
Second Step, grade 4 

1 

 
 

 هەنگاو بە هەنگاو
 چوارەمبەرگی 

 
 
 

Second Step, grade 4 
Third edition 

www.cfchildren.org 
  



Second Step, grade 4 

2 

 

 

 

 

 

 چوارەمبەرگی  - هەنگاو بە هەنگاو

 

Second Step, grade 4 
Third edition 

©2002 Committee for Children, USA 

www.cfchildren.org 

 

 www.komak.nu 2005 ی کۆمەککردنتەرجەمە

 مشتوماڵدانی زمان و ڕێنووس: مامۆستایانی فێرگەی برادۆست: 
 ئاسۆ عومەر خدر و عەبدواڵ عەبدولڕەحمان عەبدواڵ

 

 

  



Second Step, grade 4 

3 

 

 

 

 

 

 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

  



Second Step, grade 4 

4 

 مەکەشی یەی بەربارەد

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

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

 کرێت:ەی پێ دەخااڵن

 

 :ەل ەبریتییمیان ەئ ست.ەهی کردندیاری -1

فیزیکی و  داویەرەس ەسەرنجدانڕێی  ەل خۆستی ەو ناوهێنانی ه ەوەناسین •
 کی.ەدۆخ

فیزیکی،  داویەرەس ەسەرنجدانڕێی  ەر لەرانبەستی بەو ناوهێنانی ه ەوەناسین •
 .کیەکی و دۆخەزار

 .کترەی ەل کانەستەی هەوەکردنجودا •
 

 : ەل ەمیان بریتییەر. ئەرانبەب-جێی-ەخستن-: خۆەوات ر.ەرانبەی بەرگرتنی ڕوانگەو -2

بێت ەه جودایانستی ەمرۆڤی جیاواز بۆچوون و ه تشێەدی ەوەب پەیبردن •
 مان دۆخ.ەی هەربارەد

 رک بکات.ەر دەرانبەسی بەو دیدی ک ەڕوانگ تێبتوان •
 

 :ەل ەمیان بریتییەئ ر.ەرانبەی بەسۆزانەی بەوەداناڵمەو -3

 .رۆشیەپو ی مەخپێشاندانی هاو
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 کیەرەخاڵی س

 

 کیەمکی زمانەچ

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

 

 ستەی هکردندیاری

کارئاسانی و ە ی هاسۆزییامەر، بنەرانبەالی ب مەه ی خۆ وم الەهست، ەی هکردندیاری
 ە، هیچ هاندانێک لرەرانبەستی بەه ەب پەیبردنبێ ەب. کاتەکانی داهاتوو دەشەبۆ ب

 داویەرەس. ییەی تووڕجڵەوگرتنبۆ  ەو نی چڤاکی ەکێشی ەبۆ چار ەن ،ئارادا نابێت
دا ەشەم بەلن. ەکست دیاری بەن هەدەتیی منداڵ دەی یارمکەی و دۆخکفیزی کی،ەزار
کان و ەوێکچوو ەسەرنجدان، شی خۆەنێو ل ەسەرنجدان ەکان پێک دێن لەتەباب

 . رۆشیەپ ربڕینیەکان و دەستەه یکردنرکەکان، دەستەیاندنی هەکان، گەیجوداوازی

 

 مەکەشی یەکانی بەوان

کانی ەرەێکی گشتیی هونجرنەس – ڕاهێنانی هاوسۆزیی ەربارەد م:ەکەی یەوان -1
 .رۆشیەر و پەرانبەی بەگرتنی ڕوانگ ست،ەهی کردن: دیاریەهاوسۆزی، بۆ نموون

ڵک ەخی ەوەب پەیبردن – کۆکستی ناەو هی مرۆڤ خواست :دووهەمی ەوان -2
 گۆڕێن.ب ەوەاتکم ەدەب تشێەو د ەیەان هودایجی خواستو  کۆکناستی ەه

لی فیزیکی و ەگەکارهێنانی نیشانەب –رەرانبەبستی ەی هکردنیارید :سێهەمی ەوان -3
 .رەرانبەبستی ەهی کردنیاریکی بۆ دەزار
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 کڵەخ تشێەدی ەوەب پەیبردن – جوداوازیێکچوون و و م:ەی چوارەوان -4
 . بێتەجودایان ه یستەه ەمان دیاردەر هەرانبەب

بۆ  رکیانەدڵک ەی چۆن و بۆچی خەوەیشتن لەتێگ – کردنرکەد م:ەی پێنجەوان -5
 .ەجودایت ەمان بابەه

 ڕوو. ەخەم ەانیارەنی ستەبە، مەوریاب – ستەبەم م:ەشەی شەوان -6

 . ەی خۆت پێشان بدرۆشیەپ – رۆشیەربڕینی پەد م:ەفتەی هەوان -7

 

ی سیناریۆکانی ەوەخوێندن بۆ ەکرخان بەتیت، کات ەکەد ەکان ئامادەکاتێک وان
 ر پێویستەگیت. ەساز بک فێرخوازی زموونەئڵ ەگەلکان ەبتوانیت دۆختاکوو  ڕۆڵوازی

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

 

 کیەمکی زمانەچ

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

 : ەبریتین ل کیەرەس یکیەمکی زمانەچبێت. ەیان هەتاز

ی خواستو  ستەهدات ەتیی منداڵ دەیارم« جودا - ێکچووو»ی ەستەیوەپ •
 . رک بکاتەد رەرانبەب

تی ەیارم «مووەه – شێکەب» و« پاش -پێش » ،«پاشان -ئێستا »ی ەستەیوەپ •
رج، ڕسکان و ەلومەه ن.ەرک بکەسۆز د یسروشتی گۆڕانکارین ەدەمنداڵ د

  ست و خواست.ەنی هیهۆکاری گۆڕ ەبنەی زیاتر دزانین
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ی ەوەکردنبیررێک بۆ ەهاند ەینەکەد« ەوەر ئەبەل –بۆچی »ی ەستەیوەپ •
 .دروستبۆ بڕیاری  ەرجەم «نجامەهۆ و ئ»یشتنی ەتێگ .ەندانەنجامبەئ

ی ەرگرتنی ڕوانگەو وەرەڕاهێنان ب ەبێتەر دەرانبەرک و دیدی بەد ەل ەوەوردبوون •
 ر. ەرانبەب

ڵ ەگەی لەفتارەو ڕە، ئردکستەبەک مەست، نەبەر بێمەرانبەر بزانێت بەگمنداڵ  •
 بێت. ەیلی دڕیی دەمتر مە، کەکردوو

 .ەدانوستانکی گرنگی ەرۆشی توانایەربڕینی پەد •

 

 مەکەشی یەکانی بەمکەی چەلیست

سۆز، کام، نا ، جودا،شێوەپ، ناکۆکی، ە، نیشانەبۆی، داوای لێبوردن، ستەبەی بێمڕووداو
 –، ئێستا دەرهاویشتەدان بۆ بازبست، ەمەب، ڕوخسارربڕینی ەرۆشی، دەربڕینی پەد

، وێکچوون، دۆخ، اجود –ێسا، وێکچوو ڕ، توانج، بۆچوون، خواست، ڕوانگەگرتنپاشان، 
 .ستەبەبێمرسوڕماو، ە، سمووەه – شێکەب

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

 

 ی زانیارەوەگواستن

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

 

ی ەبڕیار بدات ک ەبد یارمەتیی فێرخوازدا، ەکەستپێکی ڕۆژەد ەل «.مڕۆەیاڵی ئەخ»
 : ەبپرس یلێ، ەنموون. بۆ ێتکاربهێنەبری نوێ ەهون
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مڕۆ ەکانی ئەڕووداو ەێک باس ل)کات؟ بێتەدبۆچوونی جودامان چ بارێکدا  ەل •
 (.ینەکەد

کانی خۆی ەنمر ەلک ە)کاتێک هاوڕێیرببڕن؟ ەرۆشی دەشێت پەی دەک •
 (.ەدڵشکاو

بێت ە)کاتێک ڕزگارت د ؟بێتەدروست دلە ال  ناکۆکمانستی ەهچ بارێکدا  ەل •
ویشیت ادڵشکاڵم ە، بەوەرز بخوێنێتەنگی بەد ەت بەکەهۆنراوبیت ناچار ی ەوەل
 .(اڵت کرانەخ ەوەی خوێندیانەوانەکرایت، ئەاڵت نەی تۆ خەوەل

 

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

 لی هاوسۆزی:ەتواناگ

؟ ەیەتووڕند ەوەزانیت لەچیدا د ەبکات؟ ەدچی  ەبست ەه ندەوەلبۆچوونی تۆ  ەب •
 (.ستەی هکردن)دیاری. ەک ئااڵندووەیەلکات و قۆڵی ەد ەمۆڕ

ئێستا دەبێت . ەوەکەیاریی ەنگت کرداتۆ بکرد. پاشان ەدمباری ەخ ەستی بەهژینۆ  •
 گۆڕین(.ستە؟ )هستی چۆن بێتەه

 نجام(.ە؟ )هۆ و ئتی دێەبزبۆچی بارام بۆچوونی تۆ  ەدانا، ب •

 

ری ەهون ەن کەبک ەو دۆخانەباس ل ەبکان فێرخواز ەداوا ل «.مڕۆەیادی ئ»
 :ەکارهێناوەدیاریکراویان تێدا ب

 رسوڕمان کرد؟ەس ەب تستە؟ بۆچی هەرسوڕمان کردووەس ەستی بەکێ ه •

 .ڵبڕێتەست هەمڕۆدا، دەی ئەکەوەکۆبوون ەل ەۆشی کردووخ ەب ستیەکێ ه •

 ڵبڕێت.ەست هەگۆڕین، د ەستی هاتەمڕۆدا هەکی ئەوەکۆبوون ەکێ ل •
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ستی ەمان هەڕۆ( هەمی نیوەو کاتی فراڤین )ژ ەکەوەکاتی کۆبوونمڕۆ، ەکێ ئ •
 ڵبڕێت.ەست هە، دەبووەه

 

دات ەد یارمەتیی فێرخواز دا،ەانڕۆژکاری ڵ ەگەل «ی زانیارەوەگواستن»ی تێکبەستن
ژیانی  ەل فتارەڕ ریەڕاهێنانی هونو ە ێشی کەچار، ەوەخۆئارامکردنانی کەرەهون

 بکات.  ەدا پیادەڕۆژان

 

 ندنەسەشەی گەربارەدتێبینی 

 

 تی گرنگەو باب ەپێناس

ی ەوەناسینک ەی وندیدارەیوەندین توانای پەچ ەل ەییبریتمنداڵدا  ەلهاوسۆزی 
ها ەروەه ست وەکانی هەکارهۆی یشتنەتێگر، ەرانبەستی بەۆ و هخستی ەه
 ەنەکەنگی کار دەرهەفهای ە. بەکی کارامەیەشێو ەب رەرانبەب ستیەی هەوەاڵمدانەو
 ەلی هاوسۆزی لەتواناگ یەشەشێت گەد ەوەر ئەبەلربڕینی هاوسۆزی، ەد یچۆنێتیر ەس
 جودا بێت.نگێک ەرهەبۆ ف ەوەنگێکەرهەف

  

 توانێت: ەمنداڵ د بەراییی ەپلسااڵنی دواخوێندنی تای ەرەس

 ست دیاری بکات. ەه •

 .بگاتست تێەهکانی ەکارهۆ •

 .بگرێت رەرانبەی بەڕوانگ •

 

 :بەراییی ەپلسااڵنی دوای ەماو ەل
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 بن.ەد ڵەتێک یستەرانی و هەنیگک ەو یناسک یستەهئاشنای ڵ مندا •

 گرێت. ەد چاوەڕر ەرانبەستی بەبەباشتر م ەلۆم ەر لەبمنداڵ  •

 .ەوەبێتەکز دلە ال  یلی هاوسۆزیەتواناگ ەیەمنداڵ ه •

 

 ەشەم بەگرنگیی ئ

 ەالوازیی لبایی، ەی زیادبوونی دڕیی فیزیکی، ناتەمای ەبێتەکزیی ئاستی هاوسۆزی د
نی ەمەت ەم الوازییەکی. ئەستەی جڤاکی و هکردنەشەالوازیی گ گشتیەخوێندندا و ب

 . ەوەگرێتەد کاریشەرزەه

 

 ەکیی دیکچاال

 : ەتی دیکەو بابم ەکەشی یەانی بکەتەی بابتێکبەستنبۆ  نپێشنیاز ەخااڵن مەئ

 ەنەی زیادی بخەتا ڕست ەهان بد ەکەو پۆل ەست ساز بکەبۆ ه« لیستەڕیانەگ» .1
«. ... م کاتێکەکەزاری دەرمەش ەست بەهمن » ەتۆ بنووس ەر، بۆ نموونەس
 ر(.ە)زمان و هونن. ەواو بکەت ەکەستڕ ەان بکفێرخواز ەداوا لوجا ەئ
 .[نێو پۆلدا لیستەیەکە دەگەڕێت لە running list« گەڕیانەلیست»]
 

خێزان یاخود ندامانی ەئ ەک نەتۆمار بک ەو جارانەی ئەژمار ەبک انفێرخواز ەداوا ل .2
کان ەنجامەن. ئەدەد پێشانکدا ەیەفتەه یەماو ەستێکی دیاریکراو لەهاوڕێکان ه

  ر(ە، هونماتەماتیک. )ەبد پێشانهێڵکاری  ەب
 

جۆر ەمەه یە. وێنەیدا بکەپ optical illusion اریکی فریوی نیگاەربارەد کتێبێک .3
 ر(ە)زانست، هون ە.گۆڕانی ڕوانگدانی پێشانبۆ  ەبەکاربهێنان فێرخوازی ەوەدانکو لێ
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 دڵخوازی فێرخواز کجوتێ ە. بنەبک« وازیەوش»ی ەمەگ ەبک انفێرخواز ەداوا ل .4
گوێی  ەب ،«رسوڕمانەس» کەوست، ەکی هەیەوش. ەست پێ بکەد

داو پێشان بدات، ەرەو س ەنیشان ەبک ەفێرخوازو ەل. داوا ەێکیاندا بچرپێنفێرخواز
شێت ەد ەنموونبۆ ڵبێنێت. ەه ەکەوشدات ەوڵ دەهر ەرانبەی بفێرخواز
لی ەرگە)هون «.رت سووڕمابێتەچێت سەد ەوەاویت، لکسا» بڵێت، ەکەفێرخواز

 (بیری وردکی، ەزمان
 

 کنێەالی ەن. داوایان لێ بکەبکر ەسەلان گفتوگۆی فێرخوازبۆ  ەڵبژێرەه کتێەباب .5
 نەالی ەبک. پاشان داوایان لێ نەکساز ب ەنەو الیەندی ئەوەرژەبۆ ب ەڵگەبگرن و ب

 (بیری وردی چڤاکی، زمان، ەوە. )لێکۆڵینبگۆڕن
 

تا، ەرەن. سەبک دیاری جوداوازیوێکچوون و دات ەدهان ان فێرخواز ەیم چاالکیەئ .6
 ەوایان لێ بکاد. پاشان، ەوەنەبد ەواژانەستەم دەاڵمی ئەو ەبک انفێرخواز ەداوا ل

ان فێرخوازی  3/1یاخود  24/8، ەنموونرببڕن )بۆ ەد ەڕێژ ەب ەکەپۆلانی کەنجامەئ
 (ەلەستەن ەل ەیان پێ خۆشتر -نیەستەب

 

لە  یەلەستەی نەوەئ .ەوەو دیوارەالی ئ ەێتبچ ەخۆشلە ال  نیەستەی بەوەئ •
 .ەکی دیەکەالی دیوار ەبچێت ەخۆشال 

ی ەی وانەوە. ئەو دیوارەالی ئ ەبچێت ەخۆشلە ال  یماتەماتیکی ەی وانەوەئ •
 . ەکی دیەکەالی دیوار ەبچێت ەخۆشترلە ال  زمانی

ی ەمەی گەوە. ئەو دیوارەالی ئ ەبچێت ەخۆشلە ال  فریەی نێو بەمەی گەوەئ •
 . ەکی دیەکەالی دیوار ەبچێت ەخۆشترلە ال  نێو ئاوی
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 ەکەڕەپ ەبک انفێرخواز ەداوا لو ە ش بکەکێشان دابەی وێنەڕەپ یەورەگی ەپارچ .7
ی کێکارتن. ەکەدروست دش ەچوار بتاکوو  ەوەیی بنوشتێننەنیو ەجار بو دو
 ە.ان بدفێرخوازی پێشان نوێنێت،ەدست ەه ەک ،«نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب

 .ێشنکب -نگ ەو ڕ لهێ ەب ەوات -اری کەشێو ە، بەستەو هەئ ەداوایان لێ بک
 ەڵ وێنەگەل ەیەم پرۆسە. ئەوەبکێشنە کەکارت یەوێن کەوکی ەیەنابێت وێن

پڕ  ەکەڕەشی پەچوار بر ەان هفێرخوازتا ەه بکەوە ەدووبار ەکانی دیکەکارت
ان فێرخواز ەداوا ل بکرێت. پاشان ەکان نیشانەیهێڵکاری ەنابێت هیچ ل. ەوەنەکەد
ک ەیەر وێنەبزانن هن ەوڵ بدەهو  ەوەشێکدا بگۆڕنەڵ هاوبەگەکان لەوێن ەکب

کاری یت و ەبد ەیچاالکی مەب ەرەپتوانیت ە. دکاتەست دەه ەوێنای کام
 ەداوا ل و یتە، پێشان بدکاتەستی جودا دەه وێنای ەناودار، ک یریەهون

  ر(.ە)هون. ەوەان بدۆزنکەستەناوی ه یتەبک انفێرخواز
 

پێشان بدات.  هێزەبی ستەتێدا بێت ه یکەیتیەیاسە، کەڵبژێرەه کلیپێکی کورت .8
ستی ەه یەباررەد ەبک انفێرخواز ەداوا ل. ەپێشان بد ەکەندین جار کلیپەچ
کی، ەلی زمانەرگە)هون .نسبنوو و باردودۆخ ەکەستەانی هکەشاننی، ەکەرەتکەئ

 دراما(
 

 انفێرخواز ەداوا لڵک، ەدیدی خر ەسەلبارودۆخ ریی ەاریگکی ەوەکردنبۆ ڕوون .9
ی کڕووداوێ ەباس ل ەی جوداوەڕوانگ ەل ەک ەوەورد ببن کند نووسراوێەچ ەل ەبک

 بیری ورد(ی، کی جڤاەوەۆڵینک)زمان، لێ ن.ەکەتی مێژوو دەتایب
 

نێو  ەقاڵ بهێنەتپر کەیەتەبەس. ەسەرنجدانرخستنی توانای ەبۆ د ەم ڕاهێنانەئ  .10
ی ەوە. پاش ئەش بکەدابدا فێرخواز 12-10ی کەیەبازنر ەسەبکان ەقاڵەپۆل. پرت

نێو ە وەکان بخەقاڵەپرت ،بووخۆی  یەکەقاڵەپرت« ئاشنای»ێک فێرخوازر ەه
ی ەوەنێویاندا. ئ ەب ەان بگێڕکەقاڵەپرت ەدان ەدان ەم جارەئ. ەکەتەبەس
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خۆیان  قاڵیەموویان پرتەتا هە، هەوەگلی بدات ەوەی خۆی ناسییەکەقاڵەپرت
  :ەوجا بپرسە. ئەوەدۆزنەد

 ؟ەوەت ناسییەکەقاڵەچۆن پرت •

، سروشتناسی؟ )ری گۆڕاەرانبەت بەڵەمام ەکەقاڵەپرت ەل ەپاش وردبوونئایا  •
 ( بیری ورد

 

)بۆ ن ەکربەد ەو ڕۆژنام گۆڤار ەل نەیەڕاگستەی هەوێن ەبک انفێرخواز ەداوا ل .11
ات و خۆی کرت بەکدوو ەکەوێن فێرخواز. «(ەیەتوڕ»ڕێنێت ەنە، پڵنگێک دەنموون

 ر(ەهون. )ەوەێشتکی بەکی دیەکەرتەکی ەوێن

 

 ەنەکو بی ەوەرد ببنوان لێی فێرخواز ەکدیاری ب کی جڤاتناسی باسێەتێبی وانک ەل .12
 دراما(ی چڤاکی، ەوە)لێکۆڵینڕۆڵوازی. 

 

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

 

 کتێب

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

  



Second Step, grade 4 

14 

 

 

 

 

 

 هاوسۆزیڕاهێنانی  –م ەکەشی یەب

 

 ڕاهێنانی هاوسۆزیی ەربارەد: مەکەی یەوان
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 کمەچ

 . ەڕێسای ەپێویستی ب گرووپگفتوگۆی نێو  •

 . بێتەهستی جودایان ەه ت،ەمان بابەر هەرانبە، بڵکی جوداەخ تشێەد •

 .گۆڕێن ە، دێتەجۆر نیی کەر یەس تاەه ستەه •

 

 .ستەجودا، ه -چوو ک، وێتوانج: ڕێسا، کیەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

  :بێتەان دفێرخواز

 .نداڕێژ ی نێو پۆلفتارەڕلی ەڕێساگ •

 .ەیەهی جودایان تسەمان دۆخ هەر هەرانبەب ەیەه ڵکەخ یەوەن لەتێبگ •

 ن.ەکب کرەت دەی تایبدۆخێکر ەرانبەب ستەگۆڕانی ههۆی  •

  

 پێداویستی

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ •

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

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ە، کرێتکەد هاوسۆزی ەباس لکات. پاشان ەست پێدەدانانی ڕێسا د ەب ەیەم وانەئ
ورد ست ەچۆنێتی گۆڕانی هو  ستەهی جوداوازی ەلمندااڵن  .ەیەکەرنامەبی ەبناخ
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هاندانی  ەگاتەو د ەورەی گەێشکاری کهۆ ەبێتەنگی دەدڵت ەیەجار ه. ەوەبنەد
 اران.کەرزەوشتن الی هکخۆ

پتر  فێرخوازی ەوەئبۆ . انکڕێسای « ەبارانەکبیرۆ»راون بۆ ک ەنوێن ئامادڕێی پرسیار
 زووتر رەگە. ئنەان بدکڕێسا ەب ەشەگخۆیان  ەیان بدەێگڕان ببن کهۆگری ڕێسا

 . ەنگێنەڵیان سەدا هەتەرفەم دە، لەردووکی نێو پۆلتان دیاری ڕێسا

انی خۆی کەستەه ەمنداڵ ل. بناسێننکانی خۆیان ەستەگۆڕانی ه ەهانی مندااڵن بد
 . خۆگرتنەبۆ بنیاتنانی ڕێز ل تێکەرفەد ەبێتەش دەمەو ئ تدوێەد

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

باشتر  ی فێربین چۆنەوەبۆ ئ هێنینەکاردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەبمساڵ ەئ
، رەرانبەبستی ەستی خۆمان و هەه ە. باس لەوەینەکدا بکڵەخ نێو ەلن امی خۆەجێگ

 .ینەکەد ییەتووڕی جڵەوگرتن ەها لەروەه ڵکی وەڵ خەگەلە ێشی کەچاری یچۆنێت ەل
 دا«نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەبکانی ەوانی ەماو ەخۆمان ل وتیەکڵسوەرن بۆ هەو
  ەوەارکم ەدەب. داڕێژین کەند ڕێسایەچ

 

 کەی :ەلی پێشنیازکراو بریتین لەڕێساگ ە.نووسر بەی پۆستەڕەپال رەسەڕێساکان ل
 ەات بکەد ەر قسەرانبەب کاتێکگرین، ەر دەرانبەی بەی قسڕێزین، ەکەد ەقس کەی

  .گرینەدگفتۆگۆ  ەگوێ ل ەچاالکانینێ. ەدەرنجی دەوردی س

 ی نابات.ێنڕووشکنا بۆ پالر و توانج و ەپمرۆڤی ڕێزدار 

 

ست ەیت هەبک ەسێکی دیکەک ەی وا لەوەیڵێیت بۆ ئەد ە)شتێک ؟ەچیی توانجگرتن -1
 ت. کار بێەنابێت ب ە، بۆیەسۆیەب توانجگرتن نگی بکات(ەدڵت ەب
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 ەبنەێنی نابین دکی تووشی ڕووشەوەدڵنیابوون لکتر و ەبۆ ی ەگوێگرتنی چاالکان
 ست بدوێین.ەی هەربارەمێک دەک . باوتووەکرەری گفتوگۆی سەهاند

 

 )سۆز(؟ ەچیی« ستەه»ە ب رەرانبەب ەکی دیکەیەوش -2
 

ی ەوە)بۆ ئ ین؟ەبگیش تێرەرانبەبستی خۆ و هی ەیاخود ه سۆز ەل ەبۆچی گرنگ -3
  .(ەوەینەی خۆمان بکەشتر جێگای بتوانین بەوەین. بۆ ئەکتر بدەتی یەبتوانین یارم

 

تیر  کەو ەکتارێە: قRoller coaster «لووەجەتیر)» .ەپێشان بد« لووەجەتیر»فۆتۆی 
شاری یاری  ەلی بۆ خۆشیی کڵەات. خکەوراز و نشێو دەهڕێ ەر ئاسنەسەل ،ەۆیتیژڕ

 تار(ەق = لووەبن. جەسواری د
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ستی ەباسی ه ەێ پێی خۆشک (لووەجەتیر) دات؟ەچیمان پێشان د ەیفۆتۆم ەئ -4
 .ەبد کێفێرخوازند ەچ ەڕێ ب .لووەجەتیری سواربوونی ەربارەدات کخۆی ب

 

؟ چۆن لووەجەتیری سواربوونی ەربارەدە یەستی جودای هەس هەئایا هیچ ک -5
 ؟ەستت جودایەه

. ەیستی جوداەهیشتان کشێە، بهەیە لووەجەتیر رەرانبەبوێکچووی  ستیەتان هکشێەب
 .ەیەجودایان ه یستەه ەمان دیاردەر هەرانبەبڵکی جودا ەخ

 

، ستی تۆەه ەدا بێ لوج لووەجەتیرسواربوونی  رەرانبەبستی ەت هەر هاوڕێکەگەئ -6
هۆی  ەنابێتستی جودا ە)هبۆچی؟  ڵێ(ە)ب ؟یان نا ەی تۆیهاوڕێر ەهئایا هێشتا 

 (.تیەی دۆستایەوەشاندنەڵوەه
 

ت جودا ەمان بابەر هەرانبەت بەکەڤاڵەستی هەستی تۆ و هەه ەبووەجار ه -7
 بووبێت؟

 تانتسەه ەتای زارۆخانەرەس ەر لە، بەوەبیر خۆتانی بهێننەن وەوڵ بدەهئێستا 
ی ەربارەد ەوەنەبک ستتانەهچۆنێتی  ەها بیر لەروەه. ەچۆن بوو لووەجەتیری ەربارەد

 ن. ەم پۆلەئی فێرخواز ەئێستا ک لووەجەتیر
 

بۆمان  ەپێی خۆش. کێ ڵبڕێتەست هە، دەگۆڕاو لووەجەتیری ەربارەدی ستەهێ ک -8
 ؟ەگۆڕاوستی ەات چۆن هکباس ب
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 اڵمەبێ، بەت ال خۆش نماسیمڕۆ ەئ ە. دوور نییەگۆڕاندای ەم لەردەستی مرۆڤ هەه
 . خواردنخۆشترین  ەببێتالی تۆ  کەی دیکساڵێ ەد
 

ی کباسێ (.یتەگەدکان ەشت ەبیت. باشتر لەد ەروە)گ گۆڕێن؟ەست دەبۆچی ه -9
 ە.بک ستەگۆڕانی ه ی چۆنێتیەربارەد ی خۆتتیەێکی تایبزموونەئ

 

، ەمبار بووەیان پێی خ ەترساو کتێەباب ەات چۆن زووتر لکباسی ب تتوانێەێ دک -10
 ەل ەوەنیا مانە)ت؟ ەرسام بووەرم یان سەدڵگ ەتەو بابە، بەگۆڕاوستی ەپاشان ه

ی ڕووی دا، ەوە)پاش ئستت؟ ەهۆی گۆڕانی ه ەچی بوو (.ەوە. گوێزانەوەماڵ
 (.ەبووەخراپ ن ەندەوەئ ەرکم کرد کەد
 

اڵم ەب یین،ەمیشەه ەستانەو هەئ ەپێمان واینهایی ەاتی نائارمی، ترس و تک ەیەجار ه
 .گۆڕێتەدستمان ەهڕبوونی کات ەتێپ ەپاشان ب

 

 چاالکی

ر دۆخێک، سێ ەبۆ ه. مەکەدجودا دۆخی  ەین. من باس لەکب کارێک ەوەکەیەرن بەو
و ئێستا  ەچۆن بوو ەو دۆخەر ئەرانبەستیان بەزووتر هڵین ەی جودا پێم دفێرخواز

 ن. ەکر باسی بەه ەشگۆڕاوەنر ەگەئ .ەستیان چۆنەه

 

 ەر چوونەرانبەبنجتر بووم، ەنگ ... کاتێک گەبۆ ئاهچوون  .ەی بدانفێرخوازپێشانی 
م ەئشێت ەد. مەکەی درمەدڵگ ەست بەئێستا ه. کردەترس د ەستم بەهنگ، ەئاه
 :ەوەیتنووسبە کەشەڕەختەر یاخود تەی پۆستەڕەر پەسەل ەوەی خوارەواژانەستەد
ر .......... ەرانبەئێستا ب، کردەد.......... ە ستم بەهر .......... ەرانبەبنجتر بووم، ەێک گکات»
  «.مەکەد .......... ەست بەه
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دۆخی  ەبیر ل انفێرخوازڕێ ە)یاخود لێ بگ ەڵبژێرەه ەوەی خوارەم دۆخانەکێک لەی
بینینی  وانی.ەلەم .ەبینینی جاڵجاڵۆک .کردنتەخێو ەچوون گرتنی مار. (:ەوەنەخۆیان بک

  .ۆریخەوزەس بۆ ماڵی نوێ. ەوەزانگوێ منداڵی نوێ.

 

 نجامگیریەئ

. کاریان بهێنینەب گرووپکاتی گفتوگۆی نێو تا  ڵێک ڕێسامان داناەمڕۆ کۆمەئ
 ەست یاخود سۆز بەهبووین ها فێرەروەهواسراون. ڵەدا هرچاوەشوێنی ب ەان لکڕێسا

. ەکی دیکستێەبێت و دواتر هەم هکێستەشێت ئێستا هە. دگۆڕێتەڕبوونی کات دەتێپ
 ەت لەبابمان ەی هەربارەس دەموو کەه ەرج نییەم ەها فێریش بووین کەروەه
 بێت. ەستیان هەمان هەهمان کاتدا ەه

 

 ەوەبۆ ماڵ

 یەربارەد«: نگاوەه ەنگاو بەه»و ەڕوو کەیەروازە، د1 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 توندوتیژی. ەستن لەێبڕ

 

 ی زانیارەوەگواستن

ڕوونیش  ەو ب ەکستخۆشی لێ بەات دکەد کەی ڕێسایەوەیڕەپ فێرخواز کاتێک
 ت چی بوو. ەکەسنەهۆی پ ەکئاگاداری ب

و  فێرخوازالی یشتووتر ەڵوێستی پێگەستی یاخود هەو هەڕوو یگۆڕان ەرنج بدەس
کاتی  ەو ل کردەرم دەش ەب تستە، پێشتر هونمەش» ،ەنموونبۆ . ەکستخۆشیی لێ بەد

ئێستا  ،ت زیاتر بووەت ناسی، متمانەی ئێمەوەکرد. پاش ئەدەن تەگفتۆگۆکاندا قس
 «.رینە. ئافیتەکەشداری گفتوگۆکان دەب ەمیشەه
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 ستی ناکۆکەو ه خواستی مرۆڤ: دووهەمی ەوان
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 کمەچ

دوور گۆڕێن. ەکات دڕبوونی ەتێپ ەکانیش بەو خواست ەیەه جودایانی ڵک خواستەخ
 بێت.ەت هەبابمان ەهی ەباررەیان دکۆکناستی ەڵک هەخ ەنیی

 

 –موو، ئێستا ەه –ندێک ە، ه...یەوەر ئەبە، لکۆکناخواست،  کی:ەمکی زمانەچ
 پاشان.

 

 ئامانج

 ان: فێرخواز

 .ەیەخواستی جودایان هڵک ەخی ەوەرن بەی بەپ •

 .ەوەنەکی مرۆڤ ڕوون بستاخوبتوانن گۆڕانی  •

 .نەکدیاری ب کۆکناستی ەدوو هبتوانن  •

 .نەکدیاری ب کۆکناستی ەهبۆ  هۆکاری گونجاوبتوانن  •

 

 پێداویستی

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

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

. بنەیدا دەپ کستێەند هەچ ،ست ناەه کەزۆر جار، ی داڵکەی نێوان خەکێش ەل
ستی ەات دوو هکمرۆڤ هاو تشێەد ەکزانن ەد، نسااڵ 11 - 9ن ەمەمنداڵی ت
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 ەل ەک، شادیشم چوننگمەدڵت ەیەوەم گواستنەب»: ەنموون دروست بێت، بۆلە ال  جودای
 «.ەوەبمەد کنزی ەوەانخزم

ی یکەسەک ەو ب ەوەنەدەد کلێ ەڵەه ەب ەسانی دیکەک منداڵ خواستی ەیەه جار
منی خۆش  ەدیار» :(ەسی خۆیانەک ەدژ ب ەک ەوەنەدەد کهای لێە: وەگرن )واتەردەو

 ەک بهێنەوە یانفێرخوازبیر ەو «.اتکڵ بەگەم لیاری تۆپانێ وێتەنای ەبۆی ناوێت
گۆڕین.  ەان بێنکەخواست ەوەاتکم ەدەب ەو دوور نیی ەیەهڵک خواستی جودایان ەخ
انی کەنیشان ەنەرنج بدەتوانن سەتا دەه ر،ەرانبەی بکردنکرە، بۆ دبهێنەوەبیریان ەو
 ربگرن.ەلێ و یزانیاریر و ەرانبەب

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

بژێرێت یاخود ەڵی دەسێک هەک ەیەتەباب ەوەخواست ئ. ینەکەدخواست باسی ڕۆ مەئ
 نێو ەل کردنوازیوانی بێت تا ەلەت خواستت مێشەد، ەنموونبۆ  .اتکبی ەترپێی خۆش

ی ستەه ک کاتدا دووەی ەل مرۆڤ تشێەد ەکین ەکەش دەوەباس لها ەروەفردا. هەب
  .ینەکبین دیاری بەو فێر د بێتەهجودای 

یە و لە نزیک باشترین هاوڕێی خۆی دەژیت، کە « ژاڵە»ئەمە  کە پێشان بدە.فۆتۆ
لەگەڵ خوشکە گەورەکەی خۆی بچنە سینەما و  ەە. کۆچەر خەریک« کۆچەر»ناوی 

بێت بۆ  ی. هەڵبەت ژاڵە چاوەڕێیە کۆچەر داوای لێ بکات لەگەڵدەبێتژاڵە پەیدا 
نیگەرانە  سینەما. بەاڵم کۆچەر دەیەوێت بە تەنیا لەگەڵ خوشکەکەیدا بڕوات. کۆچەر

لەوەی ئازاری هەستی ژاڵە دەدات گەر لەگەڵیاندا نەبێت. بەاڵم پێیخۆشە تەنها لەگەڵ 
 خوشکەکەی بچێتە دەرەوە.

 ژاڵە هەست بە چی دەکات؟ )دڵشکاو، ناکام(.بەشداری نەکەن، گەر  •
 )بەڵێ(  ئایا دەشێت کۆچەر لە یەک کاتدا زیاتر لە هەستێکی هەبێت؟ •
  )دڵگەرم و نیگەران(چین؟  کۆچەربە بۆچوونی تۆ دوو هەستە هاوکاتەکەی  •
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 دێت. کەی یەوانەواتای جودا یاخود پێچ ەب کۆکنا. ەیەی هکۆکناستی ەه رەکۆچ
 ەست بەاڵم هە، بەوەرەد ەچێتەد داخۆی یەکەڵ خوشکەگەلی ەوەب ەرمەدڵگ رەکۆچ
 .ستی بڕووشێتەه ەژاڵا کە، نکاتەرانیش دەنیگ
 

ی ەکەخێزانخۆی بۆ  ستیەهباسی )؟ ەباش چی بکات کۆکستی ناەر هەرانبەب رەکۆچ
 (.اتکب ەژاڵ خۆی بۆی تسەه یباس. ەوەاتکڕوون ب

 

 رەۆچک) ؟ماەڵ بێت بۆ سینەگەشیان لەژاڵوێت ەنای رەکۆچ بۆچوونی تۆ بۆچی ەب
پێی  رەکۆچ بۆچوونی تۆ ەبئایا  (.نیا بێتەتدا خۆی یەکەڵ خوشکەگەوێت لەیەد

 (.کترنەوان باشترین هاوڕێی یەڵێ، ئەب)؟ رێتەبرەسەب ەژاڵ ڵەگەکات ل ەخۆش

 مڕۆ،ەئ .ەکەموو کاتەک هەبێت، ن ەژاڵ ڵەگەل ەکەشێکی کاتەب ەپێی خۆش رەۆچک
ر ەبەلر ەه. ماەسین ەبچێتخۆی ی ەکەڵ خوشکەگەنیا لەتەب ەخواستی وای رەکۆچ
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ی ەژاڵ ر،ەکۆچ ەنیی ەوەئمانای ی تێدا بێت، ەژاڵ ەمجارەئ وێتەنای رەۆچکی ەوەئ
 خۆش ناوێت.

