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 سةرةتايةك لةبارةى ئةم فةرهةنطةوة 

 
و ِرةوشي توَيذينةوةى زانستى لةهةرَيمى كوردستتان وةكتو هتةموو بوارةكتانى ديكتةى  يتانى        كارى ئةكادميى

و نةشتتارةزايي بتتة زمتتاني كتتوردي    سةرضتتاوةكتتةمي كؤمةَلطاكتتةمان ثتتِرن لتتةطرفيَ يتتةكَيك لتتةو طرفتانتتة     
طرفتتتة توَيذةرامنانتتة لتتةزمانى بَيطانتتةَ لَيتترةوة يتتةكَيك لتتةئامرازو ميكانيزمتتةكانى ضارةستتةركردنى ئتتةم        

وةرطَيِرانةَ بةتايبةت وةرطَيِرانى فةرهةنطة زانستيةكان خزمةتَيكى طةورة بةثرؤسةى توَيذينةوةى زانستتى  
 و طةشةكردنى زمانى ئةكادميى كوردي دةكات.

فةرهتتةنطى زانستتتى كتتارَيكى نةتتتةوةيي طرنطتتةَ ثَيويستتتة ختتةمى وةزارةتتتى خوَينتتدنى بتتاآل و       وةرطَيِرانتتى
وةزارةتى ثالندانان و ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوةيي بَييَ كؤمةَلَيك مامؤستاى شارةزاو بةئتةزمونى بتوارى   

زانستتى ثَيويستتى    زانستة جياوازةكان ئةجنامى بدةن لةهةرَيمى كوردستانداَ ضونكة وةرطَيِرانى فةرهتةنطى 
بةتيمَيك لةثسثؤِرانى زانستة لةيةك نزيكةكان و هةوَلوتةقةآلى بةطروثى دةوَييَ دوواتر بودجةى تايبةتى 
بؤ تةرخان بكرَيي و هاوكارى مادى و مةعنةوى و وةرطَيِرةكان بكرَييَ لةدةزطاو دامةزراوةى تايبةتدا ضتاث  

 وةندةكانى توَيذينةوة.نكؤ و نااو بآلوبكرَينةوةو خبرَينة بةردةستى ز
ة نيتتةَ بؤيتتة ئةمتتة ختتةمى كةستتانى هؤشتتيارو دَلستتؤزو    متتةدا ثتترؤ ةو بةرنامتتةى لتتةو جتتؤر  لةكؤمتتةَلطاى ئَي

ةنياو لتةو تةمةنتةو لتةو    نيشتمانثةروةرةَ ئةوةتا دةبينني كةستايةتيةكى وةكتو مامؤستتا دحممتد فتاتح  بةتت      
بةر ئةم ئةركتة نةتتةوةيي و نيشتتمانية ثت،ؤزةَ     شانى داوةتة رةوشة تةندروستى و ئابورى و ثِر قةيرانةدا 

سةرةِراى نةبوونى هيض هاوكارى و ثشتيوانيةك خةمى هةنطاوةكانى دوواتريش وةك ضاث و بآلوكردنتةوةو  
 ئةركةكةى طرانرتو سةخترت كردووة.,ذينةوة نكؤ و ناوةندةكانى توَياطةياندنى بة ز

ةميانطاو كؤليذةكان و ئاستى ماستةرو دكتؤراش لةزانستتة  ئةمِرؤ قوتابيان و خوَيندكارانى قؤناغي كؤتايي ث
 ةكؤمةآليتتةتي و مرؤييةكانتتداَ طرفتتتى ديتتاريكردن و ثَيناستتةى ضتتةمكةكانيان هةيتتةَ بؤيتتة بةدَلنياييتتةو        

شاييةكى طتةورة لتةبوارى توَيذينتةوةى زانستتى بتة زمتانى       م فةرهةنطة لةزمانى عةرةبيةوة بؤوةرطَيِرانى ئة
ريطةريتتةكانى ئتتةم فةرهةنطتتة لةنتتةوةى ئاينتتدةى ناوةنتتدةكانى توَيذينتتةوةدا بتتةِروونى  كتتوردى ثِردةكتتاوةَ كا

دةردةكتتةوَييَ دَلنيتتام زؤربتتةى توَيتتذةرانى كتتورد ثتتةناي بتتؤ دةبتتةنَ هتتةروةكو ضتتؤن لتتةماوةى ثتتةجنا ستتاَلى    
ِرابتتتردودا بةدةطمتتتةن ئةكادمييستتتتَيكى عتتتةرةَ ئةطتتتةر هتتتةبَيي ئتتتةم فةرهةنطتتتةى بتتتةكار نتتتةهَينابَيي         

 َيذينةوةكانيداَ بؤ توَيذةرانى كورديش دةبَيتة سةرضاوةيةكى طرنط.لةتو
ةرهتتةمى كتتارى دةيتتان ستتاَلى زانتتاى ميستترى     فةرهتتةنطى ضتتةمك و زاراوةكتتانى زانستتتة كؤمةآليةتيتتةكان ب   

دثرؤفيسؤر دكتؤر ئةمحةد زةكى بةدةوي ةَ لةنوسينيدا ثشتى بةنزيكةى دوو سةد فةرهتةنطى ئينطييتزي و   
ضاث و بآلوكراوةتةوةَ دوواتر بةهؤى طرنطى و  1978بةستووةَ بؤ يةكةجمار لةساَلى  فةرةنسى و عةرةبى

بايةخيتتتةوة لةثرؤستتتةى توَيذينتتتةوةدا ضتتتةندينتار ضتتتاثكراوةتةوةَ ئتتتةم فةرنطتتتة بتتتؤ توَيتتتذةرانى كتتتورد     
دهةرضةندة لة ناونيشتانة كورديةكتةدا ضتةمك و زاراوةكامنتان لتة يتةك       بةرهةمَيكى دةطمةن و كةموَينةيةَ 
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جيا نةكردوةتةوة و لتة عةرةبيةكتة تتةنيا فةرهتةنطي زاراوةي زانستتة كؤمةآليةتيةكانتة بتةآلم لتة راستتيدا          
 بؤيتتتتتة ة لةهةَلبذاردنيتتتتتدا بتتتتتؤ وةرطَيتتتتتِران و ة لةوةرطَيِرانةكةشتتتتتدا  ضتتتتتةمك و زاراوةكانة فةرهتتتتتةنطي 

بةشتداريةكى طتةورةى    مامؤستا دحممد فاتح  شايانى دةسي خؤشى و سوثاس و ِرَيزو ثَيزانينتةَ ئتةم كتارةى   
لةهةَلضنينى بناغةى زمانى ئةكادميى كورديدا كردووةَ هيتواي تةمةندرَيتذى و تةندروستتيةكى زؤر بتاش و     
هةميشة سةركةوتنى بؤ دةخوازمَ هيوادارم منيش لةثَيداضونةوةكةمدا توانيبَيتم ئةم كتارة جوانتة جتوانرت    

دةستتتى توَيتتذةرانى كوردزمتانَ هتتةر ئتتةوةش ئامتتاجنى  بكتةم و بتتةزمان و دةربِرَينَيكتتى رةوانترت بيخةينتتة بةر  
 ئَيمةبووة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 وانيـؤر حممد شـدكت
12/7/2020 
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 ثيَشةكى وةرطيَرِ
 

فةرهةنطَ كتَيبَيكة ضةندين زانياري طشتى دةطرَيتة ختؤى دةربتارةى ضتةند بابتةتَيكى زانتنيَ يتان تايبتةت        
 بتتة بةشتتَيوةيةكى كتتورت دةخاتتتة ِرووَ لتتةو كارةشتتداَ ثشتتي دةبَيتتي بةبابتتةتَيكى ديتتاريكراوَ زانياريتتةكانيش 

رَيكخستتنى وردتتتر دةبةستتَى و بتتةثَيى رَيتتك ثَيكييتةكى ئتتةلؤ و بَيتىَ بتتؤ ئتتةوةى لتةكاتى طةِرانتتةوة بتتؤى و      
 بةمةبةستى سوود وةرطرتن لَيىَ ئاسان بَيتة بةردةسي.

نيارييتتة بنضتتينةييةكان و راستتتية فتتةرنط بتتةكارَيكى طتترينط دادةنرَيتتي لتتةبوارى زانستتتىَ لةبتتةر ئتتةوةى زا 
 سةرةتاييةكان دةخاتة ِرووَ دةربارةى جؤرةها بابةتى زانستى و  يانى مرؤظايةتى.

ديتتارة كتَيبخانتتةى كتتورديش بتتةو بتتِرةى لتتةخؤى طرتتتووةو بتتةردةواميش ثَيتتى دةطتتات لةفةرهتتةنط و ئتتةو      
تةكانى زمتان و زانستتة ثراكتيكتى و    بابةتانةى ثةيوةندييان بةباسةكةوة هةيةَ ئةوانة زياتر دةربارةى زانس

سروشتتتيةكاننَ تتتاوةك زانستتتة كؤمةآليةتيتتةكانَ زانستتتة كؤمةآليةتيتتةكان كتتةمرت بايتتةخيان ثتتَى دراوةو        
كتتةمرتيش فةرهتتةنطَيك دةربارةيتتان بكةوَيتتتة بةردةستتيَ ئةمتتة ستتةرةِراى بتتوونى كَيشتتةيةكى طتتةورة لتتةناو   

دي  ئةويش بريتية لةب،وِراى جياوازو راظةكردنى لةيتةك  زانستة كؤمةآليةتيةكان دبةتايبةتى لةزمانى كور
 نةضوو بؤ زؤر زاراوةو بابةتةكانى.

دةكرَى بيَيني كَيشةى طةورة لةبةردةم ئةوانى لةبوارى زانستة كؤمةآليةتيةكان كار دةكةنَ لةهتةر زمانَيكتدا   
 زانستة. بَييَ جياوازيية لةضةمكةكانداَ ديارة ئةوةش كؤسثة لةبةردةم ثَيشكةوتنى ئةو

دكتور ئةمحةد زةكى بةدةوى  شارةزايةكى ناسراوو بةتواناية لةم بتوارةَ نتاوبراو     فةرهةنطةنووسةرى ئةم 
مامؤستتتتاى كتتتؤليتى ئتتتادابى زانكتتتؤى ئةستتتكةندةريية بتتتووَ هتتتةروةها لةثتتتةميانطاى بتتتاآلى كتتتار طوزارييتتتة   

ى آلتوكؤمةآليةتيةكانى ئةسكةندةرييةَ ثسثؤرة لةمةَلبةنتدى نةتتةوةيي بتؤ توَيذينتةوة كؤمةآليةتيتةكان لتة      
 ميسر.

نتتاوبراو  مارةيتتةكى طتتةورةى نووستتني و كتَيتتب و فةرهتتةنطى دانتتاوة لتتةبوارةكانى كؤمةَلناستتىَ بازرطتتانى و    
دارايتيَ راطةيانتدنَ كتارطَيِرىَ ثالنتدانان و طةشتةثَيدانَ ثتةروةردةو فَيركتردنَ ياستاَ ئتابورىَ بةزمانتتةكانى          

 عةرةبى و فةرةنسى و ئينطييزي.
مةآليةتيةكان  يةك لةكتَيبة باش و ديارةكانى ئةو نووسةرةيةَ نزيكةى ضتوار  كتَيبى  فةرهةنطى زانستة كؤ

يتاَ طةشتةثَيدان و ثآلنتدانانى كؤمةَلطتةَ دميتوكرافىَ       ؤثؤلؤنثر  هةزار زاراوة دةطرَيتة خؤى لتةبوارةكانى ئتة  
ئتتتتابورى َ جوطرافيتتتتاى مرؤظايتتتتةتىَ ثةيوةندةييتتتتةكانى كتتتتارَ ياستتتتاَ لؤ يتتتتك و ميتودةكتتتتانى تؤ ينتتتتةوةَ 

روةردةناستتىَ رَيبتتازة فةلستتةفيةكانَ فةلستتةفةى مَيتتذووَ سياستتةتَ كتتارطَيِرى طشتتتى و تايبتتةتَ بتتةرطرى   ثة
شارستتتانىَ ئتتابورى كؤمةآليتتةتىَ ياستتاي كؤمةآليتتةتىَ دةروونناستتى كؤمةآليتتةتىَ كتتارطوزارى كؤمةآليتتةتىَ    

 كؤمةَلناسىَ ئامار.
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ةربتارةى شتَيوةى كتاركردن لةنووستينى ئتةم      نووسةر لةثَيشةكى كتَيبةكتةى ئامتا ةى بتؤ زؤر ختاَر كتردووة د     
فةرهةنطةَ بؤية ثَيويسي ناكات بةدووبارة كردنةوةيانَ بةآلم لةميانةى وةرطَيِرانى كتَيبةكة بؤ سةر زمتانى  

 كوردى هةندَى تَى بينى هةية ثَيويسي بةبةرضاو خستنيان دةكات:  
ئينطييتتزي زاراوة فةرةنستتية نووستتةر لتتةكاتى راظتتةكردنى زاراوةكتتانَ بةرامبتتةر هتتةر زاراوةيتتةكى   -1

هاوتاكتتةى دانتتابووَ بتتةآلم متتن تتتةنىا لةثاشتتكؤى كتَيبةكتتة لستتتى زاراوةكتتان بتتةثَيى ئتتةلؤ و بَيتتى    
 ئينطييزى و هاوتا فةرةنسةكانيامن خستؤتة ِروو.

 دووثاشكؤم بؤ كتَيبةكة داناوةو بةم شَيوةية: -2

 فةرةنسيةكان و واتاكانيان بةزمانى كوردي.   ا  زاراوةكان بةثَيى ئةلؤ و بَيى ئينطييزى و بةرامبةر زاراوة
 َ  لستى زاراوةكان بةثَيى ئةلؤ و بَيى كوردي.

و كتورتى نابَيتيَ بؤيتة هيتوادارم هاوكتارم بتن بتؤ         مكتة َيَيم كة كارَيكى لةم جؤرة بَى لةكؤتاييدا دةبَى ئةوة ب
ةو مامؤستتاو بةِرَيزانتة بكتةم    راستكردنةوةو تةواو كردنى لةئايندةداَ هةروةها دةبَى زؤر سوثاسي هةموو ئت 

كةيارمةتيان داوم لةم بارةوةَ بةتايبتةتيش دكتتؤر حمةمتةد شتوانى كةئتةركى ثَيداضتوونةوةى ضتةمكةكانى        
 طرتة ئةستؤى خؤى...

 
 
 
 
 
 

 وةرطَيِرانى
 حــاتـد فـمـحم

 2020هةولَير/
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 ثيَشةكى
 

وة بينيتوةَ ئتةو زانستتانة    انتة بةخؤي ياندواييداَ بآلوبوونةوةيةكى طتةورة  زانستة كؤمةآليةتيةكان لةساآلنى
و ثتتتةميانطا جياوازةكانتتتدا بايتتتةخى زياتريتتتان ثَيتتتدراوةو طةيشتتتتوونةتة ئاستتتتَيكى طتتتةورةى    َيتتتذلتتتةناو كؤل

ثَيشكةوتنَ بؤية بةشَيوةيةكى فراوان بتةكار هَينتراونَ لةدامتةزراوةكانى حكومتةت و ثترؤ ة كؤمةآليتةتى و       
ة ئتتةوةش ئابوريةكانتتداَ هتتةروةها لتتةزؤر بتتوارى  يتتانى كؤمةآليتتةتيش بايتتةخى زياتريتتان ثَيتتدراوةَ ديتتار       

 .نوَىىانى ئاما ةيةكة بؤ ثَيويسي بوون بةبابةتةكة بةمةبةستى دووبارة رَيكخستنةوةى جي
لةاليةكى ديكةوة ثسثؤرى لةبواري زانستة كؤمةآليةتيتةكانَ رووى لتةزؤربوون كتردووةَ ئتةو زانستتانة بتةو       

يتاَ   ؤثؤلؤنثر  ةكانيتةوةَ ئتة  هؤيةوة ضةندين لقى جؤراوجؤريان ىَل بؤتةوةَ لةوانة: كؤمةَلناستى بةلقةجياواز 
َ كتتارطَيرى و رَيكخستتةَ ثةيوةندييتتةكانَ ناستتى ياستتاَلكؤمةدةروونناستتى كؤمةآليتتةتىَ ئتتابورى كؤمةآليتتةتىَ 

لةبوارى كارو هةر و مةرجةكانىَ ثالندانان و رَيكخستنى كؤمةَلطتةَ طةشتةثَيدانى كؤمةآليتةتىَ ِرَيبازةكتانى     
 تؤَيذينةوةى كؤمةآليةتى.

ابةتةكانى ئةو زانستانةشَ ضاآلكية جياوازييةكانى مرؤظ دةطرَيتتةوةَ ئةطتةر وةك تتاك بَيتي     ديارة باس و ب
يتتان طتتروث يتتاخود كؤمةَلطتتةَ ميتتتؤدي زانستتتيش دةبَيتتتة ِرَيطتتاى تؤ ينتتةوةو لَيكؤَلينتتةوةكانَ هتتةموويانيش  

مةآليةتيتةكان  بةيةكةوة بؤ خزمةتكردنى مترؤظ هاوكتار دةبتنَ بابةتتةكانيانيش لةضتوار ضتَيوةى ديتاردة كؤ       
 دةرناضن.

دياردة كؤمةآليةتيةكانَ ئابورى يتان سياستى يتاخود هونتةرى يتانيش ئتةدةبىَ هيضتيان ستةربةخؤننيَ يتان          
لةحاَلةتَيكى تةنىايي و طؤشةط،ننيَ دوور لة بوارةكانى ديكةى  يانى كؤمةآليةتىَ بؤية لةتوانادانية دياردة 

ةوةَ لةبةرئتةوةى ثشتتي بةيتةكرت دةبةستتة و كارتَيكردنيتان لةستتةر    نتتةآليةتيتةكان لتتة يتةكرت دوور خبريَ  كؤم
يةكرت دةبَيي و هةندَيكيان كاريطةرييان دةبَيي بةستةر هةنتدَيكى ديكتةَ هتةروةها هتةر طؤِرانَيتك لتةبوارَيك        

 ةنطدانةوةى دةبَيي لةضةند بوارَيكى ديكة.رلةبوارةكانى كؤمةَلطة رووبدات ئةوا 
ني ئتتةو بزاظتتة ختتؤكردةى رووى لتتةرَيك و ثَيكردنتتى ئةجنامتتةكاني تؤ ينتتةوةى  بؤيتتة دةبتتَى ئَيمةخؤشتت اَر بتت

زانستة كؤمةآليةتيةكان كردووةَ بةمةبةستى طةيشة بة لَيكؤلينةوةيةكى هةمةاليةن بؤ كؤمةَلطةَ ضتونكة  
 .دابَى ئةو بزاظة ناكرَى هةر طوجناندن و رَيك و ثَيكيةك بَيتةدى لةنَيوان كَيشة جياوازةكان

وانتتتةى كتتتة  توَيذينةثستتتثؤرى دةبتتتَى لةثةيوةندييتتتةكى توونتتتدى بةردةوامتتتدا بَيتتتي بتتتةو        ةوةىتوَيذينتتت
لةبوارةنزيكتتةكانى ديكتتة ئتتةجنام دةدرَيتتنَ ئتتةو ثستتثؤرانةى تةماشتتاى ثشتتتى خؤيتتان ناكتتةنَ ئةوانتتة شتتايانى  

 ئةوةن رَيذةيةك لةشتةكان بةهةَلة ببينن.
هَيز هةية بؤ روخاندنى ستنورة كتؤن و نةريتتةكانى    هةروةك لةباسةكةمان دةردةكةوَييَ كةئاراستةيةكى بة

نَيتتوان زانستتتة كؤمةآليةتيتتةكانَ لةطتتةَر ئتتاَلوطؤِركردنى ثةيوةنتتدى لتتة نَيوانيانتتداَ ئتتةو ئاراستتتةيةش ِرَيطتتاى  
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هيتتتتواو ئومَيتتتتدة بتتتتةرةو كؤمةَلناستتتتيةكى تتتتتةواوكارَ كتتتتةِرَيطا بةهتتتتةموو زانياريتتتتةكان دةداتَ بتتتتاس و       
 ةى مرؤظَ ياخود كؤمةَلطةى مرؤظايةتى بةئةجنام بطةيينن.لَيكؤَلينةوةكانيان دةربار

 زاراوةكتتانى هتتةر زانستتتَيك لةزانستتتة كؤمةآليةتيتتةكان بةتتتةنىاَ تاِرادةيتتةك بتتة    ضتتةمك و توَيذينةوةبؤيتتة 
ينةوةيةكى ناتةواو دادةنرَييَ لةكاتَيكدا لةتوانادا هةيتة ئتةو زانستتة بةشتَيوةيةكى ئاستان و بةردةستي       توَيذ

 بؤ زاراوةكان هةمةاليةن بَيي. ينةوةتوَيذتَيطةيشتنيان بؤ بكرَييَ ئةطةر 
نى لةو مةرجانةى ثَيويسة بؤ ثةرةثَيتدان و ثَيشتكةوتن لةهتةر بوارَيتك لتةبوارةكانى زانستيَ فةراهتةم بتوو        

 يان لةاليتةن نيش لةستةر نتاوةرؤكى زؤربتة   زاراوةى وردى تةواو ثَيويسي لةم بوارةداَ لةطةَر بوونى رَيككتةوت 
ئةوانتةى لتةو بتتوارة كاردةكتةنَ بةتايبتةتيش كتتاتَى زانستتةكة هَيشتتتا لتةبواري تتةواو كتتردن و طةشتة كتتردن         

 دةبَيي.
ان كار دةكةنَ لةهتةر زمانَيتكَ نتةبوونى ئتةو     كَيشةى طةورة لةبةردةم ئةوانى لةبوارى بابةتة كؤمةآليةتيةك

جؤرة زاراوانةيتةَ لةدوايشتدا د وارى رَيككتةوتن لةستةر ناوةرؤكتةكانيانَ لةراسيشتدا هةنتدَى زاراوةى بتةكار         
هَينراو كة ئاما ة بؤ يةك ضةمك  دةكةنَ رةنطة جياوازييةكى تةواويان تَيدا هةبَييَ هةروةها رةنطة ماناى 

ندَى جارَ بؤيتة لةزيانتةكانى فرةيتي ئتةو زاراوانتةو ثابةنتد نتةبوونيان بةيتةك ِرَيستاو          ثَيويسي نةطةَينن هة
بنتتةما لةبةكارهَينانتتداَ ستتةر لَيشتتَيواندنى نووستتةرو خوَينةريشتتة بةيةكتتةوةَ هتتةروةها بتتةردةوام نتتةبوونى    

 ثَيشكةوتنة لةبوارى بةرهةمىَينانى زانستى.
ةنَ ثةيوةندييتةكى توونتدييان لةنَيوانتدا نيتةَ دةربتارةى ئتةو       ى لةم بوارةدا كاردةكت ةسةرةِراى ئةوانةَ ئةوان

توَيذينتتةوةو لَيكؤَلينةوانتتةى ثَيتتى هةَلدةستتةَ هتتةروةها لتتةو ِرَيستتاو ياستتايانةى كتتة دايدةِرَيتتذنَ بؤيتتة هتتةر    
شتَيوةى كتةتَيى دةطتاتَ ئةمتةو كاريطةرييتة      ويةكةيان زاراوةيةك دادةنَيي بةثَيى ب،و بؤ ضوونى خؤى و بة

يةكانيش جياوازيان تَيدا هةية لةوآلتَيكةوة بؤ وآلتَيكى ديكةَ لةكاتَيكدا دةبيتنني وآلتتانى عَيترا  و    رؤشنب،
سودان زياتر كاريطةرن بتةكولتورى ئينطييتزىَ ئتةوا بتاكورى ئتةفريقيا كولتتورى فةرةنستى بةستةريدا زاَلتةَ          

ميسر رويداوةَ ديارة ئتةو دياردةيتةش   رةنطة لةوآلتَيكى ديكةدا زياتر لةكولتورَيك كؤبووبَيتةوةَ هةروةك لة
بووة بةهؤى سةرلَيشَيواوي لةدياريكردنى زاراوةكان و شثرزةيي لةبةكار هَينانيان و تَيكتةَلكردنى زؤربتةيانَ   

 كة هةر وشةيةك لةزؤر باردا هةمان ماناى نابَييَ ئةويش بةتايبةتى لةوآلتانى دواكةوتوو دةردةكةوَيي.
وة بؤ طواستتنةوةى زاراوةكتانى زانستتة كؤمةآليةتيتةكان و وةرطَيِرانيتان يتان       رةنج و كؤششَيكى زؤر بةخشرا

طؤِرينيان بؤ سةر زمانى عةرةبىَ ديارة ئتةو هتةوَر و رةجنانتةش كتارَيكى زةمحتةت و درَيتذ خايتةن بوونتةَ         
 ناكرَى لةطرينطيان كةم بطرَيتةوةَ لةبةر ئةوةى بؤ شاييةكى لةكتَيبخانةى عةرةبى ثِر كردؤتةوة.

كارةَ يارمةتيةكى كارا بووة لةنزيكردنةوةى ئةو زانستانة بؤ مَيشك و ب،كردنتةوةَ بتةآلم ئتةو    روةها ئةوهة
ناستة بكتاتَ   هةوَر و كؤششانة نةطةيشتوونةتة رادةى دانانى فةرهةنطَيكى زاراوةيي راظةكراوَ كةزاراوةكة ثَي

كؤششانة لةو ئاستة وةستاون كة دانانى لستى ةكانى بةكار هَينانيانَ بةَلكو ئةو هةوَر و لةطةَر شَيوة جياواز
 درَيذى جياواز بن بؤ ئةو زاراوانةَ لةطةَر بةرامبةرةكةى لةزمانى عةرةبيدا.

ب
کتێ

ەی 
نام
واڵ
هە



(11) 
 

بَيطومان يةكخستنى ئةو زاراوانةو ثَيناسة كردنيان يارمةتيدانتة بتؤ تَيطةيشتة و ئاستانكردنى ماناكانيتان و      
بؤ ثرؤستةى بةيتةك بةستتنةوةى نَيتوان ئتةوانى طرينطتى        نزيك كردنةوةيان لةمَيشكَ هةروةها ئاسانكاريية

بةزانستة كؤمةآليةتيةكان دةدةن لةطةَر ئتةوانى لتةبوارى طةشتةثَيدان و ضتاودَيرى كؤمةآليتةتى كاردةكتةنَ       
ئتتةمِرؤ ئتتةو شتتارةزايانةى كةهةَلدةستتة بتتة ئامتتادةكردنى ياستتاكان لةدةوَلةتتتة عةرةبيتتةكانَ ئتتةو جتتؤرة         

 انيان و ئاَلوطؤِركردنى شارةزايي و زانياريةكان كؤيان دةكاتةوة.ثةيوةستيةو هاوكارى نَيو
َ بايتةخى  1968كؤنطرةى دوازدةهةمى كاروبارى كؤمةآليةتى و كارَ كةلةقاه،ة بةسرتاوة لةمانطى مايستى/ 

تايبتةتن بةطةشتةكردن و    بكرَيتي كتة   بتؤ يةكخستتنى ئتةو زاراوانتةى     وة كتار بةو بابةتة داوةو داواشى كتردو 
 كؤمةآليةتى.ضاودَيرى 

هتتتتةروةها كتتتتؤنطرةى راطرانتتتتى ثتتتتةميانطا كارطوزاريتتتتة كؤمةآليةتيتتتتةكان كةلةشتتتتارى قتتتتاه،ة بةستتتترتا         
ى كتتارى كؤمةآليتتةتىَ كتتة  طتتةَ لتتة َير ضتتاودَيرى كؤمكتتارى دةوَلتتةتانى عتتةرةبى و ثةميان  1971لةشتتوباتى/

ارى لةستةر دراَ ئتة     بِريت 1971لةكؤنطرةى يةكتةمى وةزيرانتى كاروبتارى كؤمةآليتةتى عتةرةبى لتةئازارى د      
كؤنطرةية بِرياريدا بةكاركردن لةستةر يةكخستتنى زاراوة بتةكار هَينراوةكتان لتةبوارة كؤمةآليةتيتةكانَ وةك       

 ئاسانكارييةك بؤ ئةجنامدانى لَيكؤَلينةوة بةراورد كارييةكان.
كان لتتتةماوةى كتتتارى نووستتتةرو ستتتةرقاَلبوونى بتتتةكارى وانتتتة وتنتتتةوةو فَيركردنتتتى زانستتتتة كؤمةآليةتيتتتة    

لةكؤليتتتذةكانى ئتتتاداَ و ثتتتةروةردةو ثتتتةميانطاكانى كتتتارطوزارى كؤمةآليتتتةتي بتتتؤ ماوةيتتتةكى دوورودرَيتتتذو    
بةشداريكردنى لةزؤربةى ئةو كؤنطرانةى كةباستكردنى ئتةو زانستتانةى طرتؤتتة ختؤىَ هتةروةها هةستتانى        

ةستتةر راستتثاردن و  بتتةكارى كؤكردنتتةوةو ثَيناستتة كردنتتى  مارةيتتةكى زؤرى ئتتةو زاراوة كؤمةآليةتيانتتةو ل     
داواكتارى كتتارطَيِرى كاروبتارى كؤمةآليتتةتى لةئةمينتتدارى طشتتى كؤمكتتارى دةولتةتانى عتتةرةبى و مةَلبةنتتدى     
نةتةوةيي بؤ توَيذينتةوةى كؤمةآليتةتى و تاوانكتارىَ لةطتةَر ئةجنومتةنى بتاآلى ضتاودَيرى هونتةرو ئتاداَ و          

ستتتي و ئامتتتارو ياستتتاِرَيذىَ ئتتتةوا بابةتتتتة  زانستتتتة كؤمةآليةتيتتتةكان و كؤمةَلتتتةى ميستتترى بتتتؤ ئتتتابورى سيا  
 .نثَيويستيةكان بؤ دانانى ئةم فةرهةنطة فةراهةم بوو

نووسةر دةستى بةكاركردن كردَ هةنطاوى يةكةميش كؤكردنةوةو دةسي نيشانكردنى زانستتة كؤمةآليةتيتة   
مةآليةتيتةكان  بنضينةييةكان بووَ لةو كارةشى ثشتى بةثؤلينكردنى شتَيوازي دةيتةى جيىتانى بتؤ زانستتة كؤ     

 بةسيَ ئةو شَيوازةى يةكَيتى جيىانى بؤ تؤمارو بةبةَلطةكردنى ئةو زانستانةى ثَيشرت ئاما ةيان بؤ كرا.
ثاشان نووسةر هاتة سةر كؤكردنتةوةى زاراوة كؤمةآليةتيتةكانَ كةئتةويش ثرؤستةيةكى وردو ماندووكتةرةَ      

ايةك و بةهايةكى تايبةت هةَلدةطرَيي بؤ ئتةو  زاراوةى كؤمةآليةتى ئةو وشةيةى يان ئةو دةربِرينةى كة مان
كةستتتةى لتتتةبوارى بابةتتتتة كؤمةآليةتيتتتةكان كاردةكتتتاتَ ديتتتارة كتتتارَيكى ئاستتتانيش نيتتتة دانتتتانى ستتتنورَيكى  

زاراوةكان بتؤ ئتةوةى كتارى ثتَي      يةكالكةرةوة يان ضةند ثَيوةرَيك كة ئةو رادةية ديارى بكات لةكؤكردنةوةى
 ي.َيربك

نووستتةر لةكؤكردنتتةوةى زاراوة كؤمةآليةتيتتةكان ثشتتتى بةضتتةند فةرهتتةنطَيكى زانستتتة كؤمةآليةتيتتةكان       
بةستووةَ بةهةردوو زمانى ئينطييزي و فةرةنسىَ وةك سةرضاوةش لةكؤتايي كتَيبةكة ئاما ةيان بتؤ كتراوةَ   
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انستتة كؤمةآليةتيتتةكان  كةلتةزؤر كتَيبتى ز   بةستتوة  هتةروةها ثشتتى بةثَيِرستتةكانى ئتةلؤ و بَيتى زاراوةكتان      
 ناويان هاتووة.

 لةدياريكردن و بذاردنى زاراوةكانَ نووسةر رةضاوى ئةم خاآلنةى كردووة:
لةبتتةر ئتتةوةى زاراوة بتتةكار هَينراوةكتتان لةضتتةند زانستتتَيكى كؤمةآليتتةتى تايبةتتتةوةَ وردةكتتارى زؤر      -1

بنضتينةيية بتةكار هَينراوانتةى    دوورو درَيذيان هتةَلطرتووةَ بؤيتة نووستةر كتةمرتين رادةى ئتةو زاراوة      
ِروونكردؤتةوة لةو زانستانةى كة دةكرَى هاوكتاربن لةثةرةثَيتدانى زانستي و خزمتةتكردنى كَيشتةكانى      

 ثَيشكةوتنى كؤمةآليةتىَ بَى ئةوةى باس  لةو زاراوانة بكرَيي كة زؤر ثسثؤرين.

وانتتة بتتن كتتةزؤر بتتةرةو ِرووى   لةهةَلبتتذاردنى زاراوة كؤمةآليةتيتتةكان ِرةضتتاوى ئتتةوة كتتراوةَ ئتتةو زارا    -2
خوَيندكار يان توَيتذةر دةبنتةوة لتةو زانستتانةَ هتةروةها طرينطيتان هتةبَيي بتؤ ثَيشتكةوتنى طرميانتةو           
راستتتية بنضتتينةييةكان و روونكردنتتةوةى تَيِروانينتتى ئتتةو زانستتتةَ ئتتةويش بتتةهؤى بتتةراوردكردنى       

 ئاما ةكاريية جياوازةكانى زاراوةكة.  

بوةكتتةى زاراوةكتتةَ هتتةروةها رادةى بآلوبوونتتةوةى وةك زاراوةيتتةك لتتةزاراوة      وةرطرتنتتى ستتي ةتة زالَ  -3
 كؤمةآليةتيةكان.

و لةاليتتةن يتتةك لةتوَيتتذةران   نستتنورَيكى تةستتكدا بتتةكار دةهَينتتريَ دوور خستتتنةوةى ئتتةو وشتتانةى لة  -4
 داهَينراوة.

ياستييةكانَ ئتةوانى   دوور خستنةوةى ئةو زاراوانةى تايبةتن بةِرَي و رةمسة ئاينيةكانَ يان سيستمة س -5
 لةسنورَيكى تةسك بةكار هَينراون.  

 دوور خستنةوةى ئةو زاراوانةى باوو ناسراونَ بةهؤى ثةيدا بوونى زاراوةى زانستى تازة. -6

 متتارةى ئتتةو زاراوانتتةى لتتةم فةرهةنطتتة كؤكراونةتتتةوة دةطاتتتة ضتتوار هتتةزار زاراوةى ثتتؤلني كتتراو بتتةثَيى      
 يزيدا.ثيتةكانى ئةلؤ و بَى لةزمانى ئينطي

 زمانى عةرةبىَ لَيرةدا ئةم خاآلنة رةضاوكراون:  سةر هةنطاوى دووةمَ وةرطَيِرانى زاراوةكان بوو بؤ 
رادةى بةكتتتتةَلك هتتتتاتنى زاراوةكتتتتة لتتتتةِرووى كارثَيكردنتتتتةوةَ هتتتتةروةها ديتتتتاريكردنى واتاكتتتتةى   (أ

 دياريكردنَيكى تةواو.

 نَ ثَيش ئةوةى كارى ثَيبكرَيي.ثَيداضوونةوة بةزاراوةكة بةثَيى بةَلطة زانستية جياوازةكا (ب

 هةَلبذاردنى ئةو زاراوانةى زياتر باون و بةكار دةهَينرَين. (ت

دياريكردنى نزيكرتين وةرطَيِران يان لَيوةرطرتن ياخود ناستاندن كتة لةطتةَر ئاما ةكتانى زاراوةكتة       (ث
 رَيكدةكةوَييَ ئةطةر ئةو زاراوةية ثَيشرت بةعةرةبى نةكرابوو.

 لةناوخةَلك.د وارة ةرةبية طرانةكانَ ئةوانى بةكارهَينانيان دووركةوتنةوة لةوشة ع (ج

 دوور كةتنةوة لةو ووشانةى ئاَلؤزو ناروونن. (ح

 بذاردنى ئةو زاراوانةى كة زؤر كورت و ثوخة. (خ
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بةآلم هةنطاوى سَييةم لةكاركردنَ بريتى بوو لة ثَيناسةكردنى زاراوةكتان كةاليتةنَيكى طترينط و د واربتووَ     
ئتتةوةى ثَيناستتةكردنى زاراوةَ ئامتتا ة بتتؤ وشتتةو بتتؤ مانتتا مةبةستدارةكةشتتى دةكتتاتَ لتتةم     لةكارةكتتةَ لةبتتةر

حاَلةتةشتتدا ئتتالؤزى و نتتاِروونى الدةضتتَييَ بةتايبتتةتيش ئتتةو زاراوانتتةى بةشتتدارن لةئاخاوتنتتداَ جياوازيشتتن  
 لةمانادا.

ؤ زاراوةكتانَ ئتةو كتارة    كارى دانانى ثَيناسةكان دةبَيتة هؤى دؤزينةوةى ضةندين ثَيتوةرى لةيةكضتوى ورد بت   
لةطتتةَر ثَيناستتةكردنَيكى وردى زاراوةكتتانَ دوو ئامتتانج بتتةدى دَينتتَىَ ب،ؤكةيتتةكى ئاشتتكراو ِروون دةداتتتة        
كةسةكةَ دةربارةى سي ةتى بابةتةكتة تتا ئةطتةر ثَيشترت شارةزايشتى بؤنتةبَييَ هتةروةها هاوكتار دةبَيتي بتؤ           

 شارةزايشى لةسةر هةبَيي. ئةوةى بةِراستى بابةتةكة جياوازبكاتةوة تائةطةر
َ ستةرةِراى دةيتان سةرضتاوةى    ثَيناسةكانى داناوة بؤية نووسةر بةثشتيوانى فةرهةنطى طشتى و ثسثؤريةكان

ديكتتةَ لةطتتةَر راظتتةكردنى زاراوةو روونكردنتتةوةى مانتتاو ئاما ةكتتانَ هتتةروةها رةضتتاوكردنى كورتكردنتتةوةو  
 بَياليةنى لةكارةكة بةثَيى توانا.

ئتةم فةرهةنطتة دوو ثاشتكؤ هتاوثَيض كتراونَ يةكتةميان بتؤ زاراوة عةرةبيتةكانى تايبتةت بتةزاراوة           لةكؤتايي 
كؤمةآليةتيةكان كةلةفةرهةنطةكةدا هاتووةَ دووةميشيان بؤ زاراوة فةرةنسيةكانَ بؤ ئةوةى توَيذةر لتةكاتى  

استان دةبَيتي بةهةريتةك    ثَيويسي بؤيان بطةرَيتةوةَ بةم كارةشى طةِران بتةدواى وشتةكة لةفةرهةنطةكتةدا ئ   
 لةزمانةكانى عةرةبى و ئينطييزى و فةرةنسى.

هةروةها لةفةرهةنطةكةدا لةبةرامبتةر هتةر زاراوةيتةكى ئينطييتزى زاراوةيتةكى فةرةنستى دانتراوةَ نووستةر         
لتتةوكارةى بتتةرةو ِرووى هةنتتدَى ئاستتتةنط بؤتتتةوة لةوةرطَيِرانتتة فةرةنستتيةكةى دةربتتارةى زؤر لتتةزاراوة         

كانَ ئةويش بتةهؤى تتازةبوونى زاراوةكتان و نتةبوونى فةرهتةنطى ئينطييتزي  فةرةنستى تايبتةت         ئينطييزيية
 بةزانستة كؤمةآليةتيةكان.  

َيشتكةش بكتاتَ كتةب،و    نووسةر ثَي خؤش اَلةَ سوثاسى طةرم و رَيزى بؤ هةموو ئةوانتةى هاوكتارى بوونتة ث   
لةكؤتايشتدا ئتةم فةرهةنطتة وا ناطتةَينىَ      خيان لتةئامادة كردنتى ئتةم فةرهةنطتة خستتؤتة رووَ     رباوةِرى بةن

كةكارةكتتة طةيشتتتؤتة ثيتتةى تتتةواو كتتارىَ فةرهةنطتتةكان هتتةروةك دستتامويت جونستتون  وتوويتتةتى: دوةك      
 كاتذمَيرةكان ناكرَى ضاوةِروانى ئةوة بكةين كةكاميان تةواو وردنَ بةآلم خراثرتينيان باشرتة لةنةبوون  .

ة كةلتتةرووى جؤرايةتيةوةيتتة يةكةمتتة لتتةزمانى عتتةرةبىَ ئةوةيتتة  هيتتواى نووستتةر لتتةداناني ئتتةم فةرهةنطتت 
هةندَى بؤ شايي ثِربكاتةوة لةو ئالؤزى و ناروونيةى هةية دةربارةى ضةمكة كؤمةآليةتيةكان و بةشتداريش  

لةبتةكار هَينتانى زمتانى عتةرةبى بتؤ       توَيذينتةوة بَيي لة يةكخستنيانَ هةروةها هؤكارَيكيش بَيي بتؤ زيتاتر   
 كةوتنى زانستى بطرَيتة خؤى و بطةينة كاروانى كؤمةَلطة ثَيشكةوتووةكانَ بةثشيتوانى يةزدان.ئةوةى ثَيش

 
 

 دكتؤر ئةمحةد زةكى بةدةوى
 1977ئةسكةندةريية  
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ك   بةجَيىَيشة  Abandonment رجاهل -الَتر
حاَلةتتتة دةطوترَيتتي كةيتتةكَيك واز لةيتتةكَيك بىَينَيتتيَ لةطتتةَر دةستتي هتتةَلطرتن لةهتتةموو مافَيتتك كةثةيوةستتي بَيتتي         بتتةو

 بةخؤيةوة.
كةئتةوةش تاوانَيكتة دةكةوَيتتة ستةر ئتةو كةستةى ثاراستتنى منتداَلَيكى         دةسي بةردارى منداآلن لةِرووى ياساييةوةَ دةوترَيي 

 جَيى دةهَييَيي بةبَى خؤراك يان شوَينَيك بؤ حةوانةوة.لةئةستؤدايةو وازى لَيدَينَيي و بة
ييةوةَ هةَلوَيستتتَيكة دةبَيتتتة هتتؤى طتتر ى و ثستتاندنى ثةيوةستتتية هةستتتيارييةكانى نَيتتوان     بةجَيىَيشتتة لتتةِرووى ستتايكؤلؤ 

ثتة ارةو ر  و قتني   تاكةكانَ ِرةنطة ئةو هةَلوَيستةش ببَيتة هتؤى كاردانتةوة الى تتاكى بتةجَى هَيَيتراوَ بؤيتة تووشتى ختةم و         
 دةبَيتةوة.

   
  Abduction اخلرطف -1 ِرفاندن

ِرفانتتدني مرؤظَيتتك بتتةفَيت لَيكتتردن يتتان بتتةهؤى بتتةكارهَينانى توونتتدو تيتتذىَ ئتتةم بؤضتتوونة ئتتةو اليةنتتةش دةطرَيتتتةوة          
هاوسةرط،ى يتان دةستي درَيتذى    كةئافرةتَيك تةمةنى بضووك بَيي و ب ِرَيندرَيي بةشَيوةيةكى ناِراسيَ ئةويش بةمةبةستى 

 سيكسىَ ياخود بؤ كارى لةش فرؤشي.
  قياس احتمايل -2 ثَيوةرى طرميانكاري

لةلؤ يكتتدا جتتؤرة ثَيوةرَيكتتة: رادةطةورةكتتةى دكةهتتةَلطرى ئةجنامةكةيتتة  جَيطتتاى بتتِروا ثَيكردنتتى تتتةواوةَ هتتةروةها ِرادة          
 ئةجنامةكة طرميانةيي دةبَيي.بضووكةكةشى دكةبابةتى ثَيشةكيةكةية  بؤية لةدوايدا 

   
 توانني 

 لَيىاتوويي
 Ability الُقدرة

تواناي ِراستى مرؤظ لةسةر جَيبتةجَيكردنى كارَيتكَ يتان طوجنانتدن بةستةركةوتوانة لتةكارداَ ئتةو بتارةش بتةكردارى هةستي           
 بَيي.ثَيكراو ياخود بةئةقالنى دَيتةدىَ ِرةنطة ئةو تواناية زطماكى يان بةدةسي هاتوو 

  هةيةَ ئةوةش وةك هؤكارَيكى هاوبةش واية بةثيتةى جيتاواز لةطتةَر هتةموو     general abilitiesلَيرةدا توانا طشتيةكان د
  هةيتةَ كةهةنتدَيكيان   special abilitiesتوانا تايبةتيتةكانَ يتان لةطتةَر ضتةند طروثَيكتىَ هتةروةها توانتا تايبةتيتةكان د        

 بةثَيوانة بؤ ئةو بوارةى كارى تَيدا دةكةنَ ياخود بؤ جؤرى كارةكة.جياواز دةبن لةهةندَيكى ديكةيان 
  ئتةويش ئاما ةيتة بتؤ ئاستتى توانتاي تتاك لةستةر جَيبتةجَى كردنتى          working abilityدةوترَيي توانتا لةستةر كتاركردن د   

 كارةكةَ ئةطةر بةهؤى ِراهَينانةوة بَييَ يان بةبَى ِراهَينان.
 بكات. َيىتواناي مرؤظ كة بتوانَيي جَيبةج  ئةوة ئاما ةية بؤ ئةو ثةِرى capacityبةآلم توانا بةماناي د

 Social ability  تةماشا بكة:  تواناي كؤمةآليةتى......

   

 Ability tests اختبارات القدرة تاقيكردنةوةى تواناكان

توانتتاي ميكتتانيكى و توانتتاي نووستتني و  ثَيوانتتةكردنى توانتتاي كرَيكتتار بتتؤ بةجَيطةيانتتدنى ضتتةند ئتتةركَيكى ديتتاريكراوَ وةك   
 هونةرى.
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تاقيكردنةوةى تواناكانَ يان بوونى ئامادةيي بؤ كار دةبَيتة هاوكار بؤ دوورخستتنةوةى ئتةو تاكانتةى وةك ثَيويستي توانايتان      
ئةركتةكانَ   نةبَى بؤ بةجَيطةياندنى ئةركةكانيانَ ئةمةو هةَلبذاردنى ئةو تاكانتةى كتة ئامادةييتان هةيتة بتؤ بةجَيطةيانتدنى      

 دةرفةتيان ثَيدةدات بؤ بةدةسي هَينانى شارةزايي ثَيويسي بةهؤى ِراهَينان و فَيربوونةوة.
   

 Able-bodied person فرد قادر على العمل تاكَيك تواناي كاركردنى هةبَيي

كةكاروثيشةستازيية بنةِرةتيتةكان   ئةوتاكةى تةندروستى و تواناكتانى يارمةتيتدةدات بتؤ بةجَيطةيانتدنى كتارَيكى جةستتةييَ       
 ثَيويستيان ثَيى دةبَييَ وةك كاركردن لةبوارى كشتوكاَلى و راوضَيتىَ يان كانةكان...هتد.

   
  Able-bodied unemployed العاطل القادر على العمل بَيكارَيك تواناي كارى هةية

بَيكارانتةى توانتاي كردنيتان هةيتةو دوور دةخرَينتةوةَ ئتةو       كةسى بَيكار لةطةَر بوونى تواناى كتاركردنىَ لَيترةدا ئتةو كةستة     
   واتا ئةو بَى ئيش و كارانةى تواناي كاركردنيان نية.unemployablesكةسانةن كةناكرَى بةكار بىَينرَين د

   

 Ablution الوضوء دةسي نوَيذ

 ثاككردنةوةى ضةند بةشَيكى لةشى مرؤظَ وةك ئةركَيكى ئايينى.  

 purification  تةماشا بكة:  خاوَين كردنةوة 

   
  Abnormality الشذوذ الدان  نائاسايي

دةرضتتوون لةحاَلتتةتى متتام ناوةنتتدىَ يتتان ئتتةوى بتتاوةو ئاستتاييةَ دةربتتارةى هتتةر منوونةيتتةك يتتاخود خةستتَيةتَيكَ بتتةآلم           
ناطرَيتة خؤىَ رةنطة دياردةى الدان  نائاسايي  رووى دةرضوونَيكى ئاشكراَ بةزةرورةت الدان ماناي نةخؤشى يان شةِرانطَيزى 

 َ كةسى بييمتةت لةطتةَر   sub-normal َ يانيش بةرةو خوارةوةَ دsuper - normalبةرةو سةركةوتن و سةرةوة بَيي د
 ئتتةوةى ستتةركةوتووةَ بتتةآلم هتتةر بةنائاستتايي دادةنرَيتتيَ كةستتى دةبتتةنط و تاوانبتتارو شتتَيتيشَ هةريةكتتة لةوانتتة بتتةالدةر      

 دادةنرَييَ بؤية ئةم دياردةية لةِرووى راظةكردنةوة راظة كردنَيكى طشتىَ بةدياردةيةكى سروشتى دادةنرَيي.  -نائاسايي 

  social abnormality  تةماشابكة: الدانى كؤمةآليةتى

 Abnormal psychology  سايكؤلؤجياي نائاساييةكان

   

  Abnormal behavior السلوك الشاذ رةفتاري نائاسايي

واتةَ الدان لةمنوونةى رةفتارة ضاوةروانكراوةكانَ يتان ئتةوانى ثَيضتةوانةى بةهايتةكى ستةاَينراونَ مةبةستتيش لَيتى ختودي         
ةروونيتةوة بتةثَيى جيتاوازي    ئاماجنَيكى دياريكراو نيةَ بؤية رةفتارى نائاسايي جياواز دةبَيتي لتةِرووى كؤمةآليةتيتةوة يتان د    

 ياخود بةثَيى قؤناغة مَيذووييةكانَ يانيش هةَلوَيستة كؤمةآليةتيةكان.   ةكانَكولتور
  بتتؤ conformity  بتتةكار دةهَيتتنن لةبةرامبتتةر زاراوةى طوجنتتان دلةيةكضتتوون  دdevianceكؤمةَلناستتانَ زاراوةي الدان د

 باسكردنى دوو شَيوازة رةفتارى جياواز لةِرووى كؤمةآليةتيةوة.
   

 Abnormal place املكان غري العادي شوَينى نائاسايي  
  لةكانتتةكانى ختتةَلوزَ ئتتةو بتتارةش ِرَيطتتر دةبَيتتي لةبتتةردةم كرَيكتتاري awkardناوضتتةيةكى كتتاركردنى د وارَ يتتان نالتتةبار د

 كانةكان بؤ دةرهَينانى رادةيةكى ئاسايي لة ماددةى خةَلوز.
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و زيتاتر دةبَيتي لتةكرَيى ئتةو جتؤرة كاركردنتةى كةلةشتوَينة        رادةى كرَى  رؤ انة ى كرَيكارانى ئةو كانانةش بةشتَيوةيةكى بتا  
 ئاساييةكانى ديكة هةية.

   
 Abnormal psychology علم النفس الشواذ دةروونزاني لةريز بةدةر

 َ وةك بَى توانايي ئةقيىَ تَيكضوونى كةستايةتى دةكاتلةهؤيةكانى دياردة نائاساييةكانى رةفتاري مرؤظ  توَيذنةوة ئةم زانستة
  psychosis  ددَلتتتتةِراوكَى  و سايكوستتتتي  دneurosisو نةخؤشتتتية دةروونتتتتى و ئةقييتتتةكان منوونتتتتةى: نَيروستتتي  د   

 .دةكات دتَيكضوونى ب،و ويذدان و رةفتار َ هةروةها لَيكؤَلينةوة لةحاَلةتةكانى بييمةتى و سةركةوتنى توانا ئةقييةكان
   

  Abolitionism مذهب أنصار األلغاء هةَلوةشانةوةيي
رَيبازةكةَ باوةِرى بةكؤتايي هَينانة بةسيستمَيكى كؤمةآليةتى يتان سياستيَ كةباوةِروايتة تووشتى طةنتدةىل بتووةَ ئتةم ِرَيبتازة         
بةوانةش دةطوترا كة داواى ئازازد بوونى كؤييةو نةهَيشتنى بازرطانى كردن بةكؤييةوة يان دةكترد لةوياليتة يتةكطرتووةكانى    

  .1860  1830يبةتى لةنَيوان دئةمريكاَ بةتا
   

   Aborigines السكان االصليون دانشتوانى ِرةسةن
مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتة لتتةوآلتانى ستتةربةخؤَ ئتتةو دانشتتتوانة خَيَيتتةكى و نيمضتتة خَيَيةكيانةيتتة كةبةدانيشتتتوانى ِرةستتةن       

هتةرَيمَيكى جتوطراو وآلتَ كةلةئتةجنامى هَيترش و     دادةنرَينَ بةهؤى ثةيوةندييان بة دانشتوانى ئتةو وآلتتة يتان دانشتتوانى     
 داط،كارى ئيستعماري نيشتةجَى بوونة لَيى.

ئةو دانشتوانة بنةضةييانةَ بارودؤخى ياسايي و  يانيانَ نتزيكرتة لةسيستتمة كؤمةآليتةتى و ئتابورى و كولتورييتة باوةكتانى       
 ثَيشوَ تادةطاتة سيستمة نوَيية نيشتمانيةكانى وآلت. 

   
 Abortion االجهاض لةباربردن

كؤتايي هَينان بةحاَلةتى  سكثِرى  ثَيش ئةوةى بطاتة رادةى  يان لةدةرةوةى منداَلدانداَ لَيترةدا دوو جتؤر لتةباربردن هةيتةَ     
لةباربردنى خؤكرد كةبةبَى مةبةسي روويداوة  هةروةها لةباردنى بةئةنقةسيَ ديتارة ئتةويش ضتةندين هتؤى كؤمةآليتةتى      

 بةستى ثاراستنى تةندروستى دايكى دووطيان و مانةوةيةتى لة يان.هةيةَ مة
 لةضةند وآلتَيكدا هةندَى جار ِرَيطا بةلةباربرن دةدرَييَ ئةويش لةضةند حاَلةتَيكى دياريكرداو.

   
 Abreaction التنفيس  التفريغ االنفعايل بةتاَلكردنةوةى هةَلضوونىخاَليكردنةوة  
ييانةى هةيتتةتى و ئازاريشتتى ثَيدةطتتةَينَيي و وةبوونتتةوةرى زينتتدو بتتؤ ختتؤ رزطتتاركردن لتتةو يادةوةرييتتة شتتاراكاردانتتةوةكانى 

 دةبَيتة هؤى دَلةِراوكَى و شثرزةيي دةروونى الى كةسةكة.
ةهؤى ئةو كاردانةوانةش لةِرَيطاى ئاخاوتن يان هةَل  و كةوت دةردةكةوَييَ هةروةها ِرةنطة بةشتَيوةيةكى ِرَيككتةوت بَيتي بت    

هةَلةو مةرجَيك وةك هاندةر بؤ ئةوكارةَ ياخود خواردنةوةى بِرَيكى زؤر لةمادة ك وليةكانَ يتانيش لتةِرَيطاى شتيكردنةوةى    
دةروونتتى كةلةاليتتةن ثزيشتتكى دةروونيتتةوة جَيبتتةجَى دةكرَيتتي و نةخؤشتتةكة هانتتدةدات بتتؤ ئتتةوةى ب،ةوةريتتةكانى ختتؤى     

 دةربِرَيي.  
   

 Absenteeism ظاهرة الغياب  -بزري  -ئامادةنةبوون 
لةكاركردنَ يان ئامتادة نتةبوونى كرَيكتاران بتؤ كتاركردن لتةرؤ انى ثَيويستيَ ئةطتةر ئتةو كتارة ئارةزوومةندانتة بَيتي              دابِران

 ياخود بةناضارى.
ؤَلتةتى  ئةوانى لةبواري ئاماركاردةكتةنَ بتؤ ضتوونيان وايتة كةئامادةنتةبوون دةبَيتي ئتةو اليةنتة نةطرَيتتة ختؤى كةبتةهؤى م           
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 ساآلنة يان مانطرتن ياخود وةستانى كار روودةدات.
 َ و ئامادةنةبوونى بةبيانو دبةَلطة   authorized absenteeismهةروةها دةوترَيي ئامادةنةبوونى بةبِريار دِرةمسى  د

كاريطتةرى هتةر    َ unjustified absenteeism َ هةروةها ئامتادة نتةبوونى بتَى بيتانوَ د    justified absenteeismد
  َ absentmindednessحالتةتَيك جيتاواز دةبَيتي بتتةثَيى حالةتةكتةَ لةدةروونناستيداَ باستتى خآلفتان دئتةقت رؤيتتني  د       

 هاتووةَ بةماناي درَيذة ثَيدان لةب،كردنةوة بةثيةيةك كة تاك ئاطانةبوونى لةدةوروبةرى خؤى زؤر زياد  دةكات.
   

  Absentee ownership الغيابيةاملُلكية  خاوةندارتى بزر 
 حاَلةتَيكة بةهؤيةوة خاوةندارَيتى ثرؤ ةكة لةبةِرَيوةبةرايةتيةكةى جيا دةبَيتةوة.

ِرةنطة زاراوةكة ئامتا ة بتؤ خاوةندارييةتيتةكى بزربكتات دةربتارةى زةوىَ كتاتَى كةستَيك ثارضتةزةوييةكى كشتتوكاَلى دةبَيتي           
 لَيى بؤ كةسَيكى ديكة بةجَى دةهَييَيي.بةآلم بةِرَيوةبردنةكةى و سوودوةرطرتن 

لةمولكيةت بؤ ئةو ثَيشكةوتن و ثةرةسةندنة دةطةِرَيتةوة دةربتارةى سيستتمى كتارطَيِرى     ياردةى جياكردنةوةى بةِرَيوةبردند
كتة   و رَيكخسة كةثراكتيك كردنى ثَيويستى بة شارةزايي هونةرى ثسثؤرى دةبَييَ ِرةنطة ئةوةش الى ئةوانة ثةيتدا نتةبَيي  

 سةرمايةدارن بؤ دروستكردنى ثرؤ ةكان
   
  Absolute cultural املُطلَّق الثقايف يتورى ِرةهاك

بريتيتتتة لتتتةثَيوةرَيكى كؤمةآليتتتةتىَ يتتتان بةهايتتتةك ختتتةَلكى لتتتةكيتورَيكى ديتتتاريكراودا لةستتتةر ئاستتتتى جيىتتتانى هةستتتي      
 هةموو خةَلكدا دةبَيي و لةهةموو سةردةمَيكيشدا.بةثراكتيكردنى دةكةنَ بؤية لةديدياندا ئة وكولتورة بوونى الى 

منوونةى ئةو كولتورةَ شَيوةكانى هاوسةرط،ى نَيوان يةك ثياوو  نداَ ئةو شَيوة هاوسةرط،يية لةديدي ئةو خةَلكةدا ِرَيتك و  
 جووتة لةطةَر شَيوة سروشتى و مؤراليةكةى رَيكخستنى خَيزانى.

ى رةهتايى بَيتي   كولتتور  ِرةهايتةكى  ورى بَيتي لةكؤمةَلطةيةكتداَ كؤمؤنيستتيش   كيتت  يتةكى هةروةها ِرةنطة دميوكراستييةت رةها 
لةكؤمةَلطةيةكى ديكةداَ ئةوةى جَيطاى سةرجندانة كة كولتتورة ِرةهاكتان لةكؤمةَلطتة نوَييةكانتدا بتةرةو كةمبوونتةوة دةضتن        

 لةطةَر زؤربوون و طةشةكردنى كولتورة ِرَيذةييةكان.

 حوكمِرانى ِرةها
 احلُكم املُطلق  -1

 Obsolution االستبدادية

يةك لةشَيوةكانى حوكمِرانيةَ دةسةآلتى باآل بةدةستى شايةك يان طروثَيكى بضووك دةبَييَ بةثَيى دةستور يان بتَى دةستتورَ   
 ئةم جؤرة حوكمِرانية بةدةسةآلتى بَى سنورَ يان بةزؤردارى جياواز دةكرَيتةوة

 ِرةها طةرى
االطالقمرذهب  -2  

 املُطّلقية
َيتيَ يتان   ى ثةيوةندار بتن بةب،ؤكتةى ئتةوةى كتة دةبتَى بب     كؤمةآليةتيةكانَ ئةطةر ئايديابةثَيى بؤ ضوونى ئةم ِرَيبازةَ ياسا 

بةثَيى ئةو هةر و مةرجةى كة هةيةَ ئةو ياسايانة يةكن لةهةموو سةردةمَيك و لةهتةموو   بكات دابني ِرةفتاري ِرَيك و ثَيك
 بارو دؤخَيكى كؤمةآليةتىَ ئةوانة كؤتايي و هةتا هةتاين.

   

 هةَلمذين
 جَى تيا بوونةوة

 األمتصاص
 absorption األستغراق

 يةك لةشَيوةكانى ثةيوةنديية لةنَيوان دوو كؤمةَر.
  دادةنرَيتيَ بتةآلم   absorptionكؤجبةران لة يانى ئتابورى ئتةو وآلتتةى كؤضتيان بتؤى كتردووة بةمتذين د       بةشداريكردنى 
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تَيكتتتةَلبوونيان لةسيستتتتمى كؤمةآليتتتةتى بةيةكستتتتانى لةطتتتةَر دانيشتتتتوانة ِرةستتتتةنةكانَ ئتتتةوا بةطوجنانتتتدنى كولتتتتتورى        
كاريطةربوون بةو بةهايانةى اليتان بتاوةَ ئتةوة      دادةنرَييَ ئةطةر خوو نةريتى دانيشتوانيان وةرطرت و acculturationد

  دادةنرَيتيَ هتةروةها مةبةستتيش لةستةرقاَلبوون و خايانتدن لةدةروونناستيداَ       assimilationبةلةيةكضوون دهاوشتَيوة  د 
يكتة  سةرقاَلبوونى ئةقية بةبابةتَيكى هزري يان هةستتياري ستةرقاَلبوونَيكى طشتتىَ رَيطتر دةبَيتي لتةوةى كتةِروو لةاليتةكى د        

 بكات.
   

 خةَلوةت
 بةتةنط دونيا نةهاتن

 االمتناع 
  Abstinence الُزهد  التقشف 

 َ يتان بتةهؤى   taboosدووركةوتنةوةى ئارةزوو مةندانةى تةواو لة تَيركردنى ئارةزووةكانَ بةكاريطةرى قةدةغتةكراوةكاند 
لتة هاوستةرةكةى دبتؤ مةبةستتى سيكستي  وةك       كاريطةرى رَيطرتنتة مؤراَليتةكانَ هتةروةك لةحاَلتةتى دووركةوتنتةوةى ثيتاو      

 ئامرازَيك بؤ ِرَيطرتن لةدووطيانى.
   

 ضينى كؤمةآليةتى 
 ئةثسرتاكي

 Abstract social class الطبقة االجتماعية اجملردة

تاِرادةيتةك  لةستةر   توَيذَيكى كؤمةآليةتىَ ئةندامانى هةسي بة بوونيان دةكتةن   لةضينَيكة ثَيكدَيي لةكؤمةَلة كةسانَيك يان 
ئاستى هةسي و بةر ةوةنديية هاوبةشةكانيانَ يةكطرتن يان رَيكخستتنيان لةناودانيتةَ كتة دةكترَى ئاستتى كؤمةآليتةتيان بتؤ        

 ئاستى كؤمةَلطة بةرزبكاتةوة.
ان دةكتةنَ  ضينةكؤمةآليةتية ئةثسترتاكتةكان جيتاواز دةبتن لتةو توَيتذة كؤمةآليةتيانتةى توَيتذةران لةتوَيذينتةوةكانيان باستي         

 منوونةى ئةو ضينانةشَ  نانى ناوماَرَ ئةوانى ئارةزووى تايبةتيان هةية.
ئةم زاراوةية لةاليةن دجورج هربرت ميد  لةزانستى كؤمةآليةتى بةكار هَينراوةَ كاتَى جيتاي كتردةوة لةضتينى كؤمةآليتةتى     

 دةسي نيشان كراو.
   

 دامالني درووتكردن   
 ئةثسرتاكي

 Abstraction التجريد

واتة دامتاَلينى خةستَيةتَيكى هاوبتةش يتان مانايتةك لتةناو ضتةندين منوونتةداَ كتة راستتى بتوونى لةناويانتدا دَيتتةدىَ دواتتر               
نَيوان جياكارييتة لتة    لتةميتؤدةكانى تؤ ينتةوة  دثَيكىَينانى وَينةيةكى لةمَيشكداَ وةك ضاكةو جوانىَ مةبةستتيش لتةداماَلني   

ئاكارةكانى هةَلوَيستَيكَ بؤ دياريكردنى ِرةطةزة هاوبةشةكانى كة ئةوةش خةسَيةتَيكى بنضينةيية بؤ هتةر  خةسيةتةكانى يان 
 توَيذينةوةيةك.

دةربارةى داماَلني لةتؤ ينةوة كؤمةآليةتيةكان ضتةندين رةخنتةو نتارةزايي دةخرَيتتة ِرووَ طرينطرتينيتان ئتاَلؤزى هةَلوَيستتة        
 بوونى رووداوة كؤمةآليةتيةكان و قورس بوونى شتة هةسي ثَيكراوةكان لةسةر داماَلني. كؤمةآليةتيةكانةَ هةروةها تةنىا

 لةكؤتاييدا دةكرَى داماَلني ببَيتة حاَلةتَيك باس لة شتةكان بكات لةِرووة دةرةكيةكةى نةك ناوةوة.
دياردة كؤمةآليةتيتةكان بتؤ دامتاَلني    بةآلم وا دةردةكةوَيي لةتوَيذينةوة كؤمةآليةتية جياوازةكانةوةَ كةتواناي ميكةة كردنى 

 هةبَيي.
   

 داماَلينطةرى  
 كشيونزمائةثسرت

 Abstractionism التجريدية

ختتراث بتتةكارهَينانى دامتتاَلنيَ بةتايبتتةتى ئاراستتتةى روو لتتةزيادة ِرؤيتتي بتتؤ دامتتاَلني لتتةجياتى بتتةكارهَينانى راستتتية هةستتي   
 ثَيكراوةكان
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 Abundance, economy of إقتصاد الوفرة ئابورى فرةيي

حاَلةتَيكةَ تَييدا هَيزى طشتى كِرين دةبَيتة هؤى مانتةوةى ئاستانكارييةكانى بةرهتةم هَينتانَ ديتارة ئتةوةش لةئتةجنامى ئتةو         
 ضاآلكية ئابوريية دَيتة دىَ كةبةهةموو وزةكانى كار دةكات.

كةثَيداويستتتيةكان بتةتَيرى دةستتي دةكتتةونَ  بتتةكار دةهَينرَيتي  هتةروةها هةنتتدَى جتار زاراوةكتتة بتؤ باستتكردنى ئتتةو حاَلةتتة     
بةشتتَيوةيةك هتتةمووتاكَيك لةتوانايتتدا دةبَيتتي تتتةواوي ثَيداويستتتيةكانى  يتتانى دةستتي بكتتةوَييَ لةطتتةَر هةنتتدَى هؤيتتةكانى    

 رابواردن. 
   

 ستةم  
 جةور

 abuse التعسف

بةخةَلكى ديكة دةطةيَينَى و ثَيويسي بةلَيثرستينةوة دةكتاتَ ئةمتةو     لةياسادا ماناي الدان لةبةكار هَينانى ماف دَييَ زيانيش
ستتتتةم روودةدات ئةطتتتةر مةبةستتتي لةبتتتةكار هَينتتتانى متتتاف تتتتةنىا زيتتتان طةيانتتتدن بَيتتتي بةختتتةَلكى ديكتتتةَ يتتتاخود ئتتتةو     

انتة نتاطوجنَين   بةر ةوةندييانةى كةهةوَلى جَيبةجَيكردنى دةدرَيتي نتاِرةوا بتوونَ يتاخود كتةم بايتة  بتوون و لةطتةَر ئتةو زي         
 كةتووشى خةَلكانى ديكة دةبَيتةوة.

لةجؤرةكانى ستةمَ سنورتَيثةِراندنى دةسةآلتَ وةك ئةوةى فةرمانبةرَيك بةهةنتدَى كتردار هةستتَيي بةرامبتةر تاكَيتكَ يتان       
 بةرامبةر كةسايةتية طشتيةكانَ ياساش بةكةتنى دادةنَيي.

   
 ئةطادمييطةرَيتى

 زانستطةرى
 Academism االكادمييةالنزعة 

 ثةيِرةو كردنى شَيوازي نةريتى باو لةبوارةكانى هونةرو ئةدةَ لةِرووى شَيوةو بابةتدا.
  وةك ئاما ةيتةك بتؤ ئتةو زانينتةى بةدةستي      academic achievementلةفَيربوونتداَ دةوترَيتي  بةرهتةمى زانستتى د    

لةبابةتةكانى خوَيندن لةخوَيندنطاكانَ هتةروةها ديتاريكردنى ئتةو ثيتةو     دةهَينرَيي و ئةو شارةزاييةى كةطةشةى ثَيدةدرَيي 
 منرانةى كةبةدةسي دةهَينرَيي لةئةزموونةكان.

  واتتتة ئتتازاد بتتوونى مامؤستتتايان لتتةناو كؤليتتذو زانكؤكتتان   academic freedomهتتةروةها دةوترَيتتي ئتتازادي زانستتتى د 
خوَينتدنَ ئازادانتةش بت،و بتؤ ضتوونى خؤيتان لتة ئاستي ئتةو بابةتانتة            دةربارةى ئةو بابةتانةى كةباس دةكرَين لةهؤَلةكانى

 دةربِرن كة جياوازي ب،وِراى لةسةرةَ بةمةرجَيك ِرَيطا بدرَيي بةدةربِرينى ب،وبؤ ضوونة جياوازةكانيش.
   

 خَيرايي 
 تاوثَيدان

 Acceleration التعجيل

َ يتان ئتةو ثرؤستانةى    ثيتادة دةبَيتي    زاراوةيتة لةستةر جوَلتةى كؤمةآليتةتى    زيادبوون لتةهَيزى ثاَلنتةرى شتتَيكى جتوآلوَ ئتةم      
 كةتَيكِراى طؤِرانكاريةكان دةطرَيتة خؤى.

 ؤر بوونى خَيرايي لةتَيكِراي كات  واتة زacceleration of social changeدةوترَييَ خَيرايي لةطؤِرانى كؤمةآليةتى د
  واتتتة دابتتةزينى تَيكتتِراى خَيرايتتي بةرامبتتةر    decelerationى جولتتة دبتتؤ طتتؤِرانى كؤمةآليتتةتىَ لَيتترةدا ختتاو بوونتتةوة   

 بةخَيرايي دَيي.
  ئةم ثرةنسيثة ئةوة رووندةكاتةوة كةضتؤن طتؤِران   acceleration principleلةئابوريدا دةوترَييَ ثرةنسيثى خَيرايي د

ة هؤى طؤِرانى دوو هةندةيي لةوةبةرهَينان يتان  لةقةبارةى داواكاري لةسةر بةكاربردن و دواتريش بةرهةمىَينانَ ِرةنطة ببَيت
راطرتن لة زؤربوونى بةرهةم هَينتانَ بتةَلكو ِرةنطتة تتةنىا دابتةزينى تَيكتِراي زؤر بوونةكتةَ ببَيتتة هتؤى دابتةزينى قتةبارةى            

 رةهاى وةبةر هَينان.
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 وةرطرتن
 ثةسندكردن

قرُبل   الت ر
 Acceptance القبول

جيتتاواز  َيتتاخود رةفتارَيتتكَ بةئاراستتتةيةكى ئتتةرَينى بةرامبتتةر ضتتةمكَيك يتتان بِريارَيتتك   شتتارةزايي يتتان ستتيماو روخستتارَيك  
 دةكرَيتةوة.

مةبةستي لتةوةرطرتن لةدةروونناستيداَ دانثيانتانى كةستَيك بتةخودى ختؤىَ بتةو شتَيوةى هةيتة لةستةربارة راستتيةكةىَ كتة              
ئتتةوةى ئتتةو دياردانتة لتتةتواناكانى كتةم بكةنتتةوةَ هتتةر   اليةنتة الوازو كتتةم و كورتيتة مرؤييتتةكان دةطرَيتتتة ختؤىَ بتتةآلم بتَى     

بةثَيضةوانةي ئةو هةَلوَيستتة بتةردةوامبوونى كةستةكة لةبتةراوردكردنى ختودى ختؤى بةكةستانى ديكتةو كتاركردن بتؤ كتةم            
 كردنةوة لةثَيطةى خؤى.

بتةكار   ي بةكةستايةتيةوة   لةتيؤرييةكانى ثةيوةست acceptance and rejectionزاراوةى ِرازى بوون يان ناِرازى بوون د
َ ئةوةش نيشانةى بةردةوام بووني ئةقيَيكى كراوة يان داخراوةية بةرامبةر بةئةزمون يان شتةكان ياخود ختةَلك  دةهَينرَيي 

 و طروثةكان لةاليةن تاكَيكةوةَ ياخود كؤمةَلَيك.
تَيبينتتى ثيةيتتةك  ضتتةندَىهتتةر رنَ بتتوون لتتةم بتتارةوة بةتتتةنىا هتتيض مانايتتةك هتتةَلناط ازى ةردوو وشتتةى رازي بتتوون و نتتاِرهتت

 لةوةرطرتن و رازى بومنان كردَ ئةوا بةرادةيةكيش ناِرازي بوون يان ثَيضةوانةكةى دةطرَيتة خؤى.
   

 Accession rate ُمعدل ألتحاق الُعمال ِرَيذةى هاتنةِريزي كرَيكاران
دياريكراودا ثةيوةندى بةكارةوة دةكتةنَ ئتةو تَيكِراييتةش    مةبةسي لةم زاراوةيةَ تَيكِراي ئةو كرَيكارة نوَييانةى لةماوةيةكى 

 َ ئةجنامةكةشتى  100دةردةهَينرَيي بةجارانكردنى  مارةى ئةو كرَيكارانةى ثةيوةنتدييان كتردووة لتةو ماوةيتةدا بتة مارة د     
 دابةش دةكرَيتة سةرناوةندى  مارةى كرَيكاران لةو ماوةيةدا.

   
 Accident العررض ِرووداو

 خةسَيةتَيكى كاتيةَ يان ناجةوهةريية بؤ شتَيكَ بةردةوام بةكار دةهَينرَيي لةبةرامبةر ئةوةى جةوهةريية يان بنضينةيية.
   

 Accident, industrial of Lab our أصابة العمل ِرووداوى كار
حاَلةتةيتة كةلتةكاتى كتاركردن يتان     كارَيكى كتتوثِرى دةرةكيتةَ جةستتةى مترؤظ تووشتى زيتان دةكتاتَ روودانتى كتاريش ئتةو           

 بةهؤيةوة ِروو دةدات.
ِروودانى كار بةخراثرتين كارةساتةكانى ثيشةسازى ئامَيرى دادةنرَيتي و ئةجنامتةكانى زيتانَيكى زؤرى كؤمةآليتةتى و ئتابورى      

َيتتة هتؤى يةككتةوتن    دةبَييَ ئةو زيانانةى كرَيكار تووشى دةبَيي و ثَيويسي بةضاودَيرى و ضتارةكردن دةكتاتَ هتةروةها دةب   
يان مردنىَ سةرةِراى ئةوانةش دةبَيتة هؤى كةمى بةرهةمى كرَيكار و زؤر بوونى تَيضتووةكانى بةرهتةم هَينتان بتةهؤى ئتةو      

 خةرجييانةى لةضارةكردنى كرَيكارو لة قةرةبوو كردنةوةيان خةرج دةكرَيي.
بكرَيتتتةوةَ ئتتةويش بةمةبةستتتى سةرثةرشتتتى و    ياستتا وا ثَيويستتي دةكتتات كةاليتتةنى ثةيوةنتتدار لتتةناو حكومتتةت ئاطتتادار     

  هتةروةها ختاوةن كتار ثابةنتد دةكتات كتة يانى كرَيكتاران        notification of accidentsجَيبتةجَيكردنى ياستاكانى كتار د   
  و ثابةنتد  accident insuranceدابني بكرَيي بةرامبةر بةو رووداوانةى كرَيكار تووشيان دةبَيتي لتةماوةى كاركردنتدا د   

  accident benefitبةقةرةبوو كردنةوةيان لةو زيانانةى كةلَييان كةوتووة د بوون
   

 Accident proneness االستعداد لالصابة ئامادةيي بؤ روودان
ئامادةيي الى هةندَى كرَيكار بؤ تووش بوون بةرووداوةكانَ كة جار لةدواى جار تووش بوونيتان دووبتارة دةبَيتتةوةَ ئتةويش     

 توانا  ئةقييةكانيان دةبَيي ياخود بةهؤى كةمى باوةِريان بةتواناكانيان لةِروو بةِرووبوونةوةى  ياندا.بةهؤى كةمى 
 توَيذينةوةكان ئةوةيان سةَلماندووة كة ِرَيذةيةكى بضووكى كرَيكاران بةرثرسن لة رَيذيةكى طةورةى رووداوةكانى كار.
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 Accidental variations الفجائيةالتغريات العرضية أو  طؤِرانة كتوثِرةكان
 دئةو جؤرة طؤِرانكاريانةى تووشى بةهاكانى دياردةكة دةبنَ لةئةجنامى ضةند هؤيةك يتان ضتةند هؤكتارَيكى نائاستايي يتاخو     

ضةند رووداوَيكى كتوثِرى رادةبةدةرَ كة ثَيشرت ب،ى ىَل نةكراوةتتةوةَ منوونتةى روودانتى بوومةلتةرزة يتان ئتاطرَيكى طتةورة        
 كةزيانى زؤر بَييَ ياخود الفاوَيكى تووندَ يانيش هةَلط،ساندنى جةنط.

دنى رادةكتةى يتان ئاراستتةكةىَ يتا ختود ختؤ       ئةو طؤِرانكاريانة لةتوانادا نية ثَيش بينى روودانيان بكرَييَ هةروةها ديتاريكر 
 ئامادةكردن بؤ بةرةنطار بوونةوةى زيانةكانى يانيش بةكار هَينان و سوود وةرطرتن لَييان.

بةكورتىَ ئةو طؤِرانكاريانة ثَيِرةوى هيض ياسايةك و ِرَيسايةك نابنَ هةروةها دووبارةش نابنةوةَ جارَيك رووى لةزياد بوونة 
ى لةكةمبوونةوةيةَ ئةوى لةوانى ديكةى جياواز دةكاتةوةَ ئةوةية كاتى درَيذة ناكَيشَييَ بؤية لتةم بتارةدا   و جارَيكى دى ِروو

 ثَيى دةوترَيي طؤِرانكارى كورت خايةن.
ئامتادة   اريتةكانَ ئتةوا خشتتةى زانياريتةكان    لتةداناني خشتتةى زاني   يتة زطار كردن لةم بارة ِراِرايي و بَينتةو بةرة ِرخؤ هةر بؤ 

وةرط،اوةَ ئةويش بَى طوَيدانة ئتةو حاَلةتتة ِراِراييتة البةاليانتة      َييلكة ي لةسةر بنضينةى زانياريية سةرضاوةييةكانى دةكرَي
لةِرَيطاى وَينةكَيشانى هَييَيكى ئاسان و ِرَيطا خؤشكةر كةلةطةَر هَيَية بنضينةييةكة يةكدةطرَيتةوةو باسى دوورو درَيذو دياردة 

 دةخات.ِراِراييةكان ثشي طوَى 
   

 ِراهاتن 
 خؤطوجناندن

 األرقلرمة 
 Acclimatization التأقلم

ثرؤسةيةكة بةهؤيةوة كؤضبةران لةطةَر  ينطة نوَييةكة ِرادَينَ هةروةها مةبةسي لةراهاتن بؤ منوونة: طوجنانتدنى هتزرى و   
 كؤمةآليةيتة لةطةَر ئةجنوومةن و كؤمةَلة كؤمةآليةتيةكان.

   
 سازدان

 طوجناندنةوة  
 املالئمة، التالؤم 

 Accommodation الَتاضي املُتبادرل

يةك لةدياردةكانى كارلَيكردنى كؤمةآليةتيةَ لةو حاَلةتةدا هةموو ئتةو اليةنانتةى ميمالنتَى لةنَيوانيانتدا هةيتةَ رَيكدةكتةون       
 بةشَيوةيةكى كاتى.لةسةر شاردنةوةى ميمالنَييةكانيان و راطرتنى ركابةرى لةنَيوانياندا 

تتتاك يتتان طتتروثَ ثتتةنا بتتؤ رازيبتتوونى ئتتاَر و طتتؤِر دةبتتةنَ ئتتةويش بةكاريطتتةرى تَيطةيشتتة لةهةَلوَيستتتةكةو روونبوونتتةوةى  
متتةحاَلى ستتةركةوتن بةستتةر بةرامبتتةرداَ ئتتةو رازيبوونتتة ئتتاَلوطؤِرةش كؤتتتايي بتتةميمالنَي نتتاهَينَىَ بتتةَلكو دواى دةختتات و      

 دةيشارَيتةوة.
 compromise  كة: سازشتةماشاب

   
 Accommodation house املأوى ثةناطة

هؤكارَيكى ئامادةكراوة بؤ نيشتةجَيبوون بةشَيوةيةكى طوجناوو بةردةوامَ وةك ئةو خانوانةى بتؤ كرَيكتاران دروستي دةكترَين     
 لة ناوضةى كانةكان.

   emergencyaccommodationد نائاستايي ديتاريكراو بَيتي   ِرةنطة ئةو ثةناطةية بؤ روو بةرووبوونةوةى ضتةند حاَلتةتَيكى   
 .نلةرزةو ئاطر كةوتنةوة دادةمةزرَيثةناطةى فرياكةوتن  وةك ئةو خَيوةتانةى لةشوَينى بوومة

 
 

 

  
 Accomplishment االجناز بةجَيىَينان

 Cf. performance  جَيبةجَيكردن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 accord االتفاق رَيكةوتن

رَيككةوتنى دوو اليةن لةسةر بابةتَيك بةشتَيوةيةكى نافتةرمىَ كةهَيشتتا وردةكارييتةكانى رَيككتةوتنى لةستةر نتةكراوةَ يتان         
 مةرجةكانى تؤمار نةكراوة. 

 Cf. agreement  ثةميان  ِرَيككةوتن
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 لةيةكضوون
 املطابقة
 Accordance املوافقة

  Cf. conformity  لةيةكضوونَ طوجنان
   

 Accountability املسؤولية بةرثرسيارييةتى
 هةستانى بةو كارة. ةى خستنةِرووى ضؤنيةتى ثَيثابةندبوونى تاك بةكارَيك كةثَيى سثَيردراوة لةِرَيط

  Cf. responsibility  لَيثرسينةوة
   

 زؤربوون
 طةشةكردن

 التزايد
 Accretion النمو

 سةرىَ وةك زؤربوونى رووبةرى زةوى بةكاريطةرى سروشي. طةشةكردن يان زؤر بوونى شتَىَ بةوةى دَيتة
 Cf. development  ثةرةسةندن

   
 ئاوَيتة بوونى كيتوري

 تَيكةَلبوونى رؤشنب،ي
 التبادل الثقايف

 Acculturation االمتزاج الثقايف 

دةطوازرَيتتةوةَ ئتةويش بتةهؤى ثةيوةندييتة     ئةوثرؤسةيةى كةبةهؤيةوة رؤشنب،ى لةنَيوان ضةند طروثَيكتى كيتتور جيتاواز    
 بةردةوام و راستةوخؤكانةوة.

 دةبَيي بةثَيى بارودؤخةكانَ لةو حاَلةتانةش: ىدياردةى بةرؤشنب،يكردن وآلمدانةوةى جياواز
كيتتتورة نوَييةكتتةَ كةهتتةموو جؤرةكتتانى رةفتتتارو   ىوةرطتترتن دثةستتندكردن َ مةبةستتتيش لَيتتى خواستتتنى بةشتتى طتتةورة  -1

 خؤييةكانى ئةو كيتورة دةنوَينَى.اوانبةه
طوجنانتتدنَ ئتتةويش بريتيتتة لةضةستتثاندنى ئتتةو ِرةطتتةزة كيتوريتتةى قبتتوَلكراوةَ بتتؤ ئتتةوةى بطوجنَيتتي لةطتتةَر هاوتاكتتانى     -2

كة  ِرةنطة ئةجنامى كؤتتايش بريتتى بَيتي لتة: طوجنانتدنى يةكاليةنتةَ يتان تواننتةوةى كيتتورى          بؤماوةييةلةكيتورة خوازراوة 
 ردنى ئاَلوطؤِر .دهةَلك

لةميانتةى ئةودياردةيتةشَ    -كاردانةوةَ بريتية لةو بزووتنةوة مييييانةى كتةد ى بةرؤشتنب،كردنى دةرةكتى ثةيتدادةبنَ      -3
 طةر جةخي لةسةر ئةو بةهايانة دةكات كة شَيوازة رةسةنةكانى  يانى دةيطرَيتة خؤى.  

   
 Acculturation, antagonistic كتساب ثقافة اخلرصما  وةرطرتنى كيتورى دو من

تر اكؤمةَلطةيةك خةسَيةتَيكى كيتورى كؤمةَلطةيةكى ديكة بةكار بىَينَييَ بؤ ئةوةى بةر هةَلستى كردنى بةرهةَلستتيةكى كتار  
بَييَ منوونةى ئةو جؤرة بةكارهَينانة هةروةك ضتؤن هيندييتة ثَيستي ستوورةكانى ئتةمريكا ثَيتى هةستتانَ كتاتَى ت تةنطيان          

 ئامَيرة اليان نةزانرا بوو بةر لةدؤزينةوةى كيشوةرى ئةمريكا. وبةكارهَينا بؤ بةرهةَلستى كردنى سثى ثَيستةكانَ ئة
   

 Acculturation, marginal التثقيف اهلامشي وةرطرتنى كيتوري ثةراوَيزي
دوو كيتتتورى دراوستتَيداَ لةسةرئاستتتى  واتتتةَ كورتكردنتتةوةى ثتترؤ ةى بةدةستتي هَينتتانى خةستتَيةتة رؤشتتنب،ييةكان لتتةنَيوان   

 دةرةكى هةردوواليان.
   
 نةوة  بووكؤ

 كةَلةكةبوون
 الترجمع 

 Accumulation الَتاكم

يتتاَ ئتتةو كتردارةى دةبَيتتتة هتتؤى طةشتتةثَيدانى رؤشتتنب،ىَ كةهتتةموو خةستتَيةتة   وثؤلؤنثرر وة لةئتتةبتتومةبةستي لتتةزاراوةى كؤ 
 ئامَيرةكانَ شَيوازة تةكنولؤجيةكان...هتد َب،و باوةِرةكانىرؤشنب،يية جياوازةكان كؤدةكاتةوةَ وةك 
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 وردى
 بَى هةَلةيي

 Accuracy الِدقة

 طوجناندن و هاوجووتى ب،ؤكةيةك يان ب،وِرايةك بؤ ِراستى ياخود بؤ واقيعَ هةروةها رزطاربوون لةهةَلة.
   

 بةجَيىَينان
 ئةجنامدان

 االجناز
 Achievement املنجز

بتةكار دةهَينرَيتي   ثَيشكةوتن بةرةو ئامتاجنى ديتاريكراوَ ئتةم زاراوةيتة بةشتَيوةيةكى طشتتىَ بتةواتاى طةيشتة بتةئاماجنَيكَ          
 ئةطةر ئةو طةيشتنة ِرَيطرىَ لَيكرابَيي يان نةكرا بَيي.

 تةماشا بكة: بةجَينَينانى كاري هةرةوةز
 بةجَيىَينانَ تةواوكردن

Social achievement  
Ana-accomplishment 

   
  Achievement, level of مستوى االقتدار ئاستى لَيىاتوويي

ةزوويتةتى و ئاستتى   ئاستتةى كةئار نَيوان ئتةو  ئةو ئاستةى كةتاك دةتوانَيتي بةِراستتى ثَيتى بطتاتَ هةستتى تتاك بتةدوورى لتة        
 تووشى دَلة ِراوكَيى دةروونى و بَى ئومَيدى دةكات. حاَلةتة تواناكانىَ ئةو

   
 Achievement tests التحصيل اتار باخت ئةزموونةكانى دةسكةوت

ئةم تاقيكردنةوانة دةسكةوتى تاك لةضةند بابةتَيكى دياريكراودا دةثَيوَىَ لةهةندَى باريشدا دةسي نيشانكردنى اليةنتةكانى  
 كةم و كورتية لةو بابةتانةَ يان لةهةندَى كارامةيية بنضينةييةكان.

 استيداَ تاقيكردنةوةى زانياري و كارامةييةكاننَ نةك تاقيكردنةوةى تواناو ئامادةييةكان.ئةو تاقيكردنةوانة لةِر
   

 كار 
 كردة

ل  العرمر
 action االجراء

كؤمةَلة جوَلةو هةَل  و كةوتَيكى ِرَيك و ثَيكةَ مةبةستى كارتَيكردنة لةجيىانى دةرةكتى و بتةديىَينانى ئاماجنَيكتةَ لتةِرووى     
  popular action َ هتتةروةها كتتارى جتتةماوةرى د corporate actionدةوترَيتتي: كتتارى هاوبتتةش د كؤمةآليةتيتتةوة 

 كةبريتية لةو كارانةى كؤمةَلةتاكَيك بةشداريان تَيدا دةكات.
   

 Action, direct العمل املباشر  كاري راستةوخؤ
ئةويش بؤناضتار كردنتى حكومتةتَ بةجَيبتةجَيكردنى     ثةنابردن بؤ هؤكارة ناسياسييةكانَ وةك مانطرتن و زيان ثَيطةياندنَ 

   political actionضةند كارَيك لةبوارى سياسى يان كؤمةآليةتى ياخود ئابورى  بةرامبةر ئةوةش كاري سياسى دَيي د
 Social action  تةماشابكة: كارى كؤمةآليةتى

   
 دادطايي

 داواي داوةرى
عوى القضائية  Action, judicial الدر

مافَيكى بِريار لةستةر دراوة بتؤ هتةموو تاكَيتك كةثةنابةرَيتتة بتةر دادطتا بتؤ بةدةستتىَينانى مافَيتك زةوت كرابَيتي لَيتىَ يتان              
 سامانَيكى َلى داط، كاربَيي.
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 ثةِراندنى ياساييِراماو 
 ِرةفتاري ياسايي

 Action, legal التصرف القانوين

ئةجنام دةدرَييَ ئةويش كاتَى روو لةكارَيك دةكرَيي كة شوَينةوارَيكى ياستايي ديتاريكراوى دةبَيتي بتةآلم      كارَيك لةسةر ئ،ادة
ياستتا قةدةغتتةى نتتةكردووةَ ئتتةوكارةش لةستتةر رَيككتتةوتنى ئتت،ادةى دوواليتتةن دةبَيتتيَ منوونتتة: طتترَى بةستتتى فرؤشتتة و       

منوونةى وةسيةتنامةَ لةتاوان رزطاركردن دطتةردن ئتازادكردن َ    بةكرَيدان و بريكارىَ يان لةسةر ئ،ادةى يةك اليةن دةبَييَ
 هةروةها وازهَينان لةمافَيك.

   
  Action, political العمل السياسي كارى سياسي

ئةو هةوَر و كؤششانةى كةثارتة سياسييةكان ثَيى هةَلدةسة بؤ ئةوةى بطةنة دةسةآلت لةِرَيطةى هةَلبذاردنة طشتتيةكانةوةَ  
بةمةبةستتى جَيبتتةجَيكردنى بةرنامتةكانيانَ يتتان دةربِرينتى بتت،وِرا دةربتارةى ثتترؤ ةو بةرنامتةى ئتتةو ثارتتةى كتتة       ئتةويش  

 دةسةآلت دةطرَيتة دةسي.
   

 ضوارضَيوة
  َيدةريةكةى كردة

 األطار املرجعي 
  Action frame of reference للفعل

هَيناوة بؤ شيكردنةوةى سيستمة كؤمةآليةتيةكان و سيستتمة كةستايةتيةكانَ   نز  بةكارى ؤسراثئامرازَيكى ب،لَيكردنةوةيةَ د
ئاراستتة   بكتةر  ضوارضَيوة سةرضاوةييةكةى كارَ جتةخي لةستةر بكتةر دةكتات لتةِرووى ئتةو بتةهاو ئاماجنانتةى كتة رةفتتارى          

 دةكات لة ضةند هةَلوَيستَيكى دياريكراودا.  
   

  Action research املقَتن ابالصالحالبحث  توَيذينةوةى ثةيوةسي بةضاكسازي 
هةنتتدَى لةزانستتتة كؤمةآليةتيتتةكان دكؤمةَلناستتىَ دةروونناستتى كؤمةآليتتةتى وةك منوونتتة َ طرينطتتى بتتةطؤِرينى هةَلوَيستتتة     
كؤمةآليةتيةكان دةدةن لةطةَر هةوَلتدان بتؤ ئاراستتةكردنيان بتةرةو ضاكستازى يتان ثَيشكةشتكردنى يارمةتيتدان بتؤ ئةوانتةى           

 تيان بةهاوكارى هةية.ثَيويس
توَيذينتتةوةى ثةيوةستتي بةضاكستتازى مةبةستتتى جَيبتتةجَيكردنى ئتتةو ئاماجنانةيتتةَ ئتتةو لتتةو كاتتتةى كةهتتةوَلى ثةيتتداكردنى   

ى تَيطةيشة لة شيكردنةوةى دياردةكانَ لةهةمان كاتدا هةوَلدةدات سوود لةو زانياريانة وةربطرَيي تسةزانيارى دةدات بةمةب
 يةكان.بؤ مةبةستى ثراكتيك

   
 Action theory social نظرية الفعل االجتماعي  كردةي كؤمةآليةتى ىتيؤر

روونيشتى   وطرينطرتين لقة لةبابةتى رةفتارطةرى كؤمةآليتةتىَ ئتةم تيؤرييتة بايتةخى بةضتةمكى كتردارى كؤمةآليتةتى داوة       
بتؤ دانتتانى   اَلنراوةَ ئتةوكارةش وةك هتةوَلَيك  دةكاتتةوة وةك جؤرَيتك لتةرةفتارى تتاك كتة لةاليتةن بةهاكانتتةوة ثشتتط،ى و ثت        

 ظةيةك بؤ ِرةفتاري مرؤظايةتى.اِر
ئتةم تيؤرييتةَ رةفتتاري توونتدرةوى الثةستةند نيتةَ داكتؤكيش لةستةر مانتاي ختودي هةَلوَيستتى بكتةر دةكتاتَ ئامتا ةش بتتؤ               

دةنطتةوة  بةَ هةروةها ثَيش بينيةكانى بؤ ثَيويستى لَيكؤَلينةوة لةو هةَلوَيستة دةكات لةبةر رؤشنايي بةهاتايبةتيةكانى بكةر
 هاتنى ئةوانى ديكة.

تيؤرى كاري كؤمةآليةتىَ لَيكؤَلينةوة لةرةفتارى مرؤظايةتى دةكاتَ ئةويش لةميانتةى ئتةو هتةَل  و كةوتانتةى كةكةستةكان      
 ثةيوةنديية كؤمةآليةتيةكان.ثَيى هةَلدةسة لةضةند هةَلوَيستَيكى سنورداري رؤشنب،ى و لةضةند سيستمَيكى دياريكراوى 
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 ئةكتيظيزم
 كارطةراييِرَيبازي 

 مذهب الفاعلية 
 املذهب العملي

Activism 

رَيبازَيكى مؤراليةَ كار بةثَيوةرى ِراستى دةزانَييَ واتة كارى بةرهةم هَين تايبةمتةندى و خةستَيةتَيكى ِراستتيةَ بتةآلم ئتةوة     
لةبةر ئتةوةى ستوود بةخشتةَ بتةَلكو مانتاي ئةوةيتة كتة ئَيمتة راستتةوخؤ لتة ِراستتى تَيبطتةين             واناطةيَينَى كة ِراستى رةوايةَ 

 بةهؤى كارةوة.
 مةبةسي لةئةكتيظيزم لةدةروونناسيداَ ئةو ئاراستةيةى كةضاآلكى ئةقيى و جةستةيي بةبنضينةى فَيربوون دادةنَيي.

   
 avtivity النشاط كارايي

يَ بةنتدة بتةوزةى طيتان لةبتةرى زينتدووَ هتةروةها بتةخؤكردى جيتاواز          رةفتتاري يتاخود بتايؤلؤ   هةر كردارَيكى ئةقيى يتان  
 دةكرَيتةوة زياتر لةوةى وةالمدانةوة بَيي.

  Social activity  تةماشابةكة: ضاآلكى كؤمةآليةتى
   

 تةبابوون
 دنطوجنان

 التكّيف
 Adaptation التكْييف

لةزيندةوةرَ ئةطةر ئةو طؤِرانتة لتةبونياد بَيتي يتان لةفتةرمانَ ئتةو طؤِرانتة والةزينتدةوةر دةكتات          لةزيندةوةر زانيداَ طؤِرانة 
 كةزياتر تواناي ثارَيزطاريكردنى  يانى خؤى هةبَييَ يان ثاراستنى نةوةو ِرةضةَلةكانى.

ئتةوةى بطوجنَيتي لةطتةَر     ئةوةندةى ماناكةى ثةيوةندى بةدةروونناستى كؤمةآليةتيتةوة هتةبَييَ طؤِرانتة لتةرةفتاري تتاك بتؤ       
 تاكةكانى ديكةَ بةتايبةتيش بةثِ،ةو كردنى داَ و نةريتةكان و طوَى ِرايةَلى بؤ رَى و ِرةسم و ثابةنديية كؤمةآليةتيةكان.

   
 Addiction األدمان خوثَيوةطرتن

  يتاخود ئةلكىوليتتةكان  drugs  يتان متادة بتتَى هؤشتكةرةكان د   narcoticsراهتاتنى تتاك لةستةر خواردنتتةوةى ستِركةرةكان د    
   بةرادةيةك كة لَيى دوور كةوتنةوة زةمحةت دةبَيي.alcoholicsد

 Cf. alcoholism  ئةلكىوليةكان
   

 Adjudication احلُكم بِرياردان بةثَيى ياسا
 دادطا.هةموو بِريارَيك دادطا دةرى بكات و ثةيوةسي بَيي بةناكؤكييةك و خرابَيتة بةردةم ئةجنوومةنى 

ئةو بِريارة ستةرةتايي دةبَيتي ئةطتةر لةاليتةن دادطايتةكى ثيةيتةك دةركرابَيتيَ بِريارةكتة كؤتتايي دةبَيتي ئةطتةر ِرَيطتاى تتَى              
 هةَلضوونةوةى ثَى نةدرَيي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Adjustment التوافق سازان  

زاراوةيتة دؤزينتةوةى ثةيوةندييتةكى طوجنتاوة لتةنَيوان      ى بَييَ مةبةسي لةم  ية زياتر لةوةى سوسيؤلؤ زاراوةيةكى سايكؤلؤ
  بتةكار  adaptationتاكَيك يان طروثَيك لةطةَر هةلوَيستَيكى كؤمةآليةتى دياريكراودا. ئتةم زاراوةيتة بتةماناى تتةبابوون د    

 دةهَينرَيي بةشَيوةيةكى ِرةها.
نى كؤمةآليةتى يتان ضارةستةرى دةروونتىَ كةثَيويستي     بةآلم واباشرتة بةكارهَينانى كورت بكرَيتةوة لةسةر جؤرَيك لةتةبابوو

بكات كةسةكة  كاتَى بةرةو ِرووى كَيشةيةكى ئاكارى يتان ميمالنَييتةكى دةروونتى دةبَيتتةوة  لتةداَ و نتةرَيي و ئاراستتةكانى        
 بطؤِرَى بؤ ئةوةى لةطةَر ئةو كؤمةَلةى لةسَيبةريدا دة ىَ بطوجنَيي.
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 Administration ادارة كارطَيِرى
وةك باوةَ ئةم زاراوةية لةبوارى كارى حكومةتدا بةكار دَييَ مةبةستيش لَيى ِرَيكخستنى هةوَر و كارى تاك و طروثةكانة بؤ 
بةديىَينانى ئاماجنَيكى دياريكراوَ كةهةموو قؤناغةكانى ثالندانانَ رَيكخسةَ بةكارهَينان و ئاراستةو راطةياندن و ضتاودَيرى  

 دةطرَيتةوة. و دارايي
   

 Administration, Local االدارة احمللية كارطَيِرى خؤجَيى
سيستمَيكى ياساييةَ دةرفةت دةدات بةبةخشينى كةستايةتى مةعنتةوى بتة يةكتة كارطَيِرييتةكانَ بةمةبةستتى بتةِرَيوةبردنى        

ئةويةكانتتة دةكتتةنَ ئتتةو ئةجنومةنتتة  ضتتةند ثتترؤ ةو بةر ةوةندييتتةك و رَيكخستتتنى ئتتةو ئةجنومةنانتتةى كتتة نوَينةرايتتةتى   
 كارطَيِريانة رةنطدانةوةى ويسي و ضاآلكيةكانى ناوضة كة دةنوَينن.

   
 Administration, personnel ادارة االفراد بةِرَيوةبردنى كارمةندان

ئاراستتتةو ِرَيتتك و  ئتتةو كارطَيِرييتتةى هةَلدةستتتَيي بةنةخشةكَيشتتانى هتتةوَر و كؤششتتى تاكتتةكان و سةرثةرشتتتى كردنيتتان و     
ثَيكردنى نَيوانيانَ ئتةويش بةمةبةستتى دةستتةبةركردنى بةجَيطةيانتدنى كارةكتة بتةو ثتةِرى تتةواوي و رازي بتوونى بتاشَ           

 هةروةها بةديىَينانى هاوكارى تووند لةنَيوانياندا بؤ طةيشة و جَيبةجَيكردنى ئاماجنةكانى ثرؤ ةكة.
   

 بةر ةوةندي طشتى
 Administration, of public authority املصاحل العامة ئيدارةى طشتى

ئةو دام و دةزطايانةى بةضاآلكى هةَلدةسة لةسنورى فتةرمان و ئتةركى كتارطَيِرى دةوَلتةتَ لةبتةِرَيوةردنى ئتةو ضتاآلكيانةش        
 كان.هةرضى لةتوانا دابَيي بةكارى دةهَينن لةبةر ئةوةى دةسةآلتى طشتية لةهةردوو ِرووى ماف و دةسكةوتة

   
 رازى بوون

 admission الُقبول ثةسندكردن

مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ رازى بتتوونى طروثَيتتك يتتان ِرَيكخراوَيتتك يتتاخود ئةجنومتتةنَيك بتتةوةرطرتنى تاكَيتتكَ ئتتةوةش ثتتاش      
لةطةَر ئةو اليةنة دَلنيابوون لةرازي بوونى ئةو تاكة بةثَيوةرةكانى يان سيستمةكانى ياخود ياساكانىَ هةروةها تواناى  يانى 

 هةبَيي.
   

 هةرزةكاري
  Adolescence ةاملراهق باَلق بوون

  ستاَلييةوة بتةنزيكى    13واتتة لةتةمتةنى د  دةستي ثتَي دةكتاتَ    لةتةمتةنى ثَيطةيشتنةوة  بريتية لتةقؤناغَيكى طةشتةكردن كتة   
بةتةمةنى ثَيطةيشتنى ئةقيى و هةَلضوونى   ساَلىَ ئةو ماوةية 20  يان د18تةمةنى ثَيطةيشة كؤتايي دَيي لةدةوروبةرى د

 ئةقيي و كؤمةآليةتى دادةنرَيي.
   

 هةَلطرتنةوة
 بةخَيوكردن

 Adoption التَّبين

يةك لةهؤكارة كؤمةآليةتى و ياساييةكانة بؤ ضاودَيريكردنى ئتةو منداآلنتةى كةخَيزانتة سروشتتيةكانيان لتة دةستتداوةَ يتان        
ئةوانةى خَيزانةكانيان بةخَيويان ناكةن لةبتةر هؤيتةك يتانيش بتةهؤى دؤخَيكتى كؤمةآليتةتى       ئةوانى خَيزانيان نيةَ ياخود 

 نائاسايي.
 adoption  دةبَيي يان بةثَيى بِريارَيك لةدادطا د adoption agreementهةَلطرتنةوةى ياسايي بةثَيى طرَيبةستَيك د

decreeئةويش ثاش هةستان بةثشكنينَيكى ورد د  baby-testsبارةى ئتةو خَيزانتةى نيتازى هةَلطرتنتةوةى هةيتةَ        دةر
 بؤ ئةوةى منداَلةكة مافى ضاودَيرى مادى و دةروونى لةبارى بؤ ثةيدا ببَيي.
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هةَلطرتنتتةوة دةبَيتتتة هتتؤى دروستتي بتتوونى ضتتةند ثةيوةندييتتةك لتتةنَيوان منداَلةكتتةو ئتتةو خَيزانتتةَ كتتةهيض ثةيوةستتتيةكى  
نةوةيتة ئتةو منداَلتة دةبَيتتة ئةنتدامَيكى هةميشتةيي لتةو خَيزانتةى هةَليطرتؤتتةوة          سروشتى لةنَيوانيانتدا نيتةَ بتةو هةَلطرت   

 ئةركى هةية وةك هةر منداَلَيكى شةرعي. ماف و  َ و هةمانadoptive parentsد
  ئتتةوة بريتيتتة تتتةنىا لتتة مامةلتتةكردنى منتتداَر وةك يتتةك لةئةنتتدامانى simple adoptionبتةآلم هةَلطرتنتتةوةى ستتادة د 

 خَيزان.
   

 adoration العبادة ثةرسة 
   بةماناي رَيزطرتنى بةكؤمةَر دَيي بؤ ئةو هَيزة. worshipرَيزطرتنى تاك بؤ هَيزى خواوةندىَ لةكاتَيكدا وشةى د

 worship  تةماشابكة: ثةرسة
   

 طةنج
 الو دثَيطةيشتو 

 املراهق، الراشد 
 adult البالغ

دةكاتَ لَيىاتوويي تةواوي دةبَيي واتتة لَيىتاتوويي ثَيويستي بتوون و لَيىتاتوويي ئتةرك          ساَر تَيثةِر21ئةو كةسةى تةمةنى د
بةجَيطةياندنَ هةندَى كؤمةَلى خؤرسك ضةند داَ و نةريتَيك بةكار دَينن كاتى مرؤظ دةطاتة تةمتةن طتةورةييَ وةك داَ و   

  initiation rite  و داَ و نةريتى فَيركردنى سةرةتايي دpuberty ritesنةريتى بالغي د
   

 Adult education تعليم الكبار فَيركردنى تةمةن طةورةكان
واتة: ئةو دةرفةتة ثةروةردةييانةى دةرةخسَيي بؤ ئةوانى تةمةنيان لةتةمةنى ضوونة قوتاخبانة تَيثتةِريوةَ ئامتاجنيش لتةو    

كارامةييتةكان و طةشتة ثَيتدانى كةستايةتى      دةرفةتانةَ نةهَيشتنى نةخوَينتدةوارى و ثتةروةردةى تةندروستتى و ثَيطةيانتدنى    
 تاكةَ هةروةها خوَلقاندنى هةستى بةرثرسياريةتى كؤمةآليةتية.

زؤرترين شَيوةكانى ئةو فَيركردنةَ وتارخوَيندنةوةَ كؤِربةسةَ خوَيندنةوةو ِراهَينانَ ِرةنطة ئةو شتَيوانة فتراوانرت ببنتةوةو    
 بطرَيي.شَيوةى خوَيندن بةنامة ئاَلوطؤِركردنيش وةر

ئاراستة كؤمةآليةتى و سياسي و ئابوريةكانَ هاوكار بوونة لةسةر زؤر بتوونى بايةختدان بةثتةروةردةى طتةورةكانَ هتةروةها      
 كؤضكردن لةطوندةوة بؤ شار كاريطةرى هةبووة لةسةر ثَيويستى ئةو جؤرة ثةروةردةية.

ندةواري دةستى ثَيكردَ دواتر ِرووى لةثةرةثَيدانى تتاك  هةوَلةكان بؤ فَيربوونى طةورةكان بةهةَلمةتةكانى نةهَيشتنى نةخوَي
 كرد بةرةو ثةروةردةى هةمةاليةنى تةواوكار بؤ ئةوةى ئةو تاكة بؤ  يانى سةردةميانة ئامادة بكرَيي.

ئةمةو زؤرَيك لتةو ضتاآلكيانةى دةركتةوتن كتة ثةيوةنتدييان بتةفَيركردنى طتةورةوة هةيتةَ ئتةويش وةك كولتتورى كردةيتيَ            
دةيي بنضينةييَ فَيركردنى لةِرَيطاي فةرمانةوةَ ثةروةردةى جةماوةرىَ ثةروةردةى ميييتىَ ثتةروةردةى كؤمةآليتةتى    ثةروةر

 فَيربوونى بةردةوام و فَيربوونى درَيذة ثَيدراو. 
 
 
 
 
 

  

 زينا
 داوَين ثيسى

 الزان
 Adultery اخليانة الزوجية

لةهاوستةرةكان لةطتةَر كةستَيكى ديكتة نتةك هاوستةرةكةى ختؤىَ ديتارة ئتةو كتارةش           ئةجنامدانى كارى سَيكسى لةاليةن يةك 
 دةبَيتة هؤي هةَلوةشاندنةوةى ئةو ثابةندييةى نَيوانيان كة ياسا دةيسةثَينَى بةسةرهاوسةرةكان لةكاتى هاوسةرط،يدا.

لةنَيوان  نَيك كةشتووى نتةكردبَيي لتة    بةو ثةيوةنديكردنة سيكسييةى نَيوان ثياوَيكى رةبةن و  نَيك كةشووى كردبَييَ يان 
   Fornicationطةر ثياوَيكى خاوةن  نَ دةوترَيي ثةيوةندى حةرام د
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 طةنج

 الُرشد 
 Adulthood سن الشباب

ي و ئةقيى و هةستياري جياواز دةكرَيتةوةَ لتةو ماوةيتةدا تتاك بتةرثرس دةبَيتي لتةكارو        ئةو ماوةيةى كةثَيطةيشتنى بايؤلؤ
 تايبةتيةكانى  يانى.بارة 

   
 advance التقدم ثَيشكةوتن

   
 Cf. progress  طةشةكردنَ ثَيشكةوتن

   

 ثَيشينة
 قةرز

 الُسلفة
 Advance, cash القررض

بةثَيى رَيككةوتنَيكَ كةسَيكى ئاسايي يان مةعنةوي بِرَيتك ثتارة وةك قتةرز دةدات بةكةستَيكى ديكتةَ ئتةويش بتؤ ماوةيتةكى         
 و بةرامبةر بةسوودَيكى سنودارَ منوونةى ئةو قةرزانةى خاوةن كار بةكرَيكارانى دةدات.دياريكراو 

بةثَيى ياساكانى كار ئةو بِرة ثارة مانطانةيتة ديتاري دةكرَيتي كتة لةرؤ انتةى كرَيكارةكتة دةبردرَيتي بةرامبتةر بتةو قتةردةى           
 تنى هةر جؤرة سوودَيك لةسةر ئةو قةرزانة.كةوةرى طرتووةَ هةروةها ياساكان خاوةن كار ثابةند دةكةن بةوةرنةطر

   
 بةرزبوونةوةى ثية

 ثَيشخسة
 advancement الَتقية

بتتةرز بوونتتةوةى كارمةنتتد بتتؤ ثيةيتتةكى بتتةرزتر لتتةِرووى بةرثرستتيارى و دةستتةآلتةوة لةثَيطتتةى ئَيستتتاىَ لتتةزؤر بتتاردا ثيتتة    
 بةرزكردنةوة زيادةى موضةى لةطةَر دةبَيي. 

   
 بآلوكراوة
 ئاطادارى

 Advertising االعالن

ئاطاداريَ بريتية لةبآلوكردنةوة بةهؤكارى جياوازَ مةبةستيشى سةرنج ِراكَيشانى جةماوةرة بؤ كاآليةكى ديتاريكراو يتان بتؤ    
 كارَيك لةكارةكانَ لةكؤندا بآلوكردنةوة لة رَيطة كةسَيك دةبوو كة بةشةقام و بازارةكاندا دةسووِرايةوة.

طرينطى بةرزبؤ تةوة لةئاكامى زؤربوونى بةرهةم و بايةخدان بةدابةشكردنى بةرهةمةكان لةسنورَيكى فراوان بؤ ِراطةياندن 
ئةوةى بطاتة دةستى بةكار بةرانَ ئةم حاَلةتةش واثَيويسي دةكات كةبةكاربةران و ئةوانى لةضتاوةِروانيدان ئاطاداربكرَينتةوة   

 رَين بؤ كِرينى لةِرَيطةى ِراطةياندن و هؤكارة جياوازةكانى بآلوكردنةوةدا.بةبوونى كةر و ثةر و كةرةستةكان و هانيش بد
كةبةهؤى كتارى راطةياندنتةوة دةختولقَينَ     ويسي و ئارةزووةكان كاريطةر دةبَيي لةسةرديارة ئاكامةكانى ئةم دياردةيةش زؤر

 بةربَيي.كراوَ نةك ئارةزووى رةسةنى بةكارئةوانة دةبنة دياردةى دروست
راطةياندن بةضةند قؤناغَيك تَيثةِر دةبَيي: ستةرنج ِراكَيشتانَ ورو انتدنَ بايةخثَيتدان و خولقانتدنى ئتارةزوو بتؤ        ةوة لةم بار

 كةَر و ثةرَ هةروةها رازى كردنى بةكاربةرو هاندانى بؤ كاركردن.
   

 Advisory authority السلطة االستشارية دةسةآلتى ِراوَيذكاري
لةهةر ثرؤ ةيةكداَ سروشتةكةى كارَيكى يارمةتيدةرانةيةَ بؤ دةسةآلتى جَيبةجَيكردنَ ئتةو دةستةآلتة   دةسةآلتى راوَيذكارى 

 ِراوَيذكاريية هةَلدةستَى بة ثَيدانى ب،وراو خستنة ِرووى ثَيش نيازو ِراسثاردةكانَ يان راوَيذكردن.
 ةآلتى جَيبةجَى كردنةوة دةردةضَيي.ئةطةر ئةو ثَيش نيازو راسثاردانةش بِرياري لةسةر دراَ ئةوة بةناوى دةس
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 ثشتط،ى
 اليةنطري 

  Advocacy التأييد

 ئاراستةيةكة بةهؤيةوة تاك يان طروثَيك بةئاشكرا اليةنطرى و ثشتط،ى خؤى بؤ كارَيك دةردةبِرَيي
   

 جوان ناسي
 علم اجلمال
 aesthetics )االستطيقا(

ئةم زانستة لقَيك بوو لةفةلسةفةَ لَيكؤلَينةوةكانى لةبواري فةلسةفةى جوانيدا بووةو خؤشى لةهونتةردا دةنتوَينَىَ هتةروةها    
 ئةو بةها هونةريانةى كةاليةنة هونةريةكان هةَلدةسةنطَينَى و هةسي بةجوانى الى تاكةكان دةورو َينَيي.  

وونتةوةرَيك لتةخودى شتتة    بكتةميان جتوانى لتةِرووى بابةتيتةوة دةكاتتة      فةييةسوفةكان دابةش دةبنتة ستةر دوو ئاراستتة: ية   
 جوانةكةَ ئاراستةكةى ديكة: جوانى دةبةستَيتةوة بةتَيطةيشتنى خودىَ الى كةسى تَيطةيشتوو.

ةلَيكؤَلينتتةوةى كاروبتتارة هونةريتتةكان و ثرؤستتةكانى بلتتةم رؤ طتتارةدا جتتوانى الى فةلستتةفة طوازرايتتةوةَ ئتتةو زانستتتة بايتتة   
 ةرهةمى هونةرى و دياردة هونةريةكان دةدات...هتد.ب
   

 ويذدان
 هةسي

 الوجدان
 affection الشعور

ئةو دياردة دةروونيانةن لةِرووى كاريطةريانَ بةضَيذو ئازارةوةَ لةبةرامبةر ديتاردة دةروونيتةكانى ديكتة كتة بةتَيطةيشتة و      
 زانني جياواز دةكرَينةوةَ ئةو دياردانةشَ ويذدانَ هةَلضوون و هةسي و ئارةزووةكان دةطرَيتةوة.  

 .هةَلضوونةكانو ادةيي تاك بؤ ضَيذتنى هةسي و سؤزنواندن   واتة ئامaffectivityدةوترَييَ ثةرضةكرداري عاتي ى د
   

 ثةيوةنديكردن
 ضوونة ِريز

 االنضمام -1
 affiliation االنتساب

بريتية لةو ثةيوةنديية شةرعيية يان شَيوةيية دروالةتى َ ياخود هاوكارييةى نَيوان دوو كؤمةَر يتان زيتاترَ يتانيش ضتوونة     
يةكَيتيةك تةنىا بؤ اليةنطرى و ثاَلثشتى كردنَيكتى ئتةدةبى كؤمةَلةكتةَ بتَى ئتةوةى بةِراستتى ثيتةى        ِريزى كؤمةَلةيةك و يان 

 ئةندامييةتى هةبَيي.
  ثبوت النسب -2 سةااندنى خزمايةتى

بِريتاري    داوايةكى تايبةتةَ تَييدا داواي سةااندنى باوكايةتى منداَلَيك دةكرَيتيَ يتان داننتان بتةو باوكايةتيتةو بةدةستتىَينانى      
 َ ئةو اليةنتةى بتةثَيى بِريارةكتة متافى باوكايتةتى منداَلةكتةى وةرطترتَ ئتةوة         affiliation orderبةو باوكايةتية د -دادطا

 ثَيويسي دةكات بِرةثارةيةك بؤ بةخَيوكردنى ئامادة بكات. 
   

 Affinity روابط املصاهرة -1 ثةيوةندييةكانى  ن خوازي
هاوستتةرط،ى لتتةنَيوان ثيتتاوو خزمتتةكانى  نةكتتةى ثةيتتدا دةبَيتتيَ يتتان لتتة نَيتتوان  ن و خزمتتةكانى    خزمايةتيةكتتةَ بتتةهؤى 

 ثياوةكةى.
ؤثؤلؤجيةكان بةكار دةهَينرَيي وةك ئاما ةيةك بؤ سةَلماندنى ثةيوةندى خزمايةتى لةِرَيطةى نث ئةم زاراوةية لةنووسينة ئة

 بةدواداضوونى لق و ثةىل خزمايةتيةوة.
  الصلة، األلفة -2 هؤطري

ثةيوةندييةكتتة لتتةنَيوان بوونتتةوةرة بايؤلؤجيتتةكانَ لةيةكضتتوونَيك لتتةبوونيادي طشتتتى دةطرَيتتتة ختتؤى و بةَلطةشتتة لةستتةر     
 يةكيةتى ِرةضةَلةك.

  مةبةستيش لَيىَ  ئةو هَيزة ِراكَيشتةرانةية كتة هةنتدَى    Social affinityلةدةروونناسيداَ دةوترَيي هؤطرى كؤمةآليةتى د
لةتاكةكان والَيدةكات لةيتةكرت نزيتك ببنتةوةَ ئتةويش بتةهؤى بةشتداريكردنى ويتذدانى نَيوانيتان يتان بتةهؤى ئينتمايتان بتؤ             
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ةَ يتان يتةكطرتنى   طروثَيكى دياريكراو لةِرووى تةمةنةوةَ ياخود فةرامان و كارى كؤمةآليةتى يانيش لتةِرووى ئايديؤلؤجيتةو  
 بةهاكان و لةيةكضوونى ئةزموونة كةسايةتيةكان.   

   
  Aftercare مواالة العناية بةردةوامى بةدةنطةوةهاتن

ئةو زاراوةية بةكاردةهَينرَيي وةك ئاما ةيةك بؤ ئةو هةوَر و خزمةتطوزاريانةى دةدرَييَ بتؤ ئتةو كةستانةى كةلةدامتةزراوة     
كتتراونَ منوونتتةى نةخؤشتتخانةكانَ خانتتةى نةوجوانان...هتتتدَ ئتتةوكارةش دواى دةرضتتوونيان لتتةو  جياوازةكانتتةوة ضتتاودَيرى 

 دامةزراوانة دِرَيذةيان دةبَيي.
   

  A gamy الالمعيارية يف الزواج هاوسةرط،ى بَى ثَيوةري
داوادةكرَيي بةوةى هاوسةرط،ييةكة لتةناو  نةبوونى هةر جؤرة ِرَيساو بنةمايةكَ ئةطةر لةوانة بَيي كة لةئةندامانى كؤمةَر 

ختتؤى كؤمتتةَر بَيتتيَ يتتان ِرَيطتتا بتتةو جتتؤرة هاوستتةرط،يية نتتةدرَيي. واتتتة كؤمتتةَر شتتَيوازي هاوستتةرط،ى بةستتةر ئةنتتدامانى   
  بَييَ كةواتتة  exogamy  بَييَ يان هاوسةرط،ييةكة دةرةكى دendogamyناسةثَينَييَ كةهاوسةرط،ييةكة ناوخؤيي د

 طرينطى ناداتة ئةم بوارة.كؤمةَر 
   وةرط،اوة.Robert Lowieئةم زاراوةية لةزانستى بايؤلؤجيا لةاليةن د

   

 تةمةن
 الُعمر
 age الِسن

  chronological ageَئةو ماوةيةى تَيثةِر بووة لتةرؤ ي لتةدايك بتوونى تاكتةوةَ ئتةو ماوةيتة ثَيتى دةوترَيتي تةمتةنى زةمتةنى د          
  بتتةثَيى طةشتتةكردنى تاكتتةكانَ وةك قؤنتتاغي age classes يتتانى مرؤظايتتةتى دابتتةش دةكرَيتتتة ستتةر ضتتةند قؤناغَيتتك د 

 منداَلىَ قؤناغي طةجنىَ قؤناغي ثياوةتى و قؤناغي ث،ى.
   age structure or age pyramidلةم قؤناغانةشدا ثةيكةرى ساالنَ يان يةيكةرى تةمةن ثَيكدَيي: د

  و تةمتتةنى ثَيطةيشتتة  minorityكانى تةمتتةن دابتتةش دةكاتتتة ستتةر دووقؤنتتاخ: تةمتتةنى ختتوار بتتالغي د       ياستتا قؤناغتتة 
  .majorityد

 َ mental ageلةدةروونناستتيداَ ئتتةو تةمةنتتةى كةلةطتتةَر ثيتتةى  يتترى تتتاك دةطتتوجنَى ثَيتتى دةوترَيتتي تةمتتةنى ئتتةقيى د  
  physiological ageيولؤجي دلةكاتَيكدا بةثيةى طةشةكردنى جةستةيي تاك دوترَيي تةمةنى فس

   
 سةردةم
 Age (history) العصر ضةر 

ستتنوورداركراوةَ يتتان بةضتتةند خةستتَيةتَيكى تايبتتةتَ وةك       كراوماوةيةكتتة لتتةكات و ستتاتداَ بةضتتةند مَيذوويتتةكى ديتتاري     
دةكةوَيتتة نَيتوان داِرمتانى      كةئاما ةية بؤ ضةند ماوةيةكى دياريكراو لةمَيذووى ئةوروثاَ dark agesسةردةمةتاريكةكان د

ئيمثراتؤرييةتى رؤمتانى لةستةدةى ثَينتتةمى زايينتى و ستةردةمى راثتةِرين لةستةدةى يازدةهتةمَ هتةروةها ضتةرخى ئتةتؤم            
  َ ئةو سةردةمةش لةدؤزينةوةى ئةتؤمةوة دةسي ثَيدةكات لةضيةكانى دسةدةى بيستةم  تا ئةمِرؤ.atomic ageد

  ئتةويش ئتةو ستةردةمةية كةمتةزنرتين دانتةرو نووستينة هزرييتةكانى تَيتدا         golden ageدةطوترَيي ستةردةمى زَيتِرين د  
 دةركةوتووة لةمَيذوودا

   
 Age, hiring لعملابسن االلتحاق  تةمةنى كاركردن

دابنَيي كةمرتين ئاستى تةمةنةَ تَييدا ِرَيطا دةدرَيي بةتاك دةسي بةكار بكات ِرةنطة هةر دامةزراوةيةك سنورَيكى دياريكراو 
 بؤ كاركردنَ لةو ِرادةية زياتر بَيي كةياسا دياري كردووة.
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ّد الِسن االدىن اليةنى كةمي تةمةن  Age, minimum حر
مةبةسي لةم زاراوةيةَ كةمرتين تةمةن ِرَيطا بةهةرزةكاران دةدات بؤ كاركردنَ ئةو تةمةنتةش لةستةر ئتةو بنضتينةيةدياري     

   ساَر دياري دةكرَيي.15بةزؤر كؤتايي دَيي و بةد دةكرَيي كةلةماوةيدا خوَيندنى
   

 Age, old الشيخوخة ث،ى 
ثتت،ى ئتتةو تةمةنةيتتة كةتَييتتدا طةشتتة كردنتتى متترؤظ دةوةستتتَييَ هتتةروةها ئتتةو طةشتتةكردنة دةطتتؤِرَى بتتةرةو دياردةكتتانى       

 بةئةركةكانى.هةَلوةشاندنةوةو دابةزينى ثيةبةثية لةتواناي ئةندامةكانى بؤ هةستان 
ديارة ديارى كردنى تةمةنى ث،ى كارَيكى د وارةَ ضتونكة ئتةو دياردةيتة ثةيوةستتة بةضتةند هؤكارَيتكَ بتةآلم بةشتَيوةيةكى         

   ساَليدا دةسي ثَيدةكات.65طشتى دةكرَى بووترَيي كةلةتةمةنى د
بتتوونى بتتةالوازى بةشتتَيوةيةكى طشتتتىَ  ثتت،ى بةكَيشتتة رة  و ئازاردارةكتتان دادةنرَيتتي بتتؤ كةستتى بةتةمتتةنَ بتتةهؤى تتتووش   

 ةزينى داهات و حاَلةتى مةعنةوى.بهةروةها دا
 old ageدةوَلةتان باية  بتةث،ةكان دةدةنَ بتةدابينكردنى ثَيويستتيةكانى ثشتوودان و بيمتةى كؤمةآليتةتى د ى ثت،ى و د       

insurance  لةطتتتةَر هةنتتتدَى يارمتتتةتى كةثَيشتتتكةش بتتتةث،ان دةكرَيتتتي د َ old age assistance و رَيكخستتتتنى  
 خزمةتطوزاريية جياوازةكانى ضاودَيرى.

   
 ىتوَيذى تةمةن
 كؤمةآليةتى

 طبقة الُعمر 
 فئة الُعمر االجتماعية

Age-set- or  
Age-grade 

بنضتينةى  زؤرَيك لةكؤمةَلطة سةرةتاييةكان ئارةزووى ثؤلينكردنى تاكةكانيان هةية بؤ ضةندين توَيذو ضنيَ ئةويش لةستةر  
 نزيك بوونةوةيان لةتةمةنَ لةطةَر ضاوثؤشني لةو جياوازيية ئابورى و كؤمةآليةتيانةى كةهةية لةناوياندا.

ئةنتتدامانى يتتةك ضتتني نتتاوَيكى هاوبتتةش هةَلتتدةطرن كتتةثَيى دةناستترَين و ثَيطةيتتةكى كؤمةآليتتةتى دياريكراويتتانيش دةبَيتتيَ   
ةكردنى هةنتدَيكيان لةطتةَر هةنتدَيكى ديكتة ثَيتِرةو دةكتةن لةطتةَر وةرطرتنتى         هةروةها شَيوازة رةفتارَيكى دياريكراو لةمامةل

 هةَلوَيستَيكى يةكطرتوو بةرامبةر بةضينةكانى ديكة.
هتتةرتاكَيك ئينتيمتتاى بتتؤ ضتتينى تةمتتةنى ختتؤى دةبَيتتيَ ئتتةوةش دواى تييتتةِربوونى بةضتتةندين نتتةرَيي و ِرَى و ِرةمستتى           

 ةتى لةجؤرَيكى تايبةت دةسي ثَيدةكات دجةنطى يان ئاينى و ....هتد تةرخانكراوَ هةروةها ضاآلكيةكى كؤمةآلي
   

 Agency املؤسسة دامةزراوة
ئةم زاراوةية لةوياليةتة يتةكطرتووةكانى ئتةمريكا بتةو دامةزراوةيتة دةوترَيتي كةبةضتاآلكييةك هةَلدةستَيي و ثةيوةستتيش         

  .private  يان تايبةت دpublicدةمةزراوةكة طشتى بَيي ددةبَيي بةثَيشكةشكردنى خزمةتطوزارييةكانَ ِرةنطة 
   

 ئةجنوومةنى كاروباري

 كرَيكارانى دامةزراوةكة
 هيئة املساومة

 Agency snop املمثلة لعمال املنشئة

نتةبنَ  يةك لةسيستمةكانى ط توطؤى بةكؤمةَلةَ لَيرةدا كرَيكاران هةموويان لةطةَر ضاوثؤشني لةوةى سةربةستةنديكابن يتان   
نوَينةرةكانى خؤيان هةَلدةبذَيرن بؤ ط توطتؤ بةكؤمةَلتةكانَ هتةروةها ئتةو باجانتةش دةدةن كتة ئتةو ط توطؤيانتة ثَيويستتى          

 دةكات.
   

 بريكاري  
 كاروبارى سةنديكا

 Agent, business وكيل أعمال النقابة

فةرمانبتةرَيكى تايبةتتتةَ ئتتةركى سةرشتتانى ضتتاودَيرى كردنتتى بةر ةوةندييتتةكانى ستتةنديكايةَ بةتايبتتةتيش جَيبتتةجَيكردنى  
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 ثةيوةندييةكانى نَيوان ئةندامانى سةندياو خاوةن ئيش و كارَ ئةوانى ئةو كرَيكارانة اليان كار دةكةن.
   

 Agent, change أخصائي تنمية اجملتمع ثسثؤرى طةشةثَيدانى كؤمةَلطة
دؤزينةوةى ثَيداويستيةكانى و ِرَيكخستتنى ئتةو هؤكارانتةى كتة      توَيذينةوة دةكات بؤواتةَ ئةو كةسةى لةكؤمةَلطةى خؤجَيى 

 دةكرَى بةهؤيةوة دةرامةت و شارةزاييةكان ئاراستة بكرَين بةِرَيطايةكى سةركةوتووانة بةرةو خؤشطوزةرانى كؤمةَلطة.  
   

 طردبوونةوة
 رةؤئاث

 اجلمع 
  Agglomeration احلشد

طردبوونةوةى تاكةكانة هةندَيكيان لةطةَر هةندَيك بةبَى هةر جياوازييةك و بَى ئةوةى هةر جؤرة ثةيوةستتيةكى بتةردةوام   
 بةيةكيان ببةستَيتةوة.

كؤمةآليتةتى ديتاريكراو   ئةم زاراوةية ئاما ة بؤ منوونةيةكى دياريكراو لةيةكطرتنى كؤمةآليةتىَ يان جياكاري لةثرؤسةيةكى 
 دةكات.

دةكرَيي لةسةر سَى ئاستدا بَييَ طردبوونةوة ئةو هَيزة كؤمةآليةتيتةى نيتة    َبةزؤرى جياوازي لةنَيوان طردبوونةوةو كؤمةَر
كة دةبَيتة هؤى بةيةك بةستنةوة يان ثةيوةندى و ِرَيكستنى كاريطةرانةَ هةروةها ثةيوةنديية كؤمةآليةتيتةكان و هؤشتياري   

 الى كةمة. خودى
ئاستى دووةمَ ثةيوةندى بتةو هؤكارانتةوة هةيتة كتة تاكتةكان وا لَيتدةكات بضتنةناو طروثتةكانَ منوونتةش نيشتتةجَى بتوونى            

 جوطرافىَ لةكؤتاييدا طربوونةوة بةوة دةناسرَيي دجياوازدةكرَيتةوة  كة رَيكةوتنى كاتى و ناجَيطرة.
 َينن وةك ئةوةى لةحاَلةتى كؤمةَلدا هةية.بؤية تاكةكان ئةنداميةتى طردبوونةوة بةدةسي ناه

   

 طردبوونةوة
 ئاثؤرة

 اجلمع 
  aggregation احلشد

  Cf. agglomeration 

   
  مارةى 

 كؤكراوةيي
 aggregative index الرقم التجميعي

طؤِرانكاريانتةى كتة روو دةدةن لتةبِرة    ئةم ِرَيطاية لةئاماردا بةكار دةهَينرَيي بؤ بةدةستي هَينتانى  متارة ثَيوانةييتةكانى ئتةو      
 دياريكراوةكاندا.

دةكرَى  مارةى طردبوونةوةكة ئة مار بكرَيي بةهؤى كؤكردنةوةى نرخى ئةو كاآليانةى كةالمان هةيةَ وةك منوونتة لةستاَلى   
دةكتةين بةستةر   بةراوردكاريداَ هةروةها كؤكردنةوةى نرختةكان لةستاَلى بنةِرةتتداَ دواتتر دةرئتةجنامى كتؤى يةكتةم دابتةش         

دةرئةجنامى كؤى دووةمَ ثاشان ئةجنامى دابةشكردنةكة جارانى سةد دةكرَييَ بةمانايةكى ديكة ئةو  مارةيتة بريتتى دةبَيتي    
لةئةجنامى كؤى نرخى كاالكان لةساَلى بةراوردكاريدا لتة شتَيوةى ضتةند ِرَيذةيتةكى ستةدىَ لةئتةجنامى كؤكردنتةوةى هتةموو         

 ةتيدا.ئةو نرخانة لة ساَلى بنةِر
   

 دةسي درَيذى  
 شةِرانطَيزي

 االعتداء 
 aggression العدوان

بةكةسى ديكة يان بةخودَ يان هتةر هَيمايتةكى ديكتة جَيطتاي بطرَيتتةوةَ رةفتتاري دةستي         ةرةفتارَيكة ئاماجنى زيان طةياندن
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كةكةستتى دةستتي درَيتتذيكراو     frustrationدرَيتتذى كتتردنَ وةك قتتةرةبوو كردنَيكتتة بتتؤ ئةوحاَلةتتتة بَيبةشتتيكردنةوةى د     
 بةسةريدا هةستى ثَيدةكات.

  واتتتة ئتتةو دةستتي درَيذييتتةى راستتتةو ختتؤ  direct aggressionلةدةروونناستتيدا دةوترَيتتي دةستتي درَيتتذى راستتتةوخؤ د
ئاراستتتةى سةرضتتاوةى دامركاندنةكتتة دةكرَيتتيَ ئةطتتةر كةستتَيك بَيتتي يتتان شتتتَيكَ هتتةروةها دةوترَيتتي دةستتي درَيتتذى طتتؤِراو  

   كة ئةويش دةسي درَيذييةكة ئاراستةى سةرضاوةى دامركاندنةكة نةكراوة.displaced aggressionد
شةِرانطَيزي لةِرووى سياسييةوة بةكارهَينانى هَيتزى ضتةكدارةَ يتان هةِرةشتةكردنة لةبتةكار هَينتانى لةِرَيطتةى ستنورَيكى دان         

انى حكومتتةتَيك كةبةِراستتتى دةستتةآلتدار بَيتتيَ ئتتةويش ثيتتانراوى نَيودةوَلتتةتىَ بةرثرستتيارى ئتتةو كتتارةش دةكةوَيتتتة سةرشتت
 بةرطرى كردنى لةخود نةبَيي. ةكةىَ ئةطةر بيانوويةوةوكردةوةكانى يان بةهؤى كةمتةرخةملةئةجنامى كار

 ي وةك دةسي درَيذى ِراستةوخؤ تةماشا دةكةن. هةندَى اليةنَ فشاري ئابورىَ يان دةسي تَيوةردانى ئايديؤلؤ
   

 aging التقدم يف الُعمر تةمةنضوونة 
واتةَ بةردةوام بوونى تةمةنى تاكةكان بةرةو قؤناغي ث،ىَ كاتَى ِرَيذةى ث،ةكان لةكؤمةَلطة زؤر دةبَييَ ئةوا ئةو دياردةيتة  
 ئاما ةيةكة بتؤ ئتةوةى كتة كتؤى دانيشتتوان بتةرةو ثت،ى دةِرؤنَ يتان تةمتةنيان ِرووى لةستةر كةوتنتةَ بتةآلم ئةطتةر ِرَيتذةى              

  يتتاخود rejuvenationتةمتةنى بضتووك لةكؤمةَلطتةدا زؤر بتتووَ ئتةوا بتةو دياردةيتة دةوترَيتتي طتةنج بتوونى دانشتتوان د         
 طةِرانةوةيان بةرةو طةجنَيتى.

كَيشةى زؤر بوونى بةردةوام لة مارةى دانشتوانى بةتةمةن لةكَيشةطرينطةكانى ضةرخى تازةيتةو ثَيويستي بةضتاودَيرييةكى    
 تايبةت دةكات.  

   

 agitation األاثرة ورو اندن
دةبتتِرين بتتةئاخاوتن يتتان بةنووستتني دةربتتارةى ستتتةمكارى ضتتني و طتتروث و كؤمةَلتتةكانَ هتتةروةها هةوَلتتدان بتتؤ ورو انتتدنى   

 ناِرةزايي و خوَلقادنى دَلة دَلة ِراوكَى بةمةبستى ِراثةِرين و جوالندنى خةَلك و طؤِران لةبارو دؤخةكةدا بكرَيي.
مةبةستى ورو اندنةَ هةوَلدةدات كارتَيكردنى بةسةر ب،وباوةِرو رةفتاري  مارةيةكى طةورةى تاكةكاندا هةبَييَ ئةو كةسةى 

 تابةرةو ئاراستةيةكى دياريكراو جبوَلَين.
ورو انتتدن بةشتتَيكة جيانابَيتتتةوة لةهتتةر هةَلمتتةتَيكى ثِروثاطةنتتدة لتتةِرَيطاي ئاختتاوتن وتتتارو ثتتةيام طةيانتتدنَ لةكاتَيكتتدا           

 وثاطةندة ئاما ةية بؤ بوارةكانى ئةو ضاآلكيةى كة ئاماجنى كارتَيكردنة لةجةماوةر ئةويش بةهؤى نووسينةوة.ثِر
دواى بةكار هَينانى ئَيزطةو تةلةفزيؤنَ تواناكان بؤ ثةيوةنديكرن بةجةماوةرى فراوان زؤرتربتووَ كةثَيشترت ئتةو توانايتة بتؤ      

يكردنَ نووستتني بتتووةَ بؤيتتة هتتةردوو زاراوةكتتة لةيتتةك مةبةستتي و مانتتا     ثةيوةنتتديكردن نتتةبووةَ تتتةنىا ِرَيطتتاي ثةيوةنتتد   
 يةكدةطرنةوة.  

   

 خزمايةتى هَيَيى باَ
 القرابة العاصبة 

 agnation  -فرع االب  -

ؤثؤلؤجيتتة نوَييتتةكانَ مةبةستيشتتي خزمايتتةتى يتتان ثةيوةستتتية لتتةِرَيطاى   نثرر ئتتةم زاراوةيتتة بتتةكار دَيتتي لةلَيكؤَلينتتةوة ئتتة  
 نَيرينةوةَ ئةم بؤ ضوونة هيض جؤرة ِرَيكخستنَيكى كؤمةآليةتى ناطرَيتة خؤى.

 تةماشابكة: لقى دايك 
 يةكال بنةضةيي

 Matrilindeal  
Unilineal 
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 نازامنكاري
 طومانكاري  

 agnosticism الالأدرية

ئتتةقت و توانتتايي لةستتةر زانتتني. واتتتة   . ماناكةشتتى نكؤَليكردنتتة لتتة بتتةهاى     1869زاراوةكتتة لتتةدانانى  هتتيك   ة ستتاَلى    
و ئتةو جيىانتةى نتةبينراوةَ     ىباوةِرهَينان بةوةى مرؤظ هيض شتَيك نازانى زياتر لةدياردة مادييةكان نةبَييَ هؤكارى يةكتةم 

 ئةوانة شتةكانن كةناكرَى بزانرَينَ هةروةها زاراوةكة بةو ب،وِراية دةوترَيي كة دةَلَيي: ميتافيزيكيا هيضة.
   

 ضاكسازي 
 كشتوكاَلى

 االصالح 
 Agrarian raform الزراعي

رَيكخستنَيكى ئابورييةَ دةبَيتة هؤى ستنوردار كردنتى خاوةنتدارَيتى تتاك بتؤ كشتتوكاَرَ هتةروةها بتةديىَينانى جؤرَيتك لتةداد           
لةدةستتدرَيذى موَلكتدارى   ثةروةرى كؤمةآليةتىَ ئةويش بةهؤى ثَيكىاتنى ضينَيك لةخاوةندارَيتى بضووكى كشتتوكاَلىَ ئتازاد   

 دةرةبةط.
   

 ِرَيككةوتن 
 طرَيبةسي

 األتفاق 
 agreement العرقد

طرَيبةستتيَ رَيككتتةوتنى دوو ويستتتة يتتان زيتتاتر بتتؤ دروستتتكردنى ثةيوةستتتيةك لتتة نَيتتوان دووكتتةس يتتاخود زيتتاترَ يتتانيش    
 هةروةها كؤتايي هَينان بة ثةيوةستيةكى ثَيشوتر. يةتىهةمواركردن

لةسةر سَى كؤَلةكة هةَلدةستَىَ ئةوانيش: رةزامةندى ِراسي و ِرةواَ بابةتَيكى دياريكراو يان بوونى ثابةند بتوونىَ   طرَيبةسي
هتتةروةها هؤيتتةكى ِرةوا بتتؤ ئتتةو ثتتا بةنتتد بوونتتة. لةياستتاى نَيودةوَلتتةتىَ مةبةستتي لتتة ِرَيككتتةوتنَ طرَيبةستتتنة لةستتةر             

 اييان هةيةَ ئةوانة بةثيةى سَييةمدا دَين لةِرووى طرينطى طرَيبةستةكة.وردةكاريةكان يان ئةو كاروبارانةى طرينطى ياس
 َ ببةسترتَيي ئةوانتة   convention  يتان ِرَيكةوتنامةيتةك د  treatyئةو بابةتانتةى شتايانى ئتةوةنني لةثَيناويتدا ثتةميان د     

  agreementدةخرَينة ضوارضَيوةى طرَيبةستَيك د
   

 طرَيبةستى كارى هاوبةش 
 ئاستى ناوضةيةكلةسةر 

 عقد العمل املشَتك 
 Agreement area على مستوى املنطقة

طرَيبةستَيكة مةرجةكانى كار دةسي نيشتاندةكاتَ ئتةو مةرجانتةش بةستةر زؤربتةى يتان هتةموو ئتةو كارمةنتدو كرَيكارانتة           
 ثارَيزطايةك  كارى تَيدا دةكرَيي.ثَيِرةو دةكرَيي كةلةثيشةسازييةك و لةسنوورى ناوضةيةكى دياريكراو دشارَيك ياخود 

   
 Agreement collective labour عقد العمل املشَتك طرَيبةستى كاري هاوبةش

رَيكةوتنَيكة مةرجةكانى كار ِرَيك دةخات لةنَيوان سةنديكايةك يان زياترَ لةسةنديكاكاني كرَيكارانَ ياخود لةنَيوان يتةكَيتى  
كاروبارانتةى كتة كرَيكتاران بتةكاردةهَينن ئتةوانى ستةر بتةو ستةنديكيايانةنَ يتان دامتةزراوةكانى           سةنديكاكان و ختاوةن ئتةو   

 خاوةن كاروبارةكانى.
 هةردووال ثةميان دةدةن ِرَيز لةو مةرجانة بطرن كةلةطرَيبةستةكانى كاردا هاتووة.

   

 طرَيبةستى كارى طشتط،
 عقد العمل 

  Agreement, industrywide الشامل

طرَيبةستتتَيكى كتتارى هاوبةشتتةَ هتتةموو كرَيكتتارانى ثيشةستتازى دةطرَيتتتةوةَ بةمةبةستتتى يةكخستتتنى مةرجتتةكانى كتتار لتتةو     
 دامةزراوانةدا.
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 ميتؤدي سازان  

 Agremetn, method of قانون االتفاق أو التوافق

رووداوةكان دةكاتَ بةتايبةتيش نَيوان هؤكارَيك ئةم زاراوةية لةلؤ يكدا ئاما ة بؤ رَيبازى دؤزينةوةى ثةيوةندييةكانى نَيوان 
و ئتتةجنامَيكَ ئتتةويش بتتة ستتةرجندانى ثةيوةستتي بتتوونى دوو ديتتاردة بةبتتةردةوامى واتتتةَ روودانيتتان بةيةكتتةوةَ ستتةرةِراى     

 جياوازي هةر و مةرجى دةوروبةريان.
   

 خزمةتطوزاري هؤشياري
 لةناوةندة كشتوكاَليةكان

 خدمات التوعية 
 Agricultural extension service الزراعية يف املناطق

مةبةسي لةم دةستة وا ةيةَ هةوَلةكانى ِرَينمايي و هؤشيار كردنةوةيةَ كتة ئاماجنيتان روونتاكب،كردنى كشتتياران و بةرضتاو      
 ِروونيانةَ ئةويش دةربارةى ئةوبابةتانةى كةدةبنة هؤى زؤر بوونى بةر هةمةكانيان.

   
 بةندىِريز

 كشتوكاَلى
لرم الزراعي  Agricultural ladder السُّ

ئتةم كتارة    .مةبةسي لةم زاراوةيةَ طواستنةوةى طوندنشينانةَ لةضينَيكةوة بؤ ضينَيكى ديكةَ ئتةويش بتةثَيى ثيةبةندييتةك   
ثةيوةستتتة بةهاوستتةنطى نَيتتوان تَيكتتِراى ِرَيتتذةى دتتتاك / زةوى َ بؤيتتة طتتؤِرينى دؤختتى كؤمةآليتتةتى تتتاك لةكرَيكارييتتةوة         

 َ لةسةر ثيتةو ِرادةى قتةرةبالغي يتان جولتةى دانشتتوانى      owner  بؤ خاوةندارى دtenant  بؤ كرَى طرتة دLabourerد
 طوند دةوةستَيي.

   

 Agricultural revolution الثورة الزارعية شؤِرشي كشتوكاَلى
كارو بتتةكار هَينتتانى ئتتا ةَرَ بتتةرةو    طتتؤِرينى ئتتةو شتتَيوازانةى بتتةكار دةهَينتترَين لةكشتتتوكاَلداَ منوونتتةى كتتارى دةستتتى ستتا       

 بةِريوةبردنى ئامَيرى و كشتوكاَلى ثشي بةستوو بةكةرةستةو ئامَيرة بزوَينةرةكان.
هةروةها شؤِرشى كشتوكاَلىَ ثراكتيك كردنى زانستيش دةطرَيتةوة لةبوارى كشتوكاَليداَ وةك بةكارهَينانى ثةينى كيميتاوي و  

 لةناوبردنى مَيش و مةطةزو...هتد.
 ئةم هةنطاوانة دةبنة هؤى زؤر بوونى بةرهةم و كةم بوونةوةى ِرَيذةى كرَيكارانى بةكار هاتوو لةكاروبارى كشتوكاَليدا.

   

 Agricultural rites طقوس الزراعة ِرَى و ِرةمسي كشتوكاَلى

ئامادةكردنى و كَيالندنىَ هةروةها ؤثؤلؤجيا مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةوِرَى و ِرةمسة تايبةتيانةية دةربارةى زةوى و نث لةئة
ثاراستتتنى بةرهةمةكتتةىَ لتتةم بتتوارةدا هَيتتزى جتتادوى بةكؤمتتةَر بتتةكار دةهَينرَيتتي بتتؤ بتتةرطريكردن لةهتتةر كاريطةرييتتةك     

 كةتووشى بةرهةمى كشتوكاَلى ببَيي و زيانى ثَى بطةينَيي.
 
 

  

 كرَيكارى كشتوكاَلى
 كشتيار

 Agricultural worker العامل الزراعي

كرَيكارى كشتوكاَلىَ ئةو كةسةية كةلة َير ضاودَيرى خاوةن زةوى كشتتوكاَلى كاردةكتاتَ لةضتاندن و كَيالنتدنى ئتةو زةوييتةو       
بةرهةَلستى كردنى نةخؤشية كشتوكاَليةكان و كؤكردنةوةى بةرهةم و ثةروةردةكردنى ثةلةوةرو متةِرو متةآلتَ هتةموو ئتةو     

 كارانة بةرامبةر ِرؤ انةيةك.
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رانى كشتتتوكاَلى زؤرينتتةى دانشتتتوان ثَيكتتدةهَينن لتتةوآلتانى طةشةستتةندووَ بتتةآلم ئاستتتى طوزةرانيتتان بتتةزؤرى كتتةمرتة  كِرَيكتتا
لةئاستى طوزةرانى كرَيكارانى ثيشةسازىَ هةروةها بارودؤخى كتارى كرَيكتارانى كشتتوكاَر بةتتةواوةتى جيتاوازة لتةبارودؤخى       

 ساكانى تايبةت بةكارى كرَيكارانى كشتوكاَلى دةربضَيي.كارى كرَيكارانى ثيشةسازىَ بؤية ئاسايية كةيا
   

 Agriculture الزراعة كشتوكاَر
بريتية لةكارثَيكردن و سوود وةرطرتن لةدةرامةتة بةر هةمىَينراوة سروشتيةكانَ لةبةر هةمتةكانى كشتتوكاَلى و ئا ةَلتدارىَ    

 يان بةمةبةستى فرؤشتنى لةبازاِرةكان.بؤبةكار هَينانيان لةثركردنةوةى ثَيداويستيةكانى كشتياران 
ؤثؤلؤجيتتا وا دةبيتتنن كتتةقؤناغي كشتتتوكاَلى دواى قؤنتتاغي ِراوكتتردن و ئا ةَلتتدارى دَيتتيَ ئتتةو قؤناغتتة دواى     نثرر زاناكتتانى ئتتة

 ماَليكردنى ئا ةَر هات.
دادةنرَيتيَ لتةو ستةردةمة      بة قؤناغَيكى زياتر سةرةتايي horticultureهةروةها بؤ ضوونيان واية كشتوكاَلى ناكَيآلندن د

دةسي يان تةور بةكار هَينراوة لةكشتوكاَلداَ شتان بةشتانى بةرثرستياريةتى  ن لةكشتتوكاَرَ ئةمتة لةطتةَر بضتووكى قتةبارةى         
 كَييطةكان.

كشتوكاَرَ قؤناغَيكى ثةرةسةندنى دواترى بةخؤوة دييَ لةو ماوةيةدا كشتوكاَر ضةند ناوضةيةكى طةورةترى زةوى طرتتةوةَ  
 يش بةبةكارهَينانى ئا ةَر بؤ بار هةَلطرتن و ِراكَيشان و كَيآلن.ئةو
   

 يارمةتيدان
 املساعدة 

 Aid العرون

ئةو يارمةتيةى ئةجنومةنة كؤمةآليةتيةكان ثَيشكةشى دةكةن بةو تاكةى كة ثَيويستى ثَيى دةبَييَ ئةو يارمةتيةش بةزؤرى 
   دةبَيي.materialئابورى يان مادي د

ثتةنا بتؤ اليةنتة دادوةريتةكان دةبتات و توانتتاي ئتةوةى نيتة ئتةو باجانتةى لةستةريةتى بيتداتَ دةكترَى يارمتتةتى             ئتةو تاكتةى   
   .Free legal aidدادوةرى بةدةسي بَينَى د

   
 Aimless الالهديف  بَى ئامانج

ئاماجنَيتك نيتةَ ئتةو شتَيوة رةفتتارةش      ئةو زاراوةية بةشَيوةيةكى ئاساييَ بةو رةفتارة دةوترَيي كةمةبةستى جَيبةجَيكردنى 
 هيض ئاماجنَيك ناخاتة ِروو كة هةَلطرى بةها كؤمةآليةتيةكان يان بابةتيةكان بَيي.

   

 خوو طرتن بة كىور
 خواردنةوة

االدم      ان عل      ى املش      روابت 
 Alcoholism الكحولية

  بؤ ئاستَيكى ِراهاتن لةسةرى يتان  alcoholism liquors of beveragesزيادةِرؤيي لةخواردنةوةى مادة كةهوليةكان د
 ثشي بةسة ثَيى. 

  دةبَيتتي لتتةِرووى alcoholicئتتةو رةفتتتارةَ ئاستتةوارى ثزيشتتكى ترستتناكى هةيتتةَ زيتتانى بتتؤ تةندروستتتى كةستتى ختتووطر د   
 جةستةيي و ئةقييةوةَ هةروةها رَيطر دةبَيي لةبةردةم ثةيوةنديية كةسايةتيةكان و لةبةردةم ضاآلكى تاك.

 ختتتتتوو طتتتتترتن لةستتتتتةر خواردنتتتتتةوةى متتتتتادة كةهوليتتتتتةكانَ ضتتتتتةند نةخؤشتتتتتيةكى ىَل ثةيتتتتتدا دةبَيتتتتتي وةك وِرَينتتتتتة     
  كةبةنةخؤشتتى دةروونتتى alcoholic psychosis  هتتةروةها تَيكضتتوونى بتت،و هتتؤش دalcoholic hallucinationد

 كتتتة تووشتتتى ئتتتةو ِرةفتتتتارة  دادةنرَيتضتتتةند دةزطايتتتةكى كؤمةآليتتتةتى هةَلدةستتتة بةضتتتاودَيرى كردنتتتى ئتتتةو كةستتتانةى      
  لةطةَر خَيزانةكانيانَ هةروةها دروسي كردنى ضتةند شتوَينَيك بتؤ    car of alcoholics and their familiesبوونةد 

  homes for treatment of alcoholicsضارةسةركردنيان د
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 Algebraic method املنهج اجلربي ميتؤدي تؤ ينةوةى جةبرى
طشتيةكان بؤ طؤِرينى هةَلوَيستة ثةيوةندارةكان بةكَيشةكة بؤ شَيوازو هاوكَيشةو زانياريةكان بةمةبةستتى  بةكارهَينانى هَيما 

 تيشك خستنة سةر ئةو ثةيوةندييانةى هةية لةنَيوان ئةو هؤكارة زؤرانةى كةكَيشة كة دةيانطرَيتة خؤى.
   

 Alien الغريب االجنيب بَيطانة
بيانى و هةر لةوآلتَيكى بيتانى نيشتتةجَى بَيتيَ نتةك لتةناو هاوآلتيتانى ختؤىَ زؤربتةى وآلتتان          كةسى لةدايك بوو لةوآلتَيكى 

   .aliens departmentدةزطايةكى ثؤليسى تايبةت ثَيكدَينن بؤ بَيطانة د
 هتتتتتةروةها لتتتتتةو وآلتانتتتتتة ضتتتتتةند خزمةتطوزارييتتتتتةكى كؤمةآليتتتتتةتى بتتتتتؤ بَيطانتتتتتةو كؤضتتتتتبةران ِرَيتتتتتك دةخرَيتتتتتي        

   .services for aliens and migrantsد
 َ بتؤ هةنتدَى كاروبتارَ بتةآلم بتة      alien labour and migrantsلةهةندَى وآلت ثشي بةكرَيكارانى بيتانى دةبةسترتَيي د  

 كرَيكارانى نيشتمانى نةكات. ِركابةرى جؤرَيك كة
بتوونى بَيطانتةكان رَيكتدةخرَييَ    كاركردن بةو كرَيكارة بيانيانةَ بةثَيى ياساكانى كتار دةبَيتيَ هتةروةها ياستاكانى نيشتتةجَى      

ضةند مةرجَيكيش دادةنرَيي بؤ ئةطةرى ثَيدانى ِرةطةزنامةى ئةو وآلتةى تَييدا نيشتةجَيبوونةَ وةك دياريكردنى ماوةيتةك  
 بؤ نيشتةجَى بوونيانَ سةرةِراى ضةند مةرجَيكى ديكة.

   و بَيطانتةى نيشتتةجَى   alien enemyدو متن د  بَيطانةكان دابةش دةبنتة ستةر ضتةند توَيتذَيكى جيتاوازَ لةوانتة بَيطانتةى       
   لةطتتةَر ئتتةو بَيطانةيتتةى كةستتةر بتتةوآلتَيكى دؤستتتةnon resident  هتتةروةها بَيطانتتةى تَيثتتةِر بتتوو دresidentبتتوو د

  .  alien friendد 
   

 Alien friend االغَتاب -1 نامؤبوون
لتةكارو بارةكانيتان دووردةكةونتةوة لةبتةر ضتةند هؤيتةكى بابتةتى        بة بؤضوونى ماركسيزمَ هةندَى لةتاكتةكانى ناوكؤمةَلطتة   

شتتاراوةَ لةثةيوةندييتتةكانى بةرهتتةم هَينتتان و لةسيستتتمى دةستتةآلتدارى ضتتينايةتىَ ديتتارة ئتتةو حاَلةتتتةش دةبَيتتتة هتتؤى         
خؤيتانَ ئتةوةش   جيابوونةوةيان لةكار يان لةبةرهةمىَينانَ لةهةمان كاتدا دةبَيتة هؤى نامؤ بوونيتان لةسروشتي و لتةخودى    

وا دةطتتةَينَى كتتةكار دةبَيتتتة شتتتَيكى دةرةكتتى بتتؤ كرَيكتتار نتتةك وةك بةشتتَيك لةسروشتتتةكةىَ بؤيتتة حاَلتتةتَيك لةهتتة ارى و      
ثةككةوتةيي و ناِرازي بوونى ال دةخوَلقَى و ناتوانَيي ئازادانة طةشة بةوزةى فسيولؤجى ياخود ئةقيى خؤى بدات و ئازادى و 

دات و دةبَيتة موَلكى كةسَيكى ديكةيانيش كؤييةى شتة مادييةكانَ دةستةالتدارانيش هتةَل  و   سةربةخؤيي خؤى لةدةسي دة
 كةوتى ثَيوة دةكةن وةك هةَل  و كةوتيان بة كاآلو كةر و ثةىل بازرطانى.

 دووركةوتنةوةى هةردوو هاوسةر لةيةكرت. -2
 كةم وكورتى ئةقالنى و دووركةوتنةوة لةحاَلةتة ئاساييةكةى ئةقت. -3
 طؤِرين يان طواستنةوةى خاوةندارَيتى لةكةسَيكةوة بؤ كةسَيكى ديكة. -4
   

 نةفةقة
 -خةرجى ثَى  يان  -

 Alimony النفقة

جؤرَيكتة لةقتةرةبوو كردنتةوة بتؤ ئتةو  نتة ختةرج دةكرَيتي كةبةتةالقتدان لةهاوستةرةكةى جيتا دةبَيتتةوةَ بتؤ ئتةوةى بتةو                
بتؤ ماوةيتةكى ديتاريكراو دةبَيتيَ بِرةكةشتى بتة رَيكتةوتنى هتةردوواليان بتةبِرياري          بِرةثارةية بذَييَ ديارة ئةو نةفةقةيةش 

 دادطا ديارى دةكرَيي.
 هةروةها نةفةقة دةدرَيي بةهةندَى كةس لةاليةن خزمة هةبووةكانيان.
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 طوَيِرايةىل -دَلسؤزى 
 مةلكةضي

 الوالء
 allegiance الطاعة

هَيمايتتةك بتتؤ ئتتةو ثةيوةنتتدى و هةستتي و ستتؤزانةى درومتتانتيكى و ياستتايي  كتتة تتتاك   ئتتةو زاراوةيتتة بتتةكار دةهَينرَيتتي وةك 
  دةبةستَيتةوةَ ياخود دَلسؤزى دةربِرين بؤ ئةوةى كتةتاك بةِراستتى   symbolsبةكؤمةَر يان بةنةريي و رَى و ِرةمسةكانى د

 دةزانَييَ وةك خَيزان ياخود كار يانيش نيشتمان.
  بَيي و دةبَيتة ئةرك بةسةر هتةموو هاوآلتيتةك بةرامبتةر دةستةآلت و بةرامبتةر ئتةو       naturalميكةضى ِرةنطة سروشتى د

 نيشتمانةى كة تَييدا دة َييَ ئةويش بةرامبةر ثاراستنى  يانى و ئاسوودةيي.
  ئتةو ميكةضتيةش لةكةستى بيتانيش ضتاوةِروان      local or actualهتةروةها ِرةنطتة ميكةضتى ختؤجَيى بَيتي يتان ِراستتى د       

 ةرامبةر حكومةتى ئةو وآلتةى كة تَييدا نيشتةجَى بووة. دةكرَيي ب
   

 alliance التحالف -1 هاوثةميانى
ثةيوةندييةكةَ ثَيكىاتووة لةنَيوان دووكةسى يان دووطروث يتاخود زيتاترَ ئتةويش لتة ستنورى كؤمةَلةيتةكى هاوبتةش بتةرةو         

 ِرووى هَيزة دةرةكية بةرهةَلستكارةكان دةبَيي.
بةم بؤ ضوونةَ دةكرَى باس لة هاوثةميانيةتى نَيتوان ستةركردة سياستييةكان بكتةينَ يتاخود ثةميانيتةتى لتةنَيوان زانستي و         
ستتتامان د  بةنةخؤشتتتىَ ئتتتةم زاراوةيتتتة لةسياستتتةتى نَيودةوَلتتتةتى بتتتةكار دةهَينرَيتتتي وةك ئاما ةيتتتةك بتتتؤ ئتتتاَلوطؤِركردنى   

 د دةوَلةتَيك بؤ ِرووبةِروو بوونةوةى هَيزة نَيو دةوَلةتية بةرهةَلستكارةكان.  يارمةتيةدارايي و سةربازييةكانَ لةنَيوان ضةن
 َ هاوثةميانيتتةتى union  و نَيتتوان يتتةكطرتن د ententeهاوثةميانيتتةتى حاَلتتةتَيكى مامناوةندييتتة لتتةنَيوان رَيكتتةوتن د   

 لةدووةميشيان الوازترة. دةبَيي لةيةكةميان تووندتر
   

  رةاملصاه -2 هاوسةرط،ى
 ثةيوةندييةكى خزمايةتيةَ لةنَيوان دوو خَيزان بةهؤى هاوسةرط،ييةوة دروسي دةبَيي.

   
 طروثَيكى
 طؤشةط،

 Allopatric group اجلماعة املنعزلة

طروثَيكى كيتورييةَ لةناوضةيةكى جوطرافى تايبةت بةخؤىَ نيشتةجَى بووةَ هيض طروثَيكى كولتورى ديكة بةشدارى ناكتات  
 لةناوضةكة.

 َ ئةوانتة لةستةر ثارضتةزةوييةكى    sympatric groupلةبةرامبةريداَ طروثتة دلتةثار يةكتةكان  بةيةكتةوة نيشتتةجَين د     
 تَيكةآلو دة ينَ بَى لةدةستدانى خودي خؤيان.

   

 دةستطرتن
 ثاداشي

 االعانة 
 allowance املكافأة

 بتتتِرة ثارةيةكتتتة بتتتؤ كرَيكتتتاران ختتتةرج دةكرَيتتتي بتتتةثَيى هتتتةر و متتتةرجَيكى تايبتتتةتَ لةوانتتتة: يارمةتَيتتتدانى خَيزانتتتى          
  كتتة بتتؤ كرَيكتتار ختتةرج دةكرَيتتي بةرامبتتةر ئةركتتة خَيزانيةكتتةى و يارمةتيتتدانى منداَلتتةكانى        family allowanceد
باوكى منداَلتةكان ختةرج دةكرَيتيَ ستةرةِراى رؤ انةكتةى       َ مةبةستيش ئةو بِرة ثارةيةى كة بؤ children allowanceد

  lodging allownceيان موضةكةىَ ئةويش بؤ ِرووبةِروو بوونتةوةى ئتةركى خَيزانتي و يارمةتيتدانى نيشتتةجَيبوونَ د     
بةمةبةستتى  َ لةكاتى طواستنةوةى بؤ شارَيكى ديكتة  دةبَيي ئةويش ئةو بِرة ثارةيةية كةدةدرَيتة كرَيكار بؤ كرَيى خانوةكةى

 كاركردن.
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بتتةهؤى هتتةر و متتةرجى  كتتة   ئتتةو بتتِرة ثارةيتتة دةطرَيتتتةوة  maintenanceallowanceهتتةروةها يارمتتةتى طتتوزةران د 
 دياريكراوى طوزةران دةدرَيتة كرَيكار.

  ئةو بِرةثارةيةش ِرةنطةِرَيذةيةكى سةدى بَيي لةرؤ انةى دموضتة كةىَ  sicknessallowanceيارمةتيدانى نةخؤشيش د
بتةهؤى ثةككتةوتنى   اخود ِرةنطة يةك بِرة ثارة بَيي بدرَيتة كةستى نتةخؤشَ ئتةوى  يتانى دابينكتراوةَ وةك قةرةبوويتةك       ي

 .لةكاتى ثةككةوتن
   

 خَيركردن
 زةكات

 احلسنة، الصدقة
 Alms الزكات

ثايةبتةرزىَ ئتةم كتارةش    ئةو يارمةتيةى كة دةدرَيتة تاكة هتة ارةكانَ مةبةستتيش لَيتى ثاداشتتة لتةخوداوة نتةك ختةآلت و        
 لةزةكات فراوانرتة.

  واتة دةزطاى خَيتر بةخشتينةوةَ هتةروةها ئتةو دةزطايتةى      almonryئةو دةزطايةى خَير دةبةخشَينَيتةوةَ ثَيى دةوترَيي د
 . -خانوى خَيرخوازى  -  almshouseدةسي كورتان تَييدا نيشتةجَين ثَيى دةوترَيي د

ثَيويستى بةيارمةتيدان هةيتةَ ئتةم زاراوةيتة ثَيشترت بتةو كةستةش دةوتترا كةبتةكارى           ئةو كةسةية كة almsmanبةآلم د
 خَيركردن هةَلدةستا.

  Ana: charity  
   

 ثسثؤري تةندروستى 
 كؤمةآليةتى

 األخصائية الصحية
  Almoner االجتماعية

 Cf. medical social work  تةماشابكة:  
   

 خزمةتطوزاري تةندروستى
  Almoning اخلدمة الطبية االجتماعية  كؤمةآليةتى

  Cf. medcal social  تةماشا بكة 
work 

   

 طؤِرين 
 التبديل، التحويل 

 Alteration التعديل

واتتتة طتتؤِرينى شتتتَيكَ كةدةستتكارى هةنتتدَى دياردةكتتانى دةطرَيتتتة ختتؤىَ لتتةبايؤلؤجيا مةبةستتي لتتةطؤِرينَ ئتتةو طؤِرانكارييتتة   
 لةبوونةوةردا ِروودةدات بةكاريطةرى  ينطة.نام،اتيةى 

   

 دواى يةكداهاتن
 نؤرةكاري 

 التعاقب
 Alternation التناوب

بةدوايةكدا هاتنى شتةكانَ يان نؤرةكارى نَيوان شتةكانَ بةجؤرَيك يتةكيان جَيطتاى ئتةوى ديكتة بطرَيتتةوةَ بؤيتة دةوترَيتي        
  واتة روودانى ضتةند شتَيوةيةكى جيتاواز لتةو نةوانتةى بتةدواى       alternation of generationبةدوا هاتنى نةوةكانَ د

 يةكدادَينَ بةجؤرَيك نةوةى هاتوو لةباوكانى جياواز دةبَيي.
  ئتتةوةش وةك دةنطَيكتتى alternativeهتتةروةها دةوترَيتتي لتتةبِرى يتتان نؤرةكتتارىَ يتتاخود بذاردةيتتةك لتتةنَيوان دوو كتتاردا د

بؤ سيستمى دةنطدانَ ئةطةر بةثَيى ئةو دانطدانتة كانديتدى دةنطتدةر ستةرنةكةوتَ ئتةوا        alternative voteجَيطرةوة د
 دةنطةكةى دةطوازرَيتةوة بؤ ثالَيوراوَيكى ديكةو دةبَيتة كةسى هةَلبذَيراو بؤ جَيطرةوةى يةكةم.
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 Altrenatives culture البدائل الثقافية شوَين طرةوة كيتوريةكان
نتتةكانى ئتتةو رةفتتتارةى كتتة كؤمةَلطةيتتةكى ديتتاريكراو ثةستتندى دةكتتات لةهةَلوَيستتتَيكى ديتتاريكراوَ  دوو وَينتتة يتتان زيتتاتر لةوَي

ئةلتةرناتيظةكانيش ضةند وةآلمدانةوةيةكى جياواز دةنتوَينن لةئاستي هتةمان ئتةو هةَلوَيستتانةَ يتان بريتتى دةبتن لةضتةند          
ن لتةكيتورة ستادةكاندا لةاليتةن زؤرينتةى ئةنتدامانى      هؤكارَيكى هونةرى جيتاواز بتؤ جَيبتةجَى كردنتى ئاماجنتة لةيةكضتووةكا      

 كؤمةَلطةَ لةكاتَيكدا د وارة هةمان هةَلوَيسي بَيتةدى لةكولتورة ئاَلؤزةكاندا.
   

 خؤنةويستى
 ئةويدى خوازي

 األيثار
 Altruism الغريية

ئتتةوانى ديكتتة دةبَيتتيَ هتتةروةها دوور رةفتارَيكتتةَ بتتةثَيى ئتتةو ِرةفتتتارة تتتاك يةكةمايتتةتى كارةكتتانى بتتؤ رازيكتتردن و ستتودى  
زاناى بةناوبانط  دوركىايم  ئةم زاراوةية بةو كؤمةَلطةية يان ئةو كؤمةَلة هةَلتدةداتَ كةتَييتدا تتاك     .خستنةوةى زيان لَييان

 بةتةواوي تَيكةَلى دةبَيي و بةر ةوةندييةكانيشى جياواز نابن لةطةَر بةر ةوةندى كؤمةَر.
ِرادةهَينرَيي كةلةتاكايةتى خؤى دوور بكةوَيتةوةو ِرَيز لةئةرك بطرَيتي و طتوَى ِرايتةىل كؤمتةَر بَيتيَ       لةناو ئةو كؤمةَلةَ تاك

 ئةويش بؤ بةدى هَينانى خؤشطوزةرانى كؤمةَر ثَيش هةر شتَيكى ديكة.
 Egoism  خؤثةرستىتةماشا بكة: 

   

 Amalgamation االدماج تَيكآلوبوون

يتا لتةنَيوان رةضتةَلةكة جياوازةكتان      ؤثؤلؤنثر  بوونى دوو يةكة يان زيتاتر لةطتةَر يتةكرتَ لةئتة     مةبةسي لةم زاراوةية ئاوَيتة
 تَيكةَر بوون دةكرَييَ لةبواري كارطَيِرى و رَيكخسة.

 تَيكةَر بوون لةنَيوان كؤمةَلةو دامةزراوةكان دَيتةدىَ بةجؤرَيك يةك ِرَيكخراوى ىَل ثَيكدَيي.
 Ana.fusion  تةماشابكة: تَيكةَلبوون

   

 Amateurism اهلواية ئارةزوو
كاركردنى تاك لةبوارى ضاآلكيةك بةبَى ئةوةى ببَيتة ثيشتةىَ هتةروةها ئاماجنيشتى بتةزؤرى لتةو كتارة ثةيتداكردنى كترَى و         

 دةسكةوتى دارايي نية.
 
 

 
  

 سةرةوكاري
 Ambidexterity الضَّبط -بةكار هَينانى دةسي  -

لةبةكار هَينانى هتةردوو دةستتى يتان هتةردوو ثَييتةكانى بتؤ        ىثَيى دةناسرَييَ ئةويش لةِرَيطاى تواناكانخةسَيةتَيكةَ كرَيكار 
  بتةو تاكتةى كتة    ambidexterِراثةراندنى كاروبارةكان بةشَيوةيةكى ِرَيك و ثَيكَ دةوترَيي باشتي بكتة يتان دابينتى بكتة د     

 بةم خةسَيةتة جياواز دةكرَيتةوة.
   

 لَيت
 Ambiguity الّلبس  ناِروونى

مةبةسي لةم زاراوةية لةميتؤدةكانى توَيذينةوةَ ئةو طومانتةى هةنتدَى جتار لةزانيارييتة مَيذوويتةكان يتان لةزانيارييتةكانى        
 ديكة دةردةكةوَييَ ئةوانى بةِرَيطاى لَيكؤَلينةوة كؤكراونةتةوة.
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دةربارةى دياردةيةكى دياريكراوَ زؤر جار دةبنة هؤى طةيشتة  ةوة نِرَيطاى تاقيكردنةوة كؤدةكرَيبةآلم ئةو زانياريانةى كة لة
 بةضةند دةرئةجنامَيكى دوور لةلَييى و طومان.

   

 دووفاقي ويذادنى 
 دوانةيي هةستةكان

 األزدواج الوجداين
 Ambivalence ثنائية املشاعر

لةستتةر بتتوونى ضتتةند ئاراستتتةيةكى    زاراوةيةكتتة قوتاخبانتتةى شتتيكردنةوةى دةروونتتى بتتةكارى دةهَينَيتتيَ وةك ئاما ةيتتةك    
هةَلضوونى ناكؤك بةرامبةر كةسَيك لةيةك كاتداَ يان بوونى هةَلوَيستة ئتةرَينى و نةرَينيتةكان لةيتةك كاتتداَ منوونتةى ئتةو       

 ئاراستانة: خؤشةويستى و ر  و قنيَ ياخود سةروةرى و ميكةضى...هتد.
   

 نةمانى يادةوةري
 Amnesia فقدان الذاكرة لةب،ضوونةوة

كتةم وكورتييتتةكى فةرمانبتةَ تواناكتتانى بةتتةواوي يتتان بةشتتَيكى لةدةستي دةدات بتتؤ ب،كردنتةوةى ئةزموونتتة رابردووةكتتانَ      
  واتة تةنىا ئةو رووداوانة دةطرَيتةوة كةثةيوةستة بتةكات   Localized amnesiaِرةنطة ئةو لةب،ضوونة سنوردار بَيي د

  retroactive amnesiaديتاريكراوَ هتةروةها دةكترَى لةب،ضتوونةكة ِرابتردوو بطرَيتتةوة د      و ساتَيك ياخود دياردةيةكى 
 واتة بَى توانايي لةسةر ب،كردنةوةى هةر رووداوَيك كةثَيش تاسانةكة يانيش كةم و كورتية فةرمانيةكة ِروويدا بَيي. 

   
 بةخشينى طشتى 
 Amnesty العفو الشامل لَيبوردنى طشتى

تاوانبتتارانَ  د يِرَيطتترتن لتتة بتتةِرَيوةبردنى ِرَيكارييتتةكانى دادطتتايى    و ى متتافى بةرزكردنتتةوةى داواى طشتتتى ضتتوونلةدةستتي 
 بةتاوانى سياسى لةزؤرباردا.
 Pardon  تةماشابكة: ىَل خؤش بوون

   
 نا ِرةوشي

 Amorality مبعزل عن االخالق دوورة ِرةوشي

ياخود ناِرةوشتىَ واتة دوورة لةبوارى ِرةوشتتةوة ونتاكرَى بِريتاري لةستةر بتدرَيي      رةفتارَيك يان ئاراستةيةكى دوورة رةوشي 
ناِرةوشتتتى ى بَياليةنتتةَ نةبةِرةوشتتتى و نةبةبةِراستتي يتتانيش بةهةَلتتةَ وةك ِرةفتتتارى ئتتا ةَرَ ئتتةو جتتؤرة ِرةفتتتارة ِرةفتتتارَيك   

مةبةستتي لتتةو كتتردارة يتتاخود دوورى لَيتتى  ناناستترَييَ لةبتتةر ئتتةوةى ئتتةو دوو خةستتَيةتة ثَيويستتي بتتةوة دةكتتات كردارةكتتةو 
 لَيكدانةوةى بؤ بكرَييَ ئةوةش كارى ئا ةَر نية.

   
 لةباربردنى

 قةرز
 Amortization االستهالك املايل

كةمكردنةوةيتتةكى ثيتتة بةثيةيتتةَ لةستتةر بتتةهاى ستتةرمايةكان كتتة بةدرَيتتذايي  يتتانى ئتتابورى روودةداتَ هتتةروةها مةبةستتي   
 ثيةبةثيةية بؤ بةهاى قةرزَيكَ ئةويش لةِرَيطاى ثَيكىَينانى دةسي مايةى كؤكراوة. لةوزاراوةية دانةوةى

   

 Amulet التعويذة نوشتة

 Ana charm and incarnation  تةماشابكة: جادووطيان لةبةركردن
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 سةيران و خؤشى
 التسلية 

 Amusement الَتويج

 بةسةر بردنى كاتى بَى ئيشى لةِرَيطاى رابواردن و سةيران 
 Recreation  تةماشابكة: ِرابواردنَ يارى مَيشك

   
 وَيبوونةوةنخانة 

 زَيندةثاَر
 Anabolism د اخلالاي يف االجسام احليةدجت

 بريتية لةطؤِرينى خواردةمةنيةكان بؤ مادةى زيندوو لةاليةن جةستةوة .
 Social anabolism  ثَيكىَينانى كؤمةآليةتىتةماشابكة: 

   

 Ana chronism املفارقة التارخيية جياوازي مَيذوويي
شتتتَيكَ دادةنرَيتتي يتتان روودةدات كةلةستتةردةمى ِراستتتى خؤيتتدا نتتةبَييَ وةك ئتتةوةى نووستتةرَيك بةهةَلتتة هةنتتدَى جتتاريش   

زمانَيك و يان هةرشتتَيكى ديكتة دلتةم بتارةوة  بتةكار دةهَينَيتي       بةئةنقةسيَ ِرووداوَيك يان كةسَيك ياخود ئامرازَيك يانيش 
 لةكاتَيكى دياريكراوداَ كةتَييدا نة ياون ياخود بوونيان نةبووة...هةند

   

 Analogy التمثيل لَيكضوون
هتةَلطرى خةستيةتَيكَ ئتةويش بتؤ بتوونى ختودى ئتةو         َيطيةكةى بِرياردانة لةسةر هةرشتَيكى دياريكراو لَيكضوونَ بةمانا لؤ

 هاوشَيوةى ئةوَ لةخةسيةتَيك ياخود لة ضةند خةسَيةتَيكى ديكة. داخةسيةتة لةشتَيكى ديكةى دياريكراو
ِروو باوةِرى بتتةبوونىَ بةدوايةكتتدا هتتاتن لتتة  ثشتتي دةبةستتتَيي بتتة بةَلطانتتدنى لَيكضتتوونى  هتتةروةك لةهتتةَلَينتانى زانستتتى    

 سيستم لةشتةكاندا.هةروةها بووني داوةكانداَ 
بةَلطانديش بةلَيكضوون سوودى تةنىا بؤ طومان كردن ياخود تتةنىا بتؤ طرميانتة كتردن دةبَيتيَ بتةآلم ثيتةكانى طومتان كتردن          

 تَييدا جياواز دةبَيي بةثَيى ئةو خةسَيةتةَ يانيش ئةو خةسَيةتانةى كة هةردوو بةشةكة تَييدا بةشداردةبن.
ر دةبَيتيَ يةكتةميان: ئتةو جؤرةيتة كةثشتي بتة خةستَيةتَيك يتان ضتةند خةستَيةتَيكى بتةناكاو ثةيتدا بتوو              لَيكضوون دوو جتؤ 

دةبةستَييَ بةِرَيككةوتيش بوونيتان لةدووبةشتدا بتووةَ واتتة كؤكتةرةوةى نَيتوان سةرضتاوةو لتقَ هؤكتارى بِريتاردان نتةبووةَ            
 بةَلكو تةنىا بةهؤى هاوشَيوةو لَيكضوواندندا بووة.

ن بووةَ واتتة هؤكارَيتك بتووة لتةبوونى ئتةو خةستيةتةى كتةبِريار        اوةميشيان: ئةوى كؤكةرةوة تَييدا هؤكارى بِرياردجؤرى دو
 لةسةر بوونى دةدات لةجؤرةكة.

   
 Analysis التحليل شيكردنةوة

لةبةرامبتةر ديتاردةى ثَيكىتاتن    طَيِرانةوةى شتَيك بؤ ئةو ِرةطةزانةى لَيى ثَيكىاتووةَ ئةطةر مادى بن يتان مةعنتةوىَ ئتةوةش    
 دَييَ كة دووبارة بوونياد نانةوةى بةشةكان دةطةينَيي لةضةند يةكةيةكى تةواودا.

  كةثشتتى ثتَى دةبةسترتَيي لتتة    experimental analysisشتيكردنةوة دابتةش دةبَيتتة ستةر: شتيكردنةوةى ئتتةزموونى د     
 سةرجندانَ تاقيكردنةوةَ هةَلَينتان.رَيبازى ئةزمونطةرى بةهةموو قؤناغة جياوازةكانيةوة لة 

  كةمةستتةلةكانى لتتؤ يكى وَينتتةى بتتةكار دةهَيتتنن بتتؤ طةيشتتة بةستتةااندنى     rationalanalysisشتتيكردنةوةى ئتتةقيى د  
 ِراستيةكان.  

 Social analysis  تةماشابكة:   شيكردنةوةى كؤمةآليةتى
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 Analysis, statistical التحليل االحصائي شيكردنةوةى ئاماري
شيكارى ئاماري لةميتؤدةكانى توَيذينةوةَ توَيتذةر ثتةناى بتؤ دةبتات بتؤ ثتؤلينكردنى ئتةو زانياريانتةى كةدةستتى دةكتةوَييَ           

مةبةستى ثَيدانى وَينةيةكى وردى ئةو زانياريانتةَ هتةروةها بتؤ ديتاريكردنى ئتةو ثيةيتةى كتة دةكترَى بةهؤيتةوة          بةئةويش 
ةطشتتتيكردن بكرَيتتي بةستتةر ئتتةو كؤمةَلطايتتةى كتتة منوونةكتتةى لَيتتوةرط،اوةَ هتتةروةها بةستتةر  ئةجنامتتةكانى توَيذينةوةكتتة ب

 كؤمةَلطاكانى ديكةشداَ لةطرينطرتين ئةو شَيوازة ئاماريانةى بةكار هاتوون لةشيكاري زانياريةكانَ بريتية لة:  
 جؤر. َثَيوةرةكانى ِرووكردنة ضة َ وةك تَيكِراَ ناوةِرستينة

 رش و بآلوىَ وةك مةوداَ الدانى ثَيوةرى.ثَيوةرةكانى ثة
ثَيوةرةكتتانى ثةيوةستتي بتتوونَ بتتؤ ِروونكردنتتةوةى ثةيوةنتتدى يتتان ثةيوةستتتى نَيتتوان طتتؤِراوة جياوازةكتتانَ هتتةروةها بتتؤ           

 ِروونكردنةوةى هَيما ئاماريةكان جياوازيةكانى نَيوان دووكؤمةَلطة يان زياتر.
   

 Analysis حتليل التباين شيكارى لَيك نةضوون 
Of variance  
طتتؤِران طرينطيتتةكى ئامتتارى طتتةورةى هةيتتةَ ستتوودى لةبتتةراوردكردنى منوونتتةو طروثتتةكان دةبَيتتيَ هتتةروةها زانينتتى رادةى    
طوجنانيان يان طؤِرين و جياوازييانَ بتؤ طةيشتتنيش بتةو حاَلةتانتة ضتةند هتةنطاوَيكى ئامتاري ثَيترةو دةكرَيتي كةبتةِرَيبازى           

 دةناسرَيي. شيكردنةوةى طؤِران
لتتةكاتى بتتةراورد كردنتتى ضتتةند طروثَيتتك بتتةو رَيبتتازةَ دةكتترَى لةثيتتةى طوجنانيتتان يتتاخود جياوازييتتان دَلنيتتابنيَ ئتتةويش        

 بةِرَيطايةكى ئامارى ورد.
 طرينطى طؤِران و جياوازى لةِرووى ئامارييةوة بؤ ئةوة دةطةِرَيتةوة كةلةسةر كؤ ئتةجنامى ضتةند بِرَيكتى ديتاريكراودا بونيتاد     

 دةنرَيي.
بؤية بةردةوام دةكرَى شيكردنةوةى طؤِرانى طشتى بوونيتاد نتراو لةستةر هتةموو كتؤى حاَلةتتةكان ئتةجنام بتدرَيي بتؤ ضتةند           

  مارةيةك لةو طؤِراوة بضووكة بوونياد نراوانة لةسةر ئةو طروثانةى كة ئةو كؤى طشتية بؤى دابةش بووة.
ضووكانةوةَ دةكترَى بةَلطتة بىَينينتةوة لةستةر ِرادةى طوجنتان لتةو منوونةيتةى        هةر لةبةراوردكردنى ئةو طؤِران و جياوازيية ب

 جَيطاى توَيذينةوةيةَ هةروةها لةسةر ِرادةى طرينطى ئةو فاكتةرانةى كةدةستى لةئةجنامةكاندا هةبووة.
   

 ئةنارشيزم
 ئا اوةطةرى

 Anarchism الفوضوية

سياستى دةكتات لتةناو كؤمةَلطتةَ هتةروةها بت،وِراى وايتة كةدةوَلتةت طتةورةترين          ِرَيبازَيكة بانطةشة بؤ نةهَيشتتنى ضتاودَيرى   
دو منى تاكةَ نةهَيشتنى دةوَلةتيش زاَلبوونة بةسةر هةموو دةردو ئازارَيكَ ئةم ِرَيبازة بتؤ ضتوونى وايتة كةزانستي و ئتةقت      

 دوو كؤَلةكةن ثشتيان ثَي دةبةسرتَيي لةئاراستةكردنى خةَلك.
كارانى ئةم ِرَيبازة بؤ ضوونيان واية كةطواستنةوة بؤ كؤمةَلطاى ئةنارشيزمى دةبَيي بةشَيوةيةكى ثيةبةثيتةى  هةندَى لةثَيِرةو

ئاشتيانة بَييَ لةكاتَيكدا هةندَيكى ديكة بؤ ضوونيان واية كةطواستنةوة بؤ كؤمةَلطاى ئةنارشتيزمى دةبَيتي بةيتةك هتةنطاوو     
 لةِرَيطاى شؤِرش و تووندو تيذييةوة بَيي.

شؤِرشتتى خوَينتتدكاران كتتة لتتةكؤتايي شةستتتةكانى دستتةدةى رابتتردوو  هةَلط،ستتا لتتةوآلتانى ئتتةوروثاَ نتتوَيرتين دةربتتِرين بتتوو    
دةربارةى ئةنارشيزمىَ ئةو بزاظة طوزارشي لةو رةوتة ضةثة دةكات كةلة خةباتدايتة د ى بور وازييتةت و د ى ماركستيزمى    

 دةوَلةت و دامةزراوةكانى بىَينن.كالسيكىَ داواشى لَييان دةكرد كة كؤتايي لة
ئةنارشيزمى ِرةنطة بةشَيوةي تاكِرةوى بَيي و نةبَيتة هؤى تَيكدانى سيستمى خاوةنتداريتى تايبتةتَ لةكاتَيكتدا ئةنارشتيزمى     
كؤمتتؤنيزمىَ سيستتتمى خاوةنتتدارَيتى تايبتتةت دةطؤِرَيتتتةوة بةسيستتتمى خاوةنتتدارَيتى بةكؤمتتةَر بتتَى دةستتتَيوةردان لةاليتتةن    

 ةتى سياسييةوة.دةوَل
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 ثةرستنى ثَيشينان
 Ancestor worship عبادة االسالف  -باَ و باث،ان  -

ئاينَيكة لةهةندَى كؤمةَلطة سةرةتاييةكاندا باوةَ بتةثَيى ب،وباوةِرةكتانى ئتةو ئاينتةَ رؤحتى بتاَ و بتاث،انى متردوو دةكترَى          
ئامتتاجنى ئتةو جتؤرة ثةرستتتنةش رازيكردنتى بتاَ و باث،انتتةَ هتةروةها بتتؤ      كتارتَيكردنى لتةِرَيرةوى  يتتانى كؤمةَلتدا هتةبَييَ     

 ثارَيزطارى و هاوكاريكردنى كؤمةَر و تاكة.
   

  Ancestry سلسلة نسب االسالف بنةضةى باَ و باث،ان
 حاَلةتى ثَيشينان دباَ و باث،ان  لةخزمة ِراستةوخؤكان يان لةدةوروبةردا بن. 

 lineage  تةماشا بكة:  بنةماَلة
   

 Androcracy سيطرة الرجال ثياو ساالري
بارَيكتتة ثيتتاو تَييتتدا زاَر دةبَيتتيَ بةتايبتتةتيش كتتاتَى بةشتتَيوةيةكى بنضتتينةيي ثشتتي بتتةهَيزى توونتتدو دِرنتتدةيي دةبةستتتَييَ  

خةستيةتةكانى نَيرَيتتى    َ واتة بةكارهَينانى andro centrismهةروةها دةوترَيي جةخي كردن لةسةر دياردةى نَيرَيتى د
 وةك ثَيوةرَيكى بنضينةيي بؤ دةسةآلت و هةَلسةنطاندن.

   
 Androlepsy هائنر احتجاز ال بارمتةطرتن  

بكات و دةستيان بةسةردا بطرنَ بؤ ئةوةى طروثى دووةم ناضار بكرَين كة بتةكارَيك   بةند طروثَيك ئةندامانى طروثَيكى ديكة
 هةسةَ يان يارمةتى و بةشدارييان بكةن لةبابةتَيكى دياريكراودا.

   

 ِرةوتى زيندةطةرى
 ئةنيميزم

 مذهب حيوية املادة
 Animism االنيمية

مةبةستي لَيتى راظتةكردنى دروستتبوونى ئاينةكانتةَ ناوةرؤكةكةشتى ئةوةيتة        رَيبازَيكة لةاليةن  تاييتةر ةوة بانطةشتةى بتؤ كتراوةَ     
كةهتتةموو بوونتتةوةرةكان لتتةجيىانى سروشتتتيدا هتتةَلطرى هةستتةَ ئتتةم بتتاوةِرةش بتتآلوة لتتةناو زؤربتتةى طروثتتة ستتةرةتاييةكان.     

نَ بؤيتتة بتتةزؤرى متترؤظ  داروضتتياو بتتةردو هتتةموو ئتتةوانى هاوشتتَيوةياننَ وا تةماشتتا دةكتترَين وةك ئتتةوةى كةستتايةتى زينتتدووب    
 مامةلةيان وةك مامةلةكردنى لةطةَر هاو ِرةطةزةكةى خؤى دةبَييَ لةرازيكردن و هةَل  و كةوت و ئةو جؤرة كاروبارانة.

لةثَيداويستيةكانى ئةو رَيبازةشَ باوةِرهَينان بتةوةى كةطتةردوون  مارةيتةكى طتةورةى رؤط دةطرَيتتة ختؤىَ ئتةوانى بتوونى         
انة دةسي لةكارو بارةكان  وةردةدةنَ لتةنَيوان ئتةو رؤحانتةشَ ئتةوانى كاريطتةرييان      حثَيكراويان هةيةَ ئةو رؤدى هةسي ما

 هةيةَ رؤحى مردووةكانةَ هةر لةم باورةوةش ِرَيبازى ثةرستنى ثَيشينان دباَ و باث،ان  سةرى هةَلدا.
   

 Animosity العداوة دو منايةتى
 Hostility  تةماشابكة: شةِرانطَيزى

   

 لةناوبردن
 نةهَيشة

 احملو  األابدة 
 الفناء

Anihilation 

 بريتيتة  نةمانى شتَيك يان خةسَيةتة بنضينةييةكةى بتةجؤرَيك كتةهيض بتوونَيكى نتةمابَييَ لةناوضتوونيش الى ستوفيطةرى      
 لةهةسي نةكردنى كةس بة خودى خؤى.
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 نائاسايي بوون
 Anomaly الشذوذ لةِريز بةدةر

مةبةسي لةم زاراوةية لةلؤ يكداَ هةر شتَيك كة نائاسايي بَييَ يان ثَيضةوانةى ثَيوةربَييَ ياخود لةدةرةوةى دةستتورو ِرَيستا   
 بَيي.

   

 بَى دةستوري  
 بَى ثَيوةري

 األنومية 
 Anomie, anomy الالمعيارية 

دياردةكتتة بةشتتَيوةيةكى تايبتتةت كتتاتَى دةردةكتتةوَيي    وشتتةيةكى فةرةنستتيةَ ئامتتا ة بتتؤ داِرمتتانى بونيتتادى كيتتتورى دةكتتاتَ     
كةثةيوةندييةكانى نَيوان ثَيوةرو ئاماجنةكولتوريةكانَ لةطةَر توانا كؤمةآليةتيةكاني الى تاكةكانَ بؤ ئةجنامدانى كارَيتك كتة   

 لةطةَليدا بطوجنَييَ هةَلدةوةشَيتةوة.
وكارى كؤمةآليةتيتةَ ئةطتةر يتةكطرتنى كؤمةآليتةتى ئامتا ة بتؤ       بؤية دياردةى ئةنؤمى دةبَيتة ئةو حاَلةتة كةبةرامبتةر بتةها  

جؤرَيتتك لتتة تتتةواوكارى ئايتتديؤلؤجى كؤمةآليتتةتى بكتتاتَ ئتتةوا ئتتةنؤمى بريتيتتة لةحاَلتتةتى ئتتا اوةو نتتةمانى ئاستتودةيي و         
 لةدةستدانى ثَيوةرةكان.

  Ana. Normlessness 

 غافيَيتى
 نةناسراوى

 أنعدام التميز 
 Anonymity الغفلية 

خةسَيةتَيكة بةجةماوةر دةلكَييَ ضونكة جياوازي لةنَيوان تاكةكانى نامَينَىَ ئةويش بةهؤى طتةورةيي  مارةكتة لةاليةكتةوةَ    
 هةروةها لةبةر ئةوةى حاَلةتَيكى كاتية لةاليةكى ديكةوة.

هتتةر يتتةكَيكيان بايتتة  قتتةبارةى جتتةماوةرو جتتؤرى كتتار لةيتتةككردنَ هةستتتى تاكطتتةرايي لتتةالى ئةنتتدامانى ناهَييَيتتيَ تَييتتدا  
 بةتاكةكانى ديكة نادات و لةهةمان كاتدا هةسي ناكات كة كةس سةرجني دةداتَى يان بايةخى دةداتَى وةك تاكَيك.

   

 دو منايةتى
 ناكؤكى

 اخلصومة 
 Antagonism العرداء  التنافس

ئتةو ناكؤكييتة يتةك لتةدياردة ئاشتكراكانى      ناكؤكييةكى تووندة لةنَيوان دوو شتداَ رةنطتة كةستايةتى بَيتي يتان بتةدةر لتةوةَ       
 دو منايةتيةَ ِرةنطة دو منايةتى ئاراستةى تاكَيك يان ب،ؤكةيةك ياخود بزووتنةوةيةك بكات.

   

 Antagonistic تعاون اخلصوم هةرةوةزي ناتةباكان
Cooperation 

 بةمةبةستى طةيشة بةئاماجنى هاوبةش.هاوكارييةكةَ بةهؤيةوة دو منايةتيةكة بةناضارى كث دةبَيتةوةَ ئةويش 
   

 ثَيشو
 ثَيشووان

 السابق 
 Antecedent السلف

هتتتةموو شتتتتَيكى ثَيشتتتتو يتتتان رابتتتتردوو لتتتةِرووى ثةرةستتتتةندنى رووداوةكانتتتةوةَ ثَيضةوانةكةشتتتتى ثاشتتتينةية  وةضتتتتة         
  َ واتة ئةوي هاتؤتة خوارَ ياخود لةدايك بووى ثَيشووانة.descendentد
   

 مرؤظ تةوةرى 
 ناوةندَيتى مرؤظ

ول االنسان  التمرُكز حر
 Anthropocen trism مركزية االنسان

 ئاراستةيةكة بؤ ضوونى واية كة مرؤظ ِراستةقينةى ناوةنديية لة طةردونداَ هةموو راستيةكانى ديكة بؤ ئةو دةطةِرَيتةوة.
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 بنةضةييزانستى 
 مرؤظ و ثةرةسةندنى

 علم أصل 
 Anthropogenesis تطورهاالنسان و 

َ هيطت  مرؤظ لةئا ةَلةوة ثةرةى سةندووةَ بةآلم فردرَيك ئتةجنيزَ بتؤ ضتوونى وايتة كتة      ىبةبؤضوونى زانايان  داروينَ هكسي
 هَيزى بزوَينةر لةدروسي بوونى مرؤظ كارى كؤمةآليةتى سةرةتايي بووة.

 ئةو بؤ ضوونانةش ثَيضةوانةى بؤ ضوونى ئةفسانةى ئاينى و ئايدياليزميةكانة دةربارةى سةرضاوةى ث،ؤزى مرؤظ. 
   

 Anthropogeiography اجلغرافية البشرية جوطرافياى مرؤيي
لةثةيوةندييتتة ئاَلوطؤِرةكتتانى نَيتتوان متترؤظ و  ينطتتةداَ لةطتتةَر كاريطةرييتتة توونتتدةكانى  ينطتتة بةستتةر مرؤظتتداو   ينتتةوةتوَيذ

بوونى ِرةطةزي مرؤظايةتى بةثَيى خةسَيةتة جةستةيي و  لةدابةش ينةوةتوَيذكؤمةآليةتيةكانَ هةروةها بةسةر ثةيوةنديية 
 زمانةوانى و كيتوريةكان.

   

 Anthropolatry ة االنسانعباد مرؤظ ثةرستى
 ثةرستنى مرؤظ بةو ديدةى كة خودا بَيي يان ثةرستنى خودا وةك زيندةوةرَيكى مرؤيي.

زؤربةى شارستانيةتة كؤنةكان زيندةوةرة مرؤييةكانيان دةكرد بةخوداَ ئةو ئاراستتةيةش جؤراوجؤريةتيتةكى ىَل ثةيتدابووة    
 لةناو فؤلكؤرو ئاين لةضةندين وآلتاندا.

   

 Anthropologism املبدأ االنساين ثرةنسيثي مرؤيي
ئاراستيةكى هزرييةَ مادييةتى سةردةمى ثتَيش متارك  جيتاواز دةكاتتةوةَ ضتونكة لةميانةيتدا واتةماشتاى مترؤظ دةكترا كتة           
بتتةرزترين بةرهتتةمى سروشتتتةَ هتتةر بتتةو ثَييتتة هتتةموو ديتتاردةو خةستتيةتة مرؤظايةتيتتةكان ِراظتتة دةكتتران و بتتؤ سةرضتتاوة    

 سروشتيةكةى دةطةِرَينرَيتةوة.
ئةو ئاراستةية لةِروويتةكى ديكتةوة تةماشتاى يتةكبونى مترؤظ و سروشتي دةكتات لةبةرامبتةر ب،كردنتةوةى ئايتدياليزمي بتؤ            

 مرؤظَ هةروةها لةبةرامبةر ئةو دواليزميةى هةية لةنَيوان جةستةو رؤحدا.
   

 Anthropology االنثروبولوجيا مرؤظناسى
لتتةمرؤظَ وةك بوونتتةوةرَيكى فيزيكتتى و كؤمةآليتتةتىَ لتتةم زانستتتةوة كؤمةَلتتة زانستتتَيكى    ينتتةوةتوَيذ تايبتتةت بتتةزانستتتَيكة 

يتتاى  ؤثؤلؤنثرر يتتاى فيزيكتتى و ئتتة  ؤثؤلؤنثرر لةمرؤظتتداَ وةك: ئتتة ينتتةوةتوَيذثستتثؤرى تايبةمتةنتتدى ىَل جيتتا دةبَيتتتةوة بتتؤ   
 ياى كيتورى. ؤثؤلؤنث كؤمةآليةتى و ئة

   
 Anthropology, applied االنثروبولوجيا التطبيقية ثراكتيكىمرؤظناسي 

هونةرَيكى زانستى و كردارييةَ متمانة دةكاتتة ستةر هةوَلتةكانى ستوود وةرطترتن لتةو ئةجنامانتةى كتة توَيذينتةوةى زانستتى           
َ ئتتتةويش بتتتؤ يتتا دةيطتتتاتَىَ هتتتةروةها بتتتةكارهَينانى لتتةرووة زانستتتتية كردارييةكانتتتةوة   ؤثؤلؤنثررر شتتيكاري لةلقتتتةكانى ئتتتة 

رووبةِرووبوونتتةوةو ضارةستتةركردنى كَيشتتةكانى كؤمةَلتتة دواكتتةوتووةكانَ يتتان ئتتةو كةرتتتة دواكتتةو تووانتتةى لتتة كؤمةَلطتتة       
 شارستانيةكاندا هةية.

يتتاي كردارةكتتىَ بايتتةخى بةضارةستتةركردنى كَيشتتةكارطَيرييةكانى تايبتتةت بةناوضتتة     ؤثؤلؤنثرر لةستتةرةتاي كارةكانيتتداَ ئتتة 
 اوة.كؤلونياليةكان د
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 Anthropology, cultural االنثروبولوجيا الثقافية ياى كولتوري ؤثؤلؤنث ئة
كانى دةربتتتارةى مرؤظتتتةَ وةك بوونتتتةوةرَيكى شارستتتتانى كةلتتتةكيتورَيكى ديتتتاريكراودا دة يتتتيَ ئتتتةم زانستتتتة        ينتتتةوةتوَيذ
 .اتلةكيتورة جياوازةكانى مرؤظى سةرةتايي و لةداَ و نةريتةكانى دةكينةوةتوَيذ

بتةكار  لتة بتةريتانيا   يتاى كؤمةآليتةتى كتة     ؤثؤلؤنثر  ئةم زاراوةية وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا بةكارى دةهَينن بةواتاى ئتة 
 .دَيي

   

 ياى كؤمةآليةتى  ؤثؤلؤنث ئة
 وةزي ي

االنثروبولوجيا االجتماعية 
 Anthropology, Functional social الوظيفية

َ هتةروةها ئتةو   دةكتات  لةسيتمة كؤمةآليةتيةكانى نتاو كؤمةَلطتة دواكتةوتووةكان   ينةوةتوَيذياَ  ؤثؤلؤنث ئةم لقة لةزانستى ئة
 رؤآلنةى كةلةنَيوان سيستم و رَيكخستنة جياوازةكانةوة دروسي دةبن لةثةيوةندييةكانيان بةبونيادى طشتيةوة. 

مرؤظتدا دروستي بتووةَ كتاريش بتؤ يتةكطرتوويي       ئةو كارةش بؤ زانينى ئةو حاَلةتة ئاَلؤزكاوييتةى كةلتةنَيوان سيستتمةكان و    
 بونيادى كؤمةآليةتى و بةردةوام بوونى بةيةك بةستنةوةى قةوارةكةى دةكات.

   

 ياى فيزيكى ؤثؤلؤنث ئة
 مرؤظناسي جةستةيي

 Anthropology, physical االنثروبولوجيا الفيزيقية

ةدواداضتوون  بو بةتوَيكارى بونيادى جةستةيي و ثةيكةرى فيزيكى جؤرى مرؤظايةتى دةداتَ هةروةها ينةوةتوَيذ طرينطى بة
دةربارةى ثةرةسةندنى مَيذوويي بؤ ثَيكىاتةى ئةنداميةتى و خةسيةتة جياكارةكتانى رةضتةلةكة مرؤييتةكان دةكتاتَ بتةثَيى      

 ةلةكَيك و خَيزانَيكى مرؤظايةتىَ جياواز ثؤلني دةكةن.ئةو بةدواداضوونةشَ زاناكانى ئةم بوارة رةطةزةكان بؤ ضةند ِرةض
   

 Anthropology, socail االنثروبولوجيا االجتماعية ياى كؤمةآليةتى ؤثؤلؤنث ئة

تَ ئتةويش  َ لةشتَيوة ستةرةتايية ستاكارةكانى كؤمةَلطتة مرؤظايةتيتةكان دةدا     ينتةوة توَيذ يتاَ بايتة  بتة    ؤثؤلؤنثر  ئةم لقةى ئة
 كةبةِروونى يةكطرتنى تةواوي بونيادى دةردةكةوَيي. نيداثةرةسةنديسةرةتاييةكانلةقؤناغة 

 ية قؤناغة زياتر ثةرةسةندووثَيكىاتووةكان ناطرَيتةوة لة طةشةكردنى ئةو كؤمةَلطايانة.ينةوةتوَيذكةواتة ئةو 
 ياى كيتوري دادةنرَيي. ؤثؤلؤنث يا تارادةيةكَ بةبةشَيك لة ئة ؤثؤلؤنث ئةم لقةى ئة

   

 Anthropology, synthetic االنثروبولوجيا الَتكيبية ياى ثَيكىاتةيي ؤثؤلؤنث ئة

ياى فيزيكى و شوَينةوارناستى   ؤثؤلؤنث ياَ هةوَلدةدات ديدَيكى تةواوكارانةى هةبَيي بؤ هةريةك لة ئة ؤثؤلؤنث لقَيكة لة ئة
 و كيتور. ياى تيؤري و زانستة مَيذووييةكان ؤثؤلؤنث و زمانةوانيةكان و ئة

   

 ى  ؤثومرتنث ئة
 مرؤظ ثَيوانةيي

 االنثروبو مَتاي 
  Anthropometry علم القياس التشرحيي

ثَيوةريتةكانى رةضتةَلةكة مرؤظايةتيتةكان دةداتَ لتةو خةستَيةتة فيزيكيانتة دةكؤَلَيتتةوة         ينتةوة توَيذ ئةم زانستة طرينطى بتة 
كةجياوازييان لةنَيواندا دةبَييَ وةك: ِرةنطى ثَيسيَ يتان درَيتذى بتاآل يتاخود شتَيوةى ستةرطوَى و ضتاوو ثترةَ يتاخود جتؤرى           

 خوَين..هتد.
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 Anthropometry, applied حتقيق الشخصية مرؤظ ثَيوانةي ثراكتيكى
وةرطرتنى ثَيوانةكانى تاوانباران بؤ بةراورد كردنيان و ناسينى ئةو كةسةى بةكارةكتة هةستتاوةَ ثاشتان لتةجياتى ئتةم كتارةَ       

 ثةجنة مؤر وةرط،ا.
   

 Anthropomor phism التشبيه ابالنسان بةمرؤظ جواندن
هةموو شتةكانَ هةروةها مةبةسي لَيى سةااندنى خةسيةتةكانى خوداية  مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةوةية كة مرؤظ ثَيوةرة بؤ

 تاِرادةى لَيكضوواندنى بة خةسَيةتةكانى مرؤظ.
هةروةها ئةم زاراوةية بةهةموو ِرَيبازَيتك دةوترَيتي كةهتةوَلى راظتةكردنى ديتاردة فيزيكتى و بايؤلؤ ييتةكان دةدات بةضتةند         

 ن.واتايةكى ثةيوسي بةدياردة مرؤظايةتيةكا
   

 Anti - colonialism مناهضة االستعمار د ة كؤلؤنياليزم
بزووتنةوةيةكة د ايةتى ئيستعمار دةكات بةتايبةتيش ئةو دةوَلةتانةى كتاري ثَيدةكتةنَ هتةروةها ئتةم ِرَيبازةكتار دةكتاتَ د        

وياليةتتة يتةكطرتووةكانى ئتةمريكاوة    بةدةسةآلتدارى سياسي و ئابورى و كيتتورى كةلةاليتةن ضتةند دةوَلتةتَيكى ئتةوروثى و      
 كارى ثَيدةكرَيي لةئاسي نةتةوةو وآلتان و طةالنى نا ئةوِروثي.

   

 Anti discrimination النزعة املضادة لالنفصال د ة جيابوونةوة 
بنةضتةوةَ هتةروةها   ئةو رةوتةية كةبةرهةَلستى هةر جؤرة جياكارييةك دةكتات لتةنَيوان تاكةكانتداَ بتة تايبتةتيش لتةِرووى       

 بةرطرى لةيةكسانى نَيوانيان دةكات لةهةموو ماف و ئةركةكاندا.
   

 Anti labour معارضة احلركة النقابية د ة سةنديكايي
هةر كارو كردارَيك د  بة بةر ةوةندييةكانى كرَيكاران و بزووتنةوةى سةنديكايي بَييَ وةك قبتور نتةكردنى دامةزراوةيتةك    

سةنديكاييةكان بةمةبةستى كاركردن لة دامةزراوةكةَ يان رازى نةبوون بةبِرينى بةشة ئابوونةوةى سةنديكا لتة  بؤ كرَيكارة 
 موضةى كرَيكاران.

 
 

  

 د بةيةكى 
 ناكؤكى

 antinomy التناقض

يةكتتةيان مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ بتتوونى د ايةتيتتةكى بنضتتينةيي لتتةنَيوان ضتتةند بنةمايتتةك يتتان ضتتةند ياستتايةكَ هتتةر       
 وادةريدةخات كةوا راستيةكى ئاشكرا بَيي.

 منوونةى: وا دانَيني جيىان سنووردارةو سنووردارنيةَ هةتا هةتايةو هةتا هةتا نية...هتد.
لةكاتى جَيبةجَيكردنى كرداري بؤ ئةو بنةمايانتة يتان ئتةو ياستايانةَ لةستةر دياردةيتةكى تايبتةتَ ئتةوا حاَلتةتى د ايتةتى و           

 ةكةوَيي.ناكؤكيةكة دةرد
   

 Anti pathy النقور رقةبةرايةتى
واتة دو منايةتى يان ر  و قينَيكى تووند بةرامبةر كةسَيكى دىَ يان هتةر شتتَيكى بةتتةنىاَ زاراوةكتة لتةكاتى بتةكارهَينانى       

 ببَيتة هؤو بيانووى.بةشَيوةيةكى دروسيَ ئاما ةية بؤ هةستى تووندى ِر  و قنيَ زياتر لةوةى هةَلوَيستَيك ياخود دؤخَيك 
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ديارة ئةم رةوتة يان ئةو ئاراستةيةَ دةبَيتة هؤى ضةندين شَيوةى جياوازي و لَيكرتازان و هةَلوةشاندنةوة لةنَيوان ئةندامانى 
 كؤمةَلَيكَ دةسي ثَيدةكات بةدوور كةوتنةوة تا دةطاتة بةرهةَلستى و ميمالنَى.

 sympathy  تةماشا بكة: بةتةنط يةكةوة هاتن

   

 antisocial املضاد للمجتمع د ة كؤمةَلطةيي
ئةم زاروةية بةئاراستةيةك لةرةفتاردا دةطوترَيي كةبةِر  و قني بةرامبةر كؤت و بةندو ياستا كؤمةآليةتيتةكان و دةرضتوون    

 لَييان جياواز دةكرَيتةوة.
ةوةندى طةورةى يةكَيتى كؤمةآليتةتى    بةو كؤمةَلةى كةكار د ى بةر antisocial groupدةوترَيي طروثى د ة كؤمةَلطة د

 دةكاتَ هةر بة خؤشى بةشَيكة لةو كؤمةَلة.
   

 د ةبابةتى 
 ناتةبايي

 نقيضة القضية
 Anti thesis نقيض الدعوى

ِرووبتتةِروو بوونتتةوةى دوو مةستتةلةَ بةد ايتتةتى يتتان بتتةناكؤكىَ الى هيطتتت د ى مةستتةلةكة قؤنتتاغي دووةمتتة لةقؤناغتتةكانى  
 ميتؤدى لؤ يكى.

   

  Anxiety القلق دَلةِراوكَى
حاَلةتَيكة لةهةَلضوونَ ترس يان سَيةمينةوةى لةطةَر ثةيتدادةبَييَ ِروو دةدات وةك كاردانةوةيتةك بتؤ مةترستييةكى ِراستتى      

  َ يان وةك هيسرتياي دَلتة anxiety neurosisدةرةكىَ ِرةنطة دَلةِراوكَى نةخؤششييةك بَييَ وةك دَلة ِراوكَيى ن،وسي  د
   anxiety hysteriaِراوكَييةتى د

   
 سياسةتى ِرةطةزي 

 ئةثارتايد
 apartheid التفرقة العنصرية

يتتةك لتتةدياردة بنضتتينةييةكانة بتتؤ ئتتةو بارودؤختتة ِرةطةزيانتتةى كةلةباشتتوري ئتتةفريقيا بآلوبؤتتتةوةَ لةوناوضتتانة جيتتاوازى   
 ئةوروثيةكانَ لةبواري ياسايي و بةكردةييش.ِرةطةزثةرستى بآلوبؤتةوة لةنَيوان قولة ِرةشةكان و 

   
 زمان ط،ان 

 دقسةنةكردن و تَينةطةيشة 
 aphasia  ةسأفازاي  ُحْب  

لةدةستدانى توانا لةسةر بتةكارهَينانى زمتان يتان كتةموكورتى لتةوبوارةدا ئتةويش بتة هتؤى تتووش بتوونَيكى مَيشتكَ ِرةنطتة             
لةحاَلةتى تَينةطةيشتنى زمانَ ياخود بزوَينةرى بَيتي هتةر وةك لةحاَلتةتى نتةبوونى     ئةودياردةية هةستياري بَيي هةر وةك 

 توانا لةسةر قسةكردن.
   نةخؤشيةكانى زمان بؤ ضوار بةش دابةش دةكات.H. Headزاناى نةروجيي د

دن و نووستنيَ    زةمحةتة بةكار هَينانى وشةكان لةهتةر دوو حاَلتةتى قستةكر   verbal aphasiaدةرنةبِرينى زاراوةيي د -1
 ثَيكىَينانى وشةكة ناتةواو دةبَيي.

  نتةخؤشَ ناوةكتان ختراث بتةكار دةهَينَيتي هتةروةها ثةككتةوتوو دةبَيتي         nominal aphasiaدةرنتةبِرينى ناوةكتان د   -2
 لةتَيطةيشتنى ماناي وشةكانَ لةطةَر ضةند حالةتَيكى ديكة.

كى دةكتتةوَيي لتتةثَيكىَينانى وشتتةكان بتتةثَيى ثَيويستتتى   َ نتتةخؤش ثتتةSyntatic aphasiaبتتَى توانتتاي رستتتة ستتازي د  -3
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 ِرةستةكةو ِرَيزمانى زمانةكة.
  نتتةخؤش توانتتاي تَيطةيشتتتنى مانتتاي ئاختتاوتن و ئاراستتتةى ثَيكىتتاتنى  semantic aphasiaتَينطةيشتتتنى هَيماكتتان د -4

ى ضتتةند وشتةيةك بتتةجياَ يتتاخود  وشتةكانى نابَيتتيَ هتةروةها درككتتردن لةمةبةستتى قةستتةكةرَ ِرةنطتة توانتتاي لةتَيطةيشتتن     
 دةستةوا ةيةكى كورتى هةبَيي.

   

 بَى هةستى
 دَر ساردي

 بالدة االحساس 
 apathy مخود احلس

حاَلةتَيكى دةروونيةَ بةبَى توانايي لةسةر وةآلمدانةوة يان بةدةنطةوة هاتنى وَيذدانى جياواز دةكرَيتةوةَ ئةو كةسة طرينطى 
 لةدةورووبةرى ِروو دةدات لةِرووداوةكانَ هةروةها وةآلمى بؤيان نابَيي بةهيض شَيوةيةك.نادات بةوةى كة 

   

 apostasy الرِدَّة  هةَلطةِرانةوة
 وازهَينانى تاك لةئاينةكةى يان ب،وباوةِرةكةى ياخود حزبةكةى و دةرضوونى لة سيستمى كيَيسايي يانيش ياسائاينيةكان.

   

 زانينى  ثاشينة
 املكتسب الُبعدي 

 aposteriori أو الالحقي

ئةو زانيارييةى دواى تاقيكردنةوة بةدةسي دَييَ يان ئةوةى ثشتى ثَى بةسرتاوةَ بةرامبةرةكةشى دةسكةوتى ثَيشينة ياخود 
 ئاما ة بؤ ئةو زانيارية دةكات كةثَيش تاقيكردنةوة بةدةسي هاتووة.  a prioriسةرةتايية د
  هتتتةروةها بةَلطانتتتدنى ثَيشتتتينة هاوتتتتاي inductionناِراستتتتةوخؤ ددوايتتتي  لةلؤ يكتتتدا هاوتتتتاي هةَلَينتانتتتة دبةَلطانتتتدنى 

   deductionدةرئةجنامة د
   

 apotheosis التألية كردن بةخوا

 deification  تةماشا بكة: وةك خودا تةماشاكردن
 
 

 
  

 دركى ناوةكى
 هةسي ثَيكردن

 apperception االدراك الباطن

درككردن بةراستية سةرةتايية زةروريةكان و ب،وبتاوةِرة ئاشتكراو ِروونتةكان لتةبواري هةستتداَ دةوترَيتي دركردنتى نتاوةكى         
  وةك هتةوَلَيك بتؤ ثَيكىَينتانى جيىتانى بينتراو لةشتَيوةيةكدا كتةئارةزووى        tendentious apperceptionمةبةستدار د

 زؤردارى دةيسةثَينَيي
   

 داواكاري
 الطلب 

 application االلتماس

داوايةكتتة لةاليتتةن كةستتَيكةوة بتتةرز دةكرَيتتتةوةَ بتتؤ بةدةستتتىَينانى خزمةتطوزارييتتةك يتتان يارمةتيتتةك يتتاخود كاركردنَيتتك   
  ِرةنطة داواكارَ ئةو داوايةى بة شَيوازي تايبةتى خؤى بنووسَيي يانيش لة شتَيوةى فتؤرمَيكى تايبتةت بتةرزى     applicantد
  ديارة كارَيكى ئاسايية لةطةَر كةسى داواكار ضاوثَيكةوتن سازبكرَييَ ناويشتى  application blank or formةكاتةوة دد
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    application interviewلَيبنرَيي ضاوثَيكةوتنى لَيكؤَلينةوة لةِراستى زانياريةكان د
   

 دامةزراندن
 التوظف 

 appointment التعيني

فةرمانبةر بةكارةكةى بةثَيى ئةو مةرجانةى ثَيويسة بؤ دامةزراندنَ هةروةها بتةثَيى دةرضتوونى بِريتاري    ثةيوةنديكردنى 
 ثَيويسي لةاليةن كارطَيِرى ئةو دامةزراوةى كةكارى تَيدا دةكات.

   

 apportionment ختصيص االنصبة بِرينةوةى بةش
ئةجنوومةنتةكانى نوَينةرايتةتى ئتةويش بتةثَيى  متارةى دانيشتتوانى       ثرؤسةيةكة مةبةستي لَيتى دابةشتكردنى نوَينةرانتة لتة      

ناوضةجياوازةكان يان دابةشكردنى ئةركى باج و داهاتةكان بةثَيى  مارةى دانيشتوانى هتةر ناوضتةيةك يتاخود دابةشتكردنى     
بتتةو شتتَيوةي  خةرجيتتةكانى دةوَلةتتتة بةستتةر دامتتةزراوة جياوازةكتتانى حكومتتةتَ هتتةروةها دابةشتتكردنى بةرثرستتياريةتية    

 كةلةطةَر كاتدا دةطوجنَىَ يان ثيةى بةشداريكردنةَ ئةوةندةى ثةيوةندى بةكاروبارة جياوازةكان هةية.
   

 apprehension االدراك ثةيربدن
تَيطةيشتنى ِراستةوخؤ بؤ ناوةرؤكى شتَيك يان كارَيكَ بةبؤضوونى هةندَى كةس ئةوتَيطةيشتنة راستتةوخؤ ِروودةداتَ واتتة   

َ لةكاتَيكتتدا هةنتتدَى كةستتى ديكتتة واى بتتؤ دةضتتن كتتة ئتتةو   بةشتتَيوةيةكى ستتةربةخؤ لَييتتانثتتَيش توَيذينتتةوة يتتان ثشتتكنني و  
 ريتةكان يان بةشارةزايية كؤبؤوةكانى ثَيشو لةناومَيشكدا.تَيطةيشتنة ئةجنامَيكى بةسرتاوة بةداَ و نة

   
 شاطرد

 بةروةستا
 apprentice املُتدرِّج

هةركةسَيكَ نَير بَيي يان مَىَ لةطةَر خاوةن كارَيك بؤ ماوةيةكى دياريكراوَ طرَى بةندَيك دةبةستَييَ كةلتة َير ضتاودَيرى و   
 ثاداشتَيكَ بةمةبةستى فَيربوونى ثيشةيةك يان كارَيك. كارطَيِرى ئةودا كاربكاتَ ئةويش لةبةرامبةر

   

 apprenticeship الترلمذة الصناعية شاطردى ثيشةيي
سيستمَيكة ئاماجنى ثَيطةياندنى وةستاي شارةزايةَ ئةويش بةهؤى ثةيوةنديكردنى كةسى شتاطرد بةدامةزراوةيتةك و بتةثَيى    

نتتةك بةرهتتةم هَينتتانَ ديتتارة ئتتةو كتتارةش لةبةرامبتتةر ثاداشتتتَيك يتتاخود       طتترَى بةنتتدَيكى تايبتتةتَ بةمةبةستتتى ِراهَينتتان    
 بةخشيشَيك دةبَيي.

   

 تةرزة ب،كردنةوة
 االجتاه الفكري 

 Approach املنحى

مةبةسي لةم زاروةية لتةميتؤدةكانى توَيذينتةوةَ ئاراستتةيةكى هزرييتة بتةرةو بابتةتَيك يتان هتةر هةَلوَيستتَيكَ ِرةنطتة ئتةو            
  دووريتش بَيتي لةبةر ةوةنتدى كةستَيتى يتان اليتةنطرىَ هتةروةها        objective approachبابةتيانة بَيتي و د ئاراستةية 

  لَيرةدا ئةو ئاراستتةية كاريطتةر دةبَيتي بتة بةر ةوةنتدى كةستى       subjective approachِرةنطة ئاراستةكة خودى بَيي د
 اليةنطرى.بةيان 
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 approbation التصديق ثةسندكردن
رةزامةنتتدى دةستتةآلتَيكى بتتاآل لةستتةر كارَيتتك كةدةستتةآلتَيكى ختتوارووتر ثَيتتى هةستتتاوةَ ِراستتتطؤيي ئتتةو كتتارةش بةحاَلتتةتى     

 ثةسةندكردنةكة دةبةسرتَيتةوة.
   

 appropriation املخصص -1 تةرخانكردن
خةرجكردن تةرخان دةكتاتَ ئتةويش بتؤ    ثرؤسةيةكةَ بةثَيى ئةوَ دةسةآلتى ياسادانان بِرةثارةيةك بؤ ِروويةك لة رووةكانى 

 ماوةيةكى دياريكراو.
   

 دةسي بةسةر داطرتن
 االستيالء  -2

  احليازة

دةسي طرتن بةسةر شتَيك بةمةبةستى خاوةندارَيتىَ ياسا ماف دةداتتة كةستَيك كةدةستتى بةستةر شتتَيكى طتوازراوة طترت و        
 خاوةنى نةبَييَ ئةو ببَيتة خاوةنى.

 نةبَيي. تةنىا بةِرَيطا ثَيدانى دةوَلةت نةكَيَيراوو نةِرواوَ ناكرَى دةستى بةسةربط،َييبةآلم زةوى و زارى 
   

 ثةسندكردنى
 Approval, social التحبيذ االجتماعي كؤمةآليةتى

 Social approval تةماشا بكة:   ثةسندكردنَ بةالوة باش بوون
   

 ئامادةباشي
 aptitude االستعداد لَيىاتويي

بريتية لةتوانا بوون و ئامادةييةكى خؤرسكانة بؤ بةدةسي هَينانى زانيارييةكى ديتاريكراوَ يتان ضتةند كارامةييتةكى طشتتى      
بطةَينَيتتة ئاستتَيك لةبتةس بتوون يتان       تتاك  ياخود تايبةتَ يانيش ضةند شَيوة بةدةنطةوة هاتنَيكَ بةجؤرَيك ئةو حاَلةتانتة 

 رت.توانني ئةطةر ِراهَينانى تةواوي وةرط
لتةفَيربوونَ ئتةويش لتةبوارَيك     ةدةكرَيتيَ بتةوةى: خَيراييتةكى ضتاوةِروانكراو    دئامتادة باشتي    هةروةها ثَيناستةى لَيىتاتوويي   

    aptitude testsلةبوارةكانداَ ئةمةو دةكرَى ثَيوانةى لَيىاتوويي بكرَيي بةهؤى تاقيكردنةوةكانى لَيىاتوويي د
   

 Arbitrary tendency التحكييةالنزعة  ئارةزووي بِرياردان
لةلؤ يكتتتدا: دةرضتتتوونى بِريارَيكتتتةَ دةربتتتارةى هةربابتتتةتَيك بَيتتتيَ ئتتتةو بِريتتتارة واثَيويستتتي دةكتتتات كتتتة لتتتةنَيوان ضتتتةند    

 ئةلتةرناتيظَيكى جياواز يةكَيكيان بذاردة بكرَيي كةبَى بةَلطةش بَيي.
شتي بةئتةقت ببةستتَييَ بتةآلم لةحاَلتةتى دووةم و لتةوةرطرتنى       ِرةنطة ئةو هةَلبذاردنة بةئارةزوو بَى بناغتة بَيتيَ يتانيش ث   

 بِريارةكةَ بةَلطة بابةتيةكان ناتةواون.
لةسياسةتدا: دةسةآلتى بِرياردان كةياسايةك سنووردارى ناكاتَ دةكرَى ئةو دةسةآلتة لةبةِرَيوةبردنى حوكمِرانيدا رةها بَيتيَ  

 دياريكراودا بَيي.ياخود ِرَيذةيي واتة دةسةآلتةكةى لةسنورَيكى 
دةسةآلتى حكومةت دةسةآلتَيكى زؤردارانةو دةستي بةستةرداطرتن دةبَيتيَ ئةطتةر بتةثَيى دةستتور كتارى ثتَى نتةكاتَ يتاخود           

 بةثَيى نةريتَيكى دةستورى نةبَيي.
   

 arbitration التحكيم ناوبذيكردن
كَيشتتة جياوازةكانيتتان دةخةنتتة بتتةردةمىَ ئتتةويش  مةبةستتيَ ثةنابردنتتة بتتؤ اليتتةنى ستتَييةم لةاليتتةن دوواليتتةنى ناكؤكتتةوةَ 

 لةكؤتايدا ضارةسةرييةك بةسةر هةردووال دةسةثَينَيي.
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 ناوبذيكردن لةكَيشةكانى كاركردن دةكرَى ئارةزوومةندانة بَيي يان بةزؤر بَيي.
انى كار كةزيانى زؤرى بتؤ  ناوبذيكرن بةضارةسةرييةك دادةنرَيي بؤ زؤر كَيشةَ ئةو ضارةسةرية ِرَيطر دةبَيي لةبةردةم وةست

 خاوةن كار دةبَيي.
هتتةروةها كؤمةَلطتتة دوور دةخاتتتةوة لةكَيشتتةو ميمالنَيتتى زؤر بتتواري ضتتاآلكيية كؤمةآليةتيتتةكانَ بؤيتتة بةباشتترتين ئتتامراز       

 دادةنرَيي بؤ دةستةبةر كردنى ئاشتى كؤمةآليةتى.
   

 ئةركيولؤ ى  
 archaeology علم اآلاثر  شوَينةوارناسى

يتاَ طرينطتى بةدؤزينتةوةى ثاةاوةكتانى مرؤظتى كتؤن دةدات لةطتةَر ئاستةوارة  َيرختاك و شتارةوةكانَ            ؤثؤلؤنثر  لقَيكة لةئتة 
ئةويش بةمةبةستى زانينتى ئتةو سيستتمانةى كةلةستةرى دةرؤيشتةَ ئتةم زانستتة هةوَلتدةدات ئتةو زانياريانتةى لةتؤمارطتة            

لةثاةاوة كيتوريةكانى وةك ختانوو بتةرةو ئامرازةكتان و     ينةوةتوَيذى  ئةركيولؤنووسراوةكاندا هاتووة تةواو بكاتَ زانايانى 
 َ هةروةها ئَيسكى ئا ةَر و طيانداران.دةكةن دروستكراوة قوِرييةكان و شتة هونةريةكان

 ةكات.لةئاسةوارة شاراوةو  َيرخانة كيتوريية مادييةكان د ينةوةتوَيذيا و لؤئةو ضاآلكيةش ئةوة دةطةَينَى كة ئةركي
   

 archaism االوضاع القدمية كؤنةطةرَيتى
مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو هتةَر و مةرجتةكيتورى وكؤمةآليةتيتةى طروثتة ستةرةتاييةكانةَ كةبةِرَيكخستتنَيكى كؤمةآليتةتى        

كةوتنتةوة  خؤرسك و تةكنؤلؤجيايةكى سةرةتايي و ب،وباوةِرى بي ثةرستى يان ئةنيمى جياواز دةكرَيتتةوةَ هتةروةها دوور   
  .misoneismلة طؤِران و نوَيكاريى د

   

 منوونةى دَيرين
 الطراز االصلي 

 archetaype أو االويل

جؤرَ يان منوونةى بنضينةييَ بريتية لتةدانانى وَينةيتةك بتؤ ختودى دياردةيتةك لتةدياردةكانَ يتان ئتةو وَينةيتةَ فتؤرمَيكى           
 مَيذوويي يةكةمى دياردةكةية.

لةدةروونناستتيداَ ئتتةو منوونةيةيتتة كتتة طروثَيتتك دةنتتوَينَىَ وةك ئتتةو شتتَيوانةى كةلتتة ئةفستتانةكان         منوونتتةي بنضتتينةيي  
دةردةكتتةونَ لةطتتةَر ئتتةو منوونانتتةى كتتةتاك لتتة خةونتتةكانى دةيبينتتَى و طوزارشتتي لةضتتةندين جتتؤرى هاوبةشتتى بونيتتادى      

 كؤمةآليةتى دةكات.
   

 ناوضة
 هةرَيم

 area املنطقة

ديتتاريكراوة بتتةدياردةو روخستتارةكانيةوةَ ِرةنطتتة شتتوَينَيك بَيتتي بتتؤ كتتارَيكى ديتتاريكراوى تايبتتةت وةك ضتتاآلكى    ِرووبتتةرَيكى 
  يتاخود بتةدؤخَيكى ئاوةدانكتاري ديتاريكراو جيتاواز      service area  يان كتارطوزارى د administrative areكارطَيِرى د

  يانيش كاريطةر دةبَيتي بةضتةند رووداوَيكتى ديتاريكراوَ     dwelling areaدةكرَيتةوة وةك ناو ضةيةكى نيشتةجَى بوون د
ى بتةرةو ِرووى كارةستات   يةوةك ئةو ناوضةيةى بةرةو ِرووى بَى بازاِرى و قةيرانى ئابوري دةبَييَ هةروةها وةك ئتةو ناوضتة  

   distressed areدةبَيتةوة د
 َ كتة  area studiesكانى  ينطتة د ينتةوة توَيذَيتي  َ دةوترةنارةيتةك ثستثؤر بةشتداري تَيتدا دةكت     انتةى كة م ينةوتوَيذبتةو  

 دةربارةى  ينطةى مرؤظايةتى و دةرامةتة سروشتيةكان و بارودؤخى كؤمةآليةتى و ئابوري ئةجنام دةدرَين.
 Cf. cultural area  ناوضةيةكى كيتوري
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 aresample العّينة املساحية منوونةى فرةقؤناخ
منوونةكانة  ئةطةر قةبارةى كؤمةَلطةى بنضينةيي طتةورة بَيتي و ئاستانيش نتةبَيي بتؤ توَيتذةر       يةك لةِرَيطاكانى هةَلبذاردنى 

شَيوازة راهاتووةكان بةكار بىَينَيي لةهةَلبذاردنى منوونةكانَ بةهؤى بآلوبوونةوةى يةكةكانى منوونةكة لةضةند رووبتةرَيكى  
ورو درَيتذ بتؤ هتةموو يةكتةكانَ ئتةوا دةكترَى توَيذينتةوة        جوطرافى لقاو لقَ هتةروةها بتةهؤى د وارى ئامتادةكردنى لست  دو    

لةضتتتةند ناوضتتتةيةكى ديتتتاريكراودا ضتتتِربكرَيتةوةَ ئتتتةويش بتتتةثَيرةوكردنى شتتتَيوازى ضتتتةند قؤناغَيتتتك بتتتؤ هةَلبتتتذاردنى    
  . multi  stage samplingمنوونةكةد

ةوة بةرةو ئاستة تايبةتيتةكانَ هةنتدَى جتار    هةَلبذاردنيش لةسةر ضةند ئاستَيك دَيتةدىَ دةسي ثَيدةكات لةئاستة طشتيةكان
  يتان منوونتةى ِرووبتةرىَ لةبتةر ئتةوةى ئامتاجنى       clushter samplingبةو منوونةيةش دةوترَيي منوونةى كؤمةَلةكان د

نوَينةرايةتيكردنى ضتةند رووبتةِرَيكى فراوانتة بتةآلم بةمنوونةيتةكى بضتووكَ ئتةويش وةك ئامادةكارييتةك بتؤ هةَلبتذاردنى           
 كانى منوونةكة لةِرووبةرة جياوازةكانةوة.تاكة

   
 بةَلطةهَينانةوة

 argument الدليل بيانوو

 واتة ئةوى ثَيويسي دةكات بؤ سةَلماندنى كارَيك يان هةَلوةشاندنةوةىَ ِرةنطة بةماناى بةَلطةش بةكار بىَينرَيي.
لتةو بةَلطانتةى كتة بتؤ ستةااندنى رايتةك يتان          ئةويش وةك ئاما ةيةك بؤ زجن،ةيتةك  argumentionدةوترَيي ط توطؤ د

 بةدرؤخستنةوةى ئةو ِرايةَ دةهَينرَيتةوةَ ياخود ِرَيطايةكة بؤ خستنةِرووى بةَلطةكان و سوود وةرطرتن لَييان.
   

 ئةريستوكراسى
 aristocracy األرستقراطية خانةوادةيي

ئةو ضينةكؤمةآليةتيةى ختاوةن ثَيطةيتةكى باآليتةو بتةزؤريش بتةوة دةناسترَيي كتة دباشترتين خَيزانتةكان  دةطرَيتتة ختؤىَ            
جيتاوازيش دةكرَينتةوة بتةوةى جَيطتتاى ِرَيتزو ِرةضتاوكردنى كؤمةَلطةيتة هتتةروةها بتةرةفتارة رؤشتنب،يةكةى و دةستي رؤيتتي          

   لةبوارة كؤمةآليةتى و سياسيةكانداَ دةناسرَيي.
ئةم ضينة ثَيكدَيي لةو ثياوماقوالنةى كة طةيشتوونةتة ثيةو ثَيطةى كؤمةآليةيتانَ بةهؤى م،اتتةوةَ دواتتر ئتةو ثَيطانتةيان     

 جَيط، بوون بةسةر ثَيطةو رؤَلى ضينة كؤمةآليةتيةكانى ديكة.
   

 ناوةندة  مَيرةيي
 تَيكِراي  مَيرةيي

 الوسط 
 Arithmetic mean احلسايب

ناوةنتتدة  مَيرةيتتيَ خةستتيةتى نوانتتدن يتتان حاَلتتةتى منوونتتةيي لةكؤمةَلَيكتتدا روون دةكاتتتةوةَ ئتتةوةش بتتةخؤرزطاركردن          
لةطؤرانكارييتة البتةالكان دَيتتةدىَ هتةروةها بتؤ بةدةستتىَينانى بةهايتةكى ناوةنتدى كتة نوَينةرايتةتى طروثتة بنضتينةييةكان             

لةضةند بِريارَيك دةستةبةردةكات لةطةَر كةم بوونى لة ضةندين بِريارى  بكاتَ ئةويش بةماناى ئةوةى هاوسةنطى زؤر بوون
 ديكةَ و خؤ دةربازكردن لة كارى بةِرَيكةوت لةضةند حالةتَيك بًي ئةوانى ديكة. 

   
 armistice اهلدنة ِرَيكةوتنى شةِر ِراطرتن

كتردارة جةنطيتةكانَ ِرةنطتة ئتةو رَيككةوتنتة ثةيوةنتدي       رَيككةوتنَيكة لةنَيوان دةوَلةتانى شةِركةرَ لةستةر ِراطرتنتى هتةموو    
 بةناوضةيةكى دياريكراودا يان بؤ ماوةيةكى دياريكراو هةبَييَ ياخود بَى هةر جؤرة دياريكردنَيك بَيي.

ثةميانى شةِر راطرتن ئاما ةيةك نيتة لةستةر رَيككتةوتنى كؤتتاييَ بتةَلكو تتةنىا لةستةر راطرتنتى كتردارة جةنطيتةكان كتورت            
 دةبَيتةوة.
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 Army اجليش سوثا
كؤى هَيزة سةربازيةكانة لةدةوَلةتداَ ئةركيشى ثارَيزطاريكردنى خاكةكةيةتى هةروةها بةرطريكردنة لةهتةر دةستدرَيذييةكَ   

 ِرؤَر و ثَيطةى سوثا ثةيوةسي دةبَى بةبوارة سياسي و ئابورى و تةكنؤلؤجية باوةكانةوة.
   

 art الفن هونةر
ِراظةكردنَيكة بؤ جوانى دةربارةى ب،ة رووتتو هةستتيارةكانَ هتةروةها طواستتنةوةى مانتاو هةستي و ستؤزة بتؤ ئتةوانى ديكتة           

 بةهؤى ئةو كارةى كةبةشارةزايي و كارامةيي جياواز دةكرَيتةوة.
ثةيوةندييتةكى نتوَى    هونةر نواندنَيك نية بؤ واقيعَ هةروةها السايي كردنةوةى سروشي نيتةَ بتةَلكو خولقاندنتة بتؤ ضتةند     

 لةنَيوان ضةند رةطةزَيك كةلة يان و كؤمةَلطةو سروشي وةرط،اون.
هونتةر دياردةيتةكى سروشتتتى كؤمةآليةتيتةَ هةوَلتتدةدات لتةِرَيطاى هَيماكانتةوة وةآلمتتى نىَينيتةكانى  يتتان بداتتةوةَ هتتةروةك        

 نى هةر شتَيكى جوان.ئاما ةيةك بؤ ئةو شارةزايي و ضاآلكيةى كة دةبةخشرَيي بؤ بةرهةم هَينا
   بةمؤستتتتيقاو ئتتتتةدةَ و هونتتتتةرة بينراوةكتتتتان و هونتتتتةرة  لَيكتتتتدراوةكان  fine artدةوترَيتتتتي: هونتتتتةرة جوانتتتتةكان د

  وةك نيطاركَيشتانى وردو ضتنني و   applied arts َ وةك سةماو شانؤو ئؤث،او هونةرة كردةييةكان دcombined artsد
 كارى طؤزةو ضينى.

   

 Arti fact املصنوعات اليدوية دةستىدروستكراوى 
ئةو شتانةى مرؤظ دروستى دةكات بةلَيىاتوويي كةبةيةك لةِرةطتةزةكانى كيتتورى متادي دادةنرَيتيَ ئتةم زاراوةيتةش بتةزؤرى        

 لةشوَينةوار ناسى بةكار دَيي.
   

 Arti ficer الصانع املاهر ثيشةطةرَيكى دانا

 Cf. artisan  ثيشةسازَ وةستا
 
 

  

 خاوةن ثيشة
 وةستا

 الصانع 
 artisan صاحب احلرفة

ئيشكةرَيكى دةستيةَ بؤ خؤى كار دةكات و  مارةيةكى بضووكى كرَيكاران هاوكاري دةكةنَ ئةوثيشةطةرانة لتةِرووى ياستاكانى   
 كاروباجةوة ثارَيزراون.

  Ana.crafts man 
   

 هة مونطةرايي 
 دةسةآلتى ِرةها

طوة -1  السر
 ascendancy اهليمنة

باآليي لةهَيزو دةسي ِرؤيي يان لةثَيطةداَ ِرةنطة ئةو دةسي ِرؤيية بةتةنىايي بَيتيَ بتؤ ضتةند خةستَيةتَيكى كةستَيتى يتاخود       
ضةند كارامةييةكى دياريكراو بطةِريتةوة كةتاك ثَيى جياواز دةكرَيتةوةَ هةروةها ِرةنطة كؤمةآليةتى بَيتي و ئامتا ةش بَيتي    

 ك و كؤمةآلن بةرةو ثَيطةيةكى كؤمةآليةتى باآلتر.بؤ طواستنةوةى تا
 تةمةشابكة:  دةسةآلتداري كؤمةآليةتى

  ميكةضى 
Ana.ascenion 
Social ascension 
submission 
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  يانى سؤفيتى
 ِرةبةن

 الُزهد ، الُنسك 
 asceticism التقشف

و نتتتةفرةت كتتتردن لةداواكاريتتتةكانى  يتتتان و   زيتتتادة ِرؤيتتتي لةد ايتتتةتيكردنى حتتتةزةكانى جةستتتتةو ئارةزووةكتتتانى دةروون  
 ثَيداويستيةكانى و ثشي طوَى خستنى خود.

 بةزؤريش  يانى سوفيتى لةئةجنامى ئاراستةيةكى ئاينيةوة دَييَ يان مةبةسي لَيى بةدةسي هَينانى تةواو كارى خودة.
ةكتان بةهةنتد وةرناطرَيتي و ختؤى دوور     ئازار و هةروةها زاراوةى  يانى سؤفيتى بةو ِرَيبتازة رةوشتتية دةوترَيتي كتة خؤشتى     

 دةخاتةوة لةتَيركردنى غةريزة زطماكيةكان و ويستة هةستياري و سروشتيةكان.
   

 حستنةثاَر
 دةسكةوت

 املنسوب واملكتسب 
 املُعطى و املتخذ

Ascription 
achievement 

كةتاك دةكةوَيتة بازنةيةوة لةضوار ضَيوةيةكداَ واتة مةبةسي لةم دةربِرينةَ ِرَيك نةكةوتنة لةنَيوان دووشَيوة لةو شَيوانةى 
 بةثَيى ثَيطةسنوردارةكةى لةهةَلوَيستَيكداَ يان بةثَيى ئةجنامى كارةكانى لةهةلوَيستة لةبارةكان.

بةدةربِرينَيكى ديكةَ ئةو كَيشةيةى كةدةردةكةوَييَ ئةوةية كةئايا ثَيويستي دةكتات مامةلتةكردنى كةستَيك بتةثَيى كةستَيتى       
 يَ ياخود بةثَيى كردارى يانيش ئةوةى ضاوةِروان دةكرَيي لَيى لةهةَلوَيستَيكدا بةجَيى بطةَينَيي.بَي

لةدوايشتتداَ ئتتةوا مامةَلتتةكردنى تتتاك بتتةثَيى ئتتةو ثَيطةيتتةى كتتة كتتارى تَيتتدا دةكتتات و لةطتتةَر هةَلوَيستتتة دياريكراوةكةشتتيدا     
 ةبَيي تا ئةطةر هةَلوَيستةكةَ هةَلوَيستَيكى بةرهةمداريش بَيي.ناطوجنَييَ ئةوا ئةو مامةلةيةَ مامةلةيةكى خستنةثاَر د

   
 Aspiration, level of مستوى الطموح ئاستى بةرزخوازي

واتتتة ئاستتتى بةئةجنامطةيانتتدنى كارَيتتك يتتان ئاواتَيتتك كةكةستتَيك بتتؤ ختتودى ختتؤى دياريتتدةكاتَ هتتةروةها ثتتَيش بينتتى             
 بؤ تواناو ئامادةكاريةكانى خؤى. جَيبةجَيكردنى دةكات بةثَيى هةَلسةنطاندنى

دةكرَى ئةم زاراوةية بةكاربىَينرَيي وةك ئاما ةيةك بؤ هةر شتَيك كة تاك ضاوةِروانى بكات لةِرووى شتَيوازى بةجَيطةيانتدنى   
َيستتتى ختؤى لة يانيتتدا  كارةكتانىَ ئةطتةر ئتتةو شتتة ثةيوةستي بَيتتي بةبتذاردنى ِرادةى ئارةزوويستتتةكانى تتاك يتاخود بةهةَلو       

 طشتى.شَيوةيةكىبة
   

 كؤبوونةوة  
 طردبوونةوة

ُمع  جتُهر  assemblages جتر

لةياستتاى طشتتيتداَ مةبةستتي لةكؤبوونتتةوةَ طتترد بوونتتةوةى ضتتةند تاكَيكتتةَ ئتتةوانى رَيككتتةوتوون لةطتتةَر يتتةكرت بتتؤ ئتتاَر و       
ديتاريكراوداَ ئتةو طردبوونةوانتة لةضتةند     طؤِركردنى ب،وِراو بةرطريكردن لتةب،وباوةِرةكانيان يتان ضتةند بةر ةوةندييتةكى     

 جَيطايةكى طشتى رَيكدةخرَيي و ياسا ِرَيطايان ثَيدةداتَ ئةطةر زيانى بؤ ئاسايش طشتى نةبَيي.
 ئاسودةيي طشتى.ئاسايش و طردبوونةوة لةِرَيطاى طشتى هةندَى جار دةبَيتة هؤى دَلة ِراوكَى بؤ 

   و خؤثشتتتتتتاندانةكان cortegesلةوشتتتتتتَيوانةش: كتتتتتتؤِرةو د ئتتتتتتةو كردبوونةوانتتتتتتة شتتتتتتَيوةى جيتتتتتتاواز وةردةطتتتتتترنَ    

 .   manifestationsد
   

  Assembly االجتماع العام كؤبوونةوةى طشتى
بةيةك طةيشتنى  مارةيةك خةَلك لةيةك جَيطا ضةندين جار بؤ باسكردنى ضةند بابةتَيك كةثةيوةستي بَيتي بةسياستةت و    

  يانى طشتيةوةَ ئةو كؤبووانة لةسةرضةند شَيوةيةك بةِرَيوةدةضَييَ لةوانة: 
 ماف و بةر ةوةندييةكانيان.  َ تَييدا تاكةكان بةيةك دةطةن بؤ باسكردنىpopular assembliesكؤبوونةوة مييييةكان د

 general  كة دةستور بِريارى لةسةرداوةَ منوونةى: كؤمةَلةى طشتى دpolitical assembliesكؤبوونةوة سياسييةكان د
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assemblies و ئةجنومتتةنى دامةزرَينتتةر د  canstitiuent assemblies   كتتة ئتتةويش ئةجنومةنَيكتتة بةهةَلتتذاردن َ 
 ركيان دانانى ياسا بنضينةييةكانة ددةستورةكان  بؤ وآلت.ئةندامانى دياري دةكرَينَ ئة

   
 هَيَيى كؤكردنةوة
 دبةرهةمىَينان 

 Assembly line خط التجميع

ِرَيكخستنى ئامَيرو كةرةستةو ئامرازوكرَيكاران بةشَيوازَيك ِرَيطاى رؤيشة بةو بةرهةمة دةدات كةبةِرَيوةية و بةدوايةكيشتدا  
ثرؤسةيةكى ديكةَ تائةجنامدانى كارى بةرهةمىَينانةكةَ هةر بةثَيى ئةم سيستمة كرَيكار جَيطؤركَيى ثَي لةثرؤسةيةكةوة بؤ 

ناكرَييَ بةَلكو لةجَيطاى خؤى دةمَينَيتةوةَ لةكاتَيكدا ئتةو بةشتانةى كتةكارى تَيتدا دةكتات لةبتةردةمى دةجتولَين تاِرؤَلةكتةى         
هةَلواستتراونَ بتةم جتؤرة هاوكتتاري    غي دوايتتي كةبةستةر ضتةند ئامَيرَيتك   ختؤى تتةواو دةكتاتَ ثاشتتان دةطوازرَيتتةوة بتؤ قؤنتا      

 لةنَيوان كرَيكارو ئامَير زؤرتر كاريطةرى دةبَيي.
   

 assent املوافقة رازى بوون

 Cf. accordance  ِرَيككةوتن

   

 لَيكضواندن
 تَيكةآلوى

 التماُثل 
 assimilation االستيعاب

 لَيكضونى تاك و كؤمةآلن لةخةسيةت و بةر ةوةندى و ئاماجنةكانيان بةهؤى طوجنانةوة.   -1
لةطتتةَر هةنتتدَيك لتتةوكولتورة جياوازانتتةش يتتةك جتتؤر كولتتتور   َبتتةم كارةشتتيان كولتتتورى يتتةكرتى قبوَلدةكتتةن و هةنتتدَيكيان 

 ثَيكدَينن و لةناويانيش باو دةبَيي.
  واتتة ونبتوونى يتةكطرتوويي كولتتورىَ تايبةمتةنتد      unilateral assimilationددةوترَيتيَ لَيكضتوونى تتاك ئاراستتةيي     

 بةكؤمةَلَيكَ ئةويش لة ئةجنامى وةرطرتنى تةواو بؤ كولتورى طروثَيكى سةربةخؤ.
  واتة توانتةوةى كولتورى ئةو طروثتة لةطتةَر   bilateral assimilationهةروةها دةوترَييَ لَيكضوونى دوانةيي ئاراستة د

تتتورى ئتتةو طروثتتةى ثَيشتتوازي لَيكتتراوة بتتةو هؤيتتةوة خةستتيةتة ستتةرةتاييةكانيان لةدةستتي دةدةن و كولتتتورَيكى نتتوَى        كول
 دةردةكةوَيي.

ثرؤسةيةكة هزرثَيى هةَلدةستَييَ بتؤ دؤزينتةوةى ئتةو هاوشتَيوةييةى هةيتة لتةنَيوان ديتاردة         لَيكضواندن لةدةروونناسيداَ  -2
ك ثَيتتى هةَلدةستتَييَ بةِراظتتةكردنى ِراستتتييةك يتتاخود شتتارةزايي و ئتتةزمونَيكى تتتازةو   جياوازةكتتانَ يتتان ئتتةو كتتردارةى كتتةتا 

 بةستنةوةى بةزانياريةكانى ثَيشو.
دسبنسةر  مةبةستى لةم زاراوةية طواستنةوةية لةهاوشتَيوةوة بتةرةو جيتاوازيَ لةكاتَيكتدا دالالنتد  مةبةستتى لتةم زاراوةيتةَ         

 طؤِرانة لةجياوازييةوة بةرةوهاوشَيوة.
  واتتةَ فَيربتوونى نائاطتايي بتؤ ئتةوانى خَيتزان يتان        assimilative projectionدةوترَيي: خستنةستةرى تَيطةيشتتوانة د  

 طةِرةك ياخود طروثَ ئةوانى تاك ئينتماي بؤيان هةية دةخيةنة سةرى و ثاَلى.
 Social assimilation  تةماشابكة: لَيكضواندنى كؤمةآليةتى

   

 يارمةتى
 املساعدة 

 assistance العون

  in kind  يتتان ئتتةو يارمةتيتتةى دعةينيتتة  لةهتتةمان جتتؤرة د    monetaryمةبةستتي لَيتتى يارمةتيتتة نةخةتينةكانتتة د  
  دواى eligibility of assisstanceكةدةدرَيتة كةسانى هة ارو بَى دةرامةت ئتةوانى ثَيويستتيان بةيارمةتيتدان دةبَيتي د    
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  يارمةتيكتةى  recipient of assistanceداواكارَ سوودمةند دةبَيي لةيارمةتيتدان ثَيتى و د  لَيكؤَلينةوة لةحاَلةتى كةسى 
  .scale of assistance allowanceدةسي دةكةوَيي بةثَيى ثَيوةرى يارمةتيةكان د

ئتةو    َ هتةروةها public assistanceبةثرؤسةى ثَيدانى يارمةتيةكان بةهؤى دةوَلةتتةوة دةوترَيتي يارمةتيتدانى طشتتى د    
 زاراوةية بةو ئةجنومةنةى بةرثرسة لةو ضاآلكية دةوترَيي.

  بةو سةندوقانةش دةوترَيي كةكارطَيِرى دامةزراوة جياوازةكتان يتان   assistance fundزاراوةى سةندوقةكانى يارمةتى د
 خودى كرَيكاران دايدةمةزرَينن.

ثَيى هةسةَ يان بةبةشداري هةردووالَ بؤ ثَيشتكةش كردنتى    ِرةنطة هةَلسوِراندنيشى لةِرووى داراييةوة هةر اليةن و بةتةنىا
 يارمةتيةكان بؤ كرَيكاران لةبارودؤخى كارةساتة جياوازةكانى وةك نةخؤشى و مردن....هتد.

   

 Assistance, public social املساعدات االجتماعية العامة يارمةتية كؤمةآليةتيةطشتيةكان
كةبةشَيوةى دراو يتان كتةر و ثتةر دةوَلتةت دةيداتتة كةستانى ثَيويستي بتة يارمتةتىَ ِرةنطتة           مةبةسي لَيى ئةو يارمةتيانةية 

 يارمةتية نةختينةكان بةيةك جار بَييَ ياخود بةضةند جارَيك مانطانة بدرَيي.
   

 Assistance, technical املساعدة الفنية يارمةتى تةكنيكى
ثَيشكةوتووةكان يتان ئةجنوومةنتة نَيودةوَلةتيتةكان بتؤ دةوَلتةتانى دواكتةوتووى دةنَيترنَ        بريتية لةو يارمةتيةى كة دةوَلةتة 

ئةو جؤرة يارمةتيانةش بريتى دةبن لة كةسانى ثسثؤر ياخود دامةزراندنى ئةو ثرؤ انةى كةوآلتانى دواكتةوتوو ثَيويستتيان   
 ثَيى دةبَيي.

   

 Assistance schemes نظم املساعدة نةخشة و سيستمةكان يارمةتيدان
جؤرة سيستمَيكنَ يارمةتى نةختى يان كةر و ثةر دةدةن بةدةسي كورت و هة ارانَ بةبَى هةر جؤرة مةرجَيكى تايبتةتَ و  

 بَى ئةوةى ثارةى بةشداريكردنى يان بِرةبةشى ثَيويسي بدةن.
   

 رَيكخراو  
 كؤمةَلة

 association املنظمة الرابطة -1

ئةنداميةتى بةدةستي دَيتي بتةهؤى ثَيتدانى ئابوونتةوةَ ئتةو رَيكخستتنة ضتةند ئامتاجنَيكى هاوبةشتى           رَيكخستنَيكى فةرميةَ 
دياريكراوى هةيةَ ثةيوةندييتةكانى نَيتوان تاكتةكانى بريتتى دةبتن لتة جتؤرة ثةيوةندييتةكى ئتاَلوطؤِرى بت،و ِراو بةدةنطتةوة            

 لةجؤرى ثةيوةندييةكاتيةكان.هاتنةكانَ كة شَيوةى بةردةوامى وةردةطرَيي و جياوازيش دةبَيي 
   منوونةى هاوكارى و ئاشي بوونةوةو طوَى ِرايةىل.associative processesدةوترَيي : ثرؤسةكانى بةيةك طةياندن د

   

  الَتابط -2 هاوبةندي ديةيوةسي بوون 
ثةيوةندى نَيوان ئةو دياردانةى كة   لةنَيوان دوو دياردةى طؤِراوداَ correlationلةدياردةى ثةيوةستى د ينةوةتوَيذلةكاتى 

ثَيوانة ناكرَين لةِرووى  مارةوةَ ثَيى دةوترَيي ثةيوةندى بةيتةك طةيشتة و تَيكتةَلىَ منوونتةى ئتةو ثةيوةندييتةى لتةنَيوان        
 رةطةزى كةس و ئاينةكةى هةيةَ هةروةها لةنَيوان جؤرى كةسةكةو جؤرى ئةو كارةى كةثَيى هةَلدةستَى.

   

 Association, voluntary املنظمة االختيارية خؤبةخشكؤمةَلةى 
طروثَيكتتة خةستتيةتَيكي خؤويستتتانةى هةيتتةَ ثَيكىتتاتووة لةضتتةند كةستتَيك بتتؤ مةبةستتتَيكى ديتتاريكراو كةدةستتتكةوتى متتادى   
بتتةدوادا نيتتةَ ئتتةو طروثتتة ميكةضتتى سيستتتمَيكى بنضتتينةيية ئامتتانج و مةرجتتةكانى ئةنداميتتةتى و كاروبتتارى كتتارطَيِرى و        
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 ثارةثَيدان...دياري دةكات.  
   

 ثةيوةسي بوونى ب،ؤكةكان
 بةيةك طةيشتنى هزرةكان

 Association of ldeas تداعي املعاين

ئةم زاراوةية لةدةروونناسيدا بةكار دةهَينرَييَ بةواتاى ثَيكةوة بةسة يان هاوثةيوةندَيتىَ ئةوةش بريتية لتةو ثرؤستةيةى   
 لةنَيوان جؤرةها ضاآلكى دةروونى جياواز ثَيكدَينَيي.كةثةيوةنديية فةرمانيةكانَ 

  كةبريتيتة لتة ياستاكانى د ايتةتى و لَيكضتوون و ثةيوةستتى       lawsof associationدةوترَيتي ياستاكانى هاوثةيوةنتدَيتى د   
 لةشوَين و كاتدا.

متا ة بتؤ ئتةوة دةكتات كتةتاك        ئاfree associationهةروةها لةشيكردنةوةى دةروونيداَ دةوترَيي هاوثةيوةندَيتى ئازاد د
هةوَلى ثةكخستنى توانا ِرةخنةييةكاني دةداتَ لةطةَر وازهَينان لةئازادي ب،وِرا طواستنةوة لةبابةتَيكةوة بؤ بابةتَيكى ديكتةَ  
 بؤية زجن،ةى ب،وهزرةكان بةرةو طةيشتنى ئةو بابةتة دةضَيي كةبة كييت دادةنرَييَ بؤ هؤية شاراوةكةى ثشتى دياردةكان.

   

 associationism املذهب الَتابطي ثةيوةسي طةرايي
ئةو ِرَيبازةى  يانى ئةقيى ِراظة دةكات بةوةى ئةجنامى ئةو ثةيوةستيةية كةلةنَيوان هةسي و ب،وهزرةكاندا دروسي دةبَيتيَ  

 يان لةنَيوان ورو َينةرو وةآلمدانةوة.
هاوثةيوةنتدَيتىَ هتةموويان بتؤ يتةك ياستا دةطةِرَيتتةوة كتة ئتةويش ياستاى          هةروةها بةثَيى بؤ ضوونى ئةم ِرَيبازةَ ياساكانى 

 تَيكةَلبوون و بةيةك طةيشتنة.
 طرينطى ئةو ياسايةش لةدةروونناسيداَ وةك  طرينطى ياساي دهَيزى ِراكَيشان ة لةزانستى ئامساندا.

 ةر سةربةخؤيي ضاآلكى ب،كردنةوة دةدةن.ئةم ِرَيبازة لةاليةن ضةندين تيؤرييةوةَ رووبةِرووى بوونةتةوةو بِريار لةس
 
 

  

رض طرميانة  assumption الفر
طرميانة ثَيناسة دةكرَىَ كةبةطشتى كردنَيكة بتةثَيى ضتةند بنةمايتةكَ دروستتى و دةستةآلتى جَيطتاى تاقيكردنتةوة دةبَيتيَ         

ِرَيطايتتةك بتتةكارى بىَينتتَى بتتؤ تَيطةيشتتة و    توَيتتذةر هةوَلتتدةدات لةِراستتتطؤيي ئتتةو طرميانةيتتة بكؤَلَيتتتةوة بتتؤ ئتتةوةى وةك      
 ِراظةكردنى دياردةكان.

 بةم جؤرة كورت بكرَينةوة:   دةكرَى ئةركةكانى طرميانة
ئاراستةكردنى توَيذةر بؤ ئةو زانياريانةى ثَيويستة بةدةستى بكةوَييَ ئةويش بة مةبةستى يارمةتيدانى بؤ دؤزينتةوةى   -1

 توَيذينةوةكةى هةروةها ِراظةكردنى.ضةند وةآلمَيك دةربارةى كَيشةى 
طرميانة يارمةتى توَيذةر دةدات لةسةر رَيكخستنى ئةو زانياريانة رَيكخستنَيكى لؤ يكى و بةِرَيطايةكى دروستيَ كةَلكيشتى    -2

 بؤ دةبَيي لةكاتى شيكردنةوةى ئةو زانياريانة.
 ةى و دانانيشى لةضوارضَيوةيةكى لةبار بةثَيى تواناكان.طرميانة يارمةتى توَيذةر دةدات بؤدياريكردنى بوارى توَيذينةوةك -3

طرميانةكان دةردةهَينرَين بةِرَيطاى زةيتن ِروونتى يتان خةمآلنتدن يتاخود بتةكارهَينانى ئةجنامتةكانى توَيذينةوةيتةك يتانيش          
 ضةند توَيذينةوةيةكى ثَيشوترَ يان بةهؤى دةرئةجنامَيكى لؤ يكييةوة.

   
 astrology التنجيم ئةست،ةناسي

ئةست،ةناسيَ واتة زانينى ئةو ديوى سروشي دغتةيب َ زانستتَيكة ثشتتى بتةو تيؤرييتة دةبةستتَى كتة بتاس لتة كتارتَيكردنى           
 ئةستَيرةكان دةكات لةكاروبارى مرؤظدا.

  دادةنرَيتتتيَ ئةستتتتَيرة طتتتةرى  Astronomyئةستتتتَيرة طتتتةرى زانستتتتَيكى زؤر كؤنتتتة بةبنضتتتينةى ئةستتتتَيرةوانى كتتتؤن د  
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لةضاخةكانى ناوةِراسي تَيكةآلوى هةردووزانستى كيمياي كتؤن و ضتادوطةرى ببتووَ دواتتر لةزانستتى ئةستتَيرةكانَ جيتابؤوةَ        
 دواى دةركةوتنى دكوبةرنيكوس .

 ى لةستتةردؤزينتتةوةى بتتةخي لةئةستتتَيرةطةرى بريتيتتة لةنةخشتتةيةكى ئامستتان لتتةكاتى لتتةدايك بتتوون بازنتتةى كتتةلووةكان      
ي كةخانوو يان هَيما لة حاَلةتى بةرزبوونةوةى لةكاتى لةدايك بوونتةوةى كةستةكةَ ئتةوا خةستيةتةكانى     دياريكراوةَ دةوترَي

كةستةكةو رادةى ئامتادةيي بتتؤ نةخؤشتى ديتاري دةكتتاتَ هتةروةها تووشتبوونى بتتؤ هةنتدَى لةخؤشتيةكانى  يتتان يتان ئتتيش و          
 دةردةسةرى.

   
 Asylum امللجأ ثةناطة

دةرةتان بةدَلنيايي خؤى تَيدادةبينَيتةوةَ مةبةستيش ئةو جَيطايةى كةمنداآلنى بَى دايك و بتاوك  ئةو شوَينةية كةكةسى بَى 
 يان ئةوى ثةككةوتةية ياخود هة ارانَ ثةناي بؤ دةبةن بةمةبةستى ضاودَيريان.

آلتَيتك و بةدةستي     واتة دانثيانانى ياسا يان نةريتةكان بةمافى ضوونة ناو وright of asylumدةوترَيي مافى ثةنابردن د
 هَينانى مافى ثارَيزطاريكردن بؤ ئةوانى  هةآلتوون لةضةوساندنةوةى سياسي و ئاينى و ِرةطةزى

   
 Atavism االرتداد جارانطةرى

مةبةسي لتةم زاراوةيتةَ طةِرانتةوة بتؤ شتَيوازي ثَيشتينانَ بةَلطتةش لةستةر ئتةو بؤضتوونةَ دةركتةوتنى خةستَيةتَيكى جيتاواز              
كةلتتة نتتةوةى ثَيشتتوتر ِراستتتةوخؤ نتتةدةبينراَ هةنتتدَى جتتار ئتتةو خةستتَيةتة جيتتاوازة تايبتتةت بتتووة بةبنةضتتةو      لةتاكَيكتتداَ 

هتةروةها ضتةند ئاراستتةيةكى كتؤنى ثَيشتينان دةبينرَيتيَ        ةوةبةجؤرَيكَ بةآلم لةثاش ضةند نةوةيةك دووبارة دةردةكةوَيتت 
يَ بتةآلم الى ِرةطتةزَيكى   ةو ِرةطةزة يان ئةو طروثة نائاسايي بَيت ئةويش بة دةركةوتنى خةسَيةتَيكى دياريكراو كةِرةنطة الى ئ

دئةتاظيزم َ طةِرانةوة بؤ سةرضتاوةَ بةشتَيوةيةكى ئاستايي لةستةر     و دياردةية كارَيكى ئاسايي بووة.ةي طرميانة كراوَ ئةثَيشين
دنتةوةى نَيتوان ئتةو فاكتتةرة بتؤ       دا ِراظة دةكرَيتي لتة ئتةجنامى كؤكر   geneticsبنضينةى ياساكانى دمةندر  لةبؤماوةزانى د

لةقوتاخبانتتةى شتتيكردنةوةى دةروونتتىَ  كراوةكتتةى ثَيشتتينان ديتتاري كردووة. ماوةييانتتةى كتتة خةستتيةتةكانى تاكتتة طرميانتتة   
 .بةرثا كردنى هاندةرة غةريزييةكانطةِرانةوة بؤ سةرضاوةَ بريتية لة 

   

 خوانةناسى
 بَى باوةِرى 

 االحلاد 
 Atheism انكار االلوهية

ئينكارى لةبوونى هةر خوايةكَ يان دانثيانةنان بةخوايتةكى ناستراوَ لَيترةدا مانتاي يةكتةم زياتربتاوةَ هتةروةها خوانةناستى         
 هةموو بةَلطةكانيان الثةسند نية كة ب،مةندان دةيىَيننةوة لةسةر بوونى خودا.

ى ماناي خوانة ناسى هاوتتةريب بَيتي لةطتةَر    ناسى جياواز دةبَيي بةجياوازى كات و شوَينَ ِرةنطة ثةرةسةندننةضةمكى خوا
ثةرةسةندنى ب،ؤكةى تووندرةوىَ ضةندى  متارةى توونتدرةوةكان زؤربتنَ ئتةوا  متارةى خوانةناستانيش لتةناو ختةَلك زؤر         

 دةبنَ ثَيضةوانةكةشى ِراستة.
 Ana. paganism  خوانةناسى

   
 Athletics العاب القوى يارى لةشتواني
هةوآلنةى كةبةهؤيةوة تاك لةشى طورج و طؤَر و دةبَيتيَ هتةروةها لَيىتاتوويي و توانتاي بةرطتةطرتنى دةبَيتيَ       ئةو كؤشش و 

ِراهَينان و كارى بتةردةوامى ِرَيتك و ثَيتكَ ديتارة ئتةويش لتةثَيناو ركابتةرى تتاكَيكى          ىبةهؤةرةِراى ثارَيزطاريكردنى لةشىَ س
 ديكة ياخود ركابةرى بةكؤمةَر دةبَيي.

 Sports  بكة:  ياريةكانى وةزرشتةماشا
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 Atomic method املنهج الذري ميتؤدي طةردييةيي
ئةو ِرَيبازةيتة كتةمرؤظ بةيةكتةى تتاكى دةزانَيتي لتةثَيكىَينانى كؤمةَلطتةَ هتةروةها ِرَيبازةكتة هةَلدةستَيي بةلَيكؤَلينتةوة لتةو             

  .gestaltبةثَيضةوانةى ِرَيبازى جةشتةَلتة ديةكانةو كارتَيكردنى ئاَر و طؤِرى نَيوانيانَ ئةم ِرَيبازة 
   

 Atomism املذهب الذري طةرديية طةرى
 تيؤرييةكةَ يةكة سادة بنضينةييةكان بةِرةطةزة كؤتاييةكانى ِراستةقينة دادةنَيي.

كؤمةَلتةو سيستتم و   تيؤريي طةردييةيي لةزانستة كؤمةآليةتيةكانَ بؤ ضوونى واية كةهتةموو ديتاردة كؤمةآليةتيتةكانى وةك    
ضينة كؤمةآليةتيةكان و كولتورَ دةبَى ضارةسةربكرَين بةو هةندةى كؤى طشتى كارى تاكةكان دةنوَينَىَ دواتتر ئتةو كارانتةى    
كةتاكتتتةكان ثَيتتتى هةَلدةستتتةَ ئةوانتتتة يةكتتتة بنضتتتينةيية وَينتتتا كراوةكتتتانن كةبتتتةكار هَينتتتراون لةشتتتيكردنةوةى ديتتتاردة       

 طشتى. كؤمةآليةتيةكان بةشَيوةيةكى
 Social atom  تةماشابكة:  ناوكةى كؤمةآليةتى

   
 كةرتبوون 

  -شكانى طةردييةيي  -
 Atomi zation التفتيت

هةَلوةشاندنةوةو شت بوونةوةى ثةيوةستية كؤمةآليةتيةكانى نتاوخَيزان يتان دراوستَييةتىَ يتاخود ئتةو طروثانتةى متؤركَيكى        
 سةرةتاييان هةَلطرتووة.

ئتةو ثةيوةنتدى و نةريتانتة زؤرتتر دةبتن ضتةندنى ثةيوةندييتة كؤمةآليةتيتةكان الوةكتى بتن يتان متؤركى              هةَلوةشاندنةوةى
 كةسَيتيان هةَلطرتَ هةروةها زؤردةبن لةطةَر دياردةى شارنشينى.

   
 Atonement التكفري طوناه ثاككردنةوة

ئتَيش و ئازارةكتتانى مةستيح و مردنيتتةتىَ وةك   ِرَيككتةوتنى نَيتوان ختتوداو مرؤظتى تاوانبتتارَ هتةروةها مةبةستتي لتةم وشتتةية      
 ثاككردنةوةيةك بؤ تاوان و هةَلةكانى مرؤظ.

 Expiation  تةماشا بكة:   طوناه سِرينةوة

   
 هؤشداري 
 بةئاطايي

 Attention انتباه

 طوَيضكةكان لةطةَر ئةندامةكانى ديكةى هةسي. و سازاندن و طوجنانة لةنَيوان هةردووضاو
مترؤظ دةرفتةتى بتؤ دروستي بَيتي تالتة رووداوةكتانى دةوروبتةرى ختؤى تَيبكتاتَ هؤشتداري هتةنطاوى يةكةمتة بتؤ               بؤ ئةوةى 
 تَيطةيشة.

  لةئاكامى وريا بوونةوةى مَيشك بَيي بؤ شتَيكى دةرةكتى  spontaneous attentionهؤشداريَ ِرةنطة خؤكردانة بَيي د
 ي.كةسةرجنى ِراستةو خؤى ئةو كاتةى مرؤظ دةورو َينَي

  ئتةويش بتةئاطايي مرؤظتة بتؤ شتتَيك كتة بتة خؤرستكى         voluntary attentionهةروةها هؤشداري رةنطة ويستى بَيي د
 ئارةزووى ناكاتَ وةك بةئاطايي خوَيندكار بؤ وانةيةك كةالى زةمحةت بَيي.

   
 ئاراستة  

 هةَلوَيسي
 Attitude االجتاه

بارَيكة لةئامادةيي يتان ختؤ طؤرجكردنتةوةى دةمتارى و دةروونتىَ لةميانةيتدا شتارةزايي كةستةكة رَيتك و ثَيتك دةبَيتيَ ئتةو             
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بارةش كاريطةرى بةسةر ئاراستةو جولةى بة دةنطتةوة هتاتنى تتاك دةبَيتي بتؤ هتةموو ئتةو بابتةت و هةَلوَيستتانةى كتة ئتةو            
 بةدةنطةوة هاتنة دةورو َينَيي.

 ةنطة ئةرَينى يان نةرينى بنَ هةروةها ِرةنطة طشتى ياخود جؤرايةتى بن.ئاراستةكان ِر
 Cf. social attitude  ئاراستةى كؤمةآليةتي

   
 Attitude scales مقاييس األجتاهات ئاراستة ةكانىثَيوةر

 شَيوازةكانى ثَيوانةى ئاراستةكان بةسةر دوو بةشدا دابةش دةبنَ ئةوانيش : 
 زاراوةييةكان:ثَيوةرة  -1

ئةوانة جياواز دةبن لةِرووى تووندوتيذى و رادةيانَ داواش دةكرَيتي  َثَيكدَييئةم ثَيوةرة لة مارةيةك دةستةوا ة ديةكةكان  
 لةو كةسةى توَيذينةوةكةى لةسةر ئةجنام دةدرَييَ هةَلوَيستى خؤى يةكال بكاتةوة بةرازي بوون يان قبور نةكردنى.

كتتةثَيوةرى زاراوةييتتان ىَل ثَيكتتدَييَ ضتتةند هةَلوَيستتتَيك بةِراستتتى بنتتوَيننَ كتتةماناي ئاراستتتةكة   مةرجتتة لتتةو دةستتتةوا انةى
دةرخبةن و بةجؤرَيك نزيتك بَيتي لتة واقيعتةوةَ هتةروةها رةنطدانتةوةبن بتؤ ئتةوةى لتةتوانا دايتة بكرَيتي لتةو هةَلوَيستتانةَ              

 كةى تاك يةكبطرَيتةوة.ئةوةش بؤ ئةوةى ئاراستة زاراوةييةكة لةطةَر ئاراستة راستية
   : projective techniquesشَيوازةكانى خستنة سةر د -2

كاركردنى ئةم شَيوازانة لةسةر بنضينةى ميكانيزمى خستتنة ستةر دةبَيتي لتةتيؤريى شتيكردنةوةى دةروونيتداَ واتتة لةستةر         
وردار لتةِرووى بونيتادةوةَ ئاما ةيتة بتؤ     بنضينةى طرميانةى ئةوةى كةرَيكخستنى تاك بتؤ هةَلوَيستتَيكى ئتاَلؤزو شتاراوةي ناستن     

 تَيطةيشتنى طشتى لةسةر بةدةنطةوة هاتن بؤ ئةو هةَلوَيستة.
بؤية ئةو شَيوازانة بةوة جياواز دةكرَينةوة كة بتةرةو ِرووى تتاك دةبنتةوة بةضتةند هةَلوَيستتَيكى ئتاَلؤز و شتاراوةَ هتةروةها         

 ضةندين وةآلمدانةوةى جياوازيان ال دةورو َينَيي.
ئةمةو رةنطة ئةو هةَلوَيستانة بريتى بن لةوَينةيةكى نائاشكراَ منوونتةش لةستةر ئتةوة: تاقيكردنتةوةى ثةَلةمةرةكتةََ يتان       
وَينةيتتتةكى شتتتَيواوَ هتتتةروةها لةتاقيكردنتتتةوةى تَيطةيشتتتتنى بابةتةكتتتة يتتتاخود ضتتتةند دةستتتةوا ةيةكى ناتتتتةواوَ لةطتتتةَر     

 تاقيكردنةوةى هاوثةيوةندَيتى ئازاد.
   

 تايبةمتةندي
 خةسَيةت

 اخلاصة
 Attribute الصفة

يان تايبةمتةندييةكةَ بتوونى هةيتة يتا ختود زانتراوة لةكةستَيكدا يتانيش لةشتتَيكى ثَيتوراوَ بؤيتة نَيرومتَي دوو             ةخةسَيةتَيك
 خةسَيةتن بؤ طؤِراوى ِرةطةز.

دانةثاَلى شتَيك لةسةر شتَيكَ واتتة خستتنةثاَلى     بةكار دةهَينرَييَ دةوترَييَ attributionلةلؤ يكدا زاراوةى  دانة ثار  د
لةبِريارةكةىَ يان خستنة ثاَلى كارَيك بؤ كارَيكى ديكةَ ئةطةر بةشَيوةى ئةرَينى بَيي يتان نتةرَينىَ بؤيتة ئةطتةر بِريارمانتدا      

 وة ثَيى دةوترَيي بابةت.بةشتَيك لةسةر شتَيكى ديكةَ ئةوا بِرياردراو ثَيى دةوترَيي ددراوةثاَر  ئةوى بِرياريشى لةسةر درا
   

 جةماوةرى 
 Audience مجهور املشاهدين بينةران

طردبوونةوةيةكتتة لةاليتتةن خةَلكيتتةوةَ وريتتايي و ئاطاييتتان لةستتةر كتتارتَيكردنَيكى دةرةكتتى ضتتِردةبَيتةوةَ وةك جتتةماوةرى      
ثةيوةنديكردنةكتة بةيتةك ئاراستتة دةبَيتيَ واتتة      سينةماو تةلةفزيؤنَ خةسَيةتى بنضينةيي لةوطردبوونةوةيتةَ ئةوةيتة كتة    

لةكارتَيكردنةوة دهةسي جولَينةرة  بةرةو تاكةكانى ئةو طردبوونةوةيةَ بةزؤريش هيض وةآلمدانةوةيةك نابَيي بةئاراستتةى  
 ثَيضةوانةَ تةنىا لةحاَلةتى وتار خوَيندنةوةو نواندن نةبَيي.

  واتتتة لَيكؤَلينتتةوة لةسروشتتتى بةدةنطتتةوة هتتاتنى  andience analysisدةوترَيتتي شتتيكردنةوةى جتتةماوةرى بينتتةران د 
 بينةران بؤوةرطرتنى زانياريةكان ياخود ثِروثاطةندةكردن.
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 Audiovisual aids املُعينات السمعية والبصرية هؤيةكانى بيسة و بينني

وَينةكانَ هةروةها فييمة سينةمائيةكانَ لةطتةَر ئتةو   ئةو ئامرازانةى بةكار دةهَينرَين لةفَيربوون و ِراهَينانداَ وةك نةخشةو 
 وَينانةى لةِرَيطاى ضراى سي رييةوة ثةخش دةكرَين و راظةش دةكرَين.

ئتةو هؤكارانتتة بتتةكار دةهَينتترَين لتةبارَيكى ئاستتايدا بتتؤ فَيركردنتتى طروثتة بضتتووكةكان لةبتتةر ئتتةوةى يارمتتةتيان دةدات وةك    
 ئاسانكارييةك لةفَير بووندا.

   

 ادووطةرىج
 الكهانة 

 Augur العررافة

باستتكردنى غتتةيب و ئاشتتكراكردنى اليةنتتة شتتاراوةكةىَ لةطتتةَر دةنطوبتتاس و ِرووداوةكتتانى ئاينتتدةو ِرابتتردووَ هتتةروةها بتتؤ       
 جادووطةر ئةوة دةطةِرَيتةوةَ كةباس و ئاما ة بؤ ئايندة دةكات و ضى روو دةدات.

جادووطتتةرَى بتت،وِراو ثتتَيش نيازةكتتانى ضتتةند جنووكةيتتةك وةردةطرَيتتيَ     ئةمتتةو ئامتتا ة بتتؤ ئتتةوةش دةكرَيتتيَ كتتة هتتةر     
 لَييان دةبَيي ئةوان دةنطوباسةكانى بؤ دةطوازنةوة. َييثةيِرةويشيان دةكاتَ طو

  Ana. Divination 
 سؤفيتى  

 Austerity فشالترق دةسي طرتنةوة

و دِر بةهؤى ناتتةواوي ثَيدايستتيةكانى مترؤظَ زاراوةكتة     بةشَيوةيةكى طشتى مةبةسي لةم زاراوةيةَ  يان و طوزةرانى سةخي 
َ متتؤركَيكى ئتتابورى هتتةَلطرتبَييَ ئامتتاجنى ستتنوردانان بَيتتي بتتؤ  ةلتتةِرووى سياستتييةوة مةبةستتي لَيتتى بةرنامةيتتةكى حكومةتتت

ةوت و كتار  خةرجى زيادو دةسي بآلوى لةكِرينى كةر و ثةر و ثَيداويستيةكانى بةكاربردنَ هةروةها هاندان بَيي بتؤ ثاشتةك  
كردن بؤ زؤر بوونى بةر هةمىَينانَ ئةويش بةمةبةستى ضارةسةرييةك بؤ قةيرانَيكى ئابورى كةوآلت ثَييتدا تَيثتةِر دةبَيتيَ    

 ياخود بةهؤى كؤتايي هاتنى جةنطَيك كة بةسةر وآلتدا هاتبَييَ ئةطةر بةشَيويةكى سةركةوتووانة بَيي يانيش دؤراو.
   

 دةسةآلتى تاكةكةسى
 -دارى زؤر -

 Autarchy حكومة الفرد -1

حكومةتَيكتتة تتتةنىا يتتةك كتتةس ستتةركردايةتى دةكتتات بةدةستتةآلتَيكى رةهتتا جيتتاواز دةكرَيتتتةوةَ لةبةرامبةريتتدا سيستتتمى       
 دميوكراسى دَييَ كةبةثَيى جياكردنةوةى دةسةآلتةكان كاردةكات.

 Ana. Absolutism and autocracy  حكومةتى ميىورو ئؤتوكراسى

   

  االكتفاء الذايت -2 خؤبذَيوي
مةبةسي لةم زاراوةيتةَ ئاراستتةى دةوَلتةت  بتؤ ستنوردار كردنتى داهاتتةكان لتةكاآلو كتةر و ثةلتة بتةكارهاتووةكان. هتةروةها             
هاندانى ثيشةسازيية خؤجَييةكان بؤ ئةوةى جَيطتاى ئتةو كاآليانتة بطرَيتتةوة كتة لتةدةرةوة دةهَينترَين لةطتةَر ثشتي بةستة           

 رامةتة خودييةكان.  لةسةر دة
   بةكاردةهَينرَيي.autarkyبؤ ئةم زاراوةية بةزؤرى وشةى ئينطييزي د

   
 ِرةسةنى
 دروستى

 Authenticity األصالة، الصحة

هتةموو شتتَيكى تتةواو و ِراستي و جَيطتاى بتاوةِرَ يتان ستةاَينراو لةاليتةن اليتةنَيكى فةرمييتةوةَ دةوترَيتي بةَلطتة نامةيتةكى               
ئتتةركى طشتتتى ثتتَى     يتتان كةستتَيك د  واتتتة ئتتةو بابةتتتةى كةفةرمانبتتةرَيكى طشتتتى    authentic documentفتتةرمى د
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هاتؤتتةدىَ يتاخود لةاليتةن كةستانى ثةيوةنتدارةوةَ ئتةو كتارةش         ئةو ئةركة َ دةيسةاَينَى كةلةسةر دةستى خؤىوسثَيردراوة
 بةثَيى هةر و مةرجة ياساييةكان ئةجنامدراوة.

   

 Authoritarianism النزعة التسلطية خؤسةثاندنمةييى 
يةوةَ جةخي كردنة لةسةر اليةنى زاَلبوون و هَيتزو ميكةضتى بتؤ داَ و نتةريي و      مةبةسي لةم بؤضوونة لةِرووى سؤسَيولؤ

 باربكرَيي.زاراوة باوةكانَ هةروةها ئارةزووى ئةوةى كة هةندَى هاندةرى نةستى و نائاطايي بةسةر جيىانى دةرةكيدا 
   

 Authority السلطة دةسةآلت
بريتية لةو هَيزة سروشتيةَ يان متافى شتةرعي لةهتةَل  و كتةوتو دةركردنتى بِريارةكتان لةكؤمةَلطةيتةكى ديتاريكراوداَ ئتةو          

شتةرعيَ  شَيوةيةش لةهَيزدا دةبةسرتَيتةوة بةناوةنتدَيكى كؤمةآليتةتى كةئةنتدامانى كؤمةَلطتةثَيى ِرازى دةبتن وةك هَيزَيكتى       
زيتتادة ِرؤيتتي لةدةستتةآلتَ يتتان نتتةبوونى ضتتاودَيرييةكى توونتتد لةستتةر      ئامؤ طتتارى و بِريارةكتتانيش دةبن.  دواتتتر ميكةضتتى 

 َ ئتةوى بتةو ئاراستتةيةش    abuse of authorityبةكارهَينانى ئةوا دةبَيتتة هتؤى ختراث بتةكار هَينتانى ئتةو دةستةآلتة د       
  ئةو كةسةش دةسةآلتى خؤى بةهؤى هَيزةوة بةسةر خةَلكتدا  authoritarianد ردةناسرَيي ثَيى دةوترَيي كةسَيكى زؤردا
 دةسةثَينَيي و بةويستى طةليش نابَيي.

   

 Authority, administrative السلطة االدارية دةسةآلتى كارطَيرى
دَينَيي كةكارى تَيدا دةكاتَ ئتةو   بةدةسي ئةو دةسةآلتة لةو ئةرك و فةرمانةوةدةسةآلت لةبواري رَيكخسة و كارطَيرىَ تاك 

 ثَيطةية مافى هةَل  و كةوت و دةركردنى فةرمانةكانى دةداتَىَ ئةو دةسةآلتدارييةش ضةند جؤرَيكة لةوانة: 
  واتتتة دةستتةآلتى ستتةرؤك بةستتةر كةستتانى  َيتتر دةستتةآلتةكانى ختتؤىَ بتتؤ     line authorityدةستتةآلتى جَيبتتةجَيكردن د 
 جَيبةجَيكردنى كاروبارةكان.

  َ واتة دةسةآلتى دةركردنى ئامؤ طارى و راسثاردةو ثَيش نيازةكان.staff authorityدةسةآلتى ِراوَيذكارى د
  ئةوةش بريتية لةو دةسةآلتةى كةخاوةنةكتةى كتارى   functional authorityهةروةها دةسةآلت لةسةر بنةماي ئةرك د

 رؤكيان بَيي.ثَيدةكات بةسةر يةكة كارطَيرييةكانَ مةرجيش نية كةخؤى سة
   

 خةياَر ثالوي
 كةنارط،ى

 االجَتارية
 Autism االنطوائية

جؤرَيكة لةب،كردنةوةَ بةو ئاراستة خوديانة جياواز دةكرَيتةوة كةثَيضةوانةى واقيعتةَ لةطتةَر درَيذةثَيتدان لةب،كردنتةوةى     
 خةياىلَ بةجؤرَيك ئةو ئارةزووانةى تَيربكات كةنةهاتونةتةدى.

   بؤ ئةو جؤرة ب،كردنةوانةى كةخةيار جَيطاى ِراستى دةطرَيتةوة.autistic thinkingب،كردنةوةى خةياىل ددةوترَيي 
 Day dreams  تةماشابكة:  خةونى بَيداريي

   

  ياننامة
 اتريخ الذات 

 التاريخ الشخصي
Day dreams 
Autobiography 

مةبةسي لَيىَ مَيذووى  يانى نووسةرة بؤ خودى خؤىَ لةو مَيذووة بةسةر هاتتةكانى ِرابتردوو دةطَيِرَيتتةوة ئتةويش بتةثَيى      
لةثَيكىاتتةى دياردةكتان يتان سيستتمةكانَ لةبتةر       ينتةوة توَيذب،و بؤضتوونَيكى يتةك اليةنتةَ مَيتذووى ختود يارمةتيدانتة بتؤ        

ئتةوةى جتتؤرى مَيتتذووى  يتتانى ئةنتتدامانى هؤزَيتتك يتان رةضتتةَلةكَيك يتتاخود كؤمتتةَلَيك رووندةكاتتتةوةَ هتتةروةها اليةنتتةكانى   
 بايةخثَيدان و ئاراستةو جؤرةكانى ميمالنَى رووندةكاتةوة.
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  هةروةها  لتةو تؤمتارةى كتة رووداوةكتانى رؤ  بتةرؤ ى      diariesد مَيذووى خود جياوازى دةبَيي لةطةَر بةسةرهاتى رؤ انة
  تَيدا تؤمار دةكرَييَ ئةوانى لة يانى تاكدا روو دةدةن و دةيثارَيزَيي بؤ بةكارهَينانى ياخود بتؤ بةستةر بردنتى    journalsد

 كاتى خؤش.  
   َ ثةيِرةو دةكرَيي.biographical methodلةنووسينةوةى مَيذووى خود شَيوازي  وةرطَيِرانى  يانى كةسَيتى د

   
 autoconsumption االستهالك الذايت بةكاربردنى خودي

واتةَ بتةكارهَينانى بةشتَيك لةبتةر هتةمىَينانى كؤتتايي بتؤ مةبةستتى بتةكاربردنى تايبتةتَ ئتةو كتارةش لةكتةرتى كشتتوكاَر              
دةهَينَييَ بةآلم اليتةكى طتةورةى بةرهةمةكتةى بتؤ ختؤى      دَيتةدىَ ضونكة كةسى سوودمةند تةنىا بؤ بةشَيكى بازار بةرهةم 

 بةكار دةهَينَيي.
   

 ئؤتؤكراسى
 Autocracy األتوقراطية حوكمى تاكة كةس

 حكومةتَيكة لةاليةن يةك كةسةوة يان طروثَيكى بضووك ياخود حزبَيك بةِرَيوة دةضَيي.
 ئةو حكومةتة ثابةند نابَيي بةدةستور يانيش بةياساوة.

  بةكار دةهَينرَيي بؤ ئةو كةسةى دةسةآلتةكانى رةهابن و تةنىا خؤى بِريار لةستةر ئتةو   autocracyئؤتؤكراسى د زاراوةى
 سياسةتة بدات كة ثيادةى دةكاتَ بَى هيض بةشدارييةك.

 َ حكومتتتةتى ديكتاتؤرييتتتةت oligarchyئتتةم جتتتؤرة حكومةتتتتة ضتتتةندين شتتتَيوةى هةيتتةَ وةك: حكومتتتةتى كةمايتتتةتى د  
   دَيي.democracyى دميوكراسيةت دش  بةرامبةرةكةdictator shipد

جياوازى لةنَيوان دةسةآلتى ئؤتؤكراسى و ديكتاتؤرييةت هةيةَ لةِرووى دةستةآلتى رةهتاوةَ لةيةكتةميان ختةَلكى دهاوآلتيتان       
 ى ترسةوةية.  ميكةة دةبن ئةويش لة ترسى سزادانَ بةآلم لةسيستمى ديكتاتؤرى خةَلكى ميكةضى دةسةآلت دةبن تةنىا بةهؤ

 Absolutism تةماشابكة: ر َيمى ثابةندنةبوو بةدةستور
   

 Autocritic النقد الذايت رةخنة لةخؤطرتن
ئةو ب،وِرايةى تاك دةرى دةبرَيي دةربارةى كاروكردةوةكانى يان رةفتارةكانىَ ئةويش بةمةبةستى ضتاككردنى بةشتَيوةيةكى   

كتةم و كتورتى ثةيوةندييتةكانى بتةو اليةنانتةى جَيطتاى بايةخدانيتةتى و طرينطتة الى         واقعيانةَ ياخود داننان بةاليةنتةكانى  
 تَيكةآلويان ببَيي.

 حزبة كؤمؤنيستةكان ثةيِرةوى ئةم ِرَيبازة دةكةنَ كاتَى ئةندامانى لة بنةماو ِرَيساكانى حزَ الدةدةن.
   

 بةئامَيركردن
 خؤكاري

 التشغيل االتوماتيكى 
 Automation اليسري الذايت

تواناى كةرةستةو ئامَيرة ميكانيكيةكانَ يان كارةباييةكان لةسةر خؤ بتةِرَيوةبردن لتة رَيكخستتنى ثرؤستةكانى بةرهتةمىَينان      
 بةبَى دةستَيوةردان لةاليةن مرؤظةوة.

كردنى   لةطتتتةَر تَيكتتتةَلmechanizationخؤكتتتارى لتتتةوة دةرناضتتتَيي كتتتةفراوانكردن بَيتتتي لةبتتتةكارهَينانى ئامَيرةكتتتان د 
قؤناغتتةكانى بةرهتتةمىَينان بةشتتَيوةيةكى ئتتامَيرىَ هتتةروةها ئتتةم كتتردارة ثَيويستتتى بتتةكارَيكى فيكتترى بتتةرزى هةيتتة بتتؤ         

 ضاودَيريكردنى بةِرَيوةبردنى بةرهةم و سةرثةرشتى كردنى ئامَيرو ئاراستةكردنيان.
َينان ةمىةرهت ى كؤدةكاتةوةَ بتةجؤرَيك ثرؤستةى ب  خؤكردةييَ نَيوان شَيوةكانى تةكنولؤجياى ثَيشكةوتوو شَيوازةكانى كارطَير

دةكاتتتة ثرؤستتةيةكى بتتةردةوام و كاريطةرييتتةكى نايتتاَ و طةورةشتتى دةبَيتتي بةستتةر هَيزةكتتانى بةرهتتةمىَينان و هؤكارةكتتانى  
 ديكةى كار.
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امى دةدات بتَى  لةدةروونناسيدا دةوترَيي  كارى خؤ كردةيي  بةو ثرؤسةيةى كةبة هؤيةوة تاك راهاتووة لةسةر كارَيكَ ئتةجن 
 هةر ب،كردنةوةيةكى هؤشيارانة.

   

 Automatism  -مذهب احلركة الذاتية  التلقائية  خؤبزوَينىرَيبازي 
 ئةو تيؤريةية كةدةَلَييَ ئةندامةكانى لةشى مرؤظ يان ئا ةر بةئامَيردةضنَ لة ِرووى وردى جولةو بةدوايةكديىاتنيادا.

لةزاراوةى خؤبزوَينىَ ئةو دياردةيةية كةجةستة لة خؤيةوة دةريدةكات بَى ئتةوةى وةآلمدانتةوة   لةدةروون ناسيداَ مةبةسي 
 بَيي بؤ هةر ئاطايي و رياكردنةوةيةكى دةرةكى.

   

 ئؤتؤنؤمى
  -سةربةخؤيي  -

 االستقالل السياسي 
 Autonomy, political الذايت

ميييةتَيكَ هةَلدةسة بةِرَيكخستنى كاروبارى خؤيان بتَى هتةر جتؤرة فشتارَيكى     ئؤتؤنؤمى لةسياسةتداَ بةواتاي كؤمةَلَيك يان 
 دةرةكى.

ئةم زاراوةية لةبنضينةدا بةكار هَينراوة بةماناي مافى دةوَلةت لةحوكمِرانى ختؤى و دةركردنتى ياستاكانى بتَى دةستتَيوةردانى      
 دةسةآلتَيكى دةرةكى.

ةوَلةتَيك دةوترَيي كة سةروةرى ناتةواو بَييَ ئةوآلتة ئةطةرضى ستةربةخؤيي  بةآلم لةِراستيداَ زاراوةى ئؤتؤنؤمى بةجؤرة د
نتتاوخؤيى هةيتتةو دةستتةآلتى دةركردنتتى ياستتاكانى و بتتةِرَيوةبردنى كاروبتتارى ختتؤى هةيتتةَ بتتةآلم ثةيوةستتتة بتتة سياستتةتى      

 دةوَلةتَيكى طةورةَ بةتايبةتى لةبوارةكانى سياسةتى دةرةكى و بةرطرى و ئابورى نيشتمانى.
   دَيي.heteronomyلةبةرامبةر زاراوةي ئؤتؤنؤمىَ زاراوةى ميكةضى د

   

 بةخؤ وتن
 رخؤخستنة سةرباوة

 االحياء الذايت 
 Autosuggestion االستهواء الذايت

بتؤ  ثَيطةياندنَيكةَ يان ثَيش نيازَيكة لةاليةن خودةوةو بؤ خؤى دةردةضتَييَ ئتةو ثَيطةياندنتة وا دةنتوَينَى كتةثَيش نيازَيكتة       
سوودى كةسةكة دةطةِرَيتةوةَ منوونةش: كاتَى نتةخؤش هةوَلتدةدات رةفتتاري ختؤى يتان حاَلتةتى نةخؤشتيةكةى ختؤى بتاش          

 بكاتَ ئةوة دووبارة دةكاتةوة كةرؤ  بةدواى رؤ  تةندروستى ِروو لةباشي دةكات.
 suggestion  تةماشبكة: نيطاَ ثَيطةياندن

   

 ناوةندة ئاماريةكان
 املتوسطات 

 Averages, statistical االحصائية

تَيكِراى ئاماريي بؤ كؤمةَلَى لةو بةهايانةى كة بِرَيكى طؤِراو وةريان دةطرَييَ ئةوة بريتية لةبةهايةكَ ئةو زجنت،ة بةهايانتة   
ر دةنتتوَينَى باشتترتين نوانتتدنَ بتتةجؤرَيكيش دةكتترَى وةك بةَلطةيتتةكى جيتتاوازى ئتتةو طروثتتة لتتةوانى ديكتتة وةربط،َيتتيَ هتتة     

بةهؤيتتتةوة ئتتتةو ئاراستتتتةية دةزانرَيتتتي كتتتة ئتتتةو بةهايانتتتة بةكؤمتتتةَر وةريتتتدةطرنَ مةبةستتتتيش لتتتة بتتتةكارهَينانيان            
لةتوَيذينةوةكامنانداَ وازهَينانة لة هةَلينتانى تاكتةكانى هتةموو طروثةكتةَ ضتونكة تاكتةكان هةنتدَيكيان تووشتى بتارودؤخى         

اتَى دةربارةى طروثةكةو ئاراستةكانىَ سةرةِراى ئةوةى كتة ئتةو ِرَيطايتة    تايبةت دةبنةوةَ ديارة ئةوةش ب،ؤكةى هةلةمان دةد
 د وارو مةحاَلة لةِرووى كردارييةوة لةئامارة طةورةكاندا.
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 خوليا
 حةز

 Avocation ةياهلوا

 Hobby  تةماشابكة: حةز

   

  Avoidance عالقات التحاشي وَيزةكاناثةيوةنديية ثةِر
Relationships 

لةكؤمةَلطا سةرةتاييةكان كؤت و بةندي تووند دةستةثَينن بةستةر ثةيوةنتدى نَيتوان ئةندامتةكانيانَ هةنتدَيكيان لةطتةَر        زؤر 
هةنتتدَيكى ديكتتةَ لَييتتان قةدةغتتةدةكرَيي ثةيوةنتتديكردن بةضتتةند كةستتانَيكى ديتتاريكراو كتتة لةنَيوانيانتتدا خزمايةتيتتةكى        

 دياريكراو دروسي بَيي.
يانى رؤ انتتة ئتتةو جتتؤرة كةستتانة خؤيتتان دووربطتترن لةيتتةكرتَ ديتتارة ئتتةو جتتؤرة ثةيوةندييتتةش   بؤيتتة ثَيويستتي دةكتتات لتتة  

بةشَيوةيةكى تايبةت لةثةيوةندى ثياو بةخةسوويةوةَ هةروةها لةثةيوةنتدى  ن بةخةزوريتةوة دةردةكتةوَييَ هتةر ضتةندة      
 ئاخاوتن  لةطةَر خوشكةكةى.  ضةند كؤمةَلطةيةك وايان ثَيويسي دةكرد كةبرا خؤى دووربطرَيي دلةدانشة يان 

زانايانى دةروونناسي بؤ ضوونيان واية كة ئةو قةدةغةكردنانةَ ئاماجنى دووركةوتنةوةية لةترستي ثةيتدابوونى زينتا لةطتةَر     
 كةسانى قةدةغةكراو دمةحرةم َ هةرضةندة ئةم بؤ ضوونة تةنىا بوارَيكى بضووك دةخاتة ِروو.

درةطةزناستي  بتؤ ضتوونيان وايتة كتة مةبةستي لتةو دياردةيتة ثارَيزطتارى كردنتة لةستةر            يتا   لوثنر  يانى كؤمةَلناسى و ئتة نازا
 ِرةهةندى كؤمةآليةتى لةنَيوان نةوةكانةوة يةك بةدواى يةك لةاليةكةوةَ هةروةها لةنَيوان هةردوو رةطةز لةاليةكى ديكةوة.

 Joking relationship  تةماشابكة: ثةيوةندييةكانى طاَلتةكردن

   

 ثةيوةندى 
  -خاَر و خاَلؤزايةتى  -

 Avunculate ِصلة اخلؤولة 

ثةيوةندييةكى تايبةتة لةنَيوان خاَر و كضى خوشك دخوشكةزا  بةتايبةتيش كتاتَى كةستى يةكتةم دةستةآلتى دةبَيتي بةستةر       
 دةطرَيتةوة.كةسى دووةمَ هةروةها كاتَى كةسى دووةم م،اتى كةسى يةكةمى بؤ دةمَينَيتةوةو شوَينى 

   و عةشتت،ةتى ختتاَلوان  avunculateهتتةروةك دةوترَيتتي دةربتتارةى نيشتتتةجَى بتتوونى خَيتتزان لتتةماَلى  نتتى دهاوستتةر  د     
   واتة ئةو عةش،تةى كة ثَيِرةوى ئةو سيستمة دةكات.avun cul clanد
   

 Award قرار التحكيم -1 بِرياري فةرماندان
ثستتتثؤريةكانةوة دةردةضتتتَيي دةربتتتارةى ضتتتةند بابتتتةتَيكى ديتتتاريكراوَ وةك بِريارةكتتتانى    بِريارَيكتتتة لةاليتتتةن ئةجنومةنتتتة  

   دةربارةى ميمالنَييةكانى كار لةنَيوان خاوةن كاروكرَيكاران.arbitration awardئةجنومةنةكانى ناوبذى كردن د
دةريتتان دةكتتاتَ دةربتتارةى ضتتةند   كةستتةنديكاكانى كرَيكتتاران trade union awardsهتتةروةها بِريتتارى ستتةنديكاكان د

 بابةتَيكى كاركردن.
   

 ثاداشي
 بةخشني

  املكافأة -2

ئةو بِرة ثارةيةية كةبؤ كرَيكاران خةرج دةكرَيي دةربارةى ئةو كارة زيادةى كة ئةجناميداوة لةكاركردنتداَ وةك ثاداشتتةكانى   
بةرامبتةر بةثاشتةكةوت كتردن لةكةرةستتة ستةرةتاييةكانَ        كةبؤ كرَيكاران خةرج دةكرَيي incentive awardsهاندان د

 يان باشكردنى بةرهةم ياخود ئامادة بوونى رَيك و ثَيك لةكاردا.
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 هؤشياري  
 الوعي 

 Awareness االدراك

 Consciousness  تةماشابكة: هؤشياري  ئاطايي
   

 ي ئةكسيولؤ
 بةها ناسي

 مربحث 
 Axiology القّيم

لَيكؤَلينةوةيةكى ميتؤدييةَ دةربارةى سروشتى بتةهاكانَ هتةروةها جؤروثَيوةرةرةكتانىَ لةفةلستةفةداَ زؤرينتةى ط توطؤكتان       
 دةربارةى مؤرالناسى و جوان ناسىَ تيؤرييةكى دياريكراو لةبةهاكاندا طرميانة دةكات.

   

 بةَلطة نةويستى
 البديهية 

 Axioms املبدأ

مةسةلةيةكى سةاَينراوة بةخودي خؤىَ لةتواناشدا نيةَ بةَلطةى لةسةر بىَينرَييَ بةراستيش دادةنرَيتي بتَى   بةَلطةنةويستىَ 
 بةَلطة بؤ هةموو ئةوانةى لةواتاكةى تَيدةطةن.

 سَى خةسَيةتى هةية:
 لؤ يكى.يةكةميان: سةااندنى دةروونىَ واتة ئاشكرايي راستةوخؤ بؤ دةروونَ بةبَى هؤكارو بةبَى بةَلطةى 

 دووةميان: يةكةمايةتى لؤ يكىَ واتة بنةمايةكى سةرةتاييةَ ثوخي نةكراوةتةوة لةهى ديكة.
ستتَييةميان: رَيستتايةكى وَينتتةيي طشتتتية لةبةرامبتتةر بنةماتايبةتيتتةكانى ثةيوةنتتدار بةحاَلتتةتَيكى ديتتاريكراودا لةحالةتتتة          

 تايبةتيةكانى زانسيَ يان بةناساندنَيكى دياريكراودا.
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 Baby farming حضانة االطفال دايةنطةى منداَر
لةياساداَ ثابةندييةك هةية بةرامبةر منداَرَ بتؤ ثتةروةردةكردنى و هةستتان بتة ثارَيزطتاري و ئاراستتةكردنى بتةرةو ضتاكةَ         

 ئةركى يةكةمى دايكة بة خَيوكردنى منداَر. َلةبنضينةدا دايةنى بؤ  نانة
ئةوا بؤ دايةن ضةند متةرجَيك هةيتةَ دةبتَى خزمايتةتى بتةدايكى منداَلةكتة نتةبَيي و تةمتةنى طتةورةو          ئةطةر دايك نةبووَ 

 ئةقيى تةواو بَييَ هةروةها تواناي ثةروةردة كردنى منداَلى هةبَيي.
   

 كاتى كؤرثايةتى
  -سةرةتا ساوايةتى  -

 Babyhood مرحلة الطفولة االوىل

دَيي كاتَى تةمةنى منداَر دةطاتة سَى ساَرَ بةآلم قؤنتاغي دووةم لةستاَلى ستَييةمةوة دةستي     قؤناغي يةكةمى منداَليةَ كؤتايي 
 ثَى دةكات تاشةش ساَلىَ منداَر لةو دوو قؤناغة ثَيويستى بةضاودَيرييةكى تايبةت هةية.

ن منتداَر و دايكتى لتةو    يةوةَ منداَر بةتةواوي ثشي بةدايكى دةبةستَىَ ئةو ثةيوةستتيةى نَيتوا   لةِرووى طةشةكردنى فيزيؤلؤ
 دوو قؤناغةدا ثَيداويستية بةردةوامةكانى دَينَيتةدىَ ئةطةر بةشَيوةى سروشتى بَيي يان ثيشةيي . 

  دةيستثَيرَييَ هتةروةها ِرةنطتة    baby famerلةبارَيكدا دايك تواناي بةخَيوكردنى منداَلةكتةى نتةبَييَ ئتةوا بةدايتةنَيك د    
 ةرو ضتتتتاودَيرَ ئتتتتةوا ثتتتتةنابؤ كةستتتتَيكى ديكتتتتة بتتتتةرن وةك سةرثةرشتتتتتياري    لتتتتةماوةى نتتتتةبوونى دايتتتتك وةك بةخَيوكتتتت 

  .baby sitterمنداَر د
منداَر لةِرووى طةشة كردنى دةروونيةوةَ ئةوا قؤناغي منداَلى طرينطيةكى طةورةى هةية بؤ ثتةروةردةكردنَ ضتونكة منتداَر    

هتةروةها بتةهاوكاري دايتك و باوكيتةوةَ بنتةماو ثَيوةرةكتانى       فَيرى داَ و نتةريتى كؤمةآليتةتى دةبَيتي لتةِرَيطاي خَيزانتةوةَ      
كولتورةكةى وةردةطرَييَ هةروةها ثَيوةرةكانى طوجنان و سةركةوتنىَ ئةمةو ئةو قؤناغة ثِر دةبَيي بةرووداوة دةروونيةكان 

 هةر لةوقؤناغةشدا بنضينةكانى نةسي و نائاطايي ثَيكدَيي.
   

 هَيشتنةوةي
 فةرمانبةرةكؤنةكان

 Back tracking استبقاء ُقدامى املوظفني

كةمكردنةوةى  مارةى فةرمانبةرانَ لةطةَر هَيشتنةوةى فةرمانبةرو كارمةندة كؤنتةكان لتة دامةزراوةكتةَ هةنتدَى جتار بتةو       
   bumpingزاراوةية دةوترَيي د

   

 Back wardness التخلف دواكةوتن
طةشةكردنةَ ِرةنطة ئةو دواكةوتنتة طشتتى بَيتيَ هتةموو بوارةكتان بطرَيتتةوةَ       مةبةسي لةدواكةوتنَ بَى جولةيي و وةستانى 

  cultural back ward nessيتتان تايبتتةت بَيتتي و لتتةبوارَيكى ديتتاريكراودا دةردةكتتةوَييَ وةك دواكتتةوتنى كيتتتورى د  
 ةى ثيةى  يري. كةبةزاَلبوونى نةريتةكؤنةكان جياواز دةكرَيتةوةَ ياخود دواكةوتنى ئةقالنىَ واتة كةمبوونةو

 Social back wardness  تةماشابكة: دواكةوتنى كؤمةآليةتى
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 Balance امليزان  -1 تةرازوو
مةبةسي لةزاراوةى تةرازوو لةئابوورى ناسيداَ يةكسانى لةنَيوان سةرضاوة داراييةكان و داشكاندنةكانةَ طرينطرتين تةرازووة 

 .ية balance of trade  و تةرازووى بازرطانى دbalance of paymentsئابوريةكانيشَ تةرازووى ثارةثَيدانة د
   

  التوازن -2 هاوسةنطى
 واتة ثارَيزطاريكردن لةو دؤخةى كةئةطةرى جَيط، كردنى هةيةَ هةروةها دووركةوتنةوة لة هةر ئارةزوويةك بؤ طؤِرينى. 

شاراوة كةبةهؤيةوة لةشتتةكان و ماناكانيتان تَيدةطتةينَ هتةروةها     مةبةسي لةهاوسةنطى لةفةلسةفةداَ هَيمايةكى ئاشكرا يان 
 دةتوانني بِرياريان لةسةر بدةين.

  واتة تةواوكردنى ث،ؤسة mental balance or balance of mindلةدةروونناسيدا دةوترَييَ هاوسةنطى ئةقالنى د
 ئةقييةكانَ هةروةك لةرةفتارى ئاقالنى و طوجناندن دةردةكةوَيي.

  Social balance  تةماشابكة: هاوسةنطى كؤمةآليةتى 

   

 Balance of power توازن القوى هاوسةنطى هَيز
سياسةتَيكة ئاماجنى رَيطرتنة لةتَيكضوونى ئةو هاوسةنطيةى كةهةيةَ هةروةها نةهَيشتنى دروستي بتوونى طردبوونةوةيتةكى    

بةتةنيا خؤىَ يان بةهاوثةميانى ضةند دةوَلتةتَيكى ديكتة نتةتوانَيي ئت،ادةى     نَيو دةوَلةتى زاَر دتكتت َ بةجؤرَيك دةوَلةتَيك 
 خؤى بةسةر دةوَلةتَيكى ديكة بةسةثَينَييَ ياخود هةِرةشة لةسةروةرى و سةربةخؤيي بكات.

   

 Balance  sheet امليزانية بودجةى طشتى 

 Cf. budget  بودجة

   

 Ballot االقَتاع السري دةنطدانى نىَينى
ئةم زاراوةية لةسياسةتدا بةكار دةهَينرَيي وةك هاومانايةك بؤ دةنطتدانَ ئاما ةيتة بتؤ ئتةو ِرَيطايتةى كةدةنطتدةران لةستةرى        
يةكالدةبنةوةَ بةشَيوةيةكى ئاسايي ئاما ةيتة بتؤ ئتةو فؤرمتة ضتاثكراوةى  دةنطتدان  كتةناوى ثتاَلَيوراوان دةطرَيتتة ختؤى بتؤ            

نياريانتة دةطرَيتتةوة كتة دةخرَينتة بتةردةم دةنطتدةران بتؤ ئتةوةى بت،وِراى خؤيتان لةستةرى            ثَيطةو ثيةوثايةيةكَ يان ئةو زا
 يةكالبكةنةوةَ بةِرازى بوون بَيي ياخود بةثَيضةوانةى.

 َ واتة كةهيض ثاَلَيوراوَيك  مارةى ياسايي دةنطةكانى بةدةسي نتةهَينابَييَ بؤيتة   ballotingدةوترَييَ يةكسانى دةنطةكان د
 ئةجنامةكةشى نةرَينى دةبَيي و ثَيويسي دةكات هةَلبذاردنةكة دووبارة بكرَيتةوة.

   

 دةستة  
 تاقم

 العصبة  -1
 Band الزمرة

بريتيتتة لتتةطروثَيكى ختتؤجَيىَ يتتان كؤمةَلتتة خَيزانَيتتك لةطتتةَر يتتةكرت دة يتتن و ضتتةند ثةيوةندييتتةكى ِرووبتتةِروو بةيتتةكيان    
 لةكؤمةَلطة كؤضةرى و ناكؤضةريةكان.دةبةستَيتةوةَ بةتايبةتى 

دةستة لةخَيَت بضووكرتةَ قةبارةكةشى ثةيوةستة بةرادةى سوود وةرطرتنى لتة لتةوةِرو ِراو لتةو ناوضتةيةى كةتَييتدا دةبَيتيَ       
 رَيكخستنى ئةو دةستةيةش بة شَيويةكى سادة دةبَييَ هةروةها ضاودَيرى كؤمةاليةتى تَييدا مؤركَيكى ِرةمسى وةرناطرَيي.
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  الِعصابة -2 تاقمة ضةتةيةك

طروثَيكةَ ثَيكىاتووة بؤ مةبةستَيكى طشتىَ بةزؤرى تاوانكارى دةبَييَ زؤربةى ئتةو ضتةتة تاوانكارييتة نوَييانتة لةشتارةكاندا      
دةبَيتتي و هاوكاريتتان دةبَيتتي بتتؤ هةَلستتوِراندنى   شةستتازينَ كتتارى رَيكخراوةييتتان ورددةبتتنَ ئةوانتتة بةرهتتةمى كؤمةَلطتتةى ثي 

يارمتةتى   اطةندةَليتةكانَ ئتةو   نوَييةكانى كاروبارى بازرطتانى و كتردارة سياستيية    ضاآلكيةكانيانَ شارةزاييان بةِرَيطا هونةريية
 دةريان دةبَيي لةضاآلكيةكانيان.  

ن ثيستى و فرؤشتة متادة ك وليتةكان و داوو دةرمتانى      بةزؤرى ضاآلكيةكانيان ضِر دةبَيتةوة لةدةوروبةرى قوماركردن و داوَي
 قةدةغةكراو.

   

 شريتى داتاكان
 دياطرامى مَييةيي

 Bar sharts االشرطة البيانية

مةبةسي لةنةخشةكانى روونكردنةوة لةئامارداَ دؤزينتةوةى ئامرازَيكتة بتؤ بتةراورد كتردنَ ئتةويش بةبتةكارهَينانى شتري          
لةدرَيذييانَ بةشَيوةيةك لةبار بَيي لةطةَر بِرى هةر توَيذَيكى بةشتدارو ضةستثاندنى لةستةر بنضتينةى يتةك      ئاسؤيي جياواز 

  كتتة simple bar chartستةر بتتؤ الى ِراستتتى ستتتوونةكان يتتان بتتؤ الى ضتتةثيانَ لةمنوونتةى ئةوانتتةشَ شتتري  ستتاكار د  
ةستةر جيتاوازي درَيتذى شتريتةكان دةبةستتَييَ ئةمتةو       زؤرترين جؤرى بةكار هَينراوة لةنوانتدنى روونكردنتةوةوَ ثشتتيش ل   

 لةبارَيكى ئاسايدا نةخشةكان رَيك دةخرَين بةثَيى درَيذيةكانيان.
   

 بةربةرييةت
 دِراندايةتى

 الوحشية
 Barbarity اهلمجية

كيتتورة مادييةكةشتى بريتتى    يةك لةدياردةكانى كؤمةَلطاى سةرةتاييةَ يان هةر كيتورَيك كةخاوةن زمانَيكى نووسراو نةبَييَ 
 بَيي لة لةوةِراندن و كشتوكاَر.

 هةروةها مةبةسي لَيى ئةو ثةِرى دَلرةقى و ئازاردانى دةروونية بةهؤى ئةجنامدانى تاوانةوة.
   

 دانوساني  
 بةكؤمةَر

 Bargaining, collective املفاوضة اجلماعية

كرَيكتارانَ بةمةستتى لةيتةك تَيطةيشتة و ئتاَلوطؤِر كردنتى ب،وِراكتان        بريتية لةكؤبوونةوةى نَيتوان نوَينتةرانى ختاوةن كتارو     
دةربارةى ضةند بابةتَيكى كار لةطةَر هةوَلدانى هةر بةرةيةك بةِرازيكردنى بةرةكةى بةرامبةر بةب،وِراكانى ختؤىَ ئتةويش   

 بةمةبةستى نزيكردنةوةى نَيوان هةردووالو طةيشة بةبةستنى ثةميانى كارى هاوبةش.
   

 Bargaining unit وحدة املساومة يةكةى سةودا كردن
كؤمةَلة كرَيكارَيك دةكرَى وةك يةكةيةك تةماشابكرَين بؤ نوَينةراتيكردنى كرَيكاران لةمامةَلةو سةودا كردنى بةكؤمةَرَ يتان  

 اى بةكؤمةَر.كؤمةَلة خاوةن كارَيكَ حكومةت ياخود كرَيكاران ِرازى دةبَيي ثَييان وةك بريكار لةمامةلةو سةود
   

 ئاستةنط
 ِرَيطر

 احلاجز 
 Barrier العائق

جياكةرةوةى نَيوان دووشيَ وةك جياكردنةوةى نَيوان غةريزةو ئةقتَ يتان ئتةو شتتةى كةهةنتدَى ختةَلك لةهةنتدَيكى ديكتة        
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 جيادةكاتةوةَ وةك بةربةسي و ِرَيطرة رةضةلةكيةكان ياخود رةطةزيةكان.
 Colour barrier  تةماشابكة:  بةربةستى ِرةنط

 Social barrier  ِرَيطرى كؤمةآليةتى

   
 ئاَر و طؤِركردن  

 سةودا
 Barter املقايضة

مةبةسي لةم زاراوةيةَ طؤِرينةوةى كاآلو خزمةتطوزاريةكانة لتةنَيوان تتاك و كؤمةآلنتداَ ئتةوانى خؤيتان بةرهتةمى دةهَيتننَ        
دَيتتتةدى ئتتةم شتتَيوازة لةستتةوداو طؤِرينتتةوة لةطتتةَر ئابوريتتةكى ستتةرةتايي      ئتتةو طؤِرينةوةيتتةش ِراستتتةو ختتؤ لةنَيوانيانتتدا    

 رَيكدةكةوَيي كةثَيداويستيةكانى سنوردار دةبَييَ بؤية ثَيويستى بةبةكارهَينانى دراو نةدةكرد.
   

 Base culture ثقافة أساسية كيتورى بنضينةيي
شتوَينَيكى ديتاريكراوداَ ئتةم زاراوةيتة بتةزؤرى  وةك ئاما ةيتةك بتؤ        بريتية لةكؤمةَلة خةسيةت و ئاكارَيكى كيتورى لتةكات و  

 كة ِرَيطا خؤش دةكات بؤ ثةيدابوونى داهَينانةكان. بةكار دةهَينرَييئةو كيتورة
   

 Basic data البياانت االساسية زانياريية بنةِرةتيةكان
 متارةَ يتاخود ِرةنتووسَ كتؤ كراوةتتةوة لةستةر شتتَيوةى        زانيارييتة بنةِرةتيتةكانَ يتان ستةرةتاييةكانَ ثَيكتدَين لةزجن،ةيتةك      

 خشتةيةكى ئامارى.
بةشَيوةيةكى ئاسايي لةو جؤرة خشتانةَ ِروونكردنةوةكان دزانياريةكان  ثتؤلني دةكترَين بتةثَيى ضتةند طتؤِراوَيكى ديتاريكراو       

رَيتتك يتتاخود ضتتةند خةستتَيةتَيكى يتتانيش بتتةثَيى ضتتةند بةهايتتةكى طتتؤِراوى ديتتاريكراوَ وةك تةمتتةنَ يتتان بتتةثَيى ضتتةند ئاكا
 دياريكراوى وةك نَيرييةتى و مَييةتى.

   

 بونيادى بنضينةيي كةسَيتى
 شَيوازة طشتيةكانى كةسَيتى

 البناء االساسي للشخصية 
 Basic personality culture الصيغة العامة للشخصية

لةكولتورَيكى ديتاريكراوداَ ئتارةزووى لةيتةك نزيكبوونتةوة يتاخود      ضةمكَيكة بؤ لَيكدانةوةَ ئاما ة بؤ ئةوة دةكات كة خةَلكى 
لةيةكضوونيان هةيةَ ئةو لةيةكضوونةش لةمؤركى كةسَيتى نَيوان زؤرينةى ئةندامانى كؤمةَلطةَ بؤبةشداريكردنيان لةضةند 

 شارةزايي و هةر و مةرجَيكى كولتورى و كؤمةآليةتى طشتى دةطةِرَيتةوة.
   

  Bastard الزان النرغل، أبن زؤَر
كةسَيكى لةدايك بوو بةهؤى ثةيوةندييةكى ناشتةرعيَ هتيض ثةيوةستتيةكى سروشتتى نيتة بتةهيض كةستَيكةوةَ تتةنىا دايكتى          
نةبَيي كةَ ئةركى بةخَيوكردنيشى دةكةوَيتتة ستةرىَ تتةنىا ئةطتةر بِريارَيتك د ى بتاوكى دةرضتوو بةستةَلماندنى باوكايتةتى          

 منداَلةكة.  
   لةدايك بووى ناشةرعي  بةكاردةهَينرَيي.  illegitimate childلةجياتى ئةو زاراوةيةَ زاراوةى دلةم رؤ طارةدا 

 Adoption  تةماشابكة:  هةَلطرتنةوة 

 Legitimacy  حةآلر زادة
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 Battery of tests جمموعة االختبارات ضةند تاقيكردنةويةك
كؤمةَلطةيتةكَ بتؤ ئتةوةى هتةموو ئةجنامتةكانى توانتاي بتةكارهَينانيان هتةبَيي         كؤمةَلة تاقيكردنةوةيةك بةثَيى ياسا لةستةر  

 لةبةراوردكردندا.
   

 Begging التسول سواَلكردن
داواكردنى يارمةتى لةخةَلكى و لةِرَيطا طشتتيةكانَ ستواَلكردن لةهةنتدَى وآلت بتةتاوان دادةنرَيتي ئةطتةر كةستةكة جةستتةى         

لتةكاتى داواي يارمةتيةكتةَ يتاخود ئةطتةر ضتووة نتاو ماَلَيكتةوة بتةبَى          بَييَ يان ئةطةر هةِرةشةى بةكارهَينا تةواو و دروسي
 مؤَلةت دانَ هةروةها ئةطةر دامةزراوةى ضاكة خوازى هةبَيي ئةوا سوالكردن قةدةغة دةكرَيي.

 Ana. Mendacity  سوالكةر

   

 Behavior السلوك رةفتار
هتتتةبَييَ دةربتتتارةى هتتتةر هةَلوَيستتتتَيك وةآلمدانةوةكةشتتتى   ىبوونتتتةوةرى زينتتتدوو وةآلمدانتتتةوةى تتتتةواوي بتتتؤ هتتتةركارَيك 

وةآلمدانةوةيةكى ِروون و بةرضاو بَييَ ئةطةر بةشَيوةى ماسولكةيي يتان ئتةقيى يتاخود هتةردووكيان بَيتي بةيةكتةوةَ ديتارة        
 ي.ئةم وةآلمدانةوةيةش ثشتى بةئةزموونى ثَيشووى تاك دةبةستَي

هتتتةروةها ِرةنطتتتة زاراوةى رةوشتتتي بتتتةكاربىَينرَيي وةك هَيمايتتتةك بتتتؤ ئتتتةو وةآلمدانتتتةوة رووكةشتتتية دةربتتتارةى ثرؤستتتة     
  لةطتةَر رةفتتاري شتاراوة    explicit or overtناوخؤييةكانَ بؤية جياوازى دةبَيي لةنَيوان رةفتارى ئاشكرا يان ِرووكتةش د 

  .implicit or covertيان ناديارد
  كتاتَى رةفتتار خةستَيةتَيكى زطمتاكى يتاخود ئاراستتةكراو       conductةوترَيتي ِرَيبتازَ يتان رةفتتارى ئاراستتةكراو د     بةرةفتار د

  كةبريتيتة لتةِرةفتارَيكى هاوبةشتى نَيتوان هتةموو تاكتةكانى       innateوةردةطرَيتيَ هتةروةها ِرةنطتة رةفتتار خؤرستك بَيتي د      
  و antogenic  كتة ئتةوةش تايبةتتة بتةتاك د    acquiredبَيتي د  َ هةروةها ِرةنطة وةرط،اويش phylogenicجؤرَيك د

 ئةبَى هةموو تاكةكانى يةك جؤربطرَيتةوة.
   

  ,Behaviour السلوك اجلماعي كؤ رةفتارى
Collective 

   

 Collective behavior  تةماشابكة:   

   

 رةفتاري زؤرةميَى 
 -ناضار بوون  -

 السلوك القهري
   Behaviour, compulsive أو القسري

رةفتاري ناضارىَ ئةوجؤرة رةفتارةية كةتاك ثاَلدةدات بؤ هةستتان بةهةنتدَى هتةَل  و كتةوت بتةبَى ويستتى ختؤىَ يتان بتَى          
 َ واتتة ثتةيِرةوكردنى سيستتمَيك كتة يانى تتاك      complisive orderlinesئاطاييَ ئةوةش وةك سيستمَيكى ِرَيك و ثَيك د

 وة بَيي و بَى هةر طؤِرانَيك.تَييدا لةسةريةك شَي
 لَيتتتترةداَ ئتتتتةو تاكتتتتةى كتتتتةزيادة ِرؤيتتتتي دةكتتتتات بتتتتةو ئاراستتتتتةيةَ ئتتتتةوا ثَيتتتتى وةترَيتتتتي كةستتتتَيتى زؤر لةخؤكتتتتةر             

 َ ئةو جؤرة كةسَيتيةش بةماناي دوور كةوتنتةوةى تتةواو دَيتي لةحاَلتةتى نتةرم و نيتانىَ       compulsive personalityد
 دةبَيي و ثارَيزطارى لةسيستم دةكات و خؤى بةزانا دةزانَيي.هةروةها ئةو كةسة تووندو رة  
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 Behaviour, covert السلوك املستَت ِرةفتاري شاراوة

ئةو جؤرة رةفتارةية كة زةمحةتة كةسانى تر بيبينن يان تَيى بطتةنَ هتةروةها لةبتةر ئتةوةى ئتةو جتؤرة رةفتتارة ضتةندين         
ئةوا دةكرَيي لةرةفتارة ديارةكانى تاكَ ياخود لةباسكردنى ئةزموونة تايبةتيتةكانىَ  هةسي و ب،و بؤ ضوون دةطرَيتة خؤىَ 
 لَيى تَيبطةين يانيش بؤمان دةربكةوَيي.

   

 رةفتاري ئاشكرا
 السلوك الظاهر 

 Behaviour, overt أو املكشوف

رةفتتارة شتاراوةيةى كةلةِرَيطتةى هةستي و     بريتية لةو رةفتارةى تاك كةدةكرَى تَيى بطةين و تؤمار بكرَييَ لةبةرامبةر ئتةو  
 ب،و بؤ ضوونةكانةوة تَيى دةطةين و دةردةكةوَيي.

   

 Behaviour, political السلوك السياسي رةفتاري سياسى

رةفتتتاري سياستتىَ هتتةَل  و كتتةوتى كتتةس و طتتروث و تاكتتةكان دةطرَيتتتةوةَ لةطتتةَر كاردانتتةوةكانيانَ ئةوةنتتدةى ثةيوةنتتدى    
وكمِرانيةوة هةبَييَ ئةويش لةِرَيطةى ئتةو توَيذينتةوة ئةزموونيتةى كةيةكتةكانى شتيكردنةوة تَييتدا لتةتاك و        بةكاروبارى ح

 طروثةكان ثَيكدَييَ نةك لةِرةطةزةكانى بونيادى شَيوةيي يان روخسارى.
 رنهتتتتةروةها رةفتتتتتاري سياستتتتى هتتتتةموو جتتتتؤرة ديتتتتاردة سياستتتتييةكان دةطرَيتتتتتةوةَ لةناويانيشتتتتدا رةفتتتتتاري هةَلبتتتتذاد    

  .electoral behaviourد 

   

 Behaviour, social السلوك االجتماعي رةفتاري كؤمةآليةتي
بريتية لةرةفتاري كةسَيك يان ضةند كةسَيكَ روودةدات وةك وةآلمدانةوةيةك بتؤ رةفتتاري كةستانى ديكتةَ بتَى ئتةوةى ئتةو        

 هةبَيي. دجةستةيي  كةسانة بوونَيكى سروشتيان 
دةطةَينَىَ كةوةآلمدانةوةى كةسةكة لةبةر رؤشنايي رةفتاري ضاوةِروانكراوى كةسانى ديكتة روو دةداتَ   ئةو دياردةيةش ئةوة

هةرضةندة رةفتارى كؤمةآليةتىَ بةدةنطةوة هاتنَيكة بؤ كةسانَيك يان ضةند طروثَيكى ديكةَ بةآلم ِرةنطتة وةك هتةبوونَيكى   
 فيزيكى زياتر لةكةسَيك نةطرَيتةوة.

   

 Behaviour pattern النمط السلوكي شَيوازي رةفتاري 

زجن،ةيتتةك كتتردارةَ لةيةكضتتوو جَيطتترن تاِرادةيتتةكَ ضتتةند كةستتانَيك يتتان ضتتةند طروثَيتتك ثَيتتى هةَلدةستتةَ دةبَيتتتة هتتؤى    
 بةدةنطةوة هاتن بؤ هةَلوَيستَيكى دياريكراو.

   

 Behaviour sciences العلوم السلوكية زانستة رةفتاريةكان

كانيان ينتةوة توَيذينةوةكانيان تتةنىا بتةرةفتاري مرؤظايةتيتةوة ختةريكىَ ئتةو زانستتانة لة      توَيذمةبةسي ئةو زانستانةية كة 
 ياو كؤمةَلناسى و دةروونناسى. ؤثؤلؤنث ثَيِرةوى شَيوازي زانستيانة دةكةنَ وةك: زانستةكانى ئة

زانستتتة كؤمةآليةتيتتةكان دةبةستتة  ةكتتارطَيِرى بتتاوةَ ئتتةوانى ثشتتتيان ب بتتةكارهَينانى ئتتةم زاراوةيتتة لتتةناو ختتودى زاناكتتانى   
رَيكخراوةكتانى كتارَ هتةروةها لتةوةرطرتنى ئتةو بِريارانتةى ثةيوةستة         ى ديتاردة بوونيتادى و رةفتاريتة   دةربتارة  ينةوةتوَيذلة

 بةِرَيكخستنى كاروبارةكان و جَيبةجَيكردنى ئاماجنةكان.
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 قوتاخبانةى رةفتاري 
 رةفتارطةرايي

 Behaviourism ذهب السلوكيامل

يةك لةِرَيبازةكانى دةروونناسيةَ هةسي و ئاطايي وةك بابةتَ هةروةها دةروون ثشكنني وةك ميتؤد قبوَر ناكاتَ ئةم ِرَيبتازة  
 اليتتةنى ئتتةقيى و كاريطةرييتتة دةروونيتتةكان ثشتتي طتتوَى دةختتاتَ لةبتتةر ئتتةوةى ميكةضتتى ستتةرجندانى راستتتةوخؤ نابَيتتيَ      
لةلَيكؤَلينةوةكانيتتدا ثشتتي تتتةنىا بتتةرةفتار دةبةستتتَييَ كتتةدةكرَى لتتةدةرةوة ببينرَيتتي لةبتتةر ئتتةوةى وةآلمدانةوةيتتةكى           

 فسيولؤجية بؤ بةئاطاهَينةرة دةرةكيةكانَ يان ئةجنامى كارتَيكردنَيكى ئاَر و طؤِرى نَيوان بوونةوةرى زيندوو  ينطةية.
   

 رةفتارطةرايي
 كؤمةآليةتى

 Behaviourism, social االجتماعية السلوكية

 Social Behaviourism  تةماشابكة

   

 Being الوجود بوون
هةموو شتَيكى هةبووَ يان دةكرَى هةبَييَ ياخود هةموو ئةوانى بةِراستَيتى بناسرَينَ ئةوةش لة لؤ يكدا طشترتين توَيتذةكان   

 دةطةَينَىَ كةهةموو شتَيك دةطرَيتةوة تةنىا خؤى نةبَيي.
   

 باوةِر
 بِروا

 Belief االعتقاد

واتة ثةسندكردنى هةر ب،وِرايةك وةك راستتيةكَ ئتةو ثةستندكردنةش بتة زةروورةت كتارَيكى هزرييتةَ ئةطتةر ضتى ِرةنطتة          
 كاريطةرى هةبَيي بةسؤزو هةستةوة.

دةهَينرَيتي وةك بنضتينةيةك بتؤ كتارى     بةهةر حاَر ئةو بِروابوونة ئامادةكارييةكى ئةقالنى دةخوَلقَينَى الى تتاكَ بتةكاريش   
هةَلبذاردة.ِراستطؤيي لةباوةِرهَيناندا تةنىا ثشي بةِراستية بابةتيةكان نابةستَيي دةربارةى ِرايتةكى ديتاريكراوَ لَيترةدا ضتةند     

 هةَلةو ضةندين باوةِرى ِراستطؤ هةية.  َيكىباوةِر

   

 لةشةِردا بوون
 جةنطاوةرى 

 القتالية 
  Belligerency احلرباالشَتاك يف 

مةبةسي لةم زاراوةيةَ ماف و ئةركةكانى شةرظانانة لةجةنطداو لةبةرامبةر دو منَ لةو بوارةدا دةبَى ئةو ئامرازو شتَيوازانة  
 تَيثةِر نةكرَيي كةلةجةنطدا بةكارهاتوون بؤ شكاندنى هَيزةكانى دو من و دةركردنى لةمةيدانى شةِردا.

شَيوازانة تووندو تيذى و كارى دِرندانة نةطرنة خؤيتان و دووريتش بتن لتة ئتابِروبردنَ ثَيويستي        هةروةها دةبَى ئةو ئامرازو
دةكتات كردارةكتتانى شتتةِر تتتةنىا د  بتتةو كةستتانة بَيتتي كةلةهتتةردوو بتتةرةى شتتةِردا بةشتتدارنَ ئةوانتتة نةطرَيتتتةوة كةختتةَلكى   

 ة جةنطيةكان نةكردووة.مةدةنني و ضةكيان هةَلنةطرتووة بةرامبةر دو من و بةشداريان لةكار
   

 مايئينت
 بوون بةئةندام

 Belongingness االنتماء

مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ ئينتمتتاي تاكتتة بتتؤ كؤمتتةَرَ لتتةبارَيكى ئاستتايدا تتتاك ئتتارةزووى ئينتمتتاي هةيتتة بتتؤ طروثَيكتتى بتتةهَيز  
كؤمثانياو كارطةيةكَ بؤ ئةوةى ثَيطةيتةكى نايتابى   كةكةسايةتى خؤى لةناويدا ببينَيتةوةَ وةك خَيزانَ يان يانةيةكَ ياخود 

 هةبَيي.
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 Benediction املباركة ث،ؤزكردن

ى بةشتتَيك يتان كةستَيكَ بةتايبتةتيش ئةوث،ؤزييتةى كتةثياوى ئتاين        رثاِرانةوة لةيةزدان بتؤ بةخشتينى خؤشتى و بتةهرةوة    
 دةيبةخشَيي دواى نوَيذكردنى.

 Ana. Blessing  ثاِرانةوة لةخودا

   

 ضاكَيتى
 رةوشتى باش

 Benefit املرزيّة

كتتتؤى ئتتتةو مافانةيتتتة كةسيستتتتمى يارمةتيتتتدانَ يتتتان بيمتتتةى كؤمةآليتتتةتى بِريتتتارى لةستتتةر دةدات بتتتؤ كةستتتى ستتتوودمةند  
   ياخود بؤ خَيزانةكةى.beneficiaryد

موضتةكانَ هتةروةها ِرةنطتة      بَيتيَ وةك ثارمتةتى و قتةرةبوو هتةروةها     cash benefitرةنطة ئةو ضتاكة كارييتة بتةثارة د   
 بتتنَ بةشتتَيوةى كتتةر و ثتتةر و شتتتى ديكتتةى وةك: ضتتاودَيرى ثزيشتتكى و       benefit in kindضتتاكةكاريةكان عتتةينى د 

 خزمةتطوزارى ثَيطةياندن و كةرةستةى قةرةبووكردنةوة.
اران يتاخود هتةر دوواليتان    بةجَيطةياندنى ئةو ضاكةكاريانة ِرةنطة لةسةر هاوكارى و باربؤكردنى خاوةن كارطةكان يتان كرَيكت  

 بوةستَييَ ياخود لةسةر ئةو يارمةتيانة ناوة ستَيي.
هةموو ئةوانى بؤ كرَيكار خةرج دةكرَييَ لةثاشكؤكانى موضةَ وةك ثارةى بتارطرانى  يتان و زيتادةى ستاآلنةو يارمةتيتةكانى      

  موضةئاستتاييكة ثتتتِر  fringe benefitsديكتتةى وةك  نىَينتتانَ جة نانتتةَ منداآلنة....ئةوانتتتة دةستتكةوتى زيتتادةدةبن د     
 دةكةنةوة. 

   

 ضاكةكارى  
 يارمةتيدان

 االحسان 
 Benevolence فعل اخلري

مةبةسي لتةم زاراوةيتةَ ثياوضتاكى و دَر فراوانيتةَ يتان ثَيشكةشتكردنى ثتارةو ختواردن و جتت و بةرطتة بتؤ دةستي كتورت و              
سةرضتاوةكةى ئتةو رةفتارةيتة كتة ختؤ نةويستتى و ضتاكةكارى        هة ارانَ ئتةو كارانتةش خةستيةتَيكى مرؤظايتةتى سروشتتنيَ      

 ناوةرؤكةكةيةتى.

  Cf. charity 

 Benevolent fund صندوق املساعدات سندوقي يارمةتيدان

سيستتتمَيكة دادةنرَيتتي بتتؤ يارمةتيتتدانى ضتتةند توَيتتذَيكى دياريكتتاروَ بةمةبةستتتى ِروو بتتةِروو بوونتتةوةى بتتارة نائاستتايية         
 يانَ وةك نةخؤشى و ثةككةوتنَ ديتارة ئتةوانى ستوودمةند دةبتن لتةم بتوارةَ خؤيتان بةشتداري ناكتةن لتةثارة           جياوازةكانى 

 ثَيدان.

   

 Bestiality مضاجعة احليوان جووت بوون لةطةَر ئا ةآلن

 جؤرة الدانَيكى سيكسيةَ بريتية لةثةيوةنديكردنى سيك  لةنَيوان مرؤظ و ئا ةَر.

 Sexual perversions  سيكسيةكانتةماشابكة: الدانة 
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 نيشان كردن
 مارةكردن

 اخلطوبة 
 Betrothal اخلطبة

بةلَينَيكى هاوبةشةَ يان ثةميانَيكة لةنَيوان ثياوَيك و  نَيكَ دةربارةى سازدانى هاوسةرط،ى لةئايةندةيةكداَ لةهةنتدَى بتاردا   
 حاَلةتةدا ثَيويستة اليةنى هؤكار قةرةبووى اليةنى ديكة بكاتةوة.ِرةنطة ئةو بةَلَينة جَيبةجَي نةكرَييَ بؤية لةو 

   

 طرةو 
 مةرج كردن

 املراهنة 
 الرَّهان

Betting 

رَيكةوتنَيكة لةنَيوان دوواليةنَ يةكَيكيان جةخي دةكات و ئةوى ديكة ئينكارى ِرووداوَيكى دياريكراو دةكاتَ هةردووال مةرج 
 َ ثتاش  stakeددؤِراو  بِرَيك ثارة بداتة اليتةنى ِراستي دبتراوة َ واتتة بتوونى طرةوَيتك لةستةرثارة د       دادةنَين كةاليةنى هةَلة 

 دةركةوتنى راستى رووداوةكة.
هةروةها ِرةنطة ئةو طرةوة بةشداريكردن بَييَ ضةند طرةوَيكى ديكةشى كؤ بكاتةوةَ دواتر دةستكةوتةكان لتةنَيوان براوةكتان    

 دابةش دةكرَيي.

   

  Bias الترحيُّز اليةنطرى  
ئاراستتتةو لَيكدانةوةيتتةكى ئةقييتتة بتتؤ بِريتتاردان لةستتةر كاروبارةكتتان ئتتةويش ثتتَيش تَيطةيشتتتنى تتتةواو لةِراستتتيةكانَ ديتتارة   

يان ضةند هؤكارَيكى هةَلضوانةى خودى دةبَيتي و دةبنتة هتؤى هةَلتةكردن      َر كاريطةرى ئةزموونةكانى ثَيشرتئةوكارةش لة َي
 لةبِرياردان.

زاراوةكة لةئاماردا ئاما ةية بؤ هةندَى خةمآلندن و هةَلسةنطاندنى ناِراسي دةربارةى ضةند دياردةيةك كةثشتيان بةهةنتدَى  
 انى كؤكردنةوةى زانياريةكان و راظةكردنيان.منوونة بةستووة لةسةرنج دان و زانياري و دةبنة هؤى شَيواندنى ثرؤسةك

بةآلم ئةو منوونةيةى كةاليةنطرى تَيدا بةدى دةكرَييَ ئةو منوونةية بةشَيوةيةك ثَيكدَيي كةنابَيتة نوَينةرى ئتةو كؤمةَلطتة   
 بنضينةييةى لَيى وةرط،اوة.

ةش ئاما ةيةكتة بتؤ ضتةند كارِراييتةك و ِرَى و     هةرلةم بتوارةداَ زاراوةى وةآلمدانةوةيتةكى اليةنتدارى بتةكار دةهَينرَيتيَ ئتةو      
 شوَينَيكى ئةو توَيذينةوةية كةهانى توَيذةران دةدات بؤ دةربِرينى ضةند زانيارييةكى ناِراسي. 

   

 بيبييوطرافيا
 لستى سةرضاوةكان

 Bibliography البيبلوجرافيا

 دياريكراوَ يان نووسني و كتَيبةكانى خودى نووسةرَيك.بريتية لةهةر جؤرة لستَيكى ضاثةمةنى دةربارةى بابةتَيكى 
بيبيوطرافياَ ِرةنطة بةشَيوةيةكى سةربةخؤ بآلوبَيتةوة يان وةك ضةند بةشَيك لةكتَيب و بآلوكراوةى خوىلَ هةروةها ِرةنطتة  

 بثارَيزَيي.ماوةيةكى سنووردار بطرَيتة خؤىَ ياخود بة دواى يةكدا بآلوبكرَيتةوة بؤ ئةوةى رووة تازةكةى خؤى 
هةروةها ِرةنطة ئةو نووسينانةش بطرَيتة خؤى كة لةضةند وآلتَيكى جياوازدا بآلوبوونةتةوةَ ناوةرؤكةكانيشى بتةثَيى ثيتتى   
  ئةلؤ و بَى  ِرَيك دةخرَين و بةناوى نووستةرةكانَ يتانيش بتةكاتى بآلوكردنتةوة ثتؤلني دةكترَين لةطتةَر ِروونكردنتةوةيانَ         

 ِروونكردنةوة.ياخود بَى 
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 سيستمى ثةرلةمانى 
 دووئةجنومةنى

 Bicameralism النظام الربملاين املزدوج

بوونى دوو ئةجنوومتةن كتةثَيكىاتوون لةنوَينتةرة هةَلبتذَيردراوةكانى طتةَرَ ئتةويش بتؤ بتةِرَيوةبردنى ئةركتةكانى دةستةآلتى           
  دةبتتَى senators َ ئتتةوى ديكتتةيان بتتؤ ث،انتتة د  deputiesياستتاييَ ئتتةو دوو ئةجنوومةنتتةَ يتتةكَيكيان بتتؤ نوَينةرانتتة د   

لةئةجنومةنى دووةمَ رةضتاوي نوَينةرايتةتى بةر ةوةندييتةكانى ناوضتة جياوازةكتان بكرَيتيَ كةلةئةجنومتةنى يةكتةم بتةدى          
 نايي.

  unicameralismديارة نوَينةرايةتى كردنى هةموو بةر ةوةنتدى و ناوضتةكان بتةبوونى تتةنىا ئةجنوومتةنى نوَينتةران د      
 جَيبةجَى نابَيي

   

 Bidding طلب وظائف دامةزراندن داواكاري

شَيوزَيكى ِراطةياندنى ناوخؤيية لةدامةزراوةيةكَ دةربارةى بوونى شوَينى بةتاَر بؤ كارو فةرمانبةرانَ ئتةويش بةمةبةستتى   
 ثِركردنةوةى ئةو شوَينانة بة ثَيى ضةند مةرجَيك.

   

 دوو  نى
 مَيرددوو 

 Bigamy الزواج على ُضر

سيستمَيكى هاوسةرط،ييةَ ِرَيطا بةثياو دةدات كة بةشَيوةيةكى ياسايي لةطةَر دوو  ن هاوسةرط،ى بكتاتَ يتان  نَيتك لةطتةَر     
 دوو ثياو هاوسةرط،ى بكات لةيةك كاتدا.

بتتةثَيى جيتتاوازي نَيتتوان كؤمتتةَلطاكانَ ئتتةم سيستتتمة بتتةثَيى مةرجتتةكانى و لتتةِرووى ثيادةكردنيتتةوةَ جيتتاوازي تَيتتدا دةبَيتتي  
لةهةندَى كؤمةَلطة بةشَيوةيةكى طشتى ِرَيطاى ثَيتدةدرَيي و لةهةنتدَيكى ديكتة تتةنىا لةحاَلتةتى ناضتاريدا ِرَيطتاى ثَيتدةدرَييَ         

 وةك ئةوةى  نةكة نةزؤك بَيي يان نةخؤش بَيي.
 لةم بوارةدا ئةم جؤرة هاوسةرط،ييانةى خوارةوة بةدى دةكرَيي:  

    sororatدوو خوشك شوو بةثياوَيك بكةن د -1
 ثياوَيك مَيردى  نَيك بَييَ هةروةها كضى  نةكةشى هاوسةرى بَييَ بةآلم لةثياوَيكى ديكة هاتبَيتة خوارةوة. -2
 ثياوَيك دوو نى هةبَيي بةآلم هيض ثةيوةندييةكى خزمايةتى لة نَيوانياندا نةبَيي. -3
  .levirateواستيَب دثياوَيك  نى برا مردووةكةى خ -4

بةزؤريش تةمةن طةورةيي  ن هؤية بؤ ئةوةى ثياو  نى دووةم بىَينَىَ هةروةها ِرةنطة ضةند هؤكتارَيكى كؤمةآليتةتى ببَيتتة    
هؤى ئةوةى ثياو  نى دووةمى هةبَييَ وةك ثَيطة كؤمةآليةتيةكةى وةك رابةرَيكَ ياخود ئارةزوو لتةكؤ كردنتةوةى ستةروةت    

 دةسي هَينانى دةسي رؤيي كؤمةآليةتى.و سامانَ يانيش بة

   

 دةمارط،ى  
 كوَيرانة

 Bigotry التعصب االعمى

 Fanaticism  بكة:  ي دةكارط،ي  تةماشا
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 خزمايةتى
 دوواليةنى

 Bilateral kin ship القرابة ذات اجلانبني

ِرَيطتاَ هتةموو شتَيوازةكاني خزمايتةتى وابتاس دةكترَين       ئةم زاروةية بةكار دةهَينرَيي بؤ لَيكؤَلينةوة لةخزمايةتى بةضةندين 
كتتةدوو اليتتةنى هةيتتةَ ئةطتتةر ثةيوةستتتية خزمايةتيتتةكان بةكتتةس و كتتارى بتتاوك و دايتتك بةيةكتتةوة بتتؤ تتتاك هاتتتةدىَ ئتتةو  
 حاَلةتةش وادةطةَينَى كةثةيوةندييةكانى خزمايةتى يةك اليةنة نيةَ كةئتةوةش بةهايتةكى كؤمةآليتةتى دةطرَيتتة ختؤى بتؤ      
زيتتاتر لةئاراستتتةيةكى جتتؤرى حزمايتتةتىَ هتتةروةها ِرةنطتتة ئتتةو زاراوةيتتة هةنتتدَى جتتار بتتةكاربىَينرَيي وةك هاوتايتتةك بتتؤ     

  cross marriageهاوسةرط،ى يةكرتبِر دتَيكةآلو  د

 Cf. unilateral  تةماشابكة:

   

 Bill مشروع قانون ثرؤ ةى ياسا

قؤناغَيكى ثَيش ثةسندكردنى كؤتايي بَييَ بةآلم ئتةم وشتةية ضتةند واتايتةكى      واثرؤ يةكَ يان ِرةشنووسى ياسايةكَ لةهةر
 ديكةشى هةية كة دةقةهاوثَيضةكانى و بارودؤخة لةبارةكة بؤ بةكارهَينانى بِرياري لةسةر دةدةن.

ردةم ئةجنوومتةنى  ئةمريكيةكانَ كاتَى ثَيش نيازَيك ئامادة دةبَيي بؤ ئةوةى خبرَيتة بة ىهةر لةبةر رؤشنايي ثراكتيك كردن
 َ بتةآلم كتاتَى ئةجنوومتةني ياستادانان ِرةزامةنتدى لةستةر دةردةبِرَيتيَ ئتةوا         billياسادانانَ ئةوا ناوى لَيدةنرَيي بةَلطةنامة د

 َ هتتةروةها كتتاتَى دةستتةآلتى جَيبتتةجَيكردن ثةستتندى دةكتتات و هتتةموو رَي و       Legislationدةبَيتتتة ياستتايةكى دانتتراو د  
  .lawراو لةسةرى تةواو دةبَييَ ئةوا دةبَيتة ياسا دشوَينةكانى بِريار د

   

 bimetallism نظام املعدنني سيستمى دووكانزايي

 بةثَيى ئةم سيستمة هةريةك لةدراوةكانى زَيِرو زيوَ هَيزَيكى سةرفرازى ِرةهاى دةبَييَ دواى دياريكردنى ِرَيذةى نَيوانيان.

   

 دوو مؤدى
 جووتة شَيواز

 Bimodal املنوالثنائي 

لتتتةئاماردا جووتتتتة شتتتَيواز لتتتةو جتتتةماوة دووبتتتارة بوونةوةيتتتة دةردةكتتتةوَيي كتتتة دوو لوتكتتتة يتتتان دوو كتتتات دةطرَيتتتتةوةَ    
هةردووكيانيش  مارةيةكى طةورةى ضةند حاَلةتَيك دةطرنتة خؤيتانَ نَيوانيشتيان ماوةيتةك يتاخود ضتةند ماوةيتةك لَيكيتان         

 ئةو  حاَلةتانة دةطرَيتةوة.جودادةكاتةوة كة مارةيةكى كةمرتى 

   

 دابةشكردنى دوانةيي 
 دابةشكردنى دوو ِرستةيي

 التوزيع الثنائي 
 توزيع ذات احلدين

Binomial distribution 

بتتؤ دابةشتتكردنى دوو ِرستتتةيي يتتان دابةشتتكردنى دوو ِرادة لتتةئامارداَ ضتتةند بتتةكار هَينتتانَيكى كردةيتتي بتتة ستتوودى هةيتتةَ      
بابةتانةى ثةيوةسة بةثشكنينى باشى بةرهةمَ لَيترةدا ثشتكنني بتؤ منوونةكتة دةكرَيتيَ لةستةر بنضتينةى        بةتايبةتيش لةو 

 جؤرايةتى بؤ دابةشكردنى تاكةكانىَ بؤ هةردوو حاَلةتى باش و ضاك ياخود باركةوتوو سةرنةكةوتوو.
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  ياننامة
 السرية الشخصية

 اتريخ احلياة
Biography 

تتةواوي  يتانى تتتاك دةخاتتة ِرووَ بتةهؤى باستكردن و وةستتؤ كتردن و شتيكردنةوةى رةفتتارو  يتتانى           ياننامتةَ باستكردنَيكى  
 كةسَيتى و  ينطةكةى.

 ياننامة بةسةر ضاوةى زانياريةكان دادةنرَيي كةدةكرَى ثشتى ثَى ببةسرتَيي لة توَيذينةوةداَ  ياننامة مَيذووى ثةرةسةندن 
َ هةر لةنةش و مناكردنيةوة تابةدةنطةوة هاتنة جياوازةكتانى بتؤ ئتةو كارتَيكردنانتةى     و طؤِرانةكان لة يانى تاكدا دةطرَيتةوة

 كةتاك ثَييدا تَيثةِر بوونة لةسةرةتاي  يانيةوةَ كاريطةريشى هةبووة لة ثَيكىَينانى بةهاو ئاراستةكانى.
زاييانةى كتة بةدةستتيانى هَينتاوةو    فةلسةفةى تاك لة ياندا دةطرَيتة خؤىَ لةطتةَر ئتةو ئتةزموون و شتارة     َا  ياننامةهةروةه

 جؤرى ئةو قةيرانة دةروونى و ئةقييانةى كارتَيكردنى لةبونيادى كةسَيتى كردووة.
 ينتتةوةتوَيذبتتةكارهَينانى  ياننامتتة تتتةنىا لتتةبوارى لَيكؤَلينتتةوة دةروونيتتةكان ستتوود بتتةخش نيتتةَ بتتةَلكو لتتةبوارى هتتةموو      

 كؤمةآليةتيةكانيش.
كؤمةآليتتةتى تتتاك ئاشتتكرا دةكتتةن لةطتتةَر ِرادةى كاريطتتةرى تتتاك بتتةهؤ كارةكتتانى ئتتةو  ينطةيتتةى     ئتتةو  ياننامانتتةَ رةفتتتاري

 دةوروبةرى داوة.
شتتيبكرَينةوةَ شتتيكردنةوةيةكى وردَ بتتؤ دَلنيتتابوون  نتتةثَيويستتي دةكتتاتَ ثتتَيش ثشتتي بةستتة بتتةو جتتؤرة بةَلطةنامانتتةَ ئةوا 

 لةِراستيةكانى.   

   

 كؤمةَلناسى
 زيندةوةر

 علم االجتماع 
 البيولوجي

Biological sociology 

ى و  لةثةيوةندى و كاريطةريية كؤمةآليةتيةكان دةكتاتَ دةربتارةى ثرؤستةكان بؤمتاوةيي بتايؤلؤ      ينةوةتوَيذئةو زانستةية كة
 جؤراو جؤرى و هةَلبذَيرى و زاوزَيى نَيوان دانشتوان.
 جياوزيية ِرةطةزى و تاكيةكان لةطةَر كارتَيكردنة كؤمةآليةتيةكان.هةروةها لةو تيؤرييانة دةكؤَلَيتةوة كة ثةيوةسة بة

   

 ئؤرطانيزم
 ئاراستةى زيندةوةرزانى 

 االجتاه 
 البيولوجي

Biologism 

و ِراظةكردنى طشتى و كؤتتاييَ ئتةويش   ينةوةتوَيذيةكان دةكاتَ وةك بنضينةيةك بؤ  ئةو تيؤرييةية كةباس لةِراستية بايؤلؤ
 لةثةيوةستيةكانى بة يان لةسةر هةموو ئاستةكاندا.

 .يادا لةبايؤلؤ يان بريتية لةئارةزوويةك بؤجَيبةجَى كردنى ضوارضَيوة تيؤرييةكة بةسةر رةفتارى مرؤظايةتى
ئةم زاراوةية دوور خستنةوةى طوجنتان و لتةبار بتوونى هتةر منوونةيتةكي تيتؤريي كؤمةآليتةتى يتاخود ستايكؤلؤ ى دةطرَيتتة           

 .خؤى

   

 Bipartism نظام احلزبني سيستمى دوو حزبي

 Cf. party  ثارت
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 Birth control تنظيم النسل رَيكخستنى وةضةخستنةوة
ئاراستةيةكة بؤ ِرَيطرتن لةمنداَلبوونَ بؤ ئةو مةبةستةش ضةندين هؤكار بتةكار دةهَينرَيتيَ لتةم بوارةشتدا جيتاوازي هةيتة       

 هؤكارة نامادييةكان.لةنَيوان هؤكارة مادييةكان و 
هؤكارة مادييةكان بريتني لةضةند ئامَيرَيكى ثارَيزةرَ ِرَيطا دةطترن لةبةيتةك طةيشتتنى تؤمتاوى ثيتاو بةهييكؤكتةى  نَ يتان        

 ضةند دةرمانَيكة تؤماوةكة لةناو دةبات.
 انى سووِرى مانطانةى  نة.بةآلم هؤكارة نامادييةكانَ وةك دووركةوتنةوةى ثياو لةجووت بوون لةطةَر  نةكةىَ ياخود وةست

لةو حالةتانةشدا ثيتاو دوور دةكةوَيتتةوة لتةجووت بتوون لةطتةَر  نةكتةىَ كتاتَى ئامتادةيي تَيتدا بَيتي بتؤ ستكثِربوونَ تتةنىا              
 بَيي كة دَلنيا بَيي لةوةى سكى ثِر نابَيي.دةلةبارَيكدا لةطةَلى جووت 

   
 Birth rate معدل املواليد تَيكِراي لةدايك بوون

هاوكَيشةيةكى  مارةييةَ بريتية لةكةرتَيك سةرةوةى كتؤى ئتةو لتةدايك بوونانتةى ناوكؤمةَلطةيتةَ لةماوةيتةكى ديتاريكراوداَ        
 َيرةكةشى كتؤي ئتةو ستاآلنةية كتة تاكتةكانى كؤمةَلطتة لةماوةيتدا  يتاونَ ديتارة ئتةو تَيكِراييتةش بتةزؤرى بةهتةزار ئتة مار               

 دةكرَيي و ماوةكةشى يةك ساَر دةبَيي.
   

 Birth right احلق ابلوراثة بؤماوةييمافى 
بتؤ لتةدايك   دةبَيتي  مافى بؤماوةيي لةموَلكيةتَ يتان ثَيطةيتةكى كؤمةآليتةتى تايبتةتَ ديتارة ئتةو حاَلةتتةش وةك ئتةجنامَيك         

 بوونى تاك.
هتتةروةها ثيتتةى  رَ متتَى َ ئتتةوةى ثةيوةستتتة بتتةو مافتتةوة شتتةرعيةتى منتتداَر و ثَيطتتةى لتتةناو خَيتتزان و جؤرةكةيتتةتى دنَيتت     

 ى هاتنى و ....هتد.  دبةدوايةك
   

  Birth rites طقوس امليالد ِرَى و ِرةمسي لةدايك بوون
ئاهةنطتتةكانى ئتتةو نةريتانتتةى كتتة عةشتت،ةتة ستتةرةتاييةكان ثَيتتى هةَلدةستتتان لتتةكاتى لتتةدايك بتتوونى منتتداَرَ ئامتتاجنى ئتتةو  
ئاهةنطانتتةش ثاكردنتتةوةى دايتتك و منداَلةكةيتتة لتتةطآلوى و ئتتةو ثيستتييةى كتتة ِروودةدات لتتةكاتى لتتةدايك بوونتتداَ هتتةروةها   

 ن و ثَيدانى هَيزو تواناية ثَيى. ثاراستنى منداَلةكةية لةرؤحة شةِرانطَيزييةكا
   

 ثَيناسة
 Biverbal definition التعريف ابملرادف بةهاوتا

مةبةسي لةوة لةلؤ يكداَ ثَيناسةكردنى شتَيك بَيي بةزاراوةيةكى هاو واتاَ كة ِروونرتو ئاشكراتر بَيي لَيىَ بؤ ئةوةى توانتاي  
 وَيناكدرنى بةثَيى ِراستى شتةكة.دياريكردنى هةبَيي لة مَيشكداو لةطةَر 

 ِرةنطة ئةو ثَيناسةكردنة بةمنوونة هَينانةوة بَيي ياخود باسكردنى خةسيةتةكانى شتة ثَيناسةكراوةكة بَيي.
   

خةسيةتةكانى كؤمةآليةتية 
 زيندةييةكان

 اخلصائص
 Biosocial characteristics احليوية االجتماعية

كؤمةآليةتيانةية كةبةشَيوةيةكى بنضينةيي بةهؤى فاكتةرة بايؤلؤجيةكانةوة دياري دةكرَينَ يتان  مةبةسي ئةو ثةيوةنديية 
 ى مرؤيي.ربةثَيى ئةو ثَيكىاتة ئؤرطانيانةى كةهَيما طةريةكى كؤمةآليةتيان هةية بؤ بوونةوة

ونتتتةوةرة بايؤلؤجييتتتةى بتتتةدةربِرينَيكى ديكتتتةَ زاراوةكتتتة بتتتةكار دةهَينرَيتتتي وةك ئاما ةيتتتةك بتتتؤ خةستتتيةتةكانى ئتتتةو بو  
 كةلةئةجنامى كارتَيكردنة  يانى و كؤمةآليةتيةكان دَينة بةرهةم منوونةى رةفتاري سَيكسي.
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 Black magic السحر االسود جادووى ِرةش
جادووى ِرةش ئةو جادووةية كةئاماجنى طةياندنى زيانتة بةهةنتدَى ختةَلكَ لةبةرامبةريشتدا جتادووى ستثى هةيتةَ ئامتاجنى         

 ثاراستنى رؤحةكانة لةهَيزة شةِرانطَيزةكان و لةبةختى خراث.
 Magic سيحر تةماشابكة:    

   
 ثارةوةرطرتن بةهةِرةشة

 Black mail النصب ابلتهديد -سةرانة  -

كةتنَيكتة يتةكَيك ثَيتى هةَلدةستَييَ ئتةويش بتةهؤى هةِرةشتتةوةَ ئةطتةر بتةِرَيطاى نووستني بَيتي يتان بتةزارةكى و دركانتتدنى             
 نىَينيةكان ياخود بآلوكردنةوةى رووداوَيك.

 ئةو كارةش بةمةبةستى ِرووتكردنةوةى كةسَيك يانيش رزطاربوون لةقةرزو هةر جؤرة بةَلَين و ثابةند بوونَيك روودةدات.
 ئةم وشةية لةكؤندا بةكار هَينراوة بؤ ئةو بِرة ثارةيةى كة دةدرَيي بةمةبةستى خؤِرزطاكردن لةكارَيك.  

 ان ثارةيان دةداية طةورة دةسةآلتداران و سةرؤك هؤزةكان بؤ ثاراستنى طيان و ماَليان لةهةِرةشةى ضةتةو ِرَيطران.ئينطييزةك
   

 Blindness العمى كوَيرى
مةبةسي لَيىَ ئةو حاَلةتانةى دةكةونة نَيوان كوَيرى تةواوو حاَلةتةكانى ديكةى نزيك لةو دياردةيتةَ لتةو حاَلةتانتةشَ ئتةو     

يتتان كتةمرت لةضتاوى بتتةهَيزداَ ئتةويش دواى بتتةكارهَينانى     200/20 َ دةطاتتة  central visual acuityبينيتةى د تيتذ  
 ضاوييكة.

 زياتر دةبَيي. 200/20هةروةها ئةو حاَلةتانةش دةطرَيتة خؤى كةتيذى بينني لة 
 رادةى بينني. بةآلم لَيرةدا خةوش و كةم و كورييةكى ديكة هةيةَ كة ِرةنطة ببَيتة هؤى سنورتةسكى

  واتتة نتةبيننيَ هتةر ضتةندة ضتاوةكان هتيض كتةم و كورتيتان         psychic bilndnessئةمتةو دةوترَيتي كتوَيرى دةروونتى د    
 نةبَيي لةِرووى فسيؤلوجييةوة.

   
 ئابَيوقة

 Blockade احلصار طةمارؤدان

يةك لةو رَى و شوَينانةية كة لةكاتى جةنط دةوَلةتان ثتةناى بتؤ دةبتةنَ بتةجؤرَيك ِرَيطتا لتةهاتن و دةرضتووني كةشتتيةكان         
 دةط،َيي بؤ كةناراوةكانى دةوَلةتة دو منةكة.  

ثَيتى دةبةستتَى   ئةو كارةش بةمةبةستى ِرَيطرتن لةبازرطانى دةرةكى و الوازكردنى داهاتةكانى ئةو دةوَلةتة دةبَيتيَ كةثشتتى   
 بؤ درَيذة ثَيدانى جةنط.

ئابيؤقة لةِراستيدا ئاراستةدةكرَيي د  بةو دةوَلةتةى كةهةَلوَيستى دو منانةى هةيةَ بةآلم لةهةمان كاتتدا كاريطتةرى دةبَيتي    
 بةتايبةتى بةسةر دةوَلةتة بَياليةنةكان ئةوانى ثابةند دةبن بةِرَيزطرتن لةو ئابيؤقةيةو لةمةرجةكانيشي.

   
 Blood brotherhood أخوة الدم براى خوَيين

نتتةريتَيكى كؤمةآليةتيتتة لةكؤمةَلطتتة ستتةرةتاييةكان بآلودةبَيتتتةوةَ تتتاك بةهؤيتتةوة دةتوانَيتتي ضتتةند ثةيوةستتتيةكى نيمضتتة  
   خبولقَينَيي لةطةَر كةسانَيك لةكؤمةَلطةيةكى ديكة.pseudo kinshipخزمايةتى د

درَيذة ثَيتدان و طةيشتتنى متاف و ئةركتة ِراستتيةكانى برايةتيتة بةاليةنتةكانى بتراى ختوَينَ          لةئةجنامةكانى ئةو ثةيوةستية 
بةهؤيةوة ئةوانة دةتتوانن ستةردانى ئتةو ناوضتانة بكتةن ديتان بتة ناوضتةكة تَيثتةِربن  كتة دراوستَييةك نيشتتةجَيى بتووةوَ              

 ئةطةرى دو منايةتي لَيدةكرَيي.
َيوةبضَيي بؤ ثَيكىَينانى ئةو جتؤرة ثةيوةندييتة وةك ئتاَر و طتؤِركردنى هتةردووال بتؤ       هةروةها ِرةنطة هةندَى رَى و ِرةسم بةِر

 بِرَيك لةخوَينى هةر اليةكيان.
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 خزمى هاوخوَين
 قرابة العرصرب

 Blood relationship او الدم

 خزمايةتى هاوسةرط،ى نية. رينةوة دروسي دةبَييَ بةآلم ئةوةئةو خزمايةتيةية كةتةنىا لةزجن،ةى نَي
  دةطةِرَيتتةوةو كاريطةرييتةكى طتةورةى هةيتة     andro cracyطرينطى ثشي بةسة بةو خزمايةتية بتؤ زاَلبتوونى ثيتاوان د   

 لةم،اتطريدا.
   

  blood sacrifice أضحية الدم الُقرابن  قورباني
نتتتةريي و رَى و ِرةمستتتة ئاينيةكانتتتةوةَ ئتتتةويش  ئتتتةو قوربانيانتتتةى ثَيشكةشتتتي خواكتتتان دةكتتترَين لتتتةكاتى بةجَيطةيانتتتدنى

 بةمةبةستى بةدةسي هَينانى ِرةزامةندى ثةروةردطارو يارمةتى و فرياكةوتنةكانى.
   

 Blood vengeance الثأر  تؤَلة
 ئةويش بةكوشتنىَ يان كوشتنى يةك لةخزمةكانى. وةكة بؤ تؤَلة كردنةوة لةبكو ةكةهةوَلدانى كةس و كارى كو را

   كو راوةكة.blood moneyِرةنطة لةتوانادابَيي لةتؤلة سةندنةوة واز بىَينرَييَ بةثَيدانى خوَين بايي د
تاوانتتةكانى تؤَلتتة ستتةندنةوة لةناوضتتة طوندنشتتينةكان بآلودةبنتتةوةَ بتتةهؤى ضتتةند هؤكارَيتتك وةك ثَيطتتةى خَيتتزان و رادةى   

 خزمايةتى و دةسةآلتى ناِرةمسى لةوناوضانة.
 ياردةيةش ئةرك و بةرثرسياريةتى كؤمةَر دنةك تاك  زياد دةكات دةربارةى هةَلةى يةك لةئةندامانى.ديارة ئةو د

   

 رزطاركةرانة 
 خوَين بذاردن

 الفدية 
 Blood ealth الدية

ئتتةوبِرة ثتتارة نةختيةيتتة ديتتان كتتةر و ثتتةر و شتتتى متتادي  كتتةبكو  يتتاخود خَيزانةكتتةىَ دةيداتتتة كةستتووكاري كتتو راوَ بتتؤ    
 دووركةوتنةوة لةتؤَلة سةندنةوة.

 Blood money  تةماشابكة:    خوَين بايي

   

 كرَيكارة ياخةشينةكان
 العاِمل ذو الياقة 

 الزرقاء
Blue  coller  
Worker 

كرَيكاري دةستىَ يان هةر كرَيكارَيك كة كارةكةى لةبناغةدا ثَيويستى بةِرةجنى جةستةيي هةبَييَ زياتر لةهةستتانى بةهتةر   
كارَيكى ديكة كةمؤركَيكى ئةقالنى ياخود كؤمةآليتةتى هتةبَيي ئتةو توَيتذةش كرَيكتارانى شتارةزاو ناشتارةزا دةطرَيتتةوةَ وةك         

 ازى.  كرَيكارانى كارطةوكانةكان و بيناس
 ئةو زاراوةيةش بةكار هاتووة بؤجياوازي لةنَيوان كرَيكارانى دةستى و ئةوانى ياخةكانيان سثية وةك فةرمانبةران.

   

 Board of directors جملس االدارة  ئةجنوومةنى كارطَيِرى
هةَلدةبتذَيردرَين بتؤ بتةِرَيوةبردنى    ئةجنوومةنى بةِرَيوةبةرى ثَيكدَيي لةضةند كةسانَيكَ لةاليةن ئةنتدامانى ِرَيكخراوَيكتةوة   

 متتارةى ئةنتتدامانى ئةجنوومتتةن و كتتاتى كؤبوونتتةوةكانيان و ضتتؤنيةتى       َِرَيكخراوةكتتةَ سيستتتمى تايبتتةت بةرَيكخراوةكتتة   
 وةرطرتنى بِريارةكان دياريدةكات..هتد.
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 جَيى حةوانةوة

 Boarding house البنسيون - النزل املثوى  نشينطة

 خواردن و نيشتةجَيبوون بؤ ئةو ميوانانة ئامادة دةكاتَ ئةويش بةرامبةر بةكرَييةكى كةم.ئةوجَيطايةى كة 
 بةنسيون جياوازة لةئوتَيتَ بةوةى ئوتَيت ِرَيطاى حةوانةوة بةهةر كةسَيك دةدات ئةطةر  وري بةتاَلى هةبَيي. 

بتةآلم ئةوانتة ئامتاجنى تايبتةتيان هةيتةَ       ضةند دامةزراوةيةكى ديكةش هةيةَ خواردن  و جَيطاى حةوانتةوة ئامتادة دةكتةنَ   
  و باغضةى منداآلن و شوَينى مَيرد منداآلنى ستةرةرؤَ يتاخود   boarding schoolمنوونةى بةشةناوخؤيي قوتاخبانةكان د

  هةموو ئةو دامةزراوانتة  boarding homes for children or delin quents or agedشوَينى ث،و ثةككةوتة د
 ى بةوانة دةدةن كة لةو شوَينانة دةحةوَينةوةو نيشتةجَيى بوونة.باية  و ضاودَير

 Hotel  تةماشابكة:   ئوتَيت
   

 Body corporate معنويةهيئة  دةزطاي واتايي 
طروثَيكتتة ِرَيطتتاى كتتاركردنى ياستتايي ثَيتتدةدرَييَ دةبَيتتتة ختتاوةن متتاف و دةستتةآلتَ هتتةروةها ئتتةركى دارايتتي و شتتوَينَيكى         

 دةبَييَ نوَينةرَيكى دةبَيي طوزارشي لةويستةكانى دةكات.سةربةخؤى 
   

 جوان ثؤشى 
 لةشتواني

 البدنيةاللياقة 
 Body fitness 

 َ واتتة توانتاي   partially fitمةبةسي لَيىاتوويي جةستةية بؤ ثَيدايستيةكانى كارَ ِرةنطة ئتةو لَيىاتووييتة ستنوردار بَيتي د    
 ثَيداويستيةكانى كار.تةواوي لةبار فةراهةم ناكات بؤ 

   

 Bolshevism البلشفية بولشةفيك
  وةرطت،اوةَ بتةماناي زؤرينتةى    bolcheِرَيبازَيكى كؤمؤنيستية لةاليةن لينينتةوة داِرَيتذراوةَ زاراوةكتةش لةوشتةى روستى د     

جةنطى يةكتةمى جيىتانى    ايةتيةك لةاليةنطرانى لينني دةطةِرَيتةوة لةكاتىمكةتووندرةو دَييَ ئةو كارةش بؤ جيابوونةوةى 
 و مانةوةى زؤرينةى ئةندامة كؤمؤنيستةكان لةطةَر لينني.

بةبؤضتتوونى ليتتنني طواستتتنةوةى كؤمةَلطتتة لةسيستتتمى ستتةرمايةدارييةوة بتتؤ سيستتتمى كؤمؤنيستتتى مةحاَلةبَيتتتةديَ بتتةَلكو  
ستةركردايةتى بةكؤمتةَر ثيتادة بكرَيتيَ     ثَيويسي بةماوةك دةكات وةك قؤناغَيكى طواستنةوةَ لةو ماوةيةدا ثَيويستة ِرَيبتازى  

 تاكاتى طؤِرنى ئةقييةت و هؤشيارى خةَلك.
سيستمى كؤمؤنيستى لةِروسيا بونياد نراوة لةسةر ب،ؤكةى يةكبوونى دةولةت و دةسةآلتَ هتةروةها نةهَيشتتنى هتةر جتؤرة     

جياواز لةطةَر دامةزراندنى سيستمى  ضةوساندنةوةيةكى مرؤظايةتى و هةر جؤرة دابةشكردنَيكى كؤمةَلطة بؤ ضني و توَيذى
 سؤيسالستى بؤ كؤمةَلكة.

ئتتةو بنتتةما بنضتتينةييانةى كؤمةَلطتتةى كؤمؤنيستتتىَ بةلشتتةفيةكان بةِراستتتى ثيادةيتتان كتتردَ هتتةر لةستتةرةتاي ستتةركةوتنيان 
خاوةنتدارَيتى زةوى   بةسةر دةسةآلتداَ زجن،ةيةك ياساي نائاساييان بريارداَ وةك نةهَيشتنى مولكيةتى تايبةتَ طواستنةوةى

 و دامةزراوة تايبةتيةكان بؤ بن دةسةآلتى دةوَلةتَ كةسةرثةرشتى بةكارهَينانيان دةكات.
هةموو كارطةكان خاوةندارَيتيان طوازرايةوة بؤ الى دةوَلةت و خراية  َير ضاودَيرى و كتارطَيِرى ئةجنوومتةنَيكى ئتابورى بتاآلَ     

يةوةَ ضةندين ياساو رَينمايش دةرضووة دةربارةى ضاودَيرى كاروبتارى كرَيكتاران و   هةروةها كييسة و ئاين لة دةوَلةت جياكرا
 خوَيندن بةخؤِرايي.

تاقيكردنةوةكة مةترسيدار بووَ بةآلم بارودؤخى كؤمةَلطةى ِروسياَ كة زؤرينةى كرَيكارو جوتيار بتوون و زؤردارى دةوَلتةتى   
 ةو سةركةوتن برد.قةيسةرى روسى زؤرى ضةوساندبوونةوةَ ئةزموونةكةى بةر
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 ثةيوةستى هاوبةش  
 الرابطة

  Bond, mutual املشَتكة

ثةيوةندييةكة رَيككةوتوون لةسةرىَ يان سةثَينراوةَ لةنَيوان دووكةس ياخود زياتر بةيةك دةبةستَيتةوةَ ئتةويش لةضتةند   
 ثةيوةندييةكى ئاَر و طؤِرى نَيوان هةندَيكيان لةطةَر هةندَيكى ديكة.

   

 كؤياليةتى
 بةندايةتى

 العبودية
 Bondage االسَتقاق

لةدةستدانى تاك بؤ ئازادي و ميكةضبوون بتؤ كةستانى ديكتةَ مةبةستي لتةم زاراوةيتة بتةجؤرَيكى تايبتةت بتارى ئةوتاكانتةى           
دةستتتى كةبةستترتاونةتةوة بةزةوييتتةوةَ ئةوانتتة لةطتتةَر زةوييةكتتةدا دةفرؤشتترَينَ ئةطتتةر خاوةنتتدارَيتى زةوييةكتتة كةوتتتة      

 .وةدةسةآلتدارَيكى ديكة
 Slavery  تةماشابكة:   كؤيية

   
 بَيزاري

 وةِرس بوون
 Boredom املرلل

بَيتتزاري حاَلتتةتَيكى دةروونيتتةَ ثةيتتدا دةبَيتتي بتتةهؤى ئةجنامتتدانى كارَيتتك بتتَى ئتتةوةى هانتتدةرَيكى بتتةهَيزى هتتةبَييَ يتتان        
 كةئارةزووى لةسةر نةبَيي.ناضاركردنى تاك لةسةردرَيذة ثَيدانى كارَيك 

هةندَى نووسةر جياوازي ناكةن لةنَيوان وةِرس بوون و ماندوبوون لةكاركردنداَ بةَلكو وادةبينني كةيةك حاَلةتى دةروونيتةَ  
 بةآلم بةزؤرى كرَيكاران جياوازى لةنَيوان هةردوو حاَلةتةكة دةكةنَ ئةوان دةَلَينَ ئتةوة كارَيكتة وةِرس بتوونى تَيدايتة بتةآلم     

 نةك ماندوو بوونَ ياخود كارَيكى ثِرماندوو بوونةَ بةآلم وةِرس بوون هةَلناطرَيي.
لةِراستيدا هةر دوو حاَلةتةكة جتؤرة هةستتكردنَيكة ثاَلنةريشتن بتؤ ستَيةمينةوةو نتاِرةزايي بتوونَ هتةروةها ِرةنطتة لةضتةند           

بتَى توانتايي و نتةبوونى ئتارةزووى بتةردةوام بتوون       خةسَيةتَيكدا بةشتداربنَ منوونتةى بتَي ئتارامى و بَيتزارى و باويشتكدان و       
لةسةر كاركردنَ لةطتةَر ِرةجنتدان و هتةوَلى زؤر بتؤ ثارَيزطتاريكردن لةئاستتى بةرهتةمىَينانَ بتةآلم بَيتزاري بتةزؤرى بتةهؤى            

ةكردن كةمى جؤراوجؤرى كاركردنةوة دةِروات و كةم دةبَيتةوةَ لةكاتَيكدا هةسي كردن بةماندوو بوونَ تةنىا ثشودان و مةل
 دةكاتةوة ياخود لةناوي دةبات.

تَيطةيشة لةسروشتى بَيزاري و لةشَيوازي ورو اندنى ئتارةزوو بتؤ كتاركردنَ دووكتارن بةثَيويستي دةزانرَيتي بتؤ ضتاككردنى         
 شَيوازةكانى كاركردن و بارودؤخةكةى. 

 نى ئةو شَيوازو بارودؤخانة.ئةمةو اليةنى سايكؤلؤجى لةطةَر ئةندازاياري ثيشةسازى هاوكاردةبن بؤ ضاككرد
   

 ثاداشي  
 رَيزلَينان

 املنحة 
 Bonus افأةكامل

بِرة ثارةيةكى زيادةية ددةخرَيتة سةرموضة يان كرَى ياخود نرخى كارةكتة  دةدرَيتتة كرَيكتار لةبؤنةكانتداَ يتانيش لةضتةند       
 قازاجني ساآلنة.كاتَيكى دياريكراوداَ وةك جة ن و كؤتايي ساَلى دارايي و بةدةسي هَينانى 

ِرةنطة ئةو بِرة ثارةية بدرَيتة كرَيكتار بتةهؤى بتارودؤخى كارةكتة يتان لةبتةر ضتاآلكى ختودى كرَيكتار بَيتيَ وةك ختةآلتَيكى            
  لةطتتةَر ثاداشتتتى داهَينتتان quality bonus  هتتةروةها ختتةآلتى بةرهتتةمى بتتاش د proficicency bonusثستتثؤرى د

  suggestion bonusد
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 Borough البرلدة شارؤضكة

ئةم وشةية لةئينطيتةرا بةهةموو شارؤضتكةيةك دةوترَيتيَ كتة قةشتة يتان متةتران يتاخود لتةِرابردوودا كيَيستةيةكى هتةبوو           
بَيتتيَ بةشتتَيوةيةكى ئاستتايي شارؤضتتكة بضتتووكرتة لةشتتارَ فتتةرمانَيكى شتتاهانة خةستتيةتةكانى شارؤضتتكة ديتتاري دةكتتات كتتة      

   بةِرَيوةي دةباتَ شارؤضكةش لةسةر دوو جؤرة.borugh councilئةجنوومةنَيكى تايبةت د
   كةخاوةن دةسةآلت و سةربةخؤييةكى سنوردارة.municipal boroughشارؤضكةيةك شارةوانى هةبَيي د

   كةدةسةآلت و سةرخؤيي زؤرترة . county boraughشارؤضكةى هةرَيم د

   

 Borstal االصالحية خانةى ضاكسازي مَيرد منداآلن

ضةند دامةزراوةيةكةَ لتةوآلتى ئينطيتتةرا بتةو نتاوة دةناسترَينَ بةمةبةستتى حةوانتةوةو ضتاككردنى نةوجوانتة الستارةكانةَ           
   ساَر دةبَيي. 21  15ئةوانى تةمةنيان لةنَيوان د

دانىَ رؤ انتة    ساَر دةمَينةوةَ لةثةناطةى تايبةت دةخةون نةك لةشوَينى زين5  مانط بؤ د6ئةوانة لةودامةزراوانة ماوةى د
 بةرنامةى فَيربوون و ِراهَينانى ثيشةسازييان هةية.

   

 خاوةن كار
 سةرؤكى كؤمةَلة

 Boss الرئس -املُقردم  املُشرف 

دةربِرينَيكتتى بتتاوةَ ئامتتا ة بتتؤ كردنَيكتتة بتتؤ كةستتى سةرثةرشتتتيارَ يتتان ختتاوةن كتتارَ يتتاخود هتتةرتاكَيك متتافى دةركردنتتى         
 لة َير ضاودَيرى كاردةكةن. فةرمانةكانى هةبَيي بؤ ئةوانى

  لةسياسةتداَ بةوسةرؤكة دةوترَيي كة دةسةآلتةكانى بةشَيوازي ِراسي و ئاشكرا بةدةسي نةهَيناوةَ بةَلكو بتة  bossوشةى د
 شَيوازى ضةوت و بةكارهَينانى فَيَت و ساختةكارى.

   

 سنوور
 احلدود
 Boundaries التخوم

هةيتتةَ ئتتةو ستتنورة جيتتاى دةكاتتتةوة لةهتتةرَيمى دةوَلتتةتانى دةوروبتتةرىَ ديتتاريكردنى ئتتةو هتةرَيمى هتتةر دةوَلتتةتَيك ستتنورى  
سنورانةش طرينطى خؤيان هةيتةَ ضتونكة لتةو ستنورةوة ستةروةرى دةوَلتةتى ختاوةن هتةرَيم دةستي ثَيتدةكات و دةستةآلت و            

ةآلتى ئةو دةوَلةتة كؤتايي دَيتي و  ى دةوَلةتانى دةوروبةرى كؤتايي دَييَ هةر لةثشتى ئةو سنورةش سةروةرى و دةسرسةروة
 دسةآلتى دةوَلةتى ديكة دةسي ثَيدةكاتَ ئةو سنورانةش ِرةنطة سروشتى بن يان دةسكرد.

  واتتتة ستتنورى ستتةرةوةو ستتنورى  َيتترةوةى توَيتتذى ئامتتارىَ ئتتةو  class boundaryلتتةئاماردا دةوترَيتتي  ستتنورى توَيتتذ د
 وة ثَيى دةوترَيي دثانتايي توَيذ .ثَيوانةيةى دةكةوَيتة نَيوان هةردوو سنورةكة

 َ بتتؤ كتؤى شتتوَينةكان لةهتتةر  psychological boudarissلةدةروونناستيدا دةوترَيتتي  ستنورى ناوضتتةى ستايكؤلؤجي  د   
ى هةرَيمةكتة  ييةئةطةر  ينطةيةك ِرَيكيانى خسي ئتةوا هةنتدَيكيان لتةو  ينطتة بنضتينة      ةناوضةيةكى بوارةكةداَ ئةو شوَينان

دةكتترَى لةِراستتتى بتتوونى ستتنور لةناو ينطتتة يتتاخود كةستتةكة لَيكؤَلينتتةوة بكرَيتتيَ ئتتةويش بتتةهؤى جولتتةوة يتتان   دةردةضتتنَ 
ثةيوةنتتتديكردنَ بتتتةآلم ئةوةنةبَيتتتتة هتتتؤى ناضتتتارى كتتتة ستتتنورى ناوضتتتة ستتتايكؤلؤجيةكة ِرَيطتتتر بَيتتتي لةبتتتةردةم  جولتتتةو  

 ثةيوةنديكردن.
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 دميوكراسى
 بور وازي

 Bourgeois democracy الدميقراطية البورجوازية

ب،ؤكةيةكة سةرضاوةكةى بؤ كارر مارك  دةطةِرَيتةوةَ بةكورتى ئةم ب،ؤكةية بريتيتة لتةوةى كتة ناكؤكييتة ناوخؤييتةكان      
كرؤكتتى ئتتابورى ستتةرمايةدارييةو بةهؤيتتةوة دةوَلتتةتى دميوكراستتى بتتور وازي دادةمتتةزرَيي كةلةستتةر بناغتتةى سيستتتمى          

 ةتيش سيستمى حزبايةتى.ثةرلةمانى هةَلدةسَييَ بةتايب
هتةروةها كتاتَى دةستةآلتى دةوَلتةت رووى لتتةالوازي دةكتاتَ بور ازييتةت ناضتار دةبَيتتي ضتةند دةستكةوتَيك بداتتة جتتةماوةرَ           

 ئةويش لةسةر شَيوةى فراوانكردنى سنورى مافةكانى هةَلبذاردن و داننان بةئازادى رؤ نامةطةرى و كؤبوونةوةو....هتد.
   

 Bourgeoisie البورجوازية بؤر وازييةت
زاراوةيةكى فةرةنسية لةبنضينةداَ ئاما ة بؤ ئةو ضينة ناوةِراستة دةكات كة دةكةوَيتتة نَيتوان ضتينى خانتةوادةكان و ضتينى      

 كرَيكار.
زاراوةى بور وازييتةت الى سؤسيالستي و كؤمؤنيستتتةكان بتةماناى ضتتينى ستةرمايةدارى ضةوستَينةر بتتةكار دةهَينرَيتي لتتةناو       

ةتة دميوكراسية ِرؤ  ئاواييةكانَ كةخاوةني هؤيةكانى بةرهةم هَينانةو دةسي دةطرَيي بةسةر زَيدةبايي كتار كةضتينى   حكوم
 زةمحةتكَيش ثَيى هةَلدةسَيي.

دواى طةشتتتتةكردنى سيستتتتتمى ستتتتةرمايةدارى نتتتتوَىَ وشتتتتةى بور وازييتتتتةت بةستتتتةر ئتتتتةو كةستتتتانة ثيتتتتادة دةبَيتتتتي كتتتتة   
 وةن هؤيةكانى بةرهةم هَينان.بةر ةوةندييةكانيان ثةيوةستة بةخا

 َ كتة ثَيكىتاتوون لةطتةورة ستةرماية     Grand Bourgeoisieكارر مارك  جياوازي دةكات لةنَيوان بور وازييةتى طةورة د 
  كتة ضتةند   petty bourgeoisieداران و خاوةن سامان و ثيشة سازى و طةورة موَلكدارانَ لةطةَر بور وازييةتى بضووك د

 لةبةرهةم هَينةرة بضووكةكان و خاوةن ثيشةكان.دةستةو توَيذَيكن 
   

 Boycott املقاطعة ثةيوةندى برين
لةستةر بِريتاردانى بةكؤمتةَر بتةِراطرتنى هتةموو جتؤرة       لةطروثتةكان  ثةيوةندى برين  بةواتاى رَيككةتنى طروثَيتك   -زاراوةى 

كةسَيك يان دامةزراوةيةك ياخود دةوَلةتَيكَ بتةآلم  ثةيوةندييةك و قبوَلنةكردنى ط توطؤ دةربارةى هةر مامةلةيةكَ لةطةَر 
 بةبَى ثةنابردن بؤ بةكار هَينانى هَيز.

  وةرط،اوةَ كةبتةو شتَيوةيةوة مامةلتةى لةطتةَر كتراوة لتةكاتى       captaion Charles Boy cottزاراوة ئينطييزييةكة لة د
   .1880بةتايبةتيش ساَلى دتَيكضوونى بارى ناوضةكانى ئ،لةندا لةكؤتايي سةدةى نؤزدةداَ 

لةبوارى كاركردنَ مةبةسي لةزاراوةى  ثةيوةندنى برين  رَيككةوتنى كرَيكارانتة لةستةر مامةَلةنتةكردن لةطتةَر ختاوةن كتارَ       
يان كارتَيكردن لةكرَيكارانى ديكة بؤ ئتةوةى ثالييشتتى كرَيكتاران بتن لةفشتار خستتنة ستةر ختاوةن كتار ئتةويش بةمةبةستتى            

 بارودؤخى ئةو كاركردنةى زيان بةو كرَيكارانة دةطةينَيي كةبةشدارن لةو رَيككةوتنة. هةموار كردنى
لَيرةدا دوو جؤرى سةرةكى ثةيوةندى برين هةيةَ ثةيوةندى برينى سةرةتايي: ئاماجنى ِراطرتنى مامةَلةكردنة لةاليتةن ئتةو   

 ثةيوةندييان بةدياردةكة هةية. خوكرَيكارانةى ِراستةو
دى برينتتى الوةكتتى: ئامتتاجنيش لَيتتى راطرتنتتى مامةَلةكردنتتة لةاليتتةن ئتتةو كةستتانةى كةلتتةدةرةوةى طروثتتى  هتتةروةها ثةيوةنتت

 كرَيكارانن.
ثةيوةندى برين لةِرووى نَيو دةوَلةتيةوةَ بةكار هَينتراوة بتؤ ئامتاجنى سياستىَ هتةروةك ستةرنج دةدرَيتيَ لتةماوةى جتةنطى          

 ناوة بةرامبةر كةرةستةى يابانى.يةكةمى جيىانى وآلتى ضني ئةو شَيوازةى بةكار هَي
 هةروةها  طاندى  رابةرى هيندستانَ بةكارى هَيناوة بؤ مامةلةنةكردن بةكةرستةو بةرهةمةكانى ئينطييز.

بةدةركةوتنى ر َيمى نازيزمَ نيشتمان ثةروةران لتةزؤر وآلتتانى جيىتان هةستتان بتة د ايتةتيكردني ئتةاانياو نتةكِرينى هتةر          
 ى ئةو آلتة. كاآلو كةر و ثةَلَيك
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 الوَيتى
 كاتى منداَلى

با   الصِّ
با  Boyhood سن الصِّ

  ساَليداَ ئةم قؤناغة بةزؤر بوونى طةشةى لةش و ضاآلكى طةورةو دةركةوتنى 13-10قؤناغَيكى ثَيش بالغ بوونةَ لةنَيوان د
 ئارةزووة ِرةنطاورةنطةكانةوة جياواز دةكرَيتةوة.

جيابوونةوةيتتة لةدةستتةآلتى بتتاوك و دايتتكَ بتتةرةو دةستتةآلتى دةستتتةو طتتروث و كاريطتتةرى  هتتةروةها ئتتةم قؤناغتتة ستتةرةتاي 
 تووندى الو بةو اليةنانة.

   

 Boyscouts الكشافة ديدةوانى
بزووتنةوةيةكى وةرزشتى كؤمةآليتةتى ثةروةردةييتةَ ثَيكتدَيي لةِرَيكخستتنى هتةرزةكاران لةضتةند تيثَيتك لتة َير ضتاودَيرى           

راهَينةرَ ئاماجنيشى ِراهَينانى الوانة لةسةر  يانى سةخي و توونتدَ هتةروةها ثشتي بةستة بتة ختؤَ ئتةويش        سةركردةيةكى 
 لةِرَيطاى  يان لةدةرةوةو لةباوةشى سروشي.

   

 Boys clubs أندية الصبيان يانةى منداآلن
منتداآلنَ هتةروةها ضتاودَيرييان لةهتةر كتارو      بريتية لةو ناوةندانةىَ بةكار دةهَينرَين بؤ سوود وةرطرتن لتةكاتى بتَى ئيشتى    

 كَيشةو مةترسييةك كةتووشيان دةبَيي لةئةجنامى سةرطةردانيان لةشةقام و كؤآلنةكان.
كتة ئتارةزوو تواناكانيتان دةرخبتةن و هاوكارييتان بكرَيتي بتؤ بةدةستي          ةنئةوناوةندانة دةرفةت بؤ ئةو منداآلنتة ختؤش دةكت   

 اوجؤر لةضةندين بوارى بةسوودى  يان.هَينانى كارامةيي و شارةزايي جؤر
 كاركردن لةويانةنانة لةسةر بنضينةى سيستمى بةِرَيوةبردنى خودى دةبَيي.

   

 مَيشك
 ئةقَت

ماغ، املُخ   الدر
 Brain العقل

ناوةندى درككردن و هةسي كردن و كؤئةندامى دةمارييتة لةمرؤظتداَ لتةو ناوةنتدةوة شتةثؤلة دةمارييتةكان دةردةضتنَ هتةر         
 بةهؤى مَيشكةوة زانيارى لةجيىانى دةرةوة بؤ مرؤظ دةطوازرَيتةوةَ ئةويش لةِرَيطةى هةستة جياوازةكانةوة.

ة ِرووَ ةنت رةزايةكَ ِراوَيتذو ئامؤ طتارى دةخ    كةبريتيتة لتة كؤمةَلتة شتا    brain trustدةوترَيي  ئةجنوومتةنى  شتارةزايان  د  
 هةروةها يارمةتيدان بؤ داِرشتنى سياسةتَيك.
  واتتتة كؤضتتكردنى ثستتثؤران لتتةبوارى جيتتاوازدا بتتؤ كتتاركردن    brain drainدةوترَيتتي  وزة لَيربانتتى توانتتا زانستتتيةكان د  

 لةدةرةوةى وآلتداَ ديارة ئةو كارةش دةبَيتة هؤى الواز بوونى ئةو ضاآلكيانة لة وآلتة ِراستيةكةى خؤيان. 
  وةك هَيمايةك بؤ ئتةوةى ختةَلكى هةَلوَيستي و رةفتتاري     brain washingهةروةها دةوترَيي  شووشتنةوةى مَيشكةكان  د

خؤيتتتان بطتتتؤِرن و ئاراستتتتة بكتتترَين ئاراستتتتةيةكى جيتتتاوازَ ئتتتةوةش لتتتةِرَيطاى شتتتَيوة جياوازةكتتتانى فشتتتارة جةستتتتةيي و      
 سايكؤلؤجيةكانَ لةطةَر قبوَلكردنى ئةوةى بةسةرياندا دةسةثَينرَيي لةاليةن كةسانى ديكةوة.

شَيوازانة لةدةوَلةتة ديكتاتؤرييةكان باو بتووةَ لتةثَيناو قةناعتةت ثَيكردنتي هاوآلتيتان بةميكةضتى بتؤ ئتةو         بةكارهَينانى ئةو 
 سيستمةى كةهةية.

 َ وةك هَيمايتتةك دةربتتارةى يتتةك  brain stormingهةَلمتتةتى ئتتةقالنى  يتتان  ب،كردنتتةوةى داهَينةرانتتة د  -دةوترَيتتي َ 
ةيتدا تاكتةكانى كؤمتةَر هانتدةدرَين بتؤ ئتاَر و طتؤِركردنى بت،و راكتان و ط توطتؤ           لةثرؤسةكانى ط توطتؤي بةكؤمتةَرَ كةلةميان  

كردن بَى بةرنامةى ثَيش وةخيَ بةآلم تةنىا ئاماجنة بنضينةييةكة ديارى دةكرَييَ مةبةستيش لةوةَ خوَلقانتدنى زؤرتترين   
 هزرو لَيكدانةوةو ثَيش نيازي داهَينةرانةَ لةسنورى كاتَيكى كةمدا. 
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 خَيزان بةخَيوكةر
  َينةر

 العائل 
 Bread winner املعيل

مةبةستتي ئةنتتدامَيكى خَيزانَيتتك ئتتةركى بتتةخَيوكردنى هةَلتتدةطرَييَ يتتان كتتارى ثةيتتداكردنى ثَيويستتتيةكانى  يانتتة بتتؤ            
 خَيزانةكةى.

   

   

 Break down, nervous العصيباالهنيار  ورة بةردانى دةماري
ويذدان و رةفتارةَ يان نةخؤشتى هةستتة دةمارييتةَ تتاك ثتةك دةختات و ثَيويستتى بةمانتةوة هةيتة          حاَلةتى تَيكضوونى ب،و 

 لةنةخؤشخانة.
   

 بةرتيت
 بةرتيت وةرطرتن

 الرشوة
 Bribery االرتشاء

رَيككةوتنَيكتتة لةستتةر بةجَيطةيانتتدنى كارَيتتكَ يتتان ستتوود وةرطرتنَيكتتة بةرامبتتةر هةستتتان بتتةكارَيكَ يتتاخود رازى نتتةبوون     
 بةجَيبةجَيكردنى ئةركَيك كة بةشَيكة لةكارى بةرتيت وةرطرَ كارةكةشى بةشَيكة لةخزمةتى طشتى.

تاوانبارنَ بةآلم ياسا لةاليةنى بتةرتيت دةر دةبورَيتي ئةطتةر اليتةنى ثةيوةنتدارى       ياسالةبارَيكى ئاسايداَ هةردووال بةرامبةر 
 ئاطادار كردةوةَ يان دانى بةكارةكةى خؤى نا.

   

 Bride العروس بووك
  ن لةكاتى بةبووك بردنىَ يان ئةوى كةشوودةكاتَ ياخود ئةوى تازة شووى كردووة.

  مةبةستيش ئتةو بِرةثارةيتة كتة زاوا دةيداتتة بتاوكى بتووكَ وةك       bride  price or bride wealthدةوترَيي مارةيي د
ضتتونكة  َ كردنتتةوةى كتتةس و كتتارى بووكةكةيتتة   نرخَيكتتى بووكةكتتةَ مةبةستتي لةثَيتتدانى ئتتةو بتتِرة ثارةيتتةش قتتةرةبوو        

 .ةنخزمةتكردنى بووك لةدةسي دةد
  يتتةك لةشتتَيوةكانى هاوستتةرط،يية بتتةثَيى ئتتةو هاوستتةرط،ييةَ ثيتتاو كتتة   bride - serviceكتتارى خزمتتةتكارى بتتووك د

كارةشتى لتةجياتى    هاوسةرَيكى دةسي دةكةوَىَ هاوسةرةكة لةخزمةتكردنى كةس و كارى خؤى بتةردةوام دةبَيتيَ ديتارة ئتةو    
 مارةييةكةيةتى .

   
 Bread casting االذاعة ئيزطة

 Radio bread cast  تةماشابكة:    
   

 برايةتى 
 هاوِرَييةتى

 Brotherhood االخوة

مةبةسي لةبرايةتى ئةو ثةيوةستية خزمايةتيةى هةية لةنَيوان دوو براى يةك باوكَ دةوترَيي برادةرايتةتىَ يتان ِرَيكختراو    
  ئةو ِرَيكختراوة يتانيش ئتةو ستةنديكايةَ رؤَلتةكانى يتةك ثيشتة دةطرَيتتةخؤىَ         Legal brother hoodياخود سةنديكا د

 بةمةبةستى هاوكاريكردنيان بؤ بةرطريكردن لةبةر ةوةنديية هاوبةشةكانيان و ثةرةثَيدانى بارو طوزةرانيان.
 Blood brother hood  تةماشابكة:  براى خوَين
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 بودجة 
 امليزانية
 Budget املوازنة

بودجة داهاتةكانى دةوَلةتَيك يان دامةزراوةيةك ياخود ئةجنوومةنَيك دةطرَيتة ختؤى لةطتةَر خةرجيتةكانى و بتؤ ماوةيتةكى      
 دياريكراو.

دابنرَيتي ئتةوةش   َ ِرةنطة بودجة بتؤ ستاَلى رابتردوو    دارايي دادةنرَيي بؤ سياسةتةكانى دامةزراوةيةكبودجة بةِرةنطدانةوةى 
 بةبودجةى كؤتايي دادةنرَييَ هةروةها رةنطة بؤ ساَلى داهاتوو دابنرَييَ ئةوةش بةثرؤ ةى بودجة دادةنرَيي.

  .budgetary controlبةشَيوةيةكى ئاساييَ ضاودَيرى دارايي لةِرَيطةى بودجةى خةمآلندنةوة دَيتةدى د
انى ثتترؤ ةى بودجةكتتة لةِرَيطتتةى ثتتَيش بينتتى كتتردن بةئاستتتى هتتةر  ديتتارة ئتتةوةش هؤكارَيكتتة بتتؤ ضتتاودَيريكردنى ضتتاآلكيةك

 ضاآلكيةك بةوردى و بةورياييَ هةروةها وةرطَيِران و طؤِرينى ئةو هةَلسةنطان و خةمالندنانة بؤ بةهاونرخة داراييةكان.
كردنى يارمةتيتة    بؤ كؤى تَيضووة تةرخانكراوةكان بةمةبةستتى جَيبتةجيَ  social budetدةوترَيي بودجةى كؤمةآليةتى د

 طشتية بريار لةسةر دراوةكان و دةستةبةركردنى كؤمةآليةتى.
   

 Budget, family امليزانية العائلية بودجةى خَيزانى
روونكردنةوةيةكة بؤ بارى داراييَ ئةو ِروونكردنةوةيتة ِرَيكختراوة بتةثَيى داهتات و خةرجيتة ِراستتيةكان و ئتةو حاَلةتانتةى         

 دةكرَينَ ئةوةش بةِرةضاوكردنى ئةوةى خَيزان يةكةيةكى كؤمةَلطةية.كةثَيش بينى 
 .ةنطرينطى بةدوو ئاماجنى سةرةكى دةددةربارةى بودجةى خَيزانَ  كانيةتوَيذينةوة تايبةت

بةدةستتي هَينتتانى ئتتةو ئامتتارو زانياريانتتةى كتتة ستتوود بتتةخش دةبتتن بتتؤ ثَيكىتتاتنى ئاستتتَيكى ثَيوانتتةيي بتتؤ تَيكتتِراى              -1
خةرجييةكانى طوزةرانى خَيزانَ لتةو  مارةيتةش دوو  متارةى ثَيوانتةيي ىَل جتودا دةبنتةوةَ يتةكَيكيان بتؤ شتارةكانةو ئتةوى           
ديكةش بؤدَيىات و طوندةكانَ بتؤ ئتةوةى هتةردوو  مارةكتة وةك ثَيوةرَيتك بتن بتؤ طتؤِران لةختةرجى و تَيضتوةكانى طتوزةران            

 لةطوندو شاردا بةشَيوةيةكى طشتى.
  بؤ زانينى رادةى طؤِرانى ِرَيذةيي لةخةرجكردن in come elasticityنة كردنى رادةى نةرمى و طوجنانى داهات دثَيوا -2

 لةسةر بوارة جياوازةكانَ ئةويش بةهؤى طؤِران لةداهاتدا بةشَيويةكى ِرَيذةيي.
   

 كؤمةَلةكانى دروستكردنى
 خانووبةرةى هةرةوةزى

 مجعيات بناء 
 Building cooperatives املساكن التعاونية

كؤمةَلةيةكتةَ ئتتةو كةستانة دةطرَيتتتة ختتؤى كةويستتى بةدةستتي هَينتتانى ختانووى نيشتتتةجَى بوونيتتان هةيتةَ ئتتةو كؤمةآلنتتة      
بةشَيوةيةك خانووةكان دروسي دةكةن بؤ ئةوةى تَيضووى دروسي بوونى كةم بَييَ هةروةها لةتوانادا بَيي خانووى بتاش بتؤ   

 ةو ثَييةش كةئارةزووى لةسةردا دةبَيي.  طوزةران دروسي بكةنَ ب
   

 Built  up area الُبقعة احلضرية رووبةرى شارستانى
مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو رووبةرةطةورةيةية كة ناوضةيةكى بونيادنراوة بةخانووبةرةَ بةشةكانى ئةو ناوضةية بةيةكةوة 

 سةربةيةكةى كارطَيِرى جياوازيش بن.ثةيوةسة بَى ثضِرانَ تا ئةطةر ضةند ئةو ِرووبةرة 
   

 هَيشتنةوةى 
 فةرمانبةرة كؤنةكان

 Bumping استبقاء ُقدامى املوظفني

 Back tracking ن بكةدةرنةكردنى فةرمانبةرو كؤنةكا يتةماشا
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 -ب،ؤكراسيةت  -

 دةسةآلتى كارطَيرى  
 Bureaucracy البريوقراطية

ِرَيكخستنَيك كةثشي بةدةسةآلتى ِرةمسى و دابةشكردنى كارى كارطَيِرى دةبةستتَيي لتةِرووى   ب،وكراسييةتَ بريتية لة جؤرة 
فةرمانيتتتةوة لتتتةنَيوان ئاستتتتة جياوازةكانتتتداَ هتتتةروةها ثشتتتي بتتتةو بِريتتتارة ِرةمسيانتتتة دةبةستتتتَيي كتتتة لةاليتتتةن ستتتةرؤكى   

 دامةزراوةكانةوة بؤ كارمةندو فةرمانبةران دةردةضَيي.
 ب،وكراسييةت بةجؤرة ِرَينمايي و ِراوَيذكارييةك دادةنرَيي بؤ كارى كارطَيِرى.ِرَيكخستنى 

هتةروةها زاراوةكتة ئاما ةيةكتتة بتؤ ئتةرك بةجَيطةيانتتدن لتةكاروبارى حكومتتةتَ يتاخود ِرَيكخستتنى كاروبتتارى حكتومىَ ئتتةم         
 طوَيدانة بةر ةوةندييةكانى جتةماوةر و  زاراوةية رةنطة بةكاريش بَيي وةك طوزارشتَيك دةربارةى دةسةآلتى فةرمانبةران بَى

 هةر بةرثرسيارييةتيةك لةبةرامبةريان.
   

 Bureau pathology امراض البريوقراطية نةخؤشيةكانى ب،وكراسييةت
مةبةسي لةنةخؤشيةكانى ب،وكراسيةتَ ضةند دياردةيةكة لةِرووى رةفتاري و كارطَيِرى و ِرَيكخراوةييةوةَ كةِرةنطة تووشتى  
ِرَيكخراوةكتتان بَيتتي و كتتارتَيكردنى هتتةبَيي بةستتةر تواناكانيتتانَ بؤيتتة سيستتتمى ب،وكراستتيةت بتتةرةو ئاراستتتةيةكى نتتةرَينى  

 َيي:  دةطؤِرَيي و ئةم خةسيةتانةش هةَلدةطر
سةرثَيضتتى كردنتتى طيتتانى ياستتاكانَ ئتتاَلؤزي توونتتدو ثابةنتتدبوون بتتةدةقى ِرَينماييتتةكانَ ضتتة  بةستتتنى ثرؤستتةى كتتارطَيِرىَ   
ختتؤالدان لةبةرثرستتياريةتىَ تتتا دةطاتتتة رادةى طةنتتدةَلى كتتارطَيِرىَ كةحاَلةتتتةكانى بتتةرتيت و ستتوود وةرطتترتن لةدةستتةآلت و  

 ة بةشَيوةيةكى طشتى هةَلدةطرَيي.  واسيتةوالدان لةئاماجنةكانى كؤمةَلط
   

 Bureaucratic group اجلماعة البريوقراطية طروثى ب،وكراسي
طروثَيكى فةرميةَ لةئاماجنةكانى خؤى اليداوةَ ضاودَيريكردن تَييدا لةدةستتى ضتةند كةستَيك ماوةتتةوةَ دةستةآلتيان لتة َير       

 دةستى خؤيان بةتووندى ثاراستووة.
   

 كردنى ب،ؤكراسيةتثالثشتى 
 ضِركردنةوةى ِرَيكخستنى فةرمي

 تدعيم البريوقراطية 
 Bureaucratization الَتكيز على التنظيم الرمسي

ثرؤسةيةكةبةهؤيةوةِرَيكخستنى فةرمى خةسَيةتةكانى ب،وكراسيةت وةردةطرَيي بةشتَيوةيةكى بتةردةوامَ ئةمتةو روخستاري     
 كى شَيوةيي بؤ بنةماو ِرَى و شوَينةكان دةبينَيتةوة.سةرةكى بؤ ئةم ثرؤسةية خؤي لةداِرشتنَي

لتة ِرَيكخستتنداَ زيتادة     ئةوةى جَيطاى ستةرجندانة كةثاَلثشتتى كردنتى ب،وكراستييةت ضتةندين ثيتةو ئاستتى جيتاوازي هةيتة         
 لةكارى فةرميدا دةكرَى هةسي بةئاماجنةكان لةدةسي بدات. شرؤي
   

 Burial rites اجلنائزيةالطقوس  ِرَى وِرةمسةكاني ناشة
ئةو نةريي و رَى و شوَينانة طوزارشي لةطواستنةوةى مرؤظ دةكةن لة يانى ئَيستادا بؤ  يانى كؤتتاييَ ئتةو نةريتانتة جَيطتاى     

 َ زيندووةكانيش خؤيان لةمةترسى مردووةكان دةثارَيزن.ةنةوةى مردوو دابني دةكمان
َ يان بةستووتاندنيانَ ياخود بةهةر شَيوازَيكى ديكةبَييَ تتةرمى مردووةكتة   خةَلكى لةمردووةكانيان رزطار دةبن بةناشتنيان

 ئامادةكردنَيكى تايبةتى بؤ دةكرَى لةكاتى ناشتنى.
 بةثَيى نةريي وا باو بووةكة ئةو شتانةى الى مردوو بةنر  بوونة لةطةَر خؤى بنَيذرَين.
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 كارطَيِرى كارو ثرؤ ة بازرطانيةكان
 إدارة االعمال 

 Business administration ادارة املشروعات التجارية

زانستتتَيكة لَيكؤَلينتتةوة لةِرَيكخستتتنى ثرؤ ةكتتانى بازرطتتانى و هؤكارةكتتانى بتتةِرَيوةبردنى دةكتتاتَ ئتتةويش لةبتتةر رؤشتتنايي       
هتؤى دةستي طرتنتةوة    ئةزموونة زانستيةنوَييةكانداَ بؤ ئةوةى ثرؤ ةكان بتوانن هةموو ئةو ِرَيطايانة بةكار بىَينن كة دةبنة 

 لة خةرجيَ هةروةها زؤر بوونى قازانجَ لةطةَر دةستة بةركردنى ثةرةثَيدان و ثَيشكةوتنى ئةو ثرؤ انة.
بتار جيتاواز دةبَيتي لةبتةِرَيوةبردنى طشتتىَ لةبتةر ئتةوةى يةكتةميان ئامتاجنى قتازانج كردنتةو ثةيوةستتة             وبةِرَيوةبردنى كار

ئابوريتتةكانَ لةكاتَيكتتدا دووةميتتان ئامتتاجنى بةجَيطةيانتتدنى خزمتتةتطوزارى طشتتتيةو ثةيوةستتتة بةزانستتتة          ينتتةوةتوَيذبة
 سياسييةكان.

 Administration  بكة:   بةرَيوةبردن  تةمةشا

   

 خوىل ئابورى  
 تةنطة ةى بازرطانى

 Business cyele الدورة االقتصادية

بازرطانيشَ ئةو دياردةية بريتية لة حاَلتةتَيكى بتَى بتارى و طتؤِران تووشتى ئتةو ئابوريانتة        خوىل ئابورى ثَيى دةوترَيي خوىل 
 لةِرَيكخستنى بةرهةمىَينانى كاآلكان و دابةشكردنيان. َدةبَيتةوة كة بةشَيوةيةكى تايبةت ثشي بة ثرؤ ةى تايبةت دةبةسة

دةكرَيتتةوة لتةخودى خؤيتداو لةهتةموو بوارةكتانى  يتانى ئتابوريش        ئةو بَى باريية بةضةند حاَلةتَيك لةفراوان بوون جياواز 
كاروكرَيكتارىَ بازرطتانىَ    َلةيةك كاتتدا بتةدى دةكرَيتيَ وةك: دةستكةوت و ختةرجكردنى داهتاتَ بةرهتةمىَينانى ثيشةستازى        

 ضاآلكى لةبازاِرى دارايداو نرخى كاآلكان.
طشتتى بةدوايتدا دَيتيَ بؤيتة ئاستانرتين دةربتِرين دةربتارةى ختووىل         ئةو فراوان بوونة بةهةمان شَيوة حاَلةتَيك لةثوكانةوةى 

 ئابورىَ بريتية لةوةى بةدوايةكدا هاتنى خؤشطوزةرانى و بَى بازاِريية.
لةم بارةوة ضةندين تيؤرىَ داِرَيذراوة بؤ ِروونكردنةوةى دياردةى خوىل ئابورىَ هةندَى لتةو تيؤريانتة جتةخي لةستةر ئتةوة      

ئتابورى دياردةيةكتة بتةِرووتى و ثتةتى ثةيوةنتدى بةبتةهاى دراو هةيتةَ بتةآلم ضتةند تيؤرييتةكى ديكتةش            دةكةن كة خوَلى 
 داكؤكى لةسةر ئةوة دةكةن كة هؤيةكانى ئةو دياردةية لةبونيادو سروشتى بةرهةمىَينانداية.

   

 Business enterprise املشروع التجاري ثرؤ ةى ئابورى

 Enterprise  بكة:   ي ثرؤ ةتةماشا

   

 بةِرَيوةبةردنى ثرؤ ة
 بازرطانيةكان

 إدارة 
 Business management املشروعات التجارية

 Business administration  بكة تةماشا بةِرَيوةبردنى كار

   
 رَيكخستنى ثرؤ ة 

 بازرطانيةكان
 Business organization تنظيم املشروعات التجارية

 Organization  بكة:   يرَيكخسة تةماشا
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 ثرؤ ة دطةآللةنامة 

 قةواَلةكان
 By  laws اللوائح

طةآلَلة نامة لةياساي طشيتداَ كؤمةَلة كارَيكى ياسياييةَ لةاليةن دةسةآلتَيكى ديكةوة دةردةضَيي نةك ثةرلةمانَ مةبةستتيش  
ئتةويش بتؤ ئاستانكارى جَيبتةجَيكردنى يتاخود      شيكردنةوةى ئةو ثرةنسيث و ِرَينمايي و ياسايانةية كةيةيوةسة بةياستاكانَ  

 دانانى ياسايةك لةضةند بابةتَيك كةهَيشتا وةك ياسارَيك نةخراوة.
  بتتؤ ئتتةو كةستتانةى كتتة نوَينةرايتتةتى دانشتتتوانى شتتارَيك دةكتتةن و ضتتةند ثيتتةو   by law menدةوترَيتتيَ ث،انتتى شتتار د

 سيستمةكانى شارةوانى.دةسةآلتَيكى كارطَيِريان ثَي دةسثَيردرَيي بةثَيى 
 Ana. Regulations  ثةيرةو
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C 

 مانطرتنى تةمةَلى كردن
 لةبةرهةمىَيناندا

 Ca’ canny اضراب التباطؤ يف االنتاج

 زاراوةيةكتتتة لةئينطيتتتتةرا بتتتةزؤرى بتتتةكار هتتتاتووة لتتتةثَيش جتتتةنطى يةكتتتةمى جيىتتتانىَ ئتتتةم زاراوةيتتتة بتتتةهاوتاي وشتتتةى    

  دَيتيَ كرَيكتاران ثتةنا بتؤ ئتةم كتارة دةبتةن وةك نتاِرةزايي دةربِرينَيتك لةستةر زيتاد بتةكارهَينانى             slow down strikeد 
 يان وةك ناِرازاييةك دةربارةى ئةو سياسةتانةى كةخاوةن كار ثيادةى دةكات.مَيرو هؤكارةكانى بةرهةم هَينان.ئا

   

 و سيستمى كرَيى ئةركةكان
 ِريزبةندي كردنيان 

 Cadre ائف وتدرّجهانظام أجور الوظ

ئاشتتكراكردنى ثيشتتةو فتتةرمان و كتتارو بارةكتتانى نتتاو دامةزراوةيتتةكَ يتتان رَيكخراَيتتكَ لةطتتةر ثيتتة داراييتتةكانى بةرامبتتةر           
 هةريةكةيان و ئةو بِرة موضةيةى دياريكراوة بؤ هةر فةرمانبةرَيك يان كارَيك.  

   

 Calamity الكارثة كارةسات

ئتتةو كارةستتات و بةآليانتتةى تووشتتى توَيتتذَيكى دانيشتتتوان دةبَيتتي بتتةهؤى كتتارى خةَلكتتةوة بَيتتيَ يتتان قتتةزاو قتتةدةرةوةَ وةك     
 بوومةلةرزةو برسَيتى و الفاوو جةنطةوة. 

 كاربكرَيي بؤ الدانى ئاسةوارةكانيان و ثةنا ثردن بؤ ضةند هؤكارَيكى نائاسايي.كة ديارة ئةو دياردانة ثَيويسي دةكات 
 بؤية حكومةت و دامةزراوة نَيو دةوَلةتيةكان طرينطى دةدةن بةفرياكةوتنى لَيقةوماوان.

   

ةكانى ستتتتتتتاَلنامةى يتتتتتتتبؤنتتتتتتتة نةريت
 طةردووني

 Calendrical rites شعائر التقومي الفلكي

كتتتاروِرووداوة سروشتتتتية  ضتتتةند رَى و ِرةستتتم و نةريتَيكتتتةَ بتتتةرَيكوثَيكى كاريتتتان ثَيتتتدةكرَييَ ئتتتةويش بتتتةثَيى روودانتتتى      
ضتتاوةِروانكراوةكاني وةك: دةستتي ثَيكردنتتى وةرزةكتتانَ شتتوَين و حاَلةتتتةكانى متتانط يتتاخود رؤ َ يتتانيش هتتةر شتتتَيكى ديكتتة     

 لةوبارةوة.
   

 ثيشة
 كار

 احلرفة 
 Calling املهنة

 Craft  بكة: ثيشة َ كار يتةماشا
   

 كؤطاكةرَيتى
 Camera lism علم اخلزانة طةجنينة طةرَيتى

  Cf. public finance 
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 خَيوةتطا
 ئؤردوطا

 Camp املعسكر

 ثارضة زةوييةكة خَيوةتطايةكى لةسةر دروسي دةكرَييَ يان ضةند  وورو كةثرَيك بؤ حةوانةوةى كؤمةَلة كةسانَيك.
 َ ئةوانتة لةشتوَينى   recreation campsلَيترةدا ضتةند جتؤرَيكى جيتاوازي خَيوةتطتا هةيتةَ لةوانتة خيوةتطتاى رابتواردن د         

رَين بؤ ئةوةى بؤ بةشداربوانى  يانَيكى تةندروسي دابني بكتات و بتتوانن ئتةو كاتانتة لةشتوَينى هتةواى ثتاك و        زضؤَلدا دادةمة
 يانى سادةو دوور لةستةر ئَيشتةوئاَلؤزي شتارةكاندا بةستةر بتةرنَ ستةرةِراى خوَلقانتدنى طيتانَيكى لَيتك تَيطةيشتة و هاوكتارى            

 دا.لةنَيوانيان
  ئامتاجني هانتدانى الوانتة بتؤ بةشتداريكردن لتةبوونيادنان و ئاوةدانكردنتةوةَ        work campsهةروةها خَيوةتطاى كاركردن د

 بَيي.  شى سادةةَر ِرَيزطرتن لةكارى دةستى ضةندلةط
يان بتؤ نيشتتمانى    َ ئةم جؤرةيانَ ثةنابةران تَييدا دةحةوَيتةوة تاكتاتى طةِرانتةوة  refugee campsخَيوةتطاي ثةنابةران د

 خؤيان يان جَيطايةكى ديكةيان بؤ ئامادة دةكرَيي.
زاراوةى ئؤردوطتتتاَ وةك هَيمايتتتةكى ختتتوازراوَ بةكؤمةَلتتتة كةستتتانَيك دةوترَيتتتي كتتتة اليتتتةنطرى تيؤرييتتتةك يتتتاخود ِرَيبتتتازَيكى  

ي دةنتوَينن نتةك ضتةند    دياريكراوبنَ منوونةى بتةرةى رؤ هتةآلت و بتةرةى رؤ ئتاواَ بتةو هةنتدةى دوو ئاراستتةى ئايتديؤلؤج        
 دؤخَيكى جوطرافى.  

   

 Camps, international work لدوليةمعسكرات العرمال ئؤردوطاى كارة نَيودةوَلةتيةكان

ثَيكدَيي لةكؤمةَلة كةسانَيكى سةربة ضةندين دةوَلةتى جياوازَ ئةوانتة كتؤ دةبنتةوة لةطتةَر يتةك وةك طروثَيكتى خؤبتةخشَ        
لةِرووى ئاين و زمان و رةضةَلةكَ بةآلم خةسَيةتَيكى باآل كؤيان دةكاتةوة ئةويش كار كردنتة لتةثَيناو   هةر ضةندة جياوازيشن 

 كؤمةَلطةى طةورةى مرؤظايةتى.
 ضاآلكيةكانيان لةبنضينةدا لةناو ئةو خَيوةتطاية لةسةر كارى دةستى ضِر دةبَيتةوة.

   

 شاآلو
 هةَلمةت

 Campaign احلرملة

ثرؤسةيةكى ثةيوةسي بةيةكةوةَ بؤ جَيبةجَيكردنى ئامتاجنَيكى ديتاريكراو ئتةو شتاآلوو هةَلمةتانتةش ضتةند       بريتية لةضةند 
 جؤرَيكن لةوانة ثةالمارى سةربازى و سياسى و كؤمةآليةتى و ئابورى.

   

 مرؤظ خؤرى
 دِرندةيي

 Cannibalism أكل حلوم البشر

يةك لةِرةطةزةكانى خؤراك تةماشا بكرَييَ بتةآلم ئتةو كتارة زيتاتر بتؤ      كاري خواردنى طؤشتى مرؤظ هةندَى جارَ ئةوةش وةك 
تؤَلة كردنةوة لةدو من يان بؤ بةدةسي هَينانى خةسيةتة رؤحييةكانى قوربانى ياخود وةك بةجَيطةياندنى ئةركَيكى ئاينى و 

 نةريتى كارى ثَيكراوة.
 Ana. Anthropophagy  طؤشتى مرؤظ خؤري
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 فةرمايشتةكانى كةنيسة 
 الشريعة الكنسية 

 Canon القانون الكنسي

كؤمةَلتتة بنةمايتتةكى ياستتاييةَ وةرطتت،اوة لةئتتةجنيت و لةنووستتينةكانى قةشتتةو ثيتتاوانى ئتتاينى و فةرمانتتةكانى ئةجنوومتتةنى     
 كيَيسةو ثاثاكان.

 ةردةمة سةرةتاييةكانى كارى ثَيكردوون.هةموو ئةو دةقانة لةياساى كيَيسةييدا كؤ كراونةتةوةَ كةكيَيسةى مةسي ى لةس
هةروةها زاراوةكة ئاما ةيةكة بتؤ ئتةو ِرَيستاو نؤرمتة لؤ يكيانتةَ يتان ئتةو بنةمايانتةى كتةوةك بنضتينةيةك بتؤ زانتني كاريتان              

 ثَيكراوةو دةبنة هؤى طةييشة بةِراستى.

   

 توانايي
 توانسي

 املقدرة  -1
 Capacity الُوْسع

توانايي ضاكرتين ئاستتة دةكترَى مترؤظ ثَيتى بطتات بتةهؤى كارَيكتةوةَ ئةطتةر راهَينتان يتان فَيربتوونى لتةبارى بةدةستي هَينتاَ               
 توانايي ضةند جؤرَيكة: 

  physical capacityجةستةيي د
  intellectual capacityهؤشياري د

  manual capacityدةستى د
  protessional capacityثيشةيي د

   

 شايستة  
 شيان

  االهلية -2

بريتية لةحالةتى ئةو تاكةى كة ياستابِريار لةستةر دروستتى ئتةو ثةيوةندييتة ياستاييانة دةدات كتةتاك ثَيتوةى بةسترتاوةتةوةَ          
 ئةويش لةسةر دوو جؤرة:  
   واتتةَ توانتاي كةستتةكة بتؤ وةرطرتنتى مافتتةكانى و بةرطتة طتترتن     capacity of enjoymentشايستتةى متاف هتتةبوون د  

 بةرامبةر ثابةندييةكان.
 َ واتتة توانتاي كةستةكة لةبةدةستي هَينتانى مافتةكانى و ثابةنتد        capacity of exerciseشايستةى ئةرك بةجَيطةيانتدن د 

بتتوونيش بةرامبتتةر ئةركتتةكانى ئتتةو حالةتانتتةش بتتةثَيى تةمتتةن دةطتتؤِرَين و ثيةبةنتتدييان دةبَيتتيَ منتتداَلى ناجيتتاواز بتتَى         
َ شايستةييةكى ناتتةواوي دةبَيتيَ كةستى بةتةمتةنى تتةواوَ      زى ئةو خةسيةتة نية بةآلم منداَلى جياواشايستةييةَ واتة هةَلطر

شايستتتةى تتتةواوي دةبَيتتيَ بتتةآلم ئةطتتةر تووشتتى رووداوَيتتك نتتةبوو بَيتتيَ وةك شتتَيتى يتتان دةبتتةنطي يتتاخود طتتةوجى يتتانيش   
 بَيئاطايي.

   

 Capillarity حركة الصعود بزاوتي بةرةو باآل

 Social capillarity  تةما شابكة:   

   

 Capital رأس املال -1 سةرماية
بريتيتتتة لتتتةو سةرضتتتاوةو ستتتةرماية داراييتتتة مادييانتتتةى بتتتةكار دةهَينتتترَين بتتتؤ بةرهتتتةم هَينتتتانى ستتتامانَ يتتتان هةستتتتان       

 بةخزمةتطوزاريية ئابورييةكان.
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سةرماية بةهادارى بَييَ يان بري  بتن لةكةرةستتةو كتةر و ثتةىل     لَيرةدا ضةند جؤرَيكى جياوازي سةرماية هةيةَ ِرةنطة ئةو 
 جَيط،َ ياخود دةستاو دةسي بةكارهاتوو.

  مةبةستيش ئةو ثرؤ انةن كة رةطةزى سةرماية بةثيةيةكى طةورة بتةكارى  capital intensityدةوترَيي ضِري سةرماية د
 دةهَينن لةئاسي رةطةزةكانى ديكة.

   
  العاصمة -2 ثايتةخي

 ئةو شارةية كةحكومةت و دامةزراوة ناوةندييةجياوازةكانى تَيدا دةبَييَ ئةوانى كاروبارى دةوَلةت بةِرَيوةدةبةن.
   

 Capital goods الِسلع الرأمسالية كاآلى سةرمايةيي
بتَى كتةَلك دةبتنَ ئتةو      ئةو كةرةستةو ئامَيرانتةى لةثيشةستازيدا بتةكار دةهَينترَينَ بتةآلم ئةوانتة ناطرَيتتةوة كتة دةفتةوتَين و         

كةرةستةو ئامَيرانة بةكةرةستتةى ثيشةستازى و دروستي كتردن دةناسترَينَ كةثَيداوستيتةك ئامادةكتات بتؤ بتةكارهَينانَ بتةآلم           
 بةِرَيطايةكى ناِراستةوخؤ.

   
 Capita, human رأس املال البشري سةرمايةى مرؤيي

كارامةييانةى كة تاك بةدةستى هَيناوة بةهؤى فَيربوون و ِراهَينانتةوةَ  مةبةسي لةم زاراوةيةَ سةرضاوةو سةرمايةى وآلت لةو 
 سةرمايةى مرؤيي يان دةرامةتة مرؤييةكان بؤ وةبةرهَينان بةكار دةهَينرَين لةثرؤسةى طةشةثَيدانى ئابوريدا.

م دادةنرَيتتي لتتةنَيوان بؤيتتة ئامتتادةكردنى تاكتتةكان و ثَيطةيانتتدنيان و بةرزكردنتتةوةى ئاستتتى هونتتةرييان بتتة فاكتتتةرى ضتتوارة  
 فاكتةرةكانى: طةشةثَيدانَ بةشان رةطةزةكانى كاروسروشي و سةرماية.

   

 ِرَيذةى نَيوان
 سةرمايةوكار

 النسبة بني 
 Capital  labour ratio رأس املال والعمل

بِرى سةرمايةى وةبةرهَينراو بةطوَيرةى هةر كرَيكارَيك ئةويش لتة كتاتَيكى ديتاريكراوداَ ئتةو بتِرةش دةردةهَينرَيتي        مةبةسي
 بةدابةشكردنى سةرمايةى بةكارهَينراو لةبةرهةمداَ بةسةر  مارةى كرَيكاران.

تَيكدا لةويشة ستازيانةى كترَى و كرَيكتارانى    لةو ثيشةسازيانةى سةرمايةكانيان ضِرةَ ئةو ِرَيذة ِروو لةبةرزبوونةوة دةكاتَ لةكا
 زؤرةَ ئةوا ِرَيذةكة روو لة دابةزين دةكات.

   
 Capitalization الرمسلة سةرمايةدارى كردن

بةواتايَ ثرؤسةى هةَلسةنطاندنى بةهاي داهاتى ساآلنةَ كةبة بةهاى ئةو سةرمايةيةى ثَيويسي دةكات لة َير دةسي بَيي لَيتك  
دةدرَيتةوةَ بؤ ئةوةى لةتوانادا بَيي ئةو داهاتة بةدةسي بكةوَييَ ئةو داهاتتة ستاالنةيةش ئتة مار دةكرَيتي لةستةر بنضتينةى       

 .  تَيكِرايةكى دياريكراو لةقازانج
   

 Capitalism الرأمسالية سةرمايةدارى

سيستمَيكى ئابورييةَ بريتية لةخاوةندارَيتى تايبةت بتؤ دةرامتةت و ستامانةكانَ واتتة تاكتةكان ببنتة ختاوةنى هؤيتةكانى بتةر          
 هةمىَينانَ وةك زةوى و ثرؤ ةكانى ثيشةسازى و بارزطانيةكانَ بةرهةميش لةبةر ةوةندى ئةو خاوةندارانة دةبَيي.

ستتةرمايةداري ثشتتي بةخاوةنتتدارَيتى تتتاك و بتتازاِرى ئتتازادو بةرهتتةم لتتةثَيناو قتتازانج دةبةستتتَييَ لَيتترةدا ضتتةند جؤرَيتتك           
  واتتتة ستتةرمايةداران ثارةكانيتتان لةثشتتكى absentee capitalismستتةرمايةدارى هةيتتة: ستتةرمايةدارى ناديتتار دونبتتوو  د

 ةر ئةو وةبةرهَينانة نية.كؤمثانياكان وةبةر دةهَينن و هيض ضاودَيريةك لةس
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  َ واتة وةبةرهَينانى سارماية بةطةِران بةدواى بازارى تازةدا.adventure capitalismسةرمايةدارى سةركَيش د
  ئتتتةم جتتتؤرة ستتتةرمايةداريية contrdled or regulated capitalismستتتةرمايةى ضتتتاودَيركراو  ِرَيتتتك و ثَيتتتك د

 ضةند ِروويةكى ضاآلكى ئابورى جياواز دةكرَيتةوة. بةدةستَيوةردانى دةوَلةت لةِرَيكسختنى
  ئتةم جتتؤرة ستتةرمايةداريية دروستي دةبَيتتي كاتَيتتك دةوَلتةت دةبَيتتتة ختتاوةن    state capitalismستةرمايةداري دةوَلتتةت د 

 بةشتَيكى طةورة ياخود كةمى هؤيةكانى بةرهةمىَينان.

   

 سةرمايةدارى  يرى 
  Capital lism, intellectual الرأمسالية الفكرية  -هزري  -

بةثَيى بؤ ضوونى اليةنطرانى ئةم ِرَيبازةَ تةكنيكارانَ بةتايبتةتى ئتةو ئةندازيارانتةى كتارى ثرؤ ةكتان بتةِرَيوة دةبتةن لةطتةَر         
كى طةورة فةرمانبةرانى ثرؤ ةكانَ ئةوانة بوونةتة فاكتةرى سةرةكى ثةرةثَيدان و باآلبوونى كؤمةَلطتةَ هتةروةها ئةوانتة ئتةر    

 بةِرَيوةبردنى  يانى ئابورييان بةدةستةوة طرتووة.
ئاماجنى ئةم توَيذةَ زؤركردنى بةرهةمىَينانى ثرؤ ةكان و ضاككردنى شَيوازةكانى و فراوانكردنى كارةكانيةتىَ بؤيتة كؤمثانيتا   

 ةك خاوةن سةرمايةكان.طةورةكان لةبةِرَيوةبردن و هةَلسوِراندنى كاروبارةكانىَ كةوتؤتة دةستى بةِرَيوةبةرةكانيانَ ن
بةم ثَيية خاوةن سةرمايةكان لتةبوارى ضتاآلكى ِراستتى كشتاونةتةوةو بوونةتتة ضتينَيكى بَيكتارو لةستةر داهتاتى ستامانةكانيان           

 دة ين.
   

 Capitalism, popular الرأمسالية الشعبية سةرمايةداري ميييى
دةطرَيتتة ختتؤى و لةهتةوَلى بةَلطتة هَينانةوةيتة لةستةر ئتةوةى كةسيستتتمى       ِرَيبتازي ستةرمايةدارى ميييتىَ كؤمةَلتة ب،وِرايتةك      

كى دةسةآلتى خاوةن سةرمايةكانَ ئةو سيستتمة بتووة   رسةرمايةدارى مؤركة ضينايةتية ئاشكراكةى خؤى لةدةستداوةَ واتة مؤ
 ي.بةسيستمَيكى ميييى يان نيمضة ميييىَ ِرةنطة لةطةَر خودى سيستمى سؤسيالستى جياوازي نةبَي

لتتةو بةَلطانتتةى كتتةخاوةن ئتتةو ب،وِريانتتة دةيىَيننتتةوةَ بآلوبوونتتةوةى كؤمثانيتتا هاوبةشتتةكانةَ كةستتةرمايةى هتتةزاران ثشتتكى   
 هةرزانى تَيدايةَ ئةويش بةشَيوةيةكى ِرَيذةيي.

ةجَى نتاهَيَيَى بتؤ   ديارة ئةوةش بآلوبوونةوةى خاوةندارَيتى دةطةيَينَى لةنَيوان ضينة جياوازةكانى كؤمةَرَ كتة هتيض بوارَيتك بت    
 قسةكردن دةربارةى زاَلبوونى ئةريستؤكراتيةتى دارايي و ثيشةسازى.

هةروةها هةوَلدان بؤ بةرزكردنةوةى كرَيى كرَيكاران و موضةى تاكةكانى ضينى ناوةِراسي لةطةَر كةمكردنةوةى ثشكى ضتينى  
داهاتةكانيانَ هتةموو ئتةو دياردانتةَ تارادةيتةكى طتةورة      خاوةندارةكانَ ئةويش بةهؤى بةرزبوونةوةيةكى تووندى باج بةسةر 

 ئةو جياوازيية كؤمةآليةتية تووندوتيذانة دةتوَينَيتةوة كة سةرمايةدارى كؤنى ثَي جياواز دةكرَيتةوة.
   

 Capitulations األمنيازات مافة تايبةتيةكان
ة هاوآلتيتتانى دةوَلةتتتة بيانيتتةكانَ ثةيتتدابوونى ئتتةو  مةبةستتي ئتتةو مافتتة تايبةتيانةيتتة كةدةستتةآلتدارانى وآلتَيتتك دةيبةخشتتن 

دياردةيةش بؤ ويستى ضةند فةرمانرةوايتةكى دةوَلةتتة رؤ هةآلتيتةكان دةطةرَيتتةوة بةثَيتدانى ئةوروثيتةكان متافى بازرطتانى         
 كردنيانَ لةطةَر ئةو دةوَلةتانةَ هةروةها دةستة بةركردنى ئازادى كةسَيتى و ئاينيان.

َيوازة لةِرَيِرةوى بنضينةيي خؤى اليدا ئةويش بةهؤى الوازي دةسةآلتدارانى ئةو وآلتانة بتةجؤرَيك كتة ئتةو    بةآلم دواتر ئةو ش
حاَلةتة بتووة كتؤت و ِرَيطتر لةبتةردةم دةوَلتةتانى متاف بةخشتيوَ هتةروةها طؤِرانيشتى بةستةردا هتات بتؤ شتَيوةيةك لةثتةميان               

دةطرتتة ختؤى بتؤ هاوآلتيتانى دةوَلةتتة بيانيةكتةَ كتةبوارةكانى ياستاي         لةنَيوان دوواليةنَ كةضةندين متافى تايبتةتى طتةورةى    
 مةدةنى و بازرطانى و تاوانى دةطرتةوة.
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 Caprice النزوة هةوةسكارى
مةبةسي ئةو طؤِرانكاريية كتوثِرانةية لةشَيوازي رةفتتاري تتاكَ ديتارة بنضتينةى ئتةو دياردانتةشَ ضتةند ب،وبتاوةِرو هةستتة          

 لةناوضووةكانةَ كة ناكرَى ثَيش بينيان بؤ بكرَيي.خَيرا 
   

 Caravan القافلة كاروان
كؤمةَلة كةسانَيكن بةيةكةوةَ مةبةستيان سةردان يان بازرطانى دةبَييَ خؤيان رَيكخستوةو هاوكاري يةكرتن و بةرطرى لةيةك 

 وآلتَيكى ناحةزو ثِرمةترسى.دةكةنَ ئةويش لةماوةى سةفةرة دوورو درَيذةكةيان بؤ ضةند ناوضةو 
كاروانانتة بتؤ   و كاروانة بازرطانيةكان بةسترتاوةنةتةوة بةمَيتذووى رؤ هتةآلتى نزيتك هتةر لةستةرةتاكانى شارستتانييةتةوةَ ئتة        

 ماوةى دوورو درَيذ كةوتوونةتة ثَيش بازرطانية دةرياييةكانةوة.
   

 ضاودَيرى  
 سةرثةرشتى

 Care الرعاية

ئةوخزمةتطوزاريانةية كةبةتاك دةطةينرَيي لةضةند بارَيكى دياريكراوداَ ِرةنطة ضاودَيرييةكة ثزيشتكى  مةبةسي لةضاودَيرى 
 mothers  بَيتيَ يتاخود ضتاودَيرى دايكايتةتى د    children’s care  بَيتيَ يتان ضتاودَيرى منتداآلن د    medical careد

careبَييَ هةروةها دةكرَى ضاودَيرى نةو جةوانان بَيي د protective care of juveniles.  
 َ يتاخود  institutional carدةكرَى ئةو سةرثةرشتى و ضاودَيريية بتةهؤى دامتةزراوةكان و لتةناو دامةزراوةكانتةوة بَيتي د     

  َ ضاو دَيريش دوو جؤرة: non institutional carبةِرَيطاى ديكةوة نةك دامةزراوةكان بَيي د
  .curative care  يانيش ضاودَيرى ضارةسةرى دpreventive careضاودَيرى خؤثاراسة د

   

 ِرَيبازي ثيشةيي تاك
 شَيوةى  يان

 مرسلك الفرد املهين
 Career خط مهين

مةبةسي لةم زاراوةيةَ مَيذووى  يانى ثيشةيي تاكةَ هةروةها ئةو كارةى كة زياتر لة يانيدا لةستةرى بتةردةوام بتووةَ لةطتةَر     
لتتةنَيوان ئتتةو كاروثيشتتة جياوازانتتة كةلةستتةريان بتتةردةوام دةبَيتتي و بتتةزؤرى ثَيتتى هةَلدةستتَييَ هتتةروةها   جَيطتتؤِركى كردنتتى 
 ثيةبةندى ثيشةيي.

   
 كارتيت

 يةكطرتنى بةرهةمىَينةرةكان
 Cartel الكارتل

زاراوةيةكة ئاما ة بؤ جؤرة ِرَيكخستنَيك دةكاتَ ئةو ِرَيكخستنة ضةند ثرؤ ةيةكى سةربةخؤ َ يان ضتةند تتاكَيكى ضةوستَينةر    
ةشَيوةيةك لة كارتَيكردنى كؤت و بةندكراوَ يتاخود ثاوانكتارى بةستةر بةرهتةمَيك     بدةطرَيتةوةَ ئةويش بةمةبةستى هةستان 
 ِرةنطة كارتيت لةسةر ئاستى نيشتمانى يان نَيودةوَلةتى بَيي. يانيش فرؤشتنى كةر و ثةر و كاآليةكَ

   
 داواكردن
 داخاوازي

 Case الدعوى

 Action  تةماشا بكة:   داوا
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  ياننامة
 مَيذووى بار

 Casehistory اتريخ احلالة

 تادةطاتة ئةمِرؤ.يةكى قوَلة بؤ  يانى كةسَيكى دةسي نيشانكراوَ هةر لة سةرةتاي منداَليةوة ينةوةتوَيذ
ِرةنطتة ئتةو زاراوةيتتة بتةكار بىَينرَيتي وةك ئاما ةكردنَيتتك بتؤ ئتتةزموون و شتارةزاييةكانى تتاكَ يتتان حاَلةتتةكانى نةخؤشتتى و         

 فَيربوونةكانى ياخود ضارةسةرييةكان.
بتتةكارهَينانى بةستتةرهات و  دةكتترَى زانياريتتةكان دةربتتارةى مَيتتذووى ئتتةو بوارانتتة بةضتتةند ِرَيطايتتةك كؤبكرَينتتةوةَ لةوانتتة       

ضِ،ؤكةكانى  يانى كةسةكةَ كةثَييدا تَيثةِر بووةو خودى كةسةكة نووستيويةتىَ هتةروةها نامتةو وتتارو بةَلطتة ياستاييةكان و       
 ئةو ضاوثَيكةوتنانةى تاك سازيداوة لةطةَر خةَلكَيكى ديكةَ سةرةِراى سةربوردةكانى  يان.

بتتؤ تَيطةيشتتة لتتةرةفتاري كةستتَيكى ديتتاريكراو يتتان تيشتتك خستتتنة ستتةر رؤَر و ثَيطتتة   مَيتتذووى  يتتان دةكتترَى بتتةكاربىَينرَيي 
 كؤمةآليةتية دياريكراوةكانىَ ياخود ِرَيِرةوى  يانى ثيشةيي. 

   

 Case study method طريقة دراسة احلالة ميتؤدي توَيذينةوةى بار

ة زانستتيةكانى ثةيوةستي بةهتةر يةكةيتةك ئةطتةر تتاك       رو ئامتا  ي بؤ كؤكردنةوةى زانياريواتة ئةو ِرَيبازةى كةثَيِرةو دةكرَي
 بَيي يان دامةزراوةَ ياخود سيستمَيكى كؤمةآليةتى و يانيش كؤمةَلَيكى خؤجَيى و طشتى.

كارى ئةو ِرَيبازة لةسةر بنضينةى قوَلبوونةوة دةبَيي لةلَيكؤَلينةوةيتةكى ديتاريكراو لةمَيتذووى ئتةو يةكةيتةَ يتان لَيكؤَلينتةوة        
لةهةموو ئةو قؤناغانةى كة يةكةكة ثَييدا تَيثةِر بووةَ ئةويش بةمةبةستى طةيشة بةضةند ئتةجنامَيكى طشتتى زانستتيانةى    

 َلينةوةى لةسةر ئةجنامدراوةَ هةروةها بةو يةكانةى كة هاوشَيوةى ئةون.  ثةيوةسي بةو يةكةيةى كةلَيكؤ

   

 طوزارىحزمةت
 تاك

 Case work خدمة الفرد

وزارى كؤمةآليتتةتى يتتةك لتتةو ِرَيطايانةيتتة بايتتة  بتتةو تاكتتة دةدات كتتة بتتةرةو ِرووى كَيشتتة كؤمةآليةتيتتةكان يتتان         خزمتتةتط
  case historyبةتَيطةيشتتة دةبَيتتي لةمَيتتذووى ثةرةستتةندنى حاَلةتةكتتة د  دةروونيتتةكان بؤتتتةوةَ ئتتةو لَيكؤَلينةوةيتتةش  

هتتةروةها هةوَلتتدانيش بتتؤ تَيطةيشتتة لةكةستتَيتى و لتتةرةفتارو ثةيوةندييتتة كؤمةآليةتيتتةكانى و هاوكتتاريكردنى بتتؤ طةيشتتة     
 بةبارَيكى طوجنانى كؤمةآليةتى و كةسَيتيةكى ضاكرت.

لةحاَلةتةكةو دةستي نيشتان كردنتى     ينةوةتوَيذو تَيثةِر دةبَييَ ئةوانيش بريتني لة: خزمةتطوزارى تاك بةسَى قؤناغي تَيكةآل
 كَيشةكةَ هةروةها ضارةسةركردنى.  
   ِرَيبازي خزمةتكردنى تاك بةكار دةهَينَى.case workerلَيرةدا ثسثؤرى خزمةتطوزارى تاك د

  تتة بةحالتةتَيكى ضتاآلك  دامتةزراو    َ ئتةوا ئتةو حالة  دةكتةن  لةحالةتةكةو ضارةسةركردنىينةوةانتوَيذهةر لةبةر ئةوةى ثسثؤر
 inactive دادةنرَييَ بةآلم ئةطةر حالةتةكة كؤتايي هاتبووَ ئةوا بةحاَلتةتى نتةجوآلو وةستتان دادةنرَيتي د    active caseد

case    

   

 Cassation النقض هةَلوةشاندنةوة
تانتتتة لَيتتتدان لةهةنتتتدَى ربة َيتتتتةط،دة ِرَيطايتتتةكى نائاستتتايية شكتتتارة هةَلوةشتتتاندنةوةىَ ئتتتةوتانتتتة لَيتتتدان لتتتةبِريارى دادطابة

 لةوبِريارانةى كةبةكؤتايي دادةنرَيي.
ديتتارة ئتتةو حاَلةتتتةش كتتةِروو دةدات بتتةهؤى هةَلةيتتةك دةبَيتتي لةِراظتتةكردنى ياستتاكةيان لةجَيبتتةجَيكردنى يتتاخود بتتةهؤى       
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 لةكارراييةكانى.بةتاَلبوونَيكى جةوهةرى دةبَيي لةبِريارةكةو 
 تانة لَيدانيش بةهةَلوةشاندنةوة لةبةردةم دادطاي ثَيداضوونةوة دةبَيي.

   
 كرَيكارى كاتى

  -بةِرَيكةوت  -
 Casual labour or worker العاِمل العررضي

حاَلةتتةش بةشتَيك نيتة لتةو     ئةو كرَيكارةية كةلةكارو بارى ناكاو بةِرَيكةوت بةشَيوةيةكى كتاتى بتةكار دةهَينرَيتيَ ديتارة ئتةو      
كارانتتةى ختتاوةن كتتارثَيى هةَلدةستتَييَ كرَيكتتاري كتتاتى  رَيكتتةوت  بتتةزؤرى لَيىتتاتوويي و شتتارةزايي ثَيويستتتى نيتتة لتتةكارة            

 ثسثؤريةكاندا.
   

 Caste الطائفة املغلقة تائي ةى داخراو
 بتؤ داَ و نةريتةكتةى   حاَلةتى بؤ ماوةيي يتان ميكةضتى  طروثَيكى داخراوة لةِرووى كؤمةآليةتيةوةَ بنضينةكةى هؤ كارَيكة بؤ 

 َ بتتةوةى بنةمايتتةكى ئتتاينى هةيتتةَ هتتةروةها زيتتادة رؤيتتي هةيتتة classدةطةِرَيتتتةوةَ ئتتةم طروثتتة جيتتاوازة لةحاَلتتةتى ضتتني د
 لةحالةتى داخراوةييةكةىَ ضاآلكى كؤمةآليةتيشى نية.

 باشرتين منوونةش ئةو بارة كةلة هيندستان هةية.سيستمى تائي ة لةناو ميييةتة جياوازةكان زانراوةَ 
ضتتةمكى تائي تتة لتتةم ماوةيتتةدا فراوانرتبتتووة بتتةجؤرَيك تَيكتتةآلوى ضتتةمكى ضتتني بتتووةو بتتةكار دةهَينرَيتتي وةك دياردةيتتةكى  

 مةجازي دخوازراو  بؤ بةدطؤييَ بؤية دةوترَيي رؤحى تائي ة.
   

 Castration complex ُعقدة اخلصاء ترس لة خةساندن
ترسَيكة لةنةستى مرؤظداَ بةوةى ئةندامى سيكسى لةدةسي بدات يان توانتاى لةستةر ستيك  نتةمَينىَ ديتارة ئتةوةش بتةهؤى        

 رَيطرتن و قةدةغةكردنى ويسي لة ضَيذة سيكسيةكاندا دةبَيي.
   

 رادةربِرين
 فةتوا

 Casuistry االفتاء

ثةيوةستتة بةجَيبتةجَيكردنى كردةيتي بتؤ بنتةماكانى رةوشتيَ ديتارة ئتةو حاَلةتتةش          ئةو ثرةنسثيةيةَ يان ئةو ِرَيبازةيتة كتة   
دةبَيتة هاندةر بؤ ئةوةى تاك بتوانَيي بريارَيك وةربطرَيي دةربارةى كَيشةيةكى رةوشتى دياريكراوَ كةضةندين ئةركى ناكؤك 

 دةطرَيتة خؤى.
 طاندن كؤتايي بَييَ ئةويش لةِرَيطاى ثَيوانةيةكى بةتاَلةوة. ِرةنطة ئةو كارةش بةشَيوةى وتارخوَيندنةوة دسؤفستى  يان بةَل

   
 فةوتان

 زيندةرووخان
 Catabolism اهلردم

يةك لةدياردةكانى ميتاثؤليزمة دطؤِرانى خؤراكى  لةبوونةوةرى زيندووداَ ئةو كارةش وَيرانكردنى طةرديية ئاوَيتةييةكان بتؤ  
 طةرديية ساردةكان دةطرَيتة خؤىَ لةطةَر بةرثابووني وزةى شاراوة.  

   

 Category الفئة -1 توَيذ
 كةبةشَيوةيةكى ِرَيتك و ثَيتك   ياخود كاروكردةوةكان يان ئةو ثةيوةندييانةىئاما ةية بؤ ضةند فؤرمَيك لةشتةكان ئةو وشةية 

َ بتةجؤرَيك ئةوضتينة دةكتات بةشتتَيك كتةدةكرَى ثتَيش بينتى بتؤ بكرَيتيَ هتةروةها زاراوةكتة            ندووبارة بوونةوة دةردةكتةو  و
 بةخودى شتةكةش دةوترَيي.

  واتتتة ئتتارةزوو بتتؤ ثتتؤلينكردنى بابتتةت و روو داوةكتتان   categorical attitudeدةوترَيتتي ئاراستتتةيةكى ثتتؤلَينكراوةيي د 
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لةضةند توَيذو طوتةيةكَ ئتةو ئتارةزووة بتؤ ثتؤلينكردن تايبةمتةنتدنى و خةستيةتةكانى هتزري مرؤظايتةتى بةطشتتى جيتاواز           
دات كتة درك  دةكاتةوةَ بةتايبةتى لةبةكار هَينانةَ زمانةوانيتةكانَ هتةروةها ئتةو ئاراستتةية بتؤ ثتؤلينكردن توانتا بتةمرؤظ دة        

بةرووة لةيةكضووةكان بكات لةنَيوان شتةجياكانَ لةطةَر كؤكردنةوةى دياردةكان لةضةند شَيوازو جؤرَيك و ناويانيشى ىَل بنتَى  
 سةرةِراى بةطشتى كردن.

بتةَلكو ئتةو   بؤية مرؤظ ناتوانَيي بةدةنطى بابةتَيكةوة يان رووداوَيكى دياريكراوةوة بَييَ ئةطتةر لتةدؤخَيكى طؤشتةط،دا بَيتيَ     
 بةدةنطةوة هاتنة وةك بةشَيك لةسيستمَيكى طشتى بؤ ثؤلينكردن دَيي.

   
  املقولة -2 طوتة

لةلؤ يكدا مةبةسي لةم زاراوةيةَ يةك لةوَينتة بنضتينةييةكانى تَيطةيشتة يتان شتَيوازةكانى ب،كردنتةوة دةطتةينَييَ كتة ئتةو          
 هةروةها ئةرَينى و نةرينى بَيي.بِريارة دةيطرَيتة خؤى وةك ئةوةى طشتى و ئةندةكى 

  Social categories  تةماشا بكة: طوتة كؤمةآليةتيةكان
   

 داخي دَر رشة
 Catharsis النفيس االعالئي ثاكذكردنةوة

بتتةرثاكردنى ئتتةو هةستتي و ستتؤزو ئاواتانتتةى ثيشتتيان خواردؤتتتةوةو خةفتتةكراونَ ئتتةويش لةِرَيطتتةى دةربِرينيتتان يتتان بتتةرز     
 ياخود قةرةبوو كردنةوةيان..هتد. راطرتنيانَ

هةروةها مةبةسي لةم زاراوةيةَ كةمكردنةوة بَيي لةو هةستانةَ ضونكة مانتةوةيان لتةبارَيكى نةستي و نائاطتايي دةبنتة هتؤى       
 شية انة جةستةييةكان ياخود دةروونيةكان.

 يدا كؤبؤتةوة لةو ِرةطةزة خةفةبووانة.ضارةسةرى دةروونى لةم بارةدا كاردةكات بؤ ثاكبوونةوةى نةخؤشةكة لةوةى كة لةناخ
 Cf. abreaction  نةهَيشتنى طرَى دةروونيةكان

   
 Cathexis الُشحنة االنفعالية بارطةى هةَلضوون 

ئتامَيزَ هتةروةها ورو انتدنى ئتةو      ةَلضتوون خؤو بتةكار هَينتانى وزةو هَيتزى ه    تنةطر خستنة سةركةسَيك يان شتَيك ب،وهؤش
 وزةية دةربارةى هةَلوَيستَيك يان كةسَيكَ ياخود كارو رووداوَيك.

زاراوةكة ئاما ة بؤ ضةندين ثيتةى جيتاواز دةكتات لةبايةخثَيتدان و ستةرنج ِراكَيشتانَ يتاخود بتؤ ئاشتكراكردنى ئتةو ئاماجنتةى            
 كةِرةفتارَيكى دياريكراو ِروو لةجَيبةجَيكردنى دةكات.

   
 Caucus اللجنة احلزبية ئةجنوومةنى حزبى

ليذنة يان ئةجنوومةنى حزبتىَ لة مارةيتةك ئةنتدامانى ثتارتَيكى ديتاريكراو ثَيكتدَييَ بتةئاماجنى هةَلبتذاردنى ستةركردةكانى          
ثالنتى حتزَ   حزََ هةروةها ثاآلوتنى ضةند ئةندامَيك بؤ ِراثةِراندنى ضةند ئةركَيكى دياريكراوَ يتان بتؤ دانتانى سياستةت و     

 لةطةَر رَيكخستنى كاروبارةكان.
   

 هؤ
 هؤكار

 السبب
 Case الِعلة

هةر شتَيك ئاسةوارَيك و ثاةاوةيةكى ىَل ثةيدابَييَ يان هةر جولةيةك ياخود طؤِرانَيك يانيش ئةو حالةتتةى كةبتةزةروورةت   
 دةكةوَيتة ثَيش هةر رووداوَيك.
  واتة بةدوايةكدى هاتنى ِرووداوةكان سنوردار دةبن و causalityهؤ كارَيتى د  َ يانcausalدةوترَيي هؤيي دلةبةر ئةوة  د
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 بةو ثةيوةندييةى كةلة نَيوان هؤو ئةجنامدا هةية دةبةسرتَينةوة.
لةئةطةرى بوونى هؤَ رووداوةكان بةشَيوةيةكى هةِرةمتةكى يتان تتةنىا بةِرَيكتةوت روونتادةنَ بتةَلكو بةيتةك شتَيواز ثةيوةستي          

 نى هةريةكَيكيان دةبَيتة هؤى روودانى ئةوانى ديكة.دةبنَ روودا
   واتة دؤزينةوةى يةيوةندنى نَيوان هؤو هؤكار.causationَيتى دكارهؤ

  بتتتؤ ضتتتوونَيكة ئامتتتا ة بتتتؤ ئتتتةوة دةكتتتات كتتتةِرةفتارى كؤمةآليتتتةتى و منوونتتتة  social causationهتتتؤى كؤمةآليتتتةتى د
 ارَيتىَ دةكرَى ِروونيش بكرَينةوة لةبةر رؤشنايي هؤ و ئةجنام.كؤمةآليةتيةكان بةسرتاونةتةوة بة ياساكانى هؤك

   

 ِرةبةنى
 الُعزوبة 

 Celibacy التربُتل

حاَلةتى  ن نةهَينانَ ئةم حاَلةتة بةسةر كةسَيك ثيادة دةبَيي كةبِرياري دابَيي نةضَيتة ناو  يتانى هاوستةرط،ييةوةَ هةنتدَى    
 جؤرَيك لة يانى دوور لةخؤشى و ضوونة خةَلوةت و  يانى ثةرثووتى.كةس ئةم ِرَيبازة دةطرنة بةر وةك 

 كؤمةَلطة سةرةتاييةكانَ بةسووكى تةماشاي ئةو كةسانةيان دةكردو بةكةسى ناسروشتيان دادةنا.
 Ana. Bachelorship  رةبةنى

   
 Cell زنزانة -1 زيندان

  ورَيكة لةزيندانَ تايبةتة بة بةندكردنى تةنيايي.
   

  خلية -2 شانة                                  
بضووكرتين يةكةى بنضينةيية لةِرَيكخراوَيك يان هتةر بزووتنةوةيتةكَ بةتايبتةتيش لةثارتتة كؤمؤنيستتةكانَ شتانة بتةنىَينى        

حاَلةتتتة كتتةم كتتار دةكتتات و بِريارةكتتانى بةزؤرينتتةى دةنتتط وةردةطرَيتتي لتتةِرووى تيؤرييتتةوةَ بتتةآلم لتتةِرووى كردارييتتةوة ئتتةو 
 بةرضاو دةكةوَيي. 

   
 Censorship الرقابة ضاودَيرى

ثرؤسةكانى ثةيوةنديكردنى كؤمةآليةتى بةجؤرو مؤركتة طشتتيةكةيةوةَ ئتةجنامى كؤمةآليتةتى طتةورةى كاريطتةريان دةبَيتيَ        
 بةِرَيطاي ياساوة.ئةوانة دةبنة بابةتَيك بؤ ضاودَيريكردن و ئاراستةكردن لةاليةن كؤمةَلطةوةَ ئةويش 

بةم شَيوةية ضاودَيريكردن لةِرووى ياساييةوة بريتية لةثابةند بوونَيكى فةرمى بؤ هةر لَيكدانةوةيةكى طشتتىَ كتةباوةِر وايتة    
 هةِرةشة لةدةسةآلتى فةرمانِرةواو ياساي كؤمةَلطة دةكات.

 ددواى بآلوبوونةوة . لَيرةدا دوو جؤر ضاودَيرى هةية: قةدةغةكردن دثَيش بآلوبوونةوة َ سزادان
ضاودَيريكردنَ بوارةكانى كتَيب و رؤ نامةو فييمي سينةمايي و ِرؤمان و شانؤ طتةرى و ...هتتدَ دةطرَيتتةوةَ ئةطتةر ضتاودَيرى      

 لةاليةن دةسةآلتةوة بةكارهَينرا بؤ ضةوساندنةوة ئةوا ئازادى ثةيوةنديكردن سنوردار دةكات.
لةقوتاخبانةى شيكردنةوةى دةروونىَ مةبةسي لةضاودَيرى كردنَ ئةو كارةية كةاليةنة هؤشياريةكةى مرؤظ ثَيى هةَلدةستَيي 

 لةكث كردن و خةفةكردنى ضةند ئارةزوو يادطارييةكَ هةروةها ِرَيطرتن لةوةى دةركةوتنى بطاتة ئاستى هةسي ثَيكردن.  
   

 ضاودَيرى رةوشتى  
 يان كؤمةآليةتى

 الرقابة اخلُلقية
 Censor ship, moral or social أو االجتماعية

رازي نةبوون يان طيةيي و طازندة كردن لةاليةن كؤمةالنى خةَلكةوة بةرامبتةر ئةنتدام و تاكتةكانى كؤمتةَرَ بتةهؤى ميكةضتى       
 نةبوونيان بؤ بنةما ِرةوشيتةكان ياخود بؤ بةها سةَلمَينراوةكانى ناو كؤمةَر.
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 Sensus التعداد سةر مَيرى
كارَيكتتتة حكومتتتةت ثتتتةناى بؤدةبتتتاتَ ئامتتتاجنى كؤكردنتتتةوةى زانيارييتتتة دةربتتتارةى دانشتتتتوان ئتتتةويش لةستتتنورى وآلتَيتتتك و  
لةمَيذووييتتةكى ديتتاريكراوداَ وةك  متتارةى دانشتتتوان لتتةِرووى ِرةطتتةزو تةمتتةن و حاَلتتةتى هاوستتةرط،ى و خوَينتتدةوارى و          

 ثيشةوئاين..هتد.
 َ دَيتةدىَ كةبةهؤيتةوة زانيارييتة جياوازةكتان كتؤ     senus scheduleرى بةثَيى ثِركردنةوةى فؤرمى سةر مَيرى دسةر مَي

 دةكرَينةوة.
َ وةك بةَلطتتة لَيتتي بتتووة بتتةهؤى ثارَيزطتتارى كتتردن   َئامتتارى دانشتتتوان لتتةبواري ئةمتتةو بتتةكارهَينانى مَيتتذوويي بتتؤ زاراوةكة  

  بةشتتة شتتيكردنةوةىدطشتتتى يتان تتتةواوي دانشتتوانيةبةرامبةر ئتتةو شتيكردنةوة كةمة   دنةوةى هَينانةوةيتةك دةربتتارةى شتيكر  
 بةهؤى منوونةكانةوة ئةجنام دةدرَين. وةىِرووثَيئةو ياخود 

   

 مةَلبةندي دناوضةيةك 
 رؤشنب،ى

 كز الثقايف ر امل
 Center, culture منطقة الثقافة

ئتتةو شتتوَينةية كتتة ستتيمايةكى كولتتتورىَ يتتان ثَيكىاتةيتتةكى كولتتتورى تايبتتةتى تَيتتدا بتتاوةَ لتتةو وَينانتتةى كتتة زؤرتتتر بتتآلوو        
 لةيةكضوون.  

   

 مةَلبةندى  ناوةندى
 شار

 قلب 
 Central business core املدينة

ناوةنتدى ستةرةكى كتاركردنى شتارةكةيةَ هتةروةها      ئةم زاراوةية بةو بةشةى ناوةندى كاروبارةكانى شار دةوترَييَ ئةو شتوَينة  
 سةرضاوةى ضاآلكى ناوخؤييةو شوَينى بةيةك طةيشتنةوةى كاروبارة دةرةكيةكانة.

بةزؤريش لةخانوو بةرةى نيشتةجَى بوون ثَيكىاتووةَ بةآلم بةشى طةورةى بريتية لة دام و دةزطاو بانك و بازاِرو ئؤتَيت و 
 كارطَيِرى و بازرطانى و طشتى و ....هتد. نووسينطةى ِرةمسى و دامةزراوةى

Ana. Central business district, central cooercial district, central traffic district. 
   

 ِرووكردنة ضة  
 Central tendency النزعة املركزية مةييى ناوةندَيتى

دووبارة بووةكانة الى بةهايةكى ناوةنتدة طؤِراوَيتكَ    ىدابةشكردنة َ ضِركردنةوةى لةئاماردا مةبةسي لةزاراوةى ِرووكردنة ض
 كة ئةوة زياتر زانياريةكان دةنوَينَى.

 لَيرةدا ضةند جؤرَيك لةناوةندةكان هةيةَ وةك: 
 arithmetic meanنَيوانة  مَيرةيي    

 mode    -باو  جؤر 
 mdianناوةِراستة     

 geometric meanنَيوانة ئةندازةيي    
 harmonic meanمؤنى      رنَيوانة ها

   
 ناوةندَيتى

 ناوةندطةرايي
 Centralization املركزية

مةبةسي لةناوةندَيتى لةناو كؤمةَلطةى شارستانىَ ئارةزووى خةَلكة بؤ طردبوونةوة لتة دةورى ضتةقى خالَيتك لةشتارةكةَ يتان      
 لةسةر ئةوةَ ناوضةى بازرطانى شارةكةية.اَلَيكى ناوةند لةشارة طةورةكانداَ منوونةش خلةضةقى ضةند 

لةِرووى سياسييةوة مةبةسي لةناوةندَيتىَ ئتةو سيستتمةية كتة بةهؤيتةوة بتةِرَيوةبردنى وآلت ميكةضتى ناوةنتدَيكى ستةرةكى         
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  .  decetralizationدةبَييَ ديارة د ى ئةم سيستمةشَ ناناوةندَيتية د
ردنةوةى دةسةآلتى دةركردنى بِريارةكانة كة لة َير دةسةآلتى اليتةنَيك يتاخود   لةبوارى كارطَيِريدا مةبةسي لةناوةندَيتىَ ضِرك

 يةك كةس بَيي.
سيستمى ناوةندَيتى بةبنةماى ثية بةندى سةرؤكايةتى جياواز دةكرَيتةوةَ لةو سيستمةدا دةسةآلتى جَيبةجَيكردن شَيوةيةكى 

ى ستةرووترَ بتةم جتؤرة تاكارةكتة دةطاتتة ستتةرؤكايةتى      قوضتةكى وةردةطرَيتيَ هتةر ثيةيتةك دئاستتَيك  دةبَيتتة ثاشتكؤى ثيتة        
 دةسةآلتى جَيبةجَيكردن.

   

 نةرَيتى كؤمةآليةتى و ئاينى
 ئاهةنطى ِرةمسى

ة  عرير  الشر
 Ceremony احلفل املرامسي

دةدرَيتتيَ دةربِرينتتى هةستتي و ئاراستتتة هاوبةشتتةكانةَ كتتة لةميانتتةى ضتتةند كتتاروكردارَيكى ِرَيتتك و ثَيكتتى ِرةمسيتتةوة ئتتةجنام   
 ئاماجنيش ثاَلثشتى كردنى ثةيوةنديية هاوكارييةكانة لةنَيوان كةسة بةشدار بووةكانى ناو ئةو ئاهةنطة.

 َ كة لتةكاتى دروستي كردنتى    building ceremoniesلةجؤرةكانى ئةو نةريي و رَى و ِرةمسانةَ ئاهةنطةكانى بونيادنان د
  كتة لتةكاتى طتؤِرانى وةرزةكتان     seasonal ceremoniesئاهةنطى وةرزةكتان د خانوبةرةى نوَيى ئةجنام دةدرَييَ هةروةها 

 ساز دةكرَيي.
   

 دَلنيا بوون
 بِروا

 Certainty اليقني

 بةرزترين ثيةكانى دَلنيابوونة كةثشي بةضةند بةَلطةيةكى ضةسثاو دةبةستَيي و هيض طومانَيكي بةدوادا نابَيي.
ِرووتكراوةتتتةوةو ثةيوةستتتة بتتةخودةوةَ    يتتةَ بتتةآلم يةكتتةميان زؤرتتتر  certainty  هاوتتتاي وشتتةى د certitudeوشتتةى د

 لةكاتَيكدا دووةميان ثةيوةستة بةدياردةو اليةنة بابةتيةكانةوة.
   

 Chain system طريقة السلسلة سيستمى زجن،ةيي
هةر دياردةيتةك و لةماوةيتةكى دوورو درَيتذداَ    كاتَى  مارة ثَيوانةييةكان بةكار دةهَينرَين لةئاماردا بؤ ِروونكردنةوةى جولةى 

ئةوا ِرةطةزى كات تَيكةَر بةبابةتةكة دةبَييَ ضونكة ئةطةر ماوةكة درَيذةى كَيشا لةنَيوان ساَلَيكدا يان ئةو متاوةى لةبنضتينةدا   
ةوربةرى دياردةكةى داوةو بؤى دانراوةَ كةبةساَر بةراورد دةكرَييَ ئةوا كات زامنة بؤ روودانى طؤِرانَيك لةو بارودؤخةى كة د

 تؤ ينةوةى لَيدةكةينَ هةر لةو بارةشدا  مارة ثَيوانيةكةى ىَل ثَيكدَيي.
بؤ منوونة كاتَى توَيذينةوة لة مارة ثَيوانةييةكةى نرخةكان دةكرَيي بة طتوَيرةى ستاَلَيكى ديتاريكراوداَ ئتةوا دةبَيتي دَلنيتابني       

ئةطتةر بةنزيكردنتةوةش بَيتي  لتةماوةى كتاتى بةراوردكردنةكتة         ن حالتةت ن لةستةر هتةما  لةبةردةوام بوونى دؤخة ئابوريةكا
ضونكة ئةطةر جَيط،ى ئةو دؤخة ئابوريانة دةستةبةر نةكةين ئةوا توَيذةر كار بؤ ثَيكىَينتانى زجنت،ةى كتاتى دةكتات لتة مارة      

 .كثَيوانةييةكانَ هةرساَلكيش بةطوَيرةى ساَلى ثَيشوىَ ئةوةش وةك بنضينةية
   

 Chamber of commerce الغرفة التجارية  وورى بازرطانى
ضتتةند ئةجنوومتتةنَيكنَ ثَيكتتدَين لةبازرطانتتةكانى شتتار بتتؤ بتتةرطريكردن لةبةر ةوةندييتتةكانيان لةبتتةردةم دامتتةزراوةكانى          

كؤكردنتةوةى زانيتارى و   حكومةتَ هةروةها ئامادةكردنى ثَيشانطاو بازاِرةكانَ لةطةَر يةكالكردنةوةى ناكؤكيةكانى نَيوانيتان و  
 ئةو ئامارانةى كةثَيويستيان دةبَيي.

   
 Champer of deputies جملس النواب ئةجنوومةنى نوَينةران



(108) 
 

 Parliament  تةماشا بكة:   ثةرلةمان
   

 Chance املصادفة ِرَيكةوت
ثَيشتتتبينى بكرَيتتتيَ بتتتةآلم دةكتتترَى لتتتةئامارداَ رووداوَيكتتتى هةِرةمةكييتتتةَ ثَيضتتتةوانةى ئتتتةو سيستتتتمةية كتتتةباوةَ زةمحةتتتتة  

 روونبكرَيتةوة بةثَيى تيؤري ئةطةرَيتى.
   

 Chance factors عوامل املصادفة هؤكارةكانى رَيكةوت
هؤكارةكتتانى رَيكتتةوت لتتةميتؤدةكانى توَيذينتتةوةداَ بتتريتني لةضتتةند فاكتتتةرَيكى طتتؤِراو و نتتةزانراوَ ئةوانتتة لةطتتةَر ختتودى       

نَ ئةو فاكتةرانة كاريطةرييان لة ئةجنامى توَيذينةوةكان دةبَيي تاِرادةيتةكَ بتةآلم ئتةو كارتيكردنتة     لَيكؤلينةوةيةك طوجناوناب
هتيض هَيمايتتةكى تايبتتةتى نيتةَ لةبتتةر ئتتةوةى هتيض دةستتةآلمتان بةستتةريدا نيتةَ بتتةَلكو نتتاتوانني هتةموو فاكتتتةرةكان بناستتني      

 ةبَيي.دكةدةكرَى كاريطةريان لةئةجنامَيكى دياريكراودا 
  بتؤ جياوازييتةكانى نَيتوان ئتةو منوونانتةى كةلةكؤمةَلطةيتةكى       chance variationsدةوترَيي: جياوازييتةكانى رَيكتةوت د  

 دياريكراودا وةردةط،َيي و لة بنضينةدا بؤ فاكتةرةكانى ِرَيكةوت دةطةِرَيتةوة.
   

 Change, cultural التغيري الثفايف طؤِرانى كيتوري

 Cultural change  تةماشا بكة:  

   

  Change, social التغيري االجتماعي طؤِرانى كؤمةآليةتى

  Social change  تةماشا بكة:  

   

 Change technological التغيري التكنولوجي ي طؤِرانى تةكنؤلؤ

 Technologicalchange  تةماشا بكة:

   

 خةسيةت
 تايبةمتةندى

 اخلُلق 
 Character الطبع

كةسَيكى ثَى جياواز  َسيستمَيكى هةمةاليةنةى تةواوكارة لةسيماكانَ يان لةخةسيةتة ئةقييةكان ياخود لة دياردة رةفتاريةكان
 دةكرَيتةوة.

ئةو سيمايانة ثَيكىاتةى دةروونى مرؤظ دادةمةزرَينن و دةرفةتيشي ثتَى دةدةن كةبةرامبتةر هةَلوَيستتة جياوازةكتان رةفتارَيتك      
 طوجناو بَيي لةطةَر خودى خؤيدا.بطرَيتة بةر 

ِرةنطتتة ضتتةمكى ِرةوشتتي تَيكتتةآلوى ضتتةمكى كةستتَيتى ببَيتتتةوة تاِرادةيتتةكَ بتتةآلم جيتتاوازي ستتةرةكى لةنَيوانيانتتدا ئةوةيتتة        
ةِرةوشتتتي روو لتتتةئ،ادة دةكتتتات و بتتتةِرةنطى بتتتةهاكان ِرةنتتتط دةطتتترنَ لةكاتَيكتتتدا لةكةستتتَيتيدا ديتتتاردة   بكةبايةختتتدانى زؤر 

 انى رةفتار دةطرَيتةوة بةشَيوةيةكى تايبةت.كؤمةآليةتيةك
   

 تَيكضووني
 رةفتار

 أضطراب 
  Character disorder السلوك

ضتتةند حاَلتتةتَيكى شتتثرزةيي و شتتَية انيةَ تووشتتى رةفتتتاري متترؤظ دةبَيتتيَ سةرضاوةكةشتتى هؤكتتارة جةستتتةييةكان نيتتةو           
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تَيكضوونَ بةآلم ئةم نةخؤشية ثةيدا دةبَيي وةك كاردانةوةيةك بتؤ  حالةتةكةش بةشَيك نية لةنةخؤشيةكانى شَيتى و مَيشك 
بارودؤخى نالتةبارى  ينطتةَ جؤرةكانيشتى زؤرن لةشتَيوةى كَيشتة كةستَيتيةكان دةردةكتةونَ منوونتةى: نينتؤك قرتانتدنَ ميتز            

 كردن لةكاتى خةوتنَ هةَلضوون و توِرة بوون لةناكاوَ يان لةشَيوةى الدانى هةرزةكاران.
   

 Character structure بناء اخلُلق بونيادنانى خةسيةت
بونيادنانى كةسَيتىَ بريتية لةلَيكدانةوةيةكى طرميانةيي ِراظةكراوَ بةبةريش هاتووة لةهةندَى دياردةى رةفتاريَ كة كؤمةلتة  

 ئاراستةو بةهايةك ئاشكرا دةكةنَ هةروةها لةطةَر ضةندين ثاَلنةرو هاندةرى وةرط،او.
ةنتدى و جيتاوازي ئتتةو جتؤرة بونيادنانتةَ ثةرةستتةندييةتى لتةماوةى رؤ طتارداَ لةبتتةر ئتةوةى بةرهتةمى ئتتةزمون و         لةتايبةمت

 شارةزايي تاكة.
   

  Characterization, are of culture منطقة التبلور الثقايف رووبةرى بةخةسيةتكردنى كولتوري
 تَييدا خةسيةتةكانى يةكطرتنى طروثَيكى كؤمةآليةتى تايبةت ثةرة دةسَينَيي. َناوضةيةكى دياريكراوة

ِرةنطتتة ئتتةو زاراوةيتتة بتتةكار بىَينرَيتتي وةك ئامتتا ة يتتةك بتتؤ ئتتةو ناوضتتةيةى كةِرةضتتةَلةك تَييتتدا ثةرةدةستتتَينَييَ ئتتةويش       
 كردنى ناوضةيةكى كولتورى دياريكراو.لةئةجنامى ثرؤسةكانى طوجنان و ِراهاتنَ هةروةها ِرةنطة بةكار بىَينرَيي بؤ وةس 

   

 خةسيةت ناسي
 خةسيةتةكانى كةسَيتى

 Characterology ِعلم الطباع

دةكؤَلَيتةوةَ هةروةها زانينى ئةو تايبةمتةنديية بنضينةييانةى جؤرةها خةستَيةت و ِرةوشتي   زانستَيكة لةخةسيةت و كةسَيتى 
 تايبةمتةندييانةى كة دةكرَى بةهؤيةوة خةسيةت و شَيوةى تاكةكان ثؤلني بكرَين.ثَيكدَينَييَ لةطةَر دةرخستنى ئةو 

لةطتةَر رادةى ثراكتيتك كردنتى ئتةو راستتيانة لتةبوارى: تةندروستتى دةروونتى و فَيربتوون و ئاراستتةكردنى ثيشتةيي و             ئةمة
 سياسي و زانينى تاوان و ....هتد.

   

 كاريزما  
 بةهرةى ثَيشِرةوى  

 االهلام 
 Charisma الكاريزما

خةسَيةتَيكة يتان تايبةمتةندييتةكى نائاستايية الى تتاك دَيتتةدىَ بؤيتة تواناكتانى لتةِرادة بتةدةر دةبتنَ ئتةم زاراوةيتة لتةِرووى              
ئاخاوتنةوة بةماناى دخواثَى بةخشيو  دَييَ واتة ئتةو كةستةى ختوا دةينَيرَيتي بتؤ زرطتار كردنتى نةتةوةكتةىَ ئتةو كةستةش           

 ن هَيزَيكى لةِرادةبةدةرو ضةندين خةسَيةتى بةدةطمةن و تواناي رؤحى هةية.رابةرَيكة خاوة
سيستمى كاريزماَ ثشي بةطوَى رايةىل دةبةستَيي بؤ ثالةوانةكةو قوربتانى دان لتةثَيناو هَينانتةدى ثةيامةكتةىَ هتةر بتةِرادةى       

 يةنطر بؤ رابةرايةتيةكةى خؤى كؤ بكاتةوة.ئةجنامدانى رابةر بؤ ئةو جؤرة كارانةى كة لةرادة بةدةرنَ ئةوا دةتوانَيي ال
ستتةركردايةتى بةئييتتىامَ ثشتتي بةقارمانيتتةتى يتتان ثتت،ؤزى ستتةركردة دةبةستتتَييَ زيتتاتر لتتةوةى ثشتتي بةدؤختتة ِرةمسيةكتتة      

 ببةستَيي.  

   

 سةركردايةت
 كاراما

 القيادة 
 Charismatic leadership امللهمة

بةخةستَيةتةكانى قارةمانيتةتى يتان ثت،ؤزى و ثايةبتةرزى كةستى ستةركردة دةبةستتَييَ         منوونةيةكة بؤ ستةركردايةتىَ ثشتي   
 زياتر لةوةى ثشي لةسةر هةلومةجة ِرةمسيةكة ببةستَييَ ئةطةر بة شَيوةيةكى م،اتى بَيي ياخود وةرط،اوي ئةو ثَيطةية.
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لتةدةرةوةى دةستةآلتَ واتتة هتيض كتارَيكى      سةركردةى كاريزماَ يانيش سروش بةخشتىَ ِرةنطتة لةلوتكتةى دةستةآلتدابَييَ يتان      
 ِرةمسى نية لةهةر زجن،ةيةكى سةرؤكايةتىَ بةآلم لةطةَر ئةوةشدا رةزامةندييةكى جةماوةرى زؤرى  لةسةر دةبَيي.

   
 ضاكة 

 Charity االحسان خؤشةويستى مرؤظ

اليتةنطرى ئتةو تاكانتةى كةتووشتى كَيشتةو      ئةم وشةية دوو ماناي هةيةَ مةبةسي لةيةكتةميان جؤرَيكتة لةهةستي كتردن يتان      
مانتتدو بتتوون هتتاتوونَ مةبةستتي لتتةدووةميانيش : ئتتةو هؤكتتارةى كةبةهؤيتتةوة مامةَلتتة لةطتتةَر ئتتةو تاكانتتة دةكتتةينَ هتتةردوو  

 ماناكةش ثةيوةسة بةئاينةوة.
 طوزارى ثَيى هةَلدةسَيي ورتانةشَ ضةند رَيكخراوَيكى خَيرهاوكاريكردنى ئةو نةدارو دةسي ك

Charity organizations or charitable organization or corparations. 
ئةو ِرَيكخراوانة هةَلدةسة بةكؤكردنةوةى ثارةو داهات لةئةجنوومةنةكانةوةَ ئةو بةخشني و ثيتاكانتةى كتة كؤدةكرَينتةوةش    

 ةتةوة.ناولةبواري ضاكةكاريداَ شَيوةو حاَلةتةكانى لةياساي بنضينةيي ئةو ِرَيكخراوانة ِروونكر
   

 جادوو
 نوشتة

 التعويذة، الطرلسم 
 Charm الُرقية

بريتيتتة لةتتتةنَيكى بضتتووكَ ئاستتانة بتتؤ كةستتَيك هتتةَلطرتنىَ وةك متتورووةكى شتتنيَ بتتاوةِريش وايتتة كتتةجادوو كاريطةرييتتةكى   
 سي ري هةيةَ دةكرَى سوود بةخش بَيي يان زيان بةخش.

 َ بةآلم ئةوةى ثارَيزطارى تتاك  talismantهَيزَ ثَيى دةوترَيي  ضاوةزاري  دئةو جادوةى دةبَيتة هؤى ثةيداكردنى بةخي و 
   كةلةكؤسث و مةترسيةكان دوورى دةخاتةوة.amuletدةكات ئةوة ثَيى دةوترَيي نوشتة د

   
 هَييكارى ِروونكردنةوة

 خشتة
 الرسم البياين

 Chart اللوحة

هَيَيتى روونكردنةوةكتة دخشتتة َ لةطتةَر بتةراوردكردنى نَيتوان بِرةكتان و        ِريزكردنى رووداوةكان ريزكردنَيكى سيستمى لةسةر 
 ئاراستةكانَ هةروةها ضؤنيةتى بآلوبوونةوة يان دابةشبوون.

 Ana: diagram  وَينةى ِروونكردنةوة
   

 داوَين ثاكي
 العفة 

 chastity الّطهارة

دةروونيتتتةكانَ هتتتةروةها دووركةوتنتتتةوة لةهتتتةر جتتتؤرة     مةبةستتتي لتتتةداوَين ثتتتاكى ختتتؤِراطرتن و رَيطرتنتتتة لتتتةئارةزووة      
 ثةيوةنديكردنَيكى سيكسى لةثَيش و لةدواي هاوسةرط،ىَ جطة لةطةَر كةسى هاوسةر نةبَيي.

ئةو رةفتارة الى كؤمةَلطا سةرةتاييةكان هيض كَيشتةيةك ناطرَيتتة ختؤىَ لةبتةر ئتةوةى الى ئتةوان لةطتةَر تةمتةنى بتالغ بتوون           
دَيتةدىَ بةآلم لةكؤمةَلطة ثَيشكةوتووةكان كةتَييدا ثياو و  ن بةرةو ِرووى زؤر حاَلةتى ورو َينةر دةبنةوةَ ئتةوا  هاوسةرط،ى 

 هةر دوو ِرةطةز د وارة اليان بتوانن بةو كارة هةسة.
زؤر اليتتةنطرانى شتتيكارى دةروونتتى بتتؤ ضتتوونيان وايتتة كةضةستتثاندنى غتتةريزةى سيكستتى ِرةنطتتة الى هةنتتدَى كتتةس هؤكتتارى   

 نةخؤشى بَيي.
   

 شوظينيةت
 دةمارط،ى نةتةوةيي

 التعصب 
 Chauvinism الوطين

 زيادة رؤيي لةنيشتمان ثةروةرَيتى تاِرادةى تووندِرةوى كوَيرانةو رةطةز ثةرستيةكى درؤزنانة.
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ئتةوةى دةريشتى      وةرط،اوةَ كةيةك لةسةربازانى كؤمارى يةكةمى فةرةنستا بتووةَ  Nicolas chauvinئةم وشةية لةناوى د
 دةبِرى بةئاشكرا لةنيشتمان ثةروةرَيتى و ثةيوةسي بوونى بةناثييؤنَ جَيطاى طاَلتة ثَيكردنى هاوِرَيكانى بووة.

   

 ثَيشةوا
 سةرؤك

 الزعيم
 Chief الرئيس

كولتورى نتزمَ وةك  ؤثؤلؤجيةوةَ سةركردةيةك لةسيستمَيكى كؤمةآليةتى و لةسةر ئاستَيكى نث مةبةسي لةثَيشةوا لةِرووى ئة
 عةش،ةت يان هؤز.

سةركردة لةكؤمةَلطة سةرةتاييةكان بةهؤى سيستمى ثشتاو ثشتيةوة ئةو ثَيطةية دةطرَيتة دةستيَ ضتونكة لتةو بتارةدا ِرَيطترى      
 لةهةَلوةشاندنةوةى كؤمةآليةتى دةكرَييَ كةبةهؤى ثةككةوتنى دةسةآلت لةكاتى نةبوونى جَيطر بؤ سةرؤك روو دةدات.

ا ِرةنطة ئةو ثَيطةية لةِرَيطاى هةَلبذاردنةوة ديارى بكرَييَ لةو حالةتةشدا دةبَى ستةركردة هتةَلطرى هةنتدَى خةستيةت     هةروةه
 ى سةربازي و خةسيةتة ئاينيةكان و تواناي لةسةر وتار خوَيندنةوة...هتد.يبَيي كةكؤمةَر بةثَيويستى دةزانَييَ وةك لَيىاتوو

   

 منداَلبوون
ضع   الور
 Child birth االجناب

منداَلبووني  نَ ئةو كردارة بةزؤر داَ و نةريي دةور دةدرَيي بؤ ثارَيزطارى منداَلةكتة لتةزؤرطيانى شتةِرانطَيزى و بتؤ ئتةوةى      
تواناى  يانى هةبَييَ هةروةها هةندَى نةريي و ِرَي و رةسم بةكار دةهَينرَيي بؤ ئةوةى ئةو منداَلة لةسةر هةمان ئةو ِرَيبازة 

 بَيي كة بنةماَلةكةى ثَيِرةوى دةكات.ئاينية 

   

  Child deline quency احنراف االحداث الدانى منداآلن

  Juvenile delinquency  تةماشا بكة:  

   

 كاركردن
 بةمنداآلن

 تشغيل 
 Child labour االحداث

ئتةو كتار ثَيكردنتة لةتةمتةنى منداَليتداَ يتان       بةكارهَينانى منداآلن لةكاروبارى جياوازداَ ثَيش ئتةوةى طةشتةيان تتةواو بكتةنَ     
لتتةكاروبارَيكى شتتةكةتداَ ئتتةوة دةبَيتتتة هتتؤى دواخستتتنى طةشتتةكردنى جةستتتةييان و ِرَيطتترتن لتتةوةى خوَينتتدنى بنضتتينةيي     

 بةدةسي بَينن.
ستةعاتةكانى  بؤية ياساى كار اليةنى كتةمى ئتةو تةمةنتةى ديتاريكردووة كتةدةكرَى كتار بةمنتداآلن بكرَيتيَ هتةروةها  متارةى           
لةمنتداآلن   ىكاركردنيشى دياريكردووةَ لةطةَر ئةو جتؤرة كارانتةى كتةدةكرَى ثَيتى هةستةَ ئةمتةو ِرَيطتاى كتاركردنى شتةوانة         

 قةدةغة كردووةَ سةرةِراى كاركردن لةبواري قورس و د وار كةزيان بةتةندروستيان بطةَينَيي.

   

 Child mortality وفيات االطفال مردنى منداآلن
كان طرينطتى بتتةمردنى  لَيترةدا مةبةستي ئتتةو منداآلنةيتة كةتةمتتةنيان يتةك ستتاَلى تَيثتةِر نتتةكردووةَ لَيكؤَلينتةوة دميوطرافيتتة      

بةهؤى هةستياري طةورةى دياردةكةَ ديارة ئةو جؤرة مردنانةش ِروو لةزؤر بوون دةكةن بةهؤى نزمى ئاستتى   ةنمنداآلن دةد
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 خزمةت طوزاريية تةندروستيةكان.رؤشنب،ى و طوزةرانى خةَلك و نةبوونى 
بةرزبوونةوةى تَيكِراى مردنى منداآلن لةو تةمةنةداَ زيانَيكى طةورة بة دةوَلةت دةطةينَييَ ئتةو منداآلنتة كتةدةمرن و ثتَيش     

بةرهةم هَينانَ ضونكة لةاليتةن دةوَلةتتةوة خةرجييتةكى زؤريتان     لةئةوةى تةمةنيان بطاتة ئاستى كاركردن و بةشدارى بكةن 
 لَيدةكرَيي لةداهاتى نةتةوةييَ لةبوارةكانى خزمةتطوزارى تةندروستى و كؤمةآليةتى جؤراو جؤرةوة.

   

 Child protection رعاية االحداث ضاودَيرى منداآلن
هةركارَيك ئةجنام بتدرَيي لةطتةَر منتداة بةمةبةستتى طةشتةثَيدانى توانتاو هَيتزى بتةرطرى كتردن و ِرَيطترتن لتةهَيزو ويستتى             
بةدةنطةوة هاتنى بؤ كارتَيكردن و ورو َينةرة زيان بةخشة دةرةكيةكانى دةوروبةرَ ئةويش بةمةبةستى ِرَيطرتن لةهةر جؤرة 

 الدان و بةد ِرةفتارييةك ِرةنطة تووشى بَيي.
 خزمتتتةتطوزارى كؤمةآليتتتةتى جتتتؤرى جيتتتاوازي منتتتداَلى بتتتةرةو روو دةبَيتتتتةوةَ لةوانتتتة منتتتداَلى بتتتةجَي هَييتتتراو دبيكتتتةس  

  و ئتتتةو منداآلنتتتةى جَيطتتتاى حةوانتتتةوةيان نيتتتة   deprved  و منتتتداَلى بتتتةش بتتتِراو  دبتتتَى طتتتوزةران  د  abandonedد
  و ئتتةو منداآلنتتةى هتتةَل  و كتتةوتى خراثيتتان لةطتتةَر دةكرَيتتي illegitimate  لةطتتةَر منتتداآلنى ناشتتةرعي دhomelessد
  و منتتداَلى physically handicappedي د  هتتةروةها ئتتةو منداآلنتتةى نةخؤشتتى جةستتتةييان دةبَيتت    maltreatedد

 َ ئتتةو كتتارةش لتتةِرَيطاى لَيكؤَلينتتةوة لتتة حاَلتتةتى هتتةر  maladjusted  و منداَلىنتتةطوجناو دproblem childبةكَيشتتة د
 منداَلَيك و بِرياردان لةسةرضارةسةرى طوجناو بؤى دةبَيي.

   

 دةروونناسى منداة  
 سيكولوجية الطفل
 Child psychology علم النفس الطفل

لقَيكة لة لقةكانى دةروونناسىَ لةطةشةكردنى  يانى ئةقيى و رةفتارى منداآلن دةكؤَلَيتةوةَ لةرؤ انى لةدايكبوونةوة تادةطاتتة  
 تةمةنى ثَيطةيشة.

   

  Child social work or child welfare اخلدمة االجتماعية للطفولة خزمةتطوزارى كؤمةآليةتي منداَر
ئامتتانج لةضتتاودَيرى منتتداةَ لَيكؤلَينتتةوة لتتةبارودؤخى منداَلتتة لتتةناو خَيزانةكتتةى و لتتةبوارةكانى تةندروستتتى و دةروونتتى و     
كؤمةآليةتيةوةَ هةروةها ئامادةكردنى ئةو بوارةى كة بةكةَلكى  يانَيكى جَيط، دَيتي لةطتةَر ضتارة ستةركردنى ئتةو كَيشتانةى       

 نى نةخؤشى و فةراهةم كردنى داودةرمان بؤى.كةبةرةو ِرووى دةبَيتةوةو ضارةكرد
 َ نؤرينطةى ئاراستةكردنى child clinicلةم بوارةدا دامةزراوةى زؤر هةية باية  بةمنداَر دةداتَ وةك: نؤرينطةى منداآلن د

 child nutrition َ مةَلبةندى دابةشكردنى شت، د child court َ دادطاى منداآلن دchild guidance clinicمنداآلن د

centreنةخؤشخانةى منداآلن د َ child hospitalمةَلبةندى ضاودَيرى منداةد َ child welfare centre  .  

   

  Child welfare رفاهية االطفال خؤشطوزةرانى منداآلن

 Child socialwark  تةمةشا بكة:    

   

 Childhood مرحلة الطفولة َلىقؤناغي مندا
 بريتية لةقؤناغي نَيوان كؤتايي ش،دان و تةمةنى بالغيَ ئةم قؤناغة دابةش دةبَيتة سةر سَى بةش: 

  كةدةكةوَيتة نَيوان كؤتايي ش،دان و تةمةنى شةش ساَلىَ قؤنتاغي منتداَلى   early childhoodقؤناغي منداَلى سةرةتايي د
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  نَيتوان ستاَلى دة   late childhoodبؤ دةَ قؤناغي كؤتتايي د   دةكةوَيتة نَيوان ساآلنى شةش mid childhoodناوةِراسي د
  .preadolescenceبؤ دوازدةَ كةثَيى دةوترَيي قؤناغي ثَيش هةرزةكارىَ د

   

 Chiromancy فرن ِقراءة الكف فاَر طرتنةوة
مترؤظَ لةطتةَر كارامتةيي كَيشتةو     ئةم هونةرة باية  بةخوَيندنةوةى هَيَيةكانى ناو لةث دةداتَ بؤ ئةوةى بتة هؤيتةوة ِرةوشتتى    

 بةخي و دةسكةوتةكانى دةرخباتَ هةروةها ضةندين كاروبارى ديكةى شاراوةي  يانى ئةو مرؤظة.
   

 سوار ضاكى
 جوامَيرى

 الفروسية
 Chivalry الشهامة

بتؤ منوونتةى بتاآلى     خةسَيةتَيكة ضينى خانةدانةكان لةسةردةمى دةرةبةطايتةتى ثَيتى جيتاواز دةكرَيتتةوةَ هتةروةها ئاما ةشتة      
 شكؤيي و رةفتارى خانةدانةكان.

 بةآلم وشةكة لةسةردةمى نوَيدا ئاما ةية بؤ خؤش دوانى لةطةَر  نانى الوازو ثةك كةوتوو.
   

 Choice  status مكانة ُُمتارة ثَيطةيةكى بذاردة
 رةوشتة سؤسيؤلؤجيةَ ئاما ة بؤ رةوشي تتاكَيكى ديتاريكراو دةكتات لتةناو طروثَيتك يتان ختودى كؤمةَلطةيتةكَ ئتةو           ىزاراوةيةك

ثشي بةضةند حالتةتَيك دةبةستتَيي لةهةَلبتذاردنى ديتاردة ئتةرَينى و نةرَيتيتةكان كتة تتاك بتةرةو روويتان دةبَيتتةوة لةيتةك             
 لةتاقيكردنةوةَ دسؤسيو مةترييةكان  ثَيوةرة كؤمةآليةتيةكان.

   
 يا كرنؤلؤ

 لستى رووداوةكان بةدواى يةكدا
 Chronology الَتتيب التسلسلي للوقائع

 زانستةية كة مَيذووى وردى رووداوةكان و رَيكخستنيان ديارى دةكات بةثَيى زجن،ةى كاتةكانيانةوة.ئةو 
  ئتتةم جؤرةيتتان مَيتتذووى رووداوةكتتان بةستتاَر ديتتارى  absolute chronologyيتتاى رةهتتا د يتتا دووجتتؤرة: كرنؤلؤ كرنؤلؤ
 دةكات.
َيتتذووى رووداوةكتتان بتتةثَيى هةنتتدَيك بتتؤ هةنتتدَيكيان     َ ئتتةم جؤرةيتتان م relative chronologyيتتاى ِرَيتتذةيي د  كرنؤلؤ

 دياريدةكات.
  وةك ئامتتا ة بتتؤ chronological methodى مَيتتذوويي بتتةثَيى ِريزبةنتتدى رووداوةكتتان دينتتةوةتوَيذدةوترَيتتي ميتتتؤدى 

دةكرَيتي و هتةر يتةكيان    ى كةبةو ثَيية مَيذوو بةطشتى بؤ ضةند ماوةيةك دابةش َيذووكردنَيك دةربارةى ِرَيبازي فَيربوونى م
 ضةند ساَلَيك دةخايةنَيي.

   

 Cinema السينما سينةما
 بريتية لةو وَينة جوآلوانة كةئامَيرى سينةما لةسةر ثةردةى تايبةت دةخياتة ِروو.

و  سينةما بةطرينطرتين هؤكارةكانى ثةيوةنديكردنى جةماوةرى دادةنرَيتيَ ئتةويش بتةهؤى دياردةكتانى و رو انتدن و هانتدان      
تامةزرؤكردن كةدةيطرَيتة خؤىَ هةروةها ستينةمابة يتةك لةهونتةرة بةكؤمةَلتةكان دادةنرَيتيَ وةك ضتاآلكيةكى كؤمةآليتةتى        
جؤرَيكى بةتةواوي جياواز لةورو اندن و هةسي بةخؤشى كردن دةخولقَينَىَ ديارة ئةو ديار دانةش لةبوارةكانى خوَيندنةوةو 

 يَيي.راديؤو هةندَى هونةرى ديكة بةدى نا
لةسينةمادا بينةر لةميانةى ئةو هةَلوَيستةى كة دَيتة بةرضاوى و هةستى ِرةزامةندى بةرامبةرى دةبَييَ ئةوا كةسَيتى ختؤى  
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 لةميانةى ئةو هةَلوَيستة بةرجةستة دةكات.
هةندَى خةَلك روو لةسينةما دةكةن وةك دووركةوتنةوةيةك لةو دؤخةى تَييدا دة ينَ يان بؤ ئةوةى لَيى جياببنةوةو خؤيان 

 بة كارَيكى ديكة سةرقاَر بكةنَ ئةطةر بؤ ماوةيةكى كةميش بَيي وةك ثشوودان. 
   

 Vicious circle, vicious الدورة املفرغة بازنةى بةتاَر
رَيكخستنَيكى بازنةييَ هةر اليةكى ثشي بةاليةكى ديكة دةبةستَييَ واتة دةبَى لتةبارَيكى هؤكتارَيتى بَيتي بتؤ      بريتية لةجؤرة

ئةوةى ثَيشةوةى و هؤكاريش بَيي بؤ ئةوةى بةدوايدا دَييَ بازنةى بةتاَر لةلؤ يكداَ ئةو هةَلةيةية كةبةهؤى ثَيناستة كردنتى   
 بَيي.شتَيك يان سةااندنى بةبةَلطةوة دروسي دة

 Vicious circie of poverty  تةماشا بكة:  بازنةى بةتاَلى هة ارى 

   
 ثةرضة كردارى 

 بازنةيي 
 Circular reaction االستجابة الدائرية

يةك لةشَيوةكانى كارى كؤمةآليةتيتةَ كتاتَى كاروبتارة ديارةكتانى زينتدةورَيك يتان زيتاترَ دةبنتةهؤى ورو انتدنى زينتدةوةرانى           
 بةِرؤىل خؤيان دةبنة ورو َينةرَيكى زياتر بؤ كاروبارى ديكة. بةدةنطةوة هاتنةكانيانديكةَ بةجؤرَيك 

   
 دابةشكردن  

 -لةئابوريناسيدا  -
 Circulation (economics) علم االقتصاد(التوزيع )يف 

مةبةستتي لةدابةشتتكردن لةئابوريناستتيداَ دابةشتتبوونى داهتتاتى نةتةوةييتتة دقتتةوارةى ئتتةو ثارةيتتةى لةئاَلووَيردايتتة  لتتةنَيوان     
لتة خوَلقانتدنى ئتةو داهاتتةو دواتتريش دابتةش بوونةكتة دَيتتةدى لةستةر           ةنفاكتةرةكانى ئةو بةرهةمىَينانةى بةشدارى دةكت 

 شَيوةى سوودو قازانج وكرَى.
بةجولتةى كتاآلو كةرةستتةكان لةاليتةن      ةثةيوةستت  كتة  بتةكار دةهَينرَيتي   هةروةها ئةم زاراوةية لةبوارى ئةو بةشتة بازرطانيتة  

 بةرهةم هَينةرةوة بؤ بةكاربةران.
   

 سوورى  
 دةستةبذَيرى

 Circulation of elilte دورة الصفوة

ثرؤستتةيةكة بتتةو ثَييتتة كةستتةكان لةثَيطتتة كؤمةآليةتيتتة نزمةكانتتةوة ستتةردةكةون بتتةرةو ثَيطتتة بتتةرزةكانَ بتتؤ ثِركردنتتةوةى   
 ثيةكانى دةستة بذَيرى.  

   
 هاونيشتمانى  

 هاوآلتى
 Citizen املواطن

ديكتةى ئتةو دةوَلةتتة متاف و ئيمتيتازانى تتةواوى هةيتة كتة دةستتورى وآلت          ئةندام لة دةوَلتةتَيكَ ئتةو وةك هتةر ئةنتدامَيكى     
 دابينى كردووةَ هةروةها هةمان ئةو ئةركانةى لةسةرة كةدةستورى وآلت سةثاندوويةتى.

  و كةستتى ثاشتتكؤ subject  و كةستتى  َيردةستتتة درةعيتتة  د citizenلَيتترةدا ثَيويستتي دةكتتات جيتتاوازى لتتةنَيوان هتتاوآلتى د  
   بكةين.ressortssantد

هاوآلتىَ تةواوي مافة سياسية مةدةنيتةكانى هةيتة لتةناو ئتةو دةوَلةتتةى كتة ئينتيمتاي بتؤى هةيتةَ بتةآلم كةستى  َيردةستتة             
كةدانيشتتووى وآلتَيكتةَ ئتةو مافتةكانى ناتتتةواونَ كةستى ثاشتكؤشَ ئاما ةيتة بتؤ  دانشتتتوى وآلتَيتك بتةآلم وآلتةكتةى ثاشتتكؤى            

 سيستمى ثارَيزطاريكردنةَ يان سثاردنةَ ياخود لة َير ضاودَيريية. دةوَلةتَيكى ديكةيةو ميكةضى
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 Citizenship املواطنة وونهاوآلتى ب
َ خةسيةت  و تايبةمتةندى هاوآلتى دَييَ ئةرك و مافةنيشتمانيةكانى ديارى دةكاتَ تاك مافةكانى خؤى دةزانتى  وونهاوآلتى ب

 ثةروةردةى نيشتمانيةوة دَيتةدى. و ئةركةكانيشى جَيبةجَى دةكاتَ ئةويش بةهؤى
بةجؤرَيكى تايبةتَ بةميكةضى بؤ نيشتمانةكةى جياواز دةكرَيتةوةَ لةطةَر خزمةتكردنى لةكاتةكانى ئاشتتى و  َ وونهاوآلتى ب

 جةنطَ هةروةها هاوكاريكردنى هاونيشتمانيانى ديكة لةثَيناو بةديىَينانى ئاماجنة نةتةوايةتيةكان.
   

 City املدينة شار
 طردبوونةوةيةكى دانيشتوان و شوَينَيكى ئاوةدانى هةميشةيي طةورةيةَ بةشَيوازة شارستانيةكةى بؤ  يان جياوازدةكرَيتةوة.

ثَيناسةى زؤر بؤ شاركراوةَ بةثَيى  مارةى دانشتوانىَ يان جؤرى ئةو ثيشتةيةى زاَلتة بةستةريداَ يتاخود بنضتينة ئابوريةكتةى       
 رطَيِرى و روخسارى شارستانى.  دانشتوانىَ يانيش ئاستى كا

  شتتار ضتتةند بنضتتينةيةكى هةيتتة ثَيتتى جيتتاواز دةكرَيتتتةوةَ لةوانتتة: ثيشتتةَ  ينطتتة قتتةبارةَ ضتتِرى    sarokinبتتة بؤضتتوونى د
دانشتتتوانَ يتتةكطرتوويي يتتان ميمالنَيتتى دانشتتتوانَ جيتتاوازى ضتتينة كؤمةآليةتيتتةكانَ بزاوتتتى كؤمةآليتتةتىَ سيستتتمى كتتار          

 لةيةككردن
 ة:  شارؤضكة تةماشا بك

 شارى طةورة
 Borough  

metroplis 

   

 City, commercial املدينة التجارية شارى بازرطانى
جؤرَيكة لةشارةكانَ بةوة جياواز دةكرَيتةوة كةثيشةستازى تَييتدا ضتِر نيتةَ مؤركتة طشتيةكةشتى لتةوة دةردةكتةوَيي كتة وةك          

 ئابورييةكان.ناوةندَيكة بؤ دابةشكردن و ئاَر و طؤِركردنى كاآل 
 ئةم جؤرة شارانة زياتر لةبةيةك طةيشتنى رَيطاكانى هاتووضؤكردنى سةر زةوى و ناو دةريا دروسي دةبن.

   

 City industrial املدينة الصناعية شاري ثيشةسازي
 جؤرَيكة لةشارةكانَ بةمةَلبةندى ثيشةسازى يان دةرهَينانى كانةكان دةناسرَيي.

بضووك دةبَييَ هةروةها يةك ياخود دوو جتؤرة ثيشةستازى تَيتدا بآلودةبَيتتةوةَ ئةطتةر ضتي شتاري        شارى ثيشةسازى بةزؤرى 
ثيشةسازي خزمةتطوزارى بؤ دانشتوانى يتانيش ناوضتةكةى دةوروبتةرى ئامتادة دةكتاتَ بتةآلم ضتةند هؤكتارَيكيش هةيتة وةك          

 ى بازرطانى كاربكات.شوَينَ ِرةنطة ِرَيطر بَيي لةبةردةمى بؤ ئةوةى وةك مةَلبةندَيكى طرينط
   

 City, primate املدينة الرئيسية شارى سةرةكى
ئةوشارةية كةقةبارةى زؤر طةورةترة لةشارةكانى ديكةى دةوَلةتَ بةجؤرَيك بةشَيكى طةورةى وةبةرهَينان و دةستتى كتاركردن   

بتةجَى دةهَييَيتي بةستةر طةشتةكردنى     لةخؤ دةطرَييَ هةروةها زاَر دةبَيتي بةستةر شتَيوازة كيتورةيةكتةَ ئاستةوارى ختراثيش       
 شارةكانى ديكة.

 لةو شارةدا خةرجى و بةكاربردن ئاستَيكى بةرزى دةبَيي بةبةراورد بؤ تَيكِراى بةرهةمىَينان.
   

 City residential مدينة األقامة  السكنية شارى نيشتة جَيبوون
ئةو جؤرة شارة ناوضةيةكى نيشتةجَيبوون ثَيكدَينَيي لةسنورى شارَيكى طةورةداَ شارى نيشتةجَى بتوون لتةِرووى ئابورييتةوة    
ثشي بةشارَيكى طةورةتر لة ختؤى دةبةستتَيي و دةبَيتتة سةرضتاوةيةكيش بتؤ دةستتى كتاركردن بتؤىَ بؤيتة ئتةم جتؤرة شتارة             
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 ن قةبارةيان هةية.بنضينةى ئابورى ئةو شارانةى نابَيي كة هةما
   

  City planning ختطيط املدينة نةخشةكَيشانى شار
  و طتوزةران و  يتانى شتار    physical planiniئةندازياران زاراوةى نةخشةكَيشانى شارةكانَ تةنىا بؤ نةخشةكَيشانى متادى د 

 بةكار دةهَينن.

ِرَيطاكتانى هاتووضتوو قوتاخبانةو...هتتدَ ثاشتانيش ديتاريكردنى      واتةَ دياريكردنى ثَيداويستيةكانى شتار لةشتوَينى حةوانتةوةو    
 لةبارترين شوَين بؤ دروسي كردنى ئةو خانوو بةرانةى كةئةو جؤرة ضاآلكيانة دةطرَيتةوة.

زؤربةى كؤمةَلناسان بؤ ضوونيان واية كة نةخشةكَيشانى شارةكان لةوبارة فراوانرتةَ ئةو نةخشةكَيشانة دةبَى ثالنى ئابورى و 
ؤمةآليةتى و مادى بطرَيتةوةَ لةِراسيتدا جياكردنةوةى نَيوان اليةنةكانى كؤمةآليتةتى و ئتابورى و متادى لةثالنتدانان ِرةنطتة      ك

 كارَيكى ئةستةم بَييَ ئةم كارة ثرؤسةيةكى هةمةاليةنةية. 
   

 هةرَيمى شار
 -هةرَيم  -

 City region أقليم املدينة

كةدةبَيتتة ثاشتتكؤى شتارةكةَ يتتان لتتةبوارى خزمةتطوزاريتةكانى دةبَيتتيَ ئتةوةش وا دةطتتةيَينَىَ كتتة     بريتيتة لةناوضتتةى دةرةوة  
ناوضةى دةسي رؤيي و ستنورى ئتةو هةرَيمتة دناوضتةى شتارةكة  بةتتةواوي ئاشتكرانيةَ بؤيتة ناوضتةكانى  َيتر دةستةآلتى بتؤ             

 .نلةطةَر يةك ناطوجنَي ان بةتةواويهةندَى خزمةتطوزارى يان شوَينى كاآلو كةر و ثةلة شارييةك
مةرج نية ناوضةى شار ناوضةيةكى طوندنشني بَييَ ِرةنطتة ئتةو بتوارة بكةوَيتتة ستنورى شتارَيكى طتةورةى ديكتةوةَ هتةروةها          
دةكرَى لةسنورى هةرَيمَيكى ناسةرةكى شارَيكى مةزن بَييَ بةوجؤرة ئةو هةرَيمتة بريتتى دةبَيتي لةكؤمةَلتة شتارَيكى بضتووك       

 تَيكى جياوازدا.لةسةر ضةند ئاس
سنورى هةرَيمى شارو بوارةكانى جياواز دةبن بةثَيى طرنطى شارةكةو جؤرى ناوضةكةو رادةى ثةرةسةندنى ِرَيطتاو بانتةكانى و   

 ضِرى دانشتوانى و ....هتد.
 دةسةآلتى شارةكة بةسةر هةرَيمةكةى كةم دةبَيتةوة بةثَيى دووركةوتنةوة لة شارةكة.

 Ana. Urban field  ناوضةى شارى

   

 ِرووبةرى بيناسازي شار
 منطقة عمران 

 City settlement area املدينة

 City region  تةماشا بكة:   هةرَيمى شار
   

 دةوَلةتى شار
 City state دولة املدينة  -شارة دةولةت  -

طتتةورةتر نيتتةَ كتتارة تايبةتيتتةكانى شتتارَيكة بةدةوَلتتةتَيكى ستتةربةخؤ دادةنرَيتتي و ميكةضتتى هتتيض يةكةيتتةكى سياستتى لتتةخؤى 
دةوَلةتى شار درَيذة دةكَيشَيي بؤ دةرةوةى شتارةكة كتة ضتةندين شتارى بضتووك و طونتدو ناوضتةى جوتيتارى دةطرَيتتة ختؤىَ           

 ئةوانى دةكةونة ناوضةكانى دةوروبةرى شارةكة.
شارستتانيانة ضتةندين شتار دروستي      ئةو شتارانة بةشتَيوةيةكى تايبتةت لةمَيتذووى رؤمتان و يؤنتانى كؤنتدا دةركتةوتوونَ لتةو         

 بوونةو ضاآلكية سياسى و هزرى و ئاينى و بارزطانيةكان تَييدا ضِر بوونةتةوة.
   

  Civics علم الَتبية الوطنية زانستى ثةروةردةى نيشتمانى
بابةتانتةى كةبتةهؤى ئتةم    ئةو زانستةية كة ثةيوةندى هاوآلتى بة ينطة كؤمةآليةتيةكةى رووندةكاتةوةَ لةطتةَر هتةموو ئتةو    

 ثةيوةندييةوة دروسي دةبنَ لةسيستم و ياساو ماف و ئةركةكان.
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 ئةم زانستة بةشَيوةيةكى تايبةت لَيكؤلَينةوة لةياساى دةستورى و كارطَيِرى دةطرَيتةوة.  
   

 Civil disobedience العصيان املدين ياخى بووني مةدةنى
بةرهةَلستى كردنى تاكةكان بؤ دةسةآلتدارة مةدةنيةكانَ ئةويش وةك ناِرازي بتوونَيكى  ميكةة نةبوون بةرامبةر دةسةآلتدارو 

 سياسي و خستنةِرووى ضةند داواكاريةكى دياريكراو بؤ جَيبةجَيكردنى.
 ِرةنطة ئةو ياخى بوونةش نةدانى باج و د ايةتى ياساو سيستمة ناوخؤييةكانيش بطرَيتةوة.

   

 Civil law املدينالقانون  ياساي مةدةنى
ياسايةكةَ ثةيوةندية تايبةتيةكانى نَيوان تاكةكانى كؤمةَلطة ِرَيكدةخاتَ بَى سةرجندان بؤ  يانى طشتيان كةثةيوةندى دةبَيتي  

 بةياساطشتيةكةوة.
ردةى ئتتةو ثةيوةندييتتة ياستتاييانةى كةياستتاي متتةدةنى ِرَيكيتتان دةختتات لةداِرشتتتنى ياستتاتازةكانداَ ثةيوةستتي دةبتتن بتتةدوو ديتتا 

 كؤمةآليةتى دَيرينةوةَ ئةوانيش: خَيزان و خاوةندارَيتية.
   

 Civil liberties احلرايت املدنية ئازديية مةدةنيةكان
ئةو ئازاديانة دةرفةت بةمرؤظ دةدةن كةبةويستى ختؤى كاربكتات بتَى ئتةوةى ثابةنتدبَيي بةهتةر دياردةيتةك ِرَيطترى ىَل بكتات          

 لةبةردةم كارةكةى.
 ئازاديانةش بريتني لة: ئازادي ئاخاوتن و نووسني و بآلوكردنةوةو ب،وباوةِرو كؤبوونةوةَ بَى هيض ضاودَيرييةك.ئةو 

   
 Civil rights احلقوق املدنية مافة مةدةنيةكان

سياستييانةى ثةيوةستة   ئةو مافانةى كةياسا ِرَيطاى ثَيدةدات بؤ هةموو دانشتوانى دةوَلةتَ ئتةو مافانتة طشتتى تترة لتةو مافتة       
بةهةَلبتتتذاردنى فتتتةرمانِرةواكان و بةشتتتداريكردن لتتتةكاروبارى سياستتتى و دةستتتةآلت كتتتةهاوآلتيان كتتتةَلكى لَيتتتوةردةطرنَ واتتتتة  

 دانيشتوانى دةوَلةت نةك بيانيةكان.
ةها فةلستةفية  هةروةها ئةو مافانة لةمافة سروشتيةكان بةوة جياواز دةبنتةوة كتة بةهايتةكى ياستاييان هةيتة شتان بةشتانى بت        

 منوونةييةكةى.
 مافة مةدةنيةكان ِرَيذةينيَ ئةو مافانة ِرةهاننيَ هةَر و مةرجةكةى بةثَيى سةردةم و شوَين  خؤى دةطوجنَينَيي.

  سةر  مَيرييةك بؤ ئةو مافة مةدةنية رةسةنانة دةطرَيتة خؤىَ كةثَيويستي  1948ِراطةياندنى جيىانى بؤ مافةكانى مرؤظ د
 ؤظَيك لةجيىاندا سوودى ىَل وةربطرَيي.دةكات هةموو مر

   
 Civile service اخلدمة املدنية طوزاريية مةدةنيةكانهزمةت

كؤى ئةو كةسانةى لةكارةكانى بتةِرَيوةبردنى دامتةزراوة حكوميتةكان دامتةزراون و كاردةكتةنَ ئتةوة جطتة لةئةنتدامانى هَيتزة          
 ضةكدارةكان و فةرمانبةرة هةَلبذَيردراوةكان.  

بوارى كارطوزاريية مةدةنيةكان لةسةردةمى نوَيدا فراوان بووةَ ديتارة ئتةويش بتةهؤى زؤربتوونى بتوارى فةرمانبةريتيتةكانى       
 دةوَلةت.

   
 Civil status احلالة املدنية ِرةوشى مةدةني

تايبةتيتةكانى نَيتوان تاكتةكان    كؤى ئةو خةسيةت و مةرجانةية كة ياساى متةدةنى ديارييتان دةكتات و بةهؤيتةوة ثةيوةندييتة      
 لةكؤمةَلطةدا ِرَيك دةخرَين.
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 شوَينى نيشتةجَى بوونى و ثَيطةياساييةكةى.بةسةر ئةو خةسيةت و مةرجانةش دةبنةماَر بةسةر ئةو كةسةو 
 ثَيى هةية.ئةو ثَيطةيةش بةو دةوَلةتةوة دياريدةكرَيي كة تاك ئينتماي بؤ هةية لةطةَر خَيزان و ئةو ِرَيبازةى كة باوةِرى 

   

 جةنطى ناوخؤ
 دنيةاحلرب امل

 Civil war او االهلية

ميمالنَييةكى تووندو تيذة لةنَيوان دوو بةرةى ناو دةوَلةتَيكَ هةريةكةيان هةوَلتدةدات زاَلبَيتي بةستةر دةستةآلتَ يتان هتةوَلى       
 سةربةخؤيي دةدات بةجيابوونةوةى لةدةوَلةت.

ان بةِرَيكخستتنَيكى سياستى دةبةستة و    زة شةِركةرةكان لةو جةنطةدا ثشتتي ئةوةى هَي زة لةشؤِرشَ لةبةرواجةنطى ناوخؤ جيا
 دةتوانن سةركةوتنى كؤتايي بةدةسي بىَينن.

   

 شارستانيةت
 املدنية 

 civillization احلضارة

بتتةرزة لةقؤناغتتةكانى  شارستتتانيةت د ى كؤضتتةريتيةَ هتتةروةها ِرووبتتةِرووى دِرنتتدةيي و كيؤَيتيتتةَ شارستتتانيةت قؤنتتاغَيكى     
ثةرةستتةندنى مرؤظايتتةتىَ ختتؤى دةنتتوَينَى لةبتتةديىَينانى ثَيشتتكةوتن لتتةبوارةكانى  يتتان و ثةيوةندييتتة كؤمةآليةتيتتةكان و        
دياردةكتتتانى ثَيشتتتكةوتنى زانستتتتى و هونتتتةرى و ئتتتةدةبىَ كةلتتتةناو كؤمةَلطتتتةوة لةونةوةيةكتتتةوة بتتتؤ نةوةيةكتتتةكى ديكتتتة      

 دةطوازرَيتةوة.
   

 Civillazation, pre-industrial حضارة ماقبل الصناعة شارستانيةتى بةر لةثيشةسازي
ئةو شارستانيةتة لةئاستَيكى بةرزى ثةرةسةندنى هونةرى و ئةدةبى و فةلستةفى و تتةكنولؤجي بتووةَ بتةآلم  يتانى ئتاوةدانى       

 .كؤمةَلطةى ثيشةسازى تازةتَييدا نةطةيشتة ئاستى خةسيةتة تايبةتيةكانى 
 منوونةى ئةوانةشَ شارستانيةتى ئةسيناو رؤماَ يان وآلتانى ضني و هيندستان لةسةدةى نؤزدةهةمدا.

   
 Civism املواطنة الصاحلة هاوآلتَيتى باش

مةبةسي لةم زاراوةيةَ ميكةضتى هاوآلتيتة بتؤ نيشتتمانةكةى و بايةختدانى بةبةر ةوةنتدى طشتتىَ لةبنضتينةدا مةبةستي لتةم           
 هاوآلتى بووة بؤ بنةماكانى شؤِرشى فةرةنسا. زاراوةية دَلسؤزي

   
 Claim املطالبة داواكردن

َ لةطتتةَر خستتتنةِرووى ئتتةو داواكارييتتة بتتؤ بتتةردةم اليةنتتة  ى ديكتتةةستتةر كةستتَيكلداواكردنتتى مافَيتتك يتتان بةرثرستتياريةتيةك 
 كارطَيِرييةكان ثَيش ثةنابردن بؤ دادطا.

 كرَيكاران دةخيةنة ِروو بؤ ضاككردنى مةرج و بارودؤخةكاني كاركردن. لةم بارةوة داواكردنى بةكؤمةَر هةية كة
   

 Clair voyance االستشفاف هةسي تيذى  
واتةَ بوونى توانا لةسةر بينينى شتة نادريارةكانَ يان ئةو ِرووداوانةى كة ِروو دةدةن لتةدوورةوةو بتَى بتةكار هَينتانى هةستتة      

 بةِرةهةندةكاني كات و شوَين.ئاساييةكان و بَى ثابةند بوون 
   

 عةش،ةت
 ت،ة

 Clan العشرية

كؤمةَلطةيتتةكى مرؤظايتتةتى ستتةرةتاييةَ دةطةِرَيتتتةوة بتتؤ باث،ةيتتةك يتتان تتتةومتَيكَ ئةنتتدامانى بةشتتدارى دةكتتةن لةيتتةك           
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 خاوةندارَيتى و هاوكارى يةكرت دةكةن لةحالةتى بةرطريكردن لةعةش،ةت.
 كةبةهةمان كولتورى سةرةتايي جياواز دةبَيتةوة.عةش،ةت تةسكرتة لة  ئَيت  

 Sib  تةماشا بكة:    خزمان

 Tribe  ئَيت

  Phratry  يةكطرتنى عةش،ةتةكان

   

 class الطبقة -1 ضني 
لةئاستي  توَيذَيكى طةورةى خةَلكةَ لةناو سيستمَيكى ضينايةتىَ بةبوونى ثَيطةيةكى كؤمةآليةتى و ئابورى جيتاواز دةكرَيتتةوة   

 توَيذةكانى ديكةى كؤمةَلطةدا.
ضني لةبارَيكى ناِرَيكخراوةييدايةَ بةآلم ئةو تاكانةى كةلَيى ثَيكدَينَ ئةوانة هةندَيكيان لةطتةَر هةنتدَيكى ديكتة لتةِرووى فَيتر      

 بوون و بارى ئابورى و كؤمةآليةتى و دةرفةتةكانى  يان وةك يةكن.
اوةن سروشتتَيكى ئتابورى دادةنتَينَ لةكاتَيكتدا هةنتدَيكى ديكتةيان جتةخي لةستةر:         هةندَى لةتوَيذةرانَ لةبنضينةدا ضني بتةخ 

 هؤكارةكانى دةسةآلت و شَيوازي  يان و ئاراستةو ثيةى يةكطرتووييان دةكةن.
 هزرى كؤمؤنيستى بؤ ضوونى واية كة ميمالنَيى ضينايةتى دةبَى كؤتايي ثَى بَيي و كؤمةَلطاى ناضينايةتى بَيتةدى.

 Social stratum  كة:   توَيذى ضينايةتىتةماشا ب

   

  فئة -2 توَيذ
لةلؤ يكتدا بريتيتة لةستةرجةم ئتةو بابةتانتةى كةضتتةند خةستَيةتَيكى هاوبتةش بةيتةكيان دةبةستتَيتةوةَ دةوترَيتي توَيتتذَيكى           

  universal classد واتة كةوتؤتة ناوبةشَيكى فراوانرت لةخؤىَ هتةروةها توَيتذى طشتتى    sub - classالوةكى دلقة ضني  د
 واتة هةمةاليةن.

  كتتاتَى  مارةيتتةكى ستتنووردار لتتة مارةكان دةطرَيتتتة ختتؤىَ  finite classتوَيتتذ ِرةنطتتة كؤتتتايي ثتتَى هاتووبَيتتي دستتنوردار  د 
توَيتذ   َ كة ثَيكدَيي لةضةند  مارةيةك ناكرَيي ديارى بكرَيتيَ ِرةنطتة   infinite classهةروةها توَيذى ناكؤتايي  ناسوردار  د

  وةك توَيتتذى طيانيةبتتةرى  يتتةك شتتا   كةطيانتتدارَيكى ئةفستتانةييةَ هتتةروةها توَيتتذى نابتتةتاَر  empty classبتتةتاَر بَيتتي د
   كة مارةيةكى كةم يان زؤرى ئةندامان دةطرَيتة خؤى.non-empty classد

   

 ضينى ئاسوودة  
  -خؤشطوزةران  -

 Class leisure الطبقة املَتفة

زاراوةية ئةو توَيتذةى ناوكؤمةَلطةيتةَ كةبتةهؤى دؤختى كؤمةآليةتيتةوة دةتوانَيتي لةئاستتَيكى  يانتدا بتذَيي كتة           مةبةسي لةم 
 بةرزتربَيي لةئاستى ئاسايي بةبَى ئةوةى ِراستةو خؤ بةهةر ضاآلكيةك هةستَيي بؤ ئةوةى خؤى بذينَيي.

َ يتتاخود بتتوونى ستتةرماية زةوى  اهتتاتى موَلكايتتةتىبناغتتةى ئتتةو دؤختتة تايبةمتةندييتتةش بتتؤ ثَيطةم،اتطةرييةكتتةى يتتان بتتؤ د
 دةطةِرَيتةوة.

   

 Class lower الطبقة الُسفلى ضينى خوارةوة
 ئةم زاراوةية جؤرة ناساندن و تايبةمتةندى و رةوشتَيك دةطرَيتة خؤى كة تاِرادةيةك لَيَت و ئاَلؤزى ثَيوة ديارة.

زاراوةكة ئاما ةية بؤ ثَيطةى ضينَيكى كؤمةآليةتىَ تاكتةكانى بةشتَيوةيةكى طشتتى بةضتةند ئاستتَيكى نتزم دةناسترَين لتةِرووى         
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 داهات و فَيربوونةوة.
هةروةها ضؤنيةتى تَيِروانينيان بتؤ خؤيتان لةطتةَر ضتؤنيةتى بينييتان لةاليتةن خةَلكتةوةَ ئتةويش لةبتةر رؤشتنايي سيستتمى            

 ة.ضينايةتى كؤمةَلط
 ضينى خوارةوة هةندَى جار بؤ دوو توَيذ دابةش دةبَيي:  

  كةثَيكتدَيي لتةكرَيكارة ناشتارةزكانَ ئتةوانى لتةخراثرتين طةِرةكتةكانى شتارةكة دة يتن         lower classضتينى زؤر ختوارةوة د  
 ضني و كؤمةآليةتيةكانى ديكةش بةضاوَيكى سووك تةماشايان دةكةن لةِرووى رةوشتيةوة.

 َ ئةوانة ثَيكدَين لةضةند تاكَيكى ختاوةن ِرَيتزَ لةضتةند طتةِرةكَيك دة يتن      upper lower classرةوة دضينى سةرووى خوا
 كةلةِرووى  يانةوة باشرتن لةوانى ديكةَ زؤربةشيان لةكرَيكارانى خزمةتطوزاري و ثيشةسازيةكانن.

كى ضينى ناوةِراستتيان هتةَلطرتووةَ وةك ثتاك و    ئةوانة سةرةِراى نةخوَيندةوارى و هة اريان تاِرادةيةكَ بةآلم ضةند خةسَيةتَي
 خاوَينى و هةسي بةبةرثرسياريةتى بةرامبةر كارةكانيان.

   

 Class middle الطبقة الوسطى ضينى ناوةِراسي
 توَيذَيكى دانشتوانة لةسيستمى ثيةبةندى ضينايةتى كؤمةَلطةَ دةكةوَيتة نَيوان هةردوو ضينى خوارةوةو ضينى باآل.

تاكةكانى ئةم ضينةرادةيةكى لةبارى داهاتيان هةيتة لةطتةَر ئاستتَيكى خوَينتدةوارى بتاشَ ئتةم ضتينة فةرمانبتةرو كرَيكتارانى          
 شارةزاو سةرؤكى دةستةكانى كاروثياوانى كاروثيشةو بازرطانى دةطرنة خؤيان...هةتد.

َ وةك: رَيزلةبةرثرستياريةتى و رَيتز  لتة خودوكتار      لةو بةهايانةى باون لةناو ئةندامانى ئةم ضينة و ثَيتى جيتاواز دةكرَينتةوة   
 هةَلدةطرن.

   

 Class privileged الطبقة احملظوظة ضينى بةختيار

 Upper class  بكة:    ي ضيين باآلتةماشا

   

 Class upper الطبقة العليا ضينى باال
خوارةوةَ ئةويش بةهؤى دةستةآلتي طتةورة و ستامان و    ئةو ضينةى ناوكؤمةَلطاية كة تواناى زاَلبوونى هةية بةسةر ضينةكانى 

دةسي رؤييةكةىَ خةسيةتةكانى ضينى باآل لةكؤمةَلطةيةكتةوة بتؤ كؤمةَلطةيتةكى ديكتةجياواز دةبَيتيَ بؤيتة ثَيويستي دةكتات         
اى شتَيوازي  لةهةر كؤمةَلطةيةك ضةمكةكة بةتةنىا ديارى بكرَييَ بةثَيى بةهاكانى و بونيادى دةسةآلت لةوكؤمةَلطةيةَ ستةرةرِ 

 دابةش بوونى سامان و ...هتد.
بتةزؤرى وةك ضتتينَيكى دةستتي رؤيشتتتو تةماشتتاى ضتتينى بتتاآل دةكرَيتتيَ هتتةر لتتةثَيوةرة تايبةتيتتةكانى ئةوضتتينةَ ِرةضتتةَلةك و  
خاوةندارَيتى و ئةريستوكراتيةتةَ هةروةها بةِرةضةَلةك هاتنةخوارةوةى ضةند نةوةيةك لةكؤضبةران كتة بنةماَلتةى تتاك لتة     

 دةوَلةتةتازةكاندا ئينتمايان بؤى هةيةَ لةطةَر شَيوازي  يان و ...هتد.
دةوَلةتة سؤسيالستةكان لةِرووى ِرةمسيةوة هاندةرنني بؤ باس كردنى ضينةباآلكان ئةويش لةبةر ضةند هؤيةكى ئايديؤلؤجيَ 

 بةآلم ئةوحاَلةتة ِرَيطر نابَيي لةبةردةم بوونى جياوازى ضينايةتى لةسةر شَيوةى دةسةآلت و دةسي رؤيي و ساماندارى.  
   

 Class working الطبقة العاملة ضينى كرَيكار
لةوطروثتتة كرَيكارييتتة دةستتتيانة ثَيكتتدَيي كةلتتةكاروبارى ثيشةستتازيدا كاردةكتتةن و توَيتتذةكانى ختتوارةوةش ثَيكتتدَينن لتتةنَيوان  
ضينةكانى كؤمةَلطةَ ديارة هؤيةكةشى بؤ داهات و ثَيطةيان دةطةِرَيتةوةَ سةرةِراى ئتةو بارودؤختةى دةوروبتةريانى داوةو ئتةو     
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 لةئةجنامى ئةو بارودؤخانةى دروسي بوونة.كَيشانةى 

 Proletariat  ياتةماشا بكة:   ثرؤليتار
proletariat 

   
 ميمالنَيى
 ضينايةتى

 Class conflict الصراع الطبقي

 ميمالنَييةكة بةهؤى د ايةتى بةر ةوةندييةكانى نَيوان ضينة جياوازةكانةوة دروسي دةبن و سةرهةَلدةدةن.
 Class struggle ضينايةتىدميمالنَى  تةماشا بكة:   تَيكؤشانى 

   

 Class consciousness الوعي الطبقي هؤشياري ضينايةتى
مةبةسي لةم زارةوةيةَ درككردن بةئينتما بؤ ضينَيكى كؤمةآليةتى دياريكراوو ضوونة ثاَر ئتةو ضتينةَ ديتارة ئتةو حاَلةتتةش      

كةستانى ديكتةى ناوهتةمان ضتني دةختوَلقَينَىَ هتةروةها بتاوةِر بتوون بتةوةى كتة بةر ةوةندييتة            هةستى هاوكاريكردن لةطتةَر  
 كةسَيتيةكانى تاك ثشي بةبارودؤخى طشتى ضينةكؤمةآليةتيةكة دةبةستَيي.

  واتا يةكطرتنى تاك لةطتةَر ضتينَيكى كؤمةآليتةتى    false class consciousnessدةوترَييَ هؤشيارى ضينايةتى ساختة د
كةلةِراستيدا ئينتماي بؤيان نيةَ ئةوةش كاتَى ِروودةدات كة ئةو ضينة كار بةضةند سياسةتَيكى ضينايةتى و بةر ةوةندييتةك  

 بكاتَ كةلةطةَر بةر ةوةنديية بابةتيةكانى ناطوجنَيي.  
   

 تةورك بووني 
 ضينايةتى

 Class crystallization التبلور الطبقي

واتتتة تتتةبابوونَ يتتان ِرَيككتتةوتنى ضتتةند ثَيوةرَيتتكَ يتتاخود ضتتةند متتةرج و ِرَى و شتتوَينَيك بتتؤ ثيتتةو ثايتتةى كؤمةآليتتةتى           
 لةكؤمةَلطةيةكى دياريكراوداَ بؤ ئةوةى بةيةكةوة سيستمَيك بؤ ضينة كؤمةآليةتيةكان ثَيكبَيي.

ثيةو ثايةكى باآل دةطرنة  ىن و ثَيكىاتنى ضينايةتى بوونى دةبَييَ ئةوا ئةو كةسانةتةورك بوولةكاتَيك لَيرةدا ثيةيةكى بةرز 
َ وةك: داهتاتَ  ىدةسي بةثَيى ثَيوةرَيكى دياريكراوداَ ئةوانة هةروةها ثيةو ثايةى بةرز دةطرنة دةسي بةثَيى ثَيوةرَيكى ديكتة 

 ثيشة فَيربوونَ بارى خَيزان و بنةماَلةَ شَيوازي  يان.
رؤشنايي ئةو دياردةية ضينة كؤمةآليةتيةكان ئاشكراو جياكاردةبنَ لتةم بتارةدا تتةنىا كتةمرتين رادة لةحاَلتةتى ضتوونة       لةبةر 

 ناويةك ياخود تَيكةَلبوون روو دةدات لةنَيوان ضينة جيابووةكان.
د  دةبتتن و جيتتاكرةوة  ضتتينايةتى الواز بَيتتيَ ئتتةوا ثَيوةرةكتتانى ثيتتةى كؤمةآليتتةتى   ىلةهتتةر بارَيكتتدا ديتتاردةى تتتةورك بتتوون 

 ضينايةتيةكانيشى ناديار دةبن.
   

 ضوونةثاَر يةكى 
 ضينايةتى

 Class identification التوحد الطبقي

 Class conscious ness  تةماشا بكة: هؤشياري ضينايةتى

   

 Class interests املصاحل الطبقية بةر ةوةنديية ضينايةتيةكان
كؤمةَلَيك بايةخيان ثَيتدةدات و ِرةنطتة لةطتةَر بةر ةوةنتدى طروثتةكانى ديكتة د بتنَ ديتارة ئتةوكارةش          ئةو بةر ةوةندييانةي 

 دةبَيتة هؤى ثةيةدابوونى ميمالنَيى ضينايةتى.
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 ثَيكىاتةى ضينايةتى 
 -بونياد  -

 Class structure الَتكيب الطبقي

كؤمةآليتةتىَ لةوانتة: تيؤرييةكتةى  كتارر متارك   كةكؤمةَلطتة لةستةر        لةم بوارةدا ضةند تيؤرييةك هةية دةربارةى بونيادى 
 بنضينةى دؤخة ئابورييةكةى دابةش دةكاتة سةر ضينى كرَيكاران و ضينى سةرمايةداران.

تيؤرييةكةى  جيد جنز  كةضتينةكانى كؤمةَلطتة لةستةر بنضتينةى ئاراستتة كؤمةآليةتيتةكان بتؤ ضوارضتني دابةشتيان دةكتاتَ           
 ئةوانةش:  

  واتتة  non  social class  مةبةستتيش بتذاردةى كؤمتةَلنَ ضتينى ناكؤمةآليتةتى د     social classنى كؤمةآليتةتى د ضتي 
 جةماوةر.

  ئةوانةش بتريتني لتةو خةَلكتةى يارمتةتى دةدرَيتن لةاليتةن كةستانى        pseudo  social classضينى كؤمةآليةتى ساختة د
 ديكة.

    antisocial classكؤمةَلطة دلةكؤتايشدا ضينى د  بةر ةوةندييةكانى 
   

 Class struggle الصراع الطبقي ميمالنَيى ضينايةتى
مةبةسي لةم زاراوةية بةثَيى تيورييةكةى كارر مارك َ ئةو ميمالنَييةى لةناو كؤمةَلطاى ثيشةسازي تازة روو دةدات لتةنَيوان  

ديكتتةوةَ تتتا ئتتةو كاتتتةى ضتتينى كرَيكتتار ستتةردةكةوَيي بةستتةر  ستتةرمايةداران لةاليةكتتةوةَ لةطتتةَر ضتتينى كرَيكتتاران لةاليتتةكى 
 سةرمايةداران.

بةآلم ناماركسيةكانَ مةبةستيان لةخةباتى ضينايةتى ئةو ناكؤكييةية كة ِرةط و ِريشةى لةناو ضتني و توَيتذةكانى كؤمةَلطتةدا    
ةندين هؤى ديكتةش هةيتة بةشتدارى دةكتات     هةيةَ الى ئةوان تةنىا هؤكارة ئابووريةكة هاندةر نية بؤ ئةو دياردةيةَ بةَلكو ض

 لةدروسي بوونى ئةو ميمالنَييةَ وةك: دابةش بوونى نايةكسانى دةسكةوت و دةسةآلت.
 Class consciousness  تةماشا بكة:   هؤشيارى ضينايةتى

   
 Classless society اجملتمع الالطبقي كؤمةَلطاى ناضينايةتى  

 Society, classless  تةماشا بكة:  
   

 كالسيزم  
 دكالسيكى كؤن 

 الكالسيكية 
 Classicism التقليدية

لة ئتةدةَ و هونتةردا مةبةستي لتةم زاراوةيتةَ رَيزلَيطترتن و بةتةنطتةوة هاتنتة بتؤ شتَيوة الستاييطةرييةباوةكان و ئتةو بنتةما              
دةبَيتتة هتؤى ئاشتكرايي و دةركتةوتنى ب،ؤكتةو      سةاَينراوانةى كةداَ و نةريتةكان لةسةرى جَيط، بوونةَ ديتارة ئتةم كتارةش    

 بةتام بوونى شَيوازةكةى و رَيكخستنى بِرطةكانى.
بةآلم لةموسيقاداَ بريتية لةبايةخدان بةباتطةرى ب،ؤكةكةو جةخي كردنة لةسةر هاوسةنطى بونيادو بةراوردكردن لتةنَيوان  

 مؤسيقاى كالسيكى رؤمانسيةت لةزؤرباردا.
ى كؤن لةئابوريداَ لةكؤتاييةكانى سةدةى هة دةهةمدا دروسي بووةَ لةكةسايةتيةكانى ئةو قوتاخبانةيتة  قوتاخبانةى الساييطةر

 َ ريكاردوَ سالي  ئةم قوتاخبانةية باوةِرى بةئابورى ئازاد هةية.مسيثدئادةم 
   

 Class ification التصنيف ثؤَلينكردن
بتةش و بابتةتَيكَ لةستةر ئتةو بنضتينةى كتة ئتةم كتارة جيتاوازى           مةبةسي لةزاراوةكةَ ثؤلني كردنى شتتةكانة بةستةر ضتةند   

 كردنيان لةيةك ئاسان دةكات.
مةبةسي لةثؤلني كردن لةبوارى ميتؤدةكانى توَيذينةوةَ ثرؤسةى ثؤلني كردنى زانياريةكانة بؤ ضتةند توَيتذَيك بةمةبةستتى    
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 ئاسانكردنى تَيطةيشة و شيكردنةوةى ئةو زانياريانة.
 كردندا ئةوةية كة دةكرَيي جياوازبكرَيتةوةَ هةروةها ضةند خةسيةتَيكى تايبةتى هةية جياواز لةوانى ديكة.توَيذ لةثؤلني 

   

   

 Class ification occupational التصنيف املهين ثؤلينكردنى ثيشةيي
 ثؤلينكردنةدا.بةهؤى زؤرى و فرةيي كاروثيشةكانَ ئةوا بؤ ضةند طروثَيك ثؤلني دةكرَين بةثَيى مةبةسي لةو 

لتتةم بتتوارةدا ثتتؤلينكردنى ثيشتتةكان هةيتتة بتتةثَيى ستتةر  مَيتترى طشتتتى دانشتتتوانَ ئتتةو ثؤلينكردنتتة لتتةكاروبارى ثالنتتدانان و    
 ثيشةكان بةكار دةهَينرَييَ ئةوةش بةثَيى نازناوة ثيشةييةكان و ئةو خةسيةت و ئةركانةى كةلةخؤى دةطرَيي.

 دامةزراندنيش كارى ثَيدةكرَيي.هةروةها ثؤلينكردن لةنووسينطةكانى 
   

 سيستمى خزمايةتى ثؤلينكراو
 نسق القرابة 

 التصنيفي
Class ificatory 
 kinship system 

سيستمَيكة بؤ خزمايةتىَ بةثَيى ناوةرؤكى وشةكة ئاما ة كردن نيتة بتؤ يتةك تتاكَ بتةَلكو بؤضتينَيك لتةخزمانَ وشتةى  متام           
كةثةيوةندى خزمايةتيان لةطةَر يةك نيةَ بةآلم ئاما ةية بؤ دؤخَيكى كؤمةآليةتى دياريكراوَ واتتة  ئاما ةية بؤ ئةو كةسانةى 

 كؤمةَر نةك تاك بريتية لةيةكةى كؤمةآليةتى.
   

 لَيك جودابوونةوة
 االنشقاق 

 cleavage االنقسام

كؤمتةَلَيكى سياستييةَ يتان سيستتمَيكى سياستىَ      لةِرووى سياسييةوةَ مةبةسي لةو زاراوةيتةَ دابتةش بتوونى نَيتوان ئةنتدامانى      
دابةش بوون ثَيضةوانةى رَيككةوتنةَ ِرةنطة هؤيةكانى دابةش بوون بؤ جياوازي ب،و بؤ ضوون بطةِرَيتةوة دةربتارةى ئاماجنتة   

يش سياستتييةكانَ يتتاخود جيتتاوازي لةستتةر شتتَيوازو هؤكارةكتتانى طةيشتتة بَيتتي بتتةو ئاماجنانتتةَ ئتتةويش بتتةهؤى ئاراستتتة يتتان   
 ئايديؤلؤجيةكانةوةَ يان سةركردايةتى و هةندَى ِرَى و شوَين بَيي...هتد.

هةروةها ِرةنطة دابةش بوون ِرةط و ريشةى داكوتا بَيي لةناو ثَيكىاتةى كؤمةَلةى سياسييةوةَ وةك كؤمةَلطةيةكى دابةش بتوو  
 ئاينى جياوازي تَيداية. بةسةر ضةند تائي ةيةك ياخود ئةو كؤمةَلطةيةى ضةندين ب،وباوةِرو ِرَيبازي

تةواوكارى سياسيشَ ئاماجنى زاَلبوونة بةسةر دابةشبوون تا ئةو رادةيةى كةسيستمى سياسى تواناي كتاركردن و درَيذةثَيتدانى   
 هةبَيي.  

   

 بةزةيي ثَى هاتنةوة 
 الرأفة 
 clemency الرمحة

 لةسزادانيان.لَيبوردنى خاوةن دةسةآلت لةتاوانباران و وازهَينان 
 pardon  تةماشا بكة:  لَيبوردن

   

 رابةرانى كيَيسة
  -قةشةكان  -

 االكلريوس 
 الكهنوت

clergy 

ئةوانتتة رابتتةرانى كيَيستتةى مةستتي نيَ ئتتةركيان خزمتتةتكردنى ئتتاينى مةستتي ييةتةَ هتتةروةها وشتتةكة ئاما ةشتتة بتتؤ يتتةك        
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 دةسةآلتى ئةكي،ؤس دةكات لةدةوَلةتدا.لةئةندامانى ثارتَيكى سياسى كة داواي زيادكردنى 
  بؤ ب،ورا يتاخود ئتةو ضتاآلكية سياستيةى بتةرطرى لتةمافى كيَيستة دةكتات بتؤ          clericalismدةوترَيي  رةوتى ئةكي،ؤسى  د

 بةشداريكردني لةكاروبارى دةسةآلتَ ئةويش بةهؤى ثارت و بزووتنةوة سياسييةكان.  

   

 لَيتوَيذراو
 -نوَينةر  -

 client العميل

مةعميت  لةبوارى خزمةتطوزارى كؤمةآليةتيداَ ناوَيكى باوة بةو كةسة دةوترَيتي كتةداواى هاوكتارى دةكتاتَ هةنتدَى جتاريش       
دا ئتةويشَ لتةِرووى   اتايبةتى دةنوَينَى لةكَيشةي تاكاليةنى ناكةسَيتى و ن  ثَى دةوترَييَ ئةو زاراوةيةcaseوشةى مةسةلةى د

 ةردوو حاَلةتى كارتَيكردن و كارتَيكراوةوة.ثةيوةسي بوون ثَيوةى بة ه
بايةخدان بةكةستَيتى  عتةميت  رووى لتة بةرزبوونتةوة كتردووةَ لتةو كاتتةوةى كتة خزمتةتطوزارى تتاك رزطتاربووة لةبازنتةى             

 كَيشةكة لةروخسارة دةرةكية ئابوريية و كؤمةآليةتيةكةى بؤ بازنةى خودى تاك لةكارتَيكردنى لةطةَر ئةو كَيشةية.  

   

 كةش و هةوا
 بارى طشتى 

 اجلو 
 climate املناخ

مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ وةك حاَلتتةتَيكى ختتوازراوَ ئتتةو خةستتيةتانةى بتتاون لتتةدةورو بتتةرى تتتاكَ كةبةشتتَيوةيةكى كشتتتط،       
  وةك ئاما ةيتةك بتؤ   social climateوةرط،اون نةك بةشَيوةيةكى شيكاريَ بؤية دةوترَيتي كتةش و هتةواى كؤمةآليتةتى د    

 ئاراستةى ئةو ضةمكة بنضينةييانةى بآلودةبنةوة لةناو كؤمةَلطةيةك يان نةتةوةيةك.
  واتتة كتؤى ئايديانةتتةوةيي و شارستتانية قبوَلكراوةكتان      climate of ideasدهتزرى  هتةروةها دةوترَيتي كتةش و هتةواى     

 بةشَيوةيةكى طشتى.
 كردنةوةى هاوآلتيان لةهةر شارستانيةك.ئةو كةش و هةواية سةرضاوةيةكى طشتى ثَيكدةهَينَيي بؤ هزرو ب،

 َ واتة ئةو تيؤرى و ب،وباوةِرانتةى كةلةناوكؤمتةَلَيك بآلودةبنتةوة    climate ofopinionلةطةَر كةش و هةواى ب،وِراكان د
 بؤ ماوةيةكى دياريكراوَ كارتَيكردنيان دةبَيي لةب،وباوةِرو هزرى كؤمةَر و ئاراستةشيان دةكات.

   

 لوتكةقؤناغى 
 مرحلة 
 الذرّوة

Climax stage 

شينىَ لةوقؤناغةدا ثةيوةنديية ئيكؤلؤجيتةكان د ينطتةيي  لتةبارَيكى    نقؤناغَيكى مةزندةكراوة لةطةشةكردنى ناوضةيةكى شار
 هاوسةنط دةبن.

ناوضتةكانى دةورو   ئةو قؤناغة كؤمةَلة ثةيوةندييةك دةطرَيتة خؤى لةنَيوان مةَلبةندى شار يان مةَلبةندى دةستةآلت و نَيتوان  
 بةرى ياخود ئةو هةرَيمةى كةشارةكةى تَيداية. 

   

 بنكةى نؤ دارى 
 clinic العيادة ديدةنطةى ثزيشكى

شوَينَيكة تاكةكان تَييدا ئامادة دةبن بؤ دةسي نيشانكردنى نةخؤشى و ضارةسةركردنيانَ ئةطةر نةخؤشيةكان جةستتةيي بتن   
 يان دةروونى.
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تايبةت بَيي بةضارةسةركردنى جؤرَيكى دياريكراو لةنةخؤشيةكانَ وةك بنكة ثزيشكيةكانى ددان يان ضتاو  ِرةنطة ئةو بنكةية 
   بؤ ضارسةركردنى جؤرةها نةخؤشى جياواز.poly clinicياخود منداآلنَ هةروةها دةكرَى ئةو بنكةية طشتى بَيي د

  .itinerary clinicؤِركَى د  ياخود جَيطsettledclinicئةو بنكة ثزيشكيانة ِرةنطة جَيط،بن د
   

 دةروونزانى 
 نؤرينطةيي 

 علم النفس
 Clinical psychology االكلينيكي

يةك لةلقةكانى دةروونناسيةَ طرينطى بةلَيكؤَلينتةوةكانى ثةشتَيوى دةروونتى و ضارةستةركردنى دةداتَ ئتةو كتارةش بتة هتؤى         
 كيينيكانةش:كيينيكى نةخؤشية دةروونيةكانةوة دَيتةدىَ لةو 

  كةبةشتتَيوةيةكى ئاستتايي لةكَيشتتةكانى هةَلضتتوونى منتتداآلن     child guidance clinicsبنكتتةكانى رَينمتتايي منتتداآلن د  
 دةكؤَلَيتةوة.

 َ لتةو دياردانتة دةكؤَلَيتتةوة كةثةيوةستة بةِرَيتذةى      psycho  educational clinicsكيينيكتى دةروونتى ثتةروةردةيي د   
 ياخود رةفتاري قوتابى لةقوتاخبانة.خوَيندن و فَيربوونَ 

  كتتة دةبةستترتَينةوة بتتةدادطاكانى clinics for juvenile delinequentsكيينيكتتة دةروونيتتةكان بتتؤ منتتداآلنى الدةر د
 َ ديتارة ئتةم بةشتةيان لةنةخؤشتيةكانى     psychiatric clinicsمنداآلنَ هةروةها كيينيكة دةروونيتةكانى ثزيشتكى ئتةقيى د   

 يان نةخؤشية ئةقييةكانى مَيشك تايبةتن. دةروونى شَيتى
   

 كؤمةَلناسى
 نؤرينطةيي

 علم االجتماع 
 Clinical sociology االكلينيكي

 Sociology, clinical  تةماشا بكة:  
   

 دةستة
 clique الثُلة تاقم

كؤمةآليتةتىَ مامةَلتةكردنى تاكتةكانى لةطتةَر     يةكةيةكى كؤمةآليةتيةَ لةِرووى ثَيكىاتنةوة توونتدو تؤَلتةوة لقَيكتة لةضتينَيكى     
يةكرتدا لةسةر ئاستَيكى يةكسان دةبَيتي و هاوكتارى يتةكرتيش دةكتةن تاِرادةيتةكى طتةورةو لةطتةَر دوورخستتنةوةى تاكتةكانى          

 ديكةى كؤمةَلطةى خؤجَيىَ بةزؤريش ئةو دةستةية خةسيةتى طؤشةط،ى هةية.
 Band  تةماشا بكة: تاقم

   
 داخراو دامةزراوةي

 ئةندامةتى زؤرةميَى 
 املنشأة 

 Slosed shop املغلقة

كةتتةنىا ئةنتدامانى ستةنديكاى دانثَينتراو كتارى       كانى كاركردنَ ئتةو دامةززراوةيتة  مةبةسي لةم زاراوةية لةبواري ثةيوةنديية
ةش دَلنتةوايي و ئاستوودةيي   تَيدا دةكةنَ ِرةنطتة ئتةم مةرجتةش لةطرَيبةستتة هاوبةشتةكاندا تؤماركرابَيتيَ ديتارة ئتةو حاَلةتت         

 َ بةشَيوةيةكى طشتى زؤربةى ستةنديكاكان ئةومةرجتةيان الثةستندةَ لةكاتَيكتدا     union securiryبةسةنديكا دةبةخشَيي د
 خاوةن كارةكان د ى دةوةسة.

كرَيكتارانى     ئةم دامةزراوةية مةرج ناخاتتة بتةردةم  open shopلةبةرامبةر دامةزراوةى داخراوَ دامةزراوةي كراوة هةية د
 كةثةيوةندييان بةسةنديكاوة هةبَيي. 

   

 Closed union النقابة املغلقة سةنديكاى داخراو
ئةو سةنديكايةى ثةيوةنديكردن ثَيوةى كارَيكى د وار دةبَيتيَ ئتةوةش بتةهؤى بتوونى ضتةند متةرجَيك وةك: بةرزبوونتةوةى        

يتتاخود ئةجنامتتدانى تاقيكردنةوةيتتةكى توونتتد ثتتَيش      درَيتتذ بتتاجى ثةيوةنتتديكردنَ يتتان بتتوونى متتةرجى ِراهَينتتانى دوورو     
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 ثةيوةنديكردن بةسةنديكاوة.
ئتتةو ثيشةستتازييةى كةستتةنديكاى كرَيكتتارانى بتتةو مةرجانتتة كاردةكتتةنَ ئتتةوة بةثيشةستتازييةك يتتاخود ثيشتتةيةكى داختتراو     

   دادةنرَيي.closed tradeد
ثيادةى ئةو سياسةتةيان دةكرد لةرابردووداَ بةآلم ئةوانة ِروويتان    craft unions مارةيةكى زؤر لةو سةنديكا ثيشةييانة د

 لةنةمان كرد.
   

 club النادي يانة
بريتية لةكؤمةَلة كةسانَيك ضةند ئاماجنَيكى هاوبتةش بةيتةكان دةبةستتَيتةوةَ هتةروةها ضتةند خةستَيةتَيك لةيتةكيان نزيتك         

لةنَيوانياندا دروسي بووة لةثَيناو سوود وةرطترتن لتةكاتى بتَى ئيشتيان بةشتَيوةيةك      دةكاتةوةَ بؤية كؤبوونةتةوةو هؤطرييةك 
 كةِرةزامةندى لةنَيوانياندا بَيي و ئارةزووةكانيانيش تَير بكات.

هةنتتدَى يانتتة بتتؤ بةر ةوةنتتدى قؤنتتاغَيكى تايبتتةتى تةمةنتتدا كتتار دةكتتةنَ وةك يانتتةكانى منتتداَر و الوانَ هتتةروةها هةنتتدَيكى   
ةخزمةتى ثيشةيةكدا دةبن وةك يانةى مامؤستايان و يانةى كرَيكتارانَ ضتةنديانةيةكى ديكتةش دروستي بوونتة بتؤ       ديكةيان ل

ثيشةيةكى دياريكراوَ وةك يانةكانى وةرزش و مؤسيقاَ ضةند يانةيةكيش بؤ طةياندنى خزمةتطوزارى بةخةَلكى ناوضتةيةكى  
 جوطرافى دامةزراوةَ وةك يانةكانى ناو طوندةكان.  

   

 cluster التجمع  طردبوونةوة
ثةيوةستتى هةنتدَيكيان لةطتةَر هةنتدَيكى ديكتةيان بتةرزترة        ةلةئاماردان مةبةسي لةم زاراوةيةَ طروثَيكى بضووكى طؤِراوةكانت 

 لةو ثةيوةستيةى كة هةر يةكَيكيان بةطروثة طةورةكةوة دةبةستَيتةوة.
   

 ثشتط،ى 
 هاوثةميانيةتى

 التضاُفر 
 coalition االئتالف

كؤمةَلتتة تاكَيتتكَ يتتان ضتتةند طروثَيتتك كةثةيوةنتتدييان بةضتتةند حزبَيكتتى سياستتييةوة هةيتتةَ يةكتتدةطرن بةشتتَيوةيةكى كتتاتىَ  
ئةويش بةمةبةستى هةستان بةكارَيكى هاوبتةش لتةكاتى روودانتى قةيرانةكانتداَ وةك روخانتدنى وةزارةتَيتك يتان ثَيكىَينتانى         

 وةزارةتَيك.
نديية نَيو دةوَلةتيةكانَ مةبةسي لةم زاراوةية طردبوونةوةى ضةند دةوَلةتَيك و يةكطرتنيان دةطتةينَييَ  بةآلم لةبوارى ثةيوة

 بةمةبةستى جَيبةجَيكردنى ئاماجنَيكى هاوبةشَ وةك شةِركردنى دةوَلةتَيك.
   

 دةقي ياسا  
 دةستور

 مدّونة
 code القانون

لةلقتتةكانى ياستتاَ كؤكراونةتتتةوة لتتة ضتتةند بتتةش و بِرطةيتتةك بةمةبةستتتى      بريتيتتة لةودةقةياستتاييانةى تايبتتةتن بتتةلقَيك   
  و code of civil procedure  و ياستاي دادختوازي متةدةنى د   civil codeكارثَيكردنيتانَ منوونتةى ياستاى متةدةنى د    

لتةدةربِرينى    code of criminal procedure  هتةروةها ياستاى كتار ِراييتةكانى كتةتن د     penal codeياساي سزاكان د
ةكؤمةَلة ياستاو  ب َ وةك زاراوةيةكى خوازراو code  و ياساية ماناي دLawعةرةبيداَ جياوازي ناكرَيي لةنَيوان ياسابةماناي د

 بنةمايةك دةوترَيي.
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ريعة اخللقية فةرمايشتى رةوشتى  Code moral الشر
ئةو كؤمةَلة ِرَيساو بنةمايانةيةَ كةئةندامانى كؤمةَلطة دةيزانن و ثَي رازينَ ئةوةى لةضوارضَيوةشتى دةرضتَيتة دةرةوة بتةرةو    

 رووى لَيثرسينةوةى كؤمةآليةتى دةبَيتةوة لةسةر ئاستة جياوازةكانى تووندوتيذيدا. 
   

 ِرَيساكانى رةفتاري 
 Code of ethies قواعد السلوك املهين ثيشةيي

مةبةسي ئةو بنةماو بةهايانةية كة رةفتارى تاك ئاراستة دةكات لةكاركردنداَ منوونتةشَ ئتةو ِرَيستاو بنةمايانتةى ئةنتدامانى      
 يةك ثيشة ثابةند دةبن ثَيوةى و ثَيِرةوى دةكةنَ وةك دادوةرانَ ثارَيزةرانَ ثزيشكان...هتد.

   
 بةهَيماكردنى زانياريةكان

 coding ترميز البياانت  -كؤد دانان  -

 َ ئتةويش  punched cardsبةهَيماكردن لةئاماردا بةكاردةهَينرَيي لةحاَلةتى ثؤَلينكردنى ئامَيرى بؤ كارتة كونكراوةكتان د 
 مارةيي كةلةاليتةن توَيتذةر    يةكيلةجياتى زانيارية زاراوةييةكان دادةنرَيي ئةوانى باسى هةردياردةيةك دةكةن.بةضةند هَيما

َيي بؤ ئةوةى لةطةة بابةتى باسةكةدا طوجناو بَيي و لةرابةرَيكى تايبةت تؤمار دةكرَيي بتؤ ئتةوةى دواتتر ئاستان     درذَيرهةَلدةب
 بَيي كَيِرانةوةى هَيماكان بؤ  زانياريية بنضينةييةكان كةلةجياتيان دانراوة.  

   
 coeducation التعليم املختلط خوَيندنى تَيكةآلو
هتةردوو ِرةطتةزى نَيرومتَى نتةك لةهتةمان قوتاخبانتة بتةَلكو لةهتةمان ثؤليشتداَ ئامتانج لتةم جتؤرة فَيربوونتة              واتة فَيربوونى 

كةمكردنتتةوةى كاريطةرييتتة خراثتتةكانى هةستتي و دَلتتةِراوكَيى سيكستتيةَ هتتةروةها ئتتةم جتتؤرة فَيربوونتتة ثشتتي بتتةو بنةمايتتة   
ةكيان دةتوانَيتي بتةو كتارة هةستتَيي كةئتةوى ديكتة ئتةجنامى        دةبةستَيي كةكوِروكض يةكسانن لةئاستى عةقييانداَ بؤية هةريت 

 دةدات.
ئتتةم بتتؤ ضتتوونة ثَيضتتةوانةى ئتتةو دابتتةش بوونتتة نةريتطةرييتتة كؤنةيتتة دةربتتارةى ئتتةركى هتتةردوو ِرةطةزةكتتة كتتة جيتتاوازي    

 لةنَيوانيان دةكات.
 َ لةكاتَيكتدا  bread winningَيتزان د بةثَيى ئةو بؤ ضوونة كؤنةَ ئةركى ثياو ثةيتدا كردنتى ثَيداويستتيةكانى  يانتة بتؤ خ     

 . ئتةو ضتةمكةش طتؤِرانى بةستةرداهات دواي رزطتاربوونى      home-managingئةركى  ن بةِرَيوةبردنى كاروبارى ناوماَلتة د 
  ن لةِرووى ئابورييةوةَ هةروةها ئاراستةى يةكسانى بوون لةنَيوان هةردوو ِرةطةزدا. 

   
 هاوكؤَلكة  

 coefficient املُعاِمل فاكتةرى هاوبةش

مةبةستتي لتتةزاراوةى هاوكؤَلكتتة لتتةئامارداَ ئتتةو ثَيوةرةيتتةَ يتتان ئتتةو  مارةيةيتتة كتتة بةهؤيتتةوة ثةيوةنتتدى نَيتتوان دياردةكتتان      
 دةثَيورَييَ وةك : 

  coefficient of correlationهاوكؤَلكةى ثةيوةستى دثَيوةلكاوة  د
  coefficient of variationهاوكؤَلكةى طؤِران  بةربآلو د

  coefficient of colligationهاوكؤَلكةى ثَيكىاتن ديةكبوون  د
  contingency coefficientهاوكؤَلكةى رَيككةوتن دهاوكؤك  د
  coefficient of regressionهاوكؤَلكةى طةِرانةوة دالربوون  د

  coefficient of skewnessهاوكؤلكةى ضةمانةوة د
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 زؤرلَيكردن
 ناضاركردن

 القهر، االجبار 
 coercion االكراه

مةبةسي لةم زاراوةيةَ ثرؤسةى زؤرة ميتَى كةبتةزؤرى لتةِرَيطاى تؤقاندنتةوة لةاليتةن كةستَيكةوة ئتةجنام دةدرَيتيَ بتؤ ئتةوةى           
 كةسى زؤر لَيكراو د  بةئازادى خؤى بةكارَيك هةستَى.

كةستى ضةوستَينةر يتان زؤردار داواكتانى ختؤى بةسةركةستى       ئةو دياردةية ثشي بةضةوساندنةوةو زؤردارى دةبةستَييَ تَييدا 
ضةوستتاوة يتتان  َيردةستتي دةستتةثَينَييَ ديتتارة ئتتةو داواكاريانتتةش لةطتتةَر ئاماجنتتة دوورةكتتانى كةستتى ضةوستتاوة ناطوجنَيتتيَ       

ش بتةهؤى  كارةكةش بةِرَيطاى بةكار هَينانى هَيزى جةستةيي راستةوخؤَ ياخود كتارتَيكردنى ستايكؤلؤجي و تؤقاندنتةوة يتاني    
 هةِرةشةو ئةشكةجنةدانةوة دةبَيي.

لةياسادا ئةطةر سةاَينرا كةمرؤظ زؤرى لَيكراوة يان ناضاركراوةَ ئةوا بةرثرسياريةتى ثوضةر دةبَيتةوة بةرامبتةر بتةو كتارةى    
 كةثَيى هةستاوةَ ئةو زؤر لَيكردنةش دةبَى دةرةكى بَيي نةك دةروونىَ وةك فشاري ئارةزووةكان دبؤ منوونة .

هةروةها دةسةآلتى هةندَى كةس بةسةر خةَلكانى ديكة ياخود ِرَيزو شكؤيان بةستةر دةروونتداَ ئتةو دياردةيتة بتةزؤر لَيكتردن       
 دانانرَيي تا ئةطةر طةيشتة رادةى ترسيشَ وةك دةسةآلتى باوكان بةسةر منداَلةكانيان.

دانيكردنى كةستتي قتتةرزار تتتا ئتتةو كاتتتةى    واتتتة زينتتcorporalcoercionهتتةروةها دةوترَيتتي زؤر لَيكردنتتى جةستتتةيي د 
 َ ئةو دياردةيةش لةرابردوودا بةكار هَينراوة.وةدةنةيقةرزةكةى دةداتةوةَ ياخود كةس و كارى لةجياتى ئةو قةرزةكة دة

   
 coexistence التعايش ثَيكةوة يان

 يان لةنَيوان خؤيان و دانشتتوانة رةستةنةكان    يانى ضةند طروثَيك لةطةَر يةكرتو لةيةك كاتداَ كؤضبةران كَيشةى بةيةكةوة 
  بكات لةنَيوان تائقةو طروثةكان بةجؤرَيك كار لةيتةككردن  fusionدةورو َيننَ ِرةنطة ئةو بةيةكةوة  يانة ِروو لةتواننةوة د

  بكتةنَ  integrationدروسي بَيي لةنَيوانيانداو هةر اليةكيان خةسيةتةكانيان لةدةسي بدةنَ ياخود روو لةتَيكةآلو بوون د
بةشَيوةيةك كة هةندَيكيان لةناو هةندَيكى ديكة بتوَينةوةَ يانيش هةر ثارَيزطارى لةجيابوونةوةى ِرةطةزيان دةكتةنَ كتة داَ   

 و نةريي و ياساو سيستمةكانيان كؤسث بؤ جيابوونةوة دروسي دةكةن لةنَيوانياندا.
 َ واتة رَيكةوتن لةنَيوان دوو دةوَلةت يتاخود زيتاتر   pacific coexistenceلةسياسةتدا دةوترَيي: ثَيكةوة  يانى ئاشتيانة د

بؤ ئةوةى لةجةنط دوور بكةونةوةو خؤيان لةمةترسيةكانى بثارَيزنَ هةروةها هةوَلى هاوكارى ئابورى و كولتتورى و زانستتى   
 بدةن لةنَيوان خؤياندا.  

   
 Coffee house املقهى قاوةخانة

بةسةربردنَ زؤربوونى بَيكارى بةهؤى كةمبوونةوةى كاتةكانى ئيش كردنَ هاوكاربووة بؤ زؤربتوون و  دامةزراوةيةكة بؤ كات 
 بآلوبوونةوةى ئةو جؤرة شوَينانة.

قاوةخانةَ يارمةتى ئةوانة دةدات كة زؤر ِرووى تَيدةكتةنَ وةك شتوَينَيكى ثشتودان وهتةآلتن لةكَيشتةكانى خَيتزان و كتاركردنَ        
َيك بؤ ثةيوةنديكردنى كؤمةآليةتى و زاَلبتوون بةستةر ديتاردةى طؤشتةط،ى كتة حاَلتةتى طةشتةكردنى        هةروةها دةبَيتة دةرفةت

 بةثةلةى شارستانى دةيسةثَينَى.
بةآلم قاوةخانة هةندَى اليةنى خراثيشى هةيةَ بؤية هةوَلَيكى زؤر دةدرَيي بؤ ِرَيكخستنى هةنتدَى بتوارى ضتاآلكى رؤشتنب،ى     

 لةو شوَينانةدا.
   

 cognation قرابة الرحم بةرةداك
   ثَيى دةوترَيي خزمى دايك.matrilateralخزمايةتى نَيوان ئةوانى لةاليةن دايكةوة هاتوونةتة خوارةوة د

   دَين.agnationلةبةرامبةردا خزمانى اليةنى باوك د
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 زانني 
 درككردن

 املعرفة 
 cognition االدراك

و دةوروبةرى خؤى راظة دةكتات و لَيكدانتةوةى بتؤى دةبَيتيَ ئتةو ثرؤستةية هتةموو ئتةو          ثرؤسةيةكة بةهؤيةوة تاك تَيدةطات
كردارانة دةطرَيتةوة كةبةهؤيةوة تاك زانينى دةسي دةكةوَييَ بةب،كردنةوةو يادكردنةوةو ئةنديشتةكردن و بةطشتتى كتردن    

 و بِرياردان.
   

 cohabitation املعاشرة املشَتكة بةيةكةوة  ياني هاوبةش
بةيةكتتةوة  يتتانى ثياوَيتتك لةطتتةَر  نَيتتك لةستتَيبةرى  يتتانى هاوستتةرط،ى و بةشتتَيوةى  ن و مَيردايتتةتىَ متتةرجيش نيتتتة            

 ثةيوةنديكردنى سيكسى لةنَيوانياندا ِرووبدات.
 هةندَى جاريش حالةتةكة ئةوة دةطةَينَى بةبوونى ثةيوةندييةكى ناشةرعي لة نَيوان ثياو  نَيك هةبَيي.

   
 هاوبةندى
  Coherence الَتابط ثةيوةستى

 ثَيكىَينانى يةكةيةك بةشةكانى ثةيوةستيةكى ئؤرطانى هةية لةنَيوانياندا بَى هةرناكؤكيةك.
لةلؤ يكتتدا مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ ئةوب،وِرايتتةى كتتةدةَلَييَ ِراستتتى هتتةر دةستتتة وا ةيتتةك يتتان كَيشتتةيةك يتتاخود بِريارَيتتكَ   

 ِريارةكانى ديكةمان ديارى دةكرَيي.بةِرادةى ثةيوةسي بوونى لةطةَر ب
واتتتة: ِراستتي دةبَيتتي ئةطتتةر طوجنتتاو بَيتتي لةطتتةَر ضتتةند راستتتيةكى ديكتتةى بِريتتار لةستتةردراوَ يتتاخود لةطتتةَر زانياريتتةكامنان   

 بةشَيوةيةكى طشتى.
 دَيي.   هةيةَ كةبةماناي ناثةيوةستىincoherenceلةبةرامبةر زاراوةى  هاوبةندي  زاراوةى لَيك جيابوونةوة د

   
 Cohesion التماسك ثَيكةوةلكان

 مةبةسي لةزاراوةكة لةِرووى سوسيؤلوجيةوةَ زؤر بوونى ئةو ثةيوةنديية ئةرَينيانةى كةلةبواري ناوخؤى كؤمةَلدا دةبزوَين.
 ضةندى ئةو ثةيوةندييانة لةزؤر بووندابنَ ئةوا ثَيكةوة نووسانى كؤمةَر زؤرتر دةبَيي.

ئةوثةيوةندييانة ثةرش و بآلوببنةوةو ِروويان لةكؤمةَلى دةرةكى كردَ ئةوا ثَيكةوة نووسانى ناوخؤيي الواز هةروةها ضةندى 
 دةبَيي.

لةلؤ يكدا مةبةسي لةثَيكةوةلكانَ خةسيةتى هتزرة يتان ئتةو دةرخستتنةية كةهتةموو بةشتةكان لتةنَيوان خؤيانتدا بةتوونتدى          
 يةكدةطرن.

   

 تيث  -
 نةوة

وج   الفر
 cohort اجليل

كؤمةَلة كةسانَيك بةشتدارى دةكتةن لتةِرووداوَيكى ديتاريكراوو لةماوةيتةكى ستنووردارداَ وةك كؤمةَلتةى ئتةو لتةدايك بووانتةى           
 لةكاتَيكى دياريكراودا لةدايك بوونةَ هةروةها كؤمةَلةى ئةو طةجنانةى كةبوونةتة سةربازى بةزؤر لةتةمةنَيكى دياريكراودا.

  ِرَيطتتاي شتتيكردنةوةى زانياريةكانتتة كةبةهؤيتتةوة لةشتتارةزايي     cohort analysisةوج دمةبةستتتيش لةشتتيكردنةوةى فتت  
 تاكةكانى كؤمةَلةكة دتيثَيك  لَيكؤلينةوة ئةجنام دةدرَييَ لة  يانيان بَيي يان لةماوةيةكى سنوردارى  يانيان.

   
  Coincidence التوافق ِرَيككةوتن لةطةَر يةكدا

 كاتدا يان لةهةمان شوَينداَ لةطةَر جياوازى هؤيةكان.روودانى دووكار لةهةمان 
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 كارى هاوبةش 
 هةرةوةز

ل املشَتك  collaboration العرمر

هاوكارى كردنى تاكَيك لةطةَر تاكَيكى ديكةَ يان ضةند كةسانَيك لةطتةَر ضتةند كةستَيكى ديكتة بتؤ جَيبتةجَى كردنتى كتارَيكى         
 هاوبةش.

 هاوكاريكردنى دو منى داط،كةرة.هةروةها مةبةسي لةم زاراوةية 
   

 قؤناغي خؤراك
 كؤكردنةوة

 مرحلة 
 Collection food stage مجع الغذاء

كانى ِراوَ لةوةِراندنَ يةك لةشَيوةيةكانى  يانى سةرةتاييةَ لةبنضينةدا ثشي بةكؤكردنةوةى ِرووةك دةبةستَييَ ثاشان قؤناغة
 َ بةدوايداهات.كشتوكاَر

 Food collection  تةماشا بكة:

   

 Collective action العمل اجلمعي كارى بةكؤمةَر

 Social action  تةماشا بكة: كارى هةرةوةزي

   

  Collective bargaining املساومة اجلماعية سةوداكردنى بةكؤمةَر

 Bargaining collective  تةماشا بكة:

   

  Collective behavior السلوك اجلمعي كؤ رةفتار
مةبةسي لةزارةوةكةَ ضةند حاَلةتَيكى بةدةنطةوة هاتن و شَيوازَيك لةرةفتاردا كةلةيةكيش دةضنَ لةاليةن هةندَى كةستانةوة  

 كةبةدةنطى هةسي جولَينةرَيكى هاوبةشةوة دَين.
 بِريار لةسةر دراوةكان نابَيي.رةفتاري بةكؤمةَر ِرةفتارَيكى ئاسايي و باو نيةَ واتة ميكةضى ثَيوةرة ئاشكرا 

ئةطةرضى ثَيوةرة كؤمةآليةتيةكان تاِرادةيةك ِرةفتاري كؤمةآليةتى سنوردار دةكةنَ بةآلم لةحاَلةتى رةفتاري بةكؤمةَرَ ثتَيش  
ى بينية كولتوريةكان شاراوةو سنورداريش ننيَ ِرةنطة د  بةيةكيش بتن بتةجؤرَيك هةَلوَيستتةكة بتةنادياريكراوةيي تارادةيتةك     

 طةورة ثشي طوَى دةخات.
  َ لةبةر ئةوةى لةحالةتى يةكةمدا رَيكخسة و كتار  behaviorgroupرةفتاري بةكؤمةَر جياواز دةبَيي لةرةفتاري طروث د

 لةيةككردنى نَيوان كةسةكان فةراهةم نابَيي كةدةيانكاتة طروثَيكى كؤمةآليةتى.
ز دةردةكتتةوَييَ وةك: ِرةفتتتاري جتتةماوةرو بآلوبوونتتةوةى داَ و  شتتَيوةكانى رةفتتتاري بةكؤمتتةَر لةضتتةند منوونةيتتةكى جيتتاوا 

 نةريي و مؤدةو ثَيكىاتنى ب،وِراى طشتى و دروسي بوونى بزووتنةوة كؤمةآليةتيةكان.
   

 Collective consciouness الشعور اجلمعي كؤ هةستى
 Consciousness collective  تةماشا بكة:

   
 Collective farm املزرعة اجلماعية كَييطةى هةرةوةزي  

 kolkhozes تةماشا بكة: كَييطة كؤمةآليةتيةكاني ِروسيا
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 Collective mind العقل اجلماعي ب،كردنةوةى بةكؤمةَر

  Group ming  تةماشا بكة:  ئةقيي بةكؤمةَر

   

 Collective marriage الزواج االابحي هاوسةرط،ى بةكؤمةَر
ثياوَيك لةكؤمةَلطةداَ واتة هةر  نَيك دةبَيتة موَلكى هةر ثياوَيك و هتةر  ة روودةدات لةنَيوان هةر  ن و هاوسةرط،ييةكجؤرة 

 ثياوكَيكيش دةبَيتة موَلكى هةر  نَيك.
 ئةو دياردةيةش بةشَيوازي داوَين ثيسى دةضَيي لةسةردةمى نوَيدا.

   
  Collective property املُلكية اجلماعية موَلكدارى بةكؤمةَر

مةبةسي لةم زاراوةيةَ خاوةندارَيتى هةموو تاكةكانى كؤمةَلطةية بؤ دام و دامتةزراوةو دةزطتا طشتتيةكانةَ ئتةو دامةزراوانتةى      
تتتةرخان كتتراون بتتؤ بةر ةوةندييتتةكانيانَ وةك ِرَيطتتاو بانتتةكانَ باخضةطشتتتيةكان لةبتتةر ئتتةوةى ئةنتتدامى كؤمةَلطةيتتةكى          

 بةبَى ئةوةى كةسيان بةشَيكى دياريكراوى تَيدا هةبَيي. رَيكخراونَ بةآلم
   

  Collective representations التصورات اجلماعية وَيناكردنى بةكؤمةَر
ئتتةم زاراوةيتتة  ئتتةميت دوركتتايم  دايىَينتتاوةَ وةك ئاما ةيتتةك بتتؤ ئتتةو هَيمايانتتةى كةبةهايتتةكى هتتزرى هاوبتتةش و مانايتتةكى     

 هةموو ئةندامانى كؤمةَر.سؤزدارييان هةية الى 
َ واتتة ئةزموونتةكانى لتةماوةى مَيتذووداَ     طةِرةنطدانةوةيةكة بؤ مَيذووى كؤمةَل بةكؤمةَر ىهةروةها لَيكدانةوةو ِروونكردنةوة

حاَلةتةكة طوزارشي لةهةستة بةكؤمةَلةكان و ئةو هزرانة دةكات كةدةبنة هؤى يتةكطرتوويي و خةستيةتة نايابةكتةى كؤمتةَرَ     
 بةهؤكارَيكى طرينط دادةنرَيي بةشدارى لةهاوكارى و يةكطرتنى كؤمةَلطة دةكات.ئةوةش 

   
  Collective security االمن اجلماعي ئاسايشى طشتى

ئةو دةستةبةريةى كةكؤمةَلةى دةوَلةتان بةهؤيةوة ئةمن و ئاستودةيي هتةر دةوَلتةتَيك بتةدى دَيتنن و ثارَيزطتارى خاكةكةشتى        
 دةكةن.

بةديىَينانى ئةو كتارةش ثتةنا بتؤ ِرَيكخستتنى هةوَلتة هاوبةشتةكان دةبتةنَ بةمةبةستتى رَيطترتن لةهتةر دةستي درَيذييتةك             بؤ 
 لةسةر ئاشتى جيىان.

   
 كؤمةَلَيى  

 cellectivism اجلماعية ِرَيبازي هاوبةشَينى

 َيتر ضتاودَيرى دةوَلتةتَ ئتةويش بتةهؤى      سيستمَيكى ئابورى كؤمةآليةتيتةَ هؤيتةكانى بةرهتةم هَينتان و دابةشتكردن دةخاتتة       
 ضةند ئةجنوومةنَيكى طشتى يان ضةند كؤمةَلةيةكى هةروةزىَ بةآلم تةنىا سامان و دارايي بةكاربردن دةبَيتة موَلكى طشتى.

 لةبنضينةداَ مةبةسي لةم زاراوةية خستنةِرووى وَينةيةكى نازؤرداريية بؤ سؤسياليزم ياخود كؤمؤنيزم.
   

 مرؤ كؤيي
  Collectivity اجلمع البشري -ميييةت  -

كؤمةَلة تاكَيكنَ تتةبايي و ِرَيكخستة لتةثَيكىاتن و بةر ةوةندييتةكانيانَ يتان كاروبتارة هاوبةشتةكانيان بتاو دةبَيتي. دةوترَيتي           
ةبتن   َ وةك ثيشةو ثارت و ضتنيَ دياردةكتانى ئةثسترتاكي دروستي د    abstract collectivityكؤمةَلى ئةثسرتاكي.. رووت. د

 ئةطةر كؤمةَر بةيةكَيتى و ويسي و بةردةوامى ناسرا.
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 بةكؤمةَلكردن
 collctivization التجميع  هاوبةشَينى كردن

وةك زةوى و كارطتةكانَ   ةَيكى هؤيتةكانى بةرهتةم هَينانت   اليزمَ طواستتنةوةى هتةموو يتان بةشت    مةبةسي لةم زاراوةيتة لةسؤستي  
 لةخاوةندارَيتى تاكةوة بؤ خاوةندرَيتى بةكؤمةَر.

 ِرةنطة خاوةندارَيتى نوَىَ دةوَلةت يان دةسةآلتى طشتىَ ياخود نةتةوةَ يانيش كؤمةَلة كارمةندَيك بَيي.
   

 ثَيكةوةبةسة
 ثَيكةوة كؤكردنةوة

 الرربط 
 colligation اجلمع

شتَيك يان ضةند تاكَيك ياخود ضةند طروثَيكَ مةبةسي لةم وشةية لةلؤ يكدا كؤكردنةوةى ِراستتية  بةستنةوةى نَيوان ضةند 
 حاَلةتى بةطشتى كردن.   ؤجياوازةكانة بةئاماجنى طةيشة ب

   
 كؤلؤنياليزم
 colonialism االستعمارية داط،كارى

خاكةكتةى بتةكاربىَينَييَ بتةم كتارةش ئتةو هةرَيمتة قتةوارةى        دةوَلةتَيك دةسةآلتى خؤى بةسةر هةرَيمَيك لةدةرةوةى ستنورى  
تايبةتى خؤى و كةسَيتى نَيو دةوَلةتى لةدةسي دةداتَ ئتةو دةستةآلتداريية كؤلؤنياليتة هتةموو كاروبارةكتان دةطرَيتتة دةستيَ        

كى زؤر دارانتة ستتوودى  ستةرةِراى دةستكةوتة ئابورييتةكانى هةرَيمةكتةَ كةدةوَلةتتة داط،كارةكتة ضتاوى تتَى بِريتوةو بةشتَيوةية          
 لَيوةردةطرَيي.

   
 داط،كراو

  Colony املستعمرة -1 كؤلؤنى

دةوَلةتَيكى دواكةوتووةَ هةموو دانيشتوانةكةى ميكةضى دةسةآلتى دةوَلةتَيكى ثَيشكةوتووتر دةبنَ بتةآلم نابَيتتة بةشتَيك لتةو     
 لةحوكمِرانى ئؤتؤنؤمي ثَى بدرَيي.دةوَلةتةَ ِرةنطة  بةثَيى ثيةى ثَيطةيشتنى سياسى جؤرَيك 

  وةك ئاما ةيةك بؤ ئةو ناوضة داط،كراوانةى كةختةَلكى  population coloniesدةوترَيي كؤلؤنيةكانى نيشتةجَيكردن د
 دةوَلةتة دةسةآلتدارةكةى بؤ دةطوازرَيتةوةَ ئةطةر  مارةيان زؤر بوو لةسةر خاكةكةى خؤى.

  واتتتة ئتتةو ناوضتتة داط،كراوانتتةى ستتوود    exploitation coloniesاندنةوة دهتتةروةها دةوترَيتتي كؤلؤنيتتةكانى ضةوستت  
 لةسامانة سروشتيةكةى وةردةط،َيي.

   
  اجلالية -2 ؤبيل

طردبوونةوةى كؤضبةران لتة وآلتَيكتةوة بتؤ ئتةو وآلتانتةى كتة كؤضتيان بتؤى كتردووة لةطتةة ثارَيزطاريكردنيتان لةستةر داَ و             
 نةريتة رةسةنةكانيان.  

   
 Colour bar حاجز الّلون كؤسثى ِرةنط

  Cf. discrimination, racial  جياوازي ِرةطةزى دنةتةوةيي 
   

 ستوونى داتايي
 Column chart االعمدة البيانية زانياريية ستوونيةكان

لَيوةردةط،َيتيَ ئتةو شتَيوازانة    ستوونةكانى زانياري لةئامارداَ يةك لةو شَيوازانةن كة بتؤ ِروونكردنتةوةو ِراظتةكردن ستووديان     
ئاراستتتةيةكى ستتتوونى وةردةطتترنَ بتتةزؤريش بتتةكار دةهَينتترَين بتتؤ حاَلةتتتةكانى زجن،ةكاتيتتةكان دزةمةنيتتةكان  ئةطتتةر ئتتةو   

 بةهايانةى ماوة زةمةنيةكان دةنوَينن سنوورداربن.
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 comanagement االدارة املشَتكة بةِرَيوةبردنى هاوبةش 
دامةزراوةكة بةهؤى ضةند نوَينةرَيكى خاوةن كارو كرَيكارانَ ئةوةش بةهةَلبذاردن يان دامةزرانتدن دةبَيتي كتة    بةِرَيوةبردنى 

 بؤ ئةو كارة دياري دةكرَين.
 ئاماجنى ئةو سيستمةش طوجناندنة لةنَيوان بةر ةوةندييةكانى هةريةك لة سةرمايةداران و بوارى كارةكة.

   

 سةركردايةتى ِرةمسى
 كردنفةرمان 

 القيادة الرمسية 
 command األمرة

 unityئةم زاراوةية ئاما ةية بؤ دةركردنى بِريارةكان و بةكارهَينانى دةسةآلتَ دةوترَيي  يةكطرتنى سةرضاوةى بِريارةكان  د

of commandكارمةندو  َير دةستَيك ميكةضى يةك سةرؤك بَيي. موو  واتة هة 

  واتتة ثَيويستي بتةبوونى زجن،ةيتةك لةثةيوةندييتةكانى      chain of commandبِريارةكتان د هةروةها دةوترَييَ زجن،ةى 
لةستتةرؤكةوة بتتةرةو ختتوار بتتؤ كارمةنتتدو  َيتتر دةستتتةكانى ناودامةزراوةكتتة بتتةجؤرَيك هتتةموو   دةكتتات وخؤ ةدةستتةآلتى ِراستتت

 ئاستةكان بطرَيتةوة لةسةرةوة بؤ خوارةوة.
   

 هاوخواني
 هاونشينى

 املعايشة 
 commensalism املرافقة

كارلَيكردنى نَيوان تاكةكانَ يان ئةو طروثانةى كةبةكاروئتةركى وةك يتةك هةَلدةستةَ ئتةو لةيةكضتوونةش لةبةجَيطةيانتدني       
 ئةرك و فةرمانةكان دةبَيتة هؤى ثةيدابوونى هةستَيك بةهاوكارى كؤمةآليةتى و بنضينةيةك بؤ كارى هاوبةش.

 هؤى ثةيدابوونى ركابةرى بؤ بةدةسي هَينانى هةمان ثَيطة.لةاليةكى ديكةوة دةبَيتة 
ةوة لتةنَيوان  نييشت ستةر ئتةو ركابةريتةى كتة بتةهؤى هاون     رَيكخراوةكانى كرَيكاران و كؤمةَلة ثيشةييةكان هةوَلدةدةن زاَلت  بة 

 ئةندامانى دروسي دةبن.
   

 Commercial amusements املالهي التجارية جَيطا بازرطانيةكانى رابواردن
 بريتية لةضةند شوَين و دامةزراوةو ئامرازَيك بةمةبةستى رابتواردنَ كةبتةزؤرى ئاراستتةيةكى نالتةبارو نتةرينيان هةيتةَ بتؤ       

 بةمةبةستى قازانج و دةسكةوتى مادىَ لةبةرامبةريش شوَينى رابواردنى ئةرَينى هةية. نبينةرو ميوانةكان ئامادة دةكرَي
   

 Commercial recreation الَتويج التجاري بازرطانى كردنِرابواردن بؤ 
  Commercial amusements  تةماشا بكة:  

   
 Commercial revolution الثورة التجارية شؤِرشى بازرطانى

لتةرؤ   بريتية لةزجن،ةيةك طؤِرانكارى ئتابورى و كؤمةآليتةتى كةلتةكؤتايي ستةدةكانى ناوةِراستي و ستةرةتاكانى ستةدةى نتوَى         
ئاواي ئةوروثا رويانداوةَ ئتةو طؤِرانكاريانتة ئتةم بوارانتة دةطرَيتتة ختؤى: نتةمانى سيستتمى دةرةبةطايتةتىَ رزطتاركردنى تتاك            
لةحالتةتى ثةيوةستي بتتووني بتةزةوى و فراوانبتوونى شتتارةكان و طةشتةكردنى سيستتمى ثشتتتيوانةييَ هتةروةها ثةرةستتةندني        

نَيوان ناوضتة تتةرخان كراوةكتان بؤجؤرةهتا كتاآلى جيتاوازَ لةطتةَر طةشتةكردنى بتازاِرى          بازرطانى نَيو دةوَلتةتى و بازرطتانى لتة   
 كراوةو زؤر بوونى سامانيَ وةك دراو نةك زةوى.

دةرئةجنامةكانى ئةو شؤِرشتة بازرطانيتةَ دةركتةوتنى ضتينى بازرطانتةَ كتةبووة ضتينَيكى ختاوةن دةستةآلتى ئتابورى و سياستى            
 كةوتة ثَيش شؤِرشى ثيشةسازييةوة. طةورةَ ئةمةو شؤِرشى بازرطانى
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 commercialization التتجري بازرطانى كردن
ئةو كردارانتةى ئاماجنيتان قازاجنتةَ لتةبوارةكانى ثيشةستازي و كشتتوكاَر و ئتاَر و طتؤِركردنَ ئتةو كردارانتة ثَيشترت لةكؤمةَلطتة             

 خؤِرسكةكان نةبوونة.
و فَيربوون و ثزيشكىَ بتةهؤكارةكانى كتةم و كتورتى دةزانرَيتي كةلةسيستتمى       دياردةى بازرطانى كردن لةبوارةكاني رؤشنب،ى

كةبةرهتةمىَينان و   انةية بؤ ضةند جؤرةكةر و ثتةلَيك كؤمةآليةتى نوَى كارى ثَيدةكرَييَ مةبةستيش لَيى طؤِرينى ئةو ضاآلكي
 بةكاربردنيان ميكةضى ياساي بازار بكرَين.

   
 ليذنة 
 كؤميتة

 commission اللجنة  -1

 committee  تةماشا بكة:  ليذنة

   

  التفويض -2 دةسةآلت ثَيدان دراسثاردن 
فتتةرمانَيكى نووستتراوةَ حكومتتةت دةريتتدةكات و دةدرَيتتتة كةستتَيك كةدةستتةآلتى ثَيتتدةدرَيي بتتؤ هةستتتان بةضتتةند ئتتةركَيكى      

 دياريكراو.
   

 بةَلَين 
 ثابةندبوون

 التعهد  -1
 Commit ment االلتزام

ثابةند بوون ِرةنطة ياسايي بَييَ هةروةها ِرةنطة حالةتَيكى رةوشتيش بَيتي كتة بتة هتؤى بةَلَينَيكتةوة دروستي نابَيتيَ بتةَلكو         
 بةهؤى سروشتى مرؤظةكةوة دَيتةدىَ كاتَى تواناي هةَلبذاردنى دةبَيي لةنَيوان باشةو خراثةدا.

نتدبوونَ طرينطتى دانتة بةراستتكردنةوةى ئَيستتا لتةثَيناو دروستتكردنى        بوونطةرايية هاوضةرخةكان بؤ ضوونيان واية كة ثابة
 ئايندةَ ئةوةش جَيبةجَى نابَيي تةنىا بة بوونى ئازادى نةبَيي.

 Engagement  تةماشا بكة:

   
 فةرمانى 
 بةندكردن

  أمر احلبس -2

 شوَينَيكى دى. طرتن و بةندكردنى كةسَيك لةبةندخيانة يان دامةزراوةيةكى ضاكسازي ياخود هةر
   

 ليذنة 
 كؤميتة

 Committee اللجنة

دةركردنى ضتةندين بِريتار يتاخود راستثاردة دةربتارةى ئتةو       لتة كؤمةَلة تاكَيكنَ دادةنرَين يان هةَلدةبذَيردرَينَ بؤ لَيكؤَلينةوةو 
 بابةتانةى دةخرَينة بةردةستيانَ كاروبارةكانيشيان ثةيوةسي دةبَيي بةجؤرى ئةو كؤميتةيةى كةدامةزراوة. 

ة يتانيش  ة مارةى ئةندامانىَ ئةو بابةتانةى دةخرَينة بتةردةم ليذنت  لكةوة هةَلدةقوَلَيي كة طةورةتربَيي كؤميتة لةئةجنومةنَي
ئةجنومةن ِرةنطة هةمان شَيوةبنَ بةآلم كار ِراييتةكانى ليذنةكتة بةشتَيوةيةكى ئاستايي متؤركَيكى ِرةمستى كتةمرتى ثَيتوة ديتارة          
لةوةى كةئةجنومةن ثَيى هةَلدةستَيي دكةبةخؤشتى ليذنةكتةى دروستي كتردووة  هتةروةها ئتةو ئةجنومةنتة ختاوةن دةستةآلتة           

 لةدةركردنى بِريارةكان.
 ؤميتة  ضةندين جؤرى هةية:ليذنة دك
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 C. on credentials  ليذنةى متمانة ثَيدان بةئةندامانى

 c. on nominations  ليذنةى دامةزراندن

 c. on rules & regulations  ليذنةى داِرشتنى ياساكان

 .Advisory. C  ليذنةى ِراوَيذكارى

 .Coordinating. C  ليذنةى رَيكخسة درَيك و ثَيكردن 

  .Executive. C  ليذنةى جَيبةجَيكردن

 .Steering. C  ليذنةى سةركردايةتى 

  .Technical. C  ليذنةى هونةرى دتةكنيكى 

  .A dhot. C  ليذنةى تايبةت
 ئةو كؤميتانة دليذنانة  بؤ بابةتَيكى دياريكراو ثَيكدَين و كؤتايي بةكارةكانيان دَينن دواى ئةجنامدانى ئةركةكانيان.

   
  ليذنتةكان بتؤ   k.c. wheareبةآلم د

 شةش جؤر دابةش دةكات:
  

 C. to advise  ليذنةى ئامؤ طاري

 C. to inquire  ليذنةى لَيكؤلينةوة

 C. to negotiate  ليذنةى طتوطؤ

  C. to Legislate  ليذنةى ياسادانان

 C. to administer  ليذنةى كارطَيرى

 C. to scrutinize and control  ليذنةى ثشكنني و ضاودَيرى
 َ نووستتينطة councilزؤرَيتتك لةئةجنومةنتتةكان وةك ليذنتتة تةماشتتا دةكتترَينَ بتتةآلم لتتة َير نتتاوى جيتتاوازَ وةك ئةجنومتتةن د 

  بتةكار  working party َ هتةروةها لتةنوَيرتين زاراوةى هاوتتا زاراوةى د   panel  ياخود دةستتةى راوَيتذكاران د  bureauد
 دةهَينرَيي.

تانى بةريتانيا و وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاَ دةستةوا ةى دئةو هَيزةى ئةركَيكى دياريكراو دةطرَيتة دةسي  بةكار لةوآل
 دةهَينرَيي.

 ةَ كةبتةماناى ليذنتة دَيتيَ زؤر جتاريش هتةردوو      commissionوشةى ليذنةَ هاوتايةكى شثرزةى هةيةَ ئتةويش زاراوةى د 
  ئةوةى بةِروونى لَيك جيابكرَينةوة.زاراوةكة بةكار دةهَينرَين بَى

   

 commodity الِسلعة كةر و ثةر

 good,economic  تةماشا بكة:

   

 Common law القانون العام ياساى طشتى
كؤمةَلة بِريارو ضةند تَيؤرييةكى زانستيانةيةَ بةآلم نةنووسراوةتةوةَ دروسي بوةو دةسةآلتةكانى لةداَ و نةريتى ستةاَينراو  

 لةسةردةمة دوورةكانةوة وةرطرتووة.
 بنةماو ِرَيسا ثَيويستيةكان رَيكدةخرَين بةمةبةستى ثارَيزطاريكردنى لة طيان و سامان ومافى خةَلكى.
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 Common property امللكية املشَتكة خاوةندارَيتى هاوبةش
هيض تاكَيك بةتتةنىا متافى لةبةشتيكيدا هتةبَييَ     ئةو شتةى كؤمةَر خاوةنيةتىَ خاوةندارييةكةش هاوبةش دةبَييَ بَى ئةوةى 

 منوونةى ئةو زةوييةى موَلكى كؤمةَلى راوضية سةرةتاييةكانة.
بةآلم لةطتةَر ثَيشتكةوتنى ئتابورى ئتةو خاوةندارييتة كؤتتايي دَيتي و لتةجَيطاى ئتةودا دان بةمافتةكانى تتاك بتؤ خاوةنتدارَيتى              

 دةنرَيي.
   

  Common sense االدراك الفطري  يرى زطماكى
واتة  يرى كردةيي يان تَيطةيشتنى تةواو دروسيَ بةجؤرَيك تاك بِريار لةسةر شتةكان بتداتَ ئتةويش بةشتَيوةيةكى راستي و     

 ثتةو ثِر بةثِر.
هةروةها مةبةسي لةم زاراوةيةَ ب،وِراى هاوبةشةَ ياخود بت،وِراى خةَلكيتة بةطشتتى كةلةئتةجنامى ئتةزموونَيكى مرؤظايتةتى       

 طشتط،ةوة دةردةضَييَ ئةو زانني و تَيطةيشتنة خؤرسكيةَ لةبةرامبةر زانينى ميتؤدى زانستى دةوترَيي.
   

 كؤمنويي   
 يةكَيتى طةالن

 الكومنويلث
 Common wealth رابطة الشعوب

 كؤمةَلة كةسانَيك يان ضةند دةوَلةتَيكَ بةر ةوةندييةكى هاوبةش بةيةكيان دةبةستَيتةوة.
زاراوةيتتة بةكؤمةَلتتةى دةوَلتةتانى بتتةريتانياش دةوترَيتتيَ كتةبريتني لةضتتةند دةوَلتتةتَيكى ستةبةخؤَ هةريةكتتةيان ِرةطتتةز    ئتةم  

بةتاجى بتةريتانيا   بووننة ثةيوةندييةكى كةسَيتى بةميكةضنامةى سةربةخؤ دةداتة هاوآلتيةكانىَ بةآلم هةر هاوآلتيةك لةوا
 دةيبةستَيتةوة.

   
  Commune لكوميونا كؤمةَلَيكى بضووك

لةثَيكىاتةيتةك كتة ضتةند ضتينَيكى ثيشةستازو بازرطتانى        نمةبةسي لتةم شتَيوة كؤمةَلتةَ لةستةدةكانى ناوةِراستيَ بريتتى بتوو       
 دةطرتةخؤىَ بؤبةرطريكردن لةبةر ةوةنديية هاوبةشةكانيان و ثاراستنيان.

 لةوآلتانى فةرةنساو ئيتاليا و سويسرا.دواتر ئةم زاراوةية بةيةكة كارطَيِريية دابةشبووةكان دةوتراَ 
   

 بةكؤمةة كردن
 ِرَيبازي حوكمِرانى خؤجَيى

 الكوميونية
 Communalism مذهب احلكم احمللي

  ثَيك بَيتيَ هتةر يةكتةيان    communesبريتية لةو بؤ ضوونةى كةدةَلَيي كؤمةَلطة دةبَى لةضةند كؤمةَلطةيةكى خؤجَيى د
لةطةَر ضةندين ثسثؤرى و دةسةآلتى فراوانَ هةروةها لةطتةَر كةمكردنتةوةى دةستةآلتى ناوةنتدى     خودموختاري خؤى هةبَيي 

 كةلةيةكة سياسيية طةورةكان دةردةكةوَيي.
   

 Communicaltion social االتصال االجتماعي ثةيوةنديكردنى كؤمةآليةتي
لتةنَيوان زينتدةوةرة مرؤظايةتيةكانتةوةَ يتان بريتيتة لتةو       بريتية لةو كارةى كةبةهؤيةوة لةيةك تَيطةيشة ئتاَلوطؤِر دةكرَيتي   

 كارةى كة بةهؤيةوة واتاكان لةمرؤظَيكةوة بؤ مرؤظَيكى ديكة ياخود لةكؤمةَلَيكةوة بؤ كؤمةَلَيكى ديكة دةطوازرَيتةوة.
مرؤظايةتيتةوةَ لةبتةر   ثةيوةنديكردن لةِرَيطاى رؤ نامةو ئيزطةو تةلةفزيؤنةوة كاريطةرى طةورةى هةبووة بةسةر كؤمةَلطتةى  

ئةوة كارلَيكردنى نَيوان ئةندامانى كؤمةَلطتة زؤربتووةَ هتةروةها ئاستؤى هتةرطروثَيك فتراوانرت بتووة بتةهؤى ثةيوةنتديكردنى          
 بةبةشةكانى ديكةى جيىان و سوود وةرطرتنى لةكولتورو هونةرو زانستة جياوازةكان.

 Mass communication تةماشا بكة:  ثةيوةنديكردنى جةماوةري
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 Communication media وسائل االتصال هؤيةكانى ثةيوةنديكردن
بةهؤيانةوةَ ثةيوةنديكردن لتةنَيوان تاكتةكان دَيتتةدىَ طترينطرتين ئتةو هؤيانتةش: نامتة طؤِرينتةوةَ كؤبوونتةوةَ بآلوكتراوةو           

 طؤظارةكان...هتد.
   

 Communications administrative االتصاالت االدارية ثةيوةنديية كارطَيِرييةكان
ةدىَ ئةطةر ئةو ثةيوةندييانة ستونى بتنَ واتتة لتةنَيوان كتارطَيِري بتاآلوة      نان دَيئةو ثةيوةنديانةى لةنَيوان ئاستة كارطَيرييةك

 بةرةو ئاستةكانى ناوةِراسي و خوارةوةَ يان ثةيوةنديكردنى ئاسؤيي لةنَيوان بةشة كارطَيِريية جياوازةكان.
 َ ئتتتةو تيؤرييتتتة لتتتةبوارة متتتادى و ستتتايكؤلؤجى و     communication theoryدةوترَيتتتي تيتتتؤري ثةيوةندييتتتةكان د  

سوستتيؤلؤجيةكان دةكؤَلَيتتتةوةَ دةربتتارةى ثرؤستتةكانى راوَيتتذكردن و ئتتاَلوطؤِركردنى ب،وبتتاوةِرو زانياريتتةكانَ لتتةنَيوان كةستتة    
 ندةكاني لةيةك ضوارضَيوةدا.بةشداربووةكان لةضاآلكيةكى دياريكراوداَ ياخود كارمة

   

 Communion وحدة الشعور يةك هةستى 
بةشتتداريكردنى ئةنتتدامانى كؤمةَلطتتة لةضتتةندين تَيطةيشتتة و ب،وبؤضتتووني ديتتاريكراوَ كةهةنتتدَيكيان بةهةنتتدَيكى ديكتتةوة   

 ةوةَ ئةو ضةمكة لةئاينى مةسي يةت بةيةكطرتنى رَيبازي ئاينى دةوترَيي.تدةبةسرتَي
   

 Communism الشيوعية كؤمؤنيزم
رَيبتتتازَيكى ئتتتابورى و كؤمةآليةتيتتتةَ لةستتتةر بنضتتتينةى كؤتتتتايي هَينتتتان بةموَلكايتتتةتى تاكةكةستتتى دادةمتتتةزرَييَ هتتتةروةها     
دةستَيوةردانى كاراي دةوَلةت لتة يانى ختةَلك و ميكةضتكردنيان بتؤ ضتاودَيرى ختؤى و ئاراستتةكردنيان ئاراستتيةكى متاددى و          

 هزرى.
 بنضينةيي بؤ ئةو ِرَيبازة لةوة كورت دةكرَيتةوة دهةر كةسَى بةثَيى تواناكةىَ هةر كةسَى بةثَيى ثَيويستى .بنةماي 

 بةالى ئةم ِرَيبازة ئةركى هةركةسَيك ئةوةيةكة تةنىا بةثَيى تواناكةى كاربكات و هةركةسَيك بةثَيى خؤى بةشى بدرَيي.
   

 Communism primitive الشيوعية البدائية كؤمؤنيزمى سةرةتايي

ؤثؤلتتؤجى بتتةكار دةهَينرَيتتي بتتؤ باستتكردنى ئتتةو سيستتتمة  نثرر زاراوةيتتةكى ستتاختةو هةَلخةَلةتَينتتةرةَ لةهةنتتدَى نووستتينى ئتتة
 ئابورييةى كةلةسةر بنةماي بةس بوون و خؤتَيركردن دامةزراوةو لةناو ضةند كؤمةَلطايةكى سةرةتايي بآلوبؤتةوةَ

لةمولكيتتةت و لةبتتةكارهَينانى هؤكارةكتتانى بةرهتتةم هَينتتانى كتتةر وثتتةر و كاآلكتتانَ ديتتارة ئتتةو  كةتاكتتةكانى بةشتتدارى دةكتتةن 
  يانةش بارودؤخة تايبةتية د وارةكةيان دةيسةثَينَى بةسةرياندا.

 ئةو بارودؤخةى طوزةرانَ هةر وةك باو بووة لةوكؤمةَلطاية سةرةتاييانةىَ لةسةر كارى راوكردنى ئا ةَر  ياون.
 يستمةشَ منوونةى باآلبووة الى ثياوانى ئاينى مةسي يةت لة قؤناغة سةرةتاييةكاندا.ئةم جؤرة س

   

 community اجملتمع احمللي -1 كؤمةَلطةى خؤجَيى
كؤمةَلة كةسانَيكن لةسةر ثارضة زةوييةكى دياريكراو دة ينَ ضتةند ثةيوةندييتةكى هةميشتةيي تاِرادةيتةكَ نتةك ثةيوةنتدى       

 بةيةكيان دةبةستَيتةوة.البةالى و كاتى 
ضتتاآلكى رَيتتك و ثَيكيتتان هةيتتةَ بتتةثَيى ضتتةند ِرَيستتاو شتتَيوازَيكى ثتتَى زانتتراو لةستتةري دةِرونَ هتتةروةها طيتتانَيكى بةكؤمتتةَر       

 لةنَيوانياندا باوةَ ئةو هةستةشيان ال دروسي بووة كةهةموويان سةر بةيةك كؤمةَلطان.
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  اجلماعة الدولية -2 كؤمةَلةى دةوَلةتان
 ضةند دةولةتَيكنَ هةندَى بةر ةوةندى و ئاماجنى هاوبةش كؤيان دةكاتةوة.

   

 Community chest صندوق التمويل املشَتك سندوقى دارايي هاوبةش
دامةزراوةيةكةَ ئةو هةوآلنة رَيكدةخات كة تايبةتن بة كؤكردنةوةى ثتارةو داهتات لةكؤمةَلطتةى ختؤجَيىَ بتةجؤرَيك كتةهيض       

كؤمةَلطةيتتة بةشتتة طةورةكتتةى ئتتةو داهاتتتة بتتؤ ختتؤى  ويتتان كؤمةَلةيتتةك يتتاخود دامةزراوةيتتةكى كؤمةآليتتةتى لة  ئةجنومتتةنَيك
داط،نةكات و ئةجنومةنةكانى ديكةش ثشي طوَى خباتَ كة ينطة زؤر ثَيويستى بةكارو بارةكانيان هةيةو ئةوانيش ثَيويستتيان  

 بةهاوكارى دةبَيي.
   

 Community development اجملتمعتنمية  طةشةثَيدانى كؤمةَلطة
ثرؤسةى سازادن و رَيكخستنى هةوَلةكانى تاك و طروثةكانى كؤمةَلطة دةطرَيتةوةَ هةروةها ئاراستةكردنيان بؤ كتارى هاوبتةش   
لةطتتتةَر ئةجنومةنتتتة حكوميتتتةكانَ ئتتتةويش بةشتتتَيوازي دميوكراستتتيانةَ بةمةبةستتتتى ضتتتارةكردنى كَيشتتتةكانى كؤمةَلطتتتةو       

ئاستى رؤَلةكانى لةبوارى ئابورى و كؤمةآليةتى و كولتورييةوةَ لةطةَر ِرووبةِروو بوونةوةى ثَيداويستيةكانيان بةرزكردنةوةى 
 لةِرَيطةى سوود وةرطرتنى تةواو لةهةموو دةرامةتة سروشتى و مرؤظايةتى و هونةرى و داراييةكانى  َير دةسي.

   
 Community organization تنظيم اجملتمع  رَيكخستنى كؤمةَلطة

بو انةوة لةِرَيطاى كارى خؤجَيى لةو ناوضانةى كةئاستةكانى  يان تَييدا بةشَيوةيةكى ِرَيذةيي بةرز دةبَيي و خزمةتطوزارييتة  
لتة   كتارة ثَيويستتى بةثيةيتةكى بتةرزتر     كؤمةآليةتيةكان ثَيشكةوتوو دةبن بتة بتةراورد لةطتةَر ناوضتةيةكى ديكتةَ بتةآلم ئتةو       

 ةرى هةية لةاليةن كؤمةَلطةوة.هاوكارى و دةس ثَيشخ
نتة دةكتات كتةدةكرَيي بةهؤيانتةوة دةرامتةت و شتارةزايي و       ابؤية رَيكخستنى كؤمةَلطتة ِروو لتةِرَيك و ثَيتك كردنتى ئتةو هؤكار     

 لَيىاتووييةكان ئاراستةبكرَين بةرةو بةدى هَينانى خؤشطوزةرانى بؤ كؤمةَلطة.
   

 كؤمةَلطةى ئاوَيتة
 Community multi  group املركب اجملتمع فرةطروث    -

ئةو كؤمةَلطايةى ضةند طروثَيك دةطرَيتة خؤى و تاك ئينتيمايان بؤ دةكاتَ ئةو تاكةي ئةندامة لةيانةيتةك و لةكؤمةَلةيتةكى   
هةرةوةزىَ هةروةها لةسةنديكايةكى كرَيكاري ئةو هةَل  و كةوتةكانى جياواز دةبن بتةثَيى جيتاوازى هتةر طروثَيتكَ ئةمتةو      

 solidariteهؤى بآلوبوونتتةوةى ثستتثؤرى لتتةكاردا ئتتةوا لتتةنَيوان تاكةكانتتدا هاوكارييتتةكى ئؤرطتتانيش دروستتي دةبَيتتي. د بتتة

organique.  
   

 Community uni-group املتجمع البسيط كؤمةَلطةى سادة
كةوتتتةكانيان هاوشتتَيوةى واتتتة كؤمةَلطتتةى خؤِرستتكَ لةبتتةر ئتتةوةى تاكتتةكانى ئينتيمايتتان بتتؤ يتتةك طتتروث هةيتتةو هتتةَل  و     

 كؤمةَلطةى الدَيى دةبَييَ هةر بةهؤى لةيةكضوونى تاكةكانشى ئةوا هاوكارييةكى ميكانيكى لةنَيوانياندا دروسي دةبَيي.
   

 هاتووضؤى رؤ انة
 االنتقال اليومي  -1

 Commutation التحركات اليومية

شارَ بةمةبةستى كاركردنَ هةندَى جتاريش بتؤ جَيبتةجَيكردنى ضتةند     راهاتن لةسةر جَيطؤِركَى لةدةوروبةرةوة بؤ ناوةِراستى 
 كارَيكى كؤمةآليةتىَ يان بؤ ثشوودان و رابواردن.
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  حتفيف العقوبة -2 كةمكردنةوةى سزا
طؤِرينى سزاكانَ لةستزايةكى زؤر توونتدةوة بتؤ ستزايةكى ستووكرتَ ئتةو طؤِرينتةش دةستةآلت دةيبةخشتَيي كتةمافى لَيبتوردنى            

 بةدةستة.
   

 Companion الرفيق هاوِرَى
 َ بتؤ ئتةو تاكتةى    rejected companionئتةو تاكةيتة كتة كؤمتةَر ثَيتى رازي دةبَيتيَ دةوترَيتي هاوِرَييتةكى نةويسترتاو د         

 بةشدارى ضاآلكيةكان بكات.كةكؤمةَر ثةسندى ناكات 
  مةبةستتتيش ئتتةو تاكتتةى كتتة tolerated companionهتتةروةها دةوترَيتتي هاوِرَييتتةكى ِرَيطاثَيتتدراو بةبةشتتداريكردنى د

 كؤمةَر رازيية بةبةشدار بوونى لةضاآلكيةكانى.
   

 Company الشركة كؤمثانيا
كؤمثانيا بريتية لةطرَيبةستَيك لةنَيوان دووكةس يان زياتر دةبةسرتَييَ بةوةى هةموو اليةكان بةشدارى بكتةن لةثرؤ ةيتةكى   

 ئامادةكردنى بِرَيك لةسةرماية وةك ثشكى بةشدارى لةثرؤ ةكة كةِرةنطة قازانج بكات يان زةرةر.داراييَ ئةويش بةهؤى 
 كؤمثانياكان ضةند جؤرَيكن: 

  ئةم كؤمثانياية ثَيكدَيي لتة  مارةيتةكى طتةورةى بةشتدار بتووان و بةستةرمايةيةكى       .joint  stok  coكؤمثانياى ثشكدار د
 ى ئاسايي ناوَيكى تايبةت هةَلدةطرَييَ بةآلم ناوى بةشدار بووانى دةرناخات.طةورةوةَ ئةم كؤمثانياية لةبارَيك

 َ ئتةو كؤمثانيايتةَ ياستا  متارةى بةشتداربوونى دياريتدةكاتَ       Limited companyكؤمثانياى بةرثرستياريةتى ستنووردار د  
 هةر يةكة بةثَيى ِرادةى بةشةكةى بةرثرسياريةتى خؤى هةَلدةطرَيي.

  كتةس تَيثتةِر   5 - 4 َ ئتةو كؤمثانيايتة لة مارةيتةكى كتةمى ئةنتدامان ثَيكتدَيي كتة د       partner shipكؤمثانياى هاوبتةش د 
 ناكاتَ كار لةثرؤ ةيةكى بازرطانى دةكةن و بةرثرسياريةتيةكةى سنوردار نابَيي. 

نتةَ ئتةو رؤَلتة طةورةيتةى     كؤمثانيا طةوةركان لةكؤمةَلطةى نوَيدا دةسةآلتَيكى طةورةى هةيةَ لةدياردةكانى ئةو دةسةآلتة فراوا
جتت و   جؤرةكتاني  كةدةيطَيرَيي لةبآلوكردنةوةى كاآلكتان و بِريتاردان لةستةر ئتةو بابةتانتةى جَيطتاى ضتَيذن و ئاراستتةكردنى        

 بةرطَ ئةويش لةِرَيطاى هؤيةكانى راطةياندنى جةماوةرى.
   

 Company town مدينة الشركة شارى كؤمثانيا
نيشتتتةجَيبوونَ لةستتةر ثارضتتة زةوييتتةك دروستتي دةكرَيتتي كتتة هتتةمووى يتتان هةنتتدَيكى متتوَلكى        كؤمةَلتتة خانوويةكتتة بتتؤ  

كؤمثانيايتتةكى ثيشةستتازييةَ ئتتةو خانوانتتةش بةشتتَيوةيةكى ستتةرةكى تتتةرخان دةكتترَين بتتؤ نيشتتتةجَى بتتوونى كرَيكتتارانى          
 كؤمثانياكة.

 ثَيى ئةو سياسةتةى كة دايرشتووة لةم بارةوة.خودى كؤميانيا كة زؤر بوارى ضاآلكيةكانى ئةو شارة بةِرَيوة دةبات بة
   

 سةنديكاى كرَيكارانى
 دامةزراوةكة

 نقابة عمال 
 Company unio املنشأة

ئةو سةنديكا كرَيكارييةى ئةنداميةتى تَييدا تةنىا ئتةو كرَيكارانتة دةطرَيتتةوة كةلةيتةك دامتةزراوةكار دةكتةنَ يتان الى يتةك         
 خاوةن كارن.

   

 Comparative method املنهج املقارن بةراوردكاريميتؤدى 
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َ يتان نَيتوان ضتةند طروثَيتك     جياوازةكتان مةبةسي لةم زاراوةية لةكؤمةَلناستيداَ ِرَيطايةكتة بتؤ بتةراوردكردنى نَيتوان كؤمتةَلطا       
لةيةكضتوون و  ياخود ضةند سيستمَيكى كؤمةآليةتى لةناو يتةك كؤمةَلطتةَ بةمةبةستتى دةرخستة و ئاشتكراكردنى رووةكتانى       

 جياوازي نَيوان دياردة كؤمةآليةتيةكانَ هةروةها دةرخستنى هؤيةكانيشى.
ئةو كارةش بةثَيى ضةند تاقيكردنةوةيةك دَيتةدى كتةوا دةكتات ئتةو دياردانتة دةرفتةتى بتةراوردكردنيان هتةبَييَ وةك رووة        

نَ دةكتترَى بطةينتتة داِرشتتتنَيك بتتؤ تيؤرييتتة     مَيتتذوويي و ئتتةثنؤطرافى و ئاماريتتةكانَ بتتةثَيى ئتتةو شتتَيوازة بتتؤ بتتةراوردكرد      
 كؤمةآليةتيةكان.  

   

 Cf. cross cultures  تَيكةَلبوونى كيتورةكان

   
 بةشكردنى دكةرتكردنى   

 دةروونى
 Compartmentalization التجزئة النفسية

هتتتيض دةِروات و بتتتةرةو ضتتتةند ئاراستتتتةيةك كتتتة لةب،كردنتتةوةى   َمةبةستتي لتتتةم زاراوةيتتتةَ جيابوونتتتةوةى رةفتتتتاري تاكتتتة 
 ثةيوةندييةكيان لةطةَر يةكرتدا نابَييَ تاك بؤ خؤى درك ناكات بةشَيوةكانى ئةو ناكؤكيةى هةية لةجؤرةكانى ب،و رةفتارى.

َيكى جيتاوازداَ  هةر بةثَيى ئةو دياردةيةَ ئةوا تاك طوَى ِرايةَلى كؤمةَلة ثَيوةرَيكى د  بةيةك دةبَيي لةميانةى ضةند هةَلوَيستت 
 بَى ئةوةى هةسي بةهيض ميمالنَييةكى ناوخؤيي يان شثرزةييةك بكات.

   
 بذاردن 

 compensation التعويض خستنةبِرى

لةياساكانى كارو بيمةى كؤمةآليةتىَ بذاردن و قةرةبوكردنتةوةَ بريتيتة لتةبِرَيك ثتارة كةبةيتةك جتار يتان ضتةند جارَيتك           -1
ى يتتاخود بتتةردةوامىَ كةبتتةهؤى تتتووش بتتووني لتتةكارداَ كةستتةكة ثتتةكى   تكتتاى كردنتتةوةى ثةككتتةوتنيَ وةك قتتةرةبو دةدرَيتت

 دةكةوَيي.
ى بةرةوِرووى هةندَى ديتاردةى شتاراوة   ةلةدةروونناسيدا خستنةبِرَ هةوَلدانَيكة لةاليةن تاكةوةَ كاتَى هاندةرة بنضينةييةك -2

كتورتى و الوازيَ يتاخود هتةوَلى زاَلبتوون بةستةرياندا و دةرخستتنى       دةبَيي و دةورى دةطرنَ منوونةى هةسي كتردن بةكتةم و   
ضةند خةسيةتَيك كةجَيطاى ويسي و رةزامةندى بنَ هةروةها زيادة رؤيي لةو كارةدا بةمةبةستى بةدةستي هَينتانى رادةيتةك    

 هَينان. لةتَيربوونَ واتة بنضينةى خستنةبرةكة هةسي كردنة بةكةم و كورتى وثةككةوتنَ ترسيشة لةنووشستى
   

 لَيوةشاوةيي  
  Competence االختصاص  -1 ثسثؤرى

مةبةسي لةم زاراوةية لةياساى كارطَيِريداَ بريتية لةلَيىاتوويي يةك لةدةسةآلتة طشتتيةكان بتؤ هةستتان بةضتةند كاروبتارَيكى      
دةوترَييَ ثستثؤرى دادطتاى بتةرايي يتان     دياريكراوَ دةوترَيي: ثسثؤرى وةزيرو ثارَيزطار..هتد. هةروةها لةكاررايية ياساييةكان 

 دادطاي تَيىةَلضوونةوة.
   

 لَيىاتوويي
 توانسي

  اجلدارة، الُقدرة -2

  Ability  تةماشا بكة:  توانسي

   

 ركابةرى 
 ميمالنَى

 املنافسة
 competition التنافس
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ى طتةورةترين  نتاكَيك يان طروثَيك بؤ بةدةستي هَينتا  يةك لةدياردةكانى كارلَيكردنى كؤمةآليةتيةَ بريتية لةهةوَلدانى هةموو 
 َ لةشتى ناياَ ياخود شتى دةسي نيشانكراو.بةش

ئتتةو زؤر كةميتتة لةشتتتةكان سةرضتتاوةى ركابةرييتتةَ ئةطتتةر شتتتةكان بتتةِرادةى ثَيويستتيَ تتتاك يتتانيش طروثتتةكان تَيربكتتات و    
 .بةردةسي بَييَ ئةوا ثَيش بِركَى و ميمالنَى هيض ثَيويستى نةدةكرد

ِرةنطة ئةو ميمالنَيية ِراستةوخؤ بَيي تاك هةستى ثَى بكاتَ هةروةها دةكرَى ناراستةوخؤش بَيي و هةستى ثَى نةكرَييَ وةك 
 ئةوةى تاك درك بةوة نةكات كة ئةوثيشةيةى ئةو طرتويةتية دةسيَ ئةوة كةسَيكى ديكةى بَيبةش كردووة لةوكارة.

 َ ببَيتتة هتؤى طةشتتةثَيدانى شتارةزايي و لَيىتتاتوويي و    constructiveةر بَيتتي دِرةنطتة ميمالنَييةكتة دروستتي كةرودامةزرَينت   
 ئامادةكردنى دؤخة تةواوةكان بؤ ثَيشكةوتن لةكاردا.
  ئةطتتةر ئامتتاجنى ستتوود وةرطتترتن بَيتتي لةهةَلوَيستتتةكة   destructiveهتتةروةها ِرةنطتتة ميمالنَييةكتتة روخينتتةريش بَيتتي د 

 بوون بةسةرياندا.بةدةركردنى كةسانى ديكةَ يان زاَل
   

 complex العقدة النفسية طرَيى دةروونى
الى قوتاخبانتتةى شتتيكردنةوةى دةروونتتىَ طرَيتتى دةروونتتى لةكؤمةَلتتة شتتارةزابوون و ئتتةزمونَيكى خةفتتةكراو ثَيكىتتاتووةَ بتتةآلم  

 لةب،كردنةوةش بووة.بةردةواميش كارتَيكردنى دةبَيي لةسةر ب،كردنةوةو رةفتارَ ئةطةر ضى تووشى خةفةكردن و 
 طرَيى دةروونى ضةند جؤرَيكى هةيةَ لةوانة:

   واتة ثةيوةسي بوونى كض بةباوكيةوة لةطةَر بوونى ناكؤكى لةطةَر دايك. Electracomplexطرَيى ئةليكرت د

بطرَيتتةوة    واتة ويستى منداَر بؤ دةسي داطرتن بةسةر باوكىَ بؤ ئةوةى جَيطاى ئتةو  Oedipus complexطرَيى ئؤديب د
 الى دايكى.

لةهةسي و سؤزى شاراوةَ ئةوةش بةهؤى هةسي  ةةثَيكىاتةيةكك  inferiorty complesهةروةها طرَيى خؤ بةكةم زانني د
 كردن بةثةككةوتنَيكى ئةندامى ياخود دةروونى ياخود كؤمةآليةتيةوة.

   
 Complex, culture املركب الثفاقي  ثَيكىاتةى كيتورى

 Culture comlex  تةماشا بكة:  
   

 تَيطةيشة 
 درك ثَيكردن

 الفهم -1
 comprehension االدراك

تَيطةيشة لةدةرووناسيدا بريتية لةكردارى درك ثَيكردنَ ئتةو كتردارة ثشتتى بتة َيرى دةبةستتَييَ واتتة بتوونى توانتا لةستةر          
 رَيكخستنى شتةكان يان هةَلوَيستةكان ياخود ِرووداوةكان.

  الشمول -2 هةمةاليةن
 لةلؤ يكداَ كؤى خةسيةتة هاوبةشةكانةَ كةِرةطةزَيك يان جؤرَيك ياخود بابةتَيك جياواز دةكاتةوة.

   

 سازش  
 ضارةسةرى مام ناوةندى

 التسوية  -1
 compromise احلل الوسط

كارةبريتيتتتة ؤِركراوةكانيتتان دَيتتتتةدىَ ئتتةم   رَيككةوتنَيكتتة لتتةِرَيطاى وازهَينتتتانى اليةنتتةكان لةداواكاريتتتة هاوبتتةش و ئتتتاَر و ط    
تن لةسةر بنضينةى ئتاآلو طتؤِركردنى ب،وِراكتانَ تتا دةطاتتة ئتةو بتارةى كةهتةموو اليةنتةكانى ميمالنتَى           ولةثرؤسةيةكى رَيككة

بةتايبتةتى  ةو حالةتةى كةثَيش ئاَلؤطؤِركردنى ب،وِراكتان هتةبووةَ ديتارة ئتةوةش كتارَيكى دميوكراستيانةية       بزياتر رازى دةبن 
 لةبوارى كارطَيِريدا.

  كةيتةك  compromise for mationلةقوتاخبانةى شيكردنةوةى دةروونى دةوترَيي ددارشة يان ثَيكىَينانى سازشةكة  د
تَيكتتةَلبوونى نَيتتوان هَيزةكتتانى خةفتتةكردنى دةروونتتى و هانتتدةرة رةمةكيتتة    ئتتةوانيلةشتتَيوةكانى رةفتتتارو ئتتةو هاندةرانةيتتة  
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 ةطرَيتة خؤى.كثكراوةكان د
  بتتةجؤرَيك توانتاى هتتةآلتنى دةداتتتَى  idئتةم فَيَيتتة هةستتياريية دةبَيتتتة هتتؤى هتةمواركردنى هانتتدةرة خةفتةكراوةكانى ئتتةو د    

  يان خودَ هةروةها دةرفةتى دةربِرينى دةداتَى بةشَيوةيةكى كاتى ئةويش بةهؤى ضتةند شتَيوةيةكى   egoلةضاودَيرى دمن  د
 .هيض و بَى كةَلكى دةربِرين

   
 لةيةك رازى بوون

 طوجناندنةوة
  الَتاضي -2

لةشيكردنةوةى دةروونيداَ مةبةسي لتةزاراوةى لةيتةك رازى بتوونَ ئتةو ضتاآلكيةية كتة كاريطتةرى هةريتةك لتة حالةتتةكانى           
 خةفةكردن و هاندةرة غةريزييةكانَ ِرةنطدانةوةيان تَييدا دةبَيي ئةوانى خواستى خؤئاشكرا كردنيان هةية.

 بارةدا هاندةرة خةفةكراوةكان تووشى رادةيةك لةهةمواركردن دةبنَ بؤية دةرفةتى دةرضوونيان دةبَيي.لةم 
 accommodation  تةماشا بكة:  سازيان َ طوجناندنةوة

   

 compurgation التربئة ابليمني ئازادكردن بة سوَيندان
بةكةستى داوالَيكتتراو يتان تاوانبتاركراو هةيتتةَ بتةو ستتوَيندةى      مارةيتةك دراوستَىَ هةستتة بةستوَيند ختواردن بتتةوةى بروايتان      

كةخواردوويتتةتى و نتتاوبراو دوورة لةهتتةر بةرثرستتيارييةتيةك يتتان دوورة لتتةو كةتنتتةى كةخراوةتتتة ثتتاَلىَ ديتتارة ئتتةم جتتؤرة   
 كارانةش بةسةر ضوو كؤنن.

   

 conation النزوع  هَيزى ويسة
 رووة كاراكةى ئ،ادةَ يان و يسيَ ياخود ورو اندنى هةستخوازي.سةرةتاي ضاآلكيةكى ئاماجندارَ واتة 

   
 ضة  بةسة 
 ضِركردنةوة

 concetration الَتكيز، الَتُكز

ضتتة  بةستتة لتتةِرووى ئيكؤلؤجييتتةوة ئاما ةيتتة بتتؤ ئةوثرؤستتةيةى كتتة دانشتتتوان لةناوضتتةيةكى ديتتاريكراودا كؤدةبنتتةوة          
 كؤمةآليةتيةكانى وةك:  يان و طوزةرانَ كاركردنَ رابواردن و حةسانةوة.بةمةبةستى جَيبةجَيكردنى ئاماجنة 

بكترَين بتةرةو    شئاطتايي يتان هةوَلتدان هتةروةها ئاراستتة      ضتِركردنةوةى لةدةروونناسيداَ مةبةستي لتةزاراوةى ضتة  بةستةَ     
 بابةتَيكى دياريكراو.  

ةرهةم و طةيشتتنى بتةرؤَلى دامتةزراوة طتةورةكانَ ئتةويش      َ بريتية لةثةرةسةندنى بضِركردنةوةلةِرووى ئابورييةوةَ زاراوةى 
 دةبَيتة هؤى الوازبوونى رؤَلى دامةزراوة بضووكةكان.

لةبارَيكى ئاسايداَ ضِركردنةوة بةتَيكتةَلبوونى ضتةند دامةزراوةيتةك دَيتتةدىَ تَيكتةَلبوونَيكى ئاستؤيي ديتةك ضتاآلكى دةبَيتي           
 دةبَيي .ياخود بةشَيوةيةكى ستوونى دضةند ضاآلكيةكى 

   

 ماناي داماَلراو
 هزرَ ضةمكى طشتى

 املعىن اجملرد
 concept املدرك الكلي، املفهوم العام

بتتؤ ضتتوونَيكى فةلستتةفيةَ واتتتة جةوهتتةرَيكى رووت دضتتييتى شتتي َ لتتةجياتى متتاددةى كةستتَيتىَ هتتةروةها دةربتتارةى ديتتاردة    
 طةرماَ سةرما.جيانةبووةكان لةماددةَ وةك بِرَ ِرةنطَ دةنطَ بؤنَ تامَ 

  لةدةروونناستتيداَ بريتيتتة لتتةو زانينتتةى كةراستتتةوخؤ بتتةهؤى هةستتتةكانةوة دركتتى   conceptionدركتتى ئتتةقيى  رامتتان  د
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 ثَيناكرَييَ بةآلم ئةو زانينة ئةجنامن بؤ كارةكانى ب،.
 بةطشتى كردن دةكات.هةروةها بؤ ثَيكىَينانى ضةمكى طشتى ئةوا ثَيويسي بةكردارى  ئةثسرتاكي  داماَلني و ثرؤسةى 

   هةية.perceptionلةبةرامبةريدا تَيطةيشةَ دركى هةستى د
   

 وَيناطةرى
 ئةنديشةكارى

 ب املعنوي هذامل
 conceptualism التصورية

تتةنىا  رَيبازَيكى فةلسةفيةَ يان تيؤرييةَ ديدى واية كة بابةتةكانى هزرو هَيماثَيكراوةي ناوة طشتيةكان ئةوانتة بت،ى رووتتنَ    
 لةئةقيدا بوونيان هةيةَ ئةقت خؤى ثَيكيانى دَينَيي.

   هةية.realismلةبةرامبةريدا ِرَيبازي واقيعةت د
   

 ماو بةكارهَينان
 طرَيبةندى تايبةمتةند

 concession عقد االمتياز

بتةِرَيوةبردنى دامةزراوةيتةكى   مةبةسي لتةم زاراوةيتة لةياستاى كارطَيريتداَ ئتةو طرَيبةستتةية كةبتةثَيى ئتةو دةوَلتةت ئتةركى           
ئتابورى طشتتتى و بتةكارهَينانى بتتؤ ماوةيتةكى ديتتاريكراو بتةتاكَيك يتتان كؤمثانيايتةك دةستتثَيرَييَ ئتةويش بتتةهؤى كتتاركردن و       

 هةندَى سةرضاوةى دارايي كةلةاليةن بةَلَيندةرةوة ئامادة دةكرَيي و لةسةر بةرثرسياريةتى خؤى.
 ة  لةوانة وةردةط،َيي كةسوود لةو ثرؤ ة طشتية وةردةطرن.لةبةرامبةر ئةو كارةَ باج  م،ان

   
 ثَيكىاتن  

 رازى بوون
 concilition التوفيق

هةوَلدانَيكتتتة بتتتؤ نزيكردنتتتةوةى بتتت،وِراى نتتتاكؤك لتتتةنَيوان دوواليتتتةنى ميمالنتتتَى و بتتتؤ طةيشتتتة بةِرَيككتتتةوتنَيكى دؤستتتتانة  
 بةرةزامةندى هةردووال.

   

 ضينَيكى كؤمةآليةتى
 كؤنكريتى

 طبقة أجتماعية
 Concrete social class واقعية

طروثَيكة وةك يةكةيةكى كؤمةآليةتى كاردةكاتَ ئةندامانى لةطةَر يةكرت ثةيوةندييةكى ِراستةوخؤيان هةيتةَ منوونتة: حزبتة    
 سياسييةكانَ يانةو سةنديكا ثيشةييةكان.

   

 هاوسةرَيتى بةنىَينى
 دؤستايةتى بةنىَينى

 الترسُررالترسري، 
  Concubinage األستسرار

ئةو حاَلةتتةى دروستي دةبَيتي لتةنَيوان ثياوَيتك و  نَيتكَ بةيةكتةوة دة يتن وةك دوو هاوستةرَ بتَى ئتةوةى ثةيوةندييةكتةيان             
 َ union libreشةرعي بَييَ ئةطةر  يانَيكى تةواو بذين لةهةموو رووييكةوةَ ئةوا ثَيى دةوترَيي ثةيوةندييةكى ئازادانتة د 

 يان هاورَيى طيانى بةطيانى.

  ئتتةو حاَلةتتتةش ثةيوةنتتدكردنى  نَيكتتة  cicisbeismبةرامبتتةرداَ دؤستتتى دانثيتتانراو هةيتتة بتتؤ  نَيتتك كتتةمَيردى هتتةبَيي د 
 دكةهاوسةرى شةرعي هةية  بةزياتر لةثياوَيك.
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 Concurrence, social التنافس االجتماعي ثَيشرِبكَيى كؤمةآليةتى
 Social competition  ثَيشرِبكَيى كؤمةآليةتىتةماشا بكة:  

   
 condemnation اإلدانة  تاوانبار كردن

مةبةسي لةم زاراوةية لةياساي مةدةنيداَ بِرياردان لةسةر اليةنى نةيارَ بة هةموو يان هةنتدَى لةداواكاريتةكانى اليتةنى  هتاو     
بةسةر هةر كةسَيك كةبةسةرثَيضتيةك يتاخود كتةتنَيك يتانيش تاوانَيتك      د   بةآلم لةياساي سزادانداَ بريتية لةبِرياري سزادان 

 هةستا بَيي.
   

 condensation التكثيف ضِركردنةوة  
مةبةسي لةم زاراوةيتة لةقوتاخبانتةى شتيكردنةوةى دةروونيتداَ اليتةنطرى بتؤ ثَيكىَينتانى ضتةند يةكةيتةكَ ئتةويش لةضتةند            
ِرةطةزَيك كةناكرَيي بةيةكةوة كؤبكرَينةوة لة دؤخى نا ئاطاييداَ ضونكة ناكؤكتةكان كؤدةبنتةوة بتَى هتةر تةنطاوييتةكَ ديتارة       

 نائاطاييةَ لةبةر ئةوةى ياساكانى لؤ َيك بوونيان لة  نةسي  نائاطاييدا نية. ئةوةش لةطرينطرتين كردارةكانى ثرؤسةى 
   

 condition الشرط مةرج 
لةياسادا مةرج كارَيكى داهاتووةَ ِروودانى نةهاتؤتةدىَ بؤ بةدي هَينتاتنى ثَيويستي بتة ثابةنتدبوون دةكتاتَ يتان نتةمانى ئتةو         

 ثابةنديية.
   

 كاردانةوةى مةرجدار
 الفعل املنعكس الشرطي 

 Conditioned reflex االقَتان الشرطي

مةبةسيَ ئةو وةآلمدانةوة ِراستةوخؤيةية كةئةندامَيك ثَيى هةَلدةسَيي لة ئاسي ئاطاكارييتةكى نتوَىَ نتةك هتةمان ئاطاكاريتة      
 سروشتيةكة يان بنضينةييةكةى ئةو وةآلمدانةوةية.

ئةوجؤرة وةآلمدانةوةيتة بورو َينَيتيَ بتةآلم ئتةوَ ئتةو خةستيةتةى ضتةندين جتار          لةخةسيةتةكانى ئاطاكارية تازةكةدا نية كة
بةدةسي هَيناوة بةهؤى ثةيوةستى بةئاطاكارييتة سروشتيتةكةوةَ بتةو مةرجتةش كتة ئاطاكارييتة تازةكتة بةضتةند ضتركةيةك          

 ثَيش ئاطاكاريية سروشتيةكة رووبدات.
دانةوة  مةرجتدار ئةجنامتداوةَ زانتاي فستيؤلؤجى روستى  بتافيوف  بتووة.        يةكةم كةس لَيكؤَلينةوةى لةسةر وةآلمدانةوةى دكار

  كتار دانتةوةى مةرجتدارى    behaviorism  دامةزرَينةرى قوتاخبانةى رةفتتار ختوازى لةدةرووناستيدا د   watsonهةروةها د
ردانةوةيتتةكى ئاوَيتتتة بةبنضتتينةى بةدةستتي هَينتتان و فَيربتتوون دانتتاوةَ نتتاوبراو هتتةموو كتتردارة رةفتارخيوازةكتتان بتتؤ ضتتةند كا

 دةطةِرَينَيتةوة.
   

 ثةرضةكرداري 
  Conditioned response فعل منعكس شرطي مةرجداري

 Conditioned reflex  تةماشا بكة:  
   

 مةرجةكانى كار
  Conditions employment شروط العمل مةرجةكانى دامةزراندن

ثةيوةندى بةكارَيكةوة دةكتاتَ وةك: كترَي و كاتتةكانى كتاركردن و ...هتتدَ      بريتية لةو مةرجانةى كة لةضوارضَيوةيدا كرَيكار 
 كة لةطرَيبةستى كاركردندا تؤمار كراونَ هةروةك باويشة ياسا كةمرتين ئاستى ئةومةرجانةى تَيداباس كراوة.
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  Conditions living أحوال املعيشة بارودؤخي  يان
دةطرَيتةوةَ وةك شتوَينى نيشتتةجَى بتوون و ختواردن و جتت و بتةرطَ ديتارة ئتةو اليةنانتة          ئةم بابةتة اليةنةكانى  يانى تاك 

بةشتتَيوةيةكى ئاستتايي ثةيوةستتتي دةبتتن بتتةِرادةى داهتتتات و بتتةو  ينطةيتتةى كتتتةتاك تَييتتدا دة َيتتيَ هتتتةروةها ئتتةو ضتتتينة          
 كؤمةآلمةتيةى ئينتماي بؤى هةية.

   

  Conditions social االحوال االجتماعية بارودؤخى كؤمةآليةتى

 Social conditions  تةماشا بكة:

   

 Conditions, working ظروف العمل هةر و مةرجى كار

  Working conditions  تةماشا بكة:

   

 ِرةفتاري ئاراستةكراو  
  مةرجداريد

 السلوك املورّجه
 conduct املسلك االخالقي

 َ يتتاخود لةبتتةر رؤشتتنايي ئاستتي و   moresئاراستتتةكراوة لةبتتةر رؤشتتنايي داَ و نةريتتتدا د  ِرةفتارَيكتتة جَيطتتاى ِرَيتتزةَ يتتان   
 بنةماكانى ثةروةردةو ِرةوشي. 

  .covert conduct َ هةروةها رةوشتى نىَينى و شاراوة دovert conductدةوترَييَ رةفتاري ئاشكراو ديار د

   

 كؤن يدراىل 
 يةكَيتيةكى هاوثةميانى

 احتاد تعاهدي  -1
 confederation  -كونفيدرايل   -

ِرَيككةوتنى نَيوان دوو دةوَلةت يان زياتر بةثَيى ثةميانَيكى نَيو دةوَلةتىَ بؤ ثَيكىَينتانى ئةجنوومتةنَيكى هاوبتةش كةضتةندين     
ئةنتدام لتةو يةكَيتيتتةَ   دامتةزراوةيي ثستثؤرى ديتاريكراوى دةبَيتيَ ئتةويش بةمةبةستتتى رَيكخستتنى سياستةتى دةوَلةوتتةكانى         

 لةطةة ثارَيزطاريكردنى هةر دةوَلةتَيك لةو دةوَلةتانة لة كةسَيتية نَيو دةوَلةتيةكةى خؤى.

   

 كون يدراسيون
 يةكَيتيةكى طشتى

  حتاد العاماأل -2

لةسةر ئاستى نةتةوةيي بتؤ  ئةو جؤرة يةكَيتية لةنَيون ضةند رَيكخراوَيكى جياواز دَيتةدىَ وةك: كؤمةَلةكان يان سةنديكاكان 
 يةكخستنى هةولةكانيان لةو بابةتانةى كةسوودى هاوبةشيان هةية.

 ئتتتتتتةو شتتتتتتَيوة يةكَيتيتتتتتتة طشتتتتتتتية فتتتتتتراوانرتة لةيتتتتتتةكَيتى نَيتتتتتتوان رَيكخراوةكتتتتتتان لةستتتتتتةر ئاستتتتتتتى هةرَيمايتتتتتتةتى     
  .federation or allianceد 

   

  Conference مؤمتر رمسي كؤن راس

ئتتةو كؤبوونتتةوة فةرميانةيتتة كتتة طرينطيتتةكى تايبتتةتى خؤيتتان هةيتتةَ لتتةِرووى ئامتتانج و ئةجنامتتة     مةبةستتي ئتتةم زاراوةيتتةَ
 ضاوةِروانكراوةكانىَ وةك بةستنى ثةميانى و ِرَيككةوتنةكان.
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 confession االعَتاف دان ثيانان
لةبتةردةم ثيتاوانى ئتاينىَ دةبتَى ئتةو كةستةى       دان ثيانان لةئاينداَ لةئاينى مةسي يةت كةسَيك دان بنَيتي بةهةَلتةكانى ختؤى    

كةدانيش دةنَيي بةهةَلةكانى ثةشيمان بَيي و تؤبة بكات بةِراستى و بةجؤرَيك بِريتار بتدات كتة نةطةِرَيتتةوة ستةر هةَلتةكانى       
كارانتةى  ثَيشوى بةهيض جؤرَيكَ هةروةها دوور بكةوَيتةوة لةو هةَر و مةرجةو ئةو هؤكارانةى تووشتى هةَلتةى كتردووةَ ئتةو     

 .ةنَينى ئةو دان ثيانانة ئاشكرا بككةتَيكماني دابوو ضاكيان بكاتةوةَ ئةمةو نابَيي ثياوانى ئاينى نى
لةياسادا دان ثيانان بريتية لةدانثيانانى داوا لَيكراو يان تاوانبتاركراوَ كةبةئاشتكرا يتان لتةناوةرؤكى دانثياناكةيتدا دةركتةوَييَ       

 ِرووداوانةى كةدراونةتة ثاَلى.دان بنَيي بةِراستى ئةو 
   

 ثةيكةربةندى ثَيكىاتن
 صيغة كلية 

 configuration تشكيل

واتةَ تةماشا كردنى بابةتةكة وةك طشتَيكى ِرَيك و ثَيك لةطةَر يةكَ نةك وةك كؤمةَلة بةش بةشتَيكى جيتابؤوةَ يتان وَينتةى     
 بةبةشةكانى.شتَيك هةر وةك بةشَيوة طشتيةكةى دةردةكةوَييَ نةك 

 Social cofigurtion  تةماشا بكة: ثَيكىاتةى كؤمةآليةتى
   

  Confinement الوضع -1 منداَلبوون
   رؤ  لة حاَلةتى دووطيانى.270كردارى منداَلبوونى  ن و دانانى منداَلةكةىَ ئةويش دواى د

ئتتةو ثشتتوودانةش ضتتةند رؤ َيتتك ثتتَيش و ثتتاش  بتتةثَيى ياستتا  نتتى كاركتتةر متتافى ثشتتودانى هةيتتةَ بتتةهؤى منتتداَر بوونيتتةوةَ   
 منداَلبوونةكة دةكَيشَيي و مووضةى تةواويش وةردةطرَيي.

   
  احلبس االنفرادي -2 بةندى تةنيايي

بتتارةدا بةنتتدكراو دةخرَيتتتة جتتؤرة زيندانييةكتتةَ توونتتدترين شتتَيوازةكانى بةندكردنتتةَ بتتةكار دةهَينرَيتتي لةزيندانتتةكانَ لتتةم  
 بةتةنىاو كةسى تَيدانيةَ تةنىا ئةو ثَيخةف و شوَينةى لةسةرى دةخةوَيي.  ورَيك

   
 confiscation املصادرة دةسي بةسةر داطرتن

 جؤرة سزايةكةَ بابةتةكةى دةستطرتنى حكومةتة بةسةر سامانى تاوانبارَيكَ دةسي بةسةر داطرتنةكةش دووجؤرة:
كةسَيكى تاوانبار دةطرَيتةوةَ ئةم جؤرةسزادانة ئتةو جتؤرة تاوانانتة دةطرَيتتةوة     دةسي بةسةر داطرتنى طشتىَ هةموو سامانى 

 كة ثةيوةندييان بةئاسايشى دةرةكى دةوَلةت هةية.
هتتةروةها دةستتي بةستتةر داطرتنتتى تايبتتةتيش هةيتتةَ ئتتةو جتتؤرة ستتزايةش ئتتةو بابتتةت و شتتتانة دةطرَيتتتةوة كتتةبِريار لةستتةر   

 لكى طشتى دحكومةت  يانيش بؤ دامةزراوةيةكى خَيرخوازى دةدرَيي.لةناوبردنيان ياخود طؤِرينيان بؤ مو
   

  Conflict الصراع ميمالنَى  
يةك لةشَيوازةكانى كار لةيةككردنى كؤمةآليةتيةَ دروسي دةبَيي بتةهؤى نتاكؤكى بةر ةوةنديتةكانَ لةئتةجنامى هةَلوَيستتَيكى      

دةناستتَى و تَيتتدةطات كتتةهيض ِرَيطايتتةك نيتتة بتتؤ رَيككتتةوتن لتتةنَيوان      ركابةرييتتةوةَ هتتةر اليتتةكى ركابتتةر نةيارةكتتةى ختتؤى    
بةر ةوةندييتةكانى و بةر ةوةنتدى د ةكتتةيَ بؤيتة ئتتةو ركابةرييتة وةردةطتتةِرَيي و دةبَيتتة ميمالنتتَىَ لتةم بتتارةدا هتةر اليتتةك        

 خَينَى و زاَلبَيي بةسةريدا.وهةوَلدةدات اليةكةى ديكة بِر
د ةكتان و تَيتر    ةحاَلةتَيكى هةَلضتوونى بتةئيش و ئتازارةَ ئتةويش بتةهؤى نتاكؤكى لتة نَيتوان ئتارةزوو         ميمالنَى لةدةروونناسيدا 

 نةكردنى ثَيداويستيةكان و ِرَيطا نةدان بةدةربِرينى ئارةزووة خةفةكراوةكان دةربارةى خودو هةستةكانةوةَ دَيتةدى.
 Social conflict  تةماشا بكة:   ميمالنَيى كؤمةآليةتى

   



(147) 
 

 Conflict of laws تنازع القوانني ميمالنَيى ياساكان
مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتة لتتةِرووى ياستتاييةوةَ دياردةيتتةك بتتةهؤى جيتتاوازي لتتةنَيوان ياستتاكان دروستتي دةبَيتتيَ كةويستتتى            

 جَيبةجَيكردنيان لةسةرةَ ئةو دياردةيةش دووجؤرة: 
ة لةتةنط ثَى هةَلضنني لة نَيوان دووياستاى د بةيتةك يتان زيتاترَ     ميمالنَيى ياساكان بةهؤى شوَينةوةَ ئةو حاَلةتةش بريتي -1

ئتتتةو ياستتتايانةش بتتتؤ دوو دةوَلتتتةت يتتتاخود زؤرتتتتر دةطةِرَينتتتةوةَ لةهةنتتتدَى دةقتتتةكانى ثةيوةندييتتتةكى ياستتتايي بةيتتتةك        
 لةِرةطةزةبيانيةكان هةية بةالى كةم.

َلوةشتاندنةوةى بنةمايتةكى ياستايي بتؤ ئتةوةى بنةمايتةكى       ميمالنَيى ياساكان لةِرووى كاتةوةَ ئةم دياردةيةش بريتيتة لةهة  -2
 ياسايي نوَى جَيطاى بطرَيتةوة.

نتاكؤكى لتةنَيوان دوو بنتةما ياستاييةكة دةستي ثَيتدةكاتَ دةربتارةى بتةِرَيوةبردنى بارودؤختةكان و ئتةو ئاستةوارة ياستاييانةى             
 سَيبةرى بنةما ياساييةتازةكاندا.  كةلةسَيبةرى بنةما كؤنةكان دةستيان ثَيكردووةو بةردةواميشي هةية لة

   

 Conflictin organization التعارض و الصراع داخل املنظمة ميمالنَى لةناو رَيكخراو
دؤخَيكة بةهؤى الوازي ورةو ب،وباوةِرو ناكؤكى دةسةآلتةكانةوة سةرهةَلدةدةنَ لةطةَر نةبوونى ئامتانج و دةستةآلتى ئاشتكراو    

 ِروون.
   

  Conflict theory نظرية الصراع تيؤرى ميمالنَى  
يةك لةو تيؤريية زؤرانةى كؤمةَلطايتةَ وا تةماشتاى ديتاردة كؤمةآليةتيتةكان دةكتات لتةِرابردوو ئَيستتاو ئاينتدةداَ وةك ئتةوةى          

شتةرانطَيزييةكانى  ئةجنامَيك بَيي بؤ ميمالنَىَ هةروةها ديدى بنضينةيشي بؤ ثرؤسةى كؤمةآليةتى لةبةر رؤشتنايي ئتارةزووة   
 مرؤظدايةَ نةك لةسةر بنضينةى هاوكاري كؤمةَلطاكان.

تيؤرييةكة جةخي لةسةر ميمالنَى دةكات وةك دياردةيةكى بنضينةيي يان وةك ِراستيةكى داهَينةرانةَ ياخود بةالى كةم وةك 
انَيكتتى رووخَينةرانتتة بَيتتي يتتانيش   شتتتَيك كتتة نتتةتوانرَيي دةستتتى ىَل هتتةَلبط،َيي لتتة يانى كؤمةآليةتيتتداَ زيتتاتر لتتةوةى الد     

 ثةسندكراو نةبَيي.
   

 لةيةكضوون
 هاوشَيوةبوون

 املطابقة 
  Conformity التماثل

تةكة لةطةَر شتَيوازَيكى بِريتار لةستةر دراو كةميكةضتى ئاستتَيكى كولتتورى       ةمةبةسي لةزاراوةكة رازى كردنى رةفتارةَ يان حاَل
ثتتةيِرةوكردن و تتتةبايي لتتةبواري ضتتاودَيرى كؤمةآليتتةتىَ شتتَيوازَيك بَيتتي لةضتتاودَيرى   بتتاو دةبَيتتيَ مةبةستتتيش لةسياستتةتى  

ئاراستةكراوَ ئةطةر بةئاشكرا بَييَ ياخود لةناوةخنداَ بؤ ئةوةى بارودؤخة جياوازةكان لةطةَر ضةند ثَيوةرَيك ثَيكتةوة تتةباو   
 طوجناوبن.

  ئتتةويش وةك non-conformistsهتتةروةها جيابووةكتتان د  و non-conformityدةوترَيتتي: هةَلطةِرانتتةوةَ ناتتتةبايي د 
 ئاما ةيةك بؤ ئةوانةى لةحزبة سياسييةكانيان دووركةوتوونةتةوةَ يان ئةوانى لةِرَيبازي ئاينى باودا جيابوونةتةوة.

   

 تَيكةآلوكردن
 شثرزةيي

 اخلرلط
 confusion االلتباس

هتتؤى ستتةر ىَل تَيكتتدانى تتتاك و درك نتتةكردن بتتةناوةرؤكى شتتتةكان      دياردةيةكتتة جؤرَيكتتة لتتةناِروونى ئتتةو شتتتانةى دةبنتتة     
  واتتة  Logical confiusionبةشَيوةيةكى ِروون و ئاشكراَ بؤية دةوترَيي تَيكةَر و ثَيكةَر ديان سةرىَل شَيواندنى  لؤ يكى د
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 بَيي.ئةو تَيطةيشتنة هةَلةيةى كةبة هؤى خراث بةكار هَينانى وشةيان خراث تَيطةيشتنىَ دروسي دة

 بةآلم لةدةروونناسيدا:
تَيكةآلو بوونى هزرةكان دةطةَيينَى بَى هةر جؤرة ثةيوةستيةكى لؤ يكى لةنَيوانيانداَ بة جؤرَيتك ئتةو ئةجنامانتةى كةستى      -1

 تووشى بوو ثَيى دةطاتَ ئةوة بةر هةمى ثَيشةكيةكان نابَيي.
دةناستتترَييَ هتتتةروةها جؤرَيكتتتة لتتتة شتتتثرةزة بتتتوونى   حاَلتتتةتَيكى دةروونيتتتةَ بةنتتتةبوونى ب،كردنتتتةوةى ئاشتتتكراو روون  -2

 هةَلضوونانةو سةر ىَل شَيواندن لةتَيطةيشة. 
   

 قةرةبالغي  
 جةجناىل

 congestion االزدحام

 طرد بوونةوةيةكى زؤرى خةَلك يان كةَلةكةبوون بةرادةيةكى تووندو ناسروشتى.  
ِرةنطة ئةو قةرةبالغية لةِرَيطاو بانةكاندا رووبدات بةهؤى زؤرى  مارةى دانشتوان و خراثتى ِرَيطاكتانَ هتةروةها ِرةنطتة لةستةر      

 زةويش رووبدات بةهؤى ضِرى دانشتوان. 
هتتةروةها جتتةجناىل لةشتتوَينةكانى نيشتتتةجَى بتتوون روودةداتَ ئتتةويش بتتةهؤى دروستتتكردنى يةكتتةكانى نيشتتتةجَيبوون يتتةك  
بةشان يةكتةوة بتَى ئتةوةى هتةر بتؤ شتاييةكى تَيتدا هتةبَييَ وةك ثَيويستيَ يتان جتةجناىل لتة وورةكان بتةهؤى زؤرى  متارةى               

 تاكةكانى هةر خَيزانَيك.
   

 كؤمةَلبوون
 تؤثةَلبوون

 الترجُمع
 conglomeration اجلرمع

بضووكرتين ئةو يةكانة لةناوضة طونتد نشتينةكان ثَيتى    جؤرة طردبوونةوةيةكى دانشتوانة كة لةناوضةيةكى سنورداردا دة ينَ 
  ئتةو طونتدة بضتووكةَ  مارةيتةكى بضتووكى ختانووى تَيدايتةَ بتةآلم طونتدى ئاستايي بريتيتة            homletدةوترَيي  كوَيرة دَى د

 لةطردبوونةوةيةكى كةمَيك طةورةترَ خةَلكى طونديش  مارةيان كةمةو زؤربةيان بةكارى كشتوكاَلى خةريكن.
   

 congress املؤمتر العام كؤنطرةى طشتى
كتتؤنطرةى طشتتتى  مارةيتتةكى طتتةورة لةبةشتتداربوان دةطرَيتتتة ختتؤىَ ِرةنطتتة بطاتتتة ضتتةند ستتةد كةستتَيكَ ِرَيطتتاش بتتةتاك و        

 ِرَيكخراوةكان دةدرَيي بؤ بةشداريكرن تَييداَ لةوانى ثةيوةندييان بةو كارةوة هةية لةطةَر كةسانى ثسثؤريش.
ةكى ديتتاريكراو درَيتتذة بةكؤبوونتتةوةكانى دةدات و ضتتةند بابتتةتَيك ط توطتتؤى لةستتةر دةكرَيتتي كةخراوةتتتة  كتتؤنطرة بتتؤ ماوةيتت

 بةردةمىَ لةطةَر دةركردنى ضةندين راسثاردة كةبةفراوانى بآلودةكرَيتةوة.
لةساَلَيكةوة بتؤ ضتةند   كؤنطرة طشتيةكان بةشَيوةيةكى ئاسايي مَيذوو كاتى بةستنيان ديارى دةكرَييَ كةِرةنطة درَيذة بكَيشَيي 

 ساَلَيك.
   

 conjecture التخمني مةزةندة كردن
 ثشي بةسة لةسةر طرميانةكانَ كاتَى زانياريةكان بةردةسي نةبن بةوردى بؤ دياريكردنى بةهاي طؤِراوَيك.

   

 بةيةك طةياندن 
 ثَيكةوة بةسة

صل   الور
 conjunction االقَتان

 رووداوَيك لةيةك كات و شوَيندا. مةبةسي لةم زاراوةية روودانى
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 روودانى ضةند شتَيك لةيةك كاتدا  
 )بارودؤ (

 اتفاق الظروف -1
 conjuncture يف وقت ما

كؤمةَلة هَيزَيك يان هةر و مةرجَيكَ كةهةَلوَيستَيكى كؤمةآليةتى دياريكراوى ثَى جيتاواز دةكرَيتتةوةَ بتةجؤرَيكى تايبتةتيش     
 مةرجةكان لة كاتَى هةَلوَيستَيكى نالةبار ياخود بةِرَيكةوت ِروودانى.ئاَلؤزبوونى هةَر و 

   
 نةوةى بابةتيانةى توَيذي

 هةمةاليةن
 الدراسة املوضوعية الشاملة -2

ى بابةتيانة بؤ هتةر و مةرجتةكانى ئتابورى نةتتةوةييَ كةلتة بنضتينةدا ثشتتى بتةو ئامارانتة بةستتووة كةتايبتةتن            نةوةتوَيذي
 هَينان و نر  و داهات و بةكار بردن و ثاشةكةوت ..هتدَ ئةوةش بؤ دياريكردنى ئاراستةكانى ئَيستاو ئايندة.بةبةرهةم 

   

 connotation املفهوم ضةمك

لةلؤ يكدا مةبةسي لةضةمكى ئاخاوتن دماناي وشةيةك َ ئةو خةسيةتانةى كة ئةطةر لةتاكَيكدا بوونيان هةبووَ ئتةوا شتايانى   
 بوترَيي ئاخاوتنَ هةروةها ئةطةر لةتاكَيكدا بوونيان نةبوو ئةوا ثَيى ناوترَيي ئاخاوتن.ئةوةية ثَيى 

بتتةدةربِرينَيكى ديكتتة ئتتةو خةستتيةتة بنضتتينةييانةى كتتة دةضتتنة ناوثَيناستتةى شتتتةكان و ثؤلينكردنيتتان و جيتتاوازي كتتردن        
 . -خاوتندا  ماناي وشةكة لةنَيوانيان و نَيوانى هى ديكةَ ئةو خةسيةتانة بةشداري دةكةن لةضةمكى ئا

   

 connectionism الرربطية ثةيوةستدارَيتى

بةثَيى ئةم زاراوةيةَ هةموو كردارة ئةقييةكانَ بريتية لةبةيتةك بةستتنةوةى ثةيوةندييتة هزرييتةكان يتان ئتةوانى بةدةستي        
 كةوتوون لةنَيوان هاندةرو وةآلمدانةوةكان.

   

م هاوخوَين  consanguinity رابطة الدر

مةبةسي لةم زاراوةية هاتنة خوارةوةية لةِرةضةلةكَيكى هاوبةشَ لَيرةدا ثيتةى هتاوخوَينى بتؤ نَيترو متَى بتةهؤكارَيكى طتةورة        
 دادةنرَيي لةدياريكردنى مافيان لةهاوسةرط،يدا.

ثةيوةنتدى ختوَين    ئتةو طروثتةى لةستةر بنضتينةى    بتؤ    consanguine groupدةوترَييَ طروثَيكى خاوةن يتةك بنةضتة د  
 ثَيكدَييَ ئةطةر طرميانة بَيي يان خةيار.
  ئةوانةى ئةم جؤرة دةيانطرَيتةوةَ براو خوشك و collateral consanguinityهاوخوَينى دوو جؤرن: خزمايةتى دوور د
 منداآلنى براو خوشكَ مام و ثورو خاَر.

 نَيوان كوِرو باوكَ باث،ةو بابى باث،ة..هتد.  وةك خزمايةتى Lineal consanguinityخزمايةتى ِراستةوخؤ د

   

  Conscience الضمري ويذدان

واتة ئةرك بةجَيطة ياندنَيكى تةواوَ بةثَيى ئةو ثَيوةرة ِرةوشتيانةى كة تتاك هتةَليطرتووةو دةبَيتتة هتؤى رةزامةنتدى لةستةر       
 ئةو كارانةى كةخؤى ثَيى هةَلدةسَيي يان نيازي واية ثَيى هةستَييَ ياخود نكؤىل كردن لَييان.  

ي بتتةبِرياردان لةستةر ئتتةوةى كةخاوةنةكتةى ثَيتتى هةَلدةستتَييَ   ى كةهةَلدةستيَ ةوَيتذدان اليتتةنى هةستي ثَيكردنتتة بتةو فةرمانتت   
 يانيش هةركارَيك سوورة لةسةر ئةجنامدانىَ ويذدان خؤى لة  منى باآل  دةنوَينَى. 
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 Conscientious objector املستنكف ضمريايا  نارازى ويذدانى
ضتتةكدارةكان لةبتتةر ضتتةند هؤيتتةك كةثةيوةنتتدييان هتتةر كةستتَى د ى هتتةَلطرتنى ضتتةك يتتان بتتوونى بةستتةرباز بَيتتي لتتةهَيزة  

 بةبنةما رةوشتى يان ئاينيةكان هةية.
   

 ئةزموونى 
 ئاطايي

  Conscious ة ياخلربة الشعور 
exprience 

انى دةبَيتيَ لةطتةَر دةربِرينتى    يئةزموون و شارةزاييةكانى تاكةَ كةلتة ستاتَيكى ديتاريكراودا توانتاى بةب،هَينانتةوةو رَيكخستتن      
 لةِرَيى ئاخاوتنةوة.  

ئةوشارةزاييانةش بوارةكانى هةستة ناوخؤييةكان و هزرو ب،و باوةِرةكانى دةطرَيتتةوةَ هتةروةها رةفتتاري ئاشتكراى تتاك يتان       
 ئةوانى ديكةش دةطرَيتةوة.

   

 هؤش  
 ئاطايي

 الوعي 
 Consciousness الشعور

تَيطةيشتنى مرؤظ بؤ خؤى و دةوروبةرةكةىَ تَيطةيشتتنَيكى ِراستتةوخؤَ كتة بنضتينةى هتةموو زانينَيكتةَ دةكترَى دياردةكتانى         
 هؤشياري بؤ سَى سةرضاوة بطةِرَينينةوة: 

 ويسي و خواسي   -3وَيذدان  -2تَيطةيشة و زانني   -1
 هةرسَى دياردةكة ثةيوةسة بةيةكرتةوة ثةيوةستيةكى تةواو.

 هؤشياري ضةند ثايةيةكى جياوازى هةيةَ ئةوانةش : 
 ئاطايي ئاشكراو ديار. -1
  َ كةويسي و ئارةزووة خةفةكراوةكان دةطرَيتةوة.  unconsciousnessنائاطايي د -2

 َ ئتتةم ثايةيتتةش هتتةموو شتاراوةكانى دواى ئاطتتايي  هؤشتتياري  ِراستتتةو ختتؤ دةطرَيتتتةوةَ  preconsciousثتَيش ئاطتتايي د  -3
  تاك ئامادةى بكات هةركاتَى ويستىَ ئةم ثايةية قؤناغَيكى ناوةِراستة لةنَيوان هؤشياري و ناهؤشياري.  دةكرَى

تةماشتتتتا بكتتتتة: هؤشتتتتياري بةكؤمتتتتةَر 
 دكؤمةآليةتى   

 Social consciousness 

   

  Consciousness, collective الشعور اجلمعي كؤهةستى
واتتتة هؤشتتياري تاكتتةكان بةثةيوةندييتتة كؤمةآليةتيتتةكانى نَيوانيتتان و بةئةزموونتتة هاوبةشتتةكانيانَ ِرةنطتتة ئتتةو هؤشتتياريية   
طةشتتةبكات بتتةرةو بةشتتداريكردن لتتة هتتةَلطرتنى بةرثرستتيارييةتى بو اندنتتةوةى كؤمةَلطاكتتةيانَ هؤشتتياري بةكؤمتتةَر ثَيشتتى    

 Social consciousnessدةوترَيي هؤشياري كؤمةآليةتى 
   

 Conscription اخلدمة العسكرية االلزامية ةميَىؤرخزمةتى سةربازى ز
بوون بةستةرباز لتةهَيزة ستةربازييةكانى وآلتَيكتدا بةجؤرةجياوازيةكانيتةوةَ بتةآلم بتة شتَيوةيةكى زؤرة ميتَى و ناضتاريَ ئتةو            

سةربازييةكةشتى بةشتَيوةيةكى ئاستايي بِريتاري لةستةر      كارةش جَيبةجَى دةكرَيي كة تاك دةطاتة تةمةنَيكى دياريكراوَ ماوةى 
 دراوة.

لةبةجَيطةياندنى ئةو ئةركةَ ئةو تاكانة دةبةخشرَين كةحاَلةتى جةستةيي و ئةقييان تةواو نية و بؤيتة ِرَيطايتان ثتَى نادرَيتي     
 كةبةو كارة هةسة.
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  Ana. Compulsory service  خزمةتى بةزؤرةميَى

   
 كؤدةنطى  
 ِرَيككةوتن

  Consensus االمجاع

ئةو بِريارة بةكؤمةآلنةى لةوةرطرتنيان هةموو ئةندامانى كؤمةَر بةشدارى تَيتدا دةكتةنَ ئتةوةش لةئتةجنامى درك ثَيكتردن و      
 ب،كردنةوة دَيي.

 هةركاتَى ئةو تاكانة كؤدةنط بوون لةسةر كارَيك ئةوة دةبنة يةك طيان.
 Social consensus  كؤمةآليةتىتةماشا بكة:  ِرَيككةوتنى 

   
 ثارَيزطاريكردن  

 ثاراسة
 Conservation احلفاظ

مةبةسي لةزاراوةى  ثارَيزطارَيتى  لةبوارةكانى ئابوريناسى و زانستة سياسييةكان و ياستاداَ دةستتطرتنةوةو ثاشتةكةوت كتردن     
ة جؤراوجؤرةكتانى دارودرةختي و ماستى و روبتارو     لةكةس و زيندةوةرو شتةسادةو شتة ئالؤزةكتان دةطتةَينَىَ ئتةويش لةطروثت    

دارستان و طؤماوو كةنارةكانى دةرياو خاكداَ يان ثاراستنى ئةوشتانة لةماوةى بتةكارهَينان يتاخود كارتَيكردنتة زيادةرؤييتةكان     
 و يانيش بوارى ناثَيويستى وةك دزيكردن يان وَيرانكردن.

دةطةَينَى ئةو بةكارهَينانةى كةلةخودى خؤيدا قةدةغةنتةكراوةَ لةبتةر ئتةوةى     لةهةمان كاتدا ثارَيزطارَيتىَ لةناوةرؤكدا ئةوة
بتتةكار هَينتتانَيكى ئاقآلنتتةى ميتتانِرةوى دروستتي و لتتةبارة بتتؤ بةر ةوةندييتتةكانى متترؤظ بةشتتَيوةيةكى تايبتتةت و بؤماوةيتتةكى    

 دوورخايةن زياتر لةوةى بؤماوةيةكى كورت خايةن بَيي بةشَيوةيةكى طشتى.
   

 Conservatism مذهب احملافظني كؤنةثارَيزى
ئاراستةيةكى ئايديؤلؤجية لةبوارى سياستى و كاروبتارة كؤمةآليةتيتةكانَ بتة بؤضتوونى ئتةو ئاراستتةيةَ ثَيويستي بةمانتةوةى          

ِرَى و كاروبارةكتتانى لةستتةر شتتَيوةى ختتؤى و رَيتتز لتتةِرَي و شتتوَينة كؤمةآليتتةتى و سياستتييةكان بط،َيتتيَ بةتايبتتةتى كتتاتَى ئتتةو  
شوَينانة وردة وردةو لةماوةيتةكى درَيذخايتةن ثَيكىتاتوونَ بؤيتة ثتةيِرةوكارانى ئتةو ِرَيبتازة بةرهةَلستتى طتؤِرانى كؤمةآليتةتى           

 دةكةنَ بةتايبةتيش طؤِران لةبةهاو داَ و نةريتةكولتورى و كؤمةآليةتيةكان.
وة كتتة ئةقالنيتتةتى رابتتردوو ِرةط و ريشتتةى لةفؤرمتتة    هتتةَلطرانى بتت،ى ثارَيزطايتتةتى بيتتانوو بتتؤ ئتتةو رَيبازةبتتةوة دةهَيننتتة    

نةريتطةرييتتةكان و داكوتيتتةَ ئةطتتةر هتتاتوو كتتةم و كورتيتتةكيش هتتةبوو لتتةو سيستتتةمة كؤمةآليةتيانتتةى دامتتةزراونَ ئتتةوة      
تتةوة  هؤيةكانى بؤ بوونى كةم و كورتى لةمرؤظ و كؤمةَلطةدا دةطةِرَيتةوةَ هةروةها سيستتمة جَيط،ةكتان بتةوة جيتاواز دةكريَ    

 كة بةهاكانيان جَيط،ة.
   

 تةبايي  ثَيكةوةلكان
 االتساق 
  Consistency التماسك

مةبةستتي لةوزاراوةيتتة لةلؤ يكتتداَ بةشتتةكانى ستتةااندن يتتان رَيبازةكتتة يتتاخود توَيذينتتةوةَ دوورن لتتةناكؤكى و د ايتتةتىَ واتتتة  
 ئاخاوتنَيكى لؤ يكيانةى رَيك و ثَيك ثَيكدةهَينَى.

 لةخةسيةتة خؤرسكةييةكانى ئةقت ئةوةية كة بِريارةكانى طوجناو و بةيةكةو نووساوبن.هةر 
   دَيي.inconsistencyلةبةرامبةر ئةم زاراوةيةَ زاراوةى نةطوجناوو ناكؤك د

 Coherence  تةماشا بكة: ثةيوةستى 
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 جَيط، بوون 
 ثتةوبوون

 Consolidation التدعيم -1

لةِرووى كارطَيِرييةوةَ ِرووبةِروو بوونةوةى كَيشةكانى ختؤ ئامادةكردنتة بتؤ تَيكتةلكردنى دوويةكتة يتان       مةبةسي لةم زاراوةية 
زياتر لةيةكةكانى حوكمِرانى خؤجَيى لةطةَر يتةكَ بتؤ ئتةوةى يةكتة نوَييةكتة بتوانَيتي بةئتةركى ختؤى هةستتَيي بةرامبتةر           

 بةكؤمةَلطةى خؤجَيى.
  توحيد احلقوق -2 يةكطرتنى مافةكان

لةِرووى سياسييةوةَ مةبةسي لةم زاروةيةَ يةكطرتنى مافَيك لةطةَر مافَيكى ديكتة لةيتةك كةستداَ يتان كؤكردنتةوةى دووشتي       
 لةطةَر يةكرتَ وةك يةكطرتنى مافى خاوةندارَيتى و مافى كةَلك وةرطرتن لةالى كةسى خاوةندار.

   

 ثيالن طَيِرى
 مكيدة 

 Conspiracy مؤامرة

دووكةس يان زياترَ بؤ دانانى ثيالنَيكى نىَينىَ بةو ثَيية بةشدارى دةكرَيي لةئةجنامدانى كارَيك كة ثَيضةوانةى كؤبوونةوةى 
 ياسا بَيي.

   
 سةقامط،ى
 بةردةوامى

 Constancy الثبات

يانيش قتةبارةو كَيشتَيكى   جَيط، بوونَيكى ِرَيذةيية بؤ درك ثَيكراوَيكى هةستى لةسةر روخسارَيك يان فؤرمَيك ياخود ِرةنطَيك 
 دياريكراو.

ستتةرةِرى ئتتةو طؤِرانكاريانتتةى كةِرةنطتتة روو بتتدةن لةستتةر بتتارودؤخى درك ثَيكردنةكتتةَ بتتؤ منوونتتة كورستتى هتتةر كورستتى         
دةمَينَيتتتةوة لةديتتدى درك ثَيكراوةكتتةى بتتةبَى طوَيدانتتة طؤِرانكارييتتة ئاستتاييةكان لةدةوروبتتةرى نتتاوخؤيي يتتان دةرةكتتى درك    

 ثَيكراوة.
   

 ياساى بنةِرةتى
 الدستور  -1

 Constitution القانون االساسي

مةبةستتتي لةدةستتتتور لةياستتتاى طشتتتتيداَ كتتتؤى ئتتتةو بنتتتةماو ِرَيستتتا بنضتتتينةييانةية كةسيستتتتمى حتتتوكمِرانى و ِرَيكخستتتتنى    
بِريتتاردان لةستتةر دةسةآلتةطشتتتيةكان و ثةيوةستتي بوونيتتان لةطتتةَر يتتةكرت رووندةكاتتتةوةَ هتتةروةها دةستتةآلتى هتتةر اليتتةك و  

 ئازاديية طشتيةكانى تاك و مافةكانيان لةالى دةوَلةت.
  ئتةوةش ئتةو دةستتورةية كتة دةقتةكانى      written constitutionدةستتور ِرةنطتة تؤمتار كتراو بَيتي يتان نووستراو بَيتي د        

 َ customary constitutionنووستتراونةتةوة بةِرةزامةنتتدى ختتةَلكَ لةبةرامبةريشتتدا دةستتتورى ئاستتايي بتتاو هةيتتة د     
 كةبنةماو نؤرمةكانى لةداَ و نةريي وةردةطرَيي.

 Social constitution  تةماشا بكة: دةستورى كؤمةآليةتى

   

  اجلِبلرة -2 ثَيكىاتةى سروشتى
ديتاري  ئةم وشةية لةدةروونناسيدا بةواتاى كؤى فاكتةرة بؤماوةيي و ثةيدابووةكان دةطةيَينَييَ كتة دؤختة ِراهاتووةكتةى تتاك     

 دةكات لةهةردوو ِرووى فسيؤلؤجياو طةشةكردنى.
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 ياساطةرى
 فةرمانِرةوايي بةثَيى دةستور

 النزعة الدستورية 
 احلكم الدستوري

Constitutionalism 

يايةكى سياسييةَ باوةِرى بةسيستتم و بنتةماكانى دةستتورى هةيتةَ بتؤ ضتوونى وايتة كتة دةستةآلتى جَيبتةجَيكردنى            ئايديؤلؤ
 حكومةتَ دةبَيي تةنىا بوارى كار بةِرَيوةبردنى دةسةآلت بطرَيتةوةَ ئةوةندةى دةستور ِرَيطاى ثَيداوة.

واتة حوكمِرانى دةستور بريتية لةسيستمى سةروةرى ياساَ يان ثَيوةندكراوى دةسةآلتَ كةلةبةرامبةريدا سيستمى حتوكمِرانى  
 تؤتاليتارى دَيي.

   

 Constraint social االجتماعيالقهر  زؤردارى كؤمةآليةتى

  Social constraint  تةماشا بكة:

   

 Consular body السلك القنصلي كارى ديبيوماسى

كتتؤى نوَينتتةرانى دةوَلةتتتة بيانيتتةكانَ ئتتةوانى لةدةولةتَيكتتدا كاردةكتتةنَ ئتتةو فةرمانبتتةرة ديبيوماستتيانة ئتتةركى ثارَيزطتتارى      
هةروةها ضاودَيرى كاروباريان و بايةخدان بةبةر ةوةندييةكانى بازرطتانى و هاتووضتؤى   هاوآلتيةكانى خؤيانيان لةئةستؤدايةَ 

 دةريايي و رةزامةندى دةربِرين لةسةر بةَلطةنامةكانى هاتووضؤو طةشي كردن و ...هتد.

   

 Consultation joint التشاور املشَتك ِراوَيذكردنى هاوبةش

ثةيوةندييةكانى كاركردنَ ئةو سيستمة بةشدارى كرَيكتاران لتةكارطَيرى و لتةئامادةكردنى    سيستمَيكى ثراكتيك كراوة لةبوارى 
 شَيوازةكانى لَيك تَيطةيشة دةطرَيتةوةَ هةروةها لَيكؤلَينةوة لةبارودؤخى كاركردن و كاروبارى ثةيوةنديية هاوبةشةكان.

   

 كؤمةَلةى هةرةوةزى بةكاربردن
اجلمعية التعاونية 

 Consumers cooperative society االستهالكية

كؤمةَلتتتة كةستتتانَيك بةيةكتتتةوة بةشتتتدارى دةكتتتتةن لةدامةزرانتتتدنى و ئامتتتادةكردنى ستتتةرمايةكةىَ كؤمةَلتتتة هةَلدةستتتتَيي         
بةهاوردةكردنى ثَيداويستية بنضينةييةكانى بايةخيش دةدرَيي بةكاآلى باش و نرخى متام ناوةنتدىَ لةطتةَر ثارَيزطتاريكردنى     

 ةَل  و كةوتى دةآلليةتى.ئةندامةكانى لةه

   

 Consumer protection محاية املستهلك ثاراستنى بةكاربةر

مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو خزمةتطوزاريية جياوازانةى دامةزراوة حكومى و مةدةنيةكان ثَيى هةَلدةسة بتؤ ثارَيزطتاريكردن   
ضتتاودَيرى كتتَيش و تتتةرازوو دروستتتكردنى كؤمةَلتتة     لةبةكاربتتةرانَ وةك ديتتاريكردنى نتتر  و ضتتاودَيرى كردنتتىَ هتتةروةها      

 هةرةوةزيةكان.
دةوترَيي  توَيذينةوةكانى بةكار بةر  وةك ئاما ةيةك لةسةر كؤكردنةوةو تؤمار كردن و شيكردنةوةى زانياريةكانَ كةبتةهؤى  

اريكراوةوة هةيتةَ لةطتةَر   كِريارو بةكاربةران بةدةسي دةكةونَ ئةوانى ثةيوةندييان بة بةرهةم ياخود خرمةتطوزارييتةكى ديت  
 ئةو ثَيشنيازانةى كةمةبةستيان ضاككردن و زياتر لةباربوونى خزمةتطوزارى و بةرهةمةكانيانة.

   



(154) 
 

 Consumption االستهالك بةكاربردن
بةكاربردنَ ئةو ضتاآلكيةية كتة مترؤظ بةهؤيتةوة ثَيداويستتيةكانى ختؤى دابتني دةكتاتَ بتةكاربردن بةنتدة بتةِرادةى داهتات و             

 ويستى و ِرةوتة دةروونيةكانَ هةروةها داَ و نةريتى تاكةكان.اثَيد
ضاآلكى بةرهةم هَينان لةكؤمةَلطةى تازةداَ كاريطةرى هةبووة لةسةر خوَلقاندنى ثَيداويستية تازةكانَ ئتةوةش لتةِرَيطاى كتارى    

نى بتتتةكاربردنَ تتتتا ئتتتةو ِرادةى راطةيانتتتدن و ئاستتتانكارى بتتتؤ بيمتتتةو ثشتتتتيوانية كؤمةآليةتيتتتةكانَ بتتتؤ زؤركردنتتتى دياردةكتتتا
كةبةكؤمةَلطةى نوَى وتراوة دكؤمةَلطةى بةكاربردن َ ديارة ئةو دياردةيةش كاريطةرى دوورخايتةنى هتةبووة لةستةر ئتابورى و     

 لةسةر رةفتاري كؤمةآليةتى.
بتتةكار   َ مةبةستتتيش لتتةو زاراوةيتتةَ كتتؤى ئتتةو كاآليانتتةى  consumption basketدةوترَيتتي  ستتةبةتةى بتتةكاربردن  د 

 دةهَينرَين و كةسى بةكار بةر دةيانكرَييَ ئةويش لةئاستى ناوةنديداو لةماوةيةكى دياريكراوى وةك ساَلَيكَ بؤ منوونة.

 َ وةك ئاما ةيتةك بتؤ ئتةو ثةيوةندييتةى ئَيستتتاو     consumption functionد -ئامتا ةى بةكاربتةر    -هتةروةها دةوترَيتي   
 رجكردن لةسةر بةكاربردن و نَيوان داهاتَ ئةويش لةئاستة جياوازةكانى داهاتدا.ئةوةى ضاوةِروان دةكرَيي لةنَيوان خة

دةكرَى لةِرَيطاى  ئاما ةى بةكاربردن  لةوة تَيبطةين كة تاكةكانى ختاوةن داهتاتى ستنووردارَ ضتؤن دةتتوانن كاروبتارى  يانيتان        
  .consumerismبةِرَيوةبةرن لةسةر ئاستةكانى ئارةزوو بؤ بةكاربردن د

   

 Consumption, conspicuos االستهالك التفاخري أو املظهري بةكاربردنى ِرواَلةتى
زاراوةيةكتتةَ ئامتتا ة بتتؤ بتتةكارهَينانى دةستتي بتتآلوى و بتتةفِ،ؤدان دةكتتاتَ لتتةكِرينى كتتةر و ثتتةر و ختتةرجى خزمةتطوزارييتتة   

لتتةبارَيكى خؤشتتطوزةرانيدا دة َيتتيَ ئتتةو  بتتةهادارةكانَ بتتؤ ئتتةوةى ختتةَلكى بتتزانن كتتة ئتتةوةى بتتةو كتتارة هةَلدةستتتَيي ئتتةوة      
 دياردةيةش ثَيطةيةكى كؤمةآليةتى بةرزى دةداتَىَ يان ثَيطةى لةناوضينَيكى كؤمةآليةتى دياريكراودا دةضةسثَينَيي.

ئةو خةجى و بةكاربردنة بةرضاوييةَ دةبةسرتَيتةوة بةجياوازيية ضينايةتيةكانَ دةبَيتة هؤيةكيش بتؤ ورو انتدنى ديتاردةى    
تَيرِبينَ ئةوةش جؤرةكارَيكة كةلةاليةن كؤمةَلَيكى ئةريستوكراتى ياخود ضينَيكى كؤمةآليةتيةوة خوَلقتاوةَ ئةوانتة كتاتى     ضاو

 بَى ئيشيانيش بةدةستةوة زؤرة كةخؤيان بةو كارةوة خةريك بكةن.
 ضينةمام ناوةندى و هة ارةكانيش الساييان دةكةنةوة هةريةكة بةشَيوازي تايبةتى خؤى.

   

  Contact االتصال ثةيوةندى

ثةيوةندىَ يةكتةم ِرةطتةزة لتةكردارى تَيكتةَلبوون و هاوِرَييتةتىَ كتةمرتين ئاستي لةثةيوةنتديكردنى هؤشتيارى دةطرَيتتةخؤىَ           
 ِرةنطة ثةيوةندييةكة كاتى بَيي يان بةردةوام و راستةوخؤَ ياخود ناِراستةوخؤ بَيي.

  واتتة ثةيوةندييتةكى ِرووبتةِروو لةطتةَر بتوونى دؤستتايةتى       primary contactلَيرةدا ثةيوةنديكردنى ستةرةتايي هةيتة د  
 لةنَيوان بةشداربووانى.

خؤشةويستتتتى دةبَيتتتي و  ثَيويستتتتى بتتتة َ ئتتتةم جؤرةيتتتان secondary contactهتتتةروةها ثةيوةنتتتدى الوةكتتتى هةيتتتة د
 بةشداربوانى خؤيان لةسةر بنضينةى اليةكى سنوردارى كةسَيتى دةطوجنَينن.

   

 Contemporary history التاريخ املعاصر مَيذووى هاوةضةر 
 بؤ ئةو رووداوانة كة لةسةردةمى ئَيستادا روويانداوة. خستنة ِروويةكى رَيك و ثَيكة

  History  تةماشا بكة:   مَيذوو
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 شيكردنةوةى ناوةرؤك
 حتليل احملتوى 

 Content analysis او املضمون

لةميتؤدةكانى توَيذنةوةداَ ئةو شَيوازةى مةبةستى باسكردنَيكى ِرَيك و ثَيكى ضةندايةتية بؤ ناوةرؤكتة  مةبةسي لةم زاراوةية 
 ديارةكةى ثةيوةنديكردنةكة.

ئامانج لةشيكردنةوةى ناوةرؤكَ روونكردنةوةى ئةو هاندةرو ئاماجنانةية كة نووسةر يان طوتةبَيذ لتةناوةرؤكى نووستينةكانى   
كانى مةبةستيةتىَ هةروةها زانينى رادةى كارتَيكردنى ناوةرؤكى بابةتى كارتَيكردنةكة لةستةر بت،و   ياخود ئاخاوتن و ط توطؤ

 هزري خةَلك و ئاراستةكانيان.
   

 نزيكى  هاوسنور  
 لَيككةوتن

 Contiguity األتصال -اور جالت

شتوَينَيكَ يتان هتةردووكيان بةيةكتةوة بتَى      نزيكبوونةوةى دووشي يان دوو شارةزايي ياخود زؤرترَ ئةويش لتةزمانَيك يتانيش   
 ئةوةى جياكةرةوةيةك هةبَيي لةنَيوانيان.

  ئتتةو دةياردةيتتة يتتةك لةبنتتةماكانى ثةيوةستتتى  law of contiguityلةدةروونناستتيدا دةوترَيتتي ياستتاى ثةيوةنتتديكردن د
وَينَيكدا دةركتتةتنَ ئتتةوا طةِرانتتةوةى ئةقييتتةَ بتتةو ثَييتتة وابِريتتار دةدرَيتتي كتتة ئةطتتةر دوو شتتارةزايي بةيةكتتةوة لتتةزةمان و شتت  

 وةيندييةكة لةنَيوانياندا بةردةوامى هةية.ييةكَيكيان دةبَيتة هؤى طةِرانةوةى ئةوى ديكةَ هةروةك ئةوةى ثة

   

 داوَين ثاكى 
 دةسي لةدونيا هةَلطرتن

 الترعفف 
  Continence التقشف، الزهد

 Abstinence  بوونتةماشا بكة: هةوةس كوشةَ دووركةوتن لةجووت 

   

 Contingence, coefficient of ُمعاِمل التوافق هاوكؤَلكةى هاوكؤك

لةئاماردا بةكار دةهَينرَييَ ئةطةر يةك لةو دوو دياردةيةى كةتوَيذينةوة لةسةر ثةيوةندى نَيوانيان يتان هتةردووكيان ئتةجنام    
هاوكؤَلكةى ثَيوةَلكان لتةم بتارةدا يارمتةتيمان نتاداتَ بؤيتة هاوكؤَلكتةى       دةدةينَ دابةش بَيتة سةر دوو جؤر ياخود زياترَ ئةوا 

هتتاوكؤك بتتةكار دةهَيتتننيَ كةلةاليتتةن  كتتارر ب،ستتون ةوة دانتتراوة بتتؤ ثَيوانتتةكردنى ئتتةو ثةيوةندييتتةى كتتة لتتةنَيوان ئاكتتارة      
 َين و هةندَيكيانيش ناثَيورَين.نةثَيوراوةكاندا هةيةَ يانيش لةنَيوان ضةند ئاكارَيك هةندَيكيان بة مارةكان دةثَيور

   

 بةردةوام بوون
 لةسةر رؤيشة

 االمتداد 
 Continuation االستمرار

حاَلةتى بةردةوام بوونى بَى وةستانَ يان ثسان لةزجن،ةيةكدا. تيتؤرى ثةرةستةندن بتةردةوامى و درَيذةثَيتدانى بتوونى جتؤرة       
 لةدايكبوونةوة.زيندووةكان دةسةاَينَيي لةِرَيطاى 

   دووبنةماى ئامانج خوازيى ثَيكدةهَينن.parsimonyبؤ ضوونى دكاني  واية كة ياساي بةردةوام بوون و ياساى ئابورى د

  Ana. Continuity  بةردةوامي

 social continuation  تةماشا بكة: درَيذةثَيدانى كؤمةآليةتى

   



(156) 
 

  Contraception حتديد النرسل دياريكردنى وةضة
بةكارهَينانى هةر دوو هاوسةر بتؤ ضتةند ئتامرازَيكى جيتاواز بةمةبةستتى قةدةغتةكردنى ستك ثتِرىَ لتةو ئامرازانتةَ ئتامرازة            

 سروشتيةكانى وةك سوود وةرطرتن لةكاتى دَلنيايي دروونةدانى دووطيانى  و دووركةوتنةوة لةجووت بوون.
 هةروةها ئامرازة ثزيشكيةكانَ طرينطرتينيانى دةرمانى ِرَيطرتن لةدووطيانى و دانانى بةربةسي لة  زَيى   ندا. 

 Ana. Birth control and planned parenthood تةماشا بكة:  
   

 طرَى بةسي 
 بةَلطةنامة

  Contract العرقد

دروستتتكردنى ضتتةند ثابةنتتدبوون و بةرثرستتياريةتيةك لةنَيوانيانتتداَ ئتتةو  رَيككتتةوتن لتتةنَيوان دوواليتتةن يتتان زيتتاتر لةستتةر  
  َ ئةطةرضى تايبةمتةندترة لةو.conventionدياردةية لةنةريتدا هاوتاي رَيككةوتنة د

 هةروةها زاراوةكة بةواتاى ئةو بةَلطةنامةية دَيي كة رَيككةوتنةكةى تَيدا تؤمار كراوة.
 Social contract  ةتى  تةماشا بكة:  طرَيبةستى كؤمةآلي

   
 طرَيبةستى  

 كارطَيِرى
 Contract administrative العقد االداري

هةموو طرَيبةستَيك كة كتارطَيِرى طشتتى ددامةزراوةيتةكى طشتتى  اليتةنَيكى بَيتي بتؤ بتةِرَيوةبردنى دامةزراوةكتةَ ئتةو جتؤرة            
كةلةطرَيبةستتتنة ياستتايية تايبةتيتتةكان باونيتتةَ لتتةم طرَيبةستتتةدا  طرَيبةستتتةش ضتتةندين متتةرجى نائاستتايي دةطرَيتتتة ختتؤىَ  

 بةر ةوةندى طشتى زاَلة بةسةر بةر ةوةندى تاك.
   

 Contract system استخدام السجناء كاركردن بةزيندانيان
زيندانتتةكان كاريتتان سيستتتمَيكة لتتةرابردوودا ثيتتادةكراوةَ ئتتةو زيندانيانتتةى بِريتتاري زينتتدانى كردنيتتان لةستتةر درابتتووَ لتتةناو  

 .نوةن كارطةو كارةوة ئامادة دةكراثَيدةكردنَ كة رةستة سةرةتاييةكان بؤ هةر كارَيك لةاليةن خا
 ئةمةو سةنديكاى كرَيكاران لةسةر ئةو جؤرة سيستمة ناِرازى بوون.

   
  Contraculture الثقافة املضادة د ة كيتور

تايبةتتتة بتتةطروثَيكى ديتتاريكراوَ ئاراستةشتتة د  بتتةكولتورى كؤمةَلطتتةَ يتتان ناكؤكتتة كؤمةَلتتة بتتةهاو بنةمايتتةكى كؤمةآليةتيتتةَ 
 لةطةَليداَ منوونةى كيتورى تايبةت بةطروثةكانى مَيرد منداَلة الدةرةكانَ ياخود طروثةكانى هيبز.

   
  Contradiction التناقض د  بةيةكى

مةستتةلةى تتتةواو لتتةِرووى ضتتةندايةتى و ضتتؤنايةتيةوةَ بتتةآلم نتتاكؤكى لةلؤ يكتتدا مةبةستتي لةناتتتةباييَ جيتتاوازى نَيتتوان دوو 
   ئةوا لةنَيوان دوو مةسةلةى بةتةواو جياواز دةبَييَ بةآلم تةنىا لةِرووى ضؤنايةتيةوة.contrarietyد
   

 ناكؤك  
  Contrariety التضاد د ايةتى

 ياخود لةئاراستةداَ وةك ِرةش و سثىَ بوون و نةبوون.مةحاَلى كؤبوونةوةى دوو د  لةبارو دؤخةكانداَ يان لةسروشتدا 
  ناكرَيتي شتتَيك لةيتةك كاتتدا ستثى و ناستثى بَيتيَ يتان روونتاك و          law of contradictionهةر بةثَيى ياساى ناتةبايي د

 ناِرووناك بَيي.
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 Contrasuggestion االحياء املعاكس ثَيِراطةياندنى ثيََضةوانة
تاكَيك دةخياتة بةردةم تاكَيكى ديكةَ ئةويش بةمةبةستى سوود وةرطترتن لةئاراستتة نةرَينيتة زانراوةكتةَ كتاتَى      ثَيش نيارَيكة 

 ثَيش نيازةكة دةخرَيتة روو ضاوةِروانى ئةوة دةكرَيي كة كةسى دووةم بةثَيضةوانةى ئةو ثَيِراطةياندنة هةَل  و كةوت بكات.
   

 سةرثَيضى 
 شكاندنى ياسا

 Contravention املخالفة

تاوانَيكتتة دةكةوَيتتتة  َيربتتارى لَيثرستتينةوةى ياستتاى تتتاوانَ كةستتادةترين جؤرةكتتانى تاوانيشتتةَ ستتزاى كةستتى سةرثَيضتتى كتتةرَ   
 بةزؤرى بذاردنَيكى دارايي ئاسانةَ يان بةندكردنة بؤ ماوةيةك كةلةيةك هةفتة زياتر نابَيي.

   
 ئابوونة  

 ثيتاك
 Contribution االشَتاك -1

مةبةستتي لتتةو زاراوةيتتةَ بِرةثارةيةكتتة تتتاك دةيتتدات بتتؤ ستتوود وةرطتترتن لتتة ضتتةند خزمةتطوزارييتتةكى ديتتاريكراوَ منوونتتةى   
 بةشدرايكردن لةيانةيةك و بةشداريكردن لةبيمة كؤمةآليةتيةكانَ هةروةها بةشداريكردن لةسةنديكايةك و ...هتد.

  املسامهة أو اخلدمة -2 بةشداريكردن
 تاك بةكارَيك بؤ خزمةتكردنى كؤمةَرَ يان بةشداريكردن لة ئةجنامدانى ئةو كارة.واتة هةستانى 

   

 ضاودَيرى  
 نرتؤر  ؤك

 املراقبة 
 Control الضبط

 ِرووى ئةرَينى.لة ثرؤسةى رَيك و ثَيكردن و ئاراستةكردنى رةفتار لةِرووى نةرَينيةوة بَييَ يان 
  in formalوةربطرَيي وةك ياستاكانَ هتةروةها ِرةنطتة شتَيوةيةكى نتاِرةمسى د       formalكؤنرتؤر ِرةنطة شَيوةيةكى ِرةمسى د

 وةربطرَييَ وةك داَ و نةريي.
 Social control  تةماشا بكة: ضاودَيرى كؤمةآليةتي

   
 Control administrative املراقبة االدارية ضاودَيرى كارطَيِرى

ئامتتانج لتتةم كتتارة رَيتتك و ثَيكتتردن و دابتتني كردنتتى سيستتتم و دروستتتى جَيبةجَيكردنيتتةتىَ هتتةروةها ئاطتتادار بتتوون لتتةِرادةى   
 جَيبةجَيكردنى ضاآلكى بؤ ئاماجنة بِريار لةسةر دراوةكان.  

كتارطَيرى توانتاي     ئتةوةش بريتيتة لتةو رادةيتةى كةستةركردةى      span of controlلَيرةدا سنورَيك هةية بؤ ِرادةى توانني د
 سةرثةرشتى و ضاودَيرى كردنى دةبَيي.

   
 conurbation الُبقعة احلرضررية ناوضةى شارنشني

 Built-up area, urban tract  تةماشا بكة:
   

 ساِرَيذبوون
  Convalescence النقاهة بو انةوة

 ضتتتتتاكبوونةوةى ثيتتتتتة بةثيتتتتتةى نتتتتتةخؤشَ تتتتتتاهَيزو تةندروستتتتتتى بتتتتتؤ دةطةِرَيتتتتتتةوةَ دةوترَيتتتتتي متتتتتاَلى ستتتتتاِرَيذبوون      
 َ ئتتةو شتتوَينةى تتتةرخانكراوة بتتؤ ضتتاودَيرى ئتتةو نةخؤشتتانةى مانتتدوو بَيىزبوونتتةَ لتتةوخانووةدا   convalescent homد

 ثَيداويستيةكانى ثشوودان و ئامرازةكانى خؤشى تَييدا بةردةستةن.
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 Ana. recuperation  هةَلسانةوةَ ضاكبوونةوة

   

 زاراوةى باو 
 نةريتى باو

 االصطالح -1
 Convention التقليد اجلاري

 ئةو زاراوةية لةِرووى كؤمةآليةتيةوة ئاما ة بؤ نةريتَيكى طشتى يان رةوشتَيكى باو دةكات لةناوكؤمةَلطةدا.
  االتفاق -2 رَيكةوتن

ِرَيككةوتنى نَيتو دةوَلتةتىَ وةك رَيككتةوتنَيكى نوستراو يتان زارةكتي لتةنَيوان دوو دةوَلتةت يتاخود زيتاتر يتانيش            ئامرازَيكة بؤ 
ضةند رَيكخراوَيكى نَيودةوَلتةتىَ بةمةبةستتى ثَيكىَينتاني متاف و ئةركتة ياستاييةكانَ ئتةوانى وا ؤيتان لةستةرى كتردووة ئتةوا            

 ثابةندى دةبن.
  كتتةمرتة كةبةِرَيككةوتنتتة  treatyناسياستتى دةطرَيتتتةوةَ ثَيطتتةو طرينطتتى لتتةو ثةميانتتة د     ئتتةم دياردةيتتة تتتةنىا كاروبتتارى    

 سياسييةكان دةوترَيي.

 كؤنطرة
 االجتماع العام  -3

  املؤمتر

واتة كؤبوونةوةى نوَينةرانى ضةند دامةزراوةو ئةجنومةنَيك بؤ بةديىَينانى مةبةستَيكى تايبةتَ رازاوةكةش بتةكاردةهَينرَيي  
 ئاما ةيةك بؤ ئةو ماناية بةشَيوةيةكى تايبةت لةوياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا.وةك 

   

 Conversion التحول -1 وةرضةرخان
دةركةوتنَيكى لةناكاو بؤ رؤَلَيك يان خةسَيةتَيكى نوَى لةكةسَيتيداَ وةك زاَلبتوونى طرَييتةك يتاخود ئاراستتةيةكى شتاراوةى       -1

 ببَيتة كةسَيكى نوَى.ثَيشوَ بةجؤرَيك تاك 
 وري تاك تَييدا بةئارةزووى خؤى شَيوازو اليةنى دةروونى طروثَيكى دةرةكى وةردةطرَيي.تثرؤسةى ِراهاتنى كول -2
كردارى دووركةوتنةوة لةئاراستةيةك يان لةسيستمَيكى بةهايي و خستنةجَيى ئاراستةيةك ياخود سيستمَيكى بةهايي نوَى  -3

 لةشوَينى هةريةكةيان.
  العكس -2 ثَيضةوانة

ثَيضةوانة لةلؤ يكدا بريتية لةداناني هةريةكة لةهةردوو بةشى مةسةلةكة لة شتوَينى يتةكرتداَ لةحالتةتى مةستةلةى ضتةمكة      
  ئةوة بريتية لةدانانى هةريةكة لةبابةت و هةَلطر لةشوَينى يةكرتَ بة جؤرَيك بِرياردان لةسةر ئةو attributeباركراوةكة د
 يةى كةناوى لَينراوة ثَيضةوانة ئةوة دةكةوَيتة سةر دهةَلطر  دواي ئةوةى كة كةوتبووة سةربابةت لةسةر ضاوةدا.مةسةلة نوَي

 opposition  تةماشا بكة: بةرهةَلس 

   

 Conviction االدانة -1 تاوانباركردن
  كةكتتةتنَيكى convictئتتةو تاوانكتتارةى د بِريتتارى تاوانبتتار كتتردن كةلةاليتتةن دةستتتةى ستتوَيندخؤرانةوة ِرادةطتتةينرَيي د ى    

 كردووةو جَيطاى سزادانة لةِرووى ياساييةوة  

 ConvictionPersuasion االقتناع -2 قةناعةت ثَى هَينان

ثشي بةستنى تاك بتةو بةَلطتةو ستةَلماندنانةى كةِرةنطتة ببنتة هتؤى دةركتةوتنى دروستتى شتتَيك يتان ميكةضتكردنى تتاك بتؤ              
 ِراستييةى كةناكرَى ثشي طوَى خبرَيي.سةااندنى ئةو 
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  Convict Labour تشغيل املسجونني كاركردن بةزيندانيان
ئةوانى فةرمانيان بةسةردا دراوةو زيندانى كراونَ لةماوةى زيندانيان كاريان ثَيتدةكرَيي و بةبةرهتةم هَينتانى كتةر و ثتةر و      

 خزمةتطوزارى ديكة.كةرةستةش هةَلدةسةَ لةطةَر جؤرةها كارى 
 ديارة ئةم كارةش جؤرة ِركابةرييةك دةطرَيتة خؤى لةالى كرَيكارانى ديكة.

 سةنديكاكانى كرَيكاران ئةم كارة جَيطاى ناِرةزايي و بةرهةَلستيان بووة.
   

 هةرةوةزى 
 Cooperation التعاون هاوكاري

شتتَيوازَيكة لةشتتَيوازةكانى رةفتتتاري مرؤظايتتةتىَ كتترداري هتتةرةوةزى  يتتةك لتتةدياردةكانى كتتارلَيكردنى كؤمةآليةتيتتةَ هتتةروةها  
 دةربِرينَيكى هاوبةشة بؤ دووكةس يان زياتر لة ثَيناو بةديىَينانى ئاماجنَيكى هاوبةش.

 واتتتة هاوكتتاريكردن لةضتتةند ضتتاآلكيةكى ثةيوةستتتدارو   direct cooperationهتتةرةوةزى ِرةنطتتة راستتتةو ختتؤى بَيتتي د  
 يةكى بةكؤمةة.لةيةكضوو بةشَيوة
 يةَ واتة ئةو هاوكارييةى كة بةضةند ضاآلكيةكى نالةيةكضوو ئةجنام دةدرَييَ indirect cooperationيان ناِراستةوخؤ د

 هةندَيكيان هةندَيك تةواودةكةن.
دةطرَيتتتةوة ئتةو جتؤرة هةرةوةزيانتة هتةموويان يتةك ئامتاجنى هاوبةشتتيان هةيتةَ هاوكتارى ناِراستتةوخؤش دابةشتكردني كتار            

 لةطةَر ضةند شَيوةثسثؤرييةك لةئةرك بةجَيطةياندن.
   

 cooperative اجلمعية التعاونية كؤمةَلةى هةرةوةزي
رَيكخستنَيكى ئابورييةَ ئامانج لَيى كؤكردنةوةى ختاوةن بةر ةوةندييتة هاوبةشتةكانةَ ئتةوانى بتارى ئابوريتان الوازةَ ئتةويش        

تيةكان لةخزمتتةتطوزارىَ بتتةهؤى هاوكتتارى ئتتاَر و طتتؤِرى نَيوانيتتانَ هتتةروةها رزطتتاربوون     بةمةبةستتتى بتتةديىَينانى ثَيداويستت 
 لةضةوساندنةوةي دةآلَر و ئةوانى دةسي بةسةر كاروبارى و بازرطانى دةطرن.

  بؤ كؤى ئةو ِرَيبازانةى بانطةشتة بتؤ بآلوبوونتةوةى بزووتنتةوةى هتةرةوةزي      cooperatismدةوترَييَ ِرةوتى هةرةوةزى د
 دةكةنَ وةك فاكتةرَيكى طرينط بؤ ثارَيزطارى كردنى بةكار بةر.

   
 Cooptation التدعيم البنياين ثاَلثشتى بونيادي

  دؤزراوةتتتةوةَ ئامتتا ة بتتؤ ئتتةو ئتتامرازة دةكتتات كتتةئاماجنى مانتتةوةو جتتَيط،ى         Philip Selzninckزاراوةكتتة لةاليتتةن د 
نتدامانى تتازة لةدةستتةى ستةركردايةتى و بةشتدارى ثَيكردنيتان لةدةستةآلت        ِرَيكخراوةكةيةَ ئةو كارةش بتةهؤى وةرطرتنتى ئة  

 َ يان بةشداريكردنى ضةند كارمةندَيك لةدةسةآلتَ وةك بةدةنطتةوة هاتنَيتك بتؤ ضتةند فشتارَيكى      formal cooptationد
   informal cooptationدياريكراو بَى دانثيانان بةسةركردة نوَييةكان د

   
 ثَيكةوة طوجنان
 Coordination التنسيق رَيك و ثَيكردن

مةبةسي لةم زاراوةيةَ نزيكردنةوةى ب،وبتؤ ضتوونة جياوازةكانتةَ هتةروةها دؤزينتةوةى طيتانى هاوكارييتة لةثَيشكةشتكردنى         
خزمةتطوزاريتتةكان كتتةبؤ ئةجنامتتدانى ثَيويستتي بتتةزياتر لتتة ئةجنومتتةنَيك دةكتتات بتتؤ ئتتةوةى ِرَيطتتا لةدووبارةبوونتتةوة يتتان        

 يةنى ياخود د ايةتى لةنَيوان ئةجنوومةنة جياوازةكان بط،َيي.دووال
 ثَيكةوة طوجنانَ بةطرينطرتين ئةو ثرؤسانة دادةنرَيي كةلةِرَيطاى ِرَيكستنى كؤمةَلطة كارى ثَيدةكرَيي و لةهةمووشيان كؤنرتة.

ستتنى ثتالن و بةرنامتةكان لتةو       واتتة ِرَيكخ horizontal coordinationئةو كارةش ِرةنطة بةشتَيوةيةكى ئاستؤيي بَيتي د   
 دامةزراوانةى كةلةهةمان ئاسة.

  رَيكخستتة ثتتالن و بةرنامتتةكان لتتةنَيوان ئاستتتة   vertical coordinationهتتةروةها دةكتترَى ئتتةو كتتارة ستتتوونى بَيتتي د  
 جياوازةكانى دةسةآلت.
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 هةماهةنطى كارطَيِرى
 التنسيق 

 Coordination administrative االداري

هةماهةنطى و رَيكخسة لةدامةزراوةيةك يان ئةجنومةنَيكى كؤمةآليتةتىَ طتةورةترين ئةركتة بتؤ بةستتنةوةى بةشتةكانى كتار        
 لةطةَر يةكرتَ بةمةبةستى دابينكردنى هاوكاري هةموواليةك و ئاراستةكردنى هَيزيان بةرةو بةديىَينانى ئامانج.

   
 هاوبةشى كرَيكاران

 لةخاوةندارَيتى ثرؤ ة
 Copartner ship اشَتاك العمال يف ملكية املشروع

  كسيستمَيكة بةثَيى ئةو سيستمة كرَيكار لةكؤتايي هةموو ساَلَيكى دارايي بةشَيك لتةقازانج وةردةطرَيتي لةستةر شتَيوةى دثشت     
 لةكؤمثانياكةَ ئةوةش بؤ بةهَيزكردنى ثةيوةندى كرَيكار بةثرؤ ةكة.

بتةنرخي هتةرزانرت لتةو نرختةى بتاوة دةداتتةكرَيكارانَ نرخةكتةش بةشتَيوةى دبتِر  بتةش           هةروةها هةندَى ثرؤ ةَ ثشكةكانى 
 بةش وةردةط،َييَ بةآلم ناكرَى ئةو ثشكانة بطوازرَينةوة تةنىا ئةطةر بؤي كرَيكارَيك بَيي لةناو هةمان دامةزراوة.

   
 مافى ضاثكردن

 مافى دانةر
 Copyright امللكية األدبية

بةمانا ِرةهاكةى بريتية لةخاوةندارَيتى شتَيكى مةعنتةوىَ وةك كتارة ئتةدةبى و هونةريتةكانَ هتةروةها دانتان و       ئةم زاراوةية 
 ثؤلينكردنى مؤسيقا.

ئةو خاوةنداريةتية ضةند مافَيك دةطرَيتة خؤىَ بةجؤرَيك كةهةموو كةسَيك دةتوانَيي سوود لةبةرهتةمى بت،و هونةرةكتةى    
 ان دوو اليةنى جياوازى هةية:خؤى وةربطرَيي. مافى كتَيب دان

يةكتتةميان: ئةدةبيتتةَ ئتتةو هتتزرو ب،وبتتاوةِرةى كتتةبآلوى كردؤتتتةوة مافةكتتةى بتتؤ ئتتةو دةطةِرَيتتتةوةَ كةستتةكة ختتؤى متتافى        
بآلوكردنتتةوةى يتتان بآلونةكردنتتةوةى هةيتتةَ لةطتتةَر متتافى هتتةمواركردن و دةستتكارى و زيتتادكردنىَ ئتتةم اليةنتتةش بةمافتتة      

 كةسَيتيةكان دادةنرَيي.
دووةم: مافى مادييةَ واتة سوود وةرطرتنى مادى و دارايي لتةكارةكانَ ئتةو كةستةدةتوانَى ختةرجى بكتات و دةستكاريش بكتاتَ        

 يان بيانطوازَيتةوة بؤ كةسَيكى ديكة.
   

 دامةزراوة
 كؤمثانياى هاوبةش

 Corporation املؤسسة

ثارةو داهات دادةمةزرَيي بتؤ ماوةيتةكى ناديتار بةمةبةستتى      خاوةن كةسَيتيةكى مةعنةويةَ دامةزراوة بةتةرخانكردنى بِرَيك
 ئةجنامدانى كارَيك بؤ خزمةتى مرؤظايةتى يان زانستى ياخود ئابورىَ بَى مةبةسي لةهةر قازاجنَيكى ماددى.

 دامةزراوة ضةند جؤرَيكى هةية: 
 َ لةوياليةتتتتتة private corporation َ دامتتتتةزراوةى تابيتتتتةتى دpublic corporationدامتتتتةزراوةى طشتتتتتى د

 يةكطرتووةكانى ئةمريكا ئةو زاراوةية بةشَيوةيةكى طشتى بةهةموو دامةزراوةكان دةوترَيي.
 َ بتتةآلم ئةطتتةر ئاماجنةكتتةى private corporationئةطتتةر دامةزراوةكتتة ئامتتاجنى قتتازانج بَيتتي ئتتةوة نتتاوى لَيتتدةنرَيي د 

  .public corporationبةر ةوةندى طشتى بَيي ئةوة ناوى لَيدةنرَيي د
   

 Corporatism النزعة الطائفية املهنية رةوتى تائي ة ثيشةطةريةكان
مةبةسي بنةماى ئةو تائي ة ثيشةييانةى رادةيةك لةمافى داِرشتنى ِرَيساكانى رَيكخستنى ثيشةو دةستةآلتى جَيبتةجَيكردنيان   

 تائي ةكان كةلةسةدةكانى ناوةِراستدا بآلوببؤوة. بةسةر ئةندامانيان هةيةَ ئةوةش لةسةر هةمان شَيوةى سيستمى
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ئةو ِرةوتة لةوآلتى ئيتاليا لةسةردةمى ِر َيمى فاشيةت طرينطيتةكى زؤرتتري ثةيتدا كتردَ لةبتةر ئتةوةى هةستتا بةِرَيكخستتنى         
 سيستتتمى ئتتابورى لةضتتةند دامةزراوةيتتةكى ثيشتتةيي ستتةر بةدةوَلتتةتَ هتتةروةها بتتؤ ضتتوون وابتتووة كتتة ئتتةو جتتؤرة سيستتتمة    
دامةزراوةكانى نوَينةرايةتى سياسى زؤرتر دَينَيتةدىَ بةآلم لةِراستيدا دامتةزراوةى ثيشتةيي تتةنىا ئتامرازبوون بتؤ سياستيةتى       

 دةوَلةتَ ياخود وةك بريكارَيكى كارطَيِرى ئةو بوون.
بكرَيتتي كتتة بةوشتتةى  لَيتترةدا نابَيتتي دامتتةزراوة ثيشتتةيية فاشتتيةكة تَيكتتةَر بةدامتتةزراوةكانى كتتارى ئتتةمريكى يتتان بتتةريتانى  

  طوزارشتتتى لَيتتدةكرَيي و بتتريتني لتتة ضتتةند كؤمثانيايتتةكى ختتاوةن بةرثرستتياريةتى ستتنوردار كةلةاليتتةن     corporationد
 هاوآلتيانةوة بةِرَيوةدةضن و بةشَيوةيةكى طشتى لةبوارى بازرطانى و ثيشةسازى كاردةكةن.

رازى نيتةو رةخنتة لةسيستتمى كتار بةرامبتةر كترَى دمووضتة          ئةم ِرةوتتة ستةرمايةداريية كةدةستتى بةستةر قتازانج طرتتووةَ      
دةطرَييَ بؤ ضوونيشى واية كة لةجياتى ئةو سيستمةَ سيستتمى ثاداشتتى كرَيكتاران بَيتتة جَيطتاىَ ئتةويش لةستةر بنضتينةى         

 دابةشكردنى قازانج لةنَيوان سةرمايةو كاردا.
 Fascism  تةماشا بكة:  فاشيزم

   

 Corollary الالزمة بةَلطةنةويسي
 ئةجنامَيكةَ بةزةرورةت دواى تيؤرييةك دَيتةدىَ كةسةاَينراو بَيي .

   

 راستكردنةوةى رةفتاري الدةران
 إصالح املُذنبني 

 Correction التأديب

خزمتةتطوزارى  هاوكاريكردنى تاك بؤ ئةوةى رةفتاري لةطةَر ثَيوةرة باوةكاندا شان بةشان بَييَ مةبةسي لةضاكسازي لةبوارى 

 كؤمةآليةتيداَ هؤكارَيكة بةكار دةهَينرَيي بؤ ِراستكردنةوةى تاكة كةتنكةرو تاوانباران.

  بتةو ثةميانطايتةى بايتة      house of correction  يتان د correction institutionدةوترَيتي دةزطتاى ضاكستازي د   

 بةراستكردنةوةى هةرزةكارة كةتن كةرو تاوانباران دةدات. 

   

 Correlation االرتباط وةسي بوونثةي

رادةى ئةو ثةيوةندييةى لةنَيوان دوو دياردة هةيةَ بةجؤرَيك كة هؤطرى و ثةيوةندى هةر يةكَيكيان دةبَيتة هؤ بؤ هتؤطرى و  

 ثةيوةندى اليةكةى ديكةَ يان وَيناكردنى دياردةيةك كةثشي بةوَيناكردنى اليةنةكةى ديكة ببةستَيي.

 ئةطةر ثةيوةسي بوونةكة هاتةكايةوةَ ئةوة ِرةنطة ئةرَينى يان نةرَينى بَيي. 

 َ وةك ئاما ةيتةك لةستةر بتةراوردكردنى  ورد بتةهؤى ِرَيطتا      social correlationدةوترَيي ثَيكةوة بةستنى كؤمةآليتةتى د 

ك ثةيوةنتتدى نَيتتوان داهتتات و زؤرى ئاماريتتةكانَ بتتؤ دوو خةستتيةت يتتاخود زيتتاتر لةخةستتيةتةكانى يةكتتة كؤمةآليةتيتتةكانَ وة 

 بةرهةم.
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 بةرامبةرى 
 هاوتايي

 التناظر 
 Correspondence التطابق

لةزانستى لؤ يكداَ طوجنانى شتَى يان جووت بوونى لةطةَر شتَيكى ديكةَ واتة: ددةستةوا ة  يان دمةستةلة  يتاخود ددةستةآلت     
 دةبنة راستيةك ئةطةر لةطةَر بارَيكدا بةشَيوةيةكى بابةتيانة جووت بوون. 

   

 طةندةىل 
 بةرتيت

 الفساد
 Corruption الرشوة

 Bribery  وةرطرتنتةماشا بكة:  بةرتيت 
   

  Cortege املوكب دةسي و ثَيوةند
 c.f. assemblages  تةماشا بكة: كؤمةَلة خةَلك  كؤِر

   
 Corvee الُسخرة -1 بَيكارى  

  Cf. forced labour 
  عمل مأجور -2 كارى خؤِرايي

  كارَيكى بةزؤرَ جووتيار ثَيى هةَلدةسَيي بؤ دةرةبةطةكةى.
   

 طةردوونناسى  
 علم الكون

 Cosmology الكومسولوجيا

يةك لةلقةكانى فةلسةفةيةَ لةسةرضاوةو دروسي بوونى طةردوون دةكؤَلَيتتةوةَ هتةروةها ئتةو ياستا طشتتيانةى كتة دةستةآلتى        
 بةسةر طةردوون و ثَيكىاتةكةى هةية.
  كةلتتةدياردة طشتتتيةكانى راستتتى دةكؤَلَيتتتةوةَ ئةطتتةر سروشتتي بَيتتي يتتان   ontologyئتتةم زانستتتة جيتتاوازة لتتةئونتولوجيا د 

 سةرووى سروشي.  
   

 دانيشتووى جيىان
 Cosmopolitanism املواطنة العاملية هاوآلتَيتى جيىانى

نيشتتمانيةتى و  رةوتَيكة ئاماجنى رزطاربوونة لةر  و قينى نةتةوايةتىَ مرؤظايةتى وةك يةك خَيزان تةماشتا دةكتاتَ جيىتان    
 ئةندامانيشى تاكةكانى هةموو مرؤظايةتيةَ بَى رةضاو كردنى جياوازييةكان لةزمان يان رةطةز ياخود نيشتمان.

   هةيةَ واتة طؤشةط،ى تةواو بؤ ئةوانةى لةكؤمةَلطةيةكى خؤجَيى دة ين.localismلةبةرامبةريدا رةوتى خؤجَيى د
   

 Costs of social نفقة املعيشة تَيضووى  يان
ئةو بِرة ثارةيةى كةخةرج دةكرَيي بتؤ ثةيتداكردنى شتتة خؤشتةكان و خزمةتطوزاريتة زةرووريتةكانَ ئتةوانى تتاك ثَيويستتى          

 ثَييان دةبَيي بؤ هَيشتنةوةى ئاستى راهاتووى  يان لةناو ئةو كؤمةَلةى كةتَييدا دة يي.
 و مانتدوو بوونةيتة كتةدةدرَيي لتةثَيناو ثارَيزطتاريكردنى       َ بتةهاى ئتةو هتةورَ   real cost of livingتَيضووى راستى  يتان د 

 ئاستَيكى يان ثَيوةرَيكى دياريكراوى  يان.
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 Costs social النفقات االجتماعية خةرجية دبذَيوى  كؤمةآليةتيةكان
ثةيداكردنى شتَيكَ رةنطتة بتذَيوى   وشةى بذَيوى لةئابوريناسيداَ ئاما ةية بؤ ئةو هةوَر و ماندوو بوونةى كة دةدرَيي لةثَيناو 

  يان تَيضووى دراوىَ يتاخود  money costيان تَيضووى  يان طوزارشي لةثارة بكات و ئةوةش ثَيى دةوترَيي خةرجى ثارة د
  .real costبريتى بَيي لةضةند كاآلو كةَر و ثةلَيك يانيش ئَيش و ئازارَ كةئةوةش تَيضووى راستةقينةية د

خةرجى راستةقينة دادةنرَييَ ضونكة ناكرَيي بةثارة ثَيوانة بكرَييَ بؤ منوونة هةناستة   ىةكانَ بةتَيضووتَيضووة كؤمةآليةتي
تةنطى بةهؤى دووكةَلى كارطةيةكةوةَ ئةوة تَيضووى كؤمةآليةتية بؤ بةرهةمَ بةآلم ئةو حالةتانة ناخرَينتة حستابى قتازانج و    

 زيانى ثرؤ ةكة.
   

 Council اجمللس ئةجنوومةن
طروثَيكى هةَلبذَيردراوةَ يان دةستتةيةكة دةزطايتةكى راوَيتذكارى يتاخود ياستادان ثَيكتدةهَيننَ بتؤ وةرطرتنتى ضتةند بِريارَيتك           

 لةسةر ئةو بابةت و مةسةالنةى كةلةدةسةآلتى ئةواندان.
 ئةو ئةجنوومةنانةش ضةند جؤرَيكنَ لةوانة: 
  ئةوانة ثَيكدَين لةنوَينةرى كرَيكاران بؤ ط توطؤ دةربارةى  work councilsئةجنومةنةكانى رَيكخستنى كار لةكارطةكاندا د

 ئةو بابةتانةى كةدةبنة هؤى زؤربوونى بةرهةم و ضاككردنى طوزةرانى كرَيكاران.
  كة بريتني لةو دةزطايانةى كةلة كؤمةَلطتة خؤجَييتةكان ثَيكتدَين و    peoples councilsهةروةها ئةجنومةنة ميييييةكان د

 ةر دةسةآلتى ِراستى خؤى بةكار دةهَينَى.بةهؤيةوة ط
   

 Council of state جملس الدولة ئةجنومةنى دةوَلةت
ئةجنومةنَيكى سةربةخؤيةَ بةشى دادوةريش دةطرَيتةخؤىَ لةو بةشةدا دةسةآلتى ضاودَيرى كردنى كاروبارى دةوَلةتى هةيتةَ  

هةَلدةسَيي بةدةربِرينى ب،وِرا لتةو بابةتانتةى كتةداوايان لَيتدةكرَيي ِراى     لةطةَر بةشى ِراوَيذكارى و رادةربِرين و ياسادانان كة 
 لةسةر دةربِرن

   
 Counselling االرشاد النفسي رَينمايي دةرووني

دةربِرينى ب،وِرا دةربارةى ضةند بابةتَيكى دياريكراو بؤ روونكردنةوةيانَ ديارة ئةو كارةش دةبَيتة يارمةتيتةك بتؤ بِريتاردان    
لةسةر ئةو بابةت و باسانةداَ مةبةستيش لتة ئاراستتةكردنَ خزمتةتكردنى تاكتة لتةو ثةيوةندييتة ئتاَر و طتؤِرةى كتة دروستي           

ئتةويش ئتةو كةستةية كتة      سَيي بةيارمةتيدانى كةسةكةى ديكةدةبَيي لةنَيوان دوو كةسَ يةكةميان كةسى ثسثؤرة كة هةَلدة
 هةية. تووشى كَيشة هاتووةو ثَيويستى بةئاراستةكردن

   

 ِرَينمايي ثيشةيي
 االرشاد 

  Counselling employment املهين

ئامتتانج لتتةم كتتارةَ ئاراستتتةكردن و راوَيتتذكارى ثيشتتةييةَ هتتةروةها يارمةتيتتدانى تاكةكانتتة بتتؤ خؤطوجنانتتدن لةطتتةَر ثيشتتة        
لةثيشتةيةكَ ئةوحاَلةتتةش ثَيويستتى    نوَييةكانيانَ زؤرن ئةوانةى بةرةو رووى كَيشة دةبنةوة لتةكاتى دةستي بتةكار بوونيتان     

 ن لةطةَر ئةوثيشةية ياخود هةسة بةطؤِرينى.بةيارمةتيدان دةكات بؤ ئةوةى ئةو كةسانة ِرابَي
   

 Country الُقطر -1 وآلت 
 هةرَيم يان ئةو دةوَلةتةى طةَلَيك داط،ى كردووةَ ياخود تاك تَييدا لةدايك بووةو ئينتيماي بؤى هةية.
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  الريف -2 دةوروبةر دَى و
 ناوضةيةكة بةضاآلكى كشتوكاَلى دةناسرَييَ بةرامبةر بةناوضةى شارستانى.

 َ ئامتتاجنى ئتتةم ضتتاآلكيةش ثةرةثَيتتدانى ناوضتتة   country life movementدةوترَيتتي جولتتةى طةِرانتتةوة بتتؤ دَيىتتات د 
شطوزةرانى تَييدا فةراهةم بَييَ وةك ئتةوةى لتة   كشتوكاَلييةكةية بؤ نيشتةجَى بوونَ بةجؤرَيك كةهؤكارةكانى ثشوودان و خؤ

 ناوضة شارنشينةكةدا هةية.
   

 هةرَيم 
 ناوضة

 االقليم، املقاطعة
  County اللواء

 وشةى  كونتى  بؤ سامان و مولك و ماىل كةسى  كوني  دةطةِرَيتةوة لةِرابردوودا.
ى سياستى يتان كتارطَيِرى يتاخود     كتة لةبتةر ضتةند هؤيتةك     لةرؤ طارى ئةمرؤداَ وشةكة بةيةك لةبةشةكانى دةوَلتةت دةوترَيتيَ  

 وةرىَ دةوَلةتى بةسةر دابةشكراوة بؤ ضةند بةشَيك.داد
 county َ هةروةها ِرةنطتة بتؤ كتارى بتةِرَيوةبردنيش ئةجنومتةنَيك هتةبَيي د      county townهةرَيم مةَلبةندَيكى هةية د

council.   
   

 Coup d ’ etat السياسي املفاجيءاالنقالب  كودةتاى سياسي لةناكاو  
دةستطرتن بةسةر دةسةآلتدا لةِرَيطاى ميمالنَى و بَينتةو بتةرةى سياستيَ يتان بتةكارهَينانى هَيتزَ بتةزؤريش ثتةنا بتؤ راثرستى           

 ميييى دةبةن وةك دي اكتؤيةك و بؤ ئةوةى مؤركَيكى شةرعي بةدؤخةكة بدرَيي.
   

 Court احملكمة دادطا  
ئةجنومةنة دادوةريةى كةئةركى يةكال كردنةوةى كَيشةو ناكؤكى و تاوانةكان لةئةستؤ دةطرَييَ ئةوانى دةخرَينتة  بريتية لةو 

 بةردةمى بةشَيوةيةكى دادثةروةرانةو بةثَيى دةقةكانى ياسا.
 دادطاكان ضةند جؤرَيكن لةِرووى ضينةكانيانةوة:

 دادطاى ثَيداضوونةوةَ دادطاى بةراييَ دادطاى سزاكان.
روةها دادطاكان لةِرووى ثسثؤرييةوة دابةش دةبنة سةر: دادطاى مةدةنىَ دادطتاى بازرطتانىَ دادطتاى بتارى كةستَيتىَ دادطتاى       هة

 تاوانةكان...هتد.

   

 دَلداري
ُدد ور  الت ر
 املغازلة

Courtship 

ئةو طاَلتةو قسة خؤشانةى نَير بؤ مَى دةرى دةبِرَىَ ئةوة هةنطاوَيكى سةرةتايية بةرةو دروسي بتوونى ثةيوةنتدى هاورَييتةتى    
 لةنَيوان هةردووالَ لةو ماوةيةدا نَيرومَى هَيزى ورو اندن و فريودانى خؤى بةرامبةر اليةنةكةى ديكة ئاشكرا دةكات.  

دن و دَلتدارى لةكؤمةَلطةيةكتةوة بتؤ كؤمةَلطةيتةكى ديكتة جيتاواز دةبَيتيَ ئتةو ِرةفتتارو          بةكارهَينانى دياردةى خؤشةويسي كر
 هةَل  و كةوتانةش ميكةضى ئةو ثَيوةرانة دةبن كة هاوسةرط،ى و سيستمى خَيزانى ِرَيك دةخات.

 دَلدارى لةوآلتانى رؤ ئاوا قؤناغَيكة دةكةوَيتة ثَيش نيشانكردن و هاوسةرط،ى.
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 نةريتى كؤن 
 كوفاد  

 Couvade الكوفاد

نةريتَيكى سةرةتايية بآلوبؤتةوة لتةكاتى منتداَلبونَ بتاوكي منداَلةكتة ختؤى طؤشتةط، دةكتات لةكؤمتةَرَ وا ختؤى دةردةختاتَ           
كةخؤى منداَلى دةبَييَ لةو ماوةيتةدا كارةكتانى بتاوك بتري  دةبَيتي لتةرؤ و طترتن و ئتةجنام نتةدانى هتةر ضتاآلكيةك و ثتاَر             

  كةِرةنطتة زيتان بتة يانى منداَلةكتة     taboosكةوتن لةسةر جَيطاَ هةروةها ثةيِرةوكردنى ضتةند دياردةيتةكى قةدةغتةكراو د   
 بطةيةنَيي.

   

  Covert culture الثقافة املغلقة  كيتورى داخراو
 Culture covert  تةماشا بكة:  

   

 ثيشة
 احلرفة

 Craft املهنة

َ بةآلم بةجَيطةياندنى ئةو كارة ثَيويستى بة ضةندين توانسي و شارةزايي تايبةت هةيةَ ئةو دةداتئةجنامي ئةوكارةى كةتاك 
 خةسيةتانةش ثاش ضةندين ساَر لةفَيربوون و شارةزايي دَيتةدَى.

   ئةو سةنديكاية كةسانى يةك جؤرة ثيشة كؤدةكاتةوة.craft - guildدةوترَيي: سةنديكاى ثيشةيي د
 َ واتة ئةو ئيشكةرة دةستية كةلةسةر ئةركى خؤى و بؤ ختؤى كاردةكتاتَ   crafts manكرَيكارى شارةزا دهةروةها دةوترَيي 

 بةهاوكارى  مارةيةكى كةمى كرَيكاران.
   

 خوليا  
 Craze النزوة شةيدايي

لةتاكتةكانى كؤمةَلطتة ئتةو    شَيوازَيكة لةرةفتار بةتووندى لةشَيوةكانى رةفتتاري كؤمةآليتةتى ئاستايي الدةداتَ  مارةيتةكى كتةم      
بتةِرادةى جيتاواز نتاِرازين     هيبتز . ديتارة بةشتى زؤرى كؤمةَلطتة    رةفتارة ثِ،ةو دةكةن و ثَيى هةَلدةسةَ منوونةى طروثةكانى د

لةو جؤرة هةَل  و كةوتةَ ئةطةر ضى ماوةى رةفتارو هةَل  و كةوتةكةش كورتةو بةزؤريش بةهؤى بةكار هَينانى هؤيةكانى 
ردنى جةماوةرى دياردةكتة دةورو َينرَيتيَ كتة ئتةويش مةبةستتى ئتابورى لةثشتتةوةية ئةوانتةى ئتةو ئارةزووةيتان           ثةيوةنديك

هةيةو بةو جؤرة رةفتارة هةَلدةسةَ ئةوانة لة بنضينةدا ويستَيكى الدةرانتة دةيتان جولَينَيتيَ هتةروةها ئتةو ويستتة دةبَيتتة        
يايةيان بؤ كارةكة وايان لَيتدةكات لةكؤمةَلطتة دووربكةونتةوةو لةهتةمان كاتتدا      هؤى طوَى ِرايةَليان بؤ رةفتارةكةَ هةر ئةو خول

 ميكةضى ثَيوةرةكانى ئةوانةبن كةثةيِرةوى ئةو دياردةية دةكةن.
 َ لةبةر ئةوةى دياردةى شةيدايي شَيوةيةكى زؤر توونتدتر لتةالدان دةطرَيتتة    fatشةيدايي جياوازة لةدياردةو كارى نوَيى باو د

وازة باوو راهاتووة لةسةريانَ يان بريتية لةجؤرَيك كةبةئةنقةستي ورو َينتراوة بتؤ بةدةستي هَينتانى قتازاجنَيكى       خؤى لةو شَي
 ماددىَ لةكاتَيكدا رةفتاري نوَيى باو طةشةكردنَيكى خؤكارانة دةطرَيتة خؤى.

   

 داهَينان
 االبداع

 Creativeness االبتكار

 بةرهةم دَيي و كؤمةَليش ثَيى باش دةبَييَ يان ثَيى رازى دةبَيي بةوةى كارَيكى بةسوودة.كردارَيكة بةهؤيةوة كارَيكى نوَى 
تايبةمتةنتتدى داهَينتتان ئةوةيةكتتة بتتةدوورى الدةدات لةئاراستتتة سةرضتتاوةييةكة هتتةروةها جيابوونتتةوة لةشتتَيوازي بةدوايةكتتدا  

 اوي جياواز.هاتنى ئاسايي لةب،كردنةوةدا بةرةو شَيوازَيك لةب،كردنةوةى بةتةو
 بةرهةمى داهَينان خؤى لةئةدةَ و مؤسيقا و وَينةطرتن و ...هتد دةدؤزَيتةوة.
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 متمانة
 قةرزبةخشني

 Credit االئتمان

َ ئاما ةيةكتة لةستةر توانتاى كةستَيك بتؤ ثةيتدا كردنتى ثتارة بتةِرَيطاى قتةرزكردنَ ئتةو            بةكار دةهَيرَيي زاراوةيةكة لةئابوريدا
 دةبَيي بؤ هةَلسوِراندنى ضاآلكيةكانى. ثارةيةى كةثَيويستى

 هةروةها ِرةنطةهةمان ئةو سامان و ثارانة بطةينَيي كة قةرزكراونَ بؤية دةبَيتة هاوتاى وشةى قةرز...
هةروةها دةكرَى متمانة ثَيدان بَيتةدى لةنَيوان كةسى دقةرزدةر  و كةسى دقةرزار  بةهؤى فرؤشتتنى كاآلكتانَ بتةو مةرجتةى     

 لةئايندةدا بدرَيي.نرخةكةى 

  Social credit  تةماشا بكة: متمانةى كؤمةآليةتى

   

 كؤمةَلة هةرةوةزييةكانى قةرزثَيدان
 مجعيات التعاون 

  Credit cooperatives لالئتمان

ئتتةو كؤمةآلنتتةى هةَلدةستتة بةثَيتتدانى قتتةرزى بضتتووك و متتام ناوةنتتدى بةطشتتتيارو ثيشتتة كتتارانَ بةمةبةستتتى دةستتتطرتن و    
 هةَلسوِراندنى بةرهةم هَينانى كشتوكاَلى يان ثيشةسازى.

 ئةو كارةش لةبةرامبةر سودَيكى كةم كة زؤر كةمرتة لةو سوودةى بانكة بازرطانيةكان وةرى دةطرن.
ةرز دةدةنتتة ئةندامتتةكانيان لةستتةر بنتتةماى دةستتتةبةرى دكتتةفييى كةستتَيتى  كةبتتة شتتَيوةيةكى  قتتئتتةو كؤمةَلتتة هةرةوةزيانتتةَ 

ثشي بةخةسيةتةكانى كؤَر نةدان و بةردةوامى و دةسي ثاكى و ثاشةكةوت كردن دةبةستَيي لةبةر ئتةوةى هتةموو    بنضينةيي
ئةندامةكانى يةكرتى دةناستن و دةتتوانن ثَيداويستتية راستتيةكانى هتةر يتةكَيكيان بتزانن و دَلنيتابن لتةوةى كتة ئتةو قتةرزةى             

 رَيي.وةرط،اوة بؤبةديىَينانى ئةو ئاماجنة بةكار دةهَين

   

  Creed العقيدة ب،وباوةِر

 Belief  بكة: بِروا  باوةِر يتةماشا

   

 تاوان
 اجلرمية

 Crime اجلرم

هةموو كارَيك بةزيان بؤسةر كؤمةَلطة بطةِرَيتةوةَ ياساش بتةو هؤيتةوة ستزاى بةستةر بتداتَ تتاوان دياردةيتةكى كؤمةآليةتيتة         
 دروسي دةبَييَ سةرةِراى كاريطةرى  ينطةى طةندةَر بوو. بةهؤى ئاراستةو ئارةزووة طرَى دةروونيةكان

هةروةها ِرةنطة تاوان بةهؤى كةم و كورتى جةستةيي يان ئتةقيى يتاخود دؤختة شتثرزةى و هةَلضتوونة دةروونيتةكان دروستي        
 ببَيي.

يانَ تاوان بةثَيى بِرطتةكانى  ئةو كارانةى كةبةتاوان دادةنرَين لةكؤمةَلطةيةكةوة بؤ كؤمةَلطةيةكى ديكة جياوازي هةية لةنَيوان
  كةلةهتتةموويان ستتادةترة َ ثتتاش ئتتةوة كتتةتن دَيتتي  contraventionياستتا دابتتةش دةكرَيتتتة ستتةر ستتَى بتتةش: الدانتتةكان د 

   دَيي.felonies  و دواتريش تاوانةكان دmisdemeanorsد
  دةستي ثَيتدةكات و بةستزاي    fineرايي  دسزاكانيش بةثَيى مةترسى تاوانةكة دةسي ثَيدةكاتَ لةبذاردنى داراييةوة دسزاي دا

  capital punishmentلةسَيدارةدان كؤتايي دَييَ د
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 Crimes, economic اجلرائم االقتصادية تاوانة ئابوريةكان
بريتية لةو تاوانانةى كة د ي سيستمى ئابورى طشتى ئةجنام دةدرَييَ سنورى ئةو تاوانانة لةو سيستمانةى ثشتي بتةِرؤىل تتاك    
دةبةستَييَ تةسك دةبَييَ بةآلم دةسي بةفراوان بوون دةكات لةو دةوَلةتانةى سيستمى سؤسيالستى ثَيتِرةو دةكتةن و باوةِريتان    

 بةِرَيبازى موَلكدارى طشتى هةية بؤ هؤيةكانى بةرهةم هَينانَ كةئابورييةكةى ميكةضى ثالندانانَيكى ئاراستة كراو دةبَيي.
خسة و نتر  دانتان و دراوو بتاج و كتارو ستاختةكارىَ كةهتةموويان تتاوانى ئاستايي بتاون لتة            شان بةشانى تاوانةكانى ئازوخة

سيستمى تاك كةسيداَ ئةوا لة دةوَلةتة سوسيالستةكانَ ضةندين تاوانى ديكة روو دةدات و ثةيوةسة بتةو سيستتمة ئتابورى و    
ن دامةزراوةَ لةوتاوانانة: دةسي درَيذى بةسةر موَلكتة  كؤمةآليةتيةى كة لةسةر موَلك دارى دةوَلةت بؤ هؤيةكانى بةرهةم هَينا

طشتتتيةكانَ تَيكتتدانى ثرؤ ةكتتان بةمةبةستتتى جَيبتتةجَى نتتةكردنى بةرنامتتةى ئتتابورى ئامتتادةكردنى زانيتتارى بةهةَلتتة لةاليتتةن   
َينانى دةرامةتتة  دامةزراوة ئابوريةكانَ زيان طةياندنى فةرمانبةر بةبةر ةوةندى طشتى بؤ ئةوةى قازاجنى دةسكةوَييَ بةكاره

ماددى و مرؤييةكان لةبوارَيك كةبؤى تةرخان نةكراوة بةثَيى ثالنى ئابورى دةوَلةتَ بةرهتةم هَينتان يتاخود هتةناردة كردنتى      
كةر و ثةر و كاآلكان لةجؤرى خراثَ يانيش نةجوجنانى لةطةَر ئةو مةرجانةى بؤى دياريكراوةَ هةَلة يان كةم و كتورتى ئتةو   

بةِرَيوةبردنى موَلك و سامانى طشتتى ثتَى ستثَيردراوةَ ديتارة ئتةوةش دةبَيتتة هتؤى زيانطةيانتدنى طتةورة           فةرمانبةرةى ئةركى
 بةسامان و موَلكى طشتى.

لةضةند وآلتَيكدا دادطاى ئابورى دادةمةزرَيي بؤ بِرياردان لةسةر تاوانة ئابوريةكانَ شان بةشاني دادوةرانَ ئةو دادطاية ضتةند  
 وبارى ئابورى دةطرَيتة خؤى.كةسَيكى يسثؤر لة كار

   

 Criminal law القانون اجلنائي ياساى تاوان     
 دةقةكانى ياساى تاوانكارى لةدوو بةشى جياوازدان:  

يةكَيكيان ناسراوة بةياساى سزادانَ ئةو ِرَيسايانة دةطرَيتة ختؤى كةلتة تاوانبتارو تتاوان و دابةشتكردنى تاوانتةكان دةكؤَلَيتتةوة        
بتةبوونيان دةكتات لتةِروودانى تاوانتداَ لةطتةَر ئتةو        ى ثَيويستي ةثيةى مةترسيانَ هةروةها روونكردنتةوةى ئةوكؤَلةكانت  بةثَيى 

 سزايانةى كةبةسةر تاوانةكاندا دةدرَيي بةثَيى جياوازيان.
تمةكان و ئتةو  بةشى دووةمتى ئتةو ياستايةَ بةياستاى لَيكؤَلينتةوة لةتاوانتةكان دةناسترَييَ ئتةم بةشتةيان روونكردنتةوةى سيست           

كارراييانةى كةثَيويستة رةضاو بكرَين بتؤ جَيبتةجَيكردنى ياستاى ستزاكانَ واتتة بتؤ ناستينى تاوانبتار ئةطتةر تاوانَيتك روويتداَ            
 لةطةَر ثيادةكردنى ياساى سزاكان بةسةريدا.

   

 Criminalistics علم كشف اجلرمية زانستى ئاشكرا كردنى تاوان      

 ِرَيبازو كردارانةى دةبنة هؤى زانينى ضؤنيةتى روودانى تاوان و ناسينى تاوانباران.توَيذينةوة لةو 

   

 Criminology علم األجرام تاوانناسي    

زانستتتَيكة لةهؤيتتةكانى تتتاوان دةكؤَلَيتتتةوةَ لةطتتةَر ئتتةو فاكتةرانتتةى هانتتدةرةى تتتاوانن هتتةروةهاَ ثتتؤلني كردنتتى ئتتةو هتتؤو        
 فاكتةرانةش.

ئةوانةَ ئةم زانستة هةَلدةستَى بةناسينى رادةى هَيز لةهةر جؤرَيكيان لةئاسي جؤرةكةى ديَ ئةطةر ئتةو تاوانتة بتؤ    سةرةِراى 
بارودؤخى ئةقيى و دةروونى و ئارةزوو هاندةرة تايبةتيةكانى بطةِرَيتةوةَ يان بتؤ هتةر و متةرجى كؤمةَلطتةو ئةوفاكتةرانتةى      

 دةوروبةرى.
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 شةر                       
 طؤج 

 Crippling الُقعاد

ثةككةوتة ئةو تاكةى كةبةهؤى لةدةستتدانى يتان كتةم و كتورتى يتاخود نةخؤشتيةك كةتووشتى دةمارةكتانى يتانيش جومطتةو           
و لةدوايشتدا  ئَيسكةكانى بووةو دةبَيتة ِرَيطر لةبةردةم جولةو ضاآلكيةكانىَ بةشَيوةيةك كةئةركة ئاساييةكانى سنوردار دةكات 

 كاريطةرى لةسةر فَيربوون و طوزةرانى دروسي دةكات.
   

 قةيران        
 ة تةنطة

 Crisis األزمة

مةبةسي لةقتةيران لتةِرووى كؤمةآليةتيتةوةَ وةستتانى رووداوة رَيتك و ثَيتك و ضتاوةِروانكراوةكانةَ لةطتةَر بتارَيكى شتثرزةيي           
ثَيويستى بةطؤِرانكارى خَيرا هةيتة بةمةبةستتى طَيِرانتةوةى هاوستةنطى و ثَيكىَينتانى      لةداَ و نةريتداَ ئةو هةر و مةرجةش 

 ضةند نةريتَيكى نوَيى زياتر لةبار.
 بةآلم قةيرانة ئابوريةكانَ بريتني لةتَيكضوونى بارودؤخي ئاسايي ئابورىَ واتة تَيكضوونى هاوسةنطى ئابورى.

بةشتتكردن و نائومَيتتدى توونتتد رووبتتداتَ كةهةَلضتتوونة تووندوتيتتذةكان    قةيرانتتة دةروونيتتةكانيش ئتتةوة ِرةنطتتة بتتةهؤى بتتىَ  
 دةطرَيتة خؤى.

   

 ثَيوةر      
 مةحةك    

 املعيار
 criterion احملك 

نيشانةيةكى ديار يان شاراوة دنتاوةكى َ بةهؤيتةوة شتي و ماناكامنتان بتؤ رووندةبَيتتةوةو دةتتوانني بِرياريشتى لةستةر بتدةينَ           
 لة ثَيوةرَيك يانيش ِرَيسايةك وةك بنضينةيةك بؤ بةراوردكردني كارى ثَيدةكرَيي.ياخود بريتية 

   

 فةلسةفةى رةخنةطةرايي     
                               -رةخنة  -

 املذهب النقدي 
  Criticism النقد

اليةنتة باشتةكانىَ هتةروةها دةبتَى ضتون      تَيِروانني لةبةهاى شتَيك و ثوخي و ثاككردنةوةى و دةرخستنى كةم و كتورتى و   -1
 بَيي و بةجؤرَيكى تايبةتيش كارة ئةدةبى و هونةريةكان.

فةلسةفةى دكاني  بؤ ضتوونى وايتة كتة ختودى ب،كردنتةوة ئتةجنامى مةرجتةكانى زانينتة كتةبريتني لةشتوَين و زةمتان و             -2
 دياردة جياوازةكان.

   وشتتتتكة بتتتتاوةر دَيتتتتيَ دةوترَيتتتتي: رةخنتتتتةى مَيتتتتذووى    dogmatismلةبةرامبتتتتةر ئتتتتةم ِرَيبتتتتازةَ ِرَيبتتتتازي دوطمتتتتا د    
  بؤ وردبوونةوة لة بةَلطة مَيذووييتةكان لةِرَيطتةى رةخنتةى دةرةكتى يتان نتاوخؤييَ بةمةبةستتى        historical criticismد 

 لَيكؤَلينةوة لةِراستى ئةو بةَلطانة ياخود بةها زانستيةكانيان.

   

  Cross  cultures الثقافااتملقارنة كيتورةبةراوردكاريةكان     

مةبةستتيَ كولتتتورة جياوازةكانتتة بتتةهؤى فاكتتتةرةكانى  ينطتتة و مَيتتذووةوةَ توَيتتذةران طرينطتتى بةلَيكؤَلينتتةوةكانيان دةدةن       
 دةربارةى ئةو كولتورانةَ ئةويش بةمةبةستى تاقيكردنةوةى طرميانة ثةيوةندارةكان بةِرةفتارى كؤمةَلةكانةوة.

 زانيى كام ضةمكى تيؤرى دةكرَى ثراكتيك بكرَيي لةسةر ئةو كولتورانةو طةيشة بةطشتى كردنة راستيةكان.هةروةها 
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  Crowd احلشد طردبوونةوة       
كؤمةَلة تاكَيكنَ كؤبوونةتةوة بؤ كارَيك بَى ئامادةكارى ثَيشوترَ ئةوانة ثَيكىاتةيةكى نوَى ثَيكدةهَيننَ جيتاواز خةستيةتةكانى   

منوونةيةكى رةفتاري دةنوَينَىَ تاكتةكان تَييتدا بةضتةند شتَيوةيةكى     كةجياوازن لةخةسيةتى هةرتاكَيك لةناو ئةو قةرةبالغيةَ 
 طى كارتَيكردنةكانى كؤمةَلةكةوةدَين.ضاوةِروان نةكراو بةدةن

   

 تاجَ دةسةآلتى شاهانة             
 حكومةتى ياشايةتى   

 التاج، السلطة امللكية
  Crown احلكومة امللكية

 مةبةسي لةزاراوةكةَ خودى شاَ يان مافةكانىَ ياخود دةسةآلتةكانىَ يانيش خةسيةت و تايبةمتةندييةكانى.
 هةندَى جار ئاما ة بؤ بةكارهَينانى دةسةآلت دةكةن لةِرَيطةى ضةند كةسانَيكَ كةلةجياتى شا كاردةكةن.هةروةها زاراوةكة 

   

 باوةِرى دينى   
 تائي ةى ئاينى   

 العقيدة الدينية
 Cult الطائفة الدينية

لةتائي تةى ئتاينى ِروون و ئاشتكرا نيتةَ     يةك لةشَيوةكانى رَيكخستنى ئاينية كةبةتةواوةتى روون نةبؤتةوةَ بؤية ئةنداميتةتى  
دياردةكة بةشَيوةيةكى ئاسايي تةنىا ضةند ب،وباوةِرَيك و هةَل  و كةوتَيك دةطرَيتةوةَ كةسيش لةدايك  نتةبووة كةهتةَلطرى   

 ب،وباوةِرى تائي ةيةكى ئاينى بَييَ هةروةها سيستمَيكى رةمسيش نية بؤ ئينتماو ضوونة ناو تائي ةيةكى ئاينيةوة.
باوةِرهَينان بةب،وباوةِرى تائي ةى ئاينى و ثةيِرةوكردنى هةَل  و كةوتةكانىَ كارَيكى ئارةزوو مةندانةيةَ سيستمَيكيشي نية 

 بؤ ثابةند بوون ثَيى.
  لةطتتةَر تائي تتةى spiritualismى دحتت  هتتةروةها رَيبتتازي رؤtheosophyلةشتتَيوةكانى تائي تتةى ئتتاينىَ ستتوفيطةريتية د 

   .bahaismبةهائي د

   

 Cultural alternative البدائل الثقافية جَيطرةوة كولتوريةكان   

  Alternative cultural  تةماشا بكة:     

   

 مرؤظناسى كولتورى        
 

 Cultural anthropology االنثروبوجليا الثقافية

  Anthropology cultural  تةماشا بكة:

   

  Cultural area املنطقة الثقافية هةرَيمة كولتوريةكان    

ناوضةيةكى جوطرا فيةَ  مارةيةك طةر و هؤز دةطرَيتةخؤى و هةريةكةيان خاون ديدَيكى كؤمةآليةتى و ئابورى و رؤشنب،ى 
باستتكردنى دوورو درَيتتذ نزيتتك يتتةكن تارادةيتتةكى طتتةورةَ ئةمتتة ستتةرةِراى ئتتةو جياوازييتتة بضتتووكانةى هةيتتة و كةلةميانتتةى  

 ضةند هةوَلَيكى تاكِرةوانةش دراوة بؤ دابةشكردنى هةركيشوةرَيك بؤ ضةند ناوضةيةكى رؤشنب،ى جياكار. ندةردةكةو
ؤثؤلوجيا لةنَيوان خؤيان بةتةواوى رَيك نةكتةوتوون لةستةر ئتةو جتؤرة دابتةش بوونانتةَ زؤرتترين ئتةو         نث بةآلم زاناكانى ئة

 و هةردوو ئةمريكاى باكورو باشور دراون.هةوآلنةش دةربارةى دابةش بوونى كيشوةرةكانى ئةفريقيا
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  Cultural change التغيري الثقايف طؤِرانى كيتورى   
ياَ  هةموو طؤِرانَيك رووبدات لةرووةمادى و نامادييةكانى كيتتورَ تتا دةطاتتة بوارةكتانى زانستي و هونتةرو فةلستةفةو تتةكنولو        

خواردنتتةوةو زمتتانَ ئتتةوة ستتةرةِراى ئتتةو طؤِرانكاريانتتةى كةلتتةبوونيادى   هتتةروةها تتتام و ضتتَيذةتايبةتيةكانى وةك ختتواردن و  
 كؤمةَلطةو ئةركةكانى روودةدةن.

بةم ثَيية ضةمكى طؤِرانى كيتورى سنورى فراوان و هَيماثَيكراو ترةَ هةروةها زؤر هةمةآليةن و درَيذة ثَيدراو تترة لةضتةمكى   
 ةناضارى طؤِرانى كؤمةآليةتى دةطرَيتة خؤى.طؤِرانى كؤمةآليةتىَ ضونكة هةرطؤِرانَيكى كيتورى ب

   
 Cultural determinism احلتمية الثقافية هةربوونيةتى كيتورى    

ئةو ب،و بؤ ضتوونةى دةَلَيتيَ رةفتتارى مرؤظايتةتى و كةستَيتى بةشتَيوةيةكى بنضتينةيي بتةهؤى فاكتتةرة رؤشتنب،ييةكانةوة           
 سنوردار دةبن.

ينتةوة بَيتي لتةناوةرؤك و لةئاستتةكانىَ ئةمتة و ناكرَيتي       ذتوَيِرةنطة مةبةسي لةم زاراوةيةش ئةوة بَيي كةراظةكردنى كيتتور  
 لَيكؤَلنةوةى لةسةر بكرَيي بةِرَيطاى لَيكؤلينةوة لةو تاكانةى كة كاريطةر بوونة ثَيى لةكاتَيك لةكاتةكاندا.

   
 Cultural dynamics الثقافةديناميات  جوَلة كيتوريةكان    

نى ضتةند بةهايتةك بَيتيَ يتان ضتةند      لةو طؤِرانكاريانتةى كتة روو دةدةن لتةكيتورَيكَ ئتةويش لتة ئتةجنامى داهَينتا       ينةوة ذتوَي
 لةكؤنةكان. ينةوةذتوَيةمكَيكى نوَى ياخود وةرطرتنيان يانيش ض
   

 كيتورى كةلَينى 
 

 اهلُوة الثقافية
 Cultural lag التخلف الثقايف

تَيكضتتتوونى هاوستتتةنطى لتتتةماوةى خَيرايتتتي طةشتتتةكردن لتتتةنَيوان رةطتتتةزةكانى رؤشتتتنب،ىَ بتتتةجؤرَيك كتتتة هتتتةر رةطتتتةزَيك  
بةخَيراييةكى جياواز لةرةطةزةكةى ديكة دةطؤِرَييَ وةك ئةوةى يةك لةِرةطةزةكان بتةخَيرايي بطؤِرَيتي و ئتةوةى ديكتةش بتة      

 لةسةر ئةوة ثَيشكةوتنى ثيشةسازى و مانةوةى بارودؤخى خَيزان بَيطؤران.سستى يان هةر نةطؤِرَييَ منوونةش 
   

 Cultural residues املخلفات الثقافية ثاةاوة كيتوريةكان    
واتتتتة ئتتتةو خةستتتيةتة كيتوريانتتتةى لةثةرةستتتةندندا دواكتتتةوتوون و لةهتتتةمان كاتتتتدا خةستتتيةت و روخستتتارة كيتتتتورى و          

 لةيةك لةكؤمةَلطاكاندا. كؤمةآليةتيةكانى ديكة دةطؤِرَين
بةم جؤرة ئةو خةسيةتة دواكةوتووة بَى ئةرك دةمَينَيتةوةو رؤَلَيكى دياريكراو ئاشكراي نابَيي لتة يانى كؤمةآليةتيتداَ بتةَلكو    

 وةك نةريتَيكى ىَل دَيي.
َيطاى ئةوانتتةوة مَيتتذووى يتتا لةستتةدةى نتتؤزدةداَ ثاةتتاوة كيتوريتتةكان بتتةئامرازَيك دادةنتتَين دةكتترَى لتتةِر ؤثولؤنثرر زانايتتانى ئتتة

 رؤشنب،ى و ثةرةسةندن بزانرَيي.
   

 Culture الثقافة االجتماعية كيتورى كؤمةآليةتى     
بريتيتتة لتتةو  ينطةيتتةى كتتةمرؤظ دروستتتى كتتردووةَ بةبةرهةمتتة متتاددى و نامادييةكانيتتةوة    كيتتتورلةكؤمةَلناستتيدا ثَيناستتةى 

 كةلةنةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكى ديكة دةطوازرَيتةوة.
بةم ثَيية كيتور شَيوازة ئاشكراو نىَينيةكانى ئةو رةفتارة بةدةستتىاتووة دةطرَيتتةخؤىَ ئتةويش لتةِرَيطاى هَيماكانتةوة كةلتةناو       

يتاريكراودا ثَيكتدَييَ لةبابةتتةكانى زانستي و ب،وهتزرو بتاوةِرو هونتةرو بتةهاو ياستاو داَ و نةريتتةكان...هى           كؤمةَلطةيةكى د
 ديكةش.

   



(171) 
 

 رةهايي كيتور   
  Culture absolute املطلق الثقايف 

 Absolute culture  تةماشا بكة:
   

ب الثقايف ثَيكىاتةى كيتورى       Culture complex املُركَّ
هةر ناوضتةيةكى رؤشتنب،ى بتة ضتةندين خةستيةت و روخستارى رؤشتنب،ى جيتاواز دةبنتةوةَ كتةمؤركَيكى ديتاريكراو دةدةن            

 بة يان.
يشدا هةندَى سيستمى كؤمةآليةتى ثَيكدَينَ وةك ثَيكىاتةى مةِروماآلت الى هةندَى لةطةآلنى ئتةفريقياو ثَيكىاتتةى   رلةدةوروبة

 ضةلتوك الى ضينيةكان.
 انة ناوةرؤكى زؤر لةسيستم و داَ و نةريي و رَى و ِرةمسى ئاينى ئةو طةالنة ديارى دةكات.ئةو خةسيةت

   
  Culture heritage الثراث الثقايف بؤ ماوةيي كيتورى    
ييةَ تتاك لتةو كؤمةَلتة جياوازانتةى كتةخؤى ئةندامتة تَييتدا وةرى دةطرَيتيَ ئتةو كةلتةثورةَ داَ و           كيتوركؤمةَلة منوونةيةكى 

 نةريي و ئةو ب،وباوةِرانة دةطرَيتةوة كةتاك بةم،اتى بؤى ماوةتةوة.
   

 Culture integration التكامل الثقايف تةواوكارى كيتورى     
لةكؤمةَلة شَيوازَيكى دمنوونةيةكى نةطؤِر ى كؤمةآليةتى ثَيكدَيي تاكةكان بةثَيى ئةو شتَيوازانة دة يتن و بت،     كيتورَيكهةموو 

دةكةنتتةوةَ ئتتةو شتتَيوازانةش بةستترتاونةتةوة بةيتتةكرت بةستتتانةوةيةكى تتتةواوَ بتتةجؤرَيك لتتةكؤى طشتتتيان  هةموويتتةك  يتتان   
 طشتَيكى رؤشنب،ى بةيةكةوة ثةيوةسي ثَيكدَيي.

رييتتة الى تاكتتةكان دةبَيتتتة هتتؤى ثةيتتدا بتتوونى شتتثرزةيي و ئتتا اوةو كَيشتتة دةروونتتى و        كيتوةستتدانى ئتتةو تةواوكارييتتة   لةد
كؤمةآليةتيتتةكانَ هتتةروةها روودانتتى جؤرةهتتا ميمالنتتَىَ كةِرةنطتتة رَيطتتربن لتتةنَيوان كؤمتتةَر و ثةرةستتةندنَ ثةرةستتةندنَيكى     

 ئاسايي.
   

 Culture material الثقافة املادية كيتورى مادي    
هةموو ئةوشتة مادييانةى كةمرؤظ دروستيان دةكاتَ وةك: خانوو كةرةستةو ثَيداويستيةكان و جت و بتةرط ..هتتدَ هتةروةها    
دياردةو ِرواَلةت و دميةنةكانى  يان و هةموو ئةوانةى ثةيوةندييان بةبةرهةم هَينان و تةكنولؤجياو داهَينان هةية كةشتةكان 

 دةدةن.بةهؤيانةوة روو
       ماركسيةكان بؤ ضوونيان واية كة دياردة مادييةكانى رؤشنب،ىَ خاوةن بِريارى يةكالكةرةوةن لةسيستمى كؤمةآليةتى طشتى:               

   
  Culture non material الثقافة غري املادية كيتورى مةعنةوى   

وريايي و ثَيوةرو زانني و ب،وبتاوةرو ئاراستتةو زمانتةكانَ ئةوانتةى     هةموو ئةو خةسيةتة رؤشنب،يانةى بةرجةستةننيَ وةك 
 لةنةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكى ديكة دةطوازرَيتةوة.

   
 Culture pattern النمط الثقايف شَيوازى دمنوونة  كيتورى   

شَيوازَيكى كاركردنتةَ يتان باوةِرهَينانَيكتة الى توَيتذَيكى ختةَلك بتاوو ئاستاييةَ هتةروةها مةبةستي لتةم زاراوةيتة ئتةو ثَيكىاتتة              
رى طشتى بؤ كؤمةَلطة ثَيكدةهَينَييَ يان بةهاو ب،وبتاوةِرة بآلوةكتان كتة رؤشتنب،ييةكى     كيتويانةى كةشَيوةى دارَيذراوى كيتور

 ثَي جياواز دةكرَيتةوة.
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  Culture trait السمة الثقافية خةسيةتى كيتورى    
سيماو نيشانةى رؤشنب،ىَ بريتية لةيةكةيةكى سادةَ يان شَيوازَيكى كؤمةآليةتى كةناكرَى دابةش بكرَييَ يتاخود طَيِرانتةوةى   

 بؤ ضةند شَيوازَيك لةخؤى كةمرت.
يتةكان هةنتدَيكيان لةطتةَر هةنتدَيكى ديكتةَ      كيتوررى ئةو ِرَيطايةية كتةزاناكان بتؤى دةطةِرَينتةوة لةبتةراوردكردنى     كيتوسيماى 

 ياخود هاوكَيش كردنى هةريةكةيان بةيةكَيكى ديكة.
   

  Cumulative frequencies جدول التكرار املتجمع خشتةى دووبارة بوونةوةى كؤكراوة         
مةبةسي لةخشتةى دووبتارةى ستادةَ ئتةو خشتتةيةى كتةزانيارى دوورو درَيتذمان دةداتتَىَ دةربتارةى دابتةش بتوونى           لةئاماردا 

تاكةكان بةسةر توَيذةجياوازةكانةوةَ بةآلم لةبارَيكدا ئارةزووى بةدةستي هَينتانى زانيارييتة تَيكِراييتةكامنان هتةبوو دةربتارةى       
ادةيةكى دياريكراوداَ يان  مارةى ئةو تاكانةى: كةبةهاكةيان زؤرترة لةرادةيتةكى   مارةى ئةوتاكانةى كةبةهاكةيان كةمرتة لةِر

زانراوداَ ئةوا توَيذةر هةَلدةسَيي بةكؤكردنةوةى دووبارة بووةكان بةدواى يةكدا لةيةك لةدووالى خشتةكة بؤ اليةكةى ديكتةَ  
ةبتتةردةم توَيتتذَيكى ديتتاريكراوداَ ئتتةوا دةكتترَى بتتةجؤرَيك كةتتتةنىا بةتةماشتتاكردنى ستتتوونى دووبتتارة بووةكتتةى كةكؤبؤتتتةوة ل

  مارةى ئةوانة بزانني كة دةكةونة ئةو توَيذةوة.
   

  Cumulative record السجل اجملمع تؤمارى زانيارى كؤكراوة              
 تؤمارطةى زانياريةكان بةكار دةهَينرَيي لةبوارى ئاراستةكردنى ثةروةردةو خوَيندنى ثيشةييدا.

ئاماجنيشى كؤكردنةوةى زانيارى تةواوةَ دةربارةى قوتابى لةماوةى  يانى خوَيندنىَ وةك ئةو منرانةى كتة بةدةستتى هَينتاوةَ    
 بةردةوامى لةخوَيندنَ بارى تةندروستى و رةفتارى كؤمةآليةتى و بارى خَيزانى ..هتد.

 ط،َيي.ئةم تؤماركراوة لةئاراستةكردنى ثةروةردةيي و ثيشةيي سوودى لَيوةردة
   

 ضارةكردن            
 

  Cure العالج

 therapyتةماشا بكة:   ضارةكردنى نةخؤش 

 healingضاككردنةوة
 treatmentدةرمان كردن 

   

  Curriculum املنهاج بةرنامة   
بِروانامةيةك لةبوارَيك لةبوارةكانى وانةيةكى قوتاخبانةيي يان ئاكادمييةَ بةثَيى ياسايةك دانراوةَ بؤ بةدةسي هَينانى كؤمةَلة

 خوَيندن.
   

 Curve املنحين ضةماوة   
لةئاماردا مةبةسي لتةم زاراوةيتةَ روونكردنةوةيتةكى زانستتيانةية دةربتارةى ثةيوةندييتةكى ب،كاريانتةَ كتةنَيوان دوو طتؤِراو          

دوو طتؤِراوةداَ بةستةااندنى طتؤِران لةطؤِراوةكتةى     بةيةك دةبةستَيتةوةَ ئةويش بؤ ئاشكراكردنى شتَيوازي طؤِرانتة لةيتةك لتةو     
 ديكة.

 Frequency curve  تةماشا بكة:
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 بةندكردن    
 

 احلجز القضائي
 Custody احلبس

بةندكردنى كةسى دالدةر  لةيةكَيك لةدامةزراوةكانَ هةندَى جاريش ئةو كةستة دةخرَيتتة  َيتر سةرثةرشتتى و ضتاودَيرييةوة      
بتؤ   مةبةستى ئاطادارى و طرتنى هةروةها ِرةنطة ئةو كةسة دةسي بةسةر بكرَيي لةكاتى لَيكؤَلينةوة بة  custodial careَد

   protective custodyد -ئاطاداري 
   

 خوو 
 داَ

 العادات
   Costoms الُعرف

نةوةيةكى ديكةو بةردةوامى دةبَيتي  خوو داَ شَيوازَيكة لةشَيوازةكانى رةفتاري كؤمةآليةتىَ دةطوازرَيتةوة لة نةوةيةكةوة بؤ 
بؤ ماوةيةكى دوورو درَيذ تادة ضةسثَيي و جَيط،يش دةبَيي و دةطاتة ئاستى دانثيانانى نةوةكانى داهاتووَ لةهةنتدَى باريشتدا   

 دةبينني ئةو دياردةية جَيطاى ياسادةطرَيتةوة لةكؤمةَلطةدا.
ثةيوةستتة   لةستةر ئتةو بنضتينةيةى كتة ختوو داَ      زاناكان جياوازى دةكةن لةنَيوان خوو داَ  و السايكردنةوةو دياردةى بتاوَ  

بةرةفتارى تايبةتيتةوةَ لتة كاتَيكتدا الستايي كردنتةوة ثةيوةستتة بتةرةفتارى هتةموو كؤمةَلطتةَ كاتَيتك كؤمةَلطتة يتان دةوَلتةت              
 ةو بارةدا داَ و نةريي دةبينني.لتَى ئةو بةشداريية بوونى نابَيي دةبَييَ بةآلم كابةشدارى دةكةن ئةوة السايي كردنةوة 

بؤ منوونةَ ئاهةنطى هاوسةرط،ى يان لةدايك بوونى تايبةت ئةوا بةنةريي دادةنرَيي بةآلم ئاهتةنط طَيتِران بةبؤنتةى لتةدايك     
 دةنرَيي.بوونى حممةدى ثَيغةمبةرَ ياخود سةركردةيةكَ ئةوة بةالسايكردنةوة دا

   

 زانستى سب،نيتيكا  
 ئاراستةكردن

 السبريانطيقا
 Cybernetics علم التنظيم الذايت

 ئةو زانستةية كةلةثرؤسةكانى دةسةآلتطرتن و ئاراستةو بزواندن دةكؤَلَيتةوةَ لةزيندةوةرو ئامَيرةكاندا بةيةكةوة.
و سيستتمة تةكنولؤجيتةكان ببةستتَيتةوةو هةنتدَى ئتامَير       بةهؤى ئةو زانستةوة مرؤظ توانيويةتى نَيوان سيستمة زيندووةكان

بةرهتتةم بىَينَيتتي كةبةضتتةند كردارَيكتتى مَيشتتكى و ئتتةقيى هةَلدةستتةَ ئتتةو كردارانتتةى تتتةنىا متترؤظ ثَيتتى هةستتتاوة بتتَى             
 زيندوةوةركانى ديكة.

و هتةموار كردنتةوةو بِريتاردان     بةشَيوةيةكى طشتى زانستى سب،نيتيكا هةَلدةستتَى بتةدةرهَينان و ديتاريكردن و ثتؤلني كتردن     
لةستتةر ياستتاكانى ئتتةو بزووتنةوةيتتةى كةضتتاآلكى ئامَيرةكتتان و زينتتدةوةران هةَلدةستتوِرَينَييَ وةك هؤكارَيتتك بتتؤ دؤزينتتةوةو     
دروستكردنى ئةو ئامَيرانةى كةبتةكردارى ئاراستتةكردنى ئتامَيرى هةَلدةستةَ هتةروةها توانتاى هةستتانى دةبَيتي كةبةضتةند          

ستَيي لةضةندين  ينطتةو كتاتى جيتاوازداَ لةكاتَيكتدا توانتا بايؤلؤجيتةكانى مترؤظ ِرَيطترن لةبتةردةم هةستتان بتةو            ئةركَيك هة
 كارانة.

 ئةم زانستة لةكارةكانيدا ثشي دةبةستَيتة سةر زانستةكانى خؤكردارىَ ب،كارىَ لؤ يكَ بايؤلؤجياَ تيؤرى ئامَيرةكان...هتد.
   

 خوىل ئابورى  
 ى  تةنطة ةى ئابور

 الدورة 
  Cycle business االقتصادية

  Business cycle  تةماشا بكة:
   

  Cycle life دورة احلياة سووِرى  يان
 Life cycle  تةماشا بكة:

   



(174) 
 

 Cyclical Movement التغريات الدورية طؤِرانكارية خوليةكان
بوونتتدا بَيتتي يتتان كتتةم بتتوونَ بةشتتَيوةيةكيش ِرةنطتتة    هتتةر طؤِرانَيتتك بةستتةر بتتةهاكانى ديتتاردةدا رووبتتداتَ لةحالتتةتى زؤر    

بةتةواوةتى دووبارة ببَيتةوة لةهةرماوةيةكى نةطؤِرداَ كةدةكرَى يةك رؤ  يان مانطَيك ياخود ستاَلَيك بَيتيَ ئتةو ِرووداوانتةش     
 ةطرَيي.ناويان لَيدةنرَيي طؤِرانكاريية وةرزييةكانَ ضونكة ضةند وةرزَيكى بةرزبوونةوةو نزمبوونةوة لة خؤد

هتتةر لتتةم بتتوارةدا طؤِرانكتتارى ختتوىل هةيتتة كتتة زيتتاتر لتتةوةرزَيك دةخاينَيتتيَ وةك خولتتةكانى بو اندنتتةوةى ئتتابورىَ يتتاخود      
 خولةكانى بَى بازاِريَ كةماوةيان زؤر زؤر طةورةترة لةخولة وةرزييةكان.

   
 سينيزم  
 ِرةشبيين

  Cynism الكلبية

دووةمى سةدةى ضوارةمى ثَيش زايني سةرى هةَلداوةَ الى ئةم ِرَيبازة فةلستةفية ئامتاجنى   بزووتنةوةيةكى فةلسةفية لةنيوةى 
 يان ئةو خؤشيةية كة بؤمان بةدى نايي ئةطةر لةطةَر سروشتدا ساز نةبنيَ تتةنىا بتؤ ختودي  يتان بتذَيني كةبنتةماى ضتاكة        

 كاريية.
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(175) 
 

 
 

 

D 
 

 Dadaism الدادية دادايزم
رَيبازَيكة لةئةدةَ و هونةرداَ لةماوةو دواى جةنطى يةكتةمى جيىتانى بآلوبؤتتةوةَ ئامتاجنى بانطتةواز بتووة بتؤ ئتازادى رةهتاَ          

 هةروةها شؤِرش بةسةر بارودؤخى كؤمةآليةتى و بةها رةوشتية م،اتطرييةكان..هتد.
 ونةرية تووندِرةوةكانى ديكة.ئةم ِرَيبازة ِرَيطاى خؤشكرد لةبةردةم ِرَيبازي سرياليزم و بزووتنةوة ه

   
  Damage الضررر زيان 

بريتية لةو زيانةى دةكةوَيتة سةرطيانَ يان سامان و داراييَ ِرةنطة هؤيةكةشى جَيبةجَى نةكردنى ثابةندييتةك بَيتي بتةطرَي    
 دادطاو رووداوَيكى البةالبَيي. بةستَيكةوةَ ياخود هؤيةكى ياسايي و يانيش روودانى تاوانَيك بَييَ هةروةها دةكرَى بِريارَيكى

لةبتتةر ئتتةو هؤيانتتةَ بةرثرستتياريةتى ئتتةو كارانتتة دةكةوَيتتتة سةركةستتَيكى ديتتاريكراوَ هتتةروةها ِرةنطتتة زةرةروزيتتان بتتةهؤى     
 كارةساتى طشتيةوةَ وةك جةنطَ الفاوَ زةوى لةرزينَ ئاطر كةوتنةوة ِرووبدات.

   
  Dance الررقص سةماكردن

جوالنةوةيةكة لةسةر ئاوازَيك ئةجنام دةدرَييَ هاندةرةكةشى كاركردن نيةَ بةَلكو دةربِرينَيكتة نيشتانةى هةستي    ضةند جؤرة 
 جوالندن و هةَلضوونةكة بةشَيوةيةكى جياواز دةبَيي.

ى كؤمةآليتةتى  لةِرووى سوسيؤلؤجيةوة طرنطى ئةو دياردةية بؤ ئةو رؤَلة دةطةِرَيتةوة كةلةثَيكىَينانى خةياَلى بةكؤمةَر و  يان
 دةينوَينَىَ هةروةها خوَلقاندنى جؤرة رةفتارَيك بؤ هةسي كردن دبةئَيمة .

سةما الى هينديية سورة ئةمريكيةكانَ ضةند مةبةستَيكى سةرةتايي دةنوَينَىَ ئةو سةماية بةشَيوةيةكى ئاستايي سروشتتَيكى   
ئتةو هينديتة ستورانة بتةماناى نوَيذكردنتة بتؤ ستةركةوتنَ         ئاهةنطَيِران و ِرَى و ِرةمسى ئاينى هةَلدةطرَييَ سةماى جةنط الى

يان سوثاس و ستايشى تَيدا بَييَ بةهؤى ئةو ستةركةوتنةي بةدةستي هتاتووةَ كتةجادوو كتةران ثَيتى هةَلدةستة بةمةبةستتى         
 دوور خستنةوةى طيانة شةِرانطَيزةكان.

ت لتتةثَيناو طةشتتةكردنى كشتتتوكاَلى و ستتةركةوتن   ستتةماى نتتزاو ثاِرانتتةوةشَ داواكردنتتة لةخوداوةنتتدةكان كةيارمتتةتيان بتتدا     
 لةِراوكردندا.

هةروةها سةما بؤ دياردةى بةدثيتبوون  الى ثيتاوان و ئا ةلتةكانَ لةطتةَر ضتةند كاروبتارَيكى ديكتةى هؤزةكتةَ لةطتةَر ستةماى          
رووداوة طتةردوونيان  السايي كردنةوةى رووداوةكان لةمَيذووى هؤزةكةو ئةفسانةكانيانَ ضةند سةمايةكى ديكتةش كتةباس لتة    

 دةكاتَ هةروةها سةماكانى نيشانةكردنى  نان و هاوسةرط،ى و سةركةتن و خؤشةويستى.
   

 داروينيزم
  Darwinism نظرية دارون نيتيؤريي دارو

ريية ددارون ةَ بةبؤضوونى ئةو هةموو زيندةوةرةكان بتة مرؤظتةوة لةيتةك سةرضتاوةى هاوبةشتةوة ثتةرةيان       ودانةرى ئةم تي
سةندووةَ لةم بوارةشدا تَيكؤشان هةية لةثَيناو مانتةوة لتةنَيوان تاكتةكانى يتةك جتؤرَ ئتةوةش لةستةر بنضتينةى هةَلبتذاردنى          

 سروشتى و مانةوة بؤ ضاكرت.
 ئةم تيؤريية كاريطةرييةكى طةورةى هةبووة لةبوارةكانى بايؤلؤجؤياو فةلسةفةو زانني...هتد.

 َ neo Darwinismنداَ لةلقةجياوازةكانى بايؤلؤجيتاَ داروينيزمتي نتوَى دةركتةوت د    هةر لةبةر رؤشنايي دؤزينةوةنوَييةكا
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ئةو رَيبازة ثشي بةضةمكةكانى بازدان و جياوازى و بتؤ متاوةيي و تتةنيايي دةبةستتَييَ هتةموو ئتةو بابةتانتةش لةستةردةمى         
 دارويندا تةم و مذاوى بوونة.

 َ بتةثَيى ئتةو بؤضتوونةش خةستيةتى زاَر     Social evolutionismد هةر لةم بوارةدا دةوترَيتي ثةرةستةندنى كؤمةآليتةتى   
  social Darwinismبةسةر شارستانيةت ئةوا دياردةى ثَيشكةوتن دةبَييَ هةر لةو تيؤرييةوة داروينيزمتى كؤمةآليتةتى د  

رؤشنايي ئةو بنةمايانتةى   ئةو تيورييةَ ثةيوةنديية كؤمةآليةتيةكانى نَيوان تاكةكان راظة دةكات لةبةرَ وةك لقَيك ثةيدابووة
 كةشارر داروين دايناون.

   

 زانيارية طشتيةكان    
 ثَيدراوةكان    

 بياانت عامة
 Data معطيات

نَيتتوان بةشتتةكانى يتتان  ىداتاكتتان ئتتةو كةرةستتتةخاوةن كةئتتةقت بتتةكارى دةهَينَيتتي لةب،كردنتتةوةداَ هتتةر بتتةهؤى بةستتتنةوة  
ئةو زانياريانة بؤ ئاستى تيؤرييةكان بةرزدةبنةوةَ توَيذينتةوة بةشتَيوةيةكى ئاستايي     راوردكردنيان ياخود هةَلسةنطاندنيانَبة

  و ثاشتان  date classification  دواتر ثتؤلني دةكترَين د  data collectionلةِرَيطاى كؤكردنةوةى زانياريةكان دَيتةدى د
  .data analysis  و شيكردنةوةيان دdata interpretationراظةكردينان د

   

 اريةكان     يننى زاضارةكرد
 بةشَيوةيةكى خؤكرد     

 معاجلة البياانت
  Data processing electronic تلقائياا 

واتتتة زانستتتى ضتتارةكردنى زانياريتتةكان بةضتتةند ئتتامَيرَيكى ختتؤكردَ كةكؤكردنتتةوةيانَ ثاشتتان بتتةكارهَينانيان دةطةيتتةينَيي     
 كةالى توَيذةران بايةخدار بن و يارمةتيان بدات لةبِرياردان.بةمةبةستى بةدةسي هَينانى هةندَى ئةجنام 

   

 نوَى  
 سةردةميانة     

 اجلديد
  Date up-to العصري

  Modernism  تةماشا بكة: هاوضةرخَيتى
   

 ب،كردنةوةى خةياآلوى  
 زِرةخةو

  Day dream ُحلم اليقظة

شاراوةكانَ يان ويستة بَى ئومَيدةكان ئةويش بةشَيوةي نقوم بوون لتةناو  جؤرة خؤ تَيركردنَيكة بؤ قةرةبووكردنةوةى ويستة 
 ب،كردنةوةى خةياآلوى كةميكةضى هيض ضاودَيرييةك نابَييَ هةروةها ناكرَى جَيبةجَى بني لة يانى راستيدا.

انتتة دةبنتتة   ئتتةو جتتؤرة ب،كردنتتةوة خةياآلويschizophreniaلةحاَلتتةتى نةخؤشتتى شتتيزوفرينياَ يتتان شتتثرزةيي رؤحتتى د 
 جَيطرةوةى ِراستيةكان الى كةسى نةخؤش.

   
  Day nursery دار احلضانة باخضةى ساوايانى بةيانيان      

  Nursery day  تةماشا بكة:
   

 Dead cult of the عبادة املوتى مردوو ثةرستى   
هةَلدةستة بؤخؤشتى مردووةكتانَ ِرةنطتة ئتةو       ئةو هةَل  و كةوت و نةريتانةية كة هةندَى اليةن و كؤمتةَلى ستةرةتايي ثَيتى   

 كارانة ثَيشكةشكردنى قوربانيش بطرَيتةوة.
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 فةرمانى داخراو  
 موضةى كؤتايي   

 الوظيفة
 Dead  end job املغلقة

 ئةو كارةية كةتَييدا كارمةند بةرزترين رادةى موضة وةردةطرَيي و ِرَيطا بةبةرزكردنةوةى ثيةكةى نادرَيي.

   

 سنوردارى هةَل  و كةوت    
 كاريطةرى ثيشينان    

 التصرف احلابس
  Dead  hand اثر السلف يف اخللف

جَيبتتتةجَى كردنتتتى وةستتتيةتنامةى متتتردووَ بةطواستتتتنةوةى ستتتةرةوت و ستتتامانىَ طواستتتتنةوةيةكى كؤتتتتايي بتتتؤ دامتتتةزراوة    
 كانى دواى خؤيان.خَيرخوازةكانَ ئةم زاراوةية بةماناي كاريطةرى ثَيشنيانيش دَيي لةنةوة

   

  Dead time الوقت الضائع كاتى بةف،ؤضوو    

 ئةو كاتةية كةكرَيكار لةدةستى دةضَيي بةهؤى ضاكردنةوةكانَ يان بةهؤى دواكةوتنى كةرةستة سةرةتاييةكان.
دةدات كتةكرَيكار لةدةستتى   ياساكانى كاركردن ياخود طرَيبةستة هاوبةشةكانى كارَ بِريار لةسةر قةرةبووى ئتةو كاتتة متردووة    

 ضووة.

   

  Dead work العمل العقيم كارى بَى بةرامبةر     

 ئةو كارةى كرَيكار ثَيى هةَلدةستَى بَى بةرامبةرَ وةك ضاككردنةوةى ئةو ئامَيرانةى كة كاريان ثَيدةكرَيي.

   

م كةِرى   مر  Deafness الصر

  يتان  %50بوونى كةسَيكَ بةضةند نةخؤشييةكى بيستةَ بتةجؤرَيك ِرَيتذةى لتة دةستتانى بيستتنةكة بطاتتة نزيكتةى د         تووش
 زياترَ ئةوانى تووشى كةِر بوون بوونة سوود لةهةستى بيستنيان وةرناطرن بؤ كارى ئاسايي  يان.

كتدا منتداَر بةكتةِرى لتةدايك بتوو بَيتيَ لتةم          ئتةويش لةباريَ congenital deafnessئةو كةِربوونة ِرةنطة زطماكى بَيتي د 
   دةبَيي.dumpحالةتةدا ئةو منداَلة تووشى الَليش د

  لةم بارةدا منداَلى لةدايك بوو هةستتى بيستتنى ئاستايي دةبَيتيَ بتةآلم      adventitious deafnessحاَلةتى كةِرى ال بةال د
 يةك يانيش رووداوَيك.لةيةك لةقؤناغةكانى  يانى تووشى كةِر بوون بووة بةهؤى نةخؤش

كةسانى كةِربوو زياتر طؤشةط، دةبن بةسةر خؤيانداو كةمرت خؤِرادةهَيننَ هةروةها بةخةسيةتةكانى دَر ِرةقتى و دَلتتةنطى و   
 دواكةوتنى طةشةكردنى هةسي و سؤز جياواز دةكرَينةوةَ لةطةة  دواكةوتن لةبوارى فَيربووندا.

 تايبةت بؤ فَيركردنى ئةوانى تووشى نةخؤشى كةِربوون دةبن.بؤية ضةند دامةزراوةيةك ثَيكىاتووة 
ئةمةو لةِرووى خواستةوة دةوترَيتي  كتةِربوونى ئاختاوتن يتان ئتةقيى  واتتة ثةككتةوتنى مترؤظ لةتَيطةيشتتنى واتتاى وشتةكان            

 هةرضةندة ئامادةيي خؤِرسكيان هةية بؤ تَيطةيشتنى دةنطةكان.

   

 ِرووتكردنةوة لة    
 مافة مةدةنيةكان     

 املوت املردين
  Death civil التجريد املدين

 بَيبةشكردنىَ كةسَيك لةمافة مةدةنيةكانى و كؤتايي هاتنى كةسَيتى ياسايي.
 ئةو سزاية لةياساى كؤنى فةرةنسى ثةيوةسي بوو بةهةموو سزايةكى هةتاهةتايي.
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 ِرةمةكى مردن   
 دلةناوبردن      

 غريزة املوت
  Death instinct أو التدمري  

ئةو دياردةيتةَ حاَلتةتَيكى نةخؤشتيةَ بتةبوونى ضتةند هانتدةرَيكى غتةريزى دةناسترَيي كتة جَيطتاى ِراستي كردنتةوةننيَ ئتةو              
 ةك خسة ياخود مردن.ثهاندةرانة د ايةتيةكى ئاشكرا د ى هاندةرةكانى  ياننَ تاك ثاَر دةنَين بةرةو 

   
 سزاى    

  Death penalty عقوبة االعدام لةناوبردن

توونتد تتترين و بتةهَيزترين ستتزاى تاوانتةَ ياستتا ستةثاندوويةتى بتتؤ ترستناكرتين تتتاوان و تاوانكتارانَ ستتزاى كوشتة ستتزايةكى        
باوبووة لةو ياسا كؤنانةى سزادانَ كةمةبةستتيان ترستاندن و تؤقانتدنيش بتووةَ بتةآلم دواى طتؤِران لةب،وبؤضتونةكان بتةرةو         

ى تاوانبارو هةوَلى ثةروةردةكردنىَ سنورى ئتةو ستزاية بتةرةو تةستك بوونتةوة هتات و وردة وردةَ تالةهةنتدَى وآلت        ضاككردن
 هةر البردرا.

   
  Death natural املوت الطبيعي مردنى سروشتى    

هتةبَىَ ضتةند كولتتورَيكى    وةستانى فةرمانة زيندةطيةكانى لةش بةشَيوةيةكى كؤتاييَ بَى ئتةوةى توانتاي زيندووكردنتةوةيان    
جياواز باوةِريان بةزيندوو بوونةوةى دواى مردن هةيةَ بؤية ئةو ِرَى و ِرةمسانةى بؤ بةِرَيكردنى مردووةكان ئةجنام دةدرَيتنَ  
هةروةها خوَيندن لةسةريانَ طوزارشي لةطواستنةوةى مرؤظ دةكات لة يانةوة بةرةو جيىتانى دوايتيَ لةطتةَر دةستتةبةركردنى     

 مردوو. سرةوتي
   

 Death rate معدل الوفيات تَيكِراى مردنةكان   
واتة ثَيوانةكردنى رادةى مردن لةنَيوان دانشتوانَ ئةوةش بةدابةشكردنى  مارةى مردووةكان لةماوةى يةك ساَلى زاينى تتةواو  

 ئة مار دةكرَيي. بةسةر تَيكِراى  مارةى دانشتوان لةو ساَلةداَ ئةو تَيكرايةش بةشَيوةيةكى ئاسايي بةهةزار
هةندَى تَيكِراى تايبةت هةية بؤ مردووةكان بةثَيى بةشةكانى دانشتوانَ لةوانة: تَيكِرايي تةمتةنى مردووةكتان بتةثَيى ِرةطتةزَ     

 هةروةها تَيكِراى مردووةكان بةثَيى ثيشة.
 Ana. Mortality rate  رَيذةى مردن

   
  Death rituals طقوس املوتى ِرَى و ِرةمسى مردووان    

 Burial rituals تةماشا بكة:   ِرَى و ِرةمسى ناشتنى مردووان
   

  Debasement االمتهان سووك كردن      
 Degradation تةماشا بكة:  كةمكردنةوة لةثَيطةى كؤمةآليةتى

   

 خراثةكارى   
 بةد ِرةوشتى   

 الفسق، الفجور
 Debauchery االنغماس يف امللذات

تَيوةطالنى قوَر لةخواردن و خواردنتةوةو تَيركردنتى ئتارةزووة سَيكستيةكانَ هتةروةها ئتةو كارانتةى دةبنتة هتؤى بتَى توانتايي            
 لةجَيبةجَيكردنى ئةرك و ضاآلكية كؤمةآليةتية جياوازةكانَ ئةطةر بةشَيوةيةكى كاتى بَيي يان بةبةردةوامى. 

 Perversion  تةماشا بكة:  الدانَ بةدِرةوشتى
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 قةرز  
 قةرزارى

 Debt الّدين

 ثابةند بوونَيكة بةثَيى طريبةستَيكَ واثَيويسي دةكات كةكةسى ثابةندبوو بةو طرَيبةندةَ بِرة ثارةيةك بدات لةئايندةدا.
 قةرزى طشتيش ئةو بِرة ثارانةن كةدةوَلةت بةقةرز وةرى دةطرَىَ ِرةنطة ناوخؤيي بَيي يان دةرةكى.

   

 Debureaucratization احلد من البريوقراطية سنوور دانان بؤ ب،وكراسييةت        

كةمكردنةوة لةثَيِرةوكردنى تووند بتةبِريارو رَينمتايي و رةفتتارة رةمسيتةكان لتةناو هةيكتةىل رَيكخستتنى كتارطَيِرىَ هتةروةها          
 بةديدَيكى كؤمةآليةتى تةماشاى رَيكخراوةكة بكرَيي.

   

 داِرمان    
 هةَلوةشانةوة     

 التدهور
 االحنطاط

Decadence  

كردارَيكةَ يان ئتةجنامى كتردارى داِرمتانى كؤمةآليةتيتةَ لةئاكامتدا سيستتمة كؤمةآليةتيتةكان وضتاودَيرى كؤمةآليتةتى لةطتةَر           
بةدواى خؤشتى و  سيماكانيداَ تواناكانيان لةدةسي دةدةنَ كؤمةَلطةش دابةش دةبَيتة سةر ضةند يةكةيةكى بضووكَ تاكةكانى 

 رابواردن دةكةون.

 Ana. Degeneration  ِرةوشي نزميى  سةرسةرَيتى

   

 جَيط،كردنى كرَيكارانى   
 بةرانى 

 تثبيت العمال
 العرررضيني

De casualization 

يان نةهيشتنى مكردنةوةى ة كردنَ ئةو سياسةتةش ئاماجنةكةى كثرؤسةى نةهَيشتنى رووة البةالكان لةهةندَى شَيوةكانى كار
 بَيكارييةَ ياخود كةمبوونى داهاتة لةثيشة البةالكانَ يانيش كاروبارة ناِرَيك و ثَيكةكانة.

   

 Deceleration ابطاء احلركة خاوكردنةوةى جوولة     

ثرؤستةى تَيكتِراى   واتة دابةزينى تَيكِراي طؤِرانكاريةَ ئتةم زاراوةيتة بتةو دياردانتة هةَلتدةدرَيي كتة جوولتةى كؤمةآليتةتى يتان          
 طؤِران دةطرَيتةخؤى.

 Cf. acceleration  خَيراييَ خَيرابوون

   

 ناناوةندَيتَى  
 دوور لةناوةند

 Decentralization الالمركزية

مةبةستتي لةناناوةنتتدَيتى لةكؤمةَلطتتةى شتتارىَ ئتتارةزووى خةَلكيتتة بتتؤ دوور كةوتنتتةوة لةناوةنتتدى شتتارَ ئتتةو كتتارةش بتتةزؤرى  
نيشتةجَى بوون روودةداتَ خةَلكى بةزؤرى ئارةزووى ناوةندَيتى و طردبوونةوةيان هةية لتةنزيك شتوَينى كاركردنتداَ    لةبوارى 

 بةآلم لةِرووى نيشتةجَى بوونةوة ئارةزووى دووركةوتنةوةيان هةية لةناوةند.
بةدةستتةآلت و بةرثرستتيارييةوةَ  مةبةستتي لةناناوةنتتدَيتى لتتةكاروبارى كارطَيِريتتداَ طواستتتنةوةى كتتارة ثستتثؤريةكانة بةطشتتتىَ 

لةيةكةيتتةكى كتتارطَيِرى بتتؤ يةكةيتتةكى كتتارطَيِرى ديكتتةَ بتتةجؤرَيك كةثرؤستتةى وةرطرتنتتى بِريتتارو بةرثرستتيارى نتتزيكرتبن        
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 لةشوَينةكانى ِراثةِراندنى كارةكان.
يةكتة جوطرافيتة    مةبةسي لةزاراوةكة لةِرووى سياسييةوةَ ئةو سيستتمةى كتة جؤرَيتك لةستةربةخؤيي ختؤجَيى دةبةخشتَيتة      

 جياوازةكان.
   

 Decision القرار بِريار    
مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتة هةَلبتتذاردنى هتتةَل  و كتتةوتَيكى ديتتاريكراوةَ ئتتةويش دواى لَيكدانتتةوةو ب،كردنتتةوة دَيتتيَ هتتةروةها   

  بتتؤ alternatives َ دَيتتيَ واتتتة بتتوونى ضتتةند ئةلتتتةرناتيظَيك د decision makingبتتةواتاى وةرطرتنتتى بِريارةكتتان د 
 هةَلبذاردنى يةكَيكيان.  

ئةطةر لةم بوارةدا ضةند ئةلتةرناتيظَيك بوونيان نةبَييَ واتة تةنىا يةك ِرَيطاى ضارةسةركردن بةناضارى هتةبَييَ ئتةوا هتيض    
 بِريارَيك بوونى نابَيي.

 روثى كاركردن.  واتة وةرطرتنى بِريارةكان بةهؤى طgroup decisionدةوترَييَ بِريارى بةكؤمةَر د
  واتة لَيكؤَلينةوةو جَيبةجَى كردنى شَيوازة ب،كاريتةكانَ  decision theoryهةروةها دةوترَيي: تيؤريي وةرطرتنى بِريار د

 كةبنضينةيةكى  يرانة بؤ ثةسندكردن و بذاردنى نَيوان دوو ئةلتةرناتيظ دَينَيتةدى.
 كى جياواز لةنَيوان طومان و دَلنيانةبووندا.ئةوكارةش لةضةند حالةتَيك ِروو دةدات و بةضةند ئاستَي

 لةكةمرتين ئاستدا مبَينَيتةوة.ئةوا ة ئةطةرى ِروودانى مةترسيةكان لدؤزينةوةى شَيوازَيكى كاركردنةَ ديارة ئاماجنيش 
   

 Decisions administrative القرارات االدارية بِريارة كارطَيِرييةكان    
دةستةآلتدارة كارطَيِرييةكانتةوة دةردةضتَييَ ديتارة ئتةوةش ئاما ةيةكتة بتؤ ِرَيككتةوتن لةستةر ضتةند           ضةند بِريارَيكة لةاليتةن  

 ب،وِرايةكَ دةربارةى بابةتَيكى ديارى كراو كةبةزؤرى هؤكارى خؤى هةية.
   

 Deciaration التصريح لَيدوان   
شيكردنةوةى سياستةتَيك كتةثَيِرةوى دةكتاتَ يتان بتؤ بيتانوو       لةسياسةتدا لَيدوان لةاليةن حكومةتةوة دةردةضَيي بةمةبةستى 

هَينانةوة درةبارةى ضةند رَى و شوَين و كارِراييةكَ يتاخود ئاطتادار كردنتةوةى ِراى طشتتية دةربتارةى هةوَلتةكانى حكومتةت و        
 رةتدانةوةو بةدرؤخستنةوةى ثِروثاطةندةى ناحةزان.

 ؤضوونى حكومةت و ئاشكراكردنى ويسي و نيازة سياسييةكانيةتى.ديارة مةبةسي لةلَيدوان ِروونكردنةوةى ب،و ب
  بةهؤيةوة حكومةت سياسةتى دةرةكتى ختؤى رووندةكاتتةوةَ هتةر لتةم بتوارةَ       unilateralِرةنطة لَيدوان يةك اليةنة بَيي د

ةش بتةكار دةهَينرَيتي بتؤ    جتؤرة لَيتدوانَيك وةك ثتةميانى لَيتدَيي لتةنَيوان دوو دةوَلتةت يتان زيتاترَ دةيتارة ئتةو جتؤرة لَيدوانت            
ِروونكردنتتتةوةى رَيككتتتةوتنَيكى هاوبتتتةش دةربتتتارةى ضتتتةند بنتتتةماو كاروبارَيتتتكَ كةبةهؤيتتتةوة ئتتتةو ثتتتالن و بةرنامةيتتتةى    
كةهةردوواليان سوورن لةسةر جَيبةجَيكردنى و ثيتادةكردنى ديتارى دةكرَيتيَ ديتارة ئتةو جتؤرة لَيدوانانتةش دةبتَى ميكةضتى          

 ي.رَيككةوتن و بِرياردان بَي
   

 لةثَيطة كةمكردنةوة    
 ريسواكردن

 Declass ختفيض املنزلة

ئابِروو بردن و شكاندنى كةسَيك بةهؤى رةفتارَيك ثَيى هةستاوةَ كةلةطةَر ثَيطةكؤمةآليةتيةكتةى ناطوجنَيتيَ يتان دةرضتوونى     
تتتاكيش ئةنتدامَيكى ئتتةو كؤمةَلةيتتةَ ئتتةو  لةبنتةماكانى رةفتتتارى كؤمةآليتتةتى و ئتةو ِرَيستتايانةى كةكؤمتتةَر بتاوةِرى ثَييتتةتى و    

 كارةش دةبَيتةهؤى ناِرازى بوونى كؤمةَلطةلَيى.
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 رزطاركردنى   
 داط،كراوةكان ةهةرَيم

  De colonization حترير املستعمرات

دامةزرانتدنى دام و دةزطتاى   بةجَيىَيشتنى داط،كةر بةهَيزو كارمةندانيةوةَ بؤ ئةو هةرَيمانتةى كتة داط،يتان كتردووةَ لةطتةَر      
 نيشتمانى بؤ ئةوةى جَيطاى دامةزراوةكانى ئيستعمار بطرَيتةوة لةهةموو بوارةجياوازةكانى سياسىَ كارطَيِرىَ ئابورى.

 Colonization  تةماشا بكة:   داط،كارخيوازى

   

 ِرَيطرتن لةضِربوونةوة   
 بآلوةثَيكردن    

 منع الَتكيز
 التشتيت

De concentration 

كردارَيكة واثَيويسي دةكتاتَ كةبةشتَيك لةضتاآلكيةكانى دامةزراوةيتةك بطوازرَيتتةوة بتؤ بةشتةالوةكيةكانى دامةزراوةكتةَ وةك         
 بوونى لقةكانى كارطَيِرى ناوةندى لةهةرَيمةكاندا.

اوةِراستى شاردا دة ين بطوازرَيتتةوة  لةِرووى ئيكؤلؤجيةوةَ مةبةسي لةم زاراوةية كةمكردنةوةى رَيذةى دانشتوانةَ ئةوانى لةن
 بؤ دةوروبةرى شارةكة.

   

 بِريار    
 فةرمان

  Decree املّرسوم

لةزمانى ياساي نوَيداَ مةبةسي لةم زاراوةيةَ هةربِريارَيك كة دشا  يان دستةرؤك كؤمتار  وا ؤى دةكتاتَ نتاوى فةرمانتةكانيش      
 general regulationفةرمانتة طشتتيةكانَ يتاخود رَيكخراوةييتةكان د    جياواز دةبن بتةثَيى جيتاوازي بابةتتةكانىَ لةوانتة     

decrees     كتتةبِريار لةستتةر ِرَيستتا طشتتتيةكان دةدةنَ هتتةروةها فةرمانتتة تايبةتيتتةكانَ يتتاخود تاكيتتةكان د  special of 

individual decrees.   
دةضن و تايبةتن بتةكاروبارى كتارطَيِرى     كةدةربارةى ضةند بابةتَيك دةرgovernmentalدةوترَيي: فةرمانة حكوميةكان د

 يانيش تاكةكانةوة.

   

 لةناوبردنى    
 كولتورى

 Deculturation احملوالثقايف

ثرؤستتةيةكة بةهؤيتتةوة ئتتةو كؤمةَلطايتتةى ختتؤى طوجنانتتدووة لتتةِرووى كولتورييتتةوةَ لةكولتورةكؤنةكتتةى رزطتتارى دةبَيتتي          
 كولتورَيكى نوَى بطرَيتة خؤى.بةشَيوةيةكى طشتى يان نيمضة طشتى بؤ ئةوةى 

   

 هةَلَينتان   
 هةَلطؤزين

 Deduction االستنباط

ئةم زاراوةية لةلؤ يكتدا ئامتا ة بتؤ ئتةو جتؤرة ب،كردنةوةيتة دةكتات كةلةثَيشتةكيةكانةوة دةطوازَيتتةوة بتؤ ئةجنامتةكانَ يتان             
لتتةبارَيكى ئاستتايدا ثَيشتتةكيةكان طشتتتط،تر دةبتتن     بتتةثَيى ئتتةو بنتتةماو نؤرمانتتةى كةهةيتتةَ بنتتةماى ديكتتة دةردةهَينَيتتيَ        

 لةئةجنامةكةَ بؤية دهةَلَينتان  دطواستنةوة لة  هةموو دبؤ  دبةش  ياخود لة دطشتةوة  دبؤ  دتايبةت  دةطرَيتة خؤى.
   هةية كة بنةماو ئةجنامةكان دةطرَيتةوة.formal deductionلَيرةدا هةَلينتانى شَيوةيي د

  كةبةهؤيتتةوة دةطةينتتة ضتتةند ئتتةجنامَيك وةك constructive deductionبةَلطتتةخوازي هةيتتة د هتتةروةها هتتةَلَينتانى
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   دَيي.inductionدةسكةوت دادةنرَيي لةب،كردنةوة لةبةرامبةر هةَلَينتانَ دئيستقرا  بةئةجنام طةيشة د
   

 كؤَلدان    
 بةزين

  Defeatism االهنزامية

ةند هةَل  و كةوتَيك كةببنةهؤى بةزين لتة وآلتتداَ يتاخود لتةناو حزبتداَ ئتةويش لةستةر        ثةنابردن بؤ ديان بةكارهَينانى  ض
 بنضينةى ئةوةى كةدرَيذةثَيدان بةخةبات كارَيكى ستةمةَ يان شَيوازي خةباتَيكى ناِراستة.

   

 كةم و كورتى      
 

 اخللل
  Defect القصور

 لةسةر دراوةكان بةهؤى نةطوجنانى اليةنة بنضينةييةكانى قةوارةكة بةطشتى.بَى توانايي لةسةر لَيكضوون لةطةَر ئاستة بِريار 
زاراوةكتة لتةِرووى سؤستتيالؤجياوة ئامتا ة بتؤ بتتَى توانتايي سيستتتم يتان رَيكخراوةكتة دةكتتات كتة نتةتوانى ئةركتتة بِريتار لةستتةر           

 يان رَيكخراوةكة بؤتةوة.دراوةكانى خؤى جَيبةجَى بكات بةهؤى ئةو كةم و كورتيانةى وابةستةى بونيادى سيستم 
 metal  هتةروةها كتةم و كتورتى ئتةقيى د    defect of personalityلةدةروونناسيدا دةوترَيتي كتةم و كتورتى كةستَيتى د    

defectivness.  
   

 بةرطرى   
 كؤمةآليةتى

  Defense social الدفاع االجتماعي

  Cf. social defense  
   

  Defense mechanisms احليل الدفاعية خؤثاراسة    
يةَ بتتةثَيى ئتتةو رةفتتتارة بوونتتةوةر وةآلمدانتتةوةى دةبَيتتي وةآلمدانةوةيتتةك كةبتتةرطرى يتتان   جتتؤرة رةفتتتارَيكى سايكوفستتيولو

 قةربوو بطرَيتةخؤىَ ئةو دياردةيةش هاوسةنطى خودى بوونةوةر دةطةَينَى.
   

 دواخستنى ئاواتةكان    
 دَلخؤشكردنى دواخراو   

 االشباع
  Deferred gratification املُررجأ

مةبةسي لةم زاراوةيةَ  يانَيك كة ثَيداويستية دَلخؤشكةرةكانى دواخبرَييَ ئةم ئاراستةيةش ئةندامانى ضينى ناوةِراستي ثَيتى   
دةناسترَينَ ئتةوانى اليتةنطرى دواخستتنى ستةربةخؤيي خؤيتان دةكتةن لتةِرووى ئابورييتةوة تاكتاتى تتةواوكردنى قؤناغتتةكانى            

 َيربوونَ هةروةها دواخستنى هاوسةرط،ى و ضةند ثَيداويستيةكى ديكةش.ف
  اليتتتان non-defermentلةكاتَيكتتتدا ئةنتتتدامانى ضتتتينى ختتتوارةوة دواخستتتتنى ثَيداويستتتتيةكانى  يتتتانَ لتتتةخؤتَيركردن د

 ثةسندنية.
   

  Defiance التحدي بةرةنطارى   

  Resistance  تةماشا بكة:  بةرهةَلستى

   

 Deficiency القصور - العجز كةم و كورتى     -ناتةواوى 
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 Definition التعريف ثَيناسة   

لةزانستى لؤ يكداَ ثَيناسة هؤكارى ِروونكردنةوةى ماناى وشةكان و دياريكردنيانتة لةمَيشتكدا  ثَيناستة كتردنيش بتة وتةيتةك       
بَييَ يان بةناو هَينانى ضتةند منوونةيتةك بتؤ هةنتدَى لتةو تاكانتةى       دةبَيي كة هاوتاي وتةيةكى ديكة بَييَ بةآلم لةو روونرت 

 ثَيناسة كراون ياخود باسكردنى خةسيةتة خودييةكانى شتى ثَيناسةكراوَ ئةوانى جياوازيان دةكاتةوة لةشتَيكى ديكة.

 Operational definition  تةماشا بكة: ثَيناسةى كاررايي

   

 داكشان    
 دابةزينى هةَلئاوسان

 Deflation االنكماش

 وةى خراوةتةِروو دكةر و ثةر  بةبةراورد بةونرخانةى كةثَيشرتباو بونة.ريداَ كورت هَينانة لةخواسي لةداكشان لةئابو
بارةى ختتةرجكردنى دراوىَ بةِرَيذةيتتةك زؤرتتتر بَيتتي لتتةو هاوشتتَيوةى  ةيكتتة: داكشتتان بريتيتتة لةدابتتةزينى قتت بتتةدةربِرَينَيكى د

اآلو خزمةتطوزاريتتتةكان بةطشتتتتىَ يتتتاخود بريتيتتتة لةخستتتتنة ِروويتتتةكى زؤرى كتتتاآلو خزمتتتةتطوزارى   كةخراوةتتتتة ِروو لتتتةك
 بةِرَيذةيةكى طةورةتر لةزياد بوونى قةبارةى خةرجكردنى ثارة.

 وةك باويشةَ داكشان لةطةَر دارمانى نرخةكان بةيةكةوة روو دةدةن.

   

  Deformity اجلسم هترشو  شَيواندنى جةستة

شَيواندن و تَيكضوونى شوَينة بينراوةكانى جةستةَ وةك: ِرووَ ضتاوَ لتووتَ بتةهؤى نةخؤشتيةكانى طتوىل و بةَلتةكىَ يتان        واتة 
 سووتان ياخود رووداوةكان و تووش بوونى ديكة.

ةك كتتةوتوويي و كتتةم و كتتورتى بكتتات لتتةوةى بتوانَيتتي وةك ثَيويستتي   ثتتئتتةو دياردانتتة دةبنتتة هتتؤى ئتتةوةى متترؤظ هةستتي بة  
يستيةكانى  يانى كؤمةآليةتى و ئابورى خؤى بةدى بىَينَىَ لةبةر ئةوةى جتوانى روو لةشتى مترؤظ طرينطتى ختؤى هةيتة       ثَيداو

لتتةكاتى هةَلةستتةنطاندنى كةستتيَئك كتتةئايا بةكتتةَلكى ثيشتتةيةك لةثيشتتةكان دَيتتيَ يتتان لتتةكاتى هاوستتةرط،ى و يتتاخود بتتؤ            
 دةرفةتةكانى ترى  يان بةشَيوةيةكى طشتى.

   

 داكةوتن    
 هةَلوةشاندنةوة    

 حنطاطاال
 Degeneration االحنالل

ئةم دياردةية بةالدانَيكى زؤر طةورةى رةفتار دةناسترَيي لتةثَيوةرةكانى كؤمةَلطتةَ كتةتاك تَييتدا  يتاوةَ ِرةنطتة ئتةو الدانتة بتؤ           
 ماوةيي بَييَ يان وةرط،ا بَيي.

   دَيي.integrationتةواوكارى دلةبةرامبةر زاراوةى هةَلوةشاندنةوةَ زاراوى 

  Cf. decadence  ِرةوشي سووكى  

 Ana. Disintegration  رووخانَ لةيةك بوونةوة

   

 Degradation احلط من املنزلة االجتماعية دابةزينى ثَيطةى كؤمةآليةتى    

زاراوةية بةوتيؤرييتة ئاينيتةش دةوترَيتي     كردارَيكة بةهؤيةوة ثَيطةى تاك روو لةدابةزين و كةمبوونةوة دةكاتَ هةروةها ئةم
 كة دةَلَييَ مرؤظ شارستانى بووَ دواتر ِرووى لةداِرمان كرد.
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 دابةزينى ثية    
 يان كارامةيي 

 ختفيض الدرجة
 Degradation of labour أو املهارة

هةَلدةستةَ هتةروةها كتارثَيكردن بتةكرَيكارى     ئةو دابةزينة بةهؤى بتةكارهَينانى ضتةند ئامَيرَيتك ِروودةدات كةبةهتةمان كتار      
 كةمرت كارامة.

   
 بةخودا دانان   

 Deification التألية كردن بةخودا

كردارَيكة: بةثَيى ئةو كردارة تاكةكان خةستَيةتى خوداوةنتديان بتة هةنتدَى شتي و ديتاردة سروشتتيةكانَ يتان ب،وهزرةكتان و          
 هةندَى كةسَ دةدا.

 لةويستى مرؤظ دةكات بةوةى كة لةخودا بضَييَ بةتايبةتيش ثاش مردن. بةخوداكردنَ طوزارشي
يانيش لةبتةركردنى بتةرطى خوداوةنتدى  بتاوبووة  الى ميسترى و هينتدى و        -بةثيتى  ياخو  بةرهةم زؤرى  و داناني بةخودا

 ثؤنانية كؤنةكان.
 نةكان  يان  ئةو هَيزانةى بةخودا دانرابوون.هةروةها رؤمانةكانَ ضةند خودايةكيان دةثةرسي كةبريتى بوون لة ثياوة مةز

   

 ِرَيبازي خوداوةندى   
 سروشتى     

 مذهب األلوهية
  Deism الطبيعية

بةبؤضوونى ئةم ِرَيبازة خودا دروستكةرى طةردوونة بةدةستورةكةشيةوةَ بةآلم نةك لةوة زياترَ ئةو سةرضتاوةى ضتاكة نيتةَ    
 بةجيىانةوة نيةَ بؤية ناكرَى ثةيوةندى لةنَيوان مرؤظ و خودا هةبَيي.هةروةها ثةيوةندييةكى ِراستةو خؤشى 

 ئةم ِرَيبازة ئينكارى سروش و سيستمة ئاينيةكان دةكات.
   

 شاند      
 

 البرعثة  -1
فد  Delegation الور

ناوضتةيةكى ديكتتة دةربتتارةى  ضتةند كةستتانَيك بةنوَينةرايتةتى اليتتةنَيكى ديتتاريكراوَ ضتةند ئتتةركَيكيان ثتَى دةستتثَيردرَيي بتتؤ     
 كاروبارى ناوضةكةى خؤيان.

   
  األانبة )التفويض( -2 ئةرك ثَى سثاردن    

كةستتتَيك هةستتتتَيي بةِراستتتثاردنى كةستتتَيكى ديكتتتة بتتتؤ جَيبتتتةجَيكردنى كتتتارَيكى ديتتتاريكراوَ لةطتتتةَر دةستتتةآلت ثَيتتتدانيش       
تنى بِريارةكانيش دةطةَينَى بتؤ هتةر كاروفتةرمانَيك     َ هةروةها طواستنةوةى دةسةآلت وةرطرdelegation of authorityد

 يان كةسَيك كة لةثيةيةكى فةرمانى كةمرت بَييَ بةآلم بةرثرسياريةتيةكةى خؤى هةر ثارَيزراو دةبَيي. 

  بةو طروثةى كة كةستَيك تَييتدا هةَلدةبتذَيردرَيي يتاخود ديتارى      delegated groupدةوترَيي طروثى ئةرك ثَى سثاردن د
 َ وةك نوَينةر بؤ  مارةيةك خةَلكَ ديارة ئةوةش حالةتَيكى زةرورى دياريكراو دةنوَينَى.دةكرَيي

ئةجنومةنتةكانى ياستتادانان طروثتتى ئتتةرك ثتتَى ستتثَيردراونَ ديتتارة ئتتةوةش وَينةيتتةك لةدميوكراستتيةتى نوَينةرايتتةتى دةنتتوَينَى  
 كةضةند دةسةآلتَيكى دياريكراوى هةية.

   
 Deliberation املُداولة ورد تاوتوَيي

و ثشتكنينى هةنتدَى كَيشتةو دؤزينتةوةى ضارةستةر      ينتةوة  ذتوَيثةيوةندى كردنَيكى ِرَيك و ثَيكة لةنَيوان ضتةند كةستانَيك بتؤ    
بؤيانَ ئةوةش لةستةر بنضتينةى ب،كردنةوةيتةكى بابةتيانتةو هةَلستةنطاندنى ِراستتية ثةيوةستتدارةكان بةبابتةتى كَيشتةكةوة          

 دةبَيي.
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 تاوان  
 كةتن    

 اجلُنحة
  Delict اجلرمية

كارَيكى ناياساييةَ مةبةستى تاوانكارى تَيدا بةديىاتووةَ جيتاوازيش دةكرَيتي لتةنَيوان: تاوانتة تايبةتيتةكانَ كةستزاى تاوانكتار        
ةستةر  دبكةر  لةو تاوانةدا بريتيتة لةقتةرةبوو كردنتةوةى كةستى زيتان لَيكتةوتووَ هتةروةها تاوانتة طشتتيةكانَ كةكاريطتةرى ب          

 كؤمةَلطة دةبَيي بةشَيوةيةكى طشتىَ لةطةَر كارتَيكردنى بةسةر  يان و ئاسودةيي تاكةكانى.
  Cf. offense  تاوانكارى -تاوان  

   

  Delinquency juvenile ُجناح االحداث كةتنى منداآلن   
دةطرَيتة خؤىَ كةبةدةرضوون لةياسا دادةنرَيتي و   الدانى مَيرد منداآلنَ شَيوازَيكى دياريكراو لة رةفتاري منداة و هةرزةكاران

 زؤر زيانيش بةكؤمةَلطة دةطةَينَيي.
ئةو زاراوةيةى كةثَيى دةوترَيي زيانى كؤمةآليةتى جياوازى هةيةَ لةسةرى لةكؤمةَلطةيةكةوة تاكؤمةَلطةيةكى ديكتةَ ئتةويش   

 بةثَيى بةها كؤمةآليةتى و ِرةوشتية باوةكان.
هتتةرزةكاران بتتةهؤى لةدةستتتدانى ضتتاودَيرى يتتان طةنتتدةَلى لةئاراستتتةكردنيان روودةداتَ ئةمتتةو ئتتةو    الدانتتى مَيتترد منتتداة و

 كارراييةى بةرامبةر مَيردمنداَلة الدةرةكان ثيادة دةكرَيي جياواز دةبَيي لةوةى بةسةر طةورةكان ثيادة دةكرَيي.
 ا ثةيدا دةبَيي لة وآلتَيكةوة بؤ وآلتَيكى ديكة.ثَيناسةكردنى مَيرد منداآلن و دياريكردنى تةمةنيانَ جياوازي تَيد
  ساَر دةبَييَ بةآلم لةوآلتى ميسر رادةى بتةرزى  21  14لةوياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا رادةى بةرزى تةمةن لةنَيوان د

 َلاَلو ثةرتةوازةكان.  ساَليش دياريكراوة لةياساي مَيرد منداَلة بةرة18  ساَر دياريكراوة لة ياساي سزادان و د15تةمةن بةد
   

 خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى     
 مَيردمنداَلة الدةرةكان     

 اخلدمة االجتماعية
  Delinquency social work لالحداث املنحرفني

ئةو هةوآلنتةى كةشتارةزاى كؤمةآليتةتى ثَيتى هةَلدةستتَيي بتؤ ئاشتكراكردنى ِراستتية كؤمةآليةتيتةكان دةربتارةى هتةرزةكارانَ            
هتتةروةها شتتيكردنةوةيان شتتيكردنةوةيةكى كؤمةآليتتةتى و ديتتاريكردنى رووةكتتانى كتتةم و كتتورتى كؤمةآليتتةتى تَييتتداَ ئةمتتةو   
سةرةِراى دةسي نيشانكردنى حاَلةتةكة بةوردى و دانانى رَينمايي ثَيويستي بؤضارةستةركردنىَ لةطتةَر تَيطةيانتدنى هتةرزةكار      

بؤىَ هةروةها ناساندنى بةو دؤخةو يارمةتيتدانى بتؤ ئتةوةى رةفتتارو ئاراستتةو      بؤ دؤخة كؤمةآليةتيةكةى و ِروونكردنةوةى 
 بةها نةرَينيةكانى ِراسي بكاتةوةَ بةمةبةستى طةِرانةوة بؤ  يانى ئاسايي.

   
 ورَينة     

 بةهةَلة دابردن
 Delusion اهلُذاء

ِرةنطتة حاَلةتةكتة كتاتى بَيتيَ ئةطتةر درَيتذةى كَيشتا دةبَيتتة         بِروا كردنَيكى ساختةيةَ لةطتةَر بتارى ِراهتاتوو يتةك ناطرَيتتةوةَ      
 دياردةيةكى نةخؤشى.

   

 دمياطؤطى                                
 سياسةتى مةرايي جةماوةر        

 الدمياجوجية
  Demagogy سياسة متلق اجلماهري

زاراوةيةكى سياسيةَ مةبةستى ئةو ئاراستة هةَلثةرستيةى دةسةآلتدارانةَ بتؤ زاَلبتوون بةستةر جتةماوةرى نارؤشتنب،َ ئةوانتة       
بةو ئاراستةية كاردةكةن و باس لةثرؤ ةكانى ئتابورى و كؤمةآليتةتى دةكتةن بتةآلم لةستةر بناغتةى درؤَ دةرفتةت وةردةطترنَ         

ارى و بتتَى ئومَيتتدى جتتةماوةرَ ثتتةناش بتتؤ ِراكَيشتتانى ئتتةو جتتةماوةرة دةبتتةن و داواى  لتتةِرووداوة كؤمةآليةتيتتةكان و بتتارى هتتة 
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 بةرطةطرتنشى لَيدةكةن.
  بتةو ِرابتةرةى كتتة طرينطتةالى متةرايي بتتؤ جتةماوةر و بةدةستي هَينتتاى       demagogueدةوترَيتي ستةرؤكى دمياطؤطيتتةكان د  

بةبةياننامتتةى فتتَيآلوى و قستتةى شتت،ينَ هةمووشتتى بتتؤ    رةزامةنتتدى و زاَلبتتوون بةستتةريداَ ئتتةو بارودؤختتة كتتة دةِرازَيتتتةوة   
ورو انتتدنى جتتةماوةرةو ِراكَيشتتانى خؤشةويستتتيةتيَ زيتتاتر لتتةوةى مةبةستتتى ئاراستتتةكردنى بَيتتي بتتةرةو بةر ةوةندييتتة          

 راستيةكانى .
   

 Demand الطلب خواسي   
بةثَيى نرختة  دةبَيي نيان يِربةكاربةران ئامادةيي و تواناى كخواسي لةِرووى ئابورييةوةَ بريتية لةو بِرانةي دكةر و ثةر  كة

 ضاوةِروانكراوةكان لةماوةيةكى دياريكراوداَ ئةويش لةطةَر ئةطةرى مانةوةى شتةكانى ديكة لةسةر هةمان باردا.

ئتةو بتِرةى داوا    طؤِرين لةخواسي هؤيةكةى بؤ طؤِرينى نر  دةطةرَيتةوةَ بةو مانايةى ئةطةر نرخى كاآليةك بةرز بتؤوةَ ئتةوا  
 دةكرَيي دادةبةزَييَ ئةو ثةيوةندييةش بةناوى دياساي خواسي   دةناسرَيي.

   

 خةَلةفاندن    
 مَيشك تَيكضوون      

 اخلربرل
 Dementia اخلررف

 لةيةك ترازانَيكى بةردةوامة لةب،و هؤش و بِرياردانَ ئةم دياردة نةخؤشية ِرةنطة ئةندامى بَيي يان فةرمانى.
وفرينيا َ بتتةو حالةتتتة ز  ئةوةشتتى جؤرَيكتتة لةنةخؤشتتى دشتتي dement in praecoxانتتدنى طتتةجنان دفدةوترَيتتي خةلة

  ى تةمةن.30-15دةوترَيي كةمرؤظ تووشى لةيةك ترازاندنى ئةقت و شثرزةيي دةروونى دةبَيي لةنَيوان ساآلنى د
  ستاَليداَ  60تووشى كةسى ث،دةبَيتي لتةدواى تةمتةنى د    َ ئةو حاَلةتةش senile dementiaى ث،ى ددنهةروةها خةلةفان

بتتةزؤريش ضتتةند دياردةيتتةكى لَيتتدةر دةكتتةوَييَ وةك كتتةم نووستتةَ كتتةم ختتواردنَ زوو هةلضتتوونَ بتتَى ئتتابِروويي سيكستتىَ     
 كةلةرةقى و السارىَ ئا اوة نانةوةَ تَيكضوونى ب،و هؤش.

   

 داماَلني لةدياردةى سةربازى   
 دسوثا كشانةوة     

 التجريد من الصفة
 Demilitarization العسكرية

حاَلةتَيكةَ ثةيوةندى بةاليةنى ئاسايشى وآلت هةيتةَ بريتيتة لتة قةدةغتةكردنى هتةر جتؤرة هَيزَيتك يتان كةرةستتةو ئتامَيرى           
 دامةزراوة سةربازيةكان لةناوضةكة.سةربازي لةناوضةيةكى ديارك،اوداَ ِرةنطة ئةم حاَلةتةش ثةلة بىاوَيي بؤ نةهَيشتنى 

تةماشتتتتتتا بكتتتتتتة: بتتتتتتَى اليتتتتتتةنكردنَ 
 لةكارخسة

 Neutralization 

   
 كؤتايي هَينان بة    
 خزمةتى سةربازى

 Demobilization تسريح اجلنود

 طؤِران لةحاَلةتى جةنطةوة بؤ حاَلةتى ئاشتى
 Mobilization  تةماشا بكة: سةربازطرتنى طشتى

   

  Democracy الدميقراطية دميوكراسى    
سيستتتمَيكى كؤمةآليةتيتتةَ داكتتؤكى لةستتةر بتتةهاى تتتاك و قتتةدرو ِرَيتتزى كتتةس دةكتتات لتتة يانى مرؤظايتتةتىَ ئتتةو سيستتتمة         

 لةسةربنضينةى بةشداريكردنى ئةندامانى كؤمةَر لةبةِرَيوةبةردنى كاروبارةكانيان دادةمةزرَيي.
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  واتة خةَلكى خؤيان حوكمِرانى خؤيتان بكتةن لةستةر بنتةماى     political democracyددميوكراسيةت ِرةنطة سياسى بَيي 
 ئازادى و يةكسانىَ بَى جياوازيكردن لةنَيوان تاكةكان بةهؤى ِرةطةز يان بنةضة ياخود ئايني و فةرمان.

ئاما ةيتتتةك بتتتؤ   بتتتةكار دةهَينرَيتتتيَ وةك democratic administrationهتتتةروةها زاراوةى كتتتارطَيِرى دميوكراستتتى د
 دان.َيتةدى لةثرؤسةى وةرطرتنى بِريارسةركردايةتى بةكؤمةَرَ كةبةشَيوةى راوَيذكردن و بةشدارى لةطةَر كارمةندان د

   

  Democracy industrial الدميقراطية الصناعية دميوكراسيةتى ثيشةسازي   
بةبةشدارى ثَيكردنى كتارطَيِرى و كرَيكتاران لةثالنتدانان و    بريتية لةِرَيكخستنى ثيشةسازى لةسةر بنضينةكانى دميوكراسيةتَ 

ضاودَيرى كردنى ثرؤسةكانى ثيشةسازىَ ئتةوةش بتةهؤى ليذنتةكانى بةرهتةم هَينتانَ يةكالكردنتةوةى ناكؤكيتةكانَ هتةروةها         
 ليذنةكانى ثَيش نيازو دامةزراوةكان..هتد.

 ميشدا ئاشتى ثيشةسازى دَيتة دى.ان خاوةن كاروكرَيكارانَ لةئاكبةم جؤرة رَيطا لةميمالنَى و ناكؤكيةكان دةط،َيي لةنَيوا
   

 Democratic centralism املركزية الدميقراطية ناوةندَيتتى دميوكراسى  
ثرةنستتيثَيكى بنضتتينةيية لةسيستتتمى كؤمؤنيستتتىَ بوارةكتتانى هةَلبتتذرادنى حتتزَ لةبنكتتةوةَ ئامتتادة كردنتتى ِراثتتؤرتى ختتوىل     

 كاروبارةكانى حزَ بؤ سةركردايةتىَ كةهةمووى اليةنة دميوكراسيةكانى ناوخؤى حزََ دةطرَيتةوة.دةربارةى 
وةو جَيبتةجَيكردنيانَ كةئةمتةش اليتةنى    ةروةها ميكةضى كةمايةتى بؤ زؤرينةو ئؤرطانةكانى خوارةوة بؤ بِريارةكانى سةرةه

 ناوةندَيتية لةوثرنسيثة حزبية.

   

 دميوطرافى    
 دانشتواناسى

 Demography السكان معل

ةى دانيشتتتوان و دابتتةش ربازانستتيتيةكانى دانشتتتوانَ بتتةجؤرَيكى تايبتتةتيش بةقتتة  ينتتةوةذتوَي ئتتةم زانستتتة بايتتة  دةدات بتتة
بوونيتتتانَ هتتتةر طؤِرانكارييتتتةك ِرووبتتتدات بةستتتةر ئتتتةو قةبارةيتتتةَ ستتتيماو خةستتتيةتةكانى دانيشتتتتوان و رادةى جياوازيتتتان     

 لةكؤمةَلطةييةكةوة بؤ كؤمةَلطةيةكى ديكةَ لةطةَر كاريطةرى هةموو ئةو حاَلةتانة بةسةر دانيشتوان.
حكومةتتتتتةكان طرينطتتتتى دةدةن بةضارةستتتتةركردنى كَيشتتتتةكانى دانيشتتتتتوانَ ئتتتتةويش بتتتتةِرَيطاى سياستتتتةتى دميوطرافيتتتتةوة 

  . demographic policyد

 َيك لةوانة: زانستى دانيشتوان دابةش دةبَيتة سةر ضةند بةش
   descriptive demographyزانستى دانيشتوانى وةس ى د
  economic demographyزانستى دانيشتوانى ئابورى د

   qualitative demographyلَيكؤَلينةوة لةدانيشتوان لةِرووى جؤرايةتيةوة د
  quantitative demographyلَيكؤَلينةوة لةدانيشتوان لةِرووى ضةندايةتيةوة د

   

  Demonism االعتقاد ابجلن والعفاريت بِرواكردن بة دَيوو درنج     
بةمةبةستتتى هَيوركردنتتةوةي ئتتةو  باوةِرهَينتتان بتتةبوونى بوونتتةوةرى رؤحتتى و كتتارى جادووطتتةرى و ِرَى و ِرةمستتى جيتتاوازَ     

ئتتةويش باوةِرهَينتتاني   demonomaniaبوونةوةرانتتة كةِرةنطتتة بتتاش بتتن يتتان شتتةِرانطَيزَ دةوترَيتتي: وِرَينتتةى شتتةيتاني د  
 نةخؤشة كةميكةضى رؤحى شةيتانة شةِرانطَيزةكان بؤتةوة.
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  Demonology دراسة الشياطني شةيتانناسى                 
لةبوونةوةرة نامرؤظايةتيةكانَ ئةوانى ناسراون بة شةيتانَ يان باوةِرهَينان ثَيى كةبتةزؤيش شتةِرانطَيز دةبتَى وةك     ينةوةذتوَي

 جياوازييةك لةطةَر فريشتةكان كةباش و ضاك دةبن.
   

 Demonstration العرض العملي -1 منايشى كردةيي  
ةم هةَلدةستَيي بةئةجنامتدانى تاقيكردنةوةكتة يتان ثراكتيتك كردنتى لةبتةرد       يةك لةشتَيوازةكانى داهَينتانَ بةهؤيتةوة راهَينتةر     

كارامةييتتة دةستتتيةكانَ هتتةروةها ستتوود  نتتةش ثَيويستتة بتتؤ ِراهَينتتان لةستتةر ئتتةو ِروونكردنةواَ راهَينراوةكتتان دخوَينتتدكاران 
ة كتاررايي و كتردارة دوو   لت ن كاتتدا  َ لةهتةما بةخشيش دةبَيي بةشَيوةيةكى تايبةت بؤ ِراظةكردنى ثرؤسةكان ياخود ئامَيرةكان

 بارة بووانة رووندةكرَيتةوة كة ناكرَى وةك ثَيويسي راظةبكرَين بةهيض ِرَيطايةكى ديكة.
 demonstration centersضةند مةَلبةندَيكى ِراهَينان و رَينمايي كردنى كردةيش هةيةَ ئةوانة ناويان لَينراوة:    

   

  الربهان -2 سةااندن       
 مةبةسي لةم زاراوةيةَ لةلؤ يكدا سةااندنةَ يان ئةو ثَيوةرة لؤ يكية سةاَينةرةى جياوازي دةبَيي لةثَيوةرى دياليكتيكى.  

ستةااندن ِرةنطتتة بتتةهؤى ئةقيتةوة بَيتتيَ واتتتة طةيشتة بتتةو ئةجنامط،ييتتةى كتة تَييتتدا دةبَيتتي لتةجياتى بنتتةماكانَ ثابةنتتدى      
 سةااندن بةهؤى تاقيكردنةوةَ واتة ثشي بةسة بةتاقيكردنةوةو شي و رووداوةكان. ئةجنامةكة بيي بةناضارىَ هةروةها

   

  املظاهرة العسكرية -3 خؤثيشاندانى سةربازي      
 ئامادةكردن و كؤكردنةوةى هَيزة سةربازييةكان بةمةبةستى فشار خستنة سةريةك لةدةوَلةتةكان.

   

 ِرةوشي خراثي        
 ورةشكاندن        

 فساد االخالق
 Demoralization هبوط الروح املعنوية

لةدةستدانى ِرةوشي باشى و دةسي ثاكى كةسَيتىَ يان ِرةوشتى كؤمةآليةتى و هةَلوةشاندنةوةى بةها ستةاَينراوةكان و شكستي   
 رةكانيان.هَينانى سيستمى كؤمةآليةتى بؤ دياريكردنى ثَيطةى تاكةكان و رؤَلة بةيةك ثةيوةستدا

   

 ثيةكةمكردنةوة    
 دابةزينى ثيةو ثاية     

 ختفيض او تنزيل
 Demotion الدرجة

ويستي بةدابتةزينى   طواستنةوةى كرَيكار بؤ كارَيك كةثَيويستى بةرادةيتةكى نزمتى بةرثرستياريةتى بَيتيَ ِرةنطتة ئتةو كتارة ثيَ       
ستتزايةك دةبَيتتيَ يتتان ئةطتتةر بتتَى توانتتايي دةركتتةوت     هتتةر وةك باويشتتة دابتتةزينى ثيتتةى كرَيكتتار وةك  َ مووضةكةشتتى بكتتات

 لةِراثةِراندنى ئةو ئةركانةى كةثَيى سثَيردراوة.

   

 تائي ة دتاقم 
 ِرَيباز

 الطائفة -1
 Denomination املذهب

مةعمةدانيتةكان     Quakersطروثَيكى ئاينى تةبا لةطةَر يةكرتَ ئاستتَيك لةثَيشتكةوتنيان هةيتةَ وةك طروثتةكانى: كتويكرز د     
  .Methodists َ ميسؤدييةكان دBaptistsخاة ثةرستةثرؤتستانةكان د
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  التسمية -2 ناولَينان           
  كةثشتي  intrinsicثَيدانى نتاو بةشتتَيكى ديتاريكراوَ لتةم بتوارةدا جيتاوازي دةكرَيتي لتةنَيوان ئتةو نتاو لَينانتة خوديانتةى د            

ناوخؤييتتةكانى بابةتةكتتة دةبةستتتَييَ لةطتتةَر ناولَينانتتة ناخوديتتةكانَ يتتان دةرةكيتتةكان       بةخةستتيةت و ئاكتتارة جةوهةريتتة   
   كةئاما ةية بؤ ثةيوةندى ئةو بابةتة بابةتةكانى ديكةوة.extrinsicد
   

 واطةياندن       
 دماناي راستةوراستى وشةيةك 

 Denotation املاصدق

بابةتانةية كةماناكةى هَيماى بؤ دةكاتَ يان كؤى ئتةو تاكانتةى لةيتةك جتؤردان يتاخود      واطةياندن الى لؤ يك ناسانَ كؤى ئةو 
 لةطشتى.

   كة هَيما بؤ كؤمةَلة خةسيةتَيكى هاوبةشى نَيوان تاكةكان دةكات.comprehnsionبةثَيضةوانةى ئةو ضةمكةى د
ندى واطةياندن زياديكرد ئةوا ضةمك كةمدةكاتَ واطةياندن و ضةمكَ دوو زاراوةى هاورَيذةينيَ هاوِريذةييةكى ثيََضةوانةَ ضة

 ثَيضةوانةكةشى ِراستة.
 لؤ يك ناسانَ جياوازي دةكةن لةنَيوان واطةياندنى طووتن واطةياندنى مةسةلةو واطةياندنى ثةيوةندى.

حالةتانةيتتة كتتة ئتتةو تاكانةيتتة كتتةثَييان هةَلتتدةدرَييَ واطةيانتتدنى مةستتةلةكةش كتتؤى ئتتةو واطةيانتتدنى ووتتتن دطتتووتن  كتتؤى 
دةسةاَينرَينَ ياخود كؤى ئةو طرميانانةية كةمةستةلةيةك بتؤ قتةيرانَيك ثَيكتدَينَىَ واطةيانتدنى ثةيوةنتديشَ كتؤى سيستتمى         

 ئةو بةهايانةية كةثةيوةندييةكة ثَيكدَينَى.
 زاراوةكان بةثَيى واطةياندن دابةش دةبن بؤ: هةمةطةرىَ تاكَ كؤمةَر.

 Ana: extension  درَيذ كردنةوةَ مةودا

   

 Density of population كثافة السكان ضِرى دانيشتوان

  Population density  تةماشا بكة:

   

  Deontology مذهب االلزام مؤراَلناسى  

  اخللقي ئةركة رةوشيتةكان
متمانتة ناكاتتة ستةربةهاكان بتةبيانوى     تَيؤرييةكة دةَلَييَ ئةرك راستيةكى بنضينةيية بؤ تَيطةيشتنى ِرةوشيَ ئةرك بةطشتى 

ئةوةى كةكاركردن ِرةنطة ِراسي بَيي بَى ئةوةى ثشي بةهاندانى ضاكة ببةبستَييَ لةبةرامبةردا ِرَيبتازي رةوشتتة بةهاييتةكان    
  axiological ethicsهةية د

   

  Department املصلحة ،االدارة بةِرَيوةبةرايةتى دةزطا 
طةورةية لةوةزارةتَيكَ وةك دةزطاى ئاسايش يان دامةزراوةيةك وةك كتارطَيرىَ دارايتيَ كةتايبتةتن بتةلقَيك     بةشَيكى كارطَيِرى 

 لةضاآلكى فرة هؤبةو زؤر كاروبارى ديكة.
ِرى َيطوترَيتتيَ زاراوةى دابةشتتكردنى كتتار    لةوياليةتتتة يتتةكطرتووةكانى ئتتةمريكا بتتةوةزارةت دة   depart mentوشتتةى د

  بتتةكار دةهَينرَيتتي بتتةماناى كؤكردنتتةوةى رووةكتتانى ضتتاآلكى ثرؤ ةيتتةك لةضتتةند بةشتتَيكى       departmentalizationد
 ثسثؤرى و لةسةر بنضينةى دابةشكردنى فةرمانى بؤ جؤرى كارةكان.
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  Dependency الفاقة -1 نةبوونى 
ثَيداويستيةكانى  ياني بؤ كتةمرتين ئاستي دةستي    حالةتَيكة تَييدا تاك خاوةن هؤكارةكانى بذَيوى  يان نيةَ يان ثةيدا كردنى 

 ناكةوَىَ بؤية ناضار دةبَيي بطةرَيي بةدواى يارمةتية طشتيةكان بؤ ثةيداكردنى ئةوثَيداويستيانة.
   

  التبعية ،االعتماد -2 ثشي ثَى بةسة
 ستنى منداَر لةسةر باوك و دايكى د ثاشكؤيةتى كةسَيك بؤ كةسَيكى ديكة لةِرووى ياسايي يان ئابورييةوة بَييَ وةك ثشي بة

dependent child  
   

  الدولة التابعة -3 دةوَلةتى ثاشكؤ
 مةبةسي لةم زراوةية لةِرووى سياسيةوةَ ميكةضى وآلتَيك بؤ دةسةآلتى وآلتَيكى ديكةَ كة دةسةآلتَيكى خوديشى نةبَيي.

 Cf. vassal state  وآلتى ثاشكؤ
   

 كةسَيتى و نكردن
 كةسايةتى سِرينةوة

 ة نيّ أختالل األ
 Depersonalization فقدان الشخصية

دياردةيةكى نةخؤشية بةهؤيةوة مرؤظ هةسي بةئاخاوتن و كارةكانى خؤى ناكاتَ بةدووريشى دةزانَيي لةخؤىَ ِرةنطة لةطةَر 
اَلتة بةستةريداَ بؤيتة بتةناوى     ئةو حاَلةتةدا مترؤظ هةستي بةخؤيتةتيش لةدةستي بتدات يتان واتَيبطتات كةكةستَيتيةكى ديكتة ز         

 وة كاردةكات و قسةش دةكاتَ ئةم حاَلةتةشَ نةخؤشى كةسَيتى دوواليةنة نية.ئةوة
   

 طواستنةوة  
  Deplacement النقل البردن

مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتة لةقوتاخبانتتةى شتتيكردنةوةى دةروونتتىَ ثرؤستتةيةكى دةروونتتى نةستتتية دنائاطتتايي َ بتتري  دةبَيتتي       
 لةطواستنةوةى ِراستيةكى دياريكراوَ يان جَيطؤِرين بةخود لةبابةتة بنضينةييةكةوة بؤ بابةتَيكى ئةلتةرناتيظ.

   

 ِراطواسة
 دوورخستنةوة

 الطرد  االبعاد
 Deportation الَتحيل

ِرةفتتاري تاوانكارانتةىَ   ناضاركردنى كةسى بيانى لةاليةن دةسةآلتى طشتيةوةَ بةطةِرانةوة بؤ وآلتةكةى خؤىَ ئةويش بتةهؤى  
 يان نةبوونى هةر كارَيك كةثَيى هةستَى بؤ بذَيوى خؤى.

   
 Depopulation تقليل السكان كةمكردنةوةى دانشيتوان

 كةمكردنةوةى دانشتوانَ يان دابةزاندنى  مارةيانَ ئةو كارةش لةِرَيطةى طواستنةوةيان لةناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكى ديكة.
  ئتتةو كتتارة ئامتتاجنى رَيطرتنتتة لتتة زؤر بتتوونى   limitation of populationورداركردنى  متتارةى دانشتتتوان دنبتتةآلم ستت

  مارةيانَ ياخود كةمكردنةوةى تَيكِراي زؤر بوونيانة بةهؤى ثِ،ةوكردنى سياسةتى كةمكردنةوةى منداَر بوون.
   

 بَى بةشكردنى  
 رووتكردنةوة

 Deprivation التجريد ،احلرمان

 رووتكردنةوةى تاك لةثيةكةىَ يان بَى بةشكردنى لةمافةكانىَ ياخود سامانى يانيش هةرشتَيكى ديكة.
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 بةكارهَينان  لةكاركةوتن 
  Depreciation االستهالك الصناعي -1 دلةِرووى ثيشةسازي 

بةرامبتتةر ئتتةو كةمبوونةوةيتتةى   مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتة بتتةمانا  مَيريارييةكتتةىَ تتتةرخان كردنتتى ضتتةند بتتِرة ثارةيتتةك        
كةِروويتتداوة لةستتةر بتتةهاى ثتتارة هتتةبووةكان و سةرضتتاوة ئابوريتتةكانَ ئتتةويش بةدرَيتتذايي  يتتانى ئتتةو سةرضتتاوانة لتتةِرووى    
ئابورييةوةَ ئةو بةكارهَينان و بةكاربردنةش لةماوةى  يتانى ئتةو سةرضتاوة ئابوريانتة لتة ِرووى كردةييتةوةَ دةبَيتي يةكستان         

ةر تَيضووة بنضينةييةكةىَ بةكةم كردنةوةى نرخةكةى لةكؤتايي  يانيداَ كاتَى دةفرؤشرَيي وةك بابتةتَيكى كتؤن   بَيي بةرامب
 دسكراَ .

   
 سووككردن

  األخباس -2 لةباية  كةمكردنةوة

ثَيكتردنَ تتاك    لةشيكردنةوةى دةروونيداَ جؤرَيكة لةبيانوو هَينانةوةَ ئةو حاَلةتة بريتية لة ثرؤسةيةكى ئامَيرى بَى هةستي 
ثةناى بؤ دةبتات كتاتَى ثتةكى دةكتةوَيي لةتَيطةيشتتنى كارَيتك لتةو كارانتةى كةهتةوَلى بتؤ داوةَ ئتةو بةئةنقةستي لةبةهاكتةى              

 وة.اكةمدةكاتةوةَ كة بةجؤرَيك شايانى ئةو هةوَلة نةبَيي كةبؤى در
   

 Depression الكساد -1 بَى بازارى
ضاآلكية ئابوريةكانَ لةتايبةمتةندييةكانى ئةو دياردةيةَ دابتةزينى نرختةكان و كةمبوونتةوةى    واتة دابةزين و كةمبوونةوةى 

 تواناى كِرين و بةرزبوونةوةى رَيذةى بَى ئيشىَ ديارة ئةوةش يةك لةماوةكانى سوِرى ئابوريداية.
   .prosperityلةبةرامبةريدا ماوةى بوو انةوة هةية د

  business cyele  تةماشا بكة: دسوور  خوىل ئابورى
   

 دَلتةنط بوون 
 خةمؤكى

 الُضعف، االكتئاب  -2
  االنقباض

حاَلةتَيكة لةهةَلضوونَ بةدابةزينى ضاآلكى دةروونى و جةستةيي جيتاواز دةكرَيتتةوةَ ِرةنطتة ئتةو حاَلةتتةش سروشتتى بَيتيَ        
 و بَيكةَلكى و بَى ئومَيديية. هةروةها ِرةنطة نةخؤشى بَييَ لة دياردةكانى هةستَيكى تووند بةكةم بايةخى

   
 Deproletarization رفع مستوى العمال بةرزكردنةوةى ئاستى كرَيكاران

كاركردن بؤ ضاككردنى بارودؤخى كرَيكاران بةشَيوةيةكى لةستةر ختؤو بتةهؤى دارشتتنى ياستاكانى كتاركردن و دةستتَيوةردانى        
 داهاتى كرَيكاران. دةوَلةت لةكاروبارى ئابورى بةمةبةستى بةرزكردنةوةى

   
 دةسةآلت ثَيدان

 Deputation التفويض بريكارى  

 Delegation  تةماشا بكة: نوَينةرايةتى
   

 نة اد
 ِرةضةَلةك

 االصل 
  Descent النسب

ِرةنطتة ئتةو   ئةو بنضينةيةى بِريار لةسةااندنى باوكايةتى دةدات لتةناو كؤمةَلتةكان لةميانتةى ثةيوةستتية خزمايةتيةكانتةوةَ      
  يتتاخو تَيكتتةآلو ددوواليتتةن  بَيتتي   patrilineal  يتتان لةباوكتتةوة بتتوو بَيتتي د  matrilinealِرةضتتةَلةكة لةدايكتتةوة بَيتتي د 

  .bilateralد
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 وةس كردن
 ى وس ىينةوةذتوَي

  Descriptive study الدراسة الوصفية

وةس يةكانَ بِرياردانة لةسةر خةسيةتةكانى دياردةيةكى دياريكراوَ يان هةَلوَيستَيك كةخةسَيةتى دةستي   ينةوةذتوَي ئامانج لة
 نيشانكردن بةسةريدا زاَلة و ثشي لةسةر هةموو راستيةكان دةبةستَييَ هةروةها راظةكردن و دةرهَينانى بةَلطةكانى.

نةكان دةربتتارةى هةَلوَيستتتةكة يتتاخود ئتتةو دياردةيتتةى كةتوَيتتذةر  كتتة دةطاتتتة دةرهَينتتانى طشتتتياند ينتتةوة ذتوَيلتتةو ِرَيطايتتةوة 
 .دةكات يةسةريينةوةذتوَي
   

 ِرَيطرتن لةجياوازى
 ِرةطةزايةتى 

 منع التمييز 
 Desegregation العنصري

 Discrimination  بكة: جياوازي كردن يتةماشا
   

 هةآلتن 
 Desertion التهجر بةجَيىَيشة

لةبةجَيىَيشة لةبارودؤخة كةسَيتيةكانةوةَ وازهَينانى ثيتاوة لةخَيزانةكتةىَ بتَى ئتةوةى ئتةو خَيزانتة بةخَيوكتةرى        مةبةسي 
 هةبَيي.

 Abandon  تةماشا بكة:  بةجَيىَيشة
   

ررب العامل هةآلتنى كرَيكار   Desertion of the worker هر
ضةندين دةوَلةتَ لةو بارةشدا سزايان بةستةردا دةستةثَينرَييَ ياستاى نَيتو      هةآلتنى كرَيكار لةكاردا بةسةرثَيضى دادةنرَيي الى

 دةوَلةتى بؤ كار بِريارى لةسةر هةَلوةشاندنةوةى ئةو جؤرة سزايانة داوة.
   

  Desire الرغبة ئارةزوو
رةزووةكتتان بتتةهؤى  اليةنطرييتتةكى ختتؤكردةَ ئامتتاجنَيكى زانتتراو يتتان شتتَيوةكراوى هةيتتةَ دياردةكتتة ئتتةوة دةطتتةَينَى كتتة ئا         

اليةنطرييةوة ثةيدا دةبنَ جياوازيش لةنَيوان ئارةزوو اليةنطرى ئةوةية كة ئارةزوو سووكرتة لةاليةنطرى و لتةويش ئتاَلؤزترةَ   
 هةروةها ئارةزوو دةكةوَيتة نَيوان اليةنطرى و ويستنةوة.

   

 حكومةتى زؤردارى 
 دميىوِرى 

 النزعة االستبدادية
  Despotism احلكم االستبدادي

بونيادَيكى سياسييةَ هةر جؤرة كؤت و بةندَيكى نةريتى يان ياسايي بةسةر دةستةآلتى حكومةتةكةيتدا بتوونى نيتةَ هتةروةها      
 رادةيةكى طةورةو فراوانى دةسةآلتةكةى بةكردار ثيادة دةكات.

   

 هة ارى 
 بَى دةرامةتى 

ز، الفاقة  العرور
 Destitution الفقر

 ثَيداويستيةكانى:  يانَ خؤراكَ خانوو...واتة هة ارييةكى رادةبةدةر. بَى بةشى لةهةموو
  Poverty  تةماشا بكة:
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 ِرةمةكى
 وَيرانكردن

 غريزة
 التدمري 

Destruction 
Instinct 

   

  Death intinct  تةماشا بكة: غةريزةى مردن

   
 بةندكردنى كاتى 

 ديةدةطى 
  Detention remand احلبس االحتياطي

دةربتارةى هتةرزةكارانَ ئةوانتة دةخرَينتة     َ نتةوةو دادطتايي لةطةَلتدا دةكرَيتي    بةبةنتدكردنى تتا لَيكؤَلي   َمترؤظ  رَيطرتن لةئازادى
  لة َير ضاودَيريشدا دةبنَ ئةو منداآلنتة كةثَيويستتيان بتةثارَيزطارى هةيتةَ لتةو ختانوةدا       detention homeخانوويةك د

ةروةها ئةوانةى كةستيان نيتة بتةخَيويان بكتات و ئتةوانى ثَيويستي دةكتات بةهَيشتتنةوةيان بتؤ ماوةيتةكى كتةم            وةردةط،َينَ ه
 َ ئةوة سةرةِراى ئةوانى ضاوةِروانى دادطتايي دةكتةن لةاليتةن داداطاكتانى هةرزةكارانتةوةَ بتةهؤى       temporary custodyد

ةتى كؤمةَلطتةيان الدروستي   ة خبرَينتة بةندخيانتة ئتةوازياتر د ايت    ئةو تاوانانةى كةئةجناميانتداوةَ ضتونكة ئةطتةر ئتةو منداآلنت     
ئةو جؤرة شوَين و خانوانةى ئةو مَيردمنداآلنة دةحةوَينةوةَ لة ِرووى تةندروستى و ثةروةردةييتةوة سةرثةرشتتى و   َ دةبَيي

 ضاودَيرييان دةكةن.

   

 داِرمان
 طةندةَلى

 التدهور
 Deterioration الفساد

 لةخةسيةتةكان يان بةهاكان ياخود لةهةر جؤرة دياردةيةكى ديكة.طةندةَلى 
  Cf. decadence  ِرةوشي سووكى

   
  Determinism احلتمية هةربوونايةتي

رَيبازَيكة كةَلك بةهةموو ياسا سروشتيةكان دةطةينَييَ لةطةَر سةااندنيانَ لَيرةدا نةجياوازي ونةرَيككةوت هةيةَ ئةو ِرَيبتازة  
 مةرج و رَى و شوَينَيكى زةرورى دةبةستَيي بؤ دياريكردنى دياردةيةك. ةكةلةثَيكىاتنى ثشي بةكؤمةَل

بؤية جَيط،ى لةزانستة سروشتيةكانى ثشتى ثَى دةبةستَيي و درَيذةثَيدانيشى دةبَيي بؤ ناو ِرةفتاري مرؤظايةتىَ ضونكة ئةو 
 خود دةروونى سنوردار دةكرَين كة هؤكارةكانيةتى.رةفتارة بةهؤى ضةند كردارَيكى ثَيشووترى فيزيكى يا

  جيتاوازي هةيتةَ لةبتةر ئتةوةى ناضتارَيتى بتاوةِرى وايتة كةهتتةموو        fatalismلتةنَيوان هةربوونايتةتى و رَيبتازى ناضتارَيتى د    
َيتن بتؤ   َى رووبتدةن لةطتةَر هتةموو ئتةو هةوآلنتةى دةدر     بت رووداوةكان ضارةنوس سازن ياخود ثَيشترت نووستراونَ بؤيتة هتةر دة    

 رَيطرتن لَييان.

  هةيتتةَ كتتةباوةِرى بتتةئازادى ئتت،ادةو    indetetminismلةبةرامبتتةر رَيبتتازي هةربوونايتتةتىَ رَيبتتازي ناهةربوونايتتةتى د    
هةَلبذاردن هةيةَ واتة تواناي تاك كة كاربكات يانيش ِرَيترةوى كاركردنةكتةى هةَلبتذَيرَييَ بتَى ئتةوةى كاريطتةر بَيتي بتةهيض         

 بزوَينةرَيك.هاندةرَيك يان 
  Ana. Necessitarianism  رَيرةوى ناضاريطةرى

   

 الوازبوونى طيانى خَييةكى
 أضعاف الروح 

 Detribalization القبيلية 

زاراوةكتتتة بتتتةواتاى لةدةستتتتدانى خةستتتيةتة هؤزايةتيتتتةكان دَيتتتيَ ئتتتةم بتتتؤ ضتتتوونة بةستتتةر ئتتتةو تاكانتتتةش ثيتتتادة دةبَيتتتي   
كةلةكؤمتتةَلطاكانيان جيتتا دةبنتتةوةَ ئتتةوانى لةبنضتتينةدا ئينتيمايتتان بتتؤ ئتتةو كؤمةَلطايانتتة هتتةبووةو بتتةكولتورو ئاستتتَيكى           
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 كؤمةآليةتى هؤزايةتى جياوازدةبنةوة.
  دَيتيَ لةبتةر ئتةوةى زؤربتةى ئةوانتةى كتؤة       urbanizationاِرادةيتةك هاوتتاى زاراوةى بتوون بةشارنشتني د    ئةم زاراوةية ت

 دةكةن لةناوضة طوندنشينةكانَ ئةوا روو لةناوضة شارستانيةكان دةكةن.
ود ئتةو طروثانتةى   ؤثؤلؤجيا ب،وبؤضوونيان وايةَ كةالوازبوونى طيانى هؤزايةتى لةالى ئةوتاكانة ياخنث هةندَى لةزانايانى ئة

شتتَيوازي  يانيتتان دةطتتؤِرن ِروودةداتَ واتتتة تتتاك ِرةنطتتة طيتتانى هؤزايتتةتى الواز بَيتتي تتتا ئةطتتةر لتتةناو هؤزيشتتدا بتتذَييَ ئةطتتةر  
 كولتورةكةى لةطةَر كولتورى هؤزةكةى تةبا نةبن.  

   
  Deuterogamy الزواج بعد وفاة الزوجة االوىل  نىَينان دواى مردنى يةكةم هاوسةر

نةريتى هاوسةرط،ى بؤ جارى دووةم دواى مردنى يان جيابوونةوة لةمَيردي يةكةم يتان لتة نى يةكتةم ضتةند كؤمتةَلَيك ئتةو       
 جؤرة هاوسةرط،يية قةدةغة دةكةن.

 Polygamy  بكة: هاوسةرط،ى فرةيي يتةماشا
   

 Devaluation ختفيض قيمة العملة كةمكردنةوةى بةهاى ثارة
ئتتةو زاراوة ئابورييتتةَ بريتيتتة لةدابتتةزينى بتتةهاى ثتتارة لةئاستتي زَيتتِرداَ واتتتة هتتةمان كتتَيش لتتةزَيِرى ثتتاك      مانتتا تةستتكةكةى 

 دةطؤِردرَيي بة مارةيةكى طةورةتر لةيةكةكانى دراوى كاغةزى كة دةستاودةسي دةكرَين.
ابييى طتؤِرين نيتة بتؤ زَيتِرَ كتة ِرةنطتة       بةآلم ئةم زاراوةية لةم دواييةدا بةكار دةهَينرَيي وةك ئاما ةكردنَيك بؤ ئتةو دراوةى قت  

 هةرزانرت بَيي لةئاسي ئةو دراوةى دةطؤردرَيي بؤ زَيِر.
   

  Developmental stage مراحل النمو قؤناغةكانى طةشةكردن
طةشةكردنى تاك دياردةيةكى سروشتيةو ثرؤسةيةكى بةردةوامةَ بوونةوةرى زيندوو بتةرةو ثَيطةيشتة دةبتاتَ بةرضتاوترين     

 خةسيةتةكانى ئةو طةشة كردنةش ئةوةية كة كتوثِر ِرووناداتَ بةَلكو وردة وردة دَيتةدى.
طةشةكردن لةدوو اليتةن روودةدات: اليتةنَيكى ثَيكىاتتةييَ كتةدةبينني تتاك طةشتة دةكتات لتةبوارى درَيتذى و ثتانى و كَيشتى و            

 شَيوةى دةرةكى.
 جةستةيي ماسولكةييَ ئةقيىَ كؤمةآليةتى.اليةنى فةرمانىَ واتة طةشةكردنى فةرمانةكانى: 

ِرةنطة طةشةكردنى تاك طةشةكردنَيكى سروشتتى يتان خَيترا يتاخود سستي بَيتيَ هتةروةها ِرةنطتة طةشتةكردنةكة ِروو لتةالدان           
 بَييَ ضونكة ِرةنطة هةندَى ئاراستتةى كؤمةآليتةتى منتداَر ِروو لتةهاوِرَيى بتاش و تَيطةيشتي و بكتاتَ يتان طةشتةكردنةكة روو         

 لةهاوِرَيى خراث و شةِرانى بكات.
طرينطرتين ئةو فاكتةرانةى كارتَيكردنيان لةطةشةكردنى تاك دةبَيتيَ بتريتني لةفاكتتةرة خؤرستكيةكانَ يتان بتؤ ماوةييتةكانَ        

 هةروةها ثَيكىاتةى ئةندامى تاك و  ينطةى كؤمةآليةتى و ئةو كارتَيكردنانةى تَييدا دةبن.
   

  Development social التنمية االجتماعية طةشة ثَيدانى كؤمةآليةتى
  Social development  تةماشا بكة:

   

 وآلتى تةواو 
 طةشة كردوو

 البلد اتم
  Developed country النمو

 لتتتتتتتةو وآلتانتتتتتتتةى طةشتتتتتتتةكردنى تتتتتتتتةواو هاتؤتتتتتتتتةدىَ لتتتتتتتةو وآلتانتتتتتتتة بةشتتتتتتتى تتتتتتتتاك لتتتتتتتةداهاتى نةتتتتتتتتةوةيي        
 بةرزدةبَيتتتتتتتةوة بةرزبوونةوةيتتتتتتةكى طتتتتتتةورةَ دواى ئتتتتتتةوان وآلتتتتتتتانى متتتتتتام ناوةنتتتتتتدى دَيتتتتتتن لةطةشتتتتتتة كردنتتتتتتدا         

  ثاش ئةوانيش ئةو وآلتانةى لتةِرَيطاى طةشتةكردندان يتان    semi-developed or quasi  developed countriesد
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 لةكؤتاييتتدا وآلتتتانى دواكتتةوتوو دَيتتي     ن َ دواى ئتتةوان وآلتتتانى هتتة ار دَيتت   developing countriesتازةطةشتتةكردوو د

    under developed or backward conuntriesد
   

 Deviation االحنراف الدان

دووركةوتنةوة بةثيةيةكى دياريكراولة ثَيوةرَيك لةثَيوةرةكانَ ئةو ثيةيةش لتة حاَلتةتَيكى ئاستاييدا ثيةيتةكى ناوةِراستتيةَ       -1
ئاشتكراية لتةِرَيطاى راستي يتان ئاستايي يتاخود راهتاتووَ بتةجؤرَيك رةفتارةكتة دةبَيتتة حاَلتةتَيكى            الدان لةرةفتار دةرضوونَيكى 

 ثةسند نةكراو لةِرووى كؤمةآليةتيةوةَ لةجؤرةكانى الدانيش: ئاَلودةبوونَ بةكارهَينانى مادة بَيىؤش كةرةكان.
ند ئامرازَيكيش ثَيوانتة دةكرَيتيَ لةوانتة الدانتى تَيكِرايتيَ      الدان لةئامارداَ دةرضوونة لةئاراستةَ يان الدانة لةثَيوةرو بةضة -2

 كةثَيوةرى طؤِرينى كؤمةَلة زانيارييةكى  مارةيية بؤ خاَلَيكى دياريكراو.

   

  Deviationism االحنرافية الداخنوازي  

سةرةكيةكانىَ راظةكردنى ليتنني بتؤ الدان   دانثيانانَيكى زارةكية بةتيؤرى ئابورى ماركسىَ لةهةمان كاتدا شَيواندنة بؤ بابةتة 
 بريتية لةوةى ئةوانة كؤمةَلة خةَلكَيكن ِرَيطايان ىَل بزر بووة تاِرادةيةكَ يان دةستيان كردووة بةالدن لَيى.

ى بةم ثَيية ماناي الدان بريتية لة دهةموو الدانَيك لةو بةرنامةيةى كة حزَ دايرشتووةَ الدانتيش بتةالى ِراستتدا يتاخود بتةال     
 ضةثدا دةبَييَ يةكةميان ناوى لَيدةنرَيي  هةَلثةرستى  دووةميانيش ناوى لَيدةنرَيي  بوون بةطروث  يان طردبوونةوة .

جياوازيش لةنَيوان هةردووال ئةوةيةَ الدةرةكان بةرةو راسي دةيانةوَيي خَيرايي كاركردنى حتزَ بتةو شتَيوةى ستةركردايةتى     
 تةوةَ بةآلم الدةرةكاني ِروو لةضةث دةيانةوَيي خَيراييةكة زؤرتر بَيي.بةكؤمةَلى حزَ دايِرشتووة كةم بكرَي

ديتتتاريكردنى ئةوب،وبؤضتتتوونانة لتتتةكاروبارى سياستتتيداَ ثةيوةستتتتة بتتتةو بتتتارو دؤختتتةى دةورى حزبتتتى داوة لةهةمووكاتتتتة   
 جياوازةكاندا.

   

 دواكةوتن 
 دارمان

 التخلف
 Devolution االحنطاط

ؤثؤلؤجيا  بةكار دةهَينرَيي بةماناي دواكةوتن لةثيتةو ثايةيتةكى ثَيشتكةوتوانة بتؤ ثيتةو      نث مرؤظ دئةئةم زاراوةية لةزانستى 
 ثايةكى كةمرتثَيشكةوتوو.

 decadence  تةماشا بكة: دارمان 

   

 كارى شةيتانى 
 شةيتان ثةرستى

 العمل الشيطاين 
  diabolism االميان ابلشيطان

دَيتةدى بةِرَيطاى جادووطةرى و تةلةكةبازييتةوة هتةروةها مةبةستي لتةم وشتةية باوةِرهَينتان و       ئةو كارةى بةهاندانى شةيتان 
 ثةرستنى شةيتانة.

 Demonism تةماشا بكة: باوةِرهَينان بةجنؤكةو دَيو
   

  Diachronic method املنهج التطوري ميتؤدى ثةرةسةندن
  Cf. synchronic method  ميتؤدى هاوكاتى
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 دةسي نيشانكردن  
 دؤزينةوة

  Diagnosis التشخيص

ثرؤسةى دياريكردنى نةخؤشيةكةَ يان حاَلتةتَيكى شتثرزةييَ ئتةوكارةش لتة ِرَيطتاى لَيكؤَلينتةوة لةسةرضتاوةو ثةرةستةندنى و         
 ئةو ثةيوةندييانةوة دةبَيي كةدياردةكة دةرى دةخات.

   
 دةسي نيشانكردنى هةرةوةزى 

 دهاوكارى دؤزينةوة 
  Diagnosis cooperative التشخيص التعاوين

بريتية لةو جؤرة دةسي نيشانكردنةى كة  مارةيةك ثسثؤران ثَيى هةَلدةسة لةئاسي دنتةخؤش يان ختاوةن كارةكتانَ ِرةنطتة     
ئةو جؤرة دةسي نيشانكردنة ثَيويسي بةهاوكارى  مارةيةك دةروونناس ياخود ثزيشكى مَيشتك بكتاتَ لةستةر بنضتينةى ئتةو      
دةسي نيشانكردنة ثسثؤرى كؤمةآليةتى دةتوانَيي بةكارى ضارةسةركردن و ثَيويستي هةستتَيي بةرامبتةر كةستانى ثةيوةنتدار      

 لة نةخؤش و هاتووضؤكةران.
   

 Diagnosis in case  work التشخيص يف خدمة الفرد دةسي نيشانكردن لة خزمةتى تاكدا
بةر ةوةندى تاكَ ِراظةكردنى ئةو كَيشةو ئاَلؤزيانةن كةلةبارودؤخى كةسى دثةيوةندار  مةبةسي لةدةسي نيشانكردن لةثَيناو 

 كارثَيكردوودا هةيةَ هةروةها كؤكردنةوةى ئةو هؤيانةى ِرؤَليان طَيراوة لةدرةكةوتنى ئةو كَيشةو ئاَلؤزيانة.
ى و  ينطةييتةكان كةبوونةتتة هتؤى ئتةو     بةدةربِرينَيكى ديكتةَ دةستي نيشتانكردن بريتيتة لةِروونكردنتةوةى هانتدةرة كةستَيت       

دؤختتةى كةستتي ثةيوةنتتدار دكتتارتَيكردوو  بةدةستتتيةوة دةنتتاَلَينَى و ثستتثؤرى كؤمةآليتتةتيش لةستتةر ِراستتتكردنةوةو طتتؤِرينى     
 حالةتةكة كاردةكات تائَيش و ئازارى كةم ببَيتةوة بؤ كةمرتين ئاسي كةلةتوانادا بَيي.

 Social diagnosis  تةماشا بكة:

   

 Diagnosis in community تشخيص اجملتمع احمللي دةسي نيشانكردنى كؤمةَلطةى خؤجَيى
development   
لةوثرؤسةيةَ ثسثؤرى طةشةكردنى كؤمةَلطة هةوَلدةدات لةبةر رؤشتنايي ئتةو زانياريانتةى بةردةستتى كتةوتووةَ ئتةو كَيشتانة        

ثيتتةى توندوتيتتذى هةريةكتتةيان و رادةى درك ثَيكردنتتى ختتةَلكى  ديتتارى بكتتات كتتة كؤمةَلطتتة بتتةرةو ِرووى دةبَيتتتةوةَ لةطتتةَر   
نتتةى دةبنتتة هؤيتتانَ هتتةروةها  اكؤمةَلطتتة بتتةو كَيشتتانةو هةستتي ثَيكردنيتتان بتتؤى و ضتتؤنيةتى دروستتي بوونيتتان و ئتتةو هؤكار   

َينَى و كاريطتةريان  ثةيوةندى ئةو هؤكارانة بةيةكرتةوة. ئةوة سةرةِراى دياردةكانى ئةو كَيشانةى كؤمةَلطة بةدةستيانةوة دةنتالَ 
 بةسةركَيشةكانى ديكةوة.

شارةزاى طةشة ثَيدانى كؤمةَلطة لةثرؤستةى ئتةو دةستي نيشتانكردنةَ توانتا متادى و مرؤييتة بةردةستتةكانى كؤمةَلطتة ديتارى           
 دةكاتَ لةطةَر ئةو توانا شاراوانةى دةكرَى سووديان لَيوةربط،َييَ هةروةها رَيطرييةكانى بةردةم ئةو كارة.   

   

 هَييكارى  
 وَينةى ِروونكردنةوة

 الشكل التوضيحي
  Diagram الرسم البياين 

ئةو شَيوةو وَينة ِروونكةرةوانةَ ئاماجنيان شيكردنةوةى ئةو ِراستيانةية كةبتة مارة خراونةتتة ِرووَ هتةروةها ِروونكردنتةوةى     
بةبةكارهَينانى خاَر و هَيَيةكان و ....ضةند شَيوةيةكى ديكة لة ثةيوةندى نَيوان بِرةجياوازةكانَ ديارة ئةو كارةش لةبنضينةدا 

 فؤرم و هَيما ئةندازةييةكان دَيتةدى.
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 زار
 زمانى خؤجَيى

 اللهجة 
  Dialect اللغة احمللية

لةِرووى طوتن و زار دزمانى خؤجَيى  لةزمانة طشتيةكانةوة ثةيدا دةبَيي و بةضةند خةسيةتَيكى دياريكراو جياواز دةبَيتةوةَ 
 رَيزمان و وشةكانَ بةآلم بةتةواوي جياواز ناكرَيتةوة بةجؤرَيك ببَيتة زمانَيكى سةربةخؤ.

 dialectئتةو جتؤرة ئاخاوتنتة دزاراوةيتة  بةشتَيوةيةكى ئاستايي ثةيوةستي دةبَيتي بتة ناوضتةيةكى جتوطرافى ديتاريكراودا د            

areas  
   

 ديالكتيك  
 ط توطؤ

 اجلدل 
 Dialectic الدايلكتيك

لؤ يكَيكى نوَيية بةرةو ِرووى لؤ يكى كؤنى ئةرستؤ دةبَيتتةوةَ ئتةو لؤ يكةثشتي بةجووَلتة دةبةستتَيي لتةجياتى جَيط،بتوونَ        
يتتان هةَلبتتذاردنى ِرةخنةطرانتتة بتتؤ بنتتةماو ضتتةمكةكان لتتةثَيناو ديتتاريكردنى ماناكتتةى لةطتتةَر ئتتةو طرميانانتتةى كةثشتتتى ثتتَى    

 ة زةرورييةكانى.دةبةستَييَ هةروةها ئةجنام
هيطتَ بنضينةى ئةو ميتؤدةى داناوةَ كةبةهؤيةوة يةكطرى و يةكطرتنى ناتةباكان دةردةكتةوَييَ هتةروةها ئاشتكراكردنى ئتةو     

 بنةمايةى كة ئةو يةكطرى و يةكطرتنةى لةسةر بونياد دةنرَيي.
 لةمةسةلةيةكى سَييةمدا.ئةو كارةش ثَيويسي بةتةبايي و كؤبوونةوةى دوو مةسةلةى ناتةبا دةكات 

ئتةو ثةرةستةندنة هزرييتةش ختتودى ثةرةستةندنى بوونتةَ كؤَلةكتةى يةكتتةمى بةَلطةيتة يتان ثؤزةتيتؤَ دووةم كؤَلةكتتةى د ى          
بةَلطةيتة يتتاخود نةطتةتيظَ كؤَلةكتتةى ستَييةميش ثَيكىاتنتتة يتانيش تتتةبايي لتةنَيوان هتتةردوو د ةكتةو كؤكردنتتةوةى نَيوانيتتان       

 ةرزتر لةوان.لةيةك راى يةكطرتووى ب
   

  Dialectical materialism املادية اجلدلية ماترياليزمى دياليكتيكى
بةثَيى تَيورى ماترياليزمى دياليكتيكىَ مادة هةموو بوونتةَ دياردةكتانى بتوونيش بةجياوازييانتةوة ئتةجنامى ثةرةستةندنَيكى       

 دةبَيي لةسةر بنضينةيةكى سروشتى راظة بكرَيي.بةيةك طةيشتووى هَيزة مادييةكاننَ ئةقييش ثةرةسةندنى مادةيةو 
ماتريتتاليزمى ديتتاليكتيكى ديتتدى بتتؤ جيىتتان بريتيتتة لتتةوةى ثرؤستتةيةكة بةهؤيتتةوة ديتتاردة ستتاكارةكان ثةرةدةستتَينن و طةشتتة  
 دةكتتةنَ ديتتاردةى ديكتتةى لَيدةردةضتتَيي لتتةو زيتتاتر ئتتاَلؤزَ ئتتةو كتتارةش بتتةثَيى بنتتةماكانى دياليكتيتتك بتتريتني لتتة ياستتاكانى     

 طةشةكردن.
متتتتارك  طرينطتتتتى بتتتتةجياوازي نَيتتتتوان تَيورييةكتتتتةى دماتريتتتتاليزمى ديتتتتاليكتيكى  و تيتتتتؤريي ماتريتتتتاليزمى ميكتتتتانيكى    

   داوة.mechanistic materialismد
ئةو جةختى لةسةر مةبةستى ثةرةسةندن و ئةو رةوتةى ثةيوةستة ثَييةوةَ لةطةَر ِرَيرةوى ثةرةسةندنةكة كردؤتةوةَ ديتارة  

بؤ ِرووبةِروو بوونةوةى ئةو منوونة ميكانيكييةى كةكاردانةوةيتةكى متادى دووبتارة دةطرَيتتةخؤىَ هتةروةها هتةَلطرى       ئةوةش 
 كارلَيكردنى ثَيضةوانةية. 

   

 دابةشكردنى دوانةيي
 القسمة 

  Dichotomous division الثنائية

دابةشكردنى طشي بتؤ دوو جتؤر: جؤرَيتك هتةَلطرى خةستيةتَيكة لةخةستيةتةكانَ جتؤرَيكى ديكتة ئتةو خةستيةتةى نيتةَ وةك            
 دابةشكردنى جةوهةر دناوةرؤك  بؤ مادى و ناماديَ هةروةها مادة بؤ زيندوو نازيندووَ زيندوش بؤ ئاقت و نائاقت.  

بني كة ناوةندَيك نية لةنَيوانيانداَ ضونكة هةردووكيان هتةموو ئتةوةى   لةو دابةشكردنة دوانةيية ئَيمة لةئاسي دوو د طةر دة
 لةجيىاندا وتراوة دةخايَينَيي.  
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 ديكتاتؤرى  
 دةسةآلتى تؤقَينةر

  Dictator ship الديكتاتورية

ختةَلكيش   كؤكردنةوةى دةسةآلتةكان لةدةستى يةك كةسداَ بَى ِرةضاوكردن يتان ثشتي بةستة بةضتةند ياستايةكى ديتاريكراوَ      
 بةهؤى ترسةوة ميكةضى ئةو دةسةآلتة دةبن.

 بةشَيوةيةكى باوَ حوكمِرانى ديكتاتؤرى بؤ بةر ةوةندى طروثَيكى كةم بةِرَيوةدةضَيي.
  وةك ئاما ةيتةك بتؤ شتَيوةيةك لةشتَيوةكانى     dictatorship of the proletariatدةوترَييَ ديكتاتؤرييةتى ثرؤليتاريا د

ةوتَ لتتةكاتى طتتؤِران بتتةرةو سؤسيالستتتىَ ئتتةو دةستتةآلتة متتاف دةداتتتة ثرؤليتاريتتا بةستتةثاندنى         ِرَيكخستتتنى سياستتى دةوَلتت  
 ديكتاتؤرييةت بؤ ثاككردنةوةى ثاةاوةكانى سةرمايةدارى و كؤسث و رَيطريية دةرةبةطايةتيةكان.  

  Autocracy  تةماشا بكة:  حكومةتى ديكتاتؤرى

   

 Didactics فن التعليم هونةرى فَيربوون     

 Cf. education  ثةروةردةو فَيركردن

   
 خؤراك   

 بذَيو
  Diet الغذاء

 Nutrition  تةماشا بكة: خواردةمةنى

   

  Difference method of طريقة االختالف، أو التالزم يف التخلف ميتؤدى جياوازي   
بتتؤ ستتوود وةرطتترتن لةستتاخ بوونتتةوةى ئةطتتةرةكان و    يتتةك لتتةو ِرَيطايانةيتتة كتتة لةاليتتةن دجتتون ستتتيورات ميتتت ةوة دانتتراوة   

 دؤزينةوةى ئةو ياسايانةى كة نَيوان دياردةكان بةيةك دةبةستَيتةوة.
ك دامتةزراوة كةئةطتةر دياردةيتةك لةكاتَيكتدا ِروويتداَ ثاشتان ئتةو دياردةيتة لتةكاتَيكى ديكتةدا           يةئةو ِرَيبازةش لةسةر بنضينة

ان هةر و مةرجةكان  هاوشَيوة بتوونَ تتةنىا يتةك دؤ  نتةبَييَ ئتةوا ئتةو دؤختة هتؤى         وةستاَ لةهةردوو باريشدا دؤخةكان  ي
 روودانةكةية ياخود بةشَيكة لةهؤيةكةى.

   دَيي.method of agreementميتؤدى جياوازيش بةرامبةر رَيطاى رَيككةوتن د
   

 دةسي نيشانكردني     
 جياوازي     

 التشخيص
 Differential diagnosis الفارق

 ئةو دةسي نيشانكردنةى خةسيةتة سةرةكيةكان دياريدةكاتَ ئةوانى دياردةكة لةدياردةكانى ديكة جياواز دةكاتةوة.
   

 جياكارى    
 جياوازي   

 التمايز
 Differentiation التباين

لةستةرى بتووةَ يتان لةشتتَيكى     ثرؤسةيةكة بةهؤيةوة شتَيك جياواز دةبَيي دطؤِرانى بةسةردا دَيي َ لةو حاَلةتةى كةثَيشتووتر  
  بتتؤ حاَلتتةتى جيتتاوازي homogenousديكتتة كةثةيوةستتي بتتووة ثَيتتوةىَ يتتاخود طواستتتنةوةى لةحالتتةتى هاوضةشتتنيةوة د 

  َ هةروةها لةحالةتى لَيكضوونةوة بؤ حاَلةتى هةمة جؤر.heterogeneousدناهاوضةشن  د

 َ هتةروةها ئةطتةر   morphological Dجياكتارى مؤرفؤلتؤجي د  ئةطتةر جياوازييةكتة لتةبونياد بتوو ئتةوا نتاوى لَيتدةنرَيي        
  ..functional Dجياوازييةكة لةفةرمانةكةوة بووَ ئةوا ناوى لَيدةنرَيي جياكارى فةرمانى د
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 .social differentiation  تةماشا بكة:  جياوازي كؤمةآليةتى
Ana. individuation 

   

 Diffusion culture انتشار الثقافة بآلوبوونةوةى كيتور   
بآلوبوونةوةى سيما كيتوريةكان لةِرَيطةى وةرطرتن و فَيربتوون يتان كؤضتكردن لةناوضتةيةكةوة بتؤ ناوضتةيةكى ديكتة يتاخود         

 لةكؤمةَلَيكةوة بؤ كؤمةَلَيكى ديكة لةهةمان ناوضة.
طرينطى بآلوبوونتةوة لةطةشتةكردنى   يةى  ؤلؤنث  َ واتة ئةو تيؤريية ئةdiffusionismدةوترَيي تَيورى كيتور طواستنةوة د

كيتورى مرؤظيايةتى رووندةكاتةوةَ هةروةها جةخي دةكات لةسةر تواناي داهَينانة نوَييةكان و طرينطى خواستتى بتةردةوام و   
 هاوبةشى سيما كيتورييةكانيةمَيذووى مرؤظايةتيدا.

ئةو خةسيةتانة دةطةِرَيتةوةَ نةك بتؤ دةركتةوتنى    ئةو لَيكضوونةى كةهةية لةناو كيتورة جياوازةكانداَ بؤوةرطرتن و خواستى
 خودى داهَينانة نوَييةكان لةكيتورةكانى ديكة.

   

  Dignity human الكرامة االنسانية رَيزى مرؤظايةتى     

بةبضتينةى  ِرَيزو ئابرؤَ واتة رَيزطرتن لةخودوثَيطةى تاكَ بةشَيك لتة فةييةستوفةكان بنتةماي ِرَيتزو ئتابرؤو شتكؤمةندى تتاك        
 ِرةوشي دادةنَين و وادةبينن كة رَيزطرتن لةمرؤظ سةرضاوةى هةموو ماف و ئةركةكانة.

   

 تةنط و ضةَلةمة        
 طَيذاو    

 املأزق -1
  Dilemma املُعضلة

هتتةموويان هةَلوَيستتتَيكة ثَيويستتي بتتةوة دةكتتات متترؤظ لتتةنَيوان ضتتةند ئةلتتتةرناتيظَيك كتتة جَيطتتاى رةزامةنتتدى نتتنيَ يتتان         
 لةبةر ةوةنديدا ننيَ يةكَيكيان هةَلبذَيرَيي.

   

 ثَيوةرى ثَيكةوةبةسرتاو           
 ثَيوةرى تةنطاو                        

 القياس االقرن -2
  قياس االحراج

ثَيشتةكيةكانى ديكتةى ئامتا ةن    لةلؤ يكدا سةااندنَ يةك لةثَيشةكيةكانى مةسةلةيةكى بةطرفي دةبَيي و دوو ئةطةرى هةيتةَ  
لةسةر ئةوةى كة هةردوو ئةطةر لةو دوو ئةطةرانةَ هةمان ئةجنام دةطرنة خؤيانَ كة ئةوةش ثَيوةرَيكى دوواليةنةيتةَ يتاخود   
ثَيوةرَيكة دوو ئاستى هةيةَ ئةو ثَيتوةرة ناحتةز ديتان د   تتةنطاو و تووشتى شتية انى دةكتات و ناضاريشتي دةكتات ئةجنامةكتة           

 كات.ثةسند ب

   

 كةمبوونةوةى بةرهةم     
 بةرووبووم بةرةو كةمبوون    

 الغرلرة
 Diminishing returns املتناقصة

تَيورييةكى ئابورييةَ ثرةنسيثةكانى لةاليةن: ريكاردؤَ مالت َ ستيوارت متَ دانراوةَ ثوختةى ئتةم تيؤرييتة ئةوةيتة كتة زؤر     
كشتتوكاَلى و بتةكارهَينانى كانتةكانَ دةبنتةهؤى كةمبوونةوةيتةكى زؤرى بةرهتةم       بوون لةهؤيتةكانى بةرهتةم هَينتان لتةبوارى     

 هَينان.
بةثَيضةوانةى ثيشةسازىَ كة زؤر بتوون لتةهؤكارةكانى بةرهتةم هَينتان دةبَيتتة هتؤى بتةردةوامى لتةزؤربوونى بةرهتةمَ هتةتا           

 هةتاية.
   



(200) 
 

 دثيوماسييةت        
 هونةرى ط توطؤى سياسى

 الدبلوماسية
 Diplomacy  

بريتيتتة لتتةو ِرَيستتاو بنتتةما تايبةتيانتتةى ثةيوةنتتديان بتتةكارى سياستتى نَيتتو دةوَلةتيتتةوة هةيتتةَ هةنتتدَيكيان لةطتتةَر هةنتتدَيك     
 بةمةبةستى تةبايي ئةو ثةيوةندييانةَ هةروةها ثاراستنى ئاشتى نَيو دةوَلةتى.

  يتتتتاخود هونتتتتةرى رَيككتتتتةوتن negotiationوشتتتتةى ديثيؤماستتتتييةت بتتتتةكاردةهَينرَيي وةك هاوتايتتتتةك بتتتتؤ ط توطتتتتؤ د 
هتةروةها ئتةو زاراوةيتة بتةكار دةهَينرَيتي وةك ئاما ةيتةك بتؤ دامتةزراوةى         َ   لةسةر مةلةسة سياستييةكان compromiseد

كارطَيِرى لةثةيوةنديية نَيو دةوَلةتيةكانداو لةطتةَر ئتةو خةستيةتة كةستَيتيانةى كةبتةتوانينى رازيكتردنَ جيتاواز دةكرَيتتةوة         
 يةن ئةو كارمةندة ديثيوماسيانةى وةك نوَينةر لةناو دةولةتةبيانيةكان كاردةكةن.لةال

  وةك ئاما ةيتةك بتؤ نوَينتةرانى دةولةتةبيانيتةكان ئتةوانى لتةوآلتَيكى       diplomatic corpsدةوترَيي كارمةندانى سياسى د
انيان هةَلدةستتة و ختتاوةن دحةستتانة ي  ديكتتة بتتةكارى ديثيؤماستتى هةَلدةستتة و بتتةكارى ثارَيزطتتارى بةر ةوةنتتدى دةوَلةتتتةك   

 ديثيوماسني.
   

 Direct action العمل املُباشر كردارى راستةوخؤ     
  Action direct  تةماشا بكة:

   
  Directorate املديرية العامة -1 بةِرَيوةبةرَيتى طشتى                       
ضاآلكيةكى سةرةكى يةك لةوةزارتةكانَ ئةو بةِرَيوةبةريتية دابةش دةبَيتة سةرضةند يةكةيةكى كارطَيِرييةَ تايبةتة بةضةند 

   .office  و نووسينطة دsectionبةشَيكى الوةكىَ كة بةهةندَى ئةرك هةَلدةسةَ وةك: بةشى د
 department  تةماشا بكة:   فةرمانطة     

   
  جملس االدارة -2 ئةجنومةنى كارطَيِرى                      

 ئةجنومةنَيكة ثَيكىاتووة لة مارةيةكى دياريكراوى ئةندامانَ بؤ بةِرَيوةبردنى ضةند جؤرة كؤمثانيايةكى هاوبةش.
   

  Dirigisme مذهب التوجه العام طشتىرَيبازي ئاراستةكردنى
بتةثَيى ئتةو سيستتمة دةوَلتةت بةئتةركى      جؤرة سيستمَيكة لةساآلنى سييةكان دسةدةى بيستةم  لةوآلتى فةرةنساَ ثيتادةكراوةَ  

ئاراستةكردن و ضاودَيرى ضاآلكية ئابورى و كؤمةآليةتيةكان هةستاوةَ ئةوةش بةدةستتَيوةردانى راستتةوخؤ يتان ناراستتةوخؤ     
ى لةكاروبارةكانَ ديارة ئةو كارةش بةشَيوةى ثالندانان و ضةندين ئامرازى ديكةوة ئةجنامدراوةَ لةطتةَر ثاراستتنى ضوارضتَيوة   

 سيستمة سةرمايةداريةكة.
  Economy planed  تةماشا بكة: ئابورى ئاراستةكراو

   
 ثةككةوتةيي       

 كةم ئةندامى
  Disability العجز

مةبةسي لةم زاراوةية بَى توانايي تاكة لةراثةِراندنى كارةكانىَ ئةطةر بةشَيوةيةكى كاتى بَيي كتةثَيى دةوترَيتي ثةككةوتتةيي    
ِرةنطة ئةو ثةككةوتةيية بةشتَيك لةجةستتة   لَيدةنرَيي ثةككةوتةيي بةردةوام.كاتىَ يان بةشَيوةيةكى بةردةوامى بَيي كةناوى 

  . total َ ياخود هةموو جةستة بطرَيتةوة دpartialددنيمضة ثةككةوتة  بطرَيتةوة 
سيستمى دةستة بةركردنى كؤمةآليةتى ضتةند دةستكةوت و بةخشتينَيكى ديتاريكراوى هةيتة لةحاَلتةتى ثةككةوتتةييَ ئةطتةر         

دامتةزراوة  ثةككةوتة بةشدارى هةبَيي لةطةَر دةزطاى دةستتةبةرى كؤمةآليتةتى ئتةوا موضتةى ثةككةوتتةيي وةردةطرَيتي لتةو        
 طشتيانة.
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 Ana. Invalidity  ناتةواوي  ثووضى

   

  Disarmament نزع السالح ضةك داماَلني
مةبةسي لةم زاراوةيةَ نةهَيشتنى ضةكة بةشَيوة جياوازةكانيَ يان كةمكردنةوةى  مارةكانيتةتىَ ئتةو كتارةش ِرةنطتة بتةهؤى      

هتةروةها ئتةو جتؤرة رَيككةوتنانتة ِرةنطتة ضتاودَيرى بةستةر ئتةو كاروبارانتة          تنى دووقؤىل ياخود فرةاليتةنى بَيتتةدىَ   ورَيككة
 بطرَيتة خؤى يانيش نةطرَيتة خؤى.

   

 Disaster الكارثة كارةسات    
 واتة: بةآلو كارةساتة كتوثِرةكانى وةكَ الفاوَ زةوى لةرزينةوةو ِرةشةباو زريان.

كارةساتانة دةدةنَ ئتةوةش لتةِرَيطاى لَيكؤلينتةوة لةكاريطةريتةكانى بةستةر سيستتمى       لَيكؤَلينةوة كؤمةآليةتيةكان طرينطى بةو 
كؤمةآليتتةتى و رةفتتتارى تتتاك و رادةى خؤطوجنانتتدنيان لةطتتةَر ئتتةو كارةستتاتانةو شتتَيوةى ئتتةو ِرَيكخستتتنة كؤمةآليةتيتتةى           

 كةلةميانةى كارةساتةكةو دواى كارةساتةكة دةردةكةوَيي.
 Calamity  ن  بةآلتةماشا بكة:    لَيقةوما

   
 دةركردن

 دوورخستنةوة 
 Discharge الفصل -1

هةَلوةشاندنةوةى بؤندى كاركردن كةماوةكةى ديارى نةكراوةَ ديارة ئةوةش لةسةر ويستى خاوةن كار دةبَيي ئتةويش بتةهؤى   
 كرَيكار...هتد.رازى نةبوونى لةشَيوةى ئةرك بةجَيطةياندنى كرَيكارَ يان نةبوونى ثَيويستى بؤ 

ِرةنطة دةركردنةكة ياسايي ياخود ناياسايي بَييَ هةر بؤ ئةوةى لةتوانادا بَيي سياسةتَيكى دروسي بؤ كَيشتةو بابةتتةكانى كتار    
تَيكِراي دةركردن ِرةضاو دةكرَييَ بةِرةضاوكردنى ئةوةى كةيتةك لتةثَيوةرةكانى خوالنتةوةى     ئةوالةناو دامةزراوةكة دابنرَييَ 

 كارة.
   

 بةردان 
 ئازادكردن

  أخالء السبيل -2

  ِرةنطتة ئتةو بةرةَلالكردنتةى بةندكراوةكتةش     discharge from prisonمةبةسي لةم زاراوةية بةرةَلالكردنى بةنكراوة د
  َ واتة كةسى ئازاد كراو لة َير ضاودَيرى دةمَينَيتةوة.conditional discharge or probationمةرجدار بَيي د

   

 ديسثيني
 زةبي و رةبي

 نظام ضبط -1
  Discipline السلوك

  وةك social disciplineِرَيساكانى ِراطرتن و ضاودَيرى كردنى ِرةفتار يتان كتارَ دةوترَيتي راطرتنتى ِرةفتتاري كؤمةآليتةتى د      
هتةروةها دةوترَيتيَ   َ استتةكردن و ضتاودَيري رةفتتاري تتاك    ئاما ةيةك بؤ هةستتانى خَيتزان يتان كؤمتةَر يتاخود نةتتةوة بةئار      

  هةروةك بؤ ثارَيزطاريكردنى سيستم و ياساكان لة نتاو دامتةزراوةكانَ ضتةند رَى و    lack of disciplineنةبوونى سيستم د
 َ ئةو ِرَيستاو رَى و شتوَينانة   regulation of disciplinary peraltiesشوَينَيك بؤ لَيثرسينةوةو سزادانةكان دادةنرَيي د

ريدةكتتتةنَ لةطتتةَر ستتتزاي هتتةر جؤرَيكيتتتانيشَ ئةطتتةر سةرثَيضتتتيةكة لةاليتتةن كرَيكتتتارةوة روويتتدا بَيتتتي      سةرثَيضتتيةكان ديا 
  وةك disciplinary proceeding  ئتتةوا بةرامبتتةرى بِريتتارَيكى ستتزادان وةردةط،َيتتي د    disciplinary offenceد

ى كتتةر ِرةوانتتةى دادطتتاش بكرَيتتيَ لةبتتةردةم   تاوانبتتاركردنى و رووبتتةروو بوونتتةوةى لَيكؤَلينتتةوةو ستتزادانىَ ِرةنطتتة سةرثَيضتت  
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   كةبِريارَيك دةربارةى دةربضَيي.disciplinary council ئةجنومةنَيكى لَيثرسينةوة سزاى بةسةردا بسةثَينرَيي د
 لقَيكة لةزاننيَ يان توَيذينةوةى ميتؤدي -2

   

 دؤزينةوة
 الكشف

 discovery االستكشاف

نتتةزانراونَ هتتةروةها بتتؤ ئتتةوةى دؤزينتتةوة هتتةَلطرى مانايتتةكى     يتتان ئتتةو ثةيوةندييانتتةى كةثَيشتترت  تَيطةيشتتتنى دياردةكتتانَ
كؤمةآليةتى بَيي واثَيويسي دةكات كةثةيوةسي بَيي بةِرةوت و سيستمة هةبووةكانَ هتةروةها ئتةوانى تايبتةتن بتةب،وباوةرو     

 زانينةوةَ كةلةدوايشدا تَيكةآلوى كيتور دةبنةوة.
   بةدى دةكرَيي.invention  و داهَينان دdiscoveryازي لةنَيوان دؤزينةوة دلَيرةدا جياو

دؤزينتتةوة بةدةستتي هتتاتنى زانستتتة دةربتتارةى ئتتةو كتتارو بتتارة راستتتيانةى هةيتتةَ وةك دؤزينتتةوةى شتتوَينةوارةكانَ لةكاتَيكتتدا   
 ئامَيرةكان.دداهَينان  دؤزينةوةى كاروبارى نوَيية كةثَيشرت بوونى نةبووةَ وةك داهَينانى 

   

 Discrimination racial التفرقة العنصرية جياوازي ِرةطةزايةتى
 هتتةر جتتؤرة جياوزييتتةك يتتان بةالداخستتة و يتتاخود بةضتتاكرت زانينَيتتك لةستتةر بنضتتينةى رةطتتةزَ يتتانيش ِرةنتتط و يتتان جتتؤر   

لةستةر بنضتينةو سةرضتاوةى كؤمةآليتةتىَ ئتةو      دنَير يان مَى  و ياخود ب،وباوةِرى سياسىَ يانيش ِرةضةَلةك و نيشتمانَ يتان  
 بارةش ِرةنطة ببَيتة هؤى ِرَيطرتن يان خراث ِرَيطا ثَيدان بةيةكسانى لةدةرفةرتدا.

ئةو وآلتانةى كة بةرهةَلستى و د ايةتى لةدياردةى جياوازي ِرةطةزايةتى دةكةنَ ئةوانة هةَلدةسة بةداِرشتنى ضةندين ياساو 
    antidiscrimination legislationى يةكسانى و هاوتايي لةدةرفةت ثَيدان دةبةستَييَ درَينمايي كةثشي بة بنةما

 Social discrimination  تةماشا بكة: جياوازي كؤمةآليةتى

   

 ثضِران 
 نةبوونى ثةيوةنديكردن

 االنقطاع 
  Discontinuity عدم التواصل

ثةيوةنتديكردنَ حاَلةتةكتة ئامتا ة بتؤ جياكردنتةوةى نَيتوان بازنتةكانى ثَيشتوو         كانى ط توطتؤ يتان   كتة ثضِران لتةزجن،ة بةدواية 
ئتتتةوانى دواتتتتر دةكتتتاتَ وةك ثضتتتِرانى ثةيوةستتتتى لتتتةنَيوان كؤمةَلطتتتة جياوازةكتتتانَ هتتتةروةها ثةيوةنتتتدى لتتتةنَيوان هتتتؤو        

 ئةجنامةكان...هتد.
   

 Discursive congnition االدراك املنطقي درككردنى  يرانة
 واتتتتتتة جَيطتتتتتؤِركَى كردنتتتتتى ئتتتتتةقت لةثَيشتتتتتةكيةكانةوة بتتتتتؤ ئةجنامتتتتتةكانَ لةبةرامبةريشتتتتتيدا درك ثَيكردنتتتتتى زةينتتتتتى    

   دَييَ واتة ئةوةى بةهؤى زةين ِروونى ياخود بَى بةَلطةويسة تَيطةيشتنى بؤ دةكرَيي.intuitive cognitionد
   

 ديالؤطى بةكؤمةَر
 املناقشة 
  Discussions group اجلماعية

ئتتةو ط توطؤيتتةى لتتةنَيوان كؤمةَلتتة كةستتانَيك ئتتةجنام دةدرَيتتيَ دةربتتارةى بابتتةتَيك كتتةجَيطاى بايةخثَيتتدانى هةموويانتتةَ           
ط توطؤكةش دؤستانةو دوور لةِرَى و ِرةمسة فةرميةكانةوة دةبَيتيَ بتةِرَيطاي لَيكؤَلينتةوةو لَيكدانتةوةى هتةموو اليةنتةكان بتؤ        

 دةربارةى بابةتى باسةكة.ِروونكردنةوةي ب،وبؤ ضوونةكان 
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 Discussion group جمموعة املناقشة طروثى ديالؤط  
بريتية لةكؤمةَلة كةسانَيك يان ضةند لَيكؤَلةرَيك بؤ ط توطؤ كردنى بابةتَيكى دياريكراو كةدةخرَيتة ِروو بةمةبةستتى زؤرتتر   

 ئةجنامَيكى دياريكراودا. ِروونكردنةوةو تيشك خستنة سةر اليةنة جياوازةكانى و طةيشة بةضةند
 طروثةكانى ديالؤط لةِراهَيناندا بةكار دةهَينرَيي.

   

  Disease املرض نةخؤشى 
نةخؤشى جؤرَيكة لةشية ان و شثرزةييَ بارى تةندروستى جةستةيي و ئتةقيى دةطرَيتتةوةَ هؤكتارة كؤمةآليةتيتةكان رؤَلَيكتى      

ِرةنطتة كتارتَيكردنى ئتةو هؤكارانتة ِراستتةوخؤ يتان ناِراستتةوخؤ بتنَ لتةزؤر           طرينط دةطَيِرن لةِروودانى زؤر لتةو نةخؤشتيانةَ  
 كردن ياخود كةمكردنةوةى ئةطةرةكانى تووش بوون بةنةخؤشى.

هةروةها فاكتةرة كؤمةآليةتيتةكانَ لتة هؤيةكاريطتةرةكانى بآلوبوونتةوةى ئتةو نةخؤشتيانةنَ ديتاردةى نةخؤشتيش دةطؤِرَيتي          
تَيكتتِراي طؤِرانكاريتتةكانيش لتتةو دياردةيتتة باروودؤختتة ئتتابورى و كولتوريتتةكان دةطرَيتتتة ختتؤىَ  بتتةثَيى ناوضتتة جوطرافيتتةكانَ 

 كةكارتَيكردنى توونديان بةسةر ئةو  ينطةيةدا دةبَيي و دةبنة هؤ بؤ تووش بوونى تاك و ئامادةيي بؤ نةخؤشى.
   

 نائابورى  
 كاريطةرة خراثةكانى فراوان بوونى ئابورى

 عدم االقتصادية
  Dis economy االاثر السيئة للتوسع االقتصادي

ئتتةم زاراوةيتتة ئاما ةيتتة بتتؤ ئتتةو ئاستتةوارة نةرَينيانتتة كةدةرئتتةجنامى فراوانبتتوونى ضتتاآلكى ئابورييتتةَ ئةطتتةر لتتةبوارى بتتةر      
 هةمىَيناندا بَيي يان بةكاربردن.

ي  بتتوونى رووبارةكانتتةَ بتتةآلم لةئاستتةوارة   لةئاستتةوارة ِراستتتةوخؤكانى ئتتةو دياردةيتتةَ ثةيتتدابوونى دوكتتةَلى بَيزاركتتةرو ثتت   
ناِراستةوخؤكانيشتتتتىَ ئتتتتةوا بتتتتةهؤى سيستتتتتمى خواستتتتي و خستتتتتنةِرووي بةرهةمتتتتةكان روو دةدةنَ هتتتتةروةك لةحاَلتتتتةتى 
بةرزبوونةوةى نرخةكان ثةيدا دةبَييَ ئةويش بتةهؤى زؤر بتوونى خواستي لةستةر كتةر و ثتةر و كةرةستتةكانَ يتانيش زؤر         

 ك دكاآليةك  لةسةر حيسابى بةرهةمَيكى ديكة.بوونى جؤرة بةرهةمَي
هةر لةهؤيةكانى رَيبازي دنائابورى  فراوان بوونى خةرجية رووكةشةكانةَ كةدةبنة هؤى بتةرز بوونتةوةى تَيضتووى بةرهتةمَ     

 يةكةى ئابورى زياتر لةبارَيكى منوونةيي بؤ ئةو يةكانة. ىياخود زؤر بوونى قةبارة
   

  Dis engagement فسخ اخلطوبة نيشانكردنهةَلوةشاندنةوةى 
ى بتةَلَينى هاوستةرط،ييان داوة ثاشتطةزببنةوة لةبةَلَينةكتةيانَ     نتة مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةوةية كة هتةر اليتةك لتةو دووالية   

كيش بتؤ  هاوسةرطَيرىَ ِرَيطابةوة نادات كتة يةكستةر اليتةنَيك داواى متافى قتةرةبووى بكاتتةوةَ هتةر متةرجيَ         ىهةَلوةشاندنةوة
 سزادانرابَييَ بةمةبةستى زامنكردنى هاوسةرط،ييةكةَ ئةوة بةِراسي دانانرَيي.

ئةطةرضتتي لةهةنتتدَى ياستتاى دادوةريتتداَ بِرطتتةى ستتزادان دادةنرَيتتي بتتؤ قةرةبووكردنتتةوةى زيانتتةكان ئةطتتةر متتادى بتتن يتتان       
 . مةعنةوىَ كةدةكةوَيتة ئةستؤى اليةنى ثاشطةزبوو ئةطةر هؤيةكى ِراستى نةبوو

 Engagement  تةماشا بكة: نيشان كردن  داخوازى 

   

 ناهاوسةنطى  
 تَيكضوون

 الالتواُزن
  Disequilibrium االختالل

مةبةسي لةزاراوةى ناهاوسةنطى لةِرووى ئابوريةوةَ ئةو دؤخةية كة تَييدا هَيزة خودييةكان دةبنتة هاوستةنطَيكى ناكتاراَ يتان     
 لةزاراوةكة بةدى نةهاتنى هاوتايية لةتةرازووى ثارةثَيداندا.بَى سوود دةبنَ هةروةها مةبةسي 
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ِرةنطة ئةو ناهاوسةنطية بةِرَيككةوت ياخود وةزرى و يانيش خوىل بَييَ هةروةها ِرةنطتة بونيتادى بَيتيَ دةكترَى ئتةرَينى بَيتي       
كورتىَينتان لتة تتةرازووى ثارةثَيتدان     كة لةشَيوةى زَيدةيةك لة تةرازووي ثارةثَيدان بةدى بَييَ يان نتةرَينى بَيتي و لةشتَيوةى    

 بَيتةدى.
   كةلة هةَلضوونَيكى توندو ناسةقامط، دةردةكةوَيي.psychic disequilibriumدةوترَيي ناهاوسةنطى دةروونى د

 Social disequilibrum تةماشا بكة: تَيكضوونى هاوسةنطى كؤمةآليةتى
Ant. Equilibrium 

   

 نةطوجنان  
 نةسازان

 االنسجاماختالل 
  Disharmony عدم التوافق  النشاز

واتا دووركةوتنةوة لةيةكرتو د ايةتى نَيوان شتةكانَ يان كةسةكانَ هةروةها دةرضوونيان لةِرَيساراهاتووةكانَ ئةويش بتةهؤى  
 جياوازي لةسروشي ياخود ب،وِرا يانيش هةرشتَيكى لةوبارةوة.

 Harmony  تةماشا بكة:  طوجنان

   
 هةَلوةشانةوة  

 ثارضة ثارضة بوون
 Disintegration التفكك

تَيشكانى يةكطرتوويي سيستم و داِرمانى تةواوكاريةكةىَ ئةطةر الى تاك بَيي يتان كؤمتةَر يتاخود رَيكخراوةكتةَ بةشتَيوةيةكى      
 باووئاسايي قؤناغي لَيكرتازان دةكةوَيتة ثَيش ئةم قؤناغةوة.

 Social disintegration انةوةىكؤمةآليةتىشدةوترَيي : هةَلوة
   

  Dismissal الفصل من العمل دةركردن لةكار

 Discharge  تةماشا بكة: دةركردن

   

 Disobedience الُعصيان ياخى بوون
 َ civil disobedienceميكةة نةبوون بؤ ئةو كةسةى كةمافى طوَيِرايةَر بوونى هةيتةَ دةوترَيتي يتاخى بتوونى متةدةنى د     

بةمةبستى بةرهةَلستى كردنى تاكةكان د  بةدةسةآلتدارانى مةدةنىَ لةبوارى ثةيوةندييةكانى كاركردنيش مةبةستي لتةياخى   
بتتوونى كرَيكتتارَ الدانيتتةتى بةئةنقةستتي لتتةو سيستتتمةى كتتةبِريارى لةستتةردراوةَ يتتاخود طوَيِرايتتةَر نتتةبوون بتتؤ فتتةرمانى          

 سةركردةكان.
   

 ثشَيوى 
 اوةئا 

 االضطراب
  Disorder الفوضى

هتتةر شتتتَيك لتتةبارَيكى ئتتا اوةو ثشتتَيويدا بَيتتي و سيستميشتتي لةدةستتي دابَيتتيَ هتتةروةها ماناكتتة ئتتةوةش دةطتتةينَييَ كةهتتةر     
  واتتتة حاَلتتةتَيكى  mental disorderدياردةيتتةك ثَيضتتةوانةى ياستتاو د ى ِرةوشتتي بَيتتيَ دةوترَيتتي ناتتتةواوي ئتتةقيى د      

نةطوجنانى كةسَيتىَ بةهؤى درزبوونَيكى جةستةييَ يان كؤمةآليةتى و ياخود هةَلضوونَ لةم بارةدا كةسةكة دةبَيتة كةستَيكى  
هةَلوةشتتاوةو الدةرو تَيكضتتوو لتتةِرووى دةروونيتتةوةَ ديتتارة ئتتةم دياردةيتتةش ضتتةند شتتَيوةيةكى جيتتاواز وةردةطرَيتتي بتتةثَيى        

 ى تةندروستى دةروونى. ثؤلينكردنى ثزيشكان
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 الدان لةِرةوشتى ئاسايي
 فقدان االجتاه 

 Disorientation االحنراف عن الوضع السوي

دياردةيةكى دةروونيةَ هةندَى جار بةشَيوةيةكى كاتى تووشى مرؤظ دةبَييَ بةهؤيةوة درك بةثةيوةندييةكانى خؤى بةكات و 
ختودى ختؤىَ ئتةوةش بتةهؤى كاريطتةرى نةخؤشتيةك يتاخود كتارتَيكردنى متادة          شوَيين ناكاتَ يان ثةكى دةكةوَيي لةناسينى 
 بَيىؤش كةرةكان و ياخود هةر شتَيكى ديكة.

   

 خراثى رَيكخسة 
 تَيكةر و ثَيكةَلى

 سوء التنظيم 
 Disorganization التفكك، االختالل

سيستماتيك كتارى دةكتردَ مةبةستي لتةزاراوةى خراثتى      ثرؤسةى هةَلوةشانةوة يان نوشسي هَينانى ثرؤ ةيةك كةبةشَيوةيةكى 
رَيكخسةَ جؤرَيكة لة كةم و كورتى و ناِرَيكى ئةو كاركردنةَ كة دةبَيتة هؤى لةدةستدانى رةفتارى رَيك و ثَيك و هةمة اليةن 

 و تةواو.
 مةآليةتيةكان هةية.زاراوةكة بةكار دةهَينرَيي ئةوةندةى ثةيوةندى بةهةريةك لة كةسة مرؤظايةتيةكان و طروثة كؤ

 دةوترَيي:  
   community disorganizationهةَلوةشاندنةوةى كؤمةَلطة د
    economic disorganizationهةَلوةشاندنةوةى ئابورى د
  family disorganizationهةَلوةشاندنةوةى خَيزانى د
  personal disorganizationهةَلوةشاندنةوةى كةسَيتى د

 Social Disorganization هةَلوةشاندنةوةى كؤمةآليةتىتةماشا بكة:   
   

  Dispensary املستوصف تيمارطة  
جَيطايةكى تةرخانكراوة بؤ جَيبةجَيكردنى كاروثشكنينى ثزيشكى بتؤ ختةَلك و كةستانى ثَيويستي هتةروةها ضارةستةكردنيانَ       

 كراوة.ديارة جَيطاكةش ثَيداويستيةكانى ثشكنني و ضارةسةرى تَيدا ئامادة 
 تيمارطة بةزؤرى ئةو خزمةتطوزاريية ثَيشكةش بةهة اران دةكات بَى بةرامبةر يان بَى وةرطرتنى هةر بِرة ثارةيةك.

 Clinic تةماشا بكة:   شوَينى ثشكنينى ثزيشكى 
   

 ثةرت بوون
 Dispersion التشتت ثةرتةوازةيي

نَيتتوان تاكةكانيتتةتىَ جيتتاوازي و ناتتتةبايي نَيوانيانتتةَ ئتتةو   مةبةستتي لةثتتةرش و بتتآلوى لةهتتةر طروثَيكتتدا دووركةوتنتتةوةى   
جياوازييةش بضووك دةبَيي ئةطةر جيتاوازي لتةنَيوان بتةها بِريتار لةستةر دراوةكتان كتةم بتووَ هتةروةها ثتةرش و بآلوييةكتة            

 طةورة دةبَيي ئةطةر جياوازييةكةى نَيوانيان طةورة بوو.
بةكةم يان طةورة وةربطرينَ وةك بةَلطةيةك لةسةر كؤبوونتةوةو نزيكبوونتةوةى   بةم جؤرة دةكرَى رادةى ثةرش و بآلوييةكة 

بةهاكان لةيةكرتَ ياخود لةسةر جيابوونةوةو دووركةوتنةوةيان لةيةكرتَ بةو شَيوة ثَيوةرَيكمان الدةبَيي بؤ رادةى هاوشَيوةيى 
 يان ناهاوشَيوةيي طروثة ئامارييةكان.

 ية بؤ ثَيوانة كردنى ثةرش و بآلوىَ طرينطرتينيان:  لَيرةدا ضةند رَيطايةكى ئامارى هة
 Rangeرَيطاى مةدواى رةها  -1

 semi-inter-quartile rangeِرَيطاى نيوةى ضارةكى مةودا      -2

 mean deviationِرَيطاى الدانى نَيوةندةيي -3

 standard deviationِرَيطاى الدانى ثَيوانةيي -4
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 طواستنةوة     
 دلةجَيى خؤ الدان       

 النقل
 displacement االزاحة

مةبةسي لةم زاراوةية لةشيكردنةوةى دةروونيداَ طواستنةوةى شارةزاييةكى ويذدانية لةبابةتة ثةيوةستتدارة راستتيةكةوة بتؤ    
كتاركردنَ هتةروةها    بابةتَيكى نوَى وةك بةستنةوةى ر  و قني كةلةِراستيدا ئاراستةى باوك كرابووَ بة مامؤستا يتان ستةرؤكى  

 بةستنةوةى خؤشةويستى كة لةِراستيدا ئاراستةى منداَر كرابووَ بة طياندارانى ماَلى.
  واتتتة ئامَيرةكتتان جَيطتتاى displacement of labourلتتةبوارى كاركردنيشتتداَ دةوترَيتتي: ئتتاَر و طتتؤِركردنى كرَيكتتاران د 

 كرَيكاران بطرنةوة.

  واتتتة لةدةستتتدانى دةرفتتةرت بتتؤ ئتتةوةى كرَيكتتاران ستتوود   displacement of skillهتتةروةها طواستتتنةوةى كارامتتةيي د
 لةشارةزاييةكانيان وةربطرنَ ئةويش لةبةرامبةر تَيكِراي ئةو رؤ انةيةي كةدةكرَى بَيتة دةسي ثَيش بةكارهَينانى ئامَيرةكان.

   
     فةرمان

 بِرينةوةى كاروبار
 Disposition احلُكم -1

ياساييةوة بةكار دةهَينرَيي وةك ئاما ةيةك بؤ ئةو ِرَيطتا جياوازانتةى كتةدادطا ثتةنايان بتؤ دةبتات بةرامبتةر         زاراوةكة لةِرووى
 ئةو كةسةى دادطايي دةكرَيي.

ِرةنطة دادطاَ بِريارى بذاردنى زيانةكانى بةسةردا بسةثَينَييَ يان بةندكردنَ ياخود دانتانى تاوانبتار لتة َير ضتاودَيرىَ يتانيش      
 ردنى بؤماوةيةكى دياريكراو..هتد.زيندانى ك

   

  االستعداد الفطري -2 ئامادةيي خؤِرسكى      
لةدةروونناسيداَ مةبةسي لةم زاراوةيةَ توانتاي تتاك  لةهةستتانى بةضتةند كردارَيكتى بةدةنطتةوة هتاتن بتؤ ثاَلنتةرَيك يتاخود           

 ورو َينةرَيك ئةطةر بةشَيوةى جوولة بَيي ياخود بةشَيوةي ئةقيى.
   

 كَيشمةكَيش        
 ميمالنَى

 Dispute النزاع

مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ د ايتتةتى يتتان نتتاكؤكى لتتةنَيوان دوو هةَلوَيستتتداَ واتتتة بتتوونى بةر ةوةنديتتةك كتتة اليتتةك زيتتان             
ونى بةبةر ةوةندى اليةنةكةى ديكة بطةينَىَ ياخود رَيطربَييَ لةبةردةم دروسي بوونىَ ئةم جؤرة جياوازييةش ثشتي بتة بتو   

 مافَيك دةبةستَيي يانيش رادةى ئةو مافة.
 ميمالنتتَى دكَيشتتمةكَيش  لتتةبوارى كتتارداَ لتتةنَيوان ختتاوةن كتتارو كرَيكتتاران ِروودةداتَ دةكتترَى ئتتةو ناكؤكيتتة ياستتايي بَيتتي             

هتةروةها    واتة ثةيوةنتدى بتةثيادةكردنى يتان راظتةكردنى ياستايةك يتاخود ِرَينمتايي و بِريارَيتك هتةبَييَ          legal disputeد
  ئةويش دةربتارةى ضتةند كاروبارَيتك كةلةياستادا باستى نتةهاتبىَ       economic disputeِرةنطة ميمالنَييةكة ئابورى بَيي د

 بةَلكو بةثَيى بنةماكانى دادثةروةرى ثشتى ثَى ببةسرتَى و كارى ثَى بكرَيي.
   

 لَيكرتازان        
 دابةشبوونى كةسَيتى     

 انفصام
 Dissociation احنالل الشخصية

لةدةروونناسيدا تَيكضوونَيكى ئةقييةَ بةهؤيةوة كؤمةَلة هزرو ب،وِرايةك لةسنورى كةسى هؤشيار دةردةضتَييَ ديتارة ئتةوةش    
بةهؤى حالةتى خةفةكردنةوة روودةدات و بةجؤرَيك لةوكات و ساتةداَ حاَلةتةكانى يادكردن يان هؤش و ئاطايي مترؤظ دركتى   

 ثَى ناكات.
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ةية بةحالةتَيكى نةخؤشى دةزانرَييَ كةسةكة والَيدةكات ثتةكى بكتةوَيي و توانتاي ئتةوةى نتةبَيي كتة يتةكطرتوويي        ئةم ديارد
 دةروونى بةدى بىَينَى كةكؤَلةكةى كةسَيتى هؤشيارة.

   
 نةطوجنانى  
 درك ثَيكراو

 Dissonance cognitive التنافر االدراكي

دانراوةَ بةثَيى ئةو تيؤرييةَ تتاك بتةجؤرة يتةكطرتنَيكى نتاوخؤيي جيتاواز دةكرَيتتةوة        ةوة festingerتيؤرييةكة لةاليةن د
 لةهةسي و ب،وباوةِرو بؤ ضوونةكانىَ هةروةها كردارةكانيشى بةيةكةوة هاوسةنطيةكى يةكسان ثَيكدَينن.

ووَ ئتةوا حالةتةكتة دةبَيتتة هتؤى     ئةطةر ئةو كةسة ناضار بوو كارَيك ئةجنام بدات و كارةكةشى لةطةَر ئاراستةى بةهاكانى د ب
خوَلقاندنى درزَيك لةطوجناندنى نَيوان هةسي و ستؤزةكانيةوة لةاليتةك لةطتةَر بت،و بتؤ ضتوونةكانى ختؤى دةربتارةى ئتةوانى          

لَيك دووركةوتنةوةي درك ثَيكراو دروستي دةبَيتيَ ديتارة ئتةوةش      و ديكة لةاليةكى ديكةوةَ لةئةجنامدا حاَلةتَيك لةنةطوجنان
 تة هؤى شثرزةيي دةروونى الى تاك.دةبَي

   

 رةهةندى   
  ينطةيي   

 املسافة
  Distance ecological االيكولوجية

دووِريتي شتتوَين لتةنَيوان دوو ناوةنتتدَ ئتةو دووِرييتتةش لةستةر بنضتتينةى تَيضتووةكانى طواستتتنةوةى تتاك و كاآلكتتان دةثَيورَيتتي       
 لةنَيوان ئةو دوو ناوةندة.

   
 ِرةهةندى 

 كؤمةآليةتى   
  Distance social املسافة االجتماعية

  Social distance  تةماشا بكة:

   

 رابواردن               
 خآلفاندن           

 اللهو -1
 Distraction التسلية

  Amusements  بكة: سةيرانَ رابواردن ي تةماشا

   
 ثةرتةوازة بوونى مَيشك            

 جنبةرردةرةكى سةورو َينةرى 
  تشتت الذهن -2

دووركةوتنتتةوةى وريتتايي و ئاطتتايي لةبابتتةتَيكى ديتتاريكراوداَ ئةطتتةر ئتتةو بابةتتتة هتتزرى بَيتتي يتتان ختتةياَلىَ ئتتةوةش بتتةهؤى    
 ورو َينةرَيك دةبَيي كةثةيوةندى بة بابةتةكةوة نةبَيي.

ئاطايي و هؤشيارى لةطةَر دابةش بوونيشى لةنَيوان ضتةند  هةروةها مةبةسي لةم زاراوةية حاَلةتَيك لةنةبوونى ضِركردنةوةى 
 بابةتَيك.

   

 Distress الكارثة -1 كارةسات                 

 Calamity  تةماشا بكة :
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 دةسي بةسةر          
 داطرتن

  جزاحل -2

ستاماني لتةِرَيطاى دادطتاوةَ هتةروةها     دةسي داطرتن بةسةر موَلك و سامانى قةرزار  كرَيطرتة  بةمةبةستتى فرؤشتتنى مولتك و    
 وةرطرتنى قةرزةكان لةداهاتى ئةو فرؤشراوانة.

   

 Distribution التوزيع دابةشكردن   
لةزانستتتى ئابوريتتداَ مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتة دابةشتتكردني كتتارو فرمتتاني داهتتاتى نةتةوةييتتةَ ئتتةويش لتتةنَيوان فاكتتتةرةكانى    

ئتةو داهاتتة بةشتدارى دةكتةنَ ثاشتانيش دابةشتكردنى لةستةر شتَيوةى قتازانج و ستوودو            بةرهتةمىَينانَ ئتةوانى لةخوَلقانتدنى   
 موَلكانةو كرَى.

زاراوةكة بةكار دةهَينرَيي لةبوارى باسكردنى ئةو بةشتة بازرطانييتةى كةثةيوةستتة بتة جولتةى كاآلوكةرةستتةو كتةر و ثتةرَ         
 لةدةستى بةرهةمىَينةرانةوة بؤ دةستى بةكار بةران.

ئتتابورى كؤمةآليتتةتىَ لةبابتتةتى ددابةشتتكردنى كؤمةآليتتةتى  دةكؤَلَيتتتةوةَ واتتتة توَيذينتتةوة دةربتتارةى دابةشتتكردنى     زانستتتى 
خاوةنتتدارَيتى هؤكتتارة جياوازةكتتاني بةرهتتةم هَينتتانَ بةستتةرتاكةكانداو لةدوايشتتدا لَيكؤَلينتتةوة لةهؤيتتةكانى جيتتاواز بتتوونى       

 داهاتةكانيان.
   

  دابةشكردنة                
 ئامارييةكان      

 التوزيعات
  Distributions statistical االحصائية

  Binomial distribution تةماشا بكة:  دابةشكردنى دوو ِرادةيي ددووسةرة 
 Frequency distribution  دابةشكردنى ضةند جارةيي

   

 ناوضة   
 هةرَيم  

 املنطقة
  District املقاطعة

دةسةآلتَيكى كارطَيِرييةوةَ خاوةن كةسَيتيةكى مةعنةوييةَ لةاليتةن ثارَيزطتارةوة يتان    بةناوضة لةِرووى كارطَيِرييةوةَ تايبةتة 
 بةِرَيوةبةرَيك بةِرَيوة دةضَييَ هةروةها ئةجنومةنَيك لةدانيشتوانى ناوضةكةو ضةند سةركردةيةكيش هاوكارى دةكةن.

هتتةرَيمَ ئتتةو ناوضتتةيةية كةبةضتتاآلكيةكى ديتتاريكراو جيتتاواز دةكرَيتتتةوةَ وةك ناوضتتةى  لتتةِرووى ئيكؤلؤجيتتةوةَ مةبةستتي لة
  residential district  و ناوضةى نيشتةجَى بوون دbusiness districtكاروبارةكان د

   
 ثةشَيوى   

 تَيكدانى ئاسوودةيي         
 Disturbance االضطراب

 Cf. disorder  ثشَيويَ ئا اوة

   

 لَيك دووركةوتنةوة                 
 لق لَيبوونةوة       

 الترباعد
 Divergence عب   ث    التر 

لةناوةندَيكى هاوبةشةوةَ روو لةضةند ئاراستةيةكى جياوازدا بكرَييَ يان الدان لةشَيوةيةكى دياريكراوداَ ياخود لةوشتَيوةيةى  
 كةراهاتوون لةسةرى.

   دَييَ واتة ئارةزووى بةيةك طةيشة لةيةك خاَلدا.convergenceزاراوةى يةكطرتنةوة دلةبةرامبةر ئةم زاراوةيةَ 
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 هةمةضةشن     
 جؤرجؤربوون

 Diversification التنويع

بابةتَيك ضةند شَيوةيةكى جياواز وةربطرَييَ هةروةها مةبةسي لةزاراوةكة بةكارهَينانى متاَر و ستامانة لةضتةند ثرؤ ةيتةكى     
 لةبةرهةمىَينانى ضةند جؤرة بةرووبومَيك ياخود ضةند كاآلو بةرهةمَيكى جؤراوجؤر. جياوازداَ يان

   

 فاَر طرتنةوة      
 خةمت لَيدان       

 العرافة
 Divination علم الغيب

ئتةويش    ثَيى هةَلدةسَييَ ديارة ئاماجنيش ثَيش بينى كردنى ئايندةيتةَ  fortune - tellerئةو كاروكردارانةي جادووطةر د
  يتاخود  astrologyبةثشتيوانى ضةند هؤكارَيكى لةسروشي بةدةرَ يان جادوو سي رطرتنةوةَ وةك زانستى ئةستَيرةطةرى د

 َ necromancy َ يانيش ئامادةكردنى رؤحتى متردوان د  auguryطةشبينى و ِرةش بينى بةسةرجندانى فِرينى باَلندةكان د
  لةطتتةَر scapulimancyئَيستتكة ستتووتاوةكانى دةفتتةى شتتانى طيانتتداران د    هتتةروةها جادووطتتةرى بتتةهؤى خوَيندنتتةوةى    

  و جادووطتتةرى لةِرَيطتتةى بتتةكار هَينتتانى كاغتتةزى يتتاريكردن sortilege  و فِرَيتتدانى زار دcryingكردنتتةوةى دةستتتة ستتِر د
  .cartomancyد
   

 ثاشايةتى ث،ؤز   
 دخوايانة     

 Divine kingship املرلكيةاملؤهلة

سيستتتمَيكةلةزؤربةى ئتتةو كؤمةَلطايانتتةى ناوةنتتدى سياستتييان لةدةستتتداوة بتتوونى هتتةبووةَ بتتةآلم لةطتتةَر ئةوةشتتدا جؤرَيتتك      
هَيمايتتتةكى هاوبتتتةش لةستتتةر شتتتَيوةى ثاشتتتايةتى   َيدافةراهتتتةم بتتتووةَ كةدةرفتتتةت دةداتتةويلةطردبوونتتتةوةو ثَيطتتتةى مةعن

 نوَينةرايةتيان بكات.
بتاوةِرة  ضتتِر بؤتتتةوةَ  ئتتةو ان شتَيوزَيك لتتةب،وباوةِرو بةهاكانتداَ لتتةدةورى ئتةو ِرَيبتتازة ديتان     سيستتمةكة بريتيتتة لتةِرةوتَيك يتت  

ختاوةن ثَيطتةو ثايتةَ ئتةوا وةك ثيةيتةك يتاخود ثَيطةيتةكى ىَل دَيتي بتؤ          بتةو  كةديدى واية دواى دامةزراندن و كارثَي ستثاردن  
 دوةك خودا تةماشا كراو َ ديارة ئةجنامى ئةو دياردةيةش:  خوداوةندَ يان ثاشايةكى ثَيشو ياخود ثاَلةوانَيكى ثةرسرتاو 

  كة ثةيوةندى نَيوان شاو كةسةكان يان شتةكان يتاخود ضتةند بتوارَيكى    taboosبوونى داَ و نةريتة قةدةغةكراوةكان د -1
 كارى خراث و طآلوَ دووردةخاتةوة.

مةعنةوييتةوة كاريطتةرى دةبَيتي لةستةر خؤشتطوزةرانى كؤمةَلطتةَ       باوةِربوون بةوةى كة حاَلةتى شا لتةِرووى جةستتةيي و    -2
 هةروةها لةسةر كشتوكاَر و طيانيةبرانيشدا.

دةركةوتنى نةريتى كوشتنى ثاشتاكانَ يتان بةشتداريكردن لةكوشتتنيانَ ئةطتةر بتؤ ضتوون و بةر ةوةنتدى هاوبتةش وابتووَ            -3
داوةنتتدةكان بتتريتني لةضتتةند شتتَيوةيةكى طتتوازراوةى نَيتتوان     ثاشتتا خوfrazerكةثاشتتا شتتايانى ئتتةو ثَيطةيتتة نيتتة. لةديتتدى د  

سةردةمى سي رو سةردةمى ئاينيَ ثاشا خةلي ةى ئةو جادووطةرة سي ر بازةيةَ كة وردة وردة ِرووى لةطؤِرينى كاروكردةوةى 
 سي ركردووة بةرةو نوَيذو ثَيشكةش كردنى قوربانى.

   

 Divine right احلق االهلي مافى خودايي    
بنمايةكة دةَلَيي: ثاشتاكان متافى حتوكمِرانى لةدايكبوونيانتةوة وةردةطترن و ثشتتاو ثشتي بؤيتان دةمَينَيتتةوةَ ئتةويش بتةثَيى            
ياساكانى خوداو سروشتداَ ئةو فةرمانِرةوايةى باوةِرى بةم مافة خودايية هةيةَ خؤي بةبةرثرستيار نازانَيتي لتةو كردةوانتةى     

 َيي.كةبةرامبةر طةلةكةى ثَيى هةَلدةس
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 بةش  هةرَيم                
 كارطَيِرى الوةكى          

 القسم، املنطقة -1
 Division االدارة الفرعية

مةبةسي لتةم زاراوةيةداَلتةبوارى كتارطَيِرىَ يةكةيتةكى الوةكيتة  بةشتَيك  لتة دامتةزراوةى كارطَيِريتداَ تايبةتتة بةضتاآلكيةكى            
  ئتتةو ئةجنومةنتتةى كتتة ئتتةركى بتتةِرَيوةبردنى  divisional councilئةجنومتتةنى هتتةرَيم دستتنوردارَ هتتةروةها دةوترَيتتيَ 

 كاروبارى هةرَيمَيكى دياريكراوى لة ئةستؤداية.
   

  التقسيم -2 دابةشكردن                  
لةِرةطتتةزةكان لَيتتى  لةزانستتتى لؤ يكتتداَ دابةشتتكردن بريتيتتة لةِروونكردنةوةيتتةكى دوورو درَيتتذى ئتتةو جؤرانتتةى كةِرةطتتةزَيك  

 ثَيكدَييَ هةروةها ئاشكراكردنى ِرووة لةيةكضووةكان و رووةجياوازةكانى نَيوانيان.
 دابةشكردنى لؤ يكى جياواز دةبَيي لةو دابةشكردنة سروشيتةى كةئاماجنى شيكردنةوةى شتَيكة بؤبةشةكانى.

   
 Division of labour تقسيم العمل دابةشكردنى كار      

دابةشكردنى ئةو كاروبارانةو ئةو خزمةتطوزارية جياوازانتةى كةلةكؤمةَلطتةدا ئتةجنام دةدرَيتنَ     لةكارو بارى كؤمةآليةتيدا:  -1
بةثَيى جياوازي تاكةكان  بؤ ئةوةى ثَيى هةسةَ ثاشان بةدةستىَينانى شارةزايي و ثسثؤرى لةفرمانة كؤمةآليةتيةكان لةِرووى 

 ياساييةوة...هتد.ئابورى و سياسى و 
دابةشكردنى كار لةنَيوان ئةوانةى ثَيى هةَلدةسةَ ئتةويش لةسةربنضتينةى كتار كردنتى كرَيكتار لةيتةك       لةبوارى ئابوريدا:  -2

كارداو بةثَيى لَيىاتوويي ئامادةيي كة دةبَيتة هؤى زؤر بوونى ثَيداويستى بةر هةمىَينان و طةشةكردنى كارامةيي بةمةبةستتى  
 نى كرَيكار لةيةك كرداردا.بةردةوام بوو

  وةك هَيمايتةك بؤدابتةش بتوونى هتةر     geographical division of labourدةوترَيي: دابةشكردنى جوطرافى بؤ كتار د 
 ناوضةيةك بؤ جؤرَيكى دياريكراوى بةرهةمىَينان بةثَيى بارودؤخةكةى.

   
 تةال          
 جيابوونةوة

 Divorce الطالق

زاراوةيةَ هةَلوةشاندنةوةى هاوسةرط،ييةَ ئةويش بةثَيى ئةو هؤيةى كةلةياسادا دياريكراوةَ ئةو نةريتانةى كة مةبةسي لةم 
 ِرَيطتتتتا بةتةالقتتتتدان دةدةنَ جيتتتتاوازن بتتتتةثَيى جيتتتتاوازي كؤمتتتتةَلطاكانَ هتتتتةر لتتتتةنَيوان طتتتترينطرتين هؤيتتتتةكانى تةالقتتتتدان  

 َلَيكَ تووندوتيذىَ شَيتى ئةطةر ضاك بوونةوةى نةبَيي.  زيناَ كؤضكردن بؤ ماوةى ضةند ساgrounds of divorceد
  و separationمافى  نيش لةداواكردنى تةال  كةمرتة تادةطاتتة متافى ثيتاوَ لَيرةداجيتاوازى هةيتة لتةنَيوان جيابوونتةوة د       

 تةالقدان.

يابوونةوة كارةكة تةنىا لتةو ستنوورة   لةتةالقدانداَ هةردوو ئازادن لةوةى هاوسةرط،ى نوَى ثَيك بىَيننَ لةكاتَيكدا لةحالةتى ج
 دةوةستَيي كةثةيوةندى جةستةيي لةنَيوانياندا روونادات و هةراليةكيش لةخةوتن و خواردنيان سةربةخؤن.

   

  Doctor الطبيب ثزيشك   

حاَلتتتةتَيك  كةستتتَيكى لَيىتتتاتوو ثستتتثؤرة هةَلدةستتتَيي بةضارةستتتةركردنى نةخؤشتتتةكانَ ئتتتةم زاراوة ئينطييزييتتتة لةضتتتةند         
   .school doctor َ ثزيشكى قوتاخبانة دfamily doctorبةكاردةهَينرَييَ وةك ئةوةى بوترَيي: ثزيشكى خَيزان د

   ئةوةشتتتيان ضتتتةند جؤرَيكتتتة: يزيشتتتكى متتتار   witch doctorؤثؤلؤجيتتتادا دةوترَيتتتي: ثزيشتتتكى ستتتي رباز د  نثررر لةئتتتة
يتدا كتردووةَ ئتةويش بةقوتتدانى بِرَيكتى زؤرى ئتةو  ةهترة          بؤ ئةو كةسةى د ى  ةهرى مار بتةرطرى ثة snake doctorد
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دَيتتةدىَ كتتة دةكتترَى ئتتةو بةرطرييتتة لةاليتتةن كةستتانى ديكتةوة بتتةدةس بىَينرَيتتي بتتةِرَيطاى خشتتاندنى ئتتارةقى ستتي ربازة كتتة    
 بةثَيستى ئةو كةسانة.

 يتتان دةخوَينَيتتتةوةَ وةك    بةوكةستتةى ئةفستتانةى خوَلقانتتدنىtalking doctorهتتةروةها دةوترَيتتيَ ثزيشتتكى قستتةكةر د
ئامرازَيك بؤ ضارةسةركردنى نةخؤشَ هةروةها ئةو كةسانة ئةركى نوَيذى بةكؤمةَر لةئاهةنطة ث،ؤزة جياوةزةكاندا دةطرنتة  

 ئةستؤ.

 Physician  تةماشا بكة:    ثزيشكَ دكتؤر

   

 باوةِر  
 ِرَيباز

 العقيدة
 Doctrine املذهب

 ئاينيةَ ياخود ئةو بنةمايانةى كة تائي ةيةكى ئاينى يانيش هةركؤمةَلَيك ثةيِرةوى دةكةن.ب،وِرايةكى فةلسةو يان 
هةروةها مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو ِرَيبازو ب،وباوةِرانةى رةفتاري تاكةكان ِرَيك دةخاتَ بَى ئةوةى هتيض بةَلطةيتةكى لةستةر    

 بىَينرَيتةوة.

   

 توَيذينةوةى نووسينطةيي      
 و دوكيؤميني   

  Documentary research ئقياثالبحث املكتيب و الو 

ئةم جؤرة توَيذينةوةية ثشتى بةدوكيومَينتة ضتاثكراوةكان دةبةستتَىَ بتةهاوكارى ميتتؤدى مَيتذوويي بةيةكتةوة كاردةكتةن و        
كةثةيوةستتة بةبابتتةتَيكى ثشتتي بةتؤمارطتتةو رووداوةكتتانى رابتتردوو دةبةستتةَ ئاماجنيشتتى هةَلستتةنطاندنى ئتتةو ِراستتتيانةية   

 دياريكراوَ هةروةها بةراوردكردنيانيش لةطةَر راستيةكانى ديكةو راظةكردنيان بؤ طةيشة بةضةند طشتاندنَيك دةربارةيان.

   

 بةَلطةنامةكان   
 ددوكيؤمَيني 

 Documents الواثئق

نةخشةكان دةكتاتَ ستةرةِراى هتةموو بابتةتَيكى نووستراو يتان       دةربِرينَيكةَ ئاما ةبؤ ئةو كتَيب و بآلوكراوةو بابةتة خوليانةو 
 وَينةط،او كةطرينطى و بةهايان هةبَيي و ِرَيطاش لةبةردةم توَيذةر رووندةكاتةوة.

  ئاما ةية بؤ ثرؤسةى كؤكردنةوةى طةورةترين  مارةى ئتةو بةَلطةنامةزانستتى   documentationوشةى بةَلطة هَينانةوة د
 ستنيانَ بؤ ئةوةى بةئاسانى توَيذةران بةردةستيان بكةوَيي و سوودى لَيوةربطرن.و هونةريانةو ِرَيكخ

   

 دوطما
 باوةِر   

 العقيدة  -1
 املعتقد

Dogma 

 بنةمايةكةَ هةَلطرةكةى خؤى ثَيوةى دةبةستَيتةوةو باوةِرى بةِرةواو ِراستَيتى هةيةَ بَى ثشي بةسة بةهيض بةَلطةيةك.
 َ كتتة لقَيكتتة لةزانستتتى الهتتوت دخواناستتى َ ئاماجنيشتتى راظتتةكردنى ب،وبتتاوةِرى    dogma ticsب،وباوةِرةكتتان ددةوترَيتتي: 

 ئاينَيكة.
  بريتية لةِرَيبازي ئةو كةسةى متمانةى بةئةقت هةيتةو بتاوةِريش بتةتواناي    dogmatismباوةِرطةرى يان بِريارى بِرانةوة د

 خؤى دةكات بؤتَيطةيشتنى ِراستى.
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  اجلمود العقائدي -2 وشكة باوةِرى        

مةبةسي لتةم زاراوةيتةَ توونتدو ِرةقتى و ضتة  بةستتوويي لتةب،وراَ يتان ستووربوون و بَيطومتانى بتةباوةِرَ ئتةوةش بتَى هتةر               
َ ط توطؤيةك ياخود ب،كردنةوةيةكَ هةروةها زاراوةكة ئاما ةية بؤ ب،و بؤضوونَيك كةثشتى بةضتةند ثَيشتةكيةك بةستتبَيي   

 بةآلم بةباشى لَيكؤَلينةوةو لَيوردبوونةوةى بؤ نةكراوة.

   

 يارمةتى    
 بةخشندةيي  

 االعانة
قة  Dole الصردر

 Aid  تةماشا بكة:  يارمةتى

   

 ئابورى   
 ناوماَر        

 االقتصاد
 Domestic econmy املنزيل

 Home economics  تةماشا بكة:  ئابورى ناوماَر

   

 Domestic relations العالقات العائلية ثةيوةنديية خَيزانيةكان           
مةبةسيَ ئةو ثةيوةندييانةية كة لةنَيوان هةردوو هاوسةرو نَيوان منداَلتةكانيان دَينتةدىَ لَيترةدا واثَيويستي دةكتات كتة ئتةو        

 بَيي لةنَيوانياندا. جؤرة ثةيوةندييانة لةسةر بنضينةى خؤشةويستى و هاوكارى و تةواوكارى دروسي
 Family social work تةماشا بكة: خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى

   

 Domestic services اخلدمات املنزلية خزمةتطوزارى ناو ماَر                
ئيشتكةرَيك بكتات    ن بةزؤرى بةكارو بارى ناوماَر هةَلدةسَييَ بةآلم لةهةنتدَى بتارداَ ِرةنطتة ثَيويستي بةيارمتةتى و هاوكتارى       

  هةر بةهؤى زؤربوونى  مارةى ئةو  نانةى ثةيوةندى بتةكاروبارو ثترؤ ة جياوازةكانتةوة دةكتةنَ     domestic servantsد
ئةوا  مارةيةكى زؤرى دةوَلةتان كاريان بتؤ ئتةوة كتردووة كةيارمتةتى  نتانى كارمةنتد بتدةن لتةكاروبارى ناوماَلتداَ بتؤ ئتةوةى            

رك و بةرثرسيارييةتية جياوازةكانىَ خَيزانى و ثيشةيي راثتةِرَينَيي بةشتَيوةيةكى لتةبارَ ئتةويش     دةرفةتى بؤ خبولقَيي تا ئة
بةفةراهةم كردنى دامةزراوة كؤمةآليةتى و تةندروستيةكانَ هةروةها ضةندةها ئتامرازي ديكتةش كتةئاماجنى ضتاودَيرى  ن و     

 بةدَيىَينانى بايةخدانة بةمنداَلةكانى.
   

 Domestic system نظام الصناعة املنزلية سيستمى ثيشةسازي ناو ماَر         
  بتةثَيى ئتةو سيستتمةش ئةنتدامانى     factory systemيتةك لةسيستتمةكانى بتةر هةمىَينانتة لتةثَيش سيستتمى كارطتةيي د       

ثَيداويستتيةكانى كارةكتة ئامتادة    خَيزان هةَلدةستان بةكاركردن لةناو ماَلدا بؤ حسابى خاوةن ئةو كتارةى كةكةرةستتةى ختاوو    
 دةكاتَ دواتر بةرهةمةكان دةدرَينة دةستى خاوةن كارَ ئةويش رةوانةى بازاِريان دةكات.

ئةو سيتمة لةوآلتانى ئةوروثا لةهةر دوو سةدةى شازدةهةم و حةظدةهةم باو بووةَ تائَيستاش لةهةندَى ناوضةى جيىان كتارى  
 ثَيدةكرَيي.

 َ لةبتةر ئتةوةى بةرهتةمىَينانى    putting out systemَى ضاكرتة ناوى ئتةو سيستتمة ببَيتي بتة د    ضةند نووسةرَيك وايان ث
 كاآلكان لةناوماَلدا لةسةردةمَيكى كؤنةوة هةبووةو مةرجيش نية ثةيوةسي بَيي بةو جؤرة سيستمةى باسكراوة.
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 دةستةمؤكردن           
 

 االستدجان
 Domestication الَتويض

َ بةمةبةستى ثةيداكردنى خؤراك يان سوودوةرطرتن لةهَيزو كاريانداَ ديتارة  رؤظ بةِرامكردنى هةندَى طياندارمواتة هةستانى 
 بةو دةستةمؤكردنةشَ طيانداران زؤر لةخةسيةتة ثشتاو ثشتيةكَيويانةيان لةدةسي دةدةن.

 ناغي لةوةِرو كشتوكاَلى.ئةم كارة هؤكارَيك بوو كةمرؤظ لةقؤناغي راو وخؤراك كؤكردنةوة بطوازَيتةوة بؤ قؤ
   

 نيشتمان                     
 شوَينى نيشتةجَى              

 املوطن
 Domicile املسكن

شوَينَيكة لةاليةن كةسَيكةوة دةكرَيتة بارةطاى جَيط،و ِراستةقينةو بةردةوامى خؤىَ بةشَيوةيةك ئةطةر لةبةر ضةند هؤيتةك  
 ئارةزووى طةِرانةوةى بؤى دةبَيي.لَيى دوور كةوَيتةوةَ ئةوا 

  بتؤ ئتةو شتوَينةى كتةمرؤظ تَييتدا نيشتتةجَى دةبَيتي نيازيشتى وايتة          domicile of choiceدةوترَيتيَ نيشتتمانى بتذاردة د   
  واتتة متاَر و ختانوى    domicile of originبيكاتة نيشتمانى خؤىَ هةروةها دةوترَيي نيشتمانى بنةضة ديتان سةرضتاوة  د  

 ياخود ماَلى منداَلَيتى.باوك و دايكَ 
 Ana. habitation  هةوارةطةَ خانوو   

   
 كؤنرتؤَلكردن            

 زاَلبوون
  Dominance السيطرة

  مةبةستتي ecological dominanceزاَلبتتوون بةستتةر هةرشتتتَيكداو خؤستتةثاندن بةستتةريداَ لةناوكؤمتتةَلى شارستتتانى د  
ناوضتةيةكى ئتاوةدان بتووى ناوشتارة بةستةر ناوضتةكانى ديكتةَ وةك زاَلبتوونى ناوةنتدى          لةزاراوةى دةستي رؤيشتةَ زاَلبتوونى    

كاروبتتارى ئتتابورى و بارزطتتانىَ كةبةشتتَيوةيةكى ئاستتايي دةكةوَيتتتة ناوةِراستتتى شتتارو لةشتتوَينى بةيةكطةيشتتتنى هَيَيتتةكانى          
 طواستنةوةو طةياندنداية.

زاَلبتتتوونى ضتتتةند خةستتتَيةت و ستتتي ةتَيكةَ لةبةرامبةريشتتتيدا  هتتتةروةها مةبةستتتي لتتتةم زاراوةيتتتة لةياستتتاكانى بتتتؤ متتتاوةييَ 
 َيي.ةهةَلطةِرانةوةى هةندَيكى ديكةد

 لةدةروونناسيداَ مةبةسي لةزاراوةى دةسي رؤيشةَ هةوَلةكانى تاكة بؤ ناضاركردنى كةسَيكى ديكة كة مَيكةضى بَيي.
   

 ناوضةى  َير دةسةآلتى دةرةبةط
 الدومينيون

 Dominion أقعطاعيأراٍض خاضعة لسيد 

ئةم وشةية ئاما ةى بؤ دةسةآلت و سةروةرى دةكردَ ثاشتان بتؤ مانايتةكى ديكتة بتةكارهَينراَ وةك ئتةوةى: ئتةو زةويانتةى كتة          
لتة َير   ىلة َير دةسةآلتى دةرةبةطَيكدايةَ دواتر بتةكارهَينانى وشتةكة كتورت كرايتةوة كةمةبةستي لَيتى تتةنىا ئتةو دةوَلةتانتة         

دةستتةآلتى داط،كتتارى بتتةريتانيا بوونتتةَ ثاشتتان ئتتةو وآلتانتتة خؤيتتان كاروبتتارى خؤيتتان بتتةِرَيوةدةبردو لتتةكاروبارى ناوخؤشتتدا    
يتاني  بةشتداريان كتردو دانياننتا    ردةسةآلتى تةواويان هةبووَ هةروةها لةئةنداميتةتى كؤمةَلتةى دةوَلتةتانى دكؤمنوييستي  بتة     

 دةوَلةت.بةشاى بةريتانيا وةك سةرؤك 
 Common wealth  تةماشا بكة: كومنويي 

   

 Donation اهلبة بةخشني 

هةر شتَيك لةاليةن كةسَيكةوة ثَيشكةش بكرَيي و بةمةبةستى كؤمةك و يارمةتيدانى كةسَيكى ديكةَ ئةطةر ثتارةو ستامانَيكى   
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بةخشةر خاوةن ثارةو سامان بَييَ شياوى بِرياردان نةطوَيزراو بَيي يان طوازراوةَ هةر لةكؤَلةكةكانى ئةم كارةشَ دةبَى كةسى 
 بَييَ هةروةها بَى بذاردنَ يان بَى بةرامبةر ئةويارمةتية وةربطرَيي.نةبَييَ كةسى هاوكاريكراويش شايانى ئةويارمةتيدا

 Grant  تةشاما بكة:  

   

 دووِرةطةز 
 مزدوج االصل 
  Double descent مزدوج النسب

ِرةطةزَ بةو ثَيية هةموو تاكَيك لةتاكةكانى ئةو ِرةطةزة ئينتيمايان بتؤ دوو خَيتزان يتان دوو عةشت،ةت دةبَيتيَ      سيستمَيكة بؤ 
 يةكَيكيان خَيزانى دايكةو ئةوى ديكةيان خَيزانى باوكةَ هةردوو خَيزانةكةش بنضينةيان لةسةريةك رةطةز دَيتة خوارةوة.

   

ك طومان   Doubt الشر

دةروونية بةهؤيتةوة ئتةقت لتةنَيوان ستةااندن و رةتكردنتةوة رارا دةبَيتيَ لةبِرياردانيشتدا دةوةستتَيي يتان تووشتى           حاَلةتَيكى 
ط،خواردن دةبَيي لةنَيوان دوو د داَ هةروةها ئةقت هيض اليةكيان بةسةراليةكةى ديكة ثةسند ناكاتَ ديتارة ئتةويش بتةهؤى    

ة يتتاخود بتةهؤى نتتةبوونى نيشتتانةكان تيايانتداَ ِراِراي و ط،ختتواردنى ئتتةقت   بتوونى نيشتتانةكانى يةكستتانى لةهتةردوو بِريارةكتت  
 لةنَيوان هةردوو بِرياردا بؤ بَى توانايي دةطةِرَيتةوة بةهؤى ط،ؤدةيي شيكردنةوةكة.

   دَيتتيَ واتتتة ئتتةو بِرواهَينانتتةى كتتةهيض طومانَيتتك    doubt lessلةبةرامتتةر طومانتتداَ زاراوةى بتتَى طومتتانى باوةِرهَينتتان د   
 ناطرَيتةخؤىَ بةآلم بةزؤرى مؤركَيكى هةَلضوانة لةطةَر خؤيدا دةهَينَيي.

  Ana. Uncertainty  تةماشا بكة:    طومان

   

 مارةيي 
 ابئنة 

  Dowry مهر

بِرة ثارةيةكةَ باوكى بوك دةيداتة زاوا بةبؤنةى هاوستةرط،ييةوةَ يتان بريتيتة لةهةنتدَى كتةر وثتةر كتة دةيبةخشتَييَ ئتةم          
 جؤرة سيستمة لةو كؤمةَلطايانة باون كة لةضةند خَيزانَيكى جَيط، ثَيكىاتوون و سيستمَيكى خاوةندارَيتى تَيدا هةية.

   

 دراما ِرَى و ِرةمسيةكان 
 الدراما 

  Drama, ritual الطقسية

ؤثؤلؤجياداَ بريتية لةنواندنَيكى هَيماكارى بؤتَيكؤشان لةنَيوان هَيزة د ةكتانَ هتةر لةستةرةتاي    نث مةبةسي لةم زاراوةية لةئة
 دةسي ثَيكردنةوة تاكؤتايي هاتنى. 

 دراماى نةريتىَ سةرضاوةى دروسي بوونى شانؤ طةرييةكان بووةَ كةلة وآلتى يؤنان باو بووة.
اينى بنوَينَى بةرةو ئاماجنَيكى كردةييَ هةروةها ِرةنطة ئةو ميمالنَييتة  ِرةنطة ئةو شانؤطةريية ميمالنَييةكى سروشتى ياخود ئ

 لةنَيوان خوداوةندو مرؤظدا بَيي يانيش لةنَيوان وةرزةكانى ساَرَ يان لةنَيوان ثرةنسيثة ئاكارييةكان بَيي.
   

 هونةرى نواندن 
 دشانؤطةرى 

 Dramatics فن التمثيل

  لةسةر شانؤداَ ئةويش بةهؤى كتردارو ئاخاوتنتداَ ئتةم هونتةرة هتةر      playشانؤطةرييةك دهةستانى ئةكتةرةكان بةنواندنى 
 بؤ ِرابواردن و كات بةسةر بردن نيةَ بةَلكو سوودَيكى ثةروةردةيي طةورةشي هةية.
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دنَ  َ يتان نوانتدن بةشتَيوةى ثَيِراطةيانت    pantomimeهةر لةجؤرةكانى نواندنَ جؤرى ثتانتؤميم  شتانؤنامةى بتَى ط توطتؤد    
ئةويش جؤرَيكتة لةنوانتدنى بَيتدةنطَ ثشتي لةستةر جوولتةو ئاما ةكتانى دةربتِرين دةبةستتَييَ كتةهيض ئاختاوتنَيكى لةطةَلتدا             

 نابَييَ ديارة ئةوةش بؤ سةردةمة كؤنةكاندةطةِرَيتةوة.  
ةهؤيتةوة نتاوةرؤكى     واتتة ئتةو  ِرَيطايتةى كةب   dramatizationلةشيكردنةوةى دةروونيدا دةوترَيي: طةورةكردنى ماناكان د

خةونَيكى يةك لة هةَلوَيستة زيندوةكانى خاوةن خةونةكة وَينا دةكاتَ يتاخود ئتةو نواندنتة دةربِرينتة لةحاَلتةتَيكى تتةنىايي       
 رووت بةآلم بةشَيوةيةكى هةسي ثَيكراو.

   

 Dreaming احلُلم خةون 

   خةوبينني
كةسى نووستوو دةيبينَييَ ئتةو وَينانتةى بتةدواى يةكتدا دَيتن و بتَى       مةبةسي لةخةونَ ئةو ضةند وَينةيةى بةهؤى مَيشكةوة 

 ئةوةى ثةيوةستيةك لةنَيوانياندا هةبَييَ يان بةثَيى سيستمَيكى ئةقالنى بَيي.
خةون بينني لةكؤنةوة جَيطاى باية  ثَيدانى مرؤظ بووةَ هةنتدَى جتار بتةكارى شتةيتانى زانيتوةَ هةنتدَى جتاريش بتؤ رؤحتى          

وةتةوةَ هةروةها باوةِريشى وابتووة كتةكارى ئتةو خةونتةثَيش بينتى كردنتة بتؤ ئاينتدةو اليةنتة شتار دراوةكتانى            مردواني طَيِرا
 مرؤظةوة.

فرؤيدَ ئةوةى دةرخستووة كةخةون بينني ثةيوةندى تووندى بة يانى نائاطايي هةيةَ هةروةها طرينطى ثَيدان بتةو خةونانتة   
 بؤ ئاشكرا كردنى نىَينيةكانة.

يستة خةفةكراوانةى كة حاَلتةتى نائاطتايي ثتِرن ثَيتىَ ئةوانتة بةشتَيوةيةكى فتيآلوى و ستاختة لتةكاتى ختةوداو           ئةو رةوت و و
 بةضةند وَينةيةك دةردةكةون.

  هةيةَ ئتةويش ئتةو اليةنةيتة كةكةستى نووستتو باستى دةكتات و        manifest contentخةو بيننيَ ناوةرؤكَيكى ئاشكراى د
ةى دَينة خةونىَ بةآلم ئةو دياردانتة اليةنتة ستاختةو داثؤشتراوةكةنَ لةثشتتةوةيان هانتدةرة       بريتية لةو وَينةو روداوو كةسان

 َ ثَيكتدةهَيننَ ئتةوةش بتةهؤى    latent contentراستيةكان خؤيان شاردؤتةوةَ كؤى ئةو هاندةرانةش ناوةرؤكة شاراوةكة د
ناطتةيَينن كةبةئاشتكرا دةبينترَينَ بتةَلكو ئتةوة      ضةند هَيمايةك روودةدةنَ واتتة كتةس و شتي و رووداوةكتان لةراستتيدا ئتةوة       

 دةطةيَينن كةبةهؤى هَيماكانةوة ئاما ةيان بؤ دةكرَيي.
   

 جت و بةرط
 الرداء، الكساء

 Dress الثوب

ئامرازَيكة بةكار دةهَينرَيي بؤ خؤرازاندنتةوةو خؤثاراستة لةكاريطتةرى كتةش و هتةواو ضتةند بةشتَيكى لةشتيش دادةثؤشتَىَ          
 هةروةها ِرةنطة وةك ئامرازَيك بؤ منايشكردن يان خؤهةَلكَيشان بةكاربىَينرَيي.  

وةها لتة كؤمةَلطةييكتةوة بتؤ كؤمةَلطةيتةكى     شَيوةكانى جت و بةرط لةسةردةمَيكةوة بؤ سةردةمَيكى ديكة جياواز دةبَييَ هتةر 
 ديكة دةطؤِرَيي.

لةِرابردووداَ جت و بةرط نيشتانةيةك بتوو بتؤ ثَيطتةى كؤمةآليتةتىَ هتةروةها ثيشتةى كةستةكةى دةخستتةِرووَ بتةآلم لةطتةَر            
طشتتى لةجيىانتدا   بآلوبوونةوةى رةوتتى دميوكراستييةت و زؤربتوونى ثةيوةندييتةكانى نَيتوان كؤمةَلطتةجياوازةكانَ ئاراستتةى        

 رووى لةيةكخستنى شَيوةكانى جت و بةرط كرد.
   

 خواردنةوة 
 دمةي 

 Drinking تناول املشروابت الروحية

ئةم زاراوةية ئاما ةية بؤ خواردنةوةى ئاو يان هةر جؤرةَ شيةمةنيةكى ديكتةَ ئةطتةر بتةهؤى تينتوَيتى شتكاندن بَيتي يتاخود        
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 لةش ساغي وسةركةوتن لةكاروباردا.لةحاَلةتى بؤنةيةك وةك ث،ؤزبايي 
بةشَيوةيةكى طشتى مةبةسي لةم زاراوةيتةَ خوثَيتوةطرتن و زيتادة رؤييتة لةخواردنتةوةى مةيتداَ بؤيتة بةمةخيانتة دةوترَيتي          

   drinking - shopد
 Cf. addiction  خوثَيوةطرتن

   
 ثاَلنةرى خؤزايي 

 هاندةر
 Drive الدافع الغريزي 

ئارةزووةى لةاليةن زيندةوةرَيكةوة دةردةضَيي و ثاَليشى دةنَيي بؤ هةستتان بتةكارَيكى تايبتةت بتَى ب،كردنتةوةَ      ئةو ويسي و 
 هةروةها ئةو هاندةرة لةهةمان كاتداَ ثَيوةرَيكة بؤ داواكاريية فسيؤلؤجي و دةروونيةكان.

   

 Drugs narcotic املواد احملذرة مادة هؤشبةرةكان
يان ئامادةكراو كةضةند كرؤكَيكى بةئاطاهَين يان ئازارشتكَين دةطرَيتتة ختؤىَ     بريتية لةهةموو مادةيةكى خاوةرَ مادةى هؤشب

ئةطةر بةدةر لةمةبةستة ثزيشكى و ثيشةسازييةكةى بةكار هَينراَ ئتةوا حالتةتَيك لتةِراهاتن و خوثَيتوةطرتن دروستي دةكتاتَ       
 ة لةِرووى جةستةيي و دةروونى و كؤمةآليةتيةوة.ديارة ئةوةش بةزيان بؤتاك و كؤمةَلطة دةطةِرَيتةو

متتادة دمتتذاد  هؤشتتبةرةكان جؤريتتان زؤرةَ بتتةآلم حةشيشتتةو ئتتةفيون و جتتؤرة وةرط،اوةكتتانى ديكتتة لتتةو دووسةرضتتاوةية          
 بةزؤرترين جؤرى هؤشبةرةكان دادةنرَيي كةلةجيىاندا باووبآلون.

سووككردنى ئيش و ناكؤكى و مةترستية دةروونيتةكانيانَ ئةوانتة    ئةوانةى تووشى هاتوون و خويان ثَيوة طرتووة بةمةبةستى 
 بةكارى دةهَينن.

لةستتةر ِرؤيشتتة و بتتةكار هَينتتانى بتتةردةوامى ئتتةو متتادة هؤشتتبةرانةَ تتتاك والَيتتدةكات كةنتتةتوانَيي لَييتتان دوور بكةوَيتتتةوةَ     
 نةهَينَيي.بةشَيوةيةك هةسي بةثة ارةو خةفةت بكاتَ ئةطةر هاتوو ئةو مادةية بةكار 

لةستتاآلنى دوايتتيَ ضتتةند جتتؤرَيكى نتتوَى لتتةو متتادة هؤشتتبةرانة دةركتتةوتن َ وةك حةشيشتتةى متتار يطوانتتاَ ه،ويتتنيَ هتتةر لتتةو  
جؤرانةى كة كاريطةرييان لةسةر حاَلةتى دةروونيش دةبَيي دداوو دةرمانى وِرَينة َ منوونتةى: ستنيونارَ ستيكونارَ بتةزورينَ     

 دى.كؤكاينيَ ماكستونَ فورتَ سى 
بةآلم ياساكانَ ضاودَيرييةكى تووند دةخةنة سةر دروستكردن و فرؤشتنى متادة هؤشتبةرةكانَ هتةروةها لتةِرووى ثزيشتكيةوة      

 دةسي نيشان دةكرَين بؤ ئةوةى خراث بةكار نةهَينرَين.
نَ ِرَيطتترى بكتتةن  ِرَيكختتراوة نَيتتو دةوَلةتيتتةكان هتتةوَلَيكى طتتةورة دةدةن بتتؤ ئتتةوةى ضتتةند دةوَلتتةتَيك كتتة بةهتتةرمى دةهَيتتن      

لةبةرهةمىَينانى ئةو مادة هؤشبةرانةَ لةبتةر ئتةوةى كتارَيكى ئةستتةمة رَيطترى لةبةرهتةمىَينانيان بكرَيتيَ ضتونكة لتةبوارى          
 ثزيشكى بةكار دةهَينرَين.

   
 سةرخؤشى

 مةستى  
 Drunkenness الُسْكر

تارادةيتةك كتة هؤشتيارى ختؤى لةدةستي دةداتَ مةبةستي لتة        خواردنةوةو هةَلقوِراندنى مادة كىوليةكان لةاليتةن كةستَيكةوةَ   
سةرخؤشى ديان مةستى  بة ئاشكراَ زيادة رؤيية لةخواردنةوةى مةي لةشوَينَيكى طشتىَ تا ئةو رادةى كةستةكة ئاطتايي ختؤى    

رثَيضتيةكة  لةدةسي دةدات و رةفتارَيكَ دةطرَيتتة بتةر كتة بتة هةَلةشتةيي و بتةدخويي جيتاواز دةكرَيتتةوةَ ديتارة ئتةوةش سة          
 كةسةكة بةرةو ِرووى لَيثرسينةوةى ياسايي دةكاتةوة.

 لتتتتةناو هةنتتتتدَى كؤمةَلتتتتة ستتتتةرةتاييةكان نتتتتةريتى سةرخؤشتتتتى لتتتتةكاتى ئاهةنطتتتتة طتتتتةورةو ِرةمسيتتتتةكان بآلودةبَيتتتتتةوة     
  بتتةهؤى خواردنتتةوةى متتةى لتتةو ئاهةنطتتة تتتا رادةى لةدةستتتدانى هؤشتتيارىَ لتتةو بتتارةدا ceremonial drunkennessد
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كةسى  سةرخؤش لةثاَر طؤِرى مردوان درَيذ دةبَيي و ثاشان كةدةطةِرَيتةوة هةندَى ط توطؤو ئاخاوتن دةطَيِرَيتتةوةَ باوةِريشتى   
 واية كة ئةو قسةو ئاخاوتنانة لةجيىانى مردوانةوة ثَيى طةيشتووة. 

   
 دواليزم  
 دوانةيي

 Dualism الثنائية

دووبنتتةما هتتةبَيي وةك متتادةو رؤطَ يتتان جةستتتةو دةروونَ يتتاخوو ضتتاكةو خراثتتةَ ئتتةوا      هتتةر ِرَيبازَيتتك بتتاوةِرى بتتةبوونى   
 لةميمالنَييةكى بةردةوام دةبن.
  بتةماناي ميكةضتى ئةنتدامانى كؤمتةَر بتؤ ياستايةكى ئاكتارى ديتاريكراوَ         ethical dua lismدةوترَيتيَ دواليزمتى ئاكتارى د   

طةَر ئةندامانى كؤمةَلةكانى ديكة بؤ ياسايةكى ئاكتارى ديتاخود رةوشتتى     هةروةها ميكةضى ثةيوةندييةكانى هةمان كؤمةَر لة
 ديكة.

لةياساداَ مةبةسي لةدوانةييَ ئةو ضتةمكةى كتة واثَيويستي دةكتات ياستاى نتاوخؤيي و ياستاى نَيتو دةوَلتةتى بتةدوو سيستتمى            
 ياسايي جياواز دابنرَينَ هةمان بةهاو سةربةخؤييان هةبَيي.

 تى تةماشا بكة:  يةكانية
 فرةيي  

 Monism  
pluralism 

   

 ةشَيربازي
 املبارزة 

  Duel النزاع

جؤرة بةطذدا ضوونَيكة لةنَيوان دووكةسَ ضةكى تَيدا بةكار دةهَينرَييَ زاراوةكة ِرةنطة بةسةر هةر جؤرة ميمالنَييةك ثيتادة  
ئامتادةيي بتؤ كتراوةو ضتةند رَى و ِرةستم و نتةريتَيك       بكرَييَ بةآلم لَيرةدا ئاما ةيةبؤ جؤرَيكى تايبةت لتةو شتةِرةى كةثَيشترت    

 بةسةريدازاَر دةبَييَ كةرةفتارى بةشداربووانى تَيدا رَيك دةخات.
   

 خنكاندنى بازاِر
 كوشتنى بازار

 Dumping االغراق

هةركاآليتتتةك لتتتةِرووى ئابورييتتتةوة مةبةستتتتى زاراوةكتتتةَ دياردةيتتتةكى زانتتتراوة لةبازاِرةكانتتتداَ مةبةستتتتيش لَيتتتى فرؤشتتتتنى  
لةدةولتتةتَيكى بيتتانى بتتةنرخَيكى كتتةمرت لةتَيضتتووى بةرهتتةم هَينانيتتةتىَ ثاشتتان ئتتةو قازاجنانتتةى بتتةهؤى ثتتاوانكردنى بتتازاِري  

رَيتتةوة كةلةئتةجنامى فرؤشتة بةكتةمرت لتةنرخى تَيضتووى       طخؤجَيى بةمسؤطةرى دَينةدةسيَ ئةوا قتةرةبووى ئتةو زيانتة دة   
 ثةيدابووة لةبازاِرى جيىانيدا.

   

 ناوةندي  يانى 
 كردةيي تاك

 متوسط احلياة
 Durability of labour العملية للفرد

تواناي هَيزى كاركةر بؤ بةردةوام بوون لةكاركردنداَ ئةويش لةميانةى ماوةيةك ديارى دةكرَيي كةلةستةر بنضتينةى ناوةنتدى    
  مارةى ئةوساآلنة كرَيكارةكة كارى تَيدا دةكات.

   

 Duty الواجب ئةرك
زاراوةكة بةماناطشتيةكةى ئاما ةية بؤ هةر كارَيك كةضةند نؤرم و رَيسايةكى ثةستندكراو دةيتان ستةثَينَىَ ديتارة بتةثَيى ئتةو       

 نؤرم و ِرَيسايانةش ِروويةكى طرنطى  يانى كؤمةآليةتى يان هةر كارَيكى هةرةوةزى بةِرَيوة دةضَيي.
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بتتتةكاردةهَيرَيي وةك هَيمايتتتةك بتتتؤ ئتتتةو كتتتارو كردةوانتتتةى كةثَيويستتتتيان    ئتتتةم وشتتتةية لةستتتنورى تةستتتكى ماناكةشتتتيداَ   
بةجَيبةجَيكردن هةية لةاليةن ئةو تاكةى فةرمانَيك يان رؤَلَيكى جَيط،ى ثَى سثَيردراوة لتةناو كؤمةَلتداَ هتةروةك دةوترَيتي:     

 ..هتد.ئةركةكانى ثياوَيك كةهاوسةرى هةبَييَ ياخود ئةركى هاوآلتى ويانيش فةرمانبةرَيك.
د ايتةتى وميمالنتتَى لتةنَيوان ئتتةرك و بةر ةوةنتدى لتتةو بابةتةطرينطانةيتة كتتة زانستتى ئاكتتار بايتةخى ثَيتتدةداتَ لتتةطرنطرتين       

 جؤرةكانيشى:  
استاكان يتتان طرَيبةستتةكانةوة دروستتي دةبتنَ هتتةروةها ئةركتة ئاكاريتتةكان     ي  كةبتتةهؤى legal dutiesئةرطتة ياستاييةكان د  

ستاو بنتةما بِريتار لةستةر دراو ثَيويستتيةكان بتؤ  يتانى كؤمةآليتةتى بِريتاري لةستةر دةدةنَ لةطتةَر              كةِرَيmoral dutiesد
   كةئاما ةية بؤ ئةركى هاوآلتى لةميكةضى بؤ ياساو دةسةآلتى سياسى.political dutiesئةركة سياسييةكان د

   

 خانوو 
 شوَينى نيشتةجَى بوون

 Dwelling املسكن

دروستكراوةَ تايبةتة بةنيشتةجَى بوونى خَيزانَيك يان زيتاترَ ئتةو شتوَينة ثَيدايستتيةكانى نيشتتةجَى بتوونى تَيتدا        شوَينَيكى 
 ئامادةكراوةَ قةبارةشى بةثَيى  مارةى  وورةكان دةثَيورَيي.

 .  كة ئةوةش جؤرةخانوويةكى دياريكراوة بؤ نيشتةجَى بوونalley dwellingدةوترَييَ خانووى كؤآلنةكان د
  وةك جياوازييةك لةطةَر ناوضةكانى ديكتةى شتارَ كتة    dwelling areaهةروةها بةناوضةى نيشتةجَى بوونيش دةوترَيي د

 هةر بةشَيكيان بؤ ضاآلكيةك تةرخان دةكرَيي.

   

 دةروونناسى  
 ديناميكى

 علم النفس
  Dynamic psychology الدينامي

ميتؤدى بؤ دياردةكانَ بتةو ثَييتةى ئتةو دياردانتة بةدواداهاتنتة بتؤ هتؤو ئةجنامتةكانَ         ئةم زانستة هةَلدةستَى بةِراظةكردنَيكى 
لةطةَر داكؤكى كردن لةسةر هؤكارو هاندةرةناوخؤييةكانَ زاراوةكة هةندَى جار بتةكار دةهَينرَيتي وةك هاوتايتةك بتؤ زاراوةى     

   .functional psychologyدةروونناسى فةرمانى د
   

 ديناميكيزم
 بزوَينةركارى

 املذهب 
 Dynamism الدينامي

ِرَيبازَيكى فةلسةفيةَ بةواتاى ميكانيزم دَييَ هةموو دياردة مادييةكان راظة دةكات بةثَيى ضةند هَيزَيك كةبؤ بارستتةو جوَلتة   
   بةدوومانا بةكار دةهَينرَيي.dynamicناطةِرَيتةوةَ بوونيشى بةخودى خؤى دةجوَلَييَ زاراوةى دينامى د

اكتةى جوَلتةو طتؤِران دةطرَيتتة       لتةو بارةشتدا مان  staticهةندَى جار بةكار دةهَينرَيي بتةو ثَييتةى د ى ضتةمكى جَيط،ييتة د    
  لةو حالةتةشدا ماناكةى كؤمةَلتة  mechanicalهةندَى جاريش بةكار دةهَينرَيي بةو ثَييةى د ى ضةمكى ئامَيرية دَ خؤى

وان خؤياندا دةطرَيتة خؤىَ ئةويش بتةثَيى ضتةند ياستايةكى نتاوةكىَ هتةروةها مانتاى       طؤِرانكارييةكى بةيةكةوة بةسرتاو لةنَي
 هَيزى ثاَلنةرو جؤرَيك لةئاماجنخوازي دةطرَيتة خؤى.

 َ وةك دةربِرينَيتتتك دةربتتتارةى زينتتتدوويي و  dynamic organizationَيكى بةجوَلتتتةو نوَيختتتوازد ندةوترَيتتتي رَيكخستتتت 
 بةردةوامى رَيكخستنةكة. 

 Group or social dynamics  بكة:  ديناميكيزمى كؤمةَرتةماشا 
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 كةم و كورتى فةرمانى 
 د ة ئةرك

 Dysfunction املعوق الوظيفي ،اخلرلل الوظيفي

مةبةسي لةم زاراوةيتةَ هتةموو ئتةو ئةجنامانتة يتان ئتةو ثرؤستانةى كتةرَيطرن لةبتةردةم طوجنانتدن و لتةبار بتوونى سيستتمى              
جيتاوازي ِرةطتةزى   َ ة ختؤى كةلةئاستتى بونيادنتان بَيتي    سازانىَ هتةروةها جتؤرة فشتارو طر ييتةكيش دةطرَيتت     كؤمةآليةتى يان 

هتةروةها لتةبوارى   َ ازادى و يةكستانى بةرزكردبَيتتةوة  بةكةم و كورتيةكى فتةرمانى دادةنرَيتي لةكؤمةَلطةيتةك كتة دروةتى ئت      
 تايبةتيةكانةَ يانيش ناتةواوى لةئةرك بةجَيطةياندن.كارطَيِريدا مةبةسي لةزاراوةكةَ خراث جَيبةجَيكردنى ئةركة 

 Function  تةماشا بكة:   فةرمان

   
 بَى ئارامى 
 نائؤمَيدى

  Dysphoria اليأس

شتيدا  مةبةسي لةم زاراوةية الدانى خووكردارةَ هتةروةها بارَيتك لةثتة ارةيي و شتثرزةبوونى دةروون دةطتةينَييَ لةبةرامبةري     
 بَى ئارامى بؤ حاَلةتى ِرةش بينى دةطةِرَيتةوة.َ ضاآلكى دَييهةسي بةخؤشى و 

  Euphoria  تةماشا بكة:   خؤش اَلى

   

 Dysphoria social االجتماعي القلق  دَلةراوكَيى كؤمةآليةتى

 Euphoria social  تةماشا بكة:  جَيط،ى كؤمةآليةتى
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E 
   

 داهات
 دةسكةوت

سب   الكر
خل  Earning الدر

 مةبةسي لةم وشةيةَ ئةو بِرة ثارةو سامانةى كةتاك دةستى دةكةوَيي بةهؤى كاركردن و بَى ثشي بةسة بةسةرماية.
  دةوةستتَيتة ستةر توانتاو لَيىتاتوويي و شتارةزاييةكانىَ بتةآلم       earning capacityتواناي تاك بؤ ثةيداكردنى ئةو داهاتتة د 

  هتةروةها بتةِرادةى كترَى و     opportunities of earningتانتةى كتةبؤى دةِرةخستَيي د   كاريطتةريش دةبَيتي بتةو دةرفة   
 رؤ انة لةبازاِرى كاركرندا.

دةسكةوتى تاك بةتايبةتى لةناوضة يارييةكانَ كاريطتةرى دةبَيتي بةستةر ثَيطتةى كؤمةآليتةتى تتاك لتةناو كؤمةَلتداَ هتةروةها          
  ئةويش بةهؤى شتارةزا  limitation of earning capacityدار بَيي دِرةنطة تواناي تاك لةسةر دةسكةوت و داهات سنور

نةبوونى بةهةر جؤرة كارَيك يان بةهؤى دابةزينى توانتاو لَيىتاتوويي ثيشتةييَ كةلةئةجنامتدا دةبَيتتة هتؤى دابتةزينى ئاستتى         
  ديتارة ئتةويش   decrease of earning capacityطوزةرانى ياخود كةمبوونةوةى توانتاى بتؤ بةدةستي هَينتانى داهتات د     

بةهؤى ثةككةوتنى يانيش هةر هؤيةكى ديكةوة بَييَ لةم هتةر و مةرجةشتدا دةكترَى تتاك ثَيويستتى بةيارمةتيتة طشتتيةكان        
 بَيي. 

 Income  تةماشا بكة:         داهاتى نةتةوةيي 
 Wage  كرَىَ موضة                        

   

 كردةوةى سةير  
 نائاسايي

 االطوارغرابة 
  Eccentricity ذذو شال

دياردةيتتةكى دةروونيتتةَ ئاما ةيتتة بتتؤ ئتتةو هتتةَل  و كةوتتتة نامؤيانتتة لتتةرةفتارى مرؤظتتداَ هتتةروةها دةرضوونيشتتة لتتةجؤرة       
 ئاساييةكةى وةآلمدانةوةَ بةآلم دياردةكة ناطاتة رادةى شَيي بوون.

   
 كؤرى ميييى 

 Ecclesia االجتماع الشعيب كؤمةَلطة

خؤيتان لةدةنطتدان بتةكار     لةرؤ طارى يؤنانيةكانداَ زاراوةكة ئاما ة بؤ كؤبوونةوةيةكى جةماوةرى دةكاتَ تَييدا تاكةكان متافى 
دواتر زاراوةكة لةكةنيسةى مةسي ى وةك هَيمايةك بوو بؤ هةموو ئةو كاروبارانةى ثةيوةندييان بةو دياردةية هةيةَ َ دةهَينا

  و قةشتةَ يتان   ecclesiastical court  هتةروةها دادطتاى كيَيستةيي د   ecclesiastical courtمنوونة دةسةآلتى ئايينى د
  .ecclesiasticخزمةتكارى ئايني لةكيَيسةَ د

   
  Eclecticism مذهب التوفيق )التوفيقية( رَيبازى هةَلبذاردنى دسازاخنوازي 

جياوازو هةوَلدان بؤ نزيكردنةوةو هؤطرى نَيوانيان بؤ ئةوةى ببنة كؤكردنةوةى نَيوان ضةند ب،وِرايةكَ يان ضةند ِرَيبازَيكى 
يةك رَيبازَ لةِرووى كردةييةوة ئةم رةوتة ضةند هةَل  و كةوتَيك ياخود ضةند ضتةمكَيك يتانيش ضتةند بنةمايتةكى تيتؤرى      

ضارةستةرى كَيشتةيةكى ديتاريكراو    دةطرَيتة خؤى بَى ئةوةى سيستمَيكى تةواوكاريان ىَل ثَيك بَييَ بةآلم طوجنان و تةباييان بؤ 
 دةردةكةوَيي.
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  داميةزراند لةسةدةى نؤزدةدا بانطةشةى بؤ ِرَيبازي سازان دةكردو ديديشتى  victor cousinئةو قوتاخبانة فةلسةفيةى كة د
 واية كة هةموو سيستمة فةلسةفيةكان بؤ ضوار شَيوةى بنضينةى دةطةِرَينةوةَ ئةوانيش: 

  و scepticism  هتةروةها رَيبتازي طومانكتارى د   sensualism  و ِرَيبازي هةستطةرايي دidealismرَيبازي ئايدياليزمى د
 َ سيستمى منوونةيي باآلش ئةو سيستتمةية كتةِرووكارة ئةرَينيةكتةى هةريتةك     mysticismِرَيبازي سوفيطةرى دخواناسى  د

 لةو سيستمانة وةردةطرَيي.
لتتةنزم بوونتتةو كتتردووة واشتتى لَيىتتاتووة كتتةئاما ة بتتؤ ب،كردنتتةوةى رووكةشتتى    لتتةرؤ طارى ئتتةمِرؤداَ سيستتتمى ستتازان ِرووى  

 هةَلثةرستانة بكات.
  ئتتةويش بةقوَلبوونتتةوةى لتتةوردةكارى syneretismديتارة رَيبتتازي ستتازان جيتتاوازي هةيتتة لتتةِرَيبازي قستة بتتؤ هةَلبةستتة د  

 كاروبارةكان و ثةرؤشى لةسةر رَيكخستنى وردو يةكطرتنى تووند.
   

  ينطةناسى مرؤيي 
 االيكولوجية

  Ecology human البشرية

َ هتةروةها تَيطةيشتة لتةرادةى كتارلَيكردنى     دةدات لةثةيوةندييةكانى نَيوان مترؤظ و  ينطتةدا   ينةوةذتوَي زانستَيكة طرينطى بة
 ئاسةوارة ئاَر و طؤِرةكانى نَيوان هةر دووال.  ينطةيةومرؤظ لةطةَر رةطةزةكانى ئةو 

كارلَيكردنتةش دةركتةوتنى ضتةندين ضةشتن و شتَيوازي ب،كردنتةوةو كتارى مرؤظايتةتى دةطرَيتتة ختؤى بتؤ بتةكارهَينانى             ئةو 
 سروشيَ دواتريش تؤ ينةوة لةضاككردن و ثةرةسةندنى ئةو شَيوازانة.

كى  ينطتتةيي ديتارة ئتةو ضةشتن و شتتَيوازانةش هةنتدَيكيان لةطتةَر هةنتتدَيكى ديكتة دةطةنتة يتةكَ بتتةجؤرَيك ضتةند سيستتميَ          
   ثَيكدَينن.ecosystemsد

 بؤية دةكرَى لةدوو رووةوة لَيكؤَلينةوة لةثةيوةنديية ئيكؤلؤجيةكان بكةين: 
يةكةميان: لَيكؤلينةوةيةكى وةس ى بؤ  يانى كؤمةآليةتى و وَيناكردنى ئةو  يانة وةك خؤى لتةكاتَيكى ديتاريكراوداَ هتةروةك    

 لةضةند ناوضةيةكى جياواز روودةدات.
لةِرووى دووةمةوةَ لَيكؤلينةوةيةكى ديناميكى بةدوايةكدا هاتووى ثةيوةسي بة يانى كؤمةآليةتىَ ئةويش لةطؤِرانيتدا لةستةر   
دةمَيكةوة بؤ سةردةمَيكى ديكةَ هةروةها هةر طؤِرانكارييةك بةدواى خؤيتدا بىَينَيتي لتةبونيادى كؤمةآليتةتى و لةئةركتةكانى      

 بةماوةى زةماندا. 
   

 Ecology, urban ايكولوجية املدينة سى شار ينطةنا
زانستتتتَيكة طرينطتتتى دةدات بةدابةشتتتكردنى شتتتار لتتتةِرووى ئاوةدانيتتتةوةَ هتتتةروةها دابتتتةش بتتتوونى دانيشتتتتوانةكةى و ئتتتةو     

 خزمةتطوزارى و كردارانةى كة لةسةر بنضينةيان شار طةشة دةكات و دةطؤِرَيي.
لتةِرووى قتةبارةوة وردة وردة دةطؤِرَيتي و لتةِرووى خةستيةت و شَيوةشتدا جيتاواز        لةبارودؤخى ئاساييدا دةبيننيَ هتةر شتارَيك   

دةبَييَ بؤية بةشَيوةيةكى خؤكار ياخود بةثَيى نةخشةى داِرَيذراو دابةش دةبَيتي و لتةِرووى رَيكخستة و رَيتك و ثَيكيتةوةش      
مؤركَيكى رؤشنب،ى جياوازيان دةبَيي كةلةضةندين دانيشتوانى هةر بةشَيك لةشاردا َ ية ئةو جياوازيانة بةدى دةكرَينثيةبةث

 هةَل  و كةوت و ثَيوةرى رةفتارى دةردةكةوَيي.
شار هةندَى ناوضةى بؤ نيشتةجَيبوون دةبَييَ هةندَيكى ديكةى بؤ ثيشةستازى يتان بازرطتانى يتاخود بتؤ ستةيران و طةشتي و        

 طوزارو...هتد.
 طةِرةك كةَلةكةب َ ئتةويش لةبةرضتةند هؤيتةكى تايبتةتَ لةهتةمان كاتتدا       ِرةنطة كَيشةكؤمةآليةتية دياريكراوةكان لةهةندَى

ِرةنطتتتة ئةوكَيشتتتانة لةضتتتةند شتتتوَينَيكى ديكتتتةى شتتتاردا نتتتةبينرينَ كةئتتتةوةش وادةكتتتات جؤرَيتتتك لةثةيوةنتتتدى لتتتةنَيوان       
ريطتةريان بةستةريدا   كَيشةكؤمةآليةتيةكان و كَيشة جوطرافيتةكان دروستي ببَيتيَ  ينطتةى شتارَ ضتةند فاكتتةرَيكى جيتاواز كا        

 دةبَيي وةك جوطرافياى شارةكةو مَيذووى و ثيشةسازى و دؤخى هاتوو ضؤو ِرَيطاوبان و هي ديكةش. 
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  دةبَيتيَ لةستةر بنضتينةى ئتةو ثرؤستانة      ecological processesهةروةها شارَ تووشى ضةند ثرؤستةيةكى ئيكؤلتؤجي د  
انتةش ضةندثرؤستةيةكى دابةشتبوونى دانشتتوان دةطرَيتتةوةَ كتاريش       شارةكة طةشة دةكات و دةطؤِرَييَ ئةو طةشةكردن و طؤِر

 دةكات لةسةر دابةش بوونى دانيشتوانى شارَ ياخود دووبارة دابةشكردنةوةيان لةضةند شوَينَيكى دةسي نيشانكراوى شارةكة.
رش و داط،كتتتارى و طتتترينطرتين ئةوثرؤستتتانةش: ناوةنتتتدَيتى و كتتتونرتؤلكردنَ طردبوونتتتةَ ناناوةنتتتدَيتى و طؤشتتتةط،ىَ هَيتتت   

 ثاشكؤيةتى دةبَيي.
   

  ينطة ناسى 
 كار

 ايكولوجية
 Ecology work العمل

مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو لَيكؤَلينةوةيةى زانستى  ينطةثَيى هةَلدةسَيي دةربارةى دابةشبوونى كرَيكتاران لةشتوَينةكانى وةك   
 كارطةَ يان نووسينطةكان ياخود هةر جَيطايةكى هاوشَيوة.

 هةروةها ثةيوةندى ئةو دابةشبوونة بةجؤرى ثةيوةندييةكانى كاركردن و ثةيوةنديية كؤمةآليةتية ناِرةمسيةكان.
   

  Econometrics علم االقتصاد الرايضي القياسي ئابوريناسى ثَيوانةيي 
ئابوريية تيؤرى و كردةييةكانَ وةك هاوتتايي  زانستَيكة هةَلدةستَى بةثراكتيك كردنى ِرَيطاكانى ب،كارى و ئامارَ بةسةر كَيشة 

 لةهةردوو ِرووى طشتى و ئةندةكى دبةش َ هةروةها لةثرؤسةكانى دابةش كردن و وةرطرتنى بريارةكان...هتد.
ئةم زانستة لةكؤتايي سييةكان دسةدةى بيستتةم  لةشتارى شتيكاطؤ دةركتةوتَ بتةو ثَييتةَ ئتابورى ثَيوانتةكارى ثابةنتد دةبَيتي           

ى زانستتتى و لةضتتةمكة رَيبازييتتةكان دوور دةكةوَيتتتةوةو هةوَلتتدةدات ئتتةو بنضتتينانة خباتتتة ِروو كتتة يارمةتيتتدةرن    بةئاراستتتة
 لةداناني سياسةتَيكى ئابورى.

   

 ثَيش بِركَيى 
 ئابورى

 املنافسة
  Economic competition االقتصادية

سيستمَيكة لةثةيوةنديية ئابوريةكانَ  مارةيةكى طتةورةى كِريتارو فرؤشتيار دةطرَيتتة ختؤىَ هةريةكةشتيان هتةَل  و كتةوتى         
سةربةخؤى دةبَى بؤ طةيشة بةبةرزترين رادةى قازانجَ نرخةكان لةم سيستمةدا تةنىا ميكةضى كتارلَيكردنى ياستاى بتةهَيزى    

 َ ئةطتةر  monopolisticركابةرى  ئابورىَ ِرةنطة ناتةواو يان ثاوانكارى بَيي د ثَيش بِركَيى ديانَ دةبنخستنةروو خواسي 
تتتو ى هاوضةشتتنى لتتةنَيوان يةكتتةكانى كتتاآلدا فةراهتتةم نتتةبَييَ هتتةروةها دامةزراوةكتتةش هةنتتدَى دةستتةآلتى لتتةدياريكردنى  

 بةرهةم و نرخةكةى هةبَيي.

 َ يتان ئتازاد يتاخود ستنووردارَ هتةروةها ئتةو ثتَيش بركَييتة         perfectئةمةو ِرةنطة ثَيش بِركيكة منوونتةيي و تتةواو بَيتي د   
ضةند خةسَيةتَيك دةطرَيتة خؤىَ وةك: زؤرى  مارةى فرؤشيارو كِريارَ هاوضةشن بوونى بةرهةم و ئازاد بتوونى لتةناو بتازاِرَ    

َ لةطتةَر ئتازادي طواستتنةوةى    هةروةها زانينتى مامةَلتة كتةران بةكتةر و ثتةر و كاآلكتان بتةو هتةَر و مةرجتةى بتاوة لتةبازاِردا           
 مادةكانى بةرهةمىَينان و نةبوونى تَيضووةكانى طواستنةوة.

 Competition  تةماشا بكة:   ركاربةرى

   

 Economic democracy الدميقراطية االقتصادية دميوكراسييةتى ئابورى     
بةسةر بةشةكانى ديكةيدا نابَييَ هتةروةها مةبةستي لتة     بارَيكة كؤمةَلطة ثَيى دةناسرَييَ كاتَى هيض بةشَيكى دةسةآلتى مادى

 دميوكراسييةتى ئابورىَ بةشداريكردنى هةموانة لةئةرك و بةرثرسياريية ئابورييةكان.
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  Economic development التنمية االقتصادية طةشةثَيدانى ئابورى    
دةرامةتانتةى كةلتة َير دةستتيانداية بتةكارى دةهَيتنن بتؤ       ثرؤسةيةكة بةثَيى ئةو ثرؤسةية دةوَلةتة طةشة ستةندووةكانَ ئتةو   

بةديىَينانى طةشة كردنَيكى خَيراو بةمةبةستى فراوان بوونى ئابورى وآلتَ كة دةبَيتتة هتؤى زؤر بتونَيكى بتةردةوامى داهتاتى      
 نةتةوةييَ زؤر بوونيش لةبةشى تاك لةكاآلو ثَيداويستى و خزمةتطوزارييةكان.

ويسي بةزاَلبوون دةكات بةسةر كؤسث و رَيطرييتة ئابورييتةكانَ هتةروةها فةراهتةم بتوونى ستةرمايةو       ثرؤسةى طةشةثَيدان ثَي
 شارةزايي هونةرى و تةكنةلؤجي.

   

  Economic determinism احلتمية االقتصادية هةربوونايةتى ئابورى      

فاكتتةرة ئابورييتةكان و شتَيوازةكانى بةرهتتةمىَينان و    تيؤرييةكتةَ ماركةستيةكان بانطةشتةى بتتؤ دةكتةنَ بتةثَيى ئتةو تيؤرييتتة       
ا لةطةشتةى هتزرى و   دابةشكردنى كاآلكانَ دةسةآلت و كاريطةرييان لةشَيوةى سيستمى سياستى و كؤمةآليتةتى دةبَيتيَ هتةروةه    

كؤييتةو ضتينى   اليتةنطرانى ئتةم تيؤرييتةَ ديتديان بتؤ مَيتذوو بريتيتة لتةوةى مَيتذوو بتؤ شتاييةكة لتةنَيوان             َ رةوشتى تاكتةكان 
 دةسةآلتدار.

   

  Economic  doctrines املذاهب االقتصادية رَيبازة ئابوريةكان         

 ضةندين رَيبازي ئابورى هةية لةوآلتانى جياوازداَ بةثَيى ئةو هةر و مةرجةى باوة لةهةريةك لةو وآلتانةداَ لةو رَيبازانةش: 
ئابورييتة ضتتةند بنضتتينةيةكى هةيتةَ لةوانتتة: نةهَيشتتنى كتتؤت و ثَيوةنتتدة     َ ئتةم رَيبتتازة  free economyئتابورى ئتتازاد د 

دةرةكيةكان لةبةردةم بازرطانى و دةستَيوةرنةدان لةبةكار هَينانى تاكةكانَ هةروةها رَيطتاى ئتازاد بتدرَيي بتةدياريكردنى نتر       
ِرةوبكات بةوثَييتتةى ئتتةو  بتتةثَيى سيستتتمى خستتتنة رووخوواستتيَ تتتا دةرفتتةت بتتؤ تتتاك بِرةخستتَيي بةر ةوةنتتدى ختتؤى ثتتةي     

 بةر ةوةنديية لةطةَر بةر ةوةندى ئةوانى ديكة يةك دةطرَيتةوة.
  ئتةم زاراوةيتةش بةستةر وآلتتانى دواكتةوتوودا ثيتادة       mixed economyلةِرَيبازةكانى ديكةى ئتابورى َ ئتابورى تَيكتةآلو د   

يتتةن ستتةرمايةى بيانيتتةوةكارى ثَيتتدةكرَييَ يتتان ئتتةو دةبَيتتيَ لتتةم ِرَيبتتازة ئابوريتتة دةبيتتنني بةشتتَيك لتتةئابورى نيشتتتمانى لةال
سةرماية زاَلة بةسةريداو لةئاستَيكى بةرزى بةرهةم هَينانيشةَ لةطةَر ئةوةشدا هةر بتؤ بةر ةوةنتدى ئتةو وآلتتةش كاردةكتات      

نى هةيتة بتةآلم   كةسةرمايةكةى بؤ دةطةِرَيتةوةَ بة شان ئةم جؤرة ضاآلكية ئابوريةَ بةشَيكى ديكةى طةورة لتةئابورى نيشتتما  
ِرَيبتازَيكى ديكتةى ئتابورىَ ثَيتى دةوترَيتي ئتابورى ئاراستتةكراو        َ وازة سةرةتاييةكانى تَيدا زاَلتة هةر وةك باوة دواكةوتووةو شَي

   مةبةسي لةم جؤرةشَ ئةوةية كة دةوَلةت بةطشتى يان بةشَيوةيةكى فراوانَ زاَلة بةسةريدا.planned economyد
موَلكايتةتى طشتتى بتؤ هؤكارةكتانى بةرهتةم هَينتان و نةخشتة كَيشتانى           َدةسي بةسةرداطرتن دةوَلتةت دلةهؤكارةكانى زاَلبوون 

بةرهةم و طةشةثَيدانَ ضاودَيرى كردنى متمانتةو  قةرزبةخشتنيَ دابةشتكردن بتةثَيى كتارت دثستولةكان َ ئاراستتةكردنى كتار         
 بةرةو ئةو اليةنانةى دةبنة هؤى بةديىَينانى طةشةكردن.

   

  Economic equilibrium التوازن االقتصادي هاوسةنطى ئابورى   

ب،ؤكةيةكة لةتيؤرى ئابوريدا بةكار دةهَينرَيي بؤ باسكردنى دياردةيتةك يتان كؤمةَلتة دياردةيتةكى ئتابورىَ بةنتةبوونى هتةر        
هَيزةئابوريتةكانَ وادادةنتَى كتة بتوونى     هَيزَيكى ثاَلنةر بةرةو طؤِرانكاري جياواز دةكرَيتةوةَ واتة ب،ؤكةى هاوسةنطى لتةنَيوان  

ركابةرى و سيستتمى موَلكايتةتى تايبتةت وئتازادي بةستتنى طرَيبةستتةكان و بتةِرَيوةبردنى ياستاي خستتنة روو خواستي بتةبَى            
 كؤسثَ ئةو دياردانة بوونيان هةبَيي.
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  Economic freedom احلرية االقتصادية ئازادي ئابورى           
بتتةرةَلاليي لتتةكاروبارى   تةماشتتا بكتتة : 

 Laissez faire  ئابورى

   
 Economic geography اجلغرافية االقتصادية جوطرافياى ئابورى       

  geography  Economic  تةماشا بكة:   جوطرافياى ئابورى
   
 Economic goods السلع االقتصادية ر و ثةلة ئابوريةكان             كة

 Goods economic  بكة: كةر و ثةىل ئابورى يتةماشا
   

 Economic growth النمو االقتصادي طةشةكردنى ئابورى    
طةشةكردنى ئابورى بريتية لةزؤر بوونى داهتاتى نةتتةوةيي ِراستتى لةماوةيتةكى درَيذخايانتداَ تيتؤرى طةشتة كردنتي ئتابورى          

فاكتةرانتةى دةبنتة هتؤى طةشتة كتردن و هتةر طؤِرانَيتك ِرووبتدات         طرينطى دةدات بةشيكردنةوةى ثرؤسةى طةشتةكردن و ئتةو   
 :لةبونيادةكتتةى كتتة هاوشتتاني هتتةردوو بتتوارى داواكتتارى و خستتتنة ِروو بَيتتيَ لتتةطرينطرتين فاكتتتةرةكانى طةشتتةكردنى ئتتابورى 

توان لتتةِرووى زؤر تنى تتةكنيكى و بتوونى هانتتدةرةكان و زؤر بتوونى ستةرمايةى وةبتةرهَينانَ لةطتتةَر ثَيكىاتتةى دانشت       وثَيشتكة 
 بوونى  مارةى ئةوانةى بةشَيكن لةهَيزى كارَ هةروةها لة رووى خةسيةتةكانيان و بآلوبوونةوةى طيانى زانسي و ...هتد.

لَيترةدا جياوازييتةك هةيتة لتةنَيوان طةشتةثَيدان و طةشتةكردنَ لةكاتَيكتدا يةكتةميانَ تتةنىا زؤر بتوونى بةرهتةم دةطرَيتتةوةَ             
بة كؤمتةَر بَيتي يتاخود لتةبارو طوجنتاو لةطتةَر  متارةى دانشتتوانَ بتةآلم زاراوةى طةشتةكردن ئامتا ة بتؤ              ئةطةر ئةو زؤربوونة

 طؤِرانى ئابورى و كؤمةَلطة دةكاتَ هةروةها وادادةنرَيي كةطةشةكردن بةدواى طةشةثَيداندا دَيي.
   

 هاندةرة  
 ئابوريةكان   

 احلوافز
  Economic incentives االقتصادية

مةبةسي لةم زاراوةيةَ سياسةتَيكى ئابورى و داراييةَ ضةند حكومةتَيك ثَيِرةوى دةكةن و ِرةنطة ببَيتة هؤى هاندانى ضتاآلكى  
 ئابورى . 

لةرووةكانى ئةو سياسةتةش: كةمكردنةوةى سوودى قةرزة ثيشةسازييةكان و لَيبوردن لةباجَ يتان دابةزانتدنى بتاج ئةوةنتدةى     
ازيية نوَييةكانةوة هةيةَ هةروةها بةخشني و كؤمةك بؤ هاندانى هةناردةكردن و....هتد.ثةيوةندى بةثرؤ ة ثيشةس  

 Incentives  تةماشا بكة:  هاندةرةكان
   

 Economic institution النظام االقتصادي سيستمى ئابورى  
بةرهتتةمىَينان و دابةشتتكردن و   مةبةستتي لةزاراوةكتتةَ سيستتتمى رؤَلتتة كؤمةآليةتيتتةكان و ئتتةو ثَيوةرانةيتتة كتتة دةربتتارةى         

 بةكاربردنى كاآلو خزمةتطوزاريةكان ِرَيك دةخرَين.
ئةركى سيستمى ئابورى بريتية لةفةراهتةم كردنتى ثَيداويستتى و داواكاريتةكانى ئةنتدامانى كؤمةَلطةيتةَ كتة دةستي ثَيتدةكات          

 ؤهةَلكَيشان.لةثَيداويستية بنضينةييةكانى  يان تادةطاتة كةر و ثةىل بةكاربردن بؤ فيزو خ
   

 Economic law القانون االقتصادي ياساى ئابورى  
 ئةو ياسايةى كةدةسةآلتى بةسةر دياردة ئابوريةكان دةشكَى و هؤو ئةجنام بةيةك دةبةستَيتةوة. -1
 طشتيةكانة.رَيكدةخةنَ ئاماجنيشى ضاودَيريكردنى بةر ةوةنديية ئابوريية او رَينماييانةى ضاآلكى ئابورى ئةو ياس -2
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 Economic man االنسان االقتصادي مرؤظى ئابوري

 Homo economicus  تةماشا بكة:  

   

  Economic nationalism القومية االقتصادية نةتةوةيي ئابورى

 Nationalism economic  تةماشا بكة:  ئابورى نةتةوةيي

   

 Economic needs احلاجات االقتصادية ثَيداويستية ئابوريةكان
واتة هةموو ئةوانةى مرؤظ لة ياندا ثَيويستى ثَييان دةبَييَ لةطةَر ثَيداويستية زةروريةكان و تَيربوون لَييان كة هةردووكيان 

 هَيزى كاريطةرن بةسةر ضاآلكى ئابورىَ ضةندى بَيي شَيوةكةى ياخود رادةكةى.  
مةَلطتتةى مرؤظايتتةتى ثتتةرة دةستتَينَييَ هتتةروةها ثَيداويستتتيةكانى  ديتتارة ثَيداويستتتيةكانى متترؤظيش لةطتتةَر ثةرةستتةندنى كؤ 

مرؤظى شارستانى ضةند جارةى ثَيداويستيةكانى مرؤظى سةرةتاييةَ بةم ثَيية ضاآلكى ئابورى ضةند جارَيك زياتر دةبَيتي بتؤ   
 رازى كردنى ئةو ثَيداويستية زؤرانة.

   

 رَيكخستنى ئابورى  
 رَيكخراوى ئابورى

 التنظيم االقتصادي 
 Economic organization املنظمة االقتصادية

كؤمةَلة ِرَيساو بنةمايةك لةطةَر شَيوازى ِرَيكخستنةكانَ لةاليةن طةلَيكةوة ثَيِرةو دةكرَيي لةبتةكارهَينانى دةرامةتتةكانى و    -1
و وةرطرتنتتى ئتتةو بِريارانتتةى تايبتتةتن  بةمةبةستتتى بتتةديىَينانى ئاماجنتتةكانىَ هتتةروةها ديتتاريكردنى يةكةمايةتيتتةكانى ختتؤى

 بةكةر و ثةلة ئابوريةكانيةوة.  
يةكةيتتةك بتتؤ ضتتاآلكى ئتتابورىَ وةك كؤمثانيتتا بازرطانيتتةكان دبتتؤ منوونتتة َ ئتتةو يةكةيتتة لةضتتاآلكية تتتةواوةكانى كؤمةَلتتة     -2

 كةسانَيك ثَيكدَيي.
   

  Economic planning التخطيط االقتصادي ثالندانانى ئابورى  

 Planning  تةماشا بكة: ثالن

   

 Economic union الوحدة االقتصادية يةكطرتنى ئابورى  
يةكطرتنَيك لةنَيوان دوو دةوَلةت يان زياترَ بةمةبةستى هتةَلطرتنى م،انتةو باجتةكان و ئتةو كتؤت و ثَيوةنتدة زؤرةى بةستةر        

تَيكى كشتتوكاَلى هاوبتةش وفةراهتةم بتوونى ئتازادي هاتوضتؤو       بازرطانى نَيو دةوَلةتى دانراوةَ هةروةها بِرياردان لةسةر سياستة 
 طواستنةوةى تاك و سةرمايةكانَ لةطةَر رَيكخستنَيكى كاراى سياسةتة داراييةكانى نَيوان دةوَلةتانى ئةندام لةو يةكطرتنة.

   

  Economic welfare الرفاهية االقتصادية خؤشطوزةرانى ئابورى  
مةبةسي لةخؤشطوزةرانى ئابورىَ زؤربوونى هةموو كاآلو ئةو خزمةتطوزاريانةى كةئاَلوطؤِر كردنيتان  بةثَيى ثَيناسةى دبيتو  

 بةدراو باوة.
ديارةكاتى ثشودان و بَى ئيشى بةيةك لةِرةطةزةكانى خؤشتطوزةرانى ئتابورى دادةنرَيتيَ بؤيتة واطرميانتة دةكترَى كتةزؤربوونى        

 ط توطؤو باسكردنى خؤشطوزةرانى طشتى.خؤشطوزةرانى ئابورى دةبَيتة هؤى زياد بوونى 
  Welfare economics تةماشا بكة:   ئابورييةكانى خؤشطوزةرانى
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 Economics علم االقتصاد ئابوريناسى  
توَيذينةوةيتتةكى زانستتتيةَ دةربتتارةى بةرهتتةم هَينتتان و دابةشتتكردن و بتتةكار بردنتتى كتتاآلو خزمةتطوزاريتتةكانَ ئتتةويش بتتؤ      

 خؤشطوزةرانى تاكةكان.بةديىَينانى 
  لةبةر ئتةوةى باستى لتةو بابةتانتة دةكترد كةتايبتةتن       polital economyلةِرابردوودا بةئابورييان دةوتَ ئابورى سياسى د

هاتى ابةدةوَلةتَ بةآلم كاتَى نووسةران لةسةردةمة نوَييةكان باسيان لةئابورى دةكردَ دةركةوت كتةداهاتى دةوَلتةت ثشتتى بتةد    
 َىَ بؤية طرينطى ثَيدانيان طؤِرا بةرةو ئةو فاكتةرانةى كةدةبنة هؤى زؤر بوونى سامانى طةالن. خةَلكى دةبةست

دواتر لةوة تَيطةيشة كةطةشةكردنى سامانى ئابورى متمانة دةكاتة سةر هةوَلى تاكةكان لة يانى كؤمةآليةتيانَ بؤيتة بابتةتى   
َيكى كؤمةآليةتيةَ جياواز لةبابةتةكةى ثَيشو كةناوى لَينترا دئتابورى   ئةم زانستة بووة توَيذينةوة لةو هةوآلنة كةئةوةش بابةت

 سياسى .
ضاآلكى ئابورى بةسروشي كارَيكى كؤمةآليةتيةَ لةبةر ئةوةى خةَلكى رةجنة ئابوريتةكانيان بتةدوور لةيتةكرتى ئتةجنام نتادةنَ      

ئابوريتداَ هتةر بتةهؤى ئتةو ثةيوةنديكرنتةى نَيتوان       هةركةسَيك ثَيويستى بتةوى ديكتة دةبَيتي لتةبوارة جياوازةكتانى ضتاآلكى       
تاكةكان ضةند جؤرة ثةيوةندييتةكى ديكتة دروستي دةبَيتيَ بطترة هتةر لةثةيوةندييتةكانى نَيتوان ختاوةن كتارو كرَيكارانتةوةَ            

 ةطةَر هةندَيك.تادةطاتة ثةيوةندييةكانى نَيوان كِريارو فرؤشيارةكان  و ثةيوةندىَ نَيوان بةرهةم هَينةرانيشدا هةندَيكيان ل
رَيكخستنى كؤمةآليةتيش لةِروويةكى ديكةوة كاريطةرى لةسةر ضاآلكى ئابورى دةبَييَ هةروةها ئةو ضاآلكيةش بةرؤَلى ختؤى  

 كاريطةرى لةسةر رَيكخستنى كؤمةآليةتى دةبَيي.
   

  Economic social االقتصاد االجتماعي ئابورى كؤمةآليةتى
 ئابورييتتتة كؤمةآليةتيتتتةكان  يتةماشتتتا

 بكة:
 Social economics  

   

 ثاشةكةوت كراوةكان
 الوفورات 

  Economies املقتصدات 

دةستتتةبةركردنى ثاشتتةكةوت و دةستتتطرتن بتتةبارى ئابورييتتةوةَ لتتةو خةستتيةتانةن كةسيستتتمى بةرهةمتتة طتتةورةكان ثَيتتى        
 يان ناوخؤيي دةبن.دةناسرَينَ ئةو دةسكةوت و ثاشةكةوتكردنانةشَ دةرةكى 

ثاشةكةوت و دةسكةوتة ئابوريية دةرةكيةكان ثةيدا دةبن لةِرَيطةى دامةزراندن و نيشتةجَى كردنى ثيشةستازييةكان لةضتةند   
ناوضةيةكى دياريكراوداَ ديارة ئةو كارةش دةبَيتة هؤى ضاككردن و طةشةثَيدانى ِرَيطاو بان و فراوان بوون لةبةرهةم هَينان و 

زة بؤ ثيشةسازييةكان بةخةرجييةكى كةمرتَ هتةروةها هاتنتة ثَيشتةوةو زؤربتوونى كرَيكتارى شتارةزاو راهَينتراوَ        زؤر بوونى و
ئةمةو سةرةِراي بةشداريكردنى ثرؤ ة بةيةك بةسرتاوةكان لةئةجنامدانى توَيذينةوةى زانستتى و هونتةرىَ هتةروةها هةستتان     

كردنى زانياريةكانَ هةموو ئةوانة دةبنة هؤى زؤربوونى ثَيداويستتيةكانى  بةوةى ثَيويسي دةكات لة تاقيكردنةوةو ئاَر و طؤِر 
 بةرهةم هَينانَ لةطةَر يارمةتيدان بؤ دابةزينى خةرجي و تَيضووى بةرهةمىَينان.

تكردنة ناوخؤييةكانَ لةوانةش ثاشتكةوتة هونةرييتةكانَ ئةوانتة دَينتةدى لةئتةجنامى فراوانبتوون       وبةآلم دةسكةوت و ثاشةكة
لةثيادةكردنى بنتةماى دابةشتكردنى كاروثستثؤرييةتى وردو بتةكار هَينتانى ئتامَيرة طتةورةكانَ ئتةوانى توانتاي بةرهتةمىَينانى           

 بةرزيان هةية.
ثاشتتةكةوت كردنتتة كارطَيِرييتتةكانيش دَينتتةدىَ بتتةهؤى زؤركردنتتى قتتةبارةى يةكتتةى بةرهتتةمىَينانَ يتتاخود بةكؤكردنتتةوةى      

 رانة لة َير دةسةآلتى يةك يةكةى كارطَيِرى.   مارةيةك لةويةكة بةرهةمىَينة
ثاشةكةوت كردنة بازرطانيتةكانيش ختؤى دةنتوَينَى لتةلَيىاتووي و شتارةزايي لتةبوارى كِرينتى دةرامتةت و كةرةستتة خاوةكتانَ           
هتتةروةها فرؤشتتتنى بةرهةمتتةكان لةكؤتاييتتداَ ئةمتتةو ثتترؤ ةى طتتةورةش دةتوانَيتتي كتتةمرتين نتتر  بةدةستتتبَينَى و تَيضتتووى    
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 طةواستنةوةو ثِروثاطةندةو راطةياندن دابةزَينَى.
ثاشةكةوت كردنة داراييةكانيش بةهؤى ئاسانى لةبةدةسي هَينانى متمانةو قةرز بةخشني دَينةدىَ ياخود بةهؤى زؤركردنتى  

 سةرمايةى ثرؤ ةكان و بانطةواز بؤ بةشدارى و هاوبةشى لةكؤكردنةوةى ئةو سةرمايانة.
   

  Economism االقتصادية ئابورخيوازي

ضتةند بنتةماو باوةِرَيكتة كةلةضتةند ناوةنتدَيكى ددميوكراستية سؤسيالستتيةكان ي روستيا بتاو بتووة لةستاآلنى كؤتتايي ستةدةى              
 نؤزدةهةمدا.

اتتة  ناوةرؤكي ِرَيبازةكة بريتية لةوةى: ضاآلكى ضينى كرَيكاران دةبَى تةنىا لةضوارضَيوةى بتوارة ئابورييةكتة كتورت بَيتتةوةَ و    
 لةسةر ثَيكىَينانى سةنديكاى كرَيكاران و رَيكخستين مانطرتنةكان لةكاردا.

ب،وبؤضوونى ميانِرةوةكانىئةم ِرَيبازة وا باوبووة كةضاآلكى سياسي تتةنىا دابتةش بتوونى كرَيكتاراني بتةدواى خؤيتدا هَينتاوةَ        
ابورى دةبَيتتة هتؤى دروستي بتوونى هةَلوَيستتَيكى      بةآلم تووندِرةوةكانى ئتةم ِرَيبتازةَ بتؤ ضتوونيان وايتة كتة ختودى ضتاآلكى ئت         

 شؤِرشطَيرانة.

   

 ثاشةكةوت  
 سيستمى ئابورى

 التدبري، التوفري 
 Economy النظام االقتصادي

 مةبةسي لةم زاراوةية لةِرابردووداَ هةَلسوِراندنى كاروبارى ناوماَرَ يان بةِرَيوةبردنى كارةدارييةكان بووة.
بةآلم لةسةردةمى نوَيداَ بتوارى بتةكارهَينانى زاراوةكتة ئةطةرضتى هتةر لتةو ستنوورةمابؤوةَ لةكاتَيكتدا ئةوةنتدةى ثةيوةنتدي           
بةكاروبارى ئابورى وآلتَيكةوة هةيةَ ئةوا بوارى بتةكارهَينانى فتروانرت بتووةَ وةك ئتةوةى بوترَيتي: ئتابورى ميسترى وئتابورى         

 لَيى ئةو جؤرة ئابورية بووة كة لةكؤمةَلطةيةكدا باو بووةَ وةك:  ئةوروثى و بةو جؤرةَ ياخود مةبةسي
   hunting economyئابورى ِراوكردن د

   pastoral economyئابورى لةوةِراندن د
    agricultural economyئابورى كشتوكاَر د

   industrial economyئابورى ثيشةسازي د

   

 ئابورى كؤكردنةوةو  
 ةوةى ميوةننيض

 Economy, gathering اقتصاد مجع والتقاط الثمار

 Food collecting  تةماشا بكة:

   

  Economy hunting اقتصاد الصيد ئابورى ِراو
 Hunting تن بكة:ِراوَ بةدووي نَيض، كةو يتةماشا

   

  Economy industrial االقتصاد الصناعي ئابورى ثيشةسازى
رمايةو كتتتارو كتتتارطَيِرى ثيشةستتتازي وثةيكةرةكتتتةى و تو تتتةكانى دةكؤَلَيتتتتةوةَ وةك كةرةستتتتةى ختتتاوو ستتتةزانستتتتَيكة لتتتةثَيكَينانى 

 .هةروةها لةكؤكردنةوةى ثارة بؤ ثيشةسازي و بةبازاِركردنى ثيشةسازى و نيشتةجَيكردنى ثيشةسازى دةكؤَلَيتةوة ...هتدثيشةسازي.
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  Economy, market اقتصاد السوق ئابورى بازاِر

 Market Economy  ئابورى بازاِر

   

  Economy natural االقتصاد الطبيعي ئابورى سروشتى
لةئابورى سروشتتىَ ئتةو كتةر و ثةالنتةى كتة بةبةرهتةم دةهَينرَيتي بتؤ ئتاَر و طتؤِر كتردن نيتةَ بتةَلكو بتؤ جَيبتةجَى كردنتى                 

 كةسَيتيةكان.ثَيداويستية ناوخؤييةكانةَ بةشَيوةيةكى سةرةكيش ثَيداويستية 
 بؤية ئةم جؤرة ئابوريية لةسةردةمى كؤمةَلة سةرةتاييةكاندا باو بووة.

   
 ئابورى نةخشةكَيشراو 

 ئاراستةكراو
 Economy planned االقتصاد املُوّجه

زاَلبوونتةش  ئةوجؤرة ئابوريية دةوَلةت بةسةريدا زاَلة بةتةواويَ يان تاسنورَيكى فتراوانَ ِرةنطتة ئتةو دةستي بةستةرداطرتن و      
لةِرَيطةى خاوةندارَيتى طشتيةوة بَيي بؤ هؤيةكانى بةرهةم هَينانَ هةروةك لةوآلتانى سؤساليسي هاتؤتةدىَ يانيش لةِرَيطتةى  
ثالنتدان بَيتي بتؤ بةرهتةم هَينتتان و طةشتة ثَيتدانَ يتان بتتةهؤى ضتاودَيرى دانتان بَيتي لةستتةر قتةرز ثَيتدانَ يتاخود بةشتتَيوةى              

و ثَيداويستيةكان بَيي بةهؤى كارتةوة دثسولة  لةطةَر ئاراستتةكردنى كتار بتةرةو ئتةو بوارانتةى كتة       دابةشكردنى كةر و ثةر 
دةبنة هؤى بةديىَينانى طةشةثَيدانَ يان ِرةنطة بةهؤى هةمواركردنى شَيوةى وةرطرتنتى م،انتةو باجتةوة بَيتتةدىَ وةك يتةك      

 لةشَيوازةكانى رَيكخسة بازرطانى دةرةكى وآلت.
   

  Economy of abundance اقتصاد الوفرة ئابورى زؤرة بةرهةم
جتتؤرة ئابورييةكتتة ِرووى لتتةزؤر بتتوونى بةرهةمتتةَ طرينطتتى دةدات نتتةك تتتةنىا بتتةتَيربوون لةهتتةموو ثَيداويستتتيةكانَ بتتةَلكو  

 ثةيداكردنى ثَيداويستى نوَى.
   

 نةزمى  ينطةيي 
 سيستمى  ينطةيي

 الوحدة الطبيعية 
ق    Eco system البيئيالنرسر

زاراوةيتتةكى ئيكؤَلؤجيتتةَ مةبةستتي لَيتتى بةشتتَيك لةسروشتتي بةزينتتدةوةرة رووةكتتى و ئا ةلةكانيتتةوةَ هتتةروةها بةخةستتيةتة     
 ينطةيي و سروشتى و كيمياوييةكانيةوةَ كتة هتةموويان بةيةكتةوة يةكةيتةكى سروشتتى يتان يةكةيتةكى ئيكؤلتؤجي جياكتار          

 ثَيكدَينن.
ةكى بؤ زةوىَ بتةرةو ِرووى كاريطتةرى و كتارلَيكردن دةبَيتتةوة لةاليتةن كؤمةَلتةى ئا ةلتةوة كتة بتةزؤرى          هةر رووثؤشَيكى روو

دةبتتن بتتةو  هتتةروةها ئتتةو رووةك و ئا ةآلنتتة كاريطتتةريان دةبَيتتي و كتتارتَيكردووش    َ ةَر ئتتةو رووثؤشتتة بوونيتتان دةبَيتتي  لةطتت
ستى و تَيكةآلوى هةية كتةخؤى دةنتوَينَى لتة حاَلتةتى هاوستةنطى      لةنَيوان هةموو ئةو ِرةطةزانة ثةيوةَ  ينطةيةى تَييدا دة ين

 ِرَيذةيي نَيوانيانَ ياخود ميمالنَيى سروشتى.

   

 شادمانى  
 حاَر لَيىاتنى دةروَيشى 

 النرشوة -دالورج
  Ecstasy االجنذاب الصويف

خؤىَ هتةر لةميانتةى ئتةو بارةشتدا تتاك      زارةوةكةَ حالةتَيك لةهةسي كردن بةشادى و دَلخؤشى و ورو اندنى ئةقيى دةطرَيتة 
 َ لةطتتةَر هةستتي نتتةكردنى بةورو َينتتةرة ئاستتايية دةرةكيتتةكانَ   catalepsisدةكةوَيتتتة جؤرَيتتك لةبوراندنتتةوةو بَيىؤشتتى د 

هةروةها ئةم حاَلةتة بةكَيش كردن بةرةو دةروَيشى و بةيةكطرتنى هةستي و ئاطاييتةكان و دووركةوتنتةوة لتةجيىانى هةستي      
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 دةركةوتنى طيانى خودايي الى كةسةكة.لةطةَر هةسي كردنى زؤر بةمةستى  طيانى نةرَينى جياواز دةكرَيتةوةَ ثَيكردن و
طةالنى سةرةتاييَ رووكردن و بةكَيشكردن بتةرةو حالتةتى دةروَيشتيان دةورو انتدَ ئتةويش بتةهؤى متادة ستِركةرةكان و رؤ و         

 طرتن و زةبرو زةنط و سةماكردن.
ن لةئةجنامدا دةبَيتة هؤى ئةوةى كةرؤحةكان دةسي بةسةر ئةو كةسانة بطرن كة بةو كارانة هةَلدةستةَ  ديارة ئةو كارانةشيا

هةروةها دواتر ضةندين كؤمةَر كارى بةكَيش كردنيان بةرةو دياردةى دةرويشي بةكار هَيناوةَ ئتةويش بتةهؤى ضتةندين داَ    
 رو درَيذو خؤسروشتى بةردةوام.و نةريتى نىَينى و راهَينانى جةستةيي تووند و ِرامانى دوو

ئةجنامةكانى ئةم ئةزموونة جؤراوجؤرنَ ضتةندين جتؤرى جيتاوازي وةك تَيتر بتوونى هةستتى و هتزرى و جتوانى و ئتاينى ىَل          
ثةيدا دةبَييَ بةآلم ثيةكانى كاريطةر بوونى تاكةكان بتةدياردةى بةكَيشتكردن بتةرةو دةروَيشتىَ جيتاواز دةبتنَ هةنتدَى كتةس         

 ر دةبن و هةندَيكيش بةجؤرَيكى ديكة.زووتر كاريطة
   

 Education الَتبية ثةروةردة
ثةروةردة سيستمَيكى كؤمةآليةتيتةَ كاريطتةرى كتاراى خَيتزان و قوتاخبانتة ديتارى دةكتات لتةبوارى طةشتةثَيدانى نتةوةى نتوَىَ            

 لة ينطةكةيدا.ئةطةر جةستةيي يان ئةقيى ياخود رةوشتى بَييَ بؤ ئةوةى تاك  يانَيكى ئاسايي بذَيي 
  فراوانرتةَ كةضةند قؤناغَيكى جياواز دةطرَيتتةخؤىَ  instructionديارة ثةروةردة لةِرووى مةبةسي و ماناوةَ لةفَيربوون د

 فَيرخواز ثَييدا تَيثةِر دةبَيي بؤ ئةوةى ئاستى خؤى لةزانسي بةرزبكاتةوة.
اكَ بؤ ئةوةى لةطةَر ِرةوتتى ئةوشارستتانيةتةى ثَييتدا تَيثتةر     كةواتة ثةروةردة ثرؤسةيةكى طشتية بؤ ِراهَينان و طوجناندنى ت

 دةبَيي تةبا بَيي و بةِرَيوةبضَيي.
  تتا  socializationبةم ثَيية ثةروةردة دةبَيتة ثرؤسةيةكى دةرةكىَ كؤمةَلطة ثَيى هةَلدةستَيي بؤ ثَيطةيانتدنى تاكتةكانى د  

 لةطةَر ئاستى شارستانيةتى طشيتدا بن.
  Pedagogy  زانستى ثةروةردةتةماشا بكة:   

  Sociology of education  كؤمةَلناسى ثةروةردة
 Educational psychology  دةروونناسى ثةروةردة

   
  Education, adult تعليم الكبار فَيركردنى طةورةكان

 Adult education  تةما شابكة:
   

 كرَيكارى   رؤشنب،ي
 فَير كردني كرَيكاران

 الثقافة العمالية 
  Education, labour تعليم العمال

 Labour education  تةماشا بكة:
   

  Education economics اقتصادايت التعليم ئابورييةكانى فَيركردن
ئتابورىَ  زانستَيكة لةطؤشةيةكى ئابورييةوة تةماشاي ثرؤسةكانى فَيركتردن دةكتاتَ هتةروةها رؤَلتى فَيركتردن لةطةشتةثَيدانى       

 لةطةَر هةَلسةنطاندن بؤ كاريطةرى فَيربوون و ثشكى لةزؤر كردنى داهاتى نةتةوةيي ياخود بةرهةمى طشتى.
ئةم زانستة لةنةخشةو ثالن دانان بؤ ثرؤسةى فَيركردن دةكؤَلَيتةوةَ بةجؤرَيك كةببَيتةهؤى باشرتين داهتات لةتَيضتووى ئتةو    

 ثرؤسةية.
ى فَيربتتتوون و رَيكخستتتنى قؤناغتتتةكانى فَيربتتتوون دةطرَيتتتتةوةَ هتتتةروةها جؤرةكتتتانى و  ديتتارة ئتتتةم اليةنتتتةش دامتتتةزراوةكان 

 ثَيداويستيةكانى لةمامؤستاو بةِرَيوةبةرى قوتاخبانةكان و ثَيداويستيةكانى ديكة.
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  Education for social work اعداد االخصائيني االجتماعيني ئامادةكردنى ثسثؤرة كؤمةآليةتيةكان

ئامادةكردنة لةِرَيطةى ضتةند خوَينتدنطاو ثةميانطايتةكى تايبتةت بةخزمتةتطوزارى كؤمةآليتةتى دَيتتةدىَ لةودامةزراوانتة         ئةم 
زانستة كؤمةآليةتيةكان لةهةردوو بوارى تيؤرى و ثراكتيكى دةخوَينتدرَيي بتؤ ئامتادةكردنى ئتةو شتارةزايية كؤمةآليةتيانتةى       

ارى ثةروةردةي كؤمةآليةتيةوةَ ياخود ئةو دامةزراوة كؤمةآليةتيانتة بةِرَيوةدةبتةن   كةبةكاروبارى يارمةتيدان هةَلدةسة لةبو
 كة بؤ كاروبارى ثاراسة و ضارةسةركردن بةكار دةهَينرَين.

   

خزمةتطوزارى ضاودَيرى لةثةميانطاكانى 
 فَيربوون

 خدمات الرعاية
 يف معاهد التعليم

Education welfare service  

  School social work خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى لةقوتاخبانةتةماشا بكة: 

   

 دةروونناسى  
 ثةروةردةيي

  Educational psychology علم النفس الَتبوي

  Psychology educational  تةماشا بكة: دةروونناسى ثةروةردةيي

   

 كؤمةَلناسى ثةروةردةيي 
 علم االجتماع

 الَتبوي
Educational sociology  

  Sociology, educational  تةماشا بكة:  

   

 كاريطةرى 
 التأثري 

 الفاعلية
Effectiveness 

 واتةَ ئةودياردةيةى تواناي كارتَيكردنى لةسةر بةرهةمىَينانى كاريطةرييةكى يةكال كةرةوة دةبَيي لةكاتَيكى سنورداردا.
 groupدةوترَيتتتي كاريطتتتةرى طروثتتتى كتتتاركردن د هتتتةروةها مةبةستتتي لتتتةم وشتتتةية بتتتارودؤخَيكى هتتتةبووة بةِراستتتتى.   

effectiveness       واتتتتة هةستتتتانى طتتتروث بتتتةو رةجنتتتةى ثَيويستتتي دةكتتتاتَ هتتتةروةها دةوترَيتتتي كاريطتتتةرى رَيكخستتتة  
  َ بةماناى ئةوةى ئاماجنةكانى خؤى جَيبةجَى دةكات.organization effectivenessد

   

 ِرَيبازى هؤكارَيتى  
 كاريطةرَيتى

 Effectivism مذهب الفاعلية 

يةك لةئاراستة فةلسةفيةكانى ب،كارييةَ هةوَلى ئةوة دةدات كةزانستى ب،كتارى نتوَى تتةنىا ئةوانتة بطرَيتتة ختؤى كةبتةهؤى        
 زانستى ب،كارييةوة دةسةاَينرَين.

طرانى ئتةم ِرَيبتازة لةضوارضتَيوةى    اليتةن  اهةروةها هةموو ئةوانةى ب،كارى خوازان تَيى دةطتةنَ بتةبَى شتاراوةيي و لَييتىَ ئتةو     
 .ش دةخةنة دةرةوةى زانستى ب،كارىزانستى ب،كارى دادةنَين و هةموو ئةوانةى ديكة
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 توانا
 لَيىاتوويي

  Efficiency الكفاية الُقدرة

ئتتةو توانتتا و  لَيىتتاتوويي بتتؤ بتتةديىَينانى ئتتةو ئةجنامتتةى مةبةستتتةَ ئتتةويش بتتةثَيى ضتتةند ثَيوةرَيتتك كةثَيشتترت ديتتاريكراونَ    
 لَيىاتوويية روو لةزؤر بوون دةكات ضةندى كرا ئةجنامةكة جَيبةجَيكردنَيكى تةواو جَيبةجَى بكرَيي.

 لةم بوارةدا ضةند جؤرَيك تواناو لَيىاتوويي هةيةَ لةوانة: 
ين كؤشتش و    مةبةستتيش لَيتى بتةدَيىَينانى ضتةند ئةجنامَيكتة بةكتةمرت      administrative efficiencyتواناى كتارطَيرى د 

 كات و تَيضووَ هةروةها طةياندني بةرهةم بؤ بةرزترين ئاستى.
  بكرَيي بةهؤى ئةو راثؤرتانتةى ستاآلنة دةربتارةى    efficiency ratingئةمةو دةكرَى هةَلسةنطاندن بؤ لَيىاتوويي تاكةكان د

  دةكترَى دامتةزراوةكان ثاداشتي بكترَينَ     efficiency bonusفةرمانبةران دادةنرَينَ هةروةها بةهؤى زؤر كردنى بةرهةم د
 ئةطةر لةو ثَيوانةى هةية بةرهةميان زياتر بوو. 

   

 ئةرك 
 كؤشش

  Effort اجلُهد

طرينطرتين تو ةكانى كارى كارطَيِرييةَ ِرةنطة ئةو ئةركتةش جةستتةيي بَيتي يتان ئتةقيى َ رادةى ئتةو ئةركتةى كتةتاك ثَيتى          
 طؤِرينى كاروبارة جياوازةكان.هةَلدةسَيي دةطؤِرَيي بةثَيى 

ئةندازةى مرؤظايةتيش هةوَلدةدات ضتةند هؤكتارَيكى جتؤراو جتؤر بتةكار بىَينَيتي بتؤ ستووك كردنتى ئتةو هتةور و كؤششتةى             
 كةلةكاردا دةبةخشرَيي.

ِرَيزطرتنتى   َ مةبةستيش لَيىَ هةَلسةنطاندنى كارى كرَيكتارة لةئاستي تَيكتِراي    effort ratingدةوترَيي: ِرَيزطرتنى كؤشش د
 ثَيوانةييَ لَيرةدا لةو رَيز طرتنة ِرةضاو كردنيَ خَيرايي جولةو ِرةنج و شارةزايي...بةهةند وةردةط،َى..

   

 ِرَيبازي يةكسانى
 يةكسانى خوازي

  Egalitarianism مذهب املساواة

لةطةَر نتةبوونى هتةر جتؤرة جياوازييتةك و لةبتةر      رَيبازَيكة بِريار لةسةر ثَيويستى يةكسان بوون لةنَيوان تاكةكان دةداتَ  -1
 هةر هؤيةك.

رَيبازي يةكسانى بِريتار لةستةر ئتةوة دةدات كةهتةمووو ضتينة كؤمةآليةتيتةكان رَيذةيتةك لةكةستانى بييمتةت و زيترةك و            -2
 ئاسايي و دواكةوتوو دةطرنة خؤيان.

 Equality  تةماشا بكة:

   

 من 
 خود

 Ego االان  الذات

تاك يان تَيطةيشتنى بؤ خودى خؤىَ ياخود ئةو يةكة بزوَينةركاريةى كةبريتيتة لتةتاكَ لتةو ِروووةوةى كتة هةستي       شارةزايي
 بةثَيناسة سةاَينراوةكةى خؤى دةكات.

زاراوةكة لةشيكردنةوةى دةروونناسيدا بةكار دةهَينرَيي وةك هَيمايتةك بتؤ ئتةو اليةنتةى تتاك كةِراستتةو ختؤ دةطاتتة ِراستتى          
جيىانى واقيعَ ئةويش لةِرَيطاي هةستتةكانيةوة دةبَيتيَ كتةتواناي تَيطةيشتة و هةَلستةنطاندن و بِريتاردانى دةبَيتي         دةرةكى و

 بةهؤى كردارة ئةقييةكانةوة.
  ئتةوة ئتةو بةشتة نةستتةية دنائاطتايي  لتةقوآليي دةروونتداَ كتة         super - egoهتةروةها منتى بتاآل يتان وَيتذدانى نائاطتايي د      
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كان و ويستة خةفة كراوةكان  دةطرَيتة خؤى و ئارةزووة هةلضووة كوَيرةكتانيش بةستةريدا زاَلتن و ميكةضتى     هاندةرة رةمةكية
 ثرةنسيثى ضَيذيش دةبَيي .

   

  Egocentrism مركزية الذات ناوةندَيتى خود
و ويذدانيتةوةَ تتةنىا    ئارةزووى تاك بؤ طَيِرانةوةى هةموو شتَيك بؤ خودَ تتاك ختؤى دةكاتتة ناوةنتدى جيىتان لتةِرووى هتزرى       

 بةديدى خؤى دةِروانَيي و بةب،و بؤ ضوونى خؤشى ب،دةكاتةوة.
   

 خؤثةرستى 
 منَيتى

 Egoism األاننية

حالةتَيكةَ تَييدا هاندةرو ويستة خودييةكان زاَر دةبتن بةستةر تاكتداَ ئتةويش بتَى ِرةضتاوكردنى ويستي و بةر ةوةندييتةكانى         
 ئةوانى ديكة.

حاَلةتة لةطتةَر طيتانى كؤمةآليتةتى د  دةوةستتَييَ تتا ئةطتةر هتاتوو ستنورةكةى فتراوانيش بتووَ هتةروةها لةئاستي             دواتر ئةو 
 كؤمةَلة تاكَيكيش جؤرة مؤركَيكى دشيوةو ِرةنطَيكى  تايبةتى هةَلطرت.

ثةرستتتىَ   وةك زيتادة رؤييتتةك بتؤ خؤشةويستتى ختتودَ لةبةرامبتةر زاراوةى خؤ    egomaniaدةوترَيتيَ شتَيتى خؤثةرستتي د  
   دَيي.altrusimزاراوةى ئةويرتخوازي دخؤنةويسة  د

   

 Ekistics ِعلم العمران زانستى ئاوةدانى 
لَيكؤَلينةوة لةشوَينى نيشتةجَى بوونى مرؤظايةتى و هةموو ئتةو حالةتانتةى ثةيوةستة بتةثالن دانانيتانَ لةطتةَر طرينطيتدان        

 شارنشينى خَيرا دةبَيي.بةو ِرووة مرؤظايةتيةى كة ط،ؤدةى دياردةى 
 ئةمةو لَيكؤَلينةوةكان ثشي دةبةسة بةزانستةكاننى ئةندازةيي و كؤمةآليةتى و ئابورى و .هتد.

   

  Elan vital الدفعة احليوية هةستانةوةى زيندوويي د ياني  
ثةرةستةندن لتةبوارى بتايؤلؤجيَ ئتةو بتؤ      دةربِرينَيكة لةاليةن دبةرطستون ةوة بةكار هَينراوةَ وةك ئاما ةيةك بؤ سةرضاوةى 

 ضوونة بةمانا فراوانةكةى ئاما ةية بؤ ئةو هاندةرة بايؤلؤجيةى كةلةهةموو ضاآلكيةكى ئةندامى دةردةكةوَيي.
   

  Elasticity املرونة نةرمى 
ثةيوةندييتةى كةلتةنَيوان نرختى كتاآلو     لةِرووى ئابورييةوة ئةو وشةية ئاما ة بؤ ثةيوةندى نَيوان دووطؤِراو دةكتاتَ وةك ئتةو   

ئةو بِرةى كة لةاليةن بةكار بةرانةوة خواستتى لةستةرةَ يتان لتةنَيوان داهتاتى بةكاربتةر لةطتةَر ئتةو بتِرةى خواستتى لةستةرة            
 لةكاآلكانَ ياخود لةنَيوان نرخى كاآلكةو ئةو بِرةى كةلةاليةن فرؤشيارةوة دةخرَيتة بازاِر بؤ فرؤشة.

ئامتتا ة بتتؤ ئتتةو رادةيتتة دةكتتات كتتة طتتؤِرانى بةستتةر دادَىَ لتتةو خواستتتةى كةلةستتةر كاآليةكتتةَ ئتتةويش وةك   نتتةرمى لةنرختتدا 
 بةدةنطةوة هاتنَيك لةطةَر طؤران لةنرخةكةيدا.

   

 Election تاباالنتخا هةَلبذاردن
رَيكخراوَيك بِريتارى لةستةر دةداتَ بتةثَيى    هةَلبذاردن ثَيناسة دةكرَيي بةوةى يةك لةشَيوة رَيكارييةكانة كة ِرَيساو بنةماكانى 

ئةو ِرَيساو بنةمايانة هةندَى يان هةموو ئةندامانى دامةزراوةكة درَيكخراوةكة  بةشدارى دةكةن لةهةَلبذاردنى كةسَيك يتاخود  
 سيستتتمى دميوكراستتى طرينطتتى ئتتةو كتتردارة دةستتةاَينَيي و هتتةر   َيتتيَ وة بطرضتتةند كةستتَيك بتتؤ ئتتةوةى دةستتةآلت بةدةستتتة  
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 ب،ؤكةيةكى ديكة بؤ هةَلبذاردن كةلةِرَيطةى كارى بةكؤمةَلةوةش بَيي ثةسندى ناكات.
بةثَيى سيستمة سياسييةكان هةَلبذاردن دمافة  بةثَيى ئةو بنةمايةى كةهتةر هاوآلتيتةك بةبةشتَيك لتةخاوةن ستةروةرى طتةر       

ش لةو مافة بَيبةش بكرَيتيَ تتةنىا ئةوانتة نتةبن     دادةنرَييَ بؤية مافى بةشداريكردنى هةية لة كاروبارى طشتىَ ناكرَى كةسي
 كةشايستةيى ياخود لَيىاتووييان لةدةستداوة.

بؤ هةَلبذاردنيش دوو سيستم هةيةَ دةنطدانى طشتى و دةنطدانى كؤت و بةندكراوَ بِرياردانيش لةسةر ئةوةى كاميان ضتاكرتة  
 ئةوة ثةيوةستة بةثَيشكةوتنى خةَلكةكةوة.

او دةبَيتتي ئةطتتةر تتتةنىامافى هةَلبتتذاردن بتتةو كةستتانة درا كتتة متتةرجَيكى دارايتتي يتتانيش شايستتتةيي  دةنطتتدان كتتؤت و بةنتتدكر
 دياريكراويان تَيدا بةدى بَيي.

ئةو مافة بتةثَيى ياستايةك   نطدانى طشتيش ئةوة ناطةَينَى كةمافى هةَلبذاردن بدرَيتة هةموو كةسَيك بَى مةرجَ بةَلكو ةبةآلم د
نابةسترتَيتةوة بةثشتكَيك يتان بةشتة داراييتةكَ يتاخود بتةبوونى حاَلتةتَيكى لَيىتاتووييَ لةطتةَر رَيطتا            مافى هةَلبذاردن َ دةبَيي

 ثَيدان بةكؤت و بةندكردنى بةدةر لةو مةرجانة.
هةَلبتتذادرن ِرةنطتتة ِراستتتةوخؤبَييَ لتتةم حاَلةتتتةدا دةنطتتدةران ِراستتتةوخؤ ئةنتتدامانى ئةجنوومتتةن نوَينتتةران دثةرلتتةمان            

َ هةروةها ِرةنطتة ئتةو هةَلبذاردنتة ناِراستتةو ختؤ بَيتي و دةنطتدةران نوَينتةرى خؤيتان دياريدةكتةنَ كةئتةوانيش            هةَلدةبذَيرن
  psephologyئةندامانى ثةرلةمان هةَلدةبذَيرن ئةو لَيكؤَلينةوةيةى تايبةتيشة بةدةنطتدان و هةَلبتذاردن ثَيتى دةوترَيتي د    

 ن دةكرَيي ئةوانى كاريطةرييان لةسةر دةنطدةران دةبَيي.لةو لَيكؤَلينةوةيةشدا باس لةهؤكارة جياوازةكا
  Referendum  تةماشا بكة: ِراثرسي

   

  Elective affinity الصلة الفكرية ثةيوةندى هزرى 
لةبةكارهَينانى ئةم زاراوةية لةاليةن دماك  فيبةر ةوة بةكار هَينراوة لةكاتى لَيكؤَلينةوةكانى دةربارةى سوسيؤلوجياى ئاينيَ 

 زاراوةكة دفيبةر  كاريطةرى ب،وباوةِرة مرؤظايةتيةكانى بةسةر رووداوة كؤمةآليةتيةكان ِروون كردؤتةوة.
فيبتتةر دةَلَيتتي: زؤربتتةى ب،وباوةِرةكتتانَ طرنطيتتان ثتتَى نادرَيتتي لتتةكاتى دروستتي بوونيتتانَ بتتةآلم كتتاتَى زةمينتتةى لتتةباريان بتتؤ   

 لةِروودانى طؤِرانكاريية كؤمةآليةتيةكان. دةطوجنَى ئةوا كاريطةريان دةبَيي
منوونةش لةسةر ئةوة: كاريطةرى ئايتديؤلؤجيايَ سوسيالستتى لةستةر بزووتنتةوةى كرَيكتارانَ ئتةوانى لةستةرةتاكانى ستةدةى         

 نؤزدةدا روويانداوة.
   

 Electra complex ُعقدة الكَتا طرَيى ئةليكرتا
سؤزَيكى تووند لةاليتةن كضتةوة بتةرةو بتاوكى دةطرَيتتة ختؤي لةدوايشتدا ثةيتدابوونى         بةثَيى تيؤرييةكةى فرؤيدَ ئةم طرَيية 

 حالةتى زؤمدراييةتى لةدايكى.
   

 سِرينةوةَ خستنةالوة 
 البردن

 Elimination العزل ،احلرذف، االبعاد

بةثيةى هةندَى خةستَيةت دةكتاتَ   ئةم زاراوةية لةدياردةكانى هةَلبذاردنى سروشتيداَ ئاما ة بؤ حاَلةتى خؤشاردنةوةيةكى ثية 
 كةتوانايان نية لةسةر خؤ طوجناندنَ ئةويش بةلةناو ضوونى ئةو بوونةوةرانةى كةهةَلطرى ئةو خةسَيةتانةن.

هةروةها مةبةسي لةسِرينةوة ياخود البتردن لةبةرنامتةكانى تؤ ينتةوةداَ ثرؤستةى قبتور نتةكردنى هتةموو ئتةو طرميانانتةى          
 كردنةوة قبوليان ناكات.كةب،كردنةوة يانيش تاقي
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 بذاردةى كؤمةَر  
 دةستةبذَير

 الصفوة، علية القوم 
  Elite االعيان

كةمايةتيتتةكى ختتاوةن دةستتةآلتَ زاَر دةبَيتتي بةستتةر طروثَيكتتى قتتةبارة طتتةورةترَ ضتتوونة ِريتتزى ئةوبذاردةيتتةش لةضتتةند         
 كؤمةَلطةيةكدا بةهؤى خةسَيةتة بؤ ماوةييةكانةوة دَيتةدى.

تاكانةى كةلةباَ و باث،انيانةوةَ ثشتاوثشي دَينةخوارةوة سةر بةضةند تائي ةيةك يان خاوةن ثَيطةو بةر ةوةندييتةكنَ  ئةو 
 ئةوانة بةثَيى مافى لةدايك بوونيان سوود لةهةمان ثَيطةو ثايةو بةر ةوةندى وةردةطرن.

ان دةبيننيَ ئةوانى لةتوانايانداية ِروو لةستةركةوتن بكتةن   لةو كؤمةَلطايانةى كة ِركابةرى ئازادانةى تَيداباوةَ هةَلكشانى تاكةك
بؤ ئةو ثَيطةو ثايانةى كةبةضاوى بةرز تةماشا دةكرَينَ ئةوانة ستةردةكةون لةطةيشتة بتةِريزى ئتةو بذاردةيتةى كةكؤمةَلطتة       

 ياخود بةشَيكى كؤمةَلطة دانى ثَيداناون.
كردنى ثَيطةو ثايتةكانى نَيتوان تاكتةكان دةنتوَينىَ لةهةنتدَى طروثتدا       ثَيكىاتنى ئةو بذاردةيةَ خؤى لةثرؤسةى بذاردن و دابةش

ثةيوةنديكردن بةبذاردة لةسةر دياريكردنَيكى ِرواَلتةتى دةوةستتَييَ وةك دكتارى هةَلستةنطاندنَ تاقيكردنتةوةو ئةزموونتةكانَ       
 ثَيش بِركَيكانَ بةرزكردنةوةى ثيةكان....هتد   

ية بؤ دياريكردنى بذاردةَ ئةو شَيوازانة دانثيا نانَيكى ياسايي بةثَيطةو ثايةى بتذاردة  هةروةها ضةند شَيوازَيكى جياوازيش هة
 ناطرَيتة خؤى بةثَيى مافى لة دايك بوونَ ئةو ثيةو ثَيطةيةى باوك هةيةتى كاريطةرى بةسةر ثَيطةى كورةكة نابَيي.

ت هةَلدةطرَيي كةجَيطاى رةزامةندنى و ويستي بَيتي   دانثيانان بةشَيوةيةكى خؤكرد بةتوَيذى بذاردةَ ضةند خةسَيةتَيكى تايبة
  دةبَيتتيَ ئتتةو كؤمةَلطايانتتةى  power eliteالى كؤمتتةَرَ توَيتتذى بتتذاردة بةشتتَيوةيةكى ئاستتايي دةستتةآلتَيكى سياستتيانةى د   

اكرتين ئتامرازة  ثَيكىاتنى بذاردة تَييدا ميكةضى بنةماى ركابةرى ئازادانة دةبَييَ ئةوانة باوةِريان واية كة ثرؤسةى بذاردن ضت 
 بؤ دةركةوتنى ئةو خةسَيةتانةى جَيطاى ويسة.

بةآلم لةطةَر ئةوةشدا وا ثَيويسي دةكات ئاما ة بؤ ئةوة بكةين كةبنةماى ركابتةرى ئازادانتة بتةو ثَييتةى خةستيةتة نايابتةكان       
 ئاشكرا دةكاتَ ئةوة تةنىا ئامرازَيكة بؤ ئاراستةكردنى ثرؤسةى بذاردنةكة.

    circulation of elitesلةناو دةستةى بذاردة دجَيطؤِركَى 

بريتيتتة لةوثرؤستتةيةى كةتَييتتدا كةستتةكان لةثَيطتتة كؤمةآليةتيتتة نزمةكانتتةو بةرزدةبنتتةوة بتتةرةو ثَيطتتةو ثايتتة كؤمةآليةتيتتة  
 بةرزةكانَ ئةويش بةمةبةستى ثِركردنةوةى كةم و كورتى لةِريزةكانى توَيذى بذاردة.

   

 دةرضوون 
 هةَلقولني

 الصدور
 Emanation الفيض

تيؤرييةكةَ ضؤنيةتى دةرضوونى هةبووةكان راظةدةكاتَ ئةطةر ئةو هةبووانة مادى بن يتان مةعنتةوىَ لةيتةك بنتةما يتاخود      
يةك لةجةوهةر ئةويش بةشَيوةيةكى راستةوخؤ يانيش ناِرستةوخؤَ كةبةبةشَيك لةو دادةنرَيتي و بةشتدارى لةسروشتتةكةى    

 لةشَيوةكان.دةكات بةشَيوةيةك 
 ئةم تيؤريية بةرامبةر بةتَيؤرى  بوون لةنةبوونةوة  دَيي.

   
 ئازاد بوون 

 رزطارى
 Emancipation التحرر

 دياردةيةكة تَييدا تاك لةو كؤت و بةندانة رزطارى دةبَيي كة ميكةضيان بووة.
ثَيِراطةيانتدنى ختودى ختؤى كتار دةكتاتَ بتَى        ئةطةر ئةو كؤت و بةندانة واقيعي بن يان ياساييَ لةو بتارةدا مترؤظ بةئاراستتةو   

 ئةوةى ثابةند بَيي بة هةر دياردةيةك كةِرَيطاى كاركردنى ىَل بطرَيي.
 َ لتةو بتارةدا منتداَر ستتوود    emancipation of minor ohildدةوترَيتي: هتةَلطرتنى ِراستثاردة لةستةر منتداَلى ناكتام د      

 يسي وةردةطرَيي.لةشايستةيي ئةرك بةجَيطةياندن و لَيىاتوويي ثَيو
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 womanِرزطتتارى بةكؤمتتةَرَ بتتةطرينطرتين كَيشتتة نوَييتتةكان دادةنرَيتتيَ لتتةطرينطرتين شَيوةكانيشتتىَ رزطتتار بتتوونى  نتتة د   

emancipation هةروةها زرطار بوونى ضينى كاركتةر د  workers emanciption     و رزطتار بتوونى طتةالنى كولونيتار  
   .colonial emanipationد
   

 دةسي بةسةرداطرتنى كةشتى 
 قةدةغةكردنى بازرطانى  

 احتجاز السفن
 Embargo تقييد التجارة

مةبةسي لةم زاراوةيةَ دةسي بةسةرداطرتنى كةشتية بازرطانيةكانةَ يان رَيطرتن لةضوونةناو ياخود دةرضوونى كةشتتيةكانة  
 لةضةند بةندةرَيكى دياريكراوا.

رَيطرتنتتى حكومةتتتة لتتةهاتنى كتتةر و ثتتةىل ضتتةند وآلتَيتتك يتتانيش نتتاردنى كتتةر و ثتتةر و    هتتةروةها مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتة  
كةرةستةى نيشتمانية بؤ ئةو وآلتانةَ ديارة ئةوةش وةك فشارَيك بةسةر ئةو دةوَلةتانة دةسةثَينرَيي بتؤ ضتةند مةبةستتَيكى    

 سياسى يان ئابورى.

   

 زةرورةت 
 دؤخَيكى نائاسايي

 الضرورة
  Emergency الطارئةاحلالة 

مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو بارودؤخة نائاساييةى مرؤظ ضاوةِروانى نةدةكردو ئةطةر بةخَيرايي ضارةسةر نةكرَيي ئةوا زيتانى  
طةورةى لَي ثةيدا دةبَييَ لةو حالةتة نائاستاييانةى كةلةكؤمةَلطتةدا روو دةدةنَ جتةنط و قةيرانةكانتةَ كتة حكومتةت ناضتار        

 ئتةوا    بتةرةو ِرووى ببَيتتةوةَ هتةروةها بتؤ ضارةستةركردنى     emergency powersكردارَيكتى نائاستايي د   دةكات بةضتةند 
   emergency decrees and regulationsضةند ياساو ِرَينماييةكى نائاسايي دةردةكات. د

   

 Emergent, evolution مذهب التطور االنبثاقي رَيبازي ثةرةسةندنى كتوثِر

  داِرَيتذراوةَ بةبؤضتوونى ئتةو طتةردوون  زةمتةنى و      1938  1808فةلسةفيةَ لةاليتةن  ستةمويت ئةليكستةندةر د   رَيبازَيكى 
شوَينى  هةر لةخؤيةوة ضةند شَيوةو ثَيكىاتةيةك وةردةطرَيي جياواز لةخاَلة زةمانى و شتوَينةكانداَ ئتةو شتَيوانةش لةضتةند     

 جوولةيةكى جياواز لةخَيراييدا ثَيكدَين.
ازة لةستتةر ثةرةستتةندنى بوونتتةوةرةكان ثيتتادة دةكرَيتتيَ بتتةثَيى ئتتةم بؤضتتوونةش  يتتان خةستتيةتَيكى نتتوَى دةنتتوَينَى  ئتتةو رَيبتت

كةلةنازيندووةوة هةَلقوآلوةَ ئةويش لةئةجنامي طةيشتنى ئةو نازيندووة بؤ ئاستَيكى دياريكراو لةِرَيكخستتنى ئةنتدامىَ كتاتَى    
نوَى لة ئاَلؤزيَ واتة كاتَى دةبَيتة خاوةن مَيشك و كؤئةندامى هةستى بةرزَ ئتةوا   ئةو ِرَيكخستنة ئةنداميةش دةطاتة ئاستَيكى

   .emergent mentalismهؤشياري و ئةقت دةردةكةوَييَ بةم ثةرةسةندنةش دةوترَيي ِرَيبازي هةَلقوآلنى ئةقيى د

   

 Emigration اهلجرة خارج الوطن ، اهلجرة النازحة كؤضكردن بؤ دةرةوةى وآلت
كؤضتكردن بةدرَيتذايي    .جَيطؤِركَيى خةَلكى لةنيشتمانةوة بؤ وآلتَيكى ديكة بةمةبةستتى نيشتتةجَى بتوونى هةميشتةيي تَييتدا     

مَيذوو ِرؤَلى طرينطى طَيِراوةو ضةند شَيوةيةكى وةرطرتووةَ وةك دووركةوتنةوةى ضتةند خَيتت و ت،ةيتةك بةطشتتى لةناوضتة      
ديكةَ ِرةنطة ئةو دياردةيةش هؤى جياوازي بةدواوة بَييَ وةك جوطرافياَ يان كةش و بنضينةييةكانيةوة بؤ ضةند هةرَيمَيكى 

 هةوا ياخود زؤر بوونى  مارةى دانشتوان بةخَيراييةك زياتر لةخَيرايي زؤربوونى دةرامةتةكانى  يان.
انى ئتتةفريقيا بتتؤ هةنتدَى جتتار كؤضتتى بتتةزؤر هةيتتةَ منوونتةش لةستتةر ئتتةوة طوَيزانتتةوةى ضتتةندةها مييتؤن كتتةس لةدانيشتتتو   

َ ديتارة ئتةم دياردةيتةش كاريطتةرى     وررانتدووة لةكيشتوةرى ئتةمريكاى بتاك    كاركردن لةو كييطانتةى كةستثى ثَيستتةكان دايامنةز   
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 هةبووة لةطةشةكردن و بؤ  اندنةوةى بازرطانى كؤيية.
فتراوانرت بتؤ  يتانَ بتةآلم      هةندَى جاريش كؤضكردن بةويسي ياخود وةك بذاردةيةك دةبَييَ ئةويش بؤ طتةِران بتةدواى هتةىل   

ئةم جؤرة كؤضكردنة بتةرةو ِرووى كؤستثى زؤر بؤتتةوةَ لةبتةر ئتةوةى ضتةند وآلتَيتك  متارةى كؤضتبةرانيان بتؤ وآلتةكتةيان            
 ساآلنة سنوردار كردووةَ هةروةها بوونى ِرَيطرى لةبةردةم كؤضكردنى ضةند ِرةطةزَيك.

َى جار دةبَيتة هؤى كةمكردنتةوةى فشتارى دانشتتوان لتةو هةرَيمانتةى      كؤضكردن ئاسةوارى جؤراوجؤرى هةيةَ دياردةكة هةند
كةدانشتوانى ناضار بوونة بؤ رؤيشةَ ديارة ئةمةش هؤكارَيكى طرينطة لةطةشةثَيدان و ثةرةسةندنى ئةو وآلتانةى كؤضى بتؤ  

 دةكةن.
ةتيش ئةطتةر هةنتدَى لتةوانى كتؤة     بةهةر حاَرَ كؤضكردن هةندَى كَيشتةش دةورو َينتَى بتةهؤى جيتاوازي رةطتةزةكانَ بةتايبت      

 دةكةن ئاستى رؤشنب،ييان كةمرت بَيي لةو ئاستة رؤشنب،ييةى خةَلكى ئةو وآلتةى كؤضى بؤ دةكةن.  

 Cf. migration, international  كؤضكردنى جيىانى  

   

 Eminent domain حق االستيالء العام ماو دةسي بةسةرداطرتنى طشتى

حكومةت بؤ دةستطرتن بةسةر موَلكةتايبةتيةكان لةثَيناو بةر ةوةندى طشتىَ يتان ئاسايشتى وآلتَ يتاخود    ئةو مافةى دراوةتة 
 كارَيكى ثَيويسي لةم بارةوة كةبةر ةوةندييةكانى دةوَلةت ثَيويسي بكات.

   

 هةَلضوون  
 سؤز

 Emotion االنفعال

كة لةطةَر خؤيدا ضةندين دياردةى شثرزةيي ئةندامى بةرضاو مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو حالةتة ويذدانية تووندو تؤآلنةيةَ 
 دةخولقَينَىَ ئةو حاَلةتةش كؤ ئةندامانى جةستةى مرؤظَ دةمارى و خوَين و هةناسة و طالنةكان در َين  دةطرَيتةوة.

دةبَيتتة هتؤى   هةَلضتوون لتةِرووى دةرةكيتةوة بريتيتة لةكؤمةَلتة جوولةيتةك كةلةئتةجنامى تَيكضتوونى هاوستةنطى روودةدات و          
 طةورة بوونى ئةو تَيكضوونةو دةرضوونى مرؤظ لةسنورى ضاآلكى مام ناوةندو ِراسي و ئاسايي خؤى.

لةبارَيكى ئاسايداَ هةَلضوون ثةيدا دةبَيي بةهؤى كؤسثَيكى كتووثِرَ بةرامبةر ويسي و ئارةزووة بةهَيزةكانى مترؤظَ هتةروةك   
 كى رازى بوونى بةهَيزى ضاوةِروان نةكراو بؤ ويسي و ئارةزووةكان.لةحاَلةتى ترس و تووِرةبوونَ ياخود لةبارَي

 كؤمةَلطة هةَلضوونةكانى مرؤظ ثَيكدَينَىَ رؤَلى طةورةشى لةرةفتاري دةبَيي لةهةردوو بوارى ضاآلكية كردةيي و هزرييةكان.
بورو َينَيتيَ وةك يتارى كتردنَ هتةروةها      َ ئارةزووةكتان تَيتر بكتات و ضتاآلكى تتاك      sthenicهةَلضوون ِرةنطة ئتةرَينى بَيتي د  

  كةدةبَيتتتة هتتؤى نتتارازى بتتوون و دابتتةزينى ضتتاآلكى تتتاكَ منوونتتةى حاَلتتةتى ثتتة ارةو        asthenicِرةنطتتة نتتةرَينى بَيتتي د  
 ناخؤشيةكان.

  و ثَيطةيانتتدنى ويتتذدانى emotional stability orbalanceتتاكى ئاستتايي بةخةستَيةتةكانى هاوستتةنطى لةهةَلضتوون د   
ييةَ توانتتاي لةستتةر ئةجنامتتدانى هتتةر شتتتَيك دةبَيتتي اكةستتة ئاستتَ واتتتة ئتتةو ةوة  جيتتاواز دةبَيتتتemotional maturityد

كةداواي لَيبكرَييَ لةهةر حاَلةتَيك ياخود لةهةر دؤخَيك بةآلم بَى شثرزةيي دةروونىَ هتةروةها توانتاي لةستةر خؤطوجنانتدن     
 بتتةآلم ئةطتتةر تتتاك ثتتةكى كتتةوت   َ مانتتدوو بتتوونَيكى دةروونتتى توونتتد  هتتةردةبَيتتي لتتةِرووى كةستتَيتى و كؤمةآليةتيتتةوة بتتَى   

 لتتتتتتتتتةِراهاتن و طوجنانتتتتتتتتتدن لةطتتتتتتتتتةَر  ينطتتتتتتتتتة سروشتتتتتتتتتتى و كؤمةآليةتيةكتتتتتتتتتةى ئتتتتتتتتتةوا ِرةنطتتتتتتتتتة تووشتتتتتتتتتى      
  َ يتتانيش تَيكضتتوونى هاوستتةنطى ستتؤزي    emotional distur bonce or instabilityشتتثرزةيي ستتؤزى بَيتتي د  

    .emotional malad justmentد
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 هاوسؤزى  
 هاو دَلى

 Empathy التقمص الوجداين

تواناى تاك لةتَيكةَر بوون و ضووناو هةسي و سؤزي ئةوانى ديكةَ واتة تَيطةيشة لتةِرؤَلى كةستَيكى ديكتةَ يتان هةستتان بتةو       
 رؤَلة بَى ئةوةى ئةو كةسة هةستى خؤى لةدةسي بدات.

 لةثَيداويستى و هةستى منداَلةكةى تَيدةطات كةلةثةيوةنديكردن دةبَيي لةطةَليدا.دةبينني دايك بة ئاشكراو بَى بةَلطة 
 ِرةنطة هاوسؤزى بةشداريكردنى هةَلضوونةكانى كةسانى ديكة بطرَيتة خؤى بةآلم بَى ئةوةى ميىرةبانى بنوَينَى لةطةَليان.

 نى ديكة هةروةها تَيطةيشتنى بارى دةروونيان.ديارة هاوسؤزى دةبَيتة بنضينةى هاوجووت بوون ياخود يةكطرتن لةطةَر كةسا
 Identification  تةماشا بكة : ثةيوةندييةكى طيانى

   

  Empire االمرباطورية ئيمثراتؤرييةت
يةك لةشَيوةكانى ِرَيكخستنى سياسييةَ ئةو شَيوة رَيكخستنة سياسيةش بريتية لةبوونى دةوَلةتَيكى ناوةندى بةهَيزَ كةضتةند  

 وآلتَيكى دةوروثشتى دةطرَيتةوة.هةرَيم و 
سيستتتمى ئيمثراتؤرييتتةتَ تايبةمتةنتتدى و ئتتةجنامَيكى لتتؤ يكى هتتةر هَيتترش و داط،كارييةكتتةَ لتتةبارَيكى ئاستتايدا دةوَلتتةتى      
ناوةنتتدى ئاستتتَيكى بتتةرز تتترى رؤشتتنب،ى دةبَيتتي تتتاوةك ئتتةو وآلت و هةرَيمانتتةى ثاشتتكؤى ئتتةونَ بةتايبتتةتيش ئةوةنتتدةى      

 ةنة ئابورى و سةربازى و سياسييةكةوة هةبَيي.ثةيوةندى بةالي
ثَيطتةى ياستايي دةوَلتةتى ثاشتكؤَ كتتةمرت دةبَيتي لةثَيطتةى دةوَلتةتى ناوةنتدىَ هتتةروةها سيستتمة ئابورييتةكانى ئتةو دةوَلةتتتة            

 ثاشكؤيانةَ ميكةضى سيستمى دةوَلةتى ناوةندى دةبَيي.
   

 رَيبازي ئةزموونى 
 املنهج االمربيقي 

 Empirical method أو التجرييب

  Empiricism  ي بكة:ئةزموونطةر يتةماشا

   

 Empiricism املذهب التجرييب رَيبازي ئةزموونطةرى
رَيبازَيكة بؤ هةَلستةنطاندنى زانتني ثشتي بتة ئتةزموونى راستتةوخؤ دةبةستتَييَ هتةروةها ئتةو ستةرجندانةى كتة تَيطةيشتتنى             

 هةستةكان دةكاتة بنضينةى كارةكانى.
 هةرطوتةيةك لةِرَيطاى هةستةكانةوة ثشكنينى بؤ نةكرَيي ئةوة طوتةيةكى بَى ماناية.

ئةم ِرَيبازة ميناداتة بوونى راستية ئةقييةكان كةلةثَيش شارةزايي و ئةزموونة هةستيةكانةوة بوونيان هةبَيي و ثشتيشى ثتَى  
تتةنىا نتاوة دةرمتان بِريتوة بةستةر كؤمةَلتةى ئةندةكيتة        نابةستَييَ لَيرةدا تةنىا ئةندةكية هةستيةكان هةيةَ طوتةى طشتتيش  

 هاوشَيوةكانَ ئةوانى جؤرَيك ثَيكدَينن.
واتة هةر مانايةكى طشتى ِرووتى سةربةخؤ لةبوونى ئةو ئةندةكيانةى كتة هةستي دركيتان ثتَى دةكتاتَ ئةوانتة بوونيتان نيتةَ         

ني  دةكاتَ هةر لةبةر ئةوةى زانني لة شارةزايي هةستتيارييةوة  هةروةها ئةم ِرَيبازة ئينكارى بوونى زانينَيكى بِرواثَيكراو ديق
 وةرط،اوةَ لةو بارةدائةو زانينة طرميانةيي دةبَيي و بةثيةى جياوازيش.

ئةوةى جَيطاى ِرةخنةية لةسةر ئتةم رَيبتازةَ ِرَيزنةطرتنيتةتى بتؤ ِرؤَلتى ئةبسترتاكتة زانستتيةكان و رؤَلتى كتاراو ستةر بتةخؤي            
  دَيتيَ كتةبِريار لةستةر بنتةماو ياستاكان دةدات بتةهؤى       rationalismةرامبةر ئةم ِرَيبازةَ رَيبازي ئةقيى دِرَيذةيي هزرَ لةب

 ئةقيةوة.
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 تواناي كاركردن  
 ثةيداكردنى كارَيك  

 القدرة على العمل 
  Employability امكانية احلصول على وظيفة

بةماناي تواناي ثةيدا كردنى كارَيك دَييَ ئةطةر ضى ماناي دووةميتان بتةكار   واتةَ بةكةَلكى كاركردن هاتنَ هةروةها زاراوةكة 
هَينتتانى ستتنوردارةَ ضتتونكة  مارةيتتةكى زؤرى ختتةَلك ستتةرةِراى توانايتتان لةستتةر كتتارَيكى بةرهتتةم هتتَين بتتةآلم كاريتتان دةستتي    

 ناكةوَييَ ئةويش بةهؤى طةورةيي تةمةنيان بَيي يان روخساريان.
   

 Employee representation متثيل العاملني كرَيكاراننوَينةرايةتى 

   

  Co-management representation  تةماشا بكة:  نوَينةرايةتى كارطَيِرى

   

 Employee welfare fund صندوق الرعاية االجتماعية للعاملني دةزطاى ضاودَيرى كارمةندان

كةستايةتيةكى مةعنتةوي ستةربةخؤى دةبَيتيَ داهتاتى تايبتةتى بتؤ         بريتية لةسيستتمَيك كةدامةزراوةيتةك دروستتى دةكتات و    
 ديارى دةكرَيي بةمةبةستى خةرجكردن لةسةر بوارةكانى ضاودَيرى كؤمةآليةتى كارمةندةكاني.

   

  Employer صاحب العمل خاوةن كار

ةها دادةِرَيذَيي و سةرثةرشتى دةكاتَ هتةرو هةموو كةسَيكى سروشتى يان ِرةضاوكراوَ ثرؤ ةيةك قؤر  دةكات و سياسةتةكةى 
 رَيكارَيك ياخود زياتر دةبةستَيي بةرامبةر بةمووضةثَيدان.لةكارةكةيدا بةزؤرى ثشي بة ك

   

 Employers associations منظمات أصحاب العمل رَيكخراوة خاوةن ثيشةكان
ئاماجنيتان ضتاودَيرى بةر ةوةندييتةكان و روو بتةِروو بوونتةوةى      ضةند كؤمةَلةو رَيكخراوَيكن لةخاوةن كاروثيشةكان ثَيكدَينَ 

ئتتةو داواكاريانتتةى كةيتتةكَيتى ستتةنديكاكانى كرَيكتتاران دةخياتتتة ِرووَ هتتةروةها نوَينةرايتتةتى كردنتتى ئةنتتدامانيان لةبتتةردةم      
ى بةسياستةتى ئتابورى   حكومةت و اليةنة جياوازةكاني ديكتةَ ستةرةِراي دةبِرينتى بت،و بتؤ ضتوونةكانيان ئةوةنتدةى ثةيوةنتد        
 طشتى هةبَييَ لةطةَر داواكردن بةدةركردنى ئةو ياسايانةى سوود بةثيشةسازى و بازرطانى دةطةينَيي.

لةزؤربةى دةوَلةتةكانَ خاوةن كارو ثيشةكان خؤيتان لتة ووةكانى ثيشةستازى رَيكدةختةنَ بتةثَيى جتؤرى ئتةو ثيشةستازييةى         
 اوبةش دةبن.كةكؤيان دةكاتةوةو لةبةرهةم هَينانيشدا ه

ةستازان و  وورى بازرطتانى   هةروةها بازرطانةكان لة وورى بازرطانى خؤيتان رَيكدةختةنَ كةلتةبارَيكى ئاستاييدا لةيتةكَيتى ثيش     
 ن لةسةر ئاستى نةتةوةيي .ثَيكدَي

و دةوَلتةتيش  ئةم كارة تةنىا رَيكخراوةكانى خاوةن كارى لةسةر ئاستى نيشتمانى بةيةك نةبةستؤتةوة بةَلكو لةسةر ئاستتى نَيت  
 بةيةكيان دةةبستَيتةوة.

   

 كارثَيدان 
 دامةزراندن

 العمالة 
  Employment التوظف

مةبةسي لةم زاراوةية ئةو تاكانةى كةبةشَيكن لةهَيزى كارَ ئةو كارانةيان دةسي بكةوَيي كةلةطةَر تواناو ويستيان بطوجنَيتيَ  
لةثيشةيةك لةثيشةكانداَ يان ضاآلكيةكى ثيشةسازى و بازرطانىَ يتاخود خزمتةتطوزارىَ كتاركردنيش بةشتَيوةيةكى بتةردةوام      

 انيش كاتى دةبَيي.يياخود وةرزى و 
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خةَلكى دكرَيكاران  لةرابردووداو رؤ  بةدواى رؤ  كاريان دةكرد بةثَيى ثَيداويستيةكانيانَ بةآلم لةطتةَر ثَيشتكةوتين كؤمةَلطتة    
و طةشتةكردنى توانتاي ب،كردنتتةوةو تَيِرامتان و وريتتايي و زؤربتوونى ثستثؤرىَ ئتتةوا كاروبتارة جياوازةكتتان طتؤِران و ضتتةندين        

يدا شارةزازييان ثةيدا كردووةَ بةشَيوةيةكى ِرَيك و ثَيتك ئةجناميانتداوةو ثَيطتةى هةركةستَيكيان     ثيشةثةيدا بوو كةتاكةكان تَي
 لةكؤمةَلطة ديارى دةكرا.

   

 Employment, full العمالة الكاملة كارثَيكردنى تةواو
كرَيكتارة بَيكارةكتانَ هتةروةها ئتةو     بريتية لةو حاَلةتةى كة مارةى كاروبارة بةتاَر و بؤشتةكان يةكستان دةبتن لةطتةَر  متارةى      

 كارو بارانةى ثةيدا دةبنَ دةبَيي كاروبارى بةرهةم هَينةر بَيي بةثَيى توانا.
ئةوةى باوة لةِرووى ئابورييتةوةَ ئةوةيتة وآلت ِرةنطتة طةيشتتبَيتة ثيتةى كتارثَيكردنى تتةواوَ ئةطتةر ِرَيتذةى بَيكتارى طتوازراوة            

   لةتَيكِراي هَيزى كار دادةنرَيي لةوآلتدا.%5بَييَ كة بةشَيوةيةكى ئاسايي بة درادةيةكى دياريكراوى تَيثةِر نةكرد
   

  Employment fore casting توقعات العمالة ثَيش بينيةكانى كاركردن
نيتةكان دةربتارةى  متارةى ئتةو كرَيكارانتةى بتةكار دةهَينترَين لةضتةند ماوةيتةكى ديتاريكراوداَ           يثرؤسةى ئةجنامدانى ثَيش ب

 لةوآلتَيك يان ناوضةيةك ياخود لة ضةند ثيشةسازى و دامةزراوةيةكدا.
ِرةنطة ئةو ثَيش بينيانة بؤ ماوةيةكى كورت بن لةنَيوان يةك مانط بؤ شتةش متانطَ يتاخود بتؤ ماوةيتةكى درَيتذ لةستالَيكةوة        

 بةرةو زؤرتر. 
 بةمةبةستى بةديىاتنى كارثَيكردنى تةواو.ثَيش بينيةكان دةربارةى كاركردن بةطرينطرتين ئةو هةنطاوانة دادةنرَين 

   

  Employment office مكتب التوظيف او التشغيل نووسينطةى كار  
طرينطرتين ئةو دامةزراوانةية كة دةولةت ثشتيان ثتَى دةبةستتَيي بتؤ سةرثةرشتتى كردنتى جولتةى كتاركردنَ بتةدةربِرينَيكى         

ةوام لةقتتةبارةى بتتةكارهَينان و درى هتتةر طؤِرانكارييتتةكى جيتتاوازو بتتة بوونتتةوةديكتتة بتتؤ ِرَيكستتختنى بتتازاِرى كتتارو ِرووبتتةِروو  
 ثَيكىاتةى ثيشةيي بؤ هَيزى كار.

كردنتى نتاوى كرَيكتارانى بتَى ئتيش و وةرطرتنتى داواكاريتةكاني ختاوةن كارةكتانَ ئتةوانى            رنووسينطةى كار هةَلدةستَى بتةتؤما 
 هةوَليش دةدات نَيوان هةردوو اليةنى خستنة ِروو خواسي بطوجنَينَى.ثَيويستيان بةكرَيكار دةبَييَ هةروةها نووسينطة 

   

 Employment stabilization ةاستقرار العمال سةقامط،ى كاركردن
كارطةيتةك يتاخود ناوضتةيةكَ    لةندنى داواكارى و خواستة لةستةر كتارثَيكردنَ لةدامةزراوةيتةك يتان     هؤكارَيكة ئاماجنى دابةزا

فرؤشتراوةكان لتة ماوةكتانى بتَى بتازاِرى يتان بةرهتةم هَينتان لةكاتتةكانى بتَى بتازاِرى و عتةمباركردنى ئتةو              وةك بةزؤر كردنى 
بةرهةمانةَ هةروةها داهَينانى ضةند سوودَيكى نوَى بؤ كاآل كؤنةكانَ يانيش دابةزاندنى نرخةكان لةكاتى بَى بازاِرىَ ئتةويش  

 شراوةكان.بةمةبةستى بةطِرخسة و ضاآلك كردنى بازاِرى فرؤ
   

 ياسادانان  
 التشريع 

  Enactment القانون

 مةبةسي لةم زاراوةية خودي ياسايةَ يان دانان و دةرضوونى ياساية لةاليةن ئةجنوومةنَيكى تايبةتةوة.
 Law  تةماشابكة : ياسا
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 Enculturation التنشئة الثقافية ثَيطةياندنى كيتورى  
ِرةنطتة زاراوةكتة هةنتدَى جتار     مةبةسي لةم زاراوةيةَ ثرؤستةى وةرطترتن و فَيربتوونى نةريتتة رؤشتنب،ييةكانى كؤمةَلطةيتةَ       

بةكار بىَينرَيي لةبوارى ثةيداكردنى تاكى ثَيطةيشتوو بؤ شَيوازة نوَييةكانى رؤشنب،ى هةروةها فَيرى ئةوةش دةبَيي كةضتؤن  
 ةَلدةسَيي.دةطاتة ثَيطةكةى و بةِرؤَلى خؤى ه

  بةو شَيوازة رؤشنب،يانة دةوترَيي كةلةماوةى منداَليدا فَيترى  socializationلةكاتَيكدا زاراوةى ثَيطةياندنى كؤمةآليةتى د
دةبنَ بةآلم هةردوو زاراوةكة بةزؤرى بؤ هةمان مانا بةكار دةهَينرَين ئةطةر روودانيتان لةميانتةى  يتانى هتةرتاكَيكى ئاستايي      

 هاتةدى.
  بتةكاردةهَيننَ  enculturationزاراوةى د كيتتوري يتاى   ؤثؤلونثر  ةبتةر ضتةند هؤيتةكى تيتؤرى ئاشتكراَ زانايتانى ئتة       هةر ل

   بةكار دةهَينن.socializationدثَيطةياندني كؤمةآليةتي لةكاتَيكدا زانايانى كؤمةَلناسى زاراوةى 
   

  Endogamy الزواج الداخلي هاوسةرط،ى ناوخؤيي
زاراوةيةَ ِرَيساكة واثَيويسي دةكتات كتة هاوستةرط،ييةكة لتةنَيوان هتةمان ئةنتدامانى خَيتت يتان تائي تة ِرووبتداتَ           بةثَيى ئةم 

 ئةوانى لةدةرةوةى ئةم بنةماية هاوسةرط،ى بكةنَ بةرةو ِرووى لَيثرسينةوةو سزادان دةبن.
 دن بَيي.ِرةنطة ئةم جؤرة هاوسةرط،يية لةسةر بنضينةى هةَلبذاردن ياخود ناضار كر

  Exogamy  تةماشا بكة: هاوسةرط،ى دةرةكى

   

 سامانى خَيرخوازي 
 خَيرخوا

 الوقف اخلريى أو االهلي -1
 Endowment املربة 

ِراطرتنى هةموو ئةو شتانةى دياريكراون  لةسامان و موَلك و مار  هةروةها تةرخان كردنى داهات و دةرامةتتةكانى بتؤ كةستى    
نةوةكانيَ يان ئةوانى دياريانى دةكات  بةخشينى ئةهيي  ياخود بةخشتينى بةاليتةنَيك لةاليةنتةكانى خَيرختوازي     دياريكراوو 

 دبةخشينى خَيرخوازي .
 بة بيمةكردن

 دياريكراو   ىقيست
فعة  -2   التأمني ُُمرّدد الدر

بيمتةكراوَ ئتةويش لتةكاتى طةيشتتنى     بيمتة  بريتيتة لةختةرجكردنى بترة ثارةيتةك بتؤ كةستى         -ئةم حاَلةتتة لتةدَلنيا كتردن     
 بةتةمةنَيكى دياريكراوَ يان دة درَيتة كةسانى خاوةن م،ات لةحاَلةتى مردنى كةسة بيمةكراوةكة.

 Endowment fund  دةوترَيي: سندوقى بيمةكارى  

   
 وزة 
 تني

 Energy الطاقة

تينى بوونتةوةريش بتةو كتارة دةثَيورَيتي كةلتة توانايدايتة       لةدةروونناسيدا مةبةسي لةم وشةيةَ توانا لةسةر رةنج بةخشني َ 
  بتةماناي  conservation of energyضوونى وزة دنةياساى لةناو  َثَيى هةستَيي َ لةو ياسايانةى كة ثةيوةسة بةوزةوة

 ئةوةى وزة لةناو ناضَيي.  

ئتةويش بةطؤِرانكارييتةكانى وزةى بتةتاَر    ة دةكتات  ظت   هتةموو دياردةكتانى سروشتي را   energismلةفةلسةفةدا رَيبتازى وزة د 
 .  يدامادييةكةلةشَيوة

  Social energy  تةماشا بكة: وزةى كؤمةآليةتي
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 ثابةندبوون  
 ثةيوةستى

 االلتزام  -1
  Engagement االرتباط

ثةيوةندييةكى ياساييةَ تاكَيك ثابةند دةكات بةرامبتةر بتةتاكَيكى ديكتة بتؤ ئتةوةى بتةكارَيك هةستتَيي يتان ثَيتى هةَلنةستتَىَ           
هةروةها مةبةسي لةثايةند بتوونَ بةَلَينَيكتة تتاك ثابةنتد دةبَيتي ثَيتى بةرامبتةر تتاكَيكى ديكتة بتؤ ئتةوةى اليتةنطرى يتاخود              

 ثةيامَيكَ يان ضاآلكيةكى كؤمةآليةتى.  بةشدارى بكات لةبةرنامةيةك يانيش 
  و personalismئةم زراوةيتة لةستاآلنى دوايتدا بتةكار هَينتراوة بةتايبتةتى لتةنَيوان اليتةنطرانى رَيبتازي كتة ستَيتيخوازي د           

  .existentialismرَيبازي بوونطةرايي د

   

  اخلطبة -2 خوازبَينى

بةَلَينَيكة بؤ هاوسةرط،ى لةنَيوان ثياو و نَ بةآلم دةكرَى ئةو بةَلَينة جَيبتةجَى بكرَيتي يتان نتةكرَييَ لةطتةَر ئةوةشتدا وةك       
 ثابةند بوونَيكى مةترسيدار دةمَينيتةوة.  

  ئتاَر و  engagement ringلةكؤمةَلطة رؤ ئاواييةكان لةبارَيكى ئاستايدا ئةنطوستتييةى ختواز بَينتى يتاخود هاوستةرط،ى د      
 طؤِر دةكرَيي.

   

  االلتحاق ابلعمل -3 ثةيوةندى بةكار

دةستتةى كاركةرانتةو لتة دامةزراويتةكَ ِرةنطتة ياستا يةكةمايتةتى بداتتة         بةدةسي كردن بةكارَ يان ثةيوةنديكردنى كرَيكارَيك 
مَيذووى تؤمار كردنى نتاوى بَيكتاران    ضةند توَيذَيك بؤ كاركردنَ وةك ئةوانةى ئةركى سةربازيان تةواو كردووة ياخود بةثَيى

 لةنووسينطةكانى كارثَيكردن.

   

  Engineering social اهلندسة االجتماعية ئةندازيارى كؤمةآليةتى  

 Social engineering بكة:ئةندازياركردنى كؤمةآليةتى  يتةماشا

   

 Engineering psychology سيكؤلوجية، العالقة بني العامل واال لة ياى ئةندازيارى  سايكؤلؤ

كة بتةلقَيك لةدةروونناستي ثراكتَيكتى دادةنرَيتيَ لةبتةر ئتةوةى بايتة  بتة دؤزينتةوةو ثراكتيتك كردنتى راستتية             يةينةوةذتوَي
تايبةتةكان بةِرةفتارى مرؤظ دةداتَ هتةروةها ثةيوةندييتةكانى مترؤظ بتةئامَيرو كةرةستتةو ئتةرك و فةرمانتةكانَ بتؤ ئتةوةى          

راستكردنةوةى نةخشةو ثالنةكانى هةبَيي بتةجؤرَيك لةطتةَر توانتاو وزةى كرَيكتاران ئتةوانى بتةكارى دةهَيتنن طوجنتاو         تواناي 
 بَيي.

  ياخود دةروونناسى ئةزموونى و ثراكتيكتىَ بتةآلم ئتةو دوو    psychotechno logyهةروةها بةم توَيذينةوةية دةوترَيي د
 .زاراوةية وردة وردة روويان لةنةمان كردووة

دةكرَى ثةيوةنتدى دةروونناستى نَيتوان كرَيكتارو ئتامَير بةبةشتَيك لةدةروونناستى ثيشةستازي دابنرَيتيَ هتةروةها دةكترَى وةك            
  دابنرَيتتيَ كةهتتةمان زاراوةيتتة لةوياليةتتتة يتتةكطرتووةكانى    human-engineeringبةشتتَيك لةئةنتتدازةى مرؤظايتتةتى د  

   كةلةئينطيتةراو ئةوروثا بةكار دةهَينرَيي.  ergonomicsيمك  دئةمريكا بةكار هَينراوةَ يانيش زاراوةى ئةرطون
ئةنتتتدازةى مرؤظايتتتةتى شتتتان بةشتتتان ثةيوةنتتتدى دةروونناستتتى نَيتتتوان كرَيكتتتارو ئتتتامَيرَ توَيذينتتتةوةى توَيكتتتارى ئةنتتتدام و      

   دةطرَيتة خؤى.toxicologyياي ثراكتيكى و نؤ دارى  ينطةيي و زانستى  هر د ئةنرتوبومةترى و فسيوفو
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 رؤشنطةرى
 هؤشياري  

 التوعية
  Enlightenment التنوير

ئاراستيةكى كؤمةآليةتى سياسييةَ لةسةدةى هة دةدا لةوآلتى ئةاانيا دةركةوتَ ئةوانى هةَلطرى ئةو بؤ ضوونةنَ هةوَلتدةدةن  
سياستةتانةى كتة ثيتادة دةكترَينَ     بوارةكانى كةم و كورتى كؤمةَلطة ضتاكبكةنةوةَ ئتةويش بةمةبةستتى طتؤِرينى رةفتتارو ئتةو       

 هةروةها طؤِران لةشَيوازي  يانى كؤمةَلطة بةهؤى بآلوكردنةوةى بنةماكانى ضاكةو دادثةروةرى و زانني.
بنضينةى كارى ئةم ئاراستةيةَ ئةوةيةكة هؤشيارى رؤَلَيكى سةرةكى لةطةشة كردنى كؤمةَلطة دةطَيِرَىَ هةروةها لةدةركتةوتنى  

 .ةةتيةكان كة ئةجنامى نةزانني و تَينةطةيشتنى تاكةكانخراثةكارية كؤمةآلي
 بؤية اليةنطرانى رَيبازي هؤشيارى رَينماييةكانيان ئاراستةى هةموو ضينةكانى كؤمةَلطة دةكةن.

ناكةن لةكةسة ديارةكانى ئةم ِرَيبازة: فولت،َ رؤسؤَ مونتسكيوَ ليسنجَ طوتةَ شيييةرَ لةكاتَيكدا ماركسيةكان ئةم ِرَيبازة قبور 
 و ثابةندن بةطرينطى بارودؤخي ئابورى لةطةشة كردندا.

   
 بةكؤيية كردن
 بةبةندةكردن

 االستعباد
  Enslavement االسَتقاق

  Slavery  تةماشا بكة:  كؤيية كردن
   

 ثَيكىاتن  
 Entente االئتالف دؤستايةتى

لَيكضتتوونَيك لتتةب،و بؤضتتوون و لةبةر ةوةندييتتةكاني نَيتتوان ضتتةند  مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتة لةياستتاي نَيتتو دةولةتيتتداَ جتتؤرة  
دةوَلةتَيك دةطةَينَىَ هةروةها رَيككةوتنَيكى تتةواو لةسياستةت دةربتارةى ضتةند كَيشتةيةكَ زاراوةكتة هاوتتاي زاراوةى ثتةميان          

  و نَيتوان  allianceهاوثةميانيتةتى د   دةطةَينَىَ ثَيكىاتن ياخود دؤستايةتى سنورى ناوةِراستي لتةنَيوان   axisدطردبوونةوة  د
   دةطةَينَى.good relationsثةيوةندي باش د

   
 دَلنةوايي 
 شادكردن  

 التسلية 
  Entertainment الَتويج

 Recreation  تةماشا بكة:   رابواردن
   

 بوونةوةر 
 قةوارة

 الذاتية 
  Entity الكيان

 يان هةبوونى دانثيانراو بةهةموو راستيةكةى. َجةوهةرى ماددى نيةئةو بابةتة ناسراوةيةَ كةيةكةى بوون و 
  Social entity  تةماشا بكة: بوونى كؤمةآليةتى

   
  Enterprise املشروع ثرؤ ة 

سيستتتمى هَينانتتة  َيربتتارى هةرستتَى فاكتةرةكتتةى بةرهتتةم هَينانتتة: سروشتتيَ كتتارَ ستتةرمايةَ ئتتةويش بتتؤ   َمةبةستتي لتتةثرؤ ة
 بةرهةمىَينانى كاآليةك يان خزمةتطوزارييةك بة مةبةستى فرؤشة و بةديىَينانى قازانج.

 medium sizeستي د   و ثترؤ ةى ناوةِرا big enterpriseثرؤ ةكان قةبارةى جياوازيان هةيتةَ لةوانتة ثترؤ ةى طتةورة د    

enterpriseهةروةها ثرؤ ةى بضووك د  small enterprice.   

ثرؤ ةى طةورةش شوَينى ثَيشةوةى طرتؤتةوة لةبوارى ئابوريداَ هةروةها دةستى كتردووة بةقوتتدانى ثترؤ ةى بضتووك يتاخود      
 الدان و دوور خستنةوةى لةِرَيطا كةى.
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 Entrepreneur ship تنظيم املشروعات رَيكخستنى ثرؤ ةكان  

كؤكردنتتةوةى ِرةطتتةزةكانى بةرهتتةم هَينتتان: ستتةرمايةَ سروشتتيَ كتتاركردن لةضتتةند تَيكتتةَلكردن و يتتةكطرتنَيكى منوونتتةييَ       
 هةروةها ئاراستةكردنيشى لةثَيناو ثَيشكةوتنى ثيشةسازي.

ة كة ئةو ئةركى مةترستيةكان  بةبؤضوونى دجؤن ستيوارت مت  بةرضاوترين خةسيةت كةكةسى رَيكخةر ثَيى بناسرَيي ئةوةي
ثرؤ ةكة هةَلدةطرَيي و بةِريوةبردنةكةشى رَيكدةخات و دواتر ئةوةى دةستى دةكةوَيي لةقازانج لةوةتيثةِر ناكتات كتةجؤرَيك   

 لة قةرةبوو كردنةوةىمةرتسيةكان بَييَ هةروةها ثاداشتَيك لةبةرامبةر ِرَيكخستنى كارطَيِرييةكة.  
َيش هةموو شتَيك جتةخي لةستةر خةستَيةتةكانى  بتوونى توانتا دةكتات دةربتارةى نوَيبوونتةوةو         بةآلم دجوزيؤ شوميتةر  لةث

داهَينانَ بةو مانايةى كةكةسى رَيكخةر ضةند بةرهةمَيكى نوَى دةردةهَينَيي و دوو دَليش نابَيي لةبةكار هَينانى شتَيوازةكانى  
 بةرهةمىَينان و تةكنولوجياي نوَى و دةياردةى ترى لةو جؤرة.

بةآلم لَيرةدا لةناو ئابوريناسانَ هةندَى ب،وبؤ ضوون هةيةَ واى دةبيتنن كتة ئتةو تووانتا خوديانتةى رَيكختةر هةَليانتدةطرَييَ        
ئةوانة لةخودى خؤياندا بةس ننيَ بةَلكو ثَيويسي دةكات زةمينةى كؤمةآليةتى طوجنتاوو لتةبار لةبةردةميتدا هتةبَييَ كةستى      

ى دواكةتوو بةسةريدا زاَر بَييَ ئةوا بةهرةكانى كث دةبنةوةَ لةكاتَيكدا زةمينةى كؤمةآليةتى رَيكخةر لةوالتَيكدا كةسيستمَيك
 هاوِرَيكةى لةوآلتانى ثَيشكةوتوودا ِرَيطاي بةرثابوونى ئةو بةهرةو توانايانة دةدات.

   

 Enumeration احلرصر  ماردن

وآلتَيتك يتان ناوضتةيةك بَيتي. ثرؤستةكة جيتاواز دةبَيتي         هةر ثرؤسةيةك مةبةسي لَيتى زانتني و وةرطرتنتى كتؤى دانشتتوانى     
 لةسةر  مَيرييةكى سادةَ لةبةر ئةوةى ثَيويستى بةئامادة كردنى لسي دةبَيي.

بةآلم لَيكؤَلينةوةو ثرسيار كردنَ ئةوة ثرؤسةية كة مةبةسي لَيى بةدةسي هَينانى زانياريةكانة دةربارةى بابةتَيكى تايبةت و 
 ورداريشى هةية.ضةند ئاماجنَيكى سن

   

 ئةنرتؤثي
 رَيكخةرى طؤِران

 االنَتوبيا 
  Entropy الطاقة املتاحة

 .لة سيستمَيكى بزوَينةركارى طةرم فاكتةرَيكى ب،كارييةَ بةثَيوةرى وزةى سوود لَيوةرنةط،او دادةنرَيي
هَينرا لةبابةتَيكتداَ نتاكرَى بطوازرَيتتةوة بتؤ     لةدةروونناسيدا مةبةسي لةئةنرتوثىَ هةَلسةنطاندنى بارطةى هةَلضوونة كةبةكار 

 بابةتَيكى ديكة.
هتتةروةها لةدةروونناستتى كؤمةآليةتيتتدا مةبةستتي لتتة ئتتةنرتؤثىَ ئاراستتتةى ئتتةو كؤمةَلطايةيتتة كتتةدواى ئتتةوةى هتتةموو وزةى    

 ةربطرَيي.طؤِرانكارى لةثَيناو ثَيشكةوتندا بةكار هَيناَ ِرووى لةوة دةكا كة شَيوةيةكى دستاتيكى  نةطؤِر و

   

د ئ،ةيي  Enviousness احلرسر

ةو دةستتكةوتانةى خواستتتى كةستتَيك بتتؤ هتتةبوونى ئتتةوةى كةستتى ديكتتة هةيتتةتىَ هتتةروةها بةدةستتي هَينتتانى ئتتةو ثيتتةو ثايتت    
ى ىَل وةردةطرنَ ِرةنطة هةَلطرى ئةم خةسَيةتة ئاواتى ئةوةشى هةبَيي كةئةوةى خةَلكى ديكة بةهؤيةوة ودكةكةسانى ديكة سو

  يانيان ثَى خؤش دةبَيي لةدةستى بدةن.
  كة هةستى زةوتكردنى كةسَيكى ديكتةى هةيتة كتةوةك    jealousy  دغريةئةم دياردةية جياوازي هةية لةطةَر زاراوةى زؤم د

 مافى خؤي دةزانَى.
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  Environment البيئة  ينطة 
بوارَيكة تَييدا ورو اندن و كار لةيةكطرن بؤ هةموو يةكةيةكى زيندةيي روودةداتَ هةروةها  ينطة بريتية لةهةموو ئةوانتةى  

 دةورى مرؤظ دةدةن لةسروشي و كؤمةَلطة مرؤييةكان و سيستمةكؤمةآليةتيةكان و ثةيوةنديية كةسَيتيةكان.  
ةرةو جووَلةو ضاآلكى و كؤششَ مامةَلةو ثةيوةنديكردن بةردةوامن لتةنَيوان   ينطة ئةو كارتَيكةرةية كة بوونةوةر ثاَلدةنَيي ب

  ينطةوتاكَ وةرطرتن و بةخشينى هةميشةيي بةدوايةكى هةية.
  ينطة بؤ دوو بةش دابةش دةبَيي:  

  كتةزةوى بةشتَيوة فرةييتةكانى دةطرَيتتةوةَ وةك بتةثيي و شتاخاوى و       geographic environment ينطةى سروشتتى د 
 يانى ....هتدَ هةروةها رووبارو دةرياكان و ئاوو هةوا...هتد.بيا

 َ بوارةكتتانى سيستتتم و ثةيوةندييتتة كؤمةآليةتيتتةكان و بتتارى ئتتابورى و    social environment ينطتتةى كؤمةآليتتةتى د 
 تةندروستى و فَيربوون دةطرَيتةوةَ كةهةموويان لةطةَر يةك ثةيوةسة.

   
 ثارَيزطارى  

 Environmental protection البيئةمحاية   ينطة

مةبةسي لةثارَيزطارى  ينطةَ بةرةنطار بوونةوةى هةر زيانَيكى الوةكى يان لةثاَلةوة رووبدات بةهؤى ثَيشتكةوتنى ثيشةستازى   
نوَىَ وةك دووكةَلى ئامَيرو كارطةو ئوتومبييتةكان و كةرةستتةكانى ثيشةستازىَ ئتاوو شتيةو ثاشتةرؤك و ثاةاوةكتانى مترؤظ و         

 ئا ةَرَ هةروةها دةنطة دةنط و جةجناَلى دانيشتوان و ...هتد.
ضتتاككردنى  ينطتتةش بةضتتةندين شتتَيوة دَيتتتةدىَ وةك ختتانووى نيشتتتةجَيبوونى لتتةبارَ ثةرةستتةندن لةبتتةكار هَينتتانى ئتتاوى    

رتييتتةك لتتةو ستتازطاروثاكَ رَيكخستتتنى نَيتتوان بوارةكتتانى ثةرةثَيتتدانى ثيشةستتازى و كؤمةآليتتةتىَ بتتؤ ئتتةوةى هتتيض كتتةم و كو  
 هاوسةنطية روونةدات كة كاريطةرى بةسةر مرؤظ و كؤمةَلطاكان هةبَيي.

هةروةها ثاراستنى سةرضاوة سروشيتةكان لةِرووبارو دةرياو زةوى و رةطةزةكانى رووةك و ئا ةَرَ لةطةَر ثارَيزطاريكردنى دبتا   
ضونكة بةرطة زةوى سامانَيكى مرؤظايةتى و  يانيتة  لةثي  بوونَ لةهةموو جؤرة ثي  بوونةكانى سروشتى و ثيشةسازى و َ 

 لةيةك كاتدا.
ئةمةو سةرةِراى كاركردن بؤ ِرَيكسختنى نَيتوان زؤربتوونى  متارةى دانيشتتواني جيىتان لةطتةَر زؤركردنتى دةرامتةت و ستامانة          

  يانيان.سروشتى و كشتوكاَلى و ثيشةسازييةكانَ بة مةبةستى رووبةِروو بوونةوةى ثَيداويستيةكانى 
   

 ِرَيبازي هةربوونايةتى 
  ينطة

  Environmentalism مذهب حتمية البيئة

رَيبازَيكة داكؤكى لةسةر كارتَيكردنى دةوروبتةر دةكتات لةهتةردوو ِرووى سروشتتى و كولتورييتةوة لةطةشتةكردنى بوونتةوةرى        
كولتتوورى وكؤمةآليةتيتةكان بتةثَيى  ينطتةى سروشتتى      زيندووَ هةروةها لةرةفتاريشتيدا. بةبؤضتوونى ئتةم ِرَيبتازةَ سيستتمة      

 ثةيدا دةبن.
   

 ئةثيقوريزم  
 نوغروبوون لةضيذة هةستيةكان

  Epicurism االبيقورية

رَيبازَيكة بؤ دئةثيقور  دةطةِرَيتةوةَ ناوبراو داوادةكات مرؤظ قاييى رازى بوونى هةبَيي و ميانِرةوش بَييَ هتةروةها لةهتةوَلى   
خوَي بَييَ ئتةويش بتةهؤى بةدةستتىَينانى خؤشتى لةضتَيذة مةعنةوييتةكان كتةهيض ئتَيش و ئتازارَيكى بتةدواوة            شادمانكردنى

 نابَيي.
   لةبةرامبةرى دَيي.stoicismئةم ِرَيبازةَ ِرَيبازى رةواقيزم د
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 ئيثدميؤلؤ يا
 زانستى ضارةسةركردنى درم

  Epidemiology االبدمييولوجيا

لةئيكؤلؤجياَ لةبآلوبوونةوةى نةخؤشى لةناو دانيشتوان دةكؤَلَيتتةوةو زانيارييتة تايبةتيتةكان شتيدةكاتةوة     ئةم زانستة لقَيكة 
 لةئاسي ئةو بآلوبوونةوةية لةناو طروثة جياوازةكان.

يتةك  لةسةرةتادا ئةم زانستة تةنىا لةنةخؤشى و ثةتاكانى دةكؤَليةوةَ بةآلم دواتر واى لَيىتات هتةموو نةخؤشتى و دةردوو ثةتا   
 بطرَيتةوةَ ئةطةر لةوانةبن كةبآلو دةبنةوة يان بآلو نابنةوة.

هتتتةروةها ئتتتةم زانستتتتة لةخةستتتيةتة كؤمةآليتتتةتى و دةروونناستتتى و بتتتايؤلؤجى و فستتتيؤلؤجيةكانى دانشتتتتوان دةكؤَلَيتتتتةوة   
 كةيارمةتيدةر دةبن لةسةر ِراظةكردنى بآلوبوونةوةى نةخؤشى.

   

 دياردة الوةكيةكان
 الظواهر 

 Epiphenomentalism الثانوية أو العارضة

بةبؤ ضوونى ئةم تيؤرييةَ ثةيوةندى نَيتوان زةيتن يتان ئتةقت و جةستتة ثةيوةندييتةكى هؤكارَيتيتةَ ضتاآلكى دةروونتى تتةنىا           
ئتتةجنامَيكى الوةكيتتةَ يتتان البةاليتتة بتتؤ كردارةكتتانى مَيشتتكَ يتتاخود درك ثَيكتتردن كتتة تتتةنىا رةنطدانةوةيةكتتة بتتؤ ديتتاردة            

 داميةكان.ئةن
منوونةى ئةوةشَ كارى بذاردةو ئارةزوومةندانة تةنىا ئةجنامى بِريارَيكى ثَيشوونيةَ بةَلكو تتةنىا روخستارَيكة لةطتةَر كتردارة     
هةستتتتى و دةماريتتتةكان روو دةداتَ كتتتة بةبزوَينتتتةرى راستتتتةقينةى كارةكامنتتتان دادةنرَيتتتيَ واتتتتة درك ثَيكتتتردن بريتيتتتة       

 لةدياردةيةكى الوةكى.
   

 يا   ئةثستمولو
 تيؤرى زانني

  Epistemology فلسفة العلوم

فةلستتةفةى زانستتتةكانَ لةئاماجنتتةكانى زانستتي و ستتنورةكانى و ثةيوةنتتدى هةنتتدَيكيان لةطتتةَر هةنتتدَيكى ديكتتة دةكؤَليتتتةوةَ    
 هةروةها لةو ياسايانةى ثةرةسةندنى زانستةكان هةَلدةسوِرَينَى.

دي زانستتدا كةلةطتةَر بةشتةكانى ديكتةو لةيتةك ئاستتدا دابنرَيتيَ بتةَلكو فةلستةفةى          فةلسةفةى زانستةكان بةشَيك نية لةخو
 زانسي لةئاستى خؤيدا دةمَينَييَ لةبةر ئةوةى تةنىا باسكردن و لَيدوانة دةربارةى زانسي.

بةشتَيك نيتة   لةدوايشدا باسكردنى كؤمةَلناسى بةوةى طشتى و وةس ية نةك زانستتَيكى وَينتةيي بَيتيَ ئتةو طتوتن و باستكردنة       
لةكؤمةَلناستتتيداَ بتتتةَلكو باستتتكردنَيكة دةربتتتارةى كؤمةَلناستتتىَ بؤيتتتة ئتتتةو باستتتكردنة لتتتةناو فةلستتتةفةى كؤمةَلناستتتيدايةو      

 لةمةسةلةكانى ئةو زانستةش دانانرَيي.
   

  Equality املساواة يةكسانى 
كؤمةَلطتةداَ سيستتمة سياستييةكان ثَيشترت متافى تاكتةكانيان       ضةمكَيكة ئاما ة بؤ حاَلةتى لةيةكضوون دةكات لةنَيوان تاكةكانى 

لةيةكسانى لةبةردةم ياساداَ تةنىا لةضوار ضَيوةى ئةو ماف و ئةركانة ديارى دةكرد كتة داِرَيتذرابوونَ ئتةويش بةضتاو ثؤشتني      
يةكستانى ئتابورى و   لةحاَلةتةكانى كةسَيتى و لةدايك بوون و ضني و ئاين و ستامانَ ثاشتان ضتةمكى يةكستانى ثتةرةى ستةندو       

 كؤمةآليةتيشى طرتةوة.
بؤ ضوونى ماركسيةكان ئةوةية كة بةديىَينانى يةكسانى بةبَى هةَلوةشاندنةوةى خاوةندارَيتى تتاك و هؤيتةكانى بةرهتةمىَينان    

 و كؤتايي هَينان بةضينة ضةوسَينةرةكان جَيبةجَى نابَيي.
كةن دةبَى يةكسانيةكى ِرةها بَييَ واتتة بتؤ هتةر كةستَيك بتةثَيى      ئةو يةكسانيةى كةسيستمة سؤسيالستيةكان بانطةشةى بؤ دة

 ثَيداويستيةكانىَ يان ِرَيذةيي دةبَييَ واتة بؤ هةر كةسَيك بةثَيى كارةكةى.
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 هاوسةنطى  
  Equilibrium التوازن ثارسةنط

 زطاريكردنتة لتةدؤخَيكى ديتاريكراو   ثارَيئةو حاَلةتة سةقامط،ييةية كةبةهؤى يةكسانى هَيزةكانةوة ثةيدا دةبنَ يتان حاَلتةتى   
 لةنَيوان ضةند كارتَيكردنَيكى ناكؤك و د  بةيةك. 

اليتتةنطرانى ماتريتتاليزمى ميتتتافيزيكى بتتؤ ضتتوونيان وايتتة كتتة هاوستتةنطى بتتارَيكى سروشتتتى و وةك يةكتتةَ لةكاتَيكتتدا جووَلتتةَ  
بتؤ ضتوونيان وايتةَ كتةد ةكان لةكؤمةَلطتةدا لةحالتةتَيكى       حالةتَيكى طوَيزانةوةيةَ بةآلم لةيةنطرانى ماتريتاليزمى ديتاليكتيكى   

 ميمالنَينَ لةكؤتايشدا دةبَيتة هؤى طؤِرينى ئةو كؤمةَلطاية.
هاوسةنطى ئةقيى لةدةروونناسيداَ ئةو حاَلةتةية كةهَيزة ئةقييةكان لةبارَيكى طوجناندن و رَيكخستتنَيكى تتةواودا دةبتنَ هتيض     

 َر نابَييَ هةروةها ِرةنطة هاوسةنطى لةويسي يان ئارةزووةكاندا بَيي.اليةكيان بةسةر اليةكةى ديكةدا زا
 Cf. social equilibrium  هاوسةنطى كؤمةآليةتى

   

 دادوةرى و رةها 
 ِرةوابينى

 العدالة املطلقة 
  Equity االنصاف

راستتيةكى سروشتتية نتةك ِراستتيةكى      لةِرووى ياساييةوة ِرةوابينى بةرامبةر بةثابةند بوون بةدةقى ياسا دَييَ لةبةر ئتةوةى 
 شةرعيَ كة ئةوةش بةرزترة لةياساى دانراوَ هةروةها زؤر نةرمرتيشة لَيى.

ثَيويستى بةبِرياردانة لةسةر شتةكان بةثَيى رؤحى ياساَ لةكاتَيكدا داد  ىجياوازي لةنَيوان ِرةوابينى و دادَ ئةوةية كة ِرةوابين
 بةثَيى دةقى ياسا. ثَيويسي بةبِرياردان دةكات لةسةريان

   
 هاوتايةتى 
  Equivalence التكافؤ بةرامبةري

مةبةسي لةزاراوةى هاوتايةتيَ بتةها يةكستانةكانةَ يتان بةهاجووتةكانتةَ لةلؤ يكتدا دةوترَيتي ياستاى ئتاَر و طتؤِركردنى بتةها           
 ةجَيطتاي ئتةوى ديكتةَ بتَى ئتةوةى بت       ةهاوتاكانَ بةثَيى ئةو ياسايةش دةكترَى لةهتةردوو بتةهاى هاوتتاَ هتةر بةهايتةك خبرَيتت       

 هؤيةوة هةر طؤِرانَيك رووبدات.
   

 Ergo metrics قياس العمل البشري ثَيوانةى كارى مرؤيي
ثَيوانةي بتةرزى بتاآلى مترؤظ و درَيتذى ضتوار ثةلةكتةى ئتةويش بةمةبةستتى زانينتى لتةبار بتوونى بتؤ كتاركردن لةستةر ئتةو                

 كردن بةو كةرةستانةى كةبةكاريان دةهَينَى.ردةستيةوةَ يان بؤ كائامَيرةى كةدةخرَيتة  َير 
   

 Ergonomics اهلندسة البشرية ئةندازةى مرؤيي
ئةو لَيكؤَلينةوانةى ئةجنام دةدرَين بؤ ئةوةى ئامَيرةكان و بارودؤخى كاكردن و رَيبازو ثرؤسةكانى بةرهةم هَينانَ طوجناو بتن  

جةستةيي و دةروونيةوةَ ئةويش بةمةبةستى زرؤ كردنى بةرهةم و ضاككردنى بتاروطوزةرانى   لةطةَر تواناكانى مرؤظ لةِرووى
 كرَيكاران.

ئةولَيكؤَلينةوانةش ثشي بةتوَيكارزانى و فسيؤلوجياو دةروونناستى و ...هتتد دةبةستةَ ثستثؤرةكانى ئتةو زانستتة هةَلدةستة        
 َينانيان هةروةها لةبار بوونيان بؤ كارثَيكردنى مرؤيي.بةشيكردنةوةو هةَلسةنطاندنى نةخشةى ئامَيرةكان و بةكار ه

   
  Ergo therapy العالج ابلعرمل ضارةسةر بةكاركردن

  Occupational therapy تةماشا بكة: ضارةسةر بةِرَيطاى كاركردن
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 ورو واندنى سيكسى 
 شةهوانَيتى

 Erotism الشبقية

ورو اندنى هةستة سيكسيةكانَ ئتةويش بتةكاريطرى ضتةند هؤكتارَيكى جيتاوازي       ئاراستةيةكةَ ثةيوةسي دةبَيي بةزؤر بوونى
 وةكَ جت و بةرط و وَينةو فييمةكان...هتدَ هةروةها هةر هاندةرَيك ثةيوةندى بةتَيركردنى هةستى سيكسييةوة هةبَيي.

وورو انتدن بةرامبتةر     واتتة ئتارةزووى هتةوةس    eouto -erotismدةوترَيتيَ بتةجؤش هتاتنى سيكستى ختودى دزطمتاكي  د      
  واتتة ئارةزووةكتانى ورو انتدنى سيكستى     allo erotismخودَ هةروةها بةجؤش هتاتنى سيكستى بةرامبتةر كةستانى ديكتة د     
 َ واتتة زيتادة رؤييتةك تتارادةى نةخؤشتى      erotomaniaبةرامبةر تاكةكانى ديكةَ لةطتةَر شتَيتى بتةجؤش هتاتنى سيكستي د     

 لةرةفتاري سيكسيدا.

  erotoenic Zoneى دناوضة  بةجؤش هاتنى سَيكسي ددةوترَييَ شوَين
وةك ئاما ةيةك بؤ ئةو شوَينانةى لةش  جةستة  كةدةبنة سةرضاوة بؤ تَيربوونَيكى غةريزةى سيكستى لةطتةَر ضتَيذوةرطرتنَ    

ن و دةبنتة  بةآلم هةربةثَيطةيشتنى سيكسى بؤ حاَلةتى ئاساييَ ئةوا ئةو شوَينة سيكسيانة طرينطى يةكةمايةتى لةدةستي دةدة 
 شوَينى الوةكى لةئاسي شوَينى زاووزَيكردن دئةندامانى زاوزَى .

   

 هةَلة
 اخلطأ 
  Error الغلط

َ ديتارة دةرضتوون لةهتةر    امةبةسي لةزاراوةى هةَلة لةلؤ يكداَ هةر سةر ثَيضييةك بتؤ هتةر بنةمايتةك لتة بنتةماكانى لؤ يكتد      
ِراستةوخؤَ ياخود هةَلَينتانَ يانيش نواندنَ يان ثَيوانتةَ هتةروةها بنتةماكانى    بنةمايةك لةبنةماكانى ثَيناسةَ يان بةَلطاندنى 

 توَيذينةوةى زانستى ئةوة بةهةَلة دادةنرَيي.
ِراستى ضةند ياسايةكى هةيتةَ كةستنووردارى دةكتات و  خريانيشتى دةكاتتةوةَ بتةآلم هةَلتة ستنوورى نيتةَ ئةطتةر ضتى جتؤرو             

 هؤيةكانى زانراوو سنوورداربن.
   طرينطرتين شَيوةكانى بريتني لة: statistical errorهةَلةى ئامارى د بةآلم

ئامارو زانياريية ناِراستةكانَ يان ناتةواوةكان ياخود ئةو منوونانةى كةِراستتى نتانوَيننَ يتانيش الدانتى توَيتذةران لتةئامارو        -1
 ان كةمتةرخةمى.زانياريةكانَ هةروةها ئامارو زانياريية هةَلةكان بةهؤى الوازي تَيبينى ي

هةَلة مادييةكانَ وةك هةَلةكردن لةثرؤسة  مَيرياريةكانَ يان ثراكتيك كردنى ضةند بنةمايةكى هةَلةَ يتاخود هةَلتةكردن    -2
 لةطواستنةوة.

هةَلة لةِراظةكردنَ وةك بَى توانايي لةِرةضتاو كردنتى هؤكارةطرينطتةكان و نتةزانينى بةَلطتة هؤكاريتةكانَ يتان هةَلتة كتردن           -3
لةهاوبةندَيتى لةثَيناو هؤ دةرخسةَ ياخوود بةراوردكردن لةنَيوان ضةند ئامارو زانيارييةك كة بةراورد قبور ناكةنَ يانيش 
هةستتتان بةطشتتتاندن لةبتتةر رؤشتتنايي ضتتةند حالتتةتَيكى ستتنووردارَ يتتان الدانتتى راظةكردنتتةكان بتتؤ ئتتةوةى لةطتتةَر ب،وِراكتتانى  

 طرييةكى دياريكراو.ثَيشوتر طوجناوبنَ ياخود هةر اليةن
كةستتةى بةكارةكتتة هةستتتاوة كتتة بةَلَينامتتة  نى ِرازي بتتوونَ دةرفتتةت دةدات بةوهةَلتتةكردن لةياستتاداَ خةوشتتَيكة لةوخةوشتتةكا 

 ياساييةكة بةتاَر بكاتةوة ئةطةر مةترسيدار بَيي و خؤشى اليةنَيكى بووة.
 ى ئةو ثرةنسيثانةى ثَيويسة لةِرووى ئاكارييةوة.هةَلة لةِرووى ئاكارييةوةَ بريتية لة كةم و كورتى لةثةيِرةوكردن

   
 بةرةو  وور ضوون

 ثةرةسةندن
 Escalation التصعيد

لةسياسةتدا مةبةسي لةم زاراوةيةَ حالةتَيكةَ كةبةهؤى هةَل  و كةوتى كةسَيك ديان اليةنَيك  لة هةَلوَيستَيكدا دببَيتة هتؤى  
بةِرادةيتةكى بتةرزتر رووبتداتَ ة    كةهةَل  و كةوتى كةسَيكى داليةنَيك  ديكة َ لة ميمالنَى ياخود ئةطةرى ِروودانى ِروودانى 
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 .بَيي لةِرووى ئةو ِرةجنةى بةكار دةهَينرَيي يان ئاستى ئةو دةرامةتانةى بةكار هَينراون ياخود جؤرى وةآلمدانةوةكة
ط لتةبارة ئاستايي و باوةكتةى بتؤ جتةنطى      لةجؤرةكانى ئةو حاَلةتانةشَ ثَيشترِبكَيى ختؤثِر ضتةككردنَ يتان طواستتنةوةى جتةن      

 ئةتؤمى.
   

  Espionage اجلاسوسية سيخوِرى
ئتتةم زاراوةيتتة لتتةبوارى نَيتتو دةوَلةتيتتدا بتتةكار دةهَينرَيتتيَ وةك ئاما ةيتتةك بتتؤ ئتتةو كاروضتتاآلكيانةى ئاماجنيتتان ثةيتتداكردنى    

بةحكومتتةتَيكى ديكتتةَ ئتتةو كتتارةش بتتةهؤى ضتتةند ئتتامرازو زانياريةكانتتة دةربتتارةى حكومتتةتَيك و طةيانتتدنى ئتتةو زانياريانتتة 
 شَيوازَيكى نىَينيةوة دةكرَيي.

سنورى سيخوِرى بةجؤرَيكى تايبةت لةكاتى روودانى جةنط فراوان دةبَيي.هتةروةها ستيخوِرى بتةكار دةهَينرَيتي بتؤ بةدةستي       
 هَينانى نىَينيةكانى ثيشةسازي.  

   

 هاوكاري طيانى بةكؤمةَر
 التضامن 

 Esprit  de  corps روح اجلماعة

لةدياردةكانى بةيةك بةستنةوةى كؤمةآليةتية كةبةشَيوةيةكى طشتى لةنَيوان طروثة بضووكةكان دةبينرَييَ ضتونكة   َهاوكاري
 طيانى هاوكارى دةطاتة ثيةيةكى بةرزو ثاَر بةهةموو كؤمةَر دةنَيي بؤ ئةوةى وةك يةك تاك كار بكات.

  Solidarity  يتةماشا بكة:   هاوكار

   

 ضييةتى 
 خود

 املاهية 
  Essence الذات

َ واتة ئةوةى تايبةمتةندة بتةخؤى  ةننةرَيك كةضةمكى شتةكة دياري دةكضييةتى لةلؤ يكدا بريتية لةكؤمةَلة توخم و ثَيكىَي
هةيتةَ وةك ئتةوةى تةماشتاي    و جياوازيشي دةكاتةوةَ هتةروةها لتةنَيوان حاَلتةتى ختودى و كتارى رَيككتةوت و البتةال د ايتةتى         

 سروشتى شتَيك بكرَيي بةشَيوةيةكى سةربةخؤو ئازاد لةنيشانةو دياردةكانى.
   

  Essentialism مذهب االسس اجلوهرية رَيبازي بةهاطةرى
رَيبازَيكتتة ناوةرؤكةكتتةى بريتيتتة لتتةبوونى كولتتتورَيكى هاوبتتةش دمنوونتتةى ضتتةندين زانيتتارى و بتتةهرةو هةَلوَيستتي و بتت،و      
باوةِرو.....هتد  كةناكرَى وازيان ىَل بىَينرَييَ بةَلكو ثَيويسي بةزانني و دياريكردن و فَيربوونيان دةكات بؤ هةمووانَ ئتةويش  
بةِرَيطايةكى سيستمى لةطةَر جتةخي كتردن لةستةر ضتةند ئاستتَيكى بتاآل لتةكاركردن بتؤ جَيبتةجَيكردنيانَ ثاشتانيش دةبَيتي            

 تة بكرَيي.ثةروةردة بةو ئاراستةية ئاراس
 ئةم ِرَيبازة ئازادي تاك بةئاماجنى ثةروةردة دادةنَييَ نةك هؤكارَيك بَيي بؤى.

   

  Establishment املنشأة دامةزراوة
 َ تَييتتدا بتةر هتتةمىَينان يتان فرؤشتتة يتاخود ئامتتادةكردنى خزمةتطوزاريتتةكان    techicalدامتةزراوةَ يةكةيتتةكى هونةرييتة د  

 ديارى كراويشدا دروسي دةبَيي.دَينةدى و لةجَيطاي 
  كةبةيةكةيةكى ئابورى دادةنرَيي و ِرةنطة لةضةند دامةزراوةيتةك ثَيكىاتبَيتي و   enterpriseدامةزراوة جياوازة لةثرؤ ة د

 درويش لةيةكرت.
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  Estate الطبقة اجلامدة -1 ضينى نةجوالو
  social classتوونتدو تؤَلتةَ بتةآلم لةضتينى كؤمةآليتةتى د        كتةمرت تتةباو  casteيةك لةضينةكانى كؤمةَلطةيةَ لةتائي ة د

 هاوتةباو تووندو تؤلرت دةبَيي.  
ماف و ئةركةكانى ئةم ضينةَ نةريي دياريان دةكاتَ هةروةها ئةنداميةتى لةم ضينة لةستةر بنضتينةى ثشتتاو ثشتتى دةبَيتيَ      

ة سةرةتاييةكةى سيستمى ضينةكان دةطرَيتة خؤىَ كتة  ئةو سيستمة دةرةبةطايةتيةى كةباو بوو لةسةدةكانى ناوةِراسيَ منوون
 ثياوماقوالن و كةسانى ئاينى و تَيكراى خةَلك دةطرَيتةوة.  

   

  طبقة ذات مكانة -2 ضينى خاوةن ثَيطة

   

 Estate public االموال العامة مولك و سامانى طشتى
دةوَلتةتن يتان هتي كةستة مةعنةوييتة طشتتيةكانن و تتةرخانيش        بريتية لةو مولك و كاآل و  ئةو ستامانة طوَيزراوانتةى كتةهي    

 كراون بؤ بةر ةوةندي طشتى.
بةم ثَييةَ ئةو موَلك و سامانانة بةشَيوةيةكى نائاسايي دةكةونة  َير دةسةآلتى سيستتمى دادةوةرىَ ناكرَيتي بتةخاوةن بكترَين     

ِر بوونى كات و كؤن بوونيانَ ئةو كةسةى هةر بةشَيكى ياخود دةسي بةسةرياندا بط،َى و بؤ طةسيش بطةِرَيتةوة بةهؤى تَيثة
 داط،يش بكات يانيش دةسي درَيذى كردة سةريان ئةوا تووشى سزادانى تووند دةبَيي.

مولكتة طشتتتيةكان ِرةنطتة دروستتتكراو بتتنَ وةك ِريطتاو بتتان و باغضتتةكانَ يتان سروشتتتى بتتن وةك ِروبتارو كتتةناراوةكانَ ئتتةوةى      
 ى بةطشتى كردنى لةسةر البدرَيي و جؤرايةتى دةسكارى بكرَيي.سروشتى بَيي ناكرَى مؤر

   

 هةَلسةنطاندن  
 رَيزطرتن

 التقدير 
 Esteem االحَتام

هةَلسةنطاندنى ئةو كارانةى تاك ئةجناميداونَ لةئاسي ئةو ثَيطة كؤمةآليةتيةي كتة هةيتةتى و بتةكارى دةهَينتَىَ ئةطتةر ئتةو       
ثَيطةية بةرزبوو يان نزمَ هةروةها ئةطةر تاك لةو رَيزطرتنة ثيةيةكى بةرز ياخود نزمى وةرطترتَ ئتةوا رَيزطرتنةكتة بتةثَيى     

 ؤَلى خؤى دةوةستَيي بةباشرتين شَيوةَ هةرضةندى ئةو رؤَلة بةرز بوو ياخو نزم. دةسةآلتى تاك لةسةر هةستانى بةِر
  ئتةو تاكتةى كةثَيطةيتةكى ثةيتداكردووةَ ِرةنطتة بةضتاوَيكى نتزمرت        prestigeرَيزطرتن جياوازي هةية لةطةَر ثايتة بَينتدي د  

 رى تَيدا دةكات.طرتن تةماشا بكرَيي بةهؤى الوازي دةسكةوتةكانى لةو ثَيطةو ثايةى كازلةِرَي
لةِروويةكى ديكةوة ئةو كةسةى ثَيطةيةكى نزم بةكار دةهَينتَى ِرةنطتة بةضتاوَيكى بتةرزتر تةماشتا بكرَيتي بتةهؤى دةستكةوتة         

 بةرزةكانىَ بةآلم لةطةَر ئةوةشدا شكؤمةندييةكةى هةر بةنزمى دةمَينَيتةوة.
   

 خةمآلندن 
 مةزةندة 

 Astimation التقدير

هةَلدةستتني بتؤ   هتةولَيك  كاتَى ئامارو زانياريةكان ناتةواو دةبن بؤ دياريكردنى بةهاي طؤِراوَيك بةوردىَ ئتةوا ئَيمتة بةضتةند    
 نرخاندنى ئةو بةهايةَ ئةو كارةش ناوى لَيدةنرَيي ثرؤسةى هةَلسةنطاندن.

ئامارو زانياريتةكان بةشتَيوةيةكى كردةيتي       هةروةها كاتَىestimateئةو بةهايةى هاتؤتةكايةوة ثَيى دةوترَيي خةمالندن د
  هةَلدةستنيَ بتؤ ديتارى كردنتى ثيتةى طتةورةيى      conjectureبوونيان نابَىَ ئةوا ئَيمة هةندَى جار بةكارى مةزةندةكردن د

   بؤ ئةو طؤِراوة.order of magnitudeد
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 نامؤبوون
 ئاوارةيي

  Estrangement االغَتاب

هتةَلىاتن و دووريتيَ كةدةبَيتتة هتؤى ئتةوةى ثةيوةندييتةكانى دَلِرةقتى و توونتدى شتوَينى ثةيوةندييتةكانى           حاَلةتى بَيزارى و 
 دؤستايةتى و خؤشةويستى بطرَيتةوة.

 Alienation  تةماشا بكة: نامؤ بوون

   
دةسي بةسةرداطرتنى دةوَلةت 

 دناوةندَيتى 
 Etatism مذهب مركزية الدولة

بةهؤيتتتةوة دةوَلتتتةت زاَر دةبَيتتتي بتتتة ستتتةر هتتتةموو ضتتتاآلكية ئتتتابورى و       َرَيبتتتازَيكى سياستتتيية مةبةستتتي لتتتةم زاراوةيتتتةَ  
 خزمةتطوزاريةكانَ بةآلم بَى ئةوةى دامةزراوةكان ثَيويسي بةكارطَيِرييةكى زؤردارانة بكات بؤ بةِرَيوةبردنيان.

اري ئتابورى دةبةستتَيي بتةِرادةى ثشتي     ديارة ئةوةش بةثَيى ئةو بنضينةيةى كة خؤشتطوزةرانى دةوَلتةت ثشتي لةستةر تتةواوك     
 بةستنى لةسةر تةواوكارى سياسيَ لةو هةر و مةرجةشدا ثَيويسي بةناوةندَيتى ئاراستةو ضاودَيريكردن دةكات.

 َ يتان  liberelismلةوآلتة سؤسيالستةكان رَيبازى ناوةندَيتى دةوَلةت ثَيرةودةكرَيتيَ لةبةرامبةريشتى رَيبتازي ئتازادخيوازي د    
   دَيي.anti etatismد
   

 سةرمةد دهةتايي 
 ئةزةر

 األبد 
 Eternity االزل

خةسَيةتى هةموو شتَيك كةلةكات  زةمةن  بضَيتة دةرةوةَ واتة هةر ِرووداوَيكى داهاتوو لةئَيستا يان لةرابردوو لةهةر كتاتَيكي  
  جيتاواز دةبَيتي   immortalityلةنتةمرى د سةرمةدي  ئةوةية كةميكةضى طؤِران دةبَييَ ئةو هةتاييةش  -َ هةتايي نديكةدا

 كةبةماناي بةردةوام بوونى ناكؤتايي دَيي ثاش مردن.
بةو تيؤريانةى كةلةضارةنووسى مرؤظايةتى دةكؤَلنةوةَ ثاش تَيثتةِر   -eschatology-دةوترَيي زانستى ئةو دونيا ددوا رؤ   

 مرؤظايةتى و قؤناغة كؤتاييةكانى جيانى سروشتى. َ هةروةها لةدواضارةنووسى جؤرىاستىبوونى قؤناغي  هةبوون  بةِر
   

 Ethics علم االخالق ئاكارناسى  
زانستتتَيكة لةمتتةرج و وردبينيتتة بةهاييتتةكان دةكؤَلَيتتتةوةَ ئتتةوانى بايتتة  و ثَيتتداطرى بتتةكردارة مرؤظايةتيتتةكان دةدةنَ لتتةو    

كؤمةَلطة لةسةرى راهاتووةو بووة بةنةرَييَ ديارة ئتةو   رووةوةى كة ئايا باشن يان خراثَ رةفتارى ئاكاريش ئةو رةفتارةية كة
رةفتارةش لةكؤمةَلة بنةماو رَيسايةك ثَيكدَييَ بؤ تاكةكانيش ئةوة رووندةكاتةوة كة هةَل  و كةوتيان دةبَى ضتؤن بَيتي لتةو    

نةريتتة بتاوةى نتاو    اخود لتةو  يذدانيان يآلم بَى ئةوةى سةرثَيضي بكةن لةودؤ  و هةَلوَيستانةى كة بةرةو روويان دةبَيتةوةَ بة
 هةَل  و كةوتى تاك بةنارةوشتى دادةنرَيي ئةطةر ِرَيسا رةوشتية سةاَينراوةكةى لةكةدار كرد.َ كؤمةَلطاكايان

بؤيتتة رةوشتتتى ثتتؤزةتي يزمي لَيكؤَلينتتةوة نيتتة بتتؤ نتتاوةرؤكى دويتتذدانى زينتتدوو  كتتة ويتتذدانى تتتاك ميكةضتتى دةبَيتتي و             
 بؤ ئاشكرا دةكات دةربارةى بِريارو قةدةغةكراوة ئاكاريةكان.سروشتيةكؤمةآليةتيةكةماني 

 َ واتتة ئتةو رةفتتارةى كتة ِرَيطتة      ethical dualismلةو دياردانةى ثةيوةسة بتةرةفتارى ئاكارييتةوةَ دواليزمتى ئاكارييتة د    
فتتتار دةهَيننتتةوة كتتة لةضتتةند هتتةَل  و كتتةوتَيكى ديتتاريكراوى ئةنتتدامانى كؤمتتةَلَيك دةطرَيتتيَ هتتةروةها بيتتانو بتتؤ هتتةمان رة  

 ئةندامانى كؤمةَلَيكى ديكة ثَيى هةَلدةسة.
  و هَيتزة كؤمةآليةتيتةكان و ختراث    mores  طرينطتى دةدات بةنةريتتةكان د  social ethicsزانستتى ئاكتارى كؤمةآليتةتى د   

 طوجناندن و هةَلوةشانةوةو كَيشة كؤمةآليةتيةكان و بزووتنةوةكانى ضاكسازي.
   



(251) 
 

  Ethics professional االخالق املهنية ئاكارى ثيشةيي 
َ هتةروةك لةاليتةن ئتةو ئةندامانتةى ثيشتةكةوة      نرةفتتاري ثيشتةيي تاكتةكان دادةنتريَ    ئةو بنةماو ثَيوةرانةية كة بةبنضينةى 

 بةَلَينى ثابةند بوونيان داوة.
   

 Ethnic group اجلماعة الساللية طروثى بنةماَلةيي دِرةضةَلةك 
باوةِرى بةكةلتورَيكى نةريتطةرى هاوبةش هةيةَ هةروةها هةسي ثَيكردنَيك بةخودي خؤىَ ئةو طروثة بتةطروثَيكى  طروثَيك 

الوةكى دادةنرَيي لةكؤمةَلطةى طشتىَ ئةندامانى ئةو طروثة نة ادية جياوازيان لةطةَر ئةندامانى ديكةى كؤمةَلطة دةبَيي لتةو  
ى كولتورييةوة هةيةَ ِرةنطة ئةندامانى ئةو طروثة زمانى تايبةت و ئاين و ضتةند  بوارانةى كةثةيوةندييان بةهةندَى خةسَيةت

 هةستَيك بةيةكطرتن وةك طروثَيكى نةريتطةرى جياوازكار. وازيان هةبَييَ لةوانةش طرينطرتنةريتَيكى جيا
   

 Ethno centrism التمركز الثقايف نَيوةندَيتى كولتوري
هةسي و سؤزةوةَ هةروةها دةبَيتة هؤى ئتةوةى تتاك بِريتار لةستةر كؤمتةَلطاكانى ديكتة بتداتَ        ئاراستةيةكة كاريطةر دةبَيي بة

 ئةويش لةسةر بنضينةى ئةو ثَيوةرانةى وةرط،اون لةخودي ئةو كؤمةَلطايةى كةخؤى ئينتماي بؤ هةية.
 جياوازيان دةبَيي.بؤية لةدوايدا ر  و قينى دةبَيي بةرامبةر كؤمةَلطاكانى ديكة كةلةطةَر كؤمةَلطاكةى خؤى 

   

  Ethno cracy ُحكم الصفوة دةسةآلتى دةستةبذَير
ِرةنطة طروثى بتذاردةَ يتان ِرةضتةَلةكى بتاآل دةستةآلت بطرَيتتة دةستيَ بتةم شتَيوةية كارةكتة لتةنَيوان تاكتةكانى ئتةو بذاردةيتة               

 دوور دةكةوَيتةوة.دةمَينَيتةوةَ لةم بارةشدا ئةو جؤرة دةسةآلتة بةزؤرى لةشَيوازي دميوكراسييةت 
   

  Ethno genics حتسني السالالت ضاككردنى رةطةز دوةضة 
  دةدات eugenicsزانستتي و هونتتةرَيكى ثراكتيكتتى كردةيييتتةَ لةروخستتارى طشتتتيدا بايتتة  بةلَيكؤَلينتتةوة ئةبوجينيتتةكان د   

وةضتةى مرؤظايتةتى و بتاآلكردنى     كةجةخي لةسةر توَيذينةوة تيؤرى و كرداريةكان دةكتاتَ ئتةوانى ثةيوةستة بةضتاككردنى    
 ئاستةكانى.

   

 ئةتنوطراو
 زانستى وةس كردنى كؤمةَلطة مرؤييةكان

 االثنوجراىف 
  Ethnography علم االنسان الوصفي

ئةتنوطرافياَ زانستَيكة باية  بةلَيكؤَلينةوة لةدياردة مادى و كولتوريتةكانى كؤمتةَر دةداتَ لةشتوَين و زةمتانى جيتاوازداَ ئتةو       
دياردانتتةى بةرهتتةمى رةجنتتى متترؤظ دةردةختتةن بةمةبةستتتى زاَلبتتوون بةستتةر  ينطتتة سروشتتتيةكةىَ هتتةروةها هةوَلتتدان بتتؤ    

 بةكارهَينانى دةرامةتةكانى لةثَيناو جَيبةجَيكردنى ثَيداويسيتة سةرةتاييةكانى و ثَيويستة كؤمةآليةتيةكانى.
ن ثَيدةداتَ ئةو بابةتتة ماديانتةن كةثَيشتكةوتنى تتةكنولؤجي طشتتى      بؤية لةثَيشةوةى ئةو اليةنانةى كة ئةتنوطرافيا بايةخيا

 وَينا دةكةن و دينامييةتى ئةقيى مرؤظايةتى ئاشكرا دةكةن لةثَيناو هةوَلةكانى بؤ زاَلبوون بةسةر سروشتدا.
دا تَيثتتةِر بوونتتة بَيطومتتان ثاةتتاوة ئةركيولؤجيتتةكان ثتتةردةى لةستتةر ئتتةو رؤَلتتة شارستتتانيانة هتتةَلماَليوة كةمرؤظايتتةتى ثَييتت   

 لةبةرةبةيانى ثَيشكةوتنيدا.
زانايانَ ئةو كةرةستةو ئامَيرانةى كةمرؤظ لةسةردةمة جيؤلؤجيتة بةدوايةكةكانتدا بتةكاريان هَينتاوةَ وةك بةَلطتةو خةستَيةت       

 ا.وةريان طرتوون دةربارةى ثةرةسةندنى شارستانيةتةكاني مرؤظ لةسةردةمى بةردو سةردةمةكانى توج  بورنز  ئاسند
ئتتةو دياردانتتةَ نيشتتانةن لةستتةر لَيىتتاتوويي و شتتارةزاي زانستتتيانةَ ئتتةوانى بةدةستتي هتتاتوون لتتةو ستتةردةمانةَ هتتةروةها            
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 رةنطدانةوةى ئةو سيستمة ئابوريانةن كة دامةزراون لةناو كؤمةآلن و بةكاريان هَيناون وةك هؤكارى بةرهةم هَينان.
وةَ ئةتنولؤجيا هةَلدةسَيي بةشتيكردنةوة يتان هتةروةها دؤزينتةوةى ثةيوةنتدي      ئةو زانياريانةى كة ئةنتوطرافيا كؤيان دةكاتة

 نَيوانيان.
   

  Ethno history اتريخ الشعوب البدائية مَيذووى طةالنى سةرةتايي
خولؤجيتةكان و  واتةَ لَيكؤَلينةوةى مَيذوويى بؤ طةالنى نا ئتةوروثىَ لتةم بتوارةدا دوكيومَينتتة نوستراوةكان و سةرضتاوة ئتةر        

 ولؤجياى كولتورى كؤمةآليةتى بةكار دةهَينرَيي.نث ضةمكةكانى ئة
ئتتتةم لَيكؤلينةوةيتتتة هةوَلتتتدةدات مَيذووييتتتةك بتتتؤ كؤمتتتةآلنى ختتتاوةن نيشتتتتمان دابنَيتتتيَ ثتتتَيش ثةيوةنتتتديكردن و دواى         

 ثةيوةنديكردنيان بةئةوروثيةكان.
   

 ياَ مرؤظناسى شيكارى   لؤثن ئة
 االثنولوجيا 

  Ethnology االنسان التحليليعلم 

يوةستة بةثةيتدا بتوونى بنةضتةو ِرةطتةزة ستةرةتاييةكانى جتؤرى        ثةانتة دةدات كة ينةوذتوَيياَ زانستَيكة باية  بتةو   لؤثن ئة
َ لةطتتتةَر كؤضتتتكردنى كيتتتتورو  دةدات َ هتتتةروةها طرينطتتتى بةبنتتتةما كيتوريتتتةكان و ناوضتتتةكولتوريةكان   هةيتتتة مرؤظايتتتةتى

 خةسَيةتة جؤرايةتيةكان بؤ هةريةكةيان.بآلوبوونةوةيان و 
  طوزارشتتى لَيتدةكراَ تاماوةيتةكى زؤرنتزيكيش ئتةم      cultural anthropologyيتاى كيتتورى د   ؤثؤلؤنثر  بؤية ثَيشرت بةئة

  دةبتتووَ ئتتة بابةتانتتةى زانايتتانى ئتتةم جتتؤرة  social anthropologyيتتاى كؤمةآليتتةتى د ؤثؤلؤنثرر زانستتتة تَيكتتةَر بةئتتة
يتتاى ئتتةوروثى و ئتتةمريكى   لوثنرر يان لةستتةرى ئةجنامتتداوةَ هتتةمان ئتتةو بابةتانتتةن كتتة زانايتتانى ئتتة  ينتتةوةذتوَيلةبتتةريتانيا 

  19يتا لةديتدى زانايتانى ستةدةى د     لؤثنر  ياى كؤمةآليةتى و ئة ؤلؤنث يان لةسةرى ئةجنامداوةَ هةردوو زانسيَ ئةينةوةذتوَي
 دادةنرانَ لةبةر ئةوةى هةريةكةيان توَيذينةوة لةكيتورو كؤمةَلطة مرؤظايةتيةكان دةكات. ينةوةذتوَيبةيةك زانسي و يةك 

بةطشتتى    دةكترانَ بايتة  ثَيتدانى زانايتان    كؤمةَلة مرؤظايةتيةكان و طروثة رةضتةَلةكيةكان لةستةر بنضتينةى كيتوريتان ثتؤلني     
بةدواى بنةما سةرةتاييةكانى كيتورو شارستانية مرؤظايةتيةكان كةوتبوونَ دواى ئةوةى ديتدى زانايتان ِرووى لتة بايةخثَيتدان     

طرينطتتى  و   و ئاراستتتةكردنfunctional approachكؤمتتةَلطاكان دسيستتتمى يتتةكان كتترد دةربتتارةى  ئةركينةوةذتوَي بتتة
  و ِروونكردنةوةى ثةيوةنديية فةرمانى و تةواوكاريةكانى نَيوان social structureدثَيدانى زياتر بةبونيادى كؤمةآليةتى 

و مَيتذوويي يتان ختؤ دةربتازكردن لةطرينطيتة       شي طوَى خستنى اليةنى دروستي بتوون  لةطةَر ثهةر سيستمة كؤمةآليةتيةكانَ 
ينتةوة  ذتوَييتةكان لة  لؤثنر  ئتة  ينةوةذتوَي وةى رِرَيذةييةكةى لةتوَيذينةوة كؤمةآليةتيةكانَ ئةوا ئةو ئاراستةية بؤ جياكردنة

 يةكؤمةآليةتيةكان دةركةوت. لؤثؤؤنث ئة
يا لةيتةكرتى جيابوونتةوةَ هةرضتةندة ئتةو جيابوونةوةيتة دستةربةخؤية  دةربتارةى         ؤثؤلؤنث بةم جؤرة هةردوو لقةكةى ئة

بتةكيتورو شتيكردنةوةىَ وةك طرينطترتني كتار     يتةكان لةئتةمريكا دةرنةكتةوتَ ضتونكة بايةخثَيتدانى       ؤثؤلؤنثر  ئة ينةوةذتوَي
 .دا مايةوةياى ئةمريكا ؤثؤلؤنث لةب،ومَيشكى زانايانى ئة

   

 دةروونناسى بنةماَلةيي  
 سيكولوجية 

  Ethno psychology الساللة

جياوازةكتتان يتتةك لةلقتتةكانى دةروونناستتيةَ لةحالتتةتى كتتار لةيةكردنتتة ئةقييتتةكانى كؤمتتةآلنى مرؤظايتتةتى يتتان خَيتتت و تتت،ة  
 دةكؤَلينةوةَ ئةو لَيكوَلينةوةيةش بةشَيوةيةكى ئاسايي بوارى سايكؤلؤجى طةالنى سةرةتايي دةطرَيتةوة.
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 ئاكارناسي بةراوردكارى
 علم االخالق 

  Ethology املقارن

ئاكتتتار الى طتتتةالنى  زانستتتتَيكة لةثةرةستتتةندنى ئاكتتتار دةكؤَلَيتتتتةوةَ هتتتةروةها لَيكؤَلينتتتةوةى بتتتةراوردكارى بتتتؤ سيستتتتمةكانى 
 جياوازدا..مةبةستيش لةم زراوةيةَ لَيكؤلينةوةى ئةزموونطةريية بؤ ِرةفتارى مرؤظايةتى.

   

 كةسَيتى كؤمةَر  
 روح اجلماعة

  Ethos الروح املميزة للثقافة

دةكرَيتتتةوةو كتتة ستتَيتيش كولتورييةكانتتةَ ئتتةوانى كؤمتتةَلَيكى ثتتَي جيتتاواز ئايتتديا مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ ب،وبتتاوةِرو بتتةهاو 
 دةردةخات لةئاسي كؤمةآلنى ديكةو دةيكاتة شتَيكى تايبةت.

  كةهةَلدةستَيي  ethologyدةركةوتنى ئةو رؤحة بةكؤمةَلة جياكةرةوةى كولتورَ بووة هؤى دةركةوتنى زانستى ئيتولوجيا د
وة لتةدياردةى دروستي بتوون و خةستيةتةكانى     بةلَيكؤَلينةوة لةحالةتةكانى تةنيايي و طردبوونةوةى مترؤظَ هتةروةها توَيذينتة   

 كؤمةَلطةى مرؤظايةتى و ئةو ئارةزوو شَيوازة ثشتاو ثشتيانةى رةفتاري مرؤيي لةسةر ئاستى تاكةكان.
 ئةو ئارةزووانةى كة بةيةكةيةكى تةواوكار دادةنرَين لةطةَر لَيكؤلَينةوةكان لةطوجنان و لةبار بوونى ئةو ِرةفتارة مرؤظايةتية

 Culture complex  بكة:    كولتورى ئاوَيتة تةماشا

  Culture trait  خةسيةتى كيتورى                

   

 زانستى هؤيةكان 
 هؤكارزانى

 درس االسباب
  Etiology والعلل

لتةهؤكارة  كؤمةَلة هؤكارَيكن بةشدارى دةكةن لةِروودانى ديتاردة نةخؤشتيةكانَ ئتةوانى ئتةم زانستتة دةيطرَيتتة ختؤى بتريتني         
 بؤماوةييةكان و ئةوانى بةهؤى لةدايكبوونةوة ثةيدادةبنَ هةروةها هؤكارة وةرط،اوو دوورو نزيكةكانيش.

   ِراستى نةخؤشيةكةش ديارى دةكات.semeiologyئةم زانستة لةطةَر لَيكؤَلينةوة لةنيشانةكان د
لتةنَيوان ضتينة كؤمةآليةتيتةكان دةكؤَلَيتتةوةَ لةهتةر      ئةتيؤلؤجياى كؤمةآليةتىَ لةهؤيةكانى ئةو جياوازيانةى بوونيان هةيتة  

 دوو اليةنى بؤ ماوةيي و  ينطةدا.
 Cf. diagnosis  دؤزينةوةَ دةسي نيشانكردن

   

 دةستورى رةفتاركردن
 آداب السلوك 

  Etiquette آداب اللياقة

بَيطتةردَ كؤمةَلطتة ثَيشتكةتووةكان لةستةرى      ضةند بنةماو ِرَيسايةكى طشتية بؤ هةَل  و كةوت و رةفتاري كؤمةآليةتى تةواوو
رَيكدةكةونَ بؤية بووة بة شَيوازَيكى طشتى لةشتَيوازةكانى  يتانى رؤ انتةَ ثابةنتد نتةبوونيش ثَيوةيتان كةستةكة بتةرةو ِرووى         

 ناِرازايي و بَيزاري و ناحةزى و خؤ دوور خستنةوة دةكات لةاليةن خةَلكى ديكة.
لةشَيوازةكانى ضاودَيرى كؤمةآليةتى دادةنرَييَ ضونكة ثةيوةنديية ديارةكتانى نَيتوان تتاك     بؤية دةستورى رةفتاركردن بةيةك

 يان كؤمةآلن رَيكدةخات و لةدوايشدا رَيكخستنى ئازاديية دةرةكييةكةى ئةو خةَلكة.
 َ ئتةوانى  conventionsدةستورى رةفتاركردن جياوازة لتةو بنتةماو رَيستايانة كتة بتاوو ئاستايني و لةستةرى رَيككتةوتوون د        

 رَؤَلى ضاودَيريان دةبَيي لةسةر ئازادى ناوخؤيي.

   واتة دةستوروبنةماكانى ئةوثيشةية.etiquette of the professionدةوترَيي: داَ و نةريتى ثيشةيي د
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  Eudaemonism مذهب السعادة العقلية رَيبازي شادمانى ئةقيي
دادةنَييَ ديارة ئةويش ئاماجنى كارى مرؤظايةتية ئةطةر تايبةت بَيتي بتةتاكَيك يتان    رَيبازَيكة بةختةوةرى بةبةرزترين ضاكة 

 بؤ كؤمةَلطة.
  دَيتتي كتتةدان دةنَيتتي بتتةوةى ضتتَيذ hedonismبتةم واتايتتة بةرامبتتةر رَيبتتازي خؤشتتى ئتتةقييَ رَيبتتازي خؤشتتى هةستتتيارى د 

 بةرزترين ضاكةية.
   

 Eufunction الوظيفياالنتظام  بةدواي يةكدا هاتنى ئةركَيتى
هةر ئاسةوارو نيشانةيةك كتة بتةهؤى كارَيكتةوة لتةجؤرة رةفتتارَيكى ديتاريكراودا بَيتتةدىَ هتةروةها بةشتَيوةيةكى ئتةرَينيش           

 بةشداري بكات لةمانةوةو جَيط،ى سيستم.
   دَيي.dys funetionلةبةرامبةريدا حاَلةتى كةم و كورتى فةرمانى د

   
 زانستى ضاككردن  

 وةضة
  Eugenics علم حتسني النسل

زانستَيكى تيؤرى و هونةرى ثراكتيكيةَ طرينطى دةدات بةبنةماكانى بؤ ماوةيي مرؤظايةتىَ ئاماجنيشى ضتاككردنى ِرةضتةَلةكة   
 مرؤظايةتيةكانة.

يتتةك  ئتتةو زانستتتة بتتةكار دةهَينرَيتتي بتتؤ هةَلبتتذاردن و ديتتاريكردنى ئتتةو تاكانتتةى توانتتاي م،اتطتترى خةستتيةتة ديارةكتتانى       
لةرةضةلةكةكانيان دةبَييَ كةباوةِر واية ئةو ِرةضةَلةكة دثاك و بَيطةردة َ هةروةها رَيطرتن لةزاووزَى كردنى ئةو تاكانةى كتة  

 ئةو خةسيةتانةيان تَيدانية.
دنتى  ِرةنطة ضاككردنى وةضة بوارةكانى رَيطرتن لةهاوسةرط،ى ث،و بةساآلضوان بطرَيتتةوةَ هتةروةها هةستتان بتة نتةزؤك كر     

  .negative eugenicsئةواني ئاستى ئةقييان الوازة د
هةروةها ِرةنطة مةبةستيش لةم زاراوةيتة ِرَيكخستتنى نتةوة بَيتي لةستةر ئاستتى خَيتزان و لةستةر ئاستتى نيشتتمانىَ ئتةويش            

 بةئاماجنى سنوردار كردنى  مارةى دانيشتوان.
   

 خؤش اَلى  
 -بو انةوةى ساختة  -

 التعايف 
  Euphoria الزائفاالنتعاش 

مةبةسي لةم زاراوةية لةدةروونناستيداَ مترؤظ هةستتَيكى ستاختةى الثةيتدا ببَيتي كةضتاآلكيةكى جةستتةيي زينتدووى هةيتةَ           
 لةطةَر ئاراستةو بؤ ضوونَيكى هةَلضووانة بةطةش بينى و بةوةى هةموو شتَيك وةكو ثَيويسي واية.

 Social euphoria تةماشا بكة: دروستى و ضاآلكى كؤمةآليةتى

   

 Euphoria social االستقرار االجتماعي سةقامط،ى كؤمةآليةتي

 Social euphoria تةماشا بكة: دروستى و ضاآلكى كؤمةآليةتى

   

 زانستى خؤشطوزةرانى 
 مرؤظايةتى

 االيوثينية 
 Euthenics علم تعزيز الرفاهية البشرية

ئتتةو زانستتتةية كتتة لةضتتاككردنى كتتؤى بتتارى طتتوزةران دةكؤَلَيتتتةوةَ وةك بابةتتتةكانى ختتؤراك و نيشتتتةجَى بتتوون و جتتت و        
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بةرط...هتتتدَ بةمةبةستتتى ضتتاككردنى بتتارودؤخى تاكتتةكان و زؤركردنتتى خؤشتتطوزةرانيانَ ئتتةو كتتارةش شتتان بةشتتان زانستتتى   
 ةبَيي. ئاماجنى ضاككردنى ِرةطةزةكان دeugenicsضاككردنى وةضة د

   

 Evaluation التقومي هةَلسةنطاندن

زاراوةية ثرؤسةى بِرياردانة لةسةر بةهاى شتَيك يان ضةندايةتيةكةى لةئاسي ضةند ثَيوةرَيكى سنوردارَ ياخود  ممةبةسي لة
 رادةى طوجناندن لةنَيوان ب،ؤكةيةك يان كارَيك لةطةَر بةها باوةكاندا.

بِرياردانى بابةتيانةية لةسةر كارة هةَلسةنطَينراوةكة ئةطةر بةضاكى بَيي يان خراثتىَ ستةركةوتو   واتة ئاماجنى هةَلسةنطاندن 
بَيتي يتاخود تَيشتكاوَ ديتارة ئتةو كتارةش بةشتيكردنةوةى ئتةو زانياريانتةى بةردةستة دَيتتةدىَ لةطتةَر راظتة كردنيتان لةبتةر                

كارةكتةوة هتةبَييَ ئةطتةر لتةِرووى ئاماجنةكانيتةوة بَيتي يتان         رؤشنايي ئةو فاكتةرو دؤخانةى كة ِرةنطة كارتَيكردنيان بةسةر
ثالندانان و كارطَيِرىَ يتاخود ثارةثَيتدانَ يتانيش كتاتَ هتةروةها شتَيوازي جَيبتةجَيكردن و جتؤرة بةدةنطتةوة هتاتن و شتَيوةى            

 ئةجنامةكان...هتد.
 لةطةَر دياريكردنى هةموو ئةوانةَ دياريكردنَيكى بابةتيانةى ورد.

 ةَلسةنطاندن ثرؤسةى كَيش و ثَيوانةيةَ بةهؤيةوة هؤكارةكانى سةركةوتن و هؤيةكانى نوشستى ئاشكرا دةبن.كةواتة ه
لتتةبوارى بةرنامتتةو ثتترؤ ة ئتتابورى و كؤمةآليةتيتتةكانَ بةتايبتتةتيش لةكؤمتتةَلطاكانى طةشتتة ستتةندووَ ئتتةوةى هةَلستتةنطاندن     

ى لةئتةجنامى دانتانى ئتةو    تكةكؤمةَلطتة دةيثَيكَيتي يتان ثَيكاويتة     ئاشكراى دةكات بريتيتة لتةرادةى ئتةو طؤِرانتة كؤمةآليةتيتةى     
 ثرؤ انة.

هةرضتتةندة هةَلستتةنطاندن ئامتتاجنَيكى ثراكتيكتتى هةيتتة بتتةآلم ئتتةو ئاماجنتتة ثراكتيكتتة اليتتةنى تيتتؤريش دةطرَيتتتةوةَ ئتتةو          
دامةزراوةيةكَ دةكرَى ثيتادةبكرَين و ستووديان   ئةجنامانةى كة هةَلسةنطاندن دةيطاتَى دةربارةى ثرؤ ةيةك يان ثالنَيك ياخود 

 لَيوةربط،َيي ئةويش لةضةند هةَلوَيستَيكى ديكةداَ سةرةِراى ئةوةى زانياريية تَيؤرييةكان  دةوَلةمةند دةكات لةم بوارةدا.
ؤىَ ئةمتةو دةكترَى   هةروةها ِرةنطة ئاماجنى هةَلسةنطاندن هةمةاليةن بَيي بة جؤرَيك بابةتةكة لةهةموو اليةكةوة بطرَيتة خ

 ئاماجنةكة بضوكيش بَيي و ضةند بةش و اليةنَيك بطرَيتةوة.

   

  Event احلادث روودان 

ئتتةو رووداوةى لتتةماوةى رؤ طتتاردا روو دةدات و طرينطيتتةكى ديتتاريكراو بةدةستتي دَينتتَىَ منوونتتةش لةستتةر ئتتةوة ِرووداوةكتتانى  
 مَيذوو.

  .dependent بنَ يان سةربةخؤ نةبن دindependentِرووداوةكان دةكرَى سةربةخؤ د
ئةطةر لَيرةدا دوو رووداوى سةربةخؤ هةبنَ ماناي ئةوةية رووداوى يةكةم كاريطةرى لةسةر ئةطتةرى روودانتى دووةم نابَيتيَ    

 هةردوو رووداويش بةناسةربةخؤ دادةنرَينَ ئةطةر روودانى يةكَيكيان كارتَيكردنى لةسةر روودانى ئةوى ديكة هةبوو.
 َى ئةطةرى رووداوةكان بزانرَيي بةهؤى  ماردنى ئةطةرةكان.دةكر

   

 روونى 
 بةَلطة نةويسي

  Evidence الوضوح البداهة -1

لةلؤ يكدا زاراوةكة ئاما ة بؤ روونى و ئاشكرايي هزروكَيشةكان دةكاتَ بةجؤرَيك كة خؤى بةستةر ئةقيتدا دةستةثَينَىَ ِروونتى     
 دةردةكةوَيي بؤ يةكةم جار بَى هةر طومان و دوودَلييةك.  ئةوةى بؤ ئةقت evidentد
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 بةَلطة 
  الدليل، البينة  االثبات -2 سةااندن

لةياسادا مةبةسي لةسةااندنَ هَينانةوةى بةَلطةيتة بتةو شتَيوةى كةياستا ديتاري دةكتات دةربتارةى مافَيتكَ كتةميمالنَيى لةستةر           
 ِرَيسايةك هةيةَ ئةوانيش دوو جؤرن.بَييَ بؤ سةااندنيشى ضةند بنةماو 

ِرَيستتاو ياستتا بابةتيتتةكانَ ئةوانتتةن كةشتتوَينى ستتةااندنة كتتةديارى دةكتتةن و ئتتةوةى بارطرانيةكتتة دةكةوَيتتتة ستتةرىَ هتتةروةها  
 ِرَيطاكانى و بةهاي هةر ِرَيطايةك لةوانةَ لةطةَر ئةو بارودؤخانةى كة هةموو ئةو ِرَيطايانةى تَيدا ئةجنام دةدرَيي.

ووةميانَ ياساو ِرَيسا كارِراييتةكانَ ئتةوانى لةميانتةى ستةااندنى بةلطتةكان ثيتادة دةكترَينَ كاتَيتك نتاكؤكى يتان ميمالنَييتةك            د
 دةخرَيتة بةردةم دادطا.

   
 شةِر 

رّ  بةدكاري  Evill الشر

لةاليتتةن ئتت،ادةوةش جَيطتتاي  شتتةر دبتتةدكارى  دياردةيةكتتة بتتةرةو ِرووى نتتاِرةزايي و ِرةخنتتةو نةويستتة بتتؤ تتتةوةَ هتتةروةك     
َ ئةو خةَلكة ئتةوة ضتاوةِراوان دةكتةن كتة ئتةو جتؤرة كارانتة        ناوانرتين كَيشةكانى نَيوان خةَلكقبوَلكردن نيةَ ئةم دياردةية فر

 بوونيان نةبَيي لةطةردوونَيكدا جَيطاى ثةسةندكردنة لة هةموو رووييكةوة.
 ميتافيزيكى بَيي. شةِردةكرَى: ئاكارىَ يان فيزيكى دسروشتى َ ياخود

شتتةِرى فيزيكتتى وةك الوازى و نةخؤشتتى و شتتَيواندنَ شتتةِرى ئاكتتاريش بتتةكارة ستتةر زةنشتتي كراوةكتتان دةوترَيتتيَ شتتةِرى           
 ميتافيزيكى بةهةر شتَيكى كةم و كورت و ناتةواو دةوترَيي. كةواتة ثِراوثِر نةبَيي.

 بؤ ِراظةكردنى شةرَ ضةندين ب،و بؤ ضوونى جياواز هةية: 
يةكةمَ دةَلَيي ئةوةى ثَيى دةوترَيي شةِرَ تةنىا هةَلةيةكة لةئةقيماندا َ بتةآلم لةئتةقيى خوداوةنتدى يتان ناكؤتتايي تتةنىا        ِراي

ضاكةو ِراستى بوونيان هةيةَ لةبةر ئةوةى هةر هةَلةيةك ياخود شةِرَيكَ ئةوة دةبَى بةرهةمى ئةقيمان بَيتيَ ئَيمتةى كؤتتايي    
 هاتووى ئامانج خواز.

ووةمَ بؤ كَيشةى شةِرَ تووندِرةوى كةمرت ثَيوةديارةَ ئةم راية دان بة ِراستى شةِر دةنَييَ بةآلم بؤ ضتوونى وايتةَ ئةطتةر    رِِاى د
كة ِرةسةنايةتى ئتَيش و   ئةطةر تَيطةيشتنيئَيمة فَيرى ئةوة بووين كةشتةكان لةروانطةى هةتا هةتايية وة ببيننيَ لةو بارةدا 

 ضةند بَييَ ئةوا ئةو كارانة وردة وردة كةم دةبنةوة. ئازارو خراثةكارى لةجيىاندا
بةآلم ِراى سَييةمَ راظة كردنَيكى ميتافيزيكى دةبةخشَيتة كَيشةكةَ ئةو بؤ ضوونى واية راستيةك بةِرةواى بزاننيَ ئةوة خؤى 

داكتؤكيش لةستةر بتَى توانتايي     لةثشتى ثةردةى ٍراستية راوالةتيةكة شاردؤتةوةو لةجيىانَيكى بةرزتر جَيط، دةبَييَ ئةم ِرايتة  
ئةزموونى هةستى دةكات لةئاشكرا كردنى ِراستىَ ئةو ئةزموونة هةستتية ثةردةيةكتة لتةنَيوان ئَيمتةو نَيتوان بتوونى ِراستي و        

 رةواَ ضونكة ئةو تةنىا تواناي ئةوةى دةبَيي بؤمانى بطوازَيتةوةَ ئةوةى لةجيىانى طؤِران و بةردةوامى روودةدات.
   

 Evolution التطور ثةرةسةندن
طةشةكردنَيكى سستى ثية بةثيةيةَ دةبَيتة هؤى طؤِرانكارى ِرَيك و ثَيك و بةدواى يةكداَ كةضةند قؤناغَيكى جياواز و تايبةت 
تَيثتتةِر دةكتتات و هتتةر قؤنتتاغَيكى ثَيشتتوو بتتة قؤنتتاغَيكى داهتتاتوو دةبةستترتَيتةوةَ وةك ثةرةستتةندنى ب،وبتتاوِرو ئاكتتارو داَ و    

 نةريتةكان.
 َ مةبةستتتيش لَيتتىَ  creative evolutionثةرةستتةندن ضتتةند شتتَيوةيةكى هةيتتة لةوانتتةَ ثةرةستتةندنى داهَينةرانتتة د     

ثةرةستتةندن بريتيتتة لتتة داهَينتتانَيكى بتتةردةوام و نوَيكردنةوةيتتةكى بتتَى و ضتتان و طؤِرانَيكيشتتة ثستتانى بتتؤ نيتتةَ بتتةثَيى ئتتةو     
 ظدا دةيسةثَينَيي.ئاراستةيةى كة ثاَلنةرةكانى  يان لةمرؤ

  مةبةستيش لَيى طةشتةكردنى كولتتورة لةشتَيوة ستادة هةَلوةشتاوةكانيان بتؤ       cultural evolutionثةرةسةندنى كولتورى د
 شَيوة ئالؤزة تةواوكارةكانَ ئةويش بةهؤى كارلَيكردنى بةردةوام.

 Social evolution  تةماشا بكة: ثةرةسةندنى كؤمةآليةتى
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  Evolutionism مذهب التطور ثةرةسةندطةرايي 
رَيبازَيكة ثشي بة ب،ؤكةى ثةرةسةندن دةبةستَييَ هةروةها اليةنطرى جولةو طؤِرانكارى دةكات و بتؤ ضتوونى وايةكتة ياستاى     

 طةشةكردنى بوونةوةرةكان لةجؤراوجؤرى و تةواوكارييةكى بةردةوام كورت و ثوخي دةكرَيتةوة.
   

 يشة بنةماى دةرهاو
  Exception principle مبدأ االستثناء دنائاسايي 

شَيوازَيكة بؤ ضاودَيرى كارطَيِرى لةسةر ضةند اليتةنَيكى ديتاريكراوداَ منوونتةى ئةجنامتة دةرهاويشتتةكان يتان نائاستاييةكان و        
 اليةنة باش و خراثةكانَ ئةويش بَى دةستَيوةردان لةباس و درَيذةثَيدانةكانى كاركردن.

   
 طؤِرينةوة 
  Exchange التبادل ئاَر و طؤِر

 واتة تاكَيك بةشَيك لةبةرهةمةكةى خؤى بداتة تاكَيكى ديكةَ ئةويش لةبةرامبةر دةسكةوتى بةشَيك لةبةرهةمى ئةو تاكة.
دةرفتةتى  دياردةى ئاَر و طؤِر بةهؤى ثسثؤرى و دابةش بوونى كتار لتةنَيوان تاكةكانتدان ثةيتدابووةَ بتةجؤرَيك ئتةم دياردةيتة        

بةهةر كةسَيك داوة كةثشي بةتواناكانى كةسَيكى ديكة ببةستَى بؤ بةديىَينانى طتةورةترين ِرادة لةثَيداويستتية ئابورييتةكانى    
 خؤى.

  بةكار دةهَينرَيي وةك ئاما ةيةك بؤ ئةو سيستتمة ئابورييتةى كتة    echange economyدةستةوا ةى ئابورى ئاَر و طؤِر د
  ىَل دوور دةخرَيتتةوةَ بتةَلكو لَيترةدا ديتاردةى     barter economicsنى دطؤِرينةوةى كاآل بتةكاآل  د ئابورييةكانى سةودا كرد

ثرؤستةكانى بتازاِرةوة   ئاَر و طؤِر زاَر دةبَيي لةِرَيطةى بتةكار هَينتانى دراوداَ هتةروةها دابةشتكردنى دةرامةتتةكانيش لةِرَيطتةى       
 ئتتاَر و طتتؤِرَ وا ِراظتتة دةكرَيتتي كتتة هاوتايتتة بتتؤ دةستتتةوا ةى ئتتابورى  بتتةثَيى ئتتةو ضتتةمكة دةستتتةوا ةىئابورى َ طةشتتة دةكتتةن

  َ يتتتتتاخود ئتتتتتابورى ثرؤ ةكتتتتتانى ستتتتتةرمايةدارى تايبتتتتتةت     private profit economyقتتتتتازاجني تايبتتتتتةت د 
  .Market economy  يانيش ئابورى بازاِر دcapitalistic private enterpriseد

بنضتينةى خاوةنتدارَيتى هاوبتةش بتؤ هؤيتةكانى بةرهتةم هَينتان دامتةزراونَ ئتاَر و           لةكؤمةَلطة سةرةتاييةكانَ ئتةوانى لةستةر  
طتتؤِركردن بتتوونى نيتتةَ بتتةَلكو ئتتاَر و طتتؤِركردنى كاآلكتتان ثةيتتدا دةبتتن كتتاتَى  يتتانى هاوبتتةش كؤتتتايي دَيتتي لةنَيوانيانتتداَ ئتتةو   

َلى جياوازداَ هةر لةطةَر ئتةوةى بةرهةمتةكان   دياردةيةش دةسي ثَيدةكات لةطةَر دةسي ثَيكردنى ثةيوةندى لةنَيوان دووكؤمة
دةبنة كاآل لةثةيوةنديية دةرةكيتةكانى كؤمةَلتداَ ئتةوا لتة يانى نتاوخؤيي كؤمةَليشتدا بتةو جتؤرةى لَيتدَييَ ئتةويش بتة هتؤى             

 كاريطةرى حاَلةتي كاردانةوة.
 و طتؤِركردنىَ بتةآلم لةطتةَر زؤر بتوونى     ديتاردةى ستةوداكردنَ شتَيوازَيكى ستةرةتايي بتوو بتةكار هَينتراوة بتؤ بتةديىَينانى ئتارَ          

ضتاآلكى ئتابورى و فرةيتي كاآلكتان و جؤراوجؤريتانَ ئتةوا ستةوداكردن بةشتَيوازَيكى كردةيتي نازانرَيتي بتؤ ديتارى كردنتى يتتان              
 ثَيوانةكردنى بةهاي ئةو كاآليانةى كة ئاَر و طؤِرييان ثَيوة دةكرَيي

ةرةكى بؤ روو بةروو بوونةوةى مةبةستةكانى ئاَر و طؤِرى بازرطانى ثةيدابووَ بةم جؤرة ثَيويستى بؤ دؤزينةوةى ئامرازَيكى د
كارةكةش بةوة كؤتايي هات كةدراو بةكار بىَينرَيي وةك ئامرازَيكَ بؤ ئةوةى تاكتةكان بتتوانن لتةنَيوان بةرهةمتة جياوازةكتان      

 هاوتايي و يةكسانى ثةيدا بكةن.
   

 ئاَر و طؤِركردنى زانياريةكان
 سجل تبادل 

  Exchange, social املعلومات 

  Social exchange  تةماشا بكة:  
   

 Exclusive powers السلطات املطلقة دةسةآلتة رةهاكان  
  Power  تةماشا بكة:   دةسةآلت
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  Excommunication احلرمان الكنسي بَى بةشكردنى كةنيسةيي
 ئةنداميةتى كيَيسة يان ئةنداميةتى كؤمةَلَيكى ئاينى.بَيبةشكردنى كةسَيك لةمافةكانى 

بَيبةشتتكردن دوو جتتؤرة: بَيبةشتتكردنى بضتتووكَ لتتةم بتتارةدا كةستتى مةستتي ى ِرَيطتتاى بةشتتداريكردنى لةنتتةريي و ئاهةنطتتة        
ئاينيتتةكانى رةَ ِرَيطتتاى بةشتتداريكردنى لَيتتدةط،َيي لةنتتةريي و ئاهةنطتتة  ةو قةدةغتتةدةكرَيي. بتتَى بةشتتكردنى طتت ئاينيتتةكان ىَل

 كيَيسةو ثةيوةنديكردن بةرؤَلةكانى تائي ةكةشى.
لةكؤنتتدا ئتتتةم بَيبةشتتتكردنة دةبتتتووة هتتؤى ئتتتةوةى كةستتتةكة شايستتتتةى شتتايةمتانى نتتتةبَيي لةبتتتةردةم دادطاكتتتانَ هتتتةروةها    

 بةشداريكردن لةئةجنومةنى سوَيندخؤران و رَيطرتن لَيى لةسكاآلكردن لةبةردةم دادطا.
   

  excursions لرحالتا طةشي و طةِران 
يتتةك لتتةو هؤكارانةيتتة كةستتوودى لَيوةردةط،َيتتي لتتةكاتى بتتَى ئيشتتىَ بةهؤيتتةوة ئتتةو كةستتانة ستتةردانى ناوضةطةشتتتيارو            
دةوروبتةرةكانى شتارةكان دةكتتةن لتةكاتى ثشتتووةكانى هةفتتةو رؤ انتى فتتةرمى و مؤَلةتتة درَيذخايةنتتةكانَ ئتةويش بةرامبتتةر        

 رابواردن و خؤشاد كردن و طةشةثَيدانى ثةيوةندى نَيوان تاكةكان.تَيضووةكى كةمَ بةمةبةستى 
   

 كارِرايي
 جَيبةجَيكردن

 التنفيذ
 Execution االجراء

جَيبةجَيكردن لةدةرووناسيدا قؤناغي كؤتايية لةقؤناغةكانى ئ،ادةى ئةقتَ ضونكة ئ،ادةى ئةقت تتةواو نابَيتي تتةنىا ئةطتةر     
 لةطةَلدا نةبَييَ ئةطةرنا تةنىا وةك نيازَيك يان ئارةزويةكى سادة دةمَينَيتةوة.شتَيك لةجَيبةجَى كردنى 

لةِرووى كارطَيِرييةوةَ جَيبةجَيكردن ئاما ةيتة بتؤ بتةجَيىَينان و ئتةرك ئةجنامتدانَ هتةروةك دةوترَيتي: دةستةآلتى جَيبتةجَى          
 رثرسياريةتى جَيبةجَيكردن.كردنَ ئةجنومةني جَيبةجَيكردنَ ياساو رَينماييةكانى جَيبةجَيكردنَ بة

لةِرووى ياساييةوة مةبةسي لةجَيبةجَى كردنَ كارَيكة هةوَلدةدات كةكةسى قةرزار ياخود فتةرمان بةستةردراو ناضتار بكرَيتي     
بؤ جَيبةجَيكردني ئةوةى ثابةندبووة ثَيوةى يانيش ئةو بِريارةى كةبةسةريدا سةثَينراوةَ دةربارةى ماَر و ستامانى طتوازراوةو   

 وازراوة.نةط
  واتتتة لتتةناوبردنى  capital executionهتتةروةها لةياستتاي كةتنتتدا دةوترَيتتيَ جَيبتتةجَيكردنى بِريتتارى لةستتَيدارةدان د    

 تاوانباركراو.  
   

 بةِرَيوةبةر 
 سةرؤك

 املدير  -1
  Executive س يالرئ

كارمةنتدانى دةكتاتَ فتةرمانى ستةرؤك لتةو      ئةو فةرمانبةرةى كةسةرثةرشتى و ضاودَيرى و ئاراستةكردنى سةر  مارةيةك لتة  
 جؤرة فةرمانانةية كة ثَيويسي بةمتمانة بوون دةكات.

   
  سلطة تنفيذية  -2 دةسةآلتي جَيبةجَيكردن  

مةبةسي لةم زاراوةية لةزانستى سياسةتداَ ئةو فةرمانبةرة بةثرسانةى كتة ئةركتة جياوازةكتانى حكومتةت لةئةستتؤ دةطترنَ       
 كردنيش جياوازة لةدةسةآلتى ياسادانان و دةسةآلتى دادوةرى. دةسةآلتى جَيبةجَى

 نووستتتتتةران بتتتتتةزؤرى لتتتتتةكارطَيِرى طشتتتتتتيدا جيتتتتتاوازي لتتتتتةنَيوان دةستتتتتةآلتى جَيبتتتتتةجَيكردن و دةستتتتتةآلتى كتتتتتارطَيِرى    

   دةكةن.executive administrationد

 دةكةوَيتة سةر لة هةيكةىل رَيكخراوةيي حكومةتدا.دةسةآلتى جَيبةجَيكردن ئةو تاك و فةرمانبةرانةن كةئةركى كةمرتيان 
 لةكاتَيكدا بةشى دووةم ئةو كارطَيِريية دةطرَيتةوة كةهةَلدةستَى بةداناني سياسةتى باآل.
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 خؤنواندن
 خؤ دةرخسة

 االستعراضية
  Exhibionism ُحب الظهور

بةرةو خستتنة ِرووى خةستَيةت و   ةزووي توندى و بايةخثَيدانى هةوَر و كؤششَيكى زيادةرؤيي تاكة بؤ سةرنج ِراكَيشان يان ئار
َ ى جوان ثؤشى و لَيوةشانةوة بَييئاكارةكانىَ ياخود هةندَى لة ئةندامانى لةشى لةبةردةم كؤمةَلداو بةشَيوةيةك كة لةدةرةوة

يي داثؤشتراوةَ ئتةو بيخاتتة    هةروةها مةبةسي لةم زاراةوةية ئارةزووى تاكة بؤ ئةوةى بةشَيك لةجةستتةى كةلتة بتارَيكى ئاستا    
 ِرووَ بةتايبةتيش ئةندامانى زاووزَىَ ئةويش لةثَيناو بةديىَينانى خؤشى و سةرطةرمى سيكسى.

   

 Exile النفي دوورخستنةوة لةوآلت
ئتتةو بَيطانانتةى تاوانبتار دةكتترَين بةبآلوكردنتةوةى ثِروثاطةنتتدةى     َ لةطتةرَ دوورخستتنةوةى ضتةند توَيتتذَيك لةسياستةمتةداران   

 دو منكارانة بؤ وآلتَ بؤ دةرةوةى وآلتَ ئةطةر بةشَيوةيةكى كاتى بَيي ياخود بةر دةوام.
   

  Existence الوجود بوون
متادى يتانيش ئتةزموونىَ هتةروةها     سةااندن  يان ساغبوونةوةى شتَيك لةب،و ئةقيدا بَيي ياخود لةدةروةىَ لةوانةش بتوونى  

 بوونى ئةقيى يان لؤ يكى.
   

 زي  ابووخنو
 بوونطةرايي

 Existentialism الوجودية

قوتاخبانةيةكى فةلسةفييةَ بةثَيى بؤضوونى ئةو فةلسةفةيةَ بوونى مرؤظايتةتى ثَيشترتة لةجةوهتةر دضتييةتى َ واتتة مترؤظ       
فاكتةرَيك كةكاريطةرييان بةسةريدا هةبَييَ ئةقت بةتةنىا ثةككةوتةية لتةوةى  خؤى دروستكةرى بوونيةتىَ بَى طوَيدانة هةر 

بتوانَيي لَيكدانةوةو راظةكردنى طةردوون و كَيشةكانى بكاتَ مرؤظ تووشى دَلةراوكَى دةبَيي كاتَى بةرةو ِرووى كَيشةكانى  يان 
كارةكانيش جةوهتةرى ديتاريكراو دةبَيتيَ كةواتتة     دةبَيتةوةَ بنضينةى ئاكاريش هةستانى مرؤظتة بتةكارَيكى ئتةرَينىَ هتةر بتة     

 بوونى ئةقيى مرؤظ ثَيش بوونى جةوهةريةتى.
هةروةها رَيبازي بووخنوازى باوةرى بةو ئازاديية رةهاية هةية كةِرَيطا بةتاك دةدات خؤشى بؤ ختؤى بةدةستي بَينتَى و بتوونى     

 خؤى بطةينَيتة ئةو ئاستةى كةلةطةَليدا بطوجنَى.
   

 رى  كؤضى ناضا
 كؤة بةكؤمةَر

 اخلروج 
  Exodus اهلجرة اجلماعية

مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتة لتتةِرووى مَيذووييتتةوةَ كؤضتتكردنى ئيستترائيييةكانة بةِرابةرايتتةتى دموستتا  لتتةوآلتى ميستترةوة بتتةرةو   
 فةلةستني.

 هةروةها بة دكتَيبى كؤضكردن يش دةوترَييَ كةدووةم بةشةلةكتَيبى تةورات.
 Migration  كؤضكردنتةماشا بكة:   

 Immigration  كؤضى درةوة

   

 Exogamy الزواج اخلارجي هاوسةرط،ى دةرةكى
هاوستتةرط،ى تتتاك لتتةدةرةوةى بنةماَلةكتتةى يتتان لتتةدةرةوةى هؤزةكتتةى و يتتاخود ِرةضةَلةكةكةشتتىَ ِرةنطتتة هتتةر لتتةناو ختتودى   

 .باو بَييهؤزيشى هاوسةرط،ى دةرةكى و هاوسةرط،ى ناوخؤيي لةيةك كاتدا 
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  ناوخؤيي سازدةكةنَ بةآلم لةطةَر كةسَيك كةستةر بتةهؤزَيكى ديكةيتة    endogamyتاكةكان لةسنورى هؤزدا هاوسةرط،ى د
   ئةوة هاوسةرط،ى دةرةكية.exogamyد
   

 دوور خستنةوةى 
 جنؤكةو دَيوودرنج  

 طرد االرواح 
 Exorcism الشريرة 

شةِرانطَيزةكانَ كةباوةِر واية ضوونةتة جةستةى تاكةوةو بوونةتة هتؤى رةفتتاري شتةِرانطَيزي    كردارى دوور خستنةوةى طيانة 
 يان نةخؤشىَ ئةو كارةش لةِرَيطاى دياردةكانى دةم بةسة و نةترةو نوشتةو هةوَلدانى زارةوة دةبَيي.

   

 Expansionism التوسعية فراواخنوازى 

 بوونى رووبةرى وآلت دةكاتَ لةدةرةوةى سنورةكةى ئَيستاى.رَيبازَيكى سياسية بانطةشة بؤ فراوان 

   

 كؤة ثَيكردن  
 ة سراطوا

 Expatriation الَتحيل

يةك لةو كارانةية كتةدةزطا ئةمنيتةكان لةوآلتَيكتدا ثَيتى هةَلدةستةَ ئتةويش بتة كَيشتانةوةى متافى هتاوآلتى بتوون يتان متافى              
مافانتةيان ثَيتدراوة لتةو وآلتتةَ كتاتَى بتؤ دةستةآلتى كتارطَيِرى وآلتةكتة دةركتةوت يتان            نيشتةجَى بوون لةهةندَى كةس كة ئةو 

 سةاَينرا كة ئةو تاكة بووة بة سةرضاوةى هةِرةشة بؤ ئاسايش و ئاسوودةيي وآلت.
لةستوثايةكى  لةو هؤيانةى كةثَيويسي بةم بِريارة دةكاتَ ئةو كةسة ِرةطةزنامةى وآلتَيكى بيانى هةَلطربَييَ يتان خزمتةتكردن   

بيانى بَى وةرطرتنى مؤَلةتَ ياخود وةرطرتنى كارَيكى فةرمانبةرى كةتةنىا بؤ هاوآلتى بيانى تةرخان كراوةَ يتانيش دةنطتدان   
لةهةَلبذاردنةكان كةلةوآلتَيكى بيانى بةِرَيوةدةضَييَ هتةروةها تاوانبتاركردن بةخيانتةتكارى يتان هتةوَلي وةرطَيرانتى سيستتمى        

 حوكمِرانى.

   

 ضاوةِروانى 
 ثَيش بينى

 االنتظار 
ّوقع  Expectation الت ر

  واتتة ئاراستتةو بتؤ    social expectationئةوةى مرؤظ ضتاوةِروانى ِروودانتى دةكتاتَ دةوترَيتي ثتَيش بينتى كؤمةآليتةتى د       
ة بتةهؤى فشتارى   ضوونى كؤمةَلطة دةربارةى رةفتاري تاكَ كةداَ و نةريتةكان ثَيويستتى دةكتات و دةكةوَيتتة  َيرضتاوديرييةو    

 كؤمةآليةتيةوة.
 َ واتة تَيكِراي ئتةو ستاآلنةى   expectation of life or life expectancyهةروةها دةوترَيي: ثَيش بينى كردنى  يان د

 كةوا ضاوةِروان دةكرَيي تاك تَييدا بذَيي.

   

 Expenditure public االنفاق العام خةرجى طشتى

حكومتتةت دةكتتاتَ كةبتتةهؤى داهاتتتة طشتتتيةكانةوة يتتان قتتةرز ثاَلثشتتتى دةكرَيتتي يتتاخود     زاراوةكتتة ئامتتا ة بتتؤ خةرجيتتةكانى 
 دادةثؤشرَيي و ثاَلثشتى دةكرَيي.

  ئاما ةية بؤ ئةو خةرجية طشتتيانةى كؤمةَلطتةَ ئةطتةر طشتتى بَيتي      national expenditureبةآلم خةرجى نيشتمانى د
 يانيش تايبةت.
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 Experience التجربة ئةزموون
دةستَيوةردان لةِرَيِرةوى دياردةكان بتؤ ئاشتكراكردنى طرميانةيتةك لةطرميانتةكانَ يتان بتؤ ستةااندنى دروستتى ئتةو طرميانةيتة           

 كةبةشَيكة لةميتؤدى ئةزموونى.
  كةبذاردةيتتةكى رَيتتك و expermant  يتتاخود تاقيكردنتتةوة دexperimentationدةوترَيتتي: هةستتتان بةتاقيكردنتتةوة د

يةك ياخود زيتاترَ هتةروةها ستةرجندانى ئتةو دياردةيتة ستةرجندانَيكى وردو ميتوديانتة بةمةبةستتى طةيشتة          ثَيكة بؤ دياردة
 بةئةجنامَيكى دياريكراوَ وةك ئاشكرا كردنى طرميانةيةك يانيش سةَلماندنى.

انتةكردنى طتؤِراوة     ئةو ِرَيبازةى بتةكاردةهَينرَيي لةثَيو experimental methodهةروةها دةوترَيي: رَيبازي ئةزموونى د
 جياوازةكان بؤ ئةوةى بطاتة زانني بةو ياسايانةى كةثةيوةندييةكانى نَيوان دياردةكان ئاشكرا دةكات.

   
 Expert اخلبري شارةزا

ئتتةو كةستتةية كةضتتةندين زانيتتاري هونتتةرى و شتتارةزايي تتتةواوي بةدةستتي هَينتتاوة لةبابتتةتَيكى ديتتاريكراوداَ ضتتونكة داواي      
  هتتةروةها بتت،وِراى وةك expert advice of opinnionكتتةب،وِراي ختتؤى دةربِرَيتتي لةستتةر ئتتةو بابةتتتة دلَيتتدةكرَيي 

  ثَيتتك بىَينرَيتتي بتتؤ لَيكؤَلينتتةوة لةبابتتةتَيكى   committee of expertsراوَيتتذكارَيك ِرةنطتتة ليذنةيتتةك لةشتتارةزايان د  
 ليذنةيةش دةوترَيي ليذنةى هونةرى.دياريكراوداو يةكالكردنةوةى ئةو بابةتةَ هةندَى جار بةو 

   
 Expiation التكفري طوناط لةسةرخؤ البردن

َيتتك ئتتةو توانايتتةى كستتزايةكة هَيتتزة خواوةنتتدةكان دةيستتةثَينن بةستتةر مرؤظتتداَ لةزؤربتتةى كؤمةَلطتتة ستتةرةتاييةكان ضتتةند تا
كارةشتيان دةكةونتة ثتَيش دةستتَيوةردانى هَيتزة      بةدةستةوة دةبَيي كةسزاي طوناط سِرينةوة بةكةستى تاوانبتار ببةخشتَىَ بتةم     

 خواوةندةكانَ بةجؤرَيك طوناط لةسةر البردن لةطةَر قةرةبوو سزادان لةطةَر يةكدا تَيكةَر دةبن.
   

 شرؤظةكردن
 لَيكدانةوة 

 Explication التفسري

وَيذةر دةتوانَى فاكتةرة كاريطةرةكان لةو ِراظةكردن لةميتؤدةكانى توَيذينةوة جؤرَيكة لةجؤرةكانى بةطشتى كردنَ بةهؤيةوة ت
دياردانةى كةلَيكؤَلينةوةيان لةسةر ئةجنام دراوة ئاشتكرا بكتاتَ هتةروةها ئتةو ثةيوةندييانتةى كتةنَيوانيان لةطتةَر دياردةكتانى         

وة ستووديان  ديكة بةيتةك دةبةستتَيتةوةَ ئةمتةو بتةبَى لَيكدانتةوةو ِراظتةكردنيش ئتةو ِراستتيانةى كتة توَيتذةر ثَييتان طةيشتتو            
 نابَيي.

ِروونكردنتتةوة و راظتتةكردن لتتةهؤ دةرخستتة طشتتتى تتترةَ ضتتونكة هؤدةرخستتة بريتيتتة لةطواستتتنةوةى ب،وهتتؤش لةحاَلتتةتى   
ة تةواو بتوو يتاخود ناتتةواوَ هتةموو هتؤ      ئةوى شتَيكَ ئةطةرةوةكاريطةرييةوة بؤ حاَلةتى كارتَيكردنَ يان دةرخستنى الى سةر

 ِراظةكردنةَ بةآلم هةموو راظةكردن و لَيكدانةوةيةك هؤ دةرخسة نية.دةرخستنَيك روونكردنةوةو 
   

 بةكارهَينان  
 ضةوساندنةوة

 Exploitation االستغالل

مةبةسي لةم زاراوةية لةِرووى ئابورييةوة سوود وةرطرتنة لةسامانة سروشتيةكانَ هةر بةثَيى ضتةمكى ماركستيزمَ مةبةستي    
بةدةستتتىَينانى ثوختتتةى قتتازاجنَيكى زَيتتدة لةضتتينى  بةى بضتتووك لةكؤمةَلطتتة هةَلدةستتتَى  لةضةوستتاندنةوة ئةوةيةكتتة ضتتينَيك

 كرَيكارَ واتة كاركردن بةو ضينة بةكةمرتين دكرَى  رؤ انةكة لةتوانادا بَيي.
بتةكار  ضةوساندنةوة لةياساداَ بةماناي بوونى ناهاوتاييةكى قورس و طتران دَيتي لتةنَيوان دوو طترَى بةستتداَ ئتةويش بتةهؤى        

ن خوليايتةكى سةركةشتانة   هَينانى يةك لةاليةنةكان بؤ حاَلةتى دةروونى اليةنةكةى ديكةَ وةك كارَيكى هةَلةشةيي ئاشكراَ يتا 
 هةَلوةشاندنةوةى طرَى بةستةكة دةداتَ ياخود كةمكردنةوةى ثابةندييةكانى اليةنى بةش خوراو.ةب كة ِرَيطا
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 Exploitation direct ستغالل احلكومي املباشراال بةكارهَينانى ِراستةوخؤى حكومةت
بةثَيى سيستمَيكَ دةوَلةتَ يتان دةستةآلتة خؤجَييتةكانى هةَلدةستة بةدامةزرانتدنى ضتةند دامةزراوةيتةكَ بةبتةكار هَينتانى          
ستتتةرمايةكانى ختتتؤىَ هتتتةروةها بتتتؤ بةِرَيوةبردنيشتتتيان فةرمانبتتتةرو كرَيكارةكتتتانى ختتتؤى بتتتةكار دةهَينتتتَىَ هتتتةر بةخؤشتتتى  

 مةترسييةكانى هةَلدةطرَييَ ئةويش بةثَيى بةندةكانى ياسايةكى طشتى.
ديارة ئةو كارةش بةهؤى طرينطى تايبةتى ئةو دام و دةزطايانةية كة بةزؤريش هيض قازاجنَيكيان نابَييَ ستةركةوتنى ئتةو دام   

ةستى دةهَينَييَ لةطةَر ضاوثؤشتينش  و دةزطايانة بةشَيوةيةكى ئاسايي بةو دةسكةوتة دةثَيورَيي كةبؤ بةر ةوةندى طشتى بةد
 لةوةى كةلةسةرى خةرج دةكرَيي.

   

  Exploratory  study الدراسة االستطالعية ثرسة توَيذينةوة  
 زؤربةى ئةم جؤرة لَيكؤلَينةوانة ئاماجنيان جَيبةحَيكردنى يةك لةو دوو ئاماجنةية يان هةردووكيانة:  

 داِرشتنَيكى وردَ وةك ئامادة كارييةك بؤ لَيكؤَلينةوةيةكى قوَر.أ  داِرشتنى كَيشةى توَيذينةوةكة 
َ  زانينى طترينطرتين ئتةوة طرميانانتةى كتة دةكترَى ميكةضتى توَيذنتةوةى زانستتى ورد بكترَينَ وةك هتةوَلَيك بتؤ دَلنيتابوون             

 لةِراستى و دروستيانَ ياخود هةَلةكانيان لةضةند توَيذينةوةيةكى داهاتوو.
 ة لَيكؤَلينةوانة ئةركى ديكةيان هةبَيي لةوانة: ِرةنطة ئةم جؤر

زيادكردنى هؤطرى توَيذةر بؤ هةَلوَيستةكةَ يان ئةو دياردةيةى كة دةيةوَيي لَيكؤلَينةوةى لةسةر ئةجنام بتدات لةئاينتدةداَ    -1
 لَيكؤلينةوةيةكى وردو قوَر.

 ياريكردنيان دياريكردنَيكى ئاشكرا.روونكردنةوةى ضةمكة بةكارهَينراوةكان لةتوَيذينةوةداَ هةروةها د -2
 رَيكخستنى بابةتةكان بةثَيى طرينطيان بؤ ئةوةى لةِريزى ثَيشةوةى توَيذينةوةدا بن لةئايندةدا. -3
كؤكردنتتةوةى ئامتتارو زانياريتتةكان دةربتتارةى توانتتا كردةييتتةكان بتتؤ ئةجنامتتدانى توَيذينتتةوة لتتةبوارى كاركردنتتداَ يتتان بتتة     -4

انني و تَيطةيشة لةِراستى ئتةو هةَلوَيستتة كردةوةييانتةى كةجَيبتةجَيكردنى توَيذينةوةكتة ئاستان دةكتةن        دةربِرينَيكى ديكة ز
 ياخود ِرَيطرى بؤ دروسي دةكةن.  

بةدةسي هَينتانى لستتَيك بتةو كَيشتانةى كةثسثؤروشتارةزايان  لتةبوارَيك لتة بوارةكتان واى دةبيتنن كةشتايانى لَيكؤَلينتةوةو             -5
 توَيذينةوةن.

ذةرى كؤمةآليةتى لةكاتى دةسثَيكردنى لَيكؤَلينةوةى ئاشتكراكردنَ زؤرئاطتاى لةسروشتتى ئتةو بابةتتة نيتة كةلَيكؤَلينتةوةى        توَي
 لةسةر ئةجنام دةداتَ بؤية داِرشتنى ئةم جؤرة لَيكؤَلينةوانة ثَيويستيان بةِرادةيةكى طةورةى نةرمى و هةمةاليةنى دةبَيي.

   

 ِروونكردنةوة  
 شرؤظة

 الشرح  -1
  Exposition التفسري

 Explication  بكة: لَيكدانةوة يتةماشا

   

  املعرض -2 ثَيشانطا
جؤرَيكة لةِرَيكخسة لةستةر شتَيوةى بتازاِر كتةتازةترين بةرهةمتة ثيشةستازيةكانى تَيتدا دةخرَيتتة بةرضتاوَ بةهؤيتةوة ئتاَر و            

هؤكارة هونةريةشارستتانيةكان دةدات و يتةكبوونى هةرَيمايتةتى بتةدى     طؤِرى كؤمةآليةتى دَيتةدى و يارمةتى لةبآلوبوونةوةى 
 دَينَييَ هةروةها ثَى ناساندنى ثةرةسةندنة نوَييةكانيش.

 fair  تةماشا بكة: بازاِرى وةرزي
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  Expressionism التعبريية دةربرينخوازي
بتةآلم شتتة دةرةكيتةكان ئةوانتة ئتامرازن بتؤ ئتةو مةبةستتةَ         يةك لةشَيوةكانى هونةرةَ طوزارشي لة يانى ناوخؤي هونةرمةند دةكتاتَ  

 ئةو ئامرازانة واثَيويسي دةكات ِرَيطرى يان هةراسانى خؤيةتى هونةرمةند نةكةنَ كةدةبَى سةروةرى تةواوى هةبَيي.
ئةم زاراوةية بةشَيوةيةكى تايبةت بةهونةرة نوَييةكان دةوترَيتي ئتةوانى بتة شتَيوازَيكى خؤِرستك جيتاواز دةكرَينتةوةَ لةطتةَر         

 بةرثابوون و طؤِران لةِرةطةزةكان ياخود لةشَيوة سروشتيةكان بؤ هَينانةديي كارتَيكردنة هةلضوون ئامَيزةكان.    
   

بؤ دةسي بةسةرداطرتنى خاوةندارَيتى 
 سوودى طشتى

 نزع امللكية 
  Expropriation للمنفعة العامة

ئتتةو دةستتةالتةى دراوة بةحكومتتةت بتتؤ دامتتاَلينى خاوةنتتدارَيتى تايبتتةتَ بتتؤ ستتوودى طشتتتى و لةطتتةَر قتتةرةبوو كردنتتةوةى        
 ِرَيطاو بان.خاوةنةكانيانَ لةهؤيةكانى ئةم بِريارة نةهَيشتنى طةِرةكة دواكةوتووةكان يان كردنةوةى ثرؤ ةكانى 

بؤية لةبةر ِرؤشنايي ئةو هتةَل  و كةوتانتةى كتة هتةَلقوآلوى بةر ةوةنتدى طشتتنيَ خاوةنتدارَيتى بةفتةرمانَيكى كؤمةآليتةتى          
 دادةنرَيي.

  Ana: eminet domain  ماو م،ى بؤ دةسي بةسةرداطرتن  

   

 دوورخستنةوة 
 دةركردن

 االبعاد 
 Expulsion الطرد

دوورخستنةوةى كةسَيك لةشوَينةكةى خؤىَ دام و دةزطاتايبةتيةكان بةشَيوةيةكى ئاسايي ثةنا بؤ دةركردن دةبتةن  واتةَ كارى 
 بةهؤى كارَيك كةثةيوةندى بةو بيانيانة هةيةَ ئةوانى جَيطاى ِرةزامةندى نني.

   
 خَيزانى طةورة 

 دفراوان 
  Extended family االسرة املمتدة 

كةلةثياو و ن و منداَلةبضووكةكانيان ثَيكدَينَ هةروةها ئةوانيش دةطرَيتةوة كةهاوسةرط،ييان ستازداوة   بريتية لةو خَيزانةى
 لةطةَر منداَلةكانيانَ بةزؤريش ئةم خَيزانة لةيةك خانوو يان ضةند خانوويةكى نزيك يةكرت دة ين.

   

 Extension services خدمات االرشاد خزمةتطوزارى ِرَينمايي
سيستمَيكى فَيربوونةَ يتان ثرؤستةيةكى فَيربوونتة لتةِرَيطاى قوتاخبانتةوة بتةدى نايتيَ ئتةو سيستتمة كؤششتَيكى رَيتك و ثَيتك             
دةطرَيتة خؤى بؤ كارتَيكردن لةتاكةكان و راستكردنةوةى رةفتاريانَ بؤ ئةوةى لةئاستى ثَيداويستيةكانيان بَيي و لةطةَر هتةر  

 ي.و مةرجى كؤمةَلطةيان طوجناو بَي
 ئاراستةكردن و فَيربوون بةشَيوةيةكى ئاسايي لةسةر بنضينةى ئةو بوارةى كارى تَيدادةكات دابةش دةبَيي بؤ:  

فَيربوونى تةندروستىَ باية  بةكاروبارى تةندروستى دةداتَ ئاراستةو فَيربتوونى كشتتوكاَلى كةبايتة  بتةبوارةكانى كشتتوكاَر      
ةكاروبارى ثتتةروةردةيي دةداتَ هتتةروةها ئاراستتتةكردنى خَيزانتتى كتتةطرينطى   دةداتَ ئاراستتتةكردنى ثتتةرةوةدةيي طرينطتتى بتت 

 بةثةيوةنديية خَيزانيةكان دةدات...هتد.
 هةندَى دةَلَين هةموو ئةو جؤرة ئاراستةو فَيربوونانة بةئاراستةى كؤمةآليةتى دةناسرَين.

ك ئاما ةيتتتةك بتتتؤ فراوانكردنتتتى     وةeducational extensionدةوترَيتتتي خزمتتتةتطوزارى فَيربوونتتتة فراوانتتتةكان د   
خزمةتطوزاريةكانى فَير بوونى لةزانكؤيةكتداَ بتؤ ئتةوةى ثتةر بىاوَيتي بتؤ طتةورةترن  متارةى هاوآلتيتان لتةِرَيطاى خوَينتدنى            

 شةوانةو خوَيندن بةهؤى نامةو ثةيوةنديكردنةوة...هتد.
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  External system النسق اخلارجي سيستمى دةرةكى 

هةمةاليتتةنَ بتتؤ ضتتاآلكيةكانى كؤمتتةَر و هةستتي و ستتؤزوجؤرةكانى كارلةيتتةككردنى كؤمةآليتتةتى كتتةِرووي    واتتتة: سيستتتمَيكى
 لة ينطةى دةرةكى كؤمةَلطةدةكات.

دجؤرج هومانز   ئةم زاراوةيةى بةكار هَيناوةو واشتى دانتاوة كتة سيستتمى دةرةكتى ضتارة ستةرييةك دةخاتتة ِروو بتؤ كَيشتةى           
 نيةتى بةردةوام بوونى لةو  ينطةيةى كةدةوروبةريداوة.بوونيادى كؤمةَلطةَ لةطةَر ضؤ

مةبةستتتيش لةوشتتةى دةرةكتتىَ ئةوةيتتة كتتة  ينطتتة سيستتتم ثَيكتتدَينَييَ بتتةآلم وشتتةى سيستتتم بتتؤ فةراهتتةم بتتوونى هتتةموو      
يي ِرةطتتةزةكانى رةفتتتار دةطةرَيتتتةوةَ هتتةروةها بوونيشتتي لتتةبارَيكى ثشتتتط،ى ئتتاَلوطؤِرداَ هةردووسيستتتمى دةرةكتتى و نتتاوخؤ   

 سيستمى كؤمةآليةتى ثَيكدَينن.

   

 دةرخسة
 بةرجةستة

 Externalization التجسيد ،االظهار

ثرؤستتةى دةرخستتة يتتان بةرجةستتتةكردني ب،وباوةِرةكتتان لةِرَيطتتةى زمتتان يتتاخود هَيمتتاَ يتتانيش بيتتانو هَينانتتةوةى تتتاك بتتؤ    
 نوشستيةك كةهؤكارةكانى بؤ دةرةوةى خود بطةِرَيتةوة.

   واتة زيادة رؤيي لةثةيوةسي بوون بةدياردة دةرةكيةكان.externalismدةرةكى خوازى يان ِرووكةشطةرى ددةوترَييَ 

   

 نةمان 
 لةناوضوون

 االنقراض 
 Extinction الزوال

 واتتتتتتة تتتتتتةفروتونابوونى شتتتتتتَيك يتتتتتان لتتتتتةناو ضتتتتتوون يتتتتتاخود مردنتتتتتىَ لةياستتتتتادا دةوترَيتتتتتي نتتتتتةمانى ثابةنتتتتتدَيتى           
  َ واتة كؤتايي هاتنى ئةو ثابةنديية بةجؤرَيك كةهيض هَيزَيك ياخود كاريطةرييةكى نامَينَى.extinction of obligationد

   

 Extradition تسليم اجملرمني رادةسي كردنى تاوانباران

 مةبةستتتي لتتتةم زاراوةيتتتتةَ دةوَلتتتةتَيك داوا لةدةوَلتتتتةتَيكى ديكتتتة بكتتتتات كتتتة تاوانبارَيتتتتك يتتتان كتتتتةتن كتتتةرَيكى هتتتتةآلتوو        

  رةوانة بكاتةوة بةمةبةستى دادطايي كردنى يان جَيبةجَيكردنى ئةو سزايةى بةستةريدا ستةثَينراوة   fugitive offenderد
 لةو دةوَلةتةى كةكةنتةكة تَييدا ِروويداوة.

و ِرةنطتتة دةوَلتتةت ثةناهةنتتدة رادةستتي بكتتات يتتان نتتةيكات ئتتةويش بتتةثَيى بتتارودؤ  و ثةميانتتة نَيتتو دةوَلةتيتتةكان دةبَيتتيَ لتتة   
ثةميانانةَ جؤرةكانى ئةو تاوانانة دياريكراون كةثَيويسي دةكات تاوانبتاران بدرَينتةوة دةستتى ئتةو دةوَلةتتةى تاوانةكتة تَييتدا        
ِروويتداوةَ ئةطتتةر ستاختة ضتتَيتى و دزى بَيتي يتتان بتةرتيت بتتةكارهَينان يتاخود ستتاختةكارى لةثارةوستامانَ بتتةزؤريش تاوانتتة       

 وانانةوة.سياسييةكان ناكةونة ناو ئةو تا

   

  Extralegality اخلروج عن القانون دةرضوون لةياسادا

كى سياسى لتةدةرةوةى  هةرشتَيك ياسا بِريارى لةسةر نةدابَيي يان لة ضوارضَيوةى ياسادا نةبَييَ لةسياسةتدا ِرةنطة رَيكخستنَي
زاَلبوون بةسةر ضةند اليةنَيكى كتةم و    ثَيكبَييَ وةك بةدةنطةوة هاتنَيك بؤ خواستى extra legal partyد حزبى رةمسي

 كورتى ياخود نوشستى ئةو حزبة.
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 تَيثةِراندنى سنورى 
 تاقيكردنةوة

 جتاوز نطاق
 Extrapolation التجربة

واتةَ خةمالندنَيكى هةَلَينتاني يان دةرئةجنامى بارودؤخةكان ياخود ضةند ثةرةسةندنَيك كةئةطةرى روودانيان هةيةَ بتةآلم  
 سةرجنيان نةدراوةتَى.

   

  Extraterritoriality احلصانة الدبلوماسية ثارَيزبةندى ديثيوماسى  

ئةو ثارَيز بةنديية دةبةخشرَيتة نوَينةرة سياسيةكانَ ئتةوانى بِروايتان ثَيتدراوة يتان ثشتتيان ثتَى بةسترتاوة الى حكومتةتَيكى         
ثارَيزطاريكردنى ئةوانى ئتةو ثتارَيز بةندييتة ديانطرَيتتةوة لةدةسترؤيي       بيانىَ بؤ راثةِراندنى ئةركة ديثيوماسيةكانَ هةروةها
 ياساكانى ئةو وآلتةى تَييدا مافى مانةوةيان ثَيدراوة.

   

 كرانةوى دةروونى
 االنبساط

  Extroversion النفسي

 هةرشتَيكى ديكة بَيي.ئاراستةى بايةخثَيدانى تاك بةرةو شتة دةرةكيةكانَ ئةطةر كةسةكانَ يان رووداوةكان ياخود 
 هةروةها هةوَر و كؤششي بةردةوامى تاك بؤ بةشداريكردنى كةسانى ديكة لة ياندا. 

بؤية تاك تَيكةَلى خةَلكى ديكة دةبَيي تَيكةَلبوونَيكى تةواو لةو ناوةندةى دةوروبةريداَ لةبةرامبتةر ئتةم زاراوةيتةشَ زاراوةى    
   دَيي.introversionطؤشةط،ى د
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F 
  Fabian socialism االشَتاكية الفابية سؤسياليزمى فابي

ئتتةم ِرَيبتتازة لةاليتتةن كؤمةَلتتةى فابيتتةوة دامتتةزراوة كةلةئينطيتتتةرا ضتتةند ب،مةنتتدَيك دايامنةزرانتتدبووَ وةك دئستتيدنى و يتتبَ  
 بياتري  ويبَ جورج برناردشو  .

  وةرطتت،اوةَ ئتتةو ستتةركردةية بتتةِرَيبازَيكى سياستتي fabius cunctatorنتتاوى كؤمةَلةكتتةش لتتةناوي ستتةركردةى رؤمتتانى د
َ ئتةويش بتةثَيرةوكردنى شتَيوازَيكى تتةكنيكى     دردنةوةى ديتاردةى بةرهةَلستتى دةكتر   ناسراوبووَ ناوبراو كارى لةسةر ثوضتةَلك 

 لةجياتى هَيرشى ِراستةوخؤ.
ثاَر ئةم ِرَيبازةَ فابيةت ب،ؤكتةي ميمالنَيتى ضتينايةتى     مارةيةكى طةورةى ب،مةندى طةنجَ بةتايبةتى لةزانكؤكان ضوونةتة 

و ديكتاتؤرييتتةتى ثرؤليتاريتتاي بتتةالوة ثةستتند نتتةبووةَ بةبؤضتتوونى ئتتةوَ طواستتتنةوة بتتةرةو سؤستتياليزم لتتةِرَيطاى كتتارى          
شتتتدارى دميوكراستتتى ثةرلةمانيتتتةوة دةبَيتتتيَ هتتتةر لتتتةِرَيطاى هةَلبذاردنتتتةوة حتتتزَ و رَيكختتتراوة سؤسيالستتتتةكان دةتتتتوانن بة 

لةحوكمِرانى بكةن بةشَيوةيةكى ِروو لةزيادو هةر لةو ِرَيطايةوةش ياستاو بةرنامتة ضاكستازييةكان بِريتارى لةستةر بتدرَيي كتة        
ئاماجنى ثَيويستي دَينَيتتةدى لةثَيكىاتتةى ئتابورى و ضتينايةتى كؤمةَلطتة بتةبَى ثَيويستتى بتؤ هتةر شؤِرشتَيكى ثرؤليتاريتا يتان              

 .ديكتاتؤرييةتى ثرؤليتاريا
ئتتةم ب،وبتتاوةِرة لةدميوكراستتى ثةرلةمانيتتداَ دوو ئتتةجنامى طرينطتتى دةبَيتتيَ يةكتتةميان: دوورخستتتنةوةى تيتتؤرى ماركستتيزمَ   

 كةدةوَلةت بةئامرازَيك دادةنرَييَ بؤ خزمةتكردنى بةر ةوةنديية ضينايةتيةكانى كؤمةَلطة.
كو ثيتتة بةثيتتة لتتةِرَيطاى كةَلةكتتةبوونى ضاكستتازيية  دووةميشتتيان: طواستتتنةوة بتتةرةو سؤستتياليزم بةيتتةك هتتةنطاو نابَيتتيَ بتتةلَ  

 كؤمةآليةتيةكان.
   

 ئةفسانةى مانا  
 هةلطر

  Fable ىز اخلُرافة ذات املغ

ض،ؤكَيكى كورتةَ هتةَلطرى مانايتةكى ئاكارييتةَ بتةزؤرى كةستةكانى دِرنتدة دةبتنَ وةك بوونتةوةرة مرؤظايةتيتةكان دةدوَيتنَ           
 طيانداريان دةكةن.بةآلم ثارَيزطارى لةخةسيةتى 

   
 ئاسانكردن
 ئاسانكارى  

 Facilitation التسهيل

 كاركردن بؤ ئةوةى لةتوانادا بَيي شتَيك جَيبةجَى بكرَييَ يان كارةكة لةوة ئاسانرت بكرَيي وةك ضاوةِروان دةكرا.
 نكردن زؤربوونى كاريطةرى ورو َينةر دةطةينَييَ الةدةرووناسيداَ مةبةسي لةئاس

بةهؤى بوونى ورو َينةرَيك يان ضةند ورو َينةرَيكى ثَيشووترَ ياخود هاوكات بوونى لةطةليتداَ يتانيش بتوونى ضتةند     ئةويش 
 هةر و مةرجَيكى تايبةت.

ئاسانكاريَ سيماو رووكةشى بةدةنطةوة هاتنى روون و ئاشكرا وةردةطرَييَ ياخود طةورةييةكةى يتانيش كتورتى متاوةى نَيتوان     
 ة هاتن.ورو َينةرو بةدةنطةو

 Social facilitation  تةماشابكة: ئاسنكارى كؤمةآليةتى
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  Facility وسيلة التيسري هؤكارى ئاسانكردن

هةر شتَيك ببَيتة هؤى ئاسانكردنى هةستتان بتةكارَيكَ يتان يارمةتيتدان لةستةرجَيبةجَيكردنى يتاخود تتةواوكردنى ئتةو كتارة          
 وةك ثَيويسي دةكات.

 دراو بةهؤكارَيك دادةنرَيي بؤ ئاسانكردن لةبةِرَيوةبردنى كاروبارو سةوداكان.لةبوارى ئابوريدا 
نكردن دادةنرَين بةو رادةيةى كتةدةكرَى بةهؤيتةوة خاوةنتدارَيتى    الةكؤمةَلطةدا هةموو شَيوةكانى خاوةندارَيتى بةئامرازي ئاس
   دابنرَيي.social facilitiesآليةتى دنكارى كؤمةابطوازرَيتةوةَ هةروةها دواتر دةكرَى ئةو ئامرازانة وةك ئاس

   

 رووداو 
 دياردة

 الواقعة 
  Fact الظاهرة

 َ بريتية لةشَيوازَيك ياخود social factئةوةى بةِراستى روودةدات ئةطةر بابةتى بَيي يان خودىَ رووداوى كؤمةآليةتيش د
بؤ رةفتارى كؤمةآليةتى دةربارةى كارَيكى كؤمةآليةتىَ يانيش بريتية لةمنوونةيةكى ب،كردنةوةو كاركردن لةناو  كمنوونةية

 كؤمةَلَيك لةكؤمةَلةكاندا.

  دةكتتتةن لةستتتةر بنضتتتينةى ئتتتةوةى رووداو phenomenon  و ديتتتاردة دfactالى هةنتتتدَيكَ جيتتتاوازي لتتتةنَيوان رووداو د
اكتة درووتكتتراوة  واتتتة نيشتتانةى تَيروانينَيكتتة لتتةدةرةوة بتتؤ رووداوة كؤمةآليةتيتتةكانَ يتتان    بابةتيانةيتتةو ديتتاردةش ئةثستترت 

 لةِرووى سةرجندانةوة.

 َ هتةروةها ثشتي   fact - findingهةروةك باويشتةَ توَيتذةر هةَلدةستتَى بةلَيكؤلينتةوة يتاخود لَيثرستينةوةو بةدواداضتوون د       
  factual refutationانةيةك يان ب،وِرايتةكَ ئتةويش بتةجؤرَيك رووداو د   بةرووداوةكان دةبةستَيي لة اليةنطرى بؤ طرمي

   دةبةستَيي.factual judgementو طرميانةكانى ديكة بةدرؤ دةخاتةوةَ لةدوايشدا بِريارةكةى ثشي بةبارة ِراستيةكة د

   

 ئا اوة 
 السارى

 الشغب  -1
 Faction املشاكسة

 و طَيضةَر ثَيكردن و جيابوونةوة لةكؤمةَر. واتةَ السارى و ئارةزووى دو منايةتى

   

 طروثى ناِرازي 
 بَيزار بوو

  اجلماعة املتذمرة -2

 َ دةكترَى يةكثارضتةيي بتةهَيز يتان الواز بَيتيَ هتةروةها بةخةستَيةتى        conflict groupيةك لةطروثتةكانى شتةروناكؤكية د  
بةشتدارنَ كتة بتةزؤرى ئاراستتةيةكى ختراث وةردةطرَيتيَ بؤيتة دةوترَيتي         كاتى جياواز دةكرَيتةوة ئةندامانى لةيةك ئاماجندا 

  بةئاراستةى ئةو طروثةَ كةدابةشيش دةبَيتة سةر ضةند تائي ةيتةك و هتةر يةكةشتيان    factionalismطيانى دووبةرةكى د
 لةئاماجنة هاوبةشةكانيان دوور دةكةونةوة.

 Party  بكة:تاقم  حزَ   يتةماشا

   
 كؤلكة  
 فاكتةر

 Factor العامل

تاقيكردنةوةكانَ كة هاوكؤَلكة ثَيوةلكاوةكان دةضنة ناو ثؤلينكراوةكتةىَ   وكاريةكى ئامارى كورتة بؤ طؤِراوينفاكتةرَ تةنىا ثؤل
  بَيتي كتة توَيتذةر ثَيتى دةطتات لةئتةجنامي       constructئةوةش بةوماناية دَيي كةتةنىا دروسي كراوَيك ياخود ثَيكىَينانَيك د
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وةندييتتةكانى ثةيوةستتي بتتوون لتتةنَيوان  مارةيتتةك لتتة طؤِراوةكتتان ئتتةوانى ثةيوةستتة بةيتتةك  يردنةوةى كؤلكتتةيي بتتؤ ثةشتتيك
 لةدياردةكان.

   

 شيتةَلكردنى  
 كؤلكةيي دهؤكارى   

 التحليل 
 Factor analysis العاملي

لَيكؤَلينتتةوة لةدياردةيتتةكى ئتتاَلؤزَ ئتتةويش    شتتيتةلكردنى كؤلكتتةيي ِرَيطايتتةكى ئامارييتتةَ توَيذةرثشتتتى ثتتَى دةبةستتتَيي بتتؤ       
بةمةبةستى طَيرانةوةى دياردةكة بؤ  مارةيةكى كةمى ئةو كؤَلكة سةرةكيانةى كةبةطرينطرتين هةموو ئةو كؤَلكانة دادةنترَين  

 لة روودانى دياردةكة.
هَيتتزو كاريطتتةرة كاراكتتان شتتيكردنةوةى كؤلكتتةيي بةئةجنامتتدانى دابةشتتكردن و بتتةش بةشتتكردن و ثؤَلكتتاريكردن بتتؤ جؤرةهتتا   

 .دادَيتةدى لةدياردةيةكى دياريكراو
شَيوازي شيتةَلكردنى كؤَلكةيي دةسي ثَيتدةكات لةخشتتة ِرَيزكراوةكتانى هاوكؤَلكتة ثَيوةلكاوةكتانَ لةبتةر ئتةوةى نتاكرَى ثيتادة          

 كؤَلكة ثَيوةلكاوةكان.ةوةى هاوينياريكراو دةطرنة خؤيان ثَيش دؤزبكرَين لةسةر ئةو خشتانةى كةضةند ئةجنامَيكى د
  بةثَيى ئتةم  theory of tow factorsلةو تيؤريانةى ثةيوةسة بةِرَيبازي شيتةَلكردنى كؤلكةييَ تيؤريي دوو كؤلكةيي د

تيؤريية هةموو دياردةيةك بةدوو فاكتةر كاريطةر دةبَييَ يةكَيكيان فاكتةرَيكى طشتية لةهةموو دياردةكتان بةشتدارى دةكتاتَ    
 جؤرايةتية لةدياردةيةكةوة بؤ دياردةيةكى ديكة جياواز دةبَيي. ئةوى ديكةيان

  بتتةثَيى ئتتةو تيؤرييتتة ضتتةند فاكتتتةرَيكى تتتائي ى هةيتتة       multiple-factor analysisهتتةروةها تيتتؤرى فرةكؤَلكتتة د  
 كارتَيكردنيان لةسةر هةر دياردةيةك دةبَيي شان بةشان فاكتةرى طشتى و فاكتةرى جؤرايةتى. 

 Analysis of variance  ةَلكردنى طؤِرانتشيتةماشا بكة: 

   

 Factor comparison method طريقة مقارنة العوامل رَيبازي بةراوردكردنى فاكتةرةكان
يةك لةِرَيطاكانى هةَلسةنطاندنى فةرمانةكانةَ بةثَيى  كاركردنى رَيبازةكة ضةند كارو فتةرمانَيك هةَلدةبتذَيردرَيي كةزؤربتةى    

 جياوازةكانى دامةزراوةكة دةنوَينَى و لةئاستة جياوازةكانى كرَى  رؤ انةش بن.بةشة 
ثاشان تَيكِراي دناوةندي  ئةو كرَيية بتؤ هتةر فتةرمانَيك دكارَيتك  لةفةرمانتة ثَيوانةييتةكان دابتةش دةكرَيتي بةستةر ِرةطتةزة           

يش بةثَيى ؤششي جةستةييَ بارودؤخى كار  ئةوجياوازةكانى هةَلسةنطاندنةكة دكؤششي ئةقيىَ كارامةييَ بةرثرسياريةتىَ ك
دواى ئتةوة رَيتتك و ثَيكردنتى فةرمانتتةكان دَيتنَ بتؤ هتتةر رةطتةزَيك بتتةزجن،ة مةبةستتى دَلنيتتابوون       َ طرينطتى هتةر فتتةرمانَيك  

  هتةموار  لةِراستى دابةشبوونةكة لةِرووى دراوييةوةَ ئةو كارو فةرمانةى كة لةم زجن،ةية دةردةضَييَ ئةوا رؤ انةكةى دكترىَ 
دةكرَيتي يتاخود لتتة دثيشتة  فةرمانتة ثَيوةريتتةكان دوور دةخرَيتتةوةَ بتةم شتتَيوةيةش ثَيوةرَيكمتان دةستي دةكتتةوَيي بتؤ هتتةر          

 فاكتةرَيك لةفاكتةرةكانى ثيشةكة  فةرمانةكة.

   
  Factory group العوامل الطائيفية هؤكارة تائي يةكان  

لةدةروونناسيداَ لةسةر ب،ؤكةى تواناي شيكردنةوةى هةر ثرؤسةيةكى ئةقيى بؤ هؤكتارَيكى طشتتى   هؤكارة تائي يةكان تيؤري 
دةكتات لةطتةَر ضتةند     تَييتدا  هةَلدةسَييَ تَييدا بةشدارى دةكات لةطةَر ثرؤسةكانى ديكتةو دواتتر هؤكتارَيكى تتائي ي بةشتدارى     

  مارةيةك لةثرؤسةكانى ديكة. 
 دةروونناسيداَ بريتيةلة:  طرينطرتين هؤكارة تائي يةكان لة

 verbal factorهؤكارى زارى    

  mechanical factor هؤكارى ميكانيكى
 number factorهؤكارى  مارةيي

 spatial factorهؤكارى شوَينى    

 ئةو هؤكارانة بةرثرسن لةئةرك بةجَيطةياندنى تاك لةو بوارانةى كةبةرامبةرى دةطرنةوة.
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 Factory analysis  تةماشا بكة:  شيكردنةوةى هؤكارى  
   

  Factory املصنع كارطة
دامةزراوةيةكة هةَلدةسَيي بتةطؤِرينى كةرةستتة ستةرةتاييةكان بتؤ كتاآلو كتةر و ثتةىل دروستي كتراوَ ئتةويش بةبتةكارهَينانى            

لةبةرامبتةر كترَى درؤ انتة  لةطتةَر ثيتادةكردنى        َ factory hands or workersئامَيرةكتان و كتارثَيكردنى كرَيكتاران د   
 سيستمى ثسثؤرى لةكاركردندا.

زؤربوونى  متارةى ئتةو كرَيكارانتةى كةلةطارطتة كاريتان ثَيتدةكرَيي ثَيويستي بتة رَيكخستتنى مةرجتةكانى كاركردنيتان دةكتات             
كرَيكارانتة هةنتدَى خزمتةتطوزارى     َ هتةروةها بتؤ ئتةو    factory regulationsلتةِرَيطاى ياستاو رَينماييتةكانى كارطةكتةوة د    

   وةك هؤكارةكانى ثشوودان و خؤراك و رابواردن..هتد.factory welfare serviceكؤمةآليةتى رَيكدةخرَيي د
   

   Factory laws قوانني الصحة الصناعية ياسا تةندروستيةكاني ثيشةسازى  
ثَيداويستتيانة دةكتةن كةدةستتة بتةري ثاراستتنى تةندروستتى       ئةو دةقانةى لةو ياسايانةدا هاتوونَ جةخي لةسةر بوونى ئةو 

كرَيكتتاران و دوور خستتتنةوةيان لةهتتةر زيانَيتتك يتتان نةخؤشتتيةك دةكتتةنَ هتتةروةها ياستتاكان بتتاس لتتةو مةرجانتتة دةكتتةن كتتة    
هتتدَ لةطتةة   ثَيويسة بَينةدى دةربارةى بارودؤخى كاركردنَ لةكات و ستاتةكانى طتةرماو ئتاوو هتةواي نالتةبارو روونتاكى و....      

هؤكارةكانى ختؤ رزطتاركردن لةتتةث و تتؤزو ختؤَر و دوكتةَر و بتاى ثتي َ ستةرةِراى رَيتك و ثَيكتى ئامرازةكتانى فرياكتةوتن و              
 ضارةسةرى ثزيشكى ....هتد.

   

 Factory system نظام املصنع سيستمى كارطة
كارَ كاردةكةن لتةو كارطانتةى كةموَلكيانتةو بتةِرَيوةى     بةثَيى سيستمى كارطةَ كرَيكاران لة َير سةرثةرشتى و ضاودَيرى خاوةن 

ن بةمةبةستى قازانج كردنَ لتةو كارطانتة ئام،ةكتان كاريتان ثَيتدةكرَيي و كتاريش دابتةش دةكرَيتيَ بتةم شتَيوةية كارطتة            ةدةب
 جَيطاى ماَلةوة دةطرَيتةوةو وةك يةكةيةكى كاركردن.

م لةهتتةمان كاتيشتتدا ضتتةندين كَيشتتةى كؤمةآليتتةتى و ئتتابورى      سيستتتمى كارطتتة يارمتتةتى زؤربتتوونى بةرهتتةمى داوةَ بتتةآل     
 خولقاندووة.

  Industrialism  تةماشا بكة: ثيشةسازي بوون

   
 توانني 

 هَيز
  Faculty املرلركة -1

هَيزَيكى ئةقيى يان هزرى يتاخود هةستتى و هؤشتياريية يتانيش ويستتةَ لتة بنضتينةدا ثشتتى ثتَى دةبةسترتَيي بتؤ ِراظتةكردنى             
دياردة ئةقييةكانَ لةرابوردوودا واتةماشاى توانني دةكرا بةوةى يةك لةهَيزةكانى ئةقيةَ منوونةى  يترى و خواستي و بتةهؤى    
كاروكارلةيةكردنيةوة هةموو دياردة ئةقييةكان راظة دةكرَين و رووندةبنةوةَ بةآلم زانايانى دةروونناسى لةستةر ئتةو بت،و بتؤ     

 ضوونة نةماوةن.
   

  الكلية  -2 َيذ:كول
َ بتؤ زانيتارى و زانستتة جياوازةكتانَ بتؤ      يدا وانتة دةَلَينتةوة  دةستةيةكى مامؤستايان لةيتةك لتةزانكؤكانَ لةبةشتة ستةرةكيةكان    

 يانيش هةية لةو زانسي و زانينانةَ مؤَلةت و بِروانامة بدةنة كةسانى ديكة. 
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 نوَى باو
 تازة داهاتوو

 Fad التقليعة

و يتانيش هتةر    واستتة لتة رةفتتار يتاخود جتت و بتةرط      تَيثةِربووةَ يان بايةخدانة بتةتازة بابتةتَيكَ ِرةنطتة ئتةو خ    خواستَيكى 
 شتَيكى ديكة دةربكةوَيي و ِروون ببَيتةوة.

ئةو دياردة نوَى باوة بةشَيوةيةكى طشتى و بةثةلة بآلو دةبَيتةوة لةو ناوضانةى كةبةسةر ضاوةى ورو انتدن دادةنترَينَ بتةآلم    
 بؤ ماوةيةكى كةم بةردةوام دةبن. 

  لةبةر ئةوةى ئاراستةكةىواية كةزؤرتر الدان و ناباوةَ يان نتامؤ دةبَيتيَ   fashionئةو دياردة نوَى باوانةَ جياوازن لةمودة د
 هةروةها حاَلةتى خؤكارى لةبآلوبوونةوةى زؤرتر دةبَيي و بَى هيض ثآلنَيك . 

 Collective behavior fashion  تةماشا بكة: رةفتارى بةكؤمةَر  

   

 Fair labour standards مستوايت العمل العادلة ئاستةرةواكانى كار
مةبةسي لةم زاراوةية لةوياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاَ ياساكانى كارة كةكاتتةكانى كتارو ماوةكانيشتىَ هتةروةها كاتتةكانى      

 رَيكخستنى كارى مَيرد منداآلن و  نان ديارى دةكات.ثشودان و كةمرتين رادةى رؤ انة دكرَى  و 
  وةك ئاما ةيةك بؤ كارَيك يتان بةرهتةمى ئتةو رؤ ةى كرَيكتارى     fair  day workدةوترَيي: رؤ َيكى كاركردنى بةويذدان د 

رى خراثتتى متتام ناوةنتتد ثَيتتى هةَلدةستتَيي و بتتةلَيىاتوويي و دةستتةت ثاكيتتةوة ئتتةجنامى دةدات و بتتَى ئتتةوةى كارةكتتةى كاريطتتة   
 لةتةندروستى جةستةيي ياخود ئةقيى يانيش دةروونى بةجَى هَيشتبَيي. 

   
 Fairs االسواق الدورية بازاِرة خوليةكان

مةبةستتي ئتتةو ثيشتتانطايانةى ستتازدةكرَين بتتؤ زؤركردنتتى حاَلتتةتى خستتتنةِروو خواستتي لةستتةر كاآلكتتان لةشتتوَين و كتتاتَيكى        
 بازارةش ضةند بةرنامةو ضاآلكى رابواردنيش منايش بكرَيي.دياريكراوداَ ِرةنطة لةطةَر ئةو 

جيتتاوازي بنضتتنةيي لتتةنَيوان بتتازاِرة خوليتتةكان و بتتازاِرة ئاستتايي و رؤ انتتةكان يتتان هةفتانتتةكانَ ئةوةيتتة كتتةبازاِرة خوليتتةكان   
الى كِريتارو فرؤشتياران    لةماوةى دوور لةيةكرت رَيكدةخرَيي و ضةند رؤ َيكى درَيذتر دةخايتةنَيي و طرينطتى زؤرتترى دةبَيتي    

 لةهةندَى ناوضةى طةورةدا.
 ئةو بازاِرة لةطةَر ئةوةى فرؤشتنى كاآلكانى بةتاك دةبَييَ بةآلم بة شَيوةيةكى بنضينةيي لةخزمةتى بازرطانى بةكؤ دةبَيي.

   
  Faith االميان بِروا 

 ب،وباوةِرَيكى ضةسثاوةَ لةبةهَيزيدا كةمرتنية لةبَيطومانىددَلنيابوون َ بةآلم ناكرَى بطوازرَيتةوة بةهؤى بةَلطةوة. 
 لةبنضينةدا دباوةر  ثشي لةسةر متمانة و دَلنيايي دةروونى دةبةستَييَ زياتر لةوةى ثشي بة بةَلطة ئةقييةكان ببةستَيي.

   بةكار دةهَينرَيي لةهةندَى حاَلةتى شثرزةيي دةروونيدا.faith cure or dealingضارةسةر بةهؤى باوةِرةوة د
   

 Faith lessness عدم االميان بَى باوةِرى 
بَى بِروايي و ئينكارى بوونى خوداَ هةروةها زاراوةكة بةماناى خيانةت و ناثاكى و بَى ئةمةكى و هةَلوةشاندنةوةى بةَلَينةكان 

 دَيي.
   

 هةَلةكارى  
 تةفرةدان 

  Fallacy املغالطة

 لةب،كردنةوةَ ِرةنطة وا لةئةجنامةكة بكات كةِراسي دةركةوَىَ بةآلم بة خؤشى هةَلةية. هةَلةيةك
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وشةى دهةَلةكاري  لةلؤ يكدا بةكار دةهَينرَيي وةك ئاما ةيةك بتؤ بةَلطانتدنى كتارى نتاِرةواو درؤَ يتان  بتؤ شتَيوة ناِرةواييتةك         
 بةَلطاندن.لةشَيوةكانى 

   
 ئاشنايةتى  
 هاوِرَييةتى 

  Familiarity األلفة

 كةبةخَيرايي و ئاسانى بةناسينى شتةكة يان هةستان بةكارةكة كؤتايي دَيي. َبؤ شتَيك يان كارَيك َزانينَيكى كة سَيتية
شتتةرمةو هةنتتدَى نتتةريتى   هتتةروةها مةبةستتي لةهاورَييتتةتىَ ناستتني و تَيكتتةآلو بتتوونى تاكاكةنتتة لةطتتةَر يتتةكرتو نتتةمانى        

 كؤمةآليةتى لةنَيوانياندا.
  كةبريتيتتة لتتةكردارَيكى رؤشتتنب،ى رَيطتتا دةدات   privileged familiartyدةوترَيتتي ئاشتتنايةتى ختتاوةن متتافى تايبتتةت د  

 بةثيةيةكى طةورةى كار لةيةككردنى دووبارة بووةَ هةروةها بةضةند شَيوةيةكى تايبةتى ئاشنايةتى.  
 Joking relationship  يوةندى ميزاجي تةماشا بكة: ثة

  intimacy  دؤستايةتى

   

 Family االسرة خَيزان
يةكتتةم يةكتتتةي كؤمةآليةتيتتتةَ ئامتتاجنى ثارَيزطتتتاريكردنى جتتتؤرى مرؤظايةتيتتةَ ثَيكىتتتاتنى ئتتتةم يةكةيتتة ثشتتتي دةبةستتتتَيي     

 كؤمةَلطاكان دةيسةاَينن.بةثَيداويستيةكانى ئةقيى كؤمةآليةتى و ئةو ِرَيساو بنةما جياوازانةى 
سيستمى خَيزانى بةناوكةى كؤمةَلطة دادةنرَييَ بؤية بناغةى هتةموو سيستتمةكانةَ ديتارة دياردةكتانى سيستتمة خَيزانيتةكان       
جياواز دةبن بةثَيى جيتاوازي كؤمتةَلطاكانَ ستنورى سيستتمةكةش لتةِرووى تةستكى و فراوانيتةوة جيتاواز دةبتنَ هةنتدَى جتار            

تاِرادةى ئةوةى هةموو ئةندامانى عةش،ةت بطرَيتةوةَ هةروةك حاَلةتةكة باوة لةناو عةش،ةتة تةو تةميةكانَ فراوان دةبَيي 
هةندَى جاريش تةنىا ثياوو  ن و منداَلة بضووكةكانيان و ئتةوانى هاوستةرط،ييان كتردووةو لةطتةَر منداَلتةكانيان دةطرَيتتةوة       

  .extended familyد
 دةبَيتتتتتتةوة لةستتتتتتنورىَ بتتتتتاوك و دايتتتتتتك و منداَلتتتتتة بضتتتتتتووكةكانيان تَيثتتتتتةِر نابَيتتتتتتي     لةهةنتتتتتدَى باريشتتتتتدا تةستتتتتتك   

   هةر وةك لةكؤمةَلطة نوَييةكان دةردةكةوَيي.nuclear or conjugal familyد

  واتتة ئتةو خَيزانتةى كتة بتاوك يتان دايتك ئينتمتاي بتؤى هةيتةَ           family of procreationدةوترَيي خَيزانى نةوةخستتنةوة د 
   واتة ئةو خَيزانةى كةتاك تَييدا طةورة بووة.family of orientationدةوترَيي خَيزانى ئاراستةو ثةروةردةكردن دهةروةها 

تتتةوةرى خزمايتتةتى لةخَيزانتتدا لةطتتةَر ئتتةو دةستتةآلت و دةستترتؤييةى بةدوايتتدادَييَ جياوازيتتان دةبَيتتي بتتةثَيى جيتتاوازي         
 ِرةوى دةكتتتتتةنَ لَيتتتتترةدا خَيزانتتتتتى  دايكايتتتتتةتى هةيتتتتتة     كؤمتتتتتةَلطاكان و ئتتتتتةو سيستتتتتتمة كؤمةآليةتيانتتتتتةى كتتتتتة ثَيتتتتت     

   لةو جؤرة خَيزانةدا ثةيوةندى خزمايةتى منداَر تةنىا لةطةَر دايكى دةبَى.matriarchal or maternal familyد
  لتةم بارةشتدا منتداَر ثةيوةستتى خزمايتةتى      patriakchal or paternal familyهتةروةها خَيزانتى باوكايتةتى هةيتة د    

 لةطةَر باوكى دةبَيي و دةسةآلتيش لةدةسي ثياو دةبَيي. تةنىا
بتتةآلم لةئتتةجنامي بةشتتدارى و تَيكتتةَلبوونى  ن لتتةبوارى كتتاركردنَ ئتتةوا سيستتتمى خَيزانتتى ختتاوةن دوو دةستتةآلت دةركتتةوت     

   لَيرةدا ثياوو  ن بةيةكةوة بةرثرسياريةتى و دةسةآلت لةناو خَيزان دابةشدةكةن.biarchal familyد
   

  Family joint االسرة املشَتكة  خَيزانى هاوبةش 

  Extended family  بكة:خَيزانى طةورة  يتةماشا
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  Family primary األسرة االساسية خَيزانى بنضينةيي 
 ئةو خَيزانةى سةرؤكةكةى سةرطةورةى سروشتى خَيزانةكةيةو لةو ماَلةشدا دة ى.

   

 Family secondary األسرة الثانوية خَيزانى الوةكى
 ئةو خَيزانةى سةرؤكةكةىَ سةرؤكى ئةو ماَلة دةبَى كةخَيزان تَييدا دة ىَ واتة خَيزان لةماَلى خَيزانَيكى ديكة دة ى.

   

  Family budget امليزانية العائلية بودجةى خَيزان

  Budget بودجة familyخَيزان     تةماشا بكة:

  Cost of living  خةرجى و تَيضووى طوزةران 

  Standard of living  ئاستى طوزةران د يان 

   

  Family casework خدمة الفرد االسرية خزمةتطوزارية خَيزانيةكانى تاك  
ضتاو كردنتى ئتةوةى خَيتزان يةكتةى بناغةييتة       ِرةلتةبارودؤخى خَيزانةكتةَ بة   يتة ئامانج لةم جؤرة خزمةتطوزارييتةَ كؤَلينةوة 

سيستتتمَيكى كؤمةآليتتةتىَ هتتةروةها كتتاركردن بتتؤ بتتةهَيزكردنى ثةيوةندييتتةكانى نَيتتوان تاكتتةكانى خَيتتزانَ ئتتةويش   لةهتتةموو 
بةزيندووكردنةوةى هَيزة شاراوةكانيان و طةشتةثَيدانى توانتا كةستَيتيةكانيان بتؤ ئتةوةى بتتوانن زاَلت  بةستةر ئتةو كؤستث و           

ئتةوةى سةربةستي بتن لةضارةستةركردنى ئتةو كَيشتانةى كتةكارتَيكردنى         تةطةرانةى دَينة ِرَيطتاي بةختتةوةريانَ هتةروةها بتؤ    
 خراثيان دةبَيي بةسةر  يانياندا.

   

  Family council اجمللس العائلي ئةجنومةنى خَيزانى

ئتتةم ئةجنومةنتتة ثَيكتتدَيي لتتةباوك و دايكتتانَ يتتان هتتاوِرَى و دؤستتتانى خَيزانتتى منداَلتتة ناكامةكتتةَ هةنتتدَى جتتاريش لةضتتةند     
 كةسانَيكى غةريبَ ئةجنومةنةكة دادوةرَيكى سزادان سةرؤكايةتى دةكاتَ بةمةبةستى ثاراستنى بةر ةوةندييةكانى منداَلةكة.

   

جرة االسرة خَيزان بةجَيىَيشة  Family desertion هر

يتتةكرتو درووكةوتنتتةوة  هةستتتانى يتتةك لةهاوستتةرةكانَ بةثستتاندنى ثةيوةندييتتةكانى هتتاوةَلَيتى و بةيةكتتةوة  يتتان لةطتتةَر      
لةثابةنديية خَيزانيةكةىَ ِرةنطتة ئتةو دياردةيتة هؤيةكتةى نتةطوجنان و تَينةطةيشتة بَيتي لةيتةكرتَ يتان بتةهؤى رةفتتارَيكى            

 ناشرينةوة بَيي لةاليةن يةك لةهاوسةرةكان.

   

 Family disorganisation االحنالل االسري هةَلوة شاندنةوةى خَيزانى
نتةى كتة خَيزانيتان ىَل ثَيكتدَييَ ئاراستتةكةش د ى      نالةهةَلوةشاندنةوةى خَيزانتىَ كتار لةيتةككردنى نَيتوان ئتةو الية     مةبةسي 

دةبَيتتيَ بتتةجؤرَيك ئتتةو دياردةيتتة رَيطتتر دةبَيتتي لتتةنَيوان خَيتتزان و ئةركتتةكانى كتتة         ثةستتندكراوةكانئاستتتة كؤمةآليةتيتتة  
 .امط،ى و تةواوكارى نَيوان ئةندامانى خَيزانجَيبةجَيكردنيان ثَيويسة بؤ فةراهةم كردنى سةق

   
 رابةريكردن

  Family guidance أرشاد األسرة ئامؤ طارى خَيزانى

واتةَ ئةو ضاآلكيانةى ضةند دامةزراوةيةكى كؤمةآليةتى ثَيى هةَلدةسة بؤ يارمةتَيدانى خَيزان لتةزاَلبوون بةستةر هتةرجؤرة    
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 هةَلوةشاندنةوةو لَيكرتازانَيك. 
نووسينطةكانى ئاراستةكردنى خَيزانىَ طرينطى بةو كَيشانة دةدةن كةبةهؤى ثةيوةندييةكانى نَيتوان تاكتةكانى خَيتزان ثةيتدا     
دةبنَ بةتايبةتيش كَيشمةكَيشتةكانى نَيتوان هاوستةرةكانَ ئتةوانى دةبنتة هةِرةشتة بتؤ لةيتةك جيابوونتةوةَ ئتةو نووستينطانة            

 تى ئةو كةسانة دةدةنَ كاريش بؤ ضارةسةركردنى و ِرووبةِروو بوونةوةيان دةكةن.لَيكؤَلينةوةيان لةسةر دةكةن و يارمة
ئةو جؤرة ضاودَيرييةَ بنضينةيي و ثَيويسة وةك خزمةتطوزارييةك بؤ خؤثاراسة و ضارةسةركردنى كَيشتةكانى وةك تتةال    

 و فرة نى و كؤضكردن و ثشي طوَى خسة. 
   

  Family planning تنظيم االسرة رَيكخستنى خَيزان 
  Birth control تةماشا بكة:   بةر بةستكردنى منداَلبوون

   
 Family size حجم االسرة قةبارةى خَيزان

 قةبارةى خَيزانَ ئاما ةية بؤ حالةتى زاوزَي و  مارةى ئةو منداآلنةى كة هةردوو هاوسةر هَيناويانة لةكاتَيكى دياريكراودا.
تايبةمتةندييتتةكانى كؤمةَلطتتة دواكتتةوتووةكانَ زؤرى وةضتتةو طتتةورةيي قتتةبارةى خَيزانةكةيتتةَ ديتتارة ئتتةويش   لةخةستتيةت و 

 بةهؤى ساكارى  يانة لةو كؤمةَلطايانةَ كة دةبَيتة هؤى الوازي ثَيطةياندنى كؤمةآليةتى و دابةزينى ئاستى طوزةران.
   

  Family social work األسريةاخلدمة االجتماعية  خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى خَيزان
واتتتةَ كتتؤى ئتتةو هتتةوَر و رةجنانتتةى دةدرَيتتن بةشتتَيوةيةكى ضتتاآلكَ بتتؤ ثارَيزطتتارى و طةشتتةثَيدانى ثةيوةندييتتة خَيزانيتتةكانَ   
بةمةبةستى بةهَيزكردنى ثةيوةندييةكانو مانةوةيان لةطةَر سوود وةرطرتن لةهتةموو تواناكتانى تتاك بتؤ طةيشتة بةثيةيتةك       

 لةسةقامط،ى و دَلنةوايي و خؤشطوزةرانىَ لةهةر و مةرجَيكى ثِر لةهؤطرى و هاوكارى خؤشةويستى و ثَيكةوة كاركردن.
   

  Family welfare agencies مؤسسات رعاية االسرة دةزطاى ضاودَيرى خَيزان
دارايتي بَيتي يتان كتةر و ثتةرَ بتؤ بَيتوة ن و        ئةم دامةزراوانتة هةَلدةستة ثَيشكةشتكردنى يارمةتيتة كؤمةآليةتيتةكانَ ئةطتةر       

تةالقدراوَ هةروةها  نَيك هاوسةرةكةى بةجَيى هَيشتبَييَ ياخود لةحالتةتى نةخؤشتى ثياوةكتة و يتانيش بتوونى بةستةربازى       
 زؤرةميَى.

   

 برسَيتى  
 قات و قِرى 

 اجملاعة 
  Famine القحط

ببَيتتة هتؤى ثةيتدابوونى جؤرَيتك لةبرستَيتى بتةردةوام و دياردةكتانى        كةمبوونةوةى خؤراك بةشَيوةيةكى طشتىَ بةحالتةتَيك  
 لةِرى و الوازييةكى تووند بؤ بةشَيكى طةورةى دانيشتوانَ هةروةها بةرزبوونةوةى تَيكِراي مردن بةهؤى ئةو قات و قِرييةوة.

و بةرزبوونتةوةى تَيكتِراي متردن ئتةويش     ثَيوةرَيك نية بؤ ثَيوانةى ثيةى برسَيتى كة دةبَيتة هؤى ثةيدابوونى لةِري و الوازي 
 َ بتةآلم دةكترَى بوترَيتي    shortage of foodبؤ جياكردنةوةى نَيوان حالةتى برسَيتى و حاَلتةتى كةمبوونتةوةى ختؤراك د   

كةبرسَيتى ِرووبةرَيكى طةورة دادةثؤشَيي و  مارةيةكى طةورةى دانيشتتوان دةطرَيتتةوةَ لةكاتَيكتدا كتةمى ختواردن ماوةيتةكى       
دةخايةنَييَ وةك ئةو ماوانةى دةكةونة ثَيش بةرهةم هَينانَ برستَيتى ثَيويستي بتةوة دةكتات ثتةنا بتؤ ضتةند هؤكتارَيكى          كةم

 نائاسايي بربَيي بؤ سِرينةوةى شوَينةوارةكةى.
   

 دةمارط،ى  
 مَيشك تةسكى

عرصب   Fanaticism الت ر

زيادة رؤيي لةثةيوةسي بوون بةكةستَيك يتان ب،ؤكةيتةك يتاخود بنتةماو ِرَيبازَيتكَ بتةجؤرَيك هتيض رَيطايتةك بتؤ لَيبتوردةيي            
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 ناهَييَيتةوةَ ِرةنطة ئةم دياردةية ببَيتة هؤى تووندو تيذى يانيش خؤبةكوشتدان.
  Chauvinism تةماشا بكة: دةمارط،ى دتووندرةوى  نيشتمانى

   
 وَيناكردن

 ئةندَيشةكارى
  Fantasy اخليال اجلامح

بريتية لةزجن،ةيتةك بت،و ئةندَيشتة دةربتارةى ضتةند رووداوَيكتى ختؤش و ثةستندكراو كةضتَيذ بتؤ تتاك دَينَيتتةدىَ ختةياىل              
 سةركةش بةيةك لةو فَيية بةرطريانة دادةنرَيي كة لةئةجنامى بَيبةشيةوة سةرهةَلدةدةن.  

 ئارةزووييةك تَيربكات بةِراستىَ ئةوا هةَلدَيي و ثةنا بؤ جيىانى ثِر خةياَر و ئةنديشة دةبات.كاتَى تاك ناتوانَيي 
  Daydream  تةماشا بكة: زيندةخةون

   
 كَييطة

 با 
  Farm املزرعة

بتةِرَيوة دةضتَيي   بريتية لةِرووبةرَيكى زةوى كةلةثارضةيةك يان ضةند ثارضةيةك ثَيكتدَييَ بتةآلم وةك يةكةيتةكى تتةواوكار     
لةاليةن خاوةنةكةى يتان ئتةوى بتةكرَيى طرتتووة يتاخود بةِرَيوةبةرةكتةىَ بةمةبةستتى بةرهتةمىَينانى رووةكتى بَيتي يتانيش            

 ئا ةَلىَ بةآلم لةئاستى بةرهةمىَينانى بازرطانى بَيي.
ية جتؤراو جؤرةكتانَ   يهةمة كشتتوكالَ ةبةرهةمىَينانى بةركَييطة ِرةنطة رووةكى بَييَ كةبةشَيوةيةكى سةرةكى تايبةت دةبَيي ب

 هةروةها ِرةنطة ئا ةَلى بَيي كة تايبةت دةبَيي بةبةرهةمىَينانى مةِرو ماآلت.
  كةبريتيتتة لةدامةزراوةيتةكى كشتتتوكاَلى طتتةورة بتؤ هؤيتتةكانى بةرهتةم هَينتتانَ     state farmدةوترَيتي كَييطتةى دةوَلتتةت د  

 يةكَيتى سؤظيةت  ثَيشو .لةسةرموَلكى دةوَلةت دمةزراوة.دلةوآلتى 

 Agriculture plantation  تةماشا بكة: كشتوكاَرَ كَييطةكان  

   

  Farm management أدارة االعمال املزرعية بةِرَيوةبردنى كاروبارى كَييطةيي
زانستيةكانَ ئةوانى ثةيوةستة  بةِرَيوةبردنى كاروبارى كَييطةيي بةشَيوةيةكى طشتىَ هةَلدةسَيي بةثراكيتك كردنى دؤزينةوة 

 بةبةِرَيوةبردنى كاروبارة ئابورييةكان بةسةر كاروبارة كَييطةييةكاندا.
لةِرَيكستختنى كَييطتتةو كتتؤنرتؤَلكردنى   نيكراوةكتان بتتةكار دةهَينتتريَ بتؤ بتتةديىَينانى ئتةو ئاماجنتتةشَ بنتتةماو رَيستا زانستتتية تاق   

 كاروبارةكانى بةرهةم هَينانى.
ةبردنى كاروبارى كَييطةيي بةدةستىَينانى ئةو ثةِرى قازاجنة لة كَييطةكتةَ بتةثَيى ثالنَيكتى درَيذخايتةن كتةزؤر      ئامانج لةبةِرَيو

 بةِروونى و بةوردى داِرَيذراوة.
   

  Farmer’s organization املنظمات الريفية رَيكخراوة كشتيارييةكان
رَيكخراوة كةهةريةكةيان تايبةتن بة ئةركَيكَ هةندَى لةو رَيكخراوانة لةتايبةمتةندييةكانى كؤمةَلطةى الدَيى بوونى ضةندين 

كتتؤننَ كتتؤنى طونتتدَ وةك طروثتتةكانى بازرطتتانى كتتردن بةبةرهةمتتة كشتتتوكاَليةكان و طروثتتة ثيشتتةيية دةستتتيةكان و طروثتتة    
 ئاينيةكان و طروثةكانى ِرابواردن.

ضتةندين   َو ئَيستادا جَيبةجَى كردووةو دةيكةنَ لةستنورى طونتدا  شان بةشانى ئةو ِرَيكخراوة كؤنانةش كةئةركةكانى لةرابردو
رَيكخراوى نوَى هةية كةبةهؤى ثَيداويستيةكانى ثةرةسةندنى ئابورى و كؤمةآليتةتى ثةيدابوونتةَ هةريةكتة لةوانتة ضتةندين      

 ئةركى جياواز جَيبةجَى دةكات.
ةثةرشتى كردنى ثةروةردةو فَيربوون و طروثتةكانى برايتي   بةآلم ئةوانة ئاماجنى تايبةتيشيان هةيةَ منوونةى طروثةكانى سةر
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و هاوِرَييةتى و بةر ةوةندىَ هةروةها كؤمةَلةكانى هاوكارى كشتوكاَلى و كؤمةَلةكانى يارمةتيدانى خَيزانة دةسي كورتتةكان و  
 كؤمةَلةكانى ِرابوونى  نانى طوندو كؤمةَلةكانى ضاودَيرى كؤمةآليةتى ...هتد.

 لةسةر دوو جؤرن:  ئةو رَيكخراوانة 
 َ ئةوانتتةَ physical proximityجتتؤري يةكتتةم: ئتتةو رَيكخراوانتتةى لةستتةر بنضتتينةى دراوستتَيى سروشتتتى دامتتةزراون د    

طةشتتتةدةكةن و ثةرةدةستتتَينن لةئتتتةجنامى ثةيوةنتتتديكردن و كتتتار لةيتتتةككردنى تاكتتتةكان هةنتتتدَيكيان لةهةنتتتدَيك ئتتتةويش     
 ى ناوضةيةكى سنوردار.  لةيةكةيةكى جوطرافيداَ يانيش لةسةر ِرووبةر

 َ special needs in terestsجتؤرى دووةم: لةستةر بنضتينةى ثَيداويستتى و بةر ةوةندييتة تايبةتيتةكان دادةمتةزرَين د       
هةرضةندة رووبةرى جوطرافى سنوردار بةيةكيان نابةستَيتةوةَ بةآلم بةر ةوةندييتة طشتتيةكانَ تتةبايي لتةنَيوانيان دروستي      

ةستتَيتةوةَ ئةنتدامانى ئتةم رَيكخراوانتة يتةك بةر ةوةنتدىكؤيان دةكاتتةوةو هتةوَلى جَيبتةجَى كردنتى           دةكات و بةيتةكيان دةب 
 ئاماجنَيكى هاوبةش دةدةن.

 بةم جؤرة ئاماجنة تايبةتيةكانى كؤمةَرَ جَيطاى ثةيوةستية شوَينةكة دناوضةكة  دةطرَيتةوة.
 Cf: agrarian reform, agricultural cooperation 
   

 هةرةوةزة 
 كشتيارييةكان

 التعاونيات 
  Farming cooperatives الزراعية

ئتتةو جتتؤرة كؤمةآلنتتةَ كشتتتيارو وةرزَيتترة بضتتووكةكان دةطرَيتتتةوةَ ئتتةركيان كتتاركردن و ستتوودوةرطرتنة لتتةبوارى كشتتتوكاَلىَ   
كاَر و قتةرز ثَيتدان و دابينكتردن    هةروةها لةهةندَى كاروبارى ثةيوةسي بةزةوىَ وةك هَينانى كةرةستةكانى ثَيويسي بؤ كشتو

 و هةناردةكردن بؤ بازاِرةكانَ لةطةَر ضةندين كاروبارى ديكةى تايبةت بةكشتوكاَر.
 كؤمةَلة هةرةوةزيية كشتياريةكانَ زؤرترين جؤرةكانى كؤمةَلة هةرةوةزيةكانن لةِرووى  مارةو بآلوبوونةوةيان.

   

 كَييطةو 
 هاوبةشةكانى

 املزرعة 
  Farmstead ومرافقها

 ىرووبتتةرَيكى زةوي كشتتتوكاَليية وةك يةكةيتتةك بتتةِرَيوة دةبردرَيتتيَ لةاليتتةن خاوةنةكتتةىَ ئتتةو كتتارة لةطتتةَر هاوبةشةكانيشتت  
 لةخانووى نيشتةجَى بوون و كؤطاو جَيطاى حةوانةى وآلخ و تةوييةو شوَينى راطرتنى ئؤتؤمبييةكان دةطرَيتةوة...هتد.

 farm  تةماش بكة: كَييطة

   

 Fascism الفاشية فاشيزم
ِرَيبازَيكى سياسى و ئابورييةَ لةئيتاليا سةرى هةَلداوةَ ناوى فاشيزم و دروةةكتةى لةروزمتة دارَيتك و ضةكوشتَيك وةرطت،اوةَ      

 كةثَيشرت دروةى دةوَلةتى رؤماى كؤن بووة.
لتةتاك متةزنرتةَ مافيشتى مافتةكانى تتاك       تيؤرى سياسي فاشيزم لةسةر بنةماى سةروةرى رةهاى دةوَلةت هةَلدةستتَىَ دةوَلتةت  

 تَيثةِر دةكات و باآلتر دةبَيي لةوَ ئةركى تاكةكان هاوكارى دةوَلةتة بؤ بةجَيطةياندنى ئةو ئاماجنة.
حكومتتةتى منوونتتةيي لةديتتدى فاشتتيزمةوةَ ثَيويستتتة ثشتتي بةبنتتةماى جيتتا كردنتتةوةى ِرةطتتةزة باشتتةكان و دوورخستتتنةوةى   

بَيكةَلكتتةكان ببةستتتَييَ هتتةروةها بةستتتنةوةى بةرثرستتياريةتى و لَيىتتاتوويي بةشتتَيوازَيك كةببَيتتتةهؤى      رةطتتةزة طةنتتدةَر و  
هةَلبذاردنى دةسةآلتَيكى باآل بؤ حوكمِرانى لةو كةسانةى كةشياوترنَ واتة دروسي بوونى توَيذَيكى ئةريستتوكراتى لةكةستانى   

 لَيىاتوو ناياَ.
دةستتتَيوةردانى دةوَلتتةت لةهتتةموو ديتتاردة ئابورييتتةكان هةَلدةستتَييَ ئتتةويش بتتةبَى   تيتتؤرى ئتتابوري فاشتتيزمَ لةستتةر بنتتةماى  

 يان خاوةندارَيتى كةسَيتى.َ سِرينةوةى رؤَلى سةرماية
فاشتتتيزمَ ناكؤكتتتة لةطتتتةَر هتتتةردوو رَيبتتتازى ستتتةرماية دارى و سؤستتتياليزم بةيةكتتتةوةَ بةبؤضتتتوونى فاشتتتيزمَ سؤستتتياليزم و   
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ى تطرتنى سةرمايةو هؤكارةكتانى بةرهتةم هَينتانَ ئتةوانيش خبرَينتة  َيتر دةستةآلتى مولكيتة        ثَيداويستيةكانى كةبريتية لةيةك
 ضونَيكى دتيؤرييةكي  خةياَلييةو جَيبةجَى ناكرَيي.ب،وبؤ ةطشتيةوةَ ئةو

ةرايي هةروةها فاشيزم هةمان بؤ ضوونى هةية دةربارةى ئابورى ئتازادَ بتة دةربِرينَيكتى ديكتة فاشتيزم د ايتةتى ِرَيبتازى تاكطت        
 رةهاو سؤسياليزمى رةها دةكات.

هةر بةثَيى سيستمى فاشتيزمَ دةوَلتةت سةرثةشتتى بةرهتةمىَينان و بتةكاربردن دةكتاتَ ئتةويش لةستةر بنضتينةى ثَيكىَينتانى           
جؤرَيك لةسةنديكاكان بؤ هتةر ثيشةستازييةك كةلةاليتةن ضتةند ئةجنوومةنَيكتةوة بةِرَيوةبضتَيي و لةنوَينتةرانى حكومتةت و         

كارو كرَيكاران ثَيكىاتبَىَ هتةر ئةجنومتةنَيك سةرثةرشتتى بتةِرَيوةبردنى كاروبتارى دامةزراوةيتةكى ثةيوةستي بتةخؤى         خاوةن 
دةكاتَ هةروةها ئاطادارى و سةرجنى لةسةر جَيبتةجَيكردنى هتةموو ياستاكانى ثيشةستازى و كتارو خؤشتطوزةرانى كؤمةآليتةتى        

 دةبَيي.
   

 مؤدة  
 جت و بةرط

 املوضة
 Fashion الزي

 ضةند اليةنَيك يان ضةند جؤرة كولتورَيكى نائةقالنى و بةشَيوةيةكى كاتيش كاريطةريان بةسةر رةفتاري مرؤظدا دةبَيي.
ئةو دياردانة ئارةزووى دووبارة بونةوةيان هةية لةو كؤمةَلطايانةى هَيماو دروةى سةاَينراوو ستةقامط،يان نيتة كتةئاما ة بتؤ     
ثَيطةو ثايةيان بكاتَ هةروةك ئةندامانيان هةوَلى بةدةسي هَينانى ثَيطةو ثايةش دةدةن بؤ طوزارشتي كتردن لتةخودَ ئتةويش     

بتتذاردةَ ديتتارة ئتتةو الستتايكردنةوةيةش دةبَيتتتة ِرَيطايتتةك بتتؤ دةرخستتتنى ضتتَيذوو ئتتارةزووة   لةرَيطتتةى الستتايكردنةوى توَيتتذى 
بةكؤمةَلةكان لةوساتة وةختةى دياردةو روالةتةكانى مؤدة سةرهةَلدةدةن و جياوازيتان لةطتةَر الستايكردنةوة كؤمةآليةتيتةكان     

ةتادا طوزارشي لةتَيكتةَلبوونَيكى خؤكردانتةى تتاك دةكتات     نابَييَ ئةو دياردانةش كةمؤركَيكى ناسنورداريان هةَلطرتووةَ لةسةر
لة يانى بةكؤمةَلداَ ديارة ئةوةش نىَينتى ئتةو خؤكردييةيتة لتةثيادةكردنى ختةَلكى بتؤ دياردةكتانى متؤدةَ هتةروةها لةمؤركتة           

 نائةقالنيةتةكةى كةلة يانى رؤ انةدا بآلودةبَيتةوة. 
ذة دةكَيشتتَيي بتتؤ ط توطؤكتتان هتتةروةها هؤكارةكتتانى كتتات بةستتةر بتتردن و   متتؤدة تتتةنىا جتتت و بتتةرط ناطرَيتتتةوةَ بتتةَلكو درَيتت  

 جؤرةكانى ياريكردن و هونةرو..هتد؟.
لَيرةدا هيض مرؤظَيك يان ضاآلكيةك نية كاريطةر نتةبَيي بتةمؤدة كتة بتةخَيرايي بتآلو دةبَيتتةوةَ كؤتاييةكةشتى ئتةوة دةبَيتي          

لةدوايشتتدا ديتتاردةى جيتتاوازى تَيتتدا نامَينَيتتيَ بؤيتتة ختتةَلكى لَيتتى دوور  كتتاتَى  مارةيتتةكى زؤرى ختتةَلك ثابةنتتد دةبتتن ثَيتتوةىَ 
 دةكةونةوة. 

   

 Fasting الصيام رؤ و طرتن 
كةمكردنتتةوةى ئتتةو بتتِرة خؤراكتتةى كتتةتاك دةخيتتوات تادةطاتتتة رادةى قةدةغتتةكردنى تتتةواوَ لَيتترةدا ثَيويستتي دةكتتات حاَلتتةتى  

الدان لةضةند جؤرة خواردنَيتك لةبتةر ئتةوةى زيتان بةخشتةَ لةطتةَر رؤ و          بة مةبةستى خؤdietingرَيكخستنى خورادن د
 طرتن تَيكةَر نةكةين.

  تَيكتةَر نةكتةينَ وةك   food taboosهةروةها ثَيويسي دةكات نَيوان رؤ وطرتن و قةدةغةكردنى ضةند جؤرة خواردنَيك د
 دووركةوتنةوةى موسيمانان لة خواردنى طؤشتى بةراز.

  و خؤبتةخي كتردن   sacramentنطرتين ئةو داَ و نةريتانةية كة ثةيوةسة بةنىَينيتة ث،ؤزةكانتةوة د  رؤ وو طرتن لةطري
 رؤ و طرتن بةردةوام لةثَيشةوةى ئةو داَ و نةريتانة دةمَينَيتةوة. . consecration  لةطةَر ث،ؤز ِراطرتنى دsacrificeد
   

 ناضارَيتى 
 ضارةنووسى

  Fatalism القدرية ،اجلربية

ئةو بؤ ضوونةية كةدةَلَييَ رووداوةكان دياريكراونَ ثَيشرت نووستراونَ لتةِرووى كتات و شتوَين و شتَيوةى روودانةكتةىَ هتةموو        
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 ئةوةى روودةدات بؤ مرؤظَ دابةشكراوة هةر لةئةزةلةوةَ ئةوانة براونةتةوة دةسةآلتى مرؤظى تَيدا نية.
   .fatalistsي ضارةنووسيةكان دئةوانى باوةِريان بةو ِرَيبازة هةية ثَييان دةوترَي

  جياوازي هةيةَ يةكةميان هةموو شتةكان بؤ هَيزَيكى determinismلةنَيوان هةردوو زاراوةى ناضارى و هةر بوونايةتى د
 باآل دةطةِرَينَيتةوةَ ئةوةش مؤركَيكى ميتافيزيكى يان الهؤتى هةيتةَ لةكاتَيكتدا دووةميتان بنتةماى ياستاى هؤكتارى دةستةاَينىَ       

 هةروةها ثةيةوةسي بوونى هؤية بة هؤكارَيتيةوة. 

  Determinism  تةماشا بكة:  هةربوونايةتى

   

 ضارةنووس
 قةدةر

 املصري 
 Fate القدر

بريتية لةكؤى ئةو رووداوانةى بتؤ مترؤظ روو دةدةنَ ئةطتةر لةطتةَر ويستتى طوجنتاوبن يتان نتةبنَ رووداوةكتان بتةهؤى هَيتزة            
روودةدةنَ ياخود هَيزة لةسروشي بةدةرةكانَ هةموو ئاينةكان لةسةر ئةوة كؤكن كةخودا ضارةنووسى مترؤظ  سروشتيةكانةوة 

 ديارى دةكات.

  Determinism  تةماشا بكة:   هةربوونايةتى 

 fatalism  ناضارَيتى

   

  Father hood االبوة  باوكايةتى  

ثةيوةندى بتاوك بتة وةضتةوةَ زؤربتةى كؤمةَلطتة ستةرةتايي و تازةكتان         ئةو ثةيوةستيةى باوك بةكورةكةى دةبةستَيتةوةَ يان
 باوك لةثيةو ثايةيةكى سةروةرى و دةسةآلتدارى خَيزان دادةنَين.

بؤية باوكايةتى بةرَيزَيكى تووندةوة مامةَلةى لةطةَلدا دةكرَييَ بةَلكو هةندَى جار بةترسةوة تةماشتاى دةكرَيتيَ وةك ئتةوةى    
 شتَيكى ث،ؤز بَيي.

  بتتؤ ئتتةو حاَلةتتتةى كتتة كةستتَيكى ديكتتة بتتةِرؤَلى بتتاوك  sociology father hoodدةوترَيتتيَ باوكايتتةتى سوستتيؤلوجى د
 هةَلدةسَيي بةرامبةر بةمنداَر وةك مَيردى دايك كة هيض ثةيوةستيةكى بايؤلؤجى بةمناَلةكةى نابةستَيتةوة.

   

  Fatigue التعب ماندوويةتى
ماندوويتتةتى لتتةبواري ثيشةستتازيداَ حاَلةتَيكتتة لتتة كتتةم توانتتايي كرَيكتتار لتتةكاتى كتتاركردن دةردةكتتةوَييَ بؤيتتة ئتتةم دياردةيتتة  

 َ بةهةردوو حاَلةتى هةستى و مَيشكى.  -لةماوةى ئةرك بةجَيطةياندن واثَيناسة دةكرَيي كة  كةم توانايية لةكاركردن 
 بوونة بةردةمةوامةى دةدرَيي و ماوةى ثشوودانى ثَيويستيشى لةنَيواندانية:  ديارة ئةوةش بةهؤى ئةو ِرةنج و ماندوو

 بارى ماندوو بوون لةسَى دياردةى ثةيوةسي بةيةكةوة دةدرةكةوَيي: 
 كةمبوونةوةى بةرهةم هَينانى بةردةوام.   -1
 هةستَيكى خودى بةدَلتةنطى و ئازارو ئَيشةوة. -2
زؤربتتوونى شتتةكرى نتتاوخوَين و كةَلةكتتةبوونى  ةهتترو ثاشتتةِرؤكاني نتتاو دةمارةكتتانَ   طؤِرانكتتارى فستتيولؤجي جيتتاوازَ وةك  -3

 هةروةها شثرزةيي لة هةناسةو لَيدانى دَر و ثاَلةثةستؤى خوَين.
هؤكارة دةروونيةكان كاريطةرى طةورةيان هةية لةكةم توانايي لةسةر كتاركردنَ ئتةوةش نيشتانةيةكة لةستةر ئتةوةى كتة كتارة        

 تر دةبنة هؤى ماندوو بون لةو كارانةى كة جَيطاى خؤشى و تامةزرؤيني.شةكةتكةرةكان زيا
هةروةها ئةو كارانةى لةستةر يتةك جتؤرن و طؤِرانيتان تَيتدا نيتةَ ئةوانتة ماندووكتةرترن لةوكارانتةى جؤراوجتؤرنَ وةك ئتةو            

 كارانةى دةسةثَينرَين زؤرتر ماندووت دةكات تا ئةوكارةى ئازادي تَيدا هةية.
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آليةتيةكانيش كارتَيكردنيان لةماندوويةتى دةبَييَ هتةروةك زانتراوة كتارى بةكؤمتةَر دةركتةوتنى مانتدووبوونى       هؤكارة كؤمة
 تَيدا دوادةكةوَييَ ئةطةرضي دةبَيتة هؤى ثةرش و بآلوى هؤشيارى لةهةندَى باردا.

 An. Eng. tiredness ماندوو بوون 
 fr.lesitude  ماندوويةتى    

 اليةنطرتن 
  Favouritism ةابااحمل طرتنخاتر 

دةرخستنى طرينطيةكى تايبةتة بةرامبةر تاكَيك يان كؤمةَلَيك ياخود ب،ؤكةيةك يانيش كارَيكى دياريكراوَ ئةطةر لتةبوارَيكى  
 كةميشدا بَيي يان بةطشتىَ ئةويش كاتَى تاك ِروو بةِرووى حاَلتةتَيك دةبَيتتةوةو ثَيويستي دةكتات بذاردةيتةك بكتاتَ لتةنَيوان       

 شتَيك و شتَيكى ديكةدا.
   

 بانطكردن بؤ نان خواردن 
 ئاهةنطى ئايينى

 الوليمة
  Feast العيد الديين

 بريتيةلة بانطكردنَيكى بةكؤمةَر و ِرةمسىَ وةك ئاهةنط طَيِرانَيك بؤ بؤنةيةكى شادو خؤشى.
 كان تارادةيةك.  ةشَيوة كؤمةآليةتيئاطركردنةوة و ئاهةنطة هاوبةشةكان لةدياردةكانى رَيزلَيطرتن بوونةَ لةهةموو 

كان دةربتتارةى ختتورادن و ويستتتى  ةيتتلتتةنَيوان ئاهتتةنط طَيتتِران و ئتتاين ثةيوةستتتيةك هةيتتةَ ئتتةويش بتتةهؤى ب،وبتتاوةِرة ئاين   
زؤرجار خواردنى زؤرَ دةرفةت دةِرةخسَينى بؤ ئاهةنط طَيترانَ هتةروةها   َ ةزةيي ثَيكىاتنةوةى خواوةندةكانِراكَيشاني سؤزو ب

ةكانَ ِرةنطتة  يت بةبؤنةى رووداوة طرينطةكان ئاهةنط رَيكدةخرَييَ وةك بؤنةى لةدايك بوون و سةركةوتن و رَى و ِرةمستة ئاين 
 ثَيش ئاهةنط و جة نة ئاينيةكانَ رؤ و طرتن هةبَيي وةك جؤرَيك بؤ خؤثاككردنةوة.   

   
  Fecundity القدرة على التوالد تواناي زاوزَى

 زَى كردنيان .وو يان  ن ياخود ثياو و  ن لةبةشداريكردنيان بؤ بةرهةمىَينانى وةضة دزاواتةَ تواناى ثيا
  دَيتيَ ِرةنطتة ئتةو نةزؤكيتةش فستيؤلؤجي بَيتي يتانيش بةويستي و         sterilityلةبةرامبةر ئةم دياردةيتة حاَلتةتى نتةزؤكى د   

 بذاردةى كةسةكة بَيي.
طوزارشي لةِرادةى بةهةرمىَينانى بةِراستى منداَر دةكاتَ ئةطتةر حاَلةتةكتة     َ ئةوةfertilityد تىبةآلم حاَلةتى زاوزَى و بةثي

 بؤ تاكَيك بَيي يان كؤمةَلة تاكَيك.
   

  Federal state الدولة االحتادية دةوَلةتى فيدراىل
طشتتتى و يتتةك واتتتة ضتتةند دةوَلتتةتَيك لتتةنَيوان خؤيانتتدا رَيككتتةوتن كةبةبتتةردةوامى يتتةكبطرنَ ئتتةويش بتتةثَيى دةستتتورَيكى   

 ئةجنومةنى ناوةندييانيش دةبَيي و نوَينةرايةتيان دةكات وةك حكومةتَيكى يةكطرتوو.
   

 فيدراليةت 
 يةكطرتن

 الفيدرالية 
  Federalism االحتادية

سيستتتمَيكى سياستتيةَ لةخةستتتيةت و تايبةمتةندييتتةكانىَ ثةيوةندييتتتة هاوكاريتتةكان جَيطتتتاى ثةيوةندييتتة ثاشتتتكؤيةتيةكان      
 دةطرَيتةوة.

فيدراليةت لةسةر بنضينةى دان ثيانان بةبوونى حكومةتَيكى ناوةندى بؤ هةموو دةوَلةتة يةكطرتووةكة دادةمتةزرَييَ لةطتةَر   
ةوَلتتةت بةستتةرياندا دابتتةش بتتوونى ضتتةند حكومتتةتَيكى ئؤتؤنتتؤمى دهةرَيمتتةكانَ يتتان وياليةتتتةكانَ يتتاخود ناوضتتةكان  كتتة د 

 ن لةنَيوان حكومةتى ناوةندى و حكومةتى هةرَيمايةتيةكان دابةش دةكرَيي.دةسةآلت و فةرمانةكاَ دةبَيي
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 Federation االحتاد يةكطرتن 
وشةى يةكطرتن بتةو هاوكارييتة دةوترَيتي كتة لتةنَيوان ئةجنومةنتة جياوازةكانتدا هةيتةَ وةك دةوَلتةتانَ يتان هاوكتارى نَيتوان             

 لةسةر ئاستى نيشتمانى بَيي يانيش هاوكارييةكة جؤرايةتى بَيي.كؤمةَلةو رَيكخراوةكان ياخود سةنديكاكان 
   

  Fee الرسم باج
بِرَيتتك ثارةيتتةَ تتتاك دةيداتتتة ئةجنومتتةنَيكى طشتتتى لةبةرامبتتةر خزمةتطوزارييتتةكى ديتتاريكراو كةستتوودَيكى طشتتتى هةيتتةَ        

 ئةجنومةن بةو خزمةتطوزاريية هةَلدةسَيي لةسةر داواى تاك.
   

 كةم هؤشى
 الوازي ئةقت

 Feeble  mindedness ضعف العقل

تتةكانى: بؤمتاوةييَ نةخؤشتىَ تَيكضتوونى     َلةوةستانى طةشةكردنى ئةقت لةقؤناغَيك لةقؤناغةكانيداَ ئةو كتارةش بؤيتةك لةحا  
 كوَيرةلوو دةطةِرَيتةوة.

ئتةوانى ئتةو جتؤرة الوازييتة يتان         ثيتة دةبَيتيَ  70رَيذةى زيرةكى الى ئةوانى ئةو حالةتةيان تووش بووة لةنَيوان ست ر بتؤ د  
 هةيةَ ضةند جؤرَيكن: 

 ثية بؤ خوارةوة  idiot   20طَيت د
 ثية 50بؤ  20   لة imbecileطةمذة د

 ثية 70بؤ  50   لة moronدةبةنط د
هتةروةها  الوازي ئةقيى بةشَيوةيةكى طشتى بةوة جياواز دةكرَيتةوة كة حاَلتةتى درك ثَيكتردن و ب،كردنتةوةيان الواز دةبَيتيَ     

 ئاسانى تووشبوون بةسةرطةردانى و خَيرايي ورو اندنَ لةطةَر نةطوجنان لةنَيوان دةمارط،ى و جوَلةو هةَل  و كةوتةكانى.
ئةو كةسانة ناتوانن رَيطاى خؤيان لة يانى كؤمةآليةتيدا بكةنةوة بةهؤى ئةو الوازيية ئةقييةى كةبؤيان ماوةتتةوة بتةم،اتىَ   

 اي تةمةنيان.يانثةيدابوونى لةسةرةت
  Ana: mental deficiency  مَيشك ناتةواو

   

  Feed  back اسَتجاع املعلومات -1 طَيِرانةوةى زانياريةكان
لةثرؤسةى وةرطرتنى بِريارةكانَ واتة: ئتةو    سةرثةرشتى كراوةكان دبةكارهَينانى زانياريية طةِراوةكان لةاليةن كارمةندانةوة 

هةنطاوةى كة بةهؤيةوة ئامارو زانياريتةكان وةردةط،َينتةوةَ ئتةويش ثتاش ِراستي كردنتةوةو دةرخستتنى هةَلتةكان و زانيتارى          
 خستنة سةرَ بةمةبةستى وةرطرتنى بِريارَيكى نوَى يان هةموار كردنى بِريارَيكى ثَيشرت.

   
 ثةيثَيردن بةطةِرانةوة 

 دكاردانةوة 
  الدراية االرجتاعية -2

مةبةستي لتتةم زاراوةيتة لتتةبوارى دةروونناستيداَ طةِرانتتةوةى ورو َينةرةكانتة بتتؤ بنكتةى كتتؤنرتؤرَ لةبتةر ئتتةوةى ِرؤَلتى زيتتاتر        
 دةطَيِرَيي لةبةرهةمىَينانى ديسثيني دابني كردن.

   
 خؤراك 
 خواردن

  Feeding التغذية

ئةو مةرجانةى ثَيويستتة رةضتار بكترَينَ لةهةَلبتذاردنى ختواردنَ هتةروةها رادةى بةستَيتى و ئامتادةكردنى و وةرطرتنتى ئتةو           
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 خواردنةَ بةجؤرَيك سوودى بؤ طةشةكردنى مرؤظ و زيندووكردنةوةى شانةكانى و ثاراستنى لةنةخؤشيةكان هةبَيي.
 Cf. food  خواردن

   

 ويذدان 
 سؤز

 الوجدان
  Feeling العاطفة

شارةزايي و بةسةرهاتن لةبواري هةسي و دلؤظانيَ وةك هةستكردن بةخؤشى يان ثة ارةيي بتةهؤى هةَلضتوونةوةَ يتاخود بتَى     
كؤمتتةَر بتتةوةى ناو  َ واتتتة هةستتي لتتةwefeelingدةنطتتى بتتةهؤى طتتر ى يتتانيش نتتةرم و شتتيىَ دةوترَيتتي: هةستتي بةئَيمتتة د 

 و ئاماجنى هاوبةشيان هةية. تاكةكان هةمان هزرو باوةِرو هةسي
 affection  تةماشا بكة: سؤز

   

 ويذدانى هاوبةش  
 كؤويذدان  

 الوجدان 
 Feeling collactive اجلمعي

بةشداريكردنى  مارةيةكى طةورةى تاكةكان لةهةمان هةسي و ئاطاييَ ئةطتةر ئتةو هةستتة خؤشتى و شتادى بَيتي يتان ختةم و         
 ثة ارة ياخود تووِرة بوون.

 هةستى بةكؤمةَر ئةركَيكى طرينطى  يانى كؤمةآليةتية.
   

 هاوِرَييةتى 
 بةخشينى زانكؤيي 

 الزرمالة 
  Fellowship املنحة اجلامعية

ثيةو ثايةيةكة دةدرَيتة خوَيندكارَيكى دةرضووَ بةو ثَيية موضةيةكيش وةردةطرَيي بةهؤيةوة دةتوانَيتي درَيتذة بةخؤَينتدنى    
 لةكؤلَيذَيك يان زانكؤيةك.باآلى بدات 

هةندَى جار ئةو كةسة ئةركى ثَيشكةشكردنى هةندَى خزمةتطوزارى دةكةوَيتة سةرشانى بةرامبةر كؤليذةكةَ ياخود زانكؤكتة  
 ئةويش لةضوارضَيوةى كارى ثسثؤرييةتيةكةى.

 دةيبةخشنة كةسانَيكى لَيىاتوو.هةروةها مةبةسي لةهاوِرَييةتى ثيةيةكى زانستية هةندَى كؤليذو دامةزراوة زانستيةكان 
   

 تاوان 
 كةتن

 اجلرمية
  Felony اجلناية

تاوانَيكى مةترسيدارة بةهؤيتةوة كةستى تاوانبتار بتؤ متاوةى ستاَلَيك زيتاتر ستزا دةدرَى بةزينتدانى كتردنَ واتتة ئتةم دياردةيتة              
 تاوانبار دةسي طرتن بوو بةسةر موَلك و سامانى.لةكةتن مةترسيدارترةَ ثَيشرت ئاما ةبوو بؤ هةموو ئةو تاوانانةى كة سزاى 

   

  Female suffrage ختويل املراءة حق االنتخاب ثَيدانى مافى هةَلبذاردن بة ن
 ن تاماوةيةكى نزيك بَيبةش بوو لةبةشداريكردنى هةَلبذاردنةكانَ دواتر دةستورة تازةكتان ئتةو مافتةيان بتؤ  ن دابتني كتردَ       

بةبنةماى دميوكراسيةت دةبةستَيي كةيةكسانى لةنَيوان  ن و ثياو يةك لةكؤَلةكةكانيةتىَ هةموو تاكَيك ئةم ئاراستةية ثشي 
نَير بَيي يتان متَى دةبتَى ثشتكى بةشتداريكردنيان هتةبَيي لةبتةِرَيوةبردنى حتوكمِرانىَ  نتانيش بةشتَيكن لةنةتتةوة لتةبارَيكى             

 ئاساييدا نيوةى نةتةوةن.
ثياو طرينطةَ باية  بدات بةكاروبارى طشتىَ تاقيكردنتةوة لتةو وآلتانتةى بِرياريتان لةستةر متافى       طرينطة الى  ن هةروةك الى 

 نان لةهةَلبذاردن داوةَ ئةوةى سةااندووةَ  نان كاريطةرى باشيان هةبووة لةسةر ياسادانانَ بةتايبتةتى ئةوةنتدةى ثةيوةنتدى    
 كؤمةآليةتيةكان هةبووة...هتد.بةثارَيزطارى منداَر ياخود تةندروستى طشتى يانيش بابةتة 
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 ن ضةند بةر ةوةندييةكى ختؤى هةيتة  وةك ثيتاو  الشتى طرينطتة بتةرطرى ىَل بكتات و بت،وِراى ختؤى بةرامبتةرى دةربِرَيتي            
لةكاتى داناني ياساكانى تايبةت بةوَ بةجَيىَيشتنى ئةو ياستايانة لتةناو دةستتى ثيتاوان بةتتةنياَ ِرةنطتة زيتان بتة ن بطتةَينَييَ          

 ش وةك حاَلةتَيكى خؤثةرستى الى ثياوانَ ياخود خراث بةتَيطةيشتنيان يانيش رَيز نةطرتن لةبةر ةوةندييةكانيان.ئةوي
   

  نانى كرَيكار
 النساء

  Female workers العامالت

طةشتتةكردنى  ن لةستتةردةمة كؤنةكانتتةوة لتتةبواري كشتتتوكاَر و كاروبتتارى ناوماَلتتدا كتتارى كتتردووةَ لةستتةر دةمتتة تازةكتتانيشَ   
 ثيشةسازى و فراوانبوون لةدابةشكردنى كار هؤكاربوون لةسةر زؤر بوونى  نانى كرَيكار.

ستاي كتاركردن   ياسروشتى  ن و ئةركى دايكايةتى كةكةوتؤتة سةرشانيةوةَ ثَيويستى بةثارَيزطارييةكى تايبةت كتردووةَ بؤيتة   
ش ئةوةندةى ثةيوةنتدى بتةدابينكردنى ثشتوودان هةيتة لتةماوةى      لةزؤربةى دةوَلةتان بايةخى بةثارَيزطارى  نداوةَ بةتايبةتي

 ثَيش و ثاش منداَلبوونيةوة.
 هةروةها ئةو هؤكارو ئامرازانةى كةثاراسة و  يانى خؤى و منداَلةكةى دابني دةكات.

   
 بزاظي  نان
  Feminism احلركة النسائية دفيمينيزم 

لةثيةو ثايتةى نَيتوان  ن و ثيتاو لةهتةموو مافةكانتداَ بةتايبتةتيش لتةبوارى         بزووتنةوةيةكى كؤمةآليةتيةَ ئاماجنى يةكسانية
 سياسى.

ئةم بزووتنةوةية وةك كاردانةوةيةك دةركةوت د  بةو بؤ ضوونة كؤنةثارَيزةى كةلةنيوةى دووةمى سةدةى نؤزدةهةمدا هاتة 
 ضاودَيريية تووندةى دةخراية سةرى. ئاراوةَ لةو سةردةمة  ن بةرةو ِرووى كؤسث و سةرئَيشةى زؤر ببؤوة بةهؤى ئةو

بزووتنةوةى  نانَ دواى جةنطى يةكةمى جيىانىَ طةشةى كردووةَ دةبيتنني  مارةيتةكى زؤرى  ن لتةكاتى جةنطتدا ئتةو كتارو       
 فةرمانانةيان بةدةستةوة دةطرت كةتايبةت بوون بةثياوانَ هةر دواى جةنطيش بةردةوام بوون لةسةر ئةو كارو فةرمانانة.

ى  نان لةطةَر ثةرةسةندنى سروشتى رَيكدةكةونَ ئةو ِرابوونتة هتةنطاوَيكى نتوَى ثَيكتدَينَى بتةرةو بتةديىاتنى ئازادييتة        ِرابوون
دميوكراسيةكانَ لةتازةترين ئةو دةسكةوتانةى ثةيوةسة بةئازادي  نانةوةَ راطةياندنى سةركةوتنة بةستةر جيتاوازي كردنتى    

  دةرضتووةو ِرةزامةنتدى   1967تشرينى دووةمى//7ةَلةى نةتةوة يةكطرتووةكان لة دد  بة نانَ ئةم راطةياندنة لةاليةن كؤم
 لةسةر دراوة.

لةو راطةياندنةدا هاتبووَ هةموو ِرىَ و شوَينَيكى ثَيويسي دةط،َيتة بةر بتؤ زاَلبتوون بةستةر هتةر جياوازييتةك لتةنَيوان  ن و       
 لةمافةكانى نَيوان ثياو  ن بطرَيتة خؤى.ثياوَ هةروةها دةستورى دةوَلةتيشَ دةبَى بنةماى يةكسانى 

 female workers   نانى كرَيكار   

 Cf. female suffrage  هةَلبذاردنى مَيينة

   

 ورو ان 
 هةَلضوون

 االهتياج
 Fermentation الثوران

تاكةكان يتان ب،وباوةِرةكتان بتؤ    حاَلةتَيكة بةهؤى هةوَلَيك بؤ بةجَيىَيشتنى ئاسةوارَيك لةسةر شتَيك دَيتةدىَ وةك ورو اندنى 
 جَيبةجَيكردنى ئاماجنَيكى دياريكراو.

   
 بةثيتى 
  Fertility اخلصوبة بةردارى

  ستاَرَ  40  15مةبةسي لةم زاراوةية لةزانستى دانيشتواندا ددميوطرافى  توانتاي زاوزَييتة الى  نَ ئتةويش لتةماوةى نَيتوان د     
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دانشتوان دةربارةى بةثيتىَ دياردةكانى ضةندايةتى ثةيوةسي بةلةدايك بتوونَ يتان زاوزَيتى    هةروةها لَيكؤَلينةوةكانى زانستى 
 مرؤظايةتى دةطرَيتةوةَ لةطةة تَيكِراي لةدايك بوونةكان و ئةو هؤكارانةى كاريطةريان بةسةريدا دةبَيي.

ئتتةو هاوستتةرانةى رَيتتك و ثتتَيكنَ  زاوزَيتتى خَيزانتتى ثةيوةستتتة بةهةَلوَيستتتى هتتةردوو هاوستتةرةكة لةئاستتي نتتةوة خستتتنةوةَ    
هةوَلدةدةن منداَليان نةبَيي تةنىا كاتَيك كة ئارةزوويان لةسةرى هةبَييَ بةآلم هاوسةرة ناِرَيكو ثَيكتةكانَ ئتةوانَ ِرَيطتاى ئتةو     
كتتارة بتتةرةَلال دةكتتةنَ بتتةم شتتَيوةية زاراوةى رَيكخستتتنى بتتة ثيتتتى يتتاخود رَيكخستتتنى وةضتتة خستتتنةوةَ مةبةستتي لَيتتى             

 ردنةوةى هاتنى وةضةيةَ يانيش درَيذ بوونةوةى ماوةى نَيوان منداَر بوون.كةمك
تَيكِراي زاوزَى َ بةو كةرتة  مارةيية دةوترَيتي كة َيرةكتةى  متارةى ئتةو  نانتةن كةلتة تةمتةنى زاوزَيتدانَ سةرةكةشتى كتؤى           

 بؤ  مارةى منداَلة لةدايكبووةكان.منداَلة لةدايك بوةكانن لةو كؤيةداَ ئةو تَيكِرايانة بةكةَلكى تَيطةيشة دَييَ 
   

 ظستيظار  
 ئاهةنط

 االحتفال 
  Festivals املهرجان 

يةك لةدياردةكانى نةريتة كؤمةآليةتيةكانةَ لةبةر ئتةوةى رةفتتارى مرؤظتى ستةرةتايي كةثشتتى بةستي رو جتادوو بةستتووةَ         
لةضتتةند جتتؤرة ضتتاآلكيةك كةكاريطتتةريان لةستتةر     شتتداريكردنى كؤمتتةة يتتان عةشتت،ةت يتتاخود خَيتتزان دةكتتات       بة ِروو لتتة

بةر ةوةندييةكانى هةموو كؤمةَر دةبَيتيَ بؤيتة زؤربتةي ضتاآلكيةكانى كؤمةَلتة ستةرةتاييةكان ثَيويستتى بةضتةند نتةريتَيكى          
 كؤمةآليةتى هةية.

نيش بتؤ بتةخاك ستثاردنى    بةآلم وةك باوةَ ئاهةنطة تايبةتيةكان ساز دةكرَين بؤ وةرطرتنتى ئةنتدامانى نتوَى لةعةشت،ةتداَ يتا     
مردوانَ هةروةها ئاهةنطة نةريتيتةكان ستاز دةكترَين بتؤ ستِرينةوةى تاوانتةكانَ يتان ثاِرانتةوة لتةهَيزة سروشتي بتةدةرةكان و            
ياخود ضتاكبوونةوة لةنةخؤشتى و دةردوبتةآلَ يتانيش بتؤ ئامتادةكردنى جتةنطاوةران بتؤ ِراوكتردنَ لتةو ئاهةنطانةشتدا هتةموو             

 بةشدارى دةكةن. ئةندامانى كؤمةَر 
 ئاهةنط طَيِران لةكؤمةَلطة شارستانيةكان شَيوةيةكى زانستيانةى وةرطرتووة.  

   

 ئةفسانة 
 جادوو

 الفيتش 
  Fitish التميمة

بريتية لةشتَيكى سروشتى يان دروستكراوَ زيندوو يتاخود بتَى طيتانَ بتاوةِريش وايتة كتة ختاوةن هَيزَيكتى ناسروشتتى كارايتةَ           
ئةطتتةر كاريطتتةرى بتتؤ خستتتنة جَيتتى رؤط تَييتتدا بطةِرَيتتتةوةَ لةدوايشتتدا هتتةوَلى رازيكردنتتى دةدرَيتتي يتتان بتتةكار     بةتايبتتةتى 

 دةهَينرَيي بؤ مةبةستةكانى جادووطةرى.
  ئةوةيةكة فيتشى ئاما ة بؤ شتَيكى دياريكراو دةكتاتَ منوونتةى ختودي دارَيتكَ     totemجياوازي لةنَيوان فيتشى و تةوتةم د

 م ئاما ة بؤ جؤرَيك لةرووةك ياخود ئا ةلَيك دةكات.بةآلم تةوتة
  لةنوشتتةو جادوةكانتداَ هتةروةك زاراوةكةشتى     magicoreligius  باوةِرَيكى جادووطتةرى ئاينيتةَ د  fetishismفيتشيزم د

ةنتد بكتات   بةمانا باوةكةى وادةطةَينَى كةجؤرَيكة لةمادييةت لةئاينتداَ يتانيش هتةر ئاراستتةو بتؤ ضتوونَيك كةتةماشتاى خوداو       
 وةك جةستةيةك يان هَيزَيكى سروشتى.

لةدةرووناستتيداَ مةبةستتي لةفيتيشتتيزم دياردةيتتةكى نةخؤشتتية بتتةوة دةناستترَيي كةثةيوةستةبةسيكستتةوةَ لةضتتةند بةشتتَيكى  
 دياريكراو لةش يان جت و بةرطَ كةكةسةكة لةِرووى سيكسيةوة دةورو َينَيي.

  Magic سيحر Totemismتةماشا بكة:     تةوتةمةيةت  

   

  Animism  رةوتى زيندةطةرى

   



(283) 
 

 دو منايةتى  
 د ايةتي

  Feud العداوة

ن اليةنتتةجياوازةكاني ئتتةو ناكؤكييتتة كوشتتتارى خوَينتتاوى  احالتتةتَيكى نتتاكؤكى و دو منايتتةتى بةردةوامتتةَ هةنتتدَى جتتار لتتةنَيو 
دو منايةتيتتة فراوانكردنتتى ستتنورى دةستتةآلتةكةيةتى لةستتةر  لَيدةكةوَيتتتةوةَ ضتتونكة ئامتتاجنى هتتةر كؤمتتةَر و اليتتةنَيك لتتةو   

 حيسابى اليةنةكةى ديكة.
دو منايةتى لةبارَيكى ئاسايدا لةنَيوان ئةو خةَلكة روودةدات كةثةيوةستتى خزمايتةتى بةيتةكيان دةبةستتَيتةوةَ بةشتَيوةيةكى      

 ةسةر اليةنةكةى ديكةَ ياخود هَيرشكردنة سةرى.طشتى دو منايةتى بةوةدةناسرَيي كةهيض اليةكيان تواناي زاَلبوونيان نية ب
تؤَلة سةندنةوةش بةبةشَيك لةدو منايةتى دادةنرَييَ بةآلم جياوازي نَيوانيان ئةوةيةكة لةنَيوان ضتةند طروثَيكتى ثةيوةستي    

 يةو دةبِردرَيي.لةطةَر يةكرت ثةيوةستيةكى تووند ئةو دياردةية روو دةداتَ هةر لَيرةوةش ثةنا بؤ كؤتايي هَينان بةو ناكؤك
   ئةوةش جؤرَيكة لةدو منايةتى نَيوان ضةند خزمَيك.blood feudدةوترَييَ دو منايةتى خوَين د

  Hostility  تةماشا بكة: كارَيكى دو منكارانة.

   
 دةرةبةطايةتى 

 فيوداليزم
  Feudalism النظام االقطاعي

دَيىتات و طونتدةَ لةخةستيةتةكانى ئتةم سيستتمةَ دةستةآلت لتةجؤرةها        سيستمَيكى سياستى كؤمةآليةتيتةَ بنضتينةكةى ئتابورى     
 َ بةدةستي كةوتنشتى   fiefsهةرَيمة سةربةخؤكان ثةرش وبآلو دةبَييَ بةو هةرَيمانتةش دةوترَيتي ناوضتةى دةرةبةطايتةتى د    

 بةندة بةجَيبةجَيكردنى خزمةتطوزارييةك.
ةوةَ طتةورة موَلكتداران بتةثَيى ئتةو سيستتمة دةبوونتة ختاوةن          لةئةوروثا بآلوبؤتت 13َ 12ئةم جؤرة سيستمة لةسةدةكانى د

  بتتؤ بتتةكارهيَينانى لةبةرامبتتةر serfsزةوىَ ثاشتتان ئتتةو زةويانتتةيان دةستتثاردة دةستتتى كشتتتيارانَ يتتاخود كؤييتتةكانى زةوى د
 ميكةضيان بؤ دةرةبةط و بةجَيىَينانى ئةركى سةربازي.

  Ana: feudalism تةماشا بكة:  
Manorial system, serfdom  

 
 

  

 خةيار 
 شتَيكى هةَلبةسرتاو

 اخليال 
هم  Fiction الور

 واتة مرؤظ شتَيك شَيوة بكات يان بةخةياَليدا بَييَ ئةو شتةش ئاما ة بَيي بؤ بابةتَيك كةجَيطرتنةوةى ئةو بابةتةى هةبَيي.
بةختتةياَر داهاتنتتة ِراستتتةقينة بَيتتيَ هتتةروةها هتتةَل  و    تاكتتةكان واهتتةَل  و كتتةوت دةكتتةنَ وةك ئتتةوةى ئتتةو ئةندَيشتتةو     

كةوتةكةش لةهةندَى بارودؤخدا داكؤكى لةستةر ِراستتى و دروستتى ئتةو شتتة بةختةياَر داهتاتووة دةكتاتَ ديتارة ئتةوةش بتةو            
ةو ئتتمانايتتة دَيتتي كةثَيكىاتتتةى كؤمةآليتتةتى لتتةوجؤرة ختتةيار و ئةندَيشتتانة ثَيكتتدَين و طةشتتةش بتتةو بارودؤختتةى ثَيشتتوى      

ئةندَيشتةو داَلغتة كةستَيتيةكان ستووديان بتؤ ئاراستتةكردنى رةفتتاري تتاك دةبَيتيَ ئتةويش           َ ئةندَيشةو ختةيار كردنتة دةكتات   
لةناوشَيوازَيكى تةواوي سيستمى  يانَ يتاخود ئاشتكراو ِروون بتةآلى كتةمَ كتة لةدوايشتدا داكتؤكى كردنَيكتة لةستةر ئةندَيشتةو           

اساييةكان ئةركَيكى هاوشَيوة بةجَى دةهَينتَىَ هتةروةك ئاشتوبةو ئةندَيشتةكان زؤر بتةواقيعى      داَلغةكانَ ئةمةو ئةفسانةو فَييةي
 دادةنرَينَ ئةطةر وةك هؤية كؤمةآليةتيةكان تةماشا كران.

   

 ِرةوتى 
 ئةندَيشةطةرى

 النزعة 
  Fictionism اخليالية

يةك لةشَيوةكانى ثراطماتيزمة دكردةخوازي  بةزيادة رؤييةوةَ وادةسةَلمَينى كة ضةمكة بنضتينةييةكان و بنتةماكانى زانستتة    
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سروشتتتيةكان و ب،كتتارى و فةلستتةفةو ئاكتتارو ئتتاين و ياستتارَيذىَ هتتةموويان تتتةنىا ئةنديشتتةنَ بتتةآلم هتتةر ضتتةندة ِراستتتى       
 دن لةكاركردندا.بابةتيانةيان ناتةواوة ئةوا هؤكارى بةسوو

   
  Fief االقطاعة ثارضة زةوييةكى دةرةبةطايةتى 

ثارضة زةوييةكة دةدرَيتة يةك لة ثياوةكانى دةرةبةط دجوتيارَ كةشتيارَ كؤيية َ ئةويش بةثَيى سيستمى دةرةبةطايةتىَ كتة  
كارةستةربازييةكانىَ يتان هتةركارَيكى ديكتةى     دةرةبةط ئةو دةسةآلتةى هةيةَ بةمةرجَى ئةو كةسةميكةضى دةرةبةط بَيتي و  

 دةرةبةط جَيبةجَى بكات.
   

  Field research البحث امليداىن  توَيذينةوةى مةيدانى 
يةكة لتةبارَيكى سروشتتى و دوور لةنووستينطةكان دَيتتةدىَ وةك ئتةو ضتاوثَيكةوتنانةى كةلةطتةَر ضتةند كةستانَيك          ينةوةذتوَي

 كة هةبَييَ ياخود وةك ثِركردنةوةى فؤرمةكانى راثرسى...هتد.ينةوةذتوَيئةجنام دةدرَينَ ئةوانى ثةيوةندييان بةبابةتى 
 ى مةيدانى.ينةوةذتوَيى مةيدانى دةوترَييَ ميتؤدى ينةوةذتوَي بةلة ئةنرتؤثؤلؤ يدا هةروةها 

   
  Field sources مصادر امليدان سةرضاوة مةيدانيةكان

 ئةو اليةنانةى دةكرَى زانياري دوورو درَيذيان لَيدةسي بكةوَييَ لةاليةن توَيذةرةوة كةثَيويستى ثَييان دةبَيي.
دةستكةونَ ئةوا توَيذةر ثةيوةنديان لةطتةَر دةكتات بتؤ كؤكردنتةوةيانَ بتةآلم      ئةطةر زانياريية ثَيويستيةكان الى ضةند تاكَيك 

ئةطةر زانياريةكان الى ئةو تاكانتة فةراهتةم نتةبوو ئتةوا توَيتذةر هةَلدةستَيي بةثَيداضتوونةوةيان وستةرجندان لتةو دياردانتةى           
 َيذةر لةسةر ئاستَيكى بةرزى راهَيناندابَيي.ثَيويسة بؤ لَيكؤَلينةوةكردن لةسةريانَ ديارة لةو بارةشدا ثَيويسي دةكات تو

سةرضاوةكاني مةيدان بةكار دةهَينرَين لةبارَيكدا ئةطةر زانياريية ثَيويستةكان لة سةرضاوة مَيذووييةكانةوة فةراهةم نتةبووَ  
 هةروةها ِرةنطة بارودؤ  والة توَيذةر بكات كة هةردوو اليةنى سةرضاوة بةيةكةوة بةكار بىَينَى.

   
 تيؤري مةيدان 
 دميانةى بواري

  Field theory نظرية اجملال

  دانراوةَ ناوةرؤكةكةى بريتية لةوةى كة رةفتتار دةرئتةجنامى   kurt lewinتيؤرييةكة لةدةروونناسى كؤمةآليةتىَ لةاليةن د
كةهةنتدَيكيان ثشتي بتة      social space  يان ئةو بوارة كؤمةآليةتيتةى د life spaceضةند هؤكارَيكى بوارى زيندةكارية د

 هةندَيكى ديكة دةبةستَيي.
   

 بةربةرةكانى 
 بةرهةَلستى

  Fight املكافحة

ئتتةو هتتةوَر و رةجنانتتةى كتتة دةزطاكتتانى حكومتتةت يتتان دامتتةزراوة تايبةتيتتةكان ثَيتتى هةَلدةستتة بتتؤ ِرَيطتترى لةنةخؤشتتية          
  و تتتاوان fight against cancerشتتَير ثةجنتتة دردة كؤمةآليةتيتتةكانَ وةك رَيطتترتن لتتة نةخؤشتتى  ةسروشتتيتةكان يتتان د

 َ لةطتةَر  fight against delinquenc َ هةروةها بةربةرةكانى كردنى كةتنى مَيرد منداآلن دfight against crimeد
  .fight against epidemicsبةرةبةرةكانى كردنى نةخؤشية ثةتاييةكان د

   
 وةضةيةتى 

 فرزةندي
 Filiation وةبنال

 َ هتةروةها ثةيوةنتدى   paternalثةيوندى خزمايتةتى نَيتوان بتاوك و كوِرةكتةىَ ئتةوةش لةحاَلتةتى كتوِرو باوكايتةتى د         واتة
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  ئةم زاراوةية بةكار دةهَينرَيتي وةك  متارة كردنَيتك    maternalنَيوان كوِرو دايكةكةىَ ئةويش لةحالةتى كوِرو دايكايةتى د
 بؤ ثةيوةندى خزمايةتى.

   

  Film الشريط السينمائي سينةماييفييمي 
 فييمي سينةماييَ ئةو بابةتة دةطرَيتةخؤى كةلةِرَيطاى ئامَيرَيكى تايبةتةوة ثيشان دةدرَييَ فييمة سينةماييةكان دوو جؤرن.

   هةزار مةتر دةبَيي.3-1فييمي درَيذَ كةضِ،ؤكة سينةماييةكانى لةسةر تؤمار كراوةوو درَيذييةكةىَ لةنَيوان د
مة كورتةكانَ ئةوانة لةيةك هتةزار متةتر كتورترنَ بتةزؤريش رووداوةكتان يتان بابةتتةكانى طةشتي و طتوزارو زانستتيةكان           فيي

   ميم دةبَيي.35  ميم ياخود د16دةطرنةخؤيانَ دةربارةى منايش كردنى فييمة سينةماييةكانَ ئةوانة د
ى فييمَيكتتى ثشتتكنين واتتتة َلتتةكارةكانى لَيكؤَلينتتةوة  مةبةستتتيش لَيتتى: film analysisدةوترَيتتي شتتيكردنةوةى فييمتتةكان د

لةثرؤستتةكانَ ثشتتكنينةكةش دوورو درَيتتذ دةبَيتتيَ كةلتتةبارَيكى ئاستتاييدا لَيكؤَلينتتةوة بتتؤ هتتةموو  َ ستتينةمايي بتتؤ ثرؤستتةيةك
 وَينةكانى فييمةكة دةكرَيي هةريةكة بةتةنيا.

 Cinema  تةماشا بكة:  سينةما

   
 ِرَيبازي 

 ئاماجنخوازي
  Finalism يئاملذهب الغا

تيؤرييةكة دةَلَيي: ئاماجنى كؤتايي لةهةموو رووداوةكانى سيستمى سروشتيدا بوونى هةيةَ لةبةرامبتةر ئتةم تيؤرييتة تيتؤرى     
لةئاماجنخوازيتدا ئتةوة     بتؤ ضتوونى وايةكتة ئتةوى بتوونى هةيتة ثَيشتووترةكةى راظتةى دةكتاتَ واتتة           causalityهؤكارَيتى د

رووندةكرَيتةوة كةبؤ رووداوةكتة روويتداوةَ لةكاتَيكتدا تيتؤرى هؤكتارَيتى ئتةوة رووندةكاتتةوة كةبتةهؤى ضتييةوة رووداوةكتة           
 روويداوة.

   

  Finance public املالية العامة دارايي طشتى
 َ دةكؤَليتتةوةَ ئةطتةر   public authoritiesزانستَيكة لةداهات و خةرجيتةكانى كتةرتى حكومتةت و دامةزراوةطشتتيةكان د    

خؤجَيى بَيي يان نيشتمانىَ بؤية ئةو زانستة لةباجتةكان بةهتةموو جؤرةكتانى و ئتةو كاريطةريانتةى بةدوايانتدا دَيتي و ئتةو         
ةهةموو جة بدقةرزانةى دةدرَينَ هةروةها ِرووة طشتيةكانى خةرجى دةكؤَلَيتةوةَ ئةمةو لةطةَر بايةخدانى بةئامادةكردنى بو

 جؤرى و كَيشةكانيةوة.
ئتتةو ب،ؤكةيتتةى لتتةم رؤ طتتارةدا بتتاوةَ ئةوةيتتة كتتة حكومتتةت دةتوانَيتتي نَيتتوان ئاستتتة طشتتتيةكانى ختتةرجكردن و باجتتةكان      
بطوجنَينَييَ ئةوةيش بةمةبستتى كةمكردنتةوة لةتوونتدى قةيرانتة خوليتةكان و بةزركردنتةوةى ئاستتى كرَيكتارى و فةراهتةم          

 ابورى.كردنى خؤشطوزةرانى ئ
لةبتةر هتتةموو ئةوانتتة بازنتتةى ئتةم زانستتتة فتتراوان بؤتتتةوةَ تتتةنىا وةك لَيكؤَلينتةوة لتتة كؤكردنتتةوةى داهتتات و ختتةرجكردنى    
لةبوارةطشتيةكان نةماوةَ بةَلكو لةتوَيذينتةوةكانى بتاس لةطوجنانتدنى ئاستتةكانى ختةرجكردنى طشتتى و بتاج و قتةرزةكانيش         

ضتاآلكى ئتابورى ختةلكى و هتةروةها ئتةو ثرؤستانة ضتي بتةدواى خؤيانتدا دةهَيتنن            دةكاتَ ئةويش بؤ ضتاودَيرى كردنتى ستةر   
 لةكاريطةريية ئابورييةكان.

دارايتتي طشتتتى ثةيوستتتيةكى توونتتدى هةيتتة بةبابةتتتة كؤمةآليةتيةكانتتةوةَ ئتتةو لتتةو رادةيتتة دةكؤلَيتتتةوة كةثَيويستتي دةكتتات   
هاوكتتارى هتتة ارو كتتةم دةرامةتتتةكانَ هتتةروةها ئةطتتةر     باجتتةكان بةستتةر دةوَلةمةنتتدان بستتةثَينرَيي ئتتةويش بةمةبةستتتى     

بةردةوامى لةو هاوكاريية بتةدزينى ئتةو بةرهةمتة دابنرَيتي كةبتةهؤى ضتاآلكى ئابورييتةوة هاتؤتتةدىَ ئةمتةو لةطتةَر رادةى           
 كارتَيكردنى باجةكان بةسةر هاندانى تاكةكانداو..هتد.
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  Financial administration االدارة املالية بةِرَيوةبةرايةتى دارايي
واتتةَ اليةنتتةكانى ضتتاآلكى كتارطَيِرىَ يتتان كؤمةَلتتة فةرمانتة كارطَيرييتتةكانى ئتتةو ثرؤ انتةى كةجوولتتةى دارايتتي رَيكدةختتةن و     

 ثَيويسة بؤ بةديىَينانى ئاماجنةكانى ثرؤ ةكة بة توانايةكى بةرزةوة.
 بريتني لة:  طرينطرتين ئةركة سةرةكيةكانى بةِرَيوةبةرايةتى داراييَ

ثالن و نةخشةكَيشانى داراييَ ئةويش ثةيوةستة بةلَيكؤَلينةوةو هةَلسةنطاندنى جوولةى ثارة ضتاوةِروانكراوةكان و دانتانى    -1
 ئةو ثالنانةى كةثرؤ ةكة لةسةرى دةِروات لةئايندةدا.

 ثةيداكردنى ثارةى ثَيويسيَ كةناكرَى لةداهاتةكانى رؤ انة بةدةسي بَيي. -2
ضتاودَيرى دارايتتي واتتتة لَيكؤَلينتتةوةو بةدواداضتتوونى كاروبارةكتتانى ِرابتردووَ هتتةروةها كاروبارةكتتانى ئَيستتتاَ بتتؤ دَلنيتتابوون    -3

لتتةوةى كةضتتاآلكى و جوولتتةى دارايتتي بتتةثَيى ثالنتتى دارايتتي بتتةِرَيوة دةضتتَييَ لةطتتةَر دَلنيتتابوون لتتةوةى كةهتتةر الدانَيتتك يتتان   
 ئةوةى روويداوةَ توانراوة لةِراستيدا زاَل  بةسةريدا.جياوازييةك لةنَيوان نةخشةكان و 

 بؤ باش جَيبةجَيكردنى ئةو ئةركانةى خراونةتة ئةستؤى كارطَيِرى داراييَ ئةوا ثشي بةدوو هؤكارى سةرةكى دةبةسرتَيي:
اش بؤ ثرؤ ةكةَ كةتؤمارى زانيارييةكى هةمةاليتةن بتؤ كتارطَيرى ئامتادة دةكتاتَ ئتةويش دةربتارةى        بأ  رَيكخستنى  مَيريارى 

 بارودؤخى ئَيستاي دارايي كةهةية.و ئةجنامةكانى ثَيشووى كاروبارةكانَ 
  ةكة.هؤكارَيكى ضاودَيرين لةسةر جَيبةجَيكردنى ثرؤ كةئةو سياسةتانةى دانراونَ  بةثَييَ  بودجة خةميَينراوةكانَ 

   

  Fine arts الفنون اجلميلة هونةرة جوانةكان

  Art  تةماشا بكة:   هونةر

   

 ئاهةنطى ئاطركردنةوة
 حفل مراسيم

  Fire ceremony النار

زؤر لةكؤمةَلة سةرةتاييةكان بةضاوَيكى ث،ؤزةوة تةماشاى ئاطريان دةكردَ ئةوان بؤ ضوونيان واية كتة درَيتذةدان بتةطِركردنى    
ئاطر ثةيوةستة بةدرَيذةثَيدانى  يانَ لةبةر ئةوةى طةرمى و  يان بةيةكةوة بةسترتاونَ بؤيتة هةنتدَى لتةو كؤمةآلنتة ئاطريتان       

 دةثةرسي و ئاهةنطى ئاطر كردنةوةيان ساز دةكرد.
   

  Firm البيت التجاري رَيكخراوى بازرطانى 

  Enter priste  تةماشا بكة: ثرؤ ة

   

 سياسةتى باج 
 يان دارايي

 السياسة الضرائيبية
  Fiscal policy او املالية 

بريتيتتة لتتةو سياستتةتة داراييتتةى كةحكومتتةت ثيتتادةي دةكتتات و لتتةو بوارانتتةى كتتةباج ستتةثاندن دةطرَيتتتةوةَ بةشتتَيوةيةكى       
سياستةتةش بوارةكتانى   راستةووخؤ ناِراستةوخؤَ هةروةها ئةو ضةشتن وجؤرانتةى بةهؤيانتةوة بتاج دةستةثَينرَين...هتدَ ئتةو       

خةرجكردن دةطرَيتةوة بةمةبةستى بةديىَينانى سةقامط،ى و ثَيشتكةوتنى ئتابورى نةتتةوةيي. حكومةتتةكان بتاج دةستةثَينن       
 بةسةر هاوآلتيان وةك بةشدارييةكى ئةوان بؤ داثؤشني و ثِركردنةوةى خةرجيةكان.

ن كةبايتة  ثَيتدانى حكومةتتةكان دةورو َيتننَ ئتةويش بتةهؤى       باج لةهةموو سةر دةمَيك بةطرينطرتين ئةو بابةتانتة دادةنتريَ  
 ثةيوةندى تووندييان بةبارو دؤخى طةالن لةِرووى سياسى و ئابورى و كؤمةآليةتيةوة.
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بتتاة ئتتةو ثةيوةستتتية مادييةيتتة كتتةتاك بةحكومةتتتةوة دةبةستتتَيتةوةَ لةدوايشتتدا بةهتتةموو تاكتتةكانى ديكتتةوةَ هتتةروةها          
دادةنرَيتي كتة حكومةتتةكان بتةكاريان دةهَيتنن لةنةخشةكَيشتانى سياستةتى دارايتي و ئتابورى و          بةطرينطرتين ئةو ضتةكانةش  

 كؤمةآليةتى.
لةميانةى ئاراستة سؤسيالستية تازةكانةوة بؤ باجَ ئةركى نوَى دةركةوتووةَ ئةويش ئةوةية وةك ئامرازَيك بةكار بىَينرَيي بتؤ  

نتتةوةى ئاستتتى  يتتان بتتؤ ضتتينة زةمحةتكَيشتتةكانَ لةطتتةَر بتتةديىَينانى  جَيبتتةجَى كردنتتى دادثتتةروةرى كؤمةآليتتةتى و بةرزكرد
 شَيوازَيكى ِراسي لةدابةشكردنى داهاتى نةتةوةيي. 

   
 لَيوةشاوةيي  

 لَيىاتوويي
  Fitness اللياقة الصالحية

بَيتي يتان ئتةقيي     مةبةسي لةم زاراوةويةَ ئةوةية تاك هةَلطرى خةسَيةتة ضتاك و لتةبارةكان بَيتيَ ِرةنطتة ئتةوةش جةستتةيي      
 ياخو دةروونى.

  واتتتتة ضتتتةند خةستتتَيةتَيكى ثَيويستتتتى تَيتتتدابَيي بتتتؤ  fitness for workدةوترَيتتتيَ لَيىتتتاتوويي تتتتاك بتتتؤ كتتتاركردن د 
ثَيداويستيةكانى كارَ هةروةها ثةيوةنديى تاك بةو كارةى كةلةطتةَر ئامتادةيي ئتةو ناطوجنَيتيَ ديتارة ئتةوةش زيتان بتةخؤى و         

 دةطةَينَى لةهةمان كاتدا.بةدامةزراوةكةشى 
  

  (digress of fitness) لَيوةشاوةيي ضةند ثيةيةكى دياريكراوى هةية
 َ واتتتة نتتةبوونى partial fitnessيتتان ستتنوور داربَيتتي د  integral fitnessد ثِربتتَيِرةنطتتة ئتتةو لَيوةشتتاوةيية تتتةواو و

 تواناتةواو و لةبارةكان بؤ مةرج و ثَيداويستيةكان كار.
  واتة فةراهتةم بتوونى  مارةيتةك لةخةستيةتة ئتةقيى و رةوشتتيةكان       social fetnessدةوترَيي: لَيوةشاوةيي كؤمةآليةتى د

 كةثةسندن و لةتاكدا بَينةدى.
   

 جَيط،ى 
 ةسثاندن  ض

 التثبيت، الرسوخ
 Fixation الَتسيخ

ثابةندى تاك بة قؤناغَيكى ستةرةتايي لةقؤناغتةكانى طةشتةكردن يتاخود      ولةقوتاخبانةى شيكردنةوةى دةروونىَ خؤبةستنةوة
بةشَيكى ئةو قؤناغتةَ ئتةم دياردةيتة د وارى لتةثَيكىَينانى ثةيوةندييتةكان يتانيش بايتة  ثَيتدان بتةبوارى تتازةَ يتان طةيشتة             

 .دةطةَيينى بةحاَلةتَيك لةطوجناندنى نوَى
  واتتتةَ بتتةردةوام بتتوونى جؤرَيتتك لتتةرةفتارو بتتةهَيزى هانتتدةرةكانىَ abnormal fixationدةوترَيتتي جتتَيط،ى نائاستتايي د

 كةبةوشكى و بَى جوَلةيي ورةفتارى زؤردارانة جياواز دةكرَيتةوة.
 َ واتة فَيربوون بةدووركةوتنةوة لةجؤرةها ضتاآلكى بتةهؤى   negative fixationهةروةها دةوترَيي جَيط،ى نَيطةتيظانة د

 ة.ثةيوةندييان بةسزادانةو
  َ واتة فَيربوونى جؤرةها ضاآلكى كةبةثاداشتةوة ثةيوةسة.positive fixabionلةطةَر جَيط،ى ثؤزةتيظانة د

   

 مةرايي 
 ثياهةَلدان

 االطراء، التملق 
  Flattery املُداهنة

ستايشتَيكى درؤزنانتة بتةكار    وطؤيتةك بةزيادةرؤييتةوة لةميانةيتدا    ت ووخؤش و نةرم و لتةبارَ هتةروةها ط  واتة ثياهةَلدانَيكى ر
 دةهَينرَييَ وةك هؤكارَيك بؤ ِراكَيشانى سةرنج و ئاطايي بةرامبةرو بةدةستىَينانى رةزامةندي.

لةبارَيكى ئاسايداو وةك باوةَ مةرايي و ثياهةَلدان ئتامرازي كؤمةَلتة كةستانَيكن بةرامبتةر بةبةرثرستةكانيان ثَيتى هةَلدةستةَ        
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  .social climbingةدةستىَينانى ثيةو ثايةىَ كؤمةآليةتى دئةويش مةبةستى سةركةوتن و ب
   

  Flow of Labour تدفق الُعمال جوَلةى طةرمى كرَيكاران
مةبةسي لةم زاراوةيةَ طؤِران لةضاآلكيةكانى كرَيكاران ِرووبداتَ كاتَيك داواكردن لةسةر كاركردن كةمدةبَيتةوة ئةوا ئةو بتارة  

 دةطؤِرَى بةرةو ضاكرت.
واطرميانةش دةكرَيي لةِرووى تيؤرييةوةَ كةياساى خستنة ِروو داواكردنَ هاوستةنطيةك بتةدى بىَينتَىَ بتةآلم لَيترةدا ضتةندين       
ِرَيطتتر هةيتتة بتتؤ جَيبتتةجَيكردنى ئتتةو هاوستتةنطيةَ لتتةو رَيطريانتتة: ئتتارةزووى كرَيكتتاران وثابةنتتدى و ثةيوةندييتتة  ينطتتةيي و  

 خَيزانيةكان.
   

  Flow process chart رسم بياىن حلركة العمليات بزاوتى ثرؤسةكانهَييكارييةك بؤ 
هَيَيكارييةكى روونكردنةوةى تايبةتة بةلَيكؤَلينةوةكان دةربارةى كاركردنَ ئةو وَينة هَييكاريية زجن،ةى جوَلةى كاآليتةك يتان   

بتةكارهَينانى هَيمتا لتةبارة تايبةتتةكان      كارَيك رووندةكاتةوةَ ئةويش بةتؤماركردنى هةموو ئةو رووداوانةى دَينتةدىَ بتةهؤى  
 بةهَييكارى ثرؤسةكانى روونكردنةوة.

هَييكتتارى روونكردنتتةوة هتتةموو ثرؤستتةكان و كاروبارةكتتانى طواستتتنةوةو ثشتتكنني و رووداوةكتتانى دواكتتةوتن و ثرؤستتةكانى       
مةودايتتةى كةبريويتتةتى   عتتةمبارثِركردن دةردةختتاتَ هتتةروةها زؤرجتتار زانيتتاري ديتتاريكراوي وةك كتتاتى ثَيويستتي و ئتتةو       

 دةطرَيتةوة.
   

  Fluctuations economic التقلبات االقتصادية  طؤِرانكاريية ئابورييةكان
جوَلتتةو ثشتتَيوي لتتةو هةستتتان و دابةزينتتةى لةضتتاآلكى ئابوريتتدا روودةداتَ ئتتةويش ضتتةند جؤرَيكتتةَ هةنتتدَيكيان وةرزيتتن         

تووشتتى ئةوثيشةستتازييانة دةبتتن كةسروشتتتَيكى وةزرييتتان هةيتتةَ ئةوانتتة    َ ئةوانتتة بتتريتني لةوطؤِرانكاريانتتةى  seasenalد
 لةوةرزَيكدا ضاآلكيان زؤر دةبَيي و لةوةرزَيكى ديكةدا كةم دةبَيتةوة.

  ئةوانتة بتةهؤى كارةستاتة سروشتتيةكانةوة ثةيتدا      randomهةندَيكى ديكة لةو طؤِرانكاريانة الوةكتى و لتةناكاو روودةدةن د  
ووداوة كؤمةآليةتيتتتتة طرينطةكانتتتتةوةَ وةك رووداوى جتتتتةنط يتتتتانيش لةئتتتتةجنامى داهَينتتتتان  و   دةبتتتتنَ يتتتتاخود بتتتتةهؤى ر 

 نوَيكاريةكانةوة.

  ئةو طؤِرانكاريانة بةسستى روودةدةن وبآلودةبنةوة بؤ متاوةى ستاآلنَيكى   secularهةروةها هةندَى طؤِرانكارى درَيذخايةنن د
 ن كاريطةرى درَيذخايةنيان دةبَيي لةسةر بةهةرم و لةسةر دانيشتوانيش. دوورودرَيذ بةردةوام دةبنَ لَيرةدا طؤِرانكاريةكا

  ئةوانةن كةبتةرَيك و ثَيكتى روودةدةن لتةماوةى بةدوايةكتداو لةحاَلتةتى ثةرةستةندنى       cyclicalطؤِرانكاريية خوليةكانيش د
 بارزطانى بَيي ياخود بَى بازاِرى. 

 بتِرةو ستةندن و ماوةيتةكى بتَى بتازارىَ ئةوانتة لتةبارَيكى ئاستايدا نَيتوان           هةر ختولَيكى بازرطتانيش كتةثَيكىاتووة لةماوةيتةكى    

   ساَر دةخاَينَيي.9بؤ  7د
   

 ثارةى بن دةسي 
 ِرةوين

 السيولة 
  Fluidity املرونة

كتتةطؤِرين ئتتةم زاراوةيتتة لتتةئيكؤلؤجياى كؤمةآليتتةتى بتتةكار دةهَينرَيتتيَ وةك ئاما ةيتتةك بتتؤ جوَلتتة خؤجَييتتةكانى دانيشتتتوان  
لةشوَينى نيشتةجَى بوونيان ناطرَيتةوةَ لة شارةطةورةكان تَيبينى ِرةوينتى دانيشتتوان دةكرَيتيَ لةوشتارانة ضتةندين طتةِرةكى       
نيشتةجَى بوونى دوور لةناوةندى بازرطانى شاردا هةيتةَ ئتةو دوورييتة ثَيويستي بةهاتووضتؤو جَيطتؤِركَيى رؤ انتة دةكتات بتؤ          

 ى شارَ ديارة ئةو طواستنةوةو جولةيةش ثةيوةستة بةسيستمَيكى زؤر ثَيشكةوتووى هاتووضؤ.بةشَيكى طةورةى دانشتوان
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لةئابوريشداَ مةبةسي لة ِرةوينَ تواناي ثرؤ ةيةكى دياريكراوة لةسةر جَيبةجَيكردنى ثابةنديية داراييةكانىَ بةبَى دةستدان 
 لة ثوختةى ئةوةى هةية لةسةرمايةو هةبووةكان.

ينطيتةكى طتةورةى هةيتة الى بانكتة بازرطانيتةكانَ ضتونكة ئتةو ثاِرانتةى لتةبانط دانتراونَ ئةوانتة دةكةونتة             ئةم دياردةيتة طر 
  َيربارى ِراكَيشان و وةرطرتنةوة لةكاتى ثَيويسي و خواستدا.

   

 كؤمةَلطةيةكى ميييى 
 طةر

 اجملتمع الشعيب -1
 Folk الشعب

لةزاراوةى طةرَ هتةموو ئتةو خةَلكةيتة كةبةشتدارن لةدةستتمايةى بنضتينةيي       لؤجيا  مةبةسي ثن لةزانستى دبنةضةناسى   ئة
 كةلةثورى كؤندا.

 ئةوانة لةطةَر يةكرت ضةند بةر ةوةندييةكى هاوبةش بةيةكيان دةبةستَيتةوة.
ن ديارة مةبةسي لةوشةى دطةر  بةجؤرَيكى تايبةتيش ئةو بةشة ضتينايةتيةى خوارةوةيتةَ ئتةوانى داَ و نةريتتة كؤنتةكانيا     

 ثاراستووة.
   

  الشعيب -2 ميييى 
 واتة خةسيةتةكانى هةموو شتة تايبةتيةكان بةطةرَ كةبةشَيكن لَيى جيا نابنةوة.

 َ folk tales  و ضت،ؤكة ميييييتةكان د  falk songs  و طؤِرانيتة مييييتةكان د  folk danceدةوترَيي: هةَلثةِركَيى ميييتى د 
 كةلةنةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكى ديكة دةطوازرَيتةوة.ئةوانة هةندَى ِرووى ئةو كةلةثوورةن 

   
  Mythology  بكة: ئةفسانةناسىي تةماشا

   

 فؤلكيؤر  
 كةلةثورى ميييى 

 الفولكلور 
  Folklore املعتقدات الشعبية

  هةيتةَ  folk trditionواتةَ كةلةثورى رؤحى طةرَ بةتايبةتى ئةو كةلتةثورة زارةكيتة نةريتطةرييتةى لتةكيتورى مييييتدا د     
  وةك ب،وبتاوةِرو  folkloristicsيان بةدةربِرينَيكى ديكةَ كةرةستةو بابةتة مييييةكةَ كةئةويش بابةتى زانستى فؤلكيتؤرة د 

 ئةفسانةو داَ و نةريتة باوةكان ...هتد.
   

  Folk  ways العادات أو املأثورات أو االساليب الشعبية داَ و نةريي و ئاوازة مييييةكان
 كؤى ئةو ِرواَلةت و دميةن و روخسارانةية بؤ ئةو كارو كردةوانةى باون و راهاتووين لةسةريانَ يان  داَ و نةريتةكانى تاك.

نَ ديتارة ئتةوةش ئتةو    ةكانى ناو كؤمةَر هةستتى ثَيدةكتةي  وشةكةبةو هاوضةشنى و هاوِرةطةزييةش دةوترَيي كةلةرةفتارى تاك
ةو بتتَى هةستتي ثَيكتردن دةردةكتتةوَيي ئتتةويش وةك ئتةجنامَيك بتتؤ تتتةبايي و طوجنتتانى   ضةشتنيةية كتتة بةشتتَيوةيةكى خؤكردانت  

 تاكةكانى ناو كؤمةَر لةطةَر ئةو بارودؤخةى كةدةورى كؤمةَلطةكةيان دةدات.
  ئامتتا ة بَيتتي بتتؤ دروستتي بتتوونى نتتةريتى تتتاكى و ضتتؤنيةتى ثَيطةيشتتتنى و بتتةراوردكردنى    habitئةطتتةر وشتتةى نتتةريي د 

ديكةى رةفتارة زينتدووةكانَ ئتةوا نةريتتة ميييييتةكان ئامتا ةن بتؤ ئتةو دميتةن و رووكتارة كؤكراوانتةى نةريتتة            بةجؤرةكانى 
 كؤمةآليةتيةكان.

  دَيتتيَ كتتةئاما ةن بتتؤ جؤرةكتتانى رةفتتتارى بتتاو   technic waysلةبةرامبتتةر شتتَيوازة ميييييتتةكانَ شتتَيوازة هونةريتتةكان د  
 لةشارستانية زانستية تةكنولؤجيةكان.

  Custom  ةماشا بكة:    خوورةوشي ت
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 Tradition  نةريتى كؤمةآليةتى

 Convention  نةرييَ دةستور

   
 بةدواداضوون

 درَيذةثَيدان
 Follow-up املتابعة

جؤرَيكة لةضاودَيرى لةسةر ئةجنامةكانى ئةو ِرةنتج و هةوآلنتةى كتة دراونَ دةربتارةى كتارو ضتاآلكى تاكَيتكَ يتان ثرؤ ةيتةكَ          
بةمةبةستى برياردان لةسةر ئةوةى ئايا ئاماجنةكانى خؤى بةدى دةهَينَيتي و جَيبتةجَيكردنى بةرنامتةكانيش جتووتن لةطتةَر      
ئةو ثالنةى كةدانراوةَ هةروةها ئةو ماوةيةى كةبؤى دياريكراوةَ ئةويش بةكةمرتين خةرجى و بةزؤرترين رادةى لَيىتاتوويي  

 .ىو ثَيويست
  .follow-up  و ِراهَينانى بةدواداضوون دfollow-up recordضوون ددةوترَيي: تؤمارى بةدوادا

   
 خؤراك

 بذَيو
 Food الطعام

ئةوةى مرؤظ وةرى دةطرَيي و دةخيوات بؤثةيداكردنى طةرمى و وزة لةلةشداَ خؤراك ثَيويستة هتةموو ِرةطتةزة خواردةمةنيتة    
جؤرةكانى خواردن لةستةر ئاستتى طتوزةران و داَ و نتةريي و ئتارةزوو      ثَيويستيةكانى تَيدا بَيي بة بِرَيكى تةواوَ هةَلبذاردنى 

 ضَيذى تاكةكان دةوةستَيي.
 َ وةك ئتتةوةى ضتتى دةخورَيتتي  food traditionsلتتةم بتتوارةدا داَ و نتتةريتَيكى زؤر هةيتتة كةثةيوةستتة بةخواردنتتةوة د  

 لة يانى ئاسايي ياخود لة بؤنةو جة نة ئاينييةكان.
  واتتتة ئتتةو كؤمةَلتتة خواردنتتةى يارمتتةتى كؤمةَلتتة كةستتانَيك دةدات ئتتةوانى    food cyleيتتةكان ددةوترَيتتي كؤمةَلتتة خؤراك

 لةناوضةيةكى دياريكراو دة ينَ بؤ ئةوةى لةوناوضةية درَيذة بةمانةوةى خؤيان بدةن.
 Ana.nutrition  بذوَينى  خواردن

   
 كؤكردنةوةو  

 ضنينةوةى ميوة
 Foof collecting مجع و التقاط الثمار

  وشتكانى ديةكةم ثيشةية مرؤظ زانيويةتى لةكؤمةَلطة سةرةتاييةكانداَ كارةكة بةزؤرى ثةيوةستة بةقؤناغى ِراو لةستةر زةوى  
 َ كؤمةَلطة قةبارة بضووكةكانَ بةتةواوي ثشتتيان بتة سروشتتةوة بةستتووةَ     fishing  و راوكردن لةناو دةريادا دhuntingد

نية خةريكى ضتاآلكية تايبةتيتةكان بتنَ لةبتةر ئتةوةى طتةِران        زؤردانَ كاتى ئةوةيان بةدةستةوةئةوانة لةبارَيكى طوازةطوزاي 
ةو ناتوانن ئةو  ينطةية ضاك و ئاوةدان بةدواى خؤراك زؤربةى كاتةكانيان دةباتَ هةروةها زؤر لةباري برسَيتى نزيك دةبنةو

ةوةَ هتةروةها ئتةو كؤمةآلنتة ئتاَر و طتؤِركردن يتاخود       نت رتين بارودؤخةكانى  يتان دةمَينيَ بكةنةوة كةتَييدا دة ينَ بؤية لةكةم
 بازرطانى ناكةنَ سةرةِراي ئةوانةش سامانى تاكة كةسىَ يانيش جياوازي ضينايةتيان تَيدانية.

   

 شَيوازةكانى  
 بةكاربردنى خؤراك

 امناط استهالك
 Food consumption patterns الطعام

ميتةن و  شتتى ثَيتى دةبةستتَييَ وةك يتةك لةد    بةكاربردنى خؤراك وةك ضةند ِروويةكى ضاآلكى بايؤلؤجى دادةنرَييَ تاكيش ث
 ِرووةكانى رةفتاري كولتورى.

هيض كؤمةَلطايةكيش نية ِرَيطا بةتاكةكانى خؤى بدات كة هةر شتَيك خبؤن و لة هةر شوَينَيكداو لةطتةَر هتةر تاكَيتك و لةهتةر     
 هةر و مةرجَيكدا بَيي. 
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ديتتارة بتتةكار هَينتتانى ختتؤراكيش ميكةضتتى ضتتةندين ِرَيستتاو نتتةريي دةبَيتتيَ هةريةكتتةيان ثَيتترةوى ضتتةندثيةيةكى جيتتاوازي    
ئةو ثالنةش اليةنةكؤمةآليةتيةكان و ئةو طروثانةى كةدةكرَى تَييدا ختواردن يتاخود جتؤرَيكى ديتاريكراوىَ      هَيماكارى دةكاتَ

 خواردن بةكاربةرنَ دياريان دةكاتَ هةروةها قةدةغةكردن و نةهَيشتنيش لةجؤرةكانى ديكة.
كؤمةآليةتيتةكانَ وةك نزيكتي يتان دوورى    لةهةموو كؤمةَلطاكان بةكاربردنى خؤراك هَيماية بؤ ضةند جؤرَيتك لةثةيوةندييتة   

 ئةو ثةيوةنديية كؤمةآليةتيةَ هةروةها ثةيوةندي برايانةى ئاينى و ثةيوةندييةكانى نَيوان خَيزانةكان و ....هتد.
   

 Food services خدمات التغذية خزمةتطوزاريية خؤراكيةكان  
ثَيويستتي بتتؤ نتتان ختتواردن وجَيطتتاو بازاِرةكتتانى فرؤشتتتنى      خزمةتطوزارييتتة خؤراكيتتةكانَ بوارةكتتانى ئامتتادةكردنى شتتوَينى   

ثَيداويستتتيةكانى ختتؤراكَ هتتةروةها ثَيشكةشتتكردن و ئامتتادةكردنى  ةمتتةكانى ختتواردن بةشتتَيوةيةكى لتتةبار لتتةناو دامتتةزراوة    
دروستتي  ثيشةستتازى و كؤمةآليةتيتتةكان دةطرَيتتتةوةَ لةطتتةَر هانتتدانى تاكتتةكان بتتؤ ثِ،ةوكردنتتى نتتةرَيي و هتتةَل  و كتتةوتى      

 لة ةمةكانى نان خواردن.
 Cf. feeding nutrition  خواردن ثَيدان

   
 هَيز 
 تني

 Force القوة

هةموو هَيزو تينَيك كاريطةرييةك دروسي بكاتَ لةميكانيكدا هَيز دةناسترَيي بتةوةى هؤكتارى ئتةو طؤِرانكاريانةيتة كةبةستةر       
 جولةدا ِروو دةدات.

 جؤر دةبَيي. هَيز بةماناي هاندةرَ لةسةر دوو
  كةثشي بةسةر بارودؤخى ئةنداميةتى ناوخؤيي دةبةستَييَ هةروةها هانتدةرى دةرةكتى   inner forceهاندةرى ناوخؤيي د

   كةثشي لةسةر  ينطةى سروشتى و كؤمةآليةتى دةبةستَيي.external forceد
كةثشتتي بةئةزموونتتة هؤشتتيارييةكانى    psychic forceلَيتترةدا ضتتةندين جتتؤرى هَيتتز هةيتتة: لةوانتتةَ هَيتتزى دةروونتتى د   

   كةبريتية لةهةموو هاندةرَيكى كاراَ ببَيتة هؤى كارَيكى كؤمةآليةتى .social forceدةبةستَييَ هَيزى كؤمةآليةتى  د
 َ يتتان هَيزةكتتانى stabilizing forcesهتتةروةها ِرةنطتتة هَيتتز ئتتةرَينى بَيتتيَ وةك هَيزةكتتانى جتتَيط، بتتوون دضةستتثاندن  د 

 َ هتتتةروةها دةكتتترَى هَيتتتز نتتتةرَينى بَيتتتي وةك هَيزةكتتتانى هةَلوةشتتتاندنةوة دتَيكتتتدان      attraction forcesن دِراكَيشتتتا
  .repulsion forces  ياخود هَيزةكانى دوور كةوتنةوة بةرهةَلستى دdisorganizing forceد
   

 ثَيشىات بةدةر
 لةدةسةآلتى مرؤظ

 Force majeure القوة القاهرة

كتتتتوثِرى ضتتتاوةِروان نتتتةكراوَ ختتتؤ لَيدوورخستتتتنةوةى لةتوانادانيتتتةَ لتتتةِرووى ياستتتاييةوةَ كةستتتى ثايةنتتتدبوو     رووداوَيكتتتى 
 لةثابةندييةكةى دةبوردرَييَ لةبةرئةوةى د وارو ستةمة ئةو ثابةنديية جَيبةجَى بكات.

   

 بَيطارى  
 كارثَيكردنى زؤرةميَى

 الُسخرة
  Forced Labour العمل االجباري

لةسوخرة يان كارى بةزؤرَ هةركارَيك ياخود هةر خزمةتطوزارييةكَ كةسَيك بةزؤرو لة َير هةِرةشةى ستزادان ثَيتى   مةبةسي 
 هةستَييَ بَى ئةوةى كةسةكة خؤبةخش بَيي بؤ هةستان بةوكارة.

توانتاي نيتةَ    لةجؤرةكانى ئةو بَيطاريية: ئةو جتؤرةى لةناوضتة دواكتةوتووة كؤَلؤنيالةكانتدا هةيتةَ ضتونكة تتاكى ستثى ثَيستي         
 ياخود ئارةزووى كارى دةستى نيةَ بؤية ثشتى بةكار ثَيكردنى خةَلكى ناوضةكة دةبةستَيي.
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ئةو كارانةى خوارةوة بةبَيطاري يانيش بةكارى زؤرةميَى نا مَيردرَيي: خزمتةتى ستةربازى بتةزؤرَ ئتةوكارةى بةستةر كةستَيك       
ك يانيش خزمةتطوزراييتةك كةهتةر و مةرجتة نائاستييةكانى ناوضتةكة      دةسةثَينرَيي بة ثَيى بِريارى دادطاَ هةروةها هةركارَي

بيسةثَينَىَ منوونةى حاَلةتةكانى جةنط و كارةساتةكانَ خزمةت طوزاريية طشتية ئاسانة ناوخؤييةكانَ كةلةوجؤرة كارانةيتة  
 تاكةكانى كؤمةَلطة ثَيى هةَلدةسة بؤ بةر ةوةندي ِراستةوخؤى كؤمةَلطة.

   تَيياندا هاتووة:1957  لة ساَلى د105  و  مارة د1920  لةساَلى د29ى نَيو دةوَلةتى  مارة درَيككةوتنامةى كار
 قةدةغة كردنى بَيطارى ياخودكارى بةزؤر بةهةموو شَيوةكانىَ لةطةَر وةرطرتنى ِرَى و شوَينى ثَيويسي بةرامبةرى .

  Ana.compulsory labour  تةماشا بكة:  كارى زؤرةميَى 

  Contract labour  طرَيبةستى كرَيكارى  

 Serfdom  كؤييةيةتي   slaveryنؤكةرَيتى    

   

 Forecasting الترنبؤ ثَيش بينى
واتة هةَلسةنطاندن و لَيكدانةوةى طؤِرانكارييةكانى ئايندةَ يان ئةوانى ضاوةِروانكراونَ ئةويش لةبةر رؤشنايي ئةزموونتةكانى  

كردنيش بةشَيكة جيانابَيتةوة لةهةر بةطشتتى كردنَيكتى زانستتيانةَ وةك ئتةو كتارةى ثةيوةستتة بتةو        ثَيشوَ ديارةثَيش بينى 
 ثةيوةندييةى نَيوان دووهؤكار ياخود زياتر.

  كتةثياوانى كاروباربتةكارى دةهَيتنن بتؤ     business forecastingلةجؤرة طرَينطةكانى ثَيش بينىَ ثَيش بينتى بازرطتانى د  
ى ئيش و كارةكانيانَ ئةويش بةمةبةستتى رووبتةِروو بوونتةوةى ئتةو طؤِرانكارييتة      نجياوازةكانيان و بةِرَيوةبةرددانانى ثالنة 

 زؤرانةى روودةدةن لةضاآلكى بازرطانيدا.
بنضينةش لةثَيشينى بازرطانى تازةداَ بونيادنراوة لةسةر ئةوةى لةدةوروبةر دةبينرَيي و سةرجنى دراوةتتى لتةديارةدةدووبارة   

 ةكانى كاروبار لةكاتَيكةوة بؤ كاتَيكى ديكةو بةثيةيةكى طةورةى رَيك و ثَيكيش.بوو
 Ana.prediction  ثَيش بينى بوون

 Business cycles  تةماشا بكة:  خوىل ئابورى

   
 بَيطانة 
 ئاوارة

 Foreigner االجنيب

شارةنةبووة كةتَييدا نيشتةجَى بووةَ بةآلم ناوةرؤكى ئةو وشةية لةكؤندا بةو كةسةوتراوة كةدانيشتووى شارؤضكةكة يان ئةو 
تازةى وشةكة تةنىا ئةوكةسة دةطرَيتةوة كة بَيطانةى ناو وآلتةكةيتة بةتتةواويَ يتاخود ئتةو دةوَلةتتةى كةتَييتدا نيشتتةجَيية        

 لةِرووى رةطةزنامةى يانيش هاونيشتمانيةوة.
  دةرفتةتى كتاركردن بتةوكرَيكارة بتةثَيى جتؤرة ياستايةكى       foreign labourer of warkenدةوترَيتي: كرَيكتارى بيتانى د   

 َ ئتتةوةش ئتتةو بَيطانةيتتة دةطرَيتتتةوة   foreign bornتايبتتةت بتتةكارةوة دةبَيتتيَ هتتةروةها دةوترَيتتي بَيطانتتةى زطمتتاك د    
 كةِرةطةزنامةى لةو وآلتة وةرطرتووة كةتَييدا دة َيي.

 Ana: alien  بَيطانة

   

 سةرثةرشتى كرَيكاران
 سةركار

 املباشر، املالحظ
 Foreman املقدم، رئس العمال

سةرؤكى تيمى كرَيكارانةَ لةخوارترين ئاستةكانى سةرثةرشتياري دةبَييَ سةرؤكى كرَيكاران ئةو ثةيوةستية راستتةو خؤيتةى   
وةبةرايتةتيش لتة ئةستتؤ    نَيوان كرَيكاارن و كارطَيِرى دةنوَينَىَ هةروةك ئةركى جَيةبةجَى كردنى سياسةتة جياوازةكتانى بةِريَ 

 دةطرَيي لةضوارضَيوةى كارةكاندا.
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 Ana: boss  سةركار  

   
 دووربينى 
 لَيكدانةوة

 Foresight التربُصر

 Insight تةماشا بكة: تواناي باش بينني و تَيطةيشة

   

 Forgetfulness النسيان لةب،ضوونةوة

يان ضتةند بةستةر هتاتَيكى ديتاريكراوَ لتةطرينطرتين هؤيةكانيشتي بتةكار         نوشستى هَينانى تاك بؤ بةب،هاتنةوةى رووداوةكان
 نةهَينانى تاك بؤ ئةو شارةزاييةى كةفَيرى بووة.

   

 forgiveness التسامح لَيبوردن

ِراطرتنى نتاكؤكى و ميمالنتَى و رازى بتوون بتةبارى راهتاتوو يتان ئتةوى دروستي بتووةَ بتةبَى ئتةوةى اليتةنى دةستي درَيتذكراو               
 طرى ياخود رووبةِروو بوونةوةى رةفتارى دو منكارانةى اليةنى دةستدرَيذى كةر بدات.ربةسةريدا هةوَلى بة

   

 شيوةَ فؤرم
 وَينة

 الشكل -1
 Form الصورة

واتة ثَيكىَينانَ يان قةوارةيةك ضةند دؤخَيكى دياريكراوى هةيةو ثةيوةسي دةبَيي ثَيوةى و هةستيش دركى ثَيدةكاتَ ِرةنطة 
 ياخود مةعنةوي وةك رةفتار. ةو ثَيكىاتةية مادي بَيي وةك لةشئ

وَينة الى فةييةسوفةكان بةرامبةر بةمادة دَييَ كة شتَيك بةرةها ثَيى جياواز دةكرَيتتةوةَ ئةطتةر شتتةكة دةرةكتى بَيتي ئتةوا       
 وَينةكةشى دةرةكى دةبَييَ ئةطةر لةمَيشكيشدا بَيي ئةوا وَينةكةشى ئةقيى دةبَيي.

  ئةوة ئةو لةشة سروشتيةية كةبوارَيك لةبؤشايي ثِر دةكاتةوةو دةكرَى كَيشى هةبَيي يانيش ثَيوانتةويان  mtterمادة دبةآلم 
 جوَلةو ياخود بَى دةنطى هةبَييَ واتة ئةوةى جيىانى هةسي ثَيكراو ثَيكدَينَيي.   

 منوونة
 فؤرم

  النموذج -2

بتتةكار دةهَينرَيتتي لتتةكار بتتةِرَيوةبردنى جؤراجتتؤرَ وةك منوونتتةى دةستتي     ئيستتتمارةيةكة بةشتتَيوةيةكى ديتتاريكراو دانتتراوةَ   
   .medical examination form  هةروةها ئيستمارةى ثشكنينى ثزيشكى دapplication formبةكاركردن د

   

 Formal or ganization التنظيم الرمسي رَيكخستنى فةرمى

 GanizationFormal  تةماشا بكة:  

   

 سوسيولؤجياى  
 شَيوةيي  

 Formal sociology علم االجتماع الصوري

 Sociology, formal  تةماشا بكة:
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 رَيبازي شَيوة خوازي
 رةوتى ِرةوشطةرى

ري  املذهب الُصور
 Formalism أو الشكلي

 بةاليةنة وَينةييةكةدةبةستَيي.ئاراستةيةكة مةبةستى ئينكاركردنى بةهاى هةردوو اليةنى مادى و بابةتيةكةيةَ ثشتى تةنىا 

   

 Formality الشكلية ِرواَلةتى  َشَيوةكارى

لةياساداَ واثَيويسي دةكات شَيوةيةكى دياريكراو لةهةَل  و كةوتدا هةبَييَ شتَيوةكةش بةثَيويستي دةزانرَيتي بتؤ ئةجنامتدانى      
بتاوَ لةوبارةشتدا هتةر رةفتارَيتك لةِراستتيدا بتوونى       هةر هةَل  و كةوتَيكَ ئةطةر نووستينَيكى ِرةمستى بَيتي يتاخود ئاستايي و      

 نابَيي ئةطةر ئةو شَيوةية دواكةوت.

   

 Formed groups نةكوّ اجلماعات امل طروثة ثَيكىاتووةكان

دةكاتَ كةلة َير كاريطتةرى ضتةند    ةِرَيكخستنى كؤمةآليةتى طشتى لةهةندَى بارداَ ثَيويسي بةدروسي بوونى ئةوجؤرة طروثان
: بوونى ضةند هةر و مةرجَيك يتان فشتارة تايبةتيتةكانَ يتاخود كةستايةتية دياريكراوةكتان       وةكفاكتةرَيكى دةرةكى ثَيكدَينَ 

 كةبانطةشة بؤ ثَيكىَينانى دةكةنَ سةرةِراى ويستى ئةندامانى كؤمةَلة ياخود بةهؤى ورو اندنةوة بَيي بةتةنىا.
ةر ئةوطروثانةَ ثؤلتةكانى قوتاخبانتةَ تيثتة ستةربازيةكانَ هتةروةها ئتةو طروثانتةي ثَيكتدَين لتةناو دامتةزراوةو           منوونةش لةس

 يانةكاندا.

   

 شَيوازَ شَيووط  
 ِرَيسا

 Formula الصيغة -1

طوزارشتتى لَيتدةكرَيي   رستتةيةكة بةشتَيوةيةكى ديتاريكراو داِرَيتذراوةَ يتان بريتيتة لةِرَيستايةكى  متارةيي بتةهؤى هَيماكانتةوة           
 لةسةر شَيوةى هاوكَيشة.

َ وثؤلوجياَ ئةو دةستةوا ة دارَيذراوانةى كةلةبؤنة جياوازةكان دةخوَيندرَينةوةَ ئةوانة خةسيةتَيكى ث،ؤزيتان دةبَيتي  نث لةئة
 ةوة بةبَى دةسكارى كردنى هةر وشةيةك تَييدا.نبؤية ثَيويستة وةك خؤى بووترَي

   

  القاعدة -2 ِرَيسا 
  ياسايةكةَ رووداوةكان بةثَيى ئةو رَيكدةخرَين.

   

 ىتوَيذينةوة
 داِرَيذراوةيي

 الدراسة
 Formulative study الصياغية

 Exploratory study تةماشا بكة: لَيكؤَلينةوة ثشكنكارييةكان
   

 سيكسي حةرام
 زيناكردن

 fornication اجلماع احلرام

  ئةوة لةنَيوان adulteryلةنَيوان ثياو نَيك كة هاوسةرط،ى يةكرت نةبنَ بةآلم زيناكردن دثةيوةندييةكى سيكسى ناياسايية 
 ن و ثياوَيك روو دةدات كةهاوسةرط،ييان كردبَىَ ئةطةر كرداري سيكسى لتةنَيوان ثيتاوَيكى هاوستةرط،و نَيكى ناهاوستةرط،     

  نةكة كارَيكى حةرامةَ ثَيضةوانةكةشى بةثَيضةوانة دَيتةوة.رووبداتَ ئةوا كارةكة بؤ ثياوةكة بةزينا دادةنرَيي بةآلم بؤ 
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 Fortune  telling العرافة فالضي  
 Devination  تةماشا بكة: فةتاط فاَر 

   
 Foster  family االسرة البديلة أو احلاضنة خَيزانى بةخَيوكةر

لَيكرتازانتتى خَيزانيتتةوة ثةيتتدادةبنَ خَيزانتتى بةخَيوكتتةر   هؤكارَيكتتة بتتؤ ضارةستتةركردنى ئةوكَيشتتة كؤمةآليةتيانتتةى بتتةهؤى   
هةَلدةستَىَ بةضاودَيريكردنى منداآلن لةهةموو رووييكةوة بةتايبةتيش منداآلنى بَى بتاوك و دايتكَ هتةروةها ئتةوانى بتةجَى      

كرَيتي و ئتةو منداآلنتةى    ماون و ئةوانى كةس و كاريتان وازيتان لَييتان هَينتاوةَ لةطتةَر ئتةوانى بتاوك و دايتك ثَييتان بتةخَيو نا          
كةهةندَى تاوانيان ئةجنامداوة ياخود كةس و كاريان دةبنة مةترستى بةستةريانةوة. دةوترَيتي : منتداَلَيك جَيطتاى ضتاودَيريية       

  لةطتةَر بتاوك   foster mother  هةروةها دايكَيكى جَيطترةوة د foster  father  باوكَيكى جَيطرةوة دfoster - shildد
 َ هةموو ئةو زاراوانةَ بتةكار دةهَيترَين لةئاستي ئتةو كةستانةى هةَلدةستة بةبتةخَيو        foster - parentsددايكى جَيطرةوة 

 كردنى منداَر لةجَيطاى ئةندامانى خَيزانة سروشتيةكةى.
   

 ِرَيكخراو  
 Foundation املؤسسة دةزطا

ماوةيتةكى ديتاري نتةكراوو بتؤ كارَيتك كةخةستيةتَيكى       كةسَيكى ِرةضاوكراوةَ دادةمتةزرَيي بةتتةرخانكردنى بتِرة ثارةيتةك بتؤ      
مرؤظايةتى يان ئاينى ياخود زانستى و هونةرى يانيش وةرزشى هةَلطرتووةَ يان ئةوةتا بؤ هةركارَيك لةكارةكانى ضتاكة كتارىَ   

 ياخود بؤ ضاودَيرى كؤمةآليةتى و بة ةوةندى طشتىَ ئةويش بةدوور لةهةر مةبةستَيك بؤ قازاجنَيكى مادى.
 روسي بوونى رَيكخراوةكة بةثَيى بةَلطةنامةيةكى ِرةمسى دةبَييَ يانيش بةراسثاردنَيك.د

 Social foundation تةماشا بكة:   دامةزراوةى كؤمةآليةتى
   

 دابةشكردنكاري  
 رةوتى دابةشكردن

 Fractionalism االنقسامية

َ لتةناو ئتةو حزبانتة    نستةر بنضتينةى تتاك حزبتى دادةمتةرزيَ     مةبةسي لةم زاراوةيةَ لةناو ئةو دةوَلةتة سوسيالستتيانةى كةلة 
ضةند طروثَيك دةردةكةون كةهةريةكة خاوةن  دوانطة  ئاراستتةو بتؤ ضتوونى تايبةتتةَ ئاماجنيشتيان ثَيكىَينتانى يةكطرتنَيكتة        

كةئتتةو بؤحزبةكتتةَ هتتةروةها دانتتانى سيستتتمَيكى تايبتتةتيش بتتةو يةكطرتنتتةَ ئتتةو طروثانتتة جتتةختيش لةستتةر ئتتةوة دةكتتةن   
بابةتانةى جياوازيان لةسةرى دةبَيي ثيويستة ط توطؤى لةسةر بكرَيي لةاليةن سةركردايةتى حزبةكة بةطشتتىَ نتةك طتروث    

 طروث ط توطؤى لةسةر بكةنَ ديارة ئةوكارةش بةدابةش بوونى حزبةكة دادةنرَيي.  
   

 ثَيوةرى كؤمةآليةتى  
 ضوارضيوةى سةرضاوةيي

 املعيار االجتماعي
 املرجعياالطار 

 اطار الداللة
Farme of reference 

ثَيوةرةكتتانَ بتتريتني لةضتتةند ضتتوار ضتتَيوةيةكى كؤمةآليتتةتى كةلتتةدةروونى تاكةكانتتدا ضةستتثيووجَيط،بونَ ئةوثَيوةرانتتة         
شَيوازَيكى هةَلضووانةى ضةسثى وياساكراوى وةرطرتتووةَ تاكتةكانيش ميكةضتى دةبتن كتةخؤيان دروستتيان كتردووةو لةستةرى         

 راهاتوون.
   

 Franchise حق االنتخاب -1 مافى هةَلبذاردن
ستاَر بةستتةرةوة َ ئةوانتة ِرَيطايتان ثَيتدةدرَيي بتؤ بةشتداريكردن لةهةَلبتتذاردنى        18مافَيكتة دراوةتتة كةستة ثَيطةيشتتووةكان د    

 ئةندامانى ئةجنومةنى نوَينةران.
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 Voting  تةماشا بكة: دةنطدان

   

  االمتياز -2 مافى تايبةت
جتتؤرة مؤَلتتةت ثَيدانَيكتتةَ ِرَيطتتا بةخاوةنةكتتةى دةدات كتتةمافى بةرهتتةمىَينان و نتتاردنى كاآليتتةكى هتتةبَيي بتتؤ بازاِرةكتتانَ يتتان    

 ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزارييةك بةثَيى خةسيةت و مةرجَيك كةثَيشرت لةسةري رَيككةوتوون.
 دياريكراو دةداتَ دواتريش مولكانةى سةرقازاجنةكةى.بةشَيوةيةكى ئاسايي باجَيكى خاوةن مؤَلةت لةسةرةتادا 

   

 Fraternal orders م االخويةلنظا رَيكخراوي برايانة
زاراوةكة ئاما ة بؤ ضةند شَيوةيةكى جياواز دةكات لةوكؤمةآلنةى لةستةر بنضتينةى نىَينتى وطيتانى كؤمةآليتةتى دادةمتةزرَينَ       

 ِرووبةِروو بوونةوةى مةترسييةكانى  يان.لةطةَر هاوكارى دارايي بة مةبةستى 
زاراوةكتتة لةناوةرؤكتتدا طشتتي كؤمةَلتتة نىَينتتى و نتتانىَينى و كؤمةآليتتةتى و خَيرخوازةكتتان دةطرَيتتتةوةَ ئتتةو كؤمةآلنتتة دةستتي     

ان و   تا دةطاتة كؤمةَلة نىَينيية نةتةوةييتةك mutual benefit associatiosثَيدةكات لةكؤمةَلةكانى باربوى ئاَر و طؤِر د
 َ ئتةو كؤمةآلنتةش بتةو ديتاردةو روواَلةتانتة جيتاواز دةكرَينتةوةَ        freemasonsكؤمةَلة نَيتو دةوَلةتيتةكانى وةك ماستونى د   

 .كةلةستتةر بنضتتينةى ستتوود طةيانتتدن و ميكةضتتى بتتؤ هاورَييتتةتى بتتاش و بايةختتدان بتتةِرَى و ِرةستتم و بؤنتتةكان دادةمتتةزرَين    
بتةهؤى الوازكردنتى هانتدةرة بنضتينةييةكانى ئتةو ِرَيكخراوانتةَ كتةبريتني لتةطيانى          طؤِرانكاريية كؤمةآليةتيتة تازةكتان بتوون   

كؤمةآليتتةتى و يارمتتةتى متتادىَ ئتتةويش بتتةهؤى طةشتتةكردنى شتتارةكان و بتتوونى ئتتامرازة بتتةهَيزةكانى ورو انتتدن و رابتتواردن  
 يةتى لةنَيوان طروثة خؤجَييةكان.  تَييانداَ ديارة ئةوانةش بوون بةهؤى داِرمانى طيانى دراوسَيتى و هاوكارى كؤمةآل

  Friendly societies  تةماشا بكة:  كؤمةَلةى هاوِرَييةتى 

  Mutual aid societies  كؤمةَلةى بةر ةوةندى ئاَلوطؤِر

 Secret societies  كؤمةَلة نىَينيةكان

   

 برايانة 
 كؤمةَلةى برايانة

 االخوية
 fraternity اجلمعية االخوية

كؤمةَلةيتتةكى ئاينيتتةَ ئةنتتدامانى ثابةنتتد دةبتتن بتتة يانى دةروَيشتتى و خةستتيةتةكانى داوَيتتن ثتتاكى و طوَيِرايتتةىلَ ئةوانتتة        -1
 بةهاوبةشي دة ين لة َير سَيبةرى سيستمي ئةو كيَيسةيةىَ ثةيوةندييان ثَيوةى هةيةو ضاودَيريان دةكات.

َ يتتان ثشتتي بةيتتةك بةستتتنى ئتتاَلوطؤِرَ هتتةروةك لتتة يانى    واتتتة ثاَلثشتتتى كردنتتى يتتةكرتesprite decorpsهاوكتتارى د -2
 كؤمةآليةتى دةردةكةوَيي.

   

 سيستمى ثرؤ ةى ئازاد
 نظام املشروع

 Free enter prise sytem احلُر

ثشي بةو سةرمايةية دةبةستَيي كة خاوةنى ثرؤ ةكة بةردةوام هةوَلى زيتادكردنى   َسيستمى ثرؤ ةى ئازادَ يان سةرمايةدارى
بةهاكةى دةداتَ ديارة هةر لة خةسيةتةكانى ثرؤ ةى سةرمايةداريداَ هةوَلدانة بتؤ بتةديىَينانى ئتةو ثتةِرى قتازانجَ هتةروةها       

 .ئةوةندةى لةتوانادا بَيي نَيوان كؤى داهات و كؤى خةرجييةكاني فراوان بكات
بةآلم لةتواناي خاوةن ئةو ثرؤ انة نية كةبةردةوام بن لةقازانج كتردن بتَى ئتةوةى هتيض رَيطرييتةك ثَيشتيان نتةطرَييَ لةبتةر         
ئةوةى ضةند حالةتَيك بةرةو روويان دةبَيتةوة لةوانة هاتنة ثَيشةوةى ركابةرى ديكةو دةستتَيوةردانى دةستةآلتة طشتتيةكان و    

 وسي بوونى كاآلو كةرةستة نوَييةكان.داواكارى كرَيكارانَ لةطةَر در
خاوةن ثرؤ ةى سةرمايةدارى بةكارى كوَيرانتة رازى نابَيتيَ يتان تووشتى ستةر لَيشتَيواندن بَيتي و هتةر رؤ ةى بتةجؤرَيك كتار           
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ة بكات و ببَيتة نَيضري ئارةزووةكانى بازاِرو طؤِرانكارى هةر و مةرجةكان. ئةو ثَيويستى بتةثالن و بةرنامتة هةيتة بتؤ طةيشت     
بةئاماجنةكانىَ بةمةبةستى بةدةسي هَينانى ئةو ثةِرى قازانجَ ديارة ئةو ثالنةش لةطةَر زؤر بوونى قةبارةى ثرؤ ةكان ئتةوا  
دوورو درَيذترو ئاراستتةكراوتر دةبتنَ هتةروةها دةرامتةتى تةواويشتى لةبتةر دةستي دةبَيتي بتؤ دامةزرانتدنى دامةزراوةيتةكى            

 بةرنامة داِرَيذى تايبةت بةخؤى.
ئةو ثالن و نةخشانةش ثَيويستيان بةلَيكؤَلينةوةى ضةند اليةنَيكى زؤر هةية دةربارةى ضاآلكى ثرؤ ةكةَ هةروةها ثتةنابردن  

 بؤ هونةرة جؤراو جؤرةكانى وةك ئةندازيارى و  مَيريارى و ئامارو ئابورى و بطرة تاسياسةتيش.
   

 ئازادي سيكسي  
 Free love احلرية اجلنسية دجووت بوون 

واتتتتة ثةيوةندييتتتة سيكستتتية ئازادةكتتتانَ دوور لةهتتتةر جتتتؤرة ثةيوةستتتتى و ثابةنتتتدى و بةرثرستتتياريةتيةكى ثةيوةنتتتدار         
 بةهاوسةرط،ييةوة.

   
 خواستى سةربةسي

 Free will حرية االرادة ويستى ئازاد

خؤىَ رةفتارةكانيش ثَيشةكى بتةثَيى  تَيورييةكة بؤ ضوونى واية كةتاك ئازادة لةهةَلبذادن و دياريكردنى هةَل  و كةوتةكانى 
 .نضةند هؤكارَيك لةدةرةوةى ويستى خؤى ديارى نةكراو

بةثَيى زانستة كؤمةآليةتيةكان لةضارةسةركدنى رةفتاري مرؤظايةتىَ ئةو وا تةماشاي ئتةو رةفتتارة دةكتات كتة هتةر بوونيتةو       
 جيةَ كةلةدةرةوةى ضاودَيرى تاكن.ئةجنامى ضةند هؤكارَيكى كولتورى و كؤمةآليةتى و سايكؤلؤجي و فسيولؤ

ئةو ئاراستةيةش ئازادى ويسي لةناو دةباتَ هةروةها بؤ ضوون واية كة كولتوريش بتةجؤرَيكى تايبتةت ئتازادى تتاك ستنوردار      
دةكاتَ ضونكة ثابةندى دةكات لةهةَل  و كةوتدا بتةو ثَيتوةرو بتةهاو رؤآلنتةى كةضتاوةِروان دةكرَيتي لَيتىَ بتةآلم طرينطيشتة          

ني كولتور ئازادي دةداتة تاك لةهةمان كاتدا ئازادييةكةى سنورداريش دةكاتَ بةو حاَلةتتةش زانستتة كؤمةآليةتيتةكان واى    بَيَي
 لَيدَيي بوارَيكى بةجَى هَيشتبَيي بؤ ثَيناسني و سنوورداركردنى ضةمكى ئازادي ويسي.

   
 Freedom احلرية ئازادي 

لةسةر هةَلبذاردن و دياريكردن لةنَيوان ضةند شتَيكَ واتة ئازادي هةَل  و كتةوت و  يتان   مةبةسي لةم زاراوةيةَ تواناي تاكة 
و رةفتار بةثَيى ئاراستةى هؤشيارانةى خواسي بَييَ بَى زيان طةياندن بةكةستانى ديكتةَ يتان ميكةضتكردن بتؤ هتةر فشتارَيكَ        

 ةثاندوويةتى.تةنىا ئةوةى ياسا رةواو زةروريةكان و ئةركةكانى  يانى كؤمةآليةتى س
لَيرةدا ضةندين شتَيوةى جيتاواز هةيتة لتةئازادي متةدةنىَ لةوانتة: ئتازادي ب،وبتاوةِرَ ئتةوةش ئتازادي تتاك لتةئينتما بتؤ يتةك               
لةئاينةكان يان ب،وباوةِرةكان دةطرَيتةوة كةبةويستى خؤى بَييَ ئةوةش ئةطتةر بتة تتةنىا يتان لةطتةَر كةستانى ديكتة بَيتي و         

اخود نىَينى طوزارشي لةو ئاينةى خؤى و ب،وباوةِرةكانى بكاتَ ئةطةر كارةكة لةِرَيطةى خواثةرستتيةوة  بةشَيوةيةكى ئاشكرا ي
 بَيي يانيش كردارو رةفتار يان فَيركردن.

ئتتازادي دةربِرينتتى بتت،وِرا بتتَى هتتيض دةستتتَيوةردانَيكَ ئتتةم اليةنتتةش ئتتازادي توَيذينتتةوة لةزانياريتتةكان يتتاخود ب،وباوةِرةكتتان   
ةوةَ لةهةر جؤرَيك بَيي لةطتةَر وةرطرتنتى و طواستنةوةشتى بتَى طوَيدانتة ستنورةكةىَ ئةطتةر بةشتَيوةى زارةكتى بَيتي           دةطرَيت

هتةر هؤكتارَيكى ديكتةوة    ياخود نووسني يانيش ضاثكردنَ هةروةها ئةطةر ئةوة داِرَيذراو بَيي لةستةر شتَيوةى هونتةرى يتان بة    
 دبَيي.  هةَلى بذار

ئاشتيانة بَى هةركؤت و بةندَيك بةسةر ئةو ئازادييةَ جطةلةوةى بةثَيى ياسا دةسةثَينرَييَ و بةثَيويستي  ئازادي كؤبوونةوةى 
 دةزانرَيي لةكؤمةَلطةيةكى دميوكراسى ئةويش بؤ بةر ةوةندى ئاسايشى نيشتمانى ياخود سيستم بةطشتى.

دةيةوَيي هةروةها لةحالةتى طتؤِرينى و بةجَيىَيشتتنى    ئازادي كاركردنَ واتة مافى تاك لةدياريكردنَيكى ئازادانة بؤ ئةو كارةى
 يان واز لَيىَينانى كة هةركاتَيك ئارةزووى كرد.
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 ئازادي 
 سةنديكايي

 احلرية
 Freedom of association النقابية

ثيشتةييةكانيانَ ئتةوا متافى    بةثَيى بنةماكانى ئازادي سةنديكاييَ تاكةكانى هةر ثيشةيةك بؤ بةرطرى كردن لةبةر ةوةنديية 
دامةزراندنى سةنديكاكانيان هةيةَ ئةو ستةنديكايانةش لتةثَيكىاتن و بتةِرَيوةبردن و هةَلستوراندنى ضتاآلكيةكانيان ستةربةخؤ       

 دةبن.
هتةروةها هتةر تتاكَيكى ئتةو ثيشتانة متافى ثةيوةنتديكردنى بتتةو ستةنديكايانة دةبَيتيَ هتةروةك ضتؤن متافى كشتانةوة يتتاخود              

 ردنيش دةبَييَ ئةطةر ئارةزووى هةر سةنديكايةكى ديكةي كرد.ثةيوةنديك
 ي دةكرَيي.يلةدةقةكانى دةستورو ياساكانى كاركردندا لةزؤربةى وآلتانى دميوكراسيداَ جةخي لةسةر ئازادي سةنديكا

   
 Free thinkers احرار الفكر ئازادخيوازاني هزر

كةباوةِريان بتةئازادي و ستةربةخؤيي هتزر هةيتةَ هتةروةها ئتةوانى بةرهةَلستتى ئتةو         ئةم زاراوةية بةو ب،مةندانة دةوترَييَ 
ئةوانة باوةِريان بةِرَيساكانى لؤ يك و ميتؤدى زانستى و َ ينيةكان دةبةستَييهزرة دةكةن كةثشي بةب،وباوةِر ياخود بنةما ئا

 .فةلسةفةى زانستةكان هةية

   

 ضةماوةى دووبارةيى  
 دضةند جارةيي 

 املنحي
 Frequency curve التكراري

ضتتةماوةى دووبتتارةبوةوة لتتةئاماردا بتتةكار دةهَينرَيتتي بتتؤ ثَيوانتتة كردنتتى ديتتاردة طؤِراوةكتتان لتتةبارودؤخى كتتاتى يتتان لةشتتوَينة  
 جياوازةكاندا.

انةكانى ئاستان  دةكرَى ضةماوةى دووبارة بوةوة بَيتة دةسي ئةويش بةوَينة كَيشانى ضتةند اليتةكى دووبتارة بتوةوةَ دواتتر شتك      
 بكرَييَ بةجؤرَيك كة بةطةورةترين  مارةى ئةو خاآلنة تَيثةِر بَيي كة ضةند ال دووبارة بوةكة دةيطرَيتةوة.

   
 دابةشكردنى دووبارة  

 Frequency distribution التوزيع التكراري دضةند جارةيي 

لةضتتةند طروثَيكتتدا   بتتةهاى هتتةر دياردةيتتةكى طتتؤِراو   انى مةبةستتي لةدابةشتتكردنى دووبتتارة بتتوو لتتةئامارداَ دانتتانى تاكتتةك     
 َ هةر طروثَيكيش  مارةيةك لةبةها لةيةك نزيكةكان دةطرَيتة خؤىَ هةردوو ئاستى بةرزو نزم بؤ frequency groupsد

 ردنةوةى.هةر توَيذيكيش ديارى دةكرَيي بةثَيى جؤرى ئةو زانياريانةى هةية المان لةطةَر ثيةى درَيذةثَيدانى و شَيوازي كؤك
دواتتتر هتتةموو ئتتةو بةهايانتتةى لةيتتةك طروثتتدان  واِرةضتتاو دةكتترَين كةهتتةموويان يةكستتانن بتتةجؤرَيك جياوازييتتة ستتادةكانى   

 لَيدةثؤشرَيي. ياننَيوانيان كةلةراستيدا هةيةَ ضاو
دادةنرَيتيَ    frequency tableدابةشتكردنى دووبتارة بتوو لةشتَيوةى خشتتةيةكى دووبتارة بوونتةوةيي دضتةند جتارةيي  د         

ئةطةر ئةو دياردةيةى كتة دةيبيتنني و بةهاجياوازةكانيشتى تؤمتار دةكتةين وةك ئاستانكارييةك بتؤ لَيكؤَلينتةوة لَييتان بتةهؤى           
خشتةى دووبارة بوةوةَ ئةو دياردةية طؤِرا طؤِرانَيكى لةيةك جيانةبوةوةَ ئةوا كؤى ئةو بةهايانتةى كتة بةدةستتمان دةكتةوَيي     

 َ بةثَيضتتةوانةى ئتتةوةشَ ضتتةند  continuous seriesلَيتتدةنَيني زجن،ةيتتةكى لَيتتك نةثضتتِراو د  بتتؤ ئتتةو دياردةيتتة نتتاوى 
دياردةيةك دةبينني دةطؤِرَين طؤِرانَيكى لةيةك جيابوةوةَ واتة بِرى دياردةكة لة بةهايةكةوة بؤ بةهايةكى ديكتة كتتوثِر بتازى    

نيانَ ئةوةش نتاوةى لَيتدةنَيني كؤمةَلتة يتاخود زجن،ةيتةكى لَيتك       دةداَ بَى هيض ثيةبةندييةك لةو بةهايانةى كةوتوونةتة نَيوا
   . discrete or discontinuous seriesثضِراو د

 دةكتتترَى خشتتتتتةى دووبتتتتارة بتتتتوةوة روونبكةينتتتتةوة بةنوانتتتتدنى لةستتتتةر شتتتتَيوةيةكى ئةنتتتتدازةيي وةك ثييكتتتتانى دووبتتتتارة 
   و ضتتتةماوةى دووبتتتارة بوونتتتةوةيي  frequency polygon  هتتتةروةها فتتترة دووبتتتارة بتتتوو د  his togramبتتتوو د 
  .frequency curveد
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 Cf: statistical distributions  دابةشبوونة ئاماريةكان
 Descriptive statistics  ئامارزانى وةس ي 

   

 ضةند ال دفرةال ي دووبارة
 املضلع

 Frequency polgyom التكراري

دةهَينرَييَ دةكرَى بةدةستيش بىَينرَيي بةوةرطرتنى ناوةندى طروثةكان وةك ثؤو تانيتة  فرة الى دووبارة بوو لةئاماردا بةكار 
ئاسؤييةكانَ دواتر لة شَيوةكةدا ستةرنج دةدةينتة ستةر ضتةند خاَلَيتك بتةو ثؤتانيانتةو ئتةو خاآلنتة بتةهَييَيكى شتكاوة بةيتةك             

 دةطةينني.
   

 كؤمةَلةى  دؤستايةتى   
  -هاوِرَييةتى  -

 الصداقةمجعية 
 Friendly society أو الزمالة

ئتةو كؤمةآلنتتة لةستتةر بنضتتينةى ئابوونتتة ثَيتتدانى ئةنتتدامانى دادةمتتةزرَينَ ئتتةويش لتتة بةرامبتتةر بتتةهاوكارى و يارمةتيتتدانى  
 تاكةكانى خَيزانى ئةندامانى كؤمةَلةكة لةكاتى رووداوو كارةساتةكان.

   
 Friendship الصداقة هاوِرَيةتى 

هاوِرَييةتى بريتية لةثةيوةندييةك كةلةسةر بنضينةى بذاردن و لَيكنزيكبوونةوة دادةمةزرَينَ هتةروةها دياردةكتة حاَلتةتَيكى    
 كؤمةآليةتى بةردةواميشة.

 رةفتاري هاوِرَيكان لةنَيوان يةكرت بةثَيى جياوازي كؤمةَلتةو هةَلوَيستتةكانَ هتةروةها بتةثَيى جياوازييتة كةستَيتيةكان طتؤِرانى       
 بةسةردا دَيي.

بةآلم ئةو بةهايانةى ثةيوةستة بةثةيوةنتدى هاوِرَييتةتىَ ئةوانتة كتةمرت جياوازييتان تَيتدا دةردةكتةوَييَ ئتةو ثةيوةندييانتة           
َ هتتةروةها ئتاَر و طتؤِر كردنتتى مامةَلتة كتردن و بؤضتتوونى     وورخستتنةوة لةئاماجنةتايبةتيتةكان  خزمايتةتى و هاوكتارى و ختتؤ د  

 .دةطرَيتةخؤي تايبةمتةنديية كؤمةآليةتيةكانى وةك تةمةن و جؤرو ضينيشهاوبةش لةسةر بنضينةى 
هاوِرَييتتةتى زيتتاتر ثشتتتى بتتةهؤطرى دةبةستتتَييَ بتتةآلم بةثيةيتتةكى كتتةمرت لةخةستتيةتةكانى خؤشةويستتتى و هةنتتدَى حاَلتتةتى  

 .دروسي دةبَيي يةثوةستى خَيزانى
دةكتتاتَ بؤيتتة ئةطتتةر تتتاك بتتَى هتتاورَى بتتووَ ئتتةوة بةدياردةيتتةكى     هاوِرَييتتةتى كتتار بتتؤ طةشتتةكردنى كةستتَيتى و ئاستتوودةيي    

 شةرمةزارى دادةنرَيي.

   

 Fring benefits املزااي أو املكافآت غري املباشرة دةسكةوتةكانَ يان ثاداشتة ناِراستةوخؤيةكان

ئةو بِرة ثارةيةى دةدرَيتة كرَيكاران سةرةِراى رؤ انةكانيان كةبؤيان خةرج دةكرَيي لةسةر بنضتينةى كتات يتان بةرهتةمىَينانَ     
 ئتتتةو ثاداشتتتتة ناِراستتتتةو خؤيانتتتة زؤر زاراوةى هاوتتتتا بةرامبتتتةريان بتتتةكار دةهَينرَيتتتيَ وةك دةستتتكةوتة تةواوكارييتتتةكان      

   و بةخشتتتينة ناِراستتتتةو خؤيتتتةكان   non wage benefitsرؤ انتتتةَ د  و دةستتتكةوتةكانى ناfringe benefitsد
  .indirect pay mentsد

 ئةو ثاداشي و بةخشينة ناِراستةوخؤيانة ئةم اليةنانة دةطرَيتةوة:  
 ضةند موضةيةك دةربارةى كاتَيك كةكرَيكار كارى تَيدا نةكردووة دوةك رؤ انى مؤَلةت وةرطرتنى جؤراوجؤر . -1
اييتةكانَ دةربتارةى ضتتةند ضتاآلكيةك و دةستكةوتَيكى تايبتةت دثاداشتتتى دةوامكردنتى بتاشَ يتان ِرةضتتاوكردنى         خةآلتتة دار  -2
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 بنةماكانى ئاسايشى ثيشةكة .
 .ا لةو بةشةى كةقازاجنةو ماوةتةوةضةند ثاداشي و بةخشينَيك لةبؤنةجياوازةكانداَ هةروةه -3
 بةشدارييةكان لةبيمةى كؤمةآليةتى. -4
 خزمةتطوزاريية جياوازةكان كةكارمةندان سوودى لَيوةردةطرن دخؤراكَ نيشتةجى بوون . -5

زؤربتتةى ئتتةو ثاداشتتتة ناراستتتةو خؤيانتتة لتتةناو ياستتادا باستتيان نتتةهاتووةَ ضتتاوةِروانيش ناكرَيتتي داهتتاتَيكى راستتتةوخؤى بتتؤ     
زمةتطوزاريانتة بةشتَيكن لةمةرجتةكانى كتاركردنَ     دامةزراوةكة هةبَييَ بةآلم سةنديكاكانى كرَيكاران وادةبيننَ كة زؤر لةو خ

هةروةها سوود بؤ دامةزراوةكةش دةطةِرَينَيتةوةَ سةرةِراى ئةوانةش رؤ انى مؤَلةت و ثشوودانةكانَ بتةكاتى بتَى ئيشتى زيتادة     
 دادةنرَيي نةك داهاتَيك بَيي.

   

 Frotteurism االحتكاك الشبقي خؤتَيىةَلسوانى ضَيذى سيكسى  

حاَلتتةتَيكى نائاستتايي دنابتتاوي  سيكستتيةَ هتتةوَلى بتتةديىَينانى مةستتتى و تَيربتتوونى سيكستتى دةداتَ بتتةهؤى خؤتَيىةَلستتوانى       
 جةستةيي لةطةَر تاكَيك كةلة رةطةزةكةى ديكة بَيي.

   

 نائومَيدى  

 نوشستى
  Frustration االحباط

مةعنةوييةكانىَ ئةطةر ئتةو ويستي و خواستتة هؤكتارو بيتانووى هتةبَيي       واتة رَيطرتن لةتاك بؤ بةديىَينانى ويستة مادى يان 
 ياخود نةبَييَ ديارة ئةو حالةتةش جؤرَيك لةدا  و ثة ارةيي و بَى ئومَيدى لةطةَر خؤى دةهَينَى.

انيش   يت agressionهةر بةهؤى نوشستى تاك لتةتَيركردنى ثَيداويستتية مادييتةكانىَ ئتةوا روو لتةرةفتارَيكى شتةِرانطَيزى د      
  َ دةكات.resignation  و ياخود كشانةوة لةهةَلوَيستةكة دfixabion  يان جَيط،بوون دregressionطؤشةط،ى د

   

 فةرمان 
 Function الوظيفة -1 كار

ضتةمكة  جؤرةكارَيكةَ دةكرَى كةسى بونيادكةر ثَيى هةستَيي بةئاشكراو بةِروونىَ بؤبةديىَينانى ضةند ئامتاجنَيكى ديتاريكراوَ   
 كارطَيرييةكةى ئةم وشةية ئةرك و بةرثرسيارييةتى و دةسةآلتةكان دةطرَيتة خؤىَ كةهةموويان ثَيكىاتةى فةرمانةكةن.

  مةبةستيشى يةك لةتوَيذةكانى ناوكؤمةَلطةيتةَ وةك مامؤستتايان و   correlate functionدةوترَيي: وةزي ةى ثةيوةندار د
 يان جؤرى ضينةكةيان لةناو كؤمةَلطة ديارى دةكات.كشتياران و بازرطانانَ ئةوانة ثيشةكة

طروثَيتتك ثَيتتى   خزمةتطوزاريتتةو  واتتتة زجن،ةيتتةك لة social function هتتةروةها دةوترَيتتي: وةزي تتةى كؤمةآليتتةتى د  
 هةَلدةستَى بؤ بةر ةوةندى ئةندامانىَ وةك خزمةتطوزاريية تايبةتةكان بةتةندروستى يان فَيربوون.

 Cf: social function  ى وةزي ةي كؤمةآليةت
 Dys function  ناتةواوي وةزي ى 

 Position  ئةو فةرمانةى كةتاك ثَيى هةَلدةسَيي
   

  الدالة -2 نةخشة
لةب،كاريدا بةستنةوةى بةهايةكة بةيةكَيكى ديكةَ بةجؤرَيك بةهاى يةكةم ديارى دةكرَيتيَ ضتةندى بتةهاى دووةم ديتاريكراَ     

 نةخشةية بؤ هةردوو الى درَيذى و ثانيةكةى.بؤية رووبةرى الكيشة 
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 Functional psychology علم النفس الوظيفي دةروونناسي وةزي ي
قوتاخبانةيةكة لةدةروونناسيداَ بؤ ضوونى واية كة ئةم زانستة ثَيويستة باية  بدات بةلَيكؤلينتةوة لةفةرمانتة دةروونيتةكانَ    

َيكىاتة هةستيةكانى وةك هةسي و سؤز نةوةستَييَ ئةويش بتةثَيى بؤضتوونى تيتؤرى    هةروةها طرينطى ثَيدانى تةنىا لةسةر ث
  .structural theoryبونياديةوة د

   

 نوَينةرايةتى ئةركَيتى 
 دوةزي ي 

 التمثيل
 Functional representation الوظيفي

زاراوةيةكتتتة لةزانستتتتى سياستتتةتدا بتتتةكار دةهَينرَيتتتي بتتتؤ باستتتكردني جتتتؤرى نوَينةرايتتتةتيكردنى     َنوَينةرايتتتةتى فتتتةرمانى
طروثةثيشتتةييةكانى وةك كرَيكتتاران و ختتاوةن كاروبارةكتتان لةثيشةستتازييةكى ديتتاريكراودا يتتان هتتةر يتتةك لتتةكرَيكارو ختتاوةن   

 كارةكان ياخود ئةندامانى يةك لةثيشةكان..هتد.
جياوازي بكرَيي لةنَيوان ئةم جؤرة نوَينةرايةتيةو نَيوان نوَينةرايتةتى لةستةر بنضتينةى ضتني يتانيش      لَيرةدا ثَيويسي دةكات 

 ثيةو ثايةو يان سامانَ ئةطةرضى ئَيمة لةهةندَى باردا هةردوو جؤرةكة بةيةكةوة دةبينني.
ضةند طروثَيكى تايبتةت لةطتةَر كتؤى    هةروةها واثَيويسي دةكات جياوازي بكرَيي لةنَيوان دةسةآلت ثَيدان بةمافى دةنطدان بؤ 

هاونيشتتتمانان بتتةهؤى ئينتيمايتتان بتتؤ تائي ةيتتةكى ديتتاريكراو ونَيتتوان بةخشتتينى نوَينةرايتتةتى كردنتتى ستتةربةخؤ بتتؤ ئتتةو       
 تائي ةية.

   
 فةرمانطةرايي 
 Functionalism النزعة الوظيفية ئةرك خوازي 

 رؤشنب،ييةكان ثَيويسة لةِرووى ئةو ئةركةى كةثَيى هةَلدةسة.تيؤرييةكةَ بؤ ضوونى وايةَ لَيكؤلينةوة لةدياردة 
واتتة ضتةند ئةركَيكتة     نكتردار تةماشتا بكتريَ   لةدةروونناسيداَ رَيبازَيكة دةَلَييَ ثَيويسي بةوة دةكات رووداوة ئةقييةكانَ وةك 
 زيندةوةر ثَيى هةَلدةسَيي بةمةبةستى خؤطوجناندن لةطةَر دةوروبةرةكةى خؤى.

   

 سةرماية  
 سندوقى خةرجكردن

 رأس مال
 Fund صندوق أنفاق

 مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو ثارةو سامانانةى كؤدةكرَينةوة بؤ ئاماجنَيكى تايبةتَ لةم بارةوة دةوترَيي.
   واتة ئةو ثارةو داراييةى تةرخان كراون بؤ كاروبارى خَيرخوازي.bene volent fundسندوقى خَيرخوازي د

  مةبةستيش لةوة ئتةو دامةزراوةيتةى كتة ئتةركى جَيبتةجَيكردنى      provident fundسندوقى ثاشةكةوت كردن دهةروةها 
سيستمى ثاشةكةوت كردن دةطرَيتة ئةستؤَ ئةويش بةثةيداكردنى هةندَى ثارة بتؤ ثاشتةكةوت كتردن و ئتةرك بةجَيطةيانتدن      

 لةكاتى داواكردنى ياخود مافى وةرطرتنى هةبَيي.

 َ ئتتةو ستتندوقةية كةدروستتي دةكرَيتتي بتتؤ يارمةتيتتداني توَيتتذَيكى ديتتاريكراو    assistance fundدان دستتندوقى يارمةتيتت
 لةحالةتى كارةساتة جؤراوجؤرةكانى وةك نةخؤشى و مردن و ..هتد.

  ئةو سندوقةية كة دروسي دةكرَيي بؤ يارمةتيدانى كرَيكتارانى دامةزراوةكتة يتاخود    work’s fundسندوقى دامةزراوةكة د
  sinking fundني كردنى  يانيان لةكاتى هةر رووداوَيكتى كتتوثِر يتانيش كارةستاتة جياوازةكتانَ ستندوقى بتةكاربردن د       داب

 هةر سةرمايةيةك تةرخان بكرَيي بؤ ثَيدانةوةى بةهاى ئةو قةواآلنةى دةوَلةت دةريكردون.
  واتتتة جَيبتتةجَيكردنى ثَيداويستتتية   fundraisingهتتةروةها دةوترَيتتي: كؤكردنتتةوةى ثتتارةو ستتامان يتتاخود ثارةثَيتتدان د      

 داراييةكاني يةك لةدامةزراوةكان.
 

   



(302) 
 

 رَي و ِرةمسى مردووناشة
 الطقوس
 funeral اجلنائزية

واتةَ ئةو داَ و نةريتانةى دةكةونة ثَيش كردارى بةخاك سثاردنى كةسى مردووَ ئةو نةريي و رَى و شتوَينانة جيتاواز دةبتن    
كولتورةكان لةمبارةوة هيض رَيككةوتنَيكيش نية دةربارةى ئةو ماوةيةى كةدةكةوَيتتة نَيتوان كتاتى مردنةكتةو     بةثَيى جياوازي 
 .ناشتنى تةرمةكة

اوةَ تَيكةَلييةك لةسؤزو تترس دةطرَيتتةخؤىَ ِرةنطتة هتةوَليش بتدرَيي ئتةو تترس و        بداَ و نةريتةكانى بةخاك سثاردن وةك 
 .و ئةو شثرزةييةى روودةدات دوور خبرَيتةوةتارماييةى ثةيدا دةبَيي بةهؤى مردن 

ناشتتنى مردووةكتان ختةم و بتة ارةى تايبتتةتيان دةبَيتيَ هتةروةك باويشتة لتة كتتاتى بتةِرَيكردنى تةرمةكتةَ ئتاطرو رووناكتتايي            
 .بكرَيتةوة بةمةبةستى دوور خستنةوةى ترس و بةئاطاهَينانى رؤط و دةركردنى تارماييةكان

ِرةنطتتتة ئتتتةوانى بتتتةكارى بتتتةخاك ستتتثاردنى تةرمةكتتتة هةَلدةستتتة و لتتتةكاتى كؤتتتتايي هتتتاتنى رَى و ِرةمسةكتتتةَ هةستتتة          
بةخؤثاككردنتةوةَ ئتةويش بةخؤشوشتتة يتاخود هتةر كتتارَيكى ديكتةو بةهتةر شتتَيوازَيك بَيتيَ هتةروةها ئاهتتةنطى تايبتةت بتتؤ          

ى تَيتدا دةكتاتَ ئةمتةو ضتةند جؤرةكتارو كردةوةيتةك ئتةجنام        مردووةكة سازدةكرَييَ ضونكة طرميانة واية كة مردوو بةشتدار 
دةدرَيي بةئاماجنى دوورخستنةوةى طيانى شةِرانطَيزى و ترسَ هةروةها ِرةنطتة ئامتاجني هةنتدَى لتةو ئاهةنطانتةو ورو انتدنى       

 .زاوزَى كردن بَيي بؤ بةرهةَلستى دياردةى مردن  ثيتىدهةستى بة 
   

 تَيكةآلوبوون
 fusion االندماج ضوونةثاَر يةك 

ضتتوونة ثتتاَر يتتةكى ضتتةند طروثَيتتك يتتان دةستتتةيةك كتتةئاماجنى هاوضةشتتنيان هةيتتة تاِرادةيتتةكَ بتتةآلم لةنَيوانيانتتدا ضتتةند     
 جياوازييةكيش هةية كة تايبةتة بة شَيوازةكانى هةَل  و كةوتى سةركردةكان.

كى ناكاوَ هةروةها ِرةنطتة تَيكةَلبوونةكتة لتةكولتوردا رووبتدات     ِرةنطة ئةو تَيكةَلبوونة كاتى بَييَ بؤ ِرووبةِروو بوونةوةى بارَي
  ئةويش ثرؤسةى يةكطرتنى دوو كولتورة ياخود زؤرتترَ لةيتةك كولتتورداَ ئتةو كتارة ثارَيزطاريكردنتة       fusion of culturد

شتتوَينيان  لةهةنتتدَى خةستتيةت و هتتةموار كردنتتى هةنتتدَيكيان و دوورخستتتنةوةى هةنتتدَيكى ديكةيانتتةَ كةخةستتيةتى ديكتتة       
 دةطرَيتةوة.

   
 futurism املستقبلية ئايندةخوازي

ئاراستةيةكة روو لةنوَى و ناديارو ئايندةَ بنضينةكةى دةرضتوونة لتةو بارةراهتاتووةى كةهةيتةَ ويستَيكيشتة لةجةربتةزةيي و       
 ضاونةترسى.

ئاراستتةية كتردووةَ نتاوبراو ئتامَيرو     َ بةيةكةم كتةس دادةنرَيتي كةبانطةشتةى بتؤ ئتةو       F.T.marinetti  1876  1944د
 تةكنولؤجياى بةطةورةزانيوةو رَيزى لَيناونَ هةروةها بايةخى بةكارى مرؤظ و هَيزةكانى داهَينان نةداوة.

لةبوارى هونةرداَ مةبةسي لةئايندةطتةرىَ ئاراستتةيةكة كاريطتةر بتووة بةشؤِرشتى ثيشةستازييةوةَ مةبةستيشتى وَينتةطرتنى         
كردنةوةى شتةجوالوةكة لةضةند قؤناغَيكى بةدوايتةك لةجووآلندنتةوةَ   قؤى دوو دوورييةوةَ ئةويش بةزةبةه ةجولةى طؤِراو

 هةروةك لةفييمةكانى سينةمادا هةية.
   

 futurology علم املسقبل ئايندةناسى  
 زانستى ثَيش بينى كردني ئايندةية بةبارو دؤخة سياسي و ئابورى و كؤمةآليةتيةكانيةوة.

وداوة تاكيتة  رئةم زانستة لةلَيكؤَلينةوةدا ثشي بةهةردوو رَيبازي هةَلَينتان و لَيدةركردن دةبةستَييَ ئةويش بةكؤكردنتةوةى  
فرةييتتةكانَ بتتؤ ئتتةوةى ئتتةو بنتتةما طشتتتيانةى ىَل ثوختتي بكرَينتتةوة كتتة بةستتةرياندا زاَلتتةو دواتتتريش بتتةو شتتَيوانة بطتتات           

 داهاتوودا.كةكؤمةَلطةى لةسةر دةبَيي لةنةوةكانى 
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 دةسكةوت
 داهات  

 الكسب
خل  gain الدر

 Cf. earning  دةستكةوتgain sharingهاوبةشى لةدةسكةوتةكان
   

 قومار كردن
 املُيرسر

 gambling املغامرة

بةيارييةكة هةَلدةسةَ شَيوة ضاآلكييةكةَ ضةند كةس و اليةنَيك بةشدارى تَيدا دةكةنَ وةك ئةوانى طرةو دةكةن يان ئةوانى 
ئتةويش بةشتَيوةيةكى ئارةزوومةندانةديارةكارةكةشتيان دةبَيتتة هتؤى طواستتنةوةى ثتارةو ستامان يتاخود هتةر شتتَيكى بتتةنر             

 ضاوةِروانكراوةكانى ناو يارييةكة دةبةسة. مى رووداوةلةنَيوان خؤيانداَ لةوكارةشيان ثشي بةئةجنا
سيك  دةبةستتَيتةوةَ لةبتةر ئتةوةى ورو انتدنى قومتار كتردن لةحاَلتةتى ورو انتدنى         سيطموند فرؤيدَ دياردةى قوماركردن بة

سيك  دةضَييَ هةروةها ِرةنطة هؤكارَيتك بَيتي بتؤ رزطتار بتوون لتةطرَيى دئؤديتب  ئتةويش بةستزادانى ختودو رزطتاربوون لتة             
 هةسي بةتاوانكردن.

 اثَيطةياندن ضونكة سزا لة طرَيى تاوانى رزطار دةكات.لةبةر ئةوةى رازيبوونى قومارضى بةدؤِراندن ِرازي بوونَيكة بةسز
دياردةكتتة جَيطتتاى بايتتة  ثَيدانتتة لتتةِرووى سوستتيؤلؤجيةوةَ وةك يتتةك لتتةجؤرةكانى الدانَ هةرضتتةندة بتتةرةو ِرووى نتتاِرةزايي  

 توونديش دةبَيتةوة بةآلم لةطةَر ئةوةشدا لةسةر ئاستَيكى فراواندا كارى ثَيدةكرَيي.
هؤكارَيتتك بتتووة لتتةنَيوان بتتوونى سيستتتمَيكى شتتاراوةيي ثةيوةستتي بتتةجيىانى قةدةغتتةو نةشتتياوةكان           هتتةروةها دياردةكتتة 

 دةنوَينَى لةاليةن ديكةوة. ر كة خؤى لةنؤكةرانى قومار كردنلةِرووييكةوةَ لةطةَر جيىانى حةال
   

  Cf: morals  رةوشتةكان  
   

 Speculabion  ثارةبازي     جامبازي
   

  Amusements  رابواردنسةيران و 
   

 play يارى قومار كردن   divinationفاَر طرتنةوة   
   

 Game اللعب املنظم ياري سيستماتيك  
ضتتاآلكيةكى كؤمةآليةتيتتة ضتتةند كةستتانَيك يتتان ضتتةند طروثَيتتك تَييتتدا بةشتتدارى دةكتتةنَ ئتتةويش بتتةثَيى ضتتةند ِرَيستتايةكى    

 ئاماجنَيكى دةسي نيشانكراو.دياريكراو و بةمةبةستى طةيشة بةضةند 
ديتتارة ئتتةم كتتارة هانتتدةرَيكى سروشتتتية بتتؤ بتتةِرَيكردنى وزةى زيتتادةى لتتةشَ هتتةرةوةها طةشتتةكردنى ئةندامتتةكانى جةستتتةو   

 ئامادةكردن و ِراهَينانى كةسانى تةمةن بضووك بؤ  يانى ئايندةو بؤ ِراهاتنيان لةسةر ئةركة بنضينةييةكانى  يان.



(304) 
 

ياريةكتتة دةكتتاتَ هةوَلتتدةدات شتتارةزايي ولَيىتتاتوويي ختتؤى بستتةثَينَيي و بةستتةر ئتتةوانى ديكتتةدا         ئةوكةستتةى بةشتتدارى لة 
سةركةوَييَ تاك لةميانةى ياريية ِرَيكو ثَيكتةكان هةوَلتدةدات رؤَلتى هتةموو تاكَيتك كةبةشتدارى يارييةكتة دةكتات وةربطرَيتيَ          

 كرَيي.  دةكةتاكةكانى ديكة ثَيى هةَلدةسة ديارى  بؤية هةَل  و كةوتةكانى هةر تاكَيك بةثَيى سيستمى ئةو رؤآلنةى
   

 Games, business or management املبارايت االدارية راهَينانة كارطَيِرييةكان
ئاماجنى خولقاندنى جؤرة راهَينانَيكة كةتاِرادةيةكى طةورة هاوشَيوةى ئةو جؤرة كارة سروشتية بَيي كة  َشَيوازَيكة لةِراهَينان

 بةِرَيوةبةر كارى تَيدا دةكات.
راهَينراوان دابةش دةكرَين بةسةر ضةند طروثَيكى بضووكَ هةر طروثَيك نوَينةرايتةتى كؤمثانيايتةكى جيادةكتاتَ لةستةرةتاي     

ماييةكى ديتاريكراو دةدرَيتتة راهَينتراوانَ درةبتارةى مةرجتةكانى كتاركردن و هةنتدَى رَينمتايي بنضتينةيي          يارييةكة ضةند رَين
دةربارةى ئةو كؤمثانيايةى كة نوَينةرايةتى دةكةن لةو بازاِرةى كةمامةَلةى لةطةَلدا دةكةنَ يارييةكة بؤ ضةند كايتةك دطتَيم    

كؤمثانيايةك هةَلدةسة بةثَيداضوونةوةو ضاوخشاندن بةئامارو زانياريتةكان  دابةش دةبَييَ لةماوةى ئةو كايانةتاكةكانى هةر 
كةثَييان دراوةَ هةروةها وةرطرتنى بِريارةكانى تايبةت بةبةرهةم هَينان ياخود فرؤشتنى ئةو كتةر و ثتةر و كاآليانتةى بؤيتان     

ى نتوَى و ئتةجنامى هتةر بِريتارَيكيش بتةثَيى      دياريكراوةَ يانيش دامةزراندنى ضةند تاكَيتك يتان بِريتاردان لةستةر وةبتةرهَينان     
شَيوازَيكى دياريكراوى ثَيشوتر ئة مار دةكرَييَ ئةويش بةئاطادارى و زانينى ئةجنومةنى راهَينةرانَ بتةآلم راهَينتراوان هيضتى    

 هةر كؤمثانيايةك.دةربارةى نازاننَ لة كؤتايي راهَينانةكان ئةجنامة كؤتاييةكان ديارى دةكرَينَ لةِرووى قازانج يان زيانى 
   

 Game theory نظرية االحتماالت تيؤرى ئةطةرةكان  
تيؤرى ئةطةرةكان ئاما ة بؤ كؤمةَلة كردارَيكى ئتة ماردةيي دةكتاتَ ئاماجنيشتى دؤزينتةوةى ضتارةيةكة بتؤ هةَلوَيستتَيك تَييتدا         

سةركةوتن بؤخؤى دابتني بكتاتَ ئتةويش بتةهؤى     يةك لةبةشدار بووانى ئةو هةَلوَيستة هةوَلى ئةوة دةدات كةكةمرتين ئاستى 
شَيوازي هةَل  و كةوتةكةى تا ئةطةر هةَل  و كةوتةكةىَ كاريطةرى بةسةر ئةجنامى رووداوَيكةوة هةبَيي بَى ئتةوةى دةستي   

َيتتةوة  بكات بةتةواوي. تَيؤرييةكة هةوَلدةدات بةِرَيطايةكى حسابى مةسةلةى هةَلبذاردنى ئةوثةِرى سترتاتيتيةت بدؤز  ىنيشان
كة دياريكةرَيك  لةيارييةكةدا دايدةنَييَ ئةويش بةِرةضاوكردنى ئةو هةَل  و كةوتانةى كةِرةنطة لةاليةن نةيارةكتةى يتاخود   

 نةيارةكانى رووبدةن.
 ئةوثَيش بينى كردنانة بةسةر ياساكانى رَيكةوت تَيثةِر دةبنَ هةروةك لة زانستةكانى ب،كارى و سروشتيدا ثيادة دةبن.

   

 دةستة  
 تاقم

 العصابة
 gang الزمرة

طروثَيكتتى ستتةرةتاييةَ بتتةزؤرى لةضتتةند مَيردمنتتداَر و الوَيتتك ثَيكتتدَين وطيتتانى هاوكتتارى لتتةنَيوان ئةنتتدامانى بتتاو دةبَيتتي         
تاِرادةيتتةكَ ئتتةم طروثتتة دياردةيةكتتة وةك ئتتةجنامَيكى ميمالنتتَى لة ينطتتةى كؤمةآليةتيتتداَ هتتةروةها دةكتترَى طروثةكتتة لةستتةر  

  هتةَل  و كتةوت بكتاتَ    mob  ثَيكبَيتيَ ِرةنطيشتة وةك دةستتةيةكى ئا اوةضتىد    play groupى طروثَيكى ياريكردن دشَيوة
بةآلم جياوازيشى دةبيي بةوةى خاوةن داَ و نةريتو طيانَيكى مةعنةوى بتةرز دةبَيتيَ طروثتى ئتا اوة ضتى بآلودةبنتةوةو بتؤ        

وةك ئتتا اوة ضتتي هتتةَل  و كتتةوت دةكتتةنَ بتتةآلم بتتؤ جتتارى دووةم     جتتاري دووةم دورستتي نابنتتةوةَ لةكاتَيكتتدا دةستتتةو تتتاقم  
 كؤدةبنةوة لة َير هةمان سةركردايةتى.

  بةهةندَى كةسانى تةمةن طةنج و هتةرزةكارَ لتةم تةمةنتةدا ئتةو توَيتذة      criminal gangدةوترَيي: دةستةيةكى تاوانكار د
ى ئةو طةنج و مَيرد منداآلنةى لةيتةك تةمتةننَ بتة ئةنتدامَيكى     ئارةزوويان بؤ ضاآلكية كؤمةآليةتيةكان زؤر دةبَييَ بةتايبةت

  َ زاراوةكة بة ضةتةو رَيطريش دةوترَيي.gangsterئةو دةستةية دةوترَيي شةالتى د

   بةكؤمةَلتتتة كرَيكتتتارَيكى تتتتةباو طوجنتتتاو لةناويةكتتتدا دةوترَيتتتيَ دةوترَيتتتي ستتتةرؤكى كرَيكتتتاران   gangهتتتةرروةها وشتتتةى د
 َ واتة سيستمى ئة ماركردنى كرَى لةستةر بنضتينةى   gang wage sys temى كرَين بةكؤمةَر د  و سيستمgang bossد

 بةرهةمى كؤمةَلى كرَيكارَ ثاشان دابةش دةكرَيي لةنَيوانيان.
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 Cf: law lessness  نةبوونى ياسا
 Racketeering ثارةثةيداكردن بةِرَيطاى فَيت و ساختة

 Juvenile  مَيرد منداَر
 Delin quence  تاوانبارمنداَلى 

 Out Lawry  ضةتةييَ قةدةغةكارى
   

 Garden city مدينة احلدائق شاري باخضةكان
يةكةيتتةكى شارةستتتانية ثشتتي بتتةخؤى دةبةستتتَيي تاِرادةيتتةكَ بتتةدارو ِرووةك دةوردراوةَ بةشتتَيوةيةكيش نةخشةكَيشتتراوة       

لةناوةِراستى باخضةكانَ لةطةَر دياريكردنى بةرزترين قةبارة بتؤ دانيشتتوانىَ   كةنيشتةجَى بوونَيكى منوونةيي فةراهةم بكات 
 لةويةكة شارستانيانة هةموو خزمةتطوزارييةكى ئاسايي دَيتةدىَ هةروةك لةو شارانةى لةهةمان قةبارةية.

 دنى ثيشةسازييةوة.ئةو شارانة دروسي كراون وةك كارئاسانيةك بؤ رَيطرتن لةجةجناَلى و ضِرى دانشتوان بةهؤى طةشةكر
 Cf: city urbanization  شارنشني كردن

 City planning  نةخشةكَيشانى شار
 Company housing  كؤمةَلة خانوويةك

   

 دةستطرتن بةسةر قةرز
 حجز ماللمدين

 Garnishment لدى الغري

ديتاريكراو كةياستا ديتارى دةكتات بتؤ ثَيدانتةوةى قتةزر        بِرةثارةيةكة لةرؤ انة يتان لةموضتة دةبِردرَيتيَ ئتةويش بةِرَيذةيتةكى      
 ياخود خةرجى خَيزانىَ ئةمةو بؤ جَيبةجَيكردنى ئةو ثارةبِرينةَ ئةوا خاوةن قةرز ثةنا بؤ دادطاش دةبات.

لةرابردوودا هةندَى ختاوةن كاروثرؤ ةكتان ثتةنايان بتؤ دةركردنتى ئتةو كرَيكتارة دةبترد كةدةستي بةستةر مووضتةكةى دةطت،ا             
 مبةر هةر قةرزارييةكَ بةبيانووى ئةوةى كة ئةو كرَيكارة متمانةى ثَى ناكرَيي.بةرا

   
 Gemein schaft اجملتمع احمللي كؤمةَلطةى خؤجَيي

 وشةيةكى ئةاانيةَ مةبةسي لَيىَ كؤمةَلطةيةكى بضووكةَ ئةندامانى لةخؤشى و ناخؤشيةكانى  يان بةيةكةوة بةشدارن.
بنضينةى ثةيوةنديية خزمايةتيةكان و داَ و نةريي و يةكطرتوويي لةنَيوان ئةنتدامانى دادةمتةزرَييَ   ئةو كؤمةَلطةية لةسةر 

 بةزؤريش لةناوضةكشتوكاليةكان باو دةبَيي.
  كةلةناويانداَ ثةيوةندييتةكان الوةكتى دةبتنَ ئتةو     gesell schaftلةبةرامبةر كؤمةَلطةى خؤجَييَ كؤمةَلطةى طةورة دَيي د

 ةر بنضينةى بةر ةوةندييةكان دادةمةزرَين.كؤمةَلطةية لةس
   

 بنةضةناسى 
 ِرةضةَلةكزانى

 سلسلة النسب
 Genealogy علم النسب

واتةَ روونكردنةوةى ِرةضةَلةكى خَيزان و زجن،ة ثةيوةنديية رَيذةييةكتةى نَيتوان ئةنتدامانى خَيتزانَ ئتةويش لةسةرضتاوةوة       
روونكردنةوةية ناتةندروسي دةبَييَ لةبةر ئتةوةى ضتةند هتةموار كردنَيتك بةستةريدا دَيتيَ       تادةطاتة لقةكانَ بةزؤريش ئةو 

 ئةويش بةمةبةستى اليةنطرى و سةااندنى ثةيوةنديية خزمايةتيةكانى ئَيستاية لةنَيوان نةوةكان و ئةوانى ثَيشني.
   

  General assembly اجلمعية العمومية كؤمةَلةى طشتى 
كؤمةَلةى طشتى لةهةموو ئةو ئةندامانة ثَيكدَيي كةلةيةك لةكؤمةَلةكان كاردةكةنَ بةالى كةميشَ بةشَيوةيةكى طشتتى ستاَلى   
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جارَيك كؤدةبَيتةوةَ ئتةويش بتؤ تةماشتاكردنى خشتتةى ئاستايي كارةكتانى بتةثَيى ياستاى نتاوخؤييَ ئتةو ئةجنوومةنتة ِرةنطتة             
 تةوةَ زاراوةكة ئةجنومةنةكانى نَيونةرايةتيش دةطرَيتةوة.لةبارى نائاسايدا كةثَيويسي بكات كؤببَي

   
 General equilibrium التوازن العام هاوسةنطى طشتى

ب،ؤكةيةكتتة لتتةتيؤرى ئابوريتتدا بتتةكار دةهَينرَيتتيَ ئتتةويش بتتؤ باستتكردنى حالتتةتَيكَ تَييتتدا شتتتةكان بتتةالى طؤرانتتدا نتتارؤن     
 توانا ئابورييةكان.لةئةجنامى جوَلةو بةِرَيوةضوونى هَيزو 

بوونى ركابةرى ئازادو سيستمى مولكيتةتى تايبتةتَ    ةواتة ئةو حاَلةتة كةب،ؤكةى هاوسةنطية لةنَيوان هَيزة ئابورييةكانَ ئةو
خستتتنةِروو خواستتي بتتةبَى هتتةروةها ئتتازادي لةتتتةواوكردنى طرَيبةستتتةكان و لةجوَلتتةو بةِرَيوةضتتوونى ياستتاى  َطرميانتتة دةكات

 .كؤسثةكان
لةِراستتتيداَ هاوستتةنطى طشتتتى ئةثستترتاكتيكى تيؤرييتتة لةبتتةر ئتتةوةى ئتتابورى دينتتامى بتتةِروودانى طؤرانكارييتتةكان جيتتاواز        

 دةكرَيتةوة بةشَيوةيةكى طشتى.
   

 General interest مصلحة اجملموع بةر ةوةندى كؤمةَر دهةموو 
لةاليتةن كؤمةَلتة مرؤظَيكتى ديتاريكراو طرينطتى ثَيتداروةَ ديتارة        ئةو بةر ةوةندييةى جَيطاى باية  ثَيدانى كؤمةَلطةيةكةَ يتان  

  سنوردارترةَ كةجَيطاى باية  ثَيتدانى هتةموو كةستَيكة لتةناو دةوَلةتتةداَ      public interestئةوةش لةبةر ةوةندى طشتى د
 لةكاتَيكدا كةجؤرى يةكةم تةنىا كؤمةَلةيةك ياخود كؤمةَلة مرؤظَيكى دياريكراو دةطرَيتةوة.

   
 General strike األضراب العام مانطرتنى طشتى

مانطرتنَيكة هةموو كرَيكاران بةشدارى تَيدا دةكةن لةثيشةسازيية جياوازةكانى شارَيك يان ثارَيزطايتةك يتاخود لةسةرانستةرى    
 وآلتَ بةمةبةستى فشارخستنة سةر حكومةت يانيش ثةك خستنى سيستمة ئابورى و كؤمةآليةتيةباوةكان.

ياستتاييةوة متتانطرتنى طشتتتى بةناشتتةرعي دادةنرَيتتيَ ستتةنديكا شؤِرشتتطَيرةكانيش هتتانى متتانطرتنى طشتتتى دةدةنَ         لتتةِرووى
كةجياواز دةبَيي لةمانطرتنة طشتيةكى يةك لةو ثيشةسازييانةى كرَيكارانى ثيشةسازييةكة بةشدارى تَيدا دةكةنَ هةرضتةندة  

 ياوازةكانى وآلتدا.كارطةكانى ئةو ثيشةسازيية ثةرش و بآلو بن لةناوضة ج
 Cf: labour movement  جولةى كرَيكاران

  Strike  مانطرتن
 Direct action  مانطرتن

  Violence  تووندو تيذى
 Revolution and counter  شؤِرشى ضةواشةكارى  

 Revolution  شؤِرش
 cyndicalism  سةنديكاليزم

   
 General union النقابة العامة سةنديكاى طشتى

سةنديكاَ ئةو رَيكخراوةية كةكرَيكاران دةطرَيتة خؤىَ بةبَى سةرجندانة ثيشةكانيان يتان شتارةزاييةكانيانَ ستةنديكاخوازةكان    
ئارةزووى ثَيكىَينانى ئةو جؤرة ستةنديكايانةيان هةيتة كتة هاوكتارى نَيتوان كرَيكتاران بتةهَيزدةكات بةمةبةستتى بتةرطريكردن          

 لةبةر ةوةندييةكانيان.
 Union  تةماشا بكة:   سةنديكا

   

 General will االرادة العامة ويستى طشتى
تى طشتىَ ضةندين بةهاى ِرةوشتتى و ئتاواتى سياستى دةطرَيتتة ختؤىَ ئتةوانى ئةنتدامانى كؤمتةَر باوةِريتان ثَيتى           سضةمكى وي
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 لةخواستة تاكيةكانى ئةندامانى ئةو كؤمةَلة.هَيناوةَ هةروةها ضةمكةكة ئاما ةيةكة بؤ دياردةى خودَيتى كؤمةَرَ جياواز 
زاراوةكة بةو مانا سنوردارة لةاليةن جان جاك رؤستؤ بتةكار هَينتراوة كةهةرخؤشتى دايىَينتاوة بةشتَيوةيةكى تايبتةت بتؤ بتاس          
كردنتتى ويستت  ئتتةو دادثةروةريتتةى كتتة دميوكراستتييةتى منوونتتةيي جيتتاواز دةكاتتتةوةو هةرخؤشتتي نوَينةرايتتةتى دةكتتاتَ          

 ازةكةشى لةحوكمِرانى بةهؤى بِريارة ياساييةكانةوة هاتؤتةدى.شَيو
  Cf: authority  دةسةآلتَ ئؤرطانَ حكومةت

 Democracy  دميوكراسى
 Legitimacy  رةوايي ياسايي

 Public interest  مافى طشتى
   

 بةطشتى كردن
 طشتاندن

 Generalization التعميم

ياردانتةى كةتَييتدا   خةسيةتة دامالَينراوةكانَ يتان دئةثسترتاكتةكان  بةستةر هتةموو ئتةو د      بريتية لةطشتاندن و بآلوكردنةوةى
 هةروةها ضاوةِروانكردن بةبوونى ئةو خةسيةتانة لةهةموو دياردةيةكى تازةى هةمان جؤر.َ بةشدارى دةكةن

ئةوةى طرميانةيةكى ديكتة د ى بَيتيَ   ئةطةر ئةزموون و تَيبينية زانستيةكان دروستى طرميانةيةك لةطرميانةكانى سةااند بَى 
 ياخود ثَيضةوانةى بَيي ئةوا طرميانة راستطؤيةكة بؤ قؤناغي طشتاندنة زانستيةكان دةطوازرَيتةوة.

   

 طشتكاريكردن  
 كةسَيكى فرة بةهرة 

 املشتغل
 Generalist ابلعموميات

دةكاتَ كةستى فترة بتةهرة هةوَلتدةدات ببَيتتة ئتامرازى       ئةو كةسة جياوازة لةو دثسثؤرة  شارةزايةى كةكار لةبوارَيكى تايبةت 
ثةيوةنديكردن لةنَيوان ثسثؤرةكانَ هةروةها نَيوان ب،وباوةِرو ثرؤسة تازةكان كؤ بكاتةوةَ كاريش دةكات وةك ثتالن دانتةرَيك   

 ياخود رَيكخةرَيك لةرَيكخراوَيكى ئالؤزدا.
دنى كؤمةآليتةتى و ثةيوةندييتة طشتتيةكان و كتارطَيِرى و هةنتدَى      لةم رؤ انةَ ئةوانة لةحكومتةت و لةهؤيتةكانى ثةيوةنتديكر   

 ضاآلكى ئابورى كار دةكةن.
لَيتترةدا ئاراستتتةيةك هةيتتة بتتؤ زؤركردنتتى  متتارةى ئتتةوانى لةبوارةطشتتتيةكان كاردةكتتةنَ لةطتتةَر بةرزكردنتتةوةى مووضتتةو        

 دةسةآلتةكانيانَ دياردةكة لةطةَر ئاَلؤزي كؤمةَلطة زؤرتر بووة.
   

 نةوة
 اجليل

 Generation اخللف

ثيةيةك بةدواى ثيةيةكى تردا كةئةو ماوة ئاساييةى تَييداَ  واتة َلةبةدوا يةكداهاتنى َيةك لةقؤناغةكانى زجن،ةى ِرةضةلةكة
   ساَر دةخايةنَيي.33دَييَ يان لةماوةيدا كوِر بةدواى باوكدا دَييَ ئةو ماوةيةش لةبارَيكى ئاساييدا د

ئتتةقيى نَيتتوان بتتاوك و كتتوِردا    يتتةش كتتة كةوتؤتتتة نَيتتوان دوونتتةوةَ لةبةرامبةريتتدا جيتتاوازي لةتةمتتةنى    ئتتةو جياوازييتتة كات 
 .ثةيدادةبَيي

تيؤرى نةوةكان لةِرةخنةو ب،وباوةِرى سياسى و فةلسةفىَ لةطةَر سيستمى نةوةكاندا دواتتة ئتةو خةَلكتةى لةهتةمان تةمتةننَ      
 انى يةكرت دةبن.يان ئةوانى لةكاتَيكى دياريكراودا دة ين هاوش

بةثَيى ئةو تيؤريية ئتةوا ئتةو ديتاردة هزرييانتة شتَيوةى طوجنتاوو رَيتك و ثَيتك وةردةطترنَ متاوةى بآلوبوونةوةشتيان يةكستان             
 دةبَيي لةطةَر ئةو ماوةيةى نةوةيةك لةزجن،ةى رةضةلةكَيكدا درَيذة دةكَيشَيي.
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َيتتة هتؤى ميمالنتَى    نةوةكؤنتةكان و نةوةتازةكانتدا بتوونى هةيتةو دةب    بةزؤريش جياوازي سايكؤلؤجى و مؤرفؤلتؤجي لتةنَيوان   
  intera - generation  هةروةها لةناويةك نةوةدا  دinter - generationدةوترَيي نَيوان نةوةكان دَ لةنَيوانياندا

   

 ئةندَيشةى مَيشك
 طشتط،

 Generic image الصورة الشاملة

 َ  مارةيتةكى جيتاوازي ئةنتدامانى ضةشتنَيك دبابتةتَيك  دةنتوَينَىَ       non-specifieناديتارة د وَينةيةكى ئةقيى تةم و مذاوى 
بةو كارةش بنضينةيةكى ئةنديشةكارى بؤ ضةمك فةراهةم دةكاتَ ئةندَيشةى طشتتط،يش ناوةِراستتة لتةنَيوان وَينتةى هةستي      

 ثَيكراوو ضةمكى طشتط،. 

   

 ثةيدابوون 
 سةرةتاي دروسي بوون

 النشوءاالصل، 
 التكوين

Genesis 

ثَيكىاتنى شتَيكَ واتة طةشةكردنى ثةيتا ثةيتاىَ تادةطاتة حاَلةتى ئَيستاىَ يان بريتية لةكؤى ئةو وَينانتةى كةبتةدواى يةكتدا    
 دَين بةسةر شتةكة لةِرووى ثةيوةندى بةو مةرجانةى كاريطةرييان دةبَيي لة طةشةكردنى ئةو شتة.

 Social genesis كؤمةآليةتيتةماشا بكة:   ثةيدابوونى 

   

 Genetic group اجلماعة الوالدية طروثى زطماكى  

طروثَيكى ئارةزوومةندانة نية دناهةَلبذاردةية َ تاك تَييدا لةدايك دةبَييَ وةك ئةو خَيزانةى كة لةباوك و داينك ومنداَلتةكان  
هتتةر بةئةنتتدامَيك تَييتتدا دةمَينَيتتتةوة ئتتةويش بتتةهؤى     و عةشتت،ةت ثَيكتتدَينَ ِرةنطتتة تتتاك لتتةو طروثتتة واز بَينَيتتي بتتةآلم      

 ثةيوةستيةكانى خوَين.

   

 Genetic method املنهج التتبعي ميتؤدى بةدواداضوون  
يتتةك لتتةميتؤدةكانى توَيذينةوةيتتةَ لةستتةر بنضتتينةى شتتيكردنةوةى طةشتتةكردنى دياردةكتتان دادةمتتةزرَييَ بتتةدياريكردنى         

طةشتتةكردن و قؤنتتاخ و ئاراستتتةكانى كاردةكتتاتَ هتتةروةها روونكردنتتةوةى ثةيوةندييتتةكانى نَيتتوان  بارودؤختتة ستتةرةتاييةكانى 
 دياردةكان بةدرَيذايي كات لةطةَر طواستنةوةى لةشَيوةكانى خوارةوة بةرةو شَيوة باآلكان.

   
 دةروونزانى 
  َينةتيكى 

 Genetic psychology علم النفس التكويين

لةدةروونناسيداَ لةثةرةسةندنى ثرؤسة دةروونيةكانَ يان طةشةكردنيان دةكؤَلَيتةوةَ ئةويش بةبتةكارهَينانى ميتتؤدي   لقَيكةَ 
 ىَل وردبوونةوة.

   
 بؤ ماوةزانى 

 genetics علم الوراثة زانستى بؤماوة

تتتاكَ هتتةروةها كاريطةرييتتةكانى   ةياستتاكانى دابتتةش بتتوون و طواستتتنةوةى بؤمتتاوةيي لزانستتتَيكة بايتتة  دةدات بةلَيكؤَلينتتةوة  
 بؤماوةيي.
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 Genius العبقرية بييمةتى َداهَينةرى
بييمتتةتى بتتةمانا طشتتتيةكةى ئاما ةيتتة بتتؤ ئتتةو بةهرةدارييتتةى الى ضتتةند كةستتَيك دةردةكتتةوَيي لتتةب،وِراو ئةورةفتارانتتةى      

 كةكولتورى ناوكؤمةَلطة ثَيويستى دةكات.
ثةيوةستتتيةكى توونتتد بتتةناوبانطَ فةييةستتوفى هةلكتتةوتووَ بييمةتتتة وةك زانتتاى داهَينتتةرَ  بؤيتتة بييمتتةتى ثةيوةستتي دةبَيتتي 

 بةهرةداريش بةثَيى سةركةوتن بةسةر ئاستة ئاساييةكةى تاكةكانى ديكة ثَيوانة دةكرَيي.
رزتر ت دةكرَيتتةوة لتةوةى كةخةستيةتة جةستتةيي و ختوو رةوشتتةكؤمةآليةتيةكانى بتة       خةسيةتة سةرةكيةكانى بييمةت كتور 

دةبَيي لةئاستى طشتى خةسيةتةكانَ واتة ئةو بييمةتانةلةش ساخ و هؤشيار تر دةبتن لتةِرووى جةستتةييةوةَ هتةروةها زيتاتر      
هاوسةنط دةبن لةِرووى ميزاجةوة لةكةسى مام ناوةندى ئاساييَ ة لتةبوارى تةندروستتى جةستتةييةوة بَيتي يتان هاوستةنطى       

 طةورة دةبن لةئاسي تاكةكانى ديكة. هةَلضوونيةوةَ ئةوان خاوةن خووِرةوشتى
لتؤجي دنةخؤشتى ناستى     ثر  لَيرةدا ضةندين تيؤري هةيةَ ئاماجنيان راظةكردنى ديتاردةى بييمةتيتةَ طرينطرتينيتان: تيتؤرى ثتا     

  لةطتتةَر تيتتؤري psycho ana lytical theory  هتتةروةها تيتتؤريي شتتيكارى دةروونتتى د pathological theoryد
  .quantative theory  و تيؤرى ضةندايةتى دqualitative theoryضؤنايةتى د

بةرنامتتة ئاستتاييةكانى قوتاخبانتتةيى بةكتتةَلكى فَيربتتوونى بييمتتةت و بتتةهرةداران نايَيتتيَ ضتتونكة لةطتتةَر ئاستتتى ستتةركةوتن و  
َيويستتى دةكتاتَ   لَيىاتوويان ناطوجنَيي و هانيان نادات لةسةر كتاركردنى بتةهَيزى قتوَرَ كةئاستتة بتةزرةكانى بتةهرة دارييتان ث       

 بؤية بؤ بةهرةداران ثؤىل تايبةت دروسي دةكرَيي تاِرَيطرى نةبَيي لةبةردةم طشةكردنى سروشتيان.
 Ana: talent  بةهرةَ تواناي زطماكى  

 Cf: creativity  بةهرةدارىَ دانايي
 Intelligence  تواناي ب،كردنةوةَ زيرةكى

 Leadership  سةركردايةتىَ ثَيشِرةوي
   

 جينوسايد
 genocide جرمية إابدة اجلنس كؤمةَر كو ى

واتة لتةناوبردنى بةئةنقةستتى طروثَيكتى نةتتةوةييَ يتان رةضتةلةكَيك يتاخود كؤمتةَلَيكى ئتاينى َ يتانيش سياستىَ كةلتةكاتى             
 جةنط و تووندو تيذيدا ثةناى بؤ دةبردرَيي يان روودةدات.

كؤمةَلكو ى ِرةطةزى قةدةغتةكراوةَ   ىوة كارى ثَيدةكرَييَ دياردة 1951كانونى دووةم/لةِرَيكةوتنى نَيو دةوَلةتىَ كةلةمانطى 
بةتاواني نَيو دةوَلةتيش دادةنرَييَ ثَيويستة لةستةر ئتةو دةوَلةتانتةى ئتةو رَيككةوتنتةيان وا وو كتردووة ِرَيطتة لتةو دياردةيتة          

 بطرن و سزاى اليةنى تاوانباريش بدةن.
   

 Geno type الطراز الساليل شَيوازي بنةماَلةيي  
مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو قتةوارة ئةنداميةيتة هتةروةك فاكتتةرةكانى بتؤ متاوةيي دةستي نيشتانى دةكتةنَ ديتار دةبَيتي يتان             

 شاراوة.
  دَيتي وةك ئاما ةيتةك بتؤ قتةوارة ئةنداميةكتةَ هتةروةك       phenotypeلةرامبةر ئةو زاراوةيتةَ زاراوةى روخستارة بابتةت د   

 ى بؤ ماوةيي و  ينطةيي ديارى دةكةن.فاكتةرةكان
   

 Gens اجلماعة االبوية طروثى هَيَيى باوكايةتى
  لة ِرةضةلةكى بتاوك يتان دايتك بَيتتة ختوارةوةَ ئتةوا       clanطروثَيكة لةِرةضةَلةكى نَيرةكان دَيتة خوارةوةَ ئةطةر عةش،ةت د

   دادةنرَيي.patrilineal clan  بةعةش،ةتى باوكايةتى دgensطروثى باوكايةتى د
 ؤثؤلؤجيا زاراوةى دووةميان ثَى ضاكرتة.نث بؤية زؤر لةزاناكانى ئة
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 خانةدانَ جوامَير
 ثياو ضاك

 Gentleman السيد الفاضل

ثياوَيكة لةبنةضةيةكى باش دَيتة ختوارةوةَ بةشتَيوةيةكى طشتتى لةختةَلكى ئاستايي ديكتة جيتاواز دةكرَيتتةوة بتةهؤى: جتت و           
 خوَيندةوارىَ ط توطؤو ئيش و كارىَ هةروةها لةِرووى هؤيةكانى ِرابواردنى و خوو رةوشي و هةَل  و كةوتى.بةرطَ ئاستى 

   
 Gentleman agreement أتفاق الشرفاء رَيككةوتنى جوامَيران

تَيتتدا نيتتةَ زيتتاتر   رَيككتتةوتنَيكى دوواليةنةيتتةَ متتؤركَيكى ِرةوشتتتى هةَلتتدةطرَييَ لتتةو رَيككةوتنتتة بتتةَلَين ثَيتتدانى فتتةرمى         
بةشَيوةيةكى زارةكى ئةجنام دةدرَييَ يان بةِرَيطاي ئاَلوطؤِر كردنى نووستراوونامةى نَيتوان دوو دةوَلتةتَ بتةآلم بتَى وا ؤ كتردن       

 ياخود ثشي بةسة بةدوكيؤمَينتى ِرةمسى.
 جَيبةجَى دةكرَيي.لةو جؤرة رَيككةوتنة هةردوواليةنَ دَلنيا دةبن لةوةى كة رَيككةوتنةكة بةويستَيكى باش 

هتتةرةوك باويشتتةَ ئتتةو جتتؤرة رَيككةوتنانتتة دةربتتارةى هةَلوَيستتتى هتتةردوو دةوَلتتةت دةبَيتتي لةئاستتي دؤخَيكتتى نَيتتو دةوَلتتةتى    
 دياريكراودا.

   
 ضينى ئةريستوكراتى 

 gentry الطبقة االستقراطية املتوسطة ناوةِراسي

باآلو لةِرةضةلةكَيكى باشدا هاتوونةتتة ختوارةوةَ ئتةو ضتينة بتةجؤرَيكى       ضينَيكة ثَيكدَيي لةو تاكانةى خاوةن ثةروةردةيةكى
تايبةت دةكةوَيتة نَيوان ضينى خانةوادةكان و ضتينى مولكتدارة كشتتوكالية بضتووكةكانةوةَ هتةروةها ثَييتان دةوترَيتي ضتينى         

  .landed gentryثياو ماقوالن لةخاوةن زةوى و زارةكان د
   

 Geogragphic determinism حلتمية اجلغرافيةا هةربوونايةتى جوطرافى
تيؤرييةكة باوةِرى وايةَ كة ينطةى جوطراو كارتَيكردنى بةسةر كولتوردا دةبَيي هةروةها ئةو جياوازيانةى لةنَيوان كؤمةَلطتة  

 مرؤظايةتيةكان هةية بةشَيوةيةكى بنضينةيي بؤ جياوازييةكان لة ينطةى جوطرافى دةطةِرَيتةوة.
لةبةر ئةوة كولتورو دياردة كؤمةآليةتيتةكانَ لةبتةر رؤشتنايي هؤكتارة جوطرافيتةكان راظتةدةكرَينَ وةك كتةش و هتةواَ بتاران          

 بارينَ خاك و دةرامةتة كانزاييةكان..   
   

 Geography, cultural اجلغرافيا الثقافية جوطرافياى كيتوري
بةلَيكؤَلينتةوة لتةكارة مادييتةكانى مترؤظ دةداتَ هةنتدَى جتاريش بتةكارة        لقَيكة لةلقةكانى جوطرافياى كؤمةآليتةتىَ طرينطتى   

نامادييةكانَ لة ضوارضَيوةى شوَينَيك يتان هةرَيمَيكتدا بَيتيَ يتاخود لَيكؤَلينتةوة لتةوةى ثَيتى دةوترَيتي رووةشارستتانى زةوىَ          
 بةثَيى جياوازي شوَينةكانةوة.

بتةكار دةهَيتننَ وةك هاوتايتةك بتؤ جوطرافيتاى كؤمةآليتةتىَ هةنتدَى        هةندَى جتوطرافى نتاس زاراوةى جوطرافيتاى شارستتانى     
 جاريش بؤجوطرافياى مرؤيي.

   
  Geography economic اجلغرافيا االقتصادية جوطرافياى ئابورى

لتةِرووةكانى لةيتةك   ئةم زانستة لةبوارةكانى ضاآلكى ئابورى دةكؤَلَيتةوة لةطةَر كاريطةرى بة بارودؤخةكانى  ينطتةَ هتةروةها   
ضوون و جياوازي نَيوان ناوضة جياوازةكانيش دةكؤَلَيتةوةَ ئةوةنتدةى ثةيوةنتدى بةبتةرمىَينانى كتاآل و خزمةتطوزاريتةكان و      
ئاَلو طؤِرو طواستنةوةو بتةكارهَينان هةية.ئةمتةو ستةرةِراى طرينطتى دان بتةجؤرَيكى تايبتةت بةضتِربوونةوةى ضتاآلكى ئتابورى          

 ى دياريكراودا لةهةردوو ِرووى تيؤرى و كردارى.لةضةند ناوضةيةك
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 Geography ekistic جغرافية االسكان جوطرافياى نيشتةجَيكردن

جوطرافيتتاى نيشتتتتةجَيكردن ديتتتان نيشتتتتةجَيبوون  لقَيكتتتة لةلقتتةكانى جوطرافيتتتاي كؤمةآليتتتةتىَ طرينطتتتى دةدات بتتتةجؤرو   
 منوونةكانى خانوو شوَينى حةوانةوةى مرؤظايةتى.

   

 Geography, political اجلغرافيا السياسية جوطرافياي سياسى

 مةبةسي لةم زاراوةية: 
 لَيكؤَلينةوة لةبوارة جياوازو لةيةكضووةكانى نَيوان ناوضة جوطرافيةكان لةِرووى روخساري سياسييةوة.

دةنتتوَينَى ختتاوةن ستتنورو شتتوَينى جتتوطراو  ة ثارضتتة زةوييتتةك يتتلتتةو رووةوةى دياردةيتتةكى جوطرافي َلَيكؤَلينتتةوة لةدةوَلتتةت
 خؤيةتى لةئاسي دراوسَيكانى.

 هةروةها لَيكؤَلينةوة لةتواناو كؤَلةكة مرؤظايةتيةكانى دةوَلةت و ئةو كَيشانةى بةرةو ِرووى دةبنةوة لةو بوارانةدا.
لَيكؤَلينتتةوة لةدةوَلتتةت بتتةو شتتَيوةى كةهةيتتةَ ئتتةويش لةبتتةر رؤشتتنايي ثةيوةندييتتةكانى بة ينطتتةوةَ لةطتتةَر بنضتتينة فيزيتتو   

 طرافيةكةىَ واتة ئةو زةوييةى كة لةسةرى دامةزراوة. 

   

 Geography social اجلغرافية االجتماعية جوطرافياى كؤمةآليةتى

بتتوونى كؤمةَلطتتة مرؤظايةتيتتةكان لةستتةر ِرووى زةوي دةكؤَلَيتتتةوةَ هتتةروةها لةضتتِرى و     جوطرافيتتاى كؤمةآليتتةتى لةدابتتةش  
طوندو شارةكانداَ لةطتةَر شتَيوازةكانى بتةكارهَينانى ئتةو كؤمةَلطايانتة بتؤ  ينطتةو        ناو كؤضكردنيان و لةئاوةدانى مرؤظايةتى لة

 كاريطةرييان بةو  ينطةية.

   

 Geography, urban جغرافية املدن جوطرافياى شارةكان

بابتةتى ئتةم زانستتةَ لَيكؤَلينةوةيتة لةشتتارةكان لتةِرووى شتوَين و قتةبارةو طةشتتةكردن و فرمتان و دابتةش بوونيتانَ هتتةروةها           
 لةدؤخي هةرَيمايةتى شارةكان و بارى  ينطةييان.

   

 ناوةندة 
 دنَيوانة  ئةندازةيي

 الوسط
 Geomertic mean اهلندسي

لةناوةندة ئةندازةيي بؤ كؤمةلَيك بةهاى ئة مارةييَ ِرةطى دووجاية بتؤ ئتةجنامى لَيكتدانى ئتةو بةهايانتةَ      لةئاماردا مةبةسي 
ناوةندة ئةندازةيي بةضاكرت دةزانرَييَ لةناوةنتدةكانى ديكتةَ بتؤ ثَيوانتة كردنتى ناوةنتدى طتؤران لةئاستتى نرخةكانتداَ بتةآلم           

 مارةى بةهاكان طةورة بوون.د وارة  ماردنى بةهاى ناوةندة ئةندازةيي ئةطةر  

   

 Geomertic progression املتوالية اهلندسية يةك دوايةكى ئةندازةيي
لةئاماردا مةبةسي لةيةك دوايةكى ئةندزازةييَ كؤمةَلة بِرَيكى رَيك و ثَيكةَ بةجؤرَيك ئةطةر يةكَيكيان ِراستةوخؤ دابةشتكرا  

 جَيط،ةو ناطؤِرَيي.بةسةر ئةوةى لةثَيشيدايةَ ئةوا دةرئةجنامةكة 
   

 شَيوة  
 ئةندازةييةكان

 Geomertic shapes االشكال اهلندسية

شَيوة ئةندازةييةكان لةئاماردا بريتية لة ضةند شَيوةيةكى زانراوَ منوونةى خشتةكَ لولةكَ طؤَ ئةوانة قةبارةيان لةطةَر ئةو 
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طوجنتاوو لتةبار دةبَيتيَ ئتةو شتَيوانة زؤر بتةكار نتاهَينرَين بتةهؤى          مارانةى نوَينةرايةتيان دةكات بؤ دياردةيتةكى ديتاريكراوَ   
ى ديكتة هتةبوو بتؤ    د وارى وَينة كَيشانيان و بةراوردكردنى قةبارةيان بةوردى. بؤية واباشرتة بةكار نةهَينرَين ئةطةر ِرَيطايةك

 ةكَ طؤ.طرينطرتين ئةو شَيوة ئةندازةيية بةرجةستانةَ ئةمانةن: خشتةكَ لولَ خستنة ِروويان

   
 جيوثؤليتيك

 جوطرافياي سياسى
 geopolitics اجليوبوليتكس

زاراوةكة لةوآلتى ئةاانيا لةسةردةمى حوكمِرانى نازييةكان دةركةوتَ مةبةسي لَيى: ِرووة جوطرافياييتةكانى هتةر سيستتمَيكى    
بتتةهَيزى يتتان الوازي يتتةك يتتاخود زيتتاتر سياستتييةَ بةتايبتتةتيش ثَيطتتةو شتتوَينى دةوَلتتةت لةئاستتي دةرياكتتانَ هتتةروةها ِرادةى  

لةدةوَلتتةتانى دراوستتَىَ لةطتتةَر كاريطتتةرى جوطرافياشتتيان لةستتةر سياستتةتى دةرةكتتى دةوَلةتتتةكان ئتتةو سياستتةتةى كةلةستتةر      
 بنضينةى شةِر لةثَيناو فراوانبوونى جوطراو دادةمةزرَيي.

 ecology  تةماشا بكة:   ينطةزانى 

 Urban  شاريَ با َيرى

   
 دةسةآلتى ث،ان

 ث،ساالرى
 Gerontocracy ُحكم الشيوخ

ى حوكمِرانىَ لةوقؤناغةدا تةمةن طةورةكاني بنةماَلتة دةستةآلتيان بةدةستتةوة دةطترتَ     تمسقؤناغَيكى كؤنة لةقؤناغةكانى سي
وابوو كةث،ةكان ختاوةن  ئةويش بةهؤى ئةو شارةزاييةى كةبةدةستيان هَيناوةَ ئةمةو زؤر لةكؤمةَلطة سةرةتاييةكان باوةِريان 

 هَيزَيكى ئةفسوناوين.
   

 Gerontology علم الشيخوخة ث،ناسى 
زانستَيكة طرينطى بةلَيكؤَلينةوة لةكردارةكانى تةمةن طةورةيي دةداتَ هةروةها طةيشة بةضتةند ضتارة ستةرييةك بتؤ كَيشتة      

  مارةيان لةزؤر بوونداية.بايؤلؤجى و سايكؤلؤجى و كؤمةآليةتيةكانى ث،انَ ئةوانى بةردةوام 
   

 وَينايي 
 ضشتاليزم

 gestalitism اجلشطلطية

تيؤرييتتةكى ستتايكؤلؤجية لةبنضتتينةداَ بتتؤ ضتتوونى وايتتة كتتة بتتؤ تَيطةيشتتتنى شتتتةكان روو لةطشتتي دةكرَيتتيَ نتتةك لةرةطتتةزو   
 بةشكانى.ى بةشةكانى دبةطشتى  نةك بةهؤى بةشةكانىَ بؤ منوونة منداَر درك بةطيانيةبةر دةكات بةكؤ

ئةم تَيوريية فراوان بووة تاِرادةى ئةوةى واتةماشاى دياردة بايؤلؤجى و سروشتيةكان ناكرَين كةئةوانة رةطةزن يتاخود ضتةند   
 بةشَيكى لةيةك جيابووةوةنَ بةلكو وةك طشي و ضةند كؤمةَلَيك كةيةكطرتوويي خودى خؤيان هةية.

 كَيشانةى كةقوتاخبانةى ضشتالتيزم ب،وراى خؤى لةسةريان دةربِريوة:  لةطرينطرتين ئةو 
درك ثَيكردن يتان تَيطةيشتةَ لةستةرةتادا ئاراستتةكراو دةبَيتي بتةرةو شتَيوة طشتتيةكة نتةك بتةرةو بةشتةكانىَ بتؤ منوونتة               -أ

 ضاو دروو  دركى ثَيدةكرَيي بةطشتى نةك وةك كؤمةَلة ئةندامَيك.و شَيوةى دةم 
 تةكانى شَيوةكةَ ئةوة كؤى خةسيةتةكانى ئةو بةشانة نية كةلَيى ثَيكدَيي.خةسية -َ
هةموو بةشَيك يتان هتةموو ِرةطتةزَيك ستنوردار دةبَيتي بةضتؤنيةتى ئتةو دؤختةى تَيدايتة لةئاستي شتَيوة طشتتيةكةَ كتاتَى               -ج

 طشتيةكةش دةطؤرَيي.رةطةزَيك لةنَيوان ِرةطةزةكانى شَيوةطشتيةكة جيادةبَيتةوةَ ئةوا خةسيةتةكانى شَيوة 
اليةنطرانى جةشتالي بؤ ضوونيان واية كتة شتارةزايي يتانيش رةفتتار دةبتَى وةك يةكةيتةكى طشتتى ختاوةن ثةيكتةرى تايبتةت           
لَيكؤَلينتتةوةى لةستتةر بكرَيتتيَ ئتتةو ثةيكتتةرة يتتاخود ئتتةوةىَ ثَيتتى دةوترَيتتي خةستتيةتى شتتَيوةييَ ئتتةوة هتتةَلطرى ضتتةند            
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يدا فةراهةم دةبَيتيَ ئتةو تايبةمتةنديانتة لتةهيض بةشتَيك لتةو بةشتانةى كتةلَييان ثَيكتدَيي          تايبةمتةدييةكة وةك يةكةيةك تَي
 فةراهةم نابَيي.

  getalt orgonismic theoryهتتةر لةئتتةجنامى ئتتةو ب،وبؤضتتوونةى جشتتتالييَ تيتتؤرى جشتتتالَيتى طشتتتى ئةنتتدامى د  
 دةركةوتَ كةئةوانةى خوارةوةى سةااند:  

 تاكةكانى طةورةترة.كؤمةَر لةكؤى  -1
 تاك كةسَيتى خؤى لةكؤمةَر وةردةطرَيي. -2
 كؤمةَر ئاراستةى كاروكردةوةكانى خؤى دياريدةكات. -3
 تاكطةرايي تاكَ جياواز دةكرَيتةوة بةطوَيرةى ئةوانى ديكة. -4
و وةك طشتتيش  كؤمةَر وةك يةكةيةك دةستي ثَيتدةكاتَ وةك طشتتيش طةشتة دةكتاتَ تتاك وة يةكةيتةك دةستي ثَيتدةكات           -5

 طةشة دةكات.
 ثَيطةيشتنى.  ىتاك ئةوثةِرى تواناي خؤى بةكار دةهَينَيي بؤ بةرهةَلستى كردنى هةر طؤِرانَيك لةتةواو -6
 بةدةنطةوة هاتنمان بؤ ورو َينةرةكانَ لةجةوهةردا بةدةنطةوة هاتنة بؤ هةَلوَيستة طشتيةكة. -7
   

 هَيما  
 نيشانة

 االشارة
 gesture االمياءة

 دةربِرينَيكتةَ ئامتتا ة بتتؤ شتتَيك دةكتتات بةشتتَيوةيةكى ئاستاييَ ئتتةويش بتتةهؤى جوَلتةى ستتةرَ يتتان دةستتةكان ئتتةجنام دةدرَيتتي     
َ ئةو دياردةية بة زؤرى لةطةَر ب،كردنةوةى تاك هاوةر دةبَييَ دةكرَى لةشَيوةى زمتانى هَيمتا بتؤ    بةمةبةستى ثةيوةنديكردن

   دابرَيذرَيي كةبةهؤيةوة تَيطةيشة دَيتةدىَ هةر وةك لةهةردوو حاَلةتى كةِرو الىل باوة. gesture languageكردن د

  كةبريتية لةكارَيكى كورتكراوة يتاخود نوانتدنَيكى هَيمتايي بتؤ     social gestureدةوترَيي: نيشانة بؤ كردنى كؤمةآليةتى د
َى و واضتاوةِروان دةكتات كةئتةوانى ديكتة تَيتى بطتةن يتانيش        كارَيك ئةو ئةكتةرةى لة ستةااندنةكةى تَيتدةطات بتةكارى دةهَينت    

 وة دةضَيي.انةبةدةنطي بةدةنطيةوة دَينَ هةر وةك خؤى
   

 طةِرةكى جولةكةكان دطيتؤ 
 طةِرةكى كةمايةتيةكان

 Ghetto اجليتو

لةو طةِرةكانة دة يتان دوور  مةبةسي لةزاراوةكةَ ئةو طةِرةكانةى كةلةشارةكان و لة ضةرخةكانى ناوةراستدا هةبوونَ جولةكة 
 لةدانشتوانى ديكة.

بةآلم لةهتةموو بارَيكتدا ئتةو طةِرةكانتة هتةر و متةرجَيكى لتةباريان دةخولقانتد بتؤ ثَيكىَينتانى شتَيوازَيكى جيتاواز لتةكولتورو              
 لةسيستمَيكى فسيولوجياى تايبةت.

 ينطةيةو لتةناو شتارَيكدا كةمايةتيتةكى رةضتةَلةكى     وشةى داجليتو  بةمانا فراوانةكةى ئاما ةية بؤ  ينطةيةكى سروشتىَ لةو 
 تَيدا دة يا.

   

 طيان  
 تارمايي مردوو

 الروح
 ghost الشبح

طيتتانَيكى ئتتازاد لةجةستتتةداَ يتتان تارمتتايي كةستتَيكى متتردووَ ئةطتتةر لتتةجيىانى رؤحةكانتتدا  يابَيتتي يتتاخود لتتةناو زيندووانتتدا   
 دةركةوَيي.

 َ ئتتةو دياردةيتتة ثشتتي بتتة ضتتةندين نتتةريي و رَى و رةستتم دةبةستتتَييَ ئاماجنشتتى   ghost cultدةوترَيتتي: رؤط ثةرستتة د
 بةدةستىَينانى سؤزى رؤحةكانةَ يانيش دوور خستنةوةيان.
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 خشتة تارماييةكان  
 دخةياليةكان   

 اجلداول
 Ghost tables التخيّلية

سةرةتايي بؤ ئةو خشتانةى كةزانيارى و ئامارةكتانى  خشتةثَيش بينكراوةكان لةئامارداَ بريتية لةداناني ضةند نةخةشةيةكى 
 تَيدا بةتاَر دةكرَين.

دةكرَى توَيذةر بةهؤيةوة ِرَيطاى خؤى بدؤزَيتةوة لةدةسي نيشانكردنى ئةو ثرسيارانةى ثَيويسي بتةبوونيان دةكتات لتةفؤرمى    
 بؤ مةبةستةكانى شيكارى و هةَلَينتان و دةرئةجنامةكان. ئامارو جؤرى ئةو زيانياريانةى ثَيويسة

   

 بةخشني 
 خةآلت

 اهلبة
 gift التربع

ديتارة ئتةوةش يتةك لتة ئامرازةكتانى       َوثؤلؤجياَ ئةوةية كةتاك ثَيشكةشى تاكَيكى ديكةى دةكتات نث ديارى دبةخشني  لةئة -1
دابةشتتكردنة لةكؤمةَلطتتةى ستتةرةتاييَ ضتتونكة فتتةرمانَيكى ئتتابورى طتترينط بتتةجَى دةهَينتتَىَ ئتتةو دياردةيتتة بتتة توونتتدى            

 بةسرتاوةتةوة بةحاَلةتى قةدرو ئابِروى كةسايةتى و ثشي بةسة بةخود.
خؤهةَلكَيشان و ضاكةكردن دةكةنتة هؤكتارَيكى مةبةستتدار     ئةو كؤمةآلنةى اليةنطرى ئةوةن كةخةآلت ثَيشكةش بكةنَ ئةوانة

ن بةبؤنتةى ئاهةنطتةكانى رازيكردنتو نتزاو     رَيهةَلبذاردنى قوربانى ثَيشتكةش دةكت  بؤ لةكاركةوتن َ بةزؤريش ديارييةكان وةك 
 ثاِرانةوةَ ياخود بؤ حاَلةتى ئاشي بوونةوةو لَيبوردن.

كةوةريتدةطرَيي و  ئتةو  ةشى دو متن دةكرَيتيَ   كشثَي  هةيةَ ئةويش ئةو بةخشينةية fatal giftد يشرةدا ديارى بةدبةختلَي
بةكارى دةهَينَيي بةبَى ئاطايي و سةرجندانَ وةك ئتةوةى لةاليتةن دؤستتَيكى ثَيشكةشتى كرابَيتيَ ِرةنطتة ئتةوةى وةريتدةطرَيي         

 مردن ياخود كارةساتَيكى تووشى بَيي.
َيكَ بتتةثَيى ئتتةوطرَى بةستتة اليتتةنى بةخشتندة بِرَيتتك لةستامان وثارةكتتةى ختتؤى    لةياستادا بةخشتتني بريتيتة لتتةطرَى بةستت    -2

 دةبةخشَيتة اليةنى ثَى بةخشراوَ ئةو جؤرة بةخشينة دةبَى سَى كؤَلةكةى هةبَيي:
 رازى بوونى بةخشندةَ ثةسندكردنى ثَى بةخشراوَ نةبوونى هةر جؤرة قةرةبوويةك.

 Cf: inheritance  كةلةثورَ م،ات وةرطرتن
 Wills  ضة َ ئارةزووَ وةسيةت نامة

   

 ثاراستنى  
 كضان

 محاية
 Girls protection الفتيات

مةبةسي لةزاراوةكةَ ئةو هةوَلة كؤمةآليةتيانتةى ئاماجنيتان ثاراستتنى كضتانة لتةو مةترستيانةى كةبتةرةو ِروويتان دةبَيتتةوةَ          
و بتتؤ كؤمتتةَر بةمةبةستتتى هاوكاريكردنيتتان لةستتةر    ئتتةويش بتتة رَينمتتايي كتتردن و ثَيشكةشتتكردنى خزمتتةتطوزارى بتتؤ تتتاك    

 خؤطوجناندنى كؤمةآليةتى.
 Youth welfare  تةماشا بكة: ضاودَيرى الوان

   
 ضاكةكارى  
 غنوسيةت

 Gnosticism الغنوصية

زانينتةوة دَيتتةدىَ   رةوتَيكة ئاماجنى تَيكةَلكردنى فةلسةفةية لةطةَر ئاينَ ئةم ِرةوتة بؤ ضوونى وايتة كتةِرزطار بتوون بتةهؤى     
 زياتر لةوةى بةهؤى كاروبارى خَيرخوازييةوة بَيتةدىَ ئةم ِرةوتة لةهةردوو سةدةى يةكةم و دووةمى زاينيدا دروسي بووة.

يتونَ ئةوانتة هتةر ستَيكيان باوةِريتان بتةهَيزى ستؤزى ئتاينى         نبةناو بانطرتين اليةنطرانى ئةم ِرةوتة: باستيييوسَ فالتةنتنيَ مر  
 بوونى ترس لةزؤردارى و دةسةآلتى هةوةس و ئارةزووةكان بةسةر دةرووندا. هةيةَ هةروةها

 ئةوانة باوةِريان واية كة ئاينى مةسي ييةت ثَيداويستية ئةقيى و روحيةكانى تَيدا دَيتةدى.
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   دَيي.agnosticismمنكارى دالةبةرامبةر ئةم ِرةوتة رَيبازي ناز

   

  Goal اهلدف ئامانج  

 .حالةتَيكةَ يان ئةو شتةية كةتاك واى دةبينَى ثَيداويستيةكةى تَيردةكات و لة دوايدا دةبَيتة هؤى جوالندنى رةفتارى 
ئتتةو ئاماجنةيتتة كةكؤمتتةَر هتتةوَلى بتتؤ دةدات لةِرَيطتتةى كتتارى بةكؤمةَلتتةوةَ     group or social goalدئامتتاجنى بةكؤمتتةَر 

ة بَييَ هةروةها ِرةنطة بةتةواوي جياوازيش بَيي لتةوةى هتةر تاكَيتك لةئةنتدامانى     رةنطة ئةو ئاماجنة هؤى بوونى ئةو كؤمةَل
 .كؤمةَر هةوَلى بؤ بدات
ئةو ئاماجنةية كةثَيويسي بةجَيبةجَيكردنيان دةكاتَ ناكرَى لَيكدانتةوة    organizational goalsدئاماجنةكانى رَيكخسة 

كارابكرَيي بَى ئتةوةى ئاماجنَيتك يتاخود ضتةند ئامتاجنَيكى نتةبَييَ كةرَيكخستة        بؤ هةر رةجنَيكى بةكؤمةَلى بةرهةم هَينةرى 
دةو بتةو ئاواتانتةى كةجَيبتةجَيكردنيان جَيطتاى ويستتةو لةثَيناويتدا رةجنيشتى بتؤ         ينت هةوَلى بؤ دةداتَ ئةوانة ثةيوةسة بةئا

 .دةدرَيي

  Achievement motivation  دةرى بةرمىَينان  نتةماشا بكة: ها

 motivation  هاندةرَ ثاَلنةر

   

 خودا
 هللا

  God الرب

لةكؤمةَلناسيداَ ديد بؤ خودا جياواز دةبَيي بةثَيى جياوازي كؤمةَلةكانَ بتةآلم هتةموويان كتؤكن لةستةر ئتةوةى كةبزوَينتةرى       
هاوكاريانيشتة. لةفةلستةفةدا   يةكةمةَ هةروةها سةرضاوةى بوون و ئتةو هَيزةيتة كتة بةستةر خةَلكيتدا باآليتةَ لةهتةمان كاتتدا         

خودا ئةو بوونتة باآليةيتةَ يتاخود ناكؤتاييةيتةَ ئتةو بتةهؤى ئتةقت بتوونى دةستةاَينرَييَ بتةآلم لةالهوتتدا بتوونى خوداوةنتد              
 بريتية لةدةسةآلتَيك يانيش سروشَ كةئةوةش رَيبازَيكة لةِرَيبازةكانى باوةِر.

   

 كةر و ثةىل 
 ئابورى  

 السلعة
 Good, economic االقتصادية

دةكتترَىَ كتتاآلو كةثتتةر وثتتةىل ئتتابورى جيتتاواز بكرَيتتتةوة لتتةهى ديكتتةَ بتتةوةى توانتتاي تَيركردنتتى ثَيداويستتتيةكى ديتتاريكراوي   
مرؤظايةتى هةيةَ لةهةمان كاتدا بةشَيوةيةكى ِرَيذةيي كةمةَ ئةوةش واثَيويسي دةكات كتة لتةثَيناو بةرهتةمىَينانى رادةيتةكى     

 و كات و دةرامةت بةكاربىَينرَييَ ئةو كاآلية هةَلطرى بةهايةكى ئار و طؤِركردنيشة لةبازاردا.دياريكراوى ِرةنج 
كةمى ثَيوة ديتار نتةبوو وةك ئتاوو بتا لةهةنتدَى بارودؤختداَ        ِرَيذةييئةطةر كةر و ثةلةكة سوودى هةبووَ بةآلم بةشَيوةيةكى 

ك  مارةيتةك متةِرو متاآلت لةكؤمةَلطةيتةك كتةِرووةك ختؤر بتوونَ        يانيش كاآلو كةر و ثةلةكة كةم بوو بةآلم بَى سوود بوو وة
 ئازاد دةبَيي.لةبارودؤخدا ئةوا ئةو كاآلية 

 كاآلو كةر و ثةىل ئابورى ضةند جؤرَيكنَ لةوانة: 
  ئتةو كتةر و ثةالنتة بةشتَيوةيةكى ناِراستتةوخؤ بةشتدارى دةكتةن        producers goodsكتةر و ثةلتة بتةر هةمىَينتةرةكان د    

 نى خواسي و ثَيداويستية فرةكانى مرؤظ.لةتَيركرد

   ئةوانة بةشَيوةيةكى راستةخؤَ ئارةزوو ثَيداويستيةكانى مرؤظ تَيردةكةن.consumers goodsكةر و ثةىل بةكاربردن د
  ئتةو كتةر و ثةالنتةن كةضتينى كرَيكتار لةكؤمةَلطتة داوايتان دةكتاتَ واتتة ئةوانتةى           wage doodsكةر و ثةلة كرَييتةكان د 

 كةئاستى طوزةرانى تاكةكاني ئةو ضينةى ىَل ثَيكدَيي و داهاتة دراوييةكانيان ِرَيطاى كِرينى ثَيدةدات.
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 Good offices املساعياحلميدة خَيرخوازي
هؤكارَيكة بؤ رَيككةوتنى ئاشتتيانةَ بتةو ثَييتة اليتةنى ستَييةم هةوَلتدةدات اليةنتة ناكؤكتةكان هانبتدات و بةشتدارى لتةط توطؤ            

 بكةن. 
ئةو اليةنةى كةهةوَلة خَير خوازييةكانى خؤى دةخاتتة ِرووَ هةوَلتدةدات بتارو دؤخَيكتى لتةبار ثَيتك بىَينَيتي بتؤ ئتةوةى بتةو           

 ك ئةو بابةتةى ناكؤكى لةسةرة ط توطؤى دةربارة بكةن.ِرَيطاية هةردوو الى ناكؤ
ناطرَيتةوةَ هةرضتةندة دةكترَى هةردوواليتةنى    كانضارةسةرييةةثَيشنيازوهةوَلة خَيرخوازييةكانَ بةشداريكردن لةط توطؤكانَ 

دةبَيتتتة نَيوةنتتدط،ى نتتاكؤك داواي ئتتةو بةشتتداريية بكتتةنَ ئةطتتةر ئتتةوةش روويتتدا ئتتةوا هةوَلتتة خَيرخوازييةكتتة دةطؤِرَيتتي و  
  كةبريتية لةدةستَيوةردانى اليةنَيكى سَييةم بتؤ ضارةستةركردنى ناكؤكيةكتةَ ئتةويش لةستةر بنضتينةى ئتةو        mediationد

 ثَيش نيازانةى كةدةخياتةِروو.
   

 ضاكة 
 باشة

 Good, the اخلري

بةضةند ئامتاجنَيكى خواسترتاوَ ئتةويش هتةركاتَى     ضاكةَ واتة هةركارَيك ببَيتة هؤى بةدةسي هَينانى مةبةستَيك يان طةيشة 
 لةطةَر بةر ةوةنديية مرؤظايةتيةكان رَيككةوَيي و ئاسةوارَيكى بةسوود لةناوكؤمةَر بةجَى بىَييَيي.

 ضاكة دوو جؤرة:
ويستتى  ضاكة بةشَيوةيةكى رةهاَ ياخود ضاكة لةثَيناو ضتاكةَ ئتةوةش بريتيتة لتةوكارة ضتاكةيةَ بتَى لَيكدانتةوةى مةبةستي و         

 بكةرةكةَ يانيش ضاكة لةثَيناو ضاكة.
جؤرى دووةميانَ ضاكةى ِرةوشتىَ ئةويش بريتية لةهةر كارَيكى باشَ كة مرؤظ بةئارةزوو بةئ،ادةى خؤى ثَيتى هةَلدةستَييَ   

ستَيتى  كةبةكاريطةرى هيض هَيزَيكى دةرةكى و ياخود بتةزؤر ثَيتى هةَلنةستاوةَ يتانيش مةبةستتَيكى تتةماعكارى و ضتَيذَيكى كة       
وةك ئتةركَيك و   هتةروةها بةدواوة نتةبووةَ يتان بتؤ دةستكةوت و ستوودَيكى ديتاريكراو نتةبووةَ بتةَلكو بتؤ رازيكردنتى ويتذدان            

 ثَيى هةستاوةو بَى ِرةضاوكردنى هةركارَيكى ديكة. ىَياسايةكى رةوشت
 تى طةورةى هةية لةثاراستنى كؤمةَلطة.ثَيوةرة ِرةوشتيةكانيش دوو جؤرنَ ثَيوةرة دةرةكيةكان وةك نةريي و ياساَ كةدةسةآل
َيي تست اريدةكات بؤ ئةوةى مرؤظ ثَيتى هة هةروةها ثَيوةرة ناوةكيةكانَ وةك ويذدانى مرؤظ كةبةهاِرةوشتيةكان و ئةو كارانة دي

 ياخود دةيةوَيي ثَيى هةستَيي يانيش ثشي طوَييان خبات.
   

 هةستَيكى برادةرانةى 
 ثاك بةرامبةر خةَلك

 Good will الودي حنو االخرين الشعور -1

ئةو هةستةى متمانةو ب،كردنةوةى باش دةطرَيتة خؤىَ هةروةها زاراوةكة ئامتا ة بتؤ ثاَلثشتتى جتةماوةرو متمانتة بةرامبتةر       
 ضةند كةسَيك يان ضةند بابةتَيك دةطةيةنَيي.

   

  شهرة احملل -2 ناوبانطى دامةزراوةكة
بةهاو ثيةو ثَيطة مةعنةوييةكة دامةزراوةيةك بةدةستى هَيناوة بةدرَيذايي ضةندين ستاَرَ لتةكاتى تَيكتةَلكردنى     مةبةسي ئةو

دامةزراوة كة لةطةَر دامةزراوةيةكى ديكةَ يان فرؤشتنىَ ئةوا نرخَيكى دارايي بؤ ناوبانطى شوَينةكة دادةنرَييَ ئةو نرختةش  
 .وَينةكةبةشَيوةيةكى ئاسايي دةخرَيتة سةر نرخى ش
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 دامةزراوةي 
 Governing body اجلهاز االداري كارطَيِرى

 ئةجنومتتتةنى بتتتةِرَيوةبردن ي تةماشتتتا
 Board of directors  بكة:

   
 حكومةت  

 Government احلكومة م،ى 

كاروبارةكتانى و ئاراستتةكردن و   سيستمَيكى كارطَيِرى دةوَلةتةَ يان ئامرازَيكى دةستةآلتة بةستةرطةلداَ هتةروةها هةَلستوراندنى     
ِرَيكخستنى هةوَلةكانىَ لةطةَر رَيك و ثَيكردنى رةفتاري تاك و كؤمةَلةكانىَ ئةويش بةهؤى ئةوياسايانةى كتةخاوةن دةستةآلت   

 لةناو كؤمةَلدا دايدةِرَيذَيي.
 شتيوانى هَيزَيكى مادى جَيبةجَى دةكرَيي لةكاتى ثَيويستدا.ثبة يانة ئةوياسا

لتةِرووى سياستيةوةَ بتةكؤى ئةجنومةنتةكانى حتوكمِرانى دةوترَيتي لتة دةوَلةتَيكتداَ لتةو حالةتتة هةرستَى دةستةآلتى             زاراوةكةَ 
 ياسايي و جَيبةجَيكردن و دادةوةرى دةطرَيتةوة.

 هةروةها بةمانايةكى كةمرت فراوان بةكاردةهَينرَييَ كةمةبةسي لَيى دةسةآلتى جَيةجَيكردنة بةتةنىا.
 حكومةتةكان سَى شَيوة وةردةطرن:  دةربارةى جياوازي لةنَيوان فةرمانةكانى دةوَلةت لةِرووى ياسايي و جَيبةجَى كردنةوة 

  Presidential government سيستمى تَيكةلكردنى دةسةآلتةكانَ يان حكومةتى سةرؤكايةتى:
 Separation of power system  سيستمى جياكردنةوةى دةسةآلتةكان:

 Collaboration of power system  سيستمى هاوكارى دةسةآلتةكان:
   

  Cf: state  م،ىَ دةوَلةت

   

 Sovereignty  يادشايةتىَ دةسةآلتى ثاشا

 Constitutionalism  فةرمانِرةوايي بةثَيى دةستور

 Monarchy  شانشني

 democracy  دميوكراسى

 Parties  ثارت و رَيكخراوةكان

 Election  هةَلبذاردن

   

 governorate احملافظة ثارَيزطا
بةشَيكة لةخاكى دةوَلةتَ كةستَيتيةكى مةعنتةوى ثتَى دةدرَيتيَ هتةروةها ئتةركى سةرثةرشتتى كردنتى بةستةر دروستتكردن و           

 بةِرَيوةبردنى دامةزراوة خؤجَيبةكان دةبَييَ بةمةبةستى باية  ثَيدان بةخةَلكى ناوضةكة.
   

 ثية 
 ثاية

 الرتبة
 grade املرتبة

واتة شوَينى تاك يتان ثَيطتةى قةوارةيتةك لتةزجن،ة ثيتةو ثايةكتدا كتة بتةهاكان تَييتدا لةستةر بنضتينةى ثَيتوةرَيكى ديتاريكراو              
 دةستنيشان دةكرَين.

و ئاستتةية كتة    َ ثيةش لةِرووى كارطَيِرييتةوة ئتة  grade correlationلةئاماردا دةوترَييَ ثةيوةندى ثيةكان دروتبةكان   د
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فةرمانة جياوازةكان ديارى دةكتاتَ ئتةوانى لةئاستتى د اورى و بةرثرستياريةتى لةيتةك دةضتنَ ئتةو ئاستتةش وةك هؤكارَيتك          
 بةكار دةهَينرَيي بؤ هةَلسةنطاندنى فةرمانةكان.

ن لةستةر بنضتينةى     واتةَ ريز بةستنى فةرمانةكاgrading systemدةوترَييَ رَيكخسة يان درَيز بةسة ى فةرمانةكان د
 ثية ياخود جؤرى كار يانيش ثيةى داراييَ لةطةَر دياريكردنى موضةو مانطانةى هةر فةرمانَيك.

 standardization  تةماشا بكة:   ثَيوانة
   

 الرى يانثيةى ضةماوةيي 
 درجة امليل

 gradient أو االحندار

طؤراوَيتتك دةطتتةَينَىَ زاراوةكتتة لةكؤمةَلناستتيدا بتتؤ لَيكؤَلينتتةوة لة ينطتتة   ئتتةم  زاراوةيتتةَ لتتةئاماردا تَيكتتِراي زيتتادى يتتان كتتةمى  
 ناسييةكاندا بةكار دةهَينرَييَ وةك دةآللةتَيك بؤطؤِراوَيك كةبةِرَيك و ثَيكى لةخاَلَيكى دياريكراودا زياد يان كةمدةكات.

ارييةكة دةثَيورَيتتيَ ئتتةو طؤِراوانتتةى   بتتةزؤرى ثيتتةكانى ضتتةماوة و الرىَ لةناوةِراستتتى شتتارةوة بتتةرةو دةروبتتةرى ناوضةشتت       
لَيكؤَلينةوةيان لةسةر دةكرَيي لةبارَيكى ئاسايدا وةك ثية بةثيةى لَيذييةكةَ ئةوانة بوارةكانى داهات و ئاستى خوَيندةواةرى و 

 ةوة.تاوان و لةدايك بوون و تةالقدان و موَلكايةتى و نةخؤشية ئةقييةكان و دابةشكردنى رؤ نامةكان و ....دةطرَيت
ضتتةمكى ثيتتةى ضتتةماوةيي و الرى ثةيوةستتتة ثةيوةستتتيةكى توونتتد بةضتتةمكى زاَلبتتوونى  ينطتتةوةَ ئتتةو طؤِرانكاريانتتةى كتتة    

نشتتينى ةنتتدى شارِروودةدةن لةثيتتةكانى الرى و جتتةماوةيي بتتةكار دةهَينرَيتتي وةك ثَيتتوةر بتتؤ شتتَيوازةكانى رادةى زاَلبتتوونى ناو 
 بةسةر ناوضةكانى دةوروبةرى.

   
 Gradualism مذهب التدرج رَيبازي ِريزبةندى 

ئةو ِرَيبازةية كةثَيى ضاكرتة طؤِرانى كؤمةآليتةتى بتةهؤى ضاكستازيية ياستاييةكانةوة بَيتتةدىَ ثيةبةثيتةش بَيتي بةمةبةستتى         
 جَيبةجَيكردنى ئاماجنى كؤتاييَ كةدامةزراندنى كؤمةَلطايةكى سؤسيالستى دةطرَيتة خؤى.

انةى ئةو شَيوازة شؤِرشطَيِرييةية كةلةسةر بنضينةى ضةند طؤِرانكارييةكى كتوثِرى ِريشةى هةمةاليةن ديارة ئةوةش بةثَيضةو
 بؤ رووداوةكانى طؤِران دَيتةدى.

هةروةها مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو تيؤرييةى كتةدةَلَيي طةشتةكردن بةشتَيوةيةكى سستي و لةستةرخؤو ِرَيتك و ثَيتك بتةِرَيوة         
 اريكراوَ نةك بة شَيوةيةكى نائاسايي ياخود كتوثِر.دةضَيي تاِرادةيةكى دي

   
 يارمةتيدان

 Grant املنحة ،االعانة بةخشني

 هتتتةر بتتتِرة ثارةيتتتةك بدرَيتتتتة كةستتتَيكى ئاستتتايي يتتتان مةعنتتتةوى بتتتَى قتتتةرةبووكردنَ دةوترَيتتتيَ يارمةتيتتتدان بتتتؤ متتتردن     
  هةروةها family grantيارمةتيدانى خَيزانى د  و educational grant  و يارمةتيدانى فَيربوون دdeath grantد 

   . materity grant  و يارمةتيدانى دايكايةتى دmarriage grantيارمةتيدانى هاوسةرط،ى د
  هةيتتة وةك ئتتةوةى حكومتتةتى ناوةنتتدى دةيبةخشتتَيتة    grant in aidستتةرةِراى ئتتةو حالةتانتتةَ يارمةتيتتدانى دارايتتي د   

 كردنى ثرؤ ةكانى.ثارَيزطاكان بةمةبةستى جَيبةجَي
 donation  تةماشا بكة:   بةخشني

   

 خستنةِرووى داتاكان  
 بةشَيوةي داتايي

 عرض البياانت
 ابالشكال و الرسوم

Graphic  
representatoin 

ِراستتية  لةئامارداَ وَينةو شَيوة ئةندازةييتةكان بتةهؤكارَيكى بةستوود دادةنترَين بتؤ ِروونكردنتةوةو ِراظتةكردن و شتيكردنةوةى         
  مارةييةكانَ ئةويش لةسةر بنضينةى بةكار هَينانى خاَر و هَيَيةكان و شَيوةو هَيما ئةندازةييةكانى دَيتةدى.

 شَيوةو وَينةكان جياوازييان دةبَيي لةو ِرةنووسانةى كة لةسةر شَيوةى خشتةكان دانراونَ لةم خاآلنةى خوارةوة: 
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 ةر وَينةكة باش بوو.ورو اندنى ئاطايي بينةرَ بةتايبةتى ئةط -1
 ثةيوةنديية سةاَينراوةكانَ تَيطةيشة و وةب، هَينانةوةى ئاسان دةبَيي. -2
زؤر بوونى كاتى بينةرَ لةبتةر ئتةوةى طةيشتة بةراستتيةكان لةِرَيطتةى شتَيوةو وَينتةكانَ خَيراتتر دةبَيتي لةطةيشتة بتةو             -3

 .راستيانة بةهؤى ئةو رةنووسانةى كة لةخشتةكاندا دانراون

 ئاسانكردنى تَيطةيشة لةثةيوةنديية ِرَيذةييةكان. -4
 هَيزوتني ثَيدان بؤ زانينى ثةيوةندى و ئاراستة طشتيةكان. -5

 لَيرةدا هةندَى هةر و مةرج هةية كةثَيويسي بةوة دةكات شَيوةو وَينةكان بةكاربىَينرَييَ لةو جؤرانةش: 
وَينةكان بؤ مةبةستى كارطَيِرييةكانَ ضةند وَينةيةك بؤ كةرةستةو بابةتةكانَ وَينةكانى سةر ديوار وثَيشانطاو نووسينطةكانَ 

لةطةَر روونكردنةوةى دةنطتى و وَينتةكانى ستينةماو تةلتةفزيؤنَ هتةروةها ئتةو وَينانتةى بتؤ راظتةكردنى وانتة وتنتةوة بتةكار             
 دةهَينرَين و وَينةكانى نووسينطةو طؤظارو رؤ نامةكان.

 وَينانة:   لةطرينطرتين ئةو شَيوةو
 هَيَية ِراستةكانى ِروونكردنةوة لةسةر ضةند تةوةرَيكى ستوونى : 

(rectilindeal coordinate charts) 
  و نةخشتتةكان pie charts  و شتَيوازة بازنةييتتةكان د bar and column chartsتتور و ستتتوونة روونكتةرةوةكان د   
شتتتَيوة وَينةييتتتةكان  ى  منوونتتتةmiscellaneous graphic forms  شتتتَيوةكانى ديكتتتةش دstatistical mapsد
  لَيرةدا ضةند بنةمايةك هةية ثَيويستة رةضاو بكرَين بؤنةخشةكَيشانى شَيوةو وَينتةكانَ لةوانتة جتؤرى    pictorial shrtsد

 ِروونكردنةوةو بارودؤخى بةكارهَينانى شَيوةكةو مةبةسي لةبةكار هَينانى و ...هتد.
   

 دةسي و خةت ناسى 
 نووسزانى دةسي

 علم قراءة اخلطوط
 Graphology علم االستدالل اخلطي

زانستَيكة لةسةرئةو بنضتينةية دامتةزراوة كةدةستي و ختةت طوزارشتي لةخاوةنةكتةى دةكتات و خووِرةوشتتى ئاشتكرا دةكتاتَ           
 ئةويش بؤ ناسينى كةسَيتى تاك و سروشتةكةيةتى.

نتةوةى لةطتةَر   دنضيةى ثةيوةندى نَيوان مَيشتك وةك ناوةنتدَيكى ب،كر  لَيكؤَلينةوةش لةدةسي و خةت بونياد دةنرَيي لةسةر ب
 ويسي و ئةو دةستةى ضةمكةكان يةكال دةكاتةوة لةِرَيطةى نووسني.

 بؤ ناسينى كةسَيتى تاك و خووِرةوشتةكةى. نان لةدةسي و خةت بةكار دةهَينرَيلَيكؤَلينةوةك
   

 شَيوةى داتا  
 Graphs linear اخلطيةالرسومات البيانية  هَيَييةكان

 .بؤ روونكردنةوةى زانياريية ئامارييةكانَ شَيوازي وَينة زانياريية هَيييةكان بةكار دةهَينرَيي

 ديارة ئةوةش رَيطايةكى زؤر وردةو طرينطة لةتوَيذينةوة زانستيةكان. شَيوة داتا هَيَييةكان بؤ ضةند جؤرَيك دابةش دةبن:
جؤرةيان زؤرتتر بتاوةَ لتةو جتؤرةدا هتةردوو تتةوةرى ستني و  تاد          ئةووَينة زانياريةكان ئةوانى ثَيوةرى  مارةييان هةيةَ  -1

 دابةشكردنَيكى  مارةيي دابةش دةكرَين.
داتاكتتانَ ئتتةوانى ثَيتتوةرى نيتتو لؤطاريتميتتان هةيتتةَ لَيتترةدا تتتةوةرى ستتينى يتتاخود  تتادي دابتتةش دةكرَيتتي دابةشتتكردنَيكى   -2

لؤطاريتمىَ بةكاريش دةهَينرَيي بؤ بةراورد كردنتى تَيكِراييتةكانى طتؤِرانى لتةبارَ هتةروةها بؤدةرخستتنى ئتةو ثةيوةندييتةى         
 .هةية لةنَيوان دوو زجن،ة ياخود زياترَ كةجياوازيشن لةبِردا

 طرينطرتين خةسيةتةكانى دابةشكردنى لؤطاريتمى لةو ضةند خاَلة كورت دةبنةوة:  
 َيَيى بنضينةيي تَيدا نابَيي.س ر يان ه -1
لةكاتى نووسينى يةكبةدوايةكى ئةنتدازةيي لةستةر ثتةِرةى لؤطتاريتمىَ هَييَيكتى راستتمان دةستي دةكتةوَييَ لةبتةر ئتةوةى            -2

 لوطاريتمى يةكبةدوايةكى ئةندازةيي بريتية لةيةكبةدوايةكى  مارةيي.
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 رازيكردن
 دَلخؤش بوون

 الرضا -1
 Gratify cation االشباع

 هةستكردن بةخؤشى و شادى لةئةجنامى جَيبةجَيكردنى ئارةزووييةك يان ضةند ئاماجنَيك.
 قوتاخبانةى شيكردنةوةى دةروونى بؤ ضوونى واية كة دَلخؤش بوون بةرامبةر بةخةفةكردن و بَى ئومَيدى دَيي.

  Frustration  تةماشا بكة: بَيزاري 

 need  ثَيويسي

   

 ثاداشي  
 املكافأة -2

  اهلبة

 ردنَ لةبةرامبةر هةستان بةكارَيك يان خزمةتطوزارييةك دَيي.كثاداشت

 Gratuity  بكة:بةخشيش  يتةماشا

   

 gratuity االكرامية بةخشيش 

بةرامبةر لةهةندَى ثيشةداَ نةريي وابووةَ كِريارةكان يان ئةوانى مامةَلة لةطةَر دةزطايةك دةكةنَ بةخشيش بدةنة كرَيكاران 
كاركردنيان ياخود خزمةتطوزاريةكانيان بةشتَيوةيةكى ثتاشَ ِرةنطتة ئتةو كِريتارة بةخشيشتةكة راستتةوخؤ بداتتة كِرَيكارةكتةَ          

 هةروةها دةكرَى بةهؤى خاوةن كارةكة ئةو بةخشيشة بةطاتة كرَيكار.

   

 Great numbers, law of قانون االعداد الكبرية ياساي  مارة طةورةكان

  Probability  تةماشا بكة: لةوانة بوونَ ِرى تَيضوون 

   

 Greenbelt احلزام االخضر ثشتينةى سةوز

دةداتَ ئةويش بةمةبةستى ثاراستنى لةهةر دةسي دةوروبةرى ثارضة زةوييةكى بةتاَلة يان ضَينراوةَ كؤمةَلطةيةكى خؤجَيى 
 ياخود بوونى دةرفةتى فراوان بوونى لةئايندةدا.درَيذييةك كةبكرَيتة سةرى لةاليةن كؤمةآلنى دراوسَىَ 

 ئةو ثارضة زةويية درووبةرة سةوزةكة  مولكى دةسةآلتة طشتيةكان دةبَييَ يانيش هى خودى كؤمةَلطة دةبَيي.  
زاراوةكة هةندَى جار لةنةخشةكَيشانى شارةكان بتةكار دةهَينرَيتيَ وةك ئاما ةيتةك بتؤ ئتةو رووبتةرة زةوييتة ضتؤَلةى دةورى         
ناوضةيةكى بازرطانى يان ثيشةستازى دةدات بتؤ ئتةوةى دةرفتةتى فراوانبتوونى ثتَى بتدات لةئاينتدةداو بتَى ئتةوةى ناوضتةكانى            

 نيشتةجَى بوونيش داط، بكات.
  بتةو شتارةى كتة دةوروبتةرى     green belt townلةم بارةوة دةوترَييَ ئةو شارةى دةوروبةرى دراوة بةثيشتتَينةى ستةوز د  

 زةوييةكى ضَينراو ياخود بةتاَرَ ئامادةش كراوة بؤ شوَينى رابواردن و ثشودان.دراوة بة ثارضة 
لة بارودؤخَيكى ئاساييَ ئةو شارانة دروسي دةكرَين بةشان شارة طةورةكانتةوةَ ضتونكة بةشتَيك لةدانشتتوانى شتارة طتةورةكان       

 تَييدا نيشتةجَى دةبن.

   

 كؤمةَلخوازي
 ئارةزووى طردبوونةوة

 امليل اىل التجمع 
 gregatiousness التجمعية

 مةبةسي لةم زاراوةية ئةو ئارةزووة خؤِرسكةية بةرةو بةيةكةوة  يان و طردبوونةوة لةطةَر ئةوانى ديكةى هةمان جؤر.
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   يتاخود غتةريزةى طردبوونتةوة نتاوةى دةبتةن.     herd-instin ctهةندَى جار شارةزاو زانتاَ بتةناوى غتةريزةى رةوة ئتا ةَر د    
  .gregarious instinctد

 ئةو طردبوونةوةيةش هةسي بةدَلنيايي و هؤطرى دةخولقَينَيي.  
   

 سكاآل  
 دادخوازي

 الشكوى
 Grievance املظلمة

 بَيزاري و ناِرةزايي تاكَ بةهؤى باوةِرى يان هةسي بةزومل لَيكردن يانيش ناداد ثةروةرى لةبِريارَيك كةلةد ى دةرضووة.
بارودؤخى كارومةرجتةكانىَ هةنتدَى جتار كرَيكتارانَ ستكاآل دةردةبتِرن بتؤ ختاوةن ئتةو كتارةى كةهةَلدةستتَى            هةروةها بةهؤى 

 بةوةرطرتنى هةندَى بِريارو رَى و شوَينى ثَيويسيَ بؤيةكال كردنةوةى ئةو بارودؤخةى خولقاوة.
 ى ناوبذيوانى بَيتةدى.ِرةنطة ئةو كارةش بةشَيوةيةكى برايانة ياخود بةرَيككةوتن بَييَ يانيش بةشَيوة

  بتتةو ليذنةيتتةى كتتة ئتتةركى ثشتتكنينى كَيشتتتةو      grievance committeeلتتةمبارةوةَ دةوترَيتتي ليذنتتةى ستتكاآلكان د    
 َ ئتةويش  grievance handlingميمالنَييةكانى كاركردنى ثَى سثَيردراوةَ لةطةَر هةوَلتدان بتؤ ضارةستةركدنى ستكاآلكان د    

  grievance procedureكان.دبةِرَيطاى ىَل وردبوونةوة لةسكاآل
   

 طروث  
 كؤمةلَيك  

 اجلماعة
 Group اجملموعة

كؤمةَلتتة تاكَيتتك لةنَيوانيانتتداَ جتتؤرة ثةيوةنتتدى و كارلةيتتةككردنى ستتايكؤلؤجي دروستتي دةبَيتتيَ هةريتتةكَيك لةوانتتة ثشتتتى       
بةكؤمةَر دةبةستَيي بتؤ جَيبتةجَيكردنى ضتةند ئاماجنَيتك يتان ضتةند ثَيداويستتيةكى ديتاريكراو لتةنَيوان ئتةو كؤمةَلةتاكانتة            

كتتة ئةنتتدامانى ثَيتتى رازيتتنَ هتتةروةها كةستتانَيكى ديكتتةش بتتةو هةستتي و    جؤرَيتتك لةهةستتي بةيتتةكطرتوويي دروستتي دةبَيتتي 
 ثةيوةنديية رازين. 

 Cf: association  رَيكخراوَ كؤمةَلة
 Social organization  رَيكخراوى كؤمةآليةتي

 mob  جةماوةرى سةركَيش      
 Crowd  قةرةبالغي

 trade  هاوثيشة    
 Gang  دةستةوتاقم

 fraternal  برايي  دؤستى        
 Union  يةكَيتى - ةيقابن

 Orders  رَيكخراوي نىَينى
 Guilds  ج ات -يةكَيتى كرَيكاران 

   

 Group, compulsory اجلماعة االجبارية طروثى زؤرةميَى
ئينتماكةشتى بتؤ ئتةو طروثانتة ناضتارى      واتةَ ئةوطروثانةى كتةتاك ثةيوةنتدييان ثَيتوة دةكتات بتَى ئتةوةى ختؤى بِريتار بتداتَ          

 دةبَييَ ئةطةر تاك ويستى يان نةيويسيَ منوونةى ئةو طروثانةش: خَيزانَ ثؤىل ناو قوتاخبانة.
   

 Group, conflict مجاعة النزاع طروثى ميمالنَى دناكؤكى 
وكارى بَييَ طروثةكة لةطتةَر ياستاو لةطتةَر    رةفتارلةنَيوان ئةم جؤرة طروثانة بةميمالنَى و ركابةرى دةناسرَيي زياتر لةوةى ها

بةهاكانى كؤمةَلطة لةميمالنَيدا دةبَييَ هةروةها ناكؤكى و ميمالنَى بتةزؤرى لتةناو ئةنتدامانى بآلودةبَيتتةوةَ ئتةويش بتةهؤى       
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 ِركاربةرى تووندى نَيوانيانَ منوونةى ئةو طروثانة: ضةتةكانَ دةستةوتاقمى ياخى بوان. 
   

 Group, congregate اجلامعةاجلماعة طروثى كؤبووة
طروثَيكى ئارةزوومةندانةيةَ تاك تَييدا دةجؤلَيتةوةَ هةروةك لةحالةتةكانى شارةكةىَ يان ئتةو حزبتة سياستييةى ثةيوةنتدى     

ان ثَيوة دةكاتَ كةِرةنطة رَيكخستنةكةى نةرم بَييَ رَيطا بةثةيوةنديكردنى ئةندامان بداتَ هةروةك ضؤن رَيطتا بةكشانةوةشتي  
 دةدات بةبةردةوامى.

 لةناو ئةو طروثانة طةورةترين رادة لةئازادى و جولة هةية بؤ تاكةكانىَ ئةوانى ئةندامي طروثةكةن.
   

 Group control اجملموعة الضابطة كؤمةَلةى كونرتؤلكراو
كةلةتاقيكردنةوةيتةكى رَيتك و ثَيتك و دابتني     مةبةسي لةكؤمةَلةى كؤنرتؤلكراو لةميتؤدةكانى توَيذينةوةَ ئتةو كؤمةَلةتاكةيتة   

 بةمةبةستتتتتى تاقيكردنتتتتةوةى رادةى هتتتتةَلكردنى طروثتتتتى تاقيكردنتتتتةوة رَيتتتتك و ثَيكةكتتتتة      َكتتتتراودا بتتتتةكار دةهَينرَيتتتتي  
 . َ لةطةَر ضةند مةرجَيكى بِريار لةسةر دراو يان كاريطةرى ضةند متةرجَيك بةستةريدا  regular experiment groupد

جطتتة لتتةو مةرجانتتةى  ووى تيؤرييتتةوة يتتةك سروشتتتيان هةيتتةو هتتةمان مامةلتتةيان لةطةَلتتدا دةكرَيتتيَ     هتتةردوو طتتروث لتتةرِ 
 َيبةجَى كردنى ئاماجنى توَيذينةوةكة دةبَيي.كةكاريطةريياجن

 .ِرةنطة كؤمةَلةى كؤنرتؤلكراو لةهةندَى بارداَ ثَيكىاتبى لةهةمان ئةو تاكانةى كة طروثى تاقيكردنةوةكةيان ىَل ثَيكىاتووة
   

 طروثى ِرةمسى 
 دبةدةستور 

 Group formal اجلماعة الرمسية

كؤمةَلة تاكَيكن ِرَيكخستنَيكى تايبةتيان دةبَييَ ختاوةن دةستتورَيكى نووستراونَ لةطتةَر ضتةند ثَيتوةرَيكى ديتاريكراوو زانتراوَ         
 طروثةكة بةشَيوةيةكى ئاسايي بةجَيط،ى و درَيذ خايةنى دةناسرَيي.

فةرميةى كؤمةَلةكة ميكةضى دةبَييَ دةسةآلتى هةر كةسَيك ديارى دةكات لةو فةرمانةى كة دةيطرَيتة دةسيَ ئةو رَيكخستنة 
هةروةها ثةيوةنديية رَيكخراوةيية فةرميةكان دياريدةكاتَ واتتة ثةيوةنتدى نَيتوان ستةرؤك و كارمةنتدةكانىَ لةطتةَر شتَيوةى        

 ةكان..هتد.دةركردنى رَينماييةكان و ئاَر و طؤِركردنى زانياري
   

 كؤمةَلةى ئةزموونى 
 دنةضةسثيو 

 Proup experimental اجملموعة التجريبية

كؤمةَلتتةى ئتتةزموونى لتتةِرَيبازةكانى توَيذينتتةوةداَ بريتيتتة لةكؤمةَلتتة تاكَيتتك بتتةرةو ِرووى ئتتةو فاكتتتةرة دةبنتتةوة كةبابتتةتى     
لَيتترةدا توَيتتذةر هتتةروةك ضتتاوةروانيش دةكتتاتَ كةئتتةرك     دياردةيتتةى بابتتةتى توَيذينةوةكتتةَ   ثةيوةستتتة بة كةيتتةوئةزموونة

 بةجَيطةياندنى ئةوتاكانة ِرةنطدانةوة بَيي بؤ كارتَيكردنى ئةو فاكتةرة.
ئةطةر توَيذينةوةكة تةنىا ئةو طروثة بطرَيتةوةَ ئتةوا ئةجنامتةكانى جَيطتاى هةَلوةشتاندنةوة دةبتنَ بؤيتة وةك بتاوةَ ثتةنا بتؤ          

 بَيي.وانا هاو شَيوةى طروثى ئةزموونىدرَييَ كة بةثَيى تطروثَيكى كونرتولكراو دةبر

   

 Group informal اجلماعة غري الرمسية طروثى ناِرةمسى

 كؤمةَلة تاكَيكن بونيادي كؤمةآليةتى ئاشكراو ِروونى نيةَ هةروةها ناوومةبةستى ديارو ِرَيساو ثَيوةرة زانراوةكانى ديار نية.
ئةو جؤرة كؤمةَلةَ بِريارةكانى ناِرةمسى و نةنووسراونَ ئةو طروثانة ِرةنطة درَيذة بكَيشن يتانش كتورت خايتةن بتنَ هتةروةها      
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 دةكرَى جَيط، بَيي ياخود ناجَيط،.

   

 طروثى 
 َيزيوثةِرا

 اجلماعة
 اهلامشية

Group marginal 

بتوارَيكى رؤشتنب،ى ديكتة دةجوَلَينتةوةَ هتةروةها لةدةوروبتةرى دوو طروثتى        طروثَيكة تاكةكانى لةبوارَيكى رؤشنب،ييةوة بتؤ  
رؤشنب،ي جياوازدا دةبنَ ئةوانة تاِرادةيةكى طةورةش لةكةسانى بيانى دةضن بةسةر كؤمةَلطةوةَ يان وةك ئتاوارة نوَييتةكانى   

ستةرةكيانة ئاشتكرا بكتةن كةلتةناو هتةر      ئةو كاريطةريتة   لةبةر ئةوةى تواناي ئةوةيان هةيةَسةر كؤمةَلطةيةكى خؤجَيى دةبن
 طروثَيك كار دةكةن.

   

 طروثى سةرةتايي  
 دبنضينةيي 

 Group primary اجلماعة االولية

 بريتيتتتتة لتتتتةو طروثتتتتة بضتتتتووكةى تَييتتتتدا تاكتتتتةكانى ثارَيزطتتتتارى لةثةيوةندييتتتتةكى رووبتتتتةِرووىَ يتتتتةكرت دةكةنتتتتةوة          
تاكتتةكان لتتةبوون وب،كردنتتةوةى يتتةكرتدا دة يتتنَ هتتةروةها طروثتتى    بتتةجؤرَيك ”face  of  face “relationshipد 

سةرةتايي كاريطةرييةكى بنضينةيي زيندو بةكار دةهَينَى لةثَيكَينانى ئايدياكانى تاك و ضتةند ثَيتوةرو رةفتتارو ب،كردنتةوةى     
ةثَيكىَيناني هَيَيتة ستةرةكيةكانى   دةربارةى هةَلةو ِراستيةكانَ ئةمةو طروثى ستةرةتاي بتةرؤلَيكى فتراوان و قتوَر هةَلدةستَيي لت      

 كةسَيتى تاك.
 - weلةطرينطرتين دياردةكانى طروثى سةرةتاييَ ِراستيةكة بريتية لة خولقاندنى ئةوةى ثَيى دةوترَيتي دهةستي بةئَيمتة  د   

feeling.لةطيانى كةسةكةدا   
  in-goupكةس دةخاتة نتاو طروثتةوة د   ئةو هةسي كردنة بةئَيمة بةهةموو هَيزى ورو اندن و ِراكَيشانى كةهةيةتى ئةوةية

   جياى دةكاتةوةَ منوونةي ئةو طروثة دخَيزان و طروثى ياري .out groupو لةطروثى دةرةكيش د
   

 Proup psychological اجلماعة السيكولوجية كؤمةَلى سايكؤلؤجي
 دةبَيي.كؤمةَلة تاكَيكن لةنَيوانياندا ثةيوةنديية كةسايةتية تووندةكان دروسي 

   

 Group secondary اجلماعة الثانوية طروثى الوةكى
لةبارَيكى ئاساييداَ  ماريةكى طتةورةى تاكتةكان دةطرَيتتةوةَ ئتةوانى ثةيوةنتديكردنى نَيوانيتان لتةجؤرى ناِراستتةوخؤ دةبَيتي          

هتةرتاكَيك بةشتان ئتةوانى     لةبةر ئةوةى جؤرى طردبوو نةوةيان ثاَليان نتادات كتة   non  face  to vace relationshipد
ديكةدا بذَيي و كار لةيةككردن هةبَيي لةنَيوانيان كار لةيةككردنَيكى ِراستةوخؤو بةثيةيةك لةنزيك بوونةوةى تتةواو يتاخود   

 كةسَيتى.
ئةو طةورةييتة لةقتةبارةى طروثتى الوةكتى ِرَيطانتادات كةهتةر تاكَيتك ئتةوانى ديكتة بناستَيي ناستينَيكى كةستَيتى و ثةيوةنتدى              

 نَيوانيشيان ثةيوةندييةكى تووندونزيك نابَيي.
 لةجؤرى طروثة الوةكيةكان: شارَ نةتةوةَ حزبى سياسيَ جةماوةرَ رَيكخراوة نةتةوةييةكان لةهةرثيشةيةكدا بَيي.

لةبارى ئةو جتؤرة طروثانتةَ ئةنتدام تتةنىا  مارةيتةكى كتةمى ئةنتدامانى ديكتة دةناستَييَ ئتةو ئتةركى ختؤى وةك ئةنتدامَيك              
َيوان  مارةيتةكى زؤرى ئةنتدامان بتةجَى دةطتةَينَيي و لةهةستتى ئتةوانى ديكتة ئاطتادارةو بةدةنطيانتةوة دَيتي بتة تايبتةتى             لةن

 لةضةند لةبارَيكدا كةطروث ثَييدا تَيثةِر دةبَيي.
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بتةدةنطى ِراى   ِراى طشتيش تاِرادةيةكى طةورة طوزارشي لةِراى كؤمةَلة دطروثى  الوةكيةكان دةكاتَ هتةر بتةو ِرادةيتةى كتةتاك    
طشتيةوة دةضَييَ ياخود يارمةتى دروسي بوونى يانيش طؤِرينى دةداتَ ئتةوا ئتةركى ختؤى بتةجَى دةطتةَينَى وةك ئةنتدامَيك       

 لةطروثَيكى الوةكى.
   

  Group sociological اجلماعة السوسيولوجية ي طروثى سوسيؤلؤ
  دروسي دةبَيي. كؤمةَلة تاكَيكن لةنَيوانيادا ثةيوةنديية كةسايةتيةكان

   

  Group behaviour السلوك اجلماعي رةفتاري بةكؤمةَر  
رةفتاري بةكؤمةَرَ رةفتاري كؤمةَلة تاكَيكةَ هةَلوَيستى كؤمةآليةتى بةيةكيان دةبةستتَيتةوةو لةهتةر هةستي جووالنتدنَيكيش     
بةشَيويةكى هاوبةش بةشدارى دةكةنَ رةفتاري بةكؤمةَرَ ئتةجنامَيكى كتار لةيتةككردنى كؤمةآليةتيتةَ ئتةو جتؤرة رةفتتارةش        

 كارلةيةككردنتتة ضتتةند جتتؤرَيكى نتتويَ ِرَيتتك و ثَيكتتيش نيتتةَ هتتةر لةميانتتةى ئتتةو  بتتةوة جيتتاواز دةكرَيتتتةوة كتتة ختتؤ كتتردةو  
لةرَيكخستتة و سيستتتمى كؤمةآليتتةتى دروستتي دةبتتنَ هتتةروةها ضتتةند شتتَيوة رةفتتتارو دياردةيتتةكى بةكؤمتتةَلى جتتةماوةرى         

 ؤمةآليةتيةكان و ...هتد.دةردةكةونَ وةك بآلوبوونةوةى داَ و نةريي و جت و بةرط و ثَيكىاتنى ِراى طشتى و بزووتنةوة ك
ئتتةو تاكانتتةى كتتة هةنتتدَيكيان لةطتتةَر هةنتتدَيكى ديكتتة بةيةكتتةوة دةبةستترتَينةوةَ ئةوانتتة ثَيكىاتةيتتةكى نتتوَى ثَيكتتدَيننَ             
خةسَيةتةكانى لةخةسَيةتة تاكيةكان جياواز دةبنَ جةماوةر دلَيترةدا  منوونةيتةكى رةفتتاري دةنتوَينَى لةبتةر ئتةوةى تاكتةكان        

ةند ِرَيطايةكى ناضاوةِروان كراو بةدةنطى كارتَيكردنة كؤمةآليةتيةكانةوة دَيتنَ تتاك كتاتَى لتةناو جتةماوةر دةبَيتيَ       تَيَيداَ بةض
لةرةفتاريدا ِرووى لةئازاد بوون دةبَيتي و بةضتةند شتَيوازَيكى جيتاواز لتةِرةفتارةكانى ثَيشتوتر دةرى دةبِرَيتيَ ِروونكردنتةوةى         

ةطةِرَيتةوة كة ئةو رؤَلةى تاك لة ياندا ديطَيِرَيتيَ طتؤِرانى بةستةردا دَيتي كتاتَى تَيكتةآلوى       ئةو حاَلةتةشَ هؤيةكةى بؤ ئةوة د
 جةماوةر دةبَيي.

ديتتارة لتتةم بتتوارةداَ داَ و نةريتتتةكان كاريطتتةرييان دةبَيتتي لةستتةر رةفتتتاري بةكؤمتتةَرَ هةرضتتةندة كؤمةَلتتة دميوكراستتيةكان   
كؤمةآليتتةتى بثتتارَيزنَ ئتتةويش بتتةهؤى ضتتةند هؤكتتارَيكى بتتذاردةَ وةك      هةوَلتتدةدةن يتتةكطرتوويي و رَيكخستتة لتتةرةفتارى   

ثةيوةنديكردن و ثةروةردةو ضةندين هؤكارو شَيوازي ديكة لةشتَيوةكانى ِرَيتك و ثَيكتى كتة ئتةقت و ويستتى تاكتةكانى كؤمتةَر         
 ثَيى رازى دةبن.

   

 Group cohesiveness متاسك اجلماعة لكانى طروث
ميكةضتيان بتؤ ثَيتوةرو    بةةوةَ هتةروةها  نت ندامانى بؤ كؤمةَر جياواز دةكرَيبةبةرزى ورةو هةستى ئينتماي ئةطروثى هاوبةندَ 

 .ابوونةوة لَيىبةرهةَلستيان بؤ جيو فشارةكانى كؤمةَرَ 
هةستتى  طروث تاكةكانى بةتووندى بؤ الى خؤى رادةكَيشَييَ ئةو تاكةى ئينتماي بتؤ طروثَيكتى هاوبةنتدو يتةكطرتوو هتةبَييَ      

 بةدَلنيايي و ئاسوودةيي زؤرتر دةبَييَ سةرةِراى ضاآلكى و هاوكارى لةطةَر هاوِرَيكانى.
   

 ديناميكيةتى طروث  
 جوَلةى طروث

 Group dynamics اجلماعة ةديناميكي

ئتتةو زانستتتةية كتتةطرينطى بةلَيكؤَلينتتةوة زانستتتية رَيتتك و ثَيكتتةكانى كؤمتتةَلَيك دةداتَ ثَيكىاتتتةو طةشتتةكردنى و ضتتاآلكى و      
بةهةرمةكانىَ هةروةها ضي ثةيوةسي بَيي ثَيوةى لةاليةنةكانى ديكةوةىَ بةمةبةستى طةيشة بةو ياسا زانستيانةى كة ئةو 

 كارترايي و زاندةر  باس دةكةن:  رووداوانة رَيكدةخاتَ هةردوو شارةزا د
 سَى جؤر بةكارهَينانى جياواز بؤ ديناميكيةتى طروث لةناوخةَلكدا بآلوبؤتةوة:  

هةنتتدَى كتتةسَ ديناميكيتتةتى طتتروث بتتةكار دةهَيتتنن وةك ئاما ةيتتةك بتتؤ ئايديؤلؤجيايتتةكى ديتتاريكراوَ ثةيوةستتي دةبَيتتي         
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 بةِرَيطاكانى ِرَيكخسة و خواستةكانى طروث.
ديؤلؤجياية جةخي لةسةر طرينطى سةركردايةتى دميوكراسى و بةشداريكردنى هةموان لةداِرشتنى بِريارةكتان دةكتاتَ   ئةو ئاي

هةروةها لةسةر رادةى ئةو سوودةى هةريةك لةكؤمةَلطةو تاكتةكان بةدةستتيان دةكتةوَيي لةئتةجنامى بةشتداريكردنى هتةموان       
 لةو ضاآلكيانة كةطروث ثَيى هةَلدةستَى.

ار هَينتتانى دووةم كتتةباوة دةربتتارةى هَيتتزو جولتتةى طتتروثَ بريتيتتة لتتةو كؤمةَلتتة شتتَيوازةى بتتةكار دةهَينرَيتتي            بتتةآلم بتتةك 
لةبةرنامتتةكانى ِراهَينتتانَ بةمةبةستتتى ضتتاككردنى شتتارةزايي لةبتتةرَيوةبردنى طتتروث و لةكاريطةرييتتةكان و لةثةيوةندييتتة         

 كؤمةآليةتيةكان.
يتتةتى طتتروثَ بريتيتتة لتتةبوارَيك لتتةبوارةكانى لَيكؤَلينتتةوةَ ئامتتاجنى بةدةستتي هَينتتانى  كجتتؤرى ديكتتةى بابتتةتى جولتتةو دينامي

زانياريية دةربارةى جؤرى طتروث و طةيشتة بتةو ياستايانةى كةطةشتةكردنى كؤمتةَر ميكةضتيان دةبَيتيَ هتةروةها ثةيوةنتدى           
 طروث بةتاك و بةكؤمةَلةكانى ديكةو بةدامةزراوة كؤمةآليةتيةكانيش.  

   

 Group insurance التأمني اجلماعي كؤمةآليةتى بيمةى
شَيوةطرَيبةستَيكةَ ئاماجنى دَلنيابوون و دابني كردنى  يانة بؤ كؤمةَلةتاكَيكَ بةثَيضةوانةى طريبةستتةكانى دَلنيتابوونى تتاكى    

 كةئاماجنى دَلنيابوونة لةيةك تاك.
ؤ كارمةنتتدانىَ لتتة بةرامبتتةر كارةستتاتةكانى  يتتانَ هتتةروةها   لتتةبارَيكى ئاستتايداَ دامتتةزراوة بتتةكارى دَلنيتتابوون هةَلدةستتَيي بتت  

ستتةنديكاى كرَيكتتاران و كؤمةَلتتة هةرةوةزيتتةكان و ضتتةند رَيكخراوَيكتتى ديكتتةَ بتتةكارى طرَيبةستتتى دَلنيتتا بتتوونى كؤمةآليتتةتى   
 هةَلدةسن.

   

 Cf: social insurance  دَلينابوونى كؤمةآليةتى

   

 Group marriage اجلماعةزواج  هاوسةرط،ى بةكؤمةَر
سيستتتتمَيكي هاوستتتةرط،ييةَ تَييتتتدا كؤمةَلتتتة برايتتتةك بةيةكتتتةوة بةشتتتدارى دةكتتتةن لة مارةيتتتةك هاوستتتةرى مَيينتتتةَ يتتتان    

 ثَيضةوانةكةى.
لَيرةدا وشةى برا بةماناي وردى وشةكة بتةبراكان ناوترَيتيَ بتةَلكو درَيتذة دةكَيشتَيي بةشتَيوةيةك كتةكوِرى خزمتانى ديكتةش          

 وةَ لةثيةى يةك و دوو سَييةمَ واتة وشةى براَ زاراوةيةكى ثؤلينكردنةَ بةهةمان شَيوة دةربارةى وشةى  خوشك.  بكرَيتة
 ئةم شَيوة خَيزانةش بؤ قؤناغة سةرةتاييةكان دةطةِرَيتةوة

   

 Group mind العقل اجلماعي ئةقيى كؤمةَلةيي
ثَيكةيةكتة لتةناو رةفتتاري كؤمةَلتدا بتاوةَ بةرامبتةر هتةر بابتةتَيك          مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو رةوتتة ئاراستتة كتراوو رَيتك و    

 بةسةر بةخؤيي لةهةر تاكَيك لةتاكةكانى كؤمةة.
مشتومِر دةربارةى ب،ؤكةى ئةقيى بةكؤمةَر بارَيكى تووندى وةرطرتووةَ هةندَيك دةَلَين رةفتتاري بةكؤمتةَر لةجةوهتةردا بتؤ     

 ئاماجنَيكى تايبةتى هةبَيي. وةثَيكىاتبَى لةكؤمةَلة هَيزيكى ِرَيك و ثَيكى جياواز ب،كردنةوةى بةكؤمةَر دةطةِرَيتةوةَ ك
هةندَيكى ديكة دةَلَينَ رةفتاري كؤمةلةكان بتؤ ديناميكييتةتَيكى تايبتةت دةطةِرَيتتةوة حالةتةكتة دروستي دةبَيتي بتةهؤى كتار          

دييتة كؤمةآليةتيتة جياوازةكتان بةستتبَيي وتَيكتةَلى      لةيةككردنى تاكةكان كار لةيةككردنَيك لةجةوهةردا ثش  لةسةر ثةيوةن
 ئةو هةَلوَيستةش دةبَيي كة دةورى تاكةكانى داوة.

دياردةكة ئةوة ناطتةينَى كتة   بؤ هةروةها دةَلَين كَيشةكة جؤرَيك لةنىَينى و ثَيضوثةناى بَى مانايةَ ديارة ئةو ئينكار كردنةشي 
 كو خؤى ىَل دوور دةخاتةوة.دياردةكة راظةبكات ياخود ِروونى بكاتةوةَ بةَل
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ب،ؤكةى دروسي بوونى ب،كردنةوةى بةكؤمتةَر بتؤ زانتا فةرةنستيةكان دةطةِرَيتتةوةَ هةريتةك لةطوستتافى ليبتونَ دورطىتايمَ          
لي ى بريتَ باوةِريان ثَيى هةبووةَ فةييةسوفة فةرةنسيةكان لةبةطشتى كردنتى ئتةو ب،ؤكةيتة زيتادة رؤييتان هتةبووةَ ئتةوان        

ينةى ئةقيىَ جياوازييان لةنَيوان طةالندا كردووةو لةسةر ئتةو زيتادة رؤييتة بتةردةوام بتوونَ جياوازييتان لتةنَيوان        لةسةر بنض
 رةطةزة مرؤظايةتيةكان كردووةو وةك بنضينةيةك بؤ جياوازي رةطةزيش بةكاريان هَيناوة.

دةربتتارةى ثاشتتكؤيةتى   َستتان و دةروونناستتان كَيشتتةى ئةقالنيتتةتى بةكؤمتتةَر يتتةك لةشتتَيوةكانى ميمالنَييتتة لتتةنَيوان كؤمةَلنا    
دةروونناستتى كؤمةآليتتةتىَ ئتتةويش لةكاتَيكتتدا كتتة ئتتةو زانستتتة كاردةكتتات بتتؤ ستتةااندنى ختتؤى هتتةر لةستتةرةتاى رابوونيتتةوةَ  
كؤمةَلناستتان داكؤكيتتان لةستتةر شتتوَين دةستتتى خؤيتتان دةكتتردةوة لةستتةر حيستتابى بتتوارة دةروونيةكتتةَ هتتةروةها دةروونناستتان   

 ن لةسةر هةمان بوار دةكردةوة بةآلم بةثَيضةوانة.داكؤكيا
ئةطةر بةشَيوةيةكى دياليكتيكى ب،وبؤ ضتوونةكانى كؤمةَلناستامنان ستةااند لتةوبارةوةَ ئتةوة بتةو مانايتة دَيتي كةئَيمتة رازى          

بتؤ ضتوونى   بووين بةوةى طروث بريتية لةيةكتةى شتيكردنةوةى زانستتىَ هتةروةها ئةطتةر بةشتَيوةيةكى ديتاليكتيكى بتةب،و         
 دةروونناسان ِرازي بنيَ ئةوة وادةطةَينَىَ كةئَيمة رازين بةوةى تاك يةكةى شيكردنةوةى زانستية.

بةآلم ئاراستةى نوَىَ ميكةة نابَييَ ميكةضييةكى راستةوخؤ بةدواى يةك لةدوو بؤ ضوونةَ ئاراستةى نتوَى لَيكؤلينتةوة لتةكار    
واتة تاك تةنىا وةك يةكةيةك بتةدوور لتةطروث وةرناط،َيتي و طتروثيش وةك      لةيةككردنى تاك دةكات لةطةَر تاكةكانى ديكةَ

يةكةيتتةك بتتةدوور لتتةتاك وةرنتتاط،َىَ بتتةآلم ئتتةو ئاراستتتة نوَييتتة لَيكؤلينتتةوة لةثةيوةندييتتة ديناميكييتتةكان و ئتتةو ِرايةَلتتة      
 نةبينراوانة دةكات كةثَيكىاتةى  يان ثَيكدَينَيي.

   

 Group momentum قوة اجلماعة هَيزى طروث
ئةو هَيزةية كةئةندامانى طروثَيكى كؤبؤوةَ لةهةموو قةوارةكة وةريدةطرنَ ديارة ئةو كارةشيانَ دةبَيتة هؤى ثارَيزطتاريكردن  
لةبةِرَيوةبردنى هةموو شتَيك بةئاراستةيةكى طشتى و زاَلبوون بةسةر هةر دواكةوتنَيكى كاتى بؤ بةشةكانى قةوارةكةَ يان بؤ 

  و رةجنانةى كةِرةنطة ئاماجنى مةبةستداريان بطؤِرَيي.ئةو  هةوَر
   

 Group per for mance االجناز اجلامعي بةجَيىَينانى بةكؤمةَر
مةبةسي لةم زاراوةية بةرهةمى كرَيكارانة لةناو ئةوكؤمةَلتةى كتةكؤيان دةكاتتةوةَ فتراوان بتوونى ثيشةستازي و طةشتةكردنى        

كؤمةَلتة  كارطة طةورةكان بوونة هؤى ورو اندنى زؤر ثرسيارى كردةيي دةربارةى حالةتى بةجَيىَينانى بةكؤمةَرَ لةوانة: ضؤن 
؟َ بةجَيىَينانى كرَيكار بةتةنىا ضؤن كاريطةرى دةبَيي لةطةَر بوونى كرَيكتارانى ديكتة؟   يبَيزؤر يانهةمركرَيكارَيك دةتوانن بة

 كةي بةرهةمى كؤمةَر زياتر دةبَيي لةكؤى بةرهةمى ئةندامانى؟
فاكتتتةرو جياوازييتتة جتتؤراو جؤرةكتتان دةطرَيتتتةوة   انتتةكردنىمتتةَرَ ثَيوبتتةم جتتؤرة لَيكؤلَينتتةوة لتتةدياردةى بتتةجَيىَينانى بةكؤ 

ارةكانى ضةندايةتى و نايابى و خَيرايي د مارةى يةكة بةرهةمىَينةرةكان لةهةريةكةيةكى زةمتةنى  هتةروةها ئةوةنتدةى    لةبو
 بةش بكا ياخود بةسيةتى د مارةى ئةو يةكانةى كةكرَيكار بةرهةمى دةهَينَيي لةهةر يةكةيةكى زةمةنى ...هتد.

   
 رؤحى كؤمةَر

 هةستى كؤمةآليةتى  
 Group spirite روح اجلماعة

 دةربِرَينَيكى نازانستيةَ مةبةسي لَيى هةسي بة هاوكارييةَ كةيةك لة دياردةكانى تةواوكارى كؤمةآليةتية.
 Cf: solidarity  هاوكارى و ثشتط،ي 

 Team work  طروثى كار
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 Group structure بناء اجلماعة بونيادي كؤمةة
دةيطرَيتة خؤىَ جياوازي نَيوان تاكةكانة لةستةر بنضتينةى ئتةوةى ثَيتى دةوترَيتي ثيتةو        لةو بوارانةى بابةتى بونيادي كؤمةَر

  كةيةكَيك كارى تَيتدا دةكتاتَ ئتةو باستة رَيطاكتانى ثةيوةنتديكردنى نَيتوان تاكتةكانيش         position  يان ثَيطةدstatusثاية د
وةى طتروث متاوةو بةضتاآلكية كؤمةآليةتيتةكانى خؤشتى      دةطرَيتةوة لةطةَر دابةشكردنى كار لةنَيوانيانداَ ديارة هةر لةبتةر ئتة  

 هةَلدةسَييَ ئةوا ثَيويسي بوون بؤ دابةشكردنى ئةركةكان لةنَيوان تاكةكانيدا بةهَيز دةبَيي.
بونيادي كؤمةَر لةئةجنامى ضةند فاكتةرَيك دروسي دةبَييَ طرينط ترينيان دةستتةبةر كردنتى لَيىتاتوويي طروثتة لةهتةردوو      

خودييتتةوةَ ئتتةويش بتتةدياريكردنى ئةركتتةكانى هتتةر ثيةوثايةيتتةك لةثيةوثايةكانتتداَ لةطتتةَر روونكردنتتةوةى   رووى بابتتةتى و
بةرثرستتياريةتيةكانى ئتتةو ثيةثايانتتة بةرامبتتةر ثيتتةو ثَيطتتةكانى ديكتتةَ هتتةروةها دةسةآلتيشتتى بةستتةريانداو شتتَيوازةكانى          

 ثةيوةندكردندا .ثةيوةنديكردنى بةضةند ثيةوثايةيةك بَى ئةوانى ديكة لةتؤِرى 
لتتةو هؤكارانتتةى ديكتتة كتتة دةبنتتة هتتؤى دروستتي بتتوونى بونيتتادَيكى ستتةقامط،ى بةستتوود بؤكؤمتتةَرَ ئتتةوة جيتتاوازي تاكةكانتتة  

 لةهاندةرو تواناكانيان و لةخةسَيةتة ميزاجييةكاندا.
بةستتةركردايةتىَ دةبيتتنني هةنتتدَيكى ديكتتةيان ثَيتتى ضتتاكرتة كةبةثاشتتكؤيي  نلةكاتَيكتتدا هةنتتدَى كتتةس كتتة لةهتتةوَلى طةيشتتتن

مبَينَيتةوةَ بةآلم هةردووالَ سةركردةو ثاشكؤَ هةسي بةئاسوودةيي دةكتةن لتةِرَيطاى ئينتيمتا بتؤ طروثَيتك كةثةيوةندييتةكنى       
 نَيوانيان تاِرادةيةك جَيط، دةبَيي.

ي كؤمتتةَر و كارتَيكردنيشتتى تَيتتدا دةبَيتتيَ ئتتةويش  ينطتتةى سروشتتتى و    هؤكتتارَيكى ستتَييةميش هةيتتة دةبَيتتتة هتتؤى بونيتتاد   
 كؤمةآليةتية.

شوَينى حةوانةى كؤمةَر كاريطةرى لتةجؤرى تتؤِرى ئتةو ثةيوةنديكردنتة دةبَيتي كةلتةنَيوان تاكتةكان و ثَيكىاتتةى ضتينايةتىَ          
نيتادي طروثتة جياوازةكتان لةضتةندين دام و     ياخود ئؤرطانى دروسي دةبَييَ كةِرةنطة كاريطةريةكةى ِرةنط بداتةوة لةستةر بو 

 دةزطاى  ياندا.
   

 Group work العمل مع اجلماعات كاركردن لةطةَر طروثةكان
يةك لةِرَيطاكانى خزمةتطوزارى كؤمةآليةتيةَ ئاماجنى ئامادةكردنى ضةند دةرفةتَيكة بؤ طةشةكردنى دروستتى تاكتةكان لتةناو    

هةيةَ هةروةها ئاسانكردنى بةشتداريان لتةكار لةيتةككردنى بةكؤمتةَرَ كةلةميانةيتدا ضتةند       ئةو كؤمةآلنةى كةئينتمايان بؤى 
خةستتيةت و تايبةمتةندييتتةك بةدةستتي دةهَيتتننَ بةهؤيتتةوةش هةريةكتتة لتتةو تاكانتتة دةبنتتة هاوآلتيتتةكى بةكتتةَلك لتتةناو ئتتةو   

 كؤمةَلطايةى تَييدا دة ين.
   

 Goup worker ماعةاختصاصي خدمة اجل ثسثؤرى خزمةتطوزاري كؤمةَر
تاكى ئامادةكراو لةِرووى زانستى و كردةييةوة بؤ كاركردن لةبوارى خزمةتطوزارى بةكؤمةَرَ ئةو كةسة بةرثرس دةبَيي لةناو 

خزمةتطوزارييةكتةى   كاركردنى ئتةو شتارةزايةَ بةرنامتة    دامةزراوةكة لةئاراستةكردن و ِرَينمايي كردنى كؤمةَرَ ديارة شَيوازي
 اتةوة لةهةر بةرنامةيةكى ثةروةردةيي ديكة.جياواز دةك

   
 طةشةكردن  
 طةورةبوون

 Growth النمو

ثرؤسةى ثَيطةيشتتنى ثيةبةثيتةو بتةردةوام بتوونى بوونتةوةرةَ هتةروةها زؤر بتوونى قتةبارةى طشتتى يتان بةشتةكانى ئتةويش             
 لةزجن،ة قؤناغَيكى سروشتيدا.  

طؤِرانكارييةكى ضةندايةتى و ضؤنايةتيش دةطرَيتة خؤىَ كةخةسَيةتى تايبتةتى  يانتةَ ئامتاجنى طةشتةكردن هتةر       طةشةكردن
 خودى طةشةكردنة.
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هةروةها زاراوةكة ئاما ةية بؤ هةر جؤرة طةشةكردنَيك ئةطةر لةبارَيكى ئاَلؤزي و طرَيدراوى بَييَ يان لةحالتةتى بةشتكردن و   
 َيي...هتد.بةسَيتى و ياخود بةهادارى ب

 زاراوةكة بةسةر كؤمةَلطةو تاكةكانيشيدا ثيادة دةبَيي.
 َ طةشتة كتردن دياردةيتةكى ختؤكردةَ لةكاتَيكتدا طةشتةثَيدان       developmentطةشةكردنَ جياوازي دةبَيي لةطةشتةثَيدان د 

طَيِرةَ زيتاتر لتتةوةى  طةشتةثَيدان دياردةيتتةكى شؤِرشت   و هةوَلتةكانى مرؤظتتةَ لةسروشتتيدا   ميكةضتى ويستتى مرؤظايةتيتتةَ ِرةنتج   
 ثةرةسةندطةرايي بَيي.

خةستيةتةكانى تتاك بتةو ثَييتةى لةطتةَر شتَيوازة        كردنتي    واتة طةشةsocial growthدةوترَيي: طةشةكردنى كؤمةآليةتى د
 َ واتتتة زؤر بتتوونى  urban growthكؤمةآليةتيتتة ستتةاَينراوةكان يتتةك دةطرنتتةوةَ هتتةروةها طةشتتةكردنى شارستتتانى د     

 ان زؤربوونى دانيشتوان لةناوضةيةكى شارنشني.رووبةرةكة ي
  وةك ئاما ةيةك دةربتارةى ئةوطةشتةكردنةى كتة    adaptive growthهةروةها دةوترَيي طةشةكردنى طوجنان دراهَينراو  د

 بةسةر طوجناندنى بوونةوةر روودةدات لةطةَر  ينطة سروشتى و كؤمةآليةتيةكةى.  
   

 ثاسةوانى 
 نيشتمانى

 Guard national احلرس الوطين

ضتتةند يةكةيةكتتةَ رَيكختتراوة بتتةثَيى ياستتاَ لةكةستتانى خؤبتتةخش ثَيكتتدَينَ ئتتةوانى ِراهَينتتراون راهَينتتانَيكى ستتةربازيَ بتتةآلم   
لةجؤرَيكى نايابنَ خاوةن تواناو دةسرتؤينَ ضةندين خةستيةتى تايبتةتيان     guards menدسةربازانى ثاسةوانى نيشتمانى 

 .ركى ثاراستنى شاَ ياخود فةرمانِرةوايان ثَى سثَيردراوةهةيةَ ئةوان بةزؤرى ئة
   

 ثَيسثَيراو 
 جَيطر

 الوصي
يل  Guardian الور

ئتتةو كةستتةى لتتةجَيطاى كةستتَيكى ناتتتةواو يتتان ناشايستتتة دادةنرَيتتيَ بتتؤ ئتتةوةى ضتتاودَيرى و رَينمتتايي ئتتةو كةستتة بكتتاتَ وةك  
 مافةكانى بؤ بةر ةوةندى تايبةتى كةسةكة بةِرَيوة دةبات.سةرثةرشتيار بةسةريةوةَ كاروبارى سامان و دارايي و 

  دةبَيتي وةك بتاوك و بتتاث،ةَ يتان دادطتاى بتتارى     legal guardianكةستى راستثَيردراو بتؤ ئتتةو ئةركتةَ كةستَيكى شتةرعي د      
   دةبَيي.testamentary guardian  ديارى دةكاتَ ياخود بةثَيى وةسيةت نامةيةك دdetiveguardianكةسَيتى د

  بةئةو رؤحتةى كتةتاك دةثارَيزَيتي لتةجؤرةها ئتَيش و      guardian spiritؤثؤلوجياداَ دةوترَيي: رؤحى ثاسةوانى دنث لةئة
 ئازاروزيانَ كةتاك بةهؤى خةونةكانيةوة يانيش ئةندَيشةوة دةيانناسَيي.

   

 ضاودَيرى
 ثاريزةرى  

 الوصاية
 Guardianship الوالية

ناشايستةَ لةِرَيطاى دانانى كةسَيكى ِراسثَيردراوو سةرثةرشتيارَ ئتةويش بتؤ    وثاراستنى كةسانى ناتةواوسيستمَيكى ياسايية بؤ 
 ضاودَيريكردنى بةر ةوةندييةكانى و بةِرَيوةبردنى كاروبارى سامانى و نوَينةرايةتى كردنى لةبةردةم دادطا.

لةكؤى ئةودةسةآلتانةى كةياسا بِرياري لةستةر دةدات بتؤ     بريتية administrative guadianshipراسثاردنى كارطَيِرى د
ئةندامانى ئةجنومةنة ناناوةنتدى و كاروبارةكانيتان بةمةبةستتى ثارَيزطتاريكردنى بةر ةوةنتدى طشتتىَ ئتةم جتؤرة ِراستثاردنة          

يستتتة دادةنرَيتتيَ يتاخود ضتتاودَيرييةَ جتتؤرَيكى تايبةتتتةو جيتتاواز دةبَيتتي لتةو ِراستتثاردنةى كةلةستتةر كةستتَيكى ناتتتةواو و ناشا  
 هةروةها لةو ضاودَيرييةى كةدةوَلةت بةسةر ثرؤ ة تايبةتيةكان دةيسةثَينَيي.
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 guerilla حرب العصاابت شةِرى ثارتيزاني
ئةو شةِرةية كةلةسةر خاكى دةولةتَيكى داط،او روودةداتَ كاتَى ضةند يةكةيةكى بضتووكى ضتةكدار ستةربةخؤ لةيتةكرت ثَيتى      

ئةويش وةك ناِرةزايي و بةرهةَلستيةكى ميييى بةرامبةر دةوَلةتى داط،كةرَ شةِرةكة بةشَيوةى هَيرشى بةدوايةكى هةَلدةسةَ 
كتوثِرو تاِرادةيةك شاراوة ئةجنام دةدرَييَ بةآلم بَى ئةوةى شَيوةى جةنطَيكى سيستمى وةربطرَييَ ديارة ئةو يةكة شةِركةرانة 

 نديكردن و ِرَيطرى لةطةياندنى يارمةتى بةدو من.هةَلدةسة بة برينى هَييةكانى ثةيوة
   

 رابةريكردن
 ئاراستةكردن

 Guidance االرشاد التوجيهي

سيستتمَيكى فَيربوونتةَ يتان ثرؤستةيةكى فَيربوونتةَ بريتيتة لةضتةند هتةوَر و ِرةجنَيكتى ِرَيتك و ثَيتك بتؤ كتارتَيكردن لةستتةر              
 لةبوارَيكى دياريكراوداَ بةو شَيوةى كةطوجناو بَيي لةطةَر بارودؤخى كؤمةَلطاكانيان.تاكةكان و هةمواركردنى رةفتارةكانيان 

  هتتةروةها نؤرينطتتةى ئاراستتتةكردنى  يتتانى  child guidance clininدةوترَيتتي: نؤرينطتتةى رَينمتتايي كردنتتى منتتداآلن د 
    marriage guidance clinicهاوسةرَيتى د

   
 ئاراستةكردنى  

 ثةروةردةيي
 Guidance educational التوجيه الَتبوي

ئاراستةو رَينمايي ثةروةردةييَ طرينطى دةدات بةو يارمةتيةى ثَيشكةش بة خؤَيندكاران دةكرَييَ لةئاسي هةَلبذاردنى جؤرى 
ون بةستةر  َيندكاران دةضنة بواري خوَيندن و خؤطوجناندنيان لةطةَر ئتةو خوَيندنتةَ هتةروةها زاَلبتو    خوخوَيندنى لةبارَ كاتَى 

 ئةو كؤسثانةى كةدَيتةِرَيطايان لةماوةى خوَيندن بةشَيوةيةكى طشتى.
 لَيرةدا سَى فةرمانى طشتى هةية دةربارةى ئاراستةكردنى ثةروةردةيي ئةوانيش: 

هةَلبتتذاردنى جتتؤرى خوَيندنةكتتةو ئتتةو بوارانتتةى ثةيوةنتتدييان ثَيتتوةى هةيتتة لتتة ئامتتادةكردنى زانيارييتتة ثَيويستتتيةكان       -1
 بارةى جؤرةكانى خوَيندن.دةر

هةروةها ئةو هؤكارانةى دةبنة هؤى سةركةوتن لةخوَيندنَ ئةطةر ئةقيى بَيي يان هةسي جوآلنتدن و هةَلضتوون بَيتي يتاخود     
 كؤمةآليةتىَ لةطةَر هةرناكؤكييةك كةلةنَيوانياندا هةبَيي.

ندى بةو اليةنة هةبَيي لةفاكتتةرة كؤمةآليتةتى   درَيذةثَيدان بةخوَيندن و وةرضةخان بةرةوكاركردن و هةرشتَيك كةثةيوة -2
و ئةقيى و هةسي جوَلينةرةكانَ لةطةَر ئامادةكارى بؤخوَيندنى هةر بابةتيك لةبابةتةكان يتانيش خوَينتدن لةهتةر كؤليتَيتك     

 لةكؤليتةكان.
ر كؤسثةكان و بوارةكانى كةوتنةَ هةروةها زاَلبوون بةسةرسةركةوتن لةخوَيندن لةطةَر ئةو فاكتةرانةى ثةيوةسة بةو سة -3

 كةم و كورتى ئةطةر لةِرووى خؤئامادةكردنةوة بَيي يان لَيىاتوويي و شارةزاييةوة.
   

 Guidance vocational التوجيه املهين ئاراستةكردنى ثيشةيي
تاك بؤهةَلبذاردنى ثيشتةيةكى طوجنتاو وبةدةستي     ىَ بريتية لةثرؤسةى هاوكاريكردنىئاراستةكردنى ثيشةيي بةمانافراوانةكة

 هَينانى ثَيشكةوتن تَييداَ بةشَيوةيةك سةركةوتنى تَيدا بةدةسي بىَينَى و ِرازي بوونى خؤى و سوودى كؤمةَلطةى تَيدا بَيي.
 ثرؤسةى ئاراستة كردنى ثيشةيي لةزجن،ة ثرؤسةيةكى بةيةك بةسرتاوى تةواو ثَيكدَيي كةبريتية لة: 

 بذاردنى ثيشة لةسةر بنضينةى ئارةزوو تواناو خةسيةتةكانى تاك.هةَل -1
ئامادةكردن و ِراهَينان لةسةر ثيشةهةَلبذَيردراوةكةَ ئةو كارةش ثَيويسي دةكات جؤرى ِراهَينانةكتة و ماوةكتةى و شتوَين و     -2

 مةرجةكانى بزانرَيي.
ثةيوةنتتديكردنى بةثيشتتةكةَ ئتتةويش ثَيويستتي بتتةبوونى شتتارةزايي لتتة بوارةجياوازةكتتانى ثيشتتةهةَلبذَيردراوةكة دةكتتاتَ      -3
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 هةروةها هؤكارةكانى هاوكارى كردنى تاك بؤثةيوةنديكردن بةثيشةكة بزانرَيي.
ى ِروودةدات دةربارةى ثيشتةكةى  ثَيشكةوتن لةثيشةكةَ ئةويش ثَيويسي دةكات بةوةى كةتاك تَيطةيشتنى هةبَيي بةهةرض -4

 لةثَيشكةوتن وطؤِران و ثةرةسةندن و نوَيكارىَ يان بةثَيزانينى ئةو ِرَيطايانة يارمةتى ثَيشكةوتن و باآلبوونى دةدات.
   

 سؤسياليزمى  
 سةنديكايي

 االشَتاكية
 Guild socialism النقابية

كةلتتةوآلتى ئينطيتتتةرا لةستتةرةتاي ستتةدةى بيستتتةم ستتةرى هةَلتتداوة بتتؤ     syndicalismيتتةك لةشتتَيوةكانى ستتةنديكاليزمة د
   كةباو بووة لةرابردوودا.guild systemداواكردن بةطةِرانةوةى سيستمى تائي ى د

سؤسياليزمى سةنديكايي جياوازي دةبَيي لةِرَيبازي كتارى ستةنديكاييَ لتةوةى كةيةكتةميان لةشتَيوازيدا نَيتوان ضتةند بوارَيتك         
 ةو ثةيوةستيش دةبَيي بةسيستمى ئازادي لةشَيوة نةريتيةكةى.كؤدةكاتةو

اليتتةنطرانى سؤستتياليزمى ستتةنديكاى باوةِريتتان وايتتة كةكؤمةَلطتتة بتتةهاى دروستتي كتتردووة نتتةك تاكتتةكان هةريةكتتة بةتتتةنىاَ    
ةَلطتتتة ستتتةرمايةداران بتتتةرطريان لةخاوةنتتتدارَيتى ستتتامان كتتتردووةَ بتتتَى ئتتتةوةى ئتتتةركى بةرثرستتتاريةتى خزمتتتةتطوزارى كؤم 

لةئةستتتؤبطرنَ كتتةهؤى ئتتةو ستتةروةت و ستتامانةيان بتتووةَ بؤيتتة ستتةركردةكانى سؤستتياليزمى ستتةنديكايي داواي نةهَيشتتتنى      
سيستمى كرَى دموضتة  يتان دةكتردَ بتةآلم ثَيويستتى دةكترد كرَيكتاران سيستتمَيك بتؤ خؤبتةِرَيوةبردن لةثيشةستازيدا دروستي             

ة بتتةهؤى سيستتتمى تائي تتةوةَ ئتتةو سيستتتمانةش بتتةهاوكارى رَيكختتراوة  بكتتةنَ ئتتةويش ثتتاش خؤمتتاليكردنى ئةوثيشتتة ستتازيي 
 فةرمانطةرييةكانى ديكةى ناو كؤمةَلطة دةبَى كاربكةن.

ةوا دةبينَى دةوَلةت ثَيويسي دةكات بةئةركى ضتاودَيرى  ئسياسةتى ئةم ِرَيبازة د ايةتى سياسةتى سؤسياليزمى دةوَلةت دةكاتَ 
 كردنى ثيشةسازي هةستَيي.  

   
 Guild system النظام الطائفي سيستمى تائي ي 

سيستمَيكى بةرهةمىَينانةَ نَيوان ثيشةكارانى هةر ثيشةيةك لةيةك رَيكخراودا ديةكَيتى  كؤدةكاتةوةَ لةاليةن طةورةى دريتش  
ن و كرَيكتاران و  سثى  تائي ةكةوة سةرؤكايةتى دةكرَيي. ئةو سةرؤكة هةَلدةسَيي بةرَيكخستنى ثةيوةندييةكانى نَيوان منتداآل 

 وةستاكان.
ئتتةو سيستتتمة لةزؤربتتةى ناوضتتةكانى جيىانتتدا بتتآلوةى كتتردووة بةدرَيتتذايي ستتةدةكانى ناوةِراستتيَ تاستتةرهةَلدانى شؤِرشتتى        

 ثيشةسازي و قؤناغي سةرماداري درَيذةى كَيشاوةو ثاشان كؤتايي هاتووة.
ايةى تاكةكان لتةناو ئتةو طتروث و تائي انتةى ئينتيمايتان        وةك ئاما ةيةك بؤ ثيةو ثguild spiritدةوترَيي: رؤحى تائي ى د

 بؤى هةية.
   

 Cf: economic organization  رَيكخستنى ئابورى  
 Journey men  كرَيكارانى شارةزا

 Guild socialism  سؤسياليزمى سةنديكايي
   

 طوناة  
 تاوان

 الذنب
 Guilt االمث

 لةبنةماكانى ِرةوشي يان ئاينَ ِرةنطة ئةو هةَلةية بةِراستى روويدا بَيي يان خةيار بَيي.هةستان بةكارَيكى هةَلةو الدان 
  واتتة هةستتى تتاك بتةوةى كتارَيكى هةَلتةى كتردووةَ ئتةويش بتةالدانى          sense of guiltدةوترَيتي هةستي كتردن بتةتاوان د    

 نطة هؤيةكانى ِراسي بن ياخود خةياَر.لةبنةماكانى ِرةوشي و ئاينَ ئةو دياردةيةش ئاراستةيةكى هةَلضوانةية ِرة
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هةر بةثَيى تيؤرى شيكردنةوةى دةروونى ئةو هةستة دروسي دةبَيي بةهؤى ئةو ميمالنَييةى كةهةية لةنَيوان دمتن و ختودى   
باآل كةَ بةهؤى كث كردنةوةى ئارةزووةكان روودةداتَ ئةو هةستة ِرةنطة تاك هان بدات بؤ ئةجنامتدانى كتارى هةَلتةَ ئتةويش     

ةك بيانوو هَينانةوةيةك بؤ هةستةكةىَ هةروةها وةك خؤ ثاراستنَيكى لةدؤزينتةوةى هؤيتة راستتيةكةَ كةئتةويش لتةدياردة      و
  .neurosisطرينطةكانى نةخؤشى دةماريية د

   

 وةرزشى لةش دجومناستيك 
 الرايضة البدنية

 gymnastics اجلمبازية

 .بةهَيزكردن و نةرم و ج،ى لةشة بةشَيوةيةكى هاوسةنطسيستمَيكة بؤ مةشقى وةرزشىَ ئاماجنى 
و   physical exercisesدلةوةرزشى لةشيدا كةرةستةبةكار دةهَينرَيي وةك جياوازييةك لتةِراهَينان و مةشتقى جةستتةيي    

   .athleticsدو يارييةكانى طؤِرةثان   sportsدياريية وةرزشيةكان 
و وةرزشتى    corrective gymnasticsدَ وةك وةرزشتى راستتكردنةوةى لتةش     لَيرةدا ضةند جؤرَيك وةرزشى لةشى هةية

  .remedial gymnasticsدضاككةرةوةى لةش 
ئتتةجنام دةدرَيتتي كةتَييتتدا كةرةستتتةو ئتتامَيرة ثَيويستتتيةكان     gymnasiumديتتاريكردن ديتتارة وةرزشتتى لتتةش لةهؤَلتتةكانى  

 .فةراهةم دةبن بؤ ئةو مةبةستة
 انياَ ستتويدَ دانيمتتاركَ هةيتتةوَ لتتة ئتتةا: لةقوتاخبانتتة ئامادةييتتةكان نتتاو دةبرَيتتي كةلتتةوآلتانى وةك  ئتتةم زاراوةيتتة بتتةجؤرَيك 

 .قوتاخبانة بةرنامة ئاساييةكانى ئةم بابةتة دةخوَيندرَيي
   

 Gyneco cracy ُحكم النساء دةسةآلتى  نان
سيستمَيكى كؤمةآليةتية تَييدا  نان ئتةركى دةستةآلت و كاروبتار بةدةستتةوة دةطترنَ ئتةم سيستتمة لةكؤمتةَلطا ستةرةتاييةكان          

 هاوشانى سيستمى دةسةآلتى دايك بووةَ واتة لةطةَر ئةو دةسةآلتةى كةهةندَى  ن لةخَيزانة طةورةكان بةكارى دةهَينن. 
ة بؤ ئتةو دةستةآلتة سياستييةى كتة نان ثَيتى هةَلدةستةَ بتةجؤرَيك ِرَيطايتان ثَيتدةدات          كةى هَيمايةم زاراوةية بةمانا فراوانةئ

 ثَيطةى ثاشايةتى بطرنة دةسيَ ئةويش بةهؤى سيستمى بؤماوةيي دثشتاو ثشي .
   

 Gypsy or gipsy الغرجر قةرةج 
ئةوانة بةزؤرى بةكارى فالضييةتى و مؤستيقاو  طروثَيكى بضووكنَ بةردةوام لةهات و ضؤدانَ لةشوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكى ديكةَ 

 طؤرانى ووتنةوة دة ينَ داَ و نةريي و هونةرو جت و بةرطى خؤيان هةيةَ هةوَر دةدةن ثارَيزطارى ىَل بكةن.
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 ثؤشتةكردنةوة
 شاياندن

 Habilitation التأهيل

 Rehabilitation  تةماشا بكة:  ئاوةدانكردنةوة

   

 habit العادة داَ
شتتَيوازَيكى وةرطتت،اوة لتتةرةفتارداَ وةك شتتارةزايي و لَيىاتووييتتةكى جوولةطتتةرى بَيتتي يتتان تيتتؤرى و يتتاخود رَيطايتتةك بَيتتي        
لةكاركردن يانيش لةب،كردنةوةدا داَ دوويارة دةبَيتةوةَ بةجؤرَيك تاك واى لَيدَيي كةبةشَيوةيةكى ئتامَيرى هتةَل  و كتةوت    

  habituationوردى و دةستتي طرتنتتةوة لةِرةجنتتدانَ مةبةستتتيش لتتةزاراوةى خؤِراهَينتتان دفَيربتتوون  د  خَيرايي و بتتةبكتتات 
ئةوةية كةتاك واى لَيديي خؤى بطوجنَينَيي لةطةَر ورو َينةرَيكى دياريكراودا يان دؤخَيكى تايبتةت يتاخود  ينطةيتةكى طشتتى     

 دياريكراو.
   

 Habit collective العادة اجلمعية دابى بةكؤمةَر  
 Custom كؤمةآليةتى -تةماشا بكة:  خوونةريي 

   

 Habitat املوطن هةوارطا 
شوَينَيكى سروشتىَ يان هةوارطةيةكى تايبتةتَ يتاخود ئتةو  ينطتة سروشتتيةية كةكؤمةَلتة كةستانَيك نيشتتةجَيى دةبتنَ ئتةو           

 ثَيناسةيةش خةسيةتةكانى  ينطةو دةرامةت و ئاووهةواكةى دةطرَيتةوة.
 َ كة ينطتتةى رؤشتتنب،يش  environmentزاراوةكتتة لتتةبوارى ثراكتيكتتدا زيتتاتر تايبةمتةنتتد دةبَيتتي تتتازاراوةى  ينطتتة د       

 دةطرَيتةوةَ هةروةها هةمان زاراوة ئاما ة بؤ ناوضةيةكى  يان دةكاتَ كة تَييدا ضاآلكية ثَيويستيةكانى  يان بةِرَيوة دةضَيي.
   

 Hagio cracy املقدسةاحلكومة  فةرمانِرةوايي ث،ؤز
 حكومةتَيكة لةو حكومةتة ضةند تاكَيك دةسةآلت دةطرنة دةسيَ كة بةضاوَيكى ث،ؤزةوة تةماشا دةكرَين.

   

 وِرَينة
 هةلوةسة

 اهلُلواس
 Hallucination اهللوسة

لةكاتَيكتدا هتةمووي ختولقَينراوى    دةطاتَ يت ضةند حالةتَيكة لةختةياَر و ئةندَيشتةو داَلغتة لَيتدانَ مترؤظ بتةِرووداوى ِراستتى تيَ       
 مَيشكن لةئةجنامى طةورةكردنى ضةند دياردةيةكى خودىَ طةورةكردنَيكى بابةتيانة.

 وِرَينةكردن ضةند بنةمايةكى فسيؤلؤجي و دةمارى و دةروونى هةية.
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 ضةوت بينى 
 بارَيكى سةير

 خطأ اهلالة
 Halo effect حالة االبتهار

بةهؤيةوة تاك لتةكاتى هةستتانى بةهةَلستةنطاندنى كةستَيكى ديكتة دةربتارةى خةستيةت و ئاكارةكتانىَ بتةو          ئارةزووَيكة ِرةنطة 
 ئارةزووة كاريطةر بوو بَيي.

ان بتةهؤي ختوو رةفتتاري كةستَيتيةوة روودةداتَ لتةجياى هةَلستةنطاندن و نرختادنى        يت ديارة ئةويش بةهؤى هةستتةكانيةوةَ  
 بابةتيانة.

 ز لَينانَيكى مةزنى بؤ حالةتةكة دةبَييَ ياخود زؤر بضووكى دةكاتةوة.بؤية لةو بارةدا يان رَي
   

 Hamlet املنطقة السكنية الصغرية )كفر( كوَيرةدَى
طرد بوونةوةيةكى بضووكى ضةند خانوييكةَ بؤ نيشتةجَى بوونَ لةطةَر ضةند ثاشتكؤيةك ئتةويش لةناوضتةيةكى كشتتوكاَلىَ     

 ناوى طوندي ىَل بنرَيي. مارةى خانووةكان ئةوةندة نني 
  كةس زياتر نازانَيتيَ بتةآلم طونتد طردبوونةوةيتةكى هةنتدَى طتةورةترة       250توَيذةرَيك  مارةى دانيشتوانى ئةو شوَينة بة د

 لةكوَيرةدَى.
   

 ثةك كةوتة
 كةم ئةندام

 Handi capping الُقعاد ،األعاقة

دةوترَيي دئاسايي  لةِرووى جةستةيي يان ئةقيى يتاخود ميزاجتي    ثةككةوتة ئةو كةسةية كةجياوازي دةبَيي لةو كةسةى ثَيى
و يانيش كؤمةآليةتىَ تادةطاتة ئةو ِرادةيةى كةثَيويسي بتةكردارةكانى ئامتادة كتردن و شتياندنى تايبتةت دةكتاتَ ئتةويش بتؤ         

 .ئةوةى بطاتة ئاستَيك تواناي باشى هةبَيي بة شَيوةيةكى لَيىاتوويي بؤ بةكارهَينانى بةهرةكانى
   

 ضاودَيرى كؤمةآليةتى
 بؤ كةم ئةندامان

 الرعاية االجتماعية
 Handicapped, social welfare foth للمعوقني

بؤ بتةكار    وةيةكى رَيك و ثَيك و ئاماجنداربةشَيدمةبةسي ئةو هةوَر و رةجنانةى حكومةت و اليةنة كؤمةآليةتيةكان دةيدات 
هَينان و سوود وةرطرتن لة وزةو شارةزاييةكانى كةم ئةندام تتا ئةوثتةِرى توانتاَ ئةطتةر وزة توانتا دارةكتانى بَيتي يتان وزة بتَى          
تواناكانىَ بؤ ئةوةى باشرتين رَيككةوتن و طوجناندنى بؤ بَيتةدى لةنَيوان خؤى و  ينطتة كؤمةآليةتيةكتةى بتةو شتَيوةى رَيتزو      

 وةك مرؤظَيك لةياندا.مافى بثارَيزَيي 
   

 ثيشةى دةستى  
 احلرفة

 Handi craft اليدوية

مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو كارو كردارانةية كةثيشةكار ثَيى هةَلدةستَييَ لتةو بتوارةدا بتةهرةى دةستتى ختؤى بتةكار دةهَينتَى         
 بةبَى ثشي بةستنى بةئامَيرةكان.  

ئةندامَيكى خَيزانةكةىَ ياخود  مارةيةكى سنوردار لةيارمةتيدةرو كارمةندانى ثيشةكارى دةستى خؤى يان بةهاوكارى ضةند 
 بةوكارة هةَلدةسة.

هتتةموو كتتاآلو كتتةر و ثةلتتةكان ثتتَيش بتتةكار هَينتتانى سيستتتمى ئتتامَيرى لةثيشةستتازيدا بةدةستتي دروستتي كتتراونَ بتتةآلم ثتتاش    
 ِرووى لةكةمبوونةوة كرد.بةكارهَينانى ئامَيرةكانَ بآلوبوونةوةى كارى دةسي وردة وردة 
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عادة بةختياري   Hapiness السر
 حالةتَيكة دروسي دةبَيي بةهؤى تَيركردنى ئارةزووة مرؤظايةتيةكانةوةَ لة هةردوو ِرووى ضةندايةتى و ضؤنايةتيةوة.

 ببَيتةوة.ِرةنطة حاَلةتةكة بؤ ئاستى رةزامةندى رؤحى و خؤشى و كامةرانى ب،ليكردنةوةو تَيِروانني بةرز 
   

 Hard core unemployment البرطالة املزمنة بَيكارى درَيذخايةن
ئةو كرَيكارانةى توانتاي كاركردنيتان هةيتةو ئارةزووشتيان هةيتة لةستةرىَ ئةوانتة وردة وردة بتةهؤى بَيكاريتان بتؤ ماوةيتةكى            

يان ةئاستةوارى بةستةر شتارةزايي و توانتاي جةستت      دورودرَيذَ دةبنة كةسانَيك بةكةَلكى كاركردن ناَينَ ئةو حالةتتة لتةبَيكارىَ  
 بةجَى دةهيَيَى.

   
 سزاي طران  

 كارة قورسةكان
 Hard labour االشغال الشاقة

سزايةكى جةستةيي ئابِروبةرةَ مةبةستيش لةو جؤرة سزادانةَ زياتر ببَيتة هؤى دامركاندنتةوةو رَيطتر لةبتةردةم تاوانكتارىَ     
 دةبَيي: هةتاهةتايي و كاتىديارة سزاكةش دوو جؤر 

 Imprisonment  تةماشا بكة: خستنة بةندخيانة

   

 نَيوانة هارمؤنى
 الوسط

 Harmonic mean التوافقي

 لةئاماردا مةبةسي لةناوةندة هارمؤنى بؤ كؤمةَلة بةهايةكَ هةَلطةِراوةى ناوةندة  مَيرةيية بؤ هةَلطةِراوةكانى ئةو بةهايانة.
كتتةمرتين ناوةندةكانتتة لةبتتةكار هَينتتانى ئاماريتتداَ تتتةنىا لةيتتةك حاَلتتةتيش بتتةكار دةهَينرَيتتي ئتتةويش لتتةو   نَيوانتتة هتتارمؤنى 

   بكرَيي.ratesحاَلةتةية كةتَييدا ثَيويسي بة ماردنى ناوةندة تَيكِراييةكان د

بتذمَيرَيي   كاآلكتة هتةمىَينانى  منوونةيةك لةسةر ئةوةَ ئةطةر بةِرَيوةبةرى بةرهةم لةكارطةيةكدا ويستى ناوةندى تَيكتِراي بةر 
لةئاسي  مارةى كرَيكارانَ ئةوةى دةبينرَيي كةبةكارهَينانى ناوةندى  مَيرةيي لةم حالةتانةدا دةبَيتتة هتؤى بةدةستي هَينتانى     

 ضةند ئاكامَيكى ناورد.
   

 هارمؤنى
 هاوئاهةنط  

 التناسق
 harmony االنسجام

لةرَيكخستنى بةشةكانى هةريةكةيةك و هؤطرى و ِراهاتن لةنَيوان فةرمانتة جياوازةكتانى   طوجناندن بةمانا طشتيةكةىَ بريتية 
 بَى هيض د ايةتى و لَيك دوور كةوتنةوةيةكَ بةَلكو هةموو رووةويةك ئامانج رَيكدةكةون.

 كؤمةآليةتى.  واتة دياردةو رووداوةكانَ دوو رواَلةتن بؤيةك ِراستى harmonismدةوترَيي ِرَيبازي هارمؤنى د
  ئةو حاَلةتة كؤمةآليةتيةية كةرَيككةوتنى تتةواو خؤشتى طشتتى تَيتدا     fourrierسازاندن دهارمؤني  لةكؤمةَلطة بةثَيى ب،وِراى د

دةستةاَينَيي كتة يانى ئتابورى بةسترتاوةتةوة بةضتةند هَيزَيكتى رَيككتةوتوو لةطتةَر         اندن لةئابوريتداَ تيؤرييةكتة وا  باو دةبَيي.طوجن
كردنى ئةوثتةِرى خؤشتطوزةرانى بتؤ مترؤظَ ئةطةرضتى ئتةو خَيزانتة هةنتدَى         رناضاريَ ئةوانة كاريش دةكةن بؤ دةستة بةيةكرت بة

 جار وا دةردةكةون كةناكؤكن بةهؤى تَيكضوونَيكى كاتيةوةَ بةآلم لةكؤتاييدا دةطةِرَينةوة بؤ طوجناندن و رَيك و ثَيكى.

   
 Leadship الرائسة سةرؤكايةتى  

ثَيطةيةكتتة بةهؤيتتةوة دةستتةآلت بةستتةركؤمةَلَيكدا كتتارى ثَيتتدةكرَيي يتتان دةستتةثَينرَييَ لَيتترةدا دةبتتَى جيتتاوازي لتتةنَيوان            
   بكرَيي.leader ship  و سةركردايةتى دhead shipسةرؤكايةتى د
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ختتتودى كؤمتتتةَر  ستتتةرؤكايةتى لةئتتتةجنامى سيستتتتمَيكى ِرةمسيتتتةوة دروستتتي دةبَيتتتيَ دةسةآلتةكانيشتتتى لتتتةهَيزَيكى دةرةوةى 
 وةردةطرَييَ لةكاتَيكدا سةركردايةتى لةئةجنامى دان ثيناني خؤكردي ئةندامانى كؤمةَر دَيتةدى.

سةركردة خاوةن هَيزَيكى كاريطةر دةبَيي بةسةر ئةندامانى كؤمتةَرَ لةكاتَيكتدا ِرةنطتة ستةرؤك كتارتَيكردنى بتةهَيزى نتةبَيي        
 ةمسي سةركردة نية بؤ كؤمةَر.بةسةر كؤمةَلطةداَ بؤية هةموو سةرؤكَيكى ِر

 Leader ship  تةماشا بكة:   سةركردايةتى
   

 Healing الشفاء ضاكبوونةوة
 Cure  تةماشا بكة:  ضارةسةر

   
 health الصحة تةندروستى  

دوورى حالةتَيكتتة بةهؤيتتةوة تتتاك دةبَيتتتة ختتاوةن تةندروستتتيةكى ضتتاكى جةستتتةيي و ئتتةقيى و كؤمةآليتتةتىَ نتتةك تتتةنىا       
 لةنةخؤشى و دةردوو بةآلَ ددةستورى ئةجنومةنى تةندروستى جيىانى 

لتتةم بتتوارةدا ثةيوةندييتتةكى توونتتد هةيتتة لتتةنَيوان تةندروستتتى طشتتتى و فاكتتتةرة كؤمةآليةتيتتةكانَ ئتتةويش لتتةو رؤ ةوةى      
تى ئةنتتدامانى هتتةبووةَ كةكؤمتتةَلطاكان بتتةردةوام بايتتةخيان بتتةكاروبارى كؤمةآليتتةتى داوةَ كتتة هةِرةشتتةى لةستتةر تةندروستت    

هتتةروةها ئتتةوةى جَيطتتاى ستتةرجندانةَ ِرةنتتج و هةوَلتتةكانى كؤمةَلطايتتة لةبايةختتدانى بتتةكاروبارى تةندروستتتى و ثارَيزطتتارى     
كردنيتتةتى بتتةهؤى نوَيتتذو ئتتةو نتتةريي و رَى و ِرةمستتة ئاينيانتتةى كتتة هتتؤزو تتت،ة ستتةرةتاييةكان ثَيتتى هةَلدةستتتان لتتةكاتى       

ئةو بةهايانةى كؤمةَلطة بتاوةِرى ثَييتان هةيتةَ يارمتةتى ثَيكىَينتانى ئاراستتةو ب،وبتاوةِرو        َ خؤشيةكانبآلوبوونةوةى دةردو نة
 رةفتاري تاكةكان دةداتَ ئةوةندةى ثةيوةندى بةتةندروستى و نةخؤشيةوة هةية.

روسي و لةبار دةربارةى دامةزراوة تةندروستيةكانيش وةك دامةزراوة كؤمةآليةتيةكانَ ِرةنطدانةوةية بؤ ضةمكى كؤمةَلطةى د
 سيستمى تةندروستى طشتى. 

ئةو رؤآلنةى دراوةتة هةريةكَيك كةبةئةركى ثزيشكى هةَلدةستَيي و ئةوانى جَيطاى ضاودَيرى ثزيشكنيَ هةموو ئةو دياردانتة  
 تاِرادةيةكى طةورة رةفتارَيكى كؤمةآليةتى سةاَينراو دةنوَينَى.

اآلكيةكى كؤمةآليتةتى و رؤشتنب،ى و م،اتيتةَ بةشتَيكة لةسيستتمى كؤمةآليتةتىَ       تةندروستى طشتى بةِرةضاوكردنى ئةوةى ض
 جيانابَيتةوةَ هةروةها تَيطةيشتنى تةواوي بؤ ناكرَيي تةنىا لةبةر رؤشنايي هَيزة كؤمةآليةتيةكان نةبَيي.

   
 دانيشة بؤ طوَيطرتن

 Hearing اجلرلسة ددادطةرى 

  بتؤ  public hearingبةكار دةهَينرَييَ ِرةنطة مةبةسي لَيى دانشتتنَيكى ئاشتكرا بَيتيد    زاراوةكة لةضةند بوارَيكى جياوازدا
 يةك لةليذنةكانى ياسا دانانَ بةمةبةستى ط توطؤكردن دةربارةى ثرؤ ة ياسايةك.

ؤَلينةوةكتة    واتتة طتةِران بَيتي بتةدواى ِراستتيةكَ ِرةنطتة لَيك       judicial hearingهةروةها مةبةسي لَيى لَيكؤَلينتةوة بَيتي د  
شارستانيش بَييَ بة ثَيى ِرَيساو ئةو بنةمايانتةى كةياستاى دادبينيتة مةدةنيتةكان دايِرشتتووة بةِرَيوةبضتَييَ بتؤ ئتةوةى يتةك          
لةاليةنة داواكارةكان بةطةواهي شايةتةكان ِراستى ئةو رووداوانتة بستةاَينَيي كةلةميانتةى داواكتة دةريتان بِريتوةو بتة هؤيتةوة         

 يان روون دةبَيتةوة بؤ بِرياردان ئةطةر راستيةكان سةاَينرا.دادوةران بةرضاو
ِرةنطتتة لَيكؤَلينةوةكتتة تاوانكتتارى بَيتتيَ كتتة ئتتةوةش دادوةرى لَيكؤَلينتتةوة ثَيتتى هةَلدةستتتَيي لةطتتةَر تاوانبارَيتتك لةتاوانَيكتتدا       

 كةِروويدا بَيي.
   

 ِرَيبازي 
 ضَيذخوازي هةستى

 مذهب السعادة
 hedonism احلسية

ضتَيذةو   ىدةستكةوت  بتؤ  ِرَيبازَيكى ئاكارييةَ ثشي بةطووتةيةك دةبةستَيي كةدةَلَييَ هتةموو هانتدةرةكاني ضتاآلكى مرؤظايتةتى    
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دووركةوتنةوةية لةئيش و ئازاريشَ ضَيذيش طةورةترين سوودو دةسكةوتة هةروةها خؤشى و كامتةرانى هةستي كردنتة بتةو     
 ضَيذةى كةهةية ئَيستا.

 َ واتة ئةو ِرَيبازةى كةخؤشي و كامتةرانى  eudae monismِرَيبازةشَ ِرَيبازي خؤشى و كامةرانى ئةقيية دثَيضةوانةى ئةو 
 ئةقيى دةيسةاَينَى نةك هةستىَ ئةو طةورةترين سوودو ضاكةية.

َيتتةوة    كةيتةك لةلقتةكانى دةروونناستيةَ لةسروشتتى ضتَيذو ئتازار دةكؤلَ      hedonicsدةوترَيي سايكؤلؤجييةتى ضَيذو ئازار د
 هةروةها لة دروسي بوونى و لةئاسةوارةكانى و ئةو ثةيوةندييانةى هةية لةنَيوانياندا.  

   
 زاَلبوون  
 دةسةآلت

 hegemony السيطرة

 زاَلبوون بةسةر اليةنى ديكةَ بةجؤرَيكى تايبةت زاَلبوونى دةوَلةتَيك بةسةر دةولةتَيكى ديكة.
 Dominance  تةماشا بكة:   دةسةآلت

   

 Hell اجلحيم دؤزة 
بتتاوةِرَيكى ئاينييتتة دةربتتارةى ضارةنووستتى رؤحتتى مردووةكتتانَ ئتتةوانى لتتةجيىان و لة يانتتدا طوناهيتتان ئةجنامتتداوةَ ئةوانتتة      
دةخرَينة دؤزةخةوةَ واتة شوَينَيكى زؤر طةرمَ يان رؤ ى لَيثرسينةوةى دوايي ئةشتكةجنة دةدرَيتنَ بتاوةِريش وايتة كتة دؤزة       

 زةوى.دةكةوَيتة  َير 
 ئةم باوةِرة بةطةورةترين ضاودَيرى ناوخؤيي دادةنرَيي بةسةر خةَلك و ضاكرتين ِرَيطرة لةبةردةميان.

   
 هييينيزم  

 رؤشنب،ى كؤنى يؤناني
 Hellenism اهليلينية

بةهتةر هتةوَلَيكى    مةبةسي لةم زاراوةيةَ شارستانيةتى طريكة لتةب،وباوةِرو ئايتدياو شتَيوازةكانى  يانيتانَ هتةروةها زاراوةكتةَ      
نوَى كةدةدرَيي بؤ زينتدو كردنتةوةى شتَيوازة رؤشتنب،ييةكان و ئايتديا كؤنتةكانى طريتك دةوترَيتيَ وةك هتؤطرى و شتةيدايي           
بةطورج وطؤَلى و ضاآلكىَ هةروةها وةرزش و هاندانى ئةدةَ و زانستةكان و بايةخدان بةرَيكختسنى كؤمةآليتةتى هةمةاليتةن   

 سةلة كؤمةآليةتى و رةوشتيةكان لةسةربنضينةى ئةقت و هؤشيارى.لةطةَر طرينطيدان بةمة
   

 يارمةتى 
 فرياكةوتن

 املساعدة، االعانة
 Help االغاثة

رزطاركردنى تاك بةشَيوةيةكى كاتى و ناكتاو يتان بةِرَيكتةوت لتةط،وطرفي و كَيشتةكانىَ ئتةويش بةيارمةتيتدانى بتةو شتَيوةى          
 كةثَيويستى دةبَيي.

   .material help  و يارمةتى مادي دfinancial helpيارمةتى دارايي ددةوترَيي 
   

 Herd human القطيع البشري كؤمةَلَيكى مرؤيي
زاراوةكةَ لةكؤمةَلطتةى مرؤظايتةتى بةكؤمةَلتة كةستانَيك دةوترَيتي كتة ضتةند ئارةزوويتةكى هاوبتةش دةيتاجنولَينَى و بتةدواى            

 بةالوازي لةِرووى رَيكخسة و شَيوازةكانى ضاو دَيرييةوة جياواز دةكرَينةوة.سةركردةيةك دةكةونَ ئةوانة 
هةروةها زاراوةكة بةكار دةهَينرَيي وةك ئاما ةيتةك بتؤ كؤمةَلتة ختةَلكَيكى ِرةشتؤكى و ئاكتار تايبتةت يتان كرَيكتاران و يتاخود           

  .the commond herdضةتةو ناكةسان د
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  وةك دةربِرنَيتك بتؤ ئتارةزووى هةنتدَى كتةس كةبةشتَيوةيةكى كوَيرانتة        herd spiritدةوترَيي: رؤحى ِرةوَيك دكؤمتةلَيك  د 
 ببنةثاشكؤى ب،وباوةِرو شَيوازةكانى كؤمةَلَيك.

   

 Heredity الوراثة بؤماوة دزطماكى 
بتةثَيى ضتةند   ثرؤسةيةكى بايؤلؤجى سيستميةَ بةهؤيتةوة خةستيةتةكان لةستةر ضتاوةوة بتؤ لقتةكان دةطوازرَينتةوةَ ئتةويش         

 لةِرَيطاى بؤماوةييةكان يان ثةر و ثايةكانى خةسيةتة م،اتيةكان دَيتةدى.ياسايةكى جَيط، 
َ وةك حاَلتةتى  ى هتةَلطربَيي بؤ ماوةيي ِرةنطة فسيؤلؤجى يان ستايكؤلؤجيى بَيتيَ هتةروةها ِرةنطتة بةكتةَلك بَيتي يتان نةخؤشت        

  ضتتةند hereditary diseaseهتتةروةها نةخؤشتتى بؤمتتاوةيي د  hereditary deficiencyثةككةوتتتةيي بؤمتتاوةيي د
ياسايةك داوا دةكةن كة تاكة تووش بووةكان بةنةخؤشتيةكانى بتؤ متاوةيي كتارى ثاككردنتةوةيان بتؤ بكرَيتيَ ئتةويش بتةهؤى          

 طواستنةوةيان بؤ نةوةكان.
   

 الدان لةئاين  
 بَى دينى

 الضالل الديين
 heresy الزندقة ،البدعة الدينية

 هةَلةيةكة دةبَيتة هؤى تَيكدانى باوةِرَ هةَلةكاريش ثةيوةسي دةبَيي ثَيوةى و بآلوى دةكاتةوةو بانطةوازيشى بؤ دةكات.  
 دةسةآلتيش ئةو جؤرة ئاراستةو كارانة قبور ناكاتَ لةبةر ئةوةى الدانة و بةثَيضةوانةى باوةِرى باوة.

ى دةرةبةطايةتيتدا ئتةو ئاراستتةيةيان ثتةيِرةو دةكترد وةك ناِرةزاييتةك       ماركسيةكان وا دةبينن كةضينة مييييةكان لةكؤمةَلطتة 
 بةرامبةر بةضينى دةسةآلتدار كةكيَيسة ثشتط،ى دةكردن.

   
 م،ات 

 كةلةثور
 heritage املرياث

 لةكةسَيك.طواستنةوةى سامان و داراييةَ لةخاوةندارى كةسَيكى مردووةوة بؤ خاوةندارى كةسَيكى زيندوو يان زياتر 
  مةبةستتيش لَيتى كتؤى داَ و نتةريي و ثةنتدو ئتةدةَ و هونتةرى        social heritageدةوترَيتي كةلتةثوورى كؤمةآليتةتى د   

 ميييييةَ هةروةها دةسكةوتة كولتورييةكان ئةوانى لةباَ و باث،انةوة بؤ نةوةكان بةجَى ماون.
   

 ثةرستنى 
 ثالةوانةكان

 Hero - wor ship عبادة االبطال

 كؤمةَلة سةرةتاييةكان ئةم زاراوةيةيان بةو مردوانة دةوت كةبةخودايان دانابوونَ بؤية وةك ثاَلةوان تةماشايان دةكردن.
دواتتتر مَيتتذوو نووستتان ئتتةم زاراوةيتتةيان بةدامةزرَينتتةرانى دةوَلتتةت و ئاينتتةكان هةَلتتدةداَ هتتةروةها ثيتتاوة مةزنتتةكان ئتتةوانى   

 ووة.سووديان بؤ ِرةطةزى مرؤظايةتى هةب
ئتتتةجنامى كتتترداري هةَلبتتتذاردن و ديتتتاريكردن بتتتووةَ ضتتتونكة دةستتتةآلتة طشتتتتيةكان بتتتوون بتتتةزؤرى ثةرستتتتنى ثاَلةوانتتتةكان 

 هةَلدةستان بةثَيدان و وةرطرتنةوةى خةسيةتى ثالةوانيةتى.كة
تةماشتا دةكترد   ثرؤسةى دانتان و كتارثَى ستثاردن لةضتةند بؤنةيتةكى ثت،ؤزَ ثةرستتنى ثاَلةوانتةكانى وةك سيستتمَيكى طشتتى           

 لةئيمثراتؤريةتى رؤمانىَ بؤية ثةرستنى ئيمثراتؤرةكان بةئةركَيكى ئاينى دادةنرا.
هةر لةبةر ئةوةى كةدةستةآلتى بنةماَلتةو دةستةآلتى حكومتةت سةرضتاوةكةى ثةرستتنى ثاَلتةوان بتووةَ بؤيتة روونكردنتةوةى           

ةتيةكانيش بةوكارانة لةنووسينة ئةدةبيةكانَ هتةروةها لتةِرَي   ب،وِراو كارةكانى ثاَلةوان وةك ئةرك تةماشا دةكراَ نةريتة تايب
 و ِرةمسو نةريتى ئاينى تؤمار دةكرا.
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 heterogamy الزواج غري املتكايفء ناهاوسةنطى هاوسةرط،ي
فستيؤلؤجي و  ئةو هاو سةرط،ييةى لةنَيوان نَيرَيك و مَييةك سازدةكراَ بةآلم هةردووكيان ضةند خةستيةتَيكى كؤمةآليتةتى و   

 دةروونى جياوازيان هةَلطرتووة.
   

 جياوازيَ جودايي
 ناضؤنيةكى

 التغاير، التباين
 heterogeneity الالجتانس

ثَيكىاتة يتةك لةضتةند ثارضتةيةك دبتةش  يتان ضتةند ِرةطتةزَيكى جيتاواز لتةِرووى خةستيةتةكانةوةَ يتاخود جيتاواز لتةِرووى              
خةستيةتةية كةدانشتتوان جيتاواز دةكاتتةوة كتاتَى تاكتةكانى هتةَلطرى روخستاري ئاشتكرايان          فةرمانيةوةَ دياردةى جيتايي ئتةو   

 دةبَييَ هةندَيكيان لةهةندَيكى ديكة جودا دةكرَينةوة لةِرووى بايؤلؤجي و كولتورييةوة.
هاتبنتة ختوارةوةَ   لةبارَيكى ئاسايدا ناضتؤنيةكى دانشتتوان دروستي دةبَيتي كتاتَى ئةنتدامانى كؤمةَلةكتة لةضتةند رةضتةَلةكَيك          

 ةكانةوة.تيَيكى ديكة لةِرووى روخسارة سروشجياوازيش دةبن هةندَيكيان لةهةند
   

  َير دةستى
 ثاشكؤيةتى

 اخلضوع للغري
  Hetero nomy التبعية

ِرَيستاكان  ميكةضى تاكةكان يان طروثةكان بؤ رَيسايةك يان ياسايةكى سةثَينراو لةاليةن كةسانى ديكةوةَ لةجياتى ميكةضى بتؤ  
 ياخود ئةو ياسايانةى كة خودى تاكةكان يانيش طروثةكان دايدةنَين.

 Autonomy ثَيضةوانةكةشى تؤتؤنومية  خود موختاري
   

 Heterosexuoality اجلنسية الغريية جووت بوون لةطةَر تو ى جودا
تاكَيتك لةِرةطتةزي دتتو ي  جتوداَ لةبةرامبتةردا      خؤشى وضَيذ وةرطرتن لةثةيوةنديكردنى سَيكسى لةطةَر تاكَيك يتان ضتةند   

  homo sexualityسيكسى هاوِرةطةزى دَييَ واتة هةتيو بازى دَيي د
   

 ثَيِراطةياندنى كةسَيكى ديكة
 دثَيش نياز  

 Heterosuggestion األحياء الغريي

َ لةبةرامبتةر زاراوةى ثَيِراطةيانتدنى   ب،ؤكةيةك يان كارَيتك   دةربارةى ثَيِرا طةياندنى تاكَيك بؤ تاكَيكي ديكة دثَيش نيازكردن
   دَيي.auto suggestionخودى د

   

 Heuristic assumption الفرض املُساعد على الكشف ئةطةرى هاندانى فَيربوون
دةبَيتتي بتتؤ ثرؤستتةى  طرميانةيةكتتة دادةنرَيتتيَ نتتةك لةبتتةر ئتتةوةى بةِرَيككتتةوت ستتةاَينراوةَ بتتةَلكو لةبتتةر ئتتةوةى بةستتوود     

تؤ ينةوةَ هةروةها واتةماشاى طرميانةكة دةكرَييَ كةيارمةتيدةرى دؤزنيةوةو ئاشكرا كردنتةَ وةك ئامرازَيتك ئامتاجنى ستوود     
 طةياندنةو هاوكارى دؤزينةوةى ِراستى و ثةيوةنديية نوَييةكانة.

   

 رَيزبةندى قوضةكى
 التدرج اهلرمي

 Hierarchy تسلسل السلطة

ِرَيتك و ثَيككردنتى كةستةكان يتان ب،وباوةِرةكتان يتاخود دياردةكانتةَ بتةجؤرَيك كةثيتةو ثايتةكانى يتانيش بتةهاكانى             سيستمى 
  جياوازيتتان تَيتتدا دةبَيتتيَ هتتةموو ثيةيتتةكيش لتتةم سيستتتمةدا تتتةنىا ثيتتةى بتتاآل نتتةبَيي ميكةضتتى   hierarchical levelsد
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 ئةوثيةية دةبَيي كة لةسةرووى خؤيةتى.
ى ئاستتةكارطَيِرييةكانةَ بتةثَيى ئتةو سيستتمةَ دةستةآلت ثيتة       هاتنِرييةوة مةبةستي لةثيتة بةنتدىَ بتةدوا يةكتدا     لةِرووى كارطَي

بةثية لةثاية يةكةوة بؤ بةرزتر سةردةكةوَيي تادةطاتة ثية باآلكةى الى سةرؤكى بتاآلَ هتةر ئاستتَيكيش تَييتدا ثابةنتد دةبَيتي       
 وةرى دةطرَيي.بةو رَينماييانةى كة لةسةرؤكى راستةوخؤيةوة 

  بةوزاراوةيتةى كةلتةرابردوودا بتةكار دةهَينترا وةك ئاما ةيتةك      hierarch of labourدةوترَيتي: ثتؤلينكردنى كرَيكتاران د   
 لةسةر دابةشكردنى كرَيكاران بةثَيى ضاآلكى ئابورىَ وةك كرَيكارانى كشتوكاَلى وثيشةسازى و طةياندن و طواستنةوة.

   
 دةسةآلتى ثياوانى ئاينى 

 Hiero cracy اهلريوقراسية ده،ؤ كراسي   

سيستمَيكى كؤمةآليةتية لةستةر بنضتينةى ضةوستاندنةوةى رؤحتى دادةمتةزرَييَ سيستتمةكةَ ئتةو ستزا دانتة دةطرَيتتة ختؤى            
 كةدةبَيتة هؤى بةدَيىَينانى خؤشى و بةختياري تاك لةجيىانى دوايي دقيامة .

   
 Hinterland املنطقة اخللفية ،الظهري كةنار شار  

لةبنضينةدا وشةيةكى ئةاانيةَ ئاما ةيتة بتؤ ئتةو ناوضتةيةى كتة دةكةوَيتتة ثشتتى بةنتدةر يتان شتارةكةَ ئتةو شتوَينة دةبَيتتة              
كشتتوكاَلى  ثاشكؤى شار يان دةبَيتة بوارَيك بؤ كاروضاآلكيةكانى بةندةرةكةَ ئةو شوَينة ضةندين شارؤضتكةو طونتدو ِرووبتةرى    

 دةطرَيتة خؤى.
 City region  تةماشا بكة:   هةرَيمى شار

   
 histogram مدرج التكرار ثةيذةى دووبارةكان

لةئاماردا ثيةدارىَ بريتية لةتةوةرَيكى نَيوان دوو ستونى يةكرت بِرَ تةوةرى ئاسؤيي بةكار دةهَينرَيي بؤ ثَيوانةى دياردةيةكى 
بتتةكار  طتتةورةكان دبتتؤ منوونتتة َ بتتةآلم تتتةوةرى ستتتونيش بتتؤ ثَيوانتتةكردنى دووبتتارة بووةكتتان    ديتتاريكراو بتتؤ توَيتتذة تةمتتةن 

 .دةهَينرَيي
ِرةنووسى دووبارة بووى تايبةت بةهةر توَيذَيك ِرووندةكرَيتةوة لةسةر شَيوةى الكَيشةيةكى ستونىَ رووبةرةكةى لةبار دةبَيي 

 لةطةَر ئةو ِرةنووسة.
   

 Historical demography الدميوجرافية التارخيية دميوطرافياى مَيذوويي
مةبةسيَ لَيكؤَلينةوةية لةدانشتوان و مَيذووييانَ لةو ماوةيةى كةئامارة دروستتةكان بةردةستي نةبوونتةَ ضتونكة واثَيويستي      

 دةكات كة ضةند هؤكارَيكى تايبةت بؤ ئةو مةبةستة بةكار بىَينرَيي.
   

 Historical geography التارخييةاجلغرافية  جوطرافياي مَيذوويي
واتةَ لَيكؤَلينةوة جوطرافيةكان دسروشتى و مرؤيي  بؤ ضةرخة مَيذووييةكان و بؤ ئةو ماوانةى ثَيش مَيذووَ بةم واتاية ئةم 
 بابةتة لقَيك نية لةجوطرافيا دوةك جوطرافياى ئتابورى يتان جوطرافيتاى كؤمةآليتةتى  بتةَلكو جوطرافيايتةكى ديكتةى تتةواوةَ        

 ضةند ضةرخَيك يان ماوةيةكى ِرابردوو دةطرَيتةوة.
   

 Historical idealism االيديولوجية التارخيية ئايدؤلؤجياى مَيذوويي
ب،و ِرايةكة دةَلَييَ فاكتةرة بنضينةييةكان لةطةشةكردنى كؤمةَلطا مرؤظايةتيةكانَ سيستم و رةوتة هزرييةكانتةَ ديتارة ئتةم     

 ِرَيبازةش بةثَيضةوانةى ِرَيبازي ماتريياليزمى مَيذوويية.
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 Historical materialism املادية التارخيية ماترياليزمي مَيذوويي
مَيذووةَ ِراظةكردنَيكى متادىَ هتةر بتةثَيى ئتةم تَيؤرييتةَ ئتةوا مترؤظ بةرهتةم هَينتةرَيكى كؤمةآليةتيتة بتؤ             تيؤرى ِراظةكردنى

هؤكارةكانى  يانَ بةرهةم هَينانى كؤمةآليتةتيشَ ثةيوةندييتة كؤمةآليةتيتة دياريكراوةكتان دةطرَيتتة ختؤى كةخةستيةتةكانى         
كان دةوةستتتَييَ ئتتةو ثةيوةندييتتة كؤمةآليةتيانتتة بونيتتادى ئتتابورى  لةستتةر ثةرةستتةندنى هَيزةبتتةر هةمىَينتتةرة كؤمةآليةتيتتة 

 كؤمةَلطة ثَيكدةهَيننَ كةلةسةرى بونيادَيكى باآل لةسيستم و دامةزراوة سياسي و ياساييةكان دروسي دةبن.
   

 Historical method املنهج التارخيي ميتؤدي مَيذوويي
طشتتيةكان لتةِرَيطاى تؤ ينتةوة لتةِرووداوة مَيذووييتةكانى رابتردووَ هتةروةها        مةبةسي لةم زاراوةيةَ طةيشتنة بةبنتةماو ياستا   

 شيكردنةوةى ئةو ِراستيانةى ثةيوةنديان بةكَيشة مرؤظايةتيةكان و هَيزة كؤمةآليةتيةكان هةيةَ ئةوانى ئَيستايان ثَيكىَيناوة.
ووداوة تاك و جياجيتا بكتاتَ هتةروةها ئاماجنيشتى     بةطةِرانةوةى توَيذةر بؤ مَيذووَ ئةو هةوَلى ئةوة نادات كةجةخي لةسةر ِر

ئةوة نية كة ِرووداوو كةسايةتيةكانى ِرابردوو وَينا بكات بةشتَيوةيةك كتة  يانيتان تَيتدا زينتدوو بكاتتةوة ستةر لتةنوَىَ بتةَلكو          
دياريتتان بكتتاتَ  هتتةوَلى ئتتةوة دةدات ئتتةو بارودؤختتةى كتتةدةورى كؤمتتةَلَيك لةكؤمةَلتتةكان و دياردةيةيتتةك لتتةدياردةكانى داوة   

 ئةويش هةر لةسةرةتاى دروسي بووينةوة بة مةبةستى زانينى سروشتةكةى و ئةو ياسايانةى كةميكةضى دةبن.
ناكرَى توَيذةر لةِرابردوو تَيبطات  تتةنىا ئةطتةر بتةدوو قؤنتاغي بنضتينةيي تَيثتةِر نتةبَييَ ئتةو دوو قؤناغتةش: شتيكردنةوةو           

 ضِركردنةوةية.  
ثَيدةكات بةكؤكردنتةوةى بةَلطةنامتةكان و رةخنتة طترتن لَييتان و دَلنيتابوون لةكةستَيتى خاوةنتةكانيانَ         قؤناغي يةكةم دةسي 

 ئةو قؤناغة كؤتايي دَيي بةدياريكردنى بةشة بضووكةكانى ِراستية مَيذووييةكان.
و نَيوانيتتان بطوجنَينَيتتي  ثاشتتان قؤنتتاغي دووةم دةستتي ثَيتتدةكاتَ لةميانةيتتدا توَيتتذةر هةوَلتتدةدات ئتتةو ِراستتتيانة ثتتؤلني بكتتات   

 طوجناندنَيكى ئاقالنة.
   

 تاكطةرايي مَيذوويي 
 دتايبةتطةري 

 Historical particularism التفرد التارخيي

بةثَيى ئتةو تيؤرييتةَ هتةموو كولتورَيتك ميكةضتى ثرؤستةيةكى ثةرةستةندني تايبتةت بتةخؤى دةبَيتيَ زةرورةتتيش نيتة كتة              
بةكولتورة جياوازةكانَ هةندَيكيان لةطةَر هةندَيك طوجناوو رَيككةوتووبنَ بؤيتة واثَيويستي    ثرؤسةكانى ثةرةسةندنى تايبةت

دةكتتات توَيتتذةر لَيكؤَلينتتةوة لةثرؤستتةكانى دروستتي بتتوون و ثةرةستتةندن و بتتاآلبوونى رؤشتتنب،ى بكتتاتَ هةريةكتتة بةتتتةنياو     
 رجة تايبةتيةى هةريةكةيان بَيي.لةخودى خؤيدا هةَلسةنطاندنيان بؤ بكاتَ ئةويش لةسنورى ئةو هةر و مة

  unilnear evolutionismئةوةش بةو ماناية دَيي كةلةجياتى ئةوةى تيؤرى ثةرةسةندن ئاراستتةى يتةك هَيتت بكرَيتيد    
   .multilinear evolutionismوا ثَيويسي دةكات كةثَيِرةوى ثةرةسةندنى فرة ئاراستةو ِرَيطا وةربطرَيي د

   
  قوتاخبانةى دِرَيبازي

 ى يمَيذوو
 Historical school املذهب التارخيي

بتتةثَيى ِرَيبتتازي ئتتةم قوتاخبانةيتتةَ مَيتتذوو رابتتةرميان دةكتتات بتتؤ ضتتؤنيةتى دروستتي بتتوونى سيستتتمةكانَ هتتةروةها ضتتؤنيةتى   
 ثةرةسةنديان.

   

  Historical series السلسلة التارخيية زجن،ةى رووداوةكانى مَيذوو

يان زجن،ةى زةمتانى بتؤ هتةر دياردةيتةكَ بريتيتة لةضتةند بةهايتةك يتاخود ثَيوانتةكانى ئتةو دياردةيتةَ            زجن،ةى مَيذووييَ 
 ئةويش لةزجن،ة مَيذووييةكى بةدوايةكدا خؤى دةنوَينىَ وةك رؤ انَ يان مانطةكان ياخود ساآلن.
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ئاستانرتو تتةواوترو وردتترةَ ئتةو زجن،انتةش      لةبارَيكى ئاسايداَ ماوةكانى نَيوان مَيذووة بةدوايةكةكان يةكسان دةبنَ ئتةوةش  
ديارة لةبينينى ئةودياردانةى كة تو َينةوةيان لةسةر دةكةين بؤ ماوةيةك و ثَيوانة كردنيشيان لةضةند ماوةيةكى كتاتى ِرَيتك   

 و ثَيك دَينة ئةجنام.

   

 Historical sociology علم االجتماع التارخيي كؤمةَلناسى مَيذوويي

  Sociology historical  تةماشا بكة:

   

 Historical sources املصادر التارخيية سةرضاوة مَيذوويةكان

ئةو سةرضاوانة ضةند زانيارى و ئامارَيكى بآلوكراوةو ئامادةكراو بؤ بةكارهَينان دةطرَيتةوةَ ئةوانة ثَيشترت كؤكراونةتتةوة بتؤ    
 دةدرَيي. ضةند مةبةستَيك كةثةيوةسي نني بةو تؤ ينةوةيةى ئةجنام

منوونتتةى ئتتتةو سةرضتتتاوانةش: بةَلطةنامتتتةكانَ ضتتتاثةمةنيةكانَ تؤمتتار كراوةكتتتانَ بآلوكراوةكتتتانَ توَيذينتتتةوةو لَيكؤَلينتتتةوة   
ئاماريةكان كة اليةنةكانى خاوةن بةر ةوةندى و دامةزراوةو ئةجنوومةنة طشتى و تايبةتةكان دةرى دةكتةنَ يتاخود زانيارييتة    

 كان بةثَيى ثَيداويستيةكانى كارَ يانيش ئةو سةرضاوانةى لةناو كتَيبخانةكاندا هةن.بةردةستةكان الى خاوةن ثيشة
 سةرضاوة مَيذووييةكان دابةش دةبنة سةردوو بةش:

 سةرضاوة سةرةتاييةكان: -1
بريتيتتة لتتةو سةرضتتاوانةى كةهتتةمان ئتتةو اليةنتتةى هةَلدةستتتَى بةكؤكردنتتةوةى زانيارييتتة ستتةرةتاييةكانَ هتتةر ئتتةو اليةنتتة     
هةَلدةستَى بتةداطرتن و ثتؤلينكردن و بآلوكردنتةوةى سةرضتاوةكانيش منوونتةى ئتةو بآلوكراوانتةى دامتةزراوةى ئامتارو ستةر           

  مَيرى سةر بةحكومةت دةريدةكةن.
 سةرضاوة الوةكيةكان.-2

لةوالينتةى كةهةستتاوة   ئةو سةرضاوانة: اليةنَيكى ديكتة هةَلدةستتَىَ بتةداطرتن و ثتؤلينكردن و بآلوكردنتةوةيانَ بتةجياوازي       
بةكؤكردنتتتةوةى زانيارييتتتة ستتتةرةتاييةكانَ وةك ئامارةكتتتانى ئةجنومتتتةنى نةتةوةيتتتةكطرتووةكان و ئةجنومتتتةنى ختتتؤراك و     

 كشتوكاَلىَ هةروةها ئةو خشتة ئاماريانةى كة لةكتَيبى نووسةراندا هةية.

   

 مَيذووطةرايي 
 ِرةوتى مَيذووطةرى

 اخلاصة التارخيية
 Historicism يةالنزعة التارخي

 ب،وِرايةكة دةَلَييَ جةوهةرى كؤمةَلطةو رؤشنب،ى بةئاراستةى ثةرةسةندن و دينامييةت جياواز دةبَيتةوةو دةناسرَيي.
هةروةها هةموو شَيوةكانى  يانى كؤمةآليةتى لةبنضتينةدا ثةيوةستي دةبتن بتةبوارى ئتةو مَيتذووةى كتةخؤى دةخزَينَيتتة نتاو          

 دةضَيتة ناويانةوة.هةموو كاروبارةكان و 
 َ رةوتى مَيذووطةرى هةوَلَيكة بؤ ئةوةى هةموو زانستة كؤمةآليةتيتةكان لتة َير نتاوى زانستتى     K.R. popperبةبؤضوونى د

مَيذوو تؤمار بكرَينَ هةروةها ثَيش بينتى كردنتى ئاينتدةش بكرَيتتة ئامتاجنى بنضتينةيي بتؤ ئتةو زانستتةَ ئتةويش لةميانتةى            
 مَيذوويية جيىانيةكاندا.جةخي كردن لةسةر ياسا 

   
 مَيذوو نووسني 

 نووسينةوةى مَيذوو
 Historiography التأريخ

ئةركى نووسينةوةى مَيذووَ هةروةها ئةو نووستينانةى كةبتةدواى خؤيتدا دةيىَينَيتي لةروخستارو رووة زانياريةكتةىَ ئتةويش        
لةطتتةَر راظتتةكردنى زانياريتتةكان و ئامتتارة دوورو درَيتتذةكؤكراوةكان بتتةهؤى ميتتتؤدى مَيذووييتتةوةَ هتتةروةها رَيكخستتتنى ئتتةو   
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و خستتنةِروويان لةستةر شتَيوةيةك كةستةر لتةنوَى متاوةى بابتةتى لَيكؤَلينةوةكتة          زانياريانة لةضوار ضَيوةى ضةند ضتةمَيكَيك 
 دروسي بكاتةوة.

   
 باسى مَيذوويي 

 مَيذووييةتى
 Historism النزعة التارخيية

 .ىئاراستةيةكةَ ئاماجنى ِروونكردنةوةى شتةكانة لةبةر رؤشنايي تَيروانينة مَيذووييةكة
لةستتةر ب،وبتتاوةِرو ِرووداوةكتان بتتدةين تتتةنىا بتةطوَيرةى ئتتةو ناوةنتتدو شتوَينة مَيذووييتتةى تَييتتدا    واتتة ئَيمتتة نتتاتوانني بِريتار   

ن كتردَ دةكترَى   مادةركةوتووةَ نةك تةنىا بةطوَيرةى بةهاخودييةكةىَ ضونكة ئةطةر ئَيمتة تتةنىا لتةِرووى خودييتةوة تةماشتا     
مانتتةوة بتؤ ناوةنتدة مَيذووييةكتةى كتة تَييتدا دةركتةوت ئتتةوا       بةهةَلتة يتان بةنائاستايي تةماشتاى بكتةينَ بتةآلم ئةطتةر طةِراند       

 بةشَيوةيةكى سروشتى و زةروورى دَيتة بةرضاو.
   

 History التاريخ مَيذوو  
بةزؤرى خستنة ِروويةكى ِرَيك و ثَيك و نووسراوة بؤ رووداوة بةدوايةكةكانداَ هةروةها هةوَلَيكة بؤ ئاشتكراكردنى هؤيتةكانى   

روونكردنةوةى كةضى لة نَيوانيادا هةية لةثةيوةندي و دةسي تَيوةردان و تَى هةَلكيش بوونَ بةجؤرَيك بةطشتى يتةك  لةطةَر 
 ض،ؤك ثَيك بىَينَى.

مَيذوو رووداوةكان بؤ ضةند قؤناغَيك دابةش دةكتاتَ كتةبريتني لتة: قؤنتاغي ضتاغة كؤنتةكانَ قؤنتاغي ضتاغة ناوةِراستتةكانَ          
 مَيذووى هاوضةر . قؤناغي ضاغة نوَييةكانَ

 Social history  تةماشا بكة:   مَيذووى كؤمةآليةتى

   

 History philosophy of فلسفة التاريخ فةلسةفةى مَيذوو 
ئةم بابةتةَ لَيكؤَلينةوة لةهَيزى ثالنتةرى بتةِرَيوةبردنى مَيتذوو دةكتاتَ بتة دةربِرنَيكتى ديكتةَ ئايتا سيستتمة كؤمةآليةتيتةكان           

لةدايك بوونَ يان ئةجنامن بؤ ضةند هؤيةكى شاراوة بةآلم بةهَيزَ هةروةها ئايتا ختةَلكى مَيتذووى خؤيتان دروستي      بةِرَيكةوت 
 دةكةن ياخود بةسةرياندا بةكردةى ضةند هَيزَيكى دةرةكى سةثَينراو؟

ى تاك هَيزى بزوَينةرةَ لَيرةدا قوتاخبانةيةكى مَيذوو نووسان هةيةَ داكؤكييةكى طةورةى خستؤتة سةر رؤَلى تاكَ لةبةر ئةوة
 ياخود يةك لةنيشانة يةكالكةرةوةكانى ِرَيطاى ثَيشكةوتنة.

تَيؤرييةكى ديكةش هةيةَ هؤى رووداوةكتان و دروستي بوونيتان و ثةرةستةندنيان بتؤ هَيتزة دةرةكيتةكانى دةرةوةى دةستةآلتى         
 مرؤظ دةطةِرَينَيتةوةَ كةدةسةآلتى خةَلكى بةسةرةوةنية.

 historicalَ ِراظةكردنى تيؤريي ماترياليزمي مَيذوويي هةيةَ دتةماشاى ماتريتاليزمى مَيتذوويي بكتة:     هةروةك لةم بوارةدا

materialism             فةلستةفةى مَيتذوو بتةو لَيكؤَلينةوانتة دادةنرَيتي كتةِرَيطاى بتؤ دةركتةوتنى كؤمةَلناستى خؤشتكردوة تتا ئتةو  
فةى مَيتتذوو بتتؤ كؤمةَلناستتىَ وةك ِرَيتتذةى ثةيوةنتتدى زانستتتى  ِرادةيتتةى هةنتتدَى كتتةس وايتتان داناوةكتتة ِرَيتتذةى نزيكتتى فةلستتة 

                      ميتافيزيكة بؤ زانستى سروشي.                                                                                                   
   

 ثاشةكةوت  
 عةماركردن

 hoarding االكتناز

ثارةو ثور بةمةبةستى جامبازى و مامةَلةثَيوةكردنَ هةروةها وةك ئاطادارييتةك بتؤ رؤ انتى تةنطانتةو ثَيويستتى و      هةَلطرتنى 
 نةبوونى.

ئةو جؤرة ثارَيزطارى و هةَلطرتنةى دراوَ ئةوة دويستَيكة لةسةر دراوي خوردة بؤ كاروبارى رؤ انتةو ختةرجكردنى  لتةجياتى    
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كةى هةستَيي لةسةر شَيوةى قتةرز يتان بتةكارهَينانى بتؤ كِرينتى دراوى كاغتةزي دارايتي        ئةوةى تاك بةكارى وةبةرهَينانى ثارة
بانكتةكان لةستةر شتَيوةى ستثاردن بتؤ ئتةوةى       لةياخود قةواَلة حكومي و ثيشةسازييةكانَ يانيش لتةجياتى هتةَلطرتنى لةيتةك    

ى بطرَيتي بتؤ ماوةيتةكى ديتاريكراوَ يتانيش      سوودى دياريكراوى هتةبَييَ ئتةوا واي ثتَى ضتاكرتة بةشتَيوةى دراوى بةجوَلتة هتةلَ       
 بةدةربِرينَيكى ديكة لةسةر شَيوةى دراوى بَى كةَلك و ثةككةوتةى كارثَى نةكراو.

 Saving  تةماشا بكة:  ثاشكةوت

   
 ئارةزوو 

 خوليا
 hobby اهلواية

ئتتةوةش بتتةدوور لةوثيشتتةيةى كتتةثَيى مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ ئتتةو ضتتاآلكيانةى تتتاك ثَيتتى هةَلدةستتَيي لتتةكاتى بتتَى ئيشتتيداَ  
خوَيندنةوةَ كؤكردنةوةى ثور...هتد. ديارة ئةو جؤرة حةزو ئارةزووانةَ هيض داواكتارى   َهةَلدةسَييَ لةوضاآلكيانةش: وةرزش

 و مةبةستَيكى دارايي بةدواوة نيةَ بةَلكو وةك كاردانةوةيةك دةبَيي بؤ حةزوو ئارةزووة دةروونى و كؤمةآليةتيةكاني.
كردنةوةى ماوةكانى كاركردنيش بووة بتةهؤى ئتةوةى كتاتى بتَى ئيشتى زؤر بَيتي و زيتاتر طرنطتى بتدرَيي بتةئارةزووةكانَ           كةم

 بؤية هةندَى كةس وايان ثَى باشة كة ناو لةكؤمةَلطةى تازة بنَين كؤمةَلطةى حةزةكان.
   

 Holding احليازة خاوةنَيتى
لةرووبةرَيكى زةوى دياريكراوى بةكارهَينراوَ مةرجيش نية ئةو رووبةرة زةويية يةك ثارضة لةكشتوكاَلداَ خاوةنَيتى بريتية 

بَيي لةكؤى طشتىَ ِرةنطة موَلك بَيي يان بةكرَىَ ياخود موَلك و بةكرَى بَيي ثَيكةوةَ ياخود بةهةر شَيوةيةكى ديكة وةرط،او 
 بَيي و بةكار هَينرابَيي.

   

 Holiday العطلةيوم  رؤ ى ثشوو دجة ن 
 َ ِرةنطتة ئتةو جتة ن و    festrivitiesئةو رؤ انةى تاكةكان مؤَلةتيان ثَيدةدرَييَ بةبؤنتةى هةنتدَى رؤ انتى جتة ن و شتادى د     

   .customary  ياخود بؤنة نةريتيةكان بن دreligious  يان ئاينى دpupblicشاديانة رةمسى بن د
خزمتةتطوزارى رَيتك دةخترَين بتؤ تاكتةكان بةمةبةستتى ستوود وةرطترتن لتةو          لةهةر و مةرجى ئاسايداَ لتةو بؤنانتةَ هةنتدَى    

  ئتتةويش بتتؤ دةستتتةبةركردنى جؤرَيتتك لةستترةوتن و     holiday accommodationsرؤ انتتةى كتتة بوونةتتتة ثشتتوو د   
 حةوانةوةى جةستةيي و هزرى لةكاتى مولةتةكانيان.

   

 ث،ؤزى 
 القداسة
 Holiness الطهارة

 Sanctity  ث،ؤزيتةماشا بكة:    

   

 رةوتى هةمةطةرى 
 طشتى خوازي

 holism النظرية الشاملة

 َ جياكتتارو بتتَى هاوتتتا gestaltبنةمايتتةكى تيؤرييتتةَ ئتتةوة دةستتةاَينَى كةكتتةس يتتان كؤمتتةَلَيك ختتاوةن قةوارةيتتةكى طشتتتية د 
تةنياييتةكان يتاخود لتةو ثارضتةو بةشتانةى طشتتى ىَل       لةجؤرى و ناكرَى تَيطةيشتنى بؤ بكرَيي تةنيا بةلَيكؤلينتةوة لةِرةطتةزة   

 ثَيكدَيي.



(344) 
 

هةروةها مةبةسي لةم تيؤرييةَ ئةو فةلسةفة ثةروةردةيةى كة جةخي لةسةرطرنطى تاك دةكات وةك طشيَ نةك طرنطتى دان  
 بةضةند فةرمانَيكى دياريكراو.

 Gestalitism  نى تاليشتةماشا بكة: ِرَيبازي ج

   

 ماَر  
 خانو

 املنزل
 Home البيت

مةبةستي لةزاراوةكتتةَ دامةزراوةيتتةكى جتتَيط، تاِرادةيتةكَ تَييتتدا ثةيوةندييتتة مرؤظايتتة تيتة رووبتتةرووةكان بتتاودةبنَ متتالَيكى    
 ئاسايي و لةبار كةرةستةى ثَيويسي و لةبارى تَيدا دةبَيي بؤ كاروبارى  يانى خَيزانى.

   
 ئابورى  
 Home economics التدبري أو االقتصاد املنزيل ماَلدارى  

ئامانج لةئابورى ماَلدارىَ ضاككردنى  يانى تاك و خَيزانةكانةَ ئةويش لتة ِرَيطتاى فَيركردنتى ئةنتدامانى و ئامادةكردنيتان بتؤ       
 يان و ضاككردنى ئةو خزمةتطوزاريانتةى كتة خَيتزان ثَيويستتى ثَييتان دةبَيتيَ هتةروةها مةبةستي لةزاراوةكتة بتةِرَيوةبردنى           

 هتد.اَلةَ ئةو كاروبارانةى كة تةنىا ضاآلكى جةستةيي وةك ثاككردنةوةو شوشة و ئوتى كردن...كاروبارى ناوم
ناطرَيتتةوةَ بتةَلكو زؤر لتةوة فتتراوانرتة بةشتَيوةيةك لةطتةَر فةلستتةفةى طشتتى خَيتزان بطوجنَيتتيَ هتةروةها ِرَيطاكتةى لتتةثِ،ةو          

نى رووةكانى ستوود وةرطترتن لةدةرامةتتة مادييتةكانى خَيتزان و      كردنى ئةو فةلسةفةية لةِرووى ثراكتيكيةوةَ لةطةَر رَيكخست
 لةِرةجنى هةرتاكَيك لةتاكةكانى بةمةبةستى بةرزكردنةوةى ئاستى  يانى خَيزانى.

   

 بَيالنةيي 
 جيابوونةوة لةخَيزان

 االنفصال
 Homelessness العائلي

جتتَيط، بووةكتتان تووشتتى بزربتتوون يتتان الوازي لةهةستتي و   زاراوةكتتة بتتةواتاى جيابوونتتةوة لةكؤمةَلطتتةدَييَ حالةتَيكتتة تاكتتة   
 ثةيوةستية سؤزدارييةكانيان دةبنَ ئةوانى بوونيادى كؤمةآلةيتى هةندَيكيان لةطةَر هةندَيك دةبةستَيتةوة.

جيابوونةوةى خَيزانى ضةندين شتَيوة وةردةطرَيتيَ ئتةويش بتةثَيى جتؤرى جيابوونةوةكتةو هتةر و متةرجى ختؤجَيىَ ديتارة           
 ونةوة لةخَيزانداو لةنَيوان ثياوانيشدا لةكؤمةَلطة طةورةكان دةردةكةوَيي.جيابو

دياردةى جيابوونةوة ئاما ةية بؤ حاَلتةتى شتثرزةيي توونتدو     َبةآلم جيابوونةوةى  ن و منداآلنَ ئةوة ِرَيذةكةى كةمرت دةبَيي
 رسَيتى روودةدات.ئةو دياردةية زياتر ثاش جةنط و كارةساتةكانى قات و قِرى و ب َناسةقامط،ى

   
 Home-maker مراكز أتهيل ئامادةكردنى  شاياندنى  

 services االمهات دايكان
خؤشتتييةوة ثتتةكيان نةئتتةو ناوةندانتتة كتتار بتتؤ يارمةتيتتدانى ئتتةو دايكانتتة دةكتتةن كةخَيزانتتةكانيان لةدةستتتداوةَ يتتان بتتةهؤى   

زؤربتتوونى دةرامةتتتةكانيانَ ئتتةويش بةفةراهتتةم كردنتتى   كتتةوتووة لتتةكاركردنَ يتتاخود يارمةتيتتدانى خَيتتزان بتتة مةبةستتتى    
خوَيندنى تةكنيكى شان بةشان خوَيندنى ئاسايي و ئامادةكردنيان بؤ ثيشةيةك لةثيشةكانَ وةك دوورمان و ةنةخشةكَيشان و 

 كاروبارى تريكو ...هتد.
درَيي ئةويش بةزؤركردنى داهاتيتان بتةهؤى   ئةو كارانة ِرةنطة هوكاريان بَيي بؤ ئةوةى يارمةتى خؤيان و خَيزانةكانيان ثَى ب

كاركردن لةماَلةوة يان لتة شتوَينة طشتتيةكان و لتةو ثيشتانةى كتةئامادةكراون بؤيتانَ ديتارة ئتةوةش دواى ئتةوة دَيتي كةتتةنىا             
 ثشتيان بةضاودَيرى و خزمةتكردنى ناوماَر بةستبوو.
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 جَيط،يي زيندةيي
 Homeo stasis االتزان احليوي ِراطرتنى لةش  

ى زينتتدوو كتتة رزاراوةكتتة لةفستتيؤلوجياو دةروونناستتيدا بتتةكار دةهَينرَيتتيَ وةك هَيمايتتةك بتتؤ خةستتيةتة طشتتتيةكةى بوونتتةوة
بريتية لة ئارةزووى مانةوة لةسةر حاَلةتى جَيط،ى و طَيِرانةوةى بتؤ ئتةو حاَلةتتةَ وةك ثارَيزطتاريكردن لةستةر يتةك ئاستتى        

 حالةتةكانى ديكةىَ ئةويش بةكاريطةرى هؤكارةكانى رَيكخستنى ناوخؤيي.طةرمى و ثَيكىاتةى كيمياوي و 
ياَ زاراوةى جَيط،ى زيندةييَ بةكار دةهَينن وةك ئاما ةيةك بؤ ئةو شَيوازانةى كتةتاك يتاخود    ؤثؤلؤنث هةندَى لةزانايانى ئة

 كؤمةَلطة ثيادةى دةكةنَ بةمةبةستى خؤِرَيكسخة.
   

 Homerule احلكم الذايت خود موختاري
ئةم دياردةية يةكةم جار تةنىا بةهؤى ئةو بزووتنةوة نيشتمانيةى كة ئ،لةندييةكان ثَيى هةستان لتةكؤتايي ستةدةى نتؤزدةو    

 سةرةتاكانى سةدةى بيستةم بؤ رزطاربوون لةدةسةآلتى بةريتانياو بةدةسي هَينانى سةربةخؤيي زانراوة.
 ى بزووتنةوةى طةالن كةئاماجنيان خود موختاري و سةربةخؤيي بوو.دواى ئةوة بووة يةك لةخةسيةت و باسكردنةكان

   

 دةرامةتى خَيزان 
 يةكةى نيشتةجَى بوون

 أموال األسرة
 Homestead الوحدة السكينة

مةبةسي لةم زاراوةيةَ خانوو ثاشكؤكانيةتى لةو خانووبةرانتةى كةهتةمووى متولكى خاوةنةكةيتةتىَ هتةروةها مةبةستي لتةم        
 ئةو خانوةية كة خَيزان ثَيشرت تَييدا نيشتةجَى بووة لةسةردةمى باوك و باث،انيةوة.زاراوةيةَ 

   

 ثيشةكارى 
 ناو ماَر

 الصناعة
  Home work, industrial املنزلية

تةماشا بكة:  سيستمى ثيشةسازي نتاو  
 Domestic system  ماَر

   
 كوشة  
 Homicide القتل ثياو كو 

درَيذى بكاتة سةر يةكَيكى ديكةو لة ياندا لةناوى بةرَييَ ئةمةو ِرةنطة كوشة بةهؤى كةمتتةر خةميتةوة   واتةَ تاكَيك دةسي 
رووبداتَ هةروةها دةكرَى كوشة لةِرووى ياساييةوة رَيطاثَيدارو بَيي لةكاتى جةنطداَ يان بؤ جَيبتةجَى كردنتى بِريتارى دادطتا     

بكو َيي وةك بةرطرييةك لتةخؤى يتانيش لةخَيزانةكتةى و لتةموَلك و ستامانىَ       بةسةر تاوانبارَيكَ ياخود تاكَيك تاكَيكى ديكة
بةمةرجَيك ئةو هَيزةى بةكار دةهَينرَيي طوجنتاو بَيتي لةطتةَر رادةى ئتةو زيانتةى روودةداتَ هتةروةها نتابَى ثتةنا بتؤ كوشتة           

 بربَيي تةنىا لةكاتى زؤر ناضارى نةبَيي.
   

 ضارةسةرى شتَيك  
 بةهاوشَيوةكةى

 عالج املثل مبثله
  Homoepathy مداواة الدواء ابلدواء

َ تَييدا نتةخؤش ضارةستةر دةكرَيتي بةثَيتدانى بِرَيكتى كتةمى هتةمان ئتةو         بةكار دةهَينرَيي  رَيطايةكة لةكارو ثيشةى ثزيشكى
 دةرمانةى كةبؤتة هؤى نةخؤشيةكة.

 َ ئةوةش ثشي بتةو  homo empathic magicد ؤثؤلوجيادا دةوترَييَ جا دوويةك بةجادوو ضارةسةرى دةكرَيينث لةئة
طرميانةية دةبةستَيي كة دهاوضةشن  كاريطةرى بةسةر هاوضةشتنةكةى دةبَيتيَ يتان بتاوةِر بتةبوونى ثةيوةندييتةك لتةنَيوان        
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اران شتَيك و هاوضةشنةكةىَ هةروةها نَيوان شتَيك و ناوةكةىَ وةك باوةِربةوةى كة ر اندنى ئاو بةسةر زةويدا دةبَيتة هؤى ب
بارينَ هةروةها زيان طةيانتدن بةهتةر شتتَيك و منوونةكتةىَ ئتةوة دةبَيتتة هتؤى روودانتى ئتةو زيانتة بةستةر ضتاوةو منوونتة              

 ِراستيةكةى.  
   

 homafaber االنسان الصانع مرؤظى دروستكةر  
ب،وِرايةكة دةَلَيي مرؤظ بةخؤِرستكى ئتارةزووى دروستتكردنى هةيتةَ ئتةو شتتةكان دروستي دةكتات و خؤشتى دروستي دةكتات.                 

    
   

 هاوسةرط،ى  
 Homo gamy تجانسالزواج امل هاوجؤر

ِرةضتةَلةك يتان رةطتةز    ضةند طروثَيك وابةضاكرت دةزانن كة هاوسةرط،ى لةنَيوان ضةند كةسانَيك بَيتتةدىَ ئتةوانى لةهتةمان    
 ياخود ضني يانيش ئاين و ثيشةبن.

  .  heterogamyلةبةرامبةردا هاوسةرط،ى ناهاوجؤر دجياواز  هةية د
   

 هاوجؤر 
 Homogeneity التجانس هاوضةشن

لةهتةر   حاَلةتى لةيةكضوونى سةرنج راكَيشَ لةنَيوان شتتةكانَ لتةكاتى بتةراوردكردنيان و نتةبوونى هتةر جتؤرة جياوازييتةك       
 رووييةكةوة لةنَيوانياندا.

ؤثؤلؤجياَ هاوضةشنىَ ئةو خةسيةتةية كةبةهؤيةوة دانشتوان جياواز دةكرَينةوةَ كاتَى تاكةكان روخساري ئاشتكرايان  نث لةئة
 دةبَييَ هةندَيكيان لةطةَر هةندَيكى ديكة لةيةك دةضن لةِرووة بايؤلؤجي و رؤشنب،ييةكانيانةوة.

  بةشتتَيوةيةكى ئاستايي ثةيتدا دةبَيتي كتتاتَى ئةنتدامانى طروثَيتك لةيتتةك      recial homogenityى دلةيةكضتوونى ِرةضتةَلةك  
 ِرةضةَلةكةوة دَينة خوارة.

   بةو كؤمةَلطايةى كةثَيكىاتةكانى لةيةك دةضن.homogeneous sociatyدةوترَيي: كؤمةَلطةى هاوضةشن د
   

 هاوثَيكىات  
 لةيةكضوون

 التناظر
 Homology التماشل

لةيةك ضوون لةِرووى ثَيكىاتتةوةَ يتان لتةِرووي فةرمانتةوة لتةنَيوان ئةنتدامانى بوونتةوةرة زينتدووة جياوازةكتانَ لةئتةجنامى           
 ثةيدابوونيان لةيةك سةرضاوةوة.

   

 مرؤظى ئابوريكار
 االنسان

 Homo oeconomicus االقتصادي

هتةوَلى دةستكةوتة تائتةو ثتةِرى     لة مترؤظ ديتارى دةكتةنَ مترؤظ تتةنىا     ب،ورايةكة دةَلَييَ فاكتتةرة ئابوريتةكان بةتتةنىا ِرَيطتاى     
 .توانايَ لةطةَر ئارةزوويةكي بَى سنوور بةمةبةستى كؤكردنةوةى سامان

دواتر بِريارةكانىَ هةلطرى خةستَيةتَيكى ئتابورى رووتتنَ بتةآلم ِرةضتاوكردنى اليةنتة ِرةوشتتى و ئةدةبيتةكانَ لةب،كردنتةوةو          
 .انى مرؤظ جَيطاى نابَيتةوةبِرةيارةك َلةرةفتار

 تئةمتتةو زانتتا ئابورييتتة نوَييتتةكان وادةبيتتننَ متترؤظ كتتة هتتةَلطرى رةفتتتاري ئابورييتتةَ ئتتةوةش ئاما ةيتتة بتتؤ منوونةيتتةكى ِروو  
 .مةبةستة شيكاريةكانلةدةهَينرَيي تةنىا بةكار  َلةرةفتاري مرؤيي

 Ana: economic man  ثياوى ئابورى

   



(347) 
 

 Homo sapiens العاقلاالنسان  مرؤظي  َير
 مرؤظ لةو رووةوةى كةبريتية لةب،كردنةوةو زانني و ويسيَ ضونكة لَيرةدا لةرووة باالكةيةوة تةماشا دةكرَيي.

   
 سيك  لةطةَر هةمان توخم

 Homo sexuality اجلنسية املثلية هاوِرةطةز خوازي

لةبةرامبتةر  ثةيوةندى سيكسي لةنَيوان دووكةس لةهةمان رةطةزَ دووركةوتنةوةش لةحتةزي سيكستى لةطتةَر رةطتةزى جتوداَ      
   دَيي.hetero sexualityدياردةى سيكسى لةطةَر رةطةزةكةى ديكةى د

   
 ئابرووَ رَيز 

 Honour الشرف شةرةف

ئتتابِرووى ثةستتندكراو لتتةِرووى كؤمةآليةتيتتةوةَ يتتان مةبةستتي لَيتتى  هةستتتَيكى بتتةهَيزى كةستتَيتيةَ دةربتتارةى رَيتتز لَيطتترتن و  
  ئتتةوةش يتتةك لتتة شتتَيوةكانى  honour systemرةفتتتارَيكى ثةستتندكراوى كؤمةآليةتيتتة. دةوترَيتتي: سيستتتمى شتتةرةف د  

لةبتةر ئتةوةى كتار    كؤنرتؤر و جيةوط،ى دةروونية لةنَيوان  مارة تاكَيكَ لةهةَلوَيستَيكى دوور لةدةسي ثاكى و بتاوةِرثَيكردنَ  
 بؤ دووركةوتنةوة لةو جؤرة هةَلوَيستة دةكرَيي.

  ديارة ئةويش دةربِرينَيكى شاراوةو نىَينتى كرَيكارانتة   honest day’s workهةروةها دةوترَيي: رؤ َيكى كارى شةري انة د
لتةو   ضاوثؤشتني لةطتةَر  ى ئةو كارةى كةضتاوةِروان دةكرَيتي لَييتان ثَيتى هةستة وةك ثَيويستيَ       ِرلةدامةزراوةيةكَ دةربارةى ب

 بِرةى كةدةكرَى لةِراستيدا ثَيى هةسة.
   

 طروثى ناِرَيكخراو
 خَيية دةوارنشينةكان

رامِلع  شر
 Horde اجلماعة غري املنظمة

ضتووك و  لةِرووى بةها زانستيةكةيةوةَ ضونكة بةهةموو ئةو طروثتة ب  طروثَيكى ناِرَيك و ثَيكةَ ئةم زاراوةية ناديارو ئاَلؤزيشة
 .طةورانة دةوترَيي وةك يةك

   
 Hormic school املذهب الغرضي قوتاخبانةى مةبةستى

 رَيبازي مةبةستى بؤ دوليم مةكدوطت  دةطةِرَيتةوةَ قوتاخبانةكة وةك شؤِرشَيك بةرثابوو بةرامبةر ئةو ب،وِرايةى كتة دةَلَيتي  
ميتؤدى دةروون ثشكننيَ تةنىا ميتؤدى ِراستة لةدةروونناسيداَ بةِرةضاو كردنى ئةوةى دةروونناسيش بريتى بَيتي لةزانستتى   

 هةسي ثَيكردن و ئاطايي.
هتتةروةها مةكتتدوطت د ايتتةتى هتتةر راظتتةكردنَيكى ئتتامَيرى دةكتتات بتتؤ رةفتتتاري بوونتتةوةرة زينتتدووةكانَ كةتتتةنىا وةك ئتتامَير   

 ي.تةماشايان بكرَي
دةَلَيي: ئةوة ناكرَى واتةماشا ى ئةقت بكرَيي كةالثةِرةيةكى سثيةَ هةموو ئةركَيكى بري  بَيي لةوةرطرتنى كارتَيكردنتة   ئةو

 دةرةكيةكانَ هةروةك دجون لوك يش دةرى بِريوة.
هانتدةرة خؤرستكيانة    مةكدوطتَ رةفتار بؤ ضةند هاندةرَيكى خؤِرسكى دةطةِرَينَيتةوةَ غةريزةكانش وةك بنضينةيةك بؤ ئتةو 

كاريان دةبَييَ غةريزةكان ئاماجنيتان يتاخود هةوَلتةكانيان بتؤ مةبةستتَيكى ديتاريكراوةَ دواتتر قوتاخبانتةى دمةكتدوطت  نتاوي           
 لَينرا قوتاخبانةى مةبةستطةرى.

   
 فةرمانبةرة دةرةكيةكان

 Hors  cadertaff املوظفون خارج اهليئة - طرَيبةستةكان -

ئةم توَيذة لةدامو دةزطا جياوازةكانى حكومةت كاردةكةنَ ثةيوةندييان بةحكومةت لةِرَيطةى طرَيبةستَيكى ئاساييةوة دةبَيتيَ  
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 بةزؤريش ميكةضى ياسايي مةدةنى يان ياساي كاردةبن.
ستني و كرَيكتاري و   ئةو كارو فةرمانانةى ئتةو كارمةندانتة ثَيتى هةَلدةستة كاروبتارى طترينط نتنيَ بتةَلكو وةك كاروبتارى نوو         

 بةردةستةو طةياندن و ثؤستة كاردةكةن.
 سةرةِراى ئةوانةش موضةكانيان الوازترو دةسكةوتةكانيان كةمرت دةبَيي.

   

 
 مأوى الُغرابء

 Hospice تكية الفقراء

هةَلدةستتَيي  خانوييكتتة تتتةرخان دةكريتتي بتتؤ ختتةَلكَيك كةبتتةِرَيطاوةبنَ يتتان دةستتي كتتورت و هتتة ار بتتنَ رَيكخراوَيكتتى ئتتاينى   
 بةسةرثةرشتى و ئامادةكردنى ثَيويستيةكانى و خةرجكردن لَيى.

 asylum  تةماشا بكة:   داَلدةَ ثةناطة
   

 hospital املستشفى نةخؤشخانة
نةخؤشخانةكان بؤ ضارةسةركردنى نةخؤشيةطشتيةكان ئامادة دةكرَينَ لةبةر ئةوةى هةموو ثَيدايويستتيةكانى ضارةستةرييان   

 تَيدا ئامادة دةكرَييَ وةك:  
 Childern’s hospital  نةخؤشخانةى منداآلن

 Maternity hospital  نةخؤشخانةى ضاودَيرى دايكان
 Mental hospital ئةقييةكاننةخؤشخانةى دةردونةخؤشة 

 Geriatric hospital  نةخؤشخانةى ث،ان
  ئتتةم زاراوةيتتة بةسيستتتمى دابينكتتردنيش دبيمتتةى  hospitalizationدةوترَيتتي مانتتةوةو ضارةستتةركردن لةنةخؤشتتخانة د 

 كؤمةآليةتى  دةوترَيي كة دةرفةت بةتاك دةدات بةمانةوةو ضارةسةركردن لةنةخؤشخانة لةكاتى نةخؤشى.
 َ ئتتتةم جتتتؤرة   hospital social serviceهتتتةروةها دةوترَيتتتيَ خزمتتتةتطوزارى كؤمةآليتتتةتى لةنةخؤشتتتخانةكان د    

خزمةتطوزاريية بةثشي بةستة بةشتارةزاو ثستثؤرة كؤمةآليةتيتةكان بتةكارةكانى هةَلدةستَييَ ئتةويش بتؤ ئامتادةكردنى ئتةو           
ن لةنةخؤشتتتخانة يتتتانيش لتتتةكاتى تتتتةواو بتتتوونى  خزمةتطوزارييتتتة كؤمةآليةتيتتتةى كةهةنتتتدَى نتتتةخؤش لتتتةكاتى مانتتتةوةيا  

 ضارةسةرييانَ ثَيويستيان ثَيى دةبَيي.
   

 ضاودَيرى لةدامةزراوةكان  
 Hospitalism الرعاية ابملنشآت نواندن لةنةخؤشخانة

لةتةمتتةنَيكى مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ ستتثاردنى مندآلنتتة بةثةناطتتةو شتتوَينى هتتةتيوان و دايتتةنطاكان و...شتتوَينى ديكتتةَ هتتةر   
ستتةرةتاييةوةَ ِرةنطتتة ئتتةو كتتارة كاريطتتةرى هتتةبَيي بةستتةر  يانيتتانَ لةبتتةر ئتتةوةى لتتةكارتَيكردنى  ينطتتة سروشتتتيةكةو كتتار   

 لةيةككردنة كؤمةآليةتيةكة بَيبةش دةبن.
   

 Hospitality الضيافة ميواندارى 
ةيةَ ئةم نةريتة لةناو كشتتياراندا هةيتةَ بتةآلم كتةمرت     نةريتى حةوانةوةى غةريبانَ ئةوانى ثَيويستيان بةشوَين و خواردن ه

 بآلوة لةنَيوان ئةوانى بةكارى ِراوو لةوةِر خةريك دةبن.
سةر هةَلدان و بوونى ئتةم نةريتتة هؤيةكتةى بتؤ هةستتَيكى ختؤكردى ثرستؤز ناطةِرَيتتةوةَ بتةَلكو داَ و نتةريتى نتاوطروث و            

 دةيسةثَينَى.خزمايةتى نَيوان هةندَى ت،ةو هؤز 
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 دةسي بةسةر 
 ديتَ بارمتة

 Hostage الرهينة

ديكةَ وةك مرجَيك بؤ تَيكنتةدانى رَيككتةوتنَيك يتان     ىوثَيكةوة دةدرَيتة دةسي اليةنَيككةسَيكة لةاليةن دةسةآلتَيكةوة يان طر
دابَيتيَ يتاخود بتؤ دَلنيتابوون لةجَيبتةجَيكردنى داواكارييتةكى        بةاليتةنَيكى ديكتة   ىبةجَيطةياندنى بةلَينَيك كة ئةو دةسةآلتة

 دياريكراو.
   

 ميواخنانة  
 خانةى طةجنان

 Hostel دار الضيافة

هؤَلَيكة دةبَيتة ثاشكؤى زانكؤكانَ بؤ ضاآلكيةكانى قوتابيانَ يان وةك ماَلَيك بؤ قوتابيان ياخود بؤ ضتةند توَيتذَيكى كؤمةَلطتةَ    
 هيض قازاجنَيك ناكرَيتة ئامانج. لةبةِرَيوةبردنيشى

  كةجؤرة ميواخنانةيةكن رَيطا بةطةجنان دةدات بتؤ ختةوتن و مانتةوةو تَييتداَ     youth hostelsدةوترَيي: خانةكاني الوان د
 ئةويش بةكرَييةكى كةمَ وةك هاندانَيك بؤ دياردةى طةشي و طوزار.

   

 دو منايةتى  
 دووبةرةكى

 اخلصومة
 Hostility العمل العدائي

كةبةد ايةتى و دو منايةتى دةناسترَييَ هتةروةها هتةر ضتاالكيةك كتةزيان بتةو تاكتة يتاخود ئتةو طروثتة بطتةينَيي            ئاراستةية
 كةِرووى تَيكردووة يانيش مةبةستيةتى .

   

 Hotel الفندق هوتَيت 
ختةَلكَ ئتةوانى نيشتتةجَيى شتارةكةنني      خانوييكةَ ئامادةكراوةو ثَيداويستتيةكانى بتؤ دابتني كتراوة بتؤ ثشتوودان و حةوانتةى       

 كةئوتَييةكةى تيدايةَ ئةويش بؤ ماوةيةكى كاتى بةرامبةر كرَييةكَ ِرةنطة خوراكَيشى تَيدا خبؤن.
لةكؤندا كؤمةآلنى خةَلك دوور لةيةك و طؤشةط، هةندَيكيان لةهةندَيك دة يانَ بؤية ميوانتدارى طةشتتيارو ِرَيبتواران دةكتراَ     

نيشتوان زؤر بووَ هةروةها ئةوانى هاتوو ضؤو طةشتيان دةكتردَ  مارةيتان زيتاتر دةبتووَ هةستتى ميوانتداريش       كاتَى  مارةى دا
الواز بووَ بؤية واثَيويستى كرد كة ئةوانى غةري  نرخي خواردن و حةوانةوةى خؤيان بدةنَ بةو هؤيتةوة ضتةند خَيزانَيتك    

طةشتتي دةكتتةن لةضتتةند شتتوَينَيكى تايبتتةتى وةك ختتان يتتاخود   دةستتتيان كتترد بةميوانتتدارى كردنتتى ئتتةو خةَلكتتةى غتتةري  و 
  َ ئةو شوَينانةش دروسي دةكران لةنزيك ناوةندة ئاينيةكان يانيش سةر ِرَيطا بازرطانيةكان.innميواخنانة د

بتةَلكو بطترة تتا    لةم رؤ طارةدا هوتَييةكان طرينطيان بةرزبؤتةوةَ تاواى لَيىاتووة خةَلكَيكى زؤر لةوانى رةبتةنن و بتَى خَيتزاننَ    
 ئةوانى هاوسةريشيان هةية لةو هؤتَيالنة دة ين بةشَيوةيةكى بةردةوام.

  واتة طؤِرينىزيندانةكان بؤ هؤتَيتَ تَييدا ثَيداويستيةكانى ثشتوودان و  hoteliationوانناسيدا دةوترَيي كارى هوتَييى دالةت
 ووي دا ايةتيةكى تووند دةبَيتةوة.ِرابواردن فةراهةم دةبَييَ ئةو بؤ ضوون و ئاراستةيةش بةرةو ِر

   

 Hours of work ساعات العمل كاتذمَيرةكانى كار
بريتية لةو ضةند سةعاتةى كةكرَيكار رؤ انة كارى تَيدا دةكاتَ بةثَيى ئةو سيستمةى كةلةدامةزراوةكة ديتارى دةكرَيتيَ يتان    

 بةثَيى بةندةكانى ياساي كاركردن.
 scheduled hours of norminalجتؤرن: ستةعاتة بِريتار لةستةر دراوةكتانى كتاركردن: د      ستةعاتةكانى كتاركردن دوو   

hours        كةرَيككةوتنى لةسةر كراوة بؤ كاركردنَ ئةطةر تَيثةِر بوونى بةستةر كترا ئتةوا كرَيكتار رؤ انتةى زيتاتر وةردةطرَيتي  
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 ي.دةربارةى ئةو ماوةيةَ ئةويش بةثَيى ئةو ِرَيساو بنةمايانةى كارى ثَيدةكرَي
  واتة ئةو سةعاتانةى كة بةِراستى كارى تَيداكراوةَ متةرجيش  actual working hoursسةعاتةكانى كاركردن بةِراستى د

نيتة ئتةو ستتةعاتانةى كةبةِراستتى كتارى تَيتتدا كتراوة بةرامبتةر بتتةو ستةعاتانة بَيتي كتتةبِريارى لةستةر دراوةَ ضتونكة دةكتترَى           
 كةمرت بَيي لةو سةعاتانةى كةبِريارى لةسةر دراوة.زؤربةى جار سةعاتة راستيةكانى كاركردن 

   
 ماَلى  يان 

 خَيزان
 House hold األسرة املعيشية

يةكةيةكى ئابورى كؤمةآليةتيةَ ثَيكدَيي لةهةموو ئةو كةسانةى بةشدارى دةكةن بةيةكةوة لتة ئةركتة بنضتينةييةكانى يتةك     
 ئيش كةريش دةطرَيتةوة.ماَرَ ئةو يةكةية تاكةكانى خَيزان و هةندَى خزم و 

لةهةندَى وآلتانى ئةوروثاَ لةرابردووداَ وشتةى ستؤبةى طةرمكتةرةوة  بتةكارهَينراوةَ كةبتةماناي خَيتزان دَيتيَ لةبتةر ئتةوةى          
 ئةندامانى خَيزانَيك طوزةرانيان بةيةكةوة هةموو لةدةورى دسؤبة  كة بةسةر بردووةو كؤدةبوونةوة.

ئتتتةوة بريتيتتتة لةيةكةيتتتةكى بتتتايؤلؤجي و كؤمةآليتتتةتىَ تتتتةنىا ئةوانتتتة كتتتؤ دةكاتتتتةوة     َ familyبتتتةآلم زاراوةى خَيتتتزان د
 كةثةيوةستيةكى رؤحى يان خوَينى لةنَيوانياندا هةية.
  بريتية لةو سيستيتمةى كتة بةهؤيتةوةَ هتؤز     house hold systemئةمةو سيستمى ئابورى لةثَيناو بةكاربردنى خودي د

ئةويش بةِرةضاوكردنى ئةو اليةنةى كةيةكةيةكى ئابورى كاآلكانتةَ بؤبتةكاربردنى ختودى    ياخود خَيزان بةرهةم هَين دةبَييَ 
 ثَيويستة.

   
 شوَينى نيشتةجَى بوون 

 خانوو
 Housing االسكان

ختانووى جَيطتاى حةوانتتةوةَ بةشتَيوةيةكى طشتتتى ئتةو شتتوَينانةن كتةبؤ نيشتتتةجَيى ختةَلك ئامتتادة دةكترَينَ لةكؤمةَلطةيتتةكى        
دياريكراوداَ خانوو لةطرينطرتين ئةو فاكتةرانةن كة بةردةوامبوونى  يانى كؤمةآليةتى دابني دةكاتَ ئةطةرضى ئتةو خانوانتة   

 .زجياوازيان تَيدا دةبَيي لةوآلتَيكةوة بؤ وآلتَيكى ديكة بةثَيى بارودؤ  و كةش و هةواى جياوا
 كةلةهةموو كؤمةَلطاكاندا هةية تةنىا كؤمةَلطا كؤضةرةكان نةبَيي.خانوو بةطرينطرتين شَيوةكانى كولتورى ماددى دادةنرَييَ 

هةروةها لةهةموو كولتورةكتان و لةهتةموو ستةردةمةكانَ ثةيوةندييتةكى توونتد هةيتة لتةنَيوان ختانوو رَيكخستتنى خَيزانتىَ           
ختانوو ثشتتط،ى سيستتمى     شَيوةى خانووةكةش لةطةَر شَيوةى رَيكخستنى خَيزانى تاِرادةيةك طوجنتاو دةبَيتيَ بتةِرؤىل خؤشتى    

 خَيزانى و بةهَيزبوونى دةكات.  
لةسةردةمة نوَييةكانَ نيشتةجَى بوون لةو كَيشتانةن كةبتةرةو ِرووى شتارةكان دةبنتةوةَ ئتةويش بتةهؤى زؤر بتوونى  متارةى         

راييتتةى دانشتتتوان كةناوضتتة شتتاريةكان رايتتان دةكَيشتتنَ ئتتةم كتتارةش وادةكتتات كةدروستتي كردنتتى ختتانوو بتتةرةى نتتوَى بتتةو خيَ 
كة مارةى دانشتوان ثَيى زؤر دةبن لةطةَر يةك طوجناو نةبَيي و لةئةجنامتدا كتةمى  متارةى خانووةكتان ئاكتامى مةترستيداري       
لَيدةكةوَيتةوة لةبوارة تةندروستى و كؤمةآليةتيةكانةوةَ بؤية لةزؤربةى وآلتان ثالنى ثةرةثَيتدانَ طرينطتى بتةدانانى ثتالن و     

و دروسي كردن و قةراهةم بوونى شتوَينى حةوانتةوةَ ديتارة ئتةو كتارةش زيتاتر لتةِرَيطاى         ؤ داِرشةنةخشةطشتيةكان دةداتَ ب
 دةسةآلتة خؤجَييةكانةوة دَيتةدى.

   
 ناوةندةكانى ماَلدارى  

 ناوةندةكانى كةيبانوَيتى ماَر  
 House keepers centers of مراكز رابت البيوت

ئامتادةكردن و شتاياندنى كضتانى ئتةو خَيزانانتةى كتة داهتاتَيكى ستنورداريان هةيتةَ يتان هتة ارو            ئةو ناوةندانة كار دةكةن بتؤ  
دةستتتكورتنَ ئتتةو كضتتانة شتتارةزاي هتتةموو كاروبتتارَيكى نتتاو متتاَر و ثتتةروةردةى منتتداآلن و ضتتاودَيرى ثزيشتتكى ستتةرةتايي و      

 بةِرَيوةبردنى كاروبارى ناوماَر دةكرَين.
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ؤ يارمةتيدانى ئةو خَيزانانةى كةكةيبانووى لةدةستداوةو مةترسى هةَلوةشتاندنةوةى لَيتدةكرَييَ   ئةو كضانة بةكاردةهَينرَين ب
 ئةوةش بةضاودَيرى كردنى ئةو منداآلنة لةجياتى ئةوةى لةماَلَيكى ديكةو الى خَيزانَيكى ديكة دابنرَين.

ديكتة كاردةكتات و كارةكتةش ِرَيطتر دةبَيتتي     هتةروةها بتؤ ئتةو خَيزانانتةى كةكةيبانووةكتةى يتاخود  نتتى ماَلتةوةى لتةكاروبارى         
 لةبةردةم كاروبارى ناوماَلى.

   
  Human behavior السلوك االنساين ِرةفتاري مرؤيي 

 Behavior  تةماشا بكة:     رةفتار
   

 ئادةميزاد  
 Humanbeing الكائن االنساين مرؤظ

ثَيكىَينتان و ئةجنامتدانى ثرؤستةكانى  يتان لتةناو قةوارةيتةكى       ةخةسَيةتة طشتية ثوختةكةىَ بةشتَيوة ئاشتكراكةى بتؤ    بمرؤظ 
مترؤظَ هتةروةها لتةِرَيطاي سيستتمى ئتةو       بَيتطتة لتة  بةو خةسيةتة رؤحيانةى كةبوونةوةرةكانى ديكة لةدةستيان داوةَ  كارجيا

 .بةهايانةى كة لةكؤتايي كارةكة سةربةخؤ دةبنَ ئةوا مرؤظ ضةمكةكانى سةرووى مرؤظايةتى دةخولقَينَى
   

 ئيكؤلؤ ياى مرؤيي
 االيكولوجية

 Human ecology البشرية

 Ecology, human  تةماشا بكة:  

   

  Human economy االقتصاد االنساين ئابورى مرؤيي
 -دةستتىات   -  دةطةِرَيتتةوةَ بةبؤضتوونى ئتةو ئتابورى كالستيكى وا دادةنتَى كةداهاتتةكان        jean marchalئةم زاراوةيتة بتؤ د  

ئةجنامى فاكتةرةكانى بةرهةمن دسةرمايةَ كارَ سروشي...هتد  لةكاتَيكدا ئابورى مرؤظايتةتى داهاتتةكان بةبةرهتةمى ختودى     
 تاكةكان دادةنَى.

َ ئتةويش بتةهؤى سيستتمى خستتنةروو     رَينى داهاتةكان وةك نر  تةماشا دةكت هةروةها بة بؤضوونى مارشار و ئابورى كالسيك
لةكاتَيكدا ئابورى مرؤظايةتى داهاتةكان بةئتةجنامى ضتةند جتؤرة ِرةفتتارَيكى كؤمةآليتةتى و سيستتمة       داواكارى دَينة بةرهةمَ 
 كؤمةآليةتيةكان دةزانَى.

سةرةِراى ئةوانة ئابورى كالسيكى بةئابورى تاك و ستاتيكى دنةجوالو  دادةنرَييَ لةكاتَيكتدا ئتابورى مرؤظايتةتىَ ئابورييتةكى     
 كؤمةآليةتية.

يةَ كةسيستمى ئابورى بةزةرورةت ثشي بة ضاآلكى كؤمةَلةكان دةبةستَييَ بؤية ثَيويستي دةكتات لَيكؤَلينتةوة    ديدى مارشار وا
 لةسةر ئةو كؤمةآلنة بكرَيي بؤ زانينى ِراستى سيستمى دابةشكردنى سامان.

   

 ئةندازةى مرؤيي 
 دةروونناسي ثيشةسازي  

 اهلندسة البشرية
  Human engineering علم النفس الصناعي

 Ergonomics  تةماشا بكة: ئةندازيارى مرؤيي
   

 Human geography اجلغرافية البشرية جوطرافياى مرؤيي
 Geography human  تةماشا بكة:
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 Human nuture الطبيعة االنسانية ييسروشتى مرؤ
كؤمةآليةتيةكانَ هةروةها ثَيوةرو ئاراستة كولتوريتةكان و ئتةو هةستي    بريتية لةنيشانةو ئاكارة رةفتاريةكان و داَ و نةريتة 

 و بةهايانةى كة دةطاتة تاك لةناو كؤمةَلطةيةك بةهؤى ثةيوةنديكردني نَيوان هةندَيك لةطةَر هةندَيكى ديكة.
تى و ةمةآليتتةرامبتةر ئتةو بارودؤختة كؤ   بةرضتاوترين ئتةو ستيماو خةستيةتانةش توانتاي مرؤظتة بتؤ طتؤِران و ختؤ طوجانتدن ب          

 كولتوريانةى كةطةشةى تَيدا دةكات و مامةَلةى لةطةَلدا دةكات.
ى ر  ئةويش ئةو ئامادةكارى و توانا خؤرستكية بتؤ ماوةييانةيتةَ كةبوونتةوة    original natureدةوترَيي: سروشتى رةسةن د
 زيندوو تَييدا لةدايك دةبَيي.

   
 Human relations العالقات االنسانية ثةيوةنديية مرؤظايةتيةكان

زاراوةكة لةبوارى ثيشاسازي بةكار دةهَينرَييَ مةبةسي لَيى ئةو ثةيوةندييانةية كة بارودؤخَيك لةمتمانةو رَيزى ئاَر و طؤِرو 
 هاوكارى دةخوَلقَينَىَ لةنَيوان خاوةن كاروكرَيكاران.

 هةروةها ئاماجنشى بةرزكردنةوةى ورةى كارمةندان و زؤربوونى بةرهةمة.
   

 Human resources املوارد البشرية دةرامةتة مرؤييةكان
نيشتوان كةدةكرَى بةكاربىَينرَيي لةضاآلكى ئابورىَ دةرامةتتة مرؤييتةكانى هتةر دةوَلتةتَيك خؤشةويستترتين      داية لةئةو بةشة

جيتتاواز دةكرَينتتةوة  بتتةثَيى ئتتةو خةستتَيةت و تايبةمتةندييانتتةى كتتةثَيى  َدةرامةتتتة سروشتتتيةكان و بتتةنرخرتينيان ثَيكتتدَينَى
 لةِرووى تواناكانى لةسةر طةشةكردن و لَيىاتوويي لةبةكار هَينانى هةموو دةرامةتةكانى ديكة.

 Lagour force  تةماشا بكة:   هَيزةكانى كار
   

 Human rights احلقوق االنسانية مافة مرؤظايةتيةكان
مرؤظايةتيتتةكانَ واتتتة مافيتتان لتتة يان و ئتتازادي و يةكستتانى    تَيطةيشتتتنى تتتةواو بتتؤ مافتتة سروشتتتيةكانى هتتةموو بوونتتةوةرة  

 لةبةردةم ياسادا.
 ئةو مافانة فراوانرتبوونة لةسةردةم و رؤزطارى تازةداَ واى لَيىات كةمافة ئابورى و كؤمةآليةتيةكانيش بطرَيتةوة.

   

 Human sciences العلوم االنسانية زانستة مرؤظايةتيةكان

كانيان مرؤظ دةطرَيتتةوةَ وةك تاكَيتكَ هتةروةها وةك ئتةوةى ئةنتدامَيك بَيتي لةكؤمتةَلَيك لةهتةمان         ينةوةذتوَيئةو زانستانةى 
 كاتداَ منوونةشَ زانستةكانى مَيذووَ دةروونناسىَ كؤمةَلناسى.

   

 Human socialism االشَتاكية االنسانية سؤسياليزمي مرؤظايةتى

كؤمؤنيستتةكان لتةوآلتانى سؤسيالستتى تاوانبتار دةكتةن بتةزاَلكردن و سةرخستتنى        اليةنطرانى سؤسياليزمي مرؤظايةتىَ حزبة 
اليةنتتة ئتتابورى و سياستتيةكانى شؤِرشتتى سؤسيالستتتى بةستتةر اليةنتتة مرؤظايةتيتتةكانَ ئتتةوان واتةماشتتاى سؤسيالستتتى دةكتتةن    

ابَيتيش بؤ دناوةنتدَيتى ب،وكراستىَ   دهةروةك ئَيستا هةية لةِراستيدا  وةك ئةوةى سؤسياليزم لةدميوكراسيةت بِرابَيتةوةو طؤِر
 سؤسياليزمي دةوَلةتَ ئامرازَيكيش بَيي بؤ ديكتاتؤرييةت .

بةبؤضوونى ئةوانَ مةحاَلة بوونى يةك منوونةى سؤسياليزميَ بةَلكوثَيويسي بةبوونى ضةندين شَيوةى سؤستياليزمى دةكتاتَ   
 كةطوجناو بن لةطةَر بارودؤخى ئةم وآلت يان ئةوى ديكة.

طراني سؤسياليزمى مرؤظايتةتى باوةِريتان وايتة كتة شؤِرشتى كؤمةآليتةتى تتةنىا طتؤِرين نيتة لتةبونيادنراوةكان و بتةدوور            اليةن
 لةمرؤظَ بةَلكو دةبَى ئاماجنى ئةجنامدانى طؤِران بَيي لةخودي مرؤظدا.
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كرَيكتتارَ ئتةوان ديتتديان وايتة كتتة   اليتةنطرانى ئتةو ِرَيبتتازة جتةخي لةستتةر طرينطتى رؤَلتتى روشتنب،ان دةكةنتةوةَ نتتةك ضتينى        
 رؤشنب،ان هؤكارى دةسي ثَيشخةرى شؤِرشى مَيذووين لةم قؤناغةدا بؤ ثةرةسةندنى تةكنولؤجيا.

 بةزؤريش زاراوةى سؤسياليزمي دميوكراسى بةكار دةهَينرَيي وةك هاوتايةك بؤ سؤسياليزمى مرؤظايةتى.

   
 رَيبازي مرؤظايةتى  

 مرؤظ خوازي
 Humanism االنسايناملذهب 

تتةنىا بتاس لتةو    وشتتيةوة بايةختداني كتورت بكاتةوةو   بةثَيى ب،و بؤ ضوونةكانى ئةم ِرَيبازةَ ثَيويسي دةكات مرؤظ لةِرووى ِرة
 بوارانة بكات  كة دةكةونة سنورى مرؤظايةتى لةخةسيةت و ضاكةو كردارةكان.

 رينطرتينيان: لَيرةدا ضةند جؤرَيكى جياواز لةِرةوتى مرؤظايةتى هةيةَ ط
 ِرةوتى مرؤظايةتى ئةثستمولوجي. -1

بةثَيى ئةم رةوتة مرؤظ ثَيوةرى هةموو شتةكانةَ تةنىا تاقيكردنةوةى مرؤظايةتى دةتوانَى ثَيش بينى بكات بتةوةى كةهةيتةو   
 تةكةى.  ئةوةى كةنيةَ هةر لةو سةرضاوةيةوة دةتوانني ِراستى وةربطرينَ دةربارةى ِراستى ئةزمونى ئةقيى يان سروش

 ِرةوتى مرؤظايةتى ئاينى: -2
ئةم ِرةوتة د ايةتى ئةو ِرَيبازة مةسي يانة دةكتات كةهتةَلطرى ئاراستتةى ستةلةفى نةريتطتةرينَ ِرةوتةكتةَ ئتاين بةضتاآلكيةك         

ى هةيتةَ هتةموو ئتةوانى بةشتدارى لةكامتةرانى و      تدادةنَى كةضةند بنةمايةكى بةرز دةطرَيتة خؤى و ئاراستتةيةكى كؤمةآليتة  
ؤشتتى متترؤظ دةكتتةنَ خواوةندييتتةَ هتتةروةها هتتةموو ئتتةو ضتتاآلكيانةى كاردةكتتةن بتتؤ طةيانتتدنى مرؤظايتتةتى بةثيتتة باآلكتتانى  خ

 ثَيشكةوتن و ثةرةسةندنَ ئةوانة ِرووةكانى ضاآلكى ئاينن.
 ِرةوتى مرؤظايةتى سروشتى: -3

 ةكانى باآليي بةسةر سروشتدا ِرةتدةكاتةوة.هةندَى جار ثَيى دةوترَييَ رةوتى مرؤظايةتى زانستىَ ئةم ِرةوتة هةموو شَيو
َ متترؤظيش بوونتتةوةرَيكى سروشتتتية تتتةنىا  ئتتةويش جيىتتانى سروشتتتيةدبةديتتدى ئتتةو تتتةنىا يتتةك سيستتتم هةيتتة بتتؤ بتتوونَ  

كانى نتةمرى  الى ئتةم   سةرضاوةى كامةرانى و رةزامةندي هةوَر و ِرةجنة تايبةتيةكانيتةتىَ ئتةوةى ناويشتى لَينتراوة  خةيالتة     
 ةوة.نِرةتدةكرَي

   
 خؤشةويستى مرؤيي  

 مرؤظ ثةرستى
 Humanitarianism النزعة اىل ُحب الغري

 ب،وِرايةكة طرينطى بةبةها مرؤظايةتيةكان دةدات و ئاراستةيةكى ثِرسؤزيش بةرامبةر ضاكسازي كؤمةآليةتى دةطرَيتة خؤى.
ِرةنطة مةبةسي لةم زاراوةية مرؤظايةتى ثةرسة بَييَ لةبتةر ئتةوةى حالةتةكتة شتايانى ئتةوة دةبَيتيَ يتاخود مةبةستي لَيتى          

                                                          ئينكار كردنى خوداوةندى ئاينى دةبَيي.         
   

 Humanities ات االنسانيةالدراس تو ينةوة لة زانستة مرؤظايةتيةكان
لةزمان و ئةدةَ و مَيذوو فةلستةفةو كؤمةَلناستى و ياستاو بابةتتةكانى ديكتةى هاوشتَيوةيةَ        ينةوةذتوَيمةبةسي لةم زاراوةيةَ 

 نةى دةبنة هؤى تَيطةيشة لة يان و رةفتارو ئةزموونة مرؤظايةتيةكان.اينةوذتوَيواتة ئةو 
   

 سروشتى مرؤظايةتى 
 مرؤيي

  Humanity االنسانية البشرية

ئةو كؤمةَلتة خةستَيةتة هاوبةشتةية كةتاكتةكانى كؤمةَلطتةى مرؤظايتةتى ثَيتى دةناسترَين و لةكؤمتةَلطاى طيانتداران جياوازيتان            
 دةكاتةوة.



(354) 
 

يش هةروةها مةبةسي لةم زاراوةيةَ هةندَى جار كؤى تاكةكانة بةو شتَيوةى يتةك كؤمةَلطتة ثَيكتدةهَيننَ ئةمتةو هةنتدَى جتار       
 مةبةسي لَيى طيانى بةزةيي و ئةو سؤزةية كةمرؤظ بةرامبةر ئةوانى ديكة هةَليدةطرَيي.

   
 طاَلتةو طةث 
 humour اهةكالف ثَيكةنيناوي

دياردةيةكى مرؤيية بةشَيوةيةكى طشتى طوزارشتي لةخؤشتى و شتادى و خؤشتطوزةرانى دةكتاتَ هتةروةها ِرةنطتة هةنتدَى جتار          
بتةزلزانني بةرامبتةر كةستانى ديكتة ستةرى هةَلتدابَييَ يتان لتةدرككردن بةهةَلوَيستتَيكى ثَيكةنيناوييتةوة           بةهؤى هةستى خؤ 

 كةثَيضةوانةى بارودؤخةكان بَيي.
طاَلتةو طةث ئةركى خؤ دةربازكردن و هةناستةدان و دامركاندنتةوة دةطتةَينَيي هتةروةك دةركتةوتووة كتة هةنتدَى لةهيندييتة         

كةسَيكيان سةرثَيضييةكى مةترسيدارى ئةجنامدا بَيي بةرامبةر بةِرَيستا و بنتةما ِرةوشتتيةكانَ ئتةوا      سورةكانى ئةمريكاَ كاتَى
ستتزايان بةثَيكتتةنني و طاَلتتتة ثَيكتتردن داوةَ هيضتتى ثتتَى نتتالَين بتتةآلم طاَلتتتةى ثَيدةكتتةن بتتةهؤى هةَلتتةكانىَ ديتتارة ئتتةو طاَلتتتة      

 بَى ئةوةى ئةجنامى دَلتةزَينى هةبَيي.ثَيكردنةش وةك جؤرَيك لةسزادان دادةنرَييَ بةآلم بة
بةو شَيوةية طاَلتةو طةث بةهايةكى طةورةى دةبَيي لتة ضارةستةركردنى ديتاردةى كؤمةآليتةتىَ هتةروةها لةهةنتدَى بتاردا وةك        

 كاردانةوة دةبَيي بؤ ئَيش و ئازارو دَلةِراوكَيى دةروونى.
   

 ِراوضَيتى 
 Hunting الصيد والقنص راوكردن

 ِراوكردنى باَلندةو طيانداران وةك سةرضاوةيةكى خؤراكَ ئةويش بةبةكارهَينانى كةرةستةى تايبةت.
 ئةو كؤمةآلنةى كةلةسةر ِراو دة ين بةشَيوةيةكى طشتى متمانة دةكةنة سةر سروشي.

بتتةَلكو هتتةر كؤمتتةَلَيك  ِراوضتتييةكان بتتةبَى تَيطةيشتتة و شتتارةزاييَ ِروو لةهتتةر اليتتةك ناكتتةن و ستتةر لتتة خؤيتتان ناشتتَيوَيننَ    
 ناوضةيةكى تايبةتى خؤى هةية تَييدا دةسوِرَينةوة.

ئةو شوَينانةى كؤمةَلة ِراوضييةكان تَييدا دةحةوَينتةوةَ جيتاواز دةبتن بتةثَيى جيتاوازي ئامادةييتان و ِرادةى قبوَلكردنيتان بتؤ         
 كولتورى دراوسَيكانيان.

دانشتتوانَ ضتونكة سةرضتاوةى ختؤراك بةشتَيوةيةكى ِرةهتا دةستتةبةر نابَيتيَ         ثيشةى ِراوضَييةتى هاوكار نيتة بتؤ زؤر بتوونى    
 هةروةها ِرةنطة ِراوكردنةكةش ِروو لة كةمبوونةوة بكات لةبةر ضةند هؤيةك.

طروثة بضووكةكانى ِراو ضَيتىَ ناكرَى كؤببنةوةو كؤمةَلطةيةكى طةورةثَيك بىَيننَ هةروةها ستةركردايةتى لتةناو ئةوطروثانتة    
هَيزترين و ئازارترين ثياويان دةبَييَ ئةمةو ِرةنطة ئةوانة لةثَيناو ِراودا ناضاربن هَيرش بكةنة سةر كؤمةَلة ختةَلكانى  الى بة

 دةروبةريانَ بةالم شةِرو دو منكارى لةخةسيةتى ِراوضيةكان نية.
هةندَى داَ و نةريتى ئاينىَ ئةوان  ِراوضيةكان ثَيش ئةوةى بضن بؤ ِراو ئةوان ثةنا بؤ هةندَى ب،وباوةِر دةبةنَ وةك سي رو
 لةتةوتةمةكانيان دةثاِرَينةوة بؤ ئةوةى هَيزيان ثَى ببةخشَيي و بةسةر طيانداران زاَل .

   
 هونةرى كشتوكاَلى  

 Hus bandry فن الزراعة كشتياري 

ضتارةكردنى كَيشتة كشتتوكاَليةكان و ئتةوانى     كؤى ئةو ِراستى و ِرَيساو شَيوازة ئابوريانةن كةدةكرَى ثشتيان ثتَي ببةسترتَيي بتؤ    
ثةيوةسة بةكؤكردنةوةو بةكارهَينانى هؤكارةكانى بةرهةمى كشتوكاَلتيَ ئةويش لةثَيناو بةدةستىَينانى طتةورة تترين داهتاتى    

 ثوخي و ثاك و بةكةمةترين ماندوو بوون و تَيضوو لةمةوداى دووردا.
  واتتتتة بايةختتتدان بةطيانتتتداران لتتتةِرووى ختتتؤراك و     animal husbandryدةوترَيتتتي: ثتتتةروةردةكردنى طيانتتتداران د  

 ضاودَيريكردنيان لةنةخؤشى .
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 Hybrid ُمتلط املولد دوو ِرةط
يةكةم نةوة لةنةوةى باوكانَ ئةوانتة بتؤ ستةر ضتةند ِرةطتةزَيك يتان رةضتةلةكَيكى جيتاواز دةطةِرَينتةوةَ بتةوةش خةستيةتَيك            

 بؤماوةييةكان جياوازييان تَيدا دةبَيي.ياخود ضةند خةسيةتَيك لة خةسيةتة 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hygiene علم حفظ الصحة زانستى دروستىَ دروستزاني
 ئةم زانستة طرينطى بةهةموو ئةو اليةنانة دةدات كةثةيوةسة بةثارَيزطارى كردنى تةندروستى و ضاودَيرى نةخؤشيةكان.

دروستتى    واتة ئةو هؤكارانةى تاك بةكاريان دةهَينَيي بتؤ ثارَيزطتارى تةن  personal hygienدةوترَيي: تةندروستى تاكى د
 خؤى ئةطةر لةخؤراك بَيي يان خةوتن.

  واتتة هؤكارةكتانى ثةيوةنتدار بةتةندروستتى كؤمةَلطتةو      social hygieneهتةروةها دةوترَيتي: تةندروستتى كؤمةآليتةتى د    
 بةشَيوةيةكى تايبةتيش ضاودَيريكردنى داوَين ثيسى و بةربةرةكانى نةخؤشى زاوزَى.

   
 Hyper gamy الزواج من الطبقات االعلى هاوسةرط،ى لةطةَر ضينة باآلكان

نةريتَيكة ِرَيطا لتةو  نتة دةطرَيتي كةستةر بةضتينَيكى كؤمةآليتةتى ديتاريكراو بَيتيَ هاوستةرط،ى لةطتةَر يتةكَيك لةتاكتةكانى             
ةطتةَر  ضينَيكى خوارووتر بكاتَ بةآلم ِرَيطاى ثَيدةدرَيي كةهاوسةرط،ى لةطةَر تاكتةكانى ضتينة كؤمةآليةتيةكتةى ختؤى يتان ل     

 تاكَيكى ضينَيكى باآلتر بكات.
   

 hypnotism التنومي املغناطيسي خةواندنى موطناتيسى 
جؤرة خةوتنَيكى دروستكراوةَ بةكاريطةرى كةسَيكى ديكة ِروو دةداتَ لة تايبةمتةندييةكانى ئةم جؤرة خةوتنتةَ زؤر بتوونى   

حالةتةكتة لةاليتةن ختةوتووةوةَ خةوتنةكتةش ئةطتةر بةشتةخةوبَييَ       سروشكارى و ثَيِراطةياندنى خةو لَيىَينةرو قبوَلكردنى 
 ياخود بؤ ماوةيةكى كةم بَييَ ئةوا هاوشَيوةى خةوتنى سروشتى دةبَيي لةهةندَى دياردةكانى.

  مةبةستتتيش لَيتتى شتتيكردنةوةى دةروونيتتة لتتةكاتى خةوانتتدنَ ئتتةو    hypno analysisدةوترَيتتي: شتتيكارى خةوانتتدنى د 
وآليي بتتوارة شتتاراوةكانى ناهةستتي دنةستتي َ بتتةآلم بةستتوود دةبَيتتي دةربتتارةى ئتتةو بابةتانتتةى كتتةتازة     شتتيكاريةش ناطاتتتة قتت 

 شاراونةتةوة.
  ئةويش هؤكارَيكة لةهؤكارةكانى ضارةسةرى دةروونىَ تَييدا hypno therapyهةروةها دةوترَيي: ضارةسةر بةخةواندن د

ك لتتةكاتى ضارةستتةرة دةروونيةكتتةَ ئتتةويش بةطَيِرانتتةوةى هةنتتدَى   خةوانتتدن بتتةكار دةهَينرَيتتي بتتؤ زاَلبتتوون بةستتةر كؤستتثيَ  
 يادةوةرى كة شاراوةو خةفةكراو بوو ئةويش بةهؤى ضةند دياردةيةكى تاساندن و شؤكة هةلضوونية تووندةكانةوة.

   
ُهم املرض فريودانى نةخؤشى  Hypochondria ت رور

ثَيتدان بةتةندروستتى يتان ستكاآلكردن لةضتةند دياردةيتةكى جةستتةيي        دياردةيةكى نةخؤشية الى مترؤظَ بريتيتة لتةطرينطى    
ياخود فسيولوجىَ بةآلم بَى ئةوةى هؤيتةكى جةستتةيي يتان فستيولؤجى هتةبَيي و ببَيتتة هتؤى ئتةو جتؤرة بايةختدان و دَلتة            

ية دروستي دةبَيتي   ِراوكَى و خراث ب،كردنةوةية الى كةستى ئاستاييَ ديتارة ئتةو حاَلةتتة لةخشتتة بتردن و فِريودانتة نةخؤشت         
بةهؤى بوونى ضةند ميمالنَييةكى نةستى كةئةندامانى لةش ثةك دةخات لةهةستان بةفةرمانةكانىَ بةتايبةتيش كؤئةندامى 

 هةرس هَينان.
   

 Hypothesis الفرض طرميانة  
 Assumption  تةماشا بكة: طرميانة

   



(356) 
 

 هيست،يا 
 شَيتطِ،ى

 hysteris اهلسترياي

  لةنيشتتانةكانىَ توانتتاي توونتتدى بتتؤ سروشتتكارى و ثَيِراطةيانتتدن و طتتؤِرين      neurosisفتتةرمانى دةمارييتتة د نةخؤشتتيةكى 
 لةهةسي جوآلندنَ هةروةها الوازي بارطاى ويذدانى و هةَلوةشاندنةوةى ثَيكىاتةى هةسي و سؤزةكانى مرؤظ.

و ئارةزوويستتة نةستتية خةفتةبووةكانَ ديتارة     ئةو دياردة نةخؤشية دروسي دةبَيي بةهؤى ميمالنَيى نَيتوان ختودى هةستتكةر   
ئتتةو حاَلةتتتةش لةخةفتتةكردن و شتتاردنةوة دةبَيتتتةهؤى دةركتتةوتنى ضتتةند دياردةيتتةك بةمةبةستتتى قتتةرةبوو كردنتتةوةَ           

 كةئارةزووة نائاطاييةكان ِرازي بكات بةشَيوةيةكى هَيمايي.
بةآلم بةجؤرَيك لةجؤرةكانى خؤ طوجنانتدنى ناتتةواويش   ى ئاساييَ ةندة بةالدان دادةنرَيي لةحاَلةتنةخؤشى هيست،يا هةر ض

 دادةنرَيي.
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I 

   

 Id اهلي  اهلو ئيد  ئةو 
زاراوةيةكة دفرؤيد  ناوى هَيناوةَ وةك ئاما ةيةك بتؤ ثاَلنتةرة بةتينتة نةستتيةكان دنائاطتايي  ئتةوانى ثَيكتدَين لةِرةمةكتةكان          

 ئةو شارةزايي و ئةزموونة كث و خةفةكراوةكان يان شاردراوةكان.غةريزة  و ئارةزووة تايبةتيةكان و 
 ئةم دياردةية لةهةوَلى تَيركردنيشيدا بةسةركَيشى و ياخيبوون دةناسرَييَ سةرةِراى ئينكارى بؤ هةر نةريتَيكى رةوشتى.

 Super ego منى باآل    egoتةماشا بكة:      من      
   

 شَيواز  
 منوونةى ئايدياىل  

 Ideal type النمط أو النموذج املثايل

منوونةى بَى هاوتاَ كؤمةَلتة وشتةيةكة طرميانةيتةكى هةستي ثَيكتراو بةرجةستتة دةكتاتَ ختودى توَيتذةر هةَلةستةنطاندنى بتؤ            
 دةكات بؤ ئةوةى ببَيتة بنضينةيةك كةبةراوردكردنى لةسةر بونياد بنرَيي.

طشتتى يتان ِرووت دانانرَيتيَ بتةآلم شتَيوازَيكى منوونتةيي ثَيوانتةكراو وةستؤ         بةثَيى ئتةو بتؤ ضتوونةَ منوونةكتة بةضتةمكَيكى      
ثَيوةريتتةى كةبةبكتتةرةوة  دةكتتاتَ كةضتتةند ئامتتاجنَيكى ديتتاريكراو بةئةطتتةر دةزانتتَى لةطتتةَر ضتتةند ِرَيطايتتةك بتتؤ ئتتةو ئاراستتتة 

وونتتة ئايدياليزميتتةكان هؤكتتارن   منوونتتة بونيتتادَيكى ئةقييتتة وةك ب،ؤكةيتتةك دَيتتتةدىَ بتتةباوةِرى دفيبتتةر  من      َ ثةيوةستتتة
لةميانةيانتتدا دةتتتوانني لتتةجيىانى واقيعتتي تَيبطتتةينَ هتتةروةها رووداوة مَيذووييتتةكانيش شتتيبكةينةوةَ ئةمتتةو منوونتتةى          

ضاوى دةبَيي لةِراظتةكردن و دانتاني طرميانتةكانَ هتةروةها لةمَيشتكى توَيتذةر لتةكاتى تو ينةوةكتةى شتوَينى          رباآلثَيطةيةكى بة
 ي و ئةو هةَلوَيستة واقيعيانةش ئاشكرا دةكات كة توَيذةر هةوَلى تَيطةيشتنيان دةدات.خؤى دةبَي

 لةو منوونة ئايدياليزميانةش: مرؤظى ئابورىَ مرؤظى ثةِراوَيزىَ كؤمةَلطةى خؤجَييَ كؤمةَلطةى طةورة.
   .stereo typeلةم بوارةداَ جياوازى دةبَيي لةنَيوان منوونةى ئايدياىل و منوونةى وشك د

زاراوةى دووةم: ئاما ة بؤ وَينةيةكى ئةقيى دةكاتَ ضةند تاكَيكى ناو طروثَيك بةشدارى دةكةن لة باوةِرهَينان ثَيتى و خؤكردانتةش   
 ثَيكدَييَ لةكاتَيكداَ منوونةى ئايديا دةبَيتة ئاماجنى توَيذينةوةَ بةردةواميش ثشكنني و هةمواركردنى بؤ دةكرَى.

   
 ئايدياليزم  

 خوازيئامانج 
 Idealism املثالية

ئاراستةيةكى فةلسةفيةَ اليةنَيكى طةورةى ِرَيبازة ميتافيزيكى و ئةقييةكان دةطرَيتتةوةَ بتةثَيى ديتدى ئتةو ئاراستتةيةَ ئتةقت       
 يان هزر ِراستى كؤتاييةَ يان بنضينةى ئةزموون و زانينة.

انى دةرةكتتى و باوةِرمتتان بتتةوةى ِراستتتية يتتاخود   هتتةر بتتةثَيى بتتؤ ضتتوونى ئايدياليزميةكتتةى دكانتتي  تَيطةيشتتتنمان بتتؤ جيىتت   
 ِراستطؤيةَ ئةوة ِرةنطدانةوةية بؤ ِرَيكخستنى ناوخؤى ئةقت و بؤ كردارة هزرييةكان.

ئايدياليزميةكتتةى هيطتتت دلةطتتةَر  ئايدياليزميةكتتةى دكانتتي  رَيكدةكتتةون لةستتةر ئتتةوةى مةحاَلتتة بتتوونى شتتتةكان بتتةدوور      
ةها ئتةو ئايدياليزمتة كتاريش لةستةر دوور خستتنةوةى دوانتةيي ئتةقت و شتتةكان دةكتاتَ          لةضةمكةكانى ِرةضاوبكرَييَ هتةرو 

 لةبةر ئةوةى شتةكان طوزارشي لةب،ؤكةيةكى بنضينةيي دةكةن.
  بتتةو ئاراستتتةيةي كةجتتةخي لةستتةر بتتةديىَينانى ِرةزامةنتتدنى   social idealismدةوترَيتتي: ئايتتدياليزمي كؤمةاليتتةتى د 

 ى ضةمكة مؤراليةكان.كؤمةآليةتى دةكات بةثَي
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 لَيكضوون  
 يةكبوون

 املطابقة
 Identification التوحد

تَيكةَلبوونى كةسَيتى تاك لة كةسَيتى تاكَيكى ديكةَ كةضةندين ثةيوةستى هةَلضوون ئامَيزى توونتد دةيبةستتَيتةوة ثَيتىَ يتان     
كردنتةوةى دةداتَ يتاخود وةك منوونةيتةك بتةدواي      تَيكةَلبوونى كةستَيتى ئتةو تاكتة لةكةستَيتى كؤمتةَلَيكَ كةهتةوَلى الستايي       

بكةوَييَ ديارة ئةو كارةش بةِرَيطايةكى نائاطايي دَيتةدى و دةبَيتة هؤى ئةوةى كةسةكة هةموو خةستَيةتة ختراث و باشتةكانى    
 منوونةكة وةربطرَيي.

   
 ناسنامة  
 ثَيناسة

  Identity اهلوية -1

  لتةو نيشتانةو   personal identityديكةَ واتة دياريكردنى بتارى كةستَيتيةكة د  ثرؤسةى جياكارى تاك بؤ خؤى لةكةسانى 
 خةسيةتانةى كة لةكةسانى ديكة جياوازي دةكاتةوة: ناوَ ِرةطةزَ تةمةنَ بارى خَيزانىَ ثيشة..هتد.

 ارى كةستتَيتى ديتتارة لتتةبارَيكى ئاستتايداَ ياستتاكان بِريتتار لةستتةر ستتةااندنى خةستتيةتةكانى تتتاك دةدةن بتتةثَيى ثَيناستتةى بتت          
  ئةو ثَيناسةيةش يارمةتى تاك دةدات لةو مامةلتةو ثةيوةندييتة جياوازانتةى كةلةطتةَر اليةنتةكانى ديكتة       identity cardد

 ثَيى هةَلدةسَيي و داواي سةااندنى كةسَيتيةكةى لَيدةكرَيي.
ةتَينتةرى هةيتةَ ِرةنطتة ختودى       ئةوة ضةند خةستيةتَيكى هةَلخةلَ psychological identiryبةآلم خودَيتى سايكؤلؤجي د

 بَيي يان بابةتى و ِرةنطة تاكيش بَيي ياخود كؤمةآليةتى.
ةتىيانيش ئتتةو خوديتت  ةكتتة  مةبةستتتيش لَيتتىَ هةبوو principle of identityلةلؤ يكتتدا دةوترَيتتيَ ثرةنستتيثى ناستتنامة د  

 .ناوةرؤكة
كارةكةش وادةكتات كتةثارَيزطارى لةستةر ئتةوة بكتةين كتة نَيتوان        ئةم ثرةنسيثة بةسةر بِريارو بةَلطة ثَيويستيةكان زاَلدةبَييَ 

 شتةكةو شتى تر تَيكةَر نةكةينَ هةروةها هيضى زياتر نةخةينة سةر شتَيك كةهي خؤى نية.
   

  الوحدة -2 لَيكضوون  وةك يةك 
بوترَيتتي لَيكضتتوونى نتتةيارو هتتؤو لةيةكضتتوونى دووشتتي يتتان زيتتاتر دةربتتارةى دؤخَيتتكَ وةك ئتتةوةى لةداواكارييتتة ياستتاييةكان 

 بابةت.
   

 ئيدجوطرافيا  
 نووسني بةهَيما

 االيديوجرافيا 
 Ideography الكتابة ابلرموز

كة شتَيك يان ب،ؤكةيةك دةنوَيننَ نووسينى ئيديؤطرافى وةك ثيتةكانى زمتانى ضتينىَ ضتةند     ةمةبةسي ئةو هَيما بَيدةنطان
هَيمايةكى بةياساكراو دبِريار لةسةردراو  بةكار دةهَينَىَ كةضةند شتَيكى تةواو ياخود ضتةند ب،ؤكةيتةك دةنتوَينَى لتةجياتى     

 وشة نوسراوةكان. ثيتة دةنطيةكانَ وضةند بِرطةيةكيش دةطةنة يةك بؤ ثَيكىَينانى
   

 ئايديؤلوجيا  
 ب،وباوةِر

 Ideoglogy االيديولوجية

واتةَ ئةجنامى ثرؤسةى ثَيكىَينانى سيستمَيكى هزرى طشتىَ ئةو ئةجنامة دزاراوةكة  سروشي و كؤمةَلطةو تاك راظتة دةكتات و   
 ثيادةش دةكرَيي بةسةريدا بةشَيوةيةكى بةردةوام.

 بةثَيى  ينطةى جوطرافى و كؤمةآليةتى و بوارةكانى ضاآلكى ثَيكدَيي. َئايديؤلؤجياى هةر طروثَيك
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 توَيذينةوة 
 وةسثطةريةكان

 البحوث
 Ideographic discipline الوصفية

ئتةو لَيكؤَلينةوةيتتةى طرينطتى دةدات بةهتتةر بابتةتَيكى نايتتاَ و دةطمتةنَ كتتة دووبتارة نةبؤتتتةوة لتةرووداوةكانى وةك مَيتتذووَ       
  دَيتيَ كةبايتة  دةدات بةتوَيذينتةوة لتةو ياستا طشتتيانةى بتاس لةهتةر         nomothericلةبةرامبةردا لَيكؤَلينةوةى شتيكارى د 

 زانستى سروشي و زانستى ئابورى. كشتَيكى دوو بارة بوو دةكةن لةِرووداوو كردارةكان وة

   

 بي
 ثةرسرتاو

 الوثن
 Idol املعبود

 دةثةرسة.  انةياخود هةركانَيك دروسي دةكرَييَ بي ثةرستةكان خودى ئةو ثةيكةرَيكة لةبةرد يان تةختةدار

 Idolotry  تةماشا بكة:  بي ثةرستى

   

 Idolatry عبادة األواثن بي ثةرستى

جياوازييتان    كةدةيان ثةرستَىَ بتتةكان  idolsةية كةتاك ثَييان هةَلدةسَيي بةرامبةر ئةو بتانةى دنئةو ِرَى و شوَين و نةريتا
دةبَيتي لةطتةَر ثاةتاوةى شتوَينةوارو فيتشتتةكان  شتَيوةى بتي  بتةوةى بتتةكان لةستتةر شتَيوةى طيانتدار يتاخود مترؤظ دروستتي             

 .رَيينيش ئةركة ئاينيةكان ئةجنام دةدلةبةر دةميا شوَينى ئةو بتانة لةسةرووى سروشةدةكرَينَ باوةِريشي واية كة
خوداوةندانتةى بتةخاوةن هَيزَيكتى تايبتةت دةزانتىَ ئتةو طوزارشتتى لةبؤضتوونى ختؤى دةكترد           مرؤظى سةرةتاييَ هةندَى لتةو  

  ئتةويش بتةهؤي هةَلكةنتدنى خةستيةتة مرؤييتةكان لةستةر       anthropomor phismبةلةيكضتواندنى شتتةكان بتةمرؤظ د   
 بةرد يان تةختةدارَ بةو كارةشي ث،ؤزى ثَييان دةبةخشَى.

 Paganism  تةماشا بكة : بي ثةرستى 

   

 ناشةرعي 
 حةرام زادة 

 عدم الشرعية
 Illegitimacy الالشرعية

هةر كارَيك يان دياردةيةك كة لةطةَر بِرطةكانى ياستادا نتةطوجنَييَ زاراوةكتة بةشتَيوةيةكى ئاستايي بتةو منداَلتةش دةطوترَيتي         
 كةلةباوك و دايكَيك بووةَ بةآلم هاوسةرط،ييان نةكردووة.

  ئةويش بةمةبةستى ضاودَيريكردنى ئةو جتؤرة  illegitimate children serviceخزمةتطوزارى بيذييةكان ددةوترَيي: 
 منداآلنة.

   

 كارى ناياسايي  
 Illicitness ُمالفة الشرائع ثَيضةوانةى ياسا

 بارَيكتتتتة بتتتتةهؤى ضتتتتةند كردارَيكتتتتى ناياستتتتاييةوة دروستتتتي دةبَيتتتتيَ وةك تَيكتتتتةآلوى و بةيةكتتتتةوة  يتتتتانى ناشتتتتةرعي         
   و بازرطتتتانى قةدةغتتتةكراو  illicit gain َ هتتتةروةها دةوترَيتتتي دةستتتكةوتى ناشتتتةرعي د  illicit cohabit tationد
   .illict tradeد

 Illegitimacy  تةماشا بكة: كردارَيكى ناياسايي
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 Illiteracy األمية نةخوَيندةوارى
   دَيي.literateنةزانينى خوَيندن يان نووسنيَ لةبةرامبةريدا زانينى خوَيندنةوةو نووسني د

 ئتتتةو كةستتتةى تتتتةنىا دةزانَيتتتي خبوَينَيتتتتةوة بتتتةآلم نازانَيتتتي بنووستتتَيي ئتتتةوة ثَيتتتى دةوترَيتتتي نيمضتتتة نةخوَينتتتدةوار            

  .  semi - literateد
نيمضة نةخوَيندةوارَ لةزمانى باودا بةكار دةهَينرَييَ وةك ئاما ةيةك بتؤ ئتةو كةستةى كتة دةخوَينَيتي و دةنووستَيي       زاراوةى 

 بةآلم بةزةمحةت.
   

 Illness social as pects of املظهر االجتماعي للمرض رواَلةتة كؤمةآليةتيةكانى نةخؤشى 
بتةهؤى ثةككةوتتةيي و الوازي جةستتة لةبتةكار هَينتانى هؤيتة ئؤرطانيتةكانى        نةخؤشى الدان و تَيكضوونى بارى تةندروستيةَ 

بةرطريكردن د ى  ةهرةكانَ يان بَى توانايي لتة ضتارةكردنى ميمالنييتة ستايكؤلؤجيةكانَ تاكتةكان ديتديان بتؤ نةخؤشتى وةك         
 ة كؤمةآليةتى و كولتورييةكان.حالةتَيكى فسيؤلؤجى و رؤحى و سايكؤلؤجى دةبَييَ ئةو ديدةشيان كاريطةر دةبَيي بةفاكتةر

واهةسي دةكات كةتواناى لةدةستداوةَ بؤية تووشى دَلةراوكَى دةبَيي لةترسى تةشةنةكردنى نةخؤشيةكةَ بتةآلم ئتةو    نةخؤش
 هةستةى نةخؤشىَ بةثَيى ئةو  ينطةيةى تَييدا دة َيي زياد يان كةمدةكات.

زييةك دادةنَينَ بؤيتة بتةر هةلستتيان بتؤى زيتاتر دةبَيتيَ لةبارَيكتدا        كرَيكارو جوتياران نةخؤشى بةجؤرة الوازييةك و بَى هَي
ئةطةر نةخؤش نةخؤشييةكةى بةِراسي زانى و ميكةضى بووَ ئتةوا تووشتى جؤرَيتك لتةالوازيى و ثةشتيمان بونتةوةو كشتانةوة        

بايتة  ثَيدانتةش لةطتةَر هتةر      دةبَييَ بؤية طرينطيدانى بةجيىانى دةرةوة دةطؤِرَييَ ئةو زياتر باية  بةلةشى خؤى دةداَ ئةو
 شؤكَيك زؤرتر دةبَيي.

هةروةها نةخؤشى وةك منداَر هةَل  و كةوت دةكاتَ ثشتى بةكةسانى دةوروبةرى دةبةستَيي و زياتر لةخةمى خؤى دةبَييَ 
 ئةمةو ِرةنطة نةخؤشى ِرووى لةجؤرَيك زؤردارى و ستةميش بكات.

   
 بةهةَلة تَيطةيشة

 illusion االخنداع ب،ى هةَلة

هةر دياردةيةك ئةقت بةرةو تارمايي و طومِرايي بةرَييَ يان خوَلقاندنى ضةند سةرنج و تَيِروانينَيكى ضةواشتة كةخةستيةتى   
 راستةقينة ناداتة بابةتَيك.

  و نَيتتوان بةهةَلتتةبردنى نةخؤشتتى   normalة ديدةروونناستتان جيتتاوازي دةكتتةن لتتةنَيوان ئتتةو بةهةَلتتة تَيطةيشتتتنة ئاستتاي     
  .halluciantion َ كة دةطاتة رادةى وِرَينة كردنيش دabormalد
   

 ب،َيكى ئةندَيشةيي 
 image الصورة االنطباعية الذهنية وَيناى زةينى 

وَيناكردنَيكى هزرى ِرووت بؤ شتتَيك يتان بتؤ ضتةند شتتَيكَ هةرضتةندة وَينتةكان لةستةر بنتةماي درك ثَيكراوةكتانى رابتردوو            
ئةو وَينا كردنة تةنىا ِرةنطدانةوةى ئةو تَيطةيشة و درك ثَيكردنانة ننيَ ِرةنطة ضةند دياردةيتةكى ئتةو   دروسي دةبنَ بةآلم 

درك ثَيكراوانة بةئاشكرا دةركةونَ لةكاتَيكدا هةندَيكيان شاراوةو نىَينتى دةبتنَ هتةروةك ِراظتةكردنى ضتةند درك ثَيكراوَيكتى       
 .وَينةكةدا ىديكة دووبارة دةبنةوة لةِرَيكخستن

ئةو وَينةية بةزةرورةت لةسةر بنضينةى درك ثَيكردنتة ِراستتةوخؤكانى شتتةكة دروستي نتابنَ ِرةنطتة بتةثَيى ئتةو زانيارييتة          
 ناِراستةو خؤيانةبن و خةياليش لةناوياندا دةبَيي.

نةكتة ئتةوا زمتان    ئةو وَينةية ِرةنطة بينراو يان بيسرتاو ياخود بةرجةستةكراو يانيش طوتن بَييَ ئةمتةو ستةرةِراى جتؤرى ويَ   
بةردةوام رؤَلى طرينطى دةبَيي لةثَيكىَينانىَ لةبةر ئةوةى زمان ئةو درك ثَيكردنة سةرضاوةيية ثَيكدَينَيي كةوَينةكتة لةستةر   
بنضينةى ئةو دروسي دةبَييَ هةروةها ئةو هؤكارانة دةطةينَيتة تاك كةيارمةتى دةدةن لةسةر ب،كردنتةوةو تَيطةيشتتنى ئتةو    

 ة.درك ثَيكراوان
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 خةيار 
 زةين

 Imagination اخليال

وةيةَ ثرؤسةى ِرَيكخستنَيكى نوَى بؤ كؤمةَلة ئةزمون و شارةزاييةكى رابردووةَ كؤدةبنةوة وةك زجن،ةيتةكى  ارامةبةسي لةم ز
ثَيكتدةهَيننَ  بةسرتاو بةيةكةوةَ لةنَيوانيانتدا  مارةيتةكى زؤرى ئتةو ثةيوةندييتة جياوازانتة هةيتة كةضتةند وَينةيتةكى نتوَى          

 ثَيشرت بوونيان نةبووة.
  ئامتاجنى بونيادنتان و يارمةتيتدانى تاكتة     constructiveخةيار و زةينكردنَ لةسةر دوو جؤر دةبَييَ خةياَلى دروستكةر د

 بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكانى ئَيستاي ياخود ئايندةى.

اتةوة بةرةو جيىانى وةهتم و ختةياَرَ بةشتَيوةيةك      مرؤظ لةجيىانى راستيةكان دوور دةخdestructiveخةياَلى روخينةر د
 كارتَيكردنى لةسةر  يانيشى دةبَيي.

   
 طةوجى 

 كةسَيكى بَى مَيشك
 Imbecility ةالباله

  دةبَيتيَ يتان تةمتةنى ئتةقيى     50  25خةسيةتى ئةو تاكةية كةتووشى كةم كورتى ئةقيى دةبَييَ ثيةى زيرةكيشى لةنَيوان د
   ساَر دةبَيي.7-3بة يرى ئةو منداَلةى كةتةمةنى لةنَيوان ديةكسان دةبَيي 

  يانى خؤى بكات.لةكةسي طةوج ناتوانَيي  يانى خؤى بةدةسي بَينَى بةآلم دةتوانَيي ثارَيزطارى 
   

 السايكردنةوة  
 ضاولَيكردن

 Imitation احملاكاة

ديكةَ السايكردنةوةَ بريتيتة لةشتوَين كتةوتن و ثتةيِرةوكردنى     واتة طواستنةوةى دياردة دةروونيةكان لةكةسَيكةوة بؤكةسَيكى 
 جؤرةكانى رةفتارى كةسَيكى ديكة.

ئةطةر ئارةزوو لةالسايكردنةوة روون و ئاشكرابووَ ئةوا كارةكة بةمةبةسي بووةَ بتةآلم ئةطتةر ئارةزووةكتةش روون و ئاشتكرا     
 بةمةبةستةوة نةبووة.نةبووَ يان نائاطايي بووَ ئةوا شوَين كةوتن و السايكردنةوة 

   

 Immaterialism مذهب الالمادية ِرَيبازي نامةترياليزم
ئةم زاراوةية بةِرَيبازةكةى دبركت  وتراوةَ ناوبراو ئينكارى بوونى مادة دةكاتَ ئةو بوون تةنىا لةستةر مَيشتك دئتةقت  كتورت     

ثَى بكرَيتي يتان دركتى ثتَى نتةكرَييَ هتةر لةبتةر ئتةوةش         دةكاتةوة. دبركت  وا بِريار دةدات كة هةموو بوونَيكَ ئةوةية دركى 
 كةمةحالة درك كردن بةماددةَ ئةوا كارَيكى بَى سوودة باوةِرهَينان بةبوونى.

   
 كؤضكردنى هاتوو  

 ِرةو
 Immigration اهلجرة الوافدة

نيشتتةجَى بتوون تَييتداَ لةِراستتيدا      كؤمةَلة كةسانَيك وآلتى خؤيان بةجَى دةهَيين و روو لة وآلتَيكى ديكة دةكةن بةمةبةستى
كؤضكردن ِرَيطا ثَيدراوة بةآلم دةوَلةت مافى ئةوةى هةيتة كتة ئتةو دياردةيتة ِرَيتك خبتات و  متارةى ئةوانتةى وةريتان دةطرَيتي           

 ديارى بكات.
 ئةويش بةثَيى ئةو بارودؤخة جياوازةى هةية يان تايبةمتةندى ئةو وآلتة.

  Emigration  ة تةماشا بكة:  كؤضكردن بؤ دةرةو
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 نةجوآلن 
 رامطرتنئاوةستانَ 

 Immobility اجلمود، عدم املرونة، السكون

بَى جووَلةيي واتةنتةمانى جووَلتةى هةرشتتَيك كةِرةنطتة جبووَلَيتتةوةَ لةبارَيكتدا هَيتزة كارتَيكردووةكتان لةحالةتةكتة يةكستان           
وةستتانَيك بةهاوستةنط دادةنرَيتيَ هتةروةها لةهتةموو هاوستةنطيةك       بوون ئةوا بةهاوسةنطى وةستث دةكرَيتيَ بؤيتة هتةموو     

 وةستان هةية.
  واتة د وارى طؤِرينى كرَيكاران بؤ ثيشةكانيانَ يان شوَينى ئاسايي immobility of labourدةوترَيي نانةرمى كرَيكاران د

 نيشتةجَى بوونيان.  
  Social immobility  تةماشا بكة: بَيتووَلةيي كؤمةآليةتى 

   

 بةدِرةوشتى  

 بةرةَلاليي
 الفجور

 immorality الفسوق

 هةموو ئةوانةى ثَيضةوانةى بةها ِرةوشتيةكانةَ يان ثَيضةوانةى ئةوبارودؤخة باوةى كة هةية.
تَيكتةَلبكرَييَ لةبتةر ئتةوةى      non - moralلَيرةدا دةبَى زاراوةكة نةبَيتة هؤى ضةواشتةكارى و لةطتةَر زاراوةى ناِرةوشتتى د   

دياردةكتتة نتتاكرَى بِريتتارى لةستتةر بتتدرَييَ بتتةوةى ِرةوشتتتية يتتاخود ناِرةوشتتتيةَ واتتتة لتتةدةرةوةى ثراكتيتتك كردنتتى ئاستتتة        
 ِرةوشتيةكانة.

   

 Immortality اخللود نةمرى  
ثةيوةسي و دَلسؤزو تَيطةيشتووى خودى مةبةسي لةم زاراوةية مانةوةى رؤحة دواى لةناوضوونى جةستة  لةشَ ئةو رؤحةى 

 خؤيةتى.
ئايدياليزميةكان بؤ ضوونيان وايتة كةلتةش بتةكار هَينتراوةَ يتان ئامرازَيكتة بؤمَيشتك دئتةقت  كةبةشتَيوةيةكى كتاتى لةناويتدا            

 دة يي.ئةمةو دةكرَى مَيشك دئةقت  مبَينَيتةوة تاثاش مردنيش.
جةستة و مَيشك دئةقت  لة يةك كاتدا لتةناو دةضتن و نتاكرَى زينتدوو ببنتةوة      لةكاتَيكدا سروشي خوازان بؤضوونيان واية كة 

 دواى مردن.
 لَيرةدا ضةند جؤرَيكى جياواز لةنةمرى هةية:

نةمرى بايؤلؤجي: واتة تاكةكان ثاش مردن دةمينَينةوةَ ئةويش لةكةسَيتى ِرؤَلةكانيان و منداآلني نةوةكانيانَ بةدرَيذايي  -1
 ازةكان.نةوةو سةردةمة جياو

مانةوةى كؤمةآليةتى: ئةوةش درَيذة ثَيدانى مانةوةى تاكةكانة ثاش مردنيانَ لتةب،ةوةرى خَيتزان و    -نةمرى كؤمةآليةتى  -2
هاوِرَييانَ هةروةها ئةو تاكانةى كةكارو خزمتةتطوزارى طتةورة ثَيشكةشتى كؤمتةَلطاكانيان دةكتةنَ ئةوانتة بؤمتاوةى دورودرَيتذ         

 دةمينَينةوة.لةِرووى كؤمةآليةتيةوة 
نةمرى لةِرووى رةوشتتيةوة: ئتةم جتؤرة نةمريتةَ دواليزمَيكتى متؤراَلى دةطرَيتتة ختؤىَ لتةم جتؤرة نةمريتة  يتان بريتيتة               -3

لةميمالنَييةكى نةثساوة لةنَيوان ضاكةو خراثةَ لةم جةنطةدا تاك ناتوانَيي تةنىا بةهةوَلة تايبةتيتةكانى ختؤى ستةربكةوَييَ    
انة د ى خراثةكارى جبتةنطَيي وثتاش مردنيشتى لةتاكطتةرايي كةستَيتى ختؤي وازبىَينتَىَ ديتارة ئتةو كتارة           بةآلم دةتوانَيي ئازاي

بضووكة لةخراثةكارى كتة ئتةو لتةناوي بترد دةمَينَيتتةوة وةك يادَيتك و ثةيكتةرَيك بتؤىَ بةبتةردةوامي دةبَيتتة هتؤى بتاس و             
ضتةندة كةستَيتى ئتةو نتةما بتةآلم  يتانى بتَى ستوود نتةبووةَ          يادكردنةوةىَ باسى هةور و ِرةجنةكانى دةكرَييَ بةم جتؤرة هةر 

 يانى ئةو كةسة لتةو كتارة وةك ثةيكتةرَيك كتةخؤى بةشتداري كتردووة لةدروستي بتوونى ثَيطتةو ئامتاجنَيكى بةدةستي هَينتاو             
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َيمتتاي لةبَيبتتةرى و نتتةزؤكى دوورى خستتتةوةو بتتةرزى دةكاتتتةوة بتتؤ ئاستتتَيكى مرؤظايتتةتى بةماناِراستتتيةكةى كةمةبةستتي و ه  
 دةمَينَيتةوة.

   
 ثارَيز بةندي 

 حةسانة
 Immunity احلصانة

بةخشتتتتينى تاكتتتتةكان لةهتتتتةر ثابةندبوونيتتتتةكَ يتتتتان بةرثرستتتتياريةتيةكَ وةك بةخشتتتتينيان لةجَيبتتتتةجَيكردنى ِرَيستتتتاو     
 بنةماطشتيةكانى سةريان لةثرسة جؤراوجؤرةكاني دادوةرى و داراييةكاندا.

لةو دةستةبةرانةية كة بؤ ئةندامى ثةرلةمان ئازادي ثَيويسي دابني دةكاتَ بؤ ئتةوةى بتوانَيتي   ثارَيزبةندى ثةرلةمانىَ يةك 
 ئةركةكةى جَيبةجَى بكات لةكةش و هةوايةكى سةربةخؤَ بةرامبةر هةردوو دةسةآلتى جَيبةجَيكردن و دادوةرى.

ضتةند دامةزراوةيتةك لةلَيثرستينةوةى     هةروةها ثارَيزبةندىَ ديبيوماستىَ مةبةستي لَيتى بةخشتينى ضتةند كةستانَيك يتاخود       
دادوةرىَ لةو دةوَلةتةى كةكارى تَيدا دةكةنَ لةبارَيكدا ئةطةر داواكارى هةبوو لةسةريانَ ئةو كةسانةش بتريتني لةنَيونتةرانى   

ةكةوتنى هةية دةوَلةتة بيانيةكان و دامةزراوةو ئةجنومةنة نَيو دةوَلةتيةكان ئةوانى دان ثَينراونَ ديثيوماتكار مافى تووخن ن
  َ واتة ثارَيزطارييةكى تايبةتَ لةسةرووى ئةو ثارَيزطارييةى دةدرَيتة هةر بيانيةكى ئاسايي.inviolabilityد
   

 Impertiality احلياد بَياليةنى 
ِراستتتى بَياليتتةنى و ثشتتتط،ى نتتةكردنى هتتةر ب،وِرايتتةك يتتان ئاراستتتةيةكى ديتتاريكراوَ يتتاخود ختتؤ بةستتتنةوة بتتةدادوةرى و   

 كردنَيكى تايبةت.او لةسةرووى هةر ِرةض
  هتتةروةهاَ دةوترَيتتي: بَياليتتةنى خزمتتةتطورازى  impartiality of administrationدةوترَيتتي: بَياليتتةنى كتتارطَيرى د

   واتة اليةننةطرتنى بؤ ضةند ئاراستةيةكى سياسى دياريكراو.impartiality of civil serviceمةدةنى د
   

 Imperceptions of culture ضرورات الثقافة ثَيويستيةكانى كولتور
ضةند هَيزَيكى كاراية لةناو كولتورداَ دةبنة هؤى زياتر رَيكخستة و رَيتك و ثَيكتى رؤشتنب،ىَ لَيترةدا ستَى هانتدةرى ستةرةكى         

 كارا هةية بؤ رؤشنب،ىَ ئةوانيش: رَيكخستنى ئابورىَ ياساَ فَيربوون.
   

 نةبردنثةى 
 لةدةستدانى درك ثَيكردن

 Imperception فرقد االدراك

ئةو حاَلةتةية كةورو َينةرة هةستية دةرةكيةكان نابنة هؤى ورو اندنى وَينةو ب،وباوةرو بةدةنطةوة هاتنتة ئاستاييةكانى الى   
 تاك.

 Perception  تةماشا بكة: درك ثَيكردن
   

 ئيمثرياليزم  
 داط،كارى

 Imperialism االمربايلية

سياستتةتَيكى نةتةوةييتتةَ ئامتتاجنى فراوانبوونتتةَ ئتتةويش بتتةداط،كردنى زةوى و ناوضتتةى داط،كتتراوى ديكتتةو خستتتنيةتى بتتؤ   
 سةرخاكى دةوَلةت.

بةآلم شَيوة نوَييةكةى ئيمثرياليزم بةثَيى ضةمكى سؤسيالستيداَ ئابورية نةك سياسىَ ئاماجنشى درَيتذة ثَيتدانى دةستةآلتدارى    
 ةو ثاوانكردنى كةرةستة سةرةتاييةكان و بةكارهَينان و ضةو ساندنةوةى كرَيكارانة لةوآلتان.سةرماي
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 ثةيوةندى ناكةسَيتى
 دلةمرؤظ بةدةر 

 Impersonol relationship العالقة الالشخصية

ئامَيريانةى دوورن لةهةستي و   زاراوةكة ضةند هَيما ثَيكراوَيك هةَلدةطرَييَ ِرةنطة مةبةسي لَيى ئةو ثةيوةندية كؤمةآليةتية
 سؤز بَييَ تةنىا اليةنَيكى بضووكى كةسَيتى بةشداربووَ لةو ثةيوةنديية دةطرَيتة خؤى.

هةروةها ئاما ةشة بؤ ئةو ثةيوةنديية كؤمةآليةتيانةى زيتادة رؤيتي تَيتدا بتةدى دةكرَيتي لةمامةَلتةكردنى كةستةكانَ كتةوةك         
 لةكؤتايدا ئاما ةية بؤ ثةيوةنديية كؤمةآليةتية فةرمى و ناِراستةو خؤكان. هؤكاربةكار دةهَينرَين نةك وةك ئامانجَ

ِرةنطة ئةو جؤرة ثةيوةنديية كؤمةآليةتيانةى كة بةثةيوةندى ناكةسايةتى وةسث دةكرَينَ ببنةهؤى دوور خستتنةوةى مترؤظ   
 لةهاوِرَيكانى و زؤر بوونى هةسي بةنادَلنيايي.

   
كاريطةريية سةرنج خوازيةكان 

 Impressionism التأثريات االنطباعية دسةرنج خوازي  

ِرةوتَيكة لةسةدةى نؤزدةدا الى ضةند هونةرمةندو نووسةرو ِرةخنةطرَيك بآلوبؤتةوةَ ئةوانى لةبواري كاركردن يان بِريتاردان  
بتةبَى ثشتي بةستة بةنتةماكانى ئتةقت يتاخود ِرَيستا        بوونَ ئةويش بتةثَيى ِراهتاتن و ستةرنج و بتؤ ضتوونة ِراستتةوخؤكانيانَ       

 رووتةكانى هونةر.
لةخةسيةتةكانى ئةو ِرةوتةَ لةبوارى هونةرى و وَينةطرتن هةوَلى لَيكدانةوةو دةربِرين دةربارةى ئةو سةرنج و كاريطةريانتةى  

ةكارى بارةراهاتووةكتتتةو بابةتتتتة هونةريةكتتتة لةستتتةر دةروونتتتى هونةرمةنتتتد بتتتةجَيى دةهَييتتتَىَ بتتتَى ثابةنتتتد بتتتوون بةثيشتتت   
 وردةكاريةكانى.

 لةنَيوان ئةو وَينةطرانةىَ كاريطةر بوون بةو ِرةوتة: مونيةنَ سيزر بيساردَ رينوارَ دجياَ سيزانَ ماتية.
 زاراوةى كاريطةرى لةموسيقاي سةدةى نؤزدةش بةكاردةهَينرَيي لةكارةكانى ديبوسَ دقوتاخبانةى فةرةنسى .

   
 Imprisonment احلربس بةندكردن

سزايةكةَ بةثَيى ئةو سزايةَ ئةو تاوانبارةى بِريارةكةى لةستةر دراوة دةخرَيتتة بةندخيانتة بتؤ ئتةو ماوةيتةى كةياستا بِريتاري         
 لةسةر داوةَ ئةو ماوةيةش سَى ساَر تَيثةِر ناكات.

ةو سزاية دةبات بؤ ِرَيطترتن لتةو كةستانةى    لةو ماوةيةدا تاوانبار لة َير ضاودَيرى دةسةآلتى تايبةت دةبَييَ كؤمةَلطة ثةنا بؤ ئ
 لةسيستم الدةدةن.

 Jail  تةماشا بكة:    زيندان

   

 هاندةر
 ورو َينةر

 الباعث
 Imulse الدافع

بارَيكى كاتية لةتووندي و طر ىَ دةروونىو جةستةييَ ئةو بارةرةفتارةكان دةورو َينَيي بةرةو ضةند ئامتاجنَيكى ديتاريكراوى   
هاندانى سيكسيَ ثاَلنةرى دايكايةتىَ ئةو بارةكاتية تاكى ئاسايي دةتوانَيتي بةستةريدا زاَلبَيتي ئتةويش بتةهؤى       وةك: برسَيتىَ

 ثةروةردةكردنةوة.
بةآلم تاكة دواكةتووةكان لةِرووى ئةقييةوةَ ياخود ئتةوانى تووشتى ميمالنتَى بتوونَ ئةوانتة نتاتوانن زاَلت  بةستةرخؤيانَ لتةو          

 ك كاريطةرى دةبَيي بةسةرياندا.حاَلةتةشدا ضةند هاندةرَي
هاندةرةكان  يان ثالنةرةكان  دابةش دةبن بؤ: هاندةرى خؤِرسكى و هاندةرى وةرط،اوَ مةبةستيش لةهاندةرى خؤِرسك ئةوي 
ثشتاوثشي بؤي ماوةتةوةَ ياخود غةريزييةَ ئةو هاندةرة بؤ تاك دةطوازرَيتتةوة لتةِرَيطاى كاريطتةرى بؤمتاوةييَ ئتةو هانتدةرة       

 نَيوان هةموو تاكةكانى يةك جؤر باو دةبَيي.لة
بتتةآلم هانتتدةرى وةرطتت،اوَ ئتتةوة بتتةهؤى كاريطتتةرى تاكتتةكان بةضتتةند رةوت و ئاراستتتةيةكى جيتتاوازةوة دروستتي دةبَيتتيَ          
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كةسةرضتتتاوةكةى ثةيوةنتتتديكردنى تاكتتتة بة ينطتتتةوة ئةطتتتةر سروشتتتتى بَيتتتي يتتتاخود كؤمةآليتتتةتىَ لةطتتتةَر ثَيتتتوةرو بنتتتةما  
 منوونةش ثَيكىاتنى سؤزو هةسي و ئاراستةكانة.   رؤشنب،يةكانَ

 Impulsion  تةماشا بكة:   ثاَر ثَيوةنان

   
 ثاَلثَيوةنان  

 طو م
 Impulsion االندفاع

ئاراستتتةو رووى بوونتتةوةرَ بتتةزؤرو بتتَى ب،كردنتتةوة بتتةرةو جتتؤرَيكى ديتتاريكراو لةضتتاآلكيداَ جوَلَينتتةرو هانتتدةرى          واتتتة: 
  بريتية لةورو اندَيكى بةكؤمتةَرَ كةبتةهؤى هانتدةرَيكى ئت،ادةي كؤمتةَر ثةيتدا نابَيتيَ        social impulsionكؤمةآليةتى د

 .طةَر ئةقت ناطوجنَينبةَلكو لةبةر ضةند هؤيةكى هةسي و سؤزجوَلينةرَ هةروةها بةهؤى ضةند ثالنةرَيك كةلة
   

 نةتوانني 
 بَى توانايي

 عدم القدرة
 Inability العجز

 Disability  ثةككةوتةييتةماشا بكة: 

   

 بَى توانايي لةسةر 
 طوجناندن

 عدم القدرة
 In adaptability على التكيف

بارَيكتتة لتتةبَى توانتتايي و ثةككتتةوتن كتتةبؤ ضتتةند هؤيتتةكى جةستتتةيي يتتان ئتتةقيى دةطةِرَيتتتةوةَ لتتةوبارةدا تتتاك توانتتاي              
  ينطةو ثَيداويستيةكانى.جَيبةجَيكردنى خؤ طوجناندن و ِراهاتنى لةبارى نابَيي لةطةَر 

ان دةناستترَيي بةرامبتتةر  ينطتتة يتت حاَلةتةكتتة لتتةزؤر نةخؤشتتى و ديتتاردةى دةروونتتى روودةداتَ كةبةئاراستتتةيةكى دو منكتتارى
 كشانةوة لَيى و يانيش ميكةضى بؤى.خؤ

 ِرةنطة ئةو بَى توانايي و ثةككةوتنة خَيزانى بَييَ يان لةناوقوتاخبانةو ياخود ثيشةيي بَيي.
   

 دوعا خوَيندنةوة 
 نوشتة

 التعويذة
 In contation الُرقية

رييتةكى ستي راوى رووبتداتَ    خيوَينَيتتةوة بتؤ ئتةوةى كاريطة   بريتية لةو دةستةوا ةو دةربِرينة زارةكية دياريكراوانةى ستي رباز دة 
ئتتةو كتتارةش بتتةطرينطرتين كؤَلةكتتةكانى ستتي رو هَيتتزة كاريطةريةكتتةى دادةنرَيتتيَ ئتتةو هَيتتزةى ستتي ر كؤبؤتتتةوة لتتةو درةبِرينتتة    
زارةكيةَ بةجؤرَيك كةمرتين ِراستكردنةوة ياخود هةمواركردنى دةبَيتة هؤى طؤِرينى سروشتةكةى و لةدةستتدانى كاريطةريةكتةىَ   

 ةنطة ببَيتة هؤى لةناوضوونى ئةو كةسةى كة دةخيوَينَيتةوةَ ئةويش بةثَيى ب،وباوةِرى ضةند كؤمةَلَيك.  بةَلكو ِر
   

 بَى توانايي 
 ثةككةوتن

 عدم القدرة -1
 In capacity العجز 

 Disability  تةماشا بكة: ثةككةوتةيي

   

  عدم االهلية -2 ناشايستة  
 وةربطرَيي يان بةكاريان بىَينَى. بَى كةَلكى تاك كة ضَيذ لةمافةكانى
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د -1 بةجةستةبوون  Incarnation الترجسُّ
ةكتةى ثَيبتدرَييَ يتاخود بةجةستتةكردنى     يعى لةشى مرؤيي يان شتَيوة واق مةبةسي لةزاراوةى بةجةستةبوونَ شتَيكَ سروشت

 خوداوةند لةفؤرمَيكى سةرزةوى.
 كةبنةمايةك يانيش ب،ؤكةيةك بنوَينَى. َ هةر فؤرمَيكى هةسي ثَيكراوَيىهةروةها مةبةسي ل

   

 طيان لةبةركردن  
 ضوونة ناو

  احللول -2

مةبةسي لةم زاروةية لةزمانى سؤفيطةريتىَ يةكطرتنى خوداوةندةيية لةطةَر سروشتى مرؤظايةتىَ دةكرَى دياردةكة بةشتَيكى  
 بطرَيتةوة يان طشتى بَيي.

   

 In centive احلافز هاندةر 

لةدةروونناسيداَ مةبةسي لةوشةى هاندةرَ ئةو ثاَلنةرةية يان بةئاطاهَينةرى رةفتتارةَ دةكترَى زاراوةى هاندةربتةكار بىَينرَيتي     
  كتةثاَر  tension  بَيتيَ ديتارة ثَيداويستتى دةبَيتتة هتؤى خوَلقانتدنى طتر ى د       motivesو بةسادةيي بةماناي ثالنتةرةكان د 
 رةو دةس ثَيشخةرى و كاركردن و بةديىَينانى ئةو ثَيداويستيانة.بةبوونةوةرى زيندووةوة دةنَيي بة

بؤية هاندةر يان ثاَلنةرةكانَ هؤية ِراستةقينةكانى رةفتاري مرؤظايةتنيَ ئةوانن رةفتتاري ختةَلك دةجتوَلَينن و ئاراستتةكانيان     
 ديارى دةكةن.

كورت اليةنىَ بةبوون و نةبوونةوةَ ئتةويش بتةثَيى    هاندةرةكان جياواز دةبن لةِرووى تووندى و الوازييةوةَ بةهةمةاليةنى و
شارستتانيةى كةتَييتدا تتاك طتةورة     ئتةو  تةمةن و ِرةطةزو ثةروةردةو مَيزاج و ثَيطةى كؤمةآليتةتىَ هتةروةها تادةطاتتة جتؤرى     

 دةبَيي.

   
 هاندةرةكانى  
 بةرهةمىَينان

 Incentives, production حوافز االنتاج

ثَييان دةوترَيي  هاندةرةكانى بةرهةمىَينانَ واتة ئةو هؤكارة جياوازانتةى كتارطَيِرى    -ثيشةسازي و كارداَ هاندةرةكان لةبوارى 
بةكاريان دةهَينَيي بؤ هاندانى كرَيكارانَ بةمةبةستى زؤركردنى بةرهةم و كةمكردنتةوةى تَيضتووةكانَ هتةروةها بتةديىَينانى     

 ان.ئاماجنةكانى دامةزراوةكة بةشَيوةيةك لةشَيوةك
ئةو هاندةرانة ضةند جؤرَيكن: لةِرووى ثيادةكردنةوةَ رةنطة هاندانى تاك بَيي ياخود بةكؤمةَرَ هةروةها لتةِرووى شتَيوةكةى   

 دةكرَى مادى بَيي ياخود مةعنةويَ ئةمةو لةِرووى ِرَيطاى جَيبةجَيكردنيةوة ِرةنطة ئةرَينى بَيي يان نةرَينى.
   

 جووت بوون لةطةَر مةحرةم
 زيناى خزمايةتى  

 Incest مجاع احملارم

دروسي بوونى ثةيوةندى سَيكسى يتان هاوستةرط،ى لتةنَيوان ضتةند خزمَيتكَ ئتةوانى ثةيوةندييتة خزمايةتيةكتةى نَيوانيتان          
  قةدةغتة دةكرَيتيَ وةك   incest tabooبةثَيى نةرَيتةكانى كؤمةَر زؤر توونتد دةبَيتيَ ئتةو جتؤرة ثةيوةندييتة نةشتياوة د      

 قةدةغةكردنى و حةرامكردنى لةنَيوان باوك و كضَ لةنَيوان دايك و كوِرَ لةنَيوان خوشك و برا.
 تةماشا بكة: جووت بوونى حةرام

 اتتتتتتتتتتتتتزين              
 Fornication 

Adultery 
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 روودان 
 رووداو 

  Incident الواقعة

روودةداتَ دياردةكة جياوازى دةبَيي لةطةَر كَيشةَ بةوةى كَيشتة ضتةند رووداوَيتك    رووداوَيكى البةال يان ناكاوَ كةهةندَى جار 
 ياخود دياردةيةك دةطرَيتة خؤى كةتَيكةَر دةبن هةندَيكيان لةطةَر هةندَيك بؤ ماوةزةمانَيك.

   
 دةرامةت 

 داهات
خل  Income الدر

بريتية لةوةى تاك بةدةستى دةهَينَى لةثارةو سامان و شتى تر لةكؤتايي هةر ماوةيةكى ديتاريكراوداَ تتاك لتةدوو سةرضتاوةوة     
 داهاتى دةبَيي:  

سةرماية: داهات لةم حاَلةتةدا بريتية لةو سوودانة يانيش ئةو قازاجنانةى كةبةهؤى ضاآلكيةكى ثيشةستازي يتان بازرطتانى     -1
 و ئةو موَلكانةى دَينة دةسي.ياخود كشتوكاَلى 

 كاركردن: ئةطةركارى ب،كردنةوةو ئةقيى بَييَ يان كارى دةستى. -2
مووضتةو كرَيتى مانتدوو بتوون كتةوةردةط،َىَ مووضتةش دةخرَيتتة ضتوار ضتَيوةى ئتةم بابةتتةَ            لَيرةدا داهات بريتى دةبَيي لة

 لةاليةن ئةو كةسةى بةكارةكة هةستاوة. لةبةر ئةوةى لةجياتى كارَيك وةردةط،َى كةثَيشرت ئةجنامدراوة
 ةش بةيةكة دراويةكان ثَيوانة دةكرَيي.ِرستى تاك بةدةستى دةهَينَىَ ئةو بداهاتى بنةيي دأمسي  ئةو بِرةية كةبةِرا

 ات.هَيزى كِرينى بِرة ثارةيةك لةبوارى مامةَلة كردنَ تاكيش بةدةستى دةهَينَى وةك داه اتى ِراستةقينةشَ ئاما ةية بؤ داه
   

 Income, national الدخل القومي داهاتى نةتةوةيي
داهاتى نةتتةوةييَ واتتة بتةهاى دةستكةوتى كؤتتايي كةلةئابورييةكتداو لةماوةيتةكى ديتاريكراودا هاتؤتتةدىَ داهاتةكتة دةكترَى            

دواتتر ئتةو داهاتتة بريتتى     خةمآلندنى بؤ بكرَيي لةِرووى ئةو دةسكةوتانةى كة بتؤ فاكتتةرةكانى بةرهتةمىَينان دةطةِرَيتتةوةَ     
دةبَيي لةكؤى ئةو دةسكةوت و داهاتانةى كة خاوةن ئتةو فاكتةرانتة بةدةستتى دةهَيتننَ ئتةويش بتةهؤى بةشتداريكردنيان لتة         

 بةرهةمىَينانى وةك موضةو رؤ انة و كرَى و قازانج و سوودةثاك و ثوختةكان.
ةكة بؤ كؤى ئةو بةها زَيدةكراوانتةى كةكةرةستتةو ِرةطتةزةكانى    هةروةها دةكرَى خةمآلندنى بؤ بكرَيي لةِرووى بةهازَيدةكراو

 ئابورى نةتةوةيي بةرهةمى هَيناون لةماوةيةكى كاتى دياريكراودا.
ةرهَينان يةكسان دةبنَ لةبتةر ئتةوةى ئةطتةر وةبتةرهَينان زيتاتر      بةوةيي دَيتة دى كاتَى ثاشةكةوت وةهاوسةنطى لةداهاتى نةت

طتةداَ ئتةوة دةبَيتتة هتؤى بةرزبوونتةوةى ئاستتى داهتات بةستةر ئتةو ئاستتة ِراستتيةى كتةثَيى             بوو بةسةر ثاشتةكةوت لةكؤمةلَ 
طةيشتووةَ هةروةها ئةطةر ثاشةكةوت زياتر بتوو بةستةر وةبتةرهَينانَ ئتةوا ئتةو زيتاد بوونتة دةبَيتتة هتؤى دابتةزينى ئاستتى            

 داهات.  
   

 Income security ضمان الدخل دةستةبةركردنى داهات
سيستمَيكة قةرةبووي كةسى بيمة بؤكراو دةكاتةوة دةربارةى بةشَيك لةداهاتةكةى ئةطةر لةدةستيدا بةهؤى مةترسييةك لتةو  

 مةترسيية كؤمةآليةتيانةى كةدةبنة هؤى بَيبةشكردن لةو داهاتة.
 ِرةنطة ئةو سيستمة ثارةى ثَى درابَيي يان نةدرا بَيي لةاليةن كةسانى داليةنى  بيمةكراوةوة.  

   
 د ايةتى 
 Inconsistency التضارب ،التناقض ناتةبايي

لتتةكاتى ب،كردنتتةوةو رةفتتتارَ ناتتتةبايش لةلؤ يكتتدا بتتةماناي نتتةبوونى ثةيوةستتتية لتتةنَيوان       د يتتري  لةدةستتتدانى لؤ يكتتة 
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بتنَ هةنتدَيكيان    وةك ئةوةى كؤمةَلةبةَلطةيتةكى دادوةرى نتاكؤك   consistenceبابةتةكانَ كةئةويش ثَيضةوانةى تةبايية د
 لةِرووى شَيوازو زارةكى هةردوو اليةنى دمةسةلةيةك و د ةكةى  طرتبَيتة خؤى.

   
 نةبوونى تواناي ضاكسازي

 ناخرَيتة سةر ِرَيطاى ِراسي
 incorrigibility عدم قابلية االصالح

لةتوانايتدا نابَيتي ئاراستتة بكرَيتي و     رةفتاري منداَر يان كةسى ثَينةطةيشتتووي كةليتةِرة  و ستةركَيش و الستارَ ئتةو كةستةى       
 لة َير ضاودَيرى بَيي.

ئةو جؤرة كردارانةش دةخرَينة ثاَر كةتنى مَيرد منداآلنتةوةَ دواتتر ِرَيطتا بةاليتةنى ثةيوةنتدار دةدرَيتي بتؤ ئتةوةى ِرةوانتةى          
 دادطاى نةوجوانان بكرَيي.

   
 تواناي ضاكبوونةوةنةبوونى 

   بَى ضارةد
 Incurability للشفاءعدم القابلية 

مةبةستتتي ئتتتةو نةخؤشتتتية درَيتتتذ خايانتتتةن كتتتةتاك تووشتتتيان دةبَيتتتي و بتتتةزؤريش توانتتتاي ضتتتاكبوونةوةى نابَيتتتيَ وةك         
دةردةخراثتتةكان و نةخؤشتتية درَيذخايةنتتةكانى دَر و بةرزبوونتتةوةى توونتتدى ثاَلةثةستتتؤى ختتوَين و نةخؤشتتية دةمارييتتة       

 درَيذخايةنةكان.
  دةكتترَى مووضتتةى  incurableةدياردةى ثةككةوتتتةيي دادةنتترين و كةستتى تتتووش بتتوو ثَيتتى د    ئتتةم جتتؤرة نةخؤشتتيانة بتت  

 ثةككةوتةيي ثَي بدرَيي بةثَيى ياساكانى بيمةى كؤمةآليةتى.
   

 Indebtedness املديونية قةرزارى
كةثَيويستتتة بدرَيتتتةوةَ لةبارَيكتتدا تتتاك قتتةرزار بَيتتيَ ئتتةو قتتةرزةى لةكةستتَيك داوا دةكرَيتتيَ ئتتةوة متتافى كةستتَيكى ديكةيتتة     

  .credeitلةبةرامبةر دياردةى قةرزدانةوة تاك قةرزى خؤى هةية بةسةر كةسَيكى ديكة د
دةستتى بةستةردا بطت،َىَ ئتةويش بتةدياريكردنى       َيكلةحاَلتةت  ر دةبتن كاران دةثارَيزَىَ ئةوانى قةرزاياساَ رؤ انةو موضةى كرَي

 .قةرزةكة بكةوَىبةر كةدةكرَى ييةكى دياريكراو لةمووضةِرَيذ
   

 قةرةبوو 
 بذاردن

 التعويض
 Indemnity املكافأة

  يتتان بتةهؤى تتتووش  service indemnityبِرَيتك ثارةيتة دةدرَيتتتة كرَيكتار وةك قةرةبوويتتةك دةربتارةى بةكارهةستتتانى د    
كارةكتتتةى   يتتتاخود بتتتةهؤى دةركردنتتتى بةشتتتَيوةيةكى نتتتاِرةوا لتتتة accident undemnityبتتتوونى لتتتةكاتى كتتتاركردنى د

  .damage indemintyد
   

 independence االستقالل سةربةخؤيي
ئازاد بتوونَيكى ئاستايي تتاكَ يتان لتةِرووى ثَيطتةو رَيزلَينانتةوةَ لةهتةر دةستتَيوةردانَيك لةاليتةن كةستانى ديكتةوة لتةكاروبارى              

 راستةو خؤي و ناِراستةوخؤى بَيي.تايبةتى تاك ياخود لةبوارى سةرثةرشتى كردنى كاروبارةكانى يانيش لةدةسرتؤيي 
لتةِرووى سياستتييةوةَ ستةربةخؤيي دةوَلتتةت دةطتةَينَى لتتةوةى دةوَلتتةت ختاوةن ستتةروةرى ختؤى بَيتتيَ واتتة ئتتةو دةستتةآلتانةى       

 هةيةتى بةرامبةر تاكةكان لةناوخؤى هةرَيمداَ هةروةها لةدةرةوةشدا لةِرووبةِرووبوونةوةى دةوَلةتانى ديكة.
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 بذاردنرَيبازي هةَل
 دناهةربوونايةتى 

 Indeterminism مذهب االختيار

رَيبتتتازَيكى فةلستتتةفيةَ بتتتؤ ضتتتوونى وايةكتتتة رووداوةكتتتان بتتتةردةوام بةشتتتَيوةيةكى جتتتَيط، دنتتتةطؤِر  روونتتتادةن كةميكةضتتتى  
ِرَيتك و ثَيتكَ    ثةيوةندييةكانى هؤو ئةجنام بنَ رَيبازةكة ئينكارى ئةو ضةمكة دةكات كة دةَلَيي: جيىان بريتيتة لةسيستتمَيكى  

 .ندياردةكانى بةدواي يةك دةكةون لةرةوتَيكى سةاَينراودا
ئةم ِرَيبازة دةربارةى مرؤظ ديدى وايةَ كةتاك دةتوانَيتي كاربكتات يتاخود رَيتِرةوى كارةكتانى هةَلبتذَيرَيي بتَى ئتةوةى كاربطتةر          

 بَيي بةهةر هاندةرَيك يانيش بزوَينةرَيك.
 Autonomy  تةماشا بكة:  ئؤتؤنؤمى  

 Deter minism  ِرَيبازي هةر بوونايةتى
   

  مارةى ثَيوانةيي 
  مارةى هَيمايي

 Index number الرقم القياسي

 مارةى ثَيوانةيي ديان هَيمايي  لةئامارداَ طتؤِرينى ِرَيتذةيي لةبتةهاكانى ئتةو دياردةيتة رووندةكاتتةوة كتة جَيطتاى لَيكؤَلينتةوة          
ى ئتالؤزي بتةهاكانَ ئتةويش    لةبارَيكى ئاسايداَ بةكار دةهَينرَيي بؤ ثَيوانتةى ئاراستتة طشتتيةكةى طروثَيكت    بَييَ ئةو ثَيوةرةش 

بةئاستتتةكةى لةماوةيتتةكى ستتنورداردا لتتة ضتتةند كتتاتَيكى زانتتراودا كةبتتةماوةى   رواردكردنى ئاستتتى ئتتةو بةهايانتتة  ةبتتةهؤى بتت
 .بنضينةيي دةناسرَيي

نرَيتتي بتؤ ثَيوانتتةي ئةوطؤِرينتة رَيذةييتتةى كةبةتَيثتةِر بتتوونى كتات ِروو دةدات لةستتةر     كةواتتةَ  متارةى ثَيوانتتةيي بتةكار دةهيَ   
بتتةهاكانى ضتتةند  تتتاك و بةشتتَيك لةدياردةيتتةكى ديتتاريكراوداَ ئتتةويش بتتَى طوَيدانتتة بتتةها ِرةهاكتتةى ئتتةو طؤِرينتتةَ هتتةروةها     

ماوةيتتةك و ماوةيتتةكى ديكتتةَ يتتاخود لتتةنَيوان   بتتةراوردكردنى طتتؤِرينى ِرَيتتذةيي لةبتتةهاكانى ضتتةند تتتاك و بةشتتَيكدا لتتةنَيوان 
 شوَينَيك و شوَينَيكى ديكةَ يانيش لة نَيوان تاك و بةشةكانى كؤمةَلةيةك و كؤمةَلةيةكى ديكة.

   

 باية  ثَينةدان 
 بَى اليةنى 

 الالمباالة
 Indifference الالحتيز

خةسيةتى خؤشي و خةسَيةتى ئَيش و ئازارَ يتاخود لتةنَيوان   بَياليةنى يان هاوسةنطى لةنَيوان دوو خةسَيةتى د  بةيةكَ وةك 
 نوشستى هَينان لة هةَلسةنطاندنى ورو َينةرَيكى دياريكراوى وةك فةرامؤشكارى رةوشتى و فةرامؤشكارى سياسى.

   
 Indifference curve منحين التساوي ضةماوةى يةكسان

  داِرَيتتذراوة بتتةكاريش هَينتتراوة لتتةبوارى ئابوريتتداَ وةك     F.y.Edgeworthدةستتتةوا ةى دضتتةماوةى يةكستتان  لةاليتتةن د   
ئاما ةيةك لةسةر ئةو شوَين و بارة ئةندازةييةى ئةو ضةند خاَلةى كةكؤمةَلة كاآلوكةر و ثتةلَيك و ضتةند خزمةتطوزارييتةك    

 دةنوَينن و ئارةزوويسي لةبةدةسي هَينانيان الى كةسى بةكاربةريش يةكسان دةبَيي.
 وونناسان بةكةمى ئةم زاراوةية بةكار دةهَينن بةآلم بةهةمان مانا.دةر
   

 هة ارى 
 دةسي كورتى 

 الفاقة، الُفقر
 Indigence العرِوز

 Dependency  تةماشا بكة:    َيردةستىَ هة اري
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 جياوازيية
 تاكييةكان

 الفروق
  Individual differences الفردية

جياوازي لة نَيوان تاكتةكانى هتةر طروثَيتكَ لتة هةرنيشتانةو ستيمايةك لةستيماكان يتان خةستَيةتَيك          مةبةسي لةو جياوازيانةَ 
 لةخةسَيةتةكان.

 بابةتةكانى سايكؤلؤجييةتى جياوازي تاكةكان لةضةند خاَلَيك كورت دةكرَينةوة:  
 دياريكردنى سروشتى يةك لةجياوازييةكانى  يانى دةروونى تاكةكان ياخود طروثةكان. -1
دياريكردنى ئةو فاكتةرانةى دةبنة هؤى ئةو جياوازيانة يانيش كتارتَيكردنى دةبَيتي بةستةريانداَ ئةطتةر فاكتتةرةكان لتةو        -2

 خةسيةتة بؤ ماوةييانة بن يان لة  ينطةدا بن.
 ضؤن ئةو جياوازيانة دةردةكةون و ضؤن دةكرَى ثَيوانةيان بكرَيي؟ -3

تاقيكردنتتةوةى وردى بةكؤمتتةر و بتتةتاكيش دةثَيورَيتتيَ بةمةبةستتتى ثَيوانتتةكردنى  جياوازييتتةكانى نَيتتوان تاكتتةكان لةِرَيطتتةى
 ئاستى  يرى و توانا تايبةتيةكانَ هةروةها ثَيوانةى كةسَيتى و ئارةزوو حةزةكان و...ئةويش لةسةر بنضينة زانستيةكان بَيي.

ي بتةو تَيكِرايتةى كتةالى تاكتة هاوشتَيوةكانيان      ئاستى ئةرك بةجَيطةياندنى تتاك لتةو ثَيتوةرو تاقيكردنةوانتةَ بتةراورد دةكرَيت      
 دةركةوتووةو تاقيكردنةوةشيان بؤ ئةجنامدراوة.

   

 Individualism الفردية تاكطةرايي
مةبةسي لةزاراوةكةَ هةر جياوازييةك لةنَيوان خةَلكدا هةبَيي و هةندَيكيان لة هةندَيكى ديكةجيابكاتةوةَ هةروةها زاراوةكة 

دةوترَيي كة تاك بةبنضينةى بةهاكان دةزانَى و راظةكردنى دياردة كؤمةآليتةتى و مَيذووييتةكان بتؤ ويستتى      بةو ئاراستةيةش
 تاك دةطةِرَيتةوة.

ِرَيبازي تاكطةرايي لةِرووى سياسييةوة ئةو ِرَيبازةية كةبانطةشة بؤ تةسك كردنةوةى دةسةآلتى دةوَلةت و طةشةثَيدانى ئتازادي  
 ةر بنضينةى بةضاك زانني و اليةنطرى خؤشطوزةرانى تاك بةسةرخؤشطوزةرانى كؤمةَر.كةسَيتى دةكاتَ ئةويش لةس

   
 خودَيتى
 خؤيةتي

 Individuality الذاتية

كؤى ئةو خةسَيةتانةى هةر بوونةوةرَيك ثَيى دةناسرَيي و لةبوونةوةرَيكى ديكتةى جيتاواز دةكاتتةوةَ وشتةى ختودَيتى بةهتةر       
ثَيكىاتةوةَ يان بةهةر نيشانةو خةسيةتَيك و ياخود بةدياردةكانى رةفتار دةوترَيتيَ بتةآلم وشتةى    بوونةوةرَيكى ئالؤز لةِرووى 

   تةنىا بةكؤى خةسيةتةكانى بوونةوةرة مرؤييةكان دةوترَيي.personalityكةسَيتى د
ؤِر دةطرَيتتة ختؤى و   وشةى خودَيتى ضةند ئاستَيكى دياريكراو ناطرَيتة خؤىَ لةكاتَيكدا وشةى كةستَيتى ضتةندين ئاستتى نتةط    

 ِرَيطا بةهةَلسةنطانديان دةدات.
   

 Indoctrination التوعية املذهبية هؤشيارى مةزهةبى 
يتتةك لةشتتَيوةكانى ثةيوةنديكردنةكتتة لتتةفَيربوون و ثِروثاطةنتتدة جيتتاواز دةكرَيتتتةوةَ ئاماجنشتتى ئةوةيتتة كتتة تاكتتةكان فَيتترى    

ب،وباوةِرةكانَ هةروةها ئةم دياردةية تةنىا ئةو زانياريانة دةخاتتة ِروو كتة اليتةنطري    جؤرَيكى دياريكراو بن لةِرَيبازةكان يان 
ضةند هزرَيك ياخود ب،وباوةِرَيك يانيش ضةند ئايديؤلؤجيايةكى دياريكراو دةكاتَ لةجياتى ئةوةى هةموو ئامتارو زانيارييتة   

لتةنَيوان تتاك و توانتاي لةستةر هةَلستةنطاندنى ئتةو بت،و        ثةيوةندارةكان بةبابةتةكةوة خباتةِرووَ بتةجؤرَيك كةببَيتتة كؤستث    
هزرانةَ ديارة ئةو كارةش ثرؤسةيةكى بَياليةن نيتة وةك ثرؤستةى فَيربتوون كتةكارى تتةنىا خستتنة ِرووى زانياريتةكان بَيتي         

 بةَلكو هانى طةيشة بةضةند ئةجنامَيكى سةربةخؤش دةدات.
ياسى جيتاوازي دةبَيتيَ لتةوةى كتة يةكتةميان ِرةنطتة بةمةبةستتةوة ثتةنا بتؤ          هةروةها هؤشيارى ب،وباوةِرَ لةثروثاطةندةى س



(371) 
 

زانياريية ناِراستةكان بباتَ هةروةها طوجناويش نيتة بتؤ طةيانتدنى ب،وبتاوةِرو هزرةكتان لتةط توطؤ سياستييةكان يتان لتةكارى          
 فَيربووندا لةناو كؤمةَلطةى ئازاد.

   

 فريودان  
 ثَى سةااندن

 االغراء
 Inducement االقناع

واتةَ كارتَيكردن لةتاكةكانَ بؤ ئةوةى بةئاراستةيةكى دياريكراودا بِرؤنَ لةلؤ يكتدا مةبةستي لةزاراوةكتةَ طةيشتتنة بةضتةند      
 ئةجنامَيك ئةويش بةِرَيطاى هةَلَينتان.

   
 هةَلَينتان  

 د ير بَيذي   
 Induction االستقراء

ئةندةكةكانة دكةرت  بؤ طةيشة بةبِريارَيكى طشتىَ يتان طةيشتتنة لةتايبةتتةوة بتؤ طشتي      هةَلَينتان لةلؤ يكداَ بةدواكةوتنى 
 بةِرَيطاى سةرجندانةوة.

 لةثرؤسةى بةَلطاندنداَ بةطشتيكردنةكان ياخود ياساكان يانيش ثِرةنسيثةكان ثَيكدَين.
نيتتةَ لةبتتةر ئتتةوةى لةضتتةند بةطشتتتى بؤيتتة بةشتتى طتتةورةى زانينتتى مرؤظايتتةتىَ هتتةَلطرى متتؤركَيكى هتتةَلَينتانى يتتان ئةزموو

 كردنَيك ثَيكدَيي كةبةثَيى ئةزموونة هةستياريةكامنان ئةجناميان دةدةين.
 هةَلَينتان دابةش دةبَيي بؤ:  

  كةبريتيتتة لتتةبِرياردان لةستتةر ِرةطتتةز بتتةهؤى بتتوونى ئتتةو حوكمتتة لةهتتةموو     perfect inductionهتتةَلَينتان تتتةواو د 
 جؤرةكانى.

  كة ئتةويش بِرياردانتة لةستةر هتةموو دطشتي  بتةو بِريتارةى لةستةر ضتةند          imperfect inductionواو دهةَلَينتانى ناتة
 ئةندةكَيك دكةرت  دراوة. 

   

  Industrial اصابة العمل رووداوى كار
Accidents 

  Accidents, industrial  تةماشا بكة:   رووداوى كار

   

 Industrial complex الشبكة الصناعية تؤِرى ثيشةسازي
ناوضةيةكة تايبةتة بةبوونى يةك جؤرة دثيشةسازي بنضينةيي  يتان زيتاترَ ستةرةِراى ضتةند ثيشةستازييةكى جتؤراو جتؤرى        
ديكةَ ئةوانة هةندَيكيان بةهةنتدَيكى ديكتة دةبةسترتَيتةوة يتاخود هةنتدَيكيان ثشتي بةهةنتدَيكى ديكتة دةبةستة لةهتةردوو           

 .رووى ئابورى و هونةرييةوة
بةزؤريش ئةو كؤمةَلطةية بةضةند ئاسانكارييةكى دارايي وبازرطانى طرينط جياواز دةكرَيتةوةَ ستةرةِراى تؤِرَيتك لتةِريطاكانى    

 هاتووضؤَ كةكردارة جياوازةكانى هاتوو ضؤ ئاسان دةكات.
 جؤراوجؤرى ئابوريةكةشى .كؤمةَلطةى ثيشةسازي جياوازي دةبَيي لةبنكةى ثيشةسازي بةطةورةيي قةبارةى يةكةميان و 

هتتةروةها كؤمةَلطتتتةى ثيةشةستتتازي جيتتتاواز دةبَيتتتي لتتتة دهتتتةرَيمى ثيشةستتتازي  ئتتتةويش بةضتتتِركردنةوةى ثيشةستتتازييةكان  
 لةكؤمةَلطةكةدا لةِرووبةرَيكى سنوردار  تاِرادةيةك.

هَيتزة بزوَينتةركارةكان يتان     هؤيةكانى بوونى كؤمةَلطة ثيشةسازييةكان جيتاواز دةبتنَ ِرةنطتة هةنتدَى لتةو هؤيانتة بتؤ بتوونى        
 كةرةستةى خاو بةتايبةتيش ئاسنَ ياخود ئاسانى طواستنةوة يانيش بؤ زؤرى  مارةى دانشتوان بطةِرَيتةوة.
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 ناكؤكيةكانى ثيشةسازي
 منازعات

 Industrial confilicts الصناعة

 Labour confilcts  تةماشا بكة:  كَيشمةكَيشمةكانى كار
   

 ثيشةسازييةكانطؤِرينى 
 Industrial demobilization حتويل الصناعات ددةسي لَيىةَلطرتن 

ثرؤسةيةكةَ طؤِرينى ئةو ثيشةسازيانة دةطرَيتةوة كةبةرهةمةكانيان لةبازاِر نافرؤشترَينَ ئتةوانى لةطتةَر جؤرةكتانى بتةراورد      
 كردن و داواكارى نوَى ناطوجنَين.  

لةو جؤرة ثيشةسازيانة كاريان دةكتردَ بتَى كتاردةبن بتةهؤى وةستتانى كتارى بةرهتةمَيىَينان        لةوبارةدا بةشَيك لةو كرَيكارانةى 
 لةكارطةكان.

بةآلم ِروو لةبةرهةمىَينانى جؤرة بةرهةمَيكى ثيشةسازى ديكة دةكرَيتةوة كةداواكارى لةسةر بَيتيَ بتةوةش كرَيكتاران كاريتان     
 دةسي دةكةوَيي و بَيكاريش سنوردار دةبَيي.

   
 Industrial democracy الدميقراطية الصناعية وكراسى ثيشةسازى  دمي

  Democracy industrial  تةماشا بكة:    
   

 ثةككةوتةيي ثيشةسازي
 Industrial inertia القصور الصناعي سستى ثيشةسازي

طتتؤِرانَ ستتةرةِراى طتتؤِرينى ئتتةو    درَيذةثَيتتدان بةمانتتةوةى ثيشةستتازي و دامتتةزراوة ثيشةستتازييةكان لةشتتوَينى خؤيتتانَ بتتَى       
 .بؤ يةكةم جار بارودؤخانةى كةجَيط، بوونيانى دياريكرد

 Industrial momentum  نى ثيشةسازييوتتةماشا بكة:   طِر
   

 جَيط،ي ثيشةسازي
  Industrial التوطن الصناعي -نيشتةجَيكردن  -

Localisation 

فاكتتةرَيك دةبةستتَيي وةك: كةرةستتةى ختاوَ هَيتزى كتارَ شتوَينى جتوطرافىَ بتازارَ          ثرؤسةيةكى خؤكردانةيةَ ثشي بةضةند 
 سةرمايةَ هَيزى بزوَينةر.

 هةموو ئةو فاكتةرانة هاوكاردةبن بؤ ِراكَيشانى ثيشةسازي بؤ ناوضةكة بةمةبةستى قازانج كردن.
   

 Industrial momentum الدفع الصناعي طِروتني  تةو مى ثيشةسازي
زؤربوونى اليتةنطرى و ئتارةزوو دةربتارةى طرينطتى ثيشةستازي يتان كارطتةكان لةشتوَينَيكى ديتاريكراوداَ ستةرةِراي طتؤِران لتةو             

 بارودؤخةى كةهاندةرى دروسي بوونى بووة لةبنضينةدا.
تةماشا بكتة:   ثةككةوتتةيي و سستتى    

 Industridal inertia  ثيشةسازي

   
 ثةيوةنديية 

 ثيشةسازييةكان
 Industrial relations يةالعالقات الصناع

 ئةو ثةيوةندييانةى كةلةنَيوان خاوةن كارو كرَيكاران ثةيدادةبنَ واتة ثةيوةندييةكانى كارى بةكؤمةَر.
ئةو ثةيوةندييانة لةباوةشى ثرؤسةى ثيشةسازي نوَى دروسي بوونةَ بؤية ناويان لَينتراوة ثةيوةندييتة ثيشةستازييةكانَ ئتةو     
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 انة لةهةر شوَينَيك ثَيكىاتنَ اليةنةكانى بريتني لةخاوةن كار لةاليةكةوةَ لةطةَر كؤى كرَيكاران لة اليةكى ديكةوة.ثةيوةنديي
يةكَيتية ثيشةسازييةكان و ورةكانى ثيشةسازي هةَلدةسة بةنوَينةرايةتى كردنى ختاوةن كتارو كارطتةكان لتةو ثةيوةندييانتةَ      

َيتيتتتة الوةكتتتى و طشتتتتيةكان هةَلدةستتتة بةنوَينةرايتتتةتى كرَيكتتتاران و بتتتةرطريكردن   لةكاتَيكتتتدا ستتتةنديكاى كرَيكتتتاران و يةك
 لةبةر ةوةندييةكانيان لةضوارضَيوةى ئةو ثةيوةندييانة.

بةآلم ئةو هؤ كارانةى بةكار هَينراون بتؤ ِرَيكخستتنى ئتةو ثةيوةندييتة ثيشةستازيانةَ بريتتى دةبتن لةدانوستتانى بةكؤمتةَر و          
اوبةش و ليذنتةكانى رَيكتةوتن و ناوبتذيوان لةميمالنَييتةكانى كتاركردنَ لةطتةَر هاوكتارى و راوَيتذكردن         طرَيبةستةكانى كارى ه

 لةنَيوان هةردوواليةنى بةرهةمىَينان لةميانةى ليذنة هاوبةشةكانى كاركردن.
   

 Industrial revolution الثورة الصناعية شؤِرشى ثيشةسازي
ضتتةند رووةَ لةناوةِراستتتى ستتةدةى هة دةهةمتتدا دةستتتى ثَيكتتردووةَ كؤمتتةَلَيكى طتتةورةى ثرؤستتةيةكى بتتةلق و ثتتةر و ئتتاَلؤزو 

طؤِرانكتتارى بنضتتينةيي لتتةبوارةكانى تتتةكنولؤجي و ئتتابورى و كؤمةآليةتيتتةوة لتتةخؤطرتووةَ كاريطةرييتتةكى طتتةورةى لتتة يانى   
 كؤمةَلطةى تازة بةطشتى بةجَيىَيشتووة.

زيَ بتتةكارهَينانى كةرةستتتة بناغتتةيي و سةرضتتاوةييةكانى وةك ئاستتن و ثتتؤآل و     لتتةطرينطرتين دياردةكتتانى شؤِرشتتى ثيشةستتا  
كةرةستتةتازةكانى وةك وزةى كارةبتاو نةوتتةَ هتةروةها داهَينتانى ئتتامَيرة نوَييتةكانى زؤر بتةتواناي وةك ئتامَيرى هتةَلمَ هتتةر          

بةناوى دئسيستمى كارطة  دةناسترَيي و بتووة   لةدياردةكانى ئةم شؤِرشةثيشةسازييةَ ثةيدابوونى رَيكخستنَيكى نوَيى كاربووَ كة
هؤى دابةش بوونى كارو ثسثؤرايةتى زؤريشَ كة ئةجنامةكتةى بةرزبوونتةوةى ئاستتى لَيىتاتوويي بةرهتةمىَينان و ضتاككردنى       

 بةرهةم بووة.
ريان هةَلتداوةَ  ئةمةو ضةندين طؤِرانكاري و ثةرةثَيتدانى نتوَى لتةبوارة ناثيشةستازييةكانةوة كةثةيوةستة بتةم شؤِرشتةوة ستة        

لةوانة كةمبوونةوةى رؤَلى زةوى وةك سةرضاوةيةك بؤ هَيزى سياستى و ثَيطتةى كؤمةآليتةتىَ طواستتنةوةى ئتةو رؤَلتةش ثيتة        
بةثية بؤ ضينة نوَييةكان ئةوانى بةثيشةسازى و بازرطانى و بةكاروبارى داراييةوة خةريكنَ هةروةها كةَلةكة بوونى سةرماية 

ئةو ِرادةيةى شةثؤىل ستةرماية بةستةر ثَيداويستتى يتان هَيتزى وة بتةرهَينان كتةوت لةوآلتةكةيتداَ بؤيتة          بةجؤرَيكى تووندَ تا 
كةوتتتة هتتةوَلى بتتةكارهَينانى زيتتاتر بتتؤ دةستتكةوتَ بةتايبتتةتيش لةوآلتتتة دواكتتةوتووةكانَ هتتةروةها ِروودانتتى طؤِرانكتتارى           

ديتتتاردةى ئتتتاوةدانى و ضتتتاكبوونى ثَيطتتتةى  نَ دواى   كؤمةآليتتتةتى شؤِرشتتتطَيرانةَ منوونتتتةش لةستتتةر ئةوانتتتة بآلوبوونتتتةوةى 
بةشداريكردنى لةبوارى كاركردنداَ بآلوبوونةوةى فَيربوون و خوَيندنةوارى بةتايبةتيش لتة قؤناغتة ستةرةتاييةكانداَ لةطتةَر     

 دروسي بوونى بزووتنةوةى كرَيكارى و دةركةوتنى رَيبازة كؤمةآليةتية نوَييةكان.
   

 Industrial society اجملتمع الصناعي طؤمةَلطةى ثيشةسازي
مةبةستتي لةكؤمةَلطتتةى ثيشةستتازىَ ئتتةو سيستتتمةية كتتة يانى كؤمتتةَر ثَيكتتدَينَيي و ِروو لةثيشةستتازي دةكتتاتَ لتتةو كارةشتتدا    
 نوَيرتين شَيوازة زانستيةكان ثِ،ةو دةكرَيي لةطةَر ِرةضاوكردنى سيستمى بةرهةمىَينانى طتةورةو ثستثؤرييةتى و دابةشتكردنى   

 كار.
كؤمةَلطتتةى ثيشةستتازي ثةيوةستتي دةبَيتتي بتتةئاوةدانى خَيراوطتتؤِرينى داَ و نةريتتتةكانى وةبتتةرهَينان و ميمالنتتَى لتتةنَيوان         

 ضينةكانى خاوةن كاروضينى كرَيكاران.
   

 Industrial sociology علم االجتماعي الصناعي كؤمةَلناسى ثيشةسازي
  Sociology industrial  تةماشا بكة:  
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 ئاراستة بةرةو ثيشةسازي 
 Industrialism االجتاه حنو الصناعة ثيشةسازَيتى

ئةم دياردةية بةشتَيوةيةكى بنضتينةيي قؤنتاغَيكى تايبتةت لتةزانيارى مرؤظايتةتى و زاَلبتوونى بةستةر سروشتي و ثَيشتكةوتنى           
 مادى بةرجةستة دةكات.

 بةبةرهةم هَينانى ئامَيرى دةبَييَ ئةويش لةسنورَيكى فراواندا.لةم قؤناغةدا مرؤظ فَيرى هونةرة ثةيوةندارةكان 
   

 بةثيشةسازي كردن  
 Industrialization التصنيع ثةرةسةندنى ثيشةسازي

طؤِرينى ئابورى هةرَيم يان دةوَلةت بؤ ئابورييةكى ثيشةستازيَ يتاخود زؤركردنتى  متارةى كارطتةكان و بةرهتةمى ثيشةستازي        
 وةى لةثَيشرت هةبووة.بةبةراورد لةطةَر ئة

 ديارة بةدواى ئةو طؤِرينةش ضةندين كَيشةى ئابورى و كؤمةآليةتى سةرهةَلدةدةن.
كةلةثيشةسازيدا كاردةكةن بتةراورد  دةثَيورَيي ِرادةي بةثيشةسازى بوونيش لةبارَيكى ئاسايدا بةِرَيذةى  مارةى ئةو كرَيكارانة 

 بةئاستى بةهاي بةرهةم يانيش بةِرةضاوكردنى بوارى ديكة.لةطةَر كؤى كرَيكارانَ ياخود بةبةراورد 
 Industry  تةماشا بكة:   ثيشةسازي

   
 Industry الصناعة ثيشةسازي 

مةبةسي لةثيشةسازيَ طؤِرينى كةرةستتة ستةرةتاييةكانة بتؤ شتةدروستتكراوةكانَ ثيشةستازي تتةوةرى ضتاآلكى كؤمةآليةتيتة         
زؤرينةى دانشتوانى وةك بةرهةم هَينةرَ كارى تَيدا دةكةنَ هةروةها تاكةكانى كؤمةَلطة بتة   لةكؤمةَلطةى تازةداَ لةبةر ئةوةى

 تةواوي ثشتى ثَيدةبةسة بؤ جَيبةجَيكردنى ثَيداويستيةكانيانَ بةو شَيوةى كةبةكارى دةهَينن.
دةبَيتي   َيكردن و كاريطتةريش دةبَيتي و كتارت  ثيشةسازي دياردةيتةكى كؤمةآليةتيةكاريطتةرى بتةدياردةكانى ديكتةى كؤمةَلطتةدا      

 ثَييان.
   

 Industry, basic الصناعة االساسية ثيشةسازي بنةِرةتى
ئتةم زاراوةيتتة زؤر جتتار بتتةكار دةهَينرَيتي وةك هاوتايتتةك بتتؤ ثيشةستتازى قتتورسَ طرينطيتةكى ئتتابورى نةتتتةوةيي هةيتتةَ يتتان    

تايبةمتةندييتتتةكى جةوهتتتةرى و  يتتتاني هةيتتتة بتتتؤ  مةبةستتتي لَيتتتى ضتتتةند ثيشةستتتازييةكى بنةِرةتيتتتةَ بتتتةو مانايتتتةى كتتتة  
 ثيشةسازييةكانى ديكةَ منوونةش ئاسن و ثؤال كةبؤ ثيشةسازي ئامَيرةكان و جؤرى ديكةش بةكاردة هَينرَين.

   
 Industry domestic الصناعة املنزلية ثيشةسازي ناو ماَلى

خاوةن كار كةرةستة ستةرةتاييةكانيان ثتَى دةطتةَينَيي بتؤ ئتةوةى      سيستمَيكة بةهؤيةوة ئةندامانى خَيزان لةناوماَر كاردةكةنَ 
 ضةند شتَيكى ىَل دروسي بكرَيي.

 ك بؤ كرَيكاران خةرج دةكرَيي.يةرؤ انةو كرَيى كاركردنيش لةسةر بنضينةى هةر ثارضة
   

 ثيشةسازي 
 industry extractive الصناعة االستخراجية دةرهَينان

ستةرةتاييانةية كةثشتي بةدةرامةتتةكان يتان كةرةستتة سروشتتيةكان دةبةستتَييَ ئتةوانى ناكرَيتي قتةرةبوو           لةو ثيشةسازيية 
 ياخود نوَى بكرَينةوةَ وةك كانزاو بةردةآلن و دةرهَينانى نةوت و ...لةو جؤرة شتانة.

امةتتة سروشتتيانة كتةنوَى    ئةمةو راستيشة ناوى لَيبنرَيي ثيشةستازي نةطتةتيظَ ضتونكة هةَلدةستَيي بةثةيتداكردنى ئتةو دةر      
 يانيش قةرةبوو ناكرَينةوة.
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 Industry heavy الصناعة الثقيلة ثيشةسازي قورس
لةبارَيكى ئاسايدا زاراوةى دثيشةسازي قورس  بةو ثيشةسازيانة دةوترَيي كةثةيوةسي دةبن بةو كةرةستانةى كَيشيان قورستة  

ثَيناسةيةكى ديكةى وردتتر ثتَيش نيتازكراوةَ ئتةو ثتَيش نيازانتة لةستةر بنضتينةى ئتةم          يان قةبارةيان طةورةيةَ لَيرةدا ضةند 
 خاآلنةى خوارةوة خراوةتةِروو:

 كَيشى مادةكة لةئاسي يةكةى كارثَيكردن. -1
 بةهاي بةرهةمَيكى دياريكراو بةثَيى كَيشى. -2
 تَيضووى كةرةستةكان لةئاسي بةهاي بةرهةمىَينانى طشتى. -3
 هَيز   مارةى ئةسثةكان  ياخود وزةى ثَيويسي بؤ بةرهةمىَينان.يةكةكانى  -4
   

 Industry light الصناعة اخلفيفة ثيشةسازي سووك
زاراوةكة بةثيشةسازيية الوةكيةكان دةوترَييَ ئةوانى ناضتنة ناوثَيناستةى دثيشةستازيية قورستةكان  يتان ئتةو ثيشةستازييةى        

 دامبةزرَييَ بَى ئةوةى زيانى طةورةيان هةبَيي.كةدةكرَى لةناوضة نيشتةجَيكان 
   

 ثيشةسازي خؤجَيى
 الصناعة

 Industry, local احمللية

 ئةم زاراوةية بؤ ضةند مانايةك بةكار دةهَينرَييَ وةك:
 بةرهةمَيكى ثيشةسازيية لةناوضةكةى خؤى بةكاردةبرَيي. -1
 هاوتايةكة بؤ ثيشةسازى خزمةتطوزاريةكان. -2
 د َيك بؤ ثيشةسازى بنةِرةتى.وةك  -3
 ثيشةسازييةك ثشي بةكةرةستةى خاوى نيشتمانى دةبةستَيي يان لةاليةن كرَيكارانى نيشتمانيةوة دروسي دةكرَيي. -4
 ثيشةسازيةك لةهةرَيمَيك دناوضةيةك  ناوبانطى نيشتمانى يان جيىانى ثةيدا كردووة. -5
   

 Industry, primary الصناعة االولية ثيشةسازي بةرايي
ضتتةند ثرؤستتةيةكى ئابورييتتةَ مةبةستتي لَيتتى كؤكردنتتةوةى يتتان هةَلستتوِراندنى كاروبتتارى ثةيتتداكردنى دةرامةتةكانتتةَ يتتاخود  

 سامانة سروشتيةكانى وةك كانزاو بةردةآلن و دار بِرينى دارستانةكان.
ئةوةى كشتوكاَر و ِراوةماسى و اليةنتةكانى ديكتةش     بةكار دةهَينرَيي بؤ primary industryلةزمانى ئينطييزي زاراوةى د

 بطرَيتةوةَ سةرةِراي ئةوانى ئاما ةيان بؤ كرا.
   

 ثيشةسازي 
 Industry, secondery الصناعة الثانوية الوةكى

ئتتةم ثيشةستتازييةَ بريتيتتة لتتةطؤِرينى كةرةستتتة ستتةرةتاييةكانى ثيشةستتازى دستتامانة سروشتتتيةكان  بتتؤ كتتاآلو كتتةر و ثتتةَلى    
 بةسوودى ِراستةوخؤ بؤمرؤظَ هةروةها كاروبارى بيناو خانوبةرةو بةرهةم هَينانى وزةش دةطرَيتةوة.

  Primary industry  تةماشا بكة:   ثيشةسازي بةرايي
   

 Industry, small الصناعة الصغرية ثيشةسازي بضووك
 Small  scale production  تةماشا بكة: بةرهةمى بضووك

   



(376) 
 

  Industry, tertiary صناعة اخلدمات ثيشةسازي خزمةتطوزارى  
هةندَى جار ناوى لَيدةنرَيي دثيشةسازيية خؤجييةكان  كة كاروبارى خانوو بةرةو كتارطَيِرى و فةراهتةم بتوونى ئتاوو ِرونتاكى      

ى ديكتتةش لةثيشتتةو  غتتازو رَيطتتاو بتتان و طواستتتنةوةو بازرطتتانى و ثتتارة ثَيتتدان و نتتانكردن و شتت،نةمةنى و ضتتةندةها شتتت         
 خزمةتطوزارى دةطرَيتةوة.

 واتة بةثَيضةوانةى دثيشةسازي بنةِرةتى  يان هةموو ئةوانةى ناكةونة ضوارضَيوةى ثيشةسازي بةرايي و ثيشةسازي الوةكى.
   

 Insustry, trans forming الصناعة التحويلية ثيشةسازي طؤِرين

بابةتة نيمضة دروستكراوةكان بؤ كاآلو كةر و ثةىل تةواوو دروستكراوَ وةك ئاسن و واتة طؤِرينى كةرةستة سةرةتاييةكانَ يان 
 ثؤآل كة ئامَيريان لَيدروسي دةكرَيي.

   

  Inefficiency عدم الفاعلية ناكارايي 

 Efficiency  تةماشا بكة:   كاريطةرىَ كاريطةرَيتى

   

 Inequality الالمساواة نايةكسانى

ياخود زمان و يانيش ئاينَ هةروةها ب،وِراى سياسى و يتان   ثنيكلةنَيوان تاكةكان لةسةر بنضينةى رةطةز يان ئةجياكردنةوة 
 هةر جؤرة جياوازييةكى ديكة لةبوارةكاني فَيربوونَ كاركردن لةبةردةم ياساو لةبوارةكانى مافة ئابورى و كؤمةآليةتيةكان.

 Equality  تةماشا بكة:   يةكساني

   
 بةستةلةكى كولتورى  

  Inertia, cultural اجلمود الثقايف بَى طيانى

 بؤ ضوونَيكة وادةطةَينَى كةدرَيذة بةنيشانةو خةسَيةت و ثَيكىاتة كولتورييةكان بدرَييَ دواى ئةوةى سوودو كةَلكيان نةما.
   

  Infancy مرحلة الطفولة االوىل قؤناغي سةرةتايي 

 Childhood  منداَلىتةماشا بكة: تةمةنى 

   

 مردنى منداآلنى كؤرثة
 دساوا 

 وفيات
  Infant mortality الُرضع

 لةزانستى دانشتواندا ددميوطرافى  مةبةسي لةم زاراوةيةَ مردنى ئةو منداآلنةية كةتةمةنيان ساَلى يةكةمى تَيثةِر نةكردووة.
لتتةماوةى شتت،خواردنةو تةمتتةنى دووستتاَلى تَيثتتةِر نتتةكردووةَ بتتةآلم  ئتتةوى زانتتراوة كؤرثتتة بتتةو منداَلتتة دةطوترَيتتي كةهَيشتتتا  

 زاراوةكة لَيرةدا مةبةستى ئةو كؤرثانةية كةهَيشتا ساَلى يةكةميان تَيثةِر نةركردووة.
ةى تَيكِراي مردنى كؤرثةكان ئة مار دةكرَيي بةدياريكردنى مردووةكان لةماوةى يةك ساَلداَ هةروةها رَيذةى  مارةيان بؤ ِرَيتذ 

 لةدايك بووة زيندووةكان كة تؤماركراون لةماوةى هةمان ساَلدا.  
   

 Infant welfare centres مراكز رعاية الطفل دةزطاكانى ضاودَيرى منداَر
ئتةركى ئتةو دةزطايانتة بايةختتدان و ضتاودَيرى منداآلنتةَ هتتةر لتةرؤ ى لتةدايك بوونيانتةوة تاتةمتتةنيان لةشتةش ستاَلى نزيتتك           
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ئةو مةَلبةندو دةزطايانة ضاودَيرى تةندروستى منتداآلن دةكتةنَ ئتةوانى تؤمتار كتراون اليتان بتةِرَيطاى ئةجنامتدانى         دةبَيتةوةَ 
ثشكنني و زانينى كَيشتيان هةفتانتةَ ئتةويش بتؤ ئتةوةى ِرادةى طةشتةكردنيان بزانرَيتيَ هتةروةها دايكةكانيشتيان بتةِرَينمايي           

 ردةكردنى منداَلةكانيان ثةروةردةكردنَيكى دروسي .ثَيويسي ئاطادار دةكرَينةوة دةربارةى ثةروة
   

 infanticide قتل االطفال كوشتنى منداآلنى ساوا
نةريتَيكة لةضةند كولتورَيكى سةرةتايدا بآلوبؤتةوةو لةهةندَى بارودؤخدا بووة بةهؤى كوشتنى منداآلن بةتايبتةتيش كضتانَ   

 دواي لةدايك بوونيان.
دةرامةتةكان دةطةِرَيتةوةَ ياخود ئةطةر منداَلَيك بةناتةواوي و شَيواوي لتةِرووى جةستتةييةوة لتةدايك    هؤيةكانيشى بؤ كةمى 

 بووَ ديارة ئةو كارة بةكارى شةيتان زانراوة.
   

 منداَلَيتى  
 infantilism الطفولية بةمنداَلى مانةوة

تايبةمتةنتدى و خةستيةتة ستايكؤلؤجى و فستيولؤجيةكانى     واتة كةستى هتةرزةكار دثَيطةيشتتوو  تاِرادةيتةكى ستةرنج ِراكتَيشَ       
 منداَلَيتى هةَلدةطرَيي و دةيان ثارَيزي.

   
 بةَلطاندن  

 inference االستدالل هةَلَينان

بةلطاندن لةلؤ يكتداَ لَيتوةرطرتنى ديتان هتةَلَينانى  مةستةلةيةكة لةمةستةلةيةكى ديكتةَ يتاخود لةضتةندين مةستةلةى ديكتةَ            
لةطةيشة بةبِريارَيكى نوَيى جياواز لةو بِريارانةى كةلَييان وةرط،اوةَ بتةآلم لةهتةمان كاتتدا ثَيويستة بتؤى و      يانيش بريتية 

 بةنديشة بةوانةوة.
   

 بةلطةهَينانةوةى
 طةيشة بةئةجنام

 االستدالل
 Inference deductive الربهاين

 بةَلطة هَينانةوة بؤ طةيشة بةئةجنام لةلؤ يكدا دوو جؤرة: 
  كتة ئتةويش ىَل تَيطةيينتة يتان وةرطرتنتة لةِراستتطؤيي يتان        Immediate inferenceبةَلطتة هَينانتةوةى ِراستتةوخؤ د    -1

 درؤي مةسةلةيةك لةسةر بنضينةى بِرياردان بةوةى كة ئةو مةسةلةيةى خراوةتة ِروو ِراستة ياخود درؤية.
  ئتتةويش طواستتتنةوةى بتت،ة دهتتزر  لتتةبرياردان     mediate inferenceبةَلطتتة هَينانتتةوةى ناِراستتتةو ختتؤ د يرانتتة  د   -2

بةِراستطؤيي دوومةستةلةى دنزيتك لةيتةك  بتؤ بِريتاردان بةِراستتطؤيي مةستةلةيةكى ستَييةم دئتةجنام  واتتة بِريتاردان لةستةر             
 ِراستطؤيي دةرئةجنام.

   

 Inference inductive االستدالل االستقرائي بةَلطاندنى هةَلَينتانى
هَينانتتةوةى دئيئستتتقرائي  لةلؤ يكتتداَ بةَلطةهَينانتتةوةى زانستتتيةَ لةبنضينةشتتةدا ثشتتي بةلَيكؤَلينتتةوةى ئتتةزموونى        بةَلطتتة 

لةِراستتتطؤيي ثَيشتتةكيةكان دةبةستتتَييَ ئتتةويش بتتة لَيكؤَلينتتةوة لةئةندةكتتةكان دكتتةرت  و طةيشتتة بتتةو ياستتا طشتتتيةى كتتة      
 تؤدو لؤجياى زانستة سروشتيةكانة.دةسةآلتى بةسةريدا دةبَييَ ديارة ئةوةش بنضينةى مي

لةحالتتةتى ثراكتيكردنتتى ياستتاي طشتتتى دبِريتتاردانى طشتتتى  بةستتةر بتتارة ئةندةكيةكتتة دبِريتتاري بضتتووك  ئتتةوا بةَلطانتتدنى         
   بةكار دةهَينرَيي.mediate inferenceبةراوردكارانة د
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 Inferiority complex ُعقدة النقص طرَيى خؤبةكةم زانني

  مةبةسي لةم زاراوةيةَ نوشستى هَينانى تاكة لتةو  inferiority feelingبةكةم زاننيَ يان دهةسي بةبضووكى  دطرَيى خؤ 
هاندةرة خؤرسكيةى كةثاَلى ثَيوة دةنَيي بؤ دةركةوتن و زاَلبوون و باآل دةستى كةسَيتىَ ئةطةر لةاليةن  ينطةوة بتةرةو ِرووى  

 ئاواتةكانى.رَيطرى بووةوة بؤ بةدةسي هَينانى 

   

 Infertility الُعقم نةزؤكى 

نةزؤكى الى ثياو بةواتاى بَى توانايي لةسةر ثيتَين دَييَ بةآلم الى  ن بةواتاى بَى توانايي لةسةر منتداة بتوون دَيتيَ بتةهيض     
   نية.frigidityسيكسى الى  ن د ى  وةيان ساردimpotencyجؤرَيكيش ثةيوةندى لةنَيوان نةزؤكى و رةث نةبوون د

 ِرةنطة  ن يان ثياو نةزؤك بن بةآلم لةطةَر ئةوةشدا كارى سيكسى بةشَيوةيةكى ئاسايي ئةجنام دةدةن.

   

 الوازي 
 بَى هَيزى

 Infirmity  

 Invalidity, disability  تةماشا بكة:  ثةككةوتوويي

 Rehabilitation  شاياندن  ضاكبوونةوة

   

 هةآلوسان  
 داراييهةآلوسانى 

 Inflation الترضرُخم

مةبةسي لةم زاراوةيةَ دروسي بوونى دؤخَيكةَ يان ئاراستةية كة بةهؤيةوة نرخةكان روو لةبتةرز بوونتةوة دةكتةنَ ئتةويش     
 بةهؤى بوونى خواستى زياتر ياخود بوونى بةرهةمى زَيدةو نةبوونى تواناي خستنةِرووى بةشَيوةيةكى فراوان.

دةطةِرَيتتتةوةَ يتتانيش بتتةهؤى بةزربوونتتةوةى بتتؤ هتتةموو كتتاآلو خزمةتطوزاريةكانلةستتةر خواستتي  هةآلوستتان بتتؤ زيتتادة رؤيتتي
 تَيضووةكان يان زيادة رؤيي لةخستنة رووى دراوودا روو دةدات.

هةآلوسان واثَيويسي دةكتات كتة حكومتةت هةستتَيي بتةداناني ضتةند متةرج و ثَيوةرَيتك لةستةر بتةكاربردنَ ئتةويش بتةهؤى             
هةآلوستتان زيتتان بةوانتتة دةطتتةَينَيي   و خزمةتطوزاريتتةكان بتتةثَيى ثسولة نرختتةكان و بةسيستتتم كردنتتى كتتاآل   ضتتاودَيريكردنى

كةداهاتَيكى دياريكراوو جَيط،يان هةيةَ وةك فةرمانبةرو كرَيكاران و موضة خؤرانَ كةدواتر دياردةكة دةبَيتة هؤى دابةزينى 
 داهاتى راستةقينةيان.

   

 كارتَيكردن  
 دةسي رؤيي

 التأثري
 Influence النفوذ

دةسرتؤيي يةك لةجؤرةكانى دةسةآلتةَ كةبةشَيوةيةكى ناِراستةوخؤو ناِرَيك ثَيكدَييَ ئةطةر تَيطةيشتة بتؤ دةستةآلت لتةِرووى     
رةفتارييةوة وادةركةوَيي كةبريتى بَيي لةميكةضى كةس و طروثةكان بةشَيوةيةكى ئاشكراو ياخود شاراوة بؤ كتةس و طروثتى   

ةوا دةسي رؤيي بةزؤرى ئاما ةية بؤ ئةو هةَلوَيستانةى كةتَييدا ئةو دةسةآلتة بةكار دةهَينرَييَ بتةآلم بتةبَى زؤردارى   ديكةَ ئ
 يانيش دةركردنى بِريارة ئاشكراكان.

دةسي رؤيي سنورَيكى فراوانى هةيةو بةزؤريش بةسوودو بةكتةَلك دةبَيتي بتؤ طوجنانتدن و ِراهتاتنى سيستتمى حتوكمِرانى بتؤ         
 رووداوو دياردة سياسييةكان.

   



(379) 
 

 Informal structure اء غري الرمسيبنال ثَيكىاتةى نافةرمى
اليةنَيكتتة لتتةبونيادى ئتتةو ِرَيكخستتتنةى كةبتتةهؤى ثتتَيش بينيتتة شتتاراوةكان دروستتي دةبَيتتيَ ئتتةوانى ثةيوةنتتديان بتتةِرةفتارو     

 خؤكردةكانى تاك و كؤمةَر دةطةِرَيتةوة.ب،كردنةوةكان هةيةَ يان بؤ كارلَيكردنة كؤمةآليةتية 
ئةو سيستمةش كةوةسث كرا بتةوةى بزوَينتةرى ب،وكراستيةتةكانةَ الدانَيتك دةنتوَينى لةمنوونتة ئايديايةكتةى ب،وكراستيةتَ         

 كةتةنىا ثةيوةنديية وَينةيية  يرةكان دةطرَيتة خؤى.
   

 زانياريةكان  
 داتاكان

 املعلومات
 Information البيانية

بةوزانيارى و راستيانة هةية كة دةستتمان دةكتةون    يانزاراوةكة بةزؤرى بةكار دةهَينرَيي دةربارةى ئةو اليةنانةى كةثةيوةند
 لةِرَيطةى سةرجندان يان تاقيكردنةوة ياخود فَيربوونَ ئةوانى لةب،وباوةِرو هزرو بؤضوونةكان جياوازيان دةبَيي.

  دةبنةوة لةِرَيطةى ضةند كةناَلَيك ياخود ِرَيطا جياوازةكانى ثةيوةنديكردن.ئةو زانياريانة هةَلدةقوَلَين يان شؤِر
 لةساآلنى دوايدا بةكارهَينانى ئامَيرةكان زؤر بوونة لةبوارى كؤكردنةوةى زانيارى و ضارةسةركردن.

يستتمَيكى دستربنيتيكا ى     كةبتةثَيى ئتةو تيؤرييتةَ ئتةقيى مترؤظ ختاوةن س      information theoryدةوترَيي ..تيؤري زانياريتةكان د 
 .زؤر ئاَلؤزة ئةو زانياريانة وةردةطرَيي و كؤطايان دةكات و ضارةسةريشيان دةكاتَ كةلةجيىانى دةرةكيةوة ثَيى دةكات

  واتتة ثراكتيتك كردنتى شتَيوازة هونةريتةكان ئتةوانىَ       informaticsهةروةها دةوترَييَ ضارةسةرى ئامَيرى بؤ ِراطةيانتدن د 
 يةكان و دواتريش بةكار هَينانيان بةرهةم دَينَيي.كؤطاكردنى زانيار

   

  َيرخان
 رٍأس املال االجتماعي

 Infrastructure البناء االسفل

مةبةسي لةم زاراوةيةَ هةموو ئةو شتانةى لةوآلتتدا هةيتةَ لتةِرَيطاو بتان و هؤيتةكانى طواستتنةوةو هاتووضتؤو سةرضتاوةكانى         
 بةرهةمَيىانى و زةو...هتد.

 هةموو ئةوانةى يارمةتيدةر دةبن بؤ ثَيشكةوتنى ثيشةسازى و بازرطانى.  
   

 سةرثَيضى
 ياسا شكاندن

خرق التطام  ،املخالفة
 Infringe ment االخالل ابلقانون

كتردن  هةركارَيكَ يان هةر قايت نةبوونَيك بةكارَيكَ كة بةهؤيةوة خاوةنةكةى سةرثَيضى لةو ياسايانة بكات كة بؤ ثارَيزطارى 
 لةسيستمى كؤمةآليةتى و ئاسايشى طشتى دانراوة.

   

 طروثى نَيوخؤيي  
 طروثى تووندو تؤَر 

 مجاعة النحن
 In  group شعور اجلماعة بذاهتا

َ ئتتةم زاراوةيتتة ئاما ةيتتة بتتؤ ئةوطروثتتةى     group -weدبتتةكار هَينتتراوةَ هاوتاشتتة بتتؤ زاراوةى     sum nerدزاراوةيةكتتة لةاليتتةن  
 .وةب،و بؤضوونى ئةندامانى تةماشا دةكرَيي و هةَلسةنطاندنى بؤ دةكرَييَ نةك لةِرووى ب،و بؤضوونى طروثةكانى ديكةكةبةثَيى 

بةهتةموو ئتةو هَيتزة      we - feelingدئةندامانى ئةم طروثةَ هةموويان هةستي بتةهاوكارى توونتدى نَيتوان خؤيتان دةكتةن       
بَيتتي و   in-group  دنتتاوطروثدهةَلضتتوون ئتتامَيزو ِراكَيشتتانة توونتتدةى هةيتتةتىَ ديتتارة ئتتةو حاَلةتتتةش تتتاك والَيتتدةكات لتتة  

  .  sgroup or out group otherدلةطروثة دةرةكيةكانى ديكة جياي بكاتةوة 
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 م،اتى 
 بؤ ماوة

 املرياث، الَتكة
 Inheritance الوراثة

لةرووى ياساييةوة بريتية لةو قةرزو ثاةاوة داراييانةى كةسى مردووَ كةلتة رؤ ى مردنيتةوة دةطوازرَيتتةوة بتؤ م،اتطرانتىَ      
 ِرَيساو بنةماكانى م،ات ئةو كةس و خزمانة ديارى دةكات كةثاةاوةى مردوويان بؤ دةطةِرَيتةوة. 

داَ و  زاراوةيةكى وردنية لةِرووى واتاوة ئاما ة بؤ طواستتنةوةى  َ كةsocial inheritanceدةوترَيي: م،اتى كؤمةآليةتى د
واتتتة ئتتةو رةوت و ئتتارةزووة     inheritance criminalityدبتتؤ متتاوةيى تتتاوان   : نةريتتتةكان دةكتتاتَ هتتةروةها دةوترَيتتي  

 .تاوانكاريانةى لةباوكةكانةوة بؤ منداآلن دةطوازرَينةوة
   

 ِرَيطةلَيطرتن  
 لةكارخسة

 املرنع
 Inhibition الردع

 ضاودَيرييةكى نيطةتيظانةية دناِراستةوخؤ  بؤ ِرَيطرتن لةهةر ئارةزوو ئاراستةيةكى دياريكراو لةرةفتاردا.
  tabooد -تتابو   -دياردةكة لةهةستى نتاوخؤى تاكتةوة دةردةضتَييَ ئةطةرضتى بتةهؤى داَ و نةريتتةكانَ يتان مةحرةمتةوة         

يانيش ئاين و ياساوة دروسي دةبَييَ ئةطةر تاك ئةو اليةنانةى ثةستند كترد ئتةوا رَيطتة      ياخود بةهؤى ِرَي و ِرةمسى رةفتارىَ
  .prohibition  دادةنرَيي نةك ياساخكردن دinhibitaionلَيطرتن بة جَيةو ط،ى د

كانى كؤمتةَر   َ بؤ دامركاندنةوةى ئةو رةفتارةى كةثَيوةرو بتةها social inhibitionدةوترَيي: رَيطة لَيطرتنى كؤمةآليةتى د
 دةيسةثَينن. 

   

 ئاهةنطة نةريتيةكان
 بؤنةكانى تةلقني دان 

 شعائر التكريس
  Initiationrites أو التلقني

بريتية لةضتةند رةفتتارو نتةريتَيك بتؤ فَيركتردن بةشتَيوةيةكى ِرَيتك و ثَيتكَ ئتةويش بةمةبةستتى تَيكتةَلكردنى هتةرزةكاران             
 رةفتارو نةريتانةش لةكؤمةَلطة سةرةتاييةكان كاريان ثَيدةكرَيي.لة يانى كؤمةآليةتيداَ ديارة ئةو 

زؤربةى كؤمةَلطة سةرةتاييةكان طرينطيةكى تايبةت بةقؤناغي هةرزةكارى و بالغي دةدةنَ بةتايبتةتيش بتؤ ِرةطتةزى نَيرينتةَ     
 يانتتة كةطتتةورةتر دةبتتن  بؤيتتة ئاهةنطتتة ئاينيتتة تايبةتيتتةكان دةطَيتتِرن بتتة مةبةستتتى شتتاياندن و ئامتتادةكردنى تتتاك بتتؤ ئتتةو   

 لةئايندةدا.  
 وةك باويشة لةو ئاهةنطانة ضةند الوَيك لةيةك كاتدا ثَيى هةسةَ ئةوانةش هةموو لةيةك تةمةندا دةبن.

الوةكان لةميانةى ئةو ئاهةنط و ِرَى و ِرةمسانة بةرةو ِرووى زؤر لةدياردةى ئةشكةجنةو ئَيش و كارةسات و ناخؤشى دةبنةوةَ 
داماَلينى ثَيستى كةلةى سةرَ ياخود تَيضةقاندنى درك و دار يانيش فةالقةكردنَ يتان ناضتار كردنتى طتةجنان كتةخؤراكى      وةك 

طةرم تارادةى سووتاندن خبؤنَ ئةوةى ضاوةِروانيش دةكرَيي لَييتان كةبةرطتةى ئتةو كتارة ناخؤشتانة بطترن و بتَى ئتةوةى هتةر          
 جؤرة ناِرةزاييةك دةربِرن.

لةهةموو ئةو كارانةَ تاقيكردنةوةى هَيزو بةرطةي تاكةو ِراهَينان و ئامادةكردنيانيشة بؤ  يانى سةختى ثِر ديارة مةبةستيش 
 ئازايةتى و طوزةران لةناو دارستانةكاندا.

ئةو جؤرة نةريي و ئاهةنطانة زؤربة بايةخةوة بةكاردةهَينرَين لةبارودؤخى ثةيوةنتديكردن بةطتةالنى بيتانى و كؤضتكردن و     
 ى  مارةى دانشتوانَ هةروةها لةهةِرةشةى نةمانى كولتورى كؤمةَرَ يان وةرطرتن و مذينى كولتورَيكى بيانى.دابةزين

ستتةركردة تةمتتةن طتتةورةكان لة َيرفشتتارداَ ناضتتاردةبن كتتار بتتؤ مانتتةوةى هةستتتى كؤمةآليتتةتى و نتتةريي بكتتةنَ ئتتةويش           
 ةو هؤكارة دةكرَى م،اتى كؤمةآليةتى درَيذةى ثَى بدرَيي. بةفراوانكردنى كاركردن بةو ئاهةنط و نةريتانةَ ضونكة تةنىا ب
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 دةسي ثَيشخةرى 
 Initiative املبادأة دةسي ثَيكردن

ان زجن،ة كاروبارَيتك هةستتَييَ بةتايبتةتيش    يواتة بةهؤى هاندانَيكى ئارةزو لةسةرو باوةِرَيكى سةربةخؤييانةَ تاك بةكارَيك 
 ئةوكارةشى داهَينانة بَيي يان نةبَيي.لةبوارى كؤمةآليةتى ئةطةر 

ِرةنطتتة دةستتي ثَيشتتخةرييةكة بةرادةيتتةك ثَيتتداط،ى لةطةَلتتدابَيي كتتةمرؤظ هتتةموو وزةو تواناكتتانى ختتؤى ضتتِر بكاتتتةوة بتتؤ        
جَيبةجَيكردنى خودى ئاماجنَيك كةبةاليةوة طرينطةو هيض ضاري نية دةبَيي دةستي بتةردارى نتةبَيي و كتار بكتات بتؤ ئتةوةى        

 طات تا ئةطةر لةثَيناويدا خؤشى بةخي كردبَى.ثيَى ب
   

 Injunction األمر القضائي فةرمانى دادوةرى
بِريارَيكة لةاليةن كةسَيكى خاوةن دةستةآلت لةدادطايتةكى تايبةتيتةوة دةردةضتَيي بتؤ كةستَيكى ناستراوَ ئتةو بِريتارة ثابةنتدى           

 طرَيي.ببطةينَييَ يان كارةكةى ستةم و خراثةكارى هةَلدةكات كة هةَلنةسَيي بةكارَيك و زيان بة كةسى سكاكار 
 بةزؤريش خاوةن بةر ةوةندى و كاروبارةكان بةوكارة هةَلدةسة بؤ رَيطرتن لةخؤثيشاندانى كرَيكاران.

   

 زام 
 زيان

 األصابة
 Injury الضرر

ئتةو كتارةش ِرَيطتا بةكةستى زيتان لَيكتةوتوو       زيانَيكى مةدةنيانةيةَ تووشى كةسَيك دةبَيي لةلةشى يان لةستامان و ستةرمايةىَ   
 دةدات كةداوا لةكةسى زيان بةخشى بكات بؤ قةرةبوو كردنةوةى.

 Accident labour  تةماشا بكة:  زيانى كار
   

 داهَينان  
 نوَيكاري

 االبداع
 Innovation االستحداث

و رؤشتتنب،ى نامتتادىَ ئتتةو تو تتة نوَييتتةش   واتتتة هتتةر تتتو َيكي رؤشتتنب،ى نتتوَىَ لةهتتةر دوو حاَلتتةتى رؤشتتنب،ى متتادى     
بةشَيوةيةك بَيي كةجياوازي جؤرايةتى تَيدا هةبَيي لةطةَر ئةو شَيوانةى كةهةيةَ هةروةها دؤزينةوةو داهَينان بطرَيتتةخؤىَ  

 يارمةتدةريش بَيي لةسةر داهَينان و ثةيوةنديكردنى رؤشن،ي.
دةرضتتوون بَيتتي لتتةو بارودؤختتة بتتاوةو خؤطوجنانتتدنيش بَيتتي لةطتتةَر    ِرةنطتتة مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتة نوَيكتتاريش بَيتتيَ واتتتة  

هةَلوَيستتتة طؤِراوةكتتةَ ئةمتتةو ِرةنطتتة ئتتةو ئاراستتتةية بتتةرةو ِرووى بةرهةَلستتتى ببَيتتتةوة لةاليتتةن ضتتةند رةطتتةزو تتتو َيكى    
 كؤنةثارَيز.

طتترينطرتين خةستتيةتةكانى كةستتى رَيكختتةرة دجوزيتتؤ شتتومبيتةر  بتتؤ ضتتوونى وايتتة كتتةنوَيكارى و داهَينتتان هتتةردووكيان دوو 
لةثرؤ ة جياوازةكانداَ لةبةر ئةوةى هةَلدةسَيي بةدةرهَينانى بةرهةمة نوَييتةكان و دوو دَلتيش نيتة لةبتةكار هَينتانى شتَيوازة       

 نوَييةكانى بةرهةم هَينان و هةر جؤرة شتَيكى ديكة لةم بارةوة.
   

 شيكردنةوةى هاويشتووةكان و 
 دةرهَينراوةكان

 حتليل
الت واملُخرجات  Input andoutput analysis املُدخر

ِرَيطايةكتتة بتتؤ ثَيوانتتةكردنى تَيكتتِراي داهتتاتى نةتتتةوةييَ شتتيكردنةوةكة هةَلدةستتَيي بتتة دةستتي نيشتتانكردنى ئتتةو بابةتتتة           
ةستتازيية لةاليتتةكى ديكتتةوةَ وةَ هتتةروةها داواكتتارى كؤتتتايي لةستتةر بةرهةمتتةكانى ئتتةو ثيش كتتةثيشةستتازييانةى كتتراون لةالية

 ئةويش لةماوةيةكى دياريكراودا.
 لَيرةدا ثَيويستة داهات يةكسان بَيي لةطةَر خةرجكراوةكانَ هةروةها وةبةرهَينراوةكان لةطةَر ثاشةكةوت كراوةكان.
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 لَيثرسينةوة  
 لَيكؤَلينةوة  

 التحري
 Inquiry التحقيق

لةياستتادا لَيكؤَلينتتةوة بتتةماناى ثشتتكنني لةِراستتتى و لةدروستتتى رووداوةكتتان دَيتتي       طتتةِران و لَيكؤَلينتتةوة بتتةدواي ِراستتتيةك.  
كةلةميانةى دادطايي كردنةكة خراوةتةِرووَ بةهؤيانةوةش دادوةران بةرضاويان ِروون دةبَيتتةوة بتؤ بِريتاردان ئةطتةر ِراستتيان      

 سةاَينرا.

 Investigation  تةماشا بكة:  ثشكننيَ لَيكؤَلينةوة 

   

 insanity اجلنون شَيتى  

نةمانى ئةقت يان تَيكضوونىَ زاراوةكة بةتايبةتى لتةبوارى ثزيشتكى ياستايي بتةكار دةهَينرَيتيَ بتَى ئتةوةى بتةوردى ماناكتةى          
 ديارى بكرَيي.

هتةبووةَ   زاراوةكة هةندَى جار ناتةواوى ئةقيى بؤ ماوةيى دةطةينَييَ ياخود نةمانى هَيزو توانا ئةقييةكان كةثَيشترت بوونيتان  
 بةجؤرَيك لةهةردوو باردا ئةو كةسة بةرثرس نابَيي لةبةرامبةر كردةوةكانى.

   لةثزيشكى دةروونيدا.psychosisشَيتى هاوتاى ..نةخؤشى دةروونية د

   

 نةمانى ئاسايش  
 مةترسى

  Insecurity انعدام األمن

 بارَيكة لةناسةقامط،ى هؤيةكانى طوزةرانَ وةك دابةزينى داهات و بَيكارى و نةخؤشى و ث،ى. 
  بةو كةستةى كةهةستتى دَلتةِراوكَى و نتةبوونى متمانتةو هةِرةشتةو       insecureلةدةروونناسيداَ دةوترَيي نةبوونى دَلنيايي د

ثاشتطةز بوونتةوة دةبتنَ ئةوانتة توانتاي دروستتكردنى       ترس دايدةطرَييَ ئتةو جتؤرة كةستانة ثتةنا بتؤ رةفتتارى خؤكشتانةوةو        
 ثةيوةنديية دروستةكانيان نابَيي لةطةَر كةسانى ديكةَ ئةويش بةهؤى كةم متمانةيي بةخودو  بةكةسانى ديكة.

   

 تيذ بينى 
 تواناي تيطةيشة 

 االستبصار
 Insight التبصر

دتَيطةيشتتتوانة  لتتةنَيوان بةشتتةجياوازةكانى هةَلوَيستتتةكة    مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ طةيشتتتنة بةثةيوةندييتتةكى مةبةستتتدار   
ددياردةكة َ ئةوةش بةماناي طةيشتنة بةشَيوةيةكى خؤكردانة بةب،ؤكةيةكى نتوَىَ يتان دووبتارة رَيكخستتنةوةى هةَلوَيستتَيك       

 ئةطةر تةنىا لةمَيشكيشدا بَيي  بةمةبةستى طةيشة بة ئاماجنَيكى دياريكراودا دَيي.
ثاَلنتةرةكانى هتةروةها لتةوة تَيبطتتات     و يدا مةبةستي لةتيتذبينىَ درك ثَيكردنتى نةخؤشتة بتةبارى نةخؤشتيةكةى      لةدةرووناست 

 كةحالةتةكة هؤيةكانى هى ئَيستا نية بةَلكو بؤ ضةند هؤيةكى رابردوو دةطةِرَيتةوة كةكاريطةرييان نةماوة.

 Cf: foresight  ثَيش بينىَ لَيكدانةوة 

   

 Inspection التفتيش -1 ثشكنني 

ثرؤسةى ثشكنني بةيةك لةدياردةكانى جَيبةجَيكردنى ياسا دادةنرَييَ لةبةر ئةوةى ضتاآلكيةكانى حكومتةت ثتةىل كَيشتاوة بتؤ      
ناو زؤر بوارى وةك ثشكنني لةكاآلو كةر و ثةَلةكانَ يتان ختانوو بتةرةكان يتاخود ثرؤستةكانى ثيشتة ستازى و بازرطتانى و زؤر         

 ةنطة ثشي طوَى خستنيان بَى ضاودَيرى ببَيتة هؤى طةياندنى بةبةر ةوةندييةكانى جةماوةر.بوارى ديكةش كةِر
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ثشتتكنني لتتةِرووى كتتارطَيِرى و رَيكخستتتنةوة بةيتتةك لتتةهؤكارةكانى ضتتاودَيرى لةستتةر ئتتةرك بةجَيطةيانتتدن و دؤزينتتةوةى          
 َيى ثالنة دانراوةكة.كةموكورتيةكان دادةنرَييَ هةروةها دَلنيابوون لةجَيبةجَيكردنى كارةكة بةث

   

  الفحص ،التمحيص -2 طةِران و ثاككردنةوة

هتتةر لتتةم بتتارةوة دةوترَيتتي: ثوختتي و بتتذاركردنى رةخنةطرانتتة     َواتتتة ثشتتكنينى شتتتةكان يتتان بابةتتتةكان ثشتتكنينَيكى ورد   
  .critical inspectionد

هةروةها لةبوارى بةرهةمىَينانى ثيشةسازيَ مةبةسي لةزاراوةى طةِران و ثاككردنةوةَ ئةو كتارةى ثةيوةستتة بةثةستندكردنى    
 يان نةكردنىَ بِرَيكى دياريكراو لةبةرهةم هَينانَ ئةويش لةبةر رؤشنايي وةسؤ و مةرجة دانراوةكان. 

   

 نةبوونى ئاسودةيي و سةقاميطرى
 كؤمةآليةتى 

 Instability, social االستقراراالجتماعيعدم 

 Socialin Stability  تةماشا بكة:  

   

 غةريزة 
 ِرةمةك

 Instinct الغريزة

ثاَلنةرَيكى زيندووى بنضينةيية بؤ ضاآلكى بوونةوةرى زيندووَ بؤ ئةوةى ثارَيزطارى لةمانتةوةى ختؤى بكتات و ثَيداويستتيةكانى بتةدى      
 نزيك بوونةوة لةو شتانةى لةبارنَ دووركةوتنةوةش لةوانى مةترسيدارن.بىَينَىَ ئةويش بةخواسي و 

 غةريزة وةسؤ دةكرَيي بةوةى: 
 جؤراية تيةَ واتة يةك شتة بؤ هةموو تاكةكانى جؤرَيكَ كة لةيةك رةطةزيشن. •

 خؤِرسك و سةربةخؤية لةهةر تاقيكردنةوةيةك. •

 دةكات. َيىاطاى لةو ئاماجنة نية كة جَيبةجطوَيِرانةية ئ •
   

 دامةزراوةيي 
 كارى سيستمى 

  Institutionalism النزعة النظامية

 واتة: ثابةند بوون بةو سيستم و ياسايانةى كةلةكؤمةَلطادا بوونيان هةية.
   

 سيستمة كؤمةآليةتيةكان  
 فةرهةنطة كؤمةآليةتيةكان

 Insititutions النظم االجتماعية -1

لةسةرى راهاتووة بؤ ِرَيكخستنى ثةيوةندييةكانى نَيتوان تاكتةكانىَ لتةكاروبارة جياوازةكانيانتداَ      ئةو بارو دؤخةية كةكؤمةَلطة
ئةوانيش شَيوازةكانى ب،كردنتةوةو كتاركردننَ كتة دروستي بوونيتان و ثةيتدابوونيانَ دةكةوَيتتة ثتَيش بتوونى تاكتةكان دبتةو            

 شَيوةى كةتاكن .
ابةند دةكتاتَ كةميكتةة و طوَيِرايتةىل بتنَ لةبتةر ئتةوةى لةكؤَلةكتةكانى        ثئةو كاروبارانة كؤمةَلطة دةياخنوَلقَينَى و تاكةكانيشي 

 كةلةثورى كؤمةآليةتني.
 لةوكاروبارانةش: سيستمةكانى هاوسةرط،ى و ثةروةردةو فَيربوون و دةسةآلت و ئابورى...هتد.
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  املؤسسات -2 دامةزراوةكان

دامةزراوة كةسَيكى مةعنةويية درةضاوكراوة  دروسي دةبَيي بةهؤى تةرخان كردنى بِرةثارةيتةك بؤماوةيتةكى ناديتاريكراو و    
بؤ كارَيك كةهةَلطرى مؤركَيكى مرؤظايةتى يان ئاينى ياخود زانستى و يانيش هونةرييةَ يان ئتةوةتا بتؤ هتةر كارَيتك بَيتي لتة       

 بةآلم بَى ئةوةى مةبةستى قازاجنى مادى بَيي. كارةكانى ضاكةو بةر ةوةندى طشتىَ
دةوترَيي: ضاودَيرى بةهؤى دامةزراوةكانَ واتة ئةو ضاودَيرييةى كةلتة نتاو دامةزراوةكانتةوة ثَيشتكةش دةكرَيتي لتةبوارةكانى       

 تةندروستى و كؤمةآليةتيةوة.  
مةتيتةك كتةتاك ثَيويستتى ثَيتى دةبَيتيَ بتَى       هةروةها دةوترَيي ضتاودَيرى لتةدةرةوةى دامتةزراوةكانَ واتتة ثَيشكةشتكردنى يار     

 ئةوةى ثَيويسي بةمانةوةى بكات لةناو دامةزراوةكة.

   

 دانانى ياساكان  
 ثَيكىاتةى سيستمى  

 وضع االنظمة
 Institutionalization التكوين النظامي

ِرَيستاو بنةمايتةكى ِرةمستى و ياستاو     ثةرةسةندنى ضةند شَيوازَيكى جَيط، بؤ كارلَيكردنى كؤمةآليةتىَ ئةوانى ثشتي بةضتةند   
 نةريتة كؤمةآليةتيةكان دةبةسة.

ثَيكىاتةى سيستمى وادةكات كةثَيش بينى كردن بةرةفتارى كؤمةآليةتى لةتوانادا بَييَ ئةويش لةميانةى دياريكردنى رةفتتارة  
 دياريكراودا. ضاوةِروانكراوةكة كةبةدياردةيةكى شةرعى دادةنرَيي بةثَيى ضةند رؤَلَيكى كؤمةآليةتى

ئةمةوَ ثَيكىاتةى سيستمى ثةيوةسي دةبَيي بةسيستتمَيكى ستزادانةوةَ كتة ضتةند ستزايةك بتؤ هتةر رةفتارَيتك دةستي نيشتان           
 دةكاتَ ئةوانى لةبنةماكانى ثَيكىاتةى سيستمى البدةن.

   

 فَيركردن
 ثةروةردة كردن  

 Instruction التعليم

 education  تةماشا بكة:  ثةروةردة

   

 فةلسةفةى ئامَيرطةرى  
 رةوتى ئامَيرخوازي

 الذرائعية
 Instrumentalism الوسائلية

ِرَيبازَيكى كار راييكردنة لةتيورى زانينداَ تَييدا زاراوةكتان ئةندَيشتةكانَ ب،وباوةرةكتانَ هتةموو ئةوانتة بتةئامراز يتان هؤكتار         
 هةَلوَيستَيكى دياريكراو.دادةنرَين بؤ طؤِرينى هةَلوَيستَيكى نادياريكراو بؤ 

بةو شَيوةيةَ ِراس  بوونى نابَيي تةنىا كاتَى قابييى بةكار هَينان دةبَيي و بةو شتَيوةي لةكؤتايتدا دةبَيتتة هؤكتارى زؤربتوونى      
 خؤشى و شادى تاك يان كؤمةَلطة.

 Cf. pragamatism  تةماشا بكة: ثراطماتيزم

   

 دَلنيايي كؤمةآليةتى  
 كؤمةآليةتىبيمةى 

  Insurance, social التأمني االجتماعي

  Social insurance  تةماشا بكة:  
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 Insurrection الترمّرد ياخى بوون
  rebllion  و هةَلطةِرانةوة دrevolutionئةم زاراوةية بةكار دةهَينرَيي بةبَى ىَل وردبوونةوة لةطةَر زاراوةكانى دشؤِرش  د

 وةك ئاما ةيةك بؤ بةرهةَلستيةكى ضةكدارانةى د  بةحكومةت. 
الدان و راثتتةِرينى تاكتتةكان بةشتتَيوةيةكى طشتتتى د ى دةوَلتتةت بتتؤ روودانتتى طتتؤِرينَيكى بنتتةِرةتى لتتةو سيستتتمة سياستتى و           

بةو هةوآلنة دةوترَيتي   كؤمةآليةتيةى هةية لةسةرانسةرى وآلت بة شؤِرش دادةنرَييَ لةكاتَيكدا زاراوةى هةَلطةرانةوة بةزؤرى
 كةبةشَيك لةثياوانى دةوَلةت ثَيى هةَلدةسة د ى بةشةكةى ديكة.

  وةك بتتاوةَ بتتةو بزووتنتتةوة بضتتووكانة دةوترَيتتي كةستتنورو ئاماجنتتةكانيان بضتتووكرتن   insurrectionبتتةآلم يتتاخى بتتوون د
 لةوانى لةسةرةوة بامسان كرد.

 Ana: insurgency  شؤرشطَيرَ ياخى بوو
   

 تةواوكاري 
 Integration التكامل تَيكةَلكارى  

تتةواوكارى بريتيتتة لةبةيتتةك بةستتتنةوةى بةشتتةكانى بوونتتةوةرى زينتدووَ يتتان ثةيوةنتتدى نَيتتوان بةشتتةكانى كؤمةَلطتتةَ واتتتة   
 وةستان و ثشي بةستنى هةندَيكيان لةسةر هةندَيك.

زةرووريتتتةكانى ضتتتاالكيةَ كةئتتتةويش سيستتتتمة   وثؤلؤجيتتتا مةبةستتتي لةتتتتةواوكارى فتتتةرمانىَ رَيكخستتتتنى رووة   نثررر لةئتتتة
 كؤمةآليةتيةكان جياواز دةكاتةوة.

  تتتةواوكارىَ دةبَيتتتة هتتؤى خولقانتتدنى هاوستتةنطى كولتتتورى بتتةآلم تتتةواو كتتارى سياستتىَ بريتيتتة لتتةو     sumnerلةديتتدى د
كردنى سياستى لتةئاَر و طتؤِرى    يةكطرتووييةى كةلةكؤمةَلطةدا باو دةبَيي لةِرووى سياسييةوةَ ئةوةش لةثيةيةكى بةرزى كتارليَ 

 نَيوان ئةندامانى كؤمةَلطة دةردةكةوَييَ لةئةجنامى رةزامةندى نةك زؤر لَيكردن و زاَلبوون.
 Social integration  تةماشا بكة: تةواوكارى كؤمةآليةتى

   

 تةواوكارى 
 ئابورى  

 التكامل
 االقتصادي

Integration  
Economic 

ضتتةند يةكةيتتةكى بتتةر هتتةمىَينان دَينتتة ثتتاَر يتتةكرتَ ئتتةو كتتارةش بةمةبةستتتى ثاشتتكةوتكردن و       تتتةواوكارى ئتتابورىَ واتتتة  
 كةمكردنةوةى تَيضووةكانى بةرهةم دةبَيي يان بة ئاماجنى دةسي طرتن بةسةر بازاِرةكاندا.

 تةواوكارى ئابورى دوو جؤرى هةية: تةواوكارى ستوونى و تةواوكارى ئاسؤيي.  
دات كاتَى ضةند ثرؤ ةيتةك يةكتدةطرنَ ئتةوانى لةضتةند قؤنتاغَيكى جيتاوازدا لةثرؤستةى بةرهتةم         تةواوكارى ستوونى: روودة

هَينانى كاآليةك كار دةكةنَ بةجؤرَيك كارةكة كؤتايي دَيي كة ثرؤ ة تتةواو كاريةكتة سةرثةرشتتى بةستةر زيتاتر لةيةكةيتةك       
 رشتى هةموو ثرؤسةكانيش بكات.لةثرؤسةكانى بةرهةمىَينانى كةلو ثةر و كاآلكان بكاتَ ِرةنطة سةرثة

تتةواوكارى ئاستؤيي: روودةدات كتتاتَى ضتةند ثرؤ ةيتتةك يةكتدةطرنَ كةهتتةموويان لةهتةمان قؤنتتاغي ثرؤستةى بةرهتتةمىَينانى       
 كاآلكة كاردةكةنَ ديارة ئةو حالةتةش دةبَيتة هؤى بآلوبوونةوةى بةرهةمةكانى ثرؤ ة تةواو كاريةكة.

سوود وةرطرتن دةبَيي لةخةسيةتةكانى بةرهةمىَينانى طتةورةَ يتاخود ئتةو داهاتتة زؤرانتةى      ئةجنامىئةو ثرؤسة تةواوكارييةَ 
بةهؤيةوة ثةيدا دةبنَ هةروةها كاريش دةكات لةسةر لةناوبردنى ئاسةوارة خراثةكانَ ئةوانى لةئتةجنامى رةكابتةرى لتةنَيوان    

 ثرؤ ة هاو شَيوةكان ثةيدا دةبن.
دابوونى جؤرَيتك لتةثاوانكارىَ يتان دةستتطرتن بةستةر بةرهتةمىَينان و دابةشتكردنى ئتةو         بةآلم ئةو شَيوازة دةبَيتة هتؤى ثةيت  

 بةرهةمانةى دةرهاوَيشتةى ثرؤ ةكاننَ ديارة ئاكامى ئةو ثاوانكارييةش بةزةرةر بؤ سةر بةكار هَينةرةكان دةطةٍرَيتةوة.
 يشدا بَيتةدى.ةوَلةتة جياوازةكانِرةنطة تةواوكارى ئابورى لةنَيوان ضةند ئابورييةكى د
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 هةرزةكارى 
 هزرى

 املراهقة
  Intellectual adolescence الفكرية

بارَيكةَ دةبَيتة هؤى ئةوةى كة تَيكؤشانى نيشتمانى بَى جووَلتة بَيتي و ختؤى لةضتةند قالبَيتكَ دةبينَيتتةوة كتةِرَيطا لتةتواناى         
 بةرثابوونى دةطرَيي.

   

 رةوتى درَيبازي  
 ئةقيطةرايي 

 املذهب
 Intellectualism العقلي

كتةدةبَيي يةكةمايتةتى هتةبَيي لتةنَيوان دياردةكتانى       َب،وبؤ ضوونَيكة دةَلَييَ زانني هةمووى تتةنىا لةب،كردنتةوة وةرطت،اوة   
رةفتاري مرؤظايةتىَ زاراوةكتة لةدةروونناستيدا ئامتا ة بتؤ ئتةو تيؤرييتة دةكتات كتة هتةموو دياردةكتان بتؤ كتردارة ئةقييتةكان              

 دةطةِرَينَيتةوة.
 َ واتة رَيبازي ويستيَ كتة ئت،ادة    anti intellectualismلةبةرامبةر ئةم ئاراستةية رَيبازى د ى ِرةوتى ئةقيطةرايي دَيي د

 دةكاتة بنةماى يةكةم.
 Cf. retionalism  رَيبازي ئةقيطةرايي 

   
 ب،مةندان

 Intellectuals رجال الِفكر رووناكب،ان

مةبةستتي ئتتةو كةستتانةية كتتة لةئةنتتدامانى ديكتتةى كؤمةَلطتتة جيتتاواز دةكرَينتتةوة بةشتتارةزايي و ئاستتتى زانيارييتتانَ ِرةنطتتة       
ئةوخةسيةتانةشتتيان بتتةهؤى ختتؤ ئامادةكردنتتةوة بةدةستتي هَينابَيتتيَ يتتان وةك ثابةندييتتةك بةرامبتتةر ئتتةرك و ثيشتتةكانيان   

 كةثَيويستى بة بةكارهَينانى ئةو جؤرة شارةزايي و زانيايانة دةكات.
   

 intelligence الذكاء زيرةكى  يرى 
جياكارى و هةَلبذاردنَ هةروةها توانا لةسةر رووبةِروو بوونةوةى هةَلوَيستة واتة بوونى توانا لةسةر شيكردنةوةو ثَيكىَينان و 

نوَييتتةكان بةشتتَيوةيةكى ستتةركةوتووانة يتتان ضارةستتةركردنى كَيشتتة نوَييتتةكانَ ئتتةويش بتتةداهَينانى هؤكتتارى لتتةبار بتتؤ ئتتةو    
 دياردانة.

نى لةئاستي جتؤرى كَيشتةكةو سروشتتى هتةموو      جؤرةكانى زيرةكى لةيةك جياواز دةكرَينةوة ئتةويش بةثَيوانتةو بتةراوردكرد   
 هؤكارة بةكار هَينراوةكان.

لةم بوارةداَ زيرةكى تيؤري هةيتةَ ئتةويش بتوونى توانايتة لةستةر ضتارةكردنى مانتاو هَيماكتانَ هتةروةها زيرةكتى كتردةثيش            
ةمةبةستي لَيتى توانتاي    هةيةَ مةبةسي لَيى توانا لةستةر ضارةستةركردنى شتتةكان دةطتةَينَىَ زيرةكتى كؤمةآليتةتيش هةيتة ك       

 كةسةكانة لةضارة سةركردنى هةَلوَيستة كؤمةآليةتيةكان.
  Intellectualism  تةماشا بكة:    رَيبازي ئةقيى 

 Anti  intellectualism  د ة رَيبازي ئةقيي
   

  Initelligentsia الصفوة املثقفة توَيذى رؤشنب،ان 
دةستةآلتةَ يتان بذاردةيتةكى نووستةران و ختاوةن ثَيطتة رؤشتنب،ييةكانة كتةَ ئتةو          ثوختةيةكى بذاردةى نزيك لةناوةنتدةكانى  

 مافةيان بةخؤيانداوة.
بَيطومتتان طروثَيكتتى بتتةم جتتؤرةَ تايبةمتةنتتدي و خةستتَيةتى كةستتايةتي جياوازيتتان دةبَيتتيَ بطتترة لةهةنتتدَى بتتارداَ تاِرادةيتتةك   

 دةسرِتؤيي سياسي و كؤمةآليةتيشيان دةبَيي.
 زاراوةكة بةكار دةهَينن بؤ ناساندنى ضينة رؤشنب،ة بورجوازييةكان لةوآلتانى سةرمايةداريدا.كؤمؤنيستةكان 
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 كارلَيكى ئاَر و طؤِر
 كارلةيةككردن

 Interaction التفاعل املتبادل

بضتووكَ كتارلَيكردنى   ثةيوةندييةكة لةنَيوان دوو طروث لةهةر جؤرَيكدا بَييَ بةجؤرَيك كارلَيكردنى هةريةكةيان تاِرادةيةكى 
 ئةوى ديكة دياريدةكات.

   

 Interactionism التفاعلية كارلَيكخوازي

يةك لةتيؤرييةكانى دةروونناسيةَ ثةيوةندى دةروون بةلةشةوة ِراظة دةكات و بتاس لتةكارلَيكردنى ئتاَلوطؤِرى نَيتوان دةروون و     
 طرتووة.لةش دةكات كةهةردووكيان لة ثَيكىاتةى مرؤظايةتى يةكيان 

   

 ثشي بةيةك بةسة 
 هاوبةندى

 التساند -1
 Interdependence التكافل

 واتةَ ثةيوةندييةكانى نَيوان يةكة كؤمةآليةتيةكان لةكات و شوَين و جؤردا.

   

 ثةيوةنديية 
 ئاَر و طؤِرةكان  

  العالقات املتبادلة -2

دةوةسةَ وةك ثةيوةندييتة ئتاَر و طؤِرةكتانى نَيتوان دةوَلةتتةكان لتةبوارة       ئةو ثةيوةندييانةية كة هةندَيكيان لةسةر هةندَيك 
 سياسى و كؤمةآليةتيةكان.

   

 حةز 
 بايةخثَيدان

 امليل -1
 Interest االهتمام

لةدةروونناسيداَ مةبةسي لةزاراوةى حتةز داليتةنطرى  ئاراستتةى تاكتةَ بةضتِركردنةوةى ستةرجندانيةتى بتةرةو كةستَيك يتان          
 بابةتَيك ياخود ب،كردنةوةيةكى دياريكراوَ ئةو ئاراستةيةش دياخود ئةو حةزة  شَيوازَيكى ويذدانى وةردةطرَيي.

  لةفَيربوونتداَ فَيربتتوون نتاكرَى بَيتتتةدى بتةبَى بايةخثَيتتدانَ بؤيتتة    interest theoryمةبةستتيش لتتةتيؤريي بايةختدان د  
دبايةخثَيتتداني  رؤَلَيكتتى طتتةورةى هتتةبَيي لةِروونكردنتتةوةو بِريتتاردان لةستتةر  ثَيويستتي دةكتتات ئتتةو حاَلةتتتةى الى خوَينتتدكار  

 ناوةرؤكى فَيربوون و بةرنامةكانىَ ئةوةندةى ثةيوةندى بةقؤناغةجياوازةكانى طةشةكردن هةبَيي.

   

  املصلحة -2 بةر ةوةندي

 َبةر ةوةنتدى  class interestَ وةك: بةر ةوةنتدى ضتني د  ئةو شتة يان ئةو حاَلةتةية كتةتاك يتاخود كؤمتةَر ستوودَيكى تَيتدا بةديتدةكات      
  .group interest public or common interest  هةروةها بةر ةوةندى طشتى دgroup interestكؤمةَر د

   

  الفائدة -3 سوود  

دنرختتى ستتوود  طوزارشتتتى بتتِرة ثارةيةكتتة بةرامبتتةر بتتةكارهَينانى ستتةرماية دةدرَيتتيَ لتتةبارَيكى ئاستتاييداَ بتتة رَيتتذةى ستتةدى  
 لَيدةكرَيي.
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 طروثةكانى بةر ةوةندي
 مجاعة أصحاب

 Interst groups املصاحل

 ضةند طروثَيكى ئارةزوومةندانةية ثَيكدَين لةضةند تاكَيك و دةضنة ثاَر يةك بؤ بةرطريكردن لةبةر ةوةندييةكانيان.
بازرطانيتتةكان و جتتؤرى ديكةش..هتتةموو ئةوانتتة ناوكتتة ستتةرةتاييةكةى ضتتينة كؤمةآليةتيتتة بتتةهَيزةكان و تائي تتة و كؤمثانيتتا 

 طروثةكانى خاوةن بةر ةوةندى ثَيكدَينن.

   

 هاوسةرط،ى تَيكةآلو 
 هاوسةرط،ى خوَين

 الزواج املختلط
 Inter marriage الزواج اللحمي

هاوسةرط،ى نَيتوان ضتةند كةستانَيكى دوو كؤمتةَر يتان دوو توَيتذى جيتاواز لتةِرووى ئتاين يتاخود ِرةضتةَلةكةوةَ لةئةطةرَيكتدا             
لتةم   ئتةوا لةطتةَر يتةكرت تاِرادةيتةك     نتةبوو ئةندامانى يةك لةو دوو كؤمةَلتة يتانيش هتةردوواليانَ هاوستةرط،ييان الثةستةند      

 مَيردَ يان لةنَيوان هةردوو كؤمةَلةكة ياخود لةنَيوان هةردوو بنةماَلة دروسي دةبَيي.بارةدا كَيشةو كؤسث لةنَيوان  ن و 

   

 طروثى 
 نابةردةوام

 اجلماعة غري
 املستمرة

Intermittent 
group 

لتة  ئةو طروثةية كة ئةندامانى لةماوةى بةدوايةكدا يان لةضةند كاتَيكى درَيذخايةن ضاويان بةيةك دةكتةوَييَ بتةآلم ئةوانتة    
 ماوةكانى دابرانيشدا لةكاركردن هةر بةردةوام دةبن.

   

 ثيشةسازي 
 نابةردةوام

 الصناعة
 غري املستمرة

Intermittent  
Industry 

 ثيشةسازييةكة بةشَيوةيةكى ناِرَيك و ثَيك بةِرَيوة دةضَيي و كاريش تَييدا ماوة ماوة دةوةستَيي.

   

  Interment الدفن مردووناشة

  Burial  بكة:   مردوو ناشةتةماشا 

   

 كؤضى 
 ناوخؤيي

  Internal اهلجرة الداخلية
Migration 

ئتتةو كؤضتتكردنةية كتتةزياتر دانشتتتوانى ديىاتتتةكان روو لتتة شتتارةكان دةكتتةنَ بتتةهؤى ضتتةند هتتةر و    َمةبةستتي لتتةم زاراوةيتتة
 .ىىاندةرو بةكَيش بةرةوشارمةرجَيك

لةبةرئاستتانى جولتتةكردن و رؤيشتتة لةناوضتتةيةكةوة بتتؤ ناوضتتةيةكى ديكتتةو لةئتتةجنامى كؤضتتكردنى نتتاوخؤ بتتاوترين كؤضتتة 
 بآلوبوونةوةى ِرَيطاكانى هاتووضؤ لةنَيوان شارو طوندةكانَ هةروةها كةمى خةرجيةكانى ئةو دياردةية.

فةرمانبتةرَيتىَ   ِرةنطة كؤضكردن لةطوندةوة بةرةوشار ناضتارى بَيتيَ ئتةويش بتؤ خزمتةتكردنى ستةربازي يتان ئتيش و كتارى         
ياخود دةكرَى بةئارةزوو يان بةويسي بَييَ ئةويش بةمةبةستى طةِران بةدواى كارو طوزةرانداَ ئةمةو دةكرَى ئةو كؤضتةكاتى  

 بَيي ياخود بةردةوام.
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 سيستمى ناوخؤيي
 النسق

 الداخلي
Internal  
System 

رَيكخستتتتنى ضتتتاآلكية كؤمةآليةتيتتتةكان و ستتتؤزو كارلَيكردنتتتة    زاراوةكتتتة بتتتةكاردةهَينرَيي بتتتؤ شتتتيكردنةوةى طروثتتتةكان و    
 ئاراستةكراوةكان بةرةو ئةندامانى خودى طروثةكةَ واتة رَيكخستنى ئاراستةو رةفتارةكانى هةندَيكيان بةرةو هةندَيك.

 هةردوو ياساي ناوخؤيي و ياساي دةرةكىَ بةيةكةوة سيستمى هةمةاليةنةى كؤمةآليةتى ثَيكدةهَينن.
   

 Internal trade  ناوخؤييبارزطانى 

 Trade  تةماشا بكة : بازرطانى

   

 كردن بةبةشَيك لةخؤ 
 بةدةروونى كردن

اضفاء الصفة الذاتية 
 Internalization استدماج املعايري

هةيتة وةك بةشتَيك    رازي بوونى تاك بةئاراستةو ب،وباوةِرو ئةو بةهايانةى كةتاكَيكى ديكة يان طروثَيكى ديكة باوةِرى ثَييتان 
لةخودي خؤىَ بونيادى كةسَيتى بةشَيوةيةكى بنضينةيي ثَيكدَيي لةميانةى يةكطرتنى تاك لةطتةَر ئتةوانى طترينط و ختاوةن     
ثَيطةن دتاك  كؤمةَر  هةروةها خةسَيةتى خوديش خبرَيتة سةر ثَيوةرةكانيان و ِرازي نةبوون بة ثَيوةرة نةرَينيتةكانى طروثتة   

 تدارةكان.سةرضاوةيية دةسةآل
 نيتةَ لةبتةر ئتةوةى زاراوةى    internalization  هاوتتاي زاراوةى د introjectionزاراوةى مذين و هةَلضنينى ثَيوةرةكتان د 

 دووةم ئاما ةية بؤ ثَيكىاتنى خودو راستكردنةوةى.
 Personality structure  تةماشا بكة:  سرتكتوى كةسَيتى

   

 رَيككةوتنة 
 نَيو دةوَلةتيةكان

 االتفاقيات
 International agreements الدولية

تنى ثةيوةندييتتةكى ياستتايي نَيتتو دةوَلتتةتى و  ستتخةبةستتتى رَيكئتتةو ِرَيككةوتنانتتةى دةوَلتتةتان لتتةنَيوان خؤيتتان دةيبةستتة بةم  
 دياريكردنى ئةو نؤرم و ِرَيسايانةى كة ئةو ثةيوةنديية ميكةضيان دةبَيي.

  بةكار بىَينرَيي بةشَيوةيةكى تايبةت بؤ رَيككةوتنتة طرينطتة   treatiesكةزاراوةى ثةميانةكان دضةند نووسةرَيك وا دةبينن 
نَيو دةوَلةتيةكانَ ئةوانى مؤركَيكى سياسييان هةَلطرتووةَ وةك ثةميانتةكانى دئاشتتى  و ثةميانتةكانى دةوَلتةتانى هاوثتةميان و      

ئيمزاى لةسةر دةكةن لةكاروبارى ناسياسيَ ئةوة ثَييان دةوترَيي رَيكتةوتن  ...لةو شَيوانة. بةآلم ئةو كارو بارانةى دةوَلةتةكان 
  .conventionد
   

 ياساي  
 نَيودةوَلةتى

 International law القانون الدويل

ياستتاي نَيتتو دةوَلتتةتى طشتتتىَ ئتتةو ياستتايةَ كؤمةَلتتة بنتتةماو ِرَيستتايةك دةطرَيتتتة ختتؤى كةثةيوةندييتتةكانى نَيتتوان دةوَلتتةتان        
 رَيكدةخات وماف و ئةركةكانى هةراليةكيان ديارى دةكات.

ِرَيستتاو بنتتةماكانى ياستتاى طشتتتى نَيتتو دةوَلتتةتى لةبنضتتينةدا بايتتة  بتتةخودى دةوَلتتةتان دةداتَ اليتتةنى كةستتايةتى دةوَلةتةكتتة    
ةش رووندةكاتةوة كتة  ِرةضاودةكاتَ ياساكة ئةوة رووندةكاتةوة كةضؤن دةوَلةتان دامةزراون و ضؤن لةناو دةضنَ هةروةها ئةو

دةوَلةتان ماف و ئةركةكانيان ضية لةبةرامبةر يةكرتو ئةوةى ثَيويستة رةضاوكرَيي بتؤ ثاراستتنى ثةيوةنتدى نَيوانيتان و ضتى      
ثَيويستة ثةناي بؤ بربَيي بؤ ضارةسةر كردنى ئةو كَيشةو ميمالنَييانةى ِروو دةدةن...ستةرةِراى ئتةوةى ثةيوةنتدى بةقتةوارةى     
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 ةتةوة هةية لةطةَر دةسةآلت و هَيزى دةرةكى و ثَيطةى لةكؤمةَلطةى نَيو دةوَلةتيدا.سياسى دةوَل
بتتةآلم ِرَيستتاو بنتتةماكانى ياستتاي نَيتتو دةوَلتتةتى تايبتتةتَ ئتتةويان ثةيوةنتتدى بتتة ختتودى دةولةتةكانتتةوة نيتتةَ بتتةَلكو دةربتتارةى    

ضؤنيةتى بةدةس هَينانى ِرةطةزنامةيتةكى ديتاريكراو و    تاكةكانى دةوَلةتة جياوازةكان دةبَييَ دياريكردنى ِرةطةزنامةكانيان و
لةدةستدانىَ هةروةها روونكردنةوةى ئةو ياسايةى ثَيويستة جَيبتةجَى بكرَيتي لتةوبارةوةَ ئتةو دادطتا تايبةتيتةى لتةو كَيشتةو         

 داواكاريانة دةكؤَلَيتةوة كةاليةنى بيانى تَيدا بَيي.

   

  International organizations الدوليةاملنظمات  رَيكخراوة نَيو دةوَلةتيةكان

رَيكخراوة نَيو دةوَلةتيةكانَ لةاليةن ضةند دةوَلةتَيكةوة دادةمتةرزَين بتةثَيى ضتةند ثتةميانَيك لتةنَيوان ئتةو دةوَلةتانتةَ هتةر         
 بةثَيى ئةو ثةميانانة ضةندين دةسةآلتى ثسثؤرى و تايبةت دةدرَيتة ئةو رَيكخراوانة.

نَيودةوَلةتيتتةكان زؤرو جيتتاوازنَ لةوانتتة ئتتةو رَيكختتراوة طشتتتيانةى كةضتتاآلكى و دياردةكتتانى ثةيوةندييتتة نَيتتو         رَيكختتراوة 
دةوَلةتيتتةكان دةطرَيتتتة دةستتيَ لتتةبوارةكانى سياستتى و ئتتابورى و كؤمةآليةتيتتةوةَ هتتةروةها ئتتةو رَيكخراوانتتةى تايبتتةتن بتتة      

 ةتَيكى دياريكراو ياخود دامةزراوةيةكى نَيو دةوَلةتى دياريكراو.بةديىَينانى هاوكارى لةنَيوان خؤياندا دةربارةى باب
   

 نةتةوةخوازي 
  Internationalism الدوّلية طَيتَيتى 

بنةمايةكة ئامتا ة بتؤ طرينطتى بةر ةوةندييتة هاوبةشتةكانى نَيتوان دةوَلتةتان دةكتاتَ بةشتَيوةيةك رةوتتة نةتتةوة خوازيةكتة             
 نةتةوةييانة بةرزبَيتةوةو ميكةضى ضاودَيرييةكى باآلش ببَيتةوة.بةسةر ئةو كؤمةَلطة 

ئاماجنى نةتةوة خوازي ضارةسةركردنى ئةو ناكؤكيانةية كةلةنَيوان دةوَلةتان دروسي دةبنَ ئةطةر هؤكارةكانى جوطرافى يتان  
 نى رَيكخراوة هاوبةشةكان.يان بةشَيويةكى ئاشتيانةو بةِرَيطاى دروسي كردبنَ هةروةها كاركردن بؤ ضارةسةر مَيذوويي

 َ يةكتةميان بريتيتة   cosmopolitismنةتةوةخوازي جياوازي دةبَيي لةزاراوةوضتةمكى دجيىتان ختوازي  كؤزمؤثتوليتزم د    
لةسيستمَيكى خاوةن ضةندين ئاماجنى بابةتىَ لةكاتَيكدا جيىان خوازي حاَلةتَيكى خوديية بؤ ئةو ئاراستةية دةطةِرَيتةوة كتة  

 نى جؤرى مرؤظايةتيةَ بةآلم بَى هةوَلدان بؤ ضارةسةركردنى كَيشةى ثةيوةندييةكانى بةش بةطشتةوة.ئاماجني يةكطرت
سؤسيالستتتتيةكان بتتتةجؤرَيكى تايبتتتةت ئاراستتتتةى نةتتتتةوةخوازيان ثتتتةيِرةوكردوةو كاريتتتانيش لةستتتةر يتتتةكطرتنى هَيتتتزة         

 دنى شارةزايي و زانياريةكان.ئاَر و طؤِركربةسؤسيالستةكان دةكردَ هةروةها رَيكخسة لة نَيوانياندا 
  و ستَييةم  1914  1881  و دووةميتان لتةنَيوان د  1873  1864بؤية يةكةم رَيكختراوى نَيودةوَلتةتيان دروستي كترد لتة د     

   درَيذةى كَيشا. 1943  1919رَيكخراوى نَيو دةوَلةتيش لة د
   

 Internationalization التدويل بةجيىانى كردن
زاراوةية لةياستاى نَيتو دةوَلتةتى طشتتىَ ضتةند ناوضتةيةكى وةك: شتارَ ِروبتارَ نؤكةنتدَ خبرَيتتة  َيتر دةستةآلتى             مةبةسي لةم 

 سيستمَيكى بةِرَيوةبردنى نَيو دةوَلةتىَ منوونة: ناوضةكانى دانزجَ تةجنةَ سارَ راين.
   

 طرتن
 خستنة زيندان

 االعتقال، احلبس
 Internment اجملز

لَيكؤَلينةوة يان دادطايي كتردن بتةهؤى تاوانَيتك كتة تاوانبتار كترا بَيتي ثَيتىَ يتاخود لةبتةر ضتةند هؤيتةكى             طرتنى كةسَيك بؤ 
 سياسى وةك لةحاَلةتى جةنطدا راط،اوةكان دةخرَينة بةندخيانةى تايبةتةوة.

دةستتةثَينرَيي مةبةستتي لةبتتةرطريكردنى كؤمةآليتتةتىَ بةتتتةنىا و جيتتا تةماشتتاى ئتتةو ستتزاية بكرَيتتي كتتة بةستتةر تاوانبتتار        
  هةر بؤ ئةوةى ئةو بةجياكردنةوةيةش لتةتوانادا بَيتيَ ئتةوا ماوةيتةك كةستى      individualization of punishmentد
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زيندانى كراو بةتةنىا دةبَيي لةزيندانداَ لَيكؤَلينةوة لةحاَلةتةكةى دةكرَيي و لةوهؤيانة دةكؤلرَيتةوة كةثاَلى ناوة ئةو تاوانتة  
ماوةى لَيكؤَلينةوةكةش تةواو بتووَ ئتةوا ثرةنستيثى بةجياكردنتةوةى بةتتةنىا ثيتادة دةكرَيتي بتةجؤرَيك         ئةجنام بداتَ ئةطةر 

 كةلةتوانادا بَييَ لةِرووى زيندانى كردنى تاوانبار بةتةنىا يانيش تَيكةَلكردنى لةطةَر كةسانى ديكة بةثَيى هةر و مةرجةكة.
 Ana: confinement and custody  خستنةبةندخيانة

   

 interpellation االستجواب لَيثرسينةوة
يتتةك لةشتتَيوازةكانى ضتتاودَيرى ثةرلةمانيتتةَ ئتتةوةش بريتيتتة لةضتتةند ثرستتيارَيك لةاليتتةن يتتةك لةئةنتتدامانى ئةجنومتتةنى       
نوَينةرانةوة ئامادة دةكرَيي و ئاراستةى حكومةت دةكرَيي دةربارةى ضؤنيةتى هةَل  و كتةوت و بتةِرَيوةبردنى ئتةو ئتةرك و     

 دةسةآلتانةى ثَيى سثَيردراوةَ ئةطةر لةسةر ثرسة تايبةتيةكان بَيي يان طشتى.
 ئاماجنى ئةو كارةش لَيثرسينةوةية لةحكومةت دةربارةى رةفتارى لةو بوارةى كةثرسيارةكان طرتووية تيةخؤى.

ةزانيارى و روونكردنتةوةَ  ديارة دةرطاى ط توطؤش دةربارةى بابةتةكة دةكرَيتةوةو طوَى لةحكومةت دةط،َيتي كةضتى هةيتة لت    
 هةروةها تَيبينى و ب،وِراكانى ئةندامانى ثةرلةمان ياخود ناِرةزاييةكان.

 ثاشان ئةجنومةنى نوَينةران بِريارى خؤى دةردةكا بةِرازي بوون بةوكارو هةَل  و كةوتانةى حكومةتَ ياخود بةناِرازى بوون. 
   

 ثةيوةندييةكانى 
 نَيوان كةسةكان

 Interpersonal relations بني االشخاصالعالقات 

ئتتةو ثةيوةندييانتتةى لتتةنَيوان كةستتَيك و يتتةكَيكى ديكتتة دروستتي دةبَيتتي لةِرَيطتتةى درك ثَيكتتردن و نرخانتتدن وتَيطةيشتتة و     
 شَيوازةكانى بةدةنطةوة هاتن.

كةستانى ديكتةو دواتتريش    تَيطةيشة لتةبارودؤخى كةستَيك لتةتوانادا نابَيتيَ تتةنىا بتةهؤى ئتةوةى كتة ختؤى باستى بكتات بتؤ             
 باسكردنى حاَلةتةكةى لةاليةن ئةو كةسانةوة.

ثةيوةندييةكانى نَيوان كةسةكان دةبنتة هتؤى ثَيكىتاتنى تتؤِرة كؤمةآليةتيتة جياوازةكتانَ لتةو بتارةدا طتروث وةك دياردةيتةكى           
 بزوَينةرى سوسيؤلؤجي دةردةكةوَيي نةك تةنىا وةك كؤمةَلة تاكَيك.  

دةدةن بةدياريكردنى جؤرو ثيةو ئاراستةو حةزو رادةى ثةيوةندييةكانى نَيتوان كةستةكانَ ثَيوانتةكردنى    كؤمةَلناسان طرينطى 
  دةبيتنني كتة لتةرةفتارى هةَلبتذاردن     sociomebryدياردةى ثةيوةندييتةكانى نَيتوان كةستةكان لتةو ثَيتوةرة كؤمةآليةتيتة د      

تتةوةَ يتانيش لتةدياردةى دووركةوتنتةوةو ناحتةزى نَيتوان تاكتةكانى        ياخود جياكارى و شتَيوازةكانى ِراكَيشتان و دَلطت،ى دةكؤَليَ   
 كؤمةَر.

   

 Interpretation التأويل لَيكدانةوة 
 رَيطايةكة دةبَيتة هؤى هةَلطرتنى ناكؤكى و د ايةتى لةنَيوان هةردوو رووى ديارو ناوةوةى طوتةكان.

  بتةدوو زاراوةى هاوتتا دادةنتَين و بتةكارى     interpretation  و لَيكدانتةوة د explanationد ضةند نووسةرَيك راظةكردن
دةهَيتتنن بتتؤ يتتةك مانتتاَ بتتةآلم ضتتةند نووستتةرَيكى ديكتتة بةئاشتتكرا لَيكيتتان جتتودا دةكةنتتةوةَ بؤيتتة ئةوانتتة وابِريتتار دةدةن         

يتةكان لةبتةر رؤشتنايي    كةلَيكدانةوةى كؤمةَلة زانيارييةك بةماناي ئةوة دَيتي كةهةستتني بةهةوَلتدانَيك بتؤ ثَيكىَينتانى زانيار     
 كؤمةَلة زاراوةيةكى بنضينةيي كة توَيذةر باوةِرى ثَيى دةبَييَ هةرضى بَيي ئةجنامةكة.

لةبةر رؤشنايي ئةو ثَيناساية دةكرَى بووترَيي كةلَيرةدا لَيكدانةوةى مةستي ى و لَيكدانتةوةى متارك  و لَيكدانتةوةى فرؤيتدى      
ندنى ضةند قوتاخبانةيةكى هزرى جياواز بطتةين كةضتةند لَيكدانةوةيتةكى جيتاواز     هةية بؤ مَيذوو...بؤية دةتوانني لةدامةزرا

 بةكار دةهَينن.
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 كؤضي نَيوان 
 هةرَيمةكان

  Inter  state اهلجرة بني الوالايت
Migration 

 Internal migration  تةماشا بكة: كؤضى ناوخؤيي 

   
 ناوضةى طواستنةوة  

 دجَيطؤركَى   
 Interstitial area منطقة االنتقال

لةكؤمةَلطةى شارنشنيَ ئتةو بتوارةى دةكةوَيتتة نَيتوان دوو ناوضتةَ وةك ناوضتةى بازرطتانى تتاك دبتةش  و ناوضتةى بازرطتانى            
بةكؤَ ئةو بوارة خةسيةتةكانى ناوضة هاوسنوريةكان يان ئةو بوارةى دةكةوَيتة نَيوان ناوضةيةكى نيشتةجَيى روو لةنتةمان و  

 لةطةَر ناوضةيةكى كاروبارى روو لةفراوان بوونى لةسةرخؤ وةردةطرَيي.ثووكانةوة 
   

 دةسي تَيوةردان 
 دةسي خستنة ناو 

 التدخل
 Inter ventionism التدخلية

دةستتي خستتتنةناوَ يتتان دبنتتةماى دةستتتَيوةردانى  يتتاخود ئاراستتتةكردنَ سياستتةتَيكى ئابورييتتة دةكةوَيتتتة نَيتتوان ِرَيبتتازي     -1
 ورَيبازي ئازاد لةسياسةتدا. سؤسياليزمى

ئتةو بنةمايتة داواي دةستتيوةردانى دةوَلتةت دةكتات لتةكاروبارى ئتابورى بتةآلم ثَيتى باشتة سيستتمى خاوةنتدارَيتى تاةيبتةتيش              
 بثارَيزَيي.

دةستتي خستتتنةناو لتتةزاراوة سياستتييةكانداَ بريتيتتة لةدةستتي تَيتتوةردانى دةوَلتتةتَيك لتتةكاروبارى نتتاوخؤى يتتان دةرةكتتى          -2
وَلتةتَيكى ديكتةَ ِرةنطتة ئتةو كتارةش جتؤرو شتتَيوةى زؤر وةربطرَيتيَ لةوانتة دةستتَيوةردانى دةوَلتةتى دةستةآلتدارى ثتتارَيزةر            دة

لتتةكاروبارى دةرةكتتى دةوَلتتةتي ثتتارَيزراوَ يتتاخود دةستتتَيوةردانى دةوَلتتةتَيكى بيتتانى لتتةكاروباري دةولتتةتَيكى ديكتتةَ ئتتةويش        
كانى هاوآلتيانى كةلةوآلتَيكى ديكتة دة يتنَ يتاخود هَيترش بردنتى ستةربازى بتؤ ستةر         بةمةبةستى ثارَيزطارى لةبةر ةوةنديية

وآلتَيك لةحالتةتى بتةرطريكردن لتةخودَ يتانيش ضتوونة ثتاَر دةوَلتةتَيكى ديكتة لتةبوارى ستةربازييةوةَ يتان ئتةو دةوَلةتانتةى              
ياخود هةر كاروكردةوةيةكى ديكة بتؤ   ئةندامن لةئةجنومةنى نةتةوة يةكطرتووةكان كةبةكارى سةربازي هةسةَ وةك جةنط
 كث كردنةوةى ضةند دياردةيةكى ثشَيوى و ئا اوة كةهةِرةشة لةئاستى جيىانى دةكةن.

 ةَلوةشاندنةوةى بنةماكانى ياساي نَيودةوَلةتى دادةنرَييَ ئةطةر بيانووى نةبَيي.ة هدةسي تَيوةردانَ دياردةيةكة ب
   

 ضاوثَيكةوتن بؤ 
 ضارةكردندةسي نيشانكردن و 

 املقابلة
 التشخيصية والعالجية

Inter view diagnostic and 
treatment  

نوَينتةر  ثةيوةنتدار     -ضاوثَيكةوتن لةهونةرى خزمةتكردنى تاكَ ئةو كؤبوونتةوة تايبةتتة كؤمةآليةتيةيتة كتة لةطتةَر كةستى       
 يان هةركةسَيكى ديكة  رووبةروو ئةجنام دةدرَيي.

نياريانتتةى ابةهؤيتتةوة ئاماجنتتةكانى لَيكؤَلينةوةكتتة دَيتتتةدىَ ئتتةويش بتتةِرَيطاى ئتتاَلوطؤِركردنى ئتتةو ز ديتتارة ئتتةوةش شتتَيوازَيكة 
َ لةطةَر كةسةكةَ ئةوةش كارَيكى طرينطة لةدةسي نيشانكردن كة لةسةر بنضينةكةى ثالنى ويسة بؤ مةبةستى لَيكؤلَينةوةثَي

 ةسي نيشانكردن و ضارةسةركردنة.ضارةسةركردن دادةنرَييَ هةروةها يةك لةهؤيةكانى خودي د
 َ واتتتة ديتتاريكردنى ئتتةو  directive interviewلَيتترةدا دوو جتتؤر ضتتاو ثَيكتتةوتن هةيتتة: ضتتاوثَيكةوتنى ئاراستتتةكراو د    

 اليةنانةى زانياريةكان دةربارةيان كؤ دةكرَيتةوة بةهؤى طرينطيةوة.  
  لَيترةدا ئتازادي تتةواو دةدرَيتي بتةو كةستةى       non- directive interviewهتةروةها ضتاوثَيكةوتنى ناِراستتةوخؤ هةيتة د    

 بةئةركى ضاوثَيكةوتنةكة هةَلدةسَيي بؤ كؤكردنةوةى ئةوى بةباشى دةزانَى لةزانياريةكان.
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 ضاوثَيكةوتن بؤ لَيكؤَلينةوةى  
 زانستى 

 املقابلة الغراض البحث 
  Interview research االستبار

  هةَلدةستتتَى لةطتتةَر ئتتةو كةستتةى  interviewerئتتةو كةستتةى بةضتتاو ثَيكةوتنةكتتة د مةبةستتي ئتتةو ط توطؤيتتةى لتتةنَيوان  
  لةسةر ئةجنام دةدرَيتيَ ئتةويش بةمةبةستتى طةيشتة بتةو زانياريانتةى كتة توَيذينةوةكتة         intervieweeتوَيذينةوةكةى د

 ثَيويستى ثَيى دةبَيي.
كى ئاستتايي كةِرةنطتتة هتتيض مةبةستتتَيكى ديتتاريكراوى بؤيتتة ئتتةو جتتؤرة ط توطؤيتتةى كتتةروودةدات جيتتاواز دةبَيتتي لةط توطؤيتتة 

 نةبَيي.
ضاوثَيكةوتن زؤرترين ئةو هؤكارانةن كةبةكاردةهَينرَيي بؤ كؤكردنةوةى زانياريةكان لةبةشى زؤرى زانستتة مرؤظايةتيتةكانَ   

 ئةويش بةهؤى خةسيةت و جياوازيية زؤرةكانىَ هةروةها نةرمى و لةباري.
   

 Intimacy املودة دؤستايةتى
راهتتاتنى كةستتَيك لةطتتةَر كةستتَيكى ديكتتةو نتتةمانى هتتةر جتتؤرة رَيطرييتتةك لةنَيوانيانتتداَ دؤستتتايةتى لتتةناو سيستتتمدا بريتيتتة  
لتتةجؤرة ثةيوةندييتتةكى متمانتتة بةيتتةك كتتردنَ بتتةآلم ئتتةو متمانةيتتة جتتؤرَيكى ِرَيتتك و ثَيتتك وةردةطرَيتتيَ يتتان لتتةِرووى           

 دةبَيي لةو دؤستايةتيةى كةلةنَيوان تاكَيك وتاكَيكدا هةية.كؤمةآليةتيةوة رَيكخراوةكة جياوازيشى 
  مةبةستي لتةوةش كةشتَيوةكة  يتاخود     principic of intimacyلةدةروونناسيدا دةوترَيتي : بنتةماى هتؤطرى و دَلستؤزي د    

ة ستةرىَ بتَى   طةشتالشي  تةنىا كؤكردنةوةيةك نية كةِرةنطة ضةند بةشتَيكى بستِرَيتةوة يتانيش ضتةند بةشتَيكى ديكتة خبرَيتت       
ئةوةى ئةو دياردةية ببَيتة هؤى طؤِرينى طشي يان بةشةكانى ديكةَ بةَلكو لة  طةشتالي دا بةشةكان ستةربةخؤ نتني لةطشتتداَ    

 بةآلم ثشتى ثَى دةبةسة و ئةويش ثشي بةوان دةبةستَيي.
 Familiarity  تةماشا بكة:  هؤطرى

   

 ناضاركردنَ هةِرةشة 
 ترساندن

 التهديداالكراه، 
 Intimidaton التخويف

 مةبةسي لةزاراوةكةَ تاك بكةوَيتة  َيربارى زؤردارى و ترسَ بؤ ئةوةى ناضار بَيي كةبةكارَيك هةستَيي يان وازي ىَل بىَينني.
ناضتارى  لةياسادا فشارو زؤر لَيكردن مادى بَيي ياخود ئةدةبىَ دةبَيتة هؤى ثةيدابوونى ترس لةدةروونى كةستَيكَ بتؤ ئتةوةى    

بكتتات كتتة بتتةطرَى بةستتتَيك ِرازى بَيتتيَ ِرةنطتتة ويستيشتتى لةستتةر هتتةبوو بَيتتي بتتةآلم ويستتتةكة ئازادانتتة نتتةبوو بَيتتيَ بؤيتتة      
طرَيبةستةكة قتابييى هةَلوةشتاندنةوةيةَ بتةآلم ئةطتةر زؤر لَيكتردن طةيشتتة ِرادةى نةهَيشتتنى ويستتَيكى ئازادانتةَ ئتةوا طترَى            

 واييةكى ِرةها.بةستةكة ناِرةوا دةبَيي ناِرة
   

 مذين  هةَلضنني  ى 
 ثَيوةرةكان

 أمتصاص
 Introjection املعايري

زجن،ة كردارَيكة بةهؤيةوة تاك باوةِر بةب،و هزرو رةفتارو ئاراستةو ِرَيبازو بةهاكان دةهَينَييَ هةروةها ضتةندين خةستَيةتى   
 ديكة كةتايبةتن بةضةند تاكَيك يان طروثَيك وةردةطرَيي.

  نيتةَ لةبتةر   internalization  هاوتتاى زاراوةى خستتنة يتاَر يتاخود كتردن بتة بةشتَيك د       introjectionزاراوةى مذين د
ئةوةى يةكةميان سنورى تةسكرتةَ ياخود ثرؤسةيةكى سةرةتاييةَ تَييدا خةسَيةتة مذَينراوةكان ناطؤِرَينَ يتانيش طتوَى رايتةَر    

 ةندة كارتَيكردنى لةسةر رةفتاردا دةبَيي.نابن وةك بةشَيك لةكةسَيتى دخود  هةر ض
 بؤية مذين هةنطاوى يةكةم دةبَيي بؤ هاتنةثاَر و يةكطرتنى ثَيوةرةكان.
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 ِر  لَيبوونةوة  
 دةمارط،ى  

 Introlerance التعصب

 Fanaticism  تةماشا بكة:  تووندِرةوىَ دةمارط،ى

   

 دةروون ثشكنني 
 رامان

 التأمل الباطين
 Introspection االستبطان

رامانَ يان دةروون ثشكننيَ واتة ب،كردنةوةى تاك لةوةى كةلةناو دةروونيدا روودةدات لة ثرؤسة هةستيةكانَ ديارة ئتةوةش  
 experimentalميتتتؤدَيكى كالستتيكية بتتؤ لَيكؤَلينتتةوة لتتةدياردة دةروونيتتةكانَ هتتةروةها ِرَيطتتاى رامتتانى ئةزموونيشتتة د    

introspection  . 
لةدةرووناسيدا داوا لةتاك دةكرَيي وةآلمى ضةند ثرسيارَيك يتان ضتةند تاقيكردنةوةيتةك بداتتةوةَ بتؤ ئتةوةى تَيطةيشتة بتؤ         

 ضؤنيةتى دؤخة دةروونيةكةى بطرَييَ ئةويش لةميانةى وةآلمدانةوةكةى بؤ ئةو ئةزموونانة.
   

 Introversion االنِطواء كةنارط،ى 
لةخةستتَيةت و تايبةمتةندييتتةكانى ئتتارةزوو الينطتترى تتتاك بتتؤ ئتتةوةى رةفتارةكتتةى بتتةثَيى هؤكتتارة       دياردةيتتةكى دةروونيتتةَ  

 خودييةكان ئاراستة بكاتَ هةروةها دووركةوتنةوة لة يانى كؤمةآليةتى.
كةسى طؤشةط، ميكةضتى ضتةند بنتةماو ياستايةكى رووت و توونتد دةبَيتيَ بةزةمحتةتيش ختؤى دةطوجنَينَيتي و لتةو هتةر و            

 شدا شَيوةى ثةشيمانى و كشانةوةو خةياَر بةكاردَينَىَ بةآلم بايةخيش بةتةندروستى خؤى دةدات.  مةرجة
يتتة خؤيتتداو ثشتتي طتتوَى خستتتنى ثةيوةندي  ختتودى هتتةروةها مةبةستتي لةطؤشتتةط،ى طردبوونتتةوةو بايةختتدانى كؤمتتةَر بتتة     

 نى ديكة.كؤمةآليةتيةكان لةطةَر كؤمةآل
   

 Intuition احلدس زةين ِروونى
مةبةسي لةزاراوةكةَ درك ثَيكردنى ئةقية بؤ ئةو هَيماطةريةى هةَلويستَيك دةيطرَيتة ختؤى بتةبَى ثشتي بةستة بةشتارةزايي      

   دَيي.inferenceثَيشووترَ لةبةرامبةر ئةم زاراوةيةشَ زاراوةى بةَلطة خوازي د
بتةثَيى ئتةو تيؤرييتة: زةيتن ضتاكرتين         كةيتةك لةتيؤرييتةكانى زانينتةَ   intuitionalismدةوترَيي: تيتؤرى زةيتن روونتى د   

 سةرضاوةى زانستةو بة هؤيةوة دةكرَى ئةو راستيانة بزانرَيي كةلةسةرووى تاقيكردنةوةشداية.
   

 شاآلو  
 هَيرش كردن

 Invasion الغزو

جَيطتؤِرين لةناوةنتدَيكى   مةبةسي لةم زاراوةية لةكؤمةَلطةى شارستانىَ ئارةزووى خةَلكى و هةندَى جار دامتةزراوةكانيشَ بتؤ   
كؤمةآليتتةتى طوجنتتاو لةطتتةَر بارودؤخةكتتةى بتتةرةو ناوةنتتدَيكى كؤمةآليتتةتى ديكتتةى جيتتاواز لَيتتىَ وةك جَيطتتؤِرينى هةنتتدَى      
تاكتتةكانى ضتتينَيكى ديتتاريكراو بتتؤ طتتةِرةكَيك كتتة شتتوَينى نيشتتتةجَيبوونى ضتتَينَيكى ديكةيتتة هتتةروةها مةبةستتي لتتةزاراوةى       

 ةتى نَيودةوَلةتىَ داط، كردنى سوثاى دةوَلةتَيكى شةِركةر بؤخاكى دةوَلةتَيكى ديكة.هَيرشكردن لةبوارى سياس
   

 invention االخَتاع داهَينان

بةكار هَينانى ئةندَيشةية لةدانان و بةستنةوةى ب،ؤكةو وَينةكان بةِرَيطايةكى نوَيى داهَينةرانةَ بةجؤرَيك مرؤظ شتَيكى نوَى 
 نةزانراوةَ ئةطةر لةكولتورى ماديدا بَيي يان نامادي.دروسي بكات كة ثَيشرت 
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زؤربتتتةى ئتتتةو داهَينانتتتةى كتتتةمرؤظ ثَيتتتى طةيشتتتتوون لتتتةرابردووداَ ئةوانتتتة داهَينتتتانى خؤكردانتتتة يتتتان ختتتؤتَى هتتتةَلقولتَين  
   بوونةَ ضونكة مرؤظى سةرةتاييَ داهَينانى بةشتَيكى سةثَينراوى زانيوة بةسةريدا. obtrusiveد

  بتةثَيى ثالنَيكتى هؤشتيارانةى جيتاوازَ ثشتي      volitionalانة تازةكانَ ئةوانة داهَينانى ئاراستة كراوو ئ،ادين  دبةآلم داهَين
 بةستوو بةزانستى تازةدا دروسي بوونة.

واتة داهَينانةكان لةطةَر جياوازي و جؤراو جؤرييانَ بةكارَيكى زيادكراو بؤ سةر كولتورى نوَى دادةنرَينَ ديارة ئةو دياردةية د
 داهَينان  هؤكارَيكى طرينطى طؤِرانى كؤمةآليةتية.

 Cf: discovery  تةماشا بكة: دؤزينةوة 

   
 لستى خةسيةتة

 كةسَيتيةكان
 inventary قائمة الصفات الشخصية -1

زاراوةكتتة لةدةروونناستتيدا ئامتتا ة بتتؤ تاقيكردنةوةيتتةك يتتان بؤضتتةند بابتتةتَيك دةكتتاتَ لتتةتواناكانى تتتاك يتتاخود خةستتَيةتة       
 ئارةزووةكانى كةجَيطاى رَيزلَينانة.لة كةسَيتيةكانى يانيش 

   

  املخزون -2 كؤطا كراو
كؤطتادا هةيتةَ لةكةرةستةوشتتةكانَ ئتةويش لةماوةيتةكى      مةبةسي لةزاراوةكةَ لةبوارى كاروبارى داراييداَ ئةو شتتانةى كةلتة   

 دياريكراودا.
   

 ثشكنني 
 لَيكؤَلينةوة

 البحث
 Investigation التحقيق

ثشكنيين كؤمةَلة دياردةيةك بةشَيوازَيكى زانستيانة و بةمةبةستى راظةكردنى يان تَيطةيشتنىَ ياخود ثشكنيين هةَلوَيستتَيكى  
 دياردانةى كةدةيطرَيتة خؤى. نائاشكرا بؤ دؤزينةوةى ئةو

   

 دةسةآلت ثَيدان 
 تقليد السلطة

 Investiture التنصيب

واتة ثيةو ثايةيةكَ بةشَيوةيةكى كؤتايي بدرَيتة ئةو كةسةى كة بؤى دةسي نيشانكراوةَ لةسةردةمى دةرةبةطايةتىَ ئاهةنطى 
ضتةيةك لةاليتةن دةرةبةطتةوة بتؤ يتةك لتةثياوانىَئ ستازدةكراَ لتةو ئاهةنطتةدا ئتةو كةستةى            دةستةآلت بةستةر ناو  طواستنةوةى 

ناوضةكةى وةردةطرت سوَيندى دةخواردو دةرةبتةطى دةستةآلتداريش نيشتانةيةكى ثَيتى هةَلدةواستىَ كةلتةقوِر يتان دار يتاخود         
 بةرد دروسي كرابَيي. 

ةكى طةورةى هتةبووةَ نيشتانةكةش لةهؤيتةكان ميمالنتى و كَيشتمةكَيش      ثَيدانى نيشانةكانى دةسةآلت بةثياوانى ئاينى طرينطي
بووة لةنَيوان كيَيسةو دةوَلةت لةضاخةكانى ناوةِراسيَ هةروةها سةرضاوةى ناكؤكى بووة بةهؤى ئةو رؤَلة دووسةرةى ثيتاواني  

 .  دةيانطَيِرا ئاينىَ وةك دةسةآلتدارانى ئاينى و كةسانى دونيايي
   

 investment االستثمار -1 وةبةرهَينان

مانا ئابورييةكةى وةبتةرهَينانَ بتةكارهَينانى ستةرمايةية بتؤ بةرهتةمىَينانَ يتان بتة دةربِرَينَيكتى ديكتةَ ثاشتكةوت كراوةكتان            
 لةضةند بوارَيك بةكار بىَينرَيي و ببَيتة هؤى بةديىَينانى ثَيداويستيةك ياخود ضةند ثَيداويستيةكى ئابورى.

بؤ ضوونى ئةوانةى ثارةيان ئامادةكردووةَ بريتية لةبةندكردن و ِراطرتنى هةنتدَى ستةرمايةى بةردةستيَ     وةبةرهَينان بةثَيى
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ئةويش بةمةبةستى ثةيدا كردنى داهاتَيك لةئاينتدةدا يتاخود لةستةر شتَيوةى زؤربتوونى بتةهاى ئتةو ستةرمايةى كةدةخرَيتتة          
 بةردةسي بؤ وة بةرهَينان.

د ئابورى كارَيكةوةَ ئاراستةيةك ستةرى هةَلتدابؤ فراوانكردنتى ضتةمكى وةبتةرهَينانَ لةبتةر       لةم ساآلنةى دوايداَ لةاليةن ضةن
ةى كةوةبتةرهَينان لتةفَيركردنى   بوونى ئابورىَ بةِرةضاوكردنى ئتةو بةشدارى دةكات لةطةشةكردن و فراوان وةبةرهَينان ئةوةى

 بةر هَينان لةبوارى كاآل ماديية سةرمايةدارييةكان.بؤ طةشةكردن و فراوان بوونى ئابورىَ َ منوونةشَ وةطرينطة تاكةكان 

   

  التنصيب -2 بةخشينى دةسةالت  

 Investiture  تةماشا بكة: دةسةآلت ثَيدان

   

 ثارَيزراو 
 رَيزو ث،ؤزى 

 احلصانة
  Inviolability احلرمة

بةرثرسيارةتيةك وةك ثارَيز بةندى ثةرلتةمانى يتانيش   وازهَينان يان دةسي هةَلطرتنى ضةند كةسانَيك لةثابةندييةك ياخود 
 ثاراستنى مافى تاك لةدةسي درَيذى و كارى ناِرةواَ منوونةى ث،ؤزى و ِرَيزطرتن لةماَلةكان.

   
 ضوونةوةيةكى ئةندامانى لةش  

 دثووكانةوة 
 Involution التضام -1

طؤِرين لةجؤراو جؤرييةوة بةرةو يتةكطرتووييَ هتةروةها رؤيشتة بتةرةو      َيىد ى تيؤرى ثةرةسةندنَ مةبةستيش لرَيبازَيكة 
 لةيةكضوونى كةبةردةوام لةزؤر بوونداية.

   
 دانة دواوة

 طؤِرانكاريية طةِراوةكان
  التغريات االرتدادية -2

يةكانى رووى لتةالوازي  ضةند طؤِرانكارييةكة تووشى جةستة دةبَيي بةثَيى طةورةبوونى لةتةمةنتداَ بؤيتة زينتدوويي و ضتاآلك    
 دةكات.

   

 ياساى ئاسنينى ئوليطارشى  
 هةربوونايةتى زؤردارى

 القانون احلديدى لالوليجاركية 
 Ironlaw of oligarchy حتمية االستبداد

 oligarchy تةماشا بكة: ئوليطارش ددةسةآلتى تاقمَيك 
   

 تيؤرى رؤ انةى دكرَى ي
 ئاسنني درادةى ثَيويسي 

 األجرنظرية 
 احلديدي

Iron law of  
Wages 

و ريكتتاردو  داِرَيتتذاوةَ لةتيؤرييةكتتةدا فاكتتتةرى خستتتنةِرووَ وةك فاكتتتةرى    مسيررثتيؤرييةكتتة لةاليتتةن هةريتتةك لتتة دئتتادةم  
 بنضينةيي بؤ دياريكردنى ئاستى كرَى درؤ انة  دةخاتةِروو.

دة َييَ ئةو كرَييةى كة وةريشى دةطرَييَ دةبتَى بتةالى كتةم    بنضينةى تيؤرييةكة بريتية لةوةىَ كةمرؤظ بةهؤى كارةكةيةوة 
بةشى  يانى ئةومرؤظة بكات بؤ مانةوةىَ بؤية بؤ ضوون واية كةكرَى لةو ئاستةدا ديارى دةكرَيي كةبةشى مانةوةى كرَيكتارو  

 خَيزانةكةى بكاتَ واتة ئاستى ثَيويسي لة يانيدا.



(397) 
 

وى كار ئاشكرا دةكاتَ لةسةر بةرزبوونةوةى ياخود دابةزينى كرَىَ بتؤ ئتةو   هةروةها تيؤرييةكة كاريطةرى فاكتةرى خستنةرو
 ئاستةى كةرَيطابة مانةوةى  يان دةدات.

كاتَى رؤ انةى كرَيكار بةرز دةبَيتةوة لةو رادةيةى كةرَيطا بةمانةوةى  يان دةدات ياخود لةئاستى لَيتواردا تَيثتةِر دةبَيتيَ ئتةوا     
بتةهؤى بةزربوونتةوةى تَيكتِراي لتةدايك بووةكتانَ ئتةو حاَلةتتةش دةبَيتتة هتؤى زؤر بتوونى             مارةى دانشتتوان بةرزدةبَيتتةوة  

دةستى كارو روودانى ركابةرى لةنَيوان كرَيكاران بةمةبةستى ثةيداكردنى كتارَ ديتارة ئتةوةش دةبَيتتة هتؤى دابتةزينى ئاستتى        
 رؤ انة دكرَى  تاجارَيكى ديكة دةطاتةوة رادةى ثَيويسي بؤ  يان.

ضتتةوانةش كتتاتَى رؤ انتتةكان دكتترَى  دادةبتتةزن لتتةو ئاستتتةى كتتة ِرَيطتتا بةمانتتةوةى  يتتان دةداتَ ئتتةوا دةستتتى كاركتتةر          بةثَي
كةمةدةبَيتةوة بةهؤى كةمبوونةوةى  مارةى كرَيكاران لةبازاِرى كارداَ ديارة ئةو حالةتةش بؤ زؤر بوونى ِرَيتذةى مردووةكتان   

ِرَيتةوةَ بةم مانايةش ركاربةرى لةنَيوان خاوةن كارو كارةطتةكان ثةيتدا دةبَيتي بتؤ     و بَى توانايي ئةو ضينة لةسةرمانةوة دةطة
ئةوةى كرَيكارييان دةسي بكةوَييَ بؤيتة رؤ انتةى كرَيكتاران بتةرز دةبيتتةوةو ركابةريةكتةش دةرَيتذة دةكَيشتَيي تاِرؤ انتةكان          

 ة. دكرَى  دةطةِرَيتةوة بؤ ئاستى دلَيوار ى ثَيويسي بؤ  يان جارَيكى ديك
   
 ةقالنى  ئنا 

 د ة ئةقت
 irrationalism الالعقالنية

رَيبازَيكة داكؤكى لةسةر زةين روونى يان غةريزة ياخود هةسي يانيش باوةِر دةكاتَ زياتر لةوةى داكؤكى لةسةر ئةقت بكتاتَ  
 يانيش دةَلَيي هَيزة تائةقالنيةكان طَيتى بةِرَيوة دةبةن.

   

 نائاسايي  
 ياساكانثَيضةوانةى 

 الشذوذية
 Irregularity ُمالفة القواعد

 Abnormality  تةماشا بكة:   الدان

   
 طؤشةط،ى  

 دابِران
 Isolationism االنعزالية

نى هتةَلطرتووةَ ضتةند دةوَلتةتَيك ثتةناى بتؤ دةبتةن بتؤ ئتةوةى دووربتن لةناوضتةكانى           بارَيكة لةبَياليةنىَ خةستَيةتَيكى نتةريَ  
و خؤيان لةو كَيشانة بةدووربطرن كةبتةهؤى ركابتةرى نَيتو دةوَلةتيتةوة دروستي دةبتن و مةترستى بتةدواى         ميمالنَيى جيىانى 

 خؤيدا رادةكَيشَى و ِرةنطة ببَيتة هؤى جةنطيش.
دياردةكة حاَلةتَيكى ياسايي نيةَ كةلةسةر بنضينةي ضةند ثةميانَيك يان رَيككةوتنَيك دامةزرابَييَ بةَلكو بريتية لةسياستةتى  

 دةوَلةتة بةتةنىا. ئةو
   

 شيكردنةوةى  
 يةكةكان ددانةكان 

 حتليل الوحدات
 Item analysis أو املفردات

يةكةَ يان دانةَ لةو رووةوةى كةثةيوةندى بةتوَيذينةوةى كؤمةآليةتيةوة هةيتةَ ئتةوة بريتيتة لتةرووداوَيك يتاخود راستتيةك       
 بةئاماجنى ئةجنامدانى لَيكؤَلينةوة لةسةريان بةتةنىا. يانيش بةشَيك لةكؤمةَلة زانيارييةك كةبةالوة دةنرَين

شيكردنةوةى يةكةكانَ بريتية لةثشكنينى ئةو يةكانةى كةتاقيكردنةوة كةلَييان ثَيكدَييَ ئةويش بؤ زانينى باش و لةباريانَ 
توانتاي جَيبتةجَيكردنى ئاماجنتةكانى     و ان بؤ ئةوةى توَيذةر دةسي بتةوة بطرَيتي كةستةااندوويةتى   يهةروةها خراثةو نالةباري

 هةية.
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ثرؤستتةى شتتتيكردنةوةى يةكتتتةكان لةحاَلتتةتَيكى ئاستتتايداَ دوو هتتتةنطاو دةطرَيتتتة ختتتؤىَ يتتتةكَيكيان ثشتتكنني تَييتتتدا لةستتتةر     
بنضتتينةيةكى لتتؤ يكى دةبَيتتيَ لَيتترةدا ضتتةمكى هةريةكةيتتةك شتتيدةكرَيتةوة لةطتتةَر بةدةنطتتةوة هتتاتنى تاقيكتتةرةوةكان بتتؤىَ  

 تى زانينى ئايا ضى شاراوةيةَ يان هةر ئةطةرَيكى ديكة كة توَيذةر دركى ثَيى نةكردبَى.بةمةبةس
بةآلم هةنطاوى دووةمَ ثشكنني تَييدا لةسةر بنضينةيةكى ئامارى ثوخي دةبَييَ توَيذةر هةَلدةستَيي بةئتة ماركردنى زؤر لتةو    

ثةيوةنتتدىَ ثَيوةرةكتتانى هَيمتتا طتتةرىَ هتتةروةها شتتيكارى هاوكؤَلكانتتةى لةشتتيكردنةوةدا هاوكتتارى دةكتتةنَ وةك: هاوكؤَلكتتةكانى 
 جياوازى...هتد.
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  Jail السجن بةندخيانة
طرتوخانةيةكى خؤجَييتةَ بتؤ دةس بةستةرطرتنَ يتان بةنتدكردنى تاوانبتارانَ ئتةوانى بتؤ دادطتايي ئامتادة دةكترَينَ هتةروةها             

 داوة بؤ ماوةيةكى كورت كةلةيةك ساَر تَيثةِر نابَيي. ىبةندكردنيانئةوانى دادطا بِريارى 
 imprisonment  تةماشا بكة : بةندخيانة ..زيندان

   
 زمانَيكى نامؤ
 زمانى بيانى  

 Jargon الّرطانة

ئةنتدامانى تورَيتذَيكى   زمانَيك يتان جتؤرَيكى قستةكردنةَ وشتةو رَيزمانةكتةى ستادةن بتةكار دةهَينرَيتي بؤتَيطةيشتة لتةنَيوان           
 تايبةت.

   
 غ،ةت 

 دَر ثيسى
  Jealousy الغرية

زارةوةكة لةِرووى سايكؤلؤجييةوة واثَيناسة دةكرَييَ كةبةدةنطةوة هاتنة بؤ هةر هةرةشةيةكَ راستةقينة بَيي يتان ختةياَلىَ   
 ببَيتة مةترسى بةسةر متمانة ثَيكردنى كةسَيك بةرامبةر خؤشةويستى ئةوانى ديكة.

ديتتارة ئتتةو هةَلوَيستتتة ديتتان وةآلمدانةوةيتتة  ئاراستتتةى هتتةر يتتةكَيك دةكرَيتتي كةهةِرةشتتة بَيتتي بتتؤ بتتَى بةشتتكردنى كةستتَيك     
 لةخؤشةويستىَ ياخود رَيطرتن لَيى لةبةدةستىَينانى ئةو خؤشةويستية.

   
 كارَيكى دياريكراو

 كارَيكى تايبةت
 Job عمل معني

لةشتتيكردنةوةو هةَلستتةنطاندنى فةرمانتتةكانَ كؤمةَلتتة كتتارو فتتةرمانَيكى هاوشتتَيوةو      مةبةستتي لتتةكارَيكى ديتتاريكراو   
لةيةكضووة لةِرووى ئةركةكانيانةوةَ كة لةتوانادا بَيي هةموويان يةك شيكردنةوة بيانطرَيتةوةَ منوونةى ئةو كارةشَ 

لةنووستني و ثوختي كردنتةوةو    كارى سكرتارييةتَ ئةو كارةبتةكارهَينانى ئتامَير نووستني دتايتث  و كتؤثى كتردن و ثة      
 .و دةطرَيتةوة..ثَيشوازي

   
  Job adjustment التكّيف للعمل طوجناندن بؤ كار

ى و هةستتى و بزوَينتةرةكانى   طؤِرين و راستكردنةوةى ئامَيرو هةر و مةرجتةكانى كتارَ بةشتَيوةيةك لتةباربَيي بتؤ توانتا ئتةقي       
لةطتةَر بتوارو رةهةنتدةكانى لتةش و      َىتاتوويي و فَيربتوون طوجنتاو بَيتي    لةسنورى ئةو توانايةدا بَيتي و لةطتةَر رادةى ليَ   َمرؤظ

 ئاسوودةيي كرَيكارو رةزامةندى لةسةر كار شياو بَييَ ئةويش بةِرَيطاي : 
بتتارودؤخى كرَيكتتارَ هتتةروةها دوور  ضتتاككردنى شتتَيوازةكانى كتتاركردنَ واتتتة طتتؤِرينى ئتتةو شتتَيوازانة تتتا طوجنتتاوبن لةطتتةرَ   -1

 خستنةوةى جولةو كردارة ناثَيويستيةكان.
داِرشة و دورستكردنى ئامَيرو كةرةستةكان ياخود طوجناندنيان بةجؤرَيك دةرفةت بةبتةكار هَينانيتان بتدرَييَ بتؤ ئتةوةى       -2
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 ببَيتة هؤى زؤر بوونى بةرهةم و كةمكردنةوةى رةنج و ماندوو بوون.
ثَيكردنى كةرةستةو ثَيداويستيةكانى كار بةجؤرَيك كرَيكار تواناي ئةوةى هةبَيي كةبةئاستانى و خَيرايتي بكةوَيتتة    رَيك و  -3

 بةردةستى.
دانانى ثالنى بةكار هَينانى كةرةستةو ثَيداويستيةكان بةجؤرَيك كةبةئاسانى بطاتتة دةستتى كرَيكتار لتةكاتى بتةكارهَينان و       -4

 كؤتايي هاتنى كار بةبَى جَيطؤِركَيى خودى كرَيكارةكة.طواستنةوةيان ياخود لةكاتى 
لَيكؤَلينةوة لةبارو دؤخة فيزيكية لةبارةكان بؤ كتاركردنَ وةك دةنطتة دةنتط و ئتا اوةو ثيتةى طتةرمى و شتَيدارىَ ئتةويش          -5

 بةمةبةستى دوورخستنةوةى هةر دياريةك كةببَيتة هؤى روودان و ماندوو بوون.
   

 Job analysis حتليل الوظائف ئةركةكانشيكردنةوةى 
مةبةستي لتةم ثرؤستةيةَ زانينتتى رةطتةزةكانى هتةر كارَيكتتةَ هتةروةها ئاشتكراكردنى جؤرةهتتا راستتية زةرووريةكانتةَ ئتتةوانى          
ئةركتتةكان رووندةكةنتتةوةَ لةطتتةَر ئتتةو فاكتةرانتتةى كتتةدةورى دةدةنَ ستتةرةِراى روونكردنتتةوةى ئتتةو مةرجانتتةى كةثَيويستتي  

 يان دةكات لةو كةسةى كةكارى تَيدا دةكاتَ بؤ ئةوةى سةركةوتووانة كارةكة جَيبةجَى بكات.بةهةبوون
   

 jobdescription وصف الوظائف وةسث كردنى ئةركةكان
تؤماركردنى ئتةو زانياريانتةى بةدةستي دةكتةون بتةهؤى شتيكردنةوةيةكى راستتى كاروبارةكتانَ كتة بةشتَيوازَيكى ثَيوةريانتةى            

 ئةجنام دةدرَيي.يةكطرتوو 
ئاماجنيش لةوكارة دياريكردنى بةرثرسياريةتى و دةستةآلت و كتارة تايبةمتةندةكانتةَ هتةروةها دةستتبةركردنى ئتةو اليةنتةى        
كةهةر كرَيكارَيك رؤَلى ئتةرك و فةرمانتةكانى ختؤى بزانَيتي و توانتاي هةَلستةنطاندنى كاروبارةكتان و رَيكستختنى ئةركتةكانى          

 ضاك بةِرَيوةبردنى كارةكة.هةبَيي كةدةبنة هؤى 
   

 Job enlargement التوسع الوظيفي فراوان بوونى دثةرةثَيدان  ئةركةكان
ئاماجني ئةم ثرؤسةية نةهَيشتتنى بَيتزاري و وةِرس بوونتة لتةكارداَ ئتةويش بةتَيكتةَلكردنى دووثرؤستة يتان زيتاتر لةناويتةك           

لةشَيوةى كارداَ وةك هةستانى كرَيكار بةهةندَى ئتةركى الوةكتى يتاخود    ثرؤسةداَ هةروةها جؤراوجؤرى و طؤِرين لةخَيرايي و 
سادة كةثَيويستي بتةطؤِرينى ضتاآلكى كرَيكتارو دؤختى جةستتةيي دةكتاتَ طتؤِرينَيكى تتةواو دةربتارةى ضتاآلكى و ئتةو دؤختةى              

 بةرهةمىَينان هةبَيي.كةكارة بنضينةييةكة ثَيويستى ثَيى دةبَييَ بَى ئةوةى ئةو ئةركة كارتَيكردنى لةسةر ثرؤسةى 
   

 باشرتكردنى كار 
 ضَيذدانة كار

 Job enrichment أثراء العمل

وا لةكار بكرَيي كةجَيطاى سةرنج ِراكَيشان و خؤشةويستى كرَيكار بَيتيَ بةشتَيوةيةكى تايبتةتيش ئتةو كتارةى كتةلَيى رازييتةو        
 دةبَيتة هؤى بةرزكردنةوةى ئاستى ئةرك بةجَيطةياندنى.

   

 Job evaluation تقييم الوظائف هةَلسةنطاندنى كار
واتتتة نرخانتتدنى ئتتةو كارانتتةى كةلةدوامةزراوةكتتة هةيتتةَ ديتتارة هةَلستتةنطاندنى ئتتةو كاروفةرمانانتتةش لةستتةر بنضتتينةى          

دةستي  شيكردنةوةى ناوةرؤكى فةرمانةكان دةبَيي بتؤ ضتةند ِرةطتةزَيكَ دواتتر هةَلستةنطاندنى هتةر ِرةطتةزَيك و طةيشتة بتة          
نيشانكردنى بةهاي ِراستةقينةى هةر فةرمانَيكَ ثاشان هةموو ئةو بةهايانة بطؤِردرَين بؤ جؤرة رَيكخستتنَيكى دروست  كترَى    

 و دموضةكان .
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 جَيطؤِركَيى كاركردن  
 نؤرةكارى فةرماني

 Job rotation التنقالت الوظيفية

ثيتتادةكراوةَ بتتةثَيى ئتتةو شتتَيوازة ثَيويستتي بةطواستتتنةوةى فةرمانبتتةران دةكتتات   شتتَيوازَيكة لتتةبوارى طةشتتةثَيدانى كارطَيِريتتدا  
لةفةرمانَيكةوة بؤ فةرمانَيكى ديكةَ يان لةلقَيكةوة بؤ لقَيكتى ديكتةَ ئتةو كتارةش لةضوارضتَيوةى طشتتى رَيكخراوةكتة دةبَيتيَ         

ةثَيدانى توانتتا هونتتةرى و كردةييتتةكانى بةمةبةستتتى فراوانكردنتتى زانياريتتةكانى تتتاك بتتؤ زيتتاتر لتتةكارَيكَ هتتةروةها بتتؤ طةشتت 
 فةرمانبةر دةربارةى بةرثرسياريةتى و ئةرك و شَيوة جياوازةكانى كاروبار.

   
 دةستةبةركردنى كار  

 دَلنيايي ثيشةيي
 Job security ضمان العمل

ئةطةر ئةم بنةمايتة فةراهتةم بتووَ    ثابةندييةكة دةكةوَيتة سةرشانى دةوَلةتَ هةروةها مافَيكة هاوآلتيةكة بةدةستى بكةوَييَ 
   بةدوايدا دَييَ ضونكة دكرَى  لةبةرامبةر كارداية.income securityئةوا بنةماى دةستةبةركردنى داهات د

   

 Job specifications or مواصفات شاغل الوظيفة تايبةمتةندييةكانى كارمةند
qualifications 

درَيذى بتاس لةئةركتةكانى كاردةكتاتَ هتةروةها كتةمرتين ئاستتى لَيىتاتوويي زانستتى و         روونكردنةوةيةكى نووسراوةَ بةدوورو 
 ئامادةيية جةستةييةكانَ لةطةَر ثَيداويستية كةسَيتيةكانى ديكة كةدةبَيي لةو كةسة بَيتةدى كةكارى ثَى دةسثَيردرَيي.

   

 Jocking relation ship عالقات املزاح ثةيوةندييةكانى كاَلتة دتانة 
ئةو ثةيوةندييانة كؤمةَلتة ئاراستتةو نيشتانةيةكى دَلستؤزى و دو منكارانتةش دةطرَيتتة ختؤى لتةنَيوان تتاك و طروثتةكانَ لتةم            
بوارةدا دةرفةت بتةتاك يتان طتروث دةدرَيتي كةطاَلتتة يتاخود قةةتةرى بةضتةند كةستَيك يتاخود طروثَيتك بكتةنَ بتَى ئتةوةى               

ئةوةَ وةك ئةوةى لةنَيوان هةردوو هاوسةرو خزمةكانى دروسي دةبَييَ يتانيش  خراثةيان بةرامبةر بكرَييَ منوونةش لةسةر 
 لةنَيوان باث،ةو نةوةكان.

   

 Journalism الصحافة رؤ نامةطةرى

 Press  ضاثخانة -تةماشا بكة: رؤ نامةوانى 

   

 Journymen’s societies مجعيات الصناع كؤمةَلةى كرَيكارانى شارةزا
كةلةثيشةداران ثَيكدَييَ ثيشةداريش يان كةسى شارةزاو زاناَ كرَيكارَيكة لةثيةو ثَيطةيةكى ناوةِراسي دةبَيتي   ئةو كؤمةآلنةية

 لةِرووى ئاستى شارةزاييةوةَ ئةو لةنَيوان وةستاو منداَلة كرَيكارةكاندا دةبَيي لةسيستمى طروث و تائي ةكان.
 guild  تةماشا بكة: تائي ةكان

   
 بِريار  

 دحوكم 
 Judgement or judgment احلُكم

بِريار لةلؤ يكداَ ئةوة دةطةَينَيي كةمةسةلةكة سوودى بؤى دةبَييَ كةئةطةر هةية راستطؤ بَيي يتان درؤَ دكانتي  بتؤ ضتوونى     
 واية بِريارةكان دابةش دةبنة سةر ضوار طوتةَ ئةوانيش: 

  .particularتايبةت د  بَيي ياخود universal  رةنطة طشتى دquantityضةندايةتى د -1
  .negative  بَيي يانيش نةرَينى دaffirmative  ِرةنطة ئةرَينى ثَيويسي دqualityضؤنايةتى د -2
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  يتتتتاخود جيتتتتا كتتتتةرةوة bypothetical  بَيتتتتي يتتتتان طرميانتتتتةيي دcategoricalثةيوةنتتتتدىَ ِرةنطتتتتة طوزارشتتتتي د -3
 . disjunctiveد
  يتتتتان بِروايتتتتي   assertaric  بَيتتتتي يتتتتانيش رةهتتتتايي د   problematic  ِرةنطتتتتة ئةطتتتتةرى د  modalityاليتتتتةن د -4
    apodeicticد

بِريتتار لةدةروونناستتيداَ بِريتتارَيكى ئةقالنيتتةَ بةهؤيتتةوة ئتتةقت نتتاوةرؤكى طوتةيتتةك دةستتةاَينَىَ يتتاخود بريتيتتة لتتةوةرطرتنى  
 انينَيكى بِروايي.رايةكى ضاك بؤ ئاراستةكردنى رةفتار لةو بارودؤخانةى كةناتوانَيي تَييدا بطاتة ز

   
 Judgment moral احلُكم االخالقي بِرياري رةوشتيانة

بوونى تواناي جياوازيكردن لةنَيوان ِراستى و هةَلةداَ بةثَيى ثَيوةرة كؤمةآليةتيةكانَ بِرياردانيش لةسةر هتةر كارَيتك بتةوةى    
بتَى ئتةوةى لَيكدانتةوة بتؤ ئتةجنامى ختودى كارةكتة        ضاكة يان خراثَ ئةويش بةثَيى نيازي تاك و ئةو ئاماجنانةى كةهةيتةتىَ  

 بكرَيي.
   

 حوكمة بةهادارةكان
 هةَلسةنطاندن

 Judgment value التقدير القيمي

 Value judgment تةماشا بكة: نرخاندنَ حوكمة بةهادارةكان
   

 Judgment sample العرّينة التحكمية منوونةى بِريار لةسةر دةر 
توَيذينةوةداَ منوونةيةكة هةَلبذاردنى يةكةكانى بةثَيى  ئةو ثَيتوةرة خؤويستتانة دادةنرَيتيَ كةكةستى توَيتذةر      لةميتؤدةكانى 

دةيةوةَييَ ديارة ئةو منوونةيةش بةثَيى بؤ ضوونى توَيذةرَ بةرجةستةى ئةو كؤمةَلطةيتة دةكتات كتة توَيذينةوةكتةى لةستةر      
ِرةمةكيةكان هةَلسةنطاندنيان بؤ بكرَييَ كةِرةنطتة ئةجنامتةكانى ئتةو منوونانتة     ئةجنام دةدرَييَ بؤية ناكرَى قةبارةى هةَلة هة

 تووشى ب .
   

 Judicial psychology علم النفس القضائي دةروونناسي دادوةرى
 ي دةكتتةنكةبةشتتدار ىزانستتتَيكةَ لَيكؤَلينتتةوة لتتةو هؤكتتارة دةروونيانتتة دةكتتات كةكاريطتتةريان لةستتةر هتتةموو ئتتةو كةستتانة     

لتتةدادطايكردنَيكى تاوانكاريانتتةَ لتتةو كةستتانةش: دادوةرَ تاوانبتتارَ ثتتارَيزةرَ تتتاوان لَيكتتراوَ شتتايةتةكانَ ئتتةو كةستتةى هتتةواَلى     
تاوانةكة دةطةينَييَ هةروةها جةماوةرو ئةو هؤكارانةى كتة كارتَيكردنيتان لتةدادوةرو بِريارةكانيشتى دةبَيتيَ وةك: رؤ نامتةو       

 ئيزطة.
زانستة رةضاوكردنى بارودؤخة دةروونيةكةى تاوانبارو تواناي شتايةتةكان لةستةر وةب،هاتنتةوةَ هتةروةها     لةئاماجنةكانى ئةم 

 لَيكؤَلينةوة لةو هؤكارانةى كارتَيكردنيان لةسةر شايةتيةكة دةبَيي.
يةنانتةى كتارتَيكردنى   لةكاريطةرى هةستى ثَيِراطةياندن لةدةروونى بةشدار بووانى داواكة دةكؤَلَيتةوةَ لةطةَر ئةو ال كةزانستة

لةستتةر ِراى طشتتتى و رؤ نامتتةو ئيزطتتة دةبَيتتي لتتةدياردةكانى وةك: واتتتة وات و ثِروثاطةنتتدة هتتةروةها ئاراستتتةكردنى داواكتتة    
 ئاراستةيةكى دياريكراو.

   

 Judicial review اجعة القضائيةر امل ثَيداضوونةوةى دادوةرى
مةبةسي لةثَيداضوونةوةى دادوةرى ئةو رَى و شوَين و كارِرايية بنضينةييانةيةَ كةبةهؤيةوة دادطاكان دةستةآلتى بتةتاَلكردنى   
ياسا سةاَينراوةكانَ يتان هةَلوةشتاندنةوةى بِريارةكتانى طتةورة دةستةآلتدارانى دةوَلتةت و فةرمانبتةرة كارطَيِرييتةكانى دةبَيتيَ          

 ةو ياسايانة ثَيضةوانةى دةستورى نووسراونَ ياخودَ ثَيضةوانةى هةركؤمةَلةياسايةكى باآلتر بَيي. ئةوةش كاتَى دةبَيي كة ئ
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 سيستمى دادوةرى 
 دادطةرى

 النظام القضائي
 Judiciary القضاء

دةطرَيتتةوةَ هتةروةها   زاراوةكة ئاما ة بؤ ئتةو سيستتمة ياستايية دةكتات كتةثَيكىاتنى دادطتاو دةستةآلتةكانى و دانتانى دادوةران         
 هةستان بةكارةكان و ئةو كارِرايية ياساييانةى كةثَيويسة بؤ ثَيِرةوكردن.

   
  يرى 
 دانايي

 Judiciousness احلركمة

 Wisdom  تةماشابكة: دانايي

   
  Junta جملس سياسي ئةجنومةنى سياسى

لةئةجنامى كودةتايةكى شؤِرشطَيِرانةَ بتؤ جَيبتةجَيكردنى ضتةند    ليذنةيةك يان دةستةيةك دةسةآلتى بةسةر حكومةت دةبَيي 
 مةبةستَيكى سياسىَ منوونةى ئةو ئةجنومةنانةش بةجؤرَيكى تايبةت لةئيتاليا و ئةسثانيا ثَيكىاتبوون.

   
 Jurisdiction السلطة القضائية -1 دةسةآلتى دادوةرى

هتتةروةها رادةو ستتنورى ئتتةو دةستتةآلتة ئةطتتةر لةاليتتةن دةوَلتتةت يتتان    دةستتةآلتى يةكالكردنتتةوةى داواو ستتكاآلو ناكؤكيتتةكانَ  
دامةزراوةكانى ياخود ِرَيكخراوة كارطَيِرييةكان يانيش رَيكختراوة ناحكوميةكانتةوة كتارى ثتَى بكرَيتي لةستةر شتوَين و كتةس و         

 شتةكاندا.
ردن دةكتتتات لةستتتةر دةستتتةآلتة    ئامتتتا ة بتتتؤ داكتتتؤكى كتتت territorial jurisdictionدةستتتةآلتى دادوةرى هةرَيمايتتتةتى د

دانثيانراوةكتتةى لةاليتتةن دةوَلتتةتانى ديكتتةوة لةستتةر رووبتتةرَيكى زةوىَ ستتنوردارَ هتتةروةها لةستتةر ئتتةو بةشتتة ئاويانتتةى           
هاوستتتنورين ئةطتتتةر دةوَلةتةكتتتة لةستتتةر دةريتتتابووَ ستتتةرةِراى بتتتوارة ئامسانيةكتتتةى ستتتةرخاكةكةى و رووبتتتةرة ئاوييتتتة          

 هةرَيمايةتيةكانى.
   

 ثسثؤرى 
 سنورى مةوداى دةسةآلت

  االختصاص -2

ئتتةو ستتنورةى دادطتتا تَييتتدا ئةركتتة دادوةريتتةكانى بتتةكار دةهَينرَيتتي بتتؤ بِريتتاردان لةستتةر ئتتةو ثتترس و ناكؤكيانتتةى دةخرَينتتة   
 .بةردةمى

   

 فةلسةفةو زانستى ياسا 
 قانون زانى

 أحكام القضاء
 Jurisprudence الفقه

ياساييانةى دادطاكان دايدةنَينَ بؤية بِريارةكتانى دادوةرى لةكؤمةَلتة بِريتارَيكى دادطاكتان ثَيكتدَين لةستةر       واتةَ ئةو راظةكردنة 
 هةر بابةتَيك بةتةنىا.

   

 Jury system نظام احمللفني سيستمى سوَيند خواردن
دادطايتةكَ كتاتَى خستتنة ِرووى     بةثَيى ئةو سيستتمة داوا لةضتةند هاوآلتيتةك دةكرَيتي كةببنتة دادوةرى ِراستتةقينة لةضتةند       

بابةتةكة تةواو بووَ ئةوا سةرؤكى دادطتا ضتةند ثرستيارَيك ئاراستتةى ستوَيند ختؤران دةكتات تايبتةت بتةِرووداوةكانى داواكتةَ           
 لةبةر رؤشنايي وةآلمةكانيان دادطا بِريارةكانى خؤى دةردةكات.
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 Just wage األجر العادل كرَيى رةوا درؤ انة 
بةرامبةر ماندوبوون و رةجنكَيشان كرَيكار وةريدةطرَييَ ئةو كرَيية بؤ كرَيكار دةستةبةرى طوزةرانَيكى طوجنتاوى بتؤ    كرَييةكة

دةكتتاتَ ديتتارة بتتؤ ديتتاريكردنى كتترَىَ ئتتةوا ضتتةند ِرةطتتةزَيكى بنضتتينةيي رةضتتاو دةكرَيتتيَ وةك: ئاستتتى فَيربتتوون و زانستتيَ    
 ؤخى كار...هتد.شارةزاييَ ِرةجندانَ بةرثرسياريةتىَ بارود

   

 Justice العردالة دادثةروةرى 
داد ديةكساني  ئةوةية كةلةطةَر ِراستى جووت بَيي و لةاليةنطرى دووربكةوَيتةوةَ ئةويش بتةوةى هتةر ختاوةن مافَيتك متافى      

 خؤى  ثَى بدرَييَ دادوةرانيش بةهؤى ئةو بنةمايةوة دةطةنة بِريارةكانيانَ دةوترَيي:  
  بؤ ئةو دادوةريةى بِريار لةستةر ثةيوةندييتة طرَيبةستتيةكان    commutative justiceخستنةبةر دئاَر و طؤِر  ددادوةرى 

دةدات و هةموو تاكَيك ناضار دةكات متافى تتةواوي كةستَيكى ديكتة بتداتَ بتَى طةِرانتةوة بتؤ بتةها كةستَيتيةكةى يتاخود ثَيطتة             
 كؤمةآليةتيةكةى.

 َ ئةويش بِريار لةسةر دابةشتكردنى ثاداشتي و دةستكةوتةكان دةداتَ    distributive justiceهةروةها دادوةرى بةشكردن د
هةروةها سزاكان ديارى دةكاتَ واتة بِريار لةسةر ئةوة دةدات كةهةر كةستَيك شتايانى ضتية لةثاداشتي يتان ة جتؤرة ستزايةكى        

 ثَيويستة.
  ئةطتةر  naturalئةوة ثَيى دةوترَيتي دادوةرى سروشتتى د  ئةو دادوةريةى كةبِريار لةسةر ثَيدانى مافى هةر مرؤظَيك دةداتَ 

مافةكتتتتةى ِرةزامةندييتتتتةكى فراوانتتتتى كؤمتتتتةَلى ثةيتتتتداكردَ ئتتتتةوا دادوةرييةكتتتتة لتتتتةو بتتتتارةدا دادوةرييتتتتةكى رَيككةوتنتتتتة  
ةر   بةآلم ئةطةر ئةوةى مافيةتى و لةطةَر بنةمايةك يةكبطرَيتةوة كةِرةنطة بةهؤيةوة لَيثرستينةوة لةست  conventioanalد

  .leagalثَيضى كةرةكةى بكرَيي بةئاطادارى دةسةآلتَيكى طشتىَ ئةوا ئةو دادوةريية لةو بارةدا دةبَيتة دادوةريةكى ياسايي د

   

 بيانوو هَينانةوة 
 ثاساو

 التسويغ
 justification التربير

ب،وِرايتةك يتان هةَلستوكةوتَيك يتاخود     ثاساو هَينانةوة لةدةروونناسيداَ ئةوةيةكة تاك لةديتدى ختؤى و ديتدى ئتةوانى ديكتةَ      
كارَيك شيبكاتةوةَ هؤيةكةش لةو بيانوو هَينانةوةيتة بتؤ ئتةو كةلَينتة دةطةِرَيتتةوة كةلتةنَيوان رةفتتارو بت،و بتؤ ضتوونةكانى           

 هةيةَ يانيش ئةوةى لةنَيوان مرؤظ دةيكات و ئةوةى ب،ى لَيدةكاتةوة.
ةداتَ كاتَى كؤمةَلَيك هتةوَلى بيتانوو هَينانتةوة دةدةن بتؤ رةفتارةكتةيانَ ئةوانتة       ثاساو هَينانةوة لةِرووى سؤسيؤلؤجيةوة ِروود

 خؤش اَر دةبن بةهةموو ئةوةى ئةو رةفتارةيان بةهَيز دةكات و هةر شتيكيش ِرَيطرى لَيبكات ثَيى رازى نني.

   

  Juvenile delinquence احنراف االحداث الدانى نةوجوانان

  Delin quency, juvenile سةرثَيضى و الدانى نةوجةوانانتةماشا بكة:   

   

 Juxtaposition التجاور خرانةثار يةكرتى 
بارَيكة دروسي دةبَيي بةهؤى داناني شتَيك لةشان شتَيكى ديكةوةَ لةطؤِرانى كولتوريدا مةبةسي لةو زاراوةيةَ دروسي بتوونى  

ثَيكىَينانى ثةيوةندييةكى شتوَينى توونتد لتةنَيوان دوو شتتدا يتان زيتاترَ ئتةويش بتةهؤى         ئامرازَيكى نوَيية وةك ئةجنامَيك بؤ 
 َ بةآلم بَى زانينى ثَيشووترى ئةجنامةكة.ؤكارَيكى سروشتى ياخود ثيشةسازيضةند ه
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 Kermess املرهرجان ميىرةجان
سازدةكرَييَ لةو ئاهةنطانة ضتةندين ضتاآلكى جيتاواز لتةيارى و بتازاِرة      شَيوة ئاهةنطَيكي طشتيةَ لةبؤنةو جة نة جياوازةكاندا 

 طشتيةكان و منايشكردن و شانؤطةرى و سينةمايي و ...هتد ثَيشكةش دةكرَيي.
   

 Kakistocracy احلُكم السيء دةسةآلتى خراث
ختةَلك تَيكدةضتَييَ لةبتةر ئتةوةى     كةسة خراث و بةدخووةكان دةسةآلت بطرنة دةستيَ لتةو بارةشتدا ثةيوةندييتةكانى نَيتوان      

دةزطتاى حكومتتةت دةكةوَيتتتة  َيردةستتةآلتى حوكمِرانتتة نتتةزان و ئا اوةطَيِرةكتتانَ ئتتةوانى دةنتتط و بتت،وِراى كؤمتتةآلنى فَييبتتازو  
 ساختةضيةكان دةكِرن كةهيض ب،وباوةِرَيكيان نية.

   
 روخَينةرةكردار 

 كاتا ثؤليزم
 Katabolism اهلدم

 Social katablism  روخَينةرى كؤمةآليةتىتةماشا بكة:  

   
 كارى طرينط  

 كارى بنضينةيي
 Keyjob الوظيفة الرئيسية

 ئةو فةرمانةى طرينطى خؤى هةية لةبةِرَيوةبردنى كارداَ هةروةها زةروريشة بؤ بةكارهَينانى  مارةيةكى طةورةى كرَيكاران.
   

 Kibbutz الكيبوتز طوندي هةرةوةزي
هاوبةشتى بةكؤمتةَلى ئيسترائيييةَ تَييتدا ِريطتا بةخاوةنتدارَيتى تتاك نادرَيتيَ بةرهتةمىَينان و دابةشتكردن و  يتان             كَييطةيةكى

 لةنَيوان تاكةكانى بةهاوبةشى دةبَيي.
لةم دواييةدا بازاِرى ئةم جؤرة كَييطانة ِرووى لتةالوازي كتردوو لتةجياتى ئةوانتة ختةَلكى ِرووى لةكَييطتة هةرةوةزييتة تازةكتان         

 كردووة.
 Collective farm  تةماشا بكة: كَييطةى بةكؤمةَر

   

 kidnapping خطف االشخاص فِراندن

 Abduction  تةماشا بكة:  فِراندنى مرؤظ

   

  Kindred االقارب خزم و كةس و كار
كؤمةَلة كةسَيكن لةيةك ِرةضةَلةك هاتوونةتة خوارةوةَ بةآلم ئةو جتؤرة خزمايةتيتة كتةم و كتورتى تَيتدا دةبَيتي بتةهؤى بتَى         
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توانايي لةدياريكردن و ئاشكراكردن و ِروونكردنةوةى ئاستى ثةيوةندييةكان هةروةها تاكيش هةسي بةثابةنتد بتوونَيكى كتةم    
 نى ديكةى ئةو خزمايةتية.ياخود سنوردار دةكات بةرامبةر تاكةكا

   

 Kinder garten روضة االطفال باخضةى ساوايان
دامةزراوةيةكة بؤ فَير بوونى منداآلنَ ثَيش قؤناغي فَيربوونى ستةرةتاييَ لتةو دامةزراوةيتة ثرةنستيثة ثةروةدةييتة تازةكتان       

 طوَيطرتن و بينني.ثيادة دةكرَينَ لةطةَر فراوان بوون و زؤر كردن لةبةكار هَينانى هؤيةكانى 
   

 زانستى جوَلة 
 جولة زانى

 الكينتيكا
 Kinetics علم احلركة

 زانستتتتتتَيكة لةكاريطتتتتتةرى هَيزةكتتتتتان و لةجوَلتتتتتةى لةشتتتتتةكان دةكؤَلَيتتتتتتةوةَ لةدةروونناستتتتتيدا دةوترَيتتتتتي جولتتتتتةى وزة      
   بؤ تواناي لةش لةسةر ئةجنامدانى كارَيك بةهؤى جولةكةيةوة.kinetic energyد

  بتتؤ يادكردنةوةيتتةك كةبةئاشتتكراييةكى تتتةواو دةتوانَيتتي هةستتتة      kinetic memoryدةوترَيتتي: جوَلتتةى يتتادةوةرى د  
 بزوَينةرةكانى وَينا بكات . 

  واتتة هةستتيارييةك دةبَيتتة ثاشتكؤ بتؤ ئتةو دةمارانتةى كتة         kinetic sensibilityهةروةها دةوترَيي جولةى هةستتيارى د 
 لكةو  َى و جومطةو جؤطة كةوانةييةكان.كؤتاييةكانيان دةطةنة ماسو

   
 وآلتى ثاشايةتى  

 شانشني
 Kingdom اململكة

دةوَلةتَيك خاوةن سةروةرييةكى تةواوَ سةرؤكايةتى تَييدا ثشتاو ثشي دةبَييَ بةآلم ثةرةسةندنى ب،وهزرى دميوكراستى بتوو   
 حوكمِرانى.بةهؤى لةناوضوونى سيستمى ثاشايةتىَ وةك يةك لةشَيوةكانى 

   

 خزمايةتى دروستكراو
 لةبؤنةيةكدا

 القرابة
 Kinship, ritual الطقسية

خزمايةتيةكة لةسةر بنضينةى ضةند ثةيوةندييةكى كارو فةرمانيةوة دروسي دةبَييَ نةك لةسةر بنضينةى ثةيوةندييةكانى 
ئتتةركى    كةهتتةر دووكيتتانgodmother  و دايتتك طيتتانى دgodfatherختتوَين يتتان هاوستتةرط،ىَ منوونتتةى بتتاوك طيتتانى د

 نة ئةستؤ.بةخَيوكردنى منداَر دةطر
   

 Kinship system نسق القرابة سيستمى خزمايةتى
شَيوازَيكى باوى نةريتية بؤ ئةو ثَيطتةو رؤآلنتةى كتةخزمانى بةيتةك طةيشتتوو لةطتةَر يتةك بتةهؤى هاوستةرط،ييةوة ثَيتوةى           

 لةِرةضةَلةك هاتوونةتة خوارةوةو بِريار لةسةر رةفتاريشيان دةدات.ثابةند دةبنَ يان ئةوانى لةيةك 
   و خزمايتتتتتتةتى باوكايتتتتتتةتىmatrilineal kinshipمنوونتتتتتتةى ئةوانتتتتتتة: سيستتتتتتتمى خزمايتتتتتتةتى دايكايتتتتتتةتى د 

   .totemic kinship  هةروةها سيتسمى خزمايةتى تةوتةمى دpatrilineal kinshipد
   

 Kileptomanis ةقجنون السر  شةيداى دزيكردن
نةخؤشى دزيكردنَ خاوةنةكةى لةخودى خؤيدا هاندةرَيكى بةهَيزى بؤ دروسي دةبَيتيَ بتؤ ئتةوةى بتةو كتارة هةستتَييَ ئتةو        
لةطةَر زانينيشى بةناشرينى كارةكةى و كةضي ضاوةِروانى دةكات لةلَيثرسينةوةو دادطايي كردن و سزادانَ بةآلم نتاتوانَى ِرَيطتا   

 رةفتارةى وازبَينَى. لةخؤى بطرَيي و لةو
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 سوارضاكى

 ثَيشةنطانى بزووتنةوةى كرَيكاري
 Knights of labour فرسان العمل

وياليةتتتة يتتةكطرتووةكانى ئتتةمريكا ثَيكىتتاتووةَ كاريتتان بتتؤ      لة  1896ئةوانتتة ضتتةند طروثَيكتتى كرَيكتتارى بتتوونَ ستتاَلى د     
بةشتتَيوةيةكى نىَينتتى لةترستتى ختتاوةن كاروكارطتتةكانَ ياشتتان ئةوانتتة     بتتةرطريكردن لةبةر ةوةندييتتةكانيان دةكتتردَ ئتتةويش   

 بةئاشكرا دةستيان بةكاركردن كردوة تا ئةو كاتةى سةنديكاى كرَيكاران جَيطاى ئةو طروثةى طرتةوة.
   

 زانني 
 زانياري

 knowledge املعرفة

هزرييةَ الى مرؤظ ثَيكدَيي لةئتةجنامى ضتةند هتةوَلَيكى    كؤمةَلة بابةت و داتاو ب،و باوةِرو بِريارو ضةمك و ئةندَيشة كارَيكى 
 دوو بارة بووةوةَ بةمةبةستى تَيطةيشة لةدياردةو شتةكانى دةوروبةرى.

 زانني ضةند جؤرَيكى هةيةَ لةوانة:
  Discursive knowledge  زانينى بةَلطةخوازي

 Empriric knowledge  زانينى ئةزموونى

  Sensible knowledge  زانينى هةستياري

  Ravulgar knowledge  زانينى سادةيي
  بتتتؤ ئتتتةو تَيطةيشتتتتنانةى ثةيوةستتتة    technical knowledgeهتتتةروةها دةوترَيتتتي: تَيطةيشتتتتنة تةكنيكيتتتةكان د  

 َ بتتتؤ ئتتتةو trade knowledgeبةكاروبارانتتتةى خةستتتيةتَيكى تتتتةكنولؤجيان هةيتتتة لةطتتتةَر تَيطةيشتتتتنة ثيشتتتةييةكان د
 كى دياريكراودا.يةوةسة بةكاروبارى ثيشةةينانةى ثتَيطةيشت

   

 كَييطةى كشتوكاَلى هةرةوةزي 
 كوخلؤز

 املزرعة اجلماعية
 Kolkhoz كوخلوز

كشتياران بةِرَيوةى دةبتةن بتة شتَيوةيةكى هتةرةوةزى و      1922جؤرة كَييطةيةكة لةِروسيا دسةردةمى يةكَيتى سؤظيةت  ساَلى 
كَييطتتتة بةِرَيوةبتتتةرَيكى دةبيتتتي لةاليتتتةن ئةندامانيتتتةوة   ردن تَييتتتدا ناضتتتارى بتتتووة  ةشتتتداريكبلتتتة َير ضتتتاودَيرى دةوَلتتتةتَ  

 هةَلدةبذَيردرَيي ئةويش لةسةر ثَيش نيازي حزَ يان حكومةت.
ى كَييطةكتة  بةرهتةم هةر ئةندامَيك لةكَييطةدا بةشَيك لةداهاتى دةدةرَيتى بةثَيى ئةو كتارةى ئتةجنامى دةداتَ ئتةويش بتةثَيى     

 دةبَيي.  
ئةطةر كَييطة ئةو ثالن و بةرنامةيةى دانراوة بؤى جَيبةجَى كردَ ئةوا ئةندامانى ثاداشي دةكترَينَ بةثَيضتةوانة ئتةوا تووشتى     

 سزاو لَيثرسينةوة دةبن.
لةتيتةوة هةيتةَ   لةاليةن بةشَيكى زؤرى رَيكخراوة نَيتو نةتةوةييتةكانَ ئتةوانى ثةيوةنتدييان بةهاوثتةميانى هتةرةوةزي نَيودةو      

 تةماشاى كَييطة هةرةوةزييةكان دلةوآلتى يةكَيتى سؤظيةت  دةكرَيي كةد ى بنةما هةرةوةزيةكانة.
   

 كؤمينرتن  
 نَيونةتةوةيي كؤمؤنيستى

  Komintern الكومينَتن

لةهةموو وآلتانَ ئتةو   كؤمينرتنَ بةنَيو نةتةوةيي سَييةم دةناسرَييَ ئةويش مةَلبةندى ئاراستة كردنى حزبة كؤمؤنيستةكانة
  كؤمن تؤرم دامتةزراوة بتؤ    1947  هةَلوةشتاتةوةَ لتةجَيطاى ئتةو ستاَلى د    1943  دامةزراوةو ستاَلى د 1919مةَلبةندة ساَلى د

   هةَلوةشايةوة.1956هةستان بة هةندَى كاروبارَ بةآلم لةسنورَيكى تةسكداَ ثاشان ساَلى د
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 النكةى شارستانيةت
 الدائرة الثقافية

 kulturkreis املهد الثقايف

ئةم زاراوةية ئاما ة بؤ ئةو ضتةمكة بنضتينةييةى قوتاخبانتةى ئتةاانى دةكتات كتة رؤشتنب،ى و مَيتذوو بةيتةك دةبةستتَيتةوةَ           
بتتةثَيى ئتتةم زاراوةيتتة ضتتةند ثَيكىاتةيتتةكى رؤشتتنب،ى جيتتاوازَ بةدرَيتتذايي مَيتتذوو لةضتتةند ناوضتتةيةكى جيتتاواز لةجيىانتتدا     

 دةركةوتوون.
هةر يةكة لةو ثَيكىاتة رؤشنب،يانةَ خةسَيةت و ناوضتةى تايبتةتى ختؤى هةيتة كتة تَييتدا دةركتةوتوونَ ثاشتان ئتةو ثَيكىاتتة           
رؤشنب،يية بَى ئةوةى ناوةرؤكةكةى هةر طؤِرانَيكى طةورةى بةسةردابَييَ جَيطيؤِركَى دةكتاتَ بتةجؤرَيك كتةدةتوانني هتةمان     

 ةكانى جيىاندا ببينينةوة.   ثَيكىاتةى رؤشنب،ى لةناوضة جياواز

   
 كَيشيةتى 
 هةَلتوقَين

رُطح فر  Kurtosis الت ر

لتتةئامارداَ شتتَيوةى ضتتةماوةى دابةشتتكردنى ضتتةند جتتارةييَ بتتةجؤرَيكى تايبتتةتيش ثيتتةى كشتتانةوةو فتتراون بتتوونى يتتان            
 بةرزبوونةوة.

هتةروةها دابةشتكردنى توونتدى كَيشتيةتىَ       دةبَيتي و  meso kurticدابةشكردنى ئاستاييَ بةشتَيوةى كَيشتيةتى ناوةِراستي د    
   دةبَيي.platy kurtic  دةبَييَ بةآلم دابةشكردنى سةرتةخيَ ئةوا ثان دlepto kurticئةوا باريك د
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 نيشانة 
 ناسنامةى كارطة

 العالمة 
 Label trade union البطاقة النقابية

كاآلو كةر و ثةالنةى كةكرَيكارة ستةنديكاييةكان دروستتى دةكتةنَ مةبةستي لةونيشتانةية بتؤ       نيشانةيةكة دةخرَيتة سةر ئةو 
دةستةبةركردنى متمانةية بةباشتى كاآلكتة لةاليتةن كِريارانتةوةَ هتةروةها طتةرمكردنى بتازاِرة بتؤ فرؤشتتنيانَ ديتارة ئتةوةش            

 و رؤ انةى كرَيكاران روو لةزياد بوون دةكةن. دةبَيتة هؤى جَيط،بوون و مانةوةى بةكارهَينانيانَ لةئاكاميشدا كرَى

   
 كار 
 ئيش

 Labour العمل

كاركردنَ ِرةجندانَيكة بةئ،ادةى كةسةكةَ ئةقيى بَيي يان جةستتةييَ ديتارة كتارَ كاريطتةرى لةستةر شتتةمادى و ئامادييتةكان        
فتةرمانَيكى كؤمةآليةتيتة بةهؤيتةوة كةستايةتى تتاك      دةبَيي بتؤ بتةديىَينانى ئامتاجنَيكى ئتابورى ستوود بتةخشَ هتةروةها كتار         

 دَيتةدى.
نرخانتتدنى بتتةهاي كتتار لةِرةطتتةزة طرينطتتةكانى هتتةر ئايديؤلؤجيايةكتتة كةلةماوةيةكتتدا بتتاو دةبَيتتيَ ديتتارة ئتتةو نرخاندنتتة        

 رةنطدانةوةيةكة بؤ بونيادي كؤمةآليةتىَ هةروةها ثيةى بةها كؤمةآليةتيةكان دةخاتة ِروو.
بةتايبةت سةردةمى طةلة جةنطاوةرةكانَ ئةوان ئارةزووى كاركردنيان نتةبووةَ ئتةوان كتارة ثَيويستتيةكانيان      طةالنى خؤرسكَ

بة نان و بيانيةكان دةسثارتَ بةتايبةتيش دييةكانى جةنطَ ئةو بيانيانة وةك كؤيية مامةلتةيان لةطتةَر دةكتراَ رَيزطترتن لتة      
 ايانةى خؤيان رَيكخستووة رةضاو دةكرا.بةهاى كارى كؤمةآليةتى تةنىا لةناو ئةو كؤمةَلط

لةِرووى سياسييةوة مةبةسي لةوشةى كارَ ئةجنومةنةكان ياخو ئةو رَيكخراوانةى كةزؤربةى ثَيكىاتةكانيان لةكرَيكارة بتةكرَى  
 ط،اوةكان بوونَ يانيش ئةوانى كاريان بؤ بةر ةوةندييةكانى ضينى كرَيكار دةكرد.

   

 Labou, compulsory االجباريالعمل  كارى زؤرةميَى 
ارى ناضاركردنى تاكة لةسةر هةستانى بةو كارانةى كةئارةزو ويستى خؤى لةستةر نتةبَييَ   طمةبةسي لةكارى زؤرةميَىَ يان بَي

ئةو كارةى بةهؤى بِريارَيكى دادطاوةش دةسةثَينرَييَ هتةروةها ئتةو خزمةتطوزاريانتةى لةهتةر و متةرجَيكى ناكتاوو نائاستايي        
 ارى دانانرَين.طنرَييَ ئةوانة بةبيدةسةثَي

   

 Labour conditions ظروف العمل بارودؤخؤى كار
مةبةسي لةبارودؤخى كارَ كؤى ئةو هةر و مةرجتة سروشتتى و مادييانةيتة كتة دةكترَى دةوروبتةرى كرَيكتار بتدةن لةشتوَينى          

كؤتتتاييَ ضتتونكة ئةوانتتة لةثيشتتةيةكةوة بتتؤ    كاركرنتتداَ د واريشتتة خِركردنتتةوةو بتتةالدانى ئتتةو بارودؤخانتتة بةشتتَيوةيةكى      
 ثيشةيةكى ديكةَ هةروةها لةناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكى ديكة جياوازييان دةبَيي.
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ثؤلينكردنى باو بؤ بارودؤخى كار ئةوةية كة جياوازي لةنَيوان ئةو هةر و مةرجة دةكات كة كارتَيكردنى لةسةر تةندروستتى  
 كردنيان لةسةر ئاسوودةيي و  يانى كرَيكار دةبَيي.كرَيكار دةبَيي لةطةَر ئةوانى كارتَي

هتةوا   -لةحاَلةتى يةكةمداَ هةموو ئةوانة جيادةبنةوة كةثةيوةسة بةلتةش ستاغى و تةندروستتى كرَيكتار لتةكاتى كاركرنتدا        
ةتايبتةتيش  هتد.. كةبةهؤيتةوة كرَيكتار تووشتى ضتةند نةخؤشتييةكى ثيشتةيي دةبَيتيَ ب        -طؤِرينَ ِرووناكىَ طةرمىَ شَيدارى 

 نةخؤش  ةهراوى بوون و نةخؤشييةكانى سىَ ديارة ئةوةش كاريطةرى خؤر و تؤزي بةسةرةوة دةبَيي.
 لةحاَلةتى دووةميشداَ هةندَى دياردةى ىَل ثةيدا دةبَييَ كة هؤكارن بؤ رووداو و تووش بوونى كرَيكار.

تةندروستى و ثيشةستازي و دةروونناستى ثيشةستازيَ    هةر بةهؤى ثَيشكةوتنى زانستيةوة لةبوارةكانى ئةندازةى ثيشةسازى و 
كتتراوةَ كتتة ئاستتتةكانى بتتارودؤخى كتتار ديتتارى دةكتتاتَ هتتةر وةهتتا دةستتي     رئتتةوا ضتتةندين ياستتا بتتؤ بةر ةوةنتتدى كرَيكتتار دة  

 نيشانكردنى كةمرتين ئاستةكانى خؤثاراسة و ئاسوودةيي زةروورى بؤ كرَيكاران.

   
 ميمالنَيى كرَيكاران  

 كرَيكارى كَيشمةكَيشى
 Labour conflict النزاع العمايل

لةبارَيكى ئاساييداَ مةبةسي لةكَيشمة كَيشتى كرَيكتارىَ ئتةو ميمالنتَى بةكؤمةَلةيتة كةلتة نَيتوان يتةكَيك يتانَ زيتاتر لتةخاوةن            
كتاركردن   ؤيبتةه  يَ ئتةويش كارةكان لةاليةكةوةَ لةطةَر هةموو كرَيكاران ياخود طروثَيكيتان لةاليتةكى ديكتةوة دروستي دةبَيت     

 .يةوةياخود مةرجةكان
ميمالنَييةكتتة دةبَيتتتة ميمالنَييتتةكى بةكؤمتتةَرَ ئةطتتةر  متتارةى كرَيكتتارة بةشتتداربووةكان تَييتتدا طتترينط بتتووَ بتتةجؤرَيك           

 ناكؤكيةكانيان لةطةَر خاوةن كار ببَيتة هؤى شثرزةيي و ئا اوة نانةوة لةبةِرَيوةضوونى كاروبارةكان.
َ سيستمى تايبتةتيان بتؤ دادةرَيتذن بةمةبةستتى     نة  بةناكؤكى و ميمالنَييةكانى كارى بةكؤمةَر دةدةزؤربةى ياساكانى كار باي

ضارةستةركردنيانَ ضتتونكة بتتةهَيز بتتوونى ئتتةو دؤختتة دةبَيتتتة هتؤى راطةيانتتدنى متتانطرتن لةاليتتةن كرَيكتتارانَ يتتان داخستتتنى   
ونى دامةزراوةكة لةاليةن ختاوةن كتارةوةَ ئتةم حاَلةتتةش دةبَيتتة هتؤى زيانطةيانتدن و بتَى كتارى كرَيكتارانَ ستةرةِراى تَيكضتو            

 بارودؤخى ئاسايش لةوآلتدا. 

   

ل طرَيبةستى كار  Labour contract عقد العامر
رَيككةوتنَيكتة بتةثَيى ئتةو رَيككةوتنتة كرَيكارَيتك بتةَلَين دةدات كةلتتة َير سةرثةرشتتى و دةستةآلتى ختاوةن كارَيتك كتار بكتتات            

 لةبةرامبةر بِرةثارةيةك دكرَى .
رةزامةندييانتةي دةبَيتي ئتةوجا دَيتتةدى ئتةو طرَيبةستتة متةرجَيكى قتةرةبووكردنى تَيتدا          طرَيبةستى كاركردن خةسَيةتةَيكى 

دةبَيي بؤ هةردووال بةرامبتةر يتةكرتَ ختاوةن كتار هةَلدةستتَى بةثَيتدانى كترَى  موضتة  لةرامبتةر ئتةو كتارةى كتةكرَيكار ثَيتى              
 هةَلدةسَيي بؤ خاوةن كار.

   
 ديثؤرتكردنةوةي كرَيكاران

 -ِراطواستنةوةى  -
 Labour deportation ترحيل العمال

كردارَيكة زؤرتر لةكاتى جةنطدا بةكار دةهَينرَييَ بةهؤيةوة كرَيكارانى ضةند وةآلتَيكتى بتةزيوَ ناضتار دةكترَين كةوآلتتةكانى      
ستةركةوتوو ديتارى بكتتات   خؤيتان بتةجَى بىتَيَين و لةوآلتتة ستةركةوتووةكة لةجةنطتداَ يتان لتة هتةر وآلتَيكتى ديكتة كةاليتةنى             

 كاربكةن.

   
 ى -ىَل تَيطةيشة  وةرطرتن 

 توانا سنور دارةكان
 Labour dilution استيعاب املهارات املنخفضة
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مةبةستتيَ ثتتةيِرةوكردنى ضتتةند هؤكتتارَيكى تةكنؤلؤجيتتةَ بتتؤ طوجنانتتدن لتتةنَيوان شتتَيوازةكانى ستتوود وةرطتترتن لةدةرامةتتتة     
 فةراهةم بوونى تواناي كرَيكارة ِراهَينراوةكانَ ِراهَينانَيكى لةبار.مرؤييةكانَ لةطةَر ِرادةى 

واتتتة داهَينتتانى ضتتةند هؤكارَيتتك لةبتتةر هتتةمىَينانَ كتتةِرَيطا ختتؤش بكتتات بتتؤ ستتوود وةرطتترتن لتتةكرَيكارانى ختتاوةن توانتتا           
 بن.سنوردارةكانَ ديارة ئةوةش لةبارَيكدا دةبَيي كةكرَيكارانى خاوةن بةهرةى بةرز بةردةسي نة

   

 Labour economics اقتصادايت العمل ئابورييةكانى كار
لَيكؤَلينةوةيةكتتة هتتةموو ئتتةو بابةتتتة ئابورييانتتة دةطرَيتتتةوة كةثةيوةستتة بتتةكارو كرَيكارانتتةوةَ وةك: جتتؤرى دةستتتى كتتارَ     

ستةعاتةكانى كتار كتردنَ شتيكارى      ِراهَينانى كرَيكاران و دابةشبوونيان لةِرووى جوطرافى و ثيشةييةوةَ بازاِرى كارو بَى ئيشتىَ 
 ئابورى بؤ كرَى و ...هتد.

   

 Labour education الثفافة العمالية ثةروةردةى كرَيكاري
ئامادةكردنى كرَيكار لةِرووى ثيشةيي و ستةنديكايي و كؤمةآليةتيتةوةَ بةمةبةستتى ستةركةوتنى وةك كرَيكارَيتك لةكارةكتةىَ       

 هاوآلتيةكى بةكةلكيش.هةروةها وةك ئةندامَيك لةسةنديكاو 
 رؤشنب،ى كرَيكارى لةِرَيطةى مةَلبةندةكانى فَيربوونى كرَيكارانةوة بةرهةمةكانى دَينةدى.

   

 فةرمانطةى دؤزينةوةى كار
 بورصة العمل 

 Labour exchange مكتب التوظيف

كؤدةبنةوة بؤ ط توطتؤكردن دةبتارةى رَيكخستتنى    ئةو شوَينةية كةتَييداَ ئةندامانى سةنديكاكان لةشارَيكدا يان لةناوضةيةكداَ 
 كاروبارة هاوبةشةكانيان و بةرطريكردن لة بةر ةوةندييةكانيان.

 Cf. employment  دةزطاى ئيشكردن

   

 Labour force القوى العاملة هَيزى كار
ئتةوةشَ هتةموو ئتةو تاكانتة دةطرَيتتةوة      بةشَيكى دانشتوانى هةرَيمَيكة دناوضةيةك  دةكرَى بةكاربىَينرَين لةضاآلكى ئابوريدا 

 كة طةيشتونةتة تةمةنَيك و دةكرَى كاريان ثَى بكرَييَ هةروةها ئةوتاكانةش دةطرَيتةوة كةبةشَيوةيةكى كاتى كارناكةن.
 Human resources  تةماشا بكة:   دةرامةتة مرؤييةكان

   
 نةجوآلندنى كرَيكاران

 -جَيط، بوون  -
 Labour immobility من عمل اىل آخر تعذر انتقال العمال

 واريةى كةبةرةو روويان دةبَيتةوة بؤ طؤِرينى ئةو كارةى كةلةسةرى ِراهاتوون.ايي كرَيكاران يان ئةو كؤسث و د بَى توان
ئةطةر ضةند ديارة ئةو د وارية زؤر دةبَيي لةطةَر هةَلكشانى كرَيكار لةتةمةنداَ هةروةها ناكرَى بةسةر ئةو دياردةية زاَلبنيَ 
 هاندةرَيكى بةهَيز نةبَيي كة ثاَر بةكرَيكارانةوة بنَيي بؤ طؤِرينى شوَينى كارةكةيان ياخود شَيوةى ثيشةكانيان.

   
 ياساى كار 

 ياسادان بؤ كار
 Labour legislation تشريع العمل

هتةروةها ئاستتةكانى كتاريش ديتارى دةكتاتَ      ياسايةكةَ ثةيوةندييةكانى نَيتوان كرَيكتاران و ختاوةن كاروكارطتةكان ِرَيكتدةخاتَ      
لتةبارَيكى ئاستاييداَ ياستاو ِرَيستاو رَينماييتةكانى كتار هتةموويان لةيتةك ياستادا كتؤ           َ ةبةشَيك لةسيستتمى طشتتى دادةنرَيتي   كةب

َين و طةِرانتةوةيان بتؤ   رديةكة بؤ ئةوةى بةخَيرايي سةرنج بت دةكرَينةوةَ لةو حاَلةتةش نَيوانيان رَيكدةخرَييَ ئةو كارةش هؤ



(412) 
 

 بكرَييَ كة ئاسانكارى دةخولقَينَى لةثراكتيكدا.

   

 Labour market سوق العمل بازاِرى كار
بتتازاِرى كتتارَ ئتتةو شتتوَينةية كتتة جؤرةهتتا فاكتتتةر كتتار لةيتتةككردنيان دةبَيتتي و كاريطةريشتتيان لةستتةر اليتتةن و ِرةطتتةزةكانى       

 كة خاوةن كارةكان لةكرَيكاران دةطةِرَين و كرَيكارانيش لةكار دةطةِرَين. دامةزراندنيان دةبَييَ واتة ئةو شوَينةى
بتتازاِرى كتتار ئتتةو بتتوارة طشتتتيةية كتتة تَييتتدا جؤرةهتتا بتتاوردؤخى كتتارى تَيتتدا دةبينرَيتتي ئتتةوانى لةميانةيانتتداَ ثةيوةندييتتة       

رَينَ وةك بتتارودؤخى خستتتنةِرووى جياوازةكتتانى كتتاركردن و دامةزرانتتدن كارتَيكردنيتتان بةستتةردا دةبَيتتي و ئاراستتتةش دةكتت   
داواكارى كرَيكارانَ هةروةها جياوازيية جوطرافيةكان لةكرَيى كرَيكتاران و جيتاوازي لةكاتتةكانى كتاركردن و ضتةندين بابتةتى       

 ديكة ثةيوةسي بةهةر و مةرجى كاروكرَيكاران.
   

 جَيطؤِركَيى كرَيكاران
 لةكارَيكةوة بؤ كارَيكى ديكة

  Labour mobility عمل اىل آخر انتقال العمال من

تواناي كرَيكاران لتةجَيطؤِرينَ لةكارَيكتةوة بتؤ كتارَيكى ديكتةَ يتان لةشتوَينَيكةوة بتؤ شتوَينَيكى ديكتةَ هتةروةها مةبةستي لتةم              
 َلةتى كاركردنيان لةكارَيك ياخود هاتنة دةرةوةيان لةو كارة.ازاراوةية تَيكِراى جوَلةى كرَيكارانة لةح

   

 Labour movement احلركة العمالية بزووتنةوةى كرَيكاري
ئةم زاراوةيةَ ئاما ةية بؤ هةموو بوارةكانى ئةو ضاآلكية رَيكخراوةييةى كرَيكاران ثَيتى هةَلدةستةَ بتة مةبةستتى ضتاككردنى      

 بارودؤخيانَ ئةطةر يةكسةر بَيي يان لةئايندةيةكى نزيك ياخود دوور.
آلتان سَى ئاراستةيان دةبَيي: سياسى و ئابورى و هةرةوةزىَ ئةو سَى ئاراستةية شان بةشتان يتةك   ئةو بزووتنةوانة لةهةموو و

ناِرؤنَ بةآلم بةدواى يةكدا دَين لة زاَلبوون و سةركةوتنيان لةهةمان وآلتَ ياخود جياواز دةبن لةِرادةى زاَلبتوون و دةسترِتؤيي   
 ى كة هةية لةسيستم و بارودؤخى ئابورييان.لة وآلتة جياوازةكانَ ئةويش بةثَيى ئةو جياوازيانة

بزووتنةوةى كرَيكاري ضينَيكى كرَيكارى دةطرَيتة خؤىَ بةآلم تتا هؤشتيارى ئتةو ضتينة طةشتةنةكات دةربتارةى جيابوونتةوةى        
نى َ تتا دةطاتتة ِرادةى بتوو   ئتةوا ئتةو بزووتنةوةيتة دةرناكتةوَيي     بةر ةوةندى و ناكؤكييةكانى لةطةَر بةر ةوةنتدى ختاوةن كتار   

 ِرَيكخستنَيك بؤ بةرطريكردن لةبةر ة وةندييةكانى وةك ثَيويسي.
 بزووتنةوةى كرَيكارى بةردةوام وةك كاردانةوةو ناِرةزايي بوونَيك بووة د ى سيستمى سةرمايةدارى.

   

 Labour relatiosns عالقات العرملر  ثةيوةندييةكانى كار
بةهؤى دامةزراندن و كاركردنةوةَ بتةو ثَييتة ئتةو ثةيوةندييانتة ئتةو بوارانتة       ئةو ثةيوةندييانة دروسي دةبن و طةشةدةكةن 

دةطرَيتةوة كةلتةنَيوان كرَيكتاران هةنتدَيكيان لةطتةَر هةنتدَيكَ يتان لتةنَيوان كرَيكتاران و ستةرؤك و بةِرَيوبتةرةكانيان دروستي            
دةهَينتتتَىَ ثةيوةندييتتتةكان بتتتةمانا فراوانةكتتتةى بتتتةو دامةزراوةيتتتةى كةبتتتةكاريان دي كرَيكتتتاران نتتتدةبَيتتتيَ ستتتةرةِراى ثةيوة

ثةيوةندييتتةكانى نَيتتوان كتتارطَيرى دامتتةزراوةكان و ستتةنديكاى كرَيكتتاران دةبَيتتيَ هتتةروةها نَيتتوان ختتاوةن كتتارو دامتتةزراوةو      
 حكومةتيش دةطرَيتةوة.

   

 Labour reserve اخلارجون عن قوة العمل دةرضووةكان لةهَيزى كار
تواناي كاركردنيان هةيتةو كتاريش ناكتةن و لتةوكارةش ناطتةِرَين كةستوودى هتةبَييَ ئتةويش بتةهؤى نتةبوونى           ئةو كةسانةى 

 ويسي يان بةهؤى ثَيويسي نةبوونيان بةدةسةكةوت لة رَيطاى كاركردنَ ياخود بةهؤى بَى تواناييان لةضوونة ناوبازاِرى كار.
ندكارانَ خانةنشتينانَ هتةروةها ئتةوانى  يتانى دةروَيشتانة دة يتنَ لةطتةَر        ئةوانى ئةم باسة دةيانطرَيتةوةَ  نانى ناوماَرَ خوَي
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 زيندانيانَ نةخؤشان و ئةوانى لةثةناطةو هةتيوخانةكان دة ين.
   

 كةمبوونةوةى كرَيكاران
 نقص االيدي

 Labour shortage عاملةال

   زؤرتر دةبَيي.overmploymentئةم دياردةية زياتر دةردةكةوَييَ كاتَى داواكاري لةسةر هَيزى كاردا د
 واتة كاتَى دامةزراوةكان تواناي بةرهةمىَينانيان دةطاتة لوتكة.

   

 Labour statistics احصاءات العمل ئامار دئة مار ةكانى كار 
ثيشةستازى و  ئامارةكانى كار هةموو ئةو زانياريانة دةطرَيتةوة كةثةيوةسة بتة مارةى كارمةنتدان و دابتةش بوونيتان بةستةر      

كارطةكانَ لةناوضة جياوازةكانتداَ هتةروةها بابةتتةكانى دامةزرانتدن و بتَى ئيشتى و كترَى و كاتتةكانى كتارو ئاستتةكانى  يتانى            
كرَيكارانَ لةطةَر بابةتةكانى تووش بوون لةكاتى كاردا بتةرووداوَيك و نةخؤشتيةكانى ثيشتةَ ستةرةِراى ميمالنتَى و كَيشتةكانى       

 ناو كار...هتد.
ئامارو زانياريانة طرينطى ئابورى و كؤمةآليةتيان دةبَيي و يارمةتى دةريشن بؤ نةخشةو ثالنةكانى تايبةت بةسياستةت و  ئةو 

 هَيزى كار.
   

 Labour turnover دوران العمل طؤِرين  خوالنةوةى كار 
ثةيوةنتديكردنى بةشتَيك لتةكرَيكاران    طؤِرانةي لة مارةى كارمةنتدان روودةداتَ ئتةويش لةئتةجنامى    ئةو مةبةسي لةزاراوةكةَ 

 بةكارَيكةوة يان كؤتايي هاتنى كارةكة.
تَيكتتِراي خوالنتتةوةى كتتار ئتتة مار دةكرَيتتي لةسةربنضتتينةى ِرَيتتذةي ئتتةو كرَيكارانتتةى لةماوةيتتةكى ديتتاريكراودا كارَيتتك بتتةجَى   

 دةهَيينَ بؤ تَيكِراي  مارةى كرَيكارةكان بةطشتى لةو مايةدا.
كار لةدابةزينى تَيكِراي خوالنةوةى كار دةبَييَ لةبةر ئتةوةى بةرزبوونتةوةى ئتةو تَيكِرايتة دةبَيتتة هتؤى        بةر ةوةندى خاوةن

 بةرزبوونةوةى خةرجى و تَيضووةكان.
  دَيتتيَ واتتتة مانتتةوةى occupational stabilityلةبةرامبتتةر زاراوةى دخوالنتتةوةى كتتار  زاراوةى ستتةقامط،ى ثيشتتةيي د

 مان كاروثيشة بؤ ماوةيةكى درَيذخايةن.هةمان كرَيكار لةسةرهة
   

  Laobur, localization of توطن العمال نيشتةجَى كردنى كرَيكاران
شارةزاو نيمضة شارةزاكان بؤ طردبوونةوة لةهةندَى ناوضةدا بتةهؤى ضتةند خةستيةتَيكى سروشتتىَ     لةئارةزوو حةزى كرَيكارة 

 طةشةكردنى ضةند ثيشةسازييةك.وةك ئاووهةواَ زةوىَ هةر و مةرجى طوجناو بؤ 
   

 كارى بَى بةرهةم
 كردارى بةتاآلنربدن

 العمل غري املنتج وغري املشروع
 Labour predatory اعمال السلب

كارَيكة بؤ ثَيداويستية مرؤظايةتيتةكان ستوودو كتةَلكى نابَيتيَ كتارَيكى ناثةستندو ناِرةواشتةَ د ى سيستتمة كؤمةآليةتيةكانتةَ          
 قوماركردنَ دزى رووتكردنةوة بةهةِرةشة لَيكردن.منوونةى: 

   

 Labourer العامل كرَيكار  
واتة هةر مرؤظَيك دنَير يان مَى  بةضةند كارَيكى دةستى و نادةستتى هةَلبستتَى لةبةرامبتةر كرَييتةك درؤ انتة  هتةر ضتؤنَيك        

 ضاودَيرى و دةسةآلتى ئةو خاوةن كارة بَيي.بيي جؤرةكةى و بؤ بةر ةوةندى خاوةن كارَيك بَييَ هةروةها لة َير 
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 ئةطةر وشةى كرَيكار بةتةنىا هاتَ ئةوا هةموو كارمةندو كرَيكارة دةستيةكان دةطرَيتةوة.
   

  Labourer, agricultural العامل الزراعي كرَيكاري كشتوكاَلى

 Agricultural worker  تةماشا بكة: كرَيكاري كشتوكاَلي

   

 Labourer margin العامل احلدي كرَيكارى مكور  
 .لة ئاستَيكى دياريكراودا هاتة خوارةوة  كرَىدئةو كرَيكارةية كةرازى نابَيي بةكاركردنَ ئةطةر رؤ انةكةى 

   

 Ladyalmoner االختصاصات الصحية واالجتماعية ثسثؤريية تةندروستى و كؤمةآليةتيةكان
 Almoner تةندروستى و كؤمةآليةتىتةماشا بكة:  ثسثؤرى 

   

 Lag cultural التخلف الثقايف كةلَينى كولتورى  
واتتتة تَيكضتتوونى ئتتة وهاوستتةنطيةية كةلتتةخَيرايي طةشتتةكردنى نَيتتوان ِرةطتتةزةكانى كولتتتوردا ِروودةداتَ بتتةجؤرَيك كةهتتةر      
ِرةطةزَيك لةخَيراييةكى جياواز لةِرةطةزَيكى ديكة طؤِرانى بةسةردا دَييَ وةك ئةوةى يةك لةِرةطةزةكان بةخَيرايي بطؤِرَيتي و  

ؤِرَييَ منوونتةى: ثَيشتكةوتن لتةبوارى ثيشةستازي و مانتةوةى بتارودؤخى خَيتزان وةك        ئةوى ديكة بةسستتىَ يتاخود هتةر نتةط    
 خؤى. 

   
 عييمانيةت  
 زانستطةرايي

 Laicism العلمانية

زاراوةى عييمانيةت لةهةر دوو ِرووى سياسى و فَيربوونةوة بةكار دةهَينرَييَ مةبةسي لةعييمانيةتى دةوَلةتَ جياكردنتةوةى  
 سياسييةو دةستَيوةر نةدانى دامةزراوة ئاينيةكانة لةكاروبارى حوكمِرانيدا.ئاين لةدةسةآلتى 

هةروةها مةبةسي لةعةاانيةتى فَيربوونَ وةرطرتنى هةموو منداآلنة لتة قوتاخبانتةكان ستةرةِراى جيتاوازي ب،وباوةِرةكانيتانَ      
ردن و بةضاكرت زانينى ب،و باوةِرَيك بةسةر دوور كةوتنةوةش لةهةرفشارو زؤر لَيكردنَيك ياخود ثِروثاطةندةيةك بؤ ثةسندك

 ئةوى ديكةدا.

   

 Laissez  faire احلرية االقتصادية ئازادي ئابورى
رَيبازَيكتتة داكتتؤكى لةستتةر ئتتازادى تتتاك دةكتتات بتتؤ بتتةديىَينانى بةر ةوةندييتتةكانى ختتؤىَ بةشتتَيوةيةكى تايبتتةت ثةيوةندييتتة    

 دةستَيوةردانى ِرةمسى يان حكومى.ئابورييةكانىَ ئةويش بةكةمرتين 
ئةوةش بةثَيى طرميانةيةك كةتاك بةرهةمى زؤر دةبَيي كاتَى دةرفةتى دةدرَيتى بؤ بةديىَينانى بةر ةوةندييتة تايبةتيتةكانى   

 بَى هةر رَيطرييةك ياخود كؤت و بةندَيكى دةرةكى.
دةكتاتَ ديتارة هتةر دةستتَيوةردانَيكى دةوَلتةت       لَيرةدا ضةندين ياساي سروشتى هةيتة كتة شتادى و خؤشتى تاكتةكان دةستتةبةر      

 دةبَيتة كؤسث لةبةردةم ئةو ياسايانة.
   وةرط،اوةَ مةستيش لَيى دئازادي بازرطانى و كار ة. laissez passerلةبنضينةشداَ زاراوةكة لةدةستةوا ةى د

   
 زةوى رووت 

 زةوى كةم دةرامةت
  Land, marginal االرض احلدية
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 بةزةمحةت داهاتةكةى بةشى خةرجى و تَيضووى بةرةهةمةكةى دةكات.ئةو زةوييةى 

   

 Land reform االصالح الزراعي ضاكسازي زةوي و زار

 Cf. agricultural reform  ضاكسازي كشتوكاَلى

   

 Land settlement التوطني زةوى نيشتةجَيبوون
نيشتةجَيبوونَ ثارضةثارضةكردنى رووبةرَيك لةو زةويانة دةطرَيتةوة كةبةكةَلكى كشتوكاَر دَينَ ئةم كارة ِرةنطة بتةزؤر بَيتي   
يان ئارةزوومةندانتةَ هتةروةها ِرةنطتة بةكؤمتةَر بَيتي كتة هتةمووى عةشت،ةت بطرَيتتةوةَ يتاخود تاكَيتك ثَيتى هةستتَيي وةك              

 ويستيان ثَيى هةية بةثَيى ياساكانى ضاككردنى كشتوكاَر.  دابةشكردنى زةوى لةسةر ئةوانى ثَي
ثرؤسةى نيشتةجَى بوون ضةند اليةنَيك دةطرَيتةوةَ دابةشكردن و  تةختكردنى زةوى و نةهَيشتنى كةم و كورتيةكانى ختاك  

 و فةراهةم كردنى ئاو بؤ ئاودَيرى و ثةيداكردنى ثَيويستية هونةريةكانى كشتوكاَلي.

   

 Land tenure امتالك االرض خاوةندارَيتى زةوي
مةبةسي لةزاراوةكةَ مافى خاوةندارَيتى زةوى و ستوود وةرطترتن لَيتى و كتارثَيوة كردنتى دَيتيَ رَيطاكتانى خاوةنتدارَيتى زةوى         

 جياواز دةبَيي بةثَيى جياوازي كات و شوَينى.
كانى مَيذووى مرؤظايةتى كؤبةشى بووةَ دواتر بووة بتةموَلكى  هةندَى كةس بؤ ضوونيان واية كة خاوةندارَيتى زةوى لةسةرةتا

 فةرمانِرةواكانَ ئةوانيش دابةشيان دةكرد بةسةر واىل و فةرمانبةران.
لةطةَر تَيثةِربوونى كاتَ ئةو جوتيارانةى كة زةويان دةكَيآل جَيط،بوون لةسةرى و بوونة خاوةنىَ ثاشان ثيةبةثية ئتةو مافتة   

 كردو لةم،اتيةوة بؤمافى فرؤشتنى.رووى لةسةركةوتن 

   

 Landuse استعمال االرض بةكارهَينانى زةوي
بةكارهَينانى زةوى لةوبابةتة طرينطانةية كة لةنةخشة كَيشتانى شتارةكان رةضتاو دةكرَيتيَ ئتةو بةكارهَينانتة لةشتارَيكةوة بتؤ         

 زاَلة.شارَيكى ديكة جياواز دةبَيي بةثَيى ئةو ضاآلكيةى كةلةهةر شارَيكدا 
لةنةخشةكَيشتانى شتتارةكان ِرةضتاوى ئتتةوة دةكرَيتتي كةضتةند ناوضتتةيةك بؤنيشتةجَى بتتوون و هةنتتدَيكى ديكتة بتتؤ دامتتةزراوة      
بازرطانيتةكان و هةنتدَيكيش بتؤ ثيشةستازييةكان تتةرخان بكترَينَ هتةروةها ِرَيذةيتةكيش بتؤ ياريطتاو باخضتةو شتوَينى بتتةتاَر             

 لةنَيوان خانوةكان ديارى بكرَين.
 نةخشةكَيشانة ِرةضاوى ِرَيطاكانى هاتووضؤ دةكرَيي لةنَيوان ناوضة جياوةزةكاندا.لةو 

 City planning  تةماشا بكة:  نةخشةكَيشانى شار 

  Zoning  دابةشكردنى شار  شوَينةكان

   

  Land lordism absentee املُلكية الغيابية مولكدارَيتى ثَيوار دون  
خاوةندارَيتى زةوييةَ خاوةن زةوى لةكَييطةو زةوييتةكانى دوور دةبَيتيَ بتةردةوام لةشتارةدا جتَيط، دةبَيتيَ       يةك لةشَيوةكانى 

 ئةو بةشَيوةيةكى ناِراستةوخؤ كاروبارى زةوييةكةى بةِرَيوةدةبات.

   

 Language اللغة زمان  
هؤكارى ثةيونديكردنى ِراستةوخؤى نَيوان مرؤظةكانةَ لةرَيطةى زاراوةكان يان دةنطة ِرةوشكاريية ئاستاييةكان كتة ئامتا ةن بتؤ     
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 واتاكان و جياوازيش دةبن بةثَيى جياوازي سةردةم و طةالن.
و رَيبازو ئاراستتة ئةقييتةكان   زمان كاريطةرى دةبَيي بةشارستانيةتى نةتةوةو بةسيستم و داَ و نةرييَ هةروةها بةب،وباوةِر

 و ...هتدَ هةر ثةرةسةندَيك لةيةك لةو بوارانة رووبداتَ دةنطدانةوةى دةبَيي لةئامرازى دةربريندا.
  بةو زمانةى كة دةبَيتةهؤكارى ثةيوةنديكردنى بنةِرةتى لة نَيتوان كؤمةَلتة   Living languageدةوترَيي : زمانى زيندوو د
  بةو زمانة دةوترَيي sbandard Languageد ىودا دة ينَ هةروةها زمانى فةرميةكى دياريكراخةَلكَيكَ ئةوانى لةناوضة

 دن. نكةلة ثةيوةنديية رةمسيةكان بةكار دةهَينرَيي لةبوارى نووسني و خوَي
 َ ئةو زمانةية كةبةكارهَينانى ثووضتةر بؤتتةوةَ وةك هؤكتارَيكى ط توطتؤ كتردنَ هتةر       dead languageزمانى مردووش د

 بةكار هَينانى بةردةوام دةبَيي لةنَيوان توَيذةران و لة بؤنةو ئاهةنطة ئاينيةكانَ وةك زمانى التينى. ةضةند

   

  Largenumbers lawof قانون االعداد الكبرية ياساي  مارة طةورةكان
ئامارةكانى دانيشتوان ونيشانةكانى  َ هةروةها اليةنَيكى طةورةى samplingدياردةكانىَ طةآلَلة و تاقيكردنةوةو منوونةكان د

دروستي دةبتن كةبتةهؤى ياستاى  متارة       َييتيانتة   لةستةر بنضتينةى ئتةو ئةطةر   prediction indexesثتَيش بينتى كتردن د   
َ دووبارة بوونةوةى رَيذةيي بؤ روودانى رووداوةكة دةنتوَينَىَ  ًيتىطةورةكانةوة ثةيدادةبنَ هةر بةثَيى ئةو ياسايةَ ئةوا ئةطةر

روودانى دياردةيةك بكرَييَ ئةطةر زانيتاري ديتاريكراوى تتةواومان دةستكةوت      َيتىها دةكرَى ثَيوانةو دياريكردنى ئةطةرهةروة
 دةرةبارةى.

ديتتارة رَيبتتازي ئامتتاريش دةستتي بةدةستتي لةطتتةَر ياستتاي  متتارة طتتةورةكان بتتةِرَيوة دةضتتَييَ هتتةر بةبتتةكارهَينانى ناوةنتتدة         
ةوة لةضتةند  مارةيتةكى بضتووك كتةهَيماثَيكراوى طرينطتى دةبَيتيَ بؤيتة        نت كان كتورت بكريَ ةكرَى  مارة طةورةلةبارةكانيشَ د

 دةكرَى بةِراستى ناو لةئامار بنرَيي زانستى  مارة طةروةكان ياخود زانستى ناوةندييةكان.

   
 بةرهةمىَينانى  

 طةورة
 Large scale production االنتاج الكبرب

مةبةستتي لتتةم دةستتتةوا ةيةَ بةرهتتةمىَينانى كتتاآلو كةرةستتتةكانة بتتةبِرَيكى طتتةورةَ هتتةروةها توانتتاي بةرزكردنتتةوة يتتان            
َ ئتتةو بِرانتتةى تتتةرخانكراون لةِرةطتتةزةكانى بةرهتتةمىَينان  فراوانكردنتتى ستتنورى بةرهةمىَينانةكةيتتةَ ئتتةويش بتتةزؤركردنى   

توانتاي ئتةو فاكتةرانتة بتةِرَيطاى دابةشتكردنى كتارَ يتاخود بتةكارهَينانى          بةتايبةتيش لةسةرمايةو كارداَ هةروةها زؤر كردنى
 تازةترين داهَينانةكانى تةكنولؤجيا وةك منوونة.

تنى ئةو جؤرة رَيكخستنةش هؤيةكانى بؤ طةشةكردنى شَيوازي سةرمايةى بةرهةمىَينان دةطةِرَيتتةوةو ئَيستتاش بتووة    وثَيشكة
 ةسازي تازةى ثَى جياواز دةكرَيتةوة بةشَيوةيةكى تايبةت.بةيةك لةو خةسيةتانةى كةسيستمى ثيش

بةضتاكرتين   رطترتن لتة دابةشتكردنى كاروثستثؤري    بةرهةمىَينانى طةورة دةبَيتة هؤى بةدَيىَينانى داهاتى نتاوخؤيي و ستوود وة  
كةتؤ ينةوةو تاقيكردنةوة ئةجنام بدةنَ ديارة  فةراهةم بوونى توانا الي ثرؤ ة طةورةكةشَيوةكانىَ كةلةتوانادا بَييَ هةروةها 

ئةوةش دةبَيتة هؤى طةشةثَيدانى ضاآلكيةكانى و دابةشكردنى خةرجية ناراستتةوخؤيةكانى بةستةر بةرهتةمىَينانى طتةورةداَ     
رؤشتتنى  ئةمةو سةرةِراى فراوانبوونى خةرجكردن لةبوارةكانى ثِروثاطةندةو راطةياندن كةئةوانيش كاريطةرييان دةبَيي لتة ف 

بةرهةمةكانى و زؤرتر كردنى و لةدوايشتدا قازاجنتةكان زيتاد بكتاتَ ديتارة ثرؤ ةطتةورةكان لتةوانى ديكتة بتةتواناتر دةبتن بتؤ            
 فةراهةم كردنى جؤرةها خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى بؤ كارمةندانى.

يَ لةبتةر ئتةوةى ئتةو بةرهةمتة روو     لةاليةكى ديكةوةَ ِرةنطة بةر هةمىَينانى طةورة هةندَى اليةنى خراث و نةرَينيشى هةبَي
لتتةثاوانكارى دةكتتات و ئتتةو ستتوودوكةَلكةى كتتةبؤ جتتةماوةرى هتتةبووةَ ِروو لةكتتةمي دةكتتاتَ ئتتةويش بتتةهؤى ركابتتةرى نَيتتوان   

نة بطةِرَيتتةوةَ  ثرؤ ةكانَ هةروةها ئةطةر فراوانبوونةكة سنورَيكى ديتاريكراوى تَيثتةِركردَ ئتةوا ِرةنطتة ئةجنامتةكانى ثَيضتةوا      
لةسةر كارو ئةرك بةجَيطةياندنَ لةبةر ئتةوةى كتارَيكى زةمحتةت و د وار دةبَيتي كةكةستَيك بةئةركتةكانى        نىِرووى تواناكالة
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 رَيكخسة و سازاندن هةستَييَ ئةمةو سةرةِراى د وارى سةرثةرشتى كردنيان.

   
 شاراوةيي 

 ناديار
 latency الكمون

 ندةرو روودانى وةآلمدانةوة.اثَيوةرَيكة بؤ ئةو ماوةيةى كةوتؤتة نَيوان دةركةوتنى همةبةستى زاراوةكة لةتيؤرى فَيربوونداَ 
 زراوةكة هةندَى جار لةدةروونناسيدا بةكار دةهَينرَييَ وةك ئاراستةيةك يان نةريتَيك كةلةِرابردوودا لةبارو طوجناو بووة.

ةو ماوةيةى كةكةتؤتة نَيوان قؤناغى منتداَلى لةتةمتةنى   لةتيؤرى شيكردنةوةى دةروونناسيدا دةورتَييَ ماوةى كث بوونَ بؤ ئ
ثَينج ساَلى و تةمةنى دوازدة ستاَليَ لتةو قؤناغتةدا بايةختدان بةستَيك  الواز دةبَيتي لةكاتَيكتدا ئتارةزووى دةستي درَيتذى زاَر           

 دةبَيي.
دانتتى ثَيدانتتةنراوة  كةئتتةويش هتتةروةها دةوترَيتتي فتتةرمانَيكى شتتاراوةَ بتتؤ ئتتةو ثةيوةندييتتة فةرمانيتتة نامةبةستتتدارةَ ديتتان  

 ثَيضةوانةى فةرمانة ديارةكةية. 

   

 Lati fundism نظام املزارع الكبرية سيستمى كَيَيطة طةورةكان
 سيستمَيكى بآلوة بؤ خاوةندارَيتى كَيَيطة طةورةكان لةدةوَلةتانى ئةمريكاى التني.

كَييطةكتتة دةدرَيتتتة دةستتي بةِرَيوةبتتةرَيكَ يتتاخود ضتتةند رووبتتةرَيكى   خاوةنتتدار بتتةزؤرى لةشتتارةكاندا دة َيتتيَ بتتةِرَيوةبردنى  
كَييطةكتتة بتتةكرَى دةدرَيتتتة ضتتةند كشتتتيارَيك بةرامبتتةر بةبِرةثارةيتتةك دكتترَى َ ئتتةو كرَيكارانتتةى لتتةو كَييطانتتةش كاردةكتتةن    

 زطارييةكى ياساييان نابَيي.درؤ انة  كرَييةكى زؤر كةم وةردةطرن و لةبارو دؤخَيكى زؤر خراثيش دة ين و هيض جؤرة ثارَي
 Mini fundism  تةماشا بكة:  كَييطة بضووكةكان

   

  Law القانون ياسا
ياسا دياردةيةكى كؤمةآليةتيةَ هؤكارَيكى طرينطة لةهؤكارةكانى ِراطرتن و رَيك و ثَيكردنتى كؤمتةَرَ ياستا لوتكتةى رَيكخستتنى      

 ئةوةى بةئاشكرا ئةوة دياريدةكات كةضى ثَيويستة تاك بيكات و ضى نةكات.كؤمةآليةتى دةنوَينَى بؤ رةفتارى مرؤييَ لةبةر 
 ى دةكات كة بةسةر كةسى لةياسا الدةر دةسةثَينرَيي.رسةرةرِِِاى ئةوةش ياسا ئةو سزاية ديا

 Civil law  تةماشا بكة:  ياساى مةدةنى

  Criminal law  ياساى سزادان

 Common law  ياساى ئاسايي
 َ دانتتان و دةركردنتتى ياستتا codification  جيتتاواز دةبَيتتي لةكؤكردنتتةوةو رَيكخستتتنى د law makingياستتا ددةركردنتتى 

 بريتية لةداناني بنةماو ِريَئسا ياساييةكان بةهؤى دةسةآلتَيكى تايبةت لةدةسةآلتةكانى دةوَلةت.
ثةيوةنتتدارةكان بتتةلقَيك لةلقتتةكانى ياستتا لتتةتؤمار  بتتةآلم كؤكردنتتةوةو رَيكخستتتنى ياستتاَ ئتتةوة بريتيتتة لةكؤكردنتتةوةى ِرَيستتا   

 كراوَيكداَ كةرَيكخراوةو ثؤلني كراوةَ وةك رَيكخستنى ياساي مةدةنى و ياساى بازرطانى.

   

  Law natural القانون الطبيعي ياساي سروشتى  

 Natural law  تةماشا بكة:   

   

 Law scientific القانون العلمي ياساي زانستى
مةبةسي لةزاراوةكتةَ شتَيوازَيكة طوزارشتي لتةو ثَيويستتية دةكتات كتة دةستةآلتى بةستةر ديتاردة سروشتتى و كؤمةآليةتيتةكان             
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دةبَيي و ئاراستةيان دةكاتَ ئةويش بريتية  لةو ثةيوةنديية قوَر و جةوهةرى و جَيط،و دووبارة بتوةوةى نَيتوان دياردةيتةك    
نة جياوازةكانى دياردةيةكَ ئةو ثةيوةندييتةش ختؤى لتة بةستتنةوةى هتؤ بةئةجنامتةوة       و دياردةيةكى ديكةَ يان لةنَيوان الية

 دةنوَينَى.
ياسا زانستتيةكانى ديتاردة كؤمةآليةتيتةكان بتريتني لةضتةند ئاراستتةيةكَ يتاخود ضتةند ئارةزوويتةكى روو لتةو ثةيوةندييتة            

 رَيكى يةكطرتوو دةكةن.دياريكراوانةى نَيوان ئةو دياردانةَ ضونكة ئةوانة طوزارشي لة رةفتا

   
 كارثَيكردنى ياسا  
 دجَيبة جَيكردنى 

 Law enforcment تنفيذ القانون

هتتتةموو سيستتتتمَيكى ياستتتاييَ ثَيويستتتي بتتتةثَيِرةوكردن و طوَيِرايتتتةَلى دةكتتتاتَ هتتتةروةها ضتتتاودَيرى دةستتتةآلتة جياوازةكتتتانى  
ثَيوةىَ ئةطةر اليةكيش سةرثَيضى بِرطةكانى بكات ئتةوا رةوانتةى   حكومةتيش بكرَييَ هةر اليةكيش بةثَيى ياساى ثةيوةندار 
 دادطا دةكرَييَ دواى سةااندنى سةرثَيضييةكةى سزا دةدرَيي.

ِرةنطة سزاكة بةثارةبذاردن بَيي يتان زينتدانى كتردنَ هتةروةها ضتةندي تاوانةكتة زةرةرمةنتد بَيتيَ ئتةوا ستزاكةش توونتدتر            
 دةبَيي.

   

 سةرثَيضى لةياسا  
 دياخيبوون   

 التمرد على القانون
 Law lessness ُمالفة القانون

دةبَيتي كتة بةشتَيوةيةكى كةليتة رةقانتة يتاخى دةبَيتيَ لةستةر ثَيضتى كردنيشتى            ثيتادة زاراوةيةكة لةسةر رةفتاري ئةو طروثة 
طروثتتةى سةرثَيضتتى لةبنتتةماو ِرَيستتا طشتتتيةكانى كتتردووةَ     ئتتةولةبنتتةما طرينطتتةكانى ياستتادا راهتتاتووةَ هتتةروةها زاراوةكتتة    

 دةطرَيتةوة.
ديارة ئةو ياخى بوونةش لةبارَيكى ئاسايدا لةاليةن هةنتدَى كؤمةَلتةو اليتةنى بيانيتةوة ستةر هةَلتدةداتَ لتةبِرياردانيش ثشتي         

ثةيوةستة  كةئةو تاوانبار كردنانةش  بةو زانياريانة نابةسرتَيي ئةوةندةى ثةيوةندى بةداَ و نةريتةكانى ئةو كؤمةَلة هةيةَ
  هةروةها اليةنطريان بتؤ ئاستتة   ego centrismبةرةفتارى طروثةكانةوة بةزؤرى بةهؤى بايةخدانى ضِريان بةخودةوةية د

 كؤمةآليةتيةكان.  

   
 سةركردايةتى  

 رَيبةرايةتى
 Leadership القيادة

لةطتتةَر سروشتتتى مرؤيتتيَ يتتان بتتوونى توانتتاي كتتارتَيكردن لتتةرةفتارة   ستتةركردايةتى واتتتة بتتوونى توانتتا لةستتةر مامةَلتتةكردن   
مرؤييةكان بةمةبةستى ئاراستةكردنى كؤمةَلة خةَلكَيك بةرةو ئاماجنَيكى هاوبةش و بةِرَيطايةك كةمَيكةضى و متمانتةو ِرَيتزو   

تةى رةفتتتاري يتتاخود رةنتتج و  هاوكاريتتان دةستتتة بتتةربكاتَ بةواتايتتةكى ديكتتة بتتةبَى ستتةركردايةتىَ كؤمتتةة ناتوانَيتتي ئاراستت   
 هةوَلةكانى ديارى بكات.

بؤ ثؤلينكردنى سةركردةكانَ دةكرَى ثشي بةضتةندين بنتةما ببةسترتَييَ لةوانتة: دابةشتكردنى ستةركردةكان لةستةر بنتةماى         
 جؤرى هةَلوَيسي يانيش دؤخةكةَ لةم بارةشدا سةركردةكان دابةش دةكرَينة سةر:

 َ nominalleadersد   يتتان ئتتةوانى هتتةر بتتةناو ستتةركردةن traditional leadersان دستتةركردة نتتةريتى و رةفتتتارة كؤنتتةك 
 َ ئتتةواني situational leadersئةوانتتة ثيتتةو ثايتتةى رةمسيتتان هةيتتةَ هتتةروةها ستتةركردةى هةوَلوَيستتي و دؤختتةكان د    

 لةهةَلوَيستى دياريكراودا دةردةكةون.  
ي دةكتةن و هةوَلتدةدةن   يئةوانى ضاودَيرى ضةند هةَلوَيستتَيكى ئاينتدة    creative leadersلةطةَر سةركردة داهَينةرةكان د

 سةركردايةتى تاكةكان بكةن لةبةر رؤشنايي ئةو هةَلوَيستانةَ وةك فةيية سوفةكان و طةورة ب،مةندان.
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 سةركردةكان لةسةر بنضينةى شَيوازي كاريش ثؤَلني دةكرَين بؤ:  
  ئةوانى ثةنا بؤ هؤكارة دميوكراتيةكان دةبةن بةمةبةستى كتارتَيكردن  democratic leadersسةركردة دميوكراسيةكان د

 لةسةرتاكةكان.
  ئتةوانى ثتةنا بتؤ بتةكارهَينانى هتؤ كتارة ديكتاتؤرييتةكان دةبتةن بتؤ          dictatoridal leadersستةركردة ديكتاتؤرييتةكان د  

 كارتَيكردن لةتاكةكان.
  لتةم بتارةدا دةستتَيوردان و ئاراستتة كردنتى      laissez  faire leadershipد هةروةها سةركردايةتى ئازادانتة نائاراستتةكراو  

 سةركردة بؤ طروثةكةى تاِرادةيةكى طةورة كةم دةبَيتةوةَ طروث لةضاآلكيةكانيدا تةواو ثشي بةخؤى دةبةستَيي.
 ثرؤسةى سةركردايةتى ثشي بةضةند كؤَلةكةيةك دةبةستَيي:  

ئتتةو هتتةر و مةرجةكؤمةآليةتيتتةى كتتة تَييتتدا كارلَيكردنيتتان دةبَيتتيَ بؤيتتة بتتؤ       -3 اليتتةنطرو ثشتتتيوانان   -2ستتةركردة   -1
سةركةوتنى ثرؤسةى سةركردايةتى دةبَى سازان و تةبايي لةنَيوان هةرسَى كؤَلةكةكة رووبداتَ واتة سةركردة تةبابَيي لةطةَر 

 نى تَيدا دةبَيي.رلَيكردااليةنطرانىَ هةروةها لةطةَر ئةو دؤ  و هةَلوَيستة كؤمةآليةتيةى ك
  ثةيتدا دةبَيتيَ   collective leader shipئةو سازان و تةبابوونةَ تاِرادةيتةكى طتةورة لتةبوارى ستةركردايةتى بةكؤمتةة د     

 واتة بةشداريكردنى كؤمةَر لةوةرطرتنى بِريارةكان كةِرَيطر دةبَيي لةبةردةم ئةوةى سةركردة بةتةنيا بِريار بدات.
   

 Leader ship الزعامة السياسية سةركردايةتى سياسى  
Political  
زاراوةى ثَيشةوايةتى سياسىَ ئاما ةية بؤ ئةو جؤرة ضاآلكيةى كةهتةوَر و ِرةجنَيكتى خؤويستتانةى هاوبتةش ثَيكتى دةهَينَيتيَ       

 هةروةها ئاراستةكردن و بةِرَيوةبردنيش بةمةبةستى طةيشة بةضةند ئاماجنَيكى هاوبةش لةطؤِرةثانى سياسيدا.
ثَيشةوايةتىَ يان سةركردايةتى سياسىَ لةكؤمةَلطتةدا كةستَيك يتاخود زيتاتر ثَيتى هةَلدةستتَىَ اليتةنطران و هتةوادارانى ختؤى          
ئاراستة دةكاتَ ديارة لةسةر كةوتن و بةِرَيوةبردنى كاروبارةكانيشىَ ثشي بةِرةزامةندنى اليةنطران و هتةوادارانى دةبةستتَيي   

زادانتة بتةرؤَلى ئتةو ستةركردانة كتةجياواز دةبَيتي لتةرؤَلى ئتةو دةستةآلتةى ختةَلكى ميكةضتى            بةثَيى ويستو ئارةزووييتةكى ئا 
 دةبَيي.

طةيشتة بةثَيطتتةى ثَيشتتةوايةتى سياستتى بةضتتةند هؤكارَيتتك دَيتتتةدىَ لةوانتتة: هةَلبتتذاردنَ ثشتتتاو ثشتتتىَ دانتتانَ هةَلبتتذاردنى  
 جاريش دةكرَى نَيوان ضةند هؤكارَيك لةوانة كؤبكرَيتةوة.سةركردةكان بؤ ضةند هاوِرييةكى نوَيى خؤيانَ هَيزَ هةندَى 

   

 كؤمةَلة  
 دة  ييةكَيتى دتةري

 الُعصبة
 League الكتلة

لتةِرووى سياستيةوةَ كؤمةَلتتة لةضتةند دةوَلتةتَيك ثَيكتتدَيي بةمةبةستتى هةستتتان بةبتةرطريكردن يتان هَيتترش بتردن و يتتاخود         
 هاوبةشى ديكة.بةرهةَلستى و يانيش هةر بةر ةوةندييةكى 

زاراوةكة لةِرووى ياساييةوة ئاما ة بؤ يةكطرتنى نَيوان ضةند تاكَيك دةكات بة مةبةستى بةديىَينانى ضتةند بةر ةوةندييتةكى   
 هاوبةش.  

   

 Learned societies اجلمعيات العلمية كؤمةَلة  رَيكخراوة زانستيةكان
 زاراوةكانى دزانكؤ و ئةكادميية و دثةميانطا  مانايةكى سنوردارى نية.زاراوةى دكؤمةَلةى زانستى  هةروةك ديارةَ وةك 

بةآلم بةواتايةكى وردَ ئاما ة بؤ كؤمةَلةيةكَ يان رَيكخراوَيك دةكات كة خوَيندكارانى زانسي دةطرَيتتةخؤىَ ئةطتةر  لةضتةند    
 بوارَيكى جياوازدا ياخود لةبوارَيكى تايبةت كاربكةن.

زاراوةكة تازةبآلوبؤتةوةَ زؤرَيك لةكؤمةَلتةكانَ ئةطتةر زؤر بةشتيان نتةبن دكةخوَينتدكارانى زانستي دةطرنتةخؤيان  ستنوريان         
فراون بؤتةوةو كةسانَيكى زؤر لةوانى باية  بةئاماجنةكانى كؤمةَلة دةدةن لةناويتدا كؤبوونةتتةوةَ ئةوانتة بوونةتتة ئةنتدامى      
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 ئةوةى داوابكةن وةك خوَيندكارى زانسي تةماشا بكرَين. اليةنطر كةبةهاى خؤيان هةيةَ بَى

   

 Learning الترعلم فَيربوون
واتةَ ثرؤسةى ِراستكردنةوةىَ رةفتارَ يان شارةزايي و ئةزمونَ وةك ئةجنامَيك بؤ كتاركردن و ئتةزموونَ هتةروةها ثرؤستةكة     

لةفَيربوونتدا ثَيوانتة دةكرَيتي بتةخَيرايي لتةبوارى ئتةرك       زانيارى و كارامةييةكانى تتاك زؤر دةكتةنَ ِرادةى ثَيشتكةوتنى تتاك     
ِرزطتتتاركردن لةهةَلتتتة هتتتةروةها بتتتوونى توانتتتا لةستتتةر كتتتارى رَيتتتك و ثَيتتتك و كةمكردنتتتةوةى رةنتتتج و     ؤبةجَيطةيانتتتدن و خ
 ماندووبوونةكانى .

َيربتتتوون لةِرَيطتتتتةى  طتتترينطرتين تَيؤرييتتتةكانى فَيربتتتتوون: فَيربتتتوونى مةرجتتتتدارَ فَيربتتتوون بةهةوَلتتتدان و هةَلتتتتةكردنَ ف     
 ضارةسةركردنى كَيشةكانَ فَيربوون بةِرَيطاى ب،كردنةوة.

   

 سيستمى بةكرَيطرتنى  
 زةوى و زار

 نظام أستئجار
 Leasehold system االراضي

 ثرؤسةى بةكرَيدانى زةويية كشتوكاَليةكانَ بؤ ئاوةدانكارى و بونيادنتانَ ئتةويش بتةهؤى ستةرماية ختةَلكانَيكى غتةريب نتةك       
 خاوةنة ِراستى و بنضينةييةكانيان بةمةبةستى سوود وةرطرتن و بةكار هَينانيان.

ثتتؤَلينكردنى جتتؤرة ستتةرةكيةنى ئتتةو بةكرَيدانتتةَ ثشتتي بتتةو رَيطايتتة دةبةستتتَيي كةبةهؤيتتةوة نرختتى بةكرَيدانةكتتةى ثتتَى        
 َيكَ تَيكةآلو لةهةردوو جؤر.وةردةط،َييَ ثَيدانى كرَيكةش بةيةك لةو ِرَيطايانة دةبيي: بةثارةَ بةرامبةر بةشت

   
 Lift, right اليسار واليمني ضةثَ راسي 

دوو زاراوةى سياستتنيَ لتتةِرووى مَيذووييتتةوة شتتوَينى دانشتتتنى ئةنتتدامانى ثةرلتتةمان دةطةرَيتتتةوةَ لةبتتةر ئتتةوةى ئةنتتدامانى    
 دادةنيشة و ئةندامانى ِراسرتةويش لةالى ِراستى سةرؤك دادةنيشة. ِرةو لةالى ضةثى سةرؤكى ئةجنومةنضةث

 بةم شَيوةية ئةو دوو زاراوةية بةسةر هةردوو ئاراستةى شؤِرشطَيِرى و كؤنة ثارَيز هةَلدةدرا.  
   

 Legal aid املساعدة القضائية يارمةتى ياسايي  
داوةرى دةطرَيتةوةَ لةو كةسةى كةداخوازي دسكاالي  هةيةو بتَى   يارمةتى داوةرى دياسايي  لَيخؤش بوون لةباجى دفةرمانةى 

 توانايي خؤى لةثَيدانى ئةو دفةرمانةيية  باجة دةسةاَينَييَ ئةطةر بةشَيوةيةكى كؤتايي بَيي يان كاتى.
 َيتةوة.لةو حالةتةداَ ليذنةيةكى تايبةت لةو داواكاريية بؤ لَيخؤش بوونى داوةرى و يةكالكردنةوةى بابةتةكة دةكؤَل

لَيختتتؤش بتتتوونيشَ باجتتتةكانى دفةرمانتتتةيي  وَينتتتةو بةَلطةنامتتتةو ثوختتتي كردنتتتةوةى بابةتتتتةكانَ ئتتتةو فةرمانةييتتتةى           
سةرثَيداويستيةكانى نووسينى داوةرى و كتارطَيرى و جَيبتةجَيكردن و بآلوكردنتةوةو ِراطةيانتدن و...دةطرَيتتةوةَ لةطتةَر هتةر        

 وة.جؤرة خةرجيةكى ديكة كةياسا رَيطاى ثَيدا
   

 كَيشمةكَيشي
 ياسايي

 Legal dispute النزاع القانوين

 Dispute  تةماشا بكة:    مشتومِر

   

 دامةزراوة 
 ياساييةكان

 اهليئات
 Legal institutions القضائية

دامةزراوة دادوةرييةكان ثَيكدَين لةضةند دادطايةكى جياواز بةثَيى ئةو سيستمة دادوةريةى كة دروسي بوونى ئةو دادطايانتةو  
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ستتنورى دةستتةآلتيان و ثَيكىاتتتةى هةريةكتتةيان رَيكتتدةخاتَ هتتةروةها ديتتاريكردنى مةرجتتةكانى دامةزرانتتدنى دادوةرةكتتان و      
  ئةوانى هاوكارى دادوةرانن لةكارةكانيان وةك ثارَيزةر و نووسةرو شارةزايان.ِروونكردنةوةى ماف و ئةركةكانيان لةطةَر

 دةسةآلتى داوةرى جياية لةدةسةآلتى ياسادانان لةاليةكةوةَ هةروةها جياية لةياساي جَيبةجَيكردنيش لةاليةكى ديكةوة.  
َيك كةلةاليةن دادطتاى بتةرايي بِريتاري لةستةر     دادطايكردن لةسةر دوو ثية دئاسي  دةبَييَ بةو مانايةى هةر كَيشةو ط،و طرفت

دةدرَيتتيَ دةكتترَى بةرزبكرَيتتتةوة بتتؤ دادطايتتةكى بتتاآلترَ بةمةبةستتتى ضاوخشتتاندنةوة تَييتتداو ضتتاككردنى هتتةر هةَلةيتتةك          
 روويدابَيي لةو بِريارةَ بؤية دادطاى دووةم لةضةند دادوةرَيك بة مارة زؤرترو شارةزاتر ثَيكدَين.

   
 ثزيشكى 

 ياسايي
 Legal medicine الطب الشرعي

 Medicine legal  تةماشا بكة:  

   

 Legal procedures االجراءات القانونية كاررايية ياساييةكان
بةمانايتتةكى فتتراوانَ مةبةستتي لةزاراوةكتتةَ بنتتةماو ِرَيستتاكانى سيستتتمى داداوةرى و دةستتةآلتةكانى و جَيبتتةجَيكردنى كَيشتتةو   

 ئةجنامدانى بِريارةكانة.ثرسةكان و 
بةآلم لةسنورَيكى تةسكداَ مةبةسي لةزاراوةكةَ بريتيتة لةكؤمةَلتة كاروبارَيتك كتة ثَيويستي دةكتات ثَيتى هةستة بتؤ طةيشتة           

 بةضارةسةرييةكى دادوةرانة.
   

 سزاى ياسايي
 اجلزاء القانوين

 Legal sanction العقوبة

كةبةهؤيةوة جَيبةجَيكردنى ياسا دةستةبةر دةبَييَ جةزاش بِريارَيكة لةسةر ئةو كةسةى كتة  سزاي ياساييَ ئةو شَيوازةية كة 
  هتةروةها زؤر لَيكتةر   preventiveسةر ثيََضى ياساي كردبَييَ ديارة ئةو سزاية بؤ ثاراسة يان بتؤ بةربةستتكردن دةبَيتي د   

   .peressiveياخود دامرطَينةر دةبَيي د
بتؤ كتارى ستزايي تتاكَ تةماشتاي ختودى تاوانةكتةى و رادةى مةترستييةكةى دةكتاتَ لةطتةَر رادةى            كؤمةَلطة لةهةَلستةنطاندنى 

 دةسي درَيذييةكةى لةسةر سيستمة بنضينةيية كاريطةرةكان لةسةر  يانى طشتى كؤمةَلطة.
   

 Legal system النظام القانوين سيستمى ياسايي  
بنةمايةكى ياستاييَ ئامتاجنى رَيكستختنى هاوبةندييتةكى ديتاريكراوة لةهاوبةندييتة       سيستمى ياساييَ بريتية لةكؤمةَلة ِرَيساو 

ياسايييةكان ئةوانى لةسيستمَيكى ياسايي دياريكراودا بوونيتان هةيتةَ منوونتةى: سيستمى هاوستةرط،ىَ سيستتمى طرَيبةنتدىَ        
 سيستمى خاوةندارَيتى.

   
 داستان  
 ئةفسانة

 Legend االسطورة

ةو بةهاو بنةمايانةن كةخةَلكى باوةِرى ثَييانةو بةهؤيانتةوة يتاخود    ليان هةَلطرىدئةفسانةكانَ واتة ئةو ب،و باوةِرانةى ثِرن 
 لةثَيناوياندا دة ين.

هةموو كؤمةَلطةيةك ثةيوةستة بة شتَيوازَيك لةئةفستانةكانىَ طوزارشتي لتة وَينتةو دميةنتة هزرييتة ئاَلؤزةكتانى نتاو كؤمةَلطتة           
 تَ لةهةمان كاتدا هةموو بوارةكانى ضاآلكى مرؤظايةتيش دةطرَيتةوة.دةكا
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 Legislation التشريع ياسادانان
كؤمةَلتتة بنتتةماو رَيستتايةكى ياستتايية لةاليتتةن دةستتةآلتَيكى ثةيوةنتتدارةوةَ لةدةستتةآلتةكانى دةوَلتتةت كةئتتةويش دةستتةآلتى         

ِرَيساكان لةو سةرضاوةيةوةَ دةبَيتة هؤى ئةوةى هَيزى ياسايي خبولقَيي و دادطاكتانى  ياسادانانةَ دادةنرَييَ ِراطةياندنى بنةماو 
 دةوَلةت دانى ثَيدابنَين و وةك ياسايةك ثَيويسي بةثيادةكردنى دةكات لةئايندةدا.

َ ضةندي  يانى كؤمةآليةتى ثةرةى ستةندو بتةهؤى ئتةو ثةرةستةندنةش ثةيوةنتدى و ثةيوةستتية مرؤظايةتيتةكان زؤر بتوون        
نةوةيان دةكتات بتة   يدةردةكةوَيي كةنةريي وةك سةرضاوةيةك بؤ ياسا بةكةَلك نايي و ثَيويستي بةداِرشتتنى ياستاكان و نووست    

 شَيوازي تايبةت.
طرينطى دان بةياسادانان لةسةردةمى نوَيداَ طةيشتة ئةو ئاستةى كة زاراوةى ياساي ثَى بوترَيتيَ ئةطتةر ئتةم زاراوةيتش وتتراَ      

 ةقت روو لةياسا ِرَيذى دةكاتَ لةبةر ئةوةى سةرضاوةى سةرةكية بؤ ياسا نوَييةكان.ئةوا راستةوخؤ ئ
   

 ياسادانانى  
 كؤمةآليةتى

 Legislation social األجتماعيالتشريع 

 Social legislation  تةماشا بكة:  

   
  Legislative authority السلطة التشريعية دةسةآلتى ياسادانان

دانانَ وةك باوةَ مافَيكة بةدةستى ثةرلةمانةوة دةبَييَ كةمافى ثتَيش نيتاز كتردن و هتةموار كردنتى ياستاكانى       دةسةآلتى ياسا 
 دةبَييَ هةروةها حكومةتيش مافى ئةوةى هةية ثَيش نيازي ياساكان بكات و بؤ ثةرلةمان بةرزى بكاتةوة.

ش نيتاز دةخرَيتتة ِرووَ نتةك لةاليتةن ئةنتدامانى      لةراستيشدا زؤرينةى زؤرى ثترؤ ةى ياستاكان لةاليتةن حكومةتتةوة وةك ثتيَ     
ثةرلةمانَ هؤى ئةو كارةش بؤ ئةوة دةطةِرَيتةوة كة ثرؤستةى ئامتادةكردني ثترؤ ةى ياستايةك و دارشتتنى لةضتةند بةنتدَيكَ        

بَيتي لتةو   ئةوة ثرؤسةيةكة ثَيويستى بةكؤششَيكى زؤر دةبَييَ هةروةها ثَيويستى بةهاوكارىَ كةستانى ياستايي و شتارةزايان دة   
بابةتانةى كةثرؤ ة ياساكة دةيطرَيتةوةَ ديارة ئةوةش كارَيكة زؤركةم بؤ ئةنتدامانى ثةرلتةمان دةِرةخستَييَ ستةرةِراى ئتةوةى      
كةحكومتتةت ثَيكىتتاتووة لةستتةركردةكانى زؤرينتتةى فراكستتيؤنةكانى ناوثةرلتتةمانَ ئةطتتةريش وايتتة كتتة ئتتةوان باشتترت ئاطتتادارى  

 يةكانى وآلت دةبن تا ئةندامانى ثةرلةمان.ويستى ئةو زؤرينةيةو ثَيويست
   

 حةالر زادة 
 منداَلى شةرعي

  Legitimacy وةبنشرعية ال -1

 لةدايك بوونى منداَلَيك كةبةرهةمى هاوسةرط،ييةكى شةرعييةَ لةو حاَلةتةشدا ماف و دةسكةوتةكانى منداَلَيتى دةبَيي.
حاَلةتى شتةرعيةت و نتا شتةرعيةتى لتةدايك بتوونى منتداَر دةكتةنَ ياستاكانى         لةِراستيدا هةموو كؤمةَلطاكان جياوازي لةنَيوان 

 سزادانيش لةحالةتى دووةم ثيادة دةكةن لةسةر باوك  و دايكةكانَ لةزؤر حالةتيشدا بةسةر منداَلةكانيش.
   

 رةوايةتى 
 اساوى ياساييث

  الشرعية -2

فتتةرمانِرةواو دةستتةآلتداران و رَيكختتراوة سياستتييةكان بةدةستتتيان   حالةتَيكتتة لةدةستتةآلتدارى ئتتةرَينى و ئتتةو رةزامةندييتتةى   
 هَيناوةَ بةو هؤيةوةشَ ئةوان دةسةآلتيان طرتؤتة دةسي.

   
 ضينى ث،ان 
 طةورة ثياوان

 Leisure class طبقة االعيان

توَيتتذَيكى ناوكؤمةَلطةيتتةَ بتتةهؤى هتتةر و مةرجتتة كؤمةآليةتيةكتتةىَ دةتوانَيتتي ضتتَيذ لةئاستتتَيكى طتتوزةرانى بتتةرزتر لةئاستتتى 
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 ئاسايي وةربطرَييَ بَى ئةوةى ِراستةو خؤ بةكاروضاآلكيةك هةستَيي بةمةبةستى خؤ  ياندن.
دةستكةوتةكانى بَيتي كتة لتةداهاتى زةوى و زار ثةيتدا      ِرةنطة ئةو بارة جياوازيةشي هؤيةكةى م،اتى و ثشتاو ثشي بَيتيَ يتان   

 دةكاتَ ياخود سةرمايةيةك بَيي بؤى طةِرابَيتةوة.

   

 Leisuretime activities أنشطة أوقات الفراغ كيةكانى كاتى بَى ئيشىضاال

ئةو ضاآلكيانة ئتةرَينى بَيتي وةك   ئةو بوارانة دةطرَيتةوة كةتاك بةضةند ضاآلكيةك هةَلدةسَيي لةكاتةكانى بَي ئيشيداَ ِرةنطة 
 وةرزشى جةستةيي و ئارةزووةكانَ يان نةرَينى بَيي وةك ضوونة ضاخيانةكان.

كةمكردنةوةى كاتةكانى كتاركردن بتووة بتةهؤى ئتةوةى كةكاتتةكانى بتَى ئيشتى زؤرتتربنَ هتةروةها بةرزبوونتةوةى داهتاتيش            
 ستنةِرووى كاركردنيش كةم بَيتةوة.دةبَيتة هؤى ئةوةى زؤر بوونى بَى ئيشى فراوان بَيي و خ

   

 Leninism اللينينة لينيزم

  بةدرَيتتذة ثَيتدانى ئتتةو هترزة ماركستتيزمة دَيتي كتتة بتةهؤى شؤِرشتتةوة دةستةثَينرَيي نتتةك      1924  1870ِرَيبتازي لينيتزم د  
كؤمؤنيستتى لةروستيا كتة لةطتةَر     بةِرَيطاى ضاكسازي و ثيتة بةثيتة ديتارة ئتةو رَيبتازةش ثراكتيكردنَيكتى كردارييتة بتؤ تيتؤرى          

   دةستى ثَيكرد.1917شؤِرشى ئؤكتؤبةرى د
دواى مردنى ليننيَ ضةند طروثَيكى جياواز دةركةوتنَ هةريةكةيان نووسينةكانى لينينيان ِراظتة دةكترد جيتاواز لتةوى ديكتةَ      

 هةر طروثَيكيش باوةِرى وابوو كة ِراظةكردنةكةى خؤى ِراستة.

   

 ثانؤكى  
 وان دوو ئافرةت دسيكسى نَي

 Lesbianism السحاق

دياردةيتتةكى سيكستتى نائاستتاييةَ لةستتةر بنضتتينةى بةدةستتي هَينتتانى خؤشتتى و ستتةرطةمى سيكستتى ئتتةجنام دةدرَيتتيَ ئتتةويش   
 بةِرَيطةى ثةيوةندى سيكسى لةنَيوان خودى  نانَ هةندَيكيان لةطةَر هةندَيك.

 Sexual perverision  تةماشا بكة: الدانى سيكسي

   

 Leve income مستوى الدخل ئاستى داهات

ئاستتتى داهتتات ددةرامتتةت  ئتتةو داهاتتتة خوليةيتتة كتتة تتتاك لتتةكؤتايي هتتةر ماوةيتتةكى ديتتاريكراو بةدةستتتى دةكتتةوَييَ ِرةنطتتة    
 لَيكدانتتتةوةيان بتتتاس لتتتةو ئاستتتتة بكرَيتتتي بةكتتتةمرتين رادةى ئتتتةو كرَييتتتةى دموضتتتة  كتتتةدةكرَى طتتتوزةرانى ثتتتَى بكرَيتتتي       

 َ واتتتة كتتةمرتين ئاستتتى كتترَى دموضتتة  كتتة يانى ثتتَى بتتةِرَيوة بضتتَييَ تادةطاتتتة ئاستتتى لَيتتوارى  يتتان            living wageد 
  ئةوةش كتةمرتين ئاستتة دةكترَى تتاك ثَيتى بتذَييَ هتةروةها ِرةنطتة ئاستتى طتوزةران لتةو ِرادةيتةش             subsistence levelد

 ةكان دةبَيي.تيرةشدا تاك ثَيويستى بةيارمةتية طش  لةو باpoverty levelر هة ارى دادابةزَيي و بطاتة ئاستى خو
 َ ِرةنطتة بةرزبوونتةوةى   social levelلَيرةدا ثةيوةندييةكى توونتد هةيتة لتةنَيوان ئاستتى طتوزةران و ئاستتى كؤمةآليتةتى د       

ثيََضتةوانةش  ئاستى طوزةران هؤكارَيك بَيي بؤ بةرزبوونةوةى ثيةو ثايةى تاك لةثيةبةنتدى ضتينة كؤمةآليةتيتةكانَ هتةروةها     
 دابةزينى ئاستى طوزةران دةكرَى ببَيتة هؤكار بؤ دابةزينى ثيةو ثايةى تاك.

 Standard of living  تةماشا بكة : ئاستى طوزةران
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 برا ن خواسة 

 سيستمى خواستنى  نى برا
  Levirate نظام الزواج من أرملة االخ )الليفريا(

كتةى دةكتاتَ   ةيتةك لتةبراكانى مَيتردة دمردوة    براَ بةثَيى ئةو سيستمةَ بَيوة ن شتوو ب سيستمى هاوسةرط،ى لةطةَر بَيوة نى 
ِرةنطة ئةو سيستمةش ضةند شتَيوةيةك وةربطرَيتيَ ثابةنتد بتوونى بتراش جيتاواز دةبَيتي لةكولتورَيكتةوة بتؤ يتةكَيكى ديكتةَ            

 جولةكةو يونانية كؤنةكان كاريان بةيةك لةشَيوةكانى ئةو سيستمة دةكرد.

   
 برثرسيارييةتى بةرامبةر 

 كةسَيكى ديكة دقةرزدانةوة 
 Liability األلتزام -املسؤلية 

 ثابةند بوونَيكى ياساييةَ بةثَيى ياساكةَ كةسَيك ديان زياتر  ثَيويسي دةكات ماف و قةرزى كةسَيكى ديكة بطةِرَينَيتةوة.
واتةَ ثابةند بوونى ضةند خزمَيك بةثَيدانى ختةرجى    liability relativesدةوترَيي: بةرثرسياريةتى بةرامبةر خزمان د

 يان دنةفةقة  بةكةس و كارى خزمةكانيانَ وةك ئةوانى لةزجن،ة كؤَلةكةى خزمان بنَ بتاوك ئةطتةر بتةرةو ستةرةوة بتوونَ      
 هةروةها كورةكانَ ئةطةر بةرةو خوارةوة بوون.

 .ياخود لةدةرةوةى زجن،ةى ئةو خزمايةتية بنَ وةك براو خوشكان
ئةو كةسةى مافى خةرجى  يانى دةبَييَ مةرجة كةسَيكى هة ار بَيي و سامانى نةبَييَ هةروةها تواناي كاركردنيشى نةبَييَ 

 ئةو كةسةى بةنديش دةبَيي بةثَيدانى نةفةقةكةَ ثَيويستة تواناي خةرجكردنى هةبَيي.

   

 libation التضحية ابالنبذة أو مايشبهها قوربانى كردن بة مةى
جؤرة داَ و نةريتَيكةَ ر اندنى مةى بةسةر ئتةو شتتةى خوداوةنتد دةنتوَينَىَ يتان ثَيشكةشتكردنى ئتةو جتؤرة خواردنةوةيتة          

 ياخود خواردنةوةىَ ئةويش بةمةبةستى بةدةسي هَينانى رةزامةندي خوداوةندةكان و هاوكارى و ثارَيزطاريكردنيان.

   

 ليرباليزم  
 ئازادخيوازي  

 التحررية
 Liberalism الفردياملذهب 

زرطاربوونى ئابورى جةخي لةسةر ئازادي تاك دةكات و ثشي بةِركابةرى ئازادانة دةبةستَيي واتة ِرَيطادان بةتاكةكان كاربكتةن  
 و قازانج بكةن وةك دةيانةوَييَ ضونكة بةر ةوةندى طشتى بةهؤى بةر ةوةندى تاكةوة دَيتةدى.

فراوانبتوونى لةطتةَر ثةيتدابوونى ستةرمايةدارى ستةرى هةَلتداوةَ ئتةويش وةك دةربِرينَيتك         دروسي بوونى ِرَيبازي ليرباليزم و 
 لةئاسي ئازادي تاك.

هةروةها ئتازادي سياستى: سيستتمَيكى سياستيية ثشتي بةبنضتينةيةك دةبةستتَيي كتة دةوَلتةت بةئةركتة زةروريتةكان لتة يانى             
 ىَييَيي.كؤمةَلطة هةستَيي و بوارةكانى ديكةى ضاآلكى بؤ تاك جَى ب

َ بةِرَيوةبردنى كارى حوكمِرانية لتةنَيوان توَيتذةجياوازةكان و   ةنةتانةى ئةم سيستمة ييادة دةكلةتايبةمتةندييةكانى ئةو دةوَل
 ثارَيزطاريكردنى سيستمة.

   

 ئازاديية  
 مةدةنيةكان

 احلرايت
 Liberties civil املدنية

ئةوانى بةهؤى ثةيوةنديية مةدةنيةكانى تاكةوة ثةيتدا دةبتنَ ياستاش لتةكؤت و     بريتية لةئازاديية كةسَيتية كؤمةآليةتيةكانَ 
 بةندةكان ثارَيزطارييان ىَل دةكاتَ جطةلةوانةى ناويان لَيدةنرَيي ضاكةو بةر ةوةندى طشتى.
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 دةنيةكان: ئازادي تاك لةخاوةندارَيتىَ ب،وباوةِرَ هةروةها رادةبِرين.ةمةبةسي لةئازاديية م
نيةكان دةبنة مافة مةدةنيةكان كاتَى داوادةكرَينَ ئتةو مافانتة بتةبِريارَيكى دادوةرى يتاخود كتارطَيِرى جَيبتةجَى       ئازاديية مةدة

 دةكرَين.
واتة ئازاديية مةدةنيةكان كاريان ثَيدةكرَيي بَى ئةوةى ثَيويسي بةدةسي تَيوةردانى كارَيكى ثؤزةتيظى بكات لةاليةن كةسَيكى 

 ةدةنيةكان ثَيويسي بةو كارة ثؤزةتيظية دةكات.ديكةوةَ لةكاتَيكدا مافة م

   

 بةرةَلاليي
 داوَين ثيسى 

 األابحية
 Libertininsm الفجور

لةرابردوودا مةبةسي لةزاراوةكةَ بانطةشة بوو بؤ ئازادي ب،وِراَ بةتايبةتيش لةبوارى ئاينداَ مةبةسي لةزاراوةكة بةجؤرَيكى 
 تووندةكانى  يانَ هةروةها هةستان بةكارى داوين ثيسى.تايبةتَ ثابةند نةبوونة بة ِرَيسا 

 Immorality  تةماشا بكة: نامؤِراليزم دبَى ِرةوشتى 

   

 Libido اللبيدو وزةى سيكسى 

زاناي دةروونناسى دئسيطموند فرؤيد  وشتةى لبيتدوى بتةوزةى زينتدووى غتةريزةى سيكستى وتتووةَ سووريشتة لةستةر ئتةوةى           
 غةريزةى سيكسى دةطةِرَيتةوة.كةلبيدو تةنىا وزةى 

 بةآلم الى ديونط  ضةمكى لبيدو بةوزةى دةروونى دةوتريي بة شَيوةيةكى طشتى.

   

 Life after death احلياة االخرى  يانى دواى مردن

مةبةسي لةم زاراوةية  يانى دواى مردنةَ زؤرَيك لةكولتورةكان باوةِريان بتة ضتةند ضتةمكَيك هةيتة دةربتارةى بتوونى  يتانى        
 دواى مردن.  

بةثَيى ئةو ضةمكانةَ ئامادةكارى بؤ ئةو  يانةَ ِرةنطة ثةيوةندى بتةو رَى و ِرةمستو نةريتانتة هتةبَيي كتة بتؤ تتةرم و ثرستةو         
 ناشتنى مردوو دةكرَيي.

 باوةِرهَينان بة يانى دواى مردنَ ثةيوةسي نية بةزةرورةت بةباوةِرى نةمرى كةسى يان ب،وباوةِرة رةوشتيةكانةوة.

   

  Life chances فرص احلياة دةرفةتةكانى  يان

دضينَيكى كؤمةآليتةتىَ يتان بنةضتةيةك ...هتتد       سَيكى خاوةن ثَيطةيةكى دياريكراوواتة ئةو ئةطةرةى رةخساوة لةبةردةم كة
بؤ ئةوةى سةركةوتوو بَيي ياخود تووشتى نوشستتى بَيتي لةبتةديىَينانى ضتةند ئاماجنَيتك يتانيش لةضتةند ئتةزموونَيكَ وةك          

 هاوسةرط،ييةكي بةختيارَ زؤربوونى داهاتَ طةيشة بةثيةيةك خوَيندن ...هتد.

   

 Life circle الدائرة املعيشية بازنةى  يان

لتتةنَيوان  يشتتي بةستتتوو بةبةشتتداريكردن لتتة يانلةئتتةنرتؤثؤلؤجياداَ مةبةستتي لةزاراوةكتتةَ سيستتتمَيكى كولتتتورى داختتراوى ث 
 كؤمةَلة بوونةوةرَيكى مرؤيي.

ركردنَ بازنةى  يان لةضةندين شارةزايي و ئةزموونى بةردةوام ثَيكدَيي بؤ كؤمةَلة خةَلكَيك لتةبوارةكانى  يتانى نتاو متاَرَ كتا     
 هةروةها لةكايةى كؤمةآليةتىَ كة داَ و نةريي و ب،وباوةِرو هزرةكانى ىَل هةَلدةقولَيي.
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 Lifecycle دورة احلياة سوِرى  يان
ةش بريتني لة: منداَليتى دتاتةمةنى دةساَر  قؤناغي ثتَيش بتالغىَ   غانناسووِرى  يانى تاك لةزجن،ة قؤناغَيك ثَيكدَييَ ئةو قؤ

   ستتاَر قؤنتتاغي طتتةجنَيتى  18  15 ستتاَرَ قؤنتتاغي دوا بتتالغي د 15  12  ستتاَر قؤنتتاغي ستتةرةتاي بتتالغي د 12  10تةمتتةنى د
  ساَر.60 ساَرَ قؤناغي ث،ى لةسةرووى د60  30 ساَرَ قؤناغي ثياويةتى د30  18د

ؤناغتتةكانى طةشتتةكردن ضتتةند خةستتيةتَيكى تايبتتةتى ختتؤى هةيتتةَ بتتةآلم ئتتةو قؤناغانتتة ستتنووردارنني       هتتةر قؤناغَيتتك لةق 
بتةثَيوةرَيكى زةمتةنى جتَيط، لةئاستي هتةموو تاكتةكانَ لةبتةر ئتةوةى طةشتةكردن ث،ؤستةيةكى بةردةوامتة نتاكرَى ميكةضتى              

نزيكبوونةوةيةكى طةورة هةيتة لتةنَيوان زؤربتةى تاكتة     دابةشكردنى وردبكرَييَ بةآلم لةطةَر ئةوةشدا دةكرَى بوترَييَ لَيرةدا 
 ئاساييةكان لةو خةسيةت و مؤركةى كة هةرقؤناغَيك لةقؤناغةكانى طةشةكردن لةيةكرت جياواز دةكاتةوة.

   
 ثيَِِش بينى  يان 

 درَيذى  يانى مرؤظ
  Life expectancy توقع احلياة

كؤمةَلة خةَلكَيك تَييدا بتذَينَ ئتةوانى لةماوةيتةكى ديتاريكراودا لتةدايك دةبتنَ       ضاوةِروان دةكرَيي تاك و تَيكِراي ئةو ساآلنةى 
لةم بارةوةخشتةو ئامارةكانى تَيكِراي مردووةكان بةكار دةهَينرَينَ تايبةت بةضتةند توَيتذَيكى ديتاريكراو لةتةمةنتداَ ئتةويش      

 َيك لةو كؤمةَلة خةَلكةدا.بةمةبةستى دياريكردنى  يانى ضاوةِروانكراو بؤ هةر طروثَيك ياخود توَيذ
   

 مَيذووى  يان 
 سةربوردة  

 اتريخ احلياة
 Life history السرية الشخصية

 Biography  تةماشا بكة:  ياننامة

   
 غةريزةى  يان 

 ئ،ؤس
 Life instinct غريزة احلياة

 ِرةطتةزَ لةةريزة هةيةَ بؤية هانتدةرةكانى ثارَيزطتارى لتة ختودو هانتدةرةكانى ثارَيزطتارى       غبةثَيى ب،وِراى دفرؤيد  دوو جؤر 
 ى death instinctةريزةى ويرانكردن يان متردن د غس  تؤمار دةكاتَ لةبةرامبةريشدا لة َير بابةتى عةريزةى  يان دئ،ؤ

 داناوة.
   
 امنى  يانز

 بيمةى  يان
 Life insurance التأمني على احلياة

واتة بتوونى طرَيبةستتَيكَ بتةثَيى ئتةو طرَيبةستتةش اليتةنى بةرثرستيار ددابينكتةرى بيمتة  بتِرة ثارةيتةكى ديتاريكراو دةدات             
بةكةسى دابينكراوَ يان هةر كةسَيكى ديكة كة دابينكتراو دةستي نيشتانى دةكتاتَ ئتةو بتِرة ثارةيتةش دةكترَى بةيتةكتار ثَيتى           

بةش بةش بَييَ ئةوكارةش دواى مردنى كةسى دابينكراو يانيش مردنى كةسى دةس نيشتانكراو  بدرَيي ياخود لةسةر شَيوةى 
ةس نيشتانكراوةكة تاتةمتةنَيكى ديتاريكراو لة يانتدا مايتةوةَ ديتارة ئتةو كتارةش         كت دةبَييَ يان ئةطةر كةسى دابينكراو يتاخود  

 ك بدرَيتة اليةنى دابينكةر.بةرامبةر بةبِرة ثارةيةك دةكرَيي كةبةيةكتار بَيي يانيش بةضةند بةشَي
   

ى الُعُمر ماوةى تةمةن  Life span مردر
واتة كاتى مردنى ضاوةِروانكراو بؤ  يانَ ديارة ئةوةش نيشانةيةكة بؤ درَيذى تةمةنى مرؤظايةتىَ درَيذةثَيدانى تةمةنى تتاك  

 شَيوازى طشتى  يان.لةسةر ضةند فاكتةرَيك دةوةستَيي لةوانةَ بؤماوةيي و نةخؤشىَ رووداوةكان و 
 تَيكِراي تةمةنى تاكيش جياواز دةبَيي لةوآلتَيكةوة بؤ وآلتَيكى ديكة.
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 Life table جدول احلياة خشتةى  يان
بتةطرينطرتين ثَيوةرةكتانى متردن دادةنرَيتيَ خشتتةى  يتان دابةشتبوونى دانشتتوان لةستةر توَيتذةكانى تةمةنتدا دةخاتتتة رووَ            

ِروو لةسةركةوتن دةكاتَ هةموو ساَلَيكيش هةندَيكيان لةناو دةضنَ ئةويش بةثَيى تَيكِراي مردنةكان  كةساَر بةساَر تةمةنيان
 بؤ هةر توَيذَيكَ ديارة ئةو تَيكِرايةش بؤ ئةو ساَلةية كةخشتةكة لةسةر بنضينةى ئةو ئة مار دةكرَيي.

لةكَيشةكانى دانيشتوانَ هةروةها ثشتى ثتَى دةبةسترتَيي    خشتةى  يان ئامرازَيكة ناكارَيي دةستى ىَل هةَلبط،َيي بؤ توَيذينةوة
 لةحاَلةتى هةَلسةنطاندن بؤطةشةكردنى دانشتوان.

ثياوانى كاروباريش سوود لةخشتةى  يتان وةردةطترنَ هتةر بتةو ثَييتة بةرهتةمىَينان ثتةرة دةستةَينَيي بتةثَيى ثةرةستةندنىَ           
 ةهؤى جياوازي ثَيداويستيةكانى هةر اليةك.ِرَيذةى منداَر و طةنج و ث، لةناو دانشتوانَ ئةويش ب

 هةروةها ثرؤ ةكانى دةستةبةرى كؤمةآليةتى و سيستمة جياوازةكانى بيمة لةسةر  يان ثشي لةسةر خشتةى  يان دبةسة.

   

 فةرمانطةى جَيبةجَيكردنى ستوونى
 التنظيم ذو الطابع التنفيذي

 Line organization التنظيم الرأسي أو الرائسي

رَيكخستنَيكةَ هةندَى لةدامتةزراوةكان دةكاتتة ناوةنتدى جَيبتةجَيكردن لةئاستي دامتةزراوة كارطَيِرييتةكانى ديكتةَ ِرَيكخستتنى          
ستوونى ديان  سةرؤكايةتى  بؤ ئةو جؤرة رَيكخستنة راوَيذكاريية دةطةرَيتةوة كة لة هتةر ثترؤ ةو كارَيكتدا داواى بت،وِرا يتان      

 ةكان دةكات.راوَيذ كردن ياخود رَينمايي
  .steff organisationلةبةرامبةر ئةو جؤرة رَيكخستنةَ رَيكخستنى هةَلطرى مؤركى ِراوَيذكارى دَيي د

  بؤ ئةو شَيوازةى كةلتة ميانةيتدا دةستةآلت بةبةرثرستةكان دةستثَيردرَيي و      line of authorityدةوترَيي هَيَيى دةسةآلت د
 خوارةوةى خؤيان بةَلَيشاو دَيتة خوار.رَينماييةكان لة سةركردةكانةوة بؤ 

   

 بنةضة 
 بنةماَلة

 سلسلة النسب
نة  Lineage البردر

واتة ِرةضةَلةك و خزمايةتى كةلةبنةضةيةكى هاوبةش هاتؤتة خوارةوةَ زجن،ةى خزمايةتى ئاشكرايي زؤرترى ثَيوة ديارة تتا  
 خوارةوة. َ كة دةكرَى ضةندين طروثى الوةكى لَيى بَيتة clanعةش،ةت د

  بَيتتتة patrili neal  بَيتتي يتتان لتتةلقى باوكتتةوة د matrilinealهتتةروةها ِرةنطتتة زجنتت،ةى خزمايتتةتى لتتةلقى دايكتتةوة د  
 خوارةوة.

   

 شَيوةداتا  
 هَيييةكان

 الرسوم البيانية
 Linear graphs اخلطية

 Graphs, linear  تةماشا بكة:  

   
 بةرنامة رَيذى 

 بةهَيت
 Linearprogramming الربامج اخلطية

شتتَيوازَيكةَ ثةيوةندييتتة مامتاتيكيتتةكانى نَيتتوان طروثَيتتك لةبارودؤختتة ئاَلؤزةكتتان رووندةكاتتتةوةَ يتتان بتتةثَيى ئتتةو شتتَيوازة        
هةَلستةنطاندنةكان وا ئتتةجنام دةدرَيتتن بةمةبةستتتى طةيشتة بتتة ضارةستتةركردنى كَيشتتةكانى بتةكار هَينتتانى دةرامتتةت و توانتتا    

َيطايةك كة ئةو ثةِرى قازاجنى لةتوانابووَ بؤ ثرؤ ةكة دةستةبةربكاتَ ياخود ثرؤ ةكة كةمرتين ختةرجى و  سنوردارةكانَ بةِر
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 تَيضووى بؤ بكرَيي.
بةدةربِرينَيكى ديكةَ بةرنامة ِرَيذى بةهَيَتَ ِرَيطايةكى مامتاتيكيةَ بؤ باركردنى كؤمةَلة دةرامةت و توانا سنوردارةكان بةسةر 

ويستيانةى كة ِركابةرييان هةية لةسةر ئةو دةرامةتانةَ لةكاتَيكدا هتةموو بِريارةكتان ئتاَلؤزن لةبةرئتةوةى      مارةيةك لةو ثَيدا
 هةموويان كةوتوونةتة  َيرباري كؤمةَلة كؤت و بةندو مةرجَيكى جَيط،.

   
 Linguistics علم اللغات زمانناسي

 ىؤثؤلوجيتتانثرر دادةنَيتتيَ الى هةنتتدَيك زماننتتاس بتتةلقَيكى ئتتة   زانستتتَيكةَ زمتتان بةسيستتتمَيكى ستتةربةخؤى ثةرةستتةندوو    
  و بونيتاد  phoneticsسترتاوةكان د ي و دةنطتة ب phonologyدةزانرَييَ زمانناسى لةسروشتى زمان و دةنطة طوتراوةكتان د 

   دةكؤَلَيتةوة.syntex  و ِرَيساو بنةماكانى دstructureد
كولتورَ ضونكة هةر سيستتمَيكى زمانتةواني طوزارشتي لةسيستتمى تَيطةيشتتنى      زمان طرينطيةكى طةورةى هةية لةتَيطةيشتنى 

ةرستتانيةتَيك تَيبطتاتَ   سوَيذةرَيك ناتوانَيي بةِراستى لةكؤمةَلَيك لةكؤمةَلةكان بؤ  ينطةكةى و بؤ خودي خؤى دةكاتَ بؤية ت
 ئةطةر هؤ كارة زمانيةوانيةكانى لةدةربِرين بةِراستى نةزانَيي.

   
 بةكارهَينراودراوى 

 Liquidity السيولة نةختينةيي

واتة لةثرؤ ةيةكداَ تواناي ِروو بةِروو بوونتةوةى ثابةندييتة داراييتةكان هتةبَييَ بتةآلم بتَى ئتةوةى دةستكارى ئتةو سةرضتاوة           
 داراييانة بكرَيي كةهةيةتى.

   
  Literacy االملام ابلقراءة والكتابة خوَيندةواري

نتديكردن لةِرَيطتةى نووستينةوةَ دةوترَيتيَ دةخوَينَيتتةوةو دةنووستَيي       ةيوةخوَيندنتةوةو نووستنيَ يتان ث   بوونى توانا لةسةر 
 َ pre-literacy َ هةروةك دةوترَييَ قؤناغي ثَيش داهَينانى نووسني دilliterate  هةروةها دةوترَيي نةزان دliterateد

وةسؤ كردنتى ئتةو كؤمةآلنتةى كتة هَيشتتا هونتةرى خوَيندنتةوةو         ؤثؤلؤجيا بؤنث ئةوةش زاراوةيةكة بةكار دةهَينرَيي لة ئة
 نووسني اليان طةشةى نةكردووة.  

   
 ئةدةَ  

 Literature االدب وَيذة

مةبةسي لةم زاراوةيةَ هونةرى دةربرينة لةاليةن كةسى بَيذةوة دةربارةى ضةند بابةتَيك كةباسى دةكرَييَ هةر لةخةستيةت  
هونةرة كاريطتةرى جتوانى ستةرنج راكتَيشَ هتةروةها ختةيار رازاوةو هةستتى ناستك و بت،ى تيتذى           و تايبةمتةندييةكانى ئةو 

دةبَيتيَ لةدةروونيشتتدا هةستتتى ضتتَيذ بتتةجوانى و تَيطةيشتتة لةكَيشتةيةكى كؤمةآليتتةتى يتتاخود دةروونتتى دةختتولقَينَىَ كتتاتَى   
 انيان دةكات.نووسةر دةيةوَيي بيطةينَيتة خةَلكَ بةو كارةشى بةشدارى لة ويذدان و  ي

ئتتةدةَ دياردةيتتةكى كؤمةآليةتيتتةَ بتتةو هةنتتدةى زمتتان طتترؤك و جةوهةريتتةتىَ هتتةروةها ئتتامرازى يةكةميتتةتى لتتةدةربِرين   
بؤيتة نووستةر كاريطتةرى بةستةر كؤمتةَلطا دةبَيتي و        َةدا هتةنَ لتةدياردةو رةوت و سيستتم   دةربارةى هةموو ئةوانى لةكؤمةَلط

 بةكؤمةَلطةش كاريطةر دةبَيي.
   

 رَي و ِرةمسى ئاينى

 liturgy طقس ديىن شَيوة خودا ثةر ستيةك

ضتتةند ِرَي و ِرةمسَيكتتى ئاينيتتةَ دةستتةآلتدارة ئاينيتتة تايبةتيتتةكان لةستتةردةمى يؤنتتان و رؤمتتانى كؤنتتدا ثَيتتى هةستتتاونَ ثتتاش  
لتةثَيناو ختوداَ شَيوةكانيشتى    ئاهتةنط طَيِرانتى قوربتانى    بةدةركةوتنى ئاينى مةسي يةتَ مةبةسي لتةو ِرَي و ِرةمسانتةَ بتووة    

 بةثَيي رَيبازة ئاينية جياوازةكان جؤراو جؤر دةبن.
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 طوزةران 
 بذَيو

 املعيشة
 Liveli hood القوت

طوزةرانى تاك لةِرَيطاى كارةكةيةوةَ زاراوةكة ضتةند ِرةطتةزَيك دةطرَيتتة ختؤى كةثةيوةستي دةبتن بتةبارو دؤختى كرَيكتارةوةَ          
ئةطةر سةربةخؤ يان بةكرَى كاربكتاتَ هتةروةها طتوزةران ثةيوةنتدى بتةهَيزى كتِرين هةيتة لةطتةَر ئتةو بِرةثارةيتةى كتةبؤى            

 ارةزايي كرَيكار لةِرووى ثيشةييةوة...هتد. خةرجدةكرَيي وةك كرَى دموضة  سةرةِراى ش

   

 بارودؤخى 
 طوزةران

 Living conditions أحوان املعيشة

 Conditions living  تةماشا بكة: بارودؤخى  يان

   

 Loan القررض قةرز

كتتةبِرة ثارةيتتةك بداتتتة واتتتة بتتوونى رَيككتتةوتنَيك دطرَيبةستتتَيك َ بتتةثَيى ئتتةو رَيككةوتنتتة كةستتى قتتةرزدةر ثابةنتتد دةبَيتتي   
 قةرزخوازَ بةو مةرجةى كةلةكؤتايي ماوةيةكدا قةرزةكةى بؤ بطةِرَينَيتةوة بةآلم لةبةرامبةر قازاجنَيك.

دةقةكانى ياساَ ئاستى بةرزى ئةو قازاجنةى دياريكردووة بةرامبةر قةزركردنَ هةروةها ياساكانى كتاريش ئةوبابةتانتةى تَيتدا    
بتدرَيي و بتَى ئتةوةى ئتازاجنى بضتَيتة ستةرَ ئتةو قتةرزةش لةستةر شتَيوةى مانطانتة دةدرَيتتةوةو              هاتووة كةقتةرز بتةكرَيكاران  

 بةِرَيذةيةكى سةدى لةكرَى دموضة ي كرَيكارةكة وةردةط،َيتةوة.
  ئتتةو بتتِرة ثارةيةيتتة كةدةزطايتتةكى طشتتتى وةرى دةطرَيتتي و ثابةنتتد دةبَيتتي كةلةماوةيتتةكى     publicloanقتتةرزى طشتتتى د 

 بيطةِرَينَيتةوةَ بةثَيى ضةند مةرجَيكى دياريكراويشدا. دياريكراودا

   

 ثِروثاطةندةى خؤئامادةكردن
 ثَيض و ثةناى ثشي ثةردة

 Lobbying مناورات االروقة - يديةهاملناورات التم

ِراطةياندنتةوةَ  ومتةنى ياستادانان لةِرَيطتةى ثةيوةنتديكردنى ِراستتةوخؤى كةستَيتىَ يتان بتةهؤى         جنكارتَيكردن لةئةندامانى ئة
مةبةستتي لتتةو كتتارة ِرازي بتتوون يتتاخود ثةستتند كردنتتى ضتتةند بِريارَيتتك يتتانيش ضتتةند ياستتايةك دةبَيتتيَ زاراوةكتتة لةوشتتةى  

   وةرط،اوة كةبةماناى هؤلَيك لةناوثةرلةمان دَيي.lobbyد
ى ثةرلةمانتةوة دةكتةن بةمةبةستتى    ديارة لةبارَيكى ئاسايدا ئةوانى دَينة ئةو جَيطايةَ ئةو كةسانةن كةثةيوةندى بةئةنتدامان 

 كارتَيكردن لةدةنطةكانيانَ ئةويش لةثَيناو ضةند بةر ةوةندييةكى تايبةت.

   

 فةرمانِرةوايي ناوخؤ  
 كارطَيِرى خؤجَيى

 هاز احلكم احملليج
 االدارة احمللية

Local  
Goverment 

ختتؤجَيى  كتتةجؤرة ستتةربةخؤييةكيان دةبَيتتي     ضتتةند ئةجنومتتةنَيكى هةَلبتتذَيردراون لةختتةَلكى ناوضتتةيةك دلةيةكةيتتةكى    
لةبةرامبةر دةسةآلتى ناوةندىَ هةر لة اليةن ئةو دةسةآلتةوة هتةموويان بةشتَيك لةدةستةآلتةكان بتةو ئةجنومةنتة خؤجَييتة       

 دةدرَييَ تايبةت بةكارو بارو دامةزراوة خؤجَييةكان كةلة َير ضاودَيرى ناوةندا دةبَيي.

   



(430) 
 

 ضِربوونةوة 
 ضةقط،ى

 Localization التمركز

لةدةروونناسيداَ مةبةسي لةزاراوةى شوَينطةرىَ ثرؤسةيةكى سايكؤلؤجيةَ بةثَيى ئتةو ثرؤستةية تتاك يتةك لةسةرضتاوةكانى      
 ورو اندن يان يةك لةسةرضاوةكانى شارةزايي لةبوارَيكى زةمانى ياخود شوَينى لةئاسي لةشى ئةو تاكة دادةنَيي.

 دةسي نيشانكردنى يةك لةشوَينةكانى هةستة كة جَيطاى ديان هؤى  رورو اندن بووة.هةروةها مةبةسي لةضةقط،ى 
ئتةو ت،ؤييتةَ زؤر لتة      بتةثَيى  locali sation theoryدةوترَيتي: تيتؤريي شتوَينطةرى ثرؤستة دةروونيتةكان لةمَيشتكدا د      

شتوَينة دةمارييةكتةيان لةناوضتةيةكى    وازي لَيكراوةكتان يتان بةجولتةكان يتاخود ئتةوانى ثةيوةستتدارنَ ئةوانتة        شت فةرمانتة ثيَ 
 دياريكراوى مَيشكدا شوَينط، دةبَيي.

   

 Localisation of in dustry تركز الصناعة ضِربوونةوةى ثيشةسازي
مةبةسي لةزاراوةكة كؤكردنةوةى ثيشةسازي يان كاروبتارى بازرطتانى ئتةوانى ستةربةيةك جتؤرن لتةجؤرةكانى بةرهتةمىَينان        

 لةيةك شوَين ياخود لةيةك ناوضة. 
   

 Localism احمللية خوو نةريتى ناوضةيي
وةَ ةيوةستي دةبَيتي بتةطروثَيكى بضتووكة    يان ث دياردةيةكةَ ثةيوةسي دةبَيي بةناوضةيةكى جوطرافى سنووردار بةشَيوةيةكى ِرَيذةييَ

سيستمى حوكمرانى ناناوةندي لةسةر بنضينةى بايةختدان بةطروثتة خؤجَييتةكان دادةمتةزرَييَ لةوياليةتتة يتةكطرتووةكانى ئتةمريكا        
 ختتؤجَيى  و كتتارطَيِرى local community  و كؤمةَلطةيتتةكى ختتؤجَيى د local egencyدةوترَيتتيَ كؤمةَلةيتتةكى ختتؤجَيى د 

  . local authority  هةروةها دةسةآلتَيكى خؤجَيى دlocal administrationد
 Regionalism تةماشابكة : ناوضةطةرىَ ناوضةثةرستى

   
 Location of in dusrty التوطن الصناعي دابةشكردنى ثيشةسازي

بتوونى ثيشةستازيية لةشتوَينَيكداَ يتاخود ئتةو      مةبةسي لةزاروةكة دابةشكردنى شتوَينة بتؤ ضتاآلكى ثيشةستازيَ يتان دروستي       
 هؤكارو هةَلةو مةرجةية كةدةبنة هؤى حاَلةتةكةَ لةوانةش: شوَينَ جَيطاَ هؤكارة جوطراو و ئابورييةكان.

 لةو هؤيانةى دةبنة هاندةر بؤ دروسي بوونى دياردةى ناوضةى ثيشةسازي:  
 بوونى كةرةستةى خاو لةنزيك ناوضةكة. -1
 بوونى سووتةمةنى يان وزةى بزوَينةر لةناوضةكة.فةراهةم  -2
 هؤيةكانى هاتووضؤ بؤ طواستنةوةى بةثةلةو هةزران. -3
 بوونى  مارةيةكى طةورةي كرَيكارى بَى ئيش. -4
 ئةطةرى بةكارهَينانى ثيشةسازي بؤ بةرهةمةكانى ثيشةسازييةكى ديكة. -5
   

 ِراطرتنى كار 
 دةرطاداخسة

 االغالق
 Lock  out غلق املنشأة

ثةنابردنى خاوةن كارطة بؤ داخستنى دامةزراوةكة دكارطة  بةشَيوةيةكى كاتىَ ديارة لتةم بتارةدا كرَيكتاران بتَى ئتيش دةبتن و       
 كرَى دمووضة  كانيانيش دةبرَىَ بؤية ناضار دةبن لةطةَر خاوةن كار طوَيِرايةَر و نةرم بن.

 طرتنى كرَيكاران بةوكارة هةستَيي.  ِرةنطة خاوةن كار وةك تؤَلة سةندنةوةيةك د ى مان
هةندَى لةياساكانى كارَ داخستنى دةرطاى كارطةكان بةرَيطايةكى ناياسايي دةزاننَ بةتايبتةتى ئةطتةر ختاوةن كارطتة بتةو كتارة       

 هةستا ثَيش ياخود لةكاتى ِرَيكارةكانى ِرَيكةوتن و ناوبذيوانى.
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 Logarithmic charts اللوغاريتميةالرسوم البيانية  نةخشة لؤطاريتميةكان
نةخشة روونكردنةوة لؤطاريتميتةكان لتةئاماردا بتةكار دةهَينترَينَ ب،ؤكتةى بنضتينةيي لتةو نةخشتانةَ ئةوةيتة كتة هتةر دوو            
تةوةرى ئاسؤيي و ستونى لةنةخشةى روونكردنةوةدا دابةشكرَيي بةشَيوةيةك ماوةو دووريية يةكستانةكان لةستةر تةوةرةكتة    

 ِرَيذةيةكى يةكسان بةرجةستةبكاتَ نةك ضةند بِرَيكى يةكسان هةروةك لةنةخشةى ئاساييدا هةية.ضةند 
ةى روونكردنةوةى ئاستاييداَ ثَيوانةكتة لةست رةوة دةستي ثَيتدةكات لتةخاَلى سةرضتاوةكةىَ ثاشتان  متارة دانراوةكتان           لةنةخش

َ  200َ  150َ  100 -ى يتةك لةدوايتةكى  متارةيي    سةردةكةون لةبةرامبةر دابةشبوونة يةكسانةكانَ ئةويش لةسةر شَيوة
بةآلم لةنةخشتةى ِروونكردنتةوةى لؤطتاريتمىَ ثَيوانةكتة لةهتةر  مارةيةكتةوة بَيتي دةستي ثَيتدةكات نتةك لتة              300َ  250

 س رةوة.
وايتتةكى ثاشتان  مارةدانراوةكتان ستةردةكةون لةبتةردةم دابةشتبووة يةكستانةكانَ لةستةر تةوةرةكتةو لةستةر شتَيوةى يتةك لةد           

337َ  225َ  150َ  100ئةندازةيي   ,5  َ506 ,25. 
هتتةروةها لتتةزؤرباردا دابةشتتبوونةكة يتتاخود ثيةبةنتتدى لؤطتتاريتمى تتتةنىا لةستتةريةك تتتةوةر دةوةستتتَييَ ئتتةويش تتتةوةرى       

 ستوونيةَ لةكاتَيكدا ثية بةندى تةوةرة ئاسؤييةكة ثيةبةندييةكى  مارةيى دةبَيي. 
  ئتةو جتؤرة   semi  logarithmic chartلَيتدةنرَيي نةخشتةيةكى نيمضتة لؤطتاريتمى د    ئتةو جتؤرة نةخشتانةش ناويتان     

 نةخشانة زؤرطرينطن لةوَيناكردنى تَيكِراكانى طةشةكردنَ هةروةها لةثَيش بينى كردن بةرةفتارى ضةند دياردةيةك.

   

 Logic املنطق لؤ يك

رَيطاكتانى بةَلطانتدنى دروستي دةكتاتَ ئتةو زانستتة بايتة  بةوةستؤ و         ئةو زانستةية كة لَيكؤَلينةوة لةوَينةكانى ب،كردنةوةو 
 ثؤلينكردنى ئةو بنةماو ِرَيسايانة دةدات كة بةكردوةو ب،كردنةوة ثَيِرةويان دةكات لةزانستة جياوازةكاندا.
ستةر بنضتينةكةى   هةروةها ئةم زانستتة ثتةر دةكَيشتَيي بتؤ ِرةخنتةطرتن و ثشتكنني لَييتان و توَيذينتةوة لةوبنةمايانتةى كةلة         

 دامةزراونَ سةرةِراى ئةو كَيشةو ئاستةنطانةى كةِرةنطة بيورو َينن.
  هةيتتةَ كتتة توَيذينتتةوة لتتةثَيكىاتنى طرميانتتةكان و ب،كردنتتةوة دةكتتاتَ ئتتةوانى formal Logicلَيترةداَ لتتؤ َيكى شتتَيوةيي د 

انانةى جَيطتاى توَيذينتةوةنَ   ميردنى ناوةرؤكى ئةو طئةثسرتاكي  كرثشتيان بةهةَلَينتان بةستووةَ ئةويش لةِرَيطةى داماَلني د
 لةطةَر ضارةسةركردنى شَيوة لؤ يكيةكانَ بَى ئةوانى ديكة.

  يان لؤ َيكى حسابى يتاخود لتؤ َيكى هَيماكتارىَ كةبةتوَيذينتةوةى لتؤ يكى شتَيوةيي دةوترَيتي        logisticهةروةها لوجستيكا د
درووركةوتنةوة لةتةم و مذى كةموكورتى زمانى ئاستاييَ كةبتةلقَيكى ستةربةخؤ    لةِرَيطةى  ماردنى جياكارى و تةواوكارى بؤ 

 دادةنرَيي بةآلم بةِرَيطاى تازةو كاريطةريش دةزانرَيي لةلؤ َيكى شَيوةيي.
 Pre logical mentality تةماشا بكة: ب،كردنةوةى بةرلةلؤ َيك

   

 Logicism النزعة املنطقية لؤ يكخوازي

ئاماجنى طَيِرانةوةى لؤ يكتة بتؤ ثَيطتةى ثَيشتةوة لةتوَيذنتةوة فةلستةفيةكانداَ لةطتةَر ثشتتطوَى خستتنى اليتةنى           ئاراستةيةكةَ 
 سايكؤلؤجى و رةوشتيةكانَ ئةم ئاراستةية هةوَلدةدات هةموو ثةيوةندييةكان بؤ ثةيوةنديية لؤ يكيةكان بطةِرَينَيتةوة.

   

 logistics املنطق الرايضي لؤ يكى حسابى

 Logic  تةماشا بكة: لؤ يك
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 Lombrosian نظرية لومربوزو تيؤريي لوم،وزؤ  
Theory 

  دانتراوةَ بتةثَيى ئتةو تيؤرييتةَ     19يةك لةتيؤرييةكانى تاوانناسيةَ لةاليةن  سيزار لتومربوزو ةوةَ لةكؤتاييتةكانى ستةدةى د   
ثةيوةنتتدي بتتةهؤكارة كؤمةآليتتةتى و ستتايكؤلؤجى و  رةفتتتارى تتتاوان لةئتتةجنامى ضتتةند فاكتتتةرَيكى بايؤلؤجيتتةوة روودةدات و 

  ينطةييةكانةوة نية.
لومربوزوَ وةك كةسانَيكى دواكةوتوو لةرووى فسيولوجى و هةَلطرى سروشتى ئا ةَلى تةماشاى تاوانبتاران دةكتاتَ ئتةو بتاوةِرى     

 ةر.واية كة جؤرةكانى تاوانبار دةكرَى بناسرَين بةهؤى ضةند ثَيوةرَيكةوةَ وةك شَيوةى س
 ئةم تيؤريية جَيطاى ثةسند كردن نية لةتو ينةوة تايبةتيةكان بةرةفتارى كؤمةآليةتيةوة.

   

 Longevity مدى العمر ماوةى تةمةن

 Life span  تةماشا بكة:  ماوةى  يان

   

 Looking  glass self الذات الناظرة يف مرآهتا خودى ئاوَينة ئاسا  
لةدةروونناستتى كؤمةآليةتيتتداَ ئتتةو خودةيتتة كةبتتةهؤى كتتارلَيكردنى كؤمةآليةتيتتةوة دروستتي دةبَيتتي     مةبةستتي لةزاراوةكتتةَ 

 خةَلكيش بؤ يةكرت ئاوَينةيةكن و ِرةنطدانةوةشة بؤ ئةو كةسةى كةثَييدا تَيثةِر دةبَيي.
َر ِراظتةكردنيان بتؤ ئتةوةى    هةر تاكَيك ئةوةى بةب،دا دَيتةوة كة كةسانى ديكة دةربارةى كةسَيتيةكةى دركى ثَيدةكتةنَ لةطتة  

 كةدةيبينن و دواتريش هةَلسةنطاندنيان بؤ ِرةفتارةكةى.
   

ين لورنز ضةماوةى لورنز  Lorenzcurve ُمنحر
لةئامارداَ وَينةى داتايي بةكار دةهَينرَيي بؤ ِروونكردنةوةى ئةو ثةيوةندييةى كةهةية لتةنَيوان ِرَيتذة ستةدييةكان بتؤ ضتةند      

 ِرَيذة سةدييةكان بؤ ضةند دووبارة بوونةوةيةكى كؤكراوة. بةهايةكى كؤكراوةو
ِرَيذة سةدييةكانى بةها كؤكراوةكان لةسةر تةوةرى ستوونى رووندةبَيتتةوةَ بتةآلم رَيتذة ستةدييةكان بتؤ حاَلةتتة كؤكراوةكتان        

 ئةوة لةسةر تةوةرى ئاسؤيي ِرووندةبَيتةوة.

   

 خؤشةويستى
 احُلب

 Love العرشق

حاَلتتةتَيكى هةستتي جوآلندنتتةَ تَييتتدا هةستتتةكانى كةستتَيك بةرامبتتةر كةستتَيكى ديكتتة  يتتان بةرامبتتةر هةرشتتتَيكى ديكتتة  ضتتِر  
 شتةكة  هةسي و سؤزةكةى لةو بةتاَر دةكات.لةدةبَيتةوةو  لةكةسةكة ياخود 

ثَيتدةكات لةخؤشةويستتى دايتك و    سؤزي خؤشةويستى ثةرةدةسَينَيي لةطةَر ثةرةثَيدان و ثَيشكةوتنى تاك لةتةمةنداَ دةستي  
ثاشان خؤشةويستى هاوِرَييان و دواتر خؤشةويستى ِرةطةزى و تادةطاتة خؤشةويستى خَيزانَ ِرةنطة بابتةتى خؤشةويستتيةكة   

 كةسَيك يان كؤمةَلَيك ياخود قةوارةيةكى ِرووت بَيي وةك نيشتمان.
و باوكايتتةتى و خزمايتتةتى و رومتتانتيكىَ هةنتتدَى    زاراوةكتتة ضتتةند دابتتةش بتتوونَيكى هةيتتةَ وةك خؤشةويستتتى ِرةطتتةزى      

  .neurotic loveلةدةروونناسان ثَيناسةى خؤشةويستى دةكةن بةوةى كة هةستَيكى دةماريية د
 فرؤيتتتتتد جيتتتتتاوازي لتتتتتةنَيوان دوو خؤشةويستتتتتتى دةكتتتتتاتَ خؤشةويستتتتتتى سةرستتتتتوِرمان بتتتتتةخود يتتتتتان حتتتتتةز لتتتتتةخود  

  .ana clitic loveبةكةسانى ديكةد   و خؤشةويستى و سةرسوِرمانnarcissistic loveد
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 Lower class الطبقة السفلى ضينى خوارةوة 

   Class, lower  تةماشا بكة:  

   
 ميكةضى

 اليةنطرى  
 Loyalty الوالء

 Allegiance  تةماشا بكة:  دَلسؤزي

   

 سةرمايةى  
 سوودبةخش

 رأس املال
 Lucrative Capital املُربح

 تةوةَ ئةطةر ضي ِراستةوخؤش لةبةرهةمىَيناندا بةكار نةهَينرابَيي.نَيبؤ خاوةنةكةى داهاتَيك دةطةِرَيئةو سةرمايةى كة 
   

 خيتة ثرؤليتاريا  
 هةرضى و ثةرضي

 وليتاراي الدنيارب ال
 lumpenproletariat حثالة الربوليتاراي

تاكانة دةكات كة كوتوونةتة دةرةوةى رَيِرةوى  يتانى ئاستايي   زاراوةيةكة لةئةاانياى سؤسيالستى بةكار هَينراوةَ ئاما ة بؤ ئةو 
ويستى كاركردنيان نتةماوةَ هتةروةها كتارَيكى ديتاريكراوو داهتاتَيكى  يانيتان       مةَلطةى سةرمايةداريدا. ئةوانة و سروشتىَ لةكؤ

 نيةَ منوونةش سوالكةرة طةرؤكةكان و كةسانى لةش فرؤش.
   

 Lunacy اختالل العقل شَيتى  
زاراوةيةكى ثشي طوَى خراوةَ بةآلم هةندَى جار بةكار دةهَينرَيي وةك هَيمايةك بؤ جؤرَيك لةشَيي بوونَ ثَيشرت باوةِر وابوو 

 كة ئةو دياردةية بةهؤى كاريطةرى نةخؤش بةطؤِرانكارييةكانى مانطةوة روو دةدات.
 Insanity  تةماشا بكة: شَيي بوون

   

 Lunch الغذاء نانى نيوةِرؤ
 lunchترَيتي هتؤَلى نتان ختواردن د    ودةئةو  ةمة خواردنةية كة مرؤظ وةرى دةطرَيي لةنَيوان نانى بةيانى و ةمتى ئَيتوارانَ   

room        بتتةو  ورةى كتتة وةك ثاشتتكؤيةك دةبَيتتي بتتؤ كارطتتةكان يتتان قوتاخبانتتةكان يتتاخود هتتةر جَيطايتتةكى ديكتتةَ بتتةكار َ 
 يستيةكانى نان خواردنى تَيدا ئامادة دةكرَيي.وو ثَيداوزَينرَيي لةوشوَينانة كورسى و مَيدةه

  بةجؤرَيك ضَيشتتخانةيةك كةلةاليتةن دةزطتا تايبةتيتةكان بةخزمتةت      lunch clubهةروةها دةوترَيي يانةى نان خواردن د
 طوزارى كؤمةآليةتى دروسي دةكرَيي و تَييدا بةتةمةنةكان خواردنيان دةدرَيتَى بةرامبةر بةبِرةثارةيةكى كةم.

   

 luxury الَتف خؤشطوزةرانى
واتةماشاي خؤشطوزةرانى دةكرَيي كةزيادة رؤييكة لةبةكار هَينان و بةكاريردنى سروشتتىَ يتان لةختةرجكردنى ثارةوستامانَ     

 ديارة ئةو دياردةيةش وةك ضَيذَيكى كةسَيتى ويستى لةسةرةَ بةآلم لةبةرامبةردا لةِرووى ئةقييةوة ناِرازيشى لةسةر هةية.
 خؤشطوزةرانى دوو رةطةز دةطرَيتةوة:  

يةكتتةميان: بتتةراوركردنى بتتةكار هَينتتان و بتتةركار بتتردن لتتةنَيوان بتتةرزى داهتتاتى ضتتينة كؤمةآليةتيتتةكان لةطتتةَر ئاستتتةكانى   
 طوزةران لةكاتَيكةوة بؤ كاتَيكى ديكة.
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واتتة بتةراوردكردن لتةنَيوان بتةكاربردنى     دووةميان: ئةو ثةيوةندييةى لةنَيوان هةندَى شتَيوازو بِرةكتانى ختةرجكردن هةيتةَ     
داهاتى نةتةوةييَ ئةويش بةدابةشكردنى ئةو داهاتة لةنَيوان ضينة كؤمةآليةتيةكان و نَيوان شَيوازو ئةو بِرةخزمةتطوزاريية 

 بةرهةمىَينةرانةى ثَيويسة بؤ دابني كردنى بةشى نةتةوايةتى ثَيويسي بؤ خةرجكردنى تاك يان كؤمةَر.
   

 نى نةريتىسزادا
 دلةدةرةوةى دادطا   

 Lynching االقتصاص العريف

كوشتتتنى كةستتَيك لةاليتتةن جتتةماوةرةوةَ يتتان كؤمةَلتتة ئا اوةطَيِرَيتتكَ بتتَى ئتتةوةى دادطتتايي بكرَيتتيَ يتتاخود ِرَيطتتاى ثتتَى بتتدرَيي  
 بةرطرى لةخؤى بكات بةثَيى ياسا.
ِرَيستا نةريتيانتةى كةبةهؤيتةوة ئتةو ستزادانةى ثتَى ئتةجنام          بتةو  lynch lawنةريتى  د -دةوترَيي: ياساى سزادانى عورفى 

 دةدرَيي.
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 Machine اآللة -1 ئامَير
ئتتامَيرَ بريتيتتة لةضتتةند ثارضتتةيةكى لتتةكان دروستتتكراوَ هتتةمووى بةيةكتتةوة جةستتتةيةكى تتتةواوثَيكىاتوو ثَيكتتدَيننَ ئتتةو     

ميكانَيكى ئةجنام دةدات لةجياتى ئةوةى بةدةسي ثَيى هةستةَ وةك زؤر كردنتى وزة يتان طتؤِرينى     ئامَيرةكارَيكى دياريكراوى 
 ئاراستةكةى ياخود وةرطَيرانى شَيوةيةك لةشَيوةكانى بؤ شَيوةيةكى ديكة.

رةَ بتتةكار هَينتتانى زؤرى كانتتةكان ووزةى ختتةَلوزو ويستتي لةستتةر بةرهتتةمىَينانى كةرةستةوثَيداويستتتى هتتةرزان بتتةبِرى طتتةو   
 لةهؤيةكانى دةركةوتنى ئامَيرةكان بوو.

بؤيتة ئتامَير بتووة هتؤى ضتةند ثةرةستةندنَيكى بنضتتينةيي لةشتَيوازي رَيكخستتنى بةرهتةمَينانَ لةكارطتةى ميكتانيكى نتتوَى و            
كةمكردنةوةى تَيضتووةكانى بةرهتةمىَينانَ هتةروةها ثاشتةكةوت كردنتى رةنتج و هةوَلتةكانى مترؤظَ هتةموو ئتةو دياردانتةش            

 مةتى كةمكردنةوةى كاتةكانى كاكردنى داوةو بووة هؤى زؤر بوونى كاتى بَى ئيشى.يار
بةآلم هةندَى كتةس باوةريتان وايتة كتةئامَير بتووة هتؤى ئتةوةى كرَيكتار بكاتتة كؤييتةو دةستةآلتى بةستةريدا هتةبَييَ لةطتةَر               

 ى بَيكارى تةكنؤلؤجي.ثةيدابوونى كةمى كارامةيي و شارةزايي لةبوارى كاركردنَ سةرةِراى بآلوبوونةوة
بةآلم لةِراستيدا كؤمةَلطة ضةندين دةسكةوتى طةورةى بةدةسي هَيناوة لةئامَيرةكانَ ديتارة ئتامَير طترينطرتين هؤكتار بتوو بتؤ       

 بةرزكردنةوةى ئاستى طوزةرانى مرؤظ.
   

 دةزطا  
  اجلهاز -2 دامةزراوة

وةس كردنى رَيكخستنَيكى شَيوة قوضتةكىَ يتان بتؤ باستكردنى كؤمةَلتة      زراوةى دةزطا بةشَيوةيةكى طشتى بةكار دةهَينرَيي بؤ 
كةسانَيكَ كةفةرمانةكانى دابةش دةكات هةوَلي جَيبةجَى ئاماجنةكانى دةداتَ كاركردنيشى بةِرادةيةك وردو كاريطتةر دةبَيتي   

 كةدةطاتة ثيةى خؤبةِرَيوةبردن و شَيوةكةشى وةك ئامَيرى لَيدَيي لةكاركردندا.
 ى ئةو بةكارهَينةَ دامةزراوةكانى حكومةت و كاروبارى كؤمةآليةتى و دامةزراوةى ياسادانان و حزبيش دةطرَيتةوة.شَيوةكان

   
 Machine age عصر اآللة سةردةمى ئامَير

لةسةر ئاستَيكى فراوانَ كةدةبنة هؤكار بؤبةرزكردنةوةى ئاستتى  يتان و زؤر كردنتى كتاتى بَيكتارى و       كارهَينانى ئامَيرةكانبة
 بآلوبوونةوةى خؤشطوزةرانى.

   

 Machine theory النظرية اآللية تَيوريي ئامَيرى
ماستولكةيي و دةمارييتةكانَ دةكترَى    لةدةروونناسيدا دةوترَيي تَيورى ئامَيرىَ بةو ب،وبؤضتوونةى كتة بتاوةرى وايتةَ ثرؤستة      

ضارةسةريان بتؤ بكرَيتيَ هتةروةك ئتةوةى ضتةند دةربرينَيتك بَيتي لتةئامَيرَيكى رَيتك و ثَيتك و توونتدو تتؤَرَ نتةك لةضتةند               
 حاَلةتَيكى ديناميكيةوة.
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 جيىانى بينراو  
 يان طةورة

 الكون املنظور
 Macro cosm او الكبري

  واتة جيىانى بضووكَ ئتةوةش وةك نتةريتى ئتةو مرؤظتةى     microcosmبةشَيك لةطشي دَيي دجيىانى طةورة لةبةرامبةر 
 كة بؤ ضوونى وايةَ ئاَلؤزيية ناوخؤييةكةى هاوشَيوةى سيستمى دةرةكى سروشتة.

هتتةردوو زاراوةكتتةش بتتةردةوام جتتووتنَ جيىتتانى بينتتراويش ئةوةيتتة كتتةمرؤظ تَييتتدا دة َى و شتتتةكان بةمةتروكييؤمتتةتر         
نتى بكترَين   يرَييَ هةروةها كاتيش بةضِركةوسةعات و رؤ و ساَر ثَيوانة دةكرَيي. ئةوانةش ئةو دياردانةن كةدةكرَى تَيبدةثَيو

 و ِراستةوخؤش ثَيوانة بكرَين.
  كةلةضتتةند ناوكتتة دئةتؤمييتتةك  ثَيكتتدَيي و micro cosmديتتارة ئتتةو جيىانتتةش جيتتاواز دةبَيتتي لتتةجيىانى نتتةبينراو د 

 ثَيوةرَيكى يةكةكانى ضاآلكى ئةتؤمى دةبَيي.ميكةضى ضةند 
  بتتةكار دةهَينرَيتتي وةك ئاما ةيتتةك بتتؤ هتتةر جيىتتانَيكى سروشتتتى مرؤيتتي طتتةورةو ئتتالؤزَ      macrocosmدةستتتة وا ةى د

 لةبةرامبةردا جيىانى سروشتى ياخود كؤمةَلطةى مرؤظايةتى بضووك و ساكار دَيي.
   

 كارطَيرى طشتط،
 االدارة

 Macro management الشاملة

يتتتةك لةئاستتتتةكان بةِرَيوةبردنتتتة بتتتةطوَيرةى ضوارضَيوةطشتتتتيةكةى دةولتتتةتَ ئتتتةويش لتتتةو رووةوةى كتتتةجياوازي دةبَيتتتي    
 لةبةِرَيوةبردني بةشَيك لةوكارطَيرييةَ واتا هةر و مةرجى بةِرَيوةبردنى ثرؤ ةيةك.

   

 Macro sociology علم أجتماع الوحدات الكربي ماكرؤ سوسيؤلؤ ى
مةبةستتي لتتةم دةستتتةوا ةيةَ لَيكؤلينتتةوة كؤمةآليةتيتتة هةمةاليةنتتةكان بتتؤ طردبوونتتةوة طتتةورةكانى مرؤظايتتةتىَ هتتةروةها     
باستتتكردنى سيستتتتتمة كؤمةآليةتيتتتةكان و ثةيوةندييتتتتة دروستتتي بووةكتتتتان لةنَيوانيانتتتداَ ئتتتتةويش لةديتتتدَيكى مَيتتتتذوويي      

 تانيةكان.بةراوردكارييةوةَ وةك لَيكؤَلينةوة لةطةَر نةتةوةو شارس
   

 شَيتَيتى
 ديوانةيي

 Madness اجلنون

 Cf. lunacy  شَيتى

   
 ئةفسون 

 سي ر
 Magic السحر

واتتتة روودانتتى هةستتي جوآلنتتدن بتتةهؤي فشتتاركردن لةستتةر هَيتتزو هؤكتتارة لتتةرادة بتتةردةرةكانى سروشتتيَ ئتتةويش لةِرَيطتتةى  
 بةكارهَينانى نوشتةو رةفتارة نةريتيةكان و ...هتد.

بةمةبةستى كَيشكردنى خَيرو ضتاكة بتؤ كؤمةَلطتة يتان دوورخستتنةوةى مةترستى لَيتىَ زؤر لتةدياردةكانى  يتانى رؤ انتة الى           
طةالنى سةرةتاييَ ثةيوةسي دةبَيي ثةيوةستيةكى تووند بةكارى جادووطةرييةوةَ ِراستتيش نيتة هةستتان ثَيتى تتةنىا لةطتةَر       

 ن نةبَيي.هةندَى نةريي و رَى و ِرةمسة جادووطةريةكا
جادو دئةفسون  كارَيكى كؤمةآليةتية لةميانةيتدا جتادوو طتةر هةَلدةستَيي بتة كارَيتك كتة تارادةيتةك لتةكارى ثيتاوى ئتاينى و            
ثزيشكى دةضَييَ بؤية ئةطةر ئاين ياخود زانسي نوشستى هَينا لةتَيركردنى ثَيداويستتيةمرؤظايةتيةكان و لةضارةستةركردنى   

و هةوَلدةدات بةو كارة هةستَيي وةك ئةلتتةرناتيظَيكى طوجنتاوَ هةنتدَى لتةزانايانى دةروونناستيى      كَيشةناضاريةكانَ ئةوا جادو
 باوةِريان واية كة سي ر لةهؤكارةكانى خؤ ئارامكردنةوةية.
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 wite  و جتتادووى ستتثى دblack magicلَيرةداضتتةند جتتؤرَيكى جيتتاواز لةجادووطتتةرى هةيتتةَ لةوانتتة: جتتادووى ِرةش د  

magicطةياندن د   و جادووىcontagious magic  و جادوو بتةهؤى الستايكردنةوة د  imitative magic  و جتادووى  
   . incanation  هةروةها بةكارهَينانى نووشتة بؤ ضارةسةركردن دsympathetic magicهاوسؤزى د

 Sorcery  تةماشا بكة: جادووى زيان بةخش

   

 بةخَيوكردن
 طوزةران

 maintenance األعالة -1

ثابةندبوونى ثياو بةبةخَيوكردنى هاوسةرو منداَلةكانىَ هةروةها مةبةسي لة زاراوةكةَ لةئةستؤطرتنى ئةركى بةخَيوكردنى 
 .ةكةسانى ثةككةوتةو دةسي كورت و ئامادةكردنى ثَيداويسيتةكانى طوزةرانيان

  .maintenance allowanceدةوترَيي يارمةتى طوزةران يان خةرجيةكانى  يان د
  .maintenance orderهاَ بِريارى بةخَيوكردن يان خةرجكردن دهةروة

   

 ثاراسة 
 ضاككردنةوة

  الصيانة -2

مةبةستتتي لتتتةزاراوةى ثاراستتتة دضتتتاككردنةوة  لةديتتتدى كارطَيِرييتتتةوةَ ضتتتاآلكيةكى تايبةتتتتة بتتتةثارَيزطاريكردنى اليةنتتتة      
ئةوانى سةرمايةى ثرؤ ةكةنَ بةمةبةستى بتةردةوام بوونيتان   بناغةييةكانى ثرؤ ةيةكَ لةخانوو بةرةو ئامَيرو كةرةستةكانَ 

 لةكارو بةكارهَينانيانَ ياخود بؤ بةرزكردنةوةى تواناي بةرهةمىَينانيان.
 َ وةك فةرمانتتةكانى لتتةش لةهةناستتةو هتتةرةس و  maintencance functionsدةوترَيتتي: كارةكتتانى ثاراستتتنى  يتتان د 

 .ةنى زيندوويي بوونةوةرى زيندو دةكلةهاوسةنطدةردانَ ئةو فةرمانانة ثارَيزطارى 

   

 ى تمافى م،ا
 نؤبةرة

 كبري  ثتوري
  Majorate العائلة

 Cf. primogeniture  نؤبةرة

   

 Majority, ageof سن الرشد تةمةنى بالغي

بةدةستي دةهَينتَىَ هتةروةها    واتة تةمةنى ثَيطةيشةَ يان ئةو تةمةنة ياساييةى تَييتدا مترؤظ شايستتةيي و بةرثرستيارييةتى     
 تاك مافى ئةوةشى دةبَيي كةكاروبارى تايبةتى خؤى بةِرَيوةبباتَ بةمافة مةدةنيةكانيشةوة.

   

 Majority rule قاعدة االغلبية بنةماى زؤرينة
بةِراستتى لةدةنطتدان   مةبةسي لةزؤرينةَ لةنيوةى تاكةكانى كؤمةَلَيك زياترَ بةآلم مةبةسي لةبنةماى زؤرينةَ بةشتداربوونى  

بؤ وةرطرتنى بِريارةكانَ رةنطة ضةند حالةتَيك وةك هةمواركردنى ياسا بنضينةييةكان ثَيويستي بكتات كةزؤرينتةى نائاستايي     
 وةك دوو لة سةر سَيىَ يان سَي لةسةر ضوارى دةنطةكان بةدةسي بَينَى.

ة لتتةِرووى كردارييتتةوة دةبَيتتتة هتتؤى ئتتةوةى     ئتتةم بنةمايتتة بةيتتةك لةبنضتتينةكانى دميوكراستتييةت دادةنرَيتتيَ هةرضتتةند     
 كةكةمايةتى ميةكةضى زؤرينة بَيي.
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 Maladaptation سوء التكيف بةدطوجناني

 Malad justment  تةماشا بكة: سازانى خراث

   

 نةسازان -نةطوجنان 
 عدم التوافق
  Malad justment سوء التوافق

رَيككةوتن دطوجنان  لتةنَيوان ختؤى و  ينطتة سروشتتى و كؤمةآليةتيةكتةىَ ئتةوةش لةضتةند        بةماناى بَى توانايي تاك لةسةر 
حاَلةتَيكى دياريكراودا كةكارتَيكردنى لةستةر  يتانى دةمتارط،ى و رةفتتارى تاكتدا دةبَيتي و دةبَيتتة هتؤى ثةيتدابوونى ضتةند           

 جؤرَيكى جياوازي لةميمالنَيى دةروونى.
  واتة فةراهتةم نتةبوونى توانتا ثَيويستتيةكان بتؤ      vocational malad justmenbدات دِرةنطة نةطوجنان لةثيشةدا رووب
 سةركةوتنى تاك لةثيشةيةكدا.

   

 Malingering التمارض خؤنةخؤش خسة
واتةَ دةربِرينى نةخؤشىَ هةندَى كرَيكار ثةنادةبةنة بةر حاَلتةتى خؤنةخؤشتكردن بتؤ بةدةستتىَينانى مؤَلتةت ثَيتدانَ ديتارة        

 َيتةوة.ِرةكارةش ضةند هؤيةكى جياوازي هةيةَ كةدةكرَى بؤ بارودؤخى كارةكةَ يان هةر و مةرجى خودى كرَيكار بط ئةو
دياردةى خؤ نةخؤش خسة يةك لةو سةرثَيضيانةية كة ستزاي بتةدواوة دةبَيتيَ بتةآلم دياردةكتة جيتاوازي هةيتة لتةدياردةى         

 كةسةكة وادَيتة مَيشكى كةتووشى نةخؤشييةك بووة.  لةو حاَلةتة hypochondriaنةخؤشى دبةوةهم طرتن 

   

 بةدخؤراكى 
 كةم خؤراك

 سوء التغذية
 Malnutrition نقص التغذية

واتة ئةو بِرة خؤراكةى مرؤظ وةرى دةطرَيي وةك ثَيويسي نةبَييَ سةرةِراى نةبوونى توخم و كانةدمادة  بةستوودةكان تَييتدا   
بةمةبةستتى طةشتةكردن و نوَيكردنتةوةى ئتةوةى لةدةستتيداوة لةناوشتانةكانى لتةشَ هتةروةها         كةثَيويسة بؤ لةشَ ئتةويش  

 بةمةبةستى ضاآلكى جةستةو ثاراستنى لةنةخؤشيةكان.

   

 Malthusion theory نظرية مالتس تيؤرى مالتؤس
تيؤرييةَ زؤر بوونى دانيشتوان هتؤى  تيؤرييةكى تايبةتة بةثةيوةندى نَيوان دانشتوان و دةرامةتةكانى  يانَ بةبؤضوونى ئةم 

 سةرةكية بؤ بآلوبوونةوةى هة ارى.
هةر لةدرَيذةى باسةكةيداَ بابةتة خؤراكيةكان بةثَيى يةك بةدواييةكى  مَيرةيتي زيتاد دةكتةنَ لةكاتَيكتدا دانيشتتوان بتةثَيى       

 يةك لةدواييةكى ئةندازةيي زياد دةكةن.
خةَلكى وةضة  زاوزَى  سنوردار بكةنَ ئةويش بةهؤى دواخستنى هاوستةرط،ى و   تةنىا ضارةسةر لةوة دةبينَيتةو كة -مالت  

 يانى رةبةنى و قةيرةيي و خؤثاك راطرتنىَ ئةو حالةتة ثَيويستيانةَ سةرةِراى جةنط و برستَيتى و نةخؤشتية بآلوبووةكتان    
 ى سروشتى.و هةر جؤرة هؤكارَيكى ديكة كة ِرَيطا لةزؤر بوونى دانشتوان دةطرَيي بة شَيوةيةك

 َ ئتةم تيؤرييتة   neo malthusia nismَيؤرى مالتسةوةَ تيؤرييةكى ديكة سةرى هةَلداَ ئةويش مالتستى تازةيتة د  تهةر لة
تازةيةَ بانطةشة بؤ سنورداركردنى لةدايك بوونى دةكتات بتةآلم بةشتَيوةيةكى رَيتذةييَ ئتةويش بةبتةكار هَينتانى هتةر جتؤرة          

 بنضينةيي بؤ ضاككردنى ئاستى طوزةران و زاَلبوون بةسةر هة ارى و برسَيتى.  هؤكارَيكى ثيشةسازي وةك مةرجَيكى 
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 ثياو
 مرؤظ

 الرجل
 Man االنسان

كةسى نَيرى ثَيطةيشتوو لةتاكةكانى جؤرى مرؤظايةتىَ بةآلم لَيرةدا مةبةسي لةزاراوةكتة دنَيترو مَيتي  ئتادةميزادةَ هتةروةها      
 ثةرةسةندنى طيان لةبةران دادةنرَيي لةسةر زةوى.مرؤظيش بةبةرزترين قؤناغةكانى 

ئةطةر رةفتتاري ئتا ةَر ميكةضتى غتةريزةو بةدةنطتةوة هتاتن بَيتي بتؤ  ينطتةَ ئتةوا رةفتتارى مترؤظ بةبتةكار هَينتانى زمتان و                
 . ب،كردنةوة جياواز دةكرَيتةوةَ باآليي و شارستانيةتةكةشى بؤ كاريطةرى و ضاكةى ئةو دوو دياردةية دةطةرَيتةوة

  و مرؤظتى  cave man  و مرؤظتى ئةشتكةوت د  dawn manؤثؤلؤجيتادا دةوترَيتيَ مرؤظتى بةرةبتةيانى مَيتذوو د     نث لةئة
  ئتتةو كةستتةى كةلةطؤشتتةط،ييةكى رةهتتاى  feral man  و مرؤظتتى دِرنتتدة دprimitive manقؤناغتتة ستتةرةتاييةكان د

 كؤمةآليةتى دوور لةئادةميزاد دة َيي.

  بتةو كةستةى بةشتدارييةكى تتةواوى نيتة وةك      marginal manدةوترَيي مرؤظى ثتةراوَيزخراو د هةروةها لةكؤمةَلناسيدا 
 ئةندامَيك لةكؤمةَلطةدا.

  واتتة ثةيوةنتدى نَيتوان كتؤى  متارةى      man  land ratioلةئابورى كؤمةآليةتيدا دةوترَييَ ِرَيتذةى نَيتوان مترؤظ و زةوى د   
 دانيشتوان و دةرامةتةكانى سروشي.

  واتة كارى ثياوَيك بؤ ماوةى يةك كات  مَيرَ كتة  man - hourبةرهةمىَيناندا دةوترَيي: ثياوى كات  مَيرةكة د لةكارطَيِرى
ئةوةش يةكةى ثَيوانتةيي رةجنتى مرؤظايتة تيتةَ بتةكاريش دةهَينرَيتي بتؤ ديتاريكردنى ثَيداويستتيةكانى ثرؤ ةيتةك لتةهَيزى            

 كاركةر.
  واتتتةَ طةيانتتدنى كرَيكتتارانى ثَيويستتي بتتؤ كتتاركردن لتتةو   manning ةيتتةك دهتتةروةها دةوترَيتتي: زؤركردنتتى ثيتتاوانى ثرؤ 

 ثرؤ ةية. 
 Homo oeconomicus  تةماشا بكة:  مرؤظى ئابورى

   
 مانا  

 هَيزى ئةفسوناوي
 Mana املاان

و بةشتَيوةى جتؤراو   باوةِريتان بتةبوونى هةيتةَ ئتةو هَيتزة بةتتةواوي جيتاوازة لتةهَيزى متادى            ميالنيزيادهَيزَيكةَ دانشتوانى 
 .جؤريش كاريطةرى دةبَيي بؤ ِراكَيشانى بارى ضاكة يان خراثة

 .ئةو هَيزة هةموو شتَيك ئاسان دةكات بؤ ئةو كةسةى كة شتةكة ميكةة بكات و لة َير دةسةآلتيدا بَيي
   

 Management االدارة كارطَيِرى  
لةِرَيطةى بةكارهَينانى هَيزى كاركةرو كةرةستةو ئامَيرو كتةر و ثةلتةكانَ   ئةركى كارطَيرى بريتية لةراثةِراندنى كارو بارةكان 

ئةو ئةركة اليةنة دارايي و شَيوةكانى كاركردنيش دةطرَيتةوة بةباشرتين بةكار هَينان و بةشَيوةيةكى كارا بتؤ بةجَيطةيانتدنى   
 ئةركةكة ياخود ئةو مةبةستةى رَيكخراوةكة هةوَلى جَيبةجَيكردنى دةدات.

َيِرى ئةو كارو كردارانةيتة يتانيش ئتةو فتةرمان و رَيطايانةيتة كةبتةكار دةهَينترَين بتةهؤى دامتةزراوة كارطَيِرييةكانتةوةو           كارط
بةمةبةستى جَيبةجَيكردنى ئةو ئاماجنانةى كتة لةثَيناويتدا دروستي بوونتةَ ديتارة ئتةويش وةرطَيرانتى سياستةتةكانيةتى بتؤ          

 خزمةتطوزارييةكان يانيش بةرنامةكان.
  واتتتة ئتتةو ئةجنوومةنتتة كارطَيِرييتتةى لوتكتتةى دامتتةزراوة   hig managementم بتتوارةدا دةوترَيتتيَ كتتارطَيرى بتتاآل د لتتة

  ئتةو  middle managementكارطَيرييةكة بةِرَيوة دةبات و تايبةتة بة سياسةتة باآلكانَ هةروةها كارطَيِرى ناوةِراستي د 
 ى باآل دةطرَيتةوة.بةشةش بةِرَيوةبةرةكان لةئاستى دووةمى كارطَيِر
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  Management احملاسبة االدارية  مَيريارى كارطَيرى  
Accountancy 

 شتة انتةى كةدةطاتتة كتارطَيِرى و ثاشةك   دةربِرينَيكى طشتية بةكار دةهَينرَيي بؤ وةست كردنى ثرؤستةى زؤركردنتى ئتةو زانياري    
 يانيش تَيدا نابَييَ تةنىا سةرثَيضى و الدانة طرينطةكان نةبن دةربارةى بودجةيان ثالنةكان.

 ئةويش وةك بنضينةيةك بؤ وةرطرتنى كردارة ضاكسازييةكان دةربارةيان.  
ئامارةكتتان ئامتتاجنيش لتتةو كتتارة بريتيتتة لةكورتكردنتتةوةى قتتةبارةى ئتتةو زانيارييتتة دوور درَيذانتتةى كتتة راثؤرتتتةكارطَيِرى و     

دةيطرنة خؤيان و كورتكردنةوةيان بؤ ضةند زانيارييةكى كةم كتة دةكترَى بِريتارو رَيكارييتة ثَيويستتيةكان لةبتةر رؤشتناييان        
 كارى لةسةر بكرَيي.

   

 Management by exception االدارة ابالستثناء كارطَيِرى بةهةآلوَيذي
تَييتدا تتةنىا بتاس لتةو دياردانتة       دنى ئتةو زانياريانتةى دةدرَيتن بتةكارطَيرى و    دةربِرينَيكى طشتية بةكار دةهَينرَيي بتؤ باستكر  

كرَيي كةالدان و سةرثَيضى طرينط دةطرَيتةوة لتةبوارى بودجتةكان يتان ثتالن و نةخشتةكانَ ئتةويش وةك بنضتينةيةك بتؤ         دة
 وةرطرتنى ضةند بِريارو كارراييةك بةمةبةستى ضاكسازي لةو بوارانةدا.

كارطَيِرييةش كورتكردنةوةى قةبارةى ئةو باسة دوورو درَيذانةية كةلةراثؤرتةكارطَيِرى و ئاماريةكاندا دَيتنَ   ئامانج لةم جؤرة
 بةو شَيوازةش دةكرَى ضةندين كارِرايي و بِريارى ثَيويسي وةربط،َين.

   

 Management scientic االدارة العلمية كارطَيِرى زانستى
كتارطَيِرى و فةلستةفية لةوياليةتتة يتةكطرتووةكانى ئةمتةريكا لةدةيتةى كؤتتايي ستةدةى نتؤزدةدا          بزووتنةوةيةكى هونتةرى و  

دةركةوتووة. ئةو كةسةى نةخشةى بنضينةيي بؤ كارطَيِرى زانستى كَيشاوة ناوى  فردريك تاييتةرة دياردةكتة بزووتنةوةيتةكى    
كؤَلينتةوةكانى كتات و جوَلتة  و لةسةركةرةستتةو ئتامَيرو      هونةرييتةَ لتةِرووى هةستتانى بةلَيكؤلينتةوةكانى لةستةر كرَيكتار  ليَ      

شتتَيوازةكانى بةرهتتةمىَينان و بتتارودؤخى كتتاركردن و ئامتتادةكردنى كؤطاكتتان و بتتوارة هونةريتتةكاني ديكتتة كةثةيوةنتتدييان         
 بةثرؤسةى بةرهةمىَينان و زؤربوونيةوة هةية.

ةمايتتةك بتتؤ ئتتةوةى ثَيِرةوبكتترَين بةمةبةستتتى زؤركردنتتى  هتتةروةها بزووتنةوةكتتة كارطَيِرييتتةَ لتتةِرووى دانتتاني بتتؤ ضتتةند بن 
بةرهتتةمَ لةوبنةمايانتتةش: هةَلبتتذاردنى زانستتتيانة بتتؤ كرَيكتتاران و راهَينتتاني دروستتي بؤيتتانَ هتتةروةها ضتتاودَيرييةكى كتتارا      

و هانتداني  بؤكاروبارةكانيانَ لةطةَر جياكردنةوةى ئتةركى نةخشةكَيشتان و سةرثةرشتتى و ضتاودَيرى لتةكارى جَيبتةجَيكردن       
كرَيكاران و بةهَيزكردنى ويستيان بتؤ كاروبةرهتةمىَينانَ ئتةويش بتةهؤى بةخشتينى ثاداشتي و ثارةو...لتة ثَينتاو زؤركردنتى          

 بةرهةمىَينان.
كتتارطَيِرى زانستتتىَ بزووتنةوةيتتةكى فةلستتةفيةَ لةبتتةر ئتتةوةى هتتةوَلى طتتؤِرينى ئتتةو ب،وباوةِرانتتة دةدات كةثَيشتترت بةستتةر       

ةم بارةشةوة طرينطى داوة بتةبوونى ثةيوندييتةك لةستةر بنتةماى بةر ةوةنتدى هاوبتةش لتةنَيوان        لَينرابوونَ كرَيكاراندا سةث
كارطَيِرى و كرَيكارانداَ هةوَليش بدرَيي بةرثرسانى بةِرَيوةبردنى ثرؤ ةكان رازي بكرَين بةوةى كة هاوكتارى نَيتوان كتارطَيِرى    

 لةدوايشدا دةبَيتة هؤى زؤربوونى قازانج كةبةشى داواكارى هةردووال دةكات. و كرَيكاران دةستةبةرى زؤربوونى بةرهةم بكات
   

 Managerial revolution الثورة االدارية شؤِرشى كارطَيِرى
  لةكتَيبيكيتدا  1941  يةكتةم كتةس بتووة باستى شؤِرشتي كتارطَيِرى كتردووة ستاَلى د        James Burnham  بتةرنىام د يمج

 كةهةمان ناوى هةَلطرتووة.  
 بةآلم ئةو ِرةوتة لةماوةيةكى دوورو درَيذةوة دانى ثَيدانرابووَ وةك دياردةيةكى رَيكخستنى ثيشةسازي تازة.

ب،وبؤضوون دةربارةى شؤِرشى كارطَيِرى خؤى لةوة دةبينَيتةوة كةلةطةَر ئاَلؤزي كاروبارة هونةرى و كارطَيِرييتةكانَ ضتينَيكى   
رمايةكانى طرتؤتتةوةَ ئتةم ضتينة سةرثةرشتتى ئامرازةكتانى بةرهتةمىَينان دةكتاتَ        كارطَيِرى دروسي بووةو جَيطاى خاوةن سة
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لةوكؤمةَلطايانتتةى كةلةسةرثيشةستتازيية طتتةورةكان دروستتي بوونتتةو دةستيشتتى ىَل هتتةَلناط،َييَ هتتةروةها لةثرستتة ئتتابورى و    
 سياسييةكانيش رؤَلَيكى طةورةى هةبووة.

و ضتِربوونةوةى ستةرمايةكانَ خاوةنتدارَيتى لةضتاودَيريكردن و بتةِرَيوةبردنى       هةر لةطةَر بةردةوامى طةشةثَيدانى ثرؤ ةكان
 ثرؤ ةكة جيابؤتةوة.

بةبؤضوونى بةرنىامَ كرَيكاران لةتواناياندانيةَ زاَل  بةسةر خاوةن سةرمايةكان و دةسي بةسةر كارطةكاندا بطرن و بةِرَيوةى 
شارةزايية هونةرييةى الى ئةندازيار هةيةَ طرينطيةكى تايبةتى هةيةَ  بةرنَ هةروةك كارر مارك  باوةِرى وابووَ بةَلكو ئةو

 ئةويش بةهؤى تواناكانى لةسةر بةكارهَينانى شَيوازة هونةريةكان لة بةِرَيوةبردنى كارطةكان.
   

 سةرثشك كردن
 دةسةآلت ثَيدان

 Mandate التفويض -1

 ِرَيطا بةكةسَيكى ديكة بدات بةناوي ئةوةوة بةكارَيك هةستَيي. ِراسثاردن لةياساى مةدةنيداَ بةو ماناية دَيي كةكةسَيك
 هةروةها لةياساي طشتيدا بةو ماناية دَييَ ئةو ئةرك ثَى سثاردنةى دةنطدةران دةيدةن بةو كةسانةى هةَليان دةبذَيرن.

كى ثتَى دةستثَيرنَ     بةو كةستةىَ ئتةركى بتةِرَيوةبردنى شتتيَ    mandatory mandatorدةوترَييَ جَيطرَيكى راسثَيردراو د
 يان هةَلسان بةكارَيك و ياخود ضاودَيريكردنى ئةوكارة.

   

 ئةرك ثَى سثاردن  
 ئينتيداَ  

  االنتداب -2

ئينتيداَ لةسياسةتداَ دان ثيانانَيكى كاتية بةسةر بةخؤيي ئةو دةوَلةتةى كة طةيشتؤتة ثيةيةك لةثَيشكةوتنَ بةو مةرجةى 
ب،وبؤضتوونةكانى دةوَلةتتة سةرثةرشتتيكارةكة وةربطرَيتي تادةطاتتة ئتةو رؤ ةى كتةوآلت توانتاي          لةبةِرَيوةبردنيدا رَينمايي و

 بةِرَيوةبردنى هةموو كاروبارةكانى خؤى دةبَيي.
لةثةميانى نةتةوة يةكطرتووةكاندا هاتووةَ دروسي كردنى سيستمى ثتَى ستثاردنى نَيتو دةوَلتةتى لة َيرضتاودَيرى ِرَيكخراوةكتة       

   هاتؤتةدى.1919وةى جَيطاى سيستمي ئينتيداَ بطرَيتةوة كةبةثَيى ثةميانةكانى ئاشتى ساَلى ددةبَييَ بؤ ئة

   

س سةرشَيتى  Mania اهلرور

لةدياردة طرينطةكانىئةم نةخؤشية دةروونيةَ طتةورةبوونى قتةبارةى ب،وباوةِرةكتان و هةَلضتوونيان و طواستتنةوةى خَيرايتان       
ديكةَ بَى جياوازي لة نَيوان ماناكانى و خَيرايي رووختانى ئتةو بابةتانتة لةطتةَر ئتارةزووى طاَلتتةو       لةبابةتَيكةوة بؤ بابةتَيكى 

 تةن  و بةكارهَينانى زمان ثيسى و هةسي بةطةورةيي و خؤشيةكى زيادةرؤ وكرانةوة.
مَيشتكدابَييَ لتةم   هةر لةدياردةكانى نةخؤشتيةكةَ ضتاآلكى و جولتةو هةوَلتدان بتؤ جَيبتةجَى كردنتى هتةر ب،ؤكةيتةك كتة بة          

بارةوة نةخؤش لةكارَيكتةوة دةضتَيتة ستةركارَيكى ديكتة بتَى ثشتوودانَ ئتةو ضتاآلكية تونتدة ثضِرثضتِرةى نتةخؤش هاوتتةريب             
 دةبَيي لةطةَر ئةو ثضِرثضِرييةى كةبةمَيشكة هةَلضووةكةيدا تَيثةِر دةبَيي.

   

 Manifestation املظاهرة -1 شاندان يخؤث

جتتةماوةر بتتؤ ضتتةند ئاماجنَيتتك: سياستتىَ يتتان كؤمةآليتتةتى و...دةطةِرَيتتتةوةَ وةك ناِرةزاييتتةك دةربتتارةى هتتةر     خؤثشتتاندانى 
 هةَلوَيسي و بابةتَيكَ ياخود بؤ داواكردنى ضةند ئاماجنَيكى دياريكراو.
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  املظهر -2 روخسار
ئةو شتتةى ديتارةو هَيمتا بتؤ شتتَيكى ديكتة دةكتات و        هةر شتَيك بةرضاو بكةوَييَ يان تَيطةيشتنى بؤ بكرَييَ لةدةروونناسيدا 

ثةيوةستيشة ثَيوةى. دياردةكة بةنةخؤشى جةستةيي و ئةقيى و دةروونى دةبةسرتَيتةوةَ هةروةها بتةالدانى رةفتتارى و هتةر    
 جؤرة ثةشَيوى و نائاراميةكى ديكة.

   

 منايش و ساختة

 جوَلةى  يرانة
 التالعب

 manipulation املناورة

جؤرَيكة لةجؤرةكانى بةكارهَينانى دةسةآلتَ بةوثَيية ئةوى دةسةآلت دةطرَيتتة دةستيَ هةَلدةستَيي بتةكارتَيكردن لتةرةفتاري      
 ئةوانى ديكة بَى ئةوةى ئةو رةفتارة روونبكاتةوة كةمةبةستيةتى و ئةوانى ديكة ثَيى هةسة.

 شَيوازَيكى ديكة ئةجنام بدرَيي. دةكرَى ئةو دةستَيوةردانة بةبةكار هَينانى هَيماكان ياخود هةر
هةروةها ثِروثاطةندة بةيةك لةشَيوة بنضينةييةكانى ئةو ياريية دادةنرَيي كة بتةهؤى هَيماكانتةوة بتةكار دةهَينرَيتيَ ئةطتةر      
ضى ئةو كةسةى بةشَيوةيةكى شةرعي دةسةآلت دةطرَيتتة دةستي ِرةنطتة ئتةو شتَيوازة بتةكار بىَينَيتيَ بتةآلم ئتةوكارة بةيتةك           

 شَيوة شةرعيةكانى دةسةآلت دانانرَييَ مادام ئةو تاكانةى ميكةضى دةسةآلتن باوةِريان بةو دياردةية نية. لة
   

 Manner السلوك التقليدي رةفتارى نةرَيتى
  بةوكاروهتةَل  و  mannerismشَيوازَيكة لةهةَل  و كةوتتةكانى تتاك رةنطدةداتتةوةَ دةوترَيتي بزووتنتةوة نةريتيتةكان د      

كةوتانةَ يان بةو دةربِرينانةى كةتاك ثَيى دةناسرَيي و دووبارةى دةكاتةوةَ بةجؤرَيكيش ثةيوةسي دةبَيي ثَيوةى ثةيوةستي  
 بوونَيكى تووند لةديدى تاكةكانى ديكةوةو دةبَيتة جؤرة دةرخسة و ئاشكراكردنَيك بؤ خودَيتى كةسةكة.

هاتنَيتك بتؤ بتةرطرى كتردنَ هتةروةك لةحاَلتةتى نةخؤشتى شتَيزوفرينيا         ِرةنطة ئتةو رةفتتارة درَيذةبكَيشتَيي وةك بةدةنطتةوة     
   دةردةكةوَيي.schizophreniaد
   

 Manorial system ةعنظام الضي سيستمى ناوضةى دةرةبةطايةتى
سيستمَيكى ئابورى كؤمةآليةتيةَ لةسةدةكانى ناوةِراسي باو بووةَ لةدياردة طرينطةكانى ئةو سيستمة خاوةنتدارَيتى دةرةبتةط   
بؤ رووبةرَيكى طةورةى زةوىَ كشتيارة بضتووكةكان و ئتةوانى بتؤ بةر ةوةنتدى دةرةبتةط كتار دةكتةن هةَلدةستة بةضتاندن و          

دةرةبةطَ لةبةرامبةردا دةرةبةط ثاراستنى كشتتيارانى  كة دةدراية ةر هةندَى باج سوود وةرطرتن لةزةوييةكةَ ئةويش بةرامب
 دةكةوتة ئةستؤَ هةروةها ثارضة زةويةكيشي ثَيدةدان بؤ ئةوةى بةكارى بىَينن و طوزةرانى خؤيانى ثَى دةستة بةربكةن.

   
 هَيزى مرؤيي

 Manpower القوة البشرية هَيزى كار

ناوضةيةكَ ئةوانى دةكرَيي بتةكار بىَينترَين و ستووديان ىَل وةربط،َيتي لتة ِرووى ئابورييتةوةَ دةوترَيتي        تاكةكانى دانيشتوانى 
  بتتةوِرةنج و كؤششتتةى كةحكومتتةت ثَيتتى هةَلدةستتَييَ ئتتةويش    manpower controlئاراستتتةكردنى هَيتتزى مرؤيتتي د 

 بؤ هَيزى مرؤيي. ىكى منوونةيبةمةبةستى دةستةبةر كردنَي
   

 Manpower planning ختطيط القوى العاملة ثالندانان بؤ هَيزى كار
بتتتةديىَينانى هاوستتتةنطى لتتتةنَيوان خستتتتنةِرووى هَيزةكتتتانى كتتتاركردن و خواستتتي لةستتتةرى بةشتتتَيوةيةكى بتتتةردةوامَ واتتتتة    

َيزى كارةوةَ ئةويش َ بةجؤرةجياوازةكانى هى و كؤمةآليةتيخؤئامادةكردن بؤ ثَيداويستيةكانى بةرنامةى طةشةثَيدانى ئابور
 لةماوةى جياوازو دياريكراوداَ هةروةها ئامادةكردنيان بؤ بةكارهَينان لةِرووى ئابورييةوة بةباشرتين شَيوية.
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 Manpower required املقرر الوظيفي هَيزى كارى ثَيويسي
كتة بتة يةكةيتةكى كتارطَيِرى ديتاريكراو       مارةى ئةو كارمةنتدو كرَيكارانتةى ثَيويستة بتؤ جَيبتةجَيكردنى ئتةو كتارو بارانتةى         

ستتثَيردراوةَ ئتتةويش لةستتةر ئاستتتَيكى زانتتراو لتتةلَيىاتوويي و باشتتيدابَييَ هتتةروةها لتتة َير بتتارى هتتةر و متتةرجى ئاستتايي         
اوو زةكانى كتاركردنى بِريتار لةستةر در   ابةجَيطةياندن بَييَ ياخود بتةثَيى ِرَيطتاو شتَيو   او بةثَيى تَيكِراييةكانى ئةرك كاركرداند

 بةبةكارهَينانى ئامرازوكةرةستة بةكارهَينراوةكانى دامةزراوةكةبَيي.
   

 قؤناغي ثيشةسازيية دةسةتيةكان  
 ددروستكردن 

 Manufacture مرحلة املصانع اليدوية

يتتةك لتتة قؤناغتتةكانى ثةرةستتةندنى ئابورييتتةَ لتتةكاتى دروستتي بتتوونى سيستتتمى ستتةرمايةدارى دةركتتةوتووةَ لتتةو قؤناغتتةدا    
كرَيكارة ثيشةدارةكان لةناوكارطةو شوَينةكانى كتاركردن كؤدةكرانتةوةَ لتةو كةستانةى كةلةضتةندين ثيشتةى جيتاوازدا كاريتان         
دةكردَ ئةوانة هةَلدةستان بةدروستكردنى كاآليةكى دياريكراوَ ئةويش بة بةكارهَينانى شتارةزايي و كارامةييتةكانيانَ يتاخود    

 كرد بةآلم بةدابةشكردنى كارةكة لةنَيوانياندا.ئةوانى تةنىا لةيةك ثيشةكاريان دة
   

  Manufacturing الصناعة التحويلية ثيشةسازي طؤِرين
Insustry 

 Industry, manufacturing  تةماشا بكة:  
   

 شيكردنةوةى ِرادةيي
 درادةدار   

 Marginal analysis التحليل احلدي

شيكردنةوةى رادةيي بونياد دةنرَييَ لَيرةدا جياوازييةك هةية لتةنَيوان كتةَلكى طشتتى و    تيؤري ئابورى تازة لةسةر بنضينةى 
يتان لتةناوبردن  ي ضتةند     -كةَلكى ِرادةييَ يةكةميان: كؤى ئةو قازاجنانةية كة تاك بةدةستى دةكتةوَيي بتةهؤى بتةكاربردن     

 يةكةيةك كةشتَيكى ىَل ثَيكدَيي.
رييتةى بةستةركةَلكى طشتتيدا دَيتيَ ئتةويش بتةهؤي خستنةستةرى يتاخود كةمكردنتةوةى          بةآلم دووةميان بريتيتة لةوطؤِرانكا 

يةكةيةك لةويةكانةى كةبةكارى دةباتَ ضةندى بِرى شتةكة زؤربووَ ئةوةندة كةَلكة طشتيةكةشى زؤرتر دةبَيي بةِرَيذةيةكى 
 روو لةكةمىَ هةروةها كةَلكة رادةييةكةشى كةم دةبَيتةوة.

ةيةَ ضونكة بةهاى شتَيك لةسةربنضينةى كةَلكة رادةييةكةى يةكةكة خةمآلندنى بؤ دةكرَيتي و بتَى   ئةم كارةطرينطى خؤى ه
ِرةضاوكردنى كةَلكة طشتيةكةىَ كاتَى دةَلتَيني ئاستن بةكتةَلكرتة لةئتةااسَ مةبةستتمان لةكةَلكتة طشتتيةكةى هتةر يةكَيكيانتةَ          

سَ ئةوائَيمة ئةو بِريتارة لةستةركةَلكى رادةيتي هةريتةكَيكيان دروستي      بةآلم كاتَى دةَلَيني بةهاى ئاسن طةورةترة لةبةهاى ئةاا
 دةكةينَ ئةويش لةسةر بنضينةى ئةو بِرةى لةبةر دةستة لةهةردوو كانةكة.

  واتة ئتةو بتِرةى دةخرَيتتة ستةر ئتةو تَيضتووة طشتتيةى كةيةكةيتةكى طشتتى          marginal costدةوترَيي: تَيضووى ِرادةيي د
 لةبةرهةمَيىَيناندا دةيطرَيتة خؤى.نوَيى ديكة 

  واتة ئةو قازاجنةى كةدَيتتةدى لةفرؤشتتنى يةكتة كؤتاييةكتةى رادةيتي كتة       margianal profitهةروةها قازاجنى رادةيي د
 بةرهةمى دامةزراوةكةية. 

 يي.ئةو قازاجنة رادةييةش بريتية لةجياوازي نَيوان داهاتى رادةيي و نَيوان تَيضووي دخةرجكردني  رادة
  كةدوايةكةى زةويية بةكةَلكى كشتتوكاَر دَيتيَ ئتةو زةوييتةى ِرةنطتة داهاتةكتةى تَيضتووى        marginal landزةوى رادةيي د

 بةرهةمىَينانةكةى داثؤشى.
   ئةو كرَيكارةية كة رازي نابَيي رؤ انةكةى لةئاستَيكى دياريكراودا بَيتة خوارةوة. marginal labourكرَيكارى رادةيي د
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 Marginal area املنطقة اهلامشية ناوضةى ثةراوَيز 
ناوضةيةكى كولتورى هاوسنورى ناوضةيةكى ديكة بَييَ لةتابيةمتةندييةكانى ئتةو ناوضتةيةَ هة ارييتةكى طشتتى و هتةَلطرى      

 شَيوازَيكى كؤن بَيي.
   

  Marginal culture الثقافة اهلامشية كولتورى ثةراوَيز
كولتتورَيكى ديكةيتةَ بةشتَيوةيةكى طشتتى وادةناسترَيي كةهتة ارترة لةهاوستَيكةى لتةِرووى داهتاتى           ئةو كولتتورةى هاوستنورى  

 تةكنَيكى و كولتورى طشتيةوة.
 بةدةربِرينَيكى ديكة ئةو كولتورةية كة دةكةوَيتة سةرسنورى شارستانيةتيةكى ثَيشكةوتوو

   

 Marginal group اجلماعةاهلامشية كؤمةَلىثةراوَيزخراو
طروثَيكَ هةَلطرى كولتورَيكى تايبتةت بتةخؤىَ ثاشتان دةستتى هتةَلطرت لةهةنتدَى نتةريي و لةخوديتيتة جياوازةكتانى ختؤىَ           
هتتةروةها بةبةشتتَيكى بضتتووكى بةهاوشتتَيوازةكانى  يتتانى كولتتتورَيكى ديكتتة رازى بتتووَ هةوَليشتتى ئتتةوةبوو كتتةخؤى لةطتتةىل        

 بطوجنَينَيي.
 Marginal area  تةماشا بكة:  ناوضةيةكى ثةراوَيز 

   

 Marginal culture  كولتورَيكى ثةراوَيز

   

 Marginal man االنساانهلامشي مرؤظى ثةراوَيز 
ئةو مرؤظةى ئينيماي بؤ دوو طروث يان زياتر هةيةَ كةئاستة رؤشتنب،يةكانيان هةنتدَيك لةهةنتدَيكى ديكتة جيتاواز دةبَيتيَ       

 كؤضكردوو لةطوندةوة بؤ شار...هتد. وةك ئينتيماي كةسَيكى بيانى ياخود كةسى
 هتتةروةها مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ تتتاكى نتتةطوجناو لةطتتةَر  ينطتتةداَ بتتةو حاَلةتتتةش دةطوترَيتتيَ ثتتةِراوَيزى كؤمةآليتتةتى           

  .social marginalityد
   

 ثاةاوة ثةراوَيزيةكان
 مانةوة ثةراوَيزيةكان

 Marginal survival الرواسباهلامشية

ثؤلؤجياَ مةبةسي لةزاراوةكةَ بنةماى ئةو بآلوبوونةوةيتةى كتة دةَلَيتي شتَيوة كؤنةكتة يتان ثَيكىاتتة رؤشتنب،ييةكة         ونث لةئة
بةكار دةهَينرَيي لةدةروبةرى ناوضةى بآلوبوونةوةكة ئةوكارةش روودةدات لةهةمان ئةوكاتتةى كةناوضتة ِرةستةنةكة فؤرمتة     

 تازةكةى وةردةطرَيي.  
   

 Marginalism رية احلديةالنظ تيؤريي رادةيي

 Marginal analysis  تةماشا بكة:   شيكردنةوةى رادةدار 

   

 Marital counseling ارشادات الزواج رَينماييةكانى هاوسةرط،ى

 Family guidance  تةماشا بكة :    ئامؤ طارى خَيزانى 
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 market السوق بازاِر
تووند لةنَيوان كِريتارو فرؤشتياران دةبةسترتَيي ئةطتةر بةشتَيوةيةكى راستتةوخؤ بَيتي يتان         ِرَيكخستنَيكة بةهؤيةوة ثةيوةندى 

بةهؤى كةسانى ديكةوةَ ديارة ئةو نرخانةى كةلةبةشَيكى بازاِردا باو دةبن كارتَيكردنيان دةبَيي بةستةر نرختدا لةبةشتةكانى    
 نرخةكانى يةك جؤركةر و ثةر. ديكةى ناو بازاِرَ ئةو حاَلةتةش دةبَيتة هؤى هاوضةشنى يان يةكسانى

  بؤ ئةو شوَينةى كةتَييدا ختاوةن كارةكتان بتةدواى كرَيكتار دةطتةِرَينَ كرَيكتاريش       labour marketدةوترَيي: بازاِرى كار د
 بةدواى كاردةطةِرَيي.

ن كاريطتتةرى   بتتةو كؤمةَلطتتة تازةيتةى تَييتتدا دابةشتتكردنى كتتةر و ثةلتتةكا market societyدةوترَيتي: كؤمةَلطتتةى بتتازاِر د 
 بةسةر بةرهةمدا دةبَيي.

  ئتتةوةش هؤكتتارى ثةيوةستتي بتتوونى نَيتتوان ئتتةو     market relationsهتتةروةها دةوترَيتتيَ ثةيوةندييتتة بازاِرييتتةكان د   
 َ ئتةويش ضتاآلكيةكى   marketingثرؤ انةية كةئاماجنيان قازانج كردنة لةسيستتمى ستةرمايةدارى. دةوترَيتيَ بازاِركتارى د    

ئةو ِرةجنانة دةطرَيتةوة كة ثةيوةسة بةطواستنةوةى كاآلو خزمةتطوزاريتةكانَ لةاليتةن بةرهةمىَينتةوة بتؤ     ئابورييةَ هةموو 
 بةكارهَينَ لةكؤتاييداو لةكات و شوَينى طوجناودا.

   

 Market economy اقتصاد السوق ئابورى بازاِر
هتتةروةها دراو بتتةكار دةهَينرَيتتي و نرختتةكانيش ديتتارى  لتتةئابورى بتتازاِردا بةرهتتةم لةستتةر بنضتتينةى ئتتاَلورطِؤكردن دَيتتتةدىَ  

 دةكرَين و دةرامةتةكان دابةش دةكرَين بةثَيى كارلَيكردنى هَيزةكانى خستنةِروو داواكردن.
هةموو ئةو كارانةش لةسةر بنضينةى ركابةرى نَيوان يةكة بةرهةمىَينتةرو بتةكاربردووةكان ِروودةدةنَ بةومانايتةش ئتابورى     

 ي لةنَيوان ئابورى نةخشةكَيشراوَ ئابورى ئاراستةكراو دةبَيي.بازاِر جياواز
   

  Marriage الزواج هاوسةرط،ى
سيستمَيكى كؤمةآليةتيةَ كةطرَيبةستَيك دةطرَيتة خؤىَ بةثَيى ئةو طرَيبةستةش دووكةس يان زياتر يةك دةطترنَ ئتةوانيش   

مَيردَيتك هتةروةها  نَيتك يتاخود ضتةند  نَيتك بتؤ ثَيكىَينتانى          لةدوو ِرةطتةزى جيتاوازدا دةبتن لةشتَيوةى مَيردَيتك يتان ضتةند       
 خَيزانَيكى نوَىَ بةجؤرَيك ئةومنداآلنةى كةبةهؤى ئةو ثةيوةندييةوة دَين بةمنداَلى شةرعي دادةنرَين بؤ هةردووال.

ن و بتةثَيى جتؤرى   ثةيوةندى هاوسةرط،ى شَيوةكانى جياوازدةبن بةثَيى جياوازي  مارةى ئتةو كةستانةى بةشتدارى تَيدادةكتة    
ئةو ثةيوةندييةى كةدروسي دةبَيي لة نَيوان ئةو دوو طروثةى كة هةردووال دثياوو ن  ئينتيمايان بؤى هةيةَ لتة جؤرةكتانى   

 هاوسةرط،ى.
  لةاليتتةن دةستتةآلتى متتةدةنى تايبةتتتةوة جَيبتتةجَى دةكرَيتتي بتتةبَى هتتيض ِرَى و    civil marriageهاوستتةرط،ى متتةدةنى د

 ى.ِرةمسَيكى ئاين

  لةطرَيبةستى ئتةو جتؤرة هاوستةرط،ييةَ نتةوة     companionate marriageهاوسةرط،ى  ن و مَيردايةتى دبرادةرى  د
 خستنةوةو شَيوةى لةيةك جودا بوونةوة لةاليةن هةردووال  هةردوو هاوسةر  بِريارى لةسةر دةدرَيي.

ستةرط،يية بةِرةزامةنتدى هتةردووالى شايستتة      َ ئةو جتؤرة هاو consensual marriageهاوسةرط،ى نةريتى  عورفى  د
 .دةربارةى ئةجنام بدرَيي ديكة دثياوو ن  دَيتةدىَ رَيكدةكةون لةسةر هاوسةرط،ىَ بَى ئةوةى هةرجؤرة رَيكارييةكى ياسايي

جيتتاوازي لتتةم بتتوارةدا ضتتةند هؤكارَيتتك هةيتتة بةهؤيتتةوة هاوستتةرط،ى ئتتةجنام دةدرَىَ ئتتةو هؤكارانتتة جيتتاوازدةبن بتتةثَيى      
 كؤمةَلطاكانَ لةو هؤكارانةش:

سيستمى طرَيبةستى لةنَيوان ثياوو نَ ياخود لةنَيوان ئةوانى نوَينةرايةتيان دةكةن بتةثَيى ئةوياستايةى كةكؤمةَلطتة ثَيتِرةوى     
 دةكات و ئةو ثياوو نةش تَييدا دة ين.

  ئتتةو سيستتتمة بةسيستتتمى دئةلستتى  wife - captureسيستتتمى زةوتكردنتتى  نَ ئتتةويش بتتةِرَيطاى بتتةكارهَينانى هَيتتز د 
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 دةناسرَييَ كةضةند طروثَيك لةكؤمةَلطة مرؤظايةتيةكان كاريان ثَيدةكرد.
  كةلةكؤمةَلطتتة ستتةرةتاييةكاندا بتتاوبووةَ دواتتتر سيستتتمى ددوتتتة     wife - purchaseهتتةروةها سيستتتمى كِرينتتى  ن د 

بةثَيى ئةو سيستمةش ثيتاو بِرَيتك ثتارة دةداتتة كتةس و كتارى           ن هَينان بة مارةيي جَيطاى طرتؤتةوةdowry systemَد
  نةكة لةبةرامبةر ئةو هاسةرط،يية.

   

 Marxism املاركسية ماركسيزم
رَيبتتازَيكى ئتتابورى و سياستتي و كؤمةآليةتيتتةَ كتتارر ماركستتى دايىَينتتاوةَ ئتتةو ِرَيبتتازة لتتةوة كتتورت دةكرَيتتتةوة كةكؤمةَلطتتة          

لةئايندةيةكى نزيك يان دوور هتةر دةبنتة كؤمةَلطتةى كؤمونيستتىَ بتةجؤرَيك ستامان و دامتةزراوةكان دةبنتة         مرؤظايةتيةكان 
مولكايةتيةكى هاوبةش لتةنَيوان هتةموو اليتةكَ هةريةكتةش تتةواوي بتةهاى كارةكتةى ختؤى وةردةطرَيتي لتةو كؤمةَلطايتةداو            

 تةنىا بةهؤى ديكتاتؤرييةتى ثرؤليتارياوة نةبَيي.ثَيداويستيةكانى بةدةسي دةكةونَ بةآلم ئةم كؤتايية نايتةدى 
ئةم ِرَيبتازة ثَيتى وتتراوة دسؤستياليزمى زانستتى  وةك جياوازييتةك لةطتةَر بت،و بتاوةِرة سوستياليزميةكانى ديكتة كتة ناويتان              

 لَينراوة سوسياليزمى خةياَلى.
   

 ماسؤشيزم  
 ضَيذلةئازاردان

 املازوخية
 Masochism قبول التعذيب

ش و ئتتازاري جةستتتةيي لةسةردةستتتى كةستتانى ديكتتةي ثتتَى بكتتاتَ   الدانَيكتتى سيكستتييةَ دةناستترَيي بةويستتي بتتؤ ئتتةوةى ئتتيَ  
 بةمةبةستى بةدةسي هَينانى تَيربوون لةضَيذى سيكسى.

 شتتان بةشتتانى ئتتةم دياردةيتتةَ ئتتةوا ماشوستتيزمى كؤمةآليتتةتى هةيتتةَ كةبتتةكاردةهَينرَي وةك ئاما ةيتتةك بتتؤ ئتتةوانى لة يانتتدا 
رَيطايتةك دةطرنةبتةر كةلتةتواناو بتةهاى خؤيتان كةمدةكةنتةوةَ لةوةشتتدا هةستي بةضتَيذَيك دةكتةن بتةهؤى ئتةو كارةستتات و            

 نةخؤشيانةى كةثَيدا تَيثةِردةبن.
 Sexual perversions  تةماشا بكة:   كارى بةد سيكسى

   

 داواي  خواستى
 ن،ينةيي

 املطالبة
 Masculine protest الرجولية

ويستَيكة الى هةندَى مَيينةَ بؤ ئةوةى ببَيتة نَيرَ يان خةسيةتةكانى نَيرينة بةدةسي بَينَىَ ياخود ويستتى ثيتاو كةلةمَيينتة    
 دوور بكةوَيتةوة.

 الى دئةدلةر  مةبةسي لةزاراوةكة خةبات لةثَيناو هَيزو دةسةآلت دَيي.
   

 Massy اجلمهورالعام كؤمةآلنى خةَلك 
لةطردبوونتتةوةو بةكؤمتتةَر بتتوونى ختتةَلكَ ئتتةم جتتؤرة كؤمةآلنتتة بةكتتةمى ثيتتةى تَيكتتةَلبوون و نتتةبوونى هتتةر            جؤرَيكتتة 

 ثةيوةندييةكى مادى لةناو ئةندامانيدا جياواز دةكرَيتةوة.
  منوونتتةى جتتةماوةري بتتَى ئيشتتةكانَ يتتان   unassembled massesديتتارة وةك باويشتتة جتتةماوةر نابَيتتي بةكؤمتتةَر د  

  assembled massesى ياخود جةماوةرى خوَيندكاران...هتدَ ِرةنطة هةندَى جتار جتةماوةر كؤببنتةوة د   جةماوةرى بيان
 وةك جةماوةرى بينةران و ئةوانى لةطةشي و طوزاردان.
 Public تةماشا بكة:  جةماوةرى خاوةن بةر ةوةندى هاوبةش
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 massbehavlour السلوك اجلماهريي رةفتاري جةماوةر
لةشَيوةكانى رةفتارى بةكؤمةَر بوونةَ بنضتينةى ئتةو شتَيوةرةفتارةش ثةيوةنتديكردنَيكى ناكةستَيتى و ناِراستتةو خؤيتةَ        يةك 

ئتتةو رةفتتتارة لتتةنَيوان  مارةيتتةك لةدانيشتتتوانى ناهاوضةشتتن دروستتي دةبَيتتيَ ئتتةوانى ثةيوةستتي نتتني بتتةداَ و نتتةريتَيكى      
 دياريكراودا.

  رؤَلَيكى طتةورة لةطةشتة كردنتى رةفتتارى جتةماوةرى دةطَيِرَيتيَ       mass communicationثةيوةنديكردنى جةماوةرى د
ئةويش بةفةراهةم كردنى جؤرَيك لة ثةيوةنديكردنى نَيوان ئةو تاكانةى كة لةنَيوانياندا ثةيوةندييةكى كةسَيتى يتان ضتةند   

 ثةيوةستيةكى هاوبةش هةية.
بتتاوةرو بةر ةوةندييتتةكان دةطرَيتتتةخؤىَ دةستتي ثَيتتدةكات      رةفتتتارى جتتةماوةرى ضتتةند جتتؤرَيكى جيتتاواز لتتةرفتارو بتت،و     

 لةبزووتنةوة سياسييةتازةكان تادةطاتة داَ و نةريي و جت و بةرط و طؤرانى و هةَلثةِركَيى ميييى.
   

 Mass communication االتصال اجلماهريي ثةيوةنديكردنى جةماوةرى
دَيتتتةدىَ لتتةِرَيى ئتتةو ثةيوةندييتتةوة دةنتتط و بتتاس و زانيتتارى و بتت،وِرا  ثرؤستتةيةكة بةهؤيتتةوة ثةيوةنتتديكردن بةجتتةماوةر 

 بةجةماوةر دةطاتَ ديارة ئةو كردارةش كاريطةرى دةبَيي بةسةر ب،وباوةِرةكاندا.
دةبَيي لة وآلتَيكةوة بؤ وآلتَيكى ديكتةَ ِرةنطتة ئتازادي    جياواز ضاودَيريكردنى حكومةتيش بةسةر ثةيوةنديكردنى جةماوةري 

 لةوآلتَيكدا فةراهةم بَيي بةآلم لةوآلتَيكى ديكة جةماوةر ميكةضى ضاودَيرييةكى تووندى حكومةت بَيي.
   

 Mass culture الثقافة اجلماهريية كولتورى جةماوةرى
 ِرةطةزةكانى ئةو كولتورةى كةلةكؤمةَلطةيةكى طةورةى ناهاوضةشن طةشة دةكاتَ وةك ئتةجنامَيكى تتووش بتوون بةهؤيتةكانى    

 ثةيوةنديكردنى جةماوةرىَ منوونةى: طؤرانى و هةَلثةِركَيية مييييةكان.
دةركةوتنى كولتورى جةماوةرىَ بةشَيكة لةثرؤسةيةك بةرةو يتةكطرتنى هاوبتةش بتؤ بتةهاو ئاراستتة كولتورييتةكانى نَيتوان        

 بةشةكانى دانشتوان لةيةكة كؤمةآليةتية نةتةوةييةكان.
   

هؤكارةكتتتتتتتتتتانى ثةيوةنتتتتتتتتتتديكردنى 
 جةماوةري

 Mass media وسائل االتصال اجلماهريية

ئةو ِرَيطايانةى كةبةهؤيةوة دةكرَى ب،ؤكةيةك يان ب،وِرايةك بطةينرَيتة  مارةيةكى طةورةى خةَلكَ ئةوانى لةناوضة دوورو 
 جياوازةكاندا بآلوبوونةتةوةَ وةك هؤكارةكانى: ِراديؤَ رؤ نامةَ تةلةفزيؤنَ سينةما.

 لةو هؤكارانة بةكارهَينانى تايبةتى خؤى هةيةو هةر يةكَيكيان خةسيةتى تايبةتى هةَلطرتووة.هةر هؤكارَيك 
هتةر هؤكتتارَيكيش لتةوى ديكتتة جيتاواز دةبَيتتي ئةوةنتدةى ثةيوةنتتدى بتةو جتتةماوةرةوة هتةبَيي كةثةيوةنتتدى ثَيتوة دةكرَيتتي        

هةستي جوآلنتدن و كتارتَيكردنَيكى ديتاريكراوى      بؤطةياندنى جؤرَيكى دياريكراوى ثةيامتةكانَ هتةروةها لةخوَلقانتدنى ضتةند    
 راطةياندنَ ياخود رؤشنب،ى و يانيش رابواردن بَيي.

   

 Mass movement احلركة اجلماهريية بزاظى جةماوةرى
 ِرةفتارَيكى خؤكردةَ لةسةر ئاستَيكى فراوان لةاليةن  مارةيةكى طتةورةى خةَلكتةوة ئتةجنام دةدرَيتي بتؤ ئامتاجنَيكى هاوبتةشَ       
بةآلم بَى نةخشةكَيشان يان بَى رَيكخسةَ منوونتةى ئتةو دياردةيتةشَ كؤضتكردنى جتةماوةرىَ ئتا اوةو كَيشتة ئاينيتةكان يتان          

 سياسيةكانَ كةجَيطاى ثشتط،ييةكى خؤكردانةى جةماوةر دةبن.
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 Mass society اجملتمع اجلماهريى كؤمةَلى جةماوةرى

بةثةيوةنديكردنى الوةكى و ثسثؤرييةكى تووند دةناسرَينَ لتةرؤَر و لتة ناوةنتدةكانى وةك يةكتة     كؤمةآلنى دانشتوانَ ئةواني 
سياسى و كؤمةآليةتيةكانَ كةطةشتةيانيش كتردووة لةطتةَر طةشتةكردنى ثيشةستازي ولةئتةجنامى هةَلوةشتاندنةوةى كؤمةَلطتة         

 مييييية خؤجَييةكان.
،ى جةماوةرى دةناسرَينَ طةشةكردنى هةسي بةيةكطرتوويي و خودَيتى ئةو جؤرة كؤمةآلنة بةِرةفتارى جةماوةرى و رؤشنب

لةناويةكتتتة كؤمةآليةتيتتتة طتتتتةورةكانَ دةبةستتترتَيتةوة بةطةشتتتةكردنى هؤيتتتتةكانى طةيانتتتدن و طواستتتتنةوةو هؤكارةكتتتتانى       
 ثةيوةنديكردنى جةماوةرى.

   

  Master and servant relation عالقة السيد ابخلادم ثةيوةندى سةركار بةنؤكةر

دةربِرينَيكى كؤنة بةخاوةن كاروكرَيكار دةوتتراَ هتةروةها بتةو طرَيبةستتةى كةلةنَيوانيانتدا رَيكتدةخراَ منوونتةى طرَيبةستتى         
 بةكرَيطرتن.

 طرَى كرتة خاوةن كارةكةيةَ بةآلم كةسى ثابةند بوو ئةوة كرَيكارةكةية.

   

 Matched semples العينات املتكافئة  منوونة هاوتاكان دلَيكضووةكان

مةبةسي لةزاراوةكة لةميتؤدةكانى تؤ ينةوةَ ِرةضاوكردنى لَيكضوون لتةنَيوان تاكتةكانى ئتةو منوونةيتةى كةهةَلدةبتذَيردرَينَ      
  لةطتتتةَر ئتتتةوانى كةهةَلدةبتتتذَيردرَين وةك طروثَيكتتتى ضتتتاودَيرى  experimental groupوةك طروثَيكتتتى ئتتتةزموونى د

  دةربارةى ئةو طؤِرانكاريانتةى توَيتذةر واى دادةنَيتي كةتايبتةتن بةلَيكؤَلينةوةكتةىَ بتةجؤرَيك ِرةضتاوى        control groupد
 ن بةدةسي هَيناوة.يائةوة دةكات كة هةردوو طروث هةمان ِرَيذةى ئةو تاكانة بطرنة خؤيان كة ضةند خةسَيةتَيكى دياريكراو

   

 جوتطرتن

 بةراورد كردن
 Matching املزاوجة

ثرؤسةيةكةَ نَيوان دووشي وةك يةك جووت دةكات بةثَيوانةكردنى يةكَيكيان لةسةر ئةوةى ديكةَ وةك جووت كردنتى نَيتوان   
 مةترو درَيذى ديوارةكة.

   

 هةَلبذاردنى هاوسةر
 أختيار الزوج

 أو الزوجة
Mate selection 

هةيتة لتتةثَيكىَينانى خَيتتزان و توونتدوتؤَلى لةئاينتتدةداَ ضتتةندين   ديتاريكردنى هاوستتةر دبتتؤ ثيتاو و  ن  طرينطيتتةكى طتتةورةى   
هؤكاركاريطتتتتةرييان دةبَيتتتتي لتتتتةو دياريكردنتتتتةَ وةك ِرةضتتتتةَلةك و ضتتتتينى كؤمةآليتتتتةتى و ئاستتتتتى فَيربتتتتوون و ئتتتتايني و  

 دةبَيي لةو كارة. يانخةسَيةتةكةسَيتى و دةروونيةكانىَ هةروةها ماوةى خوازبَينى و نيشانةكردنَ كاريطةر

   

 Material culture الثقافة املادية كولتورى ماتريالي

 Culture material  تةماشا بكة:
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 ماترياليزم  
 زي ماديبارَي

 Materialism املذهب املادي

 لةفةلسةفةدا: رَيبازَيكة تةنىا دان بتةبوونى متادة دةنَيتي و بةهؤيتةوة طتةردون و زانستي و رةفتتار ِراظتةدةكرَينَ هتةروةها          -1
 تةنىا هةردوو مادةو جوَلة بوونيان هةية يان راستيةكى كؤتاينيَ بةبؤضوونى ئةم فةلسةفةية.

لةدةروونناسيدا: تيؤرييةكة وابِريار دةدات كةتةنىا مادة سةرضاوة بنضينةو ضةسثاوةكةيةَ هةر ئةويشة يةكةم و كؤتتاييَ   -2
 هةستيش دياردةيةكى رَيككةوتة.

انطةشتتة بتتؤ ئتتةوة دةكتتات كةتتتةنىا شتتي دةبتتَى متترؤظ هتتةوَلى بتتؤ بتتداتَ ئتتةو دةستتكةوت و ستتامانة     لةمؤراَلتتدا: ِرَيبازَيكتتة ب -3
 مادييانةية كة لة ياندا هةية.

 تةماشا بكة:  ماترياليزمى مَيذووى  
 ماترياليزمى دياليكتيكى  

 Histrorical materialism 
Dialectical materialism 

   

  Maternal االمومةوفيات  رَيذةى مردنى دايكةكان
Mortality 

 دةهَينرَيي                     زاراوةيةكة لةئامارة طرينطةكان بةكارpuerperal motalityمردنةكانى دايك يان مردنى  نى زةيستان د

ةثَيى مردنةكانى دايكايتةتىَ بتؤ كتؤى دانشتتوان دةطةِرَيتتةوةَ تَيكراكةشتى ئتة مار دةكرَيتي وةك تَيكِراكتانى ديكتةى متردن بت            
هؤيتتةكانى بتتؤ هتتةر ستتةد هتتةزار كتتةس لةدانيشتتتواندا يتتان بتتؤ تَيكتتِراى  متتارةى لتتةدايك بووةكتتان دةطةِرَيندرَيتتتةوةَ يتتاخود      

 لةحالةتةكانى دووطيانى بؤ زياتر وردبينى و وةرطرتنى زانياريةكان.

   

 Maternity welfare رعاية االمومة دةزطاى ضاودَيرى دايكايةتى

لةزاراوةكة ئةو خزمةتطوزاريانةية كةثَيشكةش دةكرَينَ وةك يارمةتيتةك بتؤ دايتك لتةكاتى تَيثتةِربوونى لةحاَلتةتى       مةبةسي 
 دووطيانى تادانانى منداَلةكةى و دواتريش لةقؤناغي ش،دان و ثةروةردةكردن.

انةى منتداَلبوون و ...هتتتد  ئتةو خزمةتطوزاريانتةش لةاليتةن بنكتةكانى ضتاودَيرى و دايكايتتةتى و منتداآلن هتةروةها نةخؤشتخ        
 ثَيشكةش دةكرَين.

 هةروةك لةياساكانى كاريشدا ديارةَ ضةند دةقَيكى ثةيوةندى تايبةتى بة نةوة هةية لةكاتى دووطيانى و ثاش منداَلبوونيش.

   

 ب،كارى 
 مامتاتيك

 Mathematics الرايضة

هتةروةها ثةيوةندييتةكانى نَيوانيتان و طشتتاندنى ئتةو ثةيوةندييانتةشَ       لَيكؤَلينةوة لةبِرة  مارةييةكان و بتِرة بتؤ شتاييةكانَ    
 تاقيكردنةوةى تةواوو قايت بوونى خودى. يةلةخةسَيةتةكانى ئةو لَيكؤَلينةوة

ب،كارى توانا بةئةقيى مرؤظايةتى دةدات كتةزانني بةدةستي بَينتىَ ئتةويش بتةِرَيطاى بةَلطانتدنى تايبتةت و بتَى ثشتي بةستة           
 اخود بةئةزموون.بةسةرجندان ي

بةم جؤرة زانستى ب،كارى وةك حاَلةتَيك لةحاَلةتةكانى زانستى ئةقيى ثاك دةردةكةوَيي كةتةنىا بةب،كردنةوة ثةيتدادةبَيي  
 و سةربةخؤش دةبَيي لةلَيكؤلينةوةى ئةزموونى كةئةوةش زانستَيكى ثَيشينةيي دةبَيي.

  مةبةستي لتةوةش طةيشتتنة بتةنؤرمَيك يتان      mathematical inductionلةلؤ يكتدا دةوترَيتيَ دةرئتةجنامى ب،كتارى د    
 ياسايةكى ب،كارى طشتىَ بةهؤى يةك منوونة ياخود ضةند منوونةيةك.
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 Matriarchy النظام االمومي سيستمى دايك ساالرى  
خَيزانتتى و سياستتي  بتتاس لةشتتَيوةيةكى طرميانتتةكراو لةشتتَيوةكانى كؤمةَلطتتةدةكاتَ لتتةو شتتَيوة كؤمةَلطايتتةدا  ن دةستتةآلتى         

 َ دةستتتتةآلت تتتتتةنىا لةدةستتتتتى  matrilinealبةدةستتتتتةوة دةبَيتتتتيَ بؤيتتتتة منداَلتتتتةكان ثةيوةستتتتي دةبتتتتن بةدايكتتتتةوة د   
  دةمَينَيتتتةوةَ matrilataral  ضتتِر دةبَيتتتةوة.م،اتيش لتتةزجن،ةى ِرةضتتةلةكدا لتتةلقى  نةكتتة د   matripotestal نتتداد

  دة َييَ ئةم جؤرة سيستتمة لةقؤناغتة ستةرةتاييةكانى  يانتدا بتاو بتووة       matrilocalمَيرديش لةطةَر عةش،ةتى  نةكةدا د
 لةبةر ئةوةى هاوسةرط،ى بةكؤمةَر باو بووةَ لةم بارةشدا باوكى منداَر نةناسراوةَ بةآلم دايكى زانراوة كَيية.

   
 ريزكراوة

 بةريز
 matrix املصفوفة

ثَيكردنى زانياريةكانة لةضةند ريزَيك و ضةند ستتوونَيك لتةناو خشتتةداَ ديتارة ئتةو      مةبةسي لةم زاراوةية لةئامارداَ رَيك و 
 رَيك و ثَيكردنةشَ تَيطةيشتنى ثةيوةندييةكانى نَيوان ئةو طؤِراوانةى كةجَيطاى لَيكؤَلينةوةن ئاسان دةكات.

  و ريزكتتراوى correlation matrix  و ريزكتتراوى ثةيوةنتتدَيتى دfactor matrixدةوترَيتتي: ريزكتتراوى فاكتتتةرةكان د
  .sociometric matrixسؤسيؤمةترى د

   

 هةراشي 
 ثَيطةيشة

 الُنضج
 Maturity الُرشد

حاَلتتةتى تتتةواو بتتوونى طةشتتةثَيدانى بوونتتةوةرَ واتتتة طةيشتتة بةئاستتتى بتتالغ بتتوونَ ئتتةو ثَيطةيشتتتنة اليةنتتةكانى روخستتارو  
  وةك ئاما ةيتةك لةستةر ئتةو    emotional maturityثَيطةيشتنى ستؤزدارى د بوونيادو فةرمان دةطرَيتة خؤىَ دةوترَيي: 

 ِرادةيةى كةتاك ثَيى طةيشتووة بؤ بةديىَينانى رةفتارَيكى لةبار لةطةَر تةمةني تاكدا لةِرووى هةسي جوآلندن.
 تةمةنى تاكدا.  واتة طةيشة بةِرادةيةكى  يرى طوجناو لةطةَر intellectual maturityثَيطةيشتنى ئةقيى د

  ئتتةو ثيةيتتةى كتتة ئاراستتةكانى تتتاك تَييتتدا رةنطدانتتةوةى دةبَيتتيَ هتتةروةها  social maturityثَيطةيشتتنى كؤمةآليتتةتى د 
 ثَيطةيشة و سةقامط،ى سؤزدارى و طوجنانى لةطةَر  ينطةكةيدا.

مةبةستيش لَيىَ فَيربوون كةَلكى  َ principle of maturationلةدةروونناسى فَيربووندا دةوترَييَ بنةماى ثَيطةيشة د
نابَيتتي ئةطتتةر ئاستتتى ثَيطةيشتتتنى ئتتةقيى و ستتؤزدارى و جةستتتةيي و كؤمةآليتتةتى حيستتابى بتتؤ نتتةكرَيي لتتةئامادةكردنى         

 بابةتةكانى فَيربووندا.
   

 Mean arithmetic الوسط احلسايب ناوةندة  مَيرةيي

 arithmetic Mean  تةماشا بكة:  

   

 Mean deviation االحنراف املتوسط الدانى ناوةندى  
يان بتةزانينى ثتةرش و   تلةميانةى لَيكؤلينةوة لةو ناوةندانةى كةبةكاريان دةهَيتنني وةك منوونتة بتؤ طروثتةكانَ ئتةوا ثَيويست      

 بآلوى طروثةكة دةبَيي دةربارةى ئةو ناوةندانة.
بةهايتةكى طروثةكتة لةناوةنتد  مَيرييةكتةى دةطرَيتتة ختؤىَ لةبتةر ئتةوةى         شَيوازي الدانى ناوةنتدَ دؤزينتةوةى الدانتى هتةر     

طوجناني بةهاكانى طروثةكة ياخود جياوازييةكةى لة رادةى نزيكبوونتةوةيان يتانيش دووركةوتنتةوةيان لتةو ناوةنتدة ئاشتكرا       
 ؤدةبنةوة.دةبَيي  رووندةبَيتةوة  ضةندى بةهاكان طوجناوو ِرَيك و ثَيك بنَ ئةوا لةدةورى ناوةند ك
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 ناوةرؤك َواتاَ مةبةسي
 املعىن

 Meaning املدلول

 Semantics تةماشا بكة:  زانستى هَيما طةرىَ هةمة مانايي
   

 Means of production وسائل االنتاج هؤيةكانى بةرهةمىَينان
  كةرةستتةكان بتريتني   machines  هةروةها ئامَيرةكتان د unitsلةطرينطرتين هؤيةكانى بةرهةمىَينانَ كارو كةرةستةكان د

لةوشتانةى كةبةهَيزى راستةو خؤى مرؤظ دةجولَينَ منوونةى ضةكوك و خاكةناس و بِرةرَ ئتةو كةرةستتانة نتاكرَى دةستتيان     
 ىَل هةَلبط،َيي ئةوانة هَيزى بةرهةميش زؤر دةكةن.

ةردةطتترنَ لةمنوونتتةى طيانيةبتتةرَ رووبتتارَ بتتةآلم ئامَيرةكتتانَ ئةوانتتةن كتتةهَيزى بزوَينتتةر لةسروشتتي و ئتتةوى تَييتتدا هةيتتة و  
 ئاووهةَلم وكارةباَ ئةوانة بةكارةكة هةَلدةسة لةجياتى ئةو مرؤظةى كةئةركةكةى تةنىا ضاودَيرى كردن دةطرَيتةوة.

سؤسيالستةكان باوةِريتان وايتة كتة سيستتمى ئتامَيرى ستوودو كتةَلكى قتوَلى بةستةر مترؤظ بارانتدووةَ بتةآلم داواى لتةناوبردنى              
 اوةندارَيتى تايبةتى ئامَيرةكان دةكةن و بطؤردرَيي بةخاوةندارَيتى طشتى.خ

   

 ثشكنينى ئاستى بذَيوى  

 بةمةبةستى يارمةتى دانى كةسَيك
 Means test فحص مستوى املعيشة

ثَيتتدان  زؤر دامتتةزراوة كؤمةآليةتيتتةكان ثشتتي بتتةو ئامتتارو زانياريانتتة دةبةستتة كةثَيداويستتتى كةستتى داواكتتار بتتؤ يارمتتةتى    
 دةسةاَينَييَ ِرَيطاش بؤ ئةو كارة لَيكؤَلينةوةية لةبارو دؤخى دارايي و طوزةرانى كةسةكة.

ِرةنطة دواى ئةو هةنطاوة يارمةتى ثَيشتكةش بكرَيتي بتَى بةرامبتةر يتاخود لةبةرامبتةر شتتَيكَ ئتةويش لةستةر بنضتينةيةكى           
 طوجناو لةطةَر دةرامةتةكانى كةسةكة.

 ةدةبةخشرَيي حالةتى بَى كاريَ ياخود بؤ بةدةستىَينانى خوَيندنى بةخؤِرايي و ...هتد.وةك ئةو يارمةتيةى ك

   

 ئةندازةطرتن
 ثَيوانة

 Measure ment القياس

ثرؤستتةيةكة ئامتتاجنى ديتتاريكردنى بتتةهاى  مارةيتتة بتتةهؤى كةرةستتتة طوجناوةكتتانى ثَيوانتتةييَ وةك ثَيوانتتةكردنى زيرةكتتى      
 تاقيكردنةوانةى بؤ ئةو مةبةستة دانراوةَ هةروةها ثَيوانةى ِراى طشتى بةهؤى ِراثرسييةوة.لةِرَيطةى ئةو 

ثرؤسةى ثَيوانةكردنَ ِرةنطة بريتى بَيي لةضةند خشتةيةكى سادةَ كةضةند حاَلتةتَيك دةطرَيتتةوةو دابةشتيش بتووة بةستةر      
 رَيكاريية ئالؤزةكانى ئامار بكات.ضةند توَيذَيكى جياوازداَ هةروةها ِرةنطة ثَيويسي بةبةكارهَينانى 

   

 زانسي و ثيشةى مةكينةكارى 
 رَيبازي ئامَيرى

 املذهب امليكانيكى
 Mechanism املذهب اآليل

رَيبازَيكى كؤنةَ مَيذووةكةى بتؤ ضتةند فةييةستوفَيكى طريتك دةطةِرَيتتةوةَ بتةب،و بتؤ ضتوونى ئتةوانَ  يتان دةرئتةجنامى             -1
 ةر لَييان ثَيكىاتووة.وة بؤ ئةو مادانةى كةجةستةى بوونةكيمياوييضةند خةسيةتَيكى فيزيكى 

هةروةها زاراوةكة ئاما ة بؤ ئةو سيستتمة دةكتات كتةوةك ئتامَير بةِرَيوةدةضتَييَ يتان لتةئامَير دةضتَيي لةهةنتدَى بتةش و            -2
 ثرؤسةكانى.

هةروةها زاراوةكة ئاما ة بؤ هةربوونايةتى و دوورخستنةوةى ئازادي و يسي و هةَلبذاردن دةكتاتَ يتاخود دةستتيؤوةردانى     -3
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 هةر هَيزَيكى دةرةكى لةِرَيِرةوى رووداوة سروشيتةكان.
ؤجييةكان دابةش دةكتاتَ  زاراوةكة بةكار دةهَينرَيي لةدةروونناسيدا وةك هَيماكارييةك بؤ ئةو تَيورييةى كةدياردة سايكؤل -4

ئةويش بةطَيِرانتةوةيان بتؤ ضتةند فاكتتةرَيكى فيزيؤلتؤجى كةفاكتتةرة ئامتانج خوازييتةكان كتارتَيكردنى بةستةرياندا نابَيتيَ            
   دَيي.dynamismلةبةرامبةريشدا ِرَيبازي ديناميكى د

   

 Mechanism bhavioural احليل السلوكية ِرةفتارة ئامَيرييةكان

َ بتتةثَيى ئتتةو رةفتتتارة بوونتتةوةر لتتةكاتى رووبتتةِروو بوونتتةوةى ميمالنَييتتةكانَ يتتان      ةرةفتتتارى سايكؤفستتيؤلؤجي  ىشتتَيوازَيك
بةرةنطاريتتةكان بةدةنطتتةوة دَيتتيَ بةشتتَيوةيةك كةبةرهةَلستتتى يتتاخود قةرةبووكردنتتةوة دةطرَيتتتةخؤىَ ئتتةويش بةمةبةستتتى  

  unconscious mechanismرةفتتارة ناهةستتيةكان د   مانةوة لةسةر هاوسةنطيةكةى خؤىَ ديتارة ئتةو كارةشتى بتةثَيى    
  .escape mechanism  و رةفتارة دةربازييةكان دdefence mechanismدةبَييَ وةك رةفتارة بةرطرييةكان د

   

 Mechanization agricultural أستخدام اآلالت يف الزراعة بةكارهَينانى ئامَيرةكان لةكشتوكاَلدا

ئامَيرةكشتوكاَليةكان لةهةندَى كاروبتارى كشتتوكاَليداَ وةك خزمتةتكردنى زةوى لتةكَيالن و ئتاودَيرىَ ئامتاجنيش       بةكارهَينانى 
لةوبةكارهَينانة كةمكردنةوةى ماندوو بتوونى دةستتى و بةرزكردنتةوةى ئاستتى بةرهتةمىَينان و كةمكردنتةوةى تَيضتووةكانى        

 بةرهةمىَينان و ضاككردنى ئاستى بةرهةمةكانة.
م ئةو بةكارهَينانة سنوردار دةبَييَ ئةويش بةهؤى جؤراوجؤرى كاروبتارى كشتتوكاَلى و بتةردةوام نةبونيشتىَ ديتارة ئتةو       بةآل

بارودؤخةش دةبَيتة هؤى ثةكخستنى ئامَيرةكان لةماوةى بةشتَيكى ستاَلداَ بؤيتة بتةكارهَينانى كتورت دةبَيتتةوة لةستةر كَييطتة         
 اَلى.طةورةكان و كؤمةَلةكانى هةرةوةزى كشتوك

   

 Medievalism روح العصور الوسطى ب،وباوةِرةكانى سةدةكانى ناوةِراسي

مةبةسي لةم دةستةوا ةيةَ ئارةزوو بؤ هةموو شتَيك كةثةيوةسي بَيي بتة ستةدةكانى ناوةِراستيَ لةسيستتم و كاروبتارداَ يتان       
 سةدةكانى ناوةِراسي.هةر شتَيك درَيذةى بةمانةوةى دابَيي لةكؤمةَلطةدا لةكةرةستةو كةلةثورى 

  وة 500سةدةكانى ناوةِراسي دةسي ثَيدةكةن لةروخاندنى ئيمثراتؤرييةتى رومانييةوة تا سةردةمى ِرابوونَ واتتة لةستاَلى د  
 ينى بةشَيوةيةكى نزيك.  زا  1500تا د

يض كاريطةرييتةكى  بةنيوةى يةكةمى سةدةكانى ناوةِراسي دةوترَيتي ستةدةتاريكةكانَ لةبتةر ئتةوةى لتةو ستةردةمة زانستي هت        
 لة يانى مرؤظدانةبووة.

   

 ناوةندة 
 Median الوسيط ناوين

ناوةِراستينة لةئامارداَ ئةو بةهايةى كةناوةِراستى كؤمةَلةى بةهاكان دةطرَيتةوةَ واتة ئتةو بةهايتةى كتة مارةى ئتةو تاكانتةى      
 لةخؤى كةمرتةَ يةكسانى  مارةى ئةو تاكانة دةبَيي كةلةخؤى طةورةترة.

واتة: ناوةِراستينة كةنوَينةرايةتى كؤمةَلة دةكاتَ ئةو بتةهاى ناوةِراستتةَ بتةجؤرَيك ئةطتةر تاكتةكانى بةشتَيوةى ستةرةو وور        
يان ستةرةوخوار رَيكخترانَ ئتةوا ئتةو بةتتةواوي لةناوةِراستتدا دةبَيتيَ هتةروةها  متارةى ئتةو تاكانتةى كةلتةثَيش ئتةو دةبتن               

 ةدواى دَين.يةكسانى  مارةى ئةوتاكانة دةبن كةل
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 mediation التوسط ناوبذيكردن
شتتَيوةيةكة لةشتتَيوةكانى كؤتتتايي هَينتتان بةناكؤكيتتةكانَ ئتتةويش لتتةِرَيطاى بتتةكار هَينتتانى ئامرازَيتتك يتتان اليتتةنَيكى ستتَييةم بتتؤ  

 ناوةندط،ى لةنَيوان دوواليةنى ناكؤك.
كةبةهؤيةوة كةستى ناوبذيكتةر هتةردووالى نتاكؤك كؤدةكاتتةوة      هةروةها هةوَلدان بؤ طةيشة بةضارة سةرييةكى ثةسندكراو 

 ئةويش بةخستنةِرووى ضةندين ئامؤ طارى و رَينمايي و ثَيش نياز.
  ضتونكة حاَلتةتى دووةم تتةنىا لةضتوار     good of fiecesحاَلتةتى ناوبتذيوانىَ جيتاواز دةبَيتي لةهةوَلتةكانى خَيرختوازى د      

 ة تا دةسي بةط توطؤ بكرَيي.ضَيوةى هاندانى اليةنةكان دةمَينَيتةو
   

 Medical socialwork اخلدمة االجتماعية الطبية خزمةتطوزارى كؤمةآليةتي ثزيشكى 
  ثَيشكةشتى نتةخؤش دةكتاتَ لةوةشتدا ثزيشتك      almonerئةو ئاطادارى و ضتاودَيرييةى كةثستثؤرى كؤمةآليتةتى ثزيشتكى د    

خزمةتكردنى تاكَ ئةويش بةهؤى ثةيوةندييةوة بةبارودؤخى نةخؤشَ بةو شارةزايية تايبةتيةكةى خؤى بةكار دةهَينَى بؤ 
كارةشى هاوكارى ثزيشكى ضارةسةر دةبَيي بؤ تَيطةيشة لةبارةكةو لةاليةنة شاراوة جياوازةكانى نتةخؤشَ تاضتارة ستةريةكة    

 ئةو بةرهةمة بةدةستةوة بدات كةضاوةِروان دةكرَيي.
   

 ثزيشكةوانى ياسايي
 Medicin legal الطب الشرعي ددادوةرى 

كؤمةَلتتة ِرَيستتاو ياستتايةكى ثزيشتتكى و بايؤلؤجيتتةَ كةثَيويستتتى جَيبتتةجَيكردنن بتتةكردار لةياستتاى تاوانتتداَ منوونتتةش لةستتةر   
لَيكؤلينةوةكانى ثزيشكى ياسايي: توَيكار كردن بؤ روونكردنةوةى هؤى مردنَ شيكارى كيميايي بؤ روونكردنةوةى جؤرى ئتةو  

كنينى لةستةر دةكرَيتيَ شتيكردنةوةى هَييتةكان بتؤ ناستينى كةستَيتى تاوانبار...هتتدَ ئتةو كارانتةش بةمةبةستتى            مادةيةى ثش
 بةرضاوِروونى اليةنى دادوةرى دةبَيي.

   
 Medicine  man الساحر املعاجل جادووطةرى ضارةسةركار 

 هةَلدةسة بؤ ضارةسةركردنى نةخؤش.ئةوانى لةكؤمةَلطةسةرةتاييةكان بةكاروبارى تةَلةكةبازي و جادووطةرى 
   

 ِرامان 
 Meditation التأمل ب،كردنةوى قوَر

ب،كردنتةوةى قتتوَر لةبابتتةتَيكى هتتزرى تتتا ئتتةو رادةيتتةى كتةوا لتتةمرؤظ دةكتتات شتتتةكانى ديكتتة لتتةب،بكاتَ بطتترة بتتةكاروبارى    
 خؤشيةوة.

حالةتةكة دةبَيتة هؤى دوور خستنةوةى تاك لةشتة هةستيارةكانَ تا تَيِرامان الى خواناسان ثيةيةكى بةرزة لةثيةكانى زاننيَ 
 دةطاتة ثيةى يةكطرتن لةطةَر خودا.

   
 Ana. Contemplation  ب،كردنةوة

   

 كؤبوونةوة
 كؤِر

 اجتماع
 Meeting جلسة

ياستتايةك نابَيتتيَ مةبةستتتى كؤبوونتةوة لتتةبارَيكى ئاستتاييدا بتةثَيى ضتتةند هتتةر و متةرجَيك دةبةستترتَييَ لةوةشتتدا ميكةضتى     
كؤبوونةوةكة لَيكؤَلينةوة لةكَيشةيةك كةطرينطيتةكى هاوبةشتى دةبَيتي لةوكؤبوونةوةيتداَ ئتةوى بتوانَيتي و ثةيوةنتدى ثَيتوة         

 هةبَيي بةشدارى تَيدا دةكات.
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 شَيتى خؤبةطةورةزانني 
 خؤمةزن بينى

 Megalomania جنون العظمة

والَيدةكات هةسي بةهَيزو مةزنيةكى نائاسايي بكاتَ بؤ ختؤى رووداوَيكتى ختةياَلى دادةهَينتَى     كةم و كورتيةكى ئةقييةَ مرؤظ 
 َيي.كةلةطةَر هةستة خةياليةكانيدا بطوجن

   

 Megalopolis املدينة الضخمة شارَيكى زؤر طةورة
توكيتؤَ نيؤيتؤركَ لةنتدةنَ ئتةو شتارانة      شارَيكى رووبةر فراوانةَ ضةند مييؤن دانشتوانَيك دةطرَيتةخؤىَ منوونةى شتارةكانى  

 بةطةورةيي ضاآلكية جياوازةكانى دةناسرَين لةبوارةكانىَ بازرطانى و طواستنةوةو ِراديؤو رؤ نامةطةرى و ...هتد.
   

 ميالنطوليا
 دَلتةنطى

 مالجنوليا
 Melancholis املرض السوداوي

دابتةزينى ئاستتى ضتاآلكى و جولتةكردن و طؤشتةط،ى و نتةمانى       نةخؤشيةكى ئةقييةَ لتةطرينطرتين دياردةكتانى: ختةمؤكى و    
 بايةخدان بةجيىانى دةرةكى و دَلةِراوكَى و بَيخةوى و ويستى خؤكوشة.

   

 Meliorism مذهب التحسن رَيبازي ضاكةطةرَينى 
ناوةنتد لتةنَيوان طتةش بينتى و ِرةش     ِرَيبازَيكة لةاليةن دجورج ئةلربت  دانتراوةَ وةك دةربِرينَيتك دةربتارةى ب،وِرايتةكى متام      

 بينيدا.
 بةثَيى بؤ ضوونى ئةم ِرَيبازة جيىان نةباشةو نةخراثةَ ِرةنطة بطؤِرَيي بةرةو هةر ئاراستةيةك.

   

 Membership العضوية ئةندامَيتى
ئةركانتةى لةئةستتؤيدا   بةشدرايكردنى تاك لةطروثَيك يان كؤمةَلَيكَ هةروةها ميكةضى بتؤ سيستتمةكةو بةجَيطةيانتدنى ئتةو     

 دةبنَ لةطةَر سوود وةرطرتن لةو مافانةى كةِرَيطايان ثَيدراوة.
  .compuisory  ياخود بةزؤرى بَيي دoptionalئةندامَيتى ِرةنطة ئارةزوو مةندانة بَيي د

 َ بةوكاريطةرييتتتةى كتتتة بتتتةهؤى   membership characterلةدةروونناستتتيداَ دةوترَيتتتي: خةستتتَيةتى ئةنتتتدامَيتى د  
بةشتتدرايكردنى تتتاك بةشتتدارييةكى كتتارا لةطروثَيكتتدا ثةيتتدا دةبَيتتيَ تتتاك لتتةم بتتارةدا بتتةجؤرَيك تَيكتتةَلى طتتروث دةبَيتتيَ         

 تَيكةَلبوونَيكى طشتى كةبةهؤيةوة تاكَيتى خؤى لةدةسي دةدات.
   

 يادةوةرى  
 يادطا

 memory الذاكرة

 توانا لةسةر وةب،هاتنةوةَ واتة طَيِرانةوةى ئةوةى لةِرابردووةوة تا ئَيستا ِروويداوة. 
 دةكرَى لةيادوةريدا جياكارى لةنَيوان سَى جؤرى جياوازدا بكةين: 

  هةوَلتتةكان repetitionيتتادةوةرى لتتةو ِرووةوةى نتتةريتَيكى زارةكييتتةَ فاكتتتةرى بنتتةِرةتى تَييتتدا دووبتتارة كردنتتةوةى د   -1
 دةبَيي.

يتتادةوةرى لتتةو ِرووةوةى داواكردنتتى دبةب،هَينانتتةوة  ب،ةوةرييتتة تابيةتيتتةكان بَيتتيَ فاكتتتةرى بنتتةِرةتى تَييتتدا ويستتي و    -2
   دةبَيي.interestبايةخدان د

بؤ  َ لةو ِرووةوةى كةهةوَلَيكى طَيِرانةوةى مانا بضووكةكان schematicيادةوةرى نةخشةكَيشانى ياخود بةطشتى كردن د -3
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مانتتا ستتةرةكيةكان دةبَيتتيَ لةطتتةَر ثشتتي طتتوَى خستتتنى ضتتةند بابتتةتَيكى دوورو درَيتتذَ فاكتتتةرى بنتتةِرةتيش تَييتتدا بتتة دارى   
 بةئةنقةسي و ب،كردنةوة دةبَيي.

 ديارة يادةوةرى بةماناى دووةم و سَييةم لةطرينطرتين و باآلترين ئةركةكانى ئةقت دةبَيي.
   

 Mendelism نظرية مندل تيؤرى مةندر
 ؤرييتة خةستيةتةكان لةهتةر يةكةيتةك     ي  دانتراوةَ بتةثَيى ئتةو ت   1884 - 1822تيؤرى بؤ ماوةيي لةاليةن دجورج منتدر  د 

  لةبوونةوةرى زيندوو لة باوكانةوة بؤ منداَلةكانيان دةطوازرَيتةوةَ ِرةنطة ئتةو خةستيةتانة زاَلت  يتان     unit charactersد
   دةبَيي.mendelian ratioَيذةيةكى دياريكراو كةبةناوى دشاراوةَ ئةويش بةثَيى ضةند ِر

   
 Mendicancy التسولّ  سواَلكردن

 Begging  تةماشا بكة:  سواَلكردن
   

 Mental age الُعمر العقلي تةمةنى ئةقيي
تةمتتةنى فستتيؤلؤجى لةدةرووناستتيدا: ئتتةو تةمةنتتةى لةطتتةَر ثيتتةى زيرةكتتى تتتاك دةطوجنَيتتيَ ِرةنطتتة ئتتةو تةمةنتتةش لةطتتةَر   

   كةثيةى طةشةكردنى تاكى ثَيدةوترَييَ طوجناو بَيي يان جياوازphysiologecalد
   

 ميمالنَيى ئةقيى 
 Mental confict الصراع العقلي دكَيشمةكَيش 

بتةهؤى  حالتةتَيكى دةروونيتة دروستي دةبَيتي الى تتاك بتةهؤى ضتةندين فاكتتةرةوة طرينطرتينيتان بتَى ئومَيدييتةكى توونتدة             
تَيرنتتةكردنى ثَيداويستتتية بنضتتنةييةكان و ئتتةو ويستتي و ئامتتانج و ئاواتانتتةى كتتةوةك لقتتى لَيتتى جيادةبنتتةوةو بتتةنر  و           

 طرينطيانيش دةزانَى.
ديتتارة ئتتةو بتتَى ئومَيدييتتةش دةبيتتتة هتتؤى ثةيتتدابوونى ضتتةندين كؤستتث و ِرَيطتترى دمتتادى و مةعنتتةويَ هتتةروةها دةرةكتتى و  

 بن لةبةردةم رازيكردنى ئةو ثَيداويستى و هاندةرو ئاماجنانة.ناوخؤيي  ئةوانة رَيطر دة
ئةطتتةر تتتاك نتتةيتوانى بةستتةر ئتتةو كؤستتث و ِرَيطرييانتتة زاَلبَيتتي و كَيشتتةكةى ختتؤى ضارةستتةربكات لةِرَيطتتةى ب،كردنتتةوةو     

دةروونتى بتووةَ يتاخود    زؤركردنى رةجنةكانى و دووبارة كردنةوةى هةوَلةكانيَ لةوبارةدا دةوترَيي كةتاك تووشى قتةيرانَيكى  
لةبارَيكى بَى ئومَيديدايةَ يانيش لةدؤخَيكى ميمالنَى دة ييَ كةئةويش حالةتَيكى بةسرتاوة بةدَلةراوكَى و دَلتتةنطى و طتر ى   
و ستتةر لَيشتتيواوييةوةَ ئةمتتةو ستتةرةِراى ضتتةند دياردةيتتةكى ديكتتة كةبتتةبَى ئومَيتتدى هانتتدةرةكانى دةبةستترتَينةوة لةهةستتي    

ى و بتتَى توانتتايي و بتتَى ئومَيتتدى و هةستتي بتتةتاوانكردن و شتتةرمكردنَ يتتان هةستتي بةضةوستتاندنةوةو دَر      ثَيكتتردن بةكتتةم 
 بةخؤسووتان و هةسي بةطؤشةط،ى و تةنيايي و لةدةستدانى ِرَيز بؤ خؤى.

بتةر ضتةندين   خةَلكى هةوَلوَيستيان جياواز دةبَيي جياوازييةكى طةورة لة ئاسي قةيرانة دةروونيتةكانيانَ بؤيتة ثةنادةبةنتة    
فَيَيى جياواز بؤ زاَلبوون بةسةريانداَ وةك خؤ بةدةستةوةدانَ يان دو منكارىَ يتاخود ختةونى بَيتدارى و داَلغةلَيتدانَ يتانيش      

 ثاِرانةوةو داواي هاوكارى و بيانوو هَينانةوة بؤ ئةو نوشوستية.  
   

 دواكةوتنى ئةقيى 
 بَى ئةقيى

 Mntal deficiency التخلف العقلي

جؤرَيكة لةنةخؤشية ئةقييةكانَ سةرضاوةكةى بؤ ماوةييةَ يان تووشبوونى نةخؤشييةَ يتاخود نةخؤشتييةكةو دةبَيتتة هتؤى     
 كةم و كورتى لةتَيطةيشة و هةَل  و كةوت.
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 Mental disorder اخللل العقلي تَيكضوونى ئةقيي
  و the maentality illلةوانتتة: نةخؤشتتى مَيشتتكى د زاراوةكتتة ئامتتا ة بتتؤ ضتتةند جتتؤرة نةخؤشتتييةكى ئتتةقيى دةكتتاتَ    

  psychopath  و نةخؤشتى ستايكوثاتى  دةروونتى  د   the mentality handicappedثةككةوتن لةِرووى ئةقييتةوة د 
 mental capacityئةو نةخؤشيانة لةِرووى ياساييةوة لةيةك جيادةكرَينةوةَ لةنَيوان تَيطةيشتنى تةواو يان لَيوةشاوةيي د

or competenece  تَييتدا كةستةكة زيرةكتى و تَيطةيشتة و دووربينتى ئةوةنتدة دةبَيتي كتة         ئةو حاَلةتة ئةقييتةي  واتة َ
 درك بةجؤرى كارةكانى و ئاسةوارى ئةو كارانةى بكات دةربارةى خؤى و كةسانى ديكةش.

ةيتة كةكةستى تتووش      ئتةويش ئتةو حالةت  mental incapacity or incompetencyهةروةها جتؤرى نالَيوةشتاوةيي د  
بوو تواناي نابَيي درك بةكاروبارى ئاسايي  يانى خؤى بكات بةِراستى و بةواقيعىَ ياخود لةئةركةكانى ختؤى تَيبطتات يتانيش    

 لة نَيوان باشةو زيان ثَيطةياندن جياوازي بكات.
   

 Mental health الصحة العقلية تةندروستى ئةقيي
ثارَيزطاريكردنتتة لةتةندروستتتى دةروونتتى متترؤظَ هتتةروةها بةربتتةرةكانى كردنتتى حاَلتتةتى شتتثرزةيية         زانستتتَيكة ئامتتاجنى  

دةروونيةكان و الدانة رةوشتيةكان و ِرَيطةطرتن لة نةخؤشيية ئةقييتةكان ثتَيش طةشتةكردنى و لةدةستي دةرضتوونى كارةكتةَ       
بؤ بآلوبوونتةوةى بنتةماو رَينماييتةكانى تةندروستتى      لةطةَر رَيكخستنى كارى خؤثاراسة لةو نةخؤشيانةَ سةرةِراى كاركردن

 ئةقيى لةسةر هةمان شَيوةى كةلةبوارى تةندروستى جةستةيي جَيبةجَى دةكرَيي.
 لةِرَيطةى خَيزان و قوتاخبانة و يانةو شوَينة تةندروستية ئةقييةكان.. ئةجنام دةدرَين. كة لةطةَر ئةو هةور و ِرةجنانةش
قيىَ ئةو كةسةية كة دةتوانَيي طوجنان و سازاندنى تةواو بةدى بَينَيي لةنَيوان ئةركة دةروونية كةسى خاوةن تةندروستى ئة

جياوازةكتانى لةطتتةَر توانتاى لةستتةر ِروو بتتةِروو بوونتةوةى قةيرانتتة دةروونيتتة ئاستاييةكان كتتة بةستتةريدا دَيتيَ شتتان بةشتتان      
 هةستى ئةرَينى بةشادى و لةهةر و مةرجى لةباردا.

   
  يرانة 

 ئةقييانة 
 Mentality العقلية

ئاراستتتةيةكى بنضتتينةيي طشتتتيةَ تتتاك لةتَيطةيشتتة و ثةيوةندييتتة كؤمةآليةتيتتةكان ئاشتتكراى دةكتتاتَ هتتةروةها ِرَيطتتاش بتتؤ    
 تَيكةَلبوونى كارو كردةوةو وةآلمدانةوة جياوازةكانى دةداتَ ئةويش لةدؤخَيكى طشتى كة طوزارشي لةكةسَيتى خؤى بكات.

 Welt anschauung  اشا بكة: ديدى طشتى بؤ جيىانتةم

   

 Mental tests اختبارات الذكاء تاقيكردنةوةكانى  يرى
تاقيكردنتةوةكانى زيرةكتى لتةوجؤرة     َضةند تاقيكردنةوةيةكة بةشَيوازَيكى تايبةت و لةقاَلبدراوة بؤ ثَيوانةى توانا ئةقييةكان

 دادةنرَين كة تاقيكردنةوانة  دادةنرَين كةجَيطاى باية  ثَيدانَيكى زؤر بووة لةاليةن دةروونناسانةوة.
باية  ثَيدان بةتاقيكردنةوةكانى زيرةكى لةسةرةتادا بةهؤى ثَيويستى بؤ ثَيوانةكردنى زيرةكى دةطةِرايةوةَ ئةويش بؤ سوود 

 امةكانى لةبوارى فَيركاريدا.وةرطرتن لةئةجن
ثاشتتان ئتتةو كتتارة واى لَيىتتات كةلتتةبوارى ثيشةستتازيش ستتوود لتتةو ثَيوةرانتتة وةربط،َيتتي بتتؤ ئاراستتتةكردنى ثيشتتةيي وبتتذاردة   

 ثيشةييةكان.
بريتيتة  هةر لةبةر ئةوةى زؤربةى ثَيناسةكان بؤ زيرةكى بةو ئاراستةية دةِرؤيشة كةبريتني لةتوانا لةسةر ب،كردنةوة يتان  

لةتَيطةيشتتنى ثةيوةندييتةكانَ ئتةوا زؤربتتةى تاقيكردنتةوةكانَ ضتةند ثرستيارَيك دةربتتارةى تَيطةيشتتنى ثةيوةندييتةكان لتتة         
 نَيوان هَيما جياوازةكانى دةطرَيتة خؤىَ ئةطةر ثرسيارةكان زارةكى بن ياخود  مارةيي يانيش تةنىا بؤ تَيطةيشة.
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 mercantilism التجارينيمذهب  ِرَيبازي بازرطانةكان
ئتتةم نتتاوة بةاليتتةنطرانى سياستتةت و ئتتةو ِرَيبتتازة ئابورييانتتة دةوترَيتتي كةنزيكتتةى ستتةدو ثتتةجنا ستتاَر لةمةوبتتةر لةدةوَلةتتتة     

 ئةوروثيةكان و لةماوةى هةردوو سةدةى هةظدةهةم و هة دةهةمدا باوبووة.
 لَيرةدا ئةوةى جَيطاى سةرجندانة ئةوان زاراوةى ِرَيبازي بازرطانيان بةكارنةهَيناوة.  

دئادةم مسي   يةكةم كةس بوو ئةو زاراوةيةى بةكار هَيناوةَ ستةرهةَلدانى ئتةم رَيبتازةش بتؤ وآلتتى ئينطيتتةرا دةطةِرَيتتةوةَ        
 بةهاكان دةركةوت.نطرا زَ لةو سةردةمة طروثَيك بةناوي اليةنطرانى كانة1550ساَلى د

 بنةما طشتيةكانى ِرَيبازي بارزطانةكان بةكورتى:
 داكؤكى كردن لةسةر ِرؤَلى دةوَلةت. -1
 كشتوكاَر ضاآلكيةكى الوةكية بةبةراورد لةطةَر بازرطانى ثيشةسازيدا. -2
 كارَ فاكتةرى سةرةكية لةبةرهةم هَينان. -3
 سامانى نةتةوةيي.كانة طرانةكانَ ضاكرتين شَيوةية لةشَيوةكانى  -4
كانة لةِرَيطاى بازرطانيةوة ةئةطةر دةوَلةت خاوةن كانةكانى زَيِرو زيو نةبَييَ ئةوا دةتوانَيي ثَيداويستيةكانى لةو دوو جؤر -5

 ثةيدا بكات.
 هاندانى ثيشةسازيية خؤجَييةكان. -6
 كةمكردنةوة لةبةكاربردنَ بةتايبةتيش بؤ بةرهةم هَينراوةكان. -7
 لةدامةزراندنى ثيشةسازييةكان لةناوضةكؤلؤنيالةكاندا.  رَيطرتن  -8
   

 Merit rating قياس الكفاءة ثَيوانةكردنى لَيىاتوويي
دةسكةوتنى ضةند زانيارى و ِراستيةكَ كةيارمةتيدةربن بؤ ثَيوانة كردنى ئةو كتارةى كتة كرَيكتار بتةجَيى هَينتاوةَ هتةروةها       

بةمةبةستتتى وةرطرتنتتى بِريتتارَيكى ثةيوةنتتدار بةطواستتتنةوةى يتتان ثيةبةرزكردنتتةوةى يتتاخود  لَيىتتاتوويي لتتةوكارةداَ ئتتةويش 
 ِراهَينانى كرَيكارةكةو...هتد.

   
 بزووتنةوةى رزطارى ئايينى

 ميسيانيزم  طةيةنةرى 
 Messianism حركة االنقاذ الديين

دةوَلتةتَيك بتوونى هةيتة ئتةويش وةك كاردانةوةيتةك د ى      بزووتنةوةيةكى سياسيية شَيوةيةكى ئتاينى وةردةطرَيتيَ لةضتةند    
 داط،كارى يان  َير دةستى بيانى.

لةخةسيةتةكانى بزووتنةوةكة ضاوة روانيكردنَيكى ضاكرت لةسةر دةستى كةسَيكى زرطاركةرو لةِرَيطةى ضةند شَيوازَيكى ئاينى 
 وندى ثَيوةديارة.كؤن كةخودى كارةكة نيشانةى ثضِرثضِرى كؤمةآليةتى و كولتورَيكى تو

   

 Meta anathropology التبصرية -االنثروبولوجيا التأملية  مرؤظناسي ِرامانى

ؤثؤلؤجيتاى  نثر  ؤثؤلؤجيتا بةشتَيوةيةكى طشتتى و ئتة    نثر  لَيكؤَلينةوةى فةلسةفى و مَيذوويي بتؤ طرميانتةو دانثيانراوةكتانى ئتة    
لةسروشتتتى ِراستتتى كولتتتورى و ثرؤستتةى كولتتتورى و مانتتاي حةمتيتتةتى   رؤشتتنب،ى بةشتتَيوةيةكى تايبتتةتَ وةك لَيكؤَلينتتةوة  

 كولتورىَ هةروةها كاريطةرييان لةسةر جؤرةكانى تاقيكردنةوةو بةهامرؤظايةتيةكان.
ؤثؤلؤجياو فةلسةفةى زانستةكاندةكاتَ لةطتةَر دةرخستتنى كةضتؤن    نث هةروةها ئةم زانستة توَيذينةوة لةثةيوةندى نَيوان ئة

 ؤثؤلؤجياو زانستة مرؤظايةتيةكان ثراكتيك بكرَيي.نث ى و لَيكؤَلينةوةكانى فةلسةفةى زانستى لةئةدةكرَىَ تيؤر
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 زيندةطؤِران
 زيندةكار

 Metabolism األيض

كؤى ثرؤسةكانى ثةيوةستي بةدروستتكردنى ثرؤتتؤثالزم و لةناوضوونيشتىَ بةتايبتةتيش طؤِرانكارييتة كيمياوييتةكان لةشتانة         
كةوزةى ثَيويسي بؤ ثرؤسةو ضاآلكية زيندةطةرييةكان دابني دةكات و بةهؤيةوةش متادة نوَييتةكان دةطتؤِرَين بتؤ     زيندووةكان 

 قةرةبوو كردنةوةى ئةوانى لةناوضوون.
ثرؤستتةى زينتتدةكارى بتتةدوو ئاراستتتة دةِرواتَ دروستتتكردن و رووخانتتدنَ ثرؤستتةى دروستتتكردنيش بريتيتتة لتتةطؤِرينى متتادة  

مادةيتةكى لةيةكضتتووى مادةكتانى لتةشَ ئتةوةش ثرؤستةى ثَيكىتتاتنى شتانةكانى ثتَى دةوترَيتيَ بتتةآلم          خؤراكيتةكان بتؤ ضتةند   
 ثرؤسةى لةناوضوون بريتية لةهةَلوةشاندنةوةى مادة خؤراكيةكان بؤ بةرثاكردنى وزة.

طالنتى ميتة قورتتةو     خَيرايي ثرؤسةى زيندةكار كاريطةر دةبَيي بةقةبارةى لةشَ ِرةطةزَ خؤراكَ هةروةها بتةِرادةى دةردانتى  
 هَيزى جةستةيي.

 Social metabolism  تةماشا بكة:  زيندةكارى كؤمةآليةتى 

   

 ثاش مَيذوو 
 ميتاهيستورى

 التاريخ الغييب
 Matahistory ماوراء التاريخ

دةسةآلتى مرؤظتدانَ واتتة   تيؤرييةكة رووداوةكان و ثةرةثَيدانةكانيان بؤ ضةند هَيزَيكى دةرةكى دةطةِرَينَيتةوة كةلةدةرةوةى 
 مَيذوو ئةجنامى ضةند هَيزَيكة كارتَيكردنيان لةكؤمةَلطة دةبَييَ بةآلم لةدةرةوةى ئ،ادةى ئةو.

ِرةنطتتة ئتتةو بتتؤ ضتتوونانة لةكؤمةَلطتتة ستتةرةتاييةكان زاَلتت َ لةبتتةر ئتتةوةى باوةِريتتان بتتة هَيتتزة سروشتيةشتتاراوةكان هتتةبووةو   
 ةر رووداوَيك كةتووشى مرؤظ بوو بَيي.بةفاكتةرى كاريطةرييان زانيوة لةه

  history  لةبابةتى مَيذوو دphilosophy of historyتةماشا بكة: فةلسةفةى مَيذوو د
   

 ميتافيزيك
 ئةو ديوى سروشي

 امليتافيزيقيا
 Meta physics ماوراء الطبيعة

لتتوجي  ثيرر كوزمولتتوجيَ و يةزدانناستتى د لقَيكتتة لةفةلستتةفةَ زانستتتةكانى: بوونناستتى  ئتتةنتولوجي  وزانستتتى طتتةردوونَ      
 دةطرَيتةوة.

   

 Meta morphosis التحول الشكلي وةرضةرخانى شَيوةيي
طتتؤِرانَيكى ِريشتتةيي و توونتتدة لةفؤرمتتداَ لتتةكاتى  يتتانى ضتتةند طيانيةبتتةرَيك روودةدات و كتتارتَيكردنى لةروخستتارى طشتتتى و  

 بونيادى و رةفتارى و ثرؤسة فسيؤلؤجيةكان دةبَيي.
ؤثؤلوجياَ باوةِر هَينانى طروثة سةرةتاييةكانة بةتواناي خوداوةندو كتةس و طيانيةبتةران   نث مةبةسي لةطؤِرانى شَيوةيي لةئة

 كةشَيوةى خؤيان بؤ شَيوةيةكى ديكة بطؤِرنَ دةكرَى ئةو شَيوة طؤِرينةش بةهؤى جادووكارييةوة بَيي.
   

 Meta psychics دراسة ماوراء العقل توَيذينةوةى ئةوديوى ئةقت
لَيكؤَلينةوة لةو دياردة دةروونيانةى ثشي بةزيرةكى رادةبةردةر دةبةسةَ لةطةَر هَيزة شتاراوة نتةزانراوةكانى ديكتةى ئتةقيى     

 مرؤظايةتى و كردارة نائاطاييةكان.
 لةمنوونةى ئةو دياردانةش: بةدةنطةوة هاتنَ ئييىام و هةسي ثَيكردنى ثَيشرت...هتد.
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 Meta psychology علم النفس التأملي أو التبصري ِراماني دةرونزانى
زاراوةكتتتة لةاليتتتةن دفرؤيتتتد  بتتتةكار هَينتتتراوةَ مةبةستتتتيش لَيتتتى ئتتتةو دةروونناستتتييةى ئامتتتاجنى تتتتةواو كردنتتتى راستتتتية     

لتةدياردةى ئتةقيى   سايكؤلؤجيةكان و ياساكانيةتىَ ئةوانى لةسةر سةرجندان و ئةزموون بونياد نراونَ ئتةويش بةلَيكؤَلينتةوة   
وةك دةزطايةكى دةروونى و لةستَى رووةوة: تتةثوطرافياَ واتتة شتوَينى ديتاردة ئةقييةكتة لةئاستي نائاطتايي و ختودو منتى بتاآلَ            

 هةروةها بزوَينةركارى لةئاسي غةريزةكانَ لةطةَر بارى ئابورى لةئاسي دابةشكردنى وزة لةسنوورى دةزطاى دةروونى.

   

 سيستمى ثشكدارى لةكشتوكاَر  
 سيستمى كارى كشتوكاَلى  

 نظام املشاركة يف الزراعة 
 Meta yage نظام املزارعة

بةكرَيدانى كَييطةيةك بؤماوةيةكى ناديارَ بةو مةرجةى كريطرتةى زةويية كشتتوكاَليةكة بِرَيكتى ديتاريكراو لةبةرهتةمى ئتةو      
بةشتَيك لةتَيضتووى بةرهتةمىَينان دةكةوَيتتة ئةستتؤى خاوةنتدارى زةوىَ هتةروةها        كَييطةية بطةِرَينَيتةوةَ ديارة وةك باويشتة  

خاوةنتتدار متتافى ئتتةوةى دةبَيتتي بةشتتدارى لتتةبِريارة تايبةتيتتةكانى كشتتتوكاَر بكتتاتَ ئتتةو ِرَيذةيتتةى كتتة خاوةنتتداريش دةستتتى   
ضتتةكةو داَ و نتتةريتى بتتاووِرادةى دةكتتةوَيي لتتة بةرهةمتتةكانى زةوييتتة كشتتتوكاَليةكةَ جيتتاواز دةبَيتتي بتتةثَيى بتتارودؤخى ناو 

 بةشداريكردن لةتَيضووةكانى بةرهةمىَيناندا.
   

 طيان طواستنةوة  
 دؤنان دؤن

 ص أو تناسخمتق
 Metem psychosis االرواح

ِرَيبازَيكة باوةِرى بةوةية كةخودى رؤط ثاش مردن دةطوازرَيتةوة بؤ جةستة زينتدووةكانى ديكتةَ ئةطتةر بتؤ مترؤظ بَيتي يتان        
طيانيةبةرَ ِرةنطة رؤحى مردوو بطوازرَيتةوة بؤ بوونةوةرَيكى باآل ياخود خوارووترَ بؤ ئتةوةى بةشتادي و خؤشتى بتذَيي يتان      

 تووشى ئةشكةجنة بَييَ ئةو دياردةيةش ثةيوةسي دةبَيي بة رةفتارى خاوةنةكةى لة يانى يةكةميدا.
   

 ِريباز 
 ميتؤد

 املنهج
 Method الطريقة

بنضينةكةى هةَلَينتانةَ كةئةويش بةرجةستة دةبَيي لةضةند هةنطاوَيكداَ دةسي ثَيدةكات بةسةرجندانى دياردةكتان و  ميتؤد 
ئةجنامدانى ئةزموونةكان و ثاشان داناني ئةوطرميانانتةى كتةجؤرى راستتيةكان ديتارى دةكتةنَ ئتةوانى دةبَيتي توَيذينتةوةيان         

ي بةلَيكؤَلينةوة لةِراستى يان دروستى طرميانةكانَ بؤ طةيشة بةدانانى ئتةو ياستا   بةدوادا بكرَيي. ئةو هةنطاوانة كؤتاييان دَي
 طشتيانةى كة نَيوان دياردةكان بةيةك دةبةستنةوةو ثةيوةندييةكانى نَيوانيان دروسي دةكةن.

 ميتؤد هةية: ىلَيرةدا ضةند جؤرَيكى جياواز
 descriptive methodميتؤدى وةس ى  -1

  experimental methodميتؤدى ئةزموونى   -2
 historical methodميتؤدى مَيذوويي   -3
   

 توَيذينةوة لةِرَيبازةكانى
 كار

 Method study دراسة طرق العمل

تؤمتتار كتتردن و شتتيكردنةوةو ثشتتكينى ورد بتتؤ ِرَيبتتازو كتتارو كردةوةكتتان ئتتةوانى تَيكتتةَر بةئةجنامطةيانتتدنى هتتةر بةشتتَيك        
لةبةشةكانى كار دةبتنَ هتةروةها داهَينتانى ئاستانرتين ِرَيبازةكتان و زؤرترينيتان بتؤ بةرهتةمىَينانَ بةمةبةستتى تتةواوكردنى           

 كارةكة.
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 ميتودلوجيا
 ِرَيبازةكانى توَيذينةوة

 Methodology مناهج البحث

زانستتتة جياوازةكتتان دةكؤَلَيتتتةوةَ ئتتةم لَيكؤَلينةوةيتتةش ميتتتؤد داناهَينَيتتي بتتؤ   لةيتتةك لةلقتتةكانى لؤ يكتتةَ ميتودولوجيتتا   -1
توَيذينةوةَ بةآلم تةنىا لةميتؤدة بةكار هَينراوةكان دةكؤَلَيتةوةَ ئةويش بةشيكردنةوةى بونيادى زانستةكان و لَيكؤَلينةوة لتة  

نةى كة دةيطرَيتة خؤىَ لةطةَر بنضينةكانىَ ياخود ئاماجنةكانى و ضؤنيةتى طةشةكردنيانَ هةروها ئةو جؤرة بةطشتى كردنا
 طرميانة فةلسةفيةكان و ثةيوةندى بةزانستةكانى ديكة. 

 واتةَ ِرَيكارييةكانى توَيذينةوةو شَيوازةكانى لةطةَر رَيبازةكانى كؤكردنةوةى زانياريةكان و ضارةسةركردنيان. -2
   

 Metropolis املدينة األم طةورةشار
ئةو شارة ثايتةخي بَييَ بةآلم ثايتةختَيكى ئابورييةَ طتةورةترين شتارى دةوَلةتيشتة لتةِرووى قتةبارةوةَ هتةروةها       مةرج نية 

 طرينطرتينيانة لةِرووى بارزطانى و رؤشنب،ى و سياسى و بوارةكانى ديكة.
ى لةدةوَلةتتداَ ئتةو شتارةية    بةزؤرى ئةو قةبارةية لةسةر حيسابى شارةكانى ديكة دةبَيي. وةك رَيسايةكى طشتىَ شارى سةرةك

كةقةبارةكةى لةشارةكانى ديكة زؤر طةورةترة بةِرادةيةكى ناِرَيذةييَ هةروةها هَيزو اليةنة هؤشيارة نيشتتمانيةكانيش تَييتدا   
 طرد بوونةتةوةَ ئةو شارة بةطوجناوترين بازاِريش دادةنرَيي بؤ كةر و ثةلةكان و يانيش بؤ بةرهةمة نائاساييةكان.

   

 Metropolitan area املنطقة املَتوبوليتية ضةى ميرتؤثؤليتىناو
ئةو ناوضةيةى دةوروبةرى شارَيكى طةورةى داوةو لةِرووى ئابورى و كؤمةآليةتيةوة تَيكةَلى بتووةَ ناوضتةكة بتةهؤى تتؤِرَيكى     

شتارةكة نابَيتيَ هتةروةها  مارةيتةكى      رَيطاو بان بةشارةكة دةبةسرتَيتةوةَ بةآلم لةطةَر ئةوةشدا لةِرووى كارطَيِرييةوة تَيكةَلى
 زؤرى ئةجنوومةن و حزبى سياسى هةوَلدةدةن بوارةكانى ضاآلكى سياسى و ئابورى ناوضةكة رَيكبخةن.

   

 هةرَيمايةتى 
 ميرتؤثؤليتى

 االقليمية
 Metropolitan regionalization وليتيةباملَتو 

كارطَيِرييتتتةَ ئتتتةو ستتتنورة لتتتةواقيعى ناوضتتتةكانى  َيتتتر دةستتترتؤيي شتتتارة     سياستتتةتَيكة ئامتتتاجنى دانتتتانى ستتتنورَيكى نتتتوَيى   
طةورةميرتؤثؤليتيةكانتتتةوة هةَلتتتدةقولَييَ واتتتتة يةكتتتة هةرَيميتتتة نةخشةكَيشتتتراوةكان دةبتتتَى بتتتةدةورى شتتتارة ناوةندييتتتة      

 دةسةآلتدارةكاندا بسوِرَينةوة.
ةنوَيى بت ةى كتة دهةرَيمتةكانى شتار  دةيطَيترن     سةرضاوةى دروسي بوونى ئتةم ب،ؤكةيتة لةستةر بنضتينةى مةترستى ئتةو رؤَلت       

لة يانى كؤمةَلطة لةِرووى ئابورى و كؤمةآليةتيةوة هةروةك لتةوآلتى بتةريتانياو وياليةتتة يتةكطرتووةكانى ئتةمريكاو ضتةند       
 شوَينَيكى ديكة هةية.

ةكانى خزمتةتطوزارى طشتتىَ شتارة    زؤر لةدامةزراوة بازرطانيةكان و ختاوةن كاروبتارة ئازادةكتانَ يتان رَيكختراوو بةر ةوةندييت      
ميرتؤثؤليتتتةكان  يتتاخود ثايتتتةختى هةرَيمتتةكان  دةكةنتتة بنكتتةى خؤيتتانَ بتتةجؤرَيك دهةرَيمتتةكانى شتتار  دةبنتتة بنضتتينةى    
دابةشبوونى دةوَلةت بؤ ضتةند هتةرَيمَيكَ ئتةويش لتةثَيناو رَيكخستتتنى كؤمةَلطتةَ ئةطتةر لتةبوارى كتارطَيِرى و حكتوكمِرانى           

يتتانيش وةك ثالنتتدانان بَيتتي بةهتتةموو جؤرةكانيتتةوةَ يتتان لتتةبوارى ئتتابورى و بازرطتتانى و خزمةتطوزارييتتة     ختتؤجَيى بَيتتيَ
 كؤمةآليةتيةكان بَيي.

بةآلم كةم روو دةدات كةدةوَلةتان  مارةيةكى تةواوي شارةطةورةكان بطرنةخؤيانَ بةِرادةيةك كة هةموو ناوضةيةكى دةوَلتةت  
دى وآلتانى ئةوروثاي رؤ ئتاواشَ ئةمتةو ِرةنطتة لتةوآلتَيكى وةك وياليةتتة يتةكطرتووةكاني       داثؤشَيي بةدةسي رؤييانَ تالةخو

 ئةمريكا هةرَيمى شار زؤر جَيطاى بايةخدان نةبَييَ ئةويش وةك منوونةيةكَ بؤ مةبةستةكانى ئاو دَيرى و كشتوكاَر.
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 جيىانى بضووك 
 جيىانى نةبينراو

 العامل الصغري
 Microcosm العامل غري املنظور

 َ universeِرةنطة مةبةسي لةزاروةى جيىانى بضووكَ مرؤظ بَيتيَ وةك كورتكراوةيتةكَ يتان وةك ئاوَينةيتةك بتؤ جيىتان د      
 هةروةها ِرةنطة مةبةسي لةو زاراوةية جيىانى ئةتؤم بَيي كةناكرَى ببينرَيي ئةطةر بةئامَيرى ميكروسكؤَ نةبَيي.

   
 Micro  management اجلزئيةرة ااالد بةشة كارطَيِرى

يةك لةئاستةكانى كارطَيِريية دةربارةى بارودؤخى كارطَيِرى ثرؤ ةيةكَ ئةويش لةكاتى بةراوردكردن لةطةَر كارطَيِرى طشتتط،  
  َ يان لةطةَر ئاستى كارطَيِرى بؤ ضوار ضَيوة طشتيةكةى دةوَلةت.macro-managementد
   

 كؤمةَلناسى يةكة بضووكاكان
 اجتماععلم 

  Micro sociology الوحدات الصغرى

كؤمةَلناسى يةكة بضتووكةكانَ لةكؤمةَلتةو طروثتة بضتووكةكانى نتاوثؤىل خوَينتدن و كارطتةو يانةكانتدا دةكؤَلَيتتةوةَ هتةروةها           
 شيكردنةوةى تؤِرة كؤمةآليةتية كةسَيتيةكانى نَيوان ئةندامانى ئةوطروثانة دةطرَيتة خؤى.

 بؤ بةديىَينانى ئاماجنةكانىَ ثشي بةبةكارهَينانى ثَيوةرة سؤسيؤ مةترييةكان دةبةستَيي.ئةو لَيكؤَلينةوةية 
   

 Middle class الطبقة املتوسطة ضينى ناوةندى
 Class, middle  تةماشا بكة: ضينى ناوةند

   
 بةِرَيوةبةرَيتى 
 Middle management االدارة الوسطى ئاستى ناوةندي

وردنيتتةَ بتتةكار دةهَينرَيتتي وةك ئاما ةيتتةك بتتؤ ئتتةو تاكانتتةى بةرثرستتن لةجَيبتتةجَيكردن و ثراكتيتتك كردنتتى   ئتتةم زاراوةيتتة 
سياستتةتةكانَ هتتةروةها ئتتةوانى سةرثةرشتتتى بةِرَيوةضتتوونى كارةكتتة دةكتتةن لةيتتةك لةبةشتتةكان يتتاخود لتتةناو دامتتةزراوة        

 كارطَيِرييةكاندا.
   

 كرَيكارانى كؤضةر
 دطةِرؤك 

 Migrant labour الَتاحيلعمال 

 زيادةى ئةو كرَيكارة طوندييانةى لةطوندةكانيان دةردةضن و لةناوضةكانى ديكة بةدواى كار دةطةِرَين.
   

 Migration اهلجرة الدولية كؤضي نَيو دةوَلةتى دكؤة 
و جَيط،بتوون تَييتداَ ئتةم دياردةيتة     جَيطؤِركَيى تاكةكان يان طروثةكان لةوآلتَيكةوة بؤ وآلتَيكتى ديكتة بةمةبةستتى كتاركردن     

هؤكارَيكة بؤ دووبارة دابةشبوونةوةى هَيزى كاركردن لةنَيوان دةوَلةتةكانداَ هؤيةكانيشى بةزؤرى ئتابورى دةبتنَ وةك بتوونى    
 دةرفةتي باشرت بؤ  يان هةروةها ئاستةبةرزةكانى كرَى و مووضة.

  و يتتتاخود كؤنتتتة ثتتتارَيز   involuntaryي يتتتان بتتتةزؤر د   بَيتتتvoluntaryِرةنطتتتة ئتتتةو كؤضتتتكردنة ئارةزوومةندانتتتة د  
  و يتتاخود درَيتتذ خايتتةن  short term  و يتتان كتتورت خايتتةن د innovating  و يتتانيش ستتنووردار د conservativeد
 .بَيي  long termد

  و كؤضتتكردنى الوةكتتى  primary migrationهتتةروةها ثَيويستتي دةكتتات جيتتاوازي لتتةنَيوان كؤضتتكردنى بنضتتينةيي د      
   بكرَيي.secondary migrationد
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لةبارى يةكةمداَ مةبةسي لَيى داط،كردنى ئةو زةويانةية كةهَيشتا كتةس تَييتدا نيشتتةجَى نتةبووةَ بتةآلم لتةبارى دووةمتداَ        
مةبةسي لَيى دروستكردنى ثةيوةندييةكانة لةطةَر دانيشتوانى ناوضةكةو ِرةنطتة دوابةدوايتدا ثرؤستةى تَيكتةَلبوون و ئاوَيتتة      

ونى دانيشتوانى لةطةَر جياوازي نَيوانيان رووبداتَ ياخود ثرؤسةى لةناوبردن بةدوايدا رووبداتَ ئةويش بةثَيى ئةو هتةر  بو
 و مةرجةى كةهةية.

   

 Migration, internal اهلجرة الداخلية كؤضكردنى ناوخؤيي
 pushئتتةو دياردةيتتةش ضتتةند هؤيتتةكى د واتتتة جَيطتتؤِرينى دانيشتتتوانى طونتتدةكان و كؤضتتكردنيان بتتةرةو شتتارةكانَ ديتتارة 

factors    هةية وةك: كةمى بوارى كاركردن و دواكةوتنى ناوضة طوندييةكان و هةآلتن لةدةستى باوك و دايتك و ويستي بتؤ  
  وةك دةرفةتتةكانى كتاركردن لةشتاردا و ستةرةِراى     pull factorsطتؤِرينى شتَيوةى  يتانَ لةطتةَر فاكتتةرةكانى ِراكَيشتكردن د      

 زارى و خؤشيةكان.خزمةتطو
   

  ينطة 
 دةوروبةر 

ط سر  Milieu الور

مةبةسي لةزاراوةكةَ ئةو  ينطة سروشتى و كؤمةآليةتية ِراستةو خؤيةى بوونةوةرى زيندووى تَيتدا دة َيتي و كتارتَيكردنيش    
 لةسةر رةفتارى و ثةرةسةندنى دةبَيي.

ضارةسةركردنى كةم و كورتى ئةقيىَ ئةويش بةطؤِرينى  ينطةى  َ واتة Milieu - therapyدةوترَيي: ضارةكردنى  ينطة د
تتتاك و راهَينتتان لتتةماوةى ضارةستتةركردنةكة بةشتتَيوةيةكى ثيشتتةييانة ثتتَيش ئتتةوةى بتتؤ  ينطتتة سروشتتتيةكةى بطةِرَيتتتةوة       

 بةشَيوةيةكى كؤتايي.
   

 ميييتاريزم
 طيانى سةربازي

  Militarism النزعة العسكرية

لةميييتاريزمَ زاَلبوونى ستوثا بةستةر دةوَلةتتداو ثياهةَلتدان بةضتاكةو لَيوةشتاوةيي ستةربازيَ هتةروةها زؤر كردنتى          مةبةسي 
بودجةو خةرجييةكانى دةوَلةت لةبوارى سةربازي و بةكار هَينتانى هتةموو كؤمةَلطتة بتؤ بتةديىَينانى ثَيداويستتيةكانى ستوثاَ        

 .نورةكانى دةسرِتؤييئةويش بةدروستكردنى سةربازطةو فروانكردنى س
تى دروستي دةكتاتَ هتةروةها    شت ئةم سياسةتةو رَيبازي ديكتاتؤرييةت وةك يتةك لةشتَيوةكانى حتوكمِرانىَ مةترستى بةستةر ئا     

 .دةبَيتة هؤى سةرهةَلدانى زؤر رووداوي مَيذوويي
   

  Milling الفوضى اجلماهريية ثشَيوي جةماوةري
َيكى جةماوةردا تَيبينى دةكرَيي و بةدَلتة ِراوكتَى و جولتةى كوَيرانتةو نتةطوجنان جيتاواز       شَيوة رةفتارَيكى رَيكةوتةَ لةناو بةش

 دةكرَيتةوة.
   

 Mimetism احملاكاة السايكردنةوة
طيانيةبتتةرَيكَ ِرةنطتتة شتتَيوة يتتاخود هتتةَل  و كةوتتتةوكانى طيانيةبتتةرَيكى ديكتتة وةربطرَيتتي وةك ئامرازَيتتك بتتؤ خؤثاراستتة      

 دو منةكان يانيش خؤشاردنةوة لةثةالماردانلةهةِرةشةو 

  Conformism  تةماشا بكة:  لَيكضوونَيتى السايي
Imitation 
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 زةين
 هؤش  

 mind الذهن

دينتاميكى تتةواوة  هَيتزة     -system-كؤى بوارةكانى ئتةو ضتاآلكيةى كةبةهؤيتةوة تتاك بتةدةنطى دبتةو هةنتدةى سيستتمَيكى         
 طوَى خستنى رابردووى خؤى.دةرةكيةكانةوة دَيي بَى ثشي 

  بتةكار دةهَينرَيتي بتؤ ئتةو شتتانةى كةبةب،وهةستتيدا دَيتيَ ئتةويش         intellectوةك باويشة ئةم زاراوةية بةماناى ئتةقت د 
 لةبةرامبةر دياردة جةستةيي و فيزيكيةكاندا.

 Socialmind  تةماشا بكة:  هؤشى كؤمةآليةتي
 Mind, prelogical العقلية البدائية ئةقييةتى سةرةتايي 

مةبةسي لةم زاراوةية ميكةة نةبوونى طتةالنى ستةرةتايي لةب،كردنةوةيانتدا بتؤ بنتةماكانى ئتةو لؤجيكتةى كةب،كردنتةوةى         
شارستانى ميكةضى دةبَييَ بتةو هةنتدةى كةئتةو طةالنتة لةثَيطةيشتتنيان هَيشتتا نةطةيشتتوونةتة قؤنتاغي لتؤجيكى كةتَييتدا           

 ياسابنضينةييةكانى ب،كردنةوة دةبَيي.ئةقت ميكةضى 
  دةطةِرَيتتةوةَ بتةآلم لتةرؤ طارى ئَيستتادا بتةكار ناهَينرَيتيَ بتةَلكو        levy - Bruhlزاراوةى ئةقييةتى سةرةتايي بتؤ زاراوةى د 

ب،كردنتةوةى    لةجياتى ئةو بةكار دةهَينرَييَ كةماناي ِرَيبتازي  primitive thinkingزاراوةى  ب،كردنةوةى سةرةتايي  د
 خؤِرسكى رزطاربوو لةكؤت و بةندةكانى شارستانيةت دةطةَينَى.

   
 Midedness الوعي هؤشيارى  

 Social mindedness  تةماشا بكة: هؤشيارى كؤمةآليةتي
   

 Mini fundism املزارع الصغرية كَييطة بضووكةكان
كشتتتوكاَليةَ بتتةوجؤرة كشتتتيارو وةرزَيرةكتتان رووبتتةرى بضتتووك بضتتووكى زةوييتتان دةبَيتتي بتتؤ     ىيتتةك لةشتتَيوةكانى كتتاركردن 

   دَيي.latifundismكشتوكاَرَ لةبةرامبةر كَييطة بضووكةكانَ كَييطة طةورةكان د
ِرَيطتتا  وى لةستتةر بنضتتينةيةكى ئتتابورى دروستتيَ هتتةروةهاةكَيَيطتتة بضتتووكةكان رَيطانتتادةن بةبتتةكارهَينانى ستتوودوةرطرتن لتتةز 

 بةثَيشكةوتنى كشتوكاَر نادةن و دةبنة هؤى طةشةنةكردنى كؤمةآليةتى.
   

 Mini mum wage احلد االدىن لألجر كةمرتين ِرادةى كرَى
واتة كةمرتين ِرادةى كرَى كةدةوَلتةت بِريتارى لةستةر داوةَ بتةثَيى ئتةو بِريتارة ناكرَيتي هتيض مامةَلتةو رَيككتةوتنَيك لتةنَيوان            

كاروكرَيكار رووبدات لةسةر كرَييةكى كةمرتَ ئةو بنةمايةى كة ئتةم بِريارةشتى لةستةر بونيتادنراوةَ لتةو ب،ؤكةيتةوة       خاوةن 
 وةرط،اوة كةئاستَيكى  يان هةية ناكرَيي لةوةزياتر بَيتة خوار.

رَيكتاران بتةهؤى ضتةند هتةلوو     ئامانج لةو بِريارةشَ رَيطرتنة لةوةى سةرمايةدار بتوانَيي كرَيكتاران بضةوستَينَيتةوةَ ديتارة ك   
متتةرجَيكَ بتتوارى مامةَلتتةو بَينتتةو بتتةرةيان الوازةَ هتتةروةها رَيكستتخة و ضتتاآلكى ستتةنديكايي كاريطتتةرى بتتةهَيزيان نيتتة بتتؤ   
ِرَيطرتن لةضةوساندنةوةى كرَيكارانَ سةرةِراى ئةوةى كةبِريارةكة دةبَيتة هؤى ضاككردنى طوزةرانى ضينى كرَيكتارَ لةهتةمان   

 ارمةتييةكة بؤ بو انةوةى ئابورى طشتىَ لةبةر ئةوةى دةبَيتة هؤى زؤر بوونى تواناي كِرين الى كرَيكاران.كاتدا ي
بِريارى دياريكردنى كتةمرتين ئاستتى كترَىَ ضتةند ئامتاجنَيكى جؤراوجتؤرى بتةدواوة هةيتةَ ئةطتةر كرَيتى بِريتار لةستةر دراو             

َيكارَ ئةوا ِرةنطة خاوةن كار  مارةى كرَيكاران كتةم بكاتتةوة بتؤ ئتةوةى     بةثَيى ياساَ زؤرتر بو لةبةهاى كةمرتين بةرهةمى كر
رادةى بةهاى بةرهةمىَيناني بةرزبَيتةوةو بطاتة ئاستَيك يةكستان بَيتي لةطتةَر كترَى ياستاييةكةَ هتةروةها ِرةنطتة ختاوةن كتار          

 هةوَلبدات ئامَير بةكاربىَينَيي بؤ ئةوةى رادةى كاركردن كةمبكاتةوة.
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 دةرهَينانى كانزا 
 دكانزاكردن 

 mining التعدين

بةكارهَينان و سوود وةرطرتن لةو دةرامةتة سروشتيانة كةخؤيان نوَى ناكةنةوةَ وةك دةرهَينانى كانةكان و نتةوت و ختةَلوزو   
ثتتاش هتتى ديكتتةشَ ديتتارة ئتتةو كارانتتةش بةثيشتتةى طتترينط دادةنتترَين كةيارمتتةتى ثَيشتتكةوتنى متترؤظ دةدةنَ بةتايبتتةتى        

دؤزينتتةوةى ئتتاطر كةيارمتتةتى مرؤظتتى داوة بتتؤ ئامتتادةكردنى كانتتةكانَ ثَيداويستتتيةكانى متترؤظ بؤكانتتةكان بتتةردةوام لتتةزؤر      
 بوونداية بةهؤى ِرَيِرةوى بةرةو ثَيشكةوتن.

 ثيشةسازيش شان بةشانى ناوةندةكانى دةرهَينانى كانةكان بآلوةى كردووة.  
   

 Ministry الوزارة وةزارةت
 دةزطايةكى حكومةتةَ ئةركى داناني سياسةتى حكومةت و جَيبةجَيكردنى ئةو سياسةتةية لةبوارَيكدا دةكةوَيتة ئةستؤى.

   

 Minor القاصر هةرزة 
  ساَرَ ئةو شايستةى ئةرك بةجَيطةياندن نية.21ئةوكةسةى تةمةنى نةطةيشتؤتة د

   

  Minority group مجاعة االقلية طروثى كةمايةتى
كروثَيكى الوةكيةَ لةسنوورى طروثَيكتى طتةورةَ لتةنَيوان خؤيانتدا ضتةند خةستَيةتَيكى ِرةضتةَلةكى يتان رؤشتنب،ى بةيتةكيان           

 دةبةستَيتةوة.
  لةِرووى سياسييةوة ضةند توَيتذَيكى دةوَلتةتَيك لةدةولتةتانَ كةلتةِرووى رةطتةز      minoritiesمةبةستيش لةكةمايةتيةكان د

 تيمايان بؤ اليةنَيك هةيةَ نةك بؤ زؤرينةى دانشتوانى ناو ئةو دةوَلةتة.يان زمان ياخود ئاين ئين
 َيزطاريكردنى كةمايةتيةكان داوة.رزؤرن ئةو رَيكةوتن و ثةميانة نَيو دةوَلةتيانةى بِرياريان لةسةر ثا

لتةنَيوانيان و لةطتةَر اليتةنى    كةمايةتيةكان هةندَى جار بةرةو رووى فَيت و ستتةم لَيكتردن دةبنتةوة بتةهؤى جيتاوازي كتردن       
زؤرينةَ بؤيتة داواكاريتةكانيان ِراستتةوخؤ جتةخي لةستةر داَ و نتةريي و بت،و باوةِرةكانيتان دةكتاتَ هتةروةها داواى بتةكار            

 هَينانى زمان و خوَيندن لةقوتاخبانة بؤ نةوةكانيان و يةكسانى لةطةَر زؤرينة لةمافة مةدةنى و سياسييةكان دةكةن.
   

 سةير  
 سةرسوِرهَين

 Miracle املعجزة

دياردةيةكة ثَيضتةوانةى سيستتمى سروشتتى بتاوةَ يتان ئتةو رووداوةى لةياستا سروشتتية زانراوةكتان الدةداتَ ئتةويش بتةهؤى            
هَيزَيكى سةرووى وزةى مرؤظايةتى روودةداتَ منوونةى زيندووكردنتةوةى متردووان و هَيوركردنتةوةى ِرةشتةباو طتؤِرينى ئتاو       

 بةمةى.

   

 تَيكةَلبوونى ِرطةزى 
 هاوسةرَيتى نة ادةكان

 اختالط االجناس
 miscegenation تزاوج السالالت

تَيكتةَلبوونى ضتةند ِرةطتةزَيكى جيتاواز لةِرَيطتةى هاوستةرط،ييةوةَ ئتةوةش بةيةكتةم كتارى تَيكتةَلبوون دادةنرَيتيَ تتا ئَيستتتا             
تَيكتتتةَلبوونى ِرةطتتتةزةكانى دةرنةخستتتتووةَ بتتتةآلم ئتتتةو كاريطةريانتتتة  توَيذينتتتةوةى زانستتتتيانة كاريطتتتةرة كؤمةآليةتيتتتةكانى 

 تاِرادةيةكى طةورة ثشي لةسةر ئاراستة باوةكانى ناو كؤمةَلطة دةبةسة.
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 Misconduct سوء السلوك بةد رةفتاري 
ِرةضتاوكراوةكان بطتةَينَييَ منوونتةى    هةر هةَل  و كةوتَيك زيتان بتةِرَى و شتوَين و داَ و نتةريتى طشتتى و ياستاكؤمةآليةتية       

 سووكايةتى ثَيكردن يان هةَلطةِرانةوة.
   

 Misdemeanur اجلُنحة كةتن 
كةتنَ تاوانَيكة سزاكةى تووندترة لةسةر ثَيضى كتردنَ لةاليتةن ثؤليستةوة لَيكؤلينتةوةى لةستةر دةكرَيتي و ِرةوانتةى دادطتاى         

ئاستتان دةبَيتتيَ نتتةك زيندانيتتةكى توونتتدَ هتتةروةك بتتاوة لتتةدادطايكردنى     ستتزادانيش دةكرَيتتيَ ستتزاكةى زينتتدانى كردنَيكتتى  
 كةتنةكان.

   

 Misoneism كراهية اجلديد ِر  لَيبون لة دياردةى نوَى
مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ ر  لةهةرشتتتَيكى نتتوَىَ راى طشتتتيش بتتةزؤرى د ايتتةتى طؤِرانكتتارى دةكتتاتَ ئتتةو ر  و قينتتةش            

 ،ى سةرةتايي بةدى دةكرَيي.لةخةسَيةتةكانى ئةقييةت و ب
   

 Mixed economy االقتصاد املختلط ئابورى تَيكةآلو
مةبةسي لَيتىَ ئتةو ئابورييتةى كةخةستيةتةكانى هةريتةك لةستةر مايتةدارى و سؤسيالستتى دةطرَيتتةخؤىَ واتتة تَيكةَلةيتةك            

 طشتى و دةسةآلتى دةوَلةت.لةخاوةندارَيتى تايبةت بؤ هؤيةكانى بةرهةمىَينان و رادةيةك لةموَلكدارى 
   

 ضاوتَى بِرينى ضَيذى سيكسى
 اختالس النظر

 Mixcopy الشبقي

 Cf. voyeurism  ضَيذوةرطرتن بةهؤى دزةبينينةوة

   
 جةماوةرى سةركَيش 

 يان دبازاِرى 
 mob السوقة ،الغوغاء، الرعاع

وةردةطرَيتي بةرامبتةر ئتةوانى بتةر هةَلستتيان دةكتةنَ يتان بتؤ         كؤمةَلة خةَلكَيكن هةَل  و كةوتيان شتَيوةيةكى دو منكارانتة   
بةكارَيكى ناياساييَ ئةويش بةكاريطةرى حاَلتةتَيكى هةَلضتوانةى دةروونتىَ وةك خؤثيشتاندانةكان و ئتا اوة ِرةطتةز        يانهةستان

 ثةرستيةكان.
نَيتتوان ئةنتتدامانى و ثةيوةنتتديكردنى لةتايبةمتةندييتتةكانى ثةيوةنتتدى نَيتتوان كؤمةَلتتةى ئا اوةضتتييةكانَ ثةيوةستتتى توونتتدى 

 ثِرسؤزو هةسي و ئاسانيةكى زؤر لةثَيِراطةياندن و كارتَيكردنى ناِراستةوخؤ.  
   

 خؤسازدان
 ئامادةكارى بؤ كارَيكى طرينط

 Mobilization التعبئة

ئامتادةكردنى دامتةزراوة حكوميةكانتةَ    لةبوارى سةربازيداَ مةبةسي لةزاراوةكةَ ثرؤسةى كؤكردنتةوةو ِراكَيشتانى جتةماوةرو    
 ئةو كارةش لةضوارضَيوةى تؤِرَيكى كارلَيكردنى دروسي و ئامادةكردنيان بؤ حاَلةتى جةنط.

هةروةها مةبةسي لةخؤسازدانى نةتةوةييَ ئامادةكردنى ِراي طشتية بؤ تَيكؤشان لة ثَيناو رَيبازَيكى سياسى يتان ب،ؤكةيتةكى   
 نةتةوةيي.
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 ئابورىخؤسازدانى 
 التعبئة

 Mobilization economic االقتصادية

بريتية لةكؤمةَلة كارِرايي و ِرَى و شوَينَيك مةبةسي لَييان رَيكخستتنى هتةموو داهاتتة بةردةستتة بةرهتةمىَينراوةكانى وآلتتةَ       
ةخؤستتازدان يتتان  هتتةروةها ئاراستتتة كردنيتتانيش لتتةثَيناو بةر ةوةنتتدى كارةجةنطيةكانتتداَ بتتةدةربِرينَيكى ديكتتة ئامتتانج ل        

ئامادةكارى ئابورىَ ئةوةيةكة دةزطاكانى بةرهةمىَينان لةئابورى ئاشتيةوة بؤ ئابورى جةنط بطؤِردرَييَ بَيطومان ئةو كتارةش  
 ِرةنج و قوربانيدانى دةوَيي لةاليةن طةلةوة بؤ بةرطريكردن لةنةتةوةو سةربةخؤيي و لةئايندةكةشى.

ثيادةيان  دةكات بؤ بةديىَينانى ئامادةكارى و تةياركردنى ئابورىَ بةرزكردنتةوةى   لةطرينطرتين ئةو سياسةتانةى كةحكومةت
تَيكِراكانى ئةو باجةى سةثَينراوةَ يتاخود ستةثاندنى ضتةند بتاجَيكى نتوَىَ هتةروةها قتةرزكردن لتة ناوخؤيتانيش لتةدةرةوةَ           

ةَ لةطتةَر دةستتطرتنى بتةزؤر بةستةر ضتةند      سنوردانان بؤ هتاوردةكردنى دةرةكتى كةتتةنىا ثَيداويستتية طرينطتةكان بطرَيتتةو      
 بةرهةمَيكى دياريكراوو داناني نر  بؤيان لةاليةن حكومةتةوة.

هةر لةطةَر كؤتايي هاتنى جةنطيشَ سةربازان بطةِرَينةوة سةركارى ثَيشوويانَ بارودخؤى ئابوريش بطةِرَيتةوة دؤخى ئاسايي 
   .demobilizationخؤىَ د

   

 بزاوتى ئيكؤلؤجي
 جولةكردنى  ينطةيي

 Mobility, ecological احلراك االيكولوجي

جَيطؤِركَيى تاكةكان لةناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكى ديكةَئةويش بةطؤِرينى شوَينى نيشتةجَى بوونيانَ بةآلم جوَلةى تاكةكان 
 لةشوَينى نيشتةجَى بوونةوة بةرةو شوَينى كاركردن ئةوة بةجوَلةى ئيكؤلؤجى دانانرَيي.

   جولةى كرَيكاران.labour mobilityوةها طواستنةوةى كرَيكاران لةكارَيكةوة بؤ كارَيكى ديكة ثَيى دةوترَيي دهةر

   

 Mobility, social احلرراك االجتماعي بزاوتى كؤمةآليةتى

جولتةى كؤمةآليتةتى لةستةر    جَيطؤِرينى تاكةكانة لةثَيطةيةكةوة بؤ ثَيكةيةكى ديكةَ يان لةضينَيكةوة بؤ ضينَيكى ديكةَ واتة 
  بَييَ واتة جوَلةى تتاك و طروثتةكان لةثَيطةيتةكى كؤمةآليةتيتةوة     horizontalدوو جؤر دةبَييَ ِرةنطة جؤرَيكى ئاسؤيي د

  بَيتيَ واتتة طواستتنةوةى    vericalبؤ ثَيطةيةكى ديكةَ بتةآلم لتةناو هتةمان ضتينداَ هتةروةها ِرةنطتة ئتةو جولةيتة ستتونى د         
 كى كؤمةآليةتيةوة بؤ ضينَيكى بةرزتر ياخود باآلتر.تاكةكان لةضينَي

   

 شَيوةَ ضؤنيةتى 
 اليةن

 الشكل، الكيفية
 Modality اجلهة

 َ ضةند kantمةبةسي لةم زاراوةية لةلؤجيكداَ ضؤنيةتى دانةثاَلي هةَلطر بؤ بابةتَ ئةو ضؤنيةتيةش بةثَيى ثؤلينكردنى د
 شَيوةيةك وةردةطرَيي.

 َ لَيرةدا ِرَيذةى هةَلط،اوةكان بؤ بابةتةكان هتاوجووتى واقيتع دةبتنَ ئاراستةكةشتى     assertoricِراستةقينة دبِريار دراو يان 
 بوون و نةبوون دةبن.

  دةبَيتتيَ كتتةطومان لةِراستتتطؤيي دةكرَيتتيَ ئاراستةكةشتتى دةشتتَييَ و ناشتتَيي و     probablematicهتتةروةهاَ طرميانتتةيي د 
بؤ بابةتةكانى زةرورى دةبنَ ئاراستةكةشى ثَيويسي بتوون   ارةدا ِرَيذةى هةَلط،اوةكانب  َ لةمapodeicticزةرورةت دةبَيي د
 و ِرَيثَيدان دةبَيي.
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 مؤدة  
 شَيوةى باو

 mode املنوال

مةبةسي لةم زاراوةية لةئامارداَ ئةو بةهايةى كةزؤرتر دووبارة دةبَيتتةوةَ واتتة ئتةوةى زؤر بتاوة لتةطروثى بةهاكانتداَ واتتة        
ئةطةر ئَيمة تةماشاى خةسيةتى منوونةييمان كردَ بةو مانايةى كةمنوونةى طروثةكة ئةو شتةية كة زياتر بتاو دةبَيتي تَييتدا    

دووبارة دةبَيتةوةَ ئةوا ئتةو بةهايتةى كةلةستةر ئتةو بنضتينةية بتة متؤدة دايتدةنَينيَ ئتةو          ياخود ئةوةى زؤرتر لةوانى ديكة 
اخود ئتتةوى دووبتتارة بوونتتةوةى طتتةورةترة لتتةدووبارة بوونتتةوةى هتتةر   يتتبةهايةيةكتتة زؤرتتتر بتتاو دةبَيتتي لتتةناو طروثَيكتتداَ   

 بةهايةكى ديكة لةطروثدا.

   

 منوونة 
 شَيواز

 النموذج
ط  Model النرمر

شَيوةيَيكة تايبةمتةنرتين ئةو خةستَيةتانة هةَلتدةطرَيي كةزؤربتةى تاكتةكانى توَيتذَيك ثَيتى جيتاواز دةكرَيتتةوةَ هتةروةها           -1
 بةمنوونةى بذاردةش دادةنرَيي لةو توَيذةَ وةك منوونةيةكى منوونةيش تةماشا دةكرَيي لة كؤى طشتيدا.

هةستي ثَيكراوانتةى مترؤظ بةرضتاوى دةكتةوَيي لتةتَيبينى كردنتى بتؤ         جؤرَيكة لةثةيوةنديية بةب، داهاتووةكانَ يان ئتةو   -2
 جيىانَ وةك جؤرةكانى رةفتارى كؤمةآليةتى و شَيوةكانى بونيادى كؤمةآليةتى.

زانستتي هةوَليتتداوة راستتتية تايبةتيتتةكانى كؤمةَلطتتة رَيكبختتاتَ ئتتةويش بةبتتةكارهَينانى منوونتتةى ثةرةثَيتتدراوو منوونتتةى         
 هؤكارى و منوونةى ب،كارى.ئةنداميةتى و منوونةى 

ِرةنطة ئةو منوونانة زؤر سادةبن يتاخود زؤر ئتاَلؤز بتنَ ضتونكة ئتةو جيىانتةى كةستةرجنى دةدةيتن ستةرنج نادرَيتي بةطشتتى            
دةبَيتتيَ هتتةروةها لَيتترةدا منوونةيتتةك نيتتة كةتتتةواوي   ىهتتةر منوونةيتتةك ِرةنطدانتتةوةى اليتتةكى ستتنوردارى كتتؤى جيىتتان يةبؤ

 ِراستيةكان دةرخبات بةَلكو تةنىا اليةك دةردةخات.
بةهاي منوونةش لةسوودةكةىَ لةلَيكؤَلينةوةدا خِردةبَيتةوةَ هةروةها لةدانانى تيؤرييتةكان و ِراظتةكردن و ثتَيش بينيتةكان و     

 لةثَيشكةوتنى زانستى بةشَيوةيةكى طشتى.

   

 moderniztion التجديد نوَيكردنةوة
مةبةسي لةزاراوةى نوَيكردنةوةَ ئةو ثرؤسة طؤِرانكاريةى كة بةهؤيةوة كؤمةَلطة دوا كتةتووةكانَ ئتةو خةستَيةتة هاوبةشتانة     

داتَ بةدةسي دَينن كةكؤمةَلطة ثَيشكةوتووةكاني ثَيى جياواز دةكرَينةوةَ ئةو اليةنةى يارمةتيدانى خَيرايي ئةو ثرؤسةية دة
 ثةيوةندييةكانى نَيوان دةوَلةت و كؤمةَلطاكانة.

ئاماجنى بنضينةيي لةنوَيكردنةوةَ ِراستكردنةوةى  ينطتةى كؤمةآليةتيتة كتة دةبَيتتة هتؤى زؤر بتوونى بةرهتةمىَينانى تتاك و         
 وازةكان.لةدوايشدا زياد بوونى داهاتَ ئةويش لةِرَيطةى دووبارة ثَيكىَينانةوةى بونيادو بةها كؤمةآليةتية جيا

لةخةسيةتةكانى نوَيكردنةوةَ طةشةكردن و بةرهةمىَينان و بتةكاربردن و رةوتتى دميوكراستيةت و بآلوبوونتةوةى فَيربتوون و      
 رووكردن بةرةو هزرو ب،ى عةاانى و زؤر بوونى جوَلةى كؤمةآليةتى و خؤطوجناندنى كةسَيتى تاك لةطةَر ئةو دؤخة.

   

 سةردةميانة  
 نوَيخوازي

 العصرية
 Modernism احلداثة

ِرَيبازي بةضاكرت زانينى هةر شتتَيكى ستةردةميانة يتان تتازةداهَينراوَ بةستةر هتةموو شتتَيكى كؤنتدا. زاراوةى نوَيختوازى وةك          
 دياردةيةكى كؤمةآليةتى لةسَى بواردا كورت دةكرَيتةو:
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كردنيان بؤ بةر ةوةندييتةكانى مترؤظَ ئتةويش بةبتةكار     داهَينان و طؤِرين و زاَلبوون بةسةر دياردةكانَ هةروةها ميكةة ثَي -1
 هَينانى ِرَيبازي زانستيانة.

 جؤراوجؤريةتى و نةرمى لةبوارى ثَيكىاتة كؤمةآليةتيةكان. -2
 زؤربوونى كارامةيي و زانستة تاكيةكان بؤ  يان و طوزةران لةجيىانَيكى تةكنؤلؤجي و ثَيشكةوتووانةدا. -3
   

 رَيككةوتنى كاتى 
 شَيوازي كارى كاتى

 التسوية
 Modus vivendi املؤقتة

لةسياسةتدا مةبةسي لةزاراوةكةَ رَيككةوتنى حكومةتة ناكؤكةكانة بةشَيوةيةكى كاتى لةسةر هةَلوَيستتَيكى متام ناوةندييانتةَ    
ةجنامى ئتةو ِرَيككةوتنتة   بةهؤى ئةو رَيككةوتنة  يانى ئاسايي بةردةوام دةبَييَ اليةنةكانى رَيككةوتنةكة ئومَيتديان وايتة لةئت   

 هؤيةكانى ناكؤكى و دو منايةتى نَيوانيان نةمينَى و ضارةسةرى ئاستةنطة كاتيةكانيش بكةن كة دواكةوتن هةَلناطرَيي.
 ِرةنطة ئةو ِرَيككةوتنة كاتية ثاشان بةِرَيككةوتنَيكى زياتر وردو ئاشكرا تر بطؤِردرَيي.

   
 Manarchy املرلكية ر َيمى ثاشايةتى

يةك لة شَيوةكانى حكومةتةَ تَييدا دةسةآلت بةدةسي شايةك يان شا نَيك دةبَييَ كةثشتاو ثشي بةم،اتى بتؤى دةمَينَيتتةوةَ   
 ئةمةو سيستمى ثاشايةتى ثةيوةستيةكى تووندى بةسيستمى ئاينيةوة دةبَيي.  

 دةوَلةتى بةدةسي دةبَيي.  بَييَ تَييدا شا هةموو دةسةآلتةكانى absoluteِرةنطة سيستمى ثاشايةتى ِرةها د
  بَييَ واتة دةستور دةسةآلتةكانى ستنوردار دةكتاتَ زؤرجتاريش سيستتمى     limitedهةروةها ِرةنطة ئةو ثاشايةتية سنوردار د

 ثاشايةتى سنوردار لةسيستمى ثاشايةتى رةهاوة ثةرة دةسَينَيي.
 kingdom  تةماشا بكة: شانشني

   
 خوا ثةرستى  ِرةبةنى

 وشكةسؤفَيتى يانى 
 Monasticism الرَّهبنة

يةك لةشَيوةكانى  يانى ئاينيةَ لةو جؤرة  يانة طروثى ثياوان و  نتان لتة كيَيستةكان دة يتن بتةثَيى ضتةند ِرَيستاو نتةريتَيكى         
 بِريار لةسةر دراو كة بةدةسي ثاكى و داوَين ثاكى و ميكةضى بؤ سةرؤكةكان ثابةندييان دةبَيي.

 كَيَيسةكان بؤ سةرةتاي مَيذووى ئاينى مةسي يةت لةسةدةى سَيى زايينى دةطةِرَيتةوة.دروسي بوونى 
   

 دراو 
 ثارة

 Money النقود

هةموو هؤو ئامرازَيك بؤ دةستاو دةستي كتردن بتةكار بىَينرَيتيَ هتةروةها جَيطتاى ِرةزامةندييتةكى طشتتيش بَيتي لةِراستتى و           
 هؤو ئامرازانةيةَ كةدان بة هَيزَيكى سةرفرازي سنوردار يان ناسنوردارى دةنرَيي. ثابةند بوونةكانىَ ديارة دراويش يةك لةو

ثتتارة ئتتةو بنضتتينةيةية كةنرختتةكان ثشتتتى ثتتَى دةبةستتةَ ضتتونكة هةَلستتةنطاندنى نرختتى كتتاآلو خزمةتطوزاريتتةكان بتتةثارة    
 دةكرَييَ هةروةها تَيضووى بةرهةمىَينانى ثَى مةزةندة دةكرَيي.

ةتية كؤنةكاندا بابةتى جياوازيان بةكار هَيناوة لتةم بتارةوةَ وةك هؤكارَيتك بتؤ ئتاَر و طتؤِركردنَ منوونتةى        لةكؤمةَلطة مرؤظاي
 مةِرو ماآلت و طةمن و ماسي و تووتن و زَيِرو زيو ياخود م  و ئاسنيش.

ى لتةناو ناضتن و دةكرَيتي    بةآلم كؤمةَلطة زؤرى نةخاياند ِرووى لةبةكار هَينانى كانة بةنر  و بةهادارةكان كتردَ لةبتةر ئتةوة   
بتةش بتتةش بكتترَينَ هتةروةها نرخةكانيشتتيان بتتةرزة بتةهؤى كتتةمبوونيان بةشتتَيوةيةكى ِرَيتذةييَ ستتةرةِراى ئتتةوةى نرخيتتان     

 تاِرادةيةك جَيط،ن بةبةراورد لةطةَر كاآلكانى ديكة.
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 تاكةنةيي 
 يةك سةرضاوةى بوون

دية  االحر
 monism وحدة الوجود

  ناوَيك بووةَ هَيما طةرييتةك بتوو بتؤ ئتةو ِرَيبتازةى كتة هتةموو طتةردوون بتؤ يتةك           wolffيةكةم داهَينةرى دطوتةيةكةَ  -1
  .material monism  يان مادةى ثوخي دspiritual monismبنةما دةطةِرَينَيتةوةَ وةك رؤحى ثوخي و ثاك د

يتتةك طتتةردوون هةيتتةَ نتتاكؤكيش نيتتة دد ايتتةتى       دةوترَيتتيَ ئتتةوة دةستتةاَينَيي كة hoeckelطوتةكتتة بةِرَيبازةكتتةى د  -2
 نةلةنَيوان مادةو رؤطَ نةلةنَيوان جيىان و خودا.

 يتش دةطوترَيتيَ طوتةكتة كتة رةهايتةَ هتةر ئتةو بتوونَيكى واقيعيتةَ سروشتي و           Hegelهةروةها طوتةكة بةِرَيبازةكتةى د  -3
 هزريش ضةند حاَلةتَيكى ئةون.

 ة بتتؤ ئتتةو ب،ؤكةيتتة دةكتتات كتتة دةَلَيتتي: ثَيويستتي بتتوون بتتؤ يتتةك دةستتةآلتى بتتاآل       لةسياستتةتداَ زاراوةى تاكانتتةيي ئامتتا  -4
 لةكؤمةَلطةَ دةكرَيي بةهؤى ئةوةوة سيستم و يةكطرتوويي بةكؤمةَلطةدا بَيتةدى.

   دَيي. pluralismلةبةرامبةر ِرَيبازي تاكانةييَ ِرَيبازي فرةيي د
   

 فةرمانِرةوايي تاكةكةسى
 حوكمِرانى تاك

 monocracy الفردُحكم 

 حكومةتَيكة يةك كةس سةركردايةتى دةكات و ثابةندى دةستوريش نابَيي.
 outocracy تةماشا بكة: ئؤتؤكراسىَ ديكتاتؤرييةت

   
 يةك هاوسةرى

 يةك جار  ن هَينان
 Monogamy الزواج ابمرأة واحدة

لةطتتةَر يتتةك  ن ثةيوةستتي بتتوونى دةبَيتتيَ ئتتةو شتتَيوة      يتتةك لتتةو شتتَيوة ستتةَلمَينراوانةى هاوستتةرط،ييةَ ثياوَيتتك تتتةنىا      
 هاوسةرط،يية باوة لةكؤمةَلطةشارستانيةكان.

   

  Monogenism نظرية االصل الواحد تيؤريي يةك ِرةضةَلةكى
تيؤرييةكة ئةوة دةستةاَينَيي كتة هتةموو زينتدةوةرةكان لةيتةك ِرةضتةَلةكى هاوبتةش و لةيتةك ناوضتة هاتوونةتتة ختوارةوةَ            
جياوازييتتة ِرةضتتةَلةكيةكانيش بتتةهؤى كتتارتَيكردنى  ينطتتةوة ستتةريان هةَلتتداوةَ ئتتةويش دواى جَيطتتؤِرينى ئتتةو طروثانتتة          

 لةناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكى ديكة.
  هةية.polygenismبةثَيضةوانةى ئةو تيؤرييةَ تيؤرى فرةِرةضةلةكى د

   
 توَيذينةوة لة بوارَيكى تةسك  

 -وردة ثسثؤرى  -
 Monography جرافيااملونو 

توَيذينةوةيةكى دوورو درَيذة بؤيةك بابةت و لةسنورَيكى تةسكداَ هةموو رووةكانى ئةو بابةتة لَيكؤَلينةوةى لةسةر دةكرَيتي  
 بةبَى ثشي طوَى خستنى هيض ِرةطةزَيك لةِرةطةزةكانى.

   
 monometallism نظام املعدن الواحد سيستمى يةك كانزا دلةثارةدا 

سيستمَيكى دراوييةَ ِرَيطا تةنىا بةبةكارهَينانى يةك كانزا دةدات كةئةويش زَيِرةَ ئةو كانزاية هَيتزى ئةستتؤثاكى هةيتةَ ئتةم     
   دَيي.bimetallismسيستمة لةبةرامبةر سيستمى دووكانزايي د
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 ثاوانكردن  
 monopoly االحتكار مؤنؤلؤر

خستنةِرووى كاآليةك يان ضتةند خزمةتطوزارييتةك لتةبازاِرَيكى ديتاريكراوداَ يتاخود      واتة بوونى دةسةآلتَيكى سةربةستانة بؤ 
 بوونى سةر ثشكيةكى ِرووت لةكِرينَ يانيش فرؤشة بةبَى تةنط ثَى هةَلضنني و ِركابةرى.

ان بةمةبةستتى  لةضاخة ناوةِراستةكانَ ثاشاكان زياتر مافى بةخشينى ثاوانكردن و قؤرغكردنى بةرهةمىَينانيان دةدا بةتاكةك
 بةرهةمىَينانى هةندَى كةر و ثةىل دياريكراو.

بوونةوةى ضةند بةرهةمىَينتةرَيكى ستةرةكى بتؤ كتةر و     دبةآلم لةسةردةمة نوَييةكانداَ ثاوانكارى لةبارَيكى ئاسايدا بةهؤى طر
ستةثاندنى ضتاودَيرى لةستةر    ثةر  بةهةر شَيوةيةك لةشَيوةكان  لةناويتةك دامتةزراوة دروستي دةبَيتيَ ئتةويش بةمةبةستتى       

 ئاستى خستنةِرووى طشتى كاآلو كةر و ثةرَ هةروةها بةسةر بةرزبوونةوةى نرخى ئةو كةر و ثةالنة لةبازاِردا.
  كةلتتةزاراوة ماركستتيةكاندا هةيتتةَ ئامتتا ة بتتؤ قؤناغَيتتك    monopoly capitalism زاراوةى ستتةرماية دارى ثاوانكتتار د 

ةدارى دةكتتتات لةتايبةمتةنديةكانيشتتتي ضتتتِركردنةوةى دةستتتةآلت لةستتتةر هؤيتتتةكانى    لةقؤناغتتتةكانى ثةرةستتتةندنى ستتتةرماي 
 .تى كؤمةَلَيكى بضووكى سةرمايةداربةرهةمىَينان و دابةش بووني دةبَييَ لةناو دةس

   
 monoposony احتكار الشراء ثاوانكارى كِرين

يارَ وةك حاَلةتى حكومةتَيك لتةكاتى جةنطتداَ كتةِرَيطا    هةبَيي لةطةَر بوونى تةنىا يةك كِر فرؤشيارَيكلةبارودؤخَيكدا ضةند 
 بةفرؤشتنى كاآليةكى دياريكراو بؤ تاكةكان نادات ضونكة خؤى ويستى كِرينى لةسةرى دةبَيي بةهؤى جةنطةوة.

   
 تاك خوايي 

 monotheism الوحدانية بِروا بوون بةخواوةند

زياتر هةبَييَ تاك خودايي بةبتةرزترين قؤناغتةكانى ثَيشتكةوتنى ئتاينى      بِرواو دانثيانانَ بةوةى كةنيةو ناكرَى لةيةك خودا
 دادةنرَيي.

  هةيةَ باوةِربوون بةفرةيي خوداوةندةكان لةسةردةمة ئاينية poly theismلةبةرامبةر تاك خوايي ب،ؤكةى فرة خوايي د
 سةرةتاييةكان باوبووة.

   
 monotony الراتبة روتني  بَى طؤِران

لةمانتتدوو بتتوونَ تووشتتى متترؤظ دةبَيتتي لةئتتةجنامى كتتارتَيكردنى ثضِرثضتتِرى بةدوايتتةكَ لةستتةريةك شتتَيوةَ منوونتتةى  بارَيكتتة 
 دياردةى جولةكردنَ دةنطةكانَ رووناكية يةك شَيوةو يةك بارةكان.

   

 ياساي ئاكارى درةوشتى 
 القانون االخالقي 

 Moral code الشريعة اخللقية

   
كؤمةَلتتة ِرَيستتاو بنةمايةكتتةَ لةاليتتةن ئةنتتدامانى طتتروث زانتتراون و ثةستتةندكراونَ هتتةر كةستتَيك لَييتتان البتتدات تووشتتى             

 سزاكؤمةآليةتيةكان دةبَييَ ئةويش بةثَيى ضةند ثيةيةكى جياواز لةتووندو تيذى. 
   

 Moral conduot السلوك االخالقي رةفتاري ئاكارى درةوشتى 
بَيي بةدياردةكانىَ رةوشي و ِراستى و هةَلةو ضاكةوخراثةَ بتةثَيى ياستا رةوشتتية  باوةكتانَ دةوترَيتي       هةر شتَيك ثةيوةسي

  مةبةستيش لَيى ضةند ِرَيسايةكة كةثَيويسي دةكات ِرةوشتتى راستي ثيتادة بكتات و     moral orderرةفتارو نةريتى طشتى د
 ناكرَيي لَيى البدات.
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 الوازي لةئاكاردا  
 رةوشتى خراث

 Moral defectiveness ضعف اخلُلق

خةسَيةتَيكى تايبةتة بةو كةسانةى تووشى الوازي ئةقيى دةبتنَ ئتةو دياردةيتة ضتةند ئتارةزوو خواستتَيكى ضتةوت يتان كتارى          
تاوانكتتارى لةطةَليتتدا روو دةداتَ ئةوانتتة بتتةو هؤيتتةوة ثَيويستتتيان بةضتتاودَيرى و سةرثةرشتتتى و دابينكتتردن هةيتتةَ ئتتةويش    

 ثارَيزطارى كردنى كةسانى ديكة لَييان. بةمةبةستى
   

 بةهَيزكردنى ئاكار  
 Moral rear mament التاسُلح اخللقي ِرَيكخستنةوةى رةوش

رَيبازَيكة بانطةشة بؤ دروسي بتوونى ثةيوةندييتةكانى نَيتوان ختةَلك دةكتات لةستةر بنضتينةى دةستي ثتاكى و داوَيتن ثتاكى و            
 طوَيدانة ب،وباوةِرى ئاينى تاك.دَلسؤزي و خؤشةويستىَ بَى 

   
 ضاودَيرى ئاكار  

 Moral welfare الرعاية اخللقية يارمةتية رةوشتيةكان

بريتية لةو هةوَر و رةجنانةى ئةجنومةنةكؤمةآليتةتى و ئاينيتةكان ثَيتى هةَلدةستةَ وةك ئةوكارانتةى بتؤ ضتاودَيرى دايتك و         
 ضاودَيريكردنى ئةو كضانةى تووشى هةَلخةَلةتاندن بوونة.منداَلة ناشةرعيةكةى دةكرَييَ هةروةها 

 Cf. girls protection  ثاراستنى كضان
   

 طيانى ورةبةرزي 
 بةئومَيد بوون

  Moral الروح املعنوية

طيتتانى ورة بتتةرزى الى كؤمتتةَلَيكَ بتتةدياردةكانى ثةيوةنتتديكردن و بةشتتدارى و هةستتي بتتةِرازى بتتوون جيتتاواز دةكرَيتتتةوةَ      
  بتتؤ divisivenessدابتتةش بتتوون دو هتتةروةها دابتتةزينى ئتتةو طيانتتة الى هةركؤمتتةَلَيك بةهةستتتى نتتاِرةزايي و ثضِرثضتتِرى   

   دةبةسرتَيتةوة.cliquesطروثى بضووك بضووك د
طيانى ورة بةرزى لتةكاردا يارمةتيتدةرى كرَيكتار دةبَيتي بتؤ ئتةوةى بةجؤشتةوة ِروو لتة كارةكتة بكتاتَ ديتارة ئتةو حاَلةتتةش              

 دةبَيتة هؤى زؤر بوون و باشى بةرهةمىَينانَ بَى ئةوةى ِرةنج و ماندوو بوونى زياترى بوَيي.
   

 كارضاكى  
 ياساكانى مؤرار

 الفضيلة
 Morality قوانني االخالق

 ئةو خةسَيةتةى ثاَر بةتاكةوة دةنَيي بؤ كارى ضاكةو دووركةوتنةوة لةزيان طةياندن. 
 ديارة ئةوةش كاكَيةى ياسا مؤراَليةكانةَ كةثَيويسي بةثابةندبوونيان دةكرَييَ بةثَيى ئةو داَ و نةريتةى باوة لةناوكؤمةَلطة.

رةوشتيانةى كةضينَيك ثةيِرةوى دةكاتَ هةروةها دةوترَيتي رةوشتتى     بةو ياسا class moralityدةوترَييَ ِرةوشتى ضني د
   بةو ياسا رةوشتيانةى كةكؤمةَلَيك ثةيِرةوى دةكات.group moralityكؤمةَر د

   

 دواخستنى دانةوةى قةرزةكان
 املوراتوريوم

  Moratorium أتجيل دفع الديون

بتتةبِريارَيكى نائاستتاييَ ديتتارة ئتتةو حاَلةتتتةش لتتةدواى رووداوو كارةستتاتةكانى  ِراطرتنتتى قةرزدانتتةوة بتتؤ ماوةيتتةكى ديتتاريكراو  
جةنطتتتةوة ستتتةرهةَلدةدةن كةدةبَيتتتتةهؤى تَيكضتتتوونى هاوستتتةنطى ئتتتابورىَ يتتتان لةئتتتةجنامى قةيرانتتتة ئابورييتتتة توونتتتدو      

 كاريطةرةكانةوة دةبن.
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 تَيكِرايي نةخؤشى 
 Morbidity rate معدل املرض ِرَيذةى بآلوبوونةوةى نةخؤشي

رَيتتذةى دياردةنةخؤشتتية بينراوةكتتتان لةماوةيتتةكى ديتتاريكراوداَ ئتتتةويش بةبتتةراورد كتتردن بتتتةتَيكِراي  متتارةى دانشتتتتوان        
 لةوماوةيةداَ هةروةها  مارةى ئةو حالةتانةو ِرَيذةى روودانيانيش.

 هةَلدةسةنطَينرَيي.ديارة ئةوةش لةو ثَيوةرانةن كةبارى تةندروستى تاكةكانى كؤمةَلطةى ثَى 
   

 نةريتةكان 
 ِرَيساكان

 االعراف
 mores السنن

ثَيوةرة كؤمةآليةتيةكانى رةفتار لتةناو كؤمتةَلَيكَ ئتةو ثَيوةرانتة تاكتةكان ناضتار دةكتةن كتة ثابةنتدبن ثَيتوةىَ ئتةوةى لَيشتى             
 خؤشطوزةرانى كؤمةَر.البدات تووشى سزاي ناِرةمسى دةبَييَ نةريتةكان بوونيان بةثَيويسي دةزانرَيي بؤ 

   

 دةبةنط
 املورون
 Moron املأفون

  ستاَر دةبَيتيَ   12-8 َ تةمتةنى ئتةقيى ئتةم توَيتذة لتةنَيوان د     feeble-mindedيةكةم توَيذة لةتوَيتذةكانى الوازي ئتةقيى د  
  idiotتوَيتذى طَيتت د    ستاَر دةبَيتيَ ثاشتان    7-3  دَيي كةتةمةنى ئتةقييان لتةنَيوان د  imbecileدواى ئةوان توَيذى طةمذة د

   ساة دةبَيي.2-1دَيي كة تةمةنى ئةقييان لةنَيوان د
   

 مورفؤلوجيا  
 morphlogy املورفولوجيا شَيوةناسى

 زانستَيكة طرينطى بةشَيوةى دةرةكى طياندار يان ِرووةك دةداتَ ياخود بةثَيكىاتةى جةستةى زيندووةكان.
 هةيةَ كةتوَيذينةوة لةفةرمانةكانى جةستة زيندووةكان دةكات.مؤرفؤلؤجيا ثةيوةستى بةفسيؤفؤجياوة 

   
 Morality rate معدل الوفيات تَيكِراى مردن
 Death rate  تةماشا بكة:

   
 Mother hood األمومة دايكايةتى 

 ئةو ِرؤَلةى كةدايك لةكؤمةَلطة ثَيى هةَلدةسَييَ ئةويش بةهؤى ثَيطةياندنى منداَلَيك يان زياتر.
  واتتتتة ثةيوةستتتي بتتتوون بةدايكتتتةوة زؤربتتتةى شتتتَيوة ستتتةرةتاييةكانى       mother kinدةوترَيتتتي: خزمايتتتةتى دايتتتك د  

  دايتتك هتتةبووةَ يتتان دايكتتى متتةزنَ ضتتونكة ئتتايني     mother goddeessئاينةسروشتتتيةكانَ باوةِريتتان بةخواوةنتتدى د  
 لةئاينى ميسريية كؤنةكان.  ئيزيَلبوون داوةَ منوونةى ئةوةش بايةخَيكى زؤرى بةدياردةى دثيتَيتى  مندا

   مةبةستتتتيش لَيتتتى طرَيتتتى ئؤديتتتب و غتتتةريزةى دايكايةتيتتتة   mother complexهتتتةروةها دةوترَيتتتي طرَيتتتى دايتتتك د 
  َ واتة ئةو رةفتارةى بةرةو ضاودَيريكردنى منداَر دةضَيي.mother instinctد

يةتيتةى كةلتة ئةوثتةِرى شتَيوةكانيداَ بريتتى دةبَيتي         واتتة ئتةو رَيكخستتنة كؤمةآل   mother rightدةوترَييَ مافى دايتك د 
  و م،اتتيش هتةر لةضوارضتَيوةى    matrilocalلةضِر بوونةوةى دةسةآلت الى دايكَ هةروةها نيشتةجَى بوون لةطةَر دايك د

 خزم و لقةكانى دايك دةمَينَيتةوة.
كتةرؤَلى دايتك وةردةطرَيتيَ ِرةنطيشتة       بتةماناي ئتةو كةستةى    mother-surragateئةمةو زاراوةى ئةلتتةرناتيظي دايتك د  

 نيشتمان وةك ئةلتةرناتيظَيك بَيي بؤ دايك.
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 Motivation احلرفز هاندان 

واتتتةَ ورو انتتدنى ضتتاآلكى و كتتؤنرتؤلكردنى و ئاراستتتةكردنى بتتةرةو ئامتتاجنَيكى ديتتاريكراوداَ هتتةروةها مةبةستتي لَيتتى بتتةكار   
 بؤ ورو اندنى ئ،ادةى تاك لةكاركردن بةو شَيوةى كةثيويسي دةكات. ةهَينانى هاندةرة رةفتاريية جياوازةكان

   

 Motive عالداف ثاَلنةر 

هؤكارَيكة بؤ جوآلندنى هةسي و كارثَيكردنَ ئةطةر خؤِرسك بَيي يان وةرط،اوَ هةسي ثَيكراو بَيي ياخود ناهةستي ثَيكتراوَ   
جَيبةجَيكردنى ئاماجنَيك دةورو َينَييَ ديارة ئةو خةسيةتةش لةناو ختؤى  ئةو هؤكارة ضاآلكى تاك بؤ ئةرك بةجَيطةياندن و 

 تاكدا دروسي دةبَيي وةك ئةجنامَيك بؤ شارةزاييةكانى لة ياندا.
  كاتَى دياردةكانى ئةو ضاآلكيةى كةِروو دةدةن تةنىا ختودى بتنَ   intrinsicn motiveهةروةها ِرةنطة ثاَلنةر خودى بَيي د

  بَيتتيَ لَيتترةدا ديتتاردة ِرةستتةنةكانى ضتتاآلكى مةبةستتتى خودنيتتةَ بتتةَلكو دةبَيتتتة  extrinsicككتتةوتيش دئةمتتةو ِرةنطتتة بةِرَي
 هؤكارَيك ياخود ئامرازَيك بؤ شتَيكى ديكة.

  ئامادةكارييتةكى  motiveلَيرةدا ثَيويستي دةكتات جيتاوازي بكرَيتي لتةنَيوان ثالنتةرو هانتدةرَ ثالنتةر ديتان ثتاَر ثَيوةنتةر  د           
دياردةكتانى برستتَيتى و   شرةفتتار دةورو َينَيتي و بتةردةةوامي ثَيتدةدات تتا دةطاتتة ئامتاجنَيكى ديتاريكراوَ منوونتة         ناوخؤييتةَ  

 تينؤَيتى و هةسي كردن بةئةركى سةرشان.
َيوةنتةر بةدةنطيتةوة دَيتتي وةك   ث  هةَلوَيستتَيكى دةرةكتى متاديَ يتتانيش كؤمةآليتةتى دةبَيتيَ ثال     incentiveبتةآلم هانتدةرَ د  

 و خواردنةوةو بوونى ثاداشي يان فةرمانَيك كة ثالثَيوةنةرةكانى مرؤظ ثَيى رازى دةبن. خواردن
 نةر لةناوخؤى تاك دةبَيي و هاندةريش لةدةرةوةى.  ثالََ

 Incentiveهاندةر  impulsتةماشا بكة: ثالينةرى غةريزى  

   

 شيوةن  خةمبارى
 ِرةش ثؤش

 احلزن
 Mourning احِلداد

خةم و ثة ارة بةرامبةر كةسى مردووَ ِرةنطة ئةو كارةش بةكؤمةَر يان بةتاك بَييَ ئةويش بتةثَيى كولتتورة    واتةَ دةربِرينى
 جياوازةكاندا روودةدات.

لتتةو جتتؤرة نةريتانتتةشَ رؤ و طتترتن يتتان ختتواردنَ يتتاخود ثتترة بتتِرينَ يتتانيش دووركةوتنتتةوة لتتةكارى سيكستتى روو دةداتَ    
 ثاككردنةوةو لةبةركردنى جت و بةرطى رةشَ يانيش سثى و ...هتد.هةروةها هةستان بةهةندَى نةريتى خؤ

   

 بزاوت 
 جولة

  Movement احلركة

جوَلةكردن بةواتاي طؤِرينَيكى بةردةوامَ ِرةنطة ئةو طؤِرينة لةضةندايةتى يان لةضؤنيةتى ياخود لةشتوَين يتانيش لتةِرةوش و    
 دؤخةكةدا ِرووبدات.

لةجوَلةَ ئةو طؤِرانكارييتة تووندانةيتة كتةِروودةدةن لةيتةك يتان لةضتةند بتوارَيكى ضتاآلكى         لةِرووى كؤمةآليةتيةوة مةبةسي 
 مرؤظايةتى.

 Economic movement  دةوترَيي:   جوَلةى ئابورى

  Intellectual movement  جوَلةى هزرى

  Labour movement  جوَلةى كرَيكاري
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 Political movement  جوَلةى سياسي

 Social movement  بكة: جوَلةى كؤمةآليةتىتةماشا 

   

لَّد دووِرةط  Mulatto املُور

ئتتةو كةستتةى لتتةدوو ِرةضتتةَلةكى جيتتاواز لتتةدايك بتتووةَ لَيتترةدا جياوازييتتةكى روون نيتتة لتتةنَيوان وشتتةى ددووِرةط  و وشتتةى   
ئتةو كةستةية كتة ِرةضتةلةكَيكى      دناِرسةن  دخالسيي َ ئةطتةر ضتي لتةزؤرباردا بتؤ ضتوون وايتة كةكةستى ناِرةستةن دخالستي          

 قولةِرةش بَييَ لةكاتَيكدا كةسى دوو ِرةط لةدايك بووى دوو ِرةضةَلةكى ناقوَلةِرةشة.
 بةهةر حاَر  دوو ِرةط  و  ناِرةسةن  دوو زاراوةى ِرَيذةينيَ ئاما ةيةكى ِرةهاو روونيان نية.

   

 ئةنداميةتى 
 فرة طروث

  Multi  group عضوية اجلماعات املتعددة
membership 

واتتتة ئةنداميتتةتى تاكَيتتك لتتةناو زيتتاتر لتتةطروثَيكَ ئتتةو دياردةيتتةش زؤر روو دةداتَ واثَيويستتتيش دةكتتات ئتتةو كةستتةى           
كةلَيكؤَلينةوة دةربارةى كؤمةَلطة دةكات و لةكاتى شيكردنةوةى بؤ بونيادى كؤمةآليةتى يان بؤ ِرةفتارى كؤمةآليةتىَ لتةوةتَى  

وثة كؤمةآليةتيةكانَ ئةندامةكانيان لةهةمان كاتدا ئةنتدامى طروثتى ديكتةنَ هتةروةها درك بتةو كاريطةريانتةش       بطات كة طر
بكتات كتة بتتةهؤى ئتةو ديتاردةوة دَينتتةدىَ ئةوةنتدةى ثةيوةستتيان بةتتتةواوكارى كؤمةآليتةتى و الدان و ميمالنتَى و ميمالنَيتتى         

 بةهاكان..هةية.
ي زؤر دةطرَيتتتة ختتؤىَ ِرةنطتتة زؤر كتتةميش هةستتي بتتةرةفتارى تتتاك بكرَيتتيَ وةك   فتتتاري كؤمةآليتتةتىَ طروثتتى سةرضتتاوة رة

 يةكةيةك بؤ هةر طروثَيك لةوطروثة زؤرانةى كةتاك بةشدراى ئةنداميةتيان دةكات.  

   

 فرةاليةن 
 ضةند اليةنة

 Multi lateralism تعدد االطراف

لةشتَيوزةكانى بازرطتانى دةكتات لتةنَيوان ستَى وآلت يتان زيتاترَ ئتةو شتَيوازة          زاراوةكة لةزانستى ئابوريتداَ ئامتا ة بتؤ شتَيوازَيك     
 بازرطانيةشى لةسةر بنضينةى ئازادي لةئاَر و طؤِركردنى ثارة هةَلدةسَييَ لةنَيوان هةندَيك و هةندَيكى ديكة.

طانى فرة اليةن هةَلدةستة لتةنَيوان   رَيكخراوى  يةكَيتى ثارةثَيدانى ئةوروثى  منوونةيةكة بؤ كؤمةَلة وآلتَيك كةبة كارى بازر
 خؤياندا.

   

 ضةماوةى فرةبةها
 املنحين املتعدد

 Muli modalcurve القيم

فرةنرخي لةئامارداَ ئةجنامى نةطوجنان و لةبار نةبوونى ئةو منوونةيةيتة كتة توَيذنةوةكتة دةيطرَيتتةوةَ لةدابتةش       يضةماوة
 .بوونيشدا دةردةكةوَيي لةكؤمةلةى طشتى جيابوونةوةيةك هةية بؤ دوو كؤمةَلة ياخود زياتر

   

 Multi partism نظام تعدد االحزاب سيستمى فرة حزبي
 هؤكارَيكة بؤ ِرَيكخستنى هَيزة سياسييةكان لةدةوَلةتة دميوكراسيةكاندا.فرة حزبى 

 لةبارَيكى ئاساييدا ئاراستةكانى ئةو حزبانة لةنَيوان ئةو ثةِرى راسي و ئةو ثةِرى ضةث خؤى دةبينَيتةوة.
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 لَيكدراو
 كؤلكةى لَيكدان

 Multi plier املُضاِعف

دةوترَييَ كتةبِرى زؤربتوون لتةداهاتى نةتتةوةيي رووندةكاتتةوةَ ئتةو بتِرةى لتةزؤر بتوونى          زاراوةيةكة بةهاوكؤَلكةى  مارةيي 
بنضينةيي خةرجكردندا ثةيدابووةَ ئةويش بةهؤى ئةو كارتَيكردنةى كة زؤر بوونة كؤتاييةكتة هةيتةتى لةستةر بتةكاربردن     

 لةئاسي خةرجى نةتةوةييدا.
و زاراوةيةكة باس لةو ثةيوةنديية دةكات كةئارةزوو بؤ بةكاربردن طوزارشتى بةدةربِرينَيكى ديكةَ دةكرَى بووترَيي كةلَيكدرا

 لَيدةكاتَ ئارةزوو بؤ بةكاربردنيش بريتية لةِرَيذةى نَيوان زؤرى لةبةكاربردن و زؤرى لةداهات.
َيكردنَ   بتؤ ئتتةو بتِرة زيتتاد بتووة كؤتاييتتة لتتةكارث   employment multiplierدةوترَيتي: ضتتةند لَيكتدراوى كتتارثَيكردن د  

 كةلةئةجنامى زؤربوونى وةبةرهَينانةوة دروسي دةبَيي.
   

  Municipal administration البلدية بةِرَيوةبةرَيتى شارةواني
دةزطايةكى جَيبتةجَيكردنى ئةجنومتةنى شتارةوانيةَ شتارةوانيةكان طوزارشتي لتةواقيعيكى كؤمةآليتةتى و ئتابورى و مَيتذوويي          

طردبوونتتةوةى دانشتتتواني شتتارةَ تَييتتدا  يتتان جتتَيط، دةبَيتتي و هةستتتَيكى بتتةهَيزى هاوكتتارى     دةكتتةنَ ئتتةو دةزطايتتة يةكتتةم  
 لةنَيوانياندا دروسي دةبَيي.

ئةجنومةنى شارةواني ئةجنومةنَيكى هةَلبذَيردراوةَ ئةركى بةر ةوةنديية خؤجَييةكان لةبازنةى شارةكةدا لةئةستتؤ دةطرَيتيَ   
 زمةت طوزاريية كؤمةآليةتيةكان و هاتوضؤو بوارى خزمةتطوزارى طشتى دةطرَيتةوة.بوارةكانى تةندروستى و فَيربوون و خ

داهاتتتة داراييتتةكانى ئةجنوومتتةنى شتتارةوانى بريتتتى دةبَيتتي لتتةباج و هاوكاريتتةكانى حكومتتةت و يارمتتةتى و ثيتتتاكى ختتةَلكىَ  
او رَينماييانة لةستنورى شتارةوانى و    َ ئةو ياسmunicipal ordinancesئةجنومةن ياساو ِرَينمايية طشتيةكان دةردةكات د

 بةمةبةستى رَيكخستنى كاروبارةكان كارى ثَيدةكرَيي.

كانيشتتى ستتنورى شتتارةوانى تَيثتتةِرناكاتَ   كةر  بوونيتتان دةبَيتتيَ ئة municipal courtsهتتةروةها دادطاكتتانى شتتارةوانى د  
  واتتتة رَيكخستتتنى شتتارةوانىَ municipal isationبةلةئةستتتؤطرتن و بتتةِرَيوةبردنى دامتتةزراوة جياوازةكتتانَ دةوترَيتتي د 

 ئةويش ئاراستةيةكة بؤ ضةسثاندنى دةسةآلتى شارةوانى.
   

 سؤسياليزمى ئةجنومةنى  
 شارةوانيةكان

  Municipal اشَتاكية اجملالس البلدية
Socialism 

 َ و سؤسيالستتتى دةوَلتتةت associative socialismسيستتتمَيكى سؤسيالستتتيةَ دةكةوَيتتتة نَيتتوان سؤسيالستتتى هتتةرةوةزى د
  َ ئةم رَيبازة تاِرادةيةك هاوكارى نَيوان ناوضةكارطَيِريية جياوازةكان دةطرَيتة خؤى.state socialismد
   

 Museum املتحف مؤزةخانة 
دامةزراوةيةكى زانستى و رؤشنب،ييةَ ئاماجنى خستنةِرووى كةلتةثورى مرؤظايتةتى و ضتةند اليةنَيكتة لةمَيتذووى سروشتتىَ       
 ياخود دميةنةكانىَ لةطةَر بوارةكانى ثةرةسةندنى ثَيشكةوتنى زانستى و ثيشةسازى و هونةرى بةشَيوازَيكى سةرنج ِراكَيش. 

 َيكؤَلينةوة دادةنرَيي بؤ توَيذةران و لَيكؤلةرةوان.مؤزةخانة بةثةميانطايةكى تؤ ينةوةو ل
   

 Music املوسيقى مؤسيقا  
هونةرى ئاوازو دةنط خؤشتى و هةرضتي ثةيوةستي بَيتي ثَيتوةى لتةبوارةكانى زانستي و زانيتارىَ ئتةو دةنطانتةى كةلتةئامَيرة            

 موسيقيةكانةوة دةردةضن بةجؤراو جؤرى و سازاندن و رَيتمى جوان دةناسرَين.
مؤستتيقا ئتتةركَيكى كؤمةآليةتيشتتى هةيتتةَ وةك ئتتةركى زمتتانَ ئتتةو دةنطتتةكان بتتةكاردةهَينَيي وةك ناوةنتتدَيك يتتان هؤكارَيتتك     
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لتةجياتى وشتةكانَ هتةروةها ئتتةوةى لةموستيقا ةنةوة دةطوازرَيتتةوة بتتؤ طتوَيطرَ ئتةوة بةهايتتةكى كؤمةآليتةتى دةبَيتيَ بؤيتتة          
 َينانةدى بةشدارى ويذدانى.مؤسيقا هؤكارَيكة بؤ بةستنةوةى هةستةكان و ه

مؤسيقا لةدروسي بوونيةوةَ بةداَ و نةريتة ئاينيةكانتةوة ثةيوةستي بتووةَ ضتونكة بتاوةِروابوو كتةكارتَيكردنى بةستةرهَيزة        
شاراوةكان دةبَييَ بؤية زاناكاني رةفتار ناسى بايةخيان بةلَيكؤَلينةوةى بةراوردكارانةى مؤسيقاداوة لةكولتورة جياوازةكانةوة 

  .ethnomusi cologyد
مؤستيقا وةك ضارةستةركردنَيك بتةكار دةهَينرَيتي بتؤ هةنتدَى نةخؤشتى دةروونتى ئتةويش بتةهؤى كيينةكتةكانى ضارةستةرى             

  .music otherrapy clinicsبةمؤسيقا د
   

 بؤماوة بازدان 
 وةرضةرخانى كتوثِر

 Mutation التحول الفجائي

كتتتوثِرى نتتةوةيي لةِرةضتتةلةكةكانةوةَ ئتتةو دياردةيتتة لةهةنتتدَى خةستتَيةتى طرينطتتدا       طتتؤِرين لةزانستتتى  يتتانَ طتتؤِرينَيكى    
 دةردةكةوَييَ ديارة ئةو طؤِرينة لة فاكتةرةطرينطةكانى ثةرةسةندنى ئَيستاي جؤرةكان و ئةوانى لةناوضوون دادةنرَيي.

   

 ئاَر و طؤِريةتى 
 هاوكارى

 التبادلية
 Mutualism التعاضدية

لةاليةن دبرودون ةوة بةو سيستمة كؤمةآليةتية وتراوة كةلةسةر بنةماى هاوسةنطى و ثايةند بتوونى بةرامبتةر يتةك    ناوَيكة 
 دادةمةزرَيي.

  ئامتتا ة بتتؤ ئتتةوة دةكتتات كتتةئاَر و طتتؤِرى بةستتوودَ قؤناغَيكتتة لةقؤناغتتةكانى بتتاآليي     A.Gesell.B.F.llgلةدةروونناستتيدا د
ناوةِراستتى دووةم ستاَلداَ لتةو قؤناغتةدا منتداَر بةشتَيوةيةكى تايبتةت ئتارةزووى كؤمةَلتة          كؤمةآليةتى تاكَ دةسي ثَيدةكات لة 

 يارييةك دةبَيي لةيارييةكانى ئاَلوطؤِرى.
   

 كؤمةَلةى ئاَر و طؤِرى بةر ةوةنديةكان 
 مجعية املنافع

 Mutuality املتبادلة

دامةزراوةيتةك دةطرَيتتة ختؤىَ هتةموويان بةشتَيوةيةكى ختوىل       مةبةسي لةزاراوةكةَ كؤمةَلةيةكَ ئةنتدامانى ثيشتةيةك يتان    
 بةشداريان دةبَييَ كؤمةَلة كار بؤ هاوكارييان دةكات لةكاتى روودانى كارةساتة جياوازةكاندا.

   

 Mystery cults العقائد السرية ب،وباوةِرة نىَينيةكان
نتتةريي و ب،وبتتاوةِرة شتتاراوةكان دةربتتارةى ختتةَلكى بةطشتتتىَ ئتتةو   نىَينتتى ئاينتتة كؤنتتةكانَ بريتيتتة لتتة ِرَى و ِرةستتم و داَ و  

 ن تةنىا دواى ئةوةى ئةو كةسانةي ثَيِرةوى دةكةن لة ثيةى نةوكارةوة بؤ ثيةى ئاقيةكان سةردةكةون.كةنا ىكةسانةش ئاشكرا
كؤمتةَرَ تاكتةكانيش ثتاش      ئةو ئاينةية كةبايةخَيكى طةورة بةتاك دةدات نةك تةنىا بةmystery religionئاينى نىَينى د

 هةستانيان بةئةرك و نةريتةكة ئةو جا لةئاينةكة وةردةط،َين.
  مةبةستتيش ئتةو   mystery ceremonies or cultsؤثؤلؤجيتاداَ دةوترَيتي: ئاهتةنط و نةريتتة نىَينيتةكان د     نثر  لةئتة 

 ئةرك و نةريتانةية كة ئةندامة تايبةتيةكانى ئاينةكة ئامادةى دةبن.
اينيانتتة ضتتةندين نىَينتتى طتترينط دةربتتارةى كؤمةَلةكتتة دةطرَيتتتة ختتؤى و كاريشتتيان ثَيتتدةكرَيي بةمةبةستتتى   ئتتةو ئاهةنطتتة ئ

 ثارَيزطاريكردن لة هؤكارةكانى بوونيان.
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 mysticism مذهب التصوف رَيبازي سؤفيطةرَيتى
دةبَيي نةك بةهؤى ئةقيتةوة يتان ئتةزموونى    رَيبازَيكة باوةِرى واية كة طةيشة بةِراستى كؤتايي ئةوا لةِرَيطةى زةين روينةوة 

 هةسي ثَيكراو.
هةروةها زانينى راستةوخؤبةخواَ ياخود بةِراستى رؤحىَ دةكرَى مرؤظ بةهؤى ِرامان و خةونةوة ثَيى بطتاتَ يتانيش بتةهؤى    

 ةوةى لؤ يكى.  هةستَيكى ناوةكى بَيتةدى و بةِرَيطايةكى جياواز لةدرك ثَيكردنى هةستى ئاسايي يان خولقاندنى ب،كردن
ةروةها دووركةوتنتةوة لةخراثتةو   سؤفيطةرَيتىَ بةهؤى حاَلةتى بةتةنط دنيا نةهاتن و  يانى سؤفيةتى و ضوونة خةلوةتَ ه

َيتتن ثيستتى و هتتةَلطرتنى رةفتتتارى ضتتاكةو ثاككردنتتةوةى دةروون و بتتاآل بتتوونى رؤحتتىَ كتتارى ثَيتتدةكرَييَ ديتتارة ئتتةوةش     واد
 هةسي دةكات بةوةى لةثةيوةنديكردنة بةباوةِرَيكى بةرزةوة. حالةتَيكى دةروونية تَييدا تاك

   

 Myth االسطورة الدينية ئةفسانة
 ضِ،ؤكَيكى ئةندَيشةيية بةهؤى طَيِرانةوة دةطوزارَيتةوةَ باسى كارو رووداوى لة رادةبةدةرةكانى خواوةندةكان دةكات.

مرؤظايةتى دةكاتَ هةروةها جياوازة لتةو قسةثِروثووضتانةى داهَينتراون    ئةفسانة جياوازة لةو داستانةى باس لةكاروكردةوةى 
 بةمةبةستى فَيربوون و رابواردن.

لةنَيوان ئةفسانةو ئاين  ثةيوةندى هةيتةَ بتةزؤريش داَ و نةريتتة ئاينيتةكان رووداوةكتانى ئةفستانة دةطَيِرَيتتةوةَ ئةفستانة         
 داَ و نةريتة كؤمةآليةتيةكان رووندةكاتةوة. بةئةقيَيكى سةرةتايي دياردةكانى طةردوون و سروشي و

   
 ئةفسانةيي 

 ئةفسانةناسى
 Mythology امليثولوجيا

كؤمةَلة ئةفسانةييكة لةكولتورَيكدا بتاو دةبَيتيَ وةك ئتةو ضت،ؤكة ئةندَيشتةييانةى بتاس لةثاَلتةوان و خواوةنتدةكان دةكتةنَ          
جياوازةكانى سروشي و كؤمةَلطةَ ئةفستانة بةشتَيكى طتةورةى ئتةدةبى نةنوستراو      ئةفسانة هةوَلَيكة بؤ ِروونكردنةوةى دياردة 

 دةطرَيتةوةَ هةروةها زاراوةكة ئاما ة بؤ ئةو زانستة دةكات كةلَيكؤَلينةوة لة ئةفسانةكان دةكات.
   

 شَيتى درؤكردن  
 زؤر حةزلةدرؤكردن

 mythomania جنون الكذب

طَيِرانتةوةو دروستتي كردنتى رؤمتانى درؤو ئةنديشتتاوى و زيتاد رؤيشتتة لةستةريان و بتتةبَى      ئارةزووييتةكى نةخؤشتييةَ بتتةرةو   
 ئةوةى قسةكان فِريان بةسةر ِراستيةوة هةبَيي.
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N 
 عةشقي خود 

 نَيرطزايةتى
 النرجسية

  Narcissism عشق

تَييدا ئتارةزووى ئتةوةى دةبَيتي كتة ختودى ختؤى ختؤش بوَيتيَ         مةبةسي لةم زاراوةية لةشيكردنةوةى دةروونيدا ئةو قؤناغةى كةتاك 
 يان ئاشقى خؤى بَييَ ئةو جؤرة ئارةزووةش لةضةند حالةتَيكى نةخؤشى تووندا ثةيدا دةبَيي بةتايبةتى نةخؤشية ئةقييةكان.

   
 مادة هؤشبةرةكان  

 دبَيىؤشكةر 
 Narcotics املخدرات

 بؤ هَيمنى كردنةوةو ضاككردنةوةَ ديارة زؤرى بةكارهَينانيانيشى دةبَيتة هؤى خوو ثَيوةطرتن.ئةو داوو دةرمانانةى بةكار دةهَينرَين 
 َ ئتةو شتَيوة ضارةستةركردنة    narcom analysisدةوترَيي: شيكردنةوةى دةروونى لتة َيركارتَيكردنى بتةنج دستِركردن َ د   

كةبةهؤى دةرزييتةوة دةدرَيتتة نتةخؤشَ تتاواي     ثشي بةسِركردنى نةخؤشى دةبةستَيي ئةويش بةمادةيةكى سِركةرى تايبةت 
لَيدَييَ لةنَيوان دؤخى ئاطايي و خاوبوونةوةدا دةبَيتي و ِرَيطتاش بتةوة دةدا كةلةطتةَلى بتدوَين و يارمتةتى بتدرَيي بتؤ ئتةوةى          

 ئةزموون و بةسةرهاتةكانى بةب،بَيتةوة.
 Drugs  تةماشا بكة: دةرمانةكان

   

 بةثيتى 
  مارةى لةدايك بوون

 اخلصوبة
 Natality عدد املواليد

مةبةستتي لةزاراوةكتتة لةزانستتتى دانيشتتتوانداَ ئتتةو دياردانتتةى ثةيوةستتة بةلتتةدايكبوون يتتان زاوزَيكتتردنَ لَيكؤَلينتتةوة لتتةثيتنيَ بايتتة   
 دةبَيي بةطشتى.  دةداتَ لةطةَر ئةو هؤكارانةى كارتَيكردنيان تَيى natality rateبةلةدايك بووةكان و تَيكِراى ئةو دياردةية د

 َ لةكاتَيكتدا  متارةى   natality rateبؤ ئامادةكردنى لةدايكبووةكان زاراوةى ثيتينى كارا يتاخود ِراستتى بتةكار دةهَينرَيتي د    
لةدايك بووة مردووةكان ثشي طوَى دةخرَييَ بةآلم ِرةنطة لة ماردنى لةدايكبووة زيندوو مردووةكان كتارى ثتَى بكرَيتيَ بؤيتة     

    total fertilityى طشتى ددةوترَيي ثيتين
   

 نةتةوةَ طةر 
 ميييةت

 االمة، الشعب
 nation القوم

كؤمةَلة تتاكَيكنَ كولتتورَيكى هاوبتةش كؤيتان دةكاتتةوة بةثشتي بةستة بتة يتةكطرتوويي ِرةضتةَلةك يتان زمتان يتاخود ئتاينَ               
دةبةستَيتةوةَ ئةو كؤمةَلة خةَلكة لةسةر يتةك  هةروةها مَيذوو كةلةثورى كؤمةآليةتى و بةر ةوةنديية ئابوريةكان بةيةكيان 

ثارضة زةوى دة ين و هةموويان كاردةكتةن لتةثَيناو بتةردةوامبووني ئتةو ثةيوةستتيانة لتةِرووى سياستييةوةو لةضوارضتَيوةى         
 دةوَلةتدا.

 Folk  تةماشا بكة:  كؤمةَلطةيةكى ميييى

   

 National accounts احلساابت القومية  مَيرة نةتةوةييةكان

مةبةسي لةم زاراوةيةَ تَيكِرايي زانياريية ئابورى و داراييةكانَ بؤ هةموو يةكةو دامةزراوة ئابورييتة جياوازةكتان لةوآلتَيكتدا    
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دكةسةكانَ دامةزراوة بازرطانيةكانَ يةكةو دةزطاكانى حكومةت..هتد  ئةويش لةسةر شَيوةى حيساباتَيكى يةكطرتووداَ ديتارة  
رة وَيناكردن و روونكردنتةوةى ئتةو ثةرةستةندنة ئتابورى و داراييانةيتة كتةئابورى نيشتتمانى لةماوةيتةكى         مةبةستيش لةو كا

دياريكراودا  ساَلَيكَ يان نيوساَر  هاتؤتةدىَ بؤ زانينى ِرادةى ثةرةسةندنى ئابورى نةتةوةيي لةكاتَيكةوة تاكاتَيكى ديكةَ لتةم  
 رةكارية نيشتمانى و نةتةوةييانةَ ئةوا ثالنى ثَيويسي دادةنرَيي.بارةوةش هةر بةثَيى روونكردنةوةكانى ئةو  مَي

ئتتابورى نةتتتةوةيي دابتتةش دةبَيتتتة ستتةر: كتتةرتى كاروبارةكتتان كتتة ئتتةويش كتتةرتى بةرهةمىَينانتتة دبةرهتتةمىَيانى كتتاآلو            
 -ريتة طشتتيةكان  خزمةتطوزاريةكان  لةطةَر كةرتى بتةكار بتردنَ لةبةشتةكانى ديكتةى ئتابورى نةتتةوةيي: كتةرتى خزمةتطوزا       

كتةرتى كتارطَيِرى و كتةرتى نيوةنتدكارة داراييتةكانَ واتتة بانتك و كؤمثانياكتانى دابينكردنتى  يتانَ هتةروةها كتةرتى جيىتانى              
 دةرةكى.

 مَيرةكارى نةتتةوةييَ بةثةلةطةيشتتنى كتةر و ثتةر و خزمةتطوزاريتةكانَ هتةروةها داهاتتةكان لتةنَيوان كةرتتةجياوازةكانى          
 ئابورى نةتةوةيي رووندةكاتةوة. 

لةحيستتاباتى نةتتتةوةيي كؤمةَلتتة بنتتةماو بنضتتينةيةكى ئتتابورى و ئتتامَيرو كةرةستتتةكانى  مَيريتتارى و ب،كتتارى ئامتتارى بتتةكار  
يَ كةئامانج لَييان كؤكردنةوةى ئةو زانيارييانةية كةنيشانة ئابوريتةكان دةربتارةى ضتاآلكى ئتابورى كؤكتةرةوةيي بتؤ       دةهَينرَي

 كؤمةَلطة هةَلدةطرَيي ئةويش لةميانةى ئةو ماوةيةى كةئةو حساباتة لَيكى دةداتةوة.
  مَيرةكارى نةتةوةيي ئةم بابةتانة دةطرَيتة خؤى: 

  Natial balance sheets  بودجةى نةتةوةيي -1

  Balance of payments accounts   مَيرةكارى تةرازووى ثَيدان -2

  Flow of funds accounts   مَيرةكارى زؤرهاتنى ثارةو سامان -3

  In put-output tables خشتةى هاوَيشتةكان  دةرهَينراوةكان   -4

  National income accounts   مَيرةكارى دةسىاتى نةتةوةيي  -5

  Ana: social accounting   مَيرةكارى بةكؤمةَر دكؤمةَلطة 

   

 مؤركى نةتةوةيي 
 بؤ كةسَيتى

 الطابع القومي
 National character للشخصية

ديتاريكراودا َ يتاخود   لةنةتةوةيتةكى  دةطةِرَيتتةوة  شَيوةو روخسارَيك كة بؤ ئةنداميةتى تاك  ضةندواتة ضةند خةسَيةتَيك يان
ئةو جؤرة خةسَيةت و رةفتارانةى كةرؤَلةكانى نةتةوةيةك لةرؤَلتةكانى نةتةوةيتةكى ديكتة جيتاواز دةكاتتةوةَ ئتةو شتَيوازةش        
بةِرادةيتتةكى ئاشتتكراجَيط، دةبَيتتيَ بتتةآلم لةهتتةمان كاتتتدا دياردةكتتة دةبةستترتَيتةوة بةخةستتَيةتة طتتةورةكانى ئتتةو قؤناغتتة        

َيكى نةتةوةيي ثَييدا تَيثةِر دةبَييَ لةوةشداو لةدروستبوونى ثشي بةبوونى كةمرتين رادةى لةيةكضتوون  مَيذووييةى كةكؤمةَل
دةبةستَيي لةثرؤسةبنضينةييةكانى طوجنانتدن كتةالى ئةنتدامانى نةتةوةيتةك دَيتتةدىَ لةئتةجنامى فةراهتةم بتوونى ثيةيتةك          

 اليةك دةبَيتةوة. لةيةكضوون لة بارودؤخى ئةو  ينطةيةى كةبةرةو ِرووى هةموو

   

  National income الدخل القومي داهاتى نةتةوةيي

  Income national  تةماشا بكة: دةرامةتى نةتةوةيي

   

 National planning التخطيط القومي ثالن داناني نةتةوةيي
ثالنى نةتتةوةيي لةستةر بنضتينةى لَيكؤَلينةوةيتةكى تتةواوو هةمةاليةنتة بتؤ ثَيداويستتية جياوازةكتانى كؤمةَلطتة دادةنرَيتيَ            
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ئةويش بةداناني ئةو ثالنانةى كةبةكارهَينانى تتةواو بتؤ هتةموو دةرامتةت و تواناكتانى كؤمةَلطتة دةستتةبةر دةكتاتَ لتةثَيناو          
 يانة.ِرووبةِروو بوونةوةى ئةو ثَيداويست

ثالنى نةتةوةيي لةسةر ئاستى نةتةوةييَ بةخةسيةت و تايبةمتةندي سةردةمى تازة دادةنرَيي لةهةموو ئةو دةوَلةتانةى كتار  
بةبنةماى ثالندانان دةكةنَ ضونكة داناني ثرؤ ةيةكى نةتةوةييَ ثَيويسي بةبوونى رادةيةك لةناوةنتدَيتى دةكتات لتةوكارةداَ    

 دةركردنى بِريارةكان و دانانى ئةو ثالنانةى كةهةموو بةشةكانى نيشتمان دةطةِرَيتةوة.بةبؤ ئةوةى لةتوانادا بَيي 
   

 National product الناتج القومي بةروبوومى نةتةوةيي
مةبةسي لةبةرهةمى نةتةوةييَ بةهاي دراويية بؤ هةر كاآلو خزمةتطوزارييتةك كتة لةاليتةن نةتتةوةوة بةرهتةم دةهَينرَيتي       

 دياريكراوداَ لةبارَيكى ئاسايي يةك ساَر دة مَيردرَيي.لةكاتَيكى 
وةك بتاوة بةضتةند جتؤرة     شكةواتةَ بةرهةمى نةتةوةيي بريتيتة لتةتَيكِراي زؤربتوون و هتةَلقوآلنى بةرهتةمَ ئتةو دياردةيتة       

اَلَيكداو بةوشتَيوة  دراوَيك  يةكة  طوزارشتى لَيدةكرَييَ وةك ئةوةى بوترَيي: ئةوةندة دوالرَ يتان جونيتةَ يتاخود فرةنتك لةست     
لتتةنَيوان ئتتابورى ناستتان رَيككتتةوتنَيكى طتتةورة هةيتتة لةستتةر ئتتةوةى بةرهتتةمى نةتتتةوةيي و داهتتاتى نةتتتةوةيي و خةرجيتتة     
نةتةوةييتتةكان بتتؤ هتتةر نةتةوةيتتةك و بتتؤ هتتةر ماوةيتتةكَ هتتةموويان لتتةِرووى ثَيناستتةوة يةكستتان دةبتتنَ بةمتتةرجَيك بتتؤ        

يَ بؤ ئةوةى كاآلو خزمةتطوزارييتة بةرهتةمىَينراوو فرؤشتراوةكان هةَلستةنطاندنيان بتؤ      هةرسَيكيان هةمان نر  كارى ثَيبكرَي
 بكرَيي.

   

 National socialism االشَتاكية القومية سؤسياليزمى نةتةوةيي
 ئايتتديؤلوجياو بزووتنةوةيةكتتة لةاليتتةن  ئتتةدولؤ هتيتتةر ةوة لةبيستتتةكانى ستتةدةى رابتتردوو دامتتةزراوةَ حتتوكمِرانى وآلتتتى    

  ز.1945  1933ئةاانياى طرتة دةسي لةنَيوان د
ِرَيبازةكة لةناوةرؤكدا ثشي بةِرةطةز ثةرستيةكى تووند دةبةستَييَ بةثَيى بؤ ضوونى ئةو ِرَيبتازةَ مَيتذوو وةك ميمالنَييةكتة    

 لةنَيوان ِرةضةَلةكة باآلكان و ِرةضةلةكةكانى خوارةوة.
نى ئارى بتةرزترين ئتةو كؤمةآلنتةن كةمةترستى تَيكتةآلوبوونى ِرةطتةزييان تتووش        هةر بةثَيى ب،وبؤضوونى ئةم ِرَيبازةَ طةال

لةِرَيطاى ب،وباوةِرو سيستتمةكانى   ئةويش َدةبَييَ لةطةَر زاَلبوونى جووَلةكةش كةكار بؤ داِرمانى هَيزى ئةو نةتةوانة دةكةن
يةكان دةستةآلت بطرنتة دةستيَ ئتةوانى نةتتةوة      ئازادي و دميوكراسى و دةبنة هؤى ئةوةى دةوَلةتة ستةرمايةدارةكان و ماركست  

 دابةش دةكةن بةهؤى ميمالنَيى نَيوان ضينةكان.
ئاماجنى كؤتايي بؤ بزووتنةوةى سؤسياليزمى نةتةوةييَ يةكطرتنى هَيزةكانة لة َير سةركردايةتيةكى بةهَيزو ثِرضتةككردنى  

 ايي بةشَيوةيةكى تايبةت فةرةنسا.نةتةوةو دامةزراندنى ئةاانياي طةورةو تَيشكاندنى دو منى رؤ ئاو
   بؤ سةروةرى ِرةضةَلةكى ئةاانيا لةرؤ هةآلتدا.living spaceلةكؤتايشدا داط،كردنى ناوضة بةكةلكةكانى  يان د

   

 Nationalization التأميم خؤماليكردن  
خاوةنتدارَيتى نةتتةوةَ واتتة موَلكتداري طشتتى بتؤ       طواستنةوةى خاوةنداريتى لةتاكةكانةوة يان لةكؤمثانيا تايبةتيةكانةوة بتؤ  

ئةوةى ئةو موَلكتة ببَيتتة متولكى كؤمتةَر و دوور بَيتي لةشتَيوةى كتارطَيِرى ستةرمايةدارىَ ديتارة ئتةوةش بةرامبتةر قتةرةبوو             
 كردنةوةى خاوةنى ئةو ثرؤ انة دةبَييَ ئةوةندةى كةدةستى بةسةردا ط،اوة.

 رهةمىَينان يان ئامَيرةكانى بةرهةمىَينان و ياخود ثيشةسازى و زةوى و زار بطرَيتةوة.ِرةنطة خؤماليكردن ثارةو سامانى بة
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 نةتةوايةتى 
 ناسيوناليزم

  Nationalism القومية

طؤِرينَيكة لةهةستَيكى نابابةتيانةى ناديارو شاراوةى خزمايةتى ميييتىَ بتةرةو شتَيوةيةك لةهؤشتيارى سياستي زيتاتر ئاشتكراو        
بةرةو ئايديؤلؤجيايةك كةخؤشةويستى نيشتمان بةبةهايةكى كؤمةآليةتى بنضينةيي دادةنَيي و كار لةستةر طةشتة   روونَ يان 

 كردنى ميكةضى تاك بؤ نيشتمان دةكات.
 ناسيوناليزمَ هةسي بةضارة نووس و ئامانج و بةرثرسياريةتية هاوبةشيةكانى هةموو هاوآلتيان دةطرَيتةخؤى.

   

 Nationalism economic مية االقتصاديةالقو  ئابورى نةتةوةيي
زاراوةكة طوزارشي لة ئاراستةيةك دةكات كةهةموو رَى و شويَينَيك ثتةيِرةوبكرَيي بتؤ طةيشتة بةئاستتَيك لتةقايت بتوون يتان        

 بةس بوونى خودى لةئابورى نيشتمانى وآلتَيكدا.
ديارة ئةو ئاراستةيةَ جؤرة خواستتَيك بتؤ ستةثاندنى باجةطومركيتةكان دةطرَيتتة ختؤىَ ئتةويش بتؤ ثاراستتنى ثيشةستازيية           
خؤجييتتة تازةدامتتةزراوةكانَ هتتةروةها بةخشتتينى جتتؤرة يارمةتيتتةك بتتؤ ناردنتتة دةرةوةى بةرهتتةمى ئتتةو ثيشةستتازييانة         

 ئاسي ِركابةرى ناو بازاِرة جيىانيةكاندا.  بةمةبةستى ثشتط،ى لةثَيطةى ئةو بةر هةمة خؤجَييانة لة
سةرةِراى بتةكارهَينانى بةرهةمتة خؤجَييتةكان وةك ئةلتتةرناتيظَيك بتؤ ئتةو كتةر و ثةالنتةى هتاوجؤرى ئتةوانن و لتةدةرةوة            

 هاوردة دةكرَينَ لةطةَر ضةند كؤت و بةندَيك بةسةر بارزطانى و كاروبارى داراييدا.
   

 ِرةطةزنامة 
 نةتةوة

 Nationality ةاجلنسي

ئةم زاراوةية لةكؤمةَلناسيدا خؤى لةو ثةيوةستتية هاوبةشتانة بةرجةستتة دةكتات كتةنَيوان تاكتةكانى طتةَر كؤدةكاتتةوةَ وةك         
 هاوبةشى لةِرةضةَلةكدا يان زمان ياخود ب،وباوةِر يانيش هاوبةشى لةبةر ةوةندى و هةستةكان.

كتتةتاكَيكى ديتتاريكراو بةدةوَلتتةت دةبةستتتَيتةوة ئتتةويش لةستتةر بنضتتينةى    لةياساناستتيداَ بريتيتتة لةثةيوةندييتتةكى ياستتايي   
 ثاراستنى تاك لةاليةن دةوَلةت و ميكةضى بؤ دةوَلةت لة اليةن تاكةوة.

ِرةنطة زاراوةى زَيدنامةَ بنضينةيي  يان ريشةيي  بَيتيَ ئتةويش لةِرَيطتةى لتةدايك بوونتةوة بتؤ تتاك دةستةاَينرَييَ يتان تتاك           
نَيي بةهؤيةكى ديكةوة نةك لةدايك بوونَ وةك حاَلةتى هاوسةرط،ى ياخود وةرطرتنتى رةطةزنامتةى وآلتَيكتى    بةدةستى دةهَي

 ديكة.
 .نلةدوايشدا خؤيان ثَى دةثارَيزكةسة مةعنةوييةكانَ ِرةطةزنامةى ئةو دةوَلةتة بةدةسي دةهَينن كة تَييدا دامةزراونَ 

   

 Native land الوطن نيشتمان
نةتةوةيةك تَييدا نيشتةجَى بووةَ تاكةكانيش هةستى ثةيوةستى و ئينتيمايان بؤى دةبَييَ تائةطةر هاتوو ئةو وآلتة وآلتَيكة 

  َيردةستةى دةوَلةتَيكى ديكةش بَيي يان نةتةوةكةى هَيشتا وةك دةوَلةت خؤى ِرَيك نةخستبَيي.
   

 ثشي بةسة بةكولتورى نةتةوةيي 
 بو اندنةوةى كولتورى نةتةوةيي 

 nativism االعتماد ابلثقافة القومية -1

يتتان بتتةهَيزكردنى كولتتتورى نةتةوةييتتةَ هتتةروةها بةرهةَلستتتى كردنتتى فشتتارى  واتتتة جوَلتتةو كؤششتتي ئتتةو كؤمةآلنتتةى ئاماجن
ةى دوورخستتتنةوةى كةستتانى كولتتتورة دةرةكيتتةكان و دوورخستتتنةوةى ِرةطتتةزة نامؤكتتان لتتةو كولتتتورةداَ بطتترة تتتا دةطاتتتة راد 

 بيانيش لةكؤمةَلطةدا.
 لةبةر رؤشنايي ئةم ئاراستةيةَ ضةندين بزووتنةوةى ئاينى و كؤمةآليةتى و ضاكسازي تؤمار دةكرَين.
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 revivalism تةماشا بكة: بوو اندنةوةى داَ و نةريتى كؤن
   

 زطماكى  
 ِرَيبازى خؤرسكى

 اجلبلية -2
  مذهب الفطرة

زاراوةية لةدةروونناسيداَ ئةو ئاراستةيةى باوةِرى بةخؤرسكى خةستيةت و رةفتارةكانتدا دةبَيتيَ زاراوةكتة وةك     مةبةسي لةم 
ئاما ةيةك بةكار هَينراوة لةسةر ئةوةى كةهةندَى رةطةز يان هؤكارةكان لةزانينى مرؤظايتةتى ثشتتاو ثشتي ماونةتتةوةَ واتتة      

 .نهاندان و لةئةزمووندا دةردةكةوسةربةخؤ لةدبؤماوةيية َ لةدوايشدا لةتاكدا وةك حالةتَيكى 
 ِرةنطة ئةم ِرَيبازة درَيذةبكَيشَيي بؤ تيؤرى زانني  ئةثستمولوجيا  كةباوةِرى بةخؤرسكى ب،وباوةِرو بنةماكان هةية.

   

 Natural economy االقتصاد الطبيعي ئابورى سروشتى  
دةهَينرَييَ ئةو ئابوريية خةستَيةتَيكى ديتارى كؤمةَلطتة مرؤظايةتيتةكان بتووَ      ئةو ئابورييةى كة كةم ثارةو دراوى تَيدا بةكار 

لةقؤناغتتة ستتةرةتاييةكانى ثةرةستتةندنى ئابوريتتداَ لتتةو جتتؤرة ئابورييتتةَ سيستتتمى ئتتالؤِركردن ثتتةيِرةو دةكرَيتتيَ كةلتتةتوانادا  
 ان هةر خزمةتطوزارييةكى ديكة.دةبَيي كاآليةك ياخود خزمةتطوزارييةك بةكار بىَينرَيي بؤ كِرينى هةر كاآليةك ي

   

 Natural group اجلماعة الطبيعية او التلقائية طروثى سروشتى

ئتتةو طروثانتتة كةبتتةجؤرَيكى سروشتتتى يتتان لتتةخودى خؤيانتتدا ثَيكتتدَينَ بتتَى ئتتةوةى هتتيض فاكتتتةرَيكى دةرةكتتى هتتةبَيي بتتؤ       
ثةيوةندييتةكى توونتد لةنَيوانيانتدا ثةيتدا دةبَيتي لةستةر بنضتينةى        ثَيكىَينانيانَ لةناو ئةو جتؤرة طروثانتةَ تاكتةكان ضتةند     

 طوجناندن ياخود دؤستايةتى و هةسي كردن بةئاسوودةيي.
ئةو طروثانة بةثَيضةوانةى ئةوانى تاكةكان رَيكيان دةخةن لةدةرةوةى طتروثَ ئةوانتة بةر ةوةندييتةكانيان لةستةر بنضتينةي      

 كو ئةندامانى طروث ضةند بةر ةوةندييةكى ديكة بةيةكيان دةبةستَيتةوة.دؤستايةتى كةسَيتى دروسي نابَييَ بةَل

   

 Natural law القانون الطبيعي ياساي سروشتى

 مةبةسي لَيى ئةو سيستم و بنةمايانةى طةردوون لةسةريان دةِروات. -1
 لةهةرياسايةكى ِرةوشكارى بةِرَيوة دةضَيي.شَيوزَيكة لةِرَيساو بنةماكانَ بةثَيى ئةوانة كاروبارى مرؤظايةتى سةربةخؤ  -2

ئةو ِرَيساو بنةمايانة بوونيان لةب،كردنةوةى مرؤظ دةربارةى سروشتةكةى خؤىَ وةك خوَلقَينراوَيكى هؤشيارى كؤمةآليتةتىَ  
 وةردةط،َيي.

 دانراو. رةفتاري كؤمةآليةتى سةاَينراو لةسةربنضينةى داَ و نةريي و ئاينَ نةك لةسةر بنضينةى ياساي -3

   

 Natural rights احلقوق الطبيعية مافة سروشتيةكان
 ئةو ئازاديية كةسايةتيانةن كةبةِراستيةكى سروشتى و بةهايي ِرةها دادةنرَين لةيةك كاتدا.

دةستتيان  مافة سروشتيةكان لةبةر ئةوةى بوونيان لةسروشتى مرؤظدا هةيةَ بةخؤِرسكى و بؤ ماوةيي دادةنرَينَ ناكرَى مرؤظ 
 ىَل هةَلبطرَييَ هةروةها ناكرَى هيض دةسةآلتَيك دةستى بةسةردا بطرَيي ياخود داميالَيي لةتاك.

طرينطرتين مافة سروشتتيةكانيشَ بتريتني لتة: متافى  يتان و ئتازادي و يةكستانىَ ثَيويستتة ئتةو مافانتة فةراهتةم بكترَين بتؤ              
 كدا بَيي.هةموو مرؤظَيك و لةهةموو كاتَيكداو لة  َير هةر بارَي
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 هةَلبذاردنى سروشتى
 االنتخاابت

 Narural selection الطبيعي

  Selection natural  تةماشا بكة:  هةَلبذَيرى سروشتى
   

 naturalism املذهب الطبيعي ِرَيبازي سروشتطةرايي
شتتَيك لةبتةر رؤشتنايي سروشتتدا ِراظتة      بةشَيوةيةكى طشتى ئةم ِرَيبازة شتةكان تةنىا بؤ سروشتي دةطةِرَينَيتتةوةَ هتةموو     -1

دةكات و دياردةكانيش بتؤ سروشتي دةطةِرَينَيتتةوة هتةركارتَيكردنَيك بةستةر سروشتتدا تَيثتةِر بَيتي بتةدوورى دةزانَيتيَ ئتةم            
ِرَيبازة كاريطةرى تيؤرى ددارونى  بةسةرةوةية كةمرؤظ بةطشتى بؤ سيستمى سروشي دةطةرَينَيتةوةو هيض رؤحَيكى نيةَ يتان  

 .نيةهةر ثةيوةندييةك بةجيىانَيكى رؤحى لةثشتةوةى سروشتدا
 ة.يلَيرةدا رةفتاري مرؤظ و ضارةنووسى بةدووفاكتةرى سروشتى كاريطةر دةبنَ ئةوانيش: بؤماوةيي و  ينطةي

ايولؤجيَ ئايتدياي  ئةم ِرَيبازةَ ِرَيبازَيكى رةوشتية دئاكارى َ  يانى رةوشتى راظةدةكات بةوةى درَيذة ثَيدانَيكة بتؤ  يتانى بت    -2
بتتاآلش طوزارشتتي لتتة ثَيداويستتتى و غتتةريزةكان تتتاك دةكتتاتَ هتتةروةها متترؤظ بتتةطوَيرةى سروشتتي بتتذَيي و لةشارستتتانيةتى      

 دروستكراو دووربكةوَيتةوة.
بتةثَيى   ِرَيبازي سروشتى لةئةدةبدا ئاماجنى ضارةسةركردنى بابةتةكانةَ هةروةها تؤماركردنى ئةو بوارانتةى شتايانى لَيكؤَلينتةوةن   
 ئةو ياسا زانستيانةى كة مرؤظ هةَلدةسوِرَينَيي و ضةند جؤرة رةفتارو كردارَيكى ثَيدةطةَينَيي بؤ طةيشة بة ِراستيةكة.

   
 Nature human الطبيعة البشرية سروشتى مرؤيي 

  Human nature  تةماشا بكة:   سروشتى مرؤيي
   

 ِرةطةزنامة ثَيدان 
  Naturalization التجنس هاوآلتى نامة وةرطرتن

كةستتَيكى بيتتانى لتتةوآلتَيكى ديكتتةدا متتافى هتتاوآلتيبوون وةربطرَيتتيَ وةك هتتاوآلتى ئتتةو وآلتتتة تةماشتتابكرَيي لتتةِرووى متتاف و    
 ئةركةكانةوة.

  ثَيتتدةدرَييَ ئتةو لتةدايك بتتووى كةستانى بَيطانةيتتةَ ثاشتان بتتةثَيى     naturalized citizenئتةو هاوآلتيتةى رةطةزنامتتةى د  
 اكانى ئةو وآلتة رةطةزنامةكةى ثَى دةدرَيي.ياس

  بتةو كةستانةى كتةبؤ    economically naturalizedهةر لةِرووى خواستةوة دةوترَيتي: ِرةطةزنامتة وةرطرانتى ئتابورى د    
 كاركردن كؤة دةكةنة وآلتَيك و لةوَيدا كاروموضةى بةرزيان دةسي دةكةوَيي و ئةو وآلتةيان خؤش دةوَيي.

  واتتة بَيبتةش بتوون لةمافتةكانى     dentionalizationَ بَيبةشتكردن لةمافتةكانى ِرةطةزنامتة وةرطترتن د    هةروةها دةوترَيي
 هاوآلتى و دةسكةوتةكانى.

   
 naturism عبادة الطبيعة سروشي ثةرستى

لةبوونتتةوةرو ِرَيبازَيكتة بتتاوةِرى وايتة كةشتتَيوة ستةرةتاييةكانى ئتتاين بتريتني لتتة بةخواوةنتدكردنى ئتتةوى لةسروشتتدا هةيتتةَ       
   دةطةِرَيتةوة.animismهَيزةكانداَ بوونى ئةو ب،وباوةِرة بؤ سةردةمى ثَيش دةركةوتنى دياردةى رؤحطةرايي د

   
 Nazism النازية نازيزم

  1945 - 1933نتتاوَيكى كورتكراوةيتتةَ بتتةثارتى سوسيالستتتى نيشتتتمانى ئتتةاانيا دةوتتتراَ ئتتةو ثارتتتة دةستتةآلتى لتتةنَيوان د    
 لةئةاانيا طرتة دةسي.

 National socialism  تةماشا بكة: سؤسياليزمى نةتةوةيي
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 ناضاريطةرى  
 ناضارَيتى

 necessitarianism اجلربية

 Determinism  تةماشا بكة: ناضارَيتى

   

 Necessity الضرورة ثَيويستى 

ئةو بتارةش ضتةند جؤرَيكتة لةوانتة: ثَيويستي بتوونى لتؤ يكى        هةرشتَيك بةثَيويسي بوونَ يان ناقايت بوون جياوازبكرَيتةوةَ 
كةبنةماي ناد ايةتى دناكؤكى  دةيستةثَينَىَ ثَيويستي بتوونى سروشتتىَ كةثَيويستتى بتارى ِراهتاتووةَ لةطتةَر ثَيويستي بتوونى           

 مةعنةوى كةئةويش زةروورةتى سيستمَيكى منوونةيية.
  بؤ ئةو هةَلوَيستةى كةبةهؤى بارودؤخَيكى نائاستاييةوة  state of necessityلةياسادا دةوترَيي: حاَلةتى ثَيويسي بوون د

دروسي دةبَييَ تَييدا تاك ناضار دةبَيي كارَيك بكات كةياساسزاى بداتَ بةآلم بةبَى تاوانبار كردنيشى بِرياري بتؤ دةردةضتَيي   
 ئةويش بةهؤى ئةو هةَر و مةرجةي كة ناضارى كردووة بةو هةَلوَيستة هةستَيي.

 هةروةها مةبةسي لةم زاراوةيةَ ئةو بارةى كةِرَيطا بةدةوَلةت دةدات هةركارَيك بكات بؤ ثاراستنى خؤى.

   

 Necromancy استحضار االرواح ئامادةكردنةوةى رؤط

لَيىتات   واتة ئةستَيرةناسى ديان جادوطةرى  لةِرَيطاى ثةيوةنديكردن بةطيانى مردووةكانةوةَ ئةو زاراوةية ثةىل هاويشي و واى
كتتةئاما ة بَيتتي بتتؤ هتتةر جتتؤرة ستتي رَيكَ تيتتؤرى ئامتتادةخوازى طيتتانى متتردوانَ لةستتةر بنضتتينةيةك هةَلدةستتَيي كتتة رؤحتتى   
مردووةكتتان زانينيتتان ستتنوردار نيتتةَ بؤيتتة ئةطتتةر ئامتتا ةى بتتؤ ئتتةوة كتترد كتتةمردوو دةيزانتتيَ ئتتةوا ضتتةند هَيزَيكتتى متتةزن      

 بةجادووطةر دةطةينَيي.

   

 Need احلاجة ثَيداويستى

هةرشتَيك مرؤظ ثَيويستى ثَيى بَيي بؤ ثِركردنةوةى ئارةزووة زةروريةكانىَ يان بؤ زؤر بوونى ئتةوةى بةكتةَلكى ثةرةستةندن    
 و طةشةكردنى دَيي.

بةدةربِرينَيكى ديكةَ ثَيداويستى ئةو هانتدةرة سروشتتيةية يتاخود ئتةو ئتارةزووة خؤِرستكةية كتةثاَر بةمرؤظتةوة دةنَيتي بتؤ           
 يىَينانى مةبةستَيكَ ئةطةر ئةومةبةستة ناوخؤيي بَيي يانيش دةرةكىَ هةستى بَيي يان نةستى.بةد

 ثَيداويستيةكان بةثَيى سروشتةكةى دابةش دةبنة سةر:
   وةك ثَيداويستى بؤ خؤراك و نيشتةجَيبوون و جت و بةرط و سيك .primary needsثَيداويستية سةرةتاييةكان د -1
  واتة ئتةو ثَيداويستتيانةى لتة ئتةجنامى  يتانى ناوكؤمتةَلَيك ثةيتدا دةبتنَ         derived needsط،اوةكان دثَيداويستية وةر -2

ئةو كؤمةَلة ضةند خةسيةتَيكى كؤمةآليةتى هةية وةك: زمانَ ثةروةردةو فَير بتوونَ ستةركردايةتىَ هتةروةها رَيتك و ثَيكتى      
 كؤمةآليةتى.

  ئتتةويش بريتيتتة لتتةو كؤمةَلتتة ثَيداويستتتيةى كةِرادةيتتةكى  integrative needsثَيدويستتتية يتتةكرت تتتةواو كارةكتتان د -3
طةورةى طوجنانتدنى كؤمةآليتةتى بتةدى دَينَيتي و نَيتوان ئةنتدامانى كؤمتةَر بةيتةك دةبةستتَيتةوةَ منوونتة: ب،وبتاوةِرَ كتارو             

 رةفتارى ئاينىَ هةروةها بوارةكانى ِرابواردن.
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 نيطةتيظيزم  
 سةلبيةت

 السليباملذهب  -1
 Negativism السلبية

 ئارةزووى رازى نةبوون بةب،وباوةِرة باوةكانى كةسانى ديكةَ يان هةستان بةضةند كردةوةيةكى د  بةكاروبارةكانيان.
دياردةى سةلبيةتَ هةَل  و كةوتى ثَيضةوانةش دةطرَيتة خؤى لةئاسي هةركارَيك ياخود ب،وِرايتةكَ لتةبارَيكى ئاستايدا ئتةو     

بةرهةَلستيةكى هةَلضوانةشى لةطتةَر دةبَيتي بةرامبتةر ئتةو كةستانةى دةستةآلت بةِرَيوةدةبتةنَ يتان ئتةوانى جَيطتاى           دياردةية 
 ناِرةزايني.

   

  العكسية -2 ثَيضةوانة
لةدةرووناستيداَ هةستتانى نتةخؤش بةثَيضتوانةى ئتةوةى داواي لَيتدةكرَييَ يتان ئتةوةى ضتاوةِروان دةكرَيتي كتةثَيى هةستتتَيي            

 نطةوة هاتن ياخود وةآلمدانةوةى بؤ بةئاطاهَينةرة دةرةكيةكان.دةلةبة
   

 وتووَيذ
 دانوستان

 Negotiation املفاوضة

مةبةسي لةزاراوةكة ئاَر و طؤِركردنى ب،وِراية لةنَيوان نَيونةرانى دوواليةن يان زياتر دةربارةى بابةتَيكى دياريكراوداَ ِرةنطتة  
 بةضارةسةركردنى كَيشةيةك ياخود رَيككةوتن لةسةر ضةند ثرسَيكى هاوبةش.وتووَيذكؤتايي بَيي 

   

 neighourhood اجلرية درواسَييةتى
كؤمةَلطةيةكى بضووك لةِرووبةرَيكى  سنوردارداَ تاكةكانى بةشان يةكةوة دة ين و ضةند ثةيوةستيةكى كةسَيتى ِراستةوخؤى 

 تووند بةيةكيان دةبةستَيتةوة.
  كتة بتةهؤى دابةشتبوونى كارطَيِرييتةوة ثةيتدا دةبَيتيَ ئتةويش        districtَيتى جيتاواز دةبَيتي لتةو طةِرةكتةى د    طروثى دراوست 

 لةسةر بنضينةى ضةند مةرج و تايبةمتةندييةكى وةك ئاسايش و كارطَيِرى.
   

 Neo-capitalism الرأمسالية احلديثة سةرمايةدارى نوَى

دامةزاروةكانى ميكةضى اليةن و دةزطاكانى نتاو حكومتةت دةبتنَ ئاراستتةيان دةكتةن و ئاراستتةى       سيستمَيكى سةرمايةدارييةَ 
بةرهةمىَينانيش دةكةنَ بةثَيى بةر ةوةندى بتاآلى نيشتتمانَ هتةروةها بتةطوَيرةى ثالنَيكتى هةمةاليتةن و بةمةبةستتى دوور        

 كةوتنةوة لةقةيران و ئةجنامة زيان بةخشةكانى لةئازادي ئابورى.
مايةدارى نوَى لةِرَيطتةى بةِرَيوةبتةرو تةكنيكيتةكانَ طرينطتى دةدات بتةثارَيزطاريكردنى ئتةو دامةزراوانتةى كتة بتةِرَيوةى          سةر
 ن لةطةَر طةيشة بةئاستَيكى كارطَيِرى دروسي و بَى خةوش.ةدةب
   

 Neo-classicsim التقليدية احلديثة كالسيكيزمى نوَى
  و جتةنطى يةكتةمى جيىتانى دةركتةوتَ قوتاخبانةكتةَ تيتؤرى نةريتطتةرى        1870لتةنَيوان ستاَلى د  قوتاخبانةيةكى ئابورييتةَ  

 كؤنى دووبارة بونيادناوةتةوةَ بةآلم بةزياد كردنى بابةتةكانى ب،كارى لةشيكردنةوةى ئابوريدا.
كانى ئتةم ِرَيبتازة: جيتوفنزَ    ب،ؤكةى رادةيي  لتةطرينطرتين ئةوكؤَلةكانتة بتوو كةتيؤرييةكتة لةستةرى دامتةزراوةَ لةستةركردة       

 منترَ ظالداسَ مارشار.
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 كؤلونياليزمى نوَى  
  -داط،كاري  -

 Neo-colonization االستعمار اجلديد

سةثاندنى دةسةآلتى بيانى لةِرووى سياسى و ئابورييةوة بةستةر دةوَلةتَيكتداَ لةطتةَر دانثيانتان بةستةر بتةخؤيي و ستةروةرى        
 ئةوةى شَيوازةكانى كؤلؤنياليزمى كؤن ثشتى ثَى ببةسرتَيي كةلةطرينطةكانيشىَ داط،كارى سةربازيية.دةوَلةتةكةَ بةآلم بَى 

 ئيمثرياليزمى نوَى   -هةروةها بةم شَيوازة كؤلؤنياليية دةوترَيي  
وورخستتنةوةى  كؤلؤنياليزمى نوَى بؤ بةديىَينانى ئاماجنةكانى ضةند هؤكارَيكى تايبةت بةكار دةهَينَىَ ئةويش بةمةبةستتى د 

ناِرةزايي ئاشكراي جةماوةرَ ياخود بةرهةَلستتى ِراى طشتتى جيىتانىَ لتةو هؤكارانتةش: رَيككتةوتنى دووقتوىل ناهاوتتاَ كتؤت و          
بةنتتدكردنى دةوَلةتتتتة طةشتتتةكردووةكان بةضتتتةند متتتةرجَيك كتتةِرَيطاى هتتتةَل  و كتتتةوتى ئازادانتتتةى لَيتتتدةطرَييَ ستتتةرةِراى   

 .هتد.دامةزراندنى بنكة سةربازييةكان.
   

 Neo-interventionism التدخلية احلديثة ِرَيبازي دةستَيخستنى نوَى
  بنضتينةكةى دانتراوةَ   1936يةك لتةِرَيبازةكانى دةستتَيوةردانةَ لةاليتةن ئتابورى ناستى ئينطييزييتةوة دجتون كينتز  ستاَلى د         

 لةكتَيبةكةى  تيؤرى طشتى بؤ كارثَيدان و سوودو ثارة  باسى هاتووة.  
باوةِرى بةتواناي دةسةآلتة طشتيةكان هةية لةسةر ضارةسةركردنى كتةم و كورتيتةكاني سيستتمى كؤمةآليتةتى و زاَلبتوون      ئةو 

 بةسةر طرينطرتين ناكؤكيةكانى ئةو سيستمةَ بَى هةر طؤِرانَيكى ريشةيي لةبنضينةو ِرةط و ريشةى دامةزراوةكانى.
ش نيتتازي دةكتتات لتتةم بتتارةوةَ كاروبتتارى طشتتتىَ هانتتدانى هتتةناردةكانَ     لتتةو ِرَيطايانتتةى كتتةِرَيبازى دةستتتيؤةردانى نتتوَى ثتتيَ   

 يارمةتيدانى بَيكارانَ بيمةكؤمةآليةتيةكان..هتد.
   

 Neo-malthusianism املالتوسية احلديثة مالتوسيزمى نوَى
و دووركةوتنتةوة لةحاَلتةتى    تيؤرى مالتوسى داواى سنورداركردنى منداَلبوون دةكات بؤ ِرَيطرتن لةدياردةى برسَيتى و هتة ارى 

دابتةزينى ئاستتتى  يتان و طتتوزةرانَ مالتوستتى بتةوة جيتتاواز دةكرَيتتةوة كتتةداواى ستتنورداركردنى منتداَلبوون دةكتتات لتتةجياتى      
ثةنابردن بؤ داوَين ثاكى و ِرةبةنى. هةروةها اليةنطرانى ئةو تيؤريية بؤ ضوونيان واية كة ئةطةر طتةالنى رؤ ئتاوايي بتةهؤى    

ونى رةوشتيان واثَيويسي بكات كة هاوكتارى ثَيشتكةش بكتةن بتةوآلتانى دواكتةوتووَ ئتةوا ئتةو هاوكتارى و يارمةتيتة          ثابةندبو
مادييانة بؤ ئةو وآلتانةى  مارةى دانشتتوانيان زؤرن دةبَيتتة هتؤى زؤرتتر بتوونى  مارةيتانَ بؤيتة ئتةو ستامان و هاوكارييتةى           

كاريطتتةرترو بتتةهَيزتر و خَيراتتتريش زؤر دةبتتن بةبتتةراورد بتتةو انيشتتتوان ودَيكى نابَيتتيَ ضتتونكة دثَييتان دةدةرَيتتي هتتيض ستتو 
 دةرامةتانةى كةبةرهةمى دةهَينن.

   

 Neo-marxism املاركسية احلديثة ماركسيزمى نوَى
اليتةنطرانى ئتةم ِرَيبتازة باوةِريتان وايتة كةستةثاندنى دةستةآلتى ضتينَيك لةضتينةكان بةستةر ئتةوانى ديكتةو زاَلبتوون بةستتةر              

 ناحةزان بةِرَيطاى تووندو تيذىَ ئةو بارة لةطةَر دادوةرى لةمافةكاندا يةك ناطرنةوة.
بؤية ئةوانة بؤ ضوونيان وايتة كةستةرمايةدارى وكؤمؤنيستتى دةكترَى بةيةكتةوة بتذينَ هتةروةك لةيوطوستالفيا ثيتادة دةكترا           

 دلةسةر دةمى ثَيش ثارضةثارضةبوونى ئةو وآلتة . 
   

 م،كةنتييةكان
 ِرَيبازي نوَيى بازرطانةكان

 Neo-mercantilism مذهب التجاريني احلديث

ِرَيبازي بازرطانَيتىَ جةختى لةسةر طرينطى رؤَلى دةوَلةت كردؤتةوة بؤ كؤتايي هَينان بتةم،ة دةرةبةطتةكانَ ئتةو ِرَيبتازة بتؤ      
 دابنرَيي لةشَيوةكانى سامانى نةتةوةيي.ضوونى واية كة كانة طرانبةهاكان بةهةند وةربط،َين و بةضاكرتين شَيوة 
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ئةطةرضى ب،ؤكةى بازرطانَيتى لةِرووى تيؤرييتةوة رةخنتةى لَيتدةط،َييَ بتةآلم لتة ستةردةمة تازةكانتدا لتةناو نةضتووةَ ئتةو           
وثارة  ِرَيبازة لةاليةن دكينز  بةضاوى ِرَيتزةوة تةماشتاى كتراوةَ ئتةو نووستةرة لةكتَيبةكتةى  تيتؤرى طشتتى كارثَيتدان و ستوود          

  ئتتةوةى روونكردؤتتةوة كةب،ؤكتتةى بازرطتانَيتى لتتةزؤركردنى بترى زَيتتِرو زيتو ب،ؤكةيتتةكى دروستتةَ ضتتونكة      1936ستاَلى د 
دةبَيتة هؤى دابةزينى نرخى سوودَ هةروةها دةبَيتة هؤى زؤربوونى وةبةرهَينان و دواتريش زؤر بوونى ئاستى كارثَيكردن و 

ئةوانتةش شتَيوازةكانى ضتاودَيرى بةستةر ئتةو خةرجكردنتةى كةدةوَلتةت ثيتادةى دةكتات           دابةزينى ئاستتى بَيكتارىَ ستةرةِراى   
 بةتازةيي لةطةَر سياسةتى بازرطانَيتى يةكدةطرنةوة.

   
 خاترانةى خزمايةتى

 خزم خزمَينة
 Nepotism ُماابة االقارب

خزمةكانى خؤى خباتة ستةركارَ يتان هاوكتارى    واتةَ ئةو هةَل  و كةوتةى كةفةرمانبةرَيكى بةرثرس ثَيى هةَلدةسَيي بةوةى 
ديكةيان بكاتَ ئةويش بةمةبةستى بةرزكردنةوةى ئاستى خانةوادةكةى ياخود زؤركردنى داهاتيان لةجياتى ئتةوةى ئامتاجنى   

 لةو دامةزراندنة خزمةتكردنى بةر ةوةندى طشتى بَيي.
ي كةيتتةك لتتة خزمتتةكانى ختتؤى دةكاتتتة ياريتتدةدةرى ئتةم ثَيناستتةية بةشتتَيوةيةكى كتتةمرت بةستتةر ئتتةو بةرثرستتة ثيتادة دةبَيتت  

تايبةتى خؤى و دةبَيتة جَيطاى متمانةشىَ هةروةها حاَلةتةكةى بةسةر هةَلبذاردنى فةرمانبتةرة طشتتيةكان ثيتادة نابَيتي لتة      
ان اليتتةن ضتتينة كؤمةآليةتيتتة دةستتةآلتدارةكةَ بتتةهؤى ئتتةو دياردانتتةوة طيتتانى مةعنتتةوى ورةى فةرمانبتتةران لةدامتتةزراوةك    

 دادةبةزَيي. 
   

 نةخؤشى دةمارى  
 دةمارةتَيكضوون

 Nervuous املرض العصيب
disorder  

نةخؤشتى دةمتارييَ تَيكضتوونَيكى دةروونتتى جةستتةييةَ سةرضتاوةى دروستي بوونيشتتى لةناوضتوون يتان تووشتبوونى شتتانةى          
 هةوكردنى مَيشك و حاَلةتى سِربوونى. دةمارى ياخود خانة دةماريةكانى مَيشكةَ وةك ضةند جؤرة نةخؤشيةكانى ثةركةم و

لةكاتَيكدا نةخؤشى دةروونى جؤرة شثرزةييةكى دةروونى جةستتةييةَ سةرضتاوةى دروستبوونيشتى خةفتةكردن و ميمالنَيتى      
 دةروونية.

   

 دةمارالوازي
 النوراستانيا

 neurasthenia اخلرور العصيب

حاَلةتَيكة لةماندووبوونى ئةقيى و جةستةيي درَيذخايةنَ ئةوكةسانةى تووشتى ئتةو دياردةيتة دةبتنَ هةستي دةكتةن بتةوةى        
ِرووى ئةقيى و جةستةييةوة ماندوون ضةندى هةوَلبدةن كارَيكى ئاسايي لة يانتدا ئتةجنام بتدةنَ بتَى ئتةوةى هتةر هؤيتةكى        لة

 فسيؤلؤجى هةبَيي.
   

 Neuro - psychiatry الطب النفسي العصيب دةماريثزيشكةوانى دةروونى 

 psychiatry  تةماشا بكة : دةروونناسى ثزيشكى 

   

 دةمارطرتن
 نةخؤشى دةروونى

 الُعصاب
 neurosis املرض النفسي

نةخؤشييةكى دةروونيةَ يان كؤمةَلة دياردةيةكى دةروونيتةَ هةنتدَى جتار ضتةند دياردةيتةكى جةستتةيي نائاستايي لةطةَليتدا         
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خةفتتتةكراوةكان و تاستتتان و ميمالنَيتتتى نَيتتتوان هانتتتدةرة    ىروودةداتَ لةبتتتةر ضتتتةند هؤكتتتارَيكى دةروونتتتى وةك: هةَلضتتتوون  
 ناكؤكةكان..هتد.

نائاساييةكانَ وةك دياردة جةستةييةكان لةنةخؤشتى هيسترتياَ دةطةرَيتتةوةو بتةِرؤَلى ختؤى كتارتَيكردنى       ِرواَلةتة جةستةيية 
 دةبَيي لةحاَلةتة دةروونيةكة.

لةطرينطرتين دياردةكانى نةخؤشى دةروونىَ مةترسى لةنةخؤشيةكان و كث بوونى دةروونى ددَلةِراوكَيى دةروونى   هتةروةها  
ثةيدابوونى طومان لةنةخؤشىَ لةطةَر طةمارؤدان دبتةهؤى ب،وبتاوِرة ستةرثَينراوةكان و هةَلثةكردنتة     و ب،وهزرة جَيط،ةكان 

 دامركاوةكان  و دياردةى ِرووخانى دةرمارى.
 Cf. nervous breakdown  شةكةت بوونى دةماريي  

 Ana. psychoneurosis  نةخؤشى دةروونى

   

 neutralism مذهب احلياد ِرَيبازي بَياليةنى
اليةنطرييان بؤ هيض اليتةنَيك نابَيتيَ وةك خؤنةدانتة داثتاَر      ىئاراستةيةكى هزرى و ب،وباوةِرى تاك و كؤمةَلطاكانةَ بةوثَيية

 هةر حزبَيكى سياسى دياريكراو.
ديكتة   ىوان دةوَلةتتةكان ئةم ِرَيبازة ئاما ة بؤ سياسةتى دةرةكى ئةو دةوَلةتانة دةكات كةبَياليةن دةبن لةو ميمالنَييةى كةلتةنيَ 

ن طؤشتة ط،ييتةكى   اروو دةداتَ رةفتاري ئةو دةوَلةتانةى كةثَيِرةوى ئةم سياسةتة دةكةنَ جياوازي تَيدا بةدى دةكرَيي لتةنَيو 
 ِرَيذةيي تادةطاتة سةربةخؤيي لةكارداو دووركةوتنةوة لةثةميانةكان.

ن ابريتية لةقبولكردنى ضتةند بنةمايتةكى متام ناوةندييانتةى نَيتو     ِرَيبازي بَياليةنى ثَيِرةوى فةلسةفةيةكى سياسى دةكات كة 
 هَيزة ناكؤكةكانَ ياخود ِرازي نةبوونى تةواو بةبنةماكانى هةردوو اليةنى ناكؤك.

ِرَيبازي بَياليةنى ضةند حاَلةتَيك دةطرَيتتة ختؤىَ وةك رازى نتةبوون بتةوةرطرتنى ضتةك و يارمةتيتة ستةربازييةكان لةهتةر         
تنة سةربازييةكانَ ِرَيطانةدان بةدامةزراندنى بنكة سةربازييةكان بؤ هتةر  وَييَ قبوَر نةكردنى ضوونةثاَر رَيككةاليةنَيكةوة ب

اليتةك بَيتيَ ثابةنتد نتتةبوون بةثتةميانَيك يتاخود اليتةنطرى ئايديؤلؤجيايتتةك لتة ئايتديؤلؤجيا هاوضتةرخةكان بةشتتَيوةيةكى          
   نااليةنطرى.non-alignmentدةوترَيي دفةرمىَ ئةو ِرووة نةرَينية لةبياليةنى ثَيى 

هةروةها ِرةنطة بَياليةنى شَيوةيةكى ئةرينى وةربطرَيي لتةكاتى هةوَلتدان بتؤ ِرَيككتةوتنَ يتاخود ناوبتذيوانى لتةنَيوان اليةنتة         
 تى جيىانى لةميانةى بانطةواز بؤ داماَلينى ضةك.شد ةكان يانيش ثشتط،يكردنى ئا
  كةئتتةويش ِرَيبتتازَيكى تازةيتتة لةسياستتةتى نَيتتو دةوَلتتةتىَ ئامتتاجنى  positive neutrolitkدةوترَيتتي بَياليتتةنى ئتتةرَينى د

دووركةوتنةوةية لةثةميانة سةربازييةكان و هةوَلدان بؤ سووككردنى تووندو تيذى نَيو دةوَلةتى و ثارَيزطتارى كردنتى ئاشتتى    
 جيىانى بونيادنراو لةسةر يةكسانى و دادثةروةرى.

   

 neutralization التحييد كردنبَياليةن 
مةبةسي لةزاراوةكةَ رَيككةوتنى كؤمةَلة هَيزَيك بتةثَيى ثتةميانَيك دةربتارةى رَيزطترتن لتةدؤخى دةوَلتةتَيكى ديتاريكراوَ يتان         

 هةرَيمَيك لةخاكى دةوَلةتَيكَ ياخود شوَينَيك ددامةزراوةيةك ى نَيودةوَلةتىَ منوونةى نؤكةندَيك يانيش طةرويةك.
ةوَلةتانة يان ئةو هةرَيمانةى كةلةبارَيكى بَياليةنيدا تةماشا دةكرَينَ ئةوانة بةزؤرى لةدةرةوةى ميمالنَيتى نَيتوان هَيتزة    ئةو د

طتتةورةكان دةبتتنَ يتتان هتتةر يةكتتة لتتةو هَيتتزة نَيتتو دةوَلةتيانتتة بةر ةوةندييتتةكى هاوبةشتتيان هةيتتة لتتةثارَيزطاريكردنى ئتتةو      
 بياليةنية.

  كةمةبةسي لَيتى قةدةغتةكردنى   demilitarizationزي بكرَيي لةنَيوان بَياليةنى و ضةك داماَلني دلَيرةدا ثَيويستة جياوا
 هَيزى ضةكداروو بةكار هَينانيةتى لةهةرَيمةكةدا.
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 Night work العمل الليلي كارى شةوانة
دوايتداَ ياستاكانى كتارَ هتةرزةكارو  نتان      مةبةسي لةشتةو ئتةو ماوةيتةى دةكةوَيتتة نَيتوان رؤ ئتاوابوون و رؤ هتةآلت لتةرؤ ى         

 لةكارى شةوانة قةدةغة دةكاتَ بةهؤى مةترسى و كَيشةكانى كارى شةوانة.
هةروةها رَينماييةكانى ئةجنومةنى كارى نَيو دةوَلتةتى ِرَيطانتادات بتةكارى كرَيكتاران لتةنؤرةى ستَييةم بتةثَيى توانتاَ كتاركردن          

 ىَ لتتةو ثيشةستتازييانةى كةستتَى نؤرةكتتارئتتةويش  ى بتتةيانى رؤ ى دوايتتي7َيتتوارةةو د ى ئ11لةوماوةيتتةدا دةكةوَيتتتة نَيتتوان د
 بتتتةكرَيكاران دةكتتتةنَ هةنتتتدَى لةكارطتتتةو ثيشةستتتازييةكان سةرمووضتتتة دةدةنتتتة ئتتتةو كرَيكارانتتتةى كتتتة شتتتةوانةكار دةكتتتةن 

 رن لةكارى شةوانةدا. َ ئةويش وةك قةرةبوويةك بؤ ئةو ماندوو بوونةى كة بةرطةى دةطnight shift differentialد 
   

 هيضطةرايي
 نىيييزم

مية  nihilism العردر

ِرَيبازَيكتتة ئينكتتارى بتتةها رةوشتتتيةكان دةكتتات و تتتةنىا بةختتةياَلى دادةنَيتتيَ بانطةشتتة بتتؤ ئتتازادكردنى تتتاك دةكتتات لةهتتةموو    
 دةسةآلتَيكَ جؤرةكةشى هةرضى بَيي.

بةروخانتدنى ئةوسيستتمة سياستى و كؤمةآليةتيانتةى كتةئازادي تتاك زةوت       بةثَيى ئةو ِرَيبازة ثَيشكةوتن بةدى نايتةت تتةنىا   
 دةكةن.

 ئةم ِرَيبازة لةوآلتى روسيا لةسةدةى نؤزدةدا خةَلكى وابَى ئومَيد كرد كة نةياندةزانى ضى لة يانياندا بكةن.
   

 ثاك ِراطرتنى دةروون
 ن،ظانا

 nirvana النرفاان

طةيشتتتة بةجيابوونةوةيتتتةكى تتتتةواوى نَيتتتوان رؤط و جةستتتتةو كوشتتتتنى هةستتتي و مةبةستتي لتتتةن،ظانا لتتتةزمانى بوزيتتتداَ  
ئارةزووةكتتتانى دةروونَ ديتتتارة ئتتتةوةش بةِرةضتتتاوكردنى ضتتتةمكة ئاينيتتتةكان و ثةيوةندييتتتةكى تايبتتتةتى كةستتتةكة بتتتةهَيزة  

 خواوةندةكانةوة دَيتةدىَ ئةوانى بوون بةِرَيوة دةبن.
 َيذةثَيدانى تاك بؤ  يان.ن،ظانا هةآلتنَيكة لة يانَ سةرةِراى دِر

   

 nobility النَّبالة خانةدانى
توَيذَيكى دانيشتوان بةهؤى فاكتةرى دبؤماوةيي  ثشتاو ثشيَ ثَيطةيتةكى جيتاوازو ضتةند ثيتةو ثايتةو دةستكةوتَيكى تايبتةتى        

 دةكةوَيتة  َيردةسي.  
خانةوادةيي نابةخشتنَ ضتونكة ئتةو كتارة بةثيََضتةوانةى      مَيذوو نووسان و كؤمةَلناسان بؤ ضوونيان واية كة ثاشاكان سي ةتى 

خانةوادةيي ِراستةقينة دةبَييَ كةثَيويسي بةبِريارى ثاشايةتى ناكات بؤ داناني ضةند هاوِرَييةكى نوَى لةِريزةكانيانداَ بتةَلكو  
دةبن و تاِرادةيتةكى دووريتش   مافى تَيكةَلبوون و هاتنةثاَر ضينى خانةداني دةدرَيتة ئتةو تاكانتةى كتةخاوةن ثَيطةيتةكى بتةرز     

 ئةوكارة بةهؤى م،اتةوة بؤيان دةمَينَيتةوة.
   

 nomadism البرداوة كؤضةرَيتى
كؤضتتةرَ توَيتتذَيكى دانيشتتتوانةَ بةضتتةند خةستتَيةتَيكى ديتتاريكراو ورةفتتتاري تايبتتةت دةناستترَين و جياوازدةكرَينتتةوةَ  ينطتتة    

بةسةريانةوة دةبَييَ ئةو  ينطةية ِرَيطاى  يانَيكى مانةوة لةيةك شوَينَ يتان جَيط،ييتان   بيابانيةكةى دةوروبةريان كاريطةرى 
 ثَى نادات.

كؤضةرَيتى بةماناى جَيطؤِرين ياخود جَيط، نةبوونى دانيشتوان دَيي بةدرَيذايي ساَر لةيةك جَيطاَ ئةو طروثانة ناضتار دةبتن   
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بؤ كاتَيكى ديكةَ ياخود لةوةرزَيكةوة بتؤ وةرزَيكتى ديكتةَ ئتةويش بتؤ طتةِران       كةجَيطاى نيشتةجَى بوونيان بطؤِرن لةكاتَيكةوة 
 بةدواى خؤراك و لةوةِر يانيش بؤ بازرطانى.

   

 كرَيى نةختينة 

 كرَيى شكيى
 Nominal wage االجر االمسي

تايبةمتةندييتتةكى ديكتتة مةبةستتي ئتتةو بتتِرة ثتتارة راستتتييةية كتتة تتتاك بةدةستتتى دةكتتةوَييَ بتتَى ئتتةوةى هتتيض دةستتكةوت و     
 بةِرةضاووةربطرَييَ يان بَيتة سةرى كةبةهؤى كارةكةوة دَيتةسةرى.

هاوتتتاى ئتتةم دةستتتةوا ةيةَ كرَيتتى نةختينةييتتةَ هتتةر طؤِرانَيتتك لتتةكرَيى نةختينةييتتةكانَ ِرةنطتتة بةشتتَيكى يتتاخود هتتةمووى   
ةنَيوان كرَيتى نةختينتةيي و كترَي راستتييةكان     لةناوبضن بتةهؤى طتؤِران لةئاستةطشتتيةكانى نتر َ بؤيتة ئتابورىَ جيتاوازي لت        

 دةكات.

   

 nominalism املذهب اللفظي ِرَيبازي ناوطةرايي

ئتةم ِرَيبتتازة لةستةدةكانى ناوةِراستتي بتتاوبووةَ بةبؤضتوونى ئتتةم ِرَيبتازةَ ووتةطشتتتيةكان يتتان ِرووتتةكان هتتيض هَيمتتاثَيكراوَيكى      
 ئةوانة تةنىا ضةند وشةيةكى ِرووتن. واقعيان نيةو هيض راستيةكيش بةرجةستة ناكةنَ

بةثَيضتةوانةى   ِرَيبتازي ناوطتةرايي   َتةنىا ِراستى كتةدةكرَى ثَيتى ِرازى بتني ئةوةيتة كتة ثةيوةنتدى بتةجيىانى سروشتتى هةيتة         
 َ كتتةدةَلَيي طشتتتيةكان دكييتتات  بتتوونَيكى ِراستتتى ستتةربةخؤيان هةيتتةَ لةبتتةر ئتتةوةى ضتتةند    realismِرَيبتتازي رياليزمتتة د

 َيكن بؤ ب،كردنةوة.بابةت
 َ هتةروةها  empriricismلةرؤ طارى ئةمِرؤداَ ئةوةى جَيطاى ِرَيبتازي ناوطتةرايي طرتتةوةَ ئتةوة ِرَيبتازي ئةزموونطةرييتة د      

  .rationalismئةوةى جَيطاى ِرَيبازي رياليزمي طرتةوةَ ئةوة ِرَيبازي ئةقيية د

   

 nomination التسمية -1 ناولَينان

لةتايبةمتةندييةكانى كةستَيتى تاكتة لتةِرووى ياستاييةوةَ بةهؤيتةوة لةيتةكَيكى ديكتة جيتاواز دةكرَيتتةوةَ لتةبارَيكى           ناو يةك 
بةهؤيةوة لةئةندامانى خَيزانةكةى و ناوى ئةو خَيزانةى كةئينتيماى بتؤ هةيتة جيتاواز دةكرَيتتةوةَ ئتةو       ناوى كةسدايئاساي

 دةكةن. خَيزانةى كةهةموو ئةندامانى بةشدارى تَيدا
ناومتتافَيكى مرؤظتتةَ لتتةو مافانةيتتة كتتة ثةيوةستتتة بةكةستتى مرؤظتتةوةَ وةك متتافى ئتتازادي كةستتَيتىَ متتافى بتت،وِراو بتتاوةِرو        

 كؤبوونةوةو...هتد.

   

  نييالتع -2 دامةزراندن
مةبةسي لةزاراوةكةَ دامةزراندنى كةسَيكى ثالَيوراو بؤ فتةرمانَيكى طشتتىَ كتة بتةثَيى سيستتمى دامةزرانتدن بِريتارى لةستةر         

 دةدرَيي لةاليةن دةسةآلتى تايبةتةوة. 
وةشاوةيي وا باو بووة كةكةسى ثاَلَيوراو بؤ دامةزراندن ضةند مةرجَيكى تَيدا بةدى بَييَ وةك: ِرةطةزنامةو رةفتاري باش و لَي

جةستةيي و تةمتةنيشَ هتةروةها ئامتادةيي و توانتاي زانستتى لةطتةَر ستةركةوتن لةتاقيكردنتةوةدا كتةبؤى ئتةجنام دةدرَيتيَ            
مةبةستتتيش لةثَيويستتتى بتتوونى ئتتةو مةرجانتتةَ ثةيتتداكردنى ئتتةو فةرمانبةرةيتتة كتتةبتوانَيي بةباشتترتين شتتَيوة بتتةكارةكانى   

 هةستَيي.
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 بَياليةنى 
 نااليةنطرى

 Non-alignment عدم االحنياز

 زاراوةكة بةهاوتاي زاراوةكانى طؤشةط،ى يان بَياليةنىو ياخود بَياليةنى ئةرَينى دَيي.
ئةو زاراوانة لةضةند كاتَيكى جياواز بةكارهاتوونَ بةآلم هةموويان يةك ِرَيبتازي سياستى دةطرنتة خؤيتانَ مةبةستتيش لَييتان       

 لةثةميانة سةربازييةكان. ياسةتى دووركةوتنةوة لةتَيوةطالنس
وآلتانى بَياليةن دواى جةنطى دووةمتى جيىتانى سياستةتى نااليتةنط،ييان ثيتادةكردووةَ ئتةويش بةمةبةستتى خؤرزطتاركردن         

 لةوةى نةك بكةونة ناوبةرةى ئةمريكاوة ياخود روسيا.
   
 تنةوة وركةودو

 لةجةنط
 Non-belligerency عدم االشَتاك يف احلرب

ئاراستتتةيةكة ضتتةند دةوَلتتةتَيك ثتتةيِرةوى دةكتتةن لتتةكاتى هةَلط،ستتاندنى جتتةنط لتتةنَيوان ضتتةند دةوَلتتةتَيكى ديكتتةَ ئتتةويش  
بةبةدواضتتتوون بتتتؤ ضتتتؤنيةتى بةِرَيوةضتتتوونى ئتتتةو جةنطانتتتةو ثيتتتادةكردنى جؤرَيتتتك لةسياستتتةتى بَياليتتتةنى لةئاستتتتيانَ     

 دةوَلةتَيك و د ايةتى ضةند دةوَلةتَيكى ديكة دةطةَينَى.كةلةناوةرؤكداو بةشَيوةيةكى شاراوةَ اليةنط،ى ضةند 
   

 اليةن نةطرتنى 
 ب،وكراسيةت

 Non-bureaucratic tendency امليل املعارض للبريوقراطية

ئةو ئةجنامانةى كةدةردةكةون دوابةدواى نةبوونى رَيك و ثَيكتى لتةنَيوان ِرَيكخستتنى ئتةقيى يتان  يترى و هؤشتيارى و نَيتوان         
ديارة ئتةوةش دةبَيتتة هتؤى دةركتةوتنى ضتةند ثةيوةندييتةك كتة شتَيوازَيكى          َن ياخود ِرواَلةتة مرؤظايةتيةكانثَيداويستيةكا

         كؤمةآليةتى دةخاتة ِرووَ جياواز لةوثَيش بينيانةى كة لةمنوونةي ئايديايي ب،وكراسيدا هةية.                                      
   

 ِرايةَر نةبوونطوَى 
 ثةيِرةونةكردنى نةريتى باو

 Non-conformity عدم االمتثال

 جؤرة رةفتارَيكةَ وا تةماشا دةكرَيي كةجياواز بَيي لةطةَر ثَيش بينية كؤمةآليةتيةكان لة ئاسي هةَلوَيستَيكى دياريكراودا.
تتازةَ بتةآلم لةطتةَر ئةوةشتدا وابتاوة كةستزاى        ِرةنطة هةندَى جار تاك ثاداشي بكرَيي بةهؤى ميكةة نةبوونى بتؤ دياردةيتةكى  

نةرَينى ثةيِرةوبكرَيي لةبةرامبةر نوشستى هَينتان لةنتةطوجنان و هةَلنتةكردن لةطتةَر شتَيوازةكانى ِرةفتتاري ضتاوةِروانكراوداَ        
 بطرةتا دةطاتة ئةو تاكانةى كةبؤ ضوونيان بةرامبةر ميكةة نةكردن وةك بةهايةكى ئةرينى بَيي.

طتتوَى رايتتةر نتتةبوونَ يتتان ميكتتةة نتتةكردنَ بريتيتتة لةضتتةمكَيكى ِرَيتتذةيي و ئتتةو هتتةَل  و كةوتتتةى كةلتتةثَيوةرةكان الدةدات  
لةحاَلةتى يةك لةهةَلوَيستةكانَ ياخود يةك لةطروثةكانَ كةدةكرَى لةطةَر ثَيوةرةكانى طروثَيكى ديكة يةك بطرَيتةوةَ ِرةنطتة  

اشاى تاكَيك بكةن كة طوَى ِرايةَر نةبوةو سزاكانيشى بةستةردا بستةثَيننَ تتا ئةطتةر هتاتوو      ئةندامانى يةك لة طروثةكان واتةم
داواي كتترد كةميكةضتتى بتتاآلترين بتتةهاكانى هتتةمان طتتروث بَيتتيَ ديتتارة ئتتةوةش بتتةجؤرَيكى تايبتتةت روودةدات ئةطتتةر طتتروث  

بةها باآليانةى كتة هةَلوةشتاندنةوةيان طوجنتاو    لةكاتَيكدا بايةخى بةيةك لةبةهاكانى طروثَيكى ديكةى داو ضاويشى ثؤشى لةو 
 نيةَ بؤية سزاكة تووند دةبَيي لةسةر كةسى ثاك و بَيطةرد بةِرادةى تووندى لةسةركةسى تاوانبار.  

   

 Nonliterate culture ثقافة التُقرأ والُتكتب كولتورى ثَيش دةركةوتنى نووسني
مةبةستي لتتةم دةستتتةوا ةيةَ نتتةبوونى زمتانَيكى نووستتراوةَ ئتتةو كولتتتورةى كةناخوَيندرَيتتةوةو نانووستترَييَ ئتتةوة زمتتانَيكى    
نووسراوى نيةَ هةندَى جار زاراوةى ثَيش قؤناغي نووسني بةكار دَييَ وةك هاوتايتةك بتؤ زاراوةي نةنووستراوَ بتةآلم لةطتةَر      

ستني بةهةنتدَى طرميانتةى تيتؤرى دةبةسترتَيتةوةَ ئتةوانى ثةيوةستة بةطةشتةكردن و         ئةوةشدا ئةوازاراوةى ثَيش قؤناغي نوو
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 ثةرة سةندنى كؤمةَلطاكان كة لةم رؤ طارةدا رةزامةندييان لةسةر نية.
شتتايانى باستتة كؤمةَلطتتة خوَينتتدةوارةكانَ واتتتة ئتتةوانى زمتتانى نووستتراويان هةيتتةَ دةكتترَى لةبنضتتينةدا لةضتتةند تتتاكَيكى           

 َيكىات .نةخوَيندةوار ث
   

 Non-material culture الثقافة غري املادية نامادىكولتورى 

 Culture non-material  تةماشا بكة:

   

 Non-violence عدم العنف ناتووندوتيذى  
كةبتةهؤى  ِرَيبازَيكة لةهَيندستان سةرى هةَلداوةو طانديش بانطةشةى بؤ كتردووةَ ئتةو ِرَيبتازة د ى ئتةو زيتان ثَيطةياندنةيتةَ       

 ميمالنَيى نَيوان تاكةكان هةندَيكيان لةطةَر هةندَيك دروسي دةبَيي ئةويش لةثَيناو مانةوة.
ناتووندوتيذى هَيزَيكى دةروونى دةطرَيتةخؤىَ بةهؤيةوة تاك بةرةو رووى ئتةو ئا اوةيتة دةبَيتتةوة كتةِروودةداتَ ئتةو هَيتزة       

 اندن لةنَيوان تاكةكان بةِرَيطاى طيان باشى و دَلنةواييةوة.دةروونيةش كاردةكات بؤ بةديىَينانى رَيكخسة و طوجن
   

 ثَيوةر 
 نؤرم

 Norm املعيار

 منوونةيةكةَ يان ثَيوةرَيكى مادى ياخود مةعنةوةييةَ ثَيويسي دةكات شتةكان بةثَيى ئةو ثَيوةرةبن.
ثَيوةرى بِرياردانة لةستةر بتةهاكانَ لةجوانناستيدا    لةئاكاردا منوونةى رةفتارى باش و بنةماى كارى راسةَ لة دئةكسيولوجيا  

 ثَيوةرى بِرياردانة لةسةر بةرهةمى هونةرىَ لةلؤ يكدا بنةماى دةرئةجنامى ِراسي و دورستة.
   

 Norm social املعيار أو املستوى االجتماعي ثَيوةرى كؤمةآليةتى
بةها هاوبةشانةن كةبةدةنطةوةهاتنى ئةنتدامانى كؤمتةَر      ئةو ئاراستةو نةريي وSocial normsثَيوةرة كؤمةآليةتيةكان د

 ئاراستة دةكةن و جووتبوونى هةَل  و كةوتة سادةكانَ يان بِريارة رةوشتية ئالؤزةكان بةدى دَينن.
ديتتارة ئتتةوةش دةبَيتتتة هتتؤى زؤر بتتوونى يتتةكطرتوويي كؤمتتةَرَ ئتتةو ثَيوةرانتتة بةضتتوار ضتتَيوةيةك دادةنتترَين كتتةتاك بؤيتتان      

 ةوة بؤ ئةوةى ببنة ِرى نيشاندةرَيكَ كةلةئايندة رةفتارى ضؤن دةبَيي.دةطةِرَيت
   

 ئاسايةتى  
 نؤرمار

 االستواء
 normality االعتدال

مةبةسي لةزاراوةكةَ نةبوونى جيتاوازي يتان جتووت بوونتة لةطتةَر ثَيتوةرداَ يتاخود رَيتك وثَيكتى بةشتَيك لةطتةَر بةشتةكانى             
م بةطشتىَ ميانِرةوى لةهةر حالةتَيكى تايبةتيش ثيتادة  تدةبَيتة هؤى باش بةِرَيوةضوونى سيسديكةداَ ديارة ئةو دياردةيةش 

 دةبَييَ لةبةر ئةوةى بةضةمكة ِرَيذةييةكان دادةنرَيي.
   

 Normlessness الالمعيارية ناثَيوةرى  
بارَيكة بة نةبوونى سيستمَيكى ِرَيك و ثَيكى ثَيوةرة كؤمةآليةتيةكان دةناسرَييَ يان نةبوونى ئةو بةهايانةى كة توانا بتةتاك  
دةدةن بتتؤ ئتتةوةى ئتتةو هتتةَل  و كةوتتتة هةَلبتتذَيرَيي كةويستتتى زيتتاترى لةستتةرة تتتا ئتتةوانى ديكتتةَ ئتتةويش لةهةَلوَيستتتَيكداَ   

ؤ ئةوةى لةبةر ِرؤشناييان كاربكةينَ ئةوا ئةجنامةكانى هةَل  و كةوتةكة يانيش نةبوونى بةنةبوونى سيستمَيك بؤبةهاكان ب
هةر هةَل  و كةوتَيكَ ياخود يةك لةجؤرةكانى ئةو هةَل  و كةوتةى كةثَيضةوانةى هتةَل  و كتةوتَيكى ديكتة دةبَيتيَ ئتةوا      
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 يان زيانةوة. لَيرةدا بِرياردان لةسةريان وةك يةك دةبَيي لةِرووى نر  ثَيدان بَيي
ِرةنطة نتاثَيوةرى بتؤ كتةمى  متارةى ثَيوةرةكتان نةطةِرَيتتةوةَ بتةآلم بتؤ درككتردن بَيتي بتةبوونى  مارةيتةكى طتةورة لةوانتةَ               
كةلةتوانادا بَيي كاريان ثَي بكرَيي لةهةَلوَيستَيكدا ديارة ئةو حاَلةتةش وا لتةتاك دةكتات كتةتواناي نتةبَيي ة ثَيوةرَيتك قبتور       

يان رازى نتتةبَييَ ديتتارة ئتتةوةش دةبَيتتتة هتتؤى كشتتانةوةى يتتاخود رازي نتتةبووني كةبةهتتةر ثَيوةرَيتتك يتتانيش   بكتتات و بتتةكام
 كؤمةَلةثَيوةرَيك ثابةندبَيي.  

   
 تازة دةوَلةمةند  
 تازة ثياكةوتوو

ديث الثراء  Nouveau riche حر

ئةو كةسانةش دةطرَيتةوة كةساماندارييان لةطةَر مةبةسي ئةو كةسةى سامان و دارايي بةدةسي كةوتووة لة يانيداَ زاراوةكة 
ئةو داَ و نةريتانة يةك ناطرَيتةوة كةلةماوةى ضةند نةوةيةكدا كاريان ثَيكراوةَ بؤية ئةوانى تازة بوونةتة خاوةن ستامان و  

ابؤ قتةرةبوو  ماَلدارى هةستي بةحالتةتَيك لةنتةبوونى دَلنتةوايي دةكتةن دةربتارةى ثَيطتة كؤمةآليةتيةكتةيان و بتةزؤريش ثتةن          
 كردنةوةى ئةو حالةتة دةبةنَ ئةويش بةدةرخستنى ئةو سامانةى كةهةيانة.

ديارة زاراوةكة يةكةم جار بةكار هَينراوة وةك ئاما ةيةك بؤ جؤرَيك لةدؤخَيكى جَيط، يانيش بؤثياهةَلدان و باستكردنَ يتان   
ئاسي ثَيطتةى ئتةوانى كةِرةنطتة ختاوةن ستامانَيكى      وةك ئامرازَيك تاك بةهؤيةوة جةخي لةسةر ثَيطة بةرزةكةى خؤى كات لة

 طةورةبنَ بةآلم رةوشتى ثشتاو ثشتيان دبؤماوةيي  ياخود خةسيةتةكانى ديكةيان وةك ثَيويسي نية. 
   

 خَيزانى بضووك 
 دناوكى 

 Nuclear family أسرة ن رورويّة

 ديكة لةخزم و كةس و كاريان ناطرَيتةوة.ئةو خَيزانةى كةتةنىا لةثياو و ن ومنداَلةكانيان ثَيكدَين و كةسى 
   

وروي كؤمةَلبوونى ناوكى  مع الن ر  Nucleation الترجر
مةبةسي لةزاراوةكةَ لةكؤمةَلطةى شارستانى خزمةتطوزاريية ئتابورى و كؤمةآليةتيتةكان لةشتارداَ ئتارةزووى طردبوونتةوةيان      

ثيشةستتتازييةكان لةناوضتتتةيةك و بازرطانتتتان لةناوضتتتةيةكى هةيتتتة لةضتتتةند ناوضتتتةيةكى ديتتتاريكراوداَ وةك طردبوونتتتةوةى 
 ديكةو...هتد.

   

 Nucleus social النواة االجتماعية ناوكةى كؤمةآليةتى

  Cf. social nucleus 

   

 Nudism مذهب الُعراة رووتطةرايي
 بةِرووتىَ بةهيواى لةش ساغي و جوانى.جؤرة ب،وباوةِرَيكةَ ئةوانى ثةيِرةوى دةكةن لةضةند شوَينَيكى تايبةت كؤدةبنةوة 

   

 nuisance االزعاج واالضرار ابلغري بَيزاركردن و زيان طةياندن
 هةركارَيكى ناِرةواو ببَيتة هؤى تَيكدانى بارى ئاسوودةيي و زيانطةياندن بةكةسانى ديكةَ ئةو كارانةش دوو جؤرن:

 َ ئةو جؤرةكارانة خةَلكى public nuisanceزيانطةياندن بةشَيوةيةكى طشتى دتَيكداني بارى ثشوودان و ئاسوودةيي و  -1
هةموو ثَيى كاريطةر دةبنَ يان بةالى كةم  مارةيةكى طةورةى خةَلكَ وةك بوونى شتى قةدةغةكراو لةناو دامةزراوةو شتوَينة  

ستوودةيي كارمةنتدان دةبَيتيَ يتان     طشتيةكان كةكاريطةرى بةسةر حةوانةوةو خؤشتطوزةرانى يتاخود تةندروستتى و يتانيش ئا    
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 ئةوانى دَينة ئةو شوَينانةو ياخود لةنزيكى نيشتةجَى بوونيان دةبَيي.
لتةم هتةر و مةرجتتةدا ضتةند ياستايةك دةردةضتتَييَ ئتةو مةرجانتةى ثَيويستتتة هتةبن لتةو شتتوَينة ثيشةستازى و بازرطانيانتتةَ          

 دياريان دةكات.
 privateلةتاكتتةكان يتتاخود  مارةيتتةكيان يتتانيش زيانطةيانتتدن ثَييتتان د  تَيكتتدانى بتتارى ثشتتوودان و حةوانتتةوةى يتتةك   -2

nuisanceهؤى زيان طةياندن بةوانى ديكة. ةَيتبةكَيك دةرمانَيكى بةدةستةوة ب  وةك ئةوةى ي 
 ياساكان ِرَيطا بةوكةسانة دةدةن كةزيانيان ثَيطةيشتووةو داواي قةرةبوو كردنةوة بكةن. 

   
 بةتالَيتى

 ثووضةَلبوون
 nullity الُبطالن

لةياسادا مةبةسي لةزاراوةكةَ نةمانى شوَينكارى هةَل  و كةوت دةربارةى طرَيبةستكارَ هتةروةها دةربتارةى كةستانى ديكتةش     
ئةويش بةهؤى فةراهةم نةبوونى كؤَلةيةك لةكؤَلةكةكانى هةَل  و كةوتَ يان مةرجَيك لةمةرجة دروستةكانى ئةو هةَل  و 

 كةوتة.
ِرةنطة رةهابَييَ ئةويش هةموو خاوةن كارَيك بيتانووى بتؤ دةبتات بتةهؤى ثةيوةستي بتوونى بةسيستتمى طشتتيةوةَ         بةتاَلَيتى 

 ياخود لةدةستدانى رةطةزَيكى جةوهةرى لةخودى رَيككةوتنةكة.
ى لتةخودى  هةروةها بةتاَلَيتى ِرَيذةيي هةيةَ كة ئةويش نتاكرَى بيتانووى بتؤ بىَينرَيتتةوة تتةنىا ئتةو كةستة نتةبَيي كةبتةرطر         

 خؤى دةكاتَ بؤية دةكرَى نةمَينَيي يان البدرَيي ئةويش بةِرَيطا ثَيدانى طرَيبةستةكة.
   

 هاوسةرط،ى  
  ن و مَيردايةتى

 Nuptiality الزواجية

 لةِرووى دميوطرافييةوةَ مةبةسي لةزاراوةكة هاوسةرط،يية لةبوارى ضةندايةتيةوةَ ديتارة ئتةو هاوستةرط،يية طرَيبةستتَيكى    
ياسايية بؤ بةستنةوةى نَيوان دووكةسى نَيرومَىَ بةو شَيوةى كةياساكانى كؤمةَلطتة بِرياريتان لةستةرى داوةَ هتةروةها بتةثَيى      

 ئةو داَ و نةريتةية كةلةسةرى دةِرؤن.
نى ئتتةو هاوستتةرط،يية لتتةنَيوان دوو اليةنةكتتةَ متتاف و ئتتةركى بتتةدوادَييَ رادةى رووكتتردن لةهاوستتةرط،ى لتتةناو دانيشتتتوا     

   كةثَيكدَيي.nuptiality rateناوضةيةك ياخود لةبةشَيكيانَ ئةوا ثَيوانة دةكرَى بةتَيكِراى ئةو  ن و مَيردايةتيةى د
ضةند كؤمةَلطةيةك دان بةهاوسةرط،ى مةدةنى دانانَين و جياوازي لتةنَيوان ئتةو جتؤرة هاوستةرط،ييةو هاوستةرط،ى ئتاينى       

 َلطاكانى ديكة ثشتى ثَى دةبةسة.ياخود شةرعي دةكةن كةبةشَيك لةكؤمة
ئةطتتةر ثةيوةندييتتةكانى نَيتتوان هتتةردوو رةطتتةز ستتي ةتَيكى شتتةرعي يتتانيش ياستتاييان نتتةبَييَ ئتتةوا ئتتةو هاوستتةرط،يية          

  .concubinageبةناشةرعى دادةنرَيي د
   

 nursery دار احلضانة دايةنطة
ئةو منداآلنةى كةدايكتةكانيان كتار دةكتةنَ ئتةوةش لةستةرةتاي       دايةنطةَ تةرخان دةكرَيي بؤ بةخَيوكردن و ثةروةردةكردنى

  ستتاَلي دايةنطةبتتةثَيى ئتتةو ئاستتتةى كةدةستتةآلتى تايبتتةت ديتتارى دةكتتاتَ       6لةدايكبوونتتةوة دةستتي ثَيتتدةكات تاتةمتتةنى د   
 ثَيداويستيةكانى بؤ ئامادة دةكرَى و لة َير ضاو دَيريش دةبَيي.

 َ ئتةو شتوَينة ئتةو منداآلنتةى وةريتان دةطرَيتي تةمتةنيان        in fant home،دان ددايةنطة جياوازي هةية لةطةَر شوَينى شت 
 لةسَى ساَر زياتر نابَيي.

 َ ضتونكة يةكتةميان   nursery schoolهةروةها دايةنطة جياوازي دةبَيي لةو دةزطايةى ناوى لَينراوة قوتاخبانةى منداآلن د
وى مادى و ستؤزةوة بَيبةشتن ئتةويش بتةهؤى كتاركردنى دايكتةكانيانَ       كار بؤ قةرةبوو كردنةوةى ئةو منداآلنة دةكات كةلةِرو
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لةو قوتاخبانانة سيستمَيكى لةبارى كاركردنى تَيدا ثةيِرةو كراوة كةلةطةَر كاتةكانى كاركردنى دايكتان دةطوجنَيتي و دةرطاشتى    
منداآلنتةَ هتةروةها ئةوانتة سيستتمى      كردنتى ركراوة دةبَيي بةدرَيذايي ساَرَ لةكاتَيكدا مةبةستى سةرةكى ئةو قوتاخبانانتة فيَ 

 قوتاخبانةكان ثةيِرةو دةكةن لةسةرةتاي ساَلةوة تاكؤتايي.
   

 باخضةى ساوايان
 قوتاخبانةى منداآلن

 Nursery school مدرسة احلضانة

لةقوتاخبانتة طشتتيةكانَ   دامةزراوةيةكى ثةروةردةيية بؤ منداآلنَ بؤ ئةو تةمةنانةى ثتَيش تةمتةنى ئاستايي كتة وةردةط،َيتن      
ئاماجنى ئةم جؤرة دامةزراوةية يارمةتيدانى ئةو منداآلنةية بتؤ ثةيتداكردن و ثَيكىَينتانى نتةريتى بتاش و منوونتةيي بتةثَيى        
رةفتارى كؤمةآليتةتىَ هتةروةها طةشتةكردنيان لتةِرووى ئتةقيى و جةستتةيي و كؤمةآليتةتى و ستؤزةوةَ لةطتةَر بتةهَيزكردنى           

 ن.تواناو كارامةييا
ئةو هؤكارانةى يارمةتيدةر بوون بؤ بآلوبوونةوةى ئةو جؤرة قوتاخبانانةَ ئةو بارودؤختة بتوو كتةِرَيطاى بة نانتدا ِروو لتةكار      

 بكةن.

   

 Nursing الرضاعة -1 ش،ثَيدانى مندآلن

دةكتات و لةهتةموو   خواردنى منداة بةهؤى ش،ى دايكةوة كةهتةموو مةرجتةكانى ختؤراكى لتةبار بتؤ منتداَلى شت،خؤر دابتني         
 ِرووَيكةوة .

  ماوةيتةكى ثشتوودانى داوةتتة    Nuring motherياساكانى كار دةربارةى ئةو  نةى كار دةكتات و شت، دةداتتة منداَلةكتةى د    
دايكةكة لةكاتى كاركردن بؤ ئةو مةبةستةَ ئةوة سةرةِراى متاوةى ثشتودان كةلةياستاكاندا بِريتارى لةستةر دراوة بةشتَيوةيةكى       

 طشتى.

  بتةو خزمةتطوزاريانتةى ثةيوةستة بتةئامادةكردنى ختؤراك      nursing facilitiesترَيي: خزمةتطوزارى شت،خؤرةكان د دةو
 يان ضارةسةرييةكانَ ياخود ضاودَيرى رؤ انة بؤ منداآلنى دايةنطةكان.

ك لتةماوةى    ئتةويش يارمةتيةكتة دةدرَيتتة دايت    nursing mothers allowanceهةروةها دةوترَيي: بيمةى شت،ثَيدان د 
 ش،دانى بةثَيى سيستمى بيمة كؤمةآليةتيةكان يان يارمةتيةطشتيةكان.

   

  التمريض -2 ضاودَيرى نةخؤش 
ئتتةو ضتتاودَيرييةى ثةرستتتاران ثَيشكةشتتى نةخؤشتتةكانى دةكتتةنَ لةطتتةَر ئتتةو خزمةتطوزاريانتتةى كتتةثَيى هةَلدةستتة بتتؤ           

لةستةرداوة بتؤ نةخؤشتةكةَ كتة تاِرادةيتةكى دووريتش ضتاكبوونةوةى        جَيبةجَيكردنى ئتةو ضارةستةرييةى كةثزيشتك بِريتارى     
 نةخؤشى لةسةر دةوةستَيي.

 - nursingَ ثَييتتان دةوترَيتتي دامتتةزراوةكانى نتتةخؤش كتتارى د مةزراوةيتتةك هةيتتة بتتؤ ضارةستتةر كتتردن لَيتترةدا ضتتةند دا

homes      لةو شوَينانة نةخؤشةكانَ ئةوانى نةخؤشى درَيذخايةنيان هةية هتةروةها كةستانى بةتةمتةن و ئتةوانى لتةماوةى َ 
 ضاودَيرى ثزيشكى و نةخؤش كارييان بؤ ئامادة دةكرَيي.   وضاكبوونةوةدانَ جَيطايان بؤ دةكرَيتةوةَ 

   

 Nutrition التغذية خؤراك ثَيدان
كةثَيكىاتةى  يان ثشتى ثَى دةبةستَييَ هةروةها ئتةو ثرؤستة جياوازانتةش دةطرَيتتةوة كةتايبتةتن بتةو       يةك لةو كؤَلةكانةية 

خؤراكةى كةبوونةوةرى زيندوو دةستى دةكةوَيي بؤ يارمةتيدانى لةستةر فةرمانتة زينتدووةكانى وةك: طةشتةكردن وجوَلتة و      
 كانى جةستةيي ئةو بوونةوةرة زيندووة.زاوزَى و ثاراستنى خةسيةت و تايبةمتةنديية سروشتى و كيمياويية
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  standard nutrition unitبتتتِرى ئةوخؤراكتتتةى ثَيويستتتتةَ ئتتتةوة لةستتتةر بنضتتتينةى يةكتتتةى ثَيوانتتتةيي ختتتؤراك د 
بَيي بةيةك مييؤن طةرمؤكة دكالورى  بؤ هةر مرؤظَيتك. ئتةو ثَيتوةرةش بتؤ  متاردنى      دةهةَلدةسةنطَينرَييَ كةساآلنة يةكسان 

ِراستى بةكار دةهَينرَييَ كةطةالنى جياواز وةريدةطرن و ثةيوةستيش دةبَيي بةتووندى لةطتةَر ئتةو بتةروو    بِرةكانى خؤراكى 
 زةوى بةجؤراو جؤريةوة. و سوودوةرطرتن لة دةهَينرَييَ هةروةها بةكارهَينانبوومة جياوازانةى بةرهةم 

 Cf. under- nourishment  كةم خؤراكى

   
 حةزى لةِرادة بةدةر 

 تَيرنةخواردنى سيكسى
 nymphomania الغرلرمة النسوية

  .satyriasisثاَلنةرَيكى سيك  بةهَيزةَ يان نائاسايية الى ئافرةتانَ لةبةرامبةريشدا تَيرنةخواردنى ثياوان هةية د
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 ميتؤدى بابةتي
 Objective method الطريقة احلسية

يتتةك لتتةِرَيطاكانى فَيربتتوونى ب،ؤكتتةو ضتتةمكةكانةَ يتتان مانتتا راستتتةقينةى شتتتةكانَ ئتتةويش بةبتتةكارهَينانى تاقيكردنتتةوة     
بةرجةستةييةكانَ هةروةها بةِرَيطاى درك ثَيكردنى هةستىَ ئةو ِرَيطايتةش ضةندشتَيوةيةك وةردةطرَيتيَ وةك: بتةكارهَينانى     

انةكانَ ئةجنامتتدانى تاقيكردنتتةوةكان لةكارطتتةداَ ستتةرةِراى منتتايش كتتردن و    وَينتتةو منوونتتةكانَ هةستتتان بةطةشتتي و ستتةرد  
 هؤكارةكانى بيسة و بينني. 

   

 Objectives, managemtn by االدارة ابألهداف كارطَيِرى لةسةر بنةماي ئامانج
دةبةستتتَيي بتتؤ بتتةديىَينانى بريتيتتة لةسيستتتمَيك بتتؤ كتتاركردنَ ئتتةو سيستتتمة بةثيتتةى يةكتتةم ثشتتي بةاليةنتتة رةفتارييتتةكان  

 طةورةترين رادة لةو ئاماجنانةى كةرَيكخراوةكة هةوىل جَيبةجَى كردنى دةدات.
كردنى ئاماجنةكتةى لتةكارداو لةستةر    يبةديار ةوة لة: هةستاننثشتى ثَى دةبةستَيي كورت دةكرَي ئةو بنضينانةى ئةو سيستمة

ئامتاجنى طشتتى رَيكخراوةكتةَ هتةروةها بةخشتينى ئازادييتةكى زؤرتتر        ئاستى ئةو يةكةى كةكارى تَيدادةكات و لةضوارضَيوةى 
بةكرَيكار لةبوارى كارداَ لةطةَر رةخنةطرتن يان ضاودَيرى خؤيةتى لةبةر رؤشنايي ئةو ئاماجنانةى كةلةستةرى رَيككتةوتوونَ   

ى تاك دةربتارةى ئتةو كتةم و    كورتكردنةوةى رؤَلى سةرؤك ياخود كةسى سةرثةرشتيار لةبوارى ئاراستةو هاندان و يارمةتيدان
 كورتيانةى كةِرةنطة لةكاتى كاردا دةركةون.

سيستمى كارطَيِرى لةسةر بنةماى ئامانجَ جةخي لةسةر زةرورةتى رازى بوونى كرَيكار دةكتاتَ هتةروةها خولقانتدنى هتةر و     
ثةرةستتةندوو لتتةِرووى  متتةرجى هانتتدان بتتؤ هانتتدانى كرَيكتتارو بةمةبةستتتى جَيبتتةجَيكردنى ئةركةكتتةى بةشتتَيوةيةكى باشتتى   

 لَيىاتووييةوة.
   

 بةبابةتكردن
وُضع  متر

 Objectivisation اضقاء الطابع املوضوعي

مةبةسي لةزاراوةكة لةدةروونناسيداَ طؤِران لةهةستكردنَ لةوةى حالةتَيكى هةَلضوون بَيي بةرةو تَيطةيشتتنَيكى ِرةنتط كتراو    
 بةشَيوازَيكى واقيعيانة.

   

 objectivism الغاية املوضوعيةمذهب  بةبابةتى
لةِرةوشتداَ بؤضوون وايتة كةهةستتكردن بةضتَيذو ئتازارو ئةواليةنتة ويذدانيانتةى ديكتةَ هةستتَيكى ناديتارو جَيطتاى طومانتةَ            
ناكرَيتي ببَيتتة ئامتانج بتتؤ كتردةوة ِرةوشتتيةكامنانَ بؤيتتة دواتتر ثَيويستي دةكتتات كتة بتؤ ِرةوشتتي ضتةند ئاستتَيكى بابةتيانتتة            

يَ ستتةربةخؤ بَيتتي لةوَيتتذدانى ضتتَيذو ئازار.بتتةآلم لةياستتاداَ واستتةاَينراوة كةثابةنتتد بتتوون بةياستتايةكى طشتتتىَ ئتتةوة    دابنرَيتت
 ئةجنامى ضةند هؤكارَيكى دةرةكيةَ سةر بةخؤية لةئ،ادةى ئةوانى ثابةند دةبن بةو ِرَيساية.
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 objectivity املوضوعية بابةتطةرى
دوورخباتةوة لةو هةَلوَيستانةى كةتَيكةآلويان بووةَ هةروةها لةسةر بنضينةى بةَلطةو ئةقت تةماشتاى  تواناي تاك لةوةى خؤى 

ِراستيةكان بكاتَ نةك لةسةر بنضنيةى اليةنطرى و سؤزَ دووريش بَيي لةدياردةكانى دؤستايةتى و يتةكرت ويستةَ يتان ثشتي     
 راستيةكةوة هةية.بةسة بةب،وِرايةكى ثَيشوترَ ئةوةندةى ثةيوةندى بةدؤخى 

 و بتتةدةربِرينَيكى ديكتتةَ بابةتطتتةرى لةتؤ ينتتةوةى زانستتتيدا ئتتةو ستتي ةتةية كتتة ِرةنتتج و مانتتدوو بتتوون طوزارشتتتى لَيتتدةكات 
َ ئتتةوانى دةرئتتةجنامى اليتتةنطرى كؤمةآليتتةتى دةطرَيتتتةخؤيدوورخستتتنةوةى الدانتتةكان لتتةدرك ثَيكتتردن يتتاخود لةِراظتتةكردن 

َ لةطتةَر بتةديىَينانى زؤرتترين طشتتاندنة بَياليةنتة طشتتيةكان لةبتةر رؤشتنايي ئتةو           يتان تتاك  ش سايكؤلؤجني بؤ كؤمتةرَ ياني
 زانستةى لةبةر دةستة.

   
 ثابةند بوون 
 ناضار كردن

 obligation االلتزام

مافَيتك بتتؤ  ثةيوةستتيةكى ياستاييةَ دةكةوَيتتة ئةستتؤى كةستَيك يتتان زيتاترَ كتة بتةثَيى نتةريي يتتان ياستاَ واثَيويستي دةكتات             
 كةسَيكى ديكة ياخود زياتر لةكةسَيك بطوازرَيتةوةَ يانيش بةكارَيكى دياريكراو هةستَيي و يان ثَيى رازى نةبَيي.

رووداوى ياساييَ سةرضاوةى ثابةند بوونةو ِرةنطة رووداوةكة سروشتتى بَيتي بتؤ ويستتى مترؤظ نةطةِرَيتتةوةَ بتةَلكو بتؤ ياستا          
 تة سةرضاوةى راستةو خؤى ئةو مافانةى كةبةهؤيةوة ثةيدا دةبن.بطةِرَيتةوةَ بةوةش ياسا دةبَي

يان رووداوةكة ئارةزوو مةندانة دةبَيي بؤ ويستى مرؤظ دةطةِرَيتةوةَ هةروةها ِرةنطة كارَيكى مادى بَييَ كارى ماديش دةكرَى 
 خش بَيي.سوودبةخش بَيي وةك دةوَلةمةند بوون لةسةر حيسابى كةسانى ديكةَ ياخود كارَيكى زيان بة

دةكرَى كارةكتة ياستايي بَيتي و لةدوواليةنتةوة ئتةجنام بتدرَييَ وةك طرَيبةستتَيك يتاخود لةيتةك اليةنتةوة بَيتي وةك ويستتى             
 تاكَيك.

  واتتة ثابةنتد بتوونى تتاك بتةوةى رةفتارةكتةى ميكةضتى ئتةو         social obligationدةوترَييَ ثابةند بوونى كؤمةآليتةتى د 
 دراوانةى كؤمةَلطةبَيي.ثَيوةرو بةها بِريار لةسةر 

  سةرضتتاوةكةى سروشتتتى مرؤظتتةَ لتتةو رووةوةى كةبوونةوةرَيكتتة توانتتاي     moral obligationثابةنتتدبوونى رةوشتتتى د 
 هةَلبذاردنى هةية لةنَيوان ضاكةو خراثة.

   

 obscenity الُفحش داوَين ثيسى
بةثَيضتةوانةى شتةرم و رةوشتي جتوانى و ئاكتارزانى يتان داَ و       دياردةيةكةَ ِراى طشتى يان ياستا يتاخود دةستةآلتة طشتتيةكان     

 نةريتى طشتى دادةنَين.
 ِرةنطة دياردةكة لةرةفتارى تاكدا ياخود لةجت و بةرط ويانيش لةزمان و هونةر يان لةهةَل  و كةوت دةربكةوَيي. 

   
 تَيبينى 

 سةرجندان
 observation املالحظة

ووريتايي بتةرةو شتتَيكَ بةمةبةستتى ناستني و تَيطةيشتتنى ئتةو شتتةَ ئتةوةش هؤكتارَيكى           بايةخدان و ضتِركردنةوةى ئاطتايي   
طرينطة بؤ كؤكردنةوةى زانياريةكان بةهؤى توَيذينةوة جياوازةكانَ لةم بوارةدا دوو جؤر سةرجندان هةية: سةرجندانى ستادة  

ردانتة لتتةبارو دؤخَيكتى سروشتتتيدا     مةبةستتتيش لَيتىَ ستتةرجندانى دياردةكانتةَ وةك ضتتؤن خؤك  simple observationد
روودةدات بَى ئةوةى ميكةضى ديسثيينى زانستيانة بكرَيي و بَى بةكارهَينانى ئامَيرة وردةكانى ثَيوانةَ ئةويش بتؤ دَلنيتابوون   

 لةوردى سةرجندانةكةو اليةنة بابةتيةكانى.
ى دةبَيتيَ ئتةو جؤرةشتيان ثَيشترت       كةميكةضتى ديستثيينى زانستت   systematic observationستةرجندانى سيستتماتَيك د  
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لةضتتةند بابتتةتَيكى ديتتاريكراودا كؤدةبَيتتتةوةَ هتتةروةها لةستتةر وةآلمدانتتةوةى ثرستتيارةكان يتتاخود جَيبتتةجَيكردنى ئتتتةو           
 طرميانانةى كة توَيذةر دايناوة كورت دةكرَيتةوة.

   

 دَلتةنطى
 طةمارؤى دةروونى

 الوسواس
 obsession االحنصار

زاراوةيةَ ب،ؤكةيةك سووربوونى لةسةر بَييَ هةروةها دووبارةكراويش بَيتيَ بتةزؤرى تَيكتةآلوى هةَلضتوونيش     مةبةسي لةم 
دةبَييَ ب،ؤكةكة هاندةرَيك بؤ شَيوةيةك لةشَيوةكانى هتةَل  و كتةوت لتةخؤ دةطرَيتيَ تتا ئتةو ِرادةيتةى كتة حاَلتةتى ئتةقيى           

 بةطشتى وةك نةخؤشى تةماشا دةكرَيي.
   

 كؤن بوون 
 obsolescence التقادم بةكارنةهاتوو

 زيان ثَى كةوتن لةبةهاى ئةو شتانةى كة هةيةَ ئةويش بةهؤى ثَيشكةوتن لةهونةرى ثيشةسازىَ يان طؤِران لةضَيذى طشتى. 
 depreciatio تةماشا بكة: لةنر  كةمكردنةوةَ بةكاربردن

   
 Occasional labour العمل العرضي كارى جاربةجار

كةلتةماوةى نزيتك لةيةكتداَ يتاخود بتؤ متاوةى دوور ئتةجنام         َكارى جار بتةجارَ يتان كتارى كتاتىَ ئتةو كتارة ناِرَيتك و ثَيكةيتة        
دةدرَييَ ئةويش بةثَيى ثَيويستى كارةكةَ وةك: باركردن و بتةتالكردن لةبةنتدةرةكان و شتوَينى ديكتةَ هتةروةها لتةو كارطتةو        

اندنى يتتانيش ثيشةستتازييانةى كتتةكار تَييانتتدا بةشتتَيوةيةكى ِرَيتتك و ثَيتتك بةِرَيوةناضتتَييَ ئتتةويش بتتةهؤى ئةطتتةرى وةستتت       
 دةسثَيكردنةوةى بةثَيى هةر و مةرج و ثَيداويستيةكان.

   
 بؤنةطةرايي
 بؤنةيةتي

 occasionalism مذهب املناسبة، االتفاقية

ثتتةيِرةوكارانى ئتتةم ِرَيبتتازة بتتؤ ضتتوونيان وايتتةَ بتتوونى ثةيوةندييتتةكى هؤكتتارَيتى لتتةنَيوان دووشتتتى تتتةواو جيتتاوازَ جؤرَيكتتة  
واننيَ بؤيتتة لتتةم بارودؤختتة ئتتةو هؤكارييتتة راستتتةوخؤ بتتؤ كتتارى ختتودا دةطةِرَيننتتةوةَ ختتودا هؤكتتارى      لةمتتةحاَلى يتتان نتتةت 

راستتتةقينةية بتتؤ هتتةموو ئتتةو شتتتانةى كتتةهَيزو توانايتتان دةردةختتاتَ هؤكتتارى ديتتاريش بةِراستتتى نابَيتتتة هتتؤى دةركتتةوتنى    
 َيي بةِروودانى ئةو شوَينةوارة دكاريطةريية .شوَينةوارىَ بةآلم ئةو وةك بؤنةيةكةَ تَييدا هؤكارَيكى ديكة هةَلدةس

هةروةها ئةم ِرَيبازة بؤ ضتوونى وايتة كتة ئتةقت و متادة جيتاوازن و ناكرَيتي كارلَيكردنيتان هتةبَييَ ئتةوى الى يتةكَيكيان روو            
هتؤى ِراستتى   دةدات وةك بؤنةيةك دةبَييَ تَييدا خودا دةبيتة هؤى روودانتى شتوَينكارَيك الى ئتةوى دىَ لةبتةر ئتةوةى ختودا       

 هةَل  و كةوتةكامنانة.
   

 بِروا بةهَيزى ناديار
  -مةييى شاردنةوة  -

 occulbism االعتقاد يف القوى اخلفية

باوةِرهَينتتان بتتةوهَيزة شتتاراوانةى كةلةستتةرووى سروشتتة هتتةروةها توانتتاى ميكتتةة كردنيتتانيش دةبَيتتي بتتؤ  َيتتر دةستتةآلتى      
 جادوطةرييةكانةوة.مرؤظايةتى لةِرَيطاى نةريتة 

  ئةو زانستانةن كةثةيوةسي دةبن بةهَيزة شاراوةكانَ مةبةستيش لَييان ستي رو  occult sciencesزانستة شاراوةكانيش د
  كةلتة ئةكست،ى فةييةستوفةكان دةطتةِرَين بتؤ وةرطَيِرانتى كانتة        alchemyئةستَيرة ناستى و جادووطتةرى و كيميتاي كونتة د    

 ها دةربارةى ئةكس،ى  يان  جةوهةر  بؤ طَيِرانةوةى طةجنَيتى و درَيذةدان بة يان.هةزرانةكان بؤ زَيرَ هةروة
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 كار
 ثيشة

 occupation املهنة -1

ثيشةكارَ جؤرَيكة لةوكارةى كةتاك ثَيى هةَلدةسَيي هةرضييةك بَيي ئةو ثيشةسازييةى كة ئةو كارةى تَيتدا دَيتتةدىَ لةطتةَر    
 ثيةو ثَيطةى فةرمانى تاك.

  بةكار دةهَينرَيي وةك ئاما ةيةك بؤ توَيذةكانى ئتةو ثيشتانةى   occupation structureدةستةوا ةى هةيكةىل ثيشةيي د
يشةستازيانةَ يتان لتةو خزمةتطوزاريانتةَ يتاخود لةدامتةزراوةكانَ يتانيش لةكؤمةَلطتة بةطشتتىَ          ثكة بوونيان هةية لةيةك لةو

 يستمى فَيربوون و هةيكةىل ثيشةييدا هةية.هةروةك لةحالةتى ثشكنينى ثةيوةندى نَيوان س
  مةبةستى لةزاراوةكةَ ثراكتيك كردنى بنتةماكانى كؤمةَلناستية لتة    occupation socialogyبةآلم كؤمةَلناسى ثيشةيي د

 شيكردنةوةى ثيشةو فةرمانةكانَ هةروةها لةلَيكؤَلينةوةى خةسَيةتة كؤمةآليةتية ثيشةييةكان.
   

  االحتالل -2 داط،كارى  
مةبةسي لةداط،كارى لةياساي نَيو دةوَلةتيداَ هةستانى يةك لةدةوَلةتةكان بةدةسي داطرتن بةسةر زةوى و خاكى دةوَلةتَيكى 

 ديكةو سةثاندنى دةسةآلتةكانى بةسةريدا.
   

 Occupations classification of التصنيف الرئسي للمهن ثؤلينكردنى سةرةكى ثيشةكان
planning 

نيان لةضةند طروثَيتك بتةثَيى ضتةند خةستَيةتَيكى بنضتينةييَ بةمةبةستتى خزمتةتكردنى ئاماجنتةكانى         نابارى ثيشةكان و دا
 ثالنى ئابورىَ ثيشةكان بةشَيوةيةكى طشتى بؤ سَى كةرت دابةش دةكرَين.

ن دةرهَينانى كةرةستة  َ ئةو ثيشانةى ثةيوةسة بةبةرهةمىَيناني ياprimary occupationكةرتى ثيشةسةرةتاييةكان د
 سةرةتاييةكان.

  بؤ ئةو ثيشانةى ثةيوةسة بتةطؤِرينى كةرةستتة ستةرةتاييةكان و    secondary occupationكةرتى ثيشة الوةكيةكان د
 بةر هةمىَينانى كاآلكان.

  ئتتةو بةشتتةى هةَلدةستتَيي بتتة ئامتتادةكردنى خزمةتطوزارييتتةكانَ نتتةك       tertiary occupationكتتةرتى ستتَييةميش د 
 بةرهةمىَينانى كاآلكان.

  Classification occupational  تةماشا بكة: ثؤلينكردنى ثيشةكان

   

 Occupational disease املرض املهين نةخؤشى بةهؤى ثيشةوة
نةخؤشتتييةكة لةئتتةجنامى كتتاركردنى كرَيكتتار لةثيشتتةيةك يتتان لةثيشتتة ستتازييةك ثةيتتدا دةبَيتتيَ ئتتةو نةخؤشتتية بتتؤ ضتتةند   

 لةدةرةوةى كاردا ناطةِرَيتةوة.هؤكارَيك 
ياساكانى كاركردن ضةند ِرَيساو رَينماييةك دةطرَيتة خؤى كةثةيوةسة بةئاطادار كردنةوة دةربتارةى نةخؤشتية ثيشتةييةكان    

 و ضارةسةركردنيان و قةرةبوو كردنةوةيان.
   

 Occupational health الصحة املهنية تةندروستى ثيشةيي
ئاماجنى ضاودَيرى و تةندروستى كرَيكارانةَ لةطةَر دوورخستنةوةيان لةو مةترسيانةى كةتووشيان دةبَيتي  كؤمةَلة هؤكارَيكةَ 

لةماوةى كارةكانيان و ضاككردنى باوردؤخى ئةوكارةَ هةروةها ِرةضتاوكردنى ئتةوةى كةهتةر كرَيكارَيتك لتةو شتوَينة دابنرَيتي        
 كةلةطةَر تواناكانى دةطوجنَيي.
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 Occupational therapy العالج ابلعمل ردنضارةكردن بةكارك
ِرَيطايةكة بؤ ضارةكردنى نةخؤشة بةتةمةنةكان و هةندَى نةخؤشتى ئتةقيى بتةهؤى كاركردنتةوةىَ ئتةويش بةئاراستتةكردنى       
وزةى نةخؤشتتةكة بتتؤ بوارةكردةييتتةكانَ هتتةروةها بتتؤ ئتتةوةى ستتةرقار بَيتتي و لةكَيشتتة ناوخؤييتتةكانى دوور بكةوَيتتتةوةَ         

 بةشَيوةيةك كاتى هةستانى نةخؤش بةكارَيك ئةوا هةسي بةقةوارةو بة بةهاى خؤى بكات.
ديارة ئةو حاَلةتةش دةبَيتة هؤى هةستي ثَيكردنتى زيتاترى نتةخؤش بةدَلنتةوايي و طةِرانتةوةى متمانتةى بتةخؤىَ هتةروةها          

 وةى تووندو تيذى و هةَلضوونةكانى.هةستانى نةخؤش بةضاآلكى كردةيي و دةستيشَ يارمةتيدةرَيك دةبَيي بؤ كةمكردنة
   

 طريي 
 ئؤديب

 Oedipus complex ُعقدة أو ديب

مةبةستي لتتةو طرَييتة لةتَيورييتتةكانى شتيكردنةوةى دةروونتتىَ كؤمةَلتتة ئةندَيشتةو وَينتتاكردن و تارمتايي و ضتتةندين حاَلتتةتى      
 بةسةرباوكدا لةاليةن رةطةزةكةى ديكةوة.ويذدانيةَ كةويستى منداَلى ثَى دةبةسرتَيتةوة بؤ دةسي داطرتن 

لةم بارةدا ثيش خواردنةوةو ضةثاندن ضةند شَيوةيةكى جيتاواز وةردةطرَيتيَ ئتةو دياردانتة لةحاَلتةتى منتداَلى الواز دةبَيتيَ        
 ثاشان زياتر خؤى ثةردةثؤش دةكات لةطةَر سةركةوتنى تاك لةتةمةندا.

دةمامكتدراو دةطرَيتتة ختؤى بةرامبتةر بتةباوك لةاليتةن هتةمان ِرةطتةزةوةَ هتةروةها          طرَيى ئؤديب ضةندين شتَيوةى د ايتةتى   
 ثةيوةسي بوون بة باوكةوة لةاليةن رةطةزةكةى ديكة.

   

 كةتن 
 تاوان 

 اجلُرم
 Offence اجلُنحة

يتان تاوانبتار ئةوكةستةية    كارَيكى ناياسايية ويستى تاوانكارى تَييتدا هاتؤتتةدىَ بِريتارى ستزادانى ياستايي بتؤ دراوةَ طوناهبتار        
 كةبةطوناهَيك هةَلدةسَيي و ياساي تاوان بةكةتنى دادةنَيي و سزاى لةسةر دةبَيي.

لَيرةدا تاوانبارى نةوكار هةيةَ كةتاِرادةيةك بةنةرمى مامةَلةى لةطةَر دةكرَيي لةثيادةكردنى سزادانةكةَ هتةروةها تاوانبتارى   
 ةَ ديارة ئةو كةسة بةتووندى سزا دةدرَيي. راهاتووش هةيةَ كة تاواني زؤر ئةجنام داو

   
 قوربانى
 خةآلت

 offering الُقرابن

ئةوةى بؤ بوونةوةرى باآل ثَيشكةش دةكرَييَ يان بتؤ كتارَيكى ثت،ؤز بتةكار دةهَينرَيتيَ لتةجؤرةكانى دانةوَيَيتةو خواردنتةوةو         
ثيتاوانى ئتاينى و ئتةوانى بةشتدارى ئتةو بؤنتة ئتاينى و         ئا ةَلداَ قوربانيةكة دةخرَيتة سةر كوشتارطةو ثاشان لةاليةن قةشتةو 

 خودا ثةرستية دةكةنَ دةكرَيتةخواردن.
 دةوترَيي:  

  بةوشتتةى ثَيشتكةش دةكرَيتي وةك جَيبتةجَيكردنى بتةَلَينَيك بتؤ       votive offeringقوربانى بؤخؤ بةخشني  ئاهي كرد  د
 خؤبةخشني يان بؤ سوثاسكردن بةرامبةر كارَيكى باش.

   نَيض،َيكةَ لةاليةن كةسى باوةِردا ثَيشكةش دةكرَيي بؤ خؤرزطاركردن لةسزاى تاوانَيك.sin offeringتاوان د قوربانى
  ئةوةش بريتية لتة رشتاندنى شتيةيةك دئتاوَ ِرؤن   بةستةر زةويتدا يتان        Libationقوربانى نةفرةت لَيكراوو هاوشَيوةكانى د

 بةسةر نوَينةرى خواوةند.
  ئتةو قوربانيتة دةخرَيتتة  َيربناغتةى خانووةكتةَ بتؤ ئتةوةى هَيزَيكتى         foundation offeringو دقوربانى بناغةى ختانو 

 ثاراستنى ثَى ببةخشرَيي.
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 فةرمانبةرى طشتى
 دكارمةند 

 official املوظف العام

بباتَ يان يةك لةكةسةكانى هةموو كةسَيك كارَيكى بةردةوامى ثَى سثَيردرابَيي لةدامةزراوةيةكى طشتىَ كةدةوَلةت بةِرَيوةى 
 ياساى طشتى.

   
 ط كردننهاوسة

 بةبةريةكخسة
 offset املقاصة

مةبةسي لةزاراوةكة لةياساداَ يةك لةهؤكارةكانى ثةميان و ِراستىَ بة هؤيةوة دوو اليةن ثابةند بوونَيكى ئتاَلؤطؤِرى نَيوانيتان   
 بةدى دةهَينن.

   

 نةوة 
 وةضة

 الُذرية
 offspring النرسل

 ئةو كةسانةى كةخزمايةتيان لةثَيشينةوة  ثشتاو ثشي  بؤ ماوةتةوةَ ئةوةش خزمايةتى خوَينة.
   

 Ogive املنحين التكراري املتجمع ضةماوةى ضةندجارةى كؤكراوة
  Cumulative frequency curve تةماشا بكة: ضةماوةى دووبارةى كؤكراوة  

   

 Old-gae assistance مساعدة املسنني يارمةتيدانى بةساآلضوان
ئتتتةو يارمةتيانتتتةى ثَيشتتتكةش كةستتتانى بةتةمتتتةن دةكرَيتتتي لتتتةِرَيطاى دامتتتةزراوةكانى دةستتتتةبةركردنى كؤمةآليتتتةتىَ يتتتان   
سيستتتتمةكانى يارمةتيةطشتتتتيةكان كةختتتةرجكردنى مووضتتتةو ضتتتاودَيرى تةندروستتتتى و خزمةتطوزاريتتتةكانى حةوانتتتةوة      

 بةساآلضوانةى بةتةنىا دة ينَ لةطةَر دابينكردنى خزمةتطوزاريةكانى رابواردن.دةطرَيتةوةَ ئةويش بؤ ئةو 
  Assistance  تةماشا بكة: يارمةتيدان

   
 كؤن باو 

 رَى و شوَينى كؤن
 Old-fashioned عتيق الطراز

 هةر دياردةيةك لةطةَر هةر و مةرجى باوى ئةو سةردةمةى ئَيستا رَيكنةكةوَيي .
 Archaism  شَيوازي كؤنتةماشا بكة: 

 Fachion  مؤدة  دةستورى كؤن
 Conser vatism  ثارَيزطارخيوازيَ نةريي ثارَيزي

   

 ئؤليطارشى  
 دةسةآلتى كةمايةتى

 حكم االقلية
 Oligarch y االوليجاركية

توَيتذةباآلكانَ زاراوةى  ئوليطارشتيةت    دةسةآلت يان كاروبار بةِرَيوةبردن لةاليتةن  مارةيتةكى كتةمى تتاكى دةوَلةمةنتد يتاخود       
ضةند ضةمكَيك دةطرَيتة خؤى كةِرةنطة لةِرَيز كةم بكاتةوةَ ئةو زاراوةية تةنىا دةسةآلتى طروثَيكتى بضتووك ناطتةَييَن بتةلكو     

ةَلكى دةسةآلتى طروثَيكى بضووك كةبةرثرس نةبَيي لةبةردةم زؤرينةو بةطةندةىل يانيش ورو انتدنى تتوِرةيي و نتاِرةزايي خت    
 جياواز دةكرَيتةوةو دةناسرَيي.
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ئتتةم زاراوةيتتةَ واتاكتتةى فتتراوان دةبَيتتتةوةو ثيتتادة دةكرَيتتي بةستتةر هتتةر رَيكخراوَيكتتى طتتةورةى وةك: حكومتتةتَ كؤمةَلتتةكانَ  
 حزبةكانَ كؤمثانيا بازرطانيةكان.

 اتةكان.بةشَيوةيةكى طشتى ئوليطارشيةت جؤرَيكة لةطةندةىل حكومةتَ ئةويش طةندةَلى ئةريستوكر
  طةنتدةىل  mobrule  طةندةىل سيستتمى ثاشتايةتيةَ ئتةوا دةستةآلتى ئتا اوةطَيِرانيش د     tyrannyهةر وةك ضؤن زؤردارى د

 دميوكراسييةتة.
بتؤ   هَيتز    ئةم دةستتةوا ةيةَ ئاما ةيةكتة بتؤ طتؤِرينى    iron law of oligarchyدةوترَيي: ياساي ئاسنينى ئوليطارشييةت د

ى بضتتووك خِربَيتتتةوةَ ئةطتتةر لةشتتَيوةى حكومتتةتَيكى دميوكراستتى بَيتتي يتتان سؤسيالستتتى يتتاخود     ئتتةوةى لةدةستتتى طروثَيكتت 
 كؤمؤنيستى.  

   
 oligopoly احتكار القلة قؤرخكردنى كةمينة

ثَيكىاتةيةك  بونيادَيك  لةثَيكىاتةكانى بازاِرَ دروسي دةبَيي كتاتَى  مارةيتةكى كتةمى تاكتةكان يتان دامتةزراوةكان هةَلدةستة        
 بةبةرهةمىَينانَيكى طشتى كاآلكان و دةخرَينة بازاِريش بؤ فرؤشتنى.

لتتتةم بتتتارةدا ئتتتةو ثَيكىاتةيتتتة رؤَلَيكتتتى طرينطتتتى دةبَيتتتي لتتتةدياريكردنى ِرادةو نرختتتى ئتتتةو كاآليانتتتة لتتتةبازاِرداَ كتتتاتَى              
 و دةبَيتة كارتت.  ثةيوةندييةكانيشيان زياتر ِرَيك و ثَيكرت دةبَييَ ئةوا دؤخةكةيان لةثاوانكردنةوة دةطؤِرَيي

 monopoly  تةماشا بكة: ثاوانكردن
  Cartel  كارتيت

   

 تواناى ِرةها
 تواناى بَى سنوور

 القدرة املطلقة
 omnipotence القدرة على كل شيء

يةك لةخةسيةتةكانى ختودى خوايةتيتةَ ئاما ةيتة بتؤ ئتةوةى كتةتواناى ختوا تاكؤتاييتةَ ئتةويش شتان بةشتان خةستيةتةكانى             
  و ئاطتتتادار بوونيشتتتى لةهتتتةموو شتتتتَيك omnipresenceديكتتتةى وةك بتتتوونى ختتتودى خواوةنتتتدى لةهتتتةموو شتتتوَينَيك د

  .omniscienceد
   

 ثَيش بينى بةهؤى 
 خةونةكان

 التكهن بواسطة
 Oneiro mancy االحالم

بنضتتينةى ثةيوةنتتديكردنى  جادوطتتةرى بتتةهؤى خةونةكانتتةوةَ ئتتةو حالةتتتةش ِراظتتةكردنى ئتتةو خةونانتتة نيتتةَ كةلةستتةر       
 ى لةئاشكرا كردنى نىَينيةكانى.انَيي هةروةها لةسةر بنضينةى بةهاكخةونةكان بة يانى نائاطايي دنةستى  دادةمةزر

   

 One-party نظام احلزب الواحد سيستمى تاك حزبي
system 

ثَيتدا دةنرَيتي وةك دةربِرينَيكتى سياستى بتؤ      ِرَيكخستنى حكومةتَيكَ تَييدا يةك حزَ دةسةآلت بةدةستةوة دةطرَييَ دانيشتى  
طةرَ ديارة ئةم شَيوازة لتةحوكمِرانىَ تتةنىا ِرَيطتاى ثةستندكراو دةبَيتي بتؤ بةشتداريكردن لةسياستةتَ ئتةو حزبتةش بتاوةِرى            
 بةئايتديؤلؤجياى ئتتةو كؤمةَلتتة هةيتتة كةدةستتةآلتى طرتؤتتتة دةستتيَ ِرةنطتتة ئتتةو ئايديؤلؤجيايتتة بتتةزؤر ستتةثَينرا بَيتتي يتتاخود  

 رةزامةندى بؤ بةدةسي هَينرابَيي.
لةم هةر و مةرجةدا رةخنةطرتن لتةحزَ بةخيانتةت دادةنرَيتي بةرامبتةر دةوَلتةتَ سزاشتى بتةدواوة دةبَيتيَ هتةروةها ئتةو           
تاكانةى كة ئةندام نني لةو حزبة ئاسان نية بؤيان ثيةوثاية بةدةسي بىَيننَ ئةطةر لةحكومةت بَيتي يتان لتةبوارى ئتابورى و     

 لةناو كؤمةَلطة.ياخود 
 منوونةى ئةو حزبانةشَ حزبة فاشيستةكانَ نازيةكانَ كؤمؤنيستةكان.
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 Bi partism  تةماشا بكة: دوو حزبى
 Multi partism  سيستمى فرةحزبى 

   
 ontogenesis التاريخ التطوري ثةرةسةندنى بوونةوةر

  هتتةروةها phylogenesisلةطتتةَر ثةرةستتةندنى جتتؤرَ دواتتتة: مَيتتذووى ثةرةستتةندنى تتتاكى بوونتتةورةَ وةك جياكارييتتةك 
 ثةرةسةندنى تاكَ بةو ضةند قؤناغة جياوازةدا تَيثةِر دةبَيي كة ثةرةسةندنى جؤرى ثَيدا تَيثةِر بووة.دةوترَيي 

   

 ئونتولؤجي
 بوونناسي

 االنطولوجيا
 Ontology علم الوجود

خةستتَيةتة بنضتتتينةييةكانىَ هةروةهاثةيوةنتتتدى هةنتتتدَيكيان لةطتتتةَر  لةلَيكؤَلينتتةوة لةسروشتتتتى شتتتتةكان و لةجةوهتتتةرى و  
 هةنتتتدَيكى ديكتتتةَ ئتتتتةوةش بةشتتتَيوةيةكى طشتتتتى بتتتتَى ئتتتةوةى باستتتى اليةنتتتتة دوورو درَيذييتتتة تايبةتيتتتةكانى بكرَيتتتتي.        
 ئتتةنتولوجياى ميييتتى ب،ؤكتتةى مرؤظتتى ميييتتى دةطرَيتتتة ختتؤىَ دةربتتارةى زةوى و ئامستتان و ئةستتتَيرةكان و كتتةش و هتتةواو     

 طوتةكانى زةمان و شوَين...ئةو اليةنانةى ديكةش. 
   

 Open class system النسق الطبقي املفتوح سيستمى ضينايةتى كراوة
بريتيتتة لةسيستتتمى ضتتينَيكى كؤمةآليتتةتىَ لةتايبةمتةندييتتةكانى سيستتتمةكةَ تتتاك ئتتازادة لةجولتتةكردنَ بتتةرةو ئاراستتتةى      

دةتتوانَى لةثَيطتةى ختؤى لةناوضتينة كؤمةآليةتيةكتة بةرزبكاتتةوة يتاخود كتةم          سةرةوةى كؤمتةَر يتان ختوارةوةىَ واتتة تتاك     
 بكاتةوةَ ئةويش لةسةر بنضينةى كارو دةسكةوتةكانى دةبَيي.

لةم سيستمة ضينايةتيةَ هيض كؤت و رَيطرييةك نيةَ ياسايي بَيي ياخود نةريتى كةثةسندكراوو ِرَيطر بَيي لةبةردةم جوَلةى 
 يش خوارةوة.تاك بةرةوسةرةوة يان

كؤمةَلطتتة هةلستتةنطاندَيكى بابةتيانتتة دةكتتات لةئاستتي بةرزبوونتتةوةى تتتاك بتتةرةو ستتةرةوةى ضتتينى كؤمةآليتتةتىَ لةسيستتتمى 
ضينايةتى كراوة جوَلةى تاكةكان بؤسةرةوة دبةرزبوونةوةى ثَيطتة  يتان بتؤ ختوارةوةى بونيتادى ضتينى كؤمةآليتةتى دووبتارة         

  يانى تاك و لةنَيوان نةوة جياوازةكانيشدا.دةبَيتةوةَ ديارة ئةويش لةميانةى 
  تَييتدا  closed class systemلةبةرامبتةر ئةوسيستتمة لةكؤمةَلطتة خؤرستكييةكانَ سيستتمى ضتينايةتى داختراو دَيتي د        

ضتتينى كؤمةآليتتةتى بةشتتَيوةيةكى بنضتتينةيي ثشتتي لةستتةر ثَيطتتةى خَيتتزان دةبةستتتَيي نتتةك لةستتةر توانتتاو دةستتكةوتة             
 كةسايةتيةكان.

   
 Open door policy سياسة الباب املفتوح سياسةتى دةرطاى كراوة

مةبةسي لةم زاراوةية لةِرووى ئابورى و سياسييةوةَ ئةو ئاراستةيةي اليةنطرى لةئازادى بازرطانى دةكاتَ هتةروةها يةكستانى   
ة سياستةتى زاَلبتوون بةستةر    ةمانايتةكى ديكت  لةمامةَلة بازرطانيةكانى نَيوان هةموو دةوَلةتةكانَ بَى جياوازي لةنَيوانيانَ يان ب

 دةوَلةتيةكان.نَيولةؤمؤنؤث
لتتةِرووى كارطَيِرييتتةوةشَ مةبةستتي لتتةم زاراوةيتتةَ ئتتةو شتتَيوةكارطَيِريية دميوكراستتيةية كتتةطرينطى بتتةوةرطرتنى بتت،وِراى        

 كارمةندان دةدات دةربارةى بةِرَيوةبردنى كاروبارةكانى كاركردن.
   

 Open shop املنشأة املفتوحة دةزطاى كراوة
 دامةزراوةيةكة داوالةكارمةندانى ناكات ثةيوةندييان بةسةنديكاوة هةبَيي.

   



(505) 
 

 Operational definition التعريف االجرائي ثَيناسةى كارِرايي
دةزانَيتيَ هتةروةها ئتةو    ثَيناسةيةكة ثشي بةو سةرنج و تَيبينانة دةبةستَيي كةضةمكةكة دزاراوةكة يان طؤِراوةكة  بةِراستى 

 كارِراييانةى كة ثةيِرةوكراون بؤ بةدةسي هَينانى ئةو تَيبينى و سةرجنانة لةطةَر ثَيوانةكانى.
بةواتايةكى ديكةَ زاراوةكة  ضةمك ياخود طؤِراو  نابَيتة خاوةن بةها لةِرووى ئةزموونيةوة تةنىا ئةطتةر شتيكرايةوة بتؤ ئتةو     

طةر ئةو كردارانة ئاما ةبن بؤ ضتةند كارِرايتةك دةربتارةى روودانتى ختودى ئتةو دياردةيتةى        كردارانةى كة دةيطرَيتة خؤىَ ئة
كةضةمكةكة ديارى دةكاتَ ياخود ئاما ةبن بؤ ضةند هؤكارَيكى دياريكراوى ديكة كتةدةكرَى دياردةكتةى ثتَى تَيبينتى بكرَيتيَ      

 َ كةبكةوَيتة نَيوان ئةو وئةوى ديكة.يانيش ثَيوانةبكرَيي و يان ضةند هةنطاوَيكى لؤ يكى ياخود ب،كارى بن

   

 operationism االجرائية كارِرايي طةرى

ئاراستتتةيةكى فةلستتةفى زانستتتيةَ وادةستتةاَينَيي كةضتتةمك و رَيكارييتتةكانى تؤ ينتتةوة ثةيوةستتة بةيةكتتةوةَ بؤيتتة ضتتةمكة  
هؤكارةكتانى ثَيوانتةى ضتةمكَ ثَيناستةى ضتةمك      راستةكان لةِرووى زانستيةوة بريتني لةثَيناستة رَيكارييتةكانَ لةبتةر ئتةوةى     

 ثَيكدةهَينن.
  كةدياردةكتتة روون دةكاتتتةوة ئتتةويش بتتةدياريكردنى ئتتةوةى     operational conceptدةوترَيتتي: ضتتةمكى كتتارِرايي د  

بتؤ   بةكاردةهَينرَيي لةتَيبينى كردنى يان لة ثَيوانة كردنىَ هةروةها ئةو جةخي لةستةر طرينطتى ئتةو هةنطاوانتة دةكتات كتة      
كؤكردنةوةى ئةو زانياريانةى ثةيوةسة بةدياردةكةوة بةِرَيوةدةضتَييَ زيتاتر لتةوةى جتةخي لةستةر وةستؤ كردنتى زارةكتى         

 دياردةكة بكاتةوة.
  كةجةخي لةستةر ديتاريكردنى هؤكتارو    operational desingهةروةها دةوترَيي: نةخشةكَيشانى كارِرايي بؤ تؤ ينةوة د

 ةواني دةكرَى ثةيِرةوبكرَين بؤ ثَيوانةى ئةو دياردةيةى كةتوَيذةر ويستى لَيكؤلينةوةكردنى هةية.رَيكارييةكان دةكاتةوةَ ئ

 Operational definition  تةماشا بكة: ثَيناسةى كارِرايي

   

 Operation resech ياتلمحبوث الع توَيذينةوةى ثرؤسةكان  

بةكار هَينانى شَيوازة زانستى و ب،كاريتةكان بتةهؤى كؤمةَلتة شتارةزايةك بتؤ ضارةستةركردنى ئتةو زانياريانتةى كتة يارمتةتى           
كاروبارى كتارطَيِرى دةدةن ئتةويش لةميانتةى وةرطرتنتى بِريتارة دروستتةكان و ضارةستةركردنى كَيشتةجياوازةكانَ بتةجؤرَيك          

 كةببنة هؤى سةركةوتنى ثرؤ ةكة. 

   

 Operative عامل الترشغيل كرَيكارى كارثَيكةر 
نتتتزمرتين ئاستتتتةكانى ثتتترؤ ةى ثيشةستتتازييةَ لتتتةوكرَيكارة ثيشةستتتازيانة ثَيكتتتدَيي كةهةَلدةستتتة بةبتتتةكارهَينانى ئتتتامَيرو    

 كةرةستةكانَ يان كؤكردنةوةى ثارضةكانى.
   

 Opinion, group رأي اجلماعة ِراى طروث

 Public, opinion  تةماشا بكة: ِراى طشتى

   
 Opinion, public الرأي العام راى طشتى

 Public, opinion  تةماشا بكة: راى طشتى
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 توَيذينةوةكانى  
 Opinion research حبوث الرأي العام راى طشتى

ئتةو بارودؤختة    ثَيوانتة كردنتى راى طشتتى ئاماجنةكتةى بةدةستي هَينتانى ئاراستتةو شتَيوازة بآلوةكتانى راى طشتتيةَ هتةروةها           
كؤمةآليةتى وسياسي و ئابورييةى هةية لةو دةوروبةرةى كةثَيوانةكةى تَيدا ئةجنامدراوةَ لةم بوارةشدا ضةند ِرَيطايةك هةية 

 بةكار دةهَينرَيي.
 Investigation method  ِرَيطاى ِراثرسى :

 Survey method  ِرَيطاى روثَيوكردن:
 Content analysis method  ِرَيطاى شيكردنةوةى ناوةرؤك

   
 هةَلثةرستى  

 Opportunism االنتهازية بةر ةوةندخيواز

ة خَيراكان بةكاربىَينرَين و ستووديان ىَل وةربط،َيتي بتَى ئاورادانتةوة     ى سياسى تازةيةَ مةبةسي لَيى دةرفةت و هةلدةربِرَينَيك
 لةئاماجنة دواخراوةكان.

 طشيتةكان دةكاتة قوربانى لةثَيناو دةسكةوتة تايبةتيةكان.كةسى بةر ةوةندخوازَ ئاماجنة 
   

 ئؤثؤزيسيون
 بةرهةَلستى

 املعارضة -1
 oppositeion املقاومة      

َييَ هتتةروةها ديتتاردةى  تكؤشتتش و ِرةجنتتدان د ى ئاراستتتةيةكَ بتتةجؤرَيك وةك هةَلوَيستتتَيكى ثَيضتتةوانة بةرامبتتةرى بوةستت     
 دةطرَيتة خؤى كةبؤ بةرهةَلستى كردنى ب،وباوةِرَيك يان طروثَيك دةدرَيي.ئؤثؤزيسيون ئةو هةوآلنة 

 َ واتة ئتةو كارلَيكردنتة كؤمةآليةتيتةى كتة ركابتةرى و ميمالنتَى       social oppositionدةوترَيي: بةرهةَلستى كؤمةآليةتى د
 دةطرَيتة خؤى.

د ايةتى كردنى ئةو حزبتةى كتة دةستةآلتى بةدةستتةوةيةَ     ئؤثؤزيسيؤن لةسياسةتدا ئةو طروثةية كةبةيةكةوة كار دةكةن بؤ 
لةطتتةَر كتتاركردن بتتؤ بةشتتدارى لةهةَلبذاردنتتةكان و بةدةستتتىَينانى ستتةركةوتن و دةستتةآلت بةدةستتتطرتنَ يتتاخود ِراطةيانتتدنى  

 سياسةتَيكى ديكة.
 Democracy  تةماشا بكة: دميوكراسى

   
  التقاُبل -2 بةرامبةرى 

بةرامبةرى لةلؤ يكداَكَيشتة بةرامبتةرةكان يتةكطرتوون لةبابةتتدا هتةروةها لتة هةَلط،اويشتدا ددانتةثار َ         مةبةسي لةزاراوةى 
 بةآلم جياوازن لةبِرياردان يان لةضؤنيةتى ياخود لةهةردوو حاَلةتةدا بةيةكةوة.

  واتتتة contradictionثةيوةنتتدى مةستتةلة بةرامبتتةرةكان ضتتةند جتتؤرَيكنَ ئتتةوانيش بتتريتني لتتة: ثةيوةنتتدى ناتتتةبايي د  
 جياوازى ضةند و ضؤن بةيةكةوة لة هةموو ثرسةكان.

   واتة جياوازي ضةند لةنَيوان هةردوو ثرسى هةمةطةرى و ئةندةكى.subalternationثةيوةندى دةستَيوةردان د

ايتةتى    واتة جيتاوازي ضتؤن لتةنَيوان دووثرستى هةمةطتةرى هتةروةها ثةيوةنتدى  َيرد        contrarietyثةيوةندى د ايةتى د
   واتة جياوازي ضؤن لة نَيوان دوو ثرسة ئةندةكيةكة دبةشيةكة sub-contratietyد

 conversion  تةماشا بكة: ثَيضةوانة
   

 ئستةمكارى  
 ضةوساندنةوة

 االظهاد -1
 oppression الظلم      
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و نتتاِرةوايي لةثتتةيِرةكردنى بنتتةماو ِرَيستتا  بتتةكارهَينانى دةستتةآلت بتتةكارهَينانَيكى ستتتةمكارانة و دَر ِرةقانتتةَ هتتةروةها الدان   
 دةستوريةكان و بةتايبةتيش ئةوةندةى ثةيوةندى بةثاراستنى مافةكانى مرؤظةوة هةبَيي.

   

 دَلط،ان
 دةَلتةنطى

  ضيق الصدر -2

 هةسي كردن بةدَر طوشان و شةكةت بوون و دابةزينى ضاآلكى جةستةيي و دةروونى.

 Depression  تةماشا بكة: دَلتةنطى

   

 optimism التفاؤلية ينىطةشب

 بةثَيى ئةم تيؤرييةَ ئةم جيىانة باشرتين جيىانة تواناى  يانى تَيدا بَييَ ضاكةش هةر لةكؤتاييدا سةردةكةوَيي.
  يةك لة شَيوةكانى طةشبينيةَ بتؤ ضتوونيش وايتة كتةجيىانى     meliorismِرَيبازى تةواوكردنَ ياخود ضاك كردنى كؤمةَر د

ئَيستا باشرتين جيىانةَ لةطةَر بوونى تواناى جوآلندنى بةرةو باشرت لةو بارةى كةئَيستا لةسةريةتىَ ئتةويش بتةهؤى ِرةنتج و    
 هةوَلةكانى مرؤظةوة. 

   

 رادةى منوونةيي 
 بؤ دانيشتوان

 احلرد االمثرل
 Optimum population للسكان

قةبارةى دانيشتوان لةحالةتى زيتاد بتوونى يتان كتةم بتوونى هتيض دةستكةوت و تايبةمتةندييتةك نابةخشتَىَ ئتةو خةستيةت و            
 .هةبَيي تايبةمتةندييانةى كةِرةنطة ثةيداش بنَ ئةوانة دةكرَى هةَلطرى مؤركَيكى ئابورييان

  مارةى دانيشتوان لةِرووى ئابورييةوة .لةم بارةشدا دةربِرينى ِراسي بريتى دةبَيي لة دضاكرتين 
طةِرانيش بةدواى اليةنى ثَيش خستنى ئابورىَ بةزؤرى ئاراستةمان دةكات بةرةو دةربِرينةكانى خؤشطوزةرانى ئابورىَ بتةآلم  
بتةهؤى د واري طةيشتة بةِراستتيةكانى ئتةو دؤختةَ بتَى ثشتي بةستة بةتيؤرييتةكى ديتاريكراوداَ ئتةوا ئَيمتة لتةجياتى ئتتةو              

 دةربِرينة هةندَى جارَ دةستةوا ةى دئاستى  يان  بةكار دةهَينني.

   

 Oralstage املرحلة الفمية قؤناغي دةمى
مةبةستتي لتتةقؤناغي دةمتتى لةقوتاخبانتتةى شتتيكردنةوةى دةروونيتتداَ قؤنتتاغي يةكةمتتة لةقؤناغتتةكانى طةشتتةكردنى فتتةرمانى   

ئةندامتة دةردةكتةوَيي لتةكاتى لتةدايك بتوونَ وةك ئةنتدامي لتةزةت        رةطةزىَ ئةويش بةِرةضاوكردنى ئتةوةى كتة دةم يةكتةم    
 وةرطرتنَ هةموو ضاآلكيةكانيش ضِر دةبنةوة لةدةورى تَيركردنى ئةو شوَينة دئةندامة .

   

 Oral tradition التقاليد الشفوية نةريتة زاريةكان
وشتة وتراوةكانتةوة نتةك بتةهؤى وشتةى نووستراوَ        ئةو كولتورةى كةلةنةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكى ديكة دةطوازرَيتتةوة بتةهؤى  

 ثةيوةندى بةوطروثة خؤِرسكانةوة هةية كةزمانى نووسراويان نية. ئةوةندةى زاراوةكة كةبةكاردةهَينرَيي لةبارَيكى ئاسايداَ
يتَيكى زؤرى بةآلم لةطةَر ئةوةشدا ئةوةى جَيطتاى ستةرجندانة لتةناو كؤمةَلطتة ثيشةستازيية نوَييةكانيشتداَ بتوونى داَ و نتةر        

نتتاِرةمسى دوةك يارييتتةكان َ ئتتةوانى لتتةنَيوان هتتةرزةكارو منداآلنتتدا دةضةستتثَيي و ودرَيتتذةش دةكَيشتتَيي لةنةوةيةكتتةوة بتتؤ     
 نةوةيةكى ديكة بَى ئةوةى بنووسرَيتةوة.
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 Ordeal احملنة او األمتحان االهلي كارةساتَ يان تاقيكردنةوةى خودايي
دادطتتايكردن و رَيكارييتتة ياستتاييةكانةَ تَييتتدا ثشتتي بتتةهَيزى سةرستتوِرهَينةر يتتان لةسروشتتي بتتةدةرةكان      يتتةك لةوَينتتةكانى  

 دةبةسرتَيي بؤ كؤتايي هَينان بةناكؤكيةكان و زانينى ِراستى تؤمةتباركردنةكةو ناسينى تاوانباريش.
لةهتةموو ناوضتةكانى جيىانيشتدا ديتارةَ بتؤ      دياردةكة بةشَيوةى جياواز لةزؤربةى كؤمةَلطةسةرةتايي و دواكةتووةكان هةيتةو  

جَيبةجَيكردنيشى ثشي بةئةجنامدانى ضتةند تاقيكردنةوةيتةكى مةترستيدار دةبةسترتَيي بتؤ هتةردوو اليتةنى نتاكؤكَ تَييتدا          
  ةهريان ئاطربةكار دةهَينرَييَ باوةِريش وايةكةكةسى بَى تاوان هيض زيانَيكى ثَى ناطات لةكاتى ئةو تاقيكردنةوانةدا.

   

 Order, public النظام العام سيستمى طشتى
بنضينةيةكى سياسى و كؤمةآليةتى و ئابورى و مؤراَلييةَ كؤمةَلطةى لةسةر ثَيكدَيي لةدةوَلةتداَ هةروةك ياساثيادة كراوةكتان  

 تَييدا نةخشةى دةكَيشن.
 بةشَيوةيةكى رةها. هةر رَيككةوتنَيكيش بةثَيضةوانةى سستمى طشتى بَييَ ئةوا بةناِرةوا دادةنرَيي

   

 ordinance القانون الوضعي -1 ياساى دانراو
واتة ئةو ياسايةى كة لةاليتةن ئةجنومتةنَيكى شتارةوانيةوة دةردةضتَييَ لةوياليةتتة يتةكطرتووةكانى ئتةمريكاَ زاراوةكتة بتةو          

هتتتةروةها ئتتتةو ياستتتايانةى   بِريارانتتتة دةوترَيتتتي كةلةاليتتتةن ستتتةرؤكايةتى حكومةتتتتةوة يتتتان وةزارةتةكانتتتةوة دةردةضتتتَييَ  
 .ةندةريدةك municipal ordinanceكةئةجنومةنة شارةوانيةكانى د

 law  تةماشا بكة: ياسا  

   

  طقس ديين -2 ِرَى و ِرةمسى ئايينى
ئتتةو نةريتتتةى بةستترتاوةتةوة بةنىَينيتتةك لةنىَينيتتة ث،ؤزةكتتانَ بتتةكاريش دةهَينرَيتتي بتتؤ روودانتتى كاريطةرييتتةكى رؤحتتىَ     

 منوونةى: خواردنى خوايي دلةئاينى مةسي يةت .
   

 ثةريشانى ئةندامى 
 سايكوسي 

 Organic psychosis الذهان العضوي

نةخؤشييةكة تووشى مَيشتك دةبَيتي بتةهؤى تووشتى بتوونَيكى ئةنداميتةوةَ وةك ئي ييتتي مَيشتكَ بتةآلم نةخؤشتى دةمتارى            
ن،وسيستتة لةئتتةجنامى تَيكضتتوونى كؤئةنتتدامى دةمتتارةوة ثةيتتدا   َ ئتتةو جتتؤرة organic nervous diseaseئةنتتدامى د

 دةبَيي.
   

 Organic solidarity التضامن العضوي هاوكارى ئةندامى
واتتتةَ يتتةك لةشتتَيوةكانى هاوكتتارى كؤمةَلطتتةَ كةكؤمةَلطتتة ثيشةستتازيية تازةكتتان ثَيتتى دةناستترَيي و ثشتتي لةستتةر  مارةيتتةكى   

 تَيي هةندَيكيان لةسةر هةندَيك.طةورةى فةرمانة ثسثؤريةكان دةبةس
ختؤى و ثَيويستي بتةهاوكارى هتةموو تتاك و طروثتةكانى كؤمةَلطتة         ةيةش دابةشبوونَيكى ئاَلؤزدةطرَيتديارة ئةم شَيوة هاوكاري

 دةكات.
   

 organicism نظرية التكوين العضوي للمجتمع )العضوانية( تيؤرى ثَيكىَينانى ئةندامى بؤ كؤمةَلطة
بةثَيى بؤ ضوونى ئةم تيؤرييةَ بونيادو فةرمانةكانى كؤمةَلطة بةثَيى ئتةو ياستا بايؤلؤجيانتة بتةِرَيوة دةضتَيي كةبوونتةوةرى       
ئةنتدامى ثَيتى جيتاواز دةكرَيتتتةوةَ لةطتةَر ثشتي بةستتتنى بةشتةكان يتان ئةندامتة جياوازةكتتان هةنتدَيكيان لةستةر هةنتتدَيكَ           
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كدَييَ لةطرينطرتين اليةنطرانى ئةم تيؤرييةَ هربةرت سبنسةرَ ئةلب،شافتَ بتور  بةوةش جةستةياخود كؤمةَلطة بةطشتى ثَي
 فون لين ادَ رينية.

   
 زيندةوةر  طيانةوةر
 بونةوةرى ئةندامى

 organism الكائن العضوي

دةبةستةَ  سيستمَيكة لةضةند بةشتَيكى بةيةكتةوة بةسترتاو ثَيكتدَيي و هةنتدَيكيان لةطتةَر هةنتدَيكى ديكتة ثشتتيش بةيتةك           
بةجؤرَيك ئةو ثشي بةيةك بةستنة توانتاي  يتان بةزينتدةوةر دةدات وةك يةكةيتةكَ لةطتةَر بتوونى جتؤرة ثستثؤرييةتيةكى         
فةرمانى رَيك و ثَيك بؤ بةشةجياوازةكانىَ ئةو دياردةيةش وةك باوة بةسةرطيانةوةرو بةسةر طروثَيكى رَيتك و ثَيكتدا ثيتادة    

 دةبَييَ وةك منوونة.
   

 organization التنظيم -1 ِرَيكخسة
ثرؤستتةيةكة لتتةِرووى ئتتةرك و فةرمانتتةوة جيتتاوازي لتتةنَيوان بةشتتَيك وبةشتتَيكى ديكتتة دةكتتاتَ لةهتتةمان كاتتتدا ثَيكىاتةيتتةكى  

 تةواوكراو لةثةيوةنديية فةرمانيةكانى ناوقةوارة طشتيةكة دروسي دةكات.
   

  املنظمة -2 ِرَيكخراو
ثَيكتتةَ ئامتتاجنى جَيبتتةجَيكردنى ضتتةند مةبةستتتَيكى ديتتاريكراوةَ ئتتةو قةوارةيتتة ختتاوةن كةستتايةتيةكى   قةوارةيتتةكى ِرَيتتك و 

 مةعنةويية.
   

 Organization administrative التنظيم االداري رَيكخستنى كارطَيِرى
هاوكتتارى يتتةكرتن بتتؤ  ثَيكىاتووييةكتتة لةستتةر شتتَيوةى ثةيكتتةرَ بةهتتةموو يةكتتةو فتتةرمان و تاكةكانيتتةوةَ ئةوانتتة هتتةموويان  

بةجَيطةيانتتدنى ئتتةو ئةركانتتةى كةئاماجنتتة دياريكراوةكتتان دَينَيتتتةدىَ ئتتةو ِرَيكخستتتنة كارطَيِرييتتة ديتتاريكردنى ئةركتتةكان و    
دةستتةآلتة تايبةتيتتةكان دةطرَيتتتةخؤىَ هتتةروةها كؤكردنتتةوةى ئةركتتةكان بتتةرؤَلى خؤيتتان لةضتتةند فةرمانطةيتتةك ئتتةوانيش   

 يةكدا.لةضةند بةش و كارطَيِري
لةِرةطتتةزةكانى ئتتةم جتتؤرة رَيكخستتتنةَ فةرمانتتة تايبةتكارييتتةكان دثستتثؤرى َ دةستتةآلتَ بةرثرستتياريةتىَ سةرثةرشتتتىَ          

 ئاستةفةرمانيةكانَ ثةيوةنديية ناوخؤييةكان.
 ِرَيكخستنى كارطَيِرى ضةند جؤرَيكة:

 Line organization  -ِرَيكخستنى هَيَيى  ِرايةَلة 

 Military organization  سةربازيِرَيكخستنى 

 Pyramid dal organization  ِرَيكخستنى هةرةمى

 Scale organization  ِرَيكخستنى ثيةبةندى

 Functional organization  ِرَيكخستنى فةرمانى 

 Line  ana-staff organization  ِرَيكخستنى بةكؤمةَر

   
 هَييكارى ِرَيكخسة 
 خشتةى ِرَيكخسة

 Organization chart التنظيميةاخلريطة 
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هَييكارييةكةَ ئةو هةيكةلة ِرَيكخراوةيية دةخاتة روو كةِرَيكخراوةكةى لةسةرةَ هتةروةها ثيةوثايتة كارطَيِرييتة جياوازةكتان و     
جَيبتةجَيكردن  رؤكايةتى و  مارةى ئاستة كارطَيِرييةكان و ثةيوةندى نَيوان يةكة جياوازةكان و دةستةآلتةكانى  ةِرَيز بةندى س

 و ِراوَيذكارى و ...رووندةكاتةوة.

   

 ِرَيكخستنى فةرمى 
 دِرةمسى  

 Organization formal التنظيم الرمسي

طروثَيك لةسةر ئاستَيكى بةرزى رَيكخسةَ هتةَلطرى ضتةند ئامتاجنَيكى ئاشتكراَ هتةروةها ضتةندين ياستاو ِرَيستاو ثارَيزنامتةى          
ئةو ِرَيكخستنة ِرةمسية سيستمَيكى بؤ دانتراوةَ ضتةند رؤَلَيكتى ستنوردار دةطرَيتتة ختؤىَ متاف و        دانراو بةشَيوةيةكى ِرةمسىَ 

 ئةركةكانى هةر رؤلَيكى دياريكردووة بةشَيوةيةكى ئاشكرا.
ة زاراوةى ِرَيكخستنى ِرةمسى سنوور دارترة لةبةكار هَينانَ تادةطاتة زاراوةى طروثى رةمسىَ بؤيتة لةكاتَيكتدا هتةموو رَيكختراو    

 رةمسيةكان بةطروثى ِرةمسى دادةنرَينَ ئةوا هةموو طروثة رةمسيةكان بةِرَيكخراوى رةمسى دانانرَين.
ئةو طروثانةى كةلةسةر ئاستَيكى بةرزى ِرَيكخسة دةبنَ مؤركى كةسَيتى هةَلنةطرتووةَ طةورةشتن تاِرادةيتةكَ تتةنىا ئةوانتة     

يتتةكان: قوتاخبانتتةَ نةخؤشتتخانةَ كؤمةَلتتة ئارةزوومةنتتدةكانَ دامتتةزراوةو   بتتةِرَيكخراوى ِرةمستتى دادةنتترَينَ لتتةرَيكخراوة ِرةمس 
 بةر ةوةنديية حكوميةكان.

لَيكؤَلينتتةوةش لتتةِرَيكخراوة رةمسيتتةكانَ لتتةبارَيكى ئاستتايداَ ديتتاردة رةمستتى و ناِرةمسيتتةكان بتتؤ ِرَيكخستتتنة كؤمةآليةتيةكتتةى   
 دةطرَيتةوة.

 ئةقيى تةواو بةِرَيوةدةضَييَ لةبوارى ثةيوةندى و هةَل  و كةوتةتةكانى.كاركردن لةرَيكخستنى ِرةمسى بةثَيى لؤ يكى 

   

 Organization in formal التنظيم غري الرمسي ِرَيكخستنى نافةرمى 

تيةكانةَ خؤكردانة طةشتة دةكتات بتةهؤى كتارلَيكردنى تاكتةكانى لةناوِرَيكخستتنة رةمسيةكتةداَ        شَيوازَيكى ثةيوةنديية ناكةسَي
رَيكخستنَيكى ِرةمسى اليةك يان بوارَيكى ناِرةمسى هةيةَ ئةوةندةى ثةيوةندى بةِرَيكخستنة كؤمةآليةتيةكةى هتةبَييَ  هةموو 

ئةواليةنتتةش تَيكتتةآلو نيتتة يتتاخود بابتتةتَيك بَيتتي بةشتتَيوةيةكى ِرةمستتىَ هتتةروةها رَيكخستتتنى كؤمةآليتتةتى نتتاِرةمسى ثَيتتوةرة  
هةستي و ويستي و طروثتة الوةكيتةكان دةطرَيتتةوةَ ئتةوانى كارتَيكردنيتان دةبَيتي          كؤمةآليةتيةكان و رَى و ِرةسم و نتةريي و 

 لةسةر بةِرَيوةضوونى ِرَيكخستنى ِرةمسىَ بةآلم دانيان ثَيدا نانرَيي بةشَيوةيةكى ِرةمسى.

   

 ِرَيكخستنى هَيَيى
 دسةرؤكايةتى 

 التنظيم الرأسي
 Organization line أو الرائسي

  Line organization  تةماشا بكة:

   

 organization social التنظيم االجتماعي ِرَيكخستنى كؤمةآليةتى  

 Social organization  تةماشا بكة: ِرَيكخستنى كؤمةآليةتى

   

 Organization staff التنظيم االستشاري رَيكخستنى راوَيذكارى

بريتية لةئةجنومةنَيكى ثسثؤران و تةكنيكارانَ ئةوانى هةَلدةسة بةتوَيذينةوةو خزمةتطوزارى راوَيذكارى بؤ فةرمانبتةرانى  
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 جَيبةجَيكارَ يان بؤ كاروبارى بةرهةمىَينان لةِرَيكخستنة ِرةمسيةكةداَ وةك دامةزراوةيةكى ثيشةسازي طةورة.

   

 Organization man رجل التنظيم ثياوى رَيكخسة

ثياوي كاروبار يان تةكنيكارَيكَ خؤى تةرخان دةكات بؤ كاروبارو ثَيوةرةكانَ هةروةها ئةو ئاماجنانةى كةسةركردةكان دةستي  
 نيشانيان دةكةنَ ئةوانى ضاودَيرى و دةسةآلتيان بةسةر رَيكخستنى رةمسيدا دةبَيي كةبةبةشَيك لَيى دادةنرَيي.

و طوَيِرايةَلى دةناسرَييَ هتةوَلى ئتةوة نتادات كةستَيتى ختؤى دةرخبتاتَ يتان تازةطتةرَيتى و يتاخود           بةآلم ئةو كةسةبةميكةضى
 رةسةنايةتى و يانيش بايةخدان بةو بةبةر ةوةندييانة بدات تةنىا ئةوانى ئاماجنى رَيكخراوةكة نةبَيي.

نى رَيكخراوةكتتةو ثَيداويستتتيةكانىَ ئتتةوا زؤر ئةطتتةر ميمالنَييتتةكيش روويتتدا لتتةنَيوان ئايتتديا رةهاكتتان دةربتتارةى داواكاريتتةكا 
 ةكةمايةتى بة داواكاريةكانى رَيكخراوةكة دةدات.يبةئاسانى 

   

 Organizational revolution الثورة التنظيمية شؤِرش لةبوارى ِرَيكخسة

هانتدةر بتوو بتؤ دةركتةوتن و     ئاراستةيةكة بةرةو دروستبوونى رَيكخراوةكان بؤ جَيبةجَيكردنى فةرمانة ثسثؤريةكانَ ئةوةى 
بآلوبوونةوةى ئةم ئاراستتةيةَ بريتتى بتوو لةضتةند خةستيةتَيك لتةبوونيادى كؤمةَلطتةى تتازةَ وةك بتوونى ثيةيتةكى بتةرزى            
جياوازى لةرؤَر و ثَيطةكانداَ هةروةها داكؤكى لةسةر بةر ةوةندييةكانى كؤمةَلطةو ئتالؤزى لتة  يتانى كؤمةآليتةتىَ ستةرةِراى      

 كارييةكى رؤشنب،ى.ضةند طؤِران
 شؤِرش لةبوارى رَيكخسة هاوشانى شؤِرشى ثيشةسازى و ثَيشكةوتنى زانستى و تةكنؤلؤجى روويدا.

   

 Organized labour العمال النقابيون كرَيكارانَ كرَيكارةسةنديكاييةكان

ةم دةربِرينتتةشَ ضتتينى كرَيكتتارة  واتتتة كرَيكتتارة رَيكخراوةكتتانَ ئتتةوانى ثةيوةنتتدييان بةستتةنديكاكانةوة هةيتتةَ مةبةستتي لتت    
 سةنديكاييةكةية.

   

 Orgy الطقوس العربيدة ئاهةنطى شةوانى سوور
ضةند هةَل  و كةوت ونةريتَيكى نىَينيةَ لةبؤنةو ضة نى خواوةندى طريك و رؤمانةكانتدا ستازدةكراَ ئتةو جتؤرة ئاهةنطانتة      

لةطؤرانى و هةَلثةِركَى و خواردنةوةى تَيدا روويتدةداَ هتةروةها هتةلَيك    لةهةموو كؤت و بةندَيك ئازادبوونَ بؤية زيادة رؤيي 
 بوو بؤ خؤرزطاركردن لةقةدةغةكراوة سيكسييةكان.

   
 شارةزاكردن  

 ِراهَينان
 Orientation التوجيه

هةبَييَ هتةروةها  كؤى ئةو خزمةتطوزاريانةية كةئاماجنيان يارمةتيدانى تاكة بؤ ئةوةى تَيطةيشتنى بؤ خؤى و بؤ كَيشةكانى 
توانا خودييةكانى خؤى لتةهَيزو كارامتةيي و ئامتادةيي و ئارةزووةكتانى بتةكار بىَينتَىَ لةطتةَر بتةكارهَينان و ستوود وةرطترتن           
لةتواناكانى ناو  ينطةكةى بةو شَيوةية ضةند ئاماجنَيكى طوجناو لةطةَر تواناكتانى ختؤى دةستي نيشتان دةكتاتَ هتةروةها ئتةو        

ؤطةرن بتتتؤ بتتتةديىَينانى ئتتتةو ئاماجنانتتتة بتتتةوريايي و ئةقالنيتتتةوة هةَلدةبتتتذَيرَييَ بتتتةو شتتتَيوةية توانتتتاي  ِرَيطايانتتتةى كةمستتت
ضارةسةركردنى كَيشةكانى ضارةسةركردنَيكى كردةيي دةبَييَ ديارة ئةو هةر و مةرجةش دةبَيتة هتؤى راهتاتن و طوجنانتدنى    

اتة بةرزترين ئاستي كتةبكرَيي ثَيتى بطتات بتؤ طةشتةكردن و       لةطةَر خودى خؤى و لةطةَر  ينطةكةى.تاك لةو بارودؤخةدا دةط
 تةواوكارى كةسَيتيةكةى.
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ِرةنطتتة ئاراستتتةكردنةكة ثتتةروةردةيي بَيتتيَ بريتتتى بَيتتي لةثرؤستتةى ئاراستتتةكردنى قوتابيتتان و خوَينتتدكاران بتتؤ هةَلبتتذاردنى        
 َيطاى خوَيندنيان لَيدةطرَيي بةشَيوةيةكى طشتى.ئةوبابةتانةى دةطوجنَين بؤ خوَيندن لةطةَر زاَلبوونيش بةسةر ئةو كؤسثانةى ِر

هتتةروةها ِرةنطتتة ئاراستتتةكردنةكة ثيشتتةيي بَيتتيَ كتتة ئتتةويش ثرؤستتةى يارمةتيتتدانى تاكتتة بتتؤ هةَلبتتذاردنى ثيشتتةيةك و         
 جنان.خؤئامادةكردنى بؤ دةس بةكاربوون و ثَيشكةوتن تَييداَ بةجؤرَيك لةِرووى ثيشةييةوةبطاتة ئاستَيكى باشى راهاتن و طو

  .disorientationهةروةك دةوترَييَ تَينةطةيشتنى تاك بؤ ثةيوةندييةكانى بةكات و شوَينيةوةد
   

 ئاراستةى كؤمةآليةتى  
 Oreintation social االجتاه االجتماعي شارةزابوونى كؤمةآليةتى

ثَييتتدا دةِرواتَ دةربتتارةى ئتتةو هؤيتتة    واتتتةَ ئتتةو ئاراستتتةيةَ يتتان ئتتةو ِرَيتترةوةى كتتة يانى كؤمةآليتتةتى لةكؤمةَلطةيةكتتدا        
 كؤمةآليةتيانةى ثةيوةندييان بةبوونى و بة هاندةرةكانى هةية لةثَيناو  يانَيكى هاوبةشدا.

ئاراستة كؤمةآليةتيةكةى كؤمةَلطة دةردةكةوَيي لةضةندين شَيوةى رَيكخسة و دامةزراوةو بةها بنضتينةييةكانَ لةطتةَر ئتةو    
 ى هةوَليان بؤ دةدات.ئاماجنانة بةرجةستةكراوانة

هةروةها ئتةو ئاراستتة كؤمةآليةتيتة طوزارشتي لتةو ئايتديؤلؤجيا بتاوة دةكتات كتة لتةو كؤمةَلطايتةدا بتاوةو لتةجؤرى سيستتمى               
 سياسى و ئابوريدا دةردةكةوَيي.

كؤمةَلطةيتةكى  ئةمةو ئاراستةى كؤمةآليةتى لةكؤمةَلطةيةكى ماركسيداَ جياوازي دةبَيتي لةطتةَر ئاراستتةيةكى كؤمةآليتةتى لة    
 سةرمايةداريدا.

   
 Original nature الطبيعة االصلية سروشتى بنضينةيي درةسةن 

ئةو خةسيةتة ئةندامية خؤِرسكانةى كةلةمنداآلندا دةبينرَين ثَيش ئتةوةى كتارلَيكردنى مرؤظايتةتى و كولتتورى و بارودؤختة      
 كةوتة خؤِرسكيةكان. طشتيةكةى  ينطة دةسي ثَى بكات بةكارتَيكردنى لةسةر هةَل  و

ةكاتى هةنتتدَى جتتار سروشتتتى خؤرستتكى درةستتةن  ثَيناستتةدةكرَيي بتتةوةى كتتؤى فاكتتتةرو ئتتارةزووة بتتؤ ماوةييةكانتتةَ كةلتت        
ئةوانى لةبوارى كؤمةَلناسى و دةروونناسى كؤمةآليةتى كاردةكةنَ ئةو ثَيناسةيةيان ال ثةستند  َ طةشةكردنى تاك دةردةكةوَيي

ئارةزوو خةسَيةتة بؤماوةييتةكان كةطةشتةدةكةن لةطتةَر طةشتةكردنى جةستتةييَ لةستةر هتةر شتَيوةيةكى         نيةَ لةبةر ئةوةى 
 ِرةسةن نابنَ يان هةرشَيوةيةك كةفاكتةرة بؤ ماوةييةكان ديارى دةكةن بةتةنىا.

ستايكؤلؤجى و   هةموو خةسيةتة كةسَيتيةكان بتةرةو ِرووى طتؤِران دةبنتةوةَ ئتةويش بتةثَيى تاقيكردنتةوةكانى تتاك لة ينطتة        
كؤمةآليتتةتى و كولتوريةكتتةىَ بؤيتتة ثَيويستتي دةكتتات نَيتتوان  سروشتتتى بنضتتينةيي  و نَيتتوان ضتتةمكى  سروشتتتى مرؤظايتتةتى    

رَيي  زاراوةى سروشتتتتى مرؤظايتتتةتى لتتتةبارَيكى ئاستتتايدا بتتتةكار دةهَينرَيتتتي ئةوةنتتتدةى ثةيوةنتتتدى بتتتةتاكى      كتَيكتتتةَر نتتتة 
ميانةواية كة ثَيطةياندنى كؤمةآليةتى كارتَيكردنى بةسةر كاردانتةوة كؤمةآليتةتى و   طةورةوهؤشيارةوة هةبَييَ لةوبارةشدا طر

 رؤشنب،يية نارَيك و ثَيكةكان دةبَييَ ئةوانى لةسروشتى ِرةسةنايةتى منداَلدا دةردةضَيي.
   

 Originality األصالة ِرةسةنايةتى
لتتةبوارى بةرهتتةمىَينانى ئامَيرةكتتان يتتان داهَينراوةكتتان يتتاخود كتتارى   بتتوونى توانتتاو لَيىتتاتوويي لةستتةر جوانكتتارى و داهَينتتان  

هونةرى و يانيش ئةدةبىَ بة دةربِرَينَيكتى ديكتة رةستةنايةتى بريتيتة لةتايبةمتةنتدى شتتَيك يتان جيتاوازى كةستَيك بةستةر           
 ئةوانى ديكةَ ئةويش بةضةند خةسَيةتَيكى تازة كة تَييدا بةدى دةكرَيي.

   
 Orphans asylum ملجأ االيتام هةتيوانثةناطةى 

 asylums  تةماشا بكة:  ثةناطةكان
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 Ossification social التجحر االجتماعي ضةقبةستوويي كؤمةآليةتي

 Social ossification  تةماشا بكة:

   
 دوورخستنةوة 
 دةربةدرةكردن

 Ostracism النفي

بتتوو بتؤ دوورخستتتنةوةى ئتةو هاوآلتيتتةى كةبتةدو منى نيشتتتمان دادةنتراَ بتتةآلم     زاراوةكتة الى يؤنانيتة كؤنتتةكانَ ئاما ةيتةك    
لةرؤ طارى ئةمِرؤدا ئاما ةية بؤ خؤ دوورخستتنةوة لةثةيوةندييتة كؤمةآليةتيتة ئاستاييةكان لةطتةَر ئتةو كةستانةى ميكةضتى         

 ييةك دَيي بةرامبةر بةتاك.ضةند جؤرة رةفتارَيكى سةاَينراو نابنَ ديارة ئةو حالةتةش وةك سةثاندنى جؤرة طؤشةط،
تةماشا بكة: جياكرانةوةَ جيابوونةوة 

 لةوانى تر
 Segregation 

   
 فِرَيدراوان

 ثشتطوَى خراوان
 Outcastes املنبوذون

زاراوةكة لةسيستمى ضينايةتى هيندستان بةو تاكة دةوترَيي كة نةتائي ةو نةضينى نيةَ يان كةسى دةركراو لةتائي ة يتاخود  
 ئةويش بةهؤى الدانى لةنةريي و ياساكان.ضنيَ 

   

  Out door relief املساعدة املنزلية يارمةتيدانى ماآلن دفرياكةوتن 
جؤرة يارمةتيةكة بةهؤى سيستمى يارمةتية طشتيةكان ثَيشكةش دةكرَييَ يان بة هؤى سيستمى يارمةتى تايبةت بةتاكتةكان  

ثَيشكةش دةكرَيي. ئةو يارمةتيانة بةزؤرى ثَيكدَيي لتةهاوكارى متادىَ وةك ختؤراك    ياخود خَيزانةكانيان لةناو ماَلةكانيشيان 
 و جت و بةرطَ هةروةها خزمةتطوزارى ثزيشكيش دةطرَيتةوة.

 assistance  تةماشا بكة: يارمةتى

   

 Out group اجلماعة اخلارجية طروثى دةرةوة 
   دادةنرَينَ واتة ئةوانة ئةندامى ئةو طروثةنني.in-groupد  -ئَيمة -هةموو ئةو كةسانةى كة بةدوور خراوة لةطروثى 

 هةروةها مةبةسي لةم زاراوةية هةموو ئةو ئةندامانةى كة بةد ى طروثى دئَيمة  دادةنرَينَ يان بيانني و لةوطروثة نني.
   

 Out lawry اية القانونمحاحلرمان من  بَيبةشكردن لة مافى ياسايي
ئةوانةى لةدةسةآلتى ياسا الدةدةنَ وةك بتَى بةشتكردنيان لةمافتة ياستاييةكان و لةثاراستتنيانَ ئتةو شتَيوازةى كتة         كارِراييةكة د ى 

كؤمةَلطةكان ثيادةى دةكةن و بريتية لةدوور خستنةوةى ئةوتاكانةى كةثَيضةوانةى ياساكان كاريان كتردووةَ ئتةوة لتة شتَيوازة زؤر     
سةرةتايية كؤنتةكان   سى تاكةكان بةرةو ِرووى ترسناكى و هةِرةشةى تووند دةبات كة ياساكؤنةكانةَ هةروةها ئةو شَيوازة ضارةنوو

تاوانبار بةثَيى ئةو شَيوازة لةلَيثرسينةوةدا بةرةو ِرووى روخانتدنى خانووةكتةى و لتةناوبردنى يتان دةستي بةستةر       َ دةيان سةثاند
يش خبرَيتتة  َيتر دةستتى جتةالدَ ئةطتةر بكتو رَيش ئتةوا كتةس         داطرتنى كةر و ثةر و ثَيداويستيةكانى دةبَيتةوةَ رةنطتة بتةرووت  

 نةبووة تؤَلةى بؤ بكاتةوةَ هاوسةرةكةشى دةكةوتة بةرويذدان و دةسةآلتى هةركةسَيك بَيي.

   

 Out  migration جرة اخلارجيةاهل كؤضكردنى دةرةكى

 Cf. migration  كؤضكردن
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 Out put الناتج بةرهةم 

ئامَيرَيك بةئةجنامى دةهَينَى لةماوةيةكى دياريكراوداَ هةر بؤ دياريكردنى بةرهةمةكةشَ ضتةند تَيكِراييتةك   ئةوةى تاك يان 
 دةربارةى بةئةجنامطةياندنى تاك و ئامَيرةكان بةثَيى جياوازيان دادةنرَيي.

 Input and out put analysis تةماشا بكة: شيكردنةوةى هاوشَيوةكان و دةرهَينراوةكان
   

 سوكايةتىَ دةسي درَيذى 
 كارى ناشرين

 Outrage العمل الشائن ،االهانة، االعتداء

سووكايةتى ئةطةر بةووتة يان ئامتا ةبؤ كتردن يتاخود وَينتةطرتن بَيتيَ ديتارة ئتةوة كارَيكتة كةستَيكى ديكتة برينتدار دةكتاتَ             
 ئةطةر اليةنى كةسَيتى بطرَيتةوة يان هةستى ياخود مافةكانى.

 َ ئةويش تاوانَيكةَ ناوةرؤكةكتةى ستوكايةتى كردنتة بتةئاكارى     outrag auxbonnesmoersكارى د بةئاكار ددةوترَيي: 
 طشتىَ ئةطةر بةهؤى نووسينةوةى بَيي ياخود وَينةطرتن.

  ئتةويش تاوانتةَ بريتيتة لةهةستتان بتةكارَيكى ناشترين       outrage public alapudeurبةآلم كتارى ئابروبتةرى ئاشتكرا د   
 ةجةماوةرَ وةك جنيؤدانَ يانيش باسكردنى ئةندامانى لةشَ يان هةر دياردةيةكى ديكةى لةم جؤرة.بةرامبةر ب

   

 ثيشةكانى ناوماَر
 الصناعة املنزلية 

 Outwork احلرف املنزلية

 Domestic industry  تةماشا بكة: ثيشةسازى ناوخؤيي  

   
 ثابةندبوونى رادةبةدةر 

 زيادةرؤيي لةميكةضى
ُدد يف االمتثال  Over conformity الترشر

د كؤمةَلتتة ثَيتتوةرَيكى واتتتةَ زيتتادةرؤيي يتتان توونتتدِرةوى بتتةزؤر ئةوةنتتدةى ثةيوةستتي بَيتتي بتتةثَيوةرَيكى كؤمةآليتتةتىَ يتتاخو  
ك ديارةَ زيادة رؤيي لةدَلستؤزي بتؤ ثَيتوةرة كؤمةآليةتيتةكانَ لتةزؤرباردا جيطتاى ثةستندكردنى نيتةَ ضتونكة وة         َ كؤمةآليةتى

 شَيوةيةك لةشَيوةكانى مةرايي و دةرماط،ى تةماشا دةكرَيي.
يتتةك لةثَيوةرةكؤمةآليةتيتتةكانى وةك: نيشتتتمان  ؤِرةنطتتة ئتتةو بةدةنطتتةوة هاتنتتة نةرَينيتتة بتتؤ توونتتدرةوى لتتة باوةِرهَينتتان ب   

َيك لتتتةثَيوةرة ثتتتةروةرى يتتتان ب،وبتتتاوةِرى ئتتتاينى و.. هتتتتدَ هؤيةكتتتةى بتتتؤ ئتتتارةزووى خؤدزينتتتةوة يتتتاخود الدان لتتتةثَيوةر    
رادةى توونتدرةوى  هتةوةها   َيتةوةِرةطكؤمةآليةتيةكان يانيش ثابةند بوونَيكى كؤمةآليةتى ديكة لةثابةند بوونة طرينطةكان ب

و ثابةند بوونتةكانى ديكتةى ثةيوةستي بةهةَلوَيستتةكة ديتارى      ثَيوةرئةوا باوةِرهَينان بؤ يةك لةثَيوةرو بةهاكؤمةآليةتيةكانَ 
تووندِرةوى لةميكةضى بؤيةك لةثَيوةروبةها كؤمةآليةتيتةكانَ ثشتي طتؤى خستتنى ئتةرك يتاخود ثابةندييتةكان        دةكاتَ بؤية 

 يانيش ثَيوةرةطرينطةكانى ديكة دةطرَيتة خؤىَ يان دةبَيتة هؤى الدان لَييان.

   

 Over crowding االزدحام قةرةبالغي
تَيتدا نابَيتتةوةَ ديتارة هؤيةكةشتى بتؤ بتوونى  مارةيتةكى طتةورةى          بوونى  مارةيةكى طةورةى ختةَلك لةشتوَينَيك كتةجَيطايان   

خةَلكى هةية كةقةبارةيان لةو بؤشايية زؤرترة كة تَييدا نيشتةجَينَ ياخود بةهؤى بوونى ضةند شتَيكى ديكةكة بةشَيكى بؤ 
 جَى بوون.شاييةكةى ثِركردؤتةوةَ ئةو حاآلتةش دةبَيتة هؤى كةمبوونةوةى قةبارةى بؤ شاييةكة بؤ نيشتة
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 خةرجيية كارطِ،ييةكان 
 خةرجيية ناِراستةوخؤكان

 املصاريف االدارية أو العامة
 املصاريف غري املباشرة

Over head  
charges 

هةنتتدَى جتتار ثَيتتى دةوترَيتتي خةرجييتتة طشتتتيةكان يتتان ختتةرجى نووستتينطةكانَ ئتتةو جتتؤرة خةرجيانتتةش هتتةموو ِرةطتتةزة   
ناِراستتتتةوخؤيةكان دةطرَيتتتتةوةَ ئتتتةوانى لةستتتةر بوارةكارطَيرييتتتةكانى ثرؤ ةكتتتة ختتتةرج دةكرَيتتتيَ منوونتتتةى ضتتتاثةمةنى و 

ةِرَيوةبتةرو ضتاودَيرو  مَيريتارو ستكرت،و فةرمانبتةرانَ لةطتةَر       ئامَيرةكانَ هةروةها بؤ كارى سازدان و رازيكردن و موضتةى ب 
       خةرجيةكانى ِرووناكى و كرَى و دابني كردنى دَلنيايي و ثةيوةنديية تايبةتيةكانى كارطَيِرى و دادوةرى...هتد.                        

   

 Over organization االسراف التنظيمى زيادةِرؤيي لةكارى رَيكخسة

ئةو ِرَيكخستنةى تَييدا بايةخى زؤرتر دةدرَيي بةبنتةماو دياردةكتانى دةةستةآلت لتةجياتى هةستتان بتةو ئةركانتةى ثَيويستتة         
 ثَيى هةسة.

   

 Over population اكتظاض السكان زؤر بوونى دانيشتوان

  ثةيوةستتةبةو ثةيوةندييتةى   under populationضةمكى زؤربوونى دانيشتوان و جوَلةو جَيط، نةبوونى لةيةك باردا د
 هةية لةنَيوان دانيشتوان و دةرامةتةكان.

 هةردوو دةربِرينةكة واثَيويسي دةكةن تةنىا لةكاتى ئاستى طةشة كردنَيكى دياريكراودا كاريان ثَى بكرَيي.
 مارةيتتةك لةنيشتتتةجَيبوانَ بةستتوود بتتؤ دةوترَيتيَ كتتة زؤربتتوون لتتة مارةى دانيشتتتوان هتتةبَييَ لةوكاتتةدا دوورخستتتنةوةى   

 ئةوانى ديكة دةطرَيتةوة.
بةثَيضةوانة جوَلةو جَيط،نةبوونى دانشتوان دكةمى  مارةكتة َ بتةواتاي ئتةوة دَيتي كتة دةستكةوت و ستوود دَيتتةدىَ لتةكاتى          

زؤرى يان كةمى  مارةَ بةو زؤربوونى  مارةكةَ بةآلم ئةطةر قةبارةى دانيشتوان هيض خةسَيةت و جياوازييةكى نةبوو لةكاتى 
  .optimum populationبارة دةوترَيي ضاكرتين  مارةى دانشتوان د

   

 بةرهةمىَينانى زؤرتر 
 زَيدة بةرهةم

 Over production االفراط يف االنتاج

لةئاستي نرخَيكتى    دياردةكة لةبوارى ئابوريدا رووندةبَيتةَ كاتَى خستنةِرووى مادةكان زؤرتر بَيي لةوةى كةخواستتى لةستةرة  
دياريكراوداَ هةر دابةزينَيك لة نر  دةبَيتة هؤى فرؤشتنى ئةو بِرة زيادةيةى كة خراوةتة بتازاِرَ ئتةويش بتةهؤى زؤربتوونى     

يتةكانى بةرهتةمىَينان   خواسي لةسةرى بةدابةزينى نرخةكتةىَ بتةآلم لةوحاَلةتتةدا نرختة تازةكتة دبةكةمكردنتةوةى  خةرج      
َيكى ئابورىَ دياردةى بَيبازاِرى لةخوىل بازرطانيدا هؤيةكةى بؤ سةرهةَلدانى ئتةو دياردةيتة  دزؤرى   ضةند نووسةرَ ثرناكاتةوة

 بةرهةم     دةطةِرَينةوة.

   

 كاركردنى زياتر  
 كارى زَيدةكى

 Over time ساعات العمل االضافية

بتتؤ ضتتةند هؤيتتةك دةطةرَيتتتةوةَ وةك    واتتتةَ كاتتتةكانى كردكردنتتى زيتتاتر لتتةماوةى بِريتتار لةستتةر دراوَ ئتتةو دياردةيتتةش        
ضاككردنةوةى ئامَيرةكان لتةكاتى تَيكضتوونَ يتان لةستةر داواي ختاوةن كتار بتؤ بةر ةوةنتدى ختؤى و بتؤ زؤر بتوونى بةرهتةم             

 لةوةرزَيكدا كةداواكارى نائاسايي لةسةرة.
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 Over urbanization الترحضرُر املُترفجر تةقينةوةى شارنشينى  
شتتارةكان لةئتتةجنامى طةشتةكردنى ثيشةستتازى و كؤضتتكردنى طوندشتتينةكان بؤنتتاو شتتارو زؤر   ى متتارةى دانيشتتتوانزؤر بتوونى  

 بوونى  مارةيان بةتَيكِراييةكى خَيراتر لةتَيكِراي زؤر بوونى  مارةى كاروثيشةكانَ لةو شارانةدا.
   

 كارى سةرووى توانا 
 زؤر ئيش ثَيكردن

 Over work العمل فوق الطاقة

ئةو كارةى كةلةسةرووى تواناو هَيتزو بةرطتة طرتنتى كرَيكتارة لتةِرووى جةستتةيي و ئةقييتةوةَ ئتةو حاَلةتتةش دةبَيتتة هتؤى            
 درَيذبوونةوةى كاتةكانى كاركردن و كةمى ماوةكانى ثشوودان و خَيرايي زياتر لةكاردا.

ك زينتدويي و ضتاآلكى ختؤى لةدةستي دةدات و     كارى جةستةيي يان هزرى تووندَ دةبَيتة هؤى ماندووبوونى زياترَ بةوةش تا
 هةسي بةدةَلةراوكَى و الوازي دةكاتَ بطرة شَيواندنى ئةقييشى تووش دةبَيي هةندَى جار.

   

 Ownership امللكية خاوةندارَيتى 
 بوونى دةسةآلت بةسةر ثارةو سامانداَ هةَل  و كةوت و خةرجكردنيش بةثَيى ويسي و ياسادا بَيي.

 property  بكة:   خاوةنَ زةوي و زارتةماشا 
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 رَيبازي ئاشتى  
 ئاشتيخوزي

الم  مذهب السر
 Pacifism املساملة

رَيبازي ئةوانتةى بانطةشتة بتؤ ئاشتتى دةكتةن و د ى هةَلط،ستاندنى جتةنطن وةك هؤكارَيتك بتؤ ِروو بتةِروو بوونتةوةى ميمالنَييتة نَيتو              
 ميمالنَى و ناكؤكيانةى كةدةكرَى خؤمانى لَيدور خبةينةوة بةدروستكردنى رَيكخراوة لةبارو طوجناوةكان. دةوَلةتيةكانَ ئةو

 لةطرينطرتين اليةنطرانى ئةم ِرَيبازةش: تؤلستؤىَ طانديَ هةردووكيان بانطةوازيان بؤ د ايةتيكردنى تووندو تيذى دةكرد.
 Peace  تةماشا بكة: ئاش 

   
  Paganism الوثنية بي ثةرستى 

بي ثةرستى ئةو ناوةية كة مةستي ى و موستيمانة ستةرةتاييةكان بتةو كةستانةيان دةوت كتة بتيتان ثةرستتووةو هاوةَليتان بتؤ           
 خواثةيدا دةكرد.

هةروةها زاراوةكتة ئامتا ة بتؤ دؤختى ئتةو تاكتةدةكات لتةناو ئتةوانى هَيشتتا هتةواَر و باستى ئاينةكتةيان ثتَى نةطةيشتتووة كتة                
 لةناوضةى ئايندارانةوة دةرضووة.

 Idolatry  تةماشا بكة: بي ثةرستى 
   

 Paleogeography جغرافية العصور القدمية جوطرافياي سةردةمةكؤنةكان
زانستَيكةَ لَيكؤَلينةوة لةدابةشبوونى ئاووشكانى دةكتات لتةماوةى ضتاخةجيؤلؤجية جياوازةكتان لةمَيتذووى زةويتداَ هتةروةها        
لَيكؤَلينةوة لةكةش و هةواى كؤن و زيندةوةرة لةناو ضووةكان دةكات ياخود هةر دياردةةيتةكى جتوطرافى كتة بتؤ ستةردةمَيك      

 يان بؤ ضاخَيكى جيؤلؤجى دةطةِرَيتةوة.
   

 مييةتناسى  
 Paleo ethnology اثنولوجيا احلضارات القدمية شارستانيةتةكؤنةكان

لؤجيتا د...بنةضةناستى  دادةنرَيتيَ كتة شارستتانيةتةكؤنةكان دةطرَيتتةوة بتةثَيى ِراستتى         ثنر  ئةم لَيكؤَلينةوةية بتةلقَيك لةئتة  
 سةرضاوة كؤنة نووسراوةكان.

  .archaeo - ethnologyلؤجياى شوَينةوارى دثن   واى ثَى ضاكرتة بةم لقة بوترَيي ئةHaeckelد
   

 زيندوو بوونةوة 
 Palingenesis )البعث(الوالدة الثانية  دووةم لةدايك بوون

زاراوةيتة بتةكار دةهَيتنن وةك ئاما ةيتةك بتؤ طةِرانتةوةى هتةمان رووداوةكتان لتةخولَيكى تتازةداَ            مىَ ئةئدرواقيةكان  سؤفستا
 ئةوانى روويانداوة لةخولةكانى ثَيشو دووبارة دةبنةوة.

 َيكَ وةك ختتتتوىل رؤشتتتتنب،ى هةنتتتتدَيك واى بتتتتؤ دةضتتتتن كةمَيتتتتذووى مرؤظايتتتتةتى دووبتتتتارة دةبَيتتتتتةوة لةضتتتتةند خولتتتتةك  
  .culture cycleد
 
   



(518) 
 

ِكنة هؤكارةكانى ئازارمذين  Palliative measures الوسائل املُسر
ضةند كاروكردةوةيةكة بةشَيوةيةكى كاتى و رووكةشانة ئتةجنام دةدرَيتيَ ناطاتتة ئاستتى ئتةو فاكتةرانتةى دةبنتة هتؤى الدانَ         

 بةآلم ضارةسةريشى ناكةن.ئةوانة ئَيش و ئازارةكة كةم دةكةنةوة 
   

 Palmistry قراءة الكف فاَر طرتنةوة 
 Chiromancy  تةماشا بكة: خوَيندنةوةى ناولةث

   
 Pan movements حركات الوحدة بزووتنةوةكانى يةكطرتن

رةضةَلةك يتانيش يتةك   ئةو بزووتنةوانة ئاماجنيانَ يةكطرتنى ناوضةيةكى جوطرافى يان طروثَيكةَ كةيةك زمان ياخود يةك 
ئتتاين كؤيتتان دةكاتتتةوةَ ئتتةو ناوضتتانةى كةبزووتنتتةوةكانى يتتةكطرتن تَييتتدا دةركتتةوتوون لةطتتةَر شتتَيوةكانى رَيكخستتة و           
 شَيوازةكانى كاركردن و ئايديا باآلكانيانَ جياوازي طتةورة لةنَيوانيانتدا هةيتةَ تتاِرادةى ئتةوةى بتوونى يتةك جتؤرة طشتتاندنى         

دةبَييَ منوونةى ئتةو بزووتنةوانتة: بزووتنتةوةى يتةكَيتى ئتةوروثى و ئتةمريكى و ستالظىَ         َيكى مةحاَرتايبةت دةربارةى كار
 هةروةها يةكَيتى ئةفريقى و ئيسالمى و عةرةبى.

   
 تؤقاندنى بةكؤمةَر  

 panic الُذعر اجلماعي ترسى ورةبةردان

قيذةقيذو هةراو هؤرياية لةناو دارستتان و ضتياكانداَ ئتةو    ن ةوة وةرط،اوةَ كة سةرضاوةى ثائةو وشةية لةوشةى خواوةندى د
 جؤرة تؤقاندنة كتوثِرو بَى هةر هؤو بيانوويةك روودةدات و لةطةَليشيدا هةآلتنى بةكؤمةَر ثةيدا دةبَيي.

   

 رَيبازي دانايي
 مذهب مشول

 Pansophism احلكمة

ِرَيبازَيكة لةثةروةردةَ ئاماجنى تَيطةيشتنة لةهةموو لقةكانى زانسي و زانياري بةو بتاوةِرةى كتةزانني و ئةقالنيتةتَ جؤرَيتك     
لةدانايي و  يري بؤ مرؤظ تةواو دةكاتَ بةمةبةستى طةيشة بة يانى باش و بةكةَلكَ هةروةها بؤ بةكارهَينانى ئتةو  يترى و   

 كارى كؤمةآليةتى.  دانايية وةك ئامرازَيك بؤ نوَي
   

 Pantheism املذهب احللويل ،مذهب وحدة الوجود    زمثنابرَيبازي يةكيتى بوون د
 ئةم ِرَيبازة بؤ يةكةم جار لةوآلتى هيندستان دةركةوتَ بانطةشة بؤ يةكبوونى خواو بوونة وةرةكان دةكاتَ ئةويش لةسةر دوو جؤر:  

و ِرةواو جيىان بَييَ ئةويش كؤى ئةو دياردانةن كة خؤيةتى خوا رادةطةَينَييَ  بةوةى خواخؤى يةكطرتنى بوون و ِراستى -1
 بَى ئةوةى لةخودى خؤيدا بوونَيكى هةبَيي.

بةوةى جيىان خؤى يةكطرتنى بوون و رةواو راستيةَ ئةو جؤرةشتيان نتاوى لَيتدةنرَيي يتةكطرتنى ماتريتاليزمى بتؤ بتوون         -2
ازة هتةموو شتتَيك بتؤ متادة دةطةِرَينَيتتةوةَ ئتةو لتةخودي خؤيتدا زينتدووةَ هتةر             ئةم ِرَيبmaterialistic pantheismد

 لةوةوة هةموو بوونةوةرةكان دروسي بوونة.
   

 منوونةى شيكارى  
 Paradigm الشكل التحليلي روانطةى ميتؤدى  

دةبَيتي بتؤ نزيكردنتةوةيان    وَينةيةكة زؤر بةكورتى ضتةمكة بنضتينةييةكانى بابتةتَيك رووندةكاتتةوةَ ديتارة ئتةويش هاوكتار        
 لةمَيشك.
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 Paradise اجلنة بةهةشي
بتتاوةِرَيكى ئاينيتتة دةربتتارةى ضارةنووستتى رؤحةضتتاكةكان ثتتاش متتردنَ ئةوانتتة لتتة بةهةشتتي دة يتتنَ واتتتة شتتوَينى خؤشتتى و    

وايتتة كةبةهةشتتي بتتةختيارىَ يتتان  يتتانى خؤشتتى و شتتادىَ ئتتةويش وةك ثاداشتتتَيك بةكارةباشتتةكانيان لتتةدونياداَ بتتاوةِريش    
 لةئامساندا بَييَ ئةم باوةِرة باشرتين ئاراستةكردنة بؤ رةفتارى مرؤظ.

   

 parallelism مذهب التوازن رَيبازي هاوسةنطى دضؤنيةكى  
ؤرييتةدةكات كتةدةَلَيي: هتةموو    يتهتةروةها زاراوةكتة ئامتا ة بتؤ ئتةو      بارَيك لةهاوسةنطى يان وةك بوون ياخود بةرامبةرَيتىَ 

كولتورةكتتان ئتتارةزووى جوَلتتةو كتتاركردن دةكتتةن بةهتتةمان ئارستتتةكانى طةشتتةكردن و لةناوضتتة جياوازةكانتتدا. دةوترَيتتي:         
  ئتةويش وةك بةَلطتة هَينانتةوة لةستةر تيتؤرى هاوستةنطى       psycho-physical parallelismهاوسةنطى لتةش و ئتةقت د  

 يوةندي نَيوان دةروون و جةستة رووندةكاتةوة.جةستةيي دةروونىَ ئةو تَيؤريية يةك لةو تيؤرييانةية كة ثة
بةثَيى بؤ ضوونى ئةو تيؤرييةَ دياردة دةروونيتةكان بتوونَيكى ستةربةخؤيان لتةدياردة جةستتةييةكان دةبَيتيَ بتةآلم هتةموو         
 ضاآلكيةكى دةروونىَ ضاآلكيةكى جةستةيي لةكؤئةندامى دةمارى هاوتتةريبى دةبَيتي بتَى ئتةوةى هتةر جتؤرة ثةيوةندييتةكى       

 هؤكارى هةبَيي لةنَيوان هةر دوو ضاآلكييةكةدا.
   

 ئامارى باراميرتييةكان 
 ئامارى نيشاندارى

 Parametric statistics االحصاءات الباراميَتية أو ذات املعامل

واثَيويستي  مةبةسيَ ئةو جؤرة ئامارانةية كةلةثةيِرةو كردنداَ شتَيوازى شتيكردنةوةى ئامتارى دةطرَيتتة ختؤىَ لتةو بارةشتدا        
دةكات ئةو ئامارو زانياريانةى دةخرَينة بةرشيكردنةوةَ ئةوانتة لةدابتةش بتوونى دانيشتتوان وةرط،ابتن بةشتَيوةيةكى دةستي        

 شانكراو.ين
الى ئامتتارة ثاراميرتييتتةكان طرميانتتة وايتتة كتتة ئتتةوانى ددانشتتتوان  منوونةكتتةيان ىَل وةرطتت،اوةَ ئةوانتتة دخةستتيةتى  يتتان           

 بةش بوونى دووبارةى ئاساييان هةبَيي.تايبةمتةندَيتى دا
هةروةهاَ ئامارة ثاراميرتييةكان واثَيويسي دةكات كة هةموو حاَلةتَيك لة منوونةكة بةشَيويةكى سةربةخؤ تؤمار بكرَيتيَ بتَى   

 ئةوةى ئةو كارةش ببَيتة هؤى تؤماركردنى حالةتةكانى ديكة.
  varianceزيتتاتر وةردةط،َيتتنَ ئتتةوا ئةوانتتة بةهتتةمان جيتتاوازي د  بتتةآلم كتتاتَى منوونتتةكان لتتةدوو طروثتتى دانيشتتتوان يتتان   

دةناسرَينَ ياخود لةهةندَى بتاردا بةِرَيذةيتةكى جيتاوازي زانتراوداَ هتةروةها ئامتارو زانياريتةكان لةشتَيوةيةكى ئة ماركردنتدا          
  بن.ranksوةى ضني و ثيةدا ددةبنَ بةجؤرَيك دةكرَى كؤبكرَينةوة يانيش دابةش بكرَين يان لَيكبدرَينَ بةآلم نةك لةشَي

 ميرتييةكانَ ثَيش ئامارة ناثاراميرتييةكان دئةوى بَى نيشانةن  طةشةيان كردووة.ائامارة ثار
 ئةطةر مةرجةكانى ثَيشو بةدةسي هاتن ئةوا جؤرى يةكةم لةئامارةكانَ ئامارو زانيارى وردترمان دةداتَى تادةطاتة دووةم.

   
 ثارانؤيا

 ئةقيىتَيكضوونى سوكى 
 paranoia الُذهان اهلذائي

نةخؤشى دثارانؤيا  نةخؤشييةكى درَيذخايةنةَ لةنيشانةكانى وِرَينةو قستةى بزركتاويَ بتةآلم بةبتةردةوامى و نتةطؤِرى ِرَيتك       
كى وثَيكَ ِرةنطة نةخؤش تةواو دروسي دةركةوَيي لةِرووى تواناو لَيكدانةوةَ بتةآلم لَيكدانتةوةكانى لةستةر ضتةند ب،وبتاوةِريَ     

 ناراسي و خراث و خةياآلوي دروسي دةكاتَ هةروةها لةسةر ضةند بنةمايةكى ناتةواو. 
 نةخؤشيةكة ضةند جؤرَيكى هةيةَ وةك:

 Amorous paranoia  ثارانؤياي خؤشةويس 

 Exalted paranoia   -ثارانؤياى لةخؤبايي  بةشكؤ 
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 Jealousy paranoia  ثارانؤياي دَر ثيسى

 Persecution paranoia  ثارانؤياي ضةوساندنةوة  

 Religious paranoia  ثارانؤياي ئاينداري

   
 سايكؤلؤجياثار

 دةروونناسي غةيب
 Para psychology علم النفس الغييب أو اهلامشي

ِراظتتةكردنى ياستتا  زانستتتَيكةَ كتتارى لَيكؤَلينةوةيتتة لةضتتةند دياردةيتتةكى رةفتتتاري يتتان ئتتةقيىَ ئتتةوانى دةكةونتتة دةرةوةى        
سروشتيةكانَ ئةو دياردانة نامؤو نائاساينيَ منوونةيان: تَيِرامتانَ ب،وئةندَيشتة ئتاَر و طتؤِركردنَ جوالنتدنَ واتتة جوالنتدنى        
شتتتةكان بتتَى ئتتةوةى دةستتتيان لَيبتتدرَييَ هاوكتتارى خةولَيكتتةوتنَ لةطتتةَر ضتتةند دياردةيتتةكى ديكتتةى وةك: لتتةهؤش ضتتوون و  

دن و دياردةكتتانى وةك هيستترتياو وِرَينتتةى بةكؤمتتةَر كةلتتة دانيشتتتنة زانراوةكتتان روو دةدةن تايبتتةت        هةَلضتتوونَ ِراكَيشتتكر 
 بةئامادةكردنى رؤحةكان.

 Ana. Metapyschics  ئةوديوى دةروون

   

  Parasitism social  مشةخؤرى كؤمةآليةتى

 Social parasitism  تةماشا بكة:

   

 Parenthood الوالدية باوك و دايكايةتى
  واتتة ئتةو   physical parenthoodحالةتى ئةو تاكةى ضةند منتداَلَيكى بتووةَ دةوترَيتي بتاوك و دايكايتةتى سروشتتى د      

 باوكتتتتتةى كةضتتتتتةند منتتتتتداَلَيكى بتتتتتووة لةهاوستتتتتةرةكةىَ هتتتتتةروةها دةوترَيتتتتتي بتتتتتاوك و دايكايتتتتتةتى كؤمةآليتتتتتةتى         
 بةخيؤ دةكاتكةلةثياوَيكى ديكة بوويةتى. َ بةو باوكةى كةمنداَلى ئةو  نةى social parenthoodد 

 َ مةبةستي ئتةو هتةوَر و ِرةجنتة ئتارةزوو مةندانةيتةَ       planned pared thoodهتةروةها دةوترَيتي رَيكخستتنى وةضتة د    
 كةهةردوو هاوسةرثَيى هةَلدةسة بؤ سنوردار كردنى وةضة.

   
 لَيبوردن

 بةخشينى تاوانكار
 pardon العفو

لةياساى سزادانداَ سةرؤكى دةوَلةت مافى بتةزةيي هتاتنى بةدةستتةوةية بةرامبتةر كةستى تاوانبتاركراوَ ستةرؤك دةتوانَيتي ىَل         
 ةشَيكى.بخؤش بوون دةربكاتَ ئةطةر لةهةموو سزاكة بَيي يان 

وردراو لةهتتتةر   بَيتتتيَ واتتتتة ئتتتازادكردنى كةستتتى لَيبتتتabsolut pardonئتتةو لَيبوردنتتتةش ِرةنطتتتة لَيبتتتوردنَيكى ِرةهتتتا د 
 بةرثرسيارةتيةك و ثاككردنةوةو الدانى هةموو ئاسةوارة ياساييةكان لةسةرى كةبةهؤى كارةكةيةوة روويداوة.

  واتتةَ ستِرينةوةى بةشتَيك لتةو ستزايةى ستةثَينراوة       patial pardonهتةروةها دةكترَى لَيبتوردن لةبةشتَيكى ستزاكة بَيتي د      
 كى سووكرت.بةسةرتاوانبارَ ياخود طؤِرينةوةى بةسزاية

   

 Parental relations العالقات االبوية ثةيوةندييةكانى باوك و دايكايةتى
ثةيوةندى نَيوان دايك و منتداَرَ يتان بتاوك و منتداة كةبةشتَيك لتةكؤى ئتةو ثةيوةندييانتةى نتاوخَيزان ثَيكتدَينَىَ  هتةروةها            

 دةطرَيتةوة.ثةيوةندى نَيوان  ن و ثياو ثةيوةندى نَيوان خوشك و برايانيش 
نى بةبةشَيك لةو كَيشانة دادةنرَيي كةبةهؤى ئةو ثةيوةندييانةوة دروسي دةبَيتيَ ئتةو دؤختة    دثةروةردةى منداَر و ثَيطةيان

 واثَيويسي دةكات لَيك تَيطةيشة و خؤشةويستى و دَلنةوايي ثرسؤز هةبَيي لةاليةن دايك و باوك و منداَلةكانيشةوة.
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ر و مةرجتة سروشتتيةكةى ختؤى البتداتَ لتةو جؤرانتةشَ ثياوَيتك        بؤ جؤرَيك  يتان كتة لةطتةَر هتة     َييِرةنطة منداَر ثاَر بنر
  ياخود منداَر لة ناو خَيزانَيكى ديكتة  steparentجَيطاى باوك بطرَيتةوة يان  نَيك شوَينى دايك بطرَيتةوة لةناو خَيزاندا د

 يانى تووشتي بتَى ستةروبةرى و ثشتي طتوَى خستة ببَيتتةوةو          كةِرةنطة ثةروةردةى foster - parentsثةروةردةبكرَيي د
 هةسي بةنامؤيي و نادَلنةوايي بكات.

   
 Parliamentarism النظام النيايب سيستمى ثةرلةمانى 

ئةجنومتتةنى نوَينتتةرانَ ئتتةو دةستتتة ياستتاِرَيذةية كتتة نوَينتتةران كؤدةكاتتتةوةَ ئتتةوانى لتتةِرَيطاى هةَلبذاردنتتةوة ديتتاريكراونَ         
بةشَيوةيةك كة هةر يتةكَيكيان نوَينةرايتةتى بازنةيتةكى ديتاريكراو دةكتات بتؤ ئتةوةى بتةناوى طةلتةوةو بةنوَينةرايتةتى ئتةو            

 دةسةآلت بةكاربىَينن.
ئةجنومةنى نوَينةران لةسةر بنةماى جياكردنةوةى نَيوان دةستةآلتةكانى جَيبتة جَيكتردن و دةستةآلتى ياستادان دادةمتةزرَييَ       

 ار دةبن.ييرةكان لةبةردةمى بةرثرسبةشَيوةيةك وةز
كارى ئةجنومةنى نوَينةران دارشتنى ياساكان و سةثاندنى باج و لَيثرسينةوة لةحكومةت و كَيشانةوةى متمانة دةبَييَ لةهتةر  

 و مةرجَيكدا ئةطةر ناكؤكى و ميمالنَى لةنَيوان هةردووال دحكومةت و ثةرلةمان  روويدا.
ئاسايدا دواتة ئةجنومةنى وزيران  لةِرَيطةى دياريكردنى وةزيرةكان لةنَيوان ئةندامانى حزبى حكومةتى ثةرلةمانى لةبارَيكى 
 زؤرينةى ناو ثةرلةمان ثَيكدَيي.

  واتة لتة دوو ئةجنومتةن ثَيكىاتبَيتيَ يتةكَيكيان ئةجنومتةنى      bicameralismسيستمى ثةرلةمانى دةكرَى دوواليةنة بَيي د
 َ ئتتةويش unicameralismنى ثتت،انَ يتتاخود دةكتترَى لةيتتةك ئةجنومتتةن ثَيكبَيتتي د نوَينتتةران و ئتتةوى ديكتتةش ئةجنومتتة

 بؤضِركردنةوةى دةسةآلتة ياساييةكان لةبِرى دابةشكردنى بةسةر دوو ئةجنومةن.
   

 ئازادكردنى مةرجدار 
 بةمةرج بةردان

 parole االفراج املشروط

كةدةستتةآلتى ستتزادانى بةدةستتتةوة بَيتتي و لتتة َير ضتتاودَيرى دةستتةآلتةكانى   بتتةرةَلالكردنى زينتتدانى لةاليتتةن دامةزراوةيتتةك  
 ضاودَيرى كردن كاربكاتَ ئةو كارةش هةوَلدانَيكة بؤ ِراهَينانى زيندانية ئازادكراوةكة لةطةَر  يانى ناوكؤمةَلطةى طةورةدا.

ةكةستتى زينتتدانى متتاوةى زيندانيةكتتةى ضتتاودَيرى زيندانيتتة ئازادكراوةكتتة لتتةو ماوةيتتةدا ئتتةجنام دةدرَيتتي ك  ةهتتةروةك باويشتت
 لةزينداندا بةسةر دةبات.

   

 ياساى دةستطرتنةوة لةهزردا  
 قانون االقتصاد يف الفكر 

 Parsimony law of قانون القصد

 ثةيِرةوكردنى كورترتين ِرَيطا بةكردار بَيتي يتان بةب،كردنتةوة بتؤ طةيشتة بتةئاماجنَيكَ ئتةم بنةمايتة لةبنضتينةداَ لةاليتةن          
ضواردةداَ ناوةرؤكةكةشى دةَلَيي: ثَيويسي دةكات بنةماكانى راظة كتردن   كانى ةوة داِرَيذراوة لةسةدةWilliam of occamد

 ياخود فاكتةرةكانىَ فرةبنَ زياتر لةثَيويسي .
..هتتتدَ ديتتارة ئامتتانج لتتةم بنةمايتتة نةهَيشتتتنى ختتةوش و كتتةم و كورتيتتة زؤرةكتتان بتتووة لتتةناو قتتةوارةو بتتةها و هؤكارةكاندا  

ى ناوةِراستتي كةَلةكتتةبووَ ئةجنامتتة ناِراستتتةو خؤيةكةشتتىَ ِرَيطتتا   كانكةبةدرَيتتذايي ضتتةندين ستتةدة لةب،كردنتتةوةداَ لةستتةدة  
 خؤشكردن بوو بؤ داِرشتنة زانستيةكان كةلةسةدةى رابووندا دانرا.

ضاوةِروانكراومان هةبوو بؤختودى هتةر دياردةيتةكَ    ئةم بنةماية بةزمانَيكى سادةتر دةَلَيي: ئةطةر ئَيمة ضةند راظةكردنَيكى 
دةركةوتيش كةهةموويان يةكسان بتن لتة تواناكانيتان بتؤ ئاشتكرا كردنتى راستتيةكانَ هتةروةها هةمووشتيان ئتةقالنى بتن بتة             

                                                                                                                                                        ندا دةبَى سادةيي بَيي.                                      ياواثيةيةكى يةكسانَ ئةوا بنةماى هةَلبذاردن لةن
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 Partiality التحّيز اليةنطرى

 Prejudice تةماشا بكة: اليةنطرى كوَيرانةَ دةمارط،ى

   

 سةرجندان بةبةشدارى 
 املالحظة
 Participant abser vation ابملشاركة

سةرجندانى هاوبةش لةميتؤدةكانى تؤ ينةوةَ مةبةسي لَيتى كؤكردنتةوةى طتةورةترين رادةى زانيتارى و ئامارةثَيويستتيةكانة      
 خةَلكة بكات كةجَيطاى سةرجندانيةتى.بؤ لَيكؤَلينةوةَ ئةو جؤرة سةرجندانة ئةوة دةطةَينَى كةتوّيذةر بةشدارى  يانى ئةو 

 هةورةها بةشداريكردنى لةبوارةكانى ئةو ضاآلكيةى كةثَيى هةَلدةسة بؤماوةيةكى كاتى كة ئةويش ماوةى سةرجندانةكةية.
ة و ديارة ئةم جؤرة سةرجندانة واثَيويسي دةكات كة توَيذةر ئةندام بَيي لةو كؤمةَلةى كتة هةَلدةستتَيي بةلَيكؤَلينةوةكردنةكت   

 لةطةَلياندا هةَل  و كةوت بكات و بةدةنطيانةوة بضَيي.
 ؤثؤلؤجياى كؤمةآليةتى و لةلَيكؤلَينةوةى طوند و شارةكاندا بةكار هَينراوة.نث بةبةشداري لةبوارى ئة شَيوازي سةرجندان

   

 Participation املشاركة بةشداريكردن
هةسةت جوالندنةوة بَيي لةهةَلوَيستي و ئاراستتةى كؤمتةَر و بةِرَيطايتةك      كارلَيكردنى تاك بةشَيوةيةكى ئةقالنى يان لةِرووى

 هانى بدات بؤ بةشداريكردن لةجَيبةجَيكردنى ئاماجنةكانى و بةشداريكردن لةهةَلطرتنى ئةرك و بةرثرسياريةتى.
ريكردنى شتتاراوة ةمتتة دةوترَيتتي بةشتتداب َ informal  بَيتتي يتتان نتتاِرةمسى دformalِرةنطتتة ئتتةو بةشتتداريكردنة رةمستتي د 

 َ بتتةو بةشتتدارييةى كةلتتةنَيوان مرؤظتتى ستتةرةتايي و شتتتة نازينتتدووةكان دروستتي دةبَيتتيَ        mystic participatoinد
 كةباوةِريش واية سروشتيكى زيندووى هةية.

  واتتة بةشتداريكردنى نوَينتةرةكانى ختاوةن كتار      management participationدةوترَييَ بةشتدرايكردن لتةكارطَيِرى د  
 طةَر نوَينةرى كرَيكاران لةبةِرَيوةبردنى ثرؤ ةكة.لة

   

 تايبةمتةندَيتى  
 ئةندةكطةرايي

 particularism التخصصية -1

مةبةسي لةزاراوةكةَ هةستتانى هتةر توَيتذَيك لةتوَيتذةكانى طتةر بتةِرؤَلَيكى تايبتةتَ ديتارة كؤمةَلطتة لةستةدةكانى ناوةِراستي            
ثَيوةرةتايبةتيةكان لة كتارى ئابوريتداَ لتةو كؤمةَلطايتةدا هتةرطروثَيك رؤَلَيكتى تايبتةتى هتةبووةَ         منوونة بووة بؤ ثيادةكردنى 

 ِرَيطاشى ثَى نةدراوة تةنىا لةبةجَيطةياندنى ئةو فةرمانةى كة بؤي تةرخانكراوة.

   

  االنصرافية -2 خؤتةرخانكردن
بابةتَيك ياخود بؤ حزبَيكى ديتاريكراو يتانيش بةر ةوةندييتةك يتان     واتةَ كاركردن يان خؤتةرخانكردنى تاك بةتةواوةتى بؤ 

 تائي ةيةكى دياريكراو.

   

  الذاتية -3 خؤيي طةرايي

تَيورييةكى سياسييةَ دةَلَيي هةرطروثَيكى سياستى متافى ئتةوةى هةيتة بِريتار لةستةر بةر ةوةندييتةكانى ختؤى بتدات و ستةر           
 بةر ةوةندي ئةو طروثانةى كة لةِرووى  مارةو ثَيطةوة لةو زياترن.بةخؤيي بةدةسي بىَينَىَ بَى طوَيدانة 
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دية -4 يةكانةيي    االحر
 ِرةوتَيكة دياردة كؤمةآليةتية ئاَلؤزةكان بؤ يةك فاكتةر يان يةك هؤ دةطةِرَينَيتةوة. 

   
 بةشداريكردن  

 هاوبةشى
 Partnership املشاركة -1

 Participation  تةماشا بكة: بةشداريكردن

   
 كؤمثانياى  

 هاوبةش
  شركة التضامن -2

ِرَيككتتةوتنَيك لتتةنَيوان دووكتتةس يتتان زيتتاتر بةثَيتتدان و ئامتتادةكردنى ثتتارةو ثَيداويستتتيةكان و بتتةِرَيوةبردنى ثرؤ ةيتتةكَ         
رَيتيَ ئتةويش بتةثَيى    ئاكامةكانى  ئةو ثرؤ ةية لةقازانج و دةسكةوت ياخود زيتان ثَيطةشتةَ لتةنَيوان هتةردووال دابتةش دةك     

 ِرَيذةى هةراليةك لةوثرؤ ةية.
   

 Partenership, limited شركة توصية كؤمثانياى هاوبةش دراسثاردة 
ئةم جؤرة كؤمثانيايةَ دوو جؤر هاوبةشى دةطرَيتة ختؤىَ هاوبةشتة هاوكارةكتانَ ئتةوانى تتةنىا خؤيتان متافى سةرثةرشتتيان         

 كؤمثانياكةيان هةيةو بةرثرسياريةتيةكى ناسنورداريش دةكةوَيتة سةريان.لةبةِرَيوةبردنى كاروبارى 

 هةروةها هاوبةشة راسث،دراوةكان كةئةرك و بةرثرسيارةتيان لةسنوورى بةشةكانيان دةبَيي.
   

 party احلزب السياسي ثارتى سياسي
ئاراستتةى ثةيوةستي بةضتاآلكى سياستييةوةَ هؤيتةكانى       ينثارتَ بريتية لةطروثَيكى رَيتك و ثَيتكَ بةشتدارى دةكتات لةضتةند     

ثَيكىاتنى حزبةكان زؤرنَ ِرةنطة بةهةوَر و ِرةجنةكانى تاكَيك بَييَ يان بةهؤيةكى مَيذووييتةوةَ بتةآلم بةشتَيوةيةكى تايبتةت     
 شَيوة. ئاماجنى بةديىَينانى ضةند ئايديايةكى باآل دةبَييَ ياخود تةنىا دةسةآلت بةدةستةوة طرتن بةباشرتين

  بةثَيويستي دةزانتَىَ لتةم بوارةشتدا ثشتي بتةط توطؤو       multi partismهزري دميوكراسييةت بوونى سيستمى فرة حزبى د
 ديالؤط دةبةسرتَيي بؤ دياريكردنى ئةو ِرَيبازة سياسييةى كةدةبَى ثيادةبكرَيي.

ن دةستةآلت بةدةستتةوة دةطرَيتي و ئتةوى      هةيتةَ لتةم بتارةداَ يتةكَيكيا    biparbismلةضةند وآلتَيكداَ سيستمى دوو حزبى د
 ديكةش رؤَلى ئؤثؤزيسيؤن دةطَيِرَييَ هةروةك ضؤن لةوياليةتة يةكطرتوةكانى ئةمريكاوة باوة.

  هةيةَ لةم جؤرة سيستمة ِرَيطا نادرَيي بةثَيكىَينانى حزبى ديكةَ ئةم on-party systemهةروةها سيستمى تاك حزبى د
 يةم باوة.سيستمة لةوآلتانى جيىانى سَي

  دَيتة ثَيشةوةَ كةبريتية لةبةياننامةيةكى طشتى دةربارةى ِرَيبتازي  party - platformلَيرةداَ زاراوةى بةرنامةى حزبى د
 سياسي و ثرس و بابةت و بةَلَين و ئاماجنةكانَ كةحزَ رايدةطةينَيي و بةَلَينى جَيبةجَيكردنيان دةدات لة ِرَيطاى ياساوة.  

   
 هةَلضون و ئازارى طيان بةخش 

 كاريطةرى وةرطرتن
 passion االنفعال

 بريتية لةسؤزَيكى بةهَيزَ دةسةآلتى بةسةر دةرووندا دةبَيي وةك خؤشةويستى و ر  و قني و خةم و شادى.
بةهَيزن وةك توِرةيي ئةم زاراوةية بةزؤرى بةكار دةهَينرَييَ وةك هَيماطةرييةك بؤ ئةو ئارةزوو حةزة ياخى و سةركَيشانةى 

 و رةزييى.
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 كةم تةرخةمي 
 نةرَيتى

 Passivity السلبية

هةَلستى نةكردنى هَيزى دةرةكىَ ياخود بؤ ويستى تاكَيتك يتانيش   ربارَيكة لةكةم و كورتي خودىَ يان خؤبةدةستةوةدان و بة
ئاما ةيتتةك بتتؤ طوَيِرايتتةَر نتتةبوون بتتؤ    َ وةك passive resistanceطروثَيكتتى ديكتتةَ دةوترَيتتي: بةرهةلستتتى نتتةرَينى د  

 فةرمانةكان.

   

 Pastoralism الررعي شوانكارى

سيستمَيكى ئابورييةَ بريتية لةثتةروةردةو بتةخَيوكردنى بتِرة ئا ةلَيتك لتةوانى لةستةر ختواردنى ثتوش و لتةوةر دة يتنَ لتةو            
بتةرط و ختؤراكَ ثشتي بةبةرهتةمى ئتةو ئا ةآلنتة       سيستمةدا مرؤظ بؤ ثةيداكردنى زؤربةى ثَيداويستيةكانى  يتانى لتةجت و   

 دةبةستَيي كة بةخَيويان دةكات.
لةناوضة هة ارةكانَ خةَلكى ناضار دةبتن بتؤ جَيطتؤِرين و كتاركردن بةشتَيوةى كؤضتةرى ئتةويش بةمةبةستتى طتةِران بتةدواى           

دةوَلةمةنتدنَ ئتةوا  يتانى شتوانكارةيي      ضانةى كة بتة بتةثووش و طيتاو لتةوةرِ    ولةوةِرى ثَيويسي بؤ ئا ةَلةكانيانَ بةآلم ئةو نا
 شَيوةيةكى زياتر سةقامط،ى وةردةطرَيي.

 َ هتةروةها  nomadic pastoralismى كؤضتةرى د ةلةم بوارةداَ ضةندين شَيوةى شوانكارةي جياواز هةيةَ لةوانة شوانكار
شتوانكارى نةشتارةزا لتة كشتتوكاَر       و transhumance and estivationشوانكارى ثةيوةسي بةبةرهةمة ئا ةَلييتةكان د 

  .semi-nomadism  كةهةندَى جار ثَيى دةوترَيي نيمضة كؤضةرى دunspecialized herding and farmingد

   

 Patent براءة االخَتاع مافى داهَينان
بِروانامةيةك يان بةَلطةنامةيةكَ دةوَلةتان بةداهَينةرانى دةدةن بةثَيى ئةو بِروانامةية داهَينةران مافى ئةوةيان دةبَى ستوود  

 لةو داهَينانة وةربطرن و بةكارى بىَيننَ ديارة كةَلك و سوودةكةشى لةهةردوو بوارى تايبةت و طشتى بةكار دةهَينرَيي.  
بةخةستتتَيةتَيك جياوازبكرَيتتتتةوة ئتتتةويش نوَيكارييتتتةو بةكتتتةَلكى بتتتةكارهَينان بَيتتتي لتتتةِرووى    لتتتةم بتتتارةدا دةبتتتَى داهَينتتتان 

 ثيشةسازييةوة.
داهَينةرَ لةبتةكارهَينانى داهَينانةكتةى بتؤ ماوةيتةكى كتةم متاو بتةكارهَينانى دةبتَىَ ئةطتةر ئةوماوةيتة تَيثتةِربوو ئتةوا ِرَيطتا              

 كةسَيك بَيي و سوودى لَيوةردةطَيرَيي.بةبةكارهَينانى داهَينانةكة دةدرَيي بؤ هةر 

   

 ضاودَيرى باوكانة
 باوك ساالرى

 مذهب الرعاية
 Paternalism االبوية

جؤرة رةفتارَيكة لةاليةن سةرؤكَيكةوة كارى ثَيدةكرَيي بةرامبةر بتةكارو كارمةنتدانىَ رةفتارَيتك هاوشتَيوةى ِرةفتتارى باوكتة       
رةفتتتارةش لةكؤمةَلطةيةكتتةوة بتتؤ كؤمةَلطةيتتةكى ديكتتة جيتتاواز دةبَيتتي بتتةثَيى ئتتةو   بةرامبتتةر بةمنداَلتتةكانى شتتَيوةكانى ئتتةو

 كولتورو نةريي و سيستمة خزمايةتيانةى باون.
ضاودَيرى باوكايةتى ثةيوةستي دةبَيتي بةاليتةنى ئابورييتةوة زيتاتر لةهتةر اليتةنَيكى ديكتةَ هتةروةك لتةبوارى ثيشةستازي و            

َيوازة ضاودَيرييةى خاوةن كار ثَيى هةَلدةسَيي لةرامبةر بةكرَيكارةكانىَ بةآلم كرَيكار بة كشتوكاَلدا دةبينرَييَ ئةويش لةو ش
 ضاوى طومانةوة تةماشاي ئةو شَيوازة دةكات.

 هةروةها ئةو جؤرة ضاودَيريية دةبةسرتَيتةوة بةاليةنة سياسى و هزرى و ئاينية كانةوةش.
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 لوجياى كؤمةآليةتى  ث ثا
 نةخؤشيةكؤمةآليةتيةكانزانستى 

 Pathology social الباثولوجيا االجتماعية

 Social pathology  لوجياى كؤمةآليةتيث تةماشا بكة: ثا

   

 Patriarchal society اجملتمع االبوي كؤمةَلطةى باوك ساالرى
طةورةى بنةماَلتة يتان طتةورةى ئتةو طروثتة      كؤمةَلطةيةكة كولتورةكةى واى دةسةثَينَيي كة دةسةآلت و دةسرِتؤيي لةناودةستى 

  بتاآل تترةو   andro cracyخزمايةتية بَييَ هتةروةها باوةِرهَينتان بتةوةى كتة ثيتاو لتةِرووى جةستتةيي و كؤمةآليةتيتةوة د        
 َ  نتيش دةبَيتي   parti linealثَيطةى ئتافرةت لتةخوارترةَ بؤيتة بتةثَيى ئتةو سيستتمة منداَلتةكان بتةباوك دةبةسترتَينةوة د         

  .patronymy  منداَلةكانيش ناوى باوك هةَلدةطرن دpatrilocalَر ثياوةكةى بَيي لةهةر جَيطايةكدا ئةوى لَيبَيي دلةطة
   

 م،ات لةباوةكةوة 
 لةئةستؤدابوون

 Patrimony الذمة املالية

ثابةندييتة داراييةكانتةوةَ هتةموو    لةياساداَ كؤى ئةوةى بؤ كةسَيك دةطةِرَيتةوةَ هتةروةها ئةوةنتدةى لةستةريةتى لتة متاف و      
ئةوى هةية بةبةَلطة خراوةتة ثاَر كةسَيكَ هةروةها دةكرَى بطوازرَيتةوة دم،اتيةكة  لةكةسَيكةوة بؤ كةسَيكى ديكةَ ئةويش 

 بةِرَيطاى م،اتةوة ياخود ِراسثاردن  وةسيةت نامة  بَيي دةكرَى بةش بةشيش بكرَيي.
   

 نيشتمان ثةروةرى 
 الوطنية

 Patriotism ُحب الوطن

نيشتمان ثتةروةرى بةهتةموو دياردةكانيتةوة بريتيتة لتةو هانتدةرةى كتة دةبَيتتة هتؤى لَيتك نزيكبوونتةوةى تاكتةكانى طتةر و              
 يةكطرتنيان و ميكةضيان بؤ نيشتمان و بؤ داَ و نةريتةكةى و بةرطريكردن لَيى.

َيطةيانتدن و بتةهؤى ثةيوةستي بتوونى راستتةوخؤى تتاك       هةستى نيشتمان ثتةروةرى هتةر لةستةرةتاي ستاآلنى نتةش و منتاو ث      
بة ينطةكةيةوة ثَيكدَييَ ئةو  هةسي و سؤزانةى كةالى كةسى نيشتمان ثةروةر دروستي دةبتنَ ِرةنطتة ثشتتى بةب،كردنتةوة      

 نةبةستبَيي بةِرادةى ئةوةى بةدةنطةوة هاتن بَيي بؤ هةستةدةروونيةكانى.
  كةمةبةستتتي لَيتتتى طرينطتتتى دانتتتى هاوآلتيتتتة  civismة لتتتةهاوآلتى بةكتتتةَلك د  جيتتتاوازpatriltismنيشتتتتمان ثتتتةروةرى د
 بةبةر ةوةندى طشتى.

   

 patronage الرعاية املناصرة -1 ضاودَيرى ثشتيوانى
مةبةسي لتةم زاراوةيتةَ ئتةو ضتاودَيرييةى كةستَيك بتؤ ئتةوانى ديكتة ثيشكةشتى دةكتاتَ زاراوة فةرةنستيةكة ئامتا ة بتؤ ئتةو               

 خوازيية دةكات كةبةهؤيةوة طرينطى بةضاودَيرى كؤمةآليةتى دةدات.كؤمةَلة خَير 
   

  احملسوبية -2 اليةندارى
ثَيدانى ثيةو ثايةكان و بةخشينى طرَيبةسي و دابةشكردنى مووضتةو دستةكةوتةكانى ديكتةَ ئتةويش نتةك لةستةر بنضتينةى        

و حزبتى   ديارة ئةويش بؤ بةهَيزكردنى رَيكخستتنى سياستى  تواناو لَيىاتووييَ بةَلكو لةسةر بنضينةى ثةيوةنديية حزبيةكانَ 
  nepotism  جيتتتاوازة لةثةيوةنتتتدي و اليتتتةنطرى خزمايتتتةتى دpatronageاليةنتتتداريش دَ و دامتتتةزراوةكانى دةكرَيتتتي

كةبتتتتةماناي بةخشتتتتينى ثيتتتتةو ثايتتتتةكان دَيتتتتي لةسةربنضتتتتينةى ثةيوةندييتتتتة خَيزانيتتتتةكانَ نتتتتةك لةستتتتةر بنضتتتتينةى      
 حزََ ياخود بةهؤى شايستةييةوة بَيي.  خزمةتطوزارييةكاني
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 منوونة 
 شَيواز

 pattern النرمط

طشتتتَيك بتتؤ ضتتةند بةشتتَيك كاردةكتتات كتتةدةكرَى جيتتاوازي لةنَيوانيانتتدا بكرَيتتيَ واتتتة      ك يةكةيتتةكى فةرمانطةراييتتةَ وة  -1
 هةروةها طشتَيك رَيكيان دةخات لةيةكةيةكدا.منوونةكة نَيوان ضةند بةشَيك كؤدةكاتةوةَ دةكرَى بةتةنىا جياواز بكرَيتةوةَ 

  بةثرؤسةى يةكطرتنى ضةند شَيوةيةك بؤ ئةوةى كتارى ثَيبكرَيتي لتةكولتورَيكى متادى     patterningدةترَيي: شَيوازكردن د
 يان نامادي.

يَ يتان دةستي   ضوار ضتَيوةيةكى منوونتةيي بتؤ بابتةتَيك بةمةبةستتى ثَيوانتةكردنى يتاخود هةَلستةنطاندن يتانيشَ رَينمتاي           -2
  بتتؤ منوونتتةى رةفتتتارَيكى دووبتتارة بتتووَ وةك   social patternنيشتتانكردنَ هتتةروةك دةوترَيتتي: شتتَيوازي كؤمةآليتتةتى د  

 خواردنى سَى جةم خؤراك لةرؤ َيكداَ ياخود هةستان بةنوَيذكردنى بةيانيان.

   

 pouperism الفاقة هة ارى 

تواناي خؤ بةخَيوكردنيان نية بةهيض شَيوةيةك بطرةتا بةكةمرتين ئاستيش  كتة   هة ارى خةسَيةتى توَيذَيكى خةَلكةَ ئةوانى
رَيككتتةوتنى لةستتةر هتتةبَيي  بتتةبَى يارمتتةتى دةرةكتتى. لتتةم بارةشتتدا بتتةخَيوكردنى ئتتةو توَيتتذة دةبَيتتتة ئتتةركَيكى كؤمةَلطتتةو   

رادةيتتة بَيتتتة ختتوارةوةَ ئتتةوا متتافى لةدوايشتتدا ديتتاريكردنى كتتةمرتين ئاستتتى طتتوزةرانَ بتتةجؤرَيك ئتتةوةى ئاستتتى  يتتانى لتتةو  
 خؤيةتى داواى هاوكارى طشتى بكات.

 َ سؤسيالستةكان مةبةستتيان لتةم زاراوةيتةَ ئتةو هة ارييتةى كةضتينى كرَيكتار        pauperisationدةوترَيي: بةهة اركردن د
 ونى سةرمايةية.دةطرَيتةوة لةسيستمى سةرمايةداريداَ هؤيةكةشى زؤرى و ضِر بوونةوةى دامةزراوةكان و كةلةكةبو

   

 كرَى  
 موووضة

 Pay االجر

 wage  تةماشا بكة:  كرَى
   

 peace السالم ئاشتى
مةبةسي لةزاراوةكةَ ئاشتى و ئاسودةيية لةِرووى سياسييةوةَ واتتة ئتةو دؤختةى لتةنَيوان دةوَلتةتان دروستي دةبَيتي لتةِرووى         

 لةنَيوانياندا. بةشدارى نةكردنيان لةهةر جؤرة جةنطَيك يان كؤتايي جةنط
 ئاشتى ِراستةقينة تةنىا نةبوونى ناحةزى و دو منايةتى نيةَ بةَلكو حالةتى سةقامط،ى سيستميش دةطرَيتةوة.

  كةبتتةزؤرى ئاما ةيتتةك بتتؤ بتتوونى peaceful coexistenceهةنتتدَى جتتار جيتتاوازي دةكرَيتتي لتتةنَيوان  يتتان بةئاشتتتى د 
  كةهةوَلتتة كاريطتتةرةكان بتتؤ peaceful cooperationهاوكتتارى ئاشتتتى د دو منايةتيتتةكى شتتاراوة دةطرَيتتتةخؤىَ لةطتتةَر

 بةديىَينانى ضةند ئاماجنَيكى هاوبةش و يةكالكردنةوةى جياوازييةكان لةسةر بنضينةى دادوةرى دةطرَيتةخؤى.
 دةطرَيتة خؤى. لةِرووى دةروونيةوةش مةبةسي لةئاشتى بارَيك لةهَيمنى و رزطاربوون لة هةرجؤرة شثرزةيي و ميمالنَييةك

   
 Peasant الفالح جوتيار 

بةمانا فراوانةكةى ئتةم زاراوةيتةَ جوتيتار ئتةوكرَيكارة كشتتياريةكة زةوى دةكَيَيَيتي و ئةركةكةشتى هةَلتدةطرَييَ ِرةنطتة ئتةو           
 جوتيارة خاوةن موَلك بَيي يان بةكرَى ط،ابَيي ياخود لةو كرَيكارانة بَيي كةبةكؤضكردن هاتؤتة ناوضةكة.

لةدةشي و دَيىاتى ميسر زاراوةكة بةمانايةكى زياتر ستنوردار بتةكار دةهَينرَيتي و بتةو كةستة دةوترَيتي كتةزةوى دةكَيَيَيتي و         
ئةركةكةى بؤ بةر ةوةندى تايبةتى خؤى بةكار دةهَينَييَ ِرةنطة خاوةن موَلك بَيي يان بةكرَى كاربكاتَ بةآلم كرَى طرتتةكان  
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 ئةوانة ثَييان دةوترَيي كرَيكارانى كشتياري نةك جوتيار.ياخود كرَيكارانى كؤضكردووَ 
   بةكار دةهَينرَيي بةشَيوةيةكى تايبةت بؤ جوتيارانى ميسرى.  allahلةزمانى ئينطييزي وشةى د

   
 Peasant agriculture الزراعة الفالحية كشتوكاَلى جوتيارى

كشتوكاَلى كتةنار  يتانَ جتؤرة ئابورييةكتة مةبةستي لَيتى فرؤشتتنى        كشتوكاَلى جوتيارىَ يان كشتوكاَلى بؤ بةكاربردنَ ياخود 
 بةرهةمةكةى نيةَ بةآلم بةكار دةهَينرَيي لةناوضةكةو لةشوَينى بةرهةمىَينانى.

واتتتةَ زةوييةكشتتتوكاَلييةكة بتتؤ ثِركردنتتةوةى ثَيداويستتتى دانشتتتواني ناوضتتةكة دةكَييتتدرَيي. ديتتارة ئتتةو جتتؤرة كشتتتوكاَلةش    
 انى جيىان بآلوةَ زاراوةكة بةو ثَيية بةثَيضةوانةى دكشتوكاَلى بازرطاني  دَيي.لةزؤربةى ناوضةك

   
 Peasant society اجملتمع القروي كؤمةَلطةى الدَى

  واتتتة: ئتتةو خةَلكتتةى نيشتتتةجَيى دَيىتتات و طونتتدةكاننَ لتتةو     peasantكؤمةَلطتتةى طونتتد ثَيكتتدَيي لتتةوانى طوندنشتتينن د   
 كؤمةآليةتيةَ طرينطى سةرةكى هةية.كؤمةَلطةية خَيزان يةكةى 

 تاكةكانى كؤمةَلطة ثيشةيان كشتوكاَلة لةسنورَيكى تةسك و بةشَيوةيةكى دواكةوتوانة لةِرووى تةكنولؤجيةوة.
لتتةنَيوان خؤيانتتدا بةطوجنانتتدن و تتتةبايي و الوازي جوَلتتةى كؤمةآليةتيتتةوة دةناستترَينَ هتتةروةها لةناويانتتدا ثةيوةندييتتة           

 كؤنرتؤَلى كؤمةآليةتى ناِرةمسى و داَ و نةريتى ضة  بةستوو باوة.ِراستةوخؤكان و 
   

 pedagogics علم الَتبية زانستى ثةروةردة
زانستَيكة توَيذينةوة لةئاماجنةكانى طةشةكردنى تاك دةكاتَ لةبوارةكانى جةستةيي و هزرى و ِرةوشتىَ هةروةها لةبةرنامةو 

 جيبةجَيكردنى ئةو ئاماجنانة.ئةو هؤكارانةى بةكار دةهَينرَين بؤ 
   

 pederasty اللواط نَيربازي
دياردةيتتةكى نائاستتايي والدانتتى سيكستتييةَ مةبةستتتى بتتةديىَينانى ضَيذوخؤشتتى رةطةزييتتةَ ئتتةويش بتتةهؤى ثةيوةنتتديكردنى   

 سيكسى لةنَيوان نَيرةكان هةندَيكيان لةطةَر هةندَيكى ديكة.
   

 pedology البيدولوجيا منداةزانستى ِرةوشي و ثةروةردةى 
زانستتتَيكة لَيكؤَلينتتةوة لتتة يان و ثةرةستتةندنى منتتدآلن دةكتتاتَ بةِرةضتتاوكردنى ئتتةوةى كتتة بةدةنطتتةوة هتتاتنى منتتداآلن و         
طةشتتةكردنيانَ ميكةضتتى ضتتةند ياستتايةكى بتتايؤلؤجي و ستتايكؤلؤجى و سؤستتيؤلؤجى تايبتتةت بتتةخؤيان دةبَيتتيَ ديتتارة ئتتةو     

 ي لةو ياسايانةى كة طةورةكان ميكةضى دةبن.بارودؤخةش جياواز دةبَي
   

ثةيوةنتتدي ددةستتي درَيتتذى  سيكستتى   
 لةطةَر منداآلن

 Pedo philia االتصال اجلنسي ابلصغار

دياردةيةكى نائاسايي سيكسيةَ لةبةدةسي هَينانى خؤشى و ضتَيذ كتة بنضتينةى روودانتى ئتةو دياردةيةيتةَ ئتةويش لةِرَيطتةى         
 بةمنداآلنَ ِرةنطة ئةو كارةش لةنَيوان نَيرو مَييةكان رووبدات.ثةيوةندى سيكسى 

   

 Penal institutions املؤسسات العقابية دامةزراوةكانى سزادان
سيستتتمةكانى ستتزادان طرينطتتى بةب،ؤكتتةى ثتتؤلينكردنى تاوانبتتاران دةدةنَ ئتتةو بتتارةش ثَيويستتي بتتةوة دةكتتات دامتتةزراوةى     
سزادانى تايبةتيان هةبَييَ لةم رووةوة ضةندين دامةزراوةى سةربةخؤ هةيةَ بتؤ هةريتةك لةمَيردمنتداآلن و ثيتاوان و  نتانَ      
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وانباران و نةخؤش و كةسانى نائاساييَ ئةو دامةزراوانة لةِرووى ثاسةوانيةوةَ هةروةها ضةندين دامةزراوةى ديكة هةية بؤ تا
 جؤراو جؤرنَ هةندَيكيان داخراون و هةندَيكى ديكة نيمضة داخراوو بةشَيكيانيش كراون.

ؤ زيندانة تازةكان سيستمى ثيةبةنتدى ثَيتِرةو دةكتةنَ ئامتاجنى ئتةو سيستتمةش ضتاككردنى كةستي ستزادراوةو هاندانيتةتى بت           
ئتتةوةى رةفتتتارى لةناوزينتتدان بتتاش بَيتتيَ تاوانبتتار لةزينتتدانى بةتتتةنيايي دةستتي ثَيتتدةكات لة وورَيكتتداَ ثاشتتان بتتؤ زينتتدانى    
بةكؤمةَر دةطوازرَيتةوةَ دواتر بةرةَلالدةكرَيي بةآلم بةمةرجَ بؤ ئةوةى لةدةرةوة ئازادانةكار بكات و لة َير ضاودَيريش بَيتيَ  

 ايي هات بةتةواوي ئازاد دةكرَيي. تا ئةطةر ماوةى سزاكةى كؤت

   

 penalty العقوبة سزا 

سزا ياساييةكانَ ئةوانى تاوانبارانى ثَى سزادةدرَييَ ِرةنطة سزاكة تاوانكارى بَييَ تايبةتيش نةبَيي بةتاكَيك يان تائي ةيتةكَ  
 بةَلكو طشتى بَيي و بةسةر هةموو تاكةكان بسةثَينرَييَ وةك بةندكردن.

 ِرةنطة سزاكة تةمَيكارى بَيي و ثةيوةسي بَيي بةِرةفتارى فةرمانبةرَيكَ وةك ئاطاداركردنةوةَ يان سةرنج ِراكَيشان.هةورةها 

 punishment  تةماشا بكة: سزا

   

 ثةشيمانى  
 تؤبة

 الندم
 penitence التوبة

لةِرووى رةوشتى بَيي يان رؤحىَ دواتر ئتازار  هةسي كردن بة السارى و سةركَيشيَ يان ئةو هةآلنةى كةتاك ثَيى هةستاون ة 
 ضَيشة بةهؤيانةوةَ لةطةَر ويستى ضارةسةركردنيان.

   

 panitentiary الليّمان بةندخيانةى ضاكسازي
ئةو بةندخيانةيةى كةبةندكراو تَييدا ماوةى سزاكةى بةسةردةباتَ ئاماجنيش ضاكسازييةَ لةطةَر ستةثاندنى كتارة قورستةكان    

 بةسةريدا.
   

 زانستى سزادان
 زانستى بةندخيانة

 penology علم العقاب

يةك لةلقةكانى زانستى تاوانة دكرميينؤلوجي  باية  بةلَيكؤَلينةوةى تايبةت بةبنةماكى رَيكخستنى ستزاكان دةداتَ هتةروةها   
تاوانكتتارى هتتةوَلى   جتتؤرة جياوازةكتتانى هتتةَل  و كتتةوتى ستتزادان كةلةطتتةَر ئتتةو ئاماجنانتتة دةطوجنَيتتي ئتتةوانى سياستتةتى        

 جَيبةجَيكردنيان دةدات.
ئةم زانستة لَيكؤَلينةوة لةبوونيادو رَيكخستنى دامةزراوةكانى سزادان دةكاتَ هتةروةها سيستتمةكانى ئتازادكردنى بةمتةرج بتؤ      

ستةركردنى  تاوانبارَ لةطةَر ضاودَيرى كؤمةآليتةتى و هؤيتةكانى ضارةستةركردنى تاوانبتارانى نائاستايي ئتةويش بتةِرَيطاى ضارة       
 دةروونى بةشَيوةيةكى تايبةت.

   

 pensiofunds صناديق املعاشات سةندوقةكانى موضةى خانةنشينى
يتتةك لتتةجؤةركانى دَلنيتتابوون دبيمتتة ى ئارةزوومةندانةيتتةَ كؤمةَلتتة كةستتانَيك ثَيتتى هةَلدةستتة بتتؤ دابتتني كردنتتى بيمتتةى       

 كؤمةآليةتى د ى ث،ى و ثةككةوتوويي و مردن.
 جؤرةكارانة تاك ئازادة لةوةى ثةيوةندى ثَيوة بكات و ثابةندى بَييَ يان نةيكات.لةم 

لةخةستتيةتةكانى ئتتتةو ستتتةندوقةتايبةتيانةَ ستتةندو  لةاليتتتةن نوَينتتتةرى ئةنتتدامانى بةشتتتداربوو بةِرَيوةدةضتتتَييَ ئتتتةوانى    
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ييتتة توونتدةى هةيتة لةنَيونيانتتداَ   شتارةزاييان لةستةر بتارودؤخى ئتتابورى و كؤمةآليتةتي هةيتةَ ئتتةويش بتةثَيى ئتةو ثةيوةند       
 كةدةبَيتةهؤى ئاسانكردنى بةِرَيوةبردنى ئيش و كارةكانى ئةو سةندوقانة.

نَيتوان ستةندو  و    ةكتانى ئتاَر و طؤرِ بةلَينة سةركةوتنى سةندووقةكانى مووضة دبيمة  لةسةر بةديىَينانى بنةماى هاوسةنطى 
ئةنتتدامانى دةوةستتتَييَ ئتتةويش بتتةو مانايتتةى كتتةلَيرةدا دةبَيتتي هاوكَيشتتةيةكى حيستتابى هتتةبَيي لتتةنَيوان بتتةهاى ئَيستتتاى       

 بةَلينةكانى سةندو  لةطةَر بةهاى ئَيستاش بؤ بةَلَينى ئةندامانى.
   

 طةر 
 ميييةت

ْعب  People الشر

يتتان زيتتاتر بةيتتةكيان دةبةستتتَيتةوةو لتتة طتتةالنى ديكتتة جياوازيتتان دةكاتتتةوةَ وةك:    كؤمةَلتتة تتتاكَيكن خةستتَيةتَيكى هاوبتتةش  
 نيشتةجَيبوون لةناوضةيةكى دياريكراوَ يان رةطةزَ ياخود ثيشةو يانيش ب،وباوةِرى سياسي...هتد.

و كةستاني ديكتةَ   ِرةنطة مةبةسي لةطةَر كةستانى ئاستايي ختةَلك بتنَ وةك رؤَلتةكانى ضتينة هتة ارةكان لتة كرَيكتارو جوتيتار           
 ئةويش بَيتطة لةكةسانى تايبةت لةخانةوادةو كةسانى ديكة لةتاكةكانى ضينة باآلكان.

   
 درك ثَيكردنى  

 هةستى دثةيربدن 
 perception االدراك احلسي

ثرؤسةيةكى  يرييةَ بةهؤيةوة جيىتانى دةرةكتى دةناستنيَ ثرؤستةكة ثشتي بتة هةستي ثَيكردنتة راستتةوخؤكان دةبةستتَييَ           
 سةرةِراى كؤى ثرؤسة ئةقيية جياوازةكانى وةك: يادكردنةوةَ ئةندَيشةكردن و بِرياردان.

  ئتةويش بتؤ وَينتاكردنى شتي و خةستَيةت و ثةيوةندييتةكانَ       social perceptionدةوترَيي: درك ثَيكتردن كؤمةآليتةتى د  
 ياخود رووداوة كؤمةآليةتيةكان.

   

 تةواوخوازي  منوونةيي 
 ِرَيبازى ِروو لةتةواو 

 الكمالية
 perfectionism مذهب النزوع اىل الكمال

رَيبتازَيكى ِرةوشتتتيةَ بتتةثَيى ئتتةو ِرَيبتتازةَ بتتةرزترين ضتتاكة طةيشتتتنة بةخةستتَيةتى تتتةواوَ ئتتةو خةستتيةتةش هةنتتدَى جتتار وا   
زؤرباوةكتتتةىَ طةيشتتتتنة بةبتتتةرزترين رادة نتتتدو ضتتتاكةى تتتتةواوةَ بتتتةآلم واتتتتا كرَيي كةتتتتةواوي رةوشتتتتيةَ يتتتان ِرةدياريتتتدة

 لةبةديىَينانى تواناو لَيىاتووميانَ ياخود بةالى كةم بةرةو بةرزترين رادةى ئةو توانايانة و نزيكرتينيان بؤ سروشتى مرؤظ.
  self - realizationلتةكاتى ئَيستتاَ بةشتَيكى زؤر لةب،مةنتدة ِرةوشتتيةكانَ وايتان ثتَى باشترتة نتاوى  بتةديىَينانى ختود  د           

 بةكار بىَينرَيي وةك دةربِرينَيك بؤ ئةو ِرَيبازة.
لَيرةدا ضةند قوتاخبانةيةكى الوةكى هةية ستةر بةبزووتنتةوةى بتةديىَينانى ختودَ ئةوانتة داكتؤكى لةستةر ئتةوة بةهاباآليانتة          

و بتتؤ ضتتوونة طرينطتتى دةكتتةن تتتاِرادةى ئتتةوةى كتتة دنتتاوةخنى داواكتتةيان  جؤرَيتتك لتتة دِرَيبتتازي دوانتتةيي  بطرَيتتتة ختتؤىَ ئتتة  
بةرازيكردنى اليةنى سةرووى ئةنتدامى دجةستتةيي  دةداتَ تتاِرادةى ئتةوةى كتة رةنطتة لتةطرينطى خؤشتى متادى مترؤظ كتةم            

  بتةكاربىَينرَييَ ئتةويش وةك   idealistic perfectionismبكاتةوة بؤ كتةمرتين ئاستي و نتاوى ِرَيبتازى ئايتدياى تتةواو د      
 ستى ئةو اليةنة رؤحية.دةربِرينَيك دةربارةى هةَلوَي

لةبةرامبتتةردا اليتتةنطرانى بتتةديىَينانى ختتودَ ئتتةوانى تةماشتتاى تواناكتتانى متترؤظ دةكتتةنَ بتتةماناو بتتؤ ضتتوونة مادييةكتتةى         
تاِرادةيةكى دوورَ ئةوانة جةخي لةسةر خؤطوجناندن لةطةَر  ينطةدا ياخود طوجناندنى بايؤلؤجي دةكةنةوة زاراوةى  رَيبازي 

  طوزارشي لةمؤركى طشتى ئةو باَلة ضةثة دةكات لتةناو ستنورى   naturalistic perfectionismى  دتةواوخوازي سروشت
 قوتاخبانةى بةديىَينانى خود.
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 ئةرك بةجَيطةياندن 
 بةجَيىَينان

 performance االداء االجناز

لةبةرثرستتياريةتى و ئةركتتةكانَ ئتتةويش ئتتةرك بةجَيطةيانتتدن لتتةِرووى كارطَيِرييتتةوةَ واتتتا ِراثةِرانتتدنى كاروبتتارى فتتةرمانَيك 
 بةثَيى ئةو تَيكِراييةى كةضاوةِرَيى جَيبةجَيكردنى دةكرَيي لةاليةن كرَيكارَيكى ِراهَينراوى لَيىاتوو.

  واتتتتة performance analysisدةكتترَى ئتتةو تَيكِراييتتة بزانرَيتتتي بتتةهؤى شتتيكردنةوةى ئتتتةرك بةجَيطةياندنةكتتة د      
 رو كاتة بكرَيي كةدةخياينَييَ هةروةها دروستكردنى ثةيوةندييةكى رةوا لةنَيوانياند. لَيكؤَلينةوة لةبِرى ئةو كا

هتتةر بتتؤ ئتتةوةى لتتةتوانادا بَيتتي ثيةوثايتتةى فةرمانبتتةر بةرزبكرَيتتتةوةَ ئتتةوا ضتتةند تاقيكردنةوةيتتةكى بتتؤ ئتتةجنام دةدرَيتتي     
 performanceةيانتدن دةبةسترتَيي د   َ يان لةو بوارة ثشي بةسةر راثؤرتتةكانى ئتةرك بةجَيط  performance testsد

ratinge   واتتتتة بةدةستتتي هَينتتتانى ئتتتةو زانيتتتارى و ئامارانتتتةى كةيارمةتيتتتدةر دةبتتتن لةستتتةر شتتتيكردنةوةو تَيطةيشتتتة و  
 هةَلسةنطاندنى ئةرك بةجَيطةياندنى كرَيكار بؤ كارةكةى لةطةَر رةفتارى تَييدا لةماوةيةكى سنورداردا.  

   
 ِرَيذة  تَيكِراي  

 بةجَيطةياندن ئةرك
 Performance rate معدل االداء

بِرى ئةو كتارةى كتة تاكَيتك يتان كؤمةَلتةتاكَيك بتةجَيى دةهَينتَىَ لةماوةيتةكى ديتارى كتراوداو لةهتةر و متةرجَيكى سروشتتى              
 كاركردنداَ ياخود ئةو ماوةيةى ثَيويستة بؤ بةجَيطةياندنى بِرَيكى دياريكراو لةكاردا.

   
 ثيارؤيي 
 دادوةرى

 permeability النفاذ

 ثيةى دادوةرى لةيةك لةبةربةستةكانَ ئةو ثيةية ِرَيطا دةدات بةضةند ِرةطةزَيك بؤ تةشةنةكردن و بآلوبوونةوة لةميانةيدا.
 كؤمةَلناسيدا.ئةم ضةمكة لةِراستيدا لةتوَيذينةوةكانى كيمياى سروشتى بةكار هَينراوةَ خوازراويشة بؤ بةكارهَينان لةتوَيذينةوةكانى 

هةموو طروثَيك سنوورَيكى دياريكراو بةدةورى خؤيدا دروستي دةكتاتَ نَيتوان ختؤى و طروثتةكانى ديكتة جيتا دةكاتتةوةَ ئتةو          
سنوورانةش بةزؤرى وةك بةربةسي دروسي دةكرَينَ ِرَيطا بةئاَر و طؤِركردنى هزرو بةهاو داَ و نةريتة رةفتارييةكان نتادات  

 تةنىا بةِرَيطايةكى دياريكراوو لةسنورَيكى تةسكدا نةبَيي. لةطةَر طروثةكانى ديكةَ
ثيتتةى ثيتتارؤيي لةبةربةستتتةكان جيتتاواز دةبَيتتي بتتةثَيى جيتتاوازي جوَلتتةو بزوَينتتةركارى ئتتةو بتتوارةى كةطروثةكتتةو طروثتتة      

 كارلَيكردووةكةى ديكة لةطةَليدا دةطرَيتةوة.
بةثيةيتةكى ديتاريكراو    ةنلةناوضةكانى بوارداَ ِرَيطا بد وو ناوضةئةطةر بةربةستة دروسي بووةكانى نَيوان دووطروث ياخود د

لةدادوةرىَ ئةوا ئةو حاَلةتة بةزةروورةت ئةوة ناطةَينَى كةجولةى ِرةطةزةكان بةدوو ئاراستةبنَ بتةَلكو ِرةنطتة ئتةوة بطتةَينَى     
ن لةبتةر بةستتةكةدا بتَى ئتةوةى ِرَيطتا      كةثيةيةك لةِرَيطا ثَيتدان هتةبَيي بتؤ ِرةطتةزةكانى يتةك لتةو دوو ناوضتةية لةجوَلتةكرد        

 بدرَيي بةجولةى ثَيضةوانة.
ئتتةو ِراستتتيةش بةئاشتتكرا لةثرؤستتةى بآلوبوونتتةوةى كولتورةكتتان دةردةكتتةوَييَ ضتتةند دةوَلتتةتَيك بتتةكارى ئاستتانكارى زؤر       

دةكتةن لةبتةردةم    هةَلدةسة بؤ بآلوبوونةوةى كولتورةكةيان لةناوطتةالنى ديكتة لةهتةمان كاتتدا بةربةستتى زؤريتش دروستي       
 كولتورى ئةو طةالنة ئةطةر هةوَلى طواستنةوةياندا بؤ ناوطةلةكةى.

 Culture diffusion  تةماشا بكة: بآلوبوونةوةى كولتور

   

 persecution االضطهاد ضةوساندنةوة
كةسانى ديكةوةو مؤركَيكى زؤر واتةَ ئةو زيانة مةعنةوى يان مادى ياخود جةستةييانةى كة بةركةسانَيك دةكةوَيي لةاليةن 

هةَلطرتووةَ منوونةش لةسةر ئتةوة: ئتازاردانى تاكتةكان و ضةوستاندنةوةيان لةبتةر ضتةند هؤيتةكى سياستى يتانيش           ىدارانةش
 ئاينى.  
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كَينن ِرةنطة هاندةر بؤ ئةو كارةَ بوونى بارَيك لةدَلةراوكَى بَييَ ئةوانى ئةو كارة دةكةنَ هةوَلدةدةن ِر  و قينى خؤيان دامتر 
 و كةسَيك بكةن بةقوربانى حاَلةتةكةيانَ ديارة بةزؤريش ئةو اليةنة كةمة ئاينيةكان يان كارى ِرةطةزثةرستى دةطرَيتةوة.

  دياردةكتة جتؤرة الدانَيتك يتاخود جتؤرة نةخؤشتيةكةَ       delusion of persecutionدةوترَيي: وِرَينتةى ضةوستاندنةوة د  
 ةوةَ ئةو كةسة باوةِرى واية كة دةوروبةرةكةى ثيالنى د  دةطَيِرن. كةهةسي و ئةزموونةكانى تاكَيك دةطرَيت

   

 كةس 
 مرؤظ

خص  person الشر

 لةياسادا ئةو كةسةى بةكةَلك و ضاك بَييَ مافةكانى بةدةسي بىَينَى و ئةركةكانى بةجَى بىَينَى.
ثَيكردنتى كةستَيتى سروشتتىَ ديتارة ئتةو حاَلةتتةش       لةياسا نوَييةكانداَ كةسَيتى ياسايي دةسةاَينرَيي ئةويش تةنىا بةدةستي  

 كؤتايي دَيي بةكؤتايي هاتنى كةسَيتية سروشتيةكةَ بَى طوَيدانة رةطةزو ِرةنط يان ئاين ياخود هةر بابةتَيكى ديكة.
 لةكؤمةَلطة كؤنةكانَ تائي ةى كؤييةَ مافى كةسَيتى ياسايي نية.

   

 Person artificial الشخص االعتيادي كةسى مةعنةوى
 َ مةبةستيش لَيتى  corporate bodyزاراوة ئينطييزييةكةَ كةم بةكار دةهَينرَييَ ئةو زاراوةيةى باوةو بةكار دةهَينرَيي د

كؤمةَلة كةسانَيك يان بِرَيك ثارةو سامانَ كة لةاليةن ياساوة بِريار لةسةر كةسَيتى ياسايي دراوةَ سةربةخؤش لةكةسَيتى ئتةو  
 هَيناوةَ يان دامةزرَينةرانىَ منوونة: كؤمثانياو دامةزراوةو كؤمةَلةكان. تاكانةى ثَيكيان

كةستتى مةعنتتةوى ثتتارةو ستتامانى تايبتتةتى لةئةستتتؤدايةَ ئتتةو ثتتارةو ستتامانة لةئةستتتؤى هتتيض كةستتَيكى تتتر نابَيتتي لةوانتتةى    
 كةثَيكيان هَيناوة.

   
 يةكطرتووى كةسَيتى  
 لةيةكضوونى كةسَيتى

 Personal identity وحدة الشخصية

هةستكردن بةبةردةوامى كةسَيتى بةتَيثةِر بوونى كات و زةمانَ سةرةِراى ئةو طؤِرانكارييانةى كة لة ينطةو لتةكارو فةرمانتدا   
 روودةدةن بةهؤى ثةرةسةندنى رووداوةكان.

   

 ضاوثَيكةوتن 
 ط توطؤى كةسَيتى

 Personal interview املُقابلة الشخصية

ئتةو هؤكتتارةى يتتان ئتتةو ئتامرازةى زيتتاتر بتتاوة بتتؤ بةدةستي هَينتتانى زانيارييتتة ثَيويستتتييةكان بتؤ كتتارى توَيذينتتةوةَ كتتة ئتتةم      
 خةسيةتانةشى تَيدا دةبَيي:  

ئةو كةسةى بةكارةكة هةَلدةستَيي دةتوانَيي يارمةتى كةسى ثرسيار لَيكراو دئتةو كةستةى توَيذينةكتةى لةطتةَر دةكرَيتي        -1
َيطةيشتنى ثرسيارةكانَ هةروةها وةآلمدانةوةيان بةوردىَ بةم هةنطاوةش هةَلةكان كةم دةبنةوةَ بةآلم بةمتةرجَيك  بدات بؤ ت

 كةسى ثرسياركةر دتوَيذةر  بَى اليةن بَيي.
ئةو كةستةى بةكارةكتة هةَلدةستَيي لةتوانايتدا دةبَيتي لةخووِرةوشتي و كةستَيتى و خةستَيةتةكانى كةستانى ثرستيارلَيكراو            -2
ديارة ئةو دةرفةتةش يارمةتيدةر دةبَيي بؤ تتةواو كردنتى    َرةزا بَييَ هةروةها بينينى بارودؤخيان لةكاتى ضاوثَيكةوتنيانشا

 ضةند اليةكى زانياريةكان.
 ديارة ئةم ِرَيطايةش ثَيويسي دةبَيي لةبارَيكدا ئةطةر كةسى ثرسيار لَيكراو خوَيندن و نووسينى نةدةزانى. -3
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 Personal unemploy ment البطالة الشخصية كةسَيتىبَيكارى 
يتاخود خراثتى لتةباربوون و     -بَيكارييةكة بؤ خودى كرَيكار دةطةِرَيتةوةَ بةهؤى هاتنةخوارةوةى ئاستى ضاآلكى يان ِراهَينانى 

 ةككةوتووي جةستةيي.ثطوجنانى كةسَيتيةكةىَ يانيش 
 هَينانى ثيشةيي و ضارةسةرى ثزيشكى و دةروونى.اطاي ئاراستةكردن و ِردةكرَى ئةو بارة بَيكاريية كةم بكرَيتةوة بةِرَي
 Hard core unemployment تةماشا بكة:  بَيكارى درَيذخايةن دبةردةوام 

   
بةرجةستةكردنى دةسةآلت 

 لةكةسَيكى دياريكراو
 Personalization of power جتسيد السلطة يف شخص معني

هاوآلتيتتانَ دةستتتةآلت ئاوَيتتتةى ختتودى دةستتةآلتدارَيك دةكتتتةنَ بتتةآلم بةِرةضتتاوكردنى بنتتةماو ِرًيستتتا        ديارةدةيةكتتةَ تَييتتدا   
 دةستورييةكان ئةم شَيوازةش لةدةسةآلتدا جياواز دةبَيي لةو دةسةآلتة ِرةهايةى كة تَييدا ِرةضاوى هيض سنورَيك ناكرَيي.

   

 personalism الشخصانية كةسَيتيخوازي
لةوشتتةى كةستتةوة وةرطتت،اوةَ ِرَيبتتازَيكى فةلستتةفية لةاليتتةن فةييةستتوفى فةرةنستتيةوة دئيمانويتتت مونييتتة   كةستتَيتى ختتوازي 

 دانراوةَ ئةو داكؤكى لةسةر بةهاى رةهاى كةس دةكاتَ هةروةها كةس خاوةن ثَيطةى باآلية لةطةردووندا.
ؤ تاكَ بؤية كةس بةشَيكة لةطشي كةئتةويش  كةسَيتى خوازى تَيروانينى يان سةرجنى بؤ مرؤظ ياخود بؤ كةس دةبَيي نةك ب

كؤمةَلطةيةَ بةآلم ِرَيبازى تاكطتةرايي واتةماشتاي كؤمةَلطتة دةكتات وةك ئتةوةى بريتتى بَيتي لةكؤمةَلتة دةنطوكتة تاكَيتك دوور           
دةبتَى  لةيةكرتَ بةبؤضوونى دمونية  كةس ثَيويستى بةوة هةية كة لةخودى خؤى بضَيتة دةرةوةَ واتة بةرةو كؤمةَلطةَ بؤيتة  

 ئةو كةسة ضَيذ لةئازادي ناوخؤيي و ئازادي دةرةكى وةربطرَيي.
  واتتة طتؤِرينى كتةس بتؤ شتتَيك      alienationدمونيية  لةم ِراظةكردنةى ثشي بةمارك  و ب،ؤكةى نامؤ بوون دةبةستَيي د

 يانيش كرَيكار بؤ ئام،َيك.  
 لةيةكةم جاردا خؤت ثَيكبىَينَيي و بَى ئاوانى ديكة.ئةو تاكطةراييةى سةرمايةدارى بآلوى دةكاتةوةَ ئةوةية كة 

بةآلم كةسَيتى خوازي وادةبينَى كةتؤ ئازاد نييَ تةنىا كاتَيتك ئتازاد دةبَيتي هتةموو بوونتةوةرة مرؤظايةتيتةكانى دةوروبتةرت        
 لةثياوو  ن ئازاد دةبن.

   

 personality الشخصية كةسَيتى
ثَيكىتاتووة لةكؤمةَلتة خةستَيةتَيكى جةستتةيي و ويتذدانىَ لةطتةَر ئتارةزوو خواستي و درك         كةسَيتىَ سيستمَيكى تتةواوكراوةَ  

ثَيكتتردنَ ئتتةو كةستتَيتية شوناستتى و خؤيتتةتى تتتاك دةكتتات و جياوازيشتتى دةكاتتتةوة لةتاكتتةكانى ديكتتة جياوازييتتةكى ئاشتتكراَ    
 يانى كؤمةآليةتى ثَيويسي دةكات.هةروةك بؤ خةَلكى دةردةكةوَيي لةميانةى مامةَلةكردنى رؤ انة بةو ثَييةى كة 

 كةسَيتى ئاما ة بؤ خووِرةوشتى كةسةكةو ميزاجي رةوشتى نيشان دةداتَ ئاما ةشة بؤ يةكطرتوويي و جَيط،ى خود.
دةوترَييَ تاكى سةركةوتووَ بةوكةسةى كةخاوةن تواناو دةةسآلتةَ هةروةها خاوةن كةسايةتيةَ هتةروةها دةوترَيتي كةستيتى    

  ئتةويش ئتةو كةستَيتيةية كتةتواناى بتةديىَينانى طوجنانتدنى طشتتى لةطتةَر رةفتتاردا          integrated personalityتتةواو د 
دةبَييَ ئةو كةسَيتية بةبوونى ئاِراستةو بؤ ضوونى يةكطرتوو لةكاردا دةناسرَييَ بةجؤرَيك كتة هتةموو بةدةنطتةوة هتاتنَيكى     

 وة دةبَيي.جياوازىَ سةرضاوةكةي ثةيوةندى بةكارو فةرمانى طشتى تاكة
لَيتترةدا ضتتةند فاكتتتةرَيك هةيتتة كاريطتتةرى طتتةورةيان بةستتةر كةستتَيتيةوة دةبَيتتيَ دةوترَيتتي: ئتتةو كةستتَيتيةى لتتةدياريكراوو   

  َ ئتتتةو كةستتتَيتيةى لتتتةو رؤَلتتتةى كتتتةتاك   genetic personalityخةستتتَيةتة بتتتؤ ماوةييتتتةكان سةرضتتتاوةى طرتتتتووةَ د  

 ى طرتتتتتووةَ هتتتتةروةها ئتتتتةو كةستتتتَيتيةى ثَيطتتتتةى كؤمةآليتتتتةتى     سةرضتتتتاوةrole personalityثَيتتتتى هةَلدةستتتتَيي د

  ئتتةويش dissociated personality  سةرضتتاوةكةيةتى لةطتتةَر كةستتَيتى لةيتتةك تتترازاو د  status personalityد
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ةتى بريتية لة حاَلةتَيكى ناتةواو لةِرووى ئةقييةوةَ هةروةها بووني شثرزةييةك لةهؤشيارىَ كةتَييتدا تتاك دةطؤِرَيتي و خؤيت    
 ثضِرثضِر دةبَيي و مرؤظ دةبَيتة خاوةن دووكةسايةتى يان زياتر.

   

بغ العمل ابلصبغة الشخصية ثرؤسةى بةكةسايةتى كردنى كار  Personalizing process عملية صر
مةبةستتي لتتةو بتتؤ ضتتوونةَ ئتتارةزووى كرَيكتتار بتتؤ بايةختتدان بةوكارانتتةى كةويستتي دةكتتات ثَيتتى هةستتتَييَ هتتةروةها             -1

 كةمكردنةوةى رؤَلى ئةوانى كة حةزى لَييان نية.
  impersonalisationئتتتةو ئاراستتتتةية بةثَيضتتتةوانةى ئاراستتتتةى كارطَيرييتتتةَ بتتتةوةى كارةكتتتان متتتؤركَيكى ِرةمستتتى د  -2

 هةَلبطرن.
   

 Personnel administration ادارة االفراد كارطَيِرى تاكةكان
بةبةِريوةبردنى ئةوكارو بارانةى تايبةتن بةثالندانان بؤ هَيزةكانى كارو ئاراستةكردنى ِرةنتج  ى يةك لةدامةزراوةكانَ نهةستا

بةجَيطةيانتدنى   و َيوانيتان بةمةبةستتى دةستتةبةركردن   و كؤششى كارمةندانَ هةروةها سةرثةرشتى كردنيتان و رَيكخستتنى ن  
 كارةكة بة ئةو ثةِرى ثَيويستى و بةِرةزامةندييةكى تةواويش. 

   
سيستمى ثشكنني و ضاودَيرى 

 كاروبارى تاكةكان
 Personnel audit فحص ومراقبة شؤن االفراد

ستتةركةوتنةي كتتةكارطَيِرى تاكتتةكاني نتتاو دامةزراوةكتتة بةدةستتتى هَينتتاوةَ    وةى ئتتئاستتت سيستتتمَيكة ئامتتاجنى تَيطةيشتتتنة لتتة 
ئةوةندةى ثةيوةستة بةاليةنةكانى بتةكارهَينان و ئاستتى ثةيوةندييتةكانى كتارَ هتةروةها رادةى تتةواوي و بتةس بتوونى ئتةو          

 لةبار.سيستمانةى بؤ كاركردن دانراونَ لةطةَر رووةكانى كةم و كورتى و جؤرةكانى ضارةسةركردنى 
   

خزمةتطوزاريية تايبةتيةكانى 
 كارمةندان

 Personnel services اخلدمات اخلاصة ابملستخدمني

مةبةسي لَيىَ ئةو دةسكةوت و ئاسانكاريانةية لةطةَر بوارةكانى ئةو ضاآلكييةى كة خاوةن كار بؤ كارمةنتدةكانى دةستتةبةرى   
ئتةو خزمةتطوزاريانتةشَ ضتاودَيرى ثزيشتكى و سيستتمةكانى موضتةو       دةكاتَ بةمةبةستى زياتر بةيةخدان بةكارةكتةَ لتةناو   

 بةرنامةكانى ِراهَينان و خواردن و فَيربوون و...هتد.
 ديارة كارَيكى باوة كة كارمةندو كرَيكارانيش بةشدارى و هاوكارى ئةو جؤرة خزمةتطوزاريانة بكةن.

   

 ثَي سةااندن  
 قايت كردن

 peruasion االقناع

ب،وِرايةكَ يان ئةو ب،ؤكةيةى كةدةخرَيتة بةرضتاو كةستَيك بتؤ ئتةوةى ثَيتى قايتت بَيتيَ يتاخود بتةكارَيكى ديتاريكراو           واتةَ 
 هةستَى.

 لةم بورةدا كةسانَيكى زؤر هةن كةبةكار ثَي سةااندن هةَلدةسةَ لةوانة: مامؤستاَ ثزيشكَ ثارَيزةر...هتد.
لةاليتةن كةستَيكى متمانتة ثَيكتراوَ هتةروةها       تةَ بوونى ثَيش نيازَيكى ئاشكراةسلةو بنةمايانةى كة ثةيِرةوكراون بؤ ئةم مةب

 ِروونكردنةوةى ئةجنامة ضاوةِروانكراوةكان لةجَيبةجَيكردندا.
تةماشتتا بكتتة: ثتتَى ستتةااندنَ دَر ثتتَى     

 داهَينان
 inducement 
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 الدان 
 بةدِرةوشتى

 perversion االحنراف

 ئةقالنيةت لةئارةزوو لةحةزة بنضينةييةكانَ ئةطةر لةِرووى رةوشتيةوة بَيي يان سايكؤلؤجى.الدان لةكارى ِراسي و 

 Sexual perversions  تةماشا بكة: الدانة سيكسيةكان  

 debauchery  بةرةَلالييَ بةدِرةوشتى

   

 ِرةش بينى 
 بةدبينى

 pessimism التشأؤم

ان بتؤ ضتوونى بريتيتة لتة: كؤمةَلتة خراثتة كارييتةك لةجيىانتداَ كتة لةضتاكةكاريةك          ئاراستةيةكةَ يان ِرَيبازَيكى فةلةسةفيةو 
نَ  يانى مرؤظايةتيش بريتية لةزجن،ةيةكى بةردةوامى ئَيش و ئازارَ ضونكة ضارةنووسى مرؤظايةتى هةوَلدانَيكة بتؤ  بزؤرتر

 بةدةسي هَينانى ئةوةى كةنييةتى.
مرؤظايةتيتتةكان ستتنوردارييان بتتؤ نيتتةَ ئتتةوا ئتتَيش و ئازارةكتتانى متترؤظيش      هتتةر لةبتتةر ئتتةوةى اليةنتتة بتتةهاو ِرَيزلَينانتتة     

 بةردةواميان دةبَيي.
ئاراستتتةى ِرةش بينتتى لتتةرووى ستتايكؤلؤجيةوة بتتةوة ِراظتتةدةكرَيي كةئتتةجنامى نةخؤشتتيةكى دةمارييتتة يتتاخود بتتارودؤخَيكى   

ةكتةى بتتؤ زؤر بتتوونى دانشتتتوان و فتتراوان بتتوون  فستيؤلؤجيةَ هتتةروةها لتتةِرووى ئابورييتتةوة دياردةكتتة وا ِراظتتةدةكرَيي و هؤي 
 لةبةكار هَينانى سيستمى ئامَيرى و بآلوبوونةوةى رةوتى سوود طةرايي دةطةِرَيتةوة.

 لةكؤتايشدا لةِرووى ئايينيةوةَ ئةو ِراظةكردنةى كةبؤى دةكرَيي ئةوةية كة بؤ كةم باوةِرى دةطةِرَيتةوة.

   

 دادخوازي 
 داواكردنى ماف

  Petition املطلب ،االلتماس

دادخوزيَ يان داواكردنى متافَ بريتيتة لةداوايتةك لةاليتةن تاكَيتك يتان طروثَيتك يتاخود رَيكخراوَيتك كتة بتؤ ئةجنوومتةنَيكى             
ِرةمسى بةرزدةكرَيتةوةَ ئةويش بؤ ستةرنج ِراكَيشتان و ئاطتادار كردنتةوةى لةحاَلتةتَيكى زؤردارى يتانيش هةَلةيتةك كةِروويتدا         

 بَيي.
 و داراكاريةش بةثَيى ب،وبؤ ضوونى اليةنى زؤرلَيكراو دةبَيي و داواش دةكرَيي كةمافيان بؤ بطةِرَيتةوة.ديارة ئة

ئةو ئةجنومةنة ِرةمسيةش دةسةآلتى ياسايي دةبَيتي بتؤ ضارةستةركردنى هةَلوَيستتةكةَ بتةآلم نتاكرَى ناضتار بكترَى و زؤرى ىَل         
 بكرَيي لةسةر ئةوة كارة.
رى بنضتينةيي حكومتةت لةستةدةكانى ناوةِراستي بريتتى بتووة لتةوةرطرتنى ئتةو جتؤرة داواكاريانتةو           هةروةك دةردةكةوَىَ كتا 

 يةكالكردنةوةيان.
ئةجنومةنةكانى نوَينةرانيشَ دروسي بوونيان بؤ ئةو هؤية دةطةِرَيتةوة كة ببنةمينبةرَيكى طشتى تَييتدا ئتةو دادخوازيانتةى    

 َينَ بةرزبكرَينةوة بؤ ثاشاى وآلت.لةهةرَيم و ناوضة جياوازةكانةوة رةوانة دةكر
ديتتارة ياستتاكانيش بتتةزؤرى بتتؤ ئتتةوة داِرَيتتذرابوونَ وةك هتتةوَلَيك لةاليتتةن ئةجنومتتةنى نوَينتتةرانَ كةستتكاال جياوازةكتتان وةك   

ستا  ئايندةدا خراثةو كةم و كورتيةكان دوورخبرَيتةوةَ هتةروةها دةركردنتى يا   لة هؤكارَيكى هاوبةشى بةكار بىَينَيي بؤ ئةوةى
 لةثَيناو جَيبةجَيكردنى ئةو مةبةستة.
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 Phallic stage املرحلة القضيبية قؤناغي ضؤكى
لةقؤناغتةكانى طةشتةكردنى فتةرمانى سيكستيةَ ئتةوةش كتاتَى منتداَر         كةلةقوتاخبانةى شيكردنةوةى دةروونىَ ئةم قؤناغة ي

لةدةوربتةرى ضتتوار ستتاَلى يتتان ثَيتنج ستتاَلى تةمتتةنى دةستتي دةكتتات بةبايةختدان بةئةنتتدامى سَيكستتى و ئةركتتةكانىَ هتتةروةها    
 بةشَيوةيةكى ناهؤشيارشَ ترسى لةخةساندن ياخود لةدةستدانى ئةندامى سيسكى الثةيدا دةبَيي.

   

 همَ خةيار وة
 تارمايي

 الوهم
 Phantasm اخليال

 َ phantas magoriaواتةَ ئةو وَينتة خةياَليانتةى لةمَيشتكدا دروستي دةبتنَ دةوترَيتي دميتةن و ئةندَيشتةى ستَيبةراوى د         
واتة هونةرى دةرخستنى ئةندَيشةو جوآلنةوةكانى شايي و ئاهةنطةكان لةثشتى ثةردة دناهؤشيارى  ديتارة ئتةويش ئاستةوارى    
هةستةكان و يةكةم سةرجنى بينينةَ كةلةطةَليدا وَينةكانى سةرثةردةى مَيشك هةندَى جتار دةردةكتةون و بةهةَلمةتتةوة ِروو    

 لةبينةر دةكةنَ لةطةة زؤربوونَيكى بَى ئةندازة لةقةبارةدا.
ة ئتةويش بتةهؤى مؤتةكتةو    هةروةها مةبةسي لةزاراوةكةَ زجن،ةيةك ئةندَيشةو تارمايي لةمَيشتكدا بتةدواى يةكتدادَينَ ديتار    

 خةوى ناخؤشَ ياينش بةهؤى نةخؤشى دتالَيىاتن  لةلةشى مرؤظدا ثةيدا دةبن.
 Fantasy  تةماشا بكة: خةيارَ داَلغة

   

 pharmacy الصيدلية دةرماخنانة
 ضارةسةربِريارى لةسةر داون.مةبةسي لةم زاراوةيةَ كاركردن لةو شوَينةى دةرمانةكانى تَيدا ئامادةدةكرَييَ ئةوانى ثزيشكى 

   وةرط،اوةَ ئاما ةية بؤ جؤرةكارَيكى سي رى لةهةندَى طذوطيادا.pharmakonوشةكة ئينطيزييةَ لةوشةى يونانيةوة د
لةكؤندا كارى دةرمانسازي تةنىا قةشةو ثياوانى ئاينى و جادو طةران ثَيى هةستاونَ ئتةوانى ثشتتاو ثشتي شتارةزاييان لةستةر      

 رووةك و طياكان و خةسيةتةكانى لةضاكردنةوةى نةخؤشةكان بؤ ماوةتةوة.جؤرو كةَلكى 
ئةو كةسةى كة دةرمانى ئامادة دةكرد بةضاوَيكى ِرَيتزو ثةرستتنةوة تةماشتا كتراوةَ بتاوةِرى ختةَلكى وابتووة كتة ئتةو كةستانة           

 لةخواوةندةوة زانياريان ثَيطةيشتووة.
   

 دياردة طةرايي
 دياردة ناسى

 phenomenalism مذهب الظواهر

بةثَيى ئةم تيؤرييةَ زانيارييةكان لةضوارضَيوةى دياردة مادى و ئةقييةكاندا خِربوونةتةوةَ هتةر دياردةيتةك تَيطةيشتتنى بتؤ     
 ناكرَيي بةتةنىاَ لةبةر ئةوةى ثَيكىاتووة لةضةند دياردةيةكى ديكةَ يان تَيكةَلى ثَيكىاتةى ضةند دياردةيةكى ديكة بووة.

  ئتةو  phenomenologyي لةم ِرَيبازة ئةوةيةَ كة ئةقت تةنىا درك بةدياردةكان دةكاتَ فينومنولوجيتا د هةروةها مةبةس
فةلستتةفةيةية كةبايتتة  بةوةستتؤ كردنتتى دياردةكتتان دةدات بةهتتةموو وردييةكتتةوةَ لةطتتةَر رَيتتك و ثَيكردنيتتان بةهتتةموو         

 ةبةستى ِروونكردنةوةو ثَيناسةكردنيان.تووندييةكَ بةتايبةتيش مانا بنضينةييةكانى زانستةكانَ ئةويش بةم
   

 phenomenon الظاهرة دياردة  
واتةَ سةربوردةو رووداوةكانى ئةزموون و بةسةرهاتَيكَ لةهةركاتَيكدا بَيي و بتَى طوَيدانتة هؤيتةكانىَ بتةدةربِرينَيكى ديكتة:      

 شتَيكة درك بةبوونى دةكرَيي و دةتوانَيي وةس ى بكةيي ياخود باسى بكةيي.
  واتتةكارتَيكردنى كتاراى نابَيتي لةثةرةستةندنى     epiphenomenonدةوترَيي: دياردةيةكى شوَين كةوتوو ياخود الوةكى د
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 داهاتووى ثرؤسةكة.   
 Social phenomenon  تةماشا بكة:   دياردةى كؤمةآليةتى

   

 phenotype النموذج الظاهري روخسارة بابةت
بؤماوةييةكان وفاكتةرةكانى ديكتةى وةك  ينطتة دياريدةكتةنَ لةبةرامبةريتداَ بتؤ ماوةبابتةت       بونيادى ئةندامىَ هةروةك فاكتةرة 

   دَييَ وةك هَيما طةرييةك لةسةر بونيادى ئةندامىَ هةروةك فاكتةرة بؤ ماوةييةكان دياريدةكةن.geno typeد
   

 خَيرخوازي 
 خَيرةومةندي

 Philan thropy ُحب اخلري

ئتةوةى براكتانى ناومرؤظايتةتى بةخؤشتى بتذين و بةباشتى رابتوَيرنَ كتارى ضتاكةش لتةرؤ طارى ئتةمِرؤداَ            ئارةزووى مرؤظ بؤ 
 ِرووى لةخؤشطوزةرانى تاك كردووة بةشَيوةيةكى تةواوَ لةجياتى ئةوةى كار لةسةركةمكردنةوةى بارى هة ارى بكات.

ة ناويانتتدا دةوَلتتةت لتتطرينطتتى كتتارى خَيرختتوازي لةكؤمةَلطتتة ستتةرماية دارةكتتان زيتتاترة تادةطاتتتة كؤمةَلطتتة سؤسيالستتتةكانَ    
 بةرثرس دةبَيي لةمافةكؤمةآليةتيةكانى تاك.

  .misan throphyلةبةرامبةر ئةم ِرةوتةَ دياردةى ِر  و قينى ِرةطةزى مرؤيي دَيي و د
   

 philosophy الفلسفة فةلسةفة
لَيكؤَلينةوة لةبنةما سةرةتاييةكانى بتوون و هتزرَ لَيكؤَلينةوةيتةكى بابةتيانتةَ ِراستتى و ِرةوايتي بآلودةكاتتةوةو ِرَيطتاى ئتةقت          

 ثةيِرةو دةكاتَ بؤية فةلسةفة دةسي ثَيناكات بة ددانثيانراوةكان  هةرضى بَيي سةرضاوةكةى.
 فةلسةفة ضةند لقَيكى هةية:

وَيذينةوة لةِرةهايي بوون دةكاتَ واتة بوون لةبارَيكى رووت دئةثسرتاكي  لةهتةموو خةستيةتَيكَ تتةنىا ختودى     ميتافيزيكياَ ت
 بوون نةبَيي.

 لؤ يكَ توَيذينةوة لةشَيوةكانى هزرى ِرووت لةمادةكةى دةكاتَ هةروةها لةبنةماكانى بةَلطاندن.
 بةشتة زانراوةكان دةكات.زاناَيذينةوة لةثةيوةندى خودي تيؤرى زانني دئةثستمولوجيا  تو

 مؤِراَرَ توَيذينةوة لةو بنةمايانة دةكات كة رةفتارباش دةكات.
 جوانناسىَ توَيذينةوة لةو بنةمايانة دةكاتَ كةجوان بكات بةجوان.

ديياييَ دةربارةى ئتةم جتؤرة توَيذينةوانتةَ فةييةستوفةكان جيتاوازي لةنَيوانيانتدا بتةدى دةكرَيتيَ هتةَلطرانى ب،وبتاوةِرى ئايت           
هتتةموو شتتتَى بتتؤ ئتتةقت دةطةِرَيننتتةوةَ بتتةآلم ئتتةوانى لةستتةر ِرَيبتتازي متتادينَ هتتةموو شتتتَى بتتؤ متتادةو جولتتة دةطةِرَيننتتةوةَ     
دوانةييةكانيشَ دان بةبوونى ئةقت و مادةش دةنَين بةيةكتةوةَ اليتةنطرانى يةكانتةيي دةَلتَين تتةنىا يتةك بنتةماى ئاماجنتدار         

 هةية.

 Social philosophy  ى كؤمةآليةتىتةماشا بكة : فةلةسةف

   

 ترسى ناديار  
 ترسى تؤقَينةر

 اخلوف الومهي
 phobia الرهاب

ترسَيكة زيادة رؤيتي تَيتدا دةبَيتيَ هتةروةها جؤرَيتك لةنةخؤشتى و رو َينتةرو ضتةند بارودؤخَيتك دةطرَيتتة ختؤىَ وةك ئتةو             
ترسةى بةخةياَلى كةسَيكدا دَيي و تواناي رَيطرتنى يان زاَلبوونى بةسةريدا نابَييَ ديارة حاَلةتةكةش لةئةجنامى ضةند كتارو  
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 شوتر ثةيدا دةبَيي ياخود بةهؤى هةرجؤرة دياردةيةكى دةروونيةوة بَيي.كردةوةيةكى ثةيوةسي بةئةزموونى ثَي
ِرةنطة ئةو ترسانةش هؤكارةكةى ضةند دياردةيةكى دةرةكى بنَ وةك ترس لة تتاريكى يتانيش لةشتوَينة تتةنط و تةستكةكانَ      

 هةروةها لةضةند شتَيكى ناوخؤيي وةك ترس لةنةخؤشى يان تووش بوون بةشَيتى.
 حاَلةتانةَ ثَيويستيان بةضارةسةرى دةروونى و كؤمةآليةتى دةبَيي. بؤية هةموو ئةو

   

 ىزانستى دةنطةكان
 زمان

 علم االصوات
 phonetics اللغوية

لَيكؤَلينتتتةوة لتتتةدةنطى زينتتتدووى متتترؤظ لةوكاتتتتةى كةضتتتاآلكى زمانتتتةوانى ئتتتةجنام دةداتَ هتتتةروةها شتتتيكردنةوةى زجنتتت،ة   
دةكترَى بتؤي روون بكرَينتةوةَ دواتتريش باستكردنى ئتةو ِرَيطايتةى كةهتةر ِرةطتةزَيك لتةو           ئاخاوتنةكان بؤ ئةو ِرةطةزانةى كة 

ِرةطةزانتتتةى لَيتتتى ثَيكتتتدَين و روونكردنتتتةوةى ضتتتؤنيةتى طواستتتتنةوةيان لةبؤشتتتاييداَ لةطتتتةَر وةب،هَينانتتتةوةى خةستتتَيةتة     
 جياوازةكانىَ ثاشانيش ثؤلينكردنيان لةسةربنضنةيةكى دياريكراودا.

ينطيتتةكى جةوهتتةرى هةيتتة لةئاستتي هتتةموو لقتتةكانى زمانناستتىَ بتتةردى بناغةشتتة بتتؤ هتتةر لَيكؤَلينةوةيتتةكى     زانستتتةكة طر
 زمانةواني ديكةى وةك: رَيزمانَ رَيزمانى بةراوردكارىَ لَيكؤَلينةوة لةمانادا.

   

 ت،ة 
 لقى عةش،ةت

 العمارة
 phratry فرع القبيلة

تايبةمتةندييةكانيشتتى هاوستتةرط،ى لتتةدةرةوةى هتتؤزَ هتتةروةها هاتنتتةخوارةوةى نتتةوةكانى       لقتتى هؤزَيكتتةَ لةخةستتيةت و   
 لةِرةضةلةكَيكى ناهاوبةشى.

  tribeَ خَيت   sibَ خزمايةتى  clanتةماشا بكة: هؤز  ت،ة 
   

 فرينولؤجيا  
 زانستى كاسةى سةر

 الفرينولوجيا
 phrenology فراسة الدماغ

دانتراوةَ بتةثَيى ئتةو تيؤرييتةَ ئتةقت ثَيكتدَيي لةضتةند بتةهرةو توانستتَيك           F.Gall   1778  1828تيؤرييةكة لةاليةن د
جيالةيةكَ هةريةكةيان ناوةندَيكى هةية لةناو توَيكيى مَيشكداَ دةكرَى بةهؤى ثشكنينى كةلةى سةر ِرادةى طةشةكردنى هةر 

 يةكَيكيان دةسي نيشان بكرَيي.
د ى بؤضتوونى ئتةو تَيؤرييتة بتوونَ ئةوةشتيان ستةااند كةمَيشتك نتةك وةك كؤمةَلتة ناوةنتدَيك           بةآلم توَيذينةوةكانى دواتترَ  

 ياخود ضةند بةشَيك بَييَ بةَلكو بةطشتى وةك يةكةيةك كاردةكات.
   

 phylogenesis اتريخ النشوء مَيذووى ثَيكىاتنى جؤرةكان
اى لَيكؤَلينتةوة لةزينتدةوةرة ئةنداميتةكان كةدةكةونتة نَيتوان      لَيكؤَلينةوة لةدروستي بتوونى جؤرةكتان و طةشتةكردنيان بتةِرَيط     

 نزمرتين جؤرةكان و باآلترينيان.  
   دَيي.ontogenesisلةرامبةر ئةم زانستةَ مَيذووى ثةرةسةندن د

   
 وةرزش 

 Physical education الَتبية البدنية ثةروةردةى جةستةيي

بةكارهَينانى ئارةزووةكانى تاك دةكتةن بتؤ طةشتةكردنى جولتةى جةستتةييَ       ئةو هةوَر و كؤششة ثةروةردةييانةى كار لةسةر
 ئةويش بةِرَيكخستنى رووةكانى ئةو ضاآلكية ئةطةر بةشَيوةى تاكةكةسى بَيي يان بةكؤمةَر.

لةهةمان كاتدا كار دةكرَيي بؤ ئةوةى خةسيةتة رةفتارييةكانى تاك ثةرةبسَينَييَ منوونةى خؤشةويستى سيستتمَ هاوكتارى و   
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 ثشي بةسة بةخود..تاضةندين خةسيةتى ديكةَ كةهاوآلتى باش ثَيويستى ثَيى دةبَيي.
   

 Physical planning التخطيط املادي ثالندانانى مادى
شارةكان لةِرووى مادييةوةَ واتة دياريكردنى ثَيداويستتيةكانى شتار لتةخانوو ِرَيطتاو قوتاخبانتةكان و ...هتتد.       نةخشةكَيشان بؤ 

 ثاشان دياريكردنى طوجناوترين ئةو شوَينانة كةدةكرَى ئةو جؤرة ثرؤ ةو ضاآلكيانة بطرَيتة خؤى.
   

 physicalism االجتاه الفيزيقي ئاراستةى فيزيكى دسروشتى 
ئاراستتتةيةكةَ وا دةستتةاَينَيي كةزانستتتةكانَ بةزانستتتة كؤمةآليةتيةكانتتةوةَ ثَيويستتي دةكتتات بتتةزمانَيكى هاوبتتةش بتتدوَينَ     

 كةئةويش زمانى فيزيكةَ لةبةر ئةوةى هةموو شتةكان لةجيىاندا دةكرَى لةسنورى ئةو زمانةدا بووترَيي.
   

 physiocracy املذهب الفيزيوقراطي رَيبازى فيزيوكراسى
مَيتك بتوون لةئابوريناستانى    ي َ ئةوانة تphysio cracyئةوانى اليةنطرى ئةم ِرَيبازةبوونَ ثَييان دةوترا فيزيوكراسييةكان د

 فةرةنسا لةسةدةى هة دةدا. 

رةى ئةوانة بؤ يةكةم جار توَيذينةوةكانيان باسى لةدياردةكؤمةآليةتيةكان دةكردَ باوةِريان بةضتةند ب،وِرايتةك دةكترد دةربتا    
 ياسا سروشتيةكان كةدةسةآلتى بةسةر دياردة ئابوريةكان و بةسةر جؤرى دراوو ثَيويستى ئازادبوونى بازرطانى هةبووة.

بةآلم ئتةوان طةيشتتنة ضتةند ئتةجنامَيكى هةَلتة دةربتارةى جتؤرى ستامان و دابةشتبوونى ضتونكة باوةِريتان وا بتوو كتةزةوى تتةنىا               
ئةو بةرهةمَيكى زيادى ثاكى هةيةَ هةر ئةو زَيدة بةرهةمةش ميكةضى باجتةكان دةبَيتيَ    سةرضاوةى سامانةَ لةبةر ئةوةى تةنىا

 بةآلم ثيشةدارانَ ئةوانة توَيذَيكى بةرهةم هَين نني لةبةر ئةوةى ئةوان سامان بةرهةم ناهَيننَ بةَلكو شَيوةكةى دةطؤِرن.
خوَلقانتتدنى مادةيتتةكى نتتوَى نايتتيَ بتتةَلكو بتتةماناي   فيزيوكراستتييةكان ئتتةوةيان لتتةب،كرد لةبةرهتتةمىَينانى ستتامان بتتةماناي 

 زيادكردنى دسوود  دَيي بؤ خودى مادةكان ياخود تواناي ئةو مادةية لةسةر تَيركردنى ويسي و داواكاريية كؤمةآليةتيةكان.
   

 روخسارناسى
 physiognomy علم الفراسة زانيارى سةروسيما

توانتتاو خةستتيةتةكانى تتتاك ِراظتتةبكرَين بتتةهؤى روخستتارةكانى رووى يتتاخود    ئتتةو بنةمايانتتةى كتتةدةكرَى لةستتةر بنضتتينةيان 
 ثَيكىاتةى جةستةييَ بةو هةندةى طوزارشي لة ضةند حاَلةتَيكى هةسي و سؤزى يانيش ئةقيى دةكات.

  ى ىَل جيا دةبَيتةوة.phrenologyهةر لةم لَيكؤَلينةوةية لقى زانستى كاسةى سةر د
   

 Physology of labour جية العملفسيولو  ئةندامزانى كار
لَيكؤَلينةوة لةكاروفةرمانى ئةندامةكانى لةش لةكاتى كاركرنداَ هةروةها ثَيوانتةى ئتةو رةجنتةى كتةكرَيكار بةرطتةى دةطرَيتي       
لتتةكاتى كاركردنتتداَ ثاشتتان ىَل وردبوونتتةوة لتتة ئامرازةكتتانى كةمكردنتتةوةى ئتتةو ِرةجنتتةَ ئتتةويش بتتةهؤى ثَيتتوةرى فستتيؤلؤجى  

   واتة ثَيوانةى فةرمانةكانى فسيؤلؤجياى لةش دجةستة .physiometryد
   

 ضارةكردنى سروشتى  
 physiotherapy العالج الفيزايئي دشَيالن 

ئامرازَيكة بؤ ضارةسةركردنَ ثشي بةبةكارهَينانى فاكتةرة سروشتيةكان دةبةستتَييَ وةك: بتاَ ئتاوَ طتةرمىَ رونتاكىَ كارةبتاَ       
 وةرزشى جةستةييَ طؤِرينى ئاووهةوا.ثشوودانَ جوَلةَ 

   
 picketing مراقبة تنفيذ االضراب ضاودَيرى جَيبةجَيكردنى مانطرتن

ئةجنامدانى ضةند رَى و شوَينَيك لةاليةن سةنديكاوةَ وةك دياريكردنى كةستَيك بةوةستتانى لتةدةروازةكانى شتوَينى كتاركردن      
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 ئاشتيانة بؤ ئةوةى كرَيكاران بةشدارى لةمانطرتن نةكةن.ئةويش بةمةبةستى رَيطرتن و بةشَيوةيةكى 
   

 Pictorial charts الرسوم التصويرية نةخشةو وَينةكانى روونكردنةوة 
 ئةو نةخشةو وَينانةى بةكار دةهَينرَين بؤ روونكردنةوةى زانياريية ئاماريةكانَ ئةوانةش دووجؤرن:  

بتؤ ئتةو بابةتانتةى خراونةتتة ِرووَ ئتةويش بةضتةند ثَيوانةيتةكى جيتاوازى          جؤرى يةكةم: جؤري وَينةو نةخشةكان ئاما ةن
 لةبار لةطةَر ئةو  مارةى كةنوَينةرايةتيان دةكات.

جؤرى دووةم: ثَيى دةوترَيي دئيديوطراف  تَييدا جؤرى وَينةو نيطارة لةيةك ضووةكان لةِرووى شتَيوةو ثَيوانتةوةَ ئامتا ةن بتؤ     
َ بةجؤرَيك هتةر وَينةيتةك ثَيتوةرَيكى ديتاريكراوى دياردةكتة رووندةكاتتةوةَ هتةروةها دووبتارة         ئةو بابةتانةى خراونةتة ِروو

 بوونةوةشى لةبار دةبَيي لةطةَر ئةو  مارانةى نوَينةرايةتيان دةكات.
   

 حةج 
 ضوون بؤ حةج

 pilgrimage احلرج

 ئايينىَ ياخود بؤ بةديىَينانى ويستَيكى رؤحى.طةشي بؤ كةعبةَ يان شوَينة ث،ؤزةكان وةك دَلسؤزييةك بؤ ئاهَيكى 
َ  مارةيتةكى طتةورةى حاجيتان لتة ضتةند كتاتَيكى ديتاريكراوو زانتراودا         نشارةكانى حتةج لتةطرينطرتين جتؤرى شتارةئاينيةكان    

 طةشتى بؤ دةكةنَ ديارة ئةو طةشتةش دةبَيتة هؤى بةرزبوونةوةى ورةيان يان ثاكردنةوةيان لةهةَلةو رةفتارى خراث.
ارى ئاينى تةنىا بةئةركى ئاينى هةَلناسَييَ بةَلكو كاروفةرمانَيكى بازرطانيش بةجَى دةهَينتَىَ بةشتَيوةيةك شتارةكة دةبَيتتة     ش

مةَلبةندَيك بؤ حةوانةوةى هتةزاران طةشتتيارَ هتةروةها دةبَيتتة بازارَيتك بتؤ فرؤشتتنى كتةر و ثتةلَيكَ كتةمؤركَيكى ثت،ؤزى            
 ح و ثةيكةرى خواوةندو فريشتةو ثياوانى ئاينى رَيزدارو شتى ديكةش.     هةَلطربَيييَ وةك: فةرش و تةسبي

   

 Pilot study الدراسة االسَتشادية لَيكؤَلينةوةى راوَيذكارى
لَيكؤَلينةوة راوَيذكارييتةكان بتةقؤناغي ئاشتكراكردن و دةرخستة دادةنرَيتي لتة توَيذينةوةكانتداَ بؤيتة ثتَيش دةستي ثَيكتردن            

لةسنورَيكى فراوانداَ دةسي بةلَيكؤَلينةوةى راوَيذكارى دةكرَيتيَ ئتةو قؤناغتة دةكةوَيتتة نَيتوان قؤنتاغي دانتاني        بةتوَيذينةوة 
 ثالنَيكى طشتى و نَيوان قؤناغي ثراكتيكردنى هةمةاليةن بؤ شَيوازةكانى توَيذينةوة.

كراكردنى ضتتتةمكةكان و كؤكردنتتتةوةى  ئامتتتاجنى لَيكؤَلينتتتةوةى راوَيتتتذكارىَ طةشتتتةثَيدانى طرميانتتتةكانى توَيذينتتتةوةو ئاشتتت    
زانياريةكانة دةربارةى تواناكردةييةكان بؤ هةستان بةتوَيذينةوةيةك لةو بوارة واقيعتي و زينتدووةدا كةلَيكؤَلينةوةكتةى تَيتدا     

 بةِرَيوة دةضَيي.
   

 كاردؤزينةوة  
 دامةزراندن

 التخدمي
 placement التوظيف

لةكارَيكتداو لتةناو دامةزراوةيتةكَ دامةزرانتدن بةبؤضتوونى دامةزراوةكتة بريتيتة لةطةيانتدنى         ثرؤسةى دامةزرانتدنى تاكَيتك   
كرَيكتتارة نوَييتتةكانَ ئتتةوانى دةستتي نيشتتانكراون بتتؤ شتتوَينة بةتاَلتتةكانى نتتاو فةرمانطةيتتةكَ بتتةآلم لةديتتدى نووستتينطةكانى      

 كارةى كة ناويان تؤمار كراوة اليان.دامةزراندنةوةَ ئةو كارة بريتية لةدؤزينةوةى كار بؤ ئةو كؤمةَلة كرَي
  بتتةآلم ئةطتتةر هَيشتتتا ثتتاَليؤراو نتتةكرابَيي بتتؤ unplacedئةمتتةوَ بتتةتاكى بَيكتتار دةوترَيتتيَ ئةطتتةر هَيشتتتا دانةمتتةزرابَيي د

  .unreferredهةركارَيك ئةوا ثَيى دةوترَيي د
   

 planning التخطيط ثالن دانان



(540) 
 

بتتةكار هَينتتانى دةرامةتتتةكانى وآلتتتة بةضتتاكرتين شتتَيوة كةلتتةتوانا دابَيتتيَ ئتتةويش ضتتةند     شتتَيوازَيكة لةِرَيكخستتةَ ئامتتاجنى  
َ مةبةستتي لةثالنتتدانان لةستتةر ئاستتتى نةتتتةوةيي دانتتانى نةخشتتةيةكة كؤمةَلطتتة لةستتةرى بتتِروات         ةئامتتاجنَيكى ديتتاريكراو 

 تى.لةماوةيةكى ديارى كراودا و بةمةبةستى بةديىَينانى طةشةكردنى ئابورى و كؤمةآلية
   ثالندانان ضةند جؤرَيكى هةيةَ وةك: 

 (integral)  ثالندانانى طشتى:  

 (partial)  ثالندانانى  كةرتَيك  بةش: 

 (flexible)  ثالندانانى نةرم  تواناي طوجناندن:

 (rigid)  ثالندانانى وشك  ثةرةناسَينَيي:

 (structural)  ثالندانانى هةيكةىل  بونيادي:

 (remedial)  ثالندانانى ضاكسازي:  

   تةماشا بكة:  

  City planning  ثالندانانى شار:  

 Economic planning  ثالندانانى ئابورى:  

 Social planning  ثالندانانى كؤمةآليةتى:  

 Local planning  ثالندانانى خؤجَيى:  

 Regional planning  ثالندانانى هةرَيمى:  

 National planning  نةتةوةيي:ثالندانانى 

   

  Planning, local التخطيط احمللي ثالندانانى خؤجَيى
تةياركردن و ِرَيكخسة و ئاراستةكردنى دةرامةت و وزة بةردةستةكان بؤ بةديىَينانى ضةند ئاماجنَيكى ئابورى و كؤمةآليتةتى  

 لةسةر ئاستى شار يان طوند بَيي.
ة ثالندانانتةى طروثتة خؤجَييتةكان بتةكارَيكى ِراستي دةزانرَيتي و لةطتةَر بنتةماى ناناوةنتدَيتى          لةاليةن دةولةتةوةَ ئةو جتؤر 

 دةطوجنَيي.
   

 Planning national التخطيط القومي ثالندانانى نةتةوةيي دنيشتمانى 

 National planning  تةماشا بكة:

   

  Planning, regional التخطيط االقليمي ثالندانانى هةرَيمى
ئامادةكردن و رَيكخسة و ئاراستةكردنى دةرامةت و وزةبةردةستةكان بؤ بةديىَينانى ضةند ئاماجنَيكى ئابورى و كؤمةآليتةتى  
لةسةر ئاستى هتةرَيمَيك كةبةهاوضةشتنى ويتةكطرتوويي جياوازبكرَيتتةوةَ لةاليتةن  ينطتةى سروشتتى و بتارودؤخى ئتابورىَ          

 ون بناسرَيي لةِرووى داَ و نةريي و كةلةثورى رؤشنب،ييةوة.هةروةها بةلةيةكضو
   

  Planning social التخطيط االجتماعي ثالندانانى كؤمةآليةتى
ثةيوةنتتدارةكان بةدةرامتتةت و دامتتةزراوة كؤمةآليةتيتتةكانَ ئتتةويش وةك  ثالنتتة مةبةستتي لةالثالنتتدانى كؤمةآليتتةتى دانتتانى  
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 ثَيداويستيةكانى كؤمةَلطةَ واتة نةتةوة بةطشتى.بةدةنطةوة هاتنَيك بؤ 
بتتةو ثَييتتة زارةوةى ثالنتتدانانى كؤمةآليتتةتى بتتةهاوتاى زاراوةى ثالنتتدانانى كؤمةَلطتتة دَيتتيَ هتتةروةها زاراوةى ثالنتتدانانى         

دةستتة دةهَينرَيتتي وةك ئاما ةيتتةك بتتؤ ئتتةو ثالنانتتةى كتتة طروثَيتتك لةشتتارةزايان ثَيتتى هةلَ  بتتةكار كؤمةآليتتةتى هةنتتدَى جتتار 
لةبةرامبةر ئةو ثالنانةى كةتاكَيك ثَيى هةَلدةسَييَ لةهةنتدَى باريشتدا واتةماشتاي زاراوةى ثالنتدانانى كؤمةآليتةتى دةكرَيتي       
وةك تةواوكةرى ثالندانانى ئتابورىَ لتةو حاَلةتةشتدا مةبةستي لةثالنتدانانى كؤمةآليتةتى نةخشتة كَيشتانة بتؤ بواروضتاآلكية           

 نائابورييةكانى كؤمةَلطة.
   

  Plant, sociology of سوسيولوجية املصنع كؤمةَلناسى كار
لَيكؤَلينةوة لةِرَيكخستنى كؤمةآليةتى ناو دامةزراوة ثيشةسازييةكانَ هةروةها لة ثةيوةندييةكانى نَيوان كارمةنتدانى كارطتةو   

خستتتنى ثةيوةندييتتة ككتتارطَيِرى ثيشةستتازي و رَينَيتتوان ئاستتتة كارطَيِرييتتة جياوازةكتتانَ لةطتتةَر لَيكؤَلينتتةوة لةسوستتيؤلؤجياى  
 ثيشةسازييةكانى نَيوان دةستةى بةِرَيوةبردن و كرَيكاران.

 Industrial sociology  تةماشا بكة:  كؤمةَلناسى ثيشةسازي

   

 Plantations املرزارع كَيَيطةكان
بةرهةمةكانيشيان ئةوجؤرانةن كةتايبةت دةبن بؤ فرؤشتةَ ئتةو   ضةند يةكةيةكى ئابورييةَ بةكارى كشتوكاَلى هةَلدةسة و 

يةكانة بةشَيويةكى ِرَيك و ثَيك  مارةيةكى طةورةى كرَيكارانى ناشارةزا بةكار دةهَينن ئتةوانى لتة َير ضتاودَيرى بةِرَيوةبتةرى     
 ةرهةم.كَييطةكة كاردةكةنَ ئةو كَيَيطانة خؤيان تةرخان كردووة بؤ ضاندنى يةك ياخود دوو جؤر ب

   

 Play اللرِعب -1 طةمةَ يارى 
  free playبةشتتداريكردنى تتتاك لةضتتاآلكيةكى وةرزشتتى يتتان دَلخؤشتتكةرَ ئتتةو يارييتتة ِرةنطتتة بتتة شتتَيوةيةكى ئازادانتتة د      

  واتتة  organisedبةِرَيوةبضَيي و لةكةش و هةوايةكى سروشتيدا ئةجنام بدرَييَ هةروةها دةكرَى رَيك و ثَيك خراو بَيتي د 
 بةثَيى ضةند سيستم و ِرَيساو بنةمايةك بةِرَيوةبضَيي.

  Game  تةماشا بكة:  طةمةَ يارى

   

  املسرحية التمثيلية -2 شانؤطةرى نواندن

ضتت،ؤكَيكى داِرَيتتذراوةَ دارشتتتنَيكى تايبتتةت ثشتتتى بتتةديالؤط دةبةستتتَييَ بتتؤ ئتتةوةى ئةكتتتةرةكان لةستتةر شتتانؤو لةبتتةردةمى  
 جةماوةر ثَيى هةسة.

 شانؤطةريةكان ضةند جؤرَيكيان هةية:
  burles queشانؤطةرى تةنز د

  dramatic playشانؤطةرى دراما  شانؤنامة د
  comedyشانؤطةرى كؤميدي  طاَلتةو طةث  د
  tragedyشانؤطةرى ترا يدى  مةرطة سات  د

   

  Play grond امللعب ياريطا

ياريطاكان دروسي دةكترَين بتؤ ئتةوةى ضتةندين جتؤرى وةرزش و حاَلتةتى كتات بةستةربردنى تَيتدا ئتةجنام بتدرَييَ هتةروةها             
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 ضةندين كارى ضاآلكى ديكة لةكاتى بَى ئيشيدا.
 ديتتاردةى دامةزرانتتدنى ياريطتتاو طؤِرةثانتتةكان وةك كاردانةوةيتتةك ستتةريان هةَلتتدا لةبةرامبتتةر كاريطةرييتتةكانى ثيشةستتازى و  
طةشةكردنى شارستانيةتَ بةجؤرَيكى تايبةتيش ئةو زيانانةى كةبةهؤى ثةيدابوون و بآلوبوونةوةى طةِرةكتة دواكتةوتووةكان   

 ثةيدا بوون.

   
 كةسَيكى ئاسايي  

 بؤرة ثياو
 plebeian رجل الشارع

ئاستتايي و ِرووكةشتتى دةبَيتتي هاونيشتتمانى ئاستتاييَ ئتتةوى ِراى طشتتتى جتتةماوةر دةنتتوَينَىَ هتتةروةها ئةوكةستتةى ب،ؤكةيتتةكى  
 دةربارةى كاروبارةطشتيةكانَ بةآلم بنةماي بايةخدان بةو كَيشةو كاروبارانة بؤ بةرثرسان بةجَى دةهَيَيَى.

   
 بنةماى ضَيذ 

 هةستى خؤشى
 Pleasure principle مبدأ اللذة

بوونتةوةرى ئةنتدامىَ لةشتَيوة ستةرةتاييةكانى     لةقوتاخبانةى شيكردنةوةى دةروونىَ مةبةسي لةزاراوةكةَ ويسي و ئارةزووى 
 رةفتارىَ بؤ بةدةستىَينانى ضَيذو دووركةوتنةوةش لةئَيش و ئازارَ بَى ِرةضاوكردنى هةر و مةرجى بارى ِراهاتوو.

   

 plebiscite االستفتاء العام راثرسى طشتى
طشتتيداَ يتان لةثرستَيكى ديتاريكراوداَ ئتةويش بةشتَيوةي       لةياساي دةستوريداَ ثرسكردن بةتاكةكانى طةر لةهةندَى كاروبتارى  

 دةنطدان لةسةرى.
   

 كؤ 
 جؤراوجؤر -فرة 

 plural اجلرمع

هةموو دكؤمةَلَيك ئةوا كؤمةَلتة ختةَلكَيكنَ بتةآلم هتةموو دكؤيتةك        َكؤمةَلة تاكَيك بَى دياريكردنى هةر جؤرة خةسيةتَيكيان
 خةَلك نني.لةكؤمةَلة 

   

 ِرَيبازي زؤرينة 
 جؤراوجؤرى -فرةيي 

 مذهب الكثرة
 Pluralism التعددية

 ئةم ِرَيبازة طةردوون بؤ ضةند ماهييةتَيك  جةوهةر  دةطةِرَينَيتةوةَ كة بؤ يةك بنةما ناطةِرَيتةوة.
كتتردةى ئتتةو  بتتةثَيى بتتؤ ضتتوونى ئتتةم ِرَيبتتازةَ ضارةنووستتى جيىتتان ضتتةند ئةطتتةرَيك دةطرَيتتتة ختتؤىَ بتتةديىَينانيان لةستتةر     

  دَيتتي كتتة هتتةموو  monismبوونةوةرانتتة دةوةستتتَيي كتتةبِريار لةضارةنووستتى دةداتَ لةبةرامبةريتتداَ رَيبتتازي يةكانتتةيي د  
 طةردوون بؤيةك بنةما دةطةِرَينَيتةوةَ وةك رؤط بةديارى ياخود يةك سروشي.

ر فرةيتي شتَيوةكانى طيتانى كؤمةآليتةتى       وةك ئاما ةيةك لةستة sociological pluralismدةوترَيي: فرةيي كؤمةآليةتى د
 لةسنورى هةرطروثَيكَ هةروةها فرةيي طروثةكانى ناوكؤمةَلطةو فرةيي خودى كؤمةَلطاكان.

   

 Plural society اجملتمع متعدد العناصر كؤمةَلطةى فرة رةطةز
 ِرووى كولتورييةوة.مةبةسي لةزاراوةكةَ كؤمةَلطةيةك لةضةند طروثَيكى جياواز لةيةكرت ثَيكىاتبَيي لة 

طرينطرتين ئةوكارانةى بتةرةوِرووى ئتةو كؤمةَلطايانتةش دةبنتةوةَ كاركردنتة لةستةر يتةكطرتنى ئاراستتةكان و خؤطوجنانتدنى          
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 هاوبةشة بؤ طروثة جياوازةكان.   
   

 فرةيي
عردد -1 جؤراوجؤر  Plurality الت ر

 َ بةو مةبةستةى كتةمرؤظ دوو  plurality of officeفةرمانةكان دحالةتى زؤرى و زؤر بوونى  مارةكانَ دةوترَيي: فرةيي 
 فةرمان يان زؤرتر بطرَيتة دةسي لةيةك كاتدا.

   
  االكثرية، االغلبية -2 زؤرينة 

مةبةسي لةزاروةكة زؤربوونى  مارةى ئةو دةنطانةى كةيةك لةكانديدةكان بةدةستى دةهَينَى لةهةَلبذاردنةكاندا زياتر لةوةى 
 كانديدَيكى ديكة بةدةستى هَيناوة.

   
 ثيوتوكراسى  

 Pluto cracy حكومة االغنياء حكومةتى سامانداران

لتتةم جتتؤرة حكومةتانتتةَ دةستتةآلتى بتتاآل لة َيردةستتتى زؤر دةوَلةمةنتتدةكان يتتان ضتتينى ستتامانداران دةبَيتتيَ ئتتةويش بتتةهؤى    
 خاوةندارَيتيان بؤ ئةو سامان و دةوَلةمةنديية.

 زاراوةكة ئاما ةية بؤ ئةو طروثةى دةسةآلتى حوكمِرانى بةدةسي دةطرَيي و لةساماندارانيش دةبن.هةروةها 
   

 ِرَيطاى هةَلسةنطاندن 
 بةخاَر

 طريقة التقييم
 Point rating system طقابلن

بتتتؤ هتتتةر توَيتتتذَيك يتتتةك لتتتةِرَيطاكانى هةَلستتتةنطاندنى فةرمانةكانتتتةَ هةَلستتتةنطاندنةكة ديتتتاريكردنى ِرةطتتتةزة ستتتةرةكيةكان 
بةنووستنيَ سةرثةرشتتيارى  دةطرَيتتة ختؤى لتةو ِرةطةزانتةش: فَيربتوون و شتارةزايي و          َلةتوَيذةكانى ئتةو فةرمانتة ددةستتى   

 رةجندان و بةرثرسياريةتى و بارودؤخى كارو...هتد.
ِرةطتةزَيك ثَيناستة دةكرَيتي و     ثاشان رةطةزة الوةكيةكانى هةر ِرةطةزَيك لةِرةطةزة ستةرةكيةكان دياريتدةكرَييَ دواتتر هتةموو    

كَيشى  مارةيي بؤ ديارى دةكرَييَ ثاش طةيشة بتةكؤى ختاَلى هةرفتةرمانَيكَ ئتةوا فةرمانتة جياوازةكتان لةضتةند طروثَيكتى         
نزيتتك لةيتتةك دادةنتترَين و توَيتتذةكانى كرَيتتى هةريةكتتةيان ديتتارى دةكرَيتتيَ ئتتةويش بتتةطؤِرينى خاَلتتةكان بةضتتةند توَيتتذَيكى   

 نةختينةيي.
   

 دابةشى بواسون  
 Poisson distribution توزيع بواسون دابةشى ئي تيماالت

 َ جؤرَيكتتة لتتةو  law of small numbersلتتةئامارداَ مةبةستتي لةدابةشتتى بواستتونَ يتتان ياستتاى  متتارة بضتتووكةكان د   
تيتؤريي بَيتيَ بتَى ثَيويستي بتوون      دابةشبوونة دووبارةييانةى دةكرَى بةدةسي بكتةوَييَ يتاخود ىَل تَيطةيشتتنى بةشتَيوةيةكى     

 بةثَيوانةكردنى دياردةكان يانيش بينينى و تؤماركردنى بةهاكانى.
 َ binomial distrivutionنَ بريتية لةشَيوةيةكى سنووردار لةشتَيوةكانى دابتةش بتوونى دووِرادةيتي د    ودابةشبوونى بواس

ةيةكى طةورةى كؤمةَلطةش وةرط،ابنَ ِرَيذةكةش لةيتةكَيك  روودةدات كاتى حالةتةكانى منوونةكة طةورة دةبن و لةضةند  مار
 لةو دوو توَيذةدا زؤر بضووك دةبَيي.

   
 Polemology علم أجتماع احلرب كؤمةَلناسى جةنط

لَيكؤَلينةوة لةشَيوةو هؤكارو ئاسةوارةكانى جةنط لةِرووى كؤمةآليةتيةوةَ لَيكؤَلينةوةكة ميمالنَيى نَيوان كؤمةَلة جياوازةكتان  
بةدياردةيةكى نائاستايي و حاَلتةتَيكى نةخؤشتى دادةنَيتيَ زانستتةكة هةوَلتدةدات هؤكارةكتانى ِرَيطترتن لتةو ميمالنيَيتة ديتارى            
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 بكات.
   

 ثؤلي 
 البوليس
 police الشرطة

سيستتتمَيكة بتتؤ دابينكردنتتى ئاستتوودةيي و ئاستتايشَ ثشتتي بةضتتةند ِرَيستتاو بنتتةماو رَينماييتتةك دةبةستتتَيي لةبتتةِرَيوةبردنى     
 كاروبارةكانىَ دةةسةآلتى طشتى بةسةر هاوآلتيان دةسةثَينَيي بةمةبةستى ثارَيزطاريكردن لةسيستم و ياساكانى دةوَلةت.

يكةَ ثؤلي  ئةو هَيزة طشتيةية كة جَيبةجَيكردنى سيستم و ياساكانى لةئةستؤدايةَ بةشَيوةيةك ستةالمةتى  بةدةربِرينَيكى د
 و ئاسودةيي كؤمةَلطة دةستةبةر بكات.  

 ِرةنطة ثسثؤريش لةكارى ثؤليسدا هةبَيي لةضةند بوارَيكى دياريكراوداَ وةك: 
    administrative policeثؤليسى كارطَيِرى د

  municipal policeدشارةوانى ثؤليسى 
    judiciary policeد دادوةرىثؤليسى 

  بةو سيستمة حكوميةى كةتاكةكان تَييدا ميكةضى ئاراستةيةكى زؤردارانةى police rigimeدةوترَيي  سيستمى ثؤليسى د
 دةسةآلت دةبن.

   

 policy السياسة سياسةت
ثتةو بتؤ ئاكامتةكانى كارَيتكَ هتةروةها ئتةو اليةنتةى كةسياستةتَيكى تايبتةت دادةنَيتي          بةِرَيوةبردنَيكى دانايانةو تَيروانينَيكى 

دةربتتارةى ئامتتاجنَيكى دةستتي نيشتتانكراوى ثةيوةستتي بةضوارضتتَيوةيةك بتتؤ جَيبتتةجَيكردنى كارَيتتك و بتتةديىَينانى ئاماجنةكتتة   
   demographic policyدةوترَيي: سياسةتى دانيشتوانى د

  economic policyسياسةتى ئابورى د
 Social policy  تةماشا بكة: سياسةتى كؤمةآليةتى

   

 Political economy االقتصاد السياسي ئابورى سياسي

 economics  تةماشا بكة: ئابورى ناسى

   

 Political geography اجلغرفيا السياسية جوطرافياى سياسي

 Geographypolitical, geopolitics  تةماشا بكة: جيو ثؤليتيكا

   

 Political organization التنظيم السياسي رَيكخستنى سياسي
رَيكخستنى سياسي بريتية لةكؤمةَلة خةَلكَيك هةَلطرى يةك ئاراستةو ئاماجنَيكى رَيككةوتوو لةسةرىَ بةثَيى بةرنامةو ضتةند  

 بنةمايةكى سياسى.
شتَيوازي  و ةمايةكى رَيكخراوةيتي كةلةستةرى رَيككتةوتوونَ ثةيوةنتدى     ئةوانة لةنَيوان خؤياندا لةبةر رؤشنايي ضةند ِرَيساوبن

 كيان رَيكخستووة.كارو هؤكارةكانى ضاال
 رَيكخستنى سياسى دةكرَىَ حزبَيك يان يةكَيتيةك ياخود ئةجنومةنَيك يانيش طروثَيك بَيي.

رَيكخستنى سياسى ضةند شَيوةيةكى هةيةَ ِرةنطة بةهؤى سةركردةيةك يان ِرابةرَيكى سياسى ثَيكىاتبَىَ يتاخود بتةهؤى هتةر    
و مةرجى مَيذوويي دياريكراو دامةزرابَييَ يانيش لةسةر بنضينةى جَيبتةجَيكردنى ضتةند بنةمايتةكى ئايتديؤلؤجي دروستي      
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خوازيش هةية كة تةنىا هةوَلتدةدات لتةبارودؤخى طوجنتاودا دةستةآلت بطرَيتتة       بَييَ هةروةها رَيكخستنى سياسى بةر ةوةندى
 دةسي.

ئةوةى بةضاكرتين بنةماى رَيكخستنى سياسى دةزانرَيي و سةاَينراويشةَ ئةوةية كةِرَيكخستنى سياسى دةبَى: يتةكَيتى بنتةماو   
 نرتين زةمينةى دميوكراسيةت لةناو ئةو ِرَيكخستنة.ئامانج و بةر ةوةندييةكانى تَيدا بَيتةدىَ لةطةىل فةراهةم بوونى فراوا

   
 Political sociology علم االجتماع السياسي كؤمةَلناسى سياسى

 Sociology, political  تةماشا بكة:  
   

 plitics علم السياسة زانستى سياسةت دسياسةت 
بةكؤمةَلتتتة كاروبتتتارَيكيش دةوترَيتتتي كةثةيوةنتتتدى زانستتتتى حتتتوكمِرانى و هونتتتةرى ثةيوةندييتتتةكانى دةستتتةآلتَ زاراوةكتتتة  

 زةى كة دةسةآلتداران ثةيِرةوى دةكةن لةحوكمِرانيدا.ابةدةوَلةتةوة هةيةَ هةروةها بةو شَيو
 زانستى سياسةتَ زانستى بةِرَيوةبردنى دةوَلةت و رَيكخستنة ِرةمسيةكةيةتىَ ئةم زانستة سَى بوارى سةرةكى هةية:

 نةوة لةِرَيكخستنى ِرةمسى حكومةت و كارطَيِرى ناوةندى و خؤجَيى دةطرَيتةوة.اليةنى وةس ى: لَيكؤَلي
 اليةنى كردارى: لَيكؤَلينةوة لةكَيشةثراتيكيةكان دةكاتَ لةبوارى رَيكخسة و رَيكارييةكان.

تتتتةوة اليتتتةنى فةلستتتةو: جَيبتتتةجَيكردنى تتتتةواوكارى نَيتتتوان مةستتتةلة وةستتت يةكان و مةستتتةلةكانى هةَلستتتةنطاندن دةطريَ     
 لةضوارضَيوةى ئةوةى ثَيى دةوترَيي تيؤرى سياسىَ وةك سياسةتى ئازادخيوازي و سياسةتى كؤنةثارَيزى.

 تةماشا بكة:   
  political organizationرَيكخستنى سياسى د

  political actionكارى سياسى د
  political democracyدميوكراسى سياسى د

  political refugeeثةنا هةندةى سياسى د
   

 pollution التلوث ثي  بوون
 ثيشةسازييةوة زيادى كردووة. ىثي  بوونى: ئاوَ باَ زةوىَ بةهؤى ئةو ثاةاوانةى كةلةئةجنامى ضاآلكى زؤر

 Environment protection  تةماشا بكة: ثارَيزطارى  ينطة 
   

 فرة مَيردي
 زواجتعدد األ

 Polyandry البولياندرية

يةك لةشَيوةكانى هاوسةرط،ييةَ بةثَيى ئةو شَيوة هاوسةرط،يية  ن بتةدوو ثيتاو يتان زيتاتر شتوو دةكتات لةيتةك كاتتداَ ئتةم          
 جؤرة هاوسةرط،يية دوو جؤرة:  
   fraternal polyandryشووكردنى  ن بةضةندبرايةك د

   dispatate polyandryهةروةهاَ ثولياندرى ناهاوتا د
 يية يةك لةمَيردةكانى  نةكةَ ثَيطةى بةرزتر دةبَيي لةوانى ديكة. لةم جؤرة هاوسةرط،

   
 Poly gamy الزواج التعددي فرةهاوسةرى

يتتةك لةشتتَيوةكانى هاوستتةرط،ييةَ بتتةثَيى ئتتةو شتتَيوة هاوستتةرط،ييةَ كةستتَيك لةهتتةر رةطتتةزَيك بَيتتي دنَيتترَ متتَى  زيتتاتر          
 هاوسةرى هةية:لةهاوسةرَيكى دةبَيي لةم بارةوة سَى جؤر فرة 
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  .group marriage َ هةروةها هاوسةرط،ى بةكؤمةَر دpoly andry َ فرة مَيردى دpoly gynyفرة  نى د
   

 Poly genism نظرية تعدد االصول تيؤريي فرة ِرةضةَلةك
 ثَيطةيشتوون.تيؤرييةكة دةَلَيي: ِرةطةزة مرؤظايةتيةكان لةضةندين ِرةضةَلةكى جياوازةوة هاوتوونةتة خوارةوةو 

ياساي ثةرةستةندنيان لتةفرةيي زؤرةوة بتؤ جيتاوازي و فرةيتي كتةم دةطوازرَيتتةوةَ لةبةرامبتةر ئتةم تيؤرييتةَ تيتؤريي يتةك             
   هةية.mono genismِرةضةَلةك د

   

 Polygon, fre quency املُضلع التكراري فرةالى دووبارةيي 

 Frequency polygon  تةماشا بكة: ضةند الى دووبارة بوةوة

   

 Poly gyny تعدد الزوجات فرة  نى 
يةك لةشَيوةكانى هاوسةرط،ييةَ بةثَيى ئةو جؤرة هاوسةرط،يية ثياو دوو  ن يان زياترى دةبَيي لةيتةك كاتتداَ ِرةنطتة ثيتاو     

بَيتوة ن   َ هاوسةرط،ى سازبكاتَ يان لةطةَر خوشتكى  نةكتةى ختؤى ئةطتةر     sororal polygynyلةطةَر ضةند خوشكَيك د
 بووَ ئةمةو سيستمى فرة نى زياتر باوةوبآلوة تادةطاتة سيستمى فرةمَيردي.

   

 polyrealism نظرية تعدد احلقائق تيؤرى فرة ِراستيةكان
د ئاستَيك لةِراستتيةكاندا هةيتةَ جيتاوازن لةيتةكرتو بةشتداريش ناكتةن لةيتةك ثَيتوةرداَ منوونتةى:          نبةثَيى ئةم تيؤرييةَ ضة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ِراستية هةستيةكانَ ِراستية لؤ يكى و ئةقييةكانَ ِراستية مؤراَليةكانَ ئةوانة هةريةكةيان ثَيوةرى تايبةتى خؤى هةية.              
   

 Poly syllogism القياس املركب ثَيوةرى داِر او 
مةبةسي لةثَيوةرى داِر او لةلؤ يكداَ ئةطةر ِراستى و دروستى ثَيشةكى ثَيوةرةكتة نةستةاَينراَ ئتةوا دةكترَى ستةااندن لةستةر       

و بكرَيتة ثَيشةكى لةثَيوةرَيك يان لة ثَيوةرة ثاشتةنطةكانداَ لتةم بتارةدا بةَلطةكتةَ      ِراستيةكةى بكرَيي بةوةرطرتنى ئةجنامَيك
 ناوى لَيدةنرَيي ثَيوةرى داِر او.

   
 فرة خوايي

 فرة خواثةرستى
 Poly theeism الِشرك

جيىتان و هةستتان   باوةِربوون بتةفرة خواوةنتدى و بتةبوونى ضتةندين رؤحتى ئامستانى كةبةشتدارى دةكتةن لتة بتةِرَيوةبردنى           
 بةثةرستنيان.

  هةيةَ كةبِريارى واية نابَى و نتاكرَى لتةبوونى تتةنىا يتةك ختودا زيتاتر       monotheismلةبةرامبةرداَ باوةِرى يةكانييةت د
 هةبَيي.

   

 Poor laws قوانني الفقراء ياساكانى تايبةت بةهة ارى 
كةيارمةتيتتة طشتتتيةكانى رَيكخدةخستتيَ ئتتةو ياستتايانة بةتوونتتدو تيتتتذى       زاراوةيةكتتة لتتةِرابردوودا بتتةو ياستتايانة دةوتتترا      

وثَيشكةشكردنى يارمةتية مادى و نةختينةييةكان دةناسترانَ كةئاستيشتيان لةئاستتى كتةمرتين كترَى كتةمرتبوو كتة دةدرَيتتة         
 كرَيكارَيكى ئاسايي.

وو كةثَيويستي دةكتات لتةبارودؤخى ئتةو كةستانة      دواتر ئةو ياسايانة روويان لةثةرةسةندن كردوو لةدةقةكانيشيدا ئتةوة هتاتب  



(547) 
 

 بكؤَلنةوة كةداواي يارمةتى دةكةنَ هةروةها داناني مةرجي كاركردنيان لةو شوَينانةى بؤيان دياريكراوة.
   

 Popular culture الثقافة الشعبية كولتورى ميييى
هةَلتدةطرَييَ بةميكةضتيش بتؤ داَ و نتةريي و ديتاردةو      كولتورَيكة تايبةمتةندى و خةستيةتةكانى طتةر و كؤمةَلطتةى ميييتى     

شَيوة رَيكخراوةييتة بنضتينةييةكان دةناسترَييَ لةطتةَر ئةوةشتى كتةمؤركيكى كؤنتة ثتارَيزى هةَلطرتووةبتة شتَيوةيةكى طشتتىَ            
 بةآلم بةردةوام بةرةو ِرووى  طؤِران دةبَيتةوة ئةويش بةهؤى كاريطةريية دةرةكيةكان.

   
 Popular democracy الدميقراطية الشعبية ى دميوكراسى مييي

ئةو ناو لَينانة بةو سيستمة حوكمِرانيانتة دةوترَيتي كةميكةضتى دةسترِتؤيي ِرَيبتازي كؤمؤنيستيتني و تَييتدا الستايي سيستتمى          
 روسياى سوظيةتى دةكرَيتةوة دسةدةى بيستةم . 

نادميوكراسنيَ لةبةر ئةوةى كارو شَيوازةكانيان لةخزمةتى ئةو بةبؤضوونى سيستمة دميوكراسيةكانى رؤ ئاواَ ئةم سيستمانة 
 ثَيوةرة بنضينةييانة نني كةسيستمة دميوكراسيةكان سةااندوويانة.

دةربِرين لةويستى طتةر لتةناو سيستتمةكانى دميوكراستى ميييتىَ لةستةر بنضتينةى سيستتمَيكى ئتاَلؤز بةِرَيوةدةضتَيي لةاليتةن            
حكوميةوة سةثَينراوةَ بةجؤرَيك ِرَيطر دةبَيي لةبةردةم ئازادي هةَلبذاردن و ئازادي هتاوآلتى  سةرووى حزبَيك يان بةرةيةكى 

 لةاليةنطرى ياخود قبولنةكردنى حزبَيك تا حزبَيكى ديكة.
   

 Popular movement احلركة الشعبية بزووتنةوةى ميييى
طةلتةوة خوَلقتاوةَ بؤيتة ئتةو بزووتنةوانتة د ى سروشتكارى       بزووتنةوةى ميييىَ ضاآلكيةكى كؤمةآليةتى ضاكسازييةَ لةاليتةن  

 يان ئاراستةكانى ناوةند دةبن.
بزووتنةوة رَيكخستنَيكة لةثَيناو بةديىَينانى ضةند ئاماجنَيتك كةثَيشتوتر ديتاريكراون َ بزووتنتةوة مييييتةكان لةضوارضتَيوةى       

رى و بزووتنتتتةوةى نةتتتتةوةيي و بزووتنتتتتةوةى   بزووتنتتتةوة كؤمةآليةتيتتتةكان دادةنتتترَينَ منوونتتتةى بزووتنتتتةوةى كرَيكتتتا      
  يانةوةو...هتد.  

   
 population السكان -1 دانيشتوان

  مارةى طشتى ئةو تاكانةى كةنيشتةجَيى وآلتَيك يان شارَيك ياخود ناوضةيةكن.
 ياخود شوَينَيكى دياريكراو. تى دياريدةكرَيي لةئاسي هةرميَيكواتة  مارةى دانيشتوان بةطش

ماناي فراوانى زاراوةكةَ مةبةسي لَيىَ كؤى ئتةو خةَلكتةى هتةَلطرى ضتةند خةستَيةتَيكى هاوبةشتى ديتاريكراونَ ئةطتةر         بةآلم 
خةستتيةتةكة بتتاثؤلؤجى بَيتتيَ يتتانيش ياستتايي و يتتان كؤمةآليتتةتى و ئتتابورىَ منوونتتةى: دانيشتتتوانى متتَىَ دانيشتتتوان ئتتةواني  

 زى كاردا...هتد.هاوسةرط،ييان بةستووةَ دانيشتوان بةشدار لةهَي
   دادةنرَين بة مانا فراوانةكةى كؤمةَر.sub - populationئةو طروثانة بة شَيوةيةكى ورد بةبةشةكانى دانيشتوان د

 over  هةيةَ هةروةها لةهةندَى بارى ديكةدا ضتِرى دانيشتتوان د  under populationلةهةندَى باردا كةمى دانيشتوان د

population ب،ؤكةى ئاستى منوونةى دانيشتتوان د   هةيةَ بؤية دواترoptimum populaton    دةركتةوتَ واتتة ئتةو  
ئاستة لةقةبارةى ياخود لةضِرى دانيشتوانَ كة تَيكِراى داهتاتى ِراستتةقينةى يتاخود هتةرطؤِراوَيك بتةهايي يتان ثَيتوةرى بَيتي         

 دةطاتة طةورةترين قةبارةى. 
   

  اجملتمع -2 كؤمةَلطة
لةئاماردا وشةى كؤمةَلطة بةكار دةهَينرَييَ وةك ئاما ةيةك بؤ ئتةو كتؤكراوةى كتة منوونةكتةى ىَل بتذاردة دةكرَيتيَ يتان وةك        
ئاما ةيةك بؤ كؤكراوةيةكى سنوردار بؤ ضةند شتتَيكى نتاو ضوارضتَيوةى رووبتةرَيكى ديتاريكراوَ يتاخود كؤمةَلةطرميانةيتةكى        
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 ناسنوردار.
   

 Population, active السكان العاملون كارمةند -دانشتوانى كاركةر 
دانيشتوانى كاركةرَ ئةوانى بة ضاآلكيةكى ئابورى هةَلدةسةَ واتة ئةو تاكانةى كتة بةشتدارى دةكتةن لةبةرهتةمىَينانى كتاآلو      

ةكى ئتابورىَ  خزمةتطوزاريية ئابوريةكانَ ئةو توَيذة ئةوانتةش دةطرَيتتةوة كتة بتؤ بةر ةوةنتدى خَيتزان كاردةكتةن لةثرؤ ةيت        
بةآلم بَى بةرامبةر دكرَى  هةروةها ئةوانى بةثارة كاردةكةن ياخود وةرطرتنى بابةتَيكى مادى دعةينى  لةهةنتدَى بتارداَ ئتةو    

كاركتةر دادةنترَينَ    ى  كتار دةكتةنَ تتةنىا ئتةوان بةدانيشتتوان     gainful occupationكةسانةى كةبةثيشةى ستوودبةخش د 
 اوماَر  كةبَى كرَى كاردةكةن  لةطةَر خوَيندكارو كرَيكارانى خانةنشني و ..هتد.واتة بةدوورخستنةوةى  نانى ن

   
 Population density كثافة السكان ضِرى دانيشتوان  

ضِرى دانيشتوان نيشانةيةكة بؤ روونكردنةوةى ثةيوةندى نَيوان دانيشتوان و ئةو ناوضةيةى تَييدا دة ينَ ئاسانرتين بةَلطةى 
ضِرى بةدةستمان بكةوَييَ بةدابةشكردنى كؤى دانيشتوان بةسةر رووبتةردا دةبَيتيَ بتةزؤريش طوزارشتي لةضتِرى دانيشتتوان       

ةك فةدان زةوى يان يةك هكتار ياخود يةكييومتةتر دووجتا يتانيش يتةك ميتت دووجتاَ        مارةى ئةو كةسانةى لةيلة دةكرَييَ 
 نيشتةجَين.

   
 زؤربوونى دانيشتوان 
 Population explosion االنفجار السكاين تةقينةوةى دانيشتوان

ناوضتةيةكى دواكتةوتووي جيىتان    زاراوةيةكةَ كؤمةَلناسان بةو طةشةكردنة خَيراييتة دةَلتَينَ كةلتة مارةى دانيشتتواني ضتةند      
 روودةدات.

ئاراستتتةدميوطرافيةكان ثتتَيش بينتتى ئتتةوة دةكتتةن كتتةتَيكِراي مردنتتةكان لةكةمبوونتتةوة يتتةكى ِروو لتتة زؤربووندايتتةَ ئتتةويش  
بةهؤى ثَيشكةوتنى كاروبارى تةندروستى و ثزيشكى لةطتةَر بآلوبوونتةوةى خزمةتطوزارييتة ثزيشتكيةكانَ هتةروةها تَيكتِراي       

 يكبوونةكانيش جَيط،ةو ِرةنطة لةهةندَى ناوضةى دواكةوتووي جيىان لةزؤر بووندا بَيي.لةدا
ئتتةو طةشتتةكردنة خَيراييتتة لتتة مارةى دانيشتتتوان كاريطتتةرى لةستتةر ئاينتتدةى طةشتتةكردنى ئتتابورى دةبَيتتيَ لةبتتةر ئتتةوةى       

 بوونى بةرهةمى هةرتاكَيك لةتَيكِرادا.طةشةثَيدان ناكرَى بَيتةدى تةنىا بةزؤربوونى بةرهةمى نةتةوةييَ بةَلكو بةزؤر
   

  Population in digenenous السكان االصليون دانيشتوانى ِرةسةن دخؤجَيى 
 Cf. aborigies  خةَلكى ِرةسةنى وآلتَيك

   
 Population, tribal يّونلبالسكان الق دانيشتوانى خَييةكى

ئابورييان كةمرت دةبَيي لتةو ئاستتةى كةكةرتتةكاني ديكتةى كؤمةَلطتة لةوآلتتدا       ئةو كةسانةى ئاستى بارودؤخى كؤمةآليةتى و 
 ثَيى طةيشتوون.

ديارة ئةوةى باوردؤخيشتيان دةطوجنَينَيتيَ ميكةضتى بوونيانتة بةشتَيوةيةكى طشتتى يتان كتةمرت بتؤ داَ و نةريتتةكان يتاخود            
 ياساى داِرَيذراوى تايبةت بةخؤيان.

 .- 1957  ساَلى 107ةتى درَيككةوتنامةى كارى نَيودةوَل -
   

 هونةرو ئةدةبى واآل
 ابحيالفن األ

 Pornography االدب املكشوف

نووسني و وَينةو ئةو فييمانةى ثةيوةستة بةبابةتتة سيكستييةكانَ دةربتارةى ئتةو بابةتانتةو بوونيتان لةناوكؤمتةَرَ لةضتةند          
دةوَلةتَيك ضةندين ياساي تايبةت دةرضووةَ لةكاتَيكتدا هةنتدَيكى ديكتةى حكومةتتةكان هتيض كتؤت و بةنتدَيكيان نةخستتؤتة         
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 سةر ئةو بابةتانة.
   

 position املركز -1 جَيط،كردنثَيطةَ شوَيين 
ئةو شوَينةى شتَيك بةكارى دةهَينَيتيَ يتان دئاستتَيك  هةَلوَيستتَيك لةئاستي ضتةند شتتَيكى ديكتةَ ئتةويش لتةتَيِروانينى ئتةو            

 كةسةى كةسةرجنى دةداتَى.
   

 فةرمان 
 كار 

  الوظيفة -2

ئاماجنيان بتةديىَينانى مةبةستتَيكى ديتاريكراوةَ كةبةِراستتى تتاك      كؤى ئةو ئةرك و بةرثرساريةتى و دةسةآلت و ثسثؤريانةى 
 ثَيى هةَلدةستَى.

تةماشتتتا بكتتتة: دؤختتتى كؤمةآليتتتتةتى    
 فةرمان

 Social position 
function 

   
 رةوشطةرى  فةلسةفةى ئةرَينى 

 ثؤزةتيظيزم
 positivism الوضعية

ئتتةو دياردانتةى كتة ثشتي بتةرووداوو تتاقى كردنتةوةكان دةبةستتتَييَ       ب،وِرايةكتة دةَلَيتي: زانينتى بتاوةردار بريتيتة لتةزانينى       
 بةتايبةت ئةوانى زانسي ِرَيطايان ثَيدةدات.

ئةم ِرَيبازة ئينكارى بوونى زانينَيكى كؤتايي دةكاتَ واتتة زانينَيتك ستنوورى ئتةزموون تَيثتةِر بكتاتَ بةتايبتةتيش ئةوةنتدةى         
 ثةيوةندى بةهؤكارةكؤتاييةكان هةية.

   

  Positivism logical الوضعية املنطقية ةتيظيزمى لؤ يكىثؤز
ئاراستتتةيةكى فةلستتةفى هاوضتتةرخةَ ئتتةزموون بنضتتينةى دروستتي بوونيتتةتى و بةتتتةنىا سةرضتتاوةى زانينتتيش دادةنتتَىَ هتتةر  

ثاشتتان ئتتةو بتتةثَيى ئتتةو ئاراستتتةية كتتارى ئتتةقت بريتيتتة لةِرَيكستتختنى ئتتةجنام و دةرهاويشتتتةكانى ئتتةزموون و رَيكخستتتنيانَ  
ئاراستةية رووى كردة لَيكؤَلينةوةى شيكارى بؤ زمانى زانسيَ ئةويش بةمةبةستى بةديىَينانى يةكَيتيتةكى هاوبتةش لتةنَيوان    

 لقةجياوازةكانى زانسي.
   

 طرميانكارى  
 جوطرافى

 االحتمالية
 Possibilisme geographic اجلغرافية

تيؤرييةكة بةرهةَلستى  هتةر بوونايتةتى  يتاخود  ينطتةيي  دةكتات و باوةِريشتى بتةئازادى        طرميانةيي يان   شيان و توانني   -
 مرؤظ هةية لةبذاردةكردن.

  ينطةَ زةرورةتةكان يانيش هةربوونايةتيةكان ناطرَيتة خؤىَ بةَلكو شيانةكان و طرميانةكان دةطرَيتة خؤى.
دةطوجنَيتتيَ هتتةروةك خؤشتتى هَيزَيكتتى ئتتةرَينى كارايتتة      متترؤظ ختتؤى دةستتةآلتدارة لةهةَلبتتذاردنى ئتتةو شتتيانانةى كتتةبؤى       

 لةئامادةكردنى  ينطة بؤ داواكانى و ِراستكردنةوةيان يان طؤِرينيان بةثَيى ويستى خؤى.
قوتاخبانةى كؤمةآليتةتى ئةطةرضتى دان دةنَيتي بةكاريطتةرى  ينطتة لةستةر مترؤظ بتةآلم لةهتةمان كاتتدا رازى نابَيتي بتةوةى             

ةو متترؤظَ ثةيوةندييةكتتة هةربوونايتتةتى ناضتتارى بَيتتيَ بتتةآلم جتتةخي لةستتةر ئتتازادي متترؤظ دةكتتات   ثةيوةنتتدي نَيتتوان  ينطتت
لةهةَلبذاردنى بؤ توانا زؤرةكانى  ينطةَ هةروةها جةخي لةسةر بةدةنطةوةهاتنى مترؤظ دةكتات بتؤ بتارودؤخى  ينطتةَ بتةآلم       

 نةك ميكةضى بؤى.
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 بةَلطةنةويستى 

 ئاشكرايي
 Postulate املُسلَّمة املصادرة

بةَلطة نةويستى لةخودى خؤيدا مةسةلةيةكى سةاَينراو نيةَ هةروةها ناكرَى بسةاَينرَيي بتةآلم دةكترَى بكرَيتتة دياردةيتةكى     
بةَلطة نةويسيَ واتة داوا بكرَيي دانى ثَيتدا بنرَيتيَ ضتونكة دةكترَى ضتةند ئتةجنامَيكى ناستنوردارى لَيتدةربىَينن بتَى ئتةوةى           

 جَيى يةكرت دانان بنيَ كةواتة ِراستى و دروستى لةئةجنامةكان ئاشكرا دةبن.تووشى حالةتى لة
 َ ِراستتية  postulates  و بةَلطةنةويستتيةكان د axiomsلَيرةدا ضتةند جياوازييتةك هةيتة لتةنَيوان راستتية راشتكاوةكان د      

يان لةسةر ئةجنام نتةدراوة هَيشتتاَ لةطتةَر    راشكاوةكان لةخودى خؤياندا سةاَينراونَ بةآلم بةَلطة نةويستةكان هيض سةااندنَيك
ئاشكرا بوونيشى بؤ ئةقتَ ئةمةو ِراستيةراشكاوةكان ضةند مةسةلةيةكى شيكردنةوةخوازنَ بةآلم بةَلطة نةويستةكان ئةوانتة  

طت،اونَ  ضةند ثرسَيكى ثَيكىَينان خوازنَ ِراستية راشكاوةكان بةطشتى  لةهةموو لقةكانى زانستدا بةهؤى ئةوةى لتةلؤ يك وةر 
ئةوا ياساكانيشيان بةسةر هةموو ب،كردنةوةيةكى ِراسي كارى ثَيدةكرَييَ بةآلم بةَلطة نةويستةكان تايبةتن بةهتةموو لقَيتك   

 لةلقةكانى زانسيَ واتة هةر زانستَيك بةَلطةنةويستى تايبةت بةخؤى هةية.
   

 Postulates basic الفروض االساسية بةَلطة نةويستة بنضينةييةكان

   
لَيرةدا ضةندين بةَلطة نةويستى بنضينةيي هةيةَ كةدةبَيي بِريار دةربَيي  ئةطةر بةنىَينى بَيتي دلةناواخنتدا  يتان بةئاشتكرا      

 لةبونيادناني هةر تيؤرييةك لةتيؤرييةكان لةئاسي هةرطروثَيكى دياريكراو.
طشتى كؤمةَلطةو  ينطةى لةسةر دادةمتةزرَييَ وةك:   ئةو بةَلطة نةويستانة دةبَيي ئةو بنضينانة بطرَيتة خؤى كةضوارضَيوةى

 سروشتى خاك و ئاووهةواَ وزةى مرؤيي و سيستمى ياسايي باو...ضةند شتَيكى ديكةش لةوجؤرة.
   

 potlatch نظام البوتالش سيستمى ثوتالش
دةكتات كةستةركردةى هتةر     جؤرة سيستمَيكى باوة لةضةند كؤمةَلطةيةكى سةرةتايي خؤِرسكَ بتةثَيى ئةوسيستتمة واثَيويستي   

خَيَيَيكَ بةبؤنةيةكى ئاينى بَييَ يان خَيزانى و ياخود جةنطةوةَ ئاهةنطَيك ستازبكات و هتةموو ستةركردةى خَيَيتةكانى ديكتة      
بانط بكاتَ لةو ئاهةنطةدا خؤشرتين خواردن و خواردنةوةيان ثَيشكةش دةكاتَ هةروةها بةخشتينى يارمةتيتةكى تايبتةت بتؤ     

َ ديتارة ئتةويش نيشتانةية بتؤ توانتادارى ئتةو ستةركردةية لتةِرووى دارايتي و ثَيطتةي كؤمةآليةتيتةوةَ ئتةو             هةر ستةركردةيةك 
هاوكارى و يارمةتيانة دةبنة قةرز لةئةستؤى ئةوانى بانط كتراون بتؤ ئاهةنطةكتةَ ثَيويستي دةكتات بتةدوو هةنتد بيطَيرنتةوة         

َيى هةَلدةسة لةبؤنة تايبةتيةكانى خؤيانَ بةم جتؤرة يةكتةم   لةئاهةنطةكانى ديكةى ثؤتالش كةهةر يةكَيك لةوسةركردانة ث
 سةركردة ثارةو سامانةكةى بؤ دةطةِرَيتةوة بةدوو ئةوةندة.

 ديارة ئةم سيستمة زؤر لةبنضينة ئابوريةكامنان بؤ ئاشكرا دةكات.
   

 Poverty, social الفقر االجتماعي هة ارى كؤمةآليةتي
ثَيطةيتتتةى كةهتتتة ار هةيتتتةتىَ هتتتةروةك ضتتتؤن سيستتتتمى بتتتةها       و ئتتتةمةبةستتتي لةزاراوةكتتتةَ نايةكستتتانى كؤمةآليتتتةتى    

 كؤمةآليةتيةباوةكان لةكؤمةَلطةدا ديارى دةكةن.
   

 power السلطة دةسةآلت  
تتتوانني يتتان هَيتتزَ توانتتاى زاَلبتتوون بةستتةر خةَلكتتدا و فشتتار خستتتنة ستتةريان و ضتتاودَيرى كردنيتتان دةبةخشتتَييَ ئتتةويش         
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 بةمةبةستى ميكةضى كردنيان و دةستَيوةردان لة ئازاديةكانيان و ئاراستةكردنى ِرةجنةكانيان بؤ ضةند بوارَيكى دياريكراو.
تى بَييَ يان داَ و نةريتةكان ياخو ثاوانكردنى سامان بَيتي يتانيش هؤيةكتةى    دةسةآلت طرتنة دةسيَ ِرةنطة هؤيةكةى كةسَي

 هَيزى سةربازى بَيي.
هةموو سيستمَيكى كؤمةآليةتى بريتية لةجؤرة رَيكخستنَيك بؤ ثةيوةندييةكانى دةسةآلتَ لتةنَيوان ستةركردةو ثتةيِرةوكارانَ    

 ن ركابةرى و هاوكارى.اهةروةها لةنَيو
  Legislative power  دةسةآلتى ياسادانان:دةوترَيي: 

 Executive power  دةسةآلتى جَيبةجَيكردن:
  Social power  هةروةها دةسةآلتى كؤمةآليةتى:

بتتؤ هتتةر شتتَيوةيةك لةشتتَيوةكانى وزة يتتاخود هَيتتزَ كةبتتةهؤى ثةيوةندييتتة كؤمةآليةتيتتةكان و خةستتيةتة فةرمانطةراييتتةكان     
 دَيتةدى.بونيادى كؤمةآليةتى 

   

 ثراكتيك  
 كاركردن

 املمارسة
  Practice املزاولة

واتةَ جَيبةجَيكردنَيكى كردةيي بؤ طرميانة تيؤرييةكانَ ديارة ئةويش ِرَيطتاى تاقيكردنةوةيتة بتؤ ِراستتى يتان هةَلتةكانى ئتةو        
كةمةحاليشتتةَ لةثراكتيكتتدا بتتؤ  طرميانانتتةَ ثراكتيتتكَ ثَيتتوةرَيكى دروستتتة بتتؤ ئتتةوةى لتتةتوانادا بَيتتيَ هتتةروةها بتتؤ ئتتةوةى      

 بةديىَينانى ئاماجنةكانى تاك ثَيويسي بةفةراهةم بوونى ئازادى و بةرثرسياريةتى دةكات.
  بؤ ئتةو ماوةيتةى كتةوا ثَيويستي دةكتات راهَينراوةكتان لتةو ماوةيتةدا         practice periodدةوترَيي ماوةى ثراكتيك كردن د

لةكاركردنداَ بؤ ئةوةى شارةزاي بارودؤخى كارةكةبن لةثَيشةيةكى دياريكراوَ ياخود بتؤ  بةشدارى بكةن بةشدارييةكى ِراستى 
 ئةوةى كار لةضؤنيةتى جَيبةجَيكردنى ضةند ثرؤسةيةكى دياريكراوى سنوردار بكةن.

   
 Practicism التجريبية ئةزموونطةرى  

تيتتؤريي و ئةزموونتتةكان بةيةكتتةوة دادةمتتةزرَييَ بةبؤضتتوونى سؤسيالستتتة ماركستتيةكانَ زانتتني لةستتةر ب،ؤكتتةى يتتةكطرتنى 
 بةجؤرَيكيش كةهةر يةكَيكيان تةواوكةرى ئةوى ديكة دةبَيي.

تيؤرييةكان بَى ئةزموونة زانستيةكان كارَيكى نةزؤك و بَى بةرهةمنَ هةروةها كردارة زانستتيةكانيش بتةبَى تيتؤري زانستتى     
 يةكةوةَ وادةكات طؤِرينى دؤخةكان لةتوانادا بَيي.بَى مانا دةبنَ بةآلم تَيكةَلكردنى هةردووكيان بة

ان و بتةِرَيوةبردنى كتارو ضتاآلكيةكانيان رؤ  بتةدواى رؤ َ دةبتَى      دبؤيةَ بةثَيى ئةو ب،وبؤضوونةَ ئةنتدامانى حتزَ لةئةجنامت   
 ةكارو ضاآلكيةكانيان تةنىا لةوانةوة بيانوو بةَلطةو طرينطيان وةردةطرن.لرةضاوى ئةو تيؤرييانة بكةن 

   
 Praetorianism ُحكم العسكريني دةسةآلتى سةربازي

بارودؤخَيكةَ تَييدا ضينى سةربازان لةكؤمةَلطةدا دةسي بةسةر دةسةآلتى سياستيدا دةطرَيتيَ ئتةويش لةِرَيطتةى بتةكارهَينانى      
 هَيزى سةربازى يان هةِرةشةكردن بؤ بةكارهَينانى.

   
 ثراطماتيزم

 pragmtism الربمجاتية ِرَيبازي كردةيي

ئتةزموونى مرؤظايةتيتةوة دَيتتةدىَ هتةروةها زانينتيش ئامَيرَيكتة يتان فةرمانَيكتة          لة هةمووازَيكة باوةِرى وايةَ كةِراستى ِرَيب
زةَ الةخزمةتى داواكاريةكانى  يانَ ِراستطؤيي مةسةلةيةكيش لةوةداية كةكةَلكى هةبَييَ هتزريش لةسروشتتةكةيدا ئامتاجنخو   

ِرَيبتتازة بتتؤ ضتتوونيان وايتتة كتتة ِراستتتى كتتارَيكى ِرَيذةييتتةَ بتتةثَيى كتتاتَيكى ديتتاريكراو وشتتوَينَيكى ديتتاريكراو     اليتتةنطرانى ئتتةو 
 دةثَيورَييَ لةطةَر ثَيشكةوتنى زانسي.
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 زانستى جَيبةجَى كردن

 praxeology علم االداء ميتؤدى كردةيي

 ئةم زانستةَ لةو رَيطايانة دةكؤَلَيتةوة كةدةرفةرتى طةيشة بةئاماجنة كردةييةكان دةدات.  
بتتةدةربِرينَيكى ديكتتة لتتؤ يكى ضتتاآلكى  يرييتتةَ يتتان زانينتتى ياستتاكانى ئتتةرك بةجَيطةيانتتدةَ ئتتةو زانستتتة لةئاستتي ئتتةرك         

 بةجَيطةياندن وةك لؤ يكة لةئاسي هزردا.
ستتتيربينتيكا  تةماشتتتا بكتتتة:  زانستتتتى  

 cybernetics  ئاراستةكردن

  Operational research  توَيذينةوة ثيادةييةكان
 Programming  بةرنامةدانان

   

 وَينا كردنى ثَيشةكى 
 اليةنطرى  

 الترّصور القرْبلي
 preconception التحيزّ 

  Prejudice تةماشا بكة: بِريارى ثيشةكىَ دةمارط،ى
   

  Preconscious ماقربل الشعور ثَيش هةسي
ئتتةو شتتارةزاييةى لةستتاتَيكى ديتتاريكراودا لةهةستتتدا نابَيتتيَ لةطتتةَر ئةطتتةرى بتتوونى لةهةستتتدا لتتةكاتى هةوَلدانتتداَ هتتةروةها   

   بةماناي ئةو رووةى ئةقت دَيي كةدةكةوَيتة نَيوان هةسي و نةستةوة.                                                       
   

 Predatory labour اعمال السلب كردارى تاآلنكردن
 Labour predatory  تةماشا بكة:

   
ر ضارةنووس  Predestination القردر

ِرَيبازَيكة باوةِرى واية كة كاروبتارة مرؤظايةتيتةكان و ئتةو دياردانتةى كةبةدوايتدا دَيتي لةحالتةتى خؤشتى يتان دةردة ستةرىَ           
 طةردوونيةكانَ هةمووى بةثَيى سيستمَيكى هةتا هةتايي و جَيط، بةِرَيوةدةضَيي.هةروةها رووداوة 

 Fatalism  تةماشا بكة: ضارةنووس سازي
   

 prediction الترنبؤ ثَيش بينى
رووداوَيتكَ  كرداري ثَيش بينى كردن بةِرادةيةكى طةورة يان كةم بَييَ دةربارةى ئةطةرى روودانتى رووداوَيتك يتاخود زجنت،ة     

 ئةويش لةِرَيطةى شيكردنةوةى زانستى و ئامارى بؤ ضةند رووداوَيكى زانراو.
هةر بةهؤى ضةندين فاكتةر كةكاريطةرييان لةرووداوة كؤمةآليةتيةكان دةبَييَ ئةوا ثتَيش بينتى كتردن لتةبوارى كؤمةَلناستى      

 وردبينى تَيدا كةمرت دةبَيي تادةطاتة زانستة سروشتيةكان.
   

 ئامادةي ثَيشةكى 
 حةزي ثَيشرت

 االستعداد القربلي
 predisposition املريل السابق

بتارَيكى رةوشتتيةَ بتةدواى تاكتةوة  يتان لةطتةَر تتاك  دةبَيتي هتةر لتةرؤ ى لتةدايك بوونيتةوةَ ئتةو بتارة طةشتةدةكات بتةرةو                 
ارةزووى قبتوَلكردنى ضتةند كاريطةرييتةكَ    ئاراستةيةكى دياريكراوَ ياخود بةرةو ضةند تايبةمتةندى و خةسيةتَيك يتانيش ئت  

 يان ضةند ئاراستةو رةوتَيك لةهةَل  و كةوتدا.
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 prehistory ماقربل التاريخ ثَيش مَيذوو

 ئةو سةردةمة دةسي ثَيدةكات بةدةركةوتنى مرؤظ لةسةر زةوى و درَيذةش دةكَيشَيي تامَيذوو بةنووسراوى دةسي ثَيدةكات.
 .يانظ دةبةستَيي بؤ تؤماركردنبةِراستى لَيكؤَلينةوة لةثاةاوة مادييةكانى مرؤ مَيذوو لةو سةردةمة ثشي

   
 Preindustrial civilization حضارة ماقبل التصنيع شارستانيةتى ثَيش ثيشةسازي

هونتةرو ئتاداَ جيتاواز    قؤناغَيكة شارستانيةتة كؤنةكان ثَييدا تَيثةِر بوونةَ ئةو قؤناغة بةثَيشكةوتنى زانستة تيؤرييتةكان و  
دةكرَيتتتتةوةَ بتتتةآلم لتتتةو قؤناغتتتةدا خةستتتيةتةكانى كؤمةَلطتتتة ثيشةستتتازييةكان دةرنةكةوتوونتتتة كةلةناوضتتتة شارنشتتتينةكان   

 طةشةدةكةن.
   

 اليةنطرى كوَيرانة
 prejudice الترحّيز -1 بِريارى ثَيشةكى

بَيي بَى اليةكى ديكةَ ديارة ئةوةش بؤ بةديكردنتةكانى   ئاراستةيةكى هةَلضوانةيةَ بةزؤرى وا لةتاك دةكات كةحةزى لةاليةك
 تاك و سروشكارى و نةريي و باوةِرو ئةزموونة سنووردارةكانى تاك دةطةِرَيتةوةَ دةكرَى ئةو حالةتةش ِراسي بَيي يان هةَلة.

ضتتتةَلةكَيك   بتتتؤ اليتتتةنطرى تاكتتتةكانى ِرة racial prejudiceدةووووترَيتتتي: اليتتتةنطرى ِرةضتتتةَلةكى يتتتاخود رةطتتتةزى د  
 بؤِرةضةَلةكةكةى خؤىَ بةآلم بَى ئةوانى ديكة.

 bias  تةماشا بكة: اليةنطرى ثشتيوانى
   

  الضرررر -2 زيان 
واتة: ئةو ئَيش و ئازارة مادييتة يتان رةوشتتيةى تووشتى كةستَيك دةبَيتيَ ئةطتةر ئتةو كتارة بتةهؤى كةستَيكةوة روويتداو بتوو              

 ياخود لةرَيكةوتنَيكداَ ئةوا لةوحاَلةتةدا ثَيويسي بةسكاآلكردن دةكات.بةهؤى بةرثرسياريةتى لةتاوانَيك 
   

 Prelogical mantality العقلية البدائية ئةقييةتى سةرةتايي
  Mind prelogical  تةماشابكة : ب،كردنةوةى سةرةتايي

   
 Premarital counseling االرشاد قبل الزواج رَينمايي ثَيش هاوسةرط،ى

كتتتارو هةوآلنتتتةى لةاليتتتةن نووستتتينطة تايبةتيةكانتتتةوة دةدرَيتتتنَ بةثَيشكةشتتتكردنى ئامؤ طتتتارى وِرَينماييتتتةكان ثتتتَيش    ئتتتةو
هاوسةرط،ىَ دةربارةى ئةركتةكانى هةريتةك لتةثياوو ن لتةناو خَيزانَيكتداَ هتةروةها دةربتارةى رةفتتارى ئاستايي و سروشتتى           

و كارةش دةبَيتة هؤى شادى و بةختةروةرى كؤمةآليةتى و سيكستى و رؤشتنب،ى   لةنَيوانيانداو لةنَيوان منداَلةكانيانَ ديارة ئة
 و دروسي بوونى ثةيوةنديية سؤزداريية تةواوةكانى نَيوان هةردوو هاوسةر.

لتتةم بتتوارةدا ضتتةندين نؤرينطتتةو دامتتةزراوةى ستتايكؤلؤ ى هةيتتة بتتؤ ِرَينمتتايي و ئاراستتتةكردن و ضارةستتةكردنى ثةيوةندييتتة   
 وبارة شثرزةو ئاَلؤزييةى لةنَيوان هةردوو هاوسةر هةية.سيكسيةكان و ئة

   

 مافى تايبةت دياسايي 
 امليزة

 prerogative االمتياز

مافَيكة كاريطةرييةكةى تةنىا لةستةر خاوةنةكتةى دةبَيتي نتةك كةستَيكى ديكتة لةهةنتدَى فتةرمان و ثيتةو ثايتةداَ ئتةم مافتة             
ضتتارودَيرييةك نابَيتتي منوونتتةى ئتتةو ئيمتيتتازةى تتتةنىا شتتا  ستتوودى ىَل وةردةطرَيتتي و     ميكةضتتى بتتؤ هتتيض ناِرةزاييتتةك يتتان   

 لةبةر ةوةندى ئةو دةبَييَ هةروةها مافى دادوةران بةِرَيطةنةدان بةسةرزةنشي كردن.



(554) 
 

   

 prescription التقادم ماوة بةسةرضوون 
 بوونى كات و بةثَيى ئةو مةرجانةى كةياسا ديارييان دةكات.لةياسادا ِرَيطاى البردنى يةك لةمافةكانةَ ئةويش بةتَيثةِر 

ِرةنطة ثابةندييةكان كؤن بن و ماوةكانيان بةسةر بضَييَ كةسالَيك يتاخود زيتاتر بةستةريدا بضتَيي دتَيثتةِربَيي  بتةثَيى هتةر        
 جؤرَيك لةوثابةندييانة.

   

 presidency الرائسة سةرؤكايةتى  
سةرؤكايةتى بةماناى ثَيطةى سةرؤك دةوَلتةتى هةَلبتذَيردراو يتان ستةرؤك حكومتةت يتاخود هتةردووكيان        لةزاراوةى سياسيداَ 

بةكار دةهَينرَييَ هةروةها زاراوةكة لةهةندَى باردا بةكار دةهَينرَيي وةك ئاما ةيةك بؤ ضةند فةرمانَيكَ منوونةى ستةرؤكى  
 دةزطايةكى دياريكراو يانيش بةِرَيوةبردنى كارطَيرييةك.

   

 Presidential system النظام الرائسي سيستمى سةرؤكايةتى 
يةك لةشَيوةكانى حكومةتةَ بةثَيى ئتةو سيستتمة ستةرؤكى هةَلبتذَيردراوى دةوَلتةت نَيتوان ستةرؤكايةتى دةوَلتةت و ستةرؤكى          

ى نابَيتيَ بتةَلكو دةستةآلتَيكى ِراستتى      -ِرووكتةش   -حكومةت كؤدةكاتةوةَ واتة سةرؤكى دةوَلةت تةنىا دةسةآلتَيكى هَيماطةرى 
 بةكردةوة بةدةستةوة دةبَيي.  

   
 press الصحافة رؤ نامةطةرى 

ثيشةى دةركردنى رؤ نامةكانَ ئةو كارةش بةكؤكردنةوةى دةنط و باستةكان و نووستينى وتارةكتان و ِراطةيانتدنى ئاطتادارى و      
وَينةكان و بآلوكردنةوةيان لةسةر الثةِرةى رؤ نامةو طؤظارةكان دةبَييَ بةمةبةستى ِراطةيانتدن و بآلوكردنتةوةى ب،وبتاوةِرو    

 ربوون و خؤ ئاسوودةكردن.فَي
رؤ نامة لةطرينطرتين ئامرازةكانى ئاراستةكردنى ِراى طشتيةَ هةروةها هؤكارَيكة بؤ ئتاَر و طتؤِركردنى ب،وباوةِرةكتانى نَيتوان     

 تاكةكانى نةتةوةوضينةكانى و نَيوان ئةجنومةنى حوكمِرانى و خةَلك.
وبوونتةوةو طةشتةكردنى فَيربتوون و خوَيندةوارييتةَ هتةروةها      لةهؤكارةكانى ثةرةستةندنى رؤ نامةطتةرى و طةشتةكردنىَ بآل   

زؤر بوونى  مارةى خوَيندةوارانى رؤ نامةو ئاسانى طواستتنةوةو طةيانتدن و ثَيشتكةوتنى ئتامَيرو كةرةستتةكانى ثَيويستي بتؤ        
 ضاثكردن.

كتتارتَيكردنى طتتتةورةى  رؤ نامةطتتةرى بةدةستتتةآلتى ضتتوارةم ناستتتراوةَ ديتتارة ئتتتةو ثَيطةيتتةى بتتتةهؤى فراوانتتى دةستتتةآلت و      
 لةكؤمةَلطةدا وةردةطرَييَ شان بةشان سَى دةسةآلتةكةى ديكةى: ياساييَ جَيبةجَيكردنَ دادوةرى.
 بؤية دةوَلةتة دميوكراسييةكان بِرياريان لةسةر ئازادي رؤ نامةطةرى داوةَ بةآلم لةسنورى ياسادا.

   

 طروثى فشار
 اجلماعة ذات النفوذ

 Pressure group اجلماعة الضاغطة

يةكَيتيةكة لةنَيوان ضةند كةسانَيكَ ضةند ئامانج و ئاراستةيةكى هاوبةشى هةيةَ ئةو يةكَيتية هةوَلتدةدات ضتةند بِريارَيتك    
بةدةسي بىَينَيي بؤ بةر ةوةندى بةها ثةسند كراوةكانى خؤى و بةهةموو شَيوازَيك كةلة َير دةستةآلتيدا بَيتيَ بةتايبتةتيش    

 ةتواناكانى طةيشة بةسيستمى حوكمِرانى.سوود وةرطرتن ل
  بتةكار دةهَيتننَ بتةآلم    interest groupزانايتانى سياستةت هتةردوو زاراوةى طروثتى فشتاروطروثى ختاوةن بةر ةوةنتدى د       

زاراوةى دووةميان ثَى ضاكرتةَ هؤيةكةشتى ئاشتكرايةَ زاراوةى طروثتى فشتار ثةيوةستي دةبَيتي بةضتةند مانايتةك كتة جَيطتاى           
 ِرةزامةندى نةبَيي و سووكايةتيش دةطرَيتة خؤى.
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 ثايةبةرزى 

 ثَيطةى كةسايةتى
 اهليبة، املكانة

 prestige املقام

ثَيطةيةكى كؤمةآليةتية لةديدى كؤمةَلةوةَ تاك ثَيى دةطات بةهؤى ئةو ِرَيتزة كؤمةآليةتيتةى كةبةدةستتى دةهَينتَى و هةنتدَى      
 لةطةَلدا دةبَيي.دياردةى دانثيانان و رَيزيشى 

بةآلم دةبَى نَيوان ثَيطةى كؤمةآليةتى و دةسةآلت تَيكةَر نةكةينَ دةسةآلت ثةيوةستة بةدةستةوة طرتنتى ثيةوثايةيتةكَ هتةر    
ضةندة دةكرَى دةسةآلت لةثَيطةى تاك بةرزبكاتةوة هةروةها ثَيطة دةكرَى ببَيتة هتؤى ئتةوةى تتاكيش ثيتةو ثايتة طرينطتةكان       

 بطرَيتة دةسي.
   

 هؤكارةكانى ثاراسة  
 ِرَى و شوَينةكانى ثاراسة

 الوسائل
  Preventive measures الوقائية

ئةو هةوَر و رةجنانتةى دةدرَيتن بتؤ ِرَيطترتن لتةدياردةو الدانتة جةستتةييةكان يتان كؤمةآليةتيتةكان ثتَيش روودانيتانَ يتاخود             
 هَيشتنةوةى تاكةكان لةسةر هةمان دؤخى ئاسايي خؤيان.

   

 Prevocational prepartion االعداد للتأهيل املهين ئامادةكردنى ثيشةيي
ئةو جؤرة ئامادةكردنتةَ ب،ؤكتةى كتارى دةستتى و طرينطتى و ضتَيذ وةرطترتن و ِرَيتز لَيطرتنتى طةشتة ثَيتدةداتَ وةك بةشتَيك             

بةبنتتةما بنضتتينةييةكانى  مارةيتتةك لتتةفَيربوونى طشتتتيش كةمرتنيتتةَ ئتتةو كتتارة بتتةهؤى تَيطةيانتتدنى زيتتاترى خوَينتتدكاران   
 لةثيشةجياوازةكان دَيتةدىَ هةروةها رَيكخستنى سةردان بؤ ثرؤ ة جياوازة ثيشةسازييةكان.

لَيكؤَلينةوة لةم دياردةية دةرفةت دةدات بةدةرخسة و دؤزينةوةى تواناي خوَينكارانَ هةروةها ئارةزووةكانيتان و هاوكارييتان   
 ثيشةييانة.لةئاراستةكردن بةشَيوةيةكى 

   
 نر  
 بةها

 Price الثمن

بريتية لةثَيوةرَيكَ طوزارشي لةبةهاى كاآليةك يان خزمةتطوزارييةك دةكاتَ لةكاتى ئاَر و طؤِركردن لةطتةَر كاآليتةك يتاخود    
 خزمةتطوزارييةكى ديكةَ ديارة ئةو كارةش ثَيويسي بةوة دةكات كةلةم بارةدا يةكةيةكى  مارةيي هاوبةش هةبَيي.

ئةطةر كؤمةَلطة سةرةتاييةكان يانيش زؤر دواكةوتووةكانى ىَل دةربكةينَ كةئاَر و طؤِر كردن  بةشَيوةى كةر و ثتةر بةكتةر و   
ثةر  رؤَلى سةرةكى دةبينَيي لةثرؤسةى طؤِرينةوةداَ ئةوا دةربِرين لةجياتى نر  بتةو يةكانتة دةبَيتي كتة لتةدراوى وآلتَيكتدا       

 ثَيكدَيي.
 لةحاَلةتى ركابةريدا لةنَيوان هَيزى داواكردنى كاآل و رادةى خستنة رووى كاآلكان بةشَيوةيةكى طشتى.نر  ديارى دةكرَيي 

وا روودةدات لةبارودؤخَيكى دياريكراوداَ دةوَلةت دةستَيوةردانى هةبَيي بةمةبةستى ديتاريكردنى نرختةكان كتةجؤرةها كتاآلو     
 خزمةتطوزاريةكانى ثَى دةفرؤشرَيي.

   
  قةشةطةرَيتى

 قةشةكان
 priesthood الكهنوت

ليكيةكانداَ بتةِرَى و ِرةمستة ئاينيتةكان هةَلدةستةَ هتةروةها قوربتانى       ث كسى و كاث ذوكؤمةَلة ثياوَيكى ئاينني لةكيَيسةى ئةر
 ئامادةكردن و بةخشينى نَيىَينيةكان.

  ecclesiaكؤى ثياوانى ئاينيش ثَييان دةوترَيي ئةكي،وس د
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 primaries االنتخاابت التمهيدية هةَلبذاردنة سةرةتاييةكان  

هةَلبذاردنة ئامادةكاريةكان يان سةرةتاييةكانَ هؤ كارَيكتة بتؤ هةَلبتذاردنى ثتاَليوراوان بتؤ ثيتةو ثايةيتةكى طشتتى لةوياليةتتة          
ى حزبةكتةوةَ هةَلبذاردنةكتةش   يةكطرتووةكانى ئةمريكاَ ئةويش بةئةجنامدانى ضةند رَى و شوَينَيك لةاليةن كتؤي ئةنتدامان  

بةشَيوةى دةنطدانى نىَينى لةميانةى هةَلبذاردنَيكى طشتى ئةجنام دةدرَييَ كةتاِرادةيةكى طةورة لةو كارِرايية تايبةتة دةضَيي 
 كة لةهةَلبذاردنة كؤتاييةكان كاري ثَيدةكرَيي.

   

 Primitive society اجملتمع البدائي كؤمةَلطةى سةرةتايي دبةرايي 

ؤثؤلؤجيتتةَ بتتةو كؤمةَلطايتتة دةوترَيتتي كةقتتةبارةى بضتتووكة و رَيتتذةى دانيشتتتوانى كةمتتةو نيشتتتةجَيى      نثرر زاراوةيتتةكى ئتتة 
ناوضتتتةيةكى ستتتنوردارةَ هتتتةروةها بةستتتادةيي هونتتتةرة ئامَيرييتتتةكان و ستتتاكارى  يتتتانى ئتتتابورى و كتتتةمى كتتتارو فةرمانتتتة     

ونى ديتاردةى دابتةش بتوونى كتارَ يتان كةلتةثوور و يتاخود ئتةدةَ و زمتانى          كؤمةآليةتيةكان جياواز دةكرَيتةوةَ لةطةَر نتةبو 
 نوسراوَ يانيش مَيذووييةكى تؤماركراو.

زاراوةكة ئةوةناطةَينَى كتة ئتةم جتؤرة كؤمةَلطةيتة دةكةوَيتتة ثتَيش ئتةوانى ديكتةوةَ يتان ئتةوة حالتةتى يةكتةم دةنتوَينَى كتة               
 كؤمةَلطةى مرؤظايةتى لةسةرى بووة.

   

  Primitivism الِبدائية سةرةتايي
باوةِرهَينان بتةو بةهةشتتة ونبتووةى كتةخؤى لةقؤناغتة دَيرينتةكانى مَيتذووى ثةرةستةندنى مرؤظايتةتى دةنتوَينَىَ هتةروةها            
مةزن راطرتنى ئةو  يانة ئازادةى كةكارو بارةكان تَييدا ِرَيرةوى سروشتى خؤى طرتبووةبةرَ ئةو  يانتة ضتاكرتبووة بتؤ مترؤظ     

  يانى كؤمةَلطةيةكى ئاَلؤزى دروستكراو. لة
  دَيتتي كةبانطةشتتة بتتؤ جيابوونتتةوة لتتةِرابردوودةكاتَ كتتاريش futurismلةبةرامبتتةر ئتتةو بتتاوةِرةَ ِرَيبتتازي ئاينتتدة ختتوازي د

 بةشَيوة نوَييةكانى  يان بكرَيي.
   

 نؤبةرةيي
 البكرية

 primogeniture االولية يف الوالدة

كةكةسَيك يةكةم كةسى لةدايك بووى خَيزانةكةيةتىَ ديتارة بتةهؤى ئتةو بتارةوة ضتةند دةستكةوتَيكى م،اتتى        ئةو حالةتةية 
تايبةتى بؤ دةطةِرَيتةوةَ وةك مافى لةم،ات هةندَى جار بتةبَى بتراو خوشتكةكانى يتان لةهةَلبتذاردنى بةشتةكةى ختؤى ثتَيش         

 مةرجةوة. ئةوانَ هةروةها هةندَى دياردةى ديكةى ثةيوةسي بةو هةر و
 Cf: majorat  م،اتى طةورةى خَيزان

   
 ثرةنسيث

 بنةما
 principle املبدأ

ِرَيسا يان ثَيوةرَ دةوترَيي بنةما ئاينيةكانَ واتة ثَيوةرة ئاينيةكانَ هةروةها بنةما فيزيكيةكان و بنةما لؤ يكيتةكان و بنتةما   
 زانستيةكان.

  بتؤ ئتةو طشتتاندنة بنضتينةييانةى كتة بتؤ ِراظتةكردنى كارلَيكردنتة         universal principlesدةوترَيي: بنتةما طشتتيةكان د  
مرؤظايةتى و رؤشنب،ى و تَيؤريية طشيتةكان بتةكار دةهَينرَيتيَ وةك بنتةماى بتةردةوامي و بنتةماى ثةرةستةندن و بنتةماى        

 بآلوبوونةوة...هتد.
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 prison الِسجن زيندان
دةوَلتتةت بتتةِرَيوةى دةبتتات بتتؤ بةنتتدكردنى ئتتةو تاوانبارانتتةى بِريتتارى دادطايتتان لةستتةر      دامةزراوةيتتةكى تايبةتتتة بةستتزادانَ  

دةردةضَييَ ِرةنطة زيندانةكة سيستتمى زينتدانى بةكؤمتةَر ثتةيِرةوبكاتَ يتان سيستتمى زينتدانى بةتتةنيا بستةثَينَيي يتاخود           
 سيستمَيك ثةيِرةو بكات كةهةردوو شَيوازةكة بطرَيتة خؤى.

 Penal institutions  مةزراوةكانى سزادانتةماشا بكة:  دا

   
 رَيزو ث،ؤزى كةس 

 دكاروبارى كةسى 
 privacy احلُرمة الشخصية

ثةرؤشتى و بايتتة ختدانى تتتاك بتتؤ ثارَيزطتاريكردن لةستتةر بةشتتَيكى  يتان و ب،وبتتاوةِرو ئتتارةزوو ضتاآلكيةكانى ختتؤىَ لتتةبوارى      
بؤ ئةوانى ديارييان دةكات لةئةندامانى خَيزانةكةى و هاوِرَيكانىَ هةر لتةو  تايبةمتةندى و ث،ؤزيية كةسَيتيةكانى خؤىَ يان 

 مافانةى كةدانيان ثَيدانراوةَ ثَيويستى رَيز لَيطرتنى تايبةمتةنديية كةسَيتيةكان.
   

 مافى تايبةت
 ئيمتياز 

 privilege االمتياز

دياريكراوَ يان ضينَيك لةو كةسانة بَى ئةوانى ديكةَ لةِرووى ئيمتياز بريتية لةتايبةمتةندييةك يان مافَيك دةدرَيتة كةسَيكى 
كؤمةاليةتيةوةَ ِرةنطة ئةو مافة تايبتةتى و جياكارييتةَ ياستايي يتاخود ئتابورى يتانيش كؤمةآليتةتى بَيتيَ هتةر بتةثَيى ياستا            

 ياخود بةثَيى داَ و نةريي ئةو ئيمتيازة دةدرَيتة كؤمةَلَيك يان ضينَيكى دياريكراو.
  ئيمتياز بريتية لةمؤَلةتَيك يتان ِرَيطتا ثَيتدان بتة تاكَيتك يتاخود كؤمةَلتة تاكَيتك يتانيش          concessionئابورييةوة د لةِرووى

كؤمثانيايةك و هةر شتَيكى ديكتة لتةو بتارةوةَ بتؤ بتةكار هَينتانى دامةزراوةيتةك يتان سةرضتاوةيةك لةسةرضتاوةكانى ستامانَ            
 دةنرَيي.كةواتة لةم رووةوة بةجؤرَيك لةقؤر  كردن دا

هةروةك باويشةَ دةوَلةت ئةو مؤَلةت و ِرَيطا ثَيدان و ئيمتيازاتة ئابورييانة بةضتةند متةرج و دةستتةبةرييةك دةبةستتَيتةوةَ     
ئتتةويش لتتةِرووى متتاوةى بتتةكار هَينتتانى و ثشتتكى لتتةو قازاجنتتةى كةدةدرَيتتتة دةوَلتتةتَ هتتةروةها لةهةنتتدَيكيان بةئةنقةستتي     

 نةكة دةكات.بةشدارى لةثرؤسةى بةكارهَينا
   

 ئةطةر خوازي
 طرميانكارى 

 probabilism الُرجحانية

تيؤرييةكة لةلؤ يكداَ بةبؤضوونى ئةو تيؤريية طةيشة بةباوةِرى ِرةها كارَيكى ستةمةَ هةموو ئتةوةى دةكرَيتي ثَيتى بطتةين     
ناوةِراستتة لتةنَيوان طومتان و حاَلتةتى     تةنىا ثةسند كردنى ب،وِرايةك دةبَيي بةسةر ب،وِرايةكى ديكةَ كةئةويش تيؤرييةكى 

 بِراندنةوة.
لةرةوشتداَ مةبةسي لةم تَيورييةَ هةَل  و كةوتى تاك بةثَيى ئةو ب،وِرايتةى شتياوةَ يتان دةطوجنَيتيَ بتؤ ئتةوةى هةَلةيتةك        

 ِروو نةدات. 
   

 ئةطةرَيتى
 طرميانة

 probability االحتمال

تواناى روودان يان روونةدانى شتَيكَ بؤية لةم بارةدا ئةطةرَيتى دةخرَيتة بةرامبةر باوةِر. زانينى كؤمةآليةتى ئتةو زانينةيتة   
كة نةطةيشتؤتة ثيةى باوةِرَ بؤيتة ئةطتةرَيتى بتؤ هؤكتارة خوديتةكان دةطةِرَيتتةوةَ وةك كتةمى زانياريتةكان و ثةككتةوتوويي          
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 رازة زانستيةكان.لةهؤكارةكانى تَيطةيشة و ئام
بةآلم ئةو ضةمكة بؤ ئةطةرَيتىَ ئةو ضةمكة زانستية نية كة ئةجنامةكانى ئةطةرَيتى بؤ نةزانني يان بَى توانايي ياخود كتةم  
و كورتى بطةِرَينَيتةوةَ بةَلكو ئةطةرَيتى دةكاتة خةسَيةتَيك بؤ خودى ئةو دياردانةى لَيكؤَلينةوةيان لةسةر كراوةَ بؤية ئتةوة  

 يتؤدَيك يةئامرازَيكى طوجناو دادةنرَيي بؤ لَيكؤَلينةوةو ثَيوانةكردنى.     وةك م
   

 Probability ratio نسبة االحتمال ِرَيذةى ئةطةرَيتى 
لةئاماردا ئةطتةر ضتاوةِروانى روودانتى دياردةيتةكمان كترد لتةنَيوان  مارةيتةك لتةدياردةكانى ديكتةى طرميانتةكراوَ بتةجؤرَيك            

طرميانةيةكى ديكة نةبَييَ ئةوا ئةطةرى روودانى دياردةكة ئةو رَيذةيةية كة دةكةوَيتتة نَيتوان دووبتارة بوونتةوةى     كةِرَيطا بؤ 
 روودانى و كؤى دووبارة بوونةوةكانى روودانى هةموو دياردةطرميانةكراوةكان.

   
 منوونةكةَلطرتن بةثَيى ئي تمار

  Probability sampling املعاينة ابالحتماالت منوونة هةَلطرتنى ئةطةرى

منوونة كتةَلطرتن بتةثَيى ئي تمتار ِرَيطتا بةبتةكارهَينانى تَيتؤريي ئةطتةرَيتى دةداتَ واتتة هةَلبتذاردنى منوونةكتة لةستةر ئتةو             
بنضتتينةية دةبَيتتي كةهتتةموو تاكتتةكانى كؤمةَلطتتة دةرفتتةتى يةكستتانيان هةيتتة بتتؤ هةَلبتتذاردن لةمنوونةكتتةَ ئةمتتةو تَيتتوريي      

تتتة هتتؤي خستتتنةِرووى هاوكَيشتتةكان بتتؤ بتتةهاى ضتتاوةِروانكراوى هتتةر خةمالنتتدنَيكَ هتتةروةها بتتؤ جيتتاوازي    ئةطتتةرَيتى دةبَي
 منوونةكانيش.

تيؤريي ئةطةرَيتى يارمةتى توَيذةر دةدات لةهةَلبذاردنى منوونةكة لتةوثرؤ ة جياوازانتةى كتة بتةرزترين زايناريتةكان دةداتتة       
ةرَيتىَ ثَيشةكى يارمةتيمان دةدات بؤ زانينى طرينطى جياوازي منوونتة كتةَلطرتن   منوونةكةَ سةرةِراى ئةو بارةش تيؤريي ئةط

 بؤ ئاستى ئةطةرَيكى دياريكراو بةمةبةستى نةخشةدانانى منوونة بذاردةكراوةكة.
هتتةروةهاَ منوونتتتة كتتتةلطرتن بتتتةثَيى ئي تمتتتارَ بةشتتتَيوةيةكى يةكالكتتتةرةوة ئتتتةو بنةمايانتتتة ديتتتارى دةكتتتات كتتتة ثَيويستتتي  

وكردنى دةكتتات لةهةَلبتتذاردنى منوونةكتتةَ ِرَيطتتاش بةتوَيتتذةر نتتادات دوةك منوونتتة  لتتةجياتى يةكةيتتةكَ يةكةيتتةكى   بةثتتةيِرة
ئاسانرت بةكاربىَينَييَ سةرةِراى ئتةوةش منوونتةى كتةَلطرتن بتةثَيى ئي تمتارَ ِرَيستاو بنتةما تايبةتيتةكان بؤبةدةستي هَينتانى           

نةكة وةستؤ دةكتات و لةطتةَر وةستؤ كردنتى هةَلستةنطاندنى هةَلتةكانى منوونتة         هةَلسةنطاندن لة ئةجنامةكانى منوونة كةَلطرت
 كةَلطرتنةكة بؤ ئةو هةَلسةنطاندنة.

   

 ضاودَيرى كؤمةآليةتى  
 لة َير ضاودَيرى

 االشراف االجتماعي
 probation املراقبة االجتماعية

ئةوانى سةرثَيضى ياسا دةكتةن و لةاليتةن دادطتاوة     سيستمَيكة بؤ ضارةسةركردنى دؤخى هةرزةكارو نةوجوانى الدةرَ هةروةها
بِريار لةسةر حالةتةكةيان دةدرَيتيَ هتةر وةك ديتارة كةستى الدةر لة ينطتة سروشتتيةكةى ختؤى دة َيتي و نةخؤشتى و ضتَيذ           

ةاليتةن  لةئازاديية كؤمةآليةتيةكةى ختؤى وةردةطرَيتي تاِرادةيتةكى طتةورةَ بتةآلم لتةو ماوةيتةدا كةلتة َير ضتاودَيرى دةبَيتي ل          
 َ لتة َير ضتاودَيرى و ئاطتادارى و    probation officerنوَينتةرى دادطتاى دنتةوجوانان  كةسةرثةرشتتيارَيكى كؤمةآليةتيتة د     

 رَينماييةكانى ئةو دةبَيي.
ئةطةر لةو ماوةيةدا طؤِران لةرةفتارى بةرةو باشة روويتداَ ئتةوا لَيبتوردنى بتؤ دةردةضتَيي لةوستزايةى بتؤى دةرضتووةَ بتةآلم          
ئةطةر دووبارة تاوانَيكى ديكتةى ئةجنامتداَ يتاخود لةمةرجتةكانى ضتاودَيرى اليتداَ ئتةوا ستزاكانى تتاوانى يةكةميشتى بةستةر            

 دةسةثَينرَيتةوة.
   

 سةرثةرشتيارى كؤمةآليةتى  
 ئةفسةرى ضاودَيرى

 املشرف االجتماعي
  Probation officer لالحداث
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هةَلدةستتَيي بةضتتاودَيرى و تَيبينتتى كردنتتى نةوجتتةوانى الدةر لةهتتةموو رووَيكتتةوةَ سةرثةرشتتتيارى كؤمةآليتتةتى نتتةوجوانان 
هتتةروةها هةَلدةستتَيي بةستتةرجندانى رةفتتتارة كؤمةآليةتيتتةكانى لةطتتةَر هاوِرَييتتانى لتتةناو دامةزراوةكتتةو لَيكؤَلينتتةوةش لتتةو     

 تةوة كةبوونةتة هؤى كَيشةكان. ينطةيةى تَييدا  ياوة لَيكؤَلينةوةيةكى هةمةاليةنَ لةو هاندةرانةش دةكؤَلي
سةرثةرشتيارى كؤمةآليةتى راثؤرتةكةى بتؤ داداطتا بةرزدةكاتتةوة كتةبِريار لةضارةنووستى نةوجتةوان دةداتَ ئتةويش لةبتةر         
رؤشتتنايي ئتتتةو زانياريانتتتةى كةلةراثؤرتةكتتتةدا هتتتاتووةَ بِريارةكتتتانى دادطتتا ئتتتةو هؤكارانتتتة دةطرَيتتتتة ختتتؤى كتتتة مةبةستتتتى   

 وانى الدةر دةبَيي.ضارةسةركردنى نةوج
   

 Probationary عقد حتت االختبار طرَيبةسي لة َير تاقيكردنةوةدا
contract 
طرَيبةستى  َير تاقيكردنةوةَ طرَيبةستَيكى كتارة بتةآلم طرَيبةستتةكة ثةيوةستي دةبَيتي بةمتةرجى هةَلوةشتاندنةوةى بتةهؤى         

نارازيبوونة لةاليةن خاوةن كارةوة بوو بةهؤى بَى توانايي كرَيكارةكتةَ يتان   ناِرازي بوون لةئاكامى تاقيكردنةوةكةَ ئةطةر ئةو 
 ناِرةزايي كرَيكاربوو بةهؤى بارودؤخى كارةكة.

ئةطةر ئةجنامى تاقيكردنةوةكة  ياخود ماوةى ضاودَيرييةكة  بةباشى ِرةزامةندى لةسةر دراَ ئةوا مةرجى هةَلوةشتاندنةوةكة  
رؤ ةكتتةى بتتةردةوام دةبَيتتيَ متتاوةى تاقيكردنةوةكةشتتى بتتؤ ئتتة مار دةكرَيتتيَ بتتةآلم ئةطتتةر   دوادةكتتةوَيي و كرَيكتتار لةستتةر ث

ئتتةجنامى ئةزموونةكتتة نتتاِرةزايي بتتوون بتتووَ ئتتةوا طرَيبةستتتةكة بتتَى هتتةر ئاطاداركردنةوةيتتةكى كرَيكتتار يتتانيش ثاداشتتي و        
 قةرةبووكردنةوةَ هةَلدةوةشَيتةوة.

   
 كَيشة 

 problem املشكلة مةسةلة

دياردةيةكة لةضةند رووداوَيك يان ضةند بةسةرهاتَيكى ئاَلؤزو تَيكةآلو ثَيكتدَيي هةنتدَيكيان لةطتةَر هةنتدَيك كةماوةيتةكيش      
دةخاينَييَ ئةو دياردةية ناديارى و شثرزةيي دةطرَيتة خؤى و تووشى تاك ياخود كؤمةَر دةبَييَ د واريشة ضارةكردنى ثَيش 

 ةى دةوروبةرى داوةَ هةروةها شيكردنةوةيان و طةيشة بةبِريارَيك دةربارةيان.زانينى هؤيةكانى و ئةو بارو دؤخ
  كةلةثرؤستةى فَيربوونتدا ثيتادة دةكرَيتي بةبتةكارهَيناني      problem methodدةوترَيي ِرَيطتاى بتةكارهَينانى كَيشتةكان د   

 كَيشةيةك وةك ميتؤد ياخود وةك هاندةر بةمةبةستى فَيربوون.
دكار دةنَيتتي بتتؤ طتتةِران بتتةدواى زانيارييتتة ثَيويستتتيةكان و ثشتتكنني و ب،كردنتتةوةى رةخنةطرانتتة بتتؤ   كَيشتتةكة ثتتاَر بةخوَينتت

 ضارةسةركردنى كَيشةكة.
   ضةند هةنطاوَيك ثَيِرةودةكرَيي:problem-solvinبؤ ضارةسةركردنى كَيشةكان لةسةر بنضينةيةكى زانستيانة د

 ى.ثَيش نياز بؤ ضارةكردن -2زانينى كَيشةكة.    -1
 لَيكدانةوةى ئةجنامةكان. -4هةَلسةنطاندنى ثَيش نيارةكانى ضارةكردن.   -3

 Social problems  تةماشا بكة:  كَيشة كؤمةآليةتيةكان
   

 شَيوةخوازي  
 كارطَيِرى

 proceduralism الشكلية االدارية

ِرَيكارييةكان بؤ ضةندين ِرَينمتايي و ِرَيستا توونتدةكانَ هتةروةها     زيادةِرؤيي لةبوارىَ ئيش و كارةكارطَيِرييةكان و طوَى ِرايةَلى 
 بوونى سيستمَيكى ب،ؤكراسى زؤر ئاَلؤز.

   
 كارِراييةكان

 شَيوةى جَيبةجَيكردنى كار
 procedures االجراءات

مةبةسي لةزاراوةكة بةمانا فراوانةكةىَ لقَيك لةياسازانى كةتايبةتة بةبنةماكانى سيستمى دادوةرى و تايبةتكارى دادطاكتان و  
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 بةديىَينانى مةسةلةكان و جَيبةجَيكردنى بِريارةكان.
 دادوةرى. بةماناى تةسكى زاراوةكةشَ كؤى ئةو كاروبارانةى كةثَيويسي دةكات ثَيى هةسة بؤ طةيشة بةبِريارى

  .criminal procedures َ هةروةها كارِراييةكانى تاوانكاري دcivil proceduresدةوترَيي: كاررايية مةدةنيةكان د
ىَل ثَيكتتدَييَ هتتةروةك باويشتتةَ    يتتانمةبةستتتيش لتتةكارِرايي لتتةِرووى كارطَيِرييتتةوةَ ئةوثرؤستتةو هؤكارانتتةى سيستتتمى كار      

 َ ئتتةو خشتتتةية بةدوايةكتتدا هتتاتنى ئتتةو ثرؤستتانة    procedures chartكتتار دخشتتتةيةك دادةنرَيتتي بتتؤ كارِراييتتةكانى   
 رووندةكاتةوة كة كارِراييةكانى كارى ىَل ثَيكدَيي. 

   

 process العملية ثرؤسة

بةثَيى ئةو ضةمكةى باوةَ ثرؤسة ضةند هةنطاوَيكى ثةيوةسي بةيةك و ئاَلؤزاو رَيك و ثَيكيشةَ لةسيستمَيكدا بتةدواى يةكتدا   
 دَينَ بةمةبةستى جَيبةجَيكردنى ئاماجنَيكى دياريكراو.

 Social processes  تةماشا بكة: ثرؤسةى كؤمةآليةتى

   

 Producer’s surplus فائض املنتج زَيدةى بةرهةم

ئامتادةش  جياوازي لةنَيوان كؤى ئةو دةرامةتانةى كةبةرهةمىَين بةِراستى بةدةستى دةكةوَيي و ئةو دةرامةتانتةى كتةمرتن و   
 بووة ثَيى رازى بَيي لة َير سَيبةرى بارودؤخى جياوازدا.

   

  Producer’s cooperative مجعية االنتاج التعاونية كؤمةَلةى بةرهةمىَينانى هةرةوةزي

بةرطتةى  كرَيكاران بةسةرمايةيةكى تايبةتةوة هةَلدةسة بةثَيكىَينانى ئةو كؤمةآلنةَ خؤيان دةسي بةبةرهةمىَينان دةكتةن و  
مةترستييةكانيش دةطترنَ ئةطتةر كؤمةَلتة قتازاجنى بةدةستتىَيناَ ئتتةوا بتؤ خؤيتان دةبَيتي و ئةطتةر زيانيشتي بةركتةوتَ ئتتةوا             

 بةسةريان دةشكَيتةوة.

   

 production االنتاج بةرهةمىَينان
كاروبتتارى رَيكخستتةَ  واتتتةَ رووةكتتانى دئةجنامتتةكان  ئتتةو ضتتاآلكيةى متترؤظ دةيبةخشتتَيي بتتةهاوكارى سروشتتي و ستتةرمايةو   

بةمةبةستى خولقاندنى كاآلمادى و خزمةتطوزاريةكانَ ئاماجنيشى تَيركردنى ثَيداويستية مرؤظايةتيةكانتةَ لَيترةدا دوو جتؤر    
 بةرهةم هةية: 

 َ زاراوةكة ئاما ةيتة بتؤ ئتةو ثرؤ ةيتةى كتةموَلكى كةستَيكةَ يتان متوَلكى         small  scale productionبةرهةمى بضووك د
 كؤمثانيايةكى بضووكة.

   مةبةسي لَيى بةرهةمىَينانى كاآلية بةبِرَيكى طةورة.large  scale productionهةمى طةورة درهةروةها بة

   

 Production control مراقبة االنتاج ضاودَيرى بةرهةمىَينان

 بةِراستى ئتةو متةرج و خةستيةتانةى كتة     واتة ثرؤسةى ئةجنامدانى تاقيكردنةوةو ثَيوانةو ئةندازة ثَيويستيةكانة بؤ طةيشة
بتتؤ بةرهةمتتةكان ديتتاريكراون لتتةكاتى دروستتي كتتردن و نةخشتتةكاريةكانَ دةكتترَى بةثرؤستتةكانى ضتتاودَيرى هةستتتني لتتةكاتى   
قؤناغتتةكانى بةرهتتةمىَينانَ ئتتةويش بةمةبةستتتى دَلنيتتابوون لتتة بةكتتةَلك هاتنيتتانَ هتتةروةها ئتتةو كارانتتة بةِرَيوةدةضتتن ثتتاش  

نى كتتؤيي ثرؤستتة ثيشةستتازيية ثَيويستتتيةكانى بةرهتتةمىَينانَ بةمةبةستتتى دوور خستتتنةوةى ئتتةو بةرهةمانتتةى   كؤتتتايي هتتات
 كةلةطةَر مةرج و سي ةتةكان يةك ناطرنةوةَ هةروةها بؤ ِراستكردنةوةى هةَلةكانيش ئةطةر بكرَيي.
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 ئةندازيارى 
 بةرهةم هَينان

 هندسة
 Production engineering االنتاج

 لقَيكى ئةندازيارييةَ طرينطى بةاليةنة هونةريةكان دةدات لةبةِرَيوةبردنى بةرهةم و شَيوازةكانى.

   

 Production life احلياة العملية للفرد  يانى كردةيي تاك

درَيتذة ثَيتدانى يتان    ماوةيةكة لة يانى كرَيكارَ لةو ماوةيةدا كرَيكار بةكارَيك هةَلدةسَيي و دةسكةوتى ىَل بةدةستي دةكتةوَييَ   
 كورتى ئةو ماوةيةَ ثةيوةندى بةزؤر هؤكارى كؤمةآليةتى و تةندروستى و هى ديكةشةوة هةية.

ئاراستتتةية دةكتتات كتتة ئتتةو ماوةيتتة كتتورت بكاتتتةوة بتتةهؤى درَيتتذة ثَيتتدانى قؤنتتاغي خوَينتتدن و         لتتةو سيستتتمى تتتازة روو  
 ووتردا.قةدةغةكردنى كارى نةوجةوانان و خانةنشينى لةتةمةنَيكى ز

   

 Production relations عالقات االتناج ثةيوةندييةكانى بةرهةم هَينان

لةئابورى ماركسيداَ مةبةسي لةزاراوةكةَ ئتةو ثةيوةندييانتةى لتةناو خةَلكتدا دةردةكتةون لةثرؤستةى بةرهتةمىَينان و ئتاَر و         
 طؤِركردن و دابةشكردنى كاآلكان.

شتَيوةية دةردةكتةونَ كةخاوةنتدارَيتى هؤيتةكانى بةرهتةمىَينان كتارى ثَيتدةكات يتاخود         جةوهةرى ئتةو يةيوةندييانتةش بتةو    
 لةسةرى دةِروات.

   

  Production social االنتاج االجتماعي بةرهةمىَينانى كؤمةآليةتى

رهتةمىَينان  بةثَيى ضةمكى سؤظييةتى بتؤ  بةرهتةمىَينانى كؤمةآليتةتى  ئتةو بةرهةمتة لةيتةك فاكتتةرةوة لةفاكتتةرةكانى بة        
دروستتي دةبَيتتيَ كتتة ئتتةويش فاكتتتةرى كتتارى كؤمةآليةتيتتةَ لَيتترةدا ستتةرمايةو دةرامةتتتة سروشتتتيةكان بتتة فاكتتتةرةكانى          

 بةرهةمىَينان دانانرَين بةثَيى لَيكدانةوةى هزري ماركسي.
ئاواييتةكان ثتةيِرةوكراوةَ   بَيطومان ئةوةش طوزارشي لةجياوازييةكى جةوهةرى دةكات لةطةَر ئةو لؤ يكةى كةلةدةوَلةتة رؤ  

لةبةر ئةوةى هةريةك لةسةرمايةو دةرامةتة سروشتيةكان بةفاكتةرى بةرهةمىَينان دادةنرَين كة ئةوةش لَيكدانتةوةى راستي   
و دروستةَ ئةطةرنا ئةوا كةمى سةرمايةو دةرامةتة سروشتيةكان نةدةبوونة كؤسثى سةرةكى لةبةردةم طةشة كردنى ئتابورىَ  

 يكراوةكانى داهات ئة مار نةدةكران.هةروةها لةديار

   

 productivity االنتاجية بةرهةمدارى

دةكرَى ثَيناسةى زاراوةى بةرهةمدارى بكةينَ بةثَيى ئةو ثةيوةندييةى كة هةية لةنَيوان ِرةطةزى كتارو نَيتوان ئتةو ِرادةيتةى     
لةبةرهةمدارى كةبةرهةمىَينانى كرَيكارةَ واتة  كة هةريةكةيةك لةيةكةكانى ئةو ِرةطةزة بةرهةمى دةهَينَييَ بؤية مةبةسي

 ئةوةى تاك بةرهةمى دةهَينَيي لةماوةيةكى دياريكراودا.
  ئتةوةش ئاما ةيتةكى طرينطتة    output perman/hourكاتتذمَيرَيك د  /بةرهةمدارى كرَيكارَ يان بةرهةمى هةر كةستَيك 

شةستازييةكة لةبتةكار هَينتانى دةرامةتتة ِراستتةقينةكانى      رؤشناييةك دةخاتة سةر رادةى سةركةوتنى دامةرزاوةكةَ يتاخود ثي 
 ى كاركردن لةميانةى بتةكارهَينان دكةرةستةى سةرةتاييَ سةرمايةَ دةستى كار  لةطةَر ِرادةى كاريطةرى لةبةكارهَينانى ِرةطةز

 لةثرؤسةى بةرهةمىَيناندا.
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 زمان ثيسى 
 طآلوكردنى ث،ؤزيةكان

 التدنيسية
 profanity تدنيس املقدسات

 هَيرش بردنة سةر شتةث،ؤزةكان يان دةربِرينى سووكايةتى بةرامبةريان.
  Sacrilege  تةماشا بكة: كارى د  بةئاين

   
 ثسثؤرى لةكار  

 ثيشةطةر
 profession املهنة الفنية

كؤمةَلة كاروبارَيكى ثةيوةسي بةيةك و جياكارَ تاك بةزؤرى ثَيتى هةَلدةستَيي لةثيشتة باآلكانتداَ دةكترَى خةستيةتةكانى ئتةو        
 كاروبارانة كة وةك ثيشةيي دةناسرَيي لةم خاآلنةى خوارةوة كورت بكةينةوة: 

نتةش بةستةر ضتاوةيةكى ستةرةكى دادةنرَيتي      بوونى سيستمَيكى طشتى بؤ زانينى تيؤرى بؤ ئةو كاروبارانةَ ديارة ئةم الية -1
 بؤ بةدةستىَينانى كارامةيي و ضاآلكى.

رازى بتتوونى كؤمةَلطتتة  بتتةتاك و بةِرَيكخراوةكانيتتةوة  بتتؤ دةستتةآلت يتتان بتتؤ دةستتي رؤيتتي يتتاخود بتتؤ شتتارةزايي و توانتتاي   -2
 ئةندامانى ئةو خاوةن ثيشانةَ واتة دانثيانان بةلَيىاتوويان.

او ِرَيسايةكى ناِرةمسىَ ئاماجنى بةخشينى رَيزطرتن بَيي بةئةندامانى ثيشةكة  وةك نازناوةجياوازةكان  بوونى ضةند بنةم -3
لةناو كؤمةَلداَ هةروةها ثاراستنيان لةو كةسانةى خؤيان وادةردةخةن كةخاوةن شارةزايي و توانان بةمةبةستى ضوونة ِريتزى  

 ئةو ثيشةية.
بةرزبكرَيتتتتتةوة بتتتتةهؤى كتتتتارى َيطرتنتتتتى ثَيويستتتتي بتتتتؤ ئتتتتةو ديتتتتاردة ثيشتتتتةيية  بتتتتةزؤرى هةوَلتتتتدةدرَيي لةثَيطتتتتةو ِرَيزل

ثةيوةنتتديكردن بةثيشتتةو رةفتتتارة ثيشتتةييةكان دادةنتتَينَ هتتةروةها ثارَيزطتتارى     رَيكخراوةثيشتتةييةكانَ ئتتةوانى بنتتةماكانى   
 لةئاستى ثيشةكةو ثاَيزطارى لَيدةكةن.

   

 Professional culture الثقافة املهنية كولتورى ثيشةيي
كولتورَيكةَ ئةوانى لةسةر ثيةيةكى بةرزى فَيربووندا دةبنَ يان شارستانى ناوكؤمةَلن و لةشارةكاندا دة ينَ ئةوانة شتارةزايي  

 و تَيطةيشتنيان بؤى. 
َ هةروةها داهَينانة كولتوريية نوَييةكان دةطرَيتةوةَ لتةوانى دروستي بوونتة    دةبَيي  رؤشنب،ى ثيشةييَ زانيارى و زانستةكان

              ياخود وةرط،اونَ ثاشان خراونةتة ناودةستى خةَلكَيك كةلةئاستَيكى بةرزى ثسثؤرين لةخاوةن ثيشة جياوازةكاندا.                      
   

 Prpfessional relationship العالقة املهنية ثةيوةندى ثيشةيي
ثةيوةندييةكة دروسي دةبَيي لةنَيوان ثسثؤرى كؤمةآليتةتى و كةستانى ثةيوةنتدار لةبوارَيكتدا كتة ثَيويستتيان بةيارمةتيتدان        

 هةبَيي.
 ثةيوةندييةكة دادةمةزرَيي بةمةبةستى ئاسانكردنى هاوكارى نَيون هتةردووالَ بتؤ ئتةوةى لةستَيبةريدا كتارتَيكردنى ثَيويستي      
لةكةستتَيتى  هاوكتتاركراو  و لة ينطةكتتةى بَيتتتةدىَ هتتةروةها ئتتةو كتتةم و كورتيانتتةى كةلةهةنتتدَى رةطتتةزة كةستتَيتيةكان و         

 لةفشارةكانى  ينطةوة بةدةستيانةوة دةناَلَينىَ ئةو دياردانة نةمَينن يان كةمببنةوة.
   

  Professional training التدريب املهين راهَينان  مةشقى ثيشةيي 

  Training  مةشق -تةماشا بكة: ِراهَينان 
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 ثرؤفيشناليزم  
 ثيشةطةرَيتى 

  Professionalism االحَتافية ،النزعة املهنية

مةبةسي لةزاراوةكةَ ئةو خةسيةتة ئاَلؤزانةية كة ضةند ثيشةيةك ثَيى جياواز دةكرَينتةوةَ وةك ثشتي بةخؤبةستة لتةكارى     
وةك تاكَ جَيبةجَيكردنى كردةيي بتؤ ضتةند لَيكؤَلينةوةيتةكى هونتةرى لةطتةَر ئتارةزووى       ثيشةييداَ هةستى بةرثرسياريةتى 

 خؤِرَيكسخة و طيانى خةَلك خوايي و زياتر ثةسندَيتى.
ئاراستتتةى ثيشتتةطةرَيتى بةشتتَيوةيةكى طشتتتىَ زيتتاتر ِرووى لةبةرزكردنتتةوةى رادةى ثيشتتةكة دةبَيتتيَ لةطتتةَر فتتراوان بتتوون     

 لةهةردوو ِرووى مادى و ِرةوشتيةوة. بةسوودةكانى ن و خواستى زؤر بوونى خةسيةتةلةمةرجةكانى كارثَيكرد

   

 proficiency اجلدارة املهنية لَيىاتوويي  شارةزايي ثيشةيي
توانتتتاي ِراثةِرانتتتدنى ئتتتةو ئتتتيش و كارانتتتةى كةثيشتتتةيةك لةثيشتتتةكان دةخيوازَيتتتيَ زاراوةى تاقيكردنتتتةوةى لَيىتتتاتوويي          

  بتتةو تاقيكردنةوةيتتة دةوترَيتتي كةئةفستتةرة كةشتتتيةوانةكان ئتتةجنامى دةدةن و      examination of proficiencyد
 و ...هتد. دةرياييئامادةيان دةكات بؤ وةرطرتنى بِروانامةى فرؤكةوانى يان ئةفسةرى كةشتيةوانى ياخود ئةندازيارى 

   

 profit الرِبح قازانج  
لتةنَيوان داهاتتة طشتتيةكان و نَيتوان ثَيدانتة طشتتيةكان  تَيضتووةكانى بةرهتةمىَينان          قازانج ئةو جياوازييةية يتان زَيدةييةيتة   

   دادةنرَيي.risk-bearingلةدامةزراوةيةكداَ ئةو زَيدةية بةداهاتى مةترسى لة مامةَلةى ئاَر و طؤِركردن د
كتتة دةكتات لةدامةزراوةكتتةى ختتؤىَ  ضتونكة ختتاوةن كتار بتتازاِرى ئتتةو كاآليتة دةختتةمَيَينَيي كةسةرثةرشتتى بةرهتتةمىَينانى كاآل    

هةروةها خةمآلندنى ئةو خواستة دةكات كةلةسةر كاآلكة هةية لةناو بتازاِرداو بةرثرستياريةتى مةترستييةكانى بةرهةميشتى     
 بةرامبةر ئةو خواستة دةكةوَيتة سةر.

 capitalism  تةماشا بكة: سةرمايةدارى  

   
 هاوبةشى لةقازاجندا 
 لةقازانجبةشدارى كرَيكاران 

 Profit - sharing املشاركة يف االرابح

شَيوازَيكة  بةهؤيةوة كرَيكاران بةشَيك لةقازاجنى ئةو دامةزراوةيةى كارى تَيتدا دةكتةن بةدةستتيان دةكتةوَييَ ئتةويش بتةثَي       
 ضةند ِرَى و شوَين و ِرَيسايةك كةثَيشرت دياريكراوة.

   

 rofiteering -وراء الربح الفاحش  االستغالل سعيال قازاجنى لةِرادةبةدةر دضةوساندنةوة 
مةبةسي لةم بؤ ضوونةَ ضةند كةسانَيك لةوانى لةبوارى ثيشةسازي و بازرطانى كار دةكةنَ ئةوانة دةرفةت لةهةَلط،ستاندنى  

قتازاجنى  جةنطَ يان زؤر كتةم بوونتةوةى هةنتدَى كتةر و ثتةر و كةرةستتة وةربطترن و بتةكارى بىَيتنن بتؤ بةدةستي هَينتانى             
 لةرادةبةدةرَ بةهؤى نرخة زؤر طرانةكانيان كة دةيسةثَينن.

   

ُهن ثَيش بينى  prognosis التكر
مةبةستتي لةزاراوةكتتةَ ئتتةو ئاراستتتةيةى دةشتتَى نةخؤشتتييةك وةرى بطرَيتتيَ يتتان ئةوةنتتدةى دةكتترَى ثَيتتى هةستتتنبةثَيى            

ثةيوةستي بتةجؤرى نةخؤشتيةكةو تواناكتانى ضتاكبوونةوة       ثَيشبينيةكةَ ئةويش بتةثَيى هةَلستانطاندنى هؤكتارة جياوازةكتانى    
 لَيى.
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 Programmed instruction التعليم املربمج فَيربوونى بةرنامةيي
يتتةك لتتةِرَيطاكانى فَيربتتوونى تاكتتةَ بتتةهؤى ئتتةو ِرَيطايتتةوة تتتاك ختتودى ختتؤى فَيردةكتتاتَ ئتتةويش بتتةهؤى بةرنامةيتتةك            

ئةو بةرنامةية بابةتة زانستيةكة لةسةر شَيوةى كتَيبَيتك يتان ئتامَيرَيكى فَيركتردنَ يتاخود      كةبةشَيوازَيكى تايبةت داِرَيذراوةَ 
 فيييمَيكى بةرنامةيي دةخاتة ِروو.

   
رَيطاى هةَلسةنطاندن و بةدواداضتوونى  

 بةرنامةكان
 & Programme evaluation طريقة تقدير ومراجعة الربانمج

review technique - PERT- 

تةواوى بَى كةم و كورتيةَ بؤ شيكردنةوةى تؤِرى ضاآلكيةكان و ضاودَيرى كردنيانَ ئةو كتارةش يارمتةتى كتارطَيرى     ِرَيطايةكى
دةدات بؤ لَيكؤَلينةوةو ضاودَيرى كردنى ثرؤ ةكانى ئةندازايارى و نةخشةكَيشانَ يان توَيذينتةوةَ يتاخود طةشتةثَيدان يتانيش     

 بؤ ِرَيِرةوة تةنط و ثِركَيشةكان.دروستكردنَ ئةويش بةهؤى ضةند نةخشتةيةك 
مةبةستتتى ستتةرةكى لتتةدياريكردنى ئتتةو ِرَيطايتتةَ دةستتي نيشتتانكردنى ئتتةو كاتةيتتة كةتَييتتدا ثرؤ ةكتتة بتتةرةو رووى مةترستتى   
ناتةواوكردن دةبَيتتةوة لتةكاتى دياريكراويتداَ ئتةويش لتةجياتى ئتةوةى ئتةو كاتتة ديتارى بكرَيتي كتةدةبَيي تَييتدا جَيبتةجَى              

 بةزؤريش ئةو ِرَيطاية ثَيش بينى بةدةرامةتة ثَيويستيةكان بؤ سةركةوتنى كارة ضاوةِروانكراوةكة دةطرَيتة خؤى.بكرَييَ 
   

  Programmes development برامج التنمية بةرنامةكانى طةشةثَيدان
 كانى طةشةثَيدان.مةبةسي لةبةرنامةكانى طةشةثَيدانَ ئةو ثرؤ ةو ثالنانةى دادةنرَين بؤ بةديىَينانى ئاماجنة

 َ هتةروةها فرةشتَيوازيش   multi - purosedلةداناني ئةو بةرنامانةش دةبَى ِرةضاوى ئةوة بكرَيتي كتةفرة مةبةستي بتن د    
   بكات.multi  focused بنَ كاريش لةسةر سوود طةياندن بؤ هةموو دانيشتوانى كؤمةَلطة دmulti - processedد
   

 بةرنامةدانان  
 بةرنامة ِرَيذى

 وضع الربامج
 Programming الربجمة

بةرنامةَ شَيوةي بتةِرَيوةبردنى ئتةو كتارةى كةثَيويستي دةكتات ثَيتى هةستتني رووندةكاتتةوةَ ئتةويش بتؤ بتةديىَينانى ضتةند             
ئاماجنَيكَ هةروةها بةرنامة بنضينة بةرجةستتةكراوةكان فةراهتةم دةكتات بتؤ بةجَيطةيانتدنى كاروبارةكتان و بوارةكتانى ئتةو         

 ضاآلكيةى ثَيويسي دةكات ثَيى هةستني لةماوةيةكى ديارى كراودا.
  دوو ِرووى سةرةكى دةطرَيتتةخؤى: ِرووى يةكتةمَ بريتيتة لتةوةرطَيِرانى بةرنامتةكان      programmingداناني بةرنامةكان د

   بؤ ثرؤ ةكان.schedulingبؤ ئةو ثرؤ انةى كةدةكرَى ثَيى هةسةَ ِرووى دووةميشَ بريتية لةداناني ثالنَيكى زةمةنى د

  ئةويش شَيوازَيكى ب،كاريانةية بتؤ ضارةستةركردنى كَيشتةكانى    linear programmingدةوترَيي: بةرنامةداناني هَيَيى د
بةكارهَينانى دةرامةت و توانا سنوردارةكانَ بةِرَيطايةك كةثرؤ ةكة ئةوثةِرى قازانج بتةدى بىَينتَىَ يتاخود كتةمرتين تَيضتووى      

 ة سةر.بكةوَيت
   

 progress التقدم ثَيشكةوتن 
بزووتنةوةيةكة لةكارداية بؤ جَيبتةجَى كردنتى ئتةو ئاماجنانتةى ختةباتى بتؤ دةكرَيتيَ يتان ئتةو ئاماجنتة بابةتيانتةى هتةوَلى             

 باشةو بةديىَينانى بةر ةوةندييةكان دةدات.
 ياخود ثَيشكةوتووتر دةبَيي. ثَيشووترى زياتر طةشة كردوو يلةقؤناغ ثَيشكةوتن ضةند قؤناغَيك دةطرَيتة خؤىَ هةر قؤناغَيكيش

هتتةروةها زاراوةكتتة ئامتتا ة بتتؤ طواستتتنةوةى كؤمةَلطتتةى مرؤظايتتةتى دةكتتات بتتةرةو ئاستتتَيكى بتتاآلتر لتتةِرووى كولتتتورو توانتتاي   
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 بةرهةمىَينان و زاَلبوون بةسةر سروشتدا.
 Social progress  تةماشا بكة: ثَيشكةوتنى كؤمةآليةتى

   
 يةك لةدواييةك 
 يةك بةدواييةك

 progression املتوالية -1

شتتَيوازَيكة بتتؤ رَيتتك و ثَيكردنتتى يتتان رَيكخستتتنى بتتةهاكانَ لةزجن،ةيتتةكى بةدوايكتتدا هتتاتنَ بةشتتَيوةيةك هتتةر ِرةطتتةزَيكى بتتةوى    
  2  1َ يتاخود ئةنتدازةيي بَيتي:     4  3   2   1ثَيشووترى دةبةسرتَيتةوةَ ِرةنطة يةك بةدوا يةكدا هاتنةكة  مارةيي بَيتيَ واتتة:   

4  8. 
   

  التعاقب -2 شوَين كةوتن 

 زجن،ةيةك بةسةرهاتة يان رووداوة ياخود هةنطاوة ثةيوةسي دةبن بةيةكةوة.

   

  Progressivism التقدمية ثَيشكةوتنخوازى

ضةند ياسايةكى زةرورى بتةِرَيوةى دةبتات و طتؤِران    خةسَيةتَيكة بةو كةسانة دةوترَيي كةباوةِريان واية كؤمةَلطةى مرؤظايةتى 
 و ثةرةسةندن و ثَيشكةوتنى بةسةردا دةسةثَينَيي بةآلم ئةو ياسايانة بةويستى تاكةكانى كؤمةَلطة دَينةدى.

 هةروةها مةبةسي لةزاراوةكة لةبوارى سياسةتداَ ئاراستةى ليربالييةتةَ يان كاركردن بة بةرنامةكانى كارى شؤِرشطَيرانة.

   

 قةدةغةكردن  
 ياساخ كردن

 املنع
 prohibition احلظر

قةدةغتتةكردن و رَيطتترتن لةبتتةكار هَينتتانى هةنتتدَى ختتواردن يتتان ضتتةند جتتؤرة جتتت و بتتةرطَيك يتتاخود هةنتتدَى شتتتى ديكتتةى  
 لةوجؤرةَ ئةويش بةثَيى نةريي بَيي يانيش ياسا.

خواردنةوة كىوليةكان طرينطرتين ئةو شتانةبوون كة ئةو قةدةغةيتة دةيطرَيتتةوةَ زؤر لةياستاكان ِرَيطايتان لةخاوةنتدارى يتان       
 فرؤشة ياخود خواردنةوةى ئةو مادة كىوليانة طرتووةَ تةنىا بؤ مةبةستة ثزيشكيةكان يانيش زانستيةكان نةبَيي. 

   

 خستنة سةر ئةويدى
 بةسةر داخسة

 projection االسقاط

ثرؤسةيةكى بةرطريكردنى نائاطايايية دنةستية  تَييدا تاك هانتدةرو ب،وبتاِرو كتردارة ثتِر ترستةكانىَ يتان ئتةوانى الى ختؤى         
ثةسندنني دةخاتة ثاَر كةسانى ديكةَ ئةويش وةك هةآلتنَيك لتةدانثيانان بتةو دياردانتةَ يتاخود بةمةبةستتى كتةم كردنتةوى        

 تى ثَيدةكات لةتاوانباركردنى خود و لةئَيش و ئازارَ يانيش لةطر يية دةروونيةكان.لةو بارةى كة هةس
 بةسةر داخسة لةم بارةدا يةك لةشَيوازةكانى بيانوو هَينانةوةو بةرطريكردنة لةخود.

   

 شَيوازى خستنة سةر ئةويدى 
 يانَ بةسةرداخسة

 Projective method االسلوب االسقاطي

خستتتنة ستتةر يتتان بةسةرداخستتة لتتةميتؤدةكانى توَيذينتتةوةداَ يتتةك لةشتتَيوزةكانى كؤكردنتتةوةى زانيارييتتةَ شتتَيوازةكةَ           
خستنةِرووى هةَلوَيستَيكى هة َين يتان بةئاطاهَينتةرى تتاك دةطرَيتتة ختؤىَ هةَلوَيستتةكةش داِرَيتذراوة يتاخود هةَلبتذَيردراوةَ          
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اواز لةو مانايانةى كةهةَلوَيستتةكةى ثتَى داِرَيتذراوة خبرَيتتة ِرووى تتاكَ ئتةو مانايانتةى        لةبةر ئةوةى ِرةنطة بةضةند مانايةكى جي
 كةتاكيش بةب،ى دَيتةوة ضةند روويةكى كةسَيتى خؤى و بونيادى و ثَيداويستيةكانى هةسي و بةهاكانى دةطرَيتةوة.

لتةِرووى ثَيكىاتنتةوةش   ةَلوَيستتَيكى شتاراوةى ناديتار كتة     شَيوازةكة ثشتي بتةو طرميانةيتة دةبةستتَيي كةِرَيكستختنى تتاك بتؤ ه       
 سنوردانية تاِرادةيةكَ ئةوة ئاما ةيةكة بؤ درك ثَيكردنى تاك بؤ جيىان و بؤ بةدةنطةوة هاتنشى بؤ ئةو جيىانة.

نكردن و بتةكار هَينتانى شتَيوازةكانى خستنةستتةرَ ستوودى بتؤ لَيكؤَلينتتةوة لةكةستَيتى تتاك  دةبَيتي هتتةروةها بتؤ دةستي نيشتتا          
 ضارةسةركردنى ئةو حالةتانةى كة تووشى شثرزةيي دةروونى ياخود هةستى دةبَيتةوة.

   
 ثرؤليتاريا

 ضينى كرَيكار
  Proletarial الربوليتاراي

دةربِرنَيتك  زاراوةكة لةسةردةمى دةوَلةتى رؤمانى بةكار هَينراوةو شَيوةيةكى ياساي وةرطرتووة لة بةكارهَينانداَ ئةو زاراوةية 
 بوو بةو هاوآلتيانة دةوترا كةتةنىا خةسيةتيان وةضة خستنةوة بوو.

كةستانةى دةوت كتةخاوةن هتيض ستامانَيك نتةبوون و      و دواتر ب،مةندى فةرةنسى دسان سيمون  زاراوةكةى بةكار هَينتاوةو بتة  
 هةر جؤرة دةستةبةرييةكان لة ياندا نةبووة.

بةكارهَينا بؤ ناساندنى ضينى كرَيكارَ ئةوانى بةرؤ انة لةبةر هةمىَينانى ثيشةسازي كاريان ثاشان كارر مارك  ئةو وشةيةى 
دةكردَ سةرضاوةى داهاتيشيان فرؤشتنى هَيزى كاريان بتووةَ ئتةو ضتينة تووشتى هتة ارى هتاتبوونَ بتةهؤى ضةوستاندنةوةى         

 يطةرى زؤرى بةسةر  يانياندا هةبووة.سةرمايةدارى بؤ يانَ ئةوانة حالةتةكانى بَى بازاِرى و قةيرانةكان كار
  dictatorship of the proletariatلتةو دةستتة وا انتةى كةلتةهزرى ماركستى بتاوة دديكتاتؤرييتةتى ثرؤليتاريا يتةَ د        

متتارك  ئتتةو دةستتتةوا ةيةى بتتةفؤرمَيك لةدميوكراستتييةتى كرَيكتتارى دادةنتتاَ لةبتتةر ئتتةوةى ثرؤليتاريتتا لةئاينتتدة زؤرينتتةى     
 كؤمةَلطة ثَيكدةهَيننَ بؤية لةم بوارةدا ناكرَى باس لة ديكتاتؤرييةتى ضينَيك بكةين. 

   
 بةرةَلاليي سيكسي  

 ثةيوةندى سيكسى ِرةها
 promiscuity االتصال اجلنسي املطلق ،االابحية اجلنسية

ئةجنامتتتدانى ثةيوةنتتتدى سيكستتتى لةطتتتةَر هةركةستتتَيكَ بتتتَى ئتتتةوةى هتتتةرجؤرة بِريتتتارَيكى ياستتتايي هتتتةبَيي كةثةيوةندييتتتة 
 سيكسييةكانى نَيوان هةردوو ِرةطةز رَيكبخات.

 بدرَيي. هةروةها ِرةنطة بةرةَلاليي و ِرَيطاثَيدانى سيكسى لةضةند بؤنةيةكى ئايينى ئةجنام
ضةند توَيذةرَيك باوةِريتان وايةكتة لةقؤناغتة ستةرةتاييةكانى ثةرةستةندنى كؤمةآليتةتىَ قؤنتاغي بتةرةَلاليي و ِرَيطتا ثَيتدانى           

 سيكسى باوبووةَ بةآلم ئةو بؤضوونة لةم رؤ طارةدا جَيطاى ثةسند كردن نية.
   

 ثِروثاطةندةى بازرطانى 
 برةو ثَيدان بةثرؤ ةكان

 promotion املشروعاتترويج  -1

ى جَيبتةجَيكردنَ  ةى ثرؤ ةيتةكى ديتاريكراو بتؤ قؤنتاغ    ثرؤسةى لَيكؤَلينةوة و طةِرانتة بتةدواى تواناكتان و ثَيطةيانتدنى ب،ؤكت     
ئةوةى بةو كارةش هةَلدةسَيي ثَيى دةوترَيي دةآلر  هاندةر  ديارة ئتةو كةستةى بتةو كتارة هةَلدةستَيي لةبةرامبتةردا ثاداشتي        

 دةكرَيي.
   

  الَتقية -2 بةرزكردنةوةى ثية
جَيطتؤِرينى كارمةنتتد بتتؤ ثَيطةيتةكى بتتةرزتر لةثَيطتتةى ئَيستتاى لتتةرووى بةرثرستتياريةتى و دةستةآلتةوةَ لتتةزؤر باريشتتدا ثيتتة     

 بةرزكردنةوة زيادبوونى موضة يان رؤ انةو كرَيى لةطةَلدا دةبَيي.
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 ثِروثاطةندة  
 بازاِرطةرمى

 propaganda الدعاية

زاراوةكة بةواتاى كارتَيكردن دَيي لةسةر ب،وبؤضتوون و باوةِرةكتانى ناوجتةماوةرَ بتؤ ئتةوةى روو لةئاراستتةيةكى ديتاريكراو        
 بكاتَ واتة روو لةسيستمَيك يان رَيبازَيك بكرَييَ ئةطةر شَيوةكةى ئةرَينى بَيي يان نةرَينى.

ناوكؤمةَليش دةكاتَ بة مةبةستى رازيكردنيان بةو ب،وبؤضتوون   هةروةها ثِروثاطةندةكار بؤ ئامادةكردنى دةروونى تاكةكانى
و تَيروانينةى بانطةشةى بؤ دةكرَيتي و مَيشتك و د ةروونيشتى ثتَى ثِربكتاتَ هةنتدَى جتار كتارى ثِروثاطةنتدة ثتةنا دةبتات بتؤ             

 شَيواندن و الدان لةِراستيةكانى.
طتتة ثِروثاطةنتتدة سياستتى يتتان كؤمةآليتتةتى يتتاخود كولتتتورى و  شتتَيوةكانى ثِروثاطةنتتدة زؤرن بتتةثَيى زؤرى مةبةستتتةكانىَ ِرةن

 يانيش ئاينى بَيي.
  تتازةترين ئارمرازةكتانى ِراطةيانتدن و ثةيوةنتديكردن بتةكار      propaganda campaignsلةهةَلمةتةكانى ثِروثاطةنتدة د 

 دةهَينرَييَ لةرؤ نامةو ئيزطةو تةلةفزيؤن و سينةماو بآلوكراوةكان...هتد.
لةمةترستتيةكانى ثِروثاطةنتتدةشَ ئةوةيتتة دةوَلتتةت دةستتةآلتى بةستتةردا زاَلبَيتتي و جتتةماوةر ئامتتادةو ستتازبكات بةشتتَيوةيةكى     

 كوَيرانةَ هةروةها ِرَيطا لةب،كردنةوةى سةربةخؤ بطرَيي.
   

 Propensity to consume امليل اىل االستهالك ئارةزووى بةكاربردن  
بؤبةكاربردنَ ئةو ثةيوةندييتةى هةيتة لتةنَيوان ئاستتَيكى ديتاريكراوى داهتاتَ لةطتةَر رادةى ختةرجكراو         مةبةسي لةئارةزوو 

لةبةكاربردنَ ئارةزووى ناوةِراستيش بؤ بتةكاربردنَ ئةوةيةكتة ختةرجكراوة يتاخود ختةرج دةكرَيتي لةئاستتَيكى ديتاريكراوى         
 رجكردنةية كةلةبِرى زيادةى داهات دةكرَيي.داهاتداَ بةآلم ئارةزووى رادةيي بؤ بةكاربردنَ ئةوة ئةو خة

داهاتتتدا ثاشتتةكةوت دةكرَيتتيَ ئتتةوة تةواوكتتةرى ىئتتارةزووى ناوةِراستتتيش بتتؤ ثاشتتةكةوتَ واتتتة ئتتةوةى لةئاستتتَيكى دياريكراو 
ي ئارةزووى ناوةِراستى بةكاربردن دةبَييَ هةروةها ئارةزووى رادةى يةكاليي بؤ  ثاشتةكةوتَ واتتة ئتةوةى ثاشتةكةوت دةكرَيت     

 لةو بِرةى كةلة داهات زياد دةبَييَ ئةوة تةواوكةرى ئارةزووى يةكاليية بؤ بةكاربردن.
   

 Property املُلكية مولكايةتى خاوةندارَيتى
خاوةندارَيتى لةِرووى ياساييةوةَ واتة مافى هةبوونى شتَيكَ هةروةها سوود وةرطرتن و هةَل  و كةوت كردن ثَيىَ بةآلم ئةو 

ضةند مةرج و كؤت و بةندَيكى كارطَيِرى و مةدةنى ديارى بكاتَ بؤية دةكرَى ئةو خاوةنداريتية طشتى بَيي واتتة   مافة ِرةنطة
تةرخان كرابَيي بؤ سوودَيكى طشتى وةك يةكَ هةروةها دةكترَى خاوةندارَيتيةكتة تايبتةت بَيتيَ ئةوةشتيان بريتيتة لةموَلكتة        

 تايبةتيةكانى تاك.
  بَيتيَ ئتتةويش شتتتةمادييةكانى وةك: زةوىَ خانوبتةرةَ كاآلكتتان دةطرَيتتتة ختتؤىَ   corporealددةكترَى خاوةنتتدارَيتى متتادى  

  بَييَ وةك ئةو سامانةى كتةدركى ثتَى ناكرَيتي تتةنىا بتةوَينا كتردن       in corporealئةمةو ِرةنطة خاوةندارَيتى مةعنةوى د
 .نةبَييَ منوونةى: نووسينةكانَ داهَينانةكان و هةموو مافة كةسَيتيةكان

  وةكَ خانووبتةرةكانَ لةطتةَر خاوةنتدارَيتى    realpropertyخاوةندارَيتى دةكرَى دابةش بكرَيي بؤ: خاوةندارَيتى عةينى د
   وةك شتةطوَيزاوةكان.personal propertyكةسَيتى د

 مافى خاوةندارَيتى بةضةند ِرَيطايةك بةدةسي دةهَينرَييَ لةوانة: 
   occupationِرَيطاى دةسي بةسةر داطرتند

   successionد -ِرَيطاى بؤ ماوةيي  م،ات 
   possessionِرَيطاى خاوةنَيتى ددةستدارى د
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   testamentِرَيطاى ِراسثاردند
   accessionِرَيطاى هاتنةسةر د
   contractِرَيطاى طرَيبةستىد

   pre-empationِرَيطاى مافى هةَلطرتنةوة دشةفعة  د
  و متافى بتةكارهَينان   usufructموَلكايةتى ضةند مافَيكى بنضينةيي جيادةبَيتةوةَ ئةوانيش مافى سوود وةرطرتن دلةمافى 

   .servitude  و مافى كؤييةيي دusageد
  ومتافى  mortgageبارمتة  د -هةر لةومافانة ضةند مافَيكى ثاشكؤيةتى ىَل جيادةبنةوة لةوانة: مافى ِرةهن كردنى ِرةمسى 

  .appropriationنكردن  ثسثؤرى  دتةرخا
  و مافتة  pledgeهةر لةمافى خاوةنتدارَيتى ضتةند لقَيكتى الوةكتى ىَل جيادةبَيتتةوةَ ئتةوانيش: متافى بارمتتةى دةستتدارى د         

  .privilegeتايبةمتةندييةكان  ئيتمياز  د
بةِرةضتاوكردنى ئتةو اليةنتةى كتة بةرهتةمى كتارةو       اليةنطرانى ِرَيبازي تاكطةرايي بةرطرى لةمافى خاوةندارَيتى تتاك دةكتةنَ   

 لةطرينطرتين مةرجةكانى ئازادي كةسَيتية.
بةآلم اليةنطرانى ِرَيبازى سؤسيالستتى داواي ستنووردار كردنتى خاوةنتدارَيتى تتاك دةكتةنَ يتان نةهَيشتتنىَ بتةآلم موَلكايتةتى           

 هاوبةش شوَينى بطرَيتةوة.
   

 موَلكايةتى هاوبةش  
 تَيكةَر خاوةندارَيتى

 Property, corporate امللكية املشَتكة

 Common property  تةماشا بكة: خاوةندارَيتى هاوبةش

   

 ئامرازةكانى  
 خؤثاراسة

 الوسائل
 Prophylactic measures الوقائية

 Preventive measures  تةماشا بكة:  هؤكارةكانى خؤثاراسة

   

 ِرازيكردن دَلِراطرتن دقوربانى 
 االستعطاف

 propitiation االسَتضاء

بوونتتةوةرةكانى ستتةرووى سروشتتتةَ يتتانيش ختتؤ دوورخستتتنةوة    ىضتتةند نتتةريي و هتتةَل  و كةوتَيكتتةَ ئامتتاجنى رازيكردنتت  
لةسزاكانيان ياخود لةتؤَلة سةندنةوةيانَ بةثَيى ناوةرؤكى زاروةكةَ هةوَر دةدرَيي رؤط و خواوةندو شتةيتانةكان  ئةهرميتةن    

 اسودة بكرَيتةوة.هَيورو ئ
   

 طرميانة  دةربِرين
 ثَيشنياز

 proposition الفرض

 hypothesis  تةماشا بكة: طرميان

   
 كاروبار  

 مةسةلةكان
 Propositions القضااي

مةلةستتةكان لةلؤ يكتتداَ بريتيتتة لةثرؤستتةى شتتيكردنةوةى ئتتةقيى يتتان هتتزرىَ بتتةدةربِرينَيكى وردتتتر ثرؤستتةى ستتةااندنَ        
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بةخؤى دةكترَى شتيبكرَيتةوة بتؤ ئتةو يةكانتةى كتةلَيى ثَيكتدَينَ ئتةو يةكانتةش لةاليتةن لؤ يكيتة نتةريتخوازةكان             مةلةسةكة 
 َ هةموو مةسةلةيةكيش دوو ئاسي دةطرَيتةوة ختؤى نتةك زيتاترَ ثةيوةستتى نَيوانيتانيش      termsناويان لَيناوة ئاستةكان  د

  predicate  كةتةنىا ناوة لةطةَر هتةَلطر د subjectتني لةبابةت دئةو دوو ئاستة بري -لةيةك جياكردنةوةية  جياوازيية 
 كةخةسَيةتَيك لةخةسيةتةكان دةخاتة ثاَر بابةتةوةَ دةكرَى ئةو خةسَيةتة ناو بَيي ياخود كردار يانيش خةسَيةت.

ؤ يكيةكة دةسي نيشتان دةكتاتَ   ئةو ِرَيطايةى كةِرةطةزةكانى مةسةلةكةى تَيدا دادةِرَيذرَييَ ئةو ِرَيطايةية كةوَينةى مةسةلة ل
 هةروةها ثَيويستة ثَيكىاتةى مةسةلةكة بِريارنامةو دواتر ثةيوةندييةك بطرَيتة خؤى.

مةستتةلة لؤ كيكيتتةكان لةستتةر دوو جتتؤرن: مةستتةلة ستتادةكان و مةستتةلة ئاوَيتتتةكانَ هتتةر يةكةشتتيان ضتتةند بةشتتَيكيان            
 بةدوادادَيي.

ثةيوةندييتتةكى جيتتاواز بةيتتةكيان دةبةستتتَيتةوةَ منوونتتةى: ثةيوةنتتدى ستتةااندن   هتتزرو ِرةط و ِريشتتةى مةستتةلةكان ضتتةند  
 َ inclusion َ ثةيوةنتتدى لةطةَلتتدا بتتوون  تيتتابوون د negation َ ثةيوةنتتدى ِرةتكردنتتةوة  نيطتتةتيظ  دoffirmationد

جياكردنتتةوة     ثةيوةنتتدى لةيتتةك conjunction َ ثةيوةنتتدى بةيتتةك طةيانتتدن د  exclusionثةيوةنتتدى نةطرتنتتةخؤ د 
   ناضاري.implication  و ثةيوةندى طرتنة خؤ دdisjuncitionجياوازي  د

   
 مةسةلةطوزارشتيةكان  

  -ب،كردنةوة رووتةكان  -
 Propositions, categorical القضااي احلملية

هتتةروةها هتتةَلطر كتتةخؤى   مةلةستتةى ب،كردنتتةوةى رووت لةلؤ يكتتداَ ئةوةيتتة كتتة ثَيكتتدَييَ لةبابتتةت كتتةجَيطاى بِرياردانتتةَ   
 خةسَيةتةو دةخرَيتة سةربابةت.

بؤية دةوترَيي: ئةو خةستيةتة بةردةوامتةو نتاطؤِرَى يتان دةطتؤِرَى بتؤ بابةتةكتةَ هتةروةها ثةيوةستتيةكة بابتةت بةهتةَلطرةوة            
 دةبةستَيتةوة.  

بؤ بِريتاردان دةكتات دوةك طشتي      مةسةلةى ب،كردنةوةى رووتَ شورةى  ضوارضَيوة  هةيةَ ئةويش ئةو زاراوةيةية كةئاما ة
 و دهيض شتَيك  و دهةندَى  و دناهةندَى  .
  بةِرةضتاوكردنى اليةنتة بابةتيةكتةىَ    nagative  يان نَيطتةتيظ د affirmativeهةموو مةلةسةيةكى طوزارشتى ناضارى د

  و ناديار  ثشتي طتوَيخراو     particular  و ئةندةكى  بةشى  دuniversal  و طشتى دsingularدابةش دةبَيي بؤ كةسى د
  .Indefiniteد
   

 مةسةلة  ثَيكىاتووةكان   
  -ئاوَيتةكان  -

 Propositions composite القضااي املركبة

ضةند  مةسةلةيةكن ناتوانني دَلنيا بني لةئاماجنيانَ بةبةرامبةرى  جووت بتوونى  هتةردوو ئاستتةكةى لةستةر يتةكرتَ بتةآلم       
جووت بوونى  مةسةلة كة بؤ واقيعَ ئةطةر لةطةَر واقيعدا تةبابوو ئةوا بتاوةِرى ثَيتدةكرَييَ ئةطتةر      لةحالةتى بةبةرامبةرى

 تةباش نةبوو لةطةَر واقيعدا ئةوا بةدرؤ دةخرَيتةوة.
   

 Propositions, conditional القضااي الشرطية مةسةلة مةرجدارةكان
َيي مةسةلة طرميانيتةكانَ ضتةند مةستةلةيةكى ئاوَيتتةن لةمةستةلةكانى      مةسةلة مةرجدارييةكانَ هةروةك ناويانيش لَيدةنر

 ب،كردنةوةى ِرووت  دانةثاَر  لةسةر ضةند شَيوةيةكى تايبةت.
هةردوواليةنى  جةمسةرى  مةسةلة مةرجدارييةكانَ دوومةسةلةى دانتةثاَلنَ هتةردوو اليتةنى مةستةلة دانتة ثاَلةكةشتى دوو       

 دراوةثاَر    ئاسةَ ئةوانيش بابةت و هةَلطر
 َ كتتة hypotheticalمةستتةلةى مةرجتتدارى دابتتةش دةبَيتتتة ستتةردوو بتتةش: مةرجتتدارى طةينتتدراو  طرميانتتةكى دانتتراو  د  



(570) 
 

ئتةويش مةستةلةيةكة ثَيكىتتاتووة لتةدوو مةستتةلةى دانتةثاَرَ لةنَيوانيانتتدا ثةيوةنتدى ثَيويستتي يتاخود بتتةدوادا ضتوون هةيتتةَ        
متةرج  ثَيتى دةوترَيتي ثتَيش ختراو لةبتةر ئتةوةى لةيةكةمدايتةَ اليتةنى دووةمتيش           اليةنى يةكتةمى مةستةلةى مةرجتدارى     

 دمةرجدار  ثَيى دةوترَيي  دواى ئةو  لةبةر ئةوةى دةكةوَيتة دواى ثَيش خراوَ يانيش ثاشكؤى ثَيش خراو دةبَيي.
بةِراستتطؤيي ئتةوى  دواى ئتةو      مةبةسي لةمةسةلةى مةرجدارى بِرياردان نية لةسةر ِراستطؤيي ثَيش خراوَ ياخود بِريتاردان 

بتتةَلكو بِرياردانتتة بتتة بتتوونى ثةيوةستتتى لةنَيوانيانتتداَ واتتتة بةِراستتتطؤيي ئتتةوى  دواي ئتتةو بتتةو ئةطتتةرةى  ثتتَيش ختتراو            
 راستطؤبَيي.

 كتة لتة دوو مةستةلةى دانتة ثتاَر ثَيكتدَييَ       disjunctiveدووةم بةشى مةستةلةى مةرجتدارىَ مةرجتداري جياكةرةوةيتة د     -
َ هتةر  -ثتَيش ختراوو دواى ئتةو     -وانياندا ثةيوةندييةكى سةركَيشانة يان جياواز هةيةو هةردوو اليةن ناويان لَيتدةنرَيي  لةنَي

 وةك لة مةرجدارى طةيندراودا هةية.
 هةريةك لة مةرجدارى طةيةندراوو مةرجدارى جياكةرةوة دوو وَينةيان هةية:

 ئةوةى بابةتى ثَيش خراوو دواى ئةو تَييدا يةكيان طرت و هةَلطريش جياواز دةبَيي. -1 
 ئةوةى بابةت و هةَلطر تَييدا جياواز دةبن لةهةردوو الى ثَيش خراوو لةدواى ئةو. -2
   

 Propositions, simple القضااي البسيطة مةسةلة سادةكان
  هتتةروةها ئتتةو subject predicateكتتةخاوةن بابتتةت و هةَلطريشتتة د  يةمةستتةلة ستتادةكان لةلؤ يكتتداَ ئتتةو مةستتةلةية  

مةسةلةية بوونى ثةيوةندى نَيوان دوو ئاسي يان زياتر دةستةاَينَييَ واتتة مةستةلةيةكى ثةيوةستتة بتة ثةيوةندييةكردنتةوة       
   .class-membership َ هةروةها ئةو مةسةلةية ثةيوةستة بةئةنداميةتى ضينى دrelationalد

كرَى دَلنيابني لةِراستطؤيي يتان درؤي ئتةو مةستةالنة بةشتيكردنةوةى هتةردوو ئاستتى مةستةلةكةَ ئةطتةر هتةَلطرى لةستةر           دة
 بابةتةكة تةواو جووت بووَ ئةوا ِراستطؤيةَ ئةطةر هةَلطري لةسةر بابةتةكةى جووت نةبووَ ئةوا درؤية.

   
 لَيثرسينةوة  

 دادطايي
 Prosection املقاضات

لتتةم زاراوةيتتةَ لتتةِرووى ياستتاييةوةَ ئتتةو هتتةوَر و ِرَى و شتتوَينة ياستتاييانةية كتتةبؤ بةدةستتتىَينانى بِريارَيتتك يتتان        مةبةستتي 
 فةرمانَيكى دادوةرى ياخود جَيبةجَيكردنيان دةدرَيي.

 اشكركردنى تاوانبار.لةياساى تاوانكاريداَ زاراوةكة ئاما ة بؤ ئةو توَيذينةوة يانيش لَيكؤَلينةوانة دةكات كةبةِرَيوة دةضن بؤ ئ
   

 Prosperity الرخاء خؤشطوزةرانى  
 دؤخَيكى ئابورييةَ بةهؤيةوة ئاستَيكى طوزةرانى شياو بؤ كؤمةَلطة دَيتةدى لةِرووى ئابورى و كؤمةآليةتى و رؤشنب،ييةوة.

   

 Prosperity index دليل الرفاهية رابةرى خؤشطوزةرانى 
كؤمةآليةتيةكانَ بةكار دةهَينرَييَ بتةدةرهَينانى  متارةى ثَيوانتةيي كترَى و لَيكتدانى لةِرَيتذةى ستةدى بتؤ         رابةرَيكةَ لةئامارة 

  مارةى ئةو كرَيكارانةى كاردةكةنَ دواتر دابةشكردنى ئةجنامى لَيكدانةكة بةسةر  مارةى ثَيوانةيي بؤ خةرجى  يان.
   

 لةش فرؤشى 
 داوَين ثيسى

 Prostitution البغاء

ثةيوةندييةكى سيكسية لةاليةن  نَيكى لةش رؤشةوة ئةجنام دةدرَيي لةبةرامبةر شتتَيك يتان دةستتكةوتَيكَ ئتةو كتارةش دوور       -1



(571) 
 

 دةبَيي لةهةر جؤرة هةسي و سؤزَيكَ لةبةر ئةوةى  نى لةش رؤشَ خؤى دةخاتة بةردةسي هةر ثياوَيك بَى كةمرتين جياوازي.
  بَييَ لةو بارةدا ئةو  نة واِراهتاتووة كتة يانى ثشتي    propessional prostituteِرةنطة لةش رؤشيةكة وةك ثيشةيةك د

 بةوكارة ببةستَيي و هيض كاروثيشةيةكى ثةسندكراوي ديكةى نابَيي.
  بَييَ لةو حالةتة  نتى لةشت رؤش جةستتةى ختؤى     occasional prostituteكاتى  د -ماوة  كة ماوةهةروةها ِرةنطة كارة
 ثياوَيك بؤ ماوةيةكى دياريكراوو لةبةرامبةر دةسكةوتَيكى مادى. دةخاتة  َير دةستى

كارى لةش رؤشى لةهةندَى وآلتدا قةدةغة كراوةو لةهةنتدَى وآلتتيش ِرَيطتاى ثَيتدراوةَ لةكؤنتدا لةش رؤشتى ضتةند بةهايتةكى         
ةرستتيان دادةنترا لةبتةر    ئاينى دةطرتة خؤىَ واتة ئةجنامدانى كارى سيكسى لةطةَر ضتةند كضتَيكى نتاو ثةرستتطايةك بتةكار ث     

 ِرَيزى خوداى ئةو ثةرستطاية بووة.
 بازرطانى كردن بةشةرةفةوة: -2

واتةَ فرؤشتنى ويذدان و رزطاربوون لةبنةما رةفتاريةكانَ يان ضةوساندنةوةو بتةكارهَينانى تواناكتان بتؤ ضتةند مةبةستتَيكى      
 ئابروبةروناشةري انة لةثَيناو ثارةو سامان.

  كتارى خراثتةو ئابروبتةرى بتةهرةداران     prostitution of thepressئابروبتةرى رؤ نامةطتةرى د  وةك: كتارى خراثتة و   
  .  prostitution of talentsد

   

 protectionism مذهب محاية التجارة رَيبازى ثاراستنى بازرطانى

دةوَلتتةت دةستي لتتةكاروبارى بازرطتتانى و  زاراوةكتة لتتةِرووى ئابورييتةوةَ بتتةواتاى رَيبتازَيكى سياستتى دَيتتيَ بتةثَيى ئتتةو ِرَيبتازة      
ثةيوةنديية بازرطانيةكان وةردةداتَ هةر بةثَيى ثَيويستيةكانى ئةو سياسةتة سةثاندنى باج بةسةركاال هاوردةكتان لتةدةرةوةَ   

بتؤ كتاال    لةطةَر لَيبوردن لةوكااليانةى كةلة ناوخؤ بةرهةم دةهَينرَينَ ئةويش بةمةبةستى رَيطرتن لةركابةرى كاال هاوردةكتان 
 بةرهةمىَينراوةكانى ناوخؤ.

  واتتتةَ ئةوباجتتةى كةدةستتةثَينرَيي بةضتتةند تَيكِراييتتةكى بتتةرز protective tariffبؤيتتة تاري تتةى ثاراستتتنى بازرطتتانى د
 بةسةر كاال هاوردةكانَ ئاماجنيش ثاراستنى كاال نيشتمانية هاوشَيوةكانة.

 َينَىَ ئةطةر دةوَلةتةكانى ديكةش هةستان بةثةيِرةوكردنى هةمان سياسةت.نام ىديارة رَيبازى ثاراستنى بازرطانى كاريطةريش

   

 جَينشينى   -
 ناوضةيةكى ثارَيزراو

 Protectorate املرحمية

يةكةيةكى سياسيةَ دةسةآلتى ناوخؤي بةِرَيوةدةباتَ لةكاتَيكتدا سةرثةرشتتى ثةيوةندييتة دةرةكيتةكانى و ثاراستتنى دةرةكتى       
 دةوَلةتَيكى ثارَيزةرى بةهَيزي ترةوة دةبَيي.لةاليةن 

هةروةها دةوَلةتى ثتارَيزةرَ ئامؤ طتارى و رَينمتايي ئاراستتةى دةستةآلتة ناوخؤييةكتة دةكتات دةربتارةى بتةِرَيوةبردنى هتةموو           
 كاروبارة كارطَيِرى و ئابورى و رؤشنب،ى و بوارةكانى ديكةش.

ئتتةو سيستتتمةى داهَينتتاَ كتتةبوو بتتةهؤى بةرهةَلستتتى نَيتتو دةوَلتتةتى دواى    فةرةنستتا لةستتةدةى نتتؤزدةدا يةكتتةم دةوَلتتةت بتتوو   
 نبوونى دةسةآلتة داط،كارييةكةى لة باكورى ئةفريقيا.وافرا

 Vassal state  تةماشا بكة: دةوَلةتى ثاشكؤ

   

 Protestant ethics االخالق الربوتستانتية ئاكارى ثروتستانتى
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ط،َيتتةخؤىَ وا راظتةش كتراوة كتة لتةبارة بتؤ طةشتةكردنى ستةرمايةدارى         يِرَيبازي ثرؤتستتانى دة كؤمةَلة بةهاو ئاراستةيةكةَ 
 نوَى.

 ةوة داِرَيذراوةَ ئةو هةوَليدا رَيككةوتنى ئايديؤلؤجى نَيتوان ستةرمايةدارى و ثرؤستتاني    maxweberئةو ضةمكة لةاليةن د
   كةلةسةدةى حةظدةدا باوبووة.calvinismئاشكرابكاتَ بةجؤرَيكى تايبةتيش رَيبازي كالظينيزم د

 capitalism  تةماشابكة: سةرمايةداري

   

 ثروتوكور
 بِروانامةى ثةميان

 protocol الربوتوكول

 زاراوةكة لةياساى نَيو دةوَلةتيدا سَى ماناى هةية:
نَيودةوَلةتيةكانَ بةواني نووسراون يان نة نووسراونَ لتة رووي داَ و   و تانةي باون لة ثةيوةنديية طش ئةو رَيساو نةري  1

 نةريي و رةفتاري شياو و ط توطَو كردنةوة.
 تَوماري كَوبوونةوةكاني وتووَيذَ كة هةموو باس و رووداوةكان دةطريتةوة. -2

دا دةربارةي كَيشةيةكي نَيودةوَلتةتي ئتةو   ئةو رَيكةوتنةي كة برياري كَوبوونةوة ديبيَوماسيةكان دةطرَيتةوةَ لة كؤنطرةيةك -3
رَيكةوتنتتة بةَلطتتة نامةيتتةكى نَيودةولةتيتتة تَييتتدا ئتتةجنامي ط توطَوكتتان تَومتتار دةكرَيتتي لةطتتةَر ئتتةو خاالنتتةي كةلةستتةري         

 رَيكةوتوون.  
   

 حكومةتي
 شارةزايان

 Proto cracy حكومة املتخصصني

دةسةاَلت بة دةس  ئةو هاواَلتيانة دةبَيي كتة زَورتتر شتارةزانَ بتَي طوَيدانتة ثَيطتة       سيستمَيكي كَومةاَليةتي و سياسييةَ تَييدا 
 كَومةاَليةتيةكانيان.

لةبةرامبتتةر ئتتةو سيستتتمةَ لةاليةكتتةوة سيستتتمَيك دَيتتي كتتة توَيتتذَيكي ئةريستتتوكراتي م،اتطتتري زاَلتتن بةستتةريداَ يتتان ئتتةو     
 ثَور و ناثسثَور زاَلن بة سةريدا. دميوكراسيةتةى كة تَيكةَلةيةك لة فةرمانبةرةكاني ثس

   
 ضاودَيرى خودايي
 ت قةزا و قةدةر ت 

 providence العناية االهلية

 مةبةسي لة زاراوةكةَ تَيروانني بؤ خودا وةك رابةرَيك بؤ تاكةكانَ ئةويش لة ميانةى روانني و ضاودَيرييةوة. 
 ديارة ضاودَيرى و ئاطادارى خوداش لةسةر دوو جؤر دةبَيي:  

ضتاودَيرى طشتتتىَ كتتة ئتتةويش بريتيتتة لتتة ديتتاريكردنى بتةر نامةيتتةك بتتؤ جيىتتان و ديتتاريطردنى ئاماجنَيتتك بتتؤى بةستتةرجةم    
 تةنيا. كاروبارةكانةوةَ هةروةها ضاودَيرى تايبةت كة بريتية لة طرينطى ثَيدانى خودا بة تاكةكانَ هةر تاكَيك بة 

   

 provident fund صندوق االحتياط أو االدخار سندوقى ثاشةكةوتن
واتتتة ئتتةو سيستتتمةى كتتة باربووةكتتان ت هاوكتتارى دارايتتى ت لتتةوانى  يانيتتان دابتتني كتتراوة كؤدةكاتتتةوةَ هتتةروةها لتتة ختتاوةن          
كارةكانيشَ بؤ ئةوةى لةطةَر قازاجنةكانى بدرَيتةوة بةوانى  يانيان دابني كراوة. ئةويش لتة هةنتدَي بتارودؤخى ديتاريكراوى     

 اريةكةيان ياخود بة هؤى ثةككةوتن و مردنةوة.  وةك خانةنيش يان كؤتايي هاتنى خزمةتطوز
   

 proximity قانون التقارب ياساي لَيك نزيكبوونةوة
law of 
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لة دةروناستيدا مةبةستي لتة ياستاي لَيكنزيتك بوونتةوةَ واتتة نزيكبوونتةوةى شتتةكان لتةو هؤكارانتةى يارمةتيتدةر دةبتن بتؤ               
ان دةداتَ هتتتةروةها شتتتتةكان لتتتة شتتتوَينَيكدا يارمتتتةتى بةب،هاتنتتتةوةي  تَيطةيشتتتتنى طروثتتتة هةستتتتيةكان. نزيكبوونتتتةوةى   

 تازةيي رووداوةكان الى تاكَ ئةويش يارمةتى بةب،هاتنةوةيان دةدات.  لةطةر شتةكان لة كاتَيكدا و  نزيكبوونةوةي
   

  ,provisions التدابري االجتماعية رَي و شوَينة كؤمةاَليةتيةكان  
social 

 social provisions  تةماشابكة:

   
 خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى  

 بؤ ضارةسةرى دةروونى
 psychiatric اخلدمة االجتماعية الطبية النفسية

Social wrok 

ئاماجنى خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى لة بوارى نةخؤشتية دةروونتى و ئةقَييتةكانَ تَيطةيشتتنى ثةيوةندييتة كؤمةاَليةتيتةكان و       
ئاستةنطة كةساييةتيةكانةَ هةروةها بؤ ئتةو فاكتتةرة  ينطةييانتةى بوونةتتة هتؤى حالتةتَيكى نتةطوجنانى لتةبار بتؤ نتةخؤش           

وةىَ لةطةَر راهَينانى نةخؤش و هاوكاريكردنى بتؤ ئتةوةى متمانتةى بتة ختؤي و      لةكاتى ضارةسةريةكةىَ يان دواى ضاكبوونة
 بةكةسانى ديكة وةربطرَيتةوة.                                             

   

 ثزيشكةوانى ئةقَيى 
 ثزيشكةوانى دةروونى 

 الطب العقلي 
 psychiarty الطب النفسي

لقَيكة لة كارى ثزيشكةوانىَ لة هةموو حالةتةكانى تَيكضوون و شثرزةيي ئةقيى و دةروونى دةكؤَلَيتةوةَ هةروةها ضاكردنةوة 
 و ئاشكراكردنى هؤكارةكانى  خؤثاراسة و تةندروستى ئةقيى. 

 يشكةوانى طشتى.  ئةم لقة ثزيشكية لةاليةكةوة ثشي بةدةروونناسى نةخؤش دةبةستَييَ لةاليةكى ديكةوة بةكارى ثز
   

  psychic splitting االنقسام النفسي كةرت بوونى دةروونى 
ئارةزوو بؤ جيابوونةوةَ يان دووبةرةكىَ ياخود دابةشبوون دابةش بوونَيك جياوازى تَيتدا بتةدى دةكرَيتيَ بتة تايبتةتيش لتة       

 فةرمانة دةروونيةكان.  
 ئةطةر ئةو نةخؤشية تووندى كردَ ئةوا نةخؤشةكة يةكطرتوويي كة سَيتى خؤى لة دةسدةدات.  

   

 psychoanalysis التحليل النفسي شيكردنةوةى دةروونى 
زاراوةكة لة اليةن ت فرؤيد ت دانراوةَ ناويشي بةو رَيبتازة نتاوة كتة ختؤى كتاري ثَيتدةكرد ئتةويش بتؤ ضتارةكردنى دياردةكتانى             

 ثةشَيوى ئةقيى و دةمارى.  
ئاماجنيشتتي ضتتوونة قواَليتتةكانى  يتتانى نائاطتتايي و نةستتتى نةخؤشتتةكة بتتووةَ هتتةروةها ئاشتتكراكردنى طتترَى شتتاراوةكانىَ ئتتةو  

نتتى و جةستتتةيي جيتتاواز ثَيكىتتاتوون لةويستتتة خةفتتةكراوةكان و يادطارييتتة لتتة ب،كراوةكتتانَ كتتة شتتثرزةيي دةروو طرَييانتتةى 
نتةَ ئتةويش بتة    ادهةروةها لَيكؤَلينةوة ت يان شيكردنةوةىَ ت لة هؤكارةكتانى ضتاكبوونةوةى نةخؤشتةكة لتةو ديار      َ دةخولقَينن

ة رَيطتا بتة نتةخؤش دةدات هةنتدَى لتةو بةستةرهات و يادطاريانتةى لتة         هؤي هاوثةيوةندى ب،ؤكة و هزرة ئازادةكان دَينةدى ك
ب،يتتانى كتتردووة بتتة بتت،ى بَيتتتةوةَ هتتةروةها شتتيكردنةوةى ضتتةند ختتةوَيكى و راظتتةكردنى دميتتةن و هَيماكتتانى بةمةبةستتتى   

نةخؤشتتيةى  َ واتتتة درك ثَيكردنتتى نتتةخؤش بتؤ ئتتةو بتتارة  insightيارمةتيتدانى نتتةخؤش لةستتةر تَيطةيشتتة و دووربينتى د  
  واتتتة طتتؤرينى هةستتتةكان لتتة هةَلويستتتةكان يتتاخود   transfernceتَيدايتتة و ثاَلنتتةرةكانيش ضتتنيَ لةطتتةر طوَيزانتتةوةى د  

 لةكةسةكانةوة بؤ شيكارى دةروونى.  
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 سايكو دراما

 psychodrama السيكودراما منايشى دةروونى 

داهَينتتراوةَ بتتةثَيي ئتتةو رَيطتتا ضارةستتةرييةَ دةبتتَي هاوكتتاري نتتةخؤش    ةوة morenoهؤكتتارَيكى ضارةستتةركردنةَ لةاليتتةن د
 بكرَييَ بؤ ئةوةى لةتوانايدابَيي هةستةكانى خؤى دةربرَييَ ئةويش لة رَيطاى هةستانى بةنواندنى ضةند رؤلَيكى جياواز.

هَينرَيتتيَ كتتة ثةيوةندييتتتة   ستتايكو درامتتا لتتة تاقيكردنتتتةوة و ِراهَينتتانى ثتتاَلَيوراوان بتتتؤ ضتتةند كتتارو فتتةرمانَيك بتتتةكار دة        
 كؤمةاَليةتيةكان بةشَيكياننَ وةك كارى بازرطانى. 

   
 psychologism النزعة السيكولوجية رةوتى دةروونزانى

 واتةَ ئارةزوو بؤ زاَلكردنى ب،و بؤ ضوونى سايكولؤجيا بةسةر تَيروانني و ب،و بؤضوونةكاني 
ديكة. ئةم بؤضوونة جؤرَيكة لة خواستى دةروونناسى كة ئاماجنى لتةخؤ طرتنتى فةلستةفةى هةيتة بةطشتتىَ يتان بتةالى كتةم         

 واثيشاندان كة دةروونناسي بنضينةى يةكةمى فةلسةفةية. 
ةو هةنتدةى  هةروةها مةبةسي لة زاراوةكةَ ئةو ئاراستةيةى كة بؤ ضارةسةركردنى لؤ َيك ثشي بة دةروونناسي دةبةستَييَ ب

 ب،كردنةوة ثرؤسةيةكى دةروونيةَ واتة رووداوَيكى دةروونية وةك رووداوة دةروونيةكانى ديكة.   
   

 psychology علم النفس دةروونناسى
زينتدووةَ  دةروونناسى لَيكؤَلينةوة لة رةفتارى مرؤظ دةكاتَ هةروةها لة بوارةكتانى ضتاالكى تتاكَ لتةو رووةوةى كتة تتاك بوونتةوةرَيكى        

 ويسي و هةسي و درك ثَيكردن و هةَلضوون و ب،كردنةوة و فَيربوون و ئةندَيشةو دةربرين و داواكارى ئةقالنيةتى تَييدا هةية.
 دةبةستَيي.  ثَيى تاك لة هةموو ئةو دياردانةيداَ بةو كؤمةَلطةية كاريطةر دةبَيي كة تَييدا دة َيي و ثشتى

   
 سايكولؤ ياى
 ,Psychoiogy علم النفس الَتبوي ثةروةردةيى

educational 
لقَيكى دةروونناسيةَ ضةمكةكانى خؤى لة بوارى ثةروةردةو لة ثرؤسةكانى فَيربوون ثيادة دةكتاتَ هتةروةها لَيكؤَلينتةوةكانى    

كةلةطتةَر  بتونى قوتابيتان لةستةر جؤرةكتانى ئتةو بةرنامانتةى       و فَيربتوون و شتَيوازةكانى دابتةش    لةئاراستة كردنتى ثتةروةردة  
تواناكانيان دةطوجنَيي و ضارةستةركردنى اليةنتةكانى الوازى لتة خوَينتدن و ضتؤنيةتى يةكالكردنتةوةى كَيشتة دةروونيتةكانى         

 قوتابيان دةطرَيتةوة.
   

 سايكؤلؤ ياى
 Psychology علم النفس الصناعي ثيشة سازى

industrial 
دةروونيتتةكانى بتتوارى ثيشةستتازى دةكتتات ئتتةويش لتتة رووى ثةيوةندييتتةوة       لقَيكتتى دةروونناستتيةَ لَيكؤَلينتتةوة لتتة كَيشتتة     

 بةبةرهةمىَينانى تةواو ثَيويسي بة بارى طوجناندنى كرَيكاران. ئةم لقة سَى بنةما دةطرَيتةوة خؤى:
 طوجناندن و لة باربوونى ثيشةيىَ ئةويش بذاردن و ئاراستة و راهَينانى ثيشةيى بؤ كرَيكاران دةطرَيتةوة. -1
 .ئةندازةى مرؤيىَ ئةويش بريتيية لة طوجناندنى هةر و مةرجى كار بؤ كرَيكار لةطةَر ضاكرتين و ئاسانرتين رَيطاكانى كاكردن -2

ثةيوةندييتتة مرؤظايةتيتتةكانَ ئتتةم بنةمايتتةش اليتتةنى مةعنتتةوى و ورةى كرَيكتتاران و شتتَيوةى ثةيوةنتتديكردن و لَيتتك          -3
 دةكانيان دةطرَيتةوة.تَيطةيةشتنى نَيوان كرَيكاران و سةركر

   
 سايكومةترى

 ثَيوةرى دةروونى
 psychometrice القياس النفسي

لقَيكتتى دةروونناستتيةَ طرينطتتى دةدات بتتة ثَيوانتتةكردنى خةستتيةت و تايبةمتةندييتتةكانى تتتاك و طروثتتةكان. ئتتةم بةشتتةى         
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تاقيكردنتةوةى توانتا و ثَيوةرةكتانى كةستَيتى و     دةروونناسى ثشي بة تاقيكردنةوة ثَيوةرة دةروونيةكان دةبةستَييَ منوونةى: 
 ئاراستةو ئارةزوو بةها و رَيطاكانى بةسةر داخسة لة ثَيوانةى كة سَيتى.

 test  تةماشابكة: تاقيكردنةوة

   
 سايكوبات

 نةخؤشى مَيشك
 psychopathy السيكوابتية

بارى ئاسايى خؤى ثاراستتووةَ بتةاَلم لتة راستتيدا تووشتى      حاَلةتَيكى نةخؤشى سايكوسيسةَ لةو حاَلةتةدا نةخؤش بة روواَلةت 
شتتثرزةيى و ثةشتتَيويةكى ترستتناك بؤتتتةوة لتتة ثَيكىاتتتةو رةطتتةزة كؤمةاَليتتةتى و رةوشتتتية ئةقييتتةكانىَ بتتةجؤرَيك توانتتاى       

 اريدا.ثارَيزطارى كردنى لةو رَيسا و بنةمايانة نامينَيي كة بةطشتى ثةيرةوي دةكات ياخود باوةرى ثَييةتى لة رةفت
   

 دةرووناسى  
 نةخؤشى

 psychopathology علم النفس املرضي

واتةَ لَيكؤَلينةوة لة هؤكار و فةرمان و كتردارة ئةقييتةكان لتة ضتةند حاَلتةتَيكى نةخؤشتىَ هتةروةها روونكردنتةوةى هتةموو          
 دياردةى تَيكضوون و شثرزةيية دةروونيةكانَ روونكردنةوةيةك سايكولؤ يانة.

 ئةقيىَ بريتية لة جَيبة جَيكردنى دةرووناسى نةخؤشى لة هةردوو بوارى ثاراسة و ضارةسةركردن.كارى ثزيشكى 
   

 دةروونناسى لةش
 سايكو فيزيكى

 psychophysics علم النفس الفيزيقي

زانستَيكة هةَلدةستَى بة لَيكؤَلينةوة لة ثةيوةنديةكانى نَيتوان خةستَيةتةكانى بةستةرهات و زانيارييتة هةستتية جياوازةكتان و       
ثاَلتة ثةستتؤَ كتة كاريطتةرييان لةستةر ةئتةو شتارةزايية        و نَيوان خةسَيةتة بة ئاطاهَينةرة فيزيكيتةكانَ وةك رونتاكى و دةنتط    

 هةستيانة دةبَيي.
ازةكانى سايكوفيزيكىَ دياريكردنى كردارة هةستية رةها و جياوازةكانةَ واتة ئةوةى كةمرت تووند و تيذةو بةشى ئاماجنى شَيو

روودانى هةستي ثَيكتردن دةكتاتَ هتةروةها ئتةوةى بضتووكرتين جياوازييتة لتة نَيتوان دوو ثيتة لتة توونتدى و دةكترَي هةستتى               
 ثَيبكرَيي.

   
 سايكوسي 

 نةخؤشى ئةقيى
 psychosis املرض العقليالذهان، 

تَيكضونيضتتكى طةورةيتتة لتتة هَيتتزة ئةقييةكانتتداَ دةبَيتتتة هتتؤى تَيكضتتوونى هتتةموو هؤكارةكتتانى طوجنتتان و ستتازانى ئتتةقيى و        
ثيشةيي و ئاينى...هتد.هةروةها دةبَيتة هؤى شثرزةيي طشتى لة كةسَيتى مرؤظتداَ لةطتةَر لتة دةستتدانى توانتا       و كؤمةاَليةتى

  .insightدووربينى دبؤ لَيكدانةوةو 
 َ بتةآلم نةخؤشتية ئةقييةكتةَ    psycho genicوشةى سايكوسي  بةضةند حاَلةتَيك دةوترَيي كة سةرضاوةكةى دةروونية د

  .organic psychosisكة سةرضاوةكةى تووش بوونى ئةندامى بَييَ ئةوة ثَيى دةوترَيي سايكوسيسي ئةندامى د
   

 ثزيشكةوانى
 جةستةيي دةروونى

 الطب البدين 
 النفسي

Psychosomatic 
medicine 

يةك لة لقةكانى كارى ثزيشكى دةروونيةَ لَيكؤَلينةوةكانى ثةيوةندى بةرةفتارى طشتى تاكى مرؤظ دةبَييَ ئتةويش لتة بتوارى    
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 ثةيوةندييةكةى بةكارى ثزيشكى و بةلقة جياوازةكانيةوة.
 خؤشةكة دةكات زياتر لةوةى باس لة نةخؤشيةكة بكات.يان بة دةربرينَيكى ديكة بريتية لة ضةمكَيك باسى نة

زانستةكة لة هةَلسةنطاندنى بؤ نةخؤشيةكة هةوَلدةدات وةك بةدةنطتةوة هتاتنَيكى مرؤظتى نتةخؤش بتؤ ئتَيش و ئازارَيتك كتة         
نةوة بةسةريدا هاتووة باسى بكاتَ ئةو بينينتى بتؤ نةخؤشتيةكة تتةنىا لتة ميانتةى ثتةتاى ميكرؤبتى و لتة ناوضتوونى شتانةكا           

 نابَييَ بةَلكو لة ميانةى  يانى طشتى نةخؤشةوة تةمةشاى دؤخةكة دةكات.
   

 ثراكتيكى سايكولؤجياى
 دةروونناسى تةكنيكى

 psychotechnoiohy علم النفس التطبيقي

مرؤظايةتيتةكان  يةك لة لقةكانى دةروونناسيةَ لة ثراكتيكردنى ميتؤدةكانى دةروونناسى و ئةجنامةكانى بةستةر ثةيوةندييتة   
 بة ثيشةسازييةوة دةكؤلَيتةوة.

هةروةها ئةو هةموار كردنانةى دةخرَينة سةر ئامَيرةكان بؤ ئةوةى لة بتاربن لةطتةَر كتردار و ضتاالكية مرؤظايةتيتةكان. ئتةم       
  .psycho technicsزانستة هةندَى جار ناوى لَيدةنرَييد

   

 psychotherapy العالج النفسي ضارةسةرى دةروونى
ضارةسةركردنى نةخؤشيةكانَ ئةطةر ئةو نةخؤشيانة هةَلطرى متؤركَيكى هةَلضتوانة بتن بتةهؤى هؤكتارة دةروونيتةكانى وةك:       
سروشتكارى لتةكاتى بةخةبتةربوونَ يتان لتتة متاوةى نوستتنى دةستتكردَ هتتةروةها بتة هَيزكردنتى حاَلةتتةكاكانى ويستتي و ورة           

 بةرزى و قةناعةت ثَيكردن و شيكارى دةروونى.
   

 هةرزةكارى 
 بالقبوون

 البلوغ 
 puberty املراهقة 

 ماوةيةكة لة طةشةكردنَ لة بالقبوونةوة دةسي ثَيدةكات تا تةواو ثَيطةينى الوَيتى.
 لة تايبةمتةندييةكانى ئةو ماوةيةَ ثَيطةيةشتنى ر َينةكانى زاوزَي و ثةيدابوونى دياردةو ئاكارة نوَيية سيكسةيةكان.

 ي بؤ ئازادى و جياوازى لة كةسانى ديكة و باخيدان بة ئايندة.سيطرينطةكانى ئةو قؤناغةَ وهةر لة خةسَيةتة 
  pubertyritesزؤربةى كؤبةَلطة سةرةتاييةكانَ كاريان بةهةندَى داَ و نتةريي و رَي و رةمستى تايبتةت بتة هتةرزةكارى د     

ميكةضتتتى و ختتتودابينكردنَ ديتتتارة ئتتتةو   كتتتردووةَ ئتتتةويش بةمةبةستتتتى تاقيكردنتتتةوةيان دةرخستتتتنى خةستتتيةتةكانى و    
 خةسيةتانةش طواستنةوةيان بؤ قؤناغى ثياوةتى ئاشكرا دةكاتَ بةوةش رؤَليان لة ناو كؤمةَلطة طؤرانكارى بةسةردادَيي.

   

  Public هور مشَتك املصاحلماجل جةماوةر
لتة يتةكطرتنَيكَ تَييتدا بةر ةوةندييتةكانيان     واتةَ  مارةيةكى طةورةى تاكةكانَ ئةوانتة بتة تَيطةيشتتنةوة بتة شتدارى دةكتةن       

بةدى دَييَ بؤية لةو طردبوونةوةية هةستَيك بتة يتةكطرتن و بتةديىاتنى ختود دَيتتة دىَ بتةاَلم رادةى ئتةو هةستتة جيتاوازى          
نتةوةو  تَييدا بةدى دةكرَيي لة كؤمةَلَيكةوة بؤ كؤمةَلَيكى ديكتة. ئتةوةى جَيطتاى ستةرجندانةَ جتةماوةر بتةزؤر لةيتةك جيادةب       

جياوازيشتتيان دةبَيتتي هةنتتدَيكيان لتتة هةنتتدَيكى ديكتتةَ ئتتةو دياردةيتتةش هاوكتتار دةبَيتتي بتتؤ ثَيكىَينتتانى هؤكتتارة طشتتتيةكانى     
 ثةيوةندى كردن.

زؤربةى تاكةكاني جةماوةر ثةيوةنديكردنَيكى راستةو خؤ نية لة نَيوانيانداَ بةاَلم هاوبةشييةك دةخوَلقَيي بتة هتؤى ئتةوةى    
 ئةوةى بةدةستيان دةطات لة زانياريةكان و لة بوارة هاوبةشةكانى ديكةى ضاالكى.دةخيوَينةوة و 

طةرى جةماوةر لةو كارانة دةردةكةوَيي كة ثَيى هةَلدةسةَ لة ميانةى دةنطدان ياخود هاوكتارى نتةكردن يتانيش ثَيتدانى     يكار
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 باجة طشتيةكان...هتد.
كتدَيي   َ كتة ثيَ social categoryفتةرمانى توَيتذَيكى كؤمةاَليتةتى د   كار و فرمانى جةماوةر وةك يةكةيتةكَ طتةورةترة لتة    

 تةنىا لة ضينَيكى خةَلكى وةك  نانى كرَيكار يانيش دةرضوانى زانكؤ....هتد.
 mass  تةماشابكة: جةماوةرَيكى طشتى

   
 دةستةى طشتى 

 دام و دةزطا
  Public authority اهليئة العامة

دةبَيي بةبريارَيك لةاليةن دةسةاَلتَيكى تايبةتةوةَ بؤ ئةوةى رَيطاى ثَى بتدرَيي بتة ئةركتةكانى    كةسَيكى مةعنةوييةَ دروسي 
يتتان بتتؤ بتتةديىَينانى بةر ةوةندييتتةكانى كتتار بكتتاتَ ئتتةوانى متتؤركَيكى طشتتتيان هتتةَلطرتووةَ بتتَي خؤبةستتتنةوة بتتة ياستتا و         

 ن.كارراييةكانى حكومةت كة بةزؤرى رَيطر دةبن و كارةكانى ثةك دةخة
دةستةى طشتىَ كةسَيتيةكى رَيز لَيط،اوى هةية و سامان و ثارةكانى بة ثارةو سامانى طشتى دادةنرَينَ ئةطةر دةقَيكى ياسايى 

 نةبَيي كة بةسامانى تايبةتى ديارى كردبَيي.
   

 Public debt الدّين العام قةرزى طشتى
ان لةستةر  كدةطرَيتةوة ئةوانى بةهؤى قتةرزكردنى دام و دةزطتا حكوميتة   قةرزى طش  بؤ نةتةوةيةكَ كؤى قةرزة داراييةكان 
 ئاستى نةتةوةيى و هةرَيمى و خؤجَيى ثةيدابوونة.

ئةو جؤرة قةرزةَ قةرزة داراييةكانى حكومةت ناطرَيتةوة كتة بتةهؤى قتةرزكردنى وةك: قةواَلتة زَيرينيتةكان يتان دراويتةكان        
كتتاال و خزمتتةت طوزارييتتةكان ثةيتتدا بوونتتةَ هتتةروةها قتتةرزة تايبةتتتةكانى تتتاك و   يتتاخود ثابةنتتد بتتوون بتتة كرَيبةستتتةكانى  

 دامةزراوةكانيش ناطرَيتةوة.
قةرزى طشتى دةرةكىَ ئةوى كاتى دانةوةيةتى بؤ حكومةتةكان ياخود هاواَلتيانى دةوَلتةتَيكى ديكتة ئتةويش بتةرةهن كردنتى      

 م هَينانَ دةطرَيتةوة.ئةو داهاتةى بةرهةم هَينراوة لةاليةن هَيزةكانى بةرهة
بتةاَلم قتتةرزى طشتتى نتتاوخؤ كتة قتتةرزى هاواَلتيانتة بةستتةر حكومةتتتةوةَ ئتةو قتتةرزة بتارطرانى طتتةورة ثةيتدا ناكتتات بةستتةر        
ئابورييةوة بة طشتى لةبةر ئةوةى ضةند حاَلةتَيكى طواستنةوة دةطرَيتتةوة لتة نَيتوان ختاوةن قةواَلتةكانى حكومتةت و نَيتوان        

 باجدةرةكان.
   

  Public health الصحة العامة تةندروستى طشتى 
زانستَيكة ئاماجنى رَيطرتنة لة نةخؤشيةكان و بةرزكردنةوةى ئاستتى ثَيويستتى تاكتةكانى كؤمةَلطةيتة لتة رووى جةستتةيى و       

 ئةقييةوةَ ئةويش بة هؤى رةنج و هةوَلة بة كؤمةَلةكانيان.
يشتداَ ئتةويش بتؤ رَيطترتن لتة      ،هةروةها تتاك لتة متاوةى طتةجنى و لتة ث     تةندروستى طشتى ضاودَيرى منداَر و دايكان دةكاتَ 

 يةككةوتنَيك يان نةخؤشيةكى د وار كة توشى ببَيي.  
ة لةنةخَوشية ثةتاكان و خَوثاراسة لة د يانَ لةطتةَر ثاكردنتةوةي ئتاوي خواردنتةوة و     ييرئةركي تةندرورس  طش َ ضاودَي

هتتةروةها كَوكردنتتةوةي هتتةموو ئامتتارة بةكةلكتتةكان و فَيربتتووني رَيستتاو بنتتةماكاني  رزطتتاربوون لتتة ثاةتتاوة و زبتتَت و ثيستتيَ 
 تةندروس  لة قةتاخبانةكان...هتد

   

 Public opinion الرأي العام راي طش 
هةَلوَيستتَيك يتان   واتاَ ئةو هةسي و ب، و بَوضوونانةي باون لةناو جتةماوةريًَكي ديتاريكراو لتةكاتَيكى ديتاريكراوداَ دةربتارةي      

 كَيشةيةك لة كَيشةكان.
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كَومةَلطاية وةردةطرَيي كة تيايدا ستةرهةَلدةداتَ كارَيطتةريش دةبَيتي بتةرووداو كارلَيكردنتةكاني نتاو       وراي طش  شَيوةكةي لة
ئاقالينيتةتي تَيتدا    كَومةَلطاَ راي طش  دةكرَي جَيط، و نةطَوربَيي لة داَ و نةريتةكان هةَلدةقوَلَييَ يتان طتَوراوةو بتةزَوريش   

 بةديدةكرَيي و ثشي بةكَومةَلة دياردةيةكي رَيكوثَيكي هاندان و بازار طةرمي و خةَلةتاندن دةبةستَيي.
راي طش  هةندَي جار ئاشكرا دةبَييَ بريتية لة دةربريين كومةَلة خةَلكَيك بَو بت،و بَوضتةنةكانيان دةربتارةي كَيشتةيةكي ديتاريكراوَ      

 كانيان بة ئاشكرا.نةبَيي لة دةربِريين ب،وباوةرةاَ لة بارَيكدا ئازادي فةراهةم بَيي و خةَلكي ترسيان دةربرينَيكي ئاشكر
راي طش  شاراوة يان نائاشكراش دةبَييَ واتا ئةو ب،وراطشتيةي ئاشتكرا ناكرَيتيَ بتةهَوي تترس دةربتريين ختةَلكَ كةرةنطتة        

 كَومةاَليةتيية زانراوةكان ناطوجنَيي. بِرواكانيان د ي ياسابَييَ ياخود لةطةَر ثَيوةرة
كَومةَلطاي تازةَ طرينطي بةنةزانيين ئاراستةكاني راي طش  دةداتَ بَو ئةوةي لةتوانادا بَيي ثالني جياوازي بتَو دابنرَيتي بتةو    

 شَيوةي لةطةَر ئةو ئاراستانة و رَيكبكةون.  
   

  Public order م العامالنظا سيستمي طش  
  Order, public  تةماشابكة:

   
 ثةيوةنديية
 طشتيةكان  

 Public relations العالقات العامة

وونكردنتةوة و  ثةيوةنديية طشتيةكان هةَلدةستَيي بةكاري ثةيوةنتدي كتردن لتة نَيتوان ريكخراوةكتان و جتةماوةرَ هتةروةها ر       
ستةركةوتن بةدةستي بىَيتنن لتة راكَيشتاني متمانتةي       رَيكخراونتة  ئةو يان بَو اليةنةكةي ديكةَ بَو ئةوةي راظة كردني هةريةكة

جتتةماوةر و تَيطةيشتتتين و اليةنطريشتتيَ واتتتا ثةيوةندييتتة طشتتتيةكان كاردةكتتات لةستتةر دروستتتكردني ضتتةند ثيوةنديتتةكي      
 دَوستانة لةسةر بنضينةي لةيةك تَيطةيشتين ئاَلوطَور.

   
 فةرمانبةري طش 
 كارمةندي حكومي

  Public servant املوظف العمومي

فةرمانبةرى طش  ئةو كةسةية كة بة داري دةكات لة كارَيكي بةردةوةامي دامةزراويتةكي طشت َ كتة بةشتَيوةي بتةكارهَينانى      
ِراستةوخؤ بةِرَيوةدةضَييَ بةشدار بوونيشتى لتةكارة لةسةردةستي نيشتانكردني لةاليتةني كارطَيرييتةوة دةوةستتَييَ هتةروةها         

 ةنداني فةرمانبةريش بَو كارةكة.قبولكردني ئارةزوو م
  بتةو ثيةوثايةيتة دةوترَيتي كةبتةثَيي ياستا دامتةزراوةو فةرمانبتةرَيكي طشت          public officeزاراوةي  ثيةوثايةي طش   د

 كاري تَيدا دةكاتَ ئةويش بؤ ِراثةِراندنى ضةند دةسةاَلت و كاروبارَيكي حكومي يان نيمضة حكومي.
 رَيكخستنَيكي يةكطرتووي حكومةتةوة ياخود بةشَيكي بةسرتاوةتةوة.ئةو ثيةوثايةية بة 

   
 دام و دةزطا
  Public utilites املرافق العامة طشتيةكان  

واتتتةَ جؤرَيتتك لتتة خزمةتطوزارييتتة بنضتتينييةكان ثَيشكةشتتى هاواَلتيتتان دةكرَيتتي بتتةهؤى دةوَلتتةت و دامتتةزراوة ختتؤجَيى و      
شارةوانيةكان. رةنطة دةوَلةت ئةركى بة جَيطةياندنى ئةو خزمةت طوزاريانة بتة كةستَيك يتان كؤمثانيتاك بستثَيرَييَ ئتةويش       

خود ثابةنتدبوون و جَيبتةجَيكردنى ئتةو    يتا يتدةكرَييَ متافى بةجَيطةيانتدنيان    ضةند مةرجَيك دياربةبةثَيى طرَيبةستَيك كة 
خزمةت طوزاريانة ديارى دةكاتَ لةطةَر ديارى كردنتى نتر  و ماوةكتةى يتانيش رَيطاكتانى ضتاودَيري كتردن و ستةر ثةريشتتى          

 كردنى جَيبةجَيكار.
ةفةر  يان ثَيطةياندنى ئتاوي خواردنتةوة بتة شتارةكان     بةهؤى هَيَيى ئاسنني دشةمةند ةمنوونةى ئةو دامةزراوانةش: طواستنةو

 هةروةها كارةبا و غاز.
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 خؤشطوزةرانى  

 طشتى
 Public welfare الرفاهية العامة

بة ديىَينانى ئاستَيكى منوونةيي لةو خزمةتطوزاريانةي كة دام و دةزطا بنضتينيةييةكان ثَيشكةشتي هاوآلتيتاني دةكتةن. ديتارة      
 ئةو كارةش لةبةر رؤشنايي نوَيرتين بةرهةمةكاني زانستة كؤمةآليةتي و سروشتيةكاني دَيتةدي.  

   
 راطةياندن

 ثروثاطةندة
 publicity االعالن

 طرينطة لة فةرمانةكاني ثةيوةنديية طشتيةكان.فةرمانَيكي 
مةبةسي لة راطةياندنَ بآلوكردنةوةي راس  و دةنطوباس و هتزر و بت،واي نَيتوان جتةماوةرةَ ئتةويش بتة ضتةند هؤكتارَيكي         

رازيكتردن و  جياوازَ وةك: رؤ نامة و ئيزطة و سينةما و ثَيشتانطاكانَ هتةروةها جؤرةهتا شتَيواز و هؤكتاري ديكتة بةمةبةست         
 راكَيشاني اليةنطري و بةدةستىَيناني ثشتط،يَ

   

  Punishment اجلزاء  ،العقوبة، القصاص سزادان
سزاداني تاوانبارَيك بة ناوي كؤمةَلطةَ رةنطة ئةو سزاية ببَيتتة هتؤي كوشتتين ختودي تاوانبتارَ يتان رَيطتري لتة ئازادييةكتةي          

دارايتتي بتتة دةستتتطرتن بةستتةر ستتامان و ثارةكتتةيَ يتتانيش ستتزاكة مافتتة        ئتتةويش بتتة زينتتداني كردنتتيَ يتتاخود ستتزاداني      
 هاواَلتيبوونَ ىيين لة مافنيشتمانيةكاني بطرَيتةوةَ بةداماَل

 ديارة سزادانيش ضةند ئاماجنَيكي هةيةَ وةك ريطري لة خراثةكاريَ يان دامركاندن و تةميكردني ئةو كةسة.
 َ ئتةو ستزايةش بةستةر ئتةو تاوانبتارة      cumulative punishmentدي يتةك بتة دواي يتةك ت بتةرودوا ت         دةوترَيتي ستزا  

 دةدرَيي كة هةاَلتبوو ئَيستاش طةراوةتةوة.
زينتداني كردنتة لةطتةَر      بة زؤريش مةبةستي لَيتي ستزاي    infamous punishmentهةروةها سزاي بةدناو ت ئابروبةرت د

   واتة كوشة بةهؤي دةوَلةتةوة.capital punishmentسزاي خنكاندن د وَ كاري قورس
ئتتةو جؤرةيتتان لتتة كؤنتتدا بةستتةر تاوانبتتاران دةستتةثَينرا تتتا ئةطتتةر تاوانةكانيشتتيان بتتَي بايتتةخ بووبَيتتي: بتتةآلم لةستتةدةكاني      

 ية رووي لة كةمبوونةوة كرد بةهؤي هةوَلةكاني ضةند رووناكب،َيك.اهة دةمةوة ئةو سز

 legal sanctions  اييةكان  تةماشابكة: سزا ياس

   

 purchasing power القوة الشرائية هَيزي كرين 
تواناي ثارة ختةرجكردن و بةكاربتةران لةستةر كتريين كتاال و خزمةتطوزاريتةكان لتة بةرامبتةر ئتةو داهاتتةي كتة بةدةستتيان             

 دةكةوَيي.
يةكستتان بوونتتة دَيتتتةدي كتتاتَي نرختتي    َ ئتتةوpurchasing power parityدةوترَيتتي: يةكستتان بتتووني هَيتتزي كتترين د 

خةرجكردن لة نَيوان دوو دراودا بتةجؤرَيك دةبَيتي كتة بترة هاوستةنطةكاني دراوَ هَيتزي كرينيتان وةك يتةك بَيتي لتة وآلتتي            
 هةردوواليان.

   
 ثاكتاوكردني سياسي  

 ثاكتاوكردن  
 purgation التطهري السياسي

زاراوةيةكة ئاما ة بؤ ثاككردنةوة دةكاتَ واتة دوورخستنةوةي سةركردايةتي حزبَيك بؤ رةطةزة دكةسة  د ةكاني يان ئةواني 
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 جَيطاي رةخنةن لةاليةن حزبَيكي سياسييةوة ياخود حكومةت و يانيش هةر دامةزراوةيةكي ديكة.
 ئةو كارة رةنطة بةندكردني تَيدا بَيي.

بتؤ ضتةند توَيتذَيكي نتاو      ني ياخود لة سَيدارةداني بةكؤمةَربةجَي دةكرَيي بةدةسط، كردني و زينداهةندَي جار ئةوكارة جَي
كؤمةَرَ ئةواني بة مةترسي دادةنرَين بةسةر كؤمةَلطةَ بةثَيي ئةو واتايةَ دياردةكة لةاليةن ضةند نووسةرَيك بةروخسارَيكي 

 جةوهةري سيستمة ديكتاتورييةكاني دادةنَين.   
   

 purification التطهري ثاككردنةوة  

وثؤلؤجيا ت ثرؤسةيةكة لتة ضوارضتَيوةيدا مترؤظ هةَلدةستتَيي بةثاككردنتةوةي ختؤي ئةطتةر        نث ثاككردنةوة بةثَيي ديدي ت ئة 
  ياخود بة ثَيشكةشكردني قورباني و يانيش هةر شتتَيكي ديكتة لتةوبارةوة    ablutionبةهؤي شوشة بَيي يان دةسي نوَيذ د

 مايةك بؤ دياردةكة.وةك هَي
يك بوون و مردن لةو بابةتانتةن كتة ثَيويستي بتة ثاككردنتةوة دةكتاتَ ئتةو كتارةش بتة ثَيويستي           ارووداني خوَين ِرشة و لةد

 اليةن مرؤظةوة.لةدةزانرَيي ثَيش هةر ضاالكيةكي ديكةي رةفتاري و نةري  
   

 ثاكذيطةرايي
 بيوريتانيزم

 مذهب التزُمت 
 puritanism البيوريتانية -التطهريية 

ِرَيبازي كؤمةَلَيطةَ ثةيرةوي ضةند ِرَيسايةك دةكتةن لةرةفتاريانتداَ لةتوونتد و تيذيتدا رَيستا بتاوة ئاستاييةكان تَيثتةر دةكتاتَ          
 بةتايبةتيش ئةوةندةي ثةيوةندي بةبوارة ِرةوش  و ئاينيةكانةوة هةبَيي.

كؤمةَلطةَ شَيوةيةكي تيوكراسيةَ تَييتدا ثيتاواني ئتايين دةستةآلتَيكي رةهايتان دةبَيتي بتؤ        تَيروانيين اليةنطراني ئةو ِرَيبازة بؤ 
 ضاودَيري كردني رةفتاري تاكةكان.

   

 رمنوونةي مةبةستدا
 املعاينة

 العومية
purposive 
sampling 

منوونةية نوَينةرايةتي كؤمةَلطة دةكات لتة  لةم بوارةداَ توَيذةر هةَلدةسَ  بة هةَلبذاردني منوومةيةكَ بةبؤضووني خؤي ئةو 
 ئاسي خةسَيةتَيكي دياريكراودا.

ئتتةو هةَلبذاردنتتة بتتؤ منوونةكتتة بتتة رَيطتتاي يةكستتاني دةرفةتتتةكان نابَيتتيَ بتتةَلكو بةشتتَيوةيةكي طشتت  هةلدةبتتذَيردرَيي و         
 اليةنطريشي بؤ اليةك تَيدا دةبَييَ

 ةكان لة منوونةكةدا بضووك بوون.ئةو اليةنطرييةش طةورة دةبَيي ئةطةر  مارةي يةك
   

 ئاماخنوازى  
 مةبةسي طةرى

 Purposivism الغررضية

رَيبازَيكة لة دةرووناسيداَ بؤ ضوونى واية كة رةفتتار بتةهؤى ضتةند هانتدةرَيكى خوديتةوة دروستي دةبَيتيَ رووى لتة ضتةند          
 ئاطايي  نةستى  بَيي.ئاماجنَيك دةبَييَ ئةطةر بة ئاطايى و هةسي ثَيكردنةوة بَييَ يان بَي 

   
 سيستمى بةرهةمىَينانى 

 دةآلَر -ماَلة ضة 
 Putting out system نظام الوسطاء

سيستمى دةآلَلةكانَ ئاما ة بؤ قؤناغةكانى ثةرةسةندنى ئابورى دةكات لة سيستمى كارطةدا. بةثَيى ئةو سيستمةَ بازرطان يتان  
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هةندَى باريشدا ئامَيرو كةرةستة بؤ كرَيكاران ئامادة دةكاتَ ئتةوانى هةَلدةستة بتة    دةاَلَلَيك كةرةستةى خاو ئامادة دةكاتَ لة 
 دروستكردنى ئةو كةرةستة خاوانة و بةرهةمىَينانى شتَيكى ديكة لَيى.

 ديارة ئة كرَيكارانة لة بةرامبةر كرَي و رؤ انةيةك رَيككةووتن بؤ كاركردن لةو بوارة.
ةمةكانى بؤ بازارَ هةروةها ئةركى هةموو ثرؤسةكانى كتاركردنى دةطرتتة ئةستتؤى ختؤى لتة      دةاَلَر هةَلدةستا بة ناردنى بةره

 . -سةردةمى تازةداَ رةنطة بةو سيستمةش بووترَيي  سيستمى ثيشةسازى ناو مار  خانةوادةيى 
 Domestic system  تةماشابكة: خزمةت طوزارى ناو ماَر
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Q 
   

 ناوةندى دووجايي 

 نَيوةجنى دووجا
 Quadratic mean الوسط الَتبيعي

لتة ئامتارداَ تَيكتتراى دووجتايى بتتؤ كؤمةَلتة بةهايتةكَ بريتيتتة لتة رةطتتى دووجتا بتؤ نتتاوةجنى دووجاكتانى ئتتةو بةهايانتةَ ئتتةو           
انةى كتة تَييتدا بتةكار دةهَينرَيتي     ناوةجنية دووجاية زؤر كةم بةكاريش دةهَينرَيي بؤ باسكردنى كؤمةَلةكانَ بةاَلم ئةو حاَلةت

 طرينطيان دةبَيي و ناكرَي لة برى ئةو هةر ناوةجنييةكى ديكة بةكاربىَينرَيي.

   

 كويكةر
  -كؤمةَلةى هاورَييانى ئاينى -

ر   Quaker الكويكر

نةطةياندنتة   رَيبازةكةى ئاشتتى و زيتان   يةَ quakers associationكؤمةَلَيكى ئاينيةَ ناوى: كؤمةَلةى هاورَييانى ئاينى  د
بةكتتةسَ هتتةروةها ثابةنتتد بتتوون بتتة نتتةريي و رةفتتتار و رَي و رةمستتة ئاينيتتةكانَ نوَيتتذكردن بتتة بَيتتدةنطى تتتةواوَ لةطتتةَر       

 ئةجنامدانى خَيرخوازى جؤرا و جؤر.

   

 لَيىاتوويى  
 توانا

 املؤهالت
  Qualifications الكفاءة 

زانيتتارى و توانتتا و كارامتتةيى و خةستتَيةتة طشتتتيةكان هتتةروةها بروانامتتةى خوَينتتدن و شتتارةزايى و       بريتيتتة لتتة كؤمتتةلَيك   
 راهَينانةكانَ ئةوانى تاك بة دةستى هَيناون و ئامادةيان دةكات بؤ كاركردن.

  و ثَيوةرةكتتتتانى لَيىتتتتاتووى  qualification require mentsدةوترَيتتتتي: متتتتةرج و داواكريتتتتةكانى لَيىتتتتاتويي د   
واتتة ئتةو     qualified employee َ هةروةها دةوترَيي: فةرمانبتةرى ئامتادةو لَيىتاتوود   qualification standardsد

 خةسَيةتانةى ثَيويسة بؤ ئامادةكردنى فةرمانَيك.
 َ واتتتة ئتتةو qualifying conditionsهتتةروةها لتتة بتتوارى دَلنيتتا بتتوونى كؤمةآليتتةتى دةوترَيتتي: مةرجتتةكانى شتتاياندن د 

رَيطتتا بتتةو كةستتة دةدات كتتة سيستتتمى دَلنيتتا بتتوون دةيطرَيتتتةوةَ ستتوود لتتة تايبةمتةندييتتةكانى سيستتتمى  بيمتتة       مةرجانتتةى
 دَلنيابوون وةربطرَيي كة سةاَينراون.

 َ qualifying periodهةروةها دةوترَيي: ماوةيةكى ثَيويستي بتؤ بةدةستتىَينانى مافتةكانى سيستتمى دَلنيتابوون دبيمتة  د       
داريكردنَيكى دياريكراوَ يان ماوةيتةكى خزمتةت طتوزارى يتاخود متاوةى نيشتتةجَيبوون كتة دةيطرَيتتةوة بتؤ          واتة: ماوةي بةش

 خةسيةتةضاكةكانى دَلنيا بوون دةدةدرَيتة ئةو كةسانة.   بةو ثَيية ماوخؤى يانيش خَيزانةكةى 

   
 شيكارى ضؤنيةتى 

 qualitative التحليل القيمي  شيكردنةوةى بةهايي
analisis 
شيكردنةوةى ضؤنيةتى ت بةها ت لة ميتؤدةكانى تؤ ينةوةداَ ئةو شتَيوازةية كتة توَيتذةر ثتةناى بتؤ دةبتات لتةو هتةموو ثرؤستة          

 ئةقييانةى مةبةسي لَييان ئاشكراكردن و سادةكردنةوةى راستيةكانة.
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 وةك: دابةشكردنَ ثؤلينكردنَ بةَلطاندنَ هةلَينتانى ثَيوانةيي و نواندن. 
   

 quality control فحص جودة االنتاج  جؤرى كونرتؤىل
مى كااليتتةك بتتة كتةمرتين تَيضتتوو بةضتتاكرتين متتةرجَ  هتة بةرهتةمىَينان بتتؤ بتتةديىَينانى بةر سةرثةرشت  كردنتتى ثرؤستتةكانى  

 ئةويش بةثَيى ئةو ثَيوةرانةى دانراون دةربارةى جؤرايةتى بةرهةم. 
 َ ئةويش ئةو ثاداشتةية quality bonusبةرهةمى ضاك وةردةطرَينَ دلةو جؤرة كارانةشدا كرَيكاران بةخشينى بةرامبةر 

 كة ثَييان دةدرَيي لةسةر بنضينةى باشي بةرهةمةكانيان.   
   

 quantitative التحليل االحصائي أو الكمي  شيكردنةوةى ضةندايةتى
analysis 

شتتَيوازةية كتتة توَيتتذةر ثتتةيرةوى دةكتتات بتتؤ ثتتؤلَينكردنى   شتتيكارى ضتتةندَيتى ت ئامتتارى ت لتتة ميتؤدةكتتانى تؤ ينتتةوةداَ ئتتةو       
 متتارة و رهَينانى تَيكراييتتة ئامارةييتتةكان َ هتتةروةها بتتةكا ةطرانتتة بتتؤ زانياريتتة  مارةييتتةكان  ئةجنامتتةكان و ثشتتكنينى رةخن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ثَيوانةييةكان و ثَيوةرةكانى ثةرش و باَلوى و ثَيوةلكان و  ماردنى ئةطةرةكان و... هتد.               
   

 quantitativism النزعة الكمية ضةندَيتيطةرى
بؤ ضوونَيكة داكؤ كتى لةستةر  متارةو ثَيوانتةكانى دةكتاتَ وةك رَيبازَيتك بتؤ لَيكؤَلينتةوة لتة توَيذينتةوةى زانستتى كتة نتاكرَي              

 ضاوثؤشى لَيبكرَيي لةهةر بوارَيكدا بَيي. 
بتتةثَيي ئتتةو بتتؤ ضتتوونة واثَيويستتي دةكتتات كتتة ديتتاردة بينراوةكتتان بطؤردرَيتتي بؤخشتتتة ئاماريتتةكان و نةخشتتة زانياريتتةكانَ   

 هةروةها طؤرينى ياسا زانستيةكان بؤضةند هَيما طةرييةكى ب،كاريانة.  
   

 quantity bouns ِمنرح كمية االنتاج ثاداشتةكاني برى بةرهةم
نة كرَيكاران دةربارةى ئتةو كتارةي كتة ئةجنامتدراوةَ ديتارة ئتةو ثاداشتتة لتة كتةمرتين رادةى كرَييتةكى           ئةو ثاداشتانةى دةدرَي

 دياريكراوَ زؤرتر دةبَيي. 
   

 ارةثتَيورى ضةندةتى 
 تَيورى برة نةختينة

 نظرية كمية 
 quantity theory of money النقود

 ناوةرؤكى ئةم تَيوريية ئةوةية كة بةهاى دراو لةسةر برةكةى دةوةسستَيي.  
لة ساكارترين شَيوةكانى طؤرانكارى لةبةهاى دراوداَ ئةطتةر شتتةكانى ديكتة لةستةر بتارى خؤيتدا مانتةوة ئتةوا ثةيوةندييةكتة          

جتاى ثَيشترتَ ئتةوا نرختةكانيش دةبنتة       بةثَيضةوانة دَيي لةطةر طؤرانكاريةكان لةبرى دراوداَ ئةطةر برى دراوةكتة بتووة دوو  
 .دوو هةندةى كة لةسةرى بوونة ثَيشرتَ واتة بةهاى دراوةكان دةبنة نيوةى ئةوةى كة ثَيشرت لةسةرى بوونة

   
 كارانتينة 

ر الصحي شوَينى دابرينى تةندروستى   quarantine احلرجر

 واَلتَيك و مةترسى باَلوكردنةوةى نةخؤشيان لَيدةكرَيي.ضاودَيريكردنى ئةو كةسانةى لةواَلتانى دةرةوة دَينة 
لةم بارةوة داوو دةرمانى ثَيويستيان ثَي دةدرَييَ يان جيادةكرَينةوةَ ماوةى ئةو جياكردنةوةيةش جياواز دةبَيي بتةثَيي ئتةو   

 نةخؤشيةى كة مةترسي لَيدةكرَيي.  
   

 ناكؤكى
 شةر  

 quarrel النزاع ،املشاجرة

بَيتيَ رةنطتة   لة ناكؤكى لةنَيوان ضةند كةسَيك يان ضةند كؤمةَلةيةكَ ئةو ناكؤكية توونتدى و تتورةيي لةطةَلتدا دة   شَيوةيةكة 
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 خؤيَ هةروةها رةنطة بطاتة رادةى شةرة دةسي ياخود بةكارهَينانى ئامَيرَيك لةو شةرةدا.   جنَيودانيش بطرَيتة
 conflict  تةماشابكة: شةركردن

   

 quarrise املرحاجر كانى بةرد
 ثيشةسازى دةرهَينانى بةرد لةو ناوضانةى تَييدا دةسي دةكةوَيي. 

كرَيكتتارانى ئتتةو جتتؤرة ثيشتتانة بتتةرةو رووى هةنتتدَى مةترستتي و زيتتانى تةندروستتتى دةبنتتةوةَ بؤيتتة ياستتاكانى كتتار رَيطتتا لتتة   
 مَيردمنداَر و  نان طرتووة كة لةو بوارةكار نةكةن. 

   

 quartile deviation االحنراف الربعي الدانى ضارةكى 

 Semi - interquartile range  تةماشابكة: نيوةى ضارةكى مةودا

   

 quasi - group شبه مجاعة نيمضة طروث
كؤمةَلتتة دانيشتتتوانَيك بتتَى هةيكةليتتةت و نتتارَيكخراوَ وةك: طردبوونتتةوةَ توَيتتذَيكى كؤمةاَليتتةتىَ حةشتتامةتَيكَ جتتةماوةرَيكَ 

َ يان لةسةرى ئةو جؤرة طرو ثانة توانايان لةسةر ثَيكىَينانى هةيةَ ئةطةر ضى وةك ثَيويسي هؤشيارى تةواويان نيةئةندامى 
 ئامادةييان هةبَيي بؤ ئينتيما ياخود ثَيكىَينانى.  

   

 راثرسي
 ثرسنامة

 االستبيان 
 questionnaire االستقصاء -االستفتاء 

ريطايةكة بؤ كؤكردنةوةى زانياريةكانَ ناوةرؤكى ئتةو كتارةش ثشتي بتة كؤمةَلتة ثرستيارَيك دةبةستتَييَ ثرستيارةكان رةوانتة          
دةكتترَين بتتةرَيطاى ثؤستتي بتتؤ كؤمةَلتتة تاكَيتتكَ يتتان لةستتةر الثتتةرةى رؤ نامتتةو طؤظارةكتتان بتتاَلو دةكرَينتتةوة يتتاخود بتتةهؤى       

 ئيزطة رادةطةَينرَين. و تةلةفزيؤن 
ئةويش بؤ ئةوةى خةَلكى وةآلميان بدةنةوةَ يتانيش رةوانتة دةكترَين بتؤ ئتةو كةستانةى سةرثةرشتتى تؤ ينةوةيتةك دةكتةنَ          
هةروةها دةكرَي بدرَيتة دةستى ئةوانى بة توَيذينتةوةكان هةَلدةستة بؤئتةوةى وةاَلم بدرَينتةوةَ دواتتر توَيتذةر يتان يتةك لتة          

 دةسيَ ثاش ئةوةى وةاَلمةكانى لةسةر تؤمار دةكرَيي.   نوَينةرةكانى ئةركى كؤكردنةوةى دةطرنة 
   

 ريزطرتنى  
 يةك بةدواى يةك 

 الطابور 
 queue الصف

 مةبةسي لة زاراوةكة لةرووى كارطَيرييةوةَ ثةيرةو كردنى بنةماى يةكسانية لةكارو بارى رةمسى لةطةَر جةماوةردا. 
بةو مانايةي كة سايكولوجيةتى ريزبوون يان ثؤر بةسة لة كارووبارةكاندا دةضةسثَييَ ئةوةى يةكتةجمار ئامتادة بَيتي ئتةوة     

 يةكةجمار خزمةت دةكرَيي.  
ئتتةم بنةمايتتة دةبَيتتتةَ رَيستتايةكى بتتةهَيز لةاليتتةن جتتةماوةرةوةَ ئتتةوةى بيتتةوَيي بةستتةريدا تَيثتتةر بَيتتيَ ئتتةوا بتتةرةو رووى   

 بَيزارييةكى تووند دةبَيتةوة. نارةزايي و
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 مانطرتين كتوثر
  -بةثةلة  -

       Quicki strike االضراب املفاضيء

واتةَ مانطرتين كرَيكاران بَو ماوةيةكي كورت و بةشَيوةيةكي كتوثرَ رةنطة دووبارة ببَيتةوة بَو ضةندين جتارو لتة ماوةيتةكي    
 جياوازيشدا.

ثشتك،ي كردني كرَيكاراني دامةزراوةيةكي ديكةيتةَ يتان وةك نارةزاييتةك بةرامبتةر مةرجتةكاني      ئةو ضاالكية مةبةسي لَيي 
 كارطردن لة دامةزراوةكةيان.
 خاوةن كار بَو بةدةنطةوة هاتين داواكاري كرَيكاران.سةر هةروةها بَو فشار خستنة بَو 

   

 وآلت فرَوش
 خائني

 quisling ابئع وطنه

ب رَوشَيي و هاوكاري داط،كةراني واَلتةكةي خَوي بكاتَ بةتايبةتي لة رَيطاي بةشداري كردن لتة دامةزرانتدني   كةسَيكَ خَوي 
 حكومةتَيكي طاَلتةجاري لة واَلتةكةي.

  ةوة وةرط،اوةو ناوبراوَ ناوبانطي بة خيانةت دةركرد.major quislingوشةكة لة ناوي ئةفسةرَيكي نةروجييةوة بةناوي د
 

 ياساييي رَيذة
 بَو راس  كَوبوونةوة

 quorum النصاب القانوين لصحة االجتماع

هةموو دامةزراوة و ئةجنومةنَيك سيستمَيكي بنضينةيي هةيةَ ئةو سيستمة رادةي راس  ياستايي بتَو بةستتين كَوبوونتةوةكان     
 دياري دةكات.

 ئةجنومةنةكة بةالي كةم.ريذةي ياسايي لة بارَيكي ئاساييداَ بريتية لة نيوةي ئةنداماني 
وةك باويشةَ لةحالةتي ثَيش نيازكردن بَو هةموار كردني ئةو سيستمةَ يان لة بارَيكدا داواي هةَلوةشاندنةوةي ئةجنومةنةكة 

 ةر سَيي ئةندامان دةكاتَ بَو ئةوةي كَوبوونةوةكة ياسايي ببَيي.سبكرَييَ ئةوا ثَيويسي بةئامادة بووني دوو لة

   

 ثشكيمنوونةي 
 يان بةهَوي بةشةوة

 Quota smpling املعاينة ابلصحة أو ابحلصص

طتة  كَوكردنةوةي منوونةكانَ هةَلبذاردنيان بتة ئةنقةستي ديًَتتةدي بتَو ئتةوةي وَينةيتةك دةربتارةي ضتةند خةستَيةتَيكي كَومةلَ         
اني ثتَي بتدرَيي كتة ثَيويستي دةكتات      خباتة رووَ ئةويش بةوةى هةر توَيذةرَيك بةشَيك لةيةكة جياوازةكاني منوونة كَوكراوةكت 

 منوونةكة بطرَيتة خَوي.
 لَيرةدا توَيذةر ئازادة لة هةَلبذاردني ئةو يةكانة لة ناو سنوري ئةو بةشةدا.

   

 Quota system نظام احلصص سيستمي ثشكي

طتا لتةوة زيتاتريش    دةستنيشتانكراو ديتاري دةكتات و ريَ    لة ئابووريداَ مةبةسي لة سيستمي بةشةكانَ سيستمَيك ضةند بِرَيكتي 
سيستمي بةشةكان بة كَوسثَيكي طتةورةي ستةر طةشتةكردني بازرطتاني     َ دامةزراوةكان ياخود دةوَلةتةكاننادات بة تاكةكان يان 
 نَيودةوَلةتي دادةنرَيي.

وانة بةستةر بازرطتاني دةرةكتي لتة ريطتةي      ثَينراردنتةوةي ئتةو كَوستث و رَيطرييتة ستة     هةر هةوَلَيكيش بَو الداني يتاخود كةمك 
 دةناسرَيي. (liberalization of trade)بةشةكانةوةَ بةناوي  رزطاركردني بازرطاني نَيو دةوَلةتي  د
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 ئةجنامي دابةشكردني  
 بةركةوت 

 quotient خارج القسمة احلاصل

 مارةيةك بةستةر يتةكَيكي ديكتةَ مةبةستتيش لَيتي رَيبتةرة       ئةو  مارةيةي كة بةدةستمان دةكةوَيي لة ئةجنامي دابةشكردني 
   بؤ دةرخستنى ثةيوةنديية رَيذةييةكةى نَيوان دوو بر دادةنرَيي.ratio  يان رَيذةيةكة دindexد

  ئتتةو  مارةيتتة دةردةهَينرَيتتي بتتة دابةشتتكردنى تةمتتةنى ئتتةقيى    intelligence quotientوةك بةركتتةوتنى زيرةكتتى د 
 accomplishmentةمةنى زةمةنى و جارانى سةديش بكرَييَ هةروةها بةركةوتنى بة جيىَينتانيش د خوَيندكار بةسةر ت

quotient  ئةويش دةردةهَينرَيي بة دابةشكردنى تةمةنى خوَيندكار لة رووى بةرهةمىَينانةوة بةسةر تةمةنى زةمتةنى و  
 جارانى سةديش دةكرَيي.
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 نة ادبنةضة  
 ِرةضةلةك 

 race الساللة

ولوجى ياخود كؤمةاَليةتى بةيةكيان دةطةيةنَييَ كة بنضينة هاتنتة  ككؤمةَلة كةسانَيكَ ضةند خةسَيةتَيكى بايولوجى يان ساي
 ضةى هاوبةشة.ةخوارةوةيان لةسةر يةك بن

رةنطتتى ثَيستتي يتتانيش درَيتتذى بتتاال... ئةوانتتةَ ثَيكىاتةيتتةكى سروشتتتى تايبتتةتَ وةك متتووَ يتتان شتتَيوةى كةلتتةى ستتةرَ يتتاخود  
 لةيةكيان جياواز دةكاتةوة.

توَيذةران تا ئَيستا رَيكنةكةوتوون دةربارةى ثؤلَينكردنيان بؤ ِرةضةَلة كة مرؤظايةتيةكانَ لةسةر بنضينةيةكى جَيط،ى ديارى 
 كراو.

خةستَيةتَيك يتان ئتةو خةستَيةتانةى كتة لتة        لةم بوارةدا ضةندين دابةشكردن دةبينني بؤ ئةو رةطةزانة هةريةكَيكيان بة ثَيتى 
 جيىاندا كاريان ثَيدةكرَييَ دةبنة بنضينةيةك بؤ ئةودابةشكردنة.

   

 رةطةز ثةرستى 
 نة اد ثةرستى 

 racism الُعنصرية 

مرؤظايتييتةكان لتة   ب،و باورَيكة ثشي بة ب،ؤكةى بااليى رةطةزَيك بةستةر رةطتةزةكانى ديكتة دةبةستتَييَ واتتةَ رةضتةَلةكة       
رووى ثيتتةو ثَيطتتةكانيان هةمتتة جتتؤرن و بتتة هاكانشتتيان جيتتاوازة. ئتتةم بتتؤ ضتتوونة يتتةك لتتة شتتَيوةكانى خؤبتتايى رةطةزييتتة       

اوازى   واتتة بتتاوةر هَينتان بتتةوةى ئتةو كؤمةَلتتةى كتة تتتاك ئينتيمتاى بتتؤى هةيتةَ لتتة رةضتةلةكَيكى جيتت       ethnocentrismد
 كةكانى ديكةية.رووى رةضةلةتايبةت ثَيكىاتووة و لةسة

   

 فَيَت و ساختةضَيتى
 ثارة ثةيداكردن بةهةدةر 

 Racketeering البلطجة -الناصب 

 ساختةضىَ ئةو كةسةية كة بةهؤى هةرةشة يان تووند وتيذى خةلكى رووت دةكاتةوة.
 ِرةنطة ئةو جؤرة كةسانة لةطةَر يةك كاربكةن و هةسة بة هةندى كار و كردةوةى نارةوا.

   

 Racketeering, labour استغالل ُعمايل ضةوساندنةوةى كرَيكاران

فشارى دةسةاَلت دارانى ناو سةنديكا بةسةر كرَيكاران بؤ ئةوةى ئينتيما بؤ سةنديكا بكةنَ يان فشار خستنةستةر ختاوةن كتار    
 بؤ دان ثَيدانان بةسةنديكا.

   

 راديكاليزم
 ِريشةيى

 radicalism الراديكالية اجلذرية

رَيبازي ئازادخيوازة تووندرةوةكانَ ئةوانى داواى ضاكسازيية ريشتةييةكان دةكتةن و رازى نتابن بتة ضاكستازى ثيتة بتة ثيتة بتة          
 مةبةستى ضاككردنى كاروبارى ئابوورى و كؤمةاَليةتى و سياسى كؤمةَلطة.
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َ د ة كتة  ئةوانيش ِرَيبازي كؤنتةثارَيزان دَيتي  ى ضةث دةنوَينَىَ ليرباليزميش لة ثيةى دووةمدا دَييَ دواي ليزم ئةو ثةِرراديكا
 بؤ هةر طؤرانكارييةكى جةوهةرى.

   
 هونةرى راديؤ

  -ثةخش  -
  Radio  broadcasting االذاعة

وةرَ كار لةستةر طةيانتدنى دةنطتةكان دةكتات بةشتَيوةى بتَى تتةىلَ ئتةويش         ةماديكردنة بة جئيزطةَ يةك لة هؤيةكانى ثةيوةن
طوَيطرتن لَييان بة هؤى ئامَيرةكتانى ثَيشتوازيكردن. ئيزطتة ضتةندين بةرنامتةى جتؤراو جتؤر رَيكتدةخات          بةكارى ئيزطةكان و

ئيزطة بة هتةرزانرتين و خَيراتترين هؤيتةكانى ثةيوةنتديكردنى      َكةلةاليةن زؤربةى توَيذةكانى كؤمةَلطة بايةخى ثَى دةدرَيي
ردةيى و رؤشتتنب،ى لتتة بةردةستتتةَ بؤيتتة بتتووة بتتة بةشتتَيكى   دادةنرَيتتيَ هتتةروةها توانتتاى طتتةورةى ضتتةندين بابتتةتى ثتتةروة  

 جيانةبؤوة لة  يانى ئاساى خةَلك و كاريطةرييةكى طةورةشى بةسةرياندا هةية.
لةبةر ئةو هؤيانة زؤربةى حكومةتةكان هةَلدةسة بةسةرثرشتى كردنى سةرئيزطةَ بةاَلم ئتةوةى جَيطتاى رةخنةطرتنتة لتةم     

دةبَيتتة هتؤى لةيتةك ضتوون و هاوضةشتنى لتة داَ و نتةريي و رةفتارةكتانَ         كتة  ةستةر ئيزطتة   بارةوةَ دةستتطرتنى دةولةتتة ب  
تارادةى ئتةوةى هتةر جتؤرة ويستي و هانتدةرَيك نتةمينَيي بتؤ طتوَيطرتن لَيتى و هتةر جتؤرة طتؤران جياوازييتةكى كولتتوريش               

 نةهَيَيَييَ ديارة ئةويش بة هؤى يةكخستنى بةرنامةكانة.
   

 رةمةكى 
 ب،كردنةوةبَى 

 random عشوائي

هةَلبتذاردن بتة هتةموو يةكتةكانى      بؤلة توَيذينةوةى كؤمةاَليةتيداَ ئةم زاراوةية ئاما ةية بؤ ثَيدانى دةرفتةتى يةكستان دةكتات   
كؤمةَلطتتة. تتتا ئةطتتةر ئتتةو منوونةيتتةى كتتة توَيذينةوةكتتةى لةستتةر جَيبتتةجَى دةكرَيتتي هةَلبتتذَيردراَ ئتتةوا دةبَيتتتة نوَينتتةرَيكى  

 راستةقينةى هةموو خةسَيةتة بنضينةييةكانى كؤمةَلطة.
   

 مةودا
 ريز

  Range املدى

ثتتةرش و بآلوبوونتتةوةى بتتةهاكان لتتة دابةشتتكردنى دووبتتارة بوونتتةوةيىَ هتتةروةها ئتتةو     لتتة ئامتتاردا متتةودا ثَيوانةيةكتتة بتتؤ   
 جياوازيية ية لة نَيوان بةرزترين بةهاو كةمرتين بةها لة دابةشكردنةكةدا.

ئةطةر زانياريةكان كؤكرانةوةَ ئةوا دةكرَي مةودا بتة دةستي بىَينرَيتيَ ئتةويش بتة لَيتدةركردنى ختاَلى ناوةراستي لتة متاوةى           
   لة خاَلى ناوةراستى ماوةى توَيذى سةرةوة.class intervalَيذى خوارةوةدتو

 مةودا ساكارترين و ئاسانرتين ثَيوانةية دةكرَي بؤ ثةرش و باَلوبوونةوة بة دةسي بىَينرَيي.
   

 ثية 
 ثؤلني كردن

 rank الُرتبة

ئاسي ئةو يةكانةى ديكة كة ئينتيمايان بؤ هةمان طتروث  ئةو ثَيطةيةى كة يةكةيةك لة هةر جؤرَيكدا بَيي داط،ى دةكاتَ لة 
 هةيةَ ئةويش بة ثَيى تايبةمتةندييةكَ وةك: قةبارة يان جؤر ياخود طرينطى.

 يةكةكان بة ثَيى بةهاو نرخيان رَيك دةخرَينَ دةسي ثَيدةكات لة خوارةوة بؤ سةرةوة يان بةثَيضةوانة.
دا دةكتات لتة نتاو كؤمةَلتداَ هتةر بتةهؤى ئتةو ثَيطةيتةش         َيطةيةى تاك كارى تَيثيةَ ئةو ث لة رووى سايكولوجيةوة مةبةسي لة

 دةبَيتة خاوةن دةسرتؤيى يان رَيزَ ياخود هَيزَ يانيش ضةند تايبةمتةندييةكى جياوازى ديكة لة ئاسي كةسانى ديكة.
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رووبتارى نووستينداَ واتتة ئتةو       مةبةستيش لَيىَ فةرمانبةرانى بضووك لتة كا rank and fileدةوترَيي: كاروبارى نووسني د
فةرمانبةرانتتةى بتتة كاروبتتارى ئاستتانى رؤتينتتى هةَلدةستتةَ كارةكانيتتانيش ثَيويستتي بتتة ب،كردنتتةوة يتتاخود داهَينتتان يتتانيش   

 راهَينانى دوور و درَيذ ناكات.
زراوة لةستةر    وةك ئاما ةيةك بؤ ئةو سيستتمةى دامتة  ranking systemهةروةها دةوترَيي: سيستمى رَيكخستنى ثيةكان د

 بنضينةى مامةَلةكردنى تاكةكان بة ثَيى ثَيوةرى ثيةكان يان ثايةكان كة بة دةستىَينان هَيناوة لة سةر بنضينةى لَيىاتوويى.

   

 هاوكؤلكةى  
 ثةيوةستى ثيةكان

  Rank correlation معامل أرتباط الُرتب

 قةبارة جياواز ئةويش لة ئاسي يةكةكانى ديكة.ثية لة ئاماردا شوَينى يةكةيةكة لة زجن،ةيةك ثيةو ثايةى 
هةندَى جار وا روودةداتَ ئةو دوو دياردةيةى كة ثَيويسي دةكات هاوكولكةى ثةيوةندى نَيوانيتان بدؤزرَيتتةوةَ لتةو دياردانتة     

و خانةيتةك  بن كة ناكرَي ثَيوانتةى ئتةو بتة هايانتةي ثتَى بكرَيتي كتة بتة وردى  وةرى دةطترنَ بتةاَلم دةكترَى لتة شتَيوةى ثيتة              
 دابنرَين بة ثَيى  مارة سروشتيةكان.

هاوكولكةى ثةيوةندى نَيوان ثيةكان كة  سيربمان  دايناوةَ ئةوة لة سةر بنضينةى هةَلسةنطاندنى رادةى ثةيوةستى نَيوان دوو 
ثيتةى ثةيوةستتى   طؤراو دامةزراوةَ ضةندى جياوازى نَيوان ثيةى بةها بةرامبتةرةكان لتة دوو طتؤراودا طتةورة بتوونَ ئةوةنتدة       

 نَيوان هةردوو طؤراو كةم دةبَيي و ثَيضةوانةكةشى بة ثَيضةوانة راسي دَيي.

   

 طوناه ثاككردنةوة
 رزطارانة ت سةرانة

 ransom الفدية

لة كةساني خزمتي تتاوان لَيكتراو     نةيان ئةواني شاياني ئةو قةرة بوو ئةو قةرة بووةي تاوانبار دةيدات بة كةسي تاوان لَيكراو
 بؤ ئةوةي لة تؤَلة سةندنةوةيان بة دوور بَيي.

   

 دةسي درَيذي 
 سَيكسي  

 االغتصاب
 rape هتك االعراض

 مةبةسي لة زاراوةكةَ ثةيوةنديكردني سيكسية لةطةَر  نَيك بةبّي رةزامةندي خؤيَ ئةو كارةش لة رووي ياساوة نارةواية.
جياوازيشتة لتةوةي ثَيتي دةوترَيتي رفانتدني  ن ت هتةَلطرتن ت بتة مةبةست  هاوستةرط،ي لتة طةَليتدا يتاخود                 ديارة دياردةكتة  

 ت  ن فراندن ت . woman abduet)ثةيوةدني سيكسي كة ناويشي لَينراوة د

   

 ثةيوةندي 
 الصلة

 rapport العالقة

و بايةخدان و هةسي و سؤزي هاوبةش دامتةزرابَييَ لةكتةش   ثةيوةندييةكة لةسةر ثيةيةكي بةرزي ب،وباوةر و بةتةنطةوة هاتن 
و هةوايةكي ثر متمانةي ئاَر و طؤِرو لَيك تَيطةيشةَ هةروةها مةبةسي لَيي حالةتَيك لةبةدةنطةوة هاتين هاوبةش لتة نَيتوان دوو   

 اوسؤزيشي بَيي.طروث يان زياترَ بةجؤرَيك هةر اليةكيان دةكرَي بة خَيرايي بةدةنط اليةكةي ديكةوة بَيي و ه
هةروةها زاراوةكة بةو ثةيوةندييةش دةوترَيي كة لةنَيوان ئةو كةسةي بتةكاري نووستتين موطناتيستي هةَلدةستتَيي و كةستي      

 دووةم كة كارةكةي لةسةر ئةجنام دةدرَييَ يان لة نَيوان شيكاري دةرووني و نةخؤش. 
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 rate املعدل تَيكرا
 بةيةكةَ يان بةكاتَ ياخود بةهةر شتَيكي ديكةَ ثَيوانةبكرَيي.ثيةي ثيَََََوانةيي شتَيكَ 

 وةك تَيكراي لةدايك بووةكان يانيش مردووةكانَ واتة رَيذةي سةدي بؤ ئةو دياريانةَ بؤ هةر هةزار كةسَيك لة دانيشتوان. 
   

 ratio النسبة  ِرَيذة
بر لة كاتَيكي ديتاريكراوداَ يتان لتة ميانتةي ماوةيتةكي ديتاريكراوي        رَيذة لة ئامارداَ ئةو ثةيوةنديية رَيذةييةية لة نَيوان دوو

 كاتَيكدا.
كتاري رَيطةثَيتدراو    َ ئاما ة بؤ بري سةرمايةي لةبار دةكات بؤ بري capital  labour ratioرَيذةي نَيوان سةرماية و كار د

 ان متتتتتتترؤظ و زةويهَينراوة لةيةكتتتتتتتة ئابوريتتتتتتتةكان لتتتتتتتة كتتتتتتتاتَيكي ديتتتتتتتاريكراودا. رَيتتتتتتتذة لتتتتتتتةنَيو      كتتتتتتتة بتتتتتتتةكار 
ئامتا ة بتؤ ئتةو ثةيوةندييتة رَيذةييتة دةكتات لتةنَيوان  متارةي دانيشتتوان و نَيتوان رووبتةري ئتةو               man - land ratioد

 نيشتةجَي بووة لة ماوةيةكي دياريكراودا.   ىزةوييةي كة خةَلكي لةسةر
   

 ثةسةندكردن
 دان ثَيدانان 

 التصديق
 ratification االقرار

لة ياساي طشتيداَ ئاما ةية بؤ ثَيويس  ثةسندكردني يةك لة دةسةآلتةكان بؤ كارَيك كة تَيكةَلي ضاالكيةكان دةبَيتي  زاراوةكة 
 يان ثةيوةندي بة مافةكانيانةوة دةبَيي.

 دوا قؤناخ دةبَيي بؤ ثةميانة نَيودةوَلةتيةكان.   ي طش  نَيودةوَلةتيَ ثةسةندكردنلةياسا
   

 رةفتاري  يرانة
 ت ئاقالنة ت 

 السلوك الرشيد
 أو املعقول

rational 
behaviour 

 ئةقالنيةت يان  يريَ هةر كارَيك ثشي بةب،كردنةوة و بةلََطاندني لؤ يكي ببةستَييَ نةك هةَلضوون و هةسي جوآلندن.
 رةفتاري هؤشيارانة ت  يرانة ت ئةو رةفتارية كة لةطةة شَيوازي هزري لؤ يكي يةك دةطرَيتةوة. 

ة رةفتاري كؤمةآليةتيتدا بريتاردان لةستةر كاروكردةوةكتاني ئتةواني ديكتة وا بتاوة كتة رةفتتارَيكي هؤشتيارانةية كتاتَي ئتةوان             ل
 هةمان سيستمي لؤ يكي لةسةر هةَلوَيس  بكةر ثيادة دةكةن.

لؤ يكيتةكاني ب،كردنتةوة   زؤربةي تاكةكان هةل  و كةوتي خؤيان بة يرانة دادةنَينَ لةبةر ئةوةي رةفتاريان لةطةَر شتَيوازة  
 يةكدةطرَيتةوةَ كة بة هةَلوَيستَيكي دياريكراوي دةبةستنةوة.  

   

 rationalism املذهب العقلي رَيبازى ئةقيطةرايي
  واتة ت ِرةوتى ئةقيطةرايي ت هةموو بوونَيك بتؤ بنتةما    intellectualismت مةبةستى طشتى لة ئاما ة بؤ كردنى زاراوةى د1

 ئةقييةكان دةطةرَيتةوة. 
ت هةروةها مةبةسي لة هَيما ثَيكراوى تايبةتيشىَ ثشي بةسة بة ئةقت د ى ئاينَ بتة مانتاى قبولنتةكردنى واتتا ئاينيتةكان      2

 تةنىا ئةطةر لةطةَر بنةما لؤ يكيةكان جووت بوون. 
   

 rationali zation الَتشيد -1 ئةقالنى كردن  
لة بوارى كارطَيريدا مةبةسي لة ناوةرؤكى زاراوةكةَ بة ياساكردن و رَيكخستة و رَيتك و ثَيكردنتى زيتاترى نتاو دامةزراوةكتةَ       

  يان بريتية لة رةفتارة ئاراستةكراوةكان بةرةو بةيىَينانى ضةند ئاماجنَيكى سنوردار لةو ضوار ضَيوةيةى كة بؤى دياريكراوةَ
هةروةها مةبةسي لة زاراوةكة لةبوارى ئابوريداَ ئةو هؤكارانةى كتة ئاماجنيتان زؤر كتردن و ضتاككردنى بةرهةمتةَ ستةرةراى       
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كةمكردنةوةى تَيضووةكةيَ ئةويش لة رَيطةى رَيكخستتنى هونتةرى ثةرةثَيتدراو بتة جؤرَيتك ئتةو حالةتتة بطاتتة ثيةيتةك لتة           
 و دةسي باَلوى بؤ كةمرتين ئاسي دابةزَيي بةثَيى توانا. ئةقالنيةت كة تَييدا دياردةى لة دةسةدان 

   
 بيانوو  

 بةَلطة بؤدؤزينةوة 
  التربير -2

لة دةروونناستيداَ رَيطايةكتة بتؤ بتةرطرى كتردنَ بتةو ثَييتة كةستَيك ضتةند هؤيتةكى رواَلتةةتى و ناراستتى ثَيتدةبَييَ  ضتةند               
 ئاراستة و كردارى نائاطايي دةطرَيتة خؤى.

بتتةو رةفتارةشتتى ختتؤى لتتة زانينتتى هتتؤو هانتتدةرة راستتتيةكان دوور دةخاتتتةوةَ ئتتةو كتتارةي تتتاكَ وةك ئامرازَيتتك دةبَيتتيَ بتتؤ    
 رزطاربوون لة دَلةراوكَىَ يان بةرطريكردنى تاك لةخؤى كاتَى هةسي بةتاوان دةكات.  

   
 رَيكخسة

 دابةشكردنة كاال
 ت ثسولةبةندى ت 

 تنظيم توزيع السلع 
 rationing السلعتقنني 

مةبةستى ثةيدا كردن و زؤر كردنى ختؤراكى  بةئةو بريارو كاراييانةى حكومةت ثَييان هةَلدةستَى لة بارو دؤخَيكى نائاساييَ 
 ثَيويسي و دياريكردنى بةشى هةر تاكَيكى لَيى. 

حكومةت لةو بارةدؤخةدا سيستمى ثسولةى ئازوقةثَيدان دةسةثَينَييَ وةك سيستمَيك كة بة ناضارى كارى ثَيبكرَييَ بة ثَيي 
 ئةو سيستمة هةموو خَيزانَيك بةشيان لة كاال و ثَيويستيةكان ديارى دةكرَييَ ئةويش بؤ هةر ماوةيةكى دياريكراو.   

   

 كاردانةوة
 رادثةرضةكر

 االستجابة
 reaction رد الفعل 

 هةموو وةاَلمدانةوةيةكى بوونةوةرى زيندوو لةئاسي بة ئاطاهاتنى ئةندامانى هةستى. 
رةنطة ئةو كاردانةوةية زارةكى بَييَ يان هةَلضوون شَيوازبَييَ ياخود ثةرضةكردارى لةشَ يتانيش يتةك لةئةنتدامانى لتةش ت       

 ثةرَ قاةَ دةسي ت بَييَ هةروةها دةكرَى بَى هةر جؤرة جولةيةك بَيي و شَيوةيةكى بَى دةنطى وةربطرَيي. 
   

 كؤنة ثارَيز خوازى
 كؤنة ثةرستى

  reactionism الرجعية 

زاراوةيةكى سياسيةَ بة شَيوةيةكى طشتى مةبةسي لَيى بةرهةَلستى كردنى ضاكسازيية نوَييةكانتةَ هتةروةها خؤبةستتنةوةية    
بة بنضينةو شَيوازو بنةما كؤنتةكانَ لتة بوارةكتانى سياستةت و كؤمةاَليتةتى و ئتابورىَ واتتة خؤبةستتنةوة بتة ديتاردة رزى و           

 َيشكةوتن بةدى ناهَينن. طةندةَلةكانَ ئةوانى ثَيداويستيةكانى ث
   

 readaptation أعادة التكيف دووبارة خؤطوجناندن

 adaptation  تةماشابكة: طوجنانَ تةبابون

   
 دووبارة سازان 

 راهاتن
 read justment أعادة التوافق

 adjustment  تةماشابكة: رَيككرتنَ ضاككردن
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 realization , self حتقيق الذات بةديىَينانى خود
 self - realization  تةماشابكة: خود بةديىَينان

   

 رَيبازى رياليزم
 راستيطةرى

 املذهب الواقعي 
 realism الواقعية

ئةو رَيبازةية كة راستى مادةى هةةسي ثَيكراو لة ثَيطةى يةكةمدا دادةنَييَ بة بؤضتوونى رَيبازةكتةَ ضتةمكة ئةثسترتاكتةكان     
 بوونى راستيان نية.

كؤمةَلناسيداَ ئتةم رَيبتازة دةبةسترتَيتةوة بتةو ئاراستتةيةى كتة ديتدى وايتةَ ضتةمكة جياوازةكتانى وةك كؤمةَلطتة و كيتتور             لة 
 ةن بؤ قةوارةيةكى هةبووَ دةكرَي لَيكؤَلينةوة و ثشكنينيان بؤ بكرَيي لة رووى راستيةوة. كؤمةَر و بةهاو....هتد ئاما

  دَييَكتة بتة ثَيتى بتؤ ضتوونى: مانتاى طشتتى لتة ئتةقيى تاكتدا           nominalismةرايى دلة بةرامبةر ئةم رَيبازةَ رَيبتازى ناوطت  
 دروسي دةبَييَ ئةو مانايةش لة دةرةوةى ئةقت هيضى بةرامبةر نيةَ لةو رووةوةى كة واية.

ريتتاليزم لتتة ئةدةبتتداَ هةوَلَيكتتة بتتؤ لَيكؤَلينتتةوة لتتة واقعتتى متترؤظ و ضتتاككردنى بتتار و دؤخةكتتةىَ بتتة رَيطتتاى ئاشتتكراكردنى       
راستيةكةى ئاشكرا كردنَيكى بابةتيانة و وَيناكردنى ئةو  يانة بةرجةستةكراوةى تَييدا دة َييَ هةروةها دةسةاَلتيشى بةستةر  

 دارشتنيدا هةية وةك بوونةوةرَيك. 
   

 راستى 
 ريار َهةقيقةت

 احلقيقة
 Reality الواقع 

بةهتةر شتتَيكةوة يتاخود     دةبَيتي ثيةى بةردةوامى ئةو مانايانةى دةدؤزرَينةوة لتة هتةر ئةزموونَيكتداَ يتان ئتةوةى ثةيوةنتدى       
 كةسَيك يانيش ب،ؤكة و بةهايةك.

َ واتتة  يةمةبةسي لة زاراوةى دووةم بوونة بابةتيةكة  ضونكة actualityنية د ئاقالني  حالةتى realismلَيرةدا ريالزيم د
 طواستنةوةى ئةطةرَيتى يان شياوى بؤ كارَ وةك ئةو وزةيةى كة لة تواناداية ببَيتة حاَلةتى كردارى بة هؤى جوَلةوة.

تَيركردنتتى   مةبةستتتيش لَيتتى  reality principleلتتة قوتاخبانتتةى شتتيكارى دةروونيتتداَ دةوترَيتتي: ثرةنستتيثى ريتتاىل  د     
 دا.ةكةراستي بوونة ثَيداويستيةكانى بوونةوةرى ئةندامية لةطةَر رةضا و كردنى سازاندن لةطةَر

  دَيتتي كتتة ثَيويستتي بتتة تَيتتر كردنَيكتتى راستتتة ختتؤى ثاَلنتتةرة    pleasure principleلتتة بةرامبتتةرداَ ثرةنستتيثى ضتتَيذ د 
 .اترةضاو ناك يشبةها سةاَينراوةكان وغةريزييةكان دةكاتَ 

   
 بزووتنةوةى

 كؤنةثةرستى 
  Reactionary movement احلركة الرجعية

بزووتنتتةوى كؤنتتة ثةرستتتىَ بزووتنةوةيةكتتة اليتتةنطرى طؤرانتتة بنضتتينةييةكان دةكتتات لتتة بتتوارى سياستتى و كؤمةاَليتتةتى و      
 ئابورييةوة بة جؤرَيك كة دؤخةكة بطةرَيتةوة سةر سيستمى كؤنة ثارَيزى ثَيشو.

كؤنةثةرستان باوةريان واية كة زؤربتةى كَيشتة كؤمةاَليةتيتةكان بتةهؤىزيادةرؤيى لتة دميوكراستيةتةوة دروستي دةبَيتيَ كتة          
خؤى الى جةماوةر خؤشةويسي دةكات و هيضيشى ثَي نيةَ هةروةها بة زؤرى بزوتنةوةى كؤنةثةرستتى ثشتتط،ى حكومتةتى    

 ، و باوةرةكانيان تا كؤنة ثارَيزان. كةمايةتى دةكات. كؤنة ثةرستان تووند رةوترن لة ب
   

 ئةقت
 ب،كردنةوة

 reasoning العرقل 

دةوترَيي بةَلطاندنى ئةقَيىَ وةك هَيما كردنَيك بؤ ضةند ثرؤسةيةكى مَيشكى جياواز كتة بتةهؤى    َكؤى ثرؤسة ئةقيية باالكان
 هةَلوَيستَيكى رةفتارى جياواز دةورو َين.
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فراوانى هةيةَ بة هةموو ئةوانة دةوترَين كة لة مَيشكدا روودةدةن لة: ئةنديشةو وَينة و يادةوةريةكان ب،كردنةوة مانايةكى 
و دامتالني و طشتتاندن و    ردةوترَيتيَ لتة بريتا   َ يةَ بةثرؤسة ئةقيية تايبةتيتةكان هةروةها ب،كردنةوة مانايةكى تةسكيشى هة

 .نواندن و بةَلطاندنَ بةمةبةستى طةيشة بة ئةجنامَيك

   

 ياخى بوون
 شؤرش

 التامرد 
  Rebellion العصيان

يتتاخى بتتوون و هةَلطةرانتتةوةى بةشتتَيك لتتة تاكتتةكانى كؤمةلطةيتتةكَ بةمةبةستتتى بتتةديىَينانى دةستتةاَلتى ئؤتؤنتتومى يتتان           
 سةربةخؤيى بؤ هةرَيمَيكَ بةاَلم ئةو هةَلطةرانةوةية ناطاتة رادةى روخاندنى حكومةتى ناوةندى.  

   
 تاوانكردنةوة

 -دووبارةكردنةوةى تاوان  -
 recidivism العاْود

واتة كةسَيك بة تاوانَيك هةستيي و بريارى سزادانى كؤتايشى لةسةر بدرَيي. دواتر جتارَيكى ديكتة تاوانَيتك ئتةجنام بتدات لةستةر       
 و لةوى ثَيشرتَ ئةوة طةرانةوةى طشتية.هةمان شَيوةَ ئةوة ثَيى دةوترَيي طةرانةوةى تايبةتَ بةاَلم ئةطةر تاوانةكة جياواز بو

   
 مامةلةى وةك يةك

  -ثَيدان و وةرطرتن  -
 reciprocity املُعامرلة ابملثل

زاراوةى مامةَلةكردن بة هةمان شَيوة لة ديدى كؤمةَلناسيةوة ئاما ةيةكتة بتؤ كتردار و ثةرضتة كتردارى ئتاَر و طتؤر لتة نَيتوان          
ثةيوةندييتة كؤمةاَليةتييتةكانَ بتة جؤرَيتك هتةر كارَيتك لةاليتةن كتة ستَيكةوة ئتةجنام           دووكةس يان زياترى بةشتدار بتوو لتة    

 بدرَييَ ئةوا ثاَر بة كةسةكةى ديكةوة دةنَيي كة بة كردارَيكى هاو شَيوة هةستَيي.
حكومتةتى  لة رووى ياساييةوةَ زاراوةكة ئاما ة بتؤ يةكستانى لتة خةستيةت و تايبةمتةندييتةكانى نَيتوان هاواَلتيتانى ضتةندين         

 جياواز دةكاتَ رةنطة ئةو جؤرة مامةَلةكردنة ناوةرؤكةكةى لة ثةميان و رَيككةوتنةكانيشدا هةبن.
   

 reclamation أصالح اراضي البور ضاكسازى زةوى نةكَيَيراو 
ئتةويش بتة    ثرؤسةى سوود وةرطرتن بة شَيوةيةكى باشترت لتة زةوييتة بتةبارةكانَ يتان ئتةو زةويانتةى بةرهتةميان ستنوردارةَ         

 لةسةر زةوييةكة دةطرَيتةوة. ستكردنى خانوو بةرةو دام و دةزطاماناى تةواوى زاراوةكةَ ئةوا دروَ رَيطاى ضارةسةركردنيان

   

 ناساندن
  -دان ثيانان  -

 الترعّرف 
  Recognition التمييز

 هةسي بةهؤطرى بةرامبةر شتةكة ثةيدا دةكات. َناسينةوةى شتَيكَ واتة جؤرة درك كردنَيكة -1
  رَيطايةكى ئةزموونيةَ لة دةرووناسيدا بة كاردةهَينرَيي بتؤ ثَيوانتة كردنتى    recognition methodرَيطاى ناسينةوةش د

ئتةو   هَيزى يادةوةرىَ ديارة ئةو كارةش بةخستنة رووى كؤمةَلتة شتتَيك دةبَيتي بتؤ بةرضتاوى تاكَيتكَ ثاشتان داواى لَيبكرَيتي        
 شتانةى بة ب،بَيتةوة.

 َ واتتتة recognition of achildدان ثيانتتان بةشتتتَيك بتتةماناى قايتتت بتتوون دَيتتي ثَيتتىَ دةوترَيتتي دانثيانتتان بتتة منتتداَر د  -2
 َ واتة بتة  employee social recognitionدانثيانان بة شةرعيةتى منداَرَ هةروةها دانثيانانى كؤمةاَليةتى بة فةرمانبةرد

لتة رووى سياستيةوة دانثيانتان بتة دةوَلتةتى نتوَي دَيتتة دىَ واتتة ئتةو دَلنيايتةى دةدرَيتتة            َ ثَيطةى كؤمةآليةتى فةرمانبةر ديىاتنى
 دةوَلةت بؤ ئةوةى دةرفةتى ثَيبدرَيي كة ثَيطةى خؤى وةك قةوارةيةكى سياسى سةربةخؤ لة كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتى بطرَيتةوة.

   



(594) 
 

 بونيادنانةوةى  
 كؤمةاَليةتى  

 Reconstruction social االصالح االجتماعي

  Social reconstruction  تةماشابكة:

   

 recording التسجيل تؤماركردن

بةهةر هؤكارَيك بَييَ بةمةبةستى ثارَيزطايكردنى ئتةو مادةيتةى   ئةويش تؤماركردنى زانيارى و ِراستيةكان بة وشةو بة مارة 
نرَيتتي بتتؤ ثَيوانتتةكردنى ِرادةى ثَيشتتكةوتنى ضتتاالكيةكانَ يتتان   ةتؤمتتاركردن بتتةثَيوةرَيك دادَ ِراستتتيةكانى هتتةَلطرتووةكتتةزانيارى و 

 خزمةتطوزارى و ياخود كاركردن و ...هتد.

   

 كات بةسةربردن
 باش رابواردن

 recreation الَتويج

ئازادانةية تاك بتؤ ختؤى هةَليدةبتذَيرَيي و بةويستي و ئتارةزووى      واتة دَلخؤشي و ئاسودةيي دةروونىَ ئةو كارةش ضاالكيةكى 
ديتتارة ئتتةو ضتتاالكية لةطتتةَر ئتتارةزوو هانتتدةرةكانى ئتتةو تاكتتة دةطوجنَيتتي و لتتة    َ كاتى بتتَى ئيشتتيدا ثَيتتى هةَلدةستتَيي ختتؤى لتتة

 ئاكامةكانيشيدا هةسي كردنة بةدَلخؤشى و ِرةزامةندى.
 روةها ضةندين ئارةزووى ديكة.منوونةى ئةو ضاالكيانة: وةرزشَ موسيقاَ هة

   

 كؤكردنةوةى تاكةكان
 سةربازطرتن

 مجع االفراد 
 recruitment التجنيد

ثرؤسةيةكة كؤمةآلن يان ِرَيكخراوة جياوازةكان ثةناى بؤ دةبةن بةمةبةستى كؤكردنةوةى ئةندامانى نوَىَ ديارة ئةو كتارةش  
زاراوةكة بتةكار دةهَينرَيتي وةك ئاما ةيتةك    َ ضةندين شَيوازي ديكة دَيتةدىبةِرَيطاى ثةيوةنديكردنى كةسَيتى و رازيكردن و 

دةربارةى ثرؤسةى ستةربازكؤكردنةوة لتةو تاكانتةى كةتةمتةنيان دةطاتتة رادةيتةكى ديتاريكراو بتؤ ئتةوةى بةشتدارى لتةرا ةى            
 ردن لةطةَر سوثادا.سةربازى بكةنَ هةروةها داواكردن لةضةند كةسانَيك لةهةر و مةرجَيكى نائاسايدا بؤ كارك

  واتتةَ هتاوردةكردنى ئتةوانى بةكتةَلكى كتاركردن دَيتنَ       recruitment of workersطةِران بتةدواى كرَيكتاران د  دةوترَيي 
 ئةويش بةهؤى نووسينطةكانى دامةزراندنَ يان ِراطةياندنَ ياخود سةنديكاى كرَيكارانَ يانيش ثةميانطاو زانكؤكانةوة..هتد.

   
 طاركردن  زر

 طوناة ثاكردنةوة
 Redemption اخلالص االفتداء -1

 salvation  تةماشابكة: رزطارىَ خؤثاككردنةوة

   
 طةراندنةوة 
 خستنة برى

                                                                              االستبدال                                                                                                                     ،االسَتداد -2

ةوةى جتتتارَيكى ديكتتتةَ يتتتاخود خستتتتنة بتتترى موضتتتةيةك   طةرانتتتةوةى يتتتان دةستتتكةوتنةوةى موَلتتتك و ستتتامانَيك بتتتة كرينتتت  
 بةسةرمايةيةكى نةختينة.
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 reductionism النزعة االختزالية رةوتى لَيكردنةوة طةرى
لة ميتؤدةكانى تو ينةوة ئةم تَيورييةَ ئاما ة بؤ ئةو هةوَر و كؤششانة دةكات كتة بتؤ ئاستانكردنى ميتؤدةكتانى توَيذينتةوة و      

 ثةيوةنديية كردةييةكان دةدرَينَ ياخود بؤ دارشتنى طرميانة و تَيورى و ياساكان.شيكردنةوةى 
ديتتارة ئتتةوش بتتة ثَيتتى ئتتةو ئةطتتةرةى كتتة رَيطتتا و هتتؤ و ياستتا لتتة بارةكتتان بتتؤ راظتتةكردنى جؤرَيتتك لتتة دياردةكتتان كتتة لةطتتةَر    

 دياردةيةكى ديكة طوجنا و دةبَييَ هةروةها دةكرَي لة رواَلةتدا جياوازيش بَيي.
هةر لةسةر بنضينةى ئةو تيؤريية ضةندين هتةوَر دراوة بتؤ راظتةكردنى ديتاردة كؤمةاَلتييتةكان بتة ثَيتى ياستا تايبةتييتةكان          

 زانستى سروشي.
   

 Re-education اعادة التعليم دووبارة فَيركردنةوة
كةسَيك كة ثةكى كتةوتبَييَ بتةهؤى تتووش    مةبةسيَ دووبارة راهَينانى ئةو تاكةى كة ثيشةكةى خؤى طؤريوةَ يان راهَينانى 

بوونيةوةى بة دياردةيةكى درَيذخايةنَ راهَينانةكةش طوجنا و بَيي لةطةر ئةو توانايانةى ماوةيتةتى بتؤ ئةجنامتدانى كتارَيكى     
 لة بار.

وةكانى هةروةها مةبةسي لة دووبارة فَيربوونَ لة ضارةسةركردنى دةروونىَ طؤرينى ضةند نتةريتَيكى كةستى نتةخؤش و شتيَ    
مامةَلتتةكردن و هتتةَل  و كتتةوت بتتؤ ختتؤ رزطتتاركردن لتتةو شتتَيوة رةفتارانتتةى ثةيوةنتتدييان بتتة ديتتاردة نةخؤشتتيةكان هةيتتةَ     

 طؤرينيانيش بة شَيوة ئاساييةكان.  
   

 كارثَيكردنةوة
 Re-employment اعادة االستخدام دووبارة طةرانةوة بؤ سةر كار

ثرؤسةى خستنة ثاَر و بةكارخستنةوةى كرَيكارة كؤنتةكان يتان كرَيكتارة بتَى ئيشتةكان لتةو دامةزراوةيتةى كتة ثَيشترت كاريتان           
تَييدا كردووة. لةو بارةدا ثةيوةندى نَيوان كرَيكار و دامةزراوةكة بة طرَيبةستَيكى تازة دةبةسرتَيتةوةَ بتةاَلم رةضتاوى ئتةوةى    

 اخود كرَي نوَييةكة لة رؤ انةى ثَيشو كةمرت نةبَيي. تَيدا دةكرَيي كة رؤ انةَ ي
   

 طوروثي  َيدةر
 ت ثةنا بؤ بردن ت 

 reference group اجلماعة املررجعية

 طروثَيكة تاك ثةناي بؤ دةبات بة مةبةس  هاوكاريكردني بؤ دياريكردني ب،وباوةر و ئاراستة و بةهاو رةفتارةكاني.
بةجؤرة يةكطرتنَيك دةكتات لةطتةَر طروثتة  يتدةر يةكتةيَ بتَي ئتةوةي ثَيويستي بكتات ببَيتتة ئةنتدام            رةدا تاك هةسي لةو با 

 تَييداَ لَيرةدا طروثى  َيدةر هةية تاك خواستى بةئةندام بووني تَييدا هةية.
بتة   َ ئةو طروثتة ختاوةن ضتةندين ثَيتوةري تايبةتتةَ بتوون بتة ئةنتدامي ثَيويستي          aspirational reference groupد

 ضةند مةرجَيك دةكات.
ئةو تاكةي ئارةزووي ثةيوةنديكردني هةية بة طروثَيكي  َيدةريَ ِرةنطة ئةو مةرجانةي تَيتدا فةراهتةم نتةبَيي كتة دةرفتةتي      

 بداتَي بؤ ئةوةي بضَيتة ريزي ئةو طروثةَ يان دَلنيانةبووة لة فةراهةم بووني مةرجةكان.
 َ ئتةويش ئتةو طروثةيتةَ تتاك ثَيتوةر و بتواري       negative reference groupهةروةها طروثي  َيتدةري نتةرَيين هةيتة د   

 ضاالكيةكاني وةك سةرضاوة تةماشا دةكات ئةطةر بة نارازي بوون بَيي ياخود د ايةتي.
   

 راثرسي
 ري راندوم

 referendum استفتاء الشعب

رَيكخراوَيك ثةناي بؤ دةبةن بةمةبةس  سةااندني يان رةخنةطرتن لة رَيبازَيكي سياسيَ  ىهؤكارَيكةَ ئةنداماني دامةزرَينةر
 كة سةركردةكان ياخود نوَينةراني رَيكخراوةكة ثَيش نيازييان بؤي كردووة.
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ةخش هةروةها بةهؤي راثرسييةوةَ جةماوةرَيكي دياريكراو توانتاي خؤثاراستتننيان دةبَيتي لتة ياستايةكَ كتة دةكترَي زيتان بت         
 بَييَ يانيش جةماوةري ثشتط،ي نةكةن. 

لةم بوارةداَ دوو جؤر راثرسي هةية: راثرسي ناضتاريَ ئتةم حاَلةتتةش بتؤ دةربتريين رةزامةندييتة لةستةر دةستتورَيكي نتوَيَ          
 هةروةها ئةو خاالنةي ثَيش نيازكراون بؤ هةمواركردني دةستورة نوسراوةكة.  

َ كاري ثَيدةكرَيي لة ئاسي ئةو ياسايانةي كة ناكةونة ضواضَيوةي راثرسي ناضتاريَ  جؤري دووةميانَ راثرسي ئارةزوومةندانة
 بؤ ئةوةي جةماوةر برياري خؤي بدات. 

   
 ناردني كرَيكاران

 بؤ كار 
 Referral of workers ترشيح العمال للعمل

ئيشتتتي نتتتاو نووستتتكراو اليتتتان و ضتتتةند كاراييةكتتتةَ نووستتتينطةكاني دامةزرانتتتدن ثَيتتتي هةَلدةستتتة دةربتتتارةى كةستتتاني بتتتَي  
 رةوانةكردنيان بَو كاروفةرمانة فةراهةم بووةكان.

 َ وةك ئاما ةيةك بَو ناضاركردني خاوةن كار لةسةر دامةزرانتدني ئتةو   controlled referralدةوترَيي ثاالوتين ناضاري د
 كرَيكارةي ثَيش نيازكراوة بَو دامةزراندن لة دامةزراوةكةي.

   واتتةَ نووستينطةي دامةزرانتدن هتيض     unconfirmed referralثتاالوتنَيكي ثشتي راستي نتةكراو د     هتةروةها دةوترَيتي:  
 َ كاركردن تَومار كراوة.|زانياري ثَي نةطةيشتوة دةربارةي دامةزراندني كةسي بَي ئيش كة ثَيشرت ناوي بو

   

 Reflection التأمل  ِرامان
بةو كتارةش مترَوظ دةطاتتة زانينَيكتي روون و ئاشتكراَ دةربتارةي       َ و ثَيكىاتةكانيين ناوةرَوكي شي استةكردني ئةقت بَو زانيرئا

 سروش  ئةو شتانةَ هةروةها كارو كاريطةريةكان.

   

 Reflex act الفعل املنعكس كاردانةوة
كتة تارادةيتةك    جوَلةيةكي سادةي وةرط،اونيتةَ ئةنتدامَيكي جوَلتة كتردنَ يتان ر َيتن  طالنتد  ثَيتي هةَلدةستتَيي بةشتَيوةيةك          

 نةطَورةو هةَلبذَيردراويش نيةَ ئةو جوَلةية وةك وةاَلمدانةوةيةكة بَوبة ئاطا هاتنَيكي هةس  بابةتي.
كاردانةوةكة لة ساكارترين شَيوةكاني ثَيكدَيي لة خانةيةكي دةماري كاريطةر بةهَوي بةئاطا هَينةرةكةوةَ كاردانةوةي خانةكتة  

 كردني لَي ثةيدا دةبَيي. ةاري كة جوَلبري  دةبَيي لة تةو مَيكي دةم
   كاتَي وةاَلمدانةوةكةي بَو بةئاطاهَينتةرة سروشتتيةكة نابَيتيَ    conditional reflexكاردانةوة ناوي لَيدةنرَيي مةرجدار د

ةو خةستَيةتةي  بةَلكو بَو بةئاطاهَينتةرَيكي نتوَي دةبَيتيَ كتة لتة خةستَيةتةكانيدانية ئتةو وةاَلمدانةوةيتة بورو َينَيتيَ بتةاَلم ئت           
ثةيدايكردووة بتة ثةيوةستي بتووني بةئاطاهَينتةرة سروشتتيةكة ضتةندين جتارَ بتة متةرجَيك بةئاطاهَينتةرة نوَييةكتةَ ثتَيش             

 ضركةيةك.  نةرة سروشتيةكة رووبدات بة ضةندئاطاهَي
   

 ري َورم
 reform االصالح ضاكسازي

سيستمة كَومةاَليةتيةكانةَ لةطةَر جةخي كردن لةسةر اليةني  فتةرماني  نتةك بوونيتادي. ئامتاجني      ىضاككردني يةك شَيواز
دَوختة بنضتينةييةكاني ختودي    بزووتنةوةي ضاكسازي نةهَيشتين رووة خراثةكاني نةسازانةَ بتَي ئتةوةي هتةوَلي طتَوريين بارو    

 طة بدرَيي.كَومةَل
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 بزووتنةوةي
 Reformation. the حركة االصالح ضاكسازي

   زاينيدا.16-15زاراوةكةَ ئاما ةية بَو ئةو بزووتنةوة شثرزةو تَيكضووةي هةَر و مةرجي ئايين طرتةوة لة ئةوروثا لة سةدةكاني د
 و ثروتستاني بوون. كاث ليكدياردةكة بوو بة هَوي دابةشبووني ئاييين مةسي يةت لة رَو ئاوادا بَو دوو بةشَ ئةوانيش 

طتترينطرتين ئاماجنتتةكاني ئتتةو بزووتنةوةيتتة بتتةرةنطار بوونتتةوةي دةستتةاَلتي ثاثتتاو سيستتتمي ئتتايين بتتووَ كتتة لتتة كَوتتتايي    لتتة 
سةدةكاني ناوةراسي بآلوبووةوةَ هةروةها لة ئاماجنةكاني بزوتنةوةكةَ دووبارة دابةشتكردنةوةي دةستةآلتي سياستي و هَيترش     

 قةشةو ثياواني ئايين مةسي يةت كة ثةيوةس  ئةو سيستمة بوون.بردنة سةر سيستمي دةرةبةطايةتي و دةسرتَويي 
لةو هةلومةرجةداَ كؤمةآلني سياسي روويان لة دةستوركردَ لةطتةَر دةرطتا كردنتةوة بتؤ دابتةش كردنتي ستامان و دةركتةوتنى         

ة ئتةو دياردانتةش   ضيين ناوةراسي و كةمكردنتةوةي ئتةو كتَوت و بةندانتةي ستةثَينرابوون بةستةر بانكتة بازرطانيتةكانَ ديتار         
 هاوكار بوون بَو دةركةوتين سةرمايةداري تازة.

 بة طش  بزووتنةوةي ضاكسازي بنضينةي رَوشةنب،يية نةتةوةيي و دميوكراسي و سةرمايةداريةكاني دارشي.
   

 دةزطاي
 reformatory االصالحية ضاكسازي

كةرةكاننَ هتةروةها دابينكردنتي فَيربتوون و راهَينتاني     كةتنلة دةرودامةزراوةيةكة ئاماجني ِراهَينان و شاياندني مَيرد منداَلة 
 ثيشةيي لة بار بَويان.

   
 ريبازي ضاكسازي

 reformism مذهب االصالح ضاكسازَيتى  

كاركردن بَو طَوِران لة ئابووري و كَومةاَليةتيةوة ثيةثيةَ ئةويش بة جَيبةجَيكردني ضةند ضاكسازييةكي بضووك كة سروش  
 بارودَوخةكة بثارَيزي و بةهَيزتريش بكات.

كَومونيستتتةكان اليتتةنطراني رَيبتتازي ضاكستتازي بتتةالدةر لةسيستتتمي ماركستتي دادةنتتَينَ بتتة الي ئتتةوان ئتتةو جتتؤرة ضاكستتازيية  
بنتتةماي يةكتتةمي ميمالنَيتتي ضتتينايةتي هةَلدةوةشتتَينَيتةوة و ستتازان و رَيكتتةوتنيش لتتة نَيتتوان كرَيكتتاران و ستتةرماية داران        

 دَينَيتةديَ بةاَلم كرَيكاران وةك ثاشكَوي سةرماية داري دةمَينَيتةوة لة رووي كردارةوة.
   

 ثةنا هةندة
 refugee الالجيء داَلدة بؤ هَينان

 كةسَيك ناضار دةبَيي واَلتةكةى خؤى بة جَيبىَيَيَيي و لة واَلتَيكى ديكة نيشتة جَي بَيي لة بةر هةر هؤيةك بَيي.
َ بايتةخى تتةواو بتة    1951تتةمووزى/ /28نامةى نَيو دةوَلةتى بؤ رَيكخستنى كارووبارى ثةنا هةندةكان لة بوارى رَيككةوتن 

 ثارَيزطاريكردنى ثةنا هةندةكان دةدات.
  مةبةستتيش ئتةو رةنتج و هةواَلنتةى دةدرَيتن بتؤ دابتني كردنتى         care of refugeeدةوترَيي: ضاودَيرى ثةنا هةندةكان د 

  يان بؤ ثةنا هةندة.خانوو هؤيةكانى 
  واتةَ ئةو دامةزراوةيةى تتةرخان كتراوة بتؤ دةستي طترتن      house of refugeeهةروةها دةوترَيي: ماَلى ثةنا هةندةكان د

 كان.كةتنكةرة دةنبةسةر ثةنا هة
   

 نوَيبوونةوة  
 بو اندنةوةى رؤحى

 التجديد
 regeneration البعث الروحي

 دؤخَيكى نوَيَ يان بارَيكى باشرتَ زاراوةكة ئاما ةبؤ زينديبوونةوةى رؤحيش دةكات.واتةَ طَيرانةوةى شتَيك بؤ 
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 ةطةرَيتى زتةماشابكة: تا
 بو اندنةوة

 Modernization 
revivalism 

   

 ر َيم 
 شَيوةى فةرمان رةوايى

 نظام حكومي
 regime أو أجتماعي

ديكتاتؤرى. لة زانستى سياسةتدا جياوازى نَيتوان سيستتمى حكتومى    يةك لة شَيوةكانى حكومةتةَ ئةطةر دميوكراسى بَيي يان 
  دةكرَيي. سيستمى حكومى دةطؤرَيي بةهؤى شؤرشةوة لة كاتَيكتدا دةستةاَلتى   authority و دةسةآلتى حكومى دregimeد

 حكومى بة رَيطاى هؤكارة ئاشتيةكان دةطؤرَيي.
   

 ر َيمى توند
 ثةيرةوى توند

 regimentation التنظيم الصارم

رَيكخستتتنى تاكتتةكانَ بتتة هتتؤى ئامؤ طتتارى و رَينماييتتة رَيبتتازى و رةفتاريتتةكانَ ئتتةوانى دارَيتتذراون بةمةبةستتتى زؤركردنتتى     
يةكخستتنى رةفتتار و شتَيوازى ب،كردنتتةوةى ضتة  بةستتو. ديتارة ئتتةو كتارةش بتة شتَيوةيةكى تايبتتةت بتة هتؤى سيستتتةكانى            

 اسا رَيذ كراون.فَيربوون دَيتةدى كة بةفراوانى ي
   

 Region االقليم هةرَيم
زاراوةى هةرَيم ئاما ة بؤ ضةند ناوضةيةكى جوطرافى دةكاتَ كة رةنطة ضةند خةسَيةتَيكى هاو ضةشنى هةبَيي و لتة ناوضتة   
 ستتنووردارةكانى ديكتتة يتتان هتتةرَيمَيكى ديكتتة جيتتاواز بكرَيتتتةوةَ يتتاخود بتتةكاردةهَينرَيي وةك يةكةيتتةكى حكتتومى يتتانيش      

 كارطَيرى.
 هةرَيمةكان رةنطة: كولتورىَ ثيشةسازىَ شارستانىَ تؤثوطرافىَ ئابورىَ كارطَيرىَ سياسىَ بن...هتد.

   

 Regional dualism الثنائية االقليمية دوو هةرَيمى

 ناويةك كؤمةَلطادا.مةبةسي لة زاراوةكةَ بوونى كةلَينَيكى طةورة لة نَيوان ناوضة طوند نشينةكان و ناوضة شارنشينةكان لة 

   

 regional علم االجتماع االقليمي كؤمةَلناسى هةرَيمى
sociology 

نتةوةَ هتةروةها   َيزانستَيكة لَيكؤلينةوة لةو ناوضة جياوازانة دةكات كة بةضةند خةسَيةتَيكى سروشتى لةيةكضوو جياواز دةطر
 خاوةن كولتورى تايبةت و زمان و داَ و نةريتى خؤيانن... هتد. 

زانستةكة هةوَلدةدات بةكؤمةَلة ِرَيساو بنةمايةكى تَيتورى و ضتةند شتَيوازَيكى ثراكتيكتى بطتاتَ كتة دةكترَي بةهؤيانتةوة ئتةو          
 هةرَيمة طةشة بكات و ت لةو ضوار ضَيوةيةشدا ت مامةَلة لةطةَر دياردة جياوازةكانى بكرَيي.  

   

 ناوضة ثةرستى 
 ى ناوضة طةر

 regionalism النزعة االقليمية

و هتةرَيمَيكى نزيتك لةيتةك     ند ناوضتة ضةَيزى بريتية لة: دةوَلةتَيك بةسيستمَيكى سياسى كارطَيرى ناناوةنديةَ ثتةوي و بةه
 لة يةكضوو لةرووى ئابورى و كولتورى داَ و نةريتةوةَ رادةيةك لةسةر بةخؤيي لة حكومةتى ناوةندييان ثَيدةدا. 
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كتةنَ بؤيتة دةوَلتةت هةَلدةستتَيي بةرَيكخستتنى ثةيوةندييتةكانى       ةامى كاراو تتةواو كتارى قةوار  هةرَيمةكانى ناو دةوَلةت ئةند
 نَيوانيان لةطةَر يةكرتيداَ هةروةها ثةيوةندييةكانى نَيوان هةرَيمةكان و دةوَلي.  

بَيتي و هتيض هتةرَيمَيك    بةم شَيوةية هاوسةنطى نَيوانيان دةثارَيزرَييَ بةرادةيةك دادثةروةرى ئابوورى و سياسى دةستةبةر دة
بةسةر ئةوي ديكة زاَر نابَييَ هةروةها بةر ةوةندييةكانى خؤشي ناكاتة قوربانى لة ثَيناو ئةوى ديكتةَ يتاخود هتةرَيمَيك لتة     

 هةرَيمَيكى ديكة جياواز بكرَيتةوة. 

   

 طةرانة دواوة
 كشانةوة

 النكوص 
 regression الَتاجع

 لة دةرونناسيدا ئةو بارةية كة تووشى تاك دةبَييَ بةهؤى بَى ئومَيدى و سةرنةكةوتنى. 
وودةيي دةكتردَ هتةر ضتةندة دةكترَي     بؤية دةطةِرَيتةوة قؤناغَيك لةو قؤناغة سةرةتاييانةي كة تَييدا هةستى بة دَلنياى و ئاس

 تووند بة دايكةوة. ةو قؤناغةى تَيثةريش كردبَىَ هةروةك لة حاَلةتى ثةيوةسي بووني ئ
 لوجيا دبنةضةناسى  مةبةسي لة زاراوةكةَ هةَلوةشاندنةوةى كولتورو كؤمةَلطةيةَ وةرطةرانيشة د ى ثَيشكةوتن. ثن لة ت ئة

   

 لَيذى
 الرى

 rgression line خط االحندار

دةهَينرَيتيَ ئتةو هَيَيتة ثةيوةنتدي نَيتوان ئتةو       هَييى لَيذى لة ئامارداَ بؤ لَيكؤَلينةوةى ثةيوةندى نَيوان دوو بِرى طتؤِراو بتةكار   
دوو بِرة وَينادةكات لتة شتَيوةيةكي ئةنتدازةيي بينتراوَ تَييتدا دةبيتنني كتة ضتَون يتةك لتةو دووبترة بتةالي ئتةودا دةروات كتة               

 نة بَيي يان ثَيضةوانة.اضاودَيري برةكةي ديكة بكات لة طَورانيداَ ئةطةر راستةو
 دابَو ثَيش بيين كردن بة كةَلك دَيتيَ ئةطتةر بتةهاي يتةك لتةودوو طَوراوةمتان زانتيَ ئتةوا لتة توانتا          هَيَيي لَيذي لة بتنضينةدا 

 دةبَيي ثَيش بيين بةهاي طَوراوي دووةم بكةينَكة ئةطةري زياتر دةبَيي.
طايتةكي   َ بكَيشتنيَ كتة ئتةويش ريَ   regression coefficientدةكترَي وَينتةي هَيَيتي لَيتذي بتة هتَوي هتاو كَولكتةي لَيتذي د         

 ب،كاريانةية لةاليةن  ب،سون  ةوة بَو ئةم مةبةستة دانراوة. 
   

 رييةكانطَيقةواَلة كار
 رييةكانطَيكاررَيكخستنة 

 ,regulations اللوائح االدارية
administrative 

دامةزراوةيتتةكي كارطَيرييتتةوة بريتيتتة لتتة كؤمةَلتتة ِرَيستتاو بنةمايتتةكي رَيكخراويتتيَ جَيبتتةجَيكردنيان ثَيويستتة كتتة لةاليتتةن    
 ضتةند  دةرضوونَ ئةويش بة مةبةس  راظةكردني ضةند دةقَيكي ياساييَ ياخود شَيوةي ثيادةكردنيان يانيش بتؤ رَيكخستتين  

 خراون.نة رَيك داهؤكاريَََََك كة لة ياسا
شتَيكيان اليتةني رَيكخراوةيتي و    ئةو ِرَيسا و بنةمايانتةش ضتةند جتؤرَيكنَ هةنتدَيكيان بتواري جَيبتةجَيكردن دةطرَيتتةوة بتة         

 ديسثينيَ هةندَيكي ديكةش ياسا و نؤرمةكاني دةسةآلت ثَيدان دةطرَيتةوة.
   

 شاياندن
 طةرانةوةي متمانة 

 rehabilitation التأهيل -1

   

يارمةتيداني ئةو كةسانةي كةموكورتي ئةنداميان هةيتةَ بتة مةبةست  بتةكارهَيناني توانتا و بتةهرةكانيان و هةستتانيان بتة         
 كارَيك كة لةطةَر هةر و مةرجي هةريةكةيان بطوجنَيي بؤ ئةوةي خؤيان و خَيزانةكانيان بذين. 
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  طرينطتي بتةو كةستانة دةدةنَ ئتةويش بتة      rehabilitation centresدئامتادةكردن و راهَينتاني ثيشتةيي     مةَلبةنتدةكاني 
ئامادةكردني خزمةتطوزاريية ثيشةييةكان بؤيانَ بتؤ راهَينتان و ئامادةكردنيتان بتةهؤي ئاراستتةكردني ثيشتةيي و راهَينتان و        

 كاركردنَ بؤ ئةوةي كةسي ثةككةوتة تواناي ثةيداكردني كارَيكي لة باري هةبَيي و تَييدا جَيط،يش بَيي.

   

  رد االعتبار -2 ماف ثَيدانةوة 

 لة ياسادا طَيرانةوةي رَيز و بايةخي مرؤظَ بةشَيوةيةكي طش َ مةبةسي ئةوةية طَيرانةوةي ئةو حالةتةي كة لةدةس  دابوو. 

   

 بةجةستة كردن
 شي ثةرس  

 reification التجسيد

بة بؤضووني ت كارر مارك  ت بةجةستة كردن يةك لة ئاماجنةكاني ئاراستةيةكة رووي لة ب،ؤكةى ت فيتيشتزم ت كتردووةَ كتة       
 ب،ة رووتةكان ت ئةثسرتاكتةكان ت طةورة دةكات لة وَينةي ضةندين برياري زاَر. 

يتتتةكانَ وةك كتتتاال و دراو و بةجةستتتة كتتتردن بريتيتتتة لتتتة دروستتتي كردنتتتي ضتتتةند شتتتتَيك لةبةرهتتتةمي ضتتتاالكية مرؤظايةت 
 خاوةندارَيتيةكان.

لة سيستمي سةرمايةداري ئةو شتانة لة خودي خؤياندا بوونيتان دةبَيتي و هَيزَيكتي زاَليشتيان هةيتةَ كتة تاكتةكاني كؤمةَلطتة         
 دةهارن و بةرؤَلي خؤيان دادةبةزنة ئاس  شتةكان.

 وةك بوونةوةرَيكي نامؤ ياخود وةك هَيزَيكي سةربةخؤ. ئةو كااليةي كة بةرهةمي كاريشة بةرةو رووي مرؤظ دةبَيتةوة
 .جةستة كردن دةربرينَيكي زياتر واقيعيةَ ئاما ة بؤ كردنَيكة بؤ حاَلةتي ت نامؤبوون ت بةجؤرَيكي تايبةتَيش نامؤ بووني ئابوريبة

بَيتيَ ئتةوة دةطةيتةنَيي كتة     ر ةوةندي ئةو بةرهةمةي كة سةرمايةدار بةهؤيتةوة لتة خؤبتايي دة   ةكردنةوةي كرَيكار بؤ بتروو
َ بتةَلكو ئتةوةش دةطتةينَيي كتة كارةكتةي لتة       وةك كاآليتةك  بتوونَيكي دةرةكتي وةربطرَيتي   بةوةى كارةكةي نابَيتة شتَيك تةنىا 

 شي لة بةرةو روو بوونةوةي كرَيكار دةبَيتة هَيزَيكي سةربةخؤ. يدةرةوةي ئةوَ بووني دةبَيي كار

   

 طيان ضوونة لةشَيكى ديكةوة  
        دونادؤن

 Reincarnation التقمص

باوةر بوون بة طةرانةوى  رؤط  دواى مردن بؤ سةر زةوى و جَيط، بوونى لة جةستةيةكى ديكةدا. ئةو طواستتنةوةيةش وةك  
 لة دايكبوونَيكي دووةمى  رؤحة  يان نوَيبوونةوةى.

 Ana: metempsychosis  طواستنةوةى رؤط

   

 ثشتط،ى
 ثاَلثشي

 التعزيز
 reinforcement التدعيم 

لة دةروونناسيداَ مةبةستي لتة زاراوةكتةَ ثرؤستةى زيتاد كردنتى كتردارى نتةريتى فَيربوونتةَ هتةروةها ستزا و ثاداشتتيش بتة              
 هؤكارى ثشتط،ى دادةنرَين.

يةكتتةمى ختتةون لتتة شتتيكارى دةروونيتتداَ مةبةستتي لتتة ثشتتتط،ىَ لةفَيَيتتةكانى ختتةوبيننيَ تَييتتدا ستتةر لتتة نتتوَي ور َينتتةرى     
 دةردةكةوَييَ بة مةبةستى دَلنيابوونَ ئةويش بة هؤى دةركةوتنى خةونةكةية بة دةم خةونَيكى ديكةوة.
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 طةرانةوة بؤ سةركار
 أعادة اجملند

 reinstatement هملاىل ع

 سةربازييةكةى.ثرؤسةى ثةيوةندى كردن و ثَيطةياندنى سةرباز بؤ كارى ثَيشوىَ دواى كؤتايى هاتنى را ةى 
ستتاكان ئتتةوةيان تَيتتدا هتتاتووة كتتة دواى را ةى ستتةربازى ثَيويستتتة ختتاوةن كتتارَ ئتتةو كارمةنتتدة بطةرَينَيتتتةوة ستتةر   ازؤربتتةى ي

 كارييةك لةم بارةوة ثَيشكةش بكات.كاركردني هةبووَ بةمةرجَيك داوا كارةكةى ثَيشووىَ ئةطةر تواناى
 تةماشابكة: جةنطاوةرى دَيرين

 ى خزمةتى سةربازىكؤتايى هاتن
 Veteran 

Demobilization 

   

 ِرةتكردنةوة
 فرَيدان 

 الرفض
 rejection النبذ

كتارلَيكردنى كؤمةاَليتةتى لتة حاَلةتتة      و لة رةفتارى كؤمةاَليةتييداَ فرَيدان بة واتاى بَيبةشكردنى كةسَيك دَيتي لتة تَيكتةاَلوى   
 ئاساى و لة بارةكةيدا.

تتةنىا كتاتَي لةاليتةن كؤمةَلَيكتةوة تتاك دوور دةخرَيتتةوةَ بتةَلكو روودةدات كتاتَى تتاك بَيبتةش            ئةو دياردةيتة روودةدات نتةك  
 دةكرَي ياخود رَيطاى ىَل دةط،َى لةوةى رؤَلَيكى كؤمةاَليةتى لة بارى هةبَييَ ياخود رَيطاى ثةيوةندييكردنى لَيدةط،َيي.

دةكرَيي  ئةطةر لة ناو خَيزان بَيتي يتانيش لتة كتاركردن  كتةمرت لتةو       بؤية تاك كاتَيك شوَينَيكى كؤمةاَليةتى نزمى بؤ ديارى 
 ثَيطة كؤمةاَليةتيةى لةبار بَيي لةطةَر تةمةنى يان رةطةزىَ ئةوة بة كةسَيكى دةسي بةردار و ناثةسةند دادةنرَيي. 

   

 Relation العالقة ثةيوةندى
جؤرَيك طؤرينى يةكَيكيان ثَيويسي بة طؤرينى ئةوى ديكة دةكات ِرةنطة ثةيوةستية كة لة نَيوان دوو شي يان دوو دياردةَ بة 

 ثةيوةندةييةكةَ ثةيوةندي رَيككةوتن ياخود ثاشكؤيةتى بَيي.
بنةماى ثةيوةندى  ئةويش يةك لة بنةماكانى ب،كردنةوةيةَ لة بةرئتةوةى كتارى ئتةقيى لتة كؤيتداَ هةولَيكتة بتؤ         -دةوترَيي 

 بةستنةوةى دووال بة يةكرت.
   

 Relation socail العالقة االجتماعية ثةيوةندى كؤمةاَليةتى  
هةر جؤرة ثةيوةندييةك لة نَيوان دووكةس يان دوو كؤمةَر ياخود زيتاترَ يتانيش لتة نَيتوان تاكَيتك و كؤمتةَلَيك. ِرةنطتة ئتةو         

ناراستةوخؤبَييَ يانيش يةكستةر و  ثةيوةنديية ثشي بة هاوكارى يان ناهاوكارى ببةستَييَ هةروةها دةكرَي راستةخؤ ياخود 
 يان دوا خراو بَيي.

   

 relationship صلة القرابة ثةيوةندى خزمايةتى
ثةيوةندييةكى ياسايية لة نَيوان دوو كةسَ يةكيان لةوى ديكةوة هاتؤتة خوارةوة وةك: باوك و كورو بتاث،ة و نتةوة. ئةوانتة    

راستتةوخؤكانةوةَ يتان لةيتةك ِرةضتةَلةك دَينتة ختوارةوةَ وةك بتراو منتداالنى متامَ كتة           لة خزمايةتييةكى ِرةضةلةكى و لقة 
 خزمايةتيةكى ثةراوَيزى و دةوروبةريش دةطرَيتةوة.

  .illegitimate  و ياخود نا شةرعى دnatural  دةبَييَ يان سروشتى دlegitimateئةو خزمايةتية دروسي و ياسايىد
 ةتى  تةماشابكة: ثةيوةندى كؤمةاَلي

 خزمايةتىَ هاوخوَينى  
 Social relationship 

Ana: consanguinity 
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 Relativism النسبية رَيذةييطةرى
مةبةسي لة زاراوةكةَ ئةو ب،و رايةى دةَلَيي راستى رَيذةييتةَ جياوازيشتى تَيتدا دةبَيتي لتة تاكَيكتةوة بتؤ تتاكَيكى ديكتة و لتة           

 كؤمةَلَيكةوة بؤ كؤمةَلَيكى ديكةَ هةروةها لةكاتَيكةوة بؤ كاتَيكى ديكةَ ئةو راستيةش ثَيوةرة بابةتيةكانى نية. 
  و relativismيةَ لة بةراميشيدا لة شيكارى زانستى هةردوو رةطتةزى رَيتذةيى ختوازى د   بؤية هةموو درك ثَيكراوَيك رَيذةي

  .  determinismهةبوونايةتى هةية د
ى ةكَ لةاليتةن  ئةنيشتتاين  بنضتينة   كى فيزيكيتة رَيؤتداَ ئتةوة تيت  شت   لتة سرو relativityبةاَلم رَيذةيةتى  يان هاورَيتذةيى  د 
 ياردةى رَيذةيني. دانراوة و تَييدا شوين و كات دوو د

   

  , relativism النسبية الثقافية رَيذةيى كولتورى
cultural 
ب،ورايةكة دةَلَييَ تَيطةيشة و راظتةكردن و هةَلستةنطاندنى كولتورةكتانَ يتان ديتاردة كولتورييتةكان بةشتَيوةيةكى راستي لتة          

لةو دياردانتةى كتة لَيكؤَلينتةوةيان لةستةر دةكتةين لتة ئاستي ئتةو  ينطةيتةى كتة            مانتوانادا نابَييَ تةنىا ئةطةر ورد بوونةوة
َ بؤيتة  بَيتي  تَييدايةَ هةروةها بؤ ئةو رؤَلةى كة ثَيي هةَلدةستَيي لة سيستم و شَيوازَيكى كؤمةاَليتةتى و رؤشتنب،ى طتةورةتر   

 لة دوايشدا بةها هةمةاليةنةرةهاكان بوونيان نابَيي. 
ى كة لة كولتورَيكدا بتاونَ لتة توانتادا نيتة برياريتان لةستةر بتدرَيي يتان هةَلستةنطاندنيان بتؤ بكرَيتي بتة             ئةو داَ و نةريتانة

شَيوةيةكى راسيَ تةنىا بة تةماشاكردن و وردبوونةوة لةو بةهايانةى ثةيوةسة ثَييانةوةَ هتةروةها بتؤ ئتةو ثَيداويستتيانةى     
 بةثابةند بوونةكانى ديكةوة... هتد. كة تَيريان دةكات لةطةَر ثةيوةنديية طشتيةكانيان 

كتتةوابَى رَيتتذة ختتوازى كولتتتورى وادةستتةاَينَيي ئتتةو بةهايانتتةى كتتة لتتة هتتةر كولتورَيكتتدا هةيتتةَ ثَيويستتي بتتة تَيطةيشتتة و      
هةَلسةنطاندن دةكات بةثَيى ئةو ِرَيطايةى كة خاوةن كولتور تةماشاي شتةكان دةكات و دواتريش ناكرَيي نةريتةكانى يةك لتة  

 كولتورةكان بريارَيكى بابةتيانة يان لةسةر بدرَيي بةوةى باالترة لة خوو نةريتةكانى كولتورَيكى ديكة.   
   

  ,relativism النسبية التارخيية رَيذةيى مَيذوويي 
historical 
ِرَيبازَيكة بؤ ضوونى واية كة ئَيمة ناتوانني بطةينة وَينةيةكى تةواو و رَيكو ثَيك بؤ رابردووَ هتةروةك هتةبووةَ بتةَلكو ئَيمتة     
 وَينةيةك دةبينني ئةويش بةكاريطةر بوومنان بةسةردةم و ضةمكةكانىَ بةو ثَيية وَينةكة ياخوود راستيةكة رَيذةيي دةبَييَ 

   

  , relativism النسبية االخالقية رَيذةيى ئاكارى  
moral 

 جياوازى كات و كؤمةَلةكان.   ثَيىواتةَ ب،ؤكةى ضاكة و خراثةَ جياواز دةبن بة

   

 خاوكردنةوة
 ثشوودان

 relaxation االسَتخاء

ثشوودانَيكى تةواو لة هةردوو رووى جةستةيى و مَيشكى لة كةش و هةوايةكى هَيمنداَ بؤ ئةوةى ئاسةوارى طر ييةكانى سةر 
 ماسولكة و بارة دةروونيةكان نةمَينن. 

ئتتةو شتتَيوازةش بتتةكار دةهَينرَيتتي لتتة ضارةستتةرى دةروونتتىَ لةبتتةر ئتتةوةى شتتيكارى دةروونتتى هةَلدةستتَيي بتتة ئامتتادةكردنى     
ةيةكى لةبار وةك يارمةتيةك بؤ خاوبوونةوةى بارى نةخؤشَ بةو كارةش نةخؤش زياتر ئامتادة دةبَيتي بتؤ وةرطرتنتى     زةمين

 ثَيش نياز و ئاراستةكردن.  
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 reliability الثبات بةردةوام بوون ت جَيطرى
مةبةسي لة بةردةوام بتوون و دَلنيتا بتوون لتة زانيتاري ميتؤدةكتانى تؤ ينتةوةَ ِرادةى ِرَيكتوثَيكى نَيتوان ئتةو زانياريانتةن كتة             
كؤدةكرَينةوة بتة هتؤى دووبتارة ثيتادةكردنى هتةمان ئتةو ثَيوةرانتة لةستةر ئتةو تاكانتةَ يتان ئتةو دياردانتة و لتة  َيتر هتةمان                 

 ك كة طةورةترين رادةى لةية كضوونى تَيدا فةراهةم دةبَييَ بارودؤ َ ياخود لة  َير باردؤخَي
ضةند نووسةرَيك بؤ ضوونيان واية كة جَيط،ى و بةردةوام بوون ضةندين ماناى هةيةَ ئةو زاراوةية رةنطتة بتةماناى جتَيط،    

بتووةوةَ ئتةوا شتتَيك لتة       بَييَ ئةويش بةواتاى ئةوةىَ ئةطةر ثرؤسةكانى ثَيوانةكردني يةك تاك دووبارة stabilityبوون د
 حالةتى جَيطربوونَ يان سةقاميطري ئاشكرا دةكات.  

  بَييَ بةواتاى ئةوةى كة تاك هةمان ثيتة بةدةستي دَينتَىَ هةركتة ستَيك      objectivityهةروةها ِرةنطة بةماناى بابةتطةرى د
 بَيي ئةو ثسثؤرةى تاقيكردنةوةكة لةسةر ئةو تاكة جَيبةحَى دةكات.  

تاقيكردنةوةى جَيط، دةبَيتة ثَيوةرَيك هةَلستةنطاندنى تتاكى ثتَى ئتةجنام دةدرَيتيَ كتة دووكتةس جياوازييتان لةستةرى          لَيرةدا 
 نةبَيي بةتةواوىَ وةك ئامَيرَيكى تةرموميرت كة لة خوَيندنةوةيدا جياوازى لةسةر نابَييَ

ةوى ثةيوةستي بتوون يتان طوجنتانى نَيتوان        بتؤ روونكردنت  coefficient of reliabilityدةوترَيتي هاوكؤلكتةى جتَيط،ى د   
كؤمةَلَيك زانيارى كة لة توَيذَيكى كؤمةَلطة وةرط،اوة لةطةَر كؤمةَلَيكى هاوشَيوة كة لتة هتةمان توَيتذةوة وةرطت،اوة بتةاَلم بتة       

 سةربةخؤييةكى تةواو لة طروثى يةكةمدا.
   

 يارمةتى 
 االعانة -1

 relief املساعدة 

  بَيتي لةاليتةن   publicكةسانةى داهاتيان بةشي ثَيداويستةكانيان ناكاتَ ِرةنطتة ئتةو يارمةتيدانتة طشتتى د    يارمةتيدانى ئةو 
 دةوَلةت و ئةجنوومةنة خؤجيةكان.  

   بَيي لةاليةن ئةجنوومةنة تايبةتيةكانى وةك كؤمةَلة خَير خوازةكانةوة.privateهةروةها ِرةنطة تايبةت د
   

 رازى بوون 
 بار سووك كردن

  الرضا، االنفراج -2

 كة لة ئةجنامى نةمانى طر ى و دَلتةنطيةوة دروسي دةبَيي. يةدةزامةنلة دةروونناسيدا هةسي بة ِر
   

 religion الدين ئاين

زؤريش كؤمةَلة ب، و باوةرَيكةَ كؤمةَلَيك باوةِريان ثَي دةبَييَ ئةو ب، و باوةِرة سيستمَيكى بةيةك طةيةنراو ثَيك دَينَييَ بة 
 ثةيوةستى بة جيىانى دةرةوةى سروشي هةية.

ئةرك و نةريي و رَينماييةكانى ئةو ئاينة ث،ؤزةو باوةِرة هَينان بة هَيزَيكى رؤحى بتاال دةطرَيتتةوةَ    ىهةروةها بةجَيطةياندن
 ِرةنطة ئةو هَيزة بااليةش تةنىا يةك خودا بَييَ ياخود ضةند خودايةك.

َ بةاَلم ثَيويستي   َ مةبةستى لَيى باوةرهَينانة بة بوونى خودا و نةمرى رؤطnatural religionدةوترَيي: ئاينى سروشتى د
 .نةبوون بة سروش

   كة لة سةر زيندوويى و ويذدان و ئةقَت دادةمةزرَيي.positiveهةروةها ئاينى رةوشكارى  ثؤزةتيظ د

   

  Religion, sociology of علم االجتماع الديين كؤمةَلناسى ئاين
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 Sociology of religion  تةماشابكة:

   

 هاتنةوة ب،
 يادكردنةوة

 remembronce التذّكر

خستنة رووى ضةند ئاما ةو بةَلطةيةك لةاليةن كةسَيكةوةَ بةهؤى كاريطةرى بة شتَيك يان ضةند شتَيكةوة ئاشكرا دةبَىَ كتة  
 لة  يانى روويداوةَ ياخود ثَييدا تَيثةر بووة.

   

 ثاداشي
 قةرةبوو

 املكافأة
 remuneration االتعاب -التعويض 

ئةم وشةيةَ بة هةموو شَيوة و جؤرةكتانى بتة مانتاى  كترَي  دَيتيَ بتةاَلم لةستةر شتَيوةى  ثاداشتيَ يتان مانتدووبوون  ختةرج             
رَ مانتدبوونى  دةكرَيي. لةبةر ئةوةى وشةى  كرَي  بريندار كردنى هةسي دةطرَيتةوةَ بؤية دةوترَيتي مانتدوو بتوونى ثتارَيزة    

 ثزيشك.

 wage  تةماشابكة: كرَي

   

 سةردةمى ِرابوون 
 ِرينسان 

 Renaissance عصر النهضة

ئةو سةردةمةى كة لةطةَر كؤتايى هاتنى سةدةكانى ناوةراسي دةسي ثَيتدةكات تتا دةطاتتة ستةردةمى نتوَيَ ئتةو ستةردةمة بتة         
 بزووتنةوةى زيندوكردنةوةى هونةر و ئةدةَ ناسراوةَ زاراوةكةش بةكاردةهَينرَيي بة ماناى نوَيبوونةوة و بو اندنةوة. 

   

 rent الرريع موَلكانة

موَلكانة لة دةربرينة باوةكةى ناو خةَلكداَ بةمانةى ئةو نرخةيةكة لة بةرامبةر بةكارهَينانى زةوى يتان بتةكرَيطرتنى   وشةى 
 خانوو دةدرَيي.

بةاَلم لة شيكارى ئابوريداَ زاراوةكة ماناى جياواز هةَلدةطرَييَ ضونك موَلكانتة وةك بتاوة بتة داهاتَيتك دادةنرَيتي كتة بتةهؤى        
فاكتةرةكانى بةرمىَينانى تايبةتةوة ثةيدا دةبَييَ ناكرَي ئةو برةى خراوةتتة ِروو لتة بازاِرةكانتدا لَيتي كتةم       هةر فاكتةرَيك لة

 بكرَيتةوة ياخود زياد بكرَييَ ئةطةر هاتوو زياد ياخود كةم كرايةوةَ ئةوا بةبرَيكى زؤر كةم دةبَيي.

   

 خاوةن داهات  
 داهاتدار

 rentier صاحب الدخل

 ت و بة هؤيةوة داهاتَيكى دةسي دةكةوَيي.ى قةواَلةكانى حكومةتى هةَلدةطرزاراوةكة لة بنضينةداَ ئةو كةسةمةبةسي لة 
دواتر زاراوةكة بووة نيشانةيةك بؤ هةر تاكَيك كة لة بنضينةدا لةسةر داهاتَيك بذَيي و سةرضاوةكةشى وةبتةرهَينانى دارايتى   

 بَيي.
دةرامتتةتَ بةدةستتتىَينانى ئتتةو داهاتتتةى ثشتتتى بتتة ضتتاالكيةكى ئتتابوورى ثَيشتتووتر    ختتاوةن داهتتات ئايندةيتتةكى نةرَينيتتة بتتؤ  

بةستووةَ نةك لةسةر ضاالكيةك كة بةردةوام بَييَ بؤية ئةو كةسة جياواز دةبَيي لةو تاكةى كة بة هؤى داهاتَيكتةوة دة َيتي   
 بة ضينى مولكدارة ئةريستوكراتةكانة.و لة ناوةندَيكى تايبةمتةندةوة بةدةستى دةكةوَييَ منوونةى ئةو كةسةى كة سةر 
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هةروةها كةسى خاوةن داهات لة روويةكى ديكةوة جياواز دةبَيي لة خاوةن ئةو سةرمايةى كة داهاتى لتة رَيطتةى بتازار طتةرم     
 كردن و جامبازيكردن بة ثرؤ ةكان دةسي دةكةوَييَ تا ئةطةر لةسةر شَيوةى وةبةر هَينانيش بَيي.

   
 دووبارة

 وة رَيكخستنة
 reorganization اعادة التنظيم 

مةبةستتي لتتة دووبتتارة رَيكخستتتنةوةَ لَيكؤَلينةوةيتتةكى ثَيشتتكةوتووانةية بتتؤ رَيكخستتة لتتة ئتتةجنامي طتتؤرينى بارودؤختتة            
جياوازةكانتتةوةَ هتتةروةها ضاوخشاندنةوةشتتة لتتةبوارى ثةيوةندييتتةكانى ئتتةو ِرَيكخستتتنة مةبةستتتى بتتةديىَينانى طوجنانتتدن      

هةيكةىل رَيكخسة و بارةكرداريية ثِراكتيكيةكةىَ ئةويش بةئاماجني بةدةسي هَينانى لَيىاتووترين ئةجنامتةكان لتةو   لةنَيوان 
 رَيكخستنة.

لة فَيربوونداَ مةبةسي لة زاراوةكةَ ئةوةية كة فَيربوون تةنىا بةشتة بضتووكة ستةربةخؤكان ناطرَيتتةوةَ بتةَلكو بتة طتؤِرينى        
  .  associationismلةطةَر تيورى هاوبةستى د طشتةوةيةَ ئةو تيؤرييةش د ة

   
 قةرةبوو 

 بذاردن
 reparation التعويض

 indemnity  تةماشابكة: بةخشنيَ بذاردنَ بيمة

   

 repatriation الَتحيل اىل الوطن ناردنةوة بؤ نيشتمان
 كاريان لةو واَلتةى بؤى هاتبوون.ناردنةوةى كرَيكارانى بيانى بؤ نيشتمانة بنضينةييةكةيانَ ثاش تةواو بوونى 

   

  Repetitive العمل املتكرر كارى دووبارةكراو
Work 

 Routine work تةماشابكة: جَيبةجَيكردنى كار لةسةر يةك شَيواز
   

 جَيطرتنةوة
 شوَين ثركردنةوة

 االحالل 
غل الوظائف اخلالية  replacement شر

تاَلتةَ ئتةويش بتةهؤي دامةزرانتدني كرَيكتاراني نتوَيَ يتان طواستتنةوةي كرَيكتاراني زَيتدة           كاركردن لةو شوَين و فةرمانةي بتة  
لةبةشةكاني ديكةوة بؤ شوَين كارة بةتاَلةكانَ ياخود بةرَيطةي بةرزكردنةوةي ثيةي ضةند كرَيكارَيك بؤ كاركردن لتةو شتوَين   

 و فةرمانة بةتاالنة.
   

 report التقدير راثؤرت 

دةربتتارةي زانيتتاري و راستت  و رَينماييتتة تايبةتيتتةكان بتتؤ بابتتةتَيكي ديتتاريكراو كتتة خراوةتتتة رووَ بتتة مةبةستت   نووستتينَيكة 
 وةرطرتين ضةند بريارَيك لةسةر ئةو بابةتة.

 راثؤرتةكان لة رووي كارطَيرييةوة بة طرينطرتين هؤكارةكاني ثةيوةنديكردن و ضاودَيري دادةنرَين.  

   

 representation تمثيلال -1 نوَينةرايةتي 

مةبةسي لة نوَينةرايةتي يان جَيطري لة ياساداَ هةستاني كةسَيك بة هةَل  و كةوتَيكي ياستايي بتة نتاوي كةستَيكي ديكتةوةو      
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 بؤ بةر ةوةندي ئةو كةسةَ ئةويش بة ثَيي راسثاردنَيكي ت دةسةآلن ثَيدان ت ياسايي ياخود رَيككةوتنَيك لة نَيوان هةردووال.  
نوَينةرايتتةتي ئةنتتدامان لتتة ئةجنومتتةن و دامتتةزراوة طتتةورةكان لتتة رووي قتتةبارة و ئةنتتدامَي  بةرَيطتتةي هةَلبتتذاردني ضتتةند  

 نوَينةرَيك دَيتةدي بؤ بةرَيوةبردني كاروبارةكان.
يش ئةندامتة  هةر كؤمثانيايةكي بازرطاني ياخود سةنديكايةك و كؤمةَلةيةك يانيش دةوَلةتَيك كة قتةبارةي طتةورة بَيتيَ يتان    

ثةرش و بآلوةكان لة ضةندين شوَينَ ئةوانة هةَلدةسة بة كؤكردنةوةي هةموو ئةندامةكانيان لة كؤبوونةوةيةكي طشت  بتؤ   
 رووبةروو بوونةوةي كَيشةي نوَينةرايةتيَ ئةطةر رادةيةك لة رَيك كةوتن هةبوو لةطةَر ئةندامانيان. 

   

  التصور -2 وَيناكردن

 لة دةروونناسيداَ ئةو ثرؤسةيةي بةهؤيةوة شارةزايي و ئةزموونَيكي ثَيشو بة دةسي دَينَيتةوة. 

   

 نوَينةرايةتي 
 رَيذةيي

 Representation التمثيل النسيب
proportional 

بتةركردني هتةموو شتَيوة    نوَينةرايةتي رَيذةيي زاراوةيةكة بةضةند سيستمَيكي تايبةت بة دةنطدان دةوترَييَ ئاماجني دةستة 
جياوازةكتتاني ب،ورايتتة لتتة والتَيكتتداَ بتتؤ ئتتةوةي ئتتةو وآلتتتة بةنوَينةرايةتيتتةكي راستتي بطتتات ئتتةويش لتتة ئةجنومتتةنَيكي            

 هةَلبذَيردراوداَ نوَينةرايةتيةكةش لةطةَر هَيزي هةر جزبَيك بطوجنَيي.
يبتةت بتةو بازنتة طةورانتةي كتة هةريةكتةيان ضتةند        زاراوةكة وةك باوة بةكاردةهَينرَيي بتؤ باشتكردني ضتةند سيستتمَيكي تا    

ئةندامَيك بؤ ثةرلةمان هةَلدةبتذَيرَييَ ئةمتة و ضتةندي قتةبارةي بازنتةكان طتةورةبن ئةوةنتدة سيستتم نزيتك دةبَيتتةوة لتة            
 بةديىَيناني نوَينةرايةتيكردني شَيوة جياوازةكاني ب،ورا.
 حزبي ثَيكدَييَ هةر جزبَيك ليستَيكي ختؤي دةخاتتة رووَ ركابتةري    نوَينةرايةتي رَيذةيي لةسةر بنضينةي كاركردن بةليس 

 ليستَيكي ديكة دةكات بةناوي كانديدةكانيةوة لة بازنةيةكدا.
ك دةداتَ يتانيش جياكردنتةوةي هتةموو دةنطتةكانَ ئتةو رَيذةيتةي هتةر حزبَيتك بةدةست           َيت هتةر دةنطتدةريََك دةنتط بتة ليست  حزب     

كتتؤي طشتت  ئتتةو دةنطانتتةي كتتة دراونَ كروستتيةكان بتتةثَيي رَيتتذةي دةنطتتةكان دابتتةش دةكرَيتتي لتتةنَيوان    هَينتتاوة دةزانرَيتتيَ لتتةنَيوان 
 .حزبةكان

   

 وَيناكردنة  
 كؤييةكان  

 ,Representations التصورات اجلمعية
collective 

 collective representations  تةماشابكة:  

   
 خةفةكردن

 repression الكبت ضةثاندن

كردارَيكي دةرووني نةستيةَ رَيطردةبَيي لةبةردةم دةربريين هزر و ب،وباوةِرو ئارةزووة ئَيش دار و بةئازارةكانَ يتان ئتةواني   
 لة بازنةي نةستدا قةدةغةكراون بؤ سنووري هةسيَ ئةطةر ضي بةزيندوويي و كاريطةري لة نةستدا ت نائاطايي ت هةرماون.

    social repressionد دةوترَيي: خةفةكردني كؤمةآليةتي
 unconscious  تةماشابكة: نةسي ت نائاطايي ت 
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 تؤَلة سةندنةوة 
 تؤَلة كردنةوة

 االنتقام، االقتصاص
 reprisal االخذ ابلثأر 

 ى ياستاكانى جتةنط ئتةجنام   لة ياساى طشتى نَيو دةوَلةتىَ مةبةسي لة زاراوةكةَ رووبةروو بوونةوةى ئةو كارةى بة ثَيضتةوانة 
َ بةهةمان شَيوة تؤَلة سةندنةوةي بؤ بكرَييَ ئةويش بؤ ناضاركردنى دو متن كتة رَيتز لتة رَيستا و بنتةماكانى جتةنط        دةدرَيي

َ هَيترش بردنتة ستةر شتارةكان لتة رَيطتةى       كانى ئتةو ستزا و تؤَلتة ستةندنةوانة    بطرَيي و ثابةنتدى كتارة ِرةواكتان بَيتي لتةجؤرة     
َ يان دةسي طرتن لة رَيطاى هَيزةوة بةسةر ستامانى دةوَلتةتَيكى ديكتة و يتاخود بةستةر      ئامسانةوة و بةكارهَينانى طازى  اراوى

 ثارةو سامانى خةَلكى واَلتَيك لةاليةن هَيزى دةوَلةتَيكى ديكة.
   

 نارازى بوون
 نةويسة

 reprobation االستهجان 

نةكردنيان يان نتارازى بوونيتان بتؤ كتردارة رةوشتتية      هةستى ناِرةزايى و بَيزارى كة طروثَيك دةرى دةبرَييَ ئةويش بة قبور 
ثةسةندكراوةكانَ بةآلم ناضارى نيتة كتة ثابةنتدييان بت َ واتتة دةكترَي وةك ئامؤ طتارى وةربط،َيتنَ بتةآلم ناستةثَينرَيي كتة            

 ثابةندى بن.
   

 زاوزَى
 وةضةخستنةوة

 reproduction االجناب -التوالد  -1

زاراوةكةَ ئةو كردارةى بتة هؤيتةوة بوونتةوةرَيكى نتوَي دةردةكتةوَيي و دةبَيتتة هتؤى بتةردةوامى         لة بايولوجيادا مةبةسي لة 
  يان لة نةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكى ديكة.

   
 بةرهةم هَينانةوة

 طَيرانةوة
  االستعادة ،االسَتجاع -2

ثَيشتووتر دةوترَيتي: ختةياَلكردن بةطَيِرانتةوة     لة دةرووناسيداَ مةبةستي لتة زاراوةكتةَ طَيرانتةوةى روويتةك لتة ئتةزموونَيكى        
  واتتتة ئتتةو هَيتتزة خةياالوييتتةى ئتتارةزووى طَيرانتتةوى ئتتةو شتتَيوازانةى ثَيشتترتي هةيتتة  reproduction imaginationد

 كةسةرجنيان دراوةتَيَ ئةويش لةجياتى هةَلَينتانى جؤرو شَيوازى نوَي.
   

 republic اجلمهورية كؤمارى
خاوةن سةروةرييةكى تةواو بَييَ ئةركى بةرَيوبردنى كاروبارى ناوخؤيى و دةرةكتى لةاليتةن ستةرؤكَيكةوة بتةرَيوة     دةوَلةتَيك 

 دةضَييَ ئةطةر راستةخؤ لةاليةن طةلةوة ةهةَلبذَيردرا يان بةرلةمان ياخود هةر ئةجنومةنَيكى ديكة.
 لة سيستمى ثاشايةتى ثشتاو ثشي دوور دةكةونةوة. زؤربةى دةوَلةتانى تازة دامةزراو ئةم جؤرة سيستمةيان ثَي باشة و

ِرةنطة دةوَلةتى كؤمارى سيستمةكةى  سةرؤكايةتى بَيي وةك وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاَ يتاخود سيستتمى ثةرلتةمانى    
 بَيي وةك فةرةنسا.

   

 republicanism النزعة اجلمهورية كؤمارى خوازى
فةلسةفيةَ ئةوانة هتاو بت،ن لتة د ايتةتيكردنى سيستتمى ثاشتايةتى و سيستتمى حكومتةتى         كؤمةَلة بزووتنةوةيةكى سياسى و 
 ةوانةى سيستمةكانى ديكةى حكومرانى.ضى نوَينةرايةتى طةر دةكات بة ثَيكؤمارييان ثَي باشرتةَ لة بةر ئةوة

ةى ثةيوةنتتدييان بتتة ئتتازادى و بتتةآلم ئتتةو بزوتنةوانتتة هةنتتدَيكيان لةطتتةَر هةنتتدَيكى ديكتتة جيتتاوازنَ دةربتتارةى ئتتةو بةهايانتت 
 يةكسانى هةية.
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 monarchy  تةماشابكة: ثاشايةتى كؤمارى
re public 

   
 داواكاريةكانى كار

 ثَيويستيةكانى فةرمان 
 re quirements , job مطالب الوظيفة

 مةبةسيَ ئةو توانستة ئةقييانةو ئامادةكاريية جةستةييانةى ثَيويسة لةو كةسةى ئةركى فةرمانَيكى ثَي دةسثَيردرَيي.  
   

 دةسي بةسةر داطرتن 
 داواكردن

 reqwisition االستيالء

 دةستطرتنى حكومةت بةسةر سامان و داراييةكى جَيط،ي نةجوآلو بؤ مةبةستَيكى تايبةت. 
ئةطةركارةكة لتةكاتى جتةنط هةَلط،ستاندرابَيي ئتةوا دةبَيتتة بةشتَيك لتة دياردةكتانى جتةنطَ بتةآلم ئةطتةر لتةكاتى جةنطتدا              
نةبَييَ ئةو دةسي بةسةر داطرتنة كارَيكى مةدةنيتة و لةاليتةن ئتةو فةرمانبةرانتةوة ئةجنامتدراوة كتة بريتارى تايبتةتيان بتؤ          

 دةرضووة لةم بارةوة. 
   

 تؤ ينةوة 
 لَيكؤَلينةوة

 research البرحث

ردنةوةيان دةربتارةى كَيشتةيةكى ديتاريكراوَ ئتةويش بتؤ دةرخستتنى       ككردارى طةران بةدواى راستيةكان و ثتؤلينكردنى و شتي  
راستتتى و هؤيتتةكانى ئتتةو كَيشتتةيةَ هتتةروةها ئتتةو ضارةستتةريانةى لةطةَليتتدا دةطوجنَيتتي بةشتتَيوةيةكى بَياليةنانتتة و دوور لتتة   

 َيشةكة. اليةنط،ي ك
   

 نيشتةجَيكردن  
 جَيط،بوون

 resettlement التوطني

 ئامانج لة نيشتة جَيكردنَ طواستنةوةى تاكةكانة لة ناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكى ديكة. 
ِرةنطتتة ئتتةو نيشتتتةجَيكردنة ناضتتارى و بتتةزؤر بَيتتيَ ئتتةويش بتتةدةركردنى فتتةرمانى نيشتتتة جَيكتتردن لةضتتةند شتتوَينَيكى       

 دياريكراو.
نى رووبةرَيكى زةوى كشتةكاَلى بتؤ ئتةو هتؤزو ت،انتةى داواى     دهةروةها دةكِرَى ئةو كارة ئارةزوو مةندانة بَييَ ئةويش بةدياريكر

شت،ةتةكة بطرَيتتةوة رةنطتة بتؤ تتاكيش      عةنيشتة جَيكردن دةكةنَ ئةمة و دةكرَى نيشتة جَيبوونةكة بة كؤمتةَر بَيتي و هتةموو    
 سةر ئةو كةسانةى شايانى ئةوةن زةويان ثَيبدرَيي بةثَيى ياساكانى ضاككردنى كشتوكاَر.     بَيي وةك دابةشكردنى زةوى بة

   
 نيشتة جَيبوون 

 نشينطة 
 residenece االقامة

وشةكة ئاما ة بؤ نيشتةجَيبوونى كةسَيكى بيانى دةكات لة واَلتَيك كة واَلتى بنضتينةيى ختؤى نتةبَييَ هتةروةها ئاما ةيتة بتؤ       
 ارامطةى ئاسايي تاكى نيشتةجَيبوو.   بارةطا و ئ

 domicile ييَ نيشتةجَيبوون ةتةماشابكة: نيشتةجَيبوونى هةميش
   

 ضاودَيرى لةناو  
 دامةزراوةكانى بةخَيوكردن

 residential care يةئالعناية داخل املؤسسات االيوا

ئةو خزمتةت و ضتاودَيرييةى ثَيشتكةش نيشتتة جَيبتوان دةكرَيتي لتةو دامةزراوانتةى كتة لةاليتةن حكومتةت يتان ئةجنومةنتة              
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 ئةهييةكان دادةمةزرَيي بؤ ضاودَيريكردنى هةندَى طروث و توَيذةى وةك ثةككةوتة و بةتةمةنَ هةروةها منداالن... هتد. 
   

 نيشتووةكان
 ثاةاوةكان

 residues الرواسب

كؤمةَلة هاندةرو ئارةزوويةكى مرؤظايةتيةَ ضةندين جؤرى وةآلمدانةوة و ِرةفتارى ناراستةوخؤي بتةدوادادَيي. بتةو مانايتةى    
 كة ئةو جؤرة رةفتارة بة دةربرينَيكى راستةو خؤ دانانرَيي بؤ رازيكردنى هاندةرةكان.  

يتان هانتدةرة بنضتينةييةكة ختؤى دةشتارَيتةوةَ دواتتريش       نيشتووةكان غةرييزة ننيَ بةآلم هؤكارَيكن لة ثشتةوةيانَ غةريزة 
َ لةبتتةر ئتتةوةى كتتار بتتؤ شتتاردنةوةى هانتتدةرى بنضتتينةيي دةكتتات و بةشتتَيوةيةكيش        ئةقالنيتتةةو نيشتتتووة حاَلتتةتَيكى نا ئتت

 دةردةكةوَيي كة شَيوة راستيةكةى خؤى نييةَ 
   

 بةرهةَلستى
 خؤراطري 

 resistance املقاومة

لتتتةِرووى سياستتتييةوةَ ناستتتةااندنى فةرمانتتتةكان و ِرَيطتتترى لتتتة هَيتتتز دةطتتتةيَينَىَ ِرنطتتتة ئتتتةو بةرهةَلستتتتية       بةرهةَلستتتتى 
تية كتتة توونتتدو تيتتذى ناطرَيتتتة ختتؤىَ هتتةروةها    ستتَل  بَيتتيَ ئتتةويش ئتتةو جتتؤرة بةرهة  passive resistanceنتتةرَينىد

 َلنةكردنى هاوكارى.  ش دةبَييَ واتة قبوnon  violent resistanceبةرهةَلستى ئاشتيانة د
لة رووى دةروونيةوةَ بةمانا ديناميكيةكةىَ بةرهةَلستى بريتيية لة نارةزاييةتى ِرةمةكىَ بتؤ هتةر هتةوَلَيك بتة طواستتنةوى      
بابةتَيك لة نةستةوة بؤ هةسيَ يان بؤ هتةر هتةوَلَيكى رووتكردنتةوةى نةستيَ بتةو كتارةش هةستي بابةتتة خةفتة كراوةكتان           

 توِرةو بَيزارةكان دوور دةخاتةوة.ياخود ئةو ئارةزووة 
 Coercion  تةماشابكة: زؤر لَيكردن

   

 resolutio القرار الصادر عن اجلماعة -1 بريار نامة
واتتةَ ئتةجنامى ئتةو ط توطؤيانتةى كتة لتة كؤبوونتةوة ياستايةكاندا يتةكال دةكرَينتةوةَ دةربتارةى بابتةتَيكى ديتارى كتراوَ ئتةو                

 دةنطى ئةندامانى بةشدار بوو لة كؤبوونةوةكة دةردةضَيي.بريارانةش بة زؤرينةى 
لة بارَيكدا ئةطةر دةنطةكان يةكسان بوونَ ئةوا ئةو اليةنةى سةرؤكى كؤبوونةوةكةى لةطةَلدايةَ بريارى ئةو اليةنتة ثةستةند   

 دةكرَيي.  
   

 ضارةسةر 
 يةكالكردنةوة

  احلل  -2

بؤ ضةند بة شَيكَ شتيدةكرَيتةوةَ يتان طرميانةيتةك بتؤ ضتةند طرميانةيتةكى       لة لؤ يكداَ ئةو ثرؤسةيةى كة بةهؤيةوة طشي 
   كارى ثَيدةكرَيي.deductionسادةتر شيدةكرَيتةوةَ هةروةك لة حاَلةتى هةَلَينتاندا د

   
 داهات  

 دةرامةت
 resources املوارد

بؤ دروسي كردنى ئةو كااليانةى كة ويسي و ئارةزوة جياوازةكانى مرؤظايةتى تَير دةكتات. رةنطتة    نئةو هؤكارانةى بةكار دةهَينرَي
ئةو دةرامةتانة سروشتى بنَ واتة لة سروشتةوة دةمسان دةكةوَييَ يان رةنطة مرؤظايتةتى بتن كتة ختؤى دةنتوَينَى لتة توانتا و وزة        

 يش بريتية لةو كاتةى كة لة  َير دةسةآلمتانداية.ئةقيى و ماسولكةييةكانَ هةروةها دةكريًَ زةمةنى بنَ ئةو
هةموو ئةو جؤرة سةرةكيانةى دةرامةتَ زؤر كةمن لة ئاسي ثَيداويستيمان بؤيانَ كةمى دةرامةتةكانيش بة رؤَلتى ختؤى دةبَيتتة    
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 كى  يانى ئابورى.َ بؤية دةطمةنى دةبَيتة مؤرياندةكةن لة بةرهةمىَينان هؤى كةمى كاال و خزمةت طوزارييةكان كة بة شدارى
 َ لتتةنَيوان allocation of resourcesبتتةاَلم بتتؤ ضتتَونيةتي بتتةكارهَينان و دابةشتتكردني دةرامةتتتةكاني بةرهتتةمىَينان د 

ضاالكيةجياوازةكان ئةوا طرينطيةكي طةورةي دةبَييَ ضونكة خراث بةكارهَيناني ئةو دةرامةتانة دةبَيتتة هتَوي لتة دةستتداني     
كَومةَلطةَ كة دةكرَي ئةو زَور بوونتة بَيتتةدي بتةهَوي بتةكارهَينانَيكى زيتاتر ئتةقالني بتَو هتةمان ئتةو           زَور بووني بةرهةم بَو

 دةرامةتانةو لة  َير سَيبةري هةمان بارودَو  لة ثَيشكةوتن و شارةزايي و هونةرى.
   

 وةاَلمدانةوة
 response االستجابة ثةرضةكردار

 ؤياني هةستتكردنَ ديتارة ئتةويش بتةه    بوونتةوةرى زينتدوو لتة ئاستي بتة ئاطاهتاتين ئةنتدام       هةموو وةآلمدانةوةيةك لةاليةن 
 ور َينةرّيكي دياريكراو روودةدات.

  يتان بتة ثَيضتةوانة نتةرَيين     cooperative responseوةاَلمدانةوة يان ثةرضةكردارَ رةنطة ئةرَيين و هاوكاريكةر بَيي د
   دةبَيي.non cooperative responseد

  ئتةويش ئتةو رةفتارةيتة كتة دةكترَي ستةرجني بتدرَيَ  بتةهَوي         overt responseترَيتي بتة دةنطتةوة هتاتين ئاشتكرا د     دةو
  كة ئاشكرانية و كةساني ديكة هةست  ثَيناكتةنَ   covert responseئةواني ديكةوةَ هةروةها بة دةنطةوة هاتين شاراوة د

 ياخود ئاطايان لَيى نةبَيي.
  واتتتة هةستتي كتتردن بتتة     responsive leader shipردايةتيةكي بتتة دةنطتتةوة هتتاتوو د  هتتةروةها دةوترَيتتي ستتةرك  

ثَيداويستيةكاني تاك و رازي بوون بة بةشداريكردنيان لة وةرطرتين بريارةكانَ ديتارة ئتةويش دةبَيتتة هتَوي جَيبتةجَيكردني      
 ئةو ثَيداويستيانة بةشَيوةيةكي كاريطةرانة.

   
 بةرثرسياريةتي

 responsibility املسؤلية لَيثرسراوَي 

رَيكةَ لةوانة: بةرثرسياري مةدةنيَ وةك ئتةوةي بتاوك   ؤساني ديكةَ بةرثرسياريش ضةند جثابةند بووني مرَوظ بةرامبةر كة
 ثرسيار لةكاري كورةمنداَلةكةي بكات.

كتتورتي لتتةو جَيبةجَيكردنتتةَ هتتةروةها ي جَيبتتةجَيكردني كارَيتتك يتان بتتووني كتتةم و  ؤرثرستياري طرَيبةستت َ ئتتةويش بتتةه بة
 بةرثرسياري تاوانكاريَ كة ثَيويسي بة سزاداني تاوانبار ياخود كةتنةكةر دةكات بةثَيي بريارةكاني ياسا.

تةماشتتتتتتتتتتابكة: بةرثرستتتتتتتتتتياريةتي  
 Social responsibility  كَومةاَليةتي  

   
 ضَيشتخانة
 خواردنطة

 Restaurant املطعم

 خواردن ئامادة دةكرَيي بَو ئةواني سةرداني دةكةن.شوَينَيكة تَييدا 
ضَيشتخانةكان ثةيدا بوون بةهَوي طواستنةوةي ئةركي ئامادةكردنى خواردن بتَو دةرةوةي متاَرَ هةروةهاجياكردنتةوةي نَيتوان     

 شوَينى خواردن و شوَيين نووسة.
 دا جَيبةجَي دةبوون.هةردوو ئةركي نووسة و خواردن لة كَومةَلطة سةرةتاييةكان لةيةك شوَين

هةر لةطةَر طةشةكردني هاتووضَوو طةشي كردنَثَيويس  شوَين بَو نووسة و شوَينَيك بَو خواردن دروسي بووَ طرينطي ئتةو  
شوَينانةش زياتر ثةرةي سةند لة ستةردةمة تازةكانتداَ بتة تايبتةتي دواي طةشتةكردني شتارةكان و كتاركردني  نتان لتة ثيشتة           

 سازيدا.   
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  Restraint, social الضبط االجتماعي كؤنرتؤَلكردني كؤمةآليةتي 

 social control  تةماشابكة: كؤنرتؤَلي كؤمةآليةتي

   

 كاركردن بة هؤكارة 
 رَيطرييةكان

 مزاولة الوسائل
 املقيدة

restrictive 
practices 

رَيككةوتين كرَيكاران لةسةر كةمكردنةوةي رةنتج و مانتد و   رَيككةوتين هةندَي خاوةن كار لةسةر كةمكردنةوةي بةرهةمَ يان 
 بوونيان لةكاتي كاركردن.

 بةم شَيوةية هةر اليةك هةوَلدةدات اليةكةي ديكة ناضار بكات لةسةر قبوَلكردني ب، و بؤضوونةكاني.

   

 ِرؤ ي زيندووبوونةوة
 ت بو اندنةوة ت 

 resurrection البرعث

 رووي ئاينيةوةَ هةستانةوةي مرؤظة لةناو طؤرَ ئةويش لةكاتي كؤتايي هاتين جيىان.مةبةسي لة زاراوةكة لة 
لَيتترةدا جةستتتةكان زينتتدوو دةبنتتةوة و رؤحيتتان دَيتتتةوة بتتةر بتتؤ ئتتةوةي بةيةكتتةوة بةشتتداري بكتتةن لتتة شتتادي يتتان ستتزاداني  

 ياخود طوزةراني رؤحية.يةكتارةكيَ هةروةها مةبةسي لةم زاراوةيةَ بو اندنةوةي هزرو طيان و ئاينةكةيةتى 

   

 تؤَلةكردنةوة وةك خؤي
 تؤَلة سةندنةوة 

 مقابلة االذى مبثله
 retaliation الثأر

تؤَلةكردنةوةي تاك لةو كةسةي كة زياني بةخؤي يان بةيةك لة ئةنداماني كؤمةَلةكةي طةيانتدووةَ تؤَلتة كردنةوةةكتةش بتة     
 روويداوة.هةمان رادةي ئةو زيانة دةبَيي كة بةهؤي كارةكة 

 لة ئةدةبي عةرةبيدا باس لةبنةمايَ تؤَلةي يةك بةيةكَ سةر بة سةر دةكرَيي.

 bood revengee  تةماشابكة:: تؤَلة سةندنةوةي خويَََََََََََن 

   

   

 دواكةوتين 
 ئةقيي

 ,retardation التأخر العقلي
menta 

ئاستتَيكي نزمتي  يتري هةيتةَ حالةتةكتة دياردةيتةكي مةترستيداري        حالةتَيكي ئة قيي بؤ ماوةيي يان وةرط،اوةَ خاوةنةكتةي  
لةطةَلدا دةبَييَ كة بريتية لة بتَي توانتايي لةستةر طوجنانتدني كؤمةآليتةتي و ثيشتةييَ هتةروةها الوازي لتة بتواري فَيربتوونَ           

 ياخود نةبووني توانا بؤ ئةوةي هاوشاني كةساني ئاسايي بَيي.

   

 retirement التقاعد خانةنشني 
 مةبةسي لة خانةنشنيَ ئةوةية كاتَي كرَيكار بطاتة تةمةنَيكي دياريكراو و تواناي كاركردني نةمينَيي.

   ساَر دياري دةكرَييَ بةآلم ئةو تةمةنة بؤ  ن كةمرت دةبَيي.65ت60تةمةني نزيكي بؤ خانةنشني لة نَيوان د
 ثَيويسي دةكات كة كرَيكاران لة تةمةنَيكي زووتر خانةنشني بكرَين.هةروةها بارودؤخي كاركردن لة هةندَي ثيشةسازيدا وا 

سيستمةكاني دابني كردني كؤمةآليةتي رَيطا بةو كارَيكتارة دةدات كتة  يتاني كتاركردني تتةواوكردوةَ دوور بكةوَيتتةوة و ثشتو        



(612) 
 

 بدات و موضةيةكي خانةنشيين تةواوي بدرَيَ .
   

 بَيدةنكردني ركابةر
 داش بة داش 

 retortion الررد ابملثل

لة ياساي نَيودةوَلةتيداَ مةبةسي لة زاراوةكةَ كاردانةوةي دةوَلتةت لتة بةرامبتةر كارَيتك كتة دةوَلتةتَيكي ديكتة ثَيتي هةستتاوة          
 ئةويش بةدةستَيوةردان لةبةر ةوةندييةكاني دادةنرَيي.

 ديارة ئةو كاردانةوةيةش هاوشَيوةي كاري دةوَلةتةكةي ديكة دةبَيي. 
   

 دووبارةكردنةوةي راهَينان
 ت فَيركردنةوة ت 

 re-training اعادة التدريب

اواز لتةو  مةشق و راهَينانَ ئاماجني بةدةستىَيناني ثسثؤري و شارةزايي و زانياريية ثَيويستيةكانة بؤ ئةجنامتداني كارَيتكَ جيت   
 رَيكارَيك ثَيي هةستاوة.  كارةي كة لة بنضينةدا ك

 training  تةماشابكة: راهَينان

   

 طَيرانةوةى رابردوو
 بةرثةرضى كاردانةوة

جيع   الَتر
 retroaction الررْجع                    

لة دةروونناسيداَ مةبةسي لة زاراوةكةَ كاريطةري كارَيتك  يتان ئتةزموونَيك بتؤ بةب،هاتنتةوةي كارَيتك يتاخود ئتةزموونَيكي         
 وةرط،او لة كاتَيكي ثَيشووتردا.  

 َ بتةآلم  retroactive facilitationةو كاريطةرييتة لتة باربَيتيَ ئتةوا ثَيتي دةوترَيتي ئاستانكردني طَيرانتةوةيي د        ئةطةر ئ
 َ كةبريتيةلتةَ  retroactiveinhibitionئةطةر لتة باروطوجنتاو نتةبَيي ئتةوة ثَيتي دةوترَيتي خةفتةكردني طَيرانتةوةيي د        

 فَيري بووة.ب،كردني بةشَيك ياخود هةموو ئةوةي تاك ثَيشرت 

   

 retroactivity رجعية االثر كاريطةريثَيشينة
طواستتنةوةى كاريطتةرى ياستا يتان بريارَيتك يتاخود هتةر كتارَيكى ياستايى بتؤ رابتردووَ ضتونكة لةرَيستاو بنتةما بريتار لةستةر                 
دراوةكانى ياساَ نابَيي ياسا كشانةوةى بؤ سةر رووداوةكاني رابردوو هةبَييَ واتة ثيادة نةكردني ياسايةكي نتوَي لةستةر ئتةو    

 بةجَيكردني ياساكة روويانداوة.   رووداوانةي كةثَيش بآلوكرنةوة و جَي

   

 نوشس   
 دانة دواوة

 الَتاجع
 retrogression التقهقر

 regression  تةماشابكة: طةرانةوةَ كشانةوة

   

 revelation الوحي  سروش

 دةركةوتين خودي يةزدان بؤ مرؤظَ يان ئاشكرا كردني راستية خواوةنديييةكان بؤ مرؤظ.
 سروش بةو كةسة دةطةينرَيي كة هةَلبذَيردراوي خواوةندة. 

لة باوةرهَينان بة ستروشَ كتة دةكترَي ختودا زانتيين تايبتةتي ختؤي بتؤ مترؤظ ئاشتكرا بكتاتَ ئتةو ئاشتكرا               دةكرَي طرميانةوا 
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 كردنةش ضةند شَيوةيةك وةردةطرَييَ رةنطة كارةكة بةهؤي سروشتةوة بَيتةدى.

   

 revenge الثأر  تؤلرة 

 ئةو كةسةي زياني ثَي طةيشتووةَ زيان بةو كةسة بطةينَيي كة بووة بةهؤي ئةو زيان طةياندنة.
  .retaliationئةو ئَيش و زيان و ئازار طةياندنةش سنووري بؤ نيية لةو جؤرةكارانةى تؤَلة بة تؤَلةيةد

   

 داهات
 revenue الدخل بةرووبوم

 income  تةماشابكة: داهات

   

 reversion التصرف العكسي هةَلسوكةوتي ثَيضةوانة

لة دةروونناسيدا ئتةم هةَلستوكةوتة فَيَيَيكتي دةروونيتةَ ِرةنطتة لتةكاتي تَيىةَلضتووني يتان ستةرهةَلداني ثَيداويستتيةك كتة لتة             
 نةستةوة ثَيداطري لةسةر دةكرَيي و دةيةوَيي طوزارشي لةخؤي بكات بةرةو ئاراستةيةكي دياريكراودا.

بارةدا هةسي هيض رَيطايةكي كاركردني بةدةستةوة نامينَيي تةنىا ئةطةر بةثَيضةوانة كار بكاتَ بةو كارةش تاك جؤرَيك  لةو
 لة بةدةنطةوة هاتنَيكى د  و بةرهةَلسي بؤ ئةو ثَيداويستية وركاويية بةدي دَينَيي.  

   

 ثوختة كردنةوة خوازى 
 ثَيداضوونةوة خوازى 

 revisionism التنقيحية  

شَيوةيةكي هةمواركراوو ثَيضتةوانةية بتؤ ماركستيزمَ لتة كؤتاييتةكاني ستةدةي نتؤزدةدا بانطةشتةي بتؤ كتراوةو كةوتؤتتة رووَ            
جياوازي هةية لةطةَر ماركسيزمي لينينيزمي نةري َ بةثَيى ئةو شَيوة هةمواركراوةَ باوةر وابوو كة طواستتنةوةى كؤمةَلطتة   

 بؤ قؤناغى سؤسياليزميَ ثَيوسيس  بة بةكارهَينانى  تووندوتيذي ناكات.لة قؤناغى سةرمايةدارى 
 لةاليةنطراني رَيبازةكةَ هةريةك لة: ئةردوار بةرنشاينَ كارر كاوتسكي.

بةبؤضتتووني كاوتستتكيَ هةَلبذاردنتتة طشتتتيةكان لتتة  َيتتر ستتَيبةري سيستتتمي ثةرلتتةمانيَ توانتتاي جَيبتتةجَيكردني شؤرشتتي         
 هةية بة شَيوةيةكي ئاشتيانة و بةبَي خوَين رشة و دوور لة تووندوتيذي. انسؤسياليستي

   

 revivalism نزعة االحياء بو انةوةي نةريي و ب،وباوةري كؤن 

شَيوةيةكي بزووتنةوة كؤمةآليةتيةكانةَ بريتية لةو رةجنة هؤشيار و رَيكخراوةييةي كة بةشَيك لة ئةنداماني كؤمةَلطتة ثَيتي   
هةَلدةسةَ بؤ طةرانةوة بةرةو سةردةمَيك كة بة شادي و بةختتةوةري جيتاواز كراوةتتةوة يتان زينتدو كردنتةوةي ستةردةمي        

 ةنة ضاكةكاني ثَيشوي كؤمةآليةتي.  زَيرين و ياخود بو اندنةوةي بةهاو الي

   
 بو اندنةوةي ئاين 

 revivals,religious االحياء الديين  يانةوةي ئاين 

مةبةسي لة زاراوةكة بةمانا فراوانةكةيَ هةموو ئةو كار و كردةوة ئاينيانةي كة جؤش و خرؤشي بة كؤمةَر يان بزواندن و 
 ورو اندني بة كؤمةَر دةطرَيتةخؤي.

دياردةكة ضةندين شَيوةي جياوازيشي دةبَييَ لة شَيوةي تترس و تؤقانتدن بَيتي يتاخود خؤشتي و شتادي.... تتا دةطاتتة ثيتةي          
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 هيست،ياَ حاَلةتةكة بة زؤرترين دياردةكاني ئايين خؤرسك و الدان دادةنرَيي.  
ووني ثيتاوة خواناستة مةستي يةكانةوة    زاراوةكة مانايةكي دووةم و زيتاتر سنووردارتريشتي دةبَيتيَ بةتايبتةتي لتة بت،و بؤضت       

دةردةكةوَيي و بةبزووتنةوةكانى رابووني ئايين دةوترَييَ ئةواني متاوة متاوة لتة ضتةند ناوضتةيةكي فتراوان باَلودةبنتةوة و        
 ثةيوةندييان بة بزووتنةوة كؤمةاَليةتية طشتيةكانةوة دةبَيي.     

 revocation العزل -1 لةكارخسة 
جؤرَيكة لة تةمَيكردن بةرامبةر فةرمانبةرَ بةو ثَيية فةرمانبةر لة كارةكةي دوور دةخرَيتةوة ثَيش ئتةوةي بطاتتة تةمتةني    

 ياساييَ لةم بارةدا دةكرَي ئةو كةسة خانةنشني بكرَيَ ياخود نةكرَي.     
   

 هةَلوةشاندنةوة
 بةتاَلكردن   

 االلغاء -2
  االبطال

ئةم وشةية لةياسادا لةضةند شوَينَيكي جياواز بةكاردةهَينرَييَ لة ياستاي مةدةنيتدا دةوترَيتيَ ثاشةكشتة لةوةستيةت يتان لتة        
 خةآلت ثَيدانَ هةروةها بة تاَلكردنةوةي داوا لة دادطا.  

 زي بن. لة ياساي نَيودةوَلَةتيداَ دةوترَيي هةَلوةشاندنةوةي ثةميانَ ئةطةر هةموو اليةنةكان لةسةري را
   

 revolution الثورة شؤرش  
طتتؤرانَيكي كتتتوثري قوَلتتة لتتةبوارةكانى سياستتي و كؤمةاَليتتةتي واَلتَيكتتداَ ِرةنطتتة ئتتةو طؤرانتتة لتتة رَيطتتةي تووندوتيتتذي يتتان       

 بةكارهَيناني هَيزي ياساييةوة بَيتة دي.
 دةستوري وآلتدا برياري لةسةر دراوة.لةكار و رووداوةكانيداَ شؤرش ئةو هؤكارانة ثةيِرةوناكات كةلة سيستمي 

لةسةردةمي ئَيستاَ زاراوةى شتؤرش بتةكارهَينانَيكي طشت  بتةكاردةهَينرَيي وةك ئاما ةيتةك بتؤ ئتةو بزووتنةوةيتةي دةبَيتتة          
و هؤي طؤرانَيكي ريشةيي لة كؤمةَلطةدا و طؤرانكاريية ثيشةسازي و كولتوري و زانستيةكان دةطرَيتةوةَ ئةو بوارانتةي كتتوثر  

 بة تووندوتيذي جَيبةجَي ناكرَينَ بةآلم ِرةنطة ماوةيةك درَيذةبكَيشَيي.  
  social revolution  تةماشابكة: شؤرشي كؤمةآليةتي  

   

 ثاداشي  
 خةآلت 

 املكأة:الثواب -2
 reward اجلزاء 

 ئةوانة خةآلت دةكرَين. ئةو فةرمانبةرانةي بةشَيوةيةكي ناياَ كارو خزمةتطوزاريةكاني سةرشانيان ئةجنام دةدةنَ
  بةو يارمةتية يان ئةو خةآلتة دةوترَيي كة فةرمانبةر بةدةست  دةكتةوَييَ بتةآلم    bonusوةك باويشة وشةي بةخشيش د

   بةو خةآلتة دةوترَيي كة فةرمانبةر بةدةس  دةهَينَيي دواتر.rewardوشةي ثاداشي د
ة ئةرَينيتتةي تتتاك بةدةستت  دةهَينَيتتي لتتةكاتي روودانتتي ئتتةو  مةبةستتي لتتة وشتتةي بةخشتتني لتتة دةروونناستتيداَ ئتتةو هانتتدةر 

 بةدةنطةوة هاتنةي كة بةخشينةكةي لةسةر دةوةستَيي.
  وشتتتةي بتتتةهَيزكردني pavlovبتتتةو دياردةيتتتة دةلئَيتتتيَ ئتتتةوا د  (reward)وشتتتةي ثاداشتتتي  (thorndike)لةكاتَيكتتتدا 

   بةكاردةهَييَن.  reinforcmentد
 bonus  تةماشابكة: بةخشيش 

   

 هاوسةنطي ت ريتم
 ئاواز خواسة

 االتزان
 rhythm االيقاع

يةكديىاتين ثارضة ئاوازَيك لةماوةيةكي دياريكراو بةشَيوةيةكي سيستميَ يان كؤمةَلة ئاوازَيتك لةماوةيتةكي ديتاريكراو     بةدوا
 لةئاسي دةنطةكانَ ياخود لةئاسي جوَلةو خَيرايي موسيقا.
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 هةروةها مةبةسي لة زاراوةكةَ رَيكوثَيكي و بةدوايةكداهاتنَيكي زانراوي ثَيشرتَ بؤ هةر دياردةيةك لةدياردةكاني  يان و هزر.  
  وةك هَيمايتتةك بتتؤ هتتةر بةدوايةكتتداهاتنَيك كتتة بةشتتَيوةيةكي ختتولي    social,rhythmدةوترَيتتيَ هاوستتةنطي كؤمةآليتتةتي د 

 رو بارة لةيةكضووةكانَ يانيش زؤر هاوشَيوةكانَ كة لةاليةن طروثةكانةوة ئةجنام دةدرَين.روودةدات دةربارةي هزر و هةسي و كا
 . واتة ئةو ماوةيةي rhythmmethodهةروةهاَ لةزانس  دانيشتوانداَ دةوترَيي: رَيطاي هةَلسةنطاندني ماوةي دَلنياييَ د

كة ثياو لةطةَر هاوسةرةكةي جووت نابَييَ كتاتَي  ن ئامتادةيي دووطيتاني تَيتدا دةبَيتيَ ئتةو كتارة تتةنىا لتةماوةي دَلنيتابوون           
 ئةجنام دةدرَييَ ئةويش لةماوةي حاَلةتي مانطانةى ئافرةت.                            

   
 ِراس  

 ماف
 right احلق

مافَ ئةو بةر ةوةندي و ئازاديانةي تتاك يتان طتروث لتة كؤمةَلطتة ضتاوةِرَيي دةكتاتَ ئتةويش تتا ئتةو بتارةي كتة             مةبةسي لة 
لةطةَر ثَيوةرةكاني كؤمةَلطة رَيكدةكةوَييَ واتة ئةو دةسكةوت و تايبةمتةندييانةي تتاك يتاخود طتروث وا هةستي دةكتات كتة       

 ماو خؤيةتي لة كؤمةَلطة بةدةستيان بىَييَن.
ماف لةديدي ياساوةَ دةسةاَلتَيكة ياستا دةيستثَيرَيتة كةستَيك بتؤ ئتةوةي توانتاي ثتَي بتدات بتؤ ِراثةرانتدني هةنتدَي كاروبتاري             

 ياسا داني ثَيداناوة.كةدياريكراوَ ئةويش بة مةبةس  بةديىَيناني بةر ةوةندييةك 
  .positive  و ماو رةوشكاري دnaturalماف دابةش دةكرَيتة سةرَ ماو سروش  د

ماو سروش  ئةو مافةي ثةيوةستة بة سروش  مرؤظةوةَ لةو رووةوةي كتة ئتةو مرؤظتةَ بتةآلم متاو رةوشتكاريَ ئتةوة ياستا         
 نووسراوةكان و داَ و نةريتة سةاَينراوةكان دياري دةكةن.  

 social rights  تةماشابكة: مافة كؤمةآليةتيةكان  
   

 rights,vested املكتسبةاحلقوق  مافة بةدةستىاتوةكان
ئةو مافانةن كة دادوةر بؤي نيية دةسةآلتي ئةو ياساية هةَلوةشَينَيتةوة كتة لتة ستَيبةريدا برياريتان لةستةر دراوةَ بؤيتة ئتةو        

 بؤي نية لة خاوةنةكةي وةربطرَيتةوة يان كاريطةرييان لةناو بةرَيي بةبيانوي ثيادةكردني ياسايةكي نوَي.
 cf.conflict of laws  ناكؤكي ياساكان  

   

 ئا اوة
 طةلة كؤمة

 لالتجمهر املُخِ 
 riot ابالمن

 ة ببنة هؤي تَيكداني دؤخي طش  و ئاسودةيي.  كطردبوونةوةي دةستة و كؤمةَلة كةسانَيك لة شةقامَيكي طش َ 
   

 مةترسي  
 سةرضيي 

 risk املخاطرة

تووشتتبونة بتتةزيان و دؤِرانتتدن. زاراوةكتتة لتتة ئابوريناستتيدا     مةبةستتي لتتة وشتتةي مةترستتي لتتة مانتتا طشتتتيةكةيَ ئةطتتةري      
بةكاردةهَينرَيي وةك ئاما ةيةك بؤ حاَلةتَيك كة مرؤظ توانايةكي تةواوي بةدةستةوة نابَيي بؤ ثتَيش بتيين كردنتي ئةجنامتة     

 ئةرلتةرناتي ةكانَ لة نَيوانيانيشدا هيض ئةجنامَيك  نيية كة ثشط،ي يةك ئةطةريش بكات.
 ثيتتتتاواني كاروبتتتتاري ئتتتتابوريَ داواي ئتتتتةوة دةكتتتتةن كتتتتة ثَيتتتتي دةوترَيتتتتي ثاداشتتتتي و بةخشتتتتني مةترستتتتي و سةرضتتتتيي     

ئةنقةستي  بة و نرختي سةرضتيي و مةترستييةكانن    ئتةو دياردانتة   َ ئةويش بةرةوضاوكردني ئةوةي كة risk premiumsد
 دَينةديَ هةروةك ئةجنامةكانيش جَيطاي باوةري تةواو نابن.   

 social risk تةماشابكة: مةترسية كؤمةآليةتييةكان  
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 داَ و نةريي 
  -ِرَى و ِرةسم  -

 rite الطقس

 .  طري سروشتَيكي جادوطةري و ئايننيكارَيك يان ضةند كارَيكي رواَلةتيَ رَيكةوتن لةسةري هةيةَ ئةو كارانة بةجؤرَيكي تايبةت هةَل
 دةوترَيي:

 social rites  رَي و رةمسي كؤمةآليةكي 
  birth rites  رَي و رةمسي لة دايك بوون 

 lnitiation rites  رَي و رةمسي وةرطرتن و فَيركردن 
 puberty rites  رَي و رةمسي بالغي و هةرزةكاري 

  purification rites  رَي و رةمسي ثاكبوونةوة 
 religious rites  رَي و رةمسي ئايين

  passage rites  رَي و رةمسي طؤريين ثَيطة 
   

 رَي و رةمسي
 ثةيرةو كردني نةريي 

 الطقسية
 ritualism التعلق ابلطقوس

  ثةيوةسي بوون بة نتةريي و رَى و رةمسيتةكانَ جؤرَيكتة لتةراهاتن و طوجنانتدني تتاكَ       Robert mertonبة بؤضووني د
ثَيتوةرة كولتورييتةكان ديارييتان دةكتاتَ ضتونكة وا هةستي دةكتات كتة ستةركةوتوو          تَييدا تاك بةو ئاماجنانة رازي نابَيتي كتة   

نابَيي لةجَيية جيكردينانَ بؤيتة بتةردةوام دةبَيتي لتة ثةيوةنتديكردن بتةو شتَيواز و ثَيتوةرة رؤتينيانتةي كتة وابتاور دةكتات             
 بيطةَينَيتة ئاماجنةكان.

َيوازة رؤتينيتة ستةاَينراوةكان دةكتات بتؤ بتةديىَيناني ئاماجنتةكانيَ       تا هةسي بة دَلنياي دةكاتَ كاتَي بة ناضاري ثتةيرةوي شت  
ئةطتتةر ضتتي بتتاوةر ناكتتات بةستتةركةوتن يتتاخود طةيشتتة بتتة ثَيطةيتتةكي بتتاالَ بتتةآلم لةطتتةَر ئةوةشتتدا ميكةضتتي بتتؤ هؤكتتارة      

ئاماجنتتتةكان سيستتتتميةكانَ رزطتتتاري دةكتتتاتَ يتتتانيش دةيثارَيزَيتتتي لتتتةو دَلةراوكَييتتتةي كتتتة نوشستتتتى لتتتة جَيبتتتةجَيكردني    
 دةخيولقَينَيي.   

   
 rivalry التنافس ركابةري 

لتةو  ركابةري لةنَيوان ضةند تاكَيك يان ضةند كؤمةَلَيك بؤ طةيشة بةهةمان شي ياخود هةمان ئةو ئاماجنةي كة تةنىا يةك 
بتتةردةوامي لةستتةر بنضتتينةي هتتةر اليتتةنَيكيش هةوَلتتدةدات رةفتتتاري ختتؤي رابىَينَيتتي بتتة  َ دوو ركابتتةرة بةدةستت  دةهَيتتنن

 سةركةوتن يانيش نوشس  هَيناني اليةني بةرهةَلسي.
دةكرَي ئةو ركابةريية وةرطةرَيي بؤميمالنَييةكي ئاشكرا يان شةرَيكَ هةروةها ِرةنطتة ببَيتتة هتؤي ثةيتدابووني دو منايتةتي      

 يان ر  و قني لة نَيوانياندا.
 conflict  تةماشابكة: ميمالنَي  

   
 مرؤظي 

 ئؤتؤماتيكي  
 robot الألنسان الأليل

 داهَينانَيكي ميكانيكيةَ بةجؤرَيك دروستكراوة كة بةهةندَي كاروباري مرؤظ هةستَيي.
  بؤ كةسَيتيةكى شانؤطةري دةطةرَيتةوة لة نووسيين ت كارر تشتابك تَ لتةو شتانؤطةريية بتاس لتة        robotناولَينانةكةشي بة د

 دةكرَيي كة ثةَيويسي بةب،كردنةوةي ئةقيي دةكاتَ بةآلم دوور لة سؤز و هةسي. راثةراندني هةندَي كاروبار
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 بزاوتي بازار 
 الروكرماتية 

 rochrematics دراسة حركة املواد

... َ تتا طةيشتتين بةدةست     دةسي ثَيتدةكات  ةوةثرؤسةي جولةي كاالكان كة لة سةرضاوةكاني كةرةستةي خاوو سةرةتاييةكان
 كؤتاييدا. بةكاربةر لة

 ضةمكي زاراوةكة كارة بنضينةكاني بةرهةم هَينان و بازارطةياندن دةطرَيتةوةَ ئةويش وةك سيستمَيكي تةواو و هةمةآليةن.
كارةكتاني طواستتنةوةي كتةر و ثتةر و ثتؤلينكردن و       نَيوان هةروةها ثرؤسةكة هةَلبذاردني باشرتين هؤكارةكاني كؤكردنةوةي

 ةطرَيتةوة.   وةرطرتن و دابةش كردنيان د
   

 ِرؤلي ثي سثَيردراو
 ت دراوة ثاَر ت 

 role,ascribed الّدور املفروض

ئةو رؤلةي دةدرَيتة ثاَر منداَر هةر لة كاتي لةدايكبوونةوةَ يان كاتي طةيشتتين بتة تةمتةنَيكي ديتاريكراوَ ئةطتةر بتؤ كةستي        
 نَير بَيي ياخود مَي.

بةضتةند ثتَيش بينيتةكي جيتاواز دةبةسترتَيتةوةَ ئتةوا ئتةو رؤآلنتةي كتة لةستةر           هةروةك ضؤن قؤناغة جياوازةكاني تةمتةن  
 بنضينةي ئةنداميةتي تاك لة كؤمةَلَيكي ِرةضةَلةكي ياخود ئايين دروسي دةبنَ ئةوانيش رؤلي ثَي سثَيردراون.

   
 ِرَوَلي بةدةستىَينراو

 ت رَي بَودانان ت
 role,prescribed سبتالدور املك

ة ِرَوَلَيكتي  ِرَوَلةية كةثَيوةرة كيتوريةكان دياري دةكاتَ ئةو ِرَوَلة بريتية لة كَومةَلة رةفتاريكي ضتاوةَروانكراوَ لتة وانتي بت    ئةو 
 َ ئةمةو ِرَولي ثَي سثَيردراوَ سنوري رةفتاري تايبةت بةو رَوَلة روندةكاتةوة. دياريكراو هةلدةسة

   

 role,social الدور االجتماعي ِرَوَلي كؤمةآليةتي

 social role  تةماشابكة:

   

 role confliet صراع االدوار ميمالنَيي ِرَوَلةكان
واتةَ ئةو د وارييةي كةبةرةو رووي تاك دةبَيتةوة لة هةستتاني بتةو ِرَولتةي ضتاوةروان دةكرَيتي لَيتيَ ئتةويش لتةو ناوةنتدة          

 جياوازانةي كة بووني تَييدا دةبَيي.
   

  role playing ر متثيل الدو  نواندني رؤَر

 socio drama  تةماشابكة: دراماي كؤمةآليةتي  

   
 رومانسي

 رَيبازي رؤمانتيك  
 romanticism الرومانسية 

ئاراستةيةكةَ مةبةس  رزطاربوونة لة رَيسا و نةريتة بؤماوةييتةكانَ هتةروةها خؤشةويست  سروشتي و زاَلكردنتي هةستي و       
 ئةنديشةكاريَ بةسةر ئةقَت و لؤ يكدا.سؤزة خودييةكان و 

رؤمانسَي  لة ب،و بؤضووني فةلسةفةوةَ بريتيية لة ئازادكردني تاك و ورو اندني هةسي و ستؤز لتة ناديتارترين و َلتَييرتين     
 وَينةكانداَ هةروةها باورهَينان بة ناكؤتايي بوون و ناكؤتايي هاتين ثَيشكةوتن لة مَيذوودا.
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  .  classicismرؤمانسيَ ضةمكي كالسيكي دَيي د لة بةرامبةر زاراوةي
   

 كاركردن لةسةر يةك
 شَيواز ت رؤتني ت

 العمل على وترية
 routine work واحدة

َ زاراوةكة ِرةنطة طوزارشي بَيي نَىرَيكي رةمسي رَيك و ثَيك دةنوَيئةو كارةي لةماوةي بةِرَيوةبردنيَ خؤي لة ضةند كاروكردا
 بؤ حاَلةتَيك لة سس  و بَي جوَلةييَ ياخود جؤرَيكة لة دؤطما لةبواري ثراكتيكييةوة.   

   

 ,routinization االيكولوجية الروتينية رؤتيين  ينطةيي
ecological 

 شارنشيندا.جوَلةي دانشتوان كة رؤ انة روودةدات لةناو كؤمةَلطةي وواتةَ هةَلسوكةوت 
ئةوانى بريتني لة جوَلةي دانشتوان لة شوَيين نيشتةجَي بوونيان بةرةو شوَيين كتاركردنَ هتةروةها طواستتنةوةي كاالكتان لتة      

 شوَيين بةرهةم هَينان بؤ شوَيين بةكارهَينان.  
   

 rule. making سن اللوائح داناني قةواَلةكان  
ئامادةكردني رَيسا و رَينماييتةكان لةاليتةن دةستةآلتي تايبتةت و ثستثؤرةوةَ لةطتةَر دةربتريين رةزامةنتدي لةاليتةن ستةرؤكي           
دةسةآلتي جَيبةجَيكردن لةستةريانَ دواتتر راطةيانتدن و بآلوكردنتةوةيان بتةهؤي ئتةو دةستةآلتةوة بتة مةبةست  زانيتاري و           

 ثَيزانني. 
 By-laws  تةماشا بكة : لستى ياساكان

   
 واتةوات

 دةنطَو
 rumour االشاعة

هةموو ثرسَيك يان ِرستة و دةربِرينَيكَ جَورايةتي بيي ياخود بابةتيَ جَيطاي ثةستةند كتردنيش بَيتي و لتة كةستَيكةوة بتَو       
بتَو ِراستتطَويي   كةسَيكي ديكة دةطوازرَيتةوةَ ئةويش بةهَوي وشةيةكي وتراوَ بَي ئةوةي لَيرةدا هةر جتَورة ثَيوةرَيتك هتةبَيي    

 ئةو دةربِرينة.
   

 Rural belt خضرالنطاق األ ثشتَينةي سةوز 

 Green belt  تةماشابكة: ثشتَينةي سةوز

   

 Rural development التنميةالريفية نيالدَييداطةشةثَي
لتتةنَيوان ختتةَلكي ديىتتاتَ خولقانتتدني بتتارودَوخَيكي ئتتابوري و كَومةاَليتتةتيَ بةثشتتي بةستتتين تتتةواو لةستتةر كتتاري بةكَومتتةَر  

 هةروةها بةكار هَيناني توانا و دةرامةتة بةردةستةكان لة كَومةَلطةدا.
ديارة هَوكاري ئةو كارةش بةدةستي نيشتانكردني ثَيداويست  و كَيشتةكان دةبيتيَ هتةروةها دانتاني ثتالن و ئتةو بةرنامانتةي           

 نةوةي ئاس  ئابوري و تةندروس  و فَيربون...هتد.ئاماجنيان ضاكردني  ينطةي دَيىاتةكان دةبَييَ لةكةَر بةرزكرد
كاركردنيش لة سةر جَيبةجَيكردني ئةو بةرنامانةي لةطةَر ثشي بةستين طةورة بة دةرامةتةكاني دَيىتات و ثالثشت  كردنتي    

 .ئةو دةرامةتانة لةِريطاي ئةو خزمةتكوزاريانةي كة دامةزراوةكاني طةشةثَيداني سةر بةحكومةت ئامادةي دةكةن
 

   



(619) 
 

 كَوضكردن لةطوندةوة
 الطرد الريفي

 Rural exodus اهلجرة الريفية

واتا كَوضي بةردةوام لةطوندةوة بَو شارةكانَ شاربةو خةسيةت و تايبةمتةندييةي كة هةيةتيَ كاريطةري زَوري دةبَيي لةسةر 
 ِراكَيشاني دانيشتواني دةوروبةري بةرةو الي خَوي.

ئتتةو دياردةيتتة لتتة زَوربتتةي ناوضتتةكاني جيىتتان بتتاوةَ هتتةر لةكتتةر شَورشتتى ثيشةستتازييةوة تتتا ئَيستاشتتي لةطةَلتتدا بَيتتيَ كتتة     
 طةيشتتؤتة لوتكة لة هةندَى واَلتدا. 

ن لة هؤكارة طرينطةكاني ئةو دياردةيةَ زؤر بوونى رَيذةو ضِرى دانشتواني دَى و طوندةكانَ لةطةَر دابةزينى ئاستى طوزةرانيتا 
 و الوازي و لة ناوضووني ثيشةو كارةكاني طوندَ بةهؤى زاَلبوون و سةركةوتوويى ثيشةسازيية نوَييةكان.  

بةاَلم لتة طترينطرتين فاكتتةرى راطَيشتاني دانيشتتوانى دَيىتات بتةرةو شتارةكانَ بريتييتة لتة زؤر بتوونى دةرفتةتي كتاركردن و              
 اهةم بوونى خزمةت طوزارييةكانة.بةرزبوونةوةى ئاستى طوزةران و خؤشى بارى شار و فةر

   

 Rural industrialization التصنيع الريفي بة ثيشةسازيكردنى الدَى
مةبةستتي لتتةم بؤضتتوونةَ طةشتتةكردنى ئتتةو ثيشةستتازييانةى ثشتتي بتتة كةرةستتتة ختتاوة فةراهتتةم بووةكتتان دةبةستتتَيي لتتة       

 ناوضةكانى دةرةوةي شارَ ديارة ئةو هةر و مةرجةش ضةند دةرفةتَيك خؤش دةكات بؤ كارو داهاتى ناوضةكةش.  
ش بتتة زؤركردنتتى متمانتتة ثَيكتتردن و ئاستتانكردنى هتتةروةك باويشتتةَ دةوَلتتةت يارمتتةتي ثيشةستتازييةكانى طونتتد دةداتَ ئتتةوي

مةرجتةكانى قةرزثَيتدان و رَينمتايى و ئامؤ طتارى كتردن دةربتتارةى ضتاككردنى شتَيوازة هونةرييتةكانى ثيشةستازيَ هتتةروةها          
 ئاسانكارى لة طةياندنى كاالكان بؤ بازار و هاندانى هةرةوةزيية كشتوكاَليةكان.

   

 Rural population سكان الريف شتوانى الدَىيدان
ئةو كومةَلةو طروثانةى لة ديىاتةكان دة ينَ  يان طوزةرانيشتيان ثشتتى بتة ستود وةرطترتن  و بتةكارهَينانى زةوى كشتتوكاَلى        

 بةستووةَ كة بةشَيوةيةكى راستةوخؤ كارى تَيدا دةكةن.
   

 Rural socialwork اخلدمة االجتماعية الريفية خزمةتطوزاري كؤمةاَليةتى الدَى
ئاماجنى خزمةتطوزاري كؤمةاَليةتى لة دَيىاتةكانَ بة دةستىَينانى طةشةكردنى كؤمةاَليةتى و ئابوريية بؤ داننشتتوانى طونتدَ   
بتتة شتتَيوةيةك ئامتتةدةيان بكتتات كتتة ثشتتي بتتةخؤيان ببةستتة بتتؤ خزمتتةت كردنتتى خؤيتتانَ هتتةروةها هتتةَلطرتنى ئتتةرك و        

 ة ديىاتيةكةيان.  بةرثرسياريةتى ثَيشكةوتن و بو اندنةوةى كؤمةَلط
   

 Rural society اجملمع الريفي كؤمةَلطةى الدَيى  
كؤمةَلطةى طوندَ ئةو كؤمةَلطايةيةكة لة ئاستَيكى رَيكخراوةيى نزم دة َييَ ئةو جؤرة  يانتة الى جوتيتارانى زةوى و شتوان و    

 راوضيان و ئةوانى بة ماسى طرتن دة ين دةبينريي.
بةرامبةر كؤمةَلطةى شارستاني تةماشادةكرَييَ لة خةسَيةتةكانيش: زاَلبوونى ثيشتة كشتتوكاَليةكان   ئةو كؤمةَلكةية وةك باوة 

بة شَيوةيةكى رَيذةييَ ثةيوةنديية تووند و تؤَلةكانى نَيوان خةَلكىَ بضوكى قةبارةى طردبوونةوة كؤمةاَلتييتةكانَ هتةروةها   
و رَيذةكى بةرزي هاو جؤرى و يتةك ِرةطتةزى كؤمةآليتةتى و كتةمى      كةم و كورتى لة  مارةي دانشتوان بة شَيوةيةكى رَيذةيي

 جياوازي و ثيةبةندى ناو خؤيني سةرةِراي كةمى جولة و بزاوتي كؤمةاَليةتيية ستونى فةرمانييةكان الى دانشتوانى طوند.
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 Ruralization ترييف احلرضرر بة الدَي بوونى شار   
كولتورى كؤمةَلطة الدييةكان بتؤ نتاو كؤمةَلطتةى شارستتانى و بتةجؤرَيكى تايبتةتيش ئتةو        واتةَ طواستنةوةى هةندَي رةطةزى 

شتتَيوازة رةفتاريانتتةى كتتة كؤضتتبةرة هاتووةكتتانى ناوضتتة طونتتد نشتتينةكان دةبنتتة هتتؤي كواستتتنةوةىَ ئةطتتةر  متتارةى ئتتةو       
َ هتتةروةها دةكتترَي زؤرَيتتك لتتةو  كؤضتتبةرانة طتتةورةبنَ ئتتةوا ئةوانتتة بتتة شتتَيوةيةكى تتتةنىايي و طؤشتتةط، تارادةيتتةك دة يتتن   
 .بةهايانةى كة لة طوندةكان باون بةرهةَلستى بكةن بةرامبةر كارتَيكردنى كولتورى شارستانى

 ana  rural .trans plantنيشتةجَيكردنى دانشتوانى طوند.
   

 rurbanization أمتزاج الريفباحلضر تَيكةَلبوونى طوند بة شار
تَيكةَلبوونى  يانى شارستانى بة  يانى الدَيَ ئةويش بةهؤى باَلوبوونةوةى شارنشينةكان لة ناوضتة الدييتةكانَ هتةروةها بتة     
هؤى ثةرتتةوازةيى و ئتاوارة بتوونى دانشتتوانى طونتد بتةرةو ناوضتة شارنشتيينةكان و دةركتةوتنى ناوضتة تَيكتةَلبووةكان كتة             

 طرتووة بة تةواوى. نةمؤركى شارستانى ياخود الدَيى هةَلنة
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S 
 تَيكدان 

 لة ناوبردن  
 التخريب 

 Sabotage االتالف

دةسي درَيذيكردنى كرَيكاران بؤ سةر ئتامَير و ئامرازةكتانى كتارَ يتان كاالكتانَ هتةروةها زيتان طةيانتدن بتة شتوَينى كتاركردنَ            
ئةويش بة مةبةستتى ثةككتةوتنى بتة شتَيوةيةكى كتاتى و ئتازاردانى ختاوةن كتار تتا ناضتاربكرَيي نتةرم بَيتي و تَيطةيشتتنيان              

 لةطةَلدا ئةجنام بدات. 
 ن فةوتاندن لةو تاوانانةية كة سزاى ياسايي لة سةر دةبَيي.   لة ناوبردن يا

  وةك هَيمايتتةك بتتؤ نيتتازي ختتاوةن كارةكتتان بتتؤ كةمكردنتتةوةى      social sabotageدةوترَيتتي: تَيكتتدانى كؤمةآليتتةتى د  
 بةرهةمىَينان  

   

 كؤمةَلطةى ث،ؤز يان نةريتطةري
 مع املقدستاجمل

 Sacred socity أو التقليدي

كؤمةَلطةيةك  مارةيةكى زؤرى ثَيوةرة ثةسةندكراوةكانى تَيدا باَلودةبَيتةوةَ رادةي ضتاودَيرى كؤمةآليةتيشتي تَيتدا زؤر توونتد دةبَيتي      
 .   secular societyلةطةَر بةرهةَلستى بؤ هةر طؤرانكارييةك ئةويش بة بةراود كردن لةطةر طؤمةَلطةى عةااينةت د

   

 قوربان  
 بةختكردن  

 القرابن 
 sacrifice الضحية

 Offering  تةماشابكة: قوربانى
   

 sacrilege تدنيس املقدسات طاَلوكردنى ث،ؤزييةكان
تاكَيك تاوانى دةستطرتن ئةجنام بدات بة ستةر ئةوشتتانةى كتة بتؤ ختودا تتةرخان كتراون يتان بتؤ ئتاينَ بتة مةبةستتى ستوود              
وةرطرتن لَيى بؤ خودى خؤى ياخود بؤ كاروبارى  يان. يانيش دةستدرَيذى و كارى نارةوا بةرامبتةر شتكؤمةندي ثةرستتطاكان    

 و طاَلوكردنى ئةوى ث،ؤزة. 
   

 ساديزم  
 sadism السادية  ضَيذ لة ئازاردانى ئةويرت 

بة دةستىَينانى ورو اندنى غةريزةي سيكسى يان تَيربوون ياخود هةردووكيان بةيةكتةوةَ ئتةويش بتةهؤى ئتازار ثَيطةيانتدنى      
 جةستةيي يانيش دةروونى بة كةسَيكى ديكة.

. -نةخؤشتى -دياردةكةَ دةكرَي لة هاندةرة بنضينةييةكة جيابَيتتةوة و ستةربةخؤبَيي و ببَيتتة شتَيوةيةك لتة شتَيوةكانى الدان       
 لةم بارةدا بة تةواوى زاَلدةبَيي بة سةر  يانى سيكسى تاك.  

   

  Safety, industrial االمن الصناعي ثيشةسازي يئاسايش

 Industrial security  ثيشةسازي  يتةماشابكة: ئاسايش
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 كرَي 
 موضة

 االجر 
 Salary املرتب

هةرضى بؤ كرَيكارَيك خةرج دةكرَييَ ئةطةر ثارةبَيي يان شتَيكى ديكةَ ئةويش بةرامبةر بةو كتارةي كتة ثَيتى هةَلدةستتَيي.     
رةنطتة كرَيكتان ثتؤر ثتؤليش       بؤ هةر فرمانَيتك لتة فرمانتةكان ديتارى دةكرَيتي.      salary rateهةروةك باويشة ثيةى كرَى د

  بكترَين بتؤ ديتتاريكردنى كتةمرتين ئاستي و بتتةرزترين ئاستي كتة دةدرَيتتة هتتةر توَيتذَيك لتة كرَيكتتارانى          salary rangesد
 دامةزراوةكة.

   

 Salvation اخلالص رزطاربوون

تتاوانَ هتةروةها لتة لتةو ئتَيش و      ب،ؤكةيةكة لة ئاينةكانى بودايي و مةسي يةت هةيةَ مةبةسي لَيتى رزطاربوونتة لتة هةَلتةو     
 ئازارةي ثةيوةستة بة  يانى مادييةوة.

 الي فةييةسوفةكانَ ئةم زاراوةيةَ زانينى راستى و خؤشى دةطةَيينَىَ كة بة هؤى ئةو زانينةوة بة دةستمان دةكةوَيي. 

   

 Salvation army جيش اخلالص سوثاى رزطارى

ئاين و ضاكةكارى هةَلدةستَييَ بة تايبةتى لة ناوضينة هة ارةكان ئتةوانى لتة كاريطتةرى    طروثَيكى نَيو دةوَلةتية بة كاروبارى 
 ئاينى مةسي يةت دوورنَ ئةويش بة مةبةستى رزطاركردنى ئةندامانى ئةو ضينانة لة خراثةكاري.

ك كؤمةَلةيتتةك بتتؤ   دامتتةزراوةَ ستتةرةتاى دامةزرانتتدنى وة1865لتتة شتتارى لةنتدةن ستتاَلى د  -وليتتةم بتتوث  -كؤمةَلتة لةاليتتةن  
نَيردراوى مةسي ى. دواتتر نتاوي لَينترا ستوثاى رزطتارى        ارةكان كارى كردووةَ يانيش وةكبو اندنةوةي رؤحى لة طةرةكة هة

لةبةر ئةوةى سيستمَيكى سةربازى ثتةيرةو كتردَ قةشتة لتة نتاو ئتةو ستوثاية رؤَلتى ئةفستةرى دةطَيتراو ئةندامانيشتى ستةرباز             
 تانى ئينطيتةرا و وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا باَلوبؤتةوة.  بوون. سوثاى رزطارى لة واَل

   

 تيؤرى منونةكان
      -بذاردةكان  -

 Sampling theory نظرية العرينات

بةشَيكة لة كؤمةَلطةَ يان كؤمةَلةيةكى ئةندةكيةَ لةوتاكانتةى تَيكتةَلى ثَيكىاتتةى كؤمةَلطتةنَ توَيذينتةوةش       -بذاردة  -منوونة 
لتتة ستتةريان ئتتةجنام دةدرَيتتي. منوونتتةى ئامتتارى منوونةيةكتتة بتتة شتتَيوةيةك هةَلدةبتتذَيردرَيي كتتة نوَينةرايتتةتى كؤمةَلطتتةى       

دروسي. لةو كات و بارةشدا توَيذةر دةتوانَيي ئةجنامةكانى لَيكؤَلينةوةكةى بؤ منوونتة كتة    راستةقينة بكات نوَينةرايةتييةكى
 ثوخي بكاتةوةَ بة شَيوةيةك بةكةَلكى ئةوة بَيي كة طوزارشي لة هةموو كؤمةَلطة بكات.  

بؤيةَ توَيذينةوة زانستيةكان لتة ستةر بنضتينةى لَيكؤَلينتةوة لتة ضتةند منوونةيتةكى ستنووردارى هةَلبتذَيردراو دادةمتةزرَييَ           
 ياتى لَيكؤَلينةوة لة خودى كؤمةَلة بنضينةييةكان.جئةويش لةو كؤمةاَلنةى ويستيان هةية خةسَيةتةكانى خؤيان بزاننَ لة 

لة باربَيي بة جؤرَيك سي ةتى نوَينةرايةتى كؤمةَلةى تَيدا فةراهةم بَيي بة ثيةيتةكى ورد   لَيردةدا قةبارةى منوونةكة دةبَيي
لة ئةقالنيةت. ضونكة بةبَى فةراهةم بوونى ئةم مةرجةَ ئةوا ئةو توَيذينةوةيةى ئةجنام دةدرَيتيَ بايتةخى نابَيتي بتة هتيض      

 ن لة سةرى دةربرى.شَيوةيةكَ بةَلكو رةنطة هةَر خةَلةتَين بَيي ئةطةر ب،وراكامنا
   

 Samplepurposive العينة املقصودة منونةى مةبةستدار
منونةى مةبةستدار لة ئامارداَ ئةوةية كة  مارةيةكى كةمى تاكةكانى هةَلدةبذَيردرَيي بة رَيطايةك كتة تَييتدا ثَيويستي دةبتَي     

 رةضاوى خةسَيةتى نوَينةرايةتى بكرَيي. 
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منوونةى مةبةستدارَ ئةوةية كة بةرَيطايةكى بابةتيانة هةَلنابتذَيردرَيي كتة كاريطتةرى رةطتةزى     لة طرينطرتين ناتةواويةكانى 
كة سَيتى لة هةَلبذاردنةكة دوورخباتةوةَ هةروةك لتة منوونتةى هةرةمتةكى روودةداتَ بؤيتة كتارَيكى ئاستانةكة اليتةنطرى بتؤ         

 خةسَيةتَيك لة خةسَيةتةكانى طشتى تَيدا بَيي.
ى ناوةندييةكتةىَ لتة بةرئتةوةى    ةرابت روونةى مةبةستدار ئاستى ثةرشتى و بتاَلوى تاكتةكانى دةرناختات دة    سةرةراى ئةوةش من

 هةموو تاكةكانى لة نزيك ئةو ناوةندة هةَلدةبذَيردرَين .
لة بةر ئةو هؤيانةَ توَيتذةر ثتةنا نابتات بتؤ بتةكارهَينانىَ تتةنىا ئةطتةر بتارودؤخى توَيذينةوةكتة ناضتارى بكتات بتؤ بتذاردنى              

  مارةيةكى زؤر كةم لة تاكةكانى.  
   

  Sample العرينة العشوائية منوونةى هةرةمةكى
Random 

ضوارضتتَيوة تايبةتيةكتتةي ختتؤى هةلئدةبتتذَيردرَيي لتتة ستتةر     منوونتتةى هةِرةمتتةكى لتتة ئامتتارداَ منوونةيةكتتة يةكتتةكانى لتتة      
 بنضينةيةك كة هةىل وةك يةك بؤ هةَلبذاردنى هةموو يةكةكانى كؤمةَلطة ئامادة دةكاتَ ئةوانى كة لَيى ثَيكدَين.

 خةسَيةت و تايبةت مةندييةكانى منوونةى هةِرةمكى بريتيني:
بةرئتتةوةى دةبتتَي لتتة قؤناغَيتتك لتتة قؤناغتتةكانى توَيذينتتةوة ئامتتارى    ستتاكارترين جتتؤر و طتترينطرتين منوونةكانيتتةتىَ لتتة    -1

 بةكاربىَينرَيي.
 لة هةَلةكانى اليةنطرى بة تةواوى دوورة. -2
 هةَلةى بةرَيككةوت بؤ ثَيوةرة دةرهَينراوةكان لَيى.  مارةىياساكانى ئامارى بةسةردا ثيادة دةبَييَ ئةويش لة لَيكدانةوةى  -3
   

 Sample,stratified العينة الطبقية منوونةيضينايةتي  
ك منوونةكةي لَيتوةر دةط،َيتيَ ئتةويش    َينرَيي لةو حاَلةتانةي كة كؤمةَلئةم جؤرة منوونةية ت بذاردةية ت لةئاماردا بةكاردةهيَ  

بَيي بةستةر ضةندضتينَيكَ   يان بة شَيوةيةكي سروشتيانة دابةش بووةتة سةر ضةندضينَيكَ ياخود دةكرَي بة ئاساني دابةش 
 كة هةريةكةيان خةسيةت و تايبةمتةندي خؤي هةيةَ جياواز لةواني ديكة.

 ةوة:نيةتي لةضةند خاَلَيك كورت دةكرَيخةسَيةتةكاني منوونةي ضينا
 ت منوونةكةَ ضةنديةكةيةك لةهةر ضينَيك دةطرَيتة خؤي.1
هةِرةمةكي و رَيكخراوةيتيَ لةبتةر ئتةوةي هةَلتةي بةرَيكتةوت تَيتدا       ت نوَينةرايةتي كردني بؤ كؤمةَلطةَ ورد ترة لة منوونةي 2

 كةم دةبَيي.  
   

 يمنوونةيسيستم
 ت رَيكةكان ت  

 Sample,systematic العينة املنتظمة

منوونةي سيستمي لةئامارداَ ئةوةية كة يةكةكاني بذاردة دةكرَين بةجؤرَيك كة ثَيوانتةي نَيتوان دوويةكتةَ يتان متاوةي نَيتوان       
 هةريةكةيةك و ئةوي ثَيشوتريَ جَيط،دةبَيي بؤ هةموويةكةكاني منوونةكة.

  بَييَ ئةوة ثَيويسي بتةوة دةكتات كتة يةكتةي يةكتةم بتة شتَيوةيةكي رةمتةكي هةَلبتذَيردرَيي          %5ئةطةر قةبارةي منوونةكة د
كيتةكانَ ئتةوا يةكتةكاني منوونةكتة     ت ية لةخشتة هةِرةمة3 َ ئةطةر وامانيش دانا كة  مارةي يةكةي يةكةم ت20َ1لةنَيوان د 

 َ....هتد  تا  مارةي يةكةكاني منوونةكة بة تةواوي وةردةطرين.18َ 13َ 8َ 3دياري دةكرَيي بة  مارةكانى د
   هةلدةبذَيرين.10َ1  بَييَ ئةوا يةكةي يةكةم بةرةمةكي لةنَيوان د%10بةآلم ئةطةر قةبارةي منوونةكة د
  بَيي لةخشتةي هةِرةمةكيتةكان ئتةوا يةكتةكاني منوونتة سيستتميةكان ديتاري       7كةي يةكةم دئةطةر وامان دانا كة  مارةي ية

 ...هتد تا  مارةي يةكةكاني منووكة بةتةواوي وةردةطرين.37َ27َ17َ7دةكرَين بة  مارةكاني د
 خةسيةت و تايبةمتةندييةكاني منوونةي سيستمي لةم خاَلةنة كورت دةكرَيتةوة:

 ئاسانرتة لة منوونةي هةِرةمةكيةكة.ت هةَلبذاردني 1
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تتت نوَينةرايتتةتي كؤمةَلطتتة دةكتتات نوَينةرايةتيتتةكي وردَ بةومانايتتةي كتتة هةَلتتةي بةرَيكتتةوت تَيتتدا كتتةمرت دةبَيتتيَ هتتةروةك  2
 لةحاَلةتي منوونةي هةِرةمةكي هةية. 

   
 بو انطة 

 خانةي تةندروس  
 Sanatorium املصحة

شتتوَينَيكى ستتازطارة كتتة لةناوضتتة تةندروستتتيةكان دروستتي دةكرَيتتي بتتؤ ضارةستتةركردنى ئتتةو نةخؤشتتيانةى ثَيويستتتيان            
 بةبةكارهَينانى هؤكارة سروشتيةكان دةبَييَ  ضارةكردنَيكي تايبةت.  

شتتيةكي لتتةم بتتوارةدا ضتتةندين خانتتةي تةندروستت  جؤراوجتتؤر هةيتتةَ هةريةكتتةيان تتتةرخان دةكرَيتتي بتتؤ ضتتارةكردني نةخؤ 
 دياريكراو.  

   

 sanction اجلزاء -1 ضارةسةرى سزايى         
سزاَ بريتية لةكاردانةوةى كؤمةَلطةَ يان كاردانةوةى  مارةيةكى طةورةى ئةندامانى لة ئاسي رةفتارى يةك لةتاكةكانىَ ديتارة  

 ياخود ثةسةند ناكرَيي ت سزا نةرَينيةكان ت .بةثَيى ئةو كاردانةوةيةش ئةو رةفتارة ثةسةند دةكرَيي ت سزا ئةرَينيةكان ت 
  ئةوةية كة دةبةخشترَيتة مترؤظ بةرامبتةر ضتاكةو     natural sanctionسزا ضةند جؤرَيكى هةيةَ لةوانة باو و نافةرمى د

  بتتؤ كارةكتتانىَ يتتاخود بتتة ناثستتةندكردن كارةكتتانى approbationخراثتتةَ ئتتةويش لةرَيطتتةى ستايشتتى كردنتتى كؤمةَلطتتة د
  reprobationد

 لة وانةش:
  واتة روو بةروو بوونةوةى ئةو تاكةى كة لةكؤمةَلطة اليتداوة  satirical samctionسزاى طاَلتة جارى يانيش زةمكردنى د

 بة طاَلتة ثَيكردن و زةمكردنى لةناو خةَلكدا.
 ى ياسا دةبَيي.   ئةويش بة هؤى سزاو ثاداشتةوة و بةثَي legal sanctionهةروةها سزاى ياسايى ياخود سيستمى د

   
 ثةسندكردن  

 رَيطاثَيدانى كؤمةاليةتى  
  التصديق االجتماعي -2

 رَيطا ثَيدانى كؤمةَلةَلطا و برياردان يان بيانوو هَينانةوةى بؤ ئةجنامدانى ضةند جؤرة رةفتارَيك.
   

 ث،ؤزى 
 ثاكذى

 sanctity القداسة، الطهارة الورع

يتتان ثتتاكَ ئتتةو ثاكيتتةى ئتتةجنامى ويستتتَيكى ئتتازادو رزطتتاربووة لةهتتةر فشتتارَيكَ هتتةروةها    خةستتَيةتى هتتةموو شتتتَيكى ثتت،ؤز  
 حاَلةتةكة ثاَلنةرَيكى تةواوى كةسَيتى لة ثشتةوة دةبَيي.

كةسى ثاك و خواناسَ  يانى رؤ انةى خؤى دةكاتة قوربانى لةثَيناو  يانى رؤحىَ هةروةها خؤشى بؤ خودا ثةرستى تةرخان 
 دةكات.

ثاكى جياوازيان دةبَيي لةدياردةى ثابةندبوون بةضاكةكارىَ لةبةر ئةوةى ضتاكة كتارى بتةثَيى ياستا كاردةكتاتَ يتان       ث،ؤزى و 
 رةجندةدات و بةرةنطارى سروشي دةبَيتةوة لة رةفتاريدا.   

   
 Ana . holiness  ث،ؤزىَ ثاكى
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 ثةناطة  خةَلوةتطا
 sanctuary امللجأ، احلرم ثةرستطا

  جياواز دةكرَيتةوةَ لةو شوَينة لة رابردوو كةسى تاوانبار ثارَيزطارى لَيتدةكراَ وةك  sanctityشوَينَيكة بة ث،ؤزى و ثاكى د
ئةوةى هةآلتبوو كةسانى ديكة بة دواى كةوتبوون و لَيى دةطةِرانَ بة شَيوةيةكى تايبةتيش بؤ تؤَلة كردنتةوةَ كتة نتةريتَيكى    

 باو بووة.
   
 sanitation العناية ابلصحة العامة خدان بة تةندروستى طشتى ةباي

 Public health  تةماشابكة: تةندروستى طشتى
   

 Satellite state الدولة التابعة دةوَلةتى ثاشكؤ
طةورةيتتة و دةوَلتتةتي ثاشتتكؤَ دةوَلةتَيكتتة ستتةربةخؤييةكي رةواَلتتةتي هةيتتةَ بتتةآلم لتتةرووي كردةييتتةوة ثاشتتكؤي دةوَلتتةتَيكي   

 ميكةضي دةبَيي لة زؤربةي بابةت و ثرسةسياسي و ئابووريةكانيَ
   

 ضَييسي سيكسي 
 حةشةرَي  

 satyriasis الغُّلمة ،الشراهة اجلنسية

 هانتتدةرَيكي سيكستتي زيادةرؤيتتةَ يتتان حاَلتتةتَيكي ئاستتايي نيتتة الي ثيتتاوانَ لتتة بةرامبةريتتداَ ضَيَيستتي سيكستتي  نتتان دَيتتي          
  nym phomeniaد 

 sexual perversions  تةماشابكة: الدانة سيكسيةكان  
   

 كَيويةتي
 درةندةيةتي

 الورحشية 
 savagery اهلمجية

باري ئةو كؤمةلطايةي كة كولتورة مادييةكةي تةنىا لةسةر ضنينةوةي ميوة و ِراوكردن كتورت دةبَيتتةوةَ بتةآلم ت متةرجان ت         
  .savagery  ثَيشكةوتووترة لة قؤناغي كَيويةتي دbarbarityبؤضووني واية كة قؤناغي درةندةيي د

 َ واتتتة ئتتةو طةالنتتةي كتتة هةنتتدَي ثَيشتتكةوتنيان بةدةستتي  semisavageهتتةروةها دةوترَيتتي: طتتةالني نيمضتتة دواكتتةوتوو د
 هيناوة.

 Ana. barbarity  درندةيى
   

 saving االدخار ثاشةكةوت كردن
ن بؤ كاتى ثَيويسي ياخود بؤ وةبةرهَينانَ كاتَى داهاتيان لةو برةى بتة  هةَليدةطرن يان دةيثارَيزاكةكان ئةو برة ثارةيةى كة ت

 كارى دةهَينن زؤرتر دةبَيي.
 َ لةو بارةدا تاك بةويستى خؤى هةَلدةستَيي بة هةَلطرتن و  voluntary savingثاشةكةوت رةنطة ئارةزوومةندانة بَيي د

 خةرج نةكردنى بة شَيك لة داهاتى. 
  دةبَيتيَ لتةو بتارةدا تتاك ناضتار دةبَيتي بتة كةمكردنتةوةى بترى بتة           compulsory savingيانيش ثاشتةكةوت ناضتارى د  

كراييتتةكى خَيراتتتر لتتة زيتتادبوونى داهتتاتى   كتتاربردنى لتتة كتتاالو خزمةتطوزاريتتةكان بتتةهؤى بةرزبوونتتةوةى نرختتةكان بتتة تيَ   
 كةسةكان.

   

 Saving funds صنايدق االدخار سندوقةكانى ثاشةكةوت كردن

جؤرَيكتتة لتتة كؤمةَلتتةكانَ لتتة اليتتةن كرَيكارانتتةوة دروستتي دةكرَيتتي بتتؤ كؤكردنتتةوةى ثتتارةى ثاشتتةكةوت كتتراوى ئةنتتدامان و     
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 وةبةرهَينانى بؤ بةر ةوةندى هةموويان.
هةموو ئةندامَيك لةو كؤمةَلةية مافى ئةوةى هةية بةشَيك لةو ثاشةكةوت كراوة وةربطرَيي كة ثَيويس  ثَيى دةبَيي بتؤ روو  

 بةروو بوونةوةى بارة نائاسايية جياوازةكان.  

   

 Scales of attitudes مقايس االجتاهات العقلية ثَيوةرةكانى ئاراستة ئةقَييةكان

ئةقييتةكان لتة ميتؤدةكتانى تؤ ينتةوة بتةكار دةهَينترَينَ كتاركردني ثَيوةرةكتانيش لتة سةربنضتينةى بتة             ثَيوةرةكانى ئاراستتة 
دةستتتىَينانى ضتتةند وةاَلمدانةويتتةكى زارةكتتى دةبَيتتي دةربتتارةى ضتتةند هةَلوَيستتتَيكى ديتتاريكراودا. ديتتارة ئامتتاجنيش لَيتتي          

  .  continuumدياريكردنى ثَيطةى تاك دةبَيي لة ثَيوةرَيكى نة ثضراودا د
ئةو ثَيوةرةش وةك باوة بةدوو اليةنى دوور لة يتةك ديتارى دةكرَيتيَ ئتةو دوواليةنتةشَ ئتةو ثتةرى نةويستة و ئتةو ثتةرى           

 ثةسةندكردنة.
رةنطة ثية بةندى ثَيوةرى نةثضراو تةنىا لة ئةجنامى ثية بةندى يةكةكانى بَييَ ئةويش بة ئامادةكردنى ضةند  مارةيةك لة 

ز دةبن لة رووى تووندى و فراوانيةوةَ توَيذةريش لة سةر ئةو بنضينةية كتار لةستةر رَيكخستتنيان دةكتات بتؤ      يةكةكانَ جياوا
 دياريكردنى هةَلوَيستى اليةنى شارةزا لةو ثية جياوازانة.

ا ناكرَيي ئةمةو رةنطة لةوةش زياتر ثية بةندي لة وةاَلمدانةوة بطرَيتة خؤى دةربارةى هةر يةكةيةكَ داواش لةاليةنى شارةز
تةنىا بةدةربرينى رةزامةندى ياخود نتارازيبوونى لتة ستةر ثرستةكةَ يتانيش ئتةو طرميانةيتةى كتة يةكتةى ثَيتوةر دةيطرَيتتة            
خؤىَ بةَلكو داواى لَيدةكرَيي بة دةربرينى ثيةى رةزامةندي يتاخود بةرهةَلستتيةكةىَ بتةوةى  وةك منونةيتةك  ثيةيتةك لتة       

 ينى رادةى باوةِرى تووندى بةو طرميانةيةى كة ئةو يةكانة دةيطرَيتة خؤى.ثَينض ثية بذاردة بكات بؤ دةربر
منوونتتة لتتة ستتةر ئةوانتتة: متتافى  ن لتتة كتتاركردن لتتة فرمتتان و كاروبارةطشتتتييةكان زؤر ثةستتةندة  ثةستتةندة  بَياليتتةنى             

 بةرهةَلستى  بةرهةَلستى تووند.  

 attitude scales  تةماشابكة: ثَيوةرى ئاراستةكان

   

 ريزبةندى 
 بةرةبةر

 scaling التدريج

بةندى لة ئامارداَ بريتية لة دانانى ضةند  مارةيةك بؤ خةستَيةتى شتتةكانَ يتان تاكتةكان يتاخود بتة ثَيتى رَيستايةك بتؤ          ريز 
 دةرخستنى خةسَيةتةكانىَ تا ئةجنامدانى ثَيوانةى بة هايي بؤ طؤراوة جؤرايةتيةكان.

  و nominal scale  لتة وانتة ثَيتوةرى نتاظكى د    scalesبةنتدى د  ريتز لَيرةدا ضةندين جؤرى جياواز هةية بؤ ثَيوةرةكانى 
  .rating scale  و ثَيوةرى ثؤلَينكردندratio scaleثَيوةرى رَيذةيى د

   
 هةَلطرتنى تاوانى كةسَيكى تر

ل خطااي الغري  -قؤضى قوربانى  -  scapegoating محا

طازندةكردنى تاك بةهؤى ماندوو بوونيةوةَ يتان بَيبةشتكردنى يتاخود هةستي بتة تتاوان كتردن بةرامبتةر كةستَيك و           و طيةيى
 كؤمةَلَيكى بَى تاوان.

ئتةويش  دسةرضاوةى زاراوةكة بؤ جولةكة كؤنتةكان دةطةرَيتتةوةَ ئتةوان هةلَوتةو تاوانتةكانيان دةخستتة ئةستتؤى بةرانَيكتةوةَ         
 رانةكةشيان بةرةو دةشي و بيابان دةبرد.بة ك ىَيماطرييةوةك

دةسةاَلتدارانى سياسى بة زؤرىَ هةَلة و كةم و كورتي خةَلكى ديكة بةكاردةهَينن وةك شَيوازَيك لة شَيوازةكانى ثِر و ثاطنتدةَ  
ةي بةرثرستن  كة طيةيى ِرةخنةكانيان ئاراستةى دو منَيكى بيانى يانيش طروثَيكى الوةكى دةكرد لة نتاو كؤمةَلطتةَ بتةو هةنتد    
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لةو بارودؤخة خراثةى روويداوةَ ئةو كارةشيان بة مةبةستى دوورخستنةوةى ناحةزى و دو منكتارى بتووة لتة ئاستي ضتينى      
 دةسةاَلتدار.  

   
 فاَلطرتنةوة بة بةكارهَينانى  

 scapuliman العرافة عن طريق العظام ئَيسك

 فاَلضَيتى بةهؤى خوَيندنةوةى ثارضة ئَيسكى طيانداران ثاش سووتاندنى.  
   

 دةطمةن
 scarcity الُندرة زؤركةم

 بةش نةكردنى كاال و دةرامةتةكان لة رووى ضةندايةتيةوة بؤ ثركدنةوةى ثَيداويسيةكان.
مرؤظايةتيةكان ب،ؤكةيتةكى ئابوورييتةَ طوزارشتي    ديار زؤر كةمى دةرامةتةكان يان هؤكارةكانى تَيركردنى ويسي و ئارةزووة 

لتتتة ثةيوةنتتتدى نَيتتتوان ويستتتتة مرؤظايةتيتتتةكان و نَيتتتوان هؤيتتتةكانى تَيربتتتوونى دةكتتتات. بؤيتتتة كتتتةمى كاالكتتتان بتتتؤ كتتتةمى   
ياخود ئةو هؤكارانةى بةشدارى لة دروسي بوونيتان دةكتةنَ ئةطتةر زؤركةمبوونتةوةى دةرامةتتةكان       َيتةوةدةطةِردةرامةتةكان

 ونةدا ئةوا كَيشةى ئابوورى درووسي نةدةبوو.ِرو

   
 دياطرامى ثر او 

 Scatter diagram رسم بياين لالنتشار هَييكارى باَلوبوونةوة

ئةو وَينةية لة ئاماردا بة كاردةهَينرَيي بؤ ثَيوانةى ثةيوةسي بوونَ كة بريتييتة لتة ضتةند ختاَلَيكى زانيتارى لتة ستةر هَيَيتى         
 يان ضةماوة. باَلوبوونةوةى راسيَ

ئةطةر ثةيوةندييةك هةبوو لة نَيوان ئةو دوو طؤراوةى كة هتةوَلى ثَيوانتةى ثةيوةستتى نَيوانيتان دةدةيتنَ ئتةوا خاَلتةكان بتة         
شتَيوةيةكى رَيتك و ثَيتتك بتاَلو دةبنتةوة و لتتة ستةر بنكةيتةكى دياريكراويشتتدا بةريوةدةضتنَ بتةاَلم ئةطتتةر خاَلتةكان ثتتةرش و          

ك رَيككةوتبَيي و بَى هةرجؤرة رَيكخستنَيكى سةرنج راكتَيشَ لتة و بتارةدا ئتةوة نيشتانةى ئةوةيتة كتة        باَلوبوون و هةر ضؤنَي
 ئةو ثةيوةندييةى نَيوان هةردوو طؤراوةكة بوونى نيةَ يان زؤر الوازة. 

   

ك طومانكارى   Scepticism الشر
يةك بينتةو بتارَيكى جَيط،وةريتدةطرنَ ئةوانتة بتةردةوام      رَيبازى ئةوانةية كةثابةندن بة دياردةى طومانةوةَ وةك ميتؤدَيكى 

 ِراِرادةبن لة نَيوان سةااندن و رةتكردنةوةَ لة برياردانيشدا دةوةسة.
   

 schedule أستمارة البحث -1 فؤرمى توَيذينةوة
دةبَيتي كتة ئاراستتةى تاكتةكان     منوونةيةك بة كاردةهَينرَيي لة ميتؤدةكتانى توَيذينتةوةَ خشتتةكة كؤمةَلتة ثرستيارَيكى تَيتدا       

دةكرَيي بة مةبةستتى بةدةستي هَينتانى ضتةند زانيارييتةكى ديتاريكراوَ ئتةم خشتتةية  خشتتةى روونكردنتةوة   بتة ثؤستتة             
 . -رةوانة دةكرَييَ يان لة كاتى ضاو ثَيكةوتن ثرسيارةكان ئاراستة دةكرَين  خشتةى ضاوثَيكةوتن 

ضوارضتتَيوةى طشتتتى بتتؤ بابتتةتى لَيكؤَلينةوةكتتة دادةرَيتتذَييَ ئتتةويش بتتة ثَيتتى        خشتتتةى توَيذينةوةكتتةَ لتتة بتتةر رؤشتتنايى    
 بةرنامةيةكى رَيك و ثَيك و ناوةرؤكةكةى هةموو ئةو خاَلة سةرةكى و الوةكيانة دةطرَيتةوة كة توَيذينةوةكة بؤى دانراوة.

 تؤمار دةكرَيي و. بة زجن،ةبة شَيوةيةكى لؤ يكىة خشتةكةدا ئةو خاالنة ل
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 خشتةى كار
 كاتةكانى كار

 جدول االعمال -2
  جدول املواعيد

 scheduling تةماشابكة: رَيكخستنى بةرنامةى كاتةكانى كار

   

 نةخشةى كار
 وضع اخلطة 

 scheduling الزمنية

ئامتاجنَيكى ديتاريكراو   ويسي دةكات ثَيى هةستني بؤ بةديىَينانى ضةند رةكانى ضاالكى و ئةو ئةركانةى ثَيلةو بةرنامةيةدا بوا
 رووندةكرَيتةوة.

دانانى بةرنامة دوو رووى سةرةكى دةطرَيتةوة: رووى يةكةمَ دياريكردنى ئتةو ثرؤ انتةى كتة دةكترَي بَينتة دى. رووى دووةمَ      
 دانانى ثالنَيكى كاتى بؤ ئةو ثرؤ انة.

   

 schema املخطط ىبةرنامة رَيذ

رَيكخستتتين رووداوةكتتانَ ريكخستتنَيكي زانستتتيانة لتتةثَيناو ئتتةو ئاماجنانتتةي كتتة ثَيويستتي  ثالنَيكتة ثيتتادةكردني دةبَيتتتة هتتؤي  
 بةجَيبةجَيكردن دةكات.

   

 شيزو فرينيا
 شَي  سةرةتايي

 انفصام
 schizo phrenia اجلنون املبكر، جنون املراهقة

نةخؤشي دةرووني ت سايكو سيسي ت لة طرينطرتين دياردةكاني: طؤشةط،ي نةخؤش لةسةر خودي ختؤي و ثاشتطةزبوونةوةي و     
خور ختواردني ئتةقيي لتةجيىاني ئةندَيشتة و ختةياَر ثتآلويَ نتةبووني طوجنتان و رَيكتوثَيكي لتةنَيوان ميتزاج و ب،كردنتةوةَ             

ةستتتياريَ ضتتةندين بتت، و بتتاوةري ناراستتي و ورَينتتة و هةستتي كتتردن بتتة  طةوضتتي ويتتذداني و تَيكضتتوون و طةنتتدةَلي  يتتاني ه
ضةوساندنةوةَ خؤ بةطةورة زانني و نتةمري و بتاوةر بتة توانايتةكي لةرادةبتةدةرو جيىتان لتةخؤطرتنَ هتةروةها دياردةكتاني          

 ان.  الدانة سيكسيةكانَ بةخرؤش هاتين سيكسيَ هةتيوبازيَ هةَلوةشاندنةوةيةكي طش  لةكردارة ئةقييةك

   

 سكوالتيزم ت مامؤستايان  
 رَيبازي الهوتي

 scholasticism -املذهب الالهويت أو الكالمي  االسكوالتية 

زاراوةي رَيبتتازي الهتتوتيَ لةستتةردةمي رابوونتتةوة ئتتةو سيستتتم و رةوتتتة فةلستتةو و الهوتيانتتة دةطرَيتتتةوة كتتة بتتاو بوونتتة        
 كردني ئاين بووة لةسةر ئةقَيداَلةسةردةمةكاني ناوةراسيَ ئاماجنيشي ثراكتيك 

 لةسةدةى نؤزدةهةمدا ئةو رَيبازة شَيوة و مؤرَيكي ئةفالتوني و نوَيي طرتةخؤي.
لةماوةى سةدةي ثازدةهةمدا ئةو زاراوةية بةسةر ئةو بزوتنةوة هزرييانتة ثيتادةكرا كتة لتة ئتةوروثا ستةريان هةَلتدا و ثاشتان         

خؤَ هةروةها ضةندين رَيبازي الهوتي عتةرةبيَ جوولوكتةَ هينتدي طرتؤتتةوةَ     كشان و ضةند هزرَيكي فةلسةو ديكةيان طرتة
 كةباوبوون لة سةدةكاني ناوةراستدا.

رَيبتتازي الهتتوتي بتتةو مانايتتةَ دياردةيةكتتة لتتةو قؤناغتتة شارستتتانيانة بتتةدي دةكتترا كتتة تَييتتدا فةلستتةفة و الهتتوت ميكةضتتي        
 رَيكخستنَيكي وشكة باوةري بوون.  
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 قوتاخبانةي  
 هزري 

 املدرسة
 الفكرية

school of 
thought 

بتتؤ دةكتتةن لتتةبواري يتتةك  كؤمةَلتتة بنتتةماو ئاراستتتةيةكي هتتزري ديتتاريكراوةَ طروثَيتتك لةنووستتةر و ب،مةنتتدان بانطةشتتةي     
 وة كؤمةآليةتيةكانَ  نةلةلَيكؤَلي

   

 كاري كؤمةآليةتي
 قوتاخبانةيي

 School social اخلدمة االجتماعية املدرسية
work  

خزمتتةت طتتوزارى كؤمةاَليتتةتى قوتاخبانتتةيىَ بتتةيا  بتتة رَيكخستتتنى  يتتانى كؤمةاَليتتةتى دةدات لتتة قوتاخبانتتةداَ ئتتةويش بتتؤ     
تونتتدكردنى ثةيوةندييتتةكانى نَيتتوان قوتابيتتان و دةستتتةى و طروثتتى قوتابيتتان ردنى كَيشتتةكانى تتتاك و رَيكخستتتنى ضارةستتةرك

اَلتةوةَ لةطتةَر بتةكارهَينانى هتةموو ئتةو توانايانتةى كتة  ينطتةى قوتاخبانتة و          مامؤستايانَ هتةروةها لتة نَيتوان قوتاخبانتة و م    
 كؤمةَلطةى دةرةكى رَيطةى ثَيدةدةن لةو بوارةى ثةيوةندى بة  يانى قوتابى هةية لة قوتاخبانة. 

   

 science الِعلم زانسي
 طشتيةكانى ب،كردنةوة. كؤمةَلة زانيارييةكى تةواوى هةمةاليةنَ لةطةَر بنةماكانَ هةروةها بابةتة

ئةوانى ثةيوةسة بة راستى دياردةيةكى دياريكراو. زانسي لة ستةر بنضتينةى ستةرجندان و ئتةزموون دادةمتةزرَيي ثشتي بتة        
 ئارةزووةكانى تاك ياخود ب،وراى كةسَيتى نابةستَيي.

لة وردى ضةمكةكانَ طشتتاندنَ توانتاي    ةدى بريتينينستة لة ب،كردنةوةى زانستيدا بَيطرينطرتين ئةو خةسَيةتانةى كة ثَيوي
 بذاردنَ راستطؤيىَ سةااندنى راستَيتىَ بونيادى سيستمىَ بابةت طةرى.

طشتتتيةكانةوة بتتؤ  ختتوارَ دةستتي ثتتَي دةكتتات لتتة بابةتتتة هتتةروةها دةكتترَى زانستتتةكان ثتتؤلَين بكتترَينَ ثتتؤلَينكردنَيكى ستتةرةو   
 تايبةتيةكانَ بةم شَيوةى خوارةوة:

 زانستتتة سروشتتتييةكان -6زانستتتى ميكانيتتك  -kinematice  5زانستتتى بتتزووتن د -4ئةنتتدازة  -3كتتارى ب، -2لؤ يتتك  -1
 كؤمةَلناسى. -12دةرووناسى  -11بايؤلؤجيا  -10كيميا  -9زةوى ناسى  -8ئةستَيرة ناسى  -7 

ةكانى بة شتَيوةيةكى ضتاكرت   زانسي رَيطا خؤش دةكات بؤ كاركردنَ هةروةها يارمةتى مرؤظ دةدات بؤ دابينكردنى ثَيداويستيي
 و دووركةوتنةوة لةو مةترسييانةى جَيطاي هةرةشةن.

 Sciences , social زانستة كؤمةاَليةتيةكان بكة: تةماشا

   

 Sciences , social العلوم االجتماعية زانستة كؤمةاَليةتييةكان  

ى دياردةكتانى ضتاالكية   دةهَينَيتي لتة تؤ ينتةوةكانى دةربتارة    بريتية لةو كؤمةَلتة لَيكؤَلينةوانتةى كتة ميتتؤدى زانستتى بتةكار       
 َ ئةوانى مرؤظ ثَيى هةَلدةسَ َ ئةطةر وةك تاك بَيي يان طروث ياخود كؤمةَلطة.نجياوازةكا

وثؤلؤجيا و لقةكانى دةرووناسى  واتة زانستى رةفتارى تاك  و ئتابوورى و  نث ئةو لَيكؤَلينةوانة ضةندين لقى كؤمةَلناسى و ئة
 ند لقَيكى لَيكؤَلينةوةكانى زمان و مَيذوو ياسا دةطرَيتةوة.ضة
   

 كارطَيرى  
 زانستى

 Scientific االدارة العلمية
management 

 Management , scientific  تةماشابكة: كارطَيرى زانستى
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 ميتؤدى
 زانستى

  Scientific املنهج العلمي
method 

بتتؤ لَيكؤَلينتتةوة لتتة هتتةر بابتتةتَيكى زانستتتىَ ئتتةويش بتتة مةبةستتتى طةيشتتة بتتة ثرستتة   ئتتةو رَيبتتازةى ئتتةقَت ثَيتترةوى دةكتتات
 طشتيةكانَ واتة ياسا زانستييةكان ياخود ئةو رَيبازةى كة بةهؤيةوة زانسي ياساكانى دروسي دةكات و دةطاتة راستيةكان.

 ميتؤدةكانى زانسي بة سةر دووبةش دابةش دةبن:
بة هؤيةوة توَيذةر بابةتى توَيذينةوةكةى ضارةستةر دةكتات بتة شتَيوةيةكى ديتاريكراو و بتة        ميتؤدة هونةرييةكانَ ئةوانى -1

 ثَيى سروشتى ئةو بابةتةى توَيذينةوةى لة سةر دةكرَيي.
 ديارة ئةويش زؤر و جؤراوجؤرن بة ثَيى جؤراو جؤرى زانستةكان.

دةهَينَيي بؤ بةدةستي هَينتانى ثَيداويستتية زانستتييةكانَ      ميتؤدة لؤ يكيةكانَ واتة ئةو رَيطا ئةقييانةى توَيذةر بة كاريان -2
 كة بابةتى توَيذينةوةى لؤ يكية.

لة طرينطرتين خةسَيةتةكانى ميتؤدى زانستىَ ئةوية كة هيج دياردةيةك بة بَى هؤ نيةَ ئةطةر هؤيةكة روويتداَ ئتةوا دةبَيتي    
 هؤكردةييةكةش رووبدات.

 تةوة دياريكردنَيكى ضةندايةتىَ كة تايبةترين خةسَيةتةكانى ميتؤدى زانستية.ديارة ياساى زانستى دياردةكان رووندةكا

   

 scientism النزعة العلمية زانستخوازى

رَيبازَيكة تةنىا ثشي بتة زانستي دةبةستتَيي لتة رووى توانتاى لتة ستةر ضارةستةركردنى هتةموو كَيشتةكان و ثراكتيتك كردنتى             
زانيتارى مرؤظايتةتى بتةَلكو تتا دةطاتتة ِرادةى ثتَيش بينتى كتردن بتةِرَيِرةوى ِرةفتتاري            رَيبازى زانستيانة لة هتةموو بوارةكتانى  

 مرؤظايةتى و زاَلبوون بة سةريدا.
 هةروةها ئةو رَيبازة وا دةسةَلمَينَيي كة زانسي لة توانايدا هةية فةلسةفةيةكى هةمةاليةنةى  يان بطةينَيتة مرؤظ.

   

 منرةَ ئةجنام
 بِر

 score املقدار ،الدرجة، النتيجة

 وشةكة لة ئاماردا بةكاردةهَينرَيي لة ضةند بوارَيكى جياوازَ دةوترَيي:
  بؤ روونكردنتةوةى ثيتةكانى تاقيكردنةوةيتةكى ديتاريكراوداَ هتةروةها دةوترَيتي بترى        criterion scoreثَيوةرى ثيةكان د

لَيكؤَلينتتتةوة دةربتتتارةى دابتتتةش بتتتوونى كؤمةَلطايتتتةكَ  َ ئتتتةويش بتتة كاردةهَينرَيتتتي لتتتة  normative scoreثَيتتوةرى د 
  ئةويش ئةو برةية كة لة شَيوة سةرضاوةييةكةى هةَلبذاردن بة دةستمان دةكتةوَيي ثتَيش   row scoreد مبرى خادةوترَييَ

 بة ستنةوةى بةهةر برَيكى ديكة لة هةَلبذاردنى كؤمةَلطادا.

   

 scouting احلركة الكشفية ديدةوانى 

بزووتنةوةيةكى وةرزشى كؤمةاَليةتى ثةروةردةييةَ دادةمةزرَيي بؤ رَيكخستنى الوان لة ضةند تيثَيك بةسةر ثةرش  ضتةند  
 راهَينةرَيك.

 ئاماجنيشي راهَيناني طةجنانة لةسةر سةخ   يان و تووندوتيذي و ثشي بةسة بةخود.
 ةي شارةكان و بةثَيِرةو كردني  يانَيكي سروش  دَيتةدي.لةناوضةكاني دةشي و دةرةو مانةوةديارة ئةو ضاالكيةش بةهؤي 
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 scrying فرتح املاندل فاَلطرتنةوة  

 divination  تةماشابكة: خوَيندنةوةي غةيب 

   

 كرَيكاراني دةريا 
 دةرياوان 

 seamen عمال البرحر

 لةبةرامبةر كريَََيةك.ئةو كرَيكارانةي كة لةسةر ثش  كةشتيةكدا بةكاروباري جياواز هةَلدةسة 
كتتاري دةريتتايي تايبةمتةنتتدي ختتؤي هةيتتةَ لةوانتتة طةشتت  درَيذخايتتةني نتتاو دةريتتا و مةترستتيةكانيَ هتتةروةها هاتوضتتؤي        

 كةشتيةكان لةنَيوان ضةندين دةوَلةتي جياوازدا كة مؤركَيكي نَيودةوَلةتي دةبةخشَيتة كاري كةشتيواني.
 ردةضَييَ بؤ رَيكخستين كاري دةريايي جياواز لة كاري ئاسايي.بؤية وةك باوةَ ضةندين ياساي تايبةت دة

   

 ىمسرَيورة
 وةرزى

 seasonal الطقس املومسي
ceremong 

 calendricalrites تةماشابكة: نةريتى ساالنةى ئةستَيرة ناسى

   

 seasonal الصناعة املومسية ثيشةسازى وةرزى 
industry 

 industry , seasonal  تةماشابكة: ثيشةسازى وةرزى 

   

 seasonal البطالة املومسية بَيكارى وةرزى
unemployment 
ئةو جؤرة بَيكاريية روودةدات بةهؤى طؤرانكاريية وةرزييةكانةوةَ كة كاريطةرييان لة سةر ضةند ثيشةسازييةك دةبَيي. ئتةو  
ثيشةستتازييانة لتتة هةنتتدَى وةرزدا كاردةكتتةن و لتتة هةنتتدَيكى دةوةستتةَ يتتاخود لتتة بةشتتَيكى ستتاَلدا كاريتتان زؤر دةبَيتتي و لتتة    

 شةكةى ديكةدا بة ثَيضةوانة.بة

 unemployment  ابكة: بَيكارىتةماش

   

 جيابوونةوة 
 االنفصال 

 secession االنشقاق

 مةبةسي لة زاراوةى جيابوونةوةَ كشانةوةى يةكةيةك لة كؤمةَلَيكى سياسى يان سةنديكاييَ كة ئينتيماى بؤيان هةية.
دةوَلتتةتَيك لتتة يةكَيتيتتةكى نَيتتوان ضتتةند   هتتةروةها وشتتةكة لتتة سياستتةتداَ مةبةستتي لَيتتى جيابوونتتةوى وياليتتةتَيك يتتاخود     

 وياليةتَيك يانيش نَيوان ضةند دةوَلةتَيكَ ئةويش بؤ دامةزراندنى وياليةتَيك يان دوَلةتَيكى سةربةخؤ.

   

 secondary اجلماعة الثانوية طروثى الوةكى  
group 

 group , secondary  تةماشابكة:
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 ثةيوةنديية 
 secondary relations الثانويةالعالقات  الوةكيةكان

ثةيوةنديية كؤمةاَليةتيية ناكةسيةكانَ ئتةوانى دةكةونتة ضتوار ضتَيوةى ئةجنامتدانى ضتاالكيةكى ديتاريكراوَ وةك ثةيوةنتدى         
نَيوان فرؤشيار و كرَيكارَ ديارة ماف و ئةركى تاكى بةشدار بوو لة و جؤرة ثةيوةندييتة ئاشتكرايةَ بتةاَلم دياردةكتانى ديكتةى      

 ةيوةندييةوة نابَيي.ثانيان هيض كارى بةم  ي
ثةيوةندييتتة الوةكيتتةكان بتتةزؤري كتتورت خايتتةننَ واتةماشتتاى كةستتى بةشتتداربوو دةكرَيتتي تَييتتدا وةك ئتتةوةى بتتة ئتتةركَيك     

 هةَلدةستَى و دواتر دةطوجنَى كةسَيكى ديكة جَيطاى بطرَيتةوة بةهةمان كار هةستَيي.
 جؤرة ثةيوةنديية الوةكيانة جياواز دةكرَيتةوة. كؤمةَلطاى شارستانى بة زؤربوونى ئةو

 
 secret ballot االقَتاع السري دةنطدانى نىَينى

 ballot  تةماشابكة: دةنطدان

   

 secret society اجلمعية السرية كؤمةَلةى نىَينى 

نىَينيتتدا كاردةكتتةنَ ئتتةويش بتتة  كؤمةَلتتة نىَينيتتةكانَ بتتريتيني لتتةو رَيكخراوانتتةى كتتة ئةنتتدامانى و ضتتاالكيةكانى لتتة بتتارَيكى 
 مةبةستى ثاراستنى ئةندامانى خؤى لة ضةوساندنةوة و دووركةوتنةوةى لة بةرهةَلستى كردنى ئاشكرا.

 كؤمةَلة نىَينيةكان ضةندين جؤريان هةيةَ لةوانةَ كؤمةَلةى تائي ىَ ئاينىَ سياسى.
ئتةويش كاركردنيانتة بتة شتَيوةيةكى نىَينتى و دوور لتة        ئةو كؤمةاَلنتة هتةموويان لتة خةستَيةتَيكى بنضتينةيى بةشتدار دةبتنَ       

ضاودَيرىَ لة بةرئةوةى كؤمةَلطة ياخود دةسةاَلتةكان بة شَيوةيةكى طشتى د ايةتى ئتةو ئاماجنانتة دةكتةن كتة ئتةو كؤمةاَلنتة       
 هةوَلى جَيبةجَيكردنيان دةدةن.

ئةندامييةتى لةو رَيكخراوة نىَينيانتة بتة سترتاوةتةوة    ةو جؤرة كؤمةاَلنة ضةندين خةسَيةت و تايبةمتةندييان هةيةَ لةوانة ئ
بة ضتةند متةرج و ثابةنتد بتوونَيكى ديتاريكراوَ ضتاالكيةكانيان جؤرَيتك لتة ناديتارى و شتاراوةيى ثَيتوة ديتارةَ رَي و رةستم و              

 نةريي و هَيماو زاراوة و وشةى نىَينى بةكار دةهَينن.
 يانيش تووندو تيذى بطرَيتة خؤى.ِرةنطة ضاالكيةكانيانَ هةندَى رووى ئاشتيانةَ 

   

 طروثى ئاينى  
 رَيباز

 الطائفة الدينية 
 sect املّلة

 لةو خةسَيةت و ةتايبةمتةندييانةى كة لة رَيبازةكةى بةدى دةكرَيي: َةيطروثَيكى ئاين
 طؤشةط،ىَ وشكة باورىَ توند رةوى ب،و باوةر.

 ana . denomination  تاقمَ رَيباز

   
 اليةنطرى رَيبازَيك

 sectarianism مذهب الترشيع كةمينةطةرى -ت،ةطةرى 

وشةكة لة بنضينةداَ ئاما ةية بؤ ثةيوةسي بوون و باوةرى توندى ئاينىَ بةاَلم سؤسياليستة ماركسيةكان بة مانتاى اليتةنطرى   
 حزبى بة كاريان هَيناوة.

ةرى كرَيكاران و خؤبةستنةوةبة ضتةند طروثَيكتى بضتوك لتة نتاو      مةبةستيش لةو اليةنطريية جيابوونةوة لة زؤرينةى جةماو
حزبداَ هةروةها دووركةوتنةوة لة ثةيوةندى كردن بة سةنديكاى كرَيكاران و رَيكخراوة جةماوةريةكانى ديكةَ ئةويش بتةبر  

 و بيانووى ثارَيزطاريكردن لة ثاك و خاوَينى رَيبازةكة.
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 بةشَ لق
 هؤبة

 القسم، الفرع
 section الشعبة

َ ضتةندين فةرمانبتةر دةطرَيتتة ختؤىَ تايبةتيشتة بةضتةند       يتة بةش لة رووى كارطَيِرييةوةَ كتةرتَيكى جيتاوازى كارطَيرييةكة  
 كاروبارَيكى دياريكراو.

   

 secter , public القطاع العام كةرتى طشتى 

ئتةوانى متوَلكى دةوَلتةتنَ يتان دةوَلتةت بةشتدارى       كةرتى طشتتىَ هتةمووى دامتةزراوة طشتتى و يةكتة ئابوريتةكان دةطرَيتتةوةَ        
 لةبةشَيكى سةرمايةكةى دةكات.

 بةدروستتتي بتتتووني كتتتةرتى طشتتتتىَ بوارةكتتتانى ديكتتتةى ضتتتاالكى ئتتتابورى كتتتة تاكتتتةكان ثَيتتتى هةَلدةستتتةَ كتتتةرتى تايبتتتةت   
   ثَيكدَينن.private sectorد

 فراوانبوونى كةرتى طشتىَ رةنطدانةوةيةكى ياسايية بؤ فةلسةفةى كؤمةَلطة سؤسيالستة تازةكان.  
   

 sectors , economic القطاعات االقتصادية كةرتة ئابوريةكان
 ضاالكى ئابوورى بةسةر سَى كةرت دابةش دةكرَيي:

بتةكارهَينانى بوارةكتانى ستامانة سروشتتيةكان دةطرَيتتةوةَ وةك        ئتةم كةرتتة   primary sectorكةرتى يةكةم ت بةرائيي ت د
 كانةكانَ كشتوكاَر.

   ئةويش بوارى ثيشةسازى دةطرَيتةوة.secondary sectorكةرتى دووةم ت ناوةندى ت د
   بوارةكانى خزمةت طوزارى كارطَيري و طواستنةوةو بازرطانى دةطرَيتةوةَ tertaiary sectorكةرتى سَييةم ت د

 كةرتى سَييةمَ بة خَيراييةكى تووند طةشةدةكات و بةردةوام دةبَيي لةطةَر زؤر بوونى  مارةى كارمةندانى.
 secular society اجملتمع الدينوي كؤمةَلطةى عييمانى  

َ كؤمةَلطايةكة خؤى بةضةند بةهايتةكى ستوودطةرى و ئتةقالنى دةبةستتَيتةوةَ هتةروةها بتةطؤرين و نوَيكتاريش رازى دةبَيتي        
 لةبةرامبةريشدا كؤمةَلطاى نةريتى و كؤنة ثارَيزى هةية.

لة كؤمةَلطاي عييمانى باية  نادرَيي بة ث،ؤزيةكان و بةو هَيزانةى لة سروشي بتةدةرنَ يتاخود بتةو بةهايانتةى ثةيوةنتديان      
 بةداَ و نةريي و رةوتةكانى كؤنة ثارَيزى هةية.

يدا بريار لةسةر ئتاين يتان رَيبتازَيكى ديتاريكراو نتادات كتة حكومةتةكتةى          لة دةستورةكةsecular stateدةوَلتى عييمانى د
 ثَيرةوى بكاتَ لةو دةوَلتانةدا هاواَلتيان لةطةَر جياوازى ب،و باوةرى ئاينيانَ يةكسان دةبن لة هةموو مافةكان.  

انى هتتةموو هاواَلتيتتان دراوةَ هتتةروةهاَ رةنطتتة دةوَلتتةتى ناعتتةاانيش هتتةبَييَ بتتةاَلم لتتة دةستتتورةكةيدا بريتتار لةستتةر يةكستت   
 ئةوةندةى ثةيوةندى بة رَيبازى ئاينيةوة هةبَيي. 

   

 secular trend االجتاه العام للتغريات الطويلة االجل طشتى بؤ طؤرانة درَيذ خايةنةكان ىةئاراست

لةئاماردا مةبةسي لةزاراوةكةَ ئةو طؤرانكاريانةى ئاما ة بؤ ئةو ئاراستة طشتية دةكةن كتة زانياريتةكان يتان دياردةكتان كتارى      
ثَيدةكةن لة ماوةيةكى دوورو درَيذداَ بتة دةربرينَيكتى ديكتةَ ئتةو طؤرانكاريانتة ئامتا ةن بتؤ طةشتةكردن يتاخود طر بوونتةوة           

 ة ماوةيةكى دوورو درَيذى كاتدا. سروشتية ثية بةثيةكانَ  ئةويش ل
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بةشَيوةيةكى ئاسايى ئاراستةى طشتى دياردةكان بةهؤى ضةماوةيةك خؤى دةنوَينَى كتة نتاوى لَيتدةنرَيي ضتةماوةى ئاراستتةى      
 َ هةروةها دةبَى ئةو ئاراستتةية ماوةيتةكى دوورو درَيتذى كتات بطرَيتتة ختؤىَ يتان ماوةيتةكى دوورو         trend curveطشتى د
 َيكى راسي.   دنيةكةى زانياريةكان بنوَينَى نوانؤشىَ بؤ ئةوةى ئاراستة طشتدرَيذ داث

   

 سيكوالريزم  
                 عييما نيطةرى                                                                                                                 

 secularism املذهب الدنيوي 

 كردن.يطؤرين و سي رو ئاين بةضةند شَيوةيةكى ئةقاَلنى تر لةضاودَير
كتة متؤركَيكى كؤمةاَليتةتى هةيتةَ      َةكانَ ئةوان هتةموو بوارةكتانى ضتاالكيان   ناويان لَينراوة كؤمةَلطة ث،ؤز ئةو كؤمةَلطايانةى

يش زاَلبوونتتة بةستتةر  ينطتتةى سروشتتتى يتتان    ةوةَ ديتتارة ئامتتاجن نتتى ستتي راوى و ئتتاينى جيتتاواز دةكريَ بةضتتةند دياردةيتتةك 
كؤمةاَليةتى ياخود جيىانى سةرووى سروشيَ دواترَ وردة وردة لة جَيطتاى ئتةو شتَيوازة ستي رى و ئاينيتةَ شتَيوازى ئتةقيى و        

 زانستيانة شوَينيان دةطرَيتةوة.

 security , individual االمن الفردي ئاسايشى ت تاك كةسى 

 لةرةطةزةكانى ئازادى تاكَ ئةويش بةخؤ ثاراستنيان لة زينداني و بةندكردنَ هةروةها لة سزا زؤرداريةكان.رةطةزَيكة 

 social security  تةمةشابكة: ئاسايشى كؤمةآليةتى

   

 security , industrial االمن الصناعي ئاسايشى ثيشةسازى

كريََكارانتتةو بتتةرطرى لَيكردنيانتتة لتتة ثَيكانتتةكانى كتتار و نةخؤشتتيةكانى ثيشتتةَ  ئتتةو رةنتتج و هؤكارانتتةى ئاماجنيتتان ثاراستتتنى 
طتةي كتارداَ   نكاررايية رَيكخراوةييتةكان لتة  ي   ئةويش بة فةراهةم كردنى مةرج و خةسَيةتة هونةريةكاني كاركردنَ هةروةها

َيكان و تووش بتووني كرَيكتار لتةكاتي كتاردا     بؤ ئةوةي كرَيكارَيك بَي ترس و لةبارَيكي تةندروسي كار بكاتَ بةو مانايةي كة ث
 روونةداتَ هةروةها نةخؤشيةكاني ثيشةش لة  يانيدا ثةيدا نةبَيي.

بةثَيي ياستاَ ختاوةن كتارو كارطتةكان ناضتار دةكترَين بةضتةند كارَيتك هةستة كتة ثاراستتين كرَيكتاران لةمةترستيةكاني كتارو               
 زيانةكي دةستة بةربكات.  

   

 ئاسايشي  
 كؤمةَر

 security, collective االمن اجلماعي

 collective security  تةماشابكة:  

   

 ئاسايشي
 طش 

 security, publie االمن العام

 ضاالكييةكة حكومةت ثَيي هةَلدةسَ َ ئاماجنيشي سةقامط،ي ئاسايشة لة وآلتدا.
ورَيكخستين جوَلةي هاتووضَوو ضاودَيري نتةريي و رةفتتارة   ئةو ضاالكية كاروباري بةرطري كَومةاَليةتي و بةرطري مةدةني و 

 طشتيةكان دةطرَيتةوةَ سةرةراي كو اندنةوةي ئاطركةوتنةوة.
 َوبةرهةم هَينان و خَوشطوزةراني.سةقامط،ي ئاسايش خةسَيةتَيكي ثَيويستة ب
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 نيشتةجَيكردني
 كَوضةران

 sedentarization توطني البدو

كَوضةرو دانيشتواني دةشي و بيابانةكان لة ينطةكانيانَ ئةويش لتة ضوارضتَيوةي نتةريي و ثَيداويستتيةكاني     نيشتةجَيكردني 
  يان و طوزةرانيانَ هةروةها ئامادةكردني زةمينةيةكي لةبار كةببَيتة هاندةر بَو ئةو سةقامط،يية.

   
 ئا اوة

 فيتدان
 sedition الفتنة

كردةوانة دةطرَيتةوة كة رووي لة تَيكداني باري سةقامط،ي طش  واَلت دةكتاتَ دياردةكتة بتة    مةبةسي لة زاراوةكةَ ئةو كارو 
 ضةند خةسَيي و تايبةمتةندييةك جياواز دةكرَيتةوةَ لةوانة:

ي نةبوون و نارةزايي توند بةرامبةر حكومةتَ هاندان بؤ هةلطةرانةوة ئةويش بةهَوي كاروكردةوة بَيي يان ئاختاوتن  كةضمي
 ود نووسنيَ كة ناطةنة ثيةي خيانةت و توندوتيذيشي لةطةَلدانةبَييو ياخ

   

 seduction االغواء لةخشتةبردن
 دياردةي لة خشتةبردن جياوازي هةية لةطةَر تاوانةكاني ديكة كةد ي  ن ئةجنام دةدرَينَ

 ئةو جياوازيةش لةوةداية كةلة خشتةبردن حاَلةتي توند و تيذي ناطرَيتةوة.
بارةدا كارةكة بة رةزامةندي خودي  نةكةبووةَ بةاَلم ئةو ِرازي بوونةش بةرَيطتةي خةَلةتانتدن و بتةَلَيين درَوو ور انتدي     لةم 

 هةس  سيكسيَ هةروةها خستنة روو كة ئةوكارة سوودو قازاجني دةبَييَ ئةطةر  نةكة رازي بوو بةجووت بووني ناشةرعي.
هَيَيَيتي بةستةر كةستي تتووش بتووَ دةكترَي ئتةو كةستة تووشتي ئتَيش و ئتازار و            لةخشتةبردن كاريطةرييةكي خراث بةجَي دة

 تَيكضووني ِرةوش  بَيي دواتريش ناوبانطي لةدةسي بدات.
كاري سَيكسي هةَلدةستَيي لةطةَر ئةو  نتةَ لةبتةر ئتةوةي كارةكتة رةزامةنتدي ختَوي لةستةر        ةياسا سزاي ئةو كةسة نادات كةب

 تةمةندا بضووك بَيي ئةوا بةثَيي ياسا سزاى لةسةر دةبَيي.بووةَ تةنىا ئةطةر  نةكة لة 

   

 بةش بةش
 بوون

 segmentation التجزئة ،االنقسام

دا مةبةستي لتةم زاراوةيتة دابةشتبووني كؤمةَلتة طةورةكانتة بتؤ ضتةند كؤمةَلةيتةكي بضتووكرتَ ئةطتةر كؤمةَلتة             يلة كؤمةَلناست 
كؤمةَلتتة طتتةورةكانَ ئتتةوا رَيكخستتة و رَيتتك و ثَيكتتي لةنَيوانيانتتدا روودةدات و     بضتتووكةكان ئاماجنةكتتةيان طوجنانتتد لةطتتةَر   

كاروبارةكانيان لةو ثةيوةندييتة بةشتَيوةيةكي ئاستايي بةرَيوةدةضتَييَ بتةآلم ئةطتةر هتةر كؤمةَلتةَيكي بضتووك هةوَليتدا ستةر            
 دةبَيتة هؤي زياتر دابةش بوونيان.بةخؤيي ِرةهاى هةبَيي و زاَليش بَيي بةسةر كؤمةَلةكانى ديكةَ ئةوا ئةو كارة 

   
 اندابِر

 هةآلواردن
 segregation الُعزلة

جيابوونتتةوةي توَيتتذَيك يتتان زؤرتتتر لتتة دانيشتتتوان بتتؤ ئامتتاجنَيكي كؤمةآليتتةتي زانتتراوَ يتتاخود بتتةهؤي ثرؤستتةيةكي تايبتتةتي  
 ناهؤشيارانة لة ئةجنامي ضةند كارتَيكردنَيكي كةسَي  و رؤشنب،ييةوة.

ضتينَيكي ئتابوري يتانيش لةيتةك ئاست       بةهةآلواردن لة كؤمةَلي شارستاني هةنتدَي جتار بريتيتة لتة ئتارةزووي ختةَلكَيك سةر      
خوَينتتدةواري و يتتان لةيتتةك ثيشتتةداَ بتتؤ طردبوونتتةوة لةيتتةك شتتوَين و دامةزرانتتدني بةربةستتتة كؤمةآليتتةتي و ئابورييتتةكان  

 ياواز لةوان. لةنَيوانيان و نَيوان طردبوونةوةكاني ديكةي ج
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 selection,natural االنتخاب الطبيعي بذاردني سروش   هةَل
ياستتايةكة ت دارويتتن ت بانطةشتتةي بتتؤ كتتردَ ئتتةو ياستتاية ثةرةستتةندن و جؤراوجتتؤري بوونتتةوةرة زينتتدووةكان راظتتةدةكات كتتة      

 مانةوةية.ياسايةكي فةرمانية و لةياسايةكي ديكةوة جيابؤتةوة كة ئةويش ياساي ميمالنَيى 
 بةثَيي ئةو ياساية بوونةوةرة الواز و بَيكةلكةكان لةناو دةضنَ مانةوةش بؤ بوونةوةرة بةهَيز و باشةكانة.

 بةم ثَيية بوونةوةري باال و ثةروةردةكراو بةرهةم دَيي لةجؤرة زيندووةكان.
   

 هةَلبذَيري  
 ,selection االنتخاب االجتماعي كؤمةآليةتي  

social 
ثرؤسةيةكة بةهةمان شَيوةي ثرؤسة بايؤلؤجييةكةيةَ بةو هؤيةوة تاك و طروث و خةستيةتة رؤشتنب،ييةكان هةَلتدةقوَلَين ت      

 يان سةرهةَلدةدةن ت و دةبنة خاوةن دةسةآلتَ ياخود بةالي كةم زاَلدةبن بةسةر رةطةزة الوازة ركابةرةكان.
رط،ي و زاووزَييتتةَ ئتتةويش بتتة ثراكتيتتك كردنتتي ضتتةند كتتوت و  هتتةروةها مةبةستتي لتتةو زاراوةيتتة ضتتاودَيري كردنتتي هاوستتة 

بةندَيكي كؤمةآليةتي سةاَينراو دةبَييَ بةو ثَيية هاوسةرط،ي لةنَيوان ئةو كةسانة دَيتةدي كة هةندَي ئاس  كؤمةآليتةتيان  
 ت بَيتةدي.    َيىيةوة ت يانيش بة شَيوةيةكي سةرثهةم دةبَيي لةجياتي ئةوةي بة شَيوةيةكي لةخؤكارياتَيدا فةر

   
 هةَلبذَيري  

 ,selection االختيار املهين ثيشةيي 
vocational 
هةَلبذَيري ثيشةييَ واتا دةسي نيشانكردني باشرتين تاك بؤ ثيشةيةكي دياريكراوَ بؤ ئةوةي بتوانَيتي طتةورةترين بةرهتةمي    

 مةرجي ناطوجناندن و بةرهةَلس  نةبَيتةوة.هةبَيي و بةكةمرتين وزةَ بةجؤرَيكيش كة بةرةو رووي كةمرتين هةر و 
ئةركي هةَلبذاردن تةنىا ئةوةندة نية كة بة تواناترين تاك دةستي نيشتان بكرَيتي بتؤ ثيشتةيةكَ بتةَلكو ئتةو كتارة سووديشتي          

كي ديكتة  دةبَيي لة دابةشكردني كاروبارةكان بةسةر كارمةنداني ناو دامةزرايةك و طواستنةوةي كرَيكار لة كارَيكتةوة بتؤ كتاريَ   
و بةرزكردنةوةي ثيةي كارمةندان بؤ ثيةوثايةي باالترَ هةروةها دياريكردني ئةواني بةكتةلكي راهَينتان دَيتن لةستةر كتارَيكي      

 دياريكراودا و دورخستنةوةي ئةواني بةكةلك نايني.
 هةَلبذَيري ثيشةيي ضةند هةنطاوَيك دةطرَيتة خؤي: 

و دؤزينةوةي كةسة زةرورييةكان بؤ هتةر كارَيتك لتةكارةكاني نتاو دامةزراوةكتةَ       ت شيكردنةوةي كاروبارةكانَ بةئاشكراكردن1
 بؤ ئةوةي لةتوانادابَيي ئةو مةرج و خةسَيةتانةي بوونيان ثَيويستة لةو كةسةي كة بة كارَيك هةَلدةسَ َ دياري بكرَين.

توانتاو شتارةزايى و خةستَيةتة كةستَيتيةكانىَ      ت لَيكؤَلينةوة و هةَلسةنطاندن بؤ تاك بكرَيتي بةمةبةست  زانتيين ئامتادةيي و    2
هتتةروةها ئتتارةزوو ئاراستتتةكانى لتتةبارَيكى ئاستتاييدا ئتتةو توانتتا و متتةرج و خةستتَيةتانةَ لتتة روونكردنةوةيتتةكى دةروونتتى            

   بؤ هةر تاكَيك دةخرَيتة روو. psychographد
ت سازاندنى نَيوان خةسَيةت و مةرجةكانى كار لةطةَر خةستَيةتةكانى تتاكَ بتة جتؤرَي كتة توانتاى تاكمتان بؤهتةر كارَيتك بتؤ           3

 دةركةوَيي.    
   

 self (self - conception) الذات خود
ئتةو دميةنتةى    َ واتتا  self-conseptionو روخستارى كةستَيتىَ كتة تَيطةيشتتنى كتةس بتؤ ختودى ختؤى دةطرَيتتةوة د         سيما

كةتاك خؤى تَيدا دةبينَيي وةك ئةجنامَيك بؤ ئةزموون و بةسةر هاتةكانى لةطةَر ئةوانى ديكة داَ هةروةها ئةو رَيطايتةي بتة   
هؤيتتةوة ئتتةوانى ديكتتة مامةَلتتةى لةطةَلتتدا دةكتتةن بتتةثَيى ئتتةو هَيمتتا و بتت،و بؤضتتونانةى ثَيكيتتان دةهَينتتَى دةربتتارةى ديتتدو        

  .social selfتَيروانينيان د
 ديارة خوديش لة ميانةى ثرؤسةي طةشةثَيدان و كارلَيكرنى كؤمؤاَليةتى طةشة دةكات.  

وشتتةي ختتود لتتة رووى مَيذووييتتةوة لتتة زؤر بتتاردا مانايتتةكى ميتتتافيزيكى هتتةَلطرتووة ئتتةو وشتتةية بنتتةماى ئتتةو يةكطرتنتتة      
 ن طرينطرتين شتة لة طةردووندا.                                                                             شاراوةيةى ثشتى ئةزمونى خودةَ لة دوايشدا لة زؤر رَيبازة ئايدياليزميةكا
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 self - determination حق تقرير املصري مافى ضارةى خؤنوسني  

بتاوةرى بتةمافى تتاك و كؤمتةاَلن و     ئةو مافة يةك لةو بنةما سةرةكيانة دةنوَينَى كة لة فةلسةفةى دميوكراسيدا هتةَلقواَلوة و  
كؤمةَلطةش دةبَييَ لة دياريكردنى ئةو سيستم و شَيوازةى بؤي دةطوجنَىَ بةمةرجَى د  نةبَيي لةطةَر سياستةتى كؤمةاَليتةتى   

 .  نكؤمةَلطة يان ئةو ئايدؤلؤجيايةى لةناو كؤمةلطةوة باو

   

 self - determinism احلتمية الذاتية هةر بوونايةتى خودى 

  .indeterminism  و ناهةربوونايةتى دdeterminismهةَلوَيستَيكى مام ناوةندييانةية لة نَيوان هةربوونايةتى د
اليةنطرانى هةربوونايةتى خودى بؤضوونيان واية كة كارةكامنان بةراستى سنوورداركراونَ بةاَلم نةك بتةهؤي ضتةند هَيزيََتك    

جؤرَيكدابَييَ بةَلكو جؤرى ختود ت سروشتتةكةي ت دةستةاَلتدار دةبَيتي لتة هةَلبتذاردنى ئتةو             يان بارودؤخَيكى دةرةكى لةهةر
 كردارانةى كةثَيى هةَلدةسني.  

 هةربوونايةتى خود بة دابينكةرَيك دادةنرَيي بؤ ئازاديية رةوشتية بنضينةييةكامنان.

   

 كارطوزارى خؤيى
 سةربةسي -خاوةن ئيشى خؤ 

 Self. employed املُشترغل حلساب نفسه

 ئةوانى ئيش بؤ خؤيان دةكةنَ توَيذَيكى طةورة لة هَيزةكانى دةستى كاركردن ثَيكدةهَينن.
منونتتةى ئةوانتتةش: كشتتتيارانَ ختتاوةن فرؤشتتطاكانَ ثزيشتتكةكانَ ثتتارَيزةرانَ  مَيريتتاران ....هتتتدَ ئتتةوانيش هتتةمان ئتتةرك و    

 كارَيك.مةترسيةكانى كاركردن هةَلدةطرنَ وةك هةموو خاوةن 

   

 Self - enumexation طريقة التسجيل الذايت خؤوةآلمدانةوةى لَيتوَيذراو

يتتةك لتتة رَيطاكتتانى كؤكردنتتةوى زانياريةكانتتةَ بةمةبةستتتى توَيذينتتةوةَ ئامرازةكةشتتى فتتؤرمى وةرطرتنتتى زانياريةكانتتةَ يتتان   
 راثرسى و ياخود ثرسياركردنَ كة هؤكارةكانى زؤرن. 

ؤ بطةيةنرَييَ ياخود لة تةلةفزيؤن و سينةما يدانيش باسةكانى بة تةلةفؤن يان راثؤسي رةوانةبكرَييَ يرةنطة فؤرمةكة بة 
 خبرَينةرووَ هةروةها دةكرَى لة رؤ نامةو طؤظارةكان باَلوبكرَينةوة.

لةسةر فؤرمةكتة   ئةم رَيطاية لةوة كورت دةكرَيتةوة كة ئةو كةسةى توَيذينةوةى لة سةر دةكرَيي وةاَلمةكانى بة خودى خؤى
 تؤمار دةكات.

   

 ئاشكرا
 بةَلطةنةويسي

 self- evidence الوضوح الذايت

 شَيوة و سي ةتي شتَيك كةبووني ئاشكرا و روون بَيي بؤ ئةقَتَ بَي ئةوةي ثَيويس  بةسةااندن يان بةَلكة هةبَيي.
 روون و ئاشكرا بَييَ تةنىا بةتةماشا كردنيش.ئةو سي ةتةش بةهةر دةستةوا ةيةك دةوترَيي كةراس  و دروس  يةكسةر 

   

 self- management االدارة الذاتية كارطَيري خودي 

كرَيكتتاران و فةرمانبتتةرانَ بتتؤ كارةكانيتتان يتتان دامتتةزراوةكانيان يتتاخود هتتةر   اليتتةن واتتتة بتتةرَيوةبردني بةرهةمىَينتتةرانَ لتتة
 ضاالكيةكي ئابوري و كؤمةآليةتي.
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 self - preservation احملافظة على الذات خؤثاراسة 
جيىتانَيكي طتؤراوداَ هتةر لةستةر بنضتينةي ئتةو غةريزةيتةش         ناوهةوَلداني هةر بوونةوةرَيكي زيندوو بؤ مانةوة لة ياندا لتة 

بتةماو  دةداتتة هتةموو تتاكَيكي سروشت  لتة  يانتدا و لتةدوايش دانثيانتان         ماف بنةمايةكي ياسايي دروسي بووةَ ئةو بنةماية 
 بةرطريكردن لة خود.

   
 خود بةديىَينان

 طوَي لةخؤطرتن  
 self - realization حتقيق الذات

رَيبازَيكى ِرةوشتيةَ بؤ ضوونى واية كة باالترين ضاكة بؤ مرؤظ خؤي لة بةديىَينانى توانتاو بتةهرةكانى دةبينَيتتةوة تادةطاتتة     
 ئةو ثةري رادة.

   وةردةطرَيي و جةخي لةسةر بةهرة باالكانى مرؤظ دةكات.  perfectionismرَيبازى تةواوطةرى دئةم رَيبازة هةندَى جار ناوى 
لة دةروونناسيداَ مةبةسي لتة زاراوةى ختود بتةديىَينانَ طةشتة كردنَيكتى هاوستةنطى كةستَيتيةَ واتتة رازى بتوون بتة اليةنتة            

 تَييدا اليةكى بةسةر اليةكى ديكة دا بةرزنابَيتةوة.  جياوازةكانى كة سيَََتىَ تَيكةَلبوو لةطةَر ئاراستةيةكى تةريبىَ
   

 واتا ناسي  
 سيمانتيك

 semantics علم ماعاين الكلمات

لَيكؤَلينةوة لةواتاكانى ئاختاوتن لتةرووى وةستثطةرييةوةَ لتة زمانَيتك لتة زمانتةكان و لتةكاتَيك لةكاتتةكانى بتةكارهينان و لتة            
 شوَينَيكى دياريكراودا.  

هةروةها ئةم زانستة لة رووى ثةرة سةندنةوةَ لَيكؤَلينةوة لتة طتؤِرينى واتاكتانى وشتة دةكتات لتة زمانَيتك لتة زمانتةكان و لتة           
 سةردةمَيكةوة بؤ سةردةمَيك لة قؤناغةكانى مَيذوويدا.  

   

 Semi - inter quartile range نصف املدى الربيعي نيوةى ضارةكى مةودا 

ثةرش و باَلوبوونةوةية لة ئاماردا كة لة مةوداى رةهادا جياواز دةبَيتةوةَ بةوةى متةوداى رةهتا طرينطتى     يةك لة ثَيوةرةكانى
بة هةردوو بتةها توندرةوةكتة دةدات و بتةهاكانى ديكتة ثشتي طتوَي دةختاتَ هتةروةها ئتةو دوو بةهايتةش رةنطتة لتة بتارَيكى              

ى سروشتى بؤخؤ دوورخستنةوة لةو دياردةية ئةوةيةكة هتةردوو  جيابوونةوة دابن لة تاكةكانى ديكةى طروثةكةَ بؤية رَيكار
 بةشة تووندرةوةكة لةوطروثة بسِرينةوةو تةنىا كارةكان لةسةر بةشي ناوةندي بةهاكاني طروثةكةبوةستَيي.

ةكي هةر لةسةر ئةم شَيوة كاركردنةَ طرينطي بة نيوةي ناوةراس  بةهاكاني طروثةكة بدةينَ هةردوو ضارةكي يةكتةم و ضتار  
 كَوتايي ثشي طوَي خبرَين.

ئةو دوو بةهاية كة بايةخيان ثَيدةدرَيي بة ثَيتي ئتةم شتَيوة كاركردنتةَ ئةوانتة بتري  دةبتن تتةنىا لتةو بةهايتةي كتة تَييتدا             
ضارةكي  مارةي تاكةكاني طروثةكة كةم دةبنتةوةَ لةطتةَر ئتةو بةهايتةي كتة تتةنىا ضتارةكي تاكتةكاني طروثةكتة لَيتي زَورتتر            

 دةبن.
ةطةر تاكتةكاني طروثةكتةمان  متارة كتردَ بةدةستي ثَيكتردن لتة كتةمرتين بتةهاوة تادةطةينتة تادةطةينتة ضتارةكي تاكتةكاني              ئ

طروثةكتةَ ئتتةوا ئتتةو خاَلتتةي كتتةثَيي دةطتةين بتتةو شتتَيوةية بتتري  دةبَيتتي لةضتارةكي ختتوارووترَ هتتةروةها ئةطتتةر تاكتتةكاني    
تر ينيان لةرووي بةهاوة تتا دةطةينتة ضتارةكي تاكتةكاني طروثةكتةَ ئتةوا       طروثةكةمان  ماردةكرد بة دةسي ثَيكردن لة طةورة

ئةو خاَلةي كة ثَيي دةطةين بةو شَيوةية بري  دةبَيي لة ضوارينةي بةرزترَ ياخود ضوارينةي ستَييةمَ بتةو ثَييتةش ناوةنتد     
 ضوارينةي دووةم دةبَيي.

َ جياوازيش لتة نَيتوان ضتارةك و ضتوارينة ئةوةيتة كةضتارةك       هةر طرثَيك ضوار ضوارةكي دةبَيي بةاَلم سَي ضوارينةي دةبَيي
 بةشَيكة لة طروثَ بةاَلم ضوارينة ئةوة خاَلَيكة كَوتايي ضارةك دياري دةكات.
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دةتوانني بَيَيني كة يتةك لتة بتةهاكان دةكةوَيتتة ضتارةكي يةكتةمَ بتةاَلم نتاتوانني بَيتَيني دةكةويتتة ضتوارينةي يةكتةمَ بتةاَلم              
 كة دةكةوَيتة ضوارينةي يةكةم. دةكرَي باس بكةين

َ بتةثَيي توانتاَ بتةها    و بتاس  كوو ضوارينةي يةكتةم و ستَييةمَ وة  ئةطةر باسةكةمان كورت كردةوة لةسةر مةوداي نَيوان هةرد
توونرةوةكان دوورخبرَينتةوة كتة رةنطتة دووربتن لتة وةي نوَينةرايتةتي بتةهاكاني طروثةكتة بكتةنَ هتةر بتَو  متاردني نيمضتة              

ثَيويسي دةكات لةسةرمان كة يةكةم جار هةردوو ضوارينةي يةكةم و سَييةم بتذمَيرينَ ئتةو جياوازيتةي     ييارينةمةوداي ضو
 كة لة نَيوانياندا هةية بة دابةشكردني بة سةردووَ ئةوة نيمضة مةوداي ضوارينةيية.

 Ana.quaritile deviation  الدانى ضارةكى:

 seminar احللقة الدراسية سيمينار
كَورَيكي فَيربوونةَ كَومةلَيك خوَيندكار كَودةكاتةوة بَوماوةي نَيوان يةك هةفتتة تتا ضتوار هةفتتة بتة مةبةست  توَيذينتةوة و        

ضتةند مامَوستتايةك دةبتن كتتة     ةنوَ ئتةواني كَورةكتةش بتةرَيوة دةبتت   روونكردنتةوةي اليةنتة جياوازةكتاني بابتةتَيكي ديتتاريكرا    
 كَولينةوةكان و ثَيشكةشكردني شارةزايية تايبةتيةكان هةَلدةستَين.بةكاري هاوكاري و ئاراستةكردني لَي

   

 كرَيكاري نيمضة
 شارةزا

 العامل متوسط
 املهارة

Semi  skilled 
worker 

ان بتة ئاست  بتةرزي    يئةو كرَيكارةي ثَيشرت راهَينراوة بَو راثةراندني ضةندين كاري ديتاريكراوَ ديتارة ئتةو كارانتةش ثَيويستت     
 هةية. شارةزايي

بةاَلم ديارة ئةو كرَيكارة نةيتوانيوة ئةو زانياري و شارةزايية هونةريية هةمةاليةنة بةدةسي بىَييَنَ كةتَيطةيشتنيان مةرجتة  
 بَو كارةكة.

   
 ئةجنومةني

 ث،ان
 senate جملس الشيوخ

دةستةاَلتي ياستادانان بةشتداري دةكتةن و ختاوةن      ئةجنوومةنَيكي نوَينةرايةتي بااليي طةلتةَ لةطتةَر ئةجنومتةني نوَينتةران لتة      
 دةسرتَوييةكي طةورةش دةبَيي

 parliament  تةماشابكة: ئةجنومةني نويًَنةران

   

 senility الشيخوخة ث،َي 

 Age  gold  تةماشابكة: زَور كَون

   

 ثَيشكةوتوويي
 ثَيشينةي خزمةت

 seniority االقدمية 

دةس  هَيناوة بةهَوي خزمةت كردنتي دوورو درَيتذي لتة    مافَيكي ثَيشينةيةَ فةرمانبةر بة مافدارَي َيانمةبةسي لة وشةكةَ 
 كارَيكي دياريكراوداَ وةك لة مَيذ تر ياخود كَونرت لةو ثيةو فةرمانيةدا بوة.

خزمتتتةت  َ هتتتةروةها مافتتتةكاتى ثَيشتتتينةيي  seniority provisionsدةوترَيتتتي: مةرجتتتةكانى ثيشتتتينةيى خزمتتتةت د  
  كتتة مةبةستتتى ئةوةيتتة ئايتتا كرَيكتتار متتافى لةستتةر بنضتتينةى كتتؤنرتى ثَيتتدةدرَيي لتتة ئاستتي هتتةموو     seniority rightsد
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كارمةندةكانى ديكة لة دامةزراوةكةيداَ ياخود لةسةر بنضينةى كتؤنرتى لتةكارطَيرى يتانيش لتة بةشتَيكيداَ بتةو مانةيتةى كتة         
ديكتتةى كتتارطَيرى نتتاو دامةزراوةكتتةَ ئةوةنتتدةي ثةيوةنتتدى    ىلتتة بةشتتةكان هتتةر بةشتتَيك بةيةكةيتتةكى ستتةربةخؤ دادةنرَيتتي 

 دكؤني  كارمةندا هةية لة خزمةت كردن.  تريبةئة ماركردنى مافى ثَيشةوة

   

 sensation االحساس هةسي كردن  

 دةبَيي بةهؤى كاريطةرى ئةندامانى هةسي هةروةها بة كاريطةرى ئاطاهَينةرة دةرةكيةكان.   ثةيدا كردارَيكة
 ئةو هةسي كردنةش بةسَى قؤناغدا تَيثةِر دةبَيي:  

تتت قؤنتتاغَيكى فيزيكتتىَ بريتيتتة لةورو َينتتةرة فيزيكيتتةكانى وةك: روونتتاكى و دةنتتط و طتتةرمى و ... هتتتدَ كتتة لةسةرضتتاوة    1
 وَلَين و دةطةنة ئةندامانى هةسي. دةرةكيةكانةوة هةَلدةق

ت قؤناغَيكى فسيولوجىَ لتةو قؤناغتةدا ئةنتدامانى هةستي كارتَيكردنيتان بةستةردا دَيتيَ دواتتر هةَلضتونى دةمارةطشتتيةكان           2
 يانيش تايبةتيةكانى هةسي روو دةدات و ثاشانيش طةيشتنى كاريطةريةكة بؤ ناوةندة دةماريةكان.

 تية لة هةسي كردن بةو كاريطةرييةَ هةسي ثَيكردنيش تةنىا لةم قؤناغادا دَيتةدى.  ت قؤناغَيكى دةروونى كة بري3

   

 هةستيطةرى  
 فةلسةفةى هةسي 

 senstionalism املذهب احلسي

بتةثَيى بؤضتونى ئتةم رَيبتتازةَ سةرضتاوةى زانتني تتتةنىا هةستتةكانةَ هتةر هةستتةكانيش بريتتار دةدةن دةربتارةى بتةهاي ئتتةو           
  sensualismمةبةسي لةم رَيبازةَ كة تَيركردنى هةستةكانةَ باالترين ضاكةية د زانينةَ هةروةها

   

 sentence احلكم بعقوبة -1 بريارى تاوانباركردن  
 ئةو بريارةي لةاليةن دادطاوة دةردةضَيي دواى تاوانباركردنى كةسى تاوانبار لة داخوازيةكى سزايى.

 واتا متاوةى ستزاكة   indeterminateهةروةها دةكرَى بريارةكة ديارى كراو نةبَيي د  بَييَ finalرةنطة بريارةكة كؤتايى د
 ديارى ناكرَيي بة شَيوةيةكى بن، بةسةر تاوانبارداَ بةَلكو تةنىا هةردوو رادةكةى رووندةكرَيتةوة. 

  judgmentلة بةرامبةرداَ داخوازى مةدةنى هةية د
  Ana. Judement  بريارى دادطا.

   

 مةسةلة  
  القضية -2 كَيشة 

لة لؤ يكدا قسةكردن يان ئاخاوتنَيكى بةسوود كة رةنطة راستطؤبَيي ياخود درؤَ بتة دةربرينَيكتى ديكتةَ مةستةلة بريتيتة لتة       
 .تثَيكىاتوو لةسةر شَيوةيةكي تايبةكؤمةَلة زاراوةيةكى 

برياريش ئةو واتايةية كة سوود لةمةستةلةكة وةردةطرَيتيَ كتة    يانيش بريتية لةو قاَلبة زارةكيةي برياري تَيدا دادةرَيذرَييَ 
 هةردوو حاَلةتي راستطؤيي و درؤ هةَلدةطرَيي.

   
 sentiment العاطفة سؤز  

ئارةزوويتةكي هةَلضتوانةيةَ ضتتِردةبَيتةوة لتةدةوري ب،ؤكةيتةك يتتان بابتةتَيكَ ئارةزووةكتة ئتتةجنامي ئتةزموونَيك نيتةَ بتتةآلم         
بةشَيكة لة قةوارةي تاك و رةنطة هةندَي جار بةشَيوةيةكي رَيكوثَيتك دةركتةوَييَ دووريتش دةبَيتي لتةوردةكاريَ ديتارة ستؤز        
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 ي كةسَي  هةية.كاريطةرييةكي طةورةي لةسةر ثَيكىاتة
  وةك  ئاما ةيتةك بتؤ ئاراستتةي بةشتَيك لتة ئةنتداماني كؤمةلطتة بةرامبتةر         public sentimentدةوترَيي: سؤزي طش  د

 بابةتَيكي دياريكراو كة ثشي لةسةر حالةتي هةَلضوون و اليةنطري دةبةستَييَ نةك لةسةر ئةقت و لؤ يك.
  َ واتة ئةورةوتةي بةسؤز كاريطةر دةبَيي نةك بة ئةقت.(sentimentalismهةروةها دةوترَييَ رةوتي سؤزطةرايي 

   

 جياكردنةوةي
 دةسةآلتةكان  

 فصل السلطات
separation 
of powers 
 

 مةبةسي لة جياكردنةوةي دةسةآلتةكانَ دابةشبووني دةسةآلتةكانة لةنَيوان دامةزراوة جياوازةكاني حكومةت.
بةفةرمانَيكي جياواز لةواني ديكة هةَلدةستَييَ جياكردنةوة لتةنَيوان دةستةآلتةكاني ياستايي و دادوةري و    هةر دامةزراوةيةك 

 جَيبةجَيكردن دةكرَيي.
دنتتتةوةي دةستتتةآلتةكانَ  ي تايبتتتةت بةبنتتتةماي جياكرchecks balancesدةوترَيتتتي: كتتتؤت و بةنتتتد و هاوستتتةنطيةطان د

َيزطاريكردن لةو بنةمايةَ ئةويش دةبَيتة هتؤي ثاراستتين هتةموو دةستةآلتَيك     ئةو هؤكارانةي دةبنة هؤي ثار َيىمةبةستيش ل
 لةوي ديكة و ثاراستين طةليش لة هةموو دةسةآلتةكان.

   

 separtism النزعة االنفصالية جيابوونةوة خوازي 

لةدانيشتتواني دةوَلةتةكتةي   مةبةسي لة جيابوونةوة خوازي لتة سياستةتداَ ناوضتةيةك لتة دةوَلةتَيكتدا رةضتةَلةكَيكي جيتاواز        
تَيدا نيشتةجَي بووةَ ثَيويسي دةكات رَيطاي جيابوونةوةي ثَي بدرَيي لةو كؤمةَلطتة سياستييةي دةستةآلتي بةدةستتةوةيةَ بتؤ      
ئةوةي حوكومراني خؤي بكاتَ ياخود دةرفةتي ثَي بدرَيي بة ئازادي بضَيتة ثاَر كؤمةَلطةيتةكي سياستي ديكتة كتة ثةيوةست       

 يانيش هةر جؤرة ثةيوةستيةكي ديكة لةنَيوانياندا هةبَيي. ِرةضةَلةكي
   دَيي.political integrationلةبةرامبةر ِرةوتي جيابوونةوةخوازيَ ئاراستةى يةكطرتوويي سياسي د

   
 شيكردنةوةي زجن،ةيي 

 دبةدواي يةكداهاتن 
 squential التحليل التتابعي

analysis 

توَيذينةوةيةَ ثَيشةكي كؤي ئةو حاَلةتانةي كة توَيذينةوةي تَيدا ئةجنام دةدرَيتي دةستي نيشتان نتاكرَينَ     يةك لة كاراييةكاني 
بةآلم لةكاتي بةرَيوةضتووني توَيذينةوةكتة هتةروةها بتةهؤي شتيكردنةوةي ختولي بتؤ كتؤي زانياريتةكانَ ئتةوا ئتةو حاَلةتانتة             

 دةسي نيشان دةكرَين.
دةكرَينةوةَ توَيذةر ئةوة دياري دةكات كة ئايا لةتوانادا هةية طرميانةكان ثةسةند بكتات يتان   لةهةر قؤناغَيكدا زانياريةكان شي

 ى ديكتتتةثةستتةندي نتتةكاتَ يتتتاخود كارةكتتة ثَيويستتتي بةبتتةديىَيناني زانيتتتاري ديكتتة دةكتتتاتَ يتتانيش جتتتؤرَيكي ديتتاريكراو       
 لةزانياريةكان.

   

 serfdom رُق االرض كؤييةي زةوي 
ي كشتتتياري بتتة ميكةضتتي و طوَيرايتتةَلي بتتؤ كةستتي دةرةبتتةطَ ئتتةو كتتارةش لةبةرامبتتةر ئتتةوةي ثارضتتة   كرَيكتتارثابةنتتدبووني 

زةوييةك لة دةرةبةط وةربطرَيي بؤ كاركردن تَييدابَي بةرامبةرَ هةروةها قةدةغةكردني جَيطؤريين كشتياري لة شتوَينَيكةوة  
 بؤ شوَينَيكي ديكة بةبَي رةزامةندي دةرةبةطَ 

 feudalism  تةماشابكة: سيستمي دةرةبةطايةتي 
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 كارطوزاري
 service اخلدمة -1 خزمةت 

 هةر كارَيك تاك ثَيي هةستَيي بؤ تَيركردني ثَيداويستية مادي و مةعنةوييةكاني تاكةكاني ديكة.
طتؤركردني كتارطوزاري دةبَيتتة زةرورةتَيتك     ديارة بةهؤي بووني جياوازيش لةنَيوان كاروفةرمانة كؤمةآليةتيةكانَ ئةوا ئتاَر و  

 لة زةرورةتةكاني  ياني كؤمةَر.
هتةروةها ئتةو ضتتاالكيانةي كتة بةرهتتةمَيكي مادييتان نيتتةَ بتةآلم ثَيداويستتية متتادي و مةعنةوييتةكاني تتتاك تَيردةكتاتَ ئتتةو         

  دةيطرَيتتة ختؤيَ بؤيتة  متارةي     tertiaryكارانةش بةكارطوزاري دادةنرَينَ ئةو جؤرة ضاالكيانةش كةرتي ئتابوري ستَييةم د  
ووي لتتتةزؤر بووندايتتتة بةشتتتَيوةيةكي بتتتةردةوامَ ئتتتةوةش ثتتتَيش ئتتتةوةى شارستتتتانيةتى ئتتتامَير     كارمةنتتتدان لتتتةو كةرتتتتة ر 

 ببَيتةشارستانيةتى كارطوزارى بةثيةى يةكةمدا.
 كارطوزارى لةسةر دوو جؤر دةبَيي:

خزمةتطوزارى فَيربوون و تةندروستى و كؤمةآليةتى و ئازوقتة طةيانتدنَ    َ وةك public servicesكارطوزارييةطشتيةكان د
 كةبةزؤرى دةوَلةت ثَييان هةَلدةستَيي.
  كةخزمتةتطوزارى ضَيشتتخانةو قاوةخانتةو شتوَينى ِرابتواردن و      sersonal servicesهةروةها كارطوزارييتة كةستَيتيةكان د  

 ئوتَييةكان دةطرَيتةوة...هتد.
   

  Social service تطوزاري كؤمةآليةتىتةماشابكة: خزمة
   

  القسم -1 بةش
بةشتتَيكى جيتتاوازو تايبةمتةنتتد لةكارطَيِرييتتةكانَ ضتتةند فةرمانبتتةرَيك كتتارى تَيتتدا دةكتتةن و بةهةنتتدَى كاروبتتارى ديتتاريكراو    

 هةَلدةسة.
   

 كؤياليةتى
 الرق  -1

  Servitude العبودية

  بتتةو كتتارةى كتتةدةبَى  penal servitudeديكتتةَ دةوترَيتتي  كارةقورستتةكان  د ي تاكتتةكان بتتؤ دةستتةآلتى كةستتانى  ضتتةميك
 كؤيَيةكان ثَيى هةسة وةك سزايةك دةربارةى تاوانَيك.

   
 هاوِرَييةتى 

  االرتفاق -2 مافى هاوِرَييةتى

 يان بؤ سوودوةرطرتن لَيى.ئةرك ثَى سثاردنَيكى ِرَيك و ثَيكةَ بؤ بةكارهَينانى خانوو بةرةيةك كةموَلكى كةسَيكى ديكةيةَ 
  بتةآلم ئةطتةر   negativeئةطةر حاَلةتى هاوِرَييةتيةكة ئةرك ثَي سثاردن بووَ بَى كارو كتردةوة ئتةوة حاَلةتَيكتة نةرَينيتة د    

  .positiveكاروكردةوةى لةطةَلدا بووَ ئةوة حاَلةتةكة ئةرَينية د

  كتتة بتتؤ Naturalدروستتي دةبَيتتيَ يتتاخود سروشتتتى بَيتتي د  بَيتتيَ كةبتتةهؤى ياستتاوةlegaدةكتترَى هاوِرَييةتيةكتتة ياستتايي د
 سروستى موَلكايةتى و خانوو بةرة دةطرَيتةوة.

   
 ئاوةدانى

 settlement العمران -1 ئاوةدانكردنةوة

زاراوةيتتةكى طشتتتيةَ بتتةزؤرى لةاليتتةن جتتوطرافى ناستتانةوة بتتةكاردةهَينرَيي بتتؤ ضتتةندين جتتؤرو منوونتتةى ختتانوو بتتةرةى        
 مرؤظايةتى.

 دةوترَيي ئاوةدانى الدَيى و ئاوةدانى شارىَ هةروةها دةوترَيي ئاوةدانى ثةرش و بآلو و ئاوةدانى ضِر.
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خانوويةكى دوور لةيةك دة ين  رينةى دانشتوان تَييدا لةضةندئاوةدانى ثةرش و بآلو يةك لةمنوونةكانى ئاوةدانى الدَييةَ زؤ
َييتتدا لةضتتةند طونتتدَيك يتتاخود ناوضتتةيةك دة يتتن لتتة َير ضتتاودَيرى     ئتتةوةش بةثَيضتتةوانةى ئتتاوةدانى ضتتِرَ كةدانيشتتتوان ت  

 دةسةآلتَيكى كارطَيِرى ناوةند.
  وةك ئاما ةيتتةك بتتؤ بتتوونى ثةيوةستتتيةك يتتاخود كتتارلَيكردنى  settlement netهتتةروةها دةوترَيتتي: تتتؤِرى ئتتاوةدانى د 

 ِرةطةزةكانى ئاوةدانى الدَيى و ئاوةدانى شارى لةهةرَيمدا.   
   

 شوَينى  يان
 دامةزراوةى كؤمةآليةتى

 احمللة  -2
  املركز االجتماعي

دامةزراوةيةكة  لةناوضة شارنشينة دواكةوتووةكان دادةمةزرَيي بؤ ثَيشكةشتكردنى خزمةتطوزاريتةكانى فَيربتوون و ضتاآلكية     
 كؤمةآليةتيةكانَ بؤ دانيشتوانى طةِرةكةكة.

   
  التسوية -2 ِرَيككةوتن

 ناكؤكيةكان و ِرَيككةوتن لةسةر ضارةسةركردنيان.ساغكردنةوةى 
   

  Sex اجلنس ِرةطةز
ديتتاردةو ئتتةو ئتتةو خةستتَيةتة سروشتتتى و دةروونيانتتةى هتتةردوو ِرةطتتةزي نَيرومتتَى لةيتتةك جيتتاواز دةكاتتتةوةَ هتتةروةها بتتؤ     

 ئاكامانةى كة بةدواياندا دَيي.
دابةشتتكردنى ئتتةرك دَيتتي لتتةنَيوان نَيرومتتَى لتتةدوو ناوةنتتدى ستتةرةكيداَ     ِرةطتتةز بتتةثَيى بتت،وِراى سؤستتيؤلؤجياوةَ بتتةواتاى   

 كةِرةفتاري باو دةربارةيان جياواز دةبَيي لةهةموو جؤرة كؤمةَلطةكاندا.
   

 زايةندييةتى
 Sexuality اجلنسية ِرةطةزييةت

 ئتتةوكؤمةَلتة دياردةيتتةكى بتتايؤلؤجى و توَيكتتارى و فستتيؤلؤجى و دةروونناستى كؤمةآليتتةتنيَ ثةيوةستتة بةثرؤستتةى زاوزَى و   
 نكاريان بؤ دةكات.اكردارانةى ئاس

هةروةها ئةو ئةجنامانتةى بةدوايانتدا دَيتي كةستنورى تتاك تَيثتةِر دةكتات بتةرةو جتؤرَ لةطتةَر ِرةضتاوكردنى جؤرةهتا ديتاردة              
ثرؤسةكة ثةيدا دةبنَ وةك حاَلةتة دةروونيةكان و ئةو ئاسةوارانةى كاريطةرييان لة دةروونى تتاك و كةستَيتيةكةى    كةلةطةَر

 بةجَى دةمَينَى.
 ثةيوةندى ِرةطةزَيتىَ ثةيوةندييةكى كؤمةآليةتيةَ بةِرادةى بضووك ِرَيكدةخرَيي دةربارةى ثَيداويستية سَيكسية باثؤلؤجيةكان.

نيشتتدا ثَيداويستتتية كؤمةآليةتيتتةكانَ ئتتةوانى بةستترتاونةتةوة بةحاَلةتتتةكانى قبتتوَلكردن و هاوِرَييتتةتى و   لةهتتةموو كؤمةَلطاكا
ى توونتتد بتتةو ضتتةمكانةى بةستترتاونةتةوة    ريتتةكان ثةيوةستتي دةبتتن ثةيوةستتتيةك  خؤشةويشتتتىَ هتتةروةها ثَيداويستتتية ئابو 

 يؤلؤجيةكة.زىا دةربِرينَيك نية بؤ هاندانة فبةثةيوةنديية سَيكسييةكانَ بطرة تاروخسارى بايؤلؤجى سيكسيش تةن
هتتةموو ِرَيطتتاو سةرضتتاوةكانى تَيربتتوونى سَيكستتى ئتتةو مانتتاو واتايانتتةى ثةيوةستتة بةثةيوةندييتتة  سَيكستتيةكانةوةَ تادةطاتتتة  
مةبةستتتى جةوهتتةرى سيكستتيشَ ئتتةوا تتتاك لةدابوونتتةريي و ستتنوورى كولتتتورة ِرةستتةن و الوةكيتتةكانَ هتتةروةها ئتتةزموونى  

 مةآليةتيةوةَ وةريان دةطرَيي.كؤ
 َ واتتا  hetero sexualityضاآلكى سَيكستى ِرةنطتة ضتةند شتَيوةيةكى جيتاواز وةرطرَيتيَ وةك ستَيك  لةطتةة ناهاوِرةطتةزد         

 ئارةزووى جووت بوون لةطةَر تو ى جودا دنَيرومَى .
لتتةنَيوان تاكتتةكانى يتتةك ِرةطتتةز      واتتتاَ ئتتارةزووى ثةيوةنتتدى سَيكستتى    homoseualityهتتةروةها سَيكستتى هاوِرةطتتةزى د  

 دهةتيوبازي .
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 بةدرةفتاري سَيكسي
 Sexual perversions االجنرافات اجلنسية الدانة سَيكسيةكان

ئةو كردارة سَيكسييانةى بابةتةكةى يتان كارةسَيكستييةكةى نادروستي دةبتن لتةِرووى بايؤلؤجيتةوة ثةستنديش نتابن لتةِرووى          
 كؤمةآليةتيةوة.

 .الدانة سَيكسيةكان بريتى دةبن لةطؤِرينى كارى ثَيطةيشتووانةى زاوزَى بةضةند هؤكارَيكى ئامادةكارى بؤ غةريزةى سَيكسىزؤربةرى 
 دةكرَى الدانة سَيكسيةكان دابةش بكرَينة سةر دوو جؤرى سةرةكيةوة:  

 ئةو الدانانةى ثةيوةندييان بةِرةطةزى بةرامبةرةوة دةبَيي. -1
 َ تَيتتتر نتتتةخواردنى ستتتيك  الى  نتتتان stayrisasisرَيتى يتتتان ضَيَيستتتى سَيكستتتى الى نَيرةكتتتان دأ  ئةوانتتتةش وةك: حةشتتتة

 َ كتتارى ثةيوةنتتديكردنى سيكستتى   frotturism َ يتتان ثتتانؤكىَ كتتاري سيكستتى نَيتتوان دوو ئتتافرةت د    nymphomeniaد
  .pedophi lia َ ثةيوةنديكردنى سيسكى بةمنداآلن دfrotteutismبةث،ةوة د
كارة سَيكسيةكان ناِراستةوخؤ دووربَيي لةتووندىَ وةك سةرةتاتكَى و بةدزى تةماشاكردنَ بؤ ئةوانى تَير نةبوونتة  َ  ِرةنطة 

  و ماسوشتتتتيزم sadismيتتتتاخود ناِراستتتتتةوخؤى توونتتتتدو تيتتتتذَ وة ستتتتاديزم د  َ  َ يتتتتان ختتتتؤ دةرخستتتتة voyeurismد
  .masochismد
 ديكةوة دبةرامبةر  نية.الدانة سَيكسيةكان كةثةيوةندييان بةِرةطةزةكةى  -2

 َ لتةنَيوان ثيتاوو   homo sexualityأ  ِرةنطة ِراستةوخؤ بَيتي وةك حاَلتةتَيكى تَيرنتةخواردنى سيكستى لةطتةَر هاوِرةطتةز د      
  هتتةروةها ثةيوةنتتديكردنى سَيكستتى  lesbianism َ يتتاخود لتتةنَيوان  نتتان دثتتان ثتتانؤكى  د  pederastyثيتتاو دحيتتزى  د

  .bestialityبةطيانداران د
 َ هتتةروةها لةبتتةركردنى جتتت و بتتةرطى ِرةطةزةكتتةى ديكتتة fitishismجتتادو و تةليستتم د كدةكتترَى ناِراستتتةوخؤ بَيتتي وة -2
  .transvestismد

   
 شامانيزم

 Shamanism الشامانية سي ربازى ثزيشك

  واتتة كةستى جادووطتةرَ    Shamanامان دشت َى كؤمةَلطة سةرةتاييةكانَ ناوى ِرَيطايةكة بؤ ضارةسةركردنى نةخؤشى لةهةند
 سروشي بةدةرن. لةبةو كةسانة دةوترَيي كةثةيوةندييان بةو هَيزانة هةية كة

 نةريتةجياوازةكانةوة دَيتةدى كةمةبةستيش لَيى ضارةسةركردنى نةخؤشةكانة. ةنديكردنةش بةهؤى ِرَى و ِرةسم وئةو ثةيو
   

 Share - cropping املُزارعة بةشةبةرهةمى كشتوكاَلى
كاركردنى كرَيكاران بةكارى كشتوكاَلى بةمةبةستى بةرهةمىَينانى بةروبووم لةزةوى دةرةبةطَيكَ ئةويش لةبةرامبةر بةشتَيك  

 لةفرؤشتنى ئةو بةروبوومةَ وةك باويشة دةرةبةط جَيى نيشتةجَى بوون بؤ كرَيكاران ئامادة دةكات.
   

 Shift work العرمل ابملناوبة رنؤرةكا
رَيكخستنى كاتةكانى كار لةسةر بنضينةى كارثَيكردنى كرَيكاران بتةدوو نتؤرة يتان زيتاترَ ديتارة ئتةو بتارةش لتةو جتؤرة كتارو           

 ثيشانة دةبَيي كةبارودؤخةكة ثَيويسي بةثةيِرةوكردنى ئةو سيستةمة دةكات.
ؤرةيتتةش لتتةنيوة شتتةوةوة دةستتي   َ ئتتةو نnight-shift  و نؤرةكتتاى شتتةوانة دday-shiftدةوترَيتتي نؤرةكتتارى بتتةيانيان د 

  َ rotating َ هتتتةروةها طتتتؤِرينى كرَيكتتتارانَ نؤرةكتتتارى خوالنتتتةوةيي د  graveyard shiftثَيتتتدةكات تتتتا رؤ هتتتةآلت د 
   و سيستتةمى يتةك نتؤرةيي    fixed shiftsبةردةوامى كاركردنى كرَيكاران لةهةمان نؤرة  نؤرةكتارى نتةطؤِر د  لةطةَر 

   و سيستتتمى دوو نتتؤرةييsystem of three shiftsتمى ستتَى نتتؤرةيي د  و سيستتshigle shift systemد
  .system of two shiftsد

هةروةك باويشة كرَيكاران بةنؤرةى بةدواى يةكدا كاريان ثَى دةكرَييَ كرَيكتارانى نتؤرةى رؤ  يتةك هةفتتة كاردةكتةنَ ثاشتان       
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 يةك هةفتةو..بةو جؤرة. جَيطؤِركَييان ثَى دةكرَيي بؤ كاركردن لةكارى شةوانةَ ئةويش بؤ
بةآلم ئةطةر كرَيكارانى نؤرةى شةو لةكارةكانيان بةردةوام بوونَ ئةوا ئاسايية زيتادةى سةرمووضتة وةربطترن بةرامبتةر كتارى      

 شةوانةيان.  
 دامةزراوةى داخراو

 ئةندامةتى زؤرةميَى لةسةنديكا
 Shop, closed املنشأة

 Closed shop  تةماشا بكة:  
   

  Shoprules الئحة نظام العمل ابملنشأة ِرَيساكانى كاركردن
 خاوةن كار ثِرؤ ة ياسايةك ئامادة دةكات كةضةندين ِرَيساو بنةماى تايبةت بةسيستمى كاروئةرك و مافى كرَيكاران دةطرَيتة خؤى.

بةتةندروستتى و خؤثاراستتة   ئتةو ثرؤ ةيتة كاتتةكانى دةستي ثَيكردنتتى كتارو كؤتتايي هتاتنى و ئتتةو ثَيداويستتيانةى تايبتةتن         
لةِرووى داوةكانَ هةروةها ِرَى و شوَينى ثشوودان و مؤَلةت وةرطرتنى نةخؤشى و ساآلنة و ثَيتدانى رؤ انتة و كرَيتى كرَيكتاران     

 ديارى دةكات.
ؤ ةياستايانةَ  سةرةِراى هةندَى ِرَيساى تايبةت بةدياريكردنى كرَى و ثاداشتى بةرهةمىَينانَ دةسي نيشان دةكاتَ ئةو جؤرة ثر

 بؤ سيستمى كاركردن و سوودو طرنطى دةبَيي لةيةكخستنى ِرَيساكانى كاركردن لةناو دامةزراوةكان بؤ هةموو كرَيكاران.
   

 Sib البرطن بنةماَلة  بن عام
لتةلقى دايتك   كؤمةَلطةيةكى بضووكة لةسةر بناغةى ثةيوةستى خوَين ثَيكدَييَ ئةو كؤمةَلة بضتووكة لةيتةك بتاث،ةوة ئةطتةر     

بَيي يان لةلقى باوك دَيتة خوارةوةَ بةردةواميش تاكتةكانى نتاوى ئتةو هةَلتدةطرن و ئتةو منداآلنتةى لةهتةمان بتاوك و دايتك          
  بتؤ هةستتى   sib rivalryترَيتي: ِركابتةرى خوشتك و بترا د    و  دةsiblingsدَينتة ختوارةوة ثَييتان دةوترَيتي خوشتك و بترا د      

ى لةهةمان باوك و دايك دَينة خوارةوةَ ِرةنطة هؤيةكةشى بؤ خؤشةويستى زياترى هةنتدَيكيان  ئ،ةيي لةنَيوان منداآلنَ ئةوان
 بةسةر هةندَيكى ديكةدا بطةِرَيتةوة.

 clanَ عةش،ةت  Phratryَ ت،ة tribleتةماشا بكة: هؤز 
   

  Siege, stare of االحكام العرفية ياسا عورفيةكان
ِرَيطر دةبَيي لةبةردةم ئازادييةكانى تاك و دةستةبةريية دةستوريةكانيش بةتاَر دةكاتتةوةَ   سيستمَيكى نائاسايي مةترسيدارةَ

دياردةكة بةثَيى تيورييةك كة دةسةآلت ناضار دةكات بِريار لةسةر ئةو حاَلةتة بداتَ بةهؤيةوةش دةسةآلتى نائاسايي فتراوان  
ومتةرجَيكى ناكتتاو و بتؤ ثارَيزطتتاريكردنى لةئاستتايش و     دةدرَيتتة حكومتتةتَ ئتةويش بةمةبةستتتى ِروو بةِرووبوونتةوةى هتتةر   

 ئاسوودةيي وآلت.
   

 لةبَيذنطدان
 شتى بَيذراو

  Sifting الغرربلة

 جؤرَيكة لةدابةشكردنَ ثشي بةهةَلبذاردنى باشى تاكةكان دةبةستَيي لةهةر دوو ِرووى كؤمةآليةتى و جوطرافيةوة.
هةَلدةستتَى بتةدياريكردنى ئةنتدامانى لةطتةَر ئتةوانى لتةدةرةوة ِرووى تَيدةطتةن        هةموو كؤمةَلطةيةك بةشَيوةيةكى بتةردةوام  

بةثَيى ئةو ثَيوةرانةى كةكولتورةكةى ثةسندى دةكاتَ كؤمةَلطة ئةندامانى خؤى بةسةر بوارة جياوازةكتانى ضتاآلكيدا دابتةش    
 دةكات و بؤ هةر يةكةيان ثَيطةو كارَيكى تايبةت دياريدةكات.

 لؤجيةكان لةِرووى كؤضكردن و هَيرش بردندا بوارة جوطرافيةكانى ثرؤسةى لةبَيذنطدان دةنوَينَى.بزووتنةوةى ئَيكؤ
   

 Significance, statistical الداللة االحصائية ئاما ة ئاماريةكان



(646) 
 

نوَينةرايتتةتى َ لتتةتوانادا هةيتتةَ ئتتةو منوونةيتتةى كةدةكةوَيتتتة  َيتتر ستتةرجندانَ  ئامتتارداَ مةبةستتي لةدةستتتةوا ةكة لةزانستتتى
 خةسَيةتةكان يان ثةيوةندييةكان ياخود طرميانة ِراستيةكانى طروثةكة بكاتَ يانيش ئةو بؤ ِرَيكةوت دةطةِرَيتةوة.

بةردةوام ضةند جياوازييةك هةية لةو منوونانةى كةلةهةمان طروث وةرط،اونَ تاقيكردنةوةكانى هَيما طةرييتة ئامارييتةكانَ   
ت كةئايا ثةيوةندى و جياوازييةكانى نَيوان طؤِراوةكان لةمنوونةكةداَ يان لةنَيوان منوونةو شتَيوةى  هةوَلدةدات ئةوة ديارى بكا

طروثداَ ئةوانة ئةو جياوازيانةن كةبةِرَيكةوت لةنَيوان منوونةكان ِروويانداوةَ ياخود ئةوانة ِرةنطدانةوةى خةسَيةتةكانى ئةو 
 طروثةن كة منوونةكةى لَيوةرط،اوة.

   
 لةيةكضوون  

  Similarity التشابه هاوضةشنى

لةيةك ضوونى نَيوان دوو شيَ واتة بةشداريان لةضةند ِرةطةزَيكى وةك يةكَ يان ضةندين ثةيوةندى وةك يةكَ لةيةكضوون 
دروستي بوونتداَ هتةروةها لةقتةبارةدا وةك     لةِرةنطة يةكطرتن بَيي لةضتؤنيةتىَ وةك لةيةكضتوونى دووشتي لةِرةنطتدا يتاخود      

 لةيةكضوونى دووشي لةقةبارة يانيش لةكَيشدا.
  بتتؤ ئتتةو هاوثةيوةندييتتة هزرييتتةى كةبتتةثَيى ئتتةو Law of similarityلةدةروونناستتيدا دةوترَيتتي ياستتاى لةيةكضتتوون د

 ب،ؤكةيةك داواي ب،ؤكةيةكى ديكة  دةكات و لةيةكيش دةضن لةهةندَى ِرووةوة.
   

  Ana. Similitude  وَينةى دةقاو دة َ لةيةكضوون
   

 Simplification, work تبسيط العمل كارئاسان كردن
  Work simplification  تةماشا بكة :

   

 طوناط  سةرثَيضى
 تاوان

 األمث، اخلطيئة 
 Sin املعصية

تتاواني ئتاينى و ئتةوى    سةرثَيضى كردنى بِريارو قةدة غةكراوةكان بةئةنقةسيَ بةآلم لَيرةدا جياوازي هةية لةنَيوان طونتاط و  
 لةشةريعةتى خوداَ لةكاتَيكدا دووةميان سةرثيََضية لةبِريارةكانى ئةقت. يةيََضمرؤظ بِريارى لةسةرداوةَ يةكةميان سةرث
 Offence تةماشا بكة: طوناطَ ياساي ئاينى شكاندن

   

 ِرَيبازي تاكطةرايي
 مذهب التفرد

  Singularism الفردانية

فةلسةفيةَ داكؤكي لةيةكَيتى تووندي ئةنداميةتى دةكاتَ لةثَيكىاتنى بارى ِراهاتووَ بةجؤرَيك هةموو بةشتةكانى  كى ييةتيؤر
 لة دطشي دا بةيةك دةبةسرتَينةوة ئةو دطشي  بوونةش ماناو بةهاو بوونَ دةخاتة سةر حاَلةتةكة.

تةنىا كتؤى ئةندامةكانيتةتىَ لَيترةدا قةوارةيتةكى زينتدووش      لةِرووى كؤمةآليةتيةَ ئةو حاَلةتة ئةوة دةسةاَينَيي كةكؤمةَلطة 
نيتتتة بتتتةناوى كؤمةَلطتتتةَ بتتتةَلكو تتتتاك تتتتةنىا ِراستتتتى كؤمةآليةتيتتتةَ لةبةرامبتتتةر ئتتتةو ِرَيبتتتازةش زَيبتتتارى فرةيتتتي  زؤرينتتتة    

   دَيي.pluralismد
   

  Situation املوقف -1 هةَلوَيسي
كؤمةآليةتيانةى كاريطةرييان لةرةفتارو ئةزموون و شتارةزاييةكانى تتاك دةبَيتيَ    هةَلوَيسي شَيوةيةكى طشتية بؤ ئةو فاكتةرة 

ئةويش لةضوار ضَيوةى سيستمَيكى دياريكراودا بؤ كارلَيكردن بةتايبةتيش ئةماوةيةكداَ بؤيتة ِرةفتتار جيتاوازي تَيتدا دةبَيتي      
 بةثَيى جياوازي هةَلوَيستة كؤمةآليةتيةكان.
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ستتتي ثَيكتتتدَيي لتتتةو كارتَيكردنتتتة هةستتتي جوَلَينتتتة ِرَيتتتك و ثَيكانتتتةى نتتتاوخؤيي و دةرةكتتتىَ      بتتتةدةربِرينَيكى ديكتتتةَ هةَلويَ 
 كةكارثَيطةرييان لةسةرتاك دةبَيي لةساتَيكى دياريكراودا ياخود لةبارَيكدا كةتاك ئامادةيي بةدةنطةوة هاتنى هةبَيي.

  بتةو ئاراستتةية   law of situationياساى هةَلوَيستي د ِرةفتارى تاك لةكاتَيكةوة بؤ كاتَيكى ديكة دةطؤِرَييَ بؤية دةوترَيي 
ة دادةنرَيتي  يت نخاكة هةَلوَيستةكة دةيسةثَينى ياخود دؤخةكة ثَيويستى دةكاتَ ئةويش بةوماناية كةهةَلوَيستي بتةو ياستا ناو   

 كةبِريارةكان يةكالدةكاتةوة.
   

  املكان -2 شوَين
ديتتاريكراوداَ زاراوةكتتة فتتراوانرتة لتتةو ئامتتا ة ثَيكردنتتةى كتتة تتتةنىا  ينطتتة واتتتةَ  ينطتتة بةبوونتتةوةرى زينتتدووةوة لةستتاتَيكى 

 بطرَيتةوةَ لةبةر ئةوةى واتاكةى بةئاطاهَينةرو كاريطةريية ناخؤيي و دةرةكيةكانيش بةيةكةوة دةطرَيتةوة.
   

 الروطَيِرى  ضةوتى

 ئاسيمَيرتي
  Skewness األلتواء

 لتتتةئاماردا مةبةستتتي لةزاراوةكتتتةَ ئةوةيةكةدابةشتتتكردنى بتتتةهاكان لةهتتتةر توَيذينةوةيتتتةكى كردةيتتتيَ نتتتاكرَى جتتتووت بتتتن    
كةلةو منوونةيتة ِرةنطتة   ووييكةَ بةآلم الدانتى دابةشتبوونة  ة مننبن  جووتبوونَيكى تةواو لةسةر دابةشبوونة هاوساك دوةك ية

هؤى ضتتةند بتتارودؤخَيكى تايبتتةت بةتوَيذينةوةكتتة يتتان ِرةنطتتة طتتةورةبَيي كتتةم بَيتتي و هتتيض ئاما ةيتتةكى ئامتتارى نتتةبَييَ بتتة
ى دابةشتتبوونى هاوستتانى بكتتات لتتةو بةهايانتتةى كتتة بةدةستتتيان دةهَينتتَىَ   ةتاثيةيتتةك كةتوَيتتذةر لةطةَليتتدا نتتةتوانَيي طرميانتت 

بكات كةبةالى بتةها طةورةكانتدا    هةروةها الدانى دابةشبوونى هاوسانىَ ِرةنطة شَيوةيةك وةربطرَيي بةجؤرَيك وا لةضةماوةكة
بشكَيتةوةَ لةم بارةشدا وا وةسؤ دةكرَييَ كةالرو طَيرييةكة نةرَينيةَ هةروةها ِرةنطة بةالى بةها بضووكةكان بشكَيتةوةَ لتةم  

 ةرَينية.ئا وة ؤ دةكرَيي كةالروطَيرييةكة بارةشياندا و
بتةهاكانيان يتةكطرتوو دةبَيتيَ بتةآلم لةضتةماوة الروطَيريتةكان ئتةوا ئتةو كؤَلكانتة           َندى  مَيرةيي و ناوةندو جتؤر ئةمةو ناوة

 بةهاكانيان جياواز دةبَيي.
لةسةر ئةم بنضينةية دةكرَى كؤَلكةى الروطَيِرى وا بذمَيردرَيي كة ئةوجياوازيةية لتةنَيوان ناوةنتدو جتؤرَ بتةآلم كؤَلكةيتةكى      

سةر ثةرش و بآلوبوونةوةى بةهاكانيش دةوةستَييَ ئتةو كؤَلكةيتة تتةنىا بةكتةلكى     لةو جؤرة كةبةهايةكى ِرةهاى دةبَيي و لة
 ئةوة دةَيي كةبةراوردى نَيوان الروطَيِرى دوو طروثى يةكطرتووى الدةرى ثَيوةرى ثَى بكرَيي.

جياوازييتةى نَيتوان   بةآلم ئةطةر ويستمانَ ثَيوانةى الروطَيِرى بةدةسي بىَيتننيَ ئتةوا ئتةو ثَيوانةيتة يةكستان دةبَيتي بتؤ ئتةو         
 ناوةندى  مَيرةيي و جؤر بةدابةشكردنى بةسةر الدانى ثَيوانةيي .

   
 كارامةيي

 شارةزايي
  Skill املهارة

بوونى تواناو هَيز بؤ ئةجنامدانى ضةندين كاروبارى بزوَينتةرى ئتاَلؤزَ بةشتَيوةيةكى ئاستان و وردَ هتةروةها بتوونى توانتا بتؤ         
 طؤِراوةكان بةمةبةستى ئةرك بةجَيطةياندن. طوجناندن لةطةَر بارودؤخة

  هةيتتةَ دةكتترَى لةِرَيطتتةي تاقيكردنتتةوةكانى كارامةييتتةوة degree of skillلَيتترةدا ضتتةندين ثيتتةى جيتتاوازي كارامتتةيي د
ةيةكى   كةوامان لَيدةكات ِرادةى بةدةستىَينانى لَيىاتوويي و شارةزايي ثَيويستي بتؤ ئةجنامتدانى ثيشت    Skill testsبيانناسني د

 دياريكراو بزانني.
  ئتتتةو كةستتتةية كةهتتتةموو توانستتتي و لَيىتتتاتوويي ثَيويستتتتى ثةيتتتداكردووة بتتتؤ  Skilled workerكرَيكتتتارى شتتتارةزاش د

 جَيبةجَيكردنى ثيشةيةك ياخود كارَيك.

   
  Slavery الرق  كؤييةيي
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 العبودية بةندَيتى
 بةسةريداو سوود لةكارو خزمةتطوزاريةكانى وةربطرَيي.تاكَيك ببَيتة موَلكى تاكَيكى ديكةو زاَليش بَيي 

سيستتتمى كؤييتتةيي واتتتة بتتوونى ثةيوةندييتتةكى ثاشتتكؤيةتى درَيذخايتتةن لتتةنَيوان كةستتى كؤييتتةو ستتةردارةكةى  كاربةدةستتي   
و بتتةثَيى ئتتةو ثةيوةندييتتة كؤييتتة ميكةضتتييةكى ِرةهتتاى بتتؤ ستتةردراةكةى دةبَيتتيَ لتتةم بتتارةوة كؤييتتة وةك يتتةك لةكةرةستتتة   

 شتةكانى كةسى دةسةآلت  سةردار  ئة مار دةكرَييَ نةك وةك كةسةكان.
  لةسةردةمة تازةكانتدا بتةالى كتةم ثةيوةستي دةبَيتي بتة يانى كشتتوكاَلييةوة        commercial slaveryكؤييةيي بارزطانى د

 لةو هةرَيمانةى كةبةرةو ِرووى كةمى دةستى كار بوونةتةوة.
تايبتتتةتيش لتتتةكاروبارى ناومتتتاَر و   بة  زيتتتاتر بآلوبؤتتتتةوة   domestic slaveryبتتتةآلم كؤييةيتتتةتى لتتتةناو ماآلنتتتدا د   

 خزمةتطوزاريية كةسَيتيةكان.
 ثةيدابوونى سيستمى كؤييةيي بؤ دياردةى دييطرتن ياخود كِرين و فرؤشتنى مرؤظ دةطِرَيتةوة.  

كار هَينتراونَ واش بتاو بتووة كةكؤييتة     بيذى  وةك كؤييةبتة  -وانبارو قةرزارو بَيكةس اهةروةها لةضةند سةردةمَيك كةسانى ت
 كوِرةكةشى هةر كؤيية مبَينَيتةوة. 

   
  Slavery white الرقيق االبيض كؤييةى سثى ثَيسي 

ِراكَيشان و ثةيداكردنى منداَر و كةسانى تةمةن بضووك بةتايبةتى لةِرةطةزى مَيينة بةشَيوازو هؤكاري جياواز لةخةَلةتانتدن  
 لَيكردنَ بةمةبةستى بازرطانى ثَيوةكردنيان و كارى داوَين ثيسى. و فِريودانَ يان زؤر

   
 Sleep النرومّ  نووسة

ماوةمتاوةَ لةخةستَيةتةكانى نووستةَ    و دابتةزينى بتارى هةستتكردن و ئاطتايي و ب،كردنتةوةَ بةشتَيوةيةكى سروشتتى و كتاتى         
 وةآلمدانةوة بةشَيوةيةكى كارا لةئاسي كارتَيكردنة دةرةكيةكان.وانايي لةسةر بةشَيوةيةكى ِرَيذةيي  و بَى ت نةبوونى جوَلة 

  لتتةم بتتارةدا كةستتى نووستتتوو وةآلمتتى كةستتى  hypnosisخةوانتتدنى موطناتيستتية د ىئتتةوةى لتتةو حاَلةتتتة بتتةدةرةَ ديتتاردة 
 بةرامبةرى دةداتةوة  ئةوى بةكارةكة هةَلدةستَى.

نتتدامى ماستتوَلكةكانى جيتتاواز دةكرَيتتتةوةَ هتتةروةها بتتَى ئاطتتايي   كةبةخاوبوونتتةوةى كؤئةswooningديتتاردةى بوورانتتةوة د
 ةكى تةواو بؤ دةنطةوةهاتن دةطرَيتةوة خؤى.ي َ كةجؤرَيكة لةبَى توانايcomaتةواو د

بتتارى دةروونتتى تتتاك كتتارتَيكردنى لةستتةر نووستتتنى دةبَيتتيَ ِرةنطتتة بتتارة دةروونيةكتتة هؤيتتةك بَيتتي بتتؤ حاَلتتةتى ختتةو زِران    
 خولقَينَى.دةر بَى ئارامى و طر ى بؤ تاك   زياتinsomniaد

   
 Slogan الشعار دروشم

 زاراوةيةكى كورتكراوةيةَ بةب،هاتنةوةى ئاسانةَ طوزارشي لةب،ؤكةيةكى جَيط، يان بةهايةك ياخود ئاماجنَيك دةكات.
ئاشتتكرايي و ستتاكارىَ بتتةبَى طتوطتتؤ    زاراوةكتتة لتتةبارَيكى ئاستتايدا ئامتتاجنى رازيكردنتتةَ لةتايبةمتةندييةكانيشتتىَ روونتتى و       

كارتَيكردنى لةسةر ِراى طشتى دةبَيي بؤ ثِروثاطةندة كتردن بتةزؤرى دروةتةكان بتةكار دةهَينترَينَ ئتةو دروةانتةش ِرةنطتة         
 سياسيَ ضةندين دروةى هاوبةش بةكار دةهَينرَين دةربارةى ئايديؤلؤجيايةكى دياريكراو. ىسياسى بنَ هةر لةكار

ِروثاطةندةَ ِرستةكانيان كورت و كارتَيردنيان دةبَييَ سوودو كةَلكى ئةو كاآليانةى ثِروثاطةندةيان بتؤ دةكرَيتيَ   دروةةكانى ث
 ئاشكرادةكةن.  

 publicityِراطةياندن  propagandaتةماشا بكة: ثروثاطةندة 
 

   

   Slums االحياء املتخلفة يةكانيطةِرةكةميي
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 هة ارةكان
مادييةو بةوة دةناسرَين كةخانوو بةرةكانيان لةبارَيكى خراثدايةَ ِرَيطاو شةقامةكانى تةسك و بتاريكنَ   ئةو طةِرةكانة لةِرووى

زبت و ثيسايي لةهةموو شوَينَيكدا بتآلونَ هتةروةها لتةِرووى كؤمةآليةتيتةوة بتةوة جيتاواز دةكرَيتتةوة كتة مارةى دانشتتوانى          
ةندروستى و فَيربوونيان خراث و دواكةوتووةَ ِرَيتذةى بتةرةَلاليي طتةنج و    ضِرةو هة اريشى تَيدا لةئاستَيكى بةرزدايةَ بارى ت

 هةرزةكاران و تاوانةكانيش زؤرن  هتد.
   

 smoking التدخني جطةرةكَيشان
نتةريتى كَيشتتانى جطتتةرةى دروستي كتتراوى تتتووتنَ تتتاك وةك نةريتتةكانى ديكتتة كتتارى ثَيتدةكاتَ نةريتةكتتة بتتةفراوانى بتتآلو     

ةى نيكتؤتني  دلةئاكاميشتدا هةَلمتذينى لتةش بتؤ متا     بؤتةوةَ ِراهاتن و بةردةوام بوون لةسةريشى دةبَيتة هتؤى خوثَيتوةطرتن و   
 يارة زيانةكانيشى جياواز دةبَى لةكةسَيكةوة بؤ كةسَيكى ديكة.كةزيانَيكى زؤرى بؤ تةندروستى لةش دةبَييَ د

جطةرةكَيشان لةتةمةنى هةرزةكارييةوة دةسي ثَيدةكاتَ وةك سةرجنشى دةدرَيتَى زيتاتر بتآلوة لتةناو ستةَلي و ِرةبةنتةكان تتا       
 ئةوانى هاوسةرط،ييان سازداوةَ هةروةها لةناوكرَيكاران زياتر تا دةطاتة فةرمانبةران.

يتان بةجطتةرة كَيشتانةوة طرتتووةَ  مارةيتةكى طتةورةى تَيدايتة        ودةريان خستووة كة لةناو ئتةوانى خ دَى لةتوَيذينةوةكان هةن
  يتتتتان هةيتتتتةو  neurotics  هتتتتةروةها ئتتتتةوانى نةخؤشتتتتى ن،ؤسيستتتتى د   extrovertsلتتتتةوانى ِرووكتتتتراوةو شتتتتادن د  

 لةخةسيةتةكانيشيان دَلة ِراوكَى و طر يية.

و ثِروثاطةنتتدة فراوانتتةى كارطتتةكانى جطتتةرةثَيى هةَلدةستتة يارمةتيدانتتة بتتؤ زؤربتتوونى ديتتاردةى     ستتةرنج دةدرَيتتي كتتة ئتتة 
جطةرةكَيشانَ بؤية ضةند وآلتَيك كار لةسةر ِرَيطرتن لةو ثِروثاطةندةية دةكةنَ يتاخود ثابةنتدكردنى اليتةنى ثِروثاطةندةكتة     

 يش دةرخبةن.ن زيانةكانى جطةرة كَيشانطةَر دروةةكانى ثِروثاطةندةكةيالة
 تةمةشابكة : خوطرتن بةمادة كىوليةكان

  Alcoholism druge مادة بَى هؤشكةرةكان

   

 لةخؤبايي
 لووت بةرز

 التحذلق، التعاُظم
  Snobbism التكرب

السايكردنةوةكةشتى  مةبةسي لةزاراوةكةَ كةسَيكى بازاِرى السايي كةستانى ضتينة باآلكتان بكاتتةوةَ وةك ئتةوان ِرةفتتار بكتاتَ        
كوَيرانة بَييَ بةم كارةَ ئةو كةسة خؤى دةخاتة بةردةم طاَلتة ثَيكردن يان ِر  و قينةوةَ كتة بتةزيادة رؤييتةوة بتاس لةثيتةو      

 ثايةو ساماندارى بكاتَ ديارة ئةو كارةشى دةبَيتة جَيطاى سووكايةتى ثَيكردن و ِريسواكردنةوة.
 ي كةنةك خةَلكى بةضاوَيكى كةم و نزم تةماشاى بكةن.ِرةنطة ئةو رةفتارةشى لةترسى ئةوة بَي

   
 كؤمةَلخوازي  

 حةزبةتَيكةَلبوونى كؤمةَر
  Sociability االندماج أو االرتباط ابجلماعة

ثةيوةسي بوونى تاكتةكان بةكؤمتةَر و تَيكتةَلبوونيان تَيتىَ ِرةنطتة ثةيوةستي بوونةكتة الواز يتان توونتدبَييَ ئتةويش بتةثَيى            
 هةر و مةرجةكان.جياوازي 

   

 Social اجتماعي كؤمةآليةتى
هةموو ئةو كاروبارانةى ثةيوةسة بةثةيوةنديية ئاَلوطؤِرةكتانى نَيتوان تاكتةكان يتان طروثتةكانَ ديتارة لةهتةر كتارتَيكردنَيكى         

بةتاكَيكتةوة يتاخود     بوونى دةبَييَ ئةطةر دياردةكة ثةيوةستي بَيتي   social factorرةفتاريداَ ئةوا فاكتةرى كؤمةآليةتى د
 لةِرووى مادييةوة بوونيان هةبَيي يان نةبَيي.  ىطروثَيكَ هةروةها ئةو كةسة يانيش ئةو كةسانة
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زاراوةى كؤمةآليةتى جياوازي دةبَيي لةزاراوةى كولتورَ بةوةى زاراوةى يةكتةم ثةيوةستتة بةثةيوةنتدى كةستةكانَ لةكاتَيكتدا      
 ئاستةكانى رةفتارو بةهاو زانني و بوارةكانى ديكةى كولتور.زاراوةى دووةم ثةيوةستة بةب،وباوةِرو 

   
 Social abilty القدرة االجتماعية تواناي كؤمةآليةتى

بتتتوونى توانتتتا لةستتتةر مامةَلتتتةو ثةيوةنتتتديكردنى بتتتاش لةطتتتةَر كةستتتانى ديكتتتةَ هتتتةروةها بةشتتتداريكردن لتتتةكارو كتتتردارة    
لتتةناو كؤمةَلَيكتتداَ يتتاخود بتتوونى توانتتاي كتتارتَيكردن لةكةستتانى ديكتتةو       كؤمةآليةتيتتةكان و بةدةستتي هَينتتانى ثيتتةو ثايتتة    

 تَيكةَلبوونيان بَى هةر ناكؤكى و جياوازيةكَ يانيش تواناي طوجناندن و تةبابوون لةطةَر كةسانى ديكة.
   

  Social abnormality الشذوذ االجتماعي لةريز بةدةرى كؤمةآليةتى
هتتةر كاروكردةوةيتتةك دةرضتتوون بَيتتي لةحاَلتتةتى بتتاوو ئاستتاييَ لتتةبواري ثةيوةندييتتةكانى تتتاك بَيتتي لةطتتةَر كؤمتتةَرَ يتتان       

 لةثةيوةندييةكانى كؤمةَر بَيي بة ينطةوةَ ياخود لةكارى بوونياد نان و فةرمانةكانى خودى كؤمةَلطة.  
   

  Social achievement اجناز العمل املشَتك بةجَيطةياندنى كارى هاوبةش
ثرؤسةيةكَ يان طةياندنى ثرؤ ةيةك بةقؤناغي سةركةوتنَ ئةويش بةهؤى بةشدرايكردنى ضةندين كةس لةطةَر يةكرت لتةو  

 كارةدا.
   

  Socila action العمل اجلماعي كردةى كؤمةآليةتى
ثَيشتتكةوتنى كؤمةآليتتةتى و ضارةستتةركردنى ئتتةو كَيشتتة كتتاروِرةجنَيكى بةكؤمتتةَلى ِرَيتتك و ثَيكتتةَ ئامتتاجنى دةستتتةبةر كردنتتى  

كؤمةآليةتيانةية كةكارتَيكردنيان لة مارةيةكى طةورةى خةَلك دةبَييَ بةديىَينانى ئةو ئاماجنةش بتةهؤى كتارتَيكردن لةياستا    
 ِرَيذى كؤمةآليةتىَ ياخود لةو اليةنانةى كةثرؤ ةكانى ضاودَيرى كؤمةآليةتى بةِرَيوةدةبةن.

   
  Social activity النشاط االجتماعي كى كؤمةآليةتىضاآل

ئةو كاروبارانةى خةَلكى ثَيى هةَلدةسة بةيةكةوةَ ئةو جؤرة كاروبارانةشَ هاوكارى ِرةجندان لةكارداَ يان ضاآلكيةك لتةكاتى  
 بَى ئيشيدا دةطرَيتةوة.

   
  Social acquisitiveness الرغبة االجتماعية يف التملك حةز لةدةستكةوت و خاوةندارَيتى

ويستَيكى بةهَيزة بؤ بةدةستىَينانى ثَيطةيةكى كؤمةآليةتىَ يان ئينتيما بؤ طروثَيك ياخود هةر بةهايتةكى كؤمةآليتةتىَ ئتةو    
 طروثة ديارى دةكات كةتاك ئينتماي بؤى هةية.

   
  Social adaptation التكيف االجتماعي طوجناندنى كؤمةآليةتى

كردارَيكتتى كؤمةآليةتيتتةَ كردارةكتتة ضتتاآلكى تاكتتةكان يتتان طروثتتةكان دةطرَيتتتةوةَ هتتةروةها ئتتةو رةفتارانتتةى      خؤطوجنانتتدن 
كةئاماجنيان تةبابوون و ثَيكىتاتنى نَيتوان تتاك و تتاكَيكى ديكةيتةَ يتاخود نَيتوان ضتةند تاكَيتك و  ينطةكتةيانَ يتانيش نَيتوان             

 طروثة جياوازةكان.
ضارييةَ بةهؤى ئةو نةريي و ب،وِراو ئاراستة جياوازانةى نَيوانيان بةهيواى ئتةوةى كتة يانى   طوجنانى تاكةكان دياردةيةكى نا

 كؤمةآليةتى لةسازدانَيكى تةواودا بةِرَيوةبضَيي.
   

  Social adjustment التوافق االجتماعي ِرَيككةتنى كؤمةآليةتى
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ِرةوشتتتى يتتان ميمالنَييتتةكى دةروونتتى دةبَيتتتةوةَ ديتتارة ئتتةو   هةوَلتتةكانى تتتاك لتتةكات و بارَيكتتدا كةبتتةرةو ِرووى كَيشتتةيةكى   
حاَلةتةش دةبَيتة هؤى طةِران لةنةريي و ئاراستةكانى ئتةو تاكتة بتؤ ئتةوةى تتةبابَيي و رَيككتةوَيي لةطتةَر ئتةو كؤمةَلطايتةى          

 لةطةَليان دة َيي.

   

  Social administration االدارة االجتماعية كارطَيِرى كؤمةآليةتى  

زاراوةكة ئاما ة بؤ ئةو كاروبارانة دةكتات كتة لةاليتةن ئتةوانى كتارى خزمةتطوزاريتة كؤمةآليةتيتةكان هةَلدةستوِرَيننَ ئةوانتة          
 شَيوازَيكى هونةرى بةكار دةهَينن بةثشي بةسة لةسةر ثيادةكردنى زانستة كؤمةآليةتية بنضينةييةكان.

ثةيوةستة بةشيكردنةوةى سياستةتى كؤمةآليتةتىَ يتاخود جَيبتةجَيكردنى      هةروةها زاراوةكة ئاما ةية بؤ ئةو لَيكؤَلينةوةيةى
 ئةو سياسةتانةو رادةى كاريطةرى لةضارةسةركردنى كَيشة كؤمةآليةتيةكان.

   

 Social agency املؤسسة االجتماعية دةزطاى  بريكارى  كؤمةآليةتى 
ديتتاريكراو يتتان ناديتتاريكراوَ ئتتةو رَيكخستتتنة ثَيكتتدَيي   هتتةموو طروثَيتتك ختتاوةن رَيكخستتتنَيكى بتتةردةوام بَيتتي بتتؤ ماوةيتتةكى 

لةضةند كةسانَيكَ سروشتى ياخود ئاساييَ لةبنضينةشدا دامةزراوةكة كارى بريتى دةبَيي لةئامادةكردنى جؤرَيكى ديتاريكراو  
 لةخزمةتطوزاريية كؤمةآليةتيةكانَ بَى ئةوةى ئاماجنى قازاجنَيكى مادى بَيي.

 َ ِرةنطتة ئتةو دامةزراوةيتة لةبنضتينةدا     primary social agencyدامةزراوى كؤمةآليةتى بةرايي د بؤية ناوى لَيدةنرَيي 
تايبةمتةنتتد بَيتتي بةخزمتتةتطوزارى كؤمةآليتتةتىَ بتتةَلكو خزمتتةتطوزارى كؤمةآليتتةتى تَييتتدا بةشتتَيك لةضتتاآلكية زؤرةكتتانى        

  َ دامةزراوةى كؤمةآليةتى الوةكى.secondary social agencyدامةزراوةكة دةنوَينَى و ناويشى لَيدةنرَيي د

   

  Social anabolism االبتناء االجتماعي بونيادى كؤمةآليةتى
 طةشةكردنى بونيادى طةشوَينى خؤى لةكؤمةَلطة وةردةطرَيي لةميانةى تَيطةيشة و طوجناندنى ب،وباوةِرو كردارةتازةكاندا.

   

  Social analysis التحليل االجتماعي شرؤظةكردنى كؤمةآليةتى
ثشكنينَيكى هةمة اليةنةية بؤ رووداوة كؤمةآليةتيتة ئاَلؤزةكتان بةمةبةستتى جياكتاري لتةنَيوان بةشتةجياوازةكانىَ هتةروةها        

 ةوة.دي و ثةيوةندى هةربةشَيكيش بةطشتدياريكردنى ثةيوةندى هةربةشَيك بةبةشَيكى 
دى بتؤ ثةيوةندييتة كؤمةآليةتيتةكان هةنتدَيكيان لةطتةَر هةنتدَيكى       ديارة ئةو كارةش دةبَيتة هؤى دةركةوتنى وةس َيكى ميتؤ

 ديكةو بةثَيى ثؤلينكردنَيكى شَيوةيي و بابةتى.
   

  Social anatomy التشريح االجتماعي توَيكارى كؤمةآليةتى 
بةستتتنى هةنتتدَيكيان  بونيادنتان و ِرَيكخستتتنى كؤمةَلطتةَ هتتةروةها فتتةرمانى طروثتةجياوازةكان و ثَيطتتة ِرَيذةييةكتتةى و ثشتي    

 لةسةر هةندَيكَ لةطةَر ثةيوةندييةكانيان بةكؤمةَلطة وةك يةكةيةكى كاراى تةواوكار.
   

  Social anthropology االنثروبولوجيا االجتماعية مرؤظناسى كؤمةآليةتى 

  Anthropoloty, social  تةماشا بكة:

   

  Social ascension االجتماعيالَتقي  ثية بةرزبوونةوةى كؤمةآليةتى 



(652) 
 

سةركةوتنى تاكةكان يان طروثةكان لةثَيطةو ثايةى كؤمةآليةتى دةطرَيتتة ختؤىَ    َيةك لةجؤرةكانى جوَلةكردنى كؤمةآليةتية
لَيترةدا ضتةندين فاكتتةرى جيتاواز هةيتة بتؤ بةرزبوونتةوةى         َئةويش لةِرووى ثايةو هَيزو دةسترتؤيي و رَيزلَينانتةوة ديتتةدى   

 ةتىَ لةوانة: كةَلةكةبوونى سامانَ بةدةستةوة طرتنى فةرمانَ ثيةبةرزبوونةوةَ هةروةها دةرفةتى دةسرتؤيي... هتد.كؤمةآلي
   

  Ana: social ascendancy  بةرزبوونةوةى ثيةوثاية

   

 Social assimilation التمثيل االجتماعي  لَيكضوونى كؤمةآليةتى
ضةند تاكَيتك يتان ضتةند طروثَيتك تَيكتةَر دةبتنَ ئةوانتة نوَينةرايتةتى ضتةندين كولتتورى           ثرؤسةيةكةَ بةثَيى ئةو ثرؤسةية 

 جياوازدةكةن لةيةكةيةكى هاوضةشنى وةك يةك.
   

  Social assistance املساعدة االجتماعية يارمةتيدانى كؤمةآليةتى دياريدة   

  Assistance  تةماشا بكة: يارمةتيدان  ياريدة

   

  Assistamce, public social  يارمةتيدانى كؤمةآليةتى طشتى

   

 Social atom الذرة االجتماعية ناوكةى كؤمةآليةتى دطةرديية 
زاراوةكة لةثَيوةرى كؤمةآليةتى بةكار دةهَينرَييَ وةك هَيمايةك بؤ ئةو تاكةى كةبةناوكة دادةنرَيتي و دةكةوَيتتة ناوةِراستتى    

 َ ئةو تاكة دةبَيتة جَيطاى ثةسندَيتى و جيتاوازي لةهتةردوو رووةوة وةك يتةكَ لةاليتةن     social netدتؤِرى كؤمةآليةتيةوة 
 ئةو تاكانةى كة ئةو تؤِرةيان ىَل ثَيك دَيي.

   

  Social authority السلطة االجتماعية دةسةآلتى كؤمةآليةتى

 Social power  تةماشا بكة: هَيزى كؤمةآليةتي

   

 Social back warkness التخلف االجتماعي كؤمةآليةتىثاشكةوتةيي 
ةكان لتتةنَيوان تاكتتةكانى يدواكتتةوتن و بتتَى جوَلتتةو سستتتى كؤمةَلطتتةَ هتتةروةها دةستترتؤيي ئاراستتتةو بتتؤ ضتتوونة كؤنةثةرستتت    

ئتةو ِرادةيتةى   كؤمةَلطاكةَ هؤكارةكانى دواكةوتنى كؤمةآليتةتى لتق و ثتةىل زؤرنَ تَيكةَلتدةبن هةنتدَيكيان لةطتةَر هةنتدَيك تتا         
 كةهةر يةكةيان لةيةك كاتدا دةبن بةهؤو بةئةجناميش.

لةطرنطرتين هؤكارةكانى دياردةى ثاشكةوتةيي: بآلوبوونةوةى داَ و نةريتة كؤنةكانَ بةرزبوونةوةى ِرَيتذةى نةخوَينتدةوارى   
متى ثَيطتةى  ن و الوازي و بتَى    و دابةزينى ئاستى زانياري هونةرىَ هةروةها خراثى بارى تةندروستى و نيشتةجَى بوون و نز

 توانايي ضينى ناوةِراسيَ سةرةِراى كةم و كورتيةكانى دامةزراوة حكوميةكان.   
   

  Social balance التوازن االجتماعي هاوسةنطى كؤمةآليةتى

  Social equilibrium  تةماشا بكة: هاوسةنطى كؤمةآليةتى

   

 Social barrier االجتماعياحلاجز  بةربةستى كؤمةآليةتى دكؤسث 
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هةموو ِرةطةزَيك لةِرةطةزة كولتورييةكانى كؤمةَلطايةكَ تايبةمتةنتدى ختؤى هةيتةَ كتاريش بتؤ ئتةوة دةكتات كةضتوونة ثتاَلى          
 يةك لةضينةكانَ كارَيكى د وار يان مةحاَر بَيي.

آليةتيتةوةَ بتةآلم ئتةو حاَلةتتة لتةناو      َ ثةيوةستة بةتوَيذ بةندى خودى ضتينى كؤمة كاننى كؤسث و رَيطريية كؤمةآليةتيةبوو
 كؤمةَلطة سياسية سةربةخؤ كانيش هةية.

هةريةك لة: هاوسةرط،ى ناوخؤيي و ئةو سيستمانةى كة دامتةزراون لةستةر بنضتينةى لتةدايك بتوونَ جتؤرى ثيشتةكانَ يتان         
 ئةوانة ِرَيطرو كؤسث كؤمةآليةتني. ئاينةكانَ ياخود طةالنَ يانيش ئةو ِرةطةزانةى تةنىا ئةندامانى خؤى دةطرَيتةوةَ هةموو

   

  Social behaviourism السلوكية االجتماعية رةفتارطةرايي كؤمةآليةتى

يةك لةطرميانةكانى تيؤرى كؤمةَلناسيةَ بةثَيى بؤ ضوونى ئتةو تيؤرييتة تتاك و كتارلَيكردنى لةطتةَر تاكتةكانى ديكتةَ يةكتةى         
بةآلم لةطةَر ئةوةشداَ ِرةفتارى كؤمةآليةتى ئاراستةيةكى طةردييةيي نيةَ ضونكة َ ىجبنضينةيية بؤ شرؤظةكردنى سيوسيؤلؤ

ضتةمك و طشتتتاندنة كؤمةآليةتيتتةكان دةربتتارةى كؤمتةَر يتتان كؤمةَلطتتة دوور ناخرَينتتةوةَ بتةآلم وا تةماشتتا دةكتترَين كةضتتةند    
 ي.ضةمكَيكى ِراسة و خاوةن مانانَ لةبةر ئةوةى ثشي بةرةفتارى تاكةكان دةبةستَي

   
 هةبوونى كؤمةآليةتى

 -بووني كؤمةآليةتى  -
 Social being الكائن االجتماعي

 مرؤظ لةثةيوةندييةكانى لةطةَر بوونةوةرة مرؤظايةتيةكانى ديكة.

   

   Social case work خدمة الفرد االجتماعية خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى تاك

  Casework  تةماشا بكة: خزمةتطوزارى تاك

   

  Social category الفئة االجتماعية دةستةى كؤمةآليةتى

كؤمةَلة تاكَيكى ناِرَيك و ثَيكَ لةشَيوازَيكى كارلَيكردووى كؤمةآليةتى دةبنَ بؤية ئتةو دةستتةية طتروث ثَيتك ناهَينَيتيَ بتةآلم       
ةش:  نانى كاركتةرَ كرَيكتارانى   ةوةَ منوونةى ئةواننبةضةند خةسَيةت و ثيةو ثايةيةكى كؤمةآليةتى لةيةكضوو جياواز دةكرَي

بةتةمةن لةثيشةيةكداَ ئةوانى خاوةن سامانَيكى فراواننَ ئةو جؤرةكةستانة هةستي بةثَيناستةيةكى هاوبتةش ناكتةنَ ئةطتةر       
هؤشتتيارى هاوبتتةش لةنَيوانيانتتدا طةشتتةى كتتردَ ئتتةوا ستتةركردايةتيةكيان بتتؤ دةردةكتتةوَيي و دةستتتةكةش دةبَيتتتة بنضتتينةى    

 َ بةآلم لةطةَر ئةوةشدا زؤربةى دةستة كؤمةآليةتيةكان ناطؤِرَين بؤ كؤمةَر.ثَيكىاتنى كؤمةَر

   

 Social causation السببية االجتماعية ى كؤمةآليةتى رةطهؤكار
ضةمكَيكة ئتةوة دةستةاَينَيي كتةرةفتارى كؤمةآليتةتى و شتَيوازة كؤمةآليةتيتةكانَ ميكةضتى ياستا زانستتيةكان دةبتنَ دةكترَى            

 بكرَين لةبةر رؤشنايي هؤو ئةجنامةكان.راظةش 

   

  Cadial change التغيري االجتماعي طؤِرانى كؤمةآليةتى

هةر طؤِرانَيك رووبدات لةِرَيكخستنى كؤمةآليةتى ئةطةر لةبونيادى بَيي يان لةفةرمانةكانى لةماوةيةكى زةمةنى ديتاريكراوداَ  
بةم ثَيية طؤِرانى كؤمةآليةتى جةخي لةستةر هتةموو طؤِرانَيتك دةكتات كةِرووبتدات لةثَيكىاتتةى دانشتتوانى كؤمةَلطتةَ يتاخود          

يستمة كؤمةآليةتيةكتةىَ يتان لةشتَيوازي ثةيوةندييتة كؤمةآليةتيتةكانىَ هتةروةها لةبتةهاو        لةبونيادى ضينايةتىَ يانيش لةس
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ريطةرييان لةرةفتارى تاكةكان دةبَيتي و ثَيطتةو رؤَلتةكانيان لتةو ِرَيكخستتنة كؤمةآليةتيتة جياوازانتة ديتارى         ائةو ثَيوةرانةى ك
 بؤى هةية.دةكات كة ئينتيمايان 

   

 جوآلنى كؤمةآليةتى
 كؤمةآليةتىسووِرى 

 التنقل االجتماعي 
  Social circulation الدورة االجتماعية

يةتيتتةوةَ ئةطتتةر آليةتيتتةَ ئتتةويش بتتة تتتةواوى ثةيوةستتتة بةجوَلتتةى ئاستتؤيي ضتتينى كؤمةآليتتةك لةشتتَيوازةكانى بزاظتتى كؤمة
 يةتيدا. آلةوة لةثية بةندى كؤمةيةتيةكانى خوارآلبةجَيطؤركَيى تاك و خَيزانةكان بَيي بةرةو سةرةوة يان بةرةو ثَيطة كؤمة

   

  Cf. circulation of elites  دةستاو دةستى بذاردةكان 

   

  Social class الطبقة االجتماعية يةتى آلضينى كؤمة

 class  تةماشابكة: ضني

   

  Social cohesion التماسك االجتماعي يةتى آللكانى كؤمة
 هةم بوونى هاوكارى نَيوان تاكةكانى. افةريةتى و آلسةقامط،ى سيستمى كؤمة

   دَيي. cocoial disorganizationيةتى دآللة بةرامبةريشداَ هةَلوةشاندنةوةى كؤمة
   

  Social communication االتصال االجتماعي يةتى آلثَيك طةيشتنى كؤمة

 Communication, Social  تةماشابكة: 

   

  Social competition االجتماعيالتنافس  يةتى آلركابةرى كؤمة
يةك لةشَيوةكانى كارلَيكردنة كة هةوَر و تَيكؤشتان دةطرَيتتةخؤى لتةثَيناو طةيشتة بةثَيطتة كؤمةآليةتيتة ستنوردارةكانَ تتاك         

 طروث لةو خةبات و تَيكؤشانةى ميكةضى ئةو كؤت و مةرجانة دةبَيي كةسيستمى كؤمةآليةتى باو دةيسةثَينَيي.يان 
   

 Social conflict الصراع االجتماعي ميمالنَيى كؤمةآليةتى 
بةرهةَلستتتكارانَ يتتاخود زيتتان طةيانتتدن بتتةموَلك و    ىئارستتتةو خواستتتَيكةَ ئامتتاجنى ستتةركةوتنة بةستتةرتاكةكان يتتان طروثتت   

َ ديتارة دواتتر ئتةو    خاوةندارَيتيانَ يانيش بةكولتورةكةيانَ هةروةها هةرشتَيك ثةيوةندى بةاليةنى بةرهةَلستتكارةوة هتةبَيي  
 ميمالنَيية شَيوةي هَيرش و بةرطريكردن وةردةطرَيي.  

   

 يةتى آلثشَيوي كؤمة
 ثاشةطةردانى 

 البلبلة االجتماعية 
  Social confusion االضطراب االجتماعي 

هاباوةكانى نَيوان توَيذة جياوازةكانى كؤمةَلطةَ هةروةها ئةو شَيوازو رةفتارانةى لَيى ثةيتدا  ناكؤكى و لَيك دووركةوتنةوةى بة
 دةبن. 

   

 Social consciousness الوعي االجتماعي يةتى آلهؤشيارى كؤمة
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يةتى آلهةستى كؤمة تةماشابكة:
 دبةكؤمةَر  

 Consciousness, collective  

   

  -يةتى  ثَيكىاتن آلرَيككةوتنى كؤمة
 االتفاق االجتماعي 
 Social consensus االتساق االجتماعي

لَيرةدا هاوكارييةكى تتةواو هةيتة    َيةتيةكانةرى و كارلَيكردنى سيستةمة كؤمةالضوونةَ ثةيوةستى و تةواوكا ؤمةبةسي لةم ب
لةنَيوان سيستم و دياردةكانى كؤمةَلطةَ ئةو دياردةو رووداوانةى روودةدةن لة سيستةمَيكداَ ئةوا بةهؤيانةوة طوِرانَيتك ثةيتدا   

تةوخؤ ىَ ئةطةر بةشَيوةيةكى ِراسةيش بَييَ ئةمة جطة لةو سيستمانةى كة ثةيوةسة لةطةَلذدةبَييَ ئةطةر بةشَيوةيةكى رَي
 بَيي يان ناِرستةوخؤ.  

   

  Social constitution الدستور االجتماعي دةستورى كؤمةآليةتى
يةتيتة  آليتةتى ثةيوةستي لةطتةَر يةكتدا ثَيكتدَييَ يتان لتةكارو فةرمانتة كؤمة        لةزجن،ةيتةك كتارطوزارى كؤمةآل   ئةو سيستتمةي 

 وةى  يانى ئاسايي كَومةَلطة.  نةزةروريةكان بؤ ما
   

 Social constraint الضبط االجتماعي يةتى دجَيةوطرتن  آلبةندى كؤمة كؤت و
 Restraint, social  تةماشابكة: 

   
يةتى  آلثةيوةندديكردنى كؤمة

 Social contact االتصال االجتماعي  -بةركةوتن 

تةماشابكة: ثةيوةنديية  
 Social relations  يةتيةكان آلكؤمة

   
 Social contagion يةاالجتماع ىالعدو   -يةتى  تةشةنة آلكارلَيكردنى كؤمة

يةتيتتةوةَ هانتتدةرةكان لتتة كةستتَيكةوة بتتؤ كةستتَيكى ديكتتة دةطوازرَيتتتةوةَ ديتتارة ئتتةو دياردةيتتةش   آلبتتةهؤي كتتارلَيكردنى كؤمة
يتتةتى لتتة مؤدةكتتان و   آلةدى. تةشتتةنةى كؤمةنتتمدانتتةوة ئاشتتكراكان ديَ آلئةجنامَيكتتة بتتؤ جتتووت بتتوونى  يتتان طوجنتتانى  وة     

 لةحالةتةكانى تؤقاندن و شادى و ...دةردكةوَيي.  
   

 درَيذةثَيدانى كؤمةآليةتى
 Social continuation االمتداد االجتماعي -بةردةوام بوون 

ناوضتتةند وبوونتةوة يتان فتراوان بتوون بتؤ ضتةند ناوضتةيةك يتاخود بتَو          آلدرَيذةثَيتدانى كارراييتةكان و رَيكخستة بتةرَيطاي ب    
 وبَوتةوة.   آلطروثَيك كةثَيشرت كولتورَيكى دياريكراو ياخود ِرَيكخستنَيكي دةسي نيشانكراوى تَيدا ب

   
 Social contract العقد االجتماعي يةتى آلثةميانى كَومة 

 اوةي دامةزراندنى دةوَلةتة.ضتيَورييةكى فةلسةفيةَ مةبةسي لَيىَ ِراظةكردنى ب،ؤكةي سةر
ئةوةيةَ دةوَلةت لةئةجنامى طرَيبةستَيك ثَيكدَيي لةنَيوان  طةر و شا  دا دواتتة فتةرمانِرةوا َ ئتةويش بتةثَيى      ىشكةناوةرَوكة 

ضتتةند متتةرجَيكي ديتتاريكراوَ هتتةر سةرثَيضتتى و الدانَيتتك لةاليتتةن شتتا بتتؤ ئتتةو مةرجانتتة دةبنتتة هتتؤي هةَلوةشتتاندنةوةى           
يةتيةيتة كتة بتؤ ضتوونى وايتة ختةَلكى بتؤ ئتةوةى         آلدةوَلةت ئةو طرَيبةستة كَومة بنضينةى دروسي بوونى ةةكةَ واتتطرَيبةس
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 لةبارةى ئا اوة دووركةونةوة هةروةها بؤ ئةوةى ئةو كؤمةَلطاية ثَيك بىَينن كة تَييدا دة ين.    
   

 Social control الضبط االجتماعي يةتى آلكؤنرتَوَلى كؤمة
كؤمةَلطايتةك يتاخود بةشتَيكى     ىلةوثرؤسانةَ يان ئةو ِرَيكاريية مةبةستتدراو نتا مةبةستتدارانة   يةتى بريتية آلضاودَيرى كؤمة

كَومةَلطة كاريتان ثَيتدةكات بتؤ ضتاودَيرى كردنتى رةفتتارى تاكتةكانى و دَلنيتابوون لتةوةى كةهتةَل  و كتةوتيان بتةثَيي ثَيتورو              
  ذراوة.َيبةهاكانةَ يانيش بةثَيي ئةو سيستمانةية كة بؤيان داِر

م لتة  آليتةتى لتة كؤمةَلطتةى تتازةداَ بتةِراي طشتتى و بةحكومتةت دةستثَيردرَييَ ئتةويش لتةرَيطاي ياستاوةَ بتة            آلكَونرتؤىل كؤمة
يتةتى  آليةتيةكانى وةك داَ و نةريتة ميييييةكان رؤَلَيكى طةورة لتة ضتاودَيرى كؤمة  آلكؤمةَلطة نةريتطةرييةكانَ شَيوازة كؤمة

 دةطَيِرن.   
   

  Social credit االئتمان االجتماعي يةتى آلكؤمة برواثَيدانى
بتارى  ثالنَيكى ئابورييةَ ثشي بة تيورييةكانى  كيي ور دوطالس  دةبةستَييَ ناوةرَوكةكتةى ئةوةيتة كتة خراثتي و دةستكورتى      

 كِرينى وةك ثَيويسي. دتواناى  ئابورىَ بؤ خراثى لةدابةش بووندا دةطةِرَيتةوةَ ديارة ئةويش ئةجنامة بؤ بَي توانايي لةهَيزي
 تيةك.  آلناوبراو ثَيش نيازدةكات بؤ دووبارة دابةش بوونةوةى هَيزى كِرين بةهؤي دةركردنى ضةند ثشكَيك بؤ هةر هاو

   

 Social Darwinism ةالدارونية االجتماعي يةتى آلداروينزمى كؤمة
 يةتييةكان.  آلطيانداران لةرا ظةكردني دياردة كؤمةهةوَلدانَيكة بَو ثراكتيك كردني تيَورييةكاني ثةرةسةندني 

يةتيدا ياساكاني ركابتةري و ميمالنتَي و بتذاردني سروشت  بريتاردةدات و دةبَيتتة       آلبةثَيي تيؤرييةكةي داروينَ لة ياني كؤمة
 هَوي مانةوةي باشرتو دووخستنةوةي الواز.

م راظةكردنةكتة لةطتةَر بتؤ ضتووني     آليةتيَ بتة آلكارلَيكردني كَومةلةطةَر سادةيي ئةو تيَوريية وةك منوونةيةكي راظةكردن بَو 
 تيَوريية تازةكاني كؤمةَلناسيدا  يةك ناطرَيتةوة

   

  Social decrement نقص انتاج اجلماعة كةمبوونةوةى بةرهةمى كؤمةَر
كتتار دةكتتةنَ ئتتةويش لتتة كتتاتي  مةبةستتي لةزاروةكتتة كةمبوونةوةيتتة لتتة تَيكتتٍراي بةرهتتةمي كَومةَلتتة كرَيكارَيتتك كةبةيةكتتةوة  

لةبةرامبةريشتيدا زَور بتووني بةرهتةمي     َبةراوردكردني بةبةرهةمي تاكةكاني كَومةَرَ كاتَي هةريةكتةيان بةتتةنيا كاردةكتةن   
  Social incrementكَومةَر ديي د

 Super valent بوون يان كةمبووني بةرهةمي باشي كَومةَرتةماشا بكة: زؤر
   

 Social defence الدفاع االجتماعي يةتيآلبةرطريكردني كؤمة
يةتيةَ تَيدةكَوشي د ي تاوانَ تَيكَوشان د ي ئةو دياردةيتة وةك ئتةركَيكي بنضتينةيي بةستةر كَومتةَلطا      آلبزووتنةوةيةكي كؤمة

دياردةيتةَ  تةماشا دةكرَييَ لةطةَر طرينطي ثةنابردن بَو ضةندين هَوكاري جياواز بةمةبةس  كةمكردنةوةي لتةرووداني ئتةو   
 ئةطةر ثَيش رووداني تاوانةكة بَيي ياخود لةثاش بووداني.

ئاماجني ئةو هَوكارانةش تةنىا ثاراستين كَومةَلطة نية لتةد ي تاوانبتارانَ بتةَلكو ئتةو ستنوورة تَيثتةر دةكتات بتةرةو ثاراستتين          
 ئةنداماني كَومةَلطة لةمةترسي رووداني تاوان

   

  Social degeneracy االجتماعي االحنطاط يةتيآلداٍرماني كؤمة
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بارَيكة بةسةر كَومةَلطا دادَييَ لة تايبةمتةنتدي و خةستَيةتةكاني ئتةو بتارةَ دةرضتوونة لتة ثَيتوةرة ٍرةوشتتيةكان يتان ثَيتوةرة           
ئتةو   يةتية ئاساييةكان ببةستتَييَ آلهزرييةكانَ بَي ئةوةي بةضةند ثَيوةرَيكي ديكة قةرةبوو بكرَيتةوة كة ثشي بةبةها كَومة

دياردةية دةبَيتة هَوي ثةكةوتةيي ئةنداماني كَومةَلطة لةوةي كة هاوكتاري يتةكرت بكتةن هتةروةها داٍرمانيتان بتةرةو دَوخَيكتي        
 .خراثرت

   

 Social delegation التفويض االجتماعي يةتيآلثَي سثاردني كَومة
لةبتةرَيوةبردني كاردادَيتتةديَ بتةثَيي ئتةو شتَيوازة لتة       يةتي بةرَيطاي كاركردن بةسيستمي بةشتداريكردن  آلثَي سثاردني كَومة

كاركردندا سةرَوكي دامةزراوةَ كارمةندوو فةرمانبتةراني بةشتدار دةكتات لةباستكردني كَيشتةكاني كتاركردن ئتةويش بتةرَيطاي         
 يةتي.آلت ثَيداني كَومةآلدةسة

ت ثَيتداني  آلوة دَيتتةديَ بتةراوردبكرَيي بتة دةستة    دةكرَي ئتةو شتَيوةكارثَي ستثاردنة كةلتةبواري ثةيوةندييتة مرَوظايةتيةكانتة      
   لةبواري كاري رَيكخراوةييدا.formal delegationفةرمي د

ستةرًوك لتةبواري كتاري رَيكخستتنداَ ئتةوا راستتثاردني       ىتآلت ثَيتداني فتةرمي ببَيتتة هتَوي بتةهَيزكردني دةستة      آلئةطتةر دةستة  
 .تةكة الواز ناكاتآليةتيشَ دةسةآلكَومة

   
 Social democracy الدميقراطية االجتماعية يةتي آلدميوكراسي كَومة

سيستتى سؤسيالست     بزوتنةوةيةكي سياسييةَ ئاماجني طواستنةوةي ثيةبةثيتةو ئاشتتيانةية لةسيستتمي ستةرمايةدارييةوة بتوَ     
 دميوكراسييةكان. بةِرَيطاى هؤكارة

   
 Social deterioration االجتماعيالفساد  -يةتي  خراث بوون آلطةندةَلي كَومة

كة بةدؤخَيكي ثَيوةري دادةنتراَ وةك بتاري خؤشتطوزةراني تاكتةكانَ يتان      ليذبوونةوة لةدؤخَيكي ثَيشووترَ ثرؤسةى داِرمان و 
 ثيةو ئاس  يةكطرتوويي و هاوكارييان ياخود ضاودَيرييان بؤ ياساكان.  

   
 Social develoment النمو االجتماعي -1 طةشةكردنى كؤمةآليةتى 

يةتي دةكةوَييَ بةرَيطاي ثةرةسةندني سروش  و طؤِرنكاري آليةتي كةبةشوَين بونيادي كؤمةآلواتةَ ثرؤسةكاني طؤراني كؤمة
 ثية بةثية. 

   
  التنمية االجتماعية -2 يةتي آلطةشةثَيداني كؤمة

ئتةو هتتةوَر و ِرةجنانتتةن كتتة دةدرَيتتن بتتؤ روودانتتي زجنتت،ة طؤرانكارييتتةكي فتتةرماني و ثةيكتتةريَ ئةوانتتةي ثَيويستتة لتتةثَيناو   
طةشةثَيداني كؤمةَلطةَ ديارة ئةو كارةش بةزؤربوون و ثةرةسةندني تواناي تاكةكان دَيتةدي لةميانةي بةكارهَيناني ئةو هَيتز  

ثتةري توانتا ئتةويش بةمةبةست  بتةديىَيناني طتةورةترين رادةي ئتازادي و خؤشتطوزةراني         و توانايانةي لةبةردةستة تتا ئتةو    
 بةشَيوةيةكي خَيراتر لةتَيكِراي طةشةكردني سروش .  

   
 Social diagnosis التشخيص االجتماعي دياريكردني ئةجنامي توَيذينةوة
يةتي  لةهونةري خزمةتكردني تاكَ بريتيتة لةتَيطةيشتتين   آلنيشانةكردني كؤمةيان دةسي   دياريكردني ئةجنامي لَيكؤَلينةوة

كار  تتتاكي ختتاوةن كييشتتة  ئتتةويش لةبتتةر رؤشتتنايي هؤكتتارة كةستتيي  و  ينطةييتتةكانَ كتتة رؤَلتتي  اجتتؤري كَيشتتةي كةستتي ئاشتتن
ضتتاوكردني َ هتتةروةها بةستتتنةوةيان بةئاماجنتتةكاني كةستتي ئاشتتناكار لةطتتةَر ِرة كةستتي بتتووني كَيشتتةروطرينطيتتان طَيتتِراوة لةد

هؤكارو ئامرازةكاني ئةو كةسةو ثسثؤر و دامةزراوةكتة لةضارةستةركرني ئتةو حاَلةتتة ئاَلؤزييتةَ بتةدةربِرينَيكي ديكتة دةستي         
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يتتةتيَ بريتيتتة لتتة دؤزينتتةوةي ثةيوةنديتتةكي  هتتؤؤ كارمةنتتدي  هؤكتتاري لتتةنَيوان بتتاري راهتتاتووي كةستتي  آلنيشتتانكرني كؤمة
دةرةكيَ هةروةها لةنَيوان دياردةكاني خراث طوجنان و نَيتوان ثشتي بةستة بتةو حاَلةتتة       ئاشناكار لةهةردوو بواري ناخؤيي و

 لةضارةسةركردن.  

   

  Social differentiation التباين االجتماعي يةتي آلجياوازي  لَيك نةضوون  كؤمة
بةتايبتتةتي لتتةِرووي بتتةها كؤمةآليةتيةكانيتتةوة لةتاكَيكتتةوة بتتؤ تتتاكَيكي ديكتتةَ َ جيتتاوازي نَيتتوان ثَيطتتة كؤمةآليةتيتتةكاني تاكتتةكان

 لةدوايشدا خةسَيةتة مادي و ئةدةبيةكانَ جياواز دةبن لةنَيوان تاكَيكةوة بؤ تاكَيكي ديكةَ بؤ ئةواني لةو ثَيطانة جَيط،بوونة.  

   

 Social direction االجتاه االجتماعي يةتي آلئاراستةي كؤمة
 Orentatio, Social يةتي آلتةماشابكة: ئاراستةي  شارةزايي  كؤمة

   
 يةتي آلديسثييين كؤمة

 يةتي آلزةبي و رةب  كؤمة
  Social discipline ضبط السلوك االجتماعي

 ئاراستة و ضاودَيريكردني ِرةفتاري تاك لةاليةن خَيزان يان كؤمةَر ياخود نةتةوة.  
   

 Social discrimination التفرقة االجتماعية يةتيآلجياوازيكردني  كؤمةجياوازي  
جيتتتاوازي مامةَلتتتةكردن لةطتتتةَر طروثتتتة يةكستتتانةكان لةثَيطةوثايتتتةداَ ئةطتتتةر بةتتتتةواوكردن و بةخشتتتيين تايبةمتةنتتتدي و   

 دةسكةوتةكاني بَييَ يان بةسةثاندني كؤت و مةرجةكاني بَيي. 
جياوازيكردنَ جياوازة لةجياكاري كو ثةر دةهاوَيي بؤ ناوضةكانيشيَطروثةكان ناطرَيتةوةَبةلثيادةكردني ئةو زاراوةية تةنىا 

  واتةَ  طواستنةوة لةحالةتي هاوضةشين و يةكساني بؤ حالةتي جؤراو جؤرييةوةَ هةروةها جياوازيش differentiationد
  واتتتة ستتةركةوتين تتتاك بةستتةر ئتتةواني ديكتتة بةشتتَيوةيةكي  distinctionي يتتاخود ثةستتندَي  ديدةبَيتتي لةبَينتتدي و شتتكؤ

 ثةسندكراو.  

   

  Social disequilibrium اختالل التوازن االجتماعي يةتي آلتَيكضووني هاوسةنطي كؤمة
بارَيكتتة لةهةَلوةشتتاندنةوةي نتتاكؤكيَ تَييتتدا ركابتتةري و د ايتتةتي لتتةنَيوان طروثتتةكان بتتاو دةبَيتتيَ ئاكامةكانيشتتي ختتراث            

يتةتي بةطشت  يتاخود لةستةر ضتةند بةشتَيكي       آلديارة ئةو بارةش ِرةنطدانةوةي بةسةر بونيتادي كؤمة آلتةَ دابةشبووني دةسة
 دةبَيي.  

   
  --يةتي  آلكامت نةبووني كؤمة

 -هةَلوةشاندنةوة  -
 Social disintegration عدم التكامل االجتماعي

ي يةكثارضةييَ بتةكارهَيناني  خلةدةستداني ثَيوةرة هاوبةشةكان و سةركردايةتي و دؤلةيةك ترازاني بونيادي كؤمةَر بةهؤي 
زاراوةكة ئَيستا زؤر كةمةَ لةبةر ئةوةي بةهايةكي نةرَيين دةطرَيتة خؤي. تيؤريية تازةكان جتةخي لةستةر ئتةوة دةكتةن كتة      

 ةتر يان لةكؤمةَلطةدا.  لَيكرتازاني طروث ِرةنطة بةشَيك بَيي لةثرؤسةي تةواوكاري لةطروثَيكي طةور

 
 

  

 Social disorganization التفكك االجتماعي يةتي آلهةَلوةشاندنةوةي كؤمة
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يةتيَ يان شكسي هَيناني ئةو سيستمة لتةدياريكردني ثَيطتةي تاكتةكان و رؤَلةثةيوةستتدارةكانيان     آلبَي توانايي سيستمي كؤمة
 بةشَيوةيةك ببَيتة هؤي طةيشتنيان بةئاماجنةكانيان بةشَيوةيةكي ثةسةندكراو.  

ان لتَي  يكؤمةلََطتة نَيتوان ئتةو يةكانتة كتة      هةروةها مةبةسي لةزاراوةكة كةموكورتي يان تَيكضوون لةرَيك و ثَيكتردن و ستازاني  
ثَيكىاتووةَ بةجؤرَيك حالةتة كةببَيتتة هتؤي رَيطتري لتةنَيوان كؤمةَلطتة و نَيتوان بتةديىَيناني فةرمانتةكانيَ  بتؤ دابينكردنتي           

 درَيذةثَيداني مانةوةي. 
   

 يةتيآلدووريي كؤمة
 يةتي آلِرةهةندي كؤمة

  Social distance التباعد االجتماعي

يةتيةكتةي نَيتوان دوو   آلكدووركةوتنةوةي نَيوان تاكةكان يان طروثةكانَ ضتةندي لَيدووركةوتنتةوة كؤمة  َيهةسي كردنَيكة بةل
 طروثي جياواز لةثَيطةو لةكيتوردا زؤربووَ ئةوةندة هاوسؤزي و تَيطةيشة و هؤطري و كارلَيكردني نَيوانيان كةم دةبَيتةوة. 

ئي ةكانتدا  ات  دانتي ثَيتدانابَييَ هتةروةك لةسيستتةمي     formalةمستي د يةتية ضتةند رَيستايةكي رِ  آلِرةنطة ئةو دووريية كؤمة
 هةية. لَيدووركةوتنةوة لةم حالةتةدا بةدؤخَيكي ثةسةندكراوي ياسايي دادةنرَيي.  

  بَيتيَ واتتة لتةنَيوان ضتةند كةستانَيك يتاخود ضتةند طروثَيتك بَيتي          horizontalيةتيةكة ئاسؤيي دآلدةكرَي دووريية كؤمة
 يةتيان هةية. آلثايةو ثَيطةي كؤمةكةهةمان 

ي   واتتة لتةنَيوان ضتةند كةستانَيك يتاخود ضتةند طروثَيتك بَيتي كةثايتةو ثَيطتة          verticalهةروةها دةكرَي ستوونيش بَيتي د 
 يةيتان يةكسان نةبَيي. آلكؤمة

   
 ديناميكية

 يةتيةكانآلكؤمة
 Social dynamics الديناميات االجتتماعية 

 Group dynamics  تةماشابكة: ديناميكيةتي طروثةكان 

   

 Social ecology االيكولوجيا االجتماعية يةتيآلئيكؤلؤ ياي كؤمة
بةِرةضاوكردني ئةوةيَ كةئيكؤلؤجياي مرؤظايةتي يةك لة لقةكاني كؤمةَلناسيةَ نةك يةك لةبابةتةكاني جوطرافياي مرؤيتيَ  

   بةكاردةهَينن.  human ecologyئيكؤلَوجياي مرؤيي دكؤمةَلناسان بةزؤري زاراوةي 
   

 Social economics االقتصاد االجتماعي يةتي آلئابوري كؤمة
يةتيانتتة دةكتتات كتتة بتتةهؤي رةفتتتاري ئابورييتتةوةَ دروستتي بوونتتة   آللقَيكتتة لتتةئابوري ثراكتَيكتتيَ لَيكؤَلينتتةوة لتتةو هؤيةكؤمة 

يةتي لَيكؤَلينةوة لتةو هؤكارانتة   آلئابوري كؤمة َي ئةو رةفتارة ثةيدابوونةv   بةهؤ كةيةتيانةي آلهةروةها لةو ئةجنامة كؤمة
يةتي و ضاككردني باري كرَيكارانَ بةمتة ئتابوري   آلضةوساندنةوةي كؤمة ودةكات كةرؤَليان دةبَيي لةكةمكردنةوةي بارطراني 

 رةوشتيةكان.يةتي ثةيوةستة ثةيوةستيةكي تووند بةدادوةري و بنةما آلكؤمة
   

 Social education الَتبية االجتماعية ثةروةردةى كؤمةاَليةتى
ثةروةردة يارمةتيةكة بؤ ئامادةكردنى تاكةكانَ بؤ ئةوةى لة تواناياندا بَيي بة شتدارييةكى كارايتان هتةبَيي لتة ضتاالكيةكانى      

 كؤمةَلطة.
   

 خستنة الوة
 لة ناوبردنى كؤمةاَليةتى  

 Social elimination االجتماعيالعزل 
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ئتتةو هتتةنطاوة كؤمةاَليةتيانتتةى كتتة كاريتتان ثَيتتدةكرَيي وةك هؤكارَيتتك بتتؤ هةَلبتتذاردنَ ئامتتاجنيش لَييتتانَ لتتة نتتاوبردنى يتتان     
 دوورخستنةوةى ئةو تاكانةية كة تووشى كةم و كورتى ياخود نةطوجنان بوونة لة بة شداريكردنَيكى ضاالكانةى كؤمةاَليةتى.

   
 وزةى كؤمةاَليةتى 

  -تني  -
  Energy, social الطاقة االجتماعية

بوونى توانا لةسةر بةخشني و ثَيدانى رةنج و هَيزى هاوبةش بةمةبةستى روودانى كاريطةريية كؤمةاَليةتييةكانَ ئتةو شتَيوة   
 ضاالكية كؤمةاَليةتيةش ثةيوةستة بة ثَيداويستيةكان يان ويستة جؤرا و جؤرةكان.

بة شَيوةيةكى طشتى ضةند ثَيداويستيةكى بايولوجى  برسَيتىَ غةريزةى سيكسى  و ضةند ثَيداويستيةكى كؤمةاَليتةتى   بةاَلم 
 ويسي بؤ ثةسةندكردن و لةيةك تَيطةيشةَ هةستان بةضةند كار و تاقيكردنةوةيةكى تازة  دةطرَيتة خؤى.

 ن بة هؤى طؤرانكارييةكانى وزةوة.  دياردة جياوازةكان راظة دةكةenergismاليةنطرانى رَيبازة د
   

 ئةندازةى
 كؤمةاَليةتى  

 Social engineering اهلندسة االجتماعية

 كةمةبةسي لة زاراوةكة ثراكتيك كردنى ياسا و بنةما كؤمةاَلتيةكانة دةربارةى كَيشة دروسي بووةكانى ناو كؤمةَلطة. ضةمكة
جياوازى هةية لتة ضتةمكى ضاكستازى كؤمةاَليتةتى بتةوةى بايتة  بتة بوونيتادى كؤمةاَليتةتى دةدات نتةك بتة كتةم و كورتيتة              
فةرمانيتتةكانَ هتتةروةها طرينطتتى بتتة خولقانتتدنى ضتتةندين شتتَيواز و منونتتةى كؤمةاَليتتةتى نتتوَي دةداتَ نتتةك تتتةنىا ثرؤستتةى  

 كؤمةَلطة بة ثَيى ثَيوةرة باوةكانى ناو كؤمةَلطة.تةبابوونى رةفتارى مرؤظايةتىَ ياخود طوجنانى لة 
   

 Social entity الذاتية، أو الكينونة االجتماعية بوونَ يان بوونةوةرى كؤمةآليةتى
َ  ئةوانتتتةَ بتتتريتني لتتتةو ضتتتينةى كةهتتتةموو بوونتتتةوةرو طروثتتتة   ةكانهةمةآليةنتتت جتتتؤرو دةستتتتة كؤمةآليةتيتتتة تتتترينزؤر

 خؤىَ دةطرَيتةوة.تَيطةيشتووةكان بؤ كاروبارى 
 ثَيويسي دةكات جَيطاى باية  ثَيدان و طرينطى بَيي. ئةوا بةِرةفتاري يان ضاودَيريكردنى بينى كردن ثَيشهةروةها لةكاتى 

 
 

  

 Social environment البيئة االجتماعية  ينطةى كؤمةآليةتى  
و شتَيوةو شتَيوازو ثرؤستة كؤمةآليةتيانةيتةَ كتة ئتةو       كؤمةَلطة بةو هةندةى بوارَيكة بؤ ضاالكى تاكتةكان و كتؤي ئتةو سيستتم     

تاكانتة ثَيكتتدةهَينَىَ وةك ثيشةونشتتةجَى بتتوونَ بتارى ئتتابورى و تةندروستتتى و فَيربتوونَ كتتة هتةموويان ثةيوةستتة لةطتتةَر      
 يةكرت.

   
 هاوسةنطى كؤمةآليةتى 

 دهاوتايي 
  Social equilibrium التوازن االجتماعي

ِرةنطتتة ئتتةو  ثةيوةستتي لةطتتةَر يتتةكرت  يتتةكىةنطى لتتةنَيوان كؤمةَلتتة دياردةبتتوونى جؤرَيتتك لةهاوستت  لةبؤضتتوونةكة مةبةستتي
هاوسةنطية ئاشكرابَيي يتان شتاراوةَ ِرةنطتة واتةماشتابكرَيي كةِراستتيةكى بابةتيتةَ يتاخود تتةنىا بتؤ شتيكارى بَيتيَ هتةروةها             

 دةكرَى وةستاوو بَى جوَلة دستاتيك  بَييَ ياخود بزوَينةركارى دديناميكى  بَيي.
 طةِرانةوة بؤ حاَلةتى ثَيشوى خؤى دةكات.   سيستمى كؤمةآليةتى لةكاتى شثرزةيي و تَيكضوونيداَ ئارةزووى

 واتة طَيِرانةوةى هاوسةنطيةكةى.
   

 طةشكةى كؤمةآليةتى 
 دئةوثةِرى خؤشى 

 Social euphoria النشوة االجتماعية
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لةستةقامط،ى  كييؤ براون  لةلَيكؤَلينةوةكةى بؤ ياساي ستةرةتاييَ ئتةو زاراوةى بتةكار هَينتاوة مةبةستتيش لَيتىَ بارَيتك        درا -
 كؤمةآليةتية كةبةدواى سزادانى تاوانبار دَيي.

َيي كة بةهؤى ئةجنامدانى تاوانَيكتةوة ثةيتدا دةبَيتيَ لةاليتةن     د  dysphoriaرامبةر ئةو حاَلةتةَ دياردةى بَى ئارامي دبةلة
 تاكَيكةوة كة د  دةبَيي لةطةَر هةستة رةوشتيةكان.

   
 Social evolution االجتماعيالتطور  ثةرةسةندنى كؤمةاَليةتى 

 طةشةكردنى كةلتور و شَيوةكانى ثةيوةنديية كؤمةاَلتييةكان و كارتَيكردنى كؤمةاَليةتى.
ثرؤسةكانى ثةرةسةندنى كؤمةاَليةتى هةمان شَيوةى ئةو ثرؤسانةية كة ثةرةسةندنى بايؤلؤجى ثَيدا تَيثتةر دةبَيتيَ ئتةوانى    

ثَيناو مانةوة و بتذاردةى سروشتتى و طوجنتان. ئةطتةر ضتى بتة تتةواويش لةطتةَر ئتةو           بريتني لة جؤرا و جؤرى و تَيكؤشان لة
 ثرؤسانة وةك يةك نني.

   
 يزانيارييةكانمةَلبةندي 

 ئاَلوطؤرى كؤمةاَليةتى  
 سجل تبادل

 Social exchange املعلومات

تَييتدا كتؤ دةكرَيتتةوةَ دةربتارةى هتةموو ئتةو        يةك لة دامةزراوةكانى رَيك و ثَيك كردنى كؤمةَلطةيةَ زانياريية تايبةتيةكانى
 حاَلةتانةى كة يارمةتى وةردةطرن لةاليةن هةر ئةجنومةنَيك كةسةر بة حكومةت بَيي يان دامةزراوةى ئةهيى.

هةروةها خزمةت طوزارييةكانى ديكةى تَيدا تؤمار دةكرَيي كة ئةو ئةجنومةنانة ثَيشكةشى دةكةن دةربارةى ئتةو حاَلةتانتةى   
رمةتيان دةداتَ ئةو كارةش دةبَيتة هؤى فةراهةم بوونى ئةو زانيارى و ئامارانةى كة وَينةيتةكى ئاشتكراى دياردةكامنتان    كة يا

 بؤ رووندةكةنةوةَ بؤ ئةو خزمةت طوزارييانةى ثَيشكةشى خَيزانة هة ارةكان دةكرَيي لة شاردا.
   

 كار ئاسانى كؤمةاَليةتى 
  -ئاسانكردن  -

 Social facilitation االجتماعيالتسهيل 

مةبةسي لة ئاسانكارى كؤمةاَليةتىَ زؤركردنى ضاالكى تاكة يان زؤركردنى بةرهةمةكةيةتىَ كاتَى لتة نتاو كؤمةَلتة كةستانَيك     
 كار دةكاتَ ئةويش زياتر لةوةى ئةطةر بةتةنىا كار بكات لة كارَيكى هاوشَيوة.

كة بةسةريةوة كؤ دةبَيتةوة كاتَى لةطةَر ئةوانى ديكة كار دةكاتَ ئةو بارةش بة طةرييةى يديارة حاَلةتةكةش بةهؤى ئةو كار
 رؤَلى خؤى هَيزى ور اندن بةسةر هةر تاكَيك زؤرتر دةكات.

   
 راستى كؤمةاَليةتى  

 واقعيةتى 
 Social fact الواقعة

لتة كتارة كؤمةاَلتيتةكانَ يتاخود دئتةو منونةيتة َ       بريتية لة رَيبازَيك يان منونةيةك بؤ رةفتارَيكى كؤمةاَليةتىَ ئتةويش كتارَي   
 منوونةى ب،كردنةو و كاركردنة لة ناو طروثَيك لة طروثةكان.

   
 ثشَيوى كؤمةاَليةتى  

 -هاتنة ضؤش  -
 Social fermentation االضطراب االجتماعي

نتارةزايىَ ئةونتدةى ثةيوةنتدى بتة بتارودؤخى      كردارَيكة بة هؤيةوة كؤمةَلطتة يتان طتروث دةطاتتة حاَلتةتَيك لتة بتَى ئتارامى و         
 ئَيستاى هةبَييَ هةروةها بؤ طةيشة بة حالةتى طؤرانكارى.

 وهةروةك باويشة بةتةنطةوة هاتن و سةركردايةتيكردنى ئةو ثرؤسةيةَ طروثَيكى دياريكراو ثَيى هةَلدةستَى كتة طرينطتى بتة   
 ويستى لةسةر بَيي.دات كة طؤرانكارييةك دة
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 Social field اجملال االجتماعي مةيدانى كؤمةاَليةتى 

  و ثةيرةوكارانىَ kurt lewinَ بةاَلم ديةكةكؤمةاَليةت ةزاراوةكة هةندَى جار بةكار دةهَينرَيي وةك هاوتايةك بؤ دةوروبةر
انة ناطرَيتةوة كتة لتةو بتوارةو    مانايةكى تايبةتى فراوانرتيان بة خشيوةتة زاراوةكة. بة ثَيى ئةو مانايةشَ زاراوةكة تةنىا ئةو

لة هةمان كاتدا بوونيان هةيةَ بتةَلكو ئةوانتةش دةطرَيتتةوة كتة وةك هَيمايتةك هةبوونتةَ منوونتةى: باوكتان و ماموستتايان و          
كةسانى ديكةشَ هةر ضةند بزرن و ئامادةنني بةاَلم جؤرَيك كاريطةرييان هةيةَ ئتةوةش كتاتَي مترؤظ دةكةوَيتتة ب،كردنتةوة      

 ى دةكةن لَيى.  ةس و كارى و ماموستاكانى ضاوةرَيكة كلةوةى 
   

 هَيزى كؤمةاَليةتى  
  -تني  -

 Social force القوة االجتماعية

زاراوةكة لة كؤندا بة كارهَينراوة وةك ئاما ةيةك بؤ هةر شتتَيك كتة كتارتَيكردنى لةستةر رةفتتارى كؤمةاَليتةتى هتةبَييَ يتان         
 كؤمةاَليةتية بَييَ بةالم لةم رؤ طارةدا زاراوةكة بةكارهَينانى كةمبؤتةوة.بةرهةمى ئةو كارتَيكردنة 

   
 Social foundation املؤسسة االجتماعية دامةزراوةى كؤمةاَليةتى

هةموو دامةزراوةيةك كة بة تةرخانكردنى برة ثارةيةك دامتةزرابَيي بتؤ ماوةيتةكى ناديتارَ ئتةويش بةمةبةستتى كارَيتك كتة         
مؤرظايةتى يان ئاينى ياخود هونةرى و يانيش وةرزشى هةَلطرتبَييَ ياخود بتؤ هتةر كارَيتك لتة كاروبارةكتانى خَيتر       مؤركَيكى 

خوازى و ضاودَيرى كؤمةاَليةتىَ يانيش بؤ بةر ةوةندى و خَير و ضتاكةى طشتتىَ بتَي ئتةوةى مةبةستتى هتةر ستودَيكى متادى         
 بَيي.

   
 ئةركى كؤمةاَليةتى 
 كارى كؤمةاَليةتى 

 Social function الوظيفة االجتماعية

زجن،ةيتتةك كارطوزارييتتةَ طروثَيكتتى رَيتتك و ثَيتتك لتتة تاكتتةكانى كؤمةلطةيتتةك ثَيتتى هةَلدةستتة بتتؤ بةر ةوةنتتدى و ضتتاكةى       
 ئةندامانى ئةو كؤمالطاية.  

لتة طترينطرتين ئتةو     ئةو جؤرة كار طوزاريانة روو لة ثسثؤرى دةكةن ضةندى كؤمةَلطة دؤخةكةى رووى لتة ئتاَلؤز بتوون كتردَ    
 كارطوزاريانةشَ ضاودَيرى تةندروستى و فَيربوون.  

   
 سةرهةَلدانى كؤمةاَليةتى  
 ثةيدابوونى كؤمةاَليةتى

 النشوء االجتماعية 
 Social genesis التكوين االجتماعية

 لة بةهاكاندا.ئةو طةشةكرن و طؤرانكاريانةى روودةدةن لة ثةيوةنديةكان و لة سيستمة كؤمةالتيةكانَ يان 
  Primitive society  ىيتةماشابكة: كؤمةَلطةى سةرةتا

   
   Social geography االجتماعيةاجلغرافية كؤمةاَليةتى  جوطرافياى
  Geography, social  تةماشابكة:

   
 Social goals االهداف االجتماعية ئاماجنة كؤمةاَليةتيةكان

يتتان ئتتةو ئاماجنتتةى كتتة هتتةوَلى طةيشتتتنيان بتتؤ دةدرَيتتي بتتة ضتتةند رَيكارييتتةكى جيتتاواز و  بريتيتة لتتة ويستتي و ئارةزووةكتتان 
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 مةبةستدار. يهؤكارَيكى جؤرا و جؤرَ ئةويش بؤ طةيشة بة روودانى ضةند طؤرانكارييةك
   

 طروثى
 كؤمةاَليةتى

 Social group اجلماعة االجتماعية

 Group  تةماشابكة: طروثَ كؤمةر
   

 خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى
 طروث

 Social group work خدمة اجلماعة

 group work  تةماشابكة: كارى طروث
   

 طةشةكردنى  
 كؤمةاَليةتى

  group growth النمو االجتماعي

 طةشةكردنى خةسيةتةكانى تاكَ بةو شَيوةى لةطةَر سيستمة كؤمةآليةتية سةاَينراوةكان رَيكدةكةوَيي.
   

 بؤ ماوةيى 
 كؤمةاَليةتى  

 group heredity الوراثة االجتماعية

طواستتتنةوةى شتتَيوازة كةستتَيتيةكان و نةريتتتة كولتوريتتةكان لتتة كةستتان و باوكتتانى ثَيشتتينة بتتؤ مندالتتةكانيانَ هتتةروةها لتتة       
 نةتةوةيةكةوة بؤ نةتةوةيةكى ديكةَ ئةويش بة هؤى ثَيطةياندنى كؤمةاَليةتيةوة. 
جتتؤراو جؤريتتةتىَ يتتان طوجنتتاني رةفتتتار    و ثرؤستتةكة زةرورةتتتة بتتؤ مانتتةوةى جتتؤرى مرؤظايتتةتىَ ضتتونكة جتتَيط، بتتوون       

بةشَيوةيةكى بنضينةى ديارى دةكرَييَ بةهؤى شَيوازة كؤمةآليةتى و كولتوريةكانى باَ و باث،انى تاكتةوةَ هتةروةها بتةهؤى    
 ى تَييدا دة َيي.لةو كؤمةَلةزاييةكانى تاك لة كؤمةَلطة ياخودشارة

   
 كة لة ثورى كؤمةاَليةتى 

  -ثاةاوة  -
 Social heritage املرياث االجتماعي 

كتتؤى ياستتاو داَ و نتتةريي و سيستتتمة جياوةزةكتتانَ ئتتةوانى بنضتتينةثَيكدةهَينن بتتؤ شارستتتانيةتى كؤمتتةَر هتتةوَر و رةجنتتى      
نةوةيتتةكى ديكتتة دةطوازرَيتتتةوة لةطتتةر هةنتتدَى دةستتكارى و     نتتةوةكانى ثَيشتتوش دةطرَيتتتةوة. ئتتةوانى لتتة نةوةيةكتتةوة بتتؤ     

 راستكردنةوة.
   

 Social history التاريخ االجتماعي كؤمةاَليةتى مَيذووى 
لَيكؤلَينةوة لة ثةرةسةندنى ثةيوةندييتة كؤمةاَليةتييتةكان و طةشتةكردنى سيستتمة كؤمةاَلتيتةكانَ هتةروةها لَيكؤَلينتةوة لتة         

كؤمةاَلتيةكان مَيتذووى كؤمةاَليتةتى بتة ثةشتيمان بوونةوةيتةك دادةنرَيتي لتةو ئاراستتةيةى كتة لَيكؤلينتةوةى           ضةمك و بةها 
ى تتتةنىا لتة ستتةر بتتوارة سياستييةكة كتتورت ببتؤوةَ بتتة تايبتتةتيش ئةونتدةى ثةيوةنتتدى بتة مَيتتذووى حكومةتتتةكان و      يمَيتذوو 

 حكومرانيةوة هةبووة.
وتنى شَيوةى نتوَيى لتة بونيتادى كؤمةاَليتةتى يارمةتيتدةر بوونتة بتؤ طرينطيتدانى         طةشةكردنى كؤمةَلطةى ثيشةسازى و دةركة

 زياتر بة مَيذووى كؤمةاَليةتيوة.
   
 Social history in case work التاريخ االجتماعي يف خدمة الفرد تاكَيذووى خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى م

مَيذووى كؤمةاَليةتى بؤ ت كةسى كار ئاشتنا ت لتة هونتةرى خزمتةتكردنى تتاكَ بريتيتة لتة راثتؤرتَيكى هةمةاليةنتة دةربتارةى              
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 ضةندين رووداوى جياوازَ كة كةسةكة ثَييدا تَيثةر بووةَ ئةويش دواى كؤكردنةوةيان بةثَيى سيستمَيكى دياريكراو.  
 ةرَيوةبردنى ثرؤسةكانى ضارةسةر كردن كة دواى لَيكؤَلينةوةكةدَيي.   راثؤرتةكة بةهايةكى دةبَيي بؤ ئاسانكردنى ب

   
 social hygiene الصحة االجتماعية كؤمةاَليةتىتةندروستى

زاراوةكتتة بتتةمانا فراوانةكتتةىَ مةبةستتتى هتتةر كَيشتتةيةكة لةكَيشتتةكانى رةفتتتارى سيكستتيَ كتتة هتتةر جتتؤرة ثةيوةندييتتةكى      
 بةتةندروستى طشتيةوة هةبَيي و تا ئةو ئاستةى تةندروستى كؤمةَلطةش بطرَيتة خؤى. 
ك بتؤ ضتاودَيريكردنى ئتةو نةخؤشتية     بةاَلم بةزؤرى زاراوةكة بتةكار دةهَينرَيتي بةمانايتةكى تةستكرتَ ئتةويش وةك ئاما ةيتة      

 زاووزَييانةى باَلودةبنةوة.  
   

  Social immobility عدم املرونة االجتماعية كؤمةاَليةتى  نانةرم و نيانى
بارَيكتتة تَييتتتداَ توونتتتدي و بتتَى جووَلتتتةيى كؤمةاَليتتتةتى رَيطتتترى دةكتتات لتتتةروودانى هتتتةر طؤرانكارييتتةك لتتتة ثَيطتتتةو ثايتتتة     

ناوكؤمةَلطةَ وةك كاركردن لةثيشةكان و بةشداريكردنى لةرَيكخراوةكانَ كة ثشتاو ثشتي هاتوونةتتة ختوارَ    كؤمةاَليةتيةكانى 
   واتة نةبوونى ويستى كرَيكاران لة طؤرينى شوَينى كاكردنيان.   labour immobilityدةوترَيي: بَى جووَلةيي كرَيكارىد

   
 social imperatives ةالضرورايت االجتماعي كؤمةاَليةتيةكان  ثَيويستية 

كارى دةكات بؤ ضارةسةر كردنى ئةو كَيشتانةى بتةهؤى   ةدمةبةسي داواكاريية بنضينةييةكانى رَيكخستنى كؤمةاَليةتيةَ كةئاما
ثةيوةندييتتةكانى نَيتتوان تاكةكانتتةوة دروستتي بوونتتةَ ثَيويستتتة هتتةموو شتتَيوةكانى رَيكخستتتنى كؤمةاَليتتةتى ئتتةو داواكاريانتتة    

 . يةتنةكةسنةوةي رَيكخائةطةر مةبةسي منَ ةةم بكهفةرا
   

 زؤربوونى بةرهةمى 
 كؤمةر ت هةَلكشان ت 

 زايدة انتاج 
 social inerement اجلماعة

 social decrement كة: كةم بوونةوةى بةرهةمى كؤمةَر.اشابتةم
   
   

 social inequality عدم املساواة االجتماعية كؤمةاَليةتىنايةكسانى
ئةو جياوازيانةى لةبارودؤخى كؤمةاَليةتيدا هةيةَ ئةوانة لةبنضينةدا دروسي بوونتة بتةهؤى: سةرضتاوةى خَيزانتىَ ئتةريتى      
كؤمةاَليتتةتىَ ستتاماندارىَ دةستتي رؤيتتى سياستتىَ فَيربتتوون و نةخوَينتتدةوارى و رةفتارةكانتتةوةَ ئتتةوةش لةكؤمةلطةيتتةكى          

 هاوضةشن و يةك رةط. 
   

 كؤمةاَليةتىنةجوواَلنى 
 وشكة باوةرى كؤمةاَليةتى 

 social inertia اجلمود االجتماعي 

بةرهةَلستى ب،كردنةوةى كؤمةاَليةتى و بةردةوامبوونى شَيوازةكانى كارى نةريتى و نا كردةيي و زيتان بةخشتنيَ كتة لةطتةَر     
 ثَيداويستية راستيةكان ناطوجنَين.  

ةوةى هَيتز و  و وةستتانى ضتاالكى كؤمةاَليتةتى دةطةرَيتتةوةَ كتة بتةهؤى كتةم بوونت        درَيذة ثَيدانى ئةو شَيوازانةش بؤ سيستتى  
 روودانى طؤرانكارى كارا.   ثَيويسي بؤكؤمةاَليةتي ىتوانا

   
 social االجتماعي لرأس املا سةرمايةى كؤمةاَليةتى

Infra - structure 
 Infra - structure  ابكة:  َيرخانشتةم
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 ناجَيطري كؤمةاَليةتى 

 ت بَى ئاسوودةى ت 
 Social instabiliy عدم االستقرار السياسي

ةويةكانتتة. ئبارَيتتك لتتة ناهاوستتةنطى لتتةنَيوان يةكتتة جياوازةكتتانى كؤمةَلطتتةَ وةك لةدةستتتانى تتتةبابي يتتان رَيككتتةوتنى نَيتتوان   
 تة هؤى ثةيدابوونى طر ى و ميمالنَي و ثةنابردن بؤ تَيكؤشان لة ثَيناو بةدةستىَينانى ثَيطة و دةسةاَلت.  َيئةوكارةش دةب

   
 social institutions النظم االجتماعية كؤمةاَليةتيةكانسيستمة

 institutions  تةماشابكة: رَيساو ياساكان  
   

 بيمةكارى كؤمةاَليةتى
 ت دَلنيابوون ت 

 Social insurance االجتماعي التأمني

سيستمَيكةَ ئاماجني ئاطتاداري و وريتا بوونةيتة لتة ئتةجنامي ئتةو مةترستييية كَومةاَليةتيانتةي كرَيكتاران تتووش دةبتنَ كتاتَي             
 ببنةوةَ ديارة ئةوةش بة هَوي بَي تواناييانة لة رووي داراييةوة. اتوانن بةرةو رووي ئةو مةترسيانةبةتةنىا خَويان ن

 مةترسيانة لةسةر دوو جَورن:ئةو 
ئةو مةترسيانةي ثةيوةسة بة كتارةوةَ وةك تووشتبوونةكاني كتارو نةخَوشتيةكاني ثيشتة و مةترستية طشتتية هاوبةشتةكيين         

 نَيوان كرَيكاران هةروةها ضةند مةترسيةكي ديكةي وةك: نةخَوشيَ ث،يَ ثةككةوتن و مردن.
 بيمة هةية:لَيرةدا ضةندين جَوري جياوازي  دَلنيابوون  

 Invalidity insurance  بيمةي ثةككةوتن
 Death insurance  بيمةي مردن

 Maternity insurance  بيمةي دايكايةتي
 Old age insurance  بيمةي ث،ي

 Pension insurance  بيمةي خانةنشني
 Sickness insurance  بيمةي نةخَوشي

 Survivors insurance  بيمةي م،ات
 Unemployment insurance  بيمةي د ي بَيكاري

دةوَلةتان لة ثيادةكردني جَورةكاني بيمةي كَومةاَليةتيَ بة ضتةند ثيةيةكتدا دةستي ثَيدةكتةنَ ستةرةتا لتة بةشتَيكةوة دةستي         
 نَ ثاشان درَيذة دةكَيشَيي تا هةموو جَورةكاني ديكةي دَلنيابوون دةطرَيتةوة.كةثَيدة

   
 Socil intelligence الذكاء االجتماعي ي  يري كَومةاَليةت

توانتاي مامةَلتتةكردني تتتاك لةطتتةَر هةَلوَيستتتة نوَييتتةكان كتتة ضتتةندين ثةيوةنتتدي ئتتاَلوطَور لةطتتةَر ئةنتتداماني ديكتتةي كَومتتةَر   
 دةطرَيتة خَوي.

   
 Social integreation التكامل االجتماعي كَومةاَليةتيتةواوكاري

هتتةروةها شتتَيوازةكاني ديكتتةي كَومةَلطتتة لتتة   جياوازةكتتان لتتة رووي رةضتتةَلةكةوة نَيتتوان ضتتني و طروثتتةثرَوستتةي رَيكخستتتين 
 يةكطرتنَيكي تةواوكاريدا.

   
 Social interaction التفاعل االجتماعي كَومةاَليةتيكارلَيكي 

رةفتارَيكةَ دةبَيتة هؤي ثةيوةندي لة نَيوان تاكَيك و تاكَيكي ديكةَ يان لةنَيوان كؤمةَلة كةسانَيكَ دروستيش دةبَيي بة هتؤي  
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 ضةند هةَلوَيستَيكي كؤمةآليةتي جياوازوة.
ئةواني ديكتةَ هتةروةها   واتةَ كارَيكي كؤمةآليةتي لة فراوانرتين ماناكانيداَ بريتية لة كاريطةري كةسَيك بةكاروبار و ب،وراي 

 كارتَيكردنيشي لةوان.
ئةوةش بةوماناية دَيي كة لَيرةدا كارتَيكردن يان كارلَيكردن هةيةَ هتةروةها كتارو هةلضتوونيش هةيتة لتة هتةر هةَلوَيستتَيكي        

 مرؤظايةتي.
   

  Social issues ضااي االجتماعيةاملسائل أو الق كؤمةآليةتيةكانمةسةلةَ يان ثرسة
لتتة ضتتةند هةَلوَيستتتَيكي كؤمةآليتتةتي كتتة بتتةرةو رووي كؤمةَلطتتة يتتان ضتتةند دامةزراوةيتتةكي ياخودضتتةند طروثَيكتتي  بريتيتتة 

 دةبَيتةوةَ
ئتةو دياردانتتة ثَيويستتتيان بتتة لَيكؤَلينتتةوةي زؤرتتر دةبَيتتي بتتؤ ديتتاريكردن و راظتتةكردنيانَ لةطتةَر ثتتَيش نيتتاز كردنتتي ضتتةند    

 َيككةوتنى اليةني مةبةستدار لةسةريان ئاسان دةكات.ضارةسةرييةكي كردةيي لةبار بؤيانَ كة ر
بةو جؤرة دةكرَي ثرس ياخود كَيشة كومةآليةتيةكان بطؤرَين بؤ ثَيداويس  كؤمةآليةتي كتة طرينطتي خؤيتان دةبَيتي لةطتةَر      

 كَومةاَليةتي. ئةويش بَو رَيطرتن لةوةي كة ببنة ضةند كَيشةيةكيَ جناوةكان بؤيانوثَيويس  بة دؤزينةوةي ضارةسةريية ط

   
  Social justice العدالة االجتماعية كؤمةاَليةتيدادثةروةري

كَومةَلطةيتتةكي يتتةكطرتووداَ تَييتتدا هتتةموو ئةنتتدامَيكي دةرفتتةتَيكي يةكستتان و راستت  بتتة دةستتي   لةهاوكتتاري نَيتتوان تاكتتةكان 
 دةرفةتيان ثَي دةدات. دةكةوَيي بَو ئةوةي طةشة بكات و فَير بَيي تائةو ثةري بوار كة تواناكاني

   
  Social katabolism اهلدم االجتماعي      كَومةاَليةتيتواننةوةي -تابَوليزماك

بتَو ئتةو بةشتانةي كتة بونيتادة       واتة روخساري تَيكدةري ثرَوسةي ئاوَيتة بووني كَومةاَليةتيَ هةروةها لةناو ضووني سروش 
 كَومةاَليةتيةكةي لَي ثَيكىاتووة و طَورينةوةشيان بة شَيوةيةكي سروش  بة كرداري دروسي كردني كَومةاَليةتي.  

  social ana bolism  مةاَليةتي  تةماشابكة: ثَيكىَيناني كَو
   

 Social metabolism  اني كَومةاَليةتيزيندة طَوِر
   

 Social lag التخلف االجتماعي كَومةاَليةتي - ينكةلَي -دواكةوتوويي
  Lag. Cultural  ماشابكة: دواكةوتين رَوشنب،يةت
   

  Social legislation التشريع االجتماعي كَومةاَليةتيياسا داناني
كَومةاَليةتيتتتتةكاني تاكتتتتةكان  ياستتتتادانان دةريتتتتان دةكتتتتات بتتتتةو ئاماجنتتتتةي كةمافتتتتة    ا و بِريارانتتتتةي  دةسةاَلتيئتتتتةو ياستتتت 

 بضةسثَيي لة بوارةكاني فَيربوون و تةندرووس  و كاركردن.
ئةوةي ضَيذ و خَوشتي لتةو مافانتة وةربطترن لةطتةَر كةمكردنتةوةي        ؤهةروةها كار بَو بةديىَيناني يةكساني لة نَيوان خةَلكي ب
 ئةو جياوازيانةي كة هةية لة نَيوان ضينة جياوازةكان.

   
 social life احلياة االجتماعية كؤمةاَليةتى يانى 

 مةبةسي ئةو  يانة كؤمةالئيةتى و ئابورييةى طةلةَ بةثَيى ب،و بؤ ضوونى رؤشنب،ى و مَيذووييةوة. 
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 ضةمكى  يانى كؤمةاَليةتى ضةمكَيكى سنوور فراوانة. 
ت ثَيناستةى كتتردووةَ ئتةو  يانتة ضتتةند اليتةن و بابتةتَيكى دوور و درَيتذ دةطرَيتتتةوة كتة مَيتذوو نتتووس            grahamهتةروةك  

 ثةسندى ناكات بةو هةندةى بوارى طرينط نني و شايانى سةرجندان ننيَ كة ئةويش  يانى ناوخؤى كؤمةَلطةى خؤجَيية. 
ريي و ب، و باوةرة كؤنة بةستةر ضتووةكانةَ ئتةوانى لتةرؤ      هةر لةو اليةيانةى ثةيوةندييان بة  يانى ناوخؤ هةيةَ داَ و نة

 كارَيكدا ثربوون لة يانى طةرم و خؤر.  
   

 نةطوجنانى كؤمةاَليةتى
 ت رانةهاتن ت

 Social malad justment سوء التوافق االجتماعي

ى لة ِروو بةروو بوونةوةى داواكاريةكانى  ينطةى كؤمةاَليةتىَ هةروةها ثةككةوتن لة هةَل  و كةوت كتردن بتةثَيى   يَى تواناب
 ثَيوةرة تايبةتيةكان بةبةهاكانى كؤمةَلطة.  

 ديارة لةهؤيةكانى ئتةو نةطوجنانتة كؤمةاَليةتيتةشَ كتةمى كارامةييتة كؤمةاَليةتيتةكان و ثَيطتةى نزمتى كؤمةاَليتةتىَ لةطتةرَ          
 داواكاريية كؤمةاَليةتية نةريتيةكان و نةطةجنانى لةطةَر هةسي و سؤزةوة.  

 malad justment  تةماشابكة: نةطوجنان ت نةسازان
   

 socialmam االنسان االجتماعي مرؤظى كؤمةاَليةتى
َ جؤرةكانيانَ لةوانتة: خَيتزانَ دراوستىَ   كةسَيكَ لة ئينتيما و تَيكةَر بوون دةطةرَيي لةناوطروثة جياوازةكانَ لةطةَر جياوازى 

 ئةو طروثانة تارادةيةكى دوورَ رةفتار و رةوشتى تاك ثَيكدةهَينن.  َ يانةَ سةنديكا و حزبى سياسى

   
 ثَيطةيشتنى كؤمةاَليةتى

 ت كامت بوون ت 
 Social maturity النُضج االجتماعي

 ثيةيةكةَ بةشَيوةيةكى ئاشكرا تَييدا ئاراستةكانى تاك و ثَيطةياندنى و جَيط، بوونى هةسي و سؤزى رةنطدةداتةوة. 
 ةوة. تهةروةها زاراوةكة ئاما ة بؤ ئةو جؤرة طوجناندنة دةكات كة كةسي ثَيطةيشتوو لة ينطة كةيدا ثَيى جياواز دةكرَي

   
 Social medicine اعيالطب االجتم كؤمةاَليةتى  ثزيشكةوانى

 زانستَيكة باية  دةدات بةلَيكؤلَينةوة لة هؤكارة كؤمةاَليةتيةكان و ئةو دَا و نةريي و ب، و باوةِرانةى دةبنة هؤى نةخؤشيةكان.  
هةروةها باية  بةو نةخؤشيية كؤمةاَليةتيانةش دةدات كةلةبةر ضةند هؤيةكى سروشتى كؤمةاَليتةتى ستةر هةَلتدةدةنَ وةك    

 خوطرتن بةمادة هؤشبةرةكان و خواردنةوة كىوليةكان.  
ئتتةم زانستتتة بايتتة  دةدات بةضتتةندين نةخؤشتتىَ لةوانتتةى تتتاك تووشتتى دةبَيتتي ئةطتتةر لةكتتةش و هةوايتتةكى كؤمةاَليتتةتى      

 دياريكراو بذَييَ وةك نةخؤشيةكانى ثَيسي. 
   

 Social metaboilsm االيض االجتماعي كؤمةاَليةتى زيندة طؤرانى 
واتةَ ثرؤسةكانى بونيادنان و ثووكانةوةَ يان هاوسةنطى لتةنَيوان ئةوكةرةستتة ستةرةتاييانةى دَينتة نتاو ئتةو وزةيتةى بتةكار         

 انى لةئابورى كؤمةاَليةتيدا.دةهَينرَييَ بةماناى تواناى بةرهةمىَين
 cf. social anabolism ثَيكىَينانى كؤمةاَليةتى ت خانة زينوبوونةوة ت 

 social kata bolism  رووخينة كردارى كؤمةاَليةتى.  
   

 social mind العقل االجتماعي ئةقَيى كؤمةاَليةتى 
مةبةسي لَيىَ يةكة ئةقَيييةكةى طروثةَ كة خؤى دةنوَينَى لة هةسي و سؤز و بت،و بتاوةر و هتةر جتؤرة ب،كردنتةوة و وَينتا       
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 كردنَيكى كؤمةاَليةتى.
 بةدةربرينَيكى ديكةَ ئةو كولتورة كؤمةاَليةتيةى لة ناو طروثدا باَلوة.

   
 هؤشيارى كؤمةاَليةتى

  -ب،كردنةوةى كؤمةاَليةتى -
 Social mindedness الوعي االجتماعي

ئاراستةو هةَلوَيستى تاكةكان بؤ هةَلطرتنى بةرثرسيارةتى بة مةبةستى ضارة سةركردنى كَيشة كؤمةاَلتيةكانَ يان ضاككردنى 
 بارودؤخى كؤمةاَليةتى.

ةكال دةكرَينتةوةَ لةطتتةَر  هتةروةها بتة هتؤى هؤشتتيارى و ب،كردنتةوةَ ئتةو كاروبارانتتة و هؤيتة ئتابوري و كؤمةاَليةتيتتةكانى يت        
 باوةرهَينان بة جَيبة جَيكردنيان ياخود ضارةسةركردنيان.

   
 Social mobility التحرك االجتماعي كؤمةاَليةتىبزاوتى 

طروثةكان لة ثَيطةيتةكى كؤمةاَليةتيتةوة بتؤ ثَيطةيتةكى كؤمةاَليتةتى ديكتة. لَيترةدا دوو جتؤر جوَلتة           و مةبةسيَ جوَلةى تاك
  كةبةرةو سةرةوة يان خوارةوة دةبَييَ وةك جَيطؤرينى كةسَيك لة ضينى خوارةوة بةرةو و virticalهةية: جوَلةى ستونى د

 ضينى ناوةراسي.
  ئةم جؤرةش بة جَيطؤرينى كةستةكةوة دةبَيتي لتة ثَيطةيةكتةوة بتؤ ثَيطةيتةكى ديكتة لتة نتاو          horizontalجوَلةى ئاسؤى د

 هةمان ضنيَ وةك جَيطؤرينى كةسَيك لة كارى كشتوكاىل بؤ كارى بازرطانى.  
 هةربةهؤى جولةى ستونى كة تاك ثَيى هةَلدةستَييَ طؤران لة ثَيطةو رؤَر ياخود رؤَلةكان روودةدات.

   
 ى كؤمةاَليةتىمؤرفؤلوجيا

 شَيوة و ثَيكىاتنى كؤمةلطة
 Social morphology املورفولوجيا االجتماعية تركيب اجملمتع

كة لة كؤمةَلطة لتة رووى روخستارى ماديتة دةرةكيةكتةىَ واتتة      ية  لَيكؤَلينةوةmoussمؤرفؤلوجياى كؤمةاَليةتى الى موس د
 لة رووى دانيشتيوانةوة:

شتارةكانَ هتتةروةها   ؤةوة بت كولتوريتانَ جولتةى هاتووضتؤيان و كؤضتكردنة دةرةكتى و ناوخؤيتان لتة كونت        ثَيكىاتتةيانَ دابتةش بوونيتانَ    
شتتوَينى واَلتةكتتةيانَ تةستتكى يتتان فراوانتتى رووبةرةكتتةىَ نزيكتتى يتتاخود دوورى لتتة دةريتتاَ رَيطاكتتانى هاتووضتتؤ كتتة بةاليتتةنى ديكتتةيان  
دةبةستتَيتةوة. دةبتتَي رةضتتاوى ئتةوةش بكرَيتتي كتتة نيشتتيمان و ستتنوورةكةى و سروشتتتةكةى و رةطتةزةكانى و شتتوَينةكةى لتتة هؤكتتارة     

 يانى كؤمةاَليةتني. ئةمتة و جيتاوازى ثَيكىاتتةى  ينطتةى كؤمتةَلطاكان بتة هتؤى جيتاوازى ديتاردة كؤمةاَليةتيتةكانَ وا لتة            طرينطةكانى 
 دميةن و روالةتةكانى كؤمةر دةكةن كة جياوازيان تَييدا رووبدات لة ثَيكىاتة و ثَيكىَينان و بونيادنانى كؤمةلطاكان.

   
 Social movement االجتماعيةاحلركة  كؤمةاَليةتى بزاظى 

رةوتَيكى طشتيةَ ثاَر بة ضينَيك لة ضينةكانَ يان بة توَيذَيكى كؤمةاَليةتيوة دةنَيي بؤ رَيكخستنى خؤىَ ئةويش بة ئامتاجنى  
 هةستانى بة كارَيكى يةكطرتوو.

 طؤرينى و يان لة ناوبردنى بَيي.ئةو كارة رةنطة هةوَلى راستكردنةوةى سيستمة كؤمةاَلتيةكة بَييَ ياخود مانةوةى و يانيش 
هةروةها زاراوةكة ئاما ةية بؤ ئةو طروثةى كة بةكارى بزووتنةوة كؤمةاَليةتيةكة هةَلدةستَيي. ئةمة و ثيةى رَيكخستنى ئةو 

 بزووتنةوةية و بةردةوامى و روونى ئاماجنةكانىَ جياواز دةبَيي لة بزوتنةوةيةكةوة بؤ بزوتنةوةيةكى ديكة. 
   

 طؤرانى كؤمةاَليةتى 
  -وةرضةرخانى كتوثر  -

 Social mutation التحول االجتماعي
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بريتية لة طؤرانَيكى كتوثر يان دووبارة ثَيكىَينانةوةى شَيوازى بونيادى كؤمةاَليةتى. دياردةكة روودةدات وةك روخسارَيك بتؤ  
مةترسيدارةكانَ ياخود خَيراكردن لة دةركةوتنى ضةندين قةيرانةكانى ثةرةسةندنَ بةمةبةستى ضارةسةركردنى ميمالنَيية 

 ميمالنَي يانيش قةيرانةكانى ديكة.
ئةطةر بة هؤى هةَلوةشاندنةوةى كؤمةاَليةتى بارودؤخَيك هاتة ئاراوةَ ثَيويستى بة دووبارة رَيكخستنةوةى فاكتةرة كؤنةكانى 

 طؤرانَيكى كؤمةاَليةتى دادةنرَيي.  كردَ ئةوا بونيادة نوَييةكة كة لة ناكاو سةرى هةَلداوةَ بة 
   

 Social needs احلاجات االجتماعية ثَيداويستية كؤمةاَليةتيةكان
ظ يان كؤمتةَر دةبَيتتةوةَ ئتةو هةَلوَيستتانة ثَيويستتيان بتة       ؤرتى بة دواى يةكدايةَ رووبةرووى مضةند هةَلوَيستَيكى كؤمةاَلية
 ضارةسةرى طوجنا و دةبَيي.

   
 Social nominalism االمسية اجلماعية كؤمةاَليةتى  ناو خوازى 

ب،ورايةكتتةَ ئينكتتارى راستتتى كؤمةَلتتةكان دةكتتاتَ وةك رةطتتةزى ستتةربةخؤَ بتتؤ ضتتوونى ئتتةو وايتتة كتتة ئامتتاجنى زانستتتة            
ازة وا كؤمةاَليةتيةكان لة ضوارضَيوةى تاكةكاندا كؤدةبَيتتةوةَ بتة جتؤرَيكى تايبتةتيش لتة رةفتتةرةكانيان. هتةروةها ئتةو رَيبت         

دةبينَى كة ضةمكة سوسيولوجيةكان بريتني لة ضةند ناو لَينانَيكى زارةكى رووت بتؤ ضتةند طروثَيتك لتة تاكتةكان يتاخود بتؤ        
 ضةند رةطةزَيك كة رةفتاريان هاوبةش بَيي.

   
 ثَيوةرة كؤمةاَليةتيةكان
 فؤرمة كؤمةاَليةتيةكان

 Social norms املعايري االجتماعية

 Norm, social  تةماشابكة:
   

 ناوكى كؤمةاَليةتى  
 Social nucleus النواة االجتماعية -ناوكة  -

 يةكةى ناوةنديية لة كؤمةَلطةَ كة ناوكةى ب،و باوةرة نوَييةكان و سيستمة كؤمةاَليةتية تازةكان دةطرَيتة خؤى.
 هةروةها دةوترَييَ خَيزان ناوكى كؤمةَلطةية.

   
 بابةتى كؤمةاَليةتى

 ئاماجنى كؤمةاَليةتى
 املوضوع االجتماعي

 Social objct الغرض االجتماعي

هةر شتَيك يان ب،ؤكةيةك ياخود رووداوَيك يانيش دؤخَيكَ كة كؤمةر مانايةكى جياكارى تايبةتي ثَي بدات. كةواتة هةموو 
لةناخؤيتدا بوونتةوةرة مرؤييتةكان كتار لةيتةك      طرَيتتة ختؤى و   انئةزموونةكانَ سستمَيك لة ضةند بابتةتَيكى كؤمةاَليتةتى دةي  

دةكتةن و يةكتة خوديتةكانيش دةبنتتة ئةنتدامىَ ثَيوةرةكتانى كؤمتةَليش شتتَيوازى ئتةو هتةَل  و كةوتتة ديتتارى دةكتةن كتة لتتة            
 دوايشدا ئاماجنى بابةتةكان دةسي نيشان دةكات.

   
 رَيك و ثَيكى كؤمةاَليةتى

 نةزةمى كؤمةاَليةتى 
 Social order االنتظام االجتماعي 

كؤى سيستمة كؤمةاليةتية ئاَلوزةكان و ئةو ثةيوةندييانةى لة نَيوانياندا هاتوتة كايتةوةَ ئتةوانى طوجنتان و رَيتك و ثَيكتى لتة       
 ناوياندا باو دةبَييَ هةروةها ناكؤكى و ميمالنَى لة نَيوان ثَيوةرة كؤمةاَليةتيةكان دوور دةبَيي.

 ارة بةتةندروس  تاكةكان بةراورد بكةين.دةكرَي ئةو ب
   

 Social organization التنظيم االجتماعي كؤمةآليةتى -رَيكخراوي  رَيكخسة 
شتتَيوازَيكى جتتَيط،ة تتتا رادةيتتةك لةثةيوةندييتتة كؤمةآليةتييتتةكان و ضتتاالكيية جياوازةكتتانى نتتاو كؤمةَلطةيتتةك يتتان طروثَيتتكَ  
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ضةند رؤَلَيكتى كؤمةآليتةتى و ثَيتوةر و ضتةمكة هاوبةشتةكان ثَيكتدَييَ كتة ئامتاجنى رَيكخستتنى          شَيوازةكة لةسةر رَيكخستنى 
 يانى كؤمةآليةتى و جَيبةجَيكردنى ئةو مةبةسي و ئاماجنانةية كتة كؤمةَلطتة هتةوَليان بتؤ دةدات.زؤرينتةى زاناكتان زاراوةى       

وثؤلؤجيتاى كؤمةآليتةتى   نثر  ئة ىةكاردةهَيننَ بةآلم زاناكانرَيكخستنى كؤمةآليةتى و بونيادى كؤمةآليةتى بة ئاَلوطؤركردنى ب
 لة بةريتانياَ وادةبينن كة لَيرةدا  جياوازى هةية لة نَيوانيان.

بتتةوةى جؤرَيكتتة لتتة رَيزبةنتتدى تاكتتةكان لتتة ضتتةند ثةيوةندييتتةكى دةكتتات +رادكييتؤ بتتراون ثَيناستتةى بونيتتادى كؤمةآليتتةتى  
كاتَيكتتدا ثَيناستتةى رَيكخستتتنى كؤمةآليتتةتى دةكتتات بتتةوةى رَيزبةنتتدى ضتتاالكية       َلتتة institutionalisedدامتتةزراوةيى د

 كؤآلمةيةتيةكانة.
   

 دامةزراوةى كؤمةآليةتى
 قةوارةى كؤمةآليةتى

 Social Organism الجتماعى الكياان

 سيستمَيكى كؤمةآليةتيةَ يان كؤمةَلطةيةكة هاوشَيوةى سيستمى ئةنداميةتى 
 .Organicism ثَيكىاتنى ئةندامى كؤمةلطةتةماشابكة:تيؤرى 

   
 قاَلب طرتووى كؤمةآليةتى

 ضة  بةستووى كؤمةآليةتى
 Social ossification التحجر االجتماعي

وشتتك بتتوون و ضتتة  بةستتتوويى داَ و نةريتتتة كؤمةآليةتيتتةكانَ هتتةروةها شتتَيوازةكانى ديكتتةى رةفتتتارَ بتتة جؤرَيتتك كتتة         
بكات.هةرضتةندة ئتةو ديتاردة كؤمةآليةتيانتة بةكتةَلكى ئتةوةش نتةماون كتة رووبتةرووى ثَيداويستتية           بةرهةلستى طؤرانكارى 

 كؤمةآليةتيةكان ببنةوة كة لة ثَيناوياندا ثةيدابوونة.
   

 Socialparasitism الجتماعيالتطفال كؤمةآليةتىمشةخؤرى
 جياواز دةكرَيتةوة.جؤريكة لةو نيشانة مرؤظايةتيانةى كة تاكَيك يان  طروثَيك ثَيى 

ديكتة   ىلةم بارةوةَ تاكَيك يان طروثَيك لةسةر ئةركى كةسَيك ياخود طروثَيكت ةجيىانى رووةك و طياندارانَ دياردةكة باويشة ل
دة َييَ بَى ئةوةى بةرامبةر بةو يارمةتيتة بةشتدارييةك بكتات بتؤ بةر ةوةنتدى طروثةكتة. ئتةوانى دياردةكتة دةيانطرَيتتةوةَ          

 و دةولةمةنتتدكان بةم،اتىَهتتةروةها  racketeersَلدةستتة بتتة رووتكردنتتةوةى كةستتانى ثتتارةو ستتاماندارد  ئةوانتتةن كتتة هة
 ئةوانةش دةكرَيتةوة كة تةمبةر و شةرانني.

 بةآلم ئةو توَيذة خةلكة ناطرَيتةوة كة مافى ئةوةيان هةية ثشي بةكةسانى ديكة ببةسة بؤ  يانيان بة ثَيى شةرع.
   

 Socialpathology يةالباثولوجيااالجتماع كؤمةآليةتى  نةخؤشى
لَيكؤَلينةوة لة بارةى هةَلوةشاندنةوةو نةطوجناني كؤمةآليةتىَ هةروةها زانينى هؤيةكانى ديتاردةي وةك هتة ارى و بَيكتارى و    

 نةخؤشى و تاوان و جيابوونةوةى خَيزان و داوَين ثيسى و لةش روشى.  
بيتتي لةجياوازييتتةكانى نَيتتوان ضتتينة كؤمةآليةتيتتةكان و رادةى كاريطتتةرييان بتتة    رةنطتتة مةبةستتي لتتة زاراوةكتتةَ لَيكؤَلينتتةوة 

 نةخؤشى و مردنةوة.
  social disorganizationتةماشابكة: هةَلوشاندنةوةى كؤمةآليةتي د

   
 Social pattern االجتماعى النمط شَيوازى كؤمةآليةتي

 خواردن رؤ ى سَى جارَ يان بة جَيطةياندنى ئةركى نوَيذى بةيانيان . منوونةى رةفتارَيك كة دووبارة دةبَيتةوةَ وةك  ةمى
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 Social phenomena االجتماعيةالظواهر  دياردة كؤمةآليةتيةكان  
ضةند منوونةيةكى وةكَ كارو ب،كردنةوة و  هةسي كردنَ لة طؤمةلطةيةكدا باو دةبَيي و تاكةكانيش خؤيتان ناضتار دةبيتنن    

 لة كاروكردةوة و ب، كردنةوةيان .لةسةر ثيادةكردنى 
   

 Social philosophy االجتماعيةالفلسفة فةلسةفةى كؤمةآليةتي
بت،وراى ِرةوشتي ناستى و بتةها ستةاَينراوةكانَ هتةروةها        َيىندنى ديتاردة كؤمةآليةتيتةكان بتةث   واتةَ ِراظة كتردن و هةَلستةنطا  

توَيذينةوةكة  بة جؤرَيكى تايبةت لةو ضةمكانة دةكؤَلَيتتةوة كتة ثةيوةستة بتة كؤمةَلناستى و بتة لَيكؤَلينتةوة ثَيكىَينانتةكان         
 . طةنكة زانستة كؤمةآليةتيةكان ثَيى دة يةىزانست مةعري ةئةو  بؤ synthesisد
   

 Social planing االجتماعيالتخطيط كؤمةآليةتي  ثالندانانى 
 Planing ,social  تةماشا بكة:

 
 

  

 Social  policy االجتماعيةالسياسة  سياسةتى كؤمةآليةتي
 كة ثالن و بةرنامة كؤمةآليةتيةكان ئاراستة دةكاتَ ئةمةو سياستةتى كؤمةآليتةتي لتة   ثَيك ئةجنامةكانى ب،كردنةوةى رَيك و 

ئايتتديولوجياى كؤمةَلطتتةوة هةَلتتدةقؤَلَيي بتتؤ ئتتةوةى طوزارشتتي لتتة ئاماجنتتة دوورةكتتانى بكتتات و بوارةكتتانى بةرنامتتةو ثالنتتة      
 كؤمةآليةتيةكان روونبكاتةوةَ هةروةها ئاراستة طشتيةكانى بؤ رَيكخستنى  و بؤ ئةرك بة جَيطةياندن دةسي نيشان بكاتَ

ثةيوةنتتدييان بتتةو  بةستتةر ثةيوةندييتتة كؤمةآليةتيتتةكانى تاكتتةكان و ستتةر     سياستتةتى كؤمةآليتتةتي كاريطتتةرى دةبَيتتي  بة   
 كؤمةلطايةى تَييدا دة ين. 

   
 ثَيطةى كؤمةآليةتي  

 ى كؤمةآليةتيرةوش
 Social position االجتماعيالوضع

يتان كتؤى ثتَيش بينتى     ثَيطةى تاك ثةيوةسي دةبَيي بةرؤَلى لة ناو طروثداَ هةر ئةو ثَيطةش شؤينطةى  رَيكخستنى رؤَلةكانةَ 
 واتة element of organizational outonomyرؤَلةكانةَ هةروةها ئةو ثَيطةية رةطةزى ئؤتونومى و رَيكخراوةيية د

 َهتةروةها لتة ثتؤىل ئةنداميتةتى رَيكخستة      location in social spaceدةسي نيشانكردنى ثَيطةى تاك لة نتاو كؤمةَلتدا د  
  روخستارَيكة بتؤ فيزيولوجيتاى رَيكخستةَ رؤة     role بتةآلم رؤة د category of organizational member shipد

فةرمان و كردار دةطرَيتة خؤىَ لة كاتَيكتدا راستتة بَيتَيني كتة كتةس ثَيطةيتةكى كؤمةآليتةتي بتةكاردةهَييَنَ بتةآلم ِراستي نيتة            
 بَيَيني كة كةس رؤَلَيكى كؤمةآليةتي بةكاردةهَينَيي.

   
 ةتيدةسةآلتى كؤمةآلي
 هَيزى كؤمةآليةتي

 Social power االجتماعيةالسلطة

بط،َيتي. ئتةو   وةرهةر وزةيةك يان هَيزَيك لة ثةيوةنديية كؤمةآليةتيةكان و لة خةسَيةتى فةرمانةكانى بونيادى كؤمةآليةتي 
دامتتةزراوةكانى لَيثرستتينةوةى دةستتةآلتةش لةستتةر شتتَيوةى ضتتةند طروثَيكتتى فشتتار و ستتوثا و حاَلتتةتى دةستترتؤيى و ثَيطتتةى و  

كؤمةآليتةتي دةر دةكتتةوَييَ ستتةركردةكان دةتتتوانن دةستتةآلتى كؤمةآليتتةتي و ضتتاودَيرييان بتتةهؤى ثروثاطةنتتدةو دامتتةزراوةى  
 سياسى و ئابورى و ئاينيةوة دةرخبةن.

   
 فشارى كؤمةآليةتى  

 زؤرلَيكردن  
 Social Pressure الضغط االجتماعي

رةنج و هةوَلدانَيكى ئاراستةكراوة بةرةو تاك و طروثتةكانَ بةمةبةستتى راستتكردنةوةى ِرةفتاريتان و بتؤ طةيشتة بتة ضتةند         
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ئامتاجنَيكى ديتاريكراو . فشتارى كؤمةآليتةتى بتةهؤى راى طشتتيةوةَ بتةزؤرى ئاراستتةى حكومتةت و دامتةزراوةكانى ياستتادانان           
 َيي بةضةند كَيشةيةكى كؤمةآليةتى دياريكراو.دةكرَيي بؤ طةيشة بةكارَيك كة ثةيوةسي ب

   
 Social problems الجتماعيةاملشكالات طرفتة كؤمةآليةتيةكان

كَيشة كؤمةآليةتيةكانَ ئةو حاَلةتةية كة نَيوان ئاستة ويسرتاوةكان و دؤخة واقعيتةكان لَيتك دووردةخةنتةوة . كَيشتةكان بتةو      
بةرَيوةبردنى كاروبارةكتان دةنتوَينَىَ بتة رَيطايتةك كتة ويستتى لةستةر بيتيَ هتةروةك          ماناية دَين كة ثشَيوى و ثةك خستنى  

 ئةوانى كؤمةَلطة سةرثةرشتى دةكةنَ ديارييان كردووة.
كيشة كؤمةآليةتيةكان ثةيوةسي دةبن بةو ثرسانةى كة خةسَيةت و ئاكارى بة كؤمتةة هةَلتدةطرن و  مارةيتةك لتة تاكتةكانى      

بةرؤَلتة كؤمةآليةتيتةكانيان هةستة بتةثَيى ئتةو       ةة جؤرَيك رَيطريش دةبَيتي لتةوةى كتة ئتةو تاكانت     كؤمةَلطةش دةطرَيتةوةَ ب
 ضوار ضَيوة طشتيةى لةسةرى رَيككةوتوون و لةكةة ئاستى راهاتووى كؤمةلطةَ يةك دةطرَيتةوة.

مةآليةتيتة بنضتينةييةكانَ   بةزؤرى كَيشة  كؤمةآليةتيةكان كاريطةرييان دةبَيي و وةك كوسث دةبتن بتؤ يتةك لتة سيستتمة كؤ     
 هةروةك لة حالةتى : بَيكارى و سةرطةردانى هةرزةكاران و حالةتةكانى ديكة.

   
 Social processes الجتماعيةالعملياات ثرؤسة كؤمةآليةتيةكان

لتة كؤمةَلطتة بتة    واتة هةر منوونة و شَيوازَيكى دووبارة بوةوةى كارلَيكى كؤمةآليةتي دةكرى دةسي نيشان بكترَىَ تاكتةكانيش   
ضتتةندين ثةيوةنتتدى و ثةيوةستتتى ناستتنوردار دةبةستترتَينةوةَ كتتة بتتةهؤى سروشتتتى كؤبوونتتةوةيان و لةئتتةجنامى كتتارلَيكى       
ويستتتةكانيان و بةريةككتتةوتنى هةنتتدَيكيان لةطتتةة هةنتتدَيكى ديكتتة دروستتي دةبتتن. ئتتةو كارلَيكتتة و بتتةر يتتةك كتتةوتن و          

َ دياردةكتانى ميمالنتى و   ثرؤستة كؤمةآليةتيتة بنضتينةييةكان    َيةيةكى  كؤمةآليةتثةيوةندييانةَ بريتى دةبن لة ضةند ثرؤس
ركابةرى و تَيكةآلو بوون و سازدان و طوجنان و ثسثؤرييةتى و جياوازى و ثيتة بةنتدى كؤمةآليتةتي دةطرَيتتة ختؤىَ بةشتَيكى       

دةكتاتَ لةدوايشتدا لَيكوَلينتةوة لتة ثرؤستةى       زؤرى كؤمةلناسان وا دةبينن كة كؤمةَلناسى لَيكؤلينةوة لة كتارلَيكى كؤمةآليتةتي  
 كؤمةآليةتي دةكات.

   
 Social programme االجتماعيالربانجم بةرنامةى كؤمةآليةتي

 programming  تةماشا بكة:دانانى بةرنامةكان
 Programmes development  بةرنامةكانى ثةرةسةندن 

   
 Social progress االجتماعيالتقدم ثَيشكةوتنى كؤمةآليةتي

 مةبةسي لة ثَيشكةوتنى كؤمةآليةتي طؤرانى كؤمةآليةتية بة ئاراستةى ئةو ئاماجنانةى كة برياريان  لةسةر دراوة. 
 طؤران بة تةنىاَ تا ئةطةر خةسَيةتَيكى شؤرشطَيرانةشي وةرطرتَ ئةوة ناطةَينَى كة بةناضارى ثَيشكةوتن دةطرَيتة خؤى .

   
 ئامادةكاريية كؤمةآليةتية كان  

 -قاميةكارى  -
 Social Provisions االجتماعيةالتدابري 

دؤخَيكى كؤمةآليةتي و ئابورييةَ لةميانةيتدا هؤكارةكتانى ضتاككردنى طتوزةرانى تتاك و خَيزانتةكان ئامتادة دةكترَينَ ئتةويش          
هةرةوةزيَ وةك ثاك و خاوَيين شةقامةكان و خؤثاراسة لتة  بةرَيطةى ضةند هؤكارَيكى طشتيةوة دةبَييَ ياخود بةهؤى كارى 

 ئاطر كةوتنةوة و طةياندنى ئاوى خواردنةوة و دامةزراندنى قوتاخبانة و ياريطاكان و .....هتد.
 تَيضووى ئةو خزمةتطوزاريية طشتيانة لة رَيطةي باجةوة ئامادة دةكرَيي.
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 Social psychology االجتماعيعلم النفس  دةروونناسى كؤمةآليةتي
زانستَيكة لَيكؤَلينةوة لة خةسَيةتةكانى رةفتارى كؤمةآليةتي دةكاتَ واتة لَيكؤَلينتةوة لتة رةفتتارى تتاك و طروثتةكان  دةكتاتَ       

 ئةو رةفتارانةى لة ميانةى هةَلوَيستة جياوازة كؤمةآليةتيةكانةوة ثَيكدَين. 
ال و طورةى لةنَيوان تاك و طروثدا هةيةَ لةطتةة َلَيكؤَلينتةوة لتةؤوجؤر    هةروةها زانستةكةَ باية  دةدات بةو ثةيوةنديية ئا

 و ضاالكى  طروث و كاريطةرى ئةو طروث و ؤوجؤة و ضاالكيانة لة رةفتارى تاك و طروثدا.  
   

 Social rank االجتماعيةاملرتبة ثيةو ثايةى كؤمةآليةتي 
ثيةو ثايةى كؤمةآليةتي بؤ ئةندامانى طروثَ ثشي بةوة دةبةستَيي كة خةَلكى لةستةرى راهتاتوون و ثتَى دةَلتَين : ثَيطةيتةكى      

 كؤمةآليةتي بةرزَ يان ثَيطةيةكى كؤمةآليةتي سوك و ريسوا . 
ية جياوازةكانَ ئةويش لتة   َ بريتية لةرَيكو ثَيكردنى ثةيوةندييةكانى نَيوان ثيةو ثاranksystemسيستمى ثيةو ثايةكان د

 ثية بةندييةكى كؤمةآليةتي دياريكراودا دةبَيي .
 
 

  

 كؤمةآليةتي يياطةرواقيع
 رياليزمى كؤمةآليةتي

 Social realism االجتماعيمذهب الواقع

خوديان هةية  ب،ورايةكة دةَلَيي:طروثةكان وةك دةوَلةت و كؤمةَلطةو كؤمةر و سيستم و ثةيوةنديية كانَ ئةوانة قةواريةكى
 و تةنىا كؤمةَلة تاكَيك نني.

   
 Social reality االجتماعيةاحلقيقة راستى كؤمةآليةتى

ضةمكَيكة ئيستا بوونى هةيةَ واتتا ئتةوةى كؤمتةة دروستتى كتردووةو هَيشتتوويةتية وةَ لةطتةة تَيروانينتى طشتتى دةربتارةى           
 ديكة هةبَيي.بوونى دياردةيةك كة ثَيويستى بة سةااندنى تاكةكانى 

كارَيكتتة دةبَيتتتة هتتؤى دابتتران و     ةديتتارة لتتة دةستتتدانى بتترواى تتتةواو  بتتةو راستتتييةى كتتة كؤمتتةة كؤكتتة لةستتةرىَ ئتتةو          
 دوورخستنةوةى تاك لةوةى كة تواناى ثةيوةنديكردنى بة كؤمةَلةوة هةبَيي. 

تىَ ديارة ئةويش ثَيويستتة بتؤ مانتةوةى    جؤرى راستيش هةروةك كولتور طوزارشتى لَيدةكاتَ بةشَيكة لة كةلةثورى كؤمةآلية
 مرؤظَوةك ثَيويسي بوونى رةفتارى خؤرسك الى طياندار.

ئةطتةر ضتتى ضتةمكة مرؤظايةتيتتةكان دةربتتارى راستتىَ زيتتاتر بتةرةو رووى طتتؤران دةبَيتتتةوة لتةو راستتتيانةى كتة لتتة جيىتتانى       
 طيانداران هةية.  

   
 Social reform صالح االجتماعياال ضاكسازى كؤمةآليةتى

بَيتتي بةستتةر ئتتةو ديتتاردة خراثانتتة كتتة بتتةهؤى كتتةم و كتتورتى لتتة فتتةرمان و سيستتتمى         َيكتتى طشتتتيةَ هةوَلتتدةدات زارَ فبزا
 كؤمةآليةتيةوةَ يان لة هةر بةشَيكيانداَ دروسي دةبن .

 ئةندازةى كؤمةآليةتى.ضاكسازى كؤمةآليةتى لة رووى ضةمك و ئاماجنةكانيةوةَ دةكةوَيتة نَيوان خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى و 
ئاماجنةكاني ضاكسازى كؤمةآليةتى لة بارَيكى ئاسايداَ بريتيتة لتة: تواننتةوةى جيتاوازى نَيتوان ضتينةكانَ هتةروةها يةكستانى         
لةهتتةر و دةرفتتةتَ يةكستتانى لتتة بتتةردةم ياستتاداَ دادوةرى  لتتة دابشتتكردنى خةرجيتتة طشتتتييةكانَ بةشتتداري كردنتتى هتتةموو   

 بةرثرسياريةتى سياسى و ضَيذ و سوود وةرطرتن لة ئازاديية بنضينة ييةكان. ئةندامانى كؤمةَلطة لة

   
 Social relations الجتماعيةالعالقاات ثةيوةنديية كؤمةآليةتيةكان  

ئةو ثةيوةندييانةى لة نَيوان مرؤظَيك و مرؤظَيكى ديكتة بتةرَيوة دةجتنَ بتةجؤرَيك لتة نَيوانيانتدا كتارلَيكردن و وةآلمدانتةوة         
دةبَيي . ئةو ثةيوةندييانة بنضينةى يةكةمن بؤ هةموو ثرؤسة كؤمةآليةتيةكانَ دةكرَى هةردوو ديتاردةى  ثةيوةنتديكردن و   
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 ؤمةآليةتي دابنرَينَ هةر ضةندة هةراليةكيان لة ثيةى تووندوتيذيدا جياواز دةبن.  دابران بةدوو جةمسةرى ثَيوانةى ك
   

 Social relationship االجتماعيةوضع العالقة كؤمةآليةتيدؤخى ثةيوةندى
ثةيوةندييتتةدا يتتةك لتتة شتتَيوازةكانى رةفتتتارى كؤمةآليةتييتتةَ بريتيتتة لتتة كتتارلَيكردنى نَيتتوان تاكتتةكان يتتان طروثتتةكان. لتتةو     

دؤخةكانى دووركةوتنةوةى شوَينى لة نَيوانياندا  ئاشكراتر دةردةكةوَيي تا حالةتى بةدوايكدا هتاتنى زةمتانىَ هتةروةها لتة و     
 ثةيوةندييانة بَيدةنطى ئاشكرا تر لة جووَلة دةردةكةوَيي.

  social relationةيوةندي كؤمةآليةتىدئةمةو دؤخى  ثةيوةندي  كؤمةآليةتى  درَيذ خايةن تارادةيةكَ ناوى لَيدةنرَيي ث
   

 Social reorganisatio االجتماعيأعادة التنظيم دووبارة رَيكخستنةوة كؤمةآليةتى 
ةَ بؤ بةرهةَلستَيكردنى ئةوبارودؤخةى كة ويستى لةسةر نيتة لتة نتاو كؤمةَلطتة. لةبةرامبةريشتيدا      يزيةمةبةسي كارى هةرةو

 دَييَ يان كاردانةوةى  ئةو هةَلوةشاندنةوةيةَ كتاتَى لتة توانتادا    social disorganis ationهةَلوةشاندنةوةى كؤمةآليةتىد
 نابَيي بارودؤخة جياوازةكان رَيك خبرَين.

   
 Social repression االجتماعيالقمع أو الكبح سةركوتكردنى كؤمةآليةتى

 هةوة و رةجندانى  بة كؤمةة.دوورخستنةوةى يان رَيطرتن لة رةفتارى الدةرَ ئةويش بةرَيطةى 
   

 Social research البحث االجتماعي تؤ ينةوةى كؤمةآليةتى
بتتةكارهَينانى شتتَيوازى زانستتتى لتتة لَيكؤَلينتتةوة دةربتتارةى كؤمةَلطتتة هتتةروةها هتتةر  دياردةيتتةك بةهؤيتتةوة ثةيتتدا دةبَيتتي لتتة   

 دياردةكانى و ضى روودةدات لة كَيشةكان. 
تؤ ينةوةى كؤمةآليتةتى ستوودى دةبَيتي بتؤ دؤزينتةوةى راستتية كؤمةآليةتيتة نتةزانراوةكان هتةروةها راستتكردنةوةى بت، و            
باوةرة هةَلتةكان دةربتارةى كؤمةَلطتةَ لةطتةَر لتة دةستي نيشتانكردنى كَيشتة كؤمةآليةتيتةكانَ بتةجؤرَيك كتة لتة توانتادا بَيتي               

و لةطتتةة بتتةكارهَينانى ئةجنامتتةكانى تؤ ينةوةكتتة بتتؤ نةخشتتة كَيشتتان و ثالنتتة  ضارةستتةركردنيان و خؤثاراستتة لَييتتانَ ئةمتتة
 كؤمةآليةتيةكانَ هةروةها لة دارشتنى ياسا كؤمةآليةتيةكان.  

   
 كؤمةآليةتيةكان ةسةرضاو

 دةرامةتة كؤمةآليةتيةكان
 Social resources املوارد االجتماعية 

مةبةسي لة زاراوة كة لة كارطوزارى كؤمةآليةتيداَ هةموو ئةو كتةس و رَيكخراوانتة ى كةلتة توانايانتدا دةبَيتي يارمتةتى تتاك        
 بدةن لةو بوارانةى ثَيويستى بة يارمةتيدان دةكات . 

   
 Social responsibility االجتماعيةاملسؤلية  بةرثرسياريةتى كؤمةآليةتى  

متتتاف و ئةركتتتةكان دةبةستتتتَييَ تَيركردنتتتى ثَيداويستتتتيةكان و   نَيتتتوان ثةيوةستتتتىكؤمةآليتتتةتى  ثشتتتي بةبةرثرستتتياريةتى 
ضارةسةركردنى كَيشةكانَ دةبآ ببةسرتَينةوة بة رادةى هاوكارى كردنى تاكةكانى كؤمةَلطة و بةشتداريكردنيان بتؤ بتةديىَينان    

 ةويش بةثشي بةسة بة خؤيان.و تَيركردنى ثَيداويستيةكانيان و ضارةسةركردنى كَيشةكانَ ئ
بةرثرستتياريةتى كؤمةآليتتةتى دياردةيتتةكى ئتتاال و طتتؤرة لتتة نَيتتوان تاكتتةكان و طروثتتةكانَ هتتةروةها لتتة نَيتتوان كؤمةَلطتتة             

 خؤجَييةكان و كؤمةَلطةى طشتى .
   

 Social revolution االجتماعيةالثورة شؤرشى كؤمةآليةتى  
كؤمةآليةتيداَ بةتايبةتيش لةحاَلةتَيكتدا كتةطؤِران لتة ثَيكىاتتةى  ضتينايةتى كؤمةَلطتة روودةدات.       طؤِرينى كتوثر لة سيستمى 

 هةروةها مةبةسي لةزاراوةكة كاتَي طؤِران لة سيستمة سياسى و ئابورى و هزرييةكان روودةدات.
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 Social rights احلقوق االجتماعية كؤمةآليةتيةكان ةماف

مافى هةموو هاوآلتيانة لتة بتوارى: فَيربتوونَ ضتاودَيرى تةندروستتىَ كتاركردن و بيمتةى كؤمةآليتةتي         مافة كؤمةآليةتيةكانَ 
 د ى ثةككةوتن و ث،ى و بَيكارىَ هةروةها بةديىَينانى دادثةروةرى كؤمةآليةتي هةمة اليةن.

   
 Social risks االجتماعيةاملخاطر  مةترسيية كؤمةآليةتيةكان

ئةو مةترسيانةى تووشى مترؤظ دةبتن لتة ئتةجنامى روودانتى ضتةند دياردةيتةكى نائاستايى ضتاوةروانكراو. ئتةو مةترستيانةش            
ئةكتتةر رووبتتدةنَ ديتتارة دةبنتتة هتتؤى زيتتان طةيانتتدن لتتة داهتتاتَ وةك برينتتى ئتتةو داهاتتتة يتتان تتتةنىا كةمبوونتتةوةى  ئةطتتةر    

 بةشَيوةيةكى بةردةوام بَيي ياخود كاتى . 
 ةآليةتيةكان شؤَينى ئةو مةترسيانة دةطرَيتةوةَ كاتآ كرَيكار لةكاتى كاركردن تووش بَيي. بيمة كؤم

َ ئةوةندىثةيوةندى بةخؤى سةر تواناى بةرهةمىَينانى دةبَييئةو مةترسيانةى بةرةو رووى كرَيكار دةبنةوةَ كاريطةرييان بة
 ش.يَيزانةكةشى هةبَيي لة  يانى و لةثاش مردنهةبَيي لةئَيستاو لة ئايندةداَ هةروةها ئةوةندةى ثةيوةندى بةخ

   
 Socialrole الدور االجتماعي ِرؤىل كؤمةآليةتى 

واتةَ رةفتارى ضاوةروانكراوى تتاك لتة نتاو طروثتداَ كتة رووى ديناميكيتةتى ثَيطتةى تتاك دةنتوَينى . لةكاتَيكتدا ثَيطتة و ثايتة             
ئةوا رؤة ئاما ة بؤ منوونةى ئةو رةفتارة دةكات كة ثيتة و ثايةكتة ثَيويستتى    ئاما ةن بؤ شوَين و بايةخى تاك لة ناو كؤمةَلداَ 

دةكات. رةفتارى تاك لةبةر رؤشتايى ثَيش بينيتةكانى ختؤى و ثتَيش بينيتةكانى ئتةوانى ديكتة ستنوردار دةبَيتيَ ئتةو كتارةش           
ستتدارن بةثَيطتة كؤمةآليةتيةكانتةوة    كاريطةرى دةبَيي بةسةر تَيطةيشتنى تاك و ئةوانى ديكة بؤ ئةو ماف و ئةركانةى ثةيوة

سنورى رؤَليش ئةو كارانة دةطرَيتةوة كتة طتروث قبتوَلى دةكتات لةبتةر رؤشتنايى ئاستتةكانى رةفتتار لتةو كولتتورةى كتة بتاوة.             
كارَيكى ئاسايية كتة تتاك زيتاتر لةيتةك رؤَلتى هتةبَيي لتةناو ئتةو سيستتمة كؤمةآليةتيتةى ئينتيمتاى بتؤى هةيتةَ بتاَ و كتور                

و بةرَيوةبةرَ هةموويان رؤَلى كؤمةآليةتنيَ ئةوانى ثَيى هةَلدةسة ثَيويسي دةكات لةسةريان ثابةند بتن بتة ضتةند     مامؤستا
 شَيوازَيكى رةفتارى دياريكراو كة كؤمةَلطة بؤ يان دةسي نيشان دةكات.

   
 Social sanction اجلزاء االجتماعي ضارةسةرى سزايى كؤمةآليةتى

ثاداشتةى كة كؤمةَر بريارى لةسةر دةداتَ تايبةت بة رةفتارى ئةندامانى ختؤى . لَيترة دا كؤمتةَر بتة ضتاوى      سزادان يان ئةو 
ثةسةندكردن تةماشاى ئةو كةسة دةكات كةميكةضى ثَيوةرةكان دةبَييَ هةروةها برياردان لةسةر سزادان دةدات لتة بةرامبتةر   

 ركردنيان بةميكةضى بؤ رَيساوياساكانى خؤى.كةسانى بةرةَلالو هةَلطةراوة لة ثَيوةرةكان بؤ ناضا
   

 Social satisfation الرضا االجتماعي رةزامةندى كؤمةآليةتى
رازيبوونَ واتة هةستي كتردن بةخؤشتى و دَلنتةوايى كتة لةطتةَر جَيبتةجَيكردنى هيتواو ئاماجنتةكان ثةيتدا دةبَيتيَ وةك ئتةو             

 ستةرهةَلدةدات . رةزامةنتدى كؤمةآليتةتىَ ئاما ةيةكتة بتؤ      job satisfactionرازيبوونةى لةئةجنامى تتةواوكردنى كارَيتكد  
تواناى سيستمى كؤمةآليةتى لة كؤمةَلطةيةكداَ كةزؤرينةى ئةندامانى ناضار بكات ضةمكةكانىثةيوةستي بتة بتةهاكانى قبتوَر     

 بكةن و رةزامةندييانيشيةسةرى هةبَيي.
   

 Social sciences العلوم االجتماعية زانستة كؤمةآليةتيةكان  
 Sciences  social  تةماشا بكة:
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 ئةجنومةنى كؤمةآليةتى
 السكراترية االجتماعية

 Social secretary لاعماهليئة االجتماعية خلدمة أصحاب اال

ضةند ئةجنومةنَيكى  طشتيةَ بؤ يةكةم جار لة وآلتى بةجليكا دروسي بوونة وةك نَيونةر بؤ ختاوةن كتاروثرؤ ة بضتووكةكانَ    
بةمةبةستتتى ئةجنامتتداني كارةكتتان بةهتتةموو يتتاخود بةبةشتتَيكى ئتتةو ئتتةرك و كارراييانتتةى بةستتةرياندا ستتةثَينراوةَ ئتتةويش  

ى باج  و كارو بيمةى كؤمةآليةتىَ ديارة ئةو كارةش لةبةرامبتةر ضتةند بتاجَيكى    بةثَيى ياسا جياوازةكان بةتايبةتيش ياساكان
كةم دةبَيي. ئامانج لةهاوكارى كردنى خاوةن كارةكانَ راثةراندنى ئةو كارراييانةية بةباشرتين شَيوة و بتؤ دوورخستتنةوةيان   

 انةوة. لةثةنابردن بؤ دةآلر و جامبازانَ كة دةكرَي ببَيتة بارطرانى طةورة بةسةري
   

 Social security الضمان االجتماعي زامنكردنى كؤمةآليةتى
سيستمَيكة دةوَلةت دايدةنَييَ ئامتانج لَيتىَ ثاراستتنى تتاك و خَيزانةكانيانتة لتة كتاتى تووشتبوونيان بتة كارةستات و رووداوى           

كةستانةَ ئتةويش لتة ئاستتَيكى ضتاك و       جياواز لة يانداَ هةر بةهؤى ئةو سيستمة دةكرآ خؤشطوزةرانى دابني بكرَيي بؤ ئةو
 باردابَيي.  لة
   

 Social selection االنتخاب االجتماعي هةَلبذاردنى كؤمةآليةتى 
 Social وSelection  تةماشا بكة:

   
 Social self ات االجتماعيةذال خودى كؤمةآليةتى

كؤمةآليةتيةكانى يان كةسَيتى تاك كة ئةوانى ديكة  مةبةسيَ تاك هةر وةك ئةوانى ديكة تةماشاى دةكةن لةرووى ئةزموونة
 هةلسن و كةوتى  لةطةة دةكةنَ ئةو هةل  و كةوتةش نيشانة و بةلطةى هاوكارييانة لةطةَليدا .

   
 Social service اخلدمة االجتماعية خزمةتطوزةرانى كؤمةآليةتى

 Social work تةماشا بكة: خزمةتطوزةرانى كؤمةآليةتى
   

 Social situation املوقف االجتماعي هةَلوَيستى  كؤمةآليةتى
ان لةسةر رةفتارى تاكةكان يان شارةزاييان دةبَيتيَ لتةناو سيستتمَيكى كتارلَيكى و     ييكؤمةآليةتيانةى كاريطةر كؤى ئةو فاكتةرة

دةبَيتتيَ بؤيتتة فاكتتتةرة كؤمةآليةتيتتةكانى هةَلوَيستتتَيكةوة بتتؤ هةَلوَيستتتَيكى ديكتتة جيتتاواز لةلتتة هتتةر كاتَيكتتدا . رةفتتتارى تتتاك 
ثةيوةندار  بة هةَلوَيستةكان  طرينطى طةورةيان دةبَيي لة تَيطةيشتتنى رةفتتارى تتاك و لتةو وَينةيتةى كةلةستةر ختؤى ثَيكتى         

 دةهَينن .
   

 Social solidarity االجتماعيالتضامن  هاوكارى كؤمةآليةتى
 solidarity  تةماشا بكة : هاوكارى  

   
 بوارى كؤمةآليةتى  

 شوَين
 Social space اجملال االجتماعي

ئةو شوَينةى كة دبةشان رةطةزة فيزيكيةكان  شانرةفتاركؤ دةسكةوتى ئةو بوارة زيندووةية كة  kurt lewinبةثَيى ديدى د
 و بتتوارى كؤمةآليتتةتى   كةستتةكةى تَيتتدا دةبَيتتيَ لةطتتةة كةرةستتتة و ثَيداويستتتيةكانى و رَيتتك و ثَيكردنتتى ئتتةو كةرةستتتانة    
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  واتة د ينطتة و ئتةو كةستانةى كتة لةطةليانتدا مامةَلتة دةكرَيتيَ ثةيوةنتدييان بةوانتةوة  هتةروةها بتوارى            social spaceد
دةروونتتى بتتةمانا تايبةتيةكتتةى دكةستتَيتى ختتودى تتتاك و هةرضتتى ثةيوةنتتدى ثَيتتوةى هةيتتة لتتة بتتةها و هيتتواو نتتةريي و            

 ئارةزووةكان  كؤدةكاتةوة.
   

 Social stability االستقرار االجتماعي سةقامط،ى كؤمةآليةتى
بةردةوام بوون و درَيذةثَيدانى شَيواز و كيَيشة كؤمةآليةتى و رؤشنب،ييةكان لتة نتاو طروثتدا يتان كؤمةَلطتةَ بتآ ئتةوةى هتةر         
طؤرانَيكى كتوثر ياخود ريشةيى  لة هةر اليةنَيك لة اليةنةكانى ئةو شَيواز و كيَيشتانة رووبتدات. جتَيط، بتوونى كؤمةآليتةتى      

كؤمةَلطتتة بتتَى دةنتتط و بتتآ جؤَلتتة يتتةَ كؤمةَلطتتة بةحاَلتتةتى جتتَيط، بتتوون دادةنرَيتتي ئةكتتةر    بتتةزةرورت ئتتةوة ناطتتةَينى  كتتة  
طؤرانكاريةكان وردة وردةو بة سستيةكى تةواو روويانداَ ئةويش بؤ ئةوةى دةرفةت بة دياردة كولتوريةكانى ديكة بدرَيي بتؤ  

 نةوةيةكى  مةترسيدار رووبدات بونيادنانى كؤمةآليةتىَ بآ ئةوةى هةر كةم و كورتيةك يانيش هةَلوةشا
   

 Social standard االجتماعي ىاملستو  ئاستى كؤمةآليةتى
كةمرتين يان بةرزترين رادة بؤ ئةو ثيةيةى  كؤمةَلطة ضاوةروانى دةكات لة ئةندامانى كة ثَيى بطةن لة ميكةضيان بتؤىَ ئتةو   

رةنطدةداتتتةوةَ ديتتارة ئتتةو كارةشتتيان دةبَيتتتة هتتؤى مانتتةوةى بتتةها    و شتتَيوازى  يانيتتان دياردةيتتةش لتتة رةفتتتارو داَ نتتةريي  
 كؤمةآليةتيةكان.

 standard  ئةندازة -تةماشا بكة : ثَيوةر 
   

 وةستانى كؤمةآليةتى
 -ستاتيك  -

 Social statics السكون االجتماعي

لَيكؤَلينتتةوة دَيتتي لتتة بونيتتادى     ثَيناستتةى دةكتتات بتتةواتاى   auguste comteبتتَى ؤوجؤَلتتةى كؤمةآليتتةتىَ هتتةروةكد  
كؤمةآليةتى و لة ثةيوةندى نَيوان بةشة جياوازةكانى لةكاتَيكى دياريكراو دا.  لَيكؤَلينةوة لةستاتيكى كؤمةآليةتى تةواوكةرى 

 .لةم رؤ طارةدا ئةو زاراوةية  لة سنورَيكى زؤر تةسكدا بةكاردةهَينرَيي  َلَيكؤَلينةوةية لة ديناميكيةتى كؤمةآليةتى
   

 Social statistics االحصاات االجتماعية ئامارة كؤمةآليةتيةكان
لةستتةر كَيشتتة  كؤمةآليةتيتتةكانَ هتتةروةها  بتتؤ ثيتتادةكرنى رَيبازةكتتانى ئامتتار زاراوة كتتة بتتةكاردةهَينرَيي  وةك هَيماطةرييتتةك

 بةكاردةهَينرَيي دةربارى ئةو زانياريية ئاماريانةى كؤ دةكرَينةوة و ثةيوةنديشيان  بةو كَيشانةوة دةبيي .
   

 Social status املركز االجتماعي ثَيطةى كؤمةآليةتى
 Status, social  تةماشا بكة:

   
 ورو َينةرى كؤمةآليةتى 

 هاندانى كؤمةآليةتى
 Social stimulus املثري االجتماعي احلافز االجتماعي

ئةو ورو َينةرةى بةدةنطةوة هاتن دروسي دةكات الى خةَلكى وةك كؤمةةَ نةك وةك تاكةكانَ منوونةش لةستةرى : واتتة وات   
 و دةنطوباسةكان . 

   
 Social Stratum الشرحية الطبقية - القطاع الطبقي توَيذى كؤمةآليةتى 

 Stratum  تةماشا بكة : توَيذَيكى كؤمةآليةتى
   

 Social stratification التدرج االجتماعي ريز بةنديى كؤمةآليةتى
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واتة: رَيكخسة و رَيز بةندي خةَلكة لةكؤمةَلطةداَ بؤضةند ثيةيةكى يةك بتة دوايةكتدا . بتةدةربرينَيكى ديكتةَ بريتيتة لتةو       
  ئتةويش لتة   strata of classesى بةهؤيةوة يةكرتى دابتةش دةكةنتة ستةر ضتةند ضتني و توَيتذَيك د      ثرؤسةيةى كة خةَلك

رووى ئاستى داهات يان رؤشنب،ى ياخود ثَيطةو بايةخى خَيزانى و دةسي رؤيتى لتةناو كؤمةَلتدا دواتتة جتؤرة دابةشتبوونَيك        
اخود رسوايي بةدواى خؤيدا دةهَينَيي. بة بؤجتوونى كتارر   ديارة ئةوةش لةناو خةَلكدا دياردةكانى ثةسندي و ِرَيزَ يان سؤز ي

متتاك  توَيتتذ بةنتتديى ضتتينايةتى بتتؤ ئتتةو فؤرمتتة دةطةرَيتتتةوة كتتة ثةيوةندييتتةكانى بةرهتتةمىَينانى لتتةناو كؤمةَلطتتةدا كتتارى    
 ثَيدةكات.  

   
 Social structure االجتماعي نالبنيا ى كؤمةآليةتىدنيابو

سةاَينراوانةي ناو هةر سيستمَيكى ناوخؤى طروثَيكَ كة كؤى ئةو ثةيوةندييانتةى هةيتة لتةنَيوان    بريتية لةو شَيوازو منوونة 
ئةنتتدامانى طروثةكتتةَ هةنتتدَيكيان لةطتتةَر هةنتتدَيك و لتتةنَيوان ئتتةوان و ختتودى طروثةكتتة دةطرَيتتتةوة. بتتةدةربرينَيكى ديكتتة   

ييةكى رَيكخراوى  نَيوان يةكة كؤمةآليةتية جياوازةكان بودنيادى كؤمةآليةتى ضوارضَيوةى كؤمةَلطةيةَ ئةويش وةك ثةيوةند
دئتتةو طروثانتتةى بتتةهؤى خزمايةتيتتةوة دروستتي بوونتتةَ رةطتتةزَ تةمتتةنَ بةر ةوةنتتدى هاوبتتةشَ ثَيطتتةو ثايتتة  يتتاخود وةك    

ئتةوانى  منوونةيةكى دامةزراو بةثَيى ئةو ثةيوةنديية. لتة كؤمةَلطتة شارستتانيةكانَ حزبتى سياستى و ستةنديكاى كرَيكتاران و        
 لةسةر ئةو شَيوةيةنَ بونيادى كؤمةآليةتى ثَيكدةهَينن

   
 زؤربوون يان كةم بوونى باشي بةرهةمى كؤمةة  

 دبةهاى بةرهةمى كؤمةآليةتى 
 زايدة أو نقص 

 Social supervalent جودة أنتاج اجلماعة

مةبةسي لتة دةستتةوا ةكةَ زؤربتوونى يتان كتةمبوونى بةرهتةمى باشتى كرَيكارَيتكَ كاتتآ لةطتةة كؤمةَلَيكتدا كتار دةكتاتَ بتة               
بؤ ضوونة ئاما ةيةكة بةكاردةهَينرَيي بؤ تَيكراى ئةو بةراورد كردنى بةرهةمةكةى  بةو بةرهةمةى كاتآ بةتةنىا كاردةكات. 

ةتى كارى ثَيويسي بةتةنىا و بةبةراورد كردنى لةطةة حالةتى كارى رَيكارةكة لةحاَلبوونى بةرهةمى ك زؤر بوونى ياخود كةم
 بةكؤمةة .   

 Social decrement تةماشا بكة: كةمبوونى بةرهةمى بةكؤمةة
   

 Social supervision االشراف االجتماعي سةرثةرشتى كؤمةآليةتى  
بتةثَيى بريتارى دادطتا دةبَيتيَ كارةكتةش جؤرَيتك لتة ضتاودَيرىَ يتان تَيبينتى و ستةرجندانى             ةئةوسةرثةرشتى كردنتةي منتدا  

ئتةوى خراوةتتة  َيتر    د  ثَيويسي دةبَيتيَ ديتارة بنضتينةى بريتارى دادطتاشَ دوور طرتنتى منداَلةكتة دةبَيتي         supervisionد
رييةكة  هتةَلناط،َيي  تتا ئتةو كاتتةى دادطتا      ثةيوةندى كؤمةآليةتى دروسي بكات يتاخود ثَيتى هةستتى . ضتاوديَ    كة ضاودَيرى  

 دَلنيا دةبَيي لةوةى كة رةفتارى ئةو منداَلة لة اليةن كؤمةَلةوة ثةسند كراو دةبَيي .
   

 رووثَيوى كؤمةآليةتى

 -وردبينى  -
 Social survey االجتماعي سحاملر 

يةك لة رَيطتا ستةرةكيةكانة  بتةكاردةهَينرَيي لتة توَيذينتةوة فةرمانيتةكان. رَيطتا كتة بريتيتة لتة َلَيكؤَلينةوةيتةكى زانستتيانة             
دةربارةى ناوضةيةك يان كَيشةيةك لةكَيشةكانى كؤمةَلطةَ ئةويش بةمةبةستى بةدةسي هَينانى ئامار و زانياريية تتةواوةكان  

 ي  لة دانان و جَيبةجَيكردنى ضةند ثرؤ ةيةكى لةبار بؤ ضاكسازى كؤمةآليةتى . كة دةكرآ سووديان لَيوةربط،َي
   

 مانةوةى كؤمةآليةتى
 -نةمرى  -

 Social survival البقاء االجتماعي

 Survival  تةماشا بكة: مانةوة 



(679) 
 

   
 سيمبوىل كؤمةآليةتى

 -هَيما  -
 Social symbol الرمز االجتماعي

 ئةو هَيمايةى تةنىا تاك ناطرَيتةوةَ بةَلكو مانايةكى هاوبةش هةَلدةطرَييَ دةكرآ لة نَيوان تاكةكانى كؤمةَليش بطوازرَيتةوة. 
 Symbol  تةماشا بكة: سيمبوىلَ هَيما

   
 Social system النسق االجتماعي سيستمى كؤمةآليةتى

كؤمةآليةتى هةَلدةستَيي بتة جَيبتةجَيكردنى فتةرمانَيكَ هتةروةها مةبةستي ليتآَ        سيستمى كؤمةآليةتىَ واتة هةر يةكةيةكى 
كؤمةَلة كردار و كارلَيكردنَيكى ديتاريكراوى نَيتوان ئتةو كةستانةى ثةيوةنتدى ئتاَلؤ طتؤر بةيتةكيان دةبةستتَيتةوة . هةنتدآ لتة            

 يش رَيكختتتتتراوى كؤمةآليةتيتتتتتةكؤمةَلناستتتتان و شتتتتتارةزايانى ئتتتتتةنرتوثؤلؤجياَ زاراوةيتتتتتةكى ديكتتتتتة بتتتتتةكاردةهَيننَ ئتتتتتةو 
 َ وةك ئاما ةيتتةك بتتؤ هتتةمان ديتتاردة يتتاخود ديتتاردة organisation َ يتتان زاراوةى رَيكختتراو دsocial organisationد

 هاوشَيوةكان بةطشتى .  
   

 ئاماجنخوازى
 كؤمةآليةتى

 Social teleology الغائية  االجتماعية

بؤ طةشة كردنى كؤمةَلطة بةشَيوةيةكى رَيتك و ثَيتكَ ئتةويش بةمةبةستتى طةيشتة      واتة ضاودَيرييةكى هؤشيارانة و ئاقالنة 
 بةئاماجنة كؤمةآليةتية داواكراوةكان .

   
 Social thought الفكر االجتماعي هزرى كؤمةآليةتى

بتتةرةو هتتزرى متترؤظ دةربتتارةى ثةيوةنتتدى و ثابةندييتتةكانى لةئاستتي هاورَيكتتانى. ديتتارة هتتزرى كؤمةآليتتةتى ثةرةىستتةند        
 كؤمةَلناسى كاتآ ميتؤدةكانى تؤ ينةوة ثَيشكةوتن و طةيشتنة دَيدَيكى بابةتيانة .

   
 كاتى كؤمةآليةتى

 -مان ةز - 
 Social time الزمن االجتماعي

متتى   يتتانى كؤمةآليتتةتى دةكتتاتَ ئتتةويش بتتةثَيى ضوارضتتَيوة سةرضتتاوةيية كولتتتورى و      تريية كتتات بتتةو هةنتتدةى طوزارشتتت  
ئةستَيرةناستتىَ ئتتةوة يتتةك لتتةو ضتتةمكانةيةكة ثةيوةستتتة بةزةمانتتةوة. تاكتتةكان   -زةمتتةني  -كؤمةآليةتيةكتتةىَ بتتةآلم كتتاتى 

هةروةك باوة دياردةى كؤمةآليتةتى قبتوَر دةكتةن وةك ضوارضتَيوةيةكى سةرضتاوةيىَ بؤيتة دواتتر ضتةمكى زةمتان هتةر وةك           
ةى كارَيكى سروشتيةَ ئةوا بةكاردةهَينرَيي وةك ثَيوةرَيتك بتؤ رَيكخستتنى    زؤرينةى ئةندامانى كؤمةَلطة قبوَر دةكةن بةو ثَيي

 رووةكانى ضاالكيان.
ئةمةوَ وَينا كردنى زةمانى كؤمةآليةتى و رةفتارى كؤمةةَ جياوازى دةبَيي بةثَيى ئةو ثَيوانةية و بةشَيوةى بةكارهَينانيشتى  

 ةر و نةريتة باوةكان لةكؤمةَلدا.بةثَيى ب،و باو

   
 Social traditions التقاليد االجتماعية نةريتى كؤمةآليةتى 

. هتةروةها بةيةكطرتووييتةكى   يكتة دةطوازرَيتتةوة لتةماوةى كاتتدا    رةطةزةكانى ئةو كولتورةى لتة نةوةيةكتةوة بتؤ نةوةيتةكى د    
 بنضينةى بةردةواميش جياواز دةكرَيتةوة .



(680) 
 

   
 خةسيةتى كؤمةآليةتى 

  نيشانة 
 Social trait السمة االجتماعية

 trait  تةماشا بكة : تايبةمتةندى كةسَيتى  
   

 ضارة كردنى كؤمةآليةتى 
 -رةفتار لةطةر كردنى  -

 Social treatment العالج االجتماعي

مةبةسي لة زاراوةكة لة خزمةتكردنى تاكداَ هاوكارى تاك بكرَيي بؤ ضاككردنى رؤَلى لتةناو كؤمةَلطتة لةرَيطتةى ثةيوةندييتة     
ثيشتتةييةكةَ ئتتةويش بتتةكارتَيكردن لةكةستتَيتى و ثاَلثشتتتى كردنتتى تواناكتتانى بتتؤ جَيبتتةجَيكردنى ئةركتتة كؤمةآليةتيتتةكان و   
ِراستتتكردنةوةى كاريطتتةرى  ينطتتةو بتتةكارهَينانى دةرامةتتتةكانى . بتتة دةربرينَيكتتى ديكتتةَ ضتتارةكردنى كؤمةآليتتةتى كتتؤى         

ة بتؤ تتاك ئامتادة دةكرَيتيَ بتؤ ئتةوةى كاريطتةرى ستةاَينراوى  هتةبَيي          خزمةتطوزارية مادى و مةعنةوييتةكان دةطرَيتتةوة كت   
 لةسةر هةَلوَيستى .

   
 Social trend االجتاه االجتماعي كؤمةآليةتى  -رَيِرةوى  -رَيبازى 

 Orientation, social  تةماشا بكة : ئاراستةى كؤمةآليةتى
   

 ثةيوةنديكردنى كؤمةآليةتى 
 -ثَيطةيشة  -

 Social transmission التواصل االجتماعي

ثرؤستتةيةكةَ بةهؤيتتةوة رةفتتتار و خةستتَيةتة كولتوريتتةكان لتتة نةوةيةكتتةوة بتتؤ نةوةيتتةكى ديكتتة دةطوازرَيتتتةوةَ بتتةو كتتارةش  
جياوازةكتانى  بةردةوامى و درَيذة ثَيدان دَيتة دىَ هؤكارةكانيش السايى كردنةوةو فَيربوون و ثَيطةياندن و شَيوة ضتاودَيريية  

 ديكةى كؤمةآليةتية.
   

 منوونةى كؤمةآليةتى
 -شَيواز  -

 social type النموذج االجتماعي

ئةو بونيادة  يرةيتةَ كتة لتة  يتانى كؤمةآليتةتى يتان لتة بةشتَيكيدا بتاو دةبَيتيَ ديتارة ثَيكىتاتووة بتة ثتَي فتؤرمَيكى تايبتةتَ                 
 دياريدةكات.خةسيةتةكانى ئاماجنة دةسي نيشانكراوةكة 

 type  تةماشا بكة: منوونة.
   

 Social unity الوحدة االجتماعية يةكطرتنَ يةكَيتى كؤمةآليةتى
ئةنتتدامانى دادتتتةبايى ئتتاَلوطؤرَ لتتة رةفتتتارى تاكةكان  و لةكؤمةَلتتداَ بتتةهؤى ضتتةند جوآلنةوةيتتةكى ستتازان كتتردن يتتةكَيتى كتتار 

 .بةجؤرَيك كة كارى بةكؤمةة بةطشتىَ يةك ئاماجنى دةبَيي  كؤمةَلةكة
   

 دَلةراوكآ كؤمةآليةتى
 -بآ ئارامى  -

 Social unrest اعياالجتمالقلق 

واتةَ بةريةك كةوتن و بآ ئومَيدى لة ثةيوةنديية كؤمةآليةتيةكانَ ئةطةر ئةو حاَلةتة لتة ثةشتؤكان و دَلةراوكييتة ستنوردار     
ة ان وهةَلوةشتتانةوةَ بتتةآلم ئةطتتةر  ستتنورداربووَ ئتتةوا لتتة ضتتةند كاروكردةوةيتتةكى جيتتاوازدا   دةبَيتتتة هتتؤى شتتَي انتتةبووَ ئتتةو
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 دةردةكةوَيي ئاراستةكانيشي دةكةوَيتةدةستى ئةو كةسةى ئاراستةى دةكات.
   

 Social values القيم االجتماعية يةكانبةها كؤمةآليةت
بةباشتى دةزانتنَ يتان لتة نتاو كولتتورَيكى ديتاريكراودا ويستتى ختةَلكى لةستةر دةبَيتي.            ئةو سي ةت و ئاكارانةية  كتة ختةَلكى   

هةروةها بةها كؤمةآليةتيةكان شتَيؤيةكى طشتتيخواز وةردةطترن لةاليتةن هتةموو تاكةكانتةوة و دةبنتة ئاراستتة كتةرى رةفتتار           
 ياخود ئامانج بؤ ئةو رةفتارة.

 Cf.value, economic  بةهاى ئابورى
   
 Social wage االجر االجتماعي كرَيى كؤمةآليةتى 

كةمرتين ئاستى كرآ كة بةشى كرَيكارَيك بكات و لة ئاستَيكى مام ناوةنتدى  يانَيتك بةستةر ببتات و جَيطتاى رةزامةنتدى بَيتي        
بكتةوَييَ لةطتةة   لةناو كؤمةَلَيكى شارستانى. ئةو ئاستة و ئةو كرَيية هاوكار بَيتي بتؤ ئتةوةى ثَيداويستتيةكانى  يتانى دةستي       

 رةضاوكردنى اليةنى بارطرانى  يان كة ئةركةكةى دةكةوَيتة سةرشانى ئةو كرَيكارة.
   

 Social welfare الرفاهية االجتماعية خؤشطوزةرانى كؤمةآليةتى
سيستتتمَيكى رَيكختتراو و رَيكوثَيكتتة لتتة كارطوزارييتتة كؤمةآليةتيتتةكان و ئتتةو دامةزراوانتتةى ئاماجنيتتان  يارمةتيتتدانى تتتاك و      
طروثةكانتتة بتتؤ طةيشتتة بتتة ئاستتتة لتتة بارةكتتانى  يتتان و تةندروستتتى . هتتةروةها ئامتتانج لتتةو سيستتتمة خولقانتتدنى ضتتةند      

ةكانداَ ئةويش بة طةشةكردنى تواناكانيان و ضاككردنى  يانى مرؤظايةتيان ثةيوةندييةكى كؤمةآليةتى يةكسانة لة نَيوان تاك
 بةو شَيوةى لةطةَر ثَيداويستيةكانى كؤمةَلطة رَيكدةكةوَيي. 

لتةماوةى ضتارةكى دووةمتى ستةدةى بيستتةم دةركتةوت بتة مةبةستتى جيتاوازى كتردن            -خؤشطوزةرانى كؤمةآليةتى  -زاراوةى 
 ان ئاماجنةكانى بزووتنةوة كؤمةآليةتيةكانَ كة ضةند بابةتَيكى ئاينى بوونةتة هاندةريان .  لةنَيوان ئةو دياردةية و نَيو

   
 Social work اخلدمة االجتماعية خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى

بريتية  لة ضةند كارطوزارييةكي ثيشةيى يان ضةند ثرؤسة و هةوَلدانَيكى رَيكخراوَ كة رةنط و روويتةكى ضارةستةركردن و   
ثَيشكةش خةَلكى دةكرَيتيَ ئاماجنيشتي يارمةتيدانتةَ ئةطتةر وةك تتاك بَيتي يتاخود        و خؤثاراستين مرؤظايةتيانة هةَلدةطرَيي 

بةخشندة و سةر بةرزانة كة ضةندين ثةيوةندى بةكةَلك و باشتى تَيتدا بتاو دةبَيتيَ     طروث بةمةبةستى طةيشة بة يانَيكى   
لةطةة ضةند ئاستَيكى كؤمةآليةتى كة لةطةة ويسي و تواناكانيان يةكدةطرَيتةوة و طوجنا و دةبَيي لةطةة ئاسي و ئاواتةكانى 

ةشَيوةي كارى مادى  مةعنتةوى ثَيشتكةش دةكتات بتؤ     ئةو كؤمةَلطايةى تَيدا دة ين. كارطوزاري كؤمةآليةتى ئةركةكانى خؤى ب
ئةوانى ثَيويستيان ثَيى دةبَيي لةتاك و طروث و كؤمةَلطةَ ئةطةرلة ناو دامةزراوة  بَيتي يتان ئةجنومةنتةكانَ ئتةويش بتةهؤى      

 كةسانى ثيشةيى ئامادةكراو  لة رووى تيؤرى و ثراكتيكى بؤ راثةراندنى ئةو ئةركانةى كةوتؤتة ئةستؤيان.
   

 Social work administration أدارة اخلدمة االجتماعية كارطَيرى خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى
جَيبةجَيكردنى شَيوازةكانى كارطَيرىَ كة اليةنةكانى ثروسةى ئاراستةكردن و ضاودَيرى و رَيكخسة دةطرَيتةوةَ بةمةبةستتى  
بةديىَينانى ئاماجنةكانى دامةزراوة كارطوزارييتة كؤمةآليةتيتةكان. لَيتردا وا ثَيويستي دةكتات ئتةوى بةئتةركى ئتةو كارطَيرييتة          

ي بةهونتتةرةكانى خزمتتةتطوزارى كؤمةآليتتةتى و ئةوةنتتدةش لَيىتتاتوو بَيتتي كتتة توانتتاى        هةَلدةستتَييَ كةستتَيكى شتتارةزا بَيتت   
 سةركردايةتيكردنى كارمةندان و بةديىَينانى هاوكارى لةنَيوانياندا هةبَيي . 

   
 socialism االشَتاكية سؤسياليزم  
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لةطتةة جيتاوازى  لتة باستكردنى      -كؤمةَلَيكى تةواوة لة ضةمك و ميتؤدو رَيكخراو و هؤكارة سياستييةكانَ ئتةوانى هتةموويان    
بةشدارن لةد ايتةتيكردنى كؤمةَلطتةى ستةرمايةدارى . هتةروةها باوةريتان بةثَيشتكةوتنى حتةمتى بتؤ  يتانى           -دوورو درَيذيدا 

شؤرشتتطَيرانةش دةكتتةن بتتؤ دامةزرانتتدنى كؤمةَلطةيتتةكى زيتتاتر تَيتترو دادوةرَ  كؤمةآليتتةتى هةيتتة و جتتةخي  لةستتةر ويستتتى  
ئةويش بةهؤى كارى هؤشيارانةى بةكؤمةة لة ثَيناو بةديىَينانى يةكستانى  راستي لتة نَيتوان هتةموو ختةَلك و نَيتوان هتةموو         

باوةرهَينتتان بتتة حةمتيتتةتى و   نةتتتةوةكان . هتتةموو رَيبتتازة سؤسيالستتتةكان لةطتتةة جؤراوجتتؤرى و جياوازيتتانَ بةشتتدارن لتتة  
رَيكخستنى هَيزةكانى بةرهةمىَينان و بةستنةوةى فةرمانة ئابوريةكان بتة دةوَلتةت و باوةِرهَينتان بتةوةى كتاركردن بنضتينةى       

 شةرعى هةموو خاوةندارييةكة . 
   

 سؤسياليزمى هةرةوةزى
  -هاوكارى  -

 Socialism associative االشَتاكيةالتعاونية

جؤرة سؤسياليزمة ضةند ب،مةندَيك لة فةرةنسا و ئينطيتةرا بانطةشتةيان بتؤى دةكترد لةستةدةى نتؤزدةدا لةوانتة شتارىل        ئةو 
فورييتتةَ روبتتةرت ئتتؤينَ لتتوى بتتالن. بنضتتينةى ب،ؤكتتة كةشتتيانَ  يتتانى هاوبتتةش و كتتاركردنى هاوبتتةش بتتوو لتتة ضتتةند            

ةرةكان لةناو دةضَييَ هةروةها ركابةرى و ميمالنَيى نَيوان كرَيكارو كؤمةَلطةيةكى بضووكَ تَييدا ركابةرى لةنَيوان بةرهةمىَين
خاوةن كارةكان نامينَيي و هاوكارى شوَينى ئةوانة دةطرَيتةوة. بةو ثَيية لَيترةدا دةولتةت ئتةركى رَيكخستتنى بةرهتةمىَينان و      

اليتةنى سؤسيالستتى بانطةشتةى بتؤ      دابةشكردن بة دةستيةوة نابَييَ هةروةك قوتاخبانةى سان سيمون بؤى دةضَيي و هةنتدى 
 و يتان  phalansteresدةكةنَ بةَلكو ئتةوى بتةو كارانتة هةَلدةستَيي ئتةو تاكانتةن كتة بةشتدارى لتة ضتةند هةروةزييتةك د           

 ناوضةى داط،كراو. colonies  ياخود لةضةند كولونيالَيك دateliersلةضةند كارطةيةك د
   

 fabiam وSocialism االشَتاكية الفابية سؤشياليزمى فابى
 fabiam Socialism  تةماشا بكة:

   
 سؤسياليزمى سةنديكايى

 -ئةجنومةن  -
Socialism االشَتاكية النقابية و  guild 

 Guild socialism  تةماشا بكة:
   

 human وSocialism االشَتاكية االنسانية سؤسياليزمى مرؤيى
 Human Socialism  تةماشا بكة:

   
 Socialism, national االشَتاكية الوطنية سؤسياليزمى نيشتمانى

 National Socialism   تةماشا بكة:
   

 Socialism, scientific االشَتاكية العلمية سؤسياليزمى زانستى 
 marxism  تةماشا بكة: ماركسيزم

   
 Socialism, state شَتاكية الدولةا سؤسياليزمى دةولةت

 State Socialism  بكة:تةماشا 
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 سؤسياليزمى ئةنديشةيى 
 -يوتوثيايى  

 Socialism, utopian االشَتاكية اخليالية

رَيبازَيكة ضةند ب،مةندَيك وةك دستان ستيمونَ فورييتةَ بترودون  لةفةرةنستا دروبتةرت ئتؤينَ جتون طتراىَ وليتام تومستونَ            
ئةاانيا فيختةَ بانطةشةيان بؤ كردووة. ئةو ب،مةندانتة ئاما ةيتان بتؤ    توماس هود جسكن  لةئينطيتةراَ هةروةها فةييةسوفى 

اليةنة خراثةكانى سيستمى سةرمايةدارى كردووة و باسى ئةو ناكؤكيانةيان كردووة كة خراثة و ميمالنَيى توونتديان بتةدواى   
كَ زؤرينتتةش بتتةرةو رووى خؤيانتتدا هَيناوةَئتتةويش بتتةهؤى طردبوونتتةوةى ستتامان و دةستتةآلت لتتة  َيتتر دةستتتى كةمايةتيتتة    

ضةوساندنةوة و هة ارى دةبنةوة. بؤية ئتةو ب،مةندانتة داواى دامةزرانتدنى سيستتمَيكى كؤمةآليتةتى نوَييتان دةكترد لةستةر         
بنضينةيةكى ئةقالنى و تا بكرَيي نزيكرت بَيي لة دادثةروةرى و تواناى باشرتيشى هةبَيي بؤ فةراهتةم كردنتى خؤشتطوزةرانى    

ةكانى هةموو كؤمةَلطة وةك يةك . ئةم رَيبازة سؤسيالستية كؤنة لتةثَيش هتزرى ماركستيزم ستةرى هةَلتداوة و      بؤ ضني و توَيذ
ناوى لَينراوة سؤسياليزمى خةياَلىَ لةبةرئةوةى ئةو بنةما ضاكسازيانةى دايرشتووة تةنىا لةئةنديشةى ئةوانى دايتان هَينتاوة   

 كةمارك  بانطةشةى بؤ كردووةَ دووربتووة لةختةياَر   scientificsocialismدةرناضَيي. لةكاتَيكدا  سؤسياليزمى زانستى د
 و طرينطى بةاليةنة مادييةكاني داوة بةوردى . 

   
 Socialism of the chair ةذشَتاكية االساتا سؤسياليزمىمامؤستايان  

قوتاخبانةيةكى هزريية لة ئةاانيا دةركةوتووة لة هةفتاكانى ستةدةى نؤزدةهةمتداَ قوتاخبانةكتة داواى ضتاككردنى بتارودؤخى      
ضينى كرَيكارانى كردووة لةرَيطةى دةركردنى ضةند ياسايةكى تايبةت بةكارطتةكان دبتارودؤخى كتارَ كاتتةكانى كتارَ ئاسايشتى       

 ردنى كؤمةآليةتى و دروستكردنى سندوقةكانى ثاشةكةوتكردن . كارو ثيشةسازى...هتد َ هةروةها زامنك
   

 Socialization التنشئة االجتماعية-1 بةكؤمةآليةتيبوون
َ كولتور لةنةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكى ديكة دةطوازرَيتتةوةَ هتةروةها ئتةو رَيطتا و شتَيوازانةى بةهؤيتةوة       وةيةبةهؤ ةثرؤسةيةك

كرَين هةر لةمنداَليةوة تا تواناى طوزةرانيان دةبَييَ لةكؤمةَلطةيةك كتة هتةَلطرىَ كولتتورَيكى    تاكةكانى ثآ ثَيكدَين و راط،دة
تايبةتة . ئةو باوك و قوتاخبانةو لةكؤمةَلطايانةى منداالن فَيرىَ زمتان و ئتاين و نتةريي  و بتةها و زانيتارى و شتارةزاييةكان       

 دةكةن...ئةوانة دةكةونة ناو ئةو كارةوة .
   

  التأميم-2 خؤماَليكردن  
 سامان و دارايى خستنة  َير دةسةآلتى طشتى يان حكومةتَ لةثَيناو بةر ةوةندى طشتى .

   
 sociations العالقات االجتماعية ثةيوةنديية كؤمةآليةتيةكان

كارلَيكردنة  كؤمةآليةتيتةكانَ ئةطتةر   زاوارةكة هةموو ئةو ثةيوةندييانة دةطرَيتةوة كة لةنَيوان تاكةكاندا بوونيان هةيةَ يان 
ثةيوةندييتتة  هاوكتتارى بتتن يتتاخود ميمالنتتآ. لتتةهاوتا نزيكتتةكانى زاوارةكتتة: رةفتتتارى كؤمةآليتتةتيَ ثرؤستتةى كؤمةآليتتةتيَ       

 .مرؤظايةتيةكان
   

 Society اجملتع كؤمةَلطة
كؤمةَلة خةَلكَيكن بةيةكةوة دة ين لةناوضةيةكى دياريكراوداَ نَيوان ئةو كؤمةَلة خةَلكة كولتورَيكى هاوبةشى جياواز لتةوانى  
ديكتتة و هةستتتَيك بةيتتةكطرتوويى هةيتتةَ هتتةروةها ديتتديان بتتؤ خؤيتتان وةك قةوارةيتتةكىَ جيتتاواز كؤيتتان دةكاتتتةوة. لتتة            

ضتةند طروثَيكتة لتة ثَيكىاتةيتةكَ ضتةند رؤَلَيكتى بةيةكتةوة بةسترتاو لتة نَيتوان            تايبةمتةندييةكانى كؤمةَلطةَ طردبوونتةوةى 
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ة مهةنتتدَيكيان و هةنتتدَيك دَيتتتة دىَ لتتة رةفتاريشتتدا ثتتةيرةوى ثَيتتوةرة كؤمةآليةتيتتةكان دةكتتةن .كؤمةَلطتتة هتتةموو سيستتت       
كؤمةآليةتية بنضينةيية زةروريةكان دةطرَيتة خؤى بتؤ روو بتةرو بوونتةوةى ثَيداويستتية مرؤييتة بنضتينةييةكان. كؤمةَلطتة        

رووى ئابورييتةوة بةتتةواوي ثَيويستتة خودييتةكانى ِرازي بَيتيَ      لتة سةربةخؤيى خؤى هةيةَ ئةويش بةو ماناية نابَيي تتةنىا  
 َيكخراوةيية زةروريةكانى مانةوة بطرَيتة خؤى. بةآلم بةماناى ئةوةى كة هةموو شَيوة ر

   
 Society, class اجملتع الطبقي كؤمةَلطاى ضينايةتى

ِرؤَلتتى ضتتني.  يكؤمةَلطايةكتتة جياوازييتتةكى توونتتد لتتةنَيوان ضتتينة كؤمةآليةتيتتةكانى دةبَيتتيَ واتتتة ثَيكىتتاتن و يةكالبوونتتةوة 
هةرضينَيكيش بةضةند ئاراستة و ِرةوتَيكي تايبةت جياواز دةبَيتةوةَ هةروةها بةبةهاو خةسَيةتة كولتورييةكانى ديكتةَ بتةو   

 جؤرة سيما و خةسَيةتةكانى هةر ضينَيكَ لقة كولتور دةبن لةسنوورى كولتورة هةمةاليةنةكةى كؤمةَلطة .
   

و  Society لالطبقياجملتع ا كؤمةَلطاي ناضينايةتى  classless 
كؤمةَلطايةك دابةش نةبووة بةسةر ضينةكانداَ بةئاشكراش هتيض ضتينَيك لتة ضتينة كؤمةآليةتيتةكانى تَيتدا دةرناكتةونَ ئتةو         
كؤمةَلطايتتة بتتة الوازى هؤشتتيارى ضتتينايةتى و دابتتةزينى ئاستتتى دةركتتةوتين ضتتينايةتى دةناستترَييَ هتتةروةها لتتة نتتاو ئتتةو        

 كولتورى الوةكى يان لقة كولتورى تَيدا باو نية كة لةسةر بنضينةى ضينة كؤمةآليةتيةكان دامةزرا بَيي .كؤمةَلطايةش 
   

 Sociocentrism مركزية اجملتمع نيوةندَيتى كؤمةَلطة  
جيىانتةو  دياردةيةكى هزرييةَ بةثَيى ئةو دياردةية تاك باوةرى واية كتة ئتةو كؤمةَلطايتةى ئينتيمتاى بتؤى هةيتةَ مةَلبةنتدى        

 هةموو شتَيكى بؤ دةطةرَيتةوة . 
   

 Sociocracy نظام احلكم اجلماعي سيستمى فةرمانرةوايى بةكؤمةة
 وة دانتتراوةَ وةك ئاما ةيتتةك بتتؤ ئتتةو شتتَيوة حوكمرانيتتةى كةلتتة ستتةر بنضتتيةى     auguste comeزاراوةيةكتتة لةاليتتةن د

 دميوكراسيةت دامةزراوةَ ئةويش بةرَيطاى نوَينةرايةتى ثةرلةمانيةوةَ لة بةرامبةريشيدا حوكمرانى تاكرةوى دَيي .   
   

 Cocioculture الكيان الثقايف اجلماعي كولتورى كؤمةآليةتى 
قةوارةى رؤشنب،ى كؤمةآليةتىَ ثَيكىاتةيةكى سةرووى ئةندامييةتةَ كؤمةَلطة و كولتور دروستتى دةكتةن لةميانتةى كتارلَيكى     

 ورد لة نَيوانياندا.   
   

 سوسيؤ دراما  
 منايشى كؤمةآليةتى 

 Cociodrama متثيل االدوار

يةك لة هؤكارة كردةييةكانة بؤ راهَينانَ لةم بوارةدا بةشدار بووان هةَلدةسة بة ضةند رؤَلَيكى زيندووى راستيَ ئتةويش لتة    
ضتتةند هةَلوَيستتتَيكى جيتتاوازدا . ئتتةوان بتتؤ ضارةستتةركردنى ئتتةو هةَلوَيستتتة كؤمةآليةتيانتتةى كتتارى تَيتتدا دةكتتةنَ زانيارييتتة    

يان بةكاردةهَينن. شَيوازةكة دةبَيتة هؤى طتؤرين لتة رةفتتار و ئاراستةكانيشتداَ بتةكاريش      تيورييةكانيان و شارةزاييةكانى خؤ
 دةهَينرَيي بؤ راهَينانى سةرؤك و سةركردةكان . 

 Ana: role playing  تةماشابكة:
   

 Sociogenic الدواقع االجتماعية النشأة دروسي بوونى هاندةرة كؤمةآليةتيةكان  
Motives 

هاندةرانةن كة بةهؤى كارَلَيكردنى كؤمةآليةتى و رؤشنب،ييةوة ثةيدا بوونةَ ئةويش لةميانةى ئاراستة و بةها و ثَيتوةر  ئةو 
 و ثَيش بينية كؤمةآليةتيةكان . ئةو هاندةرانة ئاراستة كؤمةآليةتيةكانى تاك ديارى دةكةن.
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 Sociogram البيان السوسيوجرامى  سوسيؤطرام

شَيوازة يان ئةو منوونةية رووندةكاتةوة كة لة ثةيوةنديية كؤمةآليةتيةكانى كؤمةَلدا كتاري ثَيدةكتةنَ وةك    نةخشةيةكة ئةو
 دةياردةكانى ثةسند كردنَ ناكؤكىَ طوَى نةدان .... هتد

   
 Sociography اجلفرافية  االجتماعية سوسيؤطرافى  

باسكردنى ضتةند كؤمةَلطايتةكى ديتاريكراو لتةرووى بتارودؤخى سياستى و كؤمةآليةتيتةوةَ لةطتةة شتارو طةالنيشتى. هتةروةها            
 مةبةسي لة زاراوةكةَ َلَيكوَلينةوة لة كَيشة كؤمةآليةتية دياريكراوةكان لةناوضةيةكى سنورداردا .  

   
 Sociolatry عبادة اجملتمع كؤمةَلطة ثةرسة 

 تةماشاى كؤمةَلطة بكرَيي كة سةرضاوةى بوونى مرؤظة و لةدوايشدا بكرَيتة بابةتَيكى ث،ؤز .وا 
   

 Sociological احلتميةالسوسيولوجى هةر بوونايةتى سوسيؤلوجى
determinism 

كؤمةآليةتيتةكانَ لتةو ئاراستتةيةش    ئاراستةيةكة بؤ ضوونى وايةَ كة رةفتارى تاك بة طشتى سنووردارة بةكاريطةريية كولتتورى و  
 . بةها جياوازييةكانى تاك ياخود كارتَيكردنى هؤكارة سايكولوجى  و بايولوجى و جوطرافيةكان بةهةند وةرناط،َيي

   
 Sociological singularism الوحدة الوسيولوجية تاكطةرايى سوسيؤلؤجى  

ثةيوةنتدارةكان بتة كؤمةَلطتةوة يتتان بةطروثتةوةَ لةِراستتيدا هتتيض      هتةر تيؤرييتةكى نتاوخوازىَ بتتؤ ضتوونى وايتة كتة ضتتةمكة       
 بوونَيكيان نية جياواز لة ئةندامانى دتاكةكانى  .

   
 Sociological theory النظرية الوسيولوجية تيؤرى سوسيؤلؤ ى  

و شتتَيواز و  تيؤرييةكتتة  هةوَلتتدةدات بطاتتتة ضتتةند شتترؤظةيةكى ميتتتؤدى و ضتتةند ثتتَيش بينييتتةكى ثةيوةستتي بتتة سروشتتي    
بزوَينةركاريةكانى كارلَيكى كؤمةآليةتى مرؤظايةتى. تيؤرى سوسيؤلؤجى لة شتَيوازَيكى يتةكطرتووى ست ي ستةرجندانى تتاك و      

 ضةمكةكانى تايبةت بة  يانى كؤمةآليةتى دةطرَيتةوة .
 Theory  تةماشا بكة:

   
 رةوتى كؤمةَلناسي

 مةييى كؤمةآليةتى 
 sociologism النزعة السوسيولوجية

مةبةسي لةو بؤ ضوونةَ شرؤظةكردن و لَيكدانةوةيةكى هةمةاليةنة بؤ كؤمةَلطة و رَيكخستنة كانيانَ هةروةها بتؤ نتاوةرؤكى   
بتتةها و ثةرةستتةندنةكانيان ئتتةويش تتتةنىا بتتةرَيطاى ميتؤدةكتتانى كؤمةَلناستتيةوة. رةوتتتى كؤمةَلناستتى روو لتتة تَيطةيشتتة و      

دةكتاتَ لةطتةة بنتةما ياستاييةكانَ هتةوَليش دةدات دروستي بتوون و ثةرةستةندنيان راظتة بكتات           وةرطرتنى بةها رةوشتيةكان 
بةهؤى تةنىا تيؤرى سوسيؤلؤجيةوة . ئاراستةكة كاردةكات بؤ كورتكردنةوةى جيىانى بةهاكان و جيىانى مرؤظايتةتى و بطترة   

ؤرى سوستيؤلؤجيا لةستةر شتَيوةى راظتةكردنَيكى     تا دةطاتة خودى دةروونناسىَ ئةويش لةستةر ئتةجنامى رَيكخستتنةكانَكة تيت    
 كؤتايى دايدةرَيذَيي . 

   
 Sociology علم االجتماع  كؤمةَلناسى  

لَيكوَلينةوةيتتةكى وةستتثطةرى و لَيكدانتتةوةيى بتتةراور كردنتتة بتتؤ كؤمتتةَلطا مرؤظايةتيتتةكانَ هتتةروةك لتتةزةمان و شتتتوَيندا           
دةردةكةوَييَ ئةويش بؤ طةيشة بةياساكانى ئةو ثةرةسةندنةى كة كؤمةَلطة مرؤظايةتيتةكان لتةبوارى ثَيشتكةوتن و طؤرانتدا     
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ستتتَيي بتتتة لَيكوَلينةوةيتتتةكى بابةتطةريانتتتة بتتتؤ ديتتتاردة كؤمةآليةتيتتتةكان و  ميكةضتتتى دةبتتتن . هتتتةروةهاَ كؤمةَلناستتتى هةَلدة
 شيكردنةوةيان شيكردنةوةيةكى زانستيانةى راسي .

   
 كؤمةَلناسى كردةيى  

 -ثراكتيكى  -
 Sociology , applied علم االجتماع التطبيقي

و تيتتؤرى كؤمةَلناستتى لتتة بتتوارى جَيبتتةجَيكردنيان    زانستتتَيكة لَيكؤَلينتتةوة دةكتتات لتتةتواناى دانتتانى راستتتيةكانى كؤمةَلناستتى  
بةكردارَ هةروةها هةوَلدان بؤ بةرزكردنةوةى ئاستى سيستم و دؤخة دروستبووةكانَ لةطةة ضارةسةركردنى ئتةوانى ناتتةواو   

كخستتة و و بتتآ كتتةَلكن. لَيتترة دا لتتةو بابةتانتتةى دةكةونتتة نتتاو ئتتةو بتتاس و توَيذينةوانتتة: لَيكؤَلينتتةوةكانى ثةيوةستتي بةريَ     
بتتةرَيكوثَيكى و رووثَيتتوكردنى كؤمةآليتتةتى و ضتتاودَيرى كؤمةآليتتةتى و ثالنتتدانانى كؤمةآليتتةتى و ئةنتتدازيارى كؤمةآليتتةتىَ   

 سةرةراى ئةو جؤرة كاروبارانةى ثةيوةندييان بةضاكسازى كؤمةآليةتى هةية.
   

 Sociologyeducational علم االجتماع الَتبوي كؤمةَلناسى ثةروةردة 
لقَيكى كؤمةَلناسيةَ لَيكؤَلينةوة لةسيستمةكانى ثةروةردة و ياساكانى ثةرةسةندنى دةكاتَ هةروةها لةضتؤنيةتىَ ئةجنامتدانى   

 ئةو سيستمانة بؤ فةرمانةكانى و ثةيوةندييان بة سيستمة كؤمةآليةتيةكانى ديكة.  
   

 SociologyHistorical علم االجتماع التارخيي كؤمةَلناسى مَيذوويى  
زانستَيكة هةَلدةسَيي بتة شترؤظةكردنى  زانيارييتة مَيذووييتةكان بتؤ بةدةستي هَينتانى طشتتاندنة سؤستيؤلؤجيةكانَ ئةمتة و           
رةنطة لَيكؤَلينةوة مَيذووييةكة هةوَلدانَيك بؤ دؤزينتةوةى ئاراستتة طشتتيةكان بطرَيتتة ختؤى دةربتارةى ثةرةستةندنى يتاخود         

 يان رةنطة لة شيكردنةوةى كَيشةيةكى دياريكراودا ضربَيتةوة.  طؤرينى كؤمةَلطةَ يانيش شارستانيةت و
   

 SociologyIndustrial علم االجتماع الصناعي كؤمةَلناسى ثيشةسازى  
ثراكتيكردنى تيؤرى كؤمةَلناسى و ميتودةكانى تؤ ينةوة لة لَيكؤَلينةوةى بونيتادى كؤمةآليتةتى بتؤ ثيشةستازيَ كتة ثَيكتدَيي       

سيستمة ثيشةسازييةكان. هةروةها لَيكؤَلينةوة لة ثةيوةندييتةكانى نَيتوان ثيشةستازى و بونيتادى كؤمةآليتةتىَ      لةدامةزراوة و 
بتتة جتتؤرَيكى تايبتتةتيش لَيكؤَلينتتةوة لتتة ثةيوةنتتدى ثيشةستتازى بةكؤمةَلطتتةى ختتؤجَيى و بتتة هتتةردوو سيستتتمى ئتتابورى و        

 سياسييةوة .
   

 SociologyMedical علم االجتماع الطيب كؤمةَلناسى ثزيشكى 
لَيكؤَلينتتةوة لتتة ديتتاردة كؤمةآليةتيتتةكاتى نةخؤشتتى دةكتتاتَ لةطتتةة ئاراستتتة جياوازةكتتان  بتتةرةو نةخؤشتتيةكةَ هتتةروةها         
دابةشبوونى نةخؤشيةكان و ثةيوةندييان بة سيستمى كؤمةَلطةوة . ئةمة و زانستة كة لَيكؤَلينةوة لةبونيادى رَيكخراوةيى بؤ 

 -رؤَلتتة كؤمةآليةتيتتةكانى  نةخؤشتتى دةكتتاتَ هتتةروةها بتتؤ ئتتةوانى ضارةستتةرى نةخؤشتتيةكان دةكتتةن   رؤَلتتى ضارةستتةركردن و
 ثزيشكان و ثةرستياران..هتد.

   
 Sociology Occupational علم االجتماع املهين كؤمةَلناسى ثيشةيى 

لَيكؤَلينةوةى جتؤر و شتَيوازةكانى هَيَيتة    جَيبةجَيكردنى  بنةماكانى كؤمةَلناسى  لة شرؤظةكردنى ثيشة جياوازةكانَ هةروةها 
 ثيشةييةكان.

   
 Sociology political علم االجتماع السياسي كؤمةَلناسى سياسى  

هتتةروةها لَيكؤَلينتتةوة لتتة ديتتاردة سياستتيةكان دةكتتاتَ لتتةرووى كاريطتتةرييان بتتة بونيتتادى كؤمةآليتتةتي و بتتة كولتورييتتةوةَ       
. زانستة كة لة دامةزراوة سياسيية رةمسى و نارةمسى و حزبة سياسيةكان دةكؤَلَينتةوة هتةروةها لتة    كارتَيكردنى بةسةريانةوة
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 كاريطةري ثوختةى بذاردة و طروثةكانى بةر ةوةندى و كؤمةآلنى فشار و لة ثَيكىَينانى راى طشتى دةكؤَلَيتةوة .
   

 Sociology rural علم االجتماع الريفي كؤمةَلناسى الديَى
ستةكة لَيكؤَلينةوة لة ثةيوةنديية مرؤظايةتيةكانى  ينطةى دَيىات و دةرةوةى شار ئةجنام دةداتَ وةك ئةو ثةيوةندييانتةى  زان

كة لة نَيوان دانيشتوانى دَيىات و ئةوانى ديكة هةية كة دانيشتوى دَيىات نتنيَ هتةروةها لَيكؤَلينتةوة لتة هؤكارةكتانى طتؤرينى       
 و ئةجنامةكانيشى دةكات و ....هتدكؤمةَلطةى دَيىات و هؤيةكانى 

   
 SociologyUrban علم االجتماع احلضرى كؤمةَلناسى شارنشني  

زانستتتَيكة لَيكؤَلينتتةوة كتتانى دةربتتارةى ديتتاردة كؤمةآليةتيتتةكانى ناوضتتةى شارنشتتني و ئاوةدانيتتة طتتةورةكان دةبَيتتيَ بةثيتتةى  
ثةرةسةندنيةوةَ بةو هةنتدةى كؤمةَلطةيتةكى تايبةمتةنتدة.  زانستتةكة     يةكةميش طرينطى بةشار دةدات لةروو طةشةكردن و 

 لة رادةى ئةرك بةجَيطةياندن و ثالندانان و ئةو كَيشانةى بةرةو رووى شارةكان دةبنةوة دةكؤَلَينةوة .
   

 Sociology of art جتماع الفنعلم ا كؤمةَلناسىىونةر
و راظتتةكردنى كتتارة هونةريتتةكان و هونةرمةنتتدان َ ئتتةويش لتتةرووى       ثتتؤلَينكردنو ستتةنستتتَيكة طرينطتتى دةدات بتتة ثَينا  زا

 كاريطةرييان لةسةر كؤمةَلطة و كاريطةري كؤمةَلطة بةسةريانةوة.  
   

 كؤمةَلناسى مةعري ة 
  -زانني  -

 Sociology of knowledge جتماع املعرفةعلم ا

دةدات كة لة نَيوان شَيواز و جؤرةكانى ب،و باوةر و هزر و نةريي و ضةمك و زانستَيكة هةوَلى دؤزينةوةى ئةو ثةيوةندييانة 
ب،كردنةوة و لَيكدانتةوةكان و نَيتوان ئتةو بارودؤختة كؤمةآليةتيتة جياوازانتةى كتة تَيتدا دةردةكتةون . بتةو كتارةش جتةخي             

لتة ئةزموونتة مرؤظايةتيةكانتدا .     لةسةر ثةيوةستى ئاراستة هزرييةكان دةكات بة ضةندين جتؤرى ديتاريكراو لتة شتارةزايى و    
زانستتتةكة ئتتةو شتتارةزايى و ئةزموونانتتة بةكتتةم و كورتيةكانيانتتةوة وةرناطرَيتتي وةك ئتتةو شتتَيوةى كتتة لتتة روخستتارة زارةكيتتة  
طشتيةكانةوة دةردةكةوَييَ هةروةها هةموو ئةو ناوةرؤك و هزر و ب،و باوةرانة و ئةو بةهايتةى كتة ثَييتان دةدرَيتي  لةطتةة      

درَيذبوونتتتةوةى و ثتتتةر هاويشتتتة بتتتؤ جيىتتتانى جَيبتتتةجَيكردنى و بةرجةستتتتة بتتتوون لتتتة سيستتتتم و دامتتتةزراوة           رادةى
 .  ةتيةكانَ دةخاتة هةمان ضوارضَيوةكؤمةآلي

   
 Sociology of literature جتماع االدبا علم كؤمةَلناسى ئةدةَ

دةردةكتةوَييَ هتةروةها لَيكؤَلينتةوة لةستي اتةكانى خوَينتدةوارو      لَيكؤَلينةوةلةو  ينطةية دةكات كتة بةرهتةمى ئتةدةبى تَييتدا     
ستتتةكة لتتةو   ِرادةى خوَيندنتتةوةيان و ضتتى دةخوَيننتتةوة و كاريطةرييتتةكانى ئتتةو خوَيندنةوةيتتةش . لَيكؤَلينتتةوة كتتانى زان       

 ةتى ديديان بؤجيىان.ةوة كة لة نَيوان كؤمةَلطة بةطشتى و بونيادى ضينايةتى هةيةَ لةطةة ضؤنيتثةيوةندييانة دةكؤَلَي
   

 Sociology of organization جتماع التنظيمعلم ا كؤمةَلناسى رَيكخسة
وَينتا كراوةكتانيَ بةمةبةستتى لَيكؤَلينتةوة لتة و      ئتامرازة  ثراكتيكردنى تيؤرييتةكانى كؤمةَلناستى هتةروةها ضتةمك و رَيبتاز و      

رَيكخستنانةى هةَلطرى ضةندين شتَيوازى جيتاواز و ئامتاجنى لتة يتةك نةضتوون . لَيكؤَلينتةوةكان لتةم بتوارة دا طرينطيتان لتةو            
 ثةيوةنديية تووندةى بة تيؤرى طشتيةوة هةية لة كؤمةَلناسيداَ وةردةطرَيي . 

   
 Sociology of religion جتماع الديينعلم اال كؤمةَلناسى ئاين

ثراكتيكردنتتى ضتتةمكةكان و ب،كردنتتةوةى سؤستتيؤلوجى لتتة لَيكؤَلينتتةوةى ستتةر رةفتتتارى ئتتايين متترؤظ و سيستتتمة ئاينيتتة        
جياوازةكان . زانستةكة لَيكؤَلينةوة لة دروسي بوون و ثةرةسةندني ئاينية جتؤراو جؤرةكتانيش دةكتاتَ ئتةوانى لتة كولتتورى       
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جياوازةكان بآلو دةبنةوةَ هةروةها زانستتةكة نَيتوان ئتةو خواوةندانتةى كتة ئتةو كولتورانتة باوةريتان ثَيتى هةيتة و           كؤمةَلطة 
 يان بةيةك دةبةستَيتةوة.ى كؤمةآليةتيان و بارودؤخى  ينطةنَيوان  يانى رؤ انة

   
 Sociology of work علم أجتماع العمل كؤمةَلناسى كار  

لةو ثةيوةندييانة دةكات كة لتة نَيتوان طروثتةكان دروستي بوونتةَ بةهؤيتةوةش دامتةزراوة جياوازةكتان          زانستَيكة لَيكؤَلينةوة
بةمةبةستى بةرهةم هَينان ثَيكدَين. هةروةها لَيكؤَلينةوة لةو رؤَلة  كؤمةآليةتيانة دةكات كة بة هتؤى دابتةش بتوونى كتارةوة     

كاران و  ثةيوةنديكردنة ئاسؤيى و ستوونيةكانى ناو دامةزراوةكان دروسي بوونةَ لةطةة رَيكخستنى رةمسي و نارمسى بؤ كرَي
 و ئةو هؤكارة كؤمةآليةتي و كولتورى و تةكنؤلؤجيانةى كارتَيكردنيان لة كاردا دةبَيي ......و هتد.

   
 كؤمةَلناسى ثَيوانةيى

 سؤسيؤمةترى   
 Sociometry القياس االجتماعي

رَيبازيكة دةكرآ بةهؤيةوة ثةيوةندييةكانى نَيوان تاكةكانَ هةروةها هةسي و سؤزيان بةرامبةر يةكرت بزانرَيي , ئةو كارةش 
بة ثشي بةسة لةسةر ب،وراى تاكةكان و ثيةو جؤرى ثةيوةنديكردنة كة دةوةستَييَ ئةطتةر بةشتَيوةي ستةثَينراو بَيتي يتان      

 خؤكار . 
   

 شانةى كؤمةآليةتى 
 ةكةى كؤمةآليةتىي

 اخللية االجتماعية
 Socius الوحدة االجتماعية

يةكةيةكى بضووكةَ جَيطاى تؤ ينةوةية لةكؤمةَلناسيداَ ئةو وةك تاكَيكَ نةك بةرةضاوكردنى ئةوةى بوونتةوةرَيكى ئةنتدامى   
 كةوتة  كؤمةآليةتيةكان .و دةروونى بَييَ بةَلكو بةرةضاوكردنى ئةوةى دةضَيتة ناو تؤرَيك لة ثةيوةندي و هةَل  و 

   
 Sodomy اللواط نَيربازى

 ثةيوةندييةكى سيكسية لة نَيوان نَيرةكان لة رَيطاى كؤمةوة .
 Sexual perversions  تةماشا بكة:الدانة سيكسيةكان

   
 رَيبازى هاوكارى  

 -سوليدارَيتى  -
 Solidarism مذهب التضامن

رَيبازَيكى رةوشتية بانطةشتةى بتؤ دةكرَيتي لتة بوارةكتانى ئتابورى و كؤمةآليتةتى و سياستييةوة . اليتةنطرانى ئتةم رَيبتازة بتؤ             
ضوونيان  وايتة كتة ضاكستازى لتة كؤمةَلطتةى مرؤظايتةتى تتةنىا بتة زاَلبتوون بتة ستةرتاكرةوى لتة اليةكتةوة و بةستةر رةوتتى                

 َيتةدى .  شؤرشطَيرى بة كؤمةة لة اليةكى ديكةوة د
   

 Solidarity التضامن هاوكارى
كؤمةآليتةتى دةطتةَينآ . مانتا بنضتينةييةكةى ئتةم ضتةمكة        ىواتاى زاراوةكةَ ثرؤسةى ثشتيطرى يان ثاَلثشتى ئاَلوطؤر لة  يان

و  هتتتةَلطرتنى ئتتتةركلةمانايتتتةكى ياستتتاييةَ ثَيشتتترت بتتتةكاردةهَينرا وةك ئاما ةيتتتةك بتتتؤ هاوكتتتارى تتتتاك لةطتتتةة طرؤثةكتتتةى  
 بؤ ئةو دياردةيةى كة لةناو كؤمةَلطتةدا بتاو دةبتآ و    organic solidarityد ىبةرثرسياريةتى . دةوترَيي : هاوكارى ئؤرطان

لةسةر بنضينةى دابةشكردنى ئةو كارةى ثَيويسي بتة هاوكتارى تاكتةكانى دةكتات دادةمتةزرَيي. هتةروةها دةوترَيتيَ هاوكتارى         
ةو دياردةية كة لة كؤمةَلطةى نةريتى باو دةبَييَ ئتةو كؤمةَلطةيتةش بتة ديتاردةي      َ بmechanical solidarityئامَيرى د

لةيةك ضوونى بةهاو رةفتارةكانى جياواز دةكرَيتةوة. هاوكارى لةياسادا ناستاندنَيكةَ ثابةنتد بتوون دةطتةينَيي لتةكاتى فريتى       
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قتةرزدار و زؤرينةيتةكى قةرزكتةرَ ديتارة ئتةو       اليةنةكانىَ دةبَيتة رَيطريش لةبةردةم  دابةش بوونى كؤمةة بةستةر ختةَلكى  
 خةسيةتةش يةك لة رَيطاكانى  زامنكردنة بؤ قةرز. 

 Team work  تةماشا بكة: طروثى كار
   

 رَيبازي خؤيةتى 
 -خودتاكى  -

 مذهب الذات
 Solipsism -الوحيدة  -

شتةكان و طةردوونى مادى بة طشتتى بوونيتان نيتةَ    رَيبازَيكة بؤ ضوونى واية كة تةنىا خود بوونى هةيةَ هةموو كةسةكان و 
 تةنىا بةرادةى ئةوةى بة بةردةوامى لة تَيطةيشتى تاكدا دَيتةدى .

   
 رؤيشة بةدةم خةو

 -خةوة ِرآ  -
 Somnambulism السري أثناء النوم

ئتاَلؤزيش هةَلدةستَييَ كتاتَى لتة     دياردةيةكة لةدياردةكانى هيسرتياَ لةحالةتى خةوتن تتاك دةروات و بتة ضتةند ؤوجتوَلَيكى     
 خةويش هةَلدةسَيي لة ب،ى نامَييَن .

   
 Song, popular االغنية الشعبية طؤرانى ميييى

ضةند كورتة هةَلبةستتَيكةَ يتان ضت،ؤكَيك لةستةر شتَيوةى هتونراوة دارَيتذراوةَ تاكتةكان دةيكتةن بتة طتؤرانىَ ديتارة ئتةويش              
دةروونىَ ياخود كةمكردنةوةى قورسايى و ئازارةكانى كتاركردن . هتةروةها كاتتآ طروثتة      دةبَيتة هؤى رةواندنةوةى بارطرانى

جؤرَيتك  ة دةضتِرنَ ئتةو ئتاوازة تايبةتيتةش     كرَيكارَيك بةيةكتةوة كارَيتك ئةجنامتدةدةن َ هةنتدآ طتؤرانى تايبتةت بتةو حاَلةتت        
 لةسازان و طوجنان لةجولة و ضاالكية جةستةييةكانى ئةو كرَيكارانة دروسي دةكات .   

   
 تائيةكانسسوفِرَيبازي 

 سوفستة خوازى 
 Sophism مذهب السفسطة

تائيةكان لةستةردةمة كؤنتةكانى يونتان دةركتةوتونَ لةوكاتانتةى كتة هتزرى دميوكراستى بتةهَيزبووَ هتةروةها نتاكؤكى و            سسوف
ميمالنَييتة دادوةرى و سياستيةكان زؤربتوون. لتتةو ستةردةمة دؤخةكتة وا ثَيويستتتى دةكترد كتة فَيتترى طوتتار خوَيندنتةوة بتت           
بةمةبةستى بةرطريكردن لة هةرمافَيك يان ثشتط،يكردن لة هةرئاماجنَيك . سوفستايئةكان هاتنة ثَيشةوة بؤ ئةوةى ختةَلكى  

يكَيك بكةنَ بةآلم ئةوان دياليكتيكيان خراث بتةكارهَينا و بوونتة كةستانى  هةَلتة كتارو      فَيرى رةوان بَيذى و شَيوازةكانى . ديال
مامؤستاى هةَلةكردنَ بةو كارةشيان زاراوةكان طؤران. سوفستايئةكان د ايةتى رَيبازة فةلسةفيةكانيان دةكرد هةنتدَيكيان د ى  

ى اليةكى ديكة دةطرتَ بَى ئةوةى خَويان بتةكارى فةلستةفة   هةندَيك بةكار دةهَيناَ رةخنةيان لةبةلطةى هةندَيكيان بة بةَلطة
هةستتة. هتتةروةها بةرهةَلستتتى رَيبتتازو بتت،و بتتاوةرو رةوشتتي و نةريتتتةكانيان دةكتتردَ الى طتتةالن لةطتتةر جياوازيةكانيشتتيانَ   

يةكانى راستي بَيتي و   بةوكارةشيان طومان وبَيباوةريان باَلو دةكردةوة . سوفستى لة لؤ يكدا بتةوثَيوةرة دةوترَيتي كتة ثَيشتةك    
 ئةجنامةكانى درؤَ ئةويش بةمةبةستى هةَلخةَلةتاندنى اليةنى ركابةرو بَيدةنط كردنى .

   
 سوفستىَ ثروثوة

 طؤرينى راستىَ هةَلةكارى
 السفسطة، التخريف

 Sophistication التموية، املغالطة

 . راستى و ثتةوييةكَ هةروةها ضةواشةكارى و طؤرينى راستيةكانوةرطرتنى ئةو قسةو باسة زاراوةييانةى بةتاَلن و دوورن لة هةر 
   

 جادوو
 ئةفسونيازى  

 السحر الضار
 Sorcery الشعوذة

ثةنا بردن و داواى هاوكارى لة رؤحة شةرانطَيزةكانَ ئةويش لةسةر بنضينةى باوةرهَينان بةوةى ئةوانتة ختاوةن هَيزَيكتى لتة     
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 زيان يان خراثةكارى د ى تاكةكان ياخود د ى كؤمةَلطة بَيي.رادةبةدةرنَ بةمةبةستى بةديىَينانى 
   

  ن خوشكى خؤهَينان  
 السرورا

 Sororate الزواج من أخت الزوجة

نةريتَيكتة وا بتاوة كتة ثيتاو لةطتةة خوشتكى هاوستةرة مردووةكتةىَ هاوستةرط،ى بكتات . بتةزؤريش وا روودةدات كتة لةطتتةة             
خوشكى بضووك ئةو هاوسةرط،يية سازبكرَيي . لة هةندَي كولتورداَ وا ضاوةروان دةكرَيي ثياو بةوكارة هةستَيي بآ ئتةوةى  

 دا لة هةندآ كولتورى ديكةدا داواى لَيدةكرَيي كة بةوكارة هةستَيي . فشار و زؤرلَيكردنى لةسةر بَييَ لةكاتَيك
 Levirraty تةماشا بكة: هاوسةرط،ى لةطةة بَيوة نى برا  

 Polygamy  فرةهاوسةرى
   

 بةخي لَيكدانةوة 
 جادوو

 العرافة عن طريق
 Sortilege رمى الزهر

 Divination  تةماشا بكة : فاَلطرتنةوة  
   

 طيان  
 هةناسة -رؤط 

 Soul النفس

و  يتتانى تتتاك دةجتتوَلَينَىَ هتتةر وةك لتتةبوارةكانى ضتتاالكى تتتاك    -ئتتةو بوونتتةى كتتة بتتاوةر وايتتة ئتتةو جةوهتتةرة   نتتاوةرؤك    
دةردةكةوَيي . ئةو بوونة لة هةندآ رَيبازدا وةك مَيوان الى لةش تةماشا دةكرَييَ لة كاتى مردنى لةش  جةستة   ئتةو لَيتى   
جيادةبَيتةوة و هةر بة نةمرى دةمَينَيتةوة . لة هةندآ رَيبازى ديكةداَ تةنىا فةرمانَيكة بؤ لةشَ هزرى نوَيش زياتر باوةرى 

 بةو ئاراستة فةرمانية هةية .
   

 Sources of information مصادر البياانت سةرضاوةى زانياريةكان
انى ضتةند راستتيةك دةطرنتة خؤيتان و هتةلطرى بتة هايتةكى كؤمةآليتةتنيَ         بةَلطة نامتة بتآلو كتراوة و نتا باَلوكراوةكتانَ ئتةو      

ئةويشى لةطةر ئةو راثؤرتة ئاماريانةى كة دامةزراوةكانى حكومةت باَلو يان دةكاتةوةَهةروةها تؤمارة طشتيةكان ئتةوانى لتة   
بتؤ: بةَلطةنامتة بنضتينةييةكان    بةردةسة و دةسي نووس ونووسراو وتار و ب،ةوةريةكانيش. ئتةو بةَلطةنامانتة دابتةش دةبتن     

 وبةَلطة نامة الوةكيةكان.  
   

 Sovereignty السيادة سةروةرى
دةسةاَلتى دةوَلةت بةسةر ئةو هةرَيمةى كة تايبةتتة بتةخؤىَ هةرضتيةكى تَيتدابَيي لةكةستةكان و موَلتك و ستامان .هتةروةها         

لتة رووى تيؤرييتةوة هتةموو دةوَلتةتَيك ختاوةن       َدةبَيتتةوة  ةتة دةرةكيتةكانى ديكتة  دةوَلةت بةو دةسةاَلتةى بةرةو رووى دةوَل
سةروةرييةكى ية كسانة لتة ئاستي  ستةروةري هتةر دةوَلتةتَيكى ديكتةَ ئتةويش لتةرووى ياستاى نَيتو دةوَلةتيتةوة ضتةند بَيتي              

ختراوة   مارةى دانيشتوان و رووبةر و سامانى . ديارة ئةوبارةش بة بنضينةيةك دادةنرَيي بؤ نوَينةرايتةتى و دةنطتدان لتة رَيك   
 نَيو دةوَلةتيةكان.  

   
 Space social ااجملال االجتماعي بوارى كؤمةآليةتى  

 Social space  تةماشا بكة:  
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 بوارى زيندةيى 
 طرينط ىناوضة

 Space, vital اجملال احليوى 

فراوانبتوونى ستنورى دةوَلةتةكتةيان    تيورييةكةَ هةندَى شارةزا و زاناى ئةاانيا دايانىَينتاوةَ بةمةبةستتى بيتانو هَينانتةوة بتؤ      
 لةسةرحيسابى دراوسَيكانيان لة دةوَلةتانى بضووك.

   
 سنورى سةرثةشتيارى  

 -سةرثةشتيكردن  -
 Span of control نطاق االشراف

 متتارةى ئتتةو تاكانتتةى كتتة يتتةك ستتةرؤك دةتوانَيتتي سةرثةشتتتيان بكتتاتَ بتتؤ ئتتةوةى ضتتاودَيرييةكةى لةستتةر كاركردنةكتتة         
 بةشَيوةيةكى كارا بَيي .  

 Control administrative  تةماشا بكة: ضاودَيري كارطَيرى  
   

 Sparetime وقت الفراغ كاتى بَى ئيشى
 Leisure  تةماشا بكة : كاتى بةتاَلى

   
 specialilation التخصص شارةزايى  - ثسثؤرى

كورت كردنةوةى هةوة رةجنةكانى تاك يان طروث لةسةر كارَيكى ديتاريكراوَ هتةروةها خؤمانتدو كتردن بتةوكارةوة . ثستثؤرى       
ئةقييتةكان  يان خؤتةرخانكردن بة كارَيك لةسةر بنضتينةى جيتاوازى لتة نَيتوان كةستةكانَ ثشتي بتة خةستَيةتة جةستتةيى و          

دةبةستتَييَ ديتتارة ئتتةو جياوازييتتةش لتتة  خةستتَيةتةكانى  دةبَيتتتة هتتؤى جيتتاوازى لتتةتوانا و لةئاستتتةكانى كتتارى تاكَيتتك .           
دابةشتتكردنى  كتتار دةبَيتتتة هتتؤى ثستتثؤرىَ ئةمتتة و ضتتةندى ئتتةو ثستتثؤريية وردبينتتى تَيتتدا بتتوو ئتتةوا ئةوةنتتدة لَيىتتاتوويى      

جؤرةكتانى ثستثؤرى لتة كتارداَ لةطتةة ثيتةو ئاستتى  جيتاواز لتة بوارةكتانى ضتاالكيدا            لةجَيبةجَيكردنى كارةكة زؤرتر دةبَيي. 
رَيكدةكتتةونَ هتتةر بؤيتتةَ دةبيتتنني ثستتثؤرى لتتةبوارةكانى ثيشةستتازى و ثيشتتة و زانستتي و ئتتاين و فَيتتر بتتوون سياستتةت و          

 كؤلتتتتتتتؤجىكارطَيرى...دَيتتتتتتتتة ثَيشتتتتتتتةوة .لتتتتتتتة بتتتتتتتوارى زانستتتتتتتتة كؤمةآليةتيةكانتتتتتتتداَ بتتتتتتتةرةو ورووى ثستتتتتتتثؤرى ئي 
  دةبينةوةَ واتتة تتةرخانكردنى ناوضتةكانى ناوشتارَ بتؤ ناوضتةى كاروبارةكتانَ ناوضتةى         ecological specializationد 

بانكةكانَ ناوضةى بازرطانى بةكؤَ ناوضتةى رابتواردن و شتوَينى ستةما...هتد. هتةروةها ثستثؤرى لةسيستتمة كؤمةآليةتيتةكان         
دةبَييَ وةك سيستمى ئاينىَ سيستمى ئتابورى سيستتمى سياستىَ هةريةكتةيان       َ ثةيداinstitutional specializationد

بةفةرمانَيكى كؤمةآليتةتى جيتاواز لتةوى ديكتة هةَلدةستتآ. ئتةو ثستثؤريية لتة كؤمةَلطتة ئتاَلؤز و طرَيياوييتةكان بتاو دةبَيتيَ              
دةناسترَيتةوة دةبيتنني خَيتزان بتة     لةكاتَيكدا لة كؤمةَلطة خؤرستكيةكان بةرضتاوناكةوَييَ كتة بتة يتةكطرتوويى سيستتمةكانى       

 بةشَيكى طةورةى كار و فةرمانة كؤمةآليةتية جياوازةكان هةَلدةسَيي.
   

 Specielites cultural اخلصوصيات الثقافية تايبةمتةنديية كولتورييةكان
بةشتَيكى ديكتة لةدانشتتوانَ     رةطةزكانى ئةو كولتورةى كة ئةندامانى ضةند توَيذَيكى تاكةكان بةشدارى تَيدا دةكةنَ بةآلم بآ

 وةك ئةو رةطةزة كولتوريانةى ثةيوةسة بة ثيشة جياوازةكانةوة .
   

 Specifications standaed املواصفات القياسية ئاكار و تايبةمتةنديية ثَيوةريةكان
دانانى ثَيوةرة دياريكراوةكان بؤ خةسَيةتةكانى كةرةستةى خاو و بةرهةمةكانى و ثرؤسة هونةريةكانَ هةروةها بؤ كةرةستتة  
و ئامَيرةكان و... ئةوانى ديكةشَ ئةو كارةش دةبَيتة هؤى ئةوةى كارطةكان لة تواناياندا بَيي كاال ثَيوةريةكان بةرهةم بىَيتنن  

بَيتي لةطتةة ئتةو توانايانتةى لتة بةردةستةَ هتةروةها لةطتةة ثَيداويستتيةكانى بةرهتةمىَينانىَ           و بةرهةمةكانيشيان طوجنا و 
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 ديارة ئةو كارةش هاوكار دةبَيي بؤ زؤربوونى بةرهةم و دابةزينى رادةى تَيضووةكانى .
   

 جامبازى  
 ثارةبازى

 Speculation املضاربة

وشةكة بةماناى كرين و فرؤشتنى كاال و كةر و ثةر دَيتيَ ئتةويش بةمةبةستتى قتازانج كتردن بتةهؤى جيتاوازى نرختةكان .         
شَيوةى سةرةكى جامبازييةكةَ خؤى دةنوَينَى لتة كترين بتةنرخَيكى هتةرزان لتة ثَينتاو فرؤشتتنى دواتتر بتةنرخَيكى بتةرزترَ           

بةنرخَيكى كةمرت كاالكة بكرَيتةوةَ ثَيشتة ئتةوةى بطاتتة دةستتَيك و يتةكال      هةروةها ضاوةروانكردنى ئةوةى كة جارَيكى ديكة 
 بَيتةوة .  

   
 كةم و كورتيةكانى  

 ئاخاوتن
 Speech defect عيوب الكالم

تَيكضوونى و شثرزةيى لة ط تتو طتؤو ئاخاوتنتداَ بتة دةرضتوون و الدان دادةنرَيتي لتة بتارة ئاستاييةكةى . دياردةكتةش جتؤرى            
وونى  َ هتةروةها شتثرزةيى و نتارِ   stutteringوونى لتة قستةكردنى د  لةوانة بوونى كتةم و كتورتى لتة طتوتنَ واتتة نتارِ      زؤرةَ 

ينداَ هةر لة دياردةكتانى حاَلةتةكتةَ ط،ختواردن    دةنطةكان و وةستان لة كاتى قسةكردن و ثةلةثةلو منتةمنج كردن لة دةربِر
ضتتوونيانَ دياردةكتتان هتتةموويان بةشتتَيكن لتتة كتتةمو كورتيتتةكانى  رثتتاش دةش يين و دووبتتارة كردنتتةوةى دةنطتتةكانلتتة دةربتتِر
 .ئاخاوتن

تَيطةيشةو  نةبوونى تواناى قسةكردن  Cf: aphasia  
   

 جادو 
 ةنوشت

 الرقية
 spell التعويدة

 Charm  تةماشا بكة : جادو
   

 Sphere of influence منطقة النفوذ سنورى هة مونى 
بةكاردةهَينرَيي وةك هَيمايةك بؤ ناوضةيةكى جوطرافى يان هةرميَيكَ وازانراوة دةوَلتةتَيكى ديتاريكراو ضتةند    دةستةوا ةكةَ 

مافَيكى سياسى ياخود ئابورى رةهاى تَيدا هةية . دياريكردنى ئةو ناوضةيةشَ ئاطادارييةك دةطةَينى بؤ دةوَلتةتانى ديكتة كتة    
 وَلةتتتةىَ ختتاوةن ناوضتتةى دةستترتؤييةو هتتة موونى بةستتةر ناوضتتةكة هةيتتة دةستتتَيوةردانى ناوضتتة كتتة قةدةغةيتتة . ئتتةو دةو

لتة بةرثرستياريةتى و ناكؤكيتةكانى     شتى بةخؤى بةستؤتةوةَ ئةوا لةم بتارةدا ضتةند دةستكةوتَيكى بتؤ دةطةرَيتتةوةَ بتةو كارة      
 رزطارى دةبَيي ئةطةر ناوضةكة بةتةواوى بكاتة ثاشكؤى خؤى .    

   
 دةسي لَيوةشاندنى  

 جنؤكة
 احملسوس 

 Spirit possessed اخلاضع للروح

باوةرهَينان بةوةى رؤحَيك ضؤتة جةستةى مرؤظةوةَ يان زاَلبتوونى بةستةريداَ ثاشتان طومتانكردن بتةوةى كتة ئةوكردارانتةى        
 تاك ثَيى هةَلدةسَييَ ئةوة كردارى ئةو رؤحةية كة ضؤتة لةشى مرؤظةوةَ ياخود ئةو ئاراستةى دةكات .

   
 Spiritism مذهب حضرة االرواح ئامادةخوازى رؤحةكان

تيؤرييةكةَ بؤ ضوونى واية كة طيانى مردووةكان ئامادةن ئةطةر ضى نابينرَينَ ئتةو رؤحانتة لتة تواناياندايتة بتةهؤى ناوةنتد       
ئاينتةكانَ ئتةم   بارَيكةوة ثةيوةندى   بةزينتدوةكان بكتةن . تيؤرييتةكانى ثةرةستةندنى ثةيوةنتدار  بةسةرضتاوة و بنضتينةى        

  دةطةِرَينَيتةوة .  animismرَيبازة بؤ قؤناغَيكى دواى قوناغى رؤحطةرايى د
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 رَيبازى رؤحى 
 طيان ثةرستى 

 spiritualism املذهبالروحي

يان بتتة بتتوونى و بتتة كردارةكتتانى ستتةربةخؤيةَ  ةئونتولؤجيتتاَ ئتتةم رَيبتتازة بتتوونى دوو جتتةو هتتةر دةستتةاَينَييَ هةريةكتت   -1
 ئةوانيش رؤط بة خةسَيةتة خوديةكانى لة ئةقالنيةت و ويسي و ئازادى.

 مادةَ بة  خةسَيةتة خوديةكانى لة درَيذبوونةوة و جولةدا.
 لة دةرووناسيداَ رَيبازةكة ئةوة دةسةاَييَن كة راظةكردنى دياردة دةرونيةكان بة دياردة فسيولوجيةكان كارَيكى مةحالة. -2

   هةية. materialasmزةَ رَيبازى مادييةت دلة بةرامبةر ئةم رَيبا
   

 Spoils system ام احملسوبيةظن سيستمى مةحسوبيةت
 -سيستمَيكة لة كاتى طؤرينى حزبي دةسةاَلت دارَ هةَلدةسَ  بة طتؤرينى شتوَينى فةرمانبتةران ئتةو كتارةش نتاوى لَيتدةنرَيي        

بةِرةضاو كردنى ئةوةى كة حزبي سةركةوتوو ثَيطةو ثاية حكوميتةكان وةك ثاداشتي بتة ئةنتدامانى      -سيستمى دةسكةوتةكان 
 خؤى دةبةخشَي. 

   
 ياريية 

 وةرزشيةكان
 sports األلعاب الرايضية

شَيوةكانى ئتةو ضتاالكية جةستتةييانةى لتة بتارَيكى ئاستايى لتة هتةواي ثاكتدا ئتةجنام دةدرَيتن و دةبنتة هتؤى رابتواردن و ختؤ                
 ئاسودةكردن. ئةو يارييانة سوديان لة ثَيكىَينانى جةستةو رةوشتدا دةبَيي.

 ثَيويسي ننيَ هةروةك لة ياريةكانى طؤرةثان ثَيويسي دةبن.لةم بوارة و لةم جؤرة ياريانةَ راهَينان و ِركابةرى 
  Athletics  تةماشابكة: ياريةكانى طؤرةثان

   
 spying اجلاسوسية سيخورى
 Cf. esionnage  جاسوسي

   
 هؤكارةكانى  

 سةقامط، بوونى ئابوورى
 Stablizers, economic عوامل االستقرار االقتصادي

هؤى جَيط، بوونى ِرةوشتى ئتابورىَ وةك زؤر بتوونى ختةرجي طشتتىَ يتان داشتكاندنى نرختى قتازانجَ           ئةو هؤكارانةى دةبنة
 ياخود دووبارة دانانةوةى نرخى داشكاندن لة كاتةكانى بَي بازارى.

هةروةها كةمى خةرجي طشتىَ يان بةرزبوونةوةى نرخى قازانجَ يتانيش دووبتارة دانانتةوةى نرختى داشتكاندن لتة كاتتةكانى        
 ئاوسان و بَي رةواجي. هةَل
   

 سةقامط،ى  
 كؤمةاَليةتى  

 Stability, social األستقرار االجتماعي

 Social stability  تةماشابكة:
   

 دةستةى كارمةندان
 فو االدارةظمو 

 staff هيئة العاملني

زاراوةكة ئاما ةية بؤ فةرمانبةرانى كارطَيرىَ يان هةموو ئةو كارمةندانةى لة دامةزراوةيةك كتار دةكتةن. هتةروةها ئاما ةيتة     
بؤ كارطوزارى راوَيذكارانياخود دةستةى شارةزايانَ ئةوانى هاوكارى سةرؤكى دامةزراوةكة دةكةنَ بةاَلم دةسةاَلتى كارطَيرييتان  
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 نية.
  واتةخستنة سةر كارَ بة تايبةتيش بتؤ شتوَينة كارطَيرييتةكان بتة  مارةيتةك لتة كةستانى        staffingن ددةوترَيي: دامةزراند

 شارةزاي لَيىاتوو.
   

 وةستانى جولةى 
 ئابورى  بَي بازارى 

 Stagnation, economic الركود االجتماعي

دةبَييَ نةكةم دةكات و نةزؤريشَ تةنىا بتة رَيذةيتةكى   وةستانى ضاالكى ئابوورىَ بريتية لةو باةرى كة بةرهةم تَييدا نةطؤر 
 نةبَييَ يان ئةو هةر و مةرجةى بَيكارى درَيذ خايةن تَييدا ثةرة دةسَينَيي. مكة
ئةو حاَلةتةش ِرةنطة لة ثيشةستازييةكى ديتاريكراو داَ يتانيش لتة ضتةند كتةرتَيكى طتةورةى ضتاالكى ئتابورى يتاخود هتةموو             

 تةوة.ضاالكية ئابوريةكان بطرَي
   

 رَيبازى ستاخانوف
 ستاخانوفيزم

 stavhanovism خانوفيةاالست

ِرَيبازَيكة بؤ رَيكخستنى كار و بةرزكردنةوةى تواناى بةرهةم هَينتانَ رَيطاكتة لتة كتاركردن ناوةكتةى بتؤ ئتةو كرَيكتارة روستية          
دةطرَيتةوة كة دايىَيناوة. بة ثَيي رَيبازةكةَ لة كاركردن ركابةرى لة بةرهةمىَينان بة رَيتوة دةضتَيي لتة نَيتوان تَيثتةكانى كتارَ       

 رة ثيشةسازييةكان هةَلدةسةَ ثاشان تَيثة سةركةوتووةكان رَينمايي تَيثة شكسي خواردوةكان دةكةن. ئةوانى بة هةمان كردا
ةو كتارةش  لة هتةمان كاتتدا دةولتةت هتانى رَيطاكتانى كتاركردن دةدات كتة دةبنتة هتؤى زؤر بتوونى بةرهتةم هَينتانَ ئتةوانى بت              

ؤزيان ثتتَي دةبةخشتترَيَ هتتةروةها دةستتكةوتى زؤرى ديكتتةيان   نتتاو و ثياهةَلتتدانى نةتتتةوةيى دَلستت هةَلدةستتة لتتة كرَيكتتاران ناز 
 ثَيدةرَيي.

   
 ثَيوةر 

 ستاندارد
 املعيار
 standard ىاملستو 

 رَيسايةكة لة دياردةو كاركردنةكانى ثَيشو وةردةط،َييَ يان لةلَيكؤلينةوة شيكاريةكان ثوخي دةكرَينةوة.
ئةو رَيساية دةبَيتة بنضينةيةك بؤ هاوجووت بوون ياخود بةراود كردنَ ئةطتةر لتة جَيبتةجَيكردن بَيتي يتانيش ثَيوانتةكردن       

 يان برياردان بة ثَيي رَيساكةَ دةربارةى تواناى ياخود ضةندايةتى و يانيش رادةى و يان بة هاو جؤري بَيي. 
 َ ئةويش وةك هَيمايةك بؤ ئةو سيستمة دراوييةى كة يةكةى بةهاكتة  gold standardلة ئابوريدا دةوترَييَ ِرَيساى زَير د

 تَييدا يةكسانى برَيكى دياري كراوى زَير دةبَيي.
   

 Standard cost التكاليف املعيارية تَيضووة ثَيوةريةكان 
بتةكارهَينانى ضتةند ثَيوةرَيتك بتؤ     ئةو خةرجي و تَيضوانةى ثَيش بةرهةم هَينتان ديتارى دةكترَينَ ئتةويش لةستةر بنضتينةى       

جياوازةكتانى تَيضتووَ هتةروةها بتةكارهَينانى ئتةو ثَيوةرانتة بتؤ ضتاودَيرى كردنتى تَيضتووة راستتيةكان و             ةثَيوانةكردنى بابةت
 دياريكردنى الدانةكان.

   
 Standard deviation االحنراف املعياري الدانى ثَيوانةيى

جياوازيةكان يان هةلةكين ثَيوانة دةكرَينَ بؤ زانينى رادةى طرينطرتين ئةو ئاما ةو بةَلطانتةى   ئامرازَيكة لة ئامارَ بة هؤيةوة
 دةريدةخات.

 الدانى ثَيوانةيي بؤ طروثَيك لة بةهاكان بريتيية لة تَيكراى دووجايى بؤ الدانةكانى ئةو بةهايانة لة تَيكرايية  مَيرييةكةى.
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 بريتية لة رةطى دووجا بؤ ناوةندى دووجاي الدانةكان لة تَيكراى  مَيرةيى. ىيبة دةربرينَيكى ديكة الدانى ثَيوانة
   

 Standard error طأ املعيارياخل هةَلةى ثَيوانةى
 Standard deviation  تةماشابكة: الدانى ثَيوانةيى 

   
  Standard of living مستوى املعيشية ئاستى بذَيوى  

ذَيكى رادةى ئتتةو كتتاال و كةرةستتتة خزمتتةت طوزاريانتتةى كتتة تتتاك يتتان خَيتتزان يتتاخود توَيتت  ئاستتتى بتتذَيوى ديتتارى دةكرَيتتي بتتة
 كؤمةاَليةتى يانيش طةر دةستى دةكةوَيي.

ستي دةبتن بتة ثيتةى ثَيشتكةوتنى شارستتانى يتان        ةوةيديارة ئةو رادةيةش لة كتاال و خزمتةت طوزاريتةكانَ بتة رؤَلتى خؤيتان ث      
 سةرةراى فةرمانى كؤمةاَليةتى بؤ ئةو كاالو خزمةت طوزاريانة.ثَيكىاتةى ضينايةتى كؤمةَلطةَ 

 ئاستى بذَيويش لةسةر بنضينةى تَيكراى دةسكةوتى تاك لة كاال و خزمةت طوزاريةكان دةثَيورَيي.
   

 يةك ئةندازةكردن  
 بة ثَيوانة كردن 

 التنميط
 Standardization قننيالت

 َ كة هةر ضةشنَيك يان لقَيك لَييان ثَيكدَيي.ةشَيوة جؤراو جؤرةكانمةبةسي لة زاراوةكةَ دياريكردنى  مارةى 
هةر ضةندة  مارةيةكى طةورةى شَيوةكان لة سروشتدا دةكرَي رووبدةنَ بةاَلم هةندَي منونة كة تاكةكانى لتة يتةك دةضتن لتة     

كتة هةستتان بتة ثولينكتارى و     يةكضونَيكى طتةورةَ ئةوانتة دةكترَي درَيتذة بتة مانتةويان بتدةنَ هتةر ئتةو راستيةشتة وادةكتات            
 طشتاندن لة توانا دابَيي.

ثرؤسةى هةَلبذاردنى لة يةك ضوون لةحالةتى طةشةكردنى سيتمة كؤمةاَليةتيتةكان دَيتتةدىَ تتا ئةطتةر ئاراستتةى هؤشتيارى       
 رؤَليش بطَيرَيي.

ريي و هتةَل  و كةوتتةكانى   دياردةى يةك ئةنتدازةكردنى كؤمةاَليتةتى لتة زمتان و جتت و بتةرط و شتَيوازةكانى ِرةوشتي و نتة         
كاركردن دةردةكةوَييَ  لة راستيداو لة ديدَيكى طشتتيةوةَ دةكترَي تةماشتاى هتةموو تَيورييتة كؤمةاَليةتييتةكان بكرَيتي وةك        

 منوونة بؤ يةك ئةندازةكردن.  
   
 Starvation اجملاعة تى  سَيبر

 famine  رىتةماشابكة: قاتى و ق
   

 state الدولة دةولةت
لَيتترةدا مةبةستتي مانتتا سياستتيةكةى زاراوةكةيتتة. دةوَلتتةت كؤمةَلطةيتتةكى رَيكختتراوة لةستتةر هتتةرَيمَيكى ديتتاريكراودا دة َيتتي و  
ميكةضى دةسةاَلتى ئةجنومةنَيكى فةرمانرةوايةَ خاوةن سةروةريية كة سايةتيةكى مةعنةوى جياواز لة كؤمةَلطاكانى ديكتةى  

 هاوشَيوةى هةية.
لتة نَيتوان تاكتةكانى دةوَلتةت ثةيوةستتتةيةكى سياستى و ياستايى هةيتةَ بتة ثَيتتى ئتةو ثةيوةستتيةَ دةبتَى ئةنتدامانى ميكةضتتى             

 دةوَلةت و ثابةندى ياساكاني بن. 
 هةروةها ثةيوةسي دةكات لةسةر دةولضةت ثارَيزطارى لة طيان و ماَلى ئةندامانى و لة هةموو مافة سروشتى و دانراوةكانى بكات.  

   واتة سؤسيالستى دةوَلةت.  etatismدةوترَيي: يةكخسة و ضِركردنةوةى دةسةاَلتةكانى دةوَلةت د
 Federal state  تةماشابكة: دةوَلةتى فيدراَلى
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 Legal state  دةوَلةتى ياسايى
 Walfar state  دةوَلةتى خوش طوزةرانى

   
 دةوَلةتى 
 ياسايى  

 State, legal الدولة القانونية

ئتتتةو دةوَلةتتتتةى ئةجنومةنتتتة فتتتةرمانرةواكانى تَييتتتدا ميكةضتتتى ياستتتادةبنَ بتتتةجؤرَيك هتتتةموو اليةنتتتةكان لتتتة هاواَلتيتتتان و  
لةدةستتةاَلتدار طتتوَى رايتتةَلى ضتتةند بنةمايتتةكى ياستتايي ناستتراودةبنَ بتتةوةش ثَيطتتة ياستتاييةكانيان دةستتي نيشتتان دةكرَيتتي       

 كؤمةَر بؤ ياسا دةبَيي نةك بؤ ويستى فةرمانرةوا.  بةشَيوةيةكى روونَ سةروةرى و بريارى باالش لةناو

   
 كَيَيطةى كشتوكاَلى دةوَلةت  

 ت سوفخوز ت 
  State farm املزرعة احلكومية

- sovkhoz - 

لةواَلتى ت يةكَيتى سوظيةت ت ى ثَيشوَ دوو جؤرى سةرةكى لتة رَيكخستتنى كشتتوكاَلى هتةبووةَ ئتةوانيش كَييطتةى بةكؤمتةَر و          
 بةناوى ت كوخلوز ت ناسرابووَ لةطةَر كَيَيطةى حكومةت بةناوى ت سوفخوز ت ناسرابوو.  

 راستة و خؤش بةرَيوةيان دةبات.جؤرى دووةميانَ ئةو كَيَيطانةن كة دةوَلةت خاوةندارييان دةكات و 
 لَيرةدا دةوَلةت بةرَيوةبةرةكانيان ديارى دةكات و موضةى كارمةندانيشى دةداتَ بةرهةمةكةشى موَلكى دةوَلةت دةبَيي. 

مةبةستتتي لتتتة دامةزرانتتتدنى ئتتتةو كَيَيطةيتتتةشَ ئةوةيتتتة كتتتة ببَيتتتتة منوونةيتتتةك لتتتةرووى بتتتةكارهَينانى تتتتازةترين شتتتَيوازة  
 ديارة ئةوةش دةبَيتة هؤى زؤرى و باش بوونى بةرهةم.  كشتوكاَليةكانَ

   
 State socialism أشَتاكية الدولة ياليزمى دةوَلةت  سسو

 ِرَيبازَيكة ضةند كةسانَيك لةهةَلطرانى هزرى سؤسياليزمى لةواَلتى فةرةنسا بانطةوازيان بؤى كردووةَ بةتايبةتى ت لوى بالن ت.  
 .  سؤسياليزمى دةولةت و لةسةر شَيوةى ثية بةثية هةبووةَ ئةو رَيطايةش بةرَيطاى سروشتى دةزانرَييناوبرا باوةرى بةرَيبازى 

هةروةها باوةِرى بةهاوكارى مةعنةويية لة نَيوان ضني و توَيتذة جياوازةكتانى كؤمةَلطتةَ ب،ؤكتةى ميمالنَيتى ضتينايةتى دوور       
 َيي. ادةنبة رَيطايةك بؤ ثَيشكةوتن د دةخاتةوةَ كة حالةتى شؤرش

سؤسياليزمى دةوَلةتَ داواى دةستَيوةردانى دةوَلةت دةكات لةطةَر فراوان بتوونى ستنورى ضتاالكيةكانى لتةبوارة ئابورييةكانتداَ      
َ بتؤ  كؤمةَر بةمةبةستى بةرزكردنتةوةى ئاستتى ب،كردنتةوةى   هةروةها جةخي لةسةر طرينطى ثةروةردةو رؤشنب،كردنةوةى

 هةروةها فَيربَيي سوود لةبةرهةمى شارستانيةت وةربطرَيي.  ىهَينانى شارةزاييةكانئةوةى بةتواناتربَيي لةبةكار 
بةو كارانةشَ رَيطا خؤش دةكرَيي بؤ طواستنةوةى هَيمنانةى دروستي بتؤ رَيكخستتنَيكى كؤمةاَليتةتى نتوَىَ كتة ناوةرؤكةكتةى        

 .بةرهةمى زؤرو دادثةروةريش لةدابةشكردنى ئةو بةرهةمة كؤمةاَليةتية بكرَيي
   

 دةوَلةتى ثاشكؤ
 ت  َير دةسي ت 

 State, vassal دولة اتبعة

   دةبَيي.  suzerain stateهةر دةوَلةتَيك ميكةضى دةوَلةتَيكى ديكةبَيي ئةو دةوَلةتةش دةوَلةتَيكى دةسةاَلتدار د
دؤختتى ثاشتتكؤيةتى ضتتةند ثيةيتتةكى جيتتاوازى دةبَيتتيَ بتتةاَلم بةشتتَيوةيةكى طشتتتى واطرميانتتة دةكتترَي كتتة دةوَلتتةتى ثاشتتكؤ       

 بةكارهَينانى سةروةرى دةرةكى ىَل قةدةغةبكرَيي و بةشَيكى كةميشى لةدةسةاَلتى ناوخؤيى دةبَى. 
وَلتةتى نتةكات تتةنىا بتةهؤى دةوَلةتتة دةستةاَلتدارةكةوة       ديارة ئةو حاَلةتةش دةبَيتة هؤى ئةوةى بةشدارى لة كاروبارى نَيودة

 بارةكانى بةرَيوة دةبات.   ودةبَيي كة بؤتة ثاشكؤىَ هةر ئةويش نوَينةرايةتى دةكات و كار
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 بَى واَلت ت 

 بَى هاواَلتى نامة 
  State less العدمي اجلنسية

واتةَ هةركةسَيك سي ةتى ت رؤَلتةى نيشتتمانى ت بةسةردانةستةاَينرَيي لةهتةر دةوَلتةتَيك بتةثَيي ياستاي رةطةزنامةكتةىَ لتةو            
 حاَلةتةش وةك بيانيةك دةناسرَيي.  

 رةنطة ئةو دياردةية لةكاتى لةدايكبوونةو بَييَ رةنطيشة لة مَيذوويةكى ثاشرت رووبدات. 
   

  State less society اجملتمع بدون دولة كؤمةَلطةى بَي دةوَلةت
ئةو كؤمةَلطايةي دةوَلةتَيك نوَينةرايةتى ناكاتَ واتة ئةو كؤمةَلطايةى خاوةن بونيادى سياسي ثسثؤر نيتةَ ئتةو بونيتادةى كتة     

رةمسيانةن كتة  ثَيك دَيي لة ضةندين فةرمان و دامةزراوة لَيرةدا مةبةسي لةفةرمانة ثسثؤرييةكانَ ئةو فةرمان و دامةزراوة 
 ناويان لَينراوة و برواشيان ثَي كراوة و لةاليةن كة سانى شارةزاوة بةرَيوة دةضنَ نةك هةركةسَيك بَيي.

   
 بةرَيوبردنى  

 كاروبارى دةوَلةت  
 States manship الدولةتدبري أمور 

ثراكتيكيةوةَ كة زانينى ئاماجنة راستيةكانى  م بدرَييَ وةك لقَيك لةو فةلسةفةبةرَيوبردنى كار و بارى دةوَلةت دةكرَي ئةجنا
كؤمةَلطةى سياسي دةطرَيتة خؤىَ لةطةر ئةو هؤكارانةش كة دةكرَي ئةو ئاماجنانةى ثَي بَيتة دىَ يان ئةو هونةرة كردةييةى 

 ئاماجنى جَيبةجَيكردنى دةسةاَلتى سياسى و ثارَيزطارى كردنيةتى.
   

 زانستى ستاتيك  
  -وةستان  -

 Static السكونعلم 

باسكردنى دياردةكان لةو بارة راهاتووةى كة تَييدان بَي طوَيدانة ثةرةسةندنيان يان طؤرانيان. دةوترَيي كؤمةَلناستى ستتاتيكى   
 لة بةرامبةر كؤمةلناسى ديناميكى.

   
 كؤمةَلطةى بَي جوَلة 

  -وةستاو  -
 Static society اجملتمع االستاتيكي أو الساكن

 كؤمةَلطةيةكى كةم ئةزموونةَ طؤرانيشى بةسةردا روو نادات لة نةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكى ديكة.
لة رابردوودا باوةر وابوو كة كؤمةَلطا سادةكانَ ئةوانى خاوةن كولتورَيكى نووسرا و ننيَ ئةو كؤمةَلطايانة لتة متاوةى هتةزاران    

مةَلطةيةك بة خَيراتر لة وانى ديكة دةطؤرَين. ئةوةى جَيطتاى طومانيشتة   ساَلدا كؤمةَلطاي بَي جوَلة ماون. لة كاتَيكدا ضةند كؤ
كؤمةَلطة بَي جوَلةو وةستا و مبينَيتةوة. بطرة تا سادةترين كؤمةَلطاكان طؤرانيان بةسةر دَييَ ئتةويش بتة هتؤى فاكتتةرةكانى     

كارةستتاتةكانَ هتتةروةها لتتة دةستتتدانى طتتؤران لتتة تتتةكنولوجيا و زانستتي و ثةيوةندييتتة كولتورييتتةكان و ركابتتةرى و رووداو و 
 دةرامةتةكان و كؤضكردن بؤ  ينطة تازةكان.

   
 statism مذهب مركزيةالدولة دةولةت خوازى 

 Etatism  تةماشابكة:
   

 Statistics االحصاء ئامار
زانستَيكةَ توَيذينةوة لة شَيوازى كؤكردنةوةى راستيةكان دةكاتَ ئتةوانى تايبتةتن بتة ديتاردة زانستتى و كؤمةاَليةتيتةكان كتة        
خؤيان لة ضةند حاَلةتَيك يان ستةرجندانَيك دةنتوَييَن. هتةروةها زانستتَيكة توَيذينتةوةكانى دةربتارةى ضتؤنيةتى تؤمتاركردنى         
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شَيوةيةكى ثَيوانةى  مارةيى لةطةر كورتكردنةوة شتيان بتة رَيطايتةك كتة بةهؤيتةوة زانينتى       ئةو راستيانة دةبَييَ ئةويش لة 
ئاراستةكانى ئةو راستيانة و ثةيوةندييةكانى هةندَيكيان لةطةَر هةندَيك و ئةو ياسايانةى بتة هؤيانتةوةى كتار دةكتةن ئاستان      

 بَيي.
 لة جؤرةكانى ئاماريش:  

  ئامارةكان بة كورتكراوةيى ئامادة دةكتاتَ لتة شتَيوةى تَيكراييتةكان يتان ثَيتوةرى       descriptive statiticsئامارى وةس ى د
 بؤ ئاراستةكان.  

  ئةم جؤرةيتان طرينطتى دةدات بتة    inductive or sampling statisticsى يان ئامارة دةرئةجناميةكان دينةوئامارى منو
 ى وةرط،اوة.رادةى نوَينةرايةتى كردنى منوونةكة بؤ ئةو كؤمةَلطايةى كة لَي

  ئةم جؤرة ئامتارة طرينطتى دةدات بتة ثَيتوةري ثةيوةندييتةكانى      statistics of relation shipsئامارى ثةيوةندييةكان د
 نَيوان طؤراوةكان هةَلطرى مؤركَيكى ضةندايةتى رووتَ واتة بة ثةيوةسي بوونةوة. 

انانى ضتتةند طرميانةيتتةك دةربتتارةى سروشتتي و      طرينطتتى دةدات بتتةد parametreic staticsئامتتارى نيشتتانةدارةكان د 
 خةسَيةتةكانى ئةو كؤمةَلطايةى منوونةكةى لَيوةر دةط،َيي.

 َ لَيتترةدا ضتتةند شتتَيوازَيك بتتؤ بتتة ئتتةجنام طةيةشتتة بتتة    non  parametric statisticsئامتتارى بتتَي نيشتتاندارةكان د 
 كاردةهَينرَييَ كة هةَلناسن بة دانانى ئةو طرميانانة.

   
 Statistical maps اخلرائط االحصائية نةخشة ئامارييةكان

نةخشتة ئامارييتتةكان بتتة شتتَيوةيةكى طشتتتى بتتة كتتاردةهَينرين بتؤ روونكردنتتةوةى لَيتتك نةضتتوونى هتتةرَيمَيك لتتة رووى ضتتِرى   
زةوى لتة   َ يتان بتؤ روونكردنتةوةى دابتةش بتوونى      density mapsمييَيكى ضوار طؤشة لة ئاستي دياردةيتةكى ديتاريكراو د   

  .distribution mapsئاسي يةك لة دياردةكان د
   

 خشتة 
 ئامارييةكان

 Statistical tables اجلداول األحصائية

شَيوازَيكة بؤ رَيكخسة و كورتكردنةوةى زانياريةكانَ يان بةهاكان و ثولَينكردنيان و دابةشتكردنيان بتة رَيطايتةكى لتؤ َيكى و     
خوَيندنتتةوةو تَيطةيشتتتنيان هتتةبَيي. هتتةروةها ئتتةو خشتتتة ئاماريانتتة يارمتتةتى بتتة جَيطةيانتتدنى          بتتة شتتَيوةيةك توانتتاى   
 بةراودكردنةكان دةدةن.

   
 ثيةو ثايةى

 فةرمى
 Status, formal املركز الرمسي

ئةو كةسة متاف و   ثيةو ثايةى كةسَيك لة ناو كؤمةَرَ كة بةشَيوةيةكى رةمسى ديارى دةكرَييَ ديارة بة ثَيى ئةو ثيةو ثايةيةَ
 .داوبةرى كارطَيرى لة دامةزراوةيةكئةركةكانى سةرشانى رووندةكرَيتةوةَ منوونةش بةرَي

   
 Status, informal املركز غري الرمسي ثيةو ثايةى نافةرمى 

رةمسيةكتةى. ِرةنطتة   كةسَيك ثيةو ثايةيةكى هةبَيي لة ناو كؤمةلَيكى نارةمسىَ ثيةو ثايةكةى جياواز دةبَيتي لتة ثيتة و ثايتة     
تاك ثيةو ثايةكى رةمسى نزمى هةبَييَ بةاَلم لة ثَيطة نا رةمسيةكةى خاوةن دةسرتؤييةكى طةةورة بَييَ ئةويش بة هؤي ئةو 

 تايبةت مةندي و خةسَيةتانةى ثَيى دةناسرَييَ ياخود بة هؤى ثيةو ثايةكةى لة دةرةوةى كؤمةَر.
هيض دةسةاَلتَيكى ثَي ناداتَ دةكرَي خاوةن دةستةاَلت و دةسترتؤييةكى طتةورة بَيتي     ئةو كةسةى ثية و ثاية رةمسيةكةى رَيطاى 

 بة هؤي ثَيطة نارةمسيةكةى.
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 ثيةو ثايةى 
 كؤمةاَليةتى  

  Status, social املركز االجتماعي

 َيردةستي....َ هتةر ثيتةو ثَيطةيتةك     ئةو ثَيطة كؤمةاَليةتيةى تاك كتارى تَيتدا دةكتات  بتاََ كتورَ ماموستتاَ قوتتابيَ ستةرؤكَ         
 لةوانة ضةند رؤَلَيكى دياريكراوى ثَيوة بةسرتاوةتةوةَ تاك ثَييان هةَلدةستَيي بة ثَيى ِرَيسا ِرةفتاريية سةاَينراوةكان.

هيضتي لتَي     بةستةر تاكتداو ناتوانَيتي    ascribed stiatusدةكرَي ثَيطة كؤمةاَليةتيةكة درابَيتة ثاَرَ يان ستة ثَينتراو بَيتي د   
بطؤرَيي ئةو حاَلةتةش هةر وةك باوة ثةيوةسي دةبَيي بة دؤخى لة دايكبوونى كةسةكةَ يان ِرةضةَلةك و خزمايتةتى يتاخود   

 يةتيةكتتتتةى دةستتتتكةوتوبَيي يتتتتان بتتتتةر ئتتتتةجنامى كارَيتتتتك  آلرةطتتتتةز و يتتتتانيش ئاينةكتتتتةىَ هتتتتةروةها رةنطتتتتة ثيتتتتة كؤمة 
ك بتة هتتةوَر و توانتتا و لَيىتاتوويى كةستتايةتى ختتؤى ثَيتى دةطتتات. لتتة      بَيتتي ئتتةو ثيتةو ثَيطةيتتةش  تتتا achieved statusد

كؤمةَلطتتة دواكتتةوتووةكان ثيتتةو ثايتتة ستتةثَينراوةكان بتتآلو دةبَيتتتةوةَ لتتة كاتَيكتتدا لتتة كؤمةَلطتتة ثَيشتتكةوتووةكان ثيتتةو ثايتتة      
 دةسكةوتووةكان باَلو دةبنةوة.

   
 ياسا  

 ياساى بنةرةتى 
 القانون 

  Statute األساسيالنظام

ياستايةكى نووستراوَ لةاليتةن دةستةاَلتة جياوازةكتانى ياستادانانةوة دادةنرَيتتي لتة بةرامبةريشتدا ياستاي نتة نوستراو هةيتتة             -1
  .unwritten lawد
سيستم يان  ثترؤ ة ياستا  بتؤ دةستتة بتةركردنى بتاش بةرَيوةضتوونى كارَيتكَ بتؤ كؤمتةلَيكى طشتتى يتاخود تايبتةتَ وةك               -2

 كؤمةَلةيةك.كؤمثانياوَ 
   

 Statutes personal قانون االحوال الشخصية ياساى بارى كةسَيتى 
ظ دةكاتَ وةك : هاوسةرط،ىَ لةيةك جيابوونةوةَ باوكيتةتىَ كتورَينىَ   رؤةرى بابةت و حاَلةتةكانى كةسى مياسايةكةَ ضارةس

 خةرجي بذَيوَ ِرةضةَلةك..َ
 شايةستةيى و دةسةاَلتدارى بةسةر سامان و م،ات و وةسيةت كردن.هةروةها بابةتة ثةيوةند دارةكان بة 

   
  Sterility الُعقم نةزؤكى 

واتةَ بَي توانايى ثياو يان  ن لة بةشداريكردن بؤ نةوة هينانةوة  منداَر بوون  دةكرَي ئتةو نةزؤكيتة بتةردةوام يتاخود كتاتى      
  ِرةنطة هؤيةكةى وشك بوونَيكى فسيولوجي بَيتيَ يتاخود هؤيةكتةى لةستةر ئتارةزووى      infertilityبَيي. بةاَلم بَي بةرةيي د

 هةردوو هاوسةر بوةستَيي.  
   

 كيَيشة دروسي كردن  
  -يوتايث ست، -

 القالب اجلامد
 Stereotype الفكرة النمطية الثابتة

كؤمةَلتتة طشتتتطاندنَيكة اليتتةنط،ى و زيتتادةرؤى تَيدايتتة دةربتتارةى كؤمتتةَلَيك يتتان دةستتتة ختتةَلكَيك. ئتتةو طشتتتاندنةش شتتَيوةى  
 ب،ؤكةيةكى نةطؤر وةردةطرَيي و د واريشة راستكردنةوةى تا ئةطةر بةَلطةش لةسةر هةَلةكانى هةبَيي. 

رووى ئاكتتار و خةستتَيةتة  لتتةد شتتَيوة و جتتؤرَيكى بتَى جووَلة هتةروةها مةبةستتي لَيتتىَ ثرؤستةى دابةشتتكردنى خةَلكتتة بتتؤ ضتةن   
مرؤظايةتيةكانةوةَ ضونكة تاك ب، و بتاورة منوونةييتةكانى لتةو طروثتة سةرضتاوةييانة وةردةطرَيتيَ كتة ئينتييمتاي بتؤ يتان           

 هةية. 
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 نندنةزؤ كا

 نةزؤ ككردن
 sterilization التعقيم

هؤكارَيكى ثزيشكية بؤ رَيكخستنى منداَلبوونَ بةكار دةهَينرَيي بؤ نةهَيشةَ يان وةستانى منداَلبوونَ ئةطةر بؤ نَيربَيي يان 
 مَى. 

ضةند ياسايةك دةربارةى ئةو دياردةية هةية و سةااندويةتى كة كار بةو رَيكاريية ثزيشكية بكرَيتي لةحالتةتى طواستتنةوةى    
 يةكَ ئةطةر جةستةيى بَيي ياخود ئةقَيى.  ثشتاوثشتى ضةند نةخؤش

 Heredity  تةماشابكة: بؤماوةيى
   

 بةئاطاهَينةر
 ورو َينةر

 املنبه
  Stimulus املثري

 هةر شتَيك ببَيتة هؤ بؤ روودانى طؤرانَيك لة ضاالكى بوونةوةرى زيندووَ يان لةناوةرؤكى شارةزاييةكى هةسي ثَيكراو. 
  .  internal stimulus  يان ناوةخؤيى بَيي دexternal stimulusور َينةر دةرةكى بَيي دِرةنطة هاندةر يان 

   
 اقيزمورة

 ت تاكطةرايي ت زانستخوازى ت 
 stoicism الرواقية

قوتاخبانةيةكى فةلسةفية لةاليةن ت زةينون ت ةوة دامةزراوةَ بؤضوونى واية كة جةو هةرى ت ماهيةت ت ى مترؤظ بةشتَيكة لتةو     
يةكطرتنة كؤ كراوةى نَيوان خودا و سروشيَ هةر بةثَيى بؤ ضوونةكانى ناوبرا: راستى مادييةَ هَيزَيتك دةستةاَلتى بةستةريدا    

 ت و ئاراستةشى دةكات.  دةبَييَ ئةويش ت هَيزى يةزدانية 
دونتدا دةكتاتَ لةطتةَر زاَلبتوونى ويستي لتة هةَلضتوونة مرؤظايةتيتةكانَ         ي لةستةر زاَلبتوونى زةرورةت لةطةر  قوتاخبانةكة جةخ

 ئةويش لة ثَيناو بةديىَينانى شادى.  
   

 ضةرخى
 بةردين

 Stone age العصر احلجري 

سةردةمَيكةَ تَييدا مرؤظ كةرةستتةو ثَيداويستتى و ضتةكةكانى ختؤى لةبتةرد دروستي كتردووةَ ئتةو ماوةيتة دةكةوَيتتة ثتَيش            
 ئةوةى مرؤظ كانةكان لةزةوى دةربىَينَى و كةرةستةو ئامَيريان ىَل دروسي بكات.  

ستتتانيةت ديتتارى دةكتتات كتتة زؤر    ضتتةرخى بتتةردين ئامتتا ة بتتؤ ماوةيتتةكى مَيتتذوويى جتتَيط، ناكتتاتَ بتتةاَلم قؤنتتاغَيكى شار        
 لةدانيشتوانى زةوى ثَيدا تَيثةر بوونة. 

ضةرخى بةردين بةثَيى جؤري ئتامَير و كةرةستتةكان و ثيتةى ثتوختى و وردى دروستتكردنيان هتةروةها بتةثَيى ئتةو ضتيينة          
 كى:  زةوييةى كة ئةو كةرةستة و ئامَيرانةى تَيدا دؤزراوةتةوةَ دابةش دةكرَيتة سةر دوو بةشى سةرة

  هتةروةها ضتةرخى بتةرينى تتازةَ يتاخود ضتةرخى       paleolithicضةرخى بةردينى كؤنَ يان ضةرخى بتةردينى داتاشتراو د  
  . neo lithicبةردينى سافكراو د

 ئةو دوو ضةرخة هةريةكةيان خةسَيةتة جياوازةكانى شارستانيةتى هةَلطرتووةَ بةثَيى جياوازى كات و  ينطة و مرؤظ.  
   

 نامؤ
 بَيطانة

 الغريب 
 Stranger االجنيب

 Alien  تةماشابكة: بَيطانة 
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 Strategy االسَتاتيجية  سرتاتيذييةت

مةبةسي لة زاراوةكةَ هونةرى سةركردايةتى لة جةنطَيكى طشتى ولتة سةرئاستتى دةوَلةتتداَ بتةم ثَييتة ثالنتة ستةربازييةكان        
رتاتيذييةت هتتةموومان رَيكتتدةخرَينَ هتتةروةها واباستتى دةكرَيتتي كتتة ستت   لةطتتةَر ثالنتتة ئتتابوورى و راطةيانتتدن و سياستتييةكان 

 ةتَيكى سةربازى تةواو. مَلثالنَيكى طشتية بؤ هة
سرتاتيذيةت لةرووى سياسييةوةَ بريتية لة دياريكردنى ئاماجنةكان و دةستي نيشتان كردنتى هَيتزى ستةرةكى هَيترش بتردن و        

 ئاراستةى سةرةكى بزاوتةكة. 
كانى سرتاتيذييةت ت بةهةموو ئةو كةرستانة دةوترَيي كة بةشدارن لة جَيبة جَيكردنى ثرؤسةكانى جةنط و  زاراوةى ت بابةتة 

 يارمةتيدةر دةبن لة بةدةستىَينانى سةركةوتن. 
هتتةروةها زاراوةى ت مةلبةنتتدةكانى ستترتاتيذييةت ت بتتةو شتتوَينة ستتةربازيية طرينطانتتة دةوترَيتتي كتتة لةستتةركةوتن ستتووديان       

 يَ ئةطةر لة رووى بةرطريكردن بَيي يان هَيرش بردن.   لَيوةردةطرَي
   

 Stratification التدرج الطبقي ريزبةندى ضينايةتى
 Social stratification  تةماشابكة: توَيذبةندى كؤمةاَليةتى

 Social class  ضينى كؤمةاَليةتى
   

 تويََذي ضينايةتي 
 الشرحية الطبقية 

 Stratum القطاع الطبقي

كؤمةلَيك لة تاك و طروثةكان هةمان توَيذ ثَيكدةهَيننَ ئةوانة لة هةمان ئاس  ثرؤسةي توَيذ بةنتدي ضتينايةتي دةبتنَ وةك    
 وتياران و ....هتد.جكرَيكار و كارمةند و 

  هةيتتةَ تاكتتةكاني ئةوانتتة بتتة ئةقييتتةتَيكي ستتةرةتايي و كتتورت بتتيين و  lower statumلَيتترةدا توَيتتذي ضتتينايةتي نتتزم د
 بَيتوانايي جياواز دةكرَينةوة.

  هةيتتةَ كتتة ثَيكتتدَيي لتتةواني ثَيشتترةوي نتتاو كؤمةَلطتتةنَ واتتتة دام و higher stratumهتتةروةها توَيتتذي ضتتينايةتي بتتاال د
 دةزطاكاني فةرمانرةوا و رؤشنب،اني نةتةوة.

 class  تةماشابكة: ضني 
 category  توَيذ

   
 ميمالنَي  

 كَيشمةكَيش 
  Strife اعر الص

 Conflict  تةماشابكة: ميمالنَيَ د ايةتي
 strike االضراب مانطرتن

لتتة جَيبتتةجَيكردني ئتتةو كتتارةي كتتة ثابةنتتد بتتوون ثَيتتوةي بتتة ثَيتتي طرَيبةستتتةكاني   ةرازي نتتةبوونَيكي بتتة كؤمتتةَلي كرَيكارانتت
 كاركردن لة نَيوان كرييكار و خاوةن كارةكانَ ئةويش لة ثَيناو ضةند داواكارييةك دةربارةي مةرجةكاني كاركردن. دةوترَيي:  

  Ca’canny strike  مانطرتين سسي و هَيواش
  Demonstration strike  مانطرتين نارازي بوون

 illegalor outlaw strike  مانطرتين ناِرةوا
 negative strike -  مانطرتين نةرَيين

 partial strike -  مانطرتن لة بةشَيكي كار
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 sit-down strike -  مانطرتن لة شوَينةكاني كار
  secondary strike -  مانطرتين الوةكي
 sympathetic strike -  مانطرتين هاوسؤز

 positive strike -  نى َيرمانطرتنى ئة
متتانطرتن طتترينطرتين ئتتامرازة كرَيكتتاران بتتة كتتاري دةهَيتتنن د ي ختتاوةن كتتارَ لتتة بةرامبتتةريش ختتاوةن كتتار رَيطتتاي داخستتتين  

  . lock - oubدامةزراوةكة دةطرَيتة بةر د
قةدةغتة كتردووةَ ئتةويش لتة هةنتدَي بتارودؤ َ        دامتةزراوةي طترينط  تين كرَيكاراني ضةند ياسايةكي كاركردنَ رَيطا لة مانطر

 كاتَي ميمالنَى و ناكؤكي نَيوان هةردووال وةك كَيشةيةك دةخرَيتة بةردةم رَيكةوتن لة دادطا.
   
 ادطةرينيبو

 اد خوازي ت نيت بو
  Structuralism الَتكيبية البنيانية

دةكرَيي بة جؤرَيكي تايبةت لةسةر زانستة مرؤظايةتيةكانَ وةك دةروونناستي و  كؤي ئةو ب،وباوةر و هزرانةية كة ثراكتيك 
 كؤمةلناسي.

ئامتتاجنيش هةوَلدانَيكتتة بتتؤ راظتتةكردني دياردةكتتان بتتةهؤي ب،ؤكتتةي بونيتتادةوةَ واتتتة كتتؤي ثَيكىاتوةكتتة لةضتتةند رةطتتةزَيكي   
 سي بوونيان هةبَيي.ثةيوةسي هةندَيكيان لةطةَر هةندَيكي ديكةَ ئةواني تواناي طؤران و درو

 gestatltism  شتاليزم  جتةماشابكة: 
   

 بونياد
 ضةمكي بونياد  

 Structure البناء

شتتتةي ثَيكىتتاتووة لتتة ضتتةند دياردةيتتةكي هاوكتتار لةطتتةَر يتتةكرتَ بتتةجؤرَيك هتتةر دياردةيتتةك تَييتتدا دةبَيتتتة ثاشتتكؤي     ئتتةو ط
 دياردةكاني ديكة و ثةيوةستيش دةبَيي ثَيوةيان.

دةوامة بةشَيوةيةكى رَيذةييَ بةشةكاني بتة ضتةند رَيطايةكتةوة دةجتوَلَين كتة      ردةربرينَيكي ديكةَ بونيادَ رَيكخستنَيكي بةبة 
 ثَيشرت دياريكراونَ هةروةها سستمةكة ديان شَيوازةكة  سنوردار دةبَيي بة جؤري ئةو ضاالكيةي كة كاري ثَيدةكات.

  . social structure  و بونيادي كؤمةآليةتي دclass stru ctureدةوترَيي: بونيادي ضينايةتي د
  و بتة ديتاردة   infra - structureهةندَي جار كتارر متارك  بةبناغتةي ئتابوري وتتووة بونيتادي ختوارةوةَ يتان  َيرختان د         

يان  َ بؤ ضوونيشي واية كة دووةميان لةسةر يةكتةم supra - structureرةوشتى و ئةقييةكانيشي وتوة بونيادى سةرةوة د
 دادةمةزرَيي.

   
 struggle الكفاح تَيكؤشان

 يةك لة شَيوةكانى كارلَيكى كؤمةاَليةتيةَ ئةو شَيوة كارلَيكةشَ ركابةرى و ميمالنَي دةطرَيتةوة.
  و خةبات لة ثَيناو مانةوة.class struggleدةوترَيي خةباتى ضينايةتى د

  .struggle , for existenceد
   

 شَيوةَ مودة
 شَيواز

 الشكل، الزي 
 style الطراز

 فؤرمَيكى جياواز لة خستنة رووَ يان لة بونيادنان و ياخود لة جَيبة جَيكردنى هةر هونةرَيك يانيش بةر هةمىَينانَيك.  
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 تَي هةَلكيََش بوون
 ضون بة ناويةكدا

 subalternation التداخل

 َ مةستةلةيةكى  universal propostionكتة مةستةلةيةكى طشتتى د   لة لو يكداَ مةبةسي لة ضتون بتة ناويةكتداَ ئةوةيتة     
 رَيتةوة.  بطsubaltern propositionالوةكى د

ئةويش بَي طؤران لة ضون و لةهةمةطةريداَ ئةطةر مةسةلةكة ثوزةتيظ بوو يان نيطةتيظَ مةسةلةكةش بة شَيكى يةكطرتوو 
 لة ضونيةتيدا و لةطةليدا دةطرَيتة خؤى.

   
 ئاطايى َير 

 ثةراوَيزي هةسي
 subconscious حتت الشعور

رووداوة دةروونية شاراوةكان كة لة تواناياندا  بةو بارةى لة سةريةتى و لة ختودى خؤيتدا  نيتة بطةنتة هةستيَ هتةروةها لتة        
 توانادا نية ناوةرؤكةكةى بزانرَيي بة شَيوةيةكى راستةخؤَ بةَلكو بة هؤى شيكرنةوةى دةروونى دةردةكةوَيي.

  unconsciousزاراوةكتتتة لتتتة قوتاخبانتتتةى شتتتيكارى دةروونتتتى بتتتةكار ناهَينرَيتتتي بتتتةَلكو لتتتة جيتتتاتى ئتتتةو زاراوةى د          
 بةكاردةهَينرَيي.

   
 كولتورَيكى الوةكى

 وردة كولتور
 subculture الثقافة الفرعية او اخلاصة

كولتورَيكى تايبةت ثَيكدَييَن جياواز لةو كولتورة طشتيةى ئةو كولتورةى لة ناو كؤمةَلطايةك ثَيك دَييَ هةندَي توَيذ بؤ خؤى 
 ئةو كؤمةَلطايةى تَييدا دة ى.

ئةو كيتورة الوةكية هةرضةندة جياواز دةبَيي لة ئاراستة طشتيةكةى كولتورى كؤمةَلطةَ بةاَلم كولتتورَيكى جيتابؤوة نيتة لَيتى     
 ى طشتى ثَيوة دةبَيي.  بة تةواوىَ بةَلكو سةرضاوةكانى لةو وةردةط،َيي و ثيوةستيةك

   
 طروثى الوةكى  

 عةش،ةت   َير طروث
 اجلماعة الفرعية

 Sub group العشرية

لقَيكة لة طروثَيكى طةورةترَ رةنطة وةك يةكةيةكى فةرمانى لة ناو طروثة طةورةكة كار بكاتَ هةروةها هةندَي جار بتة جيتا   
 لَيى كار دةكات.

   
 خود طةرايى

  -خودى  -
 Sub jectivism نيةالذاات

رةوتَيكتتى فةلستتةفيةَ بتتؤ ضتتوونى وايتتة كتتة زانتتني و لَيكدانتتةوة و رَي و شتتوَينة بتتة هاييتتةكانَ ئةوانتتة بتتؤ شتتارةزايى ختتود         
 دةطةرَينةوة.

 َ واتتة رامتان و ئتةو ثشتكنينة دةروونيتةى دركتى ثتَي ناكرَيتي تتةنىا          subjective methodدةوترَيتي: ميتتؤدى ختودى د   
 ساتَيكدا بؤ هةسي رووندةبَيتةوة.ئةوندةى لة 

   

 باآلبوون  
 األعالء 
 Sublimation التسامي

زاراوةيةكة دفرؤيد  دايىَيناوةَ وةك ئاما ةيةك بؤ ثرؤسةى طؤرينى هَيز و تواناى ئارةزوو يستة شاراوةكان هتةروةها كتارثَيكردن و   
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و نةريتتتةكان دةيستتةاَيننَ منوونتتةشَ طتتؤرينى ئتتارةزووة   ستتوود لتتَي وةرطرتنيتتان لتتة بوارةكتتانى ديكتتةَ كتتة دؤختتة كؤمةاَليتتةتى     
 سيكسيةكان بؤ ئارةزووى هونةرى و طؤرينى ئاماجنة غةريزييةكان بة ئاماجنى كؤمةاَليةتى دبايةخدان بة هونةر و ئةدةَ .

   
 ميكةضى

 خؤبةدةستةوةدان
 اخلضوع 

 Submission االذعان

 ياخود ميكةضى بؤ سةركردايةتيةك.ياسايةك يان دةسةاَلتَيك بة خؤبةدةستةوةدان
 لة ياسادا مةبةسي لة ميكةضىَ رازى بوونة بةمةرجةكانى طريبةستى طوَي رايةىل.

 Subordination تةماشابكة: ميكةة كردنَ ثاشكؤيةتى  
   

 Suboptimisatioin التفريع الفعال بة ثةلكردنى كارا
ضتتةندايةتيدا بتتؤ ضتتةند كَيشتتةيةكى جتتؤرا و جتتؤرَ لتتة كتتاتى هةَلبتتذاردنى    زاراوةيةكتتة بتتةكار دةهَينرَيتتي لتتة شتتيكردنةوةى   

سياسةتَيك لة نَيوان ضةند ئةلتةرناتيظَيكى طوجناوى بةردةسيَ ئةوا هةندَي فاكتةر كاريان ثَيدةكرَيي لةبةر ئةوةى فاكتةرى 
ني ثشي بة ضةند فاكتةرَيكى طؤراوى ديكة نةطؤرن دجَيط،ن َ لة كاتَيكدا كارةكة لةِراستيدا جياواز دةبَييَ يان لة كاتى ثشكن

دةبةسرتَييَ ئةوةش رَيطا خوش دةكات بؤ بة ئاستانكردنى كَيشتة ئالؤزةكتةى سياستةت بتة كتاركردن لةستةر بتةش بةشتكردنى          
 دكَيشةكة  لة ناو بةشة جياوةزةكانى رَيكخراوةكة.

  دادةنرَيي بة بةراودكردنى suboptimumارا دئةو سياسةتةى ثيادةش دةكرَيي بة ثَيى ئةو شَيوازة بة لقة سياسةتَيكى ك
 بةو سياسةتةى كة بذاردة دةكرَي لة كاتى بة هةند وةرطرتنى هةموو طؤراوةكان.

   
  َير دةستةيى  

 ثاشكؤ كردن
 االخضاع 

 Sub ordination التابعية

ئاسي تاكَيك يتاخود لةئاستي طروثَيكتى ديكتة     كردارَيكة بة هؤيةوة تاكَيك يان طروثَيك لة ثيةو ثايةيةكى كةمرت دادةنرَيي لة 
 كة دةسةاَلتَيكى باالى بة دةستةوةية.

زاراوةكة لة دةروونناسيدا بةكار دةهَينرَيي وةك ئاما ةيةك لةسةر ميكةضى ناوةندةكانى خوارةوةى كتؤ ئةنتدامى دةمتارى بتؤ     
 ناوةندةكانى باال.

 Super ordination  تةماشابكة: بةرز خوارزى
   

 باربوو  
 كؤمةك

 subsidy االعانة

برة ثارةيةكة دةوَلةت بة دامةزراوة خؤجةييةكانى دةداتَ ئةويش بة مةبةستى هاوكتارى كردنيتان لتة ئاستي خةرجتةكانيانَ      
 يان بريتية لةو يارمةتيةى دةدرَيتة نَينةران بؤ زؤركردنى قةبارةى هةناردةكانيان.

 assistance  تةماشابكة: يارمةتى 
   

 ئابورى طوزةران 
  -ئاستى بذَيوى  -

 اقتصاد 
 Subsistence economy الكفاف

جتؤرة رَيكخستتنَيكى ئابورييتتةَ بتة بتتةكارهَينانى هونتةرَيكى بةرهتتةمىَينانى ستادة جيتتاواز دةكرَيتتةوة لتتةو جتؤرة رَيكخستتتنة        
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كتى نتةريتى و يتانيش هؤزايتةتى     ئابوريية ضةند يةكةيةكى كؤمةاَليتةتى بضتووك يتان ضتةند خَيزانَيتك يتاخود ضتةند طروثيَ       
 كؤمةَلة الدييةكان دةطرَيتةوة.

لة تايبةمتةندييةكانى ئةو شَيوة رَيكخستنةَ تةنىا ثَيداويستية زةروريةكانى  يان بؤ ئةندامانى دابني دةكاتَ هةروةها وا لةو 
لتة ئاستي كؤمةَلتةو اليةنتةكانى     يةكة كؤمةاَليةتيانة دةكات كةميكةضتي كارةكتةيان بتنَ ستةربةخؤييةكى رَيذةيشتيان هتةبَيي       

 ديكة لةبةر ئةوةى ئةو ِرَيكخستنة ئابوريية هةَلدةسَيي بة بةرهةمىَينانى زؤربةى ئةو كةر و ثةالنةى بةكارى دةهَينن.
 زاراوةكتتتتتتة بتتتتتتة زؤرى بتتتتتتةكاردةهَينرَيي وةك هاوتةيتتتتتتةك بتتتتتتؤ زارةوةى كتتتتتتارى جوتيتتتتتتارى بةمةبةستتتتتتتى بتتتتتتذَيوى      

  .subsistence agricultureكارى كشتوكاىل بؤ بذَيوى د  ياخود subsistence farmingد
وثؤلؤجيا زاراوةكة بة كاردةهَينرَييَ ئةوة مةبةسي باسكردنى ئةو كؤمةَلطا سةرةتاييانةية كة ثشتي بتة   نث كاتَى لة بوارى ئة

ة تةنىا ئاستى بذَيوى ش تَيبطةيةن كة ئةم جؤرة ئابورييةراوكردن و كؤ كردنةوةى بةرو بووم دةبةسةَ هةروةها دةكرَي لةو
 زةرورى بؤ ئةندامانى دابني دةكات.

  بؤ ئتةو بتارةى شتارَ كتة هتاواَلتى ئاستايى       subsistence urbanizationئةمة و دةوترَييَ بذَيوى  طوزةرانى شارنشني د
 تَييدا تةنىا ثَيداوستية زةروريةكانى دةسي دةكةوَيي.

   
 جةوهةر 
 ناوةرؤك 

 substance اجلوهر

جةوهةر لةالي فةييةسوفةكانَ ئةو بوونةية كة خؤى ثةيدابووةَ ثَيويستى بةكةس نةبووةَ نةلة دؤخى تازةو نةلة كؤندا. لة 
   دَييَ ئةوى كة دةطؤرَيي يان لة ناو دةضَييَ لة كاتَيكدا جةوهةر وةك خؤى دةمينَيي.accidentبةرامبةريداَ روودا و د

 لة خودي خؤيدا ثةيدا نابَيي. َنط رووداوةلةش جةوهةرة لة خودى خؤيدا هةيةَ رة
   

 رَيبازى ناوةرؤكخوازي ماددة
  -جةوهةرييةت  -

 substantialism مذهب جوهرية املادة

رَيبازَيكى فةلسةفيةَ ئةوة دةسةاَينَيي كة راستية بةردةوامةكان ئةو دياردانتة دةطرنتة خؤيتان كتةدةكرَي بتة هتؤى هةستتةوة        
 يان ئةوة دةسةاَينَيي كة ماددة جةوهةرَيكى راستةقينةية نةك كؤكراوةيةك بؤ ناوةندةكانى هَيز.دركيان ثَي بكرَييَ 

   
 خستنة جَي 

 ينةوةطؤِر
 االحالل

 subtitution االبدال

 جَي لة تَيورى ئابوريداَ هؤكارة زياتر لة بارةكان خبرَينة شوَين هؤكارة كةمرت لة بارةكان. ةمةبةسي لة خستن
كةسي بةكاربةرَ هةوَلى ضاكرتين هؤكار دةدات بؤ راهاتن لة نَيوان كاالكانَ ئةو بنتةماى ستوود و كتةَلكى روو لتة كةمبوونتةوة      
رةضاو دةكتات. لتة كاتَيكتدا كةستى بةرهتةمىَين هتةوىل ضتاكرتين هؤكتار دةدات بتؤ راهتاتن لتة نَيتوان رةطةزةكانتداَ ئتةوى ئتةو                

 واتة هةر اليةكيان هةوىل طةيةشة بة ئاستى وةك يةك دةدات.  وو لة كةمبوونةدةطمةني ر َبنةماىدِرةضاوى دةكاتَ 
لتتة دةروونناستتيدا مةبةستتي لتتة خستتتنة جَيتتى يتتةكرتَ ئتتاَلوطؤركردنى جؤرَيتتك لتتة ضتتاالكية بتتة ضتتاالكيةكى ديكتتة. ئتتةو فَيَيتتة    

َيتدىَ وةك ثتةنابردنى تتاك بتؤ كتارى       دةروونيةش يةك لة شَيوةكانى قةرة بؤ كردنةوةية تاك ثةناي بؤ دةبات لةكاتى بَي ئوم
 دةسي ثةرى  لة حاَلةتَيكدا دةرفةتى ثةيوةندي سيكسى بؤ نةرة خسَيي لةطةَر رةطةزةكةى ديكة.

   
 قةراخ شار 

 دةظةرى شار  
 suburd يةحالضا

شوَينَيكى دةوروبةرى شارة و لة ثةيوةنديداية بة شارةوة. لة كاتَيكدا شارة كؤنةكان لة ناو شورةكاندا بوونةَ ئةوا شتارى نتوَي   
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ن و توو ضتؤ. بؤيتة شتارة نوَييتةكان ثتةر دةهتاويَ      فراوان دةبَيتةوة بة هؤي فراوان بوونى ئاسايش و ئاسودةيى و هؤيتةكانى هتا  
وضةيةكى ديكة كة روخسارى ئتاوةدانى و شارستتانى تَييتدا كتةم بتووةَ وردة وردة لةطتةر ناوضتة        دريََذدةبنةوة بةرةو ضةند نا

 ديىاتية فراوانةكانى تَيكةَر دةبن.
   

 يارمةتى دارايى 
 كؤمةك

 subvention االعانة

ضتاالكى ئتابوورى يتان لتة     بةخشينَيكى داراييةَ دةوَلةت ثَيشكةشى دةكات بةمةبةستى هاندان يان ثاراستنى ضةند جؤرَيك لتة  
 كيتورى ياخود كؤمةاَليةتى.ئةو جؤرة هاوكارى و باربؤيانةش لة بابةتة جَيط،ةكانى ناو بودجةى طشتني.

يارمةتية داراييةكانَ ئةو يارمةتيانةش دةطرَيتةوة كة دةوَلةت ثَيشكةشتى ضتةندين جتؤرة كؤمةَلتةى دةكتاتَ لتة وانتى: خَيتر         
ى و زانستتنيَ ئتةو كؤمةاَلنتة ئتتةو توانانتةيان نيتة بتة ثشتي بةستة تتةنىا بتة ئابوونتتةى           ختواز و ئتةدةبي هونتةرى و كولتتور    

 ئةندامانيان و ضاالكيةكانيان ئةجنام بدةنَ بَي ئةوةى حكومةت هاوكارييان بكات.  
   

 كارتَيكردني  روخاندني
 ب، وراى كةسانى ديكة 

 subverson التأثري على رأي الغري

كردنةوةيان طؤرين لة رةفتارى تاكةكانَ ئةويش بةمةبةستى راكَيشانيان بؤ بةرةى د  بة ر َيمَيكَ بتؤ  راستكردارَيكة ئاماجنى 
 ئةو مةبةسةش شَيوازة سايكؤلؤ يية جياوةزةكان بةكار دةهَينرَيي.

 War, psychological  تةماشابكة: جةنطى دةروونى 
   

 شوَين كةوتن 
 بةرو دوايى

 succession التعاقب ،التتابع -1

 مةبةسي لة زاراوةى بة دوايةكداهاتنى كولتورىَ لة هةر ناوضةيةك طروثَيك بة دواي طروثَيكى ديكة نيشتة جَيى ناوضةكة بَيي  
د هةريةكةشتتيان كيتتتورَيكى ئاوَيتتتةى هةيتتة َ هتتةر طروثَيتتك رَيطتتا بتتؤ ئتتةوى دواي ختتؤى ختتؤش دةكتتاتَ ئةجنامةكةشتتى بتتة       

 ي.دوايةكداهاتنى طروثةكان دةبَي
مةبةسي لة بةر و دواي يةك هاتن لة ناو كؤمةَلى شارنشتنيَ دةرضتوونى دانيشتتوان لتةو طةرةكانتةى دانشتتوانى نتوَي نيشتتة         

 جَيي بوونة كةجياوازيشن لة دانيشتوانة كؤنةكان. 
   

 م،ات بؤ مانةوة 
 جَينشني 

  التوارث -2

شوَين كةستَيكى سروشتتى يتان مةعنتةوى دةكتةوَيي بتة دواى كتة        مةبةسي لة زاراوةكة لة رووى سياسييةوةَ ئةو كردارةى كة 
سَيكى ديكة دَييَ ئةو كةسة ثيةو ثايتةك يتاخود فتةرمانَيك يتان دةستةاَلتَيكَ دةطرَيتتةوة دةستيَ هتةروةها كتؤى ئتةو متاف و            

 ئةركانةى كة ثةيوةندى بةو دةسةالتةوة هةية بؤى دةطوازرَيتةوة.
   

 دةنطدان
 مافى هةَلبذاردن

 suffrage التصويت

ايتة دةربتارةى بابتةتَيكى ديتاريكراوَ يتان هةَلبتذاردنى ثاَلَيوراوَيتك بتؤ ثيتةو          مةبةسي لة دةنطدانَ كتردارى وةرطرتنتى بت، و رِ   
 ثَيطةيةكدةنطدانيش دوو جؤرى هةية:
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 دةداتَي.  لةو حاَلةتةدا دةنطدةر راستةخؤ ئةو كةسة ديارى دةكات كة دةنطى directدةنطدانى راستةوخؤ د
  لتتةم بارةشتتدا دةنطتتدةر دةنتتط بتتة كةستتَيكى ديكتتة دةداتَ ئتتةو كةستتة هةَلدةستتتَيي بتتة    indirectدةنطتتدانى نتتا راستتتةخؤ د

 ئةجنامدانى هةَلبذاردنةكة.
  .open voting  ياخود ئاشكرا دةبَيي دsecret votingدةنطدان دةكرَي بة نىَيين بَيي د

وةردةط،َيتيَ واتتة لتة نيتوةى ئتةوانى متافى دةنطتدانيان هةيتة زيتاتر بَيتيَ بتؤ            هةر وةك باويشة بريتار بتة زؤرينتةى دةنتط     
 specialوةرطرتنى ضةند بريارَيك لة هةندَي بارى دياريكراوداَ ضةند مةرجَيك دادةنرَييَ وةك بوونى زؤرينتةى تايبتةت د  

majorityياخود زؤرينةى رهاي دةنط د  absolute majority.  
 Ana: voting  هةَلبذاردن

   

 Suggestion األحياء-1 سروش َثآ راطةياندن
هتتةوَلى كتتارتَيكردن لةستتةر ب،كردنتتةوة و ئاراستتتة و بؤضتتوونة ويذدانيتتةكانى كةستتَيكَ  هتتةروةها لةستتةر رةفتتتاريش . ئتتةو    

روودةدات .  كارتَيكردنتتةش بتتةبآ بتتةكارهَينانى شتتَيوازة لؤ يكيتتةكانى رازيكتتردن يتتان شتتَيوازةكانى داواكتتردن و قةدةغتتةكردن   
ئةمتتةو لةحاَلةتتتةكانى الوازى لتتةرووى زيرةكتتى ئةقييتتةوةَ  هتتةروةها الوازى لتتةرووى توانتتاى جياكتتارى و رةخنتتةطرتنَ  ئتتةوا  

  زؤرتر دةبَيي . ضارةسةركردن بةهؤى ثتآ راطةياندنتةوة   suggestibilityتوانايي و لَيىاتوويى بؤ دياردةى ثآ راطةياندن د
ةخؤش دةبَي هةسي بةئاسودةيى و دَلنةوايى بكتاتَ  كتة ئتةركى كةستى ضارةستةركةرةَ  بتةهؤى       ثشي بةوة دةبةستَييَ  كة ن

 ئةوةشةوة نةخؤشى لة دياردة نةخؤشيةكانى دووردةكةوَيتةوة كة وةك جؤرآ لة ميكةضى دةبَيي .    
   

  االقَتاح-2 ثَيش نياز 
َيشتتتةيةك. دةوترَيتتتي سيستتتتمى ثتتتَيش نيازةكتتتان  خستتتتنةرووى ب،ؤكةيتتتةكَ  يتتتان ب،ورايتتتةكَ  يتتتاخود ضارةستتتةركردنى ك 

 بؤ ئةو سيستمةى ثَيرةو دةكرَيي لتة ضتةند ثرؤ ةيتةكى ثيشةستازيداَ  بةمةبةستتى رةخستاندنى       suggestion systemد
دةرفةت  لةبةردةم كرَيكاران بتؤ ئتةوةى ثتَيش نيازةكانيتان بتؤ ضتاكردنى بارودؤختة كتاركردن و شتَيوازةكانى بةرهتةمىَينان و           

 يية ثيشةسازييةكان و ........ خبةنة روو ثةيوةند
   

 Suicide االنتحار خؤكو ى  
مةبةستي لتتة زاراوةكتةَ  ختتؤ كوشتتتنى تاكتةَ  ئةطتتةر لةحاَلتةتى هؤشتتيارى و ئاطتتايى بَيتي يتتان ثَيضتةوانةكةى . لتتة هةمتتةموو       

كؤمةَلطةيتةك بةستةر حاَلتةتى تاكطتةرايى     كؤمةَلطاكان ديد بؤ خؤكوشةَ  لةسةر رادةى ئتةو دَلنيابوونتة دةوةستتَيي كتة هتةر      
دةيسةثَينَىَ  ضونكة ضةندى ركابةرى و ويسي بؤ دانثيانان بةخود كةمبَيتةوةَ  ئةوةند خؤكوشتتنى كةمبَيتتةوةَ  هتةروةها    

                                        ضتتةندى ركابتتةرى لتتةنَيوان تاكتتةكان توونتتد بَيتتي و خواستتتى كةستتَيتى زار بَيتتي ئةوةنتتدة خؤكوشتتة زؤرتتتر بآلودةبَيتتتةوة .       
ضةند جتؤرة ختؤ كوشتتنَيكى  لتة يتةك جيتاواز كردؤتتةوةَ  لةوانتة : خؤكوشتة بتةهؤى خؤنةويستتيةوة ختةَلك              --دوركىايم 

لَيرة دا تاك خؤى دةكو َيي بةهؤى دَلسؤزى بؤ كؤمةَلطةَ  هةروةها خؤ كوشة بةهؤى ختؤ ثةرستتيةوةَ  ديتاردة كتة      -خوايى 
  بتتؤ ختتؤى دادةنَيتتي . جتتؤرَيكى ديكتتةى خؤكوشتتة ئتتةو  ررةدا ثَيضتتةوانةيةَ  تتتاك بتتةزيادةرؤيى  ختتؤى هةَلدةكَيشتتي و نتت لَيتت

 خؤكوشتنةية كة بةهؤى هةَلوةشاندنةوةى  كؤمةآليةتيةوة روودةدات  و دةبَيتة هؤى تَيكضوونى سيستمى كؤمةآليةتى .    
   

 Superannuation التقاعد خانةنشني 
  superannuation fundوازهَينتان لتة كتاركردن بتةهؤى طةيشتة بتة تةمتةنى ثت،ى. دةوترَيتي ستندوقى خانةنشتني د           

بؤ ئةوةى لتةكاتى خانةنشتني بؤيتان     -بيمة بؤ كراو  -مةبةستيشى لَيىَ  ئةو سيستمةى تايبةتة بة كؤكردنةوةى ثارة لةكةسى
 بطةرَيتةوة .
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 منى باآل  
 ويذدان 

 Superego الذات العليا 

ى تتاك بتاوةرى   انئتةو  َئةو هَيتزة رةوشتتية شتاراوانة دةطرَيتتةوة     يةك لةرووةكانى بونيادى كةسَيتيةَ  لةخودةوة هةَلدةقوَلىَ 
بة يتةكطرتنى لةطتةة هتةَلطرى ثَيوةرةكتان  و بتةجؤرَيكى تايبتةتيش بتاوك و دايكتى .          بووة لة ماوةى منداَليداَ  ئةويشانثَيي

 رَيكى ناو خؤ كار دةكاتَ  هةروةك ضؤن هةَلطرى ثَيوةرةكان  ثَيشرت ثَيى هةستاوة .     منى باآل وةك ضاودَي
   

 Super individual مافوق الفرد سةرووى تاك  
ئاستَيكة لة رَيكخستنى كردةيىَ  كة ئاستى سايكؤلؤضى  تَيثةر دةكتات . ئةمتةو ضتةند كؤمةَلناستَيك هتةوَلى       -سةرووى تاك  -

  جةخي لةسةر ئتةوة  malinowskiكة ئاستى كؤمةآليةتى سةرووى تاك يان سةرووى ئةندامى ديارى بكةن . دئةوةيانداوة 
خؤى لةو قةوارة كولتوريية ماديية دةنوَينى كة لة دةرةوةى هتةر تاكَيتك  دةمينتآ . بتةآلم      -راستى سةرووى تاك  -دةكات كة 

لةطةَر ئةوةشدا كارتَيكردنى لة تاكدا دةبَيي بة شَيوازة سايكولؤ يية ئاساييةكةىَ  بؤيتة لَيتردا هتيض شتتَيكى شتاراوة نيتة لتةو        
 ة دةَلَييَ  كولتور لة هةمان كاتدا سايكؤلؤ ى و كؤمةآليةتيشة .  راستيةى ك

   
 SuperiorityComplex عقدة التفوق طرَيى خؤ بةزر زانى 

هةَلسةنطاندنى تاك بؤ خودى خؤىَ  هةروةها وا تةماشتاى خةستَيةت و رةفتارةكتانى خؤشتى بكتات       و زيادةرؤيى لة نر  دانان
كةلتتة خةستتَيةت و كتتردارى ئتتةوانى ديكتتة بتتةرزترةَ  ئتتةويش بتتؤ ئتتةوةى كتتةم و كورتيتتةكانى ختتؤى لتتةكردارو رةفتتتار دا ثتتآ    

 ضارةسةرو خستنة بِرى بؤ بكاتةوة .  
   

 مرؤظى باآل  
 Superman الكاملاالنسان  سوثةرمان  

يةَ  باآلترة لة جؤرى مرؤظايةتىَ  بؤ ضوون  وايتة كتة ئتةو جتؤرة مرؤظتةَ  هتةموو        -ى مةبةسيَ  دروستكراوَيكى طرميانةيى خةياآلو
ى فةييةستوفَ ئتةو دةربرينتةى بتة مرؤظتى ئاينتدة و       -نيتشتة   -خةسَيةتة هزرييةكانى مرؤظى هةيةَ  بآ هتةر ستنورَيكى مرؤظايتةتى.    

 لة خةسَيةتة باالكانى بة دةسي هَيناوة . تووةَ  كة مرؤظ ئيستا ثَيى دةطات لة ثةرةسةندنىَ ئةويش دواى ئةوةى زؤر 
   

 رَيبازى سةرووى
 سروشتطةرايى   

 Supernaturalism االعجازية -مذهب مافوق الطبيعة 

باوةر هَينان بة هةموو شتَيك لةسةرووى تواناى سروشتتدا بَيتيَ  لةبتةر ئتةوةى ئتةو شتتانة لةستةرووى ئاستتى سروشتتدان .          
 لةكاتَيكدا هؤية سروشتيةكان تواناى روودانى  ئةوةيان نية .    

   
 Superordination االستعالء بةرز خوازى 

 كردارَيكةَ بة ثَيى ئةو كردارة تاكَيك يان كروثَيك لة ثية و ثايةيةكى بةرزتر دادةنرَيي لة ئاسي تاكَيك ياخؤد طروثَيكى ديكة . 
 Subordination  تةماشا بكة : ميكةضىَ  ثاشكؤيةتى 

   
 Super organic فوق العضوي  سةرووى ئةندامى 

هتةموو شتتَيك لةستةرووى قتةوارةى ئةنتدامى بَيتي. زاراوةكتة بتةدياردة دةروونيتةكانيش دةوترَيتيَ  هتةروةها بةرَيكخستتنى              
 كؤمةآليةتى  و فةرمانة كؤمةآليةتيةكان دةوترَيي . 
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 Super production االفراط يف االنتاج زَيدة بةرهةم 
يةك لة رؤلةكانى سورى ئابورييةَ  تَييدا بةرهةم زؤر دةبَييَ  دياردةكةش كاتى دةبَيي لةبةر ئةوةى طرينطى بةفراوانكردنى  

 بازارةكان دةدرَيي .  
  Over production  تةماشا بكة: زَيدة بةرهةم 

   
 ثوة باوةرى

 Super stition اخلرافة خورافات 

دياردة ثر و ثؤضةكانَ  واتة كؤمةَلة كردارَيك يان ضةند زاراوة و ئاخاوتنَيك ياخؤد ئةو  مارانةى كة بؤ ضوون واية شتادى و  
خؤشى يانيش بةدبةختى بةدواى خؤياندا دةهَينن .ئةو دياردة ئةفسوناويانة بريتني لة هةندآ ب، و باوةرى ئاينى كتؤن كتة   

رؤ طتارى وةك ئتةمرؤدا هتيض ثاَلثشتتيةكيان نيتة لةاليتةن ب،وبتاوةرة ئاينيتة باوةكتانَ  يتان           لة مَيشكدا نيشتوون َ  بتةآلم لتة   
لةاليةن راستية ستةاَينراوةكان . هتةروةها زاراوة كتة ئامتا ة لةستةر ثةيوةستي بتوون بتة بنةمايتةك يتاخود رَيبازَيتك دةكتاتَ              

 بةآلم بآ رةخنة ياخودى شيكردنةوةيةك .   
   

 سةرخان 
 Superstructure البناء الفوقي بوونيادى سةرينة 

 Structure  تةماشا بكة: بونياد  
   

 Super system النسق الفوقي سيستمى سةروو
سيستمى كولتورى و كؤمةآليةتى طشتى دانيشتوانَ  سيستمةكة بة تةواوكارى دةناسرَيي تارادةيةكَ ثَيكدَيي لتة زمتانَ ئتاينَ    

 هونةرَ رةوشي .
   

 Super vision االشراف ضاودَيرى   َسةرثةرشتيكردن
فةرمانَيكى كارطَيرييةَ  تايبةت بة ثةيوةنديية راستةو خؤيةكانى نَيوان فةرمانبةران و كةسي بةرثرسى رةمسى . بتةو ثَييتة   
 سةرثةرشتتتتيار يةكتتتةم كتتتةس دةبَيتتتي كتتتة دةستتتةآلتى ئاراستتتتةكردنى كتتتارى ئتتتةوانى ديكتتتةى ثتتتآ ستتتثَيردراوة . ثَيناستتتةى   
سةرثةرشتيكردن لةسةر ئةو كةسانةش ثيادة دةبَيي  كتة بةشتَيكى كارةكتةيان بتؤ بةرهتةمىَينان تتةرخان دةكتةن و لةهتةمان         
كاتتتدا بةرثرستتيارةيةتى ئاراستتتة و رَينمتتايى كردنتتى فةرمانبتتةرانى ديكتتة دةكةوَيتتتة ئةستتتؤيانَ  ئةوانتتة ثَييتتان دةوترَيتتي        

  . firstline supervisors  ياخود ستةركردة راستتةوخؤيةكان د  working supervisorsسةرثةرشتيارة كرَيكارةكان د
  ئةو كتارةش بريتتى دةبَيتي لتة ثةيوةندييتة كةستَيتية راستتةوخؤيةكانى        personalدةكرآ سةرثةرشتيارى كةسَيتى بَيي د

بتتتةكارهَينانى   بَيتتتيَ  وةك impersonalنَيتتتوان ستتتةرؤكى سةرثةرشتتتتيارو كارمةنتتتدانىَ  يتتتاخود دةكتتترآ ناكةستتتَي  د    
ئامرازةكتتانى ثَيوانتتة و هةَلستتةنطاندنى بتترى كتتارى ئةجنامتتدراوو شتتَيوازى ئتتةرك بةجَيطةيانتتدنى . دةكتترآ  سةرثةرشتتتيارى     

و كتةم و كورتيتةكانَ  هتةروةها دةركردنتى رَينماييتة      َلتة رةدا مةبةسيَ  طةرانة بةدواى هة  بَييَ  لَيoutocraticزؤردارى د
 َ  تَييتدا هتةموو   cooperative. سةرثةرشتيارى دةكرآ هةرةوةزى بَيي دسيستمى كاركردن كان بؤ ضاككردنىديكتاتؤريية

 اليةك هاوكارى يةكرت دةكةن  لة كارةكةيان بؤ دانانى ثالنةكان كة مةبةسي لَييان ضاككردنى سيستمى كاركردنة .    
 Social supervision تةماشا بكة: سةرثةرشتيارى كؤمةآليةتى

   

 supply العرض خستنةروو
خستتتنةرووى كاآليتتةكى ئتتابورىَ  واتتتة ئتتةو بتترةى كتتة بةرهةمىَينتتةران دةخيةنتتة روو بتتؤ فرؤشتتتنى بتتةنرخَيكى ديتتاريكراو و  
لةكاتَيكى دياريكراوداَ  ئةمة لةطةة ئةطةرى مانةوةى شتةكانى ديكة وةك خؤىَ لةو هةر و مةرجةداَ  دواتر ثةيوةندييةكى 

ةو برةى دةخرَيتةرووَ  تَييدا نر  طؤراوى ستةربةخؤ دةبَيتيَ  ئتةو بترةى خراوةتتة      دياريكراو ثةيدا دةبَيي لةنَيوان نر  و ئ
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رووش طؤراوى ثاشكؤ دةبَيي. ئةو ثةيوةندييةش راستةوانة دةبَييَ بةو مانايةى ئةطةر نرخى كاآليتةك بتةرزبؤوة ئتةوا بترى     
كةمدةبَيتتةوةَ  حاَلةتةكتةش بةياستاى    خراوة رووش زؤر بةرز دةبَيتةوةَ  هةروةها ئةطتةر نرخةكتة دابتةزى ئتةوا برةكةشتى      

 خستنةروو دةناسرَيي .  
   

 ثشتط،ى
 اليةنطرى  

 الدعم 
 Support التأييد

ثشتتتط،ى تاكَيتتك بةيارمةتيتتدانى  يتتان هانتتدانى يتتاخود اليتتةنطرى و بةشتتَيوةيةكى  تايبتتةت لتتة حاَلتتةتى ركابتتةرى  يتتانيش       
هةَلبذاردن . هةروةها ثشتط،ى كةسى داوا لَيكراو لتة داوايتةكى دادطتايىَ  ثشتتط،يكردنى هتةر شتتَيكى راستي ورةوا لتة هتةر          

   بزووتنةوةيةكى  هزرى يان سياسى دياريكراو.
   

 سةركوتكردن  
 خةفةكردن

مع   القر
 suppression االمخاد

دابرين و دوورخستنةوةيةكى خؤويستى يان هةستيىَ  بؤ ثَيداويستةكان يان رووداوةكتان يتاخود بةستةرهات و ئةزموونتةكان      
يتتانيش يادةوةرييتتة ثتتر ئتتَيش و ئازارةكتتان و ئتتةوانى جَيطتتاى رةزامةنتتدى نتتني . لتتة كاتَيكتتدا متترؤظ ختتؤى رزطتتار دةكتتات لتتةو    

رخستتتنةوةيان و ثاَلثَيوةنانيتتان  بتتةرةو حاَلتتةتى نةستتتى  و بتتآ ئاطتتايىَ   رووداوانتتةى ويستتتى لةستتةريان نيتتة ئتتةويش بتتة دوو 
 مةبةستيش ثاراستنى  يانى هةستياريية لةو دياردة و رووداوانةى دةبنة هؤى بآ ئارامى و ثةشَيوى  يان. 

 repression  تةماشا بكة: خةفةكردن

   
 زَيدة

 زياد لة ثَيويسي
 surplus الفائض

 وشةى زَيدة لة ئابوريناسيداَ  ضةند بةكارهَينانَيكى جياوازى هةيةَ  لةوانة : 
 َ ئةو بةها زيادةى سةرمايةدار ثوختةكةى وةردةطرَيي بتةهؤى فرؤشتتنى كاآلكتانى . كتارر     surplus valueزَيدة بايى د -1

 وَيي . مارك  بؤ ضوونى واية كة سةرمايةدارَ ئةو زيادةيةى لة هَيزى كارةوة دةسي دةكة
  ئتةويش جيتاوازى نَيتوان ستوود طشتتى و ئتةو نرختة طشتتية دةنتوَينَى كتة           consumers surplusزَيتدةى بةكاربتةر د   -2

بةكاربةر  دةيدات بؤ ثةيداكردنى هةموو ئةو يةكانةى كتة لتة كاآلكتان دةيانطرَيتيَ  يتان بريتيتة لتة جيتاوازى نَيتوان ئتةوةى           
ةوةى بؤ كرينى كاآلكة دةيدات لةراستيداَ  ئةو جؤرة زَيدةيةش جياواز دةبَيتي بتةثَيى   بةكاربةر ثَيى رازيية بيدات و نَيوان ئ

 داهاتى بةكاربةر يان ئارةزووى بؤ بةكارهَينانى كاآلكةَ  
  بريتية لةو جياوازييةى هةية لةنَيوانَ  ئةو نرخةى كة بةرهتةمىَين ثَيتى    producers surplusزَيدةى بةرهةمىَين د-3

و نَيوان ئةو نرخةى كتة بةراستتى    -ديارة ئةويش يةكسانى تَيضووى بةرهةمىَينانةكةية  -آلكانى ثآ ب رؤشَيي رازى دةبَيي كا
ثَيتتى دةفرؤشتتَيي . يتتاخود جيتتاوازى لتتة نَيتتوان تَيضتتووةكانى طشتتتى بةرهتتةمىَينان و ئتتةو نرختتة طشتتتيةيةى بةدةستتي هتتاتووة  

 لةبةرهةمىَينةرَيكةوة بؤ يةكَيكى ديكة جياواز دةبَيي     لةفرؤشتنى هةموو يةكة بةرهةمىَينةرةكان . ئةو زَيدةيةش
   

 هونةرى سورياىل  
 سرياليزم  

 مافوق الواقع 
 surrealism السريايلية

بزووتنةوةيةكى هونةرييةَ  كاريطةر بووة بة رَيبازةكةى فرؤيدَ  بة بؤ ضوونى رَيبازةكة جيىانَيكى راستى لة ثشتى جيىتانى  
ثيشةسازييةوة هةية . هةروةها ئةوةى لةئاستى هؤشياريدا هةيةَ  ئةوة بةرهةمى دةسةآلت  و تواناى ئةو ئةقيةية كتة داَ و  
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دؤزينةوةى جيىانة و طوزارشي كردنة لةو جيىانةَ هةروةك ضؤن مترؤظ تاقيكردؤتتةوة    نةريتى بةدواوةية. ئةركى هونةريش 
 و هةستى  ثَيكردووة ثَيشرتَ  لةو كارةشيدا مرؤظ ثشتى بة نةسي و نائاطايى و ويستة سةركَيشةكان بةستووة .  

   

 ناوةند 
 دةوروبةر

 احمليط
ط سر  surroundings الور

 كتة دةورووبتةرى تتاك    psychological climat  يتان دةروونتى د  physical climateكتةش و هتةواو بتارى سروشتتى د    
دةداتَ  ئةو بارة سروشتية يان دةروونية كاريطةرى لةسةر رةفتارى ئةو تاكة دةبَيي . خراثى بتارودؤخى كتاركردن و خراثتى    

 ثةيوةندييةكان لة دامةزراوةكة دةبَيتة هؤى دابةزينى ورة و بارى دةروونى كرَيكار و لةدوايشدا دابةزينى بةرهةمةكةى . 

   

 social و Survey املسع اآلجتماعي الشامل رووثَيوانى كؤمةآليةتى هةمةاليةن 

َلَيكؤَلينةوة لة هةموو ئةندامانى كؤمةَلطةيةكَ  يان لةطروثَيكى دياريكراوَ  وةك طوندَيك ياخود طةرةكَيك  بةمةبةستى وَينتا  
ة   كت sample surveyرووثَيوى منوونةيى هةيتة د  كردنى بارودؤخى كؤمةآليةتى و ئابورى و طوزةرانيان . لةبةرامبةر داَ 

 نوَينةرايةتى دانشتوان دةكات لة خةسَيةتة جياوازةكانداَ  بؤ ئةجنامدانى َلَيكؤَلينةوةكة   بة هؤى منوونةيةكى هةلبذاردةَ 

 Social survey  تةماشا بكة : رووثَيوى كؤمةآليةتى

   

 مانةوة

 بةردةوام بوون 
 survival البقاء -1

درَيذة ثَيدان بةمانةوةى تاكةكان و طروثةكان و شتةكان و ب،و باوةرةكتان  لةستنور و مةرجتة شتياوةكانى زةمتان و شتوَيندا .       
 َ دياردةكةش لةسةر بنضينةى هةَلبتذَيرى سروشتتى   survival of thefittestدةوترَيي : مانةوة بؤ شياوترين و ضاكرتيند

 ردا.هةَلدةسَيي لة نَيوان تاكةكانى يةك جؤ

   

  الرواسب -2 نيشتووة كولتوريةكان  

ئةو رةطةزة كولتوريانتةن كتة لةضتةند هةَلوَيستتَيكى كولتتورى كؤنتدا دةبنتة ثاةتاوة و دةنيشتنَ  ديتارة ئتةو رةطةزانتة ثتاش              
نةمانى ئةو بارودؤخة كؤمةآليةتيةى كتة لةستَيبةريدا دروستي بوونتةَ  زيتاتر لةطتةة ئتةو هةَلوَيستتانة طوجنتاو بوونتة . يتان            

ةرمانتتة بنضتتينةييةكةى لتتة متتاوةى كاتتتدا طتتؤرانى بةستتةردا هتتاتووةَ  بةشتتَيوةيةك    بتتريتني لتتةو ثَيكىاتتتة كولتوريانتتةى كتتة ف 
 بةكارهَينانيان تةنىا بووة بةرَيككةوتنَيكى رواَلةتى . 

   

 sustenance األعانة ،املساعدة هؤى طوزةران  َيارمةتيدان

 assistance  تةماشا بكة :يارمةتى

   

 Sweating system نظام األستنزاف سيستمى  وزة لَيربين 
  لتة وآلتتى ئينطيتتةرا دةركتةوتووةَ مةبةستتيش  لَيتى بتةكارهَينانى كاركردنتة بتةهؤى          19شَيوازَيكة لةسةرةتاكانى ستةدةى د 

يارمةتيدانى كرَيكاران بة كةرةستةى سةرةتايى ثَيويسيَ لةطةة ثَيتدانى كترآ و رؤ انتةكانيان لةستةر ئتةو بابةتانتةى كتة لتة         
او ماَلةكانيان بَيي ياخود لة ضةند جَيطايةكى بضووك . كرَيكارانى ئةم جؤرة سيستتمة  كارةكانيان دروستى دةكةنَ  ئةطةر لةن

بريتني لة  نان و منداآلنَ  ئةوانى بةهؤى ياساى كتارةوةَ  كارطتةكان نتاتوانن كاريتان ثتآ بكتةنَ  ستةرةراى ثيتاوانى  تةمتةن          
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قونتتتةراتى كتتتاركردن بةكةستتانى جامبتتاز بتتتؤ    طتتةورةش . هتتةروةها زاراوةكتتتة بتتةكارهَينراوة وةك ئاما ةيتتةك بتتتؤ ثَيتتدانى      
 جَيبةجَيكردنىَ  ئةويش بة بةكارهَينانى ضةند كرَيكارَيكَ  كة بةرؤ انةيةكى كةم كاريان ثآ دةكات .     

   
 ثَيوةرى لؤ يكى  

 لَيكدانةوةى لؤ يكى  
 syllogism القياس املنطقي

زاراوةيةكة لة لؤ يكدا بةكاردةهَينرَييَ  وةك ئاما ةيةك يان بةَلطة هَينانةوةيةك لةسةر طواستنةوةى هتزرَ لتةكاتي بِريتاردان    
لةسةر حاَلةتى طشتتيةك بتؤ بريتاردان لةستةر حاَلتةتَيكى ئةنتدةكَى دبتةش  يتاخود ضتةند بةشتَيك كتة كةوتوونةتتة نتاو ئتةو               

ي و دةبَيتة هؤى ثةيوةسي بوون بةمةسةلةيةكى سَييةمةوةَ  هتةر دوو مةستةلةكة بتة    طشتيةوة. ثَيوةر لةدوو مةسةلةثَيكدَي
هتتةر بتتؤ ئتتةوةى بتتاوةر    مةستتةلةى ستتَييةمى ثَيتتوة بةستترتاويش نتتاوى بةئتتةجنام دةهَينرَيتتيَ    ثَيشتتةكى ناويتتان دةهَينرَيتتيَ   

بكةين . جياوازيش لتةنَيوان ثَيتوةر و     بةراستطؤيى  ئةجنامةكة بكةين ئةوا دةبَى يةكةجمار باوةر بةراستطؤيى ثَيشكةكيةكان
هةَلَينتانَ ئةوةية هةَلَينتان بريتية لة بةَلطاندنَيكى بةرةو سةرَ  تَييدا لة بةشة بضووكةكانةوة دئةندةك  دةسي ثَيدةكتةين  

ةسي ثَيدةكةين و كؤتايى ثآ دةهَينني بة بريارة طشتيةكان . ثَيوةريش بةَلطاندنَيكى هاتنة خوارةوةيةَ  لةبريارى طشتيةوة د
و كؤتايى ثآ دةهَينني بة بريارَيكى ئةندةكى دبةشَيك . هةروةها ئتةجنامى هةَلَينتانةكتةَ  فتراوانرتة لةهتةر ثَيشتةكيةك  لتة       

ئيستتيقرا     -ثَيشةكيةكانى . بةآلم ثَيوةرئةجنامةكةى  بةردةوام لةثَيشرت و تايبةترة لة ثَيشةكيةكةى . لةكؤتاييداَ  هتةَلَينتان  
بةسةرجندان دةبةستَييَ  دةربارةى ئتةوةى لةطتةردوون روودةداتَ  هتةروةها ثةيوةستتيةكانى نَيتوان شتتةكانَ  بتةآلم        ثشي  -

 ثَيوةر بةَلطاندنَيكة ثشي لةسةر هزرى تيؤرى رووت دةبةستَيي .         
   

 Syllogism , hypothetical َتاينقالقياس اال ثَيوةرى طرميانةيى   
لة لو يكداَ ئةو ثَيوةرةية كة ئةجنامةكةى يان د ةكةى بةِراستى لتة ثَيشتةكيةكاندا بتاس ناكرَيتيَ  بتةَلكو       ثَيوةرى طرميانةيى

لة ثَيشتةكيةكان بوونيتان بةبابةتةكانيتةوة دةبَيتي نتةك بتة وَينتةكانىَ  ثاشتان ئتةقت بتةكورتى دةريتان دةهَينَيتي . ثَيتوةرى              
 ئتةويش  categorical syllogismب،كردنتةوةى رووت د  -وزارةشتي  طرميانةيى دابةش دةبَيتة سةر دوو بتةش: ثَيتوةرى ط  

  conditional syllogismلة ضةند مةسةلةيةكى ب،كردنةوةى رووت ثَيكدَيي . بةشتى دووةميتانَ  ثَيتوةرى مةرجتدارةد    
انتة ثَيتوةرى   ئةويش لة دوومةسةلة ثَيكدَييَ يةكةميان مةرجدارييةَ  دووميان طوزارشتتيةَ ئةويشتيان ضتةند جؤرَيكتة : لةو    

  .   puredisjunctive  لةطةر ثَيوةرى طرميانةيى جيابؤوة . دpurehypotheticalطرميانةيى ثةيوةندارى د
   

 Syllogism , mixed القياس اآلستثنائي ثَيوةرى هةآلوَيرد
hypothetical 

طضكةكةشيان طوزارشتتى نائاستايية . ثَيتوةر ثَيتى     ئةم ثَيوةرة لةلؤ يكدا لة دوو ثَيشةكى ثَيكىاتووةَ  طةورةكةيان مةرجدارة و 
دةوترَيي طةيندراو يان جيابؤوة بةثَيى طةورةييانَ  ئةطةر ثَيوةرةكة مةرجدارى طةيندراو بوو ئةوا ناوى لَيدةنرَيي نائاسايى 

وزارشتى  َ  ئةوةيش لة دوو مةسةلة ثَيكدَيي : مةرجدارى طةيندارو و طSyllogism  hypothetical mixedطةيندراود
  ئتةوةش ثَيكىتاتووة لةثَيشتةكيةكى مةرجتدارى     mixed disjunctive syllogism. هةروةها ثَيوةرى نائاسايى جيابؤوة د

 جيابؤوة و يةكَيكى ديكةش طوزارشتى .  
   

 symbiosis التكافل هاو بةرثرسيارى   َثشي ثَيكبةسة

ثؤلؤ ييةكان بةشتَيوةيةكى رَيتذةيى . زاراوةكتة ئامتا ة بتؤ ئتةو حاَلةتانتة        ؤنث ئةزاراوةيةكى تازة بةكارهَينراوة لة لَيكؤلَينةوة 
دةكتتات كتتة دوو كؤمةَلطتتة يتتةكَيكيان ثشتتي لةستتةر ئتتةوى ديكتتة دةبةستتتَيي تارادةيتتةكى طتتةورةَ  وةك ئتتةوةى يتتةك سيستتتمى   

ئتةو دوو كؤمةَلطةيتة    ئابوريان هتةبَيي يتان بةيةكتةوة بةشتدارى لتة جتةنط و هَيرشتةكان بكتةنَ  بتةآلم لةروويتةكى ديكتةوة            
هةَلطرى ضةندين خةسَيةت و ئاكتارى جيتاوازى كولتتورى و كؤمةآليتةتى دةبتنَ  هةريةكةشتيان ختؤ دةبةستتَيتةوة بتة ضتةند           
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بةهايةكى جياوازَ  لةطةة ضةند شَيوازَيكى تايبةت  كة لة  يانى رؤ انة ثةيرةوى دةكةن . دةوترَيي ثَيكةوة  يانى ئيكؤلؤ ى 
  وةك ئار و طؤر كردنى خزمةتطوزاريةكان لة نَيوان دانشتوان لةناوضتةيةكى ديتاريكراوداَ  بتآ    ecological symbiosisد

 industrialئةوةى ثةيوةنديكردنى كةستَيتى دروستي بَيتي لتة نَيوانيتان . هتةروةها دةوترَيتي ثَيكتةوة  يتانى ثيشةستازى د          

symbiosis لة سةر هةندَيك     وةك ثشي بةستنى كارطة و ثيشةسازييةكان هةندَيكيان 
   

 سةمبور  
 هَيما  

 symbol الرمز

بابةتَيك يان دةربرينَيك ياخود ضاالكيةكى بة دةنطةوة هاتنَ  كتة نيشتانة بتؤ ب،ؤكةيتةك يتان تايبةمتةندييتةك دةكتاتَ           -1
 ى. دةوترَيتتي: هَيمتتانيشتتانةكردنةكة رووت دةبَيتتي و شتتوَينى ب،ؤكةكتتة دةطرَيتتتةوة و دةبَيتتتة ئةلتتتةر ناتيظَيتتك و نوَينتتةرى   

  ئةويش مانايةكى طشتى دةبَييَ  تاكتةكانى كؤمةَلطتة بةشتدار دةبتن تَييتداَ  منوونتةى ئتةو        social symbolكؤمةآليةتى د
 ر دةردةكةون . ؤهَيمايانةى لة ئةفسانة و فولكي

نيشانةيةكى باوة بتةكاردةهَينرَيي بتةكارهَينانَيكى روو لتة زؤرَ بتؤ نوَينةرايتةتى كردنتى كؤمةَلتة شتتَيك يتان جؤرَيتك لتة             -2
 ثةيوةندييةكان . 

   

 symbolism الرمزية هَيما طةرى 
دةربترين لتة طشتي بكتات و      -بتةش   -كردارى ثَيدانى ضتةند مانايتةك بتة ضتةند شتتَيكى تايبتةتَ  بتةجؤرَيك لتةتوانادا بَيتي          

ئاما ةشى بؤ بكات . زاراوةكة ضةندين شَيوة لةشَيوةكانى رةفتار دةطرَيتة خؤىَ لة بنضينةشدا ماناكةى لةستةر ضتةند شتتَيك    
كورت دةبووةوة كتة مةبةستي لَييتان طرينطيتدانى تايبتةت بتوو بةكةستَيك يتان شتتَيك يتاخود ب،وكةيتةك يتانيش رووداوَيتكَ               

ةخودى هَيماكة يان هيض ثةيوةستيةكى نابَيي. لةطةة فراوان بوونى ثية بة ثيةى ماناى هَيمتا طتةرىَ  واى   ثةيوةسي دةبَيي ب
لَيىات تةنىا شتة ئاسايى و بآ نرخةكان نةطرَيتة خؤىَ  بةَلكو زؤر شتى بةهادار بطرَيتتة ختؤى كتة تتةنىا وةك شتتى طترينط       

ةندين ب،و باوةر و كتردار بكتات كتة كاريطتةرى طشتتيان بتؤ كؤمةَلطتة        تةماشا نةكرَيي لةخودى خؤيداَ  بةَلكو ئاما ةش بؤ ض
لتة   ا ة بتؤ كتردن  دةبَيي . هَيما طةرى لةئةدةبدا طوزارشي  لة ب،و بؤضتوونة دةروونيتةكان دةكتاتَ  لتة رَيطتاى فتةرمان و ئامت       

َيمتتا طتتةرى بةرَيطايتتةكى  جيتتاتى شتتَيوازى دوور و دَيتتذي راثتتؤرتى راستتتةوخؤ. لتتة قوتاخبانتتةى شتتيكردنةوةى دةروونيتتداَ  ه     
نةستتدا دةمَينَيتتةوة ضتونكة ماناكتانى ختةو بيتنني دةشتارَيتةوةَ  هتةروةها دةكترآ          دادةنرَيي لةب،كردنةوة داَ  لة سةرةتايى

 بةماناى هَيما بطةيى بةهؤى طةرانةوةى ئازادانة بؤ هزرو ئةو باوةرانةى كة خاوةنى خةونةكة ثَيى هةَلدةسَ  .    
   

 هاوسؤزى
 هاوبةشى  و وَيذدانى 

 sympathy املشاركة الوجدانية

ئارةزوويةكى خؤرسكيةَ  تَييدا حاَلةتى هةَلضوون لة كاريطةرةوة بؤ كتارتَيكراو دةطوازَيتتةوة دواى ئتةوةى كتارتَيكراو درك بتة      
طتةورةى هةيتة لتة     دياردة دةرةكيةكانى ئةو حاَلةتة دةكات الى كةستى كاريطتةرَ ئتةو ئتارةزووة خؤرستكةيةش كاريطةرييتةكى      

  كة ثَيضةوانةى هاو سؤزيية .  antipathyبةهَيزكردنى ثةيوةستية كؤمةآليةتيةكان. دةوترَيي : ر  و قني د
   

 كؤبونةوة
 كؤربةند

 symposium الندوة الدراسية

كؤبونةوةيةكة ثَيكدَيي لة  مارةيةكى سنوردارى ثسثؤرانَ  ئتةو كوبونةوةيتة ضتةند رؤ َيتك دةخاينَيتيَ  بتؤ َليََكوَلَينتةوة لتة         
 كَيشةيةك .     
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 Symptom العرض نيشانةى رووداو

رووبداتَ  هةروةها بتوونى يتاخود   زاراوةكة بة مانا طشتيةكةىَ  هةر رووداوَيك يان روخسار و رواَلةتَيك لةطةة شتَيكى ديكة 
روودانى دةرخبات . زاراوةكة بةمانا ثزيشكيةكةشَ  روخساريانيش ئتةو شتتةى بتوونى نةخؤشتيةك يتان شتثرزةيى رةفتارَيتك        

 دةرخبات .

   

 Syncretism التلفيقية سازاندنى  ب،و باوةرى جياواز

كؤكردنةوةى نَيوان ضةند رةطةزَيكى جياواز لةطةة يةكرتىَ  كة لةضةند رةوتَيكتى جيتاواز وةرطت،اونَ  دانانيشتيان لتة يتةك       
سيستمَ  وةك تواننةوةى دوو ب،ؤكة يان دوو رَيبازى ئاينى جياوازى بةرامبةر يةكَ  ياخود تَيكتةآلو كردنتى ضتةند بةشتَيك     

َيكى جيتتاوازى د  بةيتتةك هةنتتدَيكيان لةطتتةة هةنتتدَيكَ  بتتؤ ئتتةوةى يتتةك رَيبتتاز   يتتانيش ضتتةند بنةمايتتةك و ضتتةند كولتتتور 
 ئتتتةم رَيبتتتازةَ  رَيبتتتازى رَيككتتتةوتن  ثَيكبىَينَيتتتي  كتتتة رةنطتتتة لةطتتتةة بنتتتةما دروستتتتةكان رَيتتتك نةكتتتةون . لةبةرامبتتتةر       

 ياد دةنرَين .  دَيي كة تةنىا ئةو ب،ورايانة كؤدةكاتةوة كة لةسةر بنةمايةكى ئاقالنة بونeclecticismد
 eclecticism تةماشا بكة: رَيبازى هةلبذاردنى ب،ورا

   

 synchronic method املنهج الزمين ميتؤدى هةمان كات  

ميتؤدَيكتتة هةَلدةستتَيي بةَلَيكؤَلينتتةوةى كولتتتورى لتتةكاتَيكى ديتتاريكراو داَ  ئتتةوةش جيتتاواز دةبَيتتي لتتةميتودى ثةرةستتةندنى   
   كة َلَيكؤَلينةوة لة ثةرةسةندنى كولتورى دةكات بة درَيذايى زةمان .  diachronic methodد

   

 syndicalism النقابية بزووتنةوةى سةنديكايى

بزووتنةوةيةكتتةَ  يتتان هزرَيكتتى سؤسيالستتتى فةرةنستتية لتتة بنضتتينةداَ  ئامتتاجنى زالبتتوونى رَيكختتراوى كرَيكارييتتةَ  يتتان            
بةرهةمَينان و دابةشكردنى بةرهةمةكانيان . وشةكة لة بةكارهَينانى رؤ انةيداَ  ئامتا ة بتؤ   سةنديكاكانيان بةسةر هؤيةكانى 

تةكتيكة سةنديكاييةكان دةكتاتَ  ئةطتةر ئاراستتةكراو بَيتي يتاخود ئاراستتةكراو نتةبَييَ  بتؤ طةيشتة بةدةسترتؤيى يتةكَيتى            
  ئتتةو revolutionary syndicalismرىدستتةنديكاى كرَيكتتاران بةستتةر ثيشةستتازيدا . دةوترَيتتي ستتةنديكاى شؤرشتتطيَ    

كردنتتةوةى ستتةرمايةداريية لةخاوةنتتدارَيتى و دةستتةآلت  تبزووتنةوةيتتةى ئةنارشتتيزمةكان ثاَلثشتتتى دةكتتةن و ئاماجنيشتتى روو 
هؤى كارى راستةوخؤ و مانطرتنتة طشتيتةكان هتةروةها كتردارى تووندوتيتذو تَيكؤشتان بتؤ        ةبةسةرثيشةسازييةكانَ  ئةويش ب

 نانى مافةكانيان و بةديىَينانى بةر ةوةندييةكانيان .     بةدةسي هَي

   

 syndicate النقابة سةنديكا  

 Trade union  تةماشا بكة : سةنديكاى كرَيكاران  

   

 هاوهةستى
 ياريدةدان  

 synergy التأزر

بةر ةوةندييةكانى خؤيتان دةبتنَ  لتة     يةك لةشَيوةكانى هاوكارى نَيوان تاكةكان يان طروثةكان دةبَييَ  كاتَيك ئةوان ميكةضى
 هةمان كاتدا بآ ئةوةى دركي ثآ بكةن بةشدارى دةكةن لة جَيبةجَيكردنى بةر ةوةندى هاوبةشيان.
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 synthesis الَتكيب ثَيكىَينان

كارةكةش دةسي ثَيدةكات لة مةبةسي لة زاراوةى ثَيكىَينان لة لؤ يكدا َ  طواستنةوة لةواتا سادةكانةوة بؤ واتا ثَيكىاتووةكانَ  
كارى سادة و ئاسان لة رووى زانينةوةَ  دواتر ثية بة ثية سةركةوتن بةرةو طةيشة بة زانينى زؤرترين كتارة ثَيكىاتووةكتان .   

   دَيي .  analysisلة بةرامبةر ئةم زاراوةيةَ  شيكاركردن د

   

 رَيباز
 رَيرةو

 system املدهب-1

 كؤمةَلة ب،ورا و تيؤرى زانستى و فةلسةفيةَ  هةندَيكيان بة هةندَيكيان دةبةسرتَينةوة و دةبنة يةكةيةكى رَيك ثَيك .  

   

 ياسايى
 رةوتطةرى 

  النسق -2

 طؤمةَلة بةر ةوةندييةك و ضةند روويةكى ضاالكنيَ  لةطةة يةك هةندَيكيان لةطةة هةندَيك ثةيوةسي دةبنَ  وا طرميانتةش 
دةكرَيي كةلةوةدا سيستمَيك بوونى هةبَيي و ثَيكىاتبَيي لة ضتةند بةشتَيك يتان دياردةيتةك لةستةر شتَيوةيةكى رَيتك و ثَيتكَ          

 superتايبةمتةندى رَيكخستنى تَيدا بةدى دةكرَيي لةكاركردندا و لة بونياديش تتةواو كتار دةبَيتي . دةوترَيتي: ستةرخان د     

systemى كولتورى طش  بؤ دانشتوانَ  كة بتة تتةواوكارى دةناسترَيي تارادةيتةك و ثَيكتدَيي        وةك ئاما ةيةك بؤ سيستمَيك
 لة زمان و ئاين و هونةر و روشي و زانسي ......هتد

   
 منوونةى سيستماتَيك  

 دبذاردةرَيكةكان 
 Systematic sampling العينة املنتظمة

 Sampling systematic  تةماشا بكة:

   

 Systems analysis حتليل أنساق العمل شيكردنةوةى سيستمةكانى كار 
َلَيكؤَلينتتةوة لتتةكاررايى و شتتَيوازةكانى كتتار كتتردن لتتة دامةزراوةكانتتداَ  بتتؤ طةيشتتة بتتة ضتتؤنيةتى جَيبتتةجَيكردنى كتتردارة        

بؤ طةيشة بةو ئاماجنانةى كة زةروريةكان بةباشرتين شَيؤة هةروةها برياردان لةسةر ئةوةى ضى بكرَيي بةشَيوةيةكى ورد و 
 هةوَليان بؤ دةدرَيي .  
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T 
   

 خشتة دانةوةى داتاكان  
 ثوَلينكردن و رَيكخستنى داتاكان

 جدول البياانت
 tabulation التبويب

لتة يتةك   دواى دةسكةوتنى زانياريية ئامارييةكان لة بوارى كاركردنداَ  ئةو زانياريانة دابةش دةكرَينة سةر ضةند طروثَيكتى  
كتة ثةيوةستة ثَيتوةىَ  ثاشتان طروثتةكان دةخرَينتة        نر توَيتذيكيش ئتةو تاكانتة دادةنتريَ    ضووَ  واتة ضةند توَيذَيك . لة هتة 

يى كورت دةخرَيتةرووَ  لةطةَليتدا  تَيطةيشتة و وةرطرتنتى ئاستان دةبَيتيَ       ةضةند خشتةيةكةوة . بةو كارةَ  دميةنَيكى  مار
هةروةها كارى بةراورد كارى و َلَيكؤَلينةوة جياوازةكانيش ئاسان دةبن كة لة ثَيناوياندا ئةو زانياريانة كؤكراونةتةوة . رةنطة 

 َيتةدى .   ثرؤسةى ثؤَلينكردن لة ضةند خشتةيةك بةشَيوةيةكى دةستى ياخود ئامَيرى ب
   

 قةدةغةكراوةكان
 تابو  

 احملرمات
 taboos التابو

حتةرامكردنى هةستتتان بتتة ضتتةند كردارَيكتتى ديتتاريكراوَ يتتان بتتةكارهَينانى ضتتةند شتتتَيك يتتاخود ختتودى ضتتةند وتةيتتةك لتتة   
ئةوةى ئةو ئَيش و  ط توطؤداَ  ئةويش بةهؤى ثةيوةسي بوونى توونديانةوة بةهَيزة ئةفسوناويةكانَ  يانيش ث،ؤزةكانَ  بؤ

َ  دةستتةآلتى بةستتةرياندا نتتةماو ستتزادانى   كتتة ئازارانتتةى تَييتتدا خؤيتتان شتتاردؤتةوةَ  تتتاك لَييتتان بتتة دوور بَيتتي لتتة بارَيكتتدا   
و ثؤلوجيتاش لتة هتةموو    نثر  توونديش بة دواياندا بَيتي. وشتةكة لتة ناوضتةى دبولينيزيتا  بآلوبؤتتةوةَ  لةنووستينةكانى ئتة        

اوةَ  بتتةآلم ختتودى ب،ؤكةكتتة الى زؤربتتةى طةلتتة ستتةرةتايية ناستتراوةكان بتتاو بتتووة. قوتاخبانتتةى          زمانةكانتتدا بتتةكارهَينر 
شتيكردنةوةى دةروونتى زاراوةكتةى خواستتؤتةوةَ  بتؤ ئتةوةى ئامتا ةى بتؤ جتؤرة حتةرامكراوةكانى ثتآ بكتات كتة بارودؤختتة              

 ييةكان . تاكةكانَ بةتايبةتيش  ويستة سيكس ىشارستانيةكان دةيان سةثَينن بةسةر ويست
   

 tactics اخلطة النظامية  - التكتيك ثالنى سيستمى - تةكتيك
هونةرى سةركردايةتيكردنة لة بوارى جةنطداَ  كاتآ ثالنى هَيرشكردن يان بةرطرى كردن دادةنرَيي و جَيبةجيش دةكرَيتي  
لة طؤرةبانى جةنطتدا. تتةكتيك لتة رووى سياستييةوة شتَيوازَيكى خةباتتةَ هتةروةها شتَيوة و ميتودةكانيتةتى بتؤ بتةديىَينانى            

 ودا.  ضةند ئةركَيكى طرينط لة ساتَيكى دياريكرا
   

 بازدانى ئابورى
 Take off االنطالق  دةسي بة طةشةكردن

 بتتةكارهَينراوةَ  لةميانتتةى تيؤرييتتةك دةربتتارةى ثةرةستتةندنى ئتتابورى . نتتاوبراو       W.W.Rostowوشتتةكة لتتة اليتتةن د  
 تيؤرييةكةى خؤى بةسةر ثَينض قؤناخ دابةشكردووةَ  ئةوانيش:

 قؤناغى نةريتى و ئاسايى باو  -1
 قؤناغى ثَيش بةرثا بوون .  -2
 قؤناغى بةرثا بوون . -3
 قؤناغى طةشةى ئابورى   -4
 قؤناغى بةكار بردن . -5

قؤنتتاغى بتتةرثا بتتوون ئتتةو قؤناغةيتتة كتتة ئتتةو هَيزانتتةى بةرهةَلستتتى كردنتتى ثَيشتتكةوتن دةكتتةن دةروختتَين . لتتةو قؤناغتتةدا   
َ لةطةة خؤشيدا ضةند طؤرانكارييةكى ريشةيى لتة هونتةرةكانى   بةرهةمى تاك لةبارَيكى ناوةراستدا دةسي دةكات بةزؤربوون
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بةرهةمىَينان هةَلدةطرَيي َ  توَيذَيك لةتاكةكانى كؤمةَلطة بةو طؤرانكارييتة هةَلدةستتآَ كتة بةراستتطؤيى لتةنيازو بريتاردا و       
 بةطيانى نوَيكارى و داهَينان جياواز دةبَيتةوة.  

   
 بةهرة
 Talent املوهبة دانايى 

بةرزترين ثيةكانى ئامادةيى يان توانايةَ لةبوارَيك لة بوارةكانداَ وةك بةهرةى هونةرى ياخود ئةدةبى. بةهرة ثشي بتةتوانا  
سروشتيةكانَ يانيش دةسكةوتةكانى تاك دةبةستَيي هةروةها لةسةر هاندةرةكان  و  ينطةى كؤمةآليةتى دةوستتَييَ  بتةهرة   

 ية .  ئةجنامى كارلَيكى ئةو هةر و مةرجانة
   

 سزدان بة هةمان
 تاوان  

 القصاص بنفس
  Talion اجلرم

 Retaliation  تةماشا بكة: تؤَلة كردنةوة
   

 talisman سملالط كارى جادوويى -نوشتة  -تةليسم 
جةستةيةكة باوةرى وايةكة تاك لة خراثةكارى دةثارَيزى و بةختى باشى بتؤ دةهَينتآَ  بةتايبتةتيش ئةطتةر كاريطتةرى ئتةو       

 جةستةية بؤ ئةستَيرة طةردوونيةكان بطةرَيتةوة . 
   

 تاري ةى طومركى  
 tariff التعريفة الكمركية باجى طومرك  

دةكتات كتة دةستةثَينرَيي بةستةر ئتةو كاآليانتةى لتةنَيوان هةرَيمتة جياوازةكتانى          تاري ةى طومركىَ وشةيةكة ئاما ة بؤ ئةو باجة 
دةوَلةتانةوة تَيثةر دةبنَ هةروةها ئاما ةش بؤ خشتةكانى  باجة طومركيتةكان دةكتات . باجتة طومرييتةكانَ دابتةش دةكترَين بتة        

 ئامتاجنى بنضتينةيى لتةم تاري ةيتة     revenuedutiesثَيى ئةو مةبةستةى كتة لتة ثَيناويتدا ستةثَينراون : تاري تةى دةرامتةت د      
  مةبةستتتى بنضتتينةيىبؤ ستتةثاندنى ئتتةم protective dutiesثةيتتدا كردنتتى داهتتاتى طشتتتية بتتؤ دةوَلتتةت. بتتاجى ثاراستتة د 

باجةشَ  دؤزينةوةى سةرضاوةيةكى نوَيى نية بؤ داهاتى طشتىَ  بةَلكو ثاَلثشتى و هاندانَيكة بؤ لقةكانى ثيشةستازى نيشتتيمانيَ   
بةآلميةطةة تَيثةربوونى كاتَ  ئةو جياوازيية وردةى نَيوان ئةو دوو جؤرة تاري ةية نةماو ئاماجنتة بنضتينةييةكان لتة سياستةتى     

 طومركى تَيكةآلوى مانا فراوانةكةى بابةتةكة بووة لةطةة كَيشةكانى سياسةتى بازرطانى نَيو دةوَلةتى .       ىباج
   

 فةرمان 
 ئةرك

 Task الواجب

ئتتةرك يتتان فتتةرمان لتتةرووى رَيكخستتتنى كتتارةوةَ  وشتتةكة بتتة هتتةموو هةَلويستتتَيك دةوترَيتتي كتتة تَييتتدا رةجنَيكتتى مرؤيتتى      
  بَيي . دةوترَيتي :  mental  يان ئةقيى  دphysicalدةبةخشرَيي بؤ مةبةستَيكى تايبةتَ  رةنطة ئةو رةجنة جةستةيى د

 ة تاكَيكى داهَينراو لة كارَيكى دياريكراو دا .   وةك ئاما ةيةك بؤ كؤمةَلtask forceهَيزى كار د
   

 تام  
 ضَيذتن 

 Taste الذوق

ستتي ةتةكة ثةيوةستتي دةبَيتتي بةهةستتتى ضتتَيذةوةَ  كاريطتتةريش دةبَيتتي بتتةمادة كيمياوييتتةكان بتتةهؤى زمانتتةوة .هتتةروةها    
 مةبةسي لَيى بوونى توانا لةسةر برياردان دةربارةى بابةتَيكى جوانى دروسي .
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 art  تةماشا بكة : هونةر

   
 كوتان   خاَر
 تاتو  

 tatoo الوشم

رازاندنةوةى ضةند وَينةيةكى دياريكراو لةسةر ثَيستى مرؤظَ بةتايبةتيش لةسةر نتاو لتةث يتان بتاَر يتاخود بتةرزايى شتان .        
كردنى سةر ثَيسي. لتة كؤنتدا    رةنطةَ  وةك دةرزى تَيوة اندن و كؤمةَلةكان لةم بارةوة شَيواز و رَيطاى جياوازيان بةكارهَيناو

ضةندين كؤمةةَ  كوتانيان بةكارهَياوة بؤ ضةند مةبةستَيكَ وةك ئةوةى كتةَلكى هتةبَيي بتؤ بتةرطريكردن د ى نةخؤشتى و      
خؤ ثاراسة لة ضاو تآ برين و بةدىَ  ياخود وةك خةسَيةتَيكى ضينايةتى و يانيش ثةيوةندييتةكى هؤزايتةتى و ثَيطةيتةكى    

 . هةروةها كار بةم نةريتةكراوة وةك ئةوةي لةسةر ثَيستى كؤيية ناوى خاوةنةكةى بنووسرَيي .   كؤمةآليةتى
   

 دووثاتكردنةوةى طوتةى بآمانا  
 جياو االتوتول

 Tautology قانوانللغو  حتصيل حاصل 

زاراوةكة لة لؤ يكدا بتةو مةستةلةية دةوترَيتي كتة بابةتةكتةى و هةَلطرةكتةى يتةك شتي دةبتنَ  وةك ئتةوةى بَيتيني : مترؤظ             
مرؤظتتتة . هتتتةروةها مةبةستتتي لَيتتتى ئتتتةو هةَلةكارييتتتةى هةوَلتتتدةدات راستتتتى طوتةيتتتةك بستتتةَلمَينآ بتتتة دووبارةكردنتتتةوةى  

ان ئاختاوتن و ئتةو طوتانتة . ديتارة ئتةو دووبتارة كردنةوةيتةش        ناوةرؤكةكةى ئةويش بةضةند ئاخاوتنَيكى ديكةى نةك هتةم 
 ثةسةندكراوة بةسوود دةبَيي لة كاتى دانانى ثَيناسةكان .       

   
 تةييوريسم

 ثَيرةوى تةييور 
 Taylorism التيلورية

 scientific و  Management  تةماشا بكة :كارطَيرى زانستى

   

 Tax الضريبة  باج 
باج برة ثارةيةكةَ  تاك بةدةوَلةتى دةدات بةشَيوةيةكى زؤردارىَ  ديارة ئةويش وةك بةشدارييةك دةبَيتي بةرامبتةر ئةركتة    
طشتيةكان . بنضينةى سةثاندنى باجَ  بؤبوونى تواناى ثَيدانى دةطةرَيتةوةَ  لةو بوارةشدا طوآ نادرَيي بةو قازاجنةى كتة بتؤ   

  كتتة بريتيتتة لتتة برَيتتك ثتتارة بةرامبتتةر  feeد-ةنتتم،ا -كى دةوَلتتةت. لتتة جؤرةكتتانى بتتاج تتتاك دةطةرَيتتتةوة لتتة ئتتةجنامى ضتتاال
 َ  بتترة ثارةيةكتتة بةستتةر موَلكَيتتك دةستتةثَينرَييَ  assess mentد  ستتةرانةدخزمةتطوزاريتةكانى حكومتتةت .بتتةآلم ختتاوة  

ةش بةرامبةر خةرجى و تَيضووى ئةو ئةويش بةهؤى قازاجنةوة لة كارَيكى ضاكسازى  دياريكراوى حكومةت دَيتةدىَ  باجةك
كارة ضاكسازييةوة دةبَيي . باجتةكان بةشتَيوةيةكى ئاستايى بتةثَيى سةرضتاوةكانيان ثتؤلني دةكترَينَ  منوونتةى بتاجى داهتات           

 . هتةروةها باجتةكان دابتةش    excise tax لةطتةة بتاجى بةرهتةم د   property tax و بتاجى مولكتدارى د  incometaxد
  ئةو جؤرةشيان  بارطرانيةكةى راستتةوخؤ دةكةوَيتتة سةرئةستتؤى ختودى     directtaxesراستةوخؤكان ددةكرَين بؤ باجة 

  ئتتةركيان بآلودةبَيتتتةوة بةستتةر كةستتانى indirect taxesئتتةو كةستتةى باجةكتتة دةداتَ  بتتةآلم باجتتة ناراستتتةوخؤكان د 
 ديكةش .     

   
 فَيركردن

 ثيشةى مامؤستايةتى   
 teaching التعليم

طواستتتنةوةى زانياريتتةكان لتتة مامؤستتتاوة بتتؤ قوتتتابىَ  ئتتةويش بتتة مةبةستتتى زؤركردنتتى زانياريتتةكانَ  هتتةروةها ثرؤستتةكة  
هؤكارَيكيشة بؤ ثةروةردةكردنى قوتابى . فَيربتوون فاكتتةرَيكى بضتووكةَ  بتةآلم ثتةروةردة ستنورى فتراوانرتةَ  لةبةرئتةوةى         
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دةطرَيتتةوةَ  ديتارة  ئتةو بوارانتةش كاريطتةرييان لةستةر توانتا و ئامادةييتةكانى         هةموو طةشةثَيدان و ثةروةردةو راهَينانَيك 
 تاكَ  هةروةها بوارةكانى رةفتاريش دةبَيتة مةبةستى ئاراستةكردنى .   

   
 كارى بةكؤمةة 

 هةرةوةز 
 Team work روح الفريق

 ئةوةى لة ئةجنامى هاوكارى كؤمةَلة تاكَيك دَيتة بةرهةمَ  بةمةبةستى بةديىَينانى ئاماجنَيكى هاوبةشى . 
   

 Technic ways االساليب الفنية شَيوازة تةكنيكيةكان
-folkشتتتَيوازة رةفتارييتتتة باوةكتتتان لةشارستتتتانيةتةكانى زانستتتي و تتتتةكتولوجياَ  لتتتة بةرامبةريشتتتدا شتتتَيوازة ميييييتتتةكاند 

ways. دَييَ  كةلةكؤمةَلطة دواكةوتووةكان باوةن  
   

 تةكنوكراسى  

 دةسةآلتى ثسثؤران  
 technocracy التكنوقراطية

لتتة وياليةتتتة يتتةكطرتوةكانى ئتتةمريكا دةستتتى  ثَيكتتردووةَ  تةكنوكراستتةكان ثَيكىتتاتوون لتتة     -1932بزووتنةوةيةكتتة ستتاَلى
ئابوريناستتتانَ ئتتتةوانى لتتتةبوارى زانستتتتةكان كاريتتتان كتتتردووة و داواى ثَيوانتتتةكردنى ديتتتاردة    و ستتتازان رئةنتتتدازياران و تةال

كؤمةآليةتيةكانيان كردووةَ ثاشانيش ثوختكردنتةوةى ضتةند ياستايةك كتة دةكترآ بتةكاربىَينرَين بتؤ بريتاردان لةستةر ئتةو           
ةيةك ئاَلؤزن ناكرآ سياسةمتةداران تَيى بطتةن  دياردانة . ئةمةو بؤ ضوون وابووة كة ئابوريةكانى سيستمى كؤمةآليةتى بةراد

و بةستتةريدا زاَلتت َ  بتتةَلكو ثَيويستتي دةكتتات بتتةرَيوةبردنى ئتتةو كتتارة ئابوريانتتة لتتة  َيتتر ضتتاودَيرى زانتتا و ئةنتتدازياران بَيتتي  
  َ  ديارة ئةو داوايةش ئةجنامَيكى سروشتية بؤ ثَيشكةوتنى تةكنولوجيا . techno-bureacracyد
   

  Technological البطالة التكنولوجية  بَيكارى تةكنولؤجى  
Unemployment 

  Unemployment,Technological  تةماشا بكة : 

   
 تةكنؤلؤجيا  

 هونةرى ثيشةسازى  
 technology التكنولوجيا 

دةطرَيتتتةوةَ  ئتتةوانى  مةبةستتي لتتة تتتةكنؤلؤجيا بتتةمانا فراوانةكتتةىَ  ئتتةو رووة رؤشتتنب،ييةى كتتة زانتتني و ئامرازةكتتانى       
بةهؤيةوة مترؤظ كتارتَيكردنى دةبَيتي بةستةر جيىتانى دةرةكتى و زاَلتيش دةبَيتي بةستةر متادة بتؤ بتةديىَينانى ئتةو ئةجنامتة               
زانستيانةى كة ئارةزوو هةية لةسةريان . ئةو زانينة زانستيةى كة بتةكردار جَيبتةجآ دةبَيتي بةستةر كَيشتة كردةييتةكان و       

ردنى كاآلو خزمةتطوزاريةكانَ  ئةو زانينتة بةروويتةكى تتةكنولؤجياى تتازة دادةنرَيتي .مةبةستي لتة        ثةيوةستيشة بةئامادةك
طؤرانى تةكنولؤجياَ  كؤى داهَينانةكانةَ  يان رَيطا تةكنولؤجيةكان ياخود خزمةتطوزاريةكان و يتانيش ئتةو منوونتة تازانتةى     

 يان لة ثيةى باشيدا .    لةبرى بةرهةمىَينان ى ثةرةثَيدانبةكاردةهَينرَين لةبةرهةمىَيناندا و دةبنة هؤ
   

 teleology الغائية ئاماجنخوازي
تيؤرييةكة باوةرى واية كة ثرؤسة ئةنداميةكانى بوونةوةرى زيندووَ بة ثَيى هَيزَيكى ئةندَيشة كراو كاردةكاتَ  ئاراستةشتة  

لةبةرامبةرئتتةم تَيورييتتةَ تَيتتورى نائامتتاجنخوازي    بةرةوجَيبتتةجَيكردنى منوونتتةى بوونتتةوةرى زينتتدوو يتتان وَينتتة كتتةىَ        
 سروشي بة بَى ئامانج كاردةكات. ش  دَييَ بة ثَيى ئةو تيؤرييةdysteleologyد
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 ب،خوَيندنةوة 

 دوور ئاطايى
 telepathy التخاطُر

طواستنةوةى لةدوور بؤ ب،و ئةنديشةو دياردة ويذدانيةكانَ  هةروةها هةر دياردةيةكى ديكة لةجؤرى ئةزموونة هةستية 
ئالؤزةكاندا بَييَ  لةئةقيَيكةوة بؤ ئةقيَيكَ وةك يةكةم بينني . هةر ضةندة وا دةطوترَيي كة ئةو طواستنةوةيةش بةبَى 

 هؤكارة هةستية زانراوةكان دَيتةدى. 
   

 Ana:thought transference  طواستنةوةى ب،وباوةر

   

 تةلةفزيون  
 التلفزيون 

 television االذاعة املرئية 

طواستتتتنةوةى رةنتتتط و دةنتتتط لةيتتتةك كاتتتتدا بتتتةهؤى هتتتةَلطرى كارةبتتتايىَ  تةلتتتةفزيون هؤكتتتارَيكى بيستتتة و ديتنتتتة بتتتؤ    
ثةيوةنتديكردنى جتةماوةرى بتتةكاردةهَينرَييَ  ئتةويش بتتةهؤى ثتةخش و بآلوكردنتةوةى ضتتةند بةرنامةيتةكى ديتتاريكراو .       

يكةو بةكؤمةآلنةوةَ ئامتاجنى خولقانتدنى تتةبايى و رَيتك و     شَيوازى كاركردنى تةلةفزيونَ  وةك هؤيةكانى ثةيوةنديكردنى د
ثَيكيية لة نَيوان ئةو طروث و خةَلكةى كؤمةَلطايان لَي ثَيكدَييَ  هةروةها يةكخستنى هةستى تاكةكان و نزيكردنتةوةى بت،و   

مةآليتةتى دادةنرَيتيَ    باوةرو بؤ ضوونةكانيان . تةلةفزيون بةيتةك لتة نتوَيرتين و طترينطرتين هؤيتةكانى ثةيوةنتديكردنى كؤ      
 لةبةر ئةوةى زياتر سةرنج راكَيشة بؤ بينةرَ  كاريطةرى قوَليشى لةسةر دةروونى دةبَيي .    

   
 سرووشي

 بارى هةسي و هؤشى 
 Temperament املزاج

رَيطايةكة بةهؤيةوة تاك بةدةنطى ورو َينةرة جياوازةكانيةوة دَييَ ئةويش بةثَيى خةسَيةتة جةستتةيى و دةروونيةكانيتةوة   
كة سنوردار دةبن بةكارى كارتَيكردنة كيمياوييةكان بةسةر ثرؤسةكانى لةناوبردن و بونيادنان لة لةشتداَ ئتةو كارتَيكردنانتة    

َيشتك يتان كؤئةنتدامى دةمتار دةبَيتي . لتةو خةستَيةت ئاكتارانى لةشتيش : توانتاى مترؤظ            كاريطةرييان بةسةر ضاآلكى طشتتى م 
 بةرامبةر بةدياردةى ماندوبوونَ خاوبوونةوة و طؤشةط،ى. شَيوازةكانى ميزاج ضةند جؤرَيكنَ بةثَيى ثَيكىاتةى خوَين: 

    phlegmaticميزاجى فييطماتيك دبةلغةمى  

                sanguine ميزاجى خوينني
      melan cholicميزاجى ميالنطوليا

                choleric     ميزاجى زةردين 

 هةروةها بةثَيى خةسَيةتةكانى جةستةَ جؤرةكانى ميزاج بريتني لة: 
            endomorphy ميزاجى ناوكى

             ectomorphyميزاجى دةمارى
    meso morphyميزاجى داهَينراو   

   
 temporality الزمانية سةردةمَي    - كاتطةرايى

وشتتةى كاتطتتةرايى بتتؤ كتتات دةطةرَيتتتةوةَ واتتتة ئتتةو ماوةيتتةى كتتة كةوتؤتتتة نَيتتوان دوو رووداوَ  يةكتتةميان تَيثتتةر بتتووةَ           
بةكاتتةوة و د ى هةتاييتةَ    دووميشيان ثاشكةوتووةَ  يان بةدوايتدا دَيتي . كاتطتةرايى خةستَيةتى ئتةو شتتةية كتة ثةيوةستتة         

 رَيذةى كاتى بؤ هةتايى وةك رَيذةى كؤتايى بؤ ناكؤتايية .
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 tenancy االجارة بةكرآ طرتن  

رآ طرتتة ستوود لتةو شتتةببييَن كتة بتةكرآ       كت طرَيبةستًيكةَ  بةثَيى ئةو طرَيبةستة خاوةن متاة رازى دةبَيتي بتةوةى كةستى     
  . ياسا ئةو ثةيوةندييةى نَيتوان ختاوةن متاة    rentلة بةرامبةرى كرَييةكى زانراوةدا دط،اوة تاماوةيةكى دياريكراو ئةويش 

 و كرآ طرتة رَيك دةخات .  

 Ana.leas, hiring  بة كرآ طرتن
 cf.rent  كرَيى خانوو

   

 مةيت َحةز
 النزعة 

 tendency امليل

دةنَيي بؤ ئةوةى بةكارَيك هةستتَييَ  يتان طرينطتى بةضتاآلكيةك     ئامادةييةكى ويذدانى هةَلضوانةى وةرط،اوةَ  ثاة بةتاكةوة 
ياخود بةكارَيكى دياريكراو بداتَ  رةنطة ئةو كارة خؤرسكى بَيي يانيش وةرط،او. لةشتيكردنةوةى دةروونناستيدا  دةوترَيتي    

ةكانى دةيستةثَينَييَ     ئةويش ئاماجنى كؤتايية كتة تتاك بتة ستةر ئتارةزووة راستتةقين      finaltendenyد-ئارةزووى كوتايى  -
      symbolic substitutesبةآلم ئاماجنة هؤكاريةكانَ  ئةوانة ئةلتةر ناتيظى هَيما طةرين د

   
 tension التونر طر ى

هةستكردنَيكة بةبَيزارى و تةنطةتاوىَ هةروةها شتثرزة بتوونى بتارى هاوستةنطى و ئامادةكتارى بتؤ طتؤرينى رةفتتار لتة كتاتى           
بوونةوةى هةر هةرةشةيةكَ لةطةة طؤران لة هةَلوَيستدا. لة دياردةكانيشىَ بآ ئتارامى و دَلتةراوكآ و هةَلضتوون و    رووبةروو 

تتاك   كيةنةمانى كارى رَيك و ثَيكَ لةطةة جوةة و ضاآلكى زياتر. ديارة ئةو بارةش دةبَيتتة هتؤى ثةيتدابوونى ضتةند كَيشتة     
ا بآ ئومَيدى بةردةوامَ  يتانيش و رو انتدنى كتتوثرى توونتدَ بؤيتة ئتةو دياردانتة        تواناى زاَلبوونى بةسةريدا نابَييَ هةروةه

 دةبنة هؤى زيانطةياندن بةتةندروستى تاك لة هةردوو رووى دةروونى و جةستةييةوة .   
   

 ئاستى لؤ يكى  
 term احلد املنطقي زاراوة

نرَيي . ئاستتة لؤ يكيتةكان   ةَييَ يان بةتةنىا خؤى رادةطةيرئاستى لؤ يكى طوتةيةكة بةكةَلكى ئةوة دَيي تةنىا خؤى رابطةين
ساكارترين بةشةكانى ئاخاوتنى لؤ يكني لةبةر ئةوةى رةطةزة يةكةمةكانن كة مةسةلةكانيان لتَي ثَيكتدَييَ هتةروةها ئتةوةى     

يتةكيش نيتة لتة  متارةى     يةَ لَيترةدا هتيض منوونتة و ورياكردنةوة   كةشتة و وةكةكة بةَلك دَيي ببَيتة ئاستَيكى لؤ َيكى ئةوة ناو
طوتةكان لة ئاستى لؤ يكىَ رةنطة ئةو ئاستةيةك وتة بَيي ياخود زياتر. لؤ يك ناستانَ ئاستتة لؤ يكيتةكان بةستةر زؤربتةش      
 دابةش دةكةنَ ئةويش بةثَيى مانا جياوازةكانيان و ثةيوةندى ئةو مانايانة لةطةة يةكرتَ طرينطرتين ئةو دابةش بوونانةش:  

 -بةش  -دةكى طشتى و ئةن -1
 ناوى خود و ناوى واتا  -2
 سةاَينراو و رةتكراو  -3
 رةها و رَيذةيى -4
   

 Territoriality of the law أقليمية القانون هةرَيمَيتى ياسا
بنةمايةكةَ ياساى دةوَلةت ثيتادةى دةكتات بةستةر هتةموو ئةوانتةى دةكةونتة نتاو هةرَيمةكةيتةوةَ  بتة جؤرَيتك ئتةو ياستاية             
بةسةر هةموو ئةو كةسانةى نيشتةجَين لةو هةرَيمة ثيادة دةبَييَ ئةطةر هاوآلتى بن يان بيانى. ياساكة لة دةرةوةى ستنورى  

اونيشتمانيانيش لةدةرةوةَ ئةو ياساية دياردةيةكة لة دياردةكانى سةروةرى دةوَلتةت  هةرَيمةكة جَيبةجَي ناكرَيي تا لةسةر ه



(722) 
 

 بةسةر هةرَيمةكةى.
   

 territory املقاطعة كانتون -هةرَيم  ناوضة 
ثاشتكؤ  روبةرَيكى دياريكراوة لة دةوَلةتَ خاوةن هةموو مافة ياساييةكانى خؤى نيةَ بةَلكو لةاليتةن دةوَلةتتةوة وةك ناوضتةيةكى    

  بتؤ ئتةو    territorial jurisdictionبةرَيوة دةضَييَ سيستمَيكى ياسايى تايبتةتى هةيتة. دةوترَيتي دةستةآلتى هةرَيمايتةتى د     
حكومةت بةكارى دةهَينَيي بةسةر ئةو هةرَيمة ثاشكؤيةو ئتةو كةستانةى نيشتتةجَين تَييتدا. هتةروةها دةوترَيتيَ        ةدةسةآلتةى ك

 .بكات سنورى هةرَيمى دةوَلةت تَيثةر دةكرَي   لةبةر ئةوةى دةسرتؤيى ياساكةextraterritorialدرَيذةثَيدانى ياسا د
   

 terrorism النزعة االرهابية ت،ؤريزم
بآلوكردنةوةى جؤرَيتك لةتؤقانتدن كتة لتةش و ئتةقت دةورو َينَيتيَ  واتتة ئتةو رَيطايتةى بةهؤيتةوة طروثَيكتى رَيكختراو يتان              
حزبَيتتك هةوَلتتدةدات ئاماجنتتةكانى ختتؤى بتتةجَي بىتتَييَنَ  بتتةهؤى بتتةكارهَينانى تووندوتيتتذى و كتتارى تؤقانتتدنَ  ئةطتتةر د ى   

ى بةرهةَلستتتتيان دةكتتتةن . روخانتتتدنى خانووبتتتةرة  و لتتتتةناوبردنى     كةستتتةكان بَيتتتي يتتتان نوَينتتتةرانى دةستتتةآلت ئتتتةوان      
 بةرهةمةكشتوكاَليةكان لة هةندى بارودؤخداَ  وةك يةك لة شَيوةكانى كارى ت،ؤر دادةنرَيي .     

   

 ئةزموونكردن  
 األختبار 

 test الرائز

ضتةند بتارودؤخَيكى طرميانتةكراو . ئةزموونتة دةروونيتةكان      ثَيوةرَيكة بةكاردةهَينرَيي بؤ ئاشكراكردنى راستى يان هةَلةَ بةثَيى 
 دةكتات. ئتةو   skill  يتانيش كارامتةيى د  achievement يتاخود دةستكةوت د  aptitude يان شياوى دabilityثَيوانةىَ توانا د

ثيشتتةيى.  جتتؤرة ئةزموونانتتة بتتةكاردةهَينرَين لتتة بتتوارى ئاراستتتةكردنى فَيربتتوون و ثيشتتةيى هتتةروةها لتتة هةلبتتذاردنى كتتارى      
تاقيكردنةوة دةروونيةكان ثؤَليني دةكرَين لةسةر بنضينةى ئةو فةرمانانةى كة ثَيوانةيان دةكاتَ وةك تاقيكردنتةوة زيرةكيتةكان   

لةستةر بنضتبينةى ئامتانج لتةثراكتيكردنىَ وةك تاقيكردنتةوة ئامادةكاريتةكان و        نكةسَيتيةكانَ  يان ثؤَلني دةكرَيو تاقيكردنةوة 
تاقيكردنتتةوةكانى بةستتيةتىَ يتتاخود لةستتةر بنضتتينةى جتتؤرى ئتتةرك بةجَيطةيانتتدن لتتة تاقيكردنتتةوةدا ثتتؤَلني دةكتترَينَ وةك        

 يانيش لةستةر بنضتينةى   performance و تاقيكردنةوةكانى ئةرك جَيبةجَيكردن دverbal testsتاقيكردنةوة زارييةكان د
 شَيوازى ثراكتيكردنَ وةك تاقيكردنةوةكانى بةتاك و تاقيكردنةوةكانى بةكؤمةة.      

   
 بةَلطة 

 شايةتنامة  
 testimony البينة

 لةياسادا دوو مانا بؤ ئةم زاراوةية هةية:
مانايةكى طشتىَ بةَلطةيةكة لةسةر هةر شتَيوةيةك بَيتيَ بةنووستني يتان شتايةتى و يتاخود ضتةند ئامتا ة و نيشتانةيةكى           -1

 ثةيوةندار. 
بآ هةر بةَلطةيةكى ديكةَ مةبةستيش ئةو باسانةى مرؤظ لةبةردةم دادطتا   ايبةتَ بريتية لة شايةتى كةسةكانمانايةكى ت -2

وداوَيك كة اليةن كةسَيكةوة روويداوة و دةبَيتة هؤى ئةوةى مافى كةسَيكى ثَيتوة بةسترتا بَيتي.    ئاشكرايان دةكات دةربارةى رو
رَيطا بةبةَلطة هَيناوة دةدرَيتي بتةثَيى سةرضتاوة بتؤ ستةااندنى رووداوة مادييتةكان لتة هتةَل  وكةوتتة بازرطانيتةكانَ  بتةآلم            

ر بةهاكتةى متافَيكى ياستايى ديتاريكراو تَيثتةر نتةكاتَ  هتةروةها        نيةكان رَيطاى ثآ نادرَيي تةنىا ئةطتة ةلةهةَل  وكةوتة مةد
 لةهةندآ حاَلةت كة ياسا دياريان دةكاتَ  دةكرآ حاَلةتى نائاسايى رَيطاى ثآ بدرَيي .     
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 شانؤ  
 سينةما   

 Thetre or theatre املسرح

تَيدايةَ لةطةة هوَلَيك بؤ ئامادة بوونى بينتةران. وشتةكة    -دار بةندى نواندنى  -وشةى شانؤ لة بنضينةدا بةو تةالرة دةوترَيي كة 
دةكرآ بةوانةش بووترَيي كة ثةيوةندييان بةهونةرى شانؤيى هةيةَ وةك شانؤطةرىَ تيثى شانؤطةرىَ هةروةها ختودى نوانتدن.   

شتانؤى بتووكى      وout doortheater  و شتانؤ لتة دةرةوةى ختانو د   people’s theaterلةجؤرةكانى شانؤَ شانؤى ميييى د
   . شانؤ بةطرينطرتين هؤيةكانى ثةيوةندى جةماوةرى و كارتَيكردنى جةماوةرى دادةنرَيي .  puppot theaterسةماكةر د

   
 خواناسى  

 بروا بوون بةخوا 
 theism االعتقاد ابهلل وحده

سةااندنة دان ثيانان بوو بتةبوونى سروشتى   رَيبازى بروا بوون بةخوا لة رووى ئاينيةوةَ بوونى خودا دةسةاَينآ  ئةطةر ئةو 
  ئةوة حاَلةتى بتاوةر نةبوونتة بتة    atheismة خواوةنديية بوو. بةآلم بَيباوةرى  دةندييةوةَ يان بآ بوونى ئةو سروشخواو

   واتة فرة خوايى .  polytheismخوداَ هةروةها دياردةى ثةيدا كردنى شةريك بؤ خواوةند د
   

 كراسىثي 
 دةسةآلتى ئاينى 

 theocracy احلكومة الدينية  ،الثيوقراطية

دةبةستتتَيي . ديتتارة ئتتةو  -ثَيستتثاردنى ختتودايى  -يتتةكان و تيتتؤرى سيستتتمَيكى سياستتييةَ دةستتةآلتةكةى ثشتتي بتتة رَينمتتا ئاين 
ضتوونى ئتةم رَيبتازةَ    دةسةآلتةش لة دةرةوةى ويستى مرؤظة و تَييدا ثياوانى ئاينى دةسةآلت دةطرنة دةسي. هةروةها بة بتؤ  

َ ثي ك اسر  ثابةندى دةسةآلتة روحيةكة بَيي . لة َلَيكؤَلينةوة مَيذووييةكان بؤ سيستتمى  -مةدةنى  -دةبآ دةسةآلتى دونيايى 
  لتتة رووى فةلستتةفيةوةَ  هتتةروةها لةطتتةة humanismدةردةكتتةوَيي كتتة ئتتةو دةستتةآلتة ناكؤكتتة لةطتتةة رةوتتتى مرؤيتتى د 

 اسييةوة .    دميوكراسيةت لة رووى سي

   

 خواناسى  
 الهوت

 العلم اآلهلي 
 theology الالهوت

زانستى باورةكانَ كة لة شَيوازَيكى زانستيانة رَيكيان دةخات و دايان دةرَيذَيي . بؤ ئةوةى ثَيكىاتةيةكى تووند و رَيكتو ثَيكتى   
 طتة ث،ؤزيتش  نى رةهتا دةكؤَلَيتتةوةَ  رة  هةبوو زانستةكة لة -وةحى  -وشدا سرو ىَل ثةيدا بَييَ ئةويش لةبةر رؤشنايى ئةقت 

  natural  و ثشي بة وشةى ئةو خوداية دةبةستَيي كة لة كتَيبة ث،ؤزةكاندا ثارَيزراوة ياخود سروشتى دsacredد  بَيي
 دةبَيي . لةسةااندنش بؤ بوونى خودا ثشي بةو سيستمة دةبةستَيي كةلة جيىانى سروشتدا باوة .    

   
 تيؤرى 
 theory النظرية ب،دؤز 

تيتتؤرىَ بريتيتتة لتتة ضتتوار ضتتَيوةيةكى هتتزرىَ كؤمةَلتتة طرميانةيتتةكى زانستتتيانة راظتتة دةكتتات و لتتة سيستتتمَيكى  زانستتتيانة     
بةيةكةوة ثةيوةسي دايان دةرَيتذَيي بونيادنتانى تيتؤرى زانستتىَ ثشتي بتة هتةوة و رةجنتى ئتةقييكى ثَيكىَينتانى دةبةستتَيي            

جيتاواز دةكرَيتتةوةَ هتةروةها سووريشتة لةستةر       -بتةش  -َ  كة بةديدَيكى طشتى بؤ راستية ئةندةكيتةكان   لةاليةن توَيذةرةوة
رَيكخستنى بةشةكان لة سنورى طشتَيكى يةكطرتووَ بؤية بةردةوام بة بةرزترين ئاستةكانى زانني دادةنرَيي. تيتؤرى زانستتى   

نيتان رَيتذةيى و بتؤ ضتوونى نزيكيتان هةيتةَ بتةآلم لةهتةمان كاتتدا          لةطةة ياسا زانستيةكاندا بةشدارييان دةبَيتيَ بتةوةى بوو  
تيؤرى زانستى كةمرت جَيطاى دَلنيا بوون و جةخي كردن دةبَيي تا دةطاتة ياساكانَ بؤية وةك طرميانةيتةك لةثيتةى دووةمتدا    

يان بكتاتَ هتةروةها ضتةندى    تةماشا دةكرَيي. زاناكانَ  باوةريان بة تيؤرييةكان زياتر دةبَيي ضتةندى ئةزمونتةكان اليتةنطري   
 مارةيةكى طةورةى دياردة و ياساكانى راظة كتردَ لةروويتةكى ديكتةوة .ئتةو تيؤرييانتة دةبَيتي لةثةرةثَيدانتدا بتةردةوام بتنَ          
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لةطةة ثةرةثَيدانى كات و سةردةمَ لةبةر ئةوةى ئةوان طوزارشي لتة قؤنتاغى ئَيستتاى زانيارميتان دةكتةنَ بؤيتة ثَيويستي بتة         
 دنيان دةكات بةثَيى ثَيشكةوتنى زانسي.    هةموار كر

   

 سوفيطةرَيتى  
 مذهب احلكمة اآلهلية 

 Theosophy الثيو صوفية

رَيبتتازَيكى تَيكةَلتتة لةفةلستتةفةى رؤحتتى هينتتدى و فةلستتةفةى ئتتةقيى رؤ ئتتاوايى. بتتاوةرى وايتتة كتتة تاكتتةكان بةتايبتتةتيش       
 هةروةها زاَل  بةسةر هَيزةكانى لة سروشي بةدةر.لَيىاتووةكانَ دةكرآ ئييىامى خوداييان دةسكةوَييَ 

   

 therapy العالج دةرمانكردن   َسارَيذكردن
يتتةك لتتة ئةلقتتةكانى زانستتتى ثزيشتتكيةَ بايتتة  بةضتتاككردنةوة دةداتَ  يتتان بةجَيبتتةجَيكردنى تيمتتاركردن بتتؤ ضتتاكبوونةوةى       

و ئازاربَيتي يتان ثاراستتنى . دةوترَيتيَ  ضتارةكردنى      نةخؤشَ  ئةطةر جةستتةيى يتاخود دةروونتى يتانيش كةمكردنتةوةى ئتَيش       
 -ثزيشتك   -شيكارى دةروونىَ  تَييدا كةسى ضارةستةركةر   ى  ئةويش جؤرَيكة لةضارةكردن بة هؤactive therapyدةروونى د

ثرسيار ئاراستةى نةخؤش دةكات بؤ ئاشكرا كردنى زؤرترين رووةنةستيةكان بةوةش كؤتايى بتةو بةرهةَلستتية دَيتي كتة دةبَيتتة      
واتتتة   group therapyرَيطتتر لةبتتةردةم شتتيكردنةوةى بتتؤ نةخؤشتتيةكة . هتتةروةها دةوترَيتتي ضتتارةكردنى بتتة كؤمتتةة د       

دابةشكردنى نةخؤشةكانى ن،ؤسيسى بؤ ضةند طروثَيتكَ  هتةر طروثَيتك ئتةو كةستانة دةطرَيتتةوة كتة هتةمان ستكاآلو نةخؤشتى           
دةردةبرنَ  ثاشان ئةوانة هان دةدرَين بؤ بةشدارى كردن لتة ط توطؤيتةكى بابةتيانتةَ ديتارة ئتةو كتارةش يارمةتيتدةر دةبَيتي بتؤ          

 َ  واتتة ضتارةكردنى   occupational therapyونى و رةفتاريةكان . ضارةكردنى ثيشةيى دلةناوبردنى دياردة شثرزةيية دةرو
 نةخوشية دةروونيةكان لة رَيطاى كاركردنَ  كة يارمةتى ضاكبوونةوة دةدات .

   
 تَيز 

 دةربرينَيك بؤ سةااندن  
 thesis الدعوى

 -هيطتت   -بةَلطةوةَ  هةروةها دةرخستنى بةَلطةكتةش . تَيتزالى   تَيز لةلؤ يكداَ  ئةو بريارةى ثَيويسي بةسةااندنى دةكات بة 
 َ  د ى تَيتتز thesisبريتيتتة لتتة اليتتةنى يةكتتةم لتتة كتتؤى ستتآ ئاستتي يتتان ستتآ مةستتةلةَ ئتتةوانيش بتتريتني لتتة: تَيتتز د             

  .  synthesis  و رامكردنى نَيوانيان دantithesisد
   

 ب،كردنةوة
 را -ب،  

 thinking التفكري

دياريكراوة لة واتاو هَيما ئةقييةكانَ  ئةوانى كَيشةيةك دةيانورو َينَييَ يان هةَلوَيستَيك بؤ طةيشة بة ئتةجنامَيك   رَيبازَيكى
ثَيويستتتى دةكتتات. ئةمتتةو ثرؤستتةكانىَ بريتتاردان و دامتتاَلني و وَينتتاكردنى ئتتةقيى و بةلطانتتدن لتتة دياردةكتتانى ب،كردنتتةوةن    

ن مانا فراوانةكةش بَييَ  ئةوا وَينتاكردنى هةستتى و ئةنديشتةكردن و ب،كةوتنتةوة     بةتةسكرتين ماناكانىَ ئةطةر مةبةستيا
 و creative thinking  و ب،كردنتةوةى داهًينانتة د  abstract thinkingدةطرَيتةوة . دةوترَيتي ب،كردنتةوةى رووت د  

 . disciplinary thinkingب،كردنةوةى رَيكو ثَيك د
   

 ب، 
 هزر

 thought الفكر

دياردةيتةكى ئةقييتتةَ  بةرهتةمى ثرؤستتةى ب،كردنةوةيتتةَ  بتةهؤى حاَلةتتتةكانى درك ثَيكتردن و شتتيكردنةوة و طشتتتاندنةوة     
دروسي دةبَيتي . هتزر جيتاوازى لةطتةة ستؤزدا دةبَيتيَ  ستؤز لةئارةزوويتةكى هةَلضتوانةوة ثةيتدا دةبَيتي ثشتي بتة ئتةزمون               
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دةسورَيتةوة . هةروةها هزرجياوازى لةطةة ويستدا دةبَيتيَ  كتة ئامتاجنى     نابةستَيي و لة دةورى ب،ؤكةيةك ياخود بابةتَيك
  thought readingزاَلكردنى اليةنى ئارةزووةكانتة بةستةر بريتارة ئةقييةكانتةوة . دةوترَيتي : خوَيندنتةوةى هزرةكتان د       

دةوترَيتي كواستتنةوةى هزرةكتان    واتة تَيطةيشتنى هزرةكانى كةسَيكى ديكة بآ ئةوةى هةستتةكان بتةكاربىَينرَييَ  هتةروةها    
 َ   laws of thought  هةروةها ياستاكانى هتزر د  telepathy  بةماناى ب،خوَيندنةوة د thought transferenceد

 واتة ئةو بنةما يةكطرتووانةى كة بةهؤيةوة ب،دةكرَيتةوة.

 Cf. social thought  هزرى كؤمةآليةتى    

   

 جوتيارى  

 شتياى  ك
 الفالحة 

 Tillage الزراعة 

بةواتاى زانسي و هونةرى زةوى كَيالن بؤ بةرهةم هَينانى بةرووبووم. رَيطاكانى زةوى كَيالن و شَيوةكانى لة هةرَيمَيكةوة بتؤ  
هةرَيمَيكى ديكة جياوازى تَيدا دةبَيي لةبةر ضةند هؤكارَيكَ  لةوانة: كةش و هةواَ  خاكَ  بارودؤخى دانشتوان و ضتةندين  

  فتتراوانرت بتتةكاردةهَينرَييَ  بتتةجؤرَيك agricultureيكتتة . لةهةنتتدآ زمانتتة ئةوروثيتتةكان زاراوةى كشتتتوكاة د هؤكتتارى د
 بةخَيوكردنى ئا ةة و لةوةريش دةطرَيتةوةَ سةرةراى كَيالنى زةوى .  

   
 كات  

 زةمةن 
  Tim الزمن

ثةيوةنتدى بتة رووداوةكتانى ثَيشتوو دواتتر هتةبَييَ  هتةروةهاى        رةوشَيكة تَييدا رووداوةكان جيتاواز دةكرَينتةوةَ  ئةوةنتدةى    
 دةسي ثَيكردنيان و كؤتايى هاتنيان .

 c.F social time  كاتى كؤمةآليةتى      

   
 طةجنينة

 بودجةى كات  
 Time budget ميزانية الوقت 

بودجةى كاتَ  بريتية لة توماركردنى ضاالكية يةك بةدواي يةكةكانى تاكَ  كة ثَييان هةَلدةسَ  لتة ماوةيتةكى ديتاريكراودا    
كاتذمَير دةخاينَيي . تؤ ينةوة لة بودجتةى كاتتدا هتةموو زانيارييتة تايبةتيتةكان بةضتاالكى تتاك         -24-و رؤ انةش بةزؤرى 

 ئاراستة  بنضينةييةكانة ئةوانى ثةيوةسة بة دابةشبوونى كات .    دةكرَيتةخؤىَ  مةبةستيشي شيكردنةوةى
   

 timelag الفاصل الزمين ماوةى جياكةرةوة 
زاراوةيةكة ئابوريناسان بةكارى دةهَينن لة شيكردنةوةى ديناميكيداَ وةك دةربرينَيك بتؤ تَيثتةر بتوونى ماوةيتةك لتة نَيتوان       
روودانى  هةر طؤرانَيك لة برَيكتى ئتابورى ديتاريكراودا و نَيتوان روودانتى  هتةر طتؤرانَيكى ديكتة كتة ثَيشتووتر يتاخود دواتتر             

ة بَيي ياخود برَيكى ديكة. ئةطةر طؤرانَيكى روو لة زؤربوون لةوة بتةرهَينان رووبتدات لتة    رووبدات لة هةمان ئةو برة ئابوري
بؤ روودانى طؤرانَيكى دواتتر لتة داهاتتداَ      -درَيذةبكَيشَيي يان كورت  -ساتَيكى دياريكراو داَ ئةوة دةبَيي ماوةيةك تَيثةر بَيي 

 ئةويش لة ساتة وةختَيكى دواتر .   
   

 زجن،ة رووداوة كاتيةكان   
 سةردةمة مَيذووييةكان  

 Time series السلسالت الزمينة 

زجن،ة زةمانيةكان بؤ هةر دياردةيةكَ بريتية لة ضةند بةهايةك يان ضةند برو كَيشَيكى ئةو دياردةيةَ  ئةويش لة زجنت،ة  
مَيذووييةكى بة دوايةكدا هاتووَ  منوونتةى: رؤ ةكتانَ  مانطتةكانَ  ستاَلةكان .......هةنتدآ جتاريش ثَيتى دةوترَيتي زجنت،ةى          
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ةروةك باويشةَ ئةو ماوانتةى نَيتوان مَيتذووة بتة دوايةكتدا هاتووةكتانَ يةكستان دةبتنَ           . هhisyorical seriesمَيذوويى د
ةدى لتتة ئتةجنامى تةماشتتا كردنتى ئتتةو   نت رووداوانتتةَ لتةبارَيكى ئاستتايى ديَ ئتةويش ئاستانرت و تتتةواوتر و وردتترة. ئتتةو زجنت،ة     

ند كتتاتَيكى رَيكتتو ثَيكدا.مةبةستتي لتتة زجنتت،ة  دياردانتتةى كةماوةييةكتتة لَييتتان دةكؤَلينتتةوةَ هتتةروةها ثَيوانتتةكردنيان لتتة ضتتة 
زةمةنيةكانَ ئةوةيتة كتة زجن،ةيتةكمان لتة بتةهاكان يتاخود لةبروكَيشتةكان بتداتَى بتؤ ئتةو دياردانتةى كتةلَييان دةكؤَلينتةوة              

وارجؤر بةهؤيانةوةش ئةو طؤرانكاريانةى كة روويانداوة بةسةرياندا لةو ماوةيةدا دةردةكةون. دةكرآ جيتاوازى لتة نَيتوان ضت    
 لةو طؤرانكارييانة بكةين كة بةسةر بةهاى دياردةكان روو دةدةن بةرَيكو ثَيكى:

   secular trendيية ئاراستةييةكانَ  يان ئاراستة طشتى درطؤرانكا -1
  seasonal variationsيية وةرزييةكان درطؤرانكا -2
  cyclical variationsد -خوليةكان  -يية ضةرخييةكان رطؤرانكا -3
    accidental variationيية رَيكةوتةكان درطؤرانكا -4

   

  social و  Time اجملال االجتماعي كؤمةآليةتى  ىمانةز -كات 

 Social time  تةماشا بكة :

   

 togetherness التضامن هاوكارى  

 solidarity  تةماشا بكة :

   

 لَيبوردةيى  

 ضاوثؤشني  
 Toleration حالتسام

هةَلوَيستتتتَيكة لتتتة ئامادةكتتتارى بتتتؤ وةرطرتنتتتى بتتت،و بتتتؤ ضتتتوونة جياوزةكتتتانَ دةردةكةوَيتتتتةَ ئةوةنتتتدةى ثةيوةستتتي بَيتتتي     
بةجياوازيةكانية رةفتار و ب،و راداَ بةآلم بآ ئةوةى ثةسندييان بكات. لَيبوردةى ثةيوةستة بة رَيبتازو سياستةتةكانى ئتازادى    

بوردةييتة  و بوارةدا رَيطا دةدرَيي بة جؤراو جؤرى هزرو ب،وباوةرةكانَ بةآلم ئةو لَيلة بوارى ضاودَيرى كؤمةآليةتىَ ديارة لة
ىاندانى كارا بؤ لَيتك نةضتوون و جتؤراو جتؤرى. لةبةرامبتةر زاراوةى لَيبتؤردةيىَ زاراوةى ر  و تتوورة        جياوازى دةبَيي لةطةَل

       intoleranceبوون دَيي د

   

 بارى راهاتوو
 بارودؤخى ئيستا  

 Topia الوضع القائم

  تَيتدا  utopiaبةكارهَينراوةَ  وةك ئاما ةيةك بؤ ئةو سيستمةى هةية و ئةنديشتةى د  -كارر مانىايم  -زاراوةيةكة لة اليةن 
 ثةيدا دةبَيي واتةَ هيواو ضاو تَيربين بؤ بة دةستىَينانى ضةند ئاماجنَيك كة لة بارودؤخةكةدا نية .   

   
 تؤثؤطرافيا

 روخسارناسى  
 topography الطبوغرافيا

و هتتةر دياردةيتتةكى هةميشتتةيى ديكتتة دةطرَيتتتةوةَ  ئةطتتةر   ىزةوباستتكردنى دوورودرَيتتذى شتتوَينَيكَ  ئتتةو باستتكردنة رووىتت 
تؤثؤطرافيتا طرتنتى وَينتةي ئتةو شتوَينانةى كتة تَييتدا        لتة  سروشتى بَيي يان دروستكراوى مرؤظ. لتة دةروونناستيدا مةبةستي    

نَيوانيانتدا كتردارة دةروونيتةكان بتةرَيوة دةضتنَ  ئتةوانيش ناوضتةى هةستي و نةستتةكان و ثتَيش هةستتكردننَ              ياخود  لتة 
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   ومنتتى بتتاآل  ego  و متتن دidيتتانيش  لةستتةر بنضتتينةى دابةشتتبوونَيكى ديكتتةَ  كتتة ئتتةوانيش بتتريتني لتتة : ئتتةو : ئيتتد د      
   يةsuper egoد
   

 ثَيكىاتةى هَيمايى مةيدان
 اجملال ولوجيةبت

 Topology field الَتكيب الرمزى  للمجال

 -  دايناوة دةربارةى دةروونناسى كؤمةآليةتىَ  ئتةوةش بتة وةرطرتنتى    kurt lewinمةبةسي لة زاراوةكةَ  ئةو تيؤرييةى د
دا دةطوجنَيي لة زانستة سروشتيةكان و هةموار كردنى و طةشةثَيدانى بةو شَيوةى كة لةطةة زانستةكانى رةفتار -تيؤرى بوار 

. بة بؤ ضوونى ناوبراوَ  تؤثؤلؤ يا وةك لقَيك لة ئةندازةَ  تؤَيذينةوة لة خةسَيةتةكانى ئةو شَيوانة دةكتات كتة بتة جتَيط،ى     
دةمَينَيتةوة بآ ئةوةى طؤرانيان بةسةردا بَيي لة  َير كاريطةرى زؤر بتؤ هَينتانَ  يتان طتؤرينى بتةردةوام لتة ئتةجنامى ضتةند         

ر لةكَيشتتةكانى ر ضتؤن رَيكبكتتةوَيي بتؤ ئتتةو ثةيوةندييانتةو  بتتؤ دؤخةكتةَ  كتتة دةكترآ لتتةبار بَيتي بتتؤ زؤ      ثةيوةندييتةك هتتة 
ن  بؤ ضوونى واية كتة ضتةمكة تؤثؤلؤ ييتةكان بتة طشتتى رَيطامتان ثَيتدةدةن ئتةوة ديتارى بكتةين كةضتى            دةروونناسى . دلي 

رووداوَيك ضاوةروان نةكراوةَ  بةوةش اليةنى ثَيكىاتنى  دةكرآ رووبدات لة بوارى طرينط و زيندوى دياريكراوداَ هةروةها ة
بوار دةطرَيتةوةَ ضةمكة ديناميكيةكانيش تةواوكةريان دةبَيي كة بةرؤىل خؤيتان دةستي نيشتانى ئتةو رووداوانتة دةكتةن كتة        

اوضتةكانى  بتوارى كاريطتةرو زينتدوو دابتةش دةكاتتة ستةر ضتةند ناوضتةيةك. ن         -ليظن  -دةكرآ بةراستى رووبدةن. هةروةها 
 ينطةى سايكؤلؤريش ئاما ة بؤ بوارةكانى ضاالكى بارى راهاتوو ياخود ئةوانةى ضاوةروان كراونَ دةكةنَ زياتر لةوةى ئاما ة 
بؤ ضةند رووبةرَيكى بابةتيانة بكةن كة تَييدا رووةكانى ضاآلكى روودةدةنَ  يانيش ئاما ة بؤ ئةو شتة دةرةكيانة بكتةن كتة   

ية ثَيى دةبةسرتَينةوة. ئةمةو ديتاريكردنى هتةر اليتةنَيك لتة اليةنتةكانى ضتاآلكىَ ئتةوا زانينتى كتات و          اليةنةكانى ئةو ضاالك
شوَين و ئةو شتانةى كة ثةيوةسة ثَيوةى ئاستانى دةكتاتَ هتةروةها هتةر طؤرانَيتك لتة دؤختى هتةر ناوضتةيةك لتةناو بتوارى            

وَلةش لة ناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكى ديكةَ  طواستتنةوةى  طرينطى زيندووداَ ئةوة درك كردن دةبَيي بةوةى كة جوَلةية. ج
دةطرَيتةوة لة دؤخى ئيستاى بؤ دؤخى كؤتايىَ  ئتةويش لتة ضتةند رَيرةوَيتك يتاخود ضتةند رَيطايتةك لتةو          -كةسةكة  -خود 

 ئةو رَيطايةش ضتةند ئاراستتةيةكى جيتاواز وةردةطرَيتيَ  دةطؤرَيتي بتة طتؤرينى  ينطتةى         hodological spaceشوَيندا د
 سايكولوجى .   

   

 يتاريانيزم  توتال
 حكومةتى ديكتاتورى

 الكليانية 
 totalitarianism احلكم الشامل

دةستتةآلتى تتةواو بةستةر هتتةموو   يتةك لتة شتتَيوةكانى حوكمرانيتةَ  لةستةر ميكةضتتى تتاك بتؤ دةوَلتتةت دامتةزراوةَ  هتةروةها         
ئتتةو جتتؤرة دةستتةآلتداريية لةستتةر بنضتتينةى ضتتةند طرميانةيتتةكى   َدياردةكتتانى  يتتانى نةتتتةوة و هَيتتزة بةرهةمىَينتتةرةكانى

ديتاريكراو دامتةزراوة . دةستةآلتدارانى ئتةو جتؤرة حوكمرانيتة بتةناوى كتؤى دانيشتتوان           ىئايدؤلؤجى و كردارى خؤويستتانة 
نى خؤيتان رادةطتةينن. زاراوةكتة بةسيستتمةكانى نتتازيزم و فاشتيزم دةوتتراَ هتةروةها هةنتدَى جتار بتتة          بريارةكتان و حتوكمرا  

 سيستمى كؤمؤنيستةكانيش وتراوة.  
 تةماشا بكة : فاشيزم

 نازيزم               
 Fascism  

nazism 

   
 هةمةطةرى 

 طشتَيتى 
 Totality الوحدة الكاملة

كؤمةَلناستتيداَ ئةوةيتتة كتتة راستتتى كؤمةآليتتةتى دياردةيتتةكى كؤمةآليةتيتتةَ يتتةكطرتنَيكى تتتةواو     مةبةستتي لتتة زاراوةكتتة لتتة  
ثَيكدةهَينآ. مَيذوو بريتية لة يةكطرتنَيكى تةواوَ ضونكة ناكرآ هتيض فاكتتةرَيك لتةو فاكتةرانتةى ثَيكتى دةهَيتنن لَيتى جيتا         

كة َلَيكؤَلينتةوة تايبةتيتةكان تَيكتةة دةكتةن بتؤ       َكى طشتىبكرَينةوة. زانستة مرؤظايةتيةكان هةوَلى طةيشة دةدةن بة تيؤرَي
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 روونكردنةوةى يةكطرتنى تةواوى مرؤظ.  
   

 تةوتةم 
 ئا ةَر ثةرستى

 Totem الطوطم

طيانيةبةرَ  يان رووةكَ  ياخود جةستةيةكى هةسي ثَيكراوَ  مرؤظى سةرةتايى بةرَيز و كرنؤش بردن تةماشاى دةكاتَ  بتآ  
ئةوةى هيض هؤيةكى ئةقالنى هةبَيي بؤ ئةو كارةى . ختةلكى هتؤزة تةوتةميتةكان باوةريتان وايتة كتة ئتةوان لتة تةوتةمتةوة          

ةو ناوةى لَيدةنرَيي . واتة تةوتةم الى ئةوان هَيماية بؤ باوك  يتان بتاث،ة و   هاتوونةتة خوارةوةَ  هةروةها هؤزةكةش هةر ئ
 جَيطاى ئةوان دةطرَيتةوة. 

   

 totemism يةمالطوط وا بوون بة تةوتةمبِر
رؤَلَيكتتى كؤمةَلتتة بتت،و بتتاوةرَيكى ئتتاَلوزة دةربتتارةى تةوتتتةم و ئتتةو ثةيوةنديتتة نىَينيتتةى نَيتتوان ئةنتتدامانى هتتؤز. تةوتتتةميزم  

 طةورةى هةية لة رَيكخستنى كؤمةآليةتى ناو كؤمةة.
باوةرى واية كة تةوتةميزم شَيوةيةكى سةرةتايى ئاينةَ  هةروةها فاكتةرَيكى طترينطيش بتووة لتة طةشتةثَيدانى      -دوركىايم  -

 تووند و تؤَلى كؤمةآليةتى الى كؤمةَلطة سةرةتاييةكان . 
   

 Tourism السياحة طةشي و طوزار 
طةشي و طوزاربة واتاى طواستنةوة و جَيطؤركَيى كةسَيك لة شوَينى نيشتةجآ بوونيةوة بتؤ شتوَينَيكى ديكتة و بتؤ ماوةيتةكى      
كورت تارادةيةكَ ئةمة لةطةة خةرج كردن لة داهتاتى ختؤى لتةو طةشتي و هاتووضتؤيةَ نتةك بتةهؤى داهتاتى كتاركردن لتةو           

ماجنى طةشتيار تةنىا كات بةسةربردن بَيي لةو ماوةيةى كتة مؤَلتةتى وةرطرتتوةَ يتان     شوَينةى طةشتى بؤى كردووة. رةنطة ئا
حةجكردن بَيي ياخود بؤ ضارةسةر و كارى تةندروستى بَييَ يانيش خوَيندن بَيي. بةو شَيوةية طةشتتيار دةبَيتتة كةستَيكى    

كومةتتةكان بايتة  بةاليةنتةكانى طةشتي     بةكاربةر نةك بةرهةمىَينةرَ طةشي كردنيش رةنطة ناوخؤيى بَيي يان دةرةكتى. ح 
كردن دةدةنَ بؤ ئةو مةبةستة هؤكارة ثَيويستيةكانى رابواردن و ثشودان بؤ طةشتياران ئامادة دةكةنَ لة ئوتَيت و هؤيتةكانى  
هاتووضؤَ هةروةها دروستكردنى ثرؤ ةكانى طةشتيارى و دابينكردنتى خزمةتطوزاريتةكان بةمةبةستتى ئاستانكردنى طةشتي .      

ةى رَيكتتدةخرَيي بتتؤ خَيزانتتى فةرمانبتتةران و    بتتؤ ئتتةو جتتؤرة طةشتتت social tourismرَيتتي طةشتتتى كؤمةآليتتةتى د دةوت
 كرَيكاران و ئةوانى داهاتيان سنوردارة . 

   

 شاروضكة  
 البرلدة 

 Town املدينة الصغرية 

. وة بَيتي نتاوى شاروضتكة هتةَلبطرَيي    ئتةوةى شتايانى ئتة   لة كؤندا مةرج بووة كة شوَينى ئاوةدانىَ  ثةرستطاو طورستانى تَيتدا بَيتي بتؤ    
بةآلم ئاراستةى نوآ ثابةندى ئةو مةرجة نابَييَ  بةَلكو مةبةسي لتة شاروضتكة هتةر شتوَينيك ئتاوةدان بكرَيتتةوة بتة  مارةيتةكى لتة          

 .      cityلة شار د بارو ثةسند لة خانوو بةرةى نزيك يةك . شاروضكة لة بارَيكى ئاسايدا طةورةترة لة طوند و بضووكرتة
   

 Trade احلرفة-1 ثيشة

 Trade untion  تةماشا بكة : سةنديكاى كرَيكارى

   

  التجارة-2 بازرطانى  
كتترين و فرؤشتتة بتتة مةبةستتتى دةستتكةوت و قتتازانج لتتةو ئاَلوطوركردنتتةَ هتتةروةها دانتتانى كتتاآلو خزمةتطوزاريتتةكان بتتؤ          
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فرؤشتنى كةر و ثةلةكانى لةسةر شَيوةى تتاك بَيتي يتاخود بتة      جؤرَيكى هةيةَ رةنطة بازرطانى  بةكاربةران. بازرطانى ضةند
 كؤَ هةروةها بازرطانى ناوخؤيى دةبَيي يان دةرةكى .

 barter  تةماشا بكة : ئاَلوطؤر

   

 Trade association أحتاد أصحاب االعمال ئةجنومةنى بازرطانى 
بازرطان و خاوةن كتارو ثيشةستازييةكانَ ئتةويش لتة كتارَيكى بازرطتانى بَيتي يتان لتة ثيشةستازييةكى           يةكَيتيةكة ثَيكدَيي لة 

دياريكراوَ بةمةبةستى ثاراسة و بةهَيزكردنى بةر ةوةنديية هاوبةشةكانى ئةندامان. رةنطة دروسي بوونى ئةو يةكَيتيانةَ 
لةكارَيكدا لةسةر شَيوةى سةنديكاى كرَيكارى بؤ بتةرطريكردن  كاردانةوة بَيي بؤ طردبوونةوةى كرَيكاران لة ثيشةيةك ياخود 

 لةبةر ةوةندى ئةندامانى .
   

 freedomof و  Trade حرية التجارة ئازادى بازرطانى 
واتتتةَ  بنتتةماى نةهَيشتتتنى ئتتةو كتتؤت و بةنتتد و كؤستتثانةى دةبنتتة رَيطتتر لةبتتةردةم طةشتتةكردنى بازرطتتانى نَيتتو دةوَلتتةتى و    

بآلوبوونةوةى. لةبةر ئةوةى طةشتة كتردن و بآلوبوونتةوةى بازرطتانى دةبَيتتة هتؤى ثةيتدا بتوونى ثستثؤرى و          قةدةغةكردنى 
ةكتانيش   دابةشبوونى كارَ بةوةش نرخةكان روولة دابةزين دةكةن و لَيىاتوويى لة بتوارى بةرهتةمىَينان زؤرتتر دةبتن و ثرؤ    

 دةطةنة قةبارة  منوونةييةكان .
   

 Tradeunion لنقابة العماليةا سةنديكاى كرَيكارى
ييتتةكانيان و بتتةركرى لتتة مةرجتتةكانى   َيكتتاران َ  ضتتاودَيرى بةر ةوةند رَيكخستتتنَيكى ئتتارةزوو مةندانتتةى بةردةوامتتة بتتؤ كر  

ةر دوو ثيتتةى بنضتتينةيى  كاركردنيتتان و ضتتاككردنى كاروبتتارو طوزةرانيتتان دةطرَيتتتةوة . دروستتي بتتوونى ستتةنديكاكان لةستت      
 : نرَيكدةخرَي

  هةموو ئةوانة دةطرَيتةوة كتة لتة ثيشةستازييةكى ديتاريكراودا كاردةكتةنَ      industrial unionسةنديكاى ثيشةسازى د -1
 بآ طوَيدانة كار يان ثيشة و ياخود ئةو ئةركةى كرَيكار بةراستى لةناو كارطة و ثيشةسازيدا ثَيى هةَلدةسة . 

سةنديكايانةى كة كرَيكارانى لة يةك ثيشتة كتار دةكتةنَ  بتآ       َ  ئةويش بريتية لةوcraft unionسةنديكاى ثيشةيى د -2
 طوَيدانة ثيشةسازييةكةى كارى تَيدا دةكةن . سةنديكاكانيش دابةش دةكرَين لةرووى ناوضةى ضاآلكيانةوة بؤ :

  َ  company unionسةنديكاى دامةزراوةكة د
  local unionسةنديكاى خؤجَيى د

    national unionسةنديكاى نةتةوةيى د
   

 نةريي 
 كةلةثور

 التقاليد 
 Tradition الَتاث

رةطةزةكانى كولتور كةلة نةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكى ديكة دةطوازرَينةوةَ  واتة ئةوانةى بريتني لة ضةند بنةمايةكى ِرةفتارى 
داَ و  -دواتتر   -نتةوةى هتاتو   تايبةت بة طروثَيك يان بة تائي ةيةكى دياريكراوَ  كة لتة بتاَ و باث،انتةوة دةطوازرَينتةوة بتؤ      

 -ستتونةتةكان  - َ هتتةروةها لتتة عورفتتةكان  customنةريتتتة كؤنتتةكان جيتتاواز يتتان دةبَيتتي لةخوورةوشتتتى كؤمةآليتتةتى د    
  لةوةى كة خةَلكى بةرامبةر داَ و نةريتة كؤنةكان رَيزى طةورةيان بؤى دةبَيي وةك دياردةيةكى ث،ؤز تةماشتاى  moresد

 دةكةن و ناتوانن ثشتى لَي بكةن.     
   

 traditionalism النزعة التقليدية نةريتخوازى
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نةريتيةكان و ميكةضى بؤ يانَ بة بؤ ضوونى  َ بةتايبةتيش ب،وباوةرةرقايت بوون و بايةخدانى ثر هةسي و سؤز بةكةلةثو
دا. دةئتتةو ئاراستتتةيةَ شتتَيوازو سيستتتمة كؤنتتةكان باشتترتين رابتتةرن  بتتؤ دةستتي نيشتتانكردنى ِرةفتتتار لتتة ئيستتتا و لتتة ئاينتت        

نةريتخوازان هةر طؤرانَيكى كؤمةآليةتى رةت دةكةنةوةَ هةروةها دياردةكة وةك كاردانةوةيتةك  ختؤى دةردةختات بةرامبتةر     
 ر رةوتَيكى شؤرشطَيرى كة مةبةستى رَيكخستنةوةى دةوَلةت ياخود كؤمةَلطة بَيي لةسةر ضةند بنةمايةكى ئةقيى .   هة
   

 Traffic حركة املرور ترافيك  
و ضةندين هؤكارى ديكتةى طواستتنةوة    -ترام -جووَلةى هاتووضؤ لةشارةكاندا بةهؤى ئؤتؤمبَيية تايبةت و طشتى و هَيَيةكانى 

جووَلة و هاتووضؤيةَ  ثةيوةندييتةكى توونتدى هةيتة بتة يانى ختةَلكى و بتة بوارةكتانى ضتاالكيان . هتةر بتةهؤى زؤر            . ئةو
ن ئةوا بةكارهَينانى هؤية تايبةتيةكانى طواستنةوة زؤرتر بوونةَ  رَيطاكانى هاتووضؤش جةجناة و ثر ابوونى  مارةى دانشتو

يةَ  بؤية وا ثَيويسي دةكات كة هةوَلى دؤزينتةوةى هؤكتارة جياوازةكتانى ديكتة     بوونة و تواناى جووَلةى هاتووضؤى زؤريان ن
 بدرَييَ  بؤ ضارةسةركردنى ئةو كَيشةية .  

   
 راهَينان

 مةشق 
 training التدريب

وةرطترتن لتة   ئامادةكردنى تاك بؤ كاركردن يان سةركةوتن لة هةر لقَيك لةلقةكانى ضاالكىَ  هةروةها يارمةتيدانى بؤ سوود 
تواناكانى تا ئةو ئاستةى كة بؤ خودى خؤى و بؤ كؤمةة دةسكةوتى زياتر بة دةسي دَينَيي. راهَينتان جيتاوازة لتة فَيربتوونَ     
لتتةوةى فَيربتتوون ئامتتاجنى فراوانكردنتتى تَيطةيشتتة خوَيندكارانتتةَ هتتةروةها زؤركردنتتى زانيارييتتة طشتتتيةكان و تيؤرييتتة         

ان هةَلدةستآ بة ئامادةكردنى تاكةكان و راهَينانيتان بتؤ ئتةوةى كاروبتارى ديتاريكراو بتة ئتةجنام        بنضينةييةكانة. بةآلم راهَين
ى كتتار بطتتةَيينن بتتة شتتَيوةيةكى وردو بتتة لَيىتتاتوويىَ يتتاخود ئةجنامتتدانى ضتتةند كتتارَيكى ثستتثؤرى كتتة سروشتتتى ثةرةستتةندن 

 ضةند جؤرَيك دةطرَيتةخؤىَ لةوانة :  ثَيويستى دةكات . راهَينان
  initial trainingَينانى سةرةتايى دراه

   vocational trainingراهَينانى ثيشةيى د

  foremen trainingراهَينانى سةرثةرشتياران د
  middle management trainingراهَينانى ئةندامانى كارطَيرى لة ثيةى ناوةراستدا: د

  high management trainingد:راهَينانى ئةندامانى كارطَيرى لة ثيةى باآلدا
لَيترةدا ضتةندين سيستتمى جيتاواز بتؤ راهَينتان هةيتةَ  بتةثَيى داواكتارى كتارة هونةرييتةكان و شايستتةيى هَيتزى كتار و ئتتةو               

 ئاستانةى ثَيويسة لة بةرهةم هَينانداَ  طرينطرتين ئةو سيستمانةش:  
   .vocational training institutesثةميانطاكانى راهَينانى ثيشةيى : د -1
   .apprenticeship trainingخوَيندكارانى ثيشةسازى : د -2
   .on- the-job trainingراهَينان لةكاتى كاركردن : د -3
   .vestibule trainingثؤلة ناوخؤييةكانَ  يان شوَينة تايبةتيةكان بؤ راهَينان : د -4
   

 نيشانة 
 خةسَيةت

 trait السمة

روخستتارةكانى رةفتتتارَ  واتتتة خةستتَيةت ثةيوةستتي دةبَيتتي بةيتتةك جتتؤرى ديتتاريكراو لتتة      روخستتارَيكى جتتَيط،ى رَيذةييتتةَ  لتتة  
 .  يانيش ئازايةتى لة كةسَيك سينى خةسَيةتى خؤثةرستى ياخود ضَييهةَلوَيستةكان يان ثَيوةرة كؤمةآليةتيةكان . وةك ناولَينا
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 َيك و ثَيك ثيشةسازى ناِر
 -بآ سةروبةر  -

 Tramp industry اعة غري املنتظمةصنال

ثيشةسازييةكة  مارةيةكى طةورةى كرَيكارانى البةال و بةرَيكتةوت يتان كؤضتبةران بتةكاردةهَينَييَ  ديتارة ئتةو ثيشةستازيية        
 سروشتَيكى وةرزى و كاتى هةيةَ  لةزؤر باردا . 

   

 رَيبازى بَيند خوازى 
 مذهب التعايل

 transcendentalism املذهب السامي 

ئاراستةيةكى طشتيةَ زياتر لةوةى فةلسةفةيةكى دياريكراو بَييَ بةآلم بةشَيوةيةكى طشتى رَيبازةكة لة فةلسةفةى رَيبازةكةَ 
هةيتةَ هتةروةها د ى رةوتتى      ةوة وةرط،اوةَ ضونكة باوةرى بة ئايدياليزم و بةها مةعنةوةى و رؤحيتةكان  kantد -كاني  -

خودا لةئاسي جيىانداَ وةك حاَلةتى داهَينةرة لةئاستي داهَينانةكتةىَ يتان ئتةو     . بة بؤ ضوونى ئةم رَيبازةَ حاَلةتى ةمادييةت
ى جتَيط، هةيتةَ يتاخود ضتةند راستتيةكى       -جةوهتةر -طوتةيةى كة لة ثشتى دياردة هةستتية طؤراوةكتانَ ضتةند ناوةرؤكَيتك     

ىتان بتة شتَيوةيةكى روو لتة     رةهاى دروسي بوو لة خودى خؤيدا هةية . بةطشتى هةموو فةلسةفةيةك بؤ ضوونى واية كة جي
بةرزى رَيكخراوة و دامةزراوةَ  تَييدا رووداوةكتان ميكةضتى ئةنديشتة و هزرةكتان دةبتنَ هتةروةها ئةنديشتةكانيش ميكةضتى         

 بنةماكان دةبنَ  كة ئةوانيش فةلسةفةيةكى روو لة بةرزيية . 
   

 طواستنةوةى  

 طؤرين 
 Transference التحويل

لتتة  -هةستتي و ستتؤز و ئارةزووةكتتان   -مةبةستتي لتتة وشتتةكة بةشتتَيوةيةكى طشتتتىَ طواستتتنةوةى هتتةر شتتارةزاييةكى دةروونيتتة      
ئةلتتةر   -كةسَيكةوة بؤ كةسَيكى ديكتةَ  يتان طتؤرينى هانتدةر يتاخود ويستي لةبابةتتة بنضتينةييةكةوة بتؤ بابتةتَيكى جتَيط،ةوة            

ؤ ستةر كةستَيكى الواز روودةدات لتةجياتى ئتةوةى بةرثةرضتدانةوةى ئتةو كتارة        هةروةك ضؤن لة حاَلةتى دةستتدرَيذى بت   -ناتيظ 
بكرَيتتيَ  يتتانيش  طتتؤران لتتة حاَلتتةتى خؤشةويستتتى منتتدارَ بتتةرةو خؤشةويستتتى ئتتا ةَر. لةشتتيكردنةوةى دةروونيتتدا مةبةستتي     

يتان ر  و   لتةكاتى شتيكردنةوةيداَ ئةطتةر ئتةو هةستتانة خؤشةويستتى بتن        َلةوشةكةَ طواستنةوةى هةستةكانى نةخؤشى ئةقييتة 
 ياخود لةو كةسانةى كة زيندوو كراونةتةوة لة بنضينةدا و خوالنةوةشيان لة دةورى خودى كةسي شيكار.       قني لةو هةَلوَيستانة

   

 Transfer in case work التحويل يف خدمة الفرد  طوَيزانةوةى خزمةتطوزارى تاك 
كاتآ مرؤظ هةوَلدةدات كارَيك يان خزمةتطوزارييةكى دةسكةوَيي لة دامةزراوةيةك كة ئةو خزمةتطوزارييةشي تَيدا فةراهةم 
نابَيتتيَ  يتتان لتتةكاتى َلَيكؤَلينتتةوة لتتة هتتةر و متتةرجى ختتؤى ئتتةوةى بتتؤ ئاشتتكرا دةبَيتتي كتتة ثَيويستتتى بةكارةكةيتتة بتتةآلم لتتة   

ؤى داوةَ  لتتةو بتتارةدا ثستتثؤرى كؤمةآليتتةتى هةَلدةستتتآ  بتتة طؤَيزانتتةوةى بتتؤ   دامةزراوةيتتةكى ديكتتة نتتةك ئتتةوةى هتتةوَلى بتت 
دامةزراوةيةكى شارةزا و تايبةتَ  ئةويش بة ثَيى راثؤرتَيكى سادة و روون كة زانياريية طرينطةكان دةربتارةى حاَلةتةكتةى و   

 هؤيةكانى طواستنةوةى دةطرَيتةخؤى .   
   

 Transformism نظرية التحويل  تيؤرى طواستنةوة و طؤرانكارى  
تيؤرييةكى زانستيانةيةَ باوةرى بة جَيط، نةبوونى جؤرة زيندووةكان هةيتةَ  لةبتةر ئتةوةى لةثةرةستةندنَيكى بةردةوامتةَ       

 فتراوانرتة  -بتايولؤجى   -ئةوانة لةسةر يةك بار نامينَينةوةَ بةَلكو دةطؤرَين بةشتَيوةيةكى بتةردةوام . طتؤران لتة زيندةزانيتدا      
  بتتةآلم ئةطتتةر ثةرةستتةندمنان كتتردة ياستتايةكى طشتتتى كتتة متتادة و  يتتان و ئتتةقت و     evolutionلتتةدياردةى ثةرةستتةندن د

 كؤمةَلطة بطرَيتةوةَ  ئةوا بةطرينطرتين طؤران دادةنرَيي.  
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 Transhumance اآلنتجاع ثةنابردن بؤ شوَينى لةوةر
نَيوان دوو هتتةرَيمى جيتتاواز لتتةرووى ئتتاوو هتتةواَ  يتتان كؤضتتكردنى     لتتةكؤضتتَيكى وةرزى شتتوان و ئتتا ةَر بةخَيوكةرانتتةَ    -1

 لة  ضياكانةوةيةَ  هةردوو وةرزى هاوين و زستاندا .  -راستةوخؤى دبؤ 
بةشَيوةيةكى طشتى زاراوةكةَ  وشةيةكى هاوتاية بؤ دةشتةكى و بيابان نشنيَ  يتاخود كؤضتكردنى وةرزى شتوان و طاوانتة      -2

 نيمضةكؤضةرييةكان .
   

 Transportation النقل طواستنةوة  
برينى ماوة و دوورىَ  هةروةها جَيطؤرينى شوَينى كةر و ثةر و كةرةستةكانَ  يتان كةستةكان لتة شتوَينَيكةوة بتؤ شتوَينَيكى       

ضادردارةكان  ديكة . لة ناوضة دواكةوتووةكان ثرؤسةى طواستنةوة لة سةر شانى مرؤظ و بة يارمةتيدانى ئا ةة و بة كةشتية 
ئتةجنام دةدراَ  بتةآلم لتة ناوضتة ثَيشتكةوتووةكان ثرؤستةى طواستتنةوةى ستةر زةوى بةشتةمةندةفةر و ئوتومبيتت جَيبتتةجَي           
دةكرَييَ لة ناو دةرياش بةكةشتى و لة ئامسانيشدا بةفرؤكةكان. توَيذرانى ئةنتيٌُروثؤلؤجياَ َلَيكؤَلينةوة لةحاَلةتى طواستتنةوة  

َيوةكانى كولتتتورى متتادىَ لتتة كاتَيكتتدا زانستتتة كؤمةآليةتيتتةكانى ديكتتةَ طرينطتتى بةئةجنامتتةكانى      دةكتتةن وةك يتتةك لتتة شتت  
زانستى سياسةت بؤ ضوونى دةربتارةى طواستتنةوة بريتيتة لتةوةى كتة طواستتنةوة        -طةشةكردنى هؤيةكانى طواستنةوة دةدةن 

شتتكةوتنَيكى ستتةرنج راكتتَيش لتتة هؤيتتةكانى وةك رَيبةرَيكتتة بتتؤ خةمآلنتتدنى ستتنورة جوطرافيتتةكانى يةكتتةى سياستتىَ هتتةر ثَي
هاتووضتتؤ بةئاطاداركردنةوةيتتةك دادةنرَيتتيَ  فشتتارَيكيش دةبَيتتي بتتؤ فتتراوان بتتوونى ستتنورى يةكتتةى سياستتى . توَيتتذةرانى       
كؤمةَلناسى و جوطرافياَ  وا دةبينن كة باش بوونى هؤيةكانى طواستنةوة تةنىا كاريطةرى لةسةر اليةنى خؤشطوزةرانى متادى  

مكردنةوةى رةنج و ماندوو بوون نابَييَ  بةَلكو يارمةتى لة دووبارة دابةشبوونى دانشتون و ضتاككردنى شتَيوةى ناوضتة    و كة
  و زؤربتتوونى طردبوونتتةوةى دانشتتتوان دةبَيتتي رةنطتتة بتتةهؤى طةشتتةكردنى ديتتاردةى    neighbor hoodخؤجييتتةكان د

اوضةدا ثةيدا ببَييَ  هةروةها ئابوريناستان هؤيتةكانى طواستتنةوة    طواستنةوةَ  جياوازى تووند لةشَيوازةكانى رةفتار لةيةك ن
 وةك هؤكار بؤ طؤرانى ئابورى لة كؤمةَلطة ثشي طوآ ناخةن .          

   

 مةييى رةطةزةكةى  بةرامبةر 
 الشعور ابألنتماء اىل    

 Transsexualism اجلنس اآلخر 

هةستَيكة الى تاك دروسي دةبَيتيَ  بتةوةى حتةز دةكتات ستةر بتة رةطةزةكتةى ديكتة بوايتةَ  لةطتةة ئتةو هةستتةشَ بتوونى              
 ويستى طؤرينى رةطةزةكةى بؤ ئةوةى بةو شَيوةية بذَيي كة خؤى وَيناى دةكات .    

   

 Transvestism أرتداء مالبس اجلنسى اآلخر لةبةركردنى جت و بةرطى رةطةزى بةرامبةر
دياردةيةكى نائاسايى سيكسيةَ  بتةهؤى ورو انتدنى حاَلتةتى ستةرطةرمى سيكستى الى تتاك ثةيتدا دةبَيتيَ  ئتةويش لتة كتاتى            

 لةبةركردنى جت و بةرطى رةطةزى بةرامبةرى .
   

 خيانةت 
 ناثاكى  

 treason اخليانة

لتتةزؤرترين مانايتتدا و بةشتتَيوةيةكى طشتتتىَ زاراوةكتتة ئامتتا ة بتتؤ ئتتةوة دةكتتات كتتة هتتةر كتتارو كردةوةيتتةك زيتتان بتتة دةوَلتتةت   
بطةَيييَنَ بةهؤى هاونيشتمانيةكةوة. لة كاتى جةنطيشدا مةبةسي لة خيانةتَ هةر كارَيك لة اليةن تاكَيكةوة ئةجنام بتدرَيي  

 من . لة كاتى ئاشتيشتدا زاراوةى خيانتةت هتةر هتةوَلَيك دةطرَيتتةخؤى كتة ئامتاجنى        و ببَيتة هؤى ثشتط،ى بؤ ثالنةكانى دو
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 طؤرينى حكومةت بَيي دواتة تَيكدانى  .
   

 Treatment in case work العالج األجتماعي خزمةتكردنى كؤمةآليةتى  -ضارةكردنى 

 Social treatment  تةماشا بكة : ضارةكردنى كؤمةآليةتى  

   
 ثةمياننامة  
 طرَيبةسي  

 Treaty املعاهدة

لة ياساى نَيو دةوَلةتيداَ  ثةميان طرَيبةستَيكى ياسايية لة نَيتوان دوو دةوَلتةتَ يتان زيتاترَ بتؤ رَيككتةوتن لةستةر رَيكخستتنى         
ثاشان وا وكتردن و  ثةيوةندييةكى دياريكراو . ثةميان بةضةند رؤَلَيكى جياوازدا تَيثةر دةبَييَ  دةسي ثَيدةكات بة ط توطؤَ  

  هةيتةَ ئتةويش رَيككةوتنَيكتة لتة نَيتوان      bilateral treatyدواتر سةااندن و ثةسةندكردن. لَيرةدا ثةمياني دوو اليتةنى د 
  هةيتةَ  ئتةويش رَيككةوتنَيكتة لتة نَيتوان دوو دةوَلتةت       collective treatyدوو دةوَلةتَ  هةروةها ثتةميانى بتة كؤمتةة د   

 زياتر .
   

 Trend اآلجتاة ئاراستةَ رةوتَ تةو م 
بزووتنةوةيتتةكى طشتتتيةَ  بتتةرةو ئاراستتتةيةكى ديتتاريكراوَ  وةك ئتتةوةى بوترَيتتيَ  تتتةو مَيك هةيتتة بتتةرةو بةرزبوونتتةوةى   

  وةك هَيمايةك دةربارةى زؤربوون يان دابتةزينى  متارةى   population trendنرخةكان . هةروةها ئاراستةى دانشتوان د
  ئتتةويش وةك هَيمايتتةك بتتؤ رةوتتتة باوةكتتانى ثةرةستتةندنى    social trendلةطتتةة ئاراستتتةى كؤمةآليتتةتى د   دانشتتتوانَ

 كؤمةآليةتى . 
   

 دادطاكردن
 دادطايى  

 trial احملاكمة

يتتةك لتتة هتتةنطاوةكانى رَيكارييتتة ياستتاييةكانةَ  ئامتتاجنى تاقيكردنتتةوةى يتتان ثوختتي كردنتتةوةى رووداوةكتتانى داواكةيتتة لتتةو  
 دادطاييةَ  ئةويش لةبةر رؤشنايى ياساى ثةيرةوكراو و بةمةبةستى دةسي نيشانكردنى رووداوةكة . 

   

 tribe القبيلة  خَيَت هؤز 
ثَيكدَيي لة ضةند لق و ثشتَيكَ  يان ضةند طروثَيكَ  ئةوانة لة هةرَيمَيكى هاوبةش نيشتةجآ دةبتن  خَيَت لةبارَيكى ئاسايدا 

و بة موَلكى خؤيانى دادةنَينَ  خاوةن شَيوازَيكى ئاخاوتن و كولتورى وةك يةكنَ  رَيكخستنَيكى سياستى يتةكطرتوويان هةيتةَ     
نَيتتوان رةطتتةزة دةرةكيتتةكان . دةوترَيتتي طواستتتنةوة بتتةرةو  يتتاخود بتتةالى كتتةم هتتةبوونى جتتؤرة هاوكارييتتةكى هاوبتتةش لتتة   

  طواستتتتتنةوة لتتتتتة كؤمةَلطتتتتةى خَيآليةتيتتتتتةوة بتتتتؤ كؤمةَلطتتتتتةى شارنشتتتتتني    tribalizationكؤمةةطتتتتةى خَيآليتتتتتةتى د 
  detribalizationد
   

 Tribunal احملكمة دادطة 

 Court  تةماشا بكة : دادطة

   

 ةنباجَ م،ا
 اجلزية 

 Tribute اآلاتوة 
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 برَيك ثارةيةَ  كة بةناضارى دانشتوان يان حكومةتى دةوَلةتة دؤراوةكة بة حكومةتى دةوَلةتة سةركةوتووةكةى دةدات .  
   

 كردنة ......روو
 وةرطةران بؤى .....

 Tropism االنتحاء

ئاطتا هَينتةرَيكى فيزيكتى دةرةكتىَ تتا      بةدةنطةوة هاتنى ِرووةك و طياندارانى بضتووكَ بتة دةنطتةوة هتاتنَيكى ناضتارى بتؤ بتة        
دةطاتة ئةوةى كاريطتةرى بةئاطاهَينةرةكتة لةستةر هتةردوو الى لةشتةكة يةكستان بَيتي . لتةم بتارةدا رووكردنتة كتة ثتؤزةتيظ             
دةبَيتتي ئةطتتةر جوَلةكتتة بتتةرةو بةئاطاهَينةرةكتتة بتتووَ  بتتةآلم جوَلتتة كردنةكتتة نتتةكيتيظ دةبَيتتي ئةطتتةر لتتة بةئاطاهَينةرةكتتة  

 وتةوة.دووركة
   

 جةنط وةستان  
 شةر ِراطرتن 

 Truce املهادنة

 ِراطرتنى ميمالنآ لة نَيوان دوواليةنى ناكؤكَ  هةر ضةندة ئةو ناكؤكية لة نَيوانيان هَيشتا بة كؤتايى نةهاتووة.
   

 truancy التهرب من أداء الواجب خؤ دزينةوة لة ئةرك جَيبةجَيكردنى 
ثشي طوآ خستنى تاك بؤ بةجَيىَينانى ئةركةكانىَ  بةتايبةتى نةضوونى قوتابيان بةئةنقةسي بؤ قوتاخبانتة و بتآ مؤَلتةتى    
قوتاخبانة بَيي ياخود لة اليةن كةسى و كاريانةوة . ديتارة ئتةو دياردةيتةش بآلوبؤتتةوة بتةهؤى تَيكضتوونى بتارى خَيزانتى و         

 كؤمةآليةتى . 
   

 سيستمى كريآ 
 -عةينى  ئاَلؤطؤر 

 Truck system نظام اآلجر العيىن

خةرجكردنى كرآ و رؤ انةى كرَيكارانَ بةهةمان ئتةو شتتةى كتة بةرهتةمى دةهَيتننَ  يتان كرَيكتةيان بتةر شتي و كاآليتةكى           
ديكة خبرَيي . بؤية كرَيكاران ئازادانة ناتوانن هةلسى و كةوت بةو شتة بكةنَ  هةروةك بةثارةكة دةيكةن. ئةو سيستتمة لتة   

ان بةشَيك لةبةرهةمةكانيان لة جياتى مافى كاركردنيانَ  ئةو سيستمة تا ئيستاش لة رابردوودا باو بووةَ  بة ثَيدانى كرَيكار
 هةندآ كاروبارى كشتوكاَلى كارى ثَيدةكرَيي . 

   

 تروسي  
 يةكهاوثةميانى ضةند كؤمثانيا

 الَتست
 trust االحتاد االحتكاري

ِرَيككةوتنَيكة لة نَيوان ضةند كؤمثانيا و ثرؤ ةيةكَ  بؤ ئةوةى لة  َير دةسةآلتى يةك دةستةى كارطَيريدا بتنَ  بتةم كتارةش    
كةسَيتآ هةريةكة لتةو اليةنانتة لتةناو كارطَيرييتة نوَييتة كتة دةتوَيتتةوة. ئامتاجنى ستةرةكيش لتةم جتؤرة رَيكخستتنة دةستي              

او لةلقتةكانى ضتاآلكى ئتابورىَ بةتايبتةتيش  لتة بوارةكتانى ثيشةستازى و بازرطتانى و         بةسةرداطرتنة بةستةر لقَيكتى ديتاريكر   
 خزمةتطوزاريةكان.   

   
 راسثَيرى  

 ثآ راسثاردن  
 Trusteeship الوصاية

سيستمى دانانى ثَي سثَيراوَيكَ يان ثاسةوانَيكَ ياخود بريكارَيك بة ثَيى بريار و دةستةآلتةكانى ياستاَ بتؤ بتةرَيوةبردنى ئتةو      
 كارةى كة ثَيى دةسثَيردرَيي لة ماة سامان بؤ سوودى كةسَيكى ديكة.  
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 Trusteeship territory بلد حتت الوصاية والتَيك لة  َير ضاودَيرى  

دةوَلةتَيكة ئةركى بةرَيوةبردنى بةئةجنوومةنى نةتةوة يةكطرتووةكان يتان دةوَلتةتَيكى ديكتة ستثَيردراوةَ  بتؤ بتةرَيوةبردنى       
نتتاوخؤيى و دةرةكتتىَ  بتتةئاماجنى طةيانتدنى ئتتةو دةوَلةتتتة بتتؤ حاَلتةتَيك كتتة توانتتاى ستتةربةخؤيى و بتتةرَيوةبردنى    ىكاروبتار 

 ئةويش بةثَيى ناوةرؤكى دةستورى نةتةوة يةكطرتووةكان .  كاروبارى خؤى هةبَيي لة ئايندةداَ  

   

 كارى بازرطانى  و سوورانى ئيش
 خوالنةوة

 turnover الدوران

 َثَيتتوةرَيكى ئامارييتتةَ  رادةى نتتزم بوونتتةوة و جَيطرتنتتةوة رووندةكاتتتةوةَ كةلتتة قةوارةيةكتتدا دَيتتتةدىَ  وةك ستتوورانى دراو 
 سوورانى كاآلكان لة ماوةيةكى دياريكراودا .  

 Labour turnover  تةماشا بكة : سوورانى كار 

   

 منوونة 
 موديت  

 type النموذج

 model  تةماشا بكة : منوونةَ  مؤدةَ  شَيواز

   

 لَيكؤَلينةوةى روخسارى زةوى 
 نيشانة ناسى  

 التيبولوجيا
 typology دراسة اآلمناط أو النماذج

كتتة ئتتةوة دةستتةاَينَيي كتتة منوونتتةكان لتتة ضتتةند  ة. ميتؤدةهَينرَييميتتتؤدَيكى زانستتتية لتتة زانستتتة كؤمةآليةتيتتةكان بتتةكارد 
رةطتتتةزَيك ثَيكتتتدَين دةكتتترآ سةرضتتتاوةكةيان لتتتة جيىتتتانى تاقيكردنتتتةوةدا بدؤزرَيتتتتةوة . رَيبتتتازى شتتتَيوازة زينتتتدووةكان       

دابةشبوونى خةَلكى بؤ ضةند توَيذَيك دةبةستَيي كتة ضتةند خةستَيةتَيكى زينتدووى       ثشي بة typological doctrineد
  يتشَ  ئتةو ميتؤدةيتة كتة ثةرةستةندنى      typological methodئةندامى جياوازيان دةكاتةوة . ميتتؤدى شتَيواز طترتن د   

لةستةر بنضتينةى لةيةكضتوونى     رةطةزةكانى كولتورى مادى رووندةكاتةوةَ  ئةويش لةميانةى رَيكخستنيان لة زجن،ةيةكتدا و 
رووةكانىَ  هةروةها ميتؤدةكة ئةوة دةطةَينَيي ثؤلينكردنى ئةو شَيوة رةطةزة كولتوريانة بتةثَيى ضتةند ثَيتوةرَيكى شتَيوةيى     

 دةبَيي.      
   

 tyranny الطغيان ضةوساندن   َستةمكارى
ثةنابردن بؤ سزا تووندو تيتذةكان دةبتات. ستتةمكارى لةطتةة     يةك لة شَيوازةكانى دةسةآلتدارييةَ ثشي بة دَلرةقى و فشار و 

ضةند سيستمَيكى حوكمرانى ئوتؤكراسى يان حكومةتى كةمايةتى يةك دةطرَيتةوةَ بةَلكو لة حكومةتى دميوكراسيشتداَ ئتةو   
يش نتةبَييَ  دياردةية كتارى ثَيتدةكرَييَ ئةطتةر كةمايتةتى كةوتتة  َيتر فشتارى زؤردارى زؤرينتةى دةستةآلتدار رةنطتة متةرج           

ىَ بةتايبتتةتيش ئةطتتةر   ثةنابباتتتة بةرستتتةمكارdispotismيتتاخود ثَيويستتي نتتةبَيي كتتة حكومتتةتى ديكتتاتورى ميتتىورى د 
 زؤردارَئاراستةيةكى باشى هةبَيي و دةسةآلتةكةى جَيط، بَيي. ىفةرمانرةوا
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U 
   

 ئولتيماتؤم  
 ultimatum االنذار دوائاطادارى

لة ياساى نَيودةوَلةتيداَ بريتية لة داواكارييةك ياخود ثَيش نيارَيكَ حكومتةتَيك بتؤ حكومتةتَيكى     -هؤشدارى يان  -ئاطادارى 
ديكتة دةخيتات رووَ وةك دواهةوَلتتدان بتؤ ضارةستةركردنى ناكؤكيتتةكَ يتانيش كؤتتتايى هَينتان بتة ط توطؤيتتةك. لتةرَيطاى ئتتةو         

لتتتةو ماوةيتتتةدا وةآلمَيكتتتى يةكالكتتتةرةوةى راستتتي و تتتتةواو بتتتؤ   ئاطادارييتتتةوةَ  ماوةيتتتةكى كتتتورت ديتتتارى دةكرَيتتتيَ دةبتتتآ  
ضارةسةركردنى ئةو كَيشانةى لة نَيوانياندا هةية خبرَيتة روو. ئةطةر ئةو ماوةية تَيثتةر بتوو بتآ ضارةستةركردنى ثَيويستيَ      

ةو دةكرَيتيَ وةك ستزادان يتان برينتى ثةيوةندييتة      رئتةوا ضتةند رَيكارييتةكى تونتد ثَيت      يان بآ جَيبةجَيكردنى داواكاريةكانَ
 ديثيؤماسيةكانَ  ياخود راطةياندنى جةنط.  

   
 كؤ دةنطى  
 unanimity االمجاع بةتَيكرايى

رَيككةوتن لة نَيوان كؤمةَلة كةسانَيك لةسةر بابةتَيكَ بآ ئةوةى لة نَيوانياندا كةسَيك د  بَيي يان ب،وراى جياواز بَيتي. لتة   
كؤنتدا مةبةستي لتتة كتؤ دةنطتتى رَيككتةوتنى ب،مةنتتدو رؤشتنب،ة ئاينتتدارةكان بتووةَ لةستتةر كتارَيكى ئتتاينىَ بتؤ ئتتةوةى وةك         

 ي.   بةَلطةيةكى شةرعى كارى ثآ بكرَي
   

 نةسي
 ئةقيى ناوةوة

 الالشعور 
 Unconscious mind العقل الباطن

دةروونيانةى بآ هةستتكردنى تتاك روودةدةنَ يتان     -مةبةسي لة زاراوةكة لة قوتاخبانةى شيكردنةوةى دةروونىَ ئةو كردارة 
بنتتةما رةوشتتتيةكان يتتاخود   هانتتدةرة رةمةكيتتة ستتةرةتايية خةفتتةكراوةكاننَ ئتتةويش بتتةهؤى نالتتةبارى و نتتةطوجنانيان بتتؤ    

كؤمةآليةتيةكانَ يانيش دةبنة هؤى روودانى هةستَيك بتة دَلتةراوكَى و نائتارامىَ وةك ويستتة سيكستييةكان و شتةرانطَيزى و       
ئتتةو ئتتةزموون و شتتارةزاييانةى دةطوازرَينتتةوة و دةبنتتة هتتؤى ئتتَيش و ئتتازارَ  هتتةروةها دةكتترآ لتتة رَيطتتاى شتتيكردنةوةى          

 اراوةكانى ناهؤشتتتتتتتيارى ئاشتتتتتتتكرا بكتتتتتتترَين. دةوترَيتتتتتتتي ناهؤشتتتتتتتيارى بتتتتتتتة كؤمتتتتتتتةة   دةروونيتتتتتتتةوة اليةنتتتتتتتة شتتتتتتت 
 َ لَيرةدا هةستى تاك ثةيوةستة بة هةستى طشتيةوةَ ضونكة يادةوةريتةكانى ثةيوةستي بتة    collective unconsciousد

ستتةرةتاييةكانى ب،كردنتتةوة  جتتؤرةوة وةردةط،َينتتةوةَ ئتتةويش لتتة ميانتتةى ئتتةو ناهؤشتتيارية بتتة كؤمةَلتتة كتتة بتتؤ شتتَيوازة       
 دةطةرَيتةوةَ هةر لةسةر بنضينةى ئةو ب،ورايةَ داستانة ميييييةكان و خةونة نامؤييةكان راظة دةكرَين.

   
 Under consumption قلة االستهالك كةم بة كاربردن       

ئةوة ناكتات دةرفتةتى كتار بتؤ هتةموو      ئارةزووى تاكةكان بؤ زؤركردنى ثاشةكةوتَ تا ئةو ئاستةى كة خةرجيةكانيان  بةشى 
كرَيكاران بدرؤزَيتةوة. ئةطةر ئةو ثاشةكةوت كردنةش بةرةو وة بةرهَينان ئاراستة نةكرَييَ ئةوا ئةو دياردةية دةبَيتة هتؤى  

 دابةزينى داهاتى نةتةوةيى .
   

 Under development التخلف دواكةوتن

لتة خةستَيةتة ديارةكانيتةتىَ ئتةويش بتةهؤى كةمتةرختةمى دانشتتواني لتة         بارى وآلتَيكَ كةكةمى داهاتى راستتى تتاك يتةك    
  . بتتةآلم وآلتتتى undeveloped countriesبتتةكارهَينانى دةرامةتتتةكانىَ  بتتةو وآلتتتةش دةوترَيتتي وآلتتتى دواكتتةوتوو د 

كةوتوو   هتتةروةها بتتةوآلتى ثَيشتتsemi-developed countriesد -ناوةراستتي لتتةرووى طةشتتةكردنةوةَ ثَيتتى دةوترَيتتي 
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 . لتة وآلتتتانى دواكتتةوتووداَ داهتاتى راستتتةقينةى تتتاك بتتة   developed countriesلتةرووى ثةرةستتةندنةوة دةوترَيتتي د 
 داهاتى راستةقينةى تاك لة وآلتَيكى ثَيشكةوتووَ دادةبةزَيي . لةطةَربةراوردكردن 

   

 Under employment البطالة اجلزئية بَيكارى بةشى

كتةوا ثَيويستي   لتةوةي  شَيوة بَيكارييةكة لة ئةجنامى كةمبوونةوةى بةرهةم هَينانى تاكةكان لةئاسي  مارةيان ثةيتدا دةبَيتيَ   
  invisibleدةكات هةمان ئةو  مارةية ضةندى بةرهةميان هتةبَيي. لَيترةدا بَيكتارى بتةشَ  يتان نتةبينراوَ يتاخود شتاراوة د        

كةسانة ثةيدا دةبَيي كة ئةطةر هاتوو ماوةكتانى كاركردنيتانيش ئاستايى بَيتيَ بتةآلم       هةيةَ ئةو دياردةيةش لةخةسَيةتى ئةو
داهاتيتتان كةمتتةو دابتتةزيوةَ يتتاخود ئتتةوانى كاروبارةكانيتتان رَيطتتر دةبَيتتي لةبتتةردةم ستتوود وةرطرتنتتى تتتةواو لتتة هَيتتزو             

ةوةشتتيان كتتاركردنى ماوةيتتةكى كتتةمرت   هةيتتةَ  ئvisibleشتتارةزاييةكانيان. هتتةروةهاَ بَيكتتارى بةشتتى ديتتار يتتاخود بينتتراو د 
لتتةكارى ئاستتايى دةطرَيتتتةخؤىَ لتتة خةستتَيةتةكانى ئتتةو كةستتانةش كتتة كتتار دةكتتةنَ خؤيتتان لتتة هةنتتدآ كاتتتدا كارةكانيتتان         

 هةَلنابذَيرن.

 Ana. Disguised unemployment  بَيكارى شاردنةوة.

   

 Under managment دارةإلاقصور  ىكةم و كورتى كارطَير

كةموكورتى كارطَيرى دامةزراوةيتةك لتة رووى  متارة و ئاستتى لَيىتاتوويى و جؤراوجتؤرى ثستثؤرى لتة فتةرمان و كتارداَ            واتة 
 هةروةها كةمى  مارةى ئةو تاكانةى ئامادة و شايستةن بؤ كارى كارطَيرى .

   

 كةم خؤراكى  
 بةد خؤراكى

 Under nourishment يةغذنقص الت

 تةماشا بكة: كةم خؤراكى 
 خواردن كةم ثَيدان

 Malnutrition 
Ana. Under feeding 

   

 Underpopulation نقص السكان كةمى دانشتوان

 Population  تةماشا بكة : دانشتوان

   

 Under production القلة يف االنتاج كةمى بةرهةم

بريار بوة بةرهتةمى هتةبَييَ ئتةويش لةبتةر     دابةزينى ئاستى بةرهةمى دامةزراوةيةك لةو برةى كة راهاتووة لة سةرىَ يان 
 ضةند هؤيةكَ ئةطةر ناضارى بَيي يانيش ئارةزوومةندانة .

 Production  تةماشا بكة : بةرهةم

   

 Under staffed نقص املوظفني كةمى فةرمانبةران

ئتةويش بتةثَيى تَيكتراى ئتةو      دابةزينى  مارةى فةرمانبةران لتةو ئاستتةى بريتارى لةستةر دراوة بتؤ جَيبتةجَيكردنى كارَيتك.       
   هةية.over staffedتاكانةى كة لة سةر ميالك دانراون.لةبةرامبةر ئةو دياردةيةَ زؤرى  مارةى فةرمانبةران د

 Staff  تةماشا بكة : دةستةى فةرمانبةران
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هم تَيطةيشة  Under standing الفر

نَيتوان هةَلتة و راستي دةكتات . هتةروةها درك بتة ثةيوةندييتة لؤ يكيتةكان         هَيزى تَيطةيشة و ب،كردنةوةَ  كة جياوازى لتة  
 دةكات . زاراوةكة بةشَيوةيةكى طشتى و بآ وردبوونةوة بةكاردةهَينرَيي .

 Comprehension  تةماشا بكة : درك ثَيكردن

   

 Under taking املنشأة ثرؤ ة َدامةزراوة

 Establishment  تةماشا بكة : نووسينطةي دامةزراندن

   

 جيىانى خراثةكارى  
 دؤزة 

 Underworld عامل الرذيلة

ثياو خراث و خوَيرييةكانَ  ئةوانى بة كتارى تاوانكتارى هةَلدةستة وةك بتةرَيوةبردنى شتوَينةكانى داوَيتن ثيستى و قومتار و         
 بازرطانيكردن بة مادة هؤشبةرةكان ......هتد .

   

 Unemploy ability الصالحية للعملعدم  بؤ كار كردن ناشَيي

بآ توانايى تاك لةسةر كاركردنَ  ئةوةش بةهؤى ثةككةوتنى جةستةيى يان ئةقيى بَييَ ياخود بةهؤى نةخؤشتيةوة يتانيش   
 تةمةن طةورةيى.

   

 unemployment البطالة بَيكارى

بارَيكةَ  تاك تَييدا تواناى كاركردنى دةبَيتيَ  ويستشتى لةستةر دةبَيتيَ بةدواشتى دةطتةرَييَ  بتةآلم دةستتى ناكتةوَييَ  ئتةو           
 دياردةيةش حاَلةتةكانى مانطرتن و كار نةكردن بةهؤى ثَيكان و نةخؤشى ناطرَيتةوة.   

 بَيكارى ضةند جؤرَيكةَ لةوانة : 

 Casual or intermittent   -جارناجار -بَيكارى بةرَيكةوت 
unemplogment 

  Frictional  هةَلسي وكةوت  -بَيكارى لَيك سووان 
Unemplogment 

 Seasonal unemplogment  بَيكارى وةرزى

 Technological unemplogment  بَيكارى تةكنولؤ ى

 Chroni unemplogment  -درَيذخايةن -بَيكارى هةميشةيى

 Cyclical unemplogment  -خوالو  -بَيكارى دةورى 

   

 Unemployment technological البطالة التكنولوجية بَيكارى تةكنولؤ ى
جؤرة بَيكارييةكة بةهؤى فراوان بوون لة بةكارهَينانى ئامَيرةكان ثةيدابووةَ  ئةو ئامَيرانتةى كتة خرانتة جَيطتاى كرَيكتارانَ       
هةروةها بةهؤى رَيكخستنى زانستيانة بؤ كار . ديتارة لتة ئتةجنامى بتةكارهَينانى ئامَيرةكانتةوةَ خةرجيتةكانى بةرهتةمىَينان        

هؤى دابةزينى نرخةكان و زؤربوونى داواكارى لةسةر كاآلكان و كردنةوةى بازارى نوآَ لَيترةدا  دابةزين ئةو حاَلةتةش بوو بة
دووبتتارة بتتةكارهَينانى كرَيكتتارانى ثَيشتتو رَيكدةخرَيتتتةوة لةطتتةة راهَينانيتتان لةستتةر شتتارةزايية  ثَيويستتتيةكان بةمةبةستتتى    
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 رووبةروو بوونةوةى دؤخة نوَييةكان .
   

 Unfair labour practice املعاملة اجملحفة ابلعمال طةة كرَيكارانمامةَلةى نارةوا لة
هتتةر كردارَيتتك يتتان كارراييتتةكَ  ئامتتاجنى رَيطتترتن بَيتتي لتتة كرَيكتتاران بتتؤ بتتةديىَينانى مافتتةكانيانَ  ئتتةويش لتتة رَيكخستتتنى   

 ريزةكانيان و دةستطرتن بةسةر دامةزراندنى رَيكخراوةكانيانَ  ياخود بةرَيوةبردنى ئةو رَيكخراوانة بَيي .  
   

 Unfitness for work عدم القدرة على العمل بآ كةَلكى لةسةر كاركردن -بآ توانايى 
 نةبوونى تواناى جةستةيى يان ئةقيىَ ياخود باري دةرووني لةبار بؤ ثَيداويستيةكانى كاركردن .

   
 هاوضةشن 
 هاوجؤرى

 Uniformity التجانس

 homogeneity  تةماشا بكة : هاوضةشنىَ  يةكسانى
   

 unilineal أحادي الساللة من طرف واحد تاك رةطةز
   دَيي .bilateralواتة هاتنةخوارةوة لةرةضةلةكى نَير يان رةضةَلةكى مآَ لةبةرامبةريشدا دوو رةضةَلةكى د

  Ana.unilateral 
   

 سةنديكا  

 يةكَيتى كرَيكاران
 union النقابة -1

 امبتةر كردن لةبةر ةوةندييةكانيان لة بةركؤمةَلة كرَيكارَيك بةيةكةوة كار دةكةن بؤ بةرزكردنةوةى بارودؤخيان و بةرطرى 
 خاوةن كارو دةسةآلتى تايبةت .  

   
  اآلحتاد -2 يةكَيتى

و طروثَيكَ هةندَيكيان لةطةَر هةندَيكَ بؤ بةديىَينانى ئاماجنَيكى هاوبتةشَ وةك   تى كردنى ضةند كةسطردبوونةوة و ثاَلثش
يةكَيتى خوَيندكاران و يةكَيتى نَيوان دةوَلةتةكان. زاراوةى يةكَيتى لة لؤ يكداَ بتة بةشتداريكردنى شتتةكان لةيتةك هتةَلطرى      

ةيتةك بابةتتداَ  يتانيش لتة كؤبوونتةوةى هتةَلطر و       خودى يان بةرَيكةوتَ دةوترَيي. يتاخود لتة بةشتداريكردنى هتةَلطرةكان ل    
 بابةت لةيةك خودا.    

   
 يةكبوون -يةكَيتى 

 يةك كؤكى
 Unity الورحدة

كؤمةآليةتى.  كبوونىمن و ية بوونىئةندامى ثَيكدةهَينى وةك يةكشَيوة ثَيكىاتنَيكة بؤ ئةو شتةى يةكةو بؤ ئةوةى طشتَيكى 
  بانطةوازى بؤ كراوةَ تيؤرييةكتة ئتةوة   froebel َ  ئةو تيؤريية لةاليةن دtheory of unityدكبوونيةدةوترَيي: تيؤرى 

دةسةاَينآ كة روحى مرؤظ ِرواَلةت و روخسارَيكى سروشتةَ لةدوايشدا ثَيويستة فَيربوون هاوكتارى تتاك بكتات بتؤ ئتةوةى كتة       
 تاك بزانى رَيزى سروشي و ئاين و زمان بطرَيي لةكارَيكى هاوبةشيان.

 Social unity  كؤمةآليةتى كبوونىيةتةماشا بكة: 

   

 Unitary state الدولة الوحدوية دةوَلةتى يةكطرتوويى
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رَيكخستتتنى دةوَلتتةت لةستتةر بنضتتينةى ضتتِركردنةوة و كؤبوونتتةوةى دةستتةآلتى سياستتى لةستتةر ئاستتتى نةتتتةوةيىَ دواتتتر          
دابةشتتكردنى ئتتةو دةستتةآلتة لتتةرووى جوطرافيتتةوة لتتة نَيتتوان حكومتتةتى ناوةنتتدى و دةستتةآلتة هةرَيمايةتيتتةكان. حكومتتةتى  

يتتاوازة خؤجَييتةكانى دةستتثَيرَييَ  كارةكةشتى دةبَيتتتة هتتؤى   ناوةنتدى ئتتةو دةستةآلتانة ديتتارى دةكتات كتتة بتتة ئةجنوومةنتة ج    
ئاستتانكردنى ثالنتتى ئتتابورىَ  هتتةروةها هَيتتزو توانتتاى حكومتتةت لةضارةستتةركردنى كَيشتتة نةتةوةييتتةكان زؤرتتتر دةكتتات           

دَيتى بةشَيوةيةكى يةكطرتووانة لةسةرانستةرى وآلت . ئتةو جتؤرة سيستتمة ِرةنطتة زيتادةِرؤيى بطرَيتتةوة و ثةيوةستتى ناوةنت         
 تووند بَيي هةروةها الوازكردنى دةسةآلتى حكومةتة خؤجَييةكان .   

   
 هةمةاليةنيطةرى 

 طشتَيتى   
 universalism النزعة العمومية أو الكلية

مةبةسيَ ئاراستةو بؤ ضوونى كةسَيك بؤ كةستَيكى ديكتة يتان بتؤ ضتةند كةستَيك لتة هةَلوَيستتَيكدا بتةهؤى ضتةند ئاستتَيكى            
لةرةفتارداَ  لةجياتى ئةوةى ئةو ئاراستةية ثشي بةو ثةيوةنديية تايبةتية ببةستَيي كة رةنطة لة نَيوانياندا هةبَيي. طشتى 

ئةو شَيوازةش لة رةفتاردا دروسي دةبَيي ئةطةر واسةاَينراو  بوو ياخود ضاوةروانكرا كتة تتاك تةماشتاى تتاكَيكى ديكتة بكتات       
 social  يتتان ناوةنتتدَيكى كؤمةآليتتةتى د social categoryذَيكى كؤمةآليتتةتى دوةك ئةنتتدامَيك يتتانيش نوَينتتةرى توَيتت 

status     ثةيوةسي بةو هةَلوَيستةى هةية ياخود دروسي بووةَ هةروةها ئةو كةسة هةَل  و كتةوتى بتةرةو تاكةكتةى ديكتة  
م بتتوارةداَ  ئةطتتةر ضتتةند  وةك هتتةَل  و كتتةوتى بةرامبتتةر هتتةر ئةنتتدامَيك  لتتة ئةنتتدامانى توَيتتذى كؤمةآليتتةتى بَيتتي . لتتة   

ثةيوةندييةكى تايبةت هةبَيي لةنَيوان هةندآ كتةس لتة هةَلوَيستتَيكدا كتة بتة طشتتى دابنرَيتيَ ئتةوا وا ضتاوةروان دةكرَيتي           
لَييان كة ئةو ثةيوةنديية ثشي طوآ خبرَيي. منوونتةش لةستةر ئتةوة : ئةطتةر خوَينتدكارَيك كتورى بتراى مامؤستتايةك بتووَ           

شتية كة واثَيويسي دةكات كة مامؤستا لة ناو ثوَلدا ئةو ثةيوةندييتة ثشتي طتوآ خبتاتَ  مامةَلتةو هتةَل  و       ئةوا بؤ ضوونة ط
كةوتى لةطةة كورى براكةى وةك ئةندامَيكى توَيذى خوَينتدكاران بَيتي لتة رووى كؤمةآليةتيتةوةَ  هتةروةها هتةمان ثَيتوةرى        

 دةكات .    لةسةر ثيادة بكات كة بةسةر خوَيندكارانى ديكةى ثيادة
   

 Univerals الكليات طشتيةكان
بريتية لةو بابةتة ئةثسرتاكتانةى لةسةر شَيوةى ضتؤنايةتى و ثةيوةنتدى و  مارةكتانن . ئةوانتةَ  ئتةو شتتانةن كتة ناكرَيتي         

ا هةنتدآ جتار   َ  هةروةه-بةش  -ديارى بكرَين لة شوَين و كاتدا دياريكردنَيكى ئاشكرا . طشتيةكان بةرامبةرى ئةندةكيةكانن 
ثَيناسةش دةكترآ بتةوةى بابةتتةكانى ب،كردنتةوةنَ  لةكاتَيكتدا ئةندةكيتةكان ثَيناستة دةكترَين بتةوةى بابتةتى تَيطةيشتتنى            

 هةستى يان هةسي كردنن.
   

 دَلةراوكآ 
 بآ ئارامى  

 Unrest القلق

 Anxiety  تةماشا بكة : مةرا َ  خةم

   

 Unskilled worker العامل غري املاهر بَي بةهرة -كرَيكارى نةشارةزا 

كرَيكارَيكى ئاسايية بةكارَيكى زؤر سادة هةَلدةسَييَ ئةو كارة ثَيويستى بة ب،كردنةوة يتان داهَينتان يتاخود وردبينتى ناكتاتَ       
 دةكرآ ثاش راهَينانَيكى ئاسان بة كارةكة هةستَيي.

   

 Unsocial trend النزعة غري األجتماعية   ِرةوتى ناكؤمةآليةتى  
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 -خةَلك نةخواز  -
 ئارةزووى خؤ دوورطرتن لة بوارى ضاآلكى كؤمةآليةتىَ  يان نةبوونى ويسي بؤ بةشداريكردن لة بوارةكانى ضاآلكى كومةة .

   

 upgrading الَتقية  بةرزبوونةوةى ثية 

 Promotion  تةماشا بكة : ثية ثَيدان 

   

 Upper class الطبقة العليا -باآل-ضينى سةرةوة 

 upper و  Class  تةماشا بكة : ضينى ئةريستوكرات

   

 ضَيوةى شارنشينى  
 ثةر ينى شار

 االطار احلضرى 
 Urban fence اطار املدينة 

هيَيَيكة دةكرآ بكَيشرَيي لة دةورى هةر شارَيكَ  بةجؤرَيك هةموو ئةو زةويانتة بطرَيتتةوة كتة بتةرةو رووى دةسترتؤيى شتار       
 دةبَيتةوة .  

   

  Urban field أقليم املدينة  هةرَيمى شار 

  City region  تةماشا بكة : ناوضةى شار  

   

  Urban geography جغرافية املدينة جوطرافياى شار  

 urban و  Geography  تةماشا بكة : جوطرافياي شار  

   

 روخسارى طشتى شار  
 وجه املدينة 

 Urban landscape املظهر العام للمدينة  

ئةو شَيوةيةَ  يان شتَيوة بةرجةستتةكانى تتةالرو ختانوو بتةرةو زةوييتة ضتؤَلةكانَ  يتاخود رَيكتوثَيكردنى ئتةو شتَيوانةى كتة             
 شار .  يروخسارى طشتى شارى ىَل ثَيكدَييَ  يانيش دميةن و دياردة سةرةكيةكانى  روو

   

 Urban settlement العمران احلضرى  ئاوةدانكردنةوةى شارنشينى  
 زاراوةيةكى طشتية بةزؤرى جوطراو ناسان  بةكارى دةهَينن بؤ جؤرةها خانوو بةرةو شوَينى نيشتةجَيى مرؤظايةتى . 

   
 ناوضةى شارنشني

 شوَينَيكى ئاوةدانى   
 Urban tract الُبقعة احلضرية

 Built uparea  تةماشا بكة : ناوضةيةكى شارنشني   

   

 Urbanization التحضر بةشار بوون  
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 با َير سازى 
شارستتتانيةكانَ بتتوون بةشارستتتانىَ ضتتةمكَيكى ديناميكيتتةَ ئاما ةيتتة بتتؤ ثرؤستتةى طتتؤرينى ناوضتتة ديىاتيتتةكان بتتؤ ناوضتتة     

ثرؤسةكة كارتَيكردنى بةهَيزى دةبَيي لةسةر  يانى ئابورى دانيشتوانَ كارةكة دةبَيتة هتؤى كةمبوونتةوةى  متارةى ديىتات و     
زؤربوونى دانيشتوانى شارةكانَ  واتة ئةوانى لة بتوارى كشتتوكاَر كاردةكتةن  مارةيتان كتةم دةبَيتتةوةَ  هتةروةها ئتةوانى بتة          

كتتةن  مارةيتتان رووى لتتة زؤر بتتوون دةبَيتتي . كتتردارى نيشتتتةجَيبوون لتتة شتتارَ  شتتتَيكى لتتةوة زيتتاترة   ثيشتتةكانى ديكتتة كاردة
كةخةَلكى لة طوندةوة روو لةشاربكةنَ  هةروةها لةكارى زةوى كَيالن و كشتتوكاَليةوة بتةرةو ِرووى شتَيوازةكانى ديكتةى كتارو      

شتار ئتةو مرؤظتة نابَيتتة شارستتانى . ديتاردةى بةشارستتانى         ثيشة دةرؤنَ  ضونكة تةنىا بة جَيطؤرينى مرؤظ لة طوندةوة بتؤ 
بوونَ ضةند طؤِرانَيكى بنضينةيى دةطرَيتة خؤىَ  لة ب،و رةفتارى ختةَلك و لتة بتةها كؤمةآليةتيتةكانَ  هتةروةها دياردةكتة       

ؤ كتار دةستةثَينَينَ   ضةند طؤرانكارييةك لة ئاراستةكان بتةرةو كتاركردن دةطرَيتتةوةَ  ديتارة دؤخةكتة دابةشتبوونَيكى نتوآ بت        
 -ستتاتيكى -  ئتةوة ضتةمكَيكى   urbanityدابةشبوونةكةش بةردةوام دةبَيي لة طؤرانكارى. بةآلم رةوشتي و رةفتتارى جتوان د   

 نةجوآلوة.     
   

 Usage التقليد  خو
ثةيوةستي بتوون بةرَيستاكانى    رَيكى ديكةَ جطة لة ةواتة رةفتار يان شَيوازَيكى رةفتارىَ  كؤمةَلطة قبوَلى دةكات بآ هةر هاند
  كتتة ثشتتي بتتةهَيزى ستتزادان دةبةستتتَيي  customبتتاَ و بتتاث،ان نتتةبَيي. ختتوو نتتةرييَ  جيتتاوازة لتتة عتتورف و رةوشتتي د  

 بةرامبةر ئةو كةسةى لَيى الدةدات . 
   

 Usury الراب ريبا  سوودى ثارة بةقةرز
ياستا و رَينمتايى دارَيتذراوة بةمةبةستتى ثاريزطتارى لتةو كةستانةى        قةرزَيكة سوودَيكى زؤرى بةدوادَييَ  لةم بارةوة ضةندين 

تووشى ئةو جؤرة قةرزة دةبن بتةهؤى ِريبتاوة. بتةثَيى ئتةو ياستايانة نابَيتي بتةهاى ستوود وةرطترتن لتةو جتؤرة قةرزانتة لتة              
اراستنى ئةوانى قتةرز  سنورَيكى ئةقالنى بضَيتةدةر. هةروةها ضةندين كؤمةَلةى هةرةوةزى و قةرز ثَيدان دروسي دةبن بؤ ث

 دةكةن.
   

هب املنفعة رَيبازى سوودطةرايى    Utilitarianism مدر
لة ئابوريناسيداَ  ئةوة سةاَينراوة كة نرخى كاآليةك بةطشتى لةسةر ئتةوة دةوةستتَييَ  كتة ضتةند ستوودى لَيوةردةط،َيتي َ        
نةك لةسةر ئةوةى تَيضووى كاركردنى ضةندة . لةمؤراَلناسيداَ  كةَلك وةرطرتنى تاك و كؤمةة دةكرَيتة ثَيوةرَيك بؤ رةفتتارَ   

 آل بريتية لة جَيبةجَيكردنى طةورةترين بةختيارى بؤ زؤرترين  مارةى خةَلك . بؤ ضوونيش واية كة ضاكةى با
   

 Utility املنفعة سوود كةَلك  
ئةو ثةيوةندييةى لة نَيوان ثَيداويستية مرؤظايةتيةكان و بةرهةمتة جياوازةكانتدا هةيتةَ  هةنتدَيك وا ثَيناستةى دةكتةن كتة        

تَيربتتوون يتتاخود خؤشتتطوزةرانىَ واتتتة توانتتاى شتتتَيك لةستتةر ختتؤ تَيركتتردن لتتةو    بريتيتتة لتتة حاَلتتةتى بتتاش ثتتآ  يتتان يتتان   
  diminishing utilityثَيداويستيانةى كة مرؤظ هةستيان ثآ دةكات . ِرةنطتة ستوود لَيتوةرطرتن روو لتة كتةمبوون بَيتي د      

 َ  يانيش طشتى marginal utilityبَيي د -قةراغيدا  -  ياخود لةثةراوَيزدا final utilityيان دوايى و كؤتايى شي بَيي د
   .   total utilityبَيي د

   

 Utopia املدن الفضلة يوتؤثيا   َكؤمةَلطةى ئايدياىل
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 اليوطوبيا
كؤمةَلطةيةكى خةياَلى لة ثَيناو بةختيارى مرؤظَ  دوور لة كةموكورتى مرؤظايةتىَ  هةروةها  -يوتوبيا -مةبةسي لة زاراوةى 

ئةنديشةييةَ  دوور لة ميمالنآ يان ناكؤكى و هةر جؤرة خراثةكارييةك بذَييَ  دوور لة هةر دياردةيتةك  مرؤظ لةو كؤمةلطا 
كة بةهؤى كارلَيكى مرؤظايةتيةوة روو دةدةن لة هةر كؤمةَلطايةك بَيي لة رابردوو لة ئيستادا . لةِرؤ طارى ئةمِرؤداَ  وشةكة 

َينتاو ثةرةستتةندنى كؤمةآليتتةتىَ  كةماحالتتة جَيبةجَيكردنشتتى . لةطتتةة  بتةكاردةهَينرَيي وةك هَيمايتتةك بتتؤ ثرؤ ةيتتةك لتتة ث 
ئةوةشداَ  هةر ثرؤ ةيةك بؤ ثَيشكةوتن و ثةرةسةندنى سياسى و كؤمةآليةتى ئاماجنى دانانى سيستمَيكةَ بتةآلم هَيشتتا ئتةو    

ةكى ئايتدياَلى ديتاريكراو   كارَيكى كؤمةاليتةتى ثَيويستي دةكتات ثشتي بتة منوونةيت      ة بوونى نية. هتةروةها هتةموو ضتاك   سيستم
ببةستَييَ  ئةو منوونةية دةبَيتة بناغةى كارةكةىَ  ئةمة و ثَيشكةوتنى كؤمةَلطةش ثَيويستة ئاماجنَيك يتاخود منوونةيتةكى   

 باآلى هةبآَ  بؤية يؤتؤبيا ثَيويستة بؤ بةرَيوةبردن كؤمةلطة .     
 ldeology  تةماشا بكة: ئايديولوجيا
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 شوَين كارى بةتاَر 
 ثؤستى ضؤر

 Vacancy الوظيفة اخلالية

ئةو فةرمانةىدئةو كارةى  شوَينةكةى بة بتةتاَلى دةمينَيتتةوة لتةناو ثيتة و شتوَينة بريتار لةستةر دراوةكتانى دامةزراوةيتةكَ           
ئةويش بةهؤى دةستي لةكاركَيشتانةوةَ  يتان دةركردنتى فةرمانبةرةكتة لةكارةكتةىَ  يتاخود بتةهؤى كؤضتى دوايتى و يتانيش             

 وونى نةبووة .  بةهؤى دروسي بوونى ئةو ثيةية كة ثَيشرت ب

   

 دةربةدةرى 
 بآاليةنى 

 Vagrancy التشرد

واتة مرؤظ شوَينى نيشتةجَيى زانراوى نةبَييَ  هةروةها نةهؤكارةكانى  يتان و نتة ئتةركَيك و نةكارَيكيشتى نتةبَيي . ئةمتةو       
رَيطتاى ستوالكردن و خَيتر ثَيكتردن     سةرةراى ثةنابردن بؤ ثاَلدانةوة و تةمةَلىَ  هتةر ضتةندة توانتاى كتاركردنى هةيتة بتةآلم       

 .  vagabondدةطرَيتةبةرَ  بةكةسى بَيالنةو دةربةدةريش دةوترَيي د

   

 juvenile و  Vagrancy تشرد األحدات مَيردمندآلن   -بآ اليةنى  هةرزةكاران 

ستاة كتةمرتةَ  لتة متاَلى كتةس و كاريتان ئتةوى سةرثةرشتتى و          -18-حاَلةتَيكة تَييتدا مَيترد منتداآلنَ  ئتةوانى تةمتةنيان لتة       
بةخَيويان دةكات دووردةكةونةوة سةرى خؤيان هةَلدةطرنَ  هيض ثيشةو كارَيكيانيش نابَيتيَ  بتةَلكو لةستةر داوَيتن ثيستى و      

 كردارى خراث و قةدةغةكراو دة ين .  

   

 راستطؤيى  
 راستَينى 

 الصدق 
 validity الصحة 

راستطؤيىَ  ضةمكَيكى فراوانةَ  ضةند مانايةك هةَلدةطرَييَ  جياوازيان تَيدا دةبَيي بةثَيى جياوازى ئتةو بابتةت و باستانةى    
مةبةستتي لتتة راستتتطؤيىَ  توَيتتذةران طرينطتتى ثَيتتدةدةن لتتة كتتاتى باستتكردنيان بتتؤ واتتتاى راستتتطؤيى . لتتةبوارى توَيذينتتةوةداَ    

دانراوةَ  واتةَ  تاقيكردنةوةى راستطويانة ئةو دياردةية ثَيوانتة بكتات كتة     ثَيوانة بكات كة بؤ ثَيوانةكردن تاقيكردنةوة ئةوة
تواناى ميكتانيكى   -دةَلى ثَيوانةى دةكةم وهيض شتَيكى ديكة لةجياتى ئةو ياخود سةرةراى ئةو ثَيوانة ناكات . تاقيكردنةوةى 

دمنوونة  بؤ ئةوةى راستطؤ بَيي ثَيويسي دةكات بةثَيى تواناَ  ثَيوانةى تةنىا ئةو دياردةية بكاتَ  نةك ثَيوانتةى شتارةزايى    -
 coefficient ofو لَيىاتوويى كارى دةستى بكات لةجياتى تواناى كارة ميكانيكيةكتة . دةوترَيتي : هاوكؤَلكتةى راستتطؤيى د    

validity  ستتةركةوتنى هؤكارةكتتانى ثَيوانتتةكردن رووندةكاتتتةوةَ  لتتة ثَيوانتتةكردنى ئتتةوةى ثَيتتى        ديتتارة ئتتةوةشَ  رادةى
 سثَيردراوة بؤ بؤ ثَيوانةكردنى .      

   

 هةَلسةنطاندن  
 نر  بؤ دانان 

 Valuation تقدير لا

لتتة  -يتتان نرخانتتدن  -بريتتاردان لةستتةر بتتةهاى شتتتَيكَ  ئتتةويش تارادةيتتةك نزيكبوونتتةوة لتتة راستتتىَ بريتتارى هةَلستتةنطاندن 
كةستتَيكةوة بتتؤ كةستتَيكى ديكتتة جيتتاواز دةبَيتتي بتتةثَيى جتتؤرى بتت،و بتتؤ ضتتوون و  ئاراستتتةكان. بؤيتتة هةَلستتةنطاندنى كةستتىَ  

  objective valuation  زؤردارى بةستتةرةوة دةبَيتتيَ  بتةآلم هةَلستتةنطاندنى بابةتيانتتة د subjective valuationد
ى لةرَيطتتةى ثَيتتوةرَيكى بابةتيانتتة كتتة هتتةر جتتؤرة ئتتارةزوو ويستتتَيكى كةستتَيتى تَيتتدا   ئتتةو هةَلستتةنطاندنة دةكتترآ بطتتةين ثَيتت 

 رةضاونةكرَيي .     
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 Value القيمة  بةها 
هةر شتَيك جَيطاى بايةخثَيدان و ضاودَيرى و ئاواتى تتاك بَيتيَ  لةبتةر ضتةند هؤيتةكى كؤمةآليتةتىَ  يتان ئتابورىَ  يتاخود          

و متةرجى كؤمةآليةتيتةوةَ   سايكؤلؤجى ......... هتد . بةهاكان ضةند رآو شوَين و سةاَينراوَيكى بةدةستي هتاتوون لتة هتةر     
دةبَى لَييانَ بةهؤيانةوة برياريشي ثَيدةداتَ بوارةكانى ب،كردنةوة و رةفتارى ديارى دةكتات و كاريطةريشتى بةستةر     تاك تَير

سةر فَيربوونى دةبَيي. راستطؤيى دةسي ثاكى و ئازايةتى لةقسةكردن و طوآ رايةَلى و هتةلطرتنى بةرثرستياريةتىَ  هتةموو    
ةستتتى دةهَينتتى كتتة تَييتتدا دة َيتتي . بتتةهاكان جيتتاواز دةبتتن بتتةثَيى جيتتاوازى    ئةوانتتة بتتةهانَ  تتتاك لةكؤمتتةَلطا كةيتتةوة بةد 

كؤمةَلطاكان بةَلكو بةثَيى كؤمةَلة بضووكةكانيشةوة . بةها رةنطة ئةرَينى بَيي يتان نتةرَينىَ  وةك ثابةنتدبوون بةبنةمايتةك     
هةموو بةهايةك دووماناى هةيةَ  يةكَيكيان لة بنةماكانَ  ياخود بةثَيضةوانة ريسواكردنى ويستى دووركةوتنةوة بَيي لَيى . 

  بتةثَيى ئتةو مانايتةَ  بتةها هتةر شتتَيك لةشتتةكان يتان بوونَيتك لةبوونتةوةرةكانَ  واى لَيتدةكات كتة             objectiveبابةتية د
  َ subjectiveجَيطاى ويسة و بةدةستي هَينتان بَيتيَ  يتاخود جَيطتاى رَيتز لَينتان بَيتي .ماناكتةى ديكتةى بتةها خودييتة د            

ئةويش كةسَيكى دياريكراو ويستى بؤى دةبَييَ  يان رَيزى دةطرَييَ  لَيرةدا  بةها لة كةسَيكةوة بؤ كةستَيكى ديكتة جيتاوازى    
دةبَيي بةثَيى ئةو هةَلوَيستةى كتة دةورى هتةر يتةكَيكيان دةداتَ  هتةروةها بتةثَيى ثَيداويستتى و ضتَيذو حتةزيان . لتة هتةر           

  كتةدياردةى ناشترينى و   aestheticalكة لة  متاردن نايتةنَ  وةك بتةهاكانى جتوانى د    كؤمةَلطةيةك ضةند بةهايةك هةية 
ئتةوة دةردةختةن  كتة     -وةك منوونتة   -جوانى رووندةكةنةوةَ  واتة ثَيوةرةكانى ناشرينى و جوانى نيطاردةكَيشتنَ  هتةروةها   

ش ثَيوةرةكتانى باشتتة و خراثتتة ديتتارى    ئتتةوانيethicalكتةى هونتتةرةكان جتتوان دةبتن و كتتةى وا نتتابن. بتةها ئاكارييتتةكان د   
دةكةنَ  ئةوةش رووندةكةنةوة كتة كتةى كارَيتك يتاخود شتتَيك بتاش دةبَيتي و كتةى ختراث دةبَيتي . بتةها لؤ يكيتةكان يتان              

  ئتةوانيش راستتى و هةَلتتة لتةكارو بت،و باوةرةكتتان رووندةكةنتةوة . بةشتتيكردنةوةى      logical or rationalئةقييتةكان د 
 َ values scaleاوازَ  دةكرآ ئةوانة رَيك خبرَين ئةويش لة ثَيوةرَيكى ثية بة ثيةو  بتةثَيى طرينطيتان د  جؤرةها بةهاى جي

بتتةها نزمتتةكان لتتةخوارةوةى ثَيوةرةكتتة بتتنَ  دواتتتر ئتتةوانى ناوةراستتي لةناوةراستتتى ثَيتتوةرداَ  ثاشتتانيش بتتةها بتتةرزةكان       
  .summum bonumد -بةرزترين ضاكة  -اآل لةسةرووى ثَيوةرةكة دةبنَ  كةناوى لَيدةنرَييَ  باشةى ب

  Axiology -ئةكسيولو يا  -تةماشا بكة : زانستى بنضينةى بةهاكان 
 social value  بةهاى كؤمةآليةتى

   
 بةهاى زَيدةكراو 

 بةهاى خراوة ثاَر  
 added و  Value القيمة املضافة

جياوازى لة نَيوان بةهاى بةرهةمة نوَييةكة و نَيوان بةهاى كةر و ثةلة نَيوةندط،ييةكةَ واتة ئةو بةهايةى دةخرَيتتة ستةر   
بتةهاى كتةر و ثةلتة نَيوةندييةكتتةَ  ئتةويش وةك ئتةجنامَيك بتتؤ ثرؤستةى بةرهةمىَينانةكتة . بتتةهاى زَيتدةكراو بتة تَيكتتراى          

 ةيى دادةنرَييَ  ئةو بةهاية بريتية لة كرآ و سوودةكانى سةرماية و قازاجنةكان .  داهاتى نةتةوةيى ياخود بةرهةمى نةتةو

   

 economic و  Value القيمة االقتصادية بةهاى ئابورى  

لةئابوريتداَ  بتةها زاراوةيةكتة طوزارشتتي لتة طرينطتى ئتتابورى دةكتاتَ  كتة تتتاك يتان كؤمةَلطتة دةخياتتتة ثتاَر كاآليتةك يتتانيش            
خزمةتطوزارييتتةك . تَيورييتتة جياوازةكتتان دةربتتارةى بتتةهاَ  جتتةخي لةستتةر طتتةِران و ثشتتكنني دةكتتةن بتتةدواى ئتتةو هَيتتزو    

 طوزاريةكان دياري دةكةن. ئابوريناسان جياوازى لة نَيوان دووبةها دةكةن : اليةنانةى كة نرخة ِرَيذييةكان بؤ كاآلو خزمةت
 َ  مةبةستتتيش لَيتتى طرينطتتى كاآليتتةك يتتاخود خزمةتطوزاريتتةك لتتةو رووةوةى كتتة  use -valueبتتةهاى بتتةكارهَينراو د -1

دنتةَ يتانيش بتؤ ئتةو كةستةى كتة       ثَيداويستى كةسى بةرهةمىَين تَير دةكات و بةكاريشى دةهَينَيي بؤ بةديىَينانى ئةو تَيركر
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 بةدةستى دةكةوَيي لة ثَيناوى هةمان مةبةسي.  
 َ  طوزارشي لةو ثةيوةنديية دةكات كةلة نَيوان ئتةو كاآليتةى كتة كةستَيك     exchange -valueبةهاى ئاَر و طؤركردن د -2

 -كارر ماركستى  -َينراون. بة بؤ ضوونى بةرهةمى دةهَينَيي و نَيوان كاآلكانى ديكةَ  ئةوانى لةاليةن كةسانى ديكةوة بةرهةمى
كار ئةو ثَيوةرة هاوبةشةى نَيوان شتتةكانةَ  واتتة كتارى بةرجةستتةكراو لتة شتتةكانداَ  ئتةوة ثَيوريتةتىَ كتار نتاوةرؤك يتان            

 َلتة ومادةى بةهايةكةَ هةموو كاآلكانيشَ  لةو رووةوةى كة بةهانَ  ئةوانة كارى مرؤظايةتني بةآلم لتةبارَيكى بةستتوى بتَى ج   
يان بةرجةستة بوون. ثَيوةرى بةهاى كاآليةكَ بريتية لتةو ماوةيتةك بتةكارهَينراوة بتؤ بةرهتةمىَينانىَ واتتةَ ئتةو ماوةيتةى         
ثَيويسي دةكات بؤ بةرهةمىَينانى لة رووى كؤمةآليةتيةوةَ  ئةو ماوةيةى كة هةموو كارَيتك دةخياينَيتي بتؤ جتَي بتةجَيكردن      

دان و لَيىاتوويىَ  ئةويش لةبارودؤخَيكى ئاسايى بؤ ناوةنتدَيكى كؤمةآليتةتى ديتاريكراودا    بةئاستَيكى مام ناوةندييانة لة رةجن
  رادةى بةشتتداريكردنى كاآليتتةك يتتان   social value. هةنتتدآ لتتة ئابوريناستتانَ مةبةستتتيان لتتة بتتةهاى كؤمةآليتتةتى د     

نطتة بتة هتيض جؤرَيتك ثةيوةستي نتةبّيي       خزمةتطوزارييةكة لة بةديىَينان خؤشطوزةرانى كؤمةآليةتىَ  ئةو بةشتدارييةش رة 
 بةو نرخةى كة بةراستى بةكاآلكة دةدرَيي.    

   

 Value conflict تضارب القيم كَيشمةكَيشى بةهاكان -ميمالنآ 

واتةَ د َيتى و ناكؤكى نَيوان بةهاى طروثة جياوازةكان لةيةك كؤمةَلطةَ  ِرةنطة كولتورى طروثَيكتى كؤمةَلطتةَ  ئاراستتةيةكى    
كؤنة ثارَيزو بةردةوامى و ثارَيزطارى داَ و نةريتتةكانى هتةبَيي و بةرهةَلستتى لتة هتةموو ضاكستازييةك بكتاتَ لتة كاتَيكتدا          

سةربةستتي بَيتي لتة هةَلستةنطاندنى بت،و بتتؤ ضتوونةكان ئتةويش لةستةر بنضتينةى ستتوود          كولتتورى طروثَيكتى ديكتة ئتازاد و    
 طةياندنَ  بؤية ثَيشوازى لة هةر طؤرانَيك دةكات و بة ثَيشوازييةكى باشةوة .    

   

 وَيرانكردن
 تَيكو ثَيكدان 

 التخريبية
 Vandalism التدمريية

ةوة وةرطت،اوةَ  ئتةوانى بتة     جوان و بة ئةنقةسيَ  ئةم وشتةية لتة دئةلوانتدار   بنةماى وَيرانكردن و كاوَلكردنى هةر شتَيكى 
 ويسي و ئارةزووى كاوَلكارى ناسرا بوون.   

   

 Vanishing choice االختيار املتالشي -نةماو  -هةلبذاردةى تياضوو 

يةوة دارَيذراوةَ  ناوةرؤكةكةى بريتية لةوةى : ثَيشكةوتنى زانستي و   -ئةرنولد توينبى  -تيؤرييةكة لة اليةن مَيذوو نووسى 
تةكنولؤجيا دةبَيتة هؤى زور بوونى حاَلتةتى لتة يةكضتوون و يتةكطرتن لتة كتاآلو شتتةكانداَ  ئتةو دياردةيتةش ئةجنامةكتةىَ            

 مرؤظ بؤ ئازادى هةَلبذاردةن .   بةناضارى دةبَيتة هؤى لة دةستدانى

   

 Variables املتغريات  طؤراوةكان  
طؤراوةكان لة ئامارداَ  ئةو زانياريانةن كة دةطؤرَين لة حاَلةتى بةهايةكةوة بؤ بةهايةكى ديكةَ  توَيذةر طرينطى بة ثَيوانة و 

 بةدؤزينةوةى ثةيوةندى نَيوانيان دةدات . طؤراوةكان سآ جؤرن : 
 َ  واتتة فاكتتةرى هؤكتارَ  وةك ئتةوةى  يتانى منتداَلَيك لتةناو ضتينَيكى         independent variableطؤراوى سةربةخؤ د-1

 كؤمةآليةتىَ  فاكتةرى سةربةخؤ بَييَ  يان فاكتةرى هؤكار بَيي بؤ دياريكردنى ئاستى زيرةكى .
 َ واتة ئتةو فاكتتةرةى ثشتي بتة فاكتتةرى      dependent variableطؤراوى متمانةدارَ  يان ئةجنامَ  ياخود ثةيوةندار د-2

هؤكتتار دةبةستتتَييَ  كتتة بتتةزؤرى ثةيوةستتي دةبَيتتي ثَيتتوةى و ئةجناميشتتة بتتؤى . لتتةم بتتارةداَ  ئاستتتى زيرةكتتى منداَلةكتتة لتتة  
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ى طرميانةى ثَيشوَ  متمانة دةكات و ثةيوةستيش دةبَيي بة  يتانى و بتة طوزةرانيتةوة بتؤ ماوةيتةكى دوورو درَيتذ بةرَيطايتةك       
 كؤمةآليةتى دياريكراو . 

 ئةم فاكتةرة لة جؤرى فاكتةرةكانى ثَيشتو نيتةَ    intervening variableطؤراوى نَيوانطَيرَ  ياخود فاكتةرى روونكردنةوة د-3
ئةطةرضى دةكةوَيتة نَيوانيان و جؤرى ثةيوةندى نَيوانيانيش راظتة دةكتات . لَيترةدا ناهؤشتيارى  نةستي  و طترآ دةروونيتةكان و        

 .اكتةرى سةربةخؤ و فاكتةرى ئةجنامئةقيى كؤكراوةَ  لةو فاكتةرة روونكةرةوانة بؤ جؤرى ثةيوةندى نَيوان ف
   

 جياوازى و 
 Variance التباين  لَيك نةضوون 

جياوازى لة ئامارداَ  بريتية لةَ  دووجاية ناوةندييةكانى جياوازى بةهاكان بؤ ناوةندةكةَ  واتة ضتارةكة الدانتى ثَيوانتةيى .    
 لَيك نةضوون لة الدانى ثَيوانةيى جياوازدةكرَيتةوة بةوةى كة بةكارهَينانى فراوانرتة و بة كةَلكى زؤر ثرؤسةش دَيي .   

   
 Variations التغريات  ةكانطؤران

جياوازةكتان دةداتَ  هةَلدةستَيي بتة ثَيوانتة كردنيتانَ  لةبتةر ئتةوةى ئتةو ثَيوانانتة           ةوةى ئامارىَ طرينطى بةطؤرانت شيكردنة
 سووديان دةبَيي لة وةرطرتنى بريارةكان دةربارةى ثالن و ثَيش بينيةكانى ئايندة . 

   
 ثةضة
 Veil احلجاب تارا 

ثةضة بةشَيكة لة جت و بةرطى  نَ  بةهؤيةوة رووى دادةثؤشَيَ  دياردةكة لةسةردةمى يؤنان و رؤمانتةوة هتةبووةَ  ئاما ةيتةكى    
ئةفسوناوى هةيتة و هَيمايةكتة بتؤ نتةريتى كضتانى ثةرستتطاكان بةلةبتةر كردنتى ئتةو تارايتة لتة كتاتى ئاهةنطتة ئاينيتةكان . تتارا                

 .   نيشانةيةك بوو بؤ ئازاد بوونى  ندرَيذايى سةردةمةكانَ  هةَلطرتنيشى ضةندين رةنطى جياوازى هةبووة بة
   

  Vendetta األخد ابلثأر تؤَلةى خوَين سةندن
 Retaliation  تةماشا بكة : تؤَلةكردنةوة

   
 Verdict قرار احمللفني بريارى سوَيند خوران 

خؤرانةوةَ  دةربارةى ئةو مةسةَلة راستيانةى كة دةخرَينة بةردةميان . رةنطة بريارَيكى بة كؤمةَلة لةاليةن دةستةى سوَيند 
  بَيتيَ  واتتة لتةرَيطاى ثشتك فرَيتدان نتةك لتة رَيطتاى رَيككتةوتنَيكى          chance verdictبريارةكتة بتةرَيطاى ثشتك خستة د    

ؤتاييتتان ثتآ هَينتتا . هتةروةها  رةنطتتة   دروستتةوةَ  ئتةو شتتَيوة بريارةديتارة بتتةرةوا زانتراوةَ  تتتا ئتةو كاتتةى ياستتا نوَييتةكان ك       
  بَيتيَ  دةستتةى ستوَيند ختوران وةريتدةطرن لتة ئتةجنامى        compromise verdictبريارةكتة بتةرازيبوون  رَيككتةوتن  د   

 وازهَينانى ضةند ئةندامَيكى لة ب،وراى خؤيان .  
   

 يةكالكردنةوة  
 َلَيكؤَلينةوة   

 التحقق 
  Verification التحقيق

مةبةسي لة زاراوةكةَ  كردارى طةيشتنة بة راستى ئةو طرميانةيةى كة راستطؤييةكةى نةسةاَينراوةَ  ئتةويش لتةرَيطاى شتيكردنةوةى    
رةطتتةزى بنضتتينةييةلة ميتتتؤدى زانستتتيدا . لَيتترةدا ضتتةند جتتؤرَيكى جيتتاوازى  - يتتان ستتةااندن -. َلَيكؤَلينتتةوة ئامتتارى بتتؤ زانياريتتةكان 

 ئتتتةويش بةدووبارةكردنتتتةوةى   riplication verificationةَ  لةوانتتتة: َلَيكؤَلينتتتةوةى دووبتتتارةكراوةيى د  َلَيكؤَلينتتتةوة هةيتتت 
 ئتتةويش بتتةرَيطاى   consistency verificationبةيتتةك بةستتتنةوة د  -كارراييتتةكانى َلَيكؤَلينتتةوة. َلَيكؤَلينتتةوةى هاوئاهتتةنط   

لةطتتةَر سيستتتمة تيؤرييتتةكان. َلَيكؤَلينتتةوةى بةرامبتتةرى  هاوتتتايى      ثةيوةستتي كردنتتى نَيتتوان بةستتتنةوةى لتتؤ يكى بتتؤ طرميانتتةكان    
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 ئتتةويش بتتةكردارى طةيانتتدنى نَيتتوان ستتةرجندانة ئةزموونيتتةكان و طرميانتتة تيؤرييتتةكان    correspondence verificationد
 .   بةيةكةوة

   
 جةنطاوةرى كؤن  

 كؤنة سةرباز 
 Veteran احملارب القدمي

ى ستتةربازى بةجَيطةيانتتدووةَ  ثاشتتان طةراوةتتتةوة ستتةر  يتتانى ثَيشتتووى ختتؤىَ  ئتتةويش دواى       ةئتتةو كةستتةى ئتتةركى را   
 تةواوكردنى خزمةتى سةربازى . 

   

 Veto, popular حق األعَتاض الشعيب -ظيتو  -مافى نارةزايى 
ديتتاريكراو لتتة مَيتتذووى  نتتارةزايى دةربرينتتى  مارةيتتةك لتتة دةنطتتدةران بتتة ثَيتتى دةستتتور لةستتةر ياستتايةك و لةماوةيتتةكى       

دةرضونيةوة. داواش دةكرَيي ياساكة خبرَيتتة بتةردةم راثرستى جتةماوةرى. لتةم بتارةدا راثرستييةكة دةبَيتي ئتةجنام بتدرَييَ            
 ئةطةر رةزامةندى لةسةر ياساكة نةدراَ ئةوا دةبآ هةَلبوةشَيتةوة .

   

 Vice الرذيلة  -1 بةد رةفتارى 
رةوشتتتيةكان ثةستتندى ناكتتاتَ بتتةهؤى زيانطةيانتتدنى بةكةستتَيتى لتتةرووى جةستتتةيى و ئتتةقيى و     ِرةفتتتارى تاكَيتتك كةرَيستتا  

كؤمةآليتتةتيوةَ  هتتةروةها بتتةهؤى طواستتتنةوةى كاريطتتةرى بتتؤ كةستتانى ديكتتة . دةوترَيتتي بازرطتتانى كتتردن بتتة ديتتاردةى بتتةد  
  َ  وةك ئاما ةيةك بؤ داوَين ثيسى .  commercialized viceرةفتارييةوة د

   
 خراثةكارى

 كةم و كورتى 
  العيب-2

مةبةسي لة زاراوةكة لةياسادا دياردةى خراثَ  يتان ئتةو زيانتةى بةشتتَيكةوة دةبةسترتَيتةوةَ  ديتارة ئتةوةش رَيطتا بةاليتةنى          
 زةرةرمةند دةدات كة داواى قةرةبوو بكاتةوة . 

   

 Vicious circle  of poverty ر املفرغةدورة الفق بازنةى بةتاَلى هة ارى 
لتتةو هَيزانتتةى كتتة كارتَيكردنيتتان لةستتةر يتتةك دةبَيتتي و كتتارلَيكردنى   ازنتتةى بتتةتاَلى هتتة اري بريتيتتة لةكؤمةَلتتة بازنةيتتةكب

هةنتتدَيكيان لةطتتةة هةنتتدَيك دةبَيتتيَ  بتتةجؤرَيك هتتة ارةكان هةربتتة هتتة ارى دةمينَينتتةوة بةشتتَيوةيةكى بتتةردةوام . ديتتارة    
ى كةم ختؤراكىَ ئتةويش دةبَيتتة هتؤى الوازى تةندروستتى كتة بتة رؤَلتى ختؤى كاريطتةرى           دةستكورتى و نةبوونى دةبَيتة هؤ

 لةسةر كةمى بةرهةم هَينان دةبَييَ  ديارة كةم بةرهةميش دةبَيتة هؤى دابةزينى كرآ و موضة ..... بةو جؤرة .   
   

 Visual aids وسائل األيضاح أو املعينات البصرية هؤيةكانى روونكردنةوة 
هؤكارانةى كةلة ثرؤسةى فَيربووندا ثشي بةهةستى بينني دةبةستَييَ بةرةضاو كردنى ئةوةى كة ضاو رَيطاى ستةرةكية   ئةو

 َ بتةكاردةهَينرَيي وةك  audio- visual aidsبؤ فَيربوون . لة بارَيكى ئاسايداَ  دةستةوا ةىَ  هؤيةكانى بيسة و بينني د
هَينرَيي بؤ ضاككردنى ثرؤسةى فَيربوون و روونكردنةوةى واتاى وشةكانَ  يتان بتؤ   ئاما ةيةك بؤ ئةو ئامرازانةى كة بةكاردة

راهَينانى تاكةكان لةسةر شارةزايى و لَيىتاتوويى يتاخود طةشتة ثَيتدانى ئاراستتةكان يتانيش بتؤ ضتاندنى بتةهاكانَ  بتآ ثشتي            
 بةسة تةنىا لةسةر وشة و هَيما و  مارةكان .
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 Village القرية دَى   -طوند 
يةكةيةكى نيشتةجَي بووني كشتوكاَليةَ زياتر لةوةى شارنشني بَييَ  مارةى دانيشتتواني لةاليتةن هةنتدَى سةرضتاوة بةيتةك      

  كتةس ديتاريكراوةَ ثَيتوةرة فةرميتةكان     2500هةزار كةس تة ني كراوةَ لةهةندَى سةرضاوةى ديكةش ئةو  مارةية بتة د 
 ازيان تَيدا بةدى دةكرَيي لةوآلتَيكةوة بؤ وآلتَيكى ديكة.ئةوانى دَيىاتةكان دياري دةكةن جياو

لةم رؤ طارةدا هةندَى ناوضةى خؤجَى هةية كة ضةند طروثَيكى تَيدانيشتةجَينَ ئةوانة بةطونتد نتاونراونَ بتةآلم لةِراستتيدا     
 بةطةِرةكةكانى دةوروبةرى شار دادةنرَين.

   
 ئةجنومةنى  

 Village concil جملس القرية طوند

ئةجنومةنةكةَ سةركردةكانى طوندو نوَينةرى ئةو دامةزراوانةى كةلةطوند هةيتةَ دةطرَيتتة ختؤىَ كاردةكتات بتؤ لَيكؤَلينتةوة       
 لةكَيشة كؤمةآليةتيةكانى ناوضةكةو جَيبةجَيكردنى ئةو ثرؤ انةى كةلةبةر ةوةندى طوندن.

وان هتتةور و ِرةجنتتةكانى دانشتتتوانى طونتتدو نَيتتوان  هتتةروةها ئةجنومتتةن هةَلدةستتَيي بةِرَيكخستتتنى كاروثةيوةندييتتةكانى نَيتت  
 هةوَلةكانى حكومةت بؤ ثةرةثَيدانى ناوضةكة.

   

 تووندو تيذى  
 ستةمكارى  

 الُعنف
 violence االكراه

ويستي و  بةكارهَينانى فشار يان هَيزَ بةكارهَينانَيكى ناِرةواو بةثيََضةوانةى ياساَ كة ئةجنامةكةشى كارتَيكردن دةبَيي بةستةر  
 ئارةزووى تاكَيك.

لةِرووى ياساييةوة ئةطةر تووندوتيذى وفشتار بتةزؤر بةستةر ئتةو كةستةى كتة طرَيبةستتَيك دةبةستتَيي ستةثَينراَ ئتةوا ئتةو            
 طرَيبةستة ناِرةواو بَى كةَلك دةبَيي.  

   
 كارضاكى  

 virtue الفضيلة ِرةند

 زاراوةكة ئةطةر بة نيش وتراَ ئةوا مةبةسي لَيى داوَين ثاكية.خؤبةستنةوة بةشةرةف و ئابِروو ِرةوشتى ِراسيَ 
   

 ئامارة زيندووةكان  

 Vital stabistics االحصاءات احليوية زانيارى  يان

ئةو جؤرة ئامارانةَ  لة بوارةكانى ئامارى دانشتوان و بزاوتيان دةكؤَلَيتةوة لةرووى زؤربوون و كةمبوونةوةَ  هةروةها اليةنة 
شاراوةكانى  يانيان لةرووى تةندروستى و نةخؤشيةكانيش دةطرَيتةوةَ  لةطةة سةر مَيرى دانشتوان و ئامارى لة دايك بتوان  

رةكتانى هاوستةرط،ى و لةيتةك جيابوونتةوة و ئامتارى نةخؤشتيةكان و برينتدارى و متردن بتةو          و مردووةكانَ  سةرةراى ئاما
 هؤيانةوة .....هتدَ  هةموو ئةو اليةنانة دةكةوَيتة بوارى تؤَيذينةوةى ئةو زانستة .   

   

 Vitalism املذهب احليوي -رَيبازى زيندةكارى  زيندةكارَيتى 

و ب،ورايةكتتة دةَلَيتتي : ديتتاردة زينتتدووةكان ضتتةند خةستتَيةتَيكى دياريكراويتتان هةيتتةَ  منوونتتةيان نيتتة لتتة ديتتاردة كيميتتاوى   
 فيزياوييةكانَ  بؤية هَيزَيكى زيندووى جياواز لة هَيزة مادييةكان دةطرَيتةخؤى  

   

 ثيشة 
 بةرثرسياريةتى  

 املهنة  -1
 Vocation الوظيفة
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 Profession occupation تةماشا بكة : ثيشةيةكى سةربةسي ثيشة 

   

  االستعداد -2 توانايى  ئامادةيى  

 aptitude  تةماشا بكة : لَيىاتوويى  شياوى  

   

 Vocational guidance التوجية املهين ى ثيشةيى يئاراستةكردن  رَينما

  vocational و  Guidance تةماشا بكة : رابةرى  ئاراستةكردنى ثيشةيى 

   

 Vocational training ينهالتدريب امل راهَينانى ثيشةيى 

مةبةسي لَيىَ  ضةند بةرنامةيةكى كورتة بؤ راهَينانَ  ئاماجنيش لَييتان ثةرةثَيتدان و زؤركردنتى زانيتارى و شتارةزاييةكانى      
لةطتتةة يتتةك . بتتةآلم ئةطتتةر مةبةستتي لةراهَينانةكتتة   تاكتتةَ  ئتتةويش وةك ثَيويستتتيةك بتتؤ كؤمةَلتتة ثيشتتةيةكى ثةيوةنتتدار   

ثَيطةياندنى كرَيكارانى شارةزا بَيي و ئامادةكردنيان و دانثَيتدانانيان بَيتيَ  وةك بةشتَيك لةسيستتمى قوتاخبانتةيى ئتةوا ئتةو        
  .    vocational educationكارة ثَيى دةوترَيي فَيربوونى ثيشةيى د

 Training  تةماشا بكة : راهَينانَ  مةشق  

   

 ِرةوتى ئارةزووخوازى 
 ويسي خوازى 

 النزعة االختيارية 
 Voluntarism االرادية

رَيبازَيكة هةموو بوونَيك بؤ ويستتى مرؤظايتةتى دةطةرَينَيتتةوةَ  هتةر بتةثَيى بتؤ ضتوونى ئتةو رَيبتازةَ  ويستتى مرؤظايتةتى            
طتتؤرانى كؤمةآليتتةتى .مةبةستتي لتتةئارةزووخوازى لتتةبوارى     كتتارتَيكردنى يةكتتةم و يةكالكتتةرةوةى دةبَيتتي لتتةدياريكردنى     

َلَيكؤَلينتتةوة لتتة رةفتتتارى مرؤظايتتةتىَ  ئاراستتتةيةكة داكتتؤكى لةستتةر طرينطتتى ويستتتى بتتذاردةى تتتاك دةكتتاتَ  هتتةروةها لتتة      
تتار دةبتآ   وةرطرتنى بريارةكان بؤ ئاراستةكردنى رةفتار . ديدى ئةم رةوتة بؤ رةفتتارى مرؤظايتةتىَ  بريتيتة لتةوةى كتة رةف     

ئتتةقالنى و ئاماجنتتدار بَيتتيَ  بةطشتتتيش ستتنوردار نابَيتتي بتتة فاكتتتةرة دةرةكيةكانتتةوة . منوونتتة شتتَيوازى ويستتي ختتوازى          
 deterministic  لتتة رةفتتتارى مرؤظايتتةتى بةرامبتتةر منوونتتة و شتتَيوازى هةربوونايتتةتىد   voluntaristic modelد

mode   لةرةوشتتداَ  بتؤ ضتوونى وايةكتة ويستتى مرؤظايتةتى تتةوةرى هتةموو بابتةت            . دةبَيي بةآلم ِرةوتى ويستي ختوازى
ِرةوشتيةكانة و بةرزتريشة لة هةر ثَيوةرَيكى رةوشتى ديكةَ  وةك ويذدان يان هَيزى ئةقتَ  ئتةوةى ويستي بتذاردةى دةكتات     

رَيستا ياستاييةكانَ  طوزارشتي لتة     كارى باش ديارى دةكات . لةبوارى ياساداَ  رةوتةكتة ئتةوة دةستةاَينَيي كتة ثابةنتدبوونى بة     
 خوازيية ثشي بةويستى ئةو كؤمةَلة دةبةستَيي نةك اليةنى ديكة .         ويسي ويستى طشتى كؤمةة دةكاتَ  ئةو

   

 ةناوبذيوانى ئارةزوومةندان
 -خؤويسي  -

 Voluntary arbitration التحكيم اآلختياري 

 Arbitration  تةماشا بكة : ناوبذيوانى  

   

 Voluntary groups اجلماعات اآلختيارية  طروثة خؤويستةكان
. ة ويستتى ختؤى دةبَيتي   ئةو طروثانةي مرؤظ ئينتيمايان بؤ دةكات بةويستى ختؤىَ  مانتةوةش تَييتدا يتان كشتانةوةى هتةر بت       

 .  هةرةوةزىَ  طروثةكانى سياسةانى منوونةى ئةو طروثانة : يانةكانَ  طروثةكانى يارىَ  طروثةكانى هاورَييةتىَ  كؤمةَلةك
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 Volunteer bureaus مكاتب املتطوعني نووسينطةى خؤبةخشةكان  
نوستتينطةى خؤبةخشتتةكان وةك ئتتامرازى بةيتتةك طةيانتتدنَ  لتتةنَيوان خؤبتتةخش و دامتتةزراوةى كؤمةآليتتةتى كاردةكتتاتَ          

ش ثةيوةنتتدييان ثَيتتوة دةكتتةن و ئةجنوومةنتتة دامتتةزراوة كؤمةآليةتيتتةكان لتتة رَيطتتاى ئتتةو نووستتينطانةوةَ  كةستتانى خوبتتةخ 
طشتيةكان لةشارو دَيىاتةكان ثَيكدةهَينن . ئةو هاوآلتيتة خؤبةخشتانة لتةكاتى بتآ ئيشتيان ئتةو كاروبارانتة يتان بتؤ فةراهتةم           

 دةبَيي كة شارةزاييان لَيى هةية و دةتوانن كارى تَيدا بكةن . 
   

  Voting التصويت دةنطدان 

  Suffrage  تةماشا بكة : دةنطدان  
ana. Ballot 

   
 سوَيندى خواثةرستى 

 ثةميانى وشكة سؤفيتى  
 Vow النذر

بتةلَينَيكى ثتت،ؤزة بتتؤ بوونتتةوةرَيكى ستتةرووى سروشتتيَ  بتتةثَيى ئتتةو بةَلَينتتة تتتاك ختتؤى ثابةنتتد دةكتتات بتتؤ ستتةرفرازى يتتان   
هةستان بةخزمةتطوزارييةكى تايبةت يانيش كارَيكى ئاينىَ  هةروةها خؤ بةدةستىَينانى يارمةتيةكى ضاوةروانكراوَ  ياخود 

  ئةويش ئةو شتةى كتة دةكرَيتتة   votive offeringدورخستنةوة لة جؤرة رةفتارَيكى دياريكراودا . دةوترَييَ  ئاة كردن د
 قوربانىَ  وةك دَلسؤزييةك بؤ ئةو بةَلَينةى تاك خؤى ثَيوة بةستووة .  

   

 Voyeurism أختالس النظر الشبقي بينينى سيكسى   تامةزرؤيى
دياردةيةكى نائاسايى سيكستيةَ  بةهؤيتةوة تتاك دةطاتتة حاَلتةتى مةستتى و ستةرطةرمى سيكستيَ  ئتةويش بتةديتنى كتردارة            

 سيكسييةكان يان بةدزة تةماشا كردنى شوَينة سيكسييةكانى جةستةى رةطةزةكةى ديكة دبةرامبةر   . 
   
 

 

 

 

 

 
 
 

W 
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 كرآ
 ِرؤ انة 

 األجر
 Wage املرتب

كرآ بةثَيناسةكردنَيكى ئاسايىَ  ئةو برة ثارةيةيةكة ئيش كةرَيك وةريدةطرَييَ  ئةوى توانا و رةجنى خؤى بةرامبتةر كترآ   
دةداتة خاوةن كارَ  بةمةبةستى بةرهةمىَينانى كاآلو خزمةتطوزاريةكانَ  لتة َير فتةرمانى ختاوةن كارةكتةو بتؤ بةر ةوةنتدى       

. بت،ى ماركستى   -نرخى هَيزى كتار   َ  يان -ب،ى بور وازى  -ئةو. بةآلمَ  بةثَيناسةيةكى ئابورىَ  كرآ بريتية لة نرخى كار 
 بَيتي واتتتة ئتةو بترة ثارةيتتةى كتة دةدرَيتي لةبةرامبتتةر ئتةو كتارةى كتتة        basic wageستتةرةكى  د -كترآ رةنطتة بنتةرةتى    

  بَييَ  ئتةويش بريتيتة   overtime wageرةنطة كرآ  سةربار  زيادةكراو  د ماوةيةكى ئاسايدا ئةجنام دةدرَيي . هةروةها
لةو زيادةى كة دةدرَيتي بتةكرَيكار ستةرةراى كترآ ئاستاييةكةى ختؤىَ  لةبةرامبتةر ئتةو كتارةى ئتةجنام دةدرَيتي لتةدةرةوةى             

ردةبَيتي . لَيترةداَ  كرَيتى بتةناو      ماوةكانى كاركردنى بريار لةستةر دراوَ  ديتارة ئتةو كرَييتةش لتةكرَيى حاَلتةتى ئاستايى زورت       
 هةيةَ  ئةو كرَييةى بةدراو دةدرَيتة كرَيكارَ  بةرامبةر ئةو كارةى كة لة ماوةيةكى دياريكراودا nominal wageدراوى  د

 هةيتةَ ئتةويش كتؤى ئتةو بترة ثتارة و خزمةتطوزرايانةيتة كتة         real wageئتةجنامى دةدات . هتةروةها كرَيتى راستتةقينة د    
ةتوانَيي بةدةستى بكةوَيي لةبةرامبةر ئةو كترَي دراوييتةى كتة وةري دةطرَيتيَ  ئتةو كرَييتةش لةستةر ئاستتى ئتةو          كرَيكار د

نرخانة دةوةستَيي كة لة كاتَيكةوة بؤ كاتَيكى ديكةو لتة شتوَينَيكةوة بتؤ شتوَينَيكى ديكتة دةطؤرَيتي. لَيترةدا ضتةند رَيطايتةك          
 َ بتدرَييَ بتةآلم ئتةو شتَيوةية بتؤ      daily or hourly wageينةى كتات د بنضت  ستةر هةية بؤ  ماردنى كرآَ  رةنطة كرآ لة

نرخانتتدنى كتترآَ  جياوازييتتةكانى نَيتتوان تاكتتةكان و نَيتتوان كرَيكتتارانَ هتتةروةها جيتتاوازى لتتة تواناكانيتتان دةربتتارةى ئتتةرك     
بتةثَيى رادةى بةرهتةمىَينان    نرخانتدنى كترآَ كترَى ثَيدانتة     ى. رَيطايةكى ديكةدنى و بةرهةمىَينانى رةضاو ناكاتبةجَيطةيان

 َ  ئةم رَيطايةش جةخي لةسةر جياوازى لة نَيوان تاكةكان دةكتات و يارمتةتى   piece rate wage or output wageد
 دؤزينةوةى هاندةريشى دةدات الى كرَيكار بؤ زؤركردنى بةرهةم .        

   

 ثَيويستيةكان  
 خواسي  

 wants احلاجات

لتتة ئابوريناستيداَ  ئةوةيتتة كتتة هةستتتَيكى متادى يتتان مةعنتتةوى هتتانى مترؤظ دةدات بتتؤ كتتارو ضتتاالكى    مةبةستي لتتة زاراوةكتتة  
ةوانى دةكترآ ئتةو هةستتة تَيتر بكتةنَ  بةتتةواوى       لت ر و خزمةتطوزاريتةكانَ   ةبةدةسي هَينانى كةر وثت  ئةجنامدان لة ثَيناو

هاندةرن بؤ ئةجنامدانى ضتاالكى ئتابورىَ  هتةر ضتؤنَيك      ياخود لةبةشَيكيدا . ثَيويستى و زةرورةتى تَيركردنيانَ  دوو هَيزى
 بَيي وَينةكةى يان رادةكةىَ  هةروةها هةر ضؤنَيك بَيي ئاستى ثةرةسةندنى مرؤظ يانيش كؤمةَلطةى مرؤظايةتى .  

   

 War احلرب جةنط 
بضووك بةردةوام دةبَيي لتةنَيوان دوو  ضةند كارَيكى دو منكارانةى ضةكدارييةَ  بةقةبارةيةكى طةورة و ثيةيةكى طةورة يان 

نةتةوة يان دوو دةوَلةت يتاخود دوو حكومتةت و يتانيش زؤرتتر . ئامتانج لتة ثشتتى كاروكردارةكتانى جتةنطَ  هةريتةك لتةو            
اليةنانةَ ثاراستنى ماف و بةر ةوةنديية كانيةتى لةبةرامبةر اليةنةكةى ديكة. جةنط تتةنىا لتة نَيتوان دةوَلتةتان روودةداتَ      

آلم ختةباتى ضتةكدارى لتة نَيتوان ضتةند   طروثَيتك روودةدات لتةناو ستنورى دةوَلتةتَيكَ  يتاخود ئتةو كاروكردةوانتةى كتة              بتة 
طروثَيتتتك ثَيتتتى هةَلدةستتتَيي د ى دةوَلتتتةتَيكى بيتتتانى . جتتتةنط روودةدات لتتتة ئتتتةجنامى كتتتارلَيكردنى ضتتتةند فاكتتتتةرَيكَ        

ةروةها سيستتمةكانى حتوكمرانى لتةو آلتانتدا . بتةآلم بتةثَيى بت،و بتؤ         طرينطرتينيان: فاكتةرة كؤمةآليتةتى و ئابوريتةكانَ  هت   
ضوونى سؤسيالستةكانَ  ئةوان دياردةى جةنط بؤ بوونى ضةند ثةيوةندييةك دةطةرَيننةوة لة نَيوان ختاوةن بةر ةوةندييتة   

ةنطى بتتةرطرىَ  مادييتتةكان و نَيتتوان جتتةنطى زؤردارى كتتة دةبنتتة هؤكتتار بتتؤ ئتتةو جةنطانتتة . جةنطتتةكان دوو جتتؤرن : جتت        
 روودةدات كاتآ خةَلكى وآلتَيك دو منَيك دةبيتنن دةيتةوَيي دةستي درَيتذييان بكاتتة ستةر ئتةوانيش ثتةنا بتؤ          defensiveد

 لَيترةدا هَيزَيكتى بيتانى ثتةالمارى      offensiveبةرطريكردنى دةبةن . جتؤرى دووةمَ  جتةنطى زؤردارى و دةستي درَيذييتة د    
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دةريش بؤ ئةو جؤرة دةستي درَيذييتة : لتووت بتةرزى و هةستتى نةتةوةثةرستتىَ  يتان هؤيتة         طةلَيكى ئاشتيخواز دةداتَ  هان
ئاينى و سياسييةكانةَ  هةروةها لة هؤيةكانى ئةو جةنطة دةستدرَيذيية بةهؤى طرَيتي ختؤ بةطتةورةزان . دةوترَيتي جتةنطى      

آلوبؤتتةوةَ  وةك دةربرينَيتك دةربتارةى     ئةويش زاراوةيةكة بةكارهَينانى دواى جةنطى دووةمى جيىانى بcold warسارد د
حالةتَيك لة طر ىَ  نَيو دةوَلةتىَ  لةئةجنامى ناكؤكيةكانى نَيوان ئتةمريكاو يتةكَيتى ستوظيةت دروستياى ئيستتا   . هتةروةها       

  هةيةَ  مةبةستيش لَيى بةكارهَينانى ثرؤثاطةندةو هؤكتارة دةروونيتةكانى   psychological warfareجةنط دةروونى د
ةية بةمةبةستى كارتَيكردن لةسةر ورةى دو من و ئاراستةكانىَ  بؤ خولقاندنى دووبةرةكى و نارةزايى لةناو ريزةكتانى .  ديك

 روودةداتَ  ئتتةو جةنطتتة لتتةناو رؤَلتتةكانى يتتةك وآلت يتتان زيتتاتر هةَلدةط،ستتآَ    civil warهتتةروةها جتتةنطى نتتاوخؤيش د 
 هؤيةكانيشى بة زؤرى ميمالنَيى حزبى يان بوونى ئؤثؤزسيونَيكى تووندة بةرامبةر حكومةت .        

   

 لةدةستدانى ئابورى  

 بةف،ؤدانى ئابورى 
 الضياع االقتصادى 

 Waste economic الفاقد االقتصادى 

بةواتاى دةسي بآلوى لةبةكارهَينانى دةرامةتةكانى بةردةسيَ لتة دياردةكانيشتى  بتؤ منوونتة  زؤربتوونى رَيتذةى بتةف،ؤدانَ         
يتتان لتتة دةستتتدانى دةرامتتةت و كةرةستتتةكان ئتتةويش لتتة رَيذيتتةكى  ئاستتايى زيتتاترَ  يتتاخود ثةكخستتتنى ضتتةند دةرامتتةت و    

زيتادةرؤيى لتة ختةرجكردن    كى بَيتيَ  يتانيش بتة طشتتى بَيتيَ  هتةروةها       كةرةستةيةكَ  ئةطةر ثةكخستنةكة لةبةش و الية
و بابةتَيكى ثرؤ ةيةك بآ هةر بيانوويةكى ئابورى . كؤمةَلطة ثيشةسازييةكانَ  روودةكةنة هاندانى تاكةكان بؤ  لةسةر بةش

ةوةى دياردةكة ثَيويسي بة  َ  بةمةبةستى برةودان بةكاآل ثيشةسازيية جياوازةكانَ بآ ئwast makingزؤر بةكاربردنَ د
 شي ومةكى راستى بؤ تاكةكان بكات.  

   
 هةسي بة ئَيمةكردن  

 ئينتيما بؤ طروث 
 We- feeling الشعور ابلنحن

 ثةيدا دةبَييَ  ئتةو هةستتة ضتةندين هَيتزى     we - spiritهةستى تاك لةناو طروثى سةرةتايى كة بةهؤيةوة رؤحى طروث د
  بَيتيَ  هتةروةها لتة طروثتى دةرةكتى      in - groupو دةبَيتة هؤى ئةوةى كةسى لةناو طروثتدا د هةَلضوون و راكَيشانى هةية 

   جياى بكاتةوة .our - groupد

   

 طروثى هاوبةند 
 يةكثارضةيى 

  We- group اجلماعة املتماسكة

بتة ئتةرك دةزانَيتيَ  هتةروةها      ئةو طروثةى تاك ئينيتماى بؤ دةكاتَ  ميكةضى و دَلسؤزى و رَيتز و هاوكتارى ختؤى بتؤ طروثةكتة     
 . they - groupخؤى ثآ سةربةرزة بةو ئينيتماية. تاكةكانى ئةو طروثة بةِر  و قينةوة تةماشاى طروثةكانى ديكة دةكةن د

   

 Wealth الثروة سامان  
بةثَي ب،و بؤ ضوونى تاكَ  زاراوةكة هةموو موَلك و ماَلى تتاك دةطرَيتتةوةَ  ئتةوى بتةهاى ئتاَلوطؤركردنى هتةبَيي . ستامانى        
تاك هةموو دةرامةتة بة كةَلكةكانى دةطرَيتةوة بؤ تَيركردنى بة ثَيداويستتيةكان ئةطتةر متادى بتن يتان مافَيتك بَيتي بةستةر         

ى كؤمةَلطةوةَ سامان هةموو دةرامةتة سروشتيةكان و ئةو كاآليانةى كة متوَلكى كؤمةَلطةيتة   ئةوانى ديكةوة. بةآلم لةتَيروانين
دةطرَيتةوةَ  هةروةها دام و دةزطتا طشتتيةكانى وةكَ  رَيطاكتانَ كانتةكان. هَيَيتةكانى شتةمةندةفةر.. هتتد. زاراوةى ستامان لتة          

وةى ختؤ تَيركتردنيش دةبةخشتآَ  لتة كاتَيكتدا ستةرماية       بةكارهَينانى تةسكيشداَ يةكسانة بةسةرمايةَ ئةطةرضتى مانتاى شتيَ   
 جةخي لةسةر وزةى بةرهةمىَينان دةكات بؤمايةو ثاشةكةوت لةو شتانةى كة بةهايةكى ئابورييان دةبَيي.   
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 ئاهةنط  شايىَ هاوسةرط،ى
 حفل الزفاف

 Wedding العرس

رَيسا ئاينيةكانَ  تَييدا هاوسةرط،ى لة نَيوان ثياوَيك و  نَيتك   ضةند هةَل  و كةوتَيكى هَيماييةَ  بةثَيى داَ و نةرييَ  يان
 دَيتةدى .

   
 خؤشطوزةرانى

 Welfare الرفاهية -1 باشى بذيتى  

بارَيكة تَييدا ثَيداويستية بنضينةييةكانى تاك و كؤمةَلطةَ  لة خؤراكَ  فَيربتوونَ  تةندروستتىَ  دابينكتردن  دَلنيتايى  د ى     
 كارةساتى  يان دَيتةدى . 

   
  الرعاية-2 ضاودَيرى  

 خزمةتطوزرايية كؤمةآليةتية رَيكوثَيكةكانَ  ئةوانى ئاماجنيان ضاككردنى  بارودؤخى توَيذَيك يان كؤمةَلَيك دةبَيي . 
 Cf.social welfare  خؤشطوزةرانى كؤمةآليةتى 

   
 Welfare economice أقتصادايت الرفاهية ئابورييةكانى خؤشطوزةرانى

مةبةسي لة زاراوةكةَ  رةضاوكردنى ئتةو رادةيتةى كةتَييتدا سيستتمى ئتابورى دةطاتتة ئتةو ئاماجنتة ستنوردارانةى كتة ثَيشترت            
دياريكراونَ  واطرميانةش دةكرَيي كة بطاتتة بتةرزترين ئاستي لتة ضتاودَيرى كؤمةآليتةتى . هتةروةها مةبةستي لتة زاراوةكتة           

َيكردنيان لة طؤرانكاريية ئابوريية ئاراستةكراوةكان دةبَييَ  بتةرةو بتةديىَينانى   دانانى ثالنة بؤ ئةو سياسةتة طشتيانةى كارت
بيطتتو  ئتتةو كةستتةى زاراوةكتتةى دارشتتتووةَ  ديتتدى وايتتة كتتة خةرجيتتةكانى بةرهتتةمىَينانَ  هةنتتدآ تَيضتتووة      -ئاماجنتتةكان. 

و مةرجى كاركردنَ  بؤية نتاوبراو   كؤمةآليةتيةكان دةطرَيتة خؤىَ  وةك ضارةكردنى كرَيكارانى نةخؤشى و ضاككردنى هةر
جيتاوازى كتترد لتة نَيتتوان قتازانج و ستتوودة كؤمةآليةتيتةكان و نَيتتوان ئتةوانى بتتةهؤى بةرهةمىَينانتةوة ثةيتتدا دةبتن و نَيتتوان        
قازاجنة تايبةتيةكان . بةو ثَيية ئابورييةكانى خؤشطوزةرانىَ  ئةو بةشةية لة خؤشطوزةرانى كؤمةآليتةتى كتة ثَيتوةرى ثتارة     

طرَيتة بةرباسىَ  بةرَيطايةكى راستةوخؤ ياخود ناراستةوخؤ ثاشانيش ئةطةر واية كة زؤرى خؤشطوزةرانى ئابورى دةبَيتتة  دة
 هؤى زؤربوونى ركابةرى لة خؤشطوزةرانى طشتى .     

   

 Welfare fund صندوق الرعاية اآلجتماعية سندوقى ضاودَيرى كؤمةآليةتى
دامةزراوةكانةوة ثَيكدَييَ  كةسايةتيةكى مةعنةوى سةربةخؤى هةيةَ  داهاتى تايبةتى لةبةردةستة بتؤ  َيكة لة اليةن مسيست

 خةرجكردن لةسةر بوارةكانى ضاودَيرى كؤمةآليةتى .
   

 Welfare state دولة الرفاهية دةوَلةتى خؤشطوزةرانى
دةوَلةتةى كة بةرثرسيارةتى رةمسى و ئاشكرا هةَلدةطرَيي بتؤ  دةوَلةتى خؤشطوزةرانىَ  ئةوةى كؤمةَلطة ضاوةريى دةكات لةو 

بتتةديىَينانى خؤشتتطوزةرانى بنضتتينةيى بتتؤ ئةنتتدامانى . حاَلةتةكةشتتى دةردةكتتةوَيي ئةطتتةر كؤمةَلكتتة يتتان ئتتةوانى كاروبتتارى  
ةوةيى طرينطيتةكى  كؤمةَلطةيان بةدةستةوةية باوةريان وابوو كة خوشطوزةرانى تاك لةطةة ثاراستنى سيستم و ئاسايشتى نةتت  

تةواويان هةيةَ  ناكرآ وازى لَيبىَينرَيي بؤ داَ و نةرييَ  ياخود بؤ رَيكخراوة نارةمسيتةكان و ثترؤ ة تايبةتيتةكانَ  بتةَلكو     
ئةو كتارة بةرثرستياريةتى حكومةتتة . لةبةرامبتةر دةوَلتةتى خؤشتطوزةرانىَ  كتة ئتةركى ئامتادةكردنى خزمةتطوزارييتة بتؤ            

 هةيتةَ  ئتةركى ئتةو دةوَلةتتةش كتورت دةبَيتتةوة لتة        gendarme stateؤمةَلطةَ  دةوَلةتى ثاسةوان دك ىثَيداويستييةكان
 دانانى رَيساو بنةماكانى ثاراستنى سيستم لة كؤمةَلطةدا .       
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 خؤشطوزرانى  
 ئاسوودةيى

 اخلري 
 Well- being الرفاهية

 Welfare  تةماشا بكة : باش بذيتى

   

 جيىانى بينى  
 ديدى هةمةاليةن بؤ جيىان

 Weltanschauung النظرة الشاملة للعامل

 َ  بتةو هتةموو كؤمةَلطتةو    world out lookوشةيةكى ئةاانيةَ  ئاما ة بؤ ضةمكى طشتى شَيوةى بينينى جيىتان دةكتات د  
سيستتمَيكى بتةهايى و ثراكتيتك كردنتى ئتةو       ىسيستمانةى كة تَييدا يةَ  ئةويش بتةثَيى ديتدى تتاك يتان كؤمةَلطتة لةميانتة      

رةفتار و ئاراستة لة بار و طوجناوةكان . وةك ئتةوةى بوترَيتي دديتدى ئتةفالتونى بتؤ جيىتان  يتاخود دديتدى          بةهؤيتيؤريية 
 ضةرخى ناوةراسي بؤ جيىان .

   

 خوَين بايى 
 طوناة ثاككردنةوة

 Wergild الدية ،الفدية

 Ransom -ثاككردنةوة  سةرانة تةماشا بكة : طوناة 

   

 White  collar class طبقة املوظفني - ياخة سثى -ضينى فةرمانبةران

دةستةوا ةيةكة بةو فةرمانبةرانة دةوترَيي كةلة كاروبارى كارطَيرىو نووسينطةى فرؤشة و هةر جؤرة كارَيكى هزرى ديكتة  
زاراوةيةشتى دةكةوَيتتة بةرامبتةر ضتينى كرَيكتار. بتةدةربرينَيكى ديكتةَ         كاردةكةنَ  نةك لةبوارى كاروبارى جةستةيىَ  ئةو 

  ثَيكدةهَينن.ضتتتينى middle class لتتتةناو ضتتتينى ناوةراستتتي دstratumئتتتةو فةرمانبةرانتتتةَ توَيتتتذَيكى ضتتتينايةتى د
بتتةآلم بتتةكرَيكار فةرمانبتتةران بتتة ثَيتتى ديتتدى خاوةندارَيتيتتةوةَ  ناكةونتتة نَيتتوان هةردوورةطتتةزى كتتار و رةطتتةزى ستتةرمايةَ  

 دادةنرَين.     

   

 White  collar crimes اجلرائم اخلاصة تاوانة تايبةتيةكان
لتتة متتاوةى بةجَيطةيانتتدنى كتتارو   ئتتةو تاوانانتتةى كةستتَيكى رَيتتزدار و ختتاوةن ثَيطةيتتةكى كؤمةآليتتةتى بتتةرز ثَيتتى هةَلدةستت َ  
ساييةكانى بازرطانىَ  فَييكتردن  يافةرمانةكانى . منوونةى ئةو تاوانانةش : دزينَ  فَييكردنَ  دةسكةوتى نارةواَ  طرَيبةستة نا

لة جؤرةى كاآلكانَ  بةرتيت وةرطرتن .. هتد ستزاى ئتةو جتؤرة تاوانانتةش وةك بتاوةَ  كتةمرتة لتةو ستزايانةى كتة بةرامبتةر           
  لتتة َلَيكؤَلينةوةيةكيتتدا دةربتتارةى تاوانتتة  suther laudاوانتتة ئاستتاييةكان بريتتارى  لةستتةر دةدرَيتتي . زانتتاى ئتتةمريكى د ت

دةكات كة زؤرَيك لةتاوانةكانى ثياوانى كاروبارَ  ئتةوانى سةربةضتينة كؤمةآليةتيتة باآلكتاننَ  ئتةو       ةتايبةتيةكانَ  باسى ئةو
يان دادطاكاندا دةرناكةونَ ئةويش  بةهؤى اليتةنطرى دةستةآلتة شتارةزا و تايبةتتةكان بتؤ       تاوانانة لة تؤماركراوةكانى ثؤلي  

يان بتتؤ ختتؤش دةكتتات خؤيتتان لتتة ضتتاودَيرى دةستتةآلت تئتتةوانَ ديتتارة دةستتي رؤييتتانَ يتتاخود شتتارةزايى و رؤشتتنب،يان دةرفتتة
 رزطاربكةنَ ضونكة تواناى شاردنةوةى زؤر لة دياردةى رووداوةكانيان هةية. 

   

 White slavery الرقيق اآلبيض كؤييةى سثى  
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 white و  Slavery  تةماشا بكة :

   

  Whole learning يالتعلم الكل فَيربوونى طشتى 

واتة كةسى فَيربوو  خوَيندةوار  ئةو بابةتةى خراوةتة روو هةمووى خبوَينَيتةوة ثاشتان دووبتارةى بكاتتةوة . رَيبتازى طشتتى      
بؤ فَيربوون بةكاردةهَينرَيي لةو حاَلةتةى بابةتةكة مانايةكى طشتى دةطرَيتةخؤىَ  ئةوةش وا دةكات كة رةطةزى تَيطةيشة 

ى زينتدووى بةرضتاوى هتةبَيي لتة ثرؤستةى فَيربوونتدا. بتةها و ستوودةكانى ئتةم رَيبتازة           بؤ بابةتةكة بةطشتتى كاريطةرييتةك  
طشتية زؤرتر دةبَيي بؤ كةسانى زيرةكَ ضونكة ئةوان دةتوانن درك بة ثةيوةندييةكانى نَيوان بةشةكان بكتةن و لةدوايشتدا   

 تَيطةيشتنيان بؤ بابةتةكة وةك يةكةيةكى تةواوكارَ زؤرتر بَيي.  

   

 وة نىبَي
 بَيوة ثياو 

 Widowhood الَتمل

اتتتةَ  مردنتتى هاوستتةرى يتتةك لتتة هتتةردوو هاوستتةرةكة دثيتتاو يتتان  ن  َ  دواتريشتتى ستتازنةكردنى هاوستتةرط،ى نتتوآ.            و
ثَيتدانَ  بتؤ ئتةو بَيتوة  نانتة دةدات كتة        -سيستمةكانى دابينكردن  دَلنيابوون  ى كؤمةآليةتىَ  بريار لةسةر يارمةتى  بيمتة  

جةكةشى ئةوةيتة كتة ئتةو  نتةى هاوستةط،ى نتةكرد بتآ يتان هتيض ئيشتى و           ناويان لةو دةزطا كؤمةآليةتية تؤماركراوةَ  مةر
 كارَيكى ديكةى نةبَيي.     

   

 Wife rights حقوق الزوجة  -مافةكانى هاوسةر   ن 

مافةكانى  ن بةسةر هاوسةرةكةى زؤرنَ  لةو مافانةَ خةرجكردن بؤ ثَيداويستيةكان و كرينتى جتت و بتةرطَ  ئامتادةكردنى     
لةبارى نيشتةجَيبوونَ  لةو خانووةش ثَيداويستيةكانى  يانى تَيدا بَييَ  هةر لةمافةكانى  نَ  نابآ مَيردةكتةى   خانوويةكى

خةرجكردنة هةَلبطرَيي . هةنتدآ ياستاَ   ئةو داواى خةرجى ثَيداويستيةكانى ناو ماَلى  ىَل بكاتَ  بةَلكو ثَيويستة ثياو ئةركى 
بردنى كاروبارى ناو ماَر ئةطةر بة توانتا و لَيىتاتوو بتووَ  بتةآلم ضتةند ياستايةكى ديكتة        دةسةآلتى تةواو دةداتة  ن بؤ بةرَيوة

 ئةو مافة نادات بة  ن.  

   

 ويسي
 خواسي  

 Will االرادة-1

ستتى لةستةرةَ  هتةروةها ستووربوون لةستةر جَيبتةجَيكردنى . ويستي لةبتةر رؤشتنايى          يهةستكردن بةو مةبةستتةى مترؤظ و  
بنةما رةوشتيةكانَ  ضاآلكيةكة مةبةسي لَيى ضارةسةركردنى ميمالنَيية لة نَيوان ضةند ئاماجنَيكَ  ئةويش بةزاَلكردنى ئةو 

ئاماجنةكانى ديكتة كتة هةَلضتوونى دةروونتى      ئاماجنةى كة ثةيوةستة بةهةستةوة و بة ئةركيشى دةزانَى و دةيسةثَينَى بةسةر
دةيان ورو َينآ . ئازادى ويسي لةفةلستةفةى رةوشتتيدا  دوو ئاراستتةى هةيتة : ئاراستتةيةك ديتدى وايتة كتة مترؤظ ئتازادة و           
بةرثرسيارة لةبةرامبةر كردارةكانىَ  رةفتاريشى سةربةخؤية و كتارتَيكردنى دةرةكتى يتان نتاوخؤيى بةستةرةوة نيتة . بتةآلم        
ئاراستةى دووةم ثشي  بة ب،ؤكةى هةربوونايةتى  دةبةستَييَ  بؤ ضوونى ئةم ئاراستةية ئةوةيتة كتة تتاك ئتازادى بتذاردنى      

 نيةَ بةمانا فراوانةكةى ئازادى.        
   

  الوصية-2 -وةسيةت  سثاردة 
ى ضتؤنيةتى هتةل  و كتةوت كتردن     بةَلطةنامةيةكةَ  بةهؤيةوة كةسَيك ويسي و داخوازييتةكانى ختؤى دةردةبترآَ  دةربتارة    

 بةثارة و سامانى لةثاش مردنى . ئةو وةسيةتةش بةثَيى رَيسا و بنةماياساييةكان دادةرَيذرَيي .
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 دانايى
  يرى 

 Wisdom احلكمة

هتةروةها زانيتارى تتةواو بةهتةموو ئتةوةى مترؤظ لتة توانايتدا دةبَيتي تَيتى           كاروبارةكانداَ  ىئاطادارى و وريايى لة بةرَيوةبردن
بطات و زانينيش دةربارةيان ثةيدا بكاتَ  ئةويش بؤ بةرَيوةبردنى كاروبارى  يانى يان ثاراستنى تةندروستى ختؤى . كةستى   

كةرةستتة و ثَيداويستتيةكانى ئامتادة    داناو يرَ  ئةو كةسةيةكة بة ثَيى بريارةكانى ئةقت رةفتار دةكاتَ  يان بتؤ هتةر كارَيتك    
دةكاتَ  ياخود ئةو كةسةى دةسةآلتى بةسةر خؤيدا دةبَيي و لتة ويستي و ئارةزووةكتانى ختؤى رزطتار دةكتات و بتةرةو رووى        

 كَيشةكانى  يان دةبَيتةوة بة ئارامى و دَلنيايى . 
   

 جادووطةرى  
 السحر 

 Witchcaraft الشعوذة 

 Sorcery  ئةفسونبازىتةماشا بكة : جادووَ  
   

 Withdrawal اآلنسحاب كشانةوة 
لة دةروونناسيدا مةبةسي لة كشانةوةَ  يةك لةشَيوازةكانى ئتةو رةفتارةيةكتة دةبَيتتةهؤى البتردن و نتةمانى نوشستتى و بتآ        
ئومَيدى الى تاك. رةنطة كشانةوة فَييَيك بَيي وةك حاَلةتَيكى بةرطريكردن تاك لةسةرى ِرابَيي و ثةناى بؤ بةرَيي . كشانةوة 

 ةوانةَ  ئاَلودة بوون بةمادة هؤشبةرةكان بؤ دووركةوتنةوة لة واقيعدا . ضةند دياردةيةك دةطرَيتةخؤىَ  ل
   

 Woman s rights حقوق املرأة مافةكانى  ن 
 Feminism  تةماشا بكة : بزووتنةوةى  نان

   
 employment of و  Women تشغيل النساء كارثَيكردن بة  نان 

 Female workers  تةماشا بكة :  نانى كاركةر
   

 كار 
 ثيشة 

 Work العمل

مةبةستتي لتتة زاراوةكتتةَ  بتتةمانا طشتتتيةكةىَ  هتتةر جتتؤرة كاركردنَيتتك بَيتتيَ جةستتتةيىَ ئتتةقيى كتتارى ئتتامَيرىَ  يتتان هَيتتزة    
 تةنىا لةسةر كارى مرؤيى كورت دةبَيتةوة . كاركردن بةثَيى سروشتتةكةى دابتةش   labourسروشتيةكان. لةكاتَيكدا وشةى د

 َ  بتتةآلم كتتاركردن بتتةثَيى شتتَيوةى ئةجنامتتدانى intellectual و كتتارى ئتتةقيى دmanualستتةر : كتتارى دةستتتى د دةكرَيتتتة
  هتةروةها بتةثَيى جتؤرى    executive  و كتارى جَيبتةجَيكردن د  administrativeدابةش دةكرَيتة سةر: كارى كارط،ى د

   .specializedثسثؤرى د  و كارى simpleد وارىَ  كاردابةش دةكرَيتة سةر: كارى ئاسان د
 Labour  تةماشا بكة : كار

   
 سورانةوةى كار  

 شؤربوونةوةى كار 
 Work flow تدفق العمل

ئتتةو ضتتاالكيةى لةيتتةك لةنووستتينطةكان يتتان لةيتتةك لةبةشتتةكان ئتتةجنام دةدرَيتتي لتتةرووى ضتتؤن و ضتتةندو هتتةنطاوةكانىَ       
هةروةها ئةو كاتةى كة دةخياَينَيي . لَيرةدا نةخشةكانى كار بةرَيوةبردن بتةكاردةهَينرَيي بتؤ َلَيكؤَلينتةوة لتةو بةرَيوةبردنتة      
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 ارى كارةكة ياخود خراث دابةشكردنى فةرمانبةران .    لةطةة هةوَلدان بؤ زاَلبوون بةسةر فش
   

 ضاككردنى كار  
 ضاكسازى لةكاردا  

 Work improvement حتسني العمل

ماندوو بوون و رةجندانَ  بةثَيى بةرنامة و نةخشةكان بؤ بةرزكردنةوةى ئاستى كاركردنَ  ئةويش لةرَيطاى ضاودَيريكردنى 
 منوونة و تؤماركراوةكانَ  هةروةها شيكردنةوةى شَيواز و كارراييةكان و ضاودَيرى كردنيان . 

   

 Workload عبء العمل قةبارة  بارطرانى  سةنطى كار 
ئتتةو كتتارةى كتتةتاكَ  يتتان بةشتتةكةَ  يتتاخود دامةزراوةكتتةَ  يتتانيش ئةوةنتتدةى بريتتارى جَيبتتةجَيكردنى لةستتةردراوة .    بتترى 

 لَيرةدا زانينتى قتةبارة    standard work unitsلةبارَيكى ئاسايدا طوزارشي لةو برة دةكرَيي بةيةكة ثَيوانةييةكانى كار د
  مارةى ئةو تاكانةى ثَيويسة لة هَيزى كاردا.بارطرانى  كارَ  يارمةتي دةدات بؤ دياريكردنى 

   

  Work measurement قياس العمل ثَيوانةى كار 
ثَيوانةكردنى كارَ  يان هةَلسةنطاندنى كاتَ  بريتية لة تؤماركردنى ئةو كاتةى هةر بةشَيكى دياريكراو لةو كارة دةخياينَيتيَ   
ئةويش لة ثَيناو شيكردنةوةى ئةجنامةكانى و ثشكنينيان بةوردىَ  هةروةها بتؤ رزطتاربوون لتة هتةركاتَيكى بتآ بةرهتةم لتة        

 ثَيوانةيى بؤ كات.   ثَيناو دانانى ضةند ثَيوةرَيكى 
   

 Work relief أعانة العاطلني كردنى بَيكاران ككؤمة
دةدرَيي بةبَيكارانَ  يان ئتةوانى دةستكةوتى داراييتان بةشتى       ند دامةزراوةيةكى ثسثؤر و بةرثرسبرة ثارةيةكة لةاليةن ضة

 ثَيداويستيةكانيان ناكاتَ  ئةو كارةشى بةثَيى دانانى بودجةى كؤمةككردن دةبَيي بؤ ئةو مةبةستة. 
   

 Work simplification تبسيط العمل ئاسانكردنى كار 
ئةو كؤشش و هةوآلنةى تايبةتن بةشيكردنةوةى كاروبتارة جياوازةكتانَ  هتةروةها بةدواداضتوون بتؤ ستوورانةوة و بتةردةوام        
بوونى برةكةشى . ئةويش بةمةبةستى دوور خستنةوةى كاروبارة نازةروريةكان لة ثَيناو بةدةستتىَينانى ئاستتَيكى طتةورة لتة     

ئةرك بةجَيطةياندن و كاررايى و شتَيوازةكانى . ديتارة ئتةو دؤختةش وا ثَيويستي       لَيىاتوويى و طةيشة بة رادةى بةسيةتى لة
بكات بةدووبارة دابةشكردنةوةى فةرمانبةرانَ  ياخود طؤرينى رَينمايى و كارراييتةكانَ  يتانيش هتةمواركردنى ستوورانةوةى     

يكردنى دروستتتى و ستتةالمةتى بونيتتادى كتتار بتتؤ ئتتةوةى لةطتتةة بوونيتتادى رَيكخراوةيتتى لتتةبار و طوجنتتاو بَيتتيَ  يتتان بتتؤ ديتتار  
 رَيكخراوةيىَ  لة ثَيناو ئةوةى بةرَيوةبردنى كارةكة و كاررايى و ئامرازةكانى لة بةردةوامى بةخور بَيي .  

   

 Work study دراسة العمل توَيذينةوة لة رةوشى كار 

دوورودرَيذى هةر بتوار و  ثرؤسةى ثَيداضوونةوةيةكى دوورودَيذة بةكردارة ثيشةسازيية بةدوايةكةكانداَ هةروةها لة وردةكارى و 
  work measurement و ثَيوانتتةى كتتار د method study. بابةتةكتتة َلَيكؤَلينتتةوة لتتة رَيطاكتتانى كتتاركردن د  اليتتةكيان

ي بتتؤ دَلنيتتابوون لتتةوةى كتتة دةستتتى كتتارو كةرةستتتة مادييتتةكان بةضتتاكرتين شتتَيوة      دةطرَيتتتةوةَ  هتتةروةها بتتةكاريش دةهَينرَيتت 
 . بةكارهَينراونَ  ئةويش بؤ هةستان بةكارَيكى دياريكراو بةثَيى توانا 

   

 Worker العامل كرَيكار  
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هةر تاكَيك بةكارَيكى دةستى يان نادةستى هةستَيي لةبةرامبةر كرَييةكَ  كار بتؤ ختاوةن كارَيتك بكتات و لتة َير دةستةآلت و       
ضاودَيرى ئةودا بَيي . وشةى كرَيكار ئةطةر بةتةنىا ناوى هتاتَ  ئتةوة مةبةستي لَيتى هتةموو كارمةنتد و كرَيكتارانى دةستتى         

 دةطرَيتةوة . 

 labourer  ا بكة : كرَيكارَ  زةمحةتكَيشى شتةما

   

 Worker independent املشتغل حلسابه كرَيكارى سةربةخؤ 

َ  بةآلم ِرةنطة ضةند كرَيكارَيتك  -كرَيكارَيك سةربةخؤ كار دةكاتَ  كرَيكارى بةكرآ طرتة بةكارناهَينَيي  بؤ خؤى كار دةكات 
 بةبآ كرآ . لة ئةندامانى خَيزانى هاوكارى بكةنَ ئةويش

   

 Worker “s education م العماليتعل فَيركردنى كرَيكاران  

  Labour education  تةماشا بكة : رؤشنب،ى كرَيكارى  

   

 Working class الطبقة العاملة ضينى كرَيكار

طروثى  كرَيكارانى دةستى لة كؤمةَلطةى ثيشةسازى تازةداَ  ئتةوانى لتة فتةرمان و كارةكتانى ئاستتى ختوارةوة كتار دةكتةن لتة          
ناوضتتينى كؤمةَلطتتةَ  ديتتارة ئةوةشتتى  هؤيةكتتةى بتتؤ داهتتات و ثَيطتتةو ئتتةو هتتةر و مةرجانتتةى دةوريتتانى داوة دةطةرَيتتتةوة .   

 لةئةجنامى ئةو بارودؤخةى كة تَييدا دة ين .  هةروةها بةهؤى ئةو كَيشانةى بؤيان خولقاوة

   

 Working  conditions ظروف العمل بارودؤخى كار

 Labour conditions  تةماشا بكة هةر و مةرجى كار

   

 Working mothers اآلمهات العامالت دايكانى كاركةر

 Female workers  تةماشا بكة :  نانى كرَيكار

   

 Working population الداخلون ىف قوة العمل بةشداربوان لة هَيزى كاردا 

 active و  Population  تةماشا بكة : دانشتوانى كارا

   

 كارامةيى لة كاردا   
 املهارة ىف العمل

  Work manship الرباعة

لتتة بةجَيطةيانتتدنى كارةطتتةى يتتاخود    رادةى شتتارةزايى و وردىَ  يتتان هتتةر توانايتتةكى ديكتتة كتتة كرَيكتتار ثَيتتى هةستتتَيي         
 لةبةرهةمىَيناندا .

 Proficiency  تةماشا بكة : لَيىاتوويى لة ثيشةدا
   

 كارطة 
 الورشة 

 Workshop املشغل 
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دامةزراوةيةكةَ  كرَيكارانى دةستى كارى تَيدا دةكةنَ  بؤ بةرهةمىَينانَ  يان كؤكردنةوةى بةرهةمَ  ياخود ضاططردنى كاآل و 
  هتتةروةها كارطتتةى rehabilitation workshopكةرةستتةكان . دةوترَيتتي : كارطتتةى متمانتتة طَيرانتتةوة  ئامتتادةكردن  د 

    training workshopراهَينان  مةشق  د
   

 Works council جلنة عمل مشَتكة ئةجنومةنى كارى هاوبةش  
كتتارى هاوبتتةشَ  ثَيكتدَيي لتتة نوَينتتةرانى كتارطَيرى و كرَيكتتارانَ  تايبتتةتيش دةبَيتي بةرَيكخستتتنى كتتارو ضتتاككردنى     ىلَيذنتة 

 سازى و .. هتد .ةرهةم و سةرثةرشتى كردنى ئاسايشى ثيشةبارودؤخة كة و زؤركردنى ب
   

 World العامل  جيىان  
وشتةكة وةك بتاوةَ  كؤمةَلتة بوونتةوةرَيكى لةيةكضتوو دةطرَيتتةخؤىَ وةك       لةفةلسةفةداَ بوارَيكة بؤ بوون يان بتؤ ئتةزموونَ   

ن و دونيتتا  زةوى  كتتة  ةكتتات نَيتتوان هتتةردوو زاراوةى جيىتتا   جيىتتانى سروشتتي و جيىتتانى دةروونتتى و .. هنتتد . ثَيويستتي د    
كؤمةَلة شتةى كتة دةكترآ     واتة ئةو sensibleئةستَيرةيةكة لةسةرى دة ينَ  تَيكةَر نةكةين. دةوترَيي: جيىانى هةستى د

 َ  هةر شتَيك ثةيوةسي بَيي بةئةقت intelligibleبةهؤى هةستةوة دركى ثآ بكرَيي. هةروةهاَ دةوترَيي جيىانى ئةقيى د
كان. لَيتترةدا ئتتةو بةرامبةرييتتةَ بنضتتينةى جياوازييتتة لتتة نَيتتوان رَيبتتازى متتادى و وةَ  لةجةوهتتةر و بتتةهاو ئايتتدياو ب،كردنتتة

  بتؤ كؤمةَلةيتةكى طتةورةى دةوَلتةتانَ  كةلتة جيىانتدا لتةرووى        third worldدةوترَيتي: جيىتانى ستَييةم د   رَيبتازى ئتةقيى.   
 دانشتوانةوة ثَيطةى خؤى هةيةَ بةآلم لةرووى ئابورييةوة دواكةوتووة.  

 weltanschauung تةماشا بكة : ديدى هةمةاليةن بؤ جيىان 
   

 ثةرسة 
 Worship العبادة خواثةرسة 

كؤمةَلة ب،و باوةِرو نةرَيتَيكى ئاينيةَ  بةهؤيةوة تاك رَيز لة هَيزى خواوةنتدى دةطرَيتي. دةوترَيتي : خواثةرستتى ثَيشتينان       
 ئةويش ئةو شَيوة داَ و نتةريي و خواثةرستتيةية كتة لتة ستةردةمة ستةرتاييةكان       ancestor worshipباَ و باث،ان  د

  و ثةرستتنى ئةنتدامى   worship of force  و ثةرستتنى هَيتز د  fire - worshipبتاوبووة. هتةروةها ئتاطر ثةرستة د    
  وةك دةربرينَيك بؤ شكؤ و سةربةرزى هَيزى داهَينةرى سروشيَ  كة نَير هَيمايةكتة  phallic worshipد -نَيرينة  ضؤك 

 بؤى.
   

 مافى خاوةندارَيتى
 ثوختةي وةبةرهَينان

 صاىف حق امللكية 
 net و  Worth تثمارسصاىف اال

 زَيدى سةرضاوة داراييةكان دةربارةى داشكاندنةكان لة ثرؤ ةيةكداَ  يان لة مافى خاوةندارَيتى.
   

 Writing الكتابة نووسني  
نووسينى بينراو بؤ هةر زمانَيك لة زمانةكانَ  بةدةربرينَيكى ديكة : دانانى هَيما و وَينة سادةكان لةستةر ثتةِر  كاغتةز  يتان     

مادةيتتةكى ديكتتةى مَيتتذوويى دبتتةردَ  دارَ طتتةآلى زةرَ  كوتتتاة .. هتتتد . نووستتني لتتة قونتتاغى وَينةطرتنتتةوة       لةستتةر هتتةر  
  هتتاتَ  لتتةو ideographice stage  دةستتتى ثَيكتتردوةَ  ثاشتتانقؤناغى تؤمتتاركردنى بتت،و هتتزر د  pictorial stageد

 َ دَيتيَ  يتاخود قؤنتاغى    phonetic stageاوتن دقؤناغةشدا وَينةكان بتؤ هَيمتا طتؤرانَ لةكؤتايشتدا قؤنتاغى دةنتط و ئاخت       
ةكانيان ىَل ةوة بؤ سةر شَيوةى ثيتى ئةَلؤ و بتآ و وشت  ن َ كة تَييدا دةنطةكان دةطوازرَيalphabetical stageئةَلؤ و بآ د

طوزارشتتتيان لَيتتدةكات وةك وشتتةى طتتوتراو. تايبةمتةنتتدى و خةستتَيةتى ئتتةم قؤناغتتة ئةوةيتتةَ  كتتة        ثَيكتتدَييَ  نووستتينيش 
ثةيوةنديكردنى نووسينى تَييدا زياتر داماَلراو دةبَيتيَ  يتاخود ئتةقيى مترؤظ بتاآليى وةردةطرَيتيَ داهَينتانى ئتةَلؤ و بتآ بتة           
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طى و نووسراوَ ضةندين داهَينانى بتةردةوامى تتازة داهتاتَ    طةورترين سةركةوتنةكانى مرؤظ دادةنرَيي. دوابةدواى زمانى دةن
وةك: ثؤستتتة و بروستتكة و تتتةلي ون و ثةيوةندييتتة بتتآ تةليتتةكانَ بةشتتَيوةى تتتاك و بتتة كؤمتتةة وةك ئيزطتتةو تةلتتةفزيون و  
رؤ نامةطتتتةرى و هتتتةمووجؤرةكانى ضتتتاثةمةنى. بتتتةم شتتتَيوةية زمتتتان وةك ئامرازَيتتتك بتتتؤ ثةيوةنتتتديكردنى كؤمةآليتتتةتىَ    

 ةشداريكردووة لة ثَيشكةوتنى شارستانيةت . ب
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هاوستتتتةرط،ى رةطتتتتةزة جياوازةكتتتتان  
 جووتكردنى دوو رةطةزى جياواز  

 Xenogamy وج األجناس املتباينةاتز 
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 تاكةكانى ضةند كؤمةَلَيكى ديكةى جياواز. طةَر جووتبوونى تاكةكانى كؤمةَليك لة
   

 ترسى بَيطانة 
 بَيطانةفوبياى 

 Xenophobia كره االجانب  ،اخلوف من الغرابء

  ئتةو هةستتة   ethnocentrismهةستَيكى ترس و قتني بةرامبتةر بَيطانتةَ ديتارة ترستى دةستي درَيتذى كردنتى سيكستي د         
 زؤرتر دةكات.  

   

 خان 
 جَيطاى حةوانةوة 

 اخلان 
 Xenodochium النزل

بةكاردةهَينراَ  وةك ئاما ةيةك بؤ ئؤتَييَيكى الدَيى كة رَيطاى ثَيداروة بؤ حةوانةوة و وشةكة لة رابردوودا لةوآلتى ئينطيتةرا 
  كتة وشتةيةكة يونانيتةَ  لتة اليتةن      xenodochiaثشودانى طةشتيار و رَيو بانانى بيتانى و كةستانى ديكةشتى . دةوترَيتي د    

بيتتانى و ئتةوانى ختتةلكى  ة و ثشتتودانى كةستانَيكى  يؤنانيتة دَيرينتتةكان بتةكارهَينراوةَ  وةك ئاما ةيتتةك بتؤ شتتوَينى حةوانتةو    
 . نني ناوضةكة

 Hostel  تةماشا بكة: شوَينى حةوانةوة
   

 Xenocentrism الَتكيز على الغري جةخي كردن لةسةر ئةوى ديكة  
وا دةبيتنن كتة   ضوارضَيوةيةكة بتؤ رَينمتاييكردنَ  لةميانةيتدا ضتةند تتاكَيكى كؤمتةلَيك تةماشتاى كؤمتةلَيكى ديكتة دةكتةنَ            

يان هةيتتةَ  بؤيتتة هةَلستتةنطاندن بتتؤ كؤمتتةَلى يةكتتةم دةكرَيتتي لةستتةر بنضتتينةى   هتتةموو شتتتَيكى ويستترتاو و بتتةهادار ئةوانتتة
 بةراوردكردنى بةكؤمةَلةى دووةم.   

   
 Xenoglossophilia التشدق ابآللفاظ الراننة شةيداى وشةى نامؤ و بَيطانة دبريقةدار 

شثرزةييةكى ئاسان و سادةيةَ  دةبَيتة هتؤى بتةكارهَينانى وشتة نامؤكتانَ  يتان ضتةند وشتةيةك كتة سةرضتاوةكةيان بيانيتة.           
 لةهةمان كاتدا دةكراَ  ئةو بابةتة بةباشى بةضةند وشةيةكى سادةى ئاسان دةربرينى بؤ بكرَيي  

   

 Xenophily ُمبة اآلجانب دؤستايةتى بَيطانة مةييى بَيطانة 
 خؤشةويستى بؤ بَيطانةكان و دةربرينى سؤز لةطةَليان .

   

 
 
 

Y 
   

 Yellow  dog contract العقد املقيد حلرية  العامل طرَيبةستى رَيطر لة ئازادى كرَيكار
طريبةستتتى كاركردنتتةَ  بتتةثَيى ئتتةو طرَيبةستتتة كرَيكتتار بتتةلَين دةدات كتتة ثةيوةنتتدى بتتة هتتيض ستتةنديكايةك نتتةكاتَ  تتتةنىا  
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 سةنديكاى دامةزراوةكة نةبَيي لةبةر ئةوةى لةو دامةزراوةية درَيذة بةكاركردن دةدات كة طرَيبةستةكةى لةطةَر سازداوة.
   

 Yeoman غريمالك زراعي ص ،املزارع املالك -1 كشتيارى خاوةن زةوى بضووك
 بضووكيان هةية و خؤيان كارى تَيدا دةكةن .زاراوةكة لة وآلتى ئينطيتةرا بةوكشتيارانة دةوترَيي كة ثارضة زةوييةكى 

   

  التابع -2 ثاشكؤ
 نؤكةرَ يان فةرمانبةرَيكى بضووك لةكؤشكى شاَ ياخود لةكؤشكى خانةوادةيةك.

   
 يوطا

 وةرزشى لةش و مَيشك
 Yoga اليوجا

رَيبازَيكة لة فةلسةفةى هيندى وةرط،اوةَ ئاماجنى زاَلبوونة بةستةر جةستتة و ئةقيتداَ ئتةويش لتةرَيطاى ضتةند راهَينتانَيكى        
تايبةتَ بةمةستى طةيشة بةتةندروستى راسي و رزطاركردنى دةروون و ثاككردنةوةىَ  بةمةبةستتى بتةجَيىَينانى ئامتاجنى    

 دوون .  كؤتايىَ كة ئةويش يةكطرتنة لةطةة طةر
   

ِرف هةرزةكارى السار  Young delinquent حدث مرنحر

 Delinquent  تةماشا بكة: كةتنكار

   

 Youth الشباب طةجنى الوَيتى
  ساة دةبَيتيَ واتتة ئتةوانى خوَينتدنى طشتتيان تتةواوكردووة. ئتةم قؤناغتة بتةوة          24-18ئةو كةسانةى تةمةنيان لة نَيوان د

قؤناغى طواستنةوةية بةرةو ثياوَيتى و دايكَيتى. لةم قؤناغةدا تاكةكان ئاراستة و رَينمايى و ضتاودَيرى   جياواز دةكرَيتةوة كة 
 دةكرَينَ ئةوانة لةم قؤناغةدا  زياتر ئازد دةبنَ بؤية ثَيويستيان بة ضاودَيرييةكى تايبةتة.

   

 Youth welfare رعاية الشباب ضاودَيرى  يارمةتى الوان
بتؤ   شتة كتردن بةستةركةوتوويىَ  هتةروةها    رةجنانةى ئاماجنيان يارمةتيدانى الوانة بؤ تَيثةركردنى قؤناغى طةئةو كؤشش و 

 ئةوةى توانا و كارامةيى و شارةزايى و ئاراستةكانى بةدةسي بَيننَ  ئةوانى هاوكاريان دةبَيي كة ببنة هاوالتيةكى بةكةَلك .
   

 
 
 

Z 
   

 هاتنة جؤش و خرؤش 
 Zeal ية احلماسماحل طةرمىخوَين 
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هةسي طةرمى تووند بةهؤى هةر كارَيك و بايةخدانى زؤرتر بةكارةكةَ  يتان بةشتتةكة ئتةو دياردةيتةش شتايانى ثياهةَلتدان       
 دةبَيي ئةطةر زانيننى لةطةَلدا بَيي .

   
 كةش و هةىل فيكرى 

 Zeitgeist روح العصر رؤحى سةردةم 

 .طشتيةَ  ئةقيى و رةوشتى و رؤشنب،ييةى كة هةر سةردةمَيك لةسةردةمةكان جياواز دةكاتةوةئةو مؤرةكة يان ئةو ئاراستة 
   

 Zero defects أنعدام العيوب بآ كةم و كورتى 
بةرنامةيةكة ئاماجنى ضاككردنى جؤرى كارَيكةَ  هةروةها هاندانى فةرمانبةرانة بتؤ ئتةوةى ئتةو كارانتةى ثَييتان ستثَيردراوة بتآ        

 ئةجنامى بدةنَ  ئةويش بةوورو اندنى طيانى سةربةرزى الى هةر يةكَيك لةوانة لةطةة كاركردنى ثوختة و رَيك و ثَيك .هةَلة 
   

 نةبوونى توانايى بةرهةمىَينان  
 Zero efficiency عدم القدرة على االنتاج بآ توانستى

بآ توانايى تاك لة جَيبةجَيكردنى برة كارَيكى دياريكراوَ يان بآ توانايى لةكاتى ئةجنامدانى ئةزمونَيكى بةياستاكراو لةستةر   
 بنضينةى ضةند ئاستَيكى جياوازى جَيبةجَيكردن.    

   
 Zetetic التحليل البحثي  شيكردنةوةى توَيذينةوةيى 

ى مةستتةلةكة وةك ئتتةوةى رَيبتتازى شتتيكردنةوةى ب،كتتارىَ  ئتتةويش بةطرميانتتة كردنتت  رَيبتتازَيكى ب،كارييتتةَ  نتتاوى لَينتتراوة  
ثَيويسي بة سةااندن دةكاتبطوازرَيتتةوة بتؤ مةستةلةيةك كةِراستتكؤيي ستةاَينراوةَ       مةسةلةيةىَ  هةروةها لةو بَيتةوةشيكرا

ئةطةر هةر مةسةلةيةك كةوتة بةر توَيذينةوةَ ئةجنام بوو بؤ ئةوةى دواى خؤىَ  ئةوا مةسةلةى يةكتةم دةبَيتتة ئتةجنام بتؤ     
 مةسةلةى كؤتايى و وةك خؤى راستطؤية .  

   
 خؤش اىل بةهؤى 

  Ziegornic الغبطة الناشئة عنامتام العمل نى كار جَيبةجَيكرد
effect 

  دةطةرَيتةوة . مةبةسي لَيى ويستى بةهَيزى تاكة بتة بةخشتيين ئتةو ثتةرى     B. Ziegornikزاراوةكة بؤ توَيذةرى ئةاانى د
تواناكتانى بتؤ تتةواوكردنى ئتةو كتارةى كتة دةستتى ثَيكتردووةَ  دواى تةواوكردنشتى هةستي بةخؤشتى دةكتاتَ  بتةآلم ئةطتةر               

زرَيتتةوة ستةر كتارَيكى ديكتةَ      كارةكةى تةواونةكرد ئةوا هةسي بة طر ى دةكات . بؤية كرَيكار حةز ناكات لتة كارَيكتةوة بطوا  
 .بآ ئةوةى كارى يةكةمى تةواوكردبآ

 
   

 Zionism الصهيونية زايونيزم
  سةركردايةتى دةكرد لةشارى ظيةننا لتة كؤتاييتةكانى ستةدةى    herzlبزووتنةوةيةكةَ  ِرؤ نامة نووسَيكى جولةكة بةناوى د

نؤزدة سةرى هةَلداوة . ئاماجنى دامةزراندنى دةوَلةتَيكى بوو بؤ جولةكة لةسةر خاكى فةلةستني . زايونَ  ناوى شتاخَيكة لتة   
  -نزيك شارى ئورشةليمَ  هةندآ جار بة خودى ئورشةليم دةوترَيي  زايون 

   
 بازنةى كةَلؤكان  

 بورجةكان
 Zodiac دائرة الربوج

ضةند وَينةيةكة لةستةر نةخشتةى بازنتةى ئامستانَ لةستةر هتةر بةشتَيك لتة دوازدة بةشتةكةى ئتةو وَينةيتة دةكَيشترَيي كتة              
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مترؤظ  ثةيوةستة بةو بةشةوةَ  ئةوانى لة بوارى سي رو جادووطةرى كاردةكةنَ  ئةو وَينانة بةتةندروستى و هةَل  وكةوتى 
 دةبةستنةوة .

   

 Zonal theories النظرايت املتصلة ابملناطق احلضرية ثةيوةستةكانى شارنشينى   ييةتيؤر
تيؤرييةكتتة لةاليتتةن  مارةيتتةك لةكؤمةَلناستتانةوة دانتتراوةَ  ئتتةوانى طرينطتتى دةدةن بتتة ئيكؤلؤجيتتاى شتتارةكانَ لتتةرووى           

خزمةتطوزاريةكان لة شاردا . لةو تيؤريانةَ  تيؤرى منوونتة خربوونتةوة   شتوان و بدابةشكردنى رووبةريان و جوطرافياى داني
 َ ئتةم تيؤرييتة لةاليتةن ئةرنستي برطستى بانطةشتةى بتؤ كتراوةَ كتورتيش          concentric zone theoryلتة بازنةيتةك د  

ارةكةَ  وةك دةكرَيتةوة لتةوةى : شتار لةستةر شتَيوةى ضتةند بازنةيتةك دابةشتى دةبَيتي لتة دةورى ناوةنتدَيكى بنضتينةيى شت            
ناوضتتتةى ثيتتتاوانى كاروثيشتتتةَ  ناوضتتتةى بازرطتتتانى بتتتة كتتتؤَ  ناوضتتتةى نيشتتتتةجَيبوونى ضتتتينة ناوةراستتتتةكانَ  ناوضتتتةى   

 sectionنيشتةجَيبوونى ضينة هة ارةكان و ناوضةى نيشتةجَيبوونى ضتينى ستاماندار . هتةروةها تيتؤرى  كتةرتَ بتةش د      

theoryيورييةكتة بتةكورتى باستى ئتةوة دةكتات كةشتار بةستةر ضتةند كتةرتَيكى            كة اليةن  هومةرهويي  باسى هاتووةَ  ت
َ جياواز دابةشى دةكرَييَ نةك ضةند بازنةيتةكَ  دانيشتتوانيش لتة هاتووضتؤياندا لةستنورى تتةوةرَيكى ديتاريكراودا دةبَيتي        

دةبتن. تيتؤرى فترة    ضةندى شارةكة طةشةى كردَ  زؤرترين ئةو كؤمةآلنتةى جَيطؤركتآ دةكتةنَ ئةوانتة ضتينى ستاماندارةكان       
  كتتة لةآليتتةن هتتةردوو شتتارةزا  هاريستتىَ  ئتتوالن  ةوة بانطةشتتةى بتتؤ كتتراوة    multiple nucleus theoryنتتاوةرؤك د

تيؤرييةكة بةكورتى ئاما ة بؤ بوونى  مارةيةك  ناوةند دةكات نةك يتةك ناوةنتدَ  لةهةرشارَيكيشتى جيتاوازى دةبَيتي لتةوى       
 .    لةرووى جؤر و  مارةى ناوةندةكان ديكة

   
 ناوضة 

 زؤن
 Zone املنطقة

رووبةرَيكة بةضةند خةسَيةت و تايبةمتةندييةكى دياريكراو جياواز دةكرَيتةوةَ  ناوضة لةرووى كارطَيرييةوةَ  دابةشتبوونى  
 ثارَيزطاية  بؤ ضةند ناوضةيةكَ  دةوترَيي 

 ecological zoneناوضةى ئيكؤلؤجى :
 urban zoneناوضةى شارنشني :

 zone of deterioration ناوضةى دواكةوتوو :
 zone of transitionناوضةيةك لة دةمى طواستنةوةدا : 

   

 Zoning تقسيم املدينة دابةشكردنى شار
لةهتةر  مةبةسي دابةشتكردنى شتارة بتؤ ضتةند ناوضتةيةكى ديتاريكراو و جَيبتةجَيكردنى ضتةند ياستا و سيستتمَيكى تايبتةت            

 ناوضةيةكَ  كة شَيوةى تةالرو بيناسازى و دامةزراوةكان دياريدةكات .
   

 Zoogeography جغرافية احليواانت جوطرافياى ئا ةآلن
  بةمةبةستتتى َلَيكؤَلينتتةوة و باستتكردنى   zoographyزانستتتى دابةشتتكردنى طياندارانتتة لةستتةر رووى زةوىَ  دةوترَيتتي د   

 خةسَيةتةكانيان .طيانداران و هةَل  وكةوت و 
   

 Zooerasty اآلتصال اجلنسي ابحليوان ثةيوةندى سيكسي بةطياندار
  bestialityالدانَيكى سيكسي ئاشكرايةَ  لة نَيوان مرؤظ و طيانداران د

 Sexual perversions  تةماشا بكة: الدانة سيكسييةكان
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 Zoolatry عبادة احليواانت ثةرستنى ئا ةآلن

طيانتتتدارانَ  ئتتتةوانى خواوةنتتتدييان تَيتتتدا دةنوَينرَيتتتي و يتتتان وةك ئتتتةو تةماشتتتا دةكتتترَين لتتتة ئاكارةكانيتتتدا          ثةرستتتتنى 
   .zoomorphismد
   

 Zoophobia رهاب احليوان َرتؤقني لة ئا ة
 جؤرة نةخؤشييةكة لة ئاسي ضةند طياندارَيك . َئةو ترسة

   
 zoosociology اع احليوانمعلم أجت كؤمةَلناسى ئا ةىل

. كؤمةَلطةى طيانداران لةسةر بنضينةى ثَيكتةوة  دةكاتكارانة لةضةند كؤمةَلطةيةكى طيانداران بةراورد توَيذينةوةىزانستَيكة 
  دروسي دةبَييَ  واتة  يانى هاوبةشى لتةنَيوان طيانتدارة زينتدووةكان بتة ثَيتى جيتاوازى جؤرةكانيتانَ         symbiosis يان  د

  واتة ثةيوةندييةكة ويسي و ئارةزووى لةسةر دةبَيي parasitismاويستة تةواوةكانن و مشةخؤريشن دئةوانى خاوةن ثَيد
  واتتة بةشتداريكردن لتةدووالوةَ  هةراليتةك ستوود      commen salismلة اليةن طياندارى مشةخؤر بةتةنىا . هاو ينيش د

َيي . هتتةروةها بةيةكتتةوة نيشتتتةجَيبوون   لتتة بتتوونى اليةكتتةى ديكتتة دةبينتتآَ بتتةآلم بتتآ ئتتةوةى لةستتةر ئتتةركى ئتتةو بتتذ        
 َ ئةو دياردةيةش بريتية لة طةشةكردنى طيانيةبةر لة شوَينى نيشتةجَيبوونى بوونتةوةرَيكى ديكتةَ  بتةآلم    inquilinismد

 بآ هةر جؤرة بةشدارييةك .  
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 (1ثاشكؤي )
واتاكانى  زاراوةكان بةثيَى ئةلف بيَى  ئينطليزى،  بةرامبةر

 بةزمانةكانى  فةرنسى  كوردى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A 
 ئينكييزى فةرنسى كوردى

 Abandon Abandonment بةجَيىَيشة

  Enlevement Abduction رفاندن

 Capacite Ability تواننيَ  لَيىاتوويى 
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 Tested ecapacite Ability tests تاقيكردنةوةى تواناكان

  Personne valide Able- bodied person كاركردنى هةبَييتاكَيك تواناى 

 Chomeur valide Able- bodied بَيكارَيك تواناى كارى هةبآ
unemployed 

 Ablution Ablution دةسي نوَيذ

 Anormalite Abnormality نائاسايى

 Comportement anormal Abnormal behavior ِرفتارى نائاسايى 

  Zone anormale Abnormal place نائاسايىشوَينى 

 Psychologie des anor maux Abnormal psychology دةرونزانى لة ريزبةدةر

 Abolitionnism Abolitionism هةَلوشانةوةيى

 Aborigenes Aborigines دانشتوانى رةسةن

 Avortement Abortion لةباربردن

 Abreaction Abreaction خاَليكردنةوة 

 Absenteisme Absenteeism ئامادة نةبوون

 Propriete absente Absentee ownership خاوةندرَيتى بزر

 Absolu culturel Absolute cultural كولتورى رةها 

 Abssolutisme Absolutism حوكمرانى رةها

 Absorption Absorption هةاذين

 Abstinence Abstinence خةَلوةت

 Class sociale abstraite Abstract social class كؤمةآليةتى ئةثسرتاكيضينى 

 Abstraction abstraction داماَلني  ثةتى كردن-

 Abstractionisme Abstractionism ئةيسرتاكشيونزم

 economy و  Economie d” abondance Abundance ئابورى فرةيى
of  

 Abus Abuse -ستةم  جةور 

 Academisme Academism ئةكادمييطةرى دزانستطةرى 

 Acceleration Acceleration تاوثَيدن

 Acceptation Acceptance ثةسندكردن 

 Taux d” engagement Accession rate رَيذةى زيادبوونى كرَيكاران 

 Accident Accident رووداو

 industrial or و Accident dutravail Accident رووداوى كار
labour 

 Predisposition aux accidents Accident proneness ئامادةيى بؤ روودان

 Variations accidentalles Accidental variations طؤرانة كتوثرةكان

 Acclimatation Acclimatization راهاتن  خؤطوجناندنى

 Accommodation Accommodation سازاندن  طوجنانةوة

 Accommodation house Accommodation house ثةناطة

 Accomplissement Accomplishment بةجَيىَينان

 Accord Accord رَيككةوتن

 Conformite Accordonce طوجنان  رَيككةوتن  لةيةكضوون
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 Responsabilite Accountability بةرثرسيارييةتى

 Accroissement Accretion -زؤربوون  طةشةكردن 

 Acculturation Acculturation ئاة طؤركردنى رؤشنب،ى

 وAcculturation antagonique Acculturation وةرطرتنى كولتورى دو من
antagonistic 

و  Acculturation marginal Acculturation رؤشنب،كردنى ثةراوَيز
marginal 

 Accumclation Accumclation -كةَلةكة بوون  -بوونةوة كؤ

 Exactitude Accuracy وردى  بآ هةَلةيى

 Accomplissement Achievement ئةجنامدان  بةجَيىَينان

  level of و  Niveau d” accomplissement Achievement ئاستى لَيىاتوويى

 Tests d” accomplissement Achievement tests ئةزمونةكانى دةستكةوت 

 Action Action كردة -كار

 Action directe Action , direct كارى راستةوخؤ

 Action judiciaire Action , judicial داواكارى داوةرى

 Action legale Action legal مافى راثةراندنى ياسايى

 Action politique Action , political كردةى سياسى

 ضوارضَيوة  َيدةريةكةى كردة
 توَيذينةوةى كردةيي

Cadre               Dereference 
 del” action 

Action frame of 
reference 

 Recherchevisantl” action Action research توَيذينةوةى ثةيوةسي بة ضاكسازى 

 socialو  Theory del” aciale social Action theory تيؤرى كردةى كؤمةآليةتى

 Activism Activism كاراطةرايىئةكتيظيزمَ رَيبازى ضاالكى 

 Activite Activity رَيبازكارايى دفعار 

 Adaptation Adaptation تةبابوون  طوجناندن

 Intemperance toxicomanie alcoolisme Addiction خوثَيوةطرتن

 Jugement Adjudication برياردان بةثَيى ياسا 

 Ajustement adjustment سازان

 Administration  administration كارطَيرى  ئيدارة

 localو  Administration locale Administration كارطَيرى خؤجَيى

 direction du personnel Administration بةرَيوةبردنى كارمةندان
personnel     

 بةر ةوةنديية طشتييةكان
 ئيدارةى طشتى

Administrations publiques Administrations of 
public authority 

 admission Admission رازى بوون  ثةسند كردن 

 Adolescence adolescence هةرزةكارى

 adoption Adoption هةلطرتنةوة  بةخَيو كردن

 adoration adoration ثةرسة

 adulte Adulte الو

 Education des adultes Adult education فَيركردنى طةوران

 adultere Adultery زينا داوَين ثيسى
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  Age de majorite Adulthood تةمةن هةراشى  طةنج

 Avance ment Advance ثَيشكةوتن

 Prêt Emprunt Advance , cash ثَيشينة

 Vancement  advancement بةرزبوونةوةى ثية

 publicite Advertising ريكالم -ئاطادارى  بآلوكراوة 

 Autorite consultative Advisory authority دةسةآلتى راوَيذكارى

 Appui advocacy اليةنطرى

 Esthetique Aesthetics جوان ناسى

 Affection Affection ويذدان  هةسي

 Affillation Affiliation هؤطري  سةااندنى خزمايةتى

 Affinite ou alliance Affinity ثةيوةندييةكانى  ن خوازى

 Postcure Aftercare بةردةوامى  بةتةنطةوة هاتن

 Agamie Agamy بآثَيوةرى لة هاوسةرط،يدا

 age Age (biology) تةمةن

 Ere Age(history) سةردةم  ضةر 

 Age d” engagement Age, hiring تةمةنى كاركردن

 Age minimum Age,minimum اليةنى كةمى تةمةن

  oldو   Vieillesse Age ث،ى 

 Groupe d” age Age  set or age  grade كؤمةآليةتىتوَيذى تةمةنى 

 Institution organism Agency دامةزراوة

ئةجنومةنى كاروبارى كرَيكاران 
 دامةزراوةكة

Precompte syndical generalise Agency snop 

 Agent d” affaires syndicales Agent, business بريكارى كاروبارى سةنديكا

 Agentde promotion Agent, change طةشةثَيدانى كؤمةَلطةثسثؤرى 

 Agglomeration Agglomeration طردبوونةوة  ئاثورة

 Aggregation Aggregation ئاثورة  طردبوونةوة

 Indice agregatif Aggregative index  مارةى كؤ كراوةيى

 agression Aggression دةستدرَيذى  شةرانطَيزى

 Vieillissement Aging ضوونة تةمةن -ساَلةوة ضونة 

 agitation Agitation ورو اندن

 agnation agnation خزمايةتى هَيَيى باَ

 Agnosticisme Agnosticism نازانى كارى  طومانكارى

 Reforme agraire Agrarian reform ضاكسازى كشتوكاَلى

 Accord  Agreement رَيككةوتن  طرَيبةسي

بةستى كارى هاوبةشى  طرَي
 لةسةرئاستى ناو

Convention appliqueea l” echelon 
regional Agreement  و area 

 collective و  Convention collective de travail Agreement طرَيبةستى كارى هاوبةش
labour 
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 ”Contrat collectif couvrant toute l طرَيبةستى كارى طشتط،
industrie 

Agreement و industry 
wide 

 Methodede concordance Agreement , method of ميتؤدى سازان

 Service consltatif dons leszones خزمةتطوزارى هؤشيارى كشتوكاَلى
agricoles 

Agricultural  extension 
services 

 Echelle agricole Agricultural ladder ريزبةندى كشتوكاَلى

 Revolution agricole Agricultural revolution كشتوكاَلىشؤرشى 

 Rites agricoles Agricultural  rites رآورمسى كشتوكاَلى

 Travailleur agricole Agricultural worker كرَيكارى كشتوكاَلى

 Agriculture Agricultural كشتوكاَلى

 Aide Aid يارمةتيدان -ثشتيوانى كردن 

 Sans but Aimless بآ ئاماجنى

 Alcoolisme Alcoholism خووطرتن بةكىور خواردنةوة

 Method algebrique Algebraic method ميتودى توَيذينةوة جةبرى

 Etranger Alien بَيطانة

 Alienation Alienation نامؤبوون

 Pension alimentaire Alimony نةفةقة  خةرجى  يان -بذَيوى 

 Allegeance Allegiance ميكةضى -طوآ رايةىل 

 Alliance Alliance هاوثةميانى

 Groupe isole Allopatric group طروثى طؤشةط،

 Allocation Allowance دةستطرتن ثاداشي

 Aumone  , charite Alms زةكات  خَيركردن

 Assistante medico  social Almoner ثسثؤرى تةندروستى كؤمةآليةتى

 Service medico  social Almoning خزمةتطوزارى تةندروستى

 Modification Alteration طؤرين

 Alternation alternation بةدوايةكدا هاتن  نؤرةكارى

 Alternatives culturelles Alternatives , cultural شوَين طرةوة كيتوريةكان

 Altruisme Altruism خؤنةويستى  ئةويدخيوازى

 Amalgamation Amalgamation ئاوَيتةبوون -تَيكةآلو بوون 

 Amateurisme amateurism ئارةزوو

 Ambidextrie Ambidexterity بةكارهَينانى دةسي -سةرةوكارى 

 Ambiguite ambiguity ناروونى -لَيَيى 

 Ambivalence Ambivalence دووقاتى ويذدانى

 Amnesie amnesia نةمانى يادةوةرى لةب،ضوونةوة

 Amnistie Amnesty لَيبوردنى طشتى  بةخشينى طشتى

 Amoralite amorality نارةوشتى دوورة رةوشتى

لةباربردنى قةرز يان بةكاربردنى 
 دارايى

Amortissement Amortisation 

 Amulette amulet نوشتة
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 Amusement Amusement سةيران و خؤشى

 Anablisme anabolism خانةنوَيبوونةوةزيندةثاة  

 Anachronism Anachronism جياوازى مَيذوويى

 Analogie Analogy لَيكضوون

 Analyse analysis شيكردنةوة

 Anlyse statistique Analysis , statistical شيكارى ئامارى

 Analyse de variance Analysis of variance شيكارى لَيكنةضوون

 Anarchisme Anarchism ئةنارشيزم  ئا اوةطةرى

  Culte desan cetres Ancestor worship ثةرستنى ثَيشينان

 Ascendance Ancestry بنةضةى باَ و باث،ان

 Androcratie androcracy ثياوساالرى

 Androlepsie Androlepsy بةبارمتةطرتن

 Animisme Animism ِرةوتى زيندةطةرى  ئةنيميزم

 Animosite animosity دؤ منايةتى

 Aneantissement Annihilation لةناو بردن  نةهَيشة

 Anomalie anomaly نائاسايى  لةرَيزبةدةر

 Anomie Anomie , anomy بآ ثَيوةرى

 Anonymat anonymity نةناسراوى -غافيَيَيتى 

 Antagonism Antagonism د بةيةكى ناكؤكي

 Cooperation antagoniste Antagonistic ناتةباكانهةرةوةزى 
cooperation 

 Antecedent Antecedent ثَيشو  ثَيشووان

 Anthropocentrisme Anthropocentrism مرؤظ تةوةرى

زانستى بنةضةى مرؤظ 
 ثةرةسةندنى

Anathropogenese anthropogenesis 

 Anthropogeographie Anthropogeography جوطرافياى مرؤيى

 anthropolatne Anthropolatry مرؤظ ثةرستى

 Anthropologisme Anthropologism ثرةنسيثى مرؤيي

 anthropolgie Anthropology مرؤظ ناسى

 Anthropologie appliqué Anthropology , applied مرؤظناسى ثراكتيكى

 Anthropologie culturelle Anthropology, cultural ئةنرتوثؤلوجياى كولتورى

 مرؤظ ناسى كؤمةآليةتى 
 وةزي ى

Anthropologie social  fonctionnelle Anthropology 
functional social 

 , Anthropologie physique Anthropology مرؤظناسى جةستةيى
physical 

 Anthropologie social  Anthropology social مرؤظناسى كؤمةآليةتى

 , Anthropologie synthetique Anthropology مرؤظناسى ثَيكىاتةيى
synthetic 

 Anthropometrie Anthropometry ئةنرتوثؤميرتى

 , Anthropometrie appliquee Anthropometry مرؤظ ثَيوانةيي ثراكتيكى
applied 
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 Anthropomorphisme Anthropomorphism بةمرؤظ ضواندن

 Anti-colonialisme Anti  colonialism د ة كولونياليزم

 Antidiscrimination Antidiscrimination د ة جيابوونةوة

 Antiouvrier Antilabour د ة سةنديكايى

 antinomie Antinomy ناكؤكى -د بةيةكى

 Antipathia Antipathy رقةبةرايةتى

 Antisocial Antisocial د ة كؤمةَلطةيى

 Antithese Antithesis د ة بابةت

 Anxiete Anxiety دَلةراوكَى

 Apartheid Apartheid ئةثارتايد -جياكارى رةطةزى 

 Apnasie aphasia زمان ط،ان  قسةنةكردن

 Apathie Apathy بآ هةستى  دَلساردى  خةمساردى

 Apostasie Apostasy هةَلطةرانةوة

 Aposteriori Aposteriori زانينى  ثاشينة

 Apotheose Apotheosis كردن بة خوا

 Apperception Appercrption دركى ناوةكى  هةسي ثَيكردن

 Demande Application داواكارى  داخوازى

 Nomination Appointment دامةزراندن

 Allocation Apportionment برينةوةى بةش -دياريكردنى ثشك 

 Comprehension Apprehension ثةيردن -دةرككردن 

 Apprenti Apprentice شاطرد

 Apprentissage Apprenticeship شاطردى ثيشةيى

 Approche Approach تةرزةب،كردنةوة  ئاراستة هزري

 Approbation Approbation ثةسندكردن

 Appropriation Appropriation تةرخانكردن  دةسي بةسةر داطرتن

 Consentement social Approval , social ثةسندكردنى كؤمةآليةتى

 Aptitude Aptitude ئامادةيى -ئامادة باشى 

 tendance arbitraire Arbitrary tendency ئارةزووى برياردان

 Arbitrage Arbitration ناوبذيكردن

 Archeologie Archaeology ئةركيولؤ ى  شوَينةوارناسى

 Archaisme Archaism كؤنطةرَيتى

 Archetype Archetype منوونةى دَيرين

 Region Area ناوضة  هةرَيم

 Sondage areolaire Areasample منونةى فرة قؤناخ

 Argument Argument -بةَلطة هَينانةوة  بيانؤ 

 -ئةريستوكراسى  بنةماَلةيى 
 خانةدانى

Aristocrate Aristocracy 
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 Moyenne arithmetique Arithmetic mean ناوةندى  مَيرةيى

 Armistice Armistice رَيكةكةوتنَ جةنط راطرتن

 Armee Army سوثا

 Art Art هونةر

 Objet ou produit ouvre Artifact دروستكراوى دةستى

 Artisan Artificer ثيشةطةرَيكى دانا

 Artisan Artisan خاوةن ثيشة  وةستا

 Ascendant , suprematie Ascendancy هة مونطةرايى  دةسةآلتى رةها

 Ascetisme Asceticism  يانى سؤفَيتى  رةبةن

  Attribution  achievement Ascription خستنةثاة  دةستكةوت
achievement 

  Niveau d’ aspiration Aspiration , level of ئاستى بةرز خوازى

 Rassemblements , attroupements Assemblages كؤبوونةوة  طردبوونةوة

 Assemblee Assembly كؤبوونةوةى طشتى 

 Travailala chaine Assembly line هَيَيى طردبوونةوة  بةرهةمىَينان

 Assentiment Assent رازى بوون

 Assimilation Assimilation -لَيكضواندن تَيكةآلوى 

 Assistance Asstance يارمةتى

 Assistance social publique Assistance , public يارمةتية كؤمةآليةتية طشتيةكان
social 

 Assistance technique Assistance , technical يارمةتى تةكنيكى

 Systems d assistance Assistance schemes سيستةمةكانى يارمةتيداننةخشةو 

 Association Association كؤمةَلة -رَيكخراو 

 Association benevole Association , voluntary كؤمةَلةى خؤبةخش

 -ثةيوةسي بوونى ب،ؤكةكان 
 Association desidees Association of ideas هزرةكانثةيوةسي بوون 

 Associationnisme Associationism ثةيوةستطةرايى

 Hypothese Assumption طرميانة

 Astrologie Astrology ئةستَيرةناسى

 Asile hospice Asylum ثةناطة

 Atavisme Atavism جارانطةرى

 Atheisme Atheism بَى باوةِري -خوانةناسى 

 Athletique Athletics مةشقى توانا سازى -يارى لةشتوانى 

 Method atomique Atomic method ميتؤدى طةردييةى -رَيبازى طةردييةيى 

 Atomisme Atomism طةرديية طةرى

 Atomisation Atomization -كةرتبوون  شكانى ئةتؤمى -هةَلوةشانةوةيى 

 Expiation Atonement طوناة ثاككردنةوة

 Attention Attention بة ئاطايى -هوشدارى  

 Attitude Attitude هةَلوَيسي -ئاراستة 

 Echelles des attitudes Attitude scales ثَيوةرةكانى ئاراستة
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 Attribute Attribute  -تايبةمتةندى  خةسيةت 

 Audience Audience جةماوةرى بينةران

 Moyens audiovisuals Audiovisual aids هؤيةكانى بيسة و بينني 

 Augure Augur جادووطةرى

 Austerite Austerity دةستطرتنةوة  سؤفيتى

 Autarcia Autarchy خؤبذَيوى -2 -دةسةآلتى تاكة كةسى -1

 Authenticite Authenticity رةسةنى  دروستى

 Autoritarisme Authoritarianism مةييى خؤسةثاندن

 Autorite Authority دةسةآلت

 , Autorite administrative Authority دةسةآلتى كارطَيرى
administrative 

 Autism Autism كةنار ط،ى -خةياة ثآلوى 

 Autobiographie Autobiography  ينانة

 Autoconsommation Autoconsumption بةكاربردنى خودى

 Autocratie Autocracy حوكمى تاكة كةسى -ئؤتؤكراسى 

 Autocritique Autocritic ِرةخنة لة خؤ طرتن

 Automation Automation  -بةئامَيركردن 

 Automatisme Automatism تيؤرى خؤ بزوَينَى

 Autonomie politique Autonomy , political ئوتؤنؤمى  خود موختارى

 Autosuggestion Autosuggestion -بةخؤ وتن  خؤ خستنة سةرباوةر 

 Myoennes statistiques Averages , statistical ناوةندة ئاماريةكان

 distration Avocation خوليا  حةز

 -ثةيوةندية رآ ثَينةدراوةكان 
 ثةيوةندية ثةراوَيزيةكان 

Parente evitative Avoidance 
relationships 

 Avunculat Avunculate ثةيوةندى خاة و خوارزايةتى

 Decision arbitrale Award ثاداشي -2بريارى فةرماندان -1

 Conscience Awareness هؤشيارى -ئاطايى 

 Axiologie Axiology بةهازانىئةكسيولؤجى  

 Axiomes Axioms بةَلطة نةويستى  ِراستى بةرايي

   

 
 

B 
   

 Garde d’ enfants Baby farming دايةنطةى منداة

 Premiere enfance Babyhood كاتى كؤرثايةتى  سةرةتاى ساوايةتى

 Supplantation Back tracking هَيشتنةوةى فةرمانبةرة كؤنةكان
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 Retrogression Back wardness دواكةوتن

 Equilibre Balance هاوسةنطى

 Equilibre des pouvoirs Balance of power هاوسةنطى هَيز

 Bilan Balance  sheet بودجةى طشتى 

 Vote au scutiny Ballot دةنطدانى نىَينى

 Bande Band تاقم -دةستة

 Diagramme atuyaux Bar charts شريتى داتاكان

 Barbarie Barbarity -بةربةييةت  درندايةتى 

 Negociation collective Bargaining collective دانوسانى بةكؤمةة

 Untede negociation Bargaining unit يةكةى سةودا كردن

 Barrier Barrier ئاستةنط رَيطر

 Troc Barter ئاة و طؤر كردن  سةودا

 Culture de base Base culture -كولتورى بنضينةيى 

 Donnees de base Basic data زانياريية بنةرةتيةكان

 Structure de base dela personalite Basic personality بونيادى بنضينةيى كةسَيتى
culture 

 Batard Bastard زؤَر

 Batterie destests Battery of tests ضةند تاقيكردنةوةك -ئةزمونطةلَيك 

 Mendicite Begging سواَلكردن

 Comportement Behavior ِرةفتار

 Comportement collectif Behavior, collective كؤ ِرةفتارى

 Comportement coercitif Behavior, compulsive ِرةفتارى زؤرةمَيى

 Comportement cache Behavior, covert ِرةفتارى شاراوة

 Comportement ouvert ou manifeste Behavior, overt ِرةفتارى ئاشكرا

 Comportement plolitique Behavior, political ِرةفتارى سياسى

 Comportementsocial Behavior, social ِرةفتارىكؤمةآليةتى

 Type de comprtement Behavior, pattern شَيوازى ِرةفتارى

 Sciences du comportement human Behavior, sciences زانستة ِرةفتاريةكان

 Behaviorisme behaviorisme ِرةفتار طةرايى

 Behaviorisme social Behaviorism social ِرةفتارطةرايى كؤمةآليةتى 

 Existence Being بوون

 Croyance Belief باوةر  بروا

 Belligerence Belligerency لة شةردا بوون  جةنطاوةرى

 Appurtenance Belongingness ئينتيما  بوون بةئةندام

 Benediction Benediction ث،ؤز كردن

 Prestation Benefit ضياوك

 Bienveillance Benevolence -ضاكةكارى  يارمةتيدان 

 Caisse de secours Benevolent fund سندوقى يارمةتيدان
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 Bestialite Bestiality جووت بوون لةطةة ئا ةآلن

 Fiancailles Betrothal نيشانكردن  مارةكردن

 Pari Betting -طرةو مةرجكردن 

 Biaic Bias الينطرى

 Biblio graphie Bibliography بيبيؤطرافيا

 Bicameralisme Bicameralism سيستمى ثةرلةمانى دوو ئةجنومةنى

 Postulation Bidding داواكارى دامةزراندن -داواكارى ثؤسي  

 Bigamie Bigamy ددوو نى  دوومَير

 Fanatisme Bigotry رط،ي كوَيرانةمادة  مَيشك تةسكى

 Parente bilateral Bilateral kinship خزمايةتى دوو اليةنى

 Proiet deloi Bill ثرؤ ةى ياسا

 Bimetallisme Bimetallism سيستمى دووكانزايى

 Bimodal Bimodal دوو مؤدى  جووتة شَيواز

 Distribution binome Binomial distribution دابةشكردنى دوانةيى  دوو ِرةستةيى

 Biographie Biography  - ياننامة 

 Sociologie biologique Biological sociology -كؤمةَلناسى  زيندةوةر

 Biologisme Biologism ئؤرطانيزم  ئاراستةى زيندةزانى

 Bipartisme Bipartism سيستمى دوو حزبى

 Regle mentation la natalite Birth control رَيكخستنى وةضةخستنةوة

 Tauxde lanaissance Birth rate تَيكراى لة دايك بوون

 Droit par naissance Birth right مافى بؤ ماوةيى

 Rites de naissance Birth rites رآ و رةمسى لة دايك بوون

 Definition parsynonyme Biverbal definition بةهاوتاثَيناسةى 

خةسَيةتة كؤمةآليةتية 
 زيندةييةكان

Caracteres bio sociaux Biosocial 
characteristics 

 Magie noire Black magic جادووى رةش

 Chantage Black mail ثارة وةرطرتن بةهةرةشة  سةرانة

 Cecite Blindness كوَيرى

 Blocus Blockade طةمارؤدانئابيوقة  

 Lien de fraternite Bood brother hood براى خوَينى

 Consanguinite paternelle Blood relationship خزمى هاو خوَينى

 Immolation Blood sacrifice قوربانى

 Vengeance Blood  vengeance تؤَلة

 Prix dusang Blood wealth  -خوَين بذاردن  رزطار كةرانة 

 Employe Blue  cillar -  worker كرَيكارة بةخةشينةكان

 Conseil d’ administration Board of directors ئةجنومةنى كارطَيرى

 Pension Boarding  house نشينطة -جَيى حةوانةوة
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 Personne morale Body corporate دةزطاى واتايى

 Congruence physique Body fitness -جوان ثؤشى  لةش لةجوانى 

 Bolchevisme Bolshevism بولشةفيك

 Lien mutual Bond , mutual ثةيوةستى هاوبةش

 Esclavage Bondage بةندايةتى -كوَياليةتى 

 Ennui Boredom وةرس بوون -بَيزارى 

 Gratification Bonus رَيزلَينان -ثاداشي 

 Bourg Borough شار -شارؤضكة 

 Ecole dereforme Borstal ضاكسازىخانةى 

 Chef , contremaitre Boss -خاوةن كارَ سةرؤكى كؤمةَلة 

 Frontiers Boundaries سنوور

 Democratie bourgeoise Bourgeois democracy دميوكراسَييةتى بور وازى

 Bourgeoisie Bourgeoisie بور وازييةت

 -بايكؤت كردن  -زويربوون 
 برينثةيوةندى 

Boy cottage Boycott 

 Premiere jeunesse Boyhood مناَلى

 Eclaireurs Boys couts ديدةوانى

 Clubs des junes Boys ‘ clubs يانةى منداآلن

 Cerveau Brain ئةقَت -مؤ   -مَيشك 

 Soutien de famille Breadwinner خَيزان بةخَيوكةر   ينةر

 Epuisement nerveux Break down , nervous ورةبةردانى دةمارى

 Corruption Bribery بةرتيت  بةرتيت وةرطرتن

 Nouvellemariee Bride بووك

 Radiodiffusion Broad casting ئيستطة -ئيزطة 

 Fraternite Brother hood برايةتى  هاورَييةتى

 Budget Budget بودجة

 Budget familial Budget , family بودجةى خَيزان

كؤمةَلةكانى دروسي كردنى خانوو 
 بةرةى هةرةوةزي

Cooperatives de construction Building cooperatives 

 Rgion de batisse Built  up area رووبةرى شارنشينى

 Supplanation Bumping هَيشتنةوةى فةرمانبةرة كؤنةكان

 Bureaucratie Bureaucracy ب،وكراسيةت

 Bureaupathologie Bureaupathology ب،وكراسييةتنةخؤشيةكانى 

 Group bureaucratique Bureaucratic group طروثى ب،وكراسى 

 Bureaucratisation Bureaucratization ثاَلثشتى ب،وكراسييةت

 Rites d’ enterrement Burial rites رَيورةمسةكانى ناشة

 Administration des affaires Businessكارطَيرى كارَ و ثرؤ ةكانى 
administration 



(779) 
 

 بازرطانيةكان
 Cycle economique Business cycle تةنطة ة -خوىل ئابورى 

 Enterprise commercial Business enterprise ثرؤ ةى ئابورى

 Direction des affaires Businee management كارطَيِرى ثارؤ ة بازرطانيةكان

 Organisation des affaires Business organization رَيكخستنى ثرؤ ة بازرطانيةكان

 Reglements By  laws طةآلَلةنامة  قةواَلى

   
 

C 
مانطرتن تةمةىل كردن 

 لةبةرهةمىَيناندا
Greve perlee Ca’ canny 

 Cadre Cadre سيستةمى كرَيى ئةركةكان و ريزبةندى كردنيان

 Calamite Calamity كارةسات

 Rites astronomiques Calendrical rites بؤنة نةرييتةكانى  ساَلنامةى طةردونى

 Métier Calling ثيشة  كار

 Cameralisme Cameralism طةجنينةطةرَيتى -كؤطاطةرَيتى 

 Camp Camp خَيوةتطا  ئؤردوطا

 Camps internationaux du travail Camps , international ئؤردوطاى كارة نَيو دةوَلةتيةكان
work 

 Campagne Campaign شاآلو  هةَلمةت

 Cannibalisme Cannibalism -مرؤظ خؤرى  درندةيى

 Canon Canon فةرمايشتةكان كةنيسة

 Capacite Capacity توانايى توانسي  شيان

 Capillarite Capillarity بزاوتى بةرةوباآل

 Capital Capital سةرماية

 Capitale Capital ثايتةخي

 Capitaeux fixes Capital goods كاآلى سةرمايةيى

 Capital humain Capital, human سةرمايةيى مرؤيى

 Rapport capital  travail Capital - labour ratio رَيذةى نَيوان سةرمايةو ةكار

 Capitalisation Capitalisation بةسةرمايةدارى كردن

 Capitalisme Capitalism سةرمايةدارى

 Capitalisme intellectual Capitalism , intellectual سةرمايةدارى هزرى

 Capitalisme populaire Capitalism , popular سةرمايةدارى ميييى

 Capitulations Capitulations مافة تايبةتيةكان -جياوكةكان 

 Caprice Caprice هةوةسكارى -ئارةزوهةَلسان 

 Caravane Caravan كاروان

 Soins Care ضاودَيرى بةسةرثةرشتى

 Carrier Career رةوتى ثيشةيى تاك -هَييى ثيشةيى 
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 Cartel Cartel كارتيت

 Affaire Case داواكردن  داخوازى

 Histoire du casindividuel Case history  ياننامة -تويذينةوة بار 

 Method monographique Case  study method تويذينةوةى بارميتؤدى 

 Case work Case work را ةى تاكَ كارطوزارى تاك

 Cassation Cassation بةتاَلكردنةوة -هةَلوةشاندنةوةى 

 Travailleur occasionnel Casual labour or  -كرَيكارى كاتى  بةرَيكةوت 
worker 

 Caste Caste كاسي -تائي ةى داخراو 

ترسى لة  -طريي خةساندن 
 خةساندن

Complexe de castration Castration complex 

 Casuistique Casuistry رادةربرين  فةتوا

 Catabolisme catabolism فةوتان  زيندةرووخان

 Categorie Category طوتة / توَيذ

 Catharsis Catharsis خؤبةتاة كردنةوة -داخى دَلِرشة 

 Cathexis Cathexis بارطةى هةَلضوونى

 Comite electoral Caucus ئةجنوومةنى حزبى

 Cause Cause هؤ  هؤكار

 Celibat Celibacy ِرةبةنى

 Cellule Cell زيندان  شانة

 Censure censorship ضاودَيرى

 Censure morale ou social Censorship , moral or ضاودَيرى ِرةوشتى يان كؤمةآليةتى
social 

 Recensement census سةر مَيرى

 Centre representatife de culture Center , culture مةلبةندى رؤشنب،ى

 Centre des affaires Central business core -مةلبةندى  ناوةندى شار 

 Tendance central Central tendency مةييى ناوةندَيتى

 Centralisation Centralization ناوةندطةرايىناوةندَيتى  

نةرَيتى كؤمةآل يةتى و ئاينى  
 -ئاهةنط 

Ceremonie Ceremony 

 Certitude Certainty بآطومانى -دَلنيابوون 

 Systeme de chaine Chain system سيستةمى زينت،ةيى 

 Chamber de commerce Chamber of commerce  وورى بازرطانى

 Chamber des deputes Chamber of deputies ئةجنومةنى نوَينةران

 Hazard Chance رَيكةوت

 Facteurs de chance Chance factors هؤكارةكانى رَيكةوت

 Changement culturel Change , cultural طؤرينى كيتورى

 Changement social Change , social طؤرانى كؤمةآليةتى

 Changement technologique Change , technological تةكنولؤ ىطؤرانى 
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 Caractere Character خةسَيةت  تايبةمتةندى

تَيكضونى  -تَيكضونى خةسَيةت 
 ِرةفتار

Desordre de caractere Character disorder 

 Structure de caractere Character structure بونيادى خةسَيةت

 Region de caracterisation Culturelle Characterization area بةخةسَيةتكردنى كيتورىروبةرى 
of cultural  

 Caracterologie Characterology خةسَيةت ناسى

 Charisma Charisma كاريزما  بةهرةى ثَيشرةوى

 Leadership charismatique Charismatic leadership سةركردايةتى كاراما

 Charite Charity -خؤشة ويستى مرؤظ  ضاكة 

 Charme Charm جادو  نوشتة

 Graphique, diagramme Chart هَييكارى روونكردنةوة

 Chastete Chastity داوَين ثاكى

 شؤفينيةت  -دةمارط،ى نةتةوةيى 

- 
Chauvinisme Chauvinism 

 Chef Chief ثَيشةوا  سةرؤك

 Accouchement Child birth منداَلبوون

 Lelinquance juvenile Child delinquency الدانى منداآلن

 Travail des enfants Child labour كاركردن بة منداآلن

 Mortalite enfantine Child mortality مردنى منداآلن

 Protection des enfants Child protection ضاودَيرى منداآلن

 Psychologie del’ enfant Child psychology دةروونناسى منداَلى

 Aid sociale aux enfants Child social work or خؤشطوزةراى كؤمةآليةتى منداَر
child welfare 

 Bien  etre des enfants Child welfare خؤشطوزةرانى منداآلن

 Enfance Childhood قؤناغى منداَلى

 Chiromancie Chiromancy فاة طرتنةوة

 Chevalerie Chivalry جوامَيرى. - سوارضاكى

 Position choisie Choice  status ثَيطةيةكى بذاردة

 Chronologie Chronology -كرنؤلؤجيا  لستى رووداوةكان 

 Cinema Cinema سينةما

 Cercle vicieux Circle , vicious بازنةى بةتاة

 Reaction circulaire Circular reaction ثةرضةكردارى بازنةيى

 Circulation Circulation دابةشكردن  لةئابوريناسيدا
(economics) 

 Circulation des elites Circulation of elite سوورى دةستة بذَيرى

 Citoyen Citizen هاونيشتيمانى  هاوآلتى

 Droit de cite citizenship هاوآلتيتى  هاوآلتى بون

 Grande ville City شار

 Ville commercial City , commercial بازرطانىشارى 
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 Ville industrielle City , industrial شارى ثيشةسازى

 Ville principale City , primate شارى سةرةكى

 Ville de residence City , residential شارى نيشتةجَيبون

 Planification des Villes City planning نةخشة كَيشانى شار

 Region dela ville City region هةرَيمى شار

 Region residentielle dela ville City settlement area رووبةرى بيناسازى شار

 Etat  cite City  state دةوَلةتى شار

 Instruction civique civics زانستى ثةروةردةى نيشتيمانى

 Desobeissance civile Civil disobedience ياخى بوونى مةدةنى

 Droit civil Civil law ياساى مةدةنى 

 Libertes civiles Civil liberties ئازاديية مةدةنيةكان

 Droits civiques Civil rights مافة مةدةنيةكان

 Service civil Civil service كارطوزاريية مةدةنيةكان

 Statut personnel Civil status رةوشى مةدةنى

 Guerre civile Civil war ناوخؤجةنطى 

 Civilisation Civilization شارستانيةت

  Civilisation preindustrielle Civilization , pre شارستانيةتى  بةر لة ثيشةسازى
industrial 

 Civisme Civism هاوآلتَيتى باشن

 Revendication Claim داواكردن

 Clairvoyance Clairvoyance هةسي تيذى

 Clan Clan عةش،ةت  ت،ة

 Classe Class ضني  توَيذ-1

 Classe oisive Class , leisure ضينى ئاسودة  خؤشطوزةرانى

 Basse classe Class , lower ضينى خوارةوة

 Classemoyenne Class , middle ضينى ناوةند

 Classe privilegiee Class , privileged ضينى بةختيار

 Classe superieure Class , upper ضينى باآل

 Classe ouvriere Class , working ضينى كرَيكار

 Conflit des classes Class conflict ميمالنيآ ضينايةتى

 Conscience des classe Class consciousness هؤشيارى ضينايةتى

 Cristallisation des classe Class crystallization تةورك بوونى ضينايةتى

 Identification des classes Class identification ضونة ثاة يةكى ضينايةتى

 Interets des classe Class interests بةر ةوةنديية ضينايةتيةكان

 Structure des classes Class structure -ثَيكىاتةى ضينايةتى  بونياد 

 Lutte des classe Class struggle ميمالنَيى ضينايةتى

 Societe sans classe Class less society كؤمةَلطاى ناضينايةتى

 Classicisme Classicism -كالسيزم  كالسيكى كؤن 
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 classification Classification ثؤَلينكردن

 Classification professionnelle Classification ثؤَلَيكردنى ثيشةيى
occupational 

 Parente classification Classificatory kinship خزمايةتى ثؤَلينكراوسيستمى 
system 

 Scission Cleavage كةرت بوون -لَيك جودا بوونةوة 

 Clemence Clemency بةزةيى ثآ هاتنةوة

 Clerge Clergy -رابةرانى كيَيسة  قةشةكان 

 Client Client لَيتوَيذراو دكِريار 

 Climat Climate كةش و هةوا

 Etape dupoint culminant Climaxstage قؤناغى لوتكة

 Clinique Clinic نؤرينطة -بنكةى نؤ دارى 

 Psychologie Clinique Clinical psychology دةرونزاى نؤرينطةيى

 Sociologie Clinique Clinical sociology كؤمةَلناسى نؤرينطةيى

 Clique Clique دةستة  تاقم  

 Etablissement ferme Closedshop دامةزراوةى داخراو

 Syndicat ferme Closed union سةنديكاى داخراو

 Club Club يانة

 Grappe Cluster طردبوونةوة

 Coalition Coalition ثشتط،ى  هاو ثةميانيةتى

 Code Code دةقى ياسا

 Codemoral Code , moral فةرمايشتى رةوشتى

 Code moral dela profession Code of ethics رةفتارى ثيشةيىريساكانى 

 Codification Coding كؤد دانان

 Coeducation Coeducation خوَيندنى تَيكةآلو

 Coefficient Coefficient -هاوكؤلكة  فاكتةرى هاوبةش 

 Coercition Coercion زؤرلَيكردن  ناضاركردن

 Coexistence Coexistence ثَيكةوة  يان

 Le café Coffee house قاوةخانة

 Cognation Cognation خزمايةتى بةرةداك

 Connaissance Cognition زاننيَ دركردن

 Cohabitation Cohabitation ثَيكةوة  يانى هاوبةش

 Coherence Coherence ثةيوةستى -هاوبةندى 

 Cohesion Cohesion ثَيكةوةنوسان  -ثَيكةوةلكان 

 Cohorte Cohort نةوة -تيث 

 Coincidence Coincidence رَيككةوتن لةطةة يةكدا

 Collaboration Collaboration -كارى هاوبةش  هةرةوةز

 Stag ds collcturs Collecting food stage قؤناغى خؤراك كؤ كردنةوة

 Action collctive Collective action كؤكردةيي -كارى بةكؤمةة 
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 Negociation collctive Collective bargaining سةوداى بة كؤمةر

 Compotement collective Collective behavior كؤ رةفتار

 Conscience كؤ هةستى
Collective 

Collective 
consciousness 

 Ferme collective Collective farm -كَييطةى هةرةوةزى 

 eSprit collective Collective mind ب،كردنةوةى بةكؤمةة

 Marriage collective Collective marriage هاوسةرط،ى بة كؤمةة

 Propriete collective Collective property موَلكدارى بة كؤمةة 

 Representation collective Collective وَيناكردنى بةكؤمةة
representations 

 Securite collective Collective security ئاسايشى طشتى 

 Collectivisme Collectivism ناو كؤيى

 Collectivite Collectivity مرؤ كؤيى

 Collectivisation Collectivization بةكؤمةَلكردن  هاوبةشَيتى كردن

 Combinaison Colligation ثَيكةوة بةسة

 Colonialisme Colonialism كؤلؤنياليزم  داط،كارى

 Colonie Colony لؤبى -كؤلؤنى  داط،كراو  كؤة نشني 

 Barrier derace Colur bar كؤسثى رةنط  د ة ِرةنط

 Diagramme des colonnes Column chart ستوونى داتايى

 Codirection Comanagement بةرَيوةبردنى هاوبةشى 

 Commandement Command سةركردايةتى رةمسىَ  فةرمان كردن

 Commensalisme Commensalism هاوخوانى

 Lieux d’ amusements commerciaux Commercial جَيطا بازرطانيةكانى رابواردن
amusements 

 Recreation commercial Commercial recreation رابواردن بؤ بازرطانى كردن

 Revolution commercial Commercia revolution شؤرشى بارزطانى

 Commercialisation Commercialization بازرطانى كردن

 Commission Commission ليذنة  كؤميتة

 Engagement Commitment بةَلَين  ثابةند بوون  فةرمانى طرتن

 Comite Committee ليذنة  كؤميتة

 Merchandise Commodity كاآل  كةر و ثةر

 Droit commun Common law ياساى طشتى 

 Propriete commune Common property خاوةندارَيتى هاوبةش

 Sens commun Common sense  يرى زطماكى

 Commonwealth Commonwealth -كؤمنويي   يةكَيتى طةالن 

 Commune Commune كؤمةَلَيكى بضووك / كؤمونة

 Communalisme Communalism بةكؤمةر كردن  رَيبازى حوكمرانى خؤجَيى

 , Communication social Communication ثةيوةنديكردنى كؤمةآليةتى
social 

 , Moyens de Communication Communication  هؤيةكانى ثةيوةنديكردن
media 
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 , Communications administrative Communication ثةيوةنديية كارطَيرييةكان
administrative 

 Communion Communion يةك هةستى

 Communisms Communism كؤمؤنيزم

 Communisms primitf Communism , primitive كؤمؤنيزمى سةرةتايى

 Communaute Community كؤمةَلطةى خؤجَيىَ  كؤمةَلةى دةوَلةتان

 Fonds social Community chest سندوقى دارايى هاوبةش 

 Developpementde la communaute Community طةشةثَيدانى كؤمةَلطة
development 

 Organisation communautaire Community رَيكخستنى كؤمةَلطة
organization 

 - Communaute organiqueou composee Community , multi كؤمةَلطاى ئاوَيتة
group 

  Commuta simple Community , uni كؤمةَلطةى سادة
group 

 commutation Commutation سزاهاتووضؤى رؤ انة  كةمكردنةوةى 

 Compagnon Companion هاورآ

 Compagnie Company كؤمثانيا

 Cite de l” enterprise Company town شارى كؤمثانيا

 Syndicat de l” entreprise Company union سةنديكاى كرَيكارانى دامةزراوةكة

 Method comparative Comparative ميتؤدى بةراوردكارى
method 

 Compartimentalisation Compartmentalization بةشكردنى  كةرتكردنى دةروونى

 dedommagement 2-compensation Compensation-1 -بذاردن خستنةبرى 

 Competence Competence ثسثؤرى  لَيىاتووة  لَيوةشاوةيى

 Competition Competition ركابةرى

 Complexe Complex طرَيى دةروونى

 Complexe dela culture Complex , culture ثَيكىاتةى كولتورى

 Comprehension Comprehension تَيطةيشةَ  هةمةاليةن

 Compromise Compromise سازش  لةيةك رازى بوون

 Compurgation Compurgation ئازادكردن بةسوَيندان

 Conation Conation هَيزى ويسة

 Concentration Concentration ضركردنةوةضة  بةسةَ  

 Concept Concept ضةمكى طشتى   -ماناى دامالراو

 Conceptualisme Conceptualism وَيناطةرى ئةندَيشةكارى

 Concession Concession -مافى بةكارهَينان  طرَيبةستى تايبةت 

 Conciliation Conciliation ثَيكىاتنَ رازى بوون

 Classe sociale concrete Concrete social class كؤمةآليةتى كؤنكريتىضينَيكى 

 Concubinage Concubinage يارى نىَينىَ دؤستى نىَينى

 Concurrence sociale Concurrence, social ثَيشربكَيى كؤمةآليةتى

 Condemnation Condemnation تاوانباركردن

 Condensation Condensation ضِركردنةوة
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 Condition Condition مةرج

 Reflexe conditionne Conditioned reflex كاردانةوةى مةرجدار

 Response conditionne Conditioned response ثةرضة كردارى مةرجدارى

 ,Conditions del’ emploi Conditiones مةرجةكانى كار  دامةزراندن
employment 

 Condition devie Conditione, living بارودؤخى  يان

 Conditions socials Conditione social بارودؤخى كؤمةآليةتى

 Conditions de travial Conditions, working رةوشى كار

 Conduit Conduct ِرةفتارى ئاراستةكراو  مةرجدارى

 Confederation Confederation -كؤن يدراىل  يةكَيتى طشتى 

 Conference Conference كؤن ران 

 Confession Confession دان ثيانان

 Configuration Configuration ثةيكةر بةندى  ثَيكىاتن

 منداَلبوون 
 بةندى تةنيايى

1-Accouchement 
2-emprisonnement  Confinement 

 Confiscation Confiscation دةسي بةسةر داطرتن

 Conflit Conflict ميمآلنَى

 Conflit des lois Conflict of laws ميمآلنَى ياساكان

 Conflit dans l’ organisation  Conflict in organization ميمآلنَى لةناو رَيكخراو

 Theoie du Conflit Conflict theory تيؤرى ميمآلنى

 Conformite Conformity هاوشَيوة بوون  لةيةكضوون

 Confusion Confusion شثرزةيىتَيكةآلو كردن  

 Congestion Congestion قةرةباَلغى  جةجناَلى

 Conglomeration Conglomeration كؤمةَلبوون  تؤثةَلبوون

 Congres Congress كؤنطرةى طشتى

 Conjecture Conjecture مةزةندة كردن

 Conjontion Conjunction بةيةك بةسة  ثَيكةوةبةسة

 Conjuncture Conjuncture كات و ساتدا  لَيكؤلينةوةى بابةتيانة روودان لةيةك

 Connotation Connotation ضةمك

 Connexionnisme Connectionism ثةيوةستدارَيتى

 Consanguinite Consanguinity هاوخوَين

 Conscience Conscience ويذدان

 Objecteur de  conscience Conscientious objector نارازى ويذدانى

 Experience consciente Conscious experience ئةزموونى ئاطايى

 Conscience de soi  meme Consciousness هؤشى  ئاطايى

 ,Conscience collective Consciousness كؤ هةستى
collective 

 Conscription Conscription خزمةتى سةربازى زؤرةمَيى

 Consensus , unanimite Consensus كؤ دةنطى
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 Conservation Conservation ثارَيزطاريكردن

 Conservatism Conservatism كؤنة ثارَيزى

 Consistance Consistency تةبايىَ  ثَيكةوةلكان

 Consolidation Consolidation جَيط،بوونَ  يةكطرتنى مافةكان

 Conspiration Conspiracy ثيالن طَيرى

 Constance Constancy بةردةوامى و سةقامط،ى

ياساى بنةرةتىَ  ثَيكىاتةى 
 سروشتى

Constitution Constitution 

 Constitution nalisme Constitutionalism ياساطةرى

 Contrainte sociale Constraint , social زؤردارى كؤمةآليةتى

 Corps consulaire Consular body كارى ديبيوماسى

 Consultationen commun Consultation , joint راوَيذكردنى هاوبةش

 Cooperative de consummation Consumer’s كؤمةَلةى هةرةوةزى بةكاربردن
cooperative society 

 Protection  des consommateurs Consumer peotection ثارَيزطاريكردنى بةكاربةر

 Consummation Consumption بةكار بردن

 , Consummation ostentatioire Consumption بةكار بردن رواَلةتى
conspicuous 

 Contact Contact ثةيوةندي 

 Histoire contemporaine Contemporary  history مَيذووى هاوضةرخ

 Analysis du contenu Content analysis شيكردنةوةى ناوةرؤك

 Contiguite Contiguity هاوسنوور  لَيككةوتن

 Continence continence داوَين ثاكى

 , Coefficient de contingence Contingency هاوكؤلكةى هاوكؤك
coefficient of 

 Continuatio Continuation بةردةوام بوون  لةسةر رؤيشة

 Contraception Contraception دياريكردنى وةضة

 Contrat Contract بةَلطةنامة -طرَيبةسي 

 ,Contrat administratife Contract طرَيبةستى كارطَيِري
administrative 

 Employ desprisonniers Contract system كاركردن بةزيندانى

 Contreculture Contraculture د ة كولتور

 Contradiction Contradiction د  بةيةكى

 Contrarete Contrariety ناكؤك  د ايةتى

 contrasuggestion Contrasuggestion ثَيِراطةياندنى ثيََضةوانة

 Contravention Contravention سةرثَيضى  شكاندنى ياسا

 Contribubion Contribution ئابوونة  ثيتاك  بةشداريكردن

 controle Control ضاودَيرى كؤنرتؤَر

  Controle administrative Control, administrative كارطَيِرى -ضاودَيرى 

 Conurbation Conurbation ناوضةى شارنشني

 Convalescence Convalescence ساِرَيذبوون  بو انةوة
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 Convertion Convention كؤنطرة  زاراوةى باو  نةريتى باو

 conversion Conversion وةرضةرخان

 condemnation Conviction -1 تاوانباركردن

  persuasion -2 قةناعةت ثَى هَينان

 Emploi des condamnes Convict labour كاركردن بةزيندانيان

 Cooperation Cooperation هةرةوةزى  هاوكاري

 Cooperative Cooperative كؤمةَلةى هةرةوةزى

 Cooptation Cooptation ثاَلثشتى بونيادي

 Coordination Coordination ثَيكةوة طوجنان

 ,Coordination, administrative Coordination هةماهةنطى كارطَيِرى
administrative 

 Actionnarial ouvrier Copartnership هاوبةشي كرَيكاران لةخاوةندارَيتى ثِرؤ ة

 Droits d’ auteur  Copyright مافى ضاثكردن

 Corporation, institution Corporation دامةزراوةَ كؤمثانياى هاوبةش

 Corporatisme Corporatism رةوتى تائي ة ثيشةطةريةكان

 Corollaire Corollary بةَلطةنةويسي

تةمَى كردن  راستكردنةوةى 
 ِرةفتارى الدراوان 

Correction Correction 

 Correlation Correlation ثةيويسي بوون  ثَيكةوة بةسة

 Correspondance  Correspondance بةرامبةرى  هاوتايي 

 Corruption Corruption طةندةَلى  بةرتيت

 Cortege Cortege دةسي و ثَيوةند

 Cor vee Cor vee بَيطاري

 Cosmolgie Cosmolgy طةردوونناسي

 Cosmopolitanisme Cosmopolitanisme هاوآلتَينى جيىانى

 Cout devie Cost of living تَيضووى  يان

 Couts sociaux Costs, social بذَيوية كؤمةآليةتيةكان

 Conseil Council ئةجنومةن

 Conseil, d’Etat Couneil of state ئةجنومةني دةوَلةت

 Consultation Counseling رَينمايي دةرووني

 ,Conseils professionnels Counseling رَينمايي ثيشةيي
employment 

 pays Country -1 وآلت

  campage -2 دَي و دةوروبةر

 Comte County هةرَيم  ناوضة

 Coup d’Etat Coup d’etat كودةتاي سياسى لةناكاو

 Tribunal Court دادطا

 Cour(faite aune femme) Courtship دَلداري

 Couvade Couvade نةريتى كؤن  كوفاد
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 Culture fermee Covert culture كولتوري داخراو

 Métier Craft ثيشة

 Engouement Craze خوليا  شةيدايي

 Puissance creatrice, creativite Creativeness داهَينان

 Credit Creadit متمانةَ قةرز بةخشني

 Cooperatives credit Creadit cooperatives كؤمةَلة هةرةوةزيةكانى قةرزثَيدان

 Croyance Creed ب،وباوةِر

 Crime Crime تاوان

 Crimes economiques Crimes, economic تاوانة ئابوريةكان

 Droit criminal Criminal law ياسايتاوان

  Criminalistique Criminalistics زانستى ئاشكراكردنى تاوان

 criminologie criminology تاوانناسي

  Estropiement Crippling شةرَ طؤج

 Crise Crisis تةنطة ة  قةيرانَ

 Critere  Criterion ثَيوةرَ مةحةك

 Critcisme  Criticism فةلسةفةى رةخنةطةرايي  رةخنة

 Cultures croisees Cross  cultures كولتورة بةراوردكاريةكان

  Foule Crowd طرد بوونةوة

 Lacouronne, Etat monarchi que Crown تاج  دةسةآلتى شاهانة

 Culte Cult باوةِرى دينى  تائي ةيةكى دينى

 Alternatives culturelles Cultural altarnatives جَيطرةوة كولتوريةكان

 Anthropogie culturelle Cultural anthropology مرؤظناسي كيتورى  ئةنرتؤثؤلؤ ياي كيتورى 

 Region culturelle Cultural area هةرَيمة كيتوريةكان

 Changement culturel  Cultural change كيتورى طؤِرانى

 Determinisme culturel  Cultural determinism هةربونيةتى كيتوري

 Dynamique dela  culturel  Cultural dynamics جوَلة كيتوريةكان

 Retrogradation culturelle Cultural lag كةلَينى كيتورى

 Residus culturels Cultural residues ثاةاوة كيتوريةكان

 Culture   Culture كتيورى كؤمةآليةتي

 Absolu culturel Culture absolute رةهايي كيتوري

 Complexe culturel Culture complex ثَيكىاتةى كيتوري  سيماي كيتوري

 Heritage culturel  Culture heritage بؤماوةى كيتوري

 Integration culturelle Culture integration تةواوكارى كيتوري

 Culture materelle Culture material كيتوري مادي

 Culture immaterilelle Culture, non material كيتوري مةعنةوي 

 Type de culture Culture pattern شَيوازي كيتوري

 Trail culturel Culture trail خةسَيةتى كيتوري
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 Frequences cumulatives Cumulative دووبارة كؤكراوةخشتةى 
frequencies 

 Rigistre cumulatife Cumulative recoral تؤمارى زانياري كؤكراوة

 Crue Crue ضارةكردن

  Programrme d’etudes Curriculum بةرنامة

  Corbe Curve ضةماوة 

 Détention Custody بةندكردن

 Coutumes Customs خوو داَ

 Cybernétiquw Cybernetics خود رَيكخستناسى دسب،نيتيكا 

 Cycle économique Cycle, business خوىل ئابورى

 Cycle de la vie Cycle, life سووِرى  يان

 Mouvement cylique Cyclical movement طؤِرانكاريية خوليةكان

 cynisme Cynism سينيزمَ ِرةشبيين

   

D 
 Dadaisme Dadaism دادايزم

 Dammage Damage زيان

 Dance Dance سةماكردن

 Darwinisme Darwinism تيؤرةكةى داروين

 Données Date ثَيدراوةكان  زانيارية طشتيةكان

 ,Electronique de l’information Dateprocessing ضارةكردنى زانياريةكانبةشَيوةيةكى خؤكرد
electronic  

 Moderne  Date, up-to سةردةميانةنوَىَ 

 Réverie Day dream زِرةخةونَ زيندةخةون

  Créche Day nursery باخضةى ساوايانى بةيانيان

  Culte du mort Dead, cult of the مردوو ثةرستى

 Poste sens issue Dead  end job فةرمانى داخراو  موضةى كؤتايي

  mainmorte Dead  hand سنوردارى هةَل  و كةوت

  Temps perdu Dead time كاتى بةفَيِرؤ ضوو

  Travail mort Dead work كارى بَى بةرامبةر

 Surdite Deafness كةِرى  نةبيسة

 Mortcivile Death civil رووتكردنةوة لةمافة مةدةنيةكان

 Instinct de mort Deathinstinct رةمةكى مردن  ِرةمةكى لةناوبردن

 Peine capitale Death penalty سزاي لةناوبردن

  Décés naturel  Death natural مردنى سروشتى

  Taux du mort alite Death rate تَيكِراي مردنةكان

 Retes du mort Death rituals ِرَى و ِرةمسى مردووان

 Degradation Debasement سووك  ريسوا  كردن
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 Débauche Debauchery خراثةكارى  بةدِرةوشتى

 Dette Debt قةرزَ قةرزاري

 débureaucratisation Debureaucratization سنوردانان بؤ ب،وكراسيةت

 Decadence Decadence داِرمانَ هةَلوةشانةوة

 Décasualisation Decasualization جَيط،كردنى كرَيكارانى كاتى

 Décélaeration Deceleration خاوكردنةوةي جوولة

 Decentralisation Decentralization ناناوةندَيتى

 Décision  Decision بِريار

 ,Décisions, administratives Declsions بِريارةكارطَيِرييةكان
administrative 

 Déclaration Deciaration لَيدوان

 Déclassement Declass لةثَيطة كةمكردنةوة

 Décolonisation Decolonization هةرَيمةداط،كراوةكانرزطاركردنى 

بآلوةثَيكردن  ِرَيطرتن 
 لةضِربوونةوة

Déconcentration Deconcentration 

 Décret Decree بِريار  فةرمان

 Déculturation Deculturation لةناوبردنى كيتوري

 Deduction Deduction هةَلَينتان

 Defaitisme Defeatism كؤَلدان  بةزين

 Défaut ou défectuosité Defect كةم و كورتى

 Défense sociale Defence, social بةرطرى كؤمةآليةتى

 Mécanismes de défense Defence mechanisms خؤثاراسة

 Gratification différée Deferred gratification دواخستنى ئاواتةكان

  Invalidité Deficiency ناتةواوي

 Definition Definition ثَيناسة

 Deflation Deflation داكشان  دابةزينى هةَلئاوسان

 Difformité Deformity شَيواندنى جةستة

 Dégéneration Degeneration داكةوتن  هةَلوةشانةوة 

 Dégradation Degradation دابةزينى ثَيطةى كؤمةآليةتى 

 Dégradation De travail Degradation of labour كارامةيي -دابةزينى ثية  يان 

 Deification Defication بةخودا دانان دكردن بةخودا 

 Déisme Deism ِرَيبازي خوداوةندى سروشتى

 Delegation Delegation شاند  ئةرك ثَى سثاردن

 Deliberation Deliberation لَيكؤَلينةوةى ورد

 Délit Delict تاوان  كةتن

  Délinquance juvenile Delin quency, juvienile كةتنى منداآلن

خزمةتطوزارى كؤمةآليةتي بؤ 
 مَيرد مناَلة الدةرةكان

Service socialpourles 
Delin quants 

Delinquency social 
work 
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 Illusion Delusion وِرَينة  بةهةَلةدابِرن

 Démagoie Demagogy دمياطؤطى  سياسةتى مةرايي جةماوة

 Demande  Demand خواسي

 Démence Dementia خةَلةفان  مَيشك تَيكضوون

 Démilitarisation Demilitarization داماَلني لةدياردةى سةربازي

 Démobilisation Demobilization كؤتايي هَينان  بةخزمةتى سةربازي

 Démicratie Democracy دميوكراسي

 Democratie Industrislle Democracy, indusbrial دميوكراسيةتى ثيشةسازي

 Centralisme démocratique Democratic centralism ناوةندَيتى دميوكراسى

 Démographie Demograghy دميوطرافى  دانشتوانناسى

 Démonisme Demonism بِرواكردن بةدَيوودرنج

 Démonologie Demonology شةيتان ناسي

 Demonstration Demonstration سةااندن منايشي كردةيي 

 Demoralisation Demoralization ِرةوشي خراثى  ورةشكاندن

 Dégradation Denotion ثية كةمكردنةوة  دابةزاندنى ثية

 Dénomination Denomination تائي ة  رَيبازَ ناولَينان

 Extension Denotation واطةياندن

 Densité de lapopulation Density of population ضِرى دانيشتوان

 Déontologie Deontology ئةركة رةوشيتةكان  مؤراَلناسى

 département Department بةِرَيوةبةرايةتى  دةزطا

نةبوونىَ ثشي ثَى بةسةَ دةوَلةتى 
 ثاشكؤ

Dépendance  Dependency 

 Dépersonalisation Depersonalization كةسايةتى سِرينةوة 

  Déplacement Deplacement طواستنةوة

 Déportation Deportation دةركردن -ِراطواسة 

 Dépopulation Depopulation كةمكردنةوةى دانشتوان

  Privation Deprivation بَى بةشكردن  ِرووتكردنةوة

 Depreciation Depreciation لةكاركةوتن لةِرووى ثيشةسازييةوة

 Depression Depression بَى بازاِرى خةمؤكى

 Deproletarisation Deproletarization بةرزكردنةوةى ئاستى كرَيكاران

 Deputation Deputation دةسةآلت ثَيدان

 Descente Descent نة اد  ِرةضةَلةك

 Recherché descriptive  Descriptive study تو َينةوة وةس يةكان

 Déségregation Desegregation لةجياوازي ِرةطةزايةتىِرَيطرتن 

 Désertion Desertion هةآلتن  بةجَيىَيشة

 Desertion du travailleur Desertion of the هةآلتنى كرَيكار
worker 

 Désire Desire ئارةزوو
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 Despotisme Despotism حكومةتى زؤردارى

 privation Destitution هة ارى  بَى دةرامةتى

 Instinct de destruction Destruction instinct غةريزةى ِرةمةكى

  Detention préventive Detention, remand بةندكردنى كاتي

 Déterioration Deterioration داِرمان  طةندةَلى

 Déterminisme Determinism هةربوونايةتى

 Detribalisation Detribalization الوازبوونى طيانى خَييةكى

 Deuterogamie Deuterogamy  نىَينان دواى مردنى يةكةم هاوسةر

 Dévaluation Devaluation كةمكردنةوةى بةهاى ثارة

  Stades de développement Developmental stage قؤناغةكانى طةشةكردن

 Dévelopment, social Development, social طةشةثَيدانى كؤمةآليةتى 

  Pays développe Developed country وآلتى تةواو طةشةكردوو

 Déviation Deviation الدان

 Déviationnisme Deviationism الداخنوازي

 dégénération Devolution دواكةوتن  داِرمان

 Diabolism Diabolism كارى شةيتانى

 Méthod diachronique Diachronic methed ميتؤدي ثةرةسةندن

 Diagnostic Diagnosis دةسي نيشانكردن

 Diagnose coopérative Diagnosis, cooperative دةسي نيشانكردنى بةكؤمةَر

  Diagnose dans lecas individual Diagnosis in case work دةسي نيشانكردن لةخزمةتى تاكدا

دةسي نيشانكردنى كؤمةَلطةى 
 خؤجَيى

Diagnose dans le developpement 
communautaire 

Diagnosis in 
community  
Development 

 Diagramme Diagram هَييكارى  وَينةى روونكردنةوة 

 Dialecte Dialect زارَ زمانى خؤجَيى

 Dialectique Dialectic ديالكتيك  ط توطؤ

 Materialisme dialectique Dialectical materialism ماترياليزمي دياليكتيكى

 Division dichotome Dichotomous division دابةشكردنى دوانةيي 

 Dictator Dictatorship ديكتاتؤرى

 La didactic que Didactics هونةرى فَيركردن

 Nourriture Diet خؤراك

  Methode de différence Difference, method of ميتؤدي جياوازي 

 Diagnose différetielle Differential diagnosis دةسي نيشانكردنى جياوازي

 Différenciation Differentiation جياكارىَ جياوازي

 Diffusion de la culture Diffusion, culture بآلوبوونةوةى كولتور

 Dignite humaine Dignity, human ِرَيزى مرؤظايةتى

 Dilemma Dilemma تةنط و ضةَلةمة  طَيذاو

 Rendement décroissant Diminishing returns كةمبوونةوةى بةرهةم
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 Diplomatie Diplomacy دبيوماسييةت

 Action directe Direct action كردارى ِراستةوخؤ

 Directoire Directorate بةِرَيوةبةرَيتى طشتىَ ئةجنومةنى كارطَيِرى

  Dirigisme Dirigism ِرَيبازي ئاراستةكردنى طشتى

 Incapacité Disability ثةككةوتةيي -كةم ئةندامى 

  Désarmement Disarmament ضةك داماَلني

 Désastre Disaster كارةسات

 Renvol Discharge دةركردنَ ئازادكردن

 Discipline discipline زةبي و رةبي  كؤنرتؤَلكردنى رةفتار

 Découverte Discovery دؤزينةوة

 Discrimination raciale Discriminationgracial جياوازي رةطةزايةتي

  Discontinulté Discontinulty ثضِران  دابِران

 Connaissance discursive Discursive cognition دةكردنى  يرانة

 Discussion collective  Discussions, group ديالؤطى بةكؤمةَر

 Groupe de discussion Discussion group طروثى ديالؤط

 Maladie Disease نةخؤشى

 Désécenome Diseconomy نا ئابوري

 Rupture de fiancailles  Disengagement هةَلوةشاندنةوةى نيشانكردن

 Desequilibre Disequilibrium ناهاوسةنطى

 Déshar monie Disharmony نةطوجنان  نةسازان

 Désintégration Disintegration هةَلوةشاندنةوةَ ثارضةبوون

 Renvoi Dismissal دةركردن لةكار

  Désobéissance Disobedience ياخى بوون

 Dés order Disorder ثشَيوى  ئا اوة

 Désorienttation Disorientation الدان لةِرةوشي ئاسايي

 Désorganisation Disorganization خراثى رَيكخسة

 dispenaire dispensary تيمارطة

  Dispersion Dispersion ثةرت بوون

 Désplacement Displacement طواستنةوة  لةجَيى خؤالدان

 Disposition Disposition فةرمانِرةوا

 Conflit Dispute كَيشمةكَيش

 Dissociation Dissociation دابةش بوونى كةسَيتى

  Dissonance, cognitive  Dissonance, cognitive نةطوجنانى درك ثَيكراو

  Distance, écological  Distance, ecological ِرةهةندى  ينطةيي

  Distance, social  Distance, social ِرةهةندى كؤمةآليةتي

 Distraction Distraction ِرابواردنَ ثةرتةوازةبوونى مَيشك

 Distress Distress كارةسات  دةسي بةسةرداطرتن
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 Distribution Distribution دابةشكردن

 ,Distributions, statistiques Distributions دابةشكردنة ئامارييةكان
statistical 

  District District ناوضة  هةرَيم

 trouble Disturbance ثةشَيوىَ تَيكدانى ئاسوودةيي

 Divergence Divergence لَيك دووركةوتنةوةَ لق لَيبوونةوة

 Diversification Diversification هةمةضةشن

 Divination Divination فاَلطرتنةوةَ خةمت لَيدان

 royauté divine Divine kingship  -خوايانة  -ثاشايةتى ث،ؤز 

 Droit divin Divine right ماو خودايي

 Division Division كارطَيِرى الوةكىَ دابةشكردنبةشَ 

 Division du travail Division of labour دابةشكردنى كار

 Divorce Divorce تةال َ جيابوونةوة

 médecin Doctor ثزيشك

 Doctrine Doctrine باوةِر  ِرَيباز

توَيذينةوةى نووسينطةيي و 
 ديكؤمينتاري

Recherche documentaire documents Documentary research 

 Dogma Dogma دوطماَ باوةِرَ وشكة باوةِرى

 Aumone Dole يارمةتى

 Economy domestique Domestic economy ئابورى ناو ماَر

 Relations ménagéres Domestic relations ثةيوةنديية خَيزانيةكان

 Services domestiques  Domestic services خزمةتطوزارى ناوماَر

 Systéme del’industrie domestique Domestic system سيستمى ثيشةسازي ناوماَر

 Domestication Domestication دةستةمؤ كردن

 Domicile Domicile نيشتمانَ شوَينى نيشتةجَى

 Dominance Dominance زاَلبون  كؤنرتؤَلكردن

 Dominion Dominion ناوضةى  َير دةسةآلتى دةرةبةط

 Donation Donation ديارى  بةخشني

 Double descendance Double descent دوو ِرةطةز

 Doubt Doubt طومان

 Dot Dowry مارةيي

 Drame ritual Drama , ritual دراما ِرَيوِرةمسيةكان

 artthéatral Dramatics شانؤطةرى  هونةرى نواندن

 Réve Dreaming خةون  خةوبينني

 Habillement Dress جت و بةرط

 Adonné a la boisson Drinking خواردنةوةى مةى

 Impulsion Drive ثاَلنةرى خؤزايي

 Drogeues narcotiques Drugs, narcotic مادةهؤشبةرةكان
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 Ivresse Drunkenness سةرخؤشى -مةستى 

 Duealisme Dualism دوانةيي -دواليزم 

  Duel Duel ةشَير بازي

 Dumping Dumping خنكاندنى بازاِر

 Durability de la vie active Durability of labour ناوةندي  يانى كردةيي تاك

  Devoir Duty ئةرك

 Habitation Dwelling خانو  شوَينى نيشتةجَيبوون

 Psychlogie dynamique Dynamic psychology دةروونناسى ديناميكى

 Dynamism Dynamism ديناميكيزم  بزوَينةركارى

 Dysfunction ment Dysfunction ئاستةنطى ئةركَيتى دفةرمانى 

 Dysphorie Dysphoria نائومَيدى  بَى ئارامي

 Dysphoria, social Dysphoria, social دَلةِراوكَيى كؤمةآليةتى

   

E 
 Gain Earning دةسكةوت  داهات

  Excentricité Eccentricity سةيرَ لةِريزبةدةرهةَلسوكةوتى 

 Ecclésie Ecclesie كؤِرى ميييىَ كؤبوونةوةى جةماوةر

  Eclecticism Eclecticism سازاخنوازي 

 Ecologie, humaine Ecology, human ئيكؤلؤ ياى مرؤيي

 Éconlogie urbain  Ecology, urban ئيكؤلؤ ياى شار

 Ecologie du travail Ecology, work ئيكؤلؤ ياى كار

 Économetrie  Econometrics ئابوري ناسي ثَيشوازي

 concurence économique Economic competition ثَيش بِركَيى ئابوري

 Démocratia économique Economic democracy دميوكراسييةتى ئابورى

 Déterminisme  Économique Economic determinism هةربوونايةتى ئابورى

 Developpement économique Economic طةشةثَيدانى ئابورى
development 

 Doctrines économiques  Economic doctrines ِرَيبازة ئابوريةكان

 Equiliber économique Economic equilibrium هاوسةنطى ئابورى

 Liberte économique Economic freedom ئازادي ئابورى

 Geographie économique Economic geography جوطرافياى ئابورى

 Produits économiques Economic goods كاآل ئابوريةكان

 Developpement économique Economic growth طةشةكردنى ئابورى

 Stimulants économiques Economic incentives هاندةرة ئابوريةكان

 Institution économique Economic institution سيستمى ئابورى

 Loi économique Economic law ياساي ئابورى

 Homme economique Economic man مرؤظى ئابورى

 Nationalisme économique Economic nationalism نةتةوةيي ئابورى
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  Besoins économiques  Economic needs ثَيداويستية ئابوريةكان

 Organization economique Economic organization رَيكخسة  رَيكخراوي  ئابورى

 Planification économique Economic planning ثالنداناني ئابوري

 Unio économique Economic union يةكطرتنى ئابورى

 Bieb -  étre économique Economic welfare خؤشطوزةرانى ئابورى

 Science économique Economics ناسىئابورى 

 Économie sociale  Economics, social ئابورى كؤمةآليةتى 

 Économies Economies ثاشةكةوت كراوةكان

 Économisme Economism ئابورخيوازي

 Regime économique Economy ثاشةكةوتَ سيستمى ئابورى

 Économie de cueillette de nourriture Economy, gathering ئابورى كؤكردنةوةو ضنينةوةى ميوة

 Économie de chasse Economy, hunting ئابورى ِراو

 Économie industrielle Economy, industrial ئابورى ثيشةسازي

 Économie du march Economy, market ئابورى بازاِر

 Économie naturelle  Economy, natural ئابورى سروشتى 

  Économie dirigee ou dirigisme Economy, planned ئابورى ئاراستةكراو

 Économie de l’ aboundance Economy of ئابورى زؤرة بةرهةم
abundance 

 Systeme Écologique Ecosystem نةزمى  ينطةيي

 Extrase Ecstasy شادمانىَ حاَلة لَيىاتنى دةريشى

 Education Education ثةروةردة

  Education des Adultes Education, adult فَيركردنى طةورةكان

  Education ouvriever Education, labour كولتورىكرَيكار 

 Etude conomique de l’ education Education, economics ئابورييةكاني َيركردن

ئامادةكردنى ثسثؤِرة 
 كؤمةآليةتيةكان

Formation des travailleurs sociaux Education for scial 
work 

خزمةتطوزارى ضاودَيرى لة 
 ثةميانطاكانى فَيركردن

Service social scolaire Education welfare 
service 

 Psychologie de education Educational psychogy دةروونناسى ثةروةردةيي

 Socialogie de l’ ecucation Educational sociology كؤمةَلناسى ثةروةردةيي

 efficacité Effectiveness كاريطةرى

 Effectivisme Effectivism رَيبازي هؤكارَيتى

 Efficience Efficiency تواناَ لَيىاتوويي

 Effort Effort كؤششَ ئةرك

 Egalitariasme Egalitarianism رَيبازي يةكسانى ديةكسانى خوازي 

 Le moi Ego من  خود

 Egocentrisme  Egocentrism ناوةندَيتى خود 

 Egoisme Egoism خؤثةرستى
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 Ekistique Ekistics زانستى ئاوةدانى

 elanvital Elan vital هةستانةوةى زيندوويي  زيندةكارى

 Elasticité Elasticity نةرمى 

 élection Election هةَلبذاردن

 Affinite elective Elective affinity ثةيوةندي هزري

 Complexe d’ Electra Electra complex طرَيى ئةليكرتا

 Elimination Elimination سِرينةوةَ خستنةالوة

 Elite Elite بذاردةى كؤمةَر

 Emanation Emanation دةرضوون دتيؤرى هةَلقولني 

 Emancipation Emancipation ئازادبوون  رزطارى 

 Embargo Embargo  -دةسي بةسةر داطرتنى كةشتى  بازرطانى 

 urgence Emergency  -حاَلةتى نائاسايي  زةرورةت 

 Evolution emergente Emergent  evolution ِرَيبازي ثةرةسةندنى كتوثِر

 Emigration Emigration كؤضكردن بؤ دةرةوةى وآلت

 Domaine eminent  Eminent domain مافى دةسي بةسةر داطرتنى طشتى

 Emotion Emotion هةَلضوونَ سؤز

 Empathie Empathy هاوسؤزيَ هاودَلى

 Empire Empire ئيمثراتؤرييةت

 Methode empirique Empiricalmethod ِرَيبازي ئةزموونى

 Empirisme Empiricism ِرَيبازي ئةزموونطةرى

 Employabilite Employability تواناي كاركردن

 Representation des travailleurs Employee نوَينةرايةتى كرَيكاران
representation 

 Caisse d’ aide sociale auxtravilleurs Employee welfare fund دةزطاي ضاودَيرى كارمةندان

 employeur Employer خاوةن كار

 Organisations patronales  Employers رَيكخراوة خاوةن ثيشةكان
associations 

 Emploi Employment كارثَيدان  دامةزراندن

 Plein emploi Employment, full كارثَيكردنى تواو

 Prevision del emploi  Employment ثَيش بينيةكانى كاركردن
forecasting 

 Service d’ emploi Employment office نووسينطةى كار

 Stabilisation del employ Employ ment سةقامط،ى كاركردن
stabilization 

 Ordonnance  Enactment ياسا دانان

  Enculturation  Enculturation ثَيطةياندنى كيتوري

 Endogamie  Endlogamy هاوسةرط،ى ناوخؤيي

سامانى خَيرخوازيَ بيمةكردنى 
 قيسي دياريكراو

Dotation  Endowment 

 Energie Energy وزةَ تني

 Engagement Engagementثابةندبوونَ ثةيوةندى بةكارَ 
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 خوازبَينى
  geniesocial Engineering, social ئةندازيارى كؤمةآليةتى

 Genie psychologique Engineering سايكؤلؤجياى ئةندازياري
psychologh 

 Eclaircissement Enlightenment رؤشنطةرى  هؤشياري

 Esclavage  Enslavement بةكؤيية كردن

  Entente Entente ثَيكىاتن  دؤستايةتى

 Divertissement Entertainment دَلنةوايي  شادكردن

 Entite  Entity بوونةوةر  قةوارة

 Enterprise Enterprise ثرؤ ة

 Exploitation des entrepries  Entrepreneurship رَيكخستنى ثرؤ ةكان

 Denombrement  Enumeration  ماردن

ئةنرتوثى  ثَيوانةى ثشَيوي 
 لةسروشتدا

Entropic  Entropy 

 Envie Enviosness ئ،ةيي

 Environnement Environment  ينطة

 Protection de l’ environnement Environ mental ثارَيزطاري   ينطة
Protection  

 Environnementalisme Environmentalism هةربوونايةتى  ينطةرَيبازي 

ئةثيقوريزمَ نوغرو بوون لةضَيذة 
 كانةهةستي

Epicurisme Epicurism 

 Epidemiologie Epidemiology ئيثيدميؤلؤ يا

 Epiphenomenalisme Epiphenomenalