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 پێشەکی

زانستە وەرزشییەکان یەکێکە لەو بوارانەى کەمترین هەوڵی 
ە، بۆمان بەکوردیکردنی دراوە. زمان، خواردنى لەقوتوونراو نیی

هەناردە بکرێت، بەڵکوو پێویستى بە کارتێداکردن هەیە. ئەم 
کتێبە هەوڵێکە بەو ئاراستەیە، چونکە هەرگیز پێم وانەبووە 

 انستێکى تر بە کوردیناتوانین زانستە وەرزشییەکان یان هەر ز
 بنووسینەوە.

ئەمە نەک هەر لەبەرئەوەى خاتوو )ئیرینا بارکۆڤا( بەڕێوبەری 
ساڵەى زمانى ١٤اوى یونسکۆ، بەبۆنەى یادی گشتیی ڕێکخر

دایکەوە وتارێکى گرنگی پێشکەش کرد و ستایشی زمانە 
گەیاند: بەپێچەوانەى زەینییەتى  . ڕایشی*خۆماڵییەکانى کرد

گشتیی باوەوە، زمانە خۆماڵییەکان بەتەواویی تواناى 
گواستنەوەى زانستى مۆدێرن؛ بیرکاریـی، فیزیا و تەکنەلۆژیایان 

بەڵکو لەبەرئەوەى تاکی کورد مافی خۆیەتى بە زمانى هەیە. 
خۆی فێری هەر زانستێک ببێت و لێی تێبگات، ئەم مافەش هەموو 
ئەو قسانەى وەکوو )زمانى ئینگلیزی زمانى زانستە، زمانى 
سەردەم و تەکنەلۆژیا ئینگلیزییە، کورد زمانى ستانداردی نییە 

 و..هتد( دەخاتە ئۆفسایدەوە!

                                                           
ــارە لە ســــــــایتى فەرمیی یونســـــــکۆ) *  ( هەیە، بەاڵم من لەم www.unesco.orgئەم وت

 سەرچاوە وەرم گرتووە:

 ٣١٣، ل٢٠١٦سیوەیلی،  -
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م کتێبە پشـــــــتبەســـــــتوو بە دەقی عەرەبی بەشـــــــی دووەمی ئە
( و ٢٠١٣یاساکانى تێنسی سەرمێز)االتحاد العربي لكرة الطاولة،

ــیــزی یــــاســــــــــاکــــانــى تــێــنســــــــی ســـــــەرمــێــز ــیــنــگــل  دەقــی ئ
(ITTF Handbook,2020 وەرگــــێــــسدراوە. ســـــــەرچــــاوە )

عەرەبییەکە سەرچاوەى سەرەکیی بووە، بەاڵم بۆ ئەو بسگانەى 
ن، پشـــــــتم بە ســـــــەرچاوە لە عەرەبییەکە نەبوون یان گۆڕابوو

 ئینگلیزییەکە بەستووە.  

بەشــی یەکەم، ســێیەم و چوارەم لە ســەرچاوەگەلی جیاوازەوە 
 وەرگێسدراون و لە شوێنی خۆی ئاماژەیان پێ کراوە. 

پەراوێزەکــــانى بەشـــــــی دووەم لە دەقە عەرەبیی و  و وێنە
ئینگلیزییەکە نین و بۆ ڕوونکـــاریی مـــاددە و بسگەکـــان زیـــاد 

ەهــــا زۆربەى وێــنەی بەشـــــــەکــــانــى تــریــ  لە کــراوە. هەرو
 ئینتەرنێتەوە وەرگیراون و لە سەرچاوە سەرەکییەکاندا نین.

تر لە بواری تر  کۆمەڵێــــک دەســـــــتەواژە، کە ڕەنگە پێشـــــــ
پێنـــاســـــــەیەکى وەرزشـــــــییـــان  لەم کتێبەدا بەکـــارهێنرابێتن،

کەم بەکارهاتوون و لێرە دووبارە  ی وەرگرتووە. هەندێکى تر
 کراونەتەوە. 

واتا  نووســـــــراون، خییتۆ بەدەســـــــتەواژانەى لەم کتێبەدا ئەو 
 ، لە کۆتایی کتێبەکەدافەرهەنگۆکێکلە  یعەرەبیی و ئینگلیزییەکە

 .نووسراوە
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ـــو  ـــێ ـــۆ ]کەوانەى گەورە[ســـــــەرجەم ئەو دەقــــانەى لەن دان ب
 ڕوونکردنەوەی ماددە و بسگەکان زیادکراوە.

 خوێنەری ئەم کتێبە نـــابێـــت چـــاوەڕوانی ئەوە بکـــات لەکـــاتى
بەراوردکردنى دەقی ئەم کتێبە بە ســــەرچاوە بەکارهاتووەکان، 
هەمان واتای وشــــەیی دەســــت بکەوێت، چونکە ئەوەى من لەم 
کتێبەدا کردوومە وەرگێسان و داڕشتنەوەى دەقەکانە بەگوێرەى 
ئیمکــــانییەتى زمــــانى کوردیی، بۆئەوەى خوێنەر لە کرۆکی 

ناو بەزانســـتیی کتێبەکە تێبگات. نەک بەکوردیکردنى بەزۆر، لەپێ
 و ئەکادیمیی ناساندنى کتێبەکە.

ســـوپاســـی مامۆســـتایان: دڵشـــاد خەیات و بیمل  ەمە دەکەم، 
لەخۆبووردووانە ئەرکی پێداچوونەوەی کتێبەکەیان لە ئەســــــتۆ 
ــدتریــان کرد.  گرت و بە تێبینی و ســـــــەرننەکــانیــان دەوڵەمەن
کەســــــــانى وەک مــامۆســـــــتــا ئــارام جەالل بە پشـــــــتگیری و 

وکار بوون، جێی ســــوپاســــکردنە. هەروەها دەســــتخۆشــــی، ها
ناکرێ هاوکاریی و تێبییەکانى مامۆســــــتا ئاری خەیاتی  لەبیر 
بکەم، لە ســــەرەتاى ئەم کتێبەوە، ماندووم کرد و لەکاتیم گرت، 

 سوپاسێکى بچووک لەچاو ماندووبوونە زۆرەکەى.

 

 

 عومەر عەلی                                                   
umereli0@gmail.com 

mailto:umereli0@gmail.com
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 بەرچاوڕوونی

 

یاریزان  یان چوار  یارییەیە، کە دوو  تێنســـــــی ســـــــەرمێز ئەو 
ـــدان تۆپێکى بچووک و ســـــــووک، بە  یدەیکەن. ئەمەش بە لێ

تــایبەت و لەســـــــەر مێزێکى تــایبەت بە یــارییەکە، کە  ێکیڕاکێت
ێکەوە بۆ دوو نیوەى یەکســــــــــان دابەش کراوە. بەهۆی تۆڕ

بەگشـــتیی یاســـاکە بەم شـــێوەیەیە: یاریزانەکان لەنێوان خۆیان 
ئەوەى نەتــــوانــــێــــت  (،ئـــاڵـــۆگـــۆڕیــــاری بە تــــۆپەکە دەکەن)

دروســـــــت ئەننام بدات، خاڵ لەدەســـــــت  ناردنیی/گەڕاندنەوە
 دەدات. 

ــارییەکــان ــت:تێنســـــــی ســـــــەرمێز ی ی   ئەم جۆرانە لەخۆ دەگرێ
لە  خانمان. تیپیی و پیاوان تیپییان، تاکیی خانمان، تاکیی پیاو

ــۆی ــۆکــی ــیــــادی ت ــپ ــۆم ــۆڵ ــیــ   جــۆری، ٢٠٢٠ئ ــکەڵ ــێ ــى ت دووان
  *.راوەــزیادک

ەموو ـە هـــێز لــــــی تێنسی سەرمــوەیەکی گشتیی یاساکانــبەشێ
اردا ـــــــــدێ بــام لە هەنــەکانیدا پەیسەو دەکرێت، بەڵــیارییجۆرە 

بەسەردا دێت.  کییانبەشەی ــگۆڕانکاری

                                                           
 tennis-https://www.olympic.org/tableبسوانە:  * 

https://www.olympic.org/table-tennis


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. عومەر عەیل...................................................تێنیس سەرمێز .................  

11 
 

 بەشی یەکەم/ مێژوو

 

 تێنسی سەرمێز لە جیهان:

مێژووى ئەم یارییە قســـــەى زۆر لەســـــەرە، بەاڵم ئەوەى ئێمە 
باســی دەکەین ســەرەتاى ئەم یارییە دەگەڕێنێتەوە بۆ ســەدەی 

 نۆزدە، لە بەڕیتانیاى سەردەمی ڤیکتۆریا شاژن. 

ســـــــتۆکراتیی بەڕیتانیا ی ئەرلەناو چینئەم یارییە  ســـــــەرەتای
لەدواى نـــانى ئێوارە دەســـــــەاڵتـــدار و  ، کەدەســـــــتپێـــدەکـــات

اوە. باڵوبوونەوەى ئەم یارییەش د یانئەننامکان ســـەرمایەدارە
وەى تێنسی سەرزەوی پەیوەندی بەوەوە هەبوو کە وەک جێگرە

ڕووبەرێکى گەورەى نەدەویســــــــت، هەر لە  ســـــــەیر دەکرا و
دا دەرفەتێکی بــاش بوو بۆ لەگەڵ ئەمەشــــــــ مــاڵەکــانــدا دەکرا.

