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 مەکەشی یەی بەربارەد

 

ی گرینگی کڕیشاڵێهاوسۆزی  .منداڵ لە الی ەیپێدانی هاوسۆزیەرەپ ،ەشەبم ەئامانج ل
و  ەوەیندۆز ەتی لەی توانایەها نیشانەروەو ه ەی منداڵەدۆستانکجڤا فتاریەڕ توانا 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 ەلە الیچێت و خاستر ەد

 

دا یکڤای جندیەیوەپ ەات، لکەد کرەد رەبرانەست و سۆزی بەی هەمنداڵو ەئ
 : ەترادا توانەم خااڵنەل ەو بۆ نموون ەرووتتوەکرەس

 :ەل ەمیان بریتییە، ئستەی هکردندیاری -1

وجا ەی و ئکی و فیزیکەلی دۆخەگەڕێی نیشان ەخۆی ل یستەی هەوەناسین •
 .ەستانەو هەناونان ل

وجا ەی و ئکو فیزی یکەلی دۆخەگەڕێی نیشان ەر لەرانبەستی بەی هەوەناسین •
  .ەستانەو هەناونان ل

 یان.ردنکەن ڵەکدی و تێکەی ەدۆخ ل ست وەی هەوەکردنجیا •
 

  :ەل ەمیان بریتییە، ئرەرانبەی بەنگارگرتنی ڕوەو -2

 رەرانبەجیاوازیان بستی ەو ه ۆچوونب سانی جیاوازەکی ەوەی ئکردنکرەد •
 .ەیەهت ەی تایبکێدۆخ
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 . ەی خۆوەڕوانگ ەل نهاەت کەن ە،وەرەرانبەی بەنگاوڕ ەرودۆخ لای بەوەخوێندن •
 

  :ەل ەمیان بریتییەئ ە،کسانی دیەکر ەرانبەبانی بەمیهر -3

  .ەکسانی دیەکر ەبرانەب رۆشیەپ و ست و هاوسۆزیەپێشاندانی ه •

 

 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 جڵەوگرتنی و بۆ کی جڤاەێشکی ەنامێنێت بۆ چار کرێەبێت چ هاندەر نەرانبەب

  ن.ەکست دیاری بەن 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
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 مەکەشی یەکانی بەوان

و  گرینگ ەکمەچشا ەباس ل -ی گشتی کرنجێەس /هێنانی هاوسۆزی ڕا -1
ی ەست، گرتنی ڕوانگەه یەوەناسین کەات وکەانی هاوسۆزی دکەیتیەڕەبن
 . ەی هاوسۆزانەوەاڵمدانەر، وەرانبەب

 

بردن یەها پەروەستی شانازی و هەاری هکی هۆەوەکردنڕوون –شانازی  یستەه -2
 گۆڕین.  ەست دێتەی هەوەب

 

ش ەو خواستانەو ئ ەیەیان هجیاوازخواستی  کڵەخی ەوەی ئکردنکرەد -خواست  -3
 .گۆڕین ەدێن ەوەاتکم ەدەب
  

 ات. کەر دەرانبەب ەار لکت چۆن ەکڵسوەی هەوەی ئکرەد – نجامەار و ئکهۆ -4
 

 د.ەستی بەبەم ەل ەوەکەوتندوور – ستەبەم -5
  

وا بۆ ەری ڕەسەی چارکردنپێشنیاز و ەکسانی دیەکی مافی کردنکرەد - تیەوایەڕ -6
 پێش.  ەی دێتکەیەێشک

 

 ەل کو چاە کب رخانەت «ڕۆڵوازی و چاالکی»انی کەشەی بەوەواو بۆ خوێندنەاتی تک
 زموونیەئو  رهاتەسەب ڵەگەلان کرهات و سیناریۆەسەب ەوڵ بدەه. ەان بگکسیناریۆ

، ەیەیان هەوەتوانای خوێندن فێرخواز زانیتەد رەت. گیدا بگونجێنانفێرخواز یتیەتایب
خۆی شی ەب کێفێرخوازر ەو هبۆیان  ەکۆپی بک «یکچاالو  ڕۆڵوازی»انی کەشەب

 . اتکر بەسەاری لک یەەبد
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 ی زمان کمەچ

هاوسۆزی و پێدانی ەرەپ ەل ەیەی هگرینگست، ڕۆڵێکی ەهی ەربارەد گفتوگۆ
 مووەه ە. ل(Spivack and Shure, 1974) ەێشکی ەی پێویست بۆ چارەکانی دیکەرەهون
بۆ « ی زمانکمەچ» ەب ەیەت هەی تایبکردێڕێە، سدا«نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەوان

 بنەنوێ ن یەوش ەانکمەو چەی ئەزۆرب ەنگەڕ. ەیەو وانەانی ئکەکمەی شاچکردندیاری
 :ەان بریتین لکەزمانیی ەکمەگرن. چەردەو ەارهێنانی تازکەواتا و باڵم ەب

 فێردەبێت  ست بێتەی هەوەکردنو جودا کردنریای منداڵ فێری دیەوەبۆ ئ •
، تترسێەد کارزان :ە، بۆ نموون«ەنیی چی»و  «ەییچ» ەستەه ئەوبێت بزانێت ب
 .ەساوەپەح کەن

 

انی کجودا ەی دۆخکرەددات ەڵ دی مندایتەیارم« وداج –چوو کوێ» یەستەیوەپ •
م ەئ. ەیەلەم ەی لزەحشیالن ترسێت، ەئاو د ەلئاراز »: ەنموون ات. بۆکست بەه

مان ەرێ هکشەد .«تەبابمان ەه ەر بەبرانەب ەیەهودایان ستی جەه وود ەدووان
 ست بگۆڕێت. ەه ەوەاتکم ەدەت بەبابمان ەر هەرانبەمنداڵ ب

 

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

 ن. ەکمرۆڤ ب
 

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
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ری ەاریگکخشی ەن ،ەنجامەار و ئکی هۆەم ناسینەئ .«من لێمدا ەکیشت، چونەپێگ
 ڵبژاردنی بڕیاری دروست.ەبۆ ه ەیەه
 

 مترەکست، ەبەم ەب کەن ەبوووت ەکڕێ ەکەڕووداور بزانێت ەگمنداڵ  گشتی ەب •
دا، ەوانی نارکزاری زوو ئاەئار ەب دلێر». ێتبەدست ەپو  ەتووڕی ەکەنجامەئ ەب
 .«ەوەبگرێت ەکەو ویستی تۆپەئ

 

ین. ەبگر بگرین و تێەرانبەی بەدات ڕوانگەتیمان دەیارم« وابوونەڕ» ەبردن بیەپ •
 ەکدی یەوانەئ، تست بێەد ەی لەکەتۆپ ەکەاتکموو ەشێرزاد ه ەوا نییەڕ»
  «.یان نابێتکردنتی یاریەرفەد

 

، ەنیشانوا، ەڕ، پاش –، داوای لێبوردن، پێش یکڕووداو، چاالم: ەکەیی شەبلیستی 
، شانازی، خواست، ستەبەمە ، بپاشان -، ئێستاەنیی -ەیەه ،، زانیاریەواتەک -رەگەئ

یشتن، ەتێگ ،گشت – کشێەب، ی، بارودۆخجیاواز – چوونک، وێڕۆڵوازی، دروست
 .ەبۆی –بۆچی 

 

 

 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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 ندنەسەشەئاستی گی ەربارەینی دتێب

  ت و ناساندنەتی تایبەباب

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 یریەاریگنگی کەرهەف یهاەب
  ە.یەه ییاوازیویان جەبۆ ئ ەوەنگەرهەف مەهاوسۆزی لی ەوەنگدانەڕ

 

 : ەوەمی خوێندنەکەساڵی ی ەل ، منداڵ،گشتیەب

 ەوەناسێتەدی ەکسانی دیەکو  خۆیستی ەه •

 ەوەناسێتەان دکەستەهۆی کاری هاوکهۆ •

 ر جودا بنەرانبەستی بەستی خۆی و هەه ێتشەدی ەوەبات بەی دەپ •

 ێتبەستی هەه کەی ەاتدا زیاتر لک کەی ەمرۆڤ ل تشێەد ەکگات ەدتێ •

 .ەستەبەبێم ەیشە، هەپشت ەستی لەبەم ەیەر هافتەڕ ەگات کەدتێ •
  

تادا ەرەانی سکەپۆل ەل. ەتاییەرەدا هێشتا سەنەمەم تەل ەلەم تواناگەشدا، ئەوەڵ ئەگەل
 ،ەمان دیاردەر هەرانبەب اتکهاومرۆڤی جودا،  یەوەن بەبەی دەپ انفێرخوازی ەبزۆر

 مەکت ەی تایبکەیەر نموونەس ەر هاتەگاڵم ەب بێت.ەهی جودایان ستەه تشێەد
  ات.کی بەجوانی ڕاڤ ەتوانێ بەدسیان ەک

 تاییدا:ەرەقۆناغی سە ل

 ستێنێت. ەد ەرەپخێرا  توانای هاوسۆزی الی منداڵ •

 . نەتێبگ ەکسانی دیەکو دیدی ە توانن ڕوانگەدمنداڵ  •
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 بێت.ەوانتر دەبواری هاوسۆزیدا فر ەان لیجیاوازیتا دێ ەه •

 

  ەشەبم ەئیی گرینگ

توانای جڤاکی، ندنی ەسەشەئاستی گنزمیی  ەب ەستەیوە، پهاوسۆزیری ەهون الوازیی
  خوێندندا. ەزیی لک ەها بەروەی دڕی و توندوتیژی و هەرزیی ڕادەب ەب

 

  ی زانیارەوەگواستن

 ەکبیان ،«ی مامۆستاەڕێنام» ەبڕوان / -نگاون ەسێ ه« ی زانیارەوەگواستن»
 . انی هاوسۆزیکەرەو گشتاندنی هونەان ڕووکەی منداڵکرێەیارید

 

ن بۆ ەدیاری بک کاتێک ەبد انفێرخواز یتیەتای ڕۆژدا یارمەرەس ەل :مڕۆەئ یاڵیەخ
  :ەبپرس ەبۆ نموونفێری بوون،  ەی تازەرەو هونەی ئکردنەپیاد

 . (داماتەماتیکی ەوان ەل) ؟بینەد ارکمان ەهی کریەموو خەی هەکمڕۆ، ەئ •

 . (یداکی چاالەوان ەل) 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 بۆکەیەنموون ندەچ ەمانەئ

 ؟ەیەتووڕزانیت ەچۆن د( ەیە)تووڕات؟ کەدبە چی  ستەه یالنەلبڕوای تۆ،  ەب •
 (.ستەی هەنیشان). ەگرتوو شەباو ەپ لەوچاستی ڕکباسو  ەمۆن

یت؟ ەکەدبە چی  ستەرد! ئێستا هک واوەت تەکەۆژرپ سەرلەبەری نێەت ەبتۆ  •
  (نجامەئ -کارهۆ نێوان ییندەیوەپ)
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بێت ەدن. ەکەد کتێبێکماشای ەت ەوەکپێالی و  ەچیتەو تۆش د ەمبارەخشیالن  •
 (گۆڕینستەه) ؟اتکببە چی  ستەهئێستا 

پێشبینی ) ؟اتکەچی د ەست بەو هەا ئسوەیت، ئرنێەدەو ەکەمەگ ەلستگۆ ر ڕاەگ •
 . (ستەهە ل

 

کار ەان بیەشەم بەکانی ئەرەی هونەک ەبزان ەکب انفێرخواز ەپرسیار ل: مڕۆەیادی ئ
 . ەهێناو

 رد؟ ک شانازی ەستت بەچی تۆ هبۆ ؟ردک شانازی ەستی بەمڕۆ هەێ ئک •

  ؟ردک رەسەی چارکەیەێشکمڕۆ ەێ ئک •

 ؟ ەیەیانی هەب ەل رەس یەستەو هەی جیاوازتری لکستێەه ەکێ ئێستاک •

 یتیەت یارمتوانیەدا، دەفێرگوامی ەی داتک ەل «ی زانیارەوەگواستن»گونجاندنی  ەب
و  ەوەۆزنان بدکەێشکبۆ  ەچارە، ڕێگەوەنەکب ئارامببن خۆیان  یت تا فێرەبد انفێرخواز

 .پیادە بکەنیاندا ەژیانی ڕۆژان ەل ەرانەهونم ەئ

 

 

  ەکی دییکچاال

تی ەڵ بابەگەل مەکەیی شەبانی کەتەبابێشانی کڵەتێهبۆ  کێزند پێشنیاەچش ەمەئ
 : ەکدی

 و ەوەنەکب ۆیانکدا کلبومێەئ ەو ل ربهێننەد ەو ڕۆژنام گۆڤار ەل ەوێن انفێرخوازبا  -1
پێشان ان کەجۆراوجۆر ەستەهی ەوەن. بۆ ئەکب روستد «انفێرخوازژی ۆالک»
  .(رەهون)ن ەبد
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بۆ  کنێو پۆلدا( ێ ەڕێت لەگەد ەکەیە)لیست«  running listلیستەڕیانەگ» -2
 تۆ ەبۆ نموون ر،ەس ەنەی بخی زیادەتا ڕست ەبد هان ەکەپۆلو  ەکب ست سازەه

واو ەت ەکەڕست کێفێرخوازوجا با ەئ .«...ەک کاتێکشاد بووم زۆر من » ەبنووس
ن و زما)ات کب یداەپ ەیەو ڕستەگونجاو بۆ ئ یکەیەبدات وێن وڵیشەات و هکب

  .(رەهون
 

و  ەکان پێشان بدەنگ الی منداڵەڵبژاردنی ڕە، هەوەدایگرامهێنانی کارەڕێی ب ەل -3
 (ماتەماتیک) .نەکب انفێرخواز خواستیجیاوازیی  ەل . باسەراورد بکەب

 

 یاتک ە. لارک ەنەخب «جودا - ێکچووو»ی کمەچی ەربارەد «فتارەڕاهێزانی ڕ» -4
 چێت،ەی تۆ دەوەێ لک یەکەراسکنگی ەڕ، ەبۆ نموون، ەمندااڵن بپرس ەل داپشوو

 . (رەزمان و هون)ی تۆ ناچێت. ەوەێ لکی ەکەیان جۆری پێاڵو

 

، ارانبزۆرستانی ڵەنگەج کەون، ەکجۆر بەمەی هەژینگی انرەوەزیند ەباس ل -5
 هاەروەو هتد. ه (ڤاتۆرکئێ) ویەی زرەمەستانی کەڵەنگە، جرووکی باەخولگبیابان، 

 ؟انی چینکەارکژین. هۆەتدا دەی زۆر تایبەناوچ ەل ەرەوەگیان ئەوچی بۆ
 (ی وردبیرسروشتناسی، )
 

 ەن، بۆ نموونەکر بەد ێلی رپرسیارانەستان و بەدەبارکی ەاندا، وێنکەڕۆژنام ەل -6
و  و فێرکاری ەفێرگی انرەبەڕێوەئوستاندار، ب ،، شاردارەوەوژانکئاگررداری ەس

ی ستیەن. ڕوخسار و هەساز بک ەسانەو کەستی ئەر هەسەپاشان گفتوگۆ ل. هتد
و ەئستی ەه ەباس ل ەبک انفێرخواز ەلن. داوا ەگرێ بد ەوەییکجڤاباسی  ەبوان ەئ
 یانکان پێشانەڵ وێنەگەو ل ەوەبنووسن ەو باسانە. ئنەکان بکەنێو وێنی ەسانەک

 ن. ەبد
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 ەستەن هەوڵ بدەهێشن و کب ەسانەکو ەی ئەوێن انفێرخواز تشکرێەد
ورۆزدا ەجانی نەمیهر ەلدار شار ەرببڕن. بۆ نموونەاندا دکەوێن ەانیان لکەجۆراوجۆر

 ەپێو ژانیەشڵ ەوەگوتار خوێندناتی ک ەوەانوژکئاگر رداریەساڵم ەدڵشاد بوو، ب زۆر
 .(رەهون -جڤاکیی ەوەۆڵێنکلێ) .دیاربوو

 

و  ەستەبو ەوەخوێندن ەل ،ەجار، جارەوەخوێننەد انفێرخوازبۆ  کچیرۆ ەک کاتێک -7
بینن. ەد ەستەو هە. چۆن ئەکب ەکەچیرۆکری ەتکەارکستی ەی هەربارەدپرسیار 

دات و ەن، چی ڕوو دەکەان چۆن دکەڕووداو یێشبینیپ ەبزان ەوجا لێیان پرسەئ
 –زمان ات. )کەد ەکەکری چیرۆەتکەارکستی ەه ەل کارێکچ  ەو ڕووداوانەئ
 .(رەنوه
 

موو ە. هستەهی کردنتۆماربۆ ن ەکساز ب کێـ «لیستەیانڕەگ» ەکەبا پۆل -8
  ر(ە)هون .ەوش ەم بەو ه ەوێن ەم بەه کستێەه
 

. ەڵبواسەه ەوەورەی گکەیەئاوێن کنزی ە( لخاڵی پێشووی ەوەان )ئکەستەلیستی ه -9
و  ڕوخسار ەب ەکەناو لیست انیکەستەدا هەکەئاوێن رەبەل ەنۆر ەب انفێرخوازبا 
 شانست، ەد، تەانی ڕومکەکم، چاو، ماسولەدگۆڕینی  ەبنوێنن. باس لش ەل
 .(ر، دراماەهون ،زمان)ن. ەکب
  

 ەهاوێژهای تێەااڵی وکن. ەکساز ب «ەچیی ەو بزان ەبد ستی لێەد»ی کسندوقێ -10
 ،ەڕی باڵندە، پەرتزی سماەاغک ەبێت، بۆ نموونەیریان هەی سەشێو ەک

 . ێنراوکوشی رەوەزیندو  (ەوشوشالی ەک)ڵمات ەه ،ەورەچەقوڕ
ست لێدان ەد ەنها بەتو  داەکەسندوق ەب نەکب ستەد انفێرخواز ەل کەریەبا ه

و  ەمرۆڤ نیشانن چۆن ەکب ەوەر ئەسەگفتوگۆ لبهێنن. هەڵ ەو شتانەئ ناوی
 (. ی وردسروشتناسی و بیر). اڵمەی وەوەار دێنێت بۆ دۆزینکەداو بەرەس
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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.ەسوودم ش لێیەکسانی دیەک
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 م: ەکەی یەوان

 ی گشتیکرنجێەس -ڕاهێنانی هاوسۆزی 

 ۆیی ڤیدەوان
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 کمەچ

ڕێی  ەویش لە، ئەرەرانبەب یستەی هکردندیاری ەی بپێویست هاوسۆزیری ەهون
یان  ت، بگوترێەستەرجەی بەنیشان ە)وات ەوەییکەی و دۆخکەی، زارکی فیزیەنیشان

 (.بێتەه ەوەدۆخ ەب یندیەیوەپ

مرۆڤی جودا دیدی جودایان  تشێەد ەگات کەدتێمرۆڤ  رەرانبەی بەگرتنی ڕوانگ ەب
 بێت. ەت هەمان بابەر هەرانبەب

 

 ی زمانکمەچ

بێت، ەن -، ببێتەواتەک -رەگەداو، دۆخ، ئەرەسو  ەنیشان، مسیل(ە)نواندن / ت ڕۆڵوازی
 .پاش -جودا، پێش - چووکوێ

 

 ئامانج

 :بێتەد فێرخواز

 ێتان بزانکەجیاواز ەستەناوی ه •

 ەیەستی جیاوازیان هەی هکڵەخبزانێت  •

 ناگۆڕ ەدێت ستەه ەک ەوەاتکڕوونی بفێر بێت  •

  اتکب ەکسانی دیەکستی ەه ەب کرەد •

 

 پێداویستی

 «. خێزانی شتەگ» - «نگاوەه ەنگاو بەه»می هەدوو یرگەبی ڤیدیۆی فیلم •

 و ڤیدیۆ ڤیزیۆنەلەت •
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 یەرنامەب - «نگاوەه ەنگاو بەه»و ەرەب کەیەروازە، دمەکەیی ەنام: ەوەبۆ ماڵ •
 .وتیژیتوند ەخۆپاراستن ل

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 لیەی ڕێساگەوەو داڕشتن بژاربۆ  ەربگرەو انفێرخوازی سەرنجدید و  ەسوود ل
 ەک ەیهاوسۆزی یکمەچیی گشتی کەیەوەکردنرەسەب ەیەم وانەئ. پۆلنێو گۆی گفتو
ی ەنیشاندوای ەڕێن بەبگات کەد فێر انفێرخواز .ە« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەبناخ

ات کەشیان دەوەفێری ئر. ەرانبەی بسەک الی انکەستەه ییکەدۆخ ،یکەی، زارکیزیف
ستیان ەگۆڕانی ه ەن و لەبد ەکی دیسەکی ستەهیاوازیی چوون و جکوێ ەرنج لەس
 ن. ەبگ

 بن. ست و سۆزی خۆیان ەندی هەسەرەپئاشنای  ،ەبد انفێرخوازهانی 

 

  جاری داهاتوو.بێت بۆ  ەتا، تا ئامادەرەس بۆ کەوەڵەه ەکفیلمی ڤیدیۆ

دوو ڕۆژ زیاتر  ەل یەشەب رەنابێت هاڵم ەش، بەدوو ب ەیت بەکب ەیەم وانەئدەکرێت 
 بخاێنێت.

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

کی ەیەوێن کەیەر وانەههێنین. ەد ارکەب «نگاوەه ەب نگاوەه» ساڵ پرۆگرامیمەئ
 ،بینەری دی فێەوەئ ین.ەکەد رەسەگفتوگۆی ل ەئێم. ەوەگێڕێتەێک دکچیرۆ و ەڵەگەل
بین ەی فێریان دەرانەو هونەئ. ینەکەی دەپیاد ەوەچاالکیی دیکو  ڕۆڵوازیڕێی  ەل

 . ەسوودیان زۆر
 

 : ەوە«نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەڕێی وان ەل
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 بین. ەر دەرانبەبانی خۆمان و کەستەهباشتر ئاشنای  •

 . ەوەی بۆ بدۆزینرەسەچار، کڵەڵ خەگەبووین ل ەێشکر تووشی ەبین گەفێر د •

 ین. ەکفتار بەبوون چۆن ڕەاتی تووڕکبین ەفێر د •
 

ی کسێەک) ارکدۆز ەینەکەین. خۆمان دەکەر دەرانبەسی بەکستی ەه ەل مڕۆ، باسەئ
ڕێن. ەگەدا دداوەرەسو  ەنیشانشوێن  ەب و ت بێت(ەی باس و بابەوەدۆزین یکریەخ
  دات.ەبارودۆخ، چی ڕوو د ەینەدەرنج دەر. سەرانبەی بشەو ل ڕوخسار ەینەدەرنج دەس
 .اتکەست پێدەی دەکەاڵ و خێزانی دانیەربارەد ی ڤیدیۆکێفیلم ەمڕۆمان بەی ئەوان
ی، ەکەندامانی خێزانەئ دانیاڵ وستی ەه ەبد رنجەس ەوەکەفیلمماشای ەتم ەدەب
 ان چین. کەستەی هەن و نیشانەکەچی د ەست بەه

  .ەپێشان بددانیاڵ  فۆتۆگرافی ربڕین.ەد و ڕا بۆ گفتوگۆ کەپشووی .ەپێشان بد ەکەفیلم
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ی )چاو ؟ترسێتەد زانیتەد نۆچترسێت( ە)د ؟اتکەدبە چی  ستەانیاڵ هد -1
 (.ەوەتەاورکمی ە، دەوەتەرزبوونەببرۆی قن، ەز

پێشانی  دانیاڵبارودۆخی ( ە)ونبوو ؟ترسێتەدانیال د وا دابێت چی ڕوویدەبێت  -2
 ترسێت.ەد ەکدات ەد

. ەلێهاتووهای ەوترساوم ڕوخسارم  ەک ترساوم( رێەئ) ؟ساویترەرگیز نەئایا تۆ ه -3
انی کەنیشان ەب ەئاماژ .شەل ەبم ەو ه ڕوخسار ەب مەه (ەتی بدەکەپۆل پێشانی)

 پێشانی ڕۆڵوازی ەم بەه گوتن و ەم بەهدەکرێت  :ەبۆ نموون. ەکترس ب
 و ەوەبنەووڕ دکانم کەترسم شانەد ەک کاتێک» بڵێیت یت وەتی بدەکەپۆل

شاندانی پێهێنی بۆ بەکار بشت ەموو لەه ەوڵ بدەه) .«زمەگەانم دکەکنینۆ
  .(ترس یستەنی هەدیم
 

 ەست بە)ه ؟اتکەدبە چی  ستەدانیاڵ ه ەکوساەئ، ەوەبیدۆزنی ەکەخێزانر ەگ -4
  (.بێتەد شاد و اتکەخۆشی د

 

 ستەدانیاڵ ه ەاتک وەن، ئەکەن دانیاڵونبوونی  ەست بەهی دانیاڵ ەکەر خێزانەگ -5
  .(ترسێتەد بێت وەد مبارەخ) ؟اتکەدبە چی 

 

ی سانەکستی ەی هرۆشەپش ەن. ئێمدانیاڵستی ەی هرۆشەی دانیاڵ پەکەخێزان
 رین.ەرانبەب

 

 .ەپێشان بد (ماردینبابی  و ماردین) فۆتۆی
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، نێتەکەپێد) ؟ەشاد زانیتەچۆن د (ەشاد) ؟اتکەدبە چی  ستە، هماردینبابی  -6
ن کنزی کانیشی زۆر لێکەپێڵوی چاو. ەوەتەرزبوونەبانی کەوڵمک ،نانی دیارکەددان

دات شادن. ەپێشانی د ەکفۆتۆش بترازێت، دۆخی ەوەل (.ننووقاوەچاوی نیمچ و
 . ترێەگوزەن و خۆشیان لێ دەکەشۆخی دبابی  و ماردین

 

ردوو فۆتۆی ە. ه(شادن).......... .یانکردووە، هەیەستیان هەمان هەبابی ه و ماردین -7
. ەیەه جودایانواو ەستی تەه دانیاڵ دوو و ماردین. ەدانیاڵ و ماردین پێشان بد

 .(ترسێەد) ...........( و دانیاڵەشاد) ...........ماردین
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رن ەو .تترسێەد دانیاڵوێن. ک ەل تدیارنین و نازانێ، ەدابڕاوی ەکەخێزان ەدانیاڵ ل
 گۆڕین.  ەستی دانیاڵ چۆن دێتەین و بزانین هەکب ەکەفیلم یەکی دیکشێەیری بەس
 

  (.ەوەن بۆ ڕاگۆڕینەبد کەویوپش و ەپێشان بد ەکەی فیلمدووهەمی ە)بڕگ
 

 ەکی ەاتکو ە. دانیاڵ ئداچووندان ڵچوون وەه گۆڕان و ەل ەمیشەان هکەستەه -8
( ەشاد؟ )اتکەدبە چی  ستە، دانیاڵ هەکستای ئێدەترسا. ئەد بوو، زۆروون بو

 نو ەک ەی جودایەاتک وەی ئەستەو هەواو لەت ،ەیەی هەکدی یکستێەه ەکئێستا
و ە، ئیدی ئەوەییی دیتکباو ەکی ەوەاڵم دوای ئەب .ترسا(ە)د......... .وسا ەئبوو. ووب

 (. ەشاد) ..........وەئێستا ئ .تناترسێ
 

ۆرسی ک ەوومچ کێاتک. ەوەنگواست ماڵی اتک) ەگۆڕاوستت ەه کاتێکچ  -9
 (.ەوەردۆتکڕۆژم  کماڵی دۆستێ ەڕاوم. لەگهەڵداردا  ەب کاتێک، ەلەمەژێر

 . نەوەرهاتی خۆت بێەسەب ەل ەکی دیەنموون

 

 ڕۆڵوازی

 ەو وش شەل ڕوخسار، ەب کێکەی ین.ەپێشان بدانمان کەستەوازی هڕۆڵ ەرن بەو
چ  ڵی بێنینەهین ەدەد وڵەه ین وەکەد ماشاەش تەئێمبڕێت و ەردەانی دکەستەه

  .مەکەد ست پێەدمن . ەکێستەهە جۆر

 مینەدواهبێت! ەچۆن وا د» :بڵێ و ەپێشان بدە ی توڕکێشەل و کڕوخسارێ ەبد وڵەه
ڕاستی ەببرژاندا.  ەل ەشێالن و ن ەل ەرد، نکەی نکەارییکهاو .ی ڕفاندەولیچک
 کاتێک) «؟مەکدەچی  ەست بەهئێستا زانن ەد .ەوەربهێنمەچنگی د ەمویست لەد

ی یەتووڕ ەست بەه رێەئ» :بڵێ شیت، تۆەتووڕیشتن و گوتیان ەگتێ انفێرخواز
  .(«مەکەد
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  ؟مەکەدبە چی  ستەه پێشانی دایت من کەیەنیشان ( چەکپرسیار ب ڕۆڵوازی پاش)
 
ڕۆڵوازی پێشانی  ەویش بە، ئەێنکبدر ەکەالی منداڵ کستێەه ەچرپ ەوجا بەئ

داویان ەرەسرد کپێویستی  رەگبێنن. هەڵ ەستەو هەش ئەکەدات. پۆلەی دەکەپۆل
 ،ردک ەکەستەهەیان بکرەد ەکەپۆل ەک کاتێکن. ەواوی بگەتەان بکەستەه ەل تا یەەبد
 «.مەکەد .......... ەست بەه رێەئ» :ڵێتەدر ەتکەی ئفێرخوازات ک وەئ

 

 کەدا یانفێرخوازرهاتی ەسەڵ بەگەل ەڵبژێرەه ەنموون ەوەی خوارەیەم لیستەل
  .، باشترەیەه بارترتان الەی لەخۆشتان نموون رەگ بێت.و الیان ئاشنا ە وەبگرێت

  (تیشاد – ترسامیەداتێ )سەت دکەدیاریی کەهاوڕێی •

 ( ترانیەنیگ -تیمبارەخ) ەخۆشەت نکدای •

 (تیشاد – ترۆشیەپ ەیت )بەکب فیلمیری ەس ما وەنیازی بچیت بۆ سینەب •

 (تنگیەدڵت – تبنێشتدا )بێزاری کڵێەتۆپ ەب ەپێت ناو •

 (یرانەنیگ –)ترس  ەوەخوار ەبێیت تناتوانی و تڕاویەڵگەدا هکختێەدر ەب •

بێت. ەنها تۆ نەت ەردووک نگ و میوانی بانگەی بۆ ئاهانفێرخوازگشت  تکۆلێهاوپ •
 .(تیەتووڕ ،تیمبارەخ ،ەئێشاو)دڵت 

 

ە کەی پۆلەوەئ . دوایەیەستی جودایان هەه انفێرخواز ەدۆخانو ەل کەی رەڵ هەگەل
مان ەر هەرانبەی جودایان بستەئاخۆ ه ەکب پرسیاریان لێ ،یشتنەتێگان کەدۆخ ەل

بیری ن. ەڕۆڵوازی پێشانی بد ەبا ب ەجودایان بوو یستەی هەوانەئ. ەبووەدۆخ ه
ت ەمان بابەر هەرانبەستی جودایان بەهی کڵەخدەکرێت  ەک بخەوە یانفێرخواز

 بێت.ەه
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یت، ەشپرز) ەوەتینوتار بخوێدا ەفێرگی ەوەونۆبوک ەتا لیت ەنۆر ڕوانیەچاو •
 .(ترانیەنیگ ،تترسیەد، ەێتکڕاوەدڵ

 (ترانیەیت. نیگەکەد رمە. )شەپۆلم ەئ ەهاتوویت ەتاز •

 وونگی پشەپڕ زەل خۆتیتی کرەی ئکریەخ و پۆل دانیشتوویت وێن ییورسک رەسەل •
  (ییەئاسود –ی یشادرانی، ە)نیگدات. ەد لێ

 . (داریترۆشەپ ترانیەنیگ ،تیمبارەخ، شادیتی نوێ. )کەخانوویبۆ  ەوەگوازنەد •

 

