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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ

 
تى ماڵپەڕى بەهەشستاف
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 طرنطى و بايةخى بابةتةكة 

تة , بايةخةكةى تازة ثةروةردةكردن كاريَكى زؤر سةختة ثيَويستى بةكا
 نية , كردةوةيةكى  زؤر 

باشة وة طرنطى  و بايةخةكةى لةم ضةند خاالَنةى خوارةوة دةتوانني 
 دةست نيشان بكةين :

شويَن كةوتنى ثيَغةمبةر )صلى اهلل علية وسلم( و هاوةلَةكانى و -1
 ثياوضاكانة لةثةروةردةكردنى مندالَن 

طةر برِوانينة دؤخى ئيَستاى ثيَويستةبؤدؤخى ئيَستاى ئوممةت ئة-2
ئوممةت ئةبينى بارودؤخيَكى زؤر خراثة كةثيَشرت بةدريَذاى ميَذوو 
هاوشيَوةى نةبووة وة خةريكة بنةما ئيسالميةكان لةناودةضن لةهةنديَك 

 والَتى ئيسالميدا  وةبةثةروةردة دةتوانني ئةم دؤخة ضارةسةر بكةين 

ين كةنةكةويَتة ذيَر كاريطةرى بة ثةروةردة دةتوانني  مندالَ بثاريَز-3
ئارةزووبازى و طومانةكان ضونكة ثةروةردة بوون لةسةر هةست كردن 
بةضاوديَرى خواى طةورة ئةوا  مندالَ وا ىلَ دةكات كة سنوورة 
قةدةغةكراوةكانى نةبةزيَنيَت وة كاريطةر نةبيَت بةدونياى ئارةزووةوة 
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ة ئارةزوو بازى يةخةى بة كة لةرِؤذطارى ئةمرِؤماندا زؤر رِازاوةتةوة ك
موسلَمانان طرتووة وة ناكةويَتة ذيَر كاريطةرى طومانةوة كةعةقلى داطري 

 بكات .

ثةروةردة طرنكة بؤ بةرةنطاربوونةوةى ناخؤشيةكانى دونيا كةمندالَ -4
 لةداهاتوودا تووشيان دةبيَت .

ثةروةردة مندالَ رِادةهيَنىَ كة هةست بةئةركى سةرشانى بكات -5 
 مبةر بةخودى  خؤى و و كؤمةلَطةكةى . بةرا

طرنكى ثةروةردة زياتر لةوةدا دةردةكةويَت كةهيَرشيَكى طةورة -6
هةية بؤ تيَكدانى رِةوشتى كؤمةلَطة لةاليةن دوذمنانى ئيسالمةوة بؤ 
بةربةست كردنى ئةم هيَرشانة ثيَويستة منداالَن لةسةر ثةروةردةيةكى 

 ن لةدذى ئةم شالَاوة رِابوةسنت .دروست رِابهيَنريَن تاوةكو  بتوان

فكرى ( مندالَ دةيثاريَزيَت –ثةورةردةكردنى ئةمنى )هزرى  -7
لةزيادةرِةوى كردن وشويَن كةوتنى رِيَضكة جياوازةكانى دذ بة ئيسالم 

 لةمنوونةى عةملانيةت و هاوشيَوةكانى .
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 هةبوونى هةنديَك دياردةى نةخوازراو لةنيَو ئوممةتدا كة كار دةكاتة-8
سةر ثرؤسةى ثةروةردة وةكو هةبوونى ماددة هؤشبةرةكان و 

 ئارةزووبازى و تيَكةالَوى و زيناكردن و دزى كردن و.....هتد .

ثةروةردة هؤكاريَكة بؤ طةياندنى مندالَ بة ثلةى منوونةى لةكردار -10
و طوفتاريدا وةكو ئارامطرتن و خؤشةويستى  و رِيَزطرتن و هاريكارى و 

 .هتد .رِاستطؤيى و ..

 ماناى ثةروةردة

ثةروةردة بريتى ية لة :ثةروةردةكردنى موسلَمان و دارِشتنى 
كةسايةتيةكةى بةشيَوةيةكى تةواو لةهةموو اليةنةكانيةوة بؤ هةردوو 

 ذيانى دونياو قيامةت لةذيَر رِووناكى ئيسالمدا 

 اليةنةكانى ثةروةردة

ئيمانى و  ثةروةردة زؤر لةاليةن دةطريَتة خؤى وةكو ثةروةردةى
ثةروةردةى رِةوشتى و ثةروةدةى جةستةيى و ثةروةردةى عةقلى و 
ثةروةردةى دةروونى و ثةروةردةى كؤمةالَيةتى و ثةروةردةى جنسى 

 ...هتد .
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كةواتة دةبيَت تيَبطةين كة ثةروةردة تةنها ثةروةردةى جةستة 
و  ناطريَتةوة يان ثةروةردةكردنى مندالَ لةسةر ضةند رِةوشت و ئادابيَك

 هيضى تر ,بةلَكو ماناكةى زؤر لةوة طةورةتر و طرنطرتة. 

 بنكة ثةروةردةييةكان 

ثةروةردة  ثةيوةست نية بة رِؤلَى دايك و باوكةوة بةتةنها  بةلَكو لةثالَ 
رِيَكخراوةكانى  –مزطةوت –خيَزاندا   ئةمانةش دةطريَتةوة )قوتاخبانة 

 كةنالَةكان .....هتد(–الوان 

 سةرثةروةردةكردنى مندالَ جةخت كردنةوة لة

ئايينى ثريؤزى ئيسالم زؤر جةخت دةكاتةوة لةسةر ثةروةردةكردنى 
ياأيها مندالَ و ثاراستنيان لة ئاطر وةكو خواى ثةروةردطار فةرموويةتى:]

[ واتة :ئةى ئةوانةى كةباوةرِتان الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
 لة ئاطر هيَناوة خؤتان وكةس وكارتانى بثاريَزن

[وة وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها وة هةروةها فةرموويةتى :]
–[واتة:ئةى موحةممةد يوصيكم اهلل يف أوالدكم هةروةها فةرموويةتى:]
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فةرمان بدة بة ئةندامانى خيَزانةكةت بةنويَذكردن –صلى اهلل علية وسلم 
 وخؤشت خؤرِاطرو بةردةوام بة لةسةر بةجىَ هيَنانى  

ربنا هب خواى طةورة لة مةدحى بةندةكانى دا فةرموويةتى :] وةهةروةها

[واتة : وةكةسانيَكن لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني وجعلنا للمتقني اماما 
كة دةلَيَن  ئةى ثةروةردطارمان ببةخشة ثيَمان لةهاوسةران و 
نةوةكامنان )مندالَةكامنان ( ئةوةى ضاوانى ثىَ طةش بىَ هؤى دلَخؤشى 

 وةمبانكة بة ثيَشةواى ثاريَزكاران و لة خواترسان .بيَت 

 

الرجل راع يف أهله  ](فةرموويةتى : وةهةروةها ثيَغةمبةرى خوا )

 [ومسؤول عن رعيته ,واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن  رعيتها 

واتة : ثياو بةرثرسة لةسةر خييَزانةكةى و مندالَةكانى وةئافرةت 
 ثياوةكةى  بةرثرسة لةسةر مالَى

 مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع (وة هةروةها فةرموويةتى :)

