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 لێکۆڵینھوە 
ھھموو گھڕانێک سھرەتاکھی لھ پرسیارکردن  

لھسھر شتێکھوە دەست پێدەکات، کھ ئارەزوو  

  کێکات ڕەنگھشت لھبارەیھوە بدۆزیتھوە.  تدەکھی

بکھیت شتێکی   تێکھڵ ڵیقاھسوور و پرت ۆیھیب

ھھندێک لھ مرۆڤھکان کار بۆ  .نوێت بۆ دەرکھوێت

 پرسیارانھ دەکھن کھ ئێمھئھو دۆزینھوە ی وە�می 

 .کھسانھ دەگوترێت لێکۆلھرجۆرە بھو  دەیانکھین.
 

 
Forskere Foto: whitehill Barry, Pixnio 

 

   ھچاودێری و گریمان 
ک دەیھوێت وە�م بۆ شتێک  رێکاتێک لێکۆڵھ

بدۆزێتھوە، بھشیوەیھکی تایبھت کاری بۆ دەکات.  

لھ ڕێگھی بھکارھێنانی یھکێک یان زیاتر لھ سھرەتا 

ئھندامھکانی ھھستھوە بۆ وەرگرتنی زانیاری  

پاش ئھوەی   .وە چاودێری دەکاتشتھکھ  ەیربالھ

دروست   یھکگریمانھ  کردەوە،زانیاری کۆلێکۆڵھر 

کھ   و شرۆڤھیھکھ ڕونکردنھوەیھک دەکات. گریمانھ

گریمانھیھک  دەشێت تاقیدەکرێتھوە.  لھ پشکنینێکدا  

ور و  وس بۆیھیکاتێک " :کھوێتبشێوەیھ دەر  بھم 

  نگبۆیھی ڕە دەکھین بۆیھی زەرد تێکھڵ 

 . "پرتھقاڵیمان دەست دەکھوێت

 تیۆری 
و   ھھوڵ و بھدواداچوون گھلێکلێکۆڵھرەکان 

ڕاستیی   ئھوەی دڵنیابن لھدەکھن بۆ پشکنین

نانھی لێکۆڵھر پشکنی ئھو ھھوڵدان و  . گریمانھیھک

 . خوڵقێنێتدە  اللھ یتیۆرییھک  ،دەیکات

بۆ    اوە ی تاقیکرھکونکردنھوەیوڕ تیۆری بریتییھ لھ

 بیری لێکردۆتھوە.  ئھو شتھی کھ لێکۆڵھر

 

 

 تیۆری دەبێت  دۆکومێنت بکرێت 
.  بکرێن ومێنتدۆکبھ دەبێت  لێکۆڵینھوەکانھھموو 

واتا لێکۆڵھر ئھو شتانھی دەیکات ھاوکات تێبینییان  

.  لھبارەوە دەنووسێت یان وێنھیان دەگرێت

  لێکۆڵھرەوەکھ دەبێت ئھو شتھی کھ دۆزیویھتھوە 

  بۆئھوەیبھوانی تر،  ب�وی بکاتھوە و بیگھیھنێت 

تر   بھو جۆرە کھسانیی تر بیخوێنھوە.  انخھڵک

 .   دروستھ یان نا  بزانن کھ تیۆرییھکھدەتوانن  
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نجام،  دەرە ھ ھھمان نڵێکۆلھر گھیشت زۆر رئھگھ

ڕاستھ.  کھتیۆرییھئھوکات دەتوانرێت بوترێت کھ 

ژمار ھھ ڕوونکردنھوە ھ بھ ڕاستترین تیۆرییھک

انی دیکھ دەتوانن  دەکرێت تا ئھو کاتھی لێکۆڵھر

ەکردنھ لێکۆڵینھو یھم شێواز ب.  دژەکھی بسھلمێنن

 . ی سروشتیزانستی میتۆدی دەگوترێت

 

 
 Wikimedia commons یانسۆن.   وێنھ: یوھانس  

 

 ھرە ناسراوەکانڵ کۆلێ
  سحاقی و ئ نیشتای ن ھئ رتێلب ا ئ و نیچارلس دارو

 . کانە ناسراو  ە رۆڵھکێل  ن بۆھونونم وتن،ین

؟ دەزانیت تر بھناوبانگی یرۆڵھکێل  یناو ئایا
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