 نجامگیریەئ

ش و ەڕوخسار، لی ەنیشان ەسەرنجدانڕێی  ەل ،مرۆڤچۆن  فێر بوویندا ەیەم وانەل
مرۆڤ  تشێەد ەک فێر بووینا هەروەات. هکر دیاری بەرانبەستی بەتوانێت هەدۆخ، د

 گۆڕین. ەبێت تشێەستیش دەبێت و هەستی جودای هەه

 

 ەگرتن لی ڕێەنامرەب - «نگاوەه ەنگاو بەه» ،کەی ەژماری ەنام: ەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 .تیژیتوندو

 

 ی زانیارەوەگواستن

ها ەروەو ه ەوەنەکبۆیان خ یستەه ەبیر ل ەهان بد انفێرخوازدا ەژیانی ڕۆژان ەل
 تدا. ەئاست بارودۆخی تایب ەن لەکر بەرانبەستی بەه ەپێشبینی ل

 

ی خاڵوام ەردەب ەکب انفێرخواز ەو داوا ل ەپێشان بدپۆلدا  ەان لکەستەلیستی هەڕیانەگ
 ر. ەسەنەی بخەکدی
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تیان ەی تایبکستێەه ەک ،یادە وەبێنن ەساتان وەئ ەکب انفێرخواز ەداوا ل :مڕۆەیادی ئ
 . ەبووەه

 

ن اجارتۆ  ەبیرت ڕۆنیا،» ەگۆڕین، بۆ نموون ەست دێتەی هەوەل بکەوەن اداریائاگ
تۆ . ئێستا ەزۆرت ال خۆش چی ئێستاەکبیت.  (پاسس )وئۆتۆبسواری  ترسایتەد
 «!بیتئۆتۆبوس ستیت تا سواری ەوەدا دەکەڕیز ەسیت لەکم ەکەی

 

 ەچاالکیی دیک

ان کەستەناوی ه ە. هانیان بدنبوون بنووسنوی ەربارەد کچیرۆ ەکب انفێرخواز ەل اداو
 .بنووسن
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 شانازیستی ەه: دووهەمی ەوان
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 کمەچ

 .اتکەشانازی د ەست بە، هاتدەد نجامەخت ئەی سکارێک کاتێکمرۆڤ 

  ات.کبشانازی  ەست بەیان هکنێزی یکسێەکی ەوەبن بەشاد د کڵەخ

 گۆڕین.  ەدێت بارودۆخ یپێەب ستەه

 

  .ەینی – ەیەه ،پاش –جودا، پێش – چووکوێ، شانازی ،دۆخ، ەشاننی :مکی زمانەچ

 

  ئامانج

  :بێت بتواننەد انفێرخواز

 ن.ەکدیاری ب شانازیی ستەه •

 ن. ەهۆکاری شانازی دیاری بک •

 ن.ەکتیی گۆڕینی دۆخ دیاری بەچۆن •

 

 پێداویستی

 . ەو نیشان ەکمار کندێەز و هەاغکر، ەپۆست •

 .مەکەی یشەب - «نگاوەه ەب نگاوەه» دووهەمی ەنام، ەوەبۆ ماڵ •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

خوێند و فێری یان ەکەیتیەڕەبن ەستەش هەر شەان هفێرخوازمدا، ەکەیرگی ەب ەل
 ،داەیەم وانەبوون. لترس،  و رسوڕمانەس یی،ەتووڕم، ەخ، شادیست، ەه انی:کەوش
، بۆ فێرخواز. تکرێەد ەڕاڤزیاتر  ،تیەتایبەستی شانازی بەگشتی و هەست بەه



Second Step, grade 2 

27 

داوی ەرەو س ەنیشانڕێت بۆ ەبێت بگەر، فێر دەرانبەستی بەی هکردنو دیاری ەوەناسین
ت، ەش، بابەل ەب یندیەیوەپ ەها کەی وەنیشان) کیەدۆخو  یکەزار، تیەببای، کیفیز
ڵک و ەی خستەه، باسی وێکچوون و جیاوازی داەیەم وانەل(. ەیەه ەوەو دۆخ ەوش

پێشان  ستگۆڕینەه ڕۆڵوازی ەب و ەوەکرد ەبکرێت. منداڵ ەستی مرۆڤ دەهگۆڕانی 
 ن.ەدەد

 

  و گفتوگۆ کچیرۆ

اریت کتۆ دۆزین. ەکدیاری ب شانازی ستیەبین چۆن هەد مڕۆدا، فێرەی ئەوان ەل
ی ەوەۆزینشوێن دە ب وک بێت( ەی ڕاستییەوەریکی دۆزینەسێک خە)دۆزکار: ک

یاندوێنیت و ەدی ەانوەشی ئەلو  ڕوخسار ەبدرنج ەڕێیت. سەگەدا دکداوێەرەس
 ێن.درگۆڕەان دکەستەه بینیتەد. رودۆخیانبا ەرنج بدەوردی س ەها بەروەه
  (.ەباوکی پێشان بدی تانیا و فۆتۆ)
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خۆی  کلێە. گێشاونیکدا ەم دواییەل ەکی ەو وێنانەب ەزۆر شاد. تانیا ەتانیای ەمەئ
 کلێەان گکەوێن، تگو پێی امامۆست ەفێرگ ەل مڕۆەئ .کردنواویەت رد تاک ماندوو

 ەانی هێناوکەتانیا وێن. ڵبواسێتەدا هەکەپۆل ەلیان کندێەهداوای لێ کرد  و نجوان
 دات. ەی دکباو پێشانی

 ەیەوەمانای ئ شانازی یستەات؟ )شانازی( هکببە چی  ستەتانیا هدەبێت  -1
رێ کشەد .ەداو نجامەئ ختتەی سکارێکی ەوەر ئەبەیت لەکشادی ب ەبست ەه

 یت.ەکب ەوەکویست و نزیەی خۆشکسێەک ەب تۆ شانازی

 نێت(. ەکەپێد ە،ستاوەو ، قیتەرزەری بە)س؟ ەشانازانیا زانیت تەۆن دچ -2

 .ەووردکڵیاندا ماندوو ەگە ل خۆی. ەخۆی شادانی کەنیگار ەب)؟ ەشانازبۆچی  -3
 (.ەردووکی ەکەارک سنیەپی ەکمامۆستا

 

 ییشاناز یستەه ەپێشان بد شێکەلو  ڕوخسار ،انفێرخوازمۆدێل بۆ  و ەنموون ەب ەبب
 ەوەننبێ ەو ساتەئ :بڵێو  ەدیاری بک ەستەهو ەداوی ئەرەسو  ەنیشانبێت.  دیار ەپێو
م کڕوخسارێ هێنن وبەکار ب شەموو لە. هەردووک شانازی ەستتان بەهتێیدا  ەک ،یاد
 بێت. دیار ەپێوی شانازی یستەه ،نەشان بدپێ
 

ر ەسەل انفێرخوازرهاتی ەسەببێت. ردک شانازی ەستت بەهتێیدا  ەێک بکباس -4
 ەکش دیاری بەو ساتانەئ. ی شانازیەوش ەب ەی بدگرینگ و ەوەسوبنو کێرەپۆست

چی  رەبەل بۆچی و زاننەخۆشیان نبا  ،ەردووک شانازیەستیان بەه انفێرخواز ەک
 . ەردووکیان ەستەو هەچۆن ئ و

ین. ەکەشانازی د ەست بەر هەمان، هەکەکار ەداتەسیش گوێ نەکبا ، ەیەه ارج
خۆت  زموونیەئ رهات وەسە)ب .........ە کرد ک شانازی ەستم بەیان من زۆر هکجارێ
 (.ەکب باس
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دابا، تانیا ەن انکەوێن ەییان بگرینگی ەو مامۆستاکی تانیا کباور ەگ ەپێت وای -5
 وەب ندەزانێت چەتانیا د ەک؟ )چونبۆچی (رێەئ؟ )کردبا شانازیە ستی بەه
 (.ەداو نجامەختی ئەی سکارێک و چ ەماندوو بوو ەوەارک
 

 (تنێەکەپێد) ؟تزانیەچۆن د (ەشادات؟ )کببە چی  ستەی تانیا هکباودەبێت  -6
 

 (.ەداو نجامەختی ئەی سکارێکی تانیا ک؟ )چونەشادی تانیا کبۆچی باو -7

 

 ێشاکەدنیگاری بوو. ەن رەهون ەزی لەحتانیا  ن. ساڵی پاریگۆڕ ەبێت ستەه تشێەد
 ێشان بهێنێتکەوێن ەی واز لەوەبری ئەاڵم لەیویست. بەبوون خۆی دەن ەوەرگیز ئەه

 ت،داەد وڵەتانیا زۆر ه بابی دیتی کاتێکهێنا. ەخۆی ڕادو  داەد وڵیەه زیاتر
 بدات. وڵەدا زیاتر ه هانی ڕی وکی بۆ ەبۆی و پێنووس کەیەستەد
 

او، کدڵش)انی خۆی چۆن بوو؟ کەوێنر ەرانبەستی بەه ،اهێنانڕ ووڵ ەه ەر لەبتانیا  -8
تانیا  (رێەئێشان گۆڕا؟ )کەر وێنەبرانەستی بەه وڵ و ڕاهێنانەهدوای ئایا . (امکنا

ات. کنا ............... ەست بەو هەئ )شانازی(ات. کەد ................ ەست بەئێستا ه
 (امیکنا)
 

ڵ ەگەل ەاتک وەیت ئەکەد زەێت، حدرگۆڕەد «کتێەباب» رەبنراەب تستەه کاتێک -9
 ریت؟ەب رەسەێی بکڵ ەگەل ێدا بیت وک
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 ڕۆڵوازی

بەکار ش ەلو  ڕوخسارگۆڕین.  ەێتست دەۆن هین چەبد پێشانی ،ڕۆڵوازی ەرن با بەو
ماشای من ە. تێتدرگۆڕەچۆن د« کتێەباب» رەرانبەستتان بەه نەبد پێشانیهێنن، ب
 ێن. درگۆڕەانم چۆن دکەستەه ڵی بێننەه ن وەکب

 

م زۆر ەڵەدا هی ڕێنووسزموونەئ ەل»بڵێ:  و ەپێشان بد مبارەخۆت . خەکست پێ بەد
م زۆر ەکچون» :بڵێ بێت و دیار ەپێو شانازی ەپێشان بد کڕوخسارێ دواتر «.بوون

 :بڵێ و ەکب دوای ڕۆڵوازی پرسیاریان لێ «.باش بووممڕۆدا ەئ زموونیەئ ەل وڵ دا،ەه
 « ؟ەزانیت وایە، چۆن دەچیدا دیار ەب« »ڕان؟ۆکانم چۆن گەستەه»

 
چۆن  ەکب ، پرسیاریان لێنەپێشان بدانیان کەستەو ه بنوێنخۆیان  انفێرخوازبا 
 ن. ەکان دیاری بکەداوەرەس و ەنیشانگۆڕین.  ەهاتیان ەکەر یەهستی ەه

ی کێفیلمیری ەما بۆ سەخۆیدا بتبات بۆ سین ڵەگەلوێ ەیەت دەکەکخوش •
 ەجێگ ەکبینن ەما، دەسین ەنەگەد کاتێک ،رۆشی(ەپ ەترسیت، بە. )دکترسنا

و ەل ەکچون شادیت :ەوەکردنڕوون)(. امکنا، شاد). ەبلیت گشتی فرۆشراو ،ەماوەن
 (.تببینی ەکەفیلمرۆش بوویت ەپ ەب ەکچون امیتکناڕزگارت بوو.  ەکترسنا ەفیلم

جێ و  ەتیەگەرۆشی( دەپ ەی، بشادچیت. )ەد نیەستەبانی کو دوەرەی بکریەخ •
 (.ەتووڕناکام، . )ەماوەن ەزووت لێیەی تۆ ئارەنییەستەو بەئ بینیەد

 (ییەشپرز) ەوەخوێنیتب کدا گوتارێەفێرگی ەوەۆبوونک ەوێت لەتەد •

 (یەودوی، ئاسشاد) ەوەباشی خوێندە ت بەکەتارگو •

وی تا خۆت ستاەڕیزدا و ەتۆش ل ن وەکەد کردنەلەشقی مەرزشدا مەی وەوان ەل •
 (ترس) ەوەکردنەلەی مستێڵەئ ەیتەڵبدەه
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ری ەسوەتا ئ ،ویتەکەرئاو دەس و ەوەکەوزەناو ح ەیتەدەدهەڵی خۆت ەوەدوای ئ •
 (. ییی، شانازشادیت. )ەکەد ەلەم ەکەوزەح

ات. کەتۆ دی ماتەماتیک( تحانئیم) توانادۆزییانی کەاڵمەیری وەس تەکمامۆستا •
، ردکەد تەندەزەخۆت م ەک ەدابۆو اڵمتەباشتر و ەوەاڵم تۆ لە(. بترانیە)نیگ
 (. ی، شانازیییەودو)ئاس

 

 نجامگیریەئ

ش و زمان و دۆخ، ەی ڕوخسار و لەنیشان ەسەرنجدانڕێی  ە، لفێر بووینمڕۆ ەئ
مرۆڤ ستی ەه تشێەد ەک فێر بووینها ەروەهین. ەکستی شانازی دیاری بەه
 ێت. دربگۆڕ ەتەباب ئەور ەرانبەب

 

 

 . مەکەی یشەب، «نگاوەه ەب وانگەه» - دووهەمی ەنام: ەوەماڵ بۆ

 

  ی زانیارەوەگواستن

ش ەکسانی دیەکی خۆیان و یانازش ەباس ل ەهان بد انفێرخواز ەوەڕۆژاناری کم ەدەب
 . نەکب

 ن. ەکستی خۆیان بەگۆڕینی ه ەباس ل ەمنداڵ هان بد :مڕۆەیادی ئ
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 خواست: ەمهسێی ەوان
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 کمەچ

 ەوەاتکم ەدەمرۆڤیش ب کەت الی یەنانەو ت ەیەخواستی جودایان همرۆڤ 
 گۆران.  ەانی دێنکەخواست

 

 یشتنەتێگ، پاشان -گشت، ئێستا - کشێەب، خواست :ی زمانکمەچ

 

 ئامانج

  :بێتەد انفێرخواز

 .ەیەودایان هج خواستی ،مرۆڤی جودا ەک نەتێبگ •

 ێت. د رداەس ەگۆڕانی ب ،ەوەاتکم ەدەخواستی مرۆڤ ب ەک نەتێبگ •

 

 یانئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 بنیاتم هەی دووەی وان« یجیاواز –چوون کوێ»ی کمەچ مایەربنەس ەل ەیەم وانەئ
ستی اخو کەوی کڵەخ واستیخدەکرێت  یەوەبێئاگان ل ،نەمەتمەک. مندااڵنی ەنراو

، ەکی دیکڵەڵ خەگەندیدا لەبواری پێو ە، لتشێەد ەکەیەدیارد شەمە. ئبێتەخۆیان ن
ات کەڵدا نەگەتبۆڵێنم لور فەگ»: ەرێت. بۆ نموونەیان بنادروست ینجامگیریەئو ەرەب

  «ی ناوێت!من ەمانای وای

 مەو ئ ەیەی مرۆڤی جیاواز خواستی جیاوازیان هەوەمنداڵ تێبگات ل ەگرینگ
 ،رەرانبەستی بەانی هکەبوو نیشان ر فێرە. منداڵ گەی دروستکەیەش دیاردەجیاوازیی

 . ەخودی خۆی نیی ەی دژ بەوەبگات لتوانێت تێەوسا دەئ« ەوەبخوێنێت»دروست 
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 وگفتوگۆ کچیرۆ

وێت. )فۆتۆی ژینۆ و ەتی جیاوازی دەاتی جیاوازدا بابک ەمرۆڤ ل ەک بینەمڕۆ فێر دەئ
 ژینۆات. کب یاریدا کسێەکڵ ەگەوێت لەیەد. ژینۆ ەژینۆی ەمەئ (.ەدارۆ پێشان بد

ارۆی ڵ دەگەل یان وەکاوسێرێت بۆ ماڵی درەی خۆی بەکەتاز ەکلیستۆدا  بڕیاری
ی ژینۆی زۆر ال ەیەتاز ەکم لیستۆەاڵم دارۆ ئەبن. ەکب یاری ەوەکهاوڕێیدا پێ

. داب اڵسەمۆی تێدا خخۆی خۆش بوو، ی ەکاڵەق ەتر دڵی بپ بوو. دارۆەست نەبەم
 ات.کساز ب اڵەق ەخۆش یپێ دارۆ ەواتەک

 

 
؟ ەزانیت وایەچۆن د (امیکنا، ر)ئازا ؟اتکەدبە چی  ستەه ژینۆبڕوای تۆ،  ەب -1

 ات(.کەوی دەماشای زەت ەوەردۆتکری شۆڕە، سە)مڕومۆچ
 

 (ودا)ج ؟ودایاری ج ن، یان دووەکمان یاری بەوێت هەیانەد دارۆو  ژینۆئایا  -2
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پێت  (.نا اڵم ئێستاە، بەیەوانە)ل ؟ی ال خۆش بێتژینۆی ەکەمەگ ارۆد ەپێت وای -3
 ەیەوانە)ل ؟بێتەه ەیەمەو گەر بەبنراەستی بەمان هەه ەمیشەبۆ ه دارۆ ەوای
 .بێت(ەن اەهو ەیەوانەل ،بێت اەهو
 

بێت ەد ژینۆ .)لێی بپرسێت( ؟ەچیی ەزی لەح دارۆتوانێت بزانێت ەچۆن د ژینۆ -4
  (؟یتەکەد کەیەمەچ گ ەل زە، تۆ حدارۆ؟ )بڵێت دارۆ ەچی ب

 
جارێ پێی اڵم ەب ەی ال باشژینۆی ەکەتاز ەکلیستۆ ەک ەوەاتکەڕوونی د دارۆ
 ەب ەدارۆ پێی خۆش ەیەجار هی خۆی بێت. ەکاڵەی قکردنی سازکریەخ ەخۆش

 ی بیناسازی بێت. کریەخ کاتێکتی ەتایبەب، اتکیاری بنها ەت
 

 (ەنیی ەوانەل ،نا) ؟اتکنها یاری بەت ەب ەمیشەهپێی خۆش بێت  دارۆ ەپێت وای -5

 

چێت بۆ ەاڵم دواتر دەات، بکنها یاری بەتەب ەئێستا پێی خۆش ەک ەوەردکڕوونی  دارۆ
 ەکپێشانی دا  دارۆ ن.ەکەدی ەکەتاز ەکلیستۆ ەب ییاری ەوەکپێ و ژینۆماڵی 

مانت ەت و گەکەماڵ ەان دێمشڵێت پاەپێی د ەات بۆیکەد کرەانی ژینۆ دکەستەه
 ەجارێ پێی خۆش ەکستی دارۆ ەبێت بۆ هەی هکرەدبێت ەیش دژینۆ م.ەکەڵ دەگەل
 ات. کنیا یاری بەت ەب

 

 یەوەدۆزین، ەوە)خوێندن ؟یتەکنها بیانەت ەب ەپێت خۆشتۆ  ەک ،چین ەارانکو ەئ -6
 گرتن، گوێراوکەپارچەنی پارچەی دیمەوەخستنکڕێ -زڵ ەی پی، یارەشاراو یەوش

  ؟جاروبارن یت یاەکنها بەت ەب ەارانکم ەئ ەمیشەه یتەکەد زەحمۆسیقا(  ەل
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 یکچاال

 مەکەی ییکچاال

 ەیەی هکچاال کلێەبێگومان گ .رانەوەانگیباخی چێت بۆ ەمان دەکەپۆل دابنێین وا با
یری ەس ە؟ بچینەین باشەکم جار چی بەکەیڵێی چی، ەدین. ەکتوانین بیانەد وێەل
یری فیل؟ ەس ەنیخوات؟ یان بچەدن چۆن خواردین ەکگاڵو بەماشای سەیموون؟ تەم

 – سەکند ەچزانین ب ( باش بنەدابانیان کەپێی خواستەبدا ەکەژوور ەل انفێرخواز)با 
 . ەڵبژاردووەچی ه

 

 ،پڵنگ :یانامک ەیت بەکەخۆت د، ەکدیی کرێەوەگیان ەیت بەکبتوانیت خۆت ب رەگ
ش ەدا دابەکەژوور ەانیان بکەخواستپێی ەب انفێرخواز) ؟ڵۆەگاڵو یان هەیموون، سەم
 (.ەکب

بێت ەبۆت هر ە. گەخواردن دانراوندین جۆر ەچین و کنگێەئاه ەموومان لەه گریمان
 انفێرخواز)؟ نیەستەبیان  کێکباب، ەکڵێی چی؟ ەڵبژێریت، دەه ەمانەل کەینها ەت
  (.بکەوەدا جودا ەکەژوور ەانیان لکەخواستی پێەب

 

بوو  جوداردمان کی کڵبژاردنێەر هەه ەلتدا ەکەڤاڵەڵ خواستی هەگەخواستی تۆ ل رەگ
ی دە؟ ئەڵبژاردووەچیت ه ۆ(کدیا ەبڵێ بۆ نموون کێفێرخوازناوی ) .ەڵبڕەست هەد
  ؟ەڵبژاردووەچی هت ەکەڤاڵەه

یاری ەن ەبنەد ەئێو ەوەب ئایا .ەبژاردووڵەهی تۆ ەوەل یی جیاوازکشتێت ەکەڤاڵەه
 بێت و هاوڕێش بن. ودا ج زووتانەئاردەکرێت  ەواتەک( خێرە)ن ؟کەی
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 دووهەم ییکچاال

 وام. ەردەب کەاڵم نەی بێت بکریەمرۆڤ جاروبار خ ەخۆش ەیەهت ەباب

کێ پێی  خوشک یا برای خۆیدا بکات؟ڵ ەگەیاری ل وبارجار ەکێ پێی خۆش •
پێت تۆ  ەواتەک ؟بۆ ؟ڵ خوشک یا برای خۆیدا بکاتەگەوام یاری لەردەب ەخۆش
موو ەه کەیت، نەکت بەکەکیان خوش تەکڵ براەگەل جاروبار یاری ەخۆش
 .کجارێ

ی کریەو و ڕۆژ خەش ەکێ پێی خۆش ؟ەوەتێب بخوێنێتکجاروبار  ەکێ پێی خۆش •
، ەوەتێب بخوێنیتک وبارارج ەپێت خۆشتۆ  ەواتەک ؟بۆ ؟بێت ەوەتێب خوێندنک
  ؟وامەردەب کەن

سێ ک، موو ڕۆژێەات هکەد زەح ەئێو ەس لەکند ە؟ چەبابەک ەزی لەحێ ک •
 کە، نەخۆش لە الی بابەکاروبار مرۆڤ ج ەواتەک؟ بخواتباب ەکر ەه ە،مەژ
 .مواەردەب

 

 نجامگیریەئ

ی کەیەش دیاردەمەگۆڕدرێت. ئەد ەوەاتکم ەدەب کڵەخواستی خ ەک فێر بووینمڕۆ ەئ
 ات.کاری جیاواز بکاتی جیاوازدا ک ەل ەمرۆڤ پێی خۆش ەئاسایی

 

  ی زانیارەوەگواستن

 کەانی وکەزمانی ەکمە، چخۆت یتیەی تایبکرهاتێەسەب وزموون ەی ئەوەم گێڕانەدەب
دایانا » :توانیت بڵێیتەد ەبۆ نموون، ەبهێن ارکەب« گشت – کشێەب، پاشان -ئێستا»

گێالس » «.پێی خۆش بێتدواتر  ەنگەاڵم ڕەب ڵماندا بێتەگەئێستا ل ەپێی خۆش نیی
 «.وامەردەب کەاڵم نەب نیا بێتەت ەجاروبار ب ەپێی خۆش
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 ن. ەکنیان باکەی خواستیجیاواز ەباس ل ەهان بد فێرخواز :مڕۆەیادی ئ

 

  ەچاالکیی دیک

گرافی بۆ  ەکداوایان لێ ب. ەکتۆمار ب ەوەکەوان ییکڕووی چاال ەل انفێرخوازخواستی 
 ن.ەی بدەکەن و پێشانی پۆلەبخ کڕێ
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 نجامەار و ئکهۆم: ەی چوارەوان
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 کمەچ

ر ەسەریی مرۆڤ لەاریگکبێت بۆ ەمان هکرەد ەیەوەپێویستی ب هاوسۆزیری ەهون
 . دیکەی

 

 . ەواتەک -رەگەئ ،یەوەئ رەبەل –بۆچی فتار، ەڕ، نجامەئ :ی زمانکمەچ

 

 ئامانج

  بتوانن بێتەد انفێرخواز

 ن ەبب «نجامەار و ئکهۆ» ەی بەپ •

 نەکر بەرانبەبستی ەوت و هەکڵسوەهی کرەد •

 نەکبر ەرانبەبستی ەهپێشبینیی  •

  

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ر منداڵ ەگ ر.ەرانبەستی بەه ەبردن بیەبۆ پ ەرجەست مەبەار و مکی هۆکردنکرەد
تواناتر  ردا،ەاریگکستیار و ەی هەی چارەوەدۆزین ەل ،اتکب کرەدست ەبەار و مکهۆ
نجان و چ ەچ گن ەالی ەل، «نجامەار و ئکهۆ» یەوەستنەبزیی توانای ک .بێتەد
 هۆی ڕوودانی توندوتیژی.  ەبێتە، دەوەسااڵنەورەگ

ر ورد ەرانبەفتاری خۆ و بەست و ڕەی هارکهۆ ەبن لەفێر د دا مندااڵنەیەم وانەل
 ن.ەانیش بدکەفتارەنجامی ڕەرنجی ئەها سەروەو ه ەوەببن

 ەل ەندەگاز ەنەکی بیەوەئ بێر )ەدەبەندەگازی کەیەشێو ەب، ەبد هان انفێرخواز
 . ەوەنەکشی لێ ڕوون بەنی گەن و الیەکبین بڕێو گرێی نێوان تابان  ەباس لر( ەرانبەب
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 و گفتوگۆ کچیرۆ

. وتەکڵسوەه نجامیەئ ەینەرنج بدەس بینەد ەوەمڕۆدا فێری ئەئی ەوان ەل
 ەبێت لەیدا دەی پەوەئ ەنجام: واتەئ فتاری مرۆڤ.ەر و ڕاردک ەوات :وتەکڵسوەه
 .ەکەوتەکڵسوەه

ل / ک)بایسیە رخەدووچ ،ش تابان. تابانەمەئو  ەڕێبینە مەئ (ەپێشان بد ەکفۆتۆ)
دیاری  ەب ەوە( ی خۆیبوونکدای ەژنی لەجساڵڕۆژ )ی ەبۆنە ب یکە( ییلکپایس

پێی ، ەتابانهاوڕێی  ڕێبینلێی نازانێت.  ەکچون اڵم ناتوانێت سواری ببێتە، بەرگرتوەو
بات بۆ ەست دەات دکپێشدا پرسی پێ ب ەی لەوەزانێت و بێ ئەم لێی دەئ ەکڵێت ەد

گرێت و ەد ەکەلکیسیابانی کسو /کسەد نسوار بێت. تابا ەنیاز ەو ب ەکەلکبایسی
 سوار بێت.  ڕێبینڵێت ەنای

 بێت، ەکەلکبایسیوێت سواری ەیە، دڕێبین؟ )ەچیی ەکەکوتی ناو چیرۆەکڵسوەه -1
  (.ەی گرتووەکەانکسو تابان
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 ەک)چون( بۆ؟ ەیی بووەللەکیی، ەتووڕ)ات؟ کەدبە چی  ستەه تابان ،تۆبڕوای  ەب -2
 و بێت(ەئی ەکەلکبایسیپرس، سواری  بێەب وێتەیەد ڕێبین

های ەو تابانبوو  ەوەی ئەکەنجامەو ئ بێت ەکەلکبایسیسواری وڵی دا ەه ڕێبین
 رێت. ەبێ پرس بەب ەکەلکبایسیوێت ەیەدڕێبین  ەک ە،وەدایکلێ

 ێکچون) چی؟( بۆەاوکشڵ، دەیەتووڕ)ات؟ کەدبە چی  ستەه ڕێبین ،بڕوای تۆ ەب -3
 چۆن سواری ەکبدات  پێشانیوێت ەیەد میشەئناداتێ. ی ەکەلکبایسی تابان
  (.بێتەد لکبایسی

و ە)ئ بێت؟ب ەکەلکبایسیبێ پرس سواری ەبوڵی دا ەبۆچی ه ڕێبینڕای تۆ،  ەب -4
ل کبایسیی بدات چۆن سواری تابان پێشانی بێت و ەکەلکبایسی یویست سواریەد
  (.بێتەد

 بدات؟یارمەتیی وێت ەیەد ەکات بد ی تابانیپێشانات تا کبێت چی بەد ڕێبین -5
زانێت چۆن ەد مەئ ەکبڵێت  تابان ەوێت. بەدیارمەتیی ئایا  اتکب لێ ی)پرسیار
  (.بێت لکبایسیسواری 

ی ەوەبۆ ئ وێتەدیارمەتیی ئایا  ،ەدایرکب تابان ەپرسیاری ل ڕێبینر ەگ بووەچی د -6
بوو؟ ەدەجیاوازی ن نجامیەئ، ەکردنو پرسیارەئایا ئ ؟سواری ببێتلکبایسیفێری 

ی و شاد) ؟ردکەدبە چی  ستیەه تابان ەاتک وەئ (.ەبیبوایە یەوانەل رێەئ)
 ،ەیەتی هەیارم ەئایا پێویستی ب بای پرسیتابان ەل ڕێبینر ەگ وزاری(گسوپاس

 .ەبای شاد تابان ەیەوانەل

فێری  ،دابای تابانیارمەتیی ر ەرد گکەدبە چی  ستیەه ڕێبین ،بڕوای تۆ ەب -7
  (.ەی خۆی داوکتیی دۆستێەی یارمەوەبوو بەشاد د) ؟ێتب سواریلکبایسی

 ەکبدات  پێشانیی ەوە)بۆ ئ ؟بێت لکبایسیفێری  تابانیویست ەد ڕێبینبۆچی  -8
  (.بن لکبایسیسواری  ەوەکپێ یەوە، بۆ ئتیەرۆشیەپ

؟ ەردووکچیت فێر  ؟یتەکب کت فێری شتێکەهاورێی ەداو رگیز ڕوویەئایا ه -9
  ؟ەردووکچی  ەستی بەت هەکی هاوڕێەئ ؟ەردووک چی ەبستت ەه
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 یکچاال

 مەکەی ییکچاال

ها ەو ستتەچی هپرسم بۆەد لێت کاتێکانمان بدوێین. کەستەی هەربارەبا زیاتر د
ی ەڕست ەب ەان بدفێرخوازهانی هێنیت. بەکار ب «یەوەئ رەبەل»اڵمدا ەو ە؟ لردک
 .ەوەنەبد اڵمەواو پڕمانا وەت

 .ردکەد یشاد ەستم بەتێیدا ه ەک ەوەمەکەد ەاتکو ەمن بیر ل (.ەکست پێ بەتۆ د)
بوو  مێژەزۆر لۆنی خۆم دیت، کی کەی هاوڕێیەوەئ رەبەرد لکەدی شاد ەستم بەه
 مدیتبوو. ەن

  :ەک بکەوە ەاتکوەبیر ل. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ

  ؟ردکەی دمبارەخ ەستت بەرد. بۆچی هکەی دمبارەخ ەستت بەه •

  ؟ردکەرۆشی دەپ ەستت بەرد. بۆچی هکەد رۆشیەپ ەستت بەه •

  ؟ردکەترس د ەستت بەبۆچی ه .ردکەترس د ەستت بەه •

  ؟ردکەوجێتی دەگ ەستت بەرد. بۆچی هکەوجێتی دەگ ەستت بەه •

  ؟ردکەرسامی دەس ەستت بەرد. بۆچی هکەرسامی دەس ەستت بەه •

  ؟ردکەشانازی د ەستت بەرد. بۆچی هکەشانازی د ەستت بەه •

  ؟ردکەد ەوەێزهاتنب ەستت بەرد. بۆچی هکەد ەوەێزهاتنب ەستت بەه •

 