 ؟ەیەژاڵرۆشی ەپئاگادار بکات  ەژاڵ توانێت چی بڵێت یاخود چی بکات تاەد رەکۆچ
رێت. پاشان ەبرەسەبخۆی ی ەکەڵ خوشکەگەوێت کات لەیەبۆچی د ەوەڕوونی بکات)

 (.بێت ەژاڵ ڵەگەی لەوەکاتێک دیاری بکات بۆ ئ
 

 یەکەڵ خوشکەگەنیا بێت لەتەئێستا ب ەخۆش یپێ یەوەات لکەئاگادار د ەژاڵ رەکۆچ
 رێت.ەبرەسەب ەژاڵ ڵەگەکات ل ەاڵم دواتر پێی خۆشە، بخۆی

 

 ڕۆڵوازی /چاالکی

 یچاالک

یان کێکەدڵی خۆی ی ەب کەر یەش هەم، ئێوەکەدیاری د کتێەند بابەمن چ
 . ەکەراوی ژوورکریای دیکەیەگۆش ەاتکڵبژێرێت و ڕوو بەه

ی ەی میوەاڵتەز، شامیەنمەگرگری نایاب، ەمبەهدانراون:  ەم خواردنانەگریمان ئ •
 ەامکت، ریڵبژێەجۆر ه کەنها یەت ەیەدار. تۆش بۆت هەلەستەنکێکی و  ەتاز

 .ەڵبژاردووەبا بزانین کێ شتی وێکچووی ه ێت؟هەڵدەبژێر

ڵۆ، ماسی ەه: ەمانەل کێکەی ەیت بەکخۆت بک ڕۆژ ەبۆ ی ەیەگریمان بۆی ه •
 ەبک کێفێرخواز ندەچ ەپرسیار ل ؟یتهەڵدەبژێرامیان ک، دۆلفین، شێر یاخود ورچ

 .ەڵبژاردووەیان هەوەبۆچی ئ

 ارکاری )کداتا ڵبژێریت:ەه ەارانکم ەل کەی ەیەبۆت ه ەفێرگ ەمڕۆ لەگریمان ئ •
ی سروشتناسی، کزموونێەئی چیرۆک یاخود نووسین، ەوە، خوێندن(رەر کۆمپیوتەسەل
 ؟یتهەڵدەبژێرامیان ک
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 ڕۆڵوازی

 ڵی بێنن.ەن هەدەوڵ دەه ەکەنوێنیت و پۆلەد ک. تۆ ڕۆڵێوازیڕۆڵ ەینەکیەرن دەو

 

کاتێک  ەرانی پێشان بدەو نیگ بوونرسامەسستی ەهردوو ەه .ەانی بدفێرخوازپێشانی 
 «.سارد ببێت ەریکەخ ەوەرەاڵم دەر ئاو، بەی سەبۆ خلیسکێنراوم کبانگ » ڵێیت:ەد

 بنێن.کان ەکەدژی ەستەناوی هە بک انفێرخواز ەداوا ل

 

ڵبژێرن یان خۆتان ەخاڵی گونجاو ه ەوەی خوارەلیستم ەل .ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 . رەسەنەی بخەکخاڵی دی

ڵ ەگەل وسا ناتوانیتەئاڵم ەک، بەهاوڕێی ماڵی ەل ەوەمانوەکراویت بۆ شبانگ •
 (امکنا/  رمەدڵگما. )ەسین ەتدا بچیتی خۆتەکەخێزان

 ترساو( /رمەدڵگ). لووەجەتیریت بۆ سواربوونی داەرەس ەل •

تویست، ەد ەک ەنیشان کراوستەت بۆ دەو مامۆستایەئ ەبێت کەبۆت ئاشکرا د •
 (امکنادڵخۆش/ بێت )ەد ەپۆلێکی دیک ەباشترین هاوڕێت لاڵم ەب

اڵم ەببیت،  کەرییەگداری شانۆشەب ەیەبۆت ه ەکبێت ەدبۆت ئاشکرا  •
  مبار(ە)دڵخۆش/خ. ەبۆی نییت ەکهاوڕێ

 

 نجامگیریەئ

. باسی ەیەکتر هەی ەاستی جودایان لڵکی خوەخ ەیەجار ه ەکرد ک ەوەباسمان لمڕۆ ەئ
سێک ەشێت کەد ەگۆڕێن. فێریش بووین کەکانیش دەخواست ەکرد کشمان ەوەئ
ی ەوەب پەیبردنت. ەباب کەر یەرانبەبێت بەی هکۆکستی ناەاتدا هک کەی ەلستی ەه
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م ەهباشتر دات ەدتیمان ەبێت یارمەد یانکۆکناستی ەو هجودا ڵکی خواست ەخ
 .ینەکب کرەدکتر ەیم ەهخۆمان و 

 

 ەوەبۆ ماڵ

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

 

 ی زانیارەوەگواستن

 یەوش ەوڵ بدەیت هەکەدیاری د انفێرخواز بۆ کەیەڵبژاردەند هەچکاتێک 
. ەبەکاربهێن« ەڵبژاردەه» بۆ« ەخواست» یەو وش« بژاردنڵەه» بۆ« خواست»
کاتێک  ەبەکاربهێن« مووەه – کشێەب» و« پاشان –ئێستا » کیەمکی زمانەچ
اڵم ەشدار بێت، بەوێت بەئێستا نایانا د» تی:ەر خواستی تایبەس ەیتەکەخت دەج
موو ەه کە، نەکەاتکی کشێەب ەپێی خۆش ئاراز» «.شداری بکاتەشێت پاشان بەد
 «.نیا بێتەتەب، ەکەاتک

 

و  داکۆکنا یستەه ەب دان بنێنکانیان بنێن، ەستەموو هەناوی ه ەبدهان ان فێرخواز
 . نەستێکی جودا دیاری بکەه مووەی ههۆکار
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 رەرانبەبستی ەی هکردن: دیاریسێهەمی ەوان
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 کمەچ

 ەسەرنجدان ەش بەمەئ ەرەرانبەبستی ەی هکردندیاری ەهاوسۆزی پێویستی ب
 .بێتەیدا دەپ کیەکی، فیزیکی و دۆخەی زارلەگەنیشان

 

 .شێوەپ، امکنا، امرسە، دۆخ، سڕوخسارربڕینی ە، سۆز، دەنیشانکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

  توانن:ەدان فێرخواز

 ن. ەکان، دیارییان بکەستەی هکیەفیزیکی و زاری ەنیشان ەسەرنجدانڕێی  ەل •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

لی ەگەنیشان ەسەرنجدان ەب. ەیهاوسۆزی ییەبنگی کەیتوانا رەرانبەبستی ەی هەوەناسین
م ەلبن. ەد رەرانبەبستی ەی هەوەکی، منداڵ فێری ناسینەکی، فیزیکی و دۆخەزار

یی و ەستی بنگەش هەی شەوەکی ئاسایی فێری ناسینەیەشێو ەدا، منداڵ بەنەمەت
و « ستەپ» ،«ترساو» ،«ەتووڕ» ،«نگەدڵت» ،«شاد» بن:ەد ەانستەهو ەئ انیکەوش
 «.مرساەس

 

، بۆ یەەبد ەکەستەبۆ ه یانکناوێ، اتکەسێک دەستی کەسفی هەو فێرخوازکاتێک 
شێوازی  یەوەل ەکاربهێنن. ئاگادار بەب ەکەناو ەو هانیشیان بد ،«شێوەپ» ەنموون

و ەم مرۆڤ بۆ ئەت لەنانەنگ و تەرهەو فەبۆ ئ نگەرهەم فەلست ەهربڕینی ەد
 .نەبک ەیانجوداوازیم ەباس لان فێرخوازڵ ەگە. لەجودای ەوەمرۆڤ

 



Second Step, grade 4 

30 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

ستی ەی چۆنێتی هکردنرکەددوێین. ەد« سۆز» ست یاخودەی هەربارەزیاتر دمڕۆ ەئ
ر ەسەچار ەو باشتر کێش ەوەیتەی خۆت بکەباشتر جێگدات ەتیت دەیارم رەرانبەب

 ەوا بنوێن ک. خۆتان مەدەسێ دۆخی جودادا پێشان د ەی منداڵتان لفۆتۆ یت.ەبک
چۆن  ەر منداڵەڵێت هەپێتان د ەڕێن کەگەلێکدا دەگەدوای نیشانە رن و بەلێکۆڵ

 بڕوانن.ە کەشیان و دۆخەربڕینی لەربڕینی ڕوخساریان، دەد ەکات. لەست دەه

 .ەی« دیانا» ەمەئ. ەپێشان بد «دیانا»ی فۆتۆی

 

 
 

 (.رسامەس؟ )کاتەدچی  ەبست ەه« دایانا»بۆچوونی تۆ  ەب .1

. برۆکانی ەیەمی کراوەد؟ )انی ڕوخساری چینکە؟ نیشانەرسامەزانیت سەچۆن د .2
 (.قنەکانی زە. چاوەوەتەبوونرزەب
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 ؟چی کەن، وەدەرسامیی دیانا پێشان دەن سەش هەکی دیەنیشاندا ەم فۆتۆیەل .3
  (ەی دیارییەوەکردن ریکیەدیانا خ - ەکەدۆخ)

رسامی ەراو سکەڕوان نەڕووداوی چاو)؟ خشێتەبەک دەچ مانای بوونرسامەس .4
 (.اتکەالی مرۆڤ دروست د

 دڵخوازی فێرخوازندین ەچات؟ ک، بۆمان باس بەردووکرسامی ەس ەستی بەێ هک .5
 .ەڵبژێرەه

تا  ەبەکاربهێننگت ەش و دەموو لە، هەیرسامیەسی ستەو هەئ یەوەکردنیادم ەدەب
 .یتەت بدەکهاوسێرسامی پێشانی ەستی سەه

رز ەشان ب) رسامی پێشان دا؟ەس تەکەڤاڵەهنگی ەش و دەلی کەیەچ نیشان .6
 (.قنەو ز ەن. چاو کراوەوەرەست بۆ سە. دەوەبۆت

 ی ڕێبوار پێشان بدە.فۆتۆ

 ەتێ کەدراوەنی ەکەرییەشانۆگ یەشەو بەزانی ئ ەتاز ڕێبوار .ە «ڕێبوار» ەمەئ
 .ڕێی بووەچاو
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 (.امکناکات؟ )ەدچی  ەبست ەه« ڕێبوار»بۆچوونی تۆ  ەب .7

کدا ەالی ەشی بەل. ەیەوەبۆ خوارمی ە)دان چین؟ کەنیشان؟ ەامکزانیت ناەچیدا دەب .8
 (.ڕوانێتەد ەکەوییەز ە. لەوتووەک

و بۆت ساز نابێت، پێی  ەکباسێ ەهیوات ب)خشێت؟ ەبەک دەچ مانای بوونامکنا .9
 (.بیتەمبار دەخ

ر ەگەئ ەڵبڕەستت هە. دەئومێدی کردوونا ەان بتستەه ەک ەوەنەکاتێک بک ەبیر ل  .10
 (.ەڵبژێرەه دڵخوازی فێرخوازندین ەچ)یت. ەکی باس بەکەبۆ پۆل ەپێت خۆش

 

ستی ەتا ه ەبەکاربهێننگت ەش و دەموو لەه، یامکنای ستەهی ەوەکردنیادم ەدەب
 یت.ەبد تهاوسێی پێشانی امکنا

 

  پێشان دا؟امی کت ناەکەڤاڵەنگی هەش و دەلی کەیەچ نیشان .11

 

 . ەپێشان بد «چنار و ڕێبین»ی فۆتۆ
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، ەفرۆشگڵی بێت بۆ ەگەڕێبین لوێت ەیەد چنار. «ڕێبین»ش ەمەئ و ە« چنار» ەمەئ
 ڕێبینبێت.  ەوەماڵ ەلبێت ەدە ڕۆیەم دوانیوەئ ەپێیان گوتو ڕێبینی ببااڵم دایکوەب
 .بکات ەتووڕبابی وێت دایکوەاڵم نایە، بی ڕازی بکاتەدڵی هاوڕێکوێت ەیەد

 (.ەشێوەپکات؟ )ەدچی  ەبست ەه ڕێبینبۆچوونی تۆ  ەب .12

، ەنمێک مۆەک؟ )چینڕوخساری انی کە، نیشانەشێوەزانیت ڕێبین پەد چیدا ەب .13
 (.ەگرتوو ەوەیەناگەچ ەستی بەد

 - ەکە)دۆخدات؟ ەشێویی ڕێبین پێشانی دەپ ەم فۆتۆیەی ئەکی دیکەیەچ نیشان .14
ی ەبابی کێشڵ دایکوەگەوێت لەاڵم نایەی ڕازی بکات، بەوێت دڵی هاوڕێکەیەد

 (.بۆ دروست ببێت

 (ەپرزش، ێکڕاوەدڵ)؟ ەییچ یشێوەپ .15
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ند ەچ ەڕێ بات؟ کشێویی خۆی بەی پکرهاتێەسەباسی ب ەپێی خۆش کێ .16
 ن. ەکباسی ب ەبد کێفێرخواز

ستی ەتا ه ەبەکاربهێننگت ەش و دەموو لەشێوی، هەستی پەی هەوەکردنم یادەدەب
 یت.ەبد تهاوسێشێوی پێشانی ەپ

  ی پێشان دا؟شێوەپ تەکەڤاڵەهنگی ەش و دەلی کەیەچ نیشان .17

 

 ڕۆڵوازی

چرپێنم. ەدا دفێرخوازگوێی دوو  ەستێک بەک کاتدا، هەی ەل. ڕۆڵوازی ەینەکیەرن دەو
وڵ ەه ەوانی دیکەئ. ننوێنەدی تێیدا ەکەستەهو ن ەکەدۆخێک ساز د ەکەفێرخوازدوو 

 . نەبک ەتا خۆتان ئاماد ەیەکتان هە. دوو خولبێننڵەه ەکەستەهن ەدەد

 ێت. بەکاربهێننگ ەرهەف ەهانی بد بوو،ەدڵنیا ن کەیەوش ەل فێرخوازر ەگ

بینینی  ەتیت بدات لەتا یارمە ڵبژێرەه دڵخوازێکی فێرخواز .ەانی بدفێرخوازپێشانی 
 .ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ کات.ەزاری دەرمەستی شەوێنای ه ەکڕۆڵی دۆخێک 

 دا.فێرخواز گوێی ەب ەبچرپێنوێنی ڕێن

 

 :ڕۆڵوازی

 رمیەدڵگ •

 دڵخۆشی •

 ژانەشڵ •

 ییەتووڕ •

 مباریەخ •

 ترس •

 کردنەغیر •

 ەینک •

 کردنسنەپ •

 ەوەکردنئارام •

 کردنرمەش •
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 نجامگیریەئ

داوی ەرەو س ەنیشان ەرنجمان دایەر، سەرانبەستی بەی هکردنکرەبۆ ددا، ەیەم وانەل
 یش. دۆخها باروەروەو ه نگەد، شەڕوخسار، ل

 

 ی زانیارەوەگواستن

دا کەیەێشک ەلکاتێک . ەکست دیاری بەه ەربەی سکەیەوشند ەچک ەیەفتەموو هەه
و ەاری ئکانیان بنێن و هۆکەستەه ەناو ل ەبدهان  انفێرخوازیت، ەکەنێوبژی د

 . ەوەنەکب ڕوونیان ەستانەه
 

انی کەنیشان ەتەرنجیان داوەن چۆن سەکباسی ب ەبک انفێرخواز ەداوا ل« یادی ڕۆژ»
 یشتوون. ەانی گکەستەه ەر و لەرانبەڕوخساری ب

 

 ەکیی دیکچاال

ت ەتایب یستەه ەکربێنن ەان دڕۆژنام ەل کڵەهای خەو یفۆتۆە بک انفێرخواز ەداوا ل
مرۆڤی نێو فۆتۆ و ستی ەی هەربارەدن بنووس ەک بڕگەی ەداوایان لێ بکن. ەپێشان بد

ی ەربارەدواو ەچیرۆکێکی تدەشتوانن . ەنکەرا دکئاش ەستەه کانی ئەوەها نیشانەروەه
 . ەوەجێی ببێتش ەکەدۆخی ەنیشانمیاندا ەو لن ەساز بک ەکفۆتۆ
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 جوداوازیوێکچوون و : مەی چوارەوان
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 کمەچ

رگرتنی ەبۆ و ەێکرجەپێشمڵکی ەستی خەنێوان ه یجوداوازیی وێکچوون و ەوەناسین
 .رەرانبەبی ەڕوانگ

 

 .جوداوازیچوون، کوێ: کیەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 س.ەکی نێوان دوو کەستەفیزیکی و ه یجوداوازیناونانی وێکچوون و  •

 بێت. ەه جودایانستی ەه ەمان دیاردەر هەرانبەی جیاواز بکڵەی خەوەئاشنابوون ب •
 

 مامۆستائامۆژگاری بۆ 

و  رەرانبەبی انکەستەکانی خۆ و هەستەنێوان ه یجوداوازیی وێکچوون و ەوەناسین
. رەرانبەبی ەڕوانگگرتنی بۆ  ەکی گرنگەپێویستیر، ەرانبەانی خۆ و بکەها خواستەروەه

چاوی  ەو ب ەوەوێتەکانی خۆی دوور بکەخواست ەل کەودایەفێر بێت منداڵ م ەگرنگ
 ات. کر نیگا بەرانبەب

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

ڵکی ەخ ەیەوەئ« وێکچوون»ین. ەکەد کڵەخ یجوداوازیو وێکچوون  ەباس لمڕۆ ەئ
بن، بۆ جیاواز شچووکسی وێەت دوو کێشەددیسان . رەب ەبگرن کەی کەشێوازی و

 . ستیان جیاواز بێتەت هەبابمان ەه رەرانبەب ەنموون
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  .ەپێشان بد« چۆمان»و  «مۆەب»، «ۆکالو» یفۆتۆ

 

 
 

 ن وهاوسێمۆ ەو ب ۆکالو .«چۆمان»ش ەمەئو « مۆەب»ش ەمە، ئەی «ۆکالو» ەمەئ
 -ن ەنجام بدەوێکچوو ئ تیەباب ەپێیان خۆش بوو ەمیشەکترن. هەباشترین هاوڕێی ی

 اڵمە، بەانمەنی ئەمەهاوت ،ەیەدا تازەکەڕەگم ەل چۆمان. ماسیەرزش و ڕاوەوک ەو
کات دا ترەورەگمندااڵنی ڵ ەگەل ەپێی خۆشات و کەتر دەورەفتاری منداڵی گەڕ
 مۆ ناگات. ەی بەستەم هەل ۆکالو. ەکەزیر چۆمان ەوای پێی مۆەب. رێتەبرەسەب

چیدا  ەب (ەرمەدڵگ) ؟کاتەدچی  ەبست ەه« مۆەب»بۆچوونی تۆ  ەب .1
 (.کاتەد چۆمانبۆ  ەکات و قسەد ەنەخەردە)ز؟ زانیتەد

 (.ەکەی پێ زیرچۆمان)کات؟ ەست دەه یەو شێوەب« مۆەب» بۆچی .2

چیدا  ەب (ەتووڕمبار. ە)خ کات؟ەدچی  ەبست ەه« ۆکالو»بۆچوونی تۆ  ەب .3
 (.کانی داخستوونەقۆڵکات. ەمی دەردەماشای بەتکات. ەد ە)مۆڕ ؟زانیتەد
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 ەیەوانەل)کات؟ ەست دەه ەیەو شێوەب« ۆکالو» بۆچوونی تۆ بۆچی ەب .4
 (.بچێتست ەد لە یمۆەتیی بەیهاوڕێ بترسێت

. ننەمەهاوت)؟ چوونوێکن، کەی کەچیدا و ەل« ۆکالو» و« مۆەب» .5
، ەکەپێ زیر یچۆمان ،مۆەب)؟ جوداندی چۆن ەئ (.ەوێکچوو تیەبابزوویان ەئار

کارێکی دان تر پێشانەورەگ ەخۆ ب ەالی وای مۆەب .ەپێی وا نیی ۆکالو اڵمەب
 (.ەوا نیی الی ۆکالو اڵمە، بەخۆش

جودایان ستی ەشێت هەچن هێشتا دبک ەی ەل ەوەڕووندین ەچ ەمرۆڤ با ل .6
م ەردەههاوڕێکانمان  ڕێ بینەرێ چاوکنا. تەباب کندێەی هەربارەبێت دەه
ستیان ەۆ هکو الو مۆەبر چۆمان، ەرانبەببێت. ەیان هەئێم بۆچوونیمان ەه

 .ەو جودای تایبەت کجۆرێ ەبی ەسەکر ەه. ەجیاواز

چیدا  ەل؟ نکەی کەو تکڤاڵێەیاخود ه یاخود برا خوشکڵ ەگەچیدا ل ەتۆ ل .7
 کاربهێنن.ەان ناوی دیاریکراو بفێرخوازنابێت ؟ نجودا

ۆیی کشادی و هاو ەست بەچوو بێت هکدا وێرەرانبەب ڵەگەلر ەمرۆڤ گ .8
 ەیەات. جاریش هکەدمگین ەمرۆڤ خجار  ندێکەه یجوداوازیات. کەد

 ات. یی بکەوازەو ن بوونتیەتایب ەست بەات هکەمرۆڤ د ەها لەو جوداوازی

؟ ی باشتر بێتستەه ەو دۆخەر ئەرانبەی بەوەبۆ ئ ەباشچی بکات  ۆکالو .9
بناسێت. باشتر  چۆمان اتوڵ بدەه. ەوەاتکڕوون ب مۆەبستی خۆی بۆ ەه)
 (.یدا بکاتەپ ەدیکڤاڵی ەه

ات کدڵنیا ب ۆکالو)؟ ی باشتر بێتستەه ۆکالوی ەوەبۆ ئ ەباشچی بکات  مۆەب .10
  (.وێتەکەوێز نارەۆ پکی الوەوە. وریا بێت لەوامەردەتییان بەدۆستایی ەوەل

 ەلەگەو نیشانەبێت ئەمۆ دەو ب ەنگەدڵت ەکدات ەی پێشانی دکی فیزیەنیشان ەب ۆکالو
ت ەکەرۆشی دۆستەپ ەیەوەی دروست ئتیەدۆستایۆ بێت. کرۆشی الوەو پ ەوەبخوێنێت
 . ەنگانەی تکاتتی ەتایب ەببیت، 
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 ڕۆڵوازی

 کێدۆخ ەل من باس ستن.ەڕاو کەی ەل پشت فێرخوازدوو . ڕۆڵوازی ەینەکیەرن دەو
ستی خۆتان پێشان ەڕوخسار ه ە. بەڕووی داو ەئێو ەل ەو دۆخەم. گریمان ئەکەد
بینن ەوسا دەن. ئەدی بدکەیپێشانی  انو ڕوخسارت ەوەنەئاوڕ بدرد، کداوام  ەکن. ەبد
. ەوەمەکەمجار، ڕوونی دەکەی) .ەیان جودای ەستی خۆتەه کەر وەرانبەستی بەه ەئای

 (.ەڵبژێرەه دڵخوازی ێکفێرخواز

 

راویت ک بانگ: و بڵێ ەستەبو ەکەفێرخوازڵ ەگەپشتاوپشت ل .ەانی بدفێرخوازپێشانی 
و  ەکەپۆل ەنەکبڕوو  تانکردووەهڵ(. ەۆمک ەنیی باۆچڕین )گۆرککۆنسێرتی بۆ 

 .نەڕوخساری خۆتان پێشان بد

 

ک ەاندا یفێرخوازرهاتی ەسەڵ بەگەل ەڵبژێرەه ەنموون ەوەی خوارەیەم لیستەل
 ، باشتر.ەیەبارترتان ال هەی لەر خۆشتان نموونەگ الیان ئاشنا بێت.و ە وەبگرێت

 .ەوەی توندی بارانکەیەڕێژنژێر  ەبچیتە ی تۆیەنۆب •

 تدا. ەکەبابۆڵ ەب ەردووکی ەماتەی( تە)شلنکت سۆسی ەن •

 ی بۆ کڕیوی.ەورەگێکی گەس ەمامت تاز خاڵت/ •

 یت. ەکدا وازی بم پۆلەردەب ەل کێڕۆڵ ەی تۆیەنۆب •

 کات.ەدتۆ  یستەڕاد مۆەستەدک مارێکی ەهاوڕێی •

 .یرەنگێکی هاوسەئاهبۆ بێت خۆت بگۆڕیت ەد •

 بۆت.  ەدیاری هاتوو ەبکیمیا ی ەستەرەکی کسێتێ •
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 نجامگیریەئ

 ەکزانیشمان ها ەروە. هەیەیان هجوداوازیڵکی وێکچوون و ەخ ەین کفێربوومڕۆ ەئ
لە  مان دۆخەی هەربارەستی جودایان دەه تشێەد یشهاوڕێتری دوو کت نزیەنانەت

  .یدا ببێتەپال 

 

 ی زانیارەوەگواستن

« دروست»ست ەه ەک ەوەکڕوونی بیت، ەکەد اندافێرخوازی ەکێش ەبژیی لکاتێک نێو
 بێت. ەه جودایستی ەهمرۆڤ  ەکی خۆڕسەکەیەدیارد .ەـی بۆ نیی «نادروست»و 

کێ ؟ ەبوو جوداستی دۆستانی ەه ەلستی ەکێ ه» ،ەبک ەکەپۆل ەپرسیار ل: ۆژڕ یادی
 «؟ەستی دۆستانی بووەه کەوستی ەه

 

 ت بنووسن،ەی ڕووداوێکی مێژوویی تایبەربارەد ەبک انفێرخواز ەداوا ل: ەکیی دیکچاال
، ەنموونبۆ . ەکەبووی ڕووداوارشدەبودای ی جکسێەکند ەچی ەڕوانگ ەلاڵم ەب
گرێت و ەد رەنگەلا( کریەمە)ئجیهانی نوێ ی کێنارەک ەل« ۆمبوسکۆل»ی ەکەشتییەک

ستی ەهدەبێت بن. ەد ەکەاڵتەڕووی دانیشتووانی دێرینی وەم جار ڕووبەکەبۆ ی
 ؟یاوازیان جوێکچوو چۆن بووبێت؟  ەکەشتییەکندامانی تیپی ەئ

ی انندامەئستی جیاواز بێت الی ەی هەمایڵبژێرن ەتێک هەباب ەبک انفێرخواز ەداوا ل
 ەستەو هەاری ئکهاوخێزان و هۆ ندامانیەستی ئەه ەوایان لێ بکی خۆیان. داەکەخێزان

 . ەوەبنووسن
یاواز بێت الی خودی ستی جەهی ەڵبژێرن مایەه کتێەباب ەبک انفێرخواز ەداوا ل

 هاتن؟ ک؟ چۆن پێەردوو ال چۆن بووەی هستەهڤااڵنی خۆی. ەو ه فێرخواز
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 کردنرکەدم: ەی پێنجەوان

 داری ڤیدیۆەوان
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 کمەچ

 .ەجیاواز کبۆ مرۆڤێ ەوەکمرۆڤێ ەل دۆخبارو، شوێن و کڵەخی کردنکرەتوانای د

دونیای  ەل ەسەکو ەی ئکرەدر ەس ەنەکەکار دمرۆڤ ستی ە، پێداویستی و هزموونەئ
 .رەوروبەد

 .، خواست، دیدکرەدکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 . ەیەه جودایانی کرەدڵک ەخی ەوەئاشنابوون ب •

 گرێت.بچاو ەڕ ردوو الەهدیدی  ەکها ەی ورەسەچاری ەوەدۆزین •

 پێداویستی

 «.نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب ەل مەرگی چوارەبی کاسێتی ڤیدیۆ •

 .ڤیزیۆنەلەتئامێری لێدانی ڤیدیۆ و  •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

و ە وەناسینکانی ەوڵەی هەڕێگ ەل ی پێ بدرێتەشەگ ڕوانگەگرتنلی ەشێت تواناگەد
ی مرۆڤ گرێدراوی کرەدن. بەحاڵی ددۆخ  ەلڵک چۆن ەی خەوەلیشتن ەتێگ

 .تیەانی خۆیکهاەست و بە، ه، پێداویستیزموونەئ

ی ەلمێنێت. دنەر بسەرانبەدیدی ب ە، توانای نییەـ« لمێنەسەن»مرۆڤ  ەیەجار ه
 چاو بگرن. ەڕ رەرانبەبهای ەپێداویستی و ب ،ەێشکی ەاتی چارک، ەان بدفێرخواز

 تا.ەرەس بکەوەڵی ەه پاشانو  ەپێشان بدە کەڤیدیۆکلیپ
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 و گفتوگۆ کچیرۆ

 کردنکرەد. ەی مرۆڤ بۆ بارودۆخ جیاوازکرەدچۆن و بۆچی ین ەکەد ەوەباس لمڕۆ ەئ
 ێکسەکدید و بڕوای  ەب ەشەها ئاماژەروەدێت. هو بینین یشتن ەمانای تێگ ەب
 جیاواز بێت.  کەی دیکسێەکڵ دیدی ەگەل ەیەوانەت و لەی تایبکی ڕووداوێەربارەد

رنج ەس «.ڕێدار» و« ۆکئا» ی دوو کوڕ،ەربارەین دەک بکەماشای ڤیدیۆیەترن ەو
 ڕووداومان ەۆ و ڕێدار بۆ هکئا یکرە، دژووری خۆیانیان بۆ ەوەانڕەپاش گ، نەبد

 .ەچۆن

  .ەپێشان بد ەکفۆتۆ. گفتوگۆبۆ  وچانێکپاشان  ە،پێشان بد ەکەڤیدیۆ کلیپ

 ە. گوێ بەووبەسەربردکاتێکی خۆشی )؟ گاتەد ەکەڕووداو ەل ۆنۆ چکئا -1
 (.اتڕێکوپێکی ناد

 ۆکئا ەش نییا. الی بەخۆشلە ال  یڕێکوپێک) گات؟ەد ەکەڕووداو ەچۆن ل ڕێدار -2
 (.ەکدا داوەر یەسەبها ەو یەکەژوور
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کاتێکی  ۆکئا .بوونە وەپێک یەکاتو ەئی ەربارەد ەیەبۆچوونی جودایان ه ڕێدار و ۆکئا
 . ەدیوەواو خۆشیی لێ نەت ڕێدار اڵمە، بەووبەسەربردخۆشی 

  

 ەبک انفێرخواز ەداوا ل ؟یتەکب ستەه ۆکئا کەتۆیش و ەڕووی داوئایا  -3
 ن.ەبک باس ی خۆیاننوزموەئ

 ەکب انفێرخواز ەداوا ل ؟یتەکست بەڕێدار ه کەتۆیش و ەئایا ڕووی داو -4
 نەکزموونی خۆیان باس بەئ

 

پێی  ڕێدار. ەزیاتر ەتەو بابەم یان لەزووی لەئار، ەیەه ی« خواست» سێکەموو کەه
 واو. ێش کەنی ڕێکوپێک بێت ەکەژوور ەخۆش

  

و ەئ ەبێ گوێدانات کمان بەدڵی خۆی گ ەب)چین؟  ۆکئا کانیەخواست -5
 (.اتکەی دروستی دەیریەروبەبێس

 بیننەدوو جۆری جیاواز د ەو بەمان شەه ڕێدار و ۆکئا ەی کەیو ڕاستیەئایا ئ -6
دەکرێت )بۆچی؟  خێر(ە)ن ؟تییانەدۆستای یەوەشاندنەڵوەهبۆ  هۆکارێک ەبێتەد
 (.شدا دۆست بنەوەڵ ئەگەی جیاواز بێت لکرەد کڵەخ

ام کر ەسەر. لەسەرنەب وەش ۆکئا ماڵی ەن، جاری داهاتوو لەدەکان بڕیار دەکوڕ -7
کیان دابین بکات و وردوەپێداویستی هم ەی هەوەبۆ ئ ەون باشەکب کڕێ ەشێوازان

. تەباب کندێەهنانی الەر وەسەل کردنسازش)؟ ردوو الەم شادیهێن بێت بۆ هەه
  (.نەکەد لێوازی ی ەکەلی ڕێکوپێکی ماڵەڕێساگ لماندنیەس

پێی  کێبووبێت؟ ەه کوێاڕوود ەی جوداتان لکرەت دەکەڤاڵەتۆ و ه ەڕووی داو -8
 ات؟کبۆمان باس ب ەخۆش
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 ڕۆڵوازی

ڕوون ی ەکەشەهاوبخۆی بۆ  یەکەکێکتان خواستەر یەدا، هەڕۆڵوازییی ەمەم گەل
دا ەکی دیکەیەوان ەیان لەوەئون. ەک بکێر ڕەسەر چارەسە. پێویست ناکات لەوەاتکەد

ساز  ەکەتیت بدات مۆدێلەتا یارمە ڵبژێرەه دڵخوازی ێکفێرخواز) ین.ەکەد ەپیاد
 (.یتەبک

ێتبۆڵ( ک)باس ەپشوودا باسک ەل ەرەو»بڵێ:  ەکەفێرخواز ەب .ەانی بدفێرخوازپێشانی 
بۆڵێن فوت یوازی ەپێم خۆش. ەباسک یوازی ەبێزار بووم لمن » :فێرخواز «.ینەبک
 :فێرخواز «.مەکمرین بەبێت تەو من د ەیەی داهاتوو یاریمان هەفتەه»بڵێ:  «.مەبک
 «.مەوێت شتێکی نوێ بکەمەمان کرد. دەدوێنێ باسک»

ڵبژێرن یان خۆتان ەخاڵی گونجاو ه ەوەخواری ەم لیستە. لەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ر.ەسەنەی بخەخاڵی دیک

 .ەرزەی هێجگار بەکەنگەد ەوایپێی ت ەکەاڵم خوشکە، بگریتەد موزیک ەگوێ ل •

پێی اڵم دایکت ەبی خۆت ڕازیت، ەکەارک ەو ل ەوەردۆتک کی خۆتت پاەکەژوور •
 تی. ەماوی ەوای

 وێتەو نایەاڵم ئەیت، بەت بکەبراکی ەکەتاز ەباسک تۆپی ەوێت وازی بەتەد •
 ت بداتێ. ەکەتۆپ

ت کنزی ەرەی هاڵم هاوڕێەفراڤین بخۆیت، بێکی هاوڕێ گرووپڵ ەگەوێت لەتەد •
 تان بن.کردووەنها هەتوێت ەیەد

، ماریری ەس ەبچنتا ەرەوێت سەتەدتۆ ران. ەوەگیانباخی  ەچنەد کڤاڵێەڵ هەگەل •
 ببینیت. ەرافەز وێتەیەدو ەئ
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 نجامگیریەئ

ها ەروەه. ەیەت هەمان بابەبۆ هدایان ی جوکرەد ڵکەخرد چۆن ک ەوەباسمان لمڕۆ ەئ
 ەب ەندەو خواستیش ب ەیەخواستی ه کموو مرۆڤێەه ەشمان کرد کەوەباسی ئ

 . ەوەخۆی ەو مرۆڤەئستی ەو ه زموونەئ

 

 ی زانیارەوەگواستن

کاتێک  ەبەکاربهێن« ەڵبژاردە/ ه خواست» و« کردنکرە/ د کرەد» لیەگەوش
 ەمکانەم چەئی کردنەپێناس ەل ەوام بەرەیت. بەکەڵک دەی نێوان خەنێوانگیری کێش

کی ەیەشێو ەبێت بەگرن و توانایان دەدرەویان ماناکانواوی ەت ەان بفێرخوازتا ەه
 کاریان بهێنن.ەدا بگفتوگۆ ەر لەکاریگ

خۆی ی کرەدشێت ەد ەک ەوەاتکب کبارودۆخێ ەیر لب ەبک فێرخواز ەداوا ل :یاڵی ڕۆژەخ
 .ڤااڵنەی هکرەد ەجیاواز بێت ل

 ەکیی دیکچاال

ی ەتێبخانک ەر لەگەئ. ەوەبخوێن نندستایه یـ«یاناو نابین فیل» چیرۆکی میللی -1
 ە. مرۆڤەیەندین شێوازی هەدا چرنێتەئینت ەبێت، لەیدا نەی خۆتان پەفێرگ
 ش بۆچوونی جودایانەوەب نەدەد ەکەراوجۆری فیلۆشی جەب ەست لەان، دکنابینا

ساز  ەم باسەی ئەربارەگفتوگۆ د ەکان بفێرخواز ەبێت. داوا لەدروست دلە ال 
 ن. ەکب

سێک ەڵ کەگەل ەو نزیکانەب ەک ەوەنەک بکەیەکێش ەیر لب ەبک انفێرخواز ەداوا ل -2
ی خۆیان و کرەچۆن د ەوەنەکنووسین ڕوونی ب ەب ەلێ بک داوایان .ەیان بووەه
ی ەچاربۆ  ەیان کردوویچ و ەجودا بووە کەێشکی ەربارەر دەرانبەی مرۆڤی بکرەد

 ؟ەکەکێش
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 ستەبەمم: ەشەشی ەوان
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 مکەچ

 کەوباری ەڵوێستی جڤاکیی لەیار بزانێت، هەن ەر بەرانبەسی بەر منداڵ کەگ
 بێت. ەنگ دەی جێی تهاوسۆز

ڵوێستی ەتوانێت هەد بێتەر هەرانبەستی بەبەنی بۆ مەی بێالیەوەلێکدانر ەگ منداڵ
 ێت. ژێربڵەجڤاکیی گونجاو ه

 

، داوای دەرهاویشتەدان بۆ ست، بازەبە، بێمردکستەبەمڕووداو، کی: ەمکی زمانەچ
 لێبوردن.

