ثاشكؤي 6
ضؤن ڕابةرايةتي طروثي بضووك دةكةيت
ووشة نووسراوةكان بة فؤنيت تؤخ ،يارمةتى ڕابةري طروثةكة دةدات بؤ هاندانى قوتابييان لة بةشداريكردن.
 .1بةرِيَوةبردنى كاتى ثةرسنت.
ئـ) داوا بكة لةئةندامانى طروثةكة برِطة كتيَبييةكان خبويَننةوة ،ڕابةري طروثةكة ڕامانيَك دةخويَنيَتةوة سةبارةت بة يةكيَك لة
سيفاتةكاني خودا.
ڕستهیێك يان دوو ڕستة وةآلمدةرى طفتوطؤبن لةطةأل خودا .يان طروثةكة دابةشبكة سةر طروثي دواني يان سياني بؤ

ب) بةنؤرة بة
ئةوةي بةدةنطيَكى نزم خودا بثةرسنت.
 .2بةرِيَوةبردنى كاتى بةشداريكردن.
ئـ) هةموو ئةنداميَك دةبآ ضةند برگەیێکی كتيَيب ديارى بكات بؤ خؤى تاوةكو كاتيَكى شيَوازانة بةسةر ببات لة بةشداريكردنى
َوةتى ڕوحى).
لةطةأل خودا (خةل
َوةتة ڕوحييةكانيان
ب) لةهةموو کۆبوونوەیێکدا ،ئةندامةكانى طروث بةنؤرة بةشداري ئةو شتانة دةكةن كة فيَرى بوونة لةخةل
َوةتى
هةفتةى ڕابردوو .دوو خولةك تةرخان بكة بؤ هةموو ئةنداميَك .ئةندامةكان هانبدة بؤ بةكارهيَنانى ثةرِاوي تايبةتي بؤ خةل
ڕوحي.
ج) دةبآ ئةندامان طويَ ڕاطرى ئةو كةسة بن كة بةشدارى دةكات .بة بيَ ئةوةي هيض كاردانةوةيَك دةرخبةن بةرامبةر ئةو كةسة ،هيض
ليَدوان و ڕةخنةى ىلَ نةطرن تا ورةي نةروخيَت.
د ) ڕابةري طروث دةتوانآ ضةن جورة هاوبةشييَك خباتة نيَو بةرنامةي مةشق كردندا:
 .1بةشداريكردني ذينة ئةزمونييةكان بة باش و بة خراث.
 .2بةشداريكردني شايةتي.
نوێژهکان يان داواكاري نوێژ.

 .3بةشداريكردني وةآلم دانةوةى
 .4بةشداريكردني طةشةكردني ڕوحييان.
 .3بةرِيَوةبردنى كاتى فيَربوون.
َيَك ڕوون بكةيتةوة.
ئـ) وانةكة زؤر بة باشي ئامادة بكة .بة ڕيَكي كاتي وانةكة دةستنيشان بكة ،كة بتوانيت هةموو خال
ب) كاتيَك كة دةست دةكةيتة فيَركردن وةك ڕابةري طروث ،ثيَويستة شيَوةى فيَركردنت زؤر نزيك بيَت لة شيَوةى فيَركردني
مامؤستا ،لةبةر ئةوةى مامؤستا بة بيَ كةمووكوڕي وانةكة ڕوون دةكاتةوة ،بة قايل كردن ،بة دةسةآلت.
ث) تةنانةت كتيَبى ثريؤز بةكار بهيَنة ،لةبةر ئةوةي تاكة سةرضاوةية بؤ بريكردنةوةى مرؤظ و ڕةوشتةكانى ،هةروةها تاكة
سةرضاوةية بؤ ئايني و باوةر و ذيان.
ت) داوا بكة لة قوتابيان ئةو برِطة كتيَبيية خبويَنن كة بةكاري دةهيَنيت لة فيَركردنةكانت (خبويَنة).
ج) يارمةتى قوتابيان بدة بةخؤيان ڕاستييةكان بدؤزنةوة (بدؤزةرةوة) .بنةمايَكي ڕاست بةكار بهيَنة بؤ تيَطةيشتنى كتيَبى ثريؤز و
ڕوونكردنى.

