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 ار گوت پێش 

 

 

شیردەرەکانی دیکە، خولیایەکی بەهێزی هەیە بۆ کاروباری جڤاکی و بۆ دانوستان، بەاڵم  یۆڤ، وەک زۆربەمر
مرۆڤی  ، تایبەتە بە مرۆڤ. ئەم کتێبە باس لەوە دەکات زارۆک و  بەرزی ئافراندن و خواستی هەمەجۆرتوانای 

.  پەرە بە دانوستان دەدەن، جۆردەستاوێژی فرە  شێوازی فرەجۆر، بە زمانی فرەجۆر و بەبە سکاو چۆن وێکڕا و ڕ
و فراژووتنی ئەو دانوستانە،  1کار بە دانوستانی مرۆڤ  پەیبردنبکۆشێت بۆ و بچێتە بنجوبناوانی  زێدەترمرۆڤ هەتا 

ئەوجا ئێمە دەرک دەکەین  گۆڕانە بەردەوامە. و  ەڕەنگییە سنووربەدەرە، بەو ئاڵۆزیدەبێت بەو فرسام پتر سەر
دەدات. ئێمە پێ  ێری زمان دەبێت و چۆن پەرەیناتوانین بە تەسەلی تێبگەین مرۆڤ چۆن ف یز بەوەی هەرگ

لەم کتێبەدا دەمەوێت وێنەیەکی بناخەیی   تەنها دەتوانین گریمانەی هەڵکشیو داڕێژین دەربارەی ئەو ڕەوتە.
ت و بەکاری ەدابکەم لەوەی دەیزانین دەربارەی زارۆک چۆن لەتەک دەوروبەردا پەرە بە زمان د پێشکەش

 دەهێنێت، هەم زارەکی و هەم بە نووسین. 

بەشێکی  . بوونەتە دەراوی ئەم کتێبەی ژیانی خۆیشم ەکانئەزموونهەم  و تۆژینەوەکانی ئەم بوارەهەم 
ی باکووری سوێد، کە   Ångermanland دەڤەریی سەربە   Dockstaئەزموونەکانم دەگەڕێنەوە بۆ ئاوایی 

و   «دۆکستا»بڕینەکەی رکارگەی دا خۆم هاتنە داڕشتن. زمانەکیی کانیئەزموونەنشیمەنیی منداڵیمە و لەوێ 
خوێندنم لە فێرگەکانی ئەو  ی گەورەی لەسەر فراژووتنی من هەبوو. تاوهەلومەرجی دەوروبەری ئەو کارگەیە 

 2ەزاراوبەخشیم دەربارەی پێ  وێنەیەکی سەرەتایی anDockstaskolan, Nätraskolan & Ådalsskol :دەڤەرە
فێرگە بە    یئۆتۆبوس 3بۆ خوێندنی ئاستی بااڵ ت.ێ)دیالەکت( چۆن دیدی مرۆڤ لە خۆی و لە بەرانبەر دەڕەنگێن

. پاشان بۆ خوێندنی ئامادەیی ئۆتۆبوس بەرەو باشوور Bjästaدا ڕووەو باکوور دەیبردین بۆ  Skuleskogenنێو 
بوون.   ش«ی زاراوەکی» ەبوون، هاوکات فیزیکی نی تەنها ڕکێیەک. ئەم هاتووچۆیانە جێگۆKramforsبردین بۆ یدە

 بەبیرم دێت چۆن بەدەم ڕەوتی ئۆتۆبوسەوە هەستم دەکرد زمان دەگۆڕم.

بەرایی،  وەک فێرخواز، فەریکەمامۆستا، مامۆستای ئاستی لە تەمەنی خۆمدا تووشم هاتوون، کەسانەی  ئەو
یاریدەر بوون لە داڕشتنی زانستی من   رجۆفرەای فێرگەی مامۆستایان و تۆژەر، گشتیان و بە شێوەی مامۆست

 دەربارەی زارۆک، زمان و فێرکاری.

 سوپاسی تایبەتم بۆ...
Vikmanshyttan, september 2010 

Åsa Wedin 

  

 
 ناوە، وەک سوورکار و سپیکار. ئاوەڵەم پاشگری »کار«ە لێرەدا بۆ ئمرۆڤکار: سەربە مرۆڤ.  -1
 ، دیالەکت. بڕوانە »شێوەزار«. Dialectزاراوە:  -2
، ئاستی نێوەند: بۆ پۆلەکانی  سێهەمەی بنەڕەتی کراوەتە سێ ئاست: بەرایی: بۆ پۆلەکانی یەکەم تا خوێندنی فێرگ -3

 .هەمتا نۆ ەمانی هەفتچوارەم تا شەشەم و ئەوجا ئاستی بااڵ بۆ پۆلەک
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تەوە زمان شانۆرەی تێدا یسەختە کاروبارێکی فێرگە بدۆزایبەتی هەیە بۆ فێرگە و خوێندن.  زمان سەنگی ت
لە  بازرگانی و پیشەسازی.  4،لێرەدا فێرگە جودایە لە بوارەکانی دیکەی جڤاک، بۆ نموونە تەنسازیبێت. نە

  بێتکەواتە ئێمە دەبکرێنە سەرشار.  انتوانا و زانستیدەرکی زووتری فێرخواز، سەرانسەری خوێندندا گرینگە، 
و لەو توانا زمانەکییانەی پەرەی وێنەیەکی دروستمان هەبێت لەو ئەزموونە زمانەکییەی فێرخواز هەیەتی 

، زمان دەبێتە  (Säljö 2005)دەڕوانێتە زمان یەوە ـ5« فەرهەنگی – جڤاکی»ئەم کتێبە لە ڕوانگەیەکی پێداون. 
 فەرهەنگی و مێژووکرد بۆ تۆژینەوە. دیاردەیەکی جڤاکی، 

زارۆک لە زمان دەدەن.  بەدەم بەشداربوون لە ئافراندنی زماندا، پەرە بەە بەستێنی جڤاکییەوە و دێن زارۆک
ی فرەجۆریان دەبێت لەتەک  کارلێکدانوستان و ەوێدا ل و خەریکی هاتوچۆندا جوداوازنێوان ژینگەی زمانەکیی 

ەرشاری باس ئەوەیە، ئێمە لە جڤاکێکی فرەزماندا دەژین و ئەو زارۆکانەی لە کەواتە س تووشیان دێن.ئەوانە 
الی  ئەو فرەزمانییەی  هاتوون.  زمانی جودادا تووشی جودا لە بەستێنی زارۆخانە و فێرگەدا تووشیان دێین، زووتر 

بۆ ئەوەی فێرخواز ببنە مرۆڤی   بدرێت ەدا پتر گەشەی پێفێرگلە  گەشەی کردووە دەبێت پاشانئەوان 
لەم  6بۆیە فرەزمانەتی  لەتەک کەسانی دیکەی ئەم جڤاکە فرەزمانە. کارلێکفرەزمانی خاوەن توانای دانوستان و 

 ۆرم هەڵسوکەوتی لەتەک دەکرێت.ەدا وەک نکتێب

ن بە پاشخانی  کی تاکزمانی هەبووە. پێشمەرجی خوێندن ئەوە بووە گشت فێرخوازاێنەرێتی فێرگە لە سوێد نۆرم
تاکزمان نییە و هەرگیز   سوێدیەک تاکەزمانی سوێدی. بەاڵم جڤاکی واتە وێکچووی زمانەکییەوە دێنە فێرگە، 

دەواریی جووتیاران لە سوێد خرایە  نکاتێک هەڵمەتی بەرنامەدار بۆ خوێ ، 1600-1500سااڵنی وەهایش نەبووە.  
سەختی الی یەکدی   ن، کە زۆریان بەیدەئاخف جۆراوجۆری  اوەهەمەڕەنگیی زمان بەرین بوو. گەل بە زار گەڕ،

ی کەشێوەزاری دیلە  جوداوازبرەوی هەبوو   10فینیی 9شێوەزارێکی  8Tornedalلە هەرێمی  بوون. 7بەردەرک 
  دەڤەری دارستانە بەرینەکان. ەتی لەبەتایب کانی دیکەی دانیشتووی فینییان زۆر بوو،لە دەڤەرە برەویان هەبوو

بە شێوەزاری جۆراوجۆری زمانی سامی دەدوان و بەهاسانیش لە نێو خۆیاندا بەردەرک نەبوون. جگە  11سامەکان
فرانسیزمانیش سەنگێکی  Walons 12ەها ڤالۆنیدەگەڕان و هەرو دڵمان ماوەیەک لە سوێ ابازرگانی ئلەوانەش، 

 
، بە کەمێک چاوپۆشین دەبێتە چەمکێکی گشتی، ساخڵەمیی هەم لەش و هەم دەروون  تەنسازی: تەندروستی، ساخڵەمی -4
 ەگرێتەوە. د
 . Sociocultural perspectiveفەرهەنگی:  -ڕوانگەی جڤاکی  -5
 . Multilingualفرەزمانەکی:  . Multilingualismفرەزمانەتی:  -6
 دەرکی بکەیت، پەی پێ بەریت، تێی بگەیت.  تدەکرێ. Comprehensibleبەردەرک:  -7
 ێد و باکووری ڕۆژاوای فینالند. هەرێمێکە دەکەوێتە باکووری ڕۆژهەاڵتی سو  Tornedalتورنەدال   -8
ی زمانە و . چەمکی »شێوەزار« سەربە بواری زمانەوانییە و مەبەست لێی شێوەیەکVariety (linguistics)شێوەزار:  -9

هەستیاری دەبێت. بڕوانە   یخۆپەرێزە لە بەکارهێنانی چەمکی »زمان« یان »زاراوە« کە جار هەیە دەرهاویشتە
 »زاراوە«. 

 ، زمانی گەلی فینی، دانیشتوانی وەاڵتی فینالند.Finnish languageفینی  فینی: زمانی -10
 تاندیناڤیا و ڕووسیا نیشتیمانیانە، پێی دەگوترێانی سک وەاڵتگەلێکن هەرێمەکانی باکووری  Sami, Saamiسام:  -11

خێزانی زمانە دەستەزمانێکە، وەک فینی، سەربە   Sami. زمانەکەیان، زمانی سامی Sápmi, Samelandسامەستان: 
 .Uralic languagesئورالییەکان: 

 لە وەاڵتی بەلژیک. Wallonia، گەلی هەرێمی ڤالۆن Walonsڤالۆنی  -12
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هەروەها  یەتی و بەگزادان لە سەردەمانێکدا کەموزۆر فرانسیزمان بوون و پاشا 13کانکاریدا.گەورەیان هەبوو لە 
کەسانی کەڕیش هەردەم هەبوون و زمانی  یش لەمێژە بە زۆر شوێنی وەاڵتدا باڵون. - 14ۆم( د) انۆمگرووپانی ڕ

 بەکار بردووە. فرەجۆریی ئاماژەیان 

زیادبوونی کۆچ، فرەوانتر بووە، هۆکاریش ئەم فرەزمانییە هەمیشە لە سوێد هەبووە، لەم پەنجا ساڵەی ڕابوردوودا 
لەبەر ئەوە کارێکی لەبارە   دا.جۆراوجۆرهەرێمی ئێتنی و زمانەکیی کە باڵ دەکێشێت بەسەر ە گەشت و دانوستان

هەڵدەسووڕێت و  ۆک لە دەوروبەرێکی فرەزماندا زار تێبگەین کە گەر خۆمان لە نۆرمی تاکزمانەتی البدەین و 
ار بۆ  بکەینە سەرش پەرەدان بە توانای فرەزمانەکیی خۆیان. دەبێت ئەم دیدەیارمەتییە بۆ پێویستییان بە 

 کاروباری زارۆخانە و فێرگە.  

و  ن رخوازی تاکزماێف باس لە هەیە  بەستێنئەوە دەشبێت بزانین کە پلەی فرەزمانەتی جۆراوجۆرە و لەبەر 
هێشتا زمانی  ی خۆیدا زمانێکی دیکەی هەیە و خێزانلە نێو   ئەو زارۆکەیبۆ نموونە . دەکات فرەزمان  فێرخوازی

 -ێدییە زمانی نێو خێزانیان تەنها سوئەوانەی  - سوێدیزمان  هاوپۆلی)سوێدی لە سوێد( بە هەمان ئاستی  زۆرینە
ئەو چەمکەی زارۆکی تاکزمان و فرەزمان  کەواتە زمان.ی ر گەشەە لەسەزێدەترجەختی  پێویستی بە نازانێت، 

تەنانەت چەمکی یەکەمزمان و دووهەمزمان دێتە پێش بۆ  بەکار دەهێنرێن. تێبەدا بۆ ئەو مەبەستانە لەم ک
 دیکە فێر دەبێت.   ێکیزمانیەک یان چەند پەیوەند بەو زارۆکەی زمانی سوێدی پێش  ی دۆزیڕاڤەکردن

چی بە کێشە  ەتی ببێتە نۆرم کار دەکاتە سەر دیدمان لەوەی فێرگە بەوەی فرەزمانەکان چەمک  یهەڵگێڕانەوە
لە مێژووی فێرگەی کێشەیە. ی پەلکێشمان دەکات بەرەو باوەڕهێنان بەوەی فرەزمانەتی نۆرمی تاکزمانەت. ێتزانب

ئەدی  دابین بکەین.  ەزمان زی فرسوێددا دەبینین کە تەنها لە بوارێکی بەرتەسکدا توانیومانە پێداویستیی فێرخوا
 15بگرین چ کاریگەرییەکی دەبێت؟ لەوانەیە ئەو دەم بتوانین ئەو بوونە هێزەکییەگەر فرەزمانەتی بە نۆرم 

مان بەوەی فێرخوازی تاکزمان  کردنە مایەی دەرکتلەوانەیشە ببێ فێرخوازی فرەزماندا.ستی ببینین کە هەیە لە زان
 دیکەی زمانەکی.  وەزاریتۆمار و شێان بە پەرەد هەیە پێویستی بە یارمەتییە بۆ

ەش  نا مرۆڤی فرەزمان هەر ئەوە نییە چەند زمانێک دەزانێت، لەتەک ئەوەشدا هونەری بەکارهێنانی ئەو زمان
دەتوانین ئەو   ، لەبری ئەم ڕوانگە کەماسیبینەی ئەمڕۆ هەمانە،کەواتە. دەزانێت، کەی و لەتەک کێ بیانخاتە کار

 کە لەگەڵ خۆیان دەهێننە فێرگەوە. فرەزمان دەرک بکەین  یفێرخواز نانەی ، زانست و ئەزمووتوانا

 فراژووتنیی یەکەم، جەختی خستۆتە سەر ساڵلە نەرێتی فێرگەی سوێددا، فێرگەی بنەڕەتی و بەتایبەتی 
پتر  سەوادت دەبێ ێکماوەی بیست ساڵبەاڵم بەتایبەتی فێربوونی خوێندنەوە شانۆرەی هەبووە.  16»سەواد«. 

هاوکات دەرکیش بەوە کراوە کە دنەدانی چاالکیی زمانەکی لە . دەکرێنکار لە فراژووتنی زمان سەیر ووڕوەک 
 ، بەڵکوو بۆ فێربوونیش بەگشتی.پەیداکردنی سەوادسوودبەخشە نەک تەنها بۆ  17ئامادەکارزارۆخانە و پۆلی 

تە بەشێکی گرینگ لە  ۆو ب برەوی پەیدا کردووە «سەوادفراژووتنی زمان، »لەبەر ئەوەیە ئێستا چەمکی 

 
 ناخی زەوی. دا بۆ دەرهێنانی کەرەستەیکانلە  کارکردن، Miningکانکاری:  -13
 .Romani peopleڕۆمان: دۆم  -14
 ۆڤ و دەوروبەر«.، »مرجەلیزادە، سەرچاوە: Potentialبوونی هێزەکی:  -15
 . Literacyخوێندنەوە و نووسین،  توانستی : سەواد -16
 . بەر لە پۆلی یەکەمی فێرگەپۆلی ئامادەکار: پۆلی سفر، پۆلی  -17



8 

هۆشیارییش فرەوانتر بووە  هاوکات  چاالکییەکانی نە تەنها سااڵنی بەرایی فێرگە، بەڵکوو سااڵنی بەر لە فێرگەش.
 . گشت ماوەی خوێندندا  لە  سیستەمی نووسینگرینگیدان بە فراژووتنی دەربارەی 

زارۆخانە، پۆلی ئامادەکار بوارە:  رمەندی ئەممەرجانەی هەن لەسەر کا بۆتە هۆی گۆڕانی ئەوئەم گۆڕانکارییانە  
لە سااڵنی بەرایی فێرگەدا،  زۆربەی مامۆستایان خاوەن بڕوانامەی مامۆستایەتیو سااڵنی بەرایی فێرگە. 

منداڵ، بەاڵم لە زۆر باردا چ   الی سەوادتنی مەرجی فراژووهەلوخوێندنێکی بناخەییان هەیە دەربارەی 
رانی زارۆک لە ێ مامۆستایان و چاود ، نەدیوە.منداڵ  بەگشتی الی زمانوتنی فراژوخوێندنێکیان دەربارەی 

بەاڵم بەگشتی   زارۆخانە لە هەندێک باردا جۆرە خوێندنێک دەبینن دەربارەی فراژووتنی زمان الی منداڵ
  فراژووتنی زمان الی ئەو زارۆکانەی لە ژینگەیەکینییە.  سینسیستەمی نووفراژووتنی هەلومەرجی  دەربارەی 

 بەشێک نییە لە خوێندنی ڕشتەی مامۆستایەتی، مەگەر دەگمەن. فرەزماندا گەورە بوون، 

کتێبەکە باس لە هەلومەرجی بناخەیی بۆ  ەوەی ئەو بۆشاییەیە. کردنلەبەر ئەوە مەبەستێکی ئەم کتێبە پڕ
ەی تاکزماندا زمان دەکات و جەختی لەسەر زارۆکی یەک تا دوازدە ساڵە، هەم ئەو زارۆکەی لە ژینگ فراژووتنی
 و هەم ئەوەی لە ژینگەی فرەزماندا.  بێتگەورە دە

، زانینی زمانێک واتای زمانزانیمەبەست لە . ڕاڤە دەکرێت ئاخێوەركی ێ لە پاژی دووهەمدا مرۆڤ وەک بوونەوەر
وێڕای ئەوەش، دۆزی زمانی یی زمانی زارەکی و نازارەکی چییە، لێرەدا دێنە بەرباس. جوداوازهەروەها چییە، 

و فێرگە، بۆ نموونە زمانی خوێندن بەرانبەر زمانی ستاندارد و هەروەها پرسی   رینگ بۆ کاروباری زارۆخانەگ
 وە. ، بەسەر دەکرێنەاوەیی زمان و زارجوداواز

لەی یەکەم لە  پفراژووتنی زمان دەکات الی زارۆک، هەم ئەوانەی بە  ەم باس لە هەلومەرجیسێهپاژی 
دەربارەی   18چەند بیردۆزەیەکدەبن. و هەم ئەوانە لە ژینگەی فرەزماندا گەورە  ژینگەی تاکزماندا گەورە دەبن 

  ڕوون دەکرێتەوە.« بۆ فراژووتنی زمان جڤاکیبەستێنی »ژووتنی زمان پێشکەش دەکرێن و هەروەها سەنگی فرا
 . بەتایبەتیش جەخت دەخرێتە سەر پەیوەندیی نێوان فراژووتنی زمان و زانیار لە فێرگە و زارۆخانەدا

، هەم فراژووتنی  ی زمانەکیجۆراوجۆریان شێوەزاری  فراژووتنی تۆمار تەرخانە بۆ ڕاڤەیپاژی چوارەم 
سەنگی تایبەت دەدرێتە فرەزمانەتی لە زارۆخانە و .  جودابۆ بەستێنی  جودازمانی فرەزمانەتی و هەم فراژووتنی  

رخوازی فرەزمان، پێشکەش ندنی فێبۆ خوێ  جۆراوجۆرلە فێرگەدا. ئەنجامی تۆژینەوە دەربارەی ڕێکخستنی 
 دەکرێن. 

  فێرگەدا بەکار و لە 19ەبێژڕاڤەیەکی بنەڕەتی هەیە دەربارەی ئەو زمانەی خوێندن کە زانیارلە پاژی پێنجەمدا، 
چەمکی وەک: دەهێنرێت بۆ دەربڕین لە زانیار و بەدەم هەڵکشانی سااڵنی خوێندن لە فێرگەدا، گەشاوەتر دەبێت. 

 
، تیئوری، تیۆری، نەزەرییە... لەم کتێبەدا »بیردۆزە« بەکارهێنراوە لەبەر ئەوەی لە هەموان پتر  Theoryبیردۆزە:  -18

،  theoreticallyزانە: ، بیردۆtheoretic, theoretical، بیردۆزەکی: theoristنموونە بیردۆز: خۆشکار و خۆشگەردانە، بۆ 
 هتد. ... و theorizationبیردۆزاندن: 

واتە ئەو زمانەی لە خوێندندا بەکار دێت و   بێژ: پەیوەندیی هەیە بە زانیارەوە. لێرەدا زمانی خوێندنی زانیاربێژزانیار -19
 . «زمانزانیی زانیاربێژ»بڕوانە چەمکی  ست و هونەرەوە.پەیوەندیی هەیە بە زان
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 Basic interpersonal 22« دانوستێنزمانزانیی »و هەروەها  21و زمانی دوور، 20زیکێن زمانی ،ژوورخانژێرخان، 

communicative skills (BICS) 23«زانیاربێژزمانزانیی » و Cognitive academic language proficiency (CALP)  
  گوتوبێژ دەکرێن.

لە الیەک، دێتە بەرباس.   24« یئاکادێم اریتۆم»لە الیەک و   جۆراوجۆرپەیوەندیی نێوان ئاخافتن و نووسینی 
ی بێژزانیار زمانزانیی گەشەیلەسەر   خوێندنهەم و  «نێو پۆل  کارلێکی»هەم کاریگەریی  سەرباری ئەوەش 

 ڕاڤە دەکرێت.  دا،فێرگە فێرخواز لە

بەر لەوەی  بدات پێ  ی زمانەکی دەکات کە وەها باشە زارۆک پەرەیانجۆرفرەپاژی شەشەم باس لە توانای 
ین سدەستپێکی ئەم پاژە کورتەباسێکە دەربارەی خوێندنی زمانی نووبکەوێتە گەڕ.  سیستەمی نووسینراژووتنی ف 

بەتایبەت لە زارۆخانە و پۆلی ئەوجا ئامۆژگاریی کردەکیشی تێدایە بۆ پەرەدان بە زمانی زارۆک، لە سوێد. 
کە دێتە نێو پۆل.  کارلێکی ها سەنگیو هەروە 25توانای تێکستکاری لێرەدا جەخت دەخرێتە سەر ئامادەکاردا. 
  .فێرخوازی سەربە زمانی دیکەسەر  جەخت دەخرێتە، سەوادسەر نووسین،  سیستەمی فراژووتنی سەر ڕاڤەی  

بە یەک یان چەند   ،لە ئاخافتنەوە بۆ نووسین بۆ فراژووتنی زارۆکتۆژینەوە دەربارەی هەلومەرجی بنەڕەتیی  
سیستەمی ئامۆژگاریش هەیە بۆ فراژووتنی هەمەڕەنگی لە خوێندنی  ەکات.بەراورد د ئەزموونی وەاڵتانزمانێک، 
 دا. جوداوازلە ئاستی   نووسین

ی زمانەکی دێنە بەرباس کە گرینگن بۆ فراژووتنی زمانی جوداوازی - Genre 26ژانرەلە پاژی هەفتەمدا، 
ربارەی  مۆژگاری دەدرێت دەیبەت باسی دێت. ئااتەب 27«بێژاندن»ی ژانرەنی بەرایی فێرگەدا. سااڵفێرخواز لە 

و نووسراوی فێرخواز    زارەکیچۆن چیرۆکی بە شێوازی جۆراوجۆر لە خوێندندا و   بێژاندنبەکارهێنانی چۆنەتیی 
 ت ببێتە دنەدەری فراژووتنی زمان و زانیار لە الیان. ێدەتوان

مانی زارۆک. ێک لە فراژووتنی زدەکات، وەک بەشدەنگدار  یخوێندنەوە هەشتەم باس لە شانۆرەیپاژی 
ەوەی  ندخوێنو ئەو دەرئەنجامانەی  داجوداواز بەتایبەتی ڕاڤەی خوێندنەوەی دەنگدار دەکرێت لە فەرهەنگی

 
وو  ڕ : زمانی سادە، ئەو زمانەی بەکاری دەهێنیت بۆ ڕاڤەی باسی نێزیکەدەست، ئەوەی ئێستا و لێرەدانێزیکزمانی  -20

نووکەیی  دەدات و بیسەر یان خوێنەر ئاگاداریەتی. بۆ نموونە ئەو زمانەی دوو کەس بەکاری دەهێنن بۆ باسی بابەتێکی هە
 «.زمانی دووربڕوانە » کە هەردووکیان پێی ئاشنان.

دوور: زمانی فەرمی، ئەو زمانەی بەکاری دەهێنیت بۆ ڕاڤەی باسێکی دوورەدەست، ئەوەی کات و جێی  انیزم -21
بۆ  ڕوودانی دوورە لێمان و بیسەر یان خوێنەر شارەزایان نییە. بۆ نموونە ئەو زمانەی تۆ لە فێرگەدا بەکاری دەهێنیت

 «.زمانی نێزیکڕاڤەی باسێکی سەربە زانست و هونەر. بڕوانە »
واتە توانای دانوستانی ڕۆژانە، بۆ نموونە لە   Basic interpersonal communicative skills (BICS): دانوستێنزمانزانیی  -22

بۆ بەراورد بڕوانە  بەستێنبەندە. بە پلەی یەکەم باسی لە دانوستانی ڕووبەڕووە، دانوستانی دۆخبەند و   BICSنێو دۆستاندا، 
 .CALP «زمانزانیی زانیاربێژ»چەمکی  

بۆ بەراورد   کارامەیی زمانزانینە لە خوێندندا. Cognitive academic language proficiency (CALP) :بێژزمانزانیی زانیار -23
   .BICS «زمانزانیی دانوستێن»بڕوانە چەمکی 

دێتە  خوێندنەستێنی فێرگەدا، لە الیەن مامۆستا، فێرخواز و کتێبی فێرگەوە بۆ ئەو زمانەی لە بتۆماری ئاکادێمی:  -24
 . بەکارهێنان

 ی تێکست.سەوادتێکستکاری:  -25
 شێواز، جۆر، ڕێباز. ژانر، ، Genreژانرە:  -26
  .Narrativeگێڕانەوە. بڕوانە بێژەکی: باسکردن، ، Narrationبێژاندن:  -27
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کارێکی کاریگەرییان هەیە  ووچەند ڕدا هەیەتی بۆ کاروباری زارۆخانە و فێرگە. جوداواز  دەنگدار لە فەرهەنگی
 اڤە دەکرێن. ڕ لێرەدالەسەر فێرخوازی فرەزمان، 

پێوەی   کۆمپیوتەرەوە 28ی ەمدا باس لەو زمانکارییە دەکرێت کە زۆر منداڵ بەدیار دیمەندەرهی نۆلە پاژ
بەتایبەتیش ئامۆژگاریی هەمەجۆریش دەدرێت دەربارەی بەکارهێنانی کۆمپیوتەر بۆ فراژووتنی زمان، ن. خەریک

ر لە فێرگەدا دێتە  هەروەها پرسی جێوڕێی بەکارهێنانی کۆمپیوتەلە فێرگەدا.  سیستەمی نووسین گەشەی
ی نوێی خوێندنەوە و دۆزی سەربەر ئاکار و ستراتێژ ویستیی ی زانستیی نوێ، پێبەرباس، بۆ نموونە مەرج

هتد  ... ، وێنەتێکستی وەها کە نووسین، ئاخافتن، دەنگ، واتە Multimodality29تێکستی فرەدۆخ  پێداگۆگی.
ۆنیش دەرفەتی دیکە بۆ فێرخوازی  ری ئەلەکتدەستاوێژسێنن، دەڕەخ ەکەن، دەرفەتی هەمەجۆرتێهەڵکێش د
 .لێرەدا باسیان دێتئەمانە  خسێنن،ەفرەزمان دەڕ

وەک دەرفەتێک بۆ فراژووتنی زمان لە زارۆخانە، پۆلی ئامادەکار و سااڵنی بەرایی فێرگەدا، لە کۆتاپاژی دەهەمدا، 
دەربارەی  پێشکەش دەکرێت  30ستئامۆژگاریی بەرهەاڤە دەکرێت لە ڕووی زمانەکییەوە بەرۆکگیرە. ڕ ڕێبازێک

بدات بۆ فراژووتنی هەم زمان و  سەربە زمانی دیکەپالنڕێژیی وانە، بە شێوازێکی وەها کە یارمەتیی فێرخوازی  
 هەم زانیار بە هەمان جۆری فێرخوازانی دیکەی تاکزمانی پۆلەکە.

 
 

  

 
تەلەڤیزیۆن  مۆبایەل، کۆمپیوتەر، ئامێری ئەلەکترۆنی، ، شاشەی Dîmenderکرمانجی:  ، بەlay/monitordisp :دیمەندەر -28
 هتد. ... و

، مەبەست لەو دیاردەیەیە کە پەیدا دەبێت کاتێک تێکستێک Multimodality، فرەدۆخەتی Multimodal :فرەدۆخ -29
تێکست، دەنگ، وێنە،   ت، وەک جۆر بەکار بهێنیفرەو بەوەش دەستاوێژی لەخۆ بگرێت  جۆرفرەربڕینی ەسیستەمی د
 ئەنیمێشن... 

 . بۆ پێچەوانەکەی بڕوانە »دەرهەست«.Concretizationبەرهەستاندن   -بەرجەستە، کۆنکرێت بەرهەست:  -30
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 مرۆڤی ئاخێوەر :  پاژی دووهەم 
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زۆر جار زمان بە وشە و  و زمانیش بۆ مرۆڤ شانۆرەی هەیە.  تاکی وەرێکبوونەوەرە دەبێتە ێ بەوەی ئاخمرۆڤ 
دەکەن،   31لە فێرگەدا زۆر جار لە مامۆستایانی دەبیستم کە باس لە فێرخوازی کۆچهێن ڕێزمان باس دەکرێت. 

زمان،  ئەمەش دەربڕینێکی بەرتەسکە لە  .«چار نییە، هەر دەبێت وشەکان فێر بێت» یان «زمانی نییە»دەڵێن: 
جگە لە دەربڕینی  نێوان دێڕەکان دەربڕینە لە گەلێک باس.   .بێتزمان زۆر فرەوانترە لەوەی تەنها وشە چونکە 

کی بەرفرەوان بۆ ێگەر دەربڕیندان. سیگناڵچەند سیستەمێکی دیکەی ڕاستەوخۆی زارەکی، مرۆڤ پەنا دەباتە بەر 
 ە. نوستانزمان بەکاربهێنین دەتوانین بڵێین زمان گشت جۆرەکانی دا

دانوستانیان هەیە بەاڵم تەنها مرۆڤە توانای هەیە زمان بە شێوەیەک بەکار   جۆراوجۆری سیگناڵبە انیش رەەوگیان
 بهێنێت دەرفەت بڕەخسێنێت بۆ ئافراندنی دەربڕین بە ئەندازەیەکی سنووربەدەر.

 

 ی گیانەوەر زمان 

ن لەتەک سیستەمی دانوستانی ک بکەیخێوەر، وەها باشە بەراوردێ بوونەوەرێکی ئا بە مرۆڤ وەک پەیبردنبۆ 
ەوەی کردن یان هەیە و بەکاری دەهێنن بۆ ئاگاداردانوستان  هەڵکشاویزۆر لە شیردەران سیستەمی ەوەران. گیان

هەسپ، بۆ نموونە، لە دۆخی ئەم سیستەمە بە پلەی یەکەم بۆ پاراستنی بوونی جۆری گیانەوەرەکەیە.  نێوخۆیان.
 32گۆشتخۆرتن گەر اڵئاگاداری و هەواتە پێویستیان بە سیستەمی باشە بۆ ەکنێچیرە.  ریەگیانەوسروشتیدا 

ەوەی کردنهەیە بۆ ئاگاداری هەڵکشیویان سیگناڵسیستەمی هەسپ لەبەر ئەوەی بە ڕەو دەژین، نێزیک بێتەوە. 
 یەکدی.

  شتخۆرۆگگیانەوەری دا هەبێت، بەاڵم جوداوازلەبەر ئەوەیە چاوی هەسپ وەها کەوتوون ڕوانگەیان بە الی 
 سیگناڵ ئەو هەسپەی هەست بە مەترسییەک دەکات خێرا . بنیەک خاڵ  یریگچاوەکانی وەها کەوتوون سێرە 

گەر  33ڕووەو شوێنی مەترسیدار ڕادەگرێت. جووترز و گوێی  ەئەندامانی دیکە ڕەوەکە بەوەی سەری ب دەداتە
گەر هەسپێک   .سیگناڵ دەکاتە  بارەکەش ئارام بێت ئەوا سەر دانەواندن، وەک ئەوەی خەریکی لەوەڕ بێت،

  پەالماری گۆشتخۆربەو شێوەیە بۆی ناچێت کە ت، ێبەرانبەر هەسپێکی دیکە بنوێن یمەبەستی بێت دۆستایەتی
جگە ، وەک ئاژەڵێکی کاتی لەوەڕ. بەڵکوو بە سەری نەوییەوە، کەمێک ئەمسەر و ئەوسەر دەکات، داتنێچیر دە

  گۆشتخۆربە ڕەفتارێکی هێرشبەری گیانەوەری ئەمیان  لەوەش هەسپ چاو نابڕنە چاوی یەکدی چونکە
  جوداوازەوە ڕاوەستن و سەیری شوێنی دییەک تتەنیش لەبری ئەوە هەسپ وەهای پێ خۆشە بەلێکدەدرێتەوە. 

، کە دەکاتەوە چاوگێڕان بە دەروبەردا.  گرتنپاس بۆهەسپەکاندا ئەمە ڕەفتارێکی دۆستانەی نێوخۆیە  ێولە نبکەن. 
پێک دەبینیت لە نێو ڕەودا ڕاوەستاوە و پاس دەگرێت کاتێک ئەوانە دیکە ڕاکشاون و  زۆر جار هەس لەبەر ئەوەیە
 لە پشوودان. 

 
 کی دیکە. ێکۆچهێن: ئەو مرۆڤەی کۆچ دەکات بۆ ئێرە. کۆچبەر: ئەو مرۆڤەی لێرە کۆچ دەکات بۆ نشیمەن -31
 . Carnivoraۆشتخۆر: گ -32
ەوە ئەم سەرنجەی فەرموو: »بۆ «ـفێرگەی برادۆست»م تەرجەمەکردنی ئەم باسەوە، مامۆستا ڕێبین حەمەد لە بەدە - 33

پاسگرتن هەمیشە دوو هەسپ، نەک یەک، پاس دەگرن. تەنانەت گەر تەنها دوو هەسپیش بن، هەردووکیان بۆ پاسگرتن  
کات، گەر دڵنیاش بوو لە بوونی ئەو  بە مەترسی بکات گوێی قوت دە ڕاستە و چەپ دەوەستن. هەسپ گەر هەست

 مەترسییە، بۆ ئاگادارکردنەوەی ئەوانەی دیکە، دەپڕمێنێت«.  
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سیستەمێکی فراژیی هەیە ە. گیانەوەرێکی گۆشتخۆر  سروشتیداکی دیکەی ماڵی لە دۆخی سەگ، وەک گیانەوەرێ 
ت لەتەک یەکدی بۆ ئەوەی کاتی ێن هەبواتە سەگ دەبێت توانای دانوستانیاچیر. ێنگەلدەستی بۆ پەالماردانی 

ئەو توندوتیژییەی پێویستە بۆ ڕاو، لە نێو سەگگەلدا دەبووە مایەی   بەاڵمهێرش بزاوتنیان هاوئاهەنگ بێت. 
ی فراژییان نەبایە بۆ ڕێکخستنی فەرمانداری و فەرمانبەریی نێو سیگناڵهاوکات سیستەمێکی نی گەر سەرگەردا

 خۆیان. 

ئەمە ن. گۆشتخۆرسیستەمی مرۆڤ وایە چونکە هەردووکیان گیانەوەری وەک سەگ ی  سیگناڵسیستەمی 
ـدا و تەنانەت لە نێو «مرۆڤگەل»هۆکارێکی گرینگە بۆ ئەوەی سەگ توانیوەتی جێی خۆی بکاتەوە لە نێو 

  کی ئێمە دەرسیگناڵبەالوە سەختە سیستەمی  یبەاڵم هەسپ کە گیانەوەرێکی نێچیرە، زۆر ماڵەکانماندا بژیێت.
کەواتە ئەو مرۆڤەی بیەوێت دانوستانی لەتەک هەسپدا  و خۆی لەتەک شێوەژیانی ئێمەدا بگونجێنێت.ات بک

هەسپ وەک  ە بکات گیانەوەری نێچیر دەیزانێت. سیگناڵسیستەمی ئەو ناچارە خۆی فێری باش بێت 
ی هەسپدا هەر دنرکلە ڕام نهێنی گەورەش چاوی لە بوونی ڕێبەرێکە لە مەترسیی چەپارەی بدات.  گیانەوەرڕەوە

 ی متمانەیە الی هەسپەکە.کردندروست

یان وێنەی وەها کە   ناسینەوەی وشە، نیشانەبۆ  جۆراوجۆر جار هەیە مرۆڤ تێکۆشیوە بۆ ڕاهێنانی گیانەوەری 
دیاردەیەکی باوە مرۆڤ ببینیت سەگ و هەسپی فێری وشەی فەرماندەر کردووە، مرۆڤ بەکاریان دەهێنێت. 

لەتەک مرۆڤدا ژیاوە جار هەیە فێربووە نیشانە و  ێکی.. بەتایبەتی شیمپانزڕاوەستە. وەک: دانیشە، ڕاکشێ،
  جۆراوجۆرنەیتوانیوە شیمپانز فێر بکات خۆی نیشانەی بەاڵم مرۆڤ  لێک بداتەوە و بەکار بهێنێت. سیگناڵ 

وەتی مرۆڤ توانی جار هەیە  زارۆکی بچووک دەیکەن.  جۆرەیی دەربڕینی واتادار، بەو کردنتێکببەستێت بۆ دروست
بەاڵم هەرگیز شانەش.  کبەستنی بەشێک لەو وێلە سەد وشە کردووە و تەنانەت ت زێدەترشیمپانز فێری 

کە زووتر تووشی نەگەیشتۆتە ئەوەی شیمپانز بتوانێت ڕێزمان فێربێت و دەربڕینی تازەکرد پێک بێنێت 
لەبەر ئەوە دەشێت بڵێین ئاستی هەرە   کات.بکەچی زارۆک دەتوانی لە تەمەنێک زوودا ئەو کارە  نەهاتبێت.

 سااڵنە.  ی زارۆکی دووتوانیوەتی بیگاتێ، ئاست شیمپانزکە مرۆڤ  یبەرزی زمان

کورتی دەهێنێت توانای زمانەکییان بەاڵم مرۆڤ نازانێت هۆکاری ئەو هەڵنەکشانەی شیمپانز دروست چییە، ئایا 
بووە بە خۆراک، چ کونچکاویەکی  کردنتەی خەاڵتفێربوونی زمانی مرۆڤ الی شیمپانز وابەسیان نەخواستنە. 

ک دەکات و  ێزمانەکی لە الی شیمپانز بەدی نەکراوە وەک ئەوەی الی زارۆکی دەیبینیت کە ئاماژە بۆ شت
 «. ئەوە چییە؟»دەڵێت: 

 

 زمان چییە؟ 

 وەها باوەوە. ی لە نێو ئەو گەلەدا پێویستی بە دەربڕین هەبوەهەموو گەلێک زمانێکی پێکهێناوە بۆ دەربڕین لەو
بە هەر یەک لەو زمانانە مرۆڤ دەتوانێت ژمارەیەکی کە پێنج هەزار تا شەش هەزار زمانی مرۆڤکار هەیە. 

دەڵێت  «چەمکێکی بەرفرەوانی زمان»دەیسا زمان چییە؟ زووتر گوتمان . داڕێژێتسنووربەدەر لە دەربڕین 
ەوە، بۆ نموونە سیستەمی  زۆر سیستەم دەگرێت بەوەش ئەم پێناسەیەزمان دەکاتەوە گشت جۆرەکانی دانوستان. 

و تۆنی دەنگ. وەها باوە   ی ترافیک، نۆتەنامەی موزیک، زمانی ڕووخسار و جەستەێ کێلەڕدانوستانی گیانەوەران، 
ن کراوە کە زمانی زارەکی بۆ زمانی مرۆڤکار تەرخا .جودا بکاتەوە «زمانی نازارەکی» لە  «زمانی زارەکی»مرۆڤ 
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ی گیانەوەرانە، بۆ زمانی جەستەی مرۆڤە و بۆ  سیگناڵیستەمی  مانە. زمانی نازارەکیش بۆ سخاوەن وشە و ڕێز
 موزیک.  نموونە نیشانەکانی ترافیک و تۆنەکانی سیستەمی نیشانەیە بۆ

پێشنیازێکی دیکەی  Gisela Håkansson (1995)وون نییە. بەاڵم سنووری نێوان زمانی زارەکی و نازارەکی تەواو ڕ
ڕستەی گریمانە دەکاتە  دەبینێت. ئەم  34زنجیرەبەند یی نێوان زمانی زارەکی و نازارەکی بە زاواجودهەیە و 
ەکی، ئارەقەکردنەوە و چاوفرەواندنی ڕیفلێکسکارانەش دەکاتە نموونەی ئەوەی دیکەیان.  جەمسەری زار بۆ نموونە

 : زنجیرەبەندەیەەوەی ئەو کردن ئەم نیگارە بۆ ڕوون

 

 

 زمانی نازارەکی                                        زمانی زارەکی           

 

دەنگی وەک:   ڕستە
 ئاهـ!، ئۆف!، نا!

وەک:   یدەنگ
مینگەمینگ و 

 نرکەنرک

دینگەدینگی  
  و  پێنووسکوتان
 پەنجەکوتان 

 سوورهەڵگەڕان
 زمانگرتن 

 نازارەکی  – یزمانی زارەک یزنجیرەبەند

 

 

لەوانەیە بۆ دەربڕینی هەست دەست وەرەوە. نەای گیسیگناڵ می لە سیستە ۆر نێزیکەزمانی نازارەکی تاڕادەیەکی ز
زمانی زارەکی دەکاتەوە زمانەی بدات بەاڵم بۆ دەربڕینی هەڤبەندی و ئەنجامگیریی ئاڵۆز، کەمتر لەبارە. 

ز تەنها  ی زمانی نازارەکی بگرێتەوە. مرۆڤ ناتوانێت، بۆ نموونە، هەستی بەهێێمرۆڤکار. ئەمیان ناتوانێت تەواو ج
  بە زمانی زارەکی دەرببڕێت.

زمانی ئاماژە  دەچنە خانەی زمانی زارەکییەوە. ، جۆراوجۆرمیللەتانی سەربە  35ی «ئاماژەزمانی »تەنانەت 
هەر وەک زمانی  زمانی ئاماژەی میللی  یشی هەیە.جوداوازدا زۆرە بەاڵم تناخاف ئوێکچوونی لەتەک زمانی 

ن و بەگشتیش هەرچی بە زمان بڕیلە ژمارەیەکی سنووربەدەری دەر ەتنەکەی، توانای دەربڕینی هەیەئاخاف 
ین نووسنایەتە  هەمان شێوەی زمانی ئاخافتن زمانی ئاماژە بەی ئاماژەش بێتە دەربڕین. زمانبگوترێت دەشێت بە 

 ئاماژە بدات یان شوێنی نشیمەن پێشان تن« ببینێت، بۆ نموونە دەتوانێێ شو»بەاڵم باشتر دەتوانێت سوود لە 
 بدات. 

وەک سوێدی، چینی و ئینگلیزی،  ، مەبەستی زمانێکە خاوەن ناوبەگشتی کاتێک مرۆڤ باس لە زمان دەکات، 
، بێتهیچ زمانێکی زیندوو نییە نەگۆڕ و داوەستاو مەبەست لە زمان ڕوون و یەکالکەرەوە نییە.  هێشتابەاڵم 

لە ڕاستیدا بریتییە لە  ەڵێین زمانی سوێدیئەوەی ئێمەی پێی دانی بەردەوامدایە. ڕبەڵکوو گشت زمانێک لە گۆ
ی ناوچەیی جۆراوجۆر زاراوە و شێوەزاری خاوەن ی یی جیۆگراف جۆراوجۆرهەرێمی  .ی هەمەجۆر کۆمەڵێک شێوەزار

 
 کۆنتینیوم. ، Continuumزنجیرەبەند:  -34
 .Sign language, signed languageزمانی ئاماژە:  -35
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 38ژارگۆن و  37الزاری گرووپ، الزاری گەلێر 36«،الزاری جڤاکی » یش، جوداوازمرۆڤی سەربە گرووپی . نخۆیان
و لە بواری  وەزارانە بەشێکن لەوەی ئێمە پێی دەڵێین زمانی سوێدی ەو شێگشت ئ. ی تایبەتی خۆیان هەیەـ

 دەخرێتە بەرباس.بەدەم تێپەڕینی کاتەوە،  ،زماندا ڕەوتی فراژووتنیانمێژووی 

بریتییە لەوەی زاراوە زمانێکە لەشکری زمان و زاراوە یی نێوان جوداوازجار هەیە کەمێک بە شۆخی دەگوترێت: 
زمانی سوێدی نموونەیەکە لەو زمانانەی  ەندی دەسەاڵت لە چەمکی زماندا. ە هەیە بە ڕەهلێرەشدا ئاماژنییە. 

دەسەاڵتدارانی گەورەترین شاری ئەوەی دەبا ببێتە   ی ناسیۆنالدا، دروست کران.دەوڵەتلەتەک هەڵبەستنی 
ستاندەرد و زمانی زاراوەکانی وەاڵتەکەیان هەڵبژارد و کردیانە زمانی   د، زۆر بە هاسانی یەک لەسوێ پێتەختی 

ـنیان هەڵبژارد کە خۆیان پێی  Mälardalen  39ن مالەردالە هەڵبەت چ سەیر نییە لەوەدا کە زاراوەیمیللی. 
  دەدوان.

بە زمانی میللی   Francienلە فرانسە زاراوەی ی دیکەی ئەورووپاش هەر هەمان باس بوو. اڵتوە ۆرزلە 
  و  Corsicanکۆرسیکی ،Bretonی بیرتۆنری وەک ەزاشێودەڤەری پاریس بوو. شێوەزاری هەڵبژێردرا کە 

لە سپانیا شێوەزاری   .فێرگەدا، بۆ نموونە لە خەفە کران و جاروباریش یاسابەدەر کران  Occitanئۆکسیتانی
،  Basque، باسکی Galicianگالیسیان وەزاری ێبەرز کرایەوە بۆ زمانی میللی کەچی ش   Castilianکاستیلیانی 

تەنها ستاتویەکی بەرتەسکی هەرێمییان  Balearicبالێریک و هەروەها  Valencianلینسیانی  ڤا، Catalanکاتاالنی 
 پێ درا.

)فینیی  Meänkieliنکەیلی زمانی وەک سامی، فینی و مەی ی ماوەیەکی درێژ بەکارهێنانتەنانەت لە سوێدیش بۆ 
بۆ   یەنە بۆ کەسانی کەڕ،انێکی بێال، گەرچی زمدیشێی سو«زمانی ئاماژە»لە فێرگەدا یاسابەدەر بوو. تورنەدال( 

نی دیکە هەبووە، وەک هەر ئەوەی هاوکات خوێندن بە زما چاالکانە دژایەتی دەکرا.ماوەیەکی درێژ لە فێرگەدا 
بژاردنی ڵڵمانی، التین و فرانسی، تەنانەت بۆ ئینگلیزییەکە ناچارییش بووە، پێشانی دەدات کە هەائینگلیزی، ئ

 کانی دەسەاڵتەوە. یوەستە بە هۆکارەەزمان پ

وەی  ەوەی بەسەر شێوەزاری دیکەدا پەیوەند نییە بەکردنرزەو ب  کەواتە هەڵبژاردنی شێوەزارێک بۆ زمانی میللی
زمانی   ێکی دیاری کردووە بەشێوەزار بووە بە پلەی یەکەم خواستی سیاسیی ئەمیان فراژیتر یان پاراوترە، بەڵکوو 

هەر  بە زاراوە. هۆکار بۆ ئەوەی چی بە زمان ناوزەد بکرێت و چی  میللی. هەر ئەم خواستە سیاسییەشە دەبێتە
ک هۆکاری خۆی هەیە بۆ  ە. ئەوەتا لە هەر جێیی ژمارەی زمانەکان جیهان هاسان نییەکردنلەبەر ئەمەیشە دیاری

 ی شێوەزارێک بە زمان یان بە زاراوە.کردنناوزەد

نی ئەمیان زمانەکەی دیکەش  ئاخێوەرازۆربەی ە کەم ندە ، بۆ نموونە، هێیی نێوان سوێدی و نۆروێژیجوداواز
سەرباری ئەوەش، لە نۆروێژ   یان ناوزەد دەکەین.زمانی جودالەگەڵ ئەوەشدا ئێمە بەربەیار بە دوو  .تێدەگەن

 
ـیە، مەبەست   iolinguisticsSocجڤاکی«  ییسەربە »زمانناس ، چەمکێکی Sociolect or Social dialect الزاری جڤاکی: -36

 لێی شێوەزار یان »الزار«ی تایبەت بە گرووپی جڤاکیی تایبەت. 
 ، شێوەزار یان »الزار«ی ڕۆژانەی مرۆڤگەل.Slangالزاری گەلێر:  -37
پیشەیی، بۆ نموونە الزاری  ی ر، شێوەزار یان »الزار«ی تایبەت بە دەستە و تۆڕی تایبەت، الزاJargonژارگۆن:  -38

 ان، الزاری ئەندازیاران... مامۆستای
 ، هەرێمێکی سوێدە و ستۆکهۆلمی پایتەخت دەگرێتەوە.  lardalenäMمالەردالەن:  -39
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 د و دانمارکسوێ گەلی ی زۆربەی چردادەنێن گە زمانی جودابە دوو  Nynorskو نوێنۆروێژی  Bokmålبوکمۆل 
 ابیستن.و نوێنۆروێژی ن  یی نێوان بوکمۆل جوداواز

  : پوتۆنگهواکەچی شێوەزاری بااڵدەست وەاڵتی چین وەهای پێ باشە زمانی چینی بە یەک زمان بزانێت،
Putonghua کانتۆنی یان Cantonese  رین ماندا ە لە دووهەم شێوەزاری گەورە،جوداوازهێندەMandarin  

ئەوجا . دەزانرێت میلیۆن مرۆڤە، بە زاراوە  55زمانی لەبەر ئەوە ماندارین کە  یەکدی ناگەن. وەرانیان لەێئاخ
ئاخێوەرانی کانتۆنی ، هەڵنەنراوە)دەربڕینی زارەکی( لەسەر گوتن   هاوکۆ لە چینی نووسینی سیستەملەبەر ئەوەی 

 ەوە. بخوێندنماندارین دەتوانن تێکستی یەکدی  و

  40یگمالیۆن ویەک لەوانە کۆمێدیای پ. پێگەیەاڵت و ەچۆن شێوەزار وابەستەی دەسنموونە زۆرن پێشانی دەدەن 
Pygmalion 41یکالیـە کە موز My Fair Lady  لێ ساز کراوە، لەوێدا پرۆفیسۆرHiggins   بڕیاری خۆی دەدات

Eliza  کەکنی »بکات لەبری ئەو شێوەزارەی  یفێری شێوەزاری ئەریستۆکراتانەی ئینگلیزیبەوە بکاتە کەیبانوو
cockney »42  .کە  دییەکەی ئەم شانۆگەرییەدا، ێ سو وونە لە نمکە پێی دەدوێتMargareta Garpe  2010ساڵی  

  Rosengård 43یەوە دەبێتە شێوەزاری جەوانانی گەڕەکی ڕوسەنگۆرد-شێوەزاری لە کەکنی Elizaسازی کردووە، 
 ی سوێد.  Malmöی شاری مالموێ 

 لەبری ،لە زۆر بارداانکاریدان. دەپەیڤن و ئەو شێوەزارانەش بەردەوام لە گۆڕ جۆراوجۆربە شێوەزاری مرۆڤگەل 
لە باشووری بکەین.  «زمانەکی ندیزنجیرەبە»باس لە زمانی جودای خاوەن سنووری ڕوون لە نێواندا، دەکرێت 

کە   Bantu languagesبانتوو  44زمانگەلی زۆر نموونەی وەها هەیە.ی ئافریکا،  Sahara« بیابانی مەزن»
بانتوو  ەکانی جوداواز . لە زۆر هەرێمدا زمانەزمانی جودا 600-500 لە یە، بریتییەئافریکای گەورەترین زمانگەل

ییان زۆرە لەتەک زمانە  جوداواز، زمانە هاوسێکان وێکچوونیان زۆرە لەتەک یەکدی بەاڵم نزنجیرەبەند
ە.  بدەینەوە کە زمانی سوێدی تێیدا ئەندامهەر بۆ بەرارود دەشێت ئاوڕ لە زمانگەلی هیندۆئەورووپایی  دوورەکان.

بۆ نموونە، کە ئەویش هەر ئەندامە لەو  دەبینین سوێدی و نۆروێژی وێکچوونی زمانەکییان زۆرە بەاڵم فارسی، 
 یی زۆرە. جوداواز  ، لەتەک سوێدیداخێزانە زمانەکییەدا

زۆرە  ییان جوداوازجودان و   لەیەکتر . بەشێکیان تەواونزمان لە ئارادا 120پتر لە لە وەاڵتێکی وەک تانزانیا 
وەرانی  ێن و زۆر جار ئاخ-«بانتوو»زۆربەی زمانەکان سەربە زمانگەلی  بەاڵمی خۆیان، بەروانانی دەورک زملەتە

  ژی و دانمارکی تێدەگەین.ێ ن لە زمانەکانی دەوروبەر تێدەگەن، وەک ئەوەی ئێمە ]ی سوێدی[ لە نۆروزمانێکیا
وەها کەسێکی سێیهەم کە سەربە  اری لە بکەوتنەوەی زمانیان. دوورناوچەکانیش دەبنە هۆی  یدوورکەوتنەوە

 ناوچەیەکی نێوانی ئەو دوو هەرێمە دوورەیە دەکەوێتە نێوان و دەتوانێت بە تەرجەمە و لێکدانەوە یاریدەر بێت.
یی جوداوازە بۆ یەکدی لە زۆر شوێنی ئافریکادا باوە. تەنانەت لە سوێدیش، گەرچی کردنئەم دیاردەی تەرجەمە

 
، داستانێکی نێو ئەفسانەکانی یۆنانی دێرینە و لەوێدا ناوی دوو پاشایە. جۆرج برنارد شەو  Pygmalion :پویگمالیۆن -40

George Bernard Shaw (1856-1950)  شانۆنامەیMy Fair Lady  .لێ داڕشتەوە 
 ، شانۆی موزیکال. Musical theatreموزیکال:  -41
 ی لەندەنە.  East End، شێوەزاری ناوچەی cockneyکەکنی  -42
ئاماژەیە بەوەی گەڕەکی ڕوسەنگۆرد لە شاری مالموێ بیانی زۆرە و جەوانی ئەو گەڕەکە شێوەزاریان تایبەتە. لێرەدا  -43

 لیزی، پێگەی جودایە.ئەو شێوەزارە، وەک کەکنیی ئینگ 
 زمانگەل: گرووپی زمان. -44
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ی ستاندارد، دیاردەی  یتەوە لە سوێدووینەو گشتمان بۆ ئاخافتن نێزیک بزاراوەکان زۆر کەمبۆتەوە 
 هەر دەبینین.  «زنجیرەبەندی زاراوە»

هەیە فرەزمانە و هەیە  بدوێن.   جۆراوجۆردۆخی خۆڕسک لە هەموو جیهاندا ئەوەیە گەالن بە شێوەزاری 
وەها باوە  .دەپەیڤێت  جوداوازاری  الزبە دا جوداوازبەکار دەهێنێت، واتە لە بەستێنی جڤاکیی  «الزاری جڤاکی»

بەوە دەڵێین: مرۆڤ   بەکار بهێنێت. جودادا، زمانی جودای زمانەکیی ردا یان بواجودامرۆڤی فرەزمان، لە بەستێنی 
لە «ـدا زمانێک بەکار دەهێنێت، کایەی خێزان»نێت، لە ێدا بەکار دەهجوداواز 45ی «کایە»لە  زمانی جودا

، واتە لە فێرگە و بواری کار و پەیوەندی لەتەک «ـدافەرمییکە و لە »کایەی کووچە و بازاڕدا زمانێکی د
 ەم.هدەسەاڵتدا، زمانێکی سێ

  . واتەەی ستاندارد تەواو نۆرمبەخشزمانلە سوێد و لە زۆر وەاڵتانی دیکەی ئێمە پێی دەڵێین جیهانی ڕۆژاوا، 
جگە  دەکرێن.  فێرزمانی سوێدییەوە  زمانی خوێندنە لە فێرگە و گشت فێرخوازانیش لە ڕێی  زمانی سوێدی

لەوەش چاوەڕێ دەکرێت گشت فێرخوازان توانایەکی بەرزیان هەبێت لە سوێدیدا، ئەوجا لە زۆر بواری  
 مەرج.  رێتەیزانینی باش دەکسوێدری کار، اگرینگیشدا، بۆ نموونە خوێندنی بەرزتر و بو

ن کە سوێد هەرگیز وەاڵتێکی م گرینگیشە بزانیکێشەی ئەم دۆخە لەتەک زیادبوونی کۆچدا ئاشکراتر بووە، بەاڵ
  نیی ستاندارد زمانی یەکەمی گشت دانیشتوانی بێت. هەمیشە فێرخواز هەبووسوێدتاکزمان نەبووە بەو واتایەی 

 کەواتە فێرخوازی فرەزمان دیاردەیەکی نوێ نییە.ەی سوێد. فێرگوونەتە بە زمانی دیکەوە هات

کە بەزمانێک   Yiddish 46یدیش و ئاخێوەرانی  ڕۆمانی، فینین: سام، یەکاەرمیلە سوێد، جگە لە کەمایەتییە ف 
لە هەتا ڕابوردوویەکی کورتیش زاراوە هەبوون تەواو جودا لە زمانی ستاندارد. دەدوێن تەواو جودایە لە سوێدی، 

ی بە  دانیشتوانی سااڵنی ڕسکانم لە پەنجاکان و شێستەکانی سەدەی پێشوودا،  Ångermanlandدەڤەری 
ندەکانی دەوروبەر دەبووە فێرگە بۆ زۆربەی مندااڵنی سەربە گو. Vibyggeråایبەت دەدوان: زاراوەی ەکی تاراوەیز

 ستاندارد کە زۆروکەم الی ئەوان نامۆ بوو.   یلەتەک سوێدی بەرکەوت

  Som om jag inte fanns (2003) «هەر دەڵێی بوونم نەبوو»لە کتێبی  Kerstin Johanssonشاشتین یوهانسۆن 
ئەو دەمە چۆن دەگوزەرا کە زمانی مەینکەیلی   یـ«تورنەدال »ڕوونی دەکاتەوە سااڵنی فێرگە لە کچێکی دەڤەری 

Meänkieli  .هەروەها یاسابەدەر بووJohannes Marainen ێرگەی خۆی  ف ێکی باکوورییە، دەستپێکی «ـسام»، کە
تەواو نامۆیە، گەرچی پێش  الی ئەمە دەبێت کی سوێدزمانی یەکەم ڕۆژی فێرگە دێت و تووشی باس دەکات. 

بە زمانی سامی دواون و دەشڵێت هێندەی نۆروێژی زانییوە   لە ماڵ هاتنی النیکەم ئاشنای سێ زمانی دیکە بووە. 
 خۆی دەکات لەتەک زمانی سوێدی:  ێکیدیدارلە بەم جۆرە باس بکڕێت. پێ  تیشتوانیویەتی لە دووکان بنێ

 

لە سااڵنی   «زمانی دایکزا»بەسەرهاتێکی شۆکبەخش بوو. بۆ من ێرگە تپێکی فەوە دەس ووی زمان و فەرهەنگڕلە 
 . زمانی دایکواتە  «زمانی دایکزا»دا وانەی هەرە باو بوو، بەاڵم من زۆر درەنگتر تێگەییشتم کە بەرایی فێرگە

خۆ  -  زمانی سوێدیەواو ڕوون نەبوو بەاڵم سەلماندم کە دەکاتەوە الی من ت «زمانی دایکزا»چەمکی  
ە ی«زمانی دایکزا»منیش هەر ئەوەندەی هاپۆلەکانم لەم ی خۆمە(. زمانی دایکزا)کە   Eatnangiellaنەیدەکردەوە 

بەهیچ جۆرێک بۆم نەبوو  سااڵنێکی زۆری برد هەتا توانیم ئەم زمانە بۆ ئاخافتن بەکار بهێنم. دەگەیشتم، واتە هیچ. 
 

