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 4 يثاشكؤ

 ى كتَيبى ثريؤزةوةخوَيندني هةنطاو شَيوازي ثَينج
 

بؤ ئةجنامداني  اسيت ثةسةندكراوڕيَطاى ڕ)و  (شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى كتيَيب ثريؤز)نيَوان  يكانديقةتي جياوازيية
  (.وحيڕخةَلوةتي 

مانى طروثةكة بةيةكةوة طةشة بكةن لة ثةيوةندييةكانيان لةطةلَ ئامانج لة خويَندنى كتييَب ثريؤز وةكو طروث بةيةكةوة ئةوةية، ئةندا
يَطايةكة بؤ ئةوةى ئةندامان يارمةتى يةكرت بدةن لة زانني و ڕكانيان لةطةأل يةكرتدا. هةروةها عيساى مةسيحدا و لة ثةيوةنديية

بؤية، طرنطة ئةندامانى طروثةكة هانى يةكرت بدةن  استييانة لة ذيانيان.ڕيَريان دةكات لة ئةجنامداني ئةو تيَطةيشتنى كتيَيب ثريؤز و ف
. هةروةها نابيَت هيض كةسيَك طرنطةكردن لة طفتووطؤى وانةي خويَندنى كتيَيب ثريؤز. بريورِاى هةر ئةنداميَك لة طروثةكة بةشداريلة

(. ثيَويستة لةسةر سةرؤكى طرووثةكة است نيية )لة اليةنى بريوباوةرِ يان الهوتىڕدةركةوت كة ئةوةى وتوويةتى  جيابكريَتةوة ئةطةر
استييةكانى كتيَيب ثريؤز و طفتوطوَكردنيان. ثيَويستة هةر ڕيَطاى دؤزينةوةى ڕن بةيةكةوة لة ئةندامانى طروثةكة هان بدات بؤ فيَربوو

طرن. ضونكة ئةندامانى دةكات و قسةكانى وةردةانيرت طويَى ليَدةطرن كاتيَك قسةئةنداميَك لة طرووثةكة وا هةست بكات كة ئةندامةك
طروثةكة ثيَشربكيَ ناكةن لة نيَوان خؤيان لة زانينى كتيَيب. بةَلكو يةكرتيان خؤشدةويَت و يةكرتى هان دةدةن بؤ طةشةكردن و 

 بةشداريكردن بة متمانةوة.
  

 :لةم خاآلنةداية طرنطي شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى كتيَيب ثريؤز
 رت.ة بؤ كةسانيفيَركردنى ئاسان ، هةروةهاويَندنةوةي كتيَيب ثريؤزخ شيَوازيَكة ئاسانة بؤ 

 .شيَوازيَكة بؤ خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز، هةموو كةسيَك دةتوانيَت بةكاري بهيَنيَت 

  بكةن لة طشت  بةشداريك وبضو يروثط لة ئةندامانيهةموو كةسيَك يَ دةداتة ڕبؤ خويَندنةوةي كتييَب ثريؤز، شيَوازيَكة
 .اوةكاني وانةي خويَندنةوةي كتيَيبهةنط

  يان بزانن.ثرسيارةكانوةآلمي  ثيَش ئةوةيئةندامةكانى طروثةكة هةَلدةسنت بةدؤزينةوةى ئةو وشانةى ليَى تيَدةطةيشنت 

 يةكى توندى هةية بةذيانيانيةيوةندئةندامةكان هةَلدةسنت بةثرسينةوةى هةندآ شت كة ث. 

 آلم بؤ ثرسيارةكانةلة دؤزينةوةى وبةشى دةكةن طةورةترين ذمارة لة ئةندامةكان هاو. 

  ضارةسةري طوجناولة رِيَطاى بريكردنةوة لة ةيان رِؤذاناسيت كتييَب ببةستنةوة بة ذياني ڕدةبن فيَرئةنداماني طروثةكة. 

  كانيَكخستنيَك لة ريَكخستنةڕيَطاي هةَلبذاردني ڕئةجنام بدةن لة  يَكخستين كةسيڕدةتوانن ئةنداماني طروثةكة. 

  كتيَبى ثريؤزكردنةكاني خودا دةكةن سةبارةت بة فيَروةآلمدانةوةي  وهێژهنوئةنداماني طروثةكة بة. 

