڕۆ فێرەئ
 بگرین.  ەلەو پ ۆڕەرەس
 ەل ۆماس. «باهۆز»ش ەمەئو « سۆما» ەمەئ (.ەپێشان بد باهۆزی سۆما و فۆتۆ)

دا و هاواری کرد  خۆی فڕێ ەوەنای دارێکەپ ەل باهۆزماڵ، کتوپڕ  ەوەووچەد ەوەفێرگ
بدات  باهۆز ەلریک بوو ەختاودا  ەو ل چروکاندی سۆمای ترساند، سۆما باهۆز« بۆم!»

 .یترساند ەچونک
 
ر ەگ سۆما (.ەوەشکان رخۆداەسە؟ )ترسان، شێتگیر، بکاتەچی د ەست بەه سۆما -1

 (.ەکەقامەر شەس ەکاتەد دات، ڕاەد باهۆز ە؟ )لکاتەچی د ەوەکاتەبیر ن
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 (.، شێتگیرەتووڕبدات؟ ) لێی سۆمار ەگ کاتەچی د ەست بەه باهۆز -2
 

چی  سۆما  (.، دڵنیانیمەیەوانەبکات؟ )ل ەتووڕ سۆماستی بوو ەبەم باهۆز ەپێتوای -3
 (.تپرسێبێی بگات؟ )ل باهۆزستی ەبەم ەی لەوەبۆ ئ ەبکات باش

 
اری خۆی کرد ەوردی بیری ل ەب سۆما ەپێت وایباهۆز بدات،  ەر سۆما لەگ -4

 ەر بەکسەی ەن کەکەد ەو کردارەڵک ئەخ جاروبار (.خێرە؟ )نەوەکردۆت
ە وەکردنبێ بیر سۆمار ەگەئ. ەی« جرپنی» ەوەکردنکاری بێ بیردێت.  مێشکیاندا

  .ەجرپنانکارێکی  ەبێتەدبدات،  باهۆز ەل
 

چی  ەست بەهشی ە، بپرسێ داخۆ لەوەبکات و بیر بگرێت کوچانێدەبێت  سۆما
 ریەم پۆستەکی ئەماشایەت. ەوەبدۆزێت «خۆئارامکردنەوە» ک بۆەیەڕێگ .کاتەد
ردوو ەه ەب ەئاماژرز ەنگێکی بەدەب ەوەڵ خوێندنەگەل). نەبک «خۆئارامکردنەوە»
ین. ەبک ەپیاد «خۆئارامکردنەوە»کی ەیەڕێگند ەرن چەو (.ەبک ەکەرەپۆستی نگاوەه
 (.ەکان بکەنگاوەه ەب ەئاماژ ەم گفتوگۆوەدە)ب
 
ت لووت ەرخۆ بەسەی قووڵ. لەناسەڵکێشانی سێ هەهە لە بریتییم ەکەینگاوی ەه •

. ەوەبد ەناسەهە وەمتەد ەرخۆ لەسە. پاشان لەت ڕاگرەناسە. هەڵکێشەه ەناسەه
 ەبۆنی شۆرباکو  ەڵکێشەه ەناسەه ە.پێش ەرمت لەقاپێک شۆربای گ یاڵەخ ەب

 . ەوەی ساردبێتەوەبۆ ئ ەبک فووی لێو  ەبدش ەناسەه، ەبک
 
تیمان ە. ژماردن یارمەبژمێر 1بۆ  ەوەـ 5 ەخۆ لەرەسەل. پشتەوژمێری خاووجا ەئ •

 ەل ەوا چاکتر ەیەهێزت هەستی بەر هەگین. ەی خامۆش بکبێزارستی ەهدات ەد
 بژمێریت.  1بۆ ە وەـ 10
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. ەرەزۆر کاریگ ەیەڕێگ مەئنیایت ەر تەگ. ەیاڵی هێمنانە: خەدیککی ەیەڕێگ •
 : ـــــــــــــــــــــ . الی من ەیاڵی هێمنانەی خەنموون

 چین؟ ەیاڵی هێمنانەالی تۆ خ
 
 ەوەبیر خۆت بێنیت ەتوانی بە. تۆ دەخۆدواندن «خۆئارامکردنەوە» بۆ ەدواین ڕێگ •

دەبێت »توانی بڵێیت ەد ە.وەیتەو بیر بک ەوەیتە، خۆ ئارام بکوچان بگریت ەک
 ەئایا تۆ چ ب« .ەوەمەبک ئارام مخۆدەبێت »یان « ەوەمەو بیر بک وچان بگرم

 ڵێی؟ەخۆت د
 

رۆکی گرتیت ەهێز بەستی بەر کاتێک هەه ە.وەینەدیوار نایک ەل ەکەرەپۆست ەئێم
؟ گرن چینەرۆکی تۆ دەبی ەهێزانەب ەستەو هەئ. «خۆئارامکردنەوە» بۆ ەبێن کاریەب
  (.ژانەشڵ، ترس، ەشکە، شاگەتووڕ)
 
 

 ڕۆڵوازی
 هێزەبستی ەو ه ەانتاری جرپنفەکێکیان، ڕەر یە، بۆ هەبگر ەبارودۆخان مەگوێ ل

 . ەیاری بکد
وی. ەر زەت فڕێدا سەکەنجەترەش ەختەنجت دۆڕاند. تەترەشکی ەیارییتۆ  •

 (.بوونەتووڕ)فڕێدان. 
  (.اڵتن. ترسە)ه ڵهاتی.ە. تۆش هڕیەوتۆ  ەب ەورەگێکی گەس •
. ژاندرپ تداەکەرەر برادەسەقوڕ و لیتاوت بو  ەکەتۆ خۆت فڕێدا ناو قوڕاو •

 (.ییەشکەژاندن. شاگر)پ
 
کێک ەو ی ەبگر کوچانێ، ەرپنانبری کرداری ج ەل. ۆڵوازیڕ ەینەبک ەم دۆخەرن ئەو
 توانین بیرەد خۆئارامکردنەوە . پاشەکب ەپیاد «خۆئارامکردنەوە» یەکەچوار ڕێگ ەل
 .ەوەینەکب ەچار ەل
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 ەکەرەپۆست ەب ەئاماژ دانگاوێکەر هەڵ هەگەل .ەبد انفێرخوازی پێشانک ەیەنموون)
 ەمەفڕێد ەکەختەتپێم خۆش بوو دا بدۆڕێم. من نجەترەش ەل ەپێم خۆش نییمن  (.ەبک
من سێ  ە.وەمەبک ئارامخۆم  ەی. پێویستەتووڕڵێت تۆ ەد شم پێمەوی. لەر زەس
توانم هێمن بم. با ەمن د» ڵێمەخۆم د ەدوێنم، بەدکێشم. خۆم ەڵدەی قووڵ هەناسەه
بێزار  ەمجارەر نا، من ئەگە. ئەوەمەمن بیبە مجارەئ ەیەوانەین لەبک ەیمێکی دیکەگ

 «نابم.
 

ئارام و خۆم وچانم گرت : ئایا من چۆن بووم؟ ئایا ە، بپرسەیەم نموونەپاش ئ
  . بکەوە ەبۆ دووباریان ەکەبارودۆخ. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ ؟ەوەکرد

 
 نجامگیریەئ
 ەیەوانەل ەوەکردنبێ بیرری کا. گرێتەد ی ئارامەوەکردنبیر ەلڕێ  هێزەستی بەه
: وچان بگرین و فێربووین ەمڕۆ ئێمەئش. ەسانی دیکەکو ئازاری خۆمان ی ەمای ەتێبب

مان ەکەپۆلی رەپۆست. ەانکرداری جرپن ەل گرتنڕێبۆ  ەوەینەبک ئارام مانخۆ
 . بیر بێت ەمان ل «خۆئارامکردنەوە» کانیەنگاوەهات دەدتیمان ەیارم

  
 ی زانیارەوەگواستن

 ، ڕێنوێنیتیڤ(ەتیڤ و نێگە)پۆزتی ەتی چ نایەهێزدا، چ ئایەستی بەکاتی ه ەل
 ەانفێرخواز و ەرین لەئاف. نەبک ەپیاد «خۆئارامکردنەوە» کانیەکنیکەت ەان بکفێرخواز

گۆرگیس، من دیتم تۆ »: ە. بۆ نموونەوەبجوڵێن ەجرپنانن ەخۆیان ناد ەب ەڕێگ ەک ەکب
 ەو خۆی خست بڕی کرد ەیوان نۆبەسڵمژی کاتێک ەکی قووڵت هەیەناسەند هەچ

 «رین.ەئاف ڕیزدا. ەپێش تۆ ل
 

یان  «خۆئارامکردنەوە» کانیەنگاوەمڕۆ هەداخۆ ئ ەبپرس انفێرخواز ە: لمڕۆەیادی ئ
 ؟ەووکرد یچ ەستیان بەدواتر ه؟ ئایا داچ بارودۆخێک ە. لەکردوو ەپیاد
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 ەی کێشەی جرپنی و چارگرتنوەجڵ – دووهەمشی ەب
 

 چاره یەوەدۆزینو  ەکێشی کردنیارید: سێهەمی ەوان
 ڤیدیۆداری ەانو
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 مکەچ
 کات. ەدئاسان  «ەی کێشەچار»کانی ەرەهونی کردنەپیاد ،هێمنبوون

 . ەیەکەی کێشکردندیاری« ەی کێشەچار»نگاوی ەم هەکەی
 .ەوەدۆزینەان دکەکێشبۆ  ەیکی دەچارەڕێگ« ەبارانەکبیرۆ» ەب
  
، ەناسەهەسک، ەچارەر، ڕێگەسە، چارکردنستنیشانەد، پرسیار، ەنیشان: کیەمکی زمانەچ
  ەوەکردنبیر، اڵمەو ویار ، پرس«راکی ئاشەوەکردنبیر»
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 .ەوەخۆی بێنێت بیرەو «خۆئارامکردنەوە» کانیەکنیکەت •
 .دیاری بکات ەکەکێشتدا ەی تایبخۆبارود ەل •
 بکات.  ک پێشنیازەیەبۆ کێش ەچارەندین ڕێگەچ •
 

 پێداویستی
 1شی ە، بەوتووەنگ کەدرە: باوکم و«نگاوەنگاو با هەه»ڤیدیۆی  •
  ڤیدیۆ ،ڤیزیۆنەلەت •
 .«ەێشکی ەچار»، «خۆئارامکردنەوە» ریەپۆستدوو  •
 «خۆئارامکردنەوە» باڵوکراوه: •
 ی ماجیکپێنووسڵ ەگەل ەورەگزێکی ەکاخ ەپارچ •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
و  «ەی کێشکردندیاری»: ەی کێشەنگاوی چارەمین دوو هەکەی داەیەم وانەل

 ەنانەبێالیی ەڕست ەوڵ بدەدا هەشی کێکردنباس ەل. کرێنە، باس د«ەچار یەوەدۆزین»
 ەوانی لەشوان ئباوکی »بری:  ەل« ەنیی وێەباوکی شوان ل»: ەڵبژێریت، بۆ نموونەه

اڵمی ە، وجۆرەمەی هەی چارەوەدۆزینبۆ دا « ەبارانەبیرۆک» ەل .«ەووبیر کرد
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« ؟ەیەی هەکێ بۆچوونی دیکک. ەیەبیرۆک ەمەئ»ک: ە، وەکار بێنەب ەنانەبێالی
 ەیەوانەل« .ەکی باشەیەبیرۆک ەمەئ»ک: ەی و( تیڤەپۆزتی )ەئایاڵمی ەت وەنانەت

موو ەه انفێرخوازدەبێت النێن. ەو ەدیکی ەچار بکات انفێرخواز ەوا لکۆسپ و  ەببێت
ر پێویستی کرد تۆ پێشنیازی ەگەئ ەنگێنن، بۆیەڵسەه، الوازو چ  باش کان، چەچار
 . دامەی چوارەوان ەیان لهێنانکارەببۆ  ەبک کان تۆمارەچارەڕێگ ە.ی الواز بکەچار

 ەب یەوەپێش ئتا ەرەبۆ س ەوەو پاشان بیگێڕ ەبکە کەکی خێرای ڤیدیۆ کلیپەماشایەت
 ەیت )زیاتر لەش بکەپێشک دوو جار ەب ەیەم وانەتوانی ئەد یت.ەپێشان بدی ەکەپۆل

 بێت(.ەدوو ڕۆژ نێوانیان ن
 

 چیرۆک و گفتوگۆ
بۆ . ەوەدۆزینەی بۆ دەین و چارەکەدیاری د ە، کێشدۆزکار ەینەکەخۆمان دمڕۆ ەئ

ماشای ەتا تەرەس. ینەکەپرسیار دو  ەڕێین بۆ نیشانەگەد« ەی کێشکردندیاری»
چی  ەست بەهشوان ن و بزانن ەکەین. دۆزکاری نەکەد جوان و شوان ڤیدیۆی

 جوان و شوانی فۆتۆ. گفتۆگۆبۆ  ەڕایگرپاشان  ە،دب پێشان ەکەڤیدیۆ کلیپ) .کاتەد
 (.ەپێشان بد
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زانیت؟ )برۆکانی ەچ ڕا د ەب (.، ترسرانەنیگ؟ )کاتەچی د ەست بەهشوان  .1
 «(بم. ەێرنیا لەت ەبوێ ەمن نام»دەڵێت و ە. ئەووکرد لۆچیان

ی باوکدەزانێت ئایا شوان « بیر کردبێت.ەم تۆ منت لەناک ڕەباو»: تڵێەشوان د .2
دان بڕیارپێش  (.ەال نیی ەی لکەموو زانیارییە( بۆ؟ )هخێرەبیر کردوه؟ )نەی لمەئ
 . ەوەورد ببین کانەیشانموو نەه ەلدەبێت ڕووداوێک  ەل

چ دەبێت داهاتبوو. ئایا شوان  رمەو ڕوخساریشی گپێچی پێدا دێت زگی شوان  .3
کی قووڵ، ەیەناسەند هەڵکێشانی چە)هچۆن؟  (.«خۆئارامکردنەوە»)بکات؟ 

نگاوی ەبۆ ه ەئاماژ (.خۆدواندنی هێمن. ەبیرۆک ەل ەوەکردن. بیرپشتەوژمێری خاو
 . ەبک «خۆئارامکردنەوە» ریەپۆستی  3

 
ر ناوکت. کاتێک ەسبخە  ستەددان ەناسەهی اتکبین. « ەناسەهەسک» رن فێریەو
ستت. کاتێکیش ەی دەوەرزبوونەب ەبد ینەکێشیت، زەڵدەه ەناسەه ەوەلووتی ەڕێگ ەل
 ەوەستت. بەی دەوەنزمبوون ەین بدەز، ەوەیتەدەد ەناسەه ەوەمتەی دەڕێگ ەل
 . «ەناسەهەسک» گوترێتەد

 بکات. خۆی ی ەکەی کێشەچار تا ەوەبکاتئارام خۆی دەزانێت با بزانین شوان 
 .بۆ گفتوگۆ ە، پاشان ڕایگرەپێشان بد ەی دیکەکەڤیدیۆ کلیپ

 
 (.ڵکێشاەی قووڵی هەناسەندین هە؟ )چەوەکردئارام ئایا شوان چۆن خۆی  .4

بۆ  ەئاماژ)بکات. خۆی ی ەکەی کێشەچار ەیەئامادو  ەوەبۆت ئێستا شوان هێمن
 (.ەبک «خۆئارامکردنەوە» ریەپۆستی  1نگاوی ەه
 
)باوکی شوان  ؟ەچیی ی شوانەکە، ئایا کێشەکەفیلم یکانەنیشان ەسەرنجدان ەب .5

 (.ڵ خۆیەگەل ەوەهاتوو بیباتەهێشتان ن
 

ان قس ەوەخۆمان رەبەل ەوات) ەوەینەکەئاشکرا بیر دشوان و جێی  ەینەخەخۆمان د
و  ەپێشان بدفۆتۆکان . )ەوەینەکەد ەی شوان دووبارەئاشکراک ەوەکردنبیر. (ینەکەد
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ئارام خۆم  ەا چاکم، وم بێزارەکەست دەه»: ەوەیتەکەئاشکرا بیر د ەهای بنوێنەو
ی ەناسەر ناوکت دانێ و سێ هەسەستت لەد)« کاردێنم.ەب ەناسەهەسک ە.وەمەبک

باوکم  ؟ەچیی ەکەم. ئایا کێشەبک ەم چارەکەتوانم کێشەئێستا د» (.ەڵکێشەه قووڵ
 «.ەوەماڵ ەوەبمباتتا  ەیشتووەگەهێشتان ن

 
 دووهەمنگاوی ەه .«؟ەچیی ەکەکێش»: بوو ەی کێشەچار یمەکەنگاوی یەهیان ەمەئ

 ریەپۆست ی 2نگاوی ەبۆ ه ەئاماژ)« ؟ەچی ەچار»ی: پرسیار ەل ە بریتیی
 کان.ەکێش یکردنسازن بۆ ەبیرۆک ەچارەڕێگ (.ەبک «خۆئارامکردنەوە»
 
 ەبڕێ بێت. ەخۆی چاو جێی ەی خۆی؟ )لەکەبۆ کێش ەیەکی هەیەچ چارشوان  .6

ک ەر پێشنیازێک بۆشاییەپاش ه ەل (.بۆ ماڵ ەوەپێ بچێت ەک بڵێت. بەمامۆستای
چ ک. ەیەبیرۆک ەمەک: ئە، وەوەکردنبۆ پڕ ەێڵهب جێەب انفێرخوازبۆ 
تۆمار ڵواسراو ەزێکی هەر کاخەسەکان لەموو بیرۆکە؟ هەیەه ەکی دیکەیەچارەڕێگ
 .ەبک
 

 ەو ئاشکرا بیر لشوان  ەم بەکەخۆم دبۆ شوان. من  ەیەمان هەیرۆکندین بەچ ەئێم
ڵێین ەد مووەک، هەیەچارەر ڕێگەدوای ه« ؟ەچیی ەچار» .ەوەمەکەکان دەپرسیار

من ـــــــــــــــــــــــ ، یان دەکرێت . ەبک ەکەبۆ لیست ەئاماژ« ؟ەچیی ەارچ»« یان.»
 من ــــــــــــــــــــ . دەکرێت من ـــــــــــــــــــــ ، یان دەکرێت 

 
 ەڕان بەی گەم کارەب .«؟ەچیی ەچار»: بوو ەی کێشەچار یدووهەمنگاوی ەهش ەمەئ

ن شوان ەمان هەچارەێگندین ڕەچئێستا «. ەبارانەبیرۆک»گوترێت ەدا دەدوای چار
 بێنێت.  کاریانەتوانێ بەد
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  چاالکی
من . ەوەبدۆزین« ەبارانەبیرۆک» ەب ەندین چارەچ ەی ئاشکراوەوەڕێی بیرکردن ەرن لەو

 ەوەنەبد ەم پرسیارەاڵمی ئەن وەدب وڵەش هەێوم ئەکەد بارودۆخێک ەباس ل
دەبێت  گرووپک ەو . «؟ەچیی ەچار»پرسم ەد پاشان من لێتان« ؟ەچیی ەکەکێش»
 .ەوەبدۆزین ەچارەم سێ ڕێگەکنی ەیال
 
 ەر بچینەگ« ؟ەچیی ەکەکێش». ەباران ەوەرەدو  ەکاتی پشوو (.ەبد یانفێرخوازی پێشان)
ت، یان مانێک بکاەدا گپۆل ەس بۆ خۆی لەر کەه« ؟ەیچی ەارچ»بین. ەدڕ ەت ەوەرەد

 ەکەر بارانەبەین و بچین لەبک رەبەلز ەگەرزش، یان پۆشاکی ئاونەبچین بۆ هۆڵی و
 ین.ەبک یاری