 دووهەمی یکچاال

ر ەبرانەمان بکشتێ کاتێک ەبوو دروست المان ەکین ەکب ەستەو هەئێستا باسی ئ با
یان کارێج»: ەبۆ نموون. ەردووک ەر ئێمەبرانەی بکشتێ کسێەک، یان ەردووک کسێەک

 ندەڵوەئیان کجارێ»یان  «.شاد بوو ەارکو ەسامان و سامان ب ەم دایەکەمن تۆپ
 «. شاد بووم ەارکو ەمن و من ب ەی دایەکەتۆپ
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ت شاد بوو؟ ەکەڤاڵەبۆچی هردبێت. کشاد ی خۆتت ەکەڤاڵەتۆ ه بکەوە کاتێک ەبیر ل
  (.ردک.... بۆ ساز .مەارک ئەو... .ی منەوەر ئەبە)ل

ی ەوەبوویت؟ بچی شاد  ەردبێت. تۆ بکتۆی شاد  کسێەک بکەوە کاتێک ەبیر ل
 ردم.کی....... بۆ ساز ەارک ئەو....... .مەکەڤاڵەه

 :بکەوە ەدووباردا ەانستەهم ەڵ ئەگەندی لەیوەپ ەل ەکردنەاڤڕاڵم و ەم پرسیار و وەئ
 .ەوەێزهاتنب و کردنرسامی، شانازیەوجی، سەرۆشی، گەترس، پ

 

 نجامگیریەئ

ی جار ەزۆرب ەئێمی خۆمان. انکەوتەکڵسوەهنجامی ەئ ەینەرنج بدەس بووین مڕۆ فێرەئ
 شادجار زۆر ەئێم. تستێنێەمان لێدکشتێ کێکەی کاتێکین ەکەیی دەتووڕ ەست بەه

 ارک ینێیڵەین و دەکیەد یەوەئ. تیمان بداتەیارم کێسەکر ەگبین ەو سوپاسگوزار د
 . ەکسانی دیەکو گوتاری  ردارکر ەس ەاتکەد

 

 ی زانیارەوەگواستن

و ەبۆچی ب. ەوەنەکۆ بک نجامەار و ئکهۆ ەمندااڵن بدیارمەتیی  ەوەڕێی پرسیار ەل
 ەکن ەک. دڵنیایان بەردووکستیان ەه ەیەو شێوە، یان بۆچی بەردووکفتاریان ەڕ ەیەشێو

گرتن ێۆنترۆڵ و ڕکان بۆ کەفتار. پرسیارەست و ڕەڵبژاردنی هەه ەستن لەربەواو سەت
 .ەنیی

 

و  ەوەورد ببن« نجامەار و ئکهۆ» ەان لفێرخوازبۆ  ەکت ساز بەرفەد: ەچاالکیی دیک
یاواز، گڵی جبارودۆخی جیاوازدا بچێنن،  ەل کەڕوو ەڕێیان بد ەن. بۆ نموونەتێی بگ
 زۆر.و  مەکئاوی  ،شەز و گکیی کڕوونا
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 ستەبەمم: ەی پێنجەوان

 

  



Second Step, grade 2 

46 

  کمەچ

ر باری ەس ەوێتەکەئاسانی د ەز بێت بک لە ال یتوانای هاوسۆزی کاتێکمنداڵ 
 خۆی.  انیکەنەمەهاوتی تیەدژای

ر ویستی ەرانبەب ەیەی هکی خۆڕسەوەدانکلێ ،ەرزەیی بکی توانای جڤاەو منداڵەئ
نێو ەمیان باشتر لەبارودۆخی ناخۆشیشدا(. بێگومان ئ ەت لەنانەانی خۆی )تکەنەمەهاوت

 . ەوەاتکەات و جێی خۆی دکەدهەڵدا کڵەخ

 

 .داوای لێبوردن و ، زانیاریرۆشیەپست، ەبەڕووداو، م: ی زمانکمەچ

 

 ئامانج

 :بن بێت بتوانن و فێرەد انفێرخواز

 .انکەییکجڤا ەدیاردبێت بۆ ەن هاجۆراوجۆریی ەڕاڤ •

 

  ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

خودی  ەل ەگازندمتر ەکبێت، ەد کتووشی ڕووداوێ کاتێک، ەوەنەمەم تەدەبمنداڵ، 
ر بزانێت ەمنداڵ گات. کەر گیر دەرانبەستی بەبەم ەل رنجەزیاتر سات، کەدو ڕوودا

 ەکەێشکو  بێتەرمتر دەر نەاڵمی هە، ژانیشی بێت، وەست بووەبەبێمە کەڕووداو
 کموو ڕووداوێەه وەالی ئ ەچونک ەالواز ەرەم هونەالی منداڵی دڕ ئبێت. نا ترەورەگ
  .ەپاش ەاریی لکدەست و بەبەم

 

دانی ، پێشانەدی نییەی بکستێەبەر مەرانبەب ەکات کب ەوەی ئکرەر منداڵ دەگ
 . تبێەئاسانتر د لە الیهاوسۆزیی 
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 و گفتوگۆ کچیرۆ

ستدار ەبەی مووداوو ڕوت ەکی ڕێنێوان ڕووداوی جیاوازیئاشنای مڕۆدا ەی ئەوان ەل
 ستەبەم ەبو ڕووداوی  وتەکڕێ یڕووداو کموو جارێەمرۆڤ ه ەین. ئاسان نییەکەد

 . ەوەاتکجودا ب

 
 یدا یاریەکەپانەگۆڕ ەلاندا ڵ هاوڕێیەگەل اژاوک، ەاژاوک ەمەئ .ەپێشان بد ەکفۆتۆ

 ەوەندەوەل ەب ی ناکێپاڵ ەوەم یارییەدەبجوودی  ەکچاوی لێبوو  اژاوکرد. کەڕاوڕاوێنی د
 .ەچۆن تانێتابز ەوەندەوەلالی ەهات ب اژاوکشا. ووت و القی ڕوەکند ەوەل و خستی.

 

 
 

 (. ەاوکسا، ەمگینەخات؟ )کەدبە چی  ستەه ندەوەل بڕوای تۆ، ەب -1
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 الیە جێهێشت و چۆتی ەکەی)یاری ؟ەرۆشەپ ەب ندەوەلبۆ  اژاوکزانیت ەدچۆن  -2
  ات(.کەد ندەوەلماشای ە، تندەوەل
پێمان  ەکین ەپێشانی بد ەستمانەبەی دڵسۆزی ماتک. ەی دڵسۆزکسێەک اژاوک

 ێت.بچێژ ئازارر ەرانبەب ەخۆش نیی
خستمی،  نام وەپاڵی پێو دیوجو»ڵێت، ەد ندەوەل ە.یەتووڕ ندەوەلبینێت ەد اژاوک
، من چاوم ندەوەل ەستەبو» :ڵێتەد اژاوک «!ردک ایهەاری وکم بۆ ە! تێناگەیرەس

 ەب ەیەوانەنایت؟ ل ەاڵی پێوپ ستەبەم ەبجوودی  تۆ دڵنیایت .لێبوو چۆن بوو
 ەستدان لەد ەوات گڕدان:) «.دان بووبێتگڕستی ەبەنها مەو ت بووبێتوت ەکڕێ
 ڕاوڕاوێندا( ییاری ەر لەرانبەسی بەک
 

 بدات(.  ڕوو ستەبەم، بێرێتکەنست ەبەم ەب ەک ک)شتێ ؟ەچییڕووداو  -3
 

 ەوت پاڵی بەکڕێەست یان بەبەم ەبجوودی  ەک زانینەد ەوەدڵنیایی ەب ەئایا ئێم -4
 خێر(ە)ن ؟ەناو ەوەندەوەل

 

؟ ەناو ەپاڵی پێو ستەبەم ەبجوودی  ئاخۆ ەیەواوی هەزانیاری ت ندەوەلئایا  -5
 ێر(خە)ن

 

وجا ەئ ەوەبێت ئارام بێتەات، دکیش بەئازار و تووڕ ەست بەه ندەوەل ەندەرچەه
 . بێت ند و چۆنی ڕووداو دڵنیاەچ ەتوانیت لەد

 
 ەبجوودی  رەگەئ ەباش» :ی پرسیاژاوک ە، لەڵچووەو ه ەرانەهێشتا نیگ ندەوەل
  «ات؟کب لێبوردنم لێهات داوای ەبۆچی ن ،نابمەنە پاڵی پێو ستەبەم
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هۆی  ەو بۆتەئ ەکزانێت ە، نەنگەڕ) ؟ردکەداوای لێبوردنی نجوودی  بۆچی -6
  .(تێبەن ندەوەلوتنی ەک ەئاگای لر یاری ەبەلە نگە. ڕندەوەلوتنی ەک

 

اڵمی ەو ندەوەل. ەچی ڕوویداو پرسێتەات و دکەڕاد داندەوەلالی ە بجوودی  ،دواتر
رد، کەت نەارک وەئ ستەبەم ەبوتم. تۆ ەک من نامەتۆ پاڵت پێو ەک کاتێک» ەوەداتەد
 ەناوەن ەی پێوپاڵ ستەبەم ەب، ەوت بووەکڕێەب ەک، ەوەاتکەد ڕوونیجوودی  «؟ەینی وا

 بدات. ندەوەلئازاری  ەبووەستی نەبەو م

 

 ؟ەوەرامبێتبدات تا ئا ندەوەلیارمەتیی ی ەوەات بۆ ئکبێت چی بەد دیوجو -7
 ەورەی گکسێەک ەی بۆ بپێچێت. داوا لەکەبرین ەلەپ ەات. بک)داوای لێبووردن ب

 بدات(. ندەوەلیارمەتیی ات کب

 

ند ەوەباش بوو لرۆشیی خۆی پێشان بدات. ەبۆ مرۆڤ پ ەکەیەڕێگ داوای لێبووردن
ست ەبەبێم ەکەداوڕووزانێت ەئێستا درگرت. ەو ەکەی ڕووداوەربارەزانیاریی زیاتری د

 ات. کبجوودی  ەیی لەگلات کو پێویست نا ەبوو

 

  ڕۆڵوازیی / کچاال

 مەکەیی یکچاال

مرۆڤ  ەیەجار هاڵم ەبدێت.  رەسەات و ڕووداوی بکەد ەڵەه کسێەکموو ەه
 ەوون پێویستمان بدڵنیاببۆ ست. ەبەم ەیان ب ەوت بووەکڕێ ەی ڕووی داوەوەنازانێت ئ

ی ڕووداو ەبزان بکەوەی لێ و تۆ بیرم ەکەد سبا کند دۆخێەچئێستا من . ەزانیاریی
  ست.ەبەم ەوت بوون یان بەکڕێ
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 :کێمنداڵ ەکرچاوی خۆت ەب ەبێن

وێت ەیەد ەک ەکی دیکی منداڵێەنجەهۆی ئازاردانی پ ەبێتەدات و دەڵدەه کتۆپێ •
 . ەوەبگرێت ەکەتۆپ

 گریان. ەاتکیەو د ێتکەچڵەی ساوا ڕادکێڵێت و منداقێنەتەد کێباڵۆن •

 .تڕژێنێەد ەکی دیکسێەکتی ەبرەش ەتڵوب •

 ەوەکەیورسیک ەپاڵ ب ،دانیشێت کەیورسیکر ەسەوێت لەیەد کێکەی کاتێک •
 .ەوەخاتەد دووری نێت وەد

 دا. کێکەپشتی ی ەێشێت بکەد کتۆپێ ،ەوەمەم گەدەب •

 یخات.ەگرێت و دەد ەکی دیکسێەک ەاشقول لپ •

 ات.کەد ڕەتخۆی ی ەکژێن هاوڕێرئاوپ ەیاندا، بەکەباخچ ەل •

 

 دووهەمیی کچاال

 یخواست ەب کێفێرخوازند ەخۆت و چین )ەکب وازی کند ڕۆڵێەچ ەوەکرن با پێەو
های ەو ەوەیگریتەد ەک ،تت بۆ بهاوێژێکیان تۆپێکێکەبا ی (ان بنوێننکەخۆیان ڕۆڵ
زایی ەناڕ ەی پڕ لکنگێەد ەدواتر ب «.ئێشا !ئاخ» :و بڵێ ەداو تی ئازارەنجەپ ەپێشان بد

 یتوندی ەب ەت هێندەکەبۆچی تۆپ... ... » :بهێنه( و بڵێ ەکەفێرخوازناوی ) ەوەییەو گل
بوو ئازارت ەستم نەبەم ،خێرەن» :فێرخواز« ؟یتەئازاری من بدتویست ەد ؟هاویشت

  «.مەبد
 

تی ەباب ەنەکب« مەکەی یچاالکی»ی ەۆپلکانی کە. ڕۆڵەانکەی منداڵەرەجا سوەئ
 . ەوەنەکڕوون ب ەکەوڕوودا هۆی ەکب انفێرخواز ەداوا لیان ەجار مەئڕۆڵوازییان. 
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 نجامگیریەئ

وا ەئ ،ەبووەستی لێ نەبەو مەی ئکر ڕووداوێەسەین لەکب کسێەکی ەۆنکرەس ەر ئێمەگ
بزانین  تا ەنیی واومانەت یریزانیا ەئێم ی جارەزۆرب .تبێەبریندار دستی ەه ەسەکو ەئ

 ەل ەمیشەه ەوای جا باشتروت. ەکێڕەیان ب ەبوو ستەبەمەب، ەو ڕووداوەئئاخۆ 
ی ەکەی بزانین ڕاستییەوەبۆ ئ ەوەپاشان لێی ورد ببینوتی دابنێین و ەکڕێ ەتادا بەرەس

 چی بوو. 

 

  ی زانیارەوەگواستن

ە شیمان ەبیر ل ەکب انفێرخواز ەپرسیار ل ەوەایک ەدێت ەۆنکرەیی و سەگل کاتێک
 . ەوەنەکب ەکەی ڕووداوەکدی انیک)ئیحتیمال( 

 

بوون. بۆچوونیان  کتووشی چ ڕووداوێوان ەئاخۆ ئ ەبپرس انفێرخواز ەل :مڕۆەیادی ئ
 دڵنیابوون. یەکەارکهۆ ە. پاشان چۆن لەچی بوو ەکەاری ڕووداوکی هۆەربارەد

 

 ەکیی دیکچاال

بێت  ەکەی باسکڵەک ەب ەکزانیت ەد کیان ڕووداوێ ،کەیەێشک ،کێکچیرۆ رەگ
 . ەوەبۆ خوێندن ەکی بزپێشنیا
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 تیەیواەم: ڕەشەی شەوان
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 کمەچ

 ەیەوەئ واەی ڕەبێت چارەه کتێەباب ەیان لکەی کەس مافی وەک دوو ەکدا کدۆخێ ەل
 ربگرن.ەو ەتەباب وەسوود لیان کردووەه

 

  ماف، واەڕ :ی زمانکمەچ

 

  ئامانج

 :ەبێت ب بێت ئاشناەد فێرخواز

 .ریەبارەسانی و بکەمافی ی •

 ڕێ.  ەی دێتکەیەێشکبێت بۆ ەی هواەری ڕەسەچار •

 

  پێداویستی

 رێت.کش بەداب کەیەستەرەکت یان ەااڵ، بابک •

 

  ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ەکمرۆڤ تێبگات  ەگرینگ. ەاوکڕسەواو نەر تەرانبەو مافی بتی ەوایەڕی منداڵ بۆ کرەد
 . ەتی جودایەوایەی بۆ ڕەنگی جودا ڕوانگەرهەش بترازێت، فەوە. لەوایەدنیا جاروبار ناڕ

 ەساندا، واتکەدۆخی ی ەلرێت: کەتی دەوایەڕ یکمەچ ەباس ل ەم جۆرەدا بەیەم وانەل
بێت، ەه کوتێەکڵسوەیان ه کتێەباب ەمافیان ل کەی کەردوو ال وەه ەک کدۆخێ
 ەتوەکڵسوەیان ه ەتەو بابەسوود ل کەی کەردوو ال وەه ەیەوەوا ئەی ڕەچار

 ربگرن.ەو
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 ەااڵ و توانای فێرگک ەسوود ل ەیەکیان هەک یەمافی ودا، ەفێرگ ەان لفێرخواز
ڵ ەگەل ەیەوانم ەتۆش ئگۆڕین،  ەتدێ ەفێرگپێی ەتی بەندارەمافی خاو ە. دیارربگرنەو

 . ەخۆتاندا بگونجێنی ەفێرگبارودۆخی 

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

بێت ەهۆیان موو بەهر ەه ەیەوەئ تیەوایەڕ ین.ەکەتی دەوایەڕ ەباس ل مڕۆەئ
 .ەیەی مافیان لێی هەوەلشداربن ەب

 ەیان پێ خۆشزۆر دیاناو  مەریەم .(ەپێشان بد نیڕێب، دیانا، مەریەم، بارام یفۆتۆ)
اڵم ەب نەکب ەکەرێت( تازکەگیر د کەجێی ەل ەوەکتێەپ ەب ەک)تۆپێ ەگیرەتۆپ ەب ییاری

اتی کی ەنیو ەوەئن. ەکەد ەکەتۆپ ەب ین و خۆیان یاریەکەد ییبڕەێبین نۆرو ڕ بارام
 ەکسی دیەکن ە، ڕێ نادەردووکیان بۆ خۆیان داگیر ەگیرەتۆپوان ەئڕی و ەپشوو تێپ

 ات. کیاریی پێ ب
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 (.ەتووڕ، شێوەپ، مبارەخ) ؟نەکەدبە چی  ستەه دیاناو  مەریەم تبێەد •

 ەو تۆپەب یوان یاریەر ئەه ەکەاتی پشووکدرێژایی  ەب ڕێبینو  بارامبێت ەئایا د •
ی انفێرخواز ،ەنیی وانەئنها تۆپی ە، تەو تۆپەی ئکچون) ؟بۆچی نا خێر(ە)ن ؟نەکب

 (.ەیەیان تێیدا هماف شەکدی

 .(ەیەفێرگ تۆپی) ؟ەێیک، تۆپی ەیەگیرەتۆپ وەی ئەئ •

 .(انفێرخواز مووەه) ؟اتکب ەو تۆپەب ییاری ەیەێ مافی هک •

موو ەبوو هەد ان، مافیەهێناو ەوەماڵ ەیان لەو تۆپەئ ڕێبینو  بارامریمان گ •
 تۆپی ەکچون) ؟بۆ (رێەئ) ؟ەکسی دیەک ەن بەیدەن و نەکب یاری پێ ەکەوپشو

 (.ەخۆیان

 پێنج) ؟ەچۆن ەو تۆپەب کردنبۆ یاری واەی ڕەچار. ەکەخول ەد ەکەی پشووەماو •
جار  سێ /دوو پاش یان ، ەکی دیەوانەو پاشان بۆ ئ کەبۆ الی کەخول
 .(نەکیاری ب ەکوانی دیەڕێت ئەبگ یت و لێەک، چۆڵی بکردنیاری

بێت  ڕێبینو  بارامبۆ  ەکەتۆپ ەم پشووەوتوون ئەکڕێ ەفێرخوازو چوار ەئگریمان  •
و باران  ەاتکیەو داڵم پشووی داهاتوەببێت.  دیاناو  مەریەمبۆ  ووتو پشووی داها

بە چی  ستەه دیاناو  مەریەم ەاتکو ەئ نامێنێت. ەگیرەتی یاریی تۆپەرفەد
 ( یمبارەخ، ییەتووڕ، امیکنا) ؟نەکەد

 

و ەمرۆڤ، ل. ەیین سی تێداەکهی ونااڵم گەپێش ب ەوا دێتەڕووداوی ناڕ ەیەجار ه
  .ەوەواتر بدۆزێتەی ڕەتوانێت چارەشدا، دەبار

؟ ەواتر چییەی ڕەش بوون. چارەبێب ەکەیاریی ەان لکەچکو  ەباران ەوەیسا ئەد •
 (.وان بێتەی ئەرەپێش س ەی بێتکتێەرفەم دەکەین یەدەبڕیار د)
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رت ەرانبەوا بەی ناڕکارێک، شخوراو بزانیتەب ەپێش تۆ خۆت ب ەبێت کبارێ ەدوور نیی
وا ەوتی ڕەکڵسوەخۆت ئارام ڕاگریت و داوای ه ەگرینگهادا زۆر ەباری و ەل. ەراوک
 ین.ەکەد ەم خاڵەسی ئاتر باداهاتوودا زی ەلیت. ەکب

 

 ی کچاال

 مەکەیی یکچاال

 رەهس. ەک 5 – 4ی ەستەر دە، هکەیەستەدند ەچ ەب ەکب ەکەی پۆلانفێرخواز
سێ  ەبۆ نمووننێوانیاندا،  ەرێت لکەش نەداب کڕێ یەەیان بدکشتێند ەچی ەگرووپ

ی کەیەشێو ەب ەکب لێ داوایانبۆ چوار منداڵ، چوار فۆتۆ بۆ پێنج منداڵ و هتد.  ەڵەکبوو
ری ادی کرێەنوێنی ەگرووپ رەهن. ەکان بکەتەڵ بابەگەت لەکڵسوەوا و دروست هەڕ
 . ەوەاتکڕوون ب ەکەموو پۆلەبۆ ه ەکەگرووپفتاری ەات، ڕکب

 

 دووهەمی یکچاال

ڕێ ەو لێگ نەوەی جۆراوجۆر بێەموون. نەکبتی ەوایەڕ یاندا زیاتر باسفێرخوازڵ ەگەل
 ن. ەکان بکەتیی نموونەوایەی ڕەڕاد ەان باس لفێرخواز

دوو  ،کەبری ی ەل کاڵم منداڵێەوێت. بەکەردەیتی بکبس کەی و ەمنداڵر ەه •
  ؟خێر( بۆ ناەن) ؟ەوایەڕ ەوە. ئایا ئمێنێتەش دەبێب کبات. منداڵێەد ەدان

 ەبس ەک کەنها یەت رەگ چاودێری پۆل. ەببێت ب کێکەی یەفتەه رەه ەپێویست •
  ؟خێر( بۆ ناەن) ؟ەوایەڕ ەوەئایا ئ، چاودێر بێت ەکەدرێژایی ساڵ

ی ەکەتێبخانک ەل ەکی دیکسێەکاڵم ە، بەوەبخوێنیت ەتێبک ئەو ەنیازت وای •
 ەوەخوێندن ەل واو بووەت ەک ەیەئاماد ەفێرخوازو ە. ئەوەیخوێنێتەو د ەخواستوو

  ؟( بۆرێەئ) ؟ەوایەڕ ەوەئایا ئتۆ.  ەبدات ب ەکەتێبکر ەسکەی
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موو ەه ەش لەوەر ئەبەر لە. هەرزترەان بااڵی بمووەه ەل انفێرخواز ەل کێکەی •
  ؟خێر( بۆ ناە)ن ؟ەوایەڕ ەوەئایا ئر. ەبڕیارد ەبێتەم دەردەهرزشدا ەی وکەیەوان

اتی ک ەل ەیەوەی ئەکو سزا ێنێتکشەدانی پۆل کڕێسا انفێرخواز ەل کێکەی •
 ەوەئایا ئرێ. ەد ەچنەد ەکی دیانفێرخواز. رێەد ەتەیەبێت و ن ەوەژوور ەودا لوپش
  ؟( بۆرێەئ)؟ ەوایەڕ

 

 نجامگیریەئ

 ەبێت لەیان هکەی کەو مافی کسێەکند ەچر ەگ .ەچییتی ەوایەڕ فێر بووین مڕۆەئ
ی ەکی دیکەیەیان ڕێگی بۆ بگرن ەرەن، سەکشی بەبێت بەد ،کتێەهێنانی بابارکەب
  .ەوەوای بۆ بدۆزنەڕ

 

 ی زانیارەوەگواستن

 ەوایە، ڕنەبد رەسەبڕیاری خۆیانی ل تا انفێرخواز ەب ەبد کبارودۆخێی ەفتەر هەه
شدار بن. ەی تێیدا بکەییکرێت یان چاالکش بەی دابکلێەلوپەک ەیان نا، بۆ نموون

ب و مێژوو ەدەانی ئکەنموون ەن. سوود لەکساز ب ەکەدۆخ یتیەوایەر ڕەسەگۆ لوگفت
 م.ەری و دژی ستەروەبات بۆ دادپەخ –ربگرن ەو

 

تێیدا  ەک ەوەزموونی خۆیان بگێڕنەرهات و ئەسەب ەکب انفێرخواز ەلداوا  :مڕۆەیادی ئ
 . ەوەایک ەهاتۆتتی ەوایەڕباسی 
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 ەێشکی ەۆنترۆڵی جرپنی و چارک – دووهەمشی ەب
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 دووهەمشی ەی بەربارەد

 ەب شیوەئ ،منداڵ الی ەدڕ وتیەکڵسوەرپنی و هج یەوەکردنمەک ەشەبم ەلئامانج 
ری ەڕاهێنانی هون»و  «ەی کێشەچار»و« خۆئارامکردنەوە»انی کەرەهونی کردنوەیڕەپ
 .«فتارەڕ

ۆنترۆڵی کار دێنێت بۆ کەبست ەهی جڵەوگرتنری ەهون «خۆئارامکردنەوە» •
ی ەچار ەبگریت و بیر ل کی وچانێەوەل ەبریتیی« ۆنترۆڵی جرپنیک» .جرپنی

 ار.ک ەتیەبخیاڵدا دێت ەخ ەی بەکم بیرۆەکەستوبرد یەد کەن ەوەیتەکب ەکەێشک

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

ر سێ ەس ەات بکەش دەداب ەێشکی ەچار ەکشێوازێ« فتارەری ڕەڕاهێنانی هون» •
 راودا. کدیاری یەچار کەت ەفتاری گونجاو لەی ڕکردنبۆ دیاری نگاوداەتا پێنج ه

 

 کیەرەخاڵی س

 «خۆئارامکردنەوە»

 .ەبگر کوچانێ -1

انی کەستەی هکی فیزیەمنداڵ نیشان -« مەکەچی د ەست بەه» ەخۆت بپرس ەل -2
 ات. کەخۆی دیاری د

 :ەبد وڵەه -3

ئارام ی قووڵ و ەناسە: هەناسەهەکس - «ڵبمژهەه ی قووڵەناسەهێ جاران س»
 . ەوەم بیدەد ەب ەڵمژەلووت ه ەب

 (بەرەودوای خۆەرەسەل)ژماردنی  «پشتەوژمێری خاو»

 «بکەوە وداوی ئارام و هێمنوڕ ەل بیر»
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 «ەێشکی ەچار»

 ن:نگاوەپێنج ه ،انکەێشکبۆ  ەچارەڕێگی ەوەدۆزین

ش( و ەی )ڕوخسار و لکی )گوتن(، فیزیکەی زارەڕێی نیشان ەل - ؟ەچیی ەکەێشک -1
 .ەکدیاری ب ەکەێشک ەوەی )بارودۆخ( ـیکەی دۆخەنیشانها ەروەه

 . ەێنهب ارکەب« ەبارانەبیرۆک»ڕێبازی  ؟ەچارەن ڕێگەامانک -2

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

 کەات نکەست پێ دەیان دنرخاندنی ەوجا پرۆسەان ئکەکی بیرۆەوەکردنۆکپاش 
 یان(.کردنکاتی پێشنیاز

 :ەکخۆت ب ەپرسیار ل ەو چارانەل کەی رەبۆ ه -3

  ؟ەتەالمەی سکەیەچار ەمەئایا ئ •

 ڕوانن؟ەد ەیەم چارەڵکی چۆن لەئاخۆ خ •

 ؟ەوایەی ڕکەیەچار ەمەئئایا  •

 گرێت؟ەردەس ەیەم چارەئئایا  •

 «.ەکب یانانکەنجامەئ ەان پێشبینی لکەنگاندنی چارەڵسەبۆ ه»

م ەئ ار.کبخە  «فتارەری ڕەڕاهێنانی هون»ری ەهون .ەڵبژێرەه کەیەچارەڕێگ -4
خاڵی  ەوەچمەم؟ دەکگرت چی بەری نەر سەگەئ -ری گرت؟ ەس ەیەچار
ی ەی چارەوەنگاندن و دۆزینەڵسەه» بژێرم.ەڵدەه ەکی دیکەیەم و چارەچوار

 «.ەکدی

و جرپنی ۆنترۆڵی کی ەپرۆسری ەکواوەت (کتێەی بابەربارەد ەوەردنک)بیر «ەوەبیردان»
 ەدات بیر لەهان د فێرخوازدا کەیەند وانەچ ەل« فێرخوازڕاپۆرتی ». ەیەێشکی ەچار

 . ەوەاتکی خۆی بەفتاری ڕۆژانەخش و ڕەن
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 – ێس رەسەات بکەش دەراو دابکی دیاریەچارەدێت ڕێگ «فتارەری ڕەڕاهێنانی هون»
نگاوی ەبن ه ی فێرەوەرێت بۆ ئکان بفێرخوازڕێنمایی  ەگرینگورتدا. کنگاوی ەپێنج ه

ڕۆڵوازی / »شی ەب ەل ەاننگاوەهم ەڵبژێرن. ئەراو هکی دیاریەر چارەرانبەخۆیان ب
 دا«ڕۆڵوازی» ەل ەنگاوانەو هەرێت ئکشەرێن. دکەد ەاندا پیادکەی نێو وان« یکچاال

 ار. ک ەڕێنوێنی بخرێن کەو

 

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 ڕۆڵەمیانە ل «بیرەڵەپ»ارهێنانی کەب
 . ێننهبەکار ب« 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. 
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 مکی زمان ەچ

ی ەشەم بەکار هاتوون، لەمدا بەکەشی یەب ەی لەزمانیان ەمکەو چەی ئەزۆرب
، ەواتەک -رەگەئ»ک ەی وەستەیوەار. پک ەوەخرێنەوانتر دەتر و فرەدا تۆکمدووهەم

« ەی کێشەچار»کانی ەرەهون ەڵ بەتێک« جیاواز -ی، وێکچووەوەر ئەبەل -بۆچی
 : ەرباس، بۆ نموونەب ەمک و شێوازی نوێ دێنە، چەها وشەروەکراون. ه

 رێت.کەد ەو چۆن چار ەچیی ەکێش •

 .ەی کێشەچارەی ڕێگەوەبۆ دۆزین« ەبارانەبیرۆک»هێنانی کارەب •

 

 دووهەمشی ەی بانکەوان

جرپنی،  ەباس ل –ی گشتی کنجێرەس / ەێشکی ەی و چارجرپنۆنترۆڵی ک -1
 «. ەێشکی ەچار»ارهێنانی کەو ب خۆئارامکردنەوەانی کهونەرە

 ەوەربەس و ڕێزەب یەوەی ئبوونفێر - ەی ڕێزدارانکەیەشێو ەتی بەی یارماداو -2
 ت.یەکتی بەداوای یارم

یی کچاال یشداریەا باتی گونجاودک ەو ل ەی دۆستانکەیەشێو ەب – کەوتنڵەگەب -3
 یت.ەکب گرووپ

 . ەندانەوازیمی گیانی ەوەدۆزین – وازی -4

 داوای وە«ەێشکی ەچارو  جرپنی یۆنترۆڵک»ڕێی  ەل –ت ەوخسداوای ڕ -5
 . یتەکبت ەوخسڕ

ی ەوەکردنی لێبوردن و ڕاستاردا، داوەرانبەڵ بەگەل کردنڵەه – لێبوردنداوای  -6
 .ەڵەه
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 ی زانیارەوەگواستن

باس کراون،  دا«ی مامۆستاەڕێنام» یەنامیلک ەل ەیەشی هەسێ ب ی زانیارەوەگواستن
 . دووهەمشی ەانی بکەرەسپاندنی شاهونەرن بۆ چەتیدەیارم ەمانەئ

 مڕۆەیاڵی ئەخ

ن. ەگرێ بد« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەنگاوەو ه ڕۆژانی کەڕووداو، ەان هان بدفێرخواز
ردیت کی گۆران سوپاسی ەکەڕۆژ»: ە. بۆ نموونەوەنەکیاد ب ەکەڕۆژ ەدانو گرێەب