یاریزانانى تێنسی سەرزەوی بۆئەوەى لە وەرزە ساردەکاندا لە 
 ن.ڕاهێنان دانەبسێ

بارودۆخی ئەم یارییە لەدواى شـــەســـت و  ەفتاکانى ســـەدەى 
ــانیــا لە  نۆزدەوە لەالیەن ئەفســـــــەرە ســـــــەربــازییەکــانی بەڕیت

ە بینی و لەگەڵ یەوهیندســتان، گۆڕانکاریی و پێشــکەوتنى بەخۆ
 یان ئەم گۆڕانکارییانەیان گەڕاندەوە بەڕیتانیا. خۆ
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لەناوەڕاســـــــتى مێزەکە لەجیاتى  ئەمەش بە دانانی ڕیزێک کتێب
ێب بەکاردەهات، تۆپی گۆڵفی  تۆڕ ، لەجیاتى ڕاکێتی  هەر کت

 .هێنراوەبەکار یەکەوەک تۆپی یاری

 

 

 

 

 

 

 

نـــاوى       ،لەالیەن کۆمپـــانیـــایەکى ئینگلیزییەوە ١٩٠١ســــــــــاڵی 
 کرایەوە.بــازرگــانیی ئەم یــارییە باڵو نــاوىپۆنــ " وەک -"پینــ 

 هەواداری تێنسی سەرمێز زیادی کرد و نامیلکە و ،هەمان ساڵ
ســــــاڵەدا هەوادارێکى  هەر لەو .کتێب لەم بارەیەوە باڵوکرانەوە

تۆپێکى لە  "جەیمس گیپ"تێنســـــی ســـــەرمێز بەناوى بەڕیتانیی 
ماددەیە  ەمماددەى ســـلیلۆز)با ە( دروســـت کرد و لەوکاتەوە ئ

 .بەکاردەهێنرێتی تێنسی سەرمێز تۆپ لە
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 تییەکی نافەرمیی جیهانیی ئەننام درا.ییەپاڵەوان ١٩٠٢ساڵی 

 ١٩٢٦دواتر لە  ،یەکێتیی تێنســی ســەرمێز دامەزرا ١٩٢١ســاڵی 
 ،(فنتمفیدراسیۆنى نێودەوڵەتیی تێنسی سەرمێز)ناوەکەى کرایە: 

ــدامێتیی نۆ واڵت. ــا  بە ئەن ــ یەکێتیی، ٢٢٦ئێســـــــت دامی ئەم ئەن
 .بووەتە ئەندام ١٩٧١ێراقی  ساڵی ع ،فیدراسیۆنەن لە جیهاندا

ــــــاڵی دامەزراندنى  لەندەن پێشــــــوازی لە یەکەم ؛ فنتمهەمان س
 تیی فەرمیی جیهانیی کرد.ییەپاڵەوان

ــــــا فەرمییەکانى تێنســــــی ســــــەرمێز  ITTFفنتم/ نامیلکەى یاس
ییە ییەتباڵودەکــاتەوە و ســـــــەرپەرشـــــــتیى ســـــــەرجەم پــاڵەوان

 یهانییەکانی  دەکات.ج
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ی یەکێتیی تێنســـــــی ســـــــەرمێزى نەتەوەیەکگرتووەکان ١٩٣٣لە 
 دامەزرا. ئەمریکا

یاى  ١٩٥٠ لە بە  یجۆرە ڕاکێتێک S.W. Hancock Ltdکۆمپان
 ،نیی لەژێر چینە الســـــتیکییەکەوەچینێکى ئیســـــفەن بەکارهێنانى

ئەمەش خێرایی و ســــــووڕاندنەوەى تۆپەکەی زیاد  هێنا،بەرهەم
ســووڕهێنەری لە تێنســی ســەرمێز و گۆڕانکارییەکی ســەر کرد
 کرد.
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 ئەم یارییە وەک یارییەکى ئۆڵۆمپی ناسێنرا. ١٩٨٨ساڵی 

لە نەوەدەکـــانى ســـــــەدەى ڕابردووەوە چینییەکـــان کۆنتسۆڵی 
 و داهێنانگەلی زۆربەى پاڵەوانییەتى و ئۆڵۆمپیادەکانیان کردووە

 کردووە. دازۆریان لەم یارییە

 تێنســـی ســـەرمێزى مۆدێرن پشـــت بە خێرایی، هێز و کارامەیی
دەبەســــتێت و پێویســــتە یاریزان تێگەیشــــتنێکى گشــــتگیری بۆ 

 *کارامە و یاساکان هەبێت.

 تێنسی سەرمێز لە کوردستان

تۆمارکردنى هەر شتێک لە کاتى خۆی، گرنگییەکەى لە داهاتوو 
و  دەردەکەوێت، تەنانەت جوێنەکانی  پێویســـتە بنووســـرێنەوە

 وەکوو سامانێکى نەتەوەیی چاوی لێ بکرێ. 

جگە لە کوردســــتان ســــەبارەت بە مێژووى تێنســــی ســــەرمێز 
لەوەى هیچ نووســـــــراوێکمان دەســـــــت نەکەوت ئەم مێژووەى 

ـــان ـــانێکم ـــت، بەزە مەتی  خەڵک ـــار کردبێ دۆزییەوە ئەو  تۆم
سەرمێز لەم کتێبەدا مێژووى تێنسی  .ەوەێتمێژووەمان بۆ بگێس

 .دەکەین تۆمار بەپوختیی لە کوردستان

                                                           
 (,en.wikipedia.org( )Barna, link( ).link0202David( )٥، ص٢٠٠٩بسوانە: )صالح و هانى،  * 
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مێژووى تێنســی ســەرمێز لە کوردســتان دەگەڕێتەوە بۆ ســاڵێ 
ێتیی تۆپی ســـــــەرمێزى عێرای، ل ێکی ، کە یەک١٩٧٦-١٩٧٥

 یەکێتییەکەى لە سلێمانى دەکاتەوە.

ئیدارەى -کوردســــتان یەکێتیی تۆپی ســــەرمێزی ١٩٩٥ســــاڵی 
یەکێتیی تۆپی ســــــەرمێزی  ،ســــــلێمانی، دامەزرا. هەمان ســــــاڵ

 امەزراوە.هەولێر، دئیدارەى -کوردستان

تۆپی ســـــــەرمێزی هەردوو ئیدارەکەى  یەکێتیی ٢٠٠٥ســـــــاڵی 
کوردســـــــتان لەژێر ناوى یەکێتیی ناوەندیی تۆپی ســـــــەرمێزى 

 تەوە.( یەکیان گرتووەکوردستان)ینتمک

یەکێتیی ناوەندیی تۆپی ســـەمێزى کورســـتان ســـەر بە لیژنەى 
ئۆڵۆمپیی کوردستانە.

                                                           

  کورتکراوەى: یەکێتیی ناوەندیی تۆپی سەمێزى کورستان 

  ( بیمل  ەمە( گفتوگۆی لەگەڵ بەڕیزان )هەردە ڕەئوف م. هاوڕێی خۆشـــــــەویســـــــت- 
ناوەندیی یەکێتیی ەرۆکی ســ -ســەرۆکی یەکێتیی تۆپی ســەرمێزى عێرای( و )ئەکرەم ئەمین 

 ئامادە کردووە، بەسوپاسەوە. تۆپی سەرمێزى کوردستان( کردووە و ئەم کورتەیەى
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 بەشی دووەم/ یاساکان

 

 مێز /١-٢

ـــاریڕووى ســـــــەرەوەى مێزەکە بە  /١-١-٢  ڕووى ی
ێت. درێژییەکەى " ســـــــم"، ٢٧٤ناســـــــراوە. دەبێ الکێشـــــــەیی ب

 سم"ـە.٧٦سم" و بەرزییەکەشی لەزەوییەوە "١٥٢،٥پانییەکەى "

 

 

 

 

 

 

    بێت. تەختدەبێ  ڕووى یاری /٢-١-٢
 ]نابێت هیچ بەرزیی و نزمییەک لە ڕووی یاری هەبێت.[
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رێت لە هەر ماددەیەک دروست دەک ڕووى یاری /٣-١-٢
بکرێـــت، بە مەرجێـــک کە تۆپەکە بەســـــــتوونیی و لە بەرزیی 

 سم" هەڵبەزێتەوە.٢٣سم" بەردرایەوە سەری، "٣٠"

ــاریدەبێ  /٤-١-٢ ــت.  ڕووى ی ــک بێ ــاری ــ  و ت یەکسەن
سم"، بەدرێژایی و پانایی لێواری ٢دەبێت هێڵێک بە ئەستووری "

 هەبێت. ڕووى یاری

 

 

 

 

 

 

بەهۆی تۆڕێکی ستوونییەوە  ڕووى یاریدەبێت  /٥-١-٢
ـــــــــتە ســـەر دوو نیوەى یەکســـان و تەریب بێت بە  دابەشـــکرابێـ
هەردوو کۆتــایی مێزەکە، هەروەهــا لێواری خوارەوەى تۆڕەکە 

 بە هەردوو نیوەى یاریگاوە نووسابێت.
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، دەبێت هەر نیوەیەکی مێزەکە ١یاری دووانییلە  /٦-١-٢
ڵەکانى تەنیشـت، کرابنە ملم"ـــــــــی تەریب بە هێ٣بەهۆی هێڵێکى "

دوو نیوەی یەکســـــــان. ئەم هێڵە وەک بەشـــــــێک لە نیوەى الى 
 ڕاست هەژمار دەکرێت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 هەر یارییەکى دووانیی لە دوو جووت پێک دێت.  1

 )نموونە: جووتى سەوز بەرانبەر جووتى مۆر یاری دەکات.(

 أ-٣وێنەى 
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 کۆمەڵەى تۆڕ /٢-٢

کۆمەڵەى تۆڕ پێکدێ لە: تۆڕ، داوى هەڵبەســـــتن  /١-٢-٢
و ڕاگــرەکــــانــى تــۆڕ، کە بەهــۆی دوو گــیــرەوە بەمــێــزەکەوە 

 بەستراون.

 

 

 

 

 

 

 

دەبەســـــــترێتەوە بە هەردوو  تۆڕەکە بە پەتێــک /٢-٢-٢
سم"ـــە. ١٥،٢٥ڕاگرەکەوە لە الیەکانەوە، کە بەرزی هەریەکەیان "

 سم" لە مێزەکەوە دوورن.١٥،٢٥ڕاگرەکان لەتەنیشتەکانەوە "

 لە هەموو الیەکانەوە، دەبێ ســـــەرەوەى تۆڕەکە /٣-٢-٢
 سم" لە مێزەکەوە بەرز بێت.١٥،٢٥"

 ب-٣وێنەى 



. عومەر عەیل...................................................تێنیس سەرمێز .................  

21 
 

یەکانەوە لە هەموو ال ،دەبێ خوارەوەى تۆڕەکە /٤-٢-٢
بەمێزەکەوە لکـــابێـــت. لەتەنیشـــــــتەکـــانیشـــــــەوە بەتەواویی بە 

 ڕاگرەکانەوە لکابێت.

