ثاشكؤ 7
َي
بةرنامةى طروثي مال
َي لة نزيكةي  10باوةڕدار ثيَك ديَت ،لةكةمى هةفتةى جاريَك كؤ دةبنةوة تاوةكو يةكرت بونياد بنيَن لةباوةرِدا.
طروثي مال
َي ماڵی ،طروثى بضوك).
َييةكان (هاوةل
 .1ڕوخسارى طروثة مال
َييةكان ئةم ڕوخسارانةيان بةدةسكةوت هيَناوة.
َى ثيَك بهيَنة لةطةأل ڕةضاوكردنى بارودؤخ .هةندآ لةطروثة مال
طروثيَكى مال
ئـ) هةموو هةفتة  1جار كؤ ببنةوة.
َى يةك لةئةنداماني طروثةكة كؤببنةوة .شويَنآ
َى هةمان كةس كؤببنةوة ،يان بةنؤرة هةر هةفتةى لةمال
ب) هةموو هةفتةیێك لةمال
َبذيَرن كة دراوسيَكان بيَزار نةكةن وسةرنج ڕاكيَش نةبن.
هةل
ث) ئةطةر ذمارةى ئةندامةكان لة  10كةس زياتر بوون ،بنب بة دوو بةش ،لة دوو شويَنى جياواز كؤ ببنةوة.
ت) سةرنج ڕاكيَش مةبن بةهؤى ستايش و قسة و نوێژکردن بةدةنطيَكى بةرز .بؤية ثيَويستة بةدةنطى نزم قسة و نوێژ بكةن .بة
شيَوةيَك ئةو كةسةى كة لةدةرةوية طويَ بيستى كةسةكانى ذورةوة نةبآ.
ج) ئاطاداربن لةوةى كة يةك كةس يان دوو كةس برِؤن بؤ شويَنى كؤبوونةوةكة نةوةك هةمووتان بة يةك جار.
ض) لة نيَو خؤتان رِيَك بكةون جى دةَليَن بةكةسانيرت دةربارةى كؤبوونةوةكانتان.
ح) كةسى نةناس وةرمةطرن بؤ ميَواندارى لة كؤبوونةوةكة بةبآ ڕةزامةندى ئةندامانيرت.
َى نوآ.
خ) ثيَويستة ڕابةري طروثةكة ياريدةرى هةبآ و فيَرى بكات ،تاوةكو بتوانآ ببيَت بة ڕابةري طروثيَكى مال
د) ڕابةري طروثةكة تاكة كةس ثةرتووكي مةشق كردني هةبيَت .بةآلم ئةندامانيرت تةنها تيَبينى دةنووسن.
َي ئةوية كة يةكرت بونياد بنيَن لةباوةرِ ،ئةويش ڕيَطادان بة هةموو كةسيَك بةشداري بكات.
ر) ئاماجنى طروثى مال
َييةكان.
 .2بةرنامةي ثيَشنياركراوى طروثة مال
ئةم كتيَبة مةشقيية ثيَشنياريَكى تةرخانكراوي هةية (تةماشاي خانةى ناورِوةكةكانى سةرةتاى ئةم كتيَبة بكة) هةموو دوو هةفتة
جاريَك ئةو شتة دووبارة دةبيَتةوة .بؤية ،هةفتةكانى ( )11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1وةكو يةك دووبارة دةبيَتةوة .هةفتةكاني (،6 ،4 ،2
 )12 ،10 ،8وةكو يةك دووبارة دةبيَتةوة .ماوةى بةرنامةكة تةنها دوو سةعاتة .كاتةكاني هةموو بةشيَ لةبةشةكانى ئةم
بةرنامةية نزيكةيية.
هةفتةي يةكةم

ئـ) نوێژ.
ب) ثةرسنت ( 20خولةك).
َوةتي ڕوحي ( 20خولةك).
ث) بةشداري كردني خةل
ت) فيَركردن ( 70خولةك).
ج) نوێژ ( 8خولةك).
َي ( 2خولةك).
ض) ئةركي مال
ح) خواردنةوة (جاي ،ساردةمةني)

