
• بة ئاساني  هاندةدرَيت و 
سةرنجي بةمال و بةوال دةضَيت 

و مذيل كرن 
• ضاوةروانيةكي زؤر, زانخواز, و 

خةيال فراوان  

هةندَيك تواناى جوالنةوة, تواناي جةستةيي و تةكنيكي 

• جياوازي نية لة نَيوان تواناي جةستةيي كوِران و كضان
•  توانايةكي جةستةيي و بةرطة طرتنَيكي كةم

•  بواري تَيِروانيني سنوردار
• الوازي لة هةماهةنطي كردن و هاوسةنطي كردن

• جةخت دةكاتة سةر  خؤي لةكاتى ياريكردن بآ تَيِروانيني
 تاكتيكي 

• جَيذ و خؤشي وةردةكرَيت لة 
ياريكردن و جوَلةكردن

• هؤشياري و ناسينةوة ثشان دةدات 
بةرامبةر تووند و تيذي  لةناو 

كةسةكان دا  
• خؤويى و ِراستطؤية    

• زؤر ثَيشبِركَيدارة  
•  سامانية

• جةخت دةكاتة سةر ِراهَينةر و 
السايي كردنةوة كةساني ديكة 

•  باوةريةكا سةرةكى ب 
كةسانَين    ثيسثور

•  سوري جةخت كردن و 
سةرنجَيكي سنوردار

 

 قؤناغةكاني 
١طةشةكردَن

  فَيركردن
٢ئامانج

 ثروطرامى
٣ فَيركردن 

كؤمةَاليةتي و هزري 

لَيهاتووكاني بزوَين

جؤري ياريشَيوازةكانِرَينمايَيكان

جةستةيي و وةرزشي

ماوة / جةن جار 
دووبارةبوونةوةي ِراهَينان

 كؤمةَاليةتي

وةرزشى

ئارامطرتن
هَيز

هةماهةنطي طورج و طؤَلي خَيرايي
ئارامطرتن 

هَيز

خَيرايي

طورج و طؤَلي 

طةشةكردني ياريزان

هانداني
 بةركةوتني  

كؤمةَاليةتي   
• ثابةندبوون بة كات

• ِراستطؤيي
•  تواناي دةرخستني هةست

• يةكساني لة نَيوان كوِران و كضان
• ضَيذ وةرطرتن لة هةبون و  ياريكردن لة ناو طروثَيك

هةستكردن بة 
ثَيداويستي و سؤزي كةساني 

ديكة
•هؤشمةندي سةبارةت بة يةكساني نَيوان رةطةز

• دةسثَيكةري / داهَينةري                            •  تازةبوونةوة
• بةِرَيوبردني ملمالنة                                  •  بةهَيزكردن

• دةِربريني بةرز نرخاندني خةَلكاني تر        •  بةخشندةيي
• نيشاندانا رَيزطرتن ل كةسانَين دى              •   ثَيشةوايي

• ثةيوةندي كردن
• هةَلسةنطاندني خود

               
هانداني جووَلة و 

ضَيذوةرطرتن لة ياريكردندا 
• جاك ناسينةوةي ياسا سةرةتايَيكانا 
• طةشةكردني لَيهاتووة جوالنةوة 

لةطةل جةختكردن لةسةر 
هةماهةنطيكردَن 

• طةشةكردني لَيهاتووة 
سةرةتايَيكان ( راكردن 

بة توث , هةَلدان, 
ثاسكرن, 

تاكؤتا.)