 
ی باشترتان ەر خۆشتان نموونەک، گەیەند نموونەچ ەمەئ. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ن. ەکەبیر مەکان لەچاری نێو « یان»ی ەوشن. ەی بکەپیاد ەیەه
 پێش تۆ. ەکێک خۆی خستەڕیزبوون ی یکات •
 . ەوەچۆت بیرەاڵم ناویت لەیت بەسێک یاریبکەڵ کەگەتۆ ویستت ل •
 دڕا.کتێبخانە بە دەستتەوە ی کتێبێکی ەڕەست الپەبەبێم •
  
 نجامگیریەئ
مان « راکی ئاشەوەکردنبیر»و فێربووین  ەی کێشەنگاوی چارەدوو همین ەکەیمڕۆ ەئ
کات. ەد ەچاری خۆی ەکەبینین شوان چۆن کێشەد ی داهاتووداەوان ەلکار هێنا. ەب
  .(ەش بکەدا دابانفێرخوازر ەسەب« بکەوەئارام خۆت »ی ەباڵوکراو)
  

 ی زانیارەوەگواستن
 ەبپرسشداربووان ەموو بەه ەل ەمیشەیت، هەکەدکدا ەیەکێش ەلنێوبژی کاتێک 

. بۆ ەداڕێژ ەکەر کێشەسەل ەنانەکی بێالیەیەڕست ەوەکانیانەاڵمەو ەل« ؟ەچیی ەکەکێش»
دەیەوێت   ەژاڵچی ەبکات، ک یاری پێ ەکاتی پشوو تۆپێکی هێناوشیالن »: ەنموون
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پێشنیازی  ەیان لێ بکداوا ەکەی کێشکردنیاریدپاش « بکات. مان تۆپەه ەیاری ب
 ەمیشەه ەک ەبک ەوەر ئەسەخت لەج. ەوەبدۆزن ەی تازەچاردەکرێت تا ەه. نەبک ەچار
 زۆرن. ەچارەڕێگ
 

 ەب ەوەکانی خۆیان بگێڕنەزموونەئە بک انفێرخواز ەداوا ل مڕۆ:ەیادی ئ
 کان.ەچارەڕێگ ەل ەوەکردنو بیر ەی کێشکردنستنیشانەد
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 ەی کێشەی جرپنی و چارگرتنوەجڵ – دووهەمشی ەب
 

 م: ەی چوارەوان
 ەنگاندنی چارەڵسەهو  کردنەپیادڵبژاردن، ەه

 ی ڤیدیۆدارەوان
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 مکەچ
 ڵبژێرین. ەدات کامیان هەمان دتیەیارمکان ەچارنجامی ەئنگاندنی ەڵسەه
، ەکی دیکەیەر چارەب ەبردنناەبوو پەر باش نەو گ ەیەم چارەسوودی ئنگاندنی ەڵسەه

 باش.  ەرەهی ەی چارەوەبۆ دۆزین ەرێکی زۆر گرنگەهون
  
  یریە، کاریگ«راکی ئاشەوەکردنبیر»، اڵمەوار پرسی :کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 .تنگێنێەڵسەنجامگیری هەکان بۆ ئەچارەڕێگ •
 ڵبژێرێت.ەهدا ەچارندین ەنێوان چەک لەیەچارەڕێگ •
 یان نا. ەرەنگێنێت، داخۆ کاریگەڵسەه ەاردڵبژەه یەچار •
 . بووەر نەکاریگ ەڵبژاردەی هەچارر ەگبزانێت  •
  

 پێداویستی
 2شی ە، بەوتووەنگ کەدرەباوکم و: «نگاوەه ەنگاو بەه» ڤیدیۆی •
 ڤیدیۆ، ڤیزیۆنەلەت •
 .«ەێشکی ەارچ» ریەپۆست •
 3ی ەوان یکانەچارەلیستی ڕێگ •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
ی  5 - 3نگاوی ەه داەیەوانم ەل. ەکار بێنەب «راکی ئاشەوەکردنبیر» شێوازی
رمی ەن ەبدەبێت ان فێرخواز. ەوەرێنکەڕوون د «ەی کێشەچار»کانی ەنگاوەی هەزنجیر

ر ەسەل ەبکخت ە. جەکییەرەسرێکی ەهوننگاندن ەڵسەه -. خۆنەبک ەپیاد کانەچار
ێکی مۆدێل ەیەم وانەئبوو. ەر نەم کاریگەکەی یەوەر ئەگ ەدیک یەچارڵبژاردنی ەه

کات. ەد کردنەو پیادنگاندن ەڵسەفێری ه فێرخوازاڵم ەدات بەپێشان د ئاسان
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بێسوود ە چارەباشترین ڕێگ ەیەجار ه ەک ەوەبێن یانفێرخواز بیر ەبوام ەردەب
ماشا بکرێن. کاتێک ەرنجڕاکێش تەڵێکی سەتەک مەودەبێت  ەکێشچێت. ەردەد

 ڵبژێرین. ەه ەکی دیکەیەچاردەبێت بوو، ەر نەک کاریگەیەچارەڕێگ
 ەب یەوەپێش ئتا ەرەبۆ س ەوەو پاشان بیگێڕ ەبک ەکەکی خێرای ڤیدیۆ کلیپەماشایەت

 ەیت )زیاتر لەش بکەجار پێشک دوو ەب ەیەوان مەتوانی ئەد یت.ەپێشان بدی ەکەپۆل
 بێت(.ەدوو ڕۆژ نێوانیان ن

 
 

 چیرۆک و گفتوگۆ
ڤێدیۆ  ەی جوان و شوان. با بەربارەکمان کرد دەماشای ڤیدیۆیەی پێشوو تەوان

 ی شوان چی بوو.ەکەبزانین کێش ەوەدا بچینەکەکلیپ
 (.ەشوان پێشان بدفۆتۆی . بۆ گفتوگۆ ەپاشان ڕایگر ە،دب پێشان ەکەڤیدیۆ کلیپ)
 
 (.بۆ ماڵ ەوەبیبات ەهاتووەن ێشتا)باوکی ه ؟ەچیی ی شوانەکەکێش -1
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و  یارک پرسەیەر کێشەی هەنگاو بۆ چارەمین هەکەی ەی ڕابردوو فێربووین کەفتەه
 ەل ە بریتیی دووهەمنگاوی ەه« ؟ەچیی ەکەکێش»: ەیەم پرسیارەی ئەوەاڵمدانەو

 ەب ەئاماژمان کرد. )ەم کارەی ڕابردوو ئەفتەه ەکان. ئێمەچارەڕێگ ەل ەوەکردنبیر
پرسینی  ەل ە بریتیی ەی کێشەچاری  3نگاوی ەه (.ەبک 3ی ەوان یکانەچارەلیستی ڕێگ

و  ەبک ەکەرەپۆست ەب ەئاماژ)کان. ەچارەڕێگ ەکێک لەر یەر هەسەچوار پرسیار ل
 ەچارەی ڕێگەربارەدین ەخۆمان بک ەل ەو پرسیارانەبا ئ (.ەوەکان بخوێنەپرسیار

 «م؟ەمان بکەو گ ەیاریگبچم بۆ ڵ جوان ەگەر لەگدات ەڕوو د یچ»  کان:ەشیاو
 :ەوەینەدەاڵمیان دەین و وەکەد ەکەچوار پرسیار

 بێت.دا رەسەشتێکمان ب ەیەوانە. لبێتەت نەالمەس ەیەوانە؟ لەتەالمەس •
ر ەگەبێت ئەد رانەنیگاڵم باوکم ەبێت، بەجوان شاد د؟ ەالیان چۆن ەی دیکەوانەئ •

 بم. ەد شێوەپبێت من  وم لێ ونەر ئەگەبم. ئەن ەلێرمن 
 ڕێی بم. ەچاو ەمن لێر ەڕێیەچاوباوکم ، ەینی واەڕ ؟ نا،ەوایەڕ •
 . ەوەئاسانی من نادۆزێت ەباوکم ب ەبچم بۆ یاریگ رە؟ نا. گەیەسوودی ه •
 

ی پێشوو ەوانکانی ەچار .ەوەینەکەو ئاشکرا بیر د« شوان» ەینەکەخۆمان دئێستا 
ند دڵخوازێک ە. چەکی بێسوود دیاری بکەیەی باش و چارەهێنین. )دوو چارەکار دەب

ان فێرخوازی ەتا ژمارەه. ەوەنەاڵم بدەش وەی دیکفێرخوازن و ەبک ەکەچوار پرسیار
  (.ەزیاتر بێت باشتر

 
ی ەچار ەل ەمەنگاوی چوارەک هەیەڵبژاردنی چارەه (.ەبک  4نگاوی ەه  ەب ەئاماژ)

ک ەیەتوانین چارەد 3نگاوی ەکانی هەی پرسیارەوەاڵمدانەپرسین و ە. بداەکێش
ر ەش بگرێت و کاریگەسانی دیکەستی کەه ەێز لڕ، تت بێەالمەسو  واەڵبژێرین ڕەه

 ەچار ە، با بزانین شوان کامکەیەچار ندەچ ەل ەوەکردنبێت. ئێستا پاش بیر
 (.بۆ گفتوگۆ ەی بگراڕو ە دب لێ ەکڤیدیۆ)بژێرێت. ەڵدەه
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؟ ەیەسوودی ه (.یەڵ مامۆستاکەگەل گفتوگۆڵبژارد؟ )ەه یەچار ەشوان کام -2
ر ەبەی شوان لەوەب شاد بووبوو. باوکی شوان  واەوو. ڕب تەالمەس (.رێەئ)
 کرد.ەد ڕوانیەچاو ەی فێرگەرگەد
 

خۆ  ەل ەکردنپرسیار ەی کێشەنگاوی چارەدواین ه (.ەبک 5نگاوی ەه ەب ەئاماژ)
 ؟ ەم باشەی بکر نا، چەگەئ« ؟ەیەسوودی ه»
 
 وساە، ئەبێسوود ەڵبژاردەی هەچار ەیەجار ه (.رێەئ؟ )ەیەسوودی ه ەیەو چارەئ -3

 .ڵبژێرینەه ەکی دیکەیەچاردەبێت 
 

  چاالکی
ر ەبۆ هدەبێت  ە. ئێمینەبک ەپیاد ەی کێشەچار یتیەی چۆنی 4و  3نگاوی ەبا ه
باشترین بتوانین  تاە وەینەاڵمیان بدەن بپرسین و وخۆما ەک چوار پرسیار لەیەچار
پێش و چوار  ەبێن ەیەه دڵخوازچوار  ەڵبژێرین. من پێویستیم بەه ەچارەڕێگ

ۆ پرسیاری ت ـــــــــــــ (..). ــــــــ :(.ەڵبژێرەه دڵخوازچوار ). ەوەبیر بێنن ەمان بەکەپرسیار
 ەبش ەکانی دیکە)پرسیار ؟ەتەالمەس :م، بڵێەکەد تۆ ەب ەئاماژ. کاتێک ەم بپرسەکەی
 «بیرەڵەپ» ەکان لەپرسیاردەکرێت . داەی دیکەوانەر ئەسەب ەش بکەداب ەشێو مانەه

 ن. ەکەبیری ن ەل انفێرخوازی ەوەی مامۆستا( بۆ ئەڕێنام ە)بڕوانرێن بنووسدا 
 

چوار  کانەچار ەکێک لەر یە. پاشان بۆ هەوەخوێنمەد ەک و دوو چارەیەمن کێش
 ن. ەکەدکان ەان پرسیاردڵخواز ە.وەینەدەد اڵمەپرسین و وەپرسیار د

م ە، مریەیەوەممان ئەکەی یەکێش (.ەبک ەکەرەی پۆست 1گاوی نەه ەب ەئاماژ)
 ەو ناوەو لە. ئەتییان نییەاڵم ئاشنایەبمان بکات ەکانی گەڵ هاوپۆلەگەلدەیەوێت 

و  ەوەکردۆت ەکەکێش ەو بیری لە. ئەووکردەستیان پێنەاڵم تا ئێستا هەب ،ەستاوەڕاو
 ەیەوەک ئەیەچار (.ەبک 2نگاوی ەه ەب ەئاماژ)یاڵدا دێت. ەخ ەب کیەیەچار ندەچ

بیان دوێنێ و داوایان لێ بکات  ەیەوەئ ەکی دیکەیە. چارەکەگرووپناو  ەخۆی بخات
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 ەب. ەوەینەڕاست بک ەانچارەڕێگم ەر ئەرانبەب ەکەچوار پرسیاررن ەن. وەری بکەسەل
پرسیاری  (.ەبک 3نگاوی ەه ەب ەئاماژ)ین. ەکەست پێدەد« ەکەگرووپناو  ەخۆ خستن»
بکات(  ەکەپرسیار ەبکم ەکەی یدڵخواز ەب ەئاماژ)ـــــــــــــــــــــــ ؟  ەیەوەممان ئەکەی

 ەیەشێو مە. بەوەنەبد ەکەاڵمی پرسیارەو ەبک ەکەپۆل ەداوا لوجا ەئ« ؟ەتەالمەس»
 .ەوام بەردەب

 
 ەینەخەد «نەبکری ەسەدوێنێ و داوایان لێ بکات لب کانەمنداڵ»ی ەچارەێگڕوجا ەئ

 (.نەبک کانەپرسیار ەی نوێ بکدڵخوازچوار  ەداوا لژێر پرسیار. )
 
ناو  ەخۆ خستن بژێرین:ڵەه ەچار کام .ەڵبژێرەک هەیەچار ڵێتەد 4نگاوی ەه

 ەدووبار ەوەی خوارەم نموونانەبۆ ئ ەکەپرۆس)؟ کانەدواندنی منداڵیان ە کەگرووپ
 شەکی دیکەیەچارەڕێگ انفێرخوازی ەرجەو مەب ەبکدیاری ک ەیە. چارەوەبک

 (.ەکار بێنەبی نوێ دڵخوازک ەیەر کێشەبۆ ه ە.وەبدۆزن
و ەئمن دەڵێت و ەاڵم ئە، بنەبک مانێکەیت گەکەرێکت دەبراد ەتۆ داوا ل :ەکێش •

سێکی ەک ە. داوا لەی ال خۆشمانێکەو چ گەئ ەبزان :ەچار. ەم ال خۆش نییەمانەگ
 ؟ەبک ەدیک

منداڵی اڵم ەب ە،کەنر جۆالەس ەیت بچیتەکەخۆت دتی ەڕێی نۆبەتۆ چاو: ەکێش •
ی ەوەبێ ئەڕاگریت ب ەکەجۆالن کان:ەچارەڕێگ. ەوەخوار ەنەو نای ەرەسەلی ەدیک

 یت. ەباس بک مامۆستای چاودێرالی  ەکەت. کێشیەس بکەک ەداوا ل
 
 نجامگیریەئ
فێربووین چۆن  ەفێربووین. ئێم ەی کێشەی چارەنگاوێکی دیکەند هەمڕۆ چەئ

ڵبژێرین. ەبکرێت، ه جێشەبتواندرێ جێب ەترسی و پڕڕێز کەوا، بێمەکی ڕەیەچارەڕێگ
 ،ەوەکەیەب مووەزانین. هەد ەی کێشکردنەسەی چارەکەنگاوەر پێنج هەه ەئێستا ئێم

 . ەوەکان بڵێنەنگاوەه ،ەکەرەپۆست ەدان بەئاماژڵ ەگەل
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 ی زانیارەوەگواستن
کان، پێیان بڵێ چوار ەکێشی ەچار بۆیت ەکەد انفێرخواز ڕێنوێنییکاتێک 
 ەسانی دیکە؟ ئایا کەتەالمەس: ئایا نەبک خۆیان ەنگاندن لەڵسەی هەکەپرسیار

 ؟ ەیەسوودی ه؟ ئایا ەوایە؟ ئایا ڕەری چۆنەرانبەستیان بەه
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 ەی کێشەی جرپنی و چارگرتنوەجڵ – دووهەمشی ەب
 

 ەوەبەدەئ ەین بنۆرەبڕم: ەپێنجی ەوان
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 مکەچ
 ین.نۆرەبڕبۆ  ەترین کاتوچان باشەیان کاتی کورت کۆتای گفتوگۆ

 
، وچانەکورت، ەوەبەدەئ ەبین نۆرەبڕ، ەوەبرەس ەب کردنڕێەچاو :کیەمکی زمانەچ

 .ەڕێزداران
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 بکات.دا دیاری گفتوگۆچاالکی و  ەلوچان ەکورت •
 .بزانێتگفتوگۆ ینی چاالکی و نۆرەبڕکاتی شیاو بۆ  •
 ببڕێت. گفتوگۆ ەوەبەدەئ ەب •
 ێت.کار بێنەب «ەی کێشەچار»کانی ەرەهون •
 

 پێداویستی
 .«ەێشکی ەچار» ریەپۆست •
 ی ماجیکپێنووسو  ەورەگ یزەکاخ ەپارچ •
 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان.فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵەئ :یەباڵوکراو •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
 تی منداڵەیارم ەیەم وانە. ئەکی دیاری جرپنییەیەوام نیشانەردەاڕێک و بن ینینۆرەبڕ

وتن ەرکەکلیلی س. ەوەوچانی نێو گفتوگۆ، بدۆزێتەکورت کەکاتی گونجاوی، ودات ەد
 .ەوەبرەس ەب کردنڕێەتوانای چاو ەلە بریتیی

 
 چیرۆک و گفتوگۆ

 ەب ەقس ەوەبەدەئ ەین و بەبک ڕێەچاو ەوەبرەس ەبین چۆن بەد مڕۆدا، فێرەی ئەوان ەل
. دایک و پلکی ەـ« ڕامان» ەوەئ (.ەپێشان بد« ڕامان»ی فۆتۆ)ببڕین.  ەسانی دیکەک
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، مان بکاتەرێکی گەڵ برادەگەلدەیەوێت ڕامان ریکی گفتوگۆن. ەڕامان خ
 یەوەپێش ئدەیەوێت و ەاڵم ئەب. ەڕوانەچاویان ەکەی ماڵەوەرەد ەلی ەکەرەبراد

ڕامان  (.ەبک ەکەرەپۆستی  1نگاوی ەه ەب ەئاماژ). ەوەبکات بڕوات دایکی ئاگادار
و ەستی ئەبەرنجی ڕاکێشێت. مەی سەوەی دایکی بگرێت بۆ ئەکەقۆڵی کراسدەیەوێت 

 .ەیننۆرەبڕ
 

 ی بگرێت؟ەکەقۆڵی کراسڕامان ر ەکات گەد چی ەست بەدایکی ڕامان ه -1
ئارام . خۆی ەوەبکات و بیر تستێەڕاو ڕامان بڕیاری دا (.ەتووڕ)جاڕس، بێزار، 

 . تدێنێ کارەب ەکێشی ەکانی چارەنگاوەو ه ەوەکاتەد
 

 ەیگفتوگۆرقاڵی ەاڵم دایکی سە، بەوەرەد ەبچێتدەیەوێت )ڕامان  ؟ەچیی ەکەکێش -2
  (.ڵ پلکیەگەل
 . ەبک 2نگاوی ەه ەب ەئاماژ

 



Second Step, grade 1 

106 

توانێ ەو دەی دایکی ڕاکێشێت. ئەکەتوانێ لچکی کراسەدڕامان ؟ )ەچیی ەچار -3
داوایان لێبکات.  ەوەبەدەئ ەو پاشان ب ەوەبنەد گفتوگۆ ەوان لەڕوان بێت تا ئەچاو

ی ەچارئایا هیچ  (.ی بکاتنۆرەبڕ« تیتانەیارم ەب»ی ەگوت ەتوانێ بەو دەئ
 مەک بۆ دایکی بکات تا بزانێ ئەیەاماژئدەکرێت دێت؟ ) دایاڵەخ ەتان بەدیک
 (.دایکی بکات ەی پرس بەوەبێ ئەب کردنتوانێ بڕوا بۆ یاریەو دەئتی. ەیڕوانەچاو