ض) ريَ بدة قوتابيان بةشداري بكةن لة طفتوطؤ و بةشداريكردن ،هةروةها ثرسيارة تايبةتييةكانيان بثرسن (طفتوطؤبكة).
ح) بةبايةخدانيَكي زؤر بةشي طفتوطؤكردن ئامادةبكة لةطةأل وةآلمى ثرسيارةكان .ثوختة ڕوونكردنةوةیێك بدؤزةوة بؤفيَركردن،
وةآلميَكى ثوختة ئامادة بكة لة خوارةوةى هةموو ثرسياريَك لةكتيَبى مةشق كردن (تيَبينييةكان).
خ) قوتابيان هانبدة بؤ نووسينى تيَبينييةكانيان دةربارةى فيَربونيان بؤكتيَبى ثريؤز لةطةأل يةكرتدا.
َدا.
د) هةوأل بدة فيَركردنةكان كاري بيَت بة ثيَي توانا .مةشق بكةن بة فيَركردنةكان لة كؤبوونةوة بضووك و لةمال
ر) داوا بكة لة قوتابييان ئةركةكانييان تةواو بكةن لةمالةوة ثيَشى كؤبونةوةى داهاتوو.
 .4بةرِيَوة بردنى دةرخكردنى ئايةتةكان.
ئـ) قوتابيان هانبدة بة بةردةوامى ئايةتي كتيَيب دةرخ بكةن.
ب) رِامان بكةن لة ماناى هةموو ئايةتيَكي نوآ.
َة ئايةتةكان.
ث) ثيَكةوة وةكو طروثيَك كار بكةن بؤ دةرخكردنى يةكةم نيشانةي ثةرتووكي لة نيَو كؤمةل
ت) لة هةموو كؤبونةوةیێك ،طروثةكة بةش بكة ،هةردوو قوتابي ثشكنينى يةكرت بكةن بؤ زانينى دةرخكردنى دوا ئايةت.
ج) جاروبار طروثةكة بةش بكة ،قوتابيان ثشكنينى هاوريَكانيان بكةن تا بزانن  5ئايةتيان دةرخكردووة.
 .5بةرِيوةبردنى كاتى وانةكانى خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز.
ئـ) بة باشي وانةى خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ئامادة بكة.
ب) كاتى ڕابةرايةتى طروثةكة دةكةى ،ثيَويستة شيَوازى بةرِيَوةبردنت وةك شيَوازى ئامؤذطار بيَت .ڕابةرى باش قوتابييةكانى
فيَردةكات ضؤن ثشت بةستى خؤياننب ،لة دؤزينةوةي ڕاسيت ،بريكردنةوة ،دةرئةجنامةكان ،جيَبةجيَكردن .هةروةها طفتوطؤكردني
ثرسيارةكان .ئاماجنى طةياندي قوتابييان بؤ ئةجنامداني ئاماجني هةموو وانةيَك كة بريتية لة :دؤزينةوةى ڕاستى (كردار)11 :17
َكانيرت (مةتتا :28
تيَطةيشتنى ڕاستى (2تيمؤساوس )15 :2ئةجنامداني ڕاستى (مةتتا ،)27-24 :7فيَركردنى راستى بؤ خةل
.)20-19
َكي نيية ،بةآلم ئةو مةبةستى خوداية لةدةرخستنى وتارةكانى و
ثيَويستة ئةمة شي بكةينةوة كة (ڕاستى) بريوباوةرِ و بؤضونى خةل
كردارةكانى بةثيَي ئةوةى لةكتيَبى ثريؤز خويَندومانةتةوة .بوَية ،ثيَويستة بةشيَوةيةكى ڕاست لة كتيَبى ثريؤز بکۆلَينةوة ،بةثيَي
َينةوةي كتيَيب ثريؤز .ئةمةش بةرثرسياريَيت ڕابةري طروثةكةية .لةبةر ئةوة دةبآ ڕابةري طروث هةستياربآ بؤ
ريَزمانى لێکۆل
ڕابةرايةتيى ڕوحي ثريؤز.
ج) رآ بدة بةهةموو ئةندامآ بةشدارى بكات .داوا بكة لة قوتابييان بةنؤرة برِطة كتيَبييةكان خبويَنن بةدةنطيَكى بيسرتاو لة ثيَش
قوتابياني طروثةكة .هانيان بدة بةخؤيان رِاستى بدؤزنةوة ،بةتةواوى رِاستييةكان لةيةكدةنةوة ،هةروةها ئةجنامداني ڕاستييةكان لةسةر
ذيانى تايبةتى خؤيان ،بةشداريكردني دؤزينةوةكان و لةيةكدانةوةكان .قوتابيان هانبدة بةشداري بريؤكةكانيان و هةستةكانيان بكةن،
هةروةها طفتوطؤ بكةن سةبارةت بة ڕاستييةكان و دةربريين ثرسيارة تايبةتييةكانيان.
َةوة بنووسن .هةروةها ،لةكاتى طفتوطؤكردن لةوانةى
د) قوتابييان هان بدة تيَبينييةكانييان لةكاتى ئامادةكردنى وانةكانيان لةمال
كتيَبةكة فيَرى ضى بوونة لةيةكرتةوة دةبآ بينووسن.
 .6بةرِيَوةبردنى كاتى نوێژ.
نوێژهکان كورت بآ (يةك يان دوو ڕستة).