طةشةكردني 
لَيهاتووي  وةرزشي 
بة   شَيوازي يارييانة

• هةلي زانيني و ئةزموونكردني ثَيطةي 
جياواز

• بيرؤكةكاني هَيرشكردن لة دذي  بيرؤكةكاني 
بةرطريكردن

• ضةسثاندني لَيهاتووة بنةمايَيكان ( بازدان بة توث , 
جَيطريكردن هةَلدان,ثاسكردن, تاكؤتا) 

وبةرةوثَيشبردني ئاست  و 
تَيطةيشتن لة ياري           َ   

• بةكارهَيناني ستراتيجيةكي تةكتيكي
• تةكنيكي جياواز لة لَيهاتووة بنةمايَيكان ( وةك: تَي 

هةلدان بة سةرى ثَي,  ثَيداني تؤث بة سوِرانةوة, ثاسدان 
بةرةو ثاش و ثاس بة فِرَيدان)

• لَيهاتووي وةرزشي بنةمايي لة ذَير فشاردا
• خوَيندنةوةي ياريكة

 • ثَيشكةشكردني ثَيطةكان

جةختكردن سةر 
شَيوازي ياريكردن و  ثَيشبِركَي 

كردن

• ضاك ئةنجامداني لَيهاتووة بنةمايَيكان لة ذَير فشاردا
• بجهئينانةكا بةرفرةهتر

• ثاَالوتني تةكنيكي بؤ لَيهاتووي دياريكراوي ثَيطةكان 
• طؤِرانكاري تةكتيكي و ثَيكهاتةيي لة ناوِراستي ياري

• بةكارهَينانَيكي بةر فراوان

ِراهَينةر وةك  كةسَيكي نمونةيي, 
سةثةرشتيار و بزوَينةر

• ِراهَينةرةكان بةشَيكي ضاالكن لة مةشقةكة
• ِراهَينةر جاودَيري طةشةكردني تاكةكان 

دةكان
 و ئةو هةست و سؤزانة كة منداَلةكان ثشاني 

دةدةن
•  مةترسي بريندابوون بة هؤي سنوورداري

 تواناي جةستةيير 
•  ثَيشكةشكردني مةشقةكان لة رَيي 

طَيِرانةوةي 
ضيرؤك

ِراهَينةر وةك مامؤستا و كةسَيكي 
نموونةي: 

• ِرَيزطرتن لة ياسا, بةثرسايةتي, كةسايةتي
 و طياني تيثي, هاوكار لةناو طرؤثةكة

• ِراهَينةر هاني منداَلةكان دةدات بؤيي 
هةستةكاني خؤيان دةربرن

• مةشقي بةرةوثَيش ضوو, لة ئاسان بؤ ئاَلؤزو  
•  راهَينانَين ثَيش كةفتى ذ ئاسان بو ئالوز 

  

ِراهَينةر وةك شارةزايةك و 
كةسَيكي نموونةيي

• جةخت كردن سةر لَيهاتووي 
ثةيوةندي كردن, ثَيشةوايي, 

هاوسؤزي, رَيزطرتن, ئارامطرتن لة 
رَينمايي كردني طةران بةدواي 

ثَيناسة  

ِراهَينةر وةك ضاودَير و 
هاوِرَييةك

• جةخت كردن سةر ثةيوةندي 
كردن, ثَيشةوايي, بةرثرسيارَيتي و 

متمانة ثَيدان بؤ رَيثَيدان بة 
طةشةكردني سةربةخؤ 

• سروشتي ياري زؤر ئاَلؤز:بةهَيز 
كردني تَيطةيشتني تاكتيكي و 

ستراتيجي

•  مةشقةكاني  ضركردنةوة (تاكي) و 
دايناميكي طروث زيادبكة كة جةختكاتة سةر 

ياري و ضَيذ وةرطرتن و ; خول بةشدارى ثَيكردنى 
قارةمانى و ركابةرةكان 

•  بةسثاردني بةرثرسياريةتةكان و ِرؤَلةكان ( 
ناوبذَيوان, ياريدةدةري ِراهَينةر , تاكؤتا) بؤ 

بةهَيزكردني طةشةكردني بةرثرسيارَيتي خود 
و  هاوسؤزي 

طؤريني ئةركةكان و رؤل ( ناوبذَيوان, 
ياريدةدةر,  ِراهَينةر) بؤ بةديكردني طؤِران و  