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 ر.ەرانبەکانی بەڕەفتارن بۆ ەی هۆکاری بێالیەوەدۆزین •

 .دەرهاویشتەدان بۆ ەن ی هۆکاری بازەوەدۆزین •

 ست.ەبەبێمی ڕەفتار ەل داوای لێبوردن •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ەببارودۆخی ناخۆشیشدا،  ەت لەنانەر، تەرانبەسی بەکستی ەبەمنداڵ م ەگرنگ
ت ەنانەتڕانی ەمنداڵی ش. ەوەلێک بدات (تیڤەپۆز)ئایەتی یاخود  نەبێالیی کێشێواز

م ە، منداڵ ئداەنەمەم تەل. ەوەنەدەد کلێ ەانیارەنی ڕەفتار ەش بەناارکبێزارفتاری ەڕ
 ەبێتەد ەیەیەوەدانکم لێەئر. ەرانبەی بەچۆنی لۆمندوەمای چەبن ەاتکەد ەیەوەدانلێک

 .ی منداڵەیارانەیان ن ەاڵمی دۆستانەهۆی و
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کاتێک منداڵ . ەوەنەبد کڕووداو لێ ەنانەن بن و بێالیواەسنگفر ەبد هانان فێرخواز
تۆ ڕوو،  ەخاتەد« ەردکستەبەم ەکەفتارەڕ» کەو ی(ـتیڤەنێگنایەتی )ی ەوەدانلێک
بێت؟ ەنی ەکاری دیکهۆدەبێت »: ەپرسی بری مشتومڕ لێەل. مشتومڕ ەکیەم

 ات. کیدا بەپزانیاریی زیاتر ، دانبڕیار ەر لە، بەهانی بد «چی؟ کەاری وکهۆ

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

ین. ەکەد ردکستەبەمی ڕەفتارو  ستەبەی بێمنێوان ڕووداو یجوداوازی ەل باسمڕۆ ەئ
و ەانی ئکەنجامەاڵم ئەب ەردکستەبەم ەکەڕەفتار ەیەه. جار ەنیی ردکستەبەمڕووداو 
ین و ەدەن ەلەبڕیاری پ ەزۆر گرنگ ەوەر ئەبەستن. لەبەوت و نامەکڕووداوی ڕێ ەڕەفتار

  ان. کەنجامەین بۆ ئەدەخێرا باز ن
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ژوور و  ەدێت . پاش پشووەاژاوک ەمەئ. ەدب «اژاوک» ەب ەئاماژ وە پێشان بد ەکفۆتۆ
 ەاژاو پێی وایک. ەدراو یەکەمێز ەئامێز لەی گاڵتکسپێەچ ەند پارچەبینێت چەد
 ی پێ بکات.ەدات گاڵتەوڵ دەسێک هەک
 

؟ ەزانیت وایەچیدا د ەب (.زارەرمە، شەتووڕ)کات؟ ەچی د ەست بەه اژاوک ەئای -1
 (.رێتیەمەر کەسەستی لەد. ەمی هێڵێکی ڕێکەی دەشێو)
 

؟ کاتەی پێ دەسێک گاڵتەر کەگەتا بزانێت ئ ەیەواوی هەت زانیاریی اژاوک ئایا -2
 (.خێرەن)
 

ی پێدەکات. بەاڵم وەها ەگاڵت چونکە پێی وایەسێک بکات ەی کەلۆم ەیەئاماد اژاوک
ر ەات. گدەن دەرهاویشتەکان باز بۆات کو پێش ەوە، بیر بکاتبگرێت کوچانێچاکە 

ر ەرانبەستی بەبەر مەسەل بڕیار ەخۆو ەر لەبێت ناتوانێت هەی نواوەزانیاریی تمرۆڤ 
 بێت.ەجۆری هەمەههۆکاری ی مرۆڤ ڕەفتارشێت ەدبدات. 

  

شێت ەد)اژاو چین؟ کی ەکەرمێزەی سەسپانەم چەاری ئکبۆچوونی تۆ هۆ ەب -3
 (.ەی ال خۆشەارکم ەئ اژاوک تالی وابووبێسێک ەک
 

 یەسپانەچو ە)کێ ئ ؟ەوەاتکال بکەی ەم باسەی ئەوەنێت بۆ ئاچی بزدەبێت اژاو ک -4
 (.ەکردوووەهای بۆچی . ەداو یەکەمێز ەل

 

 (.داەری نەب ستیەپ ەیەوانەل)؟ بێتە، چی دەوەاتکەالی نکەی اژاوک رەگەئ -5
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 ەوڵی داوەسێک هەک ەبزانێت ک ەوەدڵنیایی ەتا ب ەواوی نییەاریی تیزان اژاوک -6
پاشان . ەوەاتکب ئارامخۆی  بێتەداڵم ەب، ەیەتووڕاژاو ک ەڕاستی پێ بکات. ەگاڵت
ڵکی ەخ ەل) ؟ەوەاتکال بکەچۆنی ی اژاوک. ەوەاتکال بکەی ەکەڕووداوتوانێت ەد

 (.نیشێتەداد ەوەیەکەنزیکی مێز ەبپرسێت کێ ل

 

و ە. ئەاژاوک باشترین هاوڕێی رتیپەس .ەبک« رتیپەس» ەب ەئاماژ داەکفۆتۆ ەل
 کە، ننینەکپێ ەبێنێت اژاوکبوو  ەوەستی ئەبەم .ەداو اژاوک یەکەمێز ەل انیکەسپەچ

 .ەستەپ اژاوکبینێت ەئێستا دات. کب پێ یەگاڵت

  

 (.رسوڕماوەزار، سەرمەش)؟ کاتەدچی  ەبست ەه رتیپەس بۆچوونی تۆ ەب -7
 (.بووەنە بەرتەکم ەڕیی ئەچاوبۆچی؟ )

 

 یەکەمێز ەی دا لکسپێەند چەچبڕووشێنێت.  اژاوک ستیەبوو هەستی نەبەم رتیپەس
 .ست بووەپاژاو ک: ەوەتەوەکلێ ی ستەبەبێمی دەرهاویشتەش ەمەو ئ

  

؟ ەوەڕوون بکات اژاوک بۆخۆی ستی ەبە؟ چۆن مەباش چی بکات رتیپەسیسا ەد -8
ای ودادەکرێت دا.  ەکەمێز ەو لااژکانی بۆ خۆشیی کەسپەچبڵێت دەکرێت )

 (.ەوەاتکب کپاان کەسپەچ ەل اژاوک یەکەێزمات و کلێبوردن ب
 

ستی خۆی ەلمێنێت. هەبس رتیپەسی ەکەلێبوردن)؟ ەباش چی بکات اژاوکی ەئ -9
  (.ەوەاتکرتیپ ڕوون بەبۆ س
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 اژاوکجێگری  ەوا لبگرن. دا رتیپەس و اژاوکجێی  ەبک دڵخوازی فێرخوازدوو  ەوا لدا
ڕوون خۆی ستی ەبەم ەکب رتیپەسجێگری  ەل اداوداوای زانیاریی زیاتر بکات و  ەکب

 ات.کوای لێبوردن بادو  ەوەبکات

  

چۆن  ؟ردبێتکساز ە سێکی دیکەبۆ کت ەێشکست ەبەبێم ەڕووی داو  -10
 ؟ەرت کردووەسەچار

 ڕۆڵوازی / چاالکی

 چاالکی

ر ەگ ەوەینەکفێربین ڕوونی بدەبێت ناخۆش. وی هۆی ڕوودا ەبینەد ەیەهجار 
دا ەوەی خوارەم دۆخانەکێک لەر یەه ەل. ردکستەبەیاخود م ەبوووت ەڕێک ەکەڕووداو

 :کسێەک. گریمان ەبوووت ەکڕێ ەکەچۆن ڕووداو ەوەنەکڕوونی ب

 رد. کوت و ژانی ەکی ەنجەر پە، بەوەویستی بیگرێتکوڕێک  و داڵەه یتۆپێک •

 ڕووشا.  ەچکستی ەهو  ەی کچێک گوتوەربارەشتێکی د •

 .ەوەتەگێڕاوەکتێبێکی خوازراوی ن •

 

 ڕۆڵوازی

م ەئڕۆڵوازی.  ەنەکب ،ەک، یان دۆخی دیەوەرەی سەو دۆخانەئ ەبک انفێرخواز ەداوا ل
 ، پاشاننەکەی ڕووداو دستەبەی مەربارەدان داوای زانیاریی زیاتر فێرخواز، ەجار

 ەل کێکەپێشاندانی ی ەن. لەکەر پێویست بوو، داوای لێبوردن دەو، گ ەوەنەکەدوونی ڕ
 .ەکارییان بکوااندا هکەڕۆل
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 نجامگیریەئ

 دوێنیت نازانیتیەپرسیت و نەر نەرانبەب ەتا لەهست کرد. ەبەم ەن لااسمبمڕۆ ەئ
و  ئازار ەل هۆی جۆرێک ەبێتەد کسێەک. کاتێک ەی چییەکەڕەفتارستی ەبەدروست م

انیاریی . زبکەوە ەکەڕووداو انیکەشیمانموو ەه ەیر لب ەکی دیکارێکر ەتۆ پێش ه ،زیان
  .ەکەی باسەوەکردنالکەبۆ ی ەکیدا بەپواو ەت

 گرینگەات. کەر ساز دەرانبەبۆ ب ەێشکستی بێت، ەبەی مەوەمرۆڤ، بێ ئ ەیەجار ه
 ین. ەکداوای لێبوردن بو  ەوەینەڕوون بکر ەرانبەبۆ ب ستەبەم

 ی زانیارەوەگواستن

انی کەشیمان ەبیر ل ەکلێ ب ، داوایاتکەر تاوانبار دەرانبەسی بەککاتێک منداڵ 
 ەکەدۆخری ەبەرلەس ەهانیان بد. ەوەاتکر بەرانبەستی بەبەانی مکەو شیمان ەکەوادڕوو

 .نەکیدا بەپن و زانیاریی زیاتر ەبک رەرانبەب ەلرسیار و پ ەوەنەکشی ب

 

 ەکیی دیکچاال

انی کەڕووداو ەان بپرسفێرخواز ەپێش. ل ەی میللیی گونجاو بێنکو چیرۆ ەفسانەئ -1
یان «نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەوان ەکەفسانەسانی ئەکر ەبوو گەچۆن د ەکەفسانەئ

 ؟زانیبا
 

 ەیشەه. ەی پالنسازییە، زادەردکستەبەم ەیەو ئافراندن هداهێنان و  ەوەدۆزین -2
 ەبک انفێرخواز ەداوا لنسلین. ەرمانی پەدی ەوەدۆزین ە، بۆ نموونەتوەکواو ڕێەت

ان کستی زاناەبەن، ئاخۆ مەکوت بەکی ڕێکداستانی داهێنانێ ەل ەوەلێکۆڵین
 ؟ەاردا چی بووکتای ەرەسەل
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –م ەکەشی یەب

 

 رۆشیەپربڕینی ەم: دەفتەی هەوان
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 کمەچ

 .ەیەانهاوسۆزی کێفتارەرۆشی ڕەربڕینی پەد

 

 .رۆشیەربڕینی پەدکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 .رەرانبەبرۆشی بۆ ەربڕینی پەد •

 .رەرانبەب یرۆشیەربڕینی پێزانین بۆ پەد •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی کردندیاریری ەهون ەدا ب«نگاوەهەنگاو بەه» یەرنامەب ەل« هاوسۆزی»ی ەپێناس
و هاوسۆزی رۆشی ەربڕینی پەدو  ەکباسێرۆشی ەپهاوسۆزی و . دەستپێدەکاتست ەه

 . ەڕاهێنان ەیان بپێویستیان کردووەو ه جودانی دوو توانا .ەیەکی دیکباسێ

 

ی ەانستیارەاڵمی هەو ەداتەرنج دەدات و سەپێشان د ڕەفتار ەهاوسۆزی ب ەیەم وانەئ
و  ەانیارەناڵمی ەو ەک بکەوەاتی پێویستدا ڕوونی ک ەلی خۆی. ەکەرەرانبەببۆ  منداڵ

 .ن ناهاوسۆزکاڵمێەو ەمساردانەخ
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 و گفتوگۆ کچیرۆ

 ین. ەرۆشی خۆمان پێشان بدەفتار پەو ڕ ەگوت ەین چۆن بەکەد ەوەباس لمڕۆ ەئ

 . ەپێشان بد ەکفۆتۆ

 

 
 

 ەشارێکی دیک ەل رسیمەد یەکەورەبرا گ. «رسیمەد» ەمەئ و ەـ« اروانک» ەمەئ
ی ەبراک ەیانییەم بەاڵم ئەبرد. کەدڕێی ەچاو رسیمەدردانی و ەس ەبوو بێت ژی، بڕیارەد
 اروانک ت.ەنای ەوەر ئەبەرباز ببێت، لەد یەکەارک ەناتوانێت لدا و گوتی نگی لێەز
رۆشی و هاوسۆزیی ەوێت پەیە. دەگرنگلە ال  ۆیخی ەبراکند ەرسیم چەدزانێت ەد

 .رسیمەد ەبدات ەی باسکەمەکانی گەبلیت ەکێک لەیا د یبڕیاربدات،  خۆی پێشان

ی ەی براکەوەر ئەبەل ەمبارەخ)کات؟ ەدچی  ەبست ەه رسیمەد ەپێت وای -1
ی ەبلیتێکی باسک اروانک یەوەر ئەبەل ەمێک باشترەکردان بکات. ەناتوانێت س

 (.داتێەد
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 (.رسیمەد بۆ ەمبارەخ) کات؟ەدچی  ەبست ەه اروانک ەپێت وای -2

 (.رسیمەدی ەوەداندڵبۆ )؟ رسیمەد ەداتەد ەکەبلیت اروانک بۆچی -3

زانم ەد)؟ بدات پێشانرۆشیی خۆی ەپتا  ەباشبڵێت  رسیمەد ەچی ب اروانک -4
 (.تردانەس ەلوا بێتەبۆی ن ەپێم ناخۆشیت. ەکەت دەکڕێی براەچاو
 

تۆ  ەکیت ەدەری دەرانبەی بپێشانفتار ەڕ ەیان ب ەگوت ەب ەیەوەرۆشی ئەربڕینی پەد
، ڕووی ەرمنەش ەیە. مرۆڤ هیتەدەد ەسەکو ەانی ئکەێشک ەو ب ەسەکو ەگرنگی ب

 ەیت، بەکب ەسەکو ەبۆ ئ کارێکدەکرێت رببڕێت. ەرۆشی خۆی دەپ ەقس ەت بەنای
 یت. ەرۆشیی خۆت پێشان بدەفتار پەڕ

 

 یت؟ ەکەچی د ەست بەببڕێت، تۆ هڕەر تۆ دەرانبەرۆشیی خۆی بەپ کسێەکر ەگ -5

ی پێزانینی خۆی پێشان بدات بۆ ەوەبۆ ئ ەباشڵێت ب اروانک ەچی ب رسیمەد -6
 (.«منیت رۆشیەپزانم تۆ ەد، بانیتەبۆ میهر سوپاس)» ؟اروانکی ەکەرۆشییەپ

؟ ردکەچی د ەب ستتە؟ هبێتربڕیەد ەسێکی دیکەرۆشیت بۆ کەپ ەڕووی داو -7
 ؟چۆن بوو رەرانبەبسی ەکستی ەه

 

 ڕۆڵوازی

 کەیهاوڕێین. ەکەدوو دوو یاری دین. ەدبپێشان  ڕۆڵوازی ەرۆشی بەربڕینی پەرن دەو
 ەدات بەر دبڕیا دووهەماوڕێی ات. هکەی باس ددووهەمی ەوەو بۆ ئ ەیەه یکەیەکێش
ین. ەکەدکان ئاڵوگۆر ەپاشان ڕۆڵدات. ەرۆشیی خۆی پێشان دەفتار پەڕ ەیان ب ەگوت
 دڵخوازێکی فێرخواز م.ەدەرۆشی پێشان دەربڕینی پەم و دەکەست پێ دەتا من دەرەس
 ن. ەو پێشانی بد ەڵبژێرەه

 



Second Step, grade 4 

59 

دا ەفتەه کۆتای ەل ەک ەرببڕەێک دفێرخوازرۆشی بۆ ەپ .ەانی بدفێرخوازپێشانی 
 «.بوو. هیوادارم ئێستا باشتر بیتەندروستیت باش نەت ەپێم ناخۆش»: ەخۆش بووەن

سوپاس بۆ م. ئێستا باشترم. ەکەسوپاست د» :ەوەداتەاڵم دەها وەو فێرخواز
 «.بانیتەمیهر

ڵبژێرن یان خۆتان ەخاڵی گونجاو ه ەوەی خوارەم لیستە. لەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
  ن.ەکان ئاڵوگۆڕ بکەڕۆڵ ەک بهێنەوەان فێرخوازبیری ر. ەسەنەی بخەخاڵی دیک

 .ەبزر کردووی خۆی ەکەتاز ەتەچاک ەتازت ەکەڤاڵەه •

 گری.ەدا دەکەدااڵن ەێکی نوێ لفێرخواز •

 وێت.ەکەو د ڕێەگەردەوکوڕێک پێی  ەچاوت لێی •

 بات.ەدا دەکەموو شۆستەر هەسەت بەی هاوڕێکەوەرکی ماڵەی ئەڕەبا پەشەڕ •

 .وێتەر بکەدا سەوەکانی ماڵەر پلیکانەسەب ەختەالی سباپیرت  •

 بێت.ەر دەنچەک پەی هاوڕێیلکبایسیی ەتای •

 .ەدیار مبارەو خ ەال نراوەو ەوەکانین هاوڕێەالی ەلت ەکەخزم •

 .ەدایکت باش نیی یندروستیەت •

 .ەوەگوێزنەد ەبۆ شارێکی دیک ەزانیوێتی ک ەت تازەهاوڕێک •

 .ەی بزر کردووەکەگەس تەهاوڕێک •

 .ەووبەسەربردڵێت ڕۆژێکی ناخۆشی ەدو  ەدیار ماندووباوکت  •

 .ەوەماتەماتیککی ەیەست کێشەدەکێشێت بەت دەزیەت ئەبراک •
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 نجامگیریەئ

 ەی کەوەئبۆ پێشاندانی  ە. شێوازێکەتییەدۆستای ی گرنگیکرێەهون رۆشیەنی پیربڕەد
 . ەگرنگلە ال  تەکەرەرانبەتۆ ب

 

 ی زانیارەوەگواستن

 ەبک انفێرخواز ەداوا ل، ەخۆش یان زامدارەن ەفێرگ یندەیاخود کارم فێرخوازکاتێک 
 .نەکب ەپیاد ەکەو شێواز رۆشی خۆیانەپربڕینی ەبۆ د ەوەنەبک کێشێواز ەبیر ل

  

 ەربڕیوەیان دیرۆشەپ ەن کەبکە و کاتانەباس ل ەبک انفێرخواز ەداوا ل «:یادی ڕۆژ»
 . ەیەیشی هبچووکو  ەورەگجۆری  ،پەرۆشیربڕینی ەد ەوە. بیریان بخەسێکی دیکەبۆ ک

 

 ەکیی دیکچاال

مندااڵن یاخود  یەخۆشخانەنبۆ ن ەبک سازە ڕازاوی خواردنی کێمەژ ەبک ەکەپۆل ەوا لدا
 تان. ەکەفێرگ کندارانی نزیەمەی تەخان
 

 ەربڕیوەد رەرانبەبیان بۆ یرۆشەپ ەن کبنووسی کاتێک ەربارەد ەبک انفێرخواز ەداوا ل
ربڕیون. چی ڕووی دا؟ ەبۆ د ی خۆیرۆشیەپ رەرانبەب ەی کاتێک کەربارەدیاخود 

 کرد؟چی  ەبستیان ەه
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب
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 دووهەمشی ەی بەربارەد

 ەویش لەئ الی منداڵ ەو دڕی ەجرپنانفتاری ەی ڕەوەکردنزک ەشەم بەستی ئەبەم
 ریەڕاهێنانی هونو  ەی کێشەچار، ەوەخۆئارامکردن: یرەهونسێ ڕێی فێربوونی 

 :فتارەڕ

. ی جرپنیجڵەوگرتنبۆ  بەکاردەهێنێتست ەه یۆڵرۆنتکی رەهون ەوەخۆئارامکردن •
 مەکەی ەبەنا مە، پبکەوەو بیری لێ  ەڵێ وچان بگرەد ی جرپنیجڵەوگرتن

 یاڵدا دێت. ەخ ەی بەکبیرۆ

 ڵک.ەنێوان خ ناکۆکییی ەچاربۆ  ەێکونگاەهند ەچ ەی کێشەچار •

و  ەوەکاتەنگاودا کۆ دەهەورتکسێ تا پێنج  ەلە چار فتارەڕ ریەڕاهێنانی هون •
 کراو.ی دیاریەی چارکردنەدات بۆ پیادەتی پێشان دەفتاری تایبەڕ

 

 کیەرەخاڵی س

 «ەوەخۆئارامکردن»ری ەپۆست

 .بکەوەو بیر  ەبگر کوچانێ

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

 ەلبیرکردنەوە ، (ەبژمێر و دواەرەبهێواشی  ەب، پشتەوژمێری خاو )ی قووڵەناسەهسێ 
 ەوەمەد ەو ل ەڵمژەه ەناسەه ەوەلووت ە، لەناسەهەکسکارهێنانی ەب ە)ب ئارامتی ەباب
 (.ەبد ەناسەه

  



Second Step, grade 4 

63 

 «ی کێشهەچار»ری ەپۆست

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

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

ک ەن دەستپێدەکاتی نرخاندنیان ەوجا پرۆسەکان ئەی بیرۆکەوەکردنپاش کۆ
 یان(.کردنکاتی پێشنیاز

؟ ەچۆن ەوەکڵەالی خەب ەئای؟ ەتەالمەئایا س: ەخۆت بپرس ەک، لەیەچارر ەبۆ ه -3
ی ەڕێگ ەر لەسەی چارنگاندنەڵسەه)بێت؟ ەسوودی د؟ ئایا ەوایەڕئایا 

 (.کاندەرهاویشتەی کردنپێشبینی

 (.ەکب ەپیاد ەکەفتار، چارەری ڕەی هونکردنەپیاد ەب)و  ەڵبژێرەه کەیەچار -4

ر ەهی نگاندنەڵسەه) ؟ەباش مەر نا، چی بکەگە، ئ ڵێەب ...؟ ەیەئایا سوودی ه -5
  (.ەوەرەخاڵی س ەورنا بچۆەیان نا، گ ەخشەسوودب ە، ئایکەیەچار

 

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

 

سێ تا پێنج ر بۆ ەسەی چارەوەکردنورد ەدات بەد ەئاماژ فتارەڕ ریەڕاهێنانی هون
بۆ ی خۆی فتارەڕانی کەنگاوەفێر بێت ه فێرخواز ەێکی گرنگرەهون. ورتکنگاوی ەه

شی ەب ەوتنیان لەکرەی سەبناخ ەبنەن دەنگاوانەه مە. ئەوەراو، بدۆزێتکی دیاریئامانج
 . ەکەڕۆڵوازییفیدباکی ڕێنوێنی بۆ  ەرێنکبکان ەنگاوەشکرێت هەدان. کەڕۆڵوازیی نێو وان
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ی کردنەفێربوون و پیادم ەدەتێیدا منداڵ ب ەکەیەپرۆس «ی ئاشکراەوەکردنبیر»
 ەرز لەنگی بەد ەب - ەو« ەی کێشەچار»و « ەوەخۆئارامکردن»کانی ەرەهون
و پرسیار ەرەکات بەمنداڵ کێش د ەی« ئاشکرا ەوەکردنبیر»م ەدوێن. ئەکان دەرەهون
 . ەی کێشەکانی چارەنگاوەی هەربارەاڵم دەو و

 

ی مامۆستا( ەڕێنام ەکاندا )بڕوانەی ڕۆڵوازیی نێو وانەمیانە ل« بیرەڵەپ»کارهێنانی ەب
 ەن. ببەکاربهێن« ی ئاشکراەوەکردنبیر»کنیکی ەکات تەان دفێرخواز ەک بەکۆم

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

 

 ئینگلیزی یەرچاوەس
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. 

 

 دووهەم شیەکانی بەوان

ی کردنەپێناس - ەی کێشەچارو  ی جرپنیجڵەوگرتنو ەرەب کەیەروازەد م:ەکەی یەوان
ر ەسەزاڵبوون بها ەروەهو  ەوەخۆئارامکردنکنیکی ەتی کردنەپیاد، ەجرپنانفتاری ەڕ
 .«ەی کێشەچار»انی کەرەکارهێنانی هونەب ەویش بەدا ئچڤاکیی ەێشک
 

ی ەوەبێ ئەستایش ب رگرتنیەدان و و –رگرتنی ستایش ەودان و  :دووهەمی ەوان
 .نەبگتێ کەیەخراپ ل
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رێت کەدیاری د ەکەێشک –ر ەسەڵبژاردنی چارەو ه ەی کێشکردندیاری :سێهەمی ەوان
خش بۆ ەت و سوودبەالمەی سکەیەچار ەو« ەبارانەکبیرۆ»ڕێی  ەو پاشان ل

 . ەوەدۆزینەد ەکەێشک

 

ۆ ر بەسەی چارەوەکردنورد -ر ەسەی چارنگاندنەڵسەهو  کردنەپیاد م:ەی چوارەوان
ری ەسەچاربوو  تر پێویسەگو  ەکەرەسەنگاندنی چارەڵسە، هکێنگاوەند هەچ
 .رێتکدیاری ب ەکدی
 

 گفتوگۆهێنانی و کۆتایی بوونوامەردە، بکردنپێستەد - گفتوگۆسازدانی  م:ەی پێنجەوان
 .ەشێوازێکی دۆستان ەب

 

 ر.ەسەبردنیمان ەپبۆ  ەی کێشەچارکارهێنانی ەب -ر ەسەیمان بردنەپ م:ەشەی شەوان

 

ی رەهونی کردنەو پیاد ەکەی ترسارکی هۆکردندیاری - ی ترسەچار م:ەفتەی هەوان
 ی.کردنەچاربۆ  ەی کێشەچار
 

، ەڵەه لماندنیەس ەڕێی بۆ نموون ەل - ی خۆڕەفتارتیی ەرپرسایەب م:ەشتەی هەوان
 .ەڵەی هەوەکردنڕاستو  داوای لێبوردن

رخان ەت ڕۆڵوازیی سیناریۆکانی ەوەخوێندن بۆیت، کات ەکەد ەکان ئامادەکاتێک وان
ی ڕۆڵوازیشی ەب انیکە. وێنەکموار بەان هفێرخوازی زموونەئی ەوەنگدانەڕو جێ بۆ  ەکب

ی ەوەبۆ ئ ەکشی بەاندا دابفێرخوازر ەسەب ەپارچەو پارچ ەکۆپی بکان کەنێو کارت
 کاری بهێنن.ەب
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 کیەمکی زمانەچ

هێز ەدا بدووهەمشی ەب ەل راونکباسمدا ەکەشی یەب ەل ەکی کەمکی زمانەزۆر چ
 -وێکچوو »و « ەچونک –بۆچی »، «واەئ –ر ەگەئ»ک ەوی ەستەیوەکرێن. پەد

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

 ات. کب ەچار یو چۆن ەچیی ەکێش •

 . اربێنێتکەب ەی کێشەچاروی ەدۆزینبۆ  «ەبارانەکبیرۆ» •

 ات. کب ەکەی چاردەرهاویشتەکان ەلپێشبینی  •

 

 دووهەمشی ەکانی بەمکەی چەلیست

سن )ستایش(، ەپ، ەبارانەکبیرۆ، اڵمەپرسیار و و، ن، داوای لێبوردەکی دیکەیەچار
ڵک، ەی نێوان خە، جرپنی، کێشکردندیاری، ترس، نگاندنەڵسەه، گفتوگۆ، دەرهاویشتە

ن، ەوتی کورتخایەستکە، دتیەرپرسایەب، دانیمانە، پەوەکردنڕاستن، ەزیانی درێژخای
 .ە، متمانراکی ئاشەوەردنکبیرر، ەسەتوانای چڤاکی، چارتوانا، 

 

 ی زانیارەوەگواستن

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

 

ی ەبڕیار بدات ک ەبد یارمەتیی فێرخوازدا، ەکەستپێکی ڕۆژەد ەل «.مڕۆەیاڵی ئەخ»
رگرتنی ەدان و و کەو فتارەڕ ریەڕاهێنانی هون ،ەکاربهێنێت. بۆ نموونەری نوێ بەهون

 بن.ەد ەیی ڕۆژانکێشی چاالکڵەتێه گفتوگۆستایش یاخود سازدانی 
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 ە، بۆ نموونەوەبدۆزن کڕاهێزانی خۆڕس ەبد یارمەتیی فێرخواز «.فتارەڕاهێزانی ڕ»
 :(ەات بۆ یاری تۆپانکەد ەداوای نۆر )بێستوون

 ر. ەس ەچێتەات بۆی دکب ەجوانی داوای نۆر ەر مرۆڤ بەها بێستوون گەئ •

 

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

 ؟ردکیت ؟ چەر کردووەسەی چارەدا کێشەدیکسێکی ەڵ کەگەمڕۆ لەکێ ئ •

 ؟ردک یت؟ چرەس ەی بردۆتکێیمانەمڕۆ پەکێ ئ •

 

دات ەد یارمەتیی فێرخوازدا، ەڵ کاری ڕۆژانەگەل« ی زانیارەوەگواستن»ی تێکبەستن
ژیانی  ەل فتارەڕ ریەڕاهێنانی هونو ە ی کێشە، چارەوەخۆئارامکردنکانی ەرەهون

 بکات. ەدا پیادەڕۆژان

 

 ندنەسەشەی گەربارەتێبینی د

 تی گرنگەو باب ەپێناس

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

 ستی خۆی ڕاگرێەارێ هکەد •

 دۆخی چڤاکی.ی ەربارەدبێت ەدی وردی ەوەلێکدان •

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

 .ێتناسەد چڤاکیفتاری ەی ڕندەسەلی پەێساگڕ •

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

 

 :بەراییروو ەس خوێندنی یەمنداڵی پل

 ،اتکب کرەد ەێشکی ەلی چارەرگەهون ەیەتوانای ه •

 .داەجرپنانلی ەفتارگەڕ ندینەچر ەسەب ەیەه یاڵتەسەد •

 .بەکاردەهێنێتڵک ەی نێوان خەی کێشەچاری چڤاکی بۆ رەهون ندینەچ •

 . ەوەێتوەکەدوور ددڕیی فیزیکی  ەلکاندا، ەی دۆخەزۆرب ەل •

 

ڕووی  ەمنداڵ ل لە الی ەێشکی ەری چارەتا دێ هونەه، دابەراییروو ەسانی کەپل ەل
 .اتکەد ەشەگ ەوەیتیەیاچۆنتی و ەایندەچ

 

 ەشەم بەگرنگیی ئ

 :ەن بەستەواب ی جرپنیجڵەوگرتنچڤاکی و ی کردنڵەگرفتی ه

 یی.ەتووڕ ڵچوونیەه •

 . وەرەبەرانەبکەسی ن ەالی ەللماندن ەسەن •

 .ەفتاری دڕانەڕ •
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 ەکدی ییکچاال

تی ەباب ەب دووهەمشی ەانی بکەتەی بابتێکبەستنبۆ  نکێلەگپێشنیاز ەوەی خوارەانمەئ
 .ەوەدیک

 کنیگارێ ەوەکەیەب کردنە، بێ قسدوو دوو پێک بێن ەبک انفێرخواز ەداوا ل -1
 ەبپرس. ەکەزموونەئی کردنبۆ گفتوگۆ گرووپ ەب ەوەببنک، ەخول 3. پاش ێشنکب

 (دانوستاندن، رە. )هونەبوو ەوەخۆئارامکردن رێکیەهیچ هون ەئایا پێویستیان ب
 

ڵ هاوپۆل، ەگەل دیدار، کردنیداەی دۆست پەربارە، دەان بکفێرخواز ەداوا ل -2
ی ەش نموونەمەن. ئەخێزان و هاوسێ بکیان، ەکەندانی فێرگەمامۆستا و کارم

 پرسیار:

 یت؟ ەکەیدا دەتۆ چۆن هاوڕێ پ •

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

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

 
 ەو ناوێک ل ەوەنەکتێبێکدا کۆ بک ەان لفێرخوازاڵمی گشت ەری وەبەرلەس

ی ەکتێبخان ەو ب ەکانی دیکەپۆل ەن بەبد ەوەبۆ خوێندن ەم کتێبەبنێن. ئ ەکەکتێب
 ی جڤاکی. زمان(ەوەی خۆتان. )لێکۆڵینەکەفێرگ

 

سین و ەکی چوار کەیەستەن. دەکەشت یان چیا دەشتێکی دەان گفێرخوازگریمان  -3
پاش  ە.شتەو گەن بۆ ئەڵ خۆ ببەگەتی زۆر پێویست و گرنگ لەبێت پێنج بابەد

 : ەبپرس ەکگرووپە ەل ەقیقەپێنج د

 چیتان بڕیار دا؟ •
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 ؟ەو بڕیارەئ ەیشتنەچۆن گ •

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

 

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

 (رەهون -)زمان
 

 ەنگاو بەه»رێکی ەنووسین هون ەکێشان یان بەوێن ەب ەان بکفێرخواز ەداوا ل -5
یان کردبێ یان ەخۆیان پیاد ەک ەوەنەبکرەسەب –شی ڕۆڵوازی ەب« / نگاوەه
 ر(ەرنجیان دابێ. )زمان و هونەس
 

وڵ ەه ەوەک پێک بێنن و پێکەیەستەو پۆل، دەم پۆل و دوو لەان دوو لفێرخوازبا  -6
سیناریۆ و  ەن بەبک« ەی کێشەچار»و « ەوەخۆئارامکردن»کانی ەنگاوەن هەبد
کانی خۆی پێشان بدات و ەبیرەڵەک پەیەستەر دەوجا هەبیری بۆ بکێشن. ئەڵەپ
 ر، دراما(ەی بدوێت. )زمان، هونەکەی کارەربارەد
 

 ەو جارانەی ئەنووسین ژمار ەهاوکاریی دایکوباوکان، ب ە، بەان بکفێرخواز ەداوا ل -7
ن، ەکەد ەپیاد« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەڕۆژانی پشوودا هون ەل ەن کەتۆمار بک
م ڕۆژی پشوو، ەکەی«. ەکی ڕێزدارانەیەشێو ەتی بەداوای یارم» ەبۆ نموون
ری ە، هونماتەماتیکن. )ەپێشان بدگرافیک و دایگرام  ەکان بەان ژمارفێرخواز

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

دا ەکەرەمی نووسەرهەڵ بەگەدیدی خۆیان ل ەوجا داوایان لێ بکەئ .ەوەبدۆزن
یشتن، زمان ەو تێگ ەوەن. )خوێندنەخاڵی جیاواز و وێکچوو دیاری بکن. ەرواد بکەب

 ر(ەو هون

 

لە  مەه و ەکێشلە م ەباس هبهێنن  ەوتاری ڕۆژنامگ ەبک انفێرخواز ەداوا ل -9
 ی«ەکێش» شیەرز بەنگی بەد ەبتا  ەڵبژێرەه کێفێرخواز. اتکب رەسەچار

ی ەکێشی ەچارکانی ەنگاوەه ەبک ەکەپۆل ەوا لداپاشان . ەوەی بخوێنێتەکەوتارگ
ند. ەسەرێکی پەسەڵبژاردنی چارەکاربهێنن بۆ هەب« نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەب

 یریەو ڕێبە وەبخوێنێت ەکەوتارگی نێو رەسەچار ەبک ەکەفێرخواز ەوا لدادواجار، 
 ەدا کەوەڵ ئەگەیان لەکەرەسەی چارکردنوردراەکدا بۆ بەگفتوگۆی ەل ەبک ەکەپۆل
ت بۆ دیار ەکەانی پۆلفێرخوازی ەارانکرەدا ئاستی هونەلێر. ەکارهاتووەڕاستی بەب
 ، زمان(ی چڤاکیەوەلێکۆڵین)بێت. ەد

 

ی ەوەلێکۆڵین ەر بەس تێکستی ەم جارە، ئەوەنەکب ەدووبار 9 ەی ژماریچاالک  -10
 کی(ەلی زمانەرگە، هونی چڤاکیەوەلێکۆڵین. )نبەکاربهێن چڤاکی

 

خۆی کانی ەڕاوێژکارو « ر کینگەلوتمارتن »ی ەکەدیدار ەبک انفێرخواز ەوا لدا  -11
. تی ڕۆڵوازیەباب ەنەک، بباماەلەئ ەپالنی بایکۆتی پاسی مۆنتگۆمری لبۆ داڕشتنی 

 ەڕێنامک ەو« نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبی ەی کێشەچارکانی ەنگاوەه
 زمان، دراما(، ی چڤاکیەوەلێکۆڵین. )ەبەکاربهێن
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دا ەکردی دیکمێژووی ڕووداوڵ ەگەل 11 ەچاالکی ژمار ەبک انفێرخواز ەداوا ل  -12
 دراما( زمان، ی چڤاکی،ەوە)لێکۆڵین .نەکساز ب

 

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

 

 تێبک

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

 

 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتنی ەربارەم: دەکەی یەوان
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 کمەچ

 دا. کڵەخڵ ەگەل کردنڵەهوازێکن بۆ ێش ری چڤاکیەهون

پێدانی ەشەبۆ گ ەگرنگی کرێەهون انیدەرهاویشتەکانو  ەجرپنانفتاری ەی ڕەوەناسین
توانێت ەد ەوەخۆئارامکردن ی(ـکنیکەتهەنەر ) .(تیڤەپۆزتی )ەئای یری چڤاکیەهون
 .ەوەم بکاتەک ەجرپنان یفتارەڕ

 

 ڵکەی نێوان خەکێش، دەرهاویشتە، جرپنی، کیاتوانای چڤکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 . ری چڤاکیەهونناونانی  •

 .ەجرپنانی ەوەی کرددەرهاویشتەکانناونانی  •

 .ەوەخۆئارامکردن کنیکیەتپێشاندانی  •

  

 پێداویستی

 .ەوەخۆئارامکردن: رەپۆست •

 ر.ەمارک یپێنووس ر وەی پۆستەڕەپ •

 . ەوەخۆئارامکردن: ەباڵوکراو •

 «.نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبی دووهەمشی ەب، 3 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

و  ەوەخۆئارامکردنکنیکی ەت :کەو، ڕوو ەخاتەد چڤاکیی کەیتواناند ەچ ەیەوان مەئ
و ود ری چڤاکیەهونیت. ەکب کارێکهیچ ی ەوەپێش ئ ەوەکردنبۆ بیرگرتن وچان

. ەکەێشکی ەچارم ەه کڵەی نێو خەێشک ەستن لەم ڕێبەر: هەبەگرێتەد ستەبەم
ی کفتارێەڕ ەبموو پێکدادانێک ەهر زوو ە، همنداڵی دڕالی  ەتەتایبی کەیەکێش جرپنی