ئـ) لةهةموو كؤبونةوةیێك بةنؤرة نوێژ بكةن ،با

ب) جاروبار لةطروثي دوواني يان سياني نوێژ بكةن.
ث) قوتابييان فيَر بكة نوێژی وةآلم دراو بكةن بةثيَي ووشةى خودا (وةآلمدةر لةطةأل فيَربوون ،يان بةشداريكردن ،يان وانةى
خويَندنةوةي كتيَيب) ،يان نوێژ لة ثيَناوي يةكرت بكةن ،يان نوێژی كتيَيب (نوێژ بة بةكار هيَناني ئايةتةكاني كتيَبى ثريؤز).
نوێژهکان بنووسنةوة لة ثةراوي تايبةتي ،هةروةها تيَبينييةكانيان بنووسن دةربارةى ئةوكارانةي

ت) قوتابييان فيَربكة داواكارى
نوێژی بؤ دةكةن.
 .7شيَوازى بةرِيَوةبردنى ڕابةري طروثةكة.
ئـ) واتاي ڕابةرايةتي يارمةتى داني كةسانيرتة ،نةوةكو دةسةآلت داربيت بة سةريان (مةتتا .)28-25 :20
ب) واتاي ڕابةرايةتي ببيت بة منوونةیێك بؤيان1( :پهترۆس  )3 :5لةم اليةنانةوة:
 .1لةثةيوةندية تايبةتيةكةت لةطةأل خودا ،لةطةأل كةسانيرت ،لةطةأل خؤت (1تيمؤساوس.)12 :4
 .2لة ثيَشكةوتنت ،لة ڕةوشتت ،لة باوةڕي ڕاستت (1تيمؤساوس.)16-15 :4
 .3لة فيَركردني ڕاستت (2تيمؤساوس( )14-1:13تيتؤس )8-7 :2لة ليَكدانةوةى ووشةى خودا بة ڕاستةوخؤ
(2تيمؤساوس.)15 :2
 .4لة ئةجنامداني ئةو شتانةى كة فيَرياني دةكةيت (مةتتا( )3 :23عةزرا.)10 :7
 .5لة بةزةيى بةهةمووان و سةرزةنش كردني دوذمناني باوةڕ ،بة نةرمى لة جياتى توندوتيذى (2تيمؤساوس.)26-23 :2
ج) واتاي ڕابةرايةتي فيَركردن ثيَشكةش بكةيت لة كؤبونةوةي طةورة و لة نيَو طروثي بضووك كة لةماآلن كؤدةبنةوة (كردار.)42 :5
فيَريان بكةيت كة خواسيت خودا لة كتيَيب ثريؤز نووسراوة ،هةروةها ئةو شتانةيان فيَر بكةيت كة يارمةتييان ددةات بؤ طةشةكردن
لةباوةردا (كردار.)27 ،20 :20