ڕۆڵی ڕامان  ەڵبژێرەێک هفێرخواز. ەساز بکان فێرخوازپێشنیازی  ەل یکلیست)
 ەلاڵمیش ەو« ؟ەیچی ەچار»خۆی بپرسێ  ەل، ەوەو ئاشکرا بیر بکاتبگێڕێت 
 .ڵبژێرێتەه ەکەکانی پۆلەپێشنیازلیستی 

 
ک ەیەموو چارە، ه3نگاوی ەکانی هەپرسیار ەبر . . . . ؟ ەگەدات ئەڕوو د یچ -4

 نگێنن. ەڵسەه
 

 یدا بکات.دایک و پلکگفتۆگۆی  ەی لنۆرەبڕ ەوەبەدەئ ەدا ب ڕامان بڕیاری
 
 ەک، وچانەکورت؟ )کاتی ڵکداەگفتوگۆی خ ەیی لنۆرەبڕبۆ  ەچ کاتێک باش -5

نێو  یوچانەکورت ەب ەئاماژ گفتوگۆکاتی  (.بێتەد یداەدا پگفتوگۆ ەناوبڕێک ل
ڵبڕن. ەست هەدوچان ەکورتکاتی  ەبک انفێرخوازە . داوا لەبکئاخافتنی خۆت 

 (.ڕوانبنەچاو ەوەبرەس ەتوانن بەچۆن د ەبد یانپێشان
 

بڵێت دەبێت و ەبڵێت؟ )ئ یبڵێت و چۆن یچ داەکەوچانەکورت ەڕامان ل -6
 (.بیڵێت ەوەکی خۆشەنگێکی ڕوون و ڕوویەد ەبدەبێت « تیت/ ـان.ەیارمەب»
 

دا  گفتوگۆ ەی بەر درێژەدایکی ه اڵمەڵبژارد بەهی خۆی ەکەر ڕامان چارەگەئ -7
 ڕێە. چاوەوەبکات ەی دووبارەکەوڵەچ بکات؟ )هدەبێت وسا ڕامان ەڵ پلکی، ئەگەل
  (.ەوەبنەد گفتوگۆ ەوان لەکات تا ئب
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، ڕامان چۆن ئاخافتنی دایک و پلکی ەستی خۆی بڕیوەی ڕامان دەگریمان براک -8
 ەسێک لەتی کەالمەس ەکن، ەها بکەی وەلەدۆخی نائاسیی و پ ە)باس ل؟ ببڕێت

 (.سااڵن ببڕیتەورەگ ئاخافتنی ر ەکسەی ەیەمنداڵ بۆی هها ە. کاتی وەترسیدایەم
 

دەبێت امان نگاو، ڕەهمین ەکە. یەوەبنووسین ەبانەدەئ ەب ینینۆرەبڕکانی ەنگاوەهرن ەو
ی ەمانەڕوو. ئەنەکان بخەنگاوەه خۆیان ەبک انفێرخواز ڕێنوێنیی) ؟ەچیی ،بیکات
 ەب». بڵێت 2 .اتبک کوچانێەکورتڕێی ە. چاو1ند پێشنیازێکن: ەچ ەوەخوار
 (.اتبک ی خۆیەکە. پرسیار3« تیت/ ـان.ەیارم

 
 ڕۆڵوازی
 ەوەبەدەئ ەی بەوەکار دێنم بۆ ئەی خۆمان بکانەنگاوەهجێی ڕامان،  ەمەخەخۆم د
یی نۆرەبڕ ەیەی ئێوەرەسپاشان م.  ەی دایک و پوورمدا بکەکەئاخافتن ەی لنۆرەبڕ

ی ڕۆڵی دایک و پلکی ڕامان ەوەبۆ ئ ەڵبژێرەه دڵخوازدوو . )ڕۆڵوازی ەنەبک ەڕێزداران
 (.ببینن

 
. ەبک ەی پۆل پیادەکەکانی لیستەنگاوەو ه ە. ڕۆڵی ڕامان ببینەبد یانفێرخواز)پێشانی 

ایکی دی ڕۆڵی ەفێرخوازو ەب. ەبک ەکەافتنخی نێو ئاکوچانێەکورتڕێی ەچاو ەوەبرەس ەب
 ەل، ەکەپاش ڕۆڵوازیی «؟ەوەرەد ەتوانم بچمەتیت. دەیارم ەب» (بینێ بڵێەڕامان د
 کرد؟ چاوەکانم ڕەنگاوە: من چۆن بووم؟ داخۆ هەبپرسان فێرخواز

 
 ەنەبک ەوەی خوارەم دۆخانەئە بک انفێرخواز ەداوا ل. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ

 :نببڕر ەرانبەئاخافتنی ب ەوەبەدەئ ەن و بەبک ەی پۆل پیادەکانی لیستەنگاوەڕۆڵوازی، ه
ڵ ەگەل ەوێ قسەتەکات. تۆش دەد ت قسانەداپیرڵ ەگەفۆن لەلەت ەبباوکت  •

 .تیەت بکەداپیر
ن، تۆ ناتوانی بچیت ەکەد ەقس ەوەکەیەی تۆ بەکەپێش مێز ەرت لەدوو براد •

 .ەپێش تۆیان گرتوو ەدانیشی چونک
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 ەن و لەکەد پێش تۆ قسان ەدا لەی دوکانی فێرگەرەس ەل فێرخوازدوو  •
 پێش. ەناچندا ەکەرەس

ی ەکەکات، کاتی هاتنی باسەڵ دەگەت لەقس ەدوای کاتی فێرگ ەت لەمامۆستاک •
 .ەتۆ هاتوو

 ەوێ بەتە. تۆ دتستێەکات، ڕاناوەد مانەگ تسەقەدوو م ەت بەکەبچوک ەخوشک •
 ەن، کەها بکەی وەلەدۆخی نائاسیی و پ ە)باس ل. ەپڕکارو ەاڵم ئەباوکت بڵێیت ب

ر ئاخافتنی  ەکسەی ەیەبۆی هها منداڵ ە. کاتی وەترسیدایەم ەسێک لەتی کەالمەس
 (.سااڵن ببڕیتەورەگ

 
 نجامگیریەئ
سانی ەچاالکی و ئاخافتنی ک ەین لەی بکنۆرەبڕ ەوەبەدەئ ەبووین چۆن ب مڕۆ فێرەئ

 ەب، ەوەب و ڕێزەدەئ ەدات، بەمان دتیەیارم ەنگاوانەو هەی ئکردنچاوەڕدا. ەدیک
  (.ەوەنەر بکەسەب ەکەکانی لیستی پۆلەنگاوەه). ینەبگخواستی خۆمان 

 
 ەوەبۆ ماڵ

 .ڕاپۆرتی دایکوباوکانو  فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵەئ باڵوکراوه:
 ەی لەنگاوانەو هەو ئ ەوەلیست ەبخ یکجڤاکی ەک توانایەو« ەوەبەدەئ ەب یینۆرەبڕ» -

 . ەوەبک پڕڕیز کران پۆلدا 
 

 ی زانیارەوەگواستن
دێنن.  کارەبجوانی  ەدا بەاری ڕۆژانک ەکان لەرەهون ەک ەکب ەانفێرخوازو ەرین لەئاف
 .ەیەڕاهێزان هو  ەوەو بیرخستن ەپیاد ەپێویستی ب ەمەئ

 
 ەم توانایانەئ خساەبۆ ڕوایان لی ەمڕۆ هەداخۆ ئ ەبپرس انفێرخواز ەل مڕۆ:ەیادی ئ

 ۆن؟کاربهێنن، چەب
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 ەی کێشەی جرپنی و چارگرتنوەجڵ – دووهەمشی ەب
 

 خافاڵندنی کردنوێڵ: مەشەشی ەوان
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 مکەچ
 دان.ەرگێڕان و گرنگی پێنە: ڕوو وەوەگرێتەد ەمانەئ خافاڵندنی کردنوێڵ
 
 ، جرپنی.خافاڵندن، کردنوێڵ :کیەمکی زمانەچ
  

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 خۆی ر چاالکییەسەوام بێت لەردەو بات کوێڵ ب خافاڵندن
 ێت.کار بێنەب «ەی کێشەچار»کانی ەرەهون
 

 پێداویستی
 .«ەێشکی ەچار» ریەپۆست •
 ێکی ماجیکپێنووسڵ ەگەل ەورەگزێکی ەکاخ ەپارچ •
 ڕاپۆرتی دایکوباوکان.و  فێرخوازڕاپۆرتی  ەوەرکی ماڵەئ یەباڵوکراو •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
 ەداتەات و گوێ نکی خۆێ گیر بەکەارک ەرنج لەبێت سەدا منداڵ فێر دەیەم وانەل

ی ەوەنگاربوونەرەری بەی هونەخان ەچێتەش دەمەر. ئەوروبەسانی دەکانی کەخافاڵندن
 ر. ەوروبەی دکێفشارموو ەه
 

زۆر ا لێی زیز بن. کەات نکی دۆستانی خۆی وێل بخافاڵندنناوێرێت منداڵ  ەیەجار ه
 کمنداڵێ ەنیی ەوەبۆ ئ ەرەهونم ەیت. ئەبکە رانیەم نیگەی ئەربارەڕاوێژ د ەگرنگ

دەبێت تۆ ات. کەی خۆی نەێشک ەمنداڵ باس ل ەش نییەوەرواێز بخرێت، بۆ ئەپ
 رن.ەب ەارییانکەو وردەی بەپیت ەتی مندااڵن بدەیارم
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 چیرۆک و گفتوگۆ
گریت، ەند نەه ەب کباسێ ەیەوەئ کردنبین. وێڵەد کردنی وێڵفێر مڕۆ داەی ئەوان ەل

کی ەالیرنجمان بۆ ەات و سکببێزارمان  شتێک ەیەوەئ خافاڵندنیت. ەدەگرنگی پێ ن
  کێشێت. ەڕاد ەدیک

با ەدگۆران.  شەوەئو  ەنەئارژ ەوەئ (.ەپێشان بد «گۆران»و  «نەئارژ»ی فۆتۆ)
دەیەوێت اڵم گۆران ەب ،نەبک جێەپۆل جێبنێو کانی ەرکەهێمنی ئ ەبیان کردووەه

ماشای ەدواتر ت گۆرانی گوت ەب ەچرپ ەب نەئارژبدات.  نەئارژپێشانی یر ەکتێبێکی س
 .نەئارژی خافاڵندن ەبێت لەوام دەردەاڵم گۆران بەم. بەکەد
 
هۆشی الی واو بکات. ەتخۆی ی ەکەرکەئ ەختەالی س نەئارژ) ؟ەچیی ەکەکێش -1

 (.ەیەکەتێبک
. ەیەی جرپنانکویستێ ەمەبکات. ئ ەکەماشای کتێبەدن تخوێنبری  ەلدەیەوێت  نەئارژ

دەزانێت  نەئارژ. ەی جرپنانکارێک ەبێتەات دکب کارێک ەوەردنکبێ بیر ر مرۆڤەگ
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 ەگرێت و بیر لەد ک، وچانێەوەاتکەد ئارامخۆی  ەبۆی ە،رەسەی لەوەدنوێنی خکرەئ
 .ەوەاتکەد ەکەێشک
 
. ترگێڕێەگۆران و ەڕووی خۆی ل تتوانێەدن ەارژ. )ئەوە؟ با بیاننووسینەیچی ەچار -2

)پێشنیازی  (.ەوەوێتەکب توانێ دوورەو دەی بڵێیت. ئەمامۆستاک ەتوانێ بەدن ەئارژ
 ەوەئ» :ەبد کردنپێشنیاز. هانی ەوەبنووس ەکەرەر پۆستەسەل انفێرخواز

  «(ن؟ەه ەی دیکەک. ئایا هیچ بیرۆکەیەبیرۆک
 

بۆی دەزانێت  نەئارژ. ەیەێکی دیکفێرخوازتیدانی ەرقاڵی یارمەس نەئارژی ەمامۆستاک
و ەر ئەگەبێت ئەد ەتووڕگۆران زۆر  ەوای و پێیەجێگۆڕکێ یان قسان بکات. ئ ەنیی

 ەمەزانێت ئەو دە. ئاتکوێڵ بدات گۆران ەبڕیار د نەئارژبڵێت.  مامۆستا ەب ەکەکێش
 .ەوەکاتەد ونواڵم دواتر بۆی ڕە، باتکبزیز گۆران  ەیەوانەل

 
 (.ترگێڕێەووی وئارام بێت. ڕ؟ )اتکوێڵ بگۆران فتاری ەڕچۆن  نەئارژ -3

 
ی گۆران ەکەخافاڵندن ەی خۆی لەوەبۆ ئ ەخۆی بڵێت باش ەچی ب نەئارژ -4

 «(ی خۆت.ەکەرکەئ ەرنج بدەس« ».ەکەماشا مەت)»؟ بپارێزێت
 

 ەبدەبێت بۆ نا؟ ) (.خێرە)ن نگ بێت؟ەات بێدکگۆران ب ەداوا ل نەئارژشێت ەد -5
 (.کاتەریک دەخ ەکی دیکڵەات، قسان خکات، نابێ قسان بکاری خۆی بکهێمنی 

 
؟ )زیاتر ەات باشکم چی بەن، ئەئارژ یخافاڵندن ەوام بوو لەردەبگریمان گۆران  -6

  (.خۆی یەکەرکەر ئەسەوام بێت لەردەبێت. بنگ ەرگێڕێت. بێدەڕووی خۆی و
 

 بیکاتدەبێت  نەئارژم شت ەکە. ئایا یەوەبنووسین خافاڵندن یکردنوێڵکانی ەنگاوەبا ه
 ەوەی خوارەمانەڕوو. ئ ەنەکان بخەنگاوەه خۆیان ەبا ب ەبک انفێرخواز ڕێنوێنیی ؟ەچیی
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خۆی  ەچرپ ەب -3. ێترگێڕەو یڕوو -2 .بکاتەوەئارام خۆی  -1ند پێشنیازێکن: ەچ
 بدوێنێت. 

 
 ڕۆڵوازی

انی کەبینم، خاڵەد نەئارژ یمن ڕۆڵتا ەرە. سڵوازیڕۆ ەینەکب خافاڵندنی کردنرن وێلەو
سێکی ەکم. )ەکب وێڵی گۆران ەکەخافاڵندنی ەوەم بۆ ئەکەد ەی خۆمان پیادەکەلیست

 (.تا ڕۆڵی گۆران ببینێ ەڵبژێرەه دڵخواز
 

 ەپیاد ەکەانی لیستکەنگاوەهو  ەببین نەئارژ. ڕۆڵی ەبد انفێرخوازی پێشانک ەیەنموون
چاو ەکانم ڕەنگاوە: من چۆن بووم؟ داخۆ هەان بپرسفێرخواز ە، لەکەپاش ڕۆڵوازیی .ەکب

 کرد؟
 
 ەنەبک ەوەی خوارەم دۆخانەئە ان بکفێرخواز ە. داوا لەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ

ی پێشنیازی ەوەدۆزین ەل ەن. ئازاد بەبک ەی پۆل پیادەکانی لیستەنگاوەڕۆڵوازی، ه
 .ەکدی
شانت  ەست لەم دەمنادەد رێکەبرادگریت، ەد کێکچیرۆ ەپۆلدا گوێ ل ەل •

 دات. ەد
 کات.ەت پێدەت گاڵتەکەیت، خوشکەکەفۆن قسان دەلەر تەسەتۆ ل •
 کت بداتێەیەمژمژدەیەوێت رێکت ە، براددایتپۆل وێن ەتۆ ل •
 ەوەرەد ەل کڤاڵێەهات کاوکات، هەکانی خۆی بۆ تۆ دەباسی کار ەریکەباوکت خ •

 کات.ەبانگت د
داپیرت  اتکهاوکات، ەدپێ ستەد ەریکەوا خ ڤیزیۆنەلەتی ەکەخۆش ەرنامەب •

 کات.ەپرسیارت لێد
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 نجامگیریەئ
ی ەچاربۆ ن رەیارید ەنگاوانەم هەین. ئەکوێڵ ب خافاڵندنمڕۆ فێربووین چۆن ەئ

 .ۆڕی دۆستانکو  ەی نێو ماڵ، نێو فێرگەکێش
  

 ەوەبۆ ماڵ
 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکان فێرخوازڕاپۆرتی ، ەوەرکی ماڵەی ئەباڵوکراو

پۆلدا  ەی لەنگاوانەهو ەئ، ەوەلیست ەبخ یکجڤاکی ەک توانایەو خافاڵندنی کردنوێڵ -
 .ەوەڕیز کران پڕ بک

 
 ی زانیارەوەگواستن

 ەب پێویستیان ەک نەستنیشان بکەد ەو کاتانەئ ەان بکفێرخواز ەداوا ل مڕۆ:ەیاڵی ئەخ
نیا و ە، تەیەوەبۆ ئ کردنوێڵ ەک ەوەبێن یانفێرخوازبیر  ەب ە.یەه خافاڵندن یکردنوێڵ

 ن.ەبد نجامەئی خۆیان رکەئئارام، 
 

ری ەهون ەخساوەیان بۆ ڕەوەلی ئەمڕۆ هەداخۆ ئ ەبپرس انفێرخواز ەل مڕۆ:ەیادی ئ
 هێنن.ەس نەپێیان بڵێ ناوی کن. ەکب ەپیاد خافاڵندن یکردنوێڵ
 

 ەچاالکی دیک
ڵێن، ەدا گۆرانی دەکەبازن ەو گۆرانی بڵێن. پێیان بڵێ کاتێک ل ەوەکدا کۆبنەیەبازن ەل

 .نەکوێڵ بی خۆیان رەبوورەسانی دەی کخافاڵندندەبێت 
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 ەی کێشەی جرپنی و چارگرتنوەجڵ – دووهەمشی ەب
 

 م: ەفتەهی ەوان
 بێت ەنخۆت شتێک هی زووی ەئار یەچار
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 مکەچ
شتێک هی زووی ەئار یکردنەچارشێوازی شیاون بۆ  اریکەنۆرو  ەوە، گۆڕینکردنشەب

 بێت.ەن خۆت
 
 اریکەنۆر، ەوە، گۆڕینکردنشەب :کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 . ەوەودا بکاتج اریکەنۆرو  ەوەگۆڕین، کردنشەری بەهون •
 ێت.کار بێنەب «ەی کێشەچار»کانی ەرەهون •
 

 پێداویستی
 .«ەێشکی ەچار» ریەپۆست •
 ی ماجیکپێنووسو  ەورەگزی ەکاخ •
 ڕاپۆرتی دایکوباوکان.و  فێرخوازڕاپۆرتی ، ەوەرکی ماڵەئ یەباڵوکراو •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
ی کەیەچار. ەیەکااڵی منداڵی دیکویستنی باوی نێو مندااڵن  ەرەه ییکجڤا یکەیەکێش

بۆ  یی منداڵکەردکزموونی ەئ کردنندەمەوڵەد ەل ەبریتیی ەیەێشکم ەوتووی ئەکرەس
 بێت.ەی هەندین ڕێچارەم چەردەی هەوەئ
م ەمنداڵ ل ەکچوندەکرێت  ەوەری گۆڕینەر هونەسەخت لەشی ڕۆڵوازیدا جەب ەل
و  کردنشەببۆ  ەیەخۆی ه ڕێسای کەیەموو فێرگەهن. ەبەنای بۆ دەدا زیاتر پەنەمەت