 (.ەوەنەدەاڵم دەش وەو جۆرەر بەهو ) ەوەنەدەد کلێ ەیارانەن
 

دا ەی وانەمیان ەل و ەڵبواسەه ەکەرچاوی ژوورەی بکەجێی ەل ەوەخۆئارامکردنری ەپۆست
ارتی ک ەبڕوان. ەکب ەکەرەانی پۆستکەنگاوەه ەب ەرد، ئاماژکجرپنی  کر منداڵێەگ
 ە.انرەهونم ەی ئکردنی فێرەربارەگرنگ د یبۆ زانیاری« دووهەمشی ەی بەربارەد»

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

ی نێوان ەێشک ەل ەرانەو هونەین ئەدەین و پێشانی دەکەد ری چڤاکیەهونی باسمڕۆ ەئ
 ەیەوەئ ەفتاری جرپنانەڕین. ەکەدش جرپنی ەباس لها ەروەه. ەدا سوودیان چییکڵەخ
بین ەد فێر ە.وەینەنجام ناکەئ ەبیر ل .ینەکیەدر ەسکەیدا دێت کمێش ەبیری بم ەکەی
ی ەچار ەین بەست بکەی دەوەبۆ ئ ەوەینەکب خۆ ئارامو  جرپنی بگرینی وەڵج

 .ەکەکێش

ند ەش چەمەئ. داکڵەخڵ ەگەل کردنڵەهبۆ ن کێشێوازند ەچ «ری چڤاکیەهون»
کی ڕێکوپێک و ەیەشێو ەبڕین بەنۆر، کردنشەب: ری چڤاکیەهونی کەیەنموون
ات و کەست دەندین ڕێبەی چکری جڤاەهێنانی هونارکەب. واەی ڕکەیەشێو ەب کردنوازی

 .اتکەی دەر ڕووشی دا چارەگ

 هێنیت؟ ەار دکەودا بەی خوارەم بارانەل چڤاکیری ەام هونک -1

داوای )؟ ەوەیتو بمێنەکات شەلێ د ک داواتەکاتێک هاوڕێی یتەکەچی د •
 (.مەکەد ەو باب ەدای ەت لەمۆڵ
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ی لێ ؟ )داوایتک بخوازەشتێکی هاوڕێیوێت ەتەکاتێک د یتەکەچی د •
ۆڕی گڵم یاخود ئاڵوەگەات لکشی بەبیاخود داتێ، مب کەیەم بۆ ماوەکەد
 (.ی دیکشتێ ەب ینەکب

 

 ەرەهون وەئ ی داهاتووداەفتەند هەچ ەزانین. لەد ری چڤاکیەهونخۆمان زۆر 
نێوان ی ەکێش»یەچارکاریان بهێنین بۆ ەبین چۆن بەفێر دین. ەکەد ەپیاد ەانیچڤاکی

 . کڵەڵ خەگەانی خۆمان لکەێشک ەوات –« ڵکەخ

، گرنگ یچڤاکی یکێرەهون ندەی چەوەهێنانبیرەرن بۆ وەیارید پۆلنێو لی ەڕێساگ
 ەی خۆمانفتارەڕ خستنیکبۆ ڕێ ەمانەئ - ەوەینەکبرەسەی نێو پۆل بلەی با ڕێساگەئاد
تدا ەکەی پۆلگرووپلی گفتوگۆی نێو ەڕێساگ ەدوێین. چاو بەدا دگرووپنێو  ەل کاتێک

 .ەوەبخشێن

  هاوڕێن.« سروە»و « چنار»کە پێشان بدە. فۆتۆ
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کان ەناتوانێت وێن ەسرو کات.ەیان دەکەندەسەپ ەکانی گۆڤاری تیپەماشای وێنەت چنار
  بفڕێنێت. چنار ەل ەکەڤارگۆ ەختەوکات. ەدراسانی ەه ەست بەببینێت و ه

 

ات؟ کەچی د ەست بەچنار بفڕێنێت، چنار ه ەل ەکەگۆڤار ەر سروەگ -2
 (.نرسوڕماە، سبوونەتووڕ، ستڕووشانەه)
 

 کاتێکیت. ەوێت بیکەتەیت یاخود دەیکەناکاو دەلێکی ڕەفتار ەل ەبریتیی «جرپنی»
 ،ەباش ەیەه جرپنیپێش.  ەدێن ەوەکردنبێ بیر ەجرپنانی ڕەفتارپێش  ەدێت کەیەێشک
اڵم ەبدار. گرفت یسێکەتیدانی کەیاخود یارم ەخلیسکێنئۆتۆمبێلی  ەالدان لخۆک ەو

 ن.ەکەدروست د ەکێش ەجرپنانی ڕەفتاری ەزۆرب
 

بێت. ەد ەتووڕ چنار) بفڕێنێت؟ چنار ەل ەکەگۆڤار ەسرو رەگەدات ئەڕوو دچی  -3
 (.بدڕێت ەکەشێت گۆڤارەد
 

 ەبگریت و بیر ل ک، وچانێەوەیتەکر خۆت ئارام بەسکەی ەهادا باشتر وایەدۆخی و ەل
 وان.ەناڕ ەیەهفتار ەاڵم ڕە، بەیواەڕست ەه .ەوەیتەکانت بکەستەه

ات. کت بەل ەکەگۆڤار ەسوودی نییاڵم ەبات، کراسانی بەه ەست بەه ەسرو ەوایەڕ
ی کەیەچار ەیەو شێوەب - ەوەاتکەێ و بیر درگەد ک، وچانێەوەاتکەم داخۆی ئار ەسرو
  .ەوەدۆزێتەد ەکەێشکتیڤ( بۆ ەتی )پۆزەئای

 .ەڕابکێش ەکەرەست بۆ پۆستەد .ینەکب «ەوەخۆئارامکردن» ریەپۆستی کیرێەرن سەو
شم ەل»خۆم پرسم  ەلداتێ ەد کاتم ەمەئ. بکەوە بیرو  ەچان بگرڵێ وەدنگاو ەم هەکەی
 « کات؟ەدچی  ەبست ەه
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رم ەشی گەل) ؟ەراسانەه ەدات سروەپێشانی د ەسروشی ەکی لەیەچ ئاماژ  -4
  (.داتەددادێت. دڵی خێرا لێ

 

، پشتەوژمێری سێ هەناسەی قووڵ) ؟ەباش اتک، چی بەوەخۆئارامکردن، بۆ ەسرو -5
 .(خۆدواندن ،ئاراملە بابەتی بیرکردنەوە ، اوخ
 

 بکەوەهای بیر لێ ەوڵمژین. ەهوڵ وی قەناسەسێ ه ەو« ەناسەهەکس»ڕێی  ەرن لەو
مژیت. پاشان ەڵدەه ەناسەهلووت  ەبهێواشی  ەبو یت ەکەرم دەگ یکەشۆربایبۆنی 
ی با ە. ئادەوەیتەدەد ەناسەه مەد ەبهێواشی  ەب ،ەوەیتەکەسارد دفوو  ەب ەکشۆربا

ست ەد ەکەدانەناسەڵمژین و هەه ەناسەاتی هکڵمژین. ەه ی قووڵەناسەهسێ  ەوەپێک
 ەو دێت ەوەناو ەچێتەدوا ەههێواشی  ەبچۆن یت ەستی پێ بکەا هتدابنێ  ر سکەسەل
 .ەوەرەد

 

یت ەزۆر تووڕر ەگ. ەو دوا، بژمێرەرە، بکەتا یەه ەوەپێنج ەژمار ەهێمنی ل ەوجا بەئ
 . ەکت پێ بسەد ەوەد ەژمار ەل

 

 . بکەوەی ئارام کباسێ ەستیت، بیر لەرم یان پەر زۆر دڵگەگ

 

 _____________. .ەوەکردنهێمنبۆ خۆ ئارام یەبیرۆکی ەش نموونەمەئ

 (.ەی خۆت بکزموونەئ ەباس ل)

 

زی: پێشنیاهات ەبۆیان نان فێرخوازر ەگ؟ )ەوەبیتەئارام د ەیەکام بیرۆک ەتۆ ب -6
 (.ە.. هتد بک. چیرۆک ەل گوێگرتنور، ەنی هەدیم
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ڵێیت ەد تخۆ ەاتێک بک «.خۆدواندن» ەل ەبریتیی ەوەخۆئارامکردنی ەشێوازێکی دیک
ست ەی هجڵەوگرتن ...«بەوەسارد »یاخود  «بێتەت بۆ ساز دەارکم ەئ، بەوەئارام »

 بێت. ەو سۆز ئاسانتر د
 

 ەوەخۆئارامکردنرۆڤ بۆ مشی ەد ەکن ەکبم بۆ باس ەکی دیکەیەند گوتەی چەئاد -7
 .«(بەوەهێمن »، «رمەرم، نەن»، «بەوەئارم )» ؟اریان بێنێتکەب

 

تاو  ەل شیەل کرد یستەه ەسرو کاتێک .چنار و ەسرو بۆ الی ەوەڕێینەبگرن ەو
 ەی لەکەخۆی گرت و گۆڤار ەوەکردنبیروچانگرتن و  ەببێت، ەد ییدا گرژەتووڕ

 چنار ەداوا لژماردی و بڕیاری دا  ەو دواوەرەهێواشی ب ەهێنا. بەرنەست چنار دەد
 ری چڤاکیەهون ەسرو ەارکم ەببینن. ب ەکەکیان گۆڤاروردوەشوێنێک ه ەبکات بچن

 کارهێنا.ەب

 

 چاالکی

 ەویستووت ەی توند دایگرتوویت و جرپنانکستێەتێیدا هە وەکب کرهاتێەسەب ەبیر ل
دا جێی ەش لێرەکدیچیرۆکی : )ەنموون شەمەئیت. ەکب کارێکیان  کەیەقس
 ەوەکەچۆر ەی نیازم بوو بەکەشیرڵنووتام و ەبوو، هەرپێی خۆم نەب ەل چاوم: (ەوەبێتەد

خوارێ.  ەمەفڕێ بد ەکەکەریک بوو چۆرەکرد و خ ییەتووڕ ەستم بەهژا. ڕ، ەوەبیخۆم
رداخێ شیری ەو پ ەوەخاوێن کرد مەکەوییەز «.ەواش بهێر ەه» خۆمم گوت، ەب

 بم.ەوریاتر د ێکی دیکەجار. وی جرپنیی بگرمەجڵکرد. توانیم م تێەدیک

 :ەباس بک بۆی، بکەوەت ڕوون ەکهاوسێبۆ  ەو باسەئئێستا 

 چی ڕووی دا. •

 .کردچی  ەبستت ەه •
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 .جرپنی –یت ەچی بکبوو  کریەخ •

 ڕاستی چیت کرد. ەبدی ەئ •

 .ردکەڕێی بوویت، چیت دەبوو تۆ چاوەن ەوەی ڕووی دا ئەوەگریمان ئ •

 

ڵ ەگەس لەکر ەی هەوە. پاش ئەوەبنووس ەکەرەپۆست ەڕەر پەسەل ەخااڵنەرەم سەئ
 ەکگرووپەموو ەڵ هەگەل ەبک دڵخواز یکێسەک ندەچ ەداوا لات، کەی دباسیدا ەکهاوسێ

 ن. ەی بکباس

 

 نجامگیریەئ

 کوچانێ ەها باشەو ەێشکاتی ک. ی کتوپڕمان کردبەرتەک و «جرپنی»باسی مڕۆ ەئ
ی کرێەند هونە. چەوەیتەکب ئارام. خۆت ەوەیتەکبگریت و بیری لێ ب

م ەکەش دەداب« ەوەخۆئارامکردن» ریەکۆپی پۆسترد. ک ەمان پیادەوەخۆئارامکردن
ی رەهونتوانێت ە، دەوەبێتەد ئارامکاتێک یان بێت. مرۆڤ ەی هەوەرتاندا بۆ ئەسەب

 ی خۆی.ەکەێشکی ەچارێت بۆ بەکاربهێن ەکی دیچڤاکی

 

 ەوەبۆ ماڵ

 «.نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبی دووهەمشی ەب، 3 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام

 

 ی زانیارەوەگواستن

بدات  فێرخوازی هانی ەوەبۆ ئ ەی جرپنانڕەفتار ەب ەبد ەدا، ئاماژەکەی ڕۆژەماو ەل
 .ەوەنەنجام بکەئ ەو بیر لوچان بگرن 
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 بری جرپنی، ەلتێیدا، ن ەبک کێکات ەل باس ەبک انفێرخواز ەداوا ل :«یادی ڕۆژ»
 .ەوەردۆتکو بیریان  ەیان گرتووکچانێو، ەخۆیان تێدا گرتوو

 

 ەکیی دیکچاال

 ەر لەگەئ. نەبک ساز «ئارامی ەبیرۆک»لیستێکی  ەکان بفێرخوازر ەه ەوا لدا -1
و ەکێک لەی ،ەوەخۆئارامکردن، بۆ ەبد ، هانیبوو ەتووڕ فێرخوازدا ەکەفتەی هەماو

ی سوودی ەارکو ەئ ەبزان بکەوەری ەسەب ڕۆژێکپاش . ێتبەکاربهێن ەبیرۆکان
 .بووەه

دا داڕێژن بۆ کەیەی نامەشێو ەندیدار لەیوەی پکباسێبکە  انفێرخواز ەداوا ل -2
 یان. ەکەڤاڵەه
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 ستایشرگرتنی ەو: دان و دووهەمی ەوان
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 کمەچ

ستی ەه ەیەوەر. ستایش بۆ ئەرانبەنرخاندنی برزەو ب پەسنی ەوش ەل ەیبریتیستایش 
 کەیەی لەمای ەبێتەد ەیەاڵم جاریش هەات، بکر زیاد بەرانبەنازۆبوون الی ب

 یشتن. ەگەن

ی ەنیشانجودا بێت، ی دایکزای زمان کسێەک ەستایش لرگرتنی ەری وەهون
 .ەکڵەی خجوداوازیلماندنی ەی سە، نیشانەوانیی تۆیەسنگفر

 

 ستایشکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەان توانایان دفێرخواز

 پێدانی ستایش. •

 «.مەکەسوپاست د» گوتنی ەستایش بلماندنی ەس •

 

 پێداویستی

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەی پۆستەڕەپ •

 انکوباوکدای، ڕاپۆرتی فێرخوازی ڕاپۆرتی ەوەرکی ماڵەئ: ەباڵوکراو •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

هۆی خراپ  ەبنەد ەیەیش هاڵم جارەبگرێت، ەزۆر جار جێی خۆی دستایش 
م ەم ستایشبێژ و هەات، هکەردوو ال ساز دەبۆ ه ەێشکش ەمەئیشتن. ەگلێک
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 ەست بەه ستایشبێژسی ە، کەوەکاتەت دەسێک ستایش ڕەکاتێک کراو. کستایش
ی ەوەر ئەبەل ەزکئاست ستایشدا  ەیان لاڵمەو ەیەهکات. منداڵ ەد ەوەشکاندن

نگیش ەرهەجیاوزیی فات. کان لێ بییان فێڵات کیان پێ بەگاڵت ا ستایشبێژکەنترسن ەد
، ستایش جێی زۆر ەیی تێدا گرنگەساد ەکدا کنگێەرهەف ەل ەبۆ نموون - ەیەخشی هەن

نگی ەرهەفی ال ی ستایشرگرتنەی نێوان دان و ویندەیوەپ ەرنج بدەس. ەخۆش نیی
ستیایشبێژ ، چ ەیەجۆریان هەمەستی هەمرۆڤ ه ەک بهێنەوەی انفێرخوازبیر ەوجیاواز. 

 راو.کبن چ ستایش

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

 کسێەکی باشی کارێکی باش یان کنێەالی ەل باس ەکەیەگوت)؟ ەچیی« ستایش»
 (.رەرانبەی بکردنبۆ دڵشاد)دات؟ ەڵک ستایش دەبۆچی خ (.اتکەد

 رگرتنی ستایش ڕادێنین. ەڵ دان و وەگەخۆمان لمڕۆ ەئ

  .ەپێشان بد ەکفۆتۆ
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و  ەیەی جودای هدایکزای ک، زمانێپۆلدا ەل ەکچێکی نوێی ڕۆشنا .ەی« ناشڕۆ» ەمەئ
 ەلو  ەوانێکی باشەرزشەو بینێت ئاڤانەد ڕۆشنا .ناسێتەد «ئاڤان» ەریکەخ ەتاز
ک ەوتۆ  ،ئاڤان»: ڵێتەد ڕۆشناات. کەد پانی یاریدا ڕاەگۆڕوری ەد ەموان خێراتر بەه
خێر هیچ ەن» ڵێت:ەڕوانێت و دەوری دەدکانی چوارەکچ ەل ئاڤان «.یتەکەسپ ڕادەئ

 «!ەوانیی

 (.ەیشتووەگ ڕۆشنا یەکەستایش ەخراپ ل ئاڤان)؟ ەچیی ەم چیرۆکەی نێو ئەکێش .1

( ەتووڕ ،ەندەرمەش؟ )چۆن بووبێت ڕۆشنای ەکەر گوتەرانبەبستی ەه ئاڤاندەبێت  .2
ش ەکی و زمانی لەربڕینی ڕوخسارەدر ەسەل گفتوگۆ)؟ ەزانیی وایەچیدا د ەب

 (.نەبک

 ەوەئ؟ )کاتەڕاد« سپەئک ەو» ئاڤان ،چی بوو کاتێک گوتیستی ەبەم ڕۆشنا .3
 (.ستی ستایش بووەبەم. ەتیژڕۆی ئاڤان ەبوو ک

؟ ەوەت کردەی ڕەکەستایش ئاڤانی ەوەچۆن بێت ب ڕۆشناستی ەهدەبێت  .4
 (.اوکدڵشو، رسوڕماەسزار، ەرمە)ش

ڤیکی، »و بڵێت  ەوەاتکب ڕوونستی خۆی ەبەم) ؟ەات باشکبچی یسا ڕۆشنا ەد .5
 (.«مانداەکەپۆل ەریت لەتۆ باشترین ڕاک ەبوو ک ەوەستم ئەبەم

ن وردداوای لێب» «.مەکەسوپاست د)» ؟ەباش ەوەاڵم بداتەچۆنی و ئاڤانی ەئ .6
 ەوەبەدەئ ەب ەها باشەبۆچی و ەوەر ئەسەل نەگفتوگۆ بک «(.بوم ەتووڕ ەک مەکەد

 .ەوەیتەتی بکەی ڕەوەک لەوربگریت ەوستایش 

 

ربڕینی ەو د ەگوت ەبێت دوور نییەوردی نکی دایکزار زمانی ەگ رەرانبەبسی ەک
 ەک بکەوە ەوە. بیر لیشتنەگەن کەیەی لەمای ەبێت الی تۆ نامۆ بن و ببنەه

دەبێت  پێش ەها هاتەی وکر دۆخێە. گەختەی سکارێکبیانی زمانێکی  ەب کردنەقس
 . یتەکب کرەر دەرانبەبێ و بەهبرت ەس
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ڵک ەخ. یشتنەگتێە خراپ بێتی هاوزمانیشدا کڵەنێوان خ ەلستایش  ەدوور نیی
رگرتنی ەدان و و ەب ەیەه ستایش. رگرتنیەوی پێدان و ەربارەد ەیەستی جودای هەه

ی جوداوازیات. کەدزاری ەرمەرم یاخود شەش ەست بەه ەیشەبێت، هەستایش شاد د
 یشتن.ەگخراپ لێک هۆی ەببن ەیەوانەهاش لەو

بۆ ان فێرخواز یوێنیڕێن. ەوەنووسینبۆ پێدانی ستایش ب کێنگاوەهند ەچی با ەئاد
 ن:ەش نموونەمانە. ئکنگاوێەند هەی چکردنڕیز

 .ەی خۆت بدەی گوتبڕیار .1
ی تۆ چۆن ەکەی ستایشەربارەستی دەر هەرانبەسی بەک بکەوە ەوەبیر ل .2

 بێت.ەد
 . ەرببڕەد ەدڵسۆزانت ەکەستایش .3

 رگرتنی ستایش:ەبۆ و کنگاوێەند هەوجا چەئ

 .بکەوەستی ستایشبێژ ەبەم ەلبیر  .1
 «.مەکەسوپاست د»و بڵێ:  ەلمێنەبسە کەستایش .2

 

 چاالکی

ند بێت. ەسەالی تۆ پ ەک بکەوە ەسەکو ەی ئکارێک ەو بیر ل تەکهاوسێبکە ڕوو 
ی کارێک، ستایشی ەکەروسیمای مەسستایشی . یەەبدی ەینپاشان ستایشێکی ڕاست

. ەنگینەستڕەچیدا د ەل ە، بزانەبیدوێن ناناسیت ەکەسەر کەگەئ. ەکب ەسەکو ەجوانی ئ
 .ەکوجا ستایشی بەئ
رد؟ کچی  ەستت بەرگرتن هەاتی ستایش وک؟ ردکچی  ەستت بەدان هستایشاتی ک
یت ەکت بکو باو تکر ستایشی دایەگە. ئبکەوەتاقی  ەکسی دیەکڵ دوو ەگەوجا لەئ

 . بکەوەتاقی  ەوەماڵ ەو ل بکەوەیت؟ بیری لێ ەکەچۆن د
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 نجامگیریەئ

ش ەوەها باسمان لەروەرگرتنی ستایش و هەرد، دان و وکستایش  ەباسمان لمڕۆ ەئ
 گات. ەستایش د ەخراپ ل ەیەها هەرد مرۆڤ جاری وک

 و ڕاپۆرتی دایکوباوکان فێرخوازڕاپۆرتی : ەوەبۆ ماڵ

 ەان بفێرخوازردێڕ و ەسبکە کی چڤاکی ەک توانایەو« رگرتنی ستایشەدان و و»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەوون، لیستباسیان لێکرددا ەکەوان ەکانی لەنگاوەه

 

 ی زانیارەوەگواستن

 :ەست پێ بکەد تەی تایبکێفتارەڕو  ڕەفتارند ەچبۆ « پێزانین» ەبە کەڕۆژ
رنج ەس «.، زۆر باش بووگفتوگۆی دوا جاردا ەل تانبوونشدارەبم بۆ ەکەسوپاستان د»
 . ەات و پێزانینی پێشان بدکەی ستایش دەفێرخوازو ەئ ەبد

 

 . ەرگرتووەویاخود  ەداو یکێ ستایش ەبزان ەپرسیار بک :«یادی ڕۆژ»

 

 ەکیی دیکچاال

ی کسێەکی مێژووداری ناودار و کسێەکدوو دوو ڕۆڵی  ەببن ەبک انفێرخواز ەداوا ل -1
 ن. ەکێ بکستایشبێژ ببینن. پاشان جێگۆڕ

ن. ەکب انستایشی وڵبژێرن ەه ویستەتی خۆشەایسەسێ ک ەبک انفێرخواز ەداوا ل -2
ر ەهرگرتنی ستایش و ەی دان و وستەی چۆنێتی هەربارەد ەلێ بک داوایان
 .یبووبێت، بنووسنەی هەکی دیکەریەکاریگ
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 ەڵبژاردنی چارەو ه ەی کێشکردندیاری: سێهەمی ەوان

 داری ڤیدیۆەوان
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 کمەچ

داوای ت، یڕێەداودا بگەرەو س ەدوای نیشان ەب ەیەوەپێویستی ب ەی کێشکردندیاری
 . ەوەورد ببیت کڵەخبۆچوونی  ەو ل یتەبک ئاگاداری

 

 هێنین. ەار دکەب ەێشکی ەی چارەتازی ەبیرۆکی ەوەبۆ دۆزین ەبارانەکبیرۆ

دات ەمان دتیەیارم، دەرهاویشتەکانی کردنپێشبینیڕێی  ەل ە،ی چارنگاندنەڵسەه
 ڵبژێرین. ەی باش هکەیەچار

 

، نگاندنەڵسەه، ەبارانەکبیرۆ، ەاڵم، چارەوو  پرسیار، کردندیاریکی: ەمکی زمانەچ
 . «راکئاش ەوەکردنبیر»، دەرهاویشتە

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەتوانایان د فێرخواز

 .تەتایبکی ەیەی کێشکردندیاری •

 ک.ەیەبۆ کێش ەندین چارەچی ەوەدۆزین •

 .ەی چارنگاندنەڵسەه •

 دا. کەیەچارند ەنێو چ ەل کەیەڵبژاردنی چارەه •

 

 پێداویستی

 «.مەکەشی یە، بەکەتۆپ»م: ەچوار رگیەب ڤیدیۆیکاسێتی  •

 و ئامێری لێدانی ڤیدیۆ. ڤیزیۆنەلەت •
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 ر.ەی مارکپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •

 ە.ی کێشەچاری رەپۆست •

 .ەی کێشەچاری ەکنامیل •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

دات چۆن ەپێشانی دڕوو.  ەخاتەد ەکێشی ەمی چارەکەینگاوی ەچوار ه ەیەم وانەئ
ی ەوەدۆزین تا، بۆەرەیت. سەکەیدا دەپ ەێشکی ەنگیرانەالی کەن، ەنانەی بێالیکەیەوێن

نگاندن ەڵسەهان. کەکبیرۆ نگاندنیەڵسەبێ ه ەاربێنکەب ەبارانەکڕێ، بیرۆەزۆرترین چار
 ەنموون)بۆ ( یش تیڤەپۆز -تی ەش )ئایەگی نگاندنەڵسەهت ەنانەتبۆ دوایی.  ەڵگرەه

 ەوەخۆیان لە الیکات ەد ەکدی انفێرخواز ەا لهەو( «ەکی باشەیەبیرۆک ەمەئ» گوتنی
 ەاننەبێالیی ەوەاڵمدانەنێن. وبال ەو کەیەچارند ەر زوو چەنگاندن و هەڵسەه ەونەکب
دات. ەشداربوون هان دەب« ؟چی ەدیکی ەکی بیرۆەد - ەکەیەبیرۆک ەوەئ» کەو
 بێت.  ەیەم وانەی ڕۆڵوازیی ئکانەنگاوەموو هەهشداری ەبێک فێرخوازموو ەبێت هەد

 

م ەر درێژیی ئەبەل تا.ەرەس بکەوەڵی ەهپاشان  ە،بک ەماشای کاسێتی ڤیدیۆکەپێشتر ت
دوو ڕۆژ لێک  ەنابێت زیاتر ل ەن، کەشی بکەدوو دانیشتن پێشک ەتوانن بە، دەیەوان

 دوور بن.

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

ین بۆ ەکار بکی پۆلیس( ەوەرەلێکۆڵ ،ارکدۆزپەیجۆر ) کەوبین ەمڕۆ فێر دەئ
اڵم ەین و وەکەداو، پرسیار دەرەو سە نیشانڕێین بۆ ەگە: دەێشکی ەو چار کردندیاری

 . ەوەینەدەد
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 ەێشکی ەانی چارکەنگاوەه ەرەم پۆستەئ .ەپێشان بد« ەی کێشەچار» ریەپۆست
و  پرسیارین. ەکیان بەتوانین پیادە، دەوەینەکر خۆمان ئارام بەگ ەن، ئێمەدەپێشان د

ماشای ەی با تەئاد دا.ەی کێشەچار ەل ەنگاوەم هەکەی« ؟ەچیی ەکەکێش»ی اڵمەو
 بزاننن ەوڵ بدە. هەیەیان هەکێش ەک فێرخوازی سێ ەربارەین دەک بکەڤیدیۆی
 پاشان وچانێک بۆ گفتوگۆ. ە،پێشان بد ەکەڤیدیۆ کلیپ .ەچیی ەکەکێش

 ن.« ڕامۆ» و« دلێر» ،«تانیا» ەانمە. ئەپێشان بد ەکفۆتۆ

 

 
 

بۆ  دلێر .ەگرژ دیار ڕامۆ شیە)ل؟ ەیەه ەڵێن کێشەدپێت  کداوێەرەو سە چ نیشان -1
 (.ەدیار ەتووڕ تانیا نێت.ەد ەو« ڕامۆ» ەپاڵ ب ەدواو
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توانیت ە، دەدایەڤیدیۆک ەی لەوەو بیستنی ئ تانیا و ڕامۆ شیەڕوانینی ڕوخسار و لتێ ەب
تیت ەیان یارمەمەئ ،ەکەنەانی دیمکەارییکەورد ەرنج بدەس. ەیەک هەیەبلێیت کێش

 .ەفتاری جرپنانەڕ و دەرهاویشتەیت بۆ ەدەباز ن ەلەپ ەدات خۆت بگریت و بەد

گالون، ەی تێوەسانەکو ەئ ەیتەدەرنج دە، تۆ سەڕووی داو کەیەێشکگریمان  -2
 (.ەچی ڕووی داو ەکپرسیار ب)؟ ەیت، چار چییەکب کرەد ەکەێشکاڵم ناتوانیت ەب

سێک ەموو کەه ەپرسیار ل ەبۆچی گرنگدات، ەپرسیت چی ڕوو دەکاتێک د -3
 (.بزانیتسێک ەموو کەی بۆچوونی هەوە)بۆ ئ ؟یتەکب

؟ داەچی ڕووی دی گرت، ەکەگریمان تۆپ. بوو ەکەبۆ گرتنی تۆپ ڕامۆ یجرپنی -4
 (ەایتوشی گرفت ب ڕامۆ بووەوانە. لەاتنایڕ بهەش ەب تانیاڵ ەگەل بووەوانە)ل

سێ هەناسەی ) ؟ەات باشکچی ب ەوەخۆئارامکردنبۆ  ،ەێشکی ەچار ەر لە، بڕامۆ -5
 .(ئارام، خۆدواندنلە بابەتی بیرکردنەوە ، ، پشتەوژمێری خاوقووڵ

  «.ەی کێشەچار»نگاوی ەهم ەکەی ەب ەبد ەئاماژ
 

وێت وازی ەیانەد تانیام ەه و ڕامۆم ە، هەیەک تۆپ هەنها یە)ت ؟ەچیی ەکەکێش -6
ر ەدەبەین لۆمەکباس ب ەکەێشک کەیەشێو ەین بەوڵ بدەهدەبێت  ن(ەپێ بک
 ات. کەس نەک ەل ەلۆم –بێت 

 . ەوەبدۆزین ەکەێشکبۆ  ەین چارەکرن خۆمان فێر بەو

 

ند ەچ ەتوانێت بیر لەد ڕامۆ ،ەچیی ەکەگات کێشەدتێ ەی کەوەپاش دڵنیابوون ل -7
 ؟چی کەی وەچار. 2 ەنگاوی ژمارەه ەب ەبد ەئاماژ. ەوەاتکب کەیەچار
 (.ڵ تانیاەگەل کردنوازی. مامۆستای الی کردنگرتن. باسە)نۆر
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 ەیتوانی چی دیکە. دەیەک بیرۆکەی ەوەئ: بکەوەبیر دیسان  پێشنیازێکر ەپاش ه
گونجاو ی ەزۆرترین چار ەم جۆرە. بەکدا تۆمار بکەیەلیست ەل انکەگونجاو ەچاربکات؟ 

 . «ەبارانەکبیرۆ» گوترێەد ەرەم هونە. بەوەتدۆزیەد

 ەب ەبد ەئاماژکاریان بهێنێت. ەتوانێت بەد ڕامۆ ەک ەیەمان هەندین چارەئێستا چ
ی کەی ەب کەیی نگاندنەڵسەه ەل ەینگاوی داهاتوو بریتیەه . 3 ەنگاوی ژمارەه

ر ەی ه«دەرهاویشتە» ەل ەیەوەبیردان« نگاندنەڵسەه» ەست لەبەمان. کەچار
 :ەوەینەدەد ەچوار پرسیارم ەاڵمی ئەو کەیەچار رەی هنگاندنەڵسەه. بۆ کەیەچار

 ؟ەتەالمەئایا س •

 ؟بیننەدر چۆنی ەرانبەسانی بەک •

 ؟ەوایەئایا ڕ •

 ؟ەیەهئایا سوودی  •

 

ڕامۆ و  ەم بەکەێشین. من خۆم دکب ەم پرسیارانەب کردنانی تۆمارمانکەرن چارەو
 م: ەکەیان باس دەربارەبۆچوونی ڕامۆ د

 ەیەوانەلخێر، ە؟ نەتەالمەئایا سدات؟ ەتانیا فڕاند، چی ڕوو د ەم لەکەگریمان تۆپ
ی من ەکەفتارەڕ ەیەوانەلبینن؟ ەر چۆنی دەرانبەسانی بەکئازاری پێ بگات.  کسێەک

سوودی  ەیەوانەلبێت؟ ە. ئایا سوودی دەنیی واەڕ؟ فڕاندن ەوایەڕبکات. ئایا  ەتووڕ تانیا
 بم. کتووشی گرفتێ ەیەوانە، لەوەبفڕێنێت یەکەتۆپ تانیا ەیەوانە، لبێتەن

داوا . ەێشکب ەو پرسیارانەش بەکانی دیکەچارو « ڕامۆ» ەب ەک، خۆت بەکست پێ بەد
 نگێنن. ەڵسەان هکەاڵم چارەپرسیار و و ەوانیش بەو ئبگرن  ەنۆر ەبک انفێرخواز ەل

ڵبژاردنی ەه ەئێستا پێویستیمان ب «.ەکێشی ەچار» ی 4 ەنگاوی ژمارەه ەب ەبد ەئاماژ
 دا. ەی کێشەچار ەلە مەنگاوی چوارەش هەمە. ئەیەه ەچار
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 ؟ەباش ڵبژێرێتەکامیان ه ڕامۆ، گونجاوکی ەیەموو چارەه ینگاندنەڵسەهپاش  -8
موو ەبێت هە، دەوایەو ڕ تەالمە)س بۆچی؟ (.بگرن ەن. نۆرەوازی بک ەوە)پێک

 (.بێتەسوودی ه ەکەچاربێت ەو دباش بێت لە ال  یەکەچار سێکەک

 

 ڕۆڵوازی

انی کەنگاوەدا هەکەڕۆڵوازیی ەڕۆڵوازی. ل ەینەکەدار دەێشکی کند دۆخێەئێستا چ
پێشان « راکی ئاشەوەکردنبیر» ەاڵمدا بەی پرسیار و وەشێو ەل« ەێشکی ەچار»
ند ەچو ە ڵبژێرەه دڵخوازی فێرخوازدوو ) م.ەکەست پێ دەمن دتا ەرە. سینەدەد
 (.ەپێ بسپێریان کێنگاوەه

 

 ەب کنوێنن کاتێەد «ڕامۆ»ڕۆڵی  فێرخوازتۆ و  .ەانی بدفێرخوازپێشانی 
و من  تانیا ؟ەچییە کەکێش: ڕێتەگەد ەکەێشکی ەچار بۆ« راکی ئاشەوەکردنبیر»
 ەچار»ڵێت: ەم دەکەیی فێرخوازین. ەبک ەتۆپ ەکتاو ەیاری بوێت ەمانەکمان دوردوەه

ی کردنتوانم فێرەدم. ەکپێشنیاز ب نۆرەگرتنتوانم ەتوانم لێی بفڕێنم. دە؟ دەچیی
  .تانیا مەردەب ەمەکی نوێ بخەیاری

بفڕێنم؟ ئایا  تانیا ەل ەکەر تۆپەگەدات ئەڕوو دچی » ڵێت:ەد دوومی فێرخواز
 شێتەدبێت؟ چۆن  ەوال ەبی ەیەم چارەر ئەرانبەسی بەکدەبێت خێر. ە؟ نەتەالمەس

 ؟ەیەهوودی . سەنیی واەڕ؟ ەیواەڕ ەئای نگ بم.ەخۆم دڵتشێت ەببێت. د ەتووڕ تانیا
 «.کاتب ەکەکێشی ەناچێت چار ەوەل

ی ەو چوار پرسیارەڕێی ئ ەی لەوەئ بۆ ەڵبژێرەه ەکدیی دڵخوازی فێرخواز
 ەکۆتاییدا، پرسیار ل ەل. ەوەان ورد ببنکەراوکندەسەپ ەموو چارەه ە، لەوەنگاندنەڵسەه

 ڵبژێرین؟ەه ەکام چار ەبۆچوونی ئێو ەبێت بەد: ەبک ەکەپۆل

ی ەچارانی کەنگاوەئایا هبوو؟ چۆن مان ەکەارک: ە، بپرسڕۆڵوازیپاش مۆدێلی 
 کرد؟چاو ەڕمان ەکێش
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لێ  داوایان و ەبژێرڵەه فێرخواز، سێ کەیڕۆڵوازیر ەبۆ ه. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
خاڵی گونجاو  ەوەی خوارەم لیستەلن. ەبک ەی کێشەارانی چکەنگاوەچاوی هەڕ ەبک
 ر.ەسەنەی بخەڵبژێرن یان خۆتان خاڵی دیکەه

 .ەرهێناوەت دەکەمێز ەشتێکی لێک فێرخواز •

ت ەکی دیکەهاوڕێی ەاڵم خۆت تازەبما، ەکات بۆ سینەتت دەک داوەهاوڕێی •
 ما.ەبۆ سین ەت کردووەداو

 کات.ەتت دەحەهاوپۆلێک ناڕ •

 .ەتی کۆپی کردووەکەاپۆرتی کتێبڕ ێکفێرخواز •

 دات.ەت دەکەکورسی مێز ەق لەێک شفێرخواز •

 مت.ەردەب ەدا دێتەرەس ەکچێک ل •

 .ر بێتەی خۆی ڕێبەوەر ئەسەل ەسوور داکەموو یارییەه ەلێک فێرخواز •

 تۆ. ەناداتی یاری تەرفەدکوڕێک  •

 

 نجامگیریەئ

چۆن  فێربووین اترەبووین. س« ەی کێشەچار»ی نگاوەه ەم چوارەکەمڕۆ فێری یەئ
و  ەدوای نیشانەڕان بەگڕێی  ەر، لەدەبەلۆمی شێوازێک ەین بەدیاری بک ەکێش