 واتة :فةرمان بكة بةمندالَةكانت كاتيَك كة دةطةنة حةوت سالَان  
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وة ثيَشينة ضاكةكانى ئةم ئةممةتة زؤر جةختيان كردووة لةسةر 
ثةروةردةكردنى منداالَن وة تةنانةت مامؤستايان بؤ دابني دةكردن بؤ 
ثةروةردةكردنى مندالَةكانيان وة ضةندةها هةوالَى تر هةية  لةم  
بارانةوة وة بيَطومان كارى ثةروةردة كاريطةريةكى طةورةى هةية 
لةثةروةردةكردنى مندالَ ضونكة مندالَ لةسةر فيرتةت لة دايك دةبيَت 
ثاشان رِؤلَى ثةروةردة ديَتة ثيَش لة ثاراستنى ئةم فيرتةت و ناخة 

كل مولود يولد ( فةرموويةتى :)دالَ وةكو ثيَغةمبةرى خوا )ثاكةى  من

 على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه (

واتة :هةموو منداليَك كاتيَك لة دايك دةبيَت لة سةر سروشتيَكى ثاك 
لةدايك دةبيَت ئةوكات باوك ودايكى دةيكةن بة جوولةكة يان طاور  يان 

 ئاطر ثةرست .   

  لةسةر ئةو رِيَطةية كة باوكى لةسةرى رِايهيَناوة مندالَ

مندالَ ئةمانةتة لةالى باوك و دايكى ثيَويستة لةسةريان كة ئةم ئةمانةتة 
 بثاريَزين 

 ضؤنيةتى ثةروةردةكردنى مندالَ
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هةلَبذاردنى هاوسةرى ضاك : هةلَبذاردنى هاوسةرى ضاك هةنطاوى -1
يَوةيةكى دروست وةكو يةكةمينة بؤ ثةرورةردةكردنى مندالَ بةش

 اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه (( : ) ثيَغةمبةرى خوا )

واتة :كاتيَك كةسيَك ديَتة داخوازى ئةطةر بة دينى و رِةوشتى رِازى بوون 
 ئةوا ىلَ خبوازن 

 فاظفر بذات الدين تربت يداك (وةهةروةها فةرموويةتى :)

 واتة :

بةخشينى نةوةيةكى ضاكة خواز : وةكو ثارِانةوة لة خواى طةورة بة -2
 رب هب لي من الصاحلني (ووتنى )

 واتة : ئةى ثةروةردطارم مندالَيَكى ضاكم ثىَ ببةخشة 

)لو أن (:ووتنى ويردى ضونة الى خيَزان :وةكو ثيَغةمبةرى خوا )-3

أحدكم اذا أراد أن يأتي أهله قال :بسم اهلل اللهم جنبنا الشيطان وجنب 

 قتنا  فأنه ان قضي بينهما ولد مل يضره الشيطان أبدا (الشيطان مارز
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واتة: هةركةسيَك ئةم ويردة خبويَنىَ ئةوا ئةطةر مندالَيان ببيَت ئةوا 
 شةيتان ناتوانيَت زيانى ثىَ  بطةيةنيَت

شريين كردنى مةالَشوى وةكو بةجيَهيَنانى سوننةتةكانى مندالَ بوون -4
ى ضاك وةكردنى طويَزةبانة وةتاشينى سةرى وة هةلَبذاردى ناويَك

 وةسوننةت كردنى .

ثارِانةوةى خيَر بؤ نةوةكانى دواى بوونيان وة ثيَغةمبةران زؤر -5
بايةخيان بةم  خالَة داوة وةكو خواى ثةروةردطار فةرموويةتى لةسةر 

 -علية السالم–زمانى ثيَغةمبةر ابراهيم 

 بثاريَزة [واتة :وةخؤم وكورِةكامنواجنبين وبين أن نعبد األصنام]
 ودوورخةرةوة لةوةى كة بتةكان ثثةرسنت .

[واتة: رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت وةهةروةها فةرموويةتى :]
 .ةى بةضاكى نويَذةكان بةجىَ بيَننواليَبكئةى ثةروةردطارم من ورِؤلَةكامن 

ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة ة هةروةها فةرموويةتى :]و

 [ك مسلمة ل
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واتة : خواية هةردووكمان بكة بةفةرمانبةرى خؤت وةلةنةوةمشان طةليَك 
 بكة بةفةرمان بةرى خؤت 

رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع وة هةروةها فةرموويةتى:]

 [الدعاء

واتة : ئةى ثةروةردطارم ثيَم ببةخشة لةاليةنى خؤتةوة كورِيَكى سروشت 
 ةيت ثاك بةرِاستى تؤ بيسةرى ثارِانةو

ى و دز بةتايبةتى لةكاتى نةترساندنى مندالَ بةجنؤكة و تاريك-6
 .طرياندا

 تيَكةالَوبوونى لةطةلَ مندالَانى تر بةمةرجيَك جيَطةى متمانةبن .-7

سةرزةنشت نةكردنى و بةكةم نةزانينى بةتايبةتى لةثيَش ضاوى براو -8
 خوشك و خزم ودؤستةكانى 

ن وةكو ئةى طيَل يان نةفام يان بانط نةكردنى بةوشة نادروستةكا-9
 ....هتد.
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ئاطاداركردنةوةى لةهةلَةكانى بةالَم بةشيَوةى نةرم ونيان -10
 وةسزادانى ئةطةر يةكةجمارى بوو .

مام ناوةندى بوون لةخؤشةويستى بؤ مندالَكةت لةطةلَ -11
 دووركةوتنةوة لةنازداركردنيكى بىَ سنوور.

 نى مندالَى تازة .رِاهيَنانى مندالَ لةسةر دايك بوو-12

رِيَكةثيَدانى مندالَى طةورة كة هاوكارى دايكى بكات بؤ ئامادةكردنى -13
كةلوثةىل مندالَى تازة وة رِيَطةثيَدانى بة يارى كردن لةطةلَ مندالَة 

 تازةكةدا

 جىَ بةجىَ كردنى دادثةروةرى لةنيَوان مندالَةكاندا .-14

ن لةثؤشينى ثانتؤلَ لةدواى رِيَطرى كردن لةمنداالَن بةتايبةتى كضا-15
 (سالَان.7تةمةنى  )

جياكردنةوةى خوشكان لة براكانيان لةجيَطةى نووسنت و دابني -16
 كردنى ذوورى سةربةخؤ بؤ هةراليةكيان ئةطةر توانا هةبوو .
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فيَركردنيان بةداواى  يارمةتى  كردن كاتيَك ديَتة ذوورى دايكيان و -17
 . باوكيان بةتايبةتى ذوورى نووسنت

ئةطةر مندالَ الى دايك و باوكى نووست نابيَت رِيَطةيان ثىَ بدريَت -18
لةكاتى سةر جيَطةى)مجاع(دا بةئاطابن  با هةرضةندة مندالَةكةش بضوك 

 بيَت .

دةرنةكةوتنى دايك بةجل وبةرطى تةنك و تةسك لةثيَش ضاوى -19
 مندالَةكانى و رِيَطةنةدان بةكضةكانى

 ياوة.بة ثؤشينى ئةم بةرطة نةش

 رِاهيَنانى مندالَ لةضاو داثؤشني  لةنةزةرى قةدةغةكراو .-20

تيَكةالَونةبوونى برايان و خوشكةكانيان بةكؤمةلَ  لةطةرماودا , يان -21
 تيَكةالَونةبوونيان لةطةلَ دايكياندا .

رِاهيَنانى مندالَ لةسةر داثؤشينى  عةورةتى خؤى وةرِيَطة نةدان  -22
 ن كةسانى ترةوة.بةبينى عةورةتى لةالية
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رِيَطةنةدان بةكورِان كة نةضنة الى ئافرةتانى نامةحرةم بةتايبةتى -23
 لةكاتى ئاهةنطدا .

ووت يان طؤظارى رِيَطةنةدان بةبينينى فليمى نةشياو يان ويَنةى رِ-24
 نادروست يان ضريؤكى خؤشةويستى .

 : ضاندنى بريوباوةرِ لةناخى مندالَدا بةم هةنطاوانةى الى خوارةوة

فيَركردنى ثايةكانى باوةرِو ثايةكانى ئيسالم وة باوةرِبوون -أ
بةثةنهانيةكان وةكو سزا و ثاداشتى ناو طؤرِ وة هةبوونى بةهةشت و 

 دؤزةخ.

هةست كردنى بةضاوديَرى خواى طةورة وةكو ئامؤذطاريةكةى لوقمان -ب
يابين إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف صخرة أو يف بؤ كورِةكةى ]

 [سماوات أو يف األرض يأتي بها اهلل ال

واتة :)لوقمان ووتى( :ئةى كورِة شريينةكةم بةرِاستى ئةو )ضاكةوتاوانة 
(ئةطةر كيَشى تؤوة خةرتةليَكيش بيَت لةناو بةرديَكدا يان لةناو 
ئامسانةكان يان لةزةوى دا بيَت خودا )لةقيامةت دا( دةيهييَنَ بةرِاستى 

 خوا ووردبني وئاطادارة  
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سةرنج رِاكيَشانى بؤ دةسةالَت و تواناى خواى طةورة بؤمنوونة ئةطةر -ج
لةسةر دةريا بووى ثىَ بلَيَيت : كىَ ئةم دةريايةى دروست كردووة ؟ كىَ 
ئةم شاخة طةورانةى دروست كردووة ؟ كىَ ئةم ئاذةالَنةى دروست 

 كردووة ؟

ضاندنى خؤشةويستى  و ترسى خواى طةورة ئةمةش بةناساندنى -ْ
 ةنيعمةتةكانى خواى طةورة وة بةخؤثاراسنت لةسزاى خواى طةورة .ب

رِاهيَنانى لةسةر كردةوةى ضاك وةكو فيَركردنى نويَذ و خويَندنةوةى -ه
 قورئان و ويردةكان .....هتد 

خويَندنى هةنديَك لةئايةتةكانى قورئان و فةرموودةكان وةرِاظةكردنى -و
 بةشيَوةيةكى كورت .

ةى لة كؤرِيَك لةكؤرِةكانى لةبةركردنى قورئان و تؤماركردنى ناوةك-ز
 بةدواداضوونى .

هاورِيَيةتى كردنى بؤ سةردانى طؤرِستان و نةخؤشخانة بؤ ثةند -ح
 وةرطرتن .
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 ضاندنى رِةوشتى جوان لةناخيدا :-26

ثةروةردةكردنى لةسةر رِاستطؤيى و دةست ثاكى و بةردةوامى و -أ
وكةم دةرامةتةكان و رِيَزطرتن هاريكارى كردنى نةداران و هةذاران 

 لةميوان .....هتد .

ثةروةردةكردنى لة دووركةوتنةوة لةكردةوةى نةشياو و نادروست -ب
 وةكو درؤ و جنيَودان و وشةى نةشياو .

خويَندنةوةى هةنديَك فةرموودة كة ثالَنةرى مرؤظن بؤ ئةجنامدانى -ج
 كردةوةى باش و ضاك .

 تن لةمافى خةلَكانى تر :ثةروةردةكردنى لةسةر رِيَزطر-27

ثةروةردةكردنى لةسةر ثاراستنى مافى دايك و باوك وةكو رِؤيشنت 
بةدةميانةوة وةبةناوى خؤيانةوة بانطيان نةكات وةلةثيَش ئةواندا 

 دانةنيشيَت لةكؤرِ و مةجليسدا .

وةبةئامؤذطارى ئةوان دلَتةنط نةبيَت , وة سةرثيَضى فةرمانةكانيان 
 وان نان نةخوات وة دوعاى خيَريان بؤ بكات .نةكات وة لةثيَش ئة
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وةلةثيَشياندا دةنط بةرز نةكاتةوة ,وةلةكاتى قسةكردندا قسةيان ثىَ 
نةبرِيَت ,وةدةرنةضيَت لةمالَ مةطةر بةيارمةتى ئةوان نةبيَت ,وةئازاريان 
نةدات بةتايبةتى لةكاتى نووستندا ,وةقاضةكانى دريَذ نةكاتةوة 

 م داواكارييةكانيانةوة برِوات بةثةلة .لةبةردةمياندا ,وةبةدة

تيَبينيةك :ئةى دايكان و باوكانى خؤشةويست سةرجنتان بؤ خالَيَكى 
طرنك رِادةكيَشم ئةويش ثةيوةست نةكردنى رِِِيَزوخؤشةويستى خؤتة بؤ 
مندالَةكةت بة بةخشني وديارى بةلَكو ثةيوةستى بكة بةهةبوونى مافى 

 دايك وباوك لةبةرنامةى خوادا

منوونة :هةنديَك لة دايكان داوا لةمندالَةكةى دةكات كة رِيَز لةباوكى  بؤ
بطريَت و ثىَ دةلَيَت :باوكت  ئةمةى بؤ كرِيويت دةى رِيَزى ىلَ بطرة 
,وةهةروةها ثةروةردةكردنى مندالَ لةسةر طةياندنى رِةمحى  خزمان  

 ودؤستان وةرِيَزطرتن لةمافى طةورة ......هتد . 

نى مندالَ  لةسةر ئادابة كؤمةالَيةتيةكان  وةكو ئادابى ثةروةردةكرد-28
نان خواردن وئادابى سةالم كردن وئادابى داواكردن وئادابى 
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كؤرِوكؤبوونةوة ,ئادابى قسةكردن وضةندةها ئادابى تر كة دةتوانيَت  
 مندالَةكةت  لةسةر ئادابة شةرعيةكان لةكتيَبى تايبةتدا فيَربكةيت .

الَ لةسةر فةرمان بةضاكة و نةهى لةخراثة ثةرةردةكردنى مند-29
 ئةمةش بةزالَ بوون دةبيَت بةسةر شةرم وترس .

قوتاخبانةيةكى دروست وهاورِىَ ضاك كةببيَتة هاريكارى هةلبذاردنى -30
 لةثةروةردةكردنى مندالَ .