 ، دومەین، وارگە، بوار، بەستێن. Domainکایە:  -45
 میلیۆن جووی جیهان بەکاری دەهێنن.  چوار، زمانێکی جێرمانییە نێزیکە Yiddishیدیش  -46
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لە چێوەی ـمان بوو «نجاندنگو»مەبەست تومەز یشدا. لە فێرگە زمانی خۆم بەکار بهێنم، تەنانەت لە وچان
ـدا «فێرگەی کۆچەران»ی وپاشان تێگەیشتم کە بڕیارێک هەیە لە پەیڕەبە زووترین کات.  دا«زمانی دایکزا»

و ئەم بڕیارە کاتی   گەر زمانی خۆیان لە کاتی فێرگەدا بەکاربهێنندەڵێت منداڵی سامەکان دەبا سزا بدرێن 
 (Marainen 2007) کارا بوو. 1956م بڕیارە هەتا ەئ. وچانیش دەگرێتە

 

هاوکات گرووپی دیکەش . وەماسمێدیافرەوانبوونی تاوی بەتایبەتی لە ڕێی  زاڵەستاندارد تەواو  یئەمڕۆ سوێدی
،  Meänkieliخەریکی کۆشانن بۆ ڕاهێزانی شێوەزاری خۆیان. لە زمانی کەمایەتییەکان، پێنج زمان: مەینکەیلی  

، کە دەکاتەوە چەند وە، ڕۆمانی و فینی بە فەرمی پێگەی زمانی کەمایەتییان پێ بەخشراYiddish یدیشسامی، 
تەنانەت گەر ژمارەی فێرخواز کەمتریش بێت لە پێنج   زمانی دایکزای خوێندنی مافێکی زمانەکی، بۆ نموونە ماف 

دانیشتوانی  پێ دراوە. ی ئاماژەی سوێدیش لە هەندێک بواردا پێگەی زمانی کەمایەتی نهەروەها زما کەس.
لەسەر پاراستنی شێوەزاری خۆیان، بەشێکی خوێندنیان بە شێوەزاری خۆیانە، کتێبی   پێکهاتوون Älvdalدەڤەری 

 اپ دەکەن و لە ڕێورەسمی فەرهەنگیدا بەکاری دەهێنن. چپێ 

ستۆکهۆلم، مالموێ ی هاوکات شێوەزاری نوێ دێتە مەیدانەوە، بۆ نموونە لەو گەڕەکانەی بیانیان زۆرە لە شارەکان 
لە  Natalia Ganuza (2008)شێوەزارانە بگوترێت: زمانی فرەفەرهەنگی جەوانان.  وەها باوە بەمو یۆتەبۆری. 

ی یسوێدجەوانان چۆن لە نێوان  ێکی شارە گەورەکاندا پێشان داوەەکتۆژینەوەیەکی نێو جەوانانی چەند گەڕ
دات ئەم  لێرەدا نموونە دەهێنێتەوە و پێشان دە ێ دەکەن.ستاندارد و شێوەزاری ناوچەی خۆیاندا، زمانگۆڕک

جەوانانە چۆن ڕستەبەندی چەوت بەکار دەهێنن لە شێوەزاری خۆیاندا بەاڵم ڕستەبەندی دروست بەکاردەهێنن 
ی گرووپی خۆیان بدوێن. بەمەش ڕوونی دەکاتەوە کە ئەو چەوت بەکارهێنانە ەگەر لەتەک کەسانی دەرەو

زاراوە و الزاری جڤاکیش ڕێک وەها  . بەندییەدەستەبەندی و گرووپە، بەڵکوو پێشاندانی بەرهەمی نەزانین نیی
خۆ بۆ خۆیان تێبینی دەکەن چۆن لەتەک نشیمەنی تازەدا  ەنلە ماڵ بار دەک یزۆر کەسنرێن. ێبەکار دەه
راوی  ەر زاەوە سن، دەگەڕێ انەوە سەر ئاخافتن لەگەڵ خێزان و خزمی ناوچەکەی خۆینبەاڵم کە دێ  دەگونجێنن

 .اننشیمەنی کۆنی خۆی

ئەو زارۆیە  انەیجۆراوجۆرئەو زانست و ئەزموونە هەبێت خوێندنێکی زارۆک مافی  دێمۆکراتدا دەبێت  لە جڤاکی
، لە جڤاکێکی مامۆستا واتە. ، بکاتە بناخەی خۆی پەیدای کردوونجۆراوجۆری  انخزووتر هەیبووە و لە پاش

ئەم  پێویستی بە زانستە دەربارەی و زووتریش هەبووە،  ،هەیە سوێد ەی لەئەمفەرهەنگ و فرەزمانی وەک ەرف 
ت جڤاکی  هاوکا مامۆستا پێویستی بە داڕشتنی هەڵوێست و دەستاوێژە بۆ پێشوازی لەم دۆخە.فرەفەرهەنگییە. 

  وو بۆ فێرخوازان بڕەخسێنێت بۆ پەرەدان بەو توانا زمانەکییەیوێکچدەبێت دەرفەتی  خاوەن ئارمانجی دێمۆکرات
 دندا پێویستیان پێی دەبێت. خوێنداهاتووی لە سااڵنی 

راوە، بەاڵم کار بەوە تەواو نابێت کە  دگشت فێرخوازان پێویستیان بە ڕاگەیشتنە بەو زمانە ستانداردە بەرزنرخێن
ئەوانەیش کە بەردەوام نابن لەسەر خوێندنی زانکۆ، پێویستیان بە فێرگە فێرخواز ئامادە بکات بۆ خوێندنی بااڵ. 

 یانە.پێویستو زمانەی پەرەدانە بە

 

  



19 

 زمانزانی 

  یەکەمبە چەندین شێوە ڕاڤە دەکرێت.  زمانزانیدەکاتەوە چی؟  زمانزانیدەیسا زانینی زمانێک واتای چییە و 
رەشدا دوور نییە مرۆڤ ڕۆژگاری  ێلێزمانی زۆرە. ڕ دەکاتەوە زانینی وشەی زۆر و ێمرۆڤ بیری لپێناسەی 

ئاخر وەها باو بوو مرۆڤ بۆ  ە سەرشار.  بێتئینگلیزی یان هەر زمانێکی دیکەی بیانی کردخوێندنی خۆی لە زمانی 
ئەویش دروستە کە وشەزانی و ڕێزمان فێربوونی زمان خەریکی وشەزانی و ڕێسا و ساختاری ڕێزمان بێت. 

دەشبێت  ت، ێزانبۆ زاڵبوون بەسەر زمانێکدا، دەبێت مرۆڤ زۆر وشە بەو زمانە بدا. زمانزانیالیەنی گرینگن لە 
بەاڵم ئەمانە بەس نین. خاڵی دیکە زۆرن دەبنە بەشێک  دەربڕینی ڕاگەیندا دادەڕێژێت. ت چۆن وشەکان لە ێبزان
 .زمانزانیلە 

)1996(Bachman & Palmer    :دانوستانزانی  48.«زانیستراتێژ»و  47« دانوستانزانی»زمانزانی دەکەنە دوو بەش
  ئەم وێنەیە سەرچاوە لە دانوستانزانیی ئەوانەوە دەگرێت:ت. دەکرێ  ێئەوەیە لە دانوستاندا کاری پ

 

 

  

 
 Communicative competenceدانوستانزانی:  -47
 ompetenceStrategic cژناسی: ێسترات -48

 دانوستانزانی

 

 توانای سازمانەکی  توانای کردەکی

   

 توانای 

 زمانەوانی -جڤاکی 
توانای  
 ڕێزمانزانی تێکستزانی  کارکردانە 

 Bachman & Palmer -دانوستانزانی 
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توانای »توانای سازمانەکی دەشێت بە . «توانای کردەکی»و  «توانای سازمانەکی»دانوستانزانی بریتییە لە 
  «.یزانتوانای ڕێزمان» و  «توانای تێکستزانی»ئەمیشیان دەبێتە دوو بەش، ناوزەد بکەین.  «سەربە زمانەوانی

 51یناسو دەنگ Morphology 50ی وشەساز،  Syntax 49ڕستەسازیی بریتییە لە وشەزانی، زانتوانای ڕێزمان
زارەکی و هەم سەرلەبەری تێکست دەگرێتەوە،  «توانای تێکستزانی» .)دەربڕینی وشە( Phonologyفۆنۆلۆژی 

وەرگر.  الیەنی ڕوون بە  ی، واتە ڕێساکانی ڕێکخستنی زمان لە یەکەی درێژدا بۆ ڕاگەیاندنی پەیامهەم نووسراو
هەروەها باس لە  ، فەرمان دەدات یان گوتارێک دەنووسێت.بێژێتچیرۆکی خۆی دەچۆن  وەرێباس لەوەیە ئاخ

پێشان  53و الکەس 52پەیوەندیی کات، پەیوەندیی نێوان شاکەسە، واتە چۆن لە ڕستەکەدا «ـڕێزمانی تێکست»
  تێکستەکەی گرینگ گیر دەکەیت بۆ ئەوە خاڵیسێرە، چۆن تێکستەکە تێک دەبەستیت و چۆن تێکستەکە دەدەیت

 وون بێت. ڕ

توانای  دانوستانەکەی ئاخێوەر )بڕین و نووسین لەتەک ئامانجی دەکاتەوە چۆنەتی گرێدانی دەر «توانای کردەکی»
پەیوەندیی نێزیکی   «توانای کارکردانە» زمانەوانی(. -و هەروەها لەتەک بەستێنەکەدا )توانای جڤاکی  ( کارکردانە

وە: دا بکاتەتایبەت، لەوانەیە لە بارێکی «ئێرە زۆر گەرمە»فەرمیی وەک: گریمانەیەکی هەیە لەتەک بەستێندا. 
. واتای ڕاستینەی کە دەستەواژەکە «نجەرەیەک بکەیتەوە؟پەڕادەبەدەر گەرمە. دەتوانیت من پێم وایە ئێرە »

بە   دەکرێت «زمانەوانی -توانای جڤاکی »وەری دەگرێت پەیوەستە بە بەستێن و بە کەسانی بەشداری باسەکە. 
مەبەست توانایە بۆ  لێکی بدەینەوە.« نی!جووتیار بە زمانی جووتیاران بدوێنە، باسەوادان بە التی»پەندی 

توانای  »مرۆڤ بە یارمەتیی بەرهەمهێنان یان لێکدانەوەی زمان بە جۆرێکی گونجاو لەتەک وەرگر و بەستێندا. 
 یریی خۆی لێیان، پێشان بدات. ی خۆی بە گرووپێکەوە، یان مەوداگدەتوانێت وابەستەبوون «زمانەوانی - جڤاکی

 54«زاناندنمێتا»سەربە ی ستراتێژباس لە  r Bachman & Palme)1996(، «نیزاستراتێژ»کە دێتە سەر 
ەوە( و هەروەها  کردناستڕپێداچوونەوە و -هەڵسەنگاندن )خۆبڕیاردانی ئارمانجی گوتار، ، (نەتیڤمێتاکۆگ)

ی  ـیە فرەوانتر دەکات و سێ بەشی تێدا دیار«زانیستراتێژ»ئەو چەمکی   Rod Ellis (1985)پالنڕێژی، دەکەن. 
   «.ی دانوستانستراتێژ»و  « ی بەرهەمهێنانستراتێژ»، «ی فێربوون ستراتێژ»دەکات: 

ونی بە نموونە، مرۆڤ بۆ فێربو . ێکگرێتە بەر بۆ فێربوونی زمانانئەو هونەرانەیە مرۆڤ دەی «ی فێربوونستراتێژ»
امانی لەش، بێت. وەک ئەند فێر ئەوەی وشەی هاودەستە وێکڕاوشە دێت وشەکان دەستەبەند دەکات، بۆ 

ی دیکەی فێربوون لەوانەیە ستراتێژهتد. ... اک، میوە، کار، دەستەواژەی سەر بە کەش، ڕێگەدۆزیپۆش
ی فێربوون لەوانەیە ستراتێژەوەی وشە بێت، گوتنیان بێت بە دەنگی بەرز، فرەپات نووسینەوەیان... کردنفرەپات

ی ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆن بەو بەرنامەبە دوای رفەت بێت بۆ بەکارهێنانی زمانەکە، گەڕان بێت دۆزینەوەی دە
 زمانە.

 
 ، داڕشتنی ڕستە.سینتاکس، Syntaxەسازی: ڕست -49
    خەریکی وشە، ساختار، شێوە و گەردانی وشەیە. ، مۆرفۆلۆژی بەشێکی زمانەوانییەMorphology :یوشەساز -50
 . فۆنۆلۆژی، Phonology :دەنگناسی -51
 ەسایەتیی یەکەم. بڕوانە »الکەس«.شاکەس: کەس یان ک -52
 وانە »شاکەس«. ڕبالکەس: کەس یان کەسایەتیی الوەکی.  -53
 دەربارەی دەرک، واتە پرۆسەی هزریی بەرز دەربارە پرۆسەی دەرک ، مێتادەرک، Metacognitionمێتازاناندن:  -54

 مرۆڤ خۆی، چۆن بیر دەکاتەوە چۆن فێر دەبێت...  یزاناندن
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ت لە ێەرخئەوەی دەچئەو هونەرانەیە مرۆڤ دەیانگرێتە بەر بۆ بەرهەمهێنانی زمان،   «ی بەرهەمهێنانستراتێژ»
دەبێتە مایەی   55بەاڵم ڕاهێنان و خۆڕەوتاندنانە ئاگابەدەرن. ستراتێژبەشێکی زۆری ئەم بیر و دەربڕیندا.  نێوان

زمان دەکرێت، بۆ نموونە: هەڵبژاردنی وشە،   56یاندنچەرخلێرەدا باس لە . نانی دەربڕینی دروستتربەرهەمهێ
 و گوتنی ئەو دەربڕینە.   گونجاوی ڕێزمانداڕشتنی دەربڕین، هەڵبژاردنی ڕێسای 

رانەی مرۆڤ پەنایان بۆ دەبات کاتێک  ئەمیان بریتییە لەو هونەـە. «ی دانوستانستراتێژ»جۆری سێهەمیان 
هەم منداڵ و هەم بڕ ناکات.  تەواو توانای زمانەکیی خۆی بۆ ئەو دەربڕینە   بەاڵمبڕێت رت باسێک دەێ یەودە

ی لەم بابەتە بەکار  ستراتێژگەر توانای زمانەکیی خۆیان بڕ نەکات، کەسانی دیکە خەریکی فێربوونی زمانن، 
 کی دیکە دەردەبڕێت، وشەیرێ جۆلەوانەیە مرۆڤ وشەیەک نەدۆزێتەوە و ناچار مەبەستی خۆی بە دەهێنن. 

نێزیک بەکار دەهێنێت، ڕاڤەی دەکات، زمانێکی دیکە بەکار دەهێنێت یان پەنا دەباتە بەر زمانی جەستە. 
 «. نچوودوێنی من »بڵێت:  «چوومدوێنی »گۆڕینی شێوازی دەربڕینێک بێت، لەبری لەوانەیشە بۆ 

ز.  ێت، چ منداڵ بێت و چ کەسانی دیکەی فێرخوابەتایبەتی بۆ کەسێکی خەریکە فێری زمان ب «زانیستراتێژ»
، زمان هەم دەبێت تردەرفەتی بۆ دانوستان زۆر ی دانوستان بەکار بهێنێتستراتێژئەوەی ژمارەیەکی زۆر 

بوونی وشە و دەبێتە یاریدەر بۆ فێرئەمەش بۆ فێربوون سوودبەخشە. . ە بەرهەمدەهێنێتوەردەگرێت و هەم 
بەاڵم گرینگیشە بزانین کە زۆر جار زمانەکە تەواو دروست اشنایان نییە. ەها کە مرۆڤ جارێ ئساختاری و
 .ەکە دەپۆشێتلە کەماسیی زمان چاومرۆڤ لێرەدا، بۆ پێکانی ئامانجی دانوستانەکە، دەرناچێت. 

 ۆرەی باس دەکات:  بەم ج Hansegård (1986). ڕاڤەکردندێتە  جۆراوجۆر زمانزانی بە شێوەی 

ت ێدەگات یان دەتوانان هتد کە مرۆڤ تێی... وشە، دەستەواژە، کارانەڕستە نەخشی، شێوازجۆرایەتیی  •
 بهێنێت  انبەکاری

 زماندروستی  •

 ڕادەی خۆڕەوتی، خۆشڕەوتی •

 توانای ئافراندن و داهێنان لە زمانەکەدا  •

 لە زمانەکەدا بیر، ویست و هەستکارکردەکانی بوون بەسەر ڵزا •

 کەسەکی لێکدانەوەیزەنگینی بە  •

 سەواد  •

 

  «.زمانزانی»و لەوەی باوە پێی بگوترێت  «توانای سازمانەکی»بەشێکن لە خانەی م بەگشتی ی یەکەسێ خاڵ
کەچی مەرجی  ی زمانزانی دابنرێنبەشێک بەچوار خاڵەکەی کۆتا بابەتەکانی لەوانەیە وەها باو نەبێت بەاڵم 

هێندە جۆرێکە لە زمانزانی،  «ەکەدانە زمالداهێنان  و توانای ئافراندن » گەورە دادەنێن بۆ زاڵبوون بەسەر زماندا.
وەک ڤێک ئەم توانایەی هەبێت زمان بە شێوەیەکی داهێنەرانە بەکار دەهێنێت، ۆ مرتەوە. رێ یری لێ ناکب

یشدا  ـالزاری پیشەیی )ژارگۆن( شێوەزاری گەلێر ولە ، دائاخافتنلە تەنانەت . هەڵبەستداڕشتنی پەخشان و 

 
 ، ئاوتۆماتیکاندن، ئەوتۆماتیکاندن.Automatizationخۆڕەوتاندن:  -55
 .  ، جەرخاندن لە پێڤاژۆداستنە نێو پرۆسەوەخ Processingاندن: چەرخ -56
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ـدا ڕێک ئەم «هیپهۆپ»و  «ڕاپ»دا، بەتایبەتی لە هونەری یکی جەوانانلە نێو موز داهێنان لە زماندا باوە.
 داهێنانی زمانەکییە گرینگە. 

بەکارهێنان زمان وەک  بریتییە لە «زاڵبوون بەسەر کارکردەکانی بیر، ویست و هەست لە زمانەکەدا»خاڵی 
مەجۆردا زاڵە بەسەر جار هەیە مرۆڤ لە زۆر بواری هە . هەستویست و بۆ دەربڕینی دەستاوێژێکی هزری، 

ناکات بۆ دەربڕینی هەستی توند، بۆ نموونە ئەڤین، ڕک و   بەاڵم هەست دەکات زمانەکەی بڕ زمانەکەدا،
ئاڵۆز و هەڵکشیوی هزری بە یارمەتیی زمان، مەرجی بەرز لەسەر زمانزانی  57یپەیڕەوکاریی کردنپیادە تووڕەیی.
 دادەنێت.

ۆیدا پەیدا بکات لە وشە یان دەستەواژەیەکی  ی تایبەت لە ناخی خواتە مرۆڤ وێنەیەک «لێکدانەوەی کەسەکی»
هەستێکی دێتە  ، یانڕووداوی مرۆڤ تێدا بووبێت زموونی زووتر ولە ئە 58بۆ نموونە، واتاکێشەکێدیاریکراو. 
بۆ نموونە بەراوردێک بکە لە  ئەمیش هونەرێکە کاتی دەوێت هەتا مرۆڤ لە زمانی نوێدا فێری دەبێت. ورووژان. 

یان  ی خۆتخاوەن واتای بەهێز، وەک وشەیەکی پەیوەست بە تەمەنی منداڵیێوان بەرتەکی خۆت لە وشەیەکی ن
 . دەیزانیتبە زمانێکی دیکەی کەمتر  لەتەک وشەیەکی هاوواتا بەاڵم، ی خۆتئەندامانی خێزان

نموونە بەبیرم   بۆ هەردا ڕەنگ بداتەوە.  گیانیکاتێکی درێژخایەن دەوێت هەتا مرۆڤ فێری زمانێک دەبێت لە 
گەر  مامۆستای ڕشتەی مامۆستایەتی بووم،  Zanzibarدێت کاتێک لە وەاڵتی ژەنگەوار )ژەنگەبار، زەنگبار( 

نگ هاتبا، پەنام دەبردە بەر زمانێکی توندتر و گرژتر لەوەی ەنەکردایە یان درفێرخواز ئەرکی ماڵەوەی جێبەجێ 
کێشم گەر بە زمانی  یێشا کە هەمیشە دەی خەجاڵەتییەم نەدەککەچی پاشان ئەو هەستلە سوێد بەکارم دەهێنا. 

دەرسم دەگوتەوە، کە زۆر باشم   Swahiliسوێدی فێرخواز سەرزەنشت بکەم. لەوێ بە زمانی سواهیلی )سواحیلی( 
 دەزانی بەاڵم دیارە ئەو ڕەنگدانەوەیەی لە هەستەکانمدا نەبووە.

ایانی بیسەر کرد  وێد داوام لە مامۆستنەیەکی خۆمدا لە س دەهێنمەوە: لە وا واردیکەی کەمێک دژنموونەیەکی 
تۆ لێم  »و یەکیان گوتی:  Astrid Lindgren 59نموونە بهێننەوە لە داهێنانی دەربڕین الی ئاسترید لیندگرێن 

بکەم ئەوجا  مۆڵەتبۆ چەند خولەکێک داوای بووم ی هەژاندم ناچار . ئەم گوتەیە وەها«Du fattas migکەمیت 
دا بە  - «Ronja Rövardotterڕۆنیای چەتەزادە »لە داستانی  Mattisئەم دەستەواژە جوانەی خۆم.  بێمەوە سەر
Skalle-Per  .من چاوەڕێ نەبووم ی دەڵێت کە دەمرێت، هەر ئەوە بوو منیش بە باوکم گوت کە خرایە تابووتەوە

  «لێکدانەوەی کەسەکی» ردبوو وە نەککەسێک ئەم دەستەواژەیە بڵێت و زووتر هەرگیز وەها بە ڕوونی هەستم بە
 کە مرۆڤ لە دەستەواژەیەکی دروست دەکات، چ هێزێکی کاریگەری هەیە.

ئێمە لە فێرگەی سوێدیدا پێمان وایە کارێکی بەڵگەنەویستە  ە.  «سەواد»ـدا  Hansegårdلە لیستەکەی  دوا خاڵ 
ێرخوازی فرەزمان پێویستی  ە کە ف کەینەوەند بیر لەوە دەچت، بەاڵم ئایا ێی بخوێنێتەوە و بنووسسوێد فێرخواز 

، هەبێت یسەوادەکرێت کەسی ڕسکاو چاوەڕێی لێ د؟ هەیە بەوەی بە زمانی خۆیشی بخوێنێتەوە و بنووسێت
کەواتە ئەو فێرخوازانەی کە یەکەم یان دووهەم وەچەی کۆچهێنن، پێویستیان هەیە ئەمە تەنها سوێد ناگرێتەوە. 

 
 .دیاریکراوو خشتەی تایبەت بۆ جێبەجێکردنی کاروباری ڕوتین  .Procedure: پەیڕەوکاری -57
. سایتی مامۆستا:  456. بڕوانە مەسعوود محەمەد، »زاراوەسازیی پێوانە«، الپەڕە Associationواتاکێشەکێ:  -58

www.mamosta.net. 
، بە تایبەتی لە واژەی زارۆکاندا ناودارە. نووسەرێکی سوێدییە Astrid Lindgren (1907-(2002رێن ئاسترید لیندگ -59

 لە شاکارەکانیەتی.  »پیپپی گۆرەویدرێژ« یەک 
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دەنا مەترسی هەیە کە لە نیشتیمانی زووتری خۆیان ڕێزیان لێ  نووسن. ەوە و ببخوێندنبەوەی بە زمانی خۆیان 
ی خۆیان بێت، ئەمانە تووشی ڕێبەست دێن گەر بۆ نموونە بیانەوێت ئاگایان لە دەنگوباسی وەاڵتەکەنەگیرێت. 

 ناخوێنرێتەوە، واژەی نووسراو بە زمانی خۆیان پێ ناخوێنرێتەوە. ێ ڕۆژنامە و دەنگوباسی ئینتەرنێتیان پ

ڕوونی کردەوە کە ڕێک ئەم  کچێکی لە تۆژینەوەیەکدا چوومە دیداری، پاشخانی فینییە و لە سوێد گەورە بووە، 
کچە لە ئاست هاوتەمەنەکانی خۆی لە فینالند  ئەم بوو.  یکێشەی هەرە گەورە ی فینیسەوادکەماسییەی 

دایکوبابی فێرخوازی  پڕ هەڵەیە. هەستی بە شەرمەزاری دەکرد لەوەی خوێندنەوەی وەها خاوە و نووسینی هێند 
 Marilynفرەزمان زۆرن کە نووسراوی زمانی دیکە بەکار دەهێنن و زۆر جاریش بە سیستەمی نووسینی جودا. 

Martin-Jones & Kathryn E Jones (2000)  داوە منداڵ چۆن  لە تۆژینەوەیەکی وەاڵتی بریتانیادا پێشانیان
بەشێک لەو خێزانانە بە  ی فێرگە و هی خێزان. ی نووسینتەمسیسمەرجەکانی دەکەوێتە ناکۆکیی نێوان 

دادەنران گەرچی ئەندامی ڕسکاویان تێدا بووە خاوەن زمانێکی نووسینی زۆر چاالک و هەڵکشیو.   «زمانالواز »
هەروەها سیستەمی نووسینی  دادەڕشت و  جۆراوجۆرئەمانە هەڵبەست و تێکستی گۆرانییان بە زمانی 

دیکە و   ئایا تا چەند زارۆخانە و فێرگەی سوێد گرینگی دەدات بە زمانی ەهێنا.هەمەجۆریشیان بەکار د
 سیستەمی دیکەی نووسین الی دایکوباوان؟ 

Monica Axelsson (2005)  نن کە خێزانەکانیان فرەزما لە زارۆخانەی سوێدیدا دەربارەی منداڵ تۆژینەوەی هەیە
سین بە چەند زمانێک بەکار دەهنێن و پێشیان خۆشە و پێشانی دەدات گەرچی دایکوباب چاالکانە زمانی نوو 

 لە زارۆخانەدا هاندان تەنها بۆ زمانی سوێدی بووە.بن بە زمانی خۆیان بەاڵم  سەوادخاوەن ەکانیان منداڵ
ێتە  خۆی بکەو ێک، مەگەر منداڵکردووەزارۆخانە لە بەکارهێنانی نووسیندا پەیڕەوی نەخشی نەرێتیی سوێدی 

لە ڕاستەوە بۆ   یعەرەبباس لەوە بکات کە خوێندنەوەی نووسینی مانی دیکە و بۆ نموونە سەر باسی نووسینی ز
مەند بن بە بۆ زارۆخانە و فێرگە کە سوودئەمە باسێکی بەرۆکگیرە   چەپە، ئەوجا باسی وەها دەخرایە بەرباس.

 ئەزموونی فێرخوازانیان لە سیستەمی دیکەی نووسین. 
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 زارۆکی ئاخێوەر   -   الی زارۆک  ن زما فراژووتنی  :  پاژی سێهەم 

 

 

بدەن پەرە بە زمانی خۆی بدات، دەبێت ئەو کۆسپانە البدەن کە یارمەتیی کەسێک  تانەمەبەستگەر »
دێتە ڕێی بەکارهێنانی زمانی ئەو کەسە لە بارودۆخی وەهادا کە پێویستی بە بەکارهێنانی زمان هەیە. 

ویستی هەیە، خواستی هەیە، توانای هەیە، بدەن پەی بەرێت بەوەی ئەو کەسە دەبێت یارمەتیی  
 «ەیە...دەوێرێت، دەتوانێت، بۆی ه

Teleman 1991 
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توانایەکی منداڵی بچووک مرۆڤ بوونەوەرێکی جڤاکییە و زمان لە گوزەرانی جڤاکیی مرۆڤدا شانۆرەی هەیە. 
چەند دۆخێکی دیکە.  کییەوە لەتەک کەسانیاڤی ج کارلێکبۆ فێربوونی زمانی مرۆڤکار لە ڕێی زگماکی هەیە 

بێ ئەوەی دەرفەتی هاوژینیی  نی دابڕاودا گەورە بوویەکنگەلە ژی کە تێیاندا زارۆککەمژماری ناسراو هەیە 
دواییش   جۆرەی ئێمە پێی دەڵێین زمان. وفێری زمانێک نەبوون لە و کەسانی دیکەجڤاکییان هەبووبێت لەتەک 

ئەوجا  ساکار پتر تێهەڵکشێن. یزمانێکلە  ببن نەیانتوانی کە دەرفەتیان بۆ ڕەخسا لەتەک مرۆڤی دیکە تێکەڵ 
ایی تەواوەوە هۆکاری دیاری بکەین بەاڵم  یدۆخێکی کەمژمارە، ناتوانین بە دڵن دلەبەر ئەوەی باس لە تەنها چەن

لەسەر فراژووتنی زمان الی  بێتی بەرایی تەمەن کاریگەری هەەو کارلێک 60وەها پێدەچێت ئەو جڤاکاندن 
 منداڵ. 

یان یبوون ئەوجا توان «زمانی ئاماژە»پاش ئەوەی فێری  کەسانی لە منداڵیدا کەڕ بوون زۆر هەیە دەڵێن نێولە 
گەیشتنە سااڵنی خوێندن، جاریش هەیە  ابۆ زۆریش لەوان ئەو باسە دواکەوت هەتپەرە بە زمانی خۆیان بدەن، 

ویانە پەرە بە زمانی ئاماژە بدەن،  هۆکاریش بۆ ئەوەی ئەم مرۆڤانە توانی گەییشتۆتە تەمەنی هەرزەکاری.
تەوە بۆ ئەو پەیوەندییە جڤاکییە خۆشرەوتە و ئەو دانوستانە مرۆڤکارەی هەیانبووە لە بەرایی دەچێت بگەڕێ پێ

 .ەوەتەمەن

فێربوونی زمان دیاردەیەکە لە بەستێنی جڤاکیدا جێگیرە، واتە فراژووتنی زمان لە الی زارۆک جودا ناکرێتەوە لەو  
زارۆک بە جڤاکاندن فێری زمان دەکرێن و جڤاکاندنیشان بە زمان دەکرێت.  اکییە تێیدا دەچەرخێت. بەستێنە جڤ

جگە لەوە دەکاتەوە  . لە ڕێی زمانەوە فێربوون ردوو پرۆسەی فراژووتنی زمان وەهەڤبەندیی هەیە لە نێوان ه
 ست دەبێت.چلوورەبە جوداوازدا بە شێوازی جوداوازلە فەرهەنگی  «جڤاکاندنی زمان»ئەوەی 

 

 ەکیی زارۆک زمان جڤاکاندنی  

ی  ەالی زۆربەی خێزانی سوێد و بەشێکی گەورەی جیهانی ڕۆژاوا وەها باوە زارۆی کۆرپەلە بدوێنن زۆر زووتر لەو
مرۆڤی گەورەساڵ منداڵەکە ڕووبەڕووی خۆی دەگرێت و وشە ببێت.  یبڕینرمنداڵەکە خۆی فێری دە

 Ragnhildی منداڵەکە وەک بەرسڤ وەردەگیرێت. ار گۆڕینو ڕووخس خنەخن ی لەتەک دەکات.« گفتوگۆ»

Söderbergh (1988)  ئەم نموونەیە لەCatherine Snow (1977) دایک و   ێکیکارلوەک نموونەیەکی  دەگێڕێتەوە
 کیژۆڵەکەی کە سێ مانگی تەمەنە:

 زارۆک )بزەی دێت( 

 هەی!ەی ! هئای چەند جوان پێدەکەنیت... ! ئەمڕۆێدەکەنیت پدەی، ئەوە دایک: 

 زارۆک )کرپی دێت( 

 ئەمە کرپێکی دروست بوو! دەی بۆ کرپێکی دیکەش؟دایک: ئافەرین لەم کیژۆڵە زیرەکە! 

 زارۆک )گروگاڵ دەکات(

 دەی، ئاوهایە؟ ئەرێ منیش پێم وایە.دایک: 

 
، ئەو پرۆسەیەی مرۆڤ پێیدا تێدەپەڕێت بۆ ئەوەی لە بوونەوەرێکی بایۆلۆژییەوە )لە  Socializationجڤاکاندن:  -60

 ونەوەرێکی جڤاکی. رێکەوە( ببێتە بوەژینەو
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ئای،  ێکی تایبەت بەکار دەهێنین و پەنا دەبەینە بەر وشەی وەک: ئایشێوە زمانبۆ دواندنی منداڵ ۆر جاریش ز
لەبەر ئەوەی ئێمە ڕاهاتووین بەم جۆرە ئاخافتنە لەگەڵ منداڵ وەهای بۆ دەچین کە ئەمە  وەوە، پشە، جووجە... 

بەاڵم ئەم ڕەفتارەی ئێمە کە کۆرپە بە هاودەم  ۆڕسکە و دایکوبابی باش دەبێت منداڵی خۆیان بدوێنن. کارێکی خ
 ی جیهانییە.دادەنێت بەر لەوەی خۆیان فێری دەربڕین ببن، دیاردەیەک 

و   داجوداوازی زارۆک لە فەرهەنگی جڤاکاندنهەیە دەربارەی شێوازی بەکارهێنانی زمان بۆ  جوداوازتۆژینەوەی 
 یێپ یلە تۆژینەوەی وەها جەختی تایبەت دەخرێتە سەر ئەوەژینەوەکان ئەنجامی فرەجۆر پێشان دەدەن. تۆ

ئەو کەسانەی  زمانەکیی ی کارلێکچەندوچۆنی تە وا، Caretaker talk, Motherese  «زمانی دایکانە»دەگوترێت 
کردەوە  باس لەم  Bambi Schieffelin & Elinor Ochs (1986)تۆژەران سەرپەرشتیی زارۆکی بچووک دەکەن. 

و فێربن   گەن لە ڕووداوی دەوروبەرکە تێبزارەکییانە دەکەن کە باوە مرۆڤی ڕسکاو دەیکات بۆ یارمەتیی زارۆک 
 ڕەفتار بکەن:بە شێوەیەکی گونجاو 

ئێستا ئەم کتێبە  »سەرنجی زارۆک بۆ ئەوەی خەریکە ڕوو دەدات، بۆ نموونە: ڕاکێشانی  •
 . «دێت  61ئێستا جەلوو »، «ە دەخوێنینەو

ەردەگرێت ، کاتێک منداڵەکە شتێک ووەک، هان دەدات بۆ گوتەی دروستپرسیاری ڕێنوێن منداڵەکە  •
 . «ئەوجا مرۆڤ دەڵێت چی؟»: لێی دەپرسیت

ووداوێک یان هاندان بۆ باسێک، بۆ ڕ ەوە لەکردننێوەڕۆک و ساختاری زمانەکە کاتی وریا یکردنهاسان •
 .«تەماشا، بابە هاتەوە!»ەبە!(، )دەستی بۆ م «نا، دەست نا!»نموونە: 

 ەوەی ڕاهێنانێکی زارەکی کاتێک منداڵەکە تەماشاچییە.کردنفرەپات •

، «سەگ خواردن»نموونە زارۆک دەڵێت: فرەواندنی دەربڕینی زارۆک بەرەو ئاستێکی دروستتر، بۆ  •
 «. ئەرێ، سەگەکە خواردن دەخوات» پێی دەڵێینەوە:

 

Schieffelin & Ochs خاڵی  ێک گشت ئەو کردەوانە پیادە ناکەن. کجەخت دەکەن لەسەر ئەوەی هەموو جڤا
بەاڵم خاڵەکانی   باوە، شوێندووهەمیان، پرسیاری ڕێنوێن کە بۆ زارۆکی ڕوون دەکاتەوە چی بڵێت، خاڵێکە لە زۆر 

تۆژینەوەیان لێ  Schieffelin & Ochsی  62Samoaنموونە لە وەاڵتی ساموا بۆ دیکە بە پێی فەرهەنگ دەگۆڕێن. 
زارۆک لە نێو خێزانی گەورەدا گەورە دەبێت و هەمیشە دەورەی بە کەسانی  لەوێ کردووە، ئەو خااڵنە باو نین. 

گەر  لەتەک بەکار ناهێنرێت.  یزمانی ساکاریش و نازانرێت دیکە دراوە. زارۆکی بچووک بە الیەنێکی هاودەم
زارۆک بکەوێتە دەربڕینی خواست و پێویستیی خۆی بۆ کەسێکی ڕسکاو، ئەم کەسە ڕوو لە کەسێکی دیکەی 

ۆرە  بەم جئەمیان دەبێتە وەاڵمدەرەوەی منداڵەکە. فەرمانی دەداتێ بەدەم منداڵەکەوە بچێت.  وجەوانتر دەکات 
بکات کە نەخشی ئاڵۆزی دانوستانیش   بە نەخشی ئاڵۆزی جڤاکیدەبێت دەرک  نێکی زوودا فێرمنداڵ لە تەمە

 دەگرێتەوە.

 

. سایتی  192 وانە«، الپەڕەێبڕوانە مەسعوود محەمەد، »زاراوەسازیی پ .قطارشەمەندەفەر، ترێن،  ،Trainجەلوو:  -61
 .www.mamosta.netمامۆستا 

62- Samoa, Independent State of Samoa (Western Samoa). 
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Bambi Schieffelin  کالولی»ڕوونی دەکاتەوە چۆن کەسانی ڕسکاو لە نێو گەلی» Kaluli   پاپوا گینیای »ی وەاڵتی
ند  ەستن. ئەم زارۆکانە هەتا چە، زارۆک، جەوان و گەورەساڵ لە خێزاندا تێکدەبPapua New Guinea «نوێ

یە. «مەمە»و  «دایە» یەکەمین وشەی لە زارۆک وەردەگیرێت ان لێ ناکرێت. یساڵێک نەبڕن چاوەڕێی گوتن
.  اتدەک بەر لەوە، کەسی ڕسکاو لەبری منداڵەکە قسەناچێتە خانەی گوتنەوە.  دێتە دەربڕینی پێش ئەوە چهەر

بەو شێوازە   ، بۆ نموونە دایەگەورەی منداڵەكە، ئەوجاتێ کە دەگرڕووبەڕووی کەسێکی دی ڕسکاو منداڵەکەکەسی 
لە بەر  یئەو دەنگ و هەوڵدانەی منداڵ بۆ گوتن. تێەکە چاوەڕوان دەکرمنداڵکە لە  اتلە دایەگەورە دەک  ساڵو

زارۆک لێرەش لە نێو   .ێنوێڵ دەکر ،منداڵەکە ئەوە بڵێت کە بە وشە دێتە ژماردنئاخافتن، واتە بەر لەوەی 
 . ئاخافتن ئاڕاستەی منداڵەکە ناکرێتی لە دەورە بەاڵم رگەورە دەبێت و ئاخافتنێکی زۆرووپی گەورەی مرۆڤدا گ

ی زارۆک، زۆر سەیر دێنە پێشچاو، جڤاکاندنخۆمان بۆ  ، الی کەسانێکی ڕاهاتوون بە شێوازەکانیئەم شێوازانە
ییەکە جوداوازۆژاوا، فێری زمان دەبن. نی ڕجیهانێو خێزانی بەاڵم زارۆکی کالولی و ساموا، هەر وەک زارۆکی 

هونەری جڤاکی دەبن، بۆ نموونە چۆن بدوێن لەتەک فێری  تەمەنێکی زوودا لەوەدایە منداڵی کالولی و ساموا لە 
زانی  لە بەراورددا پێشانی دەدەن کە خێ Schieffelin & Ochs (1986) .جودا کەسانی خاوەن تەمەن یان پلەی

ئەوەتا بە زمانێکی ساکار دەگونجێنن لەتەک زارۆکدا،  دەوروبەرادا لە جیهانی ڕۆژاوچینی مامناوەند سەربە 
ن دەگونجێنا زارۆک وبەاڵم لە کالولی و سام  ەفاتی لەتەک دەکەن،دەیدوێنن و هەر زوو وەک الیەنێکی هاودەم ڕ

ئاخافتنی ئاڕاستە  ۆ ڕاستەوخا فێری زمان دەبێت بێ ئەوەی وهەر ڕێک ئەوەی لە کالولی و سام لەتەک دەوروبەر. 
بەمەش  .الی زارۆک فراژووتنی زمان بۆ پێویستییەک نییەپێشانی دەدات کە ئەم ڕەفتارەی ئێمە بکرێت 

ەوە نییە، بەڵکوو کردنزمان الی زارۆک الساییتۆژەران دەگەنە ئەنجامگیرییەکی دەڵێت هۆکاری یەکەمی گەشەی 
 شێوەی فێرکردنیانە.

ی جڤاکاندن یی وردبوونەوە بوون لە چۆنەتیی بیستەم تۆژەرانی دیکەش خەریکسااڵنی هەفتا و هەشتاکانی سەدە
بۆ نموونە خەریکی تۆژینەوە بوون لە  Kathryn Au & Claire Asam (1981) .لە ژینگەی خۆیدا زمانەکیی زارۆک

بوو لە  خەریکی تۆژینەوە Karen Ann Watson-Gegeo (1992)تۆژەر . Hawaii یینەخشی داستانی سەرزار لە هاوا
خەریکی نەخشی   1993ساڵی  Susan Philipsتۆژەر . Solomon Islandsلە دوڕگەکانی سولەیمان  کارلێکنەخشی 

 . Warm Springs Indian Communityی نێو خێزان یکارلێک

 بەرهەمێکی ڕێچکەشکێنە  Piedmont Carolina, USAە ل Shirley Brice Heathلەم بوارەدا تۆژینەوەیەکی 
(Heath 1983)  . ،چینی مامناوەندی سپیپێست،  ئەمیان تۆژینەوەی لە نێو خێزانی سێ چینی جڤاکیدا ئەنجام دا

ی زارۆک لە بواری  جڤاکاندنتۆژینەوە پێشانی دا کە چینی مامناوەندیی ڕەشپێست، و چینی کرێکارانی ڕەشپێست. 
ەتەک ئەو  ە ڕێک دێت لنەخشێکی هەیزانی سەربە چینی مامناوەندی سپیپێست ێخ نێو زمان و سەواددا لە

بەاڵم زارۆکی خێزانە ڕەشپێستەکانی چینی کرێکار نەخشی ەیڕەوی دەکرێت، ەی لە فێرگەدا پکارلێکنەخشی 
 وەهایان پەیڕەو دەکرد لە فێرگە جێی سەرنج نەبوون. 

Heath  تۆژەر بۆی دەرکەوت  . بووچاودێریی کۆمەڵێک خێزانی ئەو سێ دەستەیە خەریکی ماوەیەکی درێژمەودا
ازی هەڵکشیوی زارەکی دەکاتە ئامانج. ێکار، شێوچینی کر ڕەشپێستانی سەربە خێزانی ی زارۆک لە نێو اکاندنڤج

ی زارۆک لە خێزانی جڤاکاندنفێر دەبوون.  ئاخافتنی بەرز بۆ ستراتێژئەم زارۆکانە لە تەمەنێکی زوودا 
ەوە بریتی بوو لە نگرینگی خوێندبەهاگەلی مەسیحایەتی بوو. ڕاهێنانێکی لە  یڕەشپێستی مامناوەنددا ڕوو
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کاتی  نەبوون.  پێدانی خۆیەکی و خەیاڵبازانە مایەی بایەخبێژاندنبەاڵم  63تەوجیل،خوێندنەوەی گەلدەستی 
 ی تێکست و لێکدانەوەی زۆر وردی تێکستەکە. گرتنخوێندنەوە گرینگی دەدرا بە ڕێز

دەکرد زۆری هاوبەش بوو   ەیڕەوی نەخشێکیانی زارۆکی خۆیان پجڤاکاندنبەاڵم چینی مامناوەندی سپیپێست بۆ 
ەوە و بە شێوەیەکی ڕێک  نکەسانی ڕسکاو خۆش خۆش چیرۆکیان بۆ مندااڵن دەخوێندی فێرگە. لەتەک نەخش

کە »ئەمە ناوی چییە؟«... « و ئەوە چییە؟»زۆر جار منداڵ بە پرسیاری وەک: بێت لەتەک شێوەی فێرگەدا. 
جیهانی  یی لە فێرگەکۆنترۆڵکار، وەک ئەوەتەنانەت پرسیاری ناوزەد بکەن. هان دەدران شتان لە فێرگەدا باوە، 

دەکرێت، بۆ نموونە:  ئاڕاستەی زارۆک زوو زوو لە خێزاندا  بۆ دڵنیابوون لە ئاستی زانستیی زارۆک، باوە داڕۆژاوا
 .«چەند پشیلە لەم وێنەیەدا دەبینیت؟»

لە ی هەیە، دەبێتە هۆکار بۆ ئەوەی جوداوازەی شێودا جوداوازی زارۆک لە فەرهەنگی جڤاکاندنهەر ئەوەی 
ئەوجا بۆ ئەوەی بێنە زارۆخانە و فێرگە.   وەەجۆراوجۆری فرەفەرهەنگدا زارۆک بە ئەزموون و زانستی جڤاک

پێشوازیی لە گشت فێرخوازان بکەن، ئەوا دەبێت   یەکسانبە شێوازێکی ن ە و فێرگە بتوانکارمەندانی زارۆخان
مامۆستا و مامۆستادا دەبیستم  فەریکەنێو  زۆر جار لە .فرەوان بنەسینەچوو، ڕەفتاری وێک نبەرانبەر بۆچوون و 

ئەوانەن کە  «خێزانی باش»مەبەستیشیان لە دەکرێت.  «نی کەمتر باشاخێز»و  «خێزانی باش»باس لە 
ۆک تێیدا هان  ی وەها کە زارخێزانزارۆک تێیاندا بەم شێوەیەی مامۆستایان ڕەفتار لەتەک زمان دەکەن، واتە 

 (ئێتنۆسەنریست) 64ڕەچەڵەکپەرست دیدێکی  یانئەمدەدرێت بۆ گفتوگۆ لەتەک کەسانی ڕسکاو. 
Ethnocentrism  بە سروشتی بزانێت و  خۆی، ـە، واتا مرۆڤ فەرهەنگی خۆی، شێوازی بوون و گوزەرانی

باس  نییە،  اکاندنڤج یشێوازلێرەدا باس لە باشە و خراپەی فەرهەنگی کەسانی دیکە بە کەمتر سروشتی. 
بکرێت و بە  ێچاوەنۆڕی دیکەی لو پاشان  جڤاکاندنفەرهەنگێکدا بە شێوازێک بێتە  ەلگەر زارۆک لەوەیە 

، بێ ئەوەی دەرفەتی هەبێت بۆ ئاشنابوون بەم چاوەنۆڕی و پێوەرانە نەخشی جڤاکی دیکە بێتە هەڵسەنگاندن
 .تووشی کێشە دێت

Heath (1983)   پێشانیشی نووفێری دەبەدا  جوداوازلەو سێ جفاتە شان دەدات کە زارۆک پێ انەجوداوازئەو توانا .
ان وێکچووی نۆرمی فێرگە بوو، ئەوانەی سەربە چینی سپیپێستی مامناوەند  یجڤاکاندندەدات کە ئەو مندااڵنەی 

دیکەیە و  یان جۆرێکیجڤاکاندنبوون، لە فێرگەدا لێی سوودمەند بوون بەاڵم منداڵی سەربە ژینگەکانی دیکە کە 
گەر دەستاوێژی  شان دەدات کە مامۆستا ێئەوەش پ Heath سەرنجگیری تواناگەلی دیکەیە، زیانمەند بوون.

 ێتتواندەو بەکارهێنانی زمان و سیستەمی نووسین الی خێزان،  کارلێکبۆ تێگەیشتنی شێوازەکانی  بێتهە
  گەشەی لەتەک باسی هەشتەمدا، وشەشەم، هەفتەم  پاژەکانیلە  وانەبێژییەکەی خۆی باشتر بگونجێنێت.

 بەسەر دەکەینەوە.ئەم خاڵە ، سیستەمی نووسین

لە سوێد  ژینگەی خۆیدا زاڵە. لە ی زمانە بدات کە هێنانهەیە پەرە بەو شێوازی بەکار ێک مافیمنداڵگشت 
دا. دەکاتەوە ئەوەی گشت زارۆک پێویستیان هەیە بە فێربوونی توانای هەڵکشاو لە زمانی سوێدیی ستاندارد

هاوکات گرینگە کاری  هەروەها توانای هەڵکشیو لە ئاخافتندا.  ، سەوادی فراژی بۆ ستراتێژئەمەش دەکاتەوە 
ۆکان بەو پاشخانە  و هەروەها گشت زار زانست و ئەزموونی زووتری منداڵەکە بکاتە بناخە ،زارۆخانە و فێرگە

 ان لێ بگیرێت.ڕێزیانەی هەیانە، جوداواز

 
 .نجیل )پەیمانی نوێ(انی کۆن( و ئیتەورات )پەیمەیە بۆ کورتکۆ، Bibleتەوجیل:  -63
 ، دیدێک گیرۆدەی ڕەچەڵەک بێت.ئێتنۆسەنریست، Ethnocentrism :ڕەچەڵەکپەرست -64
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و ڕەفتاری   «خێزانی باش»ی مەرجنەبێت دەربارەی بڕیاری پێشدەستیان مەندان لەبەر ئەوە گرینگە کار
کی زمانەکی بە  ێیان جۆرە پاشخان ،ی دیاریکراوخێزان دەربارەی بێتمامۆستا پێشداوەری هە گەردایکوبابی باش. 

و  ئە»دەربڕینی وەک: منداڵەکە وەک کەسیش بەهاشکێن بکرێت. بگات بەوەی  مەترسیی زۆرەگرێت، بکەم 
ڕێک پێشانی دەدات کە مامۆستا بایەخ دانانێت بۆ ئەو زانستەی فێرخوازی سەربە  «زارۆکە هیچ زمانی نییە

ئەوا  «ی دەزانێتعەرەبئەو فێرخوازە »گەر مامۆستا لەبری ئەوە بڵێت: هێنێت. یخێزانی تایبەت لەتەک خۆی دە
 رێت. خ دە پێشڕە جوداواززانستی فێرخوازەکە بە شێوەیەکی تەواو 

ە فێرگەیەکی لدەگێڕمەوە چیرۆکێکی بچووک خواز،  فێر  یدان بە زانستی زووتریەوەی سەنگی گرینگکردننڕووبۆ 
لە نێوەڕاستی تەرمینی خوێندندا ڕاستەوخۆ لە یۆنانستانەوە هاتبوو بۆ پۆلی  Toniaنیا تۆخۆم کارم لێ کردووە. 

یۆنانی دەزانی و  بوو، هەم سوێدی و هەم خۆی هیچ سوێدی نەدەزانی بەاڵم ئامۆزایەکی لە پۆلەکەدا هە. سێهەم
کاتێک کە فێرخوازی دیکە ، بووبوونەو ئاشنای پیتەکانی ئێمە  دەزانی نەسوێدی  کە هێشتا تۆنیا یاریدەر. ەدەبوو

خۆیان دەبوون، من ناچار دەبووم بابەتێک بدۆزمەوە ئەم لە پۆلدا خەریکی بێت. تاکەکەسیی خەریکی ئەرکی 
تەرخانە بۆ   A4دا )کە بریتییە لە کاخەزی نوشتاوەی «ەرنامەگوز»ن لە نێو ۆکی خۆیادەبا چیرفێرخوازی دیکە 

نووسینەوەی چیرۆکی خۆیان( بنووسنەوە، من گوزەرنامەیەکم دەدایە تۆنیا و بە یارمەتیی ئامۆزاکەی داوام لێ  
ی  کێشێکنیگارپێشانی دا کە  تۆنیا بەرهەمەکانی دەکرد چیرۆکی خۆی بنووسێتەوە و نیگارکێش بکات. 

زۆری پێ نەچوو ئەم پیتە جوان و ناسکانە سەرنجی هاوپۆلەکانی  خەتی یۆنانیشی زۆر جوانە.ەستودبەهرەمەندە و 
 کۆبوونەوە.   ێی لبە سەرسامییەوە ڕاکێشا و 

بەر لەوە، تۆنیا الی ئێمە تەنها کچێکی  شانازییەیک لە گشت گیانیدا دەگەشایەوە.  چتەوە هەرگیز لەبیرم ناچێ
ەیەکی دەسااڵنەی ڵشانی داین چ کیژۆێلەتەکمان بدوێت، پاشان بە نووسیاری خۆی پە ناتوانی نوێ بوو ک

ی پەیدا بوو، داوام لێ کرد تێکستەکەی تۆنیا «زمانی دایکزا»هەر ئەوەندەی مامۆستای بەرزەبەرهەمە. 
ات ئەوە هاتی  کە کمامۆستا تەرجەمە سوێدییەکەی لە ژێڕ دێڕەکانی خۆیدا نووسی. تەرجەمەی سوێدی بکات.  
ەوە، تۆنیا تێکستە یۆنانییەکەی خۆی دەخوێندەوە و نیگارەکانی پێشان دەدا و بخوێندنفێرخوازان چیرۆکی خۆیان 

و بەهەندگرتنەی هاوپۆالن پێشانیان دەدا، بەتایبەتی بۆ  65ئەو پەسن منیش تەرجەمە سوێدییەکەم دەخوێندەوە. 
بێ  ۆ فراژووتنی ئەم فێرخوازە لە خوێندنی فێرگەدا. ی گەورە ببووە یاریدەرێکئەو خەتوخاڵە یۆنانییە جوانەی، 

توانیمان توانا و زانستی فێرخوازێک  مان بە دەرامەدی زیادە بێت و بێ ئەوەی من یۆنانی بزانم، پێویستئەوی 
 ڕەپێش بخەین.

 

 فراژووتنی بەرایی زمان الی زارۆک 

 «ی زمانجڤاکاندن» ە الی زارۆک، چەمکی بۆ فراژووتنی زمان ل «جڤاکاندن»لەسەر سەنگی   کردنبۆ جەخت
لێرەشدا جەخت لەسەر ئەوەیە کە زارۆک  . ی زارۆکە بۆ زمانێک«ـجڤاکاندن»و مەبەستیش  ێتربەکار دەهێن

زارۆک هەیە هەر زوو فێری   ی جڤاکییەوە.کارلێکتوانایەکی زگماکی هەیە بۆ فێربوونی زمان لە ڕێی هاوژینی و 

 
 پەسن: مەدح. -65
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جار هەیە  . دەبێت دەنگی کورت و دەنگی درێژ نێوانیی جوداوازو  67ئاهەنگی توون 66، «انزم ئاوازی»
جار هەیە زارۆک پێشانی بێ ئەوەی وشەی دروستی تێدا بێت.  «دەڵێت»دەبیستیت زارۆک دەستەواژەی درێژ 

بە  «دەئاخفێت»ـەکە فێربووە بەوەی تەلەفۆن دەگرێت و بە شێوازێک «ی زمانجۆراوجۆر ئاوازی »دەدات کە 
بە شێوازی خوێندنەوەی باوکی   «دەخوێنێتەوە »ێبێک دەکاتەوە و بە شێوازێک کی دەچێت، یان کتئاخافتنی دای

 دەچێت.

نگ  ەرزارۆکی دیکە هەن د 68«.زمانی ئامانج »ی زۆرەوە لە «ـالدان»ە ئاخافتن بە زارۆک هەن زوو دەکەون
وانن ڕستەی ساکار ساز  ەتد دازۆربەی زارۆک بەر لە تەمەنی دوو ساڵیدەگرن بەاڵم دروستتر دێنە گۆ.  زمان

ئەو   هەبێت ئەوجا بەر لە سێ ساڵی ساختارە بنەڕەتییەکانی زمانەکەیان لە ال گەشە دەکات. پەیڤیبکەن دوو 
ی سوێدی یەکێکە انڕستە جودا دەکاتەوە. زمسوێدی یەکەم زمانیەتی، لەم تەمەنەدا شاڕستە و پازارۆکەی زمانی 

و ئەو ڕیزبەندییەی وشە لە شاڕستەدا جودایە لە هی  ێیدا واتابەخشە ڕیزبەندیی وشە تلەو زمانانەی جیهان کە 
 پاڕستە.

ی  «زماندووهەم  فراژووتنی هاوکاتی»ی تەریبدا گەورە دەبێت، زێدەترئەو زارۆکەی لەتەک دوو زمان یان 
ەکەدا منداڵزمانی خۆی لەتەک  69یەکنەوایەکەیان هەر جودایە لە زمانی باب و  زمانی دایکزابۆ نموونە دەبێت. 

لەوانەیشە دایکوباب یەک زمانیان هەبێت  فێر دەبێت.  زمانی جودائەو دەم منداڵەکە تەریبانە بەکار دەبات. 
لێرەدا زۆر جار فراژووتنی یکە کارا بێت. بەاڵم منداڵەکە لە بەرایی تەمەنەوە بچێتە زارۆخانە و لەوێ زمانێکی د

یەکەم »چونکە فراژووتنی « زماندووهەم پلەپلەی  فراژووتنی» دەبێتە ئەم زارۆکەزمانی سوێدییەکە الی 
 ی ئاخافتنی ماڵەوەیە.  ی منداڵەکە زمانـ«زمان

هەم ودو»بێت یان  « یەکەم زمان»ئەو خاڵەی بڕیار دەدات لەوەی فراژووتنی زمان الی مرۆڤێک فراژووتنی 
دووهەم »فراژووتنی یان نا.  بریتییە لەوەی ئایا ئەو مرۆڤە زووتر چ سیستەمێکی زمانەکیی دیکە فێربووە، «زمان
 الی زارۆک «یەکەم زمان»فراژووتنی  «.یەکەم زمان»لە فراژووتنی  جوداوازبە شێوازێک دەچەرخێت  «زمان

فراژووتنی  منداڵەکەی تێدایە. لەو بەستێنەدا دەچەرخێت کە  -ئەوجا یەک زمان بێت یان چەند زمانێک  -
پەنا بۆ زمانزانینی زووتر دەبات،   -ێت چەند زمانێک ب دەکرێت یەک یانمیشیان ەکە ئ - «دووهەم زمان»

دەشکەوێتە بەر کاریگەریی خاڵی وەک: کامەیە ئەو  بۆیە ئەم فراژووتنەیان جودایە لەوەی یەکەم، 
 یە.لە کام تەمەندادەستپێکی ئەم فراژووتنە زمانە/زمانانەی مرۆڤ زووتر فێریان بووە و 

ـیەوە،  «رمیفێربوونی نافە»بەدەم نەڕەتیی، بەگشتی بێکێشە نزانیی بواتە زمابناخەی یەکەم زمان، فراژووتنی 
ی هەیە  تربەاڵم بۆ فراژووتنی دووهەم زمان، وانەبێژی سەنگی گەورەدەچەرخێت، کە هیچ وانەبێژیی تێدا نییە. 

وا هەتا دەستپێکی ئەم فێربوونەی دووهەم زمان دۆسپانەی دێنە ڕێ. کیارمەتیی فێربوون و ئاماژەدان بەو بۆ 
 بکەوێت، سەنگی فێرکارییەکە زیاد دەکات. 

 
 . Prosodyئاوازی زمان:  -66
، ئەو توونەی لە ئاخافتندا بەکار دەهێنرێت. بەرزی و نزمیی توون بۆ نموونە  Intonation (linguistics)ئاهەنگی توون:  -67

 ەوەی گریمانە لە پرسیار. کردنرێت بۆ جودابەکار دەهێن
، ئەو زمانەی تەرجەمەی بۆ دەکەیت، ئەو زمانەی مەبەستە فێری ببێت. ئەمیان  Target languageزمانی ئامانج:  -68

کە دەکاتەوە ئەو زمانەی تەرجەمەی لێوە دەکەیت، یان ئەو   دەوەستێت Source languageبەرانبەر »زمانی دەراو«: 
 یزانیت. ەزمانەی خۆت د

 . Consistentlyیەکنەوا:  -69
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جار هەیە باوە کە زارۆکی فرەزمان لە سااڵنی بەراییدا زمان بە شێوازی جۆراوجۆر تێکەڵ دەکەن.  دیاردەیەکی 
لە یەک  زمانی جوداجاریش هەیە وشەی سەربە . ننەم زمانە بە ڕێزمانی زمانێکی دیکە بەکار دەهێنێئوشەی 

ی ستراتێژدا پەنا دەبەنە بەر جوداوازماوەی . ئەویش هەر باوە کە زارۆک لە  ڕستەدا تیهەڵکێش دەکەن
بەاڵم وەها  ڕەوتە. خاوبەگشتی گەشەی هەر زمانێک لە بەرایی تەمەندا الی زارۆکی فرەزمان  .جوداواززمانەکیی 

زمانی  ە دوو ە پێشانی دەدەن کە زارۆکی سەربهەی  جۆراوجۆردیارە پاشان زارۆک تێی دەهێنێتەوە و تۆژینەوەی 
ە بەسەر دوو  ڵ، گەر بەردەوام لە تەمەنی هەڵکشانیدا پشتیوانی بکرێت، ئەوا ئامادەیی تەواو دەکات و زاجودا

ی بە یارمەتیی  پێویست ە خۆڕسک ناڕوات بەڵکوو بە درێژایی سااڵنی خوێندن کردنبەاڵم ئەم گەشە زماندا.
 بەردەوامە. 

سانی ڕسکاوی دەوروبەر دەبێت  بۆ فراژووتنی فرەزمانەتی و کە  ەتیدانی هەردوو زمانەکە گرینگەکەواتە یارم
هەر دیاردەیەکی خۆڕسکە.  لە سااڵنی بەراییدای زمان کردن و تێکەڵ زمان یدەرک بکەن بەوەی خاوڕەوتیی گەشە

، بەڵگەیە بۆ  بەدەم کاتەوە فێر دەبن زمانەکان لە یەکدی جودا بکەنەوە 70پاتەوپات، کاریفێرئەوەی زارۆک، بێ 
   بۆ پەرەدان بە زمان لە ڕێی بەستێنی جڤاکییەوە.نای زگماکی مرۆڤ توا

 

 

 بیردۆزە دەربارەی فراژووتنی زمان الی زارۆک 

بوو.  71ەتی ڕەوشتایلە سەدەی بیستەمدا دیدی مرۆڤ بۆ فراژووتنی زمانی زارۆک تەواو بەرتاوی ڕێبازی 
دەکرێتە نموونەیەک  رەدا ژینگە ێلەبن. ان دی زمفێر ن سااڵەوەی گەورەکردنزارۆک بە السایی دەڵێت ڕەوشتایەتی

ڕاهێزانی ئایەتی بەرانبەر ڕەفتاری دروست و هەروەها ئاماژەی نایەتی و  . دەبا السایی بکاتەوەزارۆک لەوەی 
لە گوتارێکی ناوداردا  Noam Chomskyدەبا زارۆک بخەنە سەر ڕێبازی دروست.  ەوە بەرانبەر هەڵەکردنڕاست

دەڵێت یزم نەیتیڤ. دەگرێت  ڕەوشتایەتیدیدی ـەوە ڕەخنە لە  ativismN 72یزمیڤیتنەی لە دیدێک 1959ساڵی 
یزم، کە  نەیتیڤبیردۆزەی توانای زمانزانیی زارۆک و هەروەها توانای ڕێزمانزانی تایبەتمەندیی زگماکن. 

ice Language Acquisition Dev 74«پژێنزمان»دەڵێت زارۆک بە یشی پێ دەگوترێت،  Mentalism 73مێنتالیزم

)(LAD 75«ی جیهانیزمانڕێ »ـە بریتییە لە «زمانپژێن»بەشێک لەم و  ـەوە دەزێت )Universal Grammar (UG  .
ئەم  ڕێکخستنیتەنها چەند بنەمایەکی گشتی داڕێژرا بۆ شێوازی بەاڵم  تۆژینەوەی بەرفرەوانی تێدا کراگەرچی 

 ڕێزمانە جیهانییە.