 . نەکب ەلەو ڕێساگەباس ل انفێرخوازڵ ەگەل. لەلوپەی کەوەگۆڕین
 
 ئینگلیزی ەب ەرچاوەس

How to Lose All Your Friends by Nancy Carlson 
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 چیرۆک و گفتوگۆ
خۆمان هی  ینەڵ ویستنی شتێک بکەگەلە ڵەمامبین چۆن ەد فێر مڕۆ داەی ئەوان ەل
وت ەکڵسوەه ەل اریکەنۆرو  ەوە، گۆڕینکردنشەبری ەچۆن هونبین ەد بێت. فێرەن
 . (ەپێشان بد« ەناز»و « دالیا»ی فۆتۆ)ار بێنین. کەماندا بەگ
 

 
 
مڕۆ ەئ دالیان. ەفێرگ -پاشی یاریی گرووپ ەردووک لە. هەناز شەوەئو ە دالیای ەوەئ

اڵم ەبکات، ب ەکلیستۆ وەیاری ب توێەیەد ەناز ە.ڵ خۆی هێناوەگەلی ەی تازکلیستۆ
 ەم شت بەکەبکات. ی توانێت یاری پێەس دەک کەنیا یەی تەجار رەهدەڵێت  دالیا

ە مەێنێت. ئفڕب یدالیاست ەد ەو ل ەکەکلیستۆ ەداتب پڕ ەیەوەبێت ئ داەنازیاڵی ەخ
 . ەیجرپنی

 دالیااند؟ )فڕ دالیاست ەدە ی لەکەکلیستۆ ەنازر ەگەدات ئەڕوو د یئایا چ -1
 ەڵی بەگەلدالیا  ەیەوانەل ە.وەبستێنێتی لێدالیا  ەیەوانەشێتگیر بێت. ل ەیەوانەل

 (.بدات ەناز ەجنێو بدالیا  ەیەوانەڕ بێت. لەش
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ی قووڵ و ەناسەکانی هەنگاوەو هە. ئەوەبکات بیربگرێت و  کوچانێدات ەبڕیار د ەناز
 (.ەبک ەکەرەپۆست ەب ەئاماژ)دێنێت.  کارەب ەی کێشەچار
 
 کلیستۆمان ەه ەیاری بوێ ەیانەد ەنازو  دالیا) ؟ەچیی ەکە: کێشمەکەینگاوی ەه -2

 (.نەبک
. ەوەبنووسین ەنازی ەکەکێشانی کەرن چارەو؟ ەچیی ەچار: دووهەمنگاوی ەه -3

 ەوەوڵی گۆڕینەێنێت. هفڕب ەکەکلیستۆبێت. ەواو دەت دالیابکات تا  ڕێە)چاو
ر ەسەلیست ل ەموو بەه ەمانەئ) (.ریک بکاتەخ ەوەشتێکی دیک ەبدات. خۆی ب

 یتەیارم ەک ەوەنەبک ەچارانەو ڕێگەبیر ل ەهاند انفێرخواز. ەبنووس ەکەرەپۆست
  (.نەبک یارین و ەکبهەڵ ەوەبدات پێک ەنازو  دالیا

نی اکەری پرسیارەپێو ەبکان ەپێشنیازکراو ەچار ر . . . ؟ەگەدات ئەچ ڕوو د -4
 ەیشەه ن.ەدارانڕێزت و ەالمەسوا و ەڕ ەیەه ەچار. ەنگێنەڵسەه سێهەمنگاوی ەه
  .ەارایک

 ؟؟ چۆننەبک یاری ەوەردووکیان پێکەهدەکرێت ئایا  -5
 ۆ؟ب؟ ە، باشڵبژێرێتەه ەیەچار کام ەناز -6
 ەناز (.ەبک مەچوارنگاوی ەه ەب ەئاماژ). بژێرێتەڵدەه ەوەگۆڕینی ەچار ەناز -7

یاری  کەیەومیش بۆ ماەئ تا ەوەی بیخوێنێتەوەبۆ ئ دالیا ەداتەدخۆی ی ەکەکتێب
چی  ەنازگرت ەری نەس ەیەم چارەر ئەگەئ ەباشات. کب دالیای ەکەکلیستۆ ەب
 مەپێنجنگاوی ەه ەب ەئاماژ) (.ڵبژێرێتەه ەکی دیکەیەچارە؟ )ڕێگەات باشکب

 (.ەڕاکێش
 مەی ئەکەکلیستۆ ەیاری ب ەنازک ەیەهیچ شێو ەهێڵێت بەن دالیا ەوایەئایا ڕ -8

ر ەسەگفتوگۆ ل ؟ڵێن چیەد و ماڵ ەفێرگتیی نێو ەندارەلی خاوەگڕێسا)بکات؟ 
ر ەگەاڵم ئەبوا بزانێت، ەناڕ ەڵوێستی دالیا بەه ەناز ەدوور نیی (.نەبک کانەاڵمەو

دان یان جنێو ەکەکلیستۆاندنی فڕ. ەنیی واەش کارێکی ڕەوەێنێت، ئفڕب ەکەکلیستۆ
 .اتکخۆش نا کردنیاریردن و کڵەه ەوەپێکڕێی 
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 ە؟ )ئێمەوەێتگۆڕەدات و کەدش ەبشتان  ەسانی دیکەڵ کەگەبۆ لمرۆڤ  -9
ڵ ەگەمان لەڵەمامە مان شێوەه ەوێ بەمانەد ەین. ئێمەڵکەه ەوەکەیەوێ بەمانەد

 (.موومان شاد بینەه رەگەئ ەخۆشتر بکرێت.
 
ان دیاری کەنگاوەتا هەرەسوین. ەکرن دوای بەرد. وکی ەوەپێشنیازی گۆڕین ەناز
 ەبا ب ەبک انفێرخواز ڕێنوێنیی) ؟ەچی بێت باش ەنگاوی نازەهمین ەکەیین. ەکەد

 ەوەشتێک بک ەبیر ل -1ند پێشنیازێک: ەچ شەمانەڕوو. ئ ەنەکان بخەنگاوەه خۆیان
و ...... ەئ ەباشپێت » ەکپرسیار ب -3 .ەکی باشی بکسنێەپ -2. بێت الی باش رەرانبەب
 «؟ەوەم ..... بگۆڕینەئ ەب
  

 ڕۆڵوازی
. ەکەپێش پۆل ەبۆ ڕۆڵوازی، دوو دوو دێنین. ەبک ەپیاد ەوەۆڕینری گەرن هونەو
 ەبژێرێ کەڵدەتان کتێبێک هەی دیکەوەکات. ئەدماشای کتێبێک ەکێکتان تەی
من ن. ەکان بکەتێبکی ەوەپاشان پێشنیازی گۆڕین .ەخۆش الیی ەکەرەزانێت برادەد
 دڵخوازێکی فێرخوازم. )ەکەد وەیڕەپمان ی خۆکانەنگاوەهم و ەکەست پێ دەد
 (.ەڵبژێرەه
 
کانی ەکتێب ەکتێبێک ل -1. ەکار بێنەبان تەکەانی پۆلکەنگاوە. هەبد یانفێرخوازی پێشان)

ی، خۆی ەکەکتێب ەڕوانێتەد ەی کەدڵخواز ەسەو کەب -2 ە.ڵبژێرەتان هەکەژوور
و ەوێ ئەتە: ئایا دەبپرس -3کات. ەـــــــــــــ د ەو باس ل ەزۆر باشکتێبێکی  ەوەبڵێیت: ئ

 ( ؟ەوەبگۆڕین ەم کتێبەب ەکتێب
 

 ەکرد؟ داوا ل چاوەکانم ڕەنگاوە: ئایا من چۆن بووم؟ داخۆ هە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی
 . نەکب ەدی پیادکەیڵ ەگەل ی کتێبەوەگۆڕینری ەهون ەبک انفێرخواز
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 نجامگیریەئ
، بێتەهی خۆمان ن ەشتێک کزووی ەڵ ئارەگەل ەچۆن ڕێزدارانبووین  مڕۆ فێرەئ

ڕێی  ەلپێش.  ەماڵ زۆر دێن ەلم ەهو  ەفێرگ ەلم ەه ەکەیەێشک ەوە. ئینەکب ەڵەمام
 ەوەکین و پێەکب ەچار ەیەێشکو ەتوانین ئەاری دکەو نۆر ەوەگۆڕین، کردنشەبری ەهون

 .ینەکیاری ب
  

 ەوەبۆ ماڵ
 .ڕاپۆرتی دایکوباوکان و فێرخوازڕاپۆرتی  - ەوەرکی ماڵەئ باڵوکراوه:

ناو  ەبخ یکجڤاکی ەک توانایەبێت وەشتێک هی خۆمان نزووی ەی ئارکردنەچار -
 .ەوەبک پڕران کڕیز پۆلدا  ەی لەنگاوانەو هەئ. ەوەلیست

 
 ی زانیارەوەگواستن

یان لێ . داوانەکڕیز ب اریکەنۆرو  کردنشەبکانی ەنگاوەه ەبک انفێرخواز ڕێنوێنیی
  .ڕۆلوازی ەنەکب ەانییکجڤاتوانا و ەئ ەبک
 

ند ەچە وەی خوارەمانەرن. ئەزۆر داهێندا کردنشەبی ەلەسەم ەان لفێرخواز ەیەجار ه
 .کردنشەبنگاوی پێشنیازکراون بۆ ەه
 بێت.شدار ەبشی تێدا ەسێکی دیکەک ەکەشتدەکرێت بزانی داخۆ دەبێت  •
 یاری ـــــــــــــــــە ڵ تۆ بەگەل ەپێم خۆشمن »، بڵێ ەمومکین کردنشەبر ەگەئ •

 «م.ەبک
 «شدار بم؟ەبمنیش دەکرێت ئایا » ەبپرس •
 
 :اریکەنۆرنگاوی پێشنیازکراون بۆ ەندێک هەهە وەی خوارەمانەئ
 «م.ەبک مانەـــــــــــــــــــــــ گ ەب ەپێم خۆشمن »بڵێ  •
 «بێت؟ەکم هەیەمنیش نۆبدەکرێت ئایا » ەبپرس •
 .تنێەخایەند دەت چەکەبزانی نۆبدەبێت  •
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 ەک نەستنیشان بکەد ەل و شتانەلوپەو کەئە ان بکفێرخواز ەداوا لمڕۆ: ەیاڵی ئەخ
 فێرخواز دوو کاتێک رێن. کش بەدا بهێنانکارەبکاتی یاری یان  ەلدەکرێت 

با بیر  ە، لێیان بپرسملمالنێ ەبێتەن و لێیان دەکب کمان لیستۆەه ەوێت یاری بەیانەد
 .اریکەنۆریان  ەوە، گۆڕینکردنشەببۆ  ەوەنەبک کەیەڕێگ ەل

 
یان  ەوەنگۆڕی، کردنشەری بەهونمڕۆ ەداخۆ ئە بپرس انفێرخواز ەل مڕۆ:ەیادی ئ

 . ەار هێناوکەارییان بکەنۆر
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 ییەتووڕی گرتنوەجڵ – سێهەمشی ەب
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 سێهەمشی ەی بەربارەد
. ەوەینەکخامۆش بیی ەتووڕ یەشەگ داتەد مانتیەیی یارمەتووڕی گرتنوەجڵی کنیکەت

  :بدات انفێرخوازتی ەیارم ەیەوەئ ەشەبم ەئامانجی ئ
 یی بگرن. ەتووڕستی ەوی هەجڵ •
 .ەوەێنکبوون دابمرەتووڕ ەربەفتاری دڕیی سەڕ •
 یەدوگمی ەوەو ناسینیی ەستی تووڕەی هکردنانی دیاریکەرەڕێی هون ەل •

 - ەوەی« ییەی تووڕگرتنوەجڵ»انی کەنگاوەی هکردنەها پیادەروەه و بوونەتووڕ
 . نەبک یکجڤا ەێشکی ەبن چارب فێر
 

جار  زۆراڵم ە. بەنیی ی خراپکستێەبوون هەتووڕبێت. ەد ەس تووڕەکموو ەه
ی کەیەدیارد ،ستەه کەو ،بوونەتووڕ فتاری زبر و دڕ.ەاری ڕکهۆ ەبێتەبوون دەتووڕ

موو ەه ە. نەێشک ەببێت ەدوور نیی ەمرۆڤی تووڕفتاری ەاڵم ڕەب. ەنیی ەێشک ،ەکخۆڕس
فتاری دڕی لێ ەوام ڕەردەبوونیش بەتووڕ ەو ن ەبوونەمی تووڕەرهەی دڕ بکفتارێەڕ
  .ەوەزێتەد
 
یی ەشپرزی ەوەکردنخامۆشانی کەرەهون یەوەگردبوون ەل ەبریتیییی ەی تووڕگرتنوەجڵ

ند. ەسەیی پکی جڤاکەیەکو ڕێچەرەیی بەستی تووڕەێشانی هکوەبۆ جڵ ەدانوڵەو ه
 یکەرتەبخستنی کبۆ ڕێ ەدانوڵەوو هکڵە، بەنیی ییەوڕستی توەه یکردنوێڵ ستەبەم
 .ەێشکی ەو چارەڕوو ەکەستەه
 

 یکەرەخاڵی س
 ییەی تووڕگرتنوەری جڵەپۆست
 . ەوەناسنەبوونی خۆیان دەی تووڕکانەنیشانان فێرخواز •
 کاردێنن.ەب ییەتووڕی ەوەکردنانی خامۆشکەرەان هونفێرخواز •
 کاردێنن.ەب ەی کێشەانی چارکەنگاوەان هفێرخواز •
 نگێنن. ەسەڵدەبێت و توانای خۆیان هەڕووداو د ەیان لەوەبیردانان فێرخواز •
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بۆ  ەراوکتی ساز ەتایبەات، بکەیی دەی تووڕگرتنوەی جڵەپرۆس ەباس ل ەشەم بەئ
نگاوی ەه .نەبک یشێوەی پەتایی بدات چارەرەی سەتیی منداڵی پلەی یارمەوەئ
ی ەری و چارەڕێب –خۆ  ییکەری هۆشەهون ەب ەی گرێدراوکەشەی لەوەارای خاوبوونک
 . ەێشک
 
،  «خۆئارامکردنەوە» :کەی ودووهەمشی ەانی بکەرەهون ادسێهەمی ەشەم بەل

 ەوەدێن «راکی ئاشەوەکردنبیر»و  «فتارەری ڕەڕاهێنانی هون»، «ەێشکی ەچار»
  پێش.

 
یی. ەی تووڕگرتنوەانی جڵکەرەپاڵ هون ەچێتەد بیر(ی ەوەنگدانەڕ کە)و شەوەبیردان

بێت ەد فێرخوازاندا کەی وانەزۆرب ەو لە وەماڵ -اری ک ەل ەکشێەب« فێرخوازڕاپۆرتی »
فتاری ەخش و ڕەی نەربارەد ەفێرخوازی ەوەبۆ بیردان ەم ڕاپۆرتەات. ئکر بەسەاری لک

 خۆی.
 
 
 سێهەمشی ەکانی بەوان
ی کردنیاریو د ییەتووڕی کانەنیشانی ەوەناسین –یی ەی تووڕگرتنوەجڵی ەربارەد -1

 . ییەتووڕی گرتنوەستی جڵەبەمەکان بەیهۆ
 

کان، ەکییەناو ەکان و بیرۆکەکییەرەد ەی ڕووداوەوەناسین – ییەتووڕ یەدوگم -2
 .بوونەتووڕستی ەرهاوێشتنی هەی دەمای ەبنەی دەوانەئ

 
ی ەوانەئ ،ەوەخاوبوونانی کەرەی هونکردنەو پیاد ەوەپێداچوون - «خۆئارامکردنەوە» -3

 .نەدەبوون دەتووڕی ستەی هەوەکردنمەک یتیەیارم
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 . انکشۆەستی پەی ههاتنستەروەبۆ د ەکڵ خۆتدا بەگەش لەباسی گ – خۆدواندن -4
 

و  ییەتووڕی گرتنوەانی جڵکەرەی هونهێنانکارەب ەب -ڕ ەش ەل ەوەوتنەکدوور  -5
 .ەی کێشەانی چارکەنگاوەه
 

 ەگاڵتی کردنەچاربۆ ە ی کێشەچار انیکەرەی هونکردنەپیاد – ی توانجەچار -6
 .گرتنو توانج تێ پێکردن

 
نێو  ەل« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرەهون -وام بێت ەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»با  -7

 .ەکب ەردا پیادەوروبەد
 
 . ەیەرگەم بەئانی کەی گشت وانەوەکردنرەسەبم ەفتەهی ەوان: تێبینی

 
 ەو خۆت ئاماد ەوەبخوێن ەکە، وانەکرخان بەت ات بۆ خۆتکان کەی وانکستپێەد ەر لەب
 ەوەخۆ بخوێننەربەتوانن سەان دفێرخوازر ەگان. کەنێو وان یبۆ سیناریۆی ڕۆڵوازی ەکب
  ست.ەد ەدی خۆی بەنام کەر یەو ه ەکۆپی بکشی ڕۆڵوازییان بۆ ەوا بەئ
 مکی زمانەچ
شی ەکانی بەزمانی 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« خۆئارامکردنەوە» مکیەن چەتێبگ
کی ئارام، و ەیەدیارد ەل ەوەکردن، بیر(و دواەرەژماردنی ب) ی خاوپشتەوژمێرقووڵ، 

 .خۆدواندن
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 سێهەمشی ەلیستی ب
، «خۆئارامکردنەوە» ڕادیتن،خۆە، لەتووڕ، ییەتووڕی کانەنیشان، ییەتووڕ یەدوگم
، کردنوێڵڕ، شێتگیر، ەی قووڵ، شەناسە، هپشتەوژمێری خاوی هێمن، هۆ، ەبیرۆک

 .اتی پشووکێکردن، پ ە، پێشنیاز، گاڵتخۆدواندن، ەوەلێنان، خاوبوون ەناووناتۆر
 

 ندنەسەشەئاستی گی ەربارەد تێبینی
 ت و ناساندن ەتی تایبەباب

 کۆکنادا « ەێشکی ەچار»ڵ ەگەل ەیەوەمەدەهای بەو ییکزیی فیبەرتەکیی ەتووڕ
 . بێتەختتر دەس ەێشکی ەئارادا بێت، چار ەبوون لەتووڕ ە. دیارێند

 :گشتیە، بداخوێندنتای سااڵنی ەرەس ەل منداڵ
یلی ەبێت و پتر مەخامۆشتر د کمێەکیان ەیارانەفتاری نەڕیدا، کجڤا یەێشکمی ەد ەل

  بێت.ەیان دەژیران
 ک:ەبن، وەد ەری دیکەتاییدا منداڵ فێری هونەرەی خوێندنی سەماو ەل

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

  .ەلیستۆکێکی دیک ڕێ بۆەگەد ە، بۆ نمووندۆخگۆڕین
 
 

 ەشەم بەگرنگیی ئ
. «ەی کێشەچار»ڕێی  ەخاتەکۆسپ د ەکی دیسانەکڵ ەگەندیدا لەیوەپ ە، لبوونەتووڕ

 : ەیەوانەل
 ی،کەی و هۆشکئااڵنی توانای فیزیکهۆی تێ ەببێت •
 کرداری خۆ،  ەل ەوردبوون یڕێ ەۆسپ بخاتک •
ند ەچ ەل ەوردبوونبری ەل ەکی ئۆتۆماتیکی خۆڕسکانەرتەکات بۆ بەڕێ خۆش د •

 یان. ەکەڵبژاردنی باشەک و هەیەچارەڕێگ
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 ی زانیارەوەگواستن
دا باس کراون، « ی مامۆستاەڕێنام»ی ەنامیلک ەل ەیەشی هەی زانیار سێ بەوەگواستن

 . سێهەمشی ەکانی بەرەسپاندنی شاهونەرن بۆ چەتیدەیارم ەمانەئ
 
 مڕۆەیاڵی ئەخ

بۆ )ە وەخۆیان تێدا ئارام کردۆت ەک ەوەبگێڕن ەکەرهاتێکی ڕۆژەسەب ەان هان بدفێرخواز
 .ەییان تێدا گرتووەوی تووڕە( یان جڵرکێە: پاش کێبەنموون

 
 فتارەڕاهێزانی ڕ

« خۆئارامکردنەوە» کانیەرەهونسوودی  ،ییەو شپرز ەکاتی کێش ،ەتیی منداڵ بدەیارم
یی ەتووڕی گرتنوەری جڵەهون فێرخوازت زۆرن بۆ ەرفەدا دەژیانی ڕۆژان ەلببینێت. 