ثةروةردةكردنى مندالَ  لةسةر باوةرِبوون بةخودى خؤى  -31
يمةتى وليَهاتووى ,وةثيَدانى ئازادى ورِاهيَنانى لةسةر ئازايةتى وبل

لةكردارو رِةفتار وةهةست كردن بةبةرثرسياريَتى وة تاقيكردنةوةى 
كارةكان بةثىَ ى تيَطةيشتنى خؤى وةرِيَزطرتن  لةرِاى ورِاثرسيةكانى 
,وةرِاهيَنانى لةسةر ئةوةى كةمةرج نية هةموو جاريَك رِاثرسيةكانى 

 وةربطرييَت 

ةر قوربانى دان لةثيَناو ئايينى ئيسالم وخاك ثةروةردةكردنى لةس-32
 وطةل ,وةضاوةرِىَ كردنى ثاداشت الى خواى طةورة .
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ثةروةردةكردنى لةسةر زالَ بوونى بةسةر دةروونى لةكاتى -33
تورِةبوون دا وةدووركةوتنةوة لةهؤكارةكانى تورِةبوون بؤ ئةوةى 

 تورِةبوون نةبيَتة دياردة لةناخيدا .

تواناكانى مندالَ ,هةنديَك لةمنداالَن رِةنطة لةبوارى هةست كردن بة-34
خويَندن سةركةوتوو نةبيَت ئةوا دةتوانى رِيطةيةكى  ترى سةركةوتنى 
نيشان بدةى هةنديَك لةباوكان بةداخةوة سةركةوتنى مندالَةكانيان 
ثةيوةست دةكةن بةسةركةوتنيان لةثرؤسةى خويَندن دا ,)لةخويَندن  

لةذيانيش سةركةوتوونابن ( ئةم هاوكيَشةية هةلَةية سةركةوتوونةبن ئةوا 
ضونكة  رِةنطة مندالَةكةت  لة خويَندن سةركةوتوونةبيَت بةالَم لةبواريَكى 

 ترى ذياندا سةركةوتوو بيَت .

 دوورخستنةوةى مندالَةكةت لة رِؤضوون والوازى ......-35

زو رِاهيَنانى لةسةر زبرى ونارِةحةتيةكان ورِؤنةضوون لة نا-36
 نيعمةتةكان .

 ثاراستنى مندالَةكةت لةالسايى كردنةوة .-37

 رِيَطرى كردنى لةبيستنى مؤسيقاو طؤرانى .-38
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 ثرِكردنةوةى كاتة بةتالَةكانى بةكارى دروست . -39

 هةلَبذاردنى هاورِىَ ضاك ودروست بؤى .-40

(وذياننامةى ثياوضاكان وشويَن فيَركردنى ذياننامةى ثيَغةمبةر )-41
 تنيان .كةو

 فيَركردنى زانستة شةرعيةكان وشيعرو ئادابة جوانةكان .-42

فيَركردنى حوكمةكانى بالغ بوون :مندالَةكةت فيَرى ضؤنيةتى -43
غوسلَ كردن بكة لةلةش طرانى,وةدايكةكةش كضةكةى فيَرى حوكمةكانى 
)حةيز( بكات ضونكة زؤريَك لةكضان شارةزاى ئةم حوكمانة نني بؤية 

ةكةى يان رِؤذووةكةى يان حةجةكةى بةدروستى ئةجنام رِةنطة نويَذ
 نةدات .

 فيَركردنى مندالَةكةت وشارةزاكردنى لةنةخشةو ثيالنى دوذمنان .-44

باس كردنى شارستانيةتى ئيسالمى وثياهةلَدانى ,وةضاندنى -45
 رِوحيةتى ئيسالمى لةناخيدا .

 هيَمنى ولةسةر خؤيى لةكارى ثةروةردةدا .-46



 

 

 20 ba8.org 

 ......................................................  ؟ةكةت ثةروةردة دةكةيت  ل منداؤن ض

دنى تيَرِوانينى دروست الى مندال ,هةنديَك بريؤكة هةية دروست كر-47
ثيويستة مندالَ بةشيَوةيةكى رِاست ودروست تىَ بطات ضونكة 

 تيَطةشتنى هةلَة بارورِةفتارى  خراث دروست دةكات .

هةنديَك جؤرى ثةرستش  هةن كةسوودةكةيان تةنها بؤ خاوةنةكةيةتى 
طةورةتر و بةرفراوانرتة  بؤ زؤر لةمة   بةثيَضةوانةوة ماناى ثةرستش  

منوونة يةكيَك لةوثةرستشانة فةرمان بةضاكة ونةهى كردنة لةخراثة 
كةهةنديَك لةباوكان ئةطةر مندالَةكةى هةستىَ بةفةرمان بةضاكة ونةهى 
كردن لةخراثة ئةوا ثىَ دةلَيَت :تةنها خةريكى  خؤت بة كارت ضية 

 بةخةلَكةوة .

تةندروست لةناخى مندالَةكةتدا بؤ  دروست كردنى بريوباوةرِيَكى-48
منوونة باوةرِبوون )خؤداثؤشني( الى كضان كة ئةركيَكى ئايينية نةك 
ضاوليَكةرى ,تيَطةشنت لةماناى ثةرستش كاردةكاتة سةر خودى 
مندالَةكةت كة ئةجنامدانى ثاداشتى لةسةرة بؤية سارد نابيَتةوة 

شانة بة عادةتيان لةئةجنامدانيان بة ثيَضةوانةوة ئةطةر ئةم ثةرست
بزانيَت رِةنطة زؤر بةزووى ساردبيَتةوة ولةرِيَطة رِاستةكةش دوور 

 بكةويَتةوة
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هاندانى تازة ثيَطةشتوان )بالغ بووان (بةثىَ توانا بؤ ئةجنامدانى -49
 ثرؤسةى هاوسةرطريى ئةطةر لةتوانايدا هةبوو ئةطةر نا بابةرِؤذووبيَت .

 يَنةرة سيَسكسيةكان .دوورخستنةوةى منداالَن لةورووذ-50

بةهيَزكردنى ثةيوةندى هاورِيةتى لةنيَوان باوكان ومنداالَن تاوةكو -51
ثةميانت دةداتىَ كة تؤ طةورةترين هاورِىَ ئةوى سةرةرِاى ئةوةى 
كةباوكى ,ديارة ئةمةش بةقسةى خؤش وهةلَسوكةوتى جوان ويارى 

 كردن وهةست كردن بةنارِةحيةتةكانى ديَتة بةرهةم .

االَنةكردنى ثارةو سامانى دونيا بةرِوويدا بةشيَوةيةك كة ئارةزووى و-52
 هةرشتيَكى قةدةغةكراو بكات ئةجنامى بدات .

 ليَنةخورِينى ئوتومبيَل لةتةمةنى هةرزةكاريدا  بةبىَ بةرنامة  -53

وريابوون لةضؤنيةتى رِةفتارةكانت بةرامبةر بةمنداالَكانت -54
,ثةميانيَك مةدة كةنةتوانى جىَ بةجىَ بكةى ضونكة كةسايةتيت لةثيَش 

 ضاويدا الواز دةبيَت 



 

 

 22 ba8.org 

 ......................................................  ؟ةكةت ثةروةردة دةكةيت  ل منداؤن ض

دانيشنت لةطةلَياندا وةطؤى بطرة بؤ داواكاريةكانيان وباخيان ثىَ -55
 بدة .

 لةكاتى هةلَةدا سزايان بدة . -56

 ان بكة بؤ هاريكاريت .هاوكاري-57

مةترسى لةداهاتوو لةناخياندا مةضةسثيَنة ,بةتايبةتى  بةدةست -58
 هيَنانى )رِؤزى(بةالَم لةطةلَ ئةمةشدا ئامؤذطارى ورِيَنمووى بكة .