 «.ردکاریت کتۆ هاو ەچونک

 

 فتارەڕاهێزانی ڕ

یت گۆران ەکە، تێبینی دە. بۆ نموونەوەبدۆزن کخۆڕسڕاهێزانی  ەتیی منداڵ بدەیارم
یت ەکەگۆران، تێبینی د»ڵێی: ەتۆپانێدا، د ییاری ەتی لەی خۆیەرەسڕێی ەچاو
 «.ەیەڕوانیی ئارام سوودی هەچاو

 

 مڕۆەیادی ئ

 ەنگاو بەه»کانی ەرەهون ەک ەوەنەیاد بک مڕۆەئباسێکی  ەکان بفێرخواز ەداوا ل
 کرابێت.  ەی تێدا پیاد« نگاوەه

 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»، «وهەخۆئارامکردن» انیکەرەی هونکردنەپیاد

 دا. ەژیانی ڕۆژان ەل« فتارەڕ
 



Second Step, grade 2 

64 

 ندن ەسەشەی 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.ەه ەێشکی گونجاوی بۆ ەوەاڵمدانەندین وەچ تتوانێەد •

 

ش ەرەم هونە. ئەوەیهاوسۆزیری ەهون ەب ەندەب ە،ێشکبۆ  ەچارەی ڕێگەوەی دۆزینتوانا
 مدا باس کرا. ەکەشی یەب ەل

 

  دا، منداڵ:ەی فێرگکستپێەڵ دەگەل

 بن.ەست دەخستنی هکی جرپنی و ڕێجڵەوگرتنانی کەرەئاشنای هون •

 ن.ەکب ەجۆردا پیادەمەبواری ه ەل ەرانەو هونەبن ئەفێر د •

 . ەزکگشتی ەاڵم بەبێت، بەیدا دەی تێیاندا پکی جڤاکێکرەند دەچ •

 

 منداڵ: ،تاییداەرەی سەفێرگی ەپل ەل

خودی  ەیان لکەرتەنها بەت کەی ڕووداو نارکهۆ ەنەرنج بدەس ەی ئاگایانەوەن بەگەد
  بێت.ەه ەکەڕووداو

 . بنەتواناتر د ی جرپنداەوەاڵمدانەۆنترۆڵی وک ەل •
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 بن. ەدا تواناتر دەێشکی ەی چارەوەدۆزین ەل •

 .(کردنەڵەمام کەبن. )وەیدا تواناتر دکجڤای کڕێوتی ەکڵسوەه ەل •

 دان(. المارەپدان و لێ کە)و ەوەبێتەمتر دەکییان کی جڤاکاڕێوتی نەکڵسوەه •
 

 ەشەگ نی منداڵیەمەڕبوونی تەتێپ ەمندااڵندا ب ەخۆ لەاوک ەب ەانرەهونم ەگشت ئ
ڕووی ە لمنداڵ الی  ەێشکری ەسەچار توانای، داەو سااڵنەی ئەمیان ە. لنەکەد
 .ێتێنتسەدەرەپ ەوەیتیەۆنایتی و چەندایەچ

 

 

  ەشەم بەیی ئگرینگ

 : نەم خااڵنەی ئستەیوەیشتنی جڤاکی و کۆنترۆڵی جرپنی پەکانی پێگەکێش

 ڵچوون،ەه •

 ی دۆست، ەوەکردنتەڕ •

 فتاری دڕ. ەڕ •

 

  ەچاالکیی دیک

  :ەشەم بەانی ئکەرەهونی کردنەبۆ پیاد کەیەند نموونەش چەمەئ

ی ەچار»ی ەوێن ەی خۆیان بەڵبژاردەی هکەیەنامکچیرۆ ەکب انفێرخواز ەداوا ل -1
 ر(ە)هون. ەوەبڕازێنن« ەێشک
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ڵ هاوپۆل، ەگەل دیدار، کردنیداەپی دۆست ەربارە، دەکب انفێرخواز ەداوا ل -2
ی ەش نموونەمە. ئنەکبساز هاوسێ 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

 
 ەل کو ناوێ ەوەنەکۆ بکدا کتێبێک ەل انفێرخوازگشت اڵمی ەری وەبەرلەس
ی ەتێبخانک ەب و ەکانی دیکەپۆل ەن بەبد ەوەبۆ خوێندن ەتێبکم ەبنێن. ئ ەکەتێبک

 (ی. زمانکی جڤاەوەۆڵینکلێی خۆتان. )ەکەفێرگ
 

ی چوار کەیەستەن. دەکەرچیا دەشت یان سەی دکشتێەگ انفێرخواز گریمان -3
و ەبۆ ئ نەبب ڵ خۆەگەل گرینگو تی زۆر پێویست ەبێت پێنج بابەسین و دەک
  :ەبپرس ەکەگرووپ ەل ەقیقەپێنج دپاش  ە.شتەگ

 چیتان بڕیار دا؟ •

 ؟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
ن. ەکزموونی خۆیان بەئ ەباس ل فێرخوازن، ەکرخان بەت «فتاری ڕۆژەشاڕ»

 ر(ەهون -)زمان
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 ەنگاو بەه» یکرێەنووسین هون ەێشان یان بکەوێن ەب ەکب انفێرخواز ەداوا ل -5
یان  تردبێکیان ەخۆیان پیاد ەک ەوەنەکر بەسەب –شی ڕۆڵوازی ەب/  «نگاوەه
 ر(ە)زمان و هون. ترنجیان دابێەس

وڵ ەه ەوەکپێبێنن و  کپێ کەیەستەو پۆل، دەدوو لم پۆل و ەل دوو انفێرخوازبا  -6
و  سیناریۆ ەن بەکب« ەێشکی ەچار»و « خۆئارامکردنەوە»انی کەنگاوەن هەبد
ات و پێشان بدانی خۆی کەبیرەڵەپ کەیەستەر دەوجا هەئ ێشن.کی بۆ ببیرەڵەپ
 (ر، دراماەزمان، هون)ی بدوێت. ەکەارکی ەربارەد

 ەجاران وەئی ەنووسین ژمار ەان، بکوباوکدای یاریکهاو ەب، ەکان بفێرخواز ەداوا ل -7
ن، ەکەد ەپیاد« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرەڕۆژانی پشوودا هون ەل ەکن ەکتۆمار ب

پشوو، م ڕۆژی ەکەی«. ەی ڕێزدارانکەیەشێو ەتی بەداوای یارم» ەبۆ نموون
ری ەهون، ماتەماتیک) ن.ەپێشان بد دایگرامو  کگرافی ەبان کەان ژمارفێرخواز

 (کگرافی

را، ک ەێشک ەر باس لەگ ،ەوەخوێنیتەد انفێرخوازبۆ  کپۆلدا چیرۆ ەل کاتێک -8
ی بۆ ەن و چارەکدیاری ب ەکەێشک ەکان بفێرخواز ەو داوا ل ەبگر کوچانێ
دا ەکەرەمی نووسەرهەڵ بەگەدیدی خۆیان ل ەکوجا داوایان لێ بەئ .ەوەبدۆزن

مان یشتن، زەو تێگ ەوەخوێندن). نەکچوو دیاری بکخاڵی جیاواز و وێن. ەکرواد بەب
 ر(ەو هون

ان داڕێژن. فێرخوازانی کراوسێەدانی کەێشکی کلیستێ ەو «ەبارانەکبیرۆ»ڕێی  ەل -9
انی کەنگاوەه ەکب انفێرخواز ەرن. داوا لێڵبژەه ەێشانکو ەیان دووان ل کێکەی

 ەێشکم ەان هفێرخوازوجا ە. ئەوەیان بۆ بدۆزنەار و چارک ەنەبخ« ەێشکی ەچار»
. کەڕەخاوێنیی گ ەنموون بۆ، ەوەنەکیان ڕوون بێراوسەبۆ د ەێشکی ەچارم ەو ه

ی. زمان و کی جڤاەوەۆڵینکلێ. )ەچاو بگرەان ڕفێرخوازدا ئاستی توانای ەم ڕاهێنانەل
 (رەهون

 رەمارتین لۆس»ی ەکخۆئارامکردنەوەی کنیکەت السایی ەکان بفێرخواز ەداوا ل  -10
تی ەسیاس ەب دژرد کەی دەییانئاشتباتی ەینگ خکر ەمارتین لوسن. ەکب «ینگک
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 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) .ەوەنەکب

 

، داەسایتو ەل .ەکب www.cfchildren.org مانەکەسایتردانی ەبۆ زانیاری زیاتر س
 .ەوەگۆڕنەمندااڵن دی ەۆمیتکی 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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 ەێشکی ەۆنترۆڵی جرپنی و چارک – دووهەمشی ەب

 

 :مەکەی یەوان

 ێکی گشتیرنجەس /ە ێشکی ەۆنترۆڵی جرپنی و چارک

 ی ڤیدیۆەوان
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 کمەچ

ی کردنەشەگ ەل ەگرینگی کەمایەبن ،یەکەنجامەرئەی دکردنکرەدو ی جرپنی ەوەناسین
 یدا. کاتوانای جڤ

 

 . ەوەاتکەم دەک ەجرپنان یفتارەڕ« خۆئارامکردنەوە»ی کنیکەت

 رێن. کەد ەدا پیادکڵەی نێو خەێشکبواری  ەل« ەێشکی ەچار»انی کەرەهون

 

ی ەوەکردنبیر، ەێشک، کردنە، چارەچارەی ڕێگەوەدۆزین ،ەوەبوونئارام: ی زمانکمەچ
 را. کئاش

 

 ئامانج

  :فێر ببنبێت ەد انفێرخواز

 .ڵبمژنەه ی قووڵەناسەه -1

 .ەوەدا بهێڵنەکەی ڕووداو( ە)چوارچێو ەچێو ەل ەێشک -2

 . ەوەراو بدۆزنکدیاری یکەیەێشکبۆ جۆراوجۆر  یەچارەڕێگ -3

 بژێرن. ڵەه ەدان کەدا، یەچارەندین ڕێگەنێو چ ەل -4

 . ەوەبدۆزن ەکی دیەرد چارکر پێوسیتی ەنگێنن و گەڵسەه ەڵبژاردەی هەچارەڕێگ -5

 

 پێداویستی 

 ین. نگەڕی ماربڵێن، تۆپی ەمەگ - «نگاوەه ەنگاو بەه»ی دووهەمرگی ەبڤیدیۆی  •

 .ڤیدیۆ زیۆن ویڤەلەت •
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 .«ەێشکی ەچار»و « خۆئارامکردنەوە»ری ەپۆست •

 ر.ەنیشاند ر وە، پۆستەڕەپ •

  دووهەمی شەب / «نگاوەه ەنگاو بەه» میەچواری ەنام - ەوەبۆ ماڵ •

 

  ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ارتی پێشوو کی نێو « یکەرەخاڵی س»و « دووهەمشی ەی بەربارەد»انی کەۆپلک
ژینۆ » کەربڕینی وەد. ان بڕواننکەێشک ەل ەنانەبێالی ەکب فێر انفێرخواز. نەوەبخوێ

وێت جۆالنێ ەمانەمان دکردووەژینۆ و من، ه» ەببێت« مەکب ەجۆالنڕێم نادات 
 «. ینەکب

 

 رێتکەتا بۆ جاری داهاتوو. دەرەس بکەوەی ڵەن. پاشان هەکب ەکی ڤیدیۆفیلمیری ەس
 ڕی دوو ڕۆژ. ەپوەئی ەشەب رەهش، ەب دوو ەیتەکب ەیەم وانەئ

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

، ەوەینەکبیری لێ ب بگرین و کپێش، وچانێ ەهات کەیەێشکر ەگبین ەد فێر مڕۆەئ
 یگرێ بینەش دەوەفێری ئین. ەکیاڵماندا هات بیڵێین و بیەخ ەرچی بەخێرا ه کەن
 کچێکی ەربارەد ینەکەد ڤیدیۆ یکێفیلمی یرەسجارێ اڵم ەب. ەوەینەکب انکەێشک

ن و ئاڤان ەکەدا یاری دکباخێ ەمنداڵ ل ک، پۆلێەینییەی هەئێوار. ەـ« ئاڤان»ناوی 
 . اتکەچی دن ئاڤان ەکب یرە. ستوان بگونجێنێەڵ ئەگەدات خۆی لەوڵ دەه

 

 . ەی ئاڤان پێشان بدەکوجا فۆتۆەبۆ گفتوگۆ. ئ کەار و پاشان پشوویک ەڤیدیۆ بخ
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؟ بۆچی. ەوەاتکب ئارامبێت خۆی ەات دکب ەچار ەکەێشکی ەوەر لە. بەیەوڕوڤان تئا -1
 (.ەوەاتکەئارامیدا باشتر بیر د ەل ەک)چون

 

. ەوەینەکب ئارامخۆمان چۆن دات ەپێشانی د «بکەوە ئارامت خۆ»ری ەپۆست
 ن.یڵبمژەه ی قووڵەناسەهسێ جاران موومان ەرن هەو (ەپێشان بد ەکەرەپۆست)

 

. ەکرەد ەکواەه ەوەمەد ەو ل ەڵبمژەوا هەلووت ه ەببێت: ەها دەو ی قووڵەناسەه
یت. ەکەخۆش د یکەشۆربایهای دانێ بۆنی ەو تمژیەڵدەوا هەلووت ه ەب کاتێک
سارد فوو  ەب ەکشۆرباهای دانێ ەو ەوەیتەدەد ەناسەم هەد ەبرم ەرم نەن کاتێک
 .ەوەیتەکەد
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 ،قووڵهەناسەی سێ  )ئاماژە بە پۆستەرەکە بکە(خۆمان ئارام بکەینەوە رن ەوەد
ڵ خۆت ەگەل ەقس)دواندن خۆ، کردنەوە لە دیاردەیەکی ئارامبیر ،پشتەوژمێری خاو

 ن.خۆئارامکردنەوەموو شێوازی ەه ەمانەئ. (ەکب

 

)خۆی ؟ چی بوو انداکەی منداڵەمەگ ەشداربوون لەبۆ بنگاوی ئاڤان ەهم ەکەی -2
  .شێواند(وانی ەو ل ەوەکەییارندی یەوێن ەڵدایەه
 

 ەارکو ە)ببوو؟ ەی ئاڤان باش نەکەارکخێر( بۆ ەرد؟ )نکی باشی کارێکئاڤان  -3
 (.شدار بێتەن بەوانیش ڕێی نادەئ رد،ک ەتووڕی ەکانی دیکەمنداڵ

 

ڤاندا هات. ی ئایاڵەخ ەبوو ب ەکۆبیرم ەکەی ەوەانکەمنداڵی ەمەگو ێن ەڵدانەهخۆ
 جرپنی.  ەبێتەد ەوەردنکی بێ بیرەلەرداری پک

 ئارامۆن خۆی اڤان چین و بزانین ئەکب ەکەفیلمی دووهەمشی ەماشای بەرن تەو
 ات. کەد ەچار ەکەێشکو  ەوەاتکەد

 ەڤان بئا (ن بۆ گفتوگۆەبد کەو پشووی ەپێشان بد ەکەفیلمی دووهەمنی ە)دیم
 .ەوەاتکەد ئارام خۆی« خۆدواندن»شێوازی 

 

( پاش ەوەهێمن ب، ەوە)ئارام ب ؟گوتەخۆی د ەبچی  ەوەخۆی رەبەلڤان ئا -4
 . ەکەێشکی ەر چارەس ەئاڤان هات ەوەئارامبوون

 

 ەب ەوەکموو پێەرن هەو (.ەکب« ەێشکی ەچار»ری ەپۆستمی ەکەینگاوی ەه ەب ەاماژئ)
 «؟ەچیی ەکەێشک» ەوەرز بیڵێینەنگی بەد
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ان بێت. کەی منداڵەمەگداری شەوێت بەیەدئاڤان ) ؟اتکوێت چی بەیەد ئاڤان -5
 (.ەوەکەیاریی ەن بێتەکائاڤان ن ەن و داوا لەکەوان یاریی خۆیان دەئ

 

و. ەم و لەل ەندەیی و گازەگل ەینەکخۆی ببینین، نابێت بی کەو ەکەێشکدەبێت 
 ەکەێشکی ەچار ەبیر ل ئاڤانبێت ەیڵێین. پاشان دەخۆی د کەو ەچۆن ەکەڕاستیی

 (.ەکب ەکەرەپۆستی دووهەم نگاویەه ەب ەئاماژ). ەوەاتکب

 

 ەر لاپرسی ەکەیی یاریەربارەدی ئاڤان چی بن؟ )ەکەێشکبۆ  ەچارەڕێگدەبێت  -6
و ەمن ئ (.شدار بێتەن بەکەداوای لێ د ات تاکڕێ بەچاوات. کان بکەمنداڵ

شدار بن و ەب ەان هان بدکە)منداڵ ە.وەنووسمەد ەکەڕەپ رەسەل ەانزپێشنیا
ی ەکێ پێشنیازی دیکی بزانم ە. دکێبۆچوون شەمەئ» (بێت:ەیان هبەرتەک

 «؟ەات باشکچی ب ە،وەاتکی جێی خۆی بەوەبۆ ئ ئاڤان. ەیەه

 

ی کەیەچارەچ ڕێگ ەبیر ل ئاڤانو بزانین  ینەکب ەکەفیلمشی ەماشای دوابەرن با تەو
 ؟ ەوەاتکەد ەکدی

  (ۆبۆ گفتوگ کەو پشووی ەپێشان بد ەکەفیلمی ەشەو بەئ)

بیری لێ بێت ەد کەیەچارەڕێگر ەبۆ ه (.ەکب ەکەرەپۆست یەمهسێنگاوی ەه ەب ەئاماژ)
 : ەوەینەکب

  ؟ەتەالمەی سکەیەچارئایا  

  ؟نەتێبگ ی چۆنی لێکڵەخدەبێت  

 ؟ەوایەڕی کەیەئایا چار  

 ؟دێت کڵەکەئایا ب 
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ان کەچار ەل کەر یەی هەئاڕاست ەوەرەی سەچوار پرسیارو ەئ ەنۆر ەب انفێرخواز
 ئاڤان .ەکب ەکەرەپۆست میەچوارنگاوی ەه ەب ەئاماژ. ەوەنەدەاڵمیان دەن و وەکەد

ی ەوەات لکداوای لێبوردن بتا ەرەدات سەبڕیار دڵبژێرێت. ەه کەیەرچاەڕێگدەبێت 
منیش دەکرێت » پرسێتەد ەڕێزداراناتر زۆر دودا. کی تێەکەایکمی ەکەشی یەب ەک
وسا تۆش ەواو بین ئەت ەم یارییەل اب» :ەوەداتەاڵمی دەو نەسۆس« بم؟شدار ەب
 «.ەکی بیشدارەب

 

یان باش بوو. ال کڵەت بوو. خەالمەس) ؟( بۆرێەئ)باش بوو؟  ەیەم چارەئئایا  -7
  (.بووەوا بوو. سوودی هەڕ

 
 شدار بێت. ەرد بکتا داوایان لێ ەوەبوو. ئەی هکڵەکی ئاڤان ەکەچار

ڵی ەی هەیەچارو ەئ ەیەجار ه (.ەکب ەکەرەپۆست میەپێنجنگاوی ەه ەب ەئاماژ)
ی ەر لیستەس ەڕێوەبوو بگەی نکڵەک ەیەم چارەر ئەت. گەنای کڵەکەبژێریت بەد

 . ەڵبژێرەه ەکی دیکەیەان و چارکەچار

 

ڕێیان  منداڵبوو، ەرد. سوودی نک ەپیادی ەیەچارم ەئو  دا وڵیەه ئاڤانگریمان  -8
تی ەاوای یارمدات. کیاری ب ەولە الخۆی  بۆ) ؟ەباش اتکبێت، چی ب شدارەدا بەن
 ەوەنڕێەبگ (.ەوەوڵ بداتەه ەدووبار کەیەپاش ماوات. کبساڵ ەورەی گکسێەک ەل

 (.ەردووکیان ەئاماد ەکەپۆل ەکان کەچاری بۆ لیست
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 ڕۆڵوازی

 ەپیاد« ەێشک یەچار»و « خۆئارامکردنەوە»انی کەنگاوەو ه ڕۆڵوازی ەینەکبیرن ەو
ی ەوەردنکبیر»ڕێی  ەئاڤان چۆن لم ەدەد پێشانیم، ەکەست پێ دەد. من ینەکب

ی فێرخوازسێ )ات. کەی خۆی دەکەێشکی ەو چار ەوەاتکەد ئارامی خۆ ەو« راکئاش
بۆ ن. ەکب ازیڵماتێن وەی هەمەگتا ڕۆڵی  ەڵبژێرەه - زووی خۆیانەئار ەب - دڵخواز

 ەل کەر یەه ەها باشەدا بڕۆن وەکەڵ پرۆسەگەان بتوانن لفێرخوازی ەوەئ
م ەدەب. مامۆستای ەامڕێن ەبڕوان - ەوەبنووسن دا«بیرەڵەپ»ی ەشێو ەان لکەچارەێگڕ
 (.ەوەکەناو باس ەبێت و زیاتر بچنەی خۆیان هپێشنیاز ەکب ەکەپۆل ەل داوا ەوەیۆڵوازیڕ

 

منیش  :(ەوەاتکەد« راکبیری ئاش»چۆن ئاڤان ە . پێشانی بدەکست پێ بەتۆ د)
 ەوەکەمەو گێن ەمەڵدەر خۆم هەسکەی ەباش اهەویان بم. ەکەمەشداری گەوێت بەمەد

ی ەوەر لەب .ەوەمەکی لێ بکو بیرێ بگرم کوچانێ ەباشتر اهەم. نا وەکست پێ بەو د
من ؟ ەچیی ەکەێشک. ەکهێمنی ڕێ ب ە، بەوەم بارائ. ەوەمەکەم، خۆم ئارام دەکهیچ ب

 .ەردووکن پێستیاەد وان پێشترەاڵم ئەم، بەکدا بەکوانی دیەڵ ئەگەیاری لوێت ەمەد
 ەپێم خۆشمنیش » توانم بڵێمەد«. تان باشەاتکم ەئ» توانم بڵێمەد ؟ەچیی ەچار

داوا توانم ە. دەوەکەایک ەبچماوێژم و هر خۆم تێەسکەیتوانم ەد. «مەکبڵ ەگەیاریتان ل
ن ەکەبانگم دوان ەئا م تەکڕێ بەستم و چاوەبودەکرێت بم. بشدار ەن بەم بدێم ڕەکب
 شدارەن بەم ڕێم بدەکر داویان لێ بە، گەباش ەیەام چارکبزانم . بامەکب یاریڵیان ەگەل
ی ەنگاندن ئاڕاستەڵسەی هەکەر چوار پرسیارە؟ )... هەتەالمەی سکەیە؟ چارەبم، چۆنب
م ڕێم ەکەرمی داوایان لێ دەن ەڵبژێرم. بەه کەیەبێت چارەی، دەد (.ەکب ەیەم چارەئ

 گرێت.ەر دەسبزانم یان بم. ەکەمەشداری گەن بەبد

 

و  «خۆئارامکردنەوە»انی کەنگاوەه ەئای ؟ردکمن چیم : ەان پرسکەمنداڵ ەوجا لەئ
 ؟ردک وەیڕەپم « ەێشکی ەچار»
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ر خۆتان ەڵبژێرن. گەبار هەدۆخی ل ەوەی خوارەیەم لیستەل. ەانکەی منداڵەرەپاشان س
ازی شێو نەوەی بێانفێرخواز یبیرەن. وەکر بەسەاری لک ەیەی باشترتان ال هەنموون

 اتی خۆیان بگونجێنن.کڵ ەگەل ەارکم ەن. ئەکب ەپیاد خۆئارامکردنەوەی جۆراوجۆر

 

 بگریت.  وێت گوێیی لێەتەو تۆش د ەیەی هەکییدیست ەکهاوڕێ •

 تی. ەخواستووی ەکی دیکی بخوازیت، منداڵێەتێبخانک ەتۆ نیازت بوو لی ەتێبک وەئ •

ر ەسەاری لک ەکی دیکمنداڵێاڵم ەب ،یتەکب ەکەرەتوۆمپیکر ەسەار لکوێت ەتەد •
 ات. کەد

پێت بۆ الت و تۆش  ەوەبۆ ماڵ ەهاتوو ەوی نوێکێلکبایسیسواری  ەت بکەهاوڕێی •
 ببیت.  ەلکبایسیو ەسواری ئ کسوڕێ ەخۆش

تۆ  یەیەرنامەب وەئ ،شداەاتک وەات و لکەد ڤیزیۆنەلەتماشای ەت تەکەکخوش •
 درێت.ەپێشان د ەکی دیکناڵێەک ەل، ەال خۆشزۆرت 

ت ەو وێنانەئ ەپێت خۆشتۆش  ،ەیەهی فوتبۆڵی کەیەوێنند ەت چکەێیهاوڕ •
 .ەوەیتەکۆیان بکخۆتدا ی ەکەلبومەئ ەو لهەبێت 

ت ەکبرااڵم ەبدابنیشیت  ەوەکەرەنجەپ لە الی ەئۆتۆبوس )پاس( دا پێت خۆش ەل •
 . گرێتەد ەکەپێش تۆ جێگ

 

 نجامگیریەئ

بگرین و بیر  کوچانێ کر شتێەپێش ه ،ڕێ ەهات کەیەێشکر ەگ فێر بووین مڕۆەئ
ی ەوەردنکهۆی بیر ەبێتەئارامی د ەک فێر بووین. ەوەینەک، خۆمان ئارام بەوەینەکب

ین. ەکب ەپیاد« ەێشکی ەچار»انی کەنگاوەچۆن ه فێر بووینها ەروەهباش. 
یادمان.  ەوەهێننەد ەنگاوانەه وەئ« ەێشکی ەچار»و « خۆئارامکردنەوە»انی کەرەپۆست
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ۆپیی خۆی کیان ەکەر یەه)ڵگرێت. ەری خۆی هەتان پۆستەکەر یەرموون، هەف
 (.یەەبد

 دووهەم یشەب /« نگاوەه ەب نگاوەه» ،مەچواری ەنام: ەوەبۆ ماڵ

 

  ی زانیارەوەگواستن

ند ەچ ەبیر ل ەکب لێ داوای ،ەوەێتبەد کەیەێشکڕووی ەڕووب فێرخواز کاتێک
 یەچارەڕێگ ینندەچ کەیەێشکر ەه ەک بخەوە. بیری ەوەاتکبجیاواز ی کەیەچارەڕێگ

 ە.یەه

 

ڕێیان.  ەمڕۆ هاتۆتەئ ەک ،نەکب ەانێشکو ەئباسی  ەکب انفێرخواز ەداوا ل: مڕۆەیادی ئ
 . ەوەتەودۆزی ەکەێشکبۆ یان کەیەچارۆن یان چ . چەوەردۆتک ئارامچۆن خۆیان 
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 ەێشکی ەۆنترۆڵی جرپنی و چارک – دووهەمشی ەب

 

  ەی ڕێزدارانکەیەشێو ەتی بەداوای یارم: دووهەمی ەوان
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  کمەچ

 راسان بین. ەز و هەڕە، نابێت وەکەرەگڕاگریی و خۆ ڕێەچاو، تیەداوای یارم

 

 .ە، ڕێزدارانەوەبرەس ە، بەوەبەدەئ ەب :ی زمانکمەچ

 

  ئامانج

 :بن فێر فێرخواز

 ن.ەکب ەپیاد« ەی کێشەچار»کانی ەنگاوەه •

 .هێننبەکار ب «خۆئارامکردنەوە»کانی ەرەهون •

 ن. ەکەر بێزار نەرانبەبسی ەکن، ەتی بکەداوای یارم ەڕێزداران •

 

 پێداویستی

 «ەی کێشەچار»و « خۆئارامکردنەوە» •

 .ەخامپێنووسی ز و ەاغک ەڕەپ •

 .کوباوکان و ڕاپۆرتی دایفێرخوازڕاپۆرتی  •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

. ەختەس یالزۆر جار منداڵ  ەکش باسێەمەئ، ەکەرەڕێی گەتی، چاوەیارمداوای 
منداڵ ن، خشەسوودبدا ەم بارەل« خۆئارامکردنەوە»ی ەکدیی کنیکەت و« خۆدواندن»

اتی ک ەکان فێرخواز ەب ەبد کردنکریەخخۆ یکند پێشنیازێەچن. ەکەبر دەفێری س
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دا الی خۆیان کەیەلیست ەل ەو پێشنیازانەئ ەکن لێ بایداوابن.  کڵەکەب کردنڕێەچاو
 اتی پێویست. کن بۆ ەکتۆمار ب

 

  و گفتوگۆ کچیرۆ

رگرتنی ەڕێی وەچاو ەڕێزدارانین و ەکتی بەداوای یارم ەوەبەدەئ ەب بینەد فێر مڕۆەئ
 ین. بب تیەیارم

 
م ەاڵم ئەب ەپێ خۆشری ەهونی ەوان شێرۆ .ەیشێرۆ ەمەئ (.ەپێشان بد شێرۆی فۆتۆ)

 ،ەیەه ای مامۆستتیەیارم ەپێویستی ب. شێرۆ ەختەس کمێەکر ەی هونەیەتاز ەپرۆژ
رن ەودات. ەتییان دەڕێ و یارمەگەدا دەکی دیفێرخوازر ەسەباڵم مامۆستا ەب
ی ەکەێشکبۆ  کەیەی چارەوەار بۆ دۆزینک ەینەبخ« ەێشکی ەچار»انی کەنگاوەه

 (.ەکب ەکەرەردوو پۆستەه ەب ەشێرۆ. )ئاماژ
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و  ەرقاڵەو مامۆستاش س ەیەتی هەیارم ەپێویستی ب شێرۆ) ؟ەچیی ەکەێشک -1
 دات.ەۆڵ دک ەکریەو خ ەرووی پڕ گریانەگ ،شێرۆ (.رژێتەپنا
 

شێوێنێت. ەد ەکەپۆل)گریان؟  ەاتکۆڵ بدات و بیک شێرۆر ەدات گەد ووڕ چی -2
 (.ەوەاتکست پێ بەنوێ دەرلەسبێت ەد

 

ری ەپۆست ەب ەئاماژ) ؟ەوەاتکبئارام ات تا خۆی کبێت چی بەد شێرۆ -3
 ەپیاد خۆئارامکردنەوە»ری ەهون یانکەنگاوەه رنەو (.ەکب «وهەخۆئارامکردن»
و پاشان  نەکب ەپیاد خۆئارامکردنەوەی کنیکەت ەل کنگاوێەه ندە)چ. «ینەکب

 (.ەکب «ەێشکی ەچار»ری ەپۆست یدووهەم خاڵی ەب ەئاماژ
  

 رپێەس ەڵسێتەێت، یان هڕڵبەست هە)د ؟شێرۆی ەکەێشکبۆ  ەیەه کەیەچ چار -4
 ەکپێشنیازی دی ەان هان بدفێرخواز« ەبارانەکبیرۆ» ەب .(و بچێت بۆ الی مامۆستا

ی کپێشنیازێ؟ ەیەی هەکێ پێشنیازی دیک. ەکش پێشنیازێەمەرێ، ئەئ»ن: ەکب
، ەکتۆمار ب« اتکتی بەڕێ و داوای یارمەدا بگەکەموو پۆلەه ەب»: کەی وکناڕێ
 . ەنگاندن باشەڵسەاتی هکیان بۆ ەمەبێت، ئەش نیبارەبا ل
 

یان ەمەدات؟ )ئەڵبژێرێت چی ڕوو دە........ ه.یە ەچار ئەو...... . ر شێرۆەگەئ -5
 («ەێشکی ەچار»ی سێهەمنگاوی ە/ ه ەانکەنگاندنی چارەڵسەنگاوی هەه
 

 ەئایات. کب مامۆستا ەتی لەیارمو داوای  ەوەاتکب رزەست بەدری دا شێرۆ بڕیا -6
ات. کنا بێزار ەکسی دیەک ەارک وەب ەکون)چ ؟( بۆرێەئ)؟ ەی باشکەیەچار ەمەئ

