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َيةكي لةو ئيصانةية كة بؤ دزؤضت بووى و طةيصنت بة ئاضتَيكي باوز ثَيكساؤ  يثيصةي مامؤضتاي
ؤكنةي دةوةَيت . ئةم دةضت ثَيدا كسدنة بة تثَيويطيت بة ثةزوةزدة كسدى و زايَيهانَيكي باط و 

لةخؤ بسدوويي و شةمحةتَيكي بَي وضاى كة  كةو ئامَيس نيية ، بةلكوو دةضت ثَيكَيكةزةضة شَيواشي 
بة يوي ئيض كسدى لةضةز مسؤظ بة دزَيرايي مَيروو بةزدةوام طوزاوة و لة داياتوودا بةزدةوام 

 دةطؤزَيت . 

تةمةني مامؤضتايي زؤذ لة  طسيهطةكاني مامؤضتايي ئاشموونة كة بة دزَيرايييةكَي لة بةشة يةزة 
ضةز زؤذ ثتةوتس دةبَيت تا زادةيك كة شؤز بة زاشكاوةيي دةتوانني بمَيو لة قياس لة طةل شانطت و 

 يؤنةز و لَيًاتووي كة وكوو بةشَي لة تايبةت مةنديةكاني مامؤضتايي ضاويي لَي دةكسَيت . 

ؤ تةواوكةزي ببةتة ثَيويطتة يةك كةضي ديازيكساو بؤ مامؤضتايي دةبَيت لة ضةز ئةم با
شانطتةكةي دةبيت وةكوو بيهةز و تةلةبةيك لة نصيكةوة شوَيهة ثةزوةزدةيةكاى ببيهيت تا بة 

  جؤزي ثساكتيك ئاطادازي طسفت و ضةلةمةكاني مامؤضتايي بو .

   

. 
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شانطتة شانكؤيةكاى . لة تةواوكسدني ثساكتيك وةكوو بةشَيك-5  

بةديًَيهاني زوانطةيكي نوَي لة تةلةبةكاى وةكوو يةكَي لة مامؤضتاياني داياتوو.-6  

 

 بيهني و ثساكتيصة كسدى وضؤنيةتي باس لةم تةوةزة 

 
نةبةضساوةتةوة بة  شي قَيسبووى و تةواو كسدني شانطتبة تَيدا مامؤضتا و ئةزكي مامؤضتايي يةكي لةو كسدةوة و ئيصانةَية كة

ديازي كسدني ضاالنَيكي تايبةت و يا شانكؤيي . يةز وةيا شوَيهَيكي ديازيكساو بؤ فَيسبووى و ضسكسدني شانطتةكاني نيية ، 
سبووى و زاياتهة .قَيدزَيرايي تةمةى طؤزةواني  بة كؤمةلطاكاى و مةبةضت لةم وتةية ئةوةية كة تةواويي كؤمةلطا  

لة بةزامبةزدا باشنةَي ئيض كسدني مامؤضتا بةس نةبةضساوةتةوة بة مهداالني قؤناغة جياواشةكاني ثةزوةزدةايي لة  يةزوةيا 
قؤتاخبانةكاندا بةلكوو دةتوانيني شؤز بة زاشكاوةايي بمَيو كة باشنةي ئيصةكاني مامؤضتا تةواوي كؤمةلطا و تةواوي ضيهةكاني 

. بة دزَيرايي تةمةني كؤمةلطاَية  

. 
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: ىو لسو نگاندن   

 

 

درووسی و بو رده 

 وامی

 لو ئاماده بوونا

 چاالکی پیوندی دار

 

 تاقیکردنو وه ی

 دووه م

 تاقیکردنو وه ی 

 یو کو م
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دریژایی سالی خویندن لو سو ر   دابو ش کردنی بابو تو کان  
1حو وتووی       خوناساندن و دانانی پالنی ئیشو کان  

ثَيهاضةي ثةزوةزدة و ثيهاضةي دةزووى شاني زووى كسدنةوةي 2حو وتووی        

3حو وتووی      زووى كسدنةوة لة ضةز معهاي مامؤضتا   

4حو وتووی      زووى كسدنةوة لة ضةز معهاي قؤتاخبانة  

( 1باس لة مةبةضتة ثةزوةزدةيةكاى )  5حو وتووی         

( 2باس لة مةبةضتة ثةزوةزدةيةكاى )  6حو وتووی        

( 1باس لة مةبةضتة ثةزوةزدةيةكاى )  7حو وتووی        

( 2باس لة مةبةضتة ثةزوةزدةيةكاى )  8حو وتووی       

( 3باس لة مةبةضتة ثةزوةزدةيةكاى )  9حو وتووی       

11حو وتووی        

ئاشموونةكاى طؤزيئالو قؤتابياى وضةزداى لة     11حو وتووی      

ئاشموونةكاى طؤزيئالوضةزداى لة قؤتابياى و  12   حو وتووی   

ئاشموونةكاى طؤزيئالوضةزداى لة قؤتابياى و  13حو وتووی      

ئاشموونةكاىطؤزي ئالوضةزداى لة قؤتابياى و  14حو وتووی      

ئاشموونةكاى طؤزيئالوضةزداى لة قؤتابياى و    15حو وتووی     

ئاشموونةكاى طؤزيئالوضةزداى لة قؤتابياى و  16حو وتووی       

ئاشموونةكاىطؤزي ئالو ضةزداى لة قؤتابياى و 17حو وتووی      

18حو وتووی      

ثيداضونةوةَيك بة ضةز زوداوةكاى و ئاشمونةكاني حاشز بووى 
 لة قؤتاخبانةكاى

19حو وتووی      

زوانطة فةلطةفيةكاى لةضةز ثةزوةزدةباس لة  21حو وتووی       

21حو وتووی     باس لة زوانطة فةلطةفيةكاى لةضةز ثةزوةزدة  

بوونی کالس  و وانو کو  یبینی قوتابیان لو سو ر  کارامو ت

           

   22حو وتووی     

    23حو وتووی      
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:تیبینی   
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