 ؟ ثةروةردةيةكى دروست بةضى تةواو دةبيَت

بؤ دروست كردن وتةواوبوونى ثةروةردةيةكى دروست ثيَويستة ئةم   
            ِ         وارةوة ثةير ةو بكةين:   َ     خاال نةى خ

هةبوونى ثيَشةنطيَكى ضاك :هةبوونى ثيَشةنطى ضاك بةهيَزترين -1
 هؤكارة بؤثةروةردةيةكى دروست,

هةلَس  ضونكة مندالَ دةرِوانيَتة ثةروةردةكةرةكةى كة ضؤن رِةفتارو
 وةزياتر سوود لةكردةوة وةردةطريَت نةك طوفتار .وكةوت دةكات 
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هات ئةوا ووشةكانى دووبارة بكةرةوة  بؤمنوونة :ئةطةر كاتى بانط
 بؤئةوةى فيَرببيَت وةلةطةلَ خؤت بيان بة بؤ مزطةوت .

يان بةهيض شيَوةيةك لةثيَش ضاويدا درؤ مةكة ضونكة فيَردةبيَت ، كةواتة 
ثيَشةنط رِةنطة باوك ودايك بيَت يان مامؤستاكةى بيَت يان هاورِيَكانى 

بن ئةوا بىَ طومان كاريطةرى باشى بيَت, كة ئةطةر ئةمانة منوونةى جوان 
 دةبيَت لةسةر مندالَةكةت.

بةالَم بةثيَضةوانةوة ئةوا كاريطةرى زؤر خراثى دةبيَت لةسةر كةسايةتى 
مندالَةكةت ,وةهةنديَك جار مندالَى يةكةم دةبيَتة ثيَشةنط بؤ ئةوةكانى 

 تر بؤية ثيَويستة بةجوانى ثةروةردةبكريَت .

دن: ثيَويستة باوكان مندالَةكانيان فةرامؤش ضاوديَرى وتيَبينى كر-2
نةكةن بةلَكو ثيَويستة ضاوديَريان بكةن بةبىَ ئةوةى مندالَةكةت هةستى 
ثىَ بكات ئيرت ئةو مندالَة كض بيَت يان كورِ ,ضاوديَرى ضوون و 
طةرِاندنةوةيان بكة بؤ قوتاخبانة وةضاوديَرى رِةوشى خويَندنى بكة 

 نيان بكة بةالَم بةبىَ ئازاردانى .وةتيَبينى تاقى كردنةوةكا
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ئاطاداركردنةوة)وورياكردنةوة(:ئاطاداركردنةوةى لةتاوان و سةرثيَضى -3
بةهةموو شيَوةكانيةوة وةئاطاداركردنةوةى لةخودى شةرِو خةلَكةكانى 

 وةهؤيةكانى شةرِو خراثة وةئامرازةكانى خراث بؤ منوونة:

ةى دةتوانيَت وةالَمى ئةطةر ذمارةيةكى نةناسراو هات بؤ مؤبايلةك
 بداتةوة بةالَم بةكورتى .

فيَركردن :فيَركردنى سورةتيَك لة قورئان وةهةنديَك فةرموودة و  -4
ويردو ثارِانةوة وةضؤنيةتى هةلَسوكةوت لةطةلَ ميوان 

 ...................هتد .

 رِاهيَنان:رِاهيَنانى لةسةر كارى خيَر ،وةكو رِاهيَنانى لةسةر  نويَذكردن-5
،وةرِاهيَنانى لةسةر رِؤذووى دووشةممة وثيَنج شةممة ،وةرِاهيَنانى 

 لةسةر شةو نويَذ ,وةرِاهيَنانى لةسةر قورئان خويَندن .

هاندان وترساندن :وةكو هاندانى بةهةنديَك ووشةى جوان وبةخشينى -6
 ديارى وةهةنديَك جار ترساندنى لةكاتى ئةجنامدانى رِةفتارى نةشياو .

:ئامؤطارى كردنى بةشيَوةيةكى دروست وةكو هةست  ئامؤذطارى-7
جوالَندنى مندالَةكةت بةهةنديَك ووشةى جوان وةكو )ئةى رِؤلَةى شريينم 
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,ئةى كةسةكةم (,يان بةطيَرِانةوةى ضريؤكى كورت كة ثرِبيَت لةثةندو 
ئامؤذطارى ,يان فيَركردنى لةسةر شيَوةى ثرسيارو وةالَم ، وةكو ووتنى 

ثيَغةمبةرتة؟ضى دينتة ؟,يان قؤستنةوةى  رِووداوةكان  كىَ خواتة ؟كىَ
بؤ ئامؤذطارى كردنى , بؤ منوونة:ئةطةر مندالَةكةت لةتاقيكردنةوة 
سةركةوت ودلَى خؤش بوو  ئةوا ثىَ بلَىَ كة ئةطةر لةقيامةت سةركةوتوو 
بيت ئةوا زياتر دلَت خؤش دةبيَت ,وةئامؤذطاريةكانت باكورت بيَت 

 رِةحةتى بكات .نةوةكو هةست بةنا

خويَندنةوة :خويَندنةوةى كتيَبى بةسوود لة نيَو خيَزاندا زؤر -8
بةسوودة ضى ئةو  خويَندنةوةية تاكةكةسى بيَت يان بةكؤمةلَ  وةكو 

(يان كورتة ضريؤك يان خويَندنةوةى ذياننامةى ثيَغةمبةر )
 .......هتد .

ةكةت هةست ضاندنى ضاوديَرى خودا لةناخى مندالَةكةت :بامندالَ-9
بكات كة خوايةك ضاوديَرة بةسةريةوة لةهةموو كات وساتيَك دا بةمةش 
مندالَةكةت رِةفتارى جوان دةبيَت ودووردةكةويَتةوة لةرِةفتارى نةشياو 

 نادروست .



 

 

 26 ba8.org 

 ......................................................  ؟ةكةت ثةروةردة دةكةيت  ل منداؤن ض

سزادان :هةنديَك جار ثيَويستة كة ثةروةردةكةر )مربي(ثةناى بؤ -10
دن و سزادانة بةالَم ببات دواى ئامؤذطارى و رِيَنمووى وسةرزةنشت كر

لةسزاى سووكةوة بؤ قورس ,وةثيَويستة كةمندالَ هةموو جار بةسزا 
مامةلَةى لةطةلَدا نةكريَت ,وةبةيةكةم هةلَةش سزا نةدريَت  وةدةبيَت 
سزاكانيش هةموويان ضوون يةك نةبن بةلَكو بةثيَى هةلَةكة سزا بدريَت 

ةى طةورة ,سزاى بضوك بؤ هةلَةى بضوك وسزاى طةورة بؤ هةلَ
,وةثيَويستة سزاكة دووربيَت لةليَدانى رِووخسار ,وةثيَويستة دايكان 
وباوكان كةس رِانةسثييَرن بؤ سزادانى مندالَةكانيان وةكو براكةى يان 
خوشكةكةيان ضونكة دةبيَتة هةويَنى رِق وكينة لة نيَوانياندا ,وةئةطةر  

 رِةفتارى جوانى نواند ثيَويستة ثاداشتى بدةيتةوة .

ناسينى هةست وناخى تازة ثيَطةيشتوان وةضؤنيةتى هةلَسوكةوت -11
 لةطةلَياندا .