ثاَلثشتيكردن لة هاوسؤزي
•  كاركردن وةك  طروث بؤ ثَيك هَيناني ِرَيسا و 

ياساي ِرةفتاركردن ;بةكارهَيناني نةريتَيك  

وردة وردة ئاَلؤزي يارَيكة و طروثي 
ِراهَينانةكة زياددةكات

•  بةرثرسيارَيتي زياتر بؤ ياريزانةكان: كاركردني 
سةربةخؤ لةسةر كةرتي ِراهَينةري:رَيككةوتن 

لةسةر ياسا و رَيساكان و برياردان لة سةر 
سزاكاني شكاندني ياساكان: ِرَيكخستني 

ِرووداوةكان / خولةكان 
• دياريكردني ثَيداويستَيكاني كؤمةَلطا و ِرَيك 

خستني ضاالكَيكان لة سةر بنةماي كؤمةَلطا

دياريكردني ثَيداويستَيكاني كؤمةَلطا و 
ِرَيك خستني ضاالكَيكان لة سةر بنةماي 

كؤمةَلطا

• مةشق ثةيوةندي بة يارَيكة بَيت لة كةرتي 
تةكتيكي (هَيرشي طؤَل باران و بةرطريكردن)

• بارودؤخ و ئامانجي ئاَلؤزي ياري 
• مةشق كردن لة ذَير فشاري كات و باروودؤخي 

فشاراوي
•بةراوردَيكي جِر و هاوضاوي لةطةَل يانةي تردا,  

تَيروانينَيك ناوضةي ناوخؤيي دةبةزَينَي 

مةشق كردن بة جوَلةيةكي زؤر
 و جةخت كردن سةر ضَيذوةرطرتن 

•  قاضي ثضووك – زةوي وةرزشي ثضووك" 
طروثي    ثضووك ياخود جووت

• مةشقي يارييانة  كة هاني داهَينةري بدات
•  كور و كض ياريان ثَيكظة ئةنجام ددةن

•  ئامانج و مةشقي سادة 
  

جوري ياري 

• ٤*٤ياريطةي ثضووك, شوَينَيكي طؤَلي
 تةسك 

• خول و براوة هةبَيت لة كؤتايي
 كؤِرةكة / نةك لةسةر بنةماي سيستةمى 

خَول   

•  هةنآ "ئةرك" بدة بة منداَلةكان (وةك ناسينةوةي 
شوَيني مةترسيدار لة ِرَيي طةِرانةوةيان بؤ ماَلةوة ; 
ديقةتي حالةتي دةركردن لة ذينطةي كؤمةَاليةتيدا)

بو خو لجه دانانا كةسانَين دى و ثشتةظانيا هةظسوزيَى 
•  كاركرن د طروثان دا بو ئةنجاندانا ثيظانةك و ياسايَين 

رةوشتى : دانا نياسينا رَيورة سمان 
•  كوِران و كضان بةيةكةوة ياري بكةن

  جوري ياريي

• شَيوازي ياري جَيطر
 ( وةك: سيستةمي ٣ نيو, 

سيستةمي ياري دادوةر)

• ثةرةثَيداني وةرزشي:ضارةسةركردني 
بارودؤخي ئاَلؤزي ياري

جورَى ياريى

• خولةكان لة سةر ياريطاي ثضووك
 و قةبارةي تةواو

• سيستةمي خَول و قارةماني 
• شَيوازي ياري جَيطر ( وةك: سيستةمي

 ٣ نيو, سيستةمي ياري دادوةر)

• ِراهَيناني تايبةتمةندي كراوي تاك و طروث

جوري ياريى

• سيستةمي خَول و قارةماني 
• قارةمانييةكان لة سةر ياريطاي

 قةبارةي تةواو

يةكةم تةمةني ئالتووني بؤ 
فَيربوون

تا تةمةنى
(٩ –١٢ )