ڕێی  ەلسێک. پاشان ەموو کەبۆچوونی ه ەل ەوەکردنو بیر کردنپرسیار، ەوەداوەرەس
ر ەس ەوجا هاتینە. ئەوەی گونجاومان دۆزییکەیەند چارەچ ەو« ەبارانەکبیرۆ»
ئایا »: ەوەڕێی چوار پرسیار ەمیش لە، ئەو چارانەل کەر یەنگاندنی هەڵسەه
پاش  «.؟ەیەه؟ ئایا سوودی ەیواەڕ؟ ئایا بیننەچۆنی در ەرانبەی بانسەک؟ ەتەالمەس
 بژێرین. ەڵدەیان هەنگاندن باشترین چارەڵسەه
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ی ورد ەکەنجامەئ ەلین و ەجێ بکەجێبمان ەڵبژاردەی هەبین چارەفێر د داهاتووجاری 
 ؟ ەین باشەکبوو چی بەر سوودی نەگەبوو یان نا؟ ئە، سوودی هەوەبین

ن بۆ ەکیری بە، بۆ خۆتان. زوو زوو س«ەکێشی ەچار» ریەپۆستۆپی کش ەمەئ
 (.ەش بکەدابان کەۆپییک. )بیر بێت ەلکانتان ەنگاوەهم ەردەی هەوەئ

 

 ی زانیارەوەگواستن

ی ەوەر لەبتا ەرەس، ەکاران بکخوێن ەداوا لیت، ەکەد کەیکاتێک نێوانگیری ناکۆکی
ربڕینی ەد ەهانیان بدن، ەکب کرەد ەکەێشکن ەوڵ بدەن، هەکب ەکەێشکی ەچار
ی ەوەکردنبیر»ری ەهون ڕێنوێنیی فێرخوازان بکەبێت. ەه ەکەێشک ەیان لەنانەبێالی
 ن. بەکاربهێن ەێشکی ەبۆ چار« راکئاش

 ەبد هانان فێرخواز« ؟ەچیی ەکی دیکەیە. چارکەیەش چارەوەئ»: کەی وەگوت ەب
 . ەکڕێی دیەی چارەوەن بۆ دۆزینبەکاربهێن «ەبارانەکبیرۆ»ری ەهون

 

ن ەان بکخۆی کانیەزموونەئ ەباس ل ەبک انفێرخواز ەداوا ل :«بیر بێتەت لەکەۆژڕ»
 ڕێ. ەی چارەوەو دۆزین ەێشکی کردنی دیاریەربارەد

 

 ەکیی دیکچاال

 ەل ەلێ بک داوایانڕێیان.  ەهاتبێتن بنووسک ەیەی کێشەربارەد ەبک انفێرخواز ەداوا ل
ڕیی  ە. پاشان لەوەی گونجاو بدۆزنەچاربێت چوار ەر نەه ەو« ەبارانەکبیرۆ»ڕێی 

ان کەچار کەی ەب کەی - ەوەەمهسێنگاوی ەنگاندنی هەڵسەانی هکەپرسیار
 نگێنن. ەڵسەه
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 ەی چارنگاندنەڵسەهو  کردنجێەم: جێبەی چوارەوان

 داری ڤیدیۆەوان
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 کمەچ

ئاسانتر  ەیەچارو ەئ یکردنجێەجێب ،بچووکنگاوێکی ەند هەچبۆ  ەی چارەوەکردنورد
  .اتکەد

یگۆڕیت ەدر بێسوود بوو ەگنگێنیت، ەسەڵی دەیت، ههەڵدەبژێر کەیەی چارەوەپاش ئ
 دا. ەێشکی ەچار ەل ەی گرنگکباسێ ەمە. ئەکی دیکەیەچار ەب

 

 ەکدیی ە، چارنگاوەهکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەتوانایان د فێرخواز

 .ەبچکۆلی نگاوەبۆ ه ەی چارەوەکردنورد •

 .بووەسوودی ه ە، ئایەچاری نگاندنەڵسەه •

 سوودی نابێت. ەڵبژاردەی هەکاتێک چار ەکی دیەچارڵبژاردنی ەه •

 

 پێداویستی

 م. ەچوار رگیەب -«. دووهەمشی ە، بەکەتۆپ»کاسێتی ڤیدیۆی  •

 و ئامێری لێدانی ڤیدیۆ. ڤیزیۆنەلەت •

 ە.ی کێشەچارر: ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 فێرخوازدا، ەیەوانم ەل. ەسێهەمی ەوانی تانیا و ڕامۆ چیرۆکیپێدانی ەدرێژ ەیەم وانەئ
ر بۆ ە. هەاردڵبژەه یەچاری کردنجێەبۆ جێبڕوو  ەنەخەد بچووکنگاوی ەندین هەچ

 پێشنیاز.  ەتەراونک کنگاوێەند هەڕێنوێنی چ

 

م بێسوود بوو ەکەی یەر چارەرم بێت. گەبێت نەدا دەڵبژادنی چارەه ەل فێرخواز
ی ەی زۆر جار چارەوەب ەبد ەئاماژ. ەکی دیەچار ەاتکبێت ڕوو بەبێت توانای هەد
ی ەوەکردنبیر»ری ەاتی ڕۆڵوازی هونکبیرت بێت  ەلچێت. ەردەم بێسوود دەکەی

 اری بهێنن. کەاندا بیی خۆەرەس ەل ەکنیش بافێرخواز ەیت و داوا لبەکاربهێن« راکئاش

تر پێش. ەوەاتکەد ەدووبار ناوبڕ ی پێەی وانەکەرهاتەسە، بەیەم وانەڤیدیۆی ئ
 تا.ەرەس ەوەپاشان بیخ وە بک ەماشای کاسێتی ڤیدیۆکەت

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

ی کردنی پێشوو، بۆ دیاریجار. ەبک« ەی کێشەچار» 1 ەنگاوی ژمارەه ەب ەئاماژ
( 2 ەنگاوی ژمارەه ەب ەبد ەئاماژ) .انکەنیشان ەرنجمان دایە، ستانیا و ڕامۆ یەکەکێش

 ەو ژمار 3 ەژمارنگاوی ەه ەب ەبد ەئاماژ. )ەوەکردگونجاو ی ەندین چارەچ ەبیرمان ل
 ڵبژارد.ەکێکمان هەنگاند و یەسڵەکانمان هەپاشان، چار( 4

 

)سێ ؟ اتکبە کەکێش یەی چارەوەپێش ئ ەوەتا ئارام ببێت ەباشچی بکات  ڕامۆ -1
 (.ەوەبکات ئارام یکەیەبیرۆک ەڵمژێت. بیر لەه ی قووڵەناسەه

اڵم ەبکات، ب ەکەتۆپ ەوێت وازی بەیەد ڕامۆ)؟ ەچیی تانیا و ڕامۆ یەکەکێش -2
 ەب ەکەان کێشفێرخوازی ەوەل ەدڵنیا ب (.ەبوو تانیا الی ەکەتۆپ مجارەکەی

 ن.ەباس بک ەاننەبێالیکی ەیەشێو
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ر ەگس. ەر هیچ کەس ەخاتەن ەلۆمبێت  کەیەشێو ەببێت ەد ەکەکێشی کردنباس
وتن ەکتی ڕێەرفەوا دەڕوانێت، ئەد ەکەێشک ەیش چۆن لەررانبەسی بەکبزانین 

 . ەچ سوودی نییر ەرانبەی بکردنەلۆم. ەی باش زیاترکەیەر چارەسەل

  

ند ەچ ەوجا بەرد. ئک ڕیزمان کەیەند چارەچ ەو« ەبارانەکبیرۆ»ڕێی  ەل -3
 ەئاماژچی بوون؟  ەو پرسیارانەنگاند. ئەڵسەمان هەکەلیست انیکەچار کپرسیارێ

  ن.ەکەڕیز دان کەان پرسیارفێرخوازو  ەبد 3 ەنگاوی ژمارەه ەب

 

باسی ی ەوەبریتی بوو ل ڕامۆ کی پێشنیازکراو بۆەیەوودا، چارپێشی ەوان ەل
، ەیەم چارەی ئکردنجێەبۆ جێب ڕامۆرن بزانین ەو. ەوەاتکتانیا بڵ ەگەل نۆرەگرتن

 «.نگاوەهەورد»، کی بچووکنگاوێەند هەچ ەاتکەد ەکەچارچۆن 

 

پێشنیاز  تانیا بۆ نۆرەگرتنتوانێت بیکات کاتێک ەد ڕامۆ ەک ەمین شت چییەکەی -4
چی  ڕامۆ ەوەپاش ئ. ەکتۆمار بر ەزی پۆستەر کاخەسەلنگاو ەم هەکەی کات؟ەد

  (.ەکتۆمار ب نگاوەهسێ، چوار )؟ ەباش بکات
 

 ەکەی پۆلەانی لیستکەنگاوەه. ەوەانی ڕامۆدا بچینکەنگاوەه ەی با بەئاد
 ەڕوو ل ەوەدۆستانی کوخسارێڕ ەب -1: کەیەنموونند ەچش ەمە. ئەوەنەکبرەسەب
 نۆرەگرتنپێشنیازی  -3 ،بکەوەی خۆت ەگوت ەبیر ل -2، ەکب دووهەمی سەک
سوودیان  ە، پێتان وایەردووکنگاومان بۆ ڕامۆ ڕیز ەهەند وردەچئێستا . ەکب
 .ەوەبۆ پێداچوون ەکات بدبێت؟ ەه
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 پێشانیی ەوەبۆ ئ ەات باشکی بچ، ەوەیەم چارەی ئکردنەم پیادەدەب ڕامۆ -5
 ەنگێکی دۆستانە)د؟ ەبوونی خۆی گرتووەتووڕوی ەجڵ ەی بدات ک«تانیا»

 (.ر لێو بێتەسەی لەنەخەردەزئارام بێت. ێت. بەکاربهێن

 

. کاتەجێ دەجێبخۆی ی ەکەچۆن چاردا ەکەفیلم ەل ڕامۆ ی با بزانینەئاد
ڕوو  چی نەرنجیش بدەها سەروەبژێرێت. هەڵیان دەهانی کەنگاوەه ەنەرنج بدەس
ی ەواندا، فیلمی ەم فیلمەلڕوو.  ەخاتەد تانیا ی بۆەکەدات کاتێک چارەد

پاشان وچانێک بۆ  ە،پێشان بد ەکەڤیدیۆ کلیپ .ەوەینەکەر دەسەیش بسێهەم
 .ەپێشان بد ەکفۆتۆ گفتوگۆ.

 

 ە)دۆستان ی؟ەکەی چارکردنجێەبۆ جێبر ەب ەی گرتکێنگاوەهەوردچ  ڕامۆ ئایا -6
ئایا  (.پێشنیاز ەردکی نۆرەگرتن. ەوەردکی خۆی ەگوت ەبیری ل .تانیا ەووی کردڕ

 (.خێرە)ن بوو؟ەمی سوودی هەکەی یەچار
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 ەنگاو لەمین هەپێنج. ەبک« ەی کێشەچار» ی 5 ەنگاوی ژمارەه ەب ەئاماژ -7
جار « ؟ەیەهسوودی  ەیەچارئەو ئایا »یاری پرس ەل ەیدا بریتیەی کێشکردنەچار

 ین.ەکۆڵ بدو ین بست ەپوساش نابێت ەئسوودی نابێت. ە چار مەکەی ەیەه

 

 (.تانیا مەردەب ەکی نوێی خستەی یارییکردنفێرپێشنیازی ) چی کرد؟ ڕامۆ دواتر -8
ی ەڕوو. ئایا چار ەخست« یەکدیکی ەیەچار» ڕامۆ ە،کی دیکەیەگۆڕین بۆ چار ەب

 (.ڵێە)ب بوو؟ەسوودی ه دووهەم
 

 ڕۆڵوازی

ی ەی چارەوەدا، پاش ئکەند ڕۆڵوازییەچ ە. لڕۆڵوازی ەینەکب ەی چارکردنجێەرن جێبەو
نوێنم ەد ڕامۆڕۆڵی تا، من ەرەسین. ەکەجێ دەجێب ەکی دیەبێت، چارەبێسوود دم ەکەی
 دووهەمی ەچار ەیگۆڕێت بەپاشان دو  اتانیات بۆ کەپێشنیاز د نۆرەگرتن کاتێک

 (.گرێتب تانیاجێی ە ڵبژێرەه دڵخوازێکی فێرخوازبێت. )ەد سوودم بێەکەی یەچار
 

ی تانیاجێی  یەفێرخوازو ەئبکە . ڕوو ەبنوێن ڕامۆ کەوخۆت  .ەانی بدفێرخوازپێشانی 
بڵێ:  تانیا ە. ببکەوەی خۆت ەگوت ەبیر ل. ەپێشان بد یەدۆستانی کڕوخسارێو  ەگرتوو

 :ەوەداتەاڵم دەو تانیا ؟ەکەبگرین بۆ تۆپ ەنۆر ەوەالتەب ە. چۆنەیەه مکپێشنیازێ
بوو. ەیان سوودی نەمەئ»بڵێ: خۆت  ەب. ەئارام ب «.مەبک ەوەوێت ئەخێر، نامەن»
 ەوازی ب ەوەکەیەبڵێ: بۆچی ب تانیا ەب«. ەوەمەبک ەی دیککەیەچار ەبێت بیر لەد

 .مەکفێرت ب ەرە، ومووکرد فێری نوێی کەیارییم ەین؟ براکەکەن ەکەتۆپ
 

 بێت.ەسوودی ن ەم چارەکەی ەکن ەبخ کهای ڕێەو. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ت: ەکو هاوڕێ تۆڵبژێرن. ەه دووهەمی ەچار ڕێنوێنیی فێرخوازان بکە

 .ەماو ەک دانەنها یەاڵم تەوێت، بەنیتان دەستەب مانەتان هکردووەه •
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 ن. ەکب( رەۆمپیوتک ەار بکاری )کداتاوێت ەتانەتان دکردووەه •

 ات. کب ڤیزیۆنەلەتی ادجوکی یەەرنامەبماشای ەتوێت ەیەتان دەکەر یەه •

 .ەماو ک تیکتەاڵم یەمان یاری، بەیری هەس ەوێت بچنەتانەدتان کردووەه •

 

 نجامگیریەئ

ند ەچبۆ  ەوەیکردنوردی ەڕێگ ەین لەجێ بکەرێک جێبەسەین چۆن چارفێربوومڕۆ ەئ
چۆن بیگۆڕین م بێسوود بوو ەکەی یەر چارەگەئش بووین ەوەفێری ئ. کێنگاوەهەورد

 .ەکی دیکەیەچارە ب

 

 ی زانیارەوەگواستن

یی کەسەکوتنی ەکژێر ەب ەاردڵبژەه یەچارگرتنی ەرنەس بکەوەی ڕوون انفێرخوازبۆ 
نگێنن و ڕوو ەسڵەم هەکەی یەگرتنی چارەرنەاری سکهۆ ە. ڕێنوێنیان بکبیننەخۆیان ن

 . دووهەمی ەچار ەنەکب
 

چۆن ن. ەکی خۆیان بکەیەێشکند ەچ ەل باس ەبک انفێرخواز ەداوا ل: « یادی ڕۆژ»
 ؟ەردووک ەچارچۆن  یانەکەکێش؟ ەوەردۆتک ئارامخۆیان 
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 گفتوگۆم: سازدانی ەی پێنجەوان
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 کمەچ

 بێت. رنج ەجێی سر ەرانبەب الییت ەکها بەباسی ودەبێت دا گفتوگۆ ەل

 

 گفتوگۆکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەتوانایان د فێرخواز

 .زرێننەر دابمەرانبەسانی بەکڵ ەگەگفتوگۆ ل ەکی دۆستانەیەشێو ەب •

 ن. ەکۆتا بکی خۆیان گفتوگۆی جوان کەیەڕست ەب •
 

 پێداویستی

 .«ی کێشهەچار»ی رەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •

 .انکوباوکدایڕاپۆرتی و  فێرخوازڕاپۆرتی  •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ڕێنوێنیی فێرخوازان بکە. ەوەئاڵۆز ری چڤاکیەهون ەب ەستەیوەپ گفتوگۆسازدانی 
 .نەپێشان بد ربڕینی ڕوخسارەنگ و دەش، تۆنی دەمانی لز ەب« ەدۆستان»فتاریەڕ
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 و گفتوگۆ کچیرۆ

 بین. ەی گفتوگۆ فێر دکردنۆتاکدان و پێەزراندن، درێژەری دامەهون ادمڕۆەی ئەوان ەل

 

  .ەپێشان بد ەکفۆتۆ

 
 

. داتەۆسرک یەکەپۆل ەل ەکوڕێکی نوێیند ەوەل«. ندەوەل» ەتەی داورنجەس« تەۆسرک»
شتێک  ەندەوەل ڕێیەچاو و ەتوودانیش ەوەنیشتیەت ەل تەکۆسر خوات.ەفراڤین دند ەوەل

 بڵێت.

اڵم نازانێت چۆن ەبناسێت، ب ندەوەل وێتەیەد تەکۆسر)؟ ەچییە کەکێش -1
 (.زرێنێتەڵ دابمەگەی لگفتوگۆ
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 (.ناچێت ەوەل)؟ تیەهۆی ئاشنای ەدانیشتن ببێت ەوەکنزی ەنها لەت ەپێت وای -2
 

شتێک  ەبیر ل .«چۆنیت» :)بڵێت ؟ەات باشکت چی بەۆسرک؟ ەچیی ەیسا چارەد -3
 (.ی باسی لێ بکاتەوەبۆ ئ ەوەبکات

 

 ند.ەوەڵ لەگەبدات بۆ گفتۆگۆ ل کتێەی باببڕیار تەکۆسر بێتەد
 

 ەکەرەزی پۆستەر کاخەسەلە چوار چار ،سێ) ؟ەات باشکچی ب ەت باس لەۆسرک -4
ر ەرانبەالی بدەبێت ی گفتوگۆ ەڵبژاردەتی هەباب ەکن ەکب ەوەن. باس لەڕیز بک
 (.رنج بێتەجێی س

ی. ەکەـ« تێبکڕانانی »ی ڕاپۆرتبۆ بکات  ندەوەل دات ستایشیەبڕیار د تەکۆسر
 ات. کندیان بەوەل ەل ەوەکاتەدیش کند پرسیارێەچ ەها بیر لەروەه
 

 ەکن ەکب ەوە)باس ل ی؟ەکەڕاپۆرتی ەربارەبپرسێت د ندەوەل ەل یچ تەکۆسر -5
ۆتا ک« خێرەن»و « رێەئ»اری کی ساکاڵمێەو ەیت بەکها بەپرسیاری و ەگرنگ

 (.بێتەن
 

گفتوگۆ وڵی دا ەه تەکۆسرگریمان . یتەگفتوگۆ بد ەب ەدرێژ ەختەس ەیەهجار  -6
؟ ەات باشکتی چی بەۆسرک. ەوەدایەاڵمی نەند وەوەاڵم لەب ێنێتزرەدام
 ەکۆتایی ب. ەوەاتکنوێ بتێکی ەێت. باببباش ر ەدات، هەن کخۆی تێڵوێستی ە)ه

 (.ەوەبدات ەکی دیکێوڵەبهێنێت. دواتر ه ەکگفتوگۆ

 

 ات. کبدا ەکەکتێبخان ەلار کبچێت  ەناچار تەۆسرکدات و ەدلێ نگەز
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ند ەوە. لۆیشتڕو  اڵستەهی هیچ بڵێ، ەوە، بێ ئناکاوەلر ەهت ەۆسرکگریمان  -7
 (.نژاە، شڵستڕووشانەهمبار، ە)خ؟ اتکەچی د ەب ستەه
 

ت ەۆسرک ەکاو چرەب ەهای بێتەو ەیەوانەل) کرد؟ەستی دەهها ەوبۆچی  -8
 (.می ناوێتەتیی ئەدۆستای

 

 ەکگفتوگۆ ەکۆتایی ب ەکی دۆستانەیەشێو ەی بەوەبۆ ئ ەات باشکچی ب تەکۆسر -9
بێت بڕۆم. ەمن د ەاڵم ببورە، بخۆش بوو گفتوگۆمانبڵێت  ندەوەل ە)ب بهێنێت؟

  (.نەبک ەقس ەوەبکات دواتر پێک ەوەپێشنیازی ئ

 

 ڕێنوێنیی فێرخوازان بکە. ینەکتۆمار ب گفتۆگۆدانی ی سازکێنگاوەهند ەچرن ەو
الی  ەڵبژێرەه کتێەباب -1: کەیەند نموونەش چەمەبێت. ئەپێشنیازی خۆیان ه

 . ەپرسیار بک ەتەم بابەی ئەربارەد -2. رنج بێتەجێی سر ەرانبەب
کی ەیەشێو ەب -5. ەت بگۆڕەبابرد کر پێویستی ەگ -4. ەگوێگرێکی باش ب -3

 .ەبهێن ەکگفتوگۆ ەکۆتایی بە دۆستان

 

 

 ڕۆڵوازی

زراندن ەر بۆ دامەب ەگرمەانی سازدانی گفتوگۆ دکەنگاوەبینم. هەت دەۆسرکمن ڕۆڵی 
 دڵخوازێکی فێرخواز) .ەیەئێوی ەرەسپاشان ند. ەوەڵ لەگەهێنانی گفتوگۆ لۆتاکو 
  (.ندەوەلبۆ ڕۆڵی ە ڵبژێرەه
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 ندەوەل ڵەگەل»: ( بکەوەرز بیر ەنگی بەد ە)ب بکەوەرا بیر کئاش. ەبینب تەکۆسرڕۆڵی 
 تێبکی ڕانانی ەربارەی خۆی دەکەڵێم ڕاپۆرتە؟ پێی دەباش مەباسی چی بک

 چۆنیت،»بڵێ:  بینێتەد ندەوەلی ڕۆڵی ەفێرخوازو ەب) «.نووسیوێتی، زۆر باش بوو
زۆر باش بوو.  کتێب ڕانانیی ەربارەمڕۆت دەی ئەکەڕاپۆرت. ەـتەۆسرک ناوم .ندەوەل
. ەبگر ندەوەل اڵمیەو ەگوێ ل «؟ەوتووەست کەد ەکوێو ەت لەموو زانیارییەو هەئ

 «.ەوەگرینەتر دکەپاشان یبێت ئێستا بڕۆم. ەد، ەببور» دات، بڵێ:ەدلێ ەکەنگەز کاتێک

 

 ؟چاو گرتەم ڕگفتوگۆسازدانی ی کانەنگاوە؟ ئایا هم: چۆن بووەبپرس انپاش

 ەو کۆتایی پێ بهێن ەی بدەوامەد، ەزرێنەدام گفتوگۆ. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ڵ:ەگەل

 تان. هاوسێ ەتەهاتوون ەتاز ەکچێکی نوێ ک •

 کات.ەد تانردانەند ساڵێکدا سەی چەماوەل ەجار مەکەی ەخزمێک ک •

 .ەفێرگ ەێکی نوێ لفێرخواز •

 .ەوەتەڕاوەپشوو گ ەل ەتاز ەک کەهاوڕێی •

 یبینیت.ەدا دەکەی پاسەوێستگ ەموو ڕۆژێک لەه ەکوڕێک ک •

 

 نجامگیریەئ

 ەب ەی ئاسان نییکێارک ەمەئڕابگرین.  گفتوگۆ یوامیەردەین چۆن بفێربوومڕۆ ەئ
و  کردن، پرسیارەفتاری دۆستانەناس بێت. ڕەن یکسێەکڵ ەگەل ەکر گفتوگۆەتی گەتایب

 کات.ەئاسانتر د ەارکم ەئر، ەرانبەاڵمی بەو ەدان بگرنگیی
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 ەوەبۆ ماڵ

 انکوباوکدایڕاپۆرتی و  فێرخوازڕاپۆرتی 

انی کەنگاوەه ەان بفێرخوازردێڕ و ەسبکە چڤاکی  یکەوانایت کەو« گفتوگۆسازدانی »
 .ەوەنەکپڕ ب ەکەوون، لیستباسیان لێکرددا ەکەوان ەل

 

 ی زانیارەوەگواستن

انی باسمان کەنگاوەو ه ەزرێنەان دابمفێرخوازڵ ەگەل گفتوگۆخسا ەت ڕەرفەر دەگ
 .ەکب ەپیاد کردنلێ

 

 زراندنی گفتوگۆەن بۆ دامەکدیاری ب کاتێکان فێرخواز ەل داوا: «یاڵی ڕۆژەخ»
 ؟ەفێرگ؟ کاتی فراڤین؟ پاش کاتی اتی نێو ئۆتۆبوس )پاس(ک دا.رەرانبەڵ بەگەل

 

 ەکیی دیکچاال

سێکی ناوداری ەکداڕێژن:  ەسیناریۆیم ەبۆ ئ کنووسیارێبکە  انفێرخواز ەداوا ل
کی نێو ەیر کورسیەس ە، لبینیتەئێستا دمی ەردەمی ڕابردوو یاخود سەردەس

 گفتوگۆە سەو کەڵ ئەگەتوانیت لەچۆن د ە.دانیشتوو ەتۆو نیشتەت ەل ،کەیەباخچ
 هێنیت؟ەد ەکگفتوگۆ ەکۆتایی ب ەوەبەدەئ ەیت؟ چۆن بەساز بک
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 رەسەیمان بردنەم: پەشەی شەوان
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 کمەچ

 ر.ەسەیمان بردنەپ ەل ەتی بریتییەیدۆستاکانی ەگرنگ ەرەهون ەلکێک ەی

 تی یاخود ڕێساکانی خێزان بشکێنێت.ەالمەڕێساکانی س کێیمانەپهیچ نابێت اڵم ەب

 

 ەن، متمانەدرێژخایزیانی ن، ەوتی کورتخایەستکەیمان، دەپکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت: ەتوانایان د فێرخواز

 .نەکب کرەد رەسەیمان بردنەپی هۆکار •

 ر.ەس ەتنابێت ببرێ یمانەپ ەامکبزانن  •

 

 پێداویستی

 .«ی کێشهەچار»ی رەپۆست •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 هان فێرخواز ەیەم وانەئ. ەیەتی هەنگی تایبەمنداڵ، س لە الیتیدا، ەدۆستای ەل ەمتمان
نی ەدرێژخای زیانی ەن بەکروارد بەب ێنیکشیمانەنی پەوتی کورتخایەستکەدات دەد
ن ەیمان هەپ ەک ەوەاتکەش ڕوون دەوەئ ەیەم وانەتی. ئەی دۆستایەمتماندانی ستەدەل

 ر.ەسەنابێت ببرێن
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 و گفتوگۆ کچیرۆ

 ین.ەکەر دەسەیمان بردنەباسی گرنگیی پ دامڕۆەی ئەوان ەل

 

 . ەپێشان بد ەکفۆتۆ

 
 

 ەفێرگکات پاش کاتی ەد وریا ەداوا ل رتەڕۆب .«اوری»ش ەمەئ و« رتەڕۆب» ەمەئ
 ەب ەیمانی داوەپ ەاڵم تازەب ،رتەڕۆب هاوڕێی ەتی ببێتەویستووی وریا ردانی بکات.ەس
 وریا .سروشتناسیدا یەپرۆژ ەلبدات  تیەیارم، ەاتی فێرگکری، پاش ەی براد« ۆکئا»
های پێشان بدات ەو ەخۆش یپێاڵم ەست بچێت، بەد ەلۆی کتیی ئاەدۆستایوێت ەنای
 .ەوەی بیر چۆتەکەیمانەپ ەک
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یمانی ەپ ەاڵم تازەبکات، ب رتەڕۆب ردانی ماڵیەوێت سەیەد وریا)؟ ەچییە کەکێش -1
 (.ۆکئا ەب ەداو
 

 (.نێوان هاوڕێکانیدا ەل ەداماو. دۆشەژاوە)شڵ؟ اتکچی ب ەبست ەه وریادەبێت  -2
 ەرخات کەو وا خۆی د رتەڕۆب ردانی ماڵیەس ە)بچێت؟ ەچیی وریا زوویەئار
 (.ەوەبیر چۆت ۆکئا ڵەگەلی ەکەیمانەپ

 

 ۆکڵ ئاەگەێنی لکشیمانەفتار بکات و پەڕ ەجرپنان وریا رەگەدات ئەڕوو د چی -3
مێنێت. ەی پێ نەمتمان ۆکئا شێتەکات. دەڕی پێ نەباو ۆکئا شێتە)د ؟اتکب
 (.نگ بێتەدڵت ەارکم ەخۆی ب وریا شێتەد
 

 ەدات کەکات. پێشانی دەدروست د ە)متمان ر؟ەس ەیمان ببرێتەپ ەبۆچی گرنگ -4
 ەڕێی چ جۆرەتۆ چاودات ەر. پێشانی دەرانبەب تییەدۆستای ەیتەدەنرخ دتۆ 
 (.خۆت ڕازی بیت ەلدات ەتیت دەیارمیت. کوتێەکڵسوەه
 

نی ەدرێژخایزیانی  ەل ەمترەجاروبار ک ینیکشیمانەنی پەوتی کورتخایەستکەد
نیی وریا زیاتر بێت ێکیمانشەزیانی پ ەدوور نیی. تیەدۆستایو  ەمتمانچوونی ستەدەل
 ات. کەیدای دەپی ەو سوودەل

 

 ردانی ماڵیەڕێک بخات بۆ س ە)کاتێکی دیک ؟ەرەبەلی ەکی دیکەیەوریا چ چار -5
 کڕێ ۆکئاڵ ەگەلش بتوانێت بێت. یۆکئا رەگەبکات ئ رتەڕۆب ەداوا ل .رتەڕۆب

 (.ارییانکر دواخستنی هاوەسەوێت لەکب
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 ەران، بکی پێشنیاز ەگونجاوان ەارو چەل کەر یە)ه ؟.....ر ەگەدات ئەچی ڕوو د -6
 (.نگێننەڵسەه ،«ەی کێشەچار»ی سێی ەنگاوی ژمارەانی هکەپرسیار

 

 بۆچی؟، ەباشڵبژێرێت ەه ەکام چار وریاڵێی چی، ەتۆ د -7
 

تی یاخود ەالمەڕێساکانی س ەی کەیمانانەو پە)ئ ؟رەس ەیمان نابێت ببرێتەپ ەامک -8
 (.شکێننەڕێساکانی خێزان د

 

 

 ڕۆڵوازی

انی کەنگاوەهو  ەوەمەکەرا بیر دکبینم، ئاشەوریا دم، ڕۆلێ ەکەست پێ دەدمن  تاەرەس
 . ەیەی ئێوەرەسپاشان م. ەکەد ەپیاد« ەی کێشەچار»

 

ردانی ەوێت سەمە؟ دەچیی ەکەکێش :ەبنوێن وریا کەوخۆت  .ەانی بدفێرخوازپێشانی 
م کەیەچ چارم. ەتی بدەیارم ەک ۆکئا ەب ەیمانم داوەپ ەاڵم تازەم، بەبک رتەڕۆب ماڵی

 ەتوانم داوا لەیاخود د ە.وەبیر چۆت ەل مەکەیمانەپ ەم کەرخەوا خۆ دکرێت ە؟ دەرەبەل
م بۆ ەڕێک بخ ەتوانم کاتێکی دیکە. یاخود دڵ بێتەگەشمان لۆکئام ەبک رتەڕۆب
 بیرم ەکیمانەپ ەم کەرخەر وا خۆم دەگەدات ئەچی ڕوو د .رتەڕۆب ردانی ماڵیەس
 ەئایکات. ەم پێ نەچیتر متمان پێی بزانێت و ۆکئا شێتە؟ دەتەالمە؟ ئایا سەوەۆتچ
. ئایا ڕووشێتەی دستەه ۆکئابم. ەنگ دەخۆم دڵت؟ ەچۆن ەالوەی بەیەم چارەۆ ئکئا
م ەش بەکانی دیکەچار)خێر. ەبێت؟ نەئایا سوودی د. ەوا نییەۆ هیچ ڕکبۆ ئا؟ ەوایەڕ

 (.ەنگێنەڵسەه ەپرسیاران
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ڵبژێرن یان خۆتان ەخاڵی گونجاو ه ەوەی خوارەم لیستە. لەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ر.ەسەنەی بخەخاڵی دیک

اڵم زوو ەبیت، ەکن بێئاوڕش ەکەباخک ەیانییەموو بەه ەباوکت داو ەیمانت بەپ •
 .ەستان کارێکی گرانەو هەخەل

ت ەرفەد ەاڵم تازەیت، بەردانی بکەس ەممەڕۆژی ش ەت داوەهاوڕێک ەیمانت بەپ •
 بچیت بۆ سێرک. ەکی دیکەڵ هاوڕێیەگەل تڕێ ەهاتۆت

 کند دۆستێەچاڵم ە، بەوەماڵ ەبێیت ەفێرگڕاست دوای  ەدایکت داو ەیمانت بەپ •
 .نەفوتبۆڵ بکو یاری  ەوەبمێنێتن ەکەداوات لێ د

ڵی دانیشیت، ەگەکاتی فراڤیندا ل ەموو ڕۆژێک لەه ەاود کڤاڵێەه ەیمانت بەپ •
 یت.ەیدا بکەنوێ پی کند دۆستێەچوێت ەتەاڵم ئێستا دەب

پێت اڵم ئێستا ەیتێ، بەکانتی بدەکۆن ەپەوگەگاڵت ەکتێب ەداو کڤاڵێەه ەب یمانتەپ •
 بیان فرۆشیت. ەخۆش

بارێت و ەباران دوا ەئاڵم ەب، کێی دۆستێکیری پێشبڕەس ەبچیتیمانت دابوو ەپ •
 شیمانیت. ەتۆش پ

 

 نجامگیریەئ

و ەئتی. ەهۆی ڕاهێزانی دۆستای ەبێتەات و دکەدروست د ەر متمانەسەیمان بردنەپ
ڕێساکانی خێزان یاخود ڕێساکانی  ەن کەوانەر ئەس ەی نابێت ببرێنەیمانانەپ
ی ڕەفتارو  بازیی ئاگرەربارەیمانی پاراستنی نهێنی دەپک ەوشکێنن، ەتی دەالمەس
 . ەکی دیکرناەتەخ
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 ی زانیارەوەگواستن

راورد ەبن ەوتی کورتخایەستکەد پێش، ەدێت کەیەێشک کاتێک، ەان بدفێرخوازهانی 
 .نەدرێژخایزیانی  ەبن ەکب

ندی ەیوەپن ەکی خۆیان باس بکرهاتێەسەب ەبک انفێرخواز ەداوا ل :«ۆژڕ یادی»
 ر. ەسەیمان بردنەستن و پەیمانبەپ ەبێت بەه

 

 ەکیی دیکچاال

ر ەرانبەێنیان بکشیمانەپبنووسن  کرهاتێەسەبی ەربارەد ەبک انفێرخواز ەداوا ل -1
 ؟ەچۆن بووستیان ە؟ هەوچی ڕووی دارابێت. ک

لە یمان ەبردنی پرەسەتێیدا بن بنووس کباسێی ەربارەد ەبک انفێرخواز ەداوا ل -2
 ؟ەردووک ەچۆنیان چار ە.گران بووان الی

ر و ەسەیمان بردنەستن، پەیمانبەباسی پ ەک ەوەی گونجاو بخوێننکداستانێ -3
دا ەیەم وانەانی ئکەڵ خاڵەگەل ەکەانی داستانکەبێت. ڕووداو ینی تێداکیمانشەپ
 ن.ەکراورد بەب
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 ی ترسەچارم: ەفتەی هەوان
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 کمەچ

 ەکدی کسێەک لە الیی کردنباسو  ەوەخۆئارامکردنی ەڕێگ ەکرێت ترس لەد
 بکرێت. ۆڵرکۆنت

 

 ترسکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەتوانایان د فێرخواز

 .ەوەترس ەب ستەیوەپیی کی فیزیەی نیشانکردندیاری •

 ی.ەکەترسن و هۆکارەی لێی دەوەی ئکردندیاری •

 .ەکەی ترسیەنی ڕاستیەدانی ڕادبڕیار •

 ی ترس.ەوەکردنخامۆشبۆ  «ەکێشی ەارچ»انی کەرەهونکارهێنانی ەب •

 

 پێداویستی

 «ی کێشهەچار»ی رەپۆست •

 رەی مارکپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •

 ان. کوباوکی دایڕاپۆرتو  فێرخوازی ڕاپۆرت •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

منداڵدا  ەل کرزۆەی لکستێەه ەدوور نیی. ەدایەجرپنان یکێفتارەڕ ندەچگی ەڕ ەترس ل
ڕێی  ەۆسپ لک ەببێتو ی ڕوون بگرێت ەوەکردنبیروانای ت ەات و ڕێ لکیدا بەپ
اری کدرابن بۆ ەواو هان نەر زووتر تەتی گەتایب ەی، بەیی تازکو چاالەوڵدانیان ڕووەه
 ها. ەو

 رد.کیاڵەیاخود خ ەیەی ڕاستینەشەڕەه ەن. ئایەکب ەکەی ترسەرچاوەس ەلباس 

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

 .داترسڵ ەگەل کردنەڵەچۆنێتی مام ەینەدەرنج دەس دامڕۆەی ئەوان ەل

  .ەپێشان بد ەکفۆتۆ
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. ەیەرەنۆبویش ەمشەدا و ئەفێرگ ییرەگشانۆ ەل ەیەکی هەرەڕۆڵی س« ژاڵەک»
 ەب ەوەکاتەد ەوەوێت بچێت. بیر لەکات و نایەد و ترس انکشۆەپ ەست بەه

 .ەخۆشەن ەی بڵێت کەمامۆستاک

 (.ترسێتەدر شانۆ ەنواندنی س ەل ژاڵەک)؟ ەچییە کەکێش -1

شت ەستی لەهردبێت. کان کشۆەو پ ترس ەبت ستەتێیدا ه بکەوەکاتێک  ەبیر ل -2
 ؟ەچی بوو

خۆیدا  نێو ەل) ؟ەخۆشەن ەوا خۆی نیشان بدات ک ژاڵەک رەگەدات ئەچی ڕوو د -3
ی خۆی ەکەارک ەکچونکات ەمباری دەخ ەست بەه. کاتەدامی کنا ەست بەه
 (.نامێنێت ێییان پەمتمان کڵەخدا جێ هێشت. ەکی دیکسێەکر ەسەب