هةفتةي دووةم

ئـ) نوێژ.
َوةتي ڕوحي ( 20خولةك).
ب) بةشداري كردني خةل
ث) ڕامان و دةرخ كردن ( 20خولةك).
ت) وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ( 70خولةك).
ج) نوێژ ( 8خولةك).
َي ( 2خولةك).
ض) ئةركي مال
ح) خواردنةوة (جاي ،ساردةمةني)

َي دانا.
 .3طروثي مال
َكي دةوروبةر دوذمنداريَتيتان لةطةأل بكةن .عيسا باوةرِداران ئامؤذطارى دةكات كة زؤر دانابن لة ڕؤذي
رِةنطة لةهةندآ شويَن خةل
سةخت .بةشيَوةيةكى سةرنج رِاكيَش كؤمةبنةوة دراوسآ بيَزار بكةن .بة دانايي طفتوطؤ بكةن دةربارةى نةوتنى طؤراني ڕوحي لة
َكو بةدةنطيَكى نزم قسة و نوێژ بكةن .بةشيَوةيَك
كؤبوونةوةكانتان ،بةدةنطى بةرز قسة و نوێژ مةكةن لةكاتى كؤبوونةوةكان .بةل
ئةطةر كةسيَك رِاوةستا لةثشتى دةرطاكة طوآ بيستى قسةكانتان نةبآ .مةشق بكةن تاوةكو بنب بةطروثيَكى دانا.
 .4طروثة ىلَ ثرسراو.
َييةكان بةشيَكن لةبةشةكانى جةستةي مةسيح!
طروثة مال
(1كؤرنسؤس )28-12 :12خبويَنة.
َيَسا .بةرنامةى سةرةوة بةكار بهيَنة.
َييةكة بةشيَك بؤ لة كل
ئـ) ئةطةر طروثة مال
َسووكةوت كردن لةطةأل ئةو
َيَسا ئةم بةرنامةية بةكاربهيَنة و بري بكةرةوة لةضؤنيَتى هةل
ب) ئةطةر طروثةكة بةشيَك نةبوو لة كل
َكيَشان ،لةتكردني نان ،سةرزةنشت كردن (ئةطةر ثيَويستى كرد).
كارانةي ثةيوةندى هةية بة لةئاوهةل
َييةكان بكةن بةضاوى كؤبوونةوة ڕيَكخراوةكانى باوةرِداران كة لة
ث) ثيَويستة ئةندامان تةماشاي كؤبوونةوة مال
(عيربانييةكان )25،24 :10نوسراوة .تكاية (عيربانييةكان )25-24 :10خبويَنة.
َى.
ت) ثيَويستة ئةندامان سووربن لةسةر ئامادة بونيان لةهةموو كؤبوونةوةيَكى مال
َوةتى ڕوحي هةموو ڕؤذيَك لةطةأل
ج) ثيَويستة خؤيان ئامادة بكةن بؤ كؤبوونةوةى داهاتوو لة رِيَطاى بةسربردنى كاتيَك لة خةل
َوةتةكة.
خوداوةند ،هةروةها ثيَويستة تيَبينييةكانيان بنووسن دةربارةى خةل
َيَنى ئةوة بدةن كة ئةوةى فيَرى دةبن بةجيَى بهيَنن.
ض) ثيَويستة بةل
ح) ثيَويستة يارمةتى يةكرت بدةن بؤ طةشةكردن ،هةروةها هاندةرى يةكنب ،بةشداري ثيَداويستييةكان بكةن لةطةأل يةكرت ،لة ثيَناو
يةكرتي نوێژ بكةن.
خ) ثيَويستة ئامادةبن بؤ بةشداريكردني كيَشةكانيان ،هةروةها باسكردني ثيَشكةوتنيان.