بکات، تۆ  ەپیاد ەرانەو هونەخۆ ئەربەس ەختەالی س ەیەمنداڵ هبکات.  ەتێیاندا پیاد
 :فێرخوازی دیالۆگی نێوان مامۆستا و ەش نموونەمەئ .ەتی بدەیارم
رین، ە. ئافەربگرەکی قووڵ وەیەناسەم، هەریەم»(: ەکەتووڕ ەمنداڵ ەمامۆستا )ب •

 «ش.ەی دیکەناسەی دوو هە. دەزۆر باش
 «پێی گوتم درۆزن!»(: ەر فرمێسکاوییەاڵم هەب ەم )ئارامترەریەم •
 «!بکەوەبڵێین: خۆت ئارام  ەوەکەیەب ەرەیت. وەزانم تووڕەد»مامۆستا:  •
 «!بکەوەخۆت ئارام »م و مامۆستا: ەریەم •
 «بکەوەی ەهێمنی دووبار ەش زۆر بەمجارەئ»مامۆستا:  •
 «!بکەوەخۆت ئارام »م: ەریەم •
 «ین.ەکەد ەکەوجا باسی کێشەی ئەرین. دە، ئافەزۆر باش»مامۆستا:  •
 
ک ەیەئاماژ ەبک« ی وچانەگۆش»و « ئارامی»، «ەوەساردبوون»ک: ەی وەواژەستەد

چێت ەبیرت ن ەل .نەبک ەپیاد «خۆئارامکردنەوە» کانیەرەی هونەوەبۆ منداڵ بۆ ئ
 بکرێت.  ەکەخودی کێش ەک باس لەی«خۆئارامکردنەوە» مووەپاش ه
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 مڕۆەیادی ئ
یان  «خۆئارامکردنەوە» یکرێەسیان هونەمڕۆ کەئ داخۆ ەان بکفێرخواز ەپرسیار ل

و ەرگیز نابێ ناوی ئەان هفێرخواز ە.کار هێناوەب انییەتووڕی گرتنوەی جڵەپڕۆس
 فێرخوازی تیڤەپۆز نگاویەهر ەسەخت لەکدا گالون. جەیەکێش ەل ەبێنن ک ەانفێرخواز

 دا.ییەتووڕی گرتنوەپێناو جڵ ەل ەکب
 

ری مندااڵن بۆ ەیارید ەبنەکانی ڕۆژ دەڵ وانەگەی زانیار لەوەگواستنڵکێشی ەتێه
 دا. ەژیانی ڕۆژان ەل« ییەی تووڕگرتنوەجڵ»کانی ەرەی هونکردنەپیاد
 

  ەچاالکیی دیک
 :ەتی دیکەو باب ەشەم بەکانی ئەی وانانڵکێشەبۆ تێه کەیەند نموونەش چەمەئ
 ەداوایان لێ بک .ێشنکخۆیان ب ییەتووڕباری  کیەیەوێن ەبک انفێرخواز ەداوا ل •

گفتوگۆ  ەشی خۆیان. هانیان بدەی لستەهدانی بۆ پێشاناربهێنن کەنگ بەڕ
 ر(ە)هون .نەبک ییەتووڕی کانەنیشانی ەربارەد

 
و ربهێنن ەدان و ڕۆژنام گۆڤار ەل ەوێن ەکب ، داوایان لێگرووپدوو  ەب ەکب ەکەلپۆ •

 ەکی دیەکەگرووپ و ە،تووڕسانی ەکی ەوێن کێگرووپ. نەبک کۆالژی لێ دروست
گفتوگۆ  ەکەدۆخ ردووەه یر جیاوازیەسە. دواتر لەوەنەبک ۆکسانی ئارام ەکی ەوێن

 (رەهون). نەبک سازدا ەکەگرووپردوو ەنێوان ه ەل
 

و  بنووسن ەوەی خوارەم دۆخانەدواندن بۆ ئتێکستی خۆ ەبک انفێرخواز ەداوا ل .1
  کار بێنن:ەبناوی نامۆ  ەر الیان باشەگ
 یت. ەکەدست ەتۆپی دیاریی  ەجارت مەکەی •
 .ەردووکوژێر ەرەستی ەکەت ژوورەکەکخوش یەوەوویت لب ەتووڕزۆر  •
 یت و پێت وااڵم زۆر ماندوەیت، بەکدا ڕابەفێرگی ەیاریگوری ەد ەبێت بەد •

 کرێت. ەدواو ەت بۆ تەکەسووڕ ەنیی
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 .بڕاەپێت ندا ەکەمەگ ەتویست لەد تی خۆەیەو جێگەئ •
 .ەی گرتووەکەرەکۆمپیوت ەمێژەێک لفێرخواز ەکیت ەتووڕ ەوەتۆ ل •
 (ر، دراماەزمان، هون) •

 
بوون و پێشنیاز بۆ ەکانی تووڕەی دۆخەربارەلفوبێ دەرێکی ئەفتەپۆلدا د ەل .2

کانی ەبیرۆک ەڵک لەکدەکرێت کان ەرباسەبۆ دانانی س. نەبک یان سازگرتنوەجڵ
ربگرن. ەو تانەکەڵگەو کۆم ەتی پۆل، فێرگە، بارودۆخی تایب«نگاوەه ەنگاو بەه»

 کانی زمان( ەرە. )هونەوەبگۆڕ ەکانی دیکەڵ پۆلەگەل ەکەکتێب
 

و ەی ئەژمار ەان بکفێرخواز ە. داوا لەان بدفێرخوازت پێشانی ەفیلمی کارتۆنی تایب .3
 ەی نایگرن، لەو جارانەگرن و ئەیی دەوی تووڕەکان جڵەرەکتەی کارەجاران
 ەندی بەیوەو پ ییەتووڕی گرتنوەگرنگی جڵ ە. باس لنەبک دا تۆمارکەیەخشت

 (ماتەماتیک. )نەبکە ی کێشەی ئاشتییانەڵک و چارەتی خەالمەپاراستنی س
 
ئارام و  ەبۆ تۆن انفێرخوازرنجی ە، سەلێبد ەکەۆ پۆلکالسیک بمۆسیقای  ەپارچ .4

م بیستنی ەدەب ەداوایان لێ بک و ەێشکان ڕابکەانی( ئاوازکەتووڕانی )کەڵچووەه
. نەبک راوردەکان بەمەرهەنگکاری بن. پاشان بەنیگارکێشی و ڕریکی ەخ ەمۆسیقاو

. ەوەنەبک ەدووبار ەمان پرۆسەو ه ەمۆسیقای دیک ەب ەمۆسیقای کالسیک بگۆڕ
 (مۆسیقا -رە)هون

 
نگی ەو د ەتووڕنگی ەی مۆسیقا دەی سادکند ئامێرێەچ ەب ەان بکفێرخواز ەداوا ل .5

 ربێنن. )مۆسیقا(ەهێمن د
 

م ەبۆچی ئ نەبک ەوە. باس لەیان لێد ەبێژ ەنگی دیکەرهەی فەالیەی الییگۆران .6
 (یکجڤا. )مۆسیقا، ەوەاتکەمرۆڤ هێمن دە یانیگۆران ەشێو
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 تێنەتپەو پ کردنڕا کەوی رزش( ەی )وکی فیزیکچاال ەبک انفێرخواز ەداوا ل .7
 یی. ەی تووڕگرتنوەو جڵ ەوەکردنساردبۆ خۆ نەبک
 

ی تێدا بێت. ەی مرۆڤی تووڕەوێن نەبک ێکتێبکماشای ەت ەبک انفێرخواز ەداوا ل .8
و داوایان لێ  ەوەکان بخوێنەرز بۆ منداڵەنگی بەد ەکان بەتووڕ ەرهاتی مرۆڤەسەب

 : ەلێیان بپرس. نەبک دیاری ەڵکەو خەبوونی ئەهۆکاری تووڕ ەبک
 یی خۆی گرت. ەوی تووڕەچۆن جڵ (..)...ئەو. •
م ەل ەیەه .()...ئەو..چ سوودێکی بۆ « نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەنگاوەه •

 دا. ەبار
 ر(ەهون –)زمان 

 
کاتی  ەک نەبک ەوەی ماڵەیەو ژوور و گۆشەباسی ئ ەکب انفێرخواز ەداوا ل .9

ی ەکەژووری نووستن، باخ ەن )بۆ نموونەبەنای بۆ دەیی پەبوون و شپرزەتووڕ
 (جڤاکیی ەوەۆڵینکلێ، رە)هون (..ت..ەکی تایبە، کورسییەوەپشت

 
 

 ،نەبک ی مندااڵنەۆمیتکسایتی ردانی ە، سەچاالکیی دیکی ەربارەدبۆ زانیاری زیاتر 
مامۆستایان:  زموونیەئی زانیاری و ەوەگۆڕین بۆ ەیەه کەیەروازەدوێدا ەلر ەه

www. cfchildrn.org 
 
 تێبک
ی ەوەبۆ ئ ەکوت ئاگادارمان بەکست ەد ەتەم بابەبارت بۆ ئەوردیی لکتێبی کر ەگ
 ند بن.ەش لێی سوودمەکسانی دیەک
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 ییەتووڕی گرتنوەجڵ – سێهەمشی ەب
 

 ییەتووڕی گرتنوەی جڵەربارەم: دەکەیی ەوان
  

  



Second Step, grade 1 

132 

 مکەچ
 ن.ەکەرا دکییمان ئاشەتووڕی ستەه فیزیکیی ەنیشان

 .ەوایەناڕ خشەزیانب یەتووڕی فتارەڕ. ەوایەڕ ەتووڕی ستەه
  
 بوونەتووڕی کانەنیشانڵچوون، ە، هەتووڕ :کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 .ەوەن بناسێتەکەبوون دەتووڕ ەب ەی ئاماژەوانەئی فیزیکی، ەنیشان •
 .ترببڕێەد ییەتووڕی گرتنوەجڵکانی ەهۆی •
 

 پێداویستی
 «ییەی تووڕگرتنوەجڵ»ری ەپۆست •
 کێشانەزی وێنەکاخ •
 جۆرەمەی هەخام •
 سێهەمشی ەب «نگاوەه ەنگاو بەه»: 5 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام •
 

 مامۆستا ئامۆژگاری بۆ
بوون ەتووڕ. ەکی زۆر گرنگخاڵێ «ەتووڕ فتاریەڕ» ەل «ەتووڕستی ەه»ی ەوەکردنجودا
سازەندە  یبۆ گۆڕانکاری ەپێویستزۆرجار بوون ەتووڕ ،ەنیی (تیڤەنێگ) ەی نایانکەیەدیارد

فتاری ەڕ، ەبوونەی تووڕەفتاری زادەڕدا. گرنگ ەڵگەۆمکخۆمان و ژیانی  ەل (رەبنیاتن)
 خشێت. ەو سامان بب ندیەیوەپ ەزیان ب ەیەوانەل ەتووڕ

 
. «ییەی تووڕگرتنوەجڵ»ری ەر پۆستەس ەوەڕێیتەبگزوو زوو دەبێت دا ەشەب مەل

ی پێ ەژامائاسانی ئ ەبی کاتی پێویست ەوەبۆ ئ ەڵواسەهدا ەکەپۆل ەل ەکەرەپۆست
 یت. ەکب
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 ئینگلیزی ەب ەرچاوەس
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day by Judith Viorst 

 
 

 چیرۆک و گفتوگۆ
ی ەوەبۆ ئ ین.ربگ بوونەتووڕوی ەۆن جڵبین چەد ی داهاتوودا، فێرەفتەند هەچ ەل

. ەوەبناسین داخۆمان ەبوون لەتووڕی کانەنیشانبین  فێردەبێت ، ەوەینەکئارام خۆمان 
 . ەهۆزان ەوەئ (.ەپێشان بد« هۆزان»ی فۆتۆ)
 
؟ ەیەتووڕ هۆزان ەزانی کەچ ڕا د ەئایا ب (.ەتووڕ؟ )کاتەچی د ەست بەه هۆزان -1

 (.نۆمردوو شانی کەنواڕێت. هە)مۆن د
ت. ێب ەتووڕزۆر  ەشیەوانەت، لێب ەتووڕتۆزێک  ەیەوانەت، لێبەد ەتووڕکاتێک مرۆڤ 

 ات.کەد چوونڵەه ەست بەه ە،تووڕۆر مرۆڤی ز (.ەپێشان بدبوون ەتووڕکانی ەپل)
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 ەستی بەشت هەئایا ل ؟ەوەبیر دێت ەڵچوونی خۆی بەبوون و هەی تووڕکاتێکێ ک -2
بوونی  ەستم بە. هژان ەهاترم ەکرد. سەگرژی د ەستم بەکرد؟ )من هەد یچ

 کانم کۆم ببوون. دڵم خێرا لێیەرزین. شانەلەم. ددانم دکسناو ەکرد لەک دەگرێی
 (.داەد

 
گوترێ ەدە ستانەو هەن. بییەتووڕ ەئێم ەک ڵێنەپێمان دشمان ەی لەستانەو هەئ

 . «بوونەتووڕی ەنیشان»
 
ڕێت. ەپەڵدەوری خۆیدا هەد ەکات؟ )بەد فتارەڕچۆن بوون ەتووڕاتی کمرۆڤ  -3

 (.کاتەڕ دەدات. شەشت فڕێ د
اڵم کاتی ە، بەنیی بوون خراپەتووڕکات. ەد ییەتووڕ ەست بەس جارجار هەموو کەه

ڵک ەی ئازاری خەانتووڕ ەفتارەو ڕەئ ە.گرنگ ەوەیت ئەکەچ کردارێک د بوونەتووڕ
 نین. باشن، ەدەد لەلوپەیان ک

 
؟ بێتەل نەلوپەکڵک و ەخۆ ب یزیان ەک ەات باشکبوون مرۆڤ چی بەاتی تووڕک -4

ی هێمن. ەبیرۆک ەل ەوەکردنبیر. پشتەوژمێری خاوی قووڵ. ەناسەڵکێشانی هە)ه
و  ەکوێڵ ب ەکەس. باەکڕا ب ەناوو ەو ل ەوەرەبڕۆ د«. ەوەبئارام ب»خۆت بڵێ: ە ب

 (.ەریک بکەخ ەوەشتێکی دیک ەخۆت ب
کرد؟ تۆ چیت ەد یچ ەبستی ەشت هەدا لەاتکو ەبیت؟ ل ەتۆ تووڕ ەڕووی داو -5

 کرد؟
 

 چاالکی
ست ەه  ییەتووڕین کاتی ەدب یپێشاننگی خۆمان بکێشین و ەنگاوڕەکی ڕەیەوێنرن ەو
نیگار  کانەزەکاخر ەسەل انفێرخوازست ەد ەبدنگ ەڕەمەی هە)خامین. ەکەد یچ ەب
  (.ێشنکب
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 نجامگیریەئ
یی خۆمان ەستی تووڕە، هەوەشمانەل ییەتووڕی کانەنیشانڕێی  ەفێربووین، لمڕۆ ەئ

 ەباس ل ی داهاتووداەوان ەل (.ەبک ەکەرەپۆستی  1نگاوی ەه ەب ەئاماژین. )ەکدیاری ب
 ین.ەکەبوون دەانی تووڕکەارکهۆ
 

 ەوەماڵبۆ 
 سێهەمشی ەب «نگاوەه ەنگاو بەه»: 5 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام

 
 ی زانیارەوەگواستن

بوون ەتووڕی کانەنیشان ەهانیان بدبن، ەد ەتووڕدا ەکەمیانی ڕۆژ ەکاتێک مندااڵن ل
 .ەوەبناسن

 .ەبوو ەتووڕ ەچ ڕا زانی ک ەبوو و ب ەتووڕمڕۆ ەکێ ئ ەبپرس مڕۆ:ەیادی ئ
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 ییەتووڕی گرتنوەجڵ – سێهەمشی ەب
 

 ییەتووڕ یەدوگم: دووهەمی ەوان
  

  



Second Step, grade 1 

137 

 مکەچ
 .ییەتووڕستی ەهاگیرسانی ی دەمای ەبنەد کیەناو یەو بیرۆک کیەرەدی ڕووداو

 
 ییەتووڕ یەدوگمهۆ،  :کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز •
هۆی  ەبنەد ەکی خۆی ەوەرەی دەتانەو بابەئ ەوات، «کیەرەد یەدوگم» •

 ە.وەبناسێت ،بوونەوڕوت
 ەبنەد و ەوەکاتەلێد انیان بیرییانڵێت ەی دەتانەو بابەئ ە، وات«کیەی  ناوەدوگم» •

 بکات. ستنیشانەد، ییەتووڕی ستەی هەوەچڕبوون
 

 پێداویستی
 .«ییەی تووڕگرتنوەجڵ»ری ەپۆست •
 ماجیک یپێنووسو  رەزی پۆستەکاخ •
 کێشانەزی وێنەکاخ •
 جۆرەمەی هەخام •
 

 مامۆستائامۆژگاری بۆ 
گیرسێنێت ناوی ەیی دادەی تووڕەوەان بنێین. ئکەتەباب ەناو ل ەها باشەالی منداڵ و

ات ناوی کەبوون زیاد دەی تووڕەوە، ئییەتووڕی ەدۆگمی « داگیرسان»نێین ەد
رمان ەرانبەی بکارێک کە، وەییکەرەد ەیەه ەدوگم«. ییەتووڕ یەدوگم»نێین ەد
ی خۆمان. ەوەکردنیاڵ و بیرەخ کە، وەییکەناو ەیەه ەگوترێت. دوگمەرێت و دکەد

خۆی بڕیار بدات  ەکب فێر منداڵ«. اتکەد» ەمرۆڤ تووڕ ەک ەکەم ەتانەبابو ەباس ل
 بێت. ەد ەچی تووڕ ەب

 



Second Step, grade 1 

138 

ی ەوەکانی داهاتوودا، پاش ئەوان ەمندااڵن ل ە.نراو الەدا وەیەم وانەڕۆڵوازی لشی ەب
 ن. ەکەد ەپیادبوون ەتووڕبن، باسی ەد «خۆئارامکردنەوە» یکنیکەتفێری 

 
ی کنیکەتان فێری فێرخواز. ەوەندا بگوترێەفتەمان هەه ەل 3و  2ی ەوان ەوا چاک

 یەکات بۆ وانەیان دەئامادش ەمەبن. ئەد نجامگیریەئو  ییەتووڕی گرتنوەجڵ
 .ەکی دیکەردک
 
 

 چیرۆک و گفتوگۆ
. ەوەبناسینن، ەکەد ەی مرۆڤ تووڕەو خااڵنەبوون، ئەاری تووڕکهۆبین ەد مڕۆ فێرەئ

ریک ەکارزان. بێوار خ شەوەئو  ەبێوار ەوەئ (.ەپێشان بد« کارزان»و « بێوار»ی فۆتۆ
 . یپێش ەکاتێک کارزان خۆی خزاند ەوەبۆڕیی ئاو خواردن ەبوو بگات ب
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ر دوو باسکی ڕاست ەزانی؟ )هەچ ڕا د ەب (.ەتووڕ؟ )کاتەچی د ەست بەهبێوار  -1
ی لۆچیان ەناگەوان و چەو ناوچە. ئتڕوانێەو مۆن دەئ ە.ش گرتووەباو ەپ لەو چ