 

 ەگرنگزۆر پاشان . ی ترسەچاربۆ ن کی باشەیەڕێگ ەوەخۆئارامکردنانی کەنگاوەه
چی ڕووی  ەئای ەوەیتەبک ەوەلها بیر ەروەو ه ەچیی کت ڕێەکەیت ترسەکدیاری ب

 دی. ەیابهاتت ەکەر ترسەدا گەد
 

کانی ە)دێڕ؟ داەکەرییەاتی شانۆگک ەترسا چی ڕوو بدات لەد ژاڵەکڵێی چی، ەتۆ د -4
 ەشیمان ەوانەکام ل (.ننەڵک پێی پێبکەخسڕ بێت.  ر شانۆەسە. لەوەبیر بچێت

 ەل ەتەم بابەی لەنموون ەبک انفێرخواز ەداوا ل ؟ەیەهی ەر( ی ڕاستینەگە)ئ
 . ەوەبهێننی خۆیان زموونەئ

 

انی خۆی کەگوت ەیەوەی لەورەگ ەرەترسی ه ەکات کەڵ خۆیدا دیاری دەگەل ژاڵەک
 .ەوەر شانۆ بیر بچێتەسەل
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 ؟اتکب ەانی خۆی چۆن چارکەی گوتەوەچوونبیرە؟ ترسی لەی چییەچار ژاڵەک -5
ی ەگوت ەبتوانێت ەدات. کباس ب ەکی دیکسێەکخۆی بۆ ی ەکەتوانێت ترسە)د
 (.ەوەخۆی بدات یش دڵەگ
 

 نگێنن.ەسڵەه انکەچار ەهان بدان فێرخواز ؟.....ر ەگەدات ئەچی ڕوو د -6
 

. «بەوەئارام )»؟ ەباشخۆی بڵێت  ەچی ب ژاڵەکی، ەکەترس ەوەکردنبۆ خامۆش -7
 (.«ڕواتەموو شتێک باش دەهبێ، ەمت نەخ»

 

تێیدا  ەکب ی خۆتکرهاتێەسەب ەباس ل)گرێت. ەد کسێەکموو ەی هکرۆەترس ب
م ەباسی ئدات ەبڕیار د ژاڵەک (.ەکردووت ەکەترس ڵەگەت لەڵەچۆن مام. یتبترسا
 ەکات کەژاڵ دەکی خۆی بۆ کرهاتێەسەباسی بدایکی ات. کی بکی خۆی بۆ دایەترس

انی خۆی کەگوتدات ەد ژاڵەک تیەپاشان یارم. ەکردوو ەۆنی چارو چ ەترساوتێیدا 
 ات. کر بەبەل

 

 ؟یتەکڕازی خۆتی ال باس ب ەیەێ هکیت، ەکب ترس ەبست ەر هەگ -8
 (.، هاوڕێ، مامۆستاە، خوشک، برا، خزمی دیککوباوکدای)

 

پێشنیازی  ڕێنوێنیی فێرخوازان بکەین. ەکتۆمار ب ی ترسەچاری کنگاوێەند هەرن چەو
  ک:ەیەند نموونەش چەمەبێت. ئەخۆیان ه

شێت ەئایا د ەبڕیار بد -3. ەک، دیاری برسیتتەدچی  ەڕاستی لەب -2. بەوەئارام  -1
سێکی ەبۆ کی ەکەباس ترس -5. ەخۆت بدوێن -4ڕاستی ڕوو بدات. ەب ەو ترسەئ

 .ەبک ەدیک
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 ڕۆڵوازی

ی جێی بڕوا باسی کسێەکو الی  ەدڵدای ەی لکترسێ ەکببینین  کرن ڕۆڵی مرۆڤێەو
 ەچار ەوەبی خۆی ترسژاڵ ەک، نوێنمەد ژاڵەکات. من ڕۆڵی کەی خۆی دەکەترس

ی کبۆ ڕۆڵی دای ەڵبژێرەێک هفێرخواز) ات.کخۆی باسی بی کالی دای ەک اتکەد
  (.ژاڵەک

ی نائارامتووشی  ەرییەم شانۆگەئ (:ەبنوێن ژاڵەکڕۆڵی  .ەانی بدفێرخوازپێشانی )
نن پێم. ەکپێب کڵەترسێم خەد. ەوەبیر بچێتەلانی خۆمم کەگوتم ێترسەدردووم. ک
 رێت. کەم بۆ نەسڕ ببم و جووڵر شانۆ ەسەلترسێم ەد

ترسیت؟ ەچی د ەڕاستی لەب» (:ڵێتەبینێت، دەژاڵ دەکی کیاڕۆڵی دی ەفێرخوازو ەئ)
ترسم ەاڵم دەبێت. بەوا ن ەیەوانەل بڵێ:تۆ « نن؟ەکبپێتۆ  ەبڵک ەخ ەپێت وای

خۆت ەب بیت.ەوتوو دەرکەخۆ. سەم مەخ» ڵێت:ەد یکدای .ەوەبیر بچێتەکانم لەدێڕ
 ەب «.مەکەناسم، من سازی دەد م. خۆمەکەساز د ەارکم ەبم، من ئەوتوو دەکرەسبڵێ: 

 م؟ەکر بەبەان باشتر لکەگوتیت ەدەتیم دە، یارمەدای: تبڵێ یکدای

 رد.ک ەی ترسمان باش پیادەانی چارکەنگاوەچۆن بووین؟ ه: ەکان پرسیار بپاش

شێک ڕۆڵی ەبێت هاوبەکتر. دەشی یەهاوب ەب ەان بکفێرخواز. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
نێکی ەمەپێکراو یاخود هاوتەساڵێکی متمانەورەڕۆڵی گ ەکی دیەوەسی ترساو و ئەک

 ن.ەکان ئاڵوگۆڕ بکەڕۆڵ ەک ەوەر بنوێنێت. بیریان بخەتیدەیارم

 گریمان ناچاریت: 

 یت،ەش بکەانی پۆلدا پێشکفێرخوازم ەردەب ەڕاپۆرتێک ل •

 رچۆپی بگریت، ەدا سکنگێەئاه ەل •

 یت،ەبکە فڕۆک ەشتێک بەگ •

 ندی.ەی ناوەفێرگ ەبچیت •
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 نجامگیریەئ

ی نگاوەمین هەکەی ەوەخۆئارامکردنفێربووین.  ی ترسەچاری کێشێوازند ەچمڕۆ ەئ
 ەبڕیار بدوجا ەترسیت. ئەچی د ەل کڕێ ەیت ئایەکدیاری ب ەوڵ بدە. پاشان هەگرنگ

ی کردنو باس خۆدواندنڕاستی ڕوو بدات. ەشێت بەدترسیت ەی لێی دەوەئ ەئای
 . ەی ترسەی باشی چارکەیەڕێگراو کڕپێەباوی کسێەکالی  ەکەترس

 

 انکوباوکدایڕاپۆرتی و  فێرخوازی ڕاپۆرت: ەوەبۆ ماڵ

 ەکانی لەنگاوەه ەان بفێرخوازردێڕ و ەسبکە کی چڤاکی ەک توانایەو« ی ترسەچار»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەوون، لیستباسیان لێکرددا ەکەوان

 

 ی زانیارەوەگواستن

ی ەکەترس ەی بدتیەیارمبێت، ەی دڕاوکێەیاخود دڵ ترس یەکێش فێرخوازکاتێک 
، چۆن ەکبۆ ب یتزموونی خۆەئ ە. باس لەوەڕێی بۆ بدۆزێتەات و چارکدیاری ب

 .ەردووک ەترساویت و چۆنت چار

 

 ەکیی دیکچاال

 ەن. ئاگادار بەکانی خۆیانی تێدا ڕیز بکەترسان فێرخوازن. ەکساز بفۆرمێکی ڕاپرسی 
ی ەانی چارکەنگاوەی هەجێی لیستدا ەکەفۆرم ەنووسێت. لەس ناوی خۆی نەکی ەوەل

ژماردن  ەان بکەاڵمەو، بکەوە ۆک ەکەیڕاپرسی. بکەوە - ەدایانڕشتوو ەکەپۆل ەک –ترس
نها ەت ەسێک بزانێت کەموو کەتا ه ەکان پێشان بدەنجامەئ. ەبخ کڕێ هێڵکاری ەو ب
 یگرێت. ەترس د ەخۆی نییر ەه
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 ەی کێشەو چار ی جرپنیجڵەوگرتن – دووهەمشی ەب

 

 ی خۆڕەفتارتیی ەرپرسایەبم: ەشتەی هەوان
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 کمەچ

بۆ گرنگن ی کلێەرگەهون ەڵەی هەوەکردنکچاو  داوای لێبوردن، ەڵەه لماندنیەس
 دا.کڵەنێو خ ەل کردنڵەه

 

 وهەکردن، ڕاستداوای لێبوردن، تیەرپرسایەبکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەتوانایان د فێرخواز

 .ەڵەه لماندنیەس •

 . ەوەاتکب کی خۆی چاەڵەات و هکلێبوردن بداوای  •

 

 پێداویستی

 .«ی کێشهەچار»ی رەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •

 ان. کوباوکی دایڕاپۆرتو  فێرخوازی ڕاپۆرت •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 ەوەداوای لێبوردنی ەڕێگ ەی خۆ لڕەفتار یتیەرپرسایەبگرتنی ستۆەئەو هەڵپەی
 اتکەی داوای لێبوردن دەسەو کەستی ئەهی. کەستەهلی ەپەلەپهۆی  ەببێت ەیەوانەل

 ترێوبوەد ەش کەسەو کەستی ئەها هەروە( و هیزارەرمەڕاوکێ، شە)نائارامی، دڵ
 .ر باسەببخە  (یزارەرمە، شەوەداننرخاندن، دڵ)
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 و گفتوگۆ کچیرۆ

 ین. ەکەی خۆمان دڕەفتارتیی ەرپرسایەگرتنی بستۆەئەو ەباس ل مڕۆەئ

 

  .ەپێشان بد ەکفۆتۆ

 
 

ی پاش ەوەبۆ ئ ەیان بردووەفێرگتۆپی پێی  ەجووت ەڤاڵن. بەه« ئاراز»و  «جودی»
و  ەکەڵدا بۆ ناو دارستانەهکی تێقێەش ەڵەه ەب ئاراز ن.ەوازی پێ بک ەفێرگکاتی 

کاتی  ەل رزشەوتی ەباب ەبۆی نییسێک ەتی هیچ کەگوتووی بوو. مامۆستابزر  ەکەتۆپ
 . ێتبەکاربهێنپشوودا 

 

رێ و ەد ەبردۆت ەکەفێرگ ەیان لەفێرگتۆپی  ئاراز و جودی)؟ ەچییە کەکێش -1
 (.ەبزریان کردوو
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 (.ئاراز و جودی)؟ ەرپرسەکێ ب -2

هیچ شتێک نازانن  ەن کەبدپێشان وا خۆیان  ئاراز و جودیر ەبێت گەدچی  -3
ست ەه ئاراز و جودی گات.ەزیانیان پێ د ەی دیکفێرخواز)؟ ەکەی تۆپەربارەد
 (.نەکەئازاری ویژدان د ەب

ن. ەکی خۆیاندا بنێن و داوای لێبوردن بەڵەه ەدان بد)؟ ەن باشەکدی چی بەئ -4
 (.نەکانبار بوتا ەکی دیکسێەک

 ەی پێشنیاز کران، بەگونجاوان ەو چارەک لەر یە)ه ؟.....ر ەگەدات ئەچی ڕوو د -5
 (.نگێننەڵسەه ،«ەی کێشەچار»ی سێی ەنگاوی ژمارەکانی هەپرسیار

 

ات. کو داوای لێبوردن ب ەوەاتکبۆ مامۆستا ڕوون ب ەکەڕووداودات ەبڕیار د جودی
گرتنی ستۆەئەو. وێتەکان بکەوڕکر ەسەگران ل ەیەم چارەئ ینجامەئ ەدوور نیی

 .ەکەرەگتی ەئازای ،تیەرپرسایەب

 (.ەبوو کباری سوو، ەرانەنیگ، ە)نائارامات؟ کەچی د ەست بەجودی هئێستا  -6

برد م ەکەتۆپمامۆستا، من )»؟ ەات؟ بڵێ چی باشکب چۆن داوای لێبوردن جودی -7
ن وردم. داوای لێبەبوو بزری بکەستم نەبەم. مەوازی پێ بک ەفێرگتا دوای کاتی 

 (.دیار بێت ەڕاستگۆیی پێو) ؟ەباش بیڵێت یچۆن (.«هێنمەد ەم. تۆپێکی دیکەکەد

 

 ی باشتکارێک .جودی م،ەکەسوپاست د» :ەوەداتەاڵم دەو ________ مامۆستا
 ەرین، زۆر باشەئافاڵم ە. بینەکەدباسی لێ واتر رێ، دەد ەت بردەکەرد تۆپکەن
 «.ستۆەئ ەت گرتەکەداوڕووتیی ەرپرسایەب
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 بێتەد .ەوەکاتەڕاست دخۆی  یەکەڵەهجودی « هێنمەد ەکی دیکتۆپێ»ی ەگوت ەب
وڵدان بۆ ەو هی ئاراممامۆستا.  زاییەبوون و ناڕەتووڕبێت بۆ  ەئاماد جودی

 .داوای لێبوردن ەل ەشێکی گرنگەبر، ەرانبەستی بەه یکردنکرەد

 

 ؟ەشدار بووەش بیئاراز ەکات کرای بکئاش جودیات کەپێویست د -8

 

ر ەگە، مستۆەئ ەێتبگر خۆی یتیەرپرسایەبر ەرانبەڕێیت بەلێ بگ ەیەوەباشترین کار ئ
ی سێکەئازاردانی کبازی و ئاگرک ەو ەوەشتێکی ترسناک ەبێت بەندی هەیوەپ ەکەکار
 .ەکدی

ڕێنوێنیی فێرخوازان ین. ەتی تۆمار بکەرپرسایەستۆگرتنی بەئەنگاوێکی وەند هەرن چەو
 ک:ەیەند نموونەش چەمەبێت. ئەپێشنیازی خۆیان ه بکە

 ،ەکخۆی باس ب کەو ەکەڕووداو .1

 .ەکبوردن بێداوای ل .2

 .ەوەیتەکت ڕاست بەکەڵەوێ هەتەد ەک ەێشانی بدپ .3

 

 ڕۆڵوازی

. پاشان ستۆەئ ەخۆی گرتکانی ەڕەفتار ییتەرپرسایەب ەنوێنم کەد جودیڕۆڵی من 
  (.ەمامۆستاکبۆ ڕۆڵی  ەڵبژێرەه دڵخوازێکی فێرخواز) .ەیەی ئێوەرەس

 ەم بردەکەتۆپ _____ مامۆستا (:ەبنوێن جودی کەوخۆت  .ەانی بدفێرخوازپێشانی )
بۆ  ەوەمەبهێن ەوێت تۆپێکی دیکەمەم. دەکەن دوردبزرم کرد. داوای لێبرێ و ەد

ستۆ، ەئ ەت گرتەکەتۆپی کردنبزرتیی ەرپرسایەرین، بەئاف» (مامۆستا:). ەکەپۆل
 «.ینەکەی دەکەچار ەلباس پاشان . ردکی باشت کارێک
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 ؟چاو گرتەم ڕتیەرپرسایەب ستۆیەئەانی گرتنکەنگاوەچۆن بووم؟ ئایا ه :ەبپرسان پاش

تی ەرپرسایەیان بکەی .نەکەیاری د ان دوو دووفێرخواز. ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
ن. ەکان ئاڵوگۆڕ بکەڕۆڵ ەک ەوەبیریان بخات. کەستۆ و داوای لێبوردن دەئ ەگرێتەد
 داڕێژن.  ەکزی دیاڵبژێرن یان خۆتان پێشنیەبار هەی لدۆخ ەوەی خوارەم لیستەل

 

 :گریمان

 ک.ەبۆ هاوڕێی ەوەبگێڕیت کێکلیستۆ ەبیرت چووەل •

 .ەوەکەنێو ماڵ ەقوڕت بردۆت •

 .ەکت شکاندووەی خوشکەخلیسکێنەختەت •

 .ەکردوودا کڤاڵێەر هەسەبهاوارت  •

 . ەڕووشاندووتت ەستی براکەه •

 

 نجامگیریەئ

 ەوەڵەی هەوەکردنڕێی داوای لێبوردن و ڕاست ەچۆن مرۆڤ لمڕۆ فێربووین ەئ
 ستۆ.ەئ ەگرێتەانی خۆی دکەڕەفتاری تیەرپرسایەب

 

 ەوەبۆ ماڵ

 انکوباوکدایڕاپۆرتی و  فێرخوازی ڕاپۆرت

 ەان بفێرخوازردێڕ و ەسبکە کی چڤاکی ەک توانایەو« ی خۆڕەفتارتیی ەرپرسایەب»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەوون، لیستباسیان لێکرددا ەکەوان ەکانی لەنگاوەه
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 ی زانیارەوەگواستن

 ەکساز بێک شەی خۆت. کەڵەو ه ڕەفتاری ەربارەد ەکاتی پێویست داوای لێبوردن بک
 ترسن. ەی خۆیان نەڵەلماندنی هەو س کردنراکئاش ەبن، ل ەئاسوودتێیدا  فێرخواز

 

بێت ەد ەکن ەکدیاری ب ەبارودۆخو ەئ ەبک انفێرخواز ەداوا ل :«یاڵی ڕۆژەخ»
 ی خۆیانی تێدا بنوێنن. یتەایرپرسەب

 

 ەکیی دیکچاال

بۆ ن، ەکمڕۆی خۆیان تۆمار بەئ یتیەرپرسایەگرتنی بستۆەئەو ەبک انفێرخواز ەداوا ل
  .ەکەخستنی مێزیاخود ڕێکی خاشاک ەوەگواستن ەنموون
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب
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 سێهەمشی ەی بەربارەد

. ەوەینەیی خامۆش بکەی تووڕەشەات گکەد کۆمەکمانیی ەی تووڕجڵەوگرتنکنیکی ەت
 ان بدات: یارمەتیی فێرخواز ەیەوەئ ەشەم بەئامانجی ئ

 یی بگرن. ەستی تووڕەوی هەجڵ •

 .ەمرکێنبوون داەتووڕ ەربەفتاری دڕیی سەڕ •

کانی ەی پنتەوەیی و ناسینەستی تووڕەی هکردنکانی دیاریەرەڕێی هون ەل •
فێر  - ەوەی« ییەی تووڕجڵەوگرتن»کانی ەنگاوەی هکردنەها پیادەروەبوون وهەتووڕ

 ن. ەجڤاکی بک یەی کێشەببن چار
 

اڵم زۆر جار ە. بەستێکی خراپ نییەبوون هەبێت. تووڕەد ەس تووڕەموو کەه
کی ەیەست، دیاردەک هەبوون، وەفتاری زبر و دڕ. تووڕەهۆکاری ڕ ەبێتەبوون دەتووڕ

موو ەه ە. نەکێش ەببێت ەدوور نیی ەفتاری مرۆڤی تووڕەاڵم ڕە. بەنیی ە، کێشەکخۆڕس
فتاری دڕی لێ ەوام ڕەردەبوونیش بەتووڕ ەو ن ەبوونەمی تووڕەرهەفتارێکی دڕ بەڕ
 . ەوەزێتەد

یی و ەی شپرزەوەکردنکانی خامۆشەرەی هونەوەکردنکۆ ەل ەبریتیییی ەی تووڕجڵەوگرتن
ند. ەسەکی جڤاکیی پەیەو ڕێچکەرەیی بەستی تووڕەکێشانی هوەبۆ جڵ ەدانوڵەه
کی ەرتەخستنی ببۆ ڕێک ەدانوڵەڵکوو هە، بەیی نییەستی تووڕەی هکردنست وێڵەبەم
 .ەی کێشەو چارەڕوو ەکەستەه

 

 کیەرەخاڵی س

 ؟ەم باشەبوون چی بکەکاتی تووڕ

 بکەوەو بیر  ەوچانێک بگر

 کانی تووڕیی(ەنیشانی کردندیاریکات؟ )ەچی د ەست بەشم هە: لەخۆت بپرسەل
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 (ییەی تووڕجڵەوگرتنکنیکی ەی تکردنەپیاد. )ەوەیتەخۆت ئارام بک ەوڵ بدەه

  ،ی قووڵەناسەسێ ه

 ،(ەو پاش بژمێرەرەهێمنی ب ەبپشتەوژمێری خاو )

 ،بکەوەی هێمن ەدیارد ەبیر ل

 . ەخۆت بدوێن

 («ەی کێشەچار»نی کاەنگاوەهی کردنەپیادی ئاشکرا )ەوەکردنبیر
 

 ( توانای خۆنگاندی ەڵسەهڕووداو و  ەل ەوەدان)بیر بکەوەدواتر بیری لێ 
 

بۆ  ەتی ساز کراوەتایبەکات، بەیی دەی تووڕجڵەوگرتنی ەپرۆس ەباس ل ەشەم بەئ
نگاوی کارای ەشێوی بکات. هەپی ەبدات چار بەراییی ەتیی منداڵی پلەی یارمەوەئ

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

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

 

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

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

انی کەی نیشانکردندیاری – ییەی تووڕجڵەوگرتنو ەرەب کەیەروازەد م:ەکەی یەوان -1
 .ییەی تووڕجڵەوگرتنی ەپرۆس یکردنەپیادو  بوونەتووڕکانی ەدوگمو  ییەتووڕ

انی کەنگاوەهکارهێنانی ەب - ی ڕاستیی ڕووداوەوەدۆزین :دووهەمی ەوان -2
 نجامگیری. ەئخاڵی ین بۆ ەدەخێرا باز ن ەێشکاتی کی ەوەئبۆ  ەوەخۆئارامکردن

ی نگاندنەڵسەه بۆ ەوەدانبیرری ەهونی کردنەپیاد - ەوەدانبیر :سێهەمی ەوان -3
 . داەنگانەتاتی ک ەنای خۆ لاتو

 ەی کێشەچارو  ییەی تووڕجڵەوگرتنکارهێنانی ەب -توانجی ەچار م:ەی چوارەوان -4
 .داتوانجگرتنڵ ەگەل کردنەڵەبۆ مام

و ە خنەڕڵ ەگەل کردنڵەهی توانای کردندیاری - ەخنەی ڕەچار م:ەی پێنجەوان -5
 ی خۆ. ڕەفتار ییتەرپرسایەب لماندنیەس

 .ەی کێشەچاری ەکارهێنانی پرۆسەب ەب - رنانەدەو یەچار م:ەشەی شەوان -6

 ەنگاو بەه» انیکەرەهون – وام بێتەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»ا ب م:ەفتەی هەوان -7
 . ەکب ەپیاد ەکدیسانی ەڵ کەگەل اشدەهاوب یەپرۆژ ەل« نگاوەه

 .ەمەچوار رگیەکانی بەی گشت وانەوەکردنرەسەبم ەفتەی هەتێبینی: وان

بۆ  ەکرخان بەت ڕۆڵوازیی سیناریۆکانی ەوەخوێندنات بۆ کان، کەی وانکپێستەد ەر لەب
بێت.  فێرخوازی زموونەئی ەوەنگدانەڕ ەیت کەبک سازها ەکان وەبتوانیت دۆخی ەوەئ

 . ەکشیان بەندا دابفێرخوازر ەسەو ب ەکۆپی بکان کەارتکی ڕۆڵوازیی ەوێن

 

 کیەمکی زمانەچ

شی ەکانی بەزمانی ەمکەڵ چەگەل ەوامیی کارەردەدا بسێهەمشی ەب ەمکی زمان لەچ
ی ان تێفێرخواز ەپێویست ەدا کەشەم بەمکی زمانی لە. گرنگترین چدووهەمم و ەکەی
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ی ەناسە: هەبریتین ل ەرەم هونەکانی ئەنگاوە. هەی« ەوەخۆئارامکردن»مکی ەن چەبگ
 .خۆدواندنو  ئارام یەدیارد ەل ەوەکردن، بیری خاوپشتەوژمێرقووڵ، 

 

 سێهەمشی ەکانی بەمکەی چەلیست

، ترساندن، کردنەر، گریمانەپێنە، دڵنیای سییەتووڕی ە، نیشانییەتووڕ یەدوگم
 .خۆدواندن، ەوەکردن، بیرتوانجهێڵراو، جێە، بکردنرامۆشەگرتن، فەخنەر، ڕەبنیاتن

 

 زانیاری ەوەگواستن

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

 . ەوەگوترێنەد داسێهەمشی ەب

 

ی ەبڕیار بدات ک ەبد یارمەتیی فێرخوازدا، ەکەستپێکی ڕۆژەد ەل «.مڕۆەیاڵی ئەخ»
 یی. ەی تووڕجڵەوگرتنو  ەوەخۆئارامکردن، ەکاربهێنێت. بۆ نموونەری نوێ بەهون

 

ژاندا، سوودی ەیی و شڵەاتی تووڕک ە، لەان بدیارمەتیی فێرخواز «.فتارەڕاهێزانی ڕ»
یی زۆرن. ەی تووڕجڵەوگرتنتی ەرفەدا دەاری ڕۆژانک ەببینن. ل ەی هێمنانەوەاڵمدانەو

ش ەمەر بیت. ئەتۆ یاریددەبێت ات، کری بەپێشخدەست ەختەالی س ەیەه فێرخواز
 :فێرخواز -ی گفتوگۆی مامۆستا ەنموون

 

. ەڵمژەه قووڵکی ەیەناسە، ئێستا هریەپ(: ەمی بینینی منداڵێکی تووڕە)دمامۆستا 
 .ەڵمژەش هەی دیکەناسە. دوو هەچاک
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 پێی گوتم درۆزن! ەکەت(: کوڕەگریەاڵم هێشتا دە، بە)هێمنتر ریەپ

 «.، ئارامئارام» بڵێین، ەوەی با پێکەستی. ئادەتۆ پ ەکم ەگەتێدمامۆستا: 

 ، ئارام.ئارام و مامۆستا: ریەپ

 .ەوەهێواشی بیڵێر ەزۆر ب ەدووبار مامۆستا:

 ، ئارام.ئارام :ریەپ

 دوێین.ەد ەکەکێش ەلوجا ەئ. ەزۆر باش مامۆستا:

 

بۆ  فێرخواز، ەنیشان بکستەد« وچانە/ کورت ەوە/ ئارامبوون ەوەخاوبوون»بۆ  کەیەگۆش
ر ەرێت. منداڵ گەنای بۆ بە، پەوەخۆئارامکردنکانی ەرەی هونکردنەو پیاد ەوەخاوبوون

موو ەچێت، پاش هەبیرت نە. لەوەبێتەی ناوخۆی ئارام دەبێت وزەتی چاالکیی هەرفەد
 بکرێت. ەکەی کێشەێک، باسی چار« وچانەکورت»
 
ی انکەرەهون ەن کەبک ەو کاتانەباس ل ەان بکفێرخواز ەلداوا  «.مڕۆەیادی ئ»

 فێرخوازنابێت  ە.کارهێناوەییان بەی تووڕجڵەوگرتنی ەیاخود پرۆس ەوەخۆئارامکردن
 ەنگاوەه ەدرێتەرنج دەدا سەم باسەبێنێت. ل ەکەێشکی نێو ەکسانی دیەکناوی 

 .ییەووڕتی جڵەوگرتنانی کەشەگ
 

دات ەد فێرخوازیارمەتیی دا، ەڵ کاری ڕۆژانەگەل« ی زانیارەوەگواستن»ی تێکبەستن
ژیانی  ەل فتارەڕ ریەڕاهێنانی هونو ە ی کێشە، چارەوەخۆئارامکردنکانی ەرەهون

 بکات. ەدا پیادەڕۆژان
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 ندنەسەشەی گەربارەتێبینی د

 

 تی گرنگەو باب ەپێناس

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

 :توانێتەد گشتیەدا، بخوێندنتای سااڵنی ەرەس ەمنداڵ ل

 .ەوەاتکم بەک ەرانیاەناڵمی ەو •

ر ەرانبەی نێوان خۆی و بەێشکاری کهۆ ەی بەات و باشتر پکر بەرانبەی بکرەد •
 .رێتەب

 

 ک:ە، وێتبەد ەری دیکەدا منداڵ فێری هونبنەڕەتیی خوێندنی ەماو ەل

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

  .ەڕێ بۆ لیستۆکێکی دیکەگەد ە، بۆ نموونگۆڕیندۆخ •

 . ەوەاتکەد ەکی دیکشتێ ەبیر ل -گۆڕین یاڵەخ •

 .ەوەوەخۆئارامکردنڕێی  ەل – گۆڕینستەه •

ی برد ەکەتۆپ ەکەکچ» :ەکەدۆخ یەی تازکەیەوەڕێی لێکدان ەل - گۆڕینستەه •
 «.کردەوازیم پێ د ەیبینی کەن ەچونک

 

 ەشەم بەگرنگیی ئ

 : ە، بۆ نموون«ەی کێشەچار»ڕێی  ەخاتەبوون کۆسپ دەتووڕ
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 گرێت، ەد ەی ژیرانەوەبیرکردن ەڕێ ل •

 ی خۆ، ڕەفتار ەل وەەوردبوون ەگرێ لەڕێ د •

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

 

وتی نێو ەکڵسوەانی هکەشێوازی کردنکرەڵ دەگەل ەیەهجۆری ەمەه یەمنداڵی دڕ کێش
ی ام توانە، ئکوپێکش و ڕێەی گەی چارەوەر دۆزینەس ەدێت ەک ەنموون. بۆ ەڵگەۆمک
 .ەزک

 :اتکەوێت. ڕاهێنانی زیاتر منداڵ فێر دەاری دک ەکرێەهون ییەی تووڕجڵەوگرتن

 .باش بزانێت ەوەخۆئارامکردنی انکەرەهون •

 .بگرێت ەوەێشکی ەو چار ەوەخۆئارامکردنانی کەرەهون ەو بوخ •

 

 ەکیی دیکچاال

 :ەتی دیکەو باب ەشەم بەکانی ئەڵکێشانی وانەک بۆ تێهەیەند نموونەش چەمەئ

 ەیی خۆیان بکێشن. داوایان لێ بکەکی باری تووڕەیەوێن ەان بکفێرخواز ەداوا ل .1
گفتوگۆ  ەشی خۆیان. هانیان بدەستی لەدانی هکاربهێنن بۆ پێشانەنگ بەڕ
 ر(ەن. )هونەیی بکەکانی تووڕەی نیشانەربارەد
 

راسانی و ەه، ییەتووڕی کی ناڕێکوتێەکڵسوەه ەڵبژێرەه ۆمیدیکشێکی ەب .2
ی کتێەکڵسوەێشی هکنیگار ەب ەبک انفێرخواز ەداوا ل. داتبپێشان  اریکەخنەڕ
 ر(ە)هونخشێنن. ەتر بنکڕێ
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خۆی ەربەی سکەیەڕەو الپ ڕابگرن ییەتووڕبۆ  کتۆمارێ ەبک انفێرخواز ەداوا ل .3
ی ەش نموونەمەئ. نەکرخان بەبۆ ت سێهەمشی ەبی کەیەوان گشتپاش 

ی جڵەوگرتنکی، ەکی و ناوەرەدی یەتووڕ یەدوگم، ییەتووڕی ەنیشانان: کەتەباب
. کردناڵتەخخۆی کێشێوازند ەچو  خۆدواندنی گفتوگۆیی، ەوتووی تووڕەکرەس

 )زمان(

بنووسن و  ەوەی خوارەم دۆخانەبۆ ئ خۆدواندنتێکستی  ەان بکفێرخواز ەداوا ل .4
 ن: بەکاربهێندا ەکەڕۆڵوازیی ەل ەڵەبووک ەر الیان باشەگ

 یت. ەکەلووکێن دەیاریی سۆفتباڵ / ه ەم جارتەکەی •

 . ەداو تی تێکەکەت ژوورەکەی خوشکەوەبوویت ل ەزۆر تووڕ •

اڵم زۆر ماندویت و پێت وا ەیت، بەدا ڕابکەفێرگیدانی ەموری ەد ەبێت بەد •
 واو بکرێت. ەت بۆ تەکەسووڕ ەنیی

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

 .ەی گرتووەکەرەکۆمپیوت ەمێژەێک لفێرخواز ەیت کەتووڕ ەوەتۆ ل •

 دراما(ر، ە)زمان، هون
 

و  توانجی ەژمار یتێبینی داڤیزیۆنەلەت انیکەرنامەب ەل ەکب انفێرخواز ەداوا ل .5
  (ماتەماتیک. )ەاری پێشان بدکی هێڵەشێو ەب ەکەپۆل یزانیارین. ەبک کردنستایش

ئارام و  ەان بۆ تۆنفێرخوازرنجی ە، سەلێبد ەکەمۆسیقای کالسیک بۆ پۆل ەپارچ .6
م بیستنی ەدەب ەو داوایان لێ بک ەکان ڕابکێشەکانی( ئاوازەکانی )تووڕەڵچووەه

ن. ەراورد بکەکان بەمەرهەنگکاری بن. پاشان بەریکی نیگارکێشی و ڕەخ ەمۆسیقاو
جاز، ڕۆک، پۆپ، جیهانی،  کەی وەمۆسیقای دیک ەب ەمۆسیقای کالسیک بگۆڕ

 مۆسیقا( -رە. )هونەوەنەبک ەدووبار ەمان پرۆسەو ه نتریەبلوز یاخود ک
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دانی ستەدەل کەنی وەدیم ەبک انفێرخواز ەداوا لی جیهانیی کەیێکپێشبڕو ەمەد .7
 ە.وەخۆئارامکردنبۆ ڕاهێنانی  کتێەباب ەنەکب ەکی دیەشووتی سزا و دیارد ،گۆڵ
 ی فیزیکی، دراما(کردن)فێر

 

 ەنەرنج بدەس. ەوەبخوێنن کچیرۆک یاخود ڕۆمانێەکورت ەبک انفێرخواز ەداوا ل .8
 یەرنامەب ەییدا. ئایەڵ تووڕەگەل ەکەداستان ی)کەسایەتی(  تارکەارکی ەڵەمام
؟ نەکتر بکوتیان چاەکڵسوەهیان بدات یتەتوانێت یارمەد« نگاوەه ەنگاو بەه»

فتاریان چۆن ەبان ڕب« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرەر ئاشنای هونەگەئ ؟چۆن
ی ڕوون کەزار یورتکی کڕاپۆرتێ ەیان بەکەباس ەبک انفێرخواز ەداوا لبوو؟ ەد
 )زمان( .ەوەنەکب

 

 تیەتایبە. بەوەورد ببن مێشک یکردنارک یچۆنێتی ەلبکە  انفێرخواز ەداوا ل .9
هانیان . ەوەژییڕووی فیزیۆلۆژی ەلبوونی مرۆڤ ەی تووڕەوەنگدانەڕ ەنەرنج بدەس
. ەی کێشەچارپێش  یەوەخۆئارامکردن یگرنگی ەب ەوەستنەبب ەو زانستەئ ەبد

 ش(ەانی لکەندامەاری ئکزانستی  ەوات -فیزیۆلۆژی  ،)زانست، زمان

 

ی لێدانی دڵ، ەڕێژک ەو ،ەوەیفیزیۆلۆژیی ەپێوانڕووی  ەل ،ەبک انفێرخواز ەل داوا .10
روارد ەب یی و ئارامیەتووڕ - ش و فشاری خوێنەل یرمیەی گەدان، پلەناسەه
)زانست، ن. ەاری پێشان بدکهێڵ ەبکانیان ەنجامەرئەد ەوایان لێ بکدا. نەکب

 (ماتەماتیک

 –ن ەماشای بکەتا ت ەنیشان بکستەان دفێرخوازبۆ  ڤیزیۆنەلەتی ەرنامەبدوو   .11
 ەنەرنج بدەس ەوایان لێ بکدایان دۆخی کۆمیدی. دووهەمرکێشی و ەکیان سەی

 ەل کانەنجامەرئەد ەوایان لێ بکداپاشان یی. ەگرتنی تووڕەی یان نجڵەوگرتن
 زمان(ی چڤاکی، ەوە. )لێکۆڵینەوەنەکڕوون بکیدا ەزارورتی کی کێاپۆرتڕ
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 ەنەرنج بدەس ەو داوایان لێ بک ەان بدفێرخوازبار پێشانی ەفیلمی کارتۆنی ل  .12
ساز  ەکەی باسەربارەیان. گفتوگۆ دجڵەوگرتنبوون و شێوازی ەکانی تووڕەدۆخ

یی گرتبا؟ ەوی توورەجڵ ەکی دیکجۆرێ ەب ەکەتاری فیلمکەارکرا کەن. دەبک
 ی چڤاکی، زمان(ەوە)لێکۆڵینچۆن؟ 

 

سایتی  ەل ەشی مامۆستایان بکەردانی بەی بیروڕا سەوەزیاتر و گۆڕینبۆ زانیاریی 
 www.cfchildren.orgماندا ەکەڵەکۆم

 

 کتێب

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

 

 ییەی تووڕجڵەوگرتنو ەرەب کەیەروازەدم: ەکەی یەوان
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 کمەچ

 ەوەزێتەلێ د یفیزیکیی ەنیشانیی ەستی تووڕەه

 .خش بێتەبزیان ەیەوانەل ەتووڕفتاری ەاڵم ڕە، بەوایەی ڕکەیەدیارد ییەتووڕستی ەه

داگیرسانی ی ەدوگم ەشێت ببنەد کیەناو یاڵیەخم ەهکی و ەرەڕووداوی دم ەه
 .ییەتووڕستی ەه

 

 ییەتووڕی ەدوگم، ییەتووڕی ەنیشانکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بن:ەئاشنا د فێرخواز

 .بوونەتووڕ یفیزیکیلی ەگەنیشان ەب •

 .ییەتووڕی جڵەوگرتنانی کەپێداویستیی ەب •

 .نگیرسێنەبوونیان دادەتووڕ« یەییانکەرەد ەدوگم»و ەب •

 .ەوەنەکەبوونیان چڕ دەتووڕ« یەییانکەناو ەدوگم»و ەب •

 