 

 

 

 

 

 

 

 تۆپ /٣-٢

 ملم" بێت.٤٠دەبێ بازنەیی بێت و چێوەکەى " /١-٣-٢

  گم" بێت.٢،٧دەبێ کێشەکەى " /٢-٣-٢

 

با ە( دروســـــــت      /٣-٣-٢ دەبێ لە ماددەى ســـــــلیلۆزی)
 تاریک بێت. کرابێت و ڕەنگی سپی یان پرتەقاڵی
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 ڕاکێت /٤-٢

، قەبارە و و ڕەی بێت. هەر شێوە تەختدەبێ  /١-٤-٢
 .کێشێکى هەبێت ئاساییە

 

ـی لەشی ڕاکێت لە داری ٨٥بەالیەنى کەمەوە " /٢-٤-٢ "٪
ســــــروشــــــتیی پێکهاتبێت. بۆ بەهێزترکردنى لەشــــــی ڕاکێتەکە 
دەکرێت چینێکى ڕیشاڵیی تری پێوە بلکێندرێــــت، وەک: ڕیشاڵی 

، ڕیشـــــاڵی شـــــووشـــــەیی یان کا ەزی پەســـــتێوراو. کاربۆنیی
٪"ـــــــــى کۆی ئەســتووریی ٧،٥بەمەرجێک ئەســتوورییەکەى لە "

 ملم" بێت. کامیان کەمتر بێت.٠،٣٥ڕاکێتەکە زیاتر نەبێت، یان "

دەبێــت ئەو الیەی ڕاکێتەکە، کە بۆ لێــدانى تۆپ  /٣-٤-٢
ێت، بە  کارد ماددەبە ی وەک: چینێکی الســـــــتیکیى ٢داپۆشــــــەرە

ری ئاســـایی داپۆشـــرابێت، کە دەنکۆڵەکانى بۆدەرەوە دەنکۆڵەدا
ملم" ٢کەیەوە "کەتیرەیان بۆناوەوە بن. ئەســـتوورییەکەشـــی بە 

زیاتر نەبێت. یان بە چینێکى الستیکیی ئیسفەننیی داپۆشرابێت، 
کە دەنکۆڵەکانى بۆدەرەوە یان بۆناوەوە بن. ئەستوورییەکەشی 

 ملم" زیاتر نەبێت.٤کەیەوە لە "کەتیرەبە 

                                                           
 مەبەست لە داپۆشەرەماددە، ئەو چینە سوور و ڕەشەیە، کە ڕاکێتەکە دادەپۆشێت. 2
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الســتیکی دەنکۆڵەداری ئاســایی یەکچینە و لە  /١-٣-٤-٢
الســــتیکى ســــلیلۆزی پێکنەهاتووە، دەکرێ ســــرووشــــتیی یان 
ــدا  ــانى بەڕێکی بەســـــــەر ڕووەکەی ــت. دەنکۆڵەک دەســـــــتکرد بێ

دەنکۆڵە لە هەر ســــانتیممەترێکی  ٣٠-١٠دابەشــــبووە، بە چسی 
 چوارگۆشەدا.

ە الســتیکى الســتیکی ئیســفەننیی یەکچینە و ل /٢-٣-٤-٢
سلیلۆزی پێکهاتووە، لەدەرەوە بەچینێکى الستیکى دەنکۆڵەداری 
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ئاسایی داپۆشراوە، بەشێوەیەک ئەستووریی گشتیی الستیکەکە 
 ملم" زیاتر نەبێت.٢لە "

ــت  /٤-٤-٢ ــاددەدەبێ کە تەواوی لەشـــــــی داپۆشــــــەرەم
ڕاکێتەکە دابپۆشێت. دەکرێت دەسکەکەی و ئەو بەشەى لێیەوە 

 یان بە ماددەیەکى تر دابپۆشرێت.نزیکە دانەپۆشرێ 

 

 

 

 

لەشــی ڕاکێتەکە و هەر چینێکی تری بەشــدار لە  /٥-٤-٢
یدا، وەک:  هاتە ماددەپێک کەى،  دەبێ کەتیرەکەى و داپۆشــــــەرە

ئەســــتوورییان یەکســــان بێت و پێکەوە لکابن، بۆئەوەى ڕووى 
 ڕاکێتەکە بەتەختیی دەرکەوێت.

ان ڕووى کانى ڕاکێتەکە یداپۆشەرەماددەڕووى  /٦-٤-٢
لەشی ڕاکێتەکە)ئەگەر دانەپۆشرا( یان تەنیشتى لەشی ڕاکێتەکە، 
دەبێت تاریک بێت و تیشــک نەداتەوە. ڕەنگی ســوور لەالیەک و 

 ڕەشی  لە الیەکەى تر بەکاربهێنرێت.
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لیـمـپـیـ مپـیــــاد و پــــارا ڵۆ ئۆ نى  ییەکــــا ی کـ_ دواى یــــار
 کـــــار بەم ڕێـــــنـــــمـــــایـــــیە دەکـــــرێـــــت؛، ٢٠٢٠یتـــــۆکـــــیـــــۆ

ــانىداپۆشــــــەرەمــاددەڕووى  ــان ڕووى لەشـــــــی  ک ڕاکێتەکە ی
ڕاکێتەکە)ئەگەر دانەپۆشـــــرا( یان تەنیشـــــتى لەشـــــی ڕاکێتەکە، 
دەبێت تاریک بێت و تیشــــــک نەداتەوە. ڕەنگی ڕەش لەالیەک و 
ــک  ــت، بە مەرجێ هەر ڕەنگێکى تر لەالیەکەى تری بەکــاربهێنرێ

ــاواز بێــت لە ڕەنگی تۆپەکە. مەرج نییە [ ئەو ڕەنگە کــاڵ و جی
ى ڕاکێت، ســوور و ڕەش بێت، دەکرێ دەداپۆشــەرەماد  ڕەنگی

 ] زەرد و ڕەش بێت.

 

یەی کە بەکاردێت، نابێت داپۆشــــــەرەماددەئەو  /٧-٤-٢
 بێت. هیچ ماددەیەکى سروشتیی یان کیمیاویی...هتد تێدا

ڕووشاندنێکى کەم لە ڕووى ڕاکێتەکە یان  /١-٧-٤-٢
گۆڕانکارییەکى کەم لە ڕەنگەکەى، ڕێگەپێدراوە، بەمەرجێک 

 تە هۆی گۆڕانکاریی زۆر لە تایبەتمەندییەکانى ڕووەکەى.نەبووبێ

لەســـــــەرەتاى یاریی یان لەکاتى گۆڕینى ڕاکێت،  /٨-٤-٢
ــاریزانى  ــاریزان ڕاکێتەکەى پیشــــــــانى نێوبژیوان و ی ــت ی دەبێ

 بەرانبەر بدات و بواری پشکنینی ڕاکێتەکەیان بداتێ.
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 پێناسەکان /٥-٢

 دایە.: ئەو کاتەیە کە تۆپ لەیاریئاڵوگۆڕ /١-٥-٢

دەســتی کاتەى لەســەر لەپی  تۆپ لەیاریدایە لەو /٢-٥-٢
ـــــــــت، پێ  هەڵدانى بۆ ئازاد ، هەتا ناردنی یاریزان جێگیر دەبێـ

ــارەکردنەوەی  ــان دووب ئەوکــاتەى یەکمیی دەبێتەوە بە خــاڵ ی
 .ئاڵوگۆڕ
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ە بەبــــێ ئـــاڵـــوگـــۆڕەواوبــــوونــــى تدووبــــارە:  /٣-٥-٢
 جووتێک./هەژمارکردنى خاڵ بۆ هیچ یاریزانێک

ــاڵوگۆڕوبوونى خــاڵ: تەوا /٤-٥-٢ ــارکردنى ئ ە بە هەژم
 خاڵ بۆ یاریزانێک/جووتێک.

ــاری /٥-٥-٢ ــدەســــــتى ی اریزانە کە : ئەو دەســـــــتەى ی
 ڕاکێتەکەى گرتووە.

اریزانە کە ڕاکێتى ی: ئەو دەســتەى دەســتى ئازاد /٦-٥-٢
 نەگرتووە.

: کــاتێــک بە ڕاکێتەکەى  ٣یــاریزان لە تۆپ دەدات /٧-٥-٢
لە تۆپ دەدات، بەمەرجێک  دەســتى یاریۆپ دەدات یان بە لە ت

  ٤لە مەچەک بەرەوەخوار بێت.

 

 

 

                                                           
 واتە: ئەو لێدانەى، کە بە دروست دادەنرێت.  3
 .دەستى یاریئاساییە بۆ ( دەست و پەننەکان)ۆپ لە مەچەک بەرەوخواربەرکەوتنى ت 4
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لە تۆپ دەکــات: کــاتێــک خۆی  ڕێگریییــاریزان  /٨-٥-٢
یان هەرشـــــــتێک لەبەری کردووە یان هەڵی گرتووە بەر تۆپ 
ـــا بەر نیوەى مێزەکەى  ـــدا تۆپەکە هێشـــــــت ـــاتێک ـــت، لەک بکەوێ

 ى بەرانبەر لە تۆپەکەى داوە.نەکەوتووە، لەدواى ئەوەى یاریزان

موونەی [ نى  :١ن یزا نى Aیــــار یزا تۆپ دەدات. یــــار ، B، لە 
 گەڕاندنەوەپێشـــــــۆەوەى تۆپەکە بەر نیوەى مێزەکەى بکەوێت، 

 ]لە تۆپ کردووە. ڕێگریی، Bئەننام دەدات. لەم کاتە یاریزانى 

ـــاریزانەی یەکەم نێرەر /٩-٥-٢ ـــاردن: ئەو ی ئەننـــام  ن
 .ئاڵوگۆڕدەدات لە 

ئەننــام  نــاردن: ئەو یــاریزانەى دووەم وەرگر /١٠-٥-٢
 .ئاڵوگۆڕدەدات لە 

نێوبژیوان: کەسێکى دیاریکراوە بۆ بەڕێوەبردن  /١١-٥-٢
 و کۆنتسۆڵکردنى یارییەکە.

یاریدەدەری نێوبژیوان: کەســــــێکى دیاریکراوە  /١٢-٥-٢
 بۆ یارمەتیدانى نێوبژیوان، لەکاتى دیاریکراو.
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هەڵی گرتووە یان لەبەری هەرشـــــــتێ یاریزان  /١٣-٥-٢
کردووە: هەموو ئەو شـــــــتـــانە دەگرێتەوە، کە یـــاریزان هەڵی 

 ، جگە لە تۆپ.ئاڵوگۆڕگرتووە یان لەبەری کردووە لەسەرەتای 

ێت  /١٤-٥-٢ کانپێویســـــــتە وادابنر تاییە لە هەردوو  کۆ
 درێژبوونەتەوە. بێسنوورالیەکانیانەوە 
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 ناردن /٦-٢

ی دەستى ئازادتۆپ لەسەر لەپی  بەجێگیربوونى /١-٦-٢
 ]٢٦(، ل٥-٢بسوانە: بەندی )[یاریزان دەستپێدەکات. 