 (.ەیەتی هەیارم ەپێویستی ب ەک داتەمامۆستای د پێشانی

 . ەش ئاسان نییەمەو ئ ەکەرەبری گەڕوانی سەچاوڕێز بێت. ەوێت بەیەد شێرۆ
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توانم ەد»بڵێت  ەخۆو رەبەل)؟ ەات باشکچی ب شێرۆڕاگری گرتن و خۆبرەبۆ س -7
 (.پشتەوژمێری خاو«. ڕێ بمەچاو

 ت.ەینا کڵەکەات و بکنا راکاڵم ەبژێرین بەدهەڵ کەیەچار ەیەجار ه
 

ی ەچارەڕێگ توانێتەد شێرۆ) ؟ەڵبڕیوەستی هەدیبینی شێرۆ ەنمامۆستا  گریمان -8
منی هێ ەتوانێت بەبێت، یان د ڕوانەتر چاوزۆری ەوەئ کەوڵبژێرێت، ەه ەکدی
 (الی مامۆستا ەو بچێت تڵسێەه
 

.... .مامۆستا»)ات؟ کەتی دەداوای یارم کاتێکبڵێت  امامۆست ەبچی شێرۆ بێت ەد -9
 (.ەتیم پێویستەیارم ەایکت .....ئەو 

 

ات کبێت بیەد شێرۆ ێکیارکم ەکەی: ەوەتی بنووسینەانی داوای یارمکەنگاوەهن رەو
 ؟ ەات باشکچی ب ەوەی، پاش ئەد ؟ەیچی

 
 گونجاو ەند خاڵەچ مەئ ەنگەڕن. ەکنگاوی خۆیان دیاری بەه ەکب انفێرخوازوێنی ڕێن
  بن:

 ات. کڕێ بەو چاو ەوەاتکب رزەست بەد -1

ی کتێەباب ەخۆی ب ،«مەکڕێ بەتوانم چاوەد»خۆی بڵێت  ەب، ەوەڕوانییەم چاوەدەب -2
 ات. کب کریەخ ەوەکدی

رچاوی ەب کێر بزانێت شتەی، گەوەئ کەت وڵبژێرێەه ەکی دیەچارەڕێگ -3
 . یەکمامۆستا الی ەبچێت و ڵسێتەهرمی ەن ە، بەمامۆستای گرتوو

 ات. کب یتەیارمداوای  ەڕێزداران -4
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 ڕۆڵوازی

داوای ار دێنێ و کەب ەانی ئێمکەنگاوەچۆن ه شێرۆم ەدەد پێشانیڕۆڵوازی  ەبئێستا 
 ی مامۆستا ببینێت(ڕۆڵ ەکی دڵخواز بکێفێرخواز ە)داوا ل. اتکەد مامۆستا ەتی لەیارم

 

. ەکب ەپیاد ەردووکیان یدیار ەکەپۆلی ەاننگاوەی هەلیستو ەئ و ەببین شێرۆڵی ڕۆ
«. مەکبێ ڕەتوانم چاوەد»بڵێ  ەچرپ ەب ەوەخۆت رەبە. لەڕێ بەچاو و ەبڕڵەست هەد

، ەایکت» :ەکپرسیار ب ەوەبەدەئ ەو ببچۆ و الی مامۆستا ەرەبرخۆ ەسەو ل ەڵسەهپاشان 
 «.؟ەیەاتت هک. ەیەهتی ەیارم ەپێویستم ب

 

انم کەنگاوەوی هەیڕەپ ئایا ؟چۆن بووم»: ەان بپرسفێرخواز ەل ەکەییڕۆڵوازپاش 
 «؟ردک

 

ر خۆتان ەڵبژێرن. گەبار هەدۆخی ل ەوەی خوارەیەم لیستەل .ەانکەی منداڵەرەپاشان س
 ن.ەکر بەسەاری لک ەیەان ال هی باشترتەنموون

 ،ەیەاری هکهاو ەت پێویستت بەی تایبکتێبێکی ەوەیت و بۆ دۆزینەتێبخانک ەتۆ ل •
 ەکی دیکسێەک یتیەو یارم ەرقاڵەس ەک - (ەتێبخانکندی ەارمکتێبدار )کاڵم ەب
 دات. ەد

 . تچی ناتبینێەک، ەوشی لێتوڕ ، مامۆستاەوڵبڕیەستت هەتۆ د •

تۆ ە کەاڵم پۆلیسەبینیت، بەی پۆلیس دکمبیلێۆتۆپڕ ئ ەو ل ەردووکبزر  تەتۆ ڕێگ •
 .ەفۆنەلەی تکریەخ ەوەیەکەمبیلۆتۆئ ەنابینێت، ل

دا ەاتک وەاڵم لە، بەفێرگانی کەکرەی ئکردنجێەببۆ جێ ەیەتی هەیارم ەویستت بپێ •
 رژێت.ەو ناپ ەیەکدیی کارێکی کریەخت کباو
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 نجامگیریەئ

ش ەوەفێری ئین. ەکتی بەداوای یارم ەوەب و ڕێزەدەئ ەبچۆن  فێر بووین مڕۆەئ
ها ەروەبێت. هەئاگای لێمان نر ەتیدەسی یارمەکر ەین گەکبڕین بەنۆر ەڕێزدارانبووین 

 تیمان دێت. ەی یارمەرەتا سەین هەکب ێڕەچاو ەوەبرەس ەب چۆن بووین فێر

 

 . انکوباوکدایی ڕاپۆرت، انفێرخوازاپۆرتی ڕ: ەوەبۆ ماڵ

 

 ی زانیارەوەگواستن

تی ەیارم ەتێیدا پێویستیان ب ەک ەوەنەکب ەو ساتانەل بیر انفێرخوازا ب :مڕۆەیاڵی ئەخ
 . ەبووەه

 

تییان ەانی داوای یارمکەنگاوەه کاتێکن ەکباسی ب ەکب انفێرخواز ەداوا ل :مڕۆەیادی ئ
 رد، چۆن بوو.ک ەپیاد

 

 ەچاالکیی دیک

م ەو ه ەاری بهێنکەم خۆت بەست بدات هەد ەم باسەبۆ ئ ەیەبار هەی لچیرۆکر ەگ
 . ەایک، تەکشی لێ ئاگادار بەئێم
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 ەێشکی ەۆنترۆڵی جرپنی و چارک – دووهەمشی ەب

 

 کەوتنڵەگەب: سێهەمی ەوان
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 کمەچ

ە یەهبار ەلاتی کی ەوەدۆزین ەبو  ڕێەچاو ەپێویستی ب داگرووپی یکچاال ەشداری لەب
 ن. ەکب بوونت لێشدارەداوای ب ون ەبک تتێبینی ەکەگرووپندامانی ەتا ئ

 

 پرسیار.، تێبینی، کەوتنڵەگەب :ی زمانکمەچ

 

  ئامانج

  :بنەد فێر انفێرخواز

 هێننبەکار ب خۆئارامکردنەوەی کنیکەت •

 نەبک کەوتنڵەگەی بداوا ەتانی دۆسکەیەشێو ەب •

 هێننبەکار ب «ەی کێشەچار»کانی ەهونەر •

 

 پێداویستی

 « ەی کێشەچار»و « خۆئارامکردنەوە»ری ەپۆست •

 .ەخامو  ەڕەپال •

 .دایکوباوکانڕاپۆرتی  و انفێرخواز ڕاپۆرتی. ی مامۆستاەڕێنام •

 

 یانئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ودیو ەئ ەاتپێ بخ ەختەالی س ەیەهمنداڵ . ەگرینگیی کی جڤاکرێەهون کەوتنڵەگەب
منداڵ تێبینی و  ەیەوەئ داەیەم پرۆسەل نگاوەهشا. ەوەییکچاالندی و ەیوەی پەروازەد
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 ەکدی یانکەمنداڵ ەپرسیار لو  ەیەی هەییکو چاالەی ئەربارەدهەبێت خۆی ی ەگوت
 ات. کب

وان ەی ئیکچاالی یشدارەببێت و  ەکمندااڵنی دی ەڵ بەکزانێت چۆن تێەمنداڵ نر ەگ
توانای . تمێنێەند دەرمەرەو زە وەبێتەزتر دکی کەوتنڵەگەبتی ەرفەبێت، بێگومان د

، ریەست پێشخەد: کەو یەکیی دیکری جڤاەهون ەب ەندەب یداکچاال ەداربوون لشەب
 زراندنی باس.ەدامو  یبڕیەنۆر

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

 ( ەپێشان بدجوودی  یفۆتۆ) وین.ەکب گرووپڵ ەگەۆن بچ بینەد ەوەمڕۆ فێری ئەئ

. نیازی وابوو، ەخۆش لە السروشتناسیی زۆر زموونی ەئجوودی  .ەـی« دیووج» ەمەئ
 کەنها یەت ەزموونگەئات. کنستی بای زەرستەک ڵەگەار لک ەزموونگەئ ەل ،اتی پشووک

 وەپێش ئ کێفێرخوازند ەچ، ەویش گیراوەو ئ ەیەهستی ەردەبی ەستەرەکسێتی 
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 کریەڵیاندا خەگەوێت و لەکب ڵەگەوێت بەیەیش د -جوودی  ن.کریەاتوون و خه
 بێت. 

 (زموون بێتەریکی ئەشدار بێت و خەبوێت ەیەد) ؟وێتەچی د دیوجو -1

وان ەاڵم ئەب ،وێتەکب ەکەگرووپڵ ەگەوێت بەیەد دیوجو) ؟ەچیی ەکەێشکی دەئ -2
 ەوڵ بدەه) – (زمووننەئی کریەو خ ەردووک یانەکەارک ەبستیان ەات دکپێش

 (.یتەکر، باس بەدەبەندەزانی گەی بێالیکەیەشێو ەب ەکەێشک

رنجی ەتا س تان بداکەستەرەکالماری ەپ ەک ،ەیەوەئجوودی  یبەرتەکم ەکەی -3
 کشتێ ەیەوانەخێر، لە)ن؟ ەتەالمەی سکەیەچار ەمەئا ێت. ئایێشکابڕ ەکەگرووپ

ن؟ ەکچی ب ەست بەه ەیەم چارەر ئەرانبەبە کەگرووپدەبێت . (ێنێتکبش
ن ایەکەزموونەئجوودی  ەیەوانەل ەکخێر، چونە)ن وایه؟ەڕی کەیەچاریی( ەتووڕ)
 ەتووڕانی کەهاوپۆل ،خێرەن)بێت؟ ەسوودی ه ەیەم چارەئ ەپێت وای (.تابد کتێ
 بێت( شدارەبن ەڕێی نادبن و ەد
 
 ەوەوێتەکەیری دبان بدات کەستەرەکالماری ەپ ەکریەی خەو ساتەل کڕێ

  .ەوەاتکب ەکەارک ەل کو بیرێ ەوەاتکب ئارامخۆی بگرێت،  کوچانێ
 

 ریەپۆست ەب ەئاماژ) ؟ەوەاتکب ئارامتا خۆی  ەباشات کچی ب دیوجو -4
 . ڵمژینەی قووڵ هەناسەرن هەو (ەکب «خۆئارامکردنەوە»
 

و  ەکەگرووپ ناو ەر تا بتوانێت بچێتەب ەبیگرێتجوودی  ەیەه ەکی دیەچارچ  -5
وێت. ەکب ڵەگەات تا بکب داوا. ی چینکریەێیان بپرسێت خ)ل وێت؟ەکڵیان بەگەب

 (اتکب مامۆستا ەتی لەی یارمداوا
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نگێنن، ەڵبسەاڵم هەپرسیار و و ەان، بکەچارەموو ڕێگەه..؟ ).....ر..ەگەبێت ئەچی د -6
  («ەێشکی ەچار»می ەهنگاوی سێەه ەبڕوان

 ڵبژێرێت. ەپێدان هی دواندن و پرسیاری ڕێەدات چارەبڕیار د دیوجو

 بوونی ەست بەه ەکەگرووپ کاتێک) ؟ەباش اتکڵدا بەگەل یانەقسی ەک دیوجو -7
  (.ەوەیانەکەارک ەوەوێتەکەرت دوکی کوچانێ کاتێکن. ەکەدجوودی 

، «؟ەتان خۆشەکەیییار ەدیار)»؟ ەگۆ، چی بڵێت باش ەهاتجوودی  یساەد -8
 «(؟لە پەیجۆریی چیدا بوون»، «؟ەچیی ەکەزموونەئ ەستتان لەبەم»

 (؟ )سوپاسەبڵێت چی باشجوودی  ،شدار بێتەن بەڕێی بد ەکەگرووپر ەگ -9
 

 ڵەگەناتوانیت ب خێرەن» :تگور هاتوو پێیان ەات گکبێت چی بەد دیوجو -10
خۆی  ەوەبدۆزێت ەکی دیک)شتێ «؟ەردووک پێستمان ەد ەتاز ەئێم ەکچون ویتەکب

 یی زانستیەستەرەک کندێەات هکب یەکمامۆستا ەات. داوا لکب کریەخ ەپێو
 (.نەکری بەسەل وجاری داهاتو اتکداوا بات. کبیدا ەی بۆ پەکدی

 

 چیبێت ەدجوودی  نگاویەهم ەکەی. ەوەبنووسین کەوتنڵەگەانی بکەنگاوەرن هەو
 : نموونه شەمانەئبێت. ەی خۆیان هزپێشنیا ەهان بد انفێرخواز ؟بێت

 .ەپێشان بد کەوتنڵەگەبیی ەو ئاماد ەستەبو ەوەکەگرووپ کنزی ەل -1

 . ەکب کتێەرفەی دڕێەچاو  -2

 . ەرببڕەیان دەکەارکی ەررباەتێبینی خۆت د و ەکپرسیار ب -3

 «؟شداربمەبمنیش توانم ەد» ەبپرس ەڕێزداران -4

 .ەوەبدۆز ەکدی یەچارەڕێگبوو ەر سوودی نەگ -5
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 ڕۆڵوازی

جار  مەکەی. مەکەد ەپیاد کەوتنڵەگەب یانکەنگاوە، همەکەد وازیجوودی  من ڕۆڵی
ڵێن: ەد ەکەگرووپ یانەجار مەئ. ەوەمەکەی دەشدار بێت. دووبارەن بەدەڕێی د

ی دڵخواز فێرخوازسێ ). ەوەبدۆزێت ەکدیی ەارچەڕێگ ەناچارجوودی  و «خێرەن»
 (.ببینن ەکەنگووزمەرمێزی ئەی بگرووپی ڕۆڵ ەڵبژێرەه
 

ڕێی ەو چاو ەستەڕاو کنزی. رەب ەبگر کەوتنڵەگەانی بکەنگاوە. هەببینجوودی  یۆڵڕ
 ،رێەئ»ڵێن ەد گرووپم جار ەکەی ؟ومەکب ڵەگەتوانم بەد :وجا بڵێەو ئ ەکت بەرفەد
 ەن بستاەد ەتاز ،ەباش :(ڵێەد دیوجوبڵێ ) .«خێرەن» ڵێنەد دووهەمجاری  .«رمووەف
 م؟ ەکماشا بەتدەکرێت ی ەئ ،ەردووکار ک

 

  ؟ردکم کەوتنڵەگەانی بکەنگاوەوی هەیڕەپئایا  ؟چۆن بووم :ەبپرس ەکەیدوای ڕۆڵوازی

 

ڵێن ەر دەنبارەب ەب کاتێک نەوەانی بهێفێرخوازبیر ەو. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
بەکار  ەیەم لیستەبار لەی لەنموون«. خێرەن»بۆ  ەوەنەکڕوونی ب ەڕێزداران، «خیرەن»
 : ەێنب

 . ەوەڕازێننب کەیەنامدیوار ەوەکویت و پێەکب ەکەگرووپڵ ەگەوێت بەتەد •

وێت ەتەتۆش د( ەتاول، ە)دامن ەختەی تیی یارکریەت خەکەکت و خوشکباو •
 . ەردووکپێ ستیانەوان زووتر دەئ اڵمە، بویتەکڵ ەگەب

 .ویتەکڵ ەگەوێت بەتەات و تۆش دکەتێن دەپتەپ کدۆستێ •

توانێت ەس دەک نها دووەاڵم تەیت، بەکی بیدارشەنجدا بەترەیاری ش ەوێت لەتەد •
 .نەکب یاری ەوەکپێ
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ماندووبوون انت کاڵم هاوڕێە، بویتەکب ڵەگەێدا بکی چاوشارییار ەوێت لەتەتۆ د •
 ن.ەکب ەمەوێت گەدی نایانیچ و

 ن. یرەگشانۆی کریەخ ەکویت ەکانت بکەهاوپۆلڵ ەگەوێت بەتەد •

اڵم ەبن، ەکساز ب ەقوڕەکۆشکن کریەخ ەکویت ەکب ەگرووپو ەڵ ئەگەوێت بەتەد •
 .ەماوەنبۆ تۆ  ەکدی یەزگەدناز و ەکخا هیچ

 

 نجامگیریەئ

شداربوون ەدا پرسیاری بگونجاواتی ک ەل ڕێ بین وەچاوچۆن بووین  ەوەمڕۆ فێری ئەئ
 . ینەک، چ بینب شدارەب داەن نیاەڕێگ ەکەگرووپر ەگبووین  شەوەفێری ئ ین.ەکب

 

 گرووپ ڵەگەچۆن ب»ان: کوباوکو ڕاپۆرتی دای انفێرخوازڕاپۆرتی : ەوەبۆ ماڵ
 .«ویتەکەد

 

  ی زانیارەوەگواستن

 دا باسگرووپی کەوتنڵەگەب ەرهاتی خۆیان لەسەب ەکب انفێرخواز ەداوا ل :مڕۆەیادی ئ
  رد؟کەیان دیچ ەگرتایەری نەسر ەگبوو؟ ر ەاریگکن. چی ەکب
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 ەێشکی ەۆنترۆڵی جرپنی و چارک – دووهەمشی ەب

 

 وازیم: ەی چوارەوان
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  کمەچ

 وە)ئنگ ەپێشی کردنیاریڵبژاردن، دەه ەرە، بەیەڕێسا ه ەپێویستی ب کردنوازی
و  ەکەمەانی گکی ڕێساکردنوەڕیەپ ،گرتنەنۆر، (اتکەد ستپێەد ەکەییاری یەسەک
 .یتەند بکەسە، پبیت یان دۆڕاو ەاوبر ،ەکەمەگنجامی ەئ ەوەوانییەسنگفر ەبها ەروەه

 

 .ڕێسا ،«ەندانەگیانی وازیم»وا، ەڕمکی زمان: ەچ

 

 ئامانج

 بن: فێر بێتەد انفێرخواز

 بۆ یاری،  ەڕێسا پێویست •

 ێت،ی خۆی بەی نۆرڕێەس چاوەرکەن، هەکەی نیبڕەنۆر •

 ن،ەبک ەپیاد« ەی کێشەچار»کانی ەرەهون •

 ن. ەک بکەی ەستخۆشی لەی جوان دەگوت ەدا بەکەمەکۆتای گ ەل •

 

  پێداویستی

 .ەخامو  ەڕەر و پەپۆست •

  ئاشنابن انفێرخواز لە الی ەک ارکسای ەمەگ •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

م ەه ەوەکاتەڕواکێی مندااڵن کز دەل و دڵەپەلەم پەی هکی فیزیکو چاال کردنوازی
 کات.ەی هاوکاریشیان دها فێرەروەهیان. تی نێوانەی و دژایکۆکنا
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م ەئ ن.ەکەد اریکهاورن و منداڵ فێری ەدەملمالنێ ب ەلن ەه ەمەگین جۆر ندەچ
 ەوەڕێی چاالکیی ەفێربوون ل«. ی زانیارەوەگواستن» ەگاتەد ەخۆڕسکان ەیەوان

 الی منداڵ.  کردنبۆ ڕاهێزانی توانای یاری ەکی سروشتییەیەڕێگ

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

ڵ دۆڕان و ەگە، لینەکب ەمەگوا ەڕی کشێوازێ ەب بینەد دا فێرمڕۆەئی ەوان ەل
 تگوترێەد ەوتەڵسوکەم هەین، بەوت بکەڵسوکەه رزەبی کگیانێ ەوتندا بەرکەس
 . «ەندانەگیانی وازیم»

ڵ ەگەل ەپێی خۆشو  ەیەوەستەد ەی بکتۆپێ، ەنارین ەمەئ (.ەپێشان بد نارینی فۆتۆ)
ی هاوڕێیان ەیەم ماوەئی ەمەی گەشێو ەل ناریناڵم ەات. بکبان مەگدۆستاندا 

بێت و  واەڕیان ەکەمەگوێت ەیەد نارین. زۆر بوو یانەردەوبەبگر انفێرخواز. ەناڕازیی
 موو خۆشیی لێ ببینن. ەه
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 رەه انفێرخوازی کچونن بووەخۆش نی پێشوو ەماو یەمەگ) ؟ەیچی ەکەێشک -1
 (.بوون ەردەوبەگرب یکریەخ

خۆش بێت و مووان ەبۆ هوا و ەڕ ەکەییاری وێتەیەد) ؟وێتەچی د نارین -2
 (.بێتەن ی تێداەدرەوبەبگر
 

 انکر ڕێساەسەموو لەه کاتێک) ؟واەخۆش و ڕ کەیەمەگ ەبێتەچۆن د ەمەگ -3
ی ێڕەچاو ەسەکر ەه کاتێکن. ەوی ڕێساکان بکەیڕەموو پەکاتێک هبن. ەد کۆک

وا، ەم ڕەبێت و ه م خۆشەه ەکەمەی گەوەئ بۆ ەواتەک (.بکاتی خۆی ەنۆر
 ون.ەکب کان ڕێکر ڕێساەسەپێشدا ل ەل ەپێویست

 

ی ەوە. بۆ ئاتکەبزانێت چی د سەکرەی هەوە)بۆ ئ ؟ەبۆچییێسای ڕ ەمەگ -4
 (.وا بێتەڕ ەکەمەگ

 

پێش  ەچیینگاوی داهاتوو ە، هکرێنەند دەسەدیاری و پ انکڕێسای ەوەپاش ئ -5
 (.ڵبژاردنەه ەرەب) ؟ستپێکی یاریەد
 

ربگرین. ەو« ەی کێشەچار»کانی ەنگاوەه ەسوود ل ەرەڵبژاردنی بەبۆ هدەکرێت  -6
و  2-1ژماردنی  ەب) ؟ەرەڵبژاردنی بەبۆ ه ەیەی بزانم کێ پێشنیازی باشی هەئاد
دیاری  ەکەندامی دوو تیپەئویش ەرین و ئێبژەدڵەه کەستایە. یان و1-2
  (.کاتەد

 

  چاو.رەب ەدێنتر واەڕ ،بژاردنڵەه ەرەب، بۆ ەیەه ەدیکشێوازی 
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نگێنن، ەڵبسەاڵم هەپرسیار و و ەکان، بەچارەموو ڕێگەر.........؟ )هەگەبێت ئەچی د -7
 «( ەی کێشەچار»می ەنگاوی سێهەه ەبڕوان

 

ست ە. دۆکالنکفی ت،ەشێروخ)؟ ەین باشەس چی بکەم کەکەی یکردنبۆ دیاری -8
 ست( ەبان دەل

ی ەرەی دیسان سەوەر بۆ ئەبێت و هەد ەکەمەرمی گەدڵگزۆر  فێرخواز ەیەهجار 
 ات. کەد انیکێڕهاو ەی لیبڕەنۆروێت ەر بکەب

 

بۆ )کات؟ ەی نیبڕەی خۆی بێت و نۆرەڕێی نۆرەسێک چاوەموو کەهدەبێت ی بۆچ -9
  (.وا بێتەک ڕەک یەموومان وەی بۆ هەوەئ

 

 ،«بکەوە ئارامخۆت »)ڵێی؟ ەخۆت د ەڕوانی، بۆ خۆڕاگری، چی بەکاتی چاو  -10
 .(«ەی خۆت بەڕوانی نۆرەوچا»، «ەب واەڕ»
 

کی ەیەند گوتەبێت یان دۆڕاو، چ ەبێت، براوەواو دەت ەکەکاتێک یاریی نارین  -11
، «کی خۆش بووەیەمەگ») ڵێت چی؟ەکات، دەر دەرانبەی تیپی بەجوان ئاڕاست

  .(«کرد ەوەکەیەپێم خۆش بوو یاریمان ب»
 

  ڵکێشان؟ەهخۆ ەوێتەبک ەبراوسی ەکر ەگ یتەکەدبە چی  ستەه  -12
 

 ؟ ەو خوت ەبۆڵ ەاتکدۆڕاو بیسی ەکر ەگ یتەکەدبە چی  ستەه  -13

زۆر یت ەکەد رەبرانەتیمی بی ەئاڕاستی جوان کەیەگوت داەکەمەگ ۆتایک ەل کاتێک
 . ەر قسەه کەبن ن ەوەناخ ەبن، دروست ل ڵی دەانت، گوتکەگوت ەگرینگ
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گیانی »رد. کمان زۆر «ەندانەوازیمگیانی »و  ەمەجۆری گەمەباسی شێوازی ه  -14
 ەمەوا گەی ڕکشێوازێ ەیت، بەکوی بەیڕەان پکڕێسا ەیەوەئ)؟ ەچیی« ەندانەوازیم

  (.بیت چ دۆڕاو ەیت، چ براوەکوت بەکڵسوەجوانی ه ەیت، بەکب

 

 نارین ینگاوەم هەکەی بنووسین. کردنی وازیەربارەانمان دکەنگاوەرن با خاڵ و هەو
ند ەچ شەمەئبێت( ەپێشنیازی خۆیان ه ەهان بد انفێرخواز)بێت؟  چیدەبێت 

  :کەیەنموون

 ون. ەکب کڕێ ەکەمەانی گکر ڕێساەسەل •

 ژێرن. ڵبەه ەرەب •

  .اتکب پێ ستەد ەکەمەێ گکن ەبد یاربڕ •

 . ەنۆر ەب •

 .ەکبر ەبرانەبی تیمی ەئاڕاستن جوای کەیە، گوتەمەۆتابوونی گکاتی ک •

 

  یکچاال

ی کەیەمە)گ ین.ەکب ەیادپ ەوەردکەدا بکەیەمەگ ەل ەووسیومانی نەنگاوانەو هەرن با ئەو
ی ەه»یان  «..ت.ڵێەدمام سڵێمان » کەن. وەکب ان وازیکەمنداڵ الیلە ئاشنا 

 ەپاشان داوا لن. ەکب ەیادان پکەنگاوەه ەهان بد انفێرخواز .«.ڕێوی، ڕێوی..
ی خۆیان ەکەزموونەوتووی ئەکرەوتوو و ناسەکرەخاڵی س ەباس ل ەکان بفێرخواز

 ر.ەپێو ەنەکهاتن بکڵەکەر و بەرانبەستی بەتی، هەوایەتی، ڕەالمەانی سکەڵ. خانەکب
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 نجامگیریەئ

ی کردنوەیڕەپ ەب وا بێت.ەمووان ڕەین بۆ هەکوازی ب کەیەشێو ەب فێر بووین مڕۆەئ
 .بێتەخۆشتر دموومان ەبۆ ه کردنەمەن گڕشتوو دامان یەنگاوانەو هەئ

 

  ی زانیارەوەگواستن

و ەوی ئەیڕەپ ە،کەپۆلی ەوەرەد ەو و چ لێن ەچ ل، کردناتی وازیک ەبد هان انفێرخواز
 کنزی ەلان کەنگاوەی هلیستفێری بوون.  ەوەیەم وانەلە کن ەکب ەنگاوانەخاڵ و ه

بیبینن و  وبۆ پشو ەوەرەد ەچنەد انفێرخواز کاتێکا ، بەبواسڵەه ەکەی ژوورەرگەد
 . ەوەوێتەکبیریان ب

 

ی ۆمڕەی ئ« ەندانەازیمگیانی و»و  ەمەباسی گ ەکب انفێرخواز ەداوا ل :مڕۆەئیادی 
 .ەوەنەکر بەسەخۆیان ب
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 ەێشکی ەۆنترۆڵی جرپنی و چارک – دووهەمشی ەب

 

  تەوخسداوای ڕم: ەی پێنجەوان
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  کمەچ

 . ەرپرسانەی بفتارەبۆ ڕ ەگرینگی کێرەهونت ەڕوخسداوای 

 

 . دانپێ، ڕێتەڕوخسی زمان: کمەچ

 

 ئامانج

  :بێت فێر فێرخواز

 . اتکب تەڕوخسداوای  •

 . ێتلمێنەبس دانەت نەوخسڕمی اڵەو •

 . اتکب وەیڕەپ« ەێشکی ەچار»انی کەرەهون •

 

 پێداویستی

  .«ەێشکی ەچار»ری ەپۆست •

 ەخامر و ەپۆستزی ەکاخ •

 و ڕاپۆرتی دایکوباوکان. فێرخوازڕاپۆرت  •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 کموو جارێە. هەوەی دێتاڵمەو« خێرەن» ەیان ب« رێەئ» ەت یان بەداوای ڕوخس
سوپاسگوزاریی خۆیان پێشان « رێەئ»ر ەرانبەب ەبدهان  انفێرخواز. ەنیی« رێەئ»
 ن. ەکبند ەسەپی جوان ەب شی «خێرەن»اڵمی ەن و وەبد
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  و گفتوگۆ کچیرۆ

 کاتێک ین.ەکب تەڕوخسپێدان و ەداوای ڕێگ ەڕێزدارانچۆن  بینەد ەوەمڕۆ، فێری ئەئ
  .یتەکەد تەڕوخسداوای بێت  ەکسی دیەکندیی ەزامەڕ ەپێویستت ب

ێت بۆ چب زریانڵ ەگەلوێت ەیەد و ەیەالڤ ەمەئ .(ەو زریان پێشان بد ەڤالی فۆتۆ)
 ڵەگەل ەپێی خۆش زریانڕن. کب شیرینی کندێەتا ه ودیویانەی ئەکەۆاڵنکی ەفرۆشگ

دوور ی خۆیان ەم کۆاڵنەلنابێت تبوو گوی پێی کپێشتر دایاڵم ەببڕوات  ەالڤ
 .(ەبک «ەێشکی ەچار»می ەکەنگاوی یەه ەب ە)ئاماژ .ەوەوێتەکب

 

 
 

اڵم ەیدا بچێت بۆ بازاڕ بەکەڵ هاوڕێیەگەوێت لەیە؟ )زریان دەچیی ەکەکێش -1
 (.ەوەوێتەدوور بک ەم کۆاڵنەنابێت ل ەتوودایکی پێی گو
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. دایکی بکات ەلت ەی ڕوخسی زریان؟ )داواەکەبۆ کێش ەیەک هەیەچارەچ ڕێگ -2
مڕۆ ەبڵێت ئ ەالڤ ەزانێت! بەن هیوا بێت دایکی پێی ەو ب ەبچێت بۆ فرۆشگ

 (.ی بتوانێتەسب ەیەوانەڵی بێت و لەگەناتوانێت ل
 

نگێنن، ەڵبسەاڵم هەپرسیار و و ەکان، بەچارەموو ڕێگەر.........؟ )هەگەبێت ئەچی د -3
 «(ەی کێشەچار»می ەنگاوی سێهەه ەبڕوان

 بۆبچێت  ەالڤڵ ەگەتا ل اتکی بکدای ەلت ەڕوخسێت داوای بچات دەبڕیار د زریان
 .ەفرۆشگ

 

؟ ات. بۆکەی نکدای ەل تەڕوخسداوای دا ەالڤم ەردەب ەدا ل بڕیاری زریاناڵم ەب -4
 تەجاڵەخ زریان ەیەوانە. لڕوودا دابمێنێت ەل ەالڤر ەبەی لکدایە یەوانەلە ک)چون
  (.«خێرەن» بڵێ ەالڤاوی چ رەبەی لکر دایەگبێت 

 