 پێداویستی

 .«ییەی تووڕجڵەوگرتن»ی رەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •

 «.ییەی تووڕجڵەوگرتن»ڕاپۆرتی  •

 «.نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبی سێهەمشی ە: ب4 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

گیرێ. ەبوونی بۆ دەوی تووڕەئاسانتر جڵ ەوەبناسێت ییەووڕانی تکەر نیشانەمرۆڤ گ
شی خۆیان بن. ەستی لەبووندا ئاشنای چۆنێتیی هەاتی تووڕک ەل ەبدهان ان فێرخواز

اری کە تووڕفتاری ەڕاڵم ە. بەوەی لێ بزێتەرانەاری بنیاتنک ەیی دوور نییەی تووڕستەه
  .ەیەوەمەد ەی بەرانەتێکد

 

شێت ەدمان. بوونەتووڕهۆی  ەبنەد یەتانەبابو ەبریتین ل« ییەتووڕی ەدوگم»
 ەیاڵەخ وەی ئەوەالی منداڵ، ناسینکی بن. ەناو یاڵیەخکی یاخود ەرەدڕووداوی 

 ەان زیاد بکفێرخواز یهۆشیاری. ەی ئاسان نییکارێکن، ەکەد ەی مرۆڤ تووڕەیانکیەناو
ی ەربارەد، ەنموون. بۆ کردنڵەه ەوەکپێر ەسەل ییەتووڕ یاڵیەخ رییەاریگکی ەربارەد
نێو  ەلئەو کەسە  تۆبۆچوونی  ەب»: ەبپرس فێرخواز ەان، لکەکتاری نێو چیرۆکەارک

و ەئ یریەکاریگ ەلێ بک داوایان پاشان .«؟ەوەاتکەڵێ چی، چۆن بیر دەخۆیدا د
 نگێنن. ەبسڵەه ەیااڵنەخ

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

م ەل. «نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبکی نوێی ەیەوان ەین بەکەست دەمڕۆ، دەئ
  یی خۆمان بگرین.ەوی تووڕەن جڵیبەدا فێر دەیەوان

 .ەـ «رتیپەس» ەمەئ. ەپێشان بد ەکفۆتۆ

چیدا  ەب (.ەتووڕست، ە)پکات؟ ەدچی  ەبست ەه رتیپەسڵێی چی، ەتۆ د -1
  (.ەمی گرژ کردووەکانی نوقاندون. دەمست. ەناو کلێ)برۆی ؟ زانیتەد

 

م ەئات. کەداو ئاگادارمان دەرەندین سەچ ەب شەلیی، ەاتی تووڕکگشتی، ەب
 . «ییەتووڕلی ەگەنیشان»نێین ەیی ناو دەی تووڕەداوانەرەس
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م گرێ ەدەگ)؟ ەستەو هەل ەوەاتکەئاگادارت د ییەتووڕی ەنیشانام ک ەبشت ەل -2
ڕ یجکانم ەداندم. ەکەرما یاخود گرژی دەرما یاخود گەس ەست بەهات. کەد
 .ەکتۆمار ب کرێەر پۆستەس ەان لفێرخوازانی کەاڵمەو (.ەوەبنەد

یی. ەی تووڕجڵەوگرتنو ەرەب ەنگاوەهم ەکەی شەل ییەتووڕلی ەگەنیشان ەب پەیبردن
 «.ییەی تووڕجڵەوگرتن» ریەی پۆست 1 ەنگاوی ژمارەه ەب ەبد ەئاماژ

 

شت چن. ەنگاوی قورس دێن و دەه ەب) ؟اتکەبوون مرۆڤ چی دەاتی تووڕک -3
 (.بنە. زۆر هێمن دنەدەجنێو دن. ەکەن. هاوار دەدەشت د ەن یاخود لەدەفڕێ د

 ەک ەتووڕفتاری ەاڵم ڕە، بەئاسایی ییەتووڕ یستەه .ێتبەد ەتووڕسێک ەموو کەه
 . ەئاسایی نیی ەرەدات یاخود ڕووخێنەڵک دەئازاری خ
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 گشتیەبناکات.  ەچار ەکە. کێشەخشەزیانب)؟ ەنیی واەڕ ەتووڕفتاری ەبۆچی ڕ -4
 (.اتکەساز دتر ەورەی گەکێش

 یەتووڕ؟ چی شت چۆن بووەستی لە، هەکی خۆت بکبوونێەتووڕ ەباس ل -5
 ؟یتکرد

فشار  کاتێکبرێن. ەناو د« ییەتووڕی ەدوگم» ەببین ەد ەتووڕی پێیان ەڕووداوانو ەئ
ی ەدوگمگۆڕێت. کاتێک ەدات یاخود دەڕوو د کرێاک، کەیەدوگمر ەس ەخرێتەد

و ەو ئبێت ەیدا دەشماندا پەل ەل کەارییکگۆڕانر فشار، ەبە خرێتەیمان دەتووڕ
لێنان یاخود ە، ناتۆرکردنبێزارین. ەتووڕ ەکداتێ ەمان دەنیشان ەیگۆڕانکاری

 ن. ەو دوگمانەی ئکەیەنموونند ەچ کردنرامۆشەف

ناوی بێت، نابێت  بیرت ە؟ لی تۆبوونەتووڕی ەدوگمر ەس ەخاتەچی فشار د -6
اڵمی ەو و ەبنووس« ییەتووڕ یەدوگم» رەزی پۆستەر کاخەسەلس بهێنیت. ەک

 .ەان ڕیز بکفێرخواز
یی. گریمان ەستی تووڕەداگیرسانی ههۆی  ەێتبەد ەیەه ەدوگم شەجۆرێکی دیک
. نێتەد ەوەرتیپەس ەب کێپاڵ ەڕێوەات و بکەڕا د شزرەوو هۆڵی ەرەبهاوپۆلێک 

ها ەبۆ ونام! ە ! پاڵی پێوی ناشرینەه» :بڵێت داخۆیدڵی  ەل رتیپەس ەیەوانەل
 ەدڵی خۆیدا یان ب ەمرۆڤ ل ەی دوور نییەوەل ەکەیەنموون ەمەئ .«تی؟ەچیی
 . بێت ەتووڕ کسێەکی ەوەردک ەل رەگڵێت یبرا کئاش

 

 (.خۆی گوت ەی بەتووڕ یەگوت) ؟ردکتر ەخۆی تووڕها ەوچی  ەب رتیپەس -7

 ەوەکردنبێ بیرەب رتیپەس ەیەوانەل) دات؟ەئێستا چی ڕوو د تۆبۆچوونی  ەب -8
ئارام خۆی وڵ بدات ەه ەیەوانەلڕ ببێت. ەتوشی ش ەیەوانەلفتار بکات. ەڕ
 (.ەوەاتکب
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 چاالکی

 ەبێتەی دەو دوگمانەن. چین ئەکساز ب ییەتووڕی ەدوگملیستێکی دا کڤاڵێەڵ هەگەل
 ەباس لها ەروەهنووسن. ەس مەک یبیرتان بێت ناو ەلبوونتان. ەهۆی داگیرسانی تووڕ

 ن. ەکشی خۆتان بەل ییەتووڕانی کەنیشان

 نجامگیریەئ

 ەی بەپ ەوەشەل ییەتووڕلی ەگەنیشان ەسەرنجدانڕێی  ەلمڕۆ فێربووین چۆن ەئ
پرسیاری:  ەل ەیی بریتییەی تووڕجڵەوگرتننگاوی ەهم ەکەی رین.ەبوونی خۆمان بەتووڕ

 (.ەکەرەی پۆست 1 ەنگاوی ژمارەه ەب ەبد ەئاماژ) .«کات؟ەدچی  ەبست ەشم هەل»

 
 ەیی: واتەی تووڕەدوگم -ەوەبناسین ییەتووڕی ەدوگمش بووین ەوەها فێری ئەروەه
ڵ ەگەی لەو گوتانەئیاخود گیرسێنن، ەمرۆڤدا داد ەل ییەتووڕست ەهی ەو خااڵنەئ

ی جڵەوگرتن» ریەپۆستبوونمان. ەتووڕ یهۆیی توندبوون ەبنەڵێین و دەخۆمانی د
کانی داهاتوودا، ەوان ەلین. ەکیی بەستی تووڕەی هەدات چارەتیمان دەیارم «ییەتووڕ

 تا التان بێت. ەکەرەی پۆستیکۆپش ەمەئرموون ەبین. فەفێر د ەوەیەبار ەزیاتر ل
 (.ەکش بەداب ەکەرەۆپیی پۆستک)

 

 ەنگاو بەه» یەرنامەبی سێهەمشی ە: ب4 ە، ژمارەوەک بۆ ماڵەیەنام: ەوەبۆ ماڵ
 «.نگاوەه

 

 ی زانیارەوەگواستن

لی ەگەنیشان ەدب هانیرد، کیی ەتووڕ ەستی بەه فێرخوازر ە، گەوەاری ڕۆژانکم ەدەب
 ات. دیاری بکخۆی  ییەتووڕ



Second Step, grade 4 

149 

ن و ەکدیاری بان ییەتووڕی ەدوگم ەبد ان، هانیانفێرخوازی یناکۆکناوبژیی می ەد
 ەی بەباشتر پان فێرخوازخۆیان،  ییەتووڕی ەدوگملێنانی ناو ە. بناویان لێ بنێن

 . ەێشک یەچاربۆ  ەارئاسانییکش ەمەن و ئەبەد رەرانبەبستی ەه

 

لێکی ەگەو چ نیشان ەکردوو ییەتووڕ ەستی بەکێ ه ەپرسیار بک: «یادی ڕۆژ»
 .ەان تێبینی کردووییەتووڕ

 

 ەکیی دیکچاال

ری ەێشی و هونکنیگار ەیی خۆیان بەستی تووڕەی هەوەنگدانەڕ انفێرخواز ەداوا ل
ڕێ ن. ەپێشان بد ەوێن ەیی خۆیان بەی تووڕەدوگم ەلێ بک داوایانرببڕن. ەد کۆالژ

 ن.ەتر بدکەان پێشانی یکەوێن ەبد

  



Second Step, grade 4 

150 

 

 

 

 

 

 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 ی ڕاستیی ڕووداوەوەدۆزین: دووهەمی ەوان

 داری ڤیدیۆەوان
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 کمەچ

 .ەوەکاتەم دەک ییەتووڕستی ەه ەوەخۆئارامکردنانی کەنگاوەهی کردنەپیاد

 یت.ەر تێبگەرانبەستی بەبەم ەو باشتر ل ەوەیتەدات ڕوونتر بیر بکەتی دەیارم یئارام
 .ەی باشکرێەیارید شەی گخۆدواندن ەنگانەاتی تک

 

 ە، گریمانخۆدواندنکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەتوانای د فێرخواز

 . «ەوەخۆئارامکردن» کانیەنگاوەی هکردنەپیادلێنان و ناو •

 .«ەی کێشەچار» انیکەنگاوەی هکردنەپیادلێنان و ناو •

م ەئجار  مەکەی یەوەلر جودا بێت ەرانبەبی ستەبەشێت مەدی ەوەیشتن لەتێگ •
 یشتبوو. ەتێیگ

 

 پێداویستی

ی ەوەدۆزین»: «نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەبپۆلی چواری  ڤیدیۆیکاسێتی  •
 «.ڕاستیی ڕووداو

 ئامێری لێدانی کاسێتی ڤیدیۆ./  ڤیزیۆنەلەت •

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

ی جڵەوگرتنبۆ  ەوەخۆئارامکردنی انکەرەهونکارهێنانی ەب ەداتەرنج دەس ەیەم وانەئ
 یارمەتیی فێرخوازو  ەی کێشەبۆ چار ەرجێکی پێویستەپێشم ەوەخۆئارامکردن. ییەتووڕ

ی خۆدواندن ەدا باس لەلێرات. بک ەندەزەر مەرانبەکانی بەستەبەی مورد ەدات بەد
ی ەربارەد ەکساز ب کەگفتۆگۆیپۆلدا  ەل. ەوەرێتکەد (تیڤەپۆز -ش ەتی )گەئای

ی فێرخوازڵ ەگەتا ل ەکان پێشان بدەرە. پۆستەوەخۆئارامکردنی خۆدواندنانی کەبیرۆک
ی الی ەوەبۆ ئ ەدابین بک ەوەبۆ خاوبوون کتێەرفەدبهێنیت.  یکارەب داەتووڕ

ساز  ەکێشی ەچارو  ەوەخۆئارامکردنی ەربارەدگفتۆگۆ  ان جێ بگرێت. پاشانفێرخواز
 ن. ەکب

 تا. ەرەس بکەوەڵی ەهپاشان  ە،بک ەماشای کاسێتی ڤیدیۆکەپێشتر ت

دوو ڕۆژ نێوانیان ودای ەاڵم مە، بەواندانە دوو  ەکوێ بیەتەر دە، گەنەدرێژخای ەکەوان
 بێت. ەزیاتر ن

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

 ەوەردک، ڕوونمان کرد ییەتووڕی ەدوگمگفتوگۆی و  ەنیشان ەباسمان لجاری ڕابردوو، 
 ەئاماژبوون. )ەتووڕستی ەی هکردنراکبۆ ئاش بەکاردەهێنێتیی ەی تووڕەنیشان شەل ەک

 ەباس لمڕۆ ەئ (.«ییەی تووڕجڵەوگرتن» ریەی پۆست 1 ەنگاوی ژمارەه ەب ەبد
 ەب ەبد ەئاماژ .ەیەوەخۆئارامکردننگاوێش ەم هەکەین، یەکەیی دەی تووڕجڵەوگرتن

 . ەوەنیچەاندا دکەنگاوەه ەپاشان ب .2 ەنگاوی ژمارەه

 .«ماری»و  «دڵسۆز»ڤاڵ، ەدوو هی ەربارەین دەکەد کەیڤیدیۆیری ەس تاەرەس
پاشان وچانێک بۆ  ە،پێشان بد ەڤیدیۆک). دڵسۆز ییەتووڕی ەدوگم ەنەدب رنجەس

 (.گفتوگۆ

  .ەپێشان بد ەکفۆتۆ
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 دڵسۆز .ەبد ەکەرەپۆست ەب ەئاماژ. ەیەه ەوەکردنو بیر وچان ەپێویستی ب دڵسۆز
نگاوی ەه ەب ەبد ەئاماژ) ادێت.رم دەی گڕوخساربێت و ەشی گرژ دەکات لەست دەه

 (.1 ەژمار
 

زار، ەرمە، شەتووڕ)کات؟ ەدچی  ەبست ەه دڵسۆز ەبۆچوونی ئێو ەب -1
 (.ننەکەدپێی پێ ەوانی دیکەئ ەهایەو پێی)بۆچی؟  (.رامۆشکراوەف

یت. تۆ گێلی. تۆ ەکەم دەتووڕبۆ » )هاوار بکات و بڵێت؟ اتکچی ب ەختەو دڵسۆز -2
وانی ەئ بووەوانەل) ؟ەی بکردایەوەر ئەگەئدا ەچی ڕووی د( «هیچ شتێک نازانیت!

 (.ببن ەتووڕە دیک

 (.ەوەاتکئارام بخۆی ) ؟ەباش چی بکات دڵسۆزدی ەئ -3
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ند ەش چەمە. ئەوەاتکبێت خۆی ئارام بەی ڕوون بێت، دەوەکردنی بیرەوەدڵسۆز، بۆ ئ
رز ەنگی بەد ەو ب 2 ەنگاوی ژمارەه ەب ەبد ەئاماژ). ەوەخۆئارامکردنبۆ  کەیەڕێگ

 (.ەوەبخوێن

مژێت و پاشان ەڵدەه ی قووڵەناسەهنن. سێ ەکەکان پێی پێدەکچ ەپێی وای دڵسۆز
 دڵسۆز .«.ەکساز ب ەم بارەتوانم ئەمن د. بەوەخاو » ڵێتەد خۆی ەدا بخۆی ڵەگەل

 .بەکاردەهێنێت)پۆزەتیڤ(  «تیەئای»ی خۆدواندن

ر ەس ەبێتتوانێت ەد دڵسۆز ،ەوەئارام بۆت ەئێستا ک (.3 ەنگاوی ژمارەهە ب ەبد ەئاماژ)
 . ەکەی کێشەچار

 

؟ ی بزانمەڵبڕێت. ئادەست هەد ەبیرەی ل« ەێشکی ەچار»نی اکەنگاوەێ هک -4
 .(«ەی کێشەچار» ریەپۆست ەب ەبد ەئاماژرد کر پێویستی ەگ)

بدات  باشبڕیارێکی تا  خساندەڕتی بۆ خۆی ەرفەو د ەوەردکدڵسۆز خۆی ئارام 
 .ەکەی کێشەچاری ەربارەد

 

 ە. بکەیەنوکت ە، بدڵسۆز یکپۆشا)نن؟ ەکەچی پێد ەبکان ەکچڵێی چی، ەتۆ د -5
 (.تیەردوویک دڵسۆزی کارێک

 ەکەڤیدیۆ کلیپ. )ەووی داوڕ چیو بزانین ین ەبک ەی ڤیدیۆکەماشای پاشماوەترن ەو
 (.پاشان وچانێک بۆ گفتوگۆ ە،پێشان بد

 

 (.ۆمیدیک)فیلمێکی  نن؟ەکەچی پێد ەبکان ەکچ -6

 (.ەشاد، ەئارام) کات؟ەدچی  ەبست ەه دڵسۆز ئێستا -7

 ان بگات. کەی ڕووداوڕاستی ەلو توانی خۆی گرت  ییەتووڕ یوەجڵ دڵسۆز
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ستی ە. هەوەردکئارام خۆی ) ؟ردکدا، چی ەکەر دۆخەسەزاڵبوون ببۆ  دڵسۆز -8
 (.کردباس  «ماری»خۆی بۆ 

 

 ڕۆڵوازی

ڕۆڵی من  تاەرەس. ڕۆڵوازی ەینەکەیی دەری تووڕەی داگیرسێنکند دۆخێەئێستا چ
ی ەوەبۆ ئ بەکاردەهێنێت« ییەڕوتو یجڵەوگرتن»انی کەنگاوەه. دڵسۆز نوێنمەد دڵسۆز
  بکات. ەچارخۆی ی ەکەکێشو  ەوەاتکئارام بخۆی 

 

 ەپیاد ییەی تووڕجڵەوگرتنانی کەنگاوەو ه ەڕۆڵی دڵسۆز ببین .ەانی بدفێرخوازپێشانی 
نها ەت. ەبەکاربهێن ەکەێشکی کردنەچاربۆ  «ەی کێشەچار»انی کەنگاوەهوجا ەئ. ەکب
 . ەکری بای گونجاو دیەدوو چار کەی

 ؟چاو گرتەڕم ەوەخۆئارامکردنانی کەنگاوە: چۆن بووم؟ ئایا هەبپرس انپاش

 

ڵبژێرن یان خۆتان ەخاڵی گونجاو ه ەوەی خوارەم لیستە. لەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ریەپۆستی  3-1 ەژمارانی کەنگاوەهنها ەتان فێرخواز ر.ەس ەنەی بخەخاڵی دیک

  .ەکەبوونەخودی تووڕ کە، ننوێننەد« ییەی تووڕجڵەوگرتن»

 تتی فڕاند. ەسەد ەل کەهاوڕێی یتەکەد کەیەیری وێنەتۆ س •

 ردا.ەسەتۆ بوو، تۆش هاتی بکانی ەجەکمەچنینی کی پشکریەخت ەبراک •

 .بەشدار بیتتۆ  ڕێ نادەنن و ەکەمان دەمنداڵ گ کپۆلێ •

 .ەداوگرێ ەوەکانتی پێکەیتانی پێالوەسێک قەک •
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 نجامگیریەئ

یی ەی تووڕەێشکی ەی چارەوەر لەمرۆڤ ب ەزۆر گرنگ ەکرد ک ەوەباسمان لمڕۆ ەئ
 ەڕوونی بیر ل ەدات بەتیمان دەیارم ەوەخۆئارامکردن. ەوەاتکبێت خۆی ئارام بەات، دکب

توانین ەد ەمەو دەئ. دەرهاویشتەکانین بۆ ەر باز بدەسکەی کەن ەوەینەکب ەکەدۆخ
بوونمان. ەاری تووڕکهۆ ەی بۆتەیەێشکو ەبۆ خودی ئڵبژێرین ەباشتر هی ەچارەڕێگ

« ییەی تووڕجڵەوگرتن»انی کەنگاوەهرد، کیی ەتووڕ ەستت بەه کاتێکر ەوال، هەمەل
ی خۆمان ەڵەمامی ەشێو ەبین لەد« ەوەبیردان» یفێری داهاتوودا، ەوان ەل. ەکب ەداپی
 . داییەتووڕڵ ەگەل

 

 ی زانیارەوەگواستن

انی کەنگاوەه ەهانی بدبوو،  کەییکۆکشداری ناەیان ب ەتووڕ کێفێرخوازر ەگ
 ێت.بەکاربهێن ەوەخۆئارامکردن

 ەنگاوەهکارهێنانی ەب ەی خۆیان لزموونەئ ەبک انفێرخواز ەداوا ل: «ڕۆژیادی »
 ن.ەبک باسدا ەوەخۆئارامکردنانی کجودا

 

 ەکیی دیکچاال

بۆ ن ەکساز ب کزموونێەیان ئ کەیەوەۆڵینکلێ ەبک انفێرخواز ەداوا ل -1
 ەنەرنج بدەمی ئارامی. سەبوون و دەمی تووڕەش، دەانی لکەی نیشانکردنراوردەب

 . ڕانەڵگەو سوور ه ەوەکردنەقە، ئارەناسەی لێدانی دڵ و هەێژ: ڕکەی وەنیشان

تاقی تی ئارام ەباب ەل ەوەکردنکنیکی بیرەت یی،ەاتی تووڕک، ەبک انفێرخواز ەداوا ل -2
بۆ  ەکنیکەم تەی سوودی ئەربارەبۆ گفتوگۆ د ەکرخان بەتیش ک. ڕۆژێەوەنەبک
 .کێفێرخوازر ەه
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 ەوەبیردان: سێهەمی ەوان
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 کمەچ

هۆی  ەبێتەات دکیەد ەنگانەاتی تک ەکی خۆی ەفتارەو ڕەی مرۆڤ لەوەبیردان
 ڕۆژدا. ەپێش ەوتنی لەکرەس

 

 ەوەبیردانکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەتوانایان د فێرخواز

و ەئی نگاندنەڵسەهها ەروەی خۆیان و هەنگانەاتی تکفتاری ەڕی ەربارەد ەوەبیردان •
 یان. ەفتارەڕ

 

 پێداویستی

 «.ییەی تووڕجڵەوگرتن» ر:ەپۆست •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی ەانی وانکەتەباب ەیەم وانەو پاداشت، ئ «نگاندنەڵسەه -خۆ»ی کردنباس ەل ەجگ
یی مرۆڤ تووشی ەی تووڕجڵەوگرتن ەیە. جار هەوەاتکەر دەسەب دووهەمم و ەکەی

 ات.کەژان دەشڵ

 

 ەوەات بۆ بیردانکرخان بەتکات  ە، گرنگاتکەد ەچار ەکەکێشی مرۆڤ ەوەئپاش 
انی خۆی بۆ کەنگاوەهم ەهو  ییەی تووڕجڵەوگرتن اتیکفتاری خۆی ەڕم ەهی ەربارەد
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خسێنێت بۆ ەڕەت دەرفەد «ەوەبیردان-خۆ»ردبوو. کی ەی تووڕەکەێشکی کردنەچار
ر ەسەب ەکەێشکی ەوەرامتردا، پاش ئای ئکێشەک ەو ل ی خۆتڕەفتارنگاندنی ەڵسەه
 چێت. ەد

 

و ەبۆ فێربوونی ئ ەتییەیارم ە، منداڵ پێویستی بەتەی ورد و تایبکرێەهون ەوەبیردان
 ات. کخۆی ب ەل ەوەاتی بیردانکدەبێت ی ەپرسیاران

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

 یکێمەد ەفتاری خۆمان لەڕی ەربارەد، ەوەینەکڕابوردوو ب ەبین بیر لەمڕۆ فێر دەئ
 دا.بوونەتووڕ

  .ەپێشان بد ەکفۆتۆ
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 ەڤاڵیدا چارەی ه«مەڕۆست»ڵ ەگەلخۆی ی ەکەێشکچۆن  ەاتکەد ەوەبیر ل« اردۆک»
دایەوە  ەوەرەنچەپ چەرخێکی ەبپاشان  ،خواستبوو یاردۆک یەکەلکبایسی مەرد. ڕۆستک

خۆ  ەو ب قووڵدانی ەناسەهی ەڕێگ ەل کاردۆ ست بوو.ەلێی پ کاردۆ .دەست کاردۆ
. پاشان ەئارام بۆو« مەی بکەتوانم چارە. دەنیی ەورەکی گەیەکێشی، ەد» گوتنی

بووم لێت کاتێک ست ەو پرسوڕماو ەس» :ەکردووڕوون  مەڕۆستستی خۆی بۆ ەه
 مەڕۆست «.چووەدەاری تۆ نک ەل. ەوەهێنای ەوەرەنچەکی پەیەتای ەمت بەکەلکبایسی

ی ەوەکردنچاکگیی خۆی پێشان دا بۆ ەمادائو  ەخۆش بووپێ نا ەک ەوەردکڕوونی 
 . ەکەتای

 ڵەگەل ەوەیتەکفتاری خۆت بەڕ ەبیر ل ە، گرنگیتەکەد ەچار ەکەکێشی ەوەئپاش 
ی  4 ەنگاوی ژمارەه ەب ەبد ەئاماژ «.ەوەبیردان» گوترێتەد ەرەم هونەدا. بەکەکێش

 «.ییەی تووڕجڵەوگرتن» ریەر پۆستەس
 

ی لکبایسی مەڕۆست)بکات؟  ییەتووڕ ەست بەه کاردۆ یەوەهۆی ئ ەچی بوو .1
 (.ەوەهێناوێتی ەوەرەنچەکی پەیەتای ەو ب ەخواستوواردۆی ک

ی ی قووڵەناسەهڕێی کرد. ە)چاو ؟چی کرد ییەتووڕ ەی بکردنستەمی هەد کاردۆ .2
 (.ەوەردکم ڕوون ەڕۆست ی خۆی بۆەکەستەڵمژی. خۆی دواند. هەه

ستی خۆی ەه. ەوەخۆئارامکردن)؟ بووەه ەکەێشکی ەسوودی بۆ چار ەنگاوەام هک .3
 (.ەوەردکم ڕوون ەبۆ ڕۆست

یتوانی ە)د ؟وو چیکەات؟ وکب کەی دیکارێکات، کەها نەویتوانی ەداردۆ ک .4
ا دمەڕۆست رەسەیتوانی هاوار بە. داتکباس ب مەڕۆستخۆی بۆ  یستەجێ هەبستەد
 (.اتبک

انی خۆت کەڵەه ەسوود ل)؟ ەچیی فتارەڕ ێتییی چۆنەربارەد ەوەبیردانسوودی  .5
خۆت  ەستخۆشی لەمێنێت. دەانی خۆتت بیر دکەارییکگریت. جوانەردەو
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بێت ەبیری دەل) ؟ەیەه کاردۆی بۆ دواڕۆژی کچ سوودێ ەوەبیردان (.یتەکەد
 (.بێتنگاوی ەم هەکەم یەردەه «ەوەخۆئارامکردن»

 ؟وسا چیە. ئووبەناردۆ بێسوود بوو، یان شادیهێن کی ەیەو چارەگریمان ئ .6
 ەوەبکات ەوەبێت بیر لەبوو. د سوودبێی ەکەبۆچی چار ەوەبکات ەوەبێت بیر لە)د

 (.بگۆڕێت کنگاوێەه چجاری داهاتوو 

های ەو شکاردۆ. ەوەیتەبیری لێ بکبیت، ەد ەتووڕ کسێەک ەی لەوەپاش ئ، ەگرنگ
ر ەگەدا باش بوو یان نا. ئەکەبوونەڵ تووڕەگەت لەڵەئایا مام ەخۆت بپرس ەکرد. ل

 .ەکی خۆت بکاڵتێەخ ەفتاری خۆتت ال باشەڕ

 

 ات؟کاڵت بەرد، چۆن خۆی خک ەی چارەکەێشکجوانی  ەی بەوە، پاش ئکاردۆ .7
ڤااڵنی خۆی ەو ه کوباوکبۆ دایدەکرێت  «.کرد باشم یکارێک» خۆی بڵێت: ەب)

 (.ات پێی شاد بێتکب کارێکات. کباس ب

 ؟ەوەیتەدەی خۆت دتردبێت؟ چۆن پاداشکخۆت  ەل تستخۆشیەد ەداوڕووی  .8

بۆ  ەک ەوەدا بچینەش پرسیارەو شەی با بەئاد. ەکب 4ە نگاوی ژمارەه ەب ەئاماژ
 ن:ەدەست دەڕووداوی ڕابوردوو د ەل ەوەردنکو بیر« ەوەبیردان»

 بووم؟ ەتووڕبۆچی  .1

 چیم کرد؟ .2

 بوو؟ەسوودی ه کارێک چ .3

 بوو؟ەسوودی ن کارێک چ .4

 ؟بووەباشتر د ەبای ەکی دیکجۆرێ ەم بکفتارێەڕ چ .5

 ؟ردکی باشم کارێکئایا  .6
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 چاالکی

« وهەبیردان»انی کەتیی پرسیارەیارم ەبیت. ببوو ەتووڕتێیدا  بکەوە کرهاتێەسەب ەبیر ل
م ەشێکی ئەب ەیتەکب ەیم چاالکیەشێت ئەد) .ەنووست بەزموونەو ئەی ئەربارەد ەو

  (.ەوەرکی ماڵەئک ەونووسین یان  ڕاپۆرتکی ەیەوانک ەو، ەیەوان

 

 نجامگیریەئ

می ەفتاری دە، ڕەوەینەکی ڕابوردوو بکڕووداوێ ەین چۆن بیر لفێربوومڕۆ ەئ
 .بووینش پرسیار ەش یفێرفتاری خۆمان ەڕ ەل ەوەبۆ بیردان. ەبوونمان چۆن بووەتووڕ

 

 ی زانیارەوەگواستن

 ، ڕێنوێنیبەکاردەهێنێت ەیەرنامەم بەئنێو  یکەو توانای کنیکەتر ەه فێرخوازکاتێک 
پاداشتی  تی،ەردوویکی باشی کارێک، بۆ ەبد هانینگێنێت و ەڵسەفتاری خۆی هەڕ ەبک

 .ەوەبدات خۆی

 

 ەکیی دیکچاال

. رتەکدوو  ەنەکێشان بکەی وێنەورەزێکی گەکاخ ەپارچ ەبک انفێرخواز ەداوا ل
وی ەجڵکی باشتر ەیەشێو ەبا بەتێیدا د ەوەنەکب کرهاتێەسەب ەبیر ل ەداوایان لێ بک

و ەێشی، ئکنیگار ەب ە،کەزەکی کاخەیالر ەسەل ەلێ بک داوایان. ەخۆیان بگرتای ییەتووڕ
ێشی، کنیگار ە، دیسان بەکی دیەکەر الیەسەل .ەبێسوود بوو ەکن ەپێشان بد ەفتارەڕ

 ەبک انفێرخواز ەداوا ل. ەردوویانکی ەوەبری ئەن لەکبا چی بەن دەپێشانی بد
 انیان بنووسن. کەبۆ نیگار کباسێەورتک
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 توانج یەچارم: ەی چوارەوان
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 کمەچ

سی ەکستی خۆت بۆ ەه، یتەکوێڵ ب ەکەوانجت ەیەوەئ «توانج»ی باشی کەیەچار
 .یتەکیدا بەتیی پەر پێویست بوو یارمەو گ ەوەیتەکر ڕوون بەرانبەب

 

 چەپاندن، «ڕادیتنخۆەل»، کردنوێڵ، توانجکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەتوانایان د فێرخواز

 .«توانج»ی ەی چارەوەدۆزین •

 .«ییەی تووڕجڵەوگرتن»انی کەنگاوەهی کردنەپیاد •

 

 پێداویستی

 «.ەی کێشەچار» ،«ییەی تووڕجڵەوگرتن» :یرەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •

 .انکوباوکدایڕاپۆرتی  ،فێرخوازڕاپۆرتی  •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

. ەرەرانبەی بسەکدانی و ئازارتی ەیسووکاست لێیان ەبەم ەکێفتارەڕو  ەگوت« توانج»
م ەو ه« ڕادیتنخۆەل»ی سوودی ەربارەم گفتوگۆ دەبۆ ه ەی باشکتێەرفەد ەیەم وانەئ

هۆی  ەنابێت توانج کەی ەتاک. «چەپاندن» ی(میکەداینبزۆزی ) یەوەدۆزین
 ەوەکسێەک ەل یانوام بێ ەردەب توانجر ەگ «چەپاندن» ەبێتەد ەکەدیارد. «چەپاندن»
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و  اندنپەسشێوازێکی  چەپاندنهێزتر بزانێت. ەتواناتر و ب ەر بەرانبەب ەبێت خۆی ل
 .ەاڵتەسەدپاراستنی 

الی جێ ەبستەدلمێنن و ەسەن« چەپاندن» ەزۆر گرنگ ەک بکەوەانی ڕوون فێرخوازبۆ 
 .نەکباسی بپێکراو ەساڵی متمانەورەگی کسێەک

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

ست ەبەم ەکفتارێەو ڕ ەگوت« توانج» ین.ەبک ەچار «توانج»بین چۆن ەمڕۆ فێر دەئ
  .ەرەرانبەئازاردانی بو  ەوەاندنکلێی ش

  .ەپێشان بد ەکفۆتۆ

 
. ی موزیکەوانو ەرەب ەیەوڕێ ەب دەئامژین. ەکدا دەڕەمان گەه ەل« مۆەب» و« دەئام»
بگۆڕیت « گێل»ی ەوشدەکرێت ) «.ەمرۆڤی گێلاری کنین ەژشمشاڵ» ڵێت:ەد مۆەب
بیروڕای  ەبێت ل کمما نابێت نزیەت ئەسەبەی هاومەکی دیکەیەوش ەب
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ز و دین و ەگەڕ ەنابێت دژ ب ەاتو – ندگیریەگیری یان زایرەندەج، ەرستانەزپەگەڕ
 (.سی مرۆڤ بێتکیلی سێەم ەژن یان پیاو، دژ ب ەتان، بەمیلل

 (.ەو بێزار کراو ەێ گیراوتوانجی ل دەئام)؟ ەچیی ەکەکێش .1

توانجی ) بۆچی؟ (.ستڕووشاوەهزار، ەرمە، شەتووڕ)کات؟ ەدچی  ەبست ەه دەئام .2
  (.ەێ گیراول

 

 .ڕ بێتەشەب مۆەب ڵەگەل ەختەو ەیەتووڕ ەندەوەئ دەئام

خۆی . ەوەبکات ئارامی )بیر؟ ەباشچی بکات ، ەوەخۆئارامکردن، بۆ دەئام .3
 (.بدوێنێت

ستی خۆی ەهبکات.  وێڵ مۆەب) ؟ەباش چی بکات، ەیەێشکم ەی ئە، بۆ چاردەئام .4
 (.بڵێت ساڵەورەگی کسێەک ە. بەوەاتکڕوون ب مۆەببۆ 

 ەی پێشنیاز کران، بەگونجاوان ەو چارەک لەر یە)ه؟ .....ر ەگەدات ئەچی ڕوو د .5
  (.نگێننەڵسەه ،«ەی کێشەچار»ی سێی ەنگاوی ژمارەکانی هەپرسیار

 

 واز ناهێنێت.  مۆەب اڵمەبژێرێت، بەڵدەه مۆەب یکردنوێڵ دەئام

 

 (.پێش ەبێن ەدیکی کەیەچار)؟ ەرەبەل یەکی دیکەیەچ چار دەئام .6

 ات. کەی نبێزار کەچی دیواز بێنێت و بڵێت  مۆەب ەدات بەبڕیار د دەئام

 

 ەم لزووەر. من گێل نیم. ئاە، واز بێنەسەب ،مۆەب) ؟ەت باشبڵێچی  دەئام .7
نگێکی ەبێت دە)د؟ دی چۆنی بڵێتەئ «(.زانمەو باشیشی لێ د ەنینەشمشاڵژ

 (.ێتبەکاربهێن خۆڕادیتووەل
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م ەه تی خۆی ڕاگرێیم ئارامەهات، کەمۆ دەڵ بەگەل ەقس کاتێک ،دەئام ەگرنگ
م ەب مۆەب .ستێتەوڕا ڕێکبێت ە. دێتبەکاربهێنڕادیتوو خۆەلهێز و ەبی کێنگەد
 .ەجیددیی یەکتی و داواەڕاستییەبد ەئام ەکگات ەدد تێەی ئامەفتارەڕ

وسا ە، ئەوەمۆ بێتەڕووی بەبیوێرا ڕووەن دەئامن اهێنا یەمۆ وازی نەگریمان ب .8
، نی خێزاناندامە، ئکوباوکدای)؟ اتکێ بکڵ ەگەل ە، قسەات باشکد چی بەئام

 (.هاوسێدۆست، 

 

 ڕێنوێنیی فێرخوازان بکە. ەوەنووسینب «توانج» یەی چارکێنگاوەند هەرن چەو
 ک: ەیەند نموونەش چەمەبێت. ئەپێشنیازی خۆیان ه

 .بکەوەئارام خۆت  •
 ە.وەورەدوور بک و ەکوێڵ بر ەرانبەب •
واز بڵێ  پێی ڕادیتووخۆەلنگێکی ەد ەب وو،بەسوودی ن پێشوونگاوی ەر هەگەئ •

 ەکەتە. بابەخۆت دڵنیا بتوانای  ە. لبکەوەستی خۆتی بۆ ڕوون ەه. بێنێت
 . ەبگۆڕ

 .ەبک ەکی دیکسێەک ەلتی ەوام بێت، داوای یارمەردەب ەکەتوانجر ەگەئ •

 