بەئاســۆیی و بەبێ ســووڕاندنەوە، تۆپەکە  نێرەر /٢-٦-٢
سم" زیاتر بەرزببێتەوە ١٦بۆ سەرەوە هەڵدەدات، دەبێ تۆپ لە "

و لەکاتى هاتنەخوارەوەى بە هیچ شــــتێک نەکەوێت پێ  لێدانى 
 ەوە.نێرەرلەالیەن 
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لەدواى لێدانى تۆپ، پێویســــتە بەر نیوەى مێزی  /٣-٦-٢
ــان بەدەوری کۆمەڵەى تۆڕ  نێرەر ــت، دواتر بەســـــــەر ی بکەوێ

ــزى  ــێ ــوەى م ــی ــر بەر ن ــپەڕێــــت و دوات ــێ ــکەوێــــت.  وەرگــرت  ب
، تۆپ بە الى ڕاســتى ناردن؛ پێویســتە لەکاتى یاری دووانیی)لە 

ری بکەوێـــت، دواتر بەســـــــەر یـــان بەدەو نێرەرنیوەى مێزى 
ــت، دواتر بە الى ڕاســـــــتى نیوەى مێزى  کۆمەڵەى تۆڕ تێپەڕێ

 بکەوێت.( وەرگر
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ی یاریزانی دەســـتى ئازادکە تۆپ لەســـەر لەپی  /٤-٦-٢
و لەپشت  ڕووى یاریجێگیر بوو، پێویستە لەسەرەوەى  نێرەر

ـــت و لە  ـــایی بێ نەشـــــــــاردرابێتەوە، بەهۆی  وەرگرهێڵی کۆت
 ەســــــــــتەوە بـــێــــت. جـــلـــوبەرگ یــــان هەر ئەنــــدامـــێـــکـــى ج

ـــاری دووانیی)لە   وەرگرتۆپ لە  نێرەر؛ نـــابێـــت هـــاوڕێی ی
 بشارێتەوە.(
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دەستى لەدواى هەڵدانى تۆپەکە، دەبێت باسک و  /٥-٦-٢
 لە بۆشایی نێوان تۆپ و تۆڕ، الببرێت. ئازاد

: ئەو ]ناردنلەکاتى  [بۆشـــــایی نێوان تۆپ و تۆڕتێبینی/ 
تە نێوان تۆپ و تۆڕ، بە بۆشـــــاییەیە بە ئاســـــۆیی دەکەوێـــــــــــــ

 ستوونی  دیاری نەکراوە.
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دەبێت یاریزان بەجۆرێک ناردنەکە ئەننام بدات،  /٦-٦-٢
کە نێوبژیوانەکان باوەڕ بە دروســتیی ناردنەکەى بهێنن، چونکە 
نادروســـــــتیی  هەریەکێک لە نێوبژیوانەکان بۆی هەیە بسیاری 

 ناردنەکە بدات.

ــــــــک لە  /١-٦-٦-٢ ــــــــی ئەگەر یەکێ ــــــــان پێ نێوبژیوانەک
ــــاری یەکەم  ــــاردنەکە نایاســــاییە، ج ــــوو ن ــــرەرواب ــــادار  نێ ئاگ

ــــــــرێتەوە و هەلــــــــی دووبــــــــارەکردنەوەى نــــــــاردنەکەى  دەک
دەداتـــێ. لەدواى ئەوە هەر نـــاردنێکى نـــاڕوون ئەننـــام بـــدات 
 بەنایاســــایی دادەنــــرێ و خــــاڵ دەدرێــــتە یــــاریزانى بەرانــــبەر. 

ــــی)لە  ــــاری دووانی ــــا یەکنــــی ــــک تەنی ــــادار ؛ هەر جووتێ ار ئاگ
، جــــــاری نــــــاردندەکــــــرێتەوە ســــــەبارەت بە نادروســــــتیی 

دووەم هەر کامیــــان نــــاردنى نایاســــایی ئەننــــام دا، دەبێـــــتە 
 خاڵ بۆ جووتى بەرانبەر.(

دا، دەکرێ نێوبژیوان چاوپۆشـــی ڕیزپەڕلە اڵەتى  /٧-٦-٢
لەو یـــاریزانە بکـــات، کە بەهۆی کەمۆەنـــدامییەوە نـــاتوانێـــک 

 ئەننام بدات. ناردنبەشێوەیەکى یاسایی 
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 گەڕاندنەوە /٧-٢

بە یاریزان  گەڕاندنەوە/ناردنئەو تۆپەى لەڕێگەى  /١-٧-٢
دەگات، دەبێ بەشـــــــێوەیەک بگەڕێندرێتەوە، کە بەســـــــەر یان 
ێزى  م یوەى  ن بپەڕێــــت و بەر  ێ ت تۆڕدا  کۆمەڵەى  بەدەوری 
یاریزانى بەرانبەر بکەوێت، جا ئەو بەرکەوتنە ڕاســـــتەوخۆ بێت 

 بە کۆمەڵەى تۆڕ بێت. یان دواى بەرکەوتنى

 سیستەمى یاری /٨-٢

 ناردن، نێرەرلە یاری تاکیی؛ یەکەمنار یاریزانى  /١-٨-٢
ندنەوە، وەرگرئەننــام دەدات و یـاریزانى  ئەننــام دەدات،  گەڕا

ندنەوەو  ناردنبەمشـــــــێوەیە و بەنۆرە  یاریزانى  گەڕا لەنێوان 
 ئەننام دەدرێت. وەرگرو  نێرەر

ئەننام دەدات و  ناردن نێرەر،؛ دووانیی یاریلە  /٢-٨-٢
 نێرەر،ئەننــــام دەدات، دواتر هــــاوڕێی  گەڕانـــدنەوەوەرگر، 

ندنەوە هاوڕێی وەرگر،  گەڕا ندنەوەئەننـام دەدات، دواتر   گەڕا
 ئەننام دەدات. بەمشــــێوەیە و بەنۆرە هەر یاریزانێک لەنۆرەى

      ئەننام دەدات.  گەڕاندنەوەخۆی 
 وە(هاتو ٣-٨-٢)جگە لەوەى لە بسگەى 
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، یەکەم نـــاردن ئەننـــام دەدات و A1یـــاریزانى : ٢نموونەی [
ــاریزانى  ــدنەوە ئەننــام دەدات. دواتر B1ی ــاردن  B1، گەڕان ن

ــدنەوە ئەننــام دەدات. ئیننــا  A2ئەننــام دەدات و   A2گەڕان
ئیننا   گەڕاندنەوە ئەننام دەدات. B2ناردن ئەننام دەدات و 

B2  ناردن ئەننام دەدات وA1 ەننام دەدات.گەڕاندنەوە ئ[ 

ــان  /٣-٨-٢ ــاریزانەک ــک لە ی ــاری دوانیی؛ ئەگەر یەکێ لە ی
لەســەر کورســیی تایبەت بوو بەهۆی کێشــەیەکی جەســتەییەوە، 
ئەوە لەدواى ئەوەى یاریزانە کەمۆەندامەکە ناردنی ئەننام دا و 
یاریزانى بەرانبەر گەڕاندنەوەى ئەننام دا، هەرکام لە یاریزانە 

ئەننام بدەن،  گەڕاندنەوەکەى، دەتوانن کەمۆەندامەکە یان هاوڕێ
بە مەرجێک هیچ بەشـــێکی کورســـییەکەى یان پێی یاریزانەکەى 
هــــاوڕێی هێڵی نــــاوەڕاســـــــتى نیوەى مێزەکە تێنەپەڕێنێــــت، 

 بەپێچەوانەوە دەبێتە خاڵ بۆ جووتى بەرانبەر.

 ]١٩أ/ هێڵی ناوەڕاستى نیوەى مێز، ل-٣بسوانە: وێنەی[
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 دووبارە /٩-٢

 کرێتەوە، کاتێک:دووبارە دە ڵوگۆڕئا /١-٩-٢

تى  /١-١-٩-٢ تۆڕ نـــاردنلەکــــا کۆمەڵەى  تۆپ بەر   ،
بکەوێت و دواتر بەر نیوەى مێزی بەرانبەر بکەوێت. هەروەها 

لە  ڕێگرییکاتێک یاریزانى بەرانبەر/ یەکێک لە جووتی بەرانبەر 
 تۆپ کرد.

مادەنەبوونى  /٢-١-٩-٢ ئا کاتی   ناردن نێرەر، وەرگرلە
ات. بە مەرجێک یاریزانى بەرانبەر/ یەکێک لە جووتی ئەننام بد

 بەرانبەر هیچ هەوڵێک بۆ گەڕاندنەوەى تۆپەکە نەدات.

نەیتوانى بەشـــــــێوەیەکى  وەرگریـــان  ێرەرن /٣-١-٩-٢
ئەننـــام بـــدات، بەهۆی  گەڕانـــدنەوەیـــان  نـــاردنئـــاســـــــــایی 

 کاریگەرییەکى دەرەکی.

نی یــــ /٤-١-٩-٢ گرت ێوبژیوان یــــان ڕا ن اریی لەالیەن 
 اریدەدەرەکەى.ی
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ـــانەى، کە [ ـــاریی ـــایبەتە بەو ی ـــانەى خوارەوە ت ئەم بسگ
کەمۆەندامە و بەهۆی کێشــەیەکى جەســتەییەوە  وەرگریاریزانی 

 ]*ئەننام بدات.گەڕاندنەوە ناتوانێت بەباشیی 

لەسەر کورسیی تایبەت بوو و  وەرگر ئەگەر /٥-١-٩-٢
 بەهۆی کەمۆەندامییەوە نەیتوانى جووڵەى پێویســـــــت بکات بۆ

ى تۆپەکە. بەمەرجێک ناردنەکە دروســـــــت بووبێت. گەڕاندنەوە
 وەک:

لەسەر کورسیی تایبەت بوو  روەرگئەگەر  /١-٥-١-٩-٢
ـــدامییەوە نەیتوانى ئەو تۆپە بگەڕێنێتەوە کە  و بەهۆی کەمۆەن
ـــاراســـــــتەى تۆڕ  لەدواى بەرکەوتنى بە نیوەى مێزەکەى بە ئ

وڕێنێت، بەشێوەیەک دەیسو نێرەرئەو تۆپەى [دەگەڕێـــــــــتەوە. 
نى ت ێزى  لەدواى بەرکەو م ێزى وەرگربە  م ێرەر، بەرەوە   ن

 ]دەگەڕێتەوە.

لەسەر کورسیی تایبەت بوو  روەرگئەگەر  /٢-٥-١-٩-٢
و بەهۆی کەمۆەنـــدامییەوە نەیتوانى ئەو تۆپە بگەڕێنێتەوە، کە 

 لەدواى بەرکەوتنى بە نیوەى مێزەکەى ڕادەوەستێت.

                                                           
جیاکردنەوەى ڕەنگی ئەم بسگانە بۆ زیاتر ڕوونکردنەوە و تێکەڵنەبوونى ئەم چەند  * 

 ( جیانەکراوەتەوە.فنتمبسگەیەیە، ئەگەرنا لە نامیلکەکەى )
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رکەوتنى تۆپ بە لە یاری تاکیی؛ لەدواى بە /٣-٥-١-٩-٢
 وەرگر، نیوەى مێزى یاریزانى  ٥یەکێک لە هێڵەکانى تەنیشـــــــت

 ]تەچ [جێبهێڵێت.