 (.ەکردوو
 
 وایەناڕی کفتارێەڕکارزان  ەوای و پێیەنا. ئ ەیه؟ )پاڵیان پێوەتووڕئایا بێوار بۆ  -2

 (.ەردووکر ەرانبەب
 
 ەکان لەاڵمەو)؟ بیتەد ەن و تۆ پێیان تووڕەکیەی دکڵەی خەفتارانەو ڕەچین ئ -3

 (.ەبنووس ەکەرەپۆست ەزەر کاخەسەلیستێکدا ل
 
ان، بوونمەتووڕی ەمای ەبنەن و دەیکەڵک دەخ ەن کەو شتانەئ «ییەتووڕ یەدوگم»
 ەن کەو شتانەئ ویشەئن، ەش هەکی دیەدوگملێنان.  ەوناتۆر: پاڵنان، لێدان، ناوکەو

پێمان خۆش بکات  ەر ئێمەرانبەسێک شتێک بەر کەگەڵێین ئەخۆمانی د ەبخۆمان 
 . بێتەن

 
، ەوجەکارزان گ»خۆی گوت،  ەپێش بێوار، بێوار ب ەی کارزان خۆی خزاندەوەپاش ئ

 «ر من بکات!ەرانبەبها ەو ەبۆی نیی
 
 ەوەو ناتوانێ ئە. ئەوجەکارزان گ»گوتی، بێوار )رد؟ کتر ەخۆی تووڕچی  ەببێوار  -4

 «(ر من بکات!ەرانبەب
 
 (.ڕ بێنەش ەب ەیەوانەدات؟ )لەڕوو د یچئێستا  -5
 
کی و ەرەد ەر دوگمەسەلە بک کی خۆتەیەنموون ەباس ل انفێرخوازڵ ەگەل)

 (.ییەتووڕکانی ەکییەناو
 



Second Step, grade 1 

140 

بووبیت و پاشان  ەتووڕیت، تێیدا ەکی خۆت بکرهاتێەسەب ەتوانی باس لەئایا د -6
  ؟تر بووبیتەتووڕپێی  ەخۆت گوتو ەت بکشتێ

 
 ەبێتەنها دەت ەوەبۆ نا؟ )ئ (.خێرە؟ )نبوو رەیارید ەدواندنخۆ ەم جۆرەئ ەپێت وای -7

 (.نادات ەکەی کێشەی چارەبوونم. یاریدەتووڕی زیاتر ەمای
 

 چاالکی
ی تۆ ییەتووڕ یەدوگمسێک ەشتێک یان کتێیدا  ەی دۆخێک بکێشەوێن

، بۆ ەار بێنکەب« ...من»ی ەڕست، ەشتێک بنووس ەکەی ڕووداوەربارەدداگیرساندبێت. 
، ەکب کێدڵخواز ندەچ ەداوا ل).« بووم کاتێک ـــــــــــــــــــــــــــ  ەتووڕمن »: ەنموون

ال ەلیت ی ڕاستەر دوگمەگە. ئنەبکیان ەکەو چیرۆک ەوێن ینیان، باسڵ هاوپۆالەگەل
کانیان ەوێن ەسپ لەچ ەک بەیەدوگم ەبک انفێرخواز ەداوا ل ەوەوێت، ئەکەد ستەد
 (.گرێتەردەو ەیەوێنم ەدیسان سوود ل ەیەی هەچاالکیی دیک 3ی ەن. وانەبد
 
 نجامگیریەئ
 ییەتووڕ یەدوگم. ناسینی ەوەبناسین بوونمانەتووڕانی کەارکچۆن هۆبووین  مڕۆ فێرەئ

 ەکین ەکبی ەو دۆخانەڵ ئەگەل ەڵەمامدات ەتیمان دەیارم ە، چونکەخۆمان زۆر گرنگ
. ەوەاتکبێوار چۆن خۆی ئارام ب ەوەینەکەد ەوەی داهاتوو بیر لەتا وانەپێش. ه ەدێن

 ین.ەکەوسا باسی لێ دەئ
  

 ی زانیارەوەگواستن
 بوونیەتووڕهۆی داگیرسانی  ەبدهانیان ، یتەکەدوبژی ێنیی مندااڵندا کۆکنا ەلکاتێک 

لێکی ەه ەوەئ ە، بۆیەوەدید و بۆچوون ەب ەندەب ییەتووڕ یەدوگمن. ەکخۆیان دیاری ب
 ر بارودۆخێکی دیاریکراو.ەسەکان لەدیدی منداڵ یەربارەدبۆ گفتوگۆ  ەباش
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بێت. ڕوونی  ەتووڕ لێ کرد و چی وای ەبوو ەتووڕمڕۆ ەکێ ئ ەبپرس مڕۆ:ەیادی ئ
بوونی ەی تووڕەو بزانێت چی دوگم ەوەبوونی خۆی بناسێتەمرۆڤ تووڕ ەبۆ گرنگ بکەوە

 گیرسێنێت.ەال دادەل
 

 چاالکیی دیکه
ڵ ەگەلرێن. کەد ۆڵرکۆنت ەدوگم ەب ەڕێن کەبگ ەانئامێرو ەل ەان بکفێرخواز ەداوا ل

ی کەرتەب ەن بەکراوردیان بەن و بەکب ەاندوگمو ەئی پاڵنان کەرتەب ەباس لان فێرخواز
 ی مرۆڤ. شەل ییەتووڕ یەدوگم
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 ییەتووڕی گرتنوەجڵ – سێهەمشی ەب
 

 «خۆئارامکردنەوە» :سێهەمی ەوان
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 مکەچ
 .ەوەنەکەخامۆش د ییەتووڕ یستەه «خۆئارامکردنەوە» کنیکیەت

 
ی ە، بیرۆکپشتەوژمێری خاوی قووڵ، ەناسە، ه«خۆئارامکردنەوە» :کیەمکی زمانەچ

 ەوەخاوبوون، «پشوودان» هێمن،
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 ،پشتەوژمێری خاوی قووڵ، ەناسەک: هەو ییەتووڕی ەوەکردنری خامۆشەهون •
 .، پێشان بداتەارانکی هێمنبیر

 
 پێداویستی

 .«ییەی تووڕگرتنوەجڵ»ری ەپۆست •
 ماجیک یپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •
 

 مامۆستائامۆژگاری بۆ 
بوون،  «خۆئارامکردنەوە» یکنیکەندین تەچفێری دا کانی پێشووەوان ەل انفێرخواز

اتی کبۆ  ەمانە. ئ(ەارانکی هێمنیر، بپشتەوژمێری خاوی قووڵ، ەناسەه: کەو
و  ەوەچینەکاندا دەکنیکەت ەدا، بەیەم وانەل پێویستن.هێز ەستی بەهی گرتنوەجڵ
 ین. ەکەیان دەپیاد ییەتووڕی گرتنوەجڵتیش بۆ ەتایبەب

 
بوو، ەتووڕدا ەکەمیانی ڕۆژ ەێک لفێرخوازر ەگەئ. چاوان بێت رەبەر لەبا ه ەکەرەپۆست
« پشوودان»بڕیاری ر ەکسەتوانی یە. دەکب ەکەرەپۆستی کانەکنیکەت بۆ ەئاماژ
. ەرانەهونو ەئی کردنەپیادبێت بۆ ەه کی ساختارێەوەبۆ ئ ەوەکردنبۆ هێور تنیەیەڕاگ
 .وایید ەبخرێت ەکەبوونەاری تووڕکهۆ یباس ترێکەد
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 چیرۆک و گفتوگۆ
ی ەوان ەل. ەیەه« خۆئارامکردنەوە» ەپێویستمان ب هێزەستی بەه یاتکزووتر گوتمان 

و « بێوار»ی فۆتۆ. )ەوەینەکئارام ب خۆمانیی ەاتی تووڕکبین چۆن ەد مڕۆدا، فێرەئ
 .نی پێشووەی وانکارزان و بێوار ەوەئ (.ەپێشان بد« کارزان»
 
پاڵنان  ەکارزان ب داەوەئاو خواردنی ەرەس ەڕوویدا؟ )ل یچدا ی پێشووەوان ەل -1

 (.ەپێشان بدی پێشوو ەفۆتۆی وان) (.بوو ەتووڕپێش بێوار. بێوار  ەخۆی خزاند
، ەتووڕیت؟ )ەکەد یچ ەست بەهتۆ ڕوو بدات،  ەل ەرهاتەسەو بەر ئەگ -2

 ؟کاتەچی د ەست بەهشت ەئایا ل (.ڵچوونەه
و  بگرێت کبیری وچانێ ەوەرد، هاتکبوونی خۆی ەتووڕ ەستی بەه کاتێک بێوار -3

 ەست بەهشم ەل» خۆی پرسی ەپاشان ل (.ەبک ەکەرەپۆست ەب ەئاماژ). ەوەبکات بیر
 ەکرد ک ەوەستی بەو هەئ (.ەبک 1نگاوی ەه ەب ەئاماژ)« ؟کاتەچی د

 ئارامخۆی دەبێت  ەیزانی کەد ە.رم داهاتووەشی گەل کات وەد ی توندەکۆڵەتسم
 .ەوەبکات
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  :(.ەبک 2نگاوی ەه ەب ەئاماژ) بێواری خۆئارامکردنەوەن بۆ ەه کنگاوێەند هەچ
 ی قووڵ.ەناسەسێ ه •
 .پشتەوژمێری خاو •
 ئارام. دیاردەی ەل کردنەوەبیر •
 

ی ەناسەه  ەاس لب شەڵبژارد. جارێکی دیکەی قووڵی هەناسەڵکێشانی سێ هەبێوار ه
 ەناسەم هەد ەو ب ەڵکێشەه ەناسەه ەوەلووت ەهێواشی ل ەم، بەکەی. ەوەینەکەد قووڵ

 یکردنە. بۆ پیادەوەینەکەد ەدووبار ەناسەهەکس ەار بکمان ەوجا هەئ ە.وەبد
 ەبوجا ەئکات. ەت دەتووڕ ەک بکەوە کتێەباب ەبیر لتا ەرەس، «خۆئارامکردنەوە»
 . بکەوەئارام  تخۆ ەناسەهەکس
 ەبد ینەو ز ەڵکێشەه ەناسەه ەوەلووت ەنێ. ئێستا لبدات کسر ەسەستێک لەد
و ناوکت ەرەشتدا بەو لێن ەب ەواکەه ەچاوت ک رەب ەستت. بێنەی دەوەرزبوونەب
ماشای ەت)ستت. ەی دەوەنزمبوون ەین بدەز، ەوەبد ەناسەه ەوەمتەد ەچێت. پاشان لەد
ر دوو ەدا، هکەیەناسەر هەڵ هەگەل، نەی قووڵ نادەناسەه ەک ەبک ەو مندااڵنەئ

ی ەوەپاش ئێشن. کڵەه ەوەتا ناوەهوا ەه ەهانیان بد ە.وەتبێەدرز و نزم ەب شانیان
 ەناسەه ە، کەمجارەئ (.ەڕیتمی بۆ زیاد بکبن، ەد ەکەمکەزای چەارش واوەمندااڵن ت

 ەناسەڵ من بژمێرن. پاشان هەگەلدا دڵ ەش لەژمێرم. ئێوەد 5کوو ەتاوگرن، من ەردەو
 5تا ەو منیش ه ەوەنەبد ەناسەه ەورد ەوجا وردەئژمێرم. ەد 3 تامن ، ڕاگرن

 .چێتەبیرت نەت ل 5 - 3 – 5ژماردنی یت ەدەد ەناسەهەکاتێک سکژمێرم. ەد
 بۆ ەکەیەڕێگ ەناسەهەسک (.ەکب ەکەگرووپ یریەڕێبتۆ ). ینەکەی دەپیادئێستا 

 (. یشێوەو پ یرانەنیگن، یان ترسا) ییەتووڕاتی کی  «خۆئارامکردنەوە»
. ەوەـ 5 ەل پشتەوژمێر ەل ەبریتییبێوار بۆ  «خۆئارامکردنەوە» یەدیکی کرێەهون

 ە. دیسان بیر لەوەدا بچینەیەم ڕێگەب ەوەکەیەبا ب (.ەبک 2نگاوی ەه ەب ەئاماژ)
ریی ەڕێبتۆ )بژمێرین.  ەدواوبۆ  ەوەـ 5 ەخۆ لەرەسەکات. با لبت ەتووڕ ەوەێک بکتەباب

و ەرەب ەوەـ 10 ەلڵچوون، ەه ەیشتۆتەیت و گەزانیت زۆر تووڕەر دەگ (.ەکب ەکەگرووپ
 . ەبژمێردوا 
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اتی کبۆ  ەیەم ڕێگەئ. ەی هێمنانبیر ەل ەبریتیی «خۆئارامکردنەوە» بۆ سێهەمی ەڕێگ
زموونی خۆت ەئ ەخش ... )لەی هێمنبکی بیرۆەش نموونەمەئ .ەرەزۆر کاریگنیایی ەت

ریا، ەز نارەکی ەپیاس: کە، وەوەبێن انفێرخوازبۆ  ەی گشتی نموونەوێن ەیان ل
 (.ئارام مۆسیقایی نێو باخان، بیستنی دانیشتن

 
 ؟ەوەبیتەدهێمن  ەبیرۆکام ک ەتۆ ب -4
 

 انیکەرەهون ەڵک لەک یەوەبۆ ئ ەیەه «پشوودان» ەی بپێویستمرۆڤ ا هەو ەیەهجار 
 بگریت. رەو «خۆئارامکردنەوە»
  
ی ەتووڕ ەی کەسەو کەیان ئ ەو شتەل ەیەوەوتنەک )دوور ؟ەچیی «پشوودان» ئایا -5

 (.ەوەیتەکئارام بخۆت  تاکردیت 
 
یت؟ ەبەد ەوەام جێی ماڵکبۆ  ناەپ «خۆئارامکردنەوە» بۆیی و بێزاریی، ەکاتی تووڕ -6

 (.یوانەهی  ەکەیان کورسیی ەوەی پشتە)ژووری نوستن، باخچ
  
ن دێ کر پێەرانبەی بسەڵ کەگەدات؟ )لەڕوو د یچ «پشوودان»گشتی دوای ەب -7

  (.دوێنەد ەکەکێش ەلو 
 

 چاالکی
و  ەوەربدەب ەوەرت بۆ پشتە. سەوەی هێمن بدۆزنەم بیرۆکەدەد انتتیەمن یارم

. ینەکەانمان دکەستەه ەپاشان باس لو  مەکەدۆخێک دباسی . من ەکانت دابخەچاو
 کنزی ەوەانفێرخواززموونی ەئ ەل ەڵبژێرەهک ەسیناریۆی ە،وەی خوارەم پێشنیازانەل

 ەلێیان بپرسبن، ەدڕ ەدا تێپەیییاڵبازەو خەنێو ئ ەب انفێرخوازی ەوەپاش ئبێت. 
 کرد. یچ ەب انیستەه
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 داخستوون. کانتەرم ڕاکشاویت و چاوەر لمێکی گەسەلریایت. ەز نارەک ەل •
. ەالنپۆەنگی شەدەرمەن ەگوێت ل ەوەورود ەل. تی دێەشنرم ەکز و گی کەبای
 .یتەکەد ەوەخاوبوونشادی، ، رمیەگ ەب ستەه. تچێەپۆل دە، شتل دێپۆەش

 کئازیزێ ە.ول داووک لەیەلێف ەخۆت لو، ەخەختەر تەسە، تۆش لەسارد ەوەرەد •
ت ەکەنازدار ەڵەکبووو یت ەخەدادکانت ە. چاوەوەخوێنێتەدی پڕچێژت بۆ کداستانێ

 یت. ەکەد ەوەخاوبوونرمی و ەرمی و نەگ ەست بەهگریت. ەئامێز د ەل توند
. ڕۆژ تڕاکشاوی داەورەژێر دارێکی گ ەل ،رمەسکی نەفریزێکی ک ەر پارچەسەلتۆ  •

نینی ەپێک ەرمەنە وەدوور ەلخوێنێت. ەد بولبول، ەوەردۆتک کدونیای ڕوونا
 .توێەبک وت لێەخ ەریکە. ختدێ مندااڵن

 
 نجامگیریەئ
ی ەناسەهری ە. هونەوەینەکئارام بۆمان خبوون ەتووڕاتی کچۆن بووین  مڕۆ فێرەئ

اتی کوال ەمەل. رنەدا یاریدەم باسەخش لەی هێمنبەکۆبیر ،پشتەوژمێری خاوقووڵ، 
 ین.ەکەد ەپیاد ەرانەم هونەل کەیبوون ەتووڕ

 
 ی زانیارەوەگواستن

ن. ەکب ەپیاد «خۆئارامکردنەوە» انیکەرەهون ەکان بفێرخواز ەان، داوا لکشۆەی پکات
ر ەپاش هبوون. ەتووڕمی ەی دخۆئارامکردنەوەبۆ  ەبک دیاری« پشوودان»ی کەیەگۆش

 .ەکەی کێشەچاری کردنیت بۆ باسەرخان بکەکات ت، کێ «پشوودان»
 

ی  «خۆئارامکردنەوە» کانیەکنیکەت ەکێک لەمڕۆ یەداخۆ کێ ئ ەبپرس مڕۆ:ەیادی ئ
 کرد؟ یچ ەستت بە؟ دواتر هام دۆخداک ەل. ەکارهێناوەب
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 ییەتووڕی گرتنوەجڵ – سێهەمشی ەب
 

 خۆدواندنم: ەچواری ەوان
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 مکەچ
 .ەرەش، یاریدەگی خۆدواندنختدا، ەدۆخی س ەل

 
 خۆدواندن :کیەزمانمکی ەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 ختدا.ەر دۆخی سەسەی بدوێنێت بۆ زاڵبوون بخۆش ەی گباس ەب •
 .اتکب ەپیاد ییەتووڕی گرتنوەجڵانی کەرەهون •
 ێت.کار بێنەب ەی کێشەی چاررەهون •
 

 پێداویستی
 «ەێشکی ەچار»، «ییەی تووڕگرتنوەجڵ»ری ەپۆست •
 ماجیک یپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •
 «ییەی تووڕگرتنوەجڵ» یەباڵوکراو •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
ش و ەڵوێستی گەرگرتنی هەبۆ و ەرەختانگدا، یاریدەدۆخی س ە، لخۆدواندن

ی رەڕێب  ەینەکبیدەکرێت  ەواتەکفتار، ەری ڕەبڕێ ەبێتەد خۆدواندن. کردنیزکرەت
 ش.ەی گکەیەڕێگ
 
 کاریەباران کرزشەی وەوەئ کەبزانن، و خۆدواندنی ەربارەشتێک دمندااڵن  ەیەوانەل

م ەئ» ،«توانیتەری تۆ دەئ» ،«ەکەتۆپ ەدرنج بەس» ،«ڕاست و ڕاست بڕۆ»دێنن: 
ری و ە، شانۆگمانەگاتی کی خۆدواندنانی کەبۆ ڕست بکەوە لیستێک. «شەتۆز

بوون ەاتی تووڕکی خۆدواندنی هێنانکارەبر ەسەخت لەج داەیەم وانەل. .. هتدزموون .ەئ
 ین. ەکەد
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 ئینگلیزی ەب ەرچاوەس
Ronald Morgan Goes to Bat by Patricia Reilly Giff 

 
 چیرۆک و گفتوگۆ

. ەوەینەکئارام بخۆمان  ەوەخۆدواندنڕێی  ەلچۆن بوون، ەاتی تووڕک، بینەد فێر مڕۆەئ
 ەڕێیەچاو ەهاژنێت. ژاش ەوەئو  ەیەهاژ ەوە. ئەپێشان بد« ژانێت»و « ەهاژ»ی فۆتۆ)