 هةلَةكانى ثرؤسةى ثةروةردةكردنى مندالَ

دةرثةرِاندنى مندالَ لة مالَ :هةنديَك لةباوكان بؤ دةربازبوون -1
لةمندالَةكانيان لةمالَ دةريان دةكةن  كاتيَك سةرثيَضى دةكةن 
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لةمالَ نزيك نةبنةوة وةثىَ دةلَيَت :لةبةرئةوةى وةهةرِةشةى ىلَ دةكات كة
سةرثيَضيم  دةكةى  ثيَويستة لةمالَ دةربضى , وةلةبةرئةوةى سةرثيَضى 
خودا دةكةى من باوكت ناكةم برِؤ لةطةلَ ئةو كةسانةبة كةخؤت ثيَت 

 خؤشة  

 ئايا ئةم مامةلَةية دروستة ؟

وان مانةوةى ئةى باوكى خؤشةويست :ثيَويستة بةراورد بكةيت لةنيَ
مندالَةكةت لةمالَدا يان دةرثةرِاندنى كةكاميان بةسوودة ,ضونكة 
مانةوةى مندالَةكةت لةمالَدا يارمةتيت دةدات كةبةردةوام ئامؤذطارى 
بكةى وةبةدةركردنى كىَ دةتوانىَ  دالَدةى بدات ؟ديارة ئةوةى 
 كةدالَدةى دةدات وهاريكارى دةكات هاورِىَ خراثةكانيَتى ئايا ئةو
 هاورِيانة ئامؤذطارى وسةرزةنشتى دةكةن كاتيَك كة سةرثيَضى دةكات ؟

ئةطةر ئةم هاورِيانة ثالَثشت نةبن و ئامؤذطارى كةر نةبن ئةوا زياتر دةبنة 
هؤكارى تاوانكارى والدان ,وةرِةنطة مندالَةكةت فيَرى جطةرة كيَشان و 

طةى خواردنى ماددة هؤشبةرةكان بكات ,وةفيَرى دةكةن كة ضؤن ريَ
 قاضاغ فيَربيت وةفيَرببيت ضؤن دزى بكات
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ئةى باوكى خؤشةويست :ئةم ضةرخ وسةردةمة وةكو سةردةمةكانى تر 
نية ضونكة مندالَ ئةطةر جاران لةمالَ دةربكراية ئةوا لةسنوورى طوندةكة 
دةرنةدةضوو ,هةر لةطوندةكةى خؤيان دةمايةوة لةبةركةمى هؤيةكانى 

ثيَضةوانةوة ئةطةر ويستى بيَت دةتوانيَت لة طواستنةوة,بةالَم ئيَستا بة
 سنوورى والَتةكةش دةربضيَت .

دةستيَوةردانى كةسانى تر لةثةروةردةكردنى مندالَ:وةكو رِيَطةدان -2
بةباثرية يان ثوور يان مامة لةثةروةردةكردنى مندالَةكة ,بةلَى باثرية يا 

مندالَ لةسةر ن مامة يان .......ثلةو رِيَزى خؤيان هةية وةثيَويستة 
ئةوة ثةروةردة بكريَت كة رِيَز لةباثريةيان بطرن بةالَم بةشدارى كردنى 
باثرية لة ثةروةردةكردنى مندالَ سةرةئةجناميَكى باشى نابيَت  ضونكة 
رِةنطة باثريةى مندالَةكة خاوةن بريؤكةيةك بيَت كةنةطوجنيَت لةطةلَ 

 سةردةمى تازةدا .

ةوة لةمندالَةكانت بةتايبةتى )تازة طةشت كردنى زؤر و دووركةوتن-3
 ثيَطةشتووان (
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هةنديك جار باوكان بؤ ماوةيةكى زؤر مندالَةكانيان بةجىَ دةهيَلَن بة 
هؤكارى تايبةتى خؤيانةوة وةرِةنطة كارى ثةروةردةكردنة بسثيَريَت بة 
كورِيَكى طةورةي يان هةركةسيَكى تر كةئةمةش زيانى لةسوودى زياترة 

جار تاوةكو دةطةرِيَتةوة رِةنطة مندالَةكانى ئاشناى  ,بؤية  هةنديَك
 هاورِى خراث بنب 

رِيَطةنةدان بةمندالَ بؤ بةشدارى كردنى خؤشى وشادى :هةنديَك -4
لةباوكان ئارةزوو دةكةن كة بةردةوام مندالَةكانيان لةطةلَياندا بن لةمالَدا 

ت بؤ الى هاورِىَ لةنيَو ئؤتومبيَلدا وةرِةنطة هةنديَك جار لةطةلَ خؤى بيبا
بةتةمةنةكانى خؤى ,وةمندالَ ئارةزووى  هاورِيةتى هاوتةمةنى خؤى 

 دةكات ئةمةش تانة نية بةالَم ثيَويستة هاورِىَ بؤ مندالَكةت هةلَبذيَريت .

 ناردنى مندالَ بؤ دةرةوةى والَت بةبيانووى خويَندن :-5

ةى والَت بؤ ئةطةر نةوةكانت خيَزانيان نةبوو ئةوا ناردنيان بؤ دةرةو
ثرؤسةى خويَندن كاريَكى هةلَةية ضونكة ئةم مندالَةى تؤ لةذينطةيةك 
ثةروةردة بووة كةسنوورة قةدةغةكراوةكان تيايدا بة ئاشكرا نابةزيَنريَت 
بةالَم كاتيَك دةضيَتة دةرةوةى والَت ذينطةيةكى تر دةبينيَت كة سنور بؤ 
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ةوكارة خراثانة ئةجنام كارة قةدةغةكراوةكان نية ئةوكات يان دةبيَت ئ
بدات يان لةناخيدا ثةنط خبواتةوة كةكاريطةرى خراثى دةبيَت لةسةر 

 دةروونى 

 بةكةم زانينى بريؤ بؤضونى مندالَ وبايةخ ثىَ نةدانى :-6

رِةنطة هةنديَك جار باوكان ودايكان بةمندالَةكانيان بلَيَن :ضى ية ؟تؤش 
 قسةت هةية ؟باشة خةريكة فيَرى قسة دةبيت .

باوك و دايكى بةرِيَز :رِاستة قسةى تؤ لةسةر سةرة , بةالَم مندالَةكةشت 
رِابهيَنة كة رِاو بؤضوونى خؤى  دةربربِيَت بةالَم بةرِيَزةوة,  خؤ مةرج نية 
رِاى مندالَةكةت رِاست ودروست بةالَم بايةخ ثيَدانى زياتر هةست 

 بةكةسايةتى خؤى دةكات .

 ؤرِى ثياواندا :بىَ دةنط كردنى مندالَ لة ك-7

ئةم بيَدةنط كردنة هةنديَك جار سوودمةندة ئةطةر مندالَةكة زؤر بضوك 
بيَت ونةزانيَت قسةبكات لةبةردةم ثياوانى طةورةدا يان قسة بربِيَت 
بةبةرامبةرةكةى ,بةالَم ئةطةر هاتوو مندالَةكةت زانى قسةبكات وتواناى  

 هةبوو ثيَويستة رِيَطةى ىلَ نةطرييَت 
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 مدانةوةى تةلةفؤن لةاليةن مندالَةكةتةوة ئةطةر زةنط هات .وةالَ-8

 بةكةم زانينى )سوك( كردنى دايكى لةبةردةم مندالَةكةيدا : -9

ضونكة لةم كاتةدا دايكى بةالوازى دةبينىَ وهةست دةكات ستةم ليَكراوة 
,يان ئةوةتا ئةم سيفةتة نةشياوة دةطوازريَتةوة بؤ ناخى  ئةويش 

يَز لةدايكى ناطريَت دواجار كةس هاريكار نابيَت بؤ بةهةمان شيَوة رِ
 ثةروةردةكردنى مندالَةكةت .