 ەب« چەپاندن»باسی  ەزۆر گرنگ «.چەپاندن» ەبێتەبوو دوام ەردەبر ەگ «توانج»
ی ساڵەورەگی ەکی دیکسێەکر ەان یان هکواوبکیامامۆستا، د ەات بگاتکزووترین 

 پێکراو.ەمتمان
 

 یناوێت بان بیرت ە؟ لی تێدا بێت «توانج»ات کەمان بۆ باس دکرهاتێەسەێ بک .9
 هێنن.ەن سەک
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 (.داتەپێشان د یکبێمێشبێڕێزیی و  توانج)؟ داتەچۆن ئازاری مرۆڤ د« توانج»
 ەبۆ نموون -بدات  کەر چییەه ەب ە، ئاماژکتوانجێموو ەی هەوەر ئەسبخە  ختەج

، زمان و ەی ناو، شێوەربارەد، یاخود گیریرەندە، جندگیریە، زایەرستانەزپەگەی ڕتوانج
 .ەخشەر ئازاربەه - رەرانبەفتاری بەڕ

 کەنها یەت ەتوانج ەم جۆرە. ئەکڵەخ کڵێەۆمک ەو دژ ب ەرستانەزپەگەڕ ەیەه توانج
 دات. ەی زۆر ئازار دکڵەخ کڵێەۆمکس ئازار نادات، ەک

 ڕۆڵوازی

د ەم. ڕۆڵی ئامەکەست پێ دەمن دتا ەرەسڕۆڵوازی.  ەینەکەد« توانج»ی ەێشکا تئێس
ی ەبۆ نۆرە ڵبژێرەه کێدڵخواز)م. ەکەد ەپیاد توانجی ەانی چارکەنگاوەبینم و هەد
 (.مۆەب

ران کدا تۆمار ەکەپۆل ەانی لکەنگاوەهو  ەبنوێن دەئامڕۆڵی  .ەانی بدفێرخوازپێشانی 
. ەگرەێ ملم توانج، ەواز بێن ،ەسەب ،مۆەب» پاشان بڵێ: ،بکەوەئارام . خۆت ەکب ەپیاد

بیت  کێئامێری فێری ەوڵ بدەتۆش هوایە م. پێم ەنەژەنم و زۆر باشی دەژەشمشاڵ د
باشی  ەم بەکەانی پۆلکەنگاوە؟ هبووم: چۆن ە، بپرسڕۆڵوازیپاش مۆدێلی . «ەباش
 ؟ردک ەپیاد
 

ڵبژێرن یان خۆتان ەخاڵی گونجاو ه ەوەی خوارەم لیستە. لەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 فتاری خراپ بنوێنن. ەان ڕفێرخواز ەدەم ەڕێگر. ەسەنەی بخەخاڵی دیک

 ات. کەروقژت دەس ەب ەگاڵت کەو هاوڕێی ەت بڕیوژق ەتاز •

 کات.ەکانت دەپێاڵو ەب ەهاوپۆلێک گاڵت •

 .«کنۆەی ترسەپشیل» ت:ڵێەپێت دهاوپۆلێک  •

 کات.ەت دەکەناو ەب ەک گاڵتەهاوڕێی •
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 نجامگیریەئ

ات. کوێڵ ب ەکەتوانجمرۆڤ: دەکرێت رد، گوتمان ک توانجی ەچار ەل نباسمامڕۆ ەئ
 ەکەتە. بابەوەاتکر ڕوون بەرانبەسی بەکستی خۆی بۆ ەڕادیتوو هخۆەی لکنگێەد ەب

جێ ەبستەد ەزۆر گرنگ. «چەپاندن» ەبێتەبوو دوام ەردەبر ەه توانجر ەبگۆڕێت. گ
ی ساڵەورەی گکسێەکر ەان یان هکوباوکمامۆستا، دای ەنیتەیەبگ« چەپاندن»باسی 
 پێکراو.ەمتمان

 

 انکوباوکدایڕاپۆرتی و  فێرخوازڕاپۆرتی : ەوەبۆ ماڵ

 ەکانی لەنگاوەه ەان بفێرخوازردێڕ و ەسبکە کی چڤاکی ەک توانایەو« توانج یەچار»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەوون، لیستباسیان لێکرددا ەکەوان

 ی زانیارەوەگواستن

 . ەکب ەپیاد ەیەم وانەانی ئکەنگاوەه ەان بدفێرخوازهانی بێت.  ڕەتێپ توانج ەدەڕێ م

 

 ەکیی دیکچاال

 یەرنامەبماشای ەتانیان، کوباوکندیی دایەزامە، پاش ڕەکان بفێرخواز ەداوا ل
 انفێرخواز ەداوا لن. ەک تۆمار بکەیەرنامەبر ەهی توانجی ەن و ژمارەبک ڤیزیۆنەلەت

 ەرنامەبی کردنراوردەبۆ بک ەن و هێڵکارییەبک باسکدا ەڵ پۆلەگەکان لەنجامەئ ەبک
 ەل «توانج»دات ەی دانفێرخوازپێشانی  ەم ڕاهێنانە. ئنەکان ساز بکەیاوازج

ژیانی  ەل توانج ەندەوەئ بیستنی ەک بکەوە ی. ڕوونەوتووەکند جێەچ یاندنداەڕاگ
 . ەوەاتکەم دەک ەیەدیارد مەر زیانی ئەرانبەتییاریمان بسەهماندا ەڕۆژان
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 ەخنەی ڕەچارم: ەی پێنجەوان
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 کمەچ

 .ەرەبنیاتن ەیەه ەخنەڕ

 ی خۆ.ڕەفتار یتیەرپرسایەبگرتنی ستۆەئەو ەل ەبریتیی ەخنەڕری ەاریگکی ەچار

 دات.ەد ەی کێشەچارتی ەیارم ەکرێەهون واەی ناڕەخنەی ڕەی ڕێزدارانکەیەچار

 

 رە، بنیاتنەخنەڕکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەتوانای د فێرخواز

 وا.ەڕ یەخنەڕی ەی چارەوەدۆزین •

 .ەڕێزداران کیەیەشێو ەوا بەناڕ یەخنەی ڕەوەداناڵمەو •

 

 پێداویستی

 «.ەی کێشەچار» ،«ییەی تووڕجڵەوگرتن» :یرەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •

 .انکوباوکی دایڕاپۆرت ،فێرخوازی ڕاپۆرت •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی ەچاربینن. ەخراپ دی کارێک ەب ەخنەڕ یشساڵەورەگم ەهمنداڵ و م ەهجار  زۆر
 .ەوەزاجەم ەب ەندەیوەپ ەتێکەباب ەخنەڕ
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انی نێو کەنگاندنەڵسەه. ەوەنەکڕوون ب ەخنەری ڕەنی بنیاتنەالی انفێرخوازڵ ەگەل
 .ەیەم وانەستی ئەبەی مەوەکردنشەری گەیارید ەبنەد «ڕۆڵوازی»شی ەب

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

 ین.ەکبڵەدا هەخنەڕڵ ەگەلبین چۆن ەمڕۆ فێر دەئ

ی ەربارەبدات د کەتێبینیی کسێەک ەیەوەئ ەخنە)ڕ؟ ەچیی« ەخنەڕ» .1
 ەب ەکفتارێەیان ڕ ەگوت توانج)؟ ەیان چییجوداوازی توانجو  ەخنەڕ (.کمێەرهەب
 (.جاڕییەەو گاڵتتی ەایسووکستی ەبەم

 

  .ەپێشان بد ەکفۆتۆ
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 خۆی انیکەرکەئ ەکەیەی ماوەوەی لەوەاتکەر ئاگادار دەۆچک ،«رەۆچک» باوکی
 واو بکات.ەت ی خۆیەکەشەبات کەو داوای لێ د ەردووکەجێ نەجێب

گرێت؟ ەدتێ توانجیگرێت یاخود ەدر ەۆچک ەل ەخنەڕ رەۆچک ئایا باوکی .2
ری ڕوون ەۆچکبۆ ) ؟ەنیی توانج ،ەگرتنەخنەبۆچی ڕ (.گرێتەی لێ دەخنە)ڕ
ستی ەو هزاری بکات ەرمەوڵ نادات شە. هاتکچۆن باشتری ب ەوەاتکەد

 (.بڕووشێنێت

ی لێ ەخنەباوکی ڕکات کاتێک ەدچی  ەبست ەه رەۆچکتۆ، بۆچوونی  ەب .3
 (.مبارە، خامکنازار، بێزار، ەرمە)شگرێت؟ ەد

 «.ەئارام ب)»؟ چێتەن کزاجی تێەمتاکوو خۆی بڵێت  ەتوانێت چی بەد رەۆچک .4
 (.«مەوڵ بدەزیاتر هدەبێت » .«ەوەمەکم بکانی باوکەگوت ەبیر لدەبێت »

 

چی ، بکەوەر ەرانبەی بەکەقس ەتا بیر لەرەسگرێت، ەلێ دت ەخنەسێک ڕەکاتێک ک
 . ەخشەو سوودب« رەبنیاتن» ەیەه ەخنەڕڵێ. ەها دەوو بۆچی ڵێ ەد

ە شەتی بدات گە)تا یارمی لێ گرت؟ ەخنەڕبۆچی  رەۆچک باوکیتۆ، بۆچوونی  ەب .5
 (.فتاری چاک بداتەڕ ەب

داوای )؟ ەات باشکوجا چی بەئ. ەدروستی کی باوەکەخنەڕ ەکلماندی ەس رەۆچک .6
 (.وڵ بداتە. زیاتر هاتکلێبوردن ب

ی ەنگاوی ژمارەکانی هەپرسیار ەان بکەگونجاو ەچار)؟ .....ر ەگەدات ئەچی ڕوو د .7
 (.نگێننەڵسەه ،«ەی کێشەچار»سێی 

 ؟ەباش چی بکات رەۆچک تۆبۆچوونی  ەب .8

 ەخنەڕ کڵەخ ەیە. جار هەها نییەو ەیەیش هجار. ەرەتیدەیارم ەخنەڕ ەیەجار ه
 .ەوایەناڕ ەکەخنەڕ ەگرن و تۆ پێت وایەد



Second Step, grade 4 

174 

اڵم ەار بک ەموو توانای خۆی خستۆتەو ه ەی باشی داوکوڵێەه رەۆچکگریمان  .9
 ەب تتوانێە)د ەداوەنجام نەئباش کانی ەکارگرێ گۆیا ەی لێ دەخنەڕباوکی 

. ەوڵی خۆی داوەموو هەم هەی ئەوەات لکئاگادار بباوکی  ەشێوازێکی ڕێزداران
 (.نجامی باشترەات بۆ ئکی ڕێنوێنی لێ بداوا تتوانێەد

 

 ڕێنوێنیی فێرخوازان بکە. ەوەبنووسین« ەخنەی ڕەچار»نگاوێکی ەند هەرن چەو
 ک: ەیەند نموونەش چەمەبێت. ئەپێشنیازی خۆیان ه

 .بکەوەئارام خۆت  •
 ەوایەڕدروست و  ەکەخنەڕ ەئای ەو بڕیار بد بکەوەر ەرانبەی بەگوت ەبیر ل •

 .یان نا
ی کردنبۆ باشتر ەکڕێنوێنی بو داوای  ەکداوای لێبوردن ب، ەدروستر ەگەئ •

 ت.ەکەارک
دیدی خۆت ڕوون  ەنادارنگێکی ڕێزەد ە، بەوایەناڕ ەکەخنەڕ ەوایپێت ر ەگەئ •

ی ەوەبۆ دۆزین ەبەکاربهێن «ەکێشی ەچار»انی کەرەهونپاشان  و بکەوە
 .ی باشکەیڕێەچار

 

 ڕۆڵوازی

 ەڵەمام کاتێکبینم ەد رەۆچکمن ڕۆڵی تا ەرەسڕۆڵوازی.  ەینەکەد ەخنەی ڕەئێستا چار
 (.رەۆچکباوکی بۆ ڕۆڵی ە ڵبژێرەه دڵخوازێکی فێرخواز) ات.کەی دکواب یەخنەڕڵ ەگەل

 .ەکب ەانی پۆل پیادکەنگاوەهو  ەر ببینەۆچکڕۆڵی  .ەانی بدفێرخوازپێشانی 
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 مەکەسیناریۆی ی

جێ ەت بەاڵیەموو گەو هەئ ە، بڕوانرەکۆچ»ر: ەۆچکی کی جێگری باوفێرخواز
 ی قووڵەناسەهسێ  «.ەوەیتەکب کپا ەدووبار ەکەباخی ەشەم بەبێت ئە. دەهێشتوو

وجا ەئ «.مەبکباشتر  مەکەارککرا ە. دەدروست ەوایپێم »خۆت بڵێ:  ەو ب ەڵمژەه
ی فێرخواز «.ەوەمەکەد ەکەکار ەدووباررد. کم ەلە. پە، باوکەببور»: بدەوەاڵم ەو

 «.ەات باشکەن ەلەمرۆڤ پ ەیەجار هسوپاس. »ڵێ: ەد کجێگری باو
 

 دووهەمسیناریۆی 

بێت ەد. ەاڵیەر گەه ەکەری باخەو سەئ، هێشتا رەکۆچ»: کی جێگری باوفێرخواز
ڕاستی ەب»خۆت بڵێ:  ەو ب ەڵمژەه ی قووڵەناسەهسێ  «.یتەبکت ەکەارکباشتر 

ی کنگێەد ەوجا بەئ «.بێتوا ەم ڕکی باوەکەگوت ەپێم وانیی. ەوڵی باشم داوەه
 ،کی زۆری لێ بووەاڵیە. گەباوک ،ەوڵی باشم داوەڕاستی هەب» بدەوەاڵم ەو ەوەڕێزداران
 «.ەاک دیارپ وواەت ەکەباخزۆری ئێستا 

. ەدروستت ەکەرەرانبەبی ەگوت ەێشان بدپهای ەوتا ەرەس .ەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 ابنێن. دوا ەناڕ ەب ەکەخنەن و ڕەکان ئاڵوگۆڕ بکەپاشان ڕۆڵ

 .ەکدا دراوەر یەسەت بەکەڵێت مێزەپێت د مامۆستا •

 یت.ەکەدزۆر نگ ەدەنگەدڵێن ەد ەو باب ەدای •

 .ەوا نییەت ڕەکەمەگڵێت ەپێت د تەهاوڕێک •

 

 نجامگیریەئ

، ەخشەسوودب ەیەه ەخنەین. ڕەکبڵەه ادەخنەڕڵ ەگەلین چۆن فێربوومڕۆ ەئ
ت ەنانەر تەرانبەو ب ەوایەناڕ ەیەش هەخنەین. ڕەکاری باشتر بکدات ەتیمان دەیارم
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بۆ « ەی کێشەچار»انی کەنگاوەهدوو باردا، رەه ەلانی تۆ ڕاناگرێت. کەستەگوێ بۆ ه
 فریامان.  ەدا دێنەخنەڵ ڕەگەل کردنڵەه

 

 و ڕاپۆرتی دایکوباوکان فێرخوازڕاپۆرتی : ەوەبۆ ماڵ

 ەکانی لەنگاوەه ەان بفێرخوازردێڕ و ەسبکە کی چڤاکی ەک توانایەو« ەخنەڕی ەچار»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەوون، لیستباسیان لێکرددا ەکەوان

 

 ی زانیارەوەگواستن

ی تۆ ەکەرانییەنیگ ەبیر ل ەهان بد فێرخواز ،گریتەد ەرانەی بنیاتنکەیەخنەتۆ ڕ کاتێک
 کارێکی کردنکچاە ک بهێنەوەبیریان ەویان نا.  ەوایەدروست و ڕ ە، ئایەوەاتکب

 .ەیەووڕی هکومەک ەکەارک ەکلمێنێت ەمرۆڤ بیس ەیەوەپێویستی ب

 

 ەکیی دیکچاال

 کردنکچا ەخۆیان بزانن پێویستی ب ەکن ەکدیاری ب کتێەباب ەبک انفێرخواز ەداوا ل
اتی خۆیدا. داوایان لێ ک ەل ەوەی ماڵکرەی ئکردنواوەاری نێو ماڵ، تک ە، بۆ نموونەیەه
 ەش بەکەدانوڵەن و هەکتر بکدا چاکەیەفتەی هەماو ەل ەارکو ەن ئەوڵ بدەه ەکب

 ن.ەکنووسین تۆمار ب
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 ییەتووڕی جڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 رنانەدەی وەچارم: ەشەی شەوان
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 کمەچ

 .رنانەدەی وەچاربۆ  ەرەشێوازێکی کاریگ ەی کێشەچار

 

 رنانەدەوکی: ەمکی زمانەچ

 

 ئامانج

 بێت بۆ: ەتوانایان د فێرخواز

 .رنانەدەی وەچارری ەهونی کردندیاری •

 .رنانەدەی وەچاربۆ  «ەی کێشەچار»ی رەهونکارهێنانی ەب •

 

 پێداویستی

 «.ەی کێشەچار» ر:ەپۆست •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •

 ان.کوباوک، ڕاپۆرتی دایفێرخوازڕاپۆرتی  •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

اریی کفێر بیت داوا گرینگە، «خێرەن»بتوانیت بڵێت  ەنیی ەوەر ئەه« ڕادیتنخۆەل»
 . ەوەیتەکخۆیشت ڕوون ب

 

 : نەکبباس « ڕادیتووخۆەل»شی ەربڕینی لەدا دانفێرخوازڵ ەگەل
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 .ەکر بەرانبەی بسەکیری چاوی ەس •

 .ەستەبو کڕێ •

 .ەکاربهێنەبرا کی ئاشەڕێزداراننگێکی ەد •

 . بکەوە ەدووبارت ەداواکر پێویست بوو، ەگ •

 

 و گفتوگۆ کچیرۆ

 ین.ەبکڵەه رنانەدەوڵ ەگەلبین چۆن ەمڕۆ فێر دەئ

  .ەپێشان بد ەکفۆتۆ

 ەتاز ەندانە. مەشتوویندا کیژێکند ەچی پشوودا، نزیک ەماو ەل ،ەی «ەندانەم» ەمەئ
ن. ەفتەۆتای هکی نگەئاهڕێژیی ەرنامەی بکریەوان خەئ. ەیژانکم ەی ئائاشن ەتەبوو
باسی وڵی ومژ کانەاڵم کچەبن. ەکب ریەسەلو  نەکبانگی ب ەڕێیەچاو ەندانەم

 ن. ەکەنگەی ئاهکخۆرا
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 (.رێتکەدرامۆش ەف ەندانەمدا ەنگەم ئاهەل ەدیار)وا  ؟ەچیی ەکەکێش .1

 (.مبارە، خامکنا)؟ اتکچی ب ەب ستەه ەندانەمدەبێت  .2

سێ هەناسەی )؟ ەات باشکب ەییەتووڕان و کستی دڵشەم هەچی ل ەندانەمیسا ەد .3
 .(ئارام، خۆدواندنلە بابەتی بیرکردنەوە ، ، پشتەوژمێری خاوقووڵ

 ەکەنگەڕێژیی ئاهەرنامەب ەیان لەندانەان مکەیژکهۆی چی بێت دەبێت  .4
 (.سنناهێشتا باشی نا ەچونکوت بێ، ەکڕێ ەنییدوور )؟ ەرناوەدەو
 

ستیان ەبەم ەپێم وا نیی» ڵێتەخۆی د ەمژێت و بەڵدەه ی قووڵەناسەهسێ  ەندانەم
 ەدات کەبڕیار دڵ خۆی ەگەوجا لەئ «.بەوەئارام م. ەکەسازی دبشکێنن.  بێت دڵم
دێت  ەخۆوەر لەم هەن وا بێت ئایال ەیەوانەل .رد بێتکستەبەم ەکەرنانەدەوناشێت 

 .ەیان بووەکدی چاالکییی شدارەبزووتر  ەچونک ەکەنگەبۆ ئاه

 

ڕێ بدەن ات کیان لێ ب)داوا؟ ەم باسەی ئکردنەبۆ چار ەات باشکچی ب ەندانەم .5
جنێو بدا. ببێت و  ەتووڕبۆیان.  ەوەاتکستی خۆی ڕوون بە. هئەمیش بەشدار بێت

 (.ێتڕەبگ ەهاوڕێی دیکبۆ . اتکخۆی مۆن ب

ی ەنگاوی ژمارەکانی هەپرسیار ەکان بەگونجاو ەچار)؟ .....ر ەگەدات ئەچی ڕوو د .6
 (.نگێننەڵسەه ،«ەی کێشەچار»سێی 

 ؟ەباش ڵبژێرێتەه ەچار کام ەندانەمتۆ، بۆچوونی  ەب .7

بێت.  ەکەنگەئاه یشداریەب ەیەبۆی هبپرسێت ئایا لێیان دات ەبڕیار د ەندانەم .8
ی کنگێەد ەبوجا ەاندا و ئکەیژکگفتوگۆی  ەات لکەد کوچانێڕێی ەچاو

منیش  ەیەبۆم هتان خۆش بێت. ەکەنگەچێت ئاهەد ەوەل»پرسێ: ەیتوو دلەخۆڕاد
خۆت  ەی لکۆکدا ەیەوەمانای ئ« یتنلەخۆڕاد»ی ەواژەستەد «.؟شدار بمەب
 یت.بەکاربهێن ەهێز و دۆستانەبی کنگێەیت و دەکب
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بێت و  کفتاریان ناڕێەان ڕکەیژکاڵم ەبرد کشداربوونی ەی بداوا ەندانەمگریمان  .9
ی کارێک ەنگ خۆی بەبری ئاه ەل تتوانێە)د؟ سا چیوە. ئەوەنەدەاڵمی نەو
 (.یدا بکاتەپ ەدیکڤاڵی ەهڵ بدا وەات. هکب کریەخ ەوەکدی

 

 ڕێنوێنیی فێرخوازان بکە. ەوەبنووسین« رنانەدەی وەچار»نگاوێکی ەند هەرن چەو
 ک: ەیەند نموونەش چەمەبێت. ئەپێشنیازی خۆیان ه

ند ەچ ەبیر ل -3ر نراویت. ەدەست وەبەم ەب ەبزان -2. بکەوەئارام خۆت  -1
ست ەهر ەههێشتا بێسوود بوو، ر ەگەئ -4. ەبژێرڵەهیان کەو ی بکەوە کەیەچار

 . ەوەبدۆزبۆ خۆت  ەیکی دکارێکراویت، ر نەدەویت ەکەد

 

 ڕۆڵوازی

نوێنم و ەد ەندانەممن ڕۆڵی تا ەرەس ڕۆڵوازی. . ەینەکەرنان دەدەی وەئێستا باسی چار
 م. ەکەد ەرنان پیادەدەی وەانی چارکەوانگەه

دا تۆمار کران ەکەپۆل ەکانی لەنگاوەو ه ەبنوێن ەانندەم. ڕۆڵی ەانی بدفێرخوازپێشانی 
زانم ەم. دەکەسازی د»: خۆدواندن پشتەوژمێری خاو، ،ی قووڵەناسەهسێ  :ەبک ەپیاد

 ەدیارشدار بم؟ ەمنیش بدەکرێت »ر بڵێ: ەرانبەب ەب «.نراومەر نەدەوست ەبەم ەب
م ەکەکانی پۆلەنگاوە: چۆن بووم؟ هەپاش مۆدێلی ڕۆڵوازی، بپرس. «ەخۆشی کنگێەئاه

 کرد؟ ەباشی پیادەب
 

ڵبژێرن یان خۆتان ەخاڵی گونجاو ه ەوەی خوارەم لیستە. لەانفێرخوازی ەرەوجا سەئ
 فتاری خراپ بنوێنن. ەان ڕفێرخواز ەدەم ەر. ڕێگەسەنەی بخەخاڵی دیک
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سێک شوێنت بۆ ەاڵم هیچ کەدابنیشیت، ب کر مێزێەسەلفراڤین بۆ وێت ەتەد •
 .ەوەناکات

 ن.ەگەدلێی تێ خۆیاننها ەت ەن کەکەد ەکرد قسزمانێکی خۆ ەدوو هاوڕێ ب •

 ندامن. ەر خۆیان تێیدا ئەن و هەکەساز د کەیەهاوسێتان یانمنداڵی دوو  •

 ن. ەکەوازی د کەی ڵەگەلنها ەاڵم تەبت، ردانەس ەدێندوو هاوڕێ  •

 

 نجامگیریەئ

، کارێکر ەه ەر لەفێربووین بین. ەبکڵەه رنانەدەوڵ ەگەلین چۆن فێربوومڕۆ ەئ
نگێکی ەد یبوونفێر. ەوەینەکب ەکەێشکی ەچار ەوجا بیر لەئ ەوەینەکخۆمان ئارام ب

 . ەیەهادا سوودی هەباری و ەل ەکین چونبەکاربهێنیتوو لەخۆڕادڕێزدار و 

 

 ەوەبۆ ماڵ

 و ڕاپۆرتی دایکوباوکان فێرخوازڕاپۆرتی 

کانی ەنگاوەه ەان بفێرخوازردێڕ و ەسبکە کی چڤاکی ەک توانایەو« رنانەدەوی ەچار»
 .ەوەنەپڕ بک ەکەوون، لیستباسیان لێکرددا ەکەوان ەل

 

 ی زانیارەوەگواستن

ی ردکستەبەێکی مڕەفتاری ەوەزیاتر ل ەی خۆتردکیاڵەخی کەیەوێن زۆر جار رنانەدەو
تا چ  ەکەتەن و بزانن بابەکدا بەم بوارەاری لکشی ەهان بدان فێرخوازبێت. ر ەرانبەب

 ەل« ەێشکی ەچار»انی کەنگاوەه ەبدیان یتەیارم. ەستەبەی مەزاد کەیەڕاد
 رنان. ەدەی وەدا داڕێژن بۆ چارکەیەرنامەب
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 ەب ڕێتێیدا  ەکن ەکبدیاری  کتێەابب ەبک انفێرخواز ەداوا ل :«یاڵی ڕۆژەخ»
 .ییان بێتکشداری چاالەبن ەدەدۆستان د

 

انیان دۆستن تێیدا ەکب کرهاتێەسەب ەل باسە بک انفێرخواز ەداوا ل :«یادی ڕۆژ»
 ت.ێردبک یکشداری چاالەب

 

 ەکیی دیکچاال

 ەو دوو سیناریۆیەل کێکەی ەکان بفێرخواز ەداوا ل«. ڕۆڵوازی»شی ەر بەس ەوەڕێنەبگ
 .بگۆڕن ەکەرهاتەسەوتی بەتوانن ڕەچۆن د ەوەنەکنووسین ڕوونی ب ەڵبژێرن و بەه
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن – سێهەمشی ەب

 

 وام بێتەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»بام: ەفتەی هەوان

 

  



Second Step, grade 4 

185 

 کمەچ

نگاو ەه»ی ەرنامەکانی بەرەی هونەربارەد فێرخوازستی ەهرەت و بەی تایبەوەبیردان
 .یانەبۆ نێو ژیانی ڕۆژان ەو زانیارەی ئەوەری گواستنەیارید ەبنەد« نگاوەه ەب

 

 ئامانج

 بێت: ەان توانایان دفێرخواز

ی ەبۆ داڕشتنی کارتێکی وان ەوەبدۆزن ەی تازەبیرۆک ەوەبارانەڕێی بیرۆک ەل •
 خۆیان. ەت بەتایب

ی ەکارتێکی وان داڕشتنین بۆ ەبک ەکانی کاری تیم پیادەرەدا، هونگرووپ ەوێکڕا، ل •
 .ەکەپۆل ەب تەتایب

 ن. ەکباس ب ەکەپۆلبۆ خۆیان ردی کستەدی ەکەوان •

 

 پێداویستی

 م.ەرگی چوارەکانی بەرەو پۆست ەوان گشت •

 ر.ەی مارکپێنووسر و ەزی پۆستەکاخ •

 ری.ەی هونەجۆرەمەلی هەلوپەک •

 ێک.گرووپر ەبۆ ه ەورەگزی ەکاخ ەدوو پارچ •

 .ەردەپر ەسەل ەپێشاندانی وێنئامێری  •

 .3، 2، 1 ەسالیدی ژمار •

 «.فێرخوازنگاندنی ەڵسەهخۆ»ی: ەنامیلک •

 وام بێت. ەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»با  -م ەشەی شەنام، ەوەک بۆ ماڵەیەنام •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ند ڕۆژێک ەشێت چە. دەت بۆیان دیاری بکسیکان و کاتی پێوەپانتایی چاالکیی
ژیانی  ەل« نگاوەه ەو بنگاەه»ی ەرنامەرێکی بەکان هونەبێت وانەنێت. دەبخای
دەکرێت . ەوەکانی خۆیان بڵێنەوان ەان بکفێرخواز ەڕوو. داوا ل ەنەبخ ی ڕاستیداەڕۆژان

 دا. ەم کارەساڵی دڵخواز هاوکار بێت لەورەگ

 

یادی  ەوەکی بێنەستەه -ری چڤاکی ەوام هونەردەدا بەڕۆژانگونجاوی بارودۆخی  ەل
« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب ی – «ی زانیارەوەگواستن»ان . مۆدێلی فێرخواز

 ەندین نموونەچ« ی مامۆستاەڕێنام»ها ەروەکان و هەوانناساندنی . کارتی ەبەکاربهێن
ش ەدوو دانیشتن یاخود زیاتر پێشک ەب ەیەم وانەئدەکرێت . ەیو پێشنیازیان تێدا

 دوو ڕۆژ زیاتر بێت.  ەودای نێوانیان لەاڵم نابێت مەبکرێت، ب

 

 چاالکی

 تا کۆتای ساڵ باسیەاڵم هەب -خوێنین ەد« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەمڕۆ دوا وانەئ
 . ەوامەردەر بەه ەی کێشەکانی خۆمان و باسی چارەستەه
 

، «نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەکانی بەرەی هونەوەکردنستی یادەبەم ەمڕۆ، بەئ
 .ەپێشان بد ەکفۆتۆین. ەکەت دەکی تایبەچاالکیی
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نگاو ەه» کانیەوان ن. کارتیەکەکار د گرووپ ەن؟ )بەکەچی د ەانفێرخوازم ەئ .1
 ەت بەی تایب«نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەی بەوان (.دنەپێشان د« نگاوەه ەب

ی ەمڕۆ وانەهێنن. ئەکاریان دەکانیاندا بەڵ هاوپۆلەگەو ل ڕێژنەدادخۆیان 
 ەوەچیرۆک و وێن ەب ،خۆتان ەت بەی تایب« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب

 .ی خۆتانەکەی وانەوەبۆ گوتنربگرن ەتێک وەرفەن. پاشان دەدروست بک
 

مان « نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەگرنگ ەی گشت وانەوەلدڵنیا بین ی ەوەبۆ ئ .2
ی کەیەبکەی. ەوەخشێنینەاندا دکەارتکموو ەه ەب کچاوێکورتی  ەب، ەبیرەل
یان یچ ەکان بپرسەمنداڵ ەل .ەوەی بخوێنەکەردێڕەنها سەو تە ان پێشان بدکەارتک
ر ەسەک زیاتر بەک خولەی ەک لەیەر وانە. بۆ هەوەبیر دێتەوە کەتەی بابەربارەد
. ەڵکێش بکەهدا تێەکەوەپێداچوون ەل« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرە. پۆستەبەم

 .ەر تۆمار بکەزی پۆستەر کاخەسەل انفێرخوازی ەبیرۆک
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بۆ مڕۆ ەین. چاالکیی ئفێربووت ەباب ندینەدا چ«نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەوان ەل
ی گرووپەر ە. هەوەکێگرووپند ەچ ەبین بە. دەوەبین کان نزیکەوان ەزیاتر ل ەیەوەئ

. ڕێژێتەخۆی داد ەت بەی تایبەی تازکەیەی وانێک کارتگرووپر ەهس. ەکچوار 
 ەل ەن کیهێنەکار دەب ەتانەو بابە. ئەوەڵێنەد ەکەتان بۆ پۆلەکە، وانبوونواوەکاتێک ت

ی نوێ یچیرۆکی نوێ و چاالک ەاڵم بیر لە، بنەه دا«ونگاەه ەنگاو بەه»انی کەوان
 .ەوەنەبک

 

 ەان بتوانن بفێرخوازموو ەی هەوەبۆ ئ ەش بکەدا دابەکەر پۆلەسەکان بەکارتی وان)
 ەکان لەبینن، کارتی وانەک دەو (.ەوەورد ببنک کارت ەی ەل ەوەمەنی کەالی ەی بورد

 یچاالکیڕۆڵوازی یان ، ی مامۆستاڕۆڵوازی، گفتوگۆچیرۆک و  ش پێک دێن:ەچوار ب
. پێویست ەبۆ مامۆستای ەستی ڕاستدایەونی دوست ەی لەشەو بەئ. کەفۆتۆیو  فێرخواز

 ەمەئ (.ەدب پێشان 1 ەسالیدی ژمار) ی تێدا بێت.ەشەم بەکانتان ئەناکات کارت
 تان.ەکەوان یبۆ پشتی کارت ەمۆدێل

هاوپۆل بۆ نی اسەکناوی ێشن. کبۆ ب یەو وێن نەکیدا بەپتان ەکەتی بۆ چیرۆکەسایەک
چوار  ەل کێکەی ەکگرووپەی کندامێەر ئەهێنن. هەار مکەب ەکەکی چیرۆتیەسایەک
ی ڕۆڵوازیی مامۆستا، ڕۆڵوازی، گفتوگۆچیرۆک و ات: کەساز د ەکەرتاکی ەکەشەب

 .ی دابنێنکبری ڕۆڵوازی چاالەلدەکرێت وێت ەتانەدر ەگەئ ە.، یاخود وێنفێرخواز
و ەل ەیەوەبیردانبۆ میان ە. ئەوەنەکەپڕ د نگاندنەڵسەهخۆفۆرمی بن، ەواو دەکاتێک ت

 (.ەودا بچۆەکەپێوان ەو ب ەپێشان بد 2 ەسالیدی ژمار. )ەردووتانکی ەارک

 

ر سێ ەسەتا بڕیار ل یەەکیان بدەسی و پێنج خولەکی چوارگرووپبکە ان فێرخواز
وان ەئ ەکساز ب تەباب 12-10 ات لیست بۆکن. پێشەی خۆیان بدەڵبژاردەتی هەباب
 ڵبژێرن. ەتی خۆیانی لێ هەباب
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ی خۆیان ەکەتەباب ەکتای ەوەبۆ ئ ەکان بکگرووپەک، بانگی ەپاش پێنج خول
 . ەوەڵیبژێرێتەه ەبۆی نیی ەکسی دیەکبژاردن ئیدی ڵەه ەهات کێتەابب ەکڵبژێرن. ەه

 

م ەئ. ەیەورەکی گەیەپرۆژ ەمەئ ان بێتبیرت ەل (.ەپێشان بد 3 ەسالیدی ژمار)
. ئێستا نەیان بکەپیادڕیز  ەببێت ە. دەارکم ەی ئکردنجێەرن بۆ جێبەیارید ەاننگاوەه
 ەکەکبۆ چیرۆ ەکبیرۆ ەو« ەبارانەکبیرۆ»ڕێی  ەوجا لەڵبژێردرا و ئەه تەباب

اتی ک ەل« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرەهونبیرتان بێت  ەل( ەکڕێژن. )ڕێنوینییان بەداد
ی خۆموو ەو ه ەوەمووان بێتەهی جێی ەوەئ بۆن بەکاربهێننێو خۆتاندا  ەدا لەارکم ەئ
 . شدار بزانێتەب ەب

 

ی ەدوو پارچخۆیانن، کانی ەوان یەبارانەکبیرۆرمی ەرگەسان فێرخوازکاتێکدا  ەل
 ەن بەکب ەکەزەاخک ەکیان لێ بداوا. ەکش بەاندا دابکگرووپەر ەسەبە ورەگزی ەکاخ

اری کی کریەوێت و خەکر بەی بکەیەپارچ کرێەر نووسەی هەوەبۆ ئ ەوەسێ پارچ
شی ەب ەلر ەگەئ. ەوەکەپشتی وێن ەنن بێکلەد کانەراونووس ەپارچخۆی بێت. پاشان 

 بێت: ەد ەک ەوەان بخبیری. ەکارییان بکڕێ هاو ەیان هاتگرفتڕۆڵوازیدا 

 (.ەیانەکەتەوێکچووی باب یەوەتی ئەتایب ەن )ببەکاربهێنمۆدێل ک ەوکان ەرتی وانکا

وێکچووی دۆخی  ەن کبەکاربهێن ەفێرگو پاش  ەفێرگی نێو ماڵ، ەنموون
 .ەیانەکەچیرۆک

 . ۆڵوازیشی ڕەبۆ ب ەوەنەکت بەبابدوو یاخود سێ  ەبیر ل

 

داگیرساوی  ەب 3 ەسالیدی ژمار. ەکان بیدا ڕێنوێنیکبڕینێنگاوەموو هەهڵ ەگەل
کانی خۆیان پێشانی ەوان کند ڕۆژێەی چەبۆ ماو ەبک انفێرخواز ەداوا ل .ەوەبهێڵ
 . ەکەیاد م ەنگاندن لەڵسەهن. فۆرمی خۆەش بدەکی دیکڵەو خ ەکانی دیکەپۆل
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 نجامگیریەئ

 فێرتیان ەند بابەچ« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەوان ەوەخاتەبیرمان د ەم چاالکییەئ
 کار هێنا؟ەب ت«نگاوەه ەنگاو بەه»ری ەام هونکمڕۆدا ەی ئەارکم ەلردووین. ک
 ەنگاو بەه»انی کەرەهون (.ەی کێشەچاربڕین، ەنۆر ەوەبەدەئ ە، بنۆرەگرتن، کردنشە)ب
ی ەماو ەل وامەردەب ەواتەکین. ەبکڵەکتر هەڵ یەگەن لەدەتیمان دەیارم« نگاوەه

 هێنین. ەاریان دکەدا بەکەڵسا

 

 وامبن.ەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەبا هون م:ەشەی شەنام: ەوەبۆ ماڵ

»...« 

 