ست ەه ەهاژێ. خوار ەتەنای ژانێتاڵم ەبات. کب ەکەبازن ەبێت و یاری بی ەنۆب
 .ەبوو ەتووڕکات ەد
 (ەوەخوار ەتەاڵم نایەب ەواو بووەی خۆی تەنۆب ژانێت؟ )ەبوو ەتووڕبۆ  ەهاژ -1
 (.ەوایەبوون ڕەستی تووڕەه، رێەئ) ات؟کیی بەتووڕ ەست بەه ەهاژ ەوایەڕ -2
ک کرد ەگرێی ەستی بەه. ەرم داهاتووەشی گەل؟ )ەبوو ەتووڕچ ڕا زانی  ەب ەهاژ -3

 (.ەشی گرژ بووە. لدایکسو ێن ەل
 

ری ەپۆستی  1نگاوی ەه ەب ەئاماژ). ەوەو بیری کرد گرتی کوچانێ ەهاژ
چی  ەست بەهشم ەئایا ل»خۆی پرسی  ەل ەهاژ (.ەدب« ییەی تووڕگرتنوەجڵ»
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 ەئاماژ)« .ەوەهێمن بب»خۆی گوت  ەڵکێشا و بەی قووڵی هەناسەو سێ هەئ« ؟کاتەد
موو ەه «خۆدواندن». خۆدواندنکی ەیەنموون ەوەئ (.ەبک 2نگاوی ەی هخاڵدوایین  ەب
رزشوان ەو. ەوەیتەبک هێمنی خۆت ەوەبۆ ئڵێیت ەخۆتی د ەبتۆ  ەیەبیرۆکانو ەئ

 ەبۆ نموونخۆی بکات،  یەکەرزشەور ەسەرکیز لەی تەوەئبۆ  ێتکاردێنەب خۆدواندن
توانم ەمن درێ ەئ»؛ «ەکەتۆپر ەس ەچاوت بخ»؛ «ڕاست و ڕاست بڕۆ»: تێڵەد

 «م.ەبیک
 
چ  ەیت، بۆ ئارامیی خۆت،  بەنجام بدەکارێک ئدەبێت و  ەرەسەکاتێک فشارت ل -4

  (.ەوەبێنزموونی خۆت ەئ ەل ەنمووندوێنیت؟ )ەک خۆت دەیەڕست
 

رگرم! ەک وەیەڵێت منیش نۆبەنای ەگێلو ەئ»گوتی،  ەهاژر ەگەبێت ئەچ د ەباش -5
بۆ نا؟  (.خێرە؟ )نەخۆدواندنکی باشی ەیەنموون ەوەئایا ئ« !مەکەی دەچار»
 (.تر بکاتەتووڕ ەهاژ ەیەوانە)ل
 

 ەئارامبۆو ەمرۆڤ ک (.ەبک« ییەی تووڕگرتنوەجڵ»ری ەپۆستی  3نگاوی ەه ەب ەئاماژ)
 . ەی کردووەتووڕ ەبکات ک ەیەکێشو ەئی ەچار ەتوانی بیر لەدوجا ەئ

 بکات. خۆی ی ەکەی کێشەتوانێ چارەوسا دە، ئەبۆو هێمن ەهاژی ەوەپاش ئ
 
 (.ەبک« ەێشکی ەچار»ری ەپۆستی  1نگاوی ەه ەب ەئاماژ)
 ەتەنای ژانێتاڵم ەب، کاتەی خۆی دەڕێی نۆبەچاو ەهاژ) ؟ەچیی ەکەێشک -6

 (.ەوەخوار
 (.ەبک 2نگاوی ەه ەب ەئاماژ)
 ەتی لە. داوای یارمەوەی ئەنۆب ەبڵێت ک ژانێت ەب ەهاژ؟ )ەیچی ەارچ -7

، نەبک ەی دیکەبا پێشنیازی چار ەبد انفێرخوازهانی ) (.ک بکاتەمامۆستای
 ەکان لە. چارژانێتو  ەهاژی کردنڵەه ەوەکەیەی بەمای ەببێت ەی وا کەچار
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 (.ەبنووس رەپۆستزی ەاخر کەسەلیستێکدا ل
  

ی ەچار»ی  3نگاوی ەکانی هەپرسیار ەب) ر . . . ؟ەگەدات ئەڕوو د یئایا چ -8
 (.ەنگێنەڵسەان هکەموو چارەه« ەێشک
  

 ؟ ەت، باشڵبژێرێەهە چار کام ەهاژ -9
 
 

 ڕۆڵوازی
 ەهاژمن ڕۆڵی  تاەرە. سۆڵوازیڕ ەینەکەد بوونەی تووڕەی مایند دۆخێکەچئێستا 

ی گرتنوەجڵ»ری ەکانی پۆستەنگاوەوی هەیڕەو پ ەوەکاتەدئارام  یخۆ ەکبینم ەد
« خۆئارامکردنەوە»ر ەسەخت لەجمن ی خۆی. ەکەی کێشەکات بۆ چارەد «ییەتووڕ

 م. ەکەد کانەی چار« ەبارانەبیرۆک»و 
 
خۆت یت. ەکەد تی خۆتەڕێی نۆبە. چاوەببین ەهاژ. ڕۆڵی ەبد یانفێرخوازی پێشان)

گوێ » «.ەوەبئارام »( خۆت بڵێ ە. بەڵکێشەی قووڵ هەناسە. هەپێشان بد ەتووڕ
ر ەبرم ەۆن ؟ەچیی ەکەکێش» بڵێ( ەوەرخۆتەبە)ل بکەوەئاشکرا بیر  ەب. «دێەم

نێم. ب ەتوانم پاڵێکی پێوە. دەتی منەتوانم بڵێم ئێستا نۆبە؟ دەچیی ەارچوێت. ەناک
؟ ەتەالمە، سەتی منەئێستا نۆبر بڵێم ەگ ..مان بڵێم. هممم.ەمامۆستاک ەتوانم بەد
ی ەوەنەاڵمدەپرسین و و ەکان بەخاڵموو ەنگاندنی هەڵسەهە ل ەوام بەردەب

: ئایا من چۆن ە، بپرسەکەپاش ڕۆڵوازیی. «ەێشکی ەچار»ی  3نگاوی ەکانی هەپرسیار
 کرد؟ چاوەکانم ڕەنگاوەبووم؟ داخۆ ه

 
 ک بۆەیەک ڕێگەو خۆدواندنچێت ەبیرتان نەل. ەیەی ئێوەرەوجا سەئ

 ن.ەبک ەپیاد «خۆئارامکردنەوە»
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ی ەکانی لیستەنگاوەڕۆڵوازی، ه ەنەبک ەوەی خوارەم دۆخانەئە ان بکفێرخواز ەداوا ل
 .ەی پێشنیازی دیکەوەدۆزین ەل ەن. ئازاد بەبک ەپۆل پیاد

 .تێنێفڕەد تکێکلیستۆرێکت ەبراد •
 .ەوەناکات دوای خۆی پاکخاشاکی کات و ەد ی تۆ یاریەکەژوور ەت لەبراک •
 .ەوەتەیگێڕاوەرگرتی و تا ئێستا نەکتێبێکی لێو ەکەیەهاوپۆلێکت ماو •
 .ەوەخوار ەتەنای ەکەنێر خلیسکەسەکاتی پشوو ل ڤاڵێکەه •
 .تکێشێەڕادوامی پرچت ەردەب ەب دۆستێک •
 پێش تۆ. ەخۆی خزاندفراڤیندا ی ەەرس ەێک لفێرخواز •
 یخۆیت.ەتۆ دە دێت ک ەو خواردنەی بەگاڵتک ەهاوڕێی •

 
 نجامگیریەئ
ر خۆی ئارام ەمرۆڤ گ. ەوەینەبک ارامخۆمان ئ خۆدواندن ەبووین چۆن ب مڕۆ فێرەئ

 ەل ەکەکۆپی شەمەئرموون، ەفبکات.  ەی خۆی چارەتوانێت کێشەدباشتر  ەوەکرد
ی ەباڵوکراو). ەپارێز الی خۆت بی« ییەی تووڕگرتنوەجڵ»کانی ەنگاوەهی ەنامیلک

 (.ەش بکەداب انفێرخوازر ەسەب« ییەی تووڕگرتنوەجڵ»
 

 ی زانیارەوەگواستن
هان  انفێرخواز. ەانی بدفێرخوازپێشانی  خۆدواندنری ەخت، هونەکاتی بارودۆخی س

، ها کاتی ملمالنێەروەهو  رزشیەی وچاالکی ر شانۆ وەس ەزموون، چوونە، کاتی ئەبد
 . نەبک ەپیاد خۆدواندنری ەهون
 

 چاالکیی دیکه
. انفێرخواز ەب ەو بید ەکۆپی بکی مامۆستا( ەڕێنامە )بڕوان« بیرەڵەپ»زی ەکاخ
 . ەوەدا بنووسنەبیرانەڵەم پەی خۆیان لخۆدواندنی ەڕست ەیان لێ بکداوا
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 ییەتووڕی گرتنوەجڵ – سێهەمشی ەب
 

 ڕەش ەل ەوەوتنەم: دوورکەپێنجی ەوان
 ی ڤیدیۆدارەوان
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 مکەچ
 ناکات. ەچار ەکێشدان کەیەلڕ و ەش
 .ەیەهە ئاشتییانری ەکاریگی ە، چارڕەشبری ە ل

 
 ڕ، پێشنیازەش :کیەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 بکات.ڕوون  ڕەشی ئاکام •
 ڵبژێرێت. ەه ەی دیکە، چارڕەش بری ەل •
 .ەوەخاتەد ڕ دوورەش ەدات چۆن خۆی لی بپێشان •
 بکات. ەپیاد ییەتووڕی گرتنوەجڵی کنیکەت •
 

 پێداویستی
 «!ەهی من ەو تۆپەئ»م: ەکەشی یەب «نگاوەه ەنگاو بەه» ڤیدیۆی •
 ڤیدیۆ ،ڤیزیۆنەلەت •
 «ەێشکی ەچار»، «ییەی تووڕگرتنوەجڵ»ری ەپۆست •
 ماجیک یپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •
 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکانفێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵەئ یەباڵوکراو •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
 کوڕانتی ەتایبەب. ەی کێشەبۆ چار ەمەی کەی دیکەڕ ڕێگەش ەل ەجگ ەیەه منداڵ

 ەڕ بەشن ەکەفێر د منداڵ ەیەخێزان ههێڵن. ەڕ جێنەیدانی شەمفێر بکرێن  ەیەوانەل
 یشڤیزیۆنەلەتزۆر فیلمی کارتۆن و پرۆگرامی ن. ەکەن ەکشەو پاش ەوەنەاڵم بدەڕ وەش

ڕوون ڕ ەی ئاکامی ش( تیڤەنێگ) ەی نایاننەن. الیەکەد ەڵوێستەه ەم جۆرەپشتیوانی ل
بری  ە، لەی کێشەختدا، بۆ چارەسبارودۆخی ە ل ەک ەکب ەمندااڵنو ەرین لەئاف. بکەوە
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رانی ەڕاب ەب ەئاماژ. ەاڵم دڕ نییەب ەدابڕ ەیەه ەڕێگ. «کار دێننەمێشک ب»ست ەد
 .ەبک ڕەئاشتیخواز و الش

 ەب یەوەپێش ئتا ەرەبۆ س ەوەو پاشان بیگێڕ ەبکە کەکی خێرای ڤیدیۆ کلیپەماشایەت
 یت.ەپێشان بدی ەکەپۆل
 

 چیرۆک و گفتوگۆ
و « شادمان»ی فۆتۆڕاگرین.  ڕ دوورەش ەبین خۆمان لەد مڕۆدا فێرەی ئەوان ەل

کی ەڤیدیۆی ماشایەبروسک. با ت شەوەو ئەشادمان ەوە. ئەپێشان بد« بروسک»
 (.بۆ گفتۆگۆ ەڕایگر ، پاشانەپێشان بد ەکڤیدیۆ. )ینەکورت بک

 ؟ەووکرد یچ ەستت بە؟ ئایا هەتۆدا هاتوو رەسەبها ەباسی و -1
وانی لۆچی ەزانی؟ )ناوچەد ۆنچ (.ییەتووڕ؟ )کاتەچی د ەست بەهشادمان  -2

 (.ر بروسکەس ەکاتە. هاوار دەکردوو
فتاری ەاڵم ڕە. بێتبەد ەتووڕس ەکموو ەه (.رێەئبێت؟ ) ەتووڕشادمان  ەئاسایی -3

 .ەوا نییەڕ ڕەک شەو یخشەی زیانبەتووڕ



Second Step, grade 1 

157 

ماشای ەو تەزانی؟ )ئەد ۆنچ (.رێەئی برد؟ )ەکەست تۆپەئانق ەئایا بروسک ب -4
 (.اندفڕی ەکەو تۆپ ویکرد بۆ الی  کرد و پاشان ڕایەشادمانی د

بوو  یستەبەبروسک م ەپێت وایاند. فڕی ەکەبروسک تۆپ ەچونک ەیەتووڕشادمان  -5
ست ەئانق ەبزانین داخۆ بروسک ب ەتەحمەڕاستیدا ز ەل بکات؟ ەتووڕشادمان 

 بکات.  ەتووڕستی بوو شادمان ەبەم
 ەیەوانەڕ بێت؟ )لەش ەڵ بروسک بەگەر شادمان لەگەدات ئەئایا چ ڕوو د -6

 (.ردووکیان ئازار بخۆنەه
اڵم ە، بەوەوێتەکب ستەی دەکەتۆپ ەیەوانە؟ )لئامانج ەگاتەڕ دەش ەئایا شادمان ب -7

 (.کاتەدساز تر ەورەکی گەیەڕ کێشەش
ی ەناسە؟ )سێ هەیی خۆی چی بکات باشەتووڕی ستەی هەربارەشادمان دیسا ەد -8

 .(دواندنخۆ. پشتەوژمێری خاوقووڵ، 
 

 ەی دیکەکەڤیدیۆ کلیپ) کات. ەکانی چ دەتووڕ ەستەی هەربارەبا بزانین شادمان د
 (.کردنبۆ گفتوگۆ ەپاشان ڕایگر، ەپێشان بد

 
 ەشادمان ک (.ڵکێشاەی قووڵی هەناسە؟ )هەوەکرد شادمان چۆن خۆی هێمن -9

 بکات. خۆی ی ەکەی کێشەتوانێ چارەوسا دە، ئەبۆو هێمن
ردووکیان ەبوو، شادمان و بروسک هەوێ هەک تۆپ لەچی بوو؟ )ی ەکەئایا کێش -10

 (.نەبک مانی پێەیانویست گەد
بروسک  ەداوا ل. )دا دێتیاڵیەخ ەشادمان ب ەبنووسین ک ەچارانەو ڕێگەبا لیستی ئ -11

. نەبک ەکەتۆپ ەب یاریڕا کات وێکب کبروس ەداوا ل. ەوەی بداتەکەتۆپات کب
 کست بروسەد ەل ەکەساڵ بکات. تۆپەورەسێکی گەک ەتی لەداوای یارم

 (.بۆ خۆی ەوەێنێتفڕب
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ن ەکەد یچ ەست بەه ەکدیسانی ەداخۆ ک ەوەکرد ەوە، شادمان بیری لداەڤیدیۆک ەل
 خشن. ەو سوودب تنەالمەسوان، ە، داخۆ ڕمەکانی ئەچارەی ڕێگەربارەد
 
 ؟ بۆ؟ەت، باشڵبژێرێەه ەیەچار شادمان کام ەپێت وای -12
 

 ەکەتۆپ ەیاریم بخۆشی من بۆ »بروسکی گوت،  ە، بەئارام بۆوی شادمان ەوەپاش ئ
 «.ینەمانێک بکەگڕا کوێ ەرەوکرد. ەد
 
ڕ ەر شەسەلبروسک اڵم ەڵبژارد بەی هەیەو چارەئر شادمان ەگدات ەڕوو د یچ -13

سێکی ەک ەتی لەو داوای یارم ەوەوێتەکب دووردەبێت )شادمان  سوور بوو؟
 (.ساڵ بکاتەورەگ

 
شادمان وی انگەهم ەکەڕ بنووسین. یەش ەل ەوەوتنەک دوور یکێنگاوەهند ەرن چەو

ند ەش چەمە. ئەوەبدۆزنپێشنیازی خۆیان  ەبک انفێرخواز ڕێنوێنیی)چی بوو؟ 
داوای خۆت بۆ  -3ڕ. ەئاکامی ش ەل ەوەکردنبیر -2. خۆئارامکردنەوە -1: کپێشنیازێ

 بێت. ەت هپێشنیاز -4. بکەوەر ڕوون ەرانبەسی بەک
 

 ڕۆڵوازی
تا من ڕۆڵی شادمان ەرە. سڕۆڵوازی ەینەکەد« ەوەڕ دوور خستنەش ەخۆ ل»وجا ەئ
 (.ڕۆڵی بروسک ۆب ەڵبژێرەێک هدڵخوازم. )ەکەد ەانی خۆمان پیادکەنگاوەبینم. هەد
خۆت  ەب ە.وەبکئارام ، خۆت قووڵی ەناسەڵکێشانی سێ هەه ە. بەڕۆڵی شادمان ببین)

م. ەڕ بکەوێ شەم. من نامەکەد ەم، خۆم توشی زۆر گرفتی دیکەڕ بکەر شەگەبڵێ: ئ
 ەبیر ل ەرەوکرد. ەیاریم د ەکەتۆپ ەبینێت، بڵێ: من بەی ڕۆڵی بروسک دەفێرخوازو ەب
 ەب، ەکەدوای ڕۆڵوازیی( ین؟ەبک ەکەتۆپ ەمان بەگردووکمان ەه ەوەینەکبمانێک ەگ

، «ییەی تووڕگرتنوەجڵ»ری ەی پۆست 4نگاوی ەه کانیەی پرسیارەربارەد ەوەبیردان
 (.نگێننەڵسەه ەکەڕۆڵوازیی
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بێت  ە، منداڵ دەن. وریا بەکب ەپیاد ەوەی خوارەخااڵن مەئ ەبک انفێرخواز ەداوا ل)
 (.یکۆکنا کەن نەبک ەپیاد کانەچارەڕێگ
 داوای لێبوردنیش ناکات.دا و ەتۆ د ەسێک شان لەک •
 ی خۆی.ەکەپێنووسدزینی  ەکات بەتۆ تاوانبار د کێهاوپۆل •
 ات. کەت دەکەپرچبڕین ەب ەێک گاڵتفێرخواز •
 
 نجامگیریەئ

فتاری ەڕ ەیەوەاڵم گرنگ ئە، بەنیی خراپیی ەتووڕستی ە. هەوایەوون ڕبەتووڕ
 کانیەرەهونتوانێت ەات. مرۆڤ دکنا ەچار ەێشکڕ ەشبێت. ەد نەت بەکەبوونەتووڕ

 ەل گرتندوورەوبۆ خۆ ێتکار بێنەب «ەی کێشەچار»و تواناکانی  «خۆئارامکردنەوە»
 ڕ. ەش
 

 ەوەبۆ ماڵ
 .ڕاپۆرتی دایکوباوکان و فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵەئی ەباڵوکراو

 ەی لەنگاوانەو هەو ئ ەوەلیست ەکی جڤاکی بخەتوانایک ەو ڕەش ەل ەوەوتنەک دوور -
 .ەوەپۆلدا ڕیز کران پڕ بک

 
 ی زانیارەوەگواستن

ی گرتنوەجڵکانی ەنگاوەه ەدووبارست و ەد ەت بگرەرفە، دانفێرخوازیی کۆکنا یکات
 خۆیان بدوێنن.گرفتداردا بارودۆخی  ەل ەهانیان بد. ەوەبک نوان بۆ ڕوییەتووڕ