 تانةدان لةخالَؤكانى يان مامةكانى : -10

تانةدان لةاليةن خزمان ودؤستانةوة لةخالؤكانى يان مامةكانى وةكو ثىَ 
بووتريَت :تؤش ناثياوى وةكو خالَؤت يان مامةت    يان تؤش شيَوةت 

 لةخالَؤت يان مامةت دةكةيت . ناشريينة هةر

 رِيَزنةطرتن لةهاورِيَكانى :-11

هةنديَك جار باوكان ودايكان رِيَزى شياو ناطرن لةهاورِىَ مندالَةكانيان  
بؤمنوونة :ئةطةر يةكيَك لةهاورِيَكانى زةنط ليَبدات رِةنطة بلَيَت  كورِةكةم 

بيستىَ  فيَرى لةمال نية لةطةلَ ئةمةشدا كورِةكةى  خؤى ئةم ووتةية دة
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درؤيش دةبيَت ,ئةطةر ئةم هاورِيانة خراث بن بةلَىَ زؤر باشة 
بادوربكةونةوة بةالَم بةشيَوازيَكى جوان ووتويَذى لةطةلَدا بكة باقايل بيَت 

 ..........ثىَ بلَىَ : كورِى شريينم .........     كضى بةرِيَزم 

ةتانة .......هتد ئةم هاورِيانةت شياوى هاورِيةتى نني لةبةر ئةم سيف
 ,ضونكة هةموو هاورِيةك دؤست نية 

بةكارهيَنانى ليَدان لةطةلَ يةكةمني هةلَةو تاوان بةبىَ ئامؤذطارى -12
 ورِينمووى كردنى .

يةك شيَوازى ليَدان بؤ هةموو هةلَةكان :ثيَويستة هةر هةلَةيةك  -13
يستة شيَوازيَك ليَدانى بؤ دابنريَت  ضونكة هةلَةكان جياوازن ثيَو

 سزاكنيش جياواز بن .

قسةنةكردن لةطةلَيدا ثاش طةرِانةوةى  لةهةلَةكةي  وثةشيمان -14
 بوونةوة .

 ئاطادارنةكردنةوةى بؤ نويَذى بةيانى بةبيانووى ئةوةى كةمندالَة .-15

 جياوازى لةنيَوان مندالَان :-16
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ئةمةش بةبةراوردى خراث لةنيَوانياندا وةكو وةسف كردنى يةكيَكيان 
ليَهاتووى ئةوى تريان بةطةمذةيى يان بايةخدان بةهةنديَكيان وثشت بة

طوىَ خستنى هةنديَكى تريان وةكو طالَتةكردن وماض كردن و لةباوةش 
طرتن وليَبوردن بةرامبةربةهةنديَكيان يان سزادان وتورِةبوون دةنط 

 بةرزكردنةوة بةسةر هةنديَكى ترياندا .

 وى بىَ دةنط كردنى :درؤكردن لةطةلَ مندالَ بةبيانو-17

زؤر جار دايكان بؤ ئةوةى مندالَةكانيان لةطريان بثاريَزن ثةنا دةبةنة بةر 
درؤ كردن يان بؤ ئةوةى كاريَك ئةجنام بدات ثةنا دةباتة بةر بةلَيَنى درؤ 
وةكو بةلَيَن ثىَ دانى بؤ سةردانى باخضة يان كرِينى ديارى ,بةالَم 

باتة سةر بةمةش مندالَةكةى سةرةجنام ئةم بةلَيَنانة هيضى نا
 بةشيَوةيةكى نارِاستةوخؤ فيَرى درؤ دةبيَت 

 ثاريَزطارى كردن لةمندالَ :-18

وةكو ثاريَزطارى كردنى دايك لةمندالَةكةى كاتيَك باوكى لةسةر هةلَةيةك 
سةرزةنشتى دةكات ئةميش لةوةالَمدا دةلَيَت :ئةم لةزؤر مندالَى تر 

 ةكةت باش نية باشرتة ,ئةم ووتانة بؤمندالَ
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مةدح كردنى مندالَ بةشيَوةيةكى رِةها :ئةم ثياهةلَدانة -19
 بةشيَوةيةكى رِةها مندالَ تووشى سزادةكات .

 طومان بردنى خراث بةمندالَ :-20

 زيادةرِةوى طومانى خراث بةمندالَ كارى تاوانكارى لةالى ئاسان دةكات .

 دياردة نةخوازراوةكان لةثةروةردكردنى مندالَ
دياردانة نةخوازراون لةرِووى شةرعةوة يان لةرِووى سروشتةوة ئةم  ئةم

 دياردانةش ئةمانةن:

ترساندن والوازى :بةشيَوةيةك كة ئةو مندالَة كةسيَكى ترسنؤك -1
والوازدةبيَت  ناتوانيَت بةتةنها برِواتة هةنديَك  شويَن  يان لةكاتى 

 نوستندا دةبيَت رِووناكى هةبيَت 

م وكورِى :بةهؤى زؤر سةرزةنشت كردنيةوة يان هةست كردن بةكة-2
بةهؤى نةبوونى بةرثرسياريةتيك لةئةستؤيدا ورِاهيَنانى لةسةر متمانة 

 بةخؤبوون 
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:مندالَ ئةوةندة تةريق دةبيَتةوة كةناتوانيَت  تةريق كردنةوة-3
ووتةكانى دةربربِيَت وةناتوانيَت لةطةلَ خةلَكيدا تيَكةالَوى بكات,تةريق 

ياوازة لةشةرم كردن شةرم كردن كاريَكى دروستة بةالَم تةريق بوونةوة ج
بوونةوة يان تةريق كردنةوة شكاندنةوةى مندالَةكةية كةهةست بةالوازى 

 دةكات .

زوو تورِةبوون :مندالَ تورِة دةبيَت لةبةر هةر هؤكاريَك ,ئةوةى كة -4
ةرةتاى ثيَويستة ئةجنام بدريَت  دوورخستنةوةى مندالَة لةتورِةبوون لةس

 ذيانةوة .

رِيَزنةطرتن لةعادةت وباوةكان :ئةو باوانةى كة دذ بةشةرع نني -5
 جوانرتة رِيَزيان ىلَ بطريَت كاتيَك مندالَيَك ئةجنامى دةدات .

ئريةى بردن )حةسوودى( بةبراو خوشكةكانى :مندالَ سروشتى -6
ت وةهاية كاتيَك برايةكى يان خوشكيَكى تازةى دةبيَت ئريةى ثىَ دةبا

ثيَش وةخت ضارةسةرى  حةكيمانةثيَويستة ئةم دياردةية بةشيَوةيةكى  
 بكةين
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شلى نواندن :ئةم دياردةية يةكيَكة لةدياردة خراثةكان كة -7
دةرئةجنامى خراث بةدواى خؤيدا دةهيَنيَت كاتيَك مندالَ لةاليةن باوك 
ودايكيةوة هةرضيةكى بيةويَت يةكسةر بؤ جيَبةجىَ دةكةن كاتيَك ئةو 

دةبيَت تواناى ئارام طرتنى نابيَت لةبةرامبةر بضوكرتين  )مدلل(مندالَة 
 هةلَويستةدا زوو هةلَدةضيَت كةرِةنطة تورِة بيَت يان بطرى .