 
 ئاشکرا، دیاریکراو...، ڕوون، explicitپاتەوپات:  -70
 ڕەفتار و ڕاهێنانە. دەروونناسییە سەرنجگیری   -، ڕووکارێکی زانستی ) behaviourismBehaviorism(: وشتایەتیەڕ -71
زگماکن یان لە  تایبەتمەندیی گەیشتنێو شێوازی ت، بیردۆزەیەکە دەڵێت توانا Nativism, nativist theory: یزمنەیتیڤ -72

   ئەو تواناگەلەی. االکاندنیچئەوەی فێرکاری دەیکات تەنها کراون،  جیندا ئامادە
 Mentalism, mentalistic theoryمێنتالیزم:  -73
 Language Acquisition Device (LAD): زمانپژێن -74
ت فێربوونی ڕێزمان بەرنامەی زگماکی  ێردۆزەیەکی زمانەوانییە دەڵ، بیUniversal Grammar (UG)زمانی جیهانی: ێڕ -75

 نراوە. ێهەیە لە مێشکدا نەخش
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و ڕێبازی نێو تۆژینەوەی   بیردۆزەئەمیان  .سەری هەڵدا  «زمان دووهەم»تۆژینەوەی  ،لەم بەستێنە زانسیتەوە
بە  76شاگردیان و  دەبینیتۆژەران فێربوونیان بە پرۆسە . دەکردە ڕوانگەی سرووش ـی«یەکەم زمان»

ئەم دۆخە سەرنجی لە فێرکارییەوە گۆڕی خەریکی هەڵبەستنی ڕێزمانێکی ناوەکییە. کە  دانا  ی چاالکئەندازیارێک
 بە فێربوون. 

شدا  ێ و لەو کارلێک، سەرنجی لە هەفتاکان و هەشتاکانی سەدەی بیستەمدالە تۆژینەوەی سەربە زمانی زارۆک، 
زارۆک کەسێکی  دەیگوت بەمەش دیدێک لە زمان پەیدا بوو، بەتایبەتی لە زمانکاریی زارۆک خۆی، گیر دەکرد. 

 Ragnhild گماکی دیاریکراوە.ت و لەم کارەشدا خاوەن توانایەکی زێە خۆی زمانی خۆی هەڵدەبەستچاالک

Söderbergh رۆکی سوێدیی لە بەرایی تەمەندا و نووسینی هەیە دەربارەی فراژووتنی زمانی زا یەکێکە لەوانەی
روبەر، چاالکانە زمانی خۆیەتی  ولەم کارەشدا ئەو ڕوانگەیەی هەیە کە دەڵێت زارۆک بە هاوسەمای دە

ەڵدەبەستێت بێ ئەوەی زووتر  خۆی هۆک دەربڕینی تایبەت بە ڕێک ئەو ڕاستییە کە زار . (1988) دەئافرێنێت
کە دەیگوت فێربوونی زمان بە وشتایەتی بیستبێتی، لەم ڕوانگەیەدا کرایە گرینگترین بەڵگە دژ بەو دیدەی ڕە

 ەوە دەبێت.کردنالسایی

  شاگردسی ەئەنجامی وێکچووی دەدات، کە کالی گەورەسااڵن  «دووهەم زمان»تۆژینەوەش دەربارەی فێربوونی 
ەکە  شاگردی ەئەو زمانکە، ڕێزمانێکی تایبەت بە خۆی، ڕێزمانێکی نێوەکیی، دادەڕێژێت. بۆ فێربوونی زمانە
  زمانێکی، Learner language 78« زمانی فێربوو»یان  Interlanguage 77«کاتەکیمانی ز»پێشانی دەدات، 

، واتە ئەو ڕێساگەلەی  زمانی ئارمانجدای ڕێساکانڕێسابەندە بەاڵم بەشێکی ڕێساکان تەواو ڕێک نایەن لەتەک 
 ئاخێوەری ڕەسەنی زمانەکە بەکاری دەهێنن. 

Hatch (1979)   خۆی، واتە توانای داڕشتنی ڕستە و دەستەواژەی  توانای ڕستەسازی بۆ پەرەدان بە زارۆک دەڵێت
مەتیی کەسێکی  زارۆکی بچووک بە یار 80. «ئاسۆبار  ساختاری» ەوە دەچێت بۆ -79«ستوونبارساختاری  »خۆی، لە 

 : ، بۆ نموونەهاریکاری دەکاتوشەکانی ئەو زارۆکە، و بە فرەواندنی کە بە پرسیار دێتە گۆ، ر شارەزات

 زارۆک: بووکەڵە

 ەوە بووکەڵەی تۆیە؟یاریدەر: ئ

 زارۆک: بووکەڵە خەوتن 

 یاریدەر: ئێستا بووکەڵەکە دەخەوێت؟ 

 زارۆک: تەختەخەو 

 تەخەو دەخەویت یاریدەر: کەواتە بووکەڵەکە لەسەر تەخ

 زارۆک: بووکەڵە خەوتن تەختەخەو

 
 ، کەسێکی خەریکی فێربوونە.Learnerشاگرد:  -76
، ئەو زمانی مرۆڤ بەکاری دەهێنێت لە نێوان دەستپێکی فێربوونی زمانێکی نوێ هەتا Interlanguage :زمانی کاتەکی -77

 ئەو زمانە دەبێت.ئەو دەمەی باش فێری 
 مانی ئامانجە، ئەو زمانە نوێیەی مرۆڤ فێری دەبێت. ، مەبەست زLearner language :زمانی فێربوو -78
 . ئاسۆباروانە ڕ ب. ی ئاوەڵناوەکردنار« لێرەدا بۆ سازب»پاشگری بە باری ستوونیدا.   ،ستوونبار: ستوونی -79
 .ستوونباروانە  ڕب. ی ئاوەڵناوەکردنلێرەدا بۆ ساز ار«ب»پاشگری ، بە باری ئاسۆییدا. ئاسۆبار: ئاسۆیی -80
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دەکشێت بۆ  لە دەربڕینی تاکوشەوە هەڵ دیکە ی نموونەکە پێشانی دەدات چۆن زارۆک بە یارمەتیی کەسێک
ئاماژەن بە شێوەی زمانەکە لە  «ئاسۆبار اختاریس» و  «ستوونبارساختاری »دەستەواژەی دەربڕینی فرەوشە. 

دەستەواژەی تاکوشە و دەربڕینی   پاشانن. ستوونبارز دەبەستن، یژێر یەکدا ڕ نووسیندا. دەستپێک وشەکان لە
بۆ داڕشتنی  زارۆکی بچووک وابەستەی یارمەتییە لە کەسێکی شارەزاوە ن. ئاسۆبار، کۆ دەبنەوەدرێژتر لە ڕستەدا 

ئەوەی خۆی  بەاڵم بەدەم کاتەوە پەرە بە توانای خۆی دەدات بۆ . ستوونباردەربڕینەکەی خۆی، بە ساختاری 
  .ئاسۆباردەرببڕێت، بە ساختاری  مەودابیرۆکەی درێژ

بیردۆزەکانی  دووهەزار بۆ فراژووتنی زمان کەوتە بەرتاوی سااڵنی ڕوانگەی کۆتای نەوەدەکان و سەرەتای 
ی ساختارنبەندەوە لەتەک  کارلێک. ڤیگۆتسکی دەڵێت زارۆک، لە ڕێی هاریکاری و Lev Vygotskyڤیگۆتسکی 

ئەوەی دەخاتە سەر   ئەم جەختیشهزریی خۆی دەدات.  ۆی ڕسکاوتر، پەرە بە توانای جڤاکی وکەسانی لە خ
بە ڤیگۆتسکی هەورازتر لەوەی منداڵەکە زاڵە بەسەریدا، دەبێتە دنەدەر بۆ ئەو منداڵە.  مانێک ڕێک بەکارهێنانی ز

ات کە دەرفەتی ی دەدپێشان  evelopmentDroximal PZone of (ZPD) 81« زیکترین زۆنی فراژووتنێن»چەمکی 
ەوێدا زارۆک دەتوانێت زمان ل  فراژووتنی زارۆک ڕێک لە سەروو ئەو نهۆمەوەیە ئێستا ئەو زارۆکە تێیدا زاڵە.

 بەکار بهێنێت بەاڵم بە یارمەتیی بۆ نموونە مامۆستا. 

ستەمداری  زمانەوانیی سی» بە پشتیوانیی بەرهەمی دیکەی وەکوسترالیا، ابۆ نموونە ئدیکەی تۆژەرانی ئەوجا 
  Jerome S. Brunerی کردنو جەخت Halliday .K .A .Mی   82inguistics (SFL)Lunctional FSystemic  «ردکارک

  «زمان ڕاهێزەی»لێرەدا ان پەرە بەو بۆچوونانە بدەن. یتوانی، Scaffolding Language 83« زمان ڕاهێزەی»لەسەر 
  ی وەک:تۆژەرپۆلێک  دان.ی گرینگی پێ، بووە مایەZPDڕێک لەو زۆنە هەرە نێزیکەی فراژووتندا 

Pauline Gibbons (2006), Mary J Schleppegrell (2004), Lily Wong - Fillmore & Catherine Snow (2000), 
Beverly Derewianka (2004), Dolly van der Eerden & Maaike Hajer (2008) 

«، کەوتنە سەر SFL تەمداری کارکردنیی سیسزمانەوا»دەربارەی  Halliday... لە سەرشاری بیردۆزەکەی 
جەخت دەکەن لەسەر  ەئەمانتۆژینەوە لە فراژووتنی زمان و فراژووتنی زانیار بە چەندین زمان الی زارۆک. 

 فراژووتنی زمان لە الی زارۆک. گرینگیی یارمەتیدان و پشتیوانی لە الیەن گەورەسااڵنەوە بۆ  

Stephen Krashen (1982) دەستڕەسی، زی سەربە زمانی دیکەفێرخوارینگە لەسەر ئەوەی گ، جەخت دەکات  
زمان  دەست بدات.  Intake 85ن شتهەڵمی وەها لە ئاستێکدا بێت بۆ یێکی زمانەکـ Input 84ن داخوهەبێت بۆ 

ن. ئەمیش، وەک ڤیگۆتسکی، جەخت دەکات لەسەر شتگەر لە نهۆمێکی زۆر دژوار بێت، نابێتە مایەی هەڵم
 Krashenی ئەم بیردۆزەیەە بان ئەو نهۆمەی شاگرد تێیدایە. ئاستێکدا بێت ڕێک ل لەن گرینگە داخوئەوەی 

 
ی ئەو  ڕاڤەکردنبۆ  ، چەمکێکی »ڤیگۆتسکی«ـیەZone of Proximal Development (ZPD) :نێزیکترین زۆنی فراژووتن -81

دەبێتە کایەی دنەدەر بۆ  ئەمیان  .ە بەسەر زمانەکەی خۆیداڵزاتێیدا ئەو نهۆمەوەیە کە زارۆک  بان زۆنەی ڕێک لە
 ڵکشان.هە
ێت زمان ڵنۆڕینێکە لە زمانەوانیدا دە  ional Linguistics (SFL)Systemic Funct سیستەمی کارکردی زمانەوانی: -82

 .Michael Halliday (1925-)ـیە، لە بەرهەمی   Social semioticsنیشانەکی«  -سیستەمێکی »جڤاکی 
پەیکەری تێکبەستە بۆ پشتیوانی و یارمەتیدانی   ، ڕایەڵەیەکە لە خاڵ و Scaffolding Languageزمان:  ڕاهێزەی -83

 داڕێژراوە.  Jerome S. Bruner (1915-)نی زمان لە الیەن فراژووت
 . Inputداخون:  -84
 .Intakeن: شتهەڵم -85
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شاگردەکەیە،  ی  Output 86کەوتە بەر ڕەخنەی زۆر لەبەر چەند هۆیەک، یەک لەوان بەهەند نەگرتنی دەرخون
 ندا. تی لە بواری زماەهەمەکەیبەر

Merrill Swain (1985)  ێت شاگرد خۆیشی زمان ەکیی شاگرد و دەڵبە بەرهەمی زمان ئەو گرینگییە دەدات
کە تێیدا شاگرد  ، Pushed output 87« دەرخونی تێپەستە»ئەمیان جەختی تایبەت دەخاتە سەر بەرهەم دێنێت. 

کەواتە  ت. ێک هەڵکشاوتر بێت لەوەی ئێستا دەیزانێکەمدەربڕینەکەی خۆی بخاتە زمانێکەوە دەدرێت  دنە
مرۆڤ  ی ەزمان ورهەمهێنانی زمانێکی بەرزتر لەەرەنگاربوونەوە و هەم بەرۆکگیریی زمانەکی، هەم بەپێویستیی ب

 رێت. لە چەند الیەکەوە و هەروەها لە چەند سەرشارێکەوە جەختی لەسەر دەک ، خۆی دەیزانێت

نوێنەرایەتی   Roger Säljö (2000, 2005)کە ، دافێرکاریبواری  لە  «فەرهەنگی - ڕوانگەی جڤاکی »لە سوێد، 
پەیوەندیی لەم ڕوانگەیەدا جەخت دەخرێتە سەر  پەیدا کرد. سەدەی بیستویەکەمدالە  بەرینی برەوێکیدەکرد، 

لە بەستێنی  ئەوەی مرۆڤ  دەخرێتە سەرجەخت  بوون لە الیەک،فێر نێوان فراژووتنی زمان لە الیەک و
دادەنرێت،   88« بەنددۆخ»زمان بە دیاردەیەکی دیکە فێری زمان دەبێت.  بە کارلێک لەتەک کەسانیسروشتیدا، 

  بەستێنەی فێربوون و فراژووتنی زمانی تێدا دەچەرخێت.دۆخ و جەخت دەکرێت لەسەر ئەو واتە 

لە نێوان فراژووتنی زمانی زارۆک و یی هەیە جوداوازکە  دەداتپێشانی  «زماندووهەم »تۆژینەوە دەربارەی 
ڕێک ئەو توانایەی  ی هەیە.کاریگەریی زۆر Puberty 89« هەراشبوون»بەتایبەتی  دەشڵێتو  گەورەساڵ هی 

، ئادگارێکی  لەتەک کەسانی دیکە مرۆڤ هەیەتی بۆ فێربوونی زمان لە ڕێی کارلێکی سروشتیی جڤاکییەوە
فێری وشە و دەستەواژەی سەرلەبەر دەبێت. لە کەسانی ڕسکاو ئاشکرایە کە زارۆک باشتر بەرچاوە الی زارۆک. 

کەواتە گرینگە زارۆک لە   باشتر فێر دەبن. ەن ائاگایکەسانی ڕسکاویش بە خوێندنی فەرمی و ڕاهێنانی 
ڕاهێنانی  پێشانی داوە کە تۆژینەوەش دا هەبێت. ژینگەیەکدا گەورە بن لە ڕووی زمانەوە بەرۆکگیری دنەدەری تێ

ی بەستێنی سروشتیی خۆیان بێت، ەگەر لە دەرەوزانییان، ساختاربەند بۆ زارۆک بە مەبەستی پەرەدان بە زمان
 ە. سوودیان کەم

لەسەر ئەو الیەنەی  کردننی فراژووتنی زمان لە الی زارۆک بریتییە لە جەختخاڵی هاوبەش لە نێوان بیردۆزەکا
، ـیە «توانای تێکستزانی»هەرچی  .(1996) «ڕێزمانزانیتوانای »وی دەنێن ێن  Bachman & Palmerانزانیی کە زم

توانای  »بریتییە لە کە ، «کردەکیتوانای » ن و بەرهەمهێنانی تێکستی درێژتر، هەروەهاتوانای بەکارهێنا
زمانەوانیی  »لە بواری بەاڵم ، بە دەگمەن بوونەتە مایەی تۆژینەوە. «زمانەوانی -جڤاکی توانای »و  «انەکارکرد

ئەم بەشانەی فراژووتنی زمانی زارۆک دا «فەرهەنگی  -ڕوانگەی جڤاکی »و  «SFL سیستەمداری کارکرد
 بەهەند دەگیرێن. 

  

 
 . Outputدەرخون:  -86
 . Pushed outputدەرخونی تێپەستە:  -87
دەیەک دۆخبەندە، بۆ نموونە زانیار دۆخبەندە  . کە دەڵێت دیارSituatedness، دۆخبەندەتی: Situatedدۆخبەند:  -88

situated knowledges   .مەبەست ئەوەیە دیاردەکە بەرتاوی دۆخ و بەستێنی خۆیەتی 
 ، تەمەنی نێوان منداڵی و ڕسکان. بالغبوون.Pubertyهەراشبوون:  -89
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 دا زارۆخانە، پۆلی ئامادەکار و سااڵنی بەرایی فێرگە   انەکی لە مەرجی زم 

فراژووتنی زمانی زارۆکدا، نۆرەی ئەو بنگەیانە چییە کە زارۆک تێیاندا گەورە دەبێت و دەیسا لە بواری 
ڕوانگەی جڤاکی »لە  تیوانی لە زارۆک بکەن؟شکارمەندانی زارۆخانە و فێرگە چۆن دەتوانن بە شێوەیەکی باش پ

دەبێت و  ـەوە«نبەستێ»بخرێتە دەبێت جەخت دەخرێتە سەر ئەوەی فراژووتنی زمانی زارۆک دا «هەنگیفەر -
ڕووەو فراژووتنی یەکەم ئەم کتێبە بە پلەی یەکەم  ڕووکاری  .بن »هاوسەما« فراژووتنی زمان و فراژووتنی زانیار

ئاشکرایە . نگەیان لەوە فرەوانترە، ڕوادوازدە ساڵی زمانی زارۆکە، بەاڵم ئەوانەی کار لەتەک زارۆک دەکەن - دە
کەواتە وەها ن بۆ ئاستی دیکەی بااڵتر و بۆ خوێندنی ئامادەیی. ئامادەکارکە زارۆخانە و سااڵنی بەرایی فێرگە 

زارۆک هەر لە تەمەنی کە لەبارە دواساڵی خوێندنی ئامادەیی بکەینە ئامانج و لە هۆشی خۆماندا جێگیری بکەین 
و زانیار و تواناگەلەی لێیان چاوەنۆڕ دەکرێت هەیانبێت لە بۆ پەرەدان بەبە دەرفەتە  انیزارۆخانەوە پێویست

 خوێندنی بەرزتر و لە گوزەرانی گەورەساڵیدا. 

و  ە پێشلێرەدا جێی خۆیەتی وردبینەوە لەو مەرجە هەمەجۆرانەی زمانەکی کە لە سااڵنی خوێندندا دێن
ەکانی زمان کە لە بەستێنی  جوداوازڕاڤەیە بۆ جۆرە  Register 90« تۆمار»چەمکی ڕووبەڕووی فێرخواز دەبنەوە. 

ت ێتۆمارێکی زمانەکی بەکار دەهێن خێزانبۆ نموونە، کایەی . هێناندا دێنە بەکارجۆراوجۆر و کایەی  جۆراوجۆر
فراژووتنی زمان بە پرۆسەیەکی مرۆڤ گرینگە  کایەی فێرگە کە تۆماری زمانەکی خۆی هەیە.جودایە لە 

وێنەیەکی باو  ـی زمان.  Diversification 91فرەواندن جۆروەک فراژووتنێک ڕووەو کوو پتر ، بەڵنێتنەداهێڵەکی 
. دەڵێن  (Viberg 1993) دەکات «ژوورخان»ی فراژووتنی زمان الی زارۆک، باس لە »ژێرخان« و ڕاڤەکردنبۆ 

ی زمانی زارۆک پەرەی پێ خانژوورپاشان لە فێرگە و خێزاندا دادەڕێژێت.  ێزارۆک ژێرخانی زمانەکیی خۆی لە ن
 Jim Cummins. سەوادی هەڵکشیوی ستراتێژبۆ نموونە فێربوونی . خوێندندەدرێت بۆ ئەو زمانەی پێویستە بۆ 

زمانزانیی » و (BICS) «دانوستێنزمانزانیی » بە دوو چەمکی، کانادالە  «دووهەم زمان»تۆژەری  (1979)
چەمکی دیکەی لەم بوارەدا باسیان دێت بریتین لە: اڤە دەکات. ڕ ییجوداوازکەی هەمان زیێن (CALP) «زانیاربێژ

 بەرانبەر «زمانی ڕۆژانە»، (Mål i mun 2002, Teleman 1979) «زمانی دوور» بەرانبەر «زمانی نێزیک»
 پاژی پێنجەمدا ڕاڤە دەکرێن. یی زمانەکیی نێوان ئەو دوو جۆرە لە جوداواز .(Axelsson 2005) «زانیارزمانی »

 Systemic Functional ، کە بنەمای لەزادەای ئاوسترالی- Genre Pedagogy 92«ژانرەبینی گیگۆداێپ»

Linguistics (SFL)  یMichael Halliday  ،تۆماری  »پێشان دەدات چ فرەڕەنگییەک هەیە لە وەرگرتووە
نووسراوی مێژوو  ڕاپۆرتێکی ئەزموونگەی کیمیا ئەو زمانە بەکار ناهێنێت کە ڕاپۆرتێکیی فێرگەدا. «زمانەکی

ی داگۆگیێپ»لە بەکار دەبەن.  جوداوازفیزیا و جڤاکناسی زمانی تەواو زانستی  فێرگە بۆ ڕاڤەیپەنای بۆ دەبات. 
ەرەدان بەو دا جەخت دەکرێت لەسەر ئەوەی زارۆکی بچووکیش دەبێت دەرفەتی هەبێت بۆ پ«ژانرەبین
کەواتە یارمەتیدانی فراژووتنی زمان  . ی جۆراوجۆرداەتباب لە  ی پاشان لە خوێندنی فێرگەدا دەبنە پێویستیتۆمارانە

ئەمیان بەتایبەتی  الی زارۆک دەبێتە ئەرک و دەکەوێتە ئەستۆی کارمەندانی زارۆخانە و ئاستی بەرایی فێرگە. 

 
 .Register تۆمار: - 90
واری کار و بەرهەم. بۆ نموونە کۆمپانیایەکی گەڕۆکسازی جۆر و ب ەواندنیفر، پرۆسەی Diversification: فرەواندنجۆر -91

ی جۆرە ماشینی دیکەش، بۆ نموونە  کردنو لە پەنا گەڕۆکدا دەکەوێتە ساز ەتیبەرهەمی خۆیخەریکی جۆرفرەواندنی 
 فڕۆک، تانک و جەلوو.  

 .Genre Pedagogy :ژانرەبین گییپیداگۆ -92
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فێرخوازی   زۆربەیلە دەرەوەی فێرگە نابیستن، دیسان بەتایبەتی  ئەم جۆرە زمانانە گرینگە بۆ ئەو زارۆکانەی 
 دەگرێتەوە.  ی دیکەزمان سەربە

جگە نییە.  جوداوازدا هێندە جوداوازنی بەرایی فێرگەدا، لە بابەتی سااڵزمان، لە زارۆخانە، پۆلی ئامادەکار و 
وێڕای ئەوەش گرینگە کارمەندان  پێشکەش دەکات. بۆ فێربوون بەرهەست زۆری لەوەش مامۆستا یارمەتیی 

  جۆراوجۆرکاتێک باس لە بابەتی  دا.ی زانیاررخواز لە بواری هەمەجۆرئاگایانە کار بکەن بۆ پەرەدان بە زمانی فێ
گرینگە مامۆستا ئەو چەمکانە  دا، جوداوازەوەی ئاو لە پلەی ساردی و گەرمیی دنتەزین و تواندەکەین، بۆ نموونە 

پێی  ئاو بە ی( ـخەستی) «ەیتیپ»ەوەی گۆڕینی کردن بۆ ڕوون .کە لە بەستێنی زانستیدا دێنە پێش تڕاڤە بکا
گەر بابەتی   هتد.... «گاز». «شل»توند«، »، «خاڵی تواندنەوە»، «خاڵی تەزین»لەی ساردی و گەرمی، وەک پ

کاتێک  پێشکەش بکرێن. کرمپڵە، کۆزاخە، پلە و بازنەی ژیان خوێندنەکە کرم بێت، ئەوا دەشێت چەمکی وەک
دێتە پێش بۆ باس لە ئاوەڵناوی وەک  لە ماتەماتیکدا دەگەینە وانەی کێشانە و پێوانە، دەرفەتێکی سروشتی 

نوێیە گرینگە فێرخواز دەرفەتیان هەبێت زانستی خۆیان بەو زمانە و هەرە سووک.  گرانتر، سووکتر، هەرە گران
 دەرببڕن.  

ی بێت هەتا فێرخواز دەگاتە تەمەنێکی  ێ ڕ، ئەمە باسێک نییە پێویست بکات چاوەی دیکەبۆ فێرخوازی سەربە زمان
ڕینی فێرخواز بۆ دەربیارمەتیدانی زمانی دووهەم کە لێرەدا دەکاتەوە سوێدی[ لەبار بێت. ئاستی زمانەکە ]

راژووتنی زمان و فراژووتنی زانست دەبنە پشتیوانی  دەبێتە هۆکار بۆ ئەوەی ف  ی سوێدزانستی وەها بە زمانی 
 کەدا.نێوەڕۆکی باسەکە ئاستێکی هزری هەیە دەگونجێت لەتەک تەمەنی فێرخوازەیەکدی، چونکە 

Mary Macken-Horarick (1996) ەوەی تۆماری کردنجودا یی کایەی فێربوون دەکاتە سەرشار بۆجوداواز
خێزان و ئەو   «کایەی ڕۆژانە». «سەختانگ/93تەکدەرکایەی »« و کارتایبەت»کایە «، کایەی ڕۆژانە»مانەکی: ز

کە دێتە  کایەکان، ئەوەی  اتە سەرەخت دەخج Maryژینگەیە دەگرێتەوە جڤاکاندنی بەرایی دەبەخشێتە زارۆک. 
ک زایەند، ڕەچەڵەو فرەالیەنەن چونکە بەرتاوی چەندین هۆکارن، وەک:  94بزۆز زمان و چاوەنۆڕیی لە ژیان، 
و تاکیش بە پلەی   دا، زمان بەشێکە لە داکەوت )واقیع(«کایەی ڕۆژانە»لە . )ڕیشەی میللی(، چین و دین

ئەزموون  »م کایەدا بریتین لە بەشداری، سەرنجدان و انی فێربوون لەشێوازە گرینگەکیەکەم ئەندامی دەستەیە. 
زارۆک  نەوەکاندا دەستاودەست دەکات.  نێوانفێربوون لە . trial and error )ترایەل ئاند ئێرۆر( «و هەڵە

 ڵێکی هەیە بەسەر ئەوەی فێری دەبێت و بەسەر ئەو کاتەی پێویستە بۆ فێربوونەکە.ۆتاڕادەیەک جۆرە کۆنتر

لە جڤاکی ئاڵۆزی ئەم . ی هەیەدیاریکراو 95داڕێژگەیباس لە خوێندنی تایبەت دەکات کە  «کاری تایبەتیەکا»
ێژگە  دا پێویستە بۆ ئەوەی مرۆڤی جەوان ڕابگەن بە داڕجۆراوجۆررکاری لە بواری ڕشتەی ڕۆژگارەدا، فێ

، زانیار بە شێوەیەکی  «ڕۆژانەەی کای»لەم کایەدا، بە پێچەوانەی ت و بیروڕادا. بااڵدەستەکانی زانیار، دەسەاڵ
دا یزانیار تێ یبەرهەمهێنانەوەاسە خوێندنی بابەتەکانی فێرگەیە کە نموونەیەک لەم ب سیستەمبەند ڕێکخراوە.

  )ئۆبژێکت(وەک بابەت لێرەدا تاک گرێدراوی بارودۆخی ڕۆژانە نییە. چیدی کارێکی ئاساییە و زمانیش تێیدا 
)ئەم باسە لە پاژی  ەنپێشان بدی جڤاکی نوورڕێژ دەکرێن مەوداا سەهو پەیوەندییەکانسەیر دەکرێت و 

انەی وردبینانە پیادە  یمامۆستای پیشەوەر ڕێسای پێداگۆگی نچاوەنۆڕیئێمە لێرەدا  .پێنجەمدا بەسەر دەکرێتەوە(
یست  ئەم ڕوانگەیە، گەرچی دەبێتە سەرچاوەیەک بۆ زانیاری پێو دەڵێت Mary Macken-Horarick (1996) بکات.

 
 Reflexiveتەکدەر:  -93
 انەی »داوەستاو«.، پێچەوDynamicبزۆز:  -94
 ، قاڵب. بڕوانە »فەرهەنگی خاڵ«.ی بنەڕەتینیگار Formداڕێژگە:  -95
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، کە تێیدا فێربوونی ڕۆژانە و فێربوونی تایبەکار کۆ دەبنەوە بەاڵم دەشبێتە  «کایەی تەکدەر»بۆ کایەی سێهەم، 
   .لە ڕێکخستنی جڤاک 97انە لە فێربوون و دیدێکی کۆنەوار 96هاندەری دیدێکی داوەستاو 

ازی  ێن، پەیوەندیی ناتەرزانین تێهەڵکیش دەکرکەس و تەکدەر،  فێربوونیدا کە دەکاتەوە «کایەی تەکدەر»لە 
ز بە هەڵبەستێکی جڤاکی دادەنرێت، دەبێتە بابەتێک  زانیا لەبەر ئەوەیەرەنگاری فرەڕەنگی دەبێتەوە. دەسەاڵت ب

شاگرد هان  ئەرکی تاک دەبێتە گواستنەوەی ڕوانگەی جۆراوجۆ لە زانیار. گۆڕانکاری. ردبینی، بەرۆکگیری و بۆ و
  Macken-Horarick  دژوەستاو بەیەک بگرن.ڕەخنە بگرن و بۆچوونی ەن، د بکربەراو گەی ڕکابەرندەدرێن ڕوا

دەنگی دیکە و هەم بۆ  دەڕەخسێنێت هەم بۆ پەیدابوونی دەرفەت پێشانی دەدات چۆن پێداگۆگیی بزۆز 
لە پاژی پێنجەمدا، نێوەڕۆکی ئەم خاڵە لە ڕووی   وردبوونەوەی ڕەخنەگرانە لە نەرێتی فێرکاریی جێکەوتوو.

 ە، دێتە بەرباس.زمانەکییەو

ئەو فێرخوازانەی زمانی سوێدییان دووهەم زمانە و هێشتا لەم  واتە سەربە زمانی دیکە، فێرخوازانی ەر کە دێتە س
، تۆژینەوەی  انەزمانەدا نەگەیشتوونەتە ئاستێکی وەها بەراورد بکرێن بە هاوپۆلەکانی دیکەی سوێدی یەکەم زمانی

ئاخر ئەمانە لە دۆخێکی تایبەتدان، هەم  یار. رەدانیان بە زمان و بە زانزۆر هەیە دەربارەی باشترین شێوە بۆ پە
واتە ئەمانە  .فێربووندەبێت زمانی سوێدی فێر بن و هەم دەبێت ئەو زمانەش وەک دەستاوێژ بەکار بهێنن بۆ 

ێرگە  شیان هەڵبەستن و زانیاری ف ەی زمانەکژوورخاندەبێت هاوکات، هەم ژێرخانی زمانی خۆیان داڕێژن و هەم 
 وەربگرن.

دەرفەتی دەڕەخسنیت بۆ تۆژینەوەیەکی زۆر هەیە دەربارەی ئەم خاڵە بۆ ناسینی ئەو بارودۆخەی باشترین 
. (Axelsson et al. 2005, Thomas & Collier 1997, 2002, Cummins 2000بۆ نموونە: پێشکەوتن لە فێرگەدا )

.  ی دیکەزمانسەربە دنی فێرخوازانی  دەبات بۆ خوێن نێو بە زۆر کاریگەرچوار هۆکار  Monica Axelssonتۆژەر 
 ی بەرەوە ڕوون دەکەینەوە.نیگارە لەمئەم چوار هۆکارە  

 

 

  زمانی دایکزا
وانەی هەموارکراو  
 لەتەک ئاستی زماندا

  زارۆکی فرەزمان  

ژینگەیەکی یاریدەری  
 «فەرهەنگی -جڤاکی »

 
خوێندنی زمانی سوێدی  

 « دووهەم زمان»وەک 

 Axelssonبۆ خوێندنی فێرخوازی سەربە زمانی دیکە: ری گرینگ چوار هۆکا 

 
 ، مەند، پێچەوانەی »بزۆز«.Static, staticalداوەستاو:  -96
 .Conservative، کۆنەوار: Conservatismکۆنەوارەتی:  -97



38 

، کە دەکاتەوە پشتیوانییەکی تەواو لە خوێندنی زمانی «زمانی دایکزا»تۆژینەوە پێشانی دەدات کە خوێندنی 
، ئەو  «خوێندنی زمانی سوێدی وەک دووهەم زمان»دایکزا لە گشت سااڵنی خوێندنی فێرگەدا، لەتەک 

 & Thomas)ەیە لەسەر ڕەوتی خوێندنی فێرخوازی سەربە زمانی دیکە تەنێ گەورەترین تاوی ههۆکارەیە کە بە 

Collier 1997, 2002)مەش مەرج دەخاتە ئەستۆی مامۆستایانی ئەم دوو زمانە. لە سوێد، نە خوێندنی ڕشتەی . ئە
 . (Hyltenstam & Tuomela 1996)زمانی دایکزا بەهەند گیراوە، نە فێرکردنی زمانی دایکزا 

ئەوا ڕشتەی خوێندنی هەیە بۆ مامۆستایان  «خوێندنی زمانی سوێدی وەک دووهەم زمان»گەر بێینە سەر باسی 
م بەشێکی زۆری ئەو مامۆستایانەی کاری لەتەک دەکەن ئەو خوێندنەیان نییە کە پێویستە بۆ شرۆڤە، بەاڵ

بە زمانی دیکە. کەواتە ئەم  هەڵسەنگاندن و پالنڕێژیی گەشەکردنی زمانی سوێدی الی فێرخوازی سەر
ەر بێتە سەر زارۆخانە و هۆکارانەی باسیان هات، بە پلەیەکی یەکجار الواز لە فێرگەی سوێدیدا دابین کراون. گ

 پۆلی ئامادەکار ئەوا لەو پلەیەش دادەکشێت.

زمانێک  هەڵبەت گرینگە وانەی بابەتەکان بە . کاریگەرنئەوجا دێینە سەر دوو هۆکارەکەی دیکە و ئەوانیش 
ک بێت دەرفەت بداتە فێرخواز گەشە بەو توانا  ێزمانبگات، بەاڵم گرینگیشە بگوترێتەوە کە فێرخواز تێی 

کارێکی باش ئەوەیە فراژووتنی زانیار بە سااڵنی داهاتووی خوێندنیان. کە پێویستە بۆ  ان بدەنزمانەکییەی خۆی
ت بە  ێبتوان ی دیکە زمانسەربە خوازی  فێر ئەوەی ۆبو هەم بە سوێدی.   زمانی دایکزابە هەردوو زمان بێت، هەم 

دەبێت   پێویستی، ە بۆ خوێندنی فێرگەپێویستتا ئەو ئاستەی  ییەکەی خۆی بداتسوێدزووترین کات پەرە بە 
  یسوێد مانی زتەرخان بۆ  یەتەنها لە واننەک  ی خوێندندا گەشە بە زمانەکە بداتەوبەوەی بەردەوام لە ما

 دیکەدا باسی دێت. پاژی پاشان لە باسە هەموو فێرخوازان دەگرێتەوە و  ت ئەمهەڵبە  .وەک دووهەم زمان

ە بۆ  گرینگیی هەیدەکات،  «فەرهەنگی -یاریدەری جڤاکی ژینگەیەکی »هۆکاری چوارەم کە باس لە بوونی 
ەستی بااڵدو فەرهەنگیان جودایە لە فەرهەنگی  دێن زمانکەوە ێنازخێبۆ ئەو فێرخوازانەی لە گشت فێرخوازان. 

بەتایبەتی گرینگە مامۆستا وریای هەڵویستی خۆیان بن دەربارەی بۆ نموونە بەها و بەکارهێنانی زمان لە  فێرگە، 
فێرخوازێک بەالیەوە گرینگە هەست بکات کە ئەو زانست و ئەزموونەی لە   گشتی ئەو فێرخوازانەدا. خێزان

هەست نەکەن ناچاری هەڵبژاردنن لە  ئەوەی بۆ ن، گرتنمایەی ڕێز ،ێرگەهێنێتە ف انو دەیهەن هەنبانەی خۆیدا 
ئەم دۆخەش مەرج دەخاتە سەر هەم توانای هەڵسەنگاندن و هەم توانای  نێوان بەهای خێزان و بەهای فێرگەدا.

 هاوسۆزیی مامۆستا. 
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 هەمەڕەنگ ی « شێوەزار » و   « تۆماری زمانەکی » :  پاژی چوارەم 

 

 

بیرۆکە چەوتەی زمان ئەو ش دەبینیت تای، ئێسفرەمیللیهەم  وێڕای ئەزموونی دەیان ساڵەی هەم میللی و»
زمان و زانیار تەوەری دژوەستاوی یەکدی نین، وەک ئەوەی بۆ نموونە  زانیار ڕادەگرێت، بوونی هەر ماوە. بەرانبەر 

یەنی  لە نێو ئێمەدا فرەال دروستە ]...[  نیەکدیڕاهێزەر و تەواوکەری استیدا ڕ هەن. ئەمان لە یدیۆلۆژیدین و ئا
 «. تێدایەانەشمان سنوورداریی گەوجبەاڵم بوونی هەیە،  

Lainio 1999, p 189-90 
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  سوێدبەاڵم سیاسەتی فێرکاریی سوێد جڤاکێکی فرەزمانە و هەتا ئاوڕ لە ڕابوردووش بدەیتەوە هەر وەها بووە. 
رگە دانراوە اکە زمانی فێاندنەوەی هەیە، واتە زمانی سوێد لە ماوەیەکی درێژخایەندا بە تەرێتێکی بەهێزی تون

ئەو و مەرجی بەکارهێنانی سوێدی  هتد(... ڵمانی واهاوچەرخن: ئینگلیزی، فرانسی، ئ )بەدەر لەوانەی گۆیا زمانی
دەدەن   و تۆژینەوانەی ئەنجامی گەش پێشانئەوجا بەدەم زیادبوونی ئە .نۆرمە بووە کە دەبا مرۆڤ ڕێزی بگرێت

و ێندیکەی دۆخێکی تێیدا زمانە تازەکەیش بکرێتە ئامرازێکی وتنی فرەزمان، پشتیوانی بکات لە فراژو لە دۆخێکی
 . ەکیرەزمانلە فراژووتنی ف  کردنئەوجا ڕێنامەکانی زارۆخانە و فێرگە بەرەبەرە هاتنە سەر پشتیوانی، کۆگەی زمان

Jim Cummins  ی لە جیهاندا:سیستەمی فێرکاریکاریگەرییان بەهێزە لەسەر ئەمڕۆ  دەکات ئاماژە بە سێ هۆکار 

ک لە ێ هەمەڕەنگیی زمان و فەرهەنگ بەتایبەت لە ژینگەی شاردا وەک دەرئەنجام یفرەوانبوون .1
 دیاردەی کۆچی وەها بەرین کە لە مێژوودا نموونەی نییە. 

یان  ێهەڵکشانی داوای خوێندنی ئینگلیزی کە بنەماکەی بریتییە لەوەی دایکوباب و هەروەها بڕیاردەران پ .2
 ڤاکی و ئابووری.جێشکەوتنی ینگلیزی کلیلە بۆ پوەهایە زمانی ئ

جڤاکی  » گۆڕانکاریی دەمەدرەنگەکانی سەدەی بیستەم لە ئابوورییەکی دامەزراو لەسەر بنەمای  .3
 کە بەرهەمی فراژووتنێکی تیژڕەوی تەکنۆلۆژییە.   99« کی ئاگاداریجڤا»بۆ  98ەوە «پیشەساز

(2006, p. 52) 
نی ێبە ڕادەیەکی بەرز دەشتودەریش دەگرێتەوە چونکە کۆچه گرە، بێتەوەناگر رتەنها شا دهۆکاری یەکەم، لە سوێ 
هەتا دێت، دەوڵەتاندا.  ێو وەاڵتدا دەچەرخێت و هەم لە نێوکۆچی بە کۆمەڵ هەم لە نتێدا نیشتەجێ دەکرێن. 

چ بۆ خوێندن بێت،  کۆچ دەکات،  زێدەتردەبێت و هەم مرۆڤ لە ماوەی تەمەنی خۆیدا  زێدەترهەم کۆچکاری 
 .  دیکەهۆکاری بۆ کار و چ لەبەر  چ

ئەمەش باسێکە   .زمانی سوێدیپێگەی هۆکاری دووهەم پێشڕەوتیی زمانی ئینگلیزییە و کاریگەری هەیە لەسەر 
تە بەر  ێ لە الیەکەوە پێگەی زمانی سوێدی دەکەو. (Mål i mun 2002)فەرمیدا باسی دێت لە پەیجۆریی 

هەر بۆ نموونە سەیری ئەو کە هەتا دێت فرەوانتر دەبێت.  یەوەزمانی ئینگلیزی ەیبااڵدەستییئەو شەی ەهەڕ
ژڕەوەی وشە و یزیادبوونە ت وئە هەروەهاو هەموو فێرگەیەی سوێد بکە کە زمانی خوێندنیان ئینگلیزییە 

لە بواری فێرکاریدا بە لە الیەکی دیکەوە بااڵدەستیی زمانی سوێدی دەستەواژەی ئینگلیزی لە زمانی سوێدیدا. 
بۆ نموونە زمانی کەمایەتییەکانی نێو وەاڵت: زمانی فینی، دەخوات، بەشی زمانەکانی دیکەی نێو جڤاک  لەتوندی 
، ڕۆمانی و زمانی ئاماژەی سوێدی، هەروەها Yiddish یدیش)فینیی تورنەدال(،   Meänkieliمەینکەیلی سامی، 

 . (Bästa språket 2005, Värna språken 2008)ی و تورکی ی، سۆماڵعەرەبزمانە تازەکانی کەمایەتیی وەک 

تەکنەلۆژیی ». ئەو فراژووتنە تیژڕەوەی هەیەسوێد سەر لە کاریگەریی زۆری هۆکارێکی سێهەمیش هەیە 
  بە ڕادەیەکی بەرز کاریگەری هەیە لەسەر جڤاک و خوێندن.ئاگاداری  101و زیادبوونی ڕێژەوی 100«ئاگاداری

لەوەشدا ئاماژە . ەکرێتد Multimodality «فرەدۆخ»نی زماباس لە  ژیتاڵ لەتەک پەیدابوونی دەستاوێژی دی
بەکار ببرێت: مرۆڤ بەرانبەر  جوداوازبەوەی کارێکی ئاساییە کە هاوکات چەندین دۆخ و شێوازی زمانەکیی 

 
 Industrial societyجڤاکی پیشەساز:  -98
 . cietyInformation soجڤاکی ئاگاداری:  -99

 . Information technologyتەکنۆلۆژیی ئاگاداری:  -100
 www.mamosta.net، سایتی مامۆستا:  121. بڕوانە مەسعوود محەمەد، »زاراوەسازیی پێوانە«، الپەرەی Flowڕێژەو:  -101
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بە   ۆزییە،هاوکات خەریکی لە ئینتەرنێتدا خەریکی پەیدکۆمپیوتەر دانیشتووە و گوێ لە موزیک دەگرێت، 
ئیکۆنی جۆراوجۆر کلیک دەکات و تێبینی تایبەت  بەسەر دەکاتەوە،  جۆراوجۆری ەڕەالپ 103و کیبۆرد  102ماوس

کدا بەرانبەر کۆمپیوتەر کار ڵێئەمانە بەتایبەتی زارۆک و جەوانان دەگرێتەوە کە لەتەک هەڤاتۆمار دەکات. 
 دەنگ و ڕەنگ، بزۆزی و مەندی تێکەڵ بە شێوازی هەمەجۆری نووسین دەکرێن.دەکەن. 

  ەک  بەهەند بگرن زمان و سەوادە ەیفرەڕەنگییئەو انە و فێرگەی وەها ساز بکەین ین زارۆخەتوانچۆن ددەیسا 
ەوتەی ڕئەم چۆن دەتوانین  ێ بکەن؟پشتیوانیشی ل هەن وم زەمانەی جیهانگیری و کۆچبارییەدا لە

ئەم گرووپە   جڤاکی و ئابوورییەی ئەمڕۆ لە نێو گرووپی بەریندا ڕوو دەدات، هەڵگێڕینەوە؟ 104ە کردندەرکنار
خێزانی کۆچهێندا یان  نێو  ن بەاڵم لەئەوانەن لە سوێد زاوانی دیکەوە هاتوون، وەاڵتبەرینانە کەسانێکن لە 

رگە بە جۆرێک بن زارۆک و  مامۆستا چی بکات باشە بۆ ئەوەی زارۆخانە و فێبەشێکن لە کەمایەتییەکانی نێوخۆ. 
 لە فێرگەدا سەرکەوتوو بن؟ هەم جەوانان تێیاندا هەم پەرە بە زمانی خۆیان بدەن و

وردبوونەوە لە دەستاوێژێکی شرۆڤەکاری بیردۆزەکییە بۆ  Halliday« ی SFL زمانەوانیی سیستەمداری کارکرد»
بووە پردێک لە  SFLرسیاری لەو بابەتانە. ی زانست بۆ بەرسڤدانەوەی پکردنزمانی نێو پۆل بە مەبەستی پەیدا

ـەوە زمان دەبێتە پرۆسەیەکی جڤاکی و   SFLلە ڕێی . Ethnography 105کناسیڕەچەڵەنێوان زمانناسیی نەرێتی و 
ەوەی چۆن و بۆچی زمان دێتە گۆڕین بە پێی ئەو کەسەی بەکاری دەهێنێت کردنبنەمایەک دەبەخشێت بۆ ڕوون 

  بۆ تۆژینەوە لە ەبەتایبەتی گونجاوە ئەم ڕێبازلەبەر ئەوەیە و بەپێی ئەو ئامانجەی بۆی بەکار دەهێنرێت. 
 ۆل و بۆ گرێدانی ڕووداوی فێرگە بە ڕووداوی نێو خێزان و نێو جڤاک.  ڕووداوی نێو پ 

ەمکە و باس لەو دەربڕینە زمانەکییانە  چـدا شا SFLو نێلە « تۆمار»چەمکی دا باسی هات، وەک لە پاژی سێهەم
تۆماری  » چەمکی Hallidayی سەربە کایەی جۆراوجۆدا بەکار دەبرێت. جۆراوجۆردەکات کە لە بەستێنی 

و کتێبی  فێرخواز لە الیەن مامۆستا،  ،ستێنی فێرگەدالە بە یبەکار دەهێنێت بۆ ڕاڤەی ئەو زمانە «یئاکادێم
بۆ دەربڕین  «تۆمار»کەواتە چەمکی دێتە بەکارهێنان.  ،سترێتە هەڵدەبۆ دەربڕین لەو زانیارەی لەوێدا فێرگەوە ب

زمانە کە لە بەستێنی جۆراوجۆردا   یجوداوازجۆری    ، بەڵکووی بزانینزمانی جودانییە لەوەی ئێمە ڕاهاتووین بە 
 دێتە بەرباس.  زێدەتر «یئاکادێمتۆماری »پاژی پێنجەمدا  لەبەکار دەهێنرێت. 

 

 فراژووتنی فرەزمانەکی 

و هەروەها توانای سنووردار لە  - ی خۆیرۆڤ بۆ بەکارهێنانی زمانی دایکزاسنووردارکردنی دەرفەتی م
انی بوارەکی مرۆڤ لە کردنهۆکارێکە بۆ دەرکنار - لە وەاڵتەکەدا و بااڵدەست زانینی زمانی فەرمی

پتر لە دووهەزار و پێنجسەد ی ئافریکا  Sahara« بیابانی مەزن»لە باشووری .  مافخوێندن، سیاسەت و 
 تەواوکەس  ر بۆ زۆ داخوێندن و گوزەرانی جڤاکیخۆ لە بەاڵم دەرفەتی بەکارهێنانی زمانی زمان هەیە، 

تەنها  زمانی فەرمی تێیاندا جودایە لە زمانی زۆرینە گەل.  ی ئەو دەڤەرەوەاڵت 30پتر لە دارە. وورسن

 
 ...ڵیتاژئامێری دی مشکەی، mouse: ماوس -102
 .ڵیتاژی ئامێری دی-، تەختەکلیلKeyboardکیبۆرد:  -103
 وێزخستن.ا، پەرMarginalization: کردنناردەرک -104
ی مرۆڤگەل و فەرهەنگی  کردنتنۆگرافی، ڕێبازێکی زانستییە بۆ ڕاڤە و بەراوردێ، ئEthnographyڕەچەڵەکناسی:  -105

 جۆری جیهان. وجۆرا
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 UNDP 2004).  بخوێننیدا ێتخۆیان دایکزای مانی  زبە  ەکی بنەڕەتیی وەهای زارۆکی دەچنە فێرگەی13%

p.13, Cummins 2006)   
کە  زارۆک»ارۆک لە دوو گرووپی ە هاسانی زنەتوانین ببۆ سوێد وەها کردووە کۆچ دیاردەی فرەوانبوونی 

لە زۆر باردا سەختە دا جودا بکەینەوە. -«زارۆک کە سوێدی دووهەم زمانیەتی»و  «سوێدی یەکەم زمانیەتی
اتە گرینگە مامۆستا زانستی هەبێت دەربارەی  وکەەم زمانی ئەو زارۆکەیە. هبزانین سوێدی یەکەم زمان یان دوو

ەی بزانێت چۆن پالنێکی گونجاوی وانە  م تاکزمان و هەم فرەزمان، بۆ ئەوی هە ووتنفراژووتنی زمان، فراژ
 داڕێژێت. 

زۆر منداڵی  بە هاوواتای یەکدی بەکار دەهێنرێن.  «یەکەم زمان»و چەمکی  «زمانی دایکزا»زۆر جار چەمکی 
، بەڵکوو زمانی ییەلەو زمانەدا ن یێکی جودایە لە زمانی سوێدی، توانایەکی بەرز«یەکەم زمان »خاوەن  سوێدلە 

کاری ئەوە بێت کە ئەو   ەلەوانەیزمان، گەرچی سوێدی لێرەدا دووهەم زمانە.  نبەهێزتریتە سوێدیی لە ال دەبێ
یزمان پەیدا  سوێدی ێ زارۆکەی یەکەم زمانی لە نێو خێزاندا هەیە، لە تەمەنێکی بەراییەوە دەچێتە زارۆخانە و هاوڕ

زارۆکیش هەیە لە سوێد زاوە، بەاڵم لەبەر  دەبێتە زمانی سەردەست.دەکات و بەو شێوەیە زمانی سوێدییەکە 
ییەکەی لێ نابێتە یەکەم زمان.  سوێدئەوەی لە ژینگەیەکدا گەورە دەبێت زمانی سوێدی تێیدا زۆر باو نییە، 

ۆکە بدوێنن و چ دەرفەتێکی وەهایش لەوانەیە دایکوباب زمانی جودای خۆیان هەبێت و بە زمانی خۆیان ئەو زار
 ی ئەم زمانەیان. کردنلەتەک ژینگەیەکی سوێدیزمانی وەها ببێتە دنەدەر بۆ گەشەنەبێت بۆ تێکەاڵوبوون 

منداڵی سوێد   یبۆ زۆربە «ی زمان بزۆزە.فراژووتنی پلەپلە»و   «فراژووتنی هاوکات»وان  ێتەنانەت سنووری ن
وتنی فراژو»بە  ە گەشە بکاتییەکەی هێندسوێدچوونە زارۆخانە لە بەرایی تەمەنەوە بەس نییە بۆ ئەوەی 

دا گەورە بێت تەنها دایک یان باوک  کێخێزانگەر زارۆک لە سوێد لە  « ناوزەد بکرێت.ی زمانهاوکات
گەر مەبەست بێت زارۆک گەشە بە زمانی  ، ئەوا بە کردەوە زمانی سوێدی دەبێتە یەکەم زمان. یزمان بنسوێد

ئەوجا ژمارەیەکی گەورە زارۆک  پشتیوانییەکی زۆرە.بە  کەمایەتییەکەش بدات ئەوا ڕێک لەو خاڵەدا پێویستی
لە و فێرگەیان  هەن لە سوێد زاون و دایکوبابیان سوێدی زمانن بەاڵم بەشێکی بەرینی سااڵنی گەورەبوون

لە  نە ئاستی هاوپۆالنی تاکزمان کە تەنها  ،گاتەسوێدیزانینی ئەمانیش بە هاسانی نابردۆتە سەر. وەاڵتێکی دیکە 
 وون، نە فێرخوازی دیکەش کە سوێدی دووهەم زمانیانە. رە بێد گەوو س

زمان الی زارۆکی فرەزمان.  ت بەراورد بکرێت بە فراژووتنی ێ ک دەکرەفراژووتنی زمان الی زارۆکی کەڕ تاڕادەی
»زمانی دایکزا« لە   ەئەوا ئەمیان دەبێت  ەمەندا فێری »زمانی ئاماژە« ببێتزارۆکی کەڕ گەر زوو لە بەرایی ت

لەبەر ئەوەیە زۆربەی  و دەبێت خۆیان فێر بکەن. نازانن   کێشەیەک لەوەدایە دایکوباب زووتر ئەم زمانەالی. 
کێشەیەکی دیکە  زارۆک کە زمانی ئاماژە یەکەم زمانیانە، گەرچی سەیر ڕادەنوێنێت، منداڵی کەسانی کەڕن. 

میش هەر نموونەیەکە لە نۆرمی ەئ. ئاخافتنت بۆ فێربوونی ئەوەیە دەگوترێت زمانی ئاماژە کۆسپ دروست دەکا
وانە ڕ)بۆ نموونە ب شە فراژووتنی زمان الی زۆر کەسی کەڕ تووشی ئاڵۆزیی دێتە لەبەر ئەوبااڵدەستی تاکزمان. 

Bergman & Nilsson 1999).  تۆژینەوەی درەنگتر هەیە پێشانی دەدات کە فرەزمانی سوودی بۆ زارۆکی کەڕ
دەتوانێت پاشان زمانی ئاخافتنی سوێد وەک  ییەوە گەورە دەبێت، سوێد منداڵەی بە زمانی ئاماژەیئەو هەیە. 

 زمانی ئاخافتنیان.لە زۆر باردا زمانی نووسینیان دەگاتە ئاستێکی زۆر بەرزتر لە دووهەم زمان فێر ببێت. 

 ی پۆلی)هێزی بیستنی کزە( کاتێک تێهەڵکێشگوێکز پێشانی داوە چۆن زارۆکی  Tvingstedt (1993)بۆ نموونە 
هەست بە پتر کەمتر دەوروبەری خۆی تێدەگات و ، داهەڵکشانی تەمەنی خوێندن لەگەڵ ت، ێ ەران دەکربیس
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channel cochlear -multiple 106« لوولپێچ بیسەوانەی »نەی دواییدا چاندنی اڵلەم ساپەراوێز کەوتن دەکات. 

implant  برەوی سەندووە  گوێکزالی زارۆکی(Tvingstedt et al.1999).  ێک بە  کردنجۆرە هەست مێرانەئەم ئا
بەاڵم ئامێرەکان  دەنگ دەدەنە زارۆک و ئارمانج ئەوەی زارۆک لە ژینگەی بیسەراندا بەشدار بێت.

  ی ئاماژەی خۆیان.زمانفەرهەنگ و نیگەرانیشیان لە نێو کەسانی کەڕدا پەیدا کردووە دەربارەی ئایەندەی 
Tvingstedt  پەنا  ناچار بن و بۆ فراژووتنی زانیار و توانا  کردنبۆ هەڵو کەسانی دیکەش دەڵێن گەر زارۆکی کەڕ

 نیان، هەستەکییان و هزرییان، دەکەوێتە مەترسیی گەورەوە.ئەوا فراژووتنی دانوستا تەنها بۆ بیستن بەرن

هەستی زارۆکێکی کەڕ بە فراژووتنی زمانەکیی خۆی، باس لە هێلێنا دەکەم کە  شاندانی نموونەیەک لە ێهەر بۆ پ
بابی هاندراون کە کوهێلێنا گێڕایەوە کاتێک ئەم منداڵ بووە، دای ندنی ڕشتەی مامۆستایەتی تووشی هاتم.لە خوێ 

لە بری  زمانی ئاماژە نەکرد.  خۆیان فێریئەوە نەهێنن، لەبەر  زمانێکی ڕوون بیدوێنن و زمانی ئاماژە بەکار  بە
بەم جۆرە هێلێنا بە یارمەتیی  ەوە کرد. هێلێنای فێری نووسین و خوێندنخۆی دایکی بە دەستپێشخەریی ئەوە 

هێلێنا باس لە سەردەمی زارۆخانەی خۆت دەکات ی بوو وەک یەکەم زمان. سوێد دایکی فێری زمانی نووسینی 
انەی وو دەڵێت لەبەر ئەوەی ئەم زارۆکێکی بەهێز بووە، فەرمانی گرتۆتە دەست و بڕیاری لە هەڵسوکەوتی ئە

زۆریشی ناکۆکی و لێک ان لەشەکی بووبێت بەاڵم دیارە ی دانوستانیبەشێکی زۆر ەلەوانەیدیکە داوە. 
زمانی دانوستانە و بنگەی ئەمیشیان  ەگاتە تەمەنی فێرگە دەبینێت ئاخافتن کە د لەتەک بووە. تێنەگەیشتنی

چەند ساڵێک لە خوێندنی فێرگە  هێلێنا پاش. ەلەبەر ئەوە تێگەیشتنی ئەم زۆر سنووردار بوو هەڵبەت دەنگە.
 ی هێلێنا.بێت. ئەمیان لە ماوەیەکی کورتدا بووە زمانە بەهێزەکەفێری زمانی ئاماژە دەرفەتی بۆ ڕەخسا جا ئەو

نووسینی  زمانی نووسینی سوێدی، ئاخافتنی سوێدی، فێری هێلێنا دەڵێت لە تەمەنی دە ساڵیدا، پاش ئەوەی 
ک هەیە پێی دەگوترێت  تێی تێبگات شئینگلیزی و هەروەها زمانی ئاماژەی سوێدی بوو، ئەوجا کەوتە سەر ئەوە

 ن لە زمان.جوداواز زمان و ئەمانە جۆری 

الی  « دووهەم زمان»و  «یەکەم زمان»ەمکی وەک چلە  کردنکەیتەوە تێدەگەیت باسگەر بیر لە هێلێنا ب
لەوانەیە بشێت بڵێین دانوستانی لەشەکی بە تێهەڵکێشی زمانی نووسینی سوێدی بووە  تاکەکەس، چەند سەختە. 

هێلێنا بەکاری هێناوە بۆ ئەو فێربوونەی لە بەستێنی  ەکەم زمانی هێلێنا. بەاڵم دیاریشە کە یەکەم زمانیی
ئەوجا هێلێنا زمانی ئاماژەی سوێدی بووە و هەر ئەمیش بووە بەهێزترین زمان لە الی. ەرخاندن، چفێرگەدا دێتە 

اخافتنی  زمانی ئاماژە و ئهەردوو فێری   ی خۆی چۆن هاوکاتبیستەرەکە دەبێت دایک و سەرنج دەداتە منداڵە
ندەی پشتیوانی هەبێت بۆ پەرەدان بە زمانی ئاماژە کە ببێتە  ێهیوادارم ئەم کوڕەی هێلێنا ه. ی دەبێتسوێد

 نەی بە گەورەیی تێیاندا توانایە. ایەک لەو زمان

 

 ی جۆراوجۆر شێوەزار تۆمار و  

بۆ باسە لە   «تۆمار»ی زمان.  جوداوازی جۆری کردنبەکار دەهێنرێن بۆ نیشانە «زار ەشێو»و  «تۆمار»چەمکی 
. بەاڵم  جوداوازدا و بۆ مەبەستی جوداوازی زمان کە یەک ئاخێوەر بەکاریان دەهێنێت لە دۆخی جوداوازجۆری  

دا.  جوداوازیان لە نێو مرۆڤگەلی  جوداوازی زمان لە نێوچە جیۆگرافیی جوداوازبۆ دەربڕینە لە جۆری  «شێوەزار»
کی دیاریکراو، الزاری جەوانی  ێ بەاڵم زاراوەی دەڤەر، «تۆمار»یار نموونەن لە و زمانی زان زمانی ڕۆژانە

 
وەسازیی ، بۆ »بیسەوانە« بڕوانە مەسعوود محەمەد، »زاراtchannel cochlear implan-multiple :لوولپێچبیسەوانەی  -106

 .www.mamosta.net، سایتی مامۆستا 218پێوانە«، الپەڕە 
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هەمەڕەچەڵەک )جەوانی شارەکانی بۆ نموونە سوێد کە سەربە ڕەچەڵەکی هەمەجۆرن(، الزاری گەلێر و ژارگۆنی 
 . «شێوەزار»هەمەجۆر نموونەن لە 

زاراوەکانی ئێمە  بەر لە فرەوانبوونی ماسمێدیای هەمەجۆر، را. یی زمان و زاراوە لە پاژی پێشوودا ڕاڤە کجوداواز
یش پتر لەتەک کەسانی نێوچەی ئاخێوەرئاخافتن پتر سەردەست بوو، لە ئارادا بوون.  زێدەترلەچاو ئەمڕۆدا زۆر 

وە، مرۆڤ پتر کەوتە بەرتاوی ئەوەی پێی دەگوترێت مێدیابەدەم فروانبوونی کاریگەریی ماس. دەدوازیک خۆی ێن
ی جۆراوجۆر ئاخافتن  مێدیازیاد دەبێت و  سەوادهەتا دێت  هەم ئاخافتنی و هەم نووسینی.یی ستاندارد، سوێد

 کاریگەریی ئەم دیاردەیە لەسەر زمانی ئێمە بۆتە هۆی نێزیکبوونەی زاراوەکانمان. پەخش دەکەن. 