دا بچم ەالڤڵ ەگەتوانم لە، دەایک، تەدای») ؟ەباش چی بڵێت و چۆنی بڵێت زریان -5
 .ن(ەکب ەڕێزدارانپرسیاری  ەهان بد انفێرخواز .(«؟ەبۆ فرۆشگ

 

 («زۆر سوپاس») ؟ەباشچی بڵێت  زریان ،«ێرەئ»تی گو زریانی کر دایەگ -6
 

بچێت بۆ  رەه) ؟ەباش اتکچی ب زریان، «خێرەن»ی تگو زریانی کر دایەگ -7
 (.میوانی ەبێت ەفرۆشگ ەی لەوەڕانەدوای گ بڵێت ەالڤ ە. بگریان ەاتکبی. ەفرۆشگ

 

  ؟چیبۆ ؟اتکەچی د زریانیت ەکەد بڕوا -8
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چی بێت  ریاننگاوی زەهم ەکە. یەوەبنووسین تەداوای ڕوخسانی کەنگاوەرن با هەو
  ک:ەیەند نموونەش چەمەبێت( ئەپێشنیازی خۆیان ه ەان هان بدفێرخواز) ؟ەباش

 یت. ەکب تەڕوخسداوای  ات و شوێنی خۆیداک ەل ەبد بڕیار •

  .«...؟توانمەد ،ەایکت»و بڵێ  ەکب تەڕوخس داوای ەڕێزداران •

ە ، ببوو« خێرەن» اڵمەو رەو گ «زۆر سوپاس»بڵێ بوو، « رێەئ»اڵم ەر وەگ •
 .ەلمێنەبیس ەوەوانییەسنگفر

 

 ڕۆڵوازی

. ەفرۆشگبچێت بۆ  اتکەی دکدای ەل تەداوای ڕوخس ،بینمەد زریانئێستا من ڕۆڵی 
ی کبۆ ڕۆڵی دای کە، یەڵبژێرەهی دڵخواز فێرخواز)دوو . ەیەی ئێوەرەسدواتریش 
 (.ەالڤڕۆڵی بۆ  کەزریان و ی

 

و ەئ. ەرد، بنوێنکدیارییان  ەکەانی پۆلکەنگاوە. تۆ زریانیت و هەانی بدفێرخوازپێشانی 
و شیرینی  بازاڕچم بۆ ەمن د ت؟چۆنی زریان» :ڵێتەد تبینێەد ەالڤی ڕۆڵی ەفێرخواز

 ڕوو«. ربگرمەم وکدای ەت لەڕوخسبێت ەد»ڵێی: ەد تۆش«. ؟ڵمەگەدێیت لڕم. کەد
توانم ەد ەایکت !ەدای» :تیڵێەات و دکەد وازی کی ڕۆڵی دایەفێرخوازو ەئ ەیتەکەد
، ەباش» :تڵێەد بینێتەد کی دایڕۆڵ یەفێرخوازو ەئ«. ؟بچم ەفرۆشگتا  ەالڤڵ ەگەل
 وازی کڕۆڵی دایی ەفێرخوازو ەبوجا تۆ ەئ«. بکەوە ، ئاگادارمەوەڕایتەگ ەک اڵمەب
 «.ەوەمەکەر ئاگادارت دەسکەرێ، یەئ. ەزۆر سوپاس دای» :بڵێات کەد

 

و ڕو: تۆ ەگۆڕین، بۆ نموونەد ەکگفتوگۆ ەاتکو ەئ« خێرەن»تی گو زریانی کر دایەگ
 ەل ەالڤ ەکدەکرێت دی ەئ. ەباش» :بینێت و بڵێەد کی دایڕۆڵی ەفێرخوازو ەئ ەکب

ی ڕۆڵی ەفێرخوازو ەئ ەکب ووڕ«. ؟ینەکب یاری ەوەکالم و پێ ەبێت ەوەیڕاەگ ەفرۆشگ
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 ەکبێت،  خۆش ر پێتەاڵم گەبێم، بڵت ەگەمن ناتوانم ل» :بینێت و بڵێەد ەالڤ
 :تڵێەبینێ دەد ەالڤڕۆڵی  یەفێرخوازو ەئ. «ینەکەد یاری ەوەکپێ ەرەو ەوەڕایتەگ
 «. داتەد ڕێمم بپرسم و بزانم کباو ەبێت لەاڵم دە، بەزۆر باش»

  

داوای »انی کەنگاوەوی هەیڕەپئایا  ؟چۆن بووم»: ەبپرس ەکەکردندوای ڕۆڵ وازی
 ؟ ردکم « تەڕوخس

 

ن. ەکوازی ب« خێرەن»و « رێەئ»اڵمی ەردوو وەهدەبێت . ەانفێرخوازی ەوجا نۆرەئ
 : ەێنبەکار ب ەیەم لیستەبار لەی لەنموون

 ڤیزیۆنەلەتنگی ەدری کەیەرنامەماشای بەت ەکت بکباو ەل تەداوای ڕوخس •
 .یتەکب

 یت. ەکب رزەی لێ قکتێبێک ەکت بکەهاوڕێی ەل تەداوای ڕوخس •

 . ەوەت بمێنێتلە الو ەت شکەهاوڕێی ەکت بکدای ەل تەداوای ڕوخس •

 بۆ توالێت.  ەوەرەد ەبچیت پۆل ەل ەکمامۆستا ب ەلت ەی ڕوخسداوا •

  

 نجامگیریەئ

پرسیار  ەوەبیشەدەئ ەبین. ەکب تەداوای ڕوخس ەوەڕێز ەچۆن ب فێر بووین مڕۆەئ
ر ەگ. ەوەت بێتەکاڵمی داواەرێ وەئ ەب کموو جارێەه ەرج نییەیت دیسان مەکب
 یت. ەو جوان پێشان بد کی ڕێکڵوێستێەه ەوڵ بدەهیش بوو « خێرەن»اڵم ەو

 

 «. تەداوای ڕوخس»لیستی ان. کوباوکدای، ڕاپۆرتی انفێرخوازڕاپۆرتی : ەوەبۆ ماڵ

 



Second Step, grade 2 

106 

  ی زانیارەوەگواستن

و ەسنی ئەپو  ەیان ببینەرەهونو ەئ نەکەد ت لێتەداوای ڕوخس انفێرخواز کاتێک
 .ەبک یانەبەدەئفتار و ەڕ

 

؟ ەردووکس ەک ەتیان لەمڕۆ داوای ڕوخسەئ ەئای ەبپرس انفێرخواز ەل :مڕۆەئیادی 
  ؟ەبوو چیی ەکەنجامەئ

 

 ەچاالکیی دیک

 بێت.ەهە وەـ «تەڕوخسداوای » ەب یندیەیوەپ ەوەی خۆش بدۆزنکەیەمەگ
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 ەێشکی ەۆنترۆڵی جرپنی و چارک – دووهەمشی ەب

 

 داوای لێبوردنم: ەشەی شەوان
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  کمەچ

ڵ ەگەدات لەد تیمانەیارم ەوەکردنکو چا ەوەئاشتبوونوڵی ەهو  داوای لێبوردن
 ین.ەکبهەڵدا ەکسانی دیەک

 

ست، ەبەڕووداوی بێم، ەوەئاشتبوون، تیەرپرسایەبداوای لێبوردن،  :ی زمانکمەچ
 . ەوەکردنکچا

 

 ئامانج 

 بن: بێت فێرەد انفێرخواز

 ن. ەکب ەوەکردنکو چا ەوەی ئاشتبووننیازپێشن و ەکداوای لێبوردن ب •

 

 پێداویستی

 ،«خۆئارامکردنەوە»و « ەێشکی ەچار»ری ەپۆست •

 ،ەر و خامەزی پۆستەاخک •

 ان.کوباوکو ڕاپۆرتی دای خۆیان انفێرخوازڕاپۆرتی  یەرچەفتەد •

 

  ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ات. کب دروست لە الیمان کەستەه ییرانەنیگ ەنگەداوای لێبوردن ڕدانی توانای جۆش
، ەاوکشۆە، پەرانەنیگرباس: مرۆڤ ەب ەنەات بخکەی داوای لێبوردن دکێسەکستی ەه
 ،ەوەرێت: تێخوێندنکەی لێبوردنی لێ داش داوەسەکو ەستی ئەوجا هەئ. ەرادەژارەپ
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می ەکەشی یەمی بەی پێنجەی وانەوەکردنرەسەب. ییەژارەپ و ییەگرتن، ئاسوودندەهەب
 .ەی باشکارێک ەرگەم بەئ

 

  و گفتوگۆ کچیرۆ

داوای  کاتێکمرۆڤ ین. ەکبین چۆن داوای لێبوردن بەد مڕۆدا فێرەی ئەوان ەل
 ەکەڕووداومرۆڤ فتاری خۆی. ەڕ ەل ەرپرسەب ەکدات ەپێشانی دت اکەلێبوردن د

ی ەوەکردنکچابێت بۆ ەدات و پاشان پێشنیازی کەداوای لێبوردن د، ەوەاتکەڕوون د
 .ەکەبار

 

 ،بوو ەتێبخانک ەل کاتێک رسیمە. دەرسیمەد ەمەئ (.ەپێشان بدرسیم ەد یفۆتۆ)
 وێ بووەتێبدار لک ەاند. نکی شەکەکتێبداری ەوپی قاوکست ەبەبێ مەوت و بەکڕێەب
 [.کارمەندی کتێبخانە: کتێبدار]. ش چاوی لێبووەکسی دیەک ەن
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 بیر رسیمەد( ەرانە، نیگتترسێە)د ؟اتکەچی د ەست بەه رسیمەدبڕوای تۆ  ەب -1
 زانێت. ەسیش نەکبڕوات و  ەوەاتکەد
 

بێت خۆی ە)د؟ ەات باشکچی ب ،ەوەبدۆزێت ەکەێشکبۆ  ەی چارەوەر لە، برسیمەد -2
 (ەوەاتکب ئارام

ی سێهەمنگاوی ەه ەب ەئاماژ)؟ خۆئارامکردنەوەانی کەنگاوەهن ەامانک -3
 یەچار بۆ «ەێشکی ەچار»انی کەنگاوەهرن ەو (.ەکب« خۆئارامکردنەوە»
 هێنین.بەکار ب رسیمەدی ەکەێشک
  

ی ەکەتێبدارکی ەوپی قاوکست ەبەبێ مەوت و بەکڕێەب رسیمەد) ؟ەچیی ەکەێشک -4
 (اندکش
 

 یاهەو و ەکەێشکنی ەخاو ەات بکەبڕوات و خۆی ن رسیمەدر ەبێت گەچی د -5
 مەه و رسیمەدم ەه ەاتکوە)ئ؟ ەنیی ەارک وەئاگای ل ەکبدات پێشان 

 (.مێننەیان دڵگران دکووردەش هەکەتێبدارک
 

 یدا بهێنێت.ەکی دیکسێەک رەسەب)؟ اتکتوانێ چی بەد رسیمەد، ەوەئبری ە ل -6
 (.اتکداوای لێبوردن ب

 

نگێنن، ەڵبسەاڵم هەپرسیار و و ەکان، بەچارەموو ڕێگەر.........؟ )هەگەبێت ئەچی د -7
 «( ەی کێشەچار»می ەسێهنگاوی ەه ەبڕوان

 

رسیم ە. داتکات و داوای لێبوردن بکب ەکەباسی ڕووداودات ەبڕیار د رسیمەد
 دات.ەد پێشان ەکەڕووداور ەبنراەخۆی ب یتیەرپرسایەب



Second Step, grade 2 

111 

 ات( کزووترین ە)ب ؟ەباش اتکێبوردن بداوای لی ەک -8

 

 نگیشتەدبێت ەدیت، ەداوای لێبوردن بکم ەد ەب ەیین ەوەئ رەه داوای لێبوردن
 یت.ەش بکەکەی کارەوەکردنچاکی شنیازێپبێت ەها دەروەات و هبد شانێپرۆشی ەپ

 

ی ەوە)بۆ ئ ؟اتکداوای لێبوردن ب ەوەێکی سۆزدارنگەد ەب رسیمەد ەگرینگبۆچی  -9
 (.اتکەاستی داوای لێبوردن دڕەرسیم بەد ەکتێبگات  ەکەتێبدارک

 

 ەتیرەک ەب ەکەوپکانی کەپارچ)؟ ەوەاتکب کچا ەکەارک توانێتەچۆن د رسیمەد -10
 (.بهێنێت ەکەندەارمکبۆ  ەکی دیکۆپێک. ەوەبنێت ەوەکپێخۆی  کەو
 

 (.رۆشیی خۆمانەپپێشاندانی بۆ ) ؟ینەکبداوای لێبوردن دەبێت بۆ  -11

 

ر ەلماند و هەیسەن ەکەتێبدارکاڵم ەرد بکداوای لێبوردنی  رسیمەدر ەگەئ ەباش -12
ڵوێستی ەبێت هەدبدات،  کنابێ خۆی تێ)؟ ەات باشکرسیم چی بەبوو، د ەتووڕ

 (.رێتکم بەب ەکی دیکر شتێەات گک. پرسیار بجوان بێت

 

چی بێت  رسیمەدنگاوی ەم هەکە. یەوەبنووسینلێبوردن کانی داوای ەنگاوەرن هەو
 ک: ەیەند نموونەش چەمەبێت( ئەپێشنیازی خۆیان ه ەان هان بدفێرخواز؟ )ەباش

 دا بنێ. ەکڕووداو ەدان ب -1

 . ەکداوای لێبوردن ب -2

 . ەکب ەکەارکی ەوەکردنکپێشنیازی چا -3
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 ڕۆڵوازی

دوای )؟ بێتردک تێیدا داوای لێبوردنی ەوەبگێڕێت ی خۆیکرهاتێەسەبتوانێ ەدێ ک
ند ەپاشان چدەکرێت  ، بڵێ:ەوەگێڕنەخۆیان دی رهاتەسەبان فێرخوازی ەوەئ
  (.ڕۆڵوازی ەینەکب کسارهاتێەب

 

پاشان م. ەکەد ەکەتێبدارک ەو داوای لێبوردن ل رسیمەد ەم بەکەخۆم دمن تا ەرەس
انی کەنگاوەه. ەڵبژێرەه ەکەتێبدارکی ەی دڵخواز بۆ نۆرکێفێرخواز. )ەیەی ئێوەنۆر

وت و ەکت ەکەوپکوت ەکڕێەب، ەببور»بڵێ:  ەکەتێبدارک ە( بەکب ەداوای لێبوردن پیاد
 یداەی نوێت بۆ پکوپێکیان  ،ەوەنێمەد ەوەکانی پێکەپارچ ەتیرەک ەبڵێی ەر دەگا. کش
 «.مەکەد

 

 وەیڕەانی داوای لێبوردنم پکەنگاوەئایا ه ؟ۆن بوومچ» ەبپرس ەکەیوای ڕۆڵوازید
 «؟ردک

 

 ڵبژێرن: ەی هەم باسانەل ەانی خۆیان یان نموونکە. نموونەانفێرخوازی ەوجا نۆرەئ

 ت. کەهاوڕێی ەب ەوەیتەبد ەکەکۆتسیل بیرت چوو •

 دا. کێفێرخواز ەپرژێنی بەد بۆیاخ •

 . ەوەماڵ ەتەقوڕت هێناو ەوەانتکەپێاڵو ەب •

 .ەوەیتەکی بکچاوێت ەتەئێستا درد و کدا کەر هاوڕێیەسەبهاوارت  •

 یت. ەنجامی بدەئ ەبیرت چووو تۆ پێ سپاردوویت ی کارێکت کدای •

 .ەت پچڕاندووەکی هاوڕێلکبایسیزنجیری  •
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 نجامگیریەئ

 ین وەکداوای لێبوردن ب، بگرینستۆ ەئ ەانمان لکەارک یتیەرپرسایەب نیبوو فێر مڕۆەئ
  ین.ەکب ەکەارکی ەوەکردنکپێشنیازی چا

 

داوای انی کەنگاوەیستی هان: لکوباوکدای، ڕاپۆرتی انفێرخوازاپۆرتی ڕ: ەوەماڵ بۆ
 . لێبوردن

 

 ی زانیارەوەگواستن

تێیدا داوای  ەوەنەکب کرهاتێەسەیادی ب ەکب انفێرخواز ەداوا ل مڕۆ:ەیادی ئ
. ەستیان چۆن بووە. هەێ بووکو  ەرابێت. چۆن بووکردبێت یان لێیان کلێبوردنیان 

تیی ەرپرسایەبێت ب ەبێت ئامادەد ەئێم ەل کەر یەی هەوەر ئەسەل ەکخت بەج
 ستۆ. ەئ ەانی خۆی بگرێتکەوەردک

 

 ەچاالکیی دیک

 تێیدا باسی داوای لێبوردنی تێدا بێت.  ەک ەڵبژێرەگونجاو هی ەی مندااڵنکیرۆچ
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 ییەتووڕی جڵەوگرتن – سێهەمشی ەب
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 سێهەمشی ەی بەربارەد

. ەوەینەکخامۆش بیی ەتووڕ یەشەگ داتەد مانتیەیی یارمەتووڕی جڵەوگرتنی کنیکەت
  :بدات انفێرخواز یتیەیارم ەیەوەئ ەشەبم ەئامانجی ئ

 یی بگرن. ەتووڕستی ەوی هەجڵ •

 .ەوەێنکبوون دابمرەتووڕ ەربەفتاری دڕیی سەڕ •

انی کەی پنتەوەو ناسینیی ەستی تووڕەی هکردنانی دیاریکەرەڕێی هون ەل •
 - ەوەی« ییەی تووڕجڵەوگرتن»انی کەنگاوەی هکردنەها پیادەروەه و بوونەتووڕ
 ن. ەکی بکجڤا ەێشکی ەبن چارب فێر
 

جار  زۆراڵم ە. بەنیی ی خراپکستێەبوون هەتووڕبێت. ەد ەس تووڕەکموو ەه
ی کەیەدیارد ،ستەه کەو ،بوونەتووڕ و دڕ. فتاری زبرەاری 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 و ەشپرزی ەوەکردنخامۆشانی کەرەهونی ەوەکردنۆک ەل ەبریتیییی ەی تووڕجڵەوگرتن
ند. ەسەیی پکی جڤاکەیەکو ڕێچەرەیی بەستی تووڕەێشانی هکوەبۆ جڵ ەدانوڵەه
 یکەرتەبخستنی کبۆ ڕێ ەدانوڵەوو هکڵە، بەنیی ییەوڕستی توەه یکردنوێڵ ستەبەم
 .ەێشکی ەو چارەڕوو ەکەستەه

 

 یکەرەخاڵی س

 ؟ەم باشەکبوون چی بەاتی تووڕک

 بکەوە بیرو  ەبگر کوچانێ

 (ییەتووڕکانی ەنیشانی کردندیاری) ؟اتکەچی د ەست بەشم هەل :ەبپرس خۆتەل -1
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 یی(ەی تووڕجڵەوگرتنکنیکی ەتی کردنەپیاد). ەوەیتەکئارام بخۆت  ەوڵ بدەه -2

  ەڵمژەه ی قووڵەناسەهسێ جار  •

 پشتەوژمێری خاو •

 بکەوەی هێمن ەدیارد ەبیر ل •

  ەخۆت بدوێن •

 «(ەێشکی ەچار»انی کەنگاوەهی کردنەپیادرا )کی ئاشەوەکردنبیر -3

  (تاوانی خۆنگاندی ەڵسەهڕووداو و  ەل ەوەدانبیر) بکەوە دواتر بیری لێ -4
 

بۆ  ەراوکتی ساز ەتایبەات، بکەیی دەی تووڕجڵەوگرتنی ەپرۆس ەباس ل ەشەم بەئ
نگاوی ەه. اتکی بشێوەی 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 تووڕجڵەوگرتنانی کەرەپاڵ هون ەچێتەد ی بیر(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.
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 سێهەمشی ەکانی بەوان

و ەئیی، ەانی تووڕکەباسی نیشان –رنجێکی گشتی ەیی / سەی تووڕجڵەوگرتن .1
یی ەی تووڕجڵەوگرتنی ەها پرۆسەروەو هگیرسێنن ەیی دادەی تووڕەڕووداوان

 . اتکەد
 

 .ەو« ەێشکی ەچار»انی کەرەی هونکردنەپیادڕێی  ەل –رگرتن ەوەخنەڕ .2
 

 .ەو« ەێشکی ەچار»ی ەڕێی پرۆس ەل -رناندا ەدەڵ وەگەل کردنڵەه .3
 

تیی ەیرپرساەبگرتنی ستۆەئەوڕێی  ەل –نجامدا ەئرەدڵ ەگەل کردنڵەه .4
 ی خۆ. فتارەڕ
 

« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرەهون - وام بێتەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»با  .5
 .ەکب ەردا پیادەوروبەنێو د ەل

 

 . ەدووهەمرگی ەانی بکەی گشت وانەوەکردنرەسەم بەی پێنجەوان: تێبینی

 

 ەو خۆت ئاماد ەوەبخوێن ەکە، وانەکرخان بەات بۆ خۆت تکان 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
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 ندنەسەشەئاستی گی ەربارەد تێبینی

 ت و ناساندن ەتی تایبەباب

. بێن کۆکنا دا«ەێشکی ەچار»ڵ ەگەل ەیەوەمەدەهای بەو ییکزیی فیبەرتەکیی ەتووڕ
 . بێتەختتر دەس ەێشکی ەئارادا بێت، چار ەبوون لەتووڕ ەدیار

 :گشتیە، بداخوێندنتای سااڵنی ەرەس ەل منداڵ

بێت و پتر ەخامۆشتر د کمێەکیان ەیارانەفتاری نەڕیدا، کجڤا یەێشکمی ەد ەل •
  بێت.ەیان دەیلی ژیرانەم
 

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

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

  .ەڕێ بۆ لیستۆکێکی دیکەگەد ە، بۆ نمووندۆخگۆڕین •

 

 مکی زمانەچ

شی ەکانی بەزمانی ەمکەچڵ ەگەل ەوامیی کارەردەدا بسێهەمشی ەب ەمکی زمان لەچ
ان فێرخواز ەپێویست ەدا کەشەم بەمکی زمانی لەترین چگرینگ. دووهەمم و ەکەی
ی ەناسەه: ەبریتین ل ەرەم هونەکانی ئەنگاوە. هەی«خۆئارامکردنەوە»مکی ەن چەبگیتێ

 .خۆدواندنهەروەها و  ئارام یەدیارد ەل ەوەکردن، بیرپشتەوژمێر، قووڵ

 

 سێهەمشی ەلیستی ب

هۆی، ەرنان، بەدە، وکەوتنڵەگە، بەخنەیی، ڕەکانی تووڕەیی، نیشانەکانی تووڕەپنت
 . خۆدواندنند، ەسەند و ناپەسەنجامی پەتی، ئەرپرسایە، بەوەبیردان
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 ەشەم بەیی ئگرینگ

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

 گرێت، ەد ەی ژیرانەوەبیرکردن ەل ێڕ •

 کرداری خۆ،  ەل ەوردبوون ەگرێ لەڕێ د •

ند ەچ ەل ەبری وردبوونەل ەکی ئۆتۆماتیکی خۆڕسکانەرتەکات بۆ بەڕێ خۆش د •
 یان. ەکەڵبژاردنی باشەک و هەیەچارەڕێگ

 

 ی زانیارەوەگواستن

باس کراون،  دا«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»کانی ەرەهونسوودی  ،ییەو شپرز ەکاتی کێش ،ەتیی منداڵ بدەیارم
یی ەی تووڕجڵەوگرتنری ەهون 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 •
 «.شەی دیکەناسەی دوو هە. دەزۆر باش
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 «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 •

 «.ینەکەد ەکەوجا باسی کێشەی ئەرین. دە، ئافەزۆر باش»مامۆستا:  •

 

ک ەیەئاماژ ەبک« ی وچانەگۆش»و « ئارامی»، «ەوەساردبوون»ک: ەی وەواژەستەد
پاش چێت ەبیرت ن ەل ن.ەبک ەپیاد خۆئارامکردنەوەکانی ەرەی هونەوەبۆ منداڵ بۆ ئ

 بکرێت.  ەکەخودی کێش ەک باس لەیخۆئارامکردنەوەموو ەه

 

 مڕۆەیادی ئ

« خۆئارامکردنەوە»کانی ەرەهون ەک ەوەنەیاد بک مڕۆەئباسێکی  ەان بکفێرخواز ەداوا ل
 ەو مندااڵنەنابێت ناوی ئ فێرخوازکرابێت.  ەی تێدا پیاد« ییەووڕتی جڵەوگرتن»و 

یی ەی تووڕجڵەوگرتنکانی ەنگاوەه ەنها باس لەبوون، ت ەکەشداری کێشەب ەبێنێت ک
 کرێت.ەد

 

ری مندااڵن بۆ ەیارید ەبنەکانی ڕۆژ دەڵ وانەگەی زانیار لەوەڵکێشی گواستنەتێه
 دا. ەژیانی ڕۆژان ەل« ییەی تووڕجڵەوگرتن»کانی ەرەی هونکردنەپیاد
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  ەچاالکیی دیک

 :ەدیکتی ەو باب ەشەم بەکانی ئەی وانانڵکێشەبۆ تێه کەیەند نموونەش چەمەئ

 ەداوایان لێ بک .ێشنکخۆیان ب ییەتووڕباری  کیەیەوێن ەبک انفێرخواز ەداوا ل -1
گفتوگۆ  ەشی خۆیان. هانیان بدەی لستەهدانی بۆ پێشانهێنن بەکار بنگ ەڕ
 ر(ە)هون ن.ەکیی بەتووڕانی کەنیشانی ەربارەد
 

و ربهێنن ەدان و ڕۆژنام گۆڤار ەل ەوێن ەکب ، داوایان لێگرووپدوو  ەب ەکب ەکەلپۆ -2
 ەکی دیەکەگرووپ و ە،تووڕسانی ەکی ەوێن کێگرووپن. ەکۆالژی لێ دروست بک

گفتوگۆ  ەکەدۆخ ردووەه یر جیاوازیەسە. دواتر لەوەنەکب ۆکسانی ئارام ەکی ەوێن
 (رەهون)ن. ەکبساز دا ەکەگرووپردوو ەنێوان ه ەل

 

رنج و ەس ەبی تێدا بێت. ەندەن گازەڕۆڵێک وازی بک ەکب انفێرخواز ەداوا ل -3
 (زمانو  رەهون). ەوێنی هاوکارییان بکڕێن
  

و  بنووسن ەوەی خوارەم دۆخانەدواندن بۆ ئتێکستی خۆ ەبک انفێرخواز ەداوا ل -4
  ێنن:هبەکار بدا ەکەڕۆڵوازیی ەل ەڵەبووک ەر الیان باشەگ

 یت. ەکەلووکێن دە/ ه سۆفتباڵیاریی  ەم جارتەکەی •

 . ەداوکتی تێەکەت ژوورەکەکخوش یەوەوویت لب ەتووڕزۆر  •

 یت و پێت وااڵم زۆر ماندوەیت، بەکدا ڕابەفێرگی ەوشەوری حەد ەبێت بەد •
 واو بکرێت. ەت بۆ تەکەسووڕ ەنیی

 وت.ەکەر تۆ نەدا بەکەمەگ ەتویست لەد تی خۆەیەو جێگەئ •

 .ەی گرتووەکەرەکۆمپیوت ەمێژەێک لفێرخواز ەکیت ەتووڕ ەوەتۆ ل •

(ر، دراماەزمان، هون)  
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بوون و پێشنیاز بۆ ەکانی تووڕەی دۆخەربارەلفوبێ دەرێکی ئەفتەپۆلدا د ەل -5
 ەکەڵکێشی باسەتێه« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەن. بیرۆکەیان ساز بکجڵەوگرتن

  (رەزمان، هون). چاو بگرنەی خۆتان ڕەکەو ناوچ ەبارودۆخی پۆل، فێرگن. ەبک
 

کانی ەدۆخ ەو داوایان لێ بک ەان بدفێرخوازبار پێشانی ەلارتۆنی کی فیلم -6
ن. ەبک ەکەی باسەربارەیان بژمێرن. گفتوگۆ دجڵەوگرتنبوون و شێوازی ەتووڕ

 ( ماتەماتیک)
 

ئارام و  ەبۆ تۆن انفێرخوازرنجی ە، سەلێبد ەکەۆ پۆلکالسیک بمۆسیقای  ەپارچ -7
م بیستنی ەدەب ەداوایان لێ بک و ەێشکان ڕابکەانی( ئاوازکەتووڕانی )کەڵچووەه

ن. ەراورد بکەکان بەمەرهەنگکاری بن. پاشان بەو ڕریکی نیگارکێشی ەخ ەمۆسیقاو
. ەوەنەبک ەدووبار ەمان پرۆسەو ه ەمۆسیقای دیک ەب ەمۆسیقای کالسیک بگۆڕ

 (مۆسیقا -رە)هون
 

و ەریی ئەکاریگ ەتان بگرن و باس لەمیلل ینگەڕەمەگۆرانی و مۆسیقای ه ەگوێ ل -8
ندیش ەورووژێنن، چند ە، چروونی مرۆڤەست و دەر هەسەن لەبک ەئاوازان
 (یجڤاکی ەوەۆڵێنکلێ -)مۆسیقا. خشنەئارامب

 

پەنا بەرنە بەر  ،ساردکردنەوە و جڵەوگرتنی تووڕەییبۆ خۆ، ەبک انفێرخواز ەداوا ل -9
  .تێنەتپەو پ کردنڕا کەوی رزش( ەی )وکی فیزیکچاال

 

ی تێدا ەی مرۆڤی تووڕەن وێنەێک بکتێبکماشای ەت ەبک انفێرخواز ەداوا ل -10
و  نەوەکان بخوێەرز بۆ منداڵەنگی بەد ەکان بەتووڕ ەرهاتی مرۆڤەسەبێت. ب

 : ەلێیان بپرسن. ەدیاری بک ەڵکەو خەبوونی ئەهۆکاری تووڕ ەداوایان لێ بک
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  ؟یی خۆی گرتەوی تووڕەچۆن جڵ...  ... ئەو •

 ... ئەو ...چ سوودێکی بۆ لەم بارەدا « نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەنگاوەه •
 ر(ەهون –)زمان  ؟ەیەه
 

کاتی  ەن کەبک ەوەی ماڵەیەو ژوور و گۆشەباسی ئ ەکب انفێرخواز ەداوا ل -11
ی ەکەژووری نووستن، باخ ەن )بۆ نموونەبەنای بۆ دەیی پەبوون و شپرزەتووڕ
 (جڤاکیی ەوەۆڵینکلێ -رە)هون. (..ت.ەکی تایبە، کورسییەوەپشت

 

بۆ وژێن... کر، ئاگرە، سستچیەپۆلیس، پۆست کەو یتگوزارەو خزم دنەارمک -12
بوون و ەی تووڕەربارەرهاتی خۆیان دەسەی بەوەبۆ ئ نەکبانگهێشت بتان ەکەپۆل

 (یجڤاکی ەوەۆڵینک)لێ. ەوەیی بۆ مندااڵن بگێڕنەی تووڕجڵەوگرتن

 

 ،نەکی مندااڵن بەۆمیتکسایتی 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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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 :مەکەی یەوان

  ی گشتیکرنجێەیی / سەتووڕی جڵەوگرتن

 ڤیدیۆ( ەی بە)وان
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  کمەچ

  یی.ەتووڕداگیرسانی ی ەمای ەبنەد یکەناو بیریم ەو هی کەرەڕووداوی دم ەه

 . ەیەه ەێشک یەو چار خۆئارامکردنەوەانی کەرەهون ەپێویستی ب ییەتووڕی جڵەوگرتن

 ەببێت ەیەوانەبوونی خۆی لەمی تووڕەفتاری دەڕ ەمرۆڤ لی ەوەو وردبوون ەوەبیردان
 ڕۆژدا. ەپێش ەل وتنیەکرەبۆ س کارێکهۆ

 

  .ەوەدان، بیرخۆدواندنیی، ەتووڕانی کەتیی، پنەتووڕی ەنیشان :زمانی کمەچ

 