 
 ەل گرتنردووەوخۆی کێنگاوەمڕۆ هیچ هەداخۆ ئ ەبپرس انفێرخواز ەل مڕۆ:ەیادی ئ

 .ەهێناو کارەڕیان بەش
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 ییەتووڕی گرتنوەجڵ – سێهەمشی ەب
 

 ی توانجەچارم: ەشەشی ەوان
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 مکەچ
بۆ ستی خۆت ەهی ەوەکردن، ڕوونوانجی تکردنوێڵ: ەوەگرێتەد ەنخااڵ مەئ ی توانجەچار

 تی.ەو داوای یارمر ەرانبەب یسەک
 
 ردنکپێ ەگاڵت، «دابڕ»، کردن: توانج، وێڵیکەمکی زمانەچ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 ات. کب کردنپێ ەڵتای توانج و گەچار •
 بکات. ەپیاد ییەتووڕی گرتنوەجڵکانی ەکنیکەت •
 ێت.کار بێنەب ەی کێشەکانی چارەرەهون •
 

 پێداویستی
 «ەێشکی ەچار»، «ییەی تووڕگرتنوەجڵ»ری ەپۆست •
 ماجیک یپێنووسو  رەپۆستی زەکاخ •
 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکانفێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵەئ •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
اڵم توانجی ەن، بەکەو توانج تێگرتن د پێکردن ەگاڵت یشداریەی مندااڵن بەزۆرب ەڕاست

 ەل ەکەیەدیارد چەپاندنی باو، بۆچوونی ەوانەپێچەب«. چەپاندن» ەبێتەدن ەدرێژخای
م ەئ ەڕاست. ەدا باڵوزکرەسم ەم ناودار و هەنێو منداڵی ه ەوڕ، لکم ەهچ و کم ەنێو ه

اڵم ە، بەکخۆیان ب ەێشکی ەات خۆیان چارکەد رمنداڵ فێگشتی،  ەب ،ەیەرنامەب
ستوبرد ەنێوبژیی دپشتیوانی زیاتر و  ەب پێویستی ەیەوانەل« چەپاندن»ی کردنەچار

 بێت. ەه
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 ئینگلیزی ەب ەرچاوەس
Magic Fan by Keith Baker; The Pain and the Great One by Judy Blume 

 
 چیرۆک و گفتوگۆ

 «ئاڤان»و « بێری»ی فۆتۆین. )ەکەردن دکپێ ەی توانج و گاڵتەچار ەمڕۆ باس لەئ
 ەوەفێرگ ەپێیان ل ەب کموو ڕۆژێەهئاڤان. بێری  شەوەئو  ەـبێریی ەوەئ (.ەپێشان بد

ی ەگاڵتگرێت و ەو توانجی تێد ڕواەددا دوایەب« ئاڤان» ەیەهبۆ ماڵ. جار  ەوەچێتەد
 ات.کەپێ د

 (.مبار، ئازارە، خەتووڕ؟ )کاتەچی د ەست بەه بێری -1
  (.اتکەی پێ دەگرێت و گاڵتەبێری د ەئاڤان توانج ل) ؟ەچیی ەکەکێش -2

ڕووی  ەکان بەهاوار بکات و ناووناتۆر ەختەو، بگری ەریکەخ ەبوو ەتووڕها ەو بێری
 .ەوەدا بداتئاڤان
ری ەپۆست ەب ەئاماژ). ەیەه ەوەکردنو بیر گرتنوچان ەپێویستی ب بێری -3

ئایا »خۆت بپرسی،  ەل ەیەوەم ئەکەنگاوی یەه (.ەبک« ییەی تووڕگرتنوەجڵ»
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 ەئایا کاتێک ک (.ەبک 1نگاوی ەه ەب ەئاماژ)« ؟کاتەچی د ەست بەهشم ەل
 (.رم، سارد، گرژیی، ژانە؟ )گکاتەچی د ەست بەهشی ەل ەیەتووڕ بێری

 
سێ  (.ەکب 2نگاوی ەه ەب ەئاماژ)؟ ەباش بکات یچ خۆئارامکردنەوە بۆبێری  -4

 دواندن. بیرکردنەوە لە دیاردەی ئارام.. خۆپشتەوژمێری خاوهەناسەی قووڵ، 
 

بۆ  بێری.  ەوەبکاتخۆی ی ەکەکێش ەتوانێ بیر لەدوجا ە، ئەوەپاش ئارامبوون بێری -5
ۆ خۆی بی ستەت. هاکوێڵ ب ئاڤان؟ )ەات باشکی خۆی، چی بەکەێشکی ەچار

 ئاڤان ەل ەویش ناووناتۆرەئات واز بێنێت. کب ئاڤان ەداوا ل. ەوەاتکڕوون ب ئاڤان
 (.ەبک« ەێشکی ەچار»ی  2نگاوی ەه ەب ەئاماژ) (.بنێت

 
 «ەێشکی ەچار»ی  3نگاوی ەی ههێنانکارەب ەر . . .؟ بەگەدات ئەئایا چ ڕوو د -6

 .ەنگێنەڵسەکان هەگونجاو ەچارەڕێگ
  
بێری ری. ەس ەاتکەر دەسر ەه ئاڤاناڵم ە، باتکوێڵ ب ئاڤاندات ەبڕیار د بێری
ات کەد ئاڤان ەدابڕ داوا لنگێکی ەد ەب بێری، ەمجارەئبژێرێت. ەڵدەه ەکی دیکەیەچار

   ری.ەس ەاتکەر نەسچیدی 
 
ی ەربارەدن ەکساز بگفتوگۆ «( .ەواز بێن، ەسەب)»چۆنی بڵێت؟  ؟بڵێت یچ بێری -7

 . «دابڕ»ی کیامێەپ پێشاندانیستان بۆ ەی ڕاوەنگ و شێوەد
 

داوای بێری دەبێت  ساوەئر بێری، ەس ەردک یرەر سەهێنا، هەوازی ن ئاڤانر ەگ -8
ێ؟ کوو کەی وکسێەکبکات.  ڕەجێباوساڵی ەورەسێکی گەک ەتی لەیارم

 (.ەفێرگ ەل یکجڤاری ەن، مامۆستا، ڕابەمەتەبی کڤاڵێەراوسێ. هەد)دایکوباوک، 
 (.ەوەش بدۆزنەکدیی کڵەخ ە)هانیان بد

 بێرینگاوی ەم هەکە. یەوەنووسینەد پێکردن ەگاڵتو توانج  یەانی چارکەنگاوەوجا هەئ
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ند ەش چەمەئبێت. ەپێشنیازی خۆیان ه ەبک انفێرخواز ڕێنوێنییوو؟ ی بچ
ر ەگ -3 ە.وەکب و لێی دوور ەکوێل بتوانجگر  -2. ەوەبکئارام خۆت  -1: کپێشنیازێ
. تبێنێ واز ەکی دابڕ داوای لێ بکەیەشێو ەپێ بڵێ و ب یخۆتی ستەبوو، هەنسوودی 

 . ەبک کێساڵەورەگ یتیەداوای یارمبوو ەر سوودی نەه
 

 ڕۆڵوازی
تا من ڕۆڵی بێری ەرە. سڕۆڵوازی ەینەکردن بکپێ ەرن دۆخی توانج تێگرتن و گاڵتەو
ێک دڵخوازم. )ەکەد ەبوون پیادەی تووڕەی توانج و چارەچارکانی ەنگاوەهبینم، ەد
 (.ببینێت ئاڤانبا ڕۆڵی  ەڵبژێرەه
 
سێ ، ەوەکئارام ب: خۆت ەبۆ نموون، ەکب ەانی پۆل پیادکەنگاوە، هەببین بێریڕۆڵی )
 ئاڤانی ڕۆڵێ ەفێرخوازو ەئم. ەکەسازی د خۆت بڵێ: ەب. ەێشکڵەه ی قووڵەناسەه
، ەسەببڵێ:  ئاڤان ەبدابڕ نگێکی ەد ەببوو، ەن رەکاریگ کردنوێڵر ەگ. ەکوێڵ ببینێت ەد

 بکرێت. م پێەگاڵت ەپێم خۆش نییمن . ەواز بێن
 ەب ەئاماژ. )ەوەینەکەدمان ەکەکێشی ەچار ەل ، بیرەوەوجا، پاش ئارامبوونەئ

 (.ەکب «ییەی تووڕگرتنوەجڵ»ری ەی پۆست 4نگاوی ەهی ەوەبیردانکانی ەپرسیار
چی بووم؟ چیم کرد؟  ەتووڕبۆچی من ین: ەبک ەوەی خوارەم پرسیارانەتوانین ئەد

م؟ ئایا ەبک ەجۆرێکی دیک ەب یچجاری داهاتوو بوو؟ ەر نەکاریگچی ر بوو؟ ەکاریگ
 کرد؟باشم من کارێکی 

 
 ەک داڕێژەیەشێو ەب ەوەی خوارەم ڕۆڵوازییانە، ئکناڕێفتاری ەڕ ەل ەوەوتنەک بۆ دوور

کێکیان ە، یەبکدوو دوو دیاری  انفێرخواز :ەبۆ نموون بگرێت.ها ەی وفتارەڕ ەل ەڕێگ
ات کهاو، نوێنێتەد ەکەباس رەکتەر. ئەڕاهێن ەش ببێ بەی دیکەوەو ئ رەکتەئ ەببێ ب
 . ەوەهێنێتەبیر دەانی وکەنگاوەات و هکەی دکەۆمک رەڕاهێن
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ی ەکانی لیستەنگاوەڕۆڵوازی، ه ەنەبک ەوەی خوارەم دۆخانەئە ان بکفێرخواز ەداوا ل
 .ەی پێشنیازی دیکەوەدۆزین ەل ەن. ئازاد بەبک ەپۆل پیاد

 ات. کەروپرچت دەس ەبە گاڵت کەهاوڕێی •
 «.ەکەترسنۆک ەپش»ڵێت ەدپێت هاوپۆلێکت  •
 نن.ەکەن و پێدەکەتۆ د ەب ەئاماژنتر ەمەت ەی بفێرخوازدوو  •
 .ەوەکاتەوامی السایی تۆ دەردەب ەهاوپۆلێکت ب •
 
 نجامگیریەئ
 کانیەکنیکەتها ەروەین، هەکەد پێکردن ەگاڵتو ی توانج ەچاربووین چۆن  مڕۆ فێرەئ

ها بووین توانج بگرن ەسانی وەکموومان تووشی ەهکرد.  ەپیادمان  «خۆئارامکردنەوە»
 ین.ەکب ەچۆنیان چاربزانین  ەباشزۆر  ەبۆین، ەکر بەرانبەب ەب ەو گاڵت

 
 ەوەبۆ ماڵ

 ، ڕاپۆرتی دایکوباوکانفێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەماڵ رکیەئ
و ەو ئ ەوەلیست ەکی جڤاکی بخەک توانایەو پێکردن ەگاڵتو ی توانج ەچار -
 .ەوەپۆلدا ڕیز کران پڕ بک ەی لەنگاوانەه
 

 ی زانیارەوەگواستن
ند ەسەپک ەیەهیچ شێو ەب پێکردن ەگاڵتو  گرتنتوانج ەک بکەوەی ڕوون انفێرخوازبۆ 
 ەکبن ەو فێر دان فێرخوازستانداردێک بۆ ی کردنساز ەبێتەد ەیەوەکردنم ڕوونە. ئەنیی
 . گرنب چاویەڕ
 

ی پێ ەگاڵتیان  ەتوانجی تێگیراوس ەمڕۆ کەداخۆ ئ ەبپرس انفێرخواز ەلمڕۆ: ەیادی ئ
 .ەچۆن بوو ەفتارەو ڕەر ئەرانبەبرخوردی ەب .ەاوکر
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 ییەتووڕی گرتنوەجڵ – سێهەمشی ەب
 

 م: ەفتەهی ەوان
 ێتردوام بەب «نگاوەه ەنگاو بەه»ا ب
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 مکەچ
 خشیەن« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرەی هونەربارەی دکەردکی و کەسەک یەوەبیردان

 .نەکەشتر دەدا گفێرخوازی ەژیانی ڕۆژان ەل ەرانەو هونەئ
 

 ئامانج
 :فێر بێت فێرخواز

 وێنێت. نبناسێت و ب «نگاوەه ەنگاو بەه» تواناکانی •
 

 پێداویستی
  .ەمەکەی یرگەبم ەئری ەو پۆست ەگشت وان •
 ەی بەکەنە، دامبۆشزێکی ەکاخر منداڵێک )ەبۆ ه ەورەزێکی گەکاخ ەپارچ •

 (ەوەهێڵێک ڕازابێت
 کێشانەو وێن رەلی هونەلوپەڵێک کەکۆم •
 ماجیک یپێنووسو  رەپۆستزی ەکاخ •
 وام بێتەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه» با: 6 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا
 –کی ەستەهوامی ەردەبفراژووتنێکی بۆ  ەوەەرمییکی فەیەرنامەب ەل ەوەستنگوێ
و « ی زانیارەوەگواستن»مۆدێلی . ەزۆر گرنگ، کارێکی ەژیانی ڕۆژانی نێو یکجڤا

 .ەبک ەڕۆژان یی ژیانەکانی دیکەشەبڵکێشی ەتێهجڤاکیی  –کی ەستەلی هەتواناگ
 
شی ەب ەکان بتوانن لەمنداڵو  ەوەبگوترێت شەدوو ب ەب ەیەم وانەئ ەچاکها ەو

 . بن کانی خۆیانەی نیگارەوەو گۆڕین کردنواوەریکی تەدا خدووهەم
 

 کاریەئاماد
ین، ەکەد واوەکان تەتەمڕۆ کارەئ ە. «نگاوەه ەنگاو بەه» یەمڕۆ دوایین وانەی ئەوان
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و ەئە زۆر گرنگبێت. ەوام دەردەتا کۆتای ساڵ بەه ەی کێشەست و چارەاڵم باسی هەب
 کانیەرەین هونەکەک دەهاوکاریی یکاریان بێنین. ەب ەبین، ڕۆژانەی فێریان دەرانەهون
 . نیاد ب ەم لەردەهمان  «نگاوەه ەنگاو بەه»
 
و  ەبگر ەوەستەد ەکان بەکارت. )ەوەکاندا بخشێنینەموو کارتەه ەرن چاوێکی خێرا بەو
چیان  ەرباسەم سەر ئەسەداخۆ ل ەبپرس انفێرخواز ە. لەوەکان بخوێنەرباسی کارتەس
  (.ەبچۆو داکانەرەپۆست ەب ەکەی ەکەی .ەبیر ماوە ل

 
. «نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەی هونەوەکردنبێت بۆ یادیەمان دتەتایب یمڕۆ چاالکیەئ
ر بۆ تۆ ەم، گەکەمن باسێک دبیر ماوه؟  ەتان ل« ر پێەس ەستەه»ی ەمەرێ گەئ

نها ەت« ر پێەس ەستە، هەشینر چاوت ەگ» ر گوتم:ەگە. ئر پێەس ەستەه، ەدروست
 چاویان شین یەوانەر پێ. ئەس ەوەستنەهدەبێت  ەشیننگی چاویان ەی ڕەسانەو کەئ

 ەبک فێرخوازک دوو ەی ە، لەوەخواری ەخااڵن مەکێک لەر یەبۆ هڵناستن. )ەه ەنیی
ی ک، تواناەیەر نموونەه پاش. ەهێناو کارەبیان ەرەو هونەو چۆن ئی ەداخۆ ک ەبپرس

 ەتی لەارمبۆ یە بنووس ەورەزێکی گەر کاخەسەل، کردنشەب: ەبۆ نموون ست،ەبەم
 (.داداهاتوو چاالکیی

 
 ر:ەگەئ ،ر پێەس ەوەستەه
 ش کردبێت. ەدۆستێک ب ڵەگەلشتێکت  •
 . ەوەخۆت ئارام کردبێت ەناسەهەسک ەب •
 بڕیت کردبێت.ەنۆر ەوەبەدەئ ەب •
 کردبێت.  ەت پیاد« ەی کێشەچار»کانی ەنگاوەه •
 .ەوەڕوون کردبێت ڕەجێباوساڵی ەورەسێکی گەستی خۆت بۆ کەه •
 بێت.ردکوێڵ ت افاڵندنخ •
 . ەوەخۆت ئارام کردبێت پشتەوژمێر ەب •
 چین. «ییەتووڕ یەدوگم»بڵێیت  بتوانی پێمان •
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 کردبێت.دۆستێک  ەکاریت بەرپێشنیازی نۆ •
 

 ەفێربووین. هیوادارم ب ەوە «نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەوان ەی گرنگ لرەهونزۆر  ەئێم
 ێنن.هب کاریانەوامی بەردەب

 
 چاالکی

ش ەئێم ەککات ەد ەکارو ەمان ئەه ەی پۆلێکەوێن ەمەئ (.ەپێشان بد ەکەی پۆلفۆتۆ)
 (.ەوەکردنکێشان، نووسین، بیرەریکی چین؟ )وێنەوان خەئین. ەبیکوێت ەمانەد
 

 
 
 کانیەوان ەلتۆ  ەت پێشان بدات کەک بابەی بکێشێت، یکی خۆەیەوێنتان ەکەر یەه
 ەینەکەدکان ەکێشراو ەموو وێنەهپاشان یت. بوو فێری ەوە «نگاوەه ەنگاو بەه»

ر ە. گیادمان بن ەم لەردەهکوو ەتاو «نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەرەک بۆ هونەیەپێشانگ
 .ەربگرەو ەبیرۆک« ر پێەس ەستەه»ی ەمەگ ەڕێیت، لەگەد ەبۆ بیرۆک
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 ەکەزەخادامێنی ک ەل ەیەڕست مەکێکتان. ئەر یەه ەمەدەد ەورەزێکی گەکاخ ەپارچ

م ەئ)« .فێربووممن ــــــــــــــــــــــــــــــ  ەوە «نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەوان ەل»: نبنووس
ک ەی ەب ەکەبۆشایی (.ەوەبینووسن انفێرخوازکوو ەتاو ەبنووس ەکەختەر تەسەل ەیەڕست
بوویت، پاشان  فێری ەوە «نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەوان ەل ەک ەوەپڕ بکت ەباب

 بێت. ەکەتەبابی ەوەنگدانەڕ ەنیگارێک بکێش
 
و  گۆڤاردەکرێت . ەبک شەبدا داانفێرخوازر ەسەکێشان بەوێنی پێداویستی و زەکاخ)
 (.اتبک کۆالژ دروستبێت ەه ەیەوانە، لانفێرخواز ەیتەبد یشسپەست و چەقەم
 

ند ەچ ە، داوا لەوەکانیان بوونەخش و نیگارەی نکردندروست ەل انفێرخوازکاتێک 
پۆل یان ی ن. کتێبێکەپێشان بد ەکەپۆل ەکانیان بەمەرهەب ەبک ێکدڵخواز
 . ەڵیواسەکی باشدا هەجێی ەو ل ەساز بککان ەو نیگار ەوێن ەلک ەیەدیوارنام

 
 
 نجامگیریەئ
 ەلنگ ەڕەمەتی هەند بابەچن ەدەدی پێشان ەی کێشاوتانەخش و نیگارانەو نەئ

 کارەب ەرانەهونو ەموومان ئەفێربووین. هیوادارم ه ەوە «نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەوان
 ین و بگونجێین. ەکبهەڵکدی ەڵ یەگەلبهێنین تا بتوانین 

 
 ەوەبۆ ماڵ

 .وام بێتەردەب «نگاوەه ەنگاو بەه» با: 6 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام
»...« 
 