 دەکرێ یاری ڕابگیرێت: /٢-٩-٢

 ناردنبۆ ڕاســـتکردنەوەى هەڵە لە ڕیزبەندیی  /١-٢-٩-٢
 .٦کۆتاییەکانیان  گەڕاندنەوەو 

 .سیستەمی خێراکردنکردنى بۆ جێبەجێ /٢-٢-٩-٢

نەوە یان ســـزادانى یاریزان یان رکردبۆ ئاگادا /٣-٢-٩-٢
 ڕێنماییکەرەکەى.

ش /٤-٢-٩-٢ ە لە بارودۆخی یارییەکە دروست ئەگەر کێ
 هەبوو. ئاڵوگۆڕبوو و کاریگەری لەسەر 

 

 

 

 

                                                           
 ١٧، ل_هێڵەکانى تەنیشت /١بسوانە: وێنەى  5
 ١٧، لۆتاییەکان_ک /١بسوانە: وێنەى  6
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 خاڵ /١٠-٢

دووبارەنەکرایەوە، ئەوە یەکێک  ئاڵوگۆڕئەگەر  /١-١٠-٢
 لە یاریزانەکان خاڵ وەردەگرێت.

سەرکەوتوو نەبوو  ئەگەر یاریزانى بەرانبەر /١-١-١٠-٢
 .ناردنلە 

ئەگەر یاریزانى بەرانبەر سەرکەوتوو نەبوو  /٢-١-١٠-٢
 .گەڕاندنەوەلە 

ندنەوە/ ناردنلەدواى  /٣-١-١٠-٢ و پێشـــــــۆەوەى  گەڕا
بدات، بەر تەنێکى دەرەکی بکەوێت،  یاریزانى بەرانبەر لە تۆپ 

 جگە لە کۆمەڵەى تۆڕ.

تە تــۆپ بــچــێــ گەڕانـــدنەوە/نـــاردنلەدواى  /٤-١-١٠-٢
 دەرەوە، بێۆەوەى بەر نیوەى مێزى یاریزانى بەرانبەر بکەوێت.

ــــــاریزانى  /٥-١-١٠-٢ ــــــۆپ لەالیەن ی ــــــدانى ت لەدواى لێ
بەرانــــبەرەوە، تــــۆپ بەســــەر تــــۆڕدا یــــان بەنێــــوان تــــۆڕ و 

 تێبپەڕێـــت. ڕووى یـــاریڕاگـــری تـــۆڕ یـــان بەنێـــوان تـــۆڕ و 
ــــــتە [  ــــــبەر نەدات و بچێ ــــــاریزانى بەران ــــــزى ی ــــــوەى مێ لە نی

 ]دەرەوە.
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 لە تۆپ کرد. ڕێگرییئەگەر یاریزانى بەرانبەر /٦-١-١٠-٢

یاریزانى بەرانبەر لە جارێک زیاتر لە تۆپ  /٧-١-١٠-٢
 بدات، بەئەن ەست.

یاریزانى بەرانبەر بە ڕوویەکی ڕاکێتەکە لە  /٨-١-١٠-٢
ـــدات، کە گوننـــاو نەبێـــت لەگەڵ بسگەکـــانى: ) (،     ٣-٤-٢تۆپ ب

 (.٥-٤-٢) و (٤-٤-٢)

ئەگەر یاریزانى بەرانبەر بە دەست یان هەر  /٩-١-١٠-٢
شــــــتێک لەبەری کردبێت یان بەدەســــــتییەوە بێت، مێزى یاری 

 جواڵندن.

ئەگەر دەســـتى یاریزانى بەرانبەر یان هەر  /١٠-١-١٠-٢
شــــتێک لەبەری کردبێت یان بەدەســــتییەوە بێت، بەر کۆمەڵەى 

 تۆڕ بکەوێت.

ر ی یــاریزانی بەرانبەر بەدەســــــتى ئــازاد /١١-١-١٠-٢
 بکەوێت. ڕووى یاری

 گەڕاندنەوەو  ناردن؛ یاری دووانییلەکاتى  /١٢-١-١٠-٢
ی وەرگری یەکەم، نێرەربەنۆرە ئەننـــام نەدرا. واتە لێـــدانى 

 ]٣٦، ل٢نموونەى بسوانە: [یەکەم نەیگەڕاندەوە. 
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، ســیســتەمی خێراکردنلەدواى کاراکردنی  /١٣-١-١٠-٢
چێــــت.             ێوە نە ێرەى ئەو ســــــــیســــــــتەمە بەڕ گو ییەکە بە یــــار

 دا هاتووە( ١-١٥-٢)وەک لە بسگەى 

ئەگەر هەردوو یاریزانەکە/جووتەکە لەسەر  /١٤-١-١٠-٢
 کورسیی تایبەت بوون بەهۆی کەمۆەندامییەوە. وەک:

 تماوەى نێوان سم پارێزگارینەکردن لە /١-١٤-١-١٠-٢
یاریزان زیاد لە پێویســــت [نى تۆپ. ، لەکاتى لێداو کورســــییەکە

 ]هەڵبستێتەوە بۆ لێدانى تۆپەکە.

هەر دەســـتێکی یاریزانی بەرانبەر، پێ   /٢-١٤-١-١٠-٢
 لێدانى تۆپەکە، بەر مێز بکەوێت.

یان  /٣-١٤-١-١٠-٢ یاریزانى بەرانبەر  هەڵگری پێیپێ 
 بەر زەوی بکەوێت.
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ر لەســـــــەر ئەگەر یــاریزانێــک لە جووتى بەرانبە /١٥-١-١٠-٢
کورســـــیی تایبەت بوو و هەربەشـــــێکى کورســـــییەکە یان پێی 
ـــاوەڕاســـــــتى نیوەى مێزەکەی  ـــاوڕێی هێڵی ن ـــاریزانەکەى ه ی

 ]١٩أ/ هێڵی ناوەڕاستى نیوەى مێز، ل-٣بسوانە: وێنەی[ تێپەڕاند.

 گێم /١١-٢

براوەى گێم ئەو یاریزانەیە/جووتەیە، کە زووتر  /١-١١-٢
دوو یــــاریـزان/جـووت خــــاڵ" تـۆمــــار دەکــــات. ئەگەر هەر١١"
ـــــــــــــــــیــــان تــۆمــــار کــرد، ئەوە بــراوەى گــێــم ئەو ١٠" خــــاڵ"

خاڵ"ـــــی تر تۆمار دەکات. واتە دەبێ ٢یاریزانەیە/جووتەیە، کە "
 خاڵ" گێمەکە بباتەوە.٢یاریزان بەجیاوازیی "

 یاری /١٢-٢

  دەبێ گێمەکانى یاریی، ژمارەیان تاک بێت. /١-١٢-٢
 ]پێک بێت.،.. گێم ١١، ٩، ٧، ٥، ٣دەکرێ یاری لە [
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 کۆتاییەکانو  گەڕاندنەوە، ناردنڕیزبەندیی  /١٣-٢

براوەى تیروپشـــــــــک مــافی هەڵبژاردنی یەکەم  /١-١٣-٢
 ان هەڵبژاردنى کۆتـــاییەکییـــ گەڕانـــدنەوەیـــان یەکەم  نـــاردن
 هەیە.ی مێزەکە

یـــاریزانی/جووتی دۆڕاو لە تیروپشـــــــــک، ئەو  /٢-١٣-٢
وتی براوە هەڵی بژاردانەى بۆ دەمێنێتەوە، کە یــــاریزانی/جو

  نەبژاردووە.

ـــ نـــاردنیـــاریزانی/جووتی براوە : ٣نموونەى [ ، ێرێـــتژدەبهەڵ
ـــاریزانى ـــاییەئەو دۆڕاو  جووتى/ی ی خۆی پێی خۆشـــــــە کۆت

 ]ئەننام دەدات. گەڕاندنەوەلە هەمان کاتی   هەڵدەبژێرێت،

نى هەر " /٣-١٣-٢ تۆمــــارکرد ــــــــــــــێــــک، ٢دواى  "ـ خــــاڵ
ەم شــــــێوەیە تا کۆتایی ، بنێرەردەبێتە  وەرگریاریزانی/جووتی 

گێم بەردەوام دەبێـــت، بەاڵم ئەگەر هەردوو یـــاریزان/جووت 
 ســیســتەمى خێراکردنخاڵ"ـــــــــیان تۆمارکردبوو یان ١٠یەکی "

ـــــێک یاریزانی/جووتی ١کاراکرا ئەوە لەدواى هەر "  وەرگرخاڵ"ـ
 .نێرەردەبێتە 
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، جووتى یاری دووانییلەسەرەتای هەر گێمێکی  /٤-١٣-٢
ئەننـام دەدات و  ناردنى خۆیـان، یەکێکیـان بەئـارەزوو نێرەر

یان وەرگرجووتى  ئارەزووی خۆیان، یەکێک ندنەوەی ، بە  گەڕا
ئەننام دەدات. لە گێمەکانى تری یاری، ئەو یاریزانەى لە گێمی 

 ی یەکەم.وەرگرپێشتر ناردنى یەکەمی ئەننام داوە، دەبێتە 

ـــاری دووانییلە  /٥-١٣-٢ ـــاردنو لەدواى گۆڕینى  ی ، ن
ی نێرەر، لەکــاتێکــدا هــاوڕێی نێرەری پێشـــــــوو دەبێتە وەرگر

 ]٣٦ل، ٢نموونەی بسوانە:[ .وەرگرپێشوو دەبێتە 

ئەو یــاریزانەی/جووتەی نــاردنى یەکەم ئەننــام  /٦-١٣-٢
ى یەکەم ئەننام دەدات. لە گەڕاندنەوەدەدات، لە گێمی داهاتوو 

خــاڵ"،  ٥و لەدواى تۆمــارکردنى " یــاری دووانییگێمی کۆتــایی 
ى داهـــاتوو ئەننـــام دەدات، نۆرەى گەڕانـــدنەوەووتەى ئەو ج

 دەگۆڕنەوە. گەڕاندنەوەخۆیان لە 

ئەو یــــــــاریزانەی/جووتەی لە گێمــــــــی یەکەم لە  /٧-١٣-٢
ــــێ لە گێمــــی دووەم  ــــاری دەکــــات، دەب ــــزەکە ی ــــاییەکى مێ کۆت

ــــــــاری بکــــــــات.                                         ــــــــزەکە ی ــــــــری مێ ــــــــاییەکەى ت ــــــــتە کۆت بچێ
خــــــــــــاڵ"، ٥کۆتــــــــــــایی)یەکمکەرەوە( و لەدواى " لە گێمــــــــــــى

 یاریزانەکان/جووتەکان کۆتاییەکانیان دەگۆڕنەوە.
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و        گـــەڕاندنەوە، نـــاردنهەڵەکـردن لە ڕیزبەندیی  /١٤-٢
 کۆتاییەکان  

ــاردنئەگەر یــاریزان لە نۆرەى خۆی،  /١-١٤-٢ یــان  ن
ـــدنەوە ە ى ئەننـــام نەدا، نێوبژیوان لەدواى درککردنى بگەڕان

هەڵەکە یــاری ڕادەگرێــت، دواتر لەســـــــەر بنەمــاى شـــــــوێنى 
یەکەمنــاریــان لەســـــــەرەتــای یــارییەکە، ڕیزبەنــدییەکە ڕێــک 
دەخاتەوە، دواتر بەهەمان ژمارەى ئەو خااڵنەى تۆمارکرابوون 
یارییەکە دەســـــــت پێدەکاتەوە. لە یاری دووانیی ؛ بەگوێرەى 

تێدا ، لەســـــــەرەتاى ئەو گێمەى، کە هەڵەکەى ناردنڕیزبەندیی 
 ڕووى داوە، ڕیزبەندییەکە ڕێک دەخرێتەوە.