و مرۆڤگەلی سەردەمانی لەچائێمە،  کۆچبارییە.دیاردەی   یهۆکارێکی دیکەی الوازبوونی زاراوەکان زیادبوون
هاوکات لەتەک ئەم دیاردەیە،  ی ئاخافتن دەبین. زێدەترکشتوکاڵ و بەراییەکانی پیشەسازیدا، ڕووبەرووی جۆری 

بۆ نموونە ئەو الزارانەی زووتر باسیان هات کە جەوانی هەمەڕەچەڵک لە  شێوەزاری دیکە پەیدا دەبن، 
 گەورەشارەکاندا بەکاری دەهێنن.

دەکرێت بە شێوەیەکی ساکار بڵێین  ینیش بۆتە هۆی گۆڕان لە نووسیندا. سنی دیاردەی نوونبووئەوجا فرەوا
لە ڕۆژگاری   نووسەر و خوێنەر بۆتە هۆی سەرهەڵدانی شێوەزاری نووسینی نوێ.زیادبوونی ژمارەی کەسانی 

ینێکی فێرگە.  یی ستاندارد نۆرم بوو بۆ گشت جۆرە نووسسوێدشێست و هەفتاکان،  سااڵنیخوێندنی خۆمدا، 
لەم ڕۆژگارەدا دۆزینەوەی ی ڕاست و هەڵە، تاڕادەیەک یەکڕەنگ بوو. کردن ڕێساگەلی داڕشتنی تێکست و دیاری
 «بێت - لەبیرم - لیستی»زۆربەمان بۆ نووسینی یاداشت،  زۆری ناوێت. ینووسیار بە شێوازی جۆراوجۆر گەڕان

ینی وەهادا نۆرمی دیکە پەیڕەو دەکەین  سینەوە. لە نووبەگشتی بیر لە نووسین و خوێندنەوە ناکەو کورتەپەیام 
وەکان، ارککورت، کردنکەرتڕستە ، پیتنووسینجار هەیە ڕێساگەلی ستانداردی  جودا لە نۆرمی نووسینی فەرمی.

ردەکە ڕوونترە.  ندنەوەی ئەلەکترۆنی بدەیتەوە دیاڕ لە نووسین و خوێ و. گەر ئادەبەزێنینهتد ... نیشانە و هێماکان
بڵێین زاراوە زارەکییەکان  تدەشێوازی نووسینی تایبەتیان پەیدا کردووە. ێش ت ێام و چاتی ئینتەرن ەپەیکورت

بە بەراورد لەتەک سەردەمانی دیکەدا، زمانی  پەیدا کران.  ێو زاراوەی نووسینی نولەیەک نێزیک خرانەوە 
 بەرگۆڕانە. ەترزێدنووسینی ئێستا 

هەمەجۆری  الزار و ژارگۆنی و بەتایبەتی لە نێو زارۆک و جەواناندا  یژڕەوەە لەم ڕۆژگارەدا یەکجار تئەم فراژووت
کەواتە مامۆستایش دەبێت ئاگایی هەبێت دەربارەی  . گەشە دەکەننووسین نەک زارەکی لە بواری ئەلەکترۆنیدا 

نە،  ی خوێندن لەتەک ئەو تۆماراکردنی هەبێت بۆ هەموارستراتێژو دەشبێت  جۆراوجۆر ـی«تۆماری زمانەکی»
 ی هەبێت. ـ«ئاگایی زمانەکی»واتە مامۆستا دەبێت 

 

 جۆراوجۆر ی 0631پەرەدان بە تۆما  - فراژووتنی زمانەکی  

دەستپێک زارۆکی بچووک دەربڕینی ساکار نی زمان بە پرۆسەیەکی هێڵەکی سەیر بکرێت. و بووە فراژووتاوەها ب
دەدات بەرەو پێ   پاشان پەرەیانتێت و دەربڕینەکان لە ڕستە و دەستەواژەی کورتدا تێکدەبەسفێر دەبێت، 

و ئەوجا ئەمانیش هەڵدەکشێن ڕووەو تێکستی سەرلەبەر.  ئاڵۆزترخاوەن ساختاری دەربڕینی تایبەت و ڕستەی 
ناکاتەوە تەنها  بە گرینگیی پەرەدان بە تۆماری جۆراوجۆر، ڕوونی دەکاتەوە کە فراژووتنی زمان  پەیبردنبەاڵم 

فرەواندنی گەنجینەی دانوستانی فێرخواز،  »وەک  زێدەترنهۆمی بەرزتر، بەڵکوو  گەشەدان بە توانای زمان بۆ
نەک تەنها بۆ   نواتە فێرخواز دەبێت دنە بدرێ  .(Baynham 1993, p5) سەیر بکرێت« دنی کارکردەکیڕەنگانفرە
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اگایی  زمان، هەم نووسین و هەم ئاخافتن، بەڵکوو دەبێت لە پەنا ئەوەشدا ئ  یجوداوازپەرەدان بە جۆری 
ەک دەربارەی  پەیدا بکەن، ئاگایی  «ئاگایی زمانەکی»  بێتدە دەربارەی بەهای تۆماری جۆراوجۆریش پەیدا بکەن.

-Garcia, Skutnabb)لە جڤاکدا  جۆراوجۆرزاری ەتی چەرخانی شێوەچۆنەتی چەرخانی زمان و دەربارەی چۆن

Kangas & Torres-Guzman 2006).   

Ogulnick (2006) پەی بەرێت بەوەی زمان چۆن بە  ئاگاییەکی زمانەکی کە ەر پەرەدان بە  جەخت دەخاتە س
، هەروەها چۆن بەکار دێت بە  کردنردن و دەرکناربە مەبەستی هەاڵوێ بەکار دێت نە اادێمۆکراتشێوەیەکی ن
شکاندنی نمرەی ماتەماتیک لە فێرخوازێک زمانی سوێدیی  و پاراستنی مافی مرۆڤکار.  107اندنئامێزهاومەبەستی 

یان بڕیاردان لەسەر ئەوەی زارۆکی   او دەکات،ی دووهەم زمانە و لێکدانەوەی نادروست لە پرسیاری نووسرال
وەها نەزانە یان گەوجە بەس لەبەر ئەوەی زمانزانیی ئەو ڕێک نایەت لەتەک چاوەنۆڕیی مامۆستا و فێرگە لە 

ێزگیر ئەوەیە زمانی دیکەی  زمانێکی ئامنموونەش لە لە بەکارهێنانی نادێمۆکراتانەی زمان. ن نموونەزمانزانی، 
، وەک ئەوەی لە  بەهەند بگیرێتلە بەستێنی خوێندندا دن الی فێرخوازی فرەزمان، جودا لە زمانی فەرمیی خوێن 

ی ئەو کردنپێشان دەدرێت کە سوود لە دایکوباب وەردەگرن بۆ خویا Helot & Young (2006)تۆژینەوەکەی 
 .جۆرە زانیارانەی فێرخواز هەیانە

SFL  ئەم بەستێنە جڤاکییە بریتییە لەو . ونی هەیەبو دا«ـبەستێنی جڤاکی »دەڵێت زمان هەمیشە لە بەستێندا، لە
مرۆڤ کاتێک لە لە یەکدی دەکەین،   ساڵوبۆ نموونە چۆن نۆڕییانەی ئێمە لە یەکدیمان هەیە. ەبۆچوون و چاو

یان   زارۆخانە دادەنێین رۆک لەچۆن زادەرەوە تووشی یەکدی دەبن باس لە چی دەکەن یان ناکەن، 
زارۆکی بچووک لە بەرایی ێت. دەبدەستپێک و کۆتای نامەیەکی کەسەکی چۆن داڕشتنی ەوە، یان نوەردەگری

ی بە زمانە بۆ ڕاکێشانی سەرنج، جڵەوکێشی گەمە،  پێویستری بەستێنی جۆراوجۆر دەبن و لەواندا تەمەنەوە بەشدا
وەها بۆ دیکە، دەربڕینی پێویستی، هەست و خواست و هەرانی کەس 108یدن دەرئامێزانیان  دنئامێزانهاو

نۆڕییە ەلە گوزەرانی خۆیاندا زارۆک بەردەوام خەریکی بێنەوبەرە و داڕشتنەوەی ئەو چاوتێگەیشتنی ئاگاداری. 
 فەرهەنگی و زمانەکییەن. 

 110«الیەن»، eldfi 109« بابەت» دەکات: تەماشا هۆکارەوەدا مرۆڤ بەستێنی دۆخ لە دەراوی سێ -SFLنێو  لە
tenor  111« بار»و mode : 

 کاروبارەکە.بابەتی نووسیارەکە، نێوەڕکی بابەتی دانوستانەکە دەکات، بوار و باس لە  «field بوار» •

 
 .جێکردنەوە و لەسەرکردنی بەرانبەر. گرتن، هەڵسوکەوتێک بۆ لە ئامێزinclusion: اندنئامێزهاو -107
 . دەرکنارخستنبەرانبەر.  دەرهاوێشتنی، هەڵسوکەوتێک بۆ لە exclusion: اندنمێزدەرئا -108
دا، کاریگەری هەیە لەسەر زمان. مەبەست لە  SFLکە لە ڕوانگەی زمانەوانیی  هۆکارسێ   یەکێکە لە، field :بوار -109

ە »الیەن« و  کارەکەی دیکە بڕوانهۆڕۆکەیە کە ئاخافتن و نووسین لێی دەدوێن. بۆ دوو  نێوە  »بابەت« لێرەدا ئەو بابەت و
 »بار«.  

دا، کاریگەری هەیە لەسەر زمان. مەبەست لە   SFL کە لە ڕوانگەی زمانەوانیی هۆکاریەکێکە لە سێ  ، tenorالیەن:  -110
کارەکەی دیکە هۆ»الیەن« لێرەدا کەسانی بەشدارن لە دانوستاندا، پەیوەندی نێوانیان و مەبەستیانە لەو دانوستانە. بۆ دوو 

 ار«. « و »ببواربڕوانە »
هەیە لەسەر زمان. مەبەست لە  دا، کاریگەری SFLکە لە ڕوانگەی زمانەوانیی  هۆکار، یەکێکە لە سێ mode :بار -111

کارەکەی دیکە بڕوانە  هۆهتد. بۆ دوو ... »بار« لێرەدا دەستاوێژی دانوستانەکەیە: نووسینە، گفتوگۆیە، شێوازی دانوستانە
 « و »الیەن«.بوار»
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 باس لە بەشداربوانی کارلێک دەکات، بۆ نموونە نووسەر/خوێنەر، ئاخێوەر/بیسەر «tenorالیەن » •

کارلێکە و نەخشی ئەو ، گوتارە یان نووسیار باس لە شێوازی دانوستانەکە دەکات، «modeبار » •
 شێوەزاری دانوستانەکە

 

فێربوونی یەکەم سەرەتای زارۆک ەی دێتە بەکارهێنان. «تۆمار»ئەو وێکڕا، ئەم سێ هۆکارە، دەبنە پێکهێنەری 
  کەنباس لەوە ب و فێر دەبن بەستێنەدا برەوی هەیەکە لەو  یە دەبنڕۆژانە رەتۆمائەو ، فێری انزمانی خۆی

دا هەبێت و ڕووی  انلە دەوروبەری خۆی بابەتێک بکەن ئاماژە بە زارۆک فێر دەبندا بوونی هەیە. «ئێستا و لێرە»
ئاخافتن بە زمانی جەستە و دەربڕینی ڕووخسار یەدا ئاخێوەران یەکدی دەبینن و «تۆماری ڕۆژانە»دابێت. لەم 

 .  «ئەوە کەوت»ینن: دەیبهەم بیسەر  لێرەدا باس لە بابەتێک دەکرێت هەم ئاخێوەر وپڕ دەکرێتەوە. 

و   ڕووی دابێت «ئەوسا و لەوێ»، دابێتڕووی  یان لە جێیەکی دیکەگەر زارۆک باس لە بابەتێک بکات زووتر 
تۆپەکە لە کورسییەکە »ئەوسا گوتەی ئاخێوەر دەبێت وردتر و پتر پاتەوپات بێت:  ،بیسەر ئاگاداری نەبووبێت

جار هەیە زارۆک  ی ئەوەی تووشی خۆی بووە. ڕاڤەکردنو  کردنسەر پۆلێن واتە زارۆک دەکەوێتە «.بەربۆوە
ەخایێنێت  ماوەیەک دتوانای ئەوەی نییە ئاگاداریی هێندە تەواو بدات کە بیسەری نائاشنا بە بابەتەکە، تێبگات. 

 ت. ێابەت تێبگەیەنپەیدا دەکات ڕاڤەکەی وەها بێت منداڵی نائاشنای ب ئەوجا زارۆک ئەو توانایە

پێویستی لە هەنگاوی یەکەمدا زارۆک  کاتی دەوێت. 112،ەورد و دەرهەست ەم توانای خۆدەربڕینەی پتردان برەپە
ش بکرێت، لە هەنگاوی  ەک گرینگە پێش ی یهەیە بەوەی ڕوانگەی بیسەر بزانێت بۆ ئەوەی بزانێت کامە ئاگادار

لە   Pauline Gibbons (2006)رییە.  خۆی بدات بۆ دەربڕینی ئەو ئاگادازانیی دەبێت پەرە بە زماندووهەمیشدا 
دەربڕینی ورد و پتر پاتەوپاتی  ەم فراژووتنی زمانە ڕووەو دەربارەی ئ ە دەهێنێتەوەنموونبەستێنی فێرکارییەوە 

 بابەت:

 . گیر نابنتەماشا، ئەوە وەها دەکات بجووڵێن! ئەوانە  •

 ی گرت.  بۆمان دەرکەوت ماگنێتەکە دەرزییەکان •

 ماگنێت بەشێک لە مێتالەکان کێش دەکات.   کە دا یئەزموونەکەمان پێشان •

 پەیدا دەبێت.   113تدا ۆماگنێتەنها لە نێوان بابەتی فەر ماگنێتکارکێشی  •

(Gibbons 2006, p20) 

 

بەکارهێنانی   لە تۆژینەوەیوەرگیراوە بۆ بەراورد، ئەوانەی دیکە ڕاگواستەن  114نموونەی کۆتا لە زانیارستانێکەوە
ئەوە، )، لە نموونەی یەکەمدا، زمانەکە دۆخبەندە. دا-115وانەی سروشتناسی  ، لەنێتبابەتی ماگزمان لە خوێندنی 

ی  . لە نموونەو زمانەکە وردترە لەوەی دووهەمدا فێرخواز بۆ مامۆستا دەئاخفێت )ماگنێت، دەرزی(. (ئەوانە
 

 ەرهەست.. بۆ پێچەوانەکەی بڕوانە بAbstractionبستراکت، مجاز. دەرهەستاندن ائ Abstractدەرهەست:  -112
 . Ferromagnetismرۆماگنێتیزم: فە -113

، سایتی مامۆستا  501وانە مەسعوود محەمەد، »زاراوەسازیی پێوانە«، الپەڕە ڕ. بEncyclopediaزانیارستان:  -114
www.mamosta.net. 

 زانست. :سروشتناسی -115
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یەک  ر هەلە گشت ئەو نموونانەدا سێهەمدا، کە ڕاپۆرتێکی نووسراوە، فێرخواز ئەنجامگیری دادەڕێژن. 
 زمانەکە پتر ڕوو لە زمانی نووسین دەکات. پەیوەندییەکە فەرمیتر دەبێت و یە، بەاڵم «کایە»

Gibbons  ۆن لە ڕێی داڕشتنی وانەوە، ئەزموونەوە، گفتوگۆ و ڕاپۆرتی نووسراو،  چ کە مامۆستا پێشانی دەدات
  «زانیاربێژتۆماری »اڵ( بۆ  یارمەتیی فێرخوازەکانی خۆی دەکات هەڵکشێن لە »تۆماری ڕۆژانە«وە )یەکەم خ

 (. خاڵی دووهەم و سێهەم)

ئەو  دەوام بێت لەسەر پەرەدان بە زمانی خۆی لە سەروو ربە فێرخوازە گچەند گرین پێشانی دەدات باسەکە
لەوەش بترازێت پێشانی دەدات کە مامۆستایانی دەگرێتەوە.  و ئەمە گشت فێرخوازان بناخەیەی هەیەتی

واتە  زمانی دیکەن، پێویستییەکانی ئەو فێرخوازانەی سەربە  سەرنج بدەنە  یە تایبەتزارۆخانە و فێرگە دەبێت ب
دیکەی زمانەوە دێنە زارۆخانە و فێرگە، ئەمانە هێشتا ئەو سوێدییە   ەکیبناخەیبە خوازانەی پێویستیی ئەو فێر

 نازانن کە فێرخوازی دیکەی تاکزمانی هاوتەمەنیان لە پۆلدا دەیزانن. 

ی ئەم دیاردەیە بیر  کردنبۆ دەرکن و زانیار تووشی بەرۆکگیریی تایبەت دەبەن.  بۆ فێربوونی زمائەم فێرخوازانە 
لە پۆلدا تووشی زمانی سوێدی   ی خوێندنتای ساڵەرخوازێک بکەوە تازە هاتۆتە سوێد و بۆ یەکەم جار سەر فێلە 

تا دەهەزار   هەزاریەکەم هەشت لە تەمەنی هەفت سااڵندا، کاتێک دێتە پۆلی ،ئێمە پێمان وایە فێرخواز دەبێت.
ئەوجا ئەم فێرخوازە دەبێت بەگشتی ئەمەیە منداڵ لەو تەمەندا دەیزانێت. زمانی خۆی دەزانێت. یەکەم وشە بە 

کەواتە ئەم فێرخوازە دەبێت خۆی فێری هەم بناخەی زمانەکە، واتە  ی بێت. سوێدلە فێرگە فێری زمانی 
فێرخوازانی دیکەی   کە دەکاتەوە زمانی فێرگە و زانیار. «اربێژنیزاتۆماری »، بکات و هەم «تۆماری ڕۆژانە»

بەگشتی وەها باوە کە تاکزمانی سوێدی داوەستاو نین، ئەوانیش بە بەردەوامی پەرە بە زمانی خۆیان دەدەن. 
لێرەدا خویا دەبێت بەرۆکگیرییەکەی  فێرخواز سااڵنە لە فێرگە فێری یەکهەزار تا دووهەزار وشەی نوێ دەبێت. 

یش ئاشکرا دەبێت گەر بیر لەوەش بکەینەوە  ئەو پێویستییە ڕوونترگەورەیە.  چەندزمانی دیکە فێرخوازی سەربە 
فێربوونی  بەکار بهێنێت بۆ ئامرازێک کە ئەم فێرخوازە دەبێت ئەم زمانەی سوێدییەی فێر دەبێت، وەک 

 بابەتەکانی خوێندن. 

 

 فراژووتنی فرەزمانەکی لە زارۆخانە و فێرگەدا 

کردووە و دەڵێن نێزیکەی یەک تا دوو ساڵی دەوێت بۆ ئەوەی   بارودۆخی وێکچوو نێو  چاودێریی زارۆکین ەراتۆژ
بە ئاستێکی نێزیک   ی فێرگەزانیاربێژفێربوونی تۆماری اڵم ەزارۆک لە تەمەنی فێرگەدا فێری زمانی بناخە ببن، ب

 Wayne Thomas & Virginia تۆژینەوەی ەکە.، چوار تا دە ساڵی گەرلەوەی فێرخوازانی دیکەی تاکزمان دەیزانن

Collier (1997, 2002) ر ساڵیان بە یەکەم زمان  النیکەم چوائەو فێرخوازانەی  نەتکە تەنا ەپێشانی داو
خوێندووە، جا لە وەاڵتی خۆیان بێت یان لە ڕێی خوێندنی جووتزمانەوە لە وەاڵتە تازەکە، توانیویانە پاش چوار  

ران بۆیان دەرکەوت کە ئەو هۆکارەی تۆژەەراورد بێت لەتەک هاوپۆلی تاکزماندا. ساڵ بگەنە ئاستێک بەرب
زانینی دووهەم  گەورەترین کاریگەریی هەیە لەسەر درێژیی ئەو مەودایەی پێویستە بۆ گەیشتن بە ئاستێکی

راشی  ئەم تۆژەرانە ئاشک بڕی ئەو خوێندنەیە کە یەکەم زمان وەری دەگرێت.، بێت تەمەنکە گونجاوی  زمان
پی هەرە گەورەی دەکەونە بەر مەترسی ئەوانەن کە لە تەمەنی پێنج هەتا هەشت سااڵندا دێنە دەکەن کە گروو

 ی تازە و چ خوێندنێکیان بە یەکەم زمان بۆ تەرخان نییە.وەاڵت
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ن  بۆ فێرخوازی فرەزمانی ئەم جیهانەدا پەیدایە و شێوازی ڕێکخستنی خوێندنی فێرگە ێ شوئەم بارودۆخە لە زۆر 
و دابەشیان دەکات بەسەر ی هەمەجۆر دەکات بۆ فێرخوازی فرەزمان بەرنامەباس لە   Baker (2001)زۆرن. 

 116« فرەسەوادی»شێوازە سوودبەخشەکان  .و کەمتر سوودبەخش بۆ فرەزمانەتیشێوازی سوودبەخش 
Biliteracyوازە سوودبەخشەکانی ێلە نێو ش یش دەگرێتەوە.-زمانفرە ی، سەوادیBaker بۆ هەلومەرجی  دەڵێت

ەدا،  بەرنامەیلەو دوو . «ی دووڕێچکەبەرنامە»و  «ی یەکڕێچکەبەرنامە»بریتین لە دەدەن  سوێد دەست
، ی دووهەمهەم بە زمانی دایکزا و هەم بە زمان ،بە درێژایی سااڵنی فێرگە فێرخوازی سەربە زمانی دیکە 

بە  یان هەیە. ئەمانە جوداواز زمانی دایکزای  چکە بۆ ئەو فێرخوازانەیە کە دووی دووڕێ بەرنامە .خوێندنی هەیە
ە  بەرنامەیمانجی خوێندن بەم دوو جۆرە ئادرێژایی سااڵنی فێرگە بە هەردوو زمانەکە خوێندنیان هەیە. 

فێرخوازانەش  ی دووڕێچکەدا، ئەم ئامانجە ئەو بەرنامەبە هەردوو زمان. لە  فرەزمانیی چاالکە و خوێندنە
 و تاکزمانن. کی وەاڵتەکەنڵدەگرێتە کە خە

فرەزمانییەکی بەرتەسک ئەنجام   ەندیان کەمترە بۆ فرەزمانی، ئەوانسووپێی وایە  Baker (2001)ئەو بەرنامانەی 
و  118« کشانەوە» 117، «زمانخنکێن» پێی وایە گونجاوی سوێدن بریتین لە: Bakerشێوازەکانی نن. ێدەه
دەرەکی دەخاتە پۆلێکەوە ێرخوازی زمانێکی بۆ بەرنامەیەکە ف   Submersion «زمانخنکێن»چەمکی  119.«دەرباز»

بخەیتە پۆلێکی ڕاستەوخۆ خوازێکی تازە کۆچهێن فێر ەکە بێت، بۆ نموونەنفێرخوازانی سەربە زمانی فەرمی خوێند
ئەو  هەروەهازە تێی دەکەوێت و بارەی ئەو فێرخوائاماژەیە بەو دۆخە زۆر نالە «زمانخنکێن»چەمکی سوێدییەوە. 
 خوازەکە. فێر ەیە بۆەدەی ههەرە بدەرهاوێشتە 

 

ئەو بەرنامەیەی بۆ  - Immersion «کردنزمان مۆر -زمانمۆرێن »جودایە لە  -Submersion «زمانخنکێن »]
خواز سەربە زمانی زۆرینە دەخرێنە نێو پۆلی فێرخوازانی سەربە زمانی  فێر پیادە دەکرێت و کانادای وەاڵتنموونە لە 

لیزیزمان لە پۆلی فێرخوازانی فرانسیزمان. ڕێک ئەم پەیوەندیی  فێرخوازی ئینگ  دەبێتە چاندنی  کاناداکەمینە: لە 
 زۆرینە کاریگەریی مەزنی هەیە لەسەر فراژووتنی زمان[.

 

فێرخواز ڕاستەوخۆ دەخاتە پۆلی تاکزمانەوە   «زمانخنکێن»ە، وەک بۆ بەرنامەیەک Pullout «کشانەوە»چەمکی 
بخوێنێت، کە لێرەدا دەکاتەوە   «دووهەم زمان»لە دادەبڕێت بۆ ئەوەی بەاڵم فێرخوازەکە چەند کاژێرێک لەو پۆ 

  بێتە ژماردن ئەوا دەبێت مامۆستای دووهەم زمان «کشانەوە»ە ئەوجا بۆ ئەوەی ئەم بەرنامەیە ب زمانی سوێدی.
نی فێرخوازی سەربە زماخوێندنی لەباری هەبێت، واتە توانای تەواوی هەبێت دەربارەی مەرجەکانی خوێندن بۆ 

 . دیکە

ت و هاوکات فێری  ێ فێرخواز بە یەکەم زمانی خۆی دەخوێنلە دەستپێکەوە  Transitional «دەرباز»بەرنامەی 
زمانەکە زیاد دەکات و بەشەوانەکانی یەکەم زمان  وردە وردە خوێندنی دووهەم   دووهەم زمان دەکرێت. پاشان

ی عەرەبخوێندنی خۆی بە  یزمانعەرەب یێکخوازفێر ،بۆ نموونە سوێدلە  کەم دەکرێنەوە و لە کۆتادا نامێنن.

 
 ، سەواد بە چەند زمانێک. Biliteracyفرەسەوادی:  -116
 . Submersionزمانخنکێن:  - 117
 . Pullout کشانەوە: - 118
 . Transitionalدەرباز:  - 119
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وردە وردە بەدەم هەڵکشانی ئەو فێرخوازە لە زمانی شی تەریب دەبێت. زمانی سوێدیبوونی دەبێت و فێر
ێرەدا گەشەی زمانی سوێدییە بەاڵم زمانی دایکزا وەک یاریدەر لکەواتە ئامانج سوێدی.  سوێدیدا، وانەکانی دەبنە

 ـیەکانی زەمانی زووتر لەم بابەتە بوون.«سوێدی  - فینی»زۆر لە پۆلە هنێرێت. ر دەبەکابۆ ئەم فراژووتنە 

Baker و خوێندنی  ]وەک: ماتەماتیک، جڤاکناسی...[ خوێندنی بابەت  ئەو بەرنامانەش جودا دەکاتەوە کە تێیاندا
فێرخوازی ئەوەی  بەرنامە هەیە خوێندنی بابەت هەموار دەکات بە زمانی دایکزا بۆزمان تێهەڵکێش دەکرێن. 

وەک  لەم جۆرە بەرنامانەدا وانەی دووهەم زمانیش  باشتر بتوانن فریای وانەی بابەت بکەون.  سەربە زمانی دیکە
 تێهەڵکێشی وانەی زمانەکە دەکرێت.   «بابەتە»بەوەی باسی ئەو  وانەی بابەت، ێت بۆ بەکار دەهێنریاریدەر 

فێرخوازی سەربە زمانی سوود دەبەخشن بە  نالنەی باشتریبۆ پەیدۆزیی ئەو مۆدێ  نجۆری زۆرجۆراوتۆژینەوە 
ئابووری   -بۆ نموونە ئەو دەمە باو نەبوو هۆکاری جڤاکی تۆژینەوەی سااڵنی زوو چەند کێشەیەکیان هەیە،   .دیکە

و دۆخی  بەهەند بگیرێن، هۆکاری وەک ئاستی خوێندنی دایکوباب، ئاستی جڤاکیی خێزان، ناوچەی نیشیمەن
ماوەیەکی کورتدا ئەنجام دەدران و لەبەر ئەوەش نەدەکرا وێنەی   زێت تۆژینەوەکان تەنها لەبترا لەوەشفێرگە. 

  دا ببینین کە فراژووتنی زمان داوای دەکات.وێژمەپرۆسەیەکی در

کاریگەرییەکی گەورەی پەیدا کرد  خەریکی بوون   2001-1985لە نێوان  Thomas & Collier ئەو تۆژینەوەیەی
پتر لە چلودوو هەزار  . (2002 ,1997)ەزمان ژینەوە دەربارەی سازمانی خوێندن بۆ فێرخوازی فرلەسەر دونیای تۆ

زمانی  تۆژینەوەدا بوون. ملە ،، پۆلی یەکەم هەتا دوازدەهەمبە درێژایی تەمەنی خوێندنیانکا مەریای ئفێرخواز
دا و جوداوازبەرنامەی  بوون بەسەردابەش کرا ی تۆژینەوەکەسپانی بوو. فێرخوازاندایکزای زۆری ئەو فێرخوازانە 

 بە ئاستێکی بەرز پیادە دەکران و مامۆستاکانیشیان خوێندنی پێویستیان هەبوو.  جوداوازبەرنامەکان لە فێرگەی 

فێرخوازان بە درێژایی ماوەی خوێندنیان تێستی جۆراوجۆر دەکران و ئەنجامەکانیش بەراورد دەکران بە ئەنجامی  
دوو خاڵ زۆر  کە بە ڕوونی پێشانی دەدات  یەئەنجامەکانی ئەو تۆژینەوە .ئینگلیزی تاکزمانی یفێرخوازی دیکە

 ن: پشتیوانیی بەهێز لە خوێندنی زمانی دایکزا و ئاوێزانی خوێندنی بابەت لەتەک خوێندنی دووهەم زمان. گرینگ

 .پیادەکراوە مەیجۆری بەرناتۆژینەوەکە پێشانی دەدات کە سەرکەوتنی فێرخواز لە خوێندندا تەواو بەرتاوی 
واتە بۆ ئەو فێرخوازنەی دەستپێکیان لە ئاستێکی ، هەیەشیان گشت بەرنامەکان لە سێ ساڵی یەکەمدا ئەنجامی با 

ئەوەش دیاردەیەکی سروشتییە  ایە. ، پێشکەوتنیان خێرنازاننباش لەو دەمەدا کە هێشتا ئینگلیزی ، یەزۆر نزمدا
کی زمانە ئەوان لە مێژە تێیدا ێلە ئاستی بنەڕەتیدا، ئەمەش ئاست ن چونکە ئەمانە خەریکی فێربوونی ئینگلیزییەک

   زاڵن لە زمانی دایکزای خۆیاندا، کە زمانی سپانییە.

پاشان ئاشکرا دەبێت کە فێرخوازی گشت بەرنامە الوازەکان، لە نێزیکەی چوارهەم ساڵەوە، فراژووتنیان خاوتر  
لەسەر توانای  ەکان سەختتر دەبن، نەک تەنهامەرجچوارەمدا   لە ساڵیمامۆستای ئازموودە دەزانن کە دەبێتەوە. 

 بەڵکوو بەگشتی لەسەر زمانزانی.خوێندن و نووسین 

ە هێشتا زمانی خوێندنی لە کبەگشتی بەرهەست و کردەکییە، بۆیە فێرخوازی سااڵنی بەرایی فێرگەدا خوێندن لە 
ە ڕوونی  ب دەیبیننگرافەی  مئەێت. دیکە هەڵکشی ئەوانەی ێ ئاستی بناخەدایە دەتوانێت تاڕادەیەکی باش پێبەپ

فێرخواز لە سیستەمی  کاتێک دەست پێدەکات.ەوە ساڵ لە چوارەم زۆر جار دەدات کە   ە پێشانکردنئەو دەرکنار
وەک ەوە. بێتکان ڕوون دەبەرنامەیی جوداوازە بیی گەشەی فێرخواز جوداوازفێرکاریدا پتر هەڵدەکشێن، ئەوجا 

 نەوە بۆ چوارەم ساڵ تیژ دەبنەوە.ین کێشەکان لە پەڕ، لێرەشدا دەبینیتۆژینەوەوەی دیکەزۆر 
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تەنها دوو بەرنامە سوودبەخشەکەن، واتە ئەو دووانەی کە بە درێژایی سااڵنی خوێندن یارمەتیی زمانی دایکزا  
   .اساڵی دوازدەهەمد لە وەهان کە بەرهەمی فێرخواز هاوشانی هاوپۆلە تاکزمانە ئینگلیزییەکە بێتدەدەن، 

 

 

 

 
 
English Learners’ Long-Term K-12 Achievement in Normal Curve Equivalents (NCEs) on 
Standardized Tests in English Reading Compared across Seven Program Models. 
 
(Results aggregated from a series of longitudinal studies of well-implemented, mature programs 
in five school districts and in California from 1998-2000) 
 
Program 1: Two-way developmental bilingual education (BE), including Content ESL 
Program 2: One-way developmental BE, including ESL taught through academic content 
Program 3: Transitional BE, including ESL taught through academic content 
Program 4: Transitional BE, including ESL, both taught traditionally 
Program 5: ESL taught through academic content using current approaches with no L1 use 
Program 6: ESL pullout - taught traditionally 
Program 7: Proposition 227 in California (sequential 2-year cohorts, spring 1998-spring 2000) 
 
Copyright 8 2001, Wayne P.Thomas & Virginia P. Collier 
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بە درێژایی  و بەرنامەیەی تێیدا دا، واتە ئە«ڕێچکەدوو»فێرخوازانی بەشدار لە بەرنامەی جێی سەرنج ئەوەیە کە 
، بەرهەمیان تەواو بەرزتر بوو دنی گشت فێرخوازان بە هەردوو زمانی ئینگلیزی و سپانی بووخوێننی فێرگە، سااڵ

 .لە پۆلی دوازدەدا لە تێکڕای ئاستی ئەو فێرخوازانەی تاکزمان بوون

  جەخت  Thomas & Collierجگە لەوەش  زمانی دایکزا. یپشتیوانێکی بەهێزە بۆ سەنگکەواتە ئەم تۆژینەوەیە 
فێرخوازی  جڤاکییەوە بۆ  -ی ژینگەیەکی یاریدەر لە ڕووی فەرهەنگی کردنن لەسەر توانای فێرگە بۆ دابیندەکە

فێرخوازی سەربە زمانی  ئەوجا جەختیش دەخەنە سەر ئاستی جۆرایەتیی خوێندنەکە، کە .  سەربە زمانی دیکە
ی و زمانەکیی فێرخواز ڕێبەر ئاکادێمێهەڵکێش بکرێن و پێویستیی هزری، ز بخرێن بەڵکوو تنابێت پەراوێ  دیکە
 بێت.

تۆژەران ئەوەش پێشان دەدەن کە ئەو فێرخوازانەی لە الیەن دایکوبابەوە لە خوێندنی فرەزمانەکی دەردەهێنرێن 
ئەمیان پێداگری  دادەبەزێت.بە ئەندازەیەکی بەرچاو بەرهەمیان و دەخرێنە بەر خوێندنی زمانی زۆرینەوە، 

  -لە پێنج  زێدەتردەبێت النیکەم بۆ ئەوەی بەرهەمهێن بێت،  «زمانەکی-دوو»نامەی دەکەن لەسەر ئەوەی بەر
 سێ ساڵ دەوامەی هەبێت، کاریگەریی سنووردارە. -بەرنامەیەک تەنها دوودەومەدار بێت.  شەش ساڵ 
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   زانیاربێژ   ی ی ئاکادێم تۆماری  :  پاژی پێنجەم 
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بۆ  ، سەختی باسی ڕاڤەکردنفەت بۆ فراژووتنی زمان بۆ زارۆک هەر لە زارۆخانەوە پێویستی هەیە بە دەر
زمانەی لە فێرگەدا دێتە جۆرە  دان بە ئاگایی دەربارەی ئەوبۆ پەرەئەوجا بۆ دەربڕینی ئاڵۆز. و چارەسەری کێشە 

گرینگە زارۆک ئەو زمانە فێربێت کە  و بۆ پەرەدان بەو زانیارەی دەوروبەر چاوەنۆڕە مرۆڤ بیزانێت،  بەکارهێنان
کەواتە  ئەم فراژووتنە دەبێت هەر لە سەرەتای زارۆخانەوە بکەوێتە کار.  مرازە بۆ دەربڕینی ئەو زانیارە.ئا

گاییان هەبێت دەربارەی فراژووتنی زمانی مامۆستایانی زارۆخانەش لە داڕشتنی پالنی کاروباری خۆیاندا، دەبێت ئا
 زارۆک. 

ارهێنانی ئەو چەمک و دەستەواژانەی  ەیشتن و بەکجگە لە تێگ ست(ـدا،سروشتناسی )زان  یلە وانەفێرخواز 
  Discourse «دیسکۆرس»لەم بەستێنە زمانەکییەدا، لەم  رتێشبگات زانیاتایبەتن بە بواری ئەم زانستە، دەبێت 

 بۆ نموونەپێکهاتەی کایەی جڤکناسی، فراژووتنی ئەو زانیارانەی دەبنە بەشێک لە  چۆن دێتە داڕشتن. 120ەدا، ـ
پەیڤ، چەمک و داڕشتنە بزانن کە پێویستە بۆ هەڵبەستنی زانیار لەم  کات ئەو وا لە فێرخواز دەدین و مێژوو، دا

گۆ،  وگوتوبێژ، گفتبەکاردەهێنرێن، بۆ نموونە  وەها بێت کە لە وانەی جڤاکناسیدازانیی باس لە زماندەشێت بوارەدا. 
 .هتد... بەڵگەکاری، ڕاگواستن و بەراورد

کاری دەبێت ڕوو،  ەوەکی تایبەتێبابەت پالنڕێژیی بەدەممامۆستا  بۆیە، یەکدین یتەئاوێ تەواو زمان و زانیار 
لێرەدا   121واتە خوێندنی زمان دەبەسترێتەوە بە نێوەڕۆکێکی ڕەسەنەوە.زمانیش لەو پالنڕێژییەدا بخوێنێتەوە. 

دمەند  یش سوو«گەشەی زمان»کاری زمانەکی، ووی ڕکردنچۆن گەشەی زانیار سوودمەند دەبێت بە تێهەڵکێش
زمانی سوێدی بە تەنها   ناشێت پەرەدان بە  لەبەر ئەوەیەدەبێت بەوەی گرێ دەدرێت بە نێوەڕۆکێکی واتادارەوە. 

ت گشت مامۆستایانی زارۆخانە و فێرگە ئاگاییان هەبێت  ێبەڵکوو دەبستۆی مامۆستای زمانی سوێدی، بخەینە ئە
لە  کە هێشتا ەر فێرخوازی سەربە زمانی دیکە، ێتە سکە د کارە زمانەکییەکانی فراژووتنی زانیار.وودەربارەی ڕ

گرینگە سەرلەبەری ڕۆژی فێرگەیان تەمەنەی خۆیان،  ئەو ی گونجاو بۆنەگەیشتوونەتە ئاستێکیدا سوێدزمانی 
گەر بۆ فراژووتنی سوێدی تەنها   زانی زمانەکەیان.ێفراژووتنی زمانی تێدابێت و دەرفەت بڕەخسێنێت بۆ ڕاه

سەرنجگیری  دەوێت. یەکجار درێژی   تای زمانی سوێدی بکرێن، ئەوا هەڵکشانیان ماوەیەکیڕەوانەی الی مامۆس
لە زمان، لە گشت وانەیەکدا، گرینگە بۆ ئەوەی فێرخوازی سەربە زمانی دیکە باشترین دەرفەتی هەبێت بۆ 

ەتییان  ڕبنەدەبێت زانستی ە فێرگکەواتە گشت مامۆستایانی زارۆخانە و فێربوونی هەم زمان و هەم بابەت. 
دەربارەی  هەروەهابارەی فێربوونی زمانی دیکە و دەرهەبێت دەربارەی نۆرەی زمان لە پرۆسەی فێربووندا، 

زانا نەبێت بەو  گەر مامۆستا فراژی نییە.الی فێرخواز  ک بە زمانێکی دیکە کە هێشتا تەواو ێربوونی بابەتێف 
خواز بۆ  فێر  لەوەیتی، ئەوا مەترسیی پەیدا دەبێت ێرخوازی سەربە زمانی دیکە هەیە هەلومەرجە تایبەتانەی ف 

 ان دژوار بێت.چارەسەریپاشان ، بێتکە زانستی بنەمایە، تووشی کێشەی وەها  پەیداکردنی سەواد

Pauline Gibbons (2006)  زمانی ڕۆژانەی  لە نێوان   «پرد»جەخت دەخاتە سەر نۆرەی مامۆستا بۆ هەڵبەستنی
فراژووتنی زمانی فێرخواز لە  Mary J Schleppegrell (2004)ڵكشاوتری فێرگە. هەی « زانیاربێژتۆماری »ماڵەوە و 
  Inger Lindberg (2004)اژووتنێک ڕاڤە دەکات لە بەستێنی ساکارەوە بۆ بەستێنی زانکۆ. فرەدا بە فێرگسااڵنی 
ڕینەوەی ئاگاداری ە گفتوگۆ دەربارەی گۆڕینەوە کااڵوە، ئێستا و لێرە، بۆ گۆئەم فراژووتنە ڕەوتێکە ل دەڵێت

information ،یی فێرکارییەوە.ئاسۆباری ڕۆژانەوە بۆ دیسکۆرسی ستوونبارلە دیسکۆرسی ، ئەوسا و لەوێ 

 
زانیارێکی تایبەت بگرێتە خۆ، لە هەر جۆرێک   ،، بەستێنی زمانەکی، ئاخافتن یان دانوستانێکDiscourseدیسکۆرس:  -120

 بێت.
 هتد. ... ، دروست، پێچەوانەی خەیاڵکرد، هەڵبەستراوAuthenticڕەسەن:  -121
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 دیاردەی زمانەکی لە زمانی فێرگەدا 

ببێتە   تێرخان و ژوورخانی زماندا، دەشێژوان ێهێنایە بەرباس لە ن Åke Viberg (1993) جوداکارییەیئەو 
ە فێرخواز فێری بووبن بەر لە دەستپێکی فێرگە و ئەو زمانەی مرۆڤ  ڕی مرۆڤ چاوەنۆزمانەئەو  نێوانسنووری 

اڤەیەکی ساکار دەکاتەوە ئەو زمانەی زارۆک بە ڕ بە ژێرخان .خواز لە سااڵنی فێرگەدا فێری ببنچاوەنۆڕە فێر 
نی سااڵلە نەی فێرخواز ژوورخانیش دەکاتەوە ئەو زماندا دەیزانێت. سااڵنج ێتەمەنی پزمانی دایکزای خۆی لە 
ەش بە درێژایی تەمەن لە ڕێی ویست و کاری فێرگالی زۆر کەس ئەم فراژووتنە پاش فێرگەدا فێری دەبێت. 

 کەسەکییەوە دەوامەی هەیە. 

  Basic interpersonal communicative skills (BICS)« دانوستێنزمانزانیی »: Jim Cummins (1979)چەمکەکانی 
کە لە پاژی چوارەمدا باسی هات،  Cognitive academic language proficiency (CALP) «ژاربێزانیزمانزانیی »و 

ڕێک   «دانوستێنزمانزانیی »ەوەی زمانزانیی جۆراوجۆر. کردنجودابە جۆری وێکچوو دێنە بەکارهێنانی بۆ 
باسی   «زانیاربێژانزانیی مز»بەاڵم زارەکیی ڕۆژانەدا. ت لە دانوستانی ێنێئاماژەیە بەو زمانەی مرۆڤ بەکاری دەه

ڕێک ئەم  فێرگە. فەرمیی وەک بەستێنی فێرکاریی نێو ێنانی زمان لە بەستێنی پترلە زانینێکی پێویستە بۆ بەکاره
و لەم   (Cummins 2000, Thomas & Collier 2002) دەوێت فێربوونی کاتی زۆریە کە «زانیاربێژزمانزانیی »

 پاژەدا جەختی لەسەر دەکرێت.

یەکدی دەبن.  هەڵکێشی هەڵبەستەن، لە ڕاستیدا زمانی فرەجۆر تێ 122ییانەن بێت کە ئەم جوداکارلەبیرماگرینگە 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم  زۆر ساکارە.  CALP و  BICSنێوان  جوداکاریی هەیە دەڵێت Cumminsئاڕاستەی  بۆیە ڕەخنە

چ توانایەکی  و  ەبنکی زمانەکی دجوداکارییە سوودبەخشە چونکە پێشانی دەدات فێرخواز تووشی چ بەرۆکگیرییە
یان پێویستە پەرەی پێ بدەن. ئەوجا بۆ ئەوەی لەبیریشمان بێت کە ئەم جوداکارییە هەڵبەستەیە، ئەوا زمانەکی

 : بەندەرەییەک زنجبکەینە دوو سەرپەڕی ە جوداوازدەکرێت ئەم دوو جۆرە 

و  ( بەستێنبەند)راوی دۆخێکی دیاریکراوە زارەکییە کە بە توندی گرێد یزماننوێنەری سەرپەڕێکیان دەبێتە ئەو 
 زۆر جار زمانی جەستەی تێهەڵکێش دەکرێت، بۆ نموونە: 

 یەکەم: تەماشا!  -

 دووهەم: زۆر باشە! -

 -تۆژنامە )ی ئاکادێمنووسیاری فەرمی، بۆ نموونە زانستنامەیەکی دەبێتە زمانی  سەرپەڕەی دووهەم نوێنەری 
 نامەی تۆژینەوە(. 

دوو تەوەری  مۆدێلێکی داڕشتووە  Cummins (1996, 2000) انەجۆرە زمدوو وان ئەو ێن ییجوداوازی ڕاڤەکردنبۆ 
 . «ەتیزانیاربێژدژواریی »پلەی و تەوەری  «بەستێنبەندەتی»پلەی هەیە: تەوەری 

 

 

 
 .  Distictionجوداکاری:  -122
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 ەتیی دژوار زانیاربێژ

 بەستێنڕەها
D C 

 بەستێنبەند
B A 

 ەتیی ساکار زانیاربێژ

Cummins (1996, 2000) 

 

 

تۆماری زمانەکیی »پێدەکات. ئەمیان دەکاتەوە  دەست ،Aی بوار ،چەپی خوارەوەدەستە وون لە گۆشەی فێربزمان
تۆماری زمانەکیی »، کە دەکاتەوە Dئارمانج گەیشتنە بە گۆشەی دەستەڕاستی سەرەوە، بە بواری  «.ڕۆژانە

واتە ە و هەم بەستێنڕەها، بێژرئەم زمانەیان هەم زانیا «.یئاکادێمتۆماری »کە پێشی دەگوترێت ، «زانیاربێژ
دەشێت بە دەستەواژەی  ئەوەیباس لە بابەتێک دەکات کە لە زەمان و زەمینێکی دیکەدا ڕووی داوە،  مرۆڤ

 بێتە دەربڕین. «ئەوسا و لەوێ »

خشتەی جوداکاریی نێوان  »ییە؟ ئاکادێمو ئەم زمانە «  ەی فێرگەزانیاربێژتۆمارە »ئادگارەکانی ئەم  چین دەیسا 
شە لە  دەربڕینی جگە لە نووسین، زمانیپێشانی دەدات ئەم تۆمارە « کینی زمانەکی و ژوورخانی زمانەژێرخا

ئەمیان  ئەم تۆمارە نۆرمی نووسین دەکاتە بنەما و زۆر جار تێکستی نووسراو لەخۆ دەگرێت.  گوتاری فەرمی.
مەرجی گرانتری مانج نییە، و بەرسڤی دەستوبرد لە الی ئاری مۆنۆلۆگ )تاک ئاخێوەر(ـە ی زمانلەبەر ئەوە

ڕوونی و دروستی . بێتئاگاداریی پێویست هەروەها ڕاگەیەنی  و دروست بێت و  زۆر ورد ی دەربڕینلەسەرە کە 
و  123یفەرهەنگیی جوداواز Mary J. Schleppegrell (2001, 2004( دوو بەهای زۆر سەنگینن لە زمانی فێرگەدا.

کارلێکی زارەکی و زمانی ڕۆژانە لە نێو  لەو ڕێزمان(  (دان( شە)و)فەرهەنگ یی سەربە جوداواز) 124ڕێزمانەکی
خشتەی  » پێشان دەدات. ی دیکە ، لە الیەکیئاکادێمتۆماری ، زانیاربێژو زمانی فێرگە، تۆماری زمانەکیی  الیەک،
ییانەی زمان پێشان دەدات کە جوداوازبەشێک لەو  «لێکی زارەکی و زمانی فێرگەکاریی نێوان جوداواز

Schleppegrell .ئاماژەیان پێ دەدات 

 
 .Lexical، فەرهەنگی: ن ، وشەداonLexicفەرهەنگ:  -123
 . Gramatical، ڕێزمانەکی: Grammarڕێزمان:  -124
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ی زانستی فێرگە دەبێت بە شێوەیەکی چوست نێوەڕۆکی باسێک بداتە خوێنەر و بیسەرێکی کردنپێشکەش
لەبەر  بخرێن.  زمانەکی ڕەپێش ئەمەش دەبێتە هۆکار بۆ ئەوەی چەند ئادگارێکیڕاستەوخۆ کە بەرتەکی نییە.  
  زانیاربێژزمانی ، رخسار و دیاردەی دیکەی زمانبەدەستە، ڕووزمانی جەبەرێتە بەر ئەوەی نووسین ناتوانێت پەنا 

پلەبەندیی ڕستەیە، کە تێیدا  یەک لەو ئامرازانە  دیکە دەبات بۆ دەربڕین لە هەڤبەندیی لۆژیکانە. ئامرازپەنا بۆ 
پتر تایبەت هەیە، وەک:  125هەڤگری ئەم هونەرەش پێویستی بە ڕێک دەخرێن.  ، پاڕستە و ناوئاخنشاڕستە

بەم »خاوەن واتای پتر ورد، بۆ نموونە: ئەوجا ئاوەڵکاری  و «وێڕای »، «لە ڕێی» ، «چونکە» ، «یبەهۆ»
زیکە لە زمانی ڕۆژانەی ێلە زمانی بەرایی تەمەنی زارۆکدا کە ن «.بەاڵم»«، کەچی »«، گەرچی»، «شێوازە

زنجیرە دەبەستن بێ    باون و ڕستەکانی بەدوا یەکدیدا «ئەوسا»، «پاشان»، «و»وەک:   هەڤگریدیالۆگبارەوە، 
 تێدا بێت.ڕوونی ە و پاڕستەی ئەوەی شاڕست

  

 
 .Kurdish dictionary-Saladin's English، بڕوانە Hevgirوەندی، ێ، ئامرازی پConjunctionهەڤگر:  -125
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 »خشتەی جوداکاریی نێوان ژێرخانی زمانەکی و ژوورخانی زمانەکی«

 ژێرخانی زمانەکی  
 دانوستێن زمانزانیی 

 ژوورخانی زمانەکی
 زانیاربێژزمانزانیی 

Field 
ئەوە  بوار، کاروبار، )

دێتە  مەبەستەی
 ڕاگەیاندن(

 ڕۆژانە، بارودۆخی
 نێوبەستێنی نافەرمی، 

لە  خێزان، و  ماڵ
دەوروبەر، بەرنامەی 

تەلەڤیزیۆنی  ڕادیۆ و 
ری  ابوخێزان،   سەربە

بلۆگ و چاتی ئینتەرنێت،  
 هتد ... ئیمەیل

ساختاربەند و بەستێنی بارودۆخی 
فەرمیی وەک فێرگە، کڵێسە، جڤینی 

بەستێنی بیرۆکراتی،  سازمان، فەرمیی 
ەسمی ڕڕێوجاریش هەیە ساخڵەمی. 

تایبەت، مارەبەستن، مۆراندنی زارۆک،  
 بێنەوبەری دادگە.

Tenor 
الیەن،  )

 وان( وبەشدارب
 خێزان، خزم، یار و یاوەر 

کەسانێکی لە بەستێنێکی پتر فەرمیدا  
یەک دەگرنەوە، وەک مامۆستا و 

کەشیش فێرخواز، پزیشک و نەخۆش، 
جاریش هەیە  و ئەندام بازنەی دینی. 

ستەوخۆ، وەک: پەیوەندیی ڕا  ێبەب
ێنەر، مێدیاکار و نووسەر و خو
 بیسەر/بینەر. 

Mode 
شێوازی بار، )

دانوستان: نووسین  
 (یان گوتار

بەگشتی ئاخافتنە، بەاڵم  
نووسینیش هەتا دێت  

زیاد دەبێت، وەک  
وردە  ...چاتکورتەپەیام، 

 ئاخافتنی دیالۆگبار 

بەاڵم جاریش هەیە   بەگشتی نووسینە
ێژی،  گوتاری فەرمیی وەک وانەب

 سەمینار و گوتاری ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆن.
  .بارمۆنۆلۆگ
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 شێوەزار 
 

نۆرمی ناستاندارد، زاراوە، الزاری 
ڤاکی و شێوەزاری دیکە باوە. لە ج

نووسیندا زۆر جار کورتکراوە، وێنە و  
 هێما تێکەڵ دەکرێن

زمانی ستاندارد باوە، لە سوێد  
 زمانی سوێدی یان ئینگلیزییە 

ڕستەی پڕ و ڕستەسازیی   ناتەواوی هەیە زۆر جار ڕستەی 
هەڵكشیو، شاڕستە و پاڕستەی  

 فرەنهۆم
چەمکی خاوەن واتای  وشەی خاوەن واتای فرەوان 

 دیاریکراو

کار لە ڕستەدا ڕاگەیەنی بەشێکی 
 زۆری واتایە

دەستەواژەی هەڵکشیوی 
 ناڤەکی 

دیاردەی زمانبەدەر، وەک: زمانی 
 جەستە و ڕووخسار، ساکاراندن 

وەشانی ئاگاداری،   ازیشێو
داڕشتنی پاتەوپات، ڕاڤەی 

 وردەکار

نەخشی 
 کردن کارلێک

 

 دیالۆگ 
-جڤاکی»کارلێک بەرتاوی هۆکارە 

 ـیەکانە «فەرهەنگی

 مۆنۆلۆگ 

هەست و الیەنی کەسەکی دێنە  
 دەربڕین

ڕاڤەی بابەتەکی، بێالیەن و  
 دروست باوە

زۆر جار فیدباکی دەمودەست، 
بەتایبەتی لە   ئاگاداریی زیادەی نییە،

 باوی نییە دادڕینژێسوێدیدا در

ئاگاداریی فرەپات، واتە 
ئاگاداریی زێدە، باوە چونکە 

 ری فیدباک نییەابو

 خشتە کۆتای  - «جوداکاریی نێوان ژێرخانی زمانەکی و ژوورخانی زمانەکی»
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 ی زارەکی و زمانی فێرگە« لێکیی نێوان کارجوداواز»خشتەی 

 ە فێرگ زمانی زارەکی  کارلێکی 

 نیشانە

 مۆنۆلۆگ  دیالۆگ 

ئاگاداریی شاش، واتە مەودای  
نێوان وشەی ئاگاداریبەخش 

 شاشە 

ئاگاداریی سفت، مەودای نێوان وشەی 
 ئاگاداریبەخش سفتە 

پەیوەندیی لۆژیکانە بە دیاردەی 
، بۆ  ، دێنە دەربڕینزمانبەدەر

 نموونە ئاوازی زمان

پەیوەندیی لۆژیکانە بە ڕوونی و لە ڕێی 
 ین زمانەوە، دێنە دەربڕێشە و ڕو

فەرهەنگ  
 ( وشەدان)

چەمکی گشتی، وشەی خاوەن 
واتای بەرفرەوان، وەک  

لەبری   «خەڵک»و  «مرۆڤ »
 ی کەسی مەبەست.  کردندیاری

 تایبەتی دیاریکراو یچەمک

زۆرە لە  «کار»ژمارەی  
 ڕستەدا

 زۆرە لە ڕستەدا «ناو»ژمارەی  

باس لە کردەوە   لێرەدا «کار»
باز بدە، ڕا بکە، یاری  دەکات: 

 بکە

،  ەپتر سەربە ڕێزمان »کار« لێرەدا
وەک: هەیە، هەیەتی، دەبێت،  

 وو دەداتڕ دەچەرخێت،

 جێناو کارایە، وەک:
 ئەو یاری دەکات

 وشەی فەرهەنگی کارایە: 
 کوڕەکە یاری دەکات 
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 ڕێزمان 

ساختاری ڕستە بریتییە لە 
، chining «ەسازیزنجیر»

یی واتە ڕستە بە یارمەت
  «و»ی وەک: «هەڤگر»

دەبەسترێن و ئەوجا   تێک
ێی تۆنی دەنگەوە  ڕ لە

ی گوتەکە ڕێک  رساختا
 دەخرێت 

)بەکارهێنانی پاڕستە، ڕستەی   ەسازیپاڕست
 restrictive relative «چارەکیناپەیوەستی »

clause  زۆر جار لە شێوەی دەستەواژەی
 ناڤەکیدا( 

تا بیرۆکەیەک  ەساختارێکی هەرەمی، سەر
ۆکەیە وەک  ەکرێت و پاشان ئەو بیرپێشکەش د

مژارێک لە ڕستەیەکی دیکەدا و بە  
دەستەواژەیەکی ناڤەکی بە ئاگاداریی دیکەوە 

 دێتەوە بەرباس  
زۆر جار هەڤگر دێتە 

سەرەتا، وەک: و، پاشان،  
 ئەوجا

 بەاڵم فرەجۆرترن نکەمتر هەڤگر
 پەیوەندییەکان بە ڕوونی دێنە ڕاگەیاندن

تە  بە ڕوونی دێ نیهاد«»
 دەربڕین

ناڤەکیاندن بۆ دەربازبوون لە دەربڕینی الیەنی  
  Bellلەالیەن  تەلەفۆن اهێنانید»کار، بۆ نموونە 

ـەوە   Bellتەلەفۆن لەالیەن »، لەبری «ـەوە
 . «داهێنرا

پەیوەندیی لۆژیکانە لە ڕێی  
 «ئاهەنگی تۆن»

intonation  ـەوە دێتە
 دەربڕین

کی پەیوەندیی لۆژیکانە بە ساختاری ناڤە
Nominal  و کارەکیVerbal  .دێتە دەربڕین 

ناڤەکیاندن و فرەواندنی دەستەواژەی ناڤەکیی  
 خاوەن ئاگادارییەکی زۆر 

 خشتە. کۆتای  - زارەکی و زمانی فێرگە« کارلێکییی نێوان جوداواز»

 

 128، ناڤەکیاندنuserestrictive relative cla 127« پەیوەستی ناچارەکی»،، chining 126« زنجیرەسازی»]بۆ ئەم سێ چەمکە 
 بڕوانە پەراوێزەکانیان[.

Schleppegrell (2001)  یش باس دەکات کە دەستپێک بیرۆکەیەک  «زمانی فێرگە »ئەو ئادگارە تایبەتەی
نیهاد« لە » وەک 129وەک مژارێک، ئەو بیرۆکەیە داهاتوودا  دەستەواژەیپێشکەش دەکرێت و پاشان لە 

 
 . «و»ی وەک «هەڤگر»یارمەتیی ، واتە تێکبەستنی ڕستە بە chining :زنجیرەسازی -126
، ڕستەیەکە ناچارە پەیوەستەکە پێشان بدات  restrictive, or defining, relative clause: چارەکیناتی پەیوەس ڕستەی  -127

ئەو ئامۆزایەی ئەم باشترین پەیوەندیی لەتەک هەبوو، نیشتەجێی ڕۆژاڤا  »بۆ ئەوەی گشت واتاکەی ڕوون بێت، بۆ نموونە 
ئەوەی کە پەیوەستەکە تێیدا  non-restrictive or non-defining relative clause «پەیوەستی خواستەکی»ڕستە  «.بوو

گوندەکەی خزمانی، کە ئەم خۆش خۆش سەردانی دەکرد، لە ڕۆژاڤا »ەیە و گەر نەشبێت واتا لێڵ ناکات، بۆ نموونە زیاد
 «.بوو
ە بری ژنەکە مرد،  کار بە ناو، بۆ نموونە: مەرگی ژنەکە، لئاوەڵ، گۆڕینی کار، ئاوەڵناو، Nominalizationناڤەکیاندن:  -128

 ت لە تاریکی...  ترسی مرۆڤ لە تاریکی، لەبری مرۆ دەترسێ
 ، تێما، بابەت. Themeمژار:  -129
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پاڵ.  دەخاتەڕستە دوای ڕستە ئاگاداریی دیکەی  وجاپێش، ئەدێتەوە هەڵکشیودا  130ی « ی ناڤەکیدەستەواژە»
 دەکەمە نموونە: ەوەەشەمناسیی پۆلی شکئەم ڕاگواستەیە لە کتێبی جڤا

لە ئاتۆم پێکهاتوون. ئاتۆمیش پێکهاتووە لە ناوکێکی دەورەدراو ی تۆیە تۆ خۆت و هەرچی لە دەوروبەر»
 .«کراونرۆن بە کارەبا باک و هەم ئەلەکتربە بەرگێک لە ئەلەکترۆن. هەم ناو

 

پێشکەش دەکرێت،  کێپەیام. پاشان بیرۆکەکە وەک «تۆ»ڕستەی یەکەم خوێنەر دەکاتە مژاری سەرشار، 
، بەوەی «ئاتۆم»لە ڕستەی دووهەمدا کی تێکستەکە، کە هەموو شتێک بریتییە لە ئاتۆم. ڕۆئەوەی دەبێتە ک

دا  یبەدووی خۆ وێ،، ئاگاداریی نمیش پەیامێکدەبێتە مژار و ئە بەرایی ڕستە دەگرێت، 131«نیهاد»وەک 
دەستەواژەی  »ـەکەیە بە «پەیام». لێرەدا «لە ئەلەکترۆن ناوکێکی دەورەدراو بە بەرگێک»ت: ێدەهێن

لە شێوەی  ، ن»ئەلەکترۆن« مژار« و ناوک»دا، سێهەمپاشان لە ڕستەی ی هەڵکشیو دێتە دەربڕین. «ناڤەکی
  بە کارەبا»دا دەهێنێت: یبەدووی خۆ 132دەستەواژەیەکی گوزارەکیدا لە و پەیامێکی نوێ  نیهادراودا وەک زان
، «پێکهاتوون»ە باس لە کردەوەیەکی چاالک ناکەن: لەو جۆرەن ک ەکانی ئەم کۆپلەیە«کار» «.کراونبار
 «. کراون»

هەر بەڵکوو لەوەی دیکە،  ەیادمان بێت کە ئەم یان ئەو جۆرە زمانە نە ئاڵۆزترە و نە کاریگەرتر لەگرینگە 
ەگەر زارۆک لە دەرەوەی فێرگە پەیوەندی بە زمانی فێرگەکارەوە ئبەاڵم  ەیان لە بەستێنی خۆیدا کارایە.یەک

لەم جۆرە، بەکارهێنانی زمانەکەیە لە بەستێنێکدا  یباشترین پەرەدان بە زمانزانی. بێتە ڕێیکێشە   ەنەبێت، لەوانەی
 کارکردی ڕوون بێت.