 ئامانج 

  :بێت بتواننەد انفێرخواز

 .ەوەبوون بناسنەی( تووڕکەشەی )لکی فیزیەنیشان •

 .بهێننبوون ەی تووڕکارێکند هۆەناوی چ •

 بهێنن. یارکەبو  ەوەبچندا ییەتووڕی جڵەوگرتنی ەپرۆس ەب •

 

  پێداویستی

 «نگاوەه ەنگاو بەه» یـ« ڕێی ئۆتۆبوسەچاو»ی ڤیدیۆی فیلم •

  ، ڤیدیۆ.ڤیزیۆنەلەت •

 «ەێشکی ەچار»و « ییەی تووڕجڵەوگرتن»ری ەپۆست •

  .سێهەمشی ە/ ب دووهەمرگی ەم، بەپێنج یەنام ،ەوەبۆ ماڵ •
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  ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

انی کەها پنتەروەهو بوون ەتووڕ ییکەشەی لەی نیشانکردندا دیاریەیەم وانەل
بوون( ەی تووڕکردنرمەی داگیرسان و گەمای ەبنەی دەو دیاردانەئ ەبوون )واتەتووڕ

 . ەوەینەکەر دەسەب

ی ەچار»و « خۆئارامکردنەوە»ی ەربارەد ،دووهەمشی ەانی بکەرەدا سوودی هونەلێر
 . ەوەرێنکەڕوون د دا«ییەی تووڕجڵەوگرتن»بواری  ەل ،«ەێشک

 

 .ەڵواسەدا هەکەپۆل ەل« ییەتووڕی جڵەوگرتن»ری ەپۆست

 . تاەرەبۆ س بکەوەهەڵ ەکەفیلمو دواتر  ەپێشان بد ەکڤیدیۆ ەفیلملیپی ک

 

دوو ڕۆژ  ەی نابێت لەشەب رەاڵم هەب، ەوەدوو جار بگوترێت ەب ەیەم وانەئدەکرێت )
 (.رێتەبزیاتر 

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

مرۆڤ  ەیەین. جار هەکبهەڵییدا ەستی تووڕەڵ هەگەین چۆن لەکەد ەوەباس ل مڕۆەئ
 ات. کییدا بەتووڕ ڵەگەچی لنازانێت 

 

 ات؟کەدبە چی  ستەشت هەل، ەوەناسیتەخۆت چۆن دبوونی ەتووڕ یستەه . 1
  داهاتن(کسەو پێچ ب ەرئێشە)س

انی کەنیشان ەسەرنجداندات. ەد ەندین نیشانەبوون چەمی تووڕەشی مرۆڤ دەل
 . ەوەبدۆزین ەچارەڕێگت ادەتیمان دەیارم بوونەتووڕ
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ی یبڕەنۆر کسێەک ەن. بۆ نموونەکەمان دەتووڕ ەکن ەو خااڵنەئ بوونەتووڕانی کەپنت
مرۆڤ  کبێت. باسێەروونی خۆماندا دروست دەنێو د ەل ەیەبوون هەپنتی تووڕات. کەد

ڵێت ەخۆت د ەزوو زوو ب ەبێت. بۆ نموونەد ەو پێی تووڕ ەوەڵێتەخۆی د ەزوو زوو ب
 وا بوو. ەزۆر ناڕ ...ئەو...ی یبڕەنۆر

 

 بوونی تۆ؟ ەن پنتی تووڕەامانکی بزانم ەئاد . 2

 ەوەخاتەد بیرمان ەرەم پۆستەئ :بڵێ و ەکب «ییەی تووڕجڵەوگرتن» ریەپۆست ەب ەژائام
، ەوەان بخوێننکەنگاوەه ەکان بفێرخواز ەداوا ل .ەباش ینەکی بچ بوونەتووڕاتی ک

ئێستا «. ەێشکی ەچار»انی کەنگاوەه ەب ەیەئاماژ سێهەمنگاوی ەه ەک بخەوەبیریان 
  ن بهێنین.ااریکەبوون بەاتی تووڕکی ەوەین بۆ ئەکەد ەپیاد ەنگاوانەم هەئ
 . ەیـ «ردیەه» ەمەئ (ەردی پێشان بدەی هفۆتۆ)
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 (داتەدپێشان  یاهە)ڕووخساری و ؟ەیەتووڕ ردیەه زانیتەچۆن د . 3
  

 ردیەهبوونی ەتووڕهۆی دەکرێت  ین و بزانینەکب ەکی ڤیدیۆکنێەیری دیمەرن سەو
 ن بۆ گفتوگۆ. ەبد کەویو. پشەپێشان بد ەکەلیپکڤیدیۆ . ەوەبدۆزین

 

 (ردک یبڕیەیوان نۆرەس) بوو؟ ەتووڕبۆچی  ردیەه . 4

 

 رەروەس پێشانیستی ەی دەکەعاتەیویست سە)د ؟اتکیویست چی بەدیوان ەس . 5
  (.بدات

 

زانیاری  ەات؟ )ئێمکب ەتووڕ ردیەهستی بووبێت ەبەمیوان ەس ەپێت وای . 6
ی ـ«ردیەه»یی ەتووڕپنتی  یوانەسی ەکەبڕیەنۆر (ەنیی ەوەیەو بارەواومان لەت

 بزواند. 

 

 ەو بیر ل ەوەاتکب ئارامبێت خۆی ە)د ؟ەباش اتکچی ب ردیەهبڕوای تۆ  ەب . 7
  (ەوەاتکب ەکەێشک

 

یی ەی تووڕەوەکردنانی خامۆشکەنگاوەه (.ەکب ەکەرەی پۆستدووهەمخاڵی  ەب ە)ئاماژ
 .خۆئارامکردنەوەزووتر فێریان بوون بۆ  ەکن ەوانەر ئەه

 ەو بیر ل ەوەاتکب ئارامخۆی ات، کب کارێکر ەی هەوەر لە، بردیەهدەبێت بۆ  . 8
نجامی ەئ ەبێت بیر لەه اتیکبێت. ەڕ نەشی تووشی ەوەبۆ ئ) ؟ەوەاتکب ەکەێشک
  (.ەوەاتکی خۆی بکەرتەب
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 ارکرزشەوی کڵەخ. خۆئارامکردنەوەبۆ  ەکەیەڕێگ کردنەوخۆ رەبەل ەقسیان  خۆدواندن
نجام. ەهێنانی باشترین ئستەدەن بۆ وەکەد ەپیاد ەخۆدواندنی م ڕێبازەئ نەژکموزیو 
 ەم ئاوازەتوانم ئەدمن »، «مەکب ەارکم ەئتوانم ەمن د» بڵێن: ەخۆو رەبەل ەیەوانەل

 «.مەکساز ب
 

 توێەنام»، «ەوەب ئارام»)؟ ەت باشێخۆی بڵ ە، چی بخۆئارامکردنەوەردی، بۆ ەه . 9
 .(«مەکر بەسەچار ەیەێشکم ەتوانم ئەدمن »، «ببم ەتووڕ

 

 ئارامی خۆت ەوەدوای ئ :بڵێ و ەکب ەکەرەی پۆستسێهەمخاڵی  ەب ەژامائدیسان 
 . ەوەیتەکب ەکەێشک یەچارەی ڕێگەوەدۆزین ەوانیت بیر لتە، ئیدی دەوەردک
 

ی ەی ویستگەکەڕیز ەل ەسەک دووهەمی ەوەشاد بوو ب ردیەه)؟ ەچیی ەکەێشک . 10
 ( ی لێ بڕیەرهات و نۆ یوانەسێ لە، وداەکەئۆتۆبوس

 

دا ەیەێشکم ەڵ ئەگەی لچ ردیەهین و بزانین ەکب ەکەفیلمیری ەرن دیسان سەو
 بۆ گفتوگۆ( کە، پشوویەپێشان بد ەکەفیلم)ات. کەد

 

ی تۆ چۆن ەئ ڵمژی(ەوڵی هوق یەناسە)ه ؟ەوەردکئارام چۆن خۆی  ردیەه . 11
 ڵبژێرێت(ەه کەیەشێو انفێرخواز ەل کەی رە)ه ؟ەوەیتەکەدئارام خۆت 

  

ە کەڕووداو گشت)؟ ەمەردەبەی لکەیەردی چ چارە، هخۆئارامکردنەوەپاش  . 12
 یوانەسڵ ەگەل ەقسات. کساڵ بەورەگی کسێەکڵ ەگەل ەقس، اتکرامۆش بەف
 (.اتکب
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ی ەیەچارەڕێگ ەوەئ. ئایا ەوەدا بمێنێتەکەڕیز ەجێگای خۆی ل ەوێت لەیەد ردیەه . 13
 بوو؟ ەبژارد سوودی هڵی ەه

 

یان ەمە. بەوەیتەکوردی بیری لێ ب ەبدەبێت یت ەکەد ەکەێشکی ەی چارەوەپاش ئ
ان کەو پرسیار ەکب ەکەرەمی پۆستەچوارخاڵی  ەب ەئاماژ). ەوەبیردان تگوترێەد

 (.ەکردی بەی هەکەچارەی ڕێگەئاڕاست

 

 

 ڕۆڵوازی

دەبێت ن. ەکەمان دەتووڕ ەکین ەکب ەو بارودۆخانەباس ل ڕۆڵوازی ەرن بەو
 ەفێرگخانی ەدیو ەل بۆتان: کەیەش نموونەمەین. ئەکب ەپیاد ەکەرەانی پۆستکەنگاوەه

ی ەکەجێگ ەوژدم تبینێەد ەوەڕێتەگەد ەکرێ، ەد ەچێتەد ەوەکارێکهۆی ە، بەدانیشتوو
 . ەمی گرتووەئ

 

 داوا). ەوەدۆزمەد ەکەێشکبۆ  ەچارەو ڕێگ ەوەمەکەد ئارامبینم، خۆم ەد بۆتانڕۆڵی من 
 (.نێتیبب ەموژدڕۆڵی ی دڵخواز کێفێرخواز ەکب

 

ی قووڵ ەناسەبێت، سێ هەد ەتووڕ بۆتان ەی بدانفێرخوازپێشانی . ەکست پێ بەد
. ەوەبب ساردڵێت: ەدوێنێت دەژمێرێت و خۆی دەهێمنی د ەو داوا بەرەمژێت، بەڵدەه

ی خۆمم ە؟ من جێگەچیی ەکەێشکم. ەکب رەسەچار ەیەێشکم ەتوانم ئەمن د
دەکرێت  ؟ەچیی ەی چارەئ .ەم دانیشتوەکەشوێن ەل ەموژد دیم ەوەهاتم ەکجێهێشت، 

 .دانیشتبووم ەیەو جێگەمن ل ە،ی منەجێگ ەوەئ :پێی بڵێم
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ی ەجێگ ەوەئ ەکم بڵێم ەکمامۆستا ەتوانم بە. یان دەکی دیکەیەجێگ ەتوانم بچمەیان د
ی کەیەچار ەوەئئایا . ەی منەجێگ ەوەپێی بڵێم ئ ەپێموایتی. ەگرتووی ەمژدو  ەمن بوو

دواتر  (.ەرەسەم چارەری ئەپێو ەکنگاندن بەڵسەی هەکەر چوار پرسیارە)ه؟ ەتەالمەس
ی ەفێرخوازو ەئ ەکب ووڕ) ی من بوو.ە، جێگەیەجێگ وەئ ەکپێی بڵێم  ەباشتر وا :بڵێ
چیت دانیشتبووم. تۆ بۆ نا ەیەم جێگەمن پێش تۆ ل» (:بینێت و بڵێەد ەموژدی ڕۆڵ

 «؟ر دابنیشیتەبوەی ئەورسیکو ەر ئەسەل

 

ی رەمی پۆستەانی خاڵی چوارکەپرسیار، ەوەبیردان ەونەکب ەکەیڕۆڵوازیپاش 
 . ەکەاندنی چارنگەڵسەهری ەپێو ەکب «ییەی تووڕجڵەوگرتن»

 

ڕووی  ەکەێشکهای دانێن ەوان بنوێنن. کەێشک ەدە. ڕێ مەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
ڵبژێرن ەه ەوانە، ئکەیەند نموونەش چەمە. ئەیەچار یەوەاتی دۆزینکو ئێستا  ەداو
 زانن:ەیان دگونجاو ەب ەک

 هات و گۆڕی.ت ەکەکخوشرد و کەڤیزیۆنت دەلەی تکناڵێەکیری ەتۆ س •

 ن. ەکەد ت پێەدیقەیدا دیقەکڵ هاوڕێەگەو ل تڕێنێفەت دەکەاڵوک کێفێرخواز •

 ات. کەد ت لێیبڕەت نۆرکهاوپۆلێ •

 تخات.ەدنێت و ەد ەت پاڵت پێوکەهاوڕێی •

 ەنیی ەاڵم ئامادەات، بکەدڵ ەگەل تو یاری ەوەماڵ ەت هاتۆتکەهاوڕێی •
 .ەوەاتکب خڕڵ ەگەانت لکەکلیستۆ

 ڕوات. ەپێتدا و د ەنێت بەپێ د کمنداڵێ •

ی ەوانەئگشت  ەب ەچووو بیت، ەنها هاوڕێی ئەی تەوەر بۆ ئە، هتکەهاوڕێی •
 . وانت خۆش ناوێتەام لکتۆ هیچ  ەک ەتوووی گەکدی
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 جێ ورت مێزی خواردنکی کەیەتۆ بۆ ماو ڕۆ(ە)خواردنی نیو فراڤینتی اک •
 .ەی خواردووەکەمێز رەست گشت شیرینی ەکهاوڕێ ەوەدێیت تاهە. هێڵیتەد

 یت. ەکب ەکەتۆپ ەب ین یاریەت نادەڕێگدا ەکەفێرگپانی ەگۆڕ ەمنداڵ ل دوو •

 

 نجامگیریەئ

 ەیەوەئ گرینگاڵم ە، بەنیی خراپی یەتووڕ یستەبێت، هەد ەتووڕ کسێەکموو ەه
ان ی ،بدات کڵەخئازاری  کفتارێەر ڕەین. هەکەد فتارەۆن ڕچ بوونەتووڕاتی کبزانین 

دەبێت . ەنیی ی باشکارێک ،اندنکش لەلوپەکهۆی  ەیان ببێت ،اتکستیان بریندار بەه
ار بۆ ک ەینەبخ« ەێشکی ەچار»و  «خۆئارامکردنەوە» یکنیکەبووندا تەتووڕاتی ک ەل
 فتارمان جوان بێت.ەی ڕەوەئ

 

 . سێهەمشی ە/ ب دووهەمرگی ە، ب«نگاوەه ەنگاو بەه» -م ەپێنجی ەنام: ەوەبۆ ماڵ

 

  ی زانیارەوەگواستن

وێنییان ڕێن ڕ،ەناخۆشی و ش ەگاتەد ەکریەبن و خەی دکۆکتوشی نا انفێرخواز کاتێک
 ەێشکتووشی  کاتێک ەن. هانیان بدەکب ەپیاد« ییەتووڕ جڵەوگرتن»انی کەنگاوەه ەکب
 ن. ەکب ەپیاد« خۆدواندن»ری ەبن هونەد

 

 ارکەب یان«ییەتووڕی جڵەوگرتن»انی کەنگاوەئاخۆ ه ەبپرس انفێرخواز ەل :مڕۆەئ ییاد
 ؟ییەستی تووڕەی هکردنەبۆ چار ەهێناو
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 رگرتنەوەخنە: ڕدووهەمی ەوان
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  کمەچ

 ەب ەکردنستەای همان رگرتنەوەخنەڕ. ێتبەراسان دەه ەخنەڕ ەبمرۆڤ  ەیەجار ه
 فتاری خۆمان. ەڕگوتار و  ەر بەبرانەبتی ەایرپرسەب

 

 .ەخنەڕ :ی زمانکمەچ

 

 ئامانج 

 بێت بتواننەد انفێرخواز

 هێنن. بەکار ب ییەی تووڕجڵەوگرتنی کنیکەت •

 ببن.  رگرتنەوەخنەڕفێری  •

 

  پێداویستی

  «ییەی تووڕجڵەوگرتن»ری ەپۆست •

 . ەخام ە،ڕەپ •

 . «انکوباوکدایڕاپۆرتی »و « انفێرخوازڕاپۆرتی »ی ەرچەفتەد •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی ەوەین بەکەد ەات ئاماژکو هاو نیەدەپێشان دە خنەڕ سازەندەینی ەالی داەیەوان مەل
 ەب یندیەیوەدا پەخنەڵ ڕەگەل کردنڵەهت. دروست بێ کەیەخنەڕ مووەه ەنیی رجەم
ی ەخنەر ڕەرانبەی منداڵ بەوەڕێگرن ل ەیەنگ هەرهەف. ەیەه ەوەنگەرهەف
 . ەوەاڵم بداتەستێت و وەڕاوسااڵن ەورەگ
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ردوو ەه. انفێرخوازی اریستیەی هەو پل پاشخان ە،ردەروەپ یوازیجیا ەرنج بدەس
گرتن ەخنەشێوازی ڕ ییگگرین. رباسەب ەنە، دروست و نادروست، بخەخنەی ڕەکەجۆر

پێش  کەیەخنەر ڕەهای هە. بسازەندەی ەخنەڕ تیەتایبەب ،بکەوە باشی ڕوون ەب
. ەگرینگستیار و ەبۆ مندااڵن زۆر ه ەیەلەسەم مەئ ەک، چونەنگێنەڵبسەی هەکەگرتن

 یاد بێت.  ەت لـ«ییەتووڕ یجڵەوگرتن»ی رەۆستپ

 

  و گفتوگۆ کچیرۆ

  ربگرین.ەو ەخنەۆن ڕچبین ەد مڕۆ فێرەئ

 ەب، ەتوردوکتۆ ی ەارک وەئڵێت ەسێک پێت دەک ەیەوەئ ەخنە)ڕ ؟ەچیی ەخنەڕ -1
 (.یتەکرا باشتری بکەو د ەیەڵەهو، ەبۆچوونی ئ

  (ەپێشان بد مامۆستا و ەبانی فۆتۆ)
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. ردوونیک داماتەماتیک ەل ەکدات ەد پێشانی ەاڵنەو هەئ مامۆستا .ەی«ەبان» ەمەئ
 ەب. ەردووکت ەلەپ ەدیار ،ەردووک کتەیەڵەند هەچتۆ  !ەبان :ڵێتەد پێی مامۆستا

 ؟ ەوکردو ەم ڕاهێنانەر ئەسەوردی کارت ل

 

 (یمبارەخ ،ییازەیی، ناڕەتووڕ) ؟اتکەچی د ەست بەه ەبان ،بڕوای تۆ ەب -2

. ەکردووەن رخانەتبۆ واوی ەاڵم کاتی تەزانێت بەد ەکەتە، بابەم بووەرخەمتەک ەبان
 .ەی کردووەلەپ

 

 یەناسە)ه ؟ەات باشکچێت. چی بەبوون دەو تووڕەرەشی بەات لکەدست ەه ەبان -3
ری ەی پۆستدووهەم خاڵی ەب ەئاماژ (.ەوەاتکتی ئارام بەباب ەبیر ل ڵمژێت.ەقووڵ ه

 .ەبک« ییەی تووڕجڵەوگرتن»
 

، «ەوەبمەد سارد»)؟ ەخۆی بڵێت باش ەیی خۆی، چی بەی تووڕجڵەوگرتن، بۆ ەبان -4
 .(«بم وردتربێت ەم داڵەم، بکەدا زیرماتەماتیک ەمن ل»
 

ی باشتر ەوەبۆ ئ) ؟ەگرتوو ەبانی ەکەارک ەی لەخنەڕ بڕوای تۆ مامۆستا بۆ ەب -5
ی یتەیارم وێتەیەو دەات. ئکبریندار ب ەبانستی ەه ەینی ەوەستی ئەبەو مەئ (بێت

 بێت.  رتدا باشماتەماتیک ەبدات ل ەبان

 

 ەلەپ)؟ ەات باشکوال چی بەمە، لەوەچۆتەاندا نکەڕاهێنان ەو ب ەردووکی ەلەپ ەبان -6
 (.مامۆستا ەوجا بیداتەئ ەوەدا بچێتەکەارک ەب والەمەات. بڕیار بدات لکەن
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ات کبێت بیەد ەبان یکارێکم ەکەی .ەوەبنووسین« اریکەخنەڕ»انی کەنگاوەرن هەو
 -1 ک:ەیەند نموونەش چەمەبێت( ئەپێشنیازی خۆیان ه ەان هان بدفێرخواز) ؟ەچیی

ی کاڵمێەی وبڕیار -3 .ەدروست ە، بزانەنگێنەڵسەه ەکەخنەڕ -2 .خۆئارامکردنەوە
 .ەگونجاو بد

 

 ڕۆڵوازی

 مەکەڕۆڵوازیی ی

پێشدا  ەل. گرێتەتۆ د ەلکی دروست ەیەخنەڕ کێکە: یینەکەد وازی کئێستا ڕۆڵێ
ی ەچارات و کەد ەانی نووسیومانن پیادکەنگاوەه ەم. بانەکەد وازی ەبانمن ڕۆڵی 

ست ەتۆ د .ببینێت ڕۆڵی مامۆستای دڵخواز کێفێرخواز (.اتکەدی ەکی مامۆستاەخنەڕ
 ەیەخنەم ڕەمن ئ» :بڵێپاشان و  ەڵمژەی قووڵ هەناسەه سێ جار: ەپێ بک

دا ەکەڕاهێنان ە، بەووم کردەلەپ. من تبێژێەد ڕاست مەکمامۆستا .لمێنمەسەد
 تۆ ڕاست»: بینێت و بڵێەی ڕۆڵی مامۆستا دەفێرخواز وەئ ەکب ڕوو) «.ەوەتەچوومەن
توانم ەد. ەردووک مەلەپاڵم ەبم. ەکب سازباشتر  ەم ڕاهێنانەتوانم ئە. من دبێژیەد

 («؟ەوەسموبینو ەکی دیکجارێ

 

 ؟کردنوەیڕەانم پکەنگاوە؟ ئایا هچۆن بووم ەبپرس ەکەکردندوای ڕۆڵ وازی

  

 : کەیەند نموونەش چەمە، ئەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ

 . ەردووک ت بێزارەکبرا زووەئار ەڵێن تۆ بەت دکباو و کدای •

 یت.ەکەراسانی دەهڵێت تۆ ەد ت پێتەکوڕێها •
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 گرنەد ان لێمەخنەڕ ەکسانی دیەک ەیەه نا. جار ەیە، جار هەکڵەکەب ەخنەڕ ەیەجار ه
، گرێتەد ت لێەخنەڕ کسێەک کاتێک. ەوایەناڕ ەکەخنەین ڕەکەد ستەهش ەو ئێم

 یان نا.  ەدروست ەکەخنەڕ، بێت ەکەخنەنگاندنی ڕەڵسەهدەبێت نگاوی تۆ ەهم ەکەی

 

اڵم ەب ەردووکی خۆی ەکەارکوردی  ەب ەبگۆڕین. بانی پێشوو ەکەکیرۆچرن ەو
 مامۆستا ەڕێزدارانزۆر دەکرێت ؟ )ەات باشکچی ب ە. بانەردووکیەن تڵێەمامۆستا د

 ەوانێت داوا لتەها دەروەه ە.وردی کاری خۆی کردوو ەم بەی ئەوەئاگادار بکات ل
 (.اتکب نیشانتسەبۆ دانی کەڵەه اتکی بەکمامۆستا

 

ر ە. گەڕاستی ناخۆشەبش ەارکم ە. ئگرنەدروست ی نادەخنەی ڕکڵەخ ەیەجار ه
بوون  وامەردەر بەوان هەاڵم ئەب ەیواەناڕیان ەکەخنەڕ ەک ەوەردک تڕوونتۆ  وهاتو

بێت، ەی بڕوات پێی هکساڵێەورەدا، یان گکدۆستێڵ ەگەل ەتەو بابەئ ەوڵ بدەهوا ەئ
 . یتبەئارامتر د ەارکو ەبزۆرجار . ەکباس ب

 

یان  هاوپۆل ،نەمەهاوت)یت؟ ەکەێ دک ەڕاوێژ بپێش، تۆ  ەبێت هاەی وکر باسێەگ
  (.ساڵەورەگ یەدیکسانی ەک

 

 دووهەمڕۆڵوازیی 

نێین ەدادی اهەو یانەجار مەاڵم ئەین، بەکەد ازیوی پێشوو کچیرۆمان ەه ئێستا ڕۆڵی
ڵ ەگەچۆن لم ەدەپێشانی دم، ەکەد وازی ەبانمن ڕۆڵی  دیسان. ەنادروست ەکەخنەڕ
 ڕۆڵی مامۆستا ی دڵخوازکێفێرخواز ەکب داوا). اتکەدهەڵیدا ەکمامۆستای ەخنەڕ

 رەسەچار ەمەبێت ئەمن د» :بڵێ و ەڵبمژەی قووڵ هەناسەهسێ جاران  (.ببینێت
 ڕوو .«ەوەتەدا چوومەکەڕاهێنان ە. من بەنیی یڵێت ڕاستەم دەکمامۆستا یەوەم. ئەکب
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 داەکەڕاهێنان ەمن ب» :ات و بڵێکەد ڕۆڵی مامۆستا وازی یەفێرخوازو ەئ ەکب
 «؟یتەتیم بدەتوانیت یارمەبوو. تۆ د ختەس ەکەتەباب ەوای . پێمەوەتەومچو

 

 «؟ردکانم کەنگاوەوی هەیڕەئایا پ ؟چۆن بووم» :بڵێ ەکەیوازیدوای ڕۆڵ

 . ەوەنهێنبەکار بپێشوو انی کەرهاتەسەب. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ

 

 نجامگیریەئ

چۆن  فێر بووینمڕۆ ەاڵم ئەب. ەییناخۆشی ەمای ەخنەبیستنی ڕ ی گشتیکەیەشێو ەب
و  لمێنینەسیەدنی هێم ەب دروست بێتە کەخنەڕ کاتێکین. ەبکهەڵدا ەخنەڕ ڵەگەل

 ریەهێمنی و ەر بەدیسان هدروست بوو، ر ناەگەئخۆ رین. گەدرەسوودی لێ و
و  ەوەینەکەد تەڕ ەکەخنەبۆ ڕ ەوەینەکەد ڕوونی ەوەبەدەو ئ ڕێزەزۆر بین و گرەد

 .لمێنینەنایس

 

 «اریکەخنەڕ»انی کەنگاوە. لیستی هانکوباوکدایو  انفێرخوازڕاپۆرتی : ەوەبۆ ماڵ
 

 ی زانیارەوەگواستن

ی ەوەر ئەسەن لەتێبینی بد ەکب انفێرخواز ەداوا ل یتگرەد سازەندەی ەخنەڕ کاتێک
 ەهاندانبۆ  ەیەخنەڕو ەئ ەک بکەوە دڵنیا ەوەل انفێرخواز. ەدروست تەکەخنەڕ ،ئایا
 و ڕاهێزانی توانای خۆیان. ەڕوو
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 رنانداەدەڵ وەگەل کردنڵەه: سێهەمی ەوان
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  کمەچ

انی کەرەی هونکردنەو پیاد ستەی هجڵەوگرتن ەپێویستی ب دارنانەدەوڵ ەگەل کردنڵەه
 . ەکەمەنێو گ ەوەی بێیتەوەبۆ ئ ەی«ەێشکی ەچار»

 

 .کەوتنڵەگەبست، ەبەم ەبرنان، ەدەو :ی زمانکمەچ

 

 ئامانج 

 بن: فێر انفێرخواز

 ن.ەکب ەیادو پ کرەد دا«رنانەدەو»ڵ ەگەل کردنڵەری هەهون •

 . ەوەبدۆزن کەوتنڵەگەی گونجاو بۆ بەرچاەڕێگ •

 ن.ەکب ەپیاد «ییەی تووڕجڵەوگرتن»انی کەرەهون •

 

 پێداویستی

 . «ەێشکی ەچار»و « ییەی تووڕجڵەوگرتن»ری ەپۆست •

 . ەخامو  ەڕەپ ر،ەپۆست •

 ان.کوباوکو دای انفێرخوازی ڕاپۆرتی ەرچەفتەد •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ەیەدات. جار هەدپێشان  کەوتنڵەگەانی بکەرەهون ەی نوێوکەیەڕوانگ ەل ەیەم وانەئ
 لە ال( ی تیڤەنێگ) ەنایانچوونی بۆ نرێت،ەد رەدەو کەیەمەگ ەل کاتێک، منداڵ

زۆر جار . نێنەری دەدەو ستەبەم ەب ەکی دیەوانەئزانێت ەها دە، وتمڵێەخەد
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 کەیەو لا ناڕۆشننجامی ەاڵم جاروباریش ئەب رنانەدەهۆی و ەبێتەفتاری دڕ دەڕ
 .ەیشتنەگەن

 

ات: کب ەکەێشکیری ەس ەوەکی دیکەیەڕوانگ ەبێت لەدا منداڵ فێر دەیەم وانەل
 «ببم؟شدار ەی منیش بەوەم بۆ ئەپێشان بد ەی دۆستانکفتارێەچ ڕدەبێت »

 

  و گفتوگۆ کچیرۆ

 .ەباش ینەکچی بنان رەدەوی اتکبین ەفێر د مڕۆەئ

 «گڕدان»ی ەمەگری اشدەب ڤااڵنەڵ هەگەلوێت ەیەد هێڤی. ەپێشان بدی هێڤی فۆتۆ
بۆ  تۆپی ەوەکەمەگ ەدێت ەکی دیکێسەک کاتێک ت.داانهەڵبۆ ی تۆپس ەکاڵم ەببێت 

 ن.ەدەدهەڵ
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 (.ەنراو رەدەو ەکەایک ەلات کەد ستەه وا هێڤی) ؟ەچیی ەکەێشک -1

 .(ییەتووڕ، گینیمەخ ،نگیەدڵت) ؟اتکبچی  ەست بەه هێڤیدەبێت  -2

یدا دێت، کس ەپێچ ب)نوێنێت، چی لێ دێت؟ ەبوون دەچۆن تووڕ هێڤیشی ەل -3
  (.ەوەبنەد انی گرژکەکولوماس

هەناسەی سێ : ەوەاتکب ئارام)خۆی ؟ ەات باشک، چی بەیەتووڕ هێڤیی وا ەد -4
 (دواندن، خۆکردنەوە لە دیاردەیەکی ئارام، بیرخاوپشتەوژمێری  ،قووڵ

یان دیبێت، ەن، بێت وتەکڕێەب ەیەوانەل) ؟ەنراو رەدەو ەکەایک ەل هێڤیچی بۆ -5
 ؟نرابێت رەدەوست ەبەم ەب ەپێت وای (.یناسنەن ەکدیانی کەمنداڵ ەیەوانەل
 (.ەنیی ەوەیەو بارەواومان لەت یزانیارینازانین، )

ات، کب ییشدارەبی داهاتوودا ەمەگ ەتوانێت لەد) ؟اتکتوانێت چی بەد هێڤی -6
 زیپێشنیا ەل کەیەلیست (.اتکساڵ بەورەی گکسێەک ەتی لەتوانێت داوای یارمەد

 .ەکب ساز انفێرخواز

  (و بابی کدای ،یەکمامۆستا ،انیکهاوڕێ) ؟ەباش اتکێ بک ەتی لەاوای یارمد هێڤی -7

نگێنن، ەڵبسەاڵم هەپرسیار و و ەکان، بەچارەموو ڕێگەر.........؟ )هەگەبێت ئەچی د -8
 «(ەی کێشەچار»می ەنگاوی سێهەه ەبڕوان
 ڵەگەدات بەد وڵە. هەناوەریان نەدەوست ەبەم ەکانی بەڤاڵەه ەبڕوای وای هێڤی

وبار جارکات ەان دکەداڵمن ەل کێکەی ەداوا ل ەی دۆستانکنگێەد ەب وێت،ەک
  بدات.هەڵ یشوەبۆ ئ ەکەتۆپ

رنجی ەس، ەکڕێ بەچاو ەوەکنزی ەل)ی بیرماون؟ کەوتنڵەگەبانی کەنگاوەێ هک -9
  (.ەکب ، پرسیارەکەمەی گەربارەبێت دەجوانت ه

ت وەکرەد اڵم بۆیەوێت، بەک ڵەگەبدا  وڵیەش هەکی دیکجارێ هێڤیگریمان   -10
ی دی کەیەچارەبێت ڕێگەد ەاتک وە)ئ؟ ەریان ناوەدەو ستەبەم ەبمندااڵن 

  (.ڵبژێرێتەه ەکی دیکێو شێواز ەوەبدۆزێت
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ی چیت دە. ئەردووکبە چی  ستتەهبنرێیت؟  رەدەوتۆ  ەڕووی داوئایا   -11
  ؟ەردووک

مووان ەه)زانێت؟ ەرنراو نەدەو ەس خۆی بەکی ەوەبۆ ئ ەین باشەکچی ب  -12
  (.ەکشدار بەب

 

اتی پێویست. کبۆ  ەوەرنان بنووسینەدەی وکردنەی چارکنگاوێەند هەرن چەو
 ک: ەیەند نموونەش چەمەبێت( ئەپێشنیازی خۆیان ه ەان هان بدفێرخواز)
، ەکب یشداریەی بداوا -3 .یان نا رنراویتەدەو ستەبەم ەب ەبزان -2. ەوەب ئارام -1

  (.بکەوەڕوون  ەکانی دیکەڵمنداستی خۆت بۆ ەهیان 

 

 

 ڕۆڵوازی

رناندا ەدەوڵ ەگەچۆن ل ەک بینمەد هێڤیمن ڕۆڵی . ڕۆڵوازی ەینەکەرنان دەدەوێستا ئ
ی دڵخواز فێرخوازسێ ) .مەکەد ویەیڕەپی خۆمان ەکەلیستانی کەنگاوەه ات.کەڵدەه
 .(ەڵبژێرەه

اڵم بۆ تۆ نا، ەن بەدەڵدەه دیکەرد بۆ یکیاڵەی خکان تۆپێکەن منداڵەهای پێشان بدەو
 ەیەوانەم. لەکەسازی د» :و بڵێ ەۆت بدوێنخ، ەبژمێر ودواەرەب ەوەر خۆتەبەتۆش ل

 «.بداتهەڵم بۆ ەکەم تۆپەکەیان دکێکەی ەشدار بم. داوا لەوێت بەمەزانن منیش دەن
توانیت جاروبار ەی خۆش بێت. دکەیەمەچێت گەد ەوەل»: ەکب کمنداڵێ ەداوا ل

پرسیاری « ییەی تووڕجڵەوگرتن»می ەنگاوی چوارەه« یت؟ەبدهەڵبۆ منیش  ەکەتۆپ
 اریان بهێنن. کەدا بە، لێرەی تێدایەوەبیردان

ی ەم باسانەل ەخۆیان یان نموونرهاتی ەسەی بە. نموونەانفێرخوازی ەوجا نۆرەئ
 ڵبژێرن: ەه
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 بیت. رشداەن بەکتۆ نا ەداوا لاڵم ەن. بەکەدتۆپ  ەب ییاری کێمنداڵند ەچ •

ت ەس جێگەکاڵم ەدابنیشیت، ب ەفێرگ یر مێزی نانخواردنەسەوێت لەتەد •
 . ەوەاتکنا

ی کێکەڵ یەگە، ئێستا لەوەڕانەگەد ەفێرگ ەل ەوەکپێ کموو ڕۆژێەی هەو هاوڕێیەئ •
 . ەوەڕواتەدا دەکدی

 تۆ ناڵێن.  ە، بماەچن بۆ سینەد ەوەکەیەێی تۆ بویسترین هاوڕەدوو خۆش •

 

 نجامگیریەئ

 بڕیار ،خۆئارامکردنەوەدوای . ەین باشەکرنان چی بەدەی واتکبووین  ەوەمڕۆ فێری ئەئ
 ەچۆن ب ەوەردکش ەوەباسمان ل ەدووبارنا.  یان نراوین رەدەو ستەبەم ەبایا ئین ەدەد

 ەر زانیمان بەش بووین، گەوەین. فێری ئەکەد کەوتنڵەگەداوای ب ەی دۆستانکەیەشێو
 ین.ەکب ەر نراوین، چۆنی چارەدەست وەبەم

 

ها لیستی ەروەان، هکباووکو دای انفێرخوازی ڕاپۆرتی ەرچەفتەد: ەوەبۆ ماڵ
 . «رنانەدەو»

 

  ی زانیارەوەگواستن

ر ەبەست. لەبەم ەی بکارێک کەن ەردکیاڵەنها خەی تکەیەرنان دیاردەدەزۆر جار و
ی ەپالن بۆ چار ەوەکردن. پاش شیەوەاتکشی ب ەکەمنداڵ فێر بێت دۆخ ەگرینگ ەوەئ
 دابنێن. ەکەێشک
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ن ەش بدەکان ڕێی منداڵی دیفێرخواز ەکن ەکب ەاتانکو ەباس ل :مڕۆەیاڵی ئەخ
 نەکوانتر بەخۆیان فر دۆستانیی ەبازن ەان هان بدفێرخوازییان بێت. کشداری چاالەب

 ن. ەکشدار بەیدا بکو چاال ەمەگ ەنوێ ل یەکی دیفێرخوازو 

 

ر منداڵی ەسەتێیدا ل ەوەبگێڕن کرهاتێەسەب ەکان بفێرخواز ەداوا ل :مڕۆەیادی ئ
 ردبێت. کیان ەکدی
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 نجامداەڵ ئەگەل کردنڵەم: هەی چوارەوان
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  کمەچ

 . ەدەب ەیە، جار هەنجامی باشەئ ەیەجار ه ،ەیەی هنجامەئ فتارێکەڕموو ەه

 تی. ەرپرسایەانی بکەرجەم ەل ەکێکەدا ینجامەئڵ ەگەل کردنڵەه

 

 . تیەرپرسایەبی ستەه ،باش و خراپنجامی ەئ :ی زمانکمەچ

 

 ئامانج 

  :بن فێردەبێت  انفێرخواز

 . ەیەهی نجامەئ فتارێکەموو ڕەه •

 بن.فتارەڕجوانو هەبێت یان کرەد« خێرەن»اڵمی ەر وەرانبەب •

 . نەکبهەڵدا خۆیان انیکەارکنجامی ەڵ ئەگەل •

 هێنن. بەکار ب« ەی کێشەچار» کانیەرەهون •

  .هێننبەکار ب« ییەی تووڕجڵەوگرتن»کانی ەرەهون •

 

  پێداویستی

  «ییەی تووڕجڵەوگرتن »ری ەپۆست •

 . ەخام. ەڕەپ ،رەپۆست •

 خۆیان، ڕاپۆرتی باوان.  انفێرخوازاپۆرتی ڕ یەرچەفتەد •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

فێر  خۆیان بێتەد .ەیەنجامی هەئفتارێک ەڕ مووەهی ەوەرن بەی بەپدەبێت  منداڵ
 و نەکبهەڵ داانخۆی انیکەوەردکی ـ( نێگێتیڤتی )ەناینجامی ەئڵ ەگەن لەبک
 رن. ەب ەکوتی دیەکڵسوەی و هکو چاالەرەب ەنجامەو ئەب بوونی خۆیانراسانەه

 

تیی ەیارم ەگرینگ ەوەر ئەبە. لەختی دیوەی سەردەروەپ ەیەمنداڵ ه ەک ەکتێبینی ب
 ەڵەه ەنابێت منداڵ ب. ەوەاتکدروست و نادروست جودا ب وتیەکڵسوەسزا و هیت ەبد

و لمێنێت ەبیس ەارانکاری بوو، ساکمەاری و ستکدەر تووشی بە، گکر بارێەس ەبخرێت
 .«امامۆستی ەامڕێن» ەبڕوانبۆ زانیاریی زیاتر . اتکەنتی ەداوای یارم

 

  و گفتوگۆ کچیرۆ

 کەیەکهێلر ە. گەتەی تایبکارێکمی ەرهەب نجامەین. ئەکەنجام دەئ ەباس ل مڕۆەئ
و ەئنجامی ەئ ەکەکانی هێلکشێت. کشەد ەکەکختدا، هێلەی سکەوییەز ەیت بەبد
 ویدا. ەز ەب ەیەێشانک

 نەوەبێها ەتیڤ( ی وە)پۆز ەی ئایانکەیەنموونند ە. )چەیەنجامی هەئ کارێکموو ەه
یت بۆت ەکواو بەمڕۆت تەر زوو خوێندنی ئەگەئ :ەبۆ نموونن، ب ئاشنا انفێرخوازالی 

ر ەۆمپیوتکر ەسەل ەکردنارکتی ەرفەم دەیت. ئەکب ەکەرەۆمپیوتکر ەسەار لک ەیەه
 (.ەردووکواو ەت تەکەی خوێندنکرەئ ەک ەیەوەنجامی ئەئ

 

دڵمان  ەب ەکین ەکبهەڵدا کنجامێەڵ ئەگەلچۆن  بینەدە وەمڕۆدا فێری ئەی ئەوان ەل
نجامی ناخۆشی ە، ئبنوێنێت کوتی ناڕێەکڵسوەهیان  تێێنکشبڕێسا ر ەمرۆڤ گ. ەنیی

، نجامەلماندنی ئەێنرێن. سکشەانی دادکەوتەکستەماف و د ،ەبۆ نموون ،ەوەبێتەلێ د
 تی.ەرپرسایەبۆ فێربوونی ب ەکەیەڕێگ اخۆشیش بێت،نرچی ەگ
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ر ەروونمان. هەش و دەبۆ ل ەیشکرناەتەخ ەبگر ەر ناخۆشەه کەنجام نەئ ەیەجار ه
یت ەکترس ب ەست بەه اتکب ات لێهەیان و سوتان ،ینبڕژان، ی ەمای ەببێت کارێک

ها ەاری وک ەس بۆی نییەک. ەکرناەتەی خکارێکوا ەئ ەوەریتەخۆتی ب بیر ەتوانی لەو ن
ر ەگەئ ی تۆش بێت.کفتارێەڕنجامی ەئش ەارکو ەبا ئات، کر تۆ بەرانبەب کرناەتەخ

ی ەجێی متمان ەک ەکساڵ بەورەگ یکسێەکڵ ەگەل ەها بوویت قسەاری وکتووشی 
 خۆت بێت.

ردانی ەس ەبچێت چۆمانڕۆ ەدوای نیو ەبڕیار .ەچۆمان ەمەئ (ەپێشان بد چۆمانی فۆتۆ)
ی ەوەپێش ئ چۆمان ەکوتوون ەک کڕێ اهەبابی و و چۆمانێ لەو ،ی هاوڕێیاژاوک

اتی کموو ەه ەارکو ەبری ئەل چۆماناڵم ەب. ەوەاتکب ی خۆی خاوێنەکەژوور بڕوات
. ەوەاتکی خاوێن بەکەبوو ژوورەاتی نک ستن بوو،ەبەوێنی ەمەی گکریەخ ڕۆەنیوپێش

 .ەوەاتکەی خاوێن نەکەبڕوات تا ژوور چۆمانڕێت ەناگ لێی کوئێستا با
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)نابێت بچێت  ؟بێتەچی دی ەکەنجامە، ئەوەردۆتکەخاوێن نی ەکەژوور چۆمان -1
 . (ی هاوڕێیاژاوکبۆ ماڵی 

  .نادات چۆمانئازاری  ەکبۆ؟ چون (رێەئ)؟ ەتەالمەی سکێنجامەئ ەمەئایا ئ -2

 ؟بووەچی د یەکەنجامەئ ەوەردبایک اوێنی خەکەڕۆ ژوورەنیوپێش چۆمانر ەگ -3
 (بێت اژاوکالی  ەکڕۆەموو پاشنیوەهیتوانی ەد چۆمانات ک وەئ)

 ؟زانیتەچۆن د (اویکدڵشیی، ەتووڕ) ؟اتکببە چی  ستەه چۆمانئێستا دەبێت  -4
 ( ە. مۆنەوی بڕیوەز ەچاوی ل)

 

خۆی ئارام  ەچووەبیری ناڵم ە، بەیەتووڕ ەکەی ژوورەوەکردنباسی خاوێن ەب چۆمان
می ەوهی دواڵخ ەب ەئاماژ)پێش.  ەهات ەنجامەم ئەبۆ ئ ەوەاتکو بیر ب ەوەاتکب

کەوتە ت و سی داخچاوی خۆ دا یر، بڕیاچۆمان. ەکب« ییەی تووڕجڵەوگرتن»
  .ەوەاتکب ەکەاسب ەبیر ل ەیەئامادوجا ەئپشتەوژمێری خاو. 

 

 ەنجامەو ئەی خۆیان و ئەکەیمانەر پەسەل ەبۆ سوور چۆمانبابی بۆچوونی تۆ،  ەب -5
 (بێت تیەرپرسایەبفێری چۆمان تا )چۆمان؟  ەدات بەد

. ەوەاتکب نخاوێ یەکە. ژوورزیز بێتو ە توڕبابی  ەل) ؟ەباش اتکچی ب چۆمان -6
  (.وێتەکب کڵ بابی ڕێەگەبدات ل وڵەه

نگێنن، ەڵبسەاڵم هەپرسیار و و ەکان، بەچارەموو ڕێگەر.........؟ )هەگەبێت ئەچی د -7
 «(ەی کێشەچار»می ەنگاوی سێهەه ەبڕوان

  ؟اتکەچی د چۆمان بڕوای تۆ، ەب -8

ڵێت: ەخۆی د ەب. ەوەاتکەد ەکەباس ەل بیرچۆمان ، ەوەبێتەد ی ئارامەوەدوای ئ
و  ەوەمەکخاوێن ب ەکەژووربێت ەد. ەوەردبایکم خاوێن ەکەژوورمن با ەدزانم ەد»

، ەوەاتکەد ی خاوێنەکەژوور یەوەدوای ئ. «مەکبابم ب ەلێبوردنیش لپاشان داوای 
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 یکرەئات و کنای ێنکشیمانەوال پەمەل ەک ڵێتەد ات و پێیکەبابی د ەداوای لێبوردن ل
بچێت بۆ ماڵی  ەیەئێستا بۆی هپرسێت ئایا ەبابی د ەلوجا ەات. ئکەجێ دەخۆی جێب

 ر. ەس ەبردی خۆی ەکەیمانەپ چۆمان ەکچون .رێەئ تڵێەد شیی هاوڕێی. بابیاژاوک

ی خۆی ەکەی ژوورەوەردنکەن خاوێن ەک ،ی خۆیداەکەوەردکنجامی ەڵ ئەگەل چۆمان
ت ێری بەاژاوی برادکڕۆ الی ەپاشنیواتی کموو ەه لواەبۆی ن ەڕاست. ردک ڵیەبوو. ه

خۆی ی ەکەوروژستۆ و ەئ ەی خۆی بگرێتتیەرپرسایەبدا  بڕیاری یەوەدوای ئاڵم ەب
 اژاو بێت. کالی  کەیەماو ئیدی توانی ەوەردکخاوێن 

« خێرەن» ەبو بابت  کدایی خۆتدا، کەیەوەردکنجامی ەئ ەل ە،ک بکەوە کباسێ ەبیر ل
دا ەنجامەو ئەڵ ئەگەو چۆن ل ەبووستت چۆن ەه. ەوەتەی تۆیان داوکەاڵمی داوایەو
 رد. کڵت ەه

 

نگاو ەم هەکە. یەوەنجامی ناخۆشدا بنووسینەڵ ئەگەل کردنڵەنگاوێکی هەند هەرن چەو
 ک:ەیەند نموونەش چەمەبێت( ئەپێشنیازی خۆیان ه ەان هان بدفێرخواز؟ )ەچیی

 . ەئارام ب -1

 . ەرگرتووەت وەنجامەئو ەبۆچی ئ بکەوە ەوەبیر ل -2

 یت. ەکچی ب ەبد بڕیار -3

 .ەکند بەسەپ ەکەنجامەئ -4

 ستۆ. ەئ ەتیی خۆت بگریتەایرپرسەبداهاتوودا  ەل بکەوە ەوەل بیر -5

 . ەکسی باب ەمتمانی جێساڵەورەی گکسێەکالی  ەکرناەتەخ ەکزانیت سزاەدر ەگ -6
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 ڕۆڵوازی

ی کسێەکو  ەردووکێنیت کیمانشەزێنی یان پە. تۆ ڕێسابۆڵوازیڕ ەینەکیەدئێستا 
چۆمان  ەبمەتا من دەرەسی تۆ. ەکەارکی نجامەئ ەاتکەد کناسیاو بڕیارێساڵی ەورەگ
 چۆمانڕۆڵی بابی ی دڵخواز کێفێرخواز) .لمێنمەسەد ەم بڕیاری داوکی باوەنجامەو ئەئ
  (.بینێتەد

من » :و بڵێ ەودوا بژمێرەرەو ب ەڵبمژەه ی قووڵەناسەه. ەانی بدفێرخوازپێشانی 
 ەبپاشان م و ەکب ەراکو ەبێت ئە. من دەوەتەردایکم خاوێن ەکەژوور ەایبەد زانمەد

 ەپێشانی بد) «.دەبەمەسەر خۆم یمانیەم، پەکێنی ناکشیمانەپ ەکی دیکجارێ م بڵێمکباو
بینێت و ەد کی ڕۆڵی باوەفێرخوازو ەئ ەکب و دواتر ڕوو یتەوەکردنی خاوێنکریەخ

م. ەکەێنی نکیمانشەپ ەکی دیکجارێ یمان بێتەپ .ەوەردک م خاوێنەکەژوور !ەباب» :بڵێ
 «.؟اژاوکتوانم بچم بۆ الی ەی ئێستا دەئ

  ؟ردکانم کەنگاوەوی هەیڕەپئایا  ؟ن بوومچۆ :ەبپرس ەکەیوازیدوای ڕۆڵ

ی ەم باسانەل ەرهاتی خۆیان یان نموونەسەی بە. نموونەانفێرخوازی ەوجا نۆرەئ
 ڵبژێرن: ەه

یری ەڕێ نادات س ەدای ەوەر ئەبە، لەردووکەواو نەی خوێندنت تکرەتۆ ئ •
 . یتەکب ڤیزیۆنەلەت

 ەاتی پشوو لکدات ەبڕیار د مامۆستا ە.ردووکەواو نەی خوێندنی دوێنێت تکرەتۆ ئ •
  یت.ەکواو بەت تەکەارکپۆلدا دانیشیت و 

 ەرد. ئێستا داپیرکخان و قوڕاویت ەژووری دیو ەهاتیت ەوەپێاڵو ەجاری پێشوو ب •
 یت.ەکمان بەخان گەدیو ەل ناداتت ەڕێگ

 .تۆیت نادات شیرینی بخەڕێگ ەخوارد. باپیرەواو نەڕۆ( ت تەومی نیەفراڤین )ژ •

  .ەوەرات نایەجاری پێشوو ه ەکچون ،یتەکب ەکمامۆستا ڕێت نادات یاری باس •
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 یت و تاەکت بەکەتیپ ەداوای لێبوردن لدات تۆ ەبڕیار د تیپی تێنسبۆڵستای ەو •
 . ەداو ێڕت فەکەتکتۆ ڕێی کچون یت،ەکەن ش دابنیشیت و یاریەکەییۆتای یارک

 

 نجامگیریەئ

ێنێت کبش کەر ڕێسایەمرۆڤ گ ستۆ.ەئ ەتی بگرینەرپرسایەب ەمیشەه بێتەد ەئێم
سااڵنیش ەورەت گەنانەت. ش ناخۆش بێتەکەنجامەبا ئ ،نجام بێتەڕێی ئەچاودەبێت 
اتی تیژهاژووتن و ک ەلمێنن، بۆ نموونەی خۆیان بسەوەردکنجامی ناخۆشی ەناچارن ئ

لمێنیت و ەنجام بسەئ ەیەوەئ تیەرپرسایەبی کێجرەم. کلی ترافیەزاندنی ڕێساگەب
 ند بۆ داهاتوو.ەپ ەیتەکبی

 نجامدا. ەڵ ئەگەل کردنڵەه یەلیستان. کوباوکو دای انفێرخوازڕاپۆرتی : ەوەبۆ ماڵ

 

  ی زانیارەوەگواستن

 ەوڵ بدەه ،یتەدەبۆ د یکەسزایات و تۆ بڕیاری کەزێنی دەڕێساب فێرخواز کاتێک
 ەکەفێرخواز ەداوا لتی. ەیۆی خەوەردکی سروشتی کمێەرهەب ەکسزا ەکیت ەپێشانی بد

 کەومکی ەچڕوون بێت.  لە الیی ەوەبۆ ئات کباس ب ەکاری سزاکهۆ ەکب
 ەی خۆیان لەوەفێر ببن بیردان انفێرخوازتا  ەبهێن ارکەب« یمانەپ»و « تیەرپرسایەب»

 . بێتەه ەانکمەو چەئاست ئ

 

  ەدیکچاالکیی 

نووسین و  ەان، بفێرخوازبۆ  کتێەباب ەکب ەیەم وانەانی ئکسیناریۆ ەل کێکەی
 خشێنن.ەبن ەو باسەڵ ئەگەی خۆیان لکردنڵەه ەێشی باس لکنیگار
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 وام بێتەردەب «نگاوەه ەنگاو بەه»بام: ەی پێنجەوان
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  کمەچ

 ەچنەرێن دکەد ەپیاد ەوەردک ەب کاتێک« نگاوەه ەبنگاو ەه»انی کەو زانست رەهون
 بێت. ەتر دشەگخشیان ەو ن ەوەفێرخواز یەوتی ڕۆژانەڕ

 

 ئامانج 

  :بن بێت فێرەد انفێرخواز

 . ەڵەکبووبۆ شانۆی  دیالۆگ ەنەکب انکەوانی کچیرۆ •

 .ەڵەکبووی ریەگشانۆ ەنەکب انکەوانی کیرۆچ •

ریی ەشانۆگ کەو «نگاوەه ەب نگاوەه»انی کەوانە کسانی دیەکاریی کهاو ەب •
 ن.ەکش بەکپێش

 

  پێداویستی

 .ەڵەبووکی کردنبۆ ساز لەلوپەکو  ەستەرەک •

 .بیرەڵەپی ەرچەفتەدی کردنساز •

  .بێت وامەردەب «نگاوەه ەنگاو بەه»با  - مەشەشی ەنام ە،وەبۆ ماڵ •

  ەئامادی ەڵەکبوودوو  •

  .دووهەمرگی ەبانی کەرەو پۆست ارتکموو ەه •

 . ەخامو  ەڕەز و پەاغک •

 م.ەکەیۆی کپاش -« ی مامۆستاەڕێنام» ەبڕوان .ەڵەکبوو یەرچەفتەد •
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  ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ین.ەدەپێشان د «راکی ئاشتنگو» و «راکی ئاشەوەکردنبیر»یاوازیی جدا ەیەم وانەل
 کاتێکن و ەدەپێشان د« بیرەڵەپ»منداڵ  ەی«راکی ئاشبیر»ی کریەخ ەڵەکبوو کاتێک

 برێت. ەالد بیرەڵەپ ەی«راکگوتنی ئاش»ی کریەخ ەڵەکبوو

 

 ەوا لا. دکەیەند وانەچ ەرێتکبدەکرێت . ەکدیاری ب ەیەم وانەی ئەوەبۆ گوتن اتک
 ەوام باس لەردەشیاندا بەژیانی ڕۆژان ەن. لەکب ەڵەکبوو ەریی بەشانۆگ ەکان بفێرخواز

ان و کەارتکانی نێو کەنموون ەسوود لن. ەکی بکجڤا -ی کەستەری هەی هونکردنەپیاد
 ربگرن.ەو« ی مامۆستاەڕێنام»نێو 

 

دوو ڕۆژ  ەی لەشەب رەه کرجێەم ە، بەوەبگوترێت شەب دوو ەب ەیەم وانەئدەکرێت 
  .نێتەخایەزیاتر ن

 

 کستپێەد

دوا  ەوەردک ەمڕۆ بەرچی ئەخوێنین. گەد «نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەمڕۆ دوا وانەئ
 ەباس لوام ەردەب ۆتای ساڵکتا  ستیداڕا ەاڵم لەین، بەدەد شانپێر ەو پۆست ارتک
 ەسوود لچۆن  ەوەخاتەد مڕۆ بیرمانەی ئەوانین. ەکەد« ەێشکی ەچار» ەو ل ستەه

کان ەی وانارتکی یرەس ەلەپ ەبئێستا  ربگرین.ەو« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەهون
 ەی بدانفێرخوازنی شا، پێبکەوە رزەب - ەوەمەکەیارتی ک ەل -کارتێک رەه) .ەوەینەکەد

 بیر ەل ەیەو وانەی ئەربارەچییان د ەبپرس انفێرخواز ە. لنەوەبخوێ انیکەڕردێەو س
 ( !کەر یەس بخەوەان کەرە. پۆستەماو
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ی من ەوەئر ەگین. ەکب «رپێەس ەستەه»ی ەمەگرن ە، وفێر بووینبا بزانین چی 
 ەداوا ل ەوەخواری ەانم ڕستەل کەریە)بۆ هرپێ. ەس ەستەه ەدروستت لە الیڵێم ەد

 یەشەو بەب کاریی و چۆن ەک ەوەاتکب ڕوونیو  ەختەت رەس ەبێت ەکب کێفێرخواز
ر ەسەل ەکەنگاوەانی هکەخاڵ کەیەر ڕستەه پاش. ەکردوو «نگاوەه ەب نگاوەه»
 (.داهاتووی یکۆ چاالب تیەارمک یەو، ەبنووس ەختەت

 

 :بیرت ەوەدێت رەرپێ گەس ەستەه

 . ەردووکداوای لێبوردنت ی ەک •

 . ەردووک شانازی ەب تستەهی ەک •

 . ەداو ەسێکی دیکەپێشانی کهاوسۆزیت ی ەک •

 . ەوەکردۆت ئارامخۆت  پشتەوژمێر ەبی ەک •

 بوویت.  ەێشک یەچارەی ڕێگەوەی دۆزینکریەخی ەک •

 . ەتت کردووەداوای ڕوخسی ەک •

 . ەردووکت کەوتنڵەگەداوای بی ەک •

 . ەردووکتیت ەداوای یارم ڕێکوپێکی کشێوازێ ەبی ەک •

 یی چین. ەتووڕانی کەپنت •

 . ەردووکت ەداوای نۆری ەک •

 .فێر بووین( ەوە «نگاوەه ەنگاو بەه» ەخش لەری سوودبەهون کلێەگ ەئێم)
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 یکچاال

 (ەپێشان بد ەڵەکی منداڵ و بووفۆتۆ)

 

 
 

ی گرووپ ەن. بەکەد دروست ەڵەکبوو) ؟نەکەچی د ەفۆتۆگرافم ەئی انفێرخواز -1
  (یاری ەنەخەد انکەڵەکبوو ن.ەکەد ارک ەکگچ
 

ی کڵەری و پێشانی خەشانۆگ ەنەکەان دکەانی وانکەک، چیرۆەاڵنەکم بووەان، بفێرخواز
دا. ەکی گچگرووپر ەسەبین بەش دەدابین. ئێستا ەکەدار کمان ەش هەئێمن. ەدەد
 رەگرێت. هەردەو «نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەی وانتارک ەل کێکەی کێگرووپر ەه

پێشان  ەڵەکبوو شانۆی ەب ەکەی ناو وانکن چیرۆچۆ ەوەنەکەد ەوە، خۆیان بیر لەگرووپ
 ن.ەکب ساز ەکەرییەشانۆگن و ەکب دروست ەڵەکبووبێت ەد ەئێو ەواتەکن. ەدەد
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نێو خۆدا،  ەین لەکەد «نگاوەه ەنگاو بەه»ی انکەکر بیرۆەسەار لک ەکزۆر جار  ەئێم
 . ەوەینەکەنگمان بێت، بیر دەی دەوەبێ ئ

 

من » «.ەوەئارام ب»)ڵ خۆماندا بیڵێین؟ ەگەفێری چی بووین ل ەبیرتان دێ ئێم -2
 ەکیت ەبد یپێشانوێت ەتەر دەگ («؟ەم باشەکچی ب» «.توانمەدە ارکم ەئ

ی بۆ ساز بیرەڵەپدەکرێت وا ە، ئتێرز نائاخافەنگی بەدەو ب ەوەاتکەد بیرت ەکەڵەکبوو
 .(ەپێشان بد کەیەنموون)یت. ەکب

پی وک ەکم ەکەرسیم دەی دەکەوان ەباس ل ەڵەکبوو ەم و بەکەست پێ دەدمن 
 ( ەپێشان بد مهەشی دووەی بەوانشەشەم  فۆتۆی)اند. کی شەکەتێبدارک

یش کێکە. یەوەاتکب رزەبیر بەڵەی پەوێن کێکە. یەکب فێرخوازدوو  ەل تییەی یارمداوا
 . ەبهێن ارکەب ەڵەکبووی کردنی دروستەتێبچک ببینێت. ەکەتێبدارکڕۆڵی  ەڵەکبوو ەب

انی کەتارک. سەک چوار -دوو ی ەگرووپر ەه ەوەکی گچگرووپ ەب ەکب انفێرخواز
بەکار  بیرەڵەپو  کردندروست ەڵەکبوون. پێداویستیی ەکش بەب «نگاوەه ەنگاو بەه»
  :ەک بخەوە انفێرخواز، بیری هێننب

  .«چی بڵێت» ەکەڵەکبوون ەبد بێت بڕیارەد ،مەکەی

  .نەکب بیر دروستەڵەو پ ەڵەکبوو ،دووهەم

 ن. ەپێشان بد ەکەرییەشانۆگ ،سێهەم

  (ەوەیتنووسب ەختەر تەسەل ەنگاوەم سێ هەئ باشتر بێت، ەنگەڕ)

 

ر ەسەپێشدا گفتوگۆ ل ەل ەگرینگاڵم ەب ،ەوەبنووسن ەم خااڵنەئ انفێرخواز ەنیی پێویست
ڕێ و ەبگدا انفێرخواز رەسەب ن.ەکب اننیاپێشاند یتیەنۆچ ان وکەکداڕشتنی چیرو

 هێنن. بەکار ب بیرەڵەپنیازن  ەب ەک ەکب ەانفێرخوازو ەئ یاریکهاو
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: ە، بۆ نموونەوەنەبک اریکهاو ەل بیر ەوەکردنارکم ەدە، ببخەوە انفێرخوازبیری 
بیسترێت. بێت بەتان دەکەر یەنگی هەدی بگرن. دکەی ەگوێ ل :چێتەبیرتان ن»
و  ارکت هاوەکەگرووپندامانی ەگشت ئدەبێت بن.  کریەتان ختبێت گشەد
و  کردنشەب ،ەی کێشە: چارکەو ی«نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەهونن. بشدارەب

 .«نەبک ەپیادتیدان، ەیارم

بۆ  ەبیر بێت باشەچیمان ل ەوەنەم دیمە: لەبپرسک ەرییەر شانۆگەپاش ه
 ؟ «نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەرەوامبوونی هونەردەب

 

یش پێشان انی خوارووترکەپۆلان و بۆ فێرخوازخێزانی بۆ  ەنانەم دیمەئ ،ەوڵ بدەه)
  (.نەبد

 

  ی زانیارەوەگواستن

جۆراوجۆر  تیەند بابەچن ەکەرای دکپێشانتان دا ئاش ەڵەکبوو ەی بەنەدیمموو ەهو ەئ
هیچ ، ەوەڵەکاری بووکم ەدەب ە،فێر بووین. ئایا ئێو ەوە«نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەوان ەل
ن ەدەتیمان دەیارم «نگاوەه ەنگاو بەه» کانیەرەهونار؟ ک ەتان خستەانرەهونو ەام لک
 ەرانەو هونەوام سوود لەردەب ین و بگونجێین. هیوادارمەکبهەڵدیدا کەڵ یەگەل
 ربگرین. ەو

 

 .بن وامەردەب «نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرەهون با م:ەشەشی ەنام: ەوەماڵ بۆ

...«» 

 