ئەگەر یـاریزانەکـان/جووتەکـان کۆتـاییەکـانیـان  /٢-١٤-٢
نەگۆڕیبوو، نێوبژیوان لەدواى درککردنى بە هەڵەکە یــــاری 
ڕادەگرێت و لەسەر بنەماى ئەو کۆتاییەی لەسەرەتاى یارییەکە، 
یارییان لێ دەســــــت پێکردووە، شــــــوێنەکانیان ڕێک دەخاتەوە، 

یارییەکە دو اتر بەهەمان ژمارەى ئەو خااڵنەى تۆمارکرابوون 
 دەست پێدەکاتەوە.

خااڵنەى پێ   /٣-١٤-٢ ندا؛ هەموو ئەو  کا بارە لە هەموو 
درککردنى نێوبژیوان بە هەڵەکە تۆمـــارکراون، وەک خۆیـــان 

 دەمێننەوە.
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 سیستەمى خێراکردن /١٥-٢

خوولەک" زیـــاتر ١٠ئەو کـــاتەى گێمێـــک لە " /١-١٥-٢
ستەمی خێراکردنێت، دەخایەن کارا دەکرێت. جگە لەوەى لە  سی
 ( دا هاتووە.٢-١٥-٢بسگەى )

ـــــــــی تێدا ١٨ئەم ســیســتەمە لەو گێمەى " /٢-١٥-٢ خاڵ"ـ
 تۆمارکراوە، کارا ناکرێت.

 ئەگەر تۆپ لەیــاریی بوو و کــاتی کــاراکردنى /٣-١٥-٢
ستەمى خێراکردن ستە نێوبژیوان یاریی ڕابگرێت  سی هات، پێوی

ــاردنو  ــدات ن ــارییەکە ب ــاریزانەى پێ  ڕاگرتنى ی  نێرەرە ئەو ی
بووە، بەاڵم ئەگەر تۆپ لەیـــاریی نەبوو و کـــاتى کـــاراکردنی 

 ناردنهات، لەدواى ڕاگرتنى یاریی،  ســــــیســــــتەمى خێراکردن
 بووە. وەرگری پێشتر، ئاڵوگۆڕدەدرێتە ئەو یاریزانەى لە 

لەدواى دەســـــــتپێکردنەوەى یـــاریی، لەپـــاش  /٤-١٥-٢
ـــارکردنى هەر ـــدییەکە  تۆم ـــک، بەگوێرى ڕیزبەن ـــاڵێ ـــاردنخ  ن

، وەرگردەگۆڕێـت، تـا کۆتـایی گێمەکە. ئەگەر یـاریزانی/جووتی 
ندنەوە ١٣" نام دا لەگەڕا کدا، ئەوە ئاڵوگۆڕ"ى دروســـــــتی ئەن ێ

 خاڵێک بەدەست دەهێنێت. وەرگریاریزانی/جووتى 
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، نابێتە هۆی ســیســتەمى خێراکردنکاراکردنى  /٥-١٥-٢
ی یارییەکە، بەڵکو وەک گەڕاندنەوەو  ناردنگۆڕینى ڕیزبەندیی 
 ( دا هاتووە، بەردەوام دەبێت.٦-١٣-٢ئەوەى لە بسگەى )

، یارییەکە ســیســتەمی خێراکردنبە کاراکردنى  /٦-١٥-٢
 تا کۆتایی بەو سیستەمە بەڕێوە دەچێت.
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 سەرەکییەکان بەشی سێیەم/ کارامە

 

 گرتنى ڕاکێت  /١-٣

کى : Shake hand grip –گرتنی تەوقەیی  .أ دەســـــــ
 دۆشاومژە)شایەتمان(ڕاکێتەکە دەکەوێتە نێوان پەننەى 

، ســـــــێ پەننەکەى تری  ســـــــپێکوژە)پەننەگەورە(و 
 خوارەوەى دەسکەکە دەگرن.

 

 

: دەسکى ڕاکێتەکە دەکەوێتە Pen grip –گرتنى قەڵەمی  .ب
ـــمـــان(نـــێـــوان پەنـــنەى  ـــژە)شـــــــــایەت و  دۆشـــــــــاوم

، کە لە ڕووى پێشـــــــەوە پێــک ســــــپێکوژە)پەننەگەورە(
ێ پەننەکەى تری  لە دیوى دواوەى ڕاکێتەکە دەگەن. س

 داخراو دەبن.
  (٧، ل٢٠٠٩)صالح و هاني، 
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  و ڕاکێت هەستکردن بە تۆپ /٢-٣

ـــــــی تۆپ و ڕاکێت  پێویستە یاریزان بتوانێ بەرزەفتە)کۆنترۆڵ(ـ
بکات و وەک بەشــێک لە جەســتەى خۆی مامەڵەى لەگەڵ بکات، 

ـــارییەکە  ـــاتر کۆنتسۆڵکردنى ی ـــدیی ئەمەش بۆ زی لە بەرژەوەن
 خۆی. 

 چاالکیی فێرکاریی بۆ هەستکردن بە تۆپ و ڕاکێت: 

 .پێشەدەستبە تۆپ، بە  تەپتەپە .١

 .پشتەدەستبە تۆپ، بە  تەپتەپە .٢

 بە تۆپ، بە لێواری ڕاکێت. تەپتەپە .٣

 .پێشەدەستبە تۆپ لەگەڵ زەوی، بە  تەپتەپە .٤

 .پشتەدەستبە تۆپ لەگەڵ زەوی، بە  تەپتەپە .٥
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. وەســـتان بەرامبەر دیوار، لەدووریی مەترێکەوە و یاریکردن ٦
 .پێشەدەستلەگەڵ دیوار بە 

. وەســـتان بەرامبەر دیوار، لەدووریی مەترێکەوە و یاریکردن ٧
 .پشتەدەستلەگەڵ دیوار بە 

 (٨)سەرچاوەى پێشوو، ل
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  ئامادەییەوەستان /٣-٣

زان وەری دەگرێت بۆ: ئەو بارە ســـــەرەتایی و ئامادەییەیە یاری
گەڕاندنەوە یان  ناردنخێرایی جووڵەکردن بۆ تەنیشــتەکان یان 

بەگوێرەى باری  ئامادەییەوەســــتانیان لێدانى تۆپ. شـــــێوازى 
 (٩)سەرچاوەى پێشوو، لبەرگریکردن/هێرشبردن دەگۆڕێت. 

  الیەنى هونەریی )تەکنیک(:

ەى تر ێیەکان زیاتر لە شــان کراوە بن. پێیەک لەپێ  پێیەکپ -١
 دەبێت و ڕووى پێیەکان بۆ پێشەوە و دەرەوە دەبێت.

ەکى کەم لە ئەژنۆکان و دابەشــــکردنى چەقی نووشــــتانەوەی -٢
 قورسایی جەستە بەسەر بەشی پێشەوەى پێیەکان.

 ربوونەوەیەکى کەم لە کەمەر، بۆ پێشەوە.ال -٣

(. ◦٩٠بەگۆشـــەى )باســـکی یاری نووشـــتانەوەى ئەنیشـــکى  -٤
ــازووی  ــب دە ٧ب ــت تەری ــاراســـــــتەى ڕاکێ ــت لەگەڵ زەوی. ئ بێ

 بەرامبەر ناوەڕاستى مێزەکە دەبێت.

ستنى هاوسەنگی، تەریب دەبێت لەگەڵ  باسکى ئازاد -٥ بۆ پارا
 باسکى یاری. 

                                                           
 ئەو بەشەى جەستەیە، دەکەوێتە نێوان مەچەک و ئەنیشک.  7
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 سەیرکردنی یاریزان لەگەڵ جووڵەى تۆپ دەبێت. -٦

وەســـتان لەناوەڕاســـتى مێزەکە دەبێت، دووریی یاریزان لە  -٧
 ڕاکێتەکە بگاتە لێواری مێزەکە.  مێزەکەوە بەڕادەیەک دەبێت
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 لێدانەکان /٤-٣

ندنى تۆپ  یاریکردن و ســـــــووڕا مانەن بۆ  کارا کان ئەو  ێدانە ل
بەکاردێت، جا لە باری بەرگریکردن/هێرشـــــبردن بێت. ئێمە لەم 
بەشە باسی دوو گرنگترین لێدانەکانى تێنسی سەرمێز دەکەین، 

 ((Ben, 2012, link .پشتەدەستەو  پێشەدەستکە لێدانى 

 :Forehand drive - پێشەدەستلێدانى ( ١

ئەم لێدانە باوترین لێدانی بەکارهاتووە لە تێنســــــی ســــــەرمێز، 
لێــــدانە  چوار  ییە لە  ک نى ســـــــەرە لێــــدا ین  م هەروەهــــا یەکە
سەرەکییەکەى تێنسی سەرمێز. زۆرجار یاریزان ئەم لێدانە الى 

نە ڕاســـــــــتـــى مـــێـــزەکەیەوە بەکــــاردەهـــێـــنـــێ، بەاڵم یــــاریـــزا
ــاری دەهێنن، کە بۆ  ــانەش بەک ــان بۆ ئەو تۆپ پێشـــــــکەوتووەک
ناوەڕاســـتى مێزەکەیان دێت. تەنانەت ئەگەر زوو تۆپەکە ببینن، 
ئەوە الى چەپی مێزەکەشیانەوە بەکاری دەهێنن، بەاڵم پێویستی 

 بە کارامەییەکى زۆرە.
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دابەش دەبێت بۆ  پێشــەدەســت الیەنى هونەریی لێدانى
 چوار قۆناغی سەرەکی:

 