طويَرِايةلَى نةكردنى دايك وباوك :ئةم ديادرةيةش زؤر بةربالَوة لةم  -8
 سةردةمةدا ,جىَ بةجىَ نةكردنى داخوازيةكانى دايك وباوك ورِيَز ىلَ

نةطرتنيان بؤتة كاريَكى زؤر سادةو ساكار الى هةنديَك لةمنداالَن والوان 
تةنانةت هةنديَكيان شانازى ثيَوة دةكات ,دةبينى دايكةكة يان باوكةكة 
لةساتة وةختيَكدا زؤر كاريان بةمندالَةكةية بةالَم هيض كات ئامادة نية 

 بةدةم داواكةيانةوة برِوات .

ؤى زيناكردنةوة بيَت يان بةهؤى نيَربازيةوة داويَن ثيسى :ئيرت بةه-9
يان بةهؤى ....هتد ، كة بةهؤى هةنديَك دياردةى نةخوازراوى وةكو 
ويَنةى رِووت وظيديوى سيَكسى و....هتد ، كةميَرد مندالَان تووشى 

 ووروذاندن دةكات .
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درؤكردن :هةنديَك لةمنداالَن فيَرى درؤ دةبن كةهؤكارةكةى دايك -10
كة ئةوان دةبنة ثيَشةنط واتة لةثيَش ضاويدا درؤ دةكةن يان وباوكة ضون

مندالَةكة سزادةدةن لةبةر كرداريَك كةناضار ثةنا بباتة بةر درؤ بؤ خؤ 
 دةرباز كردن .

جنيَودان :هةنديَك لةباوكةكان راستةوخؤ مندالَةكةى فيَرى  جنيؤ -11
نةكةس بلَىَ بؤ دةكات هةر لةمندالَيةوة بةمندالَكةى دةلَيَت : جنيَو بةفالَ

ئةوةى خةلَك ثىَ بكةنيَنىَ, يان ئةوةتا بةشيَوةيةكى نارِاستةخؤ لةزمانى 
دايك وباوكيةوة  فيَر دةبيَت كة لةكاتى ناكؤكى نيَوانياندا يةكرتى جنيَؤ 

 باران دةكةن .

دزى كردن :ثيَويستة دايكان وباوكان ئةطةر كةرةستةيةكى نامؤيان -12
 ن يةكسةر بينى لةالى مندالَةكانيا

ىلَ ثرسينةوة بكةن بةالَم بةشيَوةيةكى جوان كة ئةمة سةرضاوةكةى 
 كؤيية .

جطةرة كيَشان :دياردةيةكى زيان بةخشة لةرِووى سامان وجةستةو -13
دةروونةوة مندالَةكةت وون دةبيَت لةطيَذاوى نةفاميدا لةبةر ثشت طؤى  
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راث ,وةلةمةيان خستنى باوكان ودايكان ,يان لةبةر هاورِيةتى كةسانى خ
 مةترسيدار تر رِؤضوونة لةنيَو ماددة هؤشبةرةكان .

شةوخنونى بةشةوان : لةبةر شةوخنوونى بةشةوان دةبينى زؤريَك -14
 لةمندالَان زؤربةى كاتةكانى رِؤذ نووستووة بةتايبةتى لةكاتى ثشوودا .

 خؤشةويستى طةرِان وسوورِانةوة لةبازاردا بةثيادة يان بةئؤتؤمبيَل -15
 بةبىَ هؤ

 هؤكارةكانى الدانى منداالَن
فةرامؤش كردنى ثةروةردةى مندالَ يان كةم وكورتى لةثرؤسةى  -1

ثةروةردةكردندا: .هؤكارى ئةم الدانة باوكان ودايكانن كة ئةم ثرؤسةية 
فةرامؤش دةكةن يان كةم وكورتى دةنويَنن يان خودى ئةم ثرؤسةية 

 الَةكةيان.بةكةم دةزانن يان زؤر ناز دةدةن بةمند

هةبوونى كيَشةى نيَوان باوكان ودايكان وةهةبوونى شةرِوئاذاوة -2
لةنيَوانياندا كةكاريطةريةكى خراثى دةبيَت لةسةر دةروونى مندالَةكة 
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ناضار كة هةنديَك جار بؤ دةربازبوون لةم كيَشةية مالَ بةجىَ بهيَلَىَ 
 وهةلَبيَت .

رتن بؤثةروةردةكرنى مندالَ تةالَق دان :باوكان ودايكان هاوكارى يةك-3
وةثيَطةو بايةخيَكى ئيَجطار طةورةيان  لةم ثرؤسةيةدا هةية, بؤية 

 بةنةمانى يةكيَكيان ئةوا ئةم ثةروةدةية زؤر زةمحةت دةبيَت . 

هةتيوى :هةتيوى باريَكى زؤر سةخت ترة لة دؤخى تةالَق دان ضونكة -4
جار ضاوى بةمندالَةكةى لةتةالَقدان دا رِةنطة باوكةكة بتوانىَ هةنديَك 

بكةويَت هاريكارى بكات  ,بةالَم لةطةلَ ئةمةشدا هةتيوى رِيَطر نية 
لةبرةودان بة بوونى ثةروةردةيةكى دروست ضونكة ضةندةها زاناى 

 بةناوبانط هةية  بةدريَذاى ميَذوو كة هةتيو بوون  .

هةذارى :هةنديَك جار هةذارى هؤكارى الدانى منداالَنة ,ضونكة -5
وكةكة سةرقالَى دابني كردنى بذيَوى ذيانة يان رِةنطة مندالَةكة بؤ دابني با

 كردنى حةزةكانى ثةنا بباتة بةر دزينى ثارةوثول .

هاورِىَ خراث )دؤستى خراث(:كةئةمةيان بةهيَزترين هؤكارى الدانى -6
 مندالَة 
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  دةست بةتالَى :هةنديَك جار مندالَ واز لةخويَندن دةهيَنىَ  دواجاريش-7
 بةبىَ كارو ثيشةو بةرنامة دةميَنيَتةوة .

ثيَشةنطى خراث :هةبوونى ئةم ثيَشةنطة ياريدةرة بؤ الدانى مندالَ -8
 ئيرت ئةم ثيَشةنطة باوك بيَت يان دايك بيَت يان هاورِىَ بيَت .....

دياردةكانى )تاقى كردنةوة (و)هةلَخةلَةتاندن(: ئةم دياردانة زؤر -9
زجنرية فليمةكان وطؤظارةكان بةرِوونى دةردةكةون لة

وتؤرِةئةنتةرنيَتةكان يان .............هتد ، كةئةمانةش بةرِاستى 
 هؤكارى سةرةكني بؤ الدان ..

 لةكؤتايى دا 

ئةى باوكان ودايكانى خؤشةويست :داواتان ليَدةكةين بةدلسؤزيةوة 
بايةخ بدةن بةثرؤسةى ثةروةردةكردنى مندالَةكانتان تيَكؤشن 

 اناتانةوة هةية لةم ثيَناوةدا .بةهةرضى تو


