ب ) ثالنيَك دابنآ

َآ ئةجنامى بدة؟ ڕيَطا بدة خودا ڕابةرايةتيت بكات بة هؤي برِطةكاني كتيَيب ثريؤز و
 -1ئةو شتة ضيية كة خودا ثيَت دةل
خودي ڕۆحی ثريؤز لةكاتىنوێژ كردنت.
 -2ثيَداويستييةكانى ئةو كةسانة ضيية كة ئارةزووى مةشق كردنيانت هةية؟ ضاوديَرى ذيانيان بكة و طوآ بطرة لة
قسةكانيان.
 -3ئةو هةأل و توانا و سامانانة ضني كة بؤت تةرخان كراوة؟ ئةو سةختيانة ضني كة ديَنة ڕيطات؟
 -4ئةو ضاككردنةوانة ضني كة دةبيَت لة ثالنةكةتدا ئةجنامي بدةيت؟ ذمارةى ئةو كةسانة ضةندن كة ئارةزووى مةشق
كردنيانت هةية؟ ئاسيت ثيَطةيشتنى هةر قوتابي َيك ضةندة و تواناكةى ضةندة؟ ئةو كاتةى بؤ قوتابييةكان تةرخان كراوة ضةندة؟
َبذيَرة بؤ كؤبوونةوة .ئايا هةموو قوتابييةكان دةتوانن بطةنة شويَنى كؤبوونةوة؟ ئايا
 -5كات و شويَنى طوجناو هةل
باڵهغی)؟
له 
قه 
شويَنيَكى هيَمنة ،دوورة لة ذاوةذاو ( 

ث ) باوةرِداري تةرخان كراو هةلبذيَرة

َبذيَرة:
 -1قوتابى هةل
ئـ ) لة خودا داوا بكة ڕابةرايةتيت بكات لة دؤزينةوةي قوتابي ڕاستطؤن و ئارةزووى فيَربووني هةبيَت (2تيمؤساوس:2
.)2
ب ) بانطهيَشتيان بكة بؤ بةشداربوون لة بةرنامةى مةشق كردن .زؤرترين زانياريان ثيَشكةش بكة دةربارةى بةرنامةى
قوتابيَيت.
 -2داوا لة قوتابييةكان بكة بةَليَنى ئةم ثيَنج شتةى خوارةوة بدةن:
َسوَزبن( .ئامادةى هةموو كؤبوونةوةيةك دةمب كة طروثى بضووك ئةجنامى دةدات).
ئـ ) دل
َةوةم جيَ بةجآ دةكةم ثيَش ئةوةى ئامادةى كؤبوونةوةى طروثى بضووكبم).
ب ) ئامادةبن( .ئةركى مال
ث ) ئامادةي فيَربووننب( .ئامادةي فيَر بوومن و ئةوةى فيَرى دةمب لةذيامن ئةجنامى بدةم).
ت ) خؤشةويستنب( .يارمةتى ئةندامانى طروثى بضووك دةدةم بؤ طةشةكردن).
ج ) ڕاثرسى قبووأل بكةن (.من ئامادةم ئةندامانى طروثى بضووك بةشدار بكةم لة سةركةوتن و سةرنةكةوتنم).
داوا بكة لة قوتابييةكان لةثيَناوي ئةو خاآلنةي بامسان كرد نزا بكةن هةروةها بؤ ئةوةي بتوانن برِيارى خؤيان بدةن دةربارةى ئةو
كارانةي دةيكةن.

-1
بيَنة.

ت ) كتيَيب مةشق كردن بةكار بيَنة

ك تيَيب ثريؤز طرنطرتين سةرضاوةية بؤ فيَربوون و مةشق كردنت .لة كاتى مةشقدا بة بةردةوامى كتيَيب ثريؤز بةكار
15

 -2ضوار ثةرتووكى مةشق كردني قوتابيَيت بةكار بيَنة ،وةكو بةرنامةى فيَركردن و مةشق كردن.
 -3هؤيةكانى فيَركردنى جياواز بةكار بيَنة لة كاتى فيَركردن (تةختةى سثى ،شتيرت).
 -4قوتابييةكان هان بدة بؤ تؤماركردني زؤرترين برِ لة تيَبينى.
 -5ڕابةري طروثةكان و قوتابييةكان دةتوانن سووديَكى زؤر وةربطرن لة طويَ طرتن لة ثرؤطرامة ڕاديؤيةكان دةربارةى
خودى ئةم بابةتانة.

ج ) هةوأل بدة ذمارةي طروثة بضووكةكان ضةندينةبن

 -1لةثاش كؤتايي مةشق كردنى طروثي بضووك ،قوتابييةكان هاندة بؤ دامةزراندنى طروثي بضووك و بةكارهيَنانى ضوار
ثةرتووكى مةشق كردني قوتابيَيت .ياخود كار بكة بؤ ثيَكهيَنانى ضةند طروثيَك كة هةر يةكةيان ثيَكديَت لة دوو قوتابى،
ثاشان هةر طروثيَك هةستيَت بة دامةزراندنى طروثيَكى بضووك( .لؤقا.)2-1 :10
 -2ثةرتووكةكانى مةشق كردن تةنها بؤ ڕابةري طروثةكان تةرخانكراوة .لةثاش كؤتايى هاتنى يةكيَك لة ثةرتووكةكانى
مةشق كردني قوتابيَيت ،دةكرآ هةر قوتابيَك ويَنةيةكى ليَوةربطرآ كة ئارةزووى فيَركردنى ناوةرِؤكةكةى هةية بؤ طروثيَكى
بضووكيرت.
 -3بةردةوامبة لة ضاوثيَكةوتنةكان لةطةأل ڕابهره نويَيةكاني طروثةكان ،بةشيَوةيةكي ثوخت ئاطاداري
ضاوثيَكةوتنةكانت بة لةطةأل ڕ ابةري طروثة نويَكان بؤ ئةوةي ريَطايان بدةي بؤ بةشداربوونيان لة ئةجنامدانى كارةكةيان وةك
َيان لة
سهری كيَشةكانيان و بةسةر بردني كاتيَك بةنوێژ لةطةل
چاره 

وهاڵم و
ڕابةري طروثي بضووك ،هةروةها بؤ ثرسيار و 
ثيَناوى طروثةكانيان ،هةروةها بؤ دةستةبةركردنى مةشقى زياتر بؤيان .هةموو ڕابهره نويَكان ثيَويستيان بة ڕابهر ياخود
مةشقكار هةية.
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