 :ئامادەییەوەستانئەلف/ 

 .کرانەوەى پێیەکان زیاتر لە شان 
 .پێیەک لەپێ  پێیەک دەبێت 
  .نووشتانەوەیەکى کەم لە ئەژنۆکان 
 .الربوونەوەیەکى کەم لە کەمەر، بۆ پێشەوە 
 .کردنەوەى باسکەکان و بردنیان بۆ پێشەوە 
  لە ئەنیشک. ◦١١٠-◦٩٠نووشتانەوەیەک بە گۆشەى 
 وە.وەستان لەنزیک مێزەکە 
  چەقی قورسایی جەستە لەسەر پێشەوەى پێیەکان

 دەبێت، نەک پاژنەی پێیەکان.
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 بێ/ سووڕانەوە بۆ دواوە:

 بۆ الى ڕاست.٨سووڕاندنى جەستە لە ڕانەکانەوە ، 
  .ئەنیشک و ڕاکێتەکە لەگەڵ جەستە بۆ دواوە دەسووڕێن

واتە ئەنیشـــــــــک و ڕاکێـــت لە هەمـــان بـــار دەبن کە لە 
 رگیراوە.وە ئامادەییەوەستان

 .گۆشەى ڕاکێتەکە داخراو دەبێت 
 .چەقی قورسایی جەستە دەچێتە سەر پێی دواوە 
 .جەستە باسک دەجووڵێنێت، نەک بەپێچەوانەوە 

 پێ/ سووڕانەوە بۆ پێشەوە )لێدانى تۆپ(:

 .سووڕاندنى ئەژنۆ و شان بۆ پێشەوە 
 .کردنەوەى باسکەکان و بردنیان بۆ پێشەوە 
 یار باســـــــکی  یادکردنى خێرایی  کاتى گەیشـــــــتنى ز ی لە

 ڕاکێتەکە بە تۆپەکە. )وەک ئەننامدانى ساڵوی سەربازی(
 .گواستنەوەى چەقی قورسایی جەستە بۆ پێی پێشەوە 
 .گۆشەى ڕاکێتەکە هەر بەداخراویی دەمێنێتەوە 
  ـــدانى تۆپ لە بەرزترین خـــاڵ، لەدواى هەڵبەزینەوەى لێ

 تۆپەکە لەسەر مێزەکە.
  ئەنیشک و جەستە.هێشتنەوەى بۆشاییەکى کەم لەنێوان 

                                                           
8  Hips 
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 تێ/ تەواوکاریی لێدان:

 .دەست لەگەڵ تۆپ دەڕوات، بۆ پێشەوە و سەرەوە 
  ڕاکێتەکە ئاماژە بۆ ئەو خاڵە بکات، کە تۆپەکەی بۆ دەڕوا

 .وەرگرلەسەر مێزى 
  ئامادەییەوەستانگەڕانەوە بۆ باری. 

 

 

 

 :Backhand drive - پشتەدەستلێدانى ( ٢

نســــی ســــەرمێز. بەشــــێوەیەکى دووەمین گرنگترین لێدانە لە تێ
ئاســانترە، چونکە پێویســتى بە پێشــەدەســت گشــتیی کەمێک لە 

ســــووڕاندنی جەســــتە و گواســــتنەوەى چەقی قورســــایی نییە. 
یــاریزانەکــان الى چەپی مێزەکەیــانەوە بەکــاری دەهێنن، کەم 
یــاریزان الى ڕاســـــــتى مێزەکەیەوە بەکــاری دەهێنێــت، چونکە 

 شتر و بەهێزترە.زۆربەیان لێدانى پێشەدەستیان با
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دابەش دەبێت بۆ  پشــتەدەســتالیەنى هونەریی لێدانى 
 چوار قۆناغی سەرەکی:

 :ئامادەییەوەستانئەلف/ 

 .کرانەوەى پێیەکان زیاتر لە شان 
 .نووشتانەوەیەکى کەم لە ئەژنۆکان 
 .الربوونەوەیەکى کەم لە کەمەر، بۆ پێشەوە 
 باســـک بۆ پێشـــەوە بێت و کرابێتەوە، نەک بە جەســـتەوە 

 نووسابێت.
  لە ئەنیشک. ◦١١٠-◦٩٠نووشتانەوەیەک بە گۆشەى 
 .وەستان لەنزیک مێزەکەوە 
  چەقی قورسایی جەستە لەسەر پێشەوەى پێیەکان

 دەبێت، نەک پاژنەی پێیەکان.

 بێ/ سووڕانەوە بۆ دواوە:

  گەڕاندنەوەى ڕاکێتەکە بۆ دواوە و خوارەوە، بەشێوەیەک
 لە ئاستى ناوک بێت.

 اخراو دەبێت.گۆشەى ڕاکێتەکە د 
 .مەچەک ڕاست بێت 
  ڕووى ڕاکێتەکە، ئاماژە بۆ ئەو شوێنە بکات، کە تۆپەکەى

 بۆ دەنێری.
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 پێ/ سووڕانەوە بۆ پێشەوە )لێدانى تۆپ(:

  باســــک بۆ پێشــــەوە و ســــەرەوە دەبردرێت، بۆئەوەى لە
 تۆپەکە بدات و کەمێک بیسووڕێنێتەوە.

 ات.بەگشتیی جووڵەکە لە ئەنیشک و بازووەوە دەستپێدەک 
 .گۆشەى ڕاکێتەکە هەر بەداخراویی دەمێنێتەوە 
  ـــدانى تۆپ لە بەرزترین خـــاڵ، لەدواى هەڵبەزینەوەى لێ

 تۆپەکە لەسەر مێزەکە.
 .هێشتنەوەى بۆشاییەکى کەم لەنێوان ئەنیشک و جەستە 

 

 تێ/ تەواوکاریی لێدان:

 .دەست لەگەڵ تۆپ دەڕوات، بۆ پێشەوە و سەرەوە 
 بکات، کە تۆپەکەی بۆ دەڕوا  ڕاکێتەکە ئاماژە بۆ ئەو خاڵە

 ، لە ئاستى چەناگە.وەرگرلەسەر مێزى 
 .سووڕاندنى باسک بۆ الى ڕاست، بەگوێرەى پێویست 
  ئامادەییەوەستانگەڕانەوە بۆ باری. 
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 ناردن  /٥-٣

لێدانێکى گرنگى تێنسی سەرمێزە. تاکە لێدانە، کە تۆپ بەتەواویی 
 (١٣، ل٢٠٠٩و هاني: )صالحبێت.  نێرەرلەژێر کۆنتسۆڵی یاریزانى 

 جۆرەکانى ناردن:

 ناردن بەگوێرەى خێرایی .١

 ناردنى ئاسایی. /١-١

 ناردنى خێرا. /٢-١

 ناردن بەگوێرەى سووڕاندنەوەى تۆپ:. ٢

 ناردنی سووڕاو بۆ سەرەوە. /١-٢

 ناردنی سووڕاو بۆ دواوە. /٢-٢

 ناردنى سووڕاو بۆ تەنیشت. /٣-٢

 نیشت.ناردنی سووڕاو بۆ سەرەوە و تە /٤-٢

 ناردنی سووڕاو بۆ دواوە و تەنیشت. /٥-٢
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 :وەرگرناردن بەگوێرەى خاڵی بەرکەوتنى تۆپەکە لەسەر مێزى . ٣

 ناردنى درێژ بۆ گۆشەى الى ڕاست. /١-٣

 ناردنى درێژ بۆ گۆشەى الى چەپ. /٢-٣

 ناردنى درێژ بۆ ناوەڕاست. /٣-٣

 ناردنى کورت بۆ گۆشەى الى چەپ، لەپشت تۆڕ. /٤-٣

 ناردنى کورت بۆ گۆشەى الى ڕاست، لەپشت تۆڕ. /٥-٣

 ناردنى کورت بۆ ناوەڕاست، لەپشت تۆڕ. /٦-٣

 ناردن بەگوێرەى ڕووى ڕاکێتەکە:. ٤

 ناردن بە ڕووى پێشەوەی ڕاکێت. /١-٤

 ناردن بە ڕووى دواوەى ڕاکێت. /٢-٤

 ناردن بەگوێرەى ئاراستەکەی: .٥

 ناردنی ڕاست. /١-٥

 ناردنى کەوانەیی. /٢-٥
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 :ناردن سەر ۆکارە کاریگەرەکانىه

. گرتنى ڕاکێــــت. بۆنموونە؛ گرتنى قەڵەمی بواری زیــــاتری ١
جووڵە بە جومگەى مەچەک دەدات، کە ڕێگەخۆشکەرە بۆ زیاتر 

 سووڕاندنى تۆپ.

 . نێرەر. شوێنى وەستانى ٢

. پلەى الربوونەوەى ڕاکێت لەپێ  یان ســــــاتى بەرکەوتنى بە ٣
 تۆپەکە.

 تۆپەکە بۆ سەرەوە. . وردیی لە هەڵدانی٤

 .ناردن. خێرایی باسکى یاری، لەکاتى ٥

 . ئەو بەشەى ڕاکێتەکە، کە بە تۆپەکە دەکەوێت.٦

کە لەدواى لێــدانى  نێرەر،. ئەو خــاڵەى ســـــــەر نیوەى مێزى ٧
کە  وەرگر،تۆپەکە بەری دەکەوێت و ئەو خاڵەى لەســـەر مێزى 

 دواى تێپەڕینى تۆپ بەسەر تۆڕ، بەری دەکەوێت.

 جووڵەخێرایی ئەنیشک. . هێز و٨

 

 



. عومەر عەیل...................................................تێنیس سەرمێز .................  

63 
 

 دروست: مەرجەکانى ناردنی

 .دەستى ئازاد. جێگیربوونى تۆپ لەناو لەپی ١

 

 

 

 

 

 

. تۆپ لەدواوەى هێڵی کۆتایی مێزەکە بێت و لە ئاستى مێزەکە ٢
 ]یاریزانى بەرانبەر بەڕوونى تۆپەکە ببینێت.[بەرزتر بێت. 
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ـــاری. ٣ ـــ دەســــــتى ی اریزانى بخە ژێر مێزەکەوە، بۆئەوەى ی
 بەرانبەر نەیبینێت و جۆری لێدانى ناردنەکەت نەزانێت.

 

 

 

 

 

 

 سم".١٦. تۆپەکە بۆ سەرەوە هەڵبدرێت، بە بەرزی زیاتر لە "٤
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. لەدواى هەڵدانى تۆپەکە باســـــــکى ئازاد دووربخەوە، چونکە ٥
 شاردنەوەى تۆپ لەڕووى یاساییەوە ڕێگەپێدراو نییە.