 
 : خبويَنة 1 هةنطاوى

 )نيشانةي كتييَب( خبويَنينةوة. با بة رِيز هةر كةسيَك ئايةتيَك خبويَنيَتةوة تاوةكو تةواو دةبني لة خويَندنةوةى  _______با ثيَكةوة 
 

 بدؤزة:  2 هةنطاوى
 استيية ضيية كة ضووة ميَشك و دَلتةوة لةم برِطة كتيَبييةدا؟ڕواية طرنطة لةم برِطةيةدا؟ ئةو  استيية ضيية كة ثيَتڕبريكةرةوة: ئةو 

 استى بدؤزةوة كة ليَيان بطةيت. برييان ليَبكةرةوة و ثاشان بريؤكةكانت لة ثةرِاوةكةتدا بنووسة.ڕبنووسة: يةك يان دوو 
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كردن: )ثاش ئةوةى ئةندامانى طرووثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن، بريؤكةكانتان بةشدار بكةن(. بةذداري
يةوة. )ئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكة سةبارةت بةو شتانةى كة تبةشدارى ئةو شتانة بكةين كة هةريةكيَك لة ئيَمة دؤزي

ةكةن، و طرنط نيية هاوشيَوةي طروثيَكى بضووك، ئةندامانى طرووثةكة بة شتى جياواز بةذداري ددؤزيويانةتةوة. لة بريت بيَت لة هةر 
 بن(. يةك
 

 هةنديَ ثرسيار بكة:  3هةنطاوى 
بيية؟ با هةوأل بدةين هةموو ئةو : ئةو ثرسيارة ضيية كة دةتةويَت ئاراستةى ئةم طروثةى بكةيت سةبارةت بةم برِطة كتيَبريكةرةوة

 ئاماذةى ثيَكراوة و ثرسيارى ئةو شتانة بكةين كة هيَشتا ليَي تيَنةطةيشتووينة. _______يَبطةين كة لة استييانة تڕ
 وونرتين شيَوة ثرسيارةكةت ئامادة بكةيت. ثاشان لة ثةرِاوةكةت تؤماريان بكة.ڕبنووسة: هةوأل بدة بة 

و نووسني بةسةر دةبةن، داوا بكة لة هةر كةسيَك ثرسياريَك  كردن: ثاش ئةوةى ئةندامانى طروثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوةبةشداري
 ئاراستة بكات(.

 يَطاى طفتوطؤكردن لةطةأل طرووثةكةت وةآلميان بدةيتةوة(.ڕرانة هةَلبذيَرة و هةوأل بدة لة )دواتر هةندآ لةم ثرسيا بكة:طفتوطوَ
ئةندامانى طرووثةكةت ئاراستةى بكةن و هةندآ تيَبينى ية ئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكن دةرباةرى ضةند ثرسياريَك كة لةوانة

 طرنط بؤ بةريَوةبردنى طفتوطؤكة دةربارةى ثرسيارةكان.
 

 بدة: ئةجنام 4هةنطاوى 
 ةفتارى باوةرِداران؟ڕهاتووة دةست دةدات وةكو كاريَكى ثريؤز  كتييَباستييانةى كة لة ڕبريبكةرةوة: كام لةو 

 دةريبهيَنني؟ _______ة بري بكةينةوة و ئةو ريَكخستنانة بنووسني كة دةتوانني لة : وةرن با ثيَكةوبةشداريكردن
 يَكخستين كةسى؟ڕليَيت داوا دةكات بيطؤرِيتة بة  يَكخستنة ثيَشنيار كراوة ضيية كة خوداڕبريبكةرةوة: ئةو 

يَكخستنة كةسييةكةت كة ڕكردنى ارياوةكةت بنووسة. هةست بة سةربةخؤيى بكة لة بةشدڕ: ئةم ريَكخستنة كةسيية لة ثةبنووسة
استييةكة ريَكخستنى ڕلة خودى  ناستى جياواز ريَكدةخةن: ياڕبيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك  خودا لة دَلتى داناوة. )لةبريت

 جياواز دةردةهيَنن. ئةمةى خوارةوة ليستةيةكة بة ريَكخستنة ثيَشنيارة كراوةكان(.
 

 بكة. ێژنو:  5ي هةنطاو
 فيَرمانى كرد. _______بكات كة خودا لة ريَطاى  نوێژاستييةك ڕكةينةوة بؤ خودا، هةر كةسيَك بؤ بةرزب نوێژة ربا بة نؤ

كورت كة لة  ێژیيَرى بوويت. مةشق بكةن لةسةر نولةطةلَ ئةو شتة وةآلمدانةوةت هةبيَت كة لة وانةى ئةم ثةرتووكة ف تکهنوێژه)لة 
 بكةن( نوێژروثيَك دةتوانن بؤ شتى جياواز ة بريت بيَت كة ئةندامانى هةر طستة ثيَكبيَت. لڕدوو  نستةيةك ياڕ

 