اری دابڕاوی زمانەکیی نییە، بەڵکوو باس لە زنجیرەبەندییە.  باس لە دوو تۆمیادمان بێت کە  گرینگە لەدیسان 
لە مامۆستای دەبیستن و لە نووسیندا  نن، ێبەرایی فێرگە خۆیان بەم جۆرە زمانە ڕادەه سااڵنیزارۆکی زارۆخانە و 

 اددنی سەوپەیداکرەوجا لەبەر ئەوەی ئ خۆیشیان لە ئاستێکی بنەڕەتییدا بەکاری دەهێنن.دەیخوێننەوە، 
اژووتنی زمان بە وردی  نی یەکەمی فێرگە، ئەوا گرینگە مامۆستا ئەم بەشەی فرسااڵ گرینگترین بەشن لە کاری

 .ڕەچاو بگرن

، بەڵکوو بە هەمان ڕادە نییە  ەوەی تێکستکردنکۆدبەست و کۆدتەنها فێربوونی تەکنیکی  پەیداکردنی سەواد
خۆ   یهەم لە ڕێی خوێندنەوە، تێکستی ئەدەبیلەتەک  بەرکەوت. ژزانیاربێتۆماری ی نووسین یپەرەدانە بە توانا

زارۆکی بچووک دەربارەی زمانی   ەئەزموون دەداتو هەم لە ڕێی گوێڕادێران بۆ خوێندنەوەی کەسی دیکە، 
ی فێربن ، بۆ ئەوەجۆراوجۆریش بکەن تێکستی زانستیر لەتەک فێرخواز کاگرینگیشە ئەوجا . مۆنۆلۆگبار
بۆ مندااڵن گرینگە، هەم زانستیان پێ   «یشفاکت»هەروەها کتێبی بەرهەم بهێنن.  داەتەباب لەو زمان خۆیشیان

 تێکستی ئەو بوارە. دەرفەتی ناسینی زمان ودەبەخشێت و هەم 

 
ستە، کە لە ڕووی  ڕ ، دەستەواژەیەک، واتە بەشێکیNoun phrase or Nominal phrase (NP)دەستەواژەی ناڤەکی:  -130

بێت، بۆ نموونە: »کچەکە«، یان جێناوێک بێت، بۆ  ڕستەسازییەوە بە »ناو« دادەنرێت. دەشێت ناوێکی کارای تاک 
 .پێوانە« یوانە »زاراوەسازیڕەو«، یان زنجیرەیەک وشەی کە ناوێک تێیدا شاوشەیە. بۆ »ناڤەکی« بنموونە »ئ

 ناو، جێناو، چاوگ... و گوزارەی پێویستە. ئاوەڵ، بەشێکی ڕستەیە بریتییە لە ناو، Subjectنیهاد:  -131
زارە لە نیهاد  دووهەمی ڕستەیە و گو. بەشی Predicative expression، دەستەواژەی گوزارەکی Predicateگوزارە:  -132

 دەکات.  
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 توانای تێکستکاری 

نێت، مەبەستیش لێی:  ێدەسەپ «تێکستکاریتوانای »دا مەرجی  زانیاربێژلە زمانی  گبارەۆڕێک ئەم ئادگاری مۆنۆل 
واتە   وانە پاژی سێهەم(.ڕهەم بە گوتار و هەم بە نووسین )ب یەمەودادرێژینی بیری انای تێگەیشتن و دەربڕتو

وەرگر،  الیزانست دەربارەی ڕێکخستنی زمان لە یەکەی درێژمەودادا بۆ ئەوەی پەیامەکە ڕاگەیەن بێت 
  ، پاشپاشان/پێش ئێستا، شاناپ)وابەستەی کات: ئیستا/ 133بەکارهێنانی پەیوەندیی کاتبەند زانست دەربارەی 

  تێکبەستە داڕشتنی تێکستی، (هتد... الکەسباسەکە )شاکەس، نێو  ، پەیوەندیی نێوان کەسانی(پاشان/ئێستا
لە تێکستەکەدا  ڕاگرتنی سوورەداوی مەبەست بۆ ئەوەی مەبەستی گرینگ بۆ  گیرلەتەک پاراستنی خاڵی سەرنج 

 بزر نەبێت.  

ی ستراتێژ ئاخێوەر و خودی باسەکە،وان ێانەیش دەگرێتەوە کە مەودا دەخاتە نستراتێژتوانای تێکستکاری ئەو 
ی سەربە ئاماژەدان و مژار. شێوازێکی باو ستراتێژێت و هەروەها دەهێن  یەکەم بەکارکەسی لەبری  سێهەمکەسی 

یان   بە ناوەدانە ئاماژ پاشانیی باسەکەدا و ارناساندنیانە لە بەی نێو باسەکە، جوداوازانی بۆ ئاماژەدان بە کەس
ێت، جاریش هەیە گەر ئاماژەکە لە  بجێناو بەکار ئەوجا بۆ ئاماژەی فرەپات دەکرێت زانراویان. شێوەی 

 ئەمەش نموونە:پات دەبوێرێت. وتێکستەکەدا ئاشکرا بێت، مرۆڤ خۆی لە ئاماژەدانی پاتە

ناکاو دەنگێکی بیست   لە ری دەکرد،لە باخەکەدا یامەریەم بوو.  ەریەمکچەکە ناوی موو نەبوو کچێک هەبوو. هەب
 و ترسا. 

 

بەگشتی زارۆکی  نۆ سااڵندا ئەم توانایە پەیدا دەکەن.  -پێنج زارۆک لە تەمەنی  Lindberg (1995)بە بۆچوونی 
ئەم دیاردەیە لە نووسینی زارۆکانی زارۆخانە و سااڵنی بەرایی  دەئاخفن.  «ئێستا»« و شێوە - ئەز»بە بچووک 

 کاتی ڕابوردوو بەکار دەهێنن. پاشان لەوە دەرباز دەبن بۆ ئاستێکی تێدا کەسی سێهەم و. فێرگەدا ئاشکرایە
زارۆک، زۆر جار هەتا ڕادێن، بە کەسی سێهەم و دەمی ڕابوردوو باس دەکەنەوە بەاڵم وردەوردە و بەگشتی  

 نائاگایانە، دەچنەوە الی کەسی یەکەم و دەمی ئێستا.  

. «دەرەکی یڕوانگە»و گرتنی  ڕاڤەکردن، «بێژاندنساختاری »لەسەر  ەنکەواتە زارۆک پێویستی بە ڕاهێنا
ار، لە تێکستە بەراییەکانی خۆیاندا زێدەڕەوی  بگچکە زارۆکی ڕاهاتوو لەسەر کارلێکی دیالۆگ ئەوەیش هەر باوە کە

 دەکەن لە بەکارهێنانی جێناودا.

 ەوەی مەبەست: دنرکزم بۆ ڕوونێ ڕادەگو Lindberg (1995)ئەم نموونەیە لە تۆژینەوەی 

 ئەرێ پێم وایە دایکی بوو 

 کە لەوێ دانیشتبوو 

 منداڵەکەی ئەوی دەکرد ئەویش چاودێریی 

 پاشان کوڕێک هات

 و قسەی لەگەڵ کرد 

 
 وابەستەی کات: ئیستا/پاشان، پێش ئێستا/پاشان، پاش ئێستا/پاشان. ، Temporalکاتبەند:  -133
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Lindberg (1995, p49) 

  

لێرەدا دەبین تێکستەکە چۆن لێڵ و لێکدانەوەی دژوار دەبێت چونکە جێناو ئاماژە بە کەسێک دەکات تەواو  
 ە.  ئاشکرا نیی

دەمی ڕابوردوو. ئەمە دەپەڕێتەوە بۆ پاشان دەهێنێت و ستا بەکار ێوەک باسی هات، زارۆک لە سەرەتادا دەمی ئ
بە  انپێویستی، دادەمی ڕابوردوونووسین لە بۆ ارۆک ا زئەوجڕێبازێکە بۆ دابڕینی ئاخێوەر لە خودی باسەکە. 

 Future 134« ئایەندەی ڕابوردوو»ووی دا، ڕ «و دەمەپاش ئە»ئەوەی پەیوەندیی کاتبەند،  دەربڕین لە  توانایە بۆ

in the Past ، :ڕووی دا،  «پێش ئەو دەمە»، ئەوجا ئەوەی «ەماسیواپاشان ئەو دەبا بچێتە ڕ»بۆ نموونە
نموونە جوانە لە نووسینی  وانە ئەم بڕ «.ڕاوەماسیچوو بوو بۆ »، بۆ نموونە: Pluperfect 135« ی تەواوڕابوردوو »

باسێکی   یڕاڤەکردنبۆ بەاڵم ردوو، هەم، باس لە ڕووداوێک دەکات سەربە دەمی ڕابوفێرخوازێکی پۆلی سێ
 :  (Wedin 2011)کێشەی هەیە  «بەسەرچوو »

 

 شەش کاژێرپاش . من چووم بۆ فێرگە

 نەمابوو! ئەو لێرە نییە. ێمن هاتمەوە ماڵ. ئەو لەو

 بارام چوو بۆ دارستان. 

 

ئەم کێشەکە  . «بوو بۆ دارستان بارام چوو»هێنێت و بنووسێت: ار ببەک «ڕابوردووی تەواو»نووسەر دەبا لێرەدا 
بەکار و پاشان دەمی ڕابوردوو  «ئەو لێرە نییە»دا بچێتە دەمی ئێستەوە: بەوە چارە دەکات کە لە ڕستەی پێشوو

 .  «بارام چوو بۆ دارستان»ی ئەوەی زووتر ڕووی دابوو: کردنباسبهێنێت بۆ 

پێویستی هەیە بە   ، . الی زارۆک سەختە«ئایەندەی ڕابوردوو»، «بەسەرچوودائایەندە لە دەمی »دەربڕین لە 
ی  کردناهێنانە بۆ باسڕ ەتی زۆریزارۆک پێویستی بە دەرف  ڕاهێنان بۆ ئەوەی زاڵ بێت بەسەر ئەم باسەدا.

 ە بە هاریکارییە بۆ دەربڕینی پەیوەندیی کاتبەند.وی دەمی ڕابوردوو، پێویستیشڕوودا

  توانایان لە داڕشتنی دەستەواژەی کست بکرێتە سەرشار بۆ دنەدانی تر دەبن دەکرێت تێکاتێک منداڵ گەورە
،  «پشیلەکە»تەنها لە بری  «ئەو پشیلە بچووکەی لەسەر مێزەکە دانیشتبوو»هەڵکشیوی ناڤەکی، بۆ نموونە: 

ڕسک بۆ  رفەتێکی خۆدەبێتە دە ی زمانێکی وردتر و پتر ڕاڤەکاربەکارهێنانهەروەها دەستەواژەی سەربە ئاوەڵناو. 
راییەکانی زارۆک پێشانی دەدات کە پێویستیشە نووسینە بەبدەن.  ە پەرە بەم زمانفێرخوازانی سەربە زمانی دیکە 

لێرەدا مامۆستا دەتوانێ   دیاری بکرێت. 137یان بە داش 136ڕاگواستەگوتەی ڕاستەوخۆ لە تێکستدا بە نیشانەی 

 
بەکەم پەیدا کرد چونکە دەبا  ، واتە ئایەندە لە ڕوانگەی ڕابوردەوە، »کتێFuture in the Pastئایەندەی ڕابوردوو:   -134

 ودا »پەیدام کرد« چونکە دەبا لە ئایەندەدا »بیخونمەوە«.  لە ڕابوردو -بیخوێنمەوە« 
 ، بۆ نموونە »کاتێک من گەیشتم نەسرین ڕۆیشتبوو«. Pluperfectڕابوردووی تەواو:  -135
نێو   ت بۆێزرێادەگوڕ تەوخۆ کەی گوتەی ڕاس کردن، نیشانەیەکە بۆ دیاریQuotation marksنیشانەی ڕاگواستە:  -136

 .  ”…”کست: »...« یان ێت
 «. -، کورتەهێڵی پێش گوتەی ڕاستەوخۆ: »Dashداش:  -137
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اگواستە چۆن دیاری ڕ رمەتیی بدات و پێشانی بدات گوتەیسوود لە تێکستی فێرخواز وەربگرێت بۆ ئەوەی یا
 ی پێشکەش دەکات.یارمەتیفێرخوازەکدا  ی«نێزیکترین زۆنی فراژووتن »لە ی دەکات. مامۆستا بەم کارە

 

 نووسین سیستەمی  ئاخافتن و 

ڕیشەی  نووسین سەرنج لە فێربوونی خوێندنەوە گیر بکات. سیستەمینەرێتی فێرگەی سوێد وەها بووە خوێندنی 
دەسەاڵتی  ئەو دەم، ی سەدەی شازدە و بەدواوە.  - 138«کەسێکات» ئەم دیاردەیەش دەگەڕێتەوە بۆ خوێندنی

ەکانی دیکە  و فەرمان «کاتێکس »فێری خوێندنەوەی  زانی گشت کەسێکی ڕسکاو دەکەنیسە وەهای بە بەرژەوەند  
،  ەجڵەوخۆشپتر مرۆڤی خوێندەوار  شتیبەگمەبەست نەبوو.  بەرهەمهێنانی نووسینهاندانی گەل بۆ بێت، بەاڵم 

 .  پتر الجڵەوە بنووسێت و بیروڕای خۆی ڕاگەیەنێت ێکیمرۆڤ بەاڵم 

هاسانترە گەر مرۆڤ بۆ فێربوونی  پەیداکردنی سەوادشانی داوە کە ێبەاڵم تۆژینەوەی دەیان ساڵی ڕابوردوو پ
لە ی خۆی دەردەبڕێت نەک وەک چونکە لەوەدا مرۆڤ بیروڕانووسین بەرهەمی نووسینی خۆی بکاتە سەرشار 
   .(Liberg 2006) خوێندنەوەدا، بیروڕای کەسێکی دیکە ڕاڤە بکات

وەک زووتر باسی  139نگە.ەئاشکرا بوو کە وێژییە دابڕەش گۆیا هەیە لە نێوان ئاخافتن و نووسیندا، جوداوازئەو 
ەیش، بە زاری نافەرمی و ڕۆژاندەهێنرێت و هەم شێوە زمانی ستانداردی نووسین بۆ ئاخافتنیش بەکارهەم هات، 

 ، زۆر خێرا دەرفەتی نووسینی فرەوانتر پەیدا دەکات. ITتەکنیکی خێرایەی   ەڵکشانەههۆی ئەم 

ێکی باش بێت ستراتێژلە دەستپێکدا بۆ فێربوونی خوێندن و نووسین   «دەڵێیت وەهایشی بنووسەۆنی چ»لەوانەیە 
زمانە فەرمییەی نووسین کە هەم لە   وپەرەدان بە ت بۆەرخێچەیەکی تەریبیش ببۆ زارۆک، بەاڵم دەبێت پرۆس 

لەبەر ئەوە گرینگە ژووری پۆل، لە زارۆخانە و لە فێرگە،  ژەنووسی و هەم لە فاکتنووسیدا بەکار دەهێنرێت.ێ و
ئاخافتن و هەم ی زمانی هەم ەدەرباردەرفەرتی زەنگین بۆ فێرخواز بڕەخسێنێت بۆ ئاڵۆگۆڕی ئەزموونی خۆیان 

ی ڕەسەن پەیدا دەبێت بۆ فراژووتنی تۆماری جۆراوجۆری  بەستێنبەو کارە  دا.جۆراوجۆرو بابەتی  بوارنووسین لە 
 فراژووتنی سیستەمی نووسین لە پاژی شەشەم و هەفتەمدا وردتر دێتەوە بەرباس. زمانەکی.

 

 کارلێکی نێو پۆل 

لە   یەکەم: .(Halliday 1993, Cummins 2000)کردی هەیە نێو پۆل بە پلەی یەکەم سێ کارزارەکیی کارلێکی 
: بەکار دەهێنرێت بۆ ئەوەی دووهەمبۆ ئەوەی وێکڕا زانیار هەڵچنن، بەکار دەهێنرێت مامۆستا و فێرخوازە  الیەن

 فراژووتنی زمان.دەبێتە گرینگترین دەستاوێژی فێرخواز بۆ : فێرخواز ئاشنای نۆرم و بۆچوونی بڕیاردە بن، سێهەم
  وێکڕا ،مامۆستا و فێرخواز .شانۆرەی هەیەرخواز فێ  -ەدا، کارلێکی مامۆستا لە هەر یەک لەم سێ کارکرد 

و هاوکات پرۆسەی جڤاکاندنی فێرخوازیش بە سیستەمی ئەو نۆرمانەی سەردەستن، زانیار هەڵدەبەستن چاالکانە 
 . اندنچەرخێتە د

 
ستی  ەمەب ، خوێندنی کڵێسە، خوێندنی مەسیحایەتی، کتێبە، زنجیرەیەک پرسیار و بەرسڤە بەCatechismکاتێکەس:  -138

   تە خوێندن.ێئاشنابوون بە باوەڕی مەسیحایەتی، د
 ، وەهم، زڕەخەیاڵ، فریو.  Illusionنگ: وێژە -139
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 & Sinclairتۆژەران ۆل. ەوە تۆژینەوە هەیە دەربارەی کارلێکی نێو پلە سەرەتای هەفتاکانی سەدەی بیستەم

Coulthard (1975) بەرسڤ   - دەستپێشخەری»بەرسڤە سێباڵە کالسیکەیان پێشاندا کە لە پۆلدا باوە: ئەو کورتە
، زۆر  ی کورتگوتەیەکبە مامۆستا بریتییە لەوەی ، کە eedbackF-Response-Initiation (IRF) 140« فیدباک -

رسڤی هەیە و ئەوجا مامۆستا سەرنجی خۆی دەکاتەوە از بەفێرخو  دەستپێشخەری دەکات، پرسیارێک،بە جار 
ئاڕاستەی فێرخوازی   مامۆستا ،کارڵزۆر جار ئەم کارلێکە بریتییە لە پرسیاری کۆنترۆ فیدباکی ئەو بەرسڤە.

ۆرە باسێکی بەربەیار نییە الی هەموو  پێشانی داوە کە وەاڵمدانەوەی پرسیاری لەو ج Heath (1983)دەکات. 
 مە نموونەیەکی هەڵبەستراو: ەئفێرخوازێک. 

 

 ناوی چییە؟  مامۆستا: پێتەختی فرانسە

 فێرخواز: پاریس. 

 مامۆستا: دروستە! 

 

دەکەن، واتە   «ڕەسەن »پێشانی داوە کە گرووپی فێرخواز هەن چاوەنۆڕی پرسیاری  Heathتۆژینەوەکەی 
، «کوێ داناوە؟ ەکەت لە دەستەوان»ارێک مرۆڤ ئاڕاستەی دەکات بۆ ئەوەی شتێک بزانێت، بۆ نموونە پرسی

 بۆ خۆی پێشتر وەاڵمەکەی بزانێت. ئاڕاستە بکات  پرسیارێکئەمانە الیان سەیر بوو مامۆستا 

واری سەربە دا بۆتە بابەتی لێوردبوونەوە، بۆ نموونە بجۆراوجۆر، لە بواری تۆژینەوەی کارلێکی نێو پۆل 
 Heath) 142«مرۆڤناسیی زمانەوانی»ڕشتەی بەتایبەتی لە و  141، «شرۆڤەی گوتار»جڤاکناسی، ، ڕەچەڵەکناسی

شرۆڤەی ڕەخنەگرانەی »و هەروەها  ehan 1979, Cazden 1988(M) 143ڕەچەڵەکناسی -مایکرۆ ،(1983
وانگەی فێرخوازی سەربە ڕ لە 145« تۆژکاریی پۆل »دەڵێت  Lindberg (2004)تۆژەر  .)Gee 1996( 144«گوتار

ژووتنی فرا دەر بۆی نابێتە یار IRFلە نموونەی  146نەرێتیی «ڕاستەوخۆوانەبێژیی »شانی داوە کە  ێزمانی دیکە، پ
فێرخوازی سەربە زمانی دیکە  بگرە خەفەکاریشە بۆی، چونکە دەرفەتی تەواو ناداتە ڕێژنەی زمان لە پۆلدا.  زمان

زمانەکی. ئەم پێویستییە بەو کارلێکە  پێویستی هەیە بە دەربڕینی درێژخایەنتر و بە دەرفەت بۆ بێنەوبەرەی 
 بچووک دەیبەخشێت. کاری گەلدەستی نێو گرووپی ر دابین دەبێت کە، بۆ نموونە، لە باشت

 
 . eedbackF-Response-Initiation (IRF) فیدباک: –بەرسڤ  -دەستپێشخەری  - 140

، گوتارناسی، چەمکێکی گشتییە بۆ شرۆڤەی زمان، چ  Discourse analysis (DA), discourse studiesشرۆڤەی گوتار:  -141
 ەی تایبەت.زارەکی بێت، چ نووسیار و داڕشتەی هێما و نیشان

 . uistic anthropologyLingمرۆڤناسیی زمانەوانی:  -142
شرۆڤەکاریی ورد لە ، Microethnography, Ethnographic microanalysis of interactionڕەچەڵەکناسی: - مایکرۆ -143

 .  کارلێکی تۆمارکراو
ە »بیردۆزەی ڕەخنە« خەریکی  ، ڕشتەیەکە لCritical discourse analysis (CDA)شرۆڤەی ڕەخنەگرانەی گوتار:  -144

 ردەی دیکەی جڤاکی، بەتایبەتی ساختاری دەسەاڵت.کارییە لە گوتار )دیسکۆرس( و دیاۆڤەتۆژینەوە و شر
 تۆژکاریی پۆل: چەمکێکە بۆ دەربڕین لە تۆژینەوەی گشت کاروبار و خوێندنی نێو پۆل.   -145
شاندەرە و دەرسگوتنەوە کە مامۆستا تێیدا ئاخێوەری  ، شێوازی نەرێتییDirect instructionوانەبێژیی ڕاستەوخۆ:  -146

 فێرخواز بەگشتی خامۆشانە وەرگرن.
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کاریی تاڕادەیەک  گۆڕانئاماژە دەکات بەوەی تۆژینەوە هەیە پێشانی داوە کە   Lindberg (2004)لەتەک ئەوەشدا 
بری ئەوەی مامۆستا لە .الی فێرخواز دا کاریگەریی باشی دەبێت بۆ فراژووتنی زمان IRFبچووک لە نەخشی

ەرتەسکانە بەرسڤی فێرخواز هەڵسەنگێنێت، فێرخواز هان بدات بۆ بیرکردنەوە، دنەیان بدات بۆ بەڵگەکاریی ب
ە لەسەر فراژووتنی بێتکاریگەری زۆر باشی دە دەربارەی بۆچوونەکانیان و گرێدانیان بە ئەزموونەکانی خۆیانەوە، 

دەشێت لە چەند بەستێنێکدا و  IRF کارلێکییش دەڵێت -Schleppegrell (2004)هەروەها  زمانی ئەو فێرخوازانە.
 بۆ چەند مەبەستێک، سوودی هەبێت.

Lindblad & Sahlström (2001)  تۆژینەوەیان هەیە لە ئاستی بااڵی فێرگە بنەڕەتییەکانی سوێد و دەڵێن فێرگەی
ەستی نێو و کاری گەلدری سەربەخۆ کاڕووی لە  زێدەتری هەیە و  IRFئەم سەردەمەی سوێد کەمتر کارلێکی 

ئەم دیاردەیە، وەک چەندین تۆژینەوەی دیکەش پێشانی   لەتەک بەشێک ڕێنوێنی لە مامۆستاوە. گرووپی بچووکە
 زارۆخانە و سااڵنەی بەرایی فێرگە دەگرێتەوە.  زێدەتردەدات، بە ڕادەیەکی 

Gibbons (2006, 2008) رخوازان بۆ بێنەوبەرەی ێف فەت بداتە جەخت دەکاتە سەر ئەوەی مامۆستا دەبێت دەر
ی جار هەیە ساکاراندن ڕێگەی تێگەیشتن لە چگەر. ساکار بکات پێویستمانەکە زیاد لە زمانەکی و نابێت ز

لە فێرخواز   زانیاربێژی ی ئاکادێمتۆماری مەودایەکی کورتتدا خۆش دەکات بەاڵم دەرفەتی گرینگ بۆ پەرەدان بە 
هەم هزرکاریی هەیە و هەم  زان پێویستیان بە بەرۆکگیریی لەبری ساکاراندن، گشت فێرخوا زەوت دەکات.

 زمانەکی.

دیداکتیکی ماتەماتیکدا، پێی دەگوترێت: نێو  پۆل بۆتە جێی سەرنجی تاتیبەت لەنێو  لێکیجۆرێک هەیە لە کار
پرسیاری ڕێنوێنی لێ  ، مەتیدانی فێرخوازە ئەوەیە مامۆستا بۆ یارکردنمەبەست لەم ئاڕاستە. «کردنئاڕاستە»

م زۆر جار بێ خواز خۆی بگاتە بەرسڤی دروست، بەاڵفێر کێشەکەی بۆ پارەپارە دەکات بۆ ئەوەیدەکات و 
 ئەوەی تێگەیشتنی لەتەک بێت.

ربە خێزانی الوازن لە ڕووی  لە تۆژکاریی پۆلی وەها کە زۆربەی فێرخوازانی سەربە ژینگەی فرەزمانن، یان سە
امۆستا لە پۆلی وەهادا پتر فەرماندارانە ڕەفتار بکەن و کەمتر  رە مباوتکە  بێتخویا دەئابوورییەوە،  -جڤاکی 

 Johnston & Hayes 2008, Wedin 2009, Deen, Hajer) بدەنە فێرخواز دەستپێشخەری خۆیان هەبێتدەرفەت 

& Kolle 2008).  مەرج ی ەو داکشانمامۆستا   یی فەرمانداریەهەڵکشانتۆژینەوەکان پێشانیشی دەدەن کە ئەم
ئاشکرا  نەخشێکیان لێ Johnston & Hayesتۆژەران دڵگەرمیی فێرخوازانی خامۆش کردۆتەوە. فێرخواز،  لەسەر

و بە  درێتەوە بپرسیاری وەها ئاڕاستە دەکات کە تەنها بە یەک یان دوو پەیڤ بەرسڤ بوو کە تێیدا مامۆستا 
  ییش پێشان  Nauclér (2000) تۆژەر دەگمەن نەبێت داوا لە فێرخواز ناکات پەرە بە بەرسڤەکەی خۆی بدات.

ش پرسیاری وەها ئاڕاستەی منداڵی خاوەن پاشخانی سوێدی دەکەن  زارۆخانەمامۆستایانی تەنانەت دەدات کە 
 انپرسیاری وەهایان ئاڕاستە دەکرا بەرسڤیبەاڵم منداڵی خاوەن پاشخانی تورکی  داوای بەرسڤی ئاڵۆزتر بکات

ەی ێتە سەر هاندانی فێرخواز بۆ ئەوپێشانی دەدەن مامۆستا کە د Deen, Hajer & Kolleساکار بێت. کورت و  
 .هەڵدەکشێتخواز لە بابەتەکە فێر ، تێگەیشتنیخۆیان زانستی خۆیان لە ماتەماتیکدا هەڵبەستن
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 خوێندن   147نێوتۆژەکانی 

خۆیشیان  و هەروەها دازانیاربێژزمانی لەتەک  هەبێت بۆ بەرکەوت انزەنگینیکەواتە گرینگە فێرخواز دەرفەتی 
ک لەوانەی  ێ بۆ زۆرێک لە فێرخوازانی سەربە زمانی دیکە و زۆر. ی وەهاردە وردە بکەونە بەرهەمهێنانی زمانو

ە، ئەم باسە بۆ سەرکەوتنیان لە ییەدا نییسوێدلەتەک ئەم زمانە  لە دەرەوەی فێرگە بەرکەوتێکی وەهایان 
 فێرگەدا، شانۆرەی هەیە.

Gibbons (2006) هەیە بۆ فێربوونی   لە کارلێکی نێو پۆلدا سوودی «ئاشکرایی»ئەوەی  جەخت دەکات لەسەر
وەڕۆکی  ێلە ن ییا، هەم ئاشکر دەگرێتەوە نەوازهاوڕوتینی هەم ە ئاشکراییئەم فێرخوازی سەربە زمانی دیکە. 

و لە نۆرمی نێو   «گرتننۆرە»ش دەگرێتەوە لە نەخشی ئاشکراییهەروەها بابەت و سنووری نێوان بابەتەکاندا. 
»گرووپکاری« یان وانەی «، کاری سەربەخۆ»ی وەک ی کارلێکر شێوازی جۆراوجۆ 148پۆل و چێواندنی 
خوازی کەمدوو، کە لێرەدا دەرفەتیان  فێر سوودی هەیە بۆ بەتایبەت «گرتننۆرە». ئەم دەڵێت مامۆستافەرمان

 دەبێت بۆ دەربڕین. 

واتە ، زۆرە. زێدەتراریی ویستیان بە ئاگادیزمان نازانن، پێسوێدی بەڕادەی هاوپۆلی سوێد هێشتابۆ ئەوانەی 
دەستاوێژی جۆراوجۆر.  ئەمانە پێویستیان هەیە بەوەی ئاگاداری وەربگرن هەم بە شێوەی جۆراوجۆر و هەم بە 

دەرفەتی . پێشکەش بکرێت، .ئاماژە.بە گوتن، بە وێنە و بە ، بۆ نموونە فرەجۆربە شێوازی  یگەر هەمان ئاگادار
  تەواو نییە، فرەوانتر دەبێت.رخوازانەی جارێ زمانزانییان تێگەیشتن، بۆ ئەو فێ

لەبەر ئەوەی فێرخواز گەر ناچار نەبن هەوڵ بدەن  ، گرینگیی پەیدا دەکەنهەمەجۆریش  ئاشکراییئەوجا 
لەم بابەتانەدا   کەواتە ئاشکرایی دۆزنەوە.هاسانتر دە، خاڵی گرینگ مەزەندە بکەنەی پێویست دیکئاگاداریی  

 گرینگە: 

 ینڕوت •

 گرتن نەخشی نۆرە •

 نۆرمی نێو پۆل •

 « کارلێک»ـەوە بۆ ئەو «لێککار» مپەڕینەوە لە •

 سنووری نێوان بابەت  •

 

ئەوە نییە گشت کاروبارێک لە ژێر جڵەوگیریی وردی مامۆستادا بێت،  «ڕوتین ئاشکرایی»مەبەست لە 
  و نۆرمیش «گرتننۆرە نەخشی»ئەم باسە مەبەست ئەوەیە ڕوتینی بڕیاردە بۆ هەموان ڕوون و یەکنەوا بێت. 

ییە، بۆ کەسانێکی لە سوێدئەم سیستەمی پۆلی ، نۆرەی کێیە بێتە گۆ، کەی، چۆن و دەربارەی چی. دەگرێتەوە
ڕێسای ڕانەگەیەندراو زۆرن و بۆ فێرخواز  ی دیکەی ساالپەرستەوە هاتوون، سەرشێوێن دێتە بەرچاو. فێرگە

ی وەاڵتی دیکە  ێرێتە کە ماوەیەک نیشتەجسوێدیش دەگفێرخوازی  پەشێوییەئەم  سەختە بزانێت چی ڕەوایە.

 
 ، پەیوەندیی نادیار بەاڵم بەردەرک. Implicationنێوتۆژ:  -147
 دا. -لە نێو چێوە )چوارچێوە( کردنچێواندن: گیر -148
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کیژە پاشەبەرەکەی خۆم کە سااڵنی بەرایی فێرگەی  ە فێرگەی خاوەن ڕێسا و نۆرمی جودا خوێندوویانە.بوون و ل
 پاش یەک هەفتە لە فێرگەیەکی سوێدیدا وەهای گوت: لە وەاڵتی تانزانیا بردە سەر، 

نابێت فێرخواز لە خۆیەوە وەاڵم بداتەوە، دەبێت دەست هەڵبڕێت و   دەڵێتمامۆستا ت چی بکات.  ێمرۆڤ نازان
هەڵدەبڕم بەاڵم   تمن دەس . ئاڕاستەی پۆل دەکاتپاشان پرسیارێک گۆ. چاوەڕێی ئاماژە مامۆستا بکات ئەوجا بێتە 

 من تێناگەم کەی بە قسەی! دروستەش دەڵێت: یمامۆستان. ێئەوانەی دیکە ڕێک وەاڵمەکە بە دەنگی بەرز دەڵ
   قسەی نەکەم، بەاڵم ئەوانەی دیکەی نێو پۆل دەزانن. مامۆستا بکەم و کەی بە

  

بۆ نموونە بن.  ئاشکراەکانی کارلێک کە لە پۆلدا پیادە دەکرێن، جۆراوجۆرشێوازە وان ێگرینگیشە سنووری ن
کاتی لەوانەیشە سنوور بێت لە نێوان کاری کەسەکیی خۆ بەرانبەر وانەی گشت پۆلەکە.  نێوانسنووری 

.  ۆستای باسێکی تایبەت و کاتی کۆبوونەوەی پۆل بۆ گوێڕادێران لە وانەیەکی مامکۆبوونەوەی پۆل بۆ گفتوگۆ
 یشن. جوداوازسەرنجگیری خاڵی  هەروەهایان هەیە و ی کارلێکجوداوازئەمانە دۆخی جۆراوجۆرن و شێوازی  

بواری وانەکان یان بواری مژاری  ێت دەشسنووری نێوان بابەت مەرج نییە تەنها بابەتی خوێندن بگرێتەوە، 
چی لێرەدا سەرنجگیرە و چییە ئەوەی چاوەنۆڕ  مرۆڤ بزانێت خەریکی چییە،   ەئەوەی گرینگبێت.  جوداواز

 دەکرێت لە فێرخواز لەم دەرفەتە دیاریکراوەدا فێری ببێت. 
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یان  یکاریگەرو پاشان  ، الی زارۆک ڕوو دەدەنفێربوونی نووسین ی ستپێکلە دەهەر زوو بەر زۆر خاڵ هەن، 
ت هەن مامۆستا دەتوانن  پۆلی ئامادەکاردا زۆر بابە لە کاروباری زارۆخانە و. پەیداکردنی سەواد سەردەبێت لە

 .پەیداکردنی سەواد بیکەن بە مەبەستی یارمەتیدانی فراژووتنی زمان الی زارۆک بەر لە دەستپێکی

وونەتە فرەواندنی ئەو ماوەیەی دیاریکراوە بۆ ی بیست ساڵێک دەبێت زارۆخانە و فێرگەی سوێد کەوتکەزیێن
ئەم ڕەوتە هاوکات هات لەتەک پەیدابوونی  الی زارۆک.  سەوادپەرەدان بە تواناکانی  سەرجەخت کرد لە

 ی هەشتاکان.  کە ڕیشەی دەگەڕێتەوە بۆ تۆژینەوەی نێوەڕاست «سەواد»نوێ لە چەمکی  کیێچەرخاندن

کی زۆریش هەبوو،  ێبسپێرێت بە پۆلی یەکەم و دووهەم، نەسەلماندن پەیداکردنی سەواد زووتر وەها باو بوو
 بێت. سەوادبەتایبەتی لەالیەن کۆڕی مامۆستایانەوە، بەرانبەر ئەوەی زارۆک زووتر لە ماڵ و زارۆخانە فێری 

 د ساڵێک زووتر دەستی پێنچە سەوادمیی فەری فێرکردن نەرێتی ئەنگلۆسەکسۆنی کەلە بوو  جوداوازو ئەمە تەوا
لەبەر ئەوە   دەکرد و بە کارێکی ڕەوا دەزانرا کە دایکوباب زارۆکی خۆیان فێری خوێندنەوە نووسین بکەن.

 ئاوڕدانەوەیەک لە پاشخانی مێژووی سوێد لەم بوارەدا لەوەیە خراپ نەبێت.

  

 ژوونۆڕ ڕوانگەیەکی مێ   - خوێندنەوە لە سوێد   فێربوونی 

وەک دەرئەنجامێک لە   یەکێکە لە وەاڵتە بەراییەکانی جیهان کە خوێندنەوەزانیی گشتی تێدا پیادە کرا. سوێد
دەوڵەت  151تی،ەپرۆتێستانبە  گۆڕی 150ەتیی سوێد کاتۆلیکەتییڵێسەی دەوڵکە ک 149،«تیەفۆرمی پرۆتێستانێ ڕ»

 ی لە نێو گەلدا. یێندەوارەوەی خو کردنشازدەیەمەوە دەستی دایە هەڵمەتێک بۆ باڵولە سەدەی 

و کڵێسە  دەوڵەت سەردارانینووسین دیاردەیەکی ڕێکەوت نەبوو.  ەوە نەک نسەرنجگیری لەسەر خوێند
  فەرمان و ڕێساگەلی بۆ نموونە تەوجیل و نووسیاری دیکەی دینی ەبەستیان بوو ئاپۆرەی گەل بتواننم

زمانی نووسین و کاروباری  «ـدا تیەپرۆتێستانمی فۆرێڕ»کی هاسانکار لێرەدا ئەوە بوو لە ێ هۆکارەوە. دنبخوێن
دەوڵەتیش   فرەجۆری یەوەی ڕێسا و فەرماننامەکردناڵو ئەم هەنگاوە بۆ ب کڵێسەی لە التینەوە گۆڕی بە سوێدی.

دا   1540نی سااڵپاشان لە  باڵو کرایەوە. 1526ی ساڵیەکەم تەرجەمەی تەوجیل بۆ زمانی سوێدی  هاسانکار بوو. 
ت لەتەک ئەوەی ێدەگونجتەوە کە ێباڵو کرایەوە بۆ ئەوەی ئاپۆرەی گەل ڕێک ئەوە بخوێن یسوێدی  «کاتێکس»

 ەوایان بە گونجاویان دەزانی.ڕفەرمان

ێسە سپێردرا ڵکنێو  وارانی دیکەیگەلدا بە کەشیش و خوێندە نێو  خوێندنەوە لەەوە کردنواڵسەرەتا، ئەرکی ب
ڕادەیەکیش  تاهەکەشیش، و ئەوجا ئەرکی ی خێزان. پاشان وردە وردە ئەرکەکە خرایە ئەستۆی سەرداران

 153ۆزیی تواناد»بۆ گەلدا. ئەمانە ماوەماوە نێو  پرۆسەی فێربوونەکە لە یکردنکڵێسە، بووە کۆنترۆڵ  152زەنگەوانی
لە دووهەم بەشی سەدەی هەڤدەیەمەوە بە  سوێدیگەل  دەکرابەم شێوەیە  .دەچوونە سەرەدانی مااڵن« خێزان

 
 .Protestant Reformationتی: ەفۆرمی پرۆتێستانێڕ -149
 .ismCatholicکاتۆلیکەتی:  -150
 .Protestantismی: ەتپرۆتێستان -151
زەنگەوان: کارگوزاری کڵێسەیە، لە سەردەمانی ناڤیندا، لە پەنا کارەکانی دیکەدا سەرپەرشتی زەنگلیدانی کڵێسەشی لە  -152

 ئەستۆ بوو. 
 ەوە. کردنتاقیتوانادۆزی: تێست، ئیمتیحان.  -153



71 

،  1842ساڵی  «فێرگەی گەل »کی بەرینی ئەوانەی، بەر لە چەرخاندنی ێو بەش بنرێت ر دادەواخوێنمیللەتێکی 
   . (Isling 1991) کەسی ئاسایی بوونگەلدا کەوتە ئەستۆ، نێو  ی خوێندنەوەیان لەفێرکردنئەرکی پرۆسەی 

شاڕێبازی  دەداتێ.   یدنەوەی ئەو سەردەمانە تەواو جودا بوو لەوەی فێرگەی ئەم ڕۆژگارە پێشەمیخوێنجۆری  
بە  ئەو دەمە  ی«توانادۆزیی خێزان»لەوەی  کەواتە بەشێکی زۆربوو،  «گوتنەوە- پاش -لە»ئەو دەمە فێربوون 

فێرگەی »مێژوونووس هەن دەڵێن سەرەتای چەرخاندنی  دادەنرێت. کردن ا، ئەمڕۆ بە ئەزبەردادەن یخوێندنەوە
 Wagner)ە پێچەوانە دەمەوە نەبوو، بگرە ببوونی خوێندنەوەدا بەفێر دا، چ فرەواندنێکی لە-1842« لە گەل 

1990, Isling 1990) .مامۆستا ڕاگرن،  ە ساز بکەن و گفێرخانووی   کراندەار چلەبەر ئەوەی گوندنیشین نا
خۆ لە بەرخۆدانی خامۆش زەنەی کردبێت.  دوور نییە جۆرێکار دەکران منداڵیان بنێرنە فێرگە،  چخێزانیش نا

دەکرا نۆڕ ئەو دەم چاوە، بێتلە فێرگە تازەسازەکاندا دامەزرارە گونجاو جارێک کەسی هە تمەرج نییە گش
خواز، نە لە ماڵ و نە لە فێرگە، بە باشی فێری فێر خوێندنەوە بزانن، لەبەر ئەوەزارۆک بەر لە دەستپێکی فێرگە 

 ەوە نەدەکران. نخوێند

دوو سااڵنە   Småskola «یسەرەتایفێرگەی » ،بڕیار درا ـاکاندا   1850لە کۆتای بۆ چارەسەری ئەم کێشەیە، 
  «سەرەتایی انیمامۆستایفێرگەی »ئەمانە مامۆستای خانمانیان هەبوو کە پاشان لە پیادە بکرێت. 

Småskoleseminarium ی خوێندنەوە پێش فێرکردنکەواتە لە سوێد پرۆسەی  ندنیان بۆ ساز کرا.ێ خو
لەبەر وە لە فێرگەی ئەمڕۆی سوێددا وونی خوێندنەسیستەمی فێربدەبێت دامەزراندنی فێرگە کەوت، لەبەر ئەوە 

 ی تێدا پیادە دەکرا. «خێزان توانادۆزیی»تیشکی ئەو نەرێتە سەیر بکرێت کە 

یەدا ڕێنامەی نەرێتیی بۆ خوێندنەوە و ڕێبازی فێرکاریی «فێرگەی مامۆستایانی سەرەتایی»لەتەک ئەم 
ساڵی رە. ژگافێرکاریی خوێندندەوە و نووسینی ئەم ڕۆژران و هەر ئەوانەش بوونەتە بنەما بۆ ێ خوێندندەوە داڕ

یەکەم کتێبی دروستی خوێندندەوە   1912ژرا و پاشان ساڵی ێ داڕ «خوێندنەوە بۆ فێرگەی گەل »کتێبی  1868
Sörgården  دنەوە دەربارەی جیۆگرافیای  خوێنبە ڕاسپاردەی فەرمانگەی دەوڵەت بۆ داڕشتنی کتێبێکی  .باڵوبۆوە

 Nils Holgerssons underbara« گەشتنامەی نیلس» چیرۆکی، 1907ساڵی  ی نووسەر Selma Lagerlöfسوێد، 

resa genom Sverige وەرن بخوێنینەوە»کتێبی  1935و ساڵی  ئامادە کرد» Nu ska vi läsa  یElsa Beskow  
 باڵوبۆوە. 

ئەوجا لە دووهەم بۆ فێرگە. ە ەوخێزانزرێتەوە، لە ێ بگو بنەڕەتیسەوادی کرد بەرپرسایەتیی  یئەم فراژووتنە وەها
وەک مامۆستای ئاستی  مدا  ییتەمەنی پیشەلە سەرەتای  بووە پاوانی فێرگە. کاریسەوادنیوەی سەدەی بیستەمەوە 

یارمەتیی  گەر دایکوباب بەرانبەر هەم مامۆستا بەدگومان بوون زۆر ااڵنی هەفتاکان و هەشتاکان، س ،بەرایی
گەر یارمەتیی   شزارۆخانەهەم مامۆستایانی ، ستپێکی فێرگەبەر لە دە ەوادپەیداکردنی سمنداڵی خۆیان بدەن بۆ 

بووە بابەتیک کە دەبا لە فێرگەدا بچەرخێت و  پەیداکردنی سەواد. پەیداکردنی سەوادفێرخوازیان بدایە بۆ 
 ژ.ێکۆڕی مامۆستایانی کارادا بێتە گوتوبنێو  ڕێبازی فێرکاری، باسێک بوو دەبا لە «باشترین»دۆزینەوەی 

و  پیادە کرا Ingvar Lundbergکە زادەی پرۆژەیەکە سااڵنی هەشتاکان بە ڕێبەرایەتیی  154« بۆرنهۆلممۆدێلی »
وەک  فێربوونی نووسین.  گەشەی کاتی دەستپێک بۆالی زۆر مامۆستا بووە مایەی گۆڕینی دیدیان بەرانبەر 

اوزەد کرا، هەر زوو لە ن  «زمانەکی ئاگایی»دەرئەنجامێک لەم پرۆژەیە مرۆڤ هاتە سەر دنەدانی ئەوەی بە 
تۆژینەوە پێشانی دا  ، ئاگایی بوو لە بواری ڕێزمان و دەنگناسیدا.  «ئاگایی زمانەکی»مەبەستیش لە زارۆخانەوە. 

 
 . Bornholmsmodellen :مۆدێلی بۆرنهۆلم -154
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کە ئەم کارە بەتایبەت سوودی بۆ فێرخوازانێک هەیە گەر وەها نەبا تووشی کێشەی گەورە دەبوون لەتەک 
لەبەر ئەمەیە  . (Lundberg & Frost 1988) دەبێت بۆ فراژووتنی زمان ێدەترز، لەبەر ئەوەی کاتیان  داسەواد

 نی زمان، لە زارۆخانەدا جێی گرت. وەک سەرەتایەک بۆ فراژووت «گەمەی زمانەکی»

لە نەرێتی بەهێزی بووە. هە زمییدا پێشەمی نسوێد لە فێرگەی  پەیداکردنی سەوادپرسی زمان لە نەرێتی 
ڕاهێزانی چەند توانایەکی فەرمیی فێربوونی خوێندندەوە بە ئاڕاستەی لە  دەکراگیر سەرنج یدا،  سوێدمانی تاکز

،  سەوادنرا بۆ ێبەاڵم خودی زمانەکەی بەکار دەه. «دەربڕین دەنگ»و  «ەوەکردندکۆ»وەک زانینی 
رەش خوێندنەوە  ێـدا، ل «خوێندنی کاتێکس»هاوئاهەنگ لەتەک نەرێتی نەدەکرا، مەگەر دەگمەن.  155ڕێژکێشە

 ی سەرنج بوو، نووسین دەکەوتە سێبەرەوە.جێ

لە نەرێتی  یبێ کێشەڕێژـدا هاتە بەرهەم، وەک خۆی و بە«خوێندنی کاتێکس»بەشێکی زۆر لەوەی لە 
ژێر  کەوتەئەو میراتە ، نتۆژینەوەی نوێ ڕوانگەی تازەوە کە بەرهەمی بەاڵم بەدەم گەشەی ریدا مایەوە، اکفێر

یستویەکەمدا، ژمارەیەک تۆژینەوە لە سوێد باڵوکرانەوە تێیاندا بۆچوونی  تاکانی سەدەی بلە سەرە پرسیارەوە.
 ,Edling 2006, Folkeryd 2006, af Geijerstam 2006, Ewald 2007) کرانڕێژ کێشە سەوادنەرێتی دەربارەی 

Fasth 2007, Jönsson 2007, Björklund 2008).  ی  کردنگرینگە مامۆستا ئاگادار بن لەو نەرێتانەی هەن بۆ ساز
 دەرفەت بۆ گونجاندنی ئەوەی لە زارۆخانە و فێرگەی ئەمڕۆدا دەچەرخێت لەتەک جڤاکی ئەمڕۆ و ئایەندەدا. 

 

 لە نووسین   ڕوانگە 

لە هەشتاکانی سەدەی بیستەمدا  157، نگلۆسەکسۆنائەوانەی سەربە دونیای ئبە تایبەت  156تۆژەرانی مرۆڤناسی،
بە  «سەواد»ئەم دیدەی   158. «ێلی سەوادی ئاوتۆنۆممۆد »لەوەی پێیان دەگوت  کردنگومانکەوتنە سەر 
هونەری وەک پیتنووسیی دروست، بوونی فێر دەکاتەوە سەوادفەراز دەزانێت، دەڵێت سەردیاردەیەکی 

. وەها وشە، زۆر جار بەدەر لە بەستێنێکی سروشتیرپیت و هەتاکە دنەوەی دروستی خوێنوشەنووسیی دروست، 
ەبنە هونەرێکی مرۆڤ یەکجار فێریان دەبێت و تەواو، پاشان ئەو توانایەی  د سەوادلە چێوەی ئەم بۆچوونەدا، 

ا دەب نووسین توانایای جار لە بەستێنی جۆراوجۆردا پیادەیان دەکات. مرۆڤ پەیدای کردووە، هەتا هەیە جار دو
بکاتەوە و    گرد وردەهونەرانەئەم و دەبا فێرخواز خۆی ەکانی ئەم هونەرە جوداواز  بەشەلەسەر ت ێب هێنانڕا بە

بێالیەنە مرۆڤ بە دیاردەیەکی « سەواد» دەڵێتئەم مۆدێلە  پاشان وێکڕا لە بەستێنی نوێدا بەکاریان بهێنێت.
 بەکاری دەهێنێت.  جۆراوجۆرئارەزووی خۆی بۆ مەبەستی 

 & Street (1984, 1993, 1995), Gee (1996), Barton، بۆ نموونە New Literacy Studies (NLS)تۆژەرانی سەربە 

Hamilton(1998), Barton, Hamilton & Ivanic (2000), Barton (2001) ڕوانگەی ریی کەوتنە بەرۆکگی
ی  جوداوازکە جۆری  دەکات 159«  انەئایدیۆلۆژیسەوادی مۆدێلی »پێشنیازی   Street .«»سەوادی ئاوتۆنۆم 

 
ئەم چەمکە بە زۆری لە  -بیرۆکەیەک یان دیاردەیەک لە شێوەی کێشەدا داڕشتنی oblematizationPrکێشەڕێژی:  -155

 بواری زانستی و تۆژینەوەدا بەکار دێت.
 . Anthropologyمرۆڤناسی:  -156
 .Saxon-Anglo: ئانگلۆسەکسۆن -157
 .Autonomous Model of Literacy: مۆدێلی سەوادی ئاوتۆنۆم -158
 .Ideological model of literacy: دیۆلۆژیانەئایمۆدێلی سەوادی  -159
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دەکات وەک تۆژینەوە  «سەواد»ئەم باس لە ی جڤاکی و فەرهەنگی. جۆراوجۆر ی تێدایە بۆ بەستێنی « سەواد»
 هاتنە کایەوە. 161« سەوادی ڕەخنەکار»و  160« فرەسەواد»لەم بوارەدا دوو چەمکی .  «چاالکی»لە 

  سەرنجگیریڕوانگەی ئاوتۆنۆم مەترسییەکی لەو دوو ڕوانگەیەوە سەر هەڵدەدات لەدەستدانی سەنگی زمانەکەیە. 
ڕوانگەی ئایدیۆلۆژی پتر  تێیدا دەچەرخێت. زمان ە داتەودەو کەمتر ئاوڕ لەو بەستێنە جڤاکییە  ەنووسین شێوازی

کارێکی زمانە و ووڕ نووسینگرێت. دەبەهەند سەواد کاری زمانەکیی ووو کەمتر ڕ یەجڤاکینی ێبەست گیریسێرە
واتە کار بەوە تەواو . زانیدەکاتەوە پەرەدان بە زمان پەیداکردنی سەواددەبێت وەهایش سەودای لەتەک بکرێت. 

ەکانی نووسین، واتە پیت و نۆرمت، کا فێری لێکدانەوە و بەکارهێنانی شێوازی نووسین ب نابێت مرۆڤ خۆی
بکات کە لە نووسیندا بەکار دێت و پەرە بە زانستی خۆی  بەڵکوو دەشبێت مرۆڤ خۆی فێری ئەو جۆرە زمانە

ڤ دەتوانێت واتا و زمانەوە مرۆ یلە ڕێ  انەی نووسین تێیاندا بەکار دێت.جۆراوجۆربدات دەربارەی ئەو بەستێنە 
 بڕاستێنێت، بۆ نموونە لە چێوەی نووسیاردا. جۆراوجۆر یئەزموون

زمان دەستاوێژێکە بۆ هەڵبەستنی واتای خاوەن کارکرد.   دەڵێت« SFL زمانەوانیی سیستەمداری کارکرد»
Frances Christie (2005)  بۆ نموونە   یی نێوان نووسین و پیادەکاریی دیکەی جڤاکی،جوداوازجەخت دەخاتە سەر

ین لە گرینگیی زمان بۆ  شهەروەها جەختیش دەخاتە سەر مەترسیی چاوپۆخوان.  نۆرمی پۆشاک و ڕازاندنەوە
کاری ساختارەکیی زمان وێڵ بکات کە دەبێت  وو مەترسی هەیە لەوەی مرۆڤ ڕزانین و فێربوون. ناسنامە، 

 .بەوەش مامۆستا بنەمای گرینگی فێرکاریی لەدەست دەدەنفێریان بێت. 

Christie  کە ، یی نێوان زمانی ئاخافتن و زمانی نووسینجوداوازجەختیش دەخاتە سەر مەترسیی چاوپۆشین لە
کێشە لەوەدایە هەردوو مۆدێلی هەم ئاوتۆنۆم و هەم نووسیندا.  یفێرکردندەکاتەوە یارمەتیی نەدانی مامۆستا لە 

ەدا وردتر سەرنج دەدەینە  ەر ئەوە لێرلەب ئایدیۆلۆژی سەرنجگیر نین لە ساختار و لە سازمانی زمان.
 نووسین.  زمانیئاخافتن و  یزماننێوان  ییەکانیجوداواز

 

 ین و نووس   ئاخافتن زمانی    یی نێوان جوداواز 

ریش ئاماژەی پێ درا، لەم سااڵنەی تیی نێوان زمانی ئاخافتن و زمانی نووسین هۆکاریان زۆرە، وەک زووجوداواز
هۆکارێکی   وونەتەوە و مەودای نێوان ئەو دوو جۆر زمانە تەسک بۆتەوە.ب ییانە کەم جوداوازئەو  دواییدا
ت  ێەهێن، بە گشتی دەنگ بەکار دتنئاخافتیەی بەکار دەهێنرێت. مێدیاییەکان بریتییە لەو دەستاوێژە، لەو  جوداواز

  یاڵوبوونەوەب ئەلەکترۆنییەوە.فرەجۆری کە لە زارەوە دەچێت بۆ گوێ، لەم ڕۆژگارەشدا بە زۆری لە ڕێی مێدیای 
نەرێتییەکەی لە دەستەوە بۆ چاوە   ەپەنا بۆ مێدیای ئەلەکترۆنی دەبات، بەاڵم شێواز  زێدەتر نووسینیش هەتا دێت

بۆ بەستێنی ییە نەرێتییەکان پەیوەندیشیان هەیە بەوەی نووسین پتر جوداوازدەکاتە بنەما.  پیت و و نیشانە
وەک زووتر باسی هات، سنووری نێوان  دا.  جوداوازات و شوێنی فەرمی بۆ گواستنەوەی ئاگاداری بووە لە نێوان ک

 زێدەترزمانی ئاخافتن و نووسین هەتا دێت کاڵتر دەبێتەوە هۆکاریش هەم تەکنیکی هاوچەرخە و هەم 
 بەکارهێنانی نووسینە لە بەستێنی ڕۆژانە و نافەرمیدا. 

 
 . Multiliteracies: فرەسەواد -160
 .Critical literacy: سەوادی ڕەخنەکار -161
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ئاخافتنی  »افتن و نووسین، وەک دەستپێک یی نێوان ئاخجوداوازبۆ پەیجۆری لە لێرەدا  وەک هاسانکاری،ئێمە، 
لە کتێبی فێرگەدا بەکار دێت، دەکەینە   ی، واتە ئەو زمانە«موونەننووسینی »و  ، واتە دانوستانی ڕۆژانە،«نموونە

 )بڕوانە پاژی پێنجەم(. «زانیاربێژزمانی »و  «زمانی ڕۆژانە» نێوانیی جوداوازە بەگشتی دەبێتە  توا سەرشار.

واتە ئەوەی لە « ئاخافتنی نموونە» ار.تن و لە نووسین دەکاتە سەرشلە ئاخاف  «نموونە »نی ئەم خشتەیە الیە
نووسینی  » ەشدار بێت لە دانوستانی ڕۆژانەدا.ب فێرگە بیزانێت، بەر لە دەستپێکی زارۆک چاوەنۆڕ دەکرێت 

ت لە  ێبەشدار بت لە ماوەی خوێندنی فێرگەدا فێری ببێت، ێ نۆڕ دەکرەرۆک چاوئەوەی لە زاواتە  نموونە«
 دا.زانیاربێژدانوستانی نووسراوی سەربە بەستێنی 

 

  

 دانوستانی نووسراو  دانوستانی زارەکی 

 مۆنۆلۆگبارە، ساختاری تێکست گرینگە لێک سەنگی زۆرەردیالۆگبارە، کا

 بەرسڤی نییە  بەرسڤی ڕاستەوخۆ 

 وی ناڤەکی تایبەت و هەڵکشیدەستەواژەی  چاالک ی  «کار»

 وشەی تایبەت، ڕستەسازیی هەڵکشیو ەدەر گرینگن دیاردەی زمانب

 بەستێنڕەهایە،  یەئەوسا و لەوێ باسی لە ، بەستێنبەندەیەێرەئئێستا و  باسی لە

 هەم نێوەڕۆک و هەم شێوە سەرنجگیرن نێوەڕۆک سەرنجگیرە

 نێوان زمانی زارەکی و زمانی نووسراودایی توانا لە  جوداوازخشتەی 
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ک بگێڕێتەوە گەر بیسەرێکی گەورەتر  ێ کی بچووک دەتوانێت ڕووداوێمنداڵافتندا زۆرە. هاوسەما سەنگی لە ئاخ
 دبۆ ئەوەی ئاگاداری و بەستێنی نێو ئاخافتنەکە یەک بگرنەوە هەرچەنیارمەتی بدات  کردنهەبێت بە پرسیار

ێت بۆ ماوەیەکی درێژتر بەاڵم لە نووسیندا، نووسەر دەب منداڵەکە هێشتا ماویەتی بە تەنیا ئەو کارە ئەنجام بدات.
  سەکە داڕێژێت تەنانەت ئەو کەسەی ئەو دەمە لەوێدا نییە، تێیاوشە بگرێتە دەست و بە شێوازکی وەها ب

لە دۆخی  بۆ پێشاندانی ئاگاداریی گرینگ. ئەمە داوای توانا دەکات هەم بۆ ڕێکخستنی تێکست و هەم  بگات.
یە  ێ بکات بەاڵم خوێنەر چاوەڕ زێدەترەوەی کردناوای ڕوون د ئاخافتندا، بیسەر دەتوانێت بە بەرسڤی ڕاستەوخۆ

ئازموودە هەیە لە نێو تێکستەکەدا باز   یهاوکات خوێنەرلە نووسینەکەدا هەبێت. گشت ئاگاداریی پێویست 
 کی دیکەی.ێدەدات بۆ دۆزینەوەی ئاگاداریی پێویست و بۆ خۆ الدان لە بەش

اگریی ڕکە ئاخافتن هەڵی ناگرێت. خۆ ئاگاداری پێشکەش بکات ئەم تایبەتمەندییە دەرفەت دەداتە نووسین زێدە
بیسەر لە ئاست زێدەئاگاداری نێو ئاخافتن، دیاردەیەکی جڤاکییە و بەپێی فەرهەنگی زمانەکی دێتە گۆڕین. 

بەگشتی مرۆڤ لە فەرهەنگی سوێدیدا خۆڕاگریی لە ئاست زێدەئاگاداریی نێو ئاخافتن بەرتەسکە و چاوەڕێیە  
زۆن   فەرهەنگکە بەپێی فەرهەنگ دێتە گۆڕین. ئەمە باسێو بگاتە خاڵی مەبەست و لەوێدا بمێنێتەوە. ئاخێوەر زو

 تر لەوەی لە سوێد باوە.ەدێ زکاریی و نموونە  الباسڕێ دەدەن بە 

تەنانەت خۆڕاگریی لە ئاست ئەوەی ئاخێوەر لە ئاخافتندا وچان بگرێت یان بیسەر نۆبەبڕی بکات، لە نێوان  
نی ئاخافتنن لە تانزانیا کە من لێیان شارەزام،  لەو بەستێنگەلەی سەربە زمایی هەیە. جوداوازدا داوازجوفەرهەنگی 

بڵێت و هەم وچانی درێژتریش بگرێت بێ  زێدەترهەیە هەم   یئاخێوەر، گەر بەرارودی بکەم بە سوێد، بۆ
پێشان دانی دڵگەرمی و فەرهەنگی ئاخافتنی دیکەش هەیە نۆبەبڕین تێیدا بۆ بکرێت.  بڕی لێئەوەی نۆبە

 ە. گرتنبەهەند

  زێدەتر ی دیاریکراوی«ناو»بەاڵم نووسین زۆرن کە باس لە ڕووداو دەکەن   «کاری چاالک»لە ئاخافتندا 
تێدایە کە زۆر جار بە شێوازی ناساندن گەشەیان پێ دەدرێت )بڕوانە پاژی پێنجەم(. دیاردەی زمانبەدەریش، بۆ 

بەاڵم لە تێکستی  هێنان. افتندا دێنە بەکارگوتن... لە ئاخ، تۆنی دەنگ، خێرایی نموونە ئاماژە، نیشانەی ڕووخسار
،  ئەمەش داوای ڕستەسازی و ساختاری هەڵکشیو دەکاتدرێژتردا مەرجی داڕشتنی دیاریکراوی واتاڕوون هەیە. 