ياري قؤناغي كردن
تا

تةمةني٩

 قؤناغي ئاراستةكردن
لة تةمةني ١٣-١٦

قؤناغي ضةسثاندن
تا تةمةني ١٦+

هةندان بؤ فَيربوون و 
جَيبةجَيكردن

•  ثةرثَيداني متمانة بة خود بوون / 
باوةِر بة خود بوون

• طةشةكردني تواناي ثةيوةندي 
كردن و هؤشمةندي خود

• زيادبووني هةستياري بةرامبةر بة 
جياوازَيكاني نَيوان كوِران و كضان 

•  زانخوازة و ئارةزووي هةية بؤ 
فَيربوون

 

بَيباوةِريةكي دةروونيو 
كؤمةَاليةتي و طةِران بة دواي 

ناسينةوة

• ثةيوةندي هاورَييةتي بةهَيز  
• طةِران بة دواي  كةسايةتَى 

• ناسينةوة و ثشانداني هؤشمةندي 
تووند و تيذي لة ناو ذينطة 

كؤمةَاليةتيةكةيان
• شكاندني ياسا و ِرَيسا: مةترسي 
ئةنجامداني كاري تاوان و توند و 

تيذي  

طواستنةوة  بؤ قؤناغي 
تازةثَيطةيشتن: طةِران بة دواي 

سةربةخؤيي

•  لَيهاتووي ثةيوةنديكردنَيكي باشتر
• تواناي ثَيشةوايي

• ناسينةوةي ثةيوةندية ئاَلؤزةكان و 
بةجةستةكان

• ثَيشبركَييةكي ثيشةطةر و بةرز خوازي 
ئةنجامداني ئامانجةكانيان

• ضَيذ وةردةطرن كة سةرنجي خةَلكي 
دةورووبةر ِرادةكَيشن 

• خواستي هةية بؤ ماددة 
ناياسايَيكان ( وةك: خواستي 

جطةرةكَيشان
• طؤشةطير و ِرفتاري ملمالنةيي 

•  ِرفتاري السار: مةترسي تَيكةَل بووني لة 
تاواني رَيكخراو , تاواني سَيكسي و 

تَيكداني ثَيشتر داِرَيذراَو
•  طةِران بة دواي سةربةخؤيي

•  تواناي رةنطدانةوةي باشتر
• تَيِروانينَيكي ثيشةطةر كة بةستراوة بة 

خوَيندني باَال ياخود بة ضوونةذوورةوة بؤ 
ذياني كاركردن

• سووِري سةرنجي كةم دةبَيتةوة
• كةساني دةورووبةر بة ئاساني 

كاريطةري لة سةر دةكةن / جةخت 
دةكاتة سةر ِراي كؤمةَل

• هةست جوَالنةوة لة ئاستي ِرةطةزي 
بةرامبةر

• هةستَيكي هاوضاوي بةهَيز
• شايةني متمانةية

 

بةرةوثَيشضوونَيكي خَيرا لة طةشةكردني 
جووَلةكانى ئاَلؤز 

•  بواري تَيِروانينَيكي فراوانتر 
•  ياريكردن لةطةأل كةساني تر / ئاستَيكي تاكتيكي 

بةرزتر
• دةركةوتني لَيهاتووي جياواز 

• يةكساني لة نَيوان كوِران و كضان لة كاتي ياريدا
• جياوازيةكي بةرضاو لة قةبارة و كَيش

• زيادبووني لَيهاتووي بزوَيني
• ناسينةوةي تواناي فيزيؤلؤجي

جياوازيةكي بةرضاو لة طةشةكردني 
جةستةي

• جياوازيةكي بةرضاو لة قةبارة و كَيشا
• جياوازيةكي جةستةيي ِروونتر لة نَيوان كوِران 

و كضان   
• كَيشة لة لَيهاتووي رَيكخستن و بزوَين

• دةركةوتني هةنآ لَيهاتووي دياريكراو
• زيادبووني لَيهاتووي بزوَيني

• ئاستَيكي بةرز لة تَيطةيشتني تاكتيكي و 
ستراتيجي

 
جةسثاندني جةستةيي و ِرفتاري ستراتيجي 

• ياريكردن بة مةبةستي بةديهَيناني ئامانجة 
دياريكراوةكان لة ثَيذبِركَي يةكي ثيشةطر