 

 

 

 

 

 

 ارەوەى تۆپەکە، لە تۆپەکە بدە.. لەکاتى هاتنە خو٦
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بدات پێشــــۆەوەى بەســــەر نێرەر . دەبێ تۆپ لە نیوەى مێزى ٧
 بدات. وەرگرتۆڕ ئاودیو ببێـت و لە نیوەى مێزى 

 

 

 

 

 

 

. ئەگەر یارییەکە تاکیی بوو؛ ئاساییە تۆپەکە لە هەر شوێنێکى ٨
بدات، دواتر بەســــەر تۆڕ ئاودیو ببێت و لە  نێرەرنیوەى مێزی 

 بدات. وەرگرهەر شوێنێکى نیوەى مێزى 
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.ئەگەر یارییەکە دووانیی بوو؛ دەبێ تۆپ لە نیوەى الى ڕاستى ٩
بدات، دواتر بەســــەر تۆڕ ئاودیو ببێت و لە نیوەى نێرەر مێزی 

 )link2020, Staff wikiHow ,(بدات.  وەرگرالى ڕاستى مێزى 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikihow.com/Serve-in-Table-Tennis#social_proof_anchor
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 بەشی چوارەم/ نێوبژیوانیی

 
نێوبژیوان نوێنەر و بەرپرســـیارە بەرامبەر پاراســـتنى یاســـا و 
یەکســانیی لە  یارییە/چاالکییە وەرزشــییەکان. بەڕێوبردنى هەر 
یارییەکى تێنســـــی ســـــەرمێز پێویســـــتى بە دوو نێوبژیوانە، کە 

نى تەنیشـــــــــت/تۆڕ دادەنیشـــــــن یـــان بەپێوە بەرانبەر هێڵەکـــا
ڕادەوەســــتن. ئەم دوو نێوبژیوانە و ســــەرجەم نێوبژیوانەکانى 
تر، لەالیەن نێوبژیوانى گشــــــتییەوە ســــــەرپەرشــــــتیی دەکرێن. 
نێوبژیوانی گشـــــتیی: ســـــەرپەرشـــــتیی ســـــەرجەم یارییەکانى 

 خوولێک/پاڵەوانییەتییەک دەکات.

 
 
 
 
 
 

و دووە بەجیـا، ئەرکە لەم بەشـــــــەدا ئەرکی نێوبژیوانى یەکەم 
هاوبەشـــــەکانیان و ئاماژە نێوبژیوانییەکان بەوێنە و نووســـــین 

ڕوو. وەکـــۆەوەى لە دەروازەى ســـــــــێـــیەمـــی دەقە دەخـــرێـــتە
عەرەبییەکەى یاسا نێودەوڵەتییەکانى تێنسی سەرمێزدا هاتووە.
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 ئەرکەکانى نێوبژیوانى یەکەم:

یابوونەوە لە گونناویی کەرەســـــــتەکانى یارییەکە)و. ١ ەک: دڵن
یارییەکە. لەکاتى بوونى  بارودۆخی  ڕاکێت، تۆپ، مێز،..هتد( و 
هەر کێشـــەیەک یان ســـەرپێچییەک نێوبژیوانی گشـــتیی ئاگادار 

  دەکاتەوە.

 هەڵبژاردنی تۆپ بەهەڕەمەکیی.. ٢

و  وەرگر، نێرەرئەننــامــدانى تیروپشــــــــک بۆ دیــاریکردنی . ٣
 ]٤٤، ل١٣-٢بسوانە: ماددەى [. کۆتاییەکان

ســــەرەتاى یارییەکە ئەوە یەکمیی بکاتەوە، تا چەند دەبێ لە . ٤
چاوپۆشـــــــیی لە مەرجەکانى ناردنى دروســـــــت دەکات بۆ ئەو 

 یاریزانەی کێشەى جەستەیی هەیە)کەمۆەندامە(.

چاودێریکردن و چاککردنەوەى هەر هەڵەیەک لە ســیســتەمی  .٥
 ڕوودەدات. کۆتاییەکانو  گەڕاندنەوە، ناردن

 ، بە خاڵ یان دووبارەکردنەوە.ئاڵوگۆڕیەکمییکردنەوەى  .٦

 لەکاتى گونناو. سیستەمی خێراکردنکاراکردنى . ٧

 ڕاگەیاندنى ئەننام. بەم شێوەیەى خوارەوە:. ٨
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ــاڵوگۆڕلەدواى تەوابوونى ◦  ــاردنیو پێ   ئ داهــاتوو، دەبێ  ن
 ئەننامی یارییەکە ڕابگەیەنێت.

 نىناردسەرەتا ئەننامی ئەو یاریزانە/جووتە ڕادەگەیەنێت، کە ◦ 
 داهاتوو ئەننام دەدات، دواتر یاریزانەکەى/جووتەکەى تر.

ــان کــاتێ ◦  ــاى گێمەکــان ی ــاردنلەســـــــەرەت دەگۆڕێــت)دواى  ن
خـــاڵ"ێـــک(، نێوبژیوان ئـــامـــاژە بۆ ئەو یـــاریزانە/جووتە ٢هەر"

 ئەننام دەدات. دەشتوانێ ناوی بهێنێت. ناردندەکات، کە 

نی/جووتی لەکۆتایی گێمەکان ناو و ژمارەى خاڵەکانی یاریزا◦ 
 براوە ڕادەگەیەنێت، دواتر هی دۆڕاو.

لەکاتى تۆماردنى هەر خاڵێک، نێوبژیوان بەگوێرەى شــــــوێنى ◦ 
 یاریزانەکە/جووتەکە، دەستى بەرز دەکاتەوە.

، نێوبژیوان بەســـــــتوونیی ئاڵوگۆڕکردنەوەى دووبارەلەکاتى ◦ 
 دەستى بەرز دەکاتەوە.

تەکان لەکاتى دروســــ گەڕاندنەوەئەننامی یاریی یان ژمارەى ◦ 
، دەبێ بە زمــــانێــــک ســـــــیســـــــتەمی خێراکردنکــــاراکردنى 

 ڕابگەیەندرێت، کە هەردوو یاریزانەکە/جووتەکە لێی تێبگەن.
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 ئەرکەکانى نێوبژیوانى دووەم:

ــار لەو تۆپە دەدات، کە لە الى ئەو بەر لێواری مێزەکە . ١ بسی
 ، چونکە نێوبژیوانى یەکەم نایبینێت. ]تەچ[دەکەوێت 

کردنەوەى نێوبژیوانى یەکەم لە هەر پێشـــــــێلکارییەک ئاگادار. ٢
 یان ڕەفتارێکى نەشیاو.

، نێوبژیوانى دووەم ســیســتەمی خێراکردنلەکاتى کاراکردنى . ٣
گەڕانــدنەوە یـــان کەســـــــێکى تری تـــایبەتمەنـــد، ژمـــارەى ئەو 

 دەژمێرێت.  وەرگردروستانە بۆ یاریزانی/جووتى 

 ەم:ئەرکە هاوبەشەکانى نێوبژیوانى یەکەم و دوو

 .ناردنبسیاردان لە نادروستیی . ١

بسیاردان لە بەرکەوتنى تۆپ بە کۆمەڵەى تۆڕ، لەدواى . ٢
 ناردنێکی دروست.

 لە تۆپ دەکات. ڕێگرییبسیاردان لەسەر ئەو یاریزانەى . ٣

چاودێریکردنى کاتى ڕاهێنان، کاتى یارییەکە و کاتە . ٤
 وەرگیراوەکان.

کاتێک شتێک کاریگەریی بسیاردان لە بارودۆخی یارییەکە، . ٥
 دەبێت. ئاڵوگۆڕلەسەر 
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 :9وێنەی ئاماژە نێوبژیوانییەکان 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
 ئەم ئاماژانەی کێشاوە. سوپاس بۆ خاتوو )ڕامان ئاکۆ(، سێ سکێچی  9
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 :ئەننام دەداتئەم هەاڵنە یزان لەکاتى ناردن یار
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 فەرهەنگۆک

 ئینگلیزی عەرەبی کوردی
 Rally التداول ئاڵوگۆڕ

 Ready stance دادالوقفة األستع ئامادەییەوەستان
 Infinity بم دود بێسنوور

 پەننەى دۆشاومژە
 )شایەتمان(

 Index finger أصبع السبابة

 پەننەگەورە
 )سپێکوژە/
 پەننەکەڵە(

 Thumb أصبع األبهام

 Backhand ضربة الخلفیة پشتەدەست
 Forehand ضربة األمامیة پێشەدەست

 Dribble تنطیط تەپتەپە
 Flat مستوي تەخت

 covering المادة المغطیة اپۆشەرەماددەد
material 

 Racket hand ید المضرب دەستى یاری
 Free hand ید الحر دەستى ئازاد
 Playing سطح اللعب ڕووى یاری

surface 
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 Exceptionally استثناء ڕیزپەڕ
 Obstructs اعتراض الکرة ڕێگریی

سیستەمى 
 خێراکردن

 نظام التعنیل/ال
 لةطری ة البدیال

Expedite 
system 

فیدراسیۆنى 
نێودەوڵەتیى تێنسی 

 سەرمێز
 )فنتم(

االتحاد الدولي لتنس 
 الطاولة

International 
Table Tennis 
Federation 
(ITTF) 

 Adhesive المادة المص ة کەتیرە
 The ends النهایات کۆتاییەکان
 Receiving الرد گەڕاندنەوە

 Receiver المست بل وەرگر
 Serve االرسال ناردن
 Server المرسل نێرەر

 footrest  امل ال دم هەڵگری پێ
 Double match زوجياللعب ال یاری دووانیی
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 سەرچاوە

 

  ــة ــة الحكــام العرب  -االتحــاد العربي لكرة الطــاول ــانون ةرة  -لنن ق
 ٢٠١٣الطاولة 

 ( تنس الطاولة٢٠٠٩صــالح  ســن علي و هاني  ســین علي :).   بدون
 لطبعمکان ا

  (؛ فەلســەفە، ڕەگەزپەرســتی، پەروەردە. ماڵی ٢٠١٦ڕێبوار ســیوەیلی)
 وەفایی، هەولێر.

 ITTF Handbook(2020) – PDF Version.  Release    
1. JAN-2020 

  wikiHow Staff(2020): How to Serve in Table Tennis, 
May 7, 2020, www.wikihow.com 

 Ben, Larcombe(2012): How to Play a 
Forehand/Backhand Drive in Table Tennis, October 
25, 2012. www.experttabletennis.com 

 en.wikipedia.org/wiki/Table_tennis 

 www.unesco.org  
 Barna, Victor: Table tennis, www.britannica.com 
 David:(20/4/2020): History of table tennis, 

racketlounge.com 

  

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2020/04/2020ITTFHandbook_v1.pdf
https://www.wikihow.com/Serve-in-Table-Tennis#social_proof_anchor
https://www.wikihow.com/Serve-in-Table-Tennis
http://www.wikihow.com/
https://www.experttabletennis.com/author/benlarcombe/
https://en.wikipedia.org/wiki/Table_tennis
http://www.unesco.org/
http://www.britannica.com/
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