 هەروەها داوای گەنجینەیەکی زەنگینی وشەزانی دەکات.  

لە ئاخافتنی نموونەدا،  زانی.ن بێت ڕووەو توانای هەڵکشیوی نووسینئەمانەش باسگەلێکن فێرخواز دەبێت فێریا
تاوی ئەم بەستێن و داڕشتنی ئاخافتنەکە دەکەوێتە بەرگشتی باس لە ئێستا و ئێرە دەکات، بەمەش مرۆڤ بە

  پارچەڕستە و پەیڤی دەرکنار دیاردەی باون.رەدا دەربڕینی گشتی، جێناو، ڕستەی داپچڕاو، ێبۆیە ل دەوروبەرە.
ردنی وشە و ڕستەی سەرلەبەر چونکە هەم ی هەیە لەسەر هەڵبژاجوداوازهەرچی نووسینە مەرجی تەواو 

 واتاڕوونی و هەم واتاوردیی پێویستترن.

 

   سیستەمی نووسینئامادەکاریی بۆ  

بۆ  نین.  اکە نوێنەرایەتیی دەکات دوو بابەتی تەواو جودەئاخافتن ێکیرۆکی بچووک ئاخافتن و داکەوتاالی ز
، واتای تاکەتاکەی زمانەکەش گیر بکاتڕووخساری ناچارە سەرنج لە  پەیدا بکات سەواد وەی زارۆک بتوانێت  ەئ

واتایان  کیە «پشیلە، پشیلەپشیلە، »بەوەی ئەم وشانە:  پەیبردن تێبگات. یاندەنگەکان و پەیوەندیی نێوان
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نەبووبێت  نییە بۆ کەسێکی هێشتا فێرخۆڕسک ، کارێکی نین بابەتهەمان  «پشیلە، پلیشە، شەپیلە»هەیە بەاڵم 
 ییە. چی گرینگە و چی گرینگ نلە نووسیندا زارۆک دەبێت فێر بێت نووسین چۆن دەچەرخێت. 

 Bente Eriksen Hagtvetلە الیەن تۆژەر ، زارۆک پێویستە فێریان بێتکە نووسین تێگەیشتنی ئەو بابەتانەی بۆ 

انەی دەبێت بۆ  جوداواز تە واتە ئەو هونەر و زانسگۆگیدا، بواری پێداشادابەش کراوە بەسەر چوار  (2002)
 توانای نووسین، دنە بدرێن. چوار شابوار بریتین لە: فراژووتنی

 گشتی زانیی زمان •

 تێگەیشتن و پەرەدان بە زمانێکی هەڵکشیو  •

 ، زمان و دانوستان ەوەکردنبیرمێتازانین دەربارەی  •

 سەواد  ئەزموونی •

ی زۆر لەسەر هێنانەر جەخت دەکات لەسەر ئەوەی زارۆک پێویستیی هەیە بە ڕاشابوار، تۆژ مکە دێتە سەر یەکە
ی کردەوە و چارەسەری  کردن بەکارهێنانی زمان بۆ ئاڕاستەئەو زمانەی وابەستەی دۆخ نییە، دەربڕینی مەودادرێژ، 

 بەستێنبەدەر.دەربڕین و تێگەیشتنی پەیامی کێشە، هەروەها 

، هەم بۆ  لەتەک زمانی هەڵکشیودا دەرفەتی هەبێت هەم بۆ بەرکەوت ۆکگرینگە زار دەڵێتشابواری دووهەم 
زمانی  »یان  «زانیاربێژزمانی »بەکارهێنانی زمانی وەها، مەبەستیش لە زمانی هەڵکشیو ئەوەیە کە زووتر بە 

و  ڕاڤەکردن، بێژاندنسەر مۆنۆلۆگ، ساختاری گرینگە زارۆک ڕاهێنانی هەبێت لە .اناوزەد کر «یئاکادێم
 نانی ڕوانگەی دەرەکی. رهێکاو هەروەها بە ندانفەرما

، زمان و  ەوەکردنو گوتوبێژی بیر و بیر ڕاڤەکردندەرفەت بۆ  زارۆک پێویستیی هەیە بەشابواری سێهەم دەڵێت 
ئەو زمانە چۆنە کە  ەوەی خۆمان، کردنوەها باشە گفتوگۆمان هەبێت لەتەک زارۆکدا دەربارەی بیر دانوستان.

.  «ئاگایی زمانەکی»ئەمە بەشێکە لە فراژووتنی ن. یدا چۆن دەئاخفجوداوازبەستێن و دۆخی لە نین، ێبەکاری دەه
 باس لە ڕستەسازی بێت، یان لە هەڵبژاردنی وشە و پێکهاتەی وشەکان.  تدەشێ

ە. لێرەدا گرینگە زارۆک دەرفەتی زەنگینی هەبێت بۆ نووسین لە سەوادە ئەزموونی باسی لشابواری چوارەم 
، یان پەیامی  بۆ نموونە کاتێک زارۆک خەریکی نووسینن، کارمەند لەتەکیان دانیشێتوشتیدا. بەستێنێکی سر

بۆ  وەەوەی دەنگداریش دەگرێتەنهەڵبەت خوێندبە نووسین بدرێتە دەست فێرخواز.  دایکوباب ۆستا بۆمام
ئاگایی »فراژووتنی  لە کاروباردا سوودی زۆرە بۆ  جوداو سیستەمی نووسینی  جودابەکارهێنانی زمانی زارۆکان. 
تەنها   «ئاگایی زمانەکی»کەواتە ی زمانی خۆیان و زمانی کەسانی دیکە. کردنکالی زارۆک، بۆ دەر «زمانەکی

 ی زمان و لە کاریگەرییان.جوداوازلە بەکارهێنانی جۆری بەڵکوو ئاگاییشە ئاگایی دەنگناسی و ڕێزمانی ناگرێتەوە، 

گەمەی  »ەر بەرانب بوون دپتر خەمسارفێرخوازی سەربە زمانی دیکە، پێشانی داوە کە  تۆژینەوەیەکی نۆروێژی
 Vesteraas Danbolt & Iversen)لە سااڵنی بەرایی فێرگە برەویان پەیدا کردبوو «ی وەها کە زمانەکی

Kulbrandstad 2008). ر دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئەم گەمانە وشەی زۆریان تێدایە کە  ابۆچوون وەها بوو کە هۆک
گشت زارۆکاندا، زمانێکی خەیاڵکرد نێو  فرەزمانەکی لەبۆ دەرفەتدان بە ڕوانگەی  انە تێیان ناگەن.ۆکم زارەئ

نێو   لە پۆلدا ساز کرا و گرێ درا بە مژارێکی کاری ەئەم زمانە گەلدەستکرا: زمانی ورچەبەفرینە.  پێشکەش
ت زارۆکاندا پێک بێت ئەویش لە ڕێی لە نێو گش «ئاگاییەکی زمانەکی »لەم کارە بریتی بوو لەوەی ئامانج  پۆل. 



77 

بوو بەم جۆرە دەرفەتێک  یەک بوو لەوان. مەبەست ئەوە نۆروێژی کە ،و زمانانەی ئەوان دەیزاننگرێدانی ئە
 بە شێوازی هەڵبەستنی زمان. هەم بە ژێدەرە فرەجۆرەکانی و هەم بە ماکی زمان،  پەیبردنێتە زارۆک بۆ ربد

 

 ی نووسین سیستەم بەرەو فراژووتنی    ڕاهێنان 

نووسین، دەتوانیت بۆ نموونە سەرنجی منداڵەکە ڕاکێشیت بۆ چۆنەتیی پێکهاتنی وشەی  ی فێربوونی کردنبۆ هاسان
 «گەمەی زمان»زۆر کتێبی سەربە هتد. ...  بۆ دەنگی جۆراوجۆر)مۆرفۆلۆژی(،  کردنبۆ شێوازی گەردان لێکدراو،

 دەکەن.پێشکەش وەک ڕاهێنان دیاردەی لەم بابەتانە بۆ زارۆک، 

بگەن ئەوەیە ڕیزبەندی   شەش سااڵن سەختە تێی -  نتاکس(ی بۆ زارۆکی پێنج نموونەیەک لە ڕستەسازی )سی
نەیەت لەتەک ڕیزبەندی ڕووداوەکەی باس دەکرێت. زارۆک وەها ڕاهاتوون گوتار  کڕستەکەی دەگوترێت ڕێ 

 :و ڕووداو هاونەواز بن

  .«ئاشخواردن  دادەنیشن بۆدێن سەرەتا دەستتان دەشۆن و ئەوجا »

 : گەر بڵێیت

 . «ئەوەی دەستتان دەشۆنپاش خواردن ئاشبۆ نیشن دەدادێن »

 

ئەو زارۆکەی   و ئاشخواردنەکە پێش بخات چونکە ڕستەکە وەهای زنجیرە کردووە. نتلەوانەیە منداڵەکە دانیش
نەکەدا دێت هەر خۆی  گوت یبە زمانی ئاخافتنی سوێدی ڕاهاتووە لەوانەیە وەها تێبگات کە ئەو ناوەی لە سەرەتا

بەرانبەر  ئەو کەسەیە کارەکەی ە، «بەرکار»ئەو ناوەی پاشان دێت یە، ئەو کەسەیە کارەکە دەکات، «کارا»
 ی ڕستەکان دەگرێتەوە، بۆ نموونە:ئەمەش زۆربەدەکرێت. 

 .ڕاودەنێتسەگەکە پشیلەکە 

  

 162«:بزرکارا»ستەی ڕبەاڵم ڕستە هەیە، جۆرێکی دیکەیە، بۆ نموونە 

 کە لە الیەن سەگەکەوە ڕاودەنرێت.پشیلە

 نموونە:، بۆ «نیهاد»دەکات، نابێتە   ، ئەوەی کارەکە«کارا»دۆخی دیکەش هەن 

 پشیلەکە دەکەوێتە بەر ڕاونانی سەگەکە. 

 ڕاونانی پشیلەکە درێژخایەن بوو.

 ڕاوەپشیلە چڕ بوو. 

 

 
 . Passive voice: بزرکارا -162
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لە نێو کتێبی فێرگەدا و هەروەها بۆ   ئەمەش جۆرە داڕشتنێکی باوە تەواو بزرە، «کارا»لەم دوو ڕستەیەی کۆتادا 
ئەمەش چەند نموونەیەک لە کتێبی جڤاکناسیی پۆلی دەربڕین لەو جۆرە زانیارەی لە فێرگەدا باسی دێت. 

 شەشەم: 

کورسییەی پارلەمان دابەش دەکرێت بەسەر پارتیی جۆراوجۆردا.  349پاش ژماردنی دەنگی گەل، ئەو   •
 بەش دەکات؟( ان دەژمێرێت و کێ کورسی دا)کێ دەنگەک

 چاو بەراورد بکرێت بە کامێرا. )کێ بەراورد دەکات؟( تدەشێ •

 ناوزەد کراوە. )کێ ناوزەدی کردووە؟(  «ئۆبژەکتیڤ »ی کامێرا بە «چاو» •

 )کێ دەچێنێت؟(لە باشووری چین داری توو دەچێنرێت، ئەمەش بۆ بژێوی کرمی ئاوڕیشم.  •

 ێ پێی دەڵێت؟(مرۆڤێکی ئیسالم دینی بێت پێی دەگوترێت موسڵمان. )ک •

 لە مەنارەکانەوە بانگی نوێژ دەدرێت. )کێ بانگ دەدات؟(  •

)کێ کردییە سەرۆکی  ئەوجا سیاسەتمەدارێکی ڕەشپێست، نێلسۆن ماندێال، کرایە سەرۆکی وەاڵت. •
 وەاڵت؟( 

 سەربەخۆیی وەرگرت. )لە کێی وەرگرت؟(  1960وەاڵتی زائیر ساڵی  •

 

پەرە بەم جۆرە زمانە بدەن بۆ ئەوەی باش ئامادە بن بۆ   گەوەکەواتە زارۆک دەبێت لە سااڵنی بەرایی فێر
بۆ نموونە  دیاردەیەکە دەبێت زارۆک سەرنجگیری بێت.هەروەها وشەی لێکدراویش خوێندنی سااڵنی داهاتوو.  

لە  کردن... هتد بۆ باس«شیکپۆشی»و  «چاوپۆشی»یان  «گەلەگا»و  «مێگەل » ، «گەل »یی نێوان جوداواز
 اش و پێش کەوتنی بەشەکان و هتد.  ن، پایی واتایجوداواز

ـەوە، برەوی لە زارۆخانەدا پەیدا «بۆرنهۆلم»هەڵبەستۆکی زارۆکان بەتایبەتی لە پاش پرۆژەی و  163« سەروا »
بۆ ئەو زارۆکانەی زمانی سوێدی  هەڵبەستۆک بەگشتی خۆشن و لە زۆر جۆر گەماندا جێیان دەبێتەوە. کردووە. 

لەوەش بترازێت  و هەڵبەستۆک دەبنە یاریدەری باش بۆ فراژووتنی زمان. الیان زمانی دووهەمە، گۆرانی 
زارۆک هەیە چێژی تایبەت لەم جۆرە زمانە دەگرن و زرنگییەکی زمانەکی تێدایە منداڵ خۆشیی لێ دەبینن. 

چونکە زمان،  شێوازیبە  پەیبردنمەتی زارۆک دەدات بۆ یش یار«سەروا» هەڵبەستۆکی خۆیان ساز دەکەن.
بچووک الیان زارۆکی یان ڕستەیە.  ابەستەی شێوازی وشەیە، دروستتر بڵێین وابەستەی دوابڕگەی وشەسەروا و 

سەرنجگیری  بەوەی کامانە وشە سەروان، یارمەتییان دەدات  پەیبردن سەختە تاکە وشە و دەنگ جودا بکەنەوە. 
 زمانکە بن، ئەمەش سوودی هەیە بۆ فێربوونی نووسین. و دەنگی  شێواز

ئەمە  بوونی زمان بۆ زارۆک سوودبەخش نییە. فێر یادمان بێت کە ڕاهێنانی بەرنامەبەندی فەرمی بۆ گرینگە لە
بەتایبەتی گرینگە بیری لێ بکەینەوە کاتێک زارۆک شێوازی ڕێزمانی وەها بەکار دەهێنن کە ڕێک ناتەت  

ر لە زارۆکان کاتی دەوێت الی زۆا. ئەمەش تەنها بۆ زارۆکی سەربە زمانی دیکە نییە. ددستاندارانی لەتەک زم
ی هەبێت لەتەک  زمانی زارۆک وەها باشترە بەرکەوتبۆ فراژووتنی هەتا پەی دەبەن بە الیەنی ڕیزپەڕ لە زماندا. 

وێندنەوەی کەسێکی دیکە یان  زمانی ئاخافتن و زمانی نووسراو بە شێوازی جۆراوجۆر، بۆ نموونە بیستنی خ

 
 «. فەرهەنگی خاڵ»بڕوانە . بەشاوەند، پاشبەند، قافیە. Rhymeسەروا:  -163
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ەی بکەیت یان ئاگایانە هەوڵ بدەیت ڕایبهێنیت لەسەر شێوازی  گەمەی زمان، وەک لەوەی ئاماژە بە هەڵەک
 دروست. 

ـدا بۆ زارۆکی زارۆخانە و پۆلی ئامادەکار دەبینیت ڕاهێنان  «ئاگایی زمانەکی»جار هەیە لە کتێبی تەرخان بە 
بدات   ۆکزمانی دروستدا. بەاڵم من پێم وایە باشترە گەر مامۆستا دنەی زار هەیە دەربارەی ئەوەی ڕیزپەڕە لە

دەن بەوەی پێشانی بدەن کە شێوازی بو یارمەتی زارۆک کگیردا بەکاربهێنن ۆبەر زێدەترزمان لە دۆخی 
بێت لە  جوداوازت سەرنجگیری دیاردەی رێ زارۆک گەر یارمەتی بد هەیە بۆ دەربڕینی زمانەکی. جوداواز

، ئەو زارۆکە هەم پەرە بە  مانەکەۆ پەیدۆزیی زب بێتە هورووژاندن تێدا و خولیای کونچکاوی  رگەزمانەکەدا و 
زمانەکەی خۆی دەدات، هەم زانستیشی زیاد دەکات دەربارەی زمان و بەکارهێنانی زمان، واتە جگە لە زمانزانی، 

 یشی زیاد دەکات. «ئاگایی زمانەکی»

دا ش هەر وەک فێربوونی ئاخافتن، بەوە دەبێت زارۆک بەشدار بێت لە دۆخی سروشتیی وەهافێربوونی نووسینی
ی  سەواد ،سەوادجەخت دەخاتە سەر ئەوە زارۆک بە  Caroline Liberg (2006)نووسین تییاندا بێتە بەکارهێنان. 

ئەوەی فێر بن. دەڵێت زارۆک بەر لەوەی فێری خوێندنەوە بن، دەخوێننەوە بۆ   Heath (1983). خۆی سەردەخات
ئەو نووسینە بۆ فێربوون بەکاردەهێنن. ، مەبەستیشی ئەوەیە فێرخواز گەر لە دەوروبەرێکدا بن نووسینی لێ بێت

 بیستوون ئەزبەری هێندەیکە  «ەوەێتدەخوێن»کتێبانە ئەو کێلەڕێ و ناو سەر هەر بۆ نموونە زارۆک نووسینی 
بە یارمەتیی   164ە داتاوازیدالنموونەیەکی دیکە ئەوە کە زارۆک . «گەمەخوێندنەوە»، ئەمە دەبێتە کردوون

ڕاهێنانی باش بۆ دنەدانی ئەم فراژووتنە ڕێک ئەوەیە کە  ا خۆیان پێش دەخەن. لە گەمەکەد  جۆراوجۆرنووسینی 
لە .  نووسین، هەم ئاخافتن و هەم دا بەکار بهێنێترجۆو زارۆک دەرفەتی هەبێت زمان لە شێواز و دۆخی جۆرا

 ین.ێ پاژی هەفتەمدا پتر لەم باسە دەدو

 

 الی زارۆکی فرەزمان   سیستەمی نووسین فراژووتنی  

لەبەر  . یداکردنی سەوادپەی فێرگە لەتەک کردنبیردۆزە و ئامۆژگاریی پێشان دەدەن دەربارەی کار زۆرنکتێب 
کارێکی دنەدانی سیستەمی نووسین  ووچەند ڕلەبری ئەوە ەوە. ئەو کارە لێرەدا فرەپات بکرێتئەوە پێویست ناکات 

مان و هەر وەک زمانیش دەبێت کارێکە لە زووین ڕسلەبەر ئەوەی نوو الی زارۆکی فرەزمان دەخەینە بەرباس.
گرینگە ژینگەیەک لە دەوروبەری زارۆک ساز بکەین تێیدا دنەدان  لە بەستێنی خۆڕسکی جڤاکیدا بێتە فێربوون، 

 .  سەوادی جۆراوجۆردا و بۆ پەرەدان بە توانای جۆراوجۆرین لە بەستێنی هەبێت بۆ بەکارهێنانی نووس

ی هەیە بەوەی لە ژینگەیەکی  زارۆک پێویستدرێژخایەنە. ئەم کارە الی زۆربەی منداڵ کارێکی سەخت و 
زۆرن کە پێویستیان بە کەسانی گەورەساڵە  منداڵ ئارامدا کار بکات، هەراسان نەکرێت، پێویستی بە هۆشگیرییە. 

 ەکانی فراژووتنی زماندا یاریدەریان بن. جوداوازلە ئاستە 

  ێنرێن، گرینگەدەه بەکار مرۆڤ نێوانی دانوستانندەوە و نووسین دیاردەی جڤاکین و بۆ  لەبەر ئەوەی خوێند
ە فێرگەی هاوچەرخی سوێددا،  لکە نووسینی تێیدا بێت.  هاوکۆخوازیش دەرفەتیان هەبێت بۆ ئەزموونی فێر

، بێت هاوکۆکاروبارێکی  سەوادکە بوو زووتر وەها باو وەال دەنرێت.  هاوکۆجەخت پتر لەسەر تاکە و الیەنی 

 
 دەکرێن. امێری ئەلەکترۆنیئگەمەی جۆراوجۆر کە بە  - Computer gameداتاوازی:  -164
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و  165« نەمادیکت»نەماوە، بۆ نموونە ە بکرێت. بەشێکی ئەو ڕەوتەی ئەوسا، ئێستا باوی پیادلە پۆلدا  گەلدەست
 .  دەنگی بەرز پۆل بەنێو  یخوێندنەوەی یەک بە دوا یەک

ی هات. کاری سروشتی ئەوەیە زانستی نوێ، ی ئەو زمانانەی فێرخواز دەیانزانێت زووتر باسهێنان گرینگیی بەکار
خوازەکان وەها باشە ئەم زانستە نوێیە فێر بۆ بەشێک لەیدا زاڵە. ێتت کە مرۆڤ ، بەو زمانە بێسەوادبۆ نموونە 

لە بارێکدا ئەو کارە دەرفەتی سازبوونی نەبێت، بە هۆی بۆ نموونە ی. سوێد بن نەک بە فێر بە زمانێکی دیکە
هێشتا   بوونەکە بە زمانی سوێدی دەبێت، گەرچی فێرخوازەکەفێر ئەوسانەبوونی مامۆستای زمانی دایکزا، 

کخستن و  ێ ا بۆ ڕ لە باری وەهادا توانای مامۆستیدا. سوێدپۆالنی خۆی لە کی نێزیک ئاستی هاوێەگەیشتۆتە ئاستن
 ندەی دیکە گرینگتر دەبێت.ەبوونی نووسین ئەوفێر بەڕێوەبردنی

چەند   پیادە بکەین ئەوا گرینگە کەسێک بدۆزینەوەفێربوونی نووسین بە زمانی سوێدی ناچاربین دەستپێکی گەر 
بە زمانی   ێتزمانی دایکزای فێرخوازەکە بنووسێت بۆ ئەوەی ئەم زارۆکە دەرفەتی هەبوشە و دەستەواژەیەک بە 

ۆزتر دەبێت گەر سیستەمی نووسینی زمانەکەی دیکە التینی  ڵهەڵبەت ئەم کارە ئا  نێت.خۆیشی ئەو نووسینە ببی
 ت. ێنی دایکزا بنووست ناوی خۆی بە زماێب فێر ئەوسا هەر نەبێت منداڵەكەنەبێت. 

گەر مامۆستا بۆ نووسینی زمانی دایکزا پەیدا بێت و سیستەمی نووسینیش جودا بێت، بۆ نموونە سیستەمی  
انی ئەو فێرخوازە، مامۆستای پۆل، مامۆستای زمانی دایکزا و مامۆستای  ی بێت، ئەوسا گرینگە مامۆستایعەرەب

رەدان بە زمانی نووسین الی ئەم بۆ پە ستراتێژشترین  و پێک بێن لەسەر با ی وێکرا کۆ ببنەوە سوێد زمانی 
  خەریکیو پاشان  پەیدا دەکاتی عەرەبی سەواد  لەوانەیە وەها باش بێت ئەم فێرخوازە دەستپێک فێرخوازە.

یزانەوە. عەرەبکەسانی گەورەساڵی ئەمەش پێویستی بە پشتیوانییەکی بەهێز هەیە لە الیەن  .بێت یسوێد زمانی 
ی بکەوێتە خانەی عەرەبدا باشتر وەهایە جەخت لەسەر زمانی سوێدی بکرێت و باری دیکە هەیە تێی

واتە گەیشتن بە توانای  فێرخواز،  166بەاڵم لەبەر ئەوەی ئەمیان کۆسپ دەخاتە ڕێی جووتسەوادیی  دووهەمەوە.
 . زانەکەی دیکەی فێرخواپەرەدان بە زمدەرفەتدۆزیی تەواو بکرێت بۆ گرینگە زمان،  لە یەک  رپتبە  سەواد

سەنگی فێربوونی  پەرە بە زمانی دایکزای خۆیشی بدات.و هاوکات گرینگە فێرخواز زمانی نووسین فێر بێت 
کی دروست ناژمێرن لە ێهەیە مرۆڤ بە ئەندام بەستێنزۆر نووسین بە زمانی دایکزا زووتر باسی هات. 

  هەر بۆ نموونە، بەشداری لە تۆڕە ت.ێبەو زمانە نەب  ەوادسپەیوەستی زمانەکیی خۆیاندا گەر ئەو ئەندامە توانای 
زانێت.  ب نووسینی ئەو زمانەپێویستی هەیە بەوەی مرۆڤ  زمانی جودای نێو ئینتەرنێت بە ئاگاداریی ەکانجۆراوجۆر

Kamilla György Ullholm هەنگاری، ک ەڕەچەڵ وونی دەکاتە کە کوڕێکی چواردە سااڵنی دانیشتووی سوێد و بەڕ
ت و هەڵە ێینی هاوتەمەنێکی خۆی کاتێک لە ئینتەرنێتدا بە زمانی هەنگاری دەنووسچ بەرتەکی دەبێت لە نووس

 . (p44 2010) «ئیدی زانیم ئەمە نووسینیش نازانێت!»لە نووسینەکەدا دەکات، ئەم کوڕەیان دەڵێت: 

  ناسنامەی زارۆک و جەوان.گەشەی ەر بە زمانی خۆ کاریگەری هەیە لەس فراژووتنی سیستەمی نووسین کەواتە
مرۆڤ پێویستی بە سوێد، پێگەی زمانی سوێدی لە  کدا کە زمانی زۆرینە هێندە بەهێز بێت، وەک ێلە وەاڵت

یارمەتیی بەهێز هەیە بۆ ئەوەی توانای نووسین بە زمانەکەی دیکەش دەرفەتی فراژووتنی هەبێت بۆ ئاستێکی  
 باش. 

 

 
 . ئیمال، نووسینەوەی تێکستێکی کەسێکی دیکە دەیخوێنێتەوە، Dictation ن:ەدیکتام -165
 واد بە دوو زمان.ە، س Biliterateجووتسەواد   -166
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 ی نووسین وو فراژ   ێکی زمان 

زمانی نووسین بەدەم هەڵکشانی فێرخواز لە پۆلەکانی فێرگەدا،  ە و یی نێوان زمانی ئاخافتنی ڕۆژانجوداواز
دەبێت زۆر نێزیک   کنی نووسین لە تەمەنێکی بەراییدا سوودی ئەوەیە نووسینەکە بە زمانێهەڵدەکشێت. فێربوو

توانا بنەڕەتییەکانی  پرۆسەکەدایە بۆ پەرەدان بە نێو  ئەو دەمەی زارۆک خۆی لە لە زمانی ئاخافتنیانەوە.
هەرچی بەرۆکگیریی زمانەکیی  بێت.  ساکاری دەبن، دەبێت ئەو زمانی نووسینەی خەریک وێندندەوە و نووسین،خ

 هەیە دەبێت بکەوێتە بەشی ئاخافتنەوە.  

تەوە کە بە سەختیان ێخوێنلێرەدا مەبەست ئەوە نییە ڕێگە لە زارۆک بگرین و ڕێ نەدەین تێکستی وەها ب
یان ڕێیان بدەین تەنها تێکستێکی  تاکانی سەدەی بیستەمدا ڕووی دەدا، ف وەک ئەوەی لە شێست و هە دەزانین،

، وەها باشە سەوادەوە. بەڵکوو مەبەست ئەوەیە هەتا زارۆک دەگاتە ئاستێکی هەڵکشاوتری بخوێندنکراوە ڕوون
  بەرۆکگیریی زمانەکی بکەوێتە بەشی ئاخافتنەوە.

ک  ێفراژووتنی زمان الی زارۆک، لەوانەیە ئەمیان کەم سەرپرۆسەی فێربوونی زمانی نووسین، کاریگەری هەیە لە
کاتێک  خۆ ئاشکرایە کە فێربوونی نووسین وزەیەکی زۆر دەبات. شە پاشەکشە بکات. خاو بێتەوە و لەوانەی

. هەر کاتێک سەوادناکەوێتە سەر  زێدەتربەرۆکگیریی زمانەکی دەخرێنە بەشی ئاخافتنەوە ئیدی دژواریی زۆر 
جڵەوکێشی گەشەی  دا گەیشتە ئاستێکی هەڵکشیو ئەوسا دەکرێت نووسین بکەینە ەوادستوانای زارۆک لە 

 زمانیان.

لەتەک فراژووتنن زمانی نووسیندا و   بێتئەم خاڵە بەتایبەتی گرینگە بیری لێ بکەینەوە گەر زارۆک کێشەی هە
راژووتنی  ێی ف یەکی زۆری بوێت هەتا دەگاتە ئاستێک ڕێژەوی باش بێت. بۆ ئەوەی کۆسپ نەخەینە ڕەماو

رێن خۆیان لە گوتاردا دنە بدزارۆک ە بەشی ئاخافتنەوە و ەڵکشیو بکەوێتی زمانی هزمانیان، گرینە بەرکەوت
بگات بەو ەمەنێکی زوودا ڕێژەوی خوێندنەوەی باش بێت، خۆی دەتوانێت تئەو زارۆکەی لە  بەکاری بهێنن.

ە بۆ گەیشتن بەو ئاستە،  زێدەترستی بە کاتی بەاڵم ئەوەی پێوی زمانە لە ڕێی خوێندنەوەی کتێبی خۆیەوە 
بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی   ەدنەدانپێویستی بە تیی مامۆستایە، بۆ نموونە کتێبی بۆ بخوێنێتەوە یان پێویستی بە یارمە

 بابەتی سەختتر و هەڤبەندیی ئاڵۆزتر دەرببڕێت. زارەکی 

Christie (2005)  بەگشتی نووسین دەیبەخشێت،  ئەوەی، «ەئێستا و ئێر»لە  گرتنمەوداکە ڕوونی دەکاتەوە
بڵێم دوو  دەخات ئاماژەیە بە ژێدەر، وردتر  ییەکەم کاریگەرییەکی تۆژەر ڕەپێشکاریگەریی تایبەت دەئافرێنن. 

کبەستە چۆن ساز دەکرێت و چۆن لە تێکستدا ئاماژە بە کەس و کااڵ ێئاکاری ئەو کاریگەرییە: تێکستی ت
ستە دەبنە یاریدەر بۆ  ەو زمانی ج)گۆڕینی تۆنی دەنگ( ۆندانان بەستێن، تلە ئاخافتندا زۆر جار  دەکرێت.

 اڵ: ئاماژەدان بە کەس و کا

 دەکرێت ئەوەم بدەیتێ؟ )ئاماژە دەکات بۆ کااڵکە(  •

 ( دەهێنێتە پێشئەمەیان باشترە. )کااڵکە  •

 ئەوەیانم پێ باشترە. )ئاماژەیەک بە سەر دەکات( •

لە ئاخافتندا ژێدەر بەگشتی دیاریکراوە، وەک ئەوانەی اژە بدات. لە نووسیندا دەبێت مرۆڤ بە تێکست ئام
بەاڵم لە تێکستی سەربە سروشتناسی  سەرەوە، واتە مرۆڤ باس لە کەسێک یان شتێکی دیاریکراو دەکات.

 )زانست( ـدا، ئاماژە گشتین.
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هەیە، کەچی  168ی گەرمەسێردا Rainforest 167« چۆمەاڵن»و ێهەزاران جۆر درەخت لە نگەرچی »
دیاریکراو   چۆمەاڵنی)لێرەدا باس لە جۆرێکی تایبەتی درەخت و  .«واز خۆی دەنوێنێتێیەکش دارستان

 و دارستان.(  چۆمەاڵننییە، باس لە دارستانێکی تایبەتی نییە، باس بە گشتییە لە جۆری درەخت، 

ەم . )باس ل«ڕەنگێکی زیوپۆشیان هەیەیی پتر لە سەد مەتر بژین بەگشتی ماسی گەر لە قوواڵ»
 .( ، نەک جۆرێکی تایبەتبەگشتیانەیە ماسیی

 

یی نێوان ژێدەری گشتی و تایبەت، نموونەیەکە لە دیاردەی زمانەکی کە زارۆک دەبێت لە فێرگە فێریان جوداواز
 169«ەکیپێشڕەوتی مژار»باس لە  Christie بکاتەوە.جودا  جوداوازی و تێکست ژانرەن بزانێت چۆبێت بۆ ئەوەی 

ionThematic progress  170«یتێرپەیڤ»و Lexical Density  زمانگۆڕکێ لە کەسی یەکەمەوە بۆ و هەروەها
لە زمانی سوێدیدا  باس لە بەرەوپێشچوونی تێکستەکە دەکات.  «ەکیمژار پێشڕەوتی» ، دەکات.سێهەمکەسی 

دوو   . ئەمە نموونەیە لە نووسینیپێشڕەوتییە بەوە دەکەین کە لە دەستپێکی ڕستەدا دادەنرێتبەگشتی ئەم 
 : کیژۆڵەی پۆلی سێهیەم

 

 سەیرە! ێکیهاوین چ
 

 هەبوو نەبوو کیژێک هەبوو، ناوی سۆزان بوو. 
 هاوینی زۆر ال خۆش بوو.  ئەو

 لە خەو ڕابوو  ئەوڕۆژێک 
 شتێکی سەیری بینی. 

 دەبارێت. بینی بەفر 
 یکی و پێ گوت.اچووە الی د ئەو

 دایکیش زۆر خەمناک بوو 
 چونکە دەزانێت

 پێ خۆشە ی هاوین دەنچسۆزان 
 و جارێ مانگی گەالوێژە 

 باشە ئەمە کەی کاتی بەفربارینە 

 
مامۆستا  ، سایتی156، بڕوانە مەسعوود محەمەد، »زاراوەسازیی پێوانە«، الپەڕە Rainforestچۆمەاڵن  -167

www.mamosta.net. 
نێوەندی دەگرێت  Equator، »منطقة إستوائیة« ئەو پارچەیەی زەوییە کە »کەمەرەی زەوی« Tropicsەرمەسێر: گ -168

 . Tropic of Capricornو »کەمەرەی کارژۆڵە«  Tropic of Cancerو دەکەوێتە نێوان دوو »کەمەرەی قرژاڵ« 
 هتد. ... دا، بۆ نموونە نووسین، خوێندنەوەکی تایبەت، پێشڕەوت لە مژارێThematic progression :پێشڕەوتی مژارەکی -169
، مەبەست لێی ext analysisT، چڕیی فەرهەنگی، چەمکێکی تایبەتە بە شرۆڤەی تێکست: ensityLexical dی: تێرپەیڤ -170

ر. وشەی  ئاوەڵناو، زۆربەی کار و زۆربەی ئاوەڵکا ێزمانی. »شاوشە« لێرەدا دەکاتەوە ناو،ڕ ڕێژەی شاوشەیە بەرانبەر وشەی 
 ناو. سەرچاوە: ئاوەڵکار و ئاوەڵڕێزمانی دەکاتەوە: جێناو، ئامرازی هەمەجۆر، کاری یاریدەر، بەشێکی 

https://www.grammarly.com/handbook/organization-and-development/text-level-measurements-adequate-

writing/2/lexical-density/ 
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 بەاڵم دڵنیاش نەبوو 
 بڕوا بەو گوتەیە بکات ئایا

 

بەم  دەست پێدەکەن.  «هەبوو نەبوو...»بە سەرەدێڕێک و پاشان بە  اندەبینین کە کیژۆڵەکان داستانەکەی خۆی
ە  نووسەران خۆیان لە تێکستەکە دادەبڕن ک «ەبوو...هەبوو ن »دەستەواژەی بە جۆرە دەزانین کە ئەمە چیرۆکە و 

  .«ئەو»دەیکەنە مژار:  ،«سۆزان»: شاکەس  ناساندنیپاش ئەوجا ی داستانەوە. ژانرەێتە بەم جۆرە دەخر
)ئەوجا،  Subordinate Conjunction 171« هەڤگرپا»و  «هەڤگر»دەستپێکی دیکەی لێرەدا بەکار دێت بریتییە لە 

پێشڕەوتی  »ئەمە شێوازێكی باوە بۆ داڕشتنی . «ڕۆژێک»ەک جاریش ئاوەڵکاری کات و، وەک، بۆ، بەاڵم( و ی
 ن.بە هەمان شێواز تێکستی ئاخافتن و نووسین دێنە داڕشتی ساکاردا. بێژاندنو لە چیرۆک  «مژارەکی

  ێدات ، واتە ئاگادارییان«نتێرپەیڤ»پتر  جۆراوجۆرکاتێک دەڵێین تێکستی سەربە کتێبەکانی فێرکاری بابەتی 
ئەمەش بۆ فێرخوازی سەربە زمانی دیکە کە  . ـداسروشتناسی )زانست( ەسەرب  بەتایبەتیی لە تێکستی ،چڕترە

وشە و  گەر لە تێکستێکەدا ست هاوپۆلەکانیان نییە، دەکاتەوە سەرەداوی کەمتر  اێشتا زمانی سوێدییان لە ئه
تاوە گرینگە کە بە وێنە، ئاماژە و شێوازی دیکە بن. لێرەدا پشتیوانی لە مامۆس نامۆ لێیان بێت دەستەواژەی تێدایە 

 وون بکاتەوە.ڕئەو زانستە 

شانی  ێنووسەران، بەو دەستپێکە مەودا لە باسەکە دەگرن و پمان بینی.  «هەبوو نەبوو»سەرەوە نموونەکەی  لە
ودا  مەنووسەر بۆ  یە ڕێگەیەکی دیکە سێهەمبەکارهێنانی کەسی دەدەن کە خۆیان بەشداری چیرۆکەکە نین. 

گرینگە فێرخواز  . یەسەکڕاستەوخۆی کلە ئەزموونی  کردنبۆ خۆ ڕەهالە تێکست و لە خوێنەر،  بگرێت
ەکەم، دووهەم و وانگەی کەسی یڕ بۆ نموونە لەبکەن،  کار لەتەک تێکستی جۆراوجۆرهەبێت بۆ  اندەرفەتی

 ەو تێکستانە. ی ئجۆراوجۆرسێهەمەوە بنووسن و ئەوجا گوتوبێژ ساز بکەن دەربارەی کاریگەریی 

 

 سەواد وی هەڵکشی یی  ستراتێژ پەرەدان بە  

پێش بکەون و دەبن،  ینکە تێیدا ئاشنای بنەماکانی نووسی، سەواد ەکەیبەرایی فراژووتنەپاش گرینگە زارۆک، 
ی ستراتێژکە دێتە سەر  کە پێویستیان دەبێت لە خوێندنی بااڵتردا. سەوادی هەڵكشاوتری ستراتێژپەرە بدەن بە 

دنەوە خۆشڕەوت  خوێنە گرینگە ئەوەش ئاساییە چونکە زۆر جار دەبێتە باس لە خێرایی خوێندنەوە. خوێندنەو
ی خوێندنەوەی  جوداوازبێت، شێوازی  جوداوازی « هونەری خوێندنەوە»خواز فێری فێر بێتبێت، هاوکات دە

ێ بدرێت و فێرخواز  ەوە دەبێت پەرەی پنخوێندبەاڵم گرینگە،  خوێندنەوەی تەکنیکیڕاستە  .جوداوازتێکستی 
  بێتچەند توانایەکی خوێندنەوە الی زارۆک کە دەبگرێت.  تفێر بێت هەڵویستێکی ڕەخنەگرانە لە تێکس

 گەشەیان پێ بدرێت، ئەمانەن:

 خوێندنەوەی بانوێنە  •

 بۆ دۆزینەوەی بابەتێکی دیاریکراو لە نێو تێکستدا -بابەتدۆزانە خوێندنەوەی  •

 گرینگ لە تێکستدانی هەرە ەتوانای هەڵبژاردنی الی •

 
 ، هەڤگری الوەکی. ctionSubordinate Conjunپاهەڤگر:  -171
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 ەوە جوداوازخوێندنەوە لە ئامانج و مەبەستی  •

 ڕەخنەگرانە لەوەی دەخوێندرێتەوە وردبوونەوەی  •

 ەوەی تێکست لێکدان •

 انە دنەوەی ئافرێنەرخوێن •

 

 دنەوەی ڕەخنەگرانە، گوتوبێژخوێنبێت هەتا سااڵنی هەڵکشاوتری فێرگە.  ێپێویست نییە ئەم فراژووتنە چاوەڕ
کارێکە مرۆڤ لەتەک فێربوونی  خوێندنەوە ڕووە ئامانجی جۆراوجۆروەی جۆراوجۆر و کدانەێدەربارەی ل
ێکی گەورەی  وڕێژەلە جڤاکی ئەم ڕۆژگارەدا کە   بینێت.ب ێل دا دەتوانێت خەریکی بێت و سوودیخوێندنەوە

گرێت. ب تئاگاداریی هەیە و زارۆکیش دەگرێتەوە، گرینگەی زارۆکیش فێربێت هەڵوێستی ڕەخنەگرانە لە تێکس
ە بابەتی  لهەڵکشان لە خوێندنەوەی تێکستی سەربە فاکت دەبێت بە  انبەدەم سااڵنی فێرگەوە پێویستیفێرخواز، 

ساختاری  ندنەوەی ێ لە خو و هەروەها فێربن  بەکار بهێننو سەرەنجام بن پێڕست فێر بێتواتە دە .داجۆروجۆرا 
ناونیشانی بابەت و دێڕەکانی ز بە خوێندنەوەی واتە، هەر بۆ نموونە، فێرخوا تێکستەوە شامەبەست بدۆزنەوە. 

 بکات. رک لە تێکستەکە دەێ دەستپێک، بتوانێت سەرەنجام

و سوودمەندبوون لێیان بۆ  ندنەوەی کتێبی فێرگە، لێکدانەوەش بۆ وێنە، نیگار و خشتە ێ کە دێتە سەر خو
رەی وەها دەخوازێت بن لەو سنوو واتە گرینگە فێرخواز دەربازکەکی گرنگە. ێباستێگەیشتن لە تێکستی نووسراو، 

لێک تێکست و پیتکارانە  خوێنێتەوەبو لە بەرگەوە بۆ بەرگ  شتن لە تێکست، پیت بە پیتمرۆڤ بۆ تێگەی
بۆ نموونە، خوێندنەوەی خۆیان،  یجڵەوکێشیزارۆک پێویستیان هەیە پەرە بە توانای خۆیان بدەن بۆ  ەوە.اتبد

یەکدی پەلکێش دەکەن و   خوێندنەوە و نووسینبەو جۆرە فراژووتنی  .گرتنی باش بۆ یاداشتستراتێژدۆزینەوەی 
  Dysthe et al. (2002).  وسینی نو ی جۆراوجۆرستراتێژڕاهاتن بە ت بۆ ێخوێندنەوەی چاالک دەرفەت دەڕەخسێن

  خشەی بیر«.نە»شێوازی هەمەجۆری یاداشتنووسی ڕوون دەکاتەوە، بۆ نموونە دووجار یاداشتنووسی و 

جۆرەکانی نووسین لە فێرگەدا از پێویستی دەبێت بە پەرەدان بە توانای نووسینی تێکستی هەمەجۆر. پاشان فێرخو
  نێوانیی هەیە لە جوداوازفێربن  بێتفێرخواز دەڕوونکار و بەڵگەکار. ڕێنوێن، ڕاڤەکار، بێژەکی، زۆرن بۆ نموونە: 

 .Dysthe et al. کاتب  ێکی بابەتبینوای هەڵوێستو تێکستێک داکەسەکی  گەرمییڵدتێکستێک دەربڕین بێت لە  

ئەوەی یەکەمیان  173و پێشکەشنووسی.  172ی نووسین دەکاتە دوو بەش: بیرنووسی ئەم جۆرە دووهەم )2002(
داڕشتنەوەی زانستە، ، ئەوەی دووهەم  تازەبابەتە، وەک دەفتەری یاداشت، تۆماری ڕۆژانە و ڕەشنووسنووسینی 

 ،نووسین ئاستی بەراییفێربوونی ، پاش فێرخواز دەبێت سەرەنجام. وختەی باس، ڕاپۆرتی زانستی وپبۆ نموونە 
نابێت ئەرکی تەنها مامۆستای زمانی  سەواد سەرخستنیلەبەر ئەوە . فێر بێت شیانەی نووسین جوداوازئەم جۆرە 

بۆ ئەوەی فێرخواز یاریدەری   بابەتەکانی دیکەش بیخەنە بەرنامەوەمامۆستای  بێتدە، بەڵکوو بێت ێدیسو 
 .  ی جۆراوجۆری گشت ئەو بابەتانەسەوادلە  هەبێت

 
ەوەیە بە نووسین. پەیدۆزی و پەیجۆری و ڕێشەدۆزیی کردنەوە و نووسینە، بیرکردنی بیر کردنبیرنووسی: تێهەڵکێش -172

 بەرانبەر. بۆ  کەوەی ئەو بیرە بۆ خۆ، نەکردنبیرە بەدەم نووسینەوە بۆ ڕوون
دات. بەرهەمەکەی بۆ دانوستانی پەیام و  دەست ب کردنێکی جوان داڕێژراو بۆ پێشکەشپێشکەشنووسی: نووسین -173

 ی بەرانبەر گرینگە. گرتننێوەڕۆکە لەتەک وەرگردا، لەبەر ئەوە بەهەند
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بۆ یارمەتیدانی خۆباوەڕی زارۆک،  هەڵنەکشێن. زۆر تیژڕەوانە گرینگە مەرجەکانی فێربوونی نووسین و خوێندنەوە 
ویست و ئارەزوو بۆ ەرخێت. چب بەدەر لە مەرجی گرانفراژووتنی بەرایی نووسین لە شێوازی گەمەدا و گرینگە 

ۆکاری هاندەری گرینگن. لەبەر ئەوە گشت جۆرە نووسینێکی خۆبەخۆی بەدەر لە مەرجی ه پەیداکردنی سەواد
ی ئاڵۆزتر  ستراتێژشە بۆ ئاستە بەراییەکانی نووسین. پاشان کە فێرخواز پێویستی بە فێربوونی دروستایەتی با

 دەکشێن.دەبێت، مەرجەکان هەڵ

ئەوە  ، باسێکی تەواو ناجۆرە. ەوەجوداوازمەنی لێرەدا، بەرنامەڕێژی کات و بەستەنەوەی جۆری ڕاهێنان بە تە
  ی ڕەوتی کار و کات دەدات.مامۆستایە، بە کارامەیی خۆی و بە ئاشنابوونی بە پێویستییەکانی فێرخواز، بڕیار

خوازیش هۆکارێکی هاندەری گرینگە. لەبەر ئەوە دەبێت دەرفەتی تەواو بدرێتە فێرخواز خۆی بابەتی  خولیای فێر
 مامۆستایش دنەی دەدات بۆ دۆزینەوەی بواری نوێ و شێوازی دەربڕینی نوێ.رێت، ێ ەکە هەڵبژ سەواد
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 لە بەرایی تەمەندا   ژانرە :  پاژی هەفتەم 

 

بە  ی زۆر و ستراتێژ، بە ەیەکی زەنگینی زمان و فەرهەنگپێویستی هەیە بە ژینگربە زمانی دیکە فێرخوازی سە
 ی خوێنەر. فرەوان بۆ پەرەدان بە گشت نۆرەکان  دەرفەتێکی

 (Gibbons 2006, p119) 
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پێداگۆگیی »و فێرگەی سوێدیدا پەیدا کردووە. برەوی لە نێوسترالیازادە ای ئ«ژانرەبین پێداگۆگیی »سااڵنێکە 
دا دێنە  جۆراوجۆرانەی نووسین فێر بن کە لە بەستێنی جوداوازە «شێواز»ئەو ت ێدەڵێت فێرخواز دەب «ژانرەبین

خاوەن مەبەست، ساختار و   جۆراوجۆرژانرەی  ەکانی فێرگەدا.جۆراوجۆرلە بابەتە  بەتایبەتیشبەکارهێنان، 
 ئادگاری زمانەکیی جۆراوجۆرن.

ساختاری  بەکار دەهێنن،  جۆراوجۆربابەتەکانی فێرگە، جگە لەوەی شێوازی جۆراوجۆری زمان و چەمکی 
ی پڕ لە فاکت بە  جار ڕستەی کورت  لە بابەتی وەک ماتەماتیک، فیزیا و کیمیادا، زۆرنووسیاریشیان جودایە. 
لە ئاگاداریی تێدا چڕە(. ە )تێرپەیڤوترێت: نووسیارەکە گبەمە دە یبەتەوە دێتە بەکارهێنان. دەربڕین و چەمکی تا

و  ەئەم شێوازی نووسینە درێژترت. ێب 174بێژەکیتر  پوەها باوە نووسیارەکە بابەتی وەک جڤاکناسی و مێژوودا، 
دا بە جوداوازخۆی لە بابەتی نووسراوی ە فێرخواز بەرهەمی ڕمرۆڤ چاوەنۆ نێت.ێر دەهزمانێکی پتر ڕاڤەکار بەکا

ە لە نووسیارێکی سەربە جڤاکناسی یان جوداواززۆر   فیزیا یوونگەئەزم یڕاپۆرتێک.  پێشکەش بکات زمانی جودا
 مێژوو.  

بە   ەمەجۆرەوە گرد بکەنەوە وخواز بە خوێندنەوەی خۆیان ئاگاداری لە سەرچاوەی هفێر  لە جڤاکناسیدا وەها باوە
خواز نووسینەکەی خۆیان بە فێر لە بابەتی سروشتناسی )زانست(ـدا وەها باوەنووسین ئەو ئاگادارییانە داڕێژنەوە. 

نیگارکێشی، ئەزموونکاری، وێنە و دایەگرام پڕ بکەنەوە و لێرەدا فێرخواز دەبێت بە ئەندازیەکی بەرزتر پەیڕەوی 
 ڕێساکانی نووسین بکات. 

از بدرێت بۆ ئافراندنی لە فێرگەدا یارمەتیی فێرخودەڵێت گرینگە  «پێداگۆگیی ژانرەبین»لەبەر ئەوەیە 
پێداگۆگیی » ڕێبازێکی تایبەتی کاری هەیە لە  Gibbons (2006) .جوداوازنووسیاری خاوەن مەبەستی 

ناوزەد   «بازنەمۆدێلی »دا، ۆرجۆراوجبازنەی پەرەدان بە نووسینی فێرخواز لە ژانرەی مۆدێلی ـدا، بە «ژانرەبین
 ئەم مۆدێلی بازنەیە باس لە چوار ئاست دەکات: کراوە. 

 هەڵبەستنی زانست لە بواری بابەتەکەدا .1

 ی نموونەکردنبۆ پەیدا ی بابەتەوارسەر بەو ب تێکستیتۆژینەوە لە  .2

 نووسینی تێکستێکی هاوکۆ  .3

 نووسینی تێکستی کەسەکی .4

 

، بخرێتە گەڕ و لەوانەیە چەند «مژارکاری»رێکی تایبەت، ی مژادەربارە کردنمۆدێلە بۆ کاردەشێت ئەم 
جەخت دەکات لەسەر ئەوەی ئەم مۆدێلە  Gibbonsدەچەرخن. چوار ئاستەکە هەر  ت تا ێهەفتەیەک بخایەن

لە ئامرازێکە بیدەیتە فێرخواز بۆ فراژووتنی سەرفەراز و ئافراندە. نییە پەیڕەوی بکرێت، بگرە  «ڕەچەتە»
ی  کردنڕاهێنان بۆ تێهەڵکێشزۆر پێشنیازی هەمەجۆر دەدات دەربارەی  (Gibbons 2006)ا کتێبەکەی خۆید

کی ێ لە پاژەی دەهەمدا سەرەداو نێوەڕۆکی بابەتی لە بواری جۆراوجۆردا. لەتەک  سەوادگوێڕادێران، ئاخافتن، 
 دا. ـ«مژارکاری» لە  سەواددیکەش پێشکەش دەکەم دەربارەی چەرخاندنی 

 
، تێکستی بێژەکی واتە تێکستێک سەربە ژانرەی بێژاندن، گێڕانەوە بێت. بڕوانە: بێژاندن:  Narrativeبێژەکی:  -174

Narration.   
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 بێت یان نا   « پاتەوپات » نووسین    ی فێرکردن 

ڕێسابەند و نۆرمبەخشە.  بە ڕادەیەکی بەرز  دێلێکەپێداگۆگیی ژانرەبین« مۆ»  هەیە دەڵێتڕەخنەیەکی باو 
لە  ـەی لە هەشتاکانی سەدی بیستەمدا برەوی هەبوو. «پێداگۆگیی نووسینی پرۆسەبین»ە لەو جوداوازئەمیان 

شێوازی فێری تێکستەوە بەکارهێنانی لە ڕێی  انواز خۆییدا بۆچوونێکی باو هەبوو دەیگوت فێرخ سوێدفێرگەی 
ی  ستراتێژنۆڕ دەکرا فێرخواز بە شێوەیەکی ئاوتۆماتیک فێری ەوەهایش چاو. نبجۆراوجۆری نووسین دە

 جۆراوجۆری نووسین ببن.  

SFL  یشفێرخوازی سەربە زمانی یەکەم هەروەها ،دەڵێت فێرخوازی سەربە زمانی دیکە «پێداگۆگیی ژانرەبین»و 
زیانخۆر دەبن، مەگەر فێرگە  ی نووسین نەبێت، جۆراوجۆریان لەتەک شێوازی وتە گەر لە دەرەوەی فێرگە بەرک

و   Gibbons (2006a) پاتەوپات دەرفەتی ڕاهێنانی ئەو بابەتە بڕەخسێنێت کە چاوەڕێین فێرخواز بیزانێت.
لە فێرگەدا پاتەوپات رانەی تێکست گەر ئەو شێوازە جۆراوجۆ ،ێنڵدە لە بزاڤی ژانرەبینداتۆژەرانی دیکەش 

لەتەک ئەو  نەبێت ی وازێکی لە دەرەوەی فێرگە بەرکەوتبۆ فێرخ کارامەیی پێویست،  پەرەدان بە ،ڕەپێش نەخرێن
 دژوارە.  ،ێکستداشێوازانەی ت

بە  ی نەرێتیی ڕێزمان و ڕاهێنان بە دیاردەی دابڕاو لە بەستێنی خۆی. فێرکردنلێرەدا مەبەست گەڕانەوە نییە بۆ 
 دەبێتە: «پاتەوپاتی نووسینی فێرکردن»مەبەست لە  Gibbonsبۆچوونی 

 

و لە ئاست بیسەر و   جۆرفرەفێرخواز هان دەدرێن بیر بکەنەوە لەوەی زمان چۆن بەکار دەبرێت بۆ مەبەستی 
ئەو هونەرە فێری کاری زمانەکیی وەها فێرخواز ووخەنە سەر ڕدە. مامۆستایش جەخت داجوداواززۆر خوێنەری 

چاالکانە لە فێربووندا، بۆ نووسینی سەربەخۆ و بۆ توانای خوێندنەوەی  ئەم مۆدێلە هاندەرە بۆ بەشداربوونی. بکەن
بە مەبەستی فریودان.  بەکارهێنان هێنانی زمان لە بەستێنی ڕەسەندا، بۆ نموونە ی بەکارلە شێوازڕەخنەگرانە 

(Gibbons 2006, p. 91) 

 

 

 ژانرەبین ی  پێداگۆگی 

خوێندنەوەی چیرۆک و داستان، «ـە. بێژاندن»تەواو سەرنجگیری  سەواد فراژووتنیبۆ زۆر جار ێد فێرگەی سو 
 نەی فێرخواز خۆی، بەگشتی پێگەی سەلمێنراوی خۆی هەیە لە کاروباری فێرگەدا.اهەروەها نووسینی ئازاد

 سەوادفراژووتنی ئەمەش دیاردەیەکی سروشتییە، چونکە بەستنەوەی خولیای زارۆک بۆ چیرۆک و داستان بە 
 ێکی گونجاوە. الی زارۆک، کار

تە سەر اجەخت دەخـە،   «SFLزمانەوانیی سیستەمداری کارکرد » ، کە توند وابەستەی«پێداگۆگیی ژانرەبین»
 .Frances Christie (2005, pانە و سااڵنی بەرایی فێرگە. خزارۆئەوەی شێوازی دیکەی زمانیش سوودی هەیە بۆ 

 ی دەکات: رئەم ژانرانە دیا (149

 )ڕوتین(  پەیڕەوکاری •

 ەوەبێژاندن •
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 پەیڕەوکاری بێژاندنەوەی •

 بێژاندن •

 ڕاپۆرت  •

 ەوە کردنڕوون •

 

ئەمانە گرینگن.  پێی وەهایە  Christieلە سااڵنی بەرایی فێرگەدا پەیدا بن بەاڵم ژانرەی دیکەش  چی دەشێتگەر
 دەیکەمە دەستپێک.بە ژانرەی هەرە گرینگ دەزانم و لێرەدا   «بێژاندن»منیش لە نێویاندا 

 

 

 بێژاندن 

لە یان.  ال نیبەتایبەتیش بۆ فراژووتنی فێربوونی نووسزمانی زارۆک،  ، گرینگە بۆ فراژووتنیNarrationبێژاندن 
دەربڕینی بیرۆکەی درێژمەودا  گوتار بۆ ماوەیەکی درێژتر و بەردەوامیی ، «مۆنۆلۆگ » بێژاندندا ڕێک هونەری 

پەی بەرن بە بیری کەسێکی  بیسەر/خوێنەر بۆ وەر و هەم ێئاخبۆ هەم اهێنان بێژاندن دەبێتە ڕ دێنە ڕاهێنان.
بۆ نموونە بێژاندن ڕاهێنانی توانای زمانەکیشی بەدەمەوەیە، دیکە و بەوەش مەودا بگرن لەوەی دێتە گوتن. 

ی هێنانڕاەها ورو هە بە دەستەواژەی هەڵکشیوی ناڤەکییەوەنانی زمانێکی پتر ورد و پاتەوپات، بەکارهێ
بۆ ئەم ساختارە خشتەکییانە  Christie (2005)هاژووتنی بەرەو پێش. نی نووسیار و  تواتە داڕش 175بەست، نووسیار

Complication-Orientation- 176چارەسەر و کۆتابوون  - ئاڵۆزکان - سەرەردەری :دیاری دەکاتبێژاندن 

Resolutionەم: . فەرموون ئەمەش تێکستێکە لە بەرهەمی فێرخوازێکی پۆلی دووه 

 

 گەردوون 

 177سەگەکەم ئەو دا  Jupiterواری گالیسکە سووڕێکمان دا بە دەوری هەسارەی هورمز من و سەگەکەم بە س 
  ێکرد و لەو بۆوە. پاشان گەشتی زەویمانمن چاکەتەکەی خۆمم دایە و بەوە کەمێک گەرم خەریک بوو بمرێت. 

 خۆشە بەاڵم خانە خاسترە. . گەشتنینێدەبا لە ماڵ بمنانمان خوارد و خۆمان گەرم کردەوە. 

 

، گەرچی لە ڕستەی یەکەمەوە دەزانین لێرەدات. ێب دنهونەری بێژان بەڕێوەیە فێری ەفێرخوازئەم دەبینین 
و بابەتی نووسینەکە  شاکەس )کەسایەتی یەکەم( لە ـیەکی ڕوون «سەرەدەری» بێژانەکە دەربارەی چییە، بەاڵم

 ەوە. «ـکۆتابوون»و  «چارەسەر»و سەر دەنێت بە  شێدێتە پـێک «ئاڵۆزکان» پەیدا نابێت. پاشان 

 
 Lexicalیان وشەدانی  Grammatical cohesionزمانی ێێکی ڕەستێنب، Cohesion (linguistics)نووسیاربەست:  -175

cohesion ۆ بەخشینی واتا.ـیە لە نووسیندا ڕستە و دەستەواژە لەیەک گرێ دەدات ب 
 .Resolution-Complication-Orientation:  چارەسەر و کۆتابوون -ئاڵۆزکان  -سەرەردەری  -176
 وە.هەڵەی تایپ نییە، منداڵەکە وەهای نووسی -177
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فێرگەدا، بێژاندنی زارەکی، وەک ئامادەباشی سەیر بکرێت بەرەو پەرەدان بە زمانی   زارۆخانە ودەشێت لە 
بێژاندن بێژاندن جۆرێکە لە نووسیار و پێ دەچێت هەبێت لە گشت جڤاک و فەرهەنگی مرۆڤدا. نووسین. 