• تواناي جةستةيي و خؤطري طرتنَيكي بةهَيزترر
• توانايةكي تاكتيكي و ستراتيجي زياتر

• ئاستَيكي بةرز لة زانياري تةكنيكي
• ورد ي لة جووَلةدا

• جياوازي جةستةيي لة نَيوان رةطةزةكان و لة ناو ياريكةدا

• ثةرةثَيداني تواناي رةنطدانةوةي 
• بةرطة طردني شكست

• ثَيش بالغبوون: ناجَيطيرييةكي 
هزري و سؤزي

•  ناسينةوة و ثشانداني 
هؤشمةندي تووند و   تيذي لة ناو 

زينطة كؤمةَاليةتَيكةيان 

• خؤيان بةراوةرد دةكةن و 
ثَيشبركَي دةكةن لةطةَل 

هاوتةمةنةيان
•  تواناي درووستكردني ثةرؤشي 

خود
• هؤشمةندي (ناسينةوةي) ياساكان

•  تاقيكر ب رَيكا ياريا ئازاد 
•  ئةزموونكردن لة رَيي ياري ئازاد

• مةترسي كة قوربان ببَيت بة  
توندو تيذ

هةماهةنطي

هَيز 

ئارامطرتن

هَيز

خَيرايي

طورج و طؤَلي

هةماهةنطي 

ئارامطرتن 

خَيرايي 

طورج و طؤَلي

هةماهةنطي 

بانطةشةكردن بؤ بةرثرسايةتي 
                 خود و بةرثرسايةتي تيث

•  دةسثَيكةري / داهَينةري
• زانياري سةبارةت بة ثرؤسةي داينةميكي ناو طروث 

• نةخشةي ذيان / بايةخداني كةسي 
• ثَيشةوايي

• بةِرَيوبردني ملمالنة
• زانياري سةبارةت بة مافةكان و

 ئةركةكان 
• هةلسةنطاندنا خويى  
•  ثةيوةندي كردن     

 • طوَيطرتني ضاالك  
 • بةرثرسياري  

ثاَلثشتيطردني 
شَيوازَيكي ذياني 

سةربةخؤ و تةندرووست
• دةسثَيكةري و داهَينةري

• تَيِروانينَيكي ثيشةطري
• بانطةشةكردن بؤ يةكساني نَيوان 

رةطةز• ثابةندبوون بة بةردةوامبوون
• هةَلسةنطاندني خود / ِرةنطدانةوة

• ثةيوةندي كردن     
• تةنيايي

• تواناي ثَيشةوايي و بِرياردان
• َرَيطرتن لة ِرفتاري تاوان  

•ِ رَيطرتن لة جطةرة كَيشان 

خؤثةرستي: لة جيهاني خؤيان دةذين 

طرتن
َو ِرا

طرتن و خ
ِرَيز رَيك كارِي

زي
سؤ

هاو
بمتمانة بة خَو بوون

بنةماكان

 ياريةكي ثاك / دادوةر

تووندي زؤر وةك بةشَيك لة ِراهَيناني
ِرَيكخراو

تووندي مامناوةند وةك بةشَيك لة ِراهَيناني
ِرَيكخراو

تووندي كةم وةك بةشَيك لة ِراهَيناني رَيكخراو  •  ضوونة نَيو قؤناغي جةختكردن سةر كةساني 
ديكة: ِرفتارةكاني خؤيان بةِراوةرد دةكةن بة 

هي كةساني تربة مةبةستي تَيطةيشتن لة 
كةساني دةرووبةرياَن

•  ِرَيكخستني خود
•  تواناي رةنطدانةوةي باشتر

• طةشةكردني لَيهاتووةكان بؤ سةربةخؤبوون 
و ضارةسةركردني ملمالنة

• نموونةي ياسا بؤ هاوتةمةنيان
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