نووسین کارا  لە جڤاکێکدا . یەکەوە بۆ نەوەیەکنەوەمرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێک و لە ار لە زانیپردێکە بۆ گواستنەوە 
مێژووی   بۆ پاراستن و پەرەدان بەو زانیارەی گرد بۆتەوە. 178،کۆیەکی« یادی»نەبێت، بێژاندن دەبێتە پارێزەری 

چەند کەسێکی دیاریکراو لە جڤاکی نووسینبەدەردا . زیندەپارێز دەکرێتگرووپێک بۆ نموونە لە ڕێی بێژاندنەوە 
 .ڕێسای بڕیاردەمێژووی خێزان و  179ڕادەسپێردرێت، بۆ نموونە نەژادناسی،  یان پێئەرکی بێژاندنی بابەتی گرینگ

 ە خۆ چونکە بۆ یادەوەری هاسانترە. بێژاندنی لەم بابەتە زۆر جار شێوازی هۆنراوە دەگرن

و لە دەرفەتی  جوداوازدا بە شێوازی ێ بێژاندن لەوو بەستووە ڵی هەجوداواز ، شێوەی بێژاندنی جوداوازفەرهەنگی 
ئێوارەی تاریکەوە، بکەوێتە  یوەها باوە ئاشپەزی دا دێنە کایەوە. الی زۆربەی خێزانی ڕۆژهەاڵتی ئافریکا، زجوداوا

جار  کارێکی کاتخایەنە،  دنئاش لە سەر ئاگری کراوەیە و کواڵنچونکە تاریکی ڕێگە لە کاری دیکە دەگرێت. 
  ، یان لە ئاشپەزخانە،ژن و زارۆک لە دەوری ئاگرئەمەش دەرفەتێکی خۆڕسکە بۆ کی دەوێت. رێ ند کاژێ هەیە چە

نیشدا بێژاندن دیاردەیەکی  ائەونێو  پیاوان لەو کاتەدا دەچنە سەرەدانی یەکدی و لە بۆ بێژاندن خڕ ببنەوە.
   .گرینگە

  دا لە Nyamboمبۆ و گەلی نیاێلە نوم، تێیدا خەریکی تۆژینەوە بو 2003-1999سااڵنی من   لەو فەرهەنگەی
 Wedin)شێوازی هەمەجۆری بێژاندن گەشەی کردبوو ، تانزانیاخۆراوای باکووری ی  Karagweدەڤەری کاراگوە 

ڕووداوێکی ئاگاداری بووبن. لە دیداری ئێوارانی پیاواندا،  لە باری هەمەجۆردا دەکەوتنە باسی مرۆڤگەل . (2004
جەوانان  الی هەڵکشاو دەهاتە دەربڕین وەها و لێرەدا دەربڕینی زمانەکیی  دە باسخۆی دەکر زۆر جار سیاسەت 

 تەواو بەردەرک نەبوون.

زارۆکەکانیان دەهاتنە   و پیاو، ژن بەسەر دەکرانەوە کە تێیاندا نەرێتی  لە نێو ژن و زارۆکی ئاشپەزخانەدا چیرۆکی
رە و پاشان بە گوتەیەکی پەندئامێز دانیشتنەکە  زۆر جار گۆرانی دەبوونە بەشێک لە بێژاندنی لەم جۆبەرباس. 

و لە نێو ئەواندا جۆرێکی دیکەی بێژاندن گەشەی   ریکی شوانی و گاوانی بوونەبە ڕۆژ کوڕان خ گرد دەکرایەوە.
 ا. دەکرد وردەکاری و مەتەڵی دەکردە بنەم

Shirley Brice Heath (1983)   باس لە جڤاکیPiedmont Carolina نەرێتی  چۆن دات شانی دەێدەکات و پ
لێکدانەوەی   بەرتاوی نووسیارە دینییەکانە، بەتایبەتی تەوجیل.و چینی مامناوەندی ڕەشپێستدا چەند ێبێژاندن لە ن

بەاڵم هەر لەوێ، لە نێو چینی   گوتاری خۆکردی خەیاڵزادە بە درۆ. وبە گرینگ دەزانرا زۆر وردی تەوجیل 
را و باسەکانی نێو گۆڤاری هەفتانە جێی تایبەتیان لە  دخێندەنرژاندنی خەیاڵکرد بەرز ێکرێکاری ڕەشپێستدا، ب

 .دەگرتبێژاندندا 

 ەرفەرتد ە بە ڕەخساندنیبۆ نموون شتیوانی لە بێژاندنی زارۆک بکەن،پ مامۆستالە زارۆخانە و فێرگەدا گرینگە 
لە سوێدیش،   یەکتر بێژن. باوە کە دەرفەت دەداتە فێرخواز بۆ  sharing-timeمەریکا دیاردەی الە ئ .بێژاندنیانبۆ 

لەم دۆخەدا گرینگە یەکبەیەکی زارۆک دەرفەتی جۆرێکە لەو باسە.   بازنەی بەیان«»بە تایبەتی لە زارۆخانە، 
جار هەیە مامۆستا بۆ ئەوەی دەرفەتی بێژاندن بداتە گشت زارۆکان، ماوەی هەر هەبێت بۆ گوتەی درێژمەودا. 

 
، زاراوەیەکە بۆ دەربڕین لە یادەوەرییەکی مرۆڤگەل، چەند کەسێک بن یان گەل  Collective memoryیادی کۆیەکی:  -178

 و گەالنی سەرلەبەر. 
 ، مێژووی نەژاد و پەیوەستی خێزانەکی. Genealogyنەژادناسی:  -179
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ژمەودا و  ێ ەر فێرخوازێک دەرفەتی هەبێت بۆ دەربڕینی بیری دریەکەیان کورت دەکاتەوە، بەاڵم گرینگە ه
باسێکی لە ڕۆژانی پشوودا سێ فێرخواز بکەیت  - ت دواڕۆژی هەفتە داوا لە دوو دەشێ ژاندنی درێژخایەن.ێب

یان داوا لە چەند زارۆکێک بکەیت ڕۆژێکی دیاریکراو تایبەت ئامادە بکەن بۆ بێژاندنی سەرەتای هەفتە. 
  خۆیان بهێنن بۆ پۆل و لە دیداری بەیانیاندا، باسی لێ بکەن. بووکەڵەیەکی

ئاخێوەر تەرخان بکات، واتە کارێک  مەودای بێژاندن بۆ زارۆکیوەهادا بریتییە لەوەی  بارینۆرەی مامۆستا لە 
بەبڕی  ۆبۆ ئەوەی ئەمیان بتوانێت بێ ن گوێڕادێرن بۆ گوتەی ئاخێوەرو سەرنجگیر بکات زارۆکی دیکە بێدەنگ 
ی پرسیارەوە، یارمەتیی  کردناڕاستەئگەر پێویستیش بوو، مامۆستا دەتوانێت لە ڕێی  . گوتەی خۆی پێشکەش بکات

مامۆستا   ەوەی مەبەست.کردنو ڕوون زێدەتری ئاگاداریی کردنپێشکەشزارۆک بدات، بەتایبەتی بچووکەکان، بۆ 
 یان و بۆ هەڵکشانی توانای بێژاندنیان.بەمجۆرە دەتوانێت یارمەتی زارۆک بدات بۆ پەرەدان بە چیرۆکەکەی خۆ

ئەم بێژاندنە هەڵکشێت بۆ  یی خۆیان بکەن. پاشان دەکرێتدەشکرێت زارۆک هان بدرێن باس لە نیگارکێش
و  ئەوجا بگاتە داڕشتنی چیرۆکی خۆساز، بە وێنە و تێکستەوەخۆ،  ەیدەربارەی ئەو نیگارکێشیی نووسین
 .ی بۆ هەموو پۆلەکەکردنپێشکەش

وەک  مامۆستا گەر بەپەرێز بێت لە دەربڕینی بەهابەخشیۆکردی زارۆک جۆرێکن لە بێژاندن. وێنەی خ 
هان بدەن باس لە وێنەکانی خۆیان بکەن، دەبێتە یاریدەر بۆ و لەبری ئەوانە فێرخواز   «باشە!»، «جوانە!»

تێکستی   وەکێشانە ی توانای نووسین الی بەشێکی زۆری زارۆک ڕێک وێنکردن گەشە فراژووتنی بێژاندنی زارۆک.
بۆ پەیدا دەبێت، دەستپێک کەسی ڕسکاو گوتەی زارۆک دەنووسێتەوە و دەبێتە تێکستی وێنەکان، پاشان وردە  

ئەمەش دەبێتە پەڕینەوەیەکی   وردە زارۆک خۆی بەدەم فێربوونی نووسینەوە وێنەکان بە تێکست دەڕازێنێتەوە.
 خۆڕسک لە بیرۆکەوە بۆ تێکست لە ڕێی وێنەوە. 

دەکەنە    (Liberg 2006) «بەرەنووسین»و  )Eriksen Hagtvet (2002 180« گەمەنووسین»ن ی دیکە هەزارۆک
  وزارۆک پەی دەبات بەوەی کەسانی گەورەساڵ دەنووسن ی نووسین. فراژووتنی توانادەروازەیەک ڕووەو 

جار  .کردنرخایەن دێنە تۆمای درێژ«ـدنبێژان»جار هەیە  . «نووسین»دەدەنە  ژاندن دەستێخۆیشیان بۆ ب
دیدی   ی نووسینی نەرێتی بەکار ناهێنێت.هونەر کراوە کە ئەم جۆرە نووسینەهەیە بە چاوی گومانەوە سەیری 

دەبێت لەسەر فراژووتنی  181ـە کاریگەریی نایەتیی «گەمەنووسین»پێی وابوو ئەم جۆرە  ڕەوشتایەتیبەرتاوی 
نیگەرانییە بنەمای نییە.  ئەو یی پێشانی داوە ەند ساڵەی دوابەاڵم تۆژینەوەکانی ئەم چنووسین الی زارۆک. 

 182ئایەتی ـی زارۆک دنەدەری «گەمەنووسین»لە دانمارک پێشانی داوە کە  Kjertmann (1999(تۆژینەوەکەی 
 فراژووتنی نووسین الی زارۆک.  هەیە لەسەر 

ا نووسینەوەی پێشکەش دەکات کە تێید 183« لەسەر بنەمای ئاخافتن خوێندنەوە»ڕێبازی  Ulrika Leimarتۆژەر 
مامۆستا  . دەکرێتە ڕێبازێک بۆ گەشەدان بە فێربوونی نووسین لە فێرگەدا خۆ لە الیەن زارۆکەوە  چیرۆکی

و مامۆستا لە زمانی  خۆی دەکێشێت چیرۆکەکەیی ات، فێرخواز وێنە دەفتەری وێنەکێشی بۆ فێرخواز ئامادە دەک
و پاشان  اتەوە فێرخواز نووسینەکەی مامۆستا پڕ دەک.  دەنووسێتەوەزیدا ێ چیرۆکی وێنەکە لە پەراوفێرخوازەکەوە 

 
 . گەمەنووسین: مەبەست ئەو خەتوخاڵەیە زارۆک بە نیازی نووسین دەیانکێشێت -180
 .negativeنایەتی: نێگەتیڤ، نەرێنی  -181
 .tiveposiئایەتی: پۆزەتیڤ، ئەرێنی  -182
 . LTG - Läsning på talets grundخوێندنەوە لەسەر بنەمای ئاخافتن:  -183
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یەدا دەگرێت و دەگات بەوەی خۆی چیرۆکی درێژ  یپرۆسەی ئەو چیرۆکنووس وردە وردە دەست بەسەر
دەکرێتە بنەمایەکی  رێنەوە. بەم جۆرە بێژاندن دخوێن دەئەوجا تێکستەکان لە پۆلدا بۆ فێرخوازان  بنووسێتەوە.
کە زمانی  لە بەستێنێکدا ، ڕەسەن ێکیدەربارەی دۆخسین و زارۆک دەکەوێتە نووسین  پەرەدان بە نووگرینگ بۆ 

لە بەستێنێکدا کە تێکست وەرگری  ،«فتنخوێندنەوە لەسەر بنەمای ئاخا»، زارۆک خۆی دەبێتە دەراوی تێکست
 هاوپۆل، مامۆستا و دایکوباب. : دەبێتسروشتی 

 

 زارۆک   بێژاندنی گفتوگۆ دەربارەی  

تۆژینەوەکەی  ی سروشتی.)خوێنەر(  فێرخواز دەینووسێت هەم واتای هەبێت و هەم وەرگرگرینگە ئەوەی 
Dyson (1997)  دەوروبەری زارۆک گرینگی بدەن بەوەی فێرخواز  کەسانی گەورەساڵ لە پێشانی دەدات گرینگە

 Author's Theatre تی دەگوترێ ێزارۆکی پێنج تا نۆ سااڵن چیرۆکی خۆیان دەنووسی و لەوەی پ ن.دەینووس

ێکستی خۆی بخوێنێتەوە و یارمەتیش دەدرا دەرفەتی ڕاهێنان دەدرایە زارۆک تپێشانی یەکدیان دەدا.  (1997)
 ئەم دەرفەرتانەی نواندن کرانە بۆنەی گرینگ بۆ کۆبوونەوە.بکات.  پێشکەشچۆن ئەو تێکستە 

پرسی هەر زوو ت و فراژووتنیان و تن دەربارەی تێکسبەو شێوەیە نووسینی زارۆک خۆیان دەبنە سەرشار بۆ ئاخاف 
  تنیمرۆڤ چی بکات باشە بۆ ڕاگرکست سەرنجگیر بێت، ێ: چییە وەها دەکات تدێنە بەرباس، بۆ نموونەفرەجۆر 

 ابوردوو.ڕ سێهەم، دەمی ئێستا یانکامیان بەکاربهێنین باشە کەسی یەکەم یان لە سەرەتاوە هەتا بنەتا،  تتێکس

زارۆک لە  جۆری بێژاندن. فرەرینگە مامۆستا ئامادە بێت بۆ بیستنی شێوازی لە بەرایی بێژاندنی زارۆکدا گ
دەڵێت:  وێوازەی لە چیرۆکی زارۆکاندا باوە ئەو شە. فێرگنە ێ دەستپێکدا بە نەرێتی جۆراوجۆری بێژاندنەوە د

ن جۆری  یتەنها جۆرێکن لە چەند «چەپکێک گوڵ و چەپکێک نێرگز...»و پاشان بە   «هەبوو نەبوو... »
نەرێتی گێڕانەوەی  یەدا هەر فێرخوازی سەربە زمانی دیکە نین کە مێدیالەم سەردەمی رۆکبێژی لە جیهاندا. چی

یان هەیە. زارۆک فیلمی کارتۆنی سەربە فەرهەنگی دیکە دەبینن. لەم سااڵنەی دواییدا کارتۆنی زارۆکانی جوداواز
 یاندا هەیە. ێبێژاندنەی ت ساختاریو زۆر منداڵ ڕاهاتوون بەو ژاپۆنی برەوی پەیدا کردووە 

ی ژاپۆنی، دیزنی  -nga Ma 184«مانگا»ی بۆ نموونە کردنی بێژاندن و بەراوردجوداوازگوتوبێژ دەربارەی نەرێتی 
Disney  تە  ێبلەگەڵ زارۆکی گەورەتردا خۆماڵیدا باسێکی سەرنجڕاکێشە  چیرۆکی زارۆکانیلەتەک  ئامەریکایی
لەوانەیە چەندین بەرگ کتێب پڕ بکەنەوە بەاڵم دیسان  رێژخایەنن، بۆ نموونە، د «مانگا»بێژاندنی ئەنجام. 

  یجوداوازچیرۆکەکان زۆر جار هەستی فرەجۆر و کەسانی سەربە تەمەنی  .یان هەیەئاشکراەتا و بنەتای سەر
هەیشە الی زارۆک، هەیە الی کوڕ برەوی هەیە، هەیشە الی چیرۆکیان هەیە الی گەورە بەرخواستە، تێدایە. 

 و شێوازی خۆماڵی، کارێکی لەبارە. «دیزنی»ئەم شێوازی بێژاندنە بە شێوازی ی  کردنراوردبە. یژک

بۆ فێرخوازی  خواز هان بدات زمانی خۆیشیان لە بێژاندندا بەکار بهێنن. فێر ان بێت ووگرینگە مامۆستا سینەفرە 
زووتر باسمان ی زمانی سوێدی. ەم وەاڵتە، بێژاندن بە زمانی خۆیان دەبێتە ڕێگەیەک بەرەو فێربوونئ هاتوویتازە

بە یارمەتی، بۆ نموونە مامۆستای زمانی ی دەرفەت کرد بۆ نووسین بە زمانی خۆیان، گەر بیزانن. کردنلە تەرخان
بەو جۆرە  ەرجەمەی سوێدی بکرێن. دایکزا، یان هەر کەسێکی دیکە ئەو زمانە بزانێت، دەکرێت نووسینەکان ت
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بۆ فێرخوازی دیکەی ماوەیەکی  ی سوێدییەکەی.کردنبۆ گەشەدەبینرێت  سوود لە زمانزانیی زووتری فێرخواز
 ن، نووسین بە هەردوو زمانەکە دەبێتە هاندەر بۆ فراژووتنی هەردوو زمان. سوێددرێژە لە 

Jim Cummins (2006)  چاالکانە فێرخوازی هان دەدا بۆ نووسینی   اکانادباسی دەکات چۆن پرۆژەیەک لە
ەچەڵەک ڕ باس لە سێ کچ دەکات بە Cumminsتێکستی خۆیان دەنووسی.  زارۆک گەلدەستفرەزمان. 

ردوو  ەدەزانی. ئەمانە وێکڕا تێکستێکیان داڕشت بە ه جودایان بە پلەی -پاکستانی و زمانی ئینگلیزی و ئوردوو
ۆ ب نووسینە گەلدەستە بووە یاریدەرەم ئ زمان، ئەم دیوی بە زمانی ئوردوو، ئەو دیوی بە زمانی ئینگلیزی.

ئەوەی لە ئوردوودا زاڵ بوو لەم بەشەدا یاریدەر بوو،   .هەرسێکیانالی  ی هەردوو زمانەکەپەرەدان بە نووسین
ئەو  ە لەتەک زارۆکی بچووکیشدا دەکرێت.ئەم کار نگلیزیدا سەردەست بوو، لەبەشەکەی دیکەدا.ئەوەی لە ئی

ارمەتیی کەسانی دیکەی  یدەکرێت بە تێکست یان وشەیەی دەنووسرێت لە پەنا وێنەکەی زارۆک کێشاویەتی، 
 دەوروبەر، بە زمانی منداڵەکەش بنووسرێت. 

ن تەرخان دەکات، هەم بە بەرنامەی کارلێک و هەم بە ئامرازی دەرفەتی هەمەجۆر بۆ بێژاند تەکنیکی دیژیتاڵ 
دی و ی پەیوەندەرفەت و دەستاوێژی هەمەجۆری تەرجەمەکارئینتەرنێت بۆ نووسین و نیگارکێشی.  جۆراوجۆر
فێرخوازی فرەزمان لە بواری وەهادا  سەرانسەری جیهان.   یدەداتە فێرخواز  جۆراوجۆربە زمانی  دانوستان
ئینتەرنێت دەرفەتیش تەرخان . بۆ دانوستان زمانی جوداهێنانی نووسین بە بۆ بەکار بێتخۆڕسکی دەدەرفەتی 

ئینتەرنێت دەرفەتی  دیکە.  شوێنیلەتەک فێرخوازی  ی سەربە کاروباری فێرگەتێکستدەکات بۆ ئازوگوێزی 
 ێکی دیکەی دەیزانن. نی دیکە، بە ئینگلیزی یان هەر زماوەاڵتانی فێرخوازدانوستان تەرخان دەکات لەتەک 

بۆ هێماکاری گەورەی ڕەپێشخستنی زمانی زارۆک لە کاروباری زارۆخانە، پۆلی ئامادەکار و فێرگەدا بەهایەکی 
لەکان فێرخوازی فرەزمانیان زۆرە.  پۆ، ەننسی دەکباس لە پرۆژەیەکی فرا Hélot & Young (2006)هەیە. زارۆک 

لەم پرۆژەیەدا دایکوبابی فێرخواز بانگهێشت دەکرێن باس لە زمان و فەرهەنگی خۆیان بۆ منداڵەکان بکەن. ئەم  
بۆ   سوودی ئەم کارە تەنهاگشت منداڵەکان.  الی  « ئاگایی زمانەکی»هەنگاوە کاریگەریی باشی دەبێت لەسەر 

بگرە بۆ هەر هەموو، چونکە خولیای گشتیان گەرمتر بوو هەم بۆ فرانسی و هەم بۆ   منداڵی ئەو دایکوبابانە نەبوو،
فێرخواز کە باس لەوەش دەکەن چ کاریگەرییەکی هەبوو لەسەر  Hélot & Young دایکزا. کانی دیکەیزمانە

وشە و  ی فێرخواز فێر وەک ێتی دەبین، کە مامۆستای خۆی مامۆستای هەیەەنۆر ێتدایکوبابی خۆی دەبین
دێتە گوتن. لە پۆلدا بۆ یەکەم جار دەبیستێت ناوی خۆی بە دروستیی کە ی زمانی ئەم دەبن، دەستەواژە
نێو  کە پاش ئەم سەرەدانی دایکوبابە، فێرخوازی سەربە زمانی دیکەیۆتە مامۆستاکانیش ڕوونیان کردهەروەها 

 ەوە.ی کۆبوون لە پۆلدا باشتر هاتە کاهەستی هاواشتر دەهاتنە گۆ و بەوەش رانسی بپۆل، لە پۆلدا و بە زمانی ف 

 

 

 دیکە ی  ژانرە

Christie (2005) -  ڕیز دەکات کە لە بەرایی تەمەندا دەبینرێن: ژانرەی دیکەش  -جگە لە بێژاندن
، لە «پەیڕەوکاری» یەکەم ژانرەیان،. ەوەکردنڕوونڕاپۆرت و ، پەیڕەوکاری، بێژاندنەوە، بێژاندنەوەی پەیڕەوکاری

  Christieانن بەکاری بهێنن. ەوەی ڕاهێنانێک، بەاڵم زارۆکیش دەتوکردنمامۆستاوە دێتە بەکارهێنان بۆ ڕوونالیەن 
بەنیازین سازی بکەین، بۆ نموونە  هەنگاوی یەکەم ناساندنی ئەو خۆراکەیە ڕەچەتەی خۆراک دەکاتە نموونە. 

ی کارەکە  پەیڕەوکاریئەوجا نە بەرباس.  خۆراکە، پێکهاتەکانی، دێ  بۆ ئەو پێویستپاشان کەرەستەی  . شەکرلەمە
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مامۆستا لە  ەنگاو بە هەنگاو ڕوون دەکرێنەوە. زۆر جار تێکستی وەها لە شێوەی خاڵی ژمارەداردا دێتە داڕشتن. ه
ئەو  ی ەوەی هەنگاوەکانکردنە ژمارەدارەکان بۆ ڕوونخاڵپۆلدا ڕێنوێنییەکان زارەکی ڕوون دەکاتەوە و پاشان 

زارۆک ئەم خااڵنە بەدەم کارەوە بەکار دەهێنن بۆ بیرکەوتنەوەی  تابلۆ دەنووسێت.لە سەر  یەپەیڕەوکاری
 هەنگاوەکان.

سێ هەنگاو لە  Christieواتە زارۆک بەسەرهاتێکی خۆیان دەبێژنەوەی. «، بێژاندنەوە»ژانرەی دووهەم، 
. لە هەنگاوی  «سەرەدەری - نەو»و ئەوجا  «ەکەڕاڤەی بەسەرهات»، «سەرەدەری»بێژاندنەوەدا دیاری دەکات: 

پاشان  ، بەگشتی بەشداربوان و شوێن باس دەکرێن. هەنگاوی دووهەمیش ئاشکرایە. «سەرەدەری»یەکەمەدا، 
لەم بەشەدا پەیوەندیی کات لە نێوان  ، بەگشتی بە پێی زنجیرەی کات، دێنە بەرباس. جوداوازبەسەرهاتی 

دەبا »، «چووبا»، «چوو»بۆ نموونە: ار دێتە دەربڕین )ەم باسە بە گەردانی ک گرینگن و ئڕووداوی جۆراوجۆردا 
دیسان گرینگە ئاخێوەر پێشانی بدات کێ چی (. «کاتێک»، «پاشان»، «ئەوسا»، «ئەوجا»و ئاوەڵکار ) (« چووبا

وەها  «، یسەرەدەر -  نەو»لە هەنگاوی سێهەمدا، ناو بە جۆرێکی گونجاو.  ێواتە بەکارهێنانی نیهاد و جدەکات، 
 . «گەڕاینەوە ماڵ دیسان ئەوجا »باوە تێکستەکە گرێ دەدرێتەوە بە سەرەتای خۆیەوە: 

بواری سروشتناسیدا دێتە  « کە بە تایبەتی لە بێژاندنەوە»شێوازێکی تایبەتە لە   «پەیڕەوکاریبێژاندنەوەی »
کی پیادەیان کردووە، ەزموونێدەربارەی ئ بۆ نموونە داوا لە فێرخواز دەکرێت باسێک پێشکەش بکەن بەکارهێنان. 

بۆ   Christie (2005). جوداوازی چەند شلەمەنییەکی کردنبۆ نموونە پاش چاندنی تۆو، یان پاش تێکەڵ
و   «جوداوازڕاڤەی هەنگاوی »، «مەبەست»هەنگاو دیاری دەکات: سێ   «پەیڕەوکاریبێژاندنەوەی »
ڕاڤەی هەنگاوی  »پاش ئەوە ری دەکرێت. ـێک، مژارێک، بۆ تێکستەکە دیا«مەبەست»سەرەتا . «سەرەنجام»

ی ڕوەک، کردنچرۆیەکی ڕووناکدا، ێلە ج ناشتنان، ئاودان، ڕاوەستبۆ نموونە پێشکەش دەکرێن،  «جوداواز
ی بە ڕووناکی و  پێویستین: ڕوەک ێلە کۆتادا سەرەنجام پێشکەش دەکرێت، با بڵئەو ئەندازەیە... هتد. گەیشتە 

 اوە.ئ

ئەمیان لە بابەتی  . «ڕاپۆرت»سااڵنی بەرایی برەوی هەیە بریتییە لە دەڵێت   Christie (2005)ژانرەی پێنجەم کە 
گیانەوەر. فێرخواز بەر لە نووسین خەریکی فێربوونی بابەتێک دەبن، بۆ نموونە  سروشتناسی و جڤاکناسیدا باوە.

ر دەکەن بۆ ئەوەی پاشان  خڕ دەکەنەوە و سەرنج تۆمافێرخواز ماوەیەک پەیدۆزیی لەو بابەتە دەکەن، ئاگاداری 
  Christie «.یەتۆژینەوە»لە فێرگەی سوێدیدا بەمە دەگوترێت فێرخواز خەریکی بۆ ڕاپۆرتەکە.  یەکببێتە بناخە

پاشان . «دەستەمۆنسەگ گیانەوەری »: یەکی گشتی«ـپۆلێنکاری»دەستپێکی ڕاپۆرت بریتییە لە  دەڵێت
اڵەکەی، ڕەفتاری، خۆراکی... هەڵبەت ئەم ڕاڤەکارییە لە دێت، بۆ نموونە شێوەی گیانەوەرەکە، م «ڕاڤەکاری»

 گوێرەی بابەتی باسەکە شێوە دەگۆڕێت.

دوو   Christieەوەش بە دیدی کردنڕوونیە. «ەوەکردنڕوون»باسی دەکات   Christie (2005)ژانرەی شەشەم کە 
ی ئەو  کردنتییە لە دیاریدەستپێکی تێکستەکە بری. «ەوە کردنزنجیرەی ڕوون»و  «ی دیاردە کردندیاری»هەنگاوە: 

، بۆ نموونە: کردن پێشکەشەوەی بە زنجیرە دێتە کردنپاشان ڕووندیاردەیەی خەریکە ڕوون دەکرێتەوە. 
 «. و لە کۆتادا... ... پاشان ... و ئەوجا ... سەرەتا»
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 دەنگدار   ی پاژی هەشتەم: خوێندنەوە

 

 . «ئەوجا چی؟». کتێبەکە دادەخەیت و دەڵێیت دا نییەێتە سەر مەبەست، هیچی تکتێبیش هەیە /.../ کە دێ

و کەس دەتارێنن . ئەمانە زارۆک لە کتێب و لە خوێندنەوە بۆ زارۆک باش نین  ی کتێب «چی  - ئەوجا – کتێبی»
کتێب گەر نەبێت کتێبێکی باش نییە، نە بۆ زارۆک و نە بۆ گەورە.  یکاریگەری.../ کتێبێک /ئەوەی ناوێت. 

نێتەوە.  ێئەوجا لە دڵیان گیر دەبێت و تێیدا دەمگریان، هاوار، لەرزین یان خۆ لوولدان، زارۆکی هێنایە پێکەنین، 
Fox2001, p. 110    
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بوو   کچە گەورەکەم هەر زوو فێرزۆر خێزاندا بایەخی بەرزی هەیە. نێو  چاالکییەکە لە «خوێندنەوەی دەنگدار»
الم و کتێبێکی بەدەستەوە بێت ئەوا من دەست لە  ئەو تازە پێی گرتبوو دەیزانی گەر بێتە کتێب بۆ چی باشە. 

واتە پەی بردبوو بەوەی کتێب کار هەڵدەگرم، دادەنیشم و دەیخەمە سەر کۆشم و کتێبەکەی بۆ دەخوێنمەوە. 
بچووکترەوە، خوێندنەوەی  ردان بە خوشکوبرای ی پاشان بەدەم شە بۆ دانیشتن لەسەر کۆشی دایە. «ـبلیت»

کچەکەم خوێندنەوەی دەنگداری هێند لە ال خۆش بوو، هەتا  ت بەردەوام بوو. لە تێکس کردندەنگدار و باس
لەبری خوێندنەوە زۆری  ئاخر هیچ پێویستی نەبوو خۆی بخوێنێتەوە.  دنەوە. خوێندرەنگ ئەوجا خۆی دەستی دایە 

نی ێندەش خوێندنەوەی دەنگداری لە ال خۆش بوو، لە تەمەهخۆڕا هات. بابڵێین لەخوێندنەوەکە دەنووسی. 
خۆی و خێزانەکەدا دەکرد. ێهەرزەکاریشدا کتێبی دەهێنایەوە ماڵەوە و داوای خوێندنەوەی دەنگداری لە ن

کەواتە دەکرێت خوێندنەوەی  ت ئێمەی خێزانیش ئەو چێژەی لێ وەربگرین. سکتێبەکەی خوێندبۆوە و دەیوی 
ی کردنڵبۆ هە وەک هۆکارنی زمان، دەر بۆ فراژووتیوەک یارهەر بۆ نموونە، ۆری هەبێت، دەنگدار کارکردی فرەج

 جڤاکی و بۆ چێژگیریی هاوکۆ.  

خوێندنەوەی دەنگدار کاریگەریی زۆری هەیە لەسەر فراژووتنی زمان الی زارۆک، بەتایبەتیش لەسەر فراژووتنی  
ە بەوەش خوێندنەوەی دەنگدار نۆرەیەکی گرینگی دەبێت لە زارۆخانە، پۆلی ئامادەکار و لنووسینزانی لە الیان. 

بەاڵم  نەوە. دبۆ زارۆک بخوێن تەنگ تێکسداگۆگی دیکە بە دێگەر مامۆستا و پ  هەیە سەنگی گەورەیفێرگە. 
ئەم جۆرە خوێندنەوە  نییە.  سەنگەیئەو  ەوەزارۆک خۆیانڕێسابەند لە پۆلدا لە الیەن خوێندنەوەی دەنگداری 

وازان دەکات، بە زنجیرە و یەکبەیەک، پارچە  مامۆستا داوا لە فێرخدەنگدارە نەریتێکی دێرینی هەیە لە فێرگەدا، 
دیکە تەماشای تێکستەکە بکەن. بەردەوامبوون لەسەر ئەم نەرێتە   یێندنەوە و ئەوانەتێکستێک بەدەنگ بخو

 سوودی نییە. 

ی نۆرەی خۆیان کردووە و لەبری ئەوەی ێ ڕدانیشتوون و چاوە و پەشێو چەند گرژ ئاشکرایان کردووەزۆر فێرخواز 
  ی ئەو پارچەیەی بەر خۆیان دەکەوێت.کردنکەوتوونەتە مەزەندە خوێندنەوەی هاوپۆلەکانیان بێت لەئاگایان 

بەاڵم خوێندنەوەی  خوێندنەوەی دەنگداری بەزۆر سوودێکی بەرچاوی بۆ فراژووتنی خوێندن پێشان نەداوە. 
دنەوەی دەنگدار لەتەک هەروەها خوێن  دەنگدار لە گرووپی بجووکدا سوودی زۆرە و پاشان دێینە سەر ئەو باسە.

 ەورەدا، خوێندنەوەی دەنگدار دووبەدوو، دەرفەتە بۆ چێژگیریی هاوکۆ. کەسێکی گ

بۆ نموونە خوێندنەوەی دەنگداری کارێک دەکەین لە خوێندنەوەی دەنگداری مامۆستا. ووسەرەتا سەیری چەند ڕ
، بۆ نموونە  تێکستی ئەدەبیاری خوێندنەوەی دەنگد .تێکستی زانستیو خوێندنەوەی دەنگداری  تێکستی ئەدەبی

.  دەبینرێنفێرگەدا  دەستەزارۆکی بەرایی لەنێو   لەلە زارۆخانە و کتێبی زارۆکان، چیرۆک و کتێبی وێنەدار، 
بۆ زۆر جار بریتییە لە خوێندنەی تێکستێک پەیوەند بە کارێکەوە.  تێکستی زانستیخوێندنەوەی دەنگداری 

ک دەخوێنینەوە  ێبۆ نموونە پاییز بابەتی خوێندنە و تێکست ڤاکناسی.نموونە خوێندنەوەی بابەتێکی سەربە ج
اس لە گیانەوەری دەستەمۆیە و تێکستێک بیان دەربارەی گیانەوەران چۆن خۆیان بۆ زستان تەیار دەکەن.  

ـدا دەشێت تێکستێک بخوێنینەوە  «چاخی بەردین»لە بابەتی  مانگا، هەسپ یان بەراز دەخوێنینەوە.  دەربارەی 
ەوەی وێنەی ئەو  کردنئەم جۆرە تێکستانە بۆ پرانی خێزان لە چاخی بەردیندا بەسەر بکاتەوە. ەی گوزەرشیمان

و ئەو باسەی ێتێکستەکان بۆ ئەوەیە یارمەتیی فێرخواز بدەن خۆی بخاتە ن بابەتەیە فێرخواز خەریکیەتی.
ی باس و دەرفەت ڕۆکنێوە دەبەخشینە «دەنگ»هەر دەڵێیت   ئەو دەم و بوارە چۆن بووە. یت، ژیانێدەیخوێن

دا  جوداوازخوێندنەوەی دەنگدار دەشێت لە بابەتی نێتە باسەکە. وادەدەینە فێرخواز لە ڕوانگەی خۆیەوە بڕ
  دەرفەتیش دەدات، بۆ نموونە زارۆکی کات و شوێنێکی دیکە، یان گیانەوەرێک. جودابداتە باسی  «دەنگ»
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 «بەرگیان دەکات وە»ئەم خوێندنەوە دەنگدارە  دیکەوە.ی خۆی بخاتە نێو بۆچوون و گوزەرانی کەسانخواز فێر
 .هەڵبەستێتخۆی دەرکی خۆی باسەکەدا بۆ ئەوەی فێرخواز هاسانتر پەی بەرێت بەو نێوەڕۆکە و 

وێندنەوەی  دەشێت خپتر باوی هەبێت.  تێکستی ئەدەبی لە لەوانەیە لە فێرگەدا خوێندنەوەی دەنگدار 
ە چەند  ببێت یان ڕۆمانێک یان خوێندنەوەی داستانێکی درێژ ، بێت لە یەک دانیشتنداچیرۆک کورتە

یرۆکی کورت ڕادێرن، گەر زۆریش بچووک بن ئەوا  چزارۆکی بچووک پێیان خۆشە گوێ بۆ  دانیشتنێک.
ئەم زارۆکانە زۆر جار تێکستەکە ئەزبەر دەکەن و چێژ ی هەمان چیرۆکیان زۆر ال پەسەندە. وەفرەپاتبوونە

ئەمە دەرفەتی نایاب دەداتە فێرخواز بۆ تێگەیشتن لە بەکارهێنانی  ێکستەکە پڕ بکەنەوە. دەگرن لەوەی خۆیان ت
بازنەی بەیان  لە کاتی دیاریکراودا، بۆ نموونە و  خوێندنەوەی دەنگدار تایبەت بەهەیە  دا کتێبلە فێرگەنووسین.  

 ە پێش.  نرێنێ، دەه جڤینی بەر لە فراڤین یان

ێندنەوەی  خوە. بەخشسوودکارێکی ە، ئەم خوێندنەوە دەنگدارە فێرگە و الی زۆربەی مامۆستایانی زارۆخان
هەستی یەکبوون لە گرووپدا.   بۆ ئەمەش دەبێتە ڕاهێزت بۆ چێژگیریی هاوکۆ. ێخسێنەڕدەنگدار ساتێکی ئارام دە

لەم ش و دڵگیر بۆ خۆی بایەخدارە و نابێت ویڵ بکرێت. ێهەر کۆبوونەوە لە دەوری بابەتێکی سەرنجڕاک
زۆر و تیژڕەو، لەوانەیە  185بەهێزە و زارۆک دەکەونە بەر تاوی بەرداشتی گارەدا کە ژاوەژاوی مێدیا تێیدا ڕۆژ

 دۆزیگوتوبێژ دەربارەی ستی مەبەست دەشێت ببێتە دەراو بۆ تێکساتێکی خاوی ئارام سوودی خۆی هەبێت. 
 ێندنی بابەتەوە. ، چ پرسی بیردۆزەکی بێت کە پەیوەندە بە خوچ پرسی سەربە بوون بێتگرینگ، 

دەبێتە دەرفەتێک  خۆیان تێکستی هەڵکشیو بخوێندنەوە، لەو ئاستەدا نین بۆ زارۆکی هێشتا  ،خوێندنەوەی دەنگدار
لەتەک ئەو شێوازە زمانەی هەیە لە  ، هەم بۆ بەرکەوتەو زانیارەی لە تێکستەکەدا هەیەبۆ وەرگرتنی ئهەم 

ار لە بەرایی تەمەنەوە دەرفەت دەداتە زارۆک بەشدار بن لە سەرباری ئەوەش، خوێندنەوەی دەنگد تێکستەکەدا.
 دەوروبەری نووسیندا پەیدا دەبن.چاالکییەکانی سەربە زمانی نووسین و هەروەها چاالکیی جڤاکیی وەها کە لە 

بۆ نموونە ئاڕاستەی تیان دەبێت بۆ ڕاهاتن لەسەر تواناکانی دەبنە بەشێک لە خوێندنەوە، ەزارۆک دەرف 
بەم جۆرە، خوێندنەوەی  هتد. ... و هەڵدانەوەی پەڕە و گرتنیی کتێب، سەرنجگیری لە شێواز، چۆنەتخوێندنەوە

 .سەوادپەیداکردنی ووتنی نووسین و بەشێکی گرینگە بەرەو ەورەی هەیە بۆ فراژدەنگدار سوودێکی گ

خوێندرێتەوە،  بۆ دە هەمەڕەنگیکتێبی زارۆک کە جگە لەوانەش، خوێندنەوەی دەنگدار دنەی خەیاڵ دەدات. 
 سوودبەخشن. ئافراندنتوانای کە بۆ بەرداشتی هەمەجۆر پەیدا دەکات 

 

 ی دیکە زمان   سەربە خوێندنەوەی دەنگدار بۆ فێرخوازی 

بۆ فێرخوازی سەربە زمانی دیکە، خوێندنەوەی دەنگدار یاریدەرێکی گرینگە بۆ فێربوونی زمانی دیکە.  
باش بە مەرجێک کار لەتەک تێکستی وەها بۆ داخونێکی  ببێتە سەرچاوەیەک ێتخوێندنەوەی دەنگدار دەش

ن بن، نەک وەک ئەوەی جاروبار دێتە بەرچاو ەکستەکان دەبێت ڕەسێواتە ت ات.بکرێت دنەی فێربوونی زمان بد
 ەسەن:ڕئەمەش نموونە لە تێکستی نا داڕێژراوە.تێکست هەیە تەنها بۆ خوێندنەوە 

 شیرین و سیامەند سەگێکیان هەیە

 اوی کەمانەیەسەگەکە ن

 
 .Impressionبەرداشت:  -185
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 کەمانە ئێسکسووکە

 شیرین و سیامەند وازی لەتەک کەمانە دەکەن

 

گەر مەبەست  وەها نابەخشێت زارۆک لێی سوودمەند بن.  ی ەکیچ دنەیەکی زمانوونکەرەوە تێکستی وەها ڕ
وی  دەبێت ئەو تێکستانەش کە ڕووبەروی واتاداردا بەکار بهێنێت، بەستێنت نووسین لە ێفێرخواز بتوان یەئەوە

بێت کە کاریگەری هەبێت،   وەها گرینگە زارۆک ڕووبەڕووی کتێبی دەڵێت Fox (2001) دەبنەوە لەو بابەتە بن.
مەبەستیشی ئاماژەیە بەوانەی گرێدراون  ـیەک الی زارۆک پەیدا بکات. «نیگەرانی»یان وەک خۆی دەڵێت: 

باس لە ات بە کتێبی وەها کە ئاماژە دەک Foxخۆشەویست بێت الی دەوروبەر.  کەمرۆڤ  ەیپێویستیی وبە
ڕانەگەیشتن بەوەی بەرخواستە، شکەستهێنان، هێڤیداری، کۆشان بۆ شتێک،  تاسەی مرۆڤ دەکەن بۆ ئاسوودەیی، 

 . شامەبەستەکەواتە ئەو دڵگەرمییەی تێکستەکە دەیبەخشێت بە مرۆڤ،  هتد.... ترس، خەم، شەرمەزاربوون و

فێرخوازی  الی فراژووتنی زمان یدەری یارببێتە وەی دەنگدار پێشمەرجێکی دیکەی گرینگ بۆ ئەوەی خوێندنە
بەشێکی زۆری ئەوەی لە زارۆخانە بگەن. بکەون و لێی تێ کەتێکستەبەدووی ئەوەیە فێرخواز سەربە زمانی دیکە، 
،  Astrid Lindgrenو  Elsa Beskow بەرهەمی نووسەرانی وەکەوە، ندەنگدارانە دەخوێندرێ و فێرگەی سوێددا 

ییە بۆ خێزان، سوێد، دیدی دەراوی ئەم تێکستانە فەرهەنگی سوێدییە هەیە. انیی ڕوونیسوێدکی سەرشارێ 
 Elsa Beskow & Astridی بۆ نموونە کتێبەکانی سوێدزۆربەی  .زارۆک و سروشت، جیهانبینیی سوێدییە

Lindgren  رێتەوە هەتا  من نەمدەزانی ئەم بۆچوونە هەموو کەسێک ناگ دەزانن. «کتێبی باشی مندااڵنە»بە
پێمی گوت چەند کتێبەکانی ئاسترید لیندگرێن دەدزێنێت و چەند  رێکم کە ئینگلیزە و دانیشتووی سوێدەهاوکا

وو دەرفەتی هەبێت ڕێ ئاواتەخواز ببەسەر منداڵەکانیدا.  «بسەپێنرێت»الری هەبوو لەوەی فێرگە ئەو کتێبانە 
وونی لەم بابەتە الی سوێدییەکان  بۆچ هەڵبەت نی خۆیدا. ەکامنداڵبگرێت لە خوێندنەوەی ئەو کتێبانە لە پۆلی 

ی «چاویلکە فەرهەنگییە»رە جاروبار ئەو ابەاڵم لە فێرگەیەکدا کە بۆ هەموان بێت، مامۆستا ناچزۆر سەیرە، 
]هەڵبەت شتێک نییە تەواو  بدات تێکستەکان لە ڕوانگەی دیکەشەوە سەیر بکات. ڵ خۆی الدات و هەو 

مە پێمان  ێرەدا ئەم چەمکە دەستەواژەیەکی گشتییە بۆ ئەوەی ئێبێت، بەاڵم ل «وێدیفەرهەنگی س»سەرلەبەر 
 . نووسەر[ -ییە سوێدوایە 

ئەوا زانیار و دەبەن،   زان بەهەمان شێوە پەی بە تێکستە خوێندراوەکانرخوامامۆستا پێی وەها بێت گشت فێگەر 
کاتی خوێندنەوەی دەنگدار لە پۆل و جڤینی  . فێرخوازانە ڕووپۆش دەکات کە سەربە زمانی دیکەنئەزموونی ئەو 

گەیەنێت بەتایبەتی  لە نێوەڕۆکی باسەکە ڕا بەرینی فێرخوازاندا، زۆر دەگمەنە فێرخوازێک تێنەگەیشتنی خۆی  
ی تێنەگەیشتن،  کردنشکرازۆربەی منداڵ لە باری وەهادا لەبری ئاگەر وەها بزانێت ئەوانەی دیکە تێدەگەن. 

 بێدەنگی هەڵدەبژێرن.

Gibbons (2005)   جەخت دەخاتە سەر ئەوەی لەبیرمان بێت کە ئێمە زۆر جار پێمان وەهایە گشت فێرخوازان
فێرخوازی سەربە زمانی دیکە ناچارن جگە  کاندا دێنە دەربڕین. بی زارۆئاشنان بەو ئاماژە فەرهەنگییانەی لە کتێ

هەڵبەت ەرخێت. چێدا دەە زمانەکەی تلە فێربوونی زمانی خوێندن، کە سوێدییە، ئاشنای ئەو فەرهەنگەش بن ک
ی تێکستی نامۆ بۆ ئەو فێرخوازانە، بەپێچەوانە.  کردن پێشکەشمەبەست ئەوە نییە مامۆستا بەپەرێز بێت لە 

،  هەڵیدەبەستن Elsa Beskow & Astrid Lindgrenانەی جیهان ئاشنابوون بە دیاردەی گرینگی فەرهەنگی، وەک ئەو
کەواتە فێرخواز لەم بوارەشدا، هەر وەک لە بواری  خوێندن.  بەتیش سااڵنیبەتایزانیاری گرینگن لە سوێد، 

دەڵێت گرینگە ئەم زانیارە هەڵچنرێت بەر لە دەستپێکی  Gibbonsی بە یارمەتییە. پێویستفێربوونی زماندا، 
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ەگوزەرێت، مەترسی زۆرە کە تێکستەکان ببنە هۆی دابڕانی ئەم فێرخوازانە لەوەی کە لە پۆلدا ددەنا  دنەوە،خوێن
 ترسیی پەراوێزکەوتنی فێرخوازان. مە

لەوانەیە  لەبەر ئەوە گرینگە مامۆستا دەرفەت بداتە فێرخوازی سەربە زمانی دیکە نێوەڕۆکی تێکستەکان تێبگەن. 
دەربارەی ئەو دیاردانەی دەبنە بنەمای  186«شزانیارێ پ»، لەوانەیشە بێت ەوەکردنوون ڕ وشە هەبێت پێویستی بە

کتێبی مندااڵن هەیە دیدێک لە زارۆک و پەروەردەی زارۆک پێشان دەدات دەیان ساڵی . بێتپێویست باسەکە، 
بەسەرچووە و لەوانەیە برەوێکی وەهای نەمابێت. هەڵبەت مەبەست ئەوە نییە کتێبی وەها بەهای نەماوە، نا، بەاڵم  

 پێشکەشگرێن دیدێك کتێبەکانی ئاسترید لیندبدرێت بۆ ئەوەی دەرکیان بکات. فێرخواز دەبێت یارمەتی 
دەکەن زارۆک تێیدا سەرفەرازە و لە ئاست ڕێساکانی دایکوبابدا سەرچڵە. ئەمە لەوانەیە لە فەرهەنگی دیکەدا  

ێرگەیەکدا ف ە لگرینگە، بەاڵم بوونیان یی زارۆکان سوێد ڕاستە ئەمانە وەک نوێنەر بۆ کتێبی دیدێکی نامۆ بێت. 
 ێت لە ڕوانگەی دیکەشەوە تەماشای تێکست بکات. مامۆستا توانای هەب بێتکە بۆ هەموانە دە

ڕێگەیەکە بۆ یارمەتیدانی  پێشکات و هاوکات و پاشکاتی خوێندنەوەکە، ە خوێندراوەکە، تێکستئاخافتن دەربارەی 
زارۆک  هەیە بۆ ڕاهێنانی ئەم بابەتە.نموونەی بەرهەستی باشی   Gibbons (2006)فێرخواز. الی  کردندەرک

چەند جارێک هەمان تێکست پێویستی هەیە بەوەی خوازێکی هێشتا زمانەکە باش نازانێت، هەیە، بۆ نموونە فێر
ت و دەرفەتی ئاخافتنی تێدا بێت.  ێببیستێت، پێویستی هەیە بەوەی پێشکات تێکستەکە لە گرووپی بچووکدا ببیست

کتێبی زارۆکان، ی سەربە فەرهەنگی دیکەش پەیدا بکات، بۆ نموونە چیرۆک و تگەر مامۆستا هەوڵ بدات تێکس
، دەبێتە  فەرهەنگ و بەهای جۆراوجۆربۆ گوتوبێژ دەربارەی  تاکت ساز دەەف دەرخوێندنەوەی دەنگدار ئەوا 

لێرەدا بوونی مامۆستای زمانی دایکزا و مامۆستای زمانی    بە مامۆستا خۆیشیەوە.دەرفەتێکی فێربوون بۆ هەموان، 
 سوێدی وەک زمانی دووهەم، زۆر گرینگە.

ێکست لە کتێبی جووتزمان بۆ خوێندنەوەی دەنگدار هەڵبژێرین. مەبەست ئەو کتێبانەیە کە هەمان  دەشکرێت ت
ا دەگمەنن بەاڵم لە زارۆخانە و  ئەم سەردەمەد یکتێبی لەو بابەتە لە سوێدیتێدایە.  زمانی جودای بە دوو تتێکس

، مامۆستا و فێرخوازێک امۆستاست دوو مکتێبی وەها دەکرێت بدرێتە دەفێرگەی وەاڵتانی دیکە جیهان زۆرن. 
   ەوە.بخوێندنبۆ فێرخوازان  و بە نۆرە هەر یەک بە زمانێک تێکستەکەدایکوبابێک... 

 

 

 خوێندنەوەی دەنگدار لە گرووپی بچووکدا 

گەرچی من پێم باش نییە زارۆک ناچار بکرێت بۆ خوێندنەوەی دەنگدار بەرانبەر گشت پۆلەکە، بەاڵم جار هەیە 
ئەگەر گرووپەکان بچووک بن، تێکستەکە بەالی فێرخوازەکەوە گدار لە گرووپی بچووکدا باشە. دنەوەی دەنخوێن

وانن دووی بکەون و تێی بگەن و الیان جێگیر دنەوە دەنگدارەکە وەها بێت فێرخوازانی دیکە بتخوێنواتادار بێت، 
 ئەوا خوێندنەوەی دەنگدار لە گرووپی بچووکدا کارێکی گونجاوە.بێت، 

ت سەربەخۆ بە جۆرێک بخوێنێتەوە کە  ێکارە بۆ کاتێک باشە کە فێرخواز گەیشتبێتە ئاستێکی وەها بتوان واتە ئەم
ناگەنە ئەم ئاستە، هەیشە هەتا پۆلی  سێهەمەتا پۆلی زۆربەی منداڵ هی بگەن. ێفێرخوازی هاودەستە بیبستن و ت

 شەشەمی پێویستە و هەیشە هەر ناگات. 

 
 نی پێشکات، زووتر. ، زانیPrior Knowledgeپێشزانیار:  -186
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ەند  چوەها باشە داگۆگییە بۆ مامۆستا. ێدنەوەی دەنگدار بەرۆکگیرییەکی پکخستنی گرووپی بچووک بۆ خوێنێ ڕ
بۆ دۆزینەوەی  بێت خەیاڵفرەوانمامۆستا دەبێت ن. بۆ یارمەتیی کەسی خوێنەر لەوێدا ئامادەبسکاو ڕ کەسێکی
فێرخوازی   لەوانەیە. ریکار بێتلەوانەیە مامۆستای یاریدەر هەبێت لە گرووپەکاندا هاێکخستنی گونجاو. ڕ شێوازی

لەوانەیە کەسانی دیکە ڕسکاو لە   .«فێرخوازی پشتیوان»کاری، ریگەورەتر هەبێت لە پۆلی بااڵترەوە بێت بۆ ها
 . فێرگەکەدا هەبن بۆ هاریکاری

ک کرد هاوکاریم بکات، زۆری پێ خۆش بوو ئەو جۆرە  ێ لە مامۆستایەتیی خۆمدا، جارێک داوام لە کارگوزار
ال لە وئەو گرووپەی کارگوزار تێیدا یاریدەر بوو، لێیان خۆش هات لەوە رخوازان. پەیوەندییە هەبێت لەتەک فێ

ە زۆر لەبار نەبووبێت، بەاڵم هەم فێرخواز و لەوانەیە ئەو ژوور. بێتژووری کارگوزار خوێندنەوەی دەنگداریان هە
گرووپێکی  گەرم بوو. دنەوەش ڕێک لەم گرووپەدا زۆرخوێنپێ باش بوو،  رئەو گرووپکارییەیان زۆهەم کارگوزار 
دا باش بوون و دەیانویست کەمێک سەرفەرازانە کار بکەن. ئەمانە لە ژووری  خوێندنەوەلە دیکە هەبوو، 
بانەکەیان البرد و خۆیان تێخزاند. جێگەیان تەنگ  ـیان بە خانەی خۆیان هەڵبژارد. «ئەسپەدارین»جومناستیک، 

ئەمڕۆ  و زارۆکانەبڵێم یەک لە ئاماژەیەجام درا. ]جێی و تاریک بوو بەاڵم خوێندنەوە چڕ و پڕی تێدا ئەن
 .[کتێبی زارۆکانە یهونەرمەند و نووسەر

ڕێگەچارەیەکی دیاریکراو نییە بۆ هەموان بگونجێت،  باری دیکەدا،  زۆرلە وەک ردا، الە خوێندنەوەی دەنگد
ت. بە دیدی من، خوێندنەوەی  ڕێگەچارە هەڵبژێرێ خۆی و توانای فێرخوازانی، دۆخی وبەڵکوو مامۆستا بەپێی بار

ۆی ئەو بەهایەی نییە فێرخوازی دیکەش دانیشن گوێی بۆ ڕادێرن گەر بە باشی گوێیان لێ دەنگداری فێرخواز خ 
 باشترە. تەرخان بکرێت خوێندنەوەی بێدەنگ ئەو کاتە بۆ نەبێت. لە باری وەهادا پێم وایە 

 

  



101 

 

 

 

 

 

 ئەلەکترۆنی راوی  نووس ئاخافتنی  :  پاژی نۆهەم 

  



102 

ئەمەش دیاردەیەکە بەتایبەتی زارۆک و هەرزەکار   پەیدا دەکات.دەستاوێژی ئەلەکترۆنی هەتا دێت پتر برەو 
ۆمپیوتەر لە خوێندندا  کپرسیار چیدی ئەوە نییە بگرن.  ێە دەبێت هەڵوێستی لفێرگدەگرێتەوە بۆیە زارۆخانە و 

رییەکانی ئەو ڕووبەرە زمانەکییەی ئێمە کاری  گۆڕانکابەکاربهێنرێت یان نا، پرسیار ئەوەیە چۆن بەکاربهێنرێت. 
زانیار و ئەزموونی زارۆک و هەرزەکار چ تێدا دەکەین چ کاریگەرییەکیان هەیە لەسەر کاروباری ئێمە؟ 

ادەیەک کاروبار بگونجێنین لەتەک ڕ تا چلێ بگرین؟  یستیگۆڕانکارییەکی بەسەردا دێت و ئێمە چۆن هەڵو
 کانە تێبکۆشین بۆ گۆڕینی بارودۆخ؟ چاالبارودۆخی ئەم ڕۆژگارەدا و 

  یان هەیە لەتەک نووسین لە ڕێی دەستاوێژی فرەجۆری ئەلەکترۆنییەوە.زۆر منداڵ لە بەرایی تەمەنەوە بەرکەوت
بێت و ئەوەش جار هەیە زارۆک دە زێدەتردێت برەوی  بوونی پارچەی ئەلەکترۆن لە نێو لیستۆکدا هەتا

ەی ڵبووکە ی«چاودێری »گمەی ئەلەکترۆنی دەتوانن وداگرتنی د زارۆک بەڕووی نووسین دەبنەوە. ڕووبە
بە   .، چ ڕاستینە و چ خەیاڵکردیان لەتەک دۆستی ئەلەکترۆنی هەبێت«هاودەمی»و  نئەلەکترۆنی بکە

ەڵبەستنی جیهانی خەیاڵکرددا، بە تەنیا یان گەلدەست لەتەک یاریدەری  کۆمپیوتەر دەتوانن بەشدار بن لە ه
و   جودابەکار دەهێنن و بەو جۆرە کار لەتەک نووسینی تە لەو بابەزارۆکیش دەستاوێژی  دیکەی خەیاڵکرددا.

 دەبێت. زمانی جودا

فێرنەبووە کەچی دەتوانێت، لە لەم ڕۆژگارەدا چ سەیر نییە زارۆک ببینیت هێشتا خوێندنەوە نووسینی نەرێتی 
زۆر جار ئەو تێکستانە بە زمانی ئینگلیزین   بکات. ئاڵۆز 187ڕێی بەکارهێنانی نووسینەوە، سەرەدەری لە داتاوازیی

 .سەوادلەوەی ئێمە بە گونجاوی دەزانین بۆ دەستپێکی  جوداو گرافیکی وەها هەڵکشیویان لە دەورە تەواو 

ە لە پێنووس و  جوداوازیکەش بۆ سەوادیی زارۆک پێشکەش دەکات تەواو دەستاوێژی دنووسینی ئەلەکترۆنی 
ئەویش بە   دوگمە دیتە داگرتن بە تەلەفۆنی مۆبایەل  پەیامکورتە ،ۆ نموونەبۆ نووسینی، ب دەفتەری فێرگە. 
هەر دوگمەیەک بەرانبەر چەند نیشانەیەکە و نووسەر دەبێت سیستەمی ڕێکخستنیان . سیستەمی تایبەت

تێیدا دوگمەیەکی تایبەت یەکجار داگریت پیتێکت دەداتێ، دوو جار دایگریت   نموونە سیستەم هەیە بۆبزانێت. 
 هێما پەیدا دەبن.سیستەمی نوێی هەیە وشەت بۆ پڕ دەکاتەوە. بەردەوام کورتکراوە و  هتد. ... و تێکی دیکەیە پی

ژمارەیەکی سنوورداری نیشانە ە لە خوێندنەوەی نەرێتی کتێب. جوداواز ی مۆبایەلەوەدیمەندەر ندنەوەش لەێ خو 
بەرسڤی خێرا لە بواری  امی زمانی هێمانووس و پەیدابوونی بەردەوی ئەلەکترۆنیدا جێیان دەبێتەوە، دیمەندەر لە

دیاردەی سەربە ژارگۆن و الزمانی  ی نوێ بۆ خوێندندەوە. ستراتێژکورتەپەیامدا، دەبنە مایەی پەنابردنە بەر 
بەکارهێنەران، کە  ی زمانی زارەکی برەو پەیدا دەکات. واتە دەستەبەندی لەم زمانی نووسینەدا بەهەمان جۆر

و هەم  «داسەوی ەنەرێت»ی نوێ دەبن بۆ ئەم جۆرە ستراتێژ ەرزەکارن، هەم فێری نۆرم و زۆربەیان زارۆک و ه
 چاالکانە بەشداری داڕشتنیان دەبن.

کڕا ێ سێ زارۆک و -زۆر جار دوو ی نەرێتی. سەوادئاخافتنی نووسراوی ئەلەکترۆنی تاڕادەیەک جودایە لە 
خوێندنەوە تێکەڵ بە . ماوسردی بەدەستە و یەکیان کیبۆیەکیان ، کۆ دەبنەوەی کۆمپیوتەر دیمەندەر بەرانبەر

کاری هەمەجۆر لەسەر  دەبێت. جۆراوجۆری کاریهەروەها دەنگو هەم بزۆز و ی وێنەی هەم مەند کردنسەیر
ەکە  دیمەندەر یسەرەتاتکێ دەکەن، کرتە لێرە و لەوێ  جۆراوجۆرپێشان دەدرێن، نیگار و هێمای  دیمەندەر

  دیمەندەر هاوکات کار لەسەر دووزارۆک جار هەیە  تێکست، ڕەنگ و دەنگدا. دەکرێت بۆ جێگۆڕکێ لە نێوان

 
 ئەلەکترۆنی.  جۆراوجۆری گەمەی  ،Computer game: داتاوازی -187



103 

ی هەم  موزیک و فیلم لەگەڵ کەسانی دیکەدەگرن و فایەل دادەگرن، پەیام دەنێرن، موزیک لە ەن، گوێ دەک
 دەکەن. ڕگۆئاڵوهەم نامۆ،  ناسیار و

لە فێرکاریدا و سەرنج هەبوو رۆنی ماوەیەک مەیلێک هەبوو بۆ ڕێبەستن لە بەکارهێنانی بەرهەمی ئەلەکت
هاوکات مەیلی دیکەش هەبوو دەیگوت  لە بەکارهێنانی کۆمپیوتەر.  بێت ەپەرێزبت زارۆخانە و فێرگە سدەیوی

ان هەر کێشەدار بوو، چونکە کەرەستەی ڕاهێنان  یئەمیش وەها باشە هەرچی تازەیە ڕەخنەبەدەر بسەلمێنرێت.
، لە شێوازی ڕەوشتایەتیوونە کەرەستەی ڕاهێنانی سەربە بۆچوونی هەبوو سەربە بۆچوونی کۆنەباو، بۆ نم

او بە دەنگ و ڕەنگی  ڕدا دەهاتنەوە مەیدان. بەاڵم ڕاهێنانی ڕوتینکار، ڕاهێنانی بەشی بچووکی دابدیژیتاڵکار
ت ێدەب ی فێرکارییەکی دیکەەتمەی کۆمپیوتەریش وەک هەموو کەرەسبەرنا. ەستەی باشدیژیتاڵکار نابنە کەر

 نەگرانە بێتە هەڵسەنگاندن.ڕەخ

زۆر لە مامۆستایان هەستیان کردووە بڕیاردەران الیان هاسانترە پارە بۆ کڕینی کۆمپیوتەر تەرخان بکرێت بەاڵم 
 تایبەت، مامۆستای زمان و زمانی دایکزا، دەستگیرن.بۆ دامەزراندنی مامۆستای پێویست، بۆ نموونە مامۆستای 

 دامەزراندنی مامۆستایانە نەک بۆ کڕینی کەلوپەلی دیژیتاڵ. تەنها بۆ  هەست دەکرێت کەمخەرجی

فێرگە دەبێت بزانێت کامە جۆر نووسینی ئەلەکترۆنی دۆزێکە بۆ فێرگە خۆی پێوە خەریک بکات. مەیدانێکی 
هیچ جۆرێک باسێک نییە بچێتە ژێر سایەی فێرگەوە.  ی ئازاد«ە و بەکات»فرەوان هەیە لەوێدا سەربە 

 یستیان بە بواری خۆیان هەیە. ناکرێت گشت چاالکییەک ملکەچی ڕێسا و چاودێریی فێرگەهەرزەکارانیش پێو
 .بێت

تایبەتی کۆمپیوتەر و مۆبایەلەوە،  ەوە، بەییدۆزێکی دیکەش هەیە پەیوەست بە بەکارهێنانی دەستاوێژی ئەلەکترۆن
هەیە هەر لە بەرایی . دۆزی یەکسانییە. زارۆک بە پاشخانی ئابووریی جۆراوجۆرەوە دێن بۆ فێرگەئەویش 

فێرخوازی  تەمەنەوە دەستاوێژی ئەلەکترۆنیی هەڵکشیوی هەبووە، هەیشە چ دەرفەتێکی وەهای بۆ نەڕەخساوە. 
هەڵبەت  ان وەها نییە لە ماڵ کۆمپیوتەر و مۆبایەلیان هەبێت. خێزانی سەربە زمانی دیکە زۆرن کە باری دارایی

ەوەیەکی باش  کردن نەبوونی بیرچ هەڵویستێکی لەم باسە هەبێت؟  فێرگەبارەدان.  زۆر منداڵی سوێدیش هەن لەو
بۆ  ئەمە گرینگە بیری لێ بکەینەوە بۆ نموونە  .کردندەرکنار ومایەی پتر پەراوێزخستن   ەلەم بوارەدا دەبێت

گەر جڵەوگیری تێدا نەبێت، ئەوا دوور  بڕیاردان لەسەر ئەوەی کێ و کەی کار لەسەر کۆمپیوتەری فێرگە بکات. 
  خەریکی کۆمپیوتەر بێت و فێرخواز ڕانەهاتوو وەال زێدەترە فێرخوازی ڕاهاتوو بە داتاکاری لە فێرگەش نیی
ی بڕیاردەر بێت.  یبدرێتە فێرخوازی ڕانەهاتوو ئەگەر نۆرەکار زێدەترهەڵبەت ئاسانیش نییە دەرفەتی  نرێت.ب

 مامۆستا گرینگە بۆ بڕیاردان لە باسی وەهادا.  یکەواتە دیسان ژیری

 

 ێ پسپۆرە، مامۆستا یان فێرخواز؟ ک 

تە لە  ستییەی دەڵێت ئەم پێشڕەوک ئەو ڕائەم پێشڕەوتە تیژڕەوەی دەستاوێژە هەمەجۆرەکانی ئەلەکترۆنی، لەتە
زۆر جار زارۆک لە مامۆستاکانی پتر   - تەنگەتاوەوەنێو جەواندا تیژڕەوترە، زارۆخانە و فێرگەی خستۆتە دۆخێکی 

ی زانیارە لە کەسانی ڕسکاوەوە  ەنەویەکێک لە بنەماکانی فێرگە گواست . لەبەر ئەوەیشارەزای ئەم دەستاوێژانەیە
تر بێت لە  ازە فێرخواز لە چەند بابەتێکدا شارەزۆر باس دەکەوێتە ژێر پرسیارەوە ک ، پاش خۆیبۆ نەوەی 
ۆ بەشداریی  ڵی خۆی ورد ببێتەوە و بە ڕژدیش تێبکۆشێت بکەواتە مامۆستا دەبێت تاڕادەیەک لە ڕۆمامۆستا. 

 چاالکانە لەم فراژووتنەدا.
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ڕاستە مرۆڤ زانستی ا تواناترە، پووچ بکرێتەوە. لەوانەیشە کاتی هاتبێت ئەو ئەفسانەی دەڵێت فێرخواز لە مامۆست
دیاردەی نوێ زارۆک و جەوان خێراتر فریای لە جڤاکی بەرگۆڕدا، وەک ئەمەی ڕۆژگاری ئێمە، ی هەیە. جوداواز

بەاڵم ئەمە ناکاتە  پەیدا نییە.  ساڵ زانستێک پەیدا دەکەن الی کەسانی گەورە دەکەون و لەبەر ئەوە
ڕاستە زارۆک دەتوانن بەشێک لە کارکردەکانی کۆمپیوتەر  نێو جڤاک. زووتریەوەی گشت زانیاری  کردنڕەش

  دا.سەواد  ییە کە مامۆستا هەیەتی لە بواری وەکباشتر بەکاربهێنن، بەاڵم ئەو ئەزموون و زانیارە هەڵکشیوەیان ن
خوێندنی  ، زیادی کردووە نەک کەم. سەوادی هەڵکشیوی ستراتێژپێویستیمان بە مرۆڤی شارەزا لە بۆ نموونە 

ی مامۆستا هەڵکشیوە، بەتایبەتی  انەزانست ئاستی  لەسەر ڕشتەی مامۆستایەتی درێژتر کراوە، مەرجیش
ببن کە پێویستە بۆ  ە فێرسەوادە فێرخواز ئەو کەواتە هێشتا گرینگمامۆستایانی زارۆخانە و سااڵنی بەرایی فێرگە. 

تەکنۆلۆژیی ئاگاداری و  »بەکارهێنانی یدا تواناترە. ێارێکە مامۆستا تئەمەش بوسااڵنی بااڵتری فێرگە. 
دۆزی سەربە ئاکار، دەستوور و ماف،  ، Information and communications technology (ICT( 188« دانوستان

گشتگیر، ڕەپێش دەخات، لەم بوارانەشدا ئەزموونی کەسانی گەورەساڵ  اگۆگی و پرسی مرۆڤکاری  دپێ
 گرینگە.   گەنجینەیەکی

مەرجی گەورەتر زیادبوونی بەکارهێنانی دەستاوێژی ئەلەکترۆنی، هەروەها فرەوانبوونی مەیدانی ئاگاداری و 
مامۆستا دەبێت کی زمانەکی هەیە ێ «ژاوەژاو»ڤاکی ئەمڕۆدا . دەشێت بڵێین لە جەنە ئەستۆی مامۆستادەخ

دێت و هەم مەرجیش لەسەر  جوداوازمامۆستای ئەمڕۆ هەم بەرەنگاری ڕکابەرییەکی تەواو بکات.  یکابەریڕ
 ئەوەی فێرخواز دەبێت فێری ببێت، زیادی کردووە.

ئەوانەی زووتر باسیان هات، ی نەرێتی بن کە فێرگە خەریکیانە،  سەوادفێرخواز دەبێت هەم فێری هونەرەکانی 
ئەمەش  کە پەیدا دەبن.  «سەوادنەرێتی »بۆ ئەم شێوازە تازانەی ی نوێ بن کە پێویستن ستراتێژی هەم فێر

 مەرجی گران و تاڕادەیەک نوێ، دەخاتە ئەستۆی مامۆستا. 

 

 

 ندەر  خوێندنەوەی دیمە 

زۆر جار  ئەمیانی. جوداواز خوێندنەوەی دیمەندەر هەم وێکچوونی هەیە لەتەک خوێندنەوەی کاخەز و هەم 
ی جوداواز ، لەوانەیشە ئەمە گەورەترین یەرە و لەوێ ی کورتەڕستە و پەیڤی هەڵبڕاوی لێەپارەیە، خوێندنەوەپار

بەتی دیکە دەبنە هۆی ئەم پەیدۆزیی نێو ئینتەرنێت و ڕووپەلگۆڕین، سەرەتاتکێی ڕیکالم و بابێت. 
شاپەیامی  ی بە تەنیشت زجوداوای ئینتەرنێت هەیە چەندین الپەیامڕووپەلی پارەپارەبوونەی خوێندنەوە. 

ئەمانەش بە   ڕووپەلەکەوە ڕیز کردووە و جاروباریش، بەدەر لە خواستی خوێنەر، بابەتی دیکە سەرهەڵدەدەن.
تەنانەت لە زۆربەی بەرنامە جیددییەکاندا، بۆ نموونە  شانی سەرنج، ئاگایانە داڕێژراون.ێمەبەستی ڕاک

لەبەر ئەوە  بە ئاگاداریی جۆراوجۆرەوە سەرەتاتکێ دەکەن.  ازجوداو بەرنامەکانی وشەکاری و ئامارکاری، چێوەی  
توانای پەیدۆزیی ئاگاداری، لەبێژنگدان، پەیجۆریی ڕەخنەگرانە و هەڵبژاردنی ئەوەی دروست و لەبارە، 

توانای سەرنجگیری لەوەی مرۆڤی خۆی مەبەستیەتی و  هەروەها گرینگن بۆ ئەم جۆرە خوێندنەوەیە.تواناگەلێکی 
 لە ئاگاداریی البەال، توانایەکی گرینگە. خۆپارێزی 
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، کتێبخانەی  E-braryجگە لە خوێندنەوەی پارەپارە، دیمەندەر بۆ خوێندنەوەی تێکستی درێژیش بەکار دێت. 
بە ی درێژ ەخشی کتێب و گۆڤاران، نموونەیەکن لەو بەرنامانەی دەرفەت بۆ خوێندنەوەئەلەکترۆنی بۆ پ

ن، بەاڵم بە پلەی یەکەم بۆ  ێ سەر کاخەز دەرنووس بکرەت ئەو تێکستانە لڕاستە دەکرێ دەڕەخسێنن. دیمەندەر 
تێکست نیشانە  پارچەخوێنەر هەر بە شێوازی ئەلەکترۆنی دەتوانێت دا  ebraryلە  خوێندنەوەی ئەلەکترۆنییە. 

کەواتە خوێنەر دەبێت شارەزای ئەو جۆرە    کۆپی بکات و لە جێی دیکە تێکستە جێنشین بکات.بکات، 
 ژانەش بێت. ێ دەستاو

ەتی باوە بۆ خوێندنەوەی ئەلەکترۆنی و هەر لەبەر ئەوەش گرینگە فێرگە  ڵەسگوتمان خوێندنەوەی پارەپارە خ
ژ، بۆ نموونە ێ ی سەرلەبەر و درتێکستێندنەوەی ئەو هونەرانەی پێویستن بۆ خوفراژووتنی سەر ە جەخت بکات ل

خوێندنەوەی  ەها لەبەر ئەوەی ورهە تێکستی درێژ.خۆشڕەوتی، خێرایی و هەروەها تێگەیشتن و توانای داڕشتنی  
فێرخواز بدات بۆ   یدنەگرینگە مامۆستا دادەشکێنێت،  ێبدیژیتاڵ ڕووی لە هەڵکشانە و خوێندنەوەی کت

 ب. ێخوێندنەوەی کت

ئینتەرنێت لە شێوەی ییەکی سەرەکی لە نێوان کتێب و ڕووپەلی ئینتەرنێتدا، ساختاری تێکستە. جوداواز
ئەو ساختارەی هەیە، بەاڵم کتێب ساختارێکی  هەر دا چنراوە و ڕووپەلی دیژیتاڵیش -189« نەخشەی هزر»

لە  کردندەکرێت لە پۆلدا ببێتە مایەی بەراورد ەئەمەش باسێک هێڵەکی هەیە، سەرەتا و بنەتای دیاریکراوە.
 دەستاوێژی هەمەڕەنگ.  دا بەجۆراوجۆرشێوەی ڕێکخستنی ئاگاداری لە تێکستی  نێوان

 

 

 ئەلەکترۆنی   نووسینی 

هێما، کورتکراوە،  نووسینی ئەلەکترۆنی بۆتە هۆی پەرەسەندنی نووسین بە چەندین شێوازی نوێ کە تێیاندا 
هەروەها  هتد کە وێکچوونی زۆرە لەتەک ئاخافتنی زارەکیدا. ... و ناوبڕی نیشانەی کردنوێڵ 190دەنگنووس،

  هتد، دەستاوێژی ئەلەکترۆنی زۆر... تێرەکرەس، سڕۆژنامەنوونووسکاری ئازموودەش، بۆ نموونە: نووسەر، تۆژەر، 
نووسینی  »کە دەشکرێت بە ئەو جۆرە نووسینە زووتر پێمان دەگوت نووسینی هەڵکشیو، بەکار دەهێنن. 

کەواتە   191. «بەرنامەی وشەکاری»تە بەر بەڕادەیەکی بەرز پەنا دەبا« ناوزەدی بکەین، ی فێرگەزانیاربێژ
 . بێت شەو دەستاوێژانەئ ینی خۆ، دەبێت شارەزایفێرخواز بەدەم پەرەدان بە نووس

ی نووسین.  ێ ی نوستراتێژری دەیڕەخسێنن دەبنە مایەی پەرەسەندنی ئەو دەرفەتانەی بەرنامەکانی وشەکا
Dysthe et al. (2002)   ناوزەدیان دەکات.  «داڕێژەرەوە»و  «پالنڕێژ»و بە دەکات  جۆراوجۆرباس لە نووسکاری

  «داڕێژەرەوە»تێکستەکەی خۆی پالنی زۆر وردی بۆ دادەڕێژێت، بەاڵم  یێکی نووسین« بەر لە دەستپپالنڕێژ»
لەوانەیە وەها باش   «پالنڕێژ»پاشان دێتەوە سەر داڕشتنەوەی تێکستەکە. پەنا دەباتە بەر ڕێژەوی نووسین و 

ناچار بێت   لەوانەیە  «داڕێژەرەوە»بەاڵم بێت.  پێویستەوەی بە تێکست کردنپالنی خۆی داڕشتبێت تەنها پڕ
هەردوو جۆریش   .بێت جارێک تێکستەکەی خۆی بنووسێتەوە هەتا دەگاتە ئاستێک خۆی پێی ئاسوودە دچەن

هەر ئەو هاسانییە  پتر لێی سوودمەندە. «داڕێژەرەوە»سوود لە نووسینی ئەلەکترۆنی دەبینن، بەاڵم من پێم وایە 
 

 .Mind mapنەخشەی هزر:  -189
 دەنگنووس: نووسینی وشە بەو جۆرەی دێتە گوتن.  -190
 . processor programWord: ریبەرنامەی وشەکا - 191
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ی دەرفەتهتد ... تێبردن وستنەوە، فرەواندن، لێ دەرکردن، گوالە دەستکاریی تێکست، داڕشتنەوەی ساختار، 
ئەو کەسەی خۆی بە تایپەر تێکستی تایپ کردووە، دەزانێت  . «داڕێژەرەوە»باشترین دەستکاری تێکست دەداتە 

 ی تێکست.کردنبۆ دەستکاری و چاکئەلەکترۆنی چ سوودێکی هەیە  بوونی دەستاوێژی

ناوە و دژوارییەکی زۆریان تێدا دیوە، بەکارهێنانی کیبۆرد و پێنووسیان بۆ نووسین بەکارهێەنها زارۆکی زووتر ت
کیبۆرد کاری نووسین هاسانتر دەکات و بەوەش دەبێتە هاندەرێک بۆ . دەبێتە یارمەتییەکی گەورەدیمەندەر 

ریدا هەن بۆ نەخشاندنی  ئەو دەرفەتانەی لە بەرنامەکانی وشەکاری و نیگارکافراژووتنی نووسین الی فێرخواز. 
داڕشتنی چیرۆک و  بخرێنە کار بۆ بە هەمان شێوەی پێنووس بە ڕەنگ و شێوازی فرەجۆر، دەشێت  تێکست
دەتوانن سوود لە دەستاوێژی ئەلەکترۆنی وەربگرن بۆ لە زارۆخانە و پۆلی ئامادەکاردا هەر زوو زارۆک  هۆنراوە.

ی تایبەت بە «ی ئەلەکترۆنیبەرگ»لە  انە،زارۆکیەک لەو  هەردەشکرێت بەرهەمی  ئافراندنی وێنە و تێکست.
 خۆیاندا پاشەکەوت بکرێت.  

 

 نووسین بە کیبۆرد 

مامۆستا هەیە کیبۆرد بۆ هەنگاوە بەراییەکانی فێربوونی نووسین بەکار دەهێنێت، چ کیبۆردی کۆمپیوتەر بێت چ  
ی کیبۆرد لە  نانێنییە بۆ بەدگومانبوون لە بەکارهچ هۆکارێک نووسین.  ۆردی ساکارتر کە تەرخانە تەنها بۆکیب

بەکارهێنانی کیبۆرد  زۆر منداڵ هەیە گرتنی پێنووس و نیگارکێشیی پیتیان لە ال سەختە. ێربووندا. ف بەرایی 
پێشانی داوە کە فێرخواز هەر زوو دەتوانن بە کیبۆرد  Arne Trageton (2005)دەربازیان دەکات لەو سەختییە، 

دەبێتە دنەدەر بۆ   داتەمەنبەرایی لە جۆرە کیبۆرد بەم  درێژتر بێت لەچاو بەرهەمی پێنووسدا.تێکست بنووسن 
هاوکات گرینگیشە فێرخواز فێری دەستوخەتێک بێت خوێندنەوەی هاسان بێت و فێری  .  فراژووتنی نووسین

گە زارۆک هەردوو  لەبەر ئەوە گرین ۆرێک دەستوپەنجە و باسکی ماندوو نەکات.جبەکارهێنانی پێنووس بێت بە  
کەواتە ئەرکی فێرگە هەر ئەوە نییە  کارهێنانی کیبۆرد. هەم بەکارهێنانی پێنووس و هەم بەهونەرەکە فێر ببن، 

بوونی دەستوخەت، بەڵکوو دەبێت هونەری بەکارهێنانی چوستی کیبۆردیش فێری  فێر دەرفەت بڕەخسێنێت بۆ
 منداڵ بکات. 

وانە و خشتەی مامۆستا کە  ەی ئەلەکترۆنی نەکرێتە بارگرانی لەسەر پالنیسەوادئەوجا گرینگە ئەم هونەری 
باشتر وەهایە هەڵسەنگاندنەوەی نوێ بۆ شێوازی کاروبار و ڕێکخستنەوەیان هەر بۆ خۆی چڕ و سیخناخە.  

و  ربوونی نووسین و زارۆکی زوێەدەر بۆ خۆشڕەوتی ف بەکارهێنانی کیبۆرد لە بەرایی تەمەندا دەبێتە دنبکرێت. 
 ایان لەو جۆرە هونەرەدا هەڵکشاوتر دەبێت.فێری بەکارهێنانی کیبۆرد و ماوس ببن، توان

 

 فرەزمان   ی نووسین 

زووتر باسمان لە نووسینی تێکستی فرەزمان دەستاوێژی ئەلەکترۆنی دەرفەتی نوێ دەداتە فێرخوازی فرەزمان. 
کاتێک  دەشکرێت ەی لەسەر ڕووپەلێک. بۆ نموونە هەمان تێکست بە دوو زمان بنووسرێتەوە، هەر زمانکرد، 

نووسینەکە ببێتە دوو دێڕ، ، ێکدانیگارهەر ژێر کورت لە ێکستی کورت دەنووسن، بۆ نموونە دێڕێکی فێرخواز ت
فێرخوازی فرەزمان دەتوانێت سوود لە ئینتەرنێت و دەستاوێژی هەمەجۆری تەرجەمە  یەکەیان بۆ زمانێک.  هەر

ویستی بە دەستکاری هەیە،  ی پێی ئەلەکترۆنکردنهەڵبەت تەرجەمەانی خۆی. وەربگرێت بۆ پەرەدان بە زمانەک
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بەرنامەکانی تەرجەمەکاری ئەلەکترۆنی ئەمڕۆ هەم بەرتەسکن و هەم بەاڵم دیسان یاریدەرێکە لەو کارەدا. 
 جۆرایەتییان ژێروبانە، بەاڵم بەردەوام لە پێشڕەویدان. 

ی دیکە. خێزان،  بە دانوستان لەتەک زارۆک و هەرزەکارانی وەاڵتانفێرخوازی فرەزمان بەتایبەتی پێویستی هەیە 
  دۆست و هاوکاران بە دونیادا باڵوبوونەتەوە و لە ڕێی ئینتەرنێت و ئیمەیلەوە پەیوەندی لەتەک یەکدی ڕادەگرن

زمانەکی دەگرێتەوە کە ئەندامانیان بە دونیادا و گرووپی دینی ئەم باسە  . ش دەبەستنیو پەیوەندیی نوێ 
انی خۆیان  وەاڵتچەوساندنەوە هەاڵتوون، بۆ گرووپانی لە  لە دەست ستەم و یبۆ ئەو گرووپانەاڵوبوونەتەوە. ب

بۆ فێرخوازی سەربە زمانی دیکە،  سەنگی گەورەی هەیە. زۆر جار بۆ پەخشی دەنگوباس بەدەرن، ئینتەرنێت ایاس
زانستی لەم بوارەدا  .یشبۆ پێکهێنانی پێناسەئەم بوارە زۆر گرینگە، نە تەنها بۆ فێربوونی زمانی خۆی، بەڵکوو 

بۆ کاروباری فێرگە و پێویست نییە مامۆستا بکرێتە یەکەم سەرچاوەی   یاریدەرێکی باشەخواز و خێزانیان فێر
بەتایبەتی  ی دیکەی ئەو زمانەی فێرخواز دەزانێت، لێرەدا مامۆستای زمانی دایکزا یان کەس بەاڵم گرینگە زانیار.

 هاوکار بێت. بۆ نووسین  

کەمڕێزی گەر  و دەکەوێتە بەر گومانۆر بەستێندا مرۆڤ ر دەبێت و لە زئاشکراتلە نووسیندا کەماسیی زمانزانی 
 ال بدات.  زۆر لە نۆرمی گردەبڕ

 

 و داتاپارێزی   ئاکار داتا 

 192« دۆزیسەرچاوە»ناچارمان دەکات زارۆکیش فێری  وویەتی، دینتەرنێت ڕەخسانئەو الفاوی ئاگادارییە کە ئ
ر فێرخواز  ئەمە باسێکی گرینگە گەاوە. چی سەرو نادروستی یبێت بڕیار بدات لە دروست فێر بکەین، واتە زارۆک

گەڕانی  ێهەبوو، وەها باشە لمامۆستا گەر لەم بوارەدا نیگەرانیی ئاگاداری بێت.  تدا خەریکی پەیدۆزییێلە ئینتەرن
 ە.ووردار بکات بە سایتی دیاریکراو، بۆ نموونە ئەوانەی پەیوەندییانه هەیە بە کاروباری فێرگەوئاگاداری سن

بێت. وێنە،  (Copyright کردنمافی کۆپی - کۆپیڕایتخاوەندارەتی )»گرینگیشە مامۆستا ئاگاداری ڕێساکانی 
زراون و مرۆڤ بۆی نییە بە ئارەزووی خۆی کۆپییان بکات و باڵویان ێ کۆپیڕایت پارموزیک و فیلم بە ڕێسای 

لە  بەرهەمی لەو بابەتە  بێ مۆڵەتۆستا بۆ نییە واتە مامبکاتەوە مەگەر بە ڕوونی نووسرابێت کە ئەو کارە ڕەوایە. 
کترۆنی، بۆ نموونە بواری ئەلەئاگادار بێت لەوەی  بێتمامۆستا دەلەوەش بترازێت، پۆلدا بەکار بهێنێت. 

   برەویان هەیە.بوختان و چەپاندن  ، ئیمەیل و مۆبایەل، مەیدانێکن تێیاندائینتەرنێت

 

 

 دەستاوێژی دەنگی 

فێرخواز وباری فێرگەدا دەکاتەوە. ردەروازەی نوێ بە ڕووی کا 193دیژیتاڵ بۆ دەنگکاریبەکارهێنانی تەکنیکی 
دەنگ  هتد تۆمار بکەن. ...  بە کۆمپیوتەر، مۆبایەل و بەرهەمی دیکە خۆیان دیژیتااڵنەو خۆیان دەتوانن موزیک 

 
، وردبوونەوە و پەیجۆریی لە سەرچاوە بە چاوێکی  ) information evaluationSource criticism(سەرچاوەدۆزی:  -192

 ئاگادارییەکانی دێنە بەرباس.ڕەخنەگرانە بۆ هەڵسەنگاندنی دروستی و چەوتیی 
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فێرخواز دەتوانن بەرهەمی  ئامێری ئەلەکترۆنیدا پاشەکەوت دەکرێت بۆ بەکارهێنانەوە. لە تە فایەل و ێلێرەدا دەب
هەیە لە ئینتەرنێتدا بۆ   194فرەمێدیا ی یان پەخش بکەن. سایتخۆیان، بۆ نموونە موزیک یان بەرنامەی ڕادیۆی خۆ

ی بەرهەمی خۆ، گرینگە مافی خاوەندارێتی  کردنلێرەشدا، کە دێتە سەر پەخشلەو بابەتە. هێنانی ڕێنوێنی بەرهەم
کرێت دەبێت ئاگدار بێت لەوەی دەنگەکەی پەخش دەکرێت و ئەوەش ئەوەی دەنگی تۆمار دەڕەچاو بگرین. 
 هەیە.خۆی دەرئەنجامی 

 

 

 مێدیای جڤاکی 

ی  کردنڕیزن هەیشە دەوامەدار. نەکەمتەمهەیە مەگەزی  دیای جڤاکی دێنە کایەوە.ێبەردەوام جۆری نوێی م
نەمێنن.   بەشێکیانئەم کتێبە، ناوی ئەو بەرهەمانە لێرەدا زۆر گونجاو نییە چونکە لەوانەیە بەر لە پەخشی 

مێدیای کاخەزبەند.   یداوەستان و نەگۆڕی دیای دیژیتاڵدا لەچاوێنکاریی لە مئەمەش ئاماژەیە بە ڕەوتی گۆڕا
و هەیشە سەکۆی دانوستانە بۆ نموونە   YouTubeبەگشتی مێدیای جڤاکی هەیە دەستاوێژی پەخشە، بۆ نموونە 

Twitter .وجا دۆست ووپەلی خۆیان ساز دەکەن و ئەڕدەدات. زۆر منداڵ هەن بە دەستەبەندی  ێسەکۆ هەیە ڕ
سەکۆی دیکە هەیە دەرفەت دەدات مرۆڤ داوای هاودەم  ئەو ڕووپەلە. دەکەن بۆ  ێشتو خزمانی خۆیان بانگ

پەیوەندیی تەنها لەتەک ناسیاردا   ەها هەڵدەبژێرن کە زارۆک دەرفەتیبکات. خێزان هەیە ئاگایانە سەکۆی و
  یمەترسین مەبەستی دیکەیان هەبێت. بک نێۆی ئاواڵە مەترسیی ئەوەی هەیە زارۆک تووشی کەساسەکهەبێت. 

ر  ێلەبەر ئەوە گرینگە منداڵ ف لە پەیدابوونی کەسانی منداڵباز و گیرۆدەی بەرهەمی سێکسی باسێکی شاراوە نییە. 
زارۆک، بۆ پاراستنی  نەناس. ی سەی تەلەفۆن و ئادرەس نەدەنە کەوونە ناو، ژماربکرێن ئاگاداریی دروست، بۆ نم

گرینگیشە ئاگادار  . کە دانوستانی ئەلەکترۆنی دەگرێتەوە خۆیان، دەبێت شارەزای ڕێسا بناخەییەکانی پاراستن بن
سەرلەبەری جیهان و  یەست هەموو کەسێکبن لەوەی وێنەیەکی لە ئینتەرنێتدا پەخش بکرێت دەگاتە د

لەتەک کەسێکی دیکەدا،   کردننەیەک یان پارچەفیلمێک بۆ شۆخیی وێ کردنپەخشدەرفەتی سڕینەوەی نامێنێت. 
 لەوانەیە دەرهاویشەی گەورەی هەبێت.

 

 ؟ هەڕەشەیە یان دەرفەت   - کۆمپیوتەر  

کەواتە زۆر گرینگە مامۆستا ئاگاداری  هەڕەشە.ری فێرگە هەیە، هەم بۆ کاروبا یگەورە  سوودیکۆمپیوتەر هەم 
مامۆستا تی بۆ مامۆستای زارۆکی بچووک. ە بێت، بەتایب ۆسەی فراژووتنیاالکانە بەشداری پرئەم بوارە بێت و چ

ی  ەداڕشتنی بەرنامدا، بەڵکوو لە ڕینی دەستاوێژی دیژیتاڵی فێرکاریدەبێت بەشدار بێت، نەک تەنها لە ک
،  مامۆستا بەدەم بزاوتنەوەهەیە لە کۆمپیوتەر دەبەسترێت و ڕێ دەدات بە  «ژیتاڵ تابلۆی دی»شدا. کڕینی
بۆ پێشاندانی تەنانەت فێرخوازیش دەتوانێت تابلۆی دیژیتاڵ وەک دیمەندەر  انداریی تابلۆکە بکات. فەرم

 بەکاربهێنێت.بەرهەمی خۆی 
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، زۆر «ی فێرگەژزانیاربێزمانی »مرۆڤ، بە تێکبەستنی هەردوو فراژووتنی هەم بابەتی خوێندن و هەم 
پەرە بە زمانی خۆی بدات.   لە بەستێنێکی سروشتیدا دەرفەت دەداتە فێرخوازەم تێکبەستنە ئسوودمەند دەبێت. 

ە، لە الوە خەریکی فێربوونی چەند دیاردەیەکی  ڕاستە، جار هەیە سوودی هەیە گەر فێرخوازی سەربە زمانی دیک
تێکبەستنی فێربوونی  ە گرووپی دابڕاودا، کارێکی هاسان نییە.ڕەخساندنی بەستێنی سروشتی لزمانەکە ببن، بەاڵم 

گرینگترین هۆکاری  بابەتی دیکەی خوێندن و فێربوونی زمانی سوێدییان، کە الی ئەوان زمانی دووهەمە، 
 ەکات، ئەویش کاتە.زمانفێربوون دابین د

دانیشن و گوێ لە وانەی ئاسایی  بەاڵم ئەم کارە هەر بەوە تەواو نابێت فێرخوازی سەربە زمانی دیکە لە پۆلدا
ت، ئەوا مەترسی هەیە فێرخوازی سەربە  بێنەکرابۆ تەرخان دا جێی ەر دۆزی زمان لە پالنڕێژیی وانەگبگرن. 

خۆی  لە پۆلدا ئەوسایش مەترسیی هەیە فێرخواز  زمانی دیکە، نە زمانەکە فێر بێت و نە ئەو زانستەی مەبەستە. 
ئەوە گرینگە دۆزی زمان ببێتە بەشێک لە پالنڕێژیی بابەتی نوێ.  لەبەربە شتی دیکەوە خەریک بکات. 

Gibbons (2006, p 164-167)  سەرنج لەو مەرجانە گیر بکات کە زمانەکین و مامۆستا چۆن  وەدەکاتە ڕوونی
ڕاڤەی دەکات چۆن مامۆستا   Gibbons هەروەها توانای فێرخواز لەو مەرجانەدا.و   دەکەن انداوایبابەتی وانەکە 

ا.  بە ڕەهەندی زمانەکی لە بابەتەکەد پەیبردناویلکەی زمان( بۆ چ) «لینزی زمان» بکاتەپرسیار توانێت دە
 بەشێک لەو پرسیارانەی پێشنیازیان دەکات، ئەمانەن: 

 زمانی ئاخافتن لێرەدا هەن؟ ێکیچ مەرج •

 چ ڕاهێنانی گوێڕادێران لێرەدا هەن؟ •

  فێرخواز بیانخوێندنەوە؟ نە تێکست مەرجانکام •

 جۆرە تێکستی نووسراو دێنە کایەوە؟ چ •

 فێرخواز بەکاریان بهێنێت؟مەرجە ی وانەیەدا کامە هەڵبەستنی ڕێزمانەکی لەم بابەت  •

 ی تایبەت بە بابەتی وانەکە گرینگە فێرخواز هەیبێت بۆ تێگەیشتنی وانەکە؟195«وشەخان»کامە  •

 

مامۆستا دەبێت پەیجۆری بکات  اهاتوو، پاش ئەوەی ڕوون دەبێتەوە کامە توانای زمانەکی پێویستن بۆ وانەی د
ئەم پەیجۆرییە بۆ ئەوە نییە ئاستی فێرخواز بە نەی زمانەکیدا. دەربارەی ئاستی زاڵبوونی فێرخواز لەو توانا پێویستا
چۆن  مامۆستا ە نموونە بۆ ئەم پێشنیازانە دەکات Gibbonsە. یەکدی بەراورد بکرێن بەڵکوو بۆ پالنڕێژیی وانەی

ئاخافتن، سەرنجگیری، از لە توانای زمانەکیی پێویستدا: زاڵبوونی فێرخو ئاستی دەربارەی  بکاتپەیجۆریی 
ڕاستە مامۆستا ناتوانێت ئەم  خۆهەڵسەنگاندنی فێرخواز خۆیان. دەرئەنجام لە ڕاهێنانی جۆراوجۆر و هەروەها  

انێت بە هاریکاریی  هەڵسەنگاندنە لە گشت وانەیەکدا بۆ یەکبەیەکی فێرخوازان ئەنجام بدات، بەاڵم دەتو
دەکرێت توانای زمانەکیی فێرخواز دیاری بکرێت و بەکاربهێنرێت بۆ بەرنامەڕێژیی  نی سوێدی مامۆستای زما

تەنانەت مامۆستای زمانی دایکزایش لێرەدا دەتوانێت هاریکار بێت و ئاگاداری بدات دەربارەی توانای   وانەکە.
  Gibbons (2006, p 167-174) کزا و ئەمەیش دەبێتە هاسانکاری.زمانەکیی فێرخواز لەو بوارەدا و بە زمانی دای

بەر لە  نموونە پێشکەش دەکات بۆ ڕێکخستنی کار بە مەبەستی هەڵسەنگاندنی توانای زمانەکیی فێرخواز 
 . چەرخاندنی وانە

 
 ، گەنجینەی وشە، وشەزانی.Vocabularyوشەخان:  -195
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دەستەیەکی بۆ نموونە  بێتە ئەنجام،  کاریی چەند مامۆستایەریکی زمانزانی گەلدەست بە هاکردنڕووماڵوەها باشە 
 بێت لە مامۆستای چەند پۆلێکی تەریب، لەتەک مامۆستای زمانی سوێدی و مامۆستای زمانی دایکزا. کار بریتی

خەریکیان  داهاتوو  کاریپاش ئەوەی مامۆستا وێنەیەک پەیدا دەکات دەربارەی ئەو بەرۆکگیریی زمانەکییانەی 
ئەم سێ بنەما پێداگۆگییە   Jim Cummins (2000)ستن. ەیە کە پێویئەوجا کاتی پالنڕێژیی ئەو چاالکییان، دەبێت

 :  وانەبە سەرشار بۆ پالنڕێژیی دیاری دەکات 

 سەرنجگیری لە نێوەڕۆک  •

 سەرنجگیری لە زمان  •

 سەرنجگیری لە بەکارهێنانی زمان •

 

، ئەوەیە مامۆستا بابەتی مەبەست بە شێوەیەکی  «سەرنجگیری لە نێوەڕۆک»یەکەم،  بنەمایمەبەست لە 
کەواتە بۆ فێرخوازی سەربە زمانی دیکە کە هێشتا زمانە سوێدییەکەی نەگەیشتۆتە  پێشکەش بکات.  بەردەرک

بەگشتی، ئەو   هەمەڕەنگ بێت.ی وانەکە بە شێوەیەکی پتر بەرهەست و کردنئاستی هاوپۆالنی، دەبێت پێشکەش
بۆ نموونە ەکرێن. د پێشکەش بەرباس لەو جۆرەن کە بە شێوەیەکی بەرهەست ە دێن زانستەی سااڵنی بەرایی

دین، دیارە  سەر باسی گەردوون و چاخی بەر دێتە کەهتد. ... پاییز، کێشان و تەرازوو، ئاژەڵی نێو مێرگ یباس
 باسەکە سەختتر دەبێت.

وون بکاتەوە، باسەکە باشتر  ڕ  جوداستاوێژی ەو بە د جوداگەر مامۆستا توانا بێت ئەو زانستە بە شێوازی 
رینگە مامۆستا ئاگادار بێت لەو دیاردە فەرهەنگی و جڤاکییانەی پەیوەستن بەو  هەروەها گبەردەرک دەبێت. 

و خوێندوویانە نموونەن  ەهەڵبەستۆکی زارۆکان، کتێب و چیرۆکی زووتر بیستوویانبابەتەی پێشکەش دەکرێت. 
هەیە، بۆ نموونە  رێگەلسەرباری ئەوانەش فەرهەنگی فێرخوازدا.   نێوانیی لە جوداوازلەو بابەتانەی دەبێتە مایەی 

 196.، موزیک و گۆرانیی باو، گۆڤاری نیگاربێژێڤێبەرنامەی ت

ان هەیە کە مامۆستا خۆی هەیەتی، بۆ ەیچێوەی فەرهەنگیی هەر ئەوگەر مامۆستا وەها بزانێت گشت فێرخوازان 
پەراوێز  مەترسی زۆرە کە فێرخوازانی سەربە فەرهەنگی دیکە یان ، مێدیاو ماس تێکستی ئەدەبینموونە موزیک، 

لە جڤاکی بەرگۆڕی ئەم ڕۆژگارەماندا،  بکەون یان بێبەش بن لە زۆر بابەتی گرینگی پێویست بۆ خوێندنەکەیان.
فەرهەنگیی   وەها باشە بزانین کە زۆربەی فێرخواز سەربە هەمان چێوەی فەرهەنگیی مامۆستا نین، بگرە چێوەی

 یان هەیە. جوداواز

ستا کە وەهای دادەنێت گشت فێرخوازانی سەربە پاشخانێکن بەاڵم وەها نموونەیەک دەهێنمەوە دەربارەی مامۆ 
ی دەخوێند، داوای لە فێرخوازان کرد بچنەوە ماڵ و پرسیار لە ێمامۆستای ئەو پۆلەی کچەکەم لدەرناچێت. 

کات، بدایەگەورە و باوەگەورەیان بکەن جڤاکی ئەو دەمە چۆن بووە. کچەکەم هاتە ماڵ و پرسیاری کرد چۆن 
ی  پۆلەدا فێرخواز ی باوکی دانیشتووی دوو هەرێمی جودای وەاڵت بوون. لەو  بکە دایکوبابی من و دایکوباچون

  ڕاهێنانی وەهایان چۆن چارەسەر دەکرد؟ تێدا نەبوو، بەاڵم گەر هەبا، ئایا  یکۆچهێن

دەکات.  لە تۆژینەوەکەیدا باسیان Inger Tinglev (2005)نموونەیەکی دیکە ئەو سێ کوڕە کۆچهێنەیە کە 
مامۆستای سوێدی داوا لە پۆل دەکات پارچە هۆنراوەیەکی خۆیان الیان جوانە، ئامادەی بکەن بۆ سبەی. 
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بێ ێنانەیان پێ ساز نەکرا و سبەی بەهەڵبەت ئەم ڕاهوڕەکان تێگەیشتن کە باس لە هۆنراوەی سوێدییە. ک
خۆتان هەڵبژیرن و خۆتان ئامادە بکە بە   وەش هۆنراوە بە زمانیێئ گوتبایگەر مامۆستا هۆنراوە هاتنە پۆلەوە. 

وودیش وەردەگیرا لە زانستی زووتریان. ، ئەوا ئەمانیش بەشداری ڕاهێنانەکە دەبوون و سسوێدی ڕوونی بکەنەوە
چنەوە ڕیزی پشتەوە و لە نێو خۆیاندا بە  ەلەسەر نەکردن دەبێتە هۆکار بۆ پەراوێزخستنی ئەم کوڕانە بەوەی د

 دابڕانیان لە خوێندن. گفتوگۆ و بەوەش هەر خۆیان چاالکانە دەبنە هۆکاری زمانی خۆیان دەیکەنە 

باس لەو   جۆراوجۆرئەوەیە داوایان لێ بکەیت بە شێوەی شێوازێک بۆ وردبوونە لە ئاستی تێگەیشتنی فێرخواز، 
ی و  ێڵکاربێت، هئاخافتنی زارەکی بە دەشێت دەربڕینی فێرخواز لە فێربوونی خۆی بابەتە بکەن کە فێری بوون. 

 یان نمایش بێت.، نیگارکێشی

، دەڵێت مامۆستا دەبێت ئاگادار بێت  «سەرنجگیری لە زمان»کات، دیاری دە Cumminsبنەمای دووهەم کە 
فێرخواز، جگە لەوەی دەبێت فێری وشە، دەستەواژە و چەمکی  . تیهەیە بابەتی وانەکە ەیزمانەکیی ەهەندەڕ ولە

بن لەوەی ئەو زانستە چۆن دێتە   دەبێت ئاگاداریشیارە دێنە بەکارهێنان، زان دەربڕینی ئەوپێویست بن کە بۆ 
نی بەرایی فێرگەوە داوای مامۆستای وەها دەکات ئاستی باشی هەبێت لەو سااڵئەمەش هەر لە دەربڕین. 

و  197، بۆ نموونە کەلوپەلی داکەوتەنکاتێک فێرخواز سەرگەرمی ئەزموونێکزانستەی دەگوترێتەوە. 
بوون، ئەوجا بە هاریکاریی مامۆستا ئەو   ەی فێریلەو ینگە دەرفەتیان هەبێت بۆ دەربڕینرگ 198سەرکەوتە،

دەبێت دەربڕینی  کەواتە الی زارۆکی بچووک، شێوازی دەربڕینە فێر ببن کە باوە لە ڕاڤەی سروشتناسیدا. 
اکرێت هەڵبەت داوا لە زارۆکی بچووک نزانست سەرەتا زارەکی بێت و پاشان ڕوو لە نووسین بکات.  

ی سەردێڕ کردن دەشێت بۆ نموونە دیاریرتاندنی لەو بابەتە. ۆت ئاشنا بن بە ڕاپدەکرێ ئەزمووننامە داڕێژن بەاڵم 
چییان  مەبەستی تۆژینەوەکە ئاشکرا بکەن، پاشان لیستێک ڕێز بکەن بە کەرەستەی بەکارهاتوو، بکەنە دەستپێک، 

دیسکۆرسی دەبن زمان بەو جۆرە بکار بهێنن کە بەم شێوازە زارۆک فێر کرد و لە کۆتادا گەیشتنە چی. 
 سروشتناسی داوای دەکات. 

کە باسی لە بەکارهێنانی زمانە الی فێرخواز خۆی، ، «سەرنجگیری لە بەکارهێنانی زمان»بنەمای سێهەم، 
وان لە لێرەدا دیدێکی بەرفرەبۆ ئافراندنی زانیار. هەم بۆ دەربڕین لە زانیار و هەم فێرخواز خۆی دەرفەتی هەبێت 

ی  وێژە و موزیکی پەیوەست بە بابەت هۆنراوە،هونەر،  بۆ ئافراندنی فێرخواز  ت بداتەەف رزمان دەتوانێت دە
، دەکرێت شێوازی جوانکارانەی فرەجۆر بۆ دەربڕین نەدااو فرەواندنی ڕوانگەی زانست لە ئاخافتنی زانیاروانەکەوە. 

 ن.لەتەک بابەتی وانەدا دێنە تێکبەست بەم جۆرە زمان بە شێوازێکی بەرین بێتە بەکارهێنان.

ئەوەی دەبێتە بناخەی ئەو سێ بنەمایە و هەروەها بناخەی تێکبەستنی فراژووتنی زمان و بابەتی وانە، بوونی  
رمەتییەی مامۆستا پێشکەشی  ئەو یا کارلێکە هەم لە نێوان مامۆستا و فێرخوازدا و هەم لە نێوان فێرخواز خۆیاندا.

لە بیردۆزەکەی خۆیدا دەربارەی  و ڤیگۆتسکی  تیفێرخواز هەیەرەواندنی ئەو گەنجینەیەی دەکات دەبێتە هۆی ف 
فێرخواز بۆ دەربڕین لە زانیار، لە سەرەتادا زمانێک بەکار  . باسی دەکات  ZPD  «نێزیکترین زۆنی فراژووتن»

تا لە ماوەی کارەکەدا، دەهێنێت ئادگاری زمانی ڕۆژانەی پێوەیە، بەاڵم بە یارمەتیی چاالکانەی زمانەکیی مامۆس
  «زانیاربێژزمانی »ەی خۆی بەکار بهێنێت ڕووی لە یرخواز فێر دەبێت زمانێک بۆ دەربڕین لەو زانستە نوێ فێ

 
،  «زاراوەسازیی پێوانە». سەرچاوە مەسعوود محەمەد، «سەرکەوتە» انەی، پێچەوداکەوتە: شتێکی ژێر ئاو بکەوێت -197

 www.mamosta.net، سایتی مامۆستا 60الپەڕە 
،  «زاراوەسازیی پێوانە»اوە مەسعوود محەمەد، . سەرچ«داکەوتە» پێچەوانەی ،سەرکەوتە: شتێکی سەر ئاو بکەوێت -198

 www.mamosta.net، سایتی مامۆستا 60الپەڕە 
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گەیشتنی خۆی  ێبێت. کەواتە مامۆستا و فێرخواز بە شێوەیەک لە زانیار کۆ دەبنەوە کە فێرخواز خۆی ت
 ین لەو زانستە.هەڵبەستێت و هاوکات توانایش پەیدا بکات بۆ دەربڕ

Gibbons (2006a)   ئەم پرۆسەی فێربوونە وەها ڕاڤە دەکات: فێرخواز دەستپێک لە ڕێی زمانەوە فێری زانست
دەبێت، ئەوجا، لەبەر ئەوەی مامۆستا سەرنج لە زمان گیر دەکات، فێرخواز فێری زمان دەبێت، پاشان فێرخواز  

  کی هەڵکشاوتردا.اڵم ئەم جارەیان لە ئاستێدەکەوێتەوە سەر فێربوونی زانست لە ڕێی زمانەوە، بە

ئەوەیە فێرخوازی سەربە هەیە،   بۆ فێرخوازی سەربە یەکەم زمانیشکە سوودی  ،البەرهەمێکی گەش لەم ڕێبازە
زمانی دیکە دەتوانن تێهەڵکیشی کاروباری پۆل ببن بێ ئەوەی دابڕێن لە پرۆسەی فراژووتنی زمانی دووهەم، کە  

ر بە زمانی دیکە، لە بری ئەوەی لە پۆل دابڕێن و لە پەناوە خەریکی فێربوونی زمانی فێرخوازی سەسوێدییە. 
 ی بەرینی ئەو فراژووتنە دەکەون.سوێدی بن، هەر لە پۆلەکەدا فریای بەشێک

نۆرەی زمان لە  مەرجی گرانی هەیە لەسەر مامۆستا و داوای لێ دەکات دەرکی هەبێت بۆ بەاڵم ئەم ڕێبازە 
لێ دەکات هاریکار بێت لەتەک مامۆستای بابەتی دیکەدا بۆ ڕێکخستنی وانەکە بە شێوەیەک    فێرکاریدا، داوای

 ێت. ی سوودمەند بێفێرخوازی جێی مەبەست ل

هەمەجۆری فێرکاری بەکار بهێنێت،  بۆی هەیە کەرەستەی لە کاروباری خۆیدا هەڵبەست ئاشکرایە کە مامۆستا 
پێویستییەکانی فێرخواز بکاتە  هەروەهاییەکانی نێو بابەتەکە و ، ڕەهەندە زمانەکئەوەیە مامۆستا گرینگبەاڵم 

بە داڕێژگەی پێشکات بڕیاردە   ێتاری مامۆستا ناشکەواتە کاروب  نێو پۆل. وانە و چاالکیی ڕێژییپالنسەرشار بۆ 
 ئاڕاستە بکرێت.

دەبەستن،   تێک ی بابەتئەو مامۆستایانەی فێربوونی زمان و فێربوون دەربارەیئەو تۆژەرانەی دیڤچوونیان هەبووە 
فراژووتنی زمانەکیی فێرخواز بکات. داوە لەوەی چۆن مامۆستا دەتوانێت یارمەتیی  پێشاننموونەیان 

Derewianka (1991)  دەربارەی  ڕوونی دەکاتەوە مامۆستای ئاوسترالیا چۆن کار لەتەک زارۆکی بچووک دەکەن
اریی بکەونە ڕیشەدۆزی و شرۆڤەکبگرن و  «کار زانست»لە فێرخواز دەکەن نۆرەی  و داوا «بەرد»بابەتی 

ا فێرخواز  تێید شرۆڤە دەکەن ی وانەی مێژوویەکەبەرهەمی پرۆژ Schleppegrell & de Oliveira (2006) بابەتەکە. 
ێی گفتوگۆی گەلدەستەوە دەربارەی هەم ڕ لە زانستی مێژوو بە زمانێکی زانیاربێژ ئەویش لەبڕین دەبن رفێری دە

 ەڕۆکی کتێبەکانی مێژوو.زمان و هەم نێو

Gibbons (2006)   تۆژینەوەی هەیە لە کاری مامۆستا چۆن ڕێبەرایەتیی فێرخواز دەکات لە ڕێی چەند
یارمەتییان دەدات بۆ دەربڕین لە ئەنجامی ڕێشەدۆزییەکانی خۆیان  ڕیشەدۆزییەک دەربارەی ماگنێت و هاوکات 

هەیە دەربارەی کاری   شرۆڤەکاریی Kramer-Dahl et al. (2007)لە چێوەی دیسکۆرسێکی سروشتناسانەدا. 
و  دانیشتوانت بۆ سەرخستنی دەرکی فێرخواز لە دۆزەکانی سەربە ادەد ۆستا لە وانەی جڤاکناسیدا کە هەوڵ مام

تۆژینەوەی هەیە دەربارەی  Hammond (2006) ن بۆ دەربڕینی ئەو زانستە.اهاوکات پەیدۆزی دەکات لە توانای
 ژەدا.ێلە وانەی وکبەستنی زمان و نێوەڕۆک ی مامۆستا بۆ تێوڵەه

خاڵی هاوبەش لە گشت ئەو تۆژینەوانەدا بریتییە لە تێکبەستنی وانەی پاتەوپاتی زمان لەتەک وانەی بابەت، 
زمان بکەن، و فێری نەخشی نووسین   «لە»فێر بن باس  بۆ فێرخوازەخساندنی دەرفەتی بەرهەستە هەروەها ڕ

  بێت. خۆتەیارزانستکار« بگرن و تێکستی وەها داڕێژن »گاو، فێر دەبن نۆرەی فێرخواز، هەنگاو بە هەن بن.

لە دەرکی خۆیان،  ی پتر پاتەوپاتخواز، بەدەم پەرەدان بە توانای دەربڕینردەدەن کە فێ شیئەو تۆژینەوانە پێشانی
  فێرخواز تمەند.تایبەپتر سیستەمبەند و کی ێبەرەو دەرک انزووتری خۆیڕۆژانەبینی دەرکی پەرەش دەدەن بە  
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بەڵکوو فراژووتنیان پلەپلە و بە یارمەتیی مامۆستا بوو. پاش استەوخۆ نەچوونە سەر ژانرەکانی زمانی نووسین، ڕ
کە ژانرەیەکی ئاخافتنی   دەگەنە بێژاندنەوەئاخافتنەکانی سەرەتا کە فێرخواز دەیبێت لەتەک کەسانی ناسیاردا، 

ە  کە مرۆڤ لڕۆک، نێوە لە گرتناندنەوە داوای هونەر دەکات بۆ مەودابێژخواز باش شارەزایەتی. فێر ڕۆژانەیە و
 باسەکەی ڕاگەیەن بێت، بە زمانێکی پاتەوپات بێتە گۆ.دەرکی بەرانبەرەوە بێتە گۆ، 

وەها کە  نۆرەی مامۆستا لە بێژاندنەوەدا بریتییە لە یارمەتیدانی بێژاندن و ئاماژەدان بە دیاردەی زمانەکیی 
سەرەتا... ئەوجا...  »یرەی کات: کار بۆ دەربڕین لە زنجئاوەڵبەکارهێنانی بۆ نموونە مەند دەبێت. ی سوودێبێژاندن ل
 .«پاشان...

 

 بەرنامەڕێژیی وانە 

Dahl et al. (2007)-Kramer  ەوەی داڕشتنی وانە لە الیەن کردنت بۆ ڕوونێنێبەکار دەه 199« پۆتان»کی ێتەمسسی
 زێدەترزانستێکی پتر تایبەتمەند و زمانێکی بۆ فراژووتن ڕووەو  زخوافێر یارمەتیدانی بە مەبەستیمامۆستاوە 

مامۆستا بەدەم کاتەوە ڕاهێنانی دژوارتری دەدایە فێرخواز، هەم لە ڕووی زانستەوە و هەم لە ڕووی   .خۆتەیار
ێژیی  لێرەدا پێشان دەدرێت بەرهەمی ئەو تۆژەرانەی کردۆتە سەرشار بۆ پێشاندنی بەرنامەڕئەم مۆدێلە زمانەوە. 
 زارۆخانە و سااڵنیی بەرایی فێرگەدا بە مەبەستی سەرخستنی هەم زمانزانی و هەم بابەتزانیی فێرخواز.وانە لە 

، نەک هەمان  تێ دەگر  .Kramer-Dahl et alسەرچاوە لە مۆدێلی  تازەیە لە نموونەیەکی دیکەی ێ واتە ئەم مۆدکە
 . مۆدێل 

تەوەری تێکی ساکارەوە بۆ ئاستێکی بااڵتر. دەدات لە ئاس ، فراژووتنی زمان پێشانx-، تەوەریئاسۆبارتەوەری 
  بۆ یارمەتیدانیمامۆستا  زانستی بابەت پێشان دەدات لە ساناوە بۆ ئاڵۆز.، فراژووتنی y-، تەوەریستوونبار

خواز، وانبێژییەکەی خۆی وەها بەرنامەڕێژ دەکات لە گۆشەی فێر یزانستو هەم  فراژووتنی هەم زمان
بەرۆکگیرییەکان ، بە ڕاهێنانی هەمەجۆر، هەنگاو بە هەنگاودەستپێ بکات و ئەوجا  (1A)وە خوارە ڕاستیدەستە

هەر بۆ ئەوەی مۆدێلەکە ڕوونتر بێت، فراژووتنی زمان بە . (3D)ە سەرەو چەپیگۆشەی دەستەڕووەو زیاد بکات 
 اون.  بۆ ئاڵۆز نیشانە کرو بەرهەستەوە  ، لە ساکار3-1و فراژووتنی زانستیش لە  A-Dپیتی 

( کە تێیدا پاژی پێنجەم )بڕوانە Cumminsسیستەمتی پۆتانی کرێت شێوازی ئەم مۆدێلە بەراورد بکەین بە دە
ی فێرخوازی  فێرکردن  لەلە ساکار و بەرهەستەوە هەڵدەکشێت بۆ ئاڵۆز و دەرهەست. فراژووتنی زمانی دووهەم 

هەڵکشان بۆ ئاستێکی باشی زانستی و   سەربە زمانی دیکە گرینگە مامۆستا لە سەرەتادا جەخت بخاتە سەر
 مەرجی زمانەکی سووکتر بکات.  

 & 2A, 2Bو پاشان هەڵکشێت بۆ  1B & 1Cوە دەست پێبکات و بچێتە  1Aدەیسا پالنی وانە دەشێت لە خانەی 

2C بێتساز دە ێەوتێکی لەم بابەتەی لڕ هتد. بەو جۆرە پالنەکە ... و : 

• 1A -  بیرۆکەبارانە 

• 1B -  بێژاندنەوە 

 
 بە تایبەت خاڵێکی شوێنی دیاریکردنی بۆ یستەمێکە، س پۆتان تەوەری یان سیستەم،  Coordinate system :پۆتان -199

 .سیستەمەکەیە ڕەهەندەکانی ژمارەی وابەستەی تەوەرەکان ژمارەی یەکتربڕ، تەوەرێکی چەند یارمەتیی
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• 1C - گوتوبێژ 

 

• 2A - ورووژاندنی پرسیاری نوێ 

• 2B -  بێژاندنەوە 

• 2C -  ئەنجامی نوێی پەیوەندی بە باسی زووتر 

 

• 3A - ورووژاندنی پرسیاری نوێ 

• 3B - ژاندنەوە ێب 

• 3C - ەوەی ئەنجامەکانکردنگرد 

• 3D - کارییەکی فەرمیپێشکەش 
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3 
دژوەستان هەیە  

لە نێوان  
 سەرچاوەکاندا،

زانینی پسپۆرانە  
انبەر بەر

 دیاردەی ڕۆژانە،

  گشتاندنی زانیار

A3 

 پرسیاری نوێ 
 

B3 

بێژاندەنەوە بە  
یارمەتیی  

 تا مامۆس 
 

C3 

ەوەی  کردنگرد
ئەنجام،  

پالنڕێژیی  
ڕاپۆرتاندن و  
 پێشکەشکاری 
 

D3 

پێشکەشکاریی 
فەرمی بە 

تێکست، وێنە 
و شێوازی 

دیکەی 
 ڕاگەین

2 
سەرچاوەی 

 فرەجۆری زانیار 

A2 

ورووژاندنی  
اری نوێ،  پرسی

ئاخافتن دەربارەی  
ی بەرسڤ،  چۆنەتی

داڕشتنی شێوازی  
        کار

B2 

بێژاندەنەوە بە  
یارمەتیی  

 مامۆستا 
 

C2 

ئەنجامی نوێ 
دەبەسترێنەوە 

بە ئەنجامی 
 زووترەوە 

 

1 

سەرچاوەی 
 تاکوتەرای زانیار

A1 

بیرۆکەبارانە لە  
 گرووپدا  

B1 

بێژاندەنەوە بە  
یارمەتیی  

    مامۆستا

C1 

وتوبێژ  گ
ئەو دەربارەی 

ی دێنە انەدۆز
 ئاراوە

 

 A 

بەند، بەستێن
نافەرمی لە گرووپی  

 بچووکدا

B 

خۆتەیار، 
  گوتاری فەرمی،

اپۆرت لە  ڕ
دا و  لبەرانبەر پۆ

بە هاریکاریی 
 مامۆستا 

C 

گوتاری 
خۆتەیار، 
ڕوانگەی 

 فرەجۆر 

D 

داڕشتنی  
تێکستی  
بە فەرمی، 
نووسین،  

گوتار، وێنە 
 هتد.  ... و
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لە ستێکی بەرهەستەوە بۆ ئاستێکی دەرهەست، ای ئەم پالنەوە ڕێنوێنیی فراژووتن دەکات لە ئێ تا لە ڕمامۆس
کە  زمانێکی پتر زانیاربێژی پاتەوپات، تارێکی زمانەکی ڕۆژانەوە بۆ دیاریکراوەوە بۆ گشتاندن و لە ساخپرسیاری 

ەی دەربڕین، بۆ نموونە وێنە، موزیک و  هەم زمانی فەرمیی ئاخافتن و نووسین دەگرێتەوە، هەم دەستاوێژی دیک
فێرخوازی دیکەش کە سەر «ـدا پیادە بکرێن بۆ ئەوەی زمانگرووپی »هەنگاوەکانی بەرایی وەها باشە لە دراما. 

و  «گرووپی بنەما»: بەشداری دوو گرووپ ببندەشکرێت فێرخواز بەو زمانەن، بەشداری بیرۆکەبارانەکە ببن. 
ووپی جۆراوجۆری شارەزایاندا خەریکی تۆژینەوەی جۆراوجۆر دەبن و پاشان  لە گر. «شارەزایانگرووپی »

فێرخوازانی دیکە دەکەن کە لە گرووپی شارەزایاندا پەیدایان  و باس لەو زانستە بۆ دەگەڕێنەوە بۆ گرووپی بنەما 
 کردووە.

لەتەک گشت وە. ئەم شێوازی کارە دەرفەتی خۆڕسک دەداتە فێرخواز بۆ دەربڕین لەو زانستەی پەیدای کردو
لە زماندا بۆ هەڵکشان بە تەوەری ستوونی زانیاردا، هەر هەنگاوێک  لەتەکواتە هەڵکشانێکی مەرجی زانستی، 

بۆ زارۆکی بچووکی زارۆخانە و  لەوێوە هەڵدەکشێین بۆ ئاستی زمانەکیی بەرزتر. گەڕێینەوە بۆ ڕاهێنانی ساکار و دە
مامۆستای پۆلی  ت کار تەنها بە چەند هەنگاوێک بکەین. بەاڵم لەوانەیە وەها باش بێسااڵنی بەرایی فێرگە، 

ی کاتی تەواو دەکات بۆ هەر کردنتەرخان ئەم کارەش داوای  بەرزتر دەتوانن گشت هەنگاوەکان پیادە بکەن.
،  3Dبۆ  1Aهەر مژارێک، النیکەم چەند هەفتەیەکی پێویستە بۆ بزاوتن لە . (، بابەتی خوێندن تێمامژارێک )
، نە تەنها بابەت و زمان بەڵکوو لەتەک ەوەجوداوازتێکبەستنی بابەتی ی ێ لە ڕچەند مانگێک. لەوانەیشە 

 بە هونەریشەوە، دەتوانین بەشێکی زۆری خوێندنەکە بەرەو یەک مژار ئاڕاستە بکەین.، جودائەوانیشدا بابەتی 

کاریی مامۆستای زمانی هاری سوێدییەکەی زۆر باش نییە،زمانی  تابۆ فێرخوازی سەربە زمانی دیکە کە هێش
لەوانەیە وەها باش بە ئاستی زانستیی پێویست،  ی فێرخوازی لەو جۆرەبۆ گەیشتنینگە. دایکزا، لەم بوارەدا زۆر گر

  یواتە نەخت و پوخت، کار ەوەی قووڵی خوێندنەکە.کردنژمارەی بابەتەکان کەم بکرێت بەاڵم بێ کەمبێت 
بۆ فراژووتنی هەم خاڵی گەش چڵ لە زۆر بابەتدا. ەنیو یترە لە کارتەواو لەسەر چەند بابەتێکی کەم بکرێت باش

بەو ئاستانەی مەرجی زانستییان هەیە و  ی فێرخوازەگەیشتنزمان و هەم زانست الی فێرخواز، ڕێک 
 تێدا دەبینن. بەرۆکگیریی 

«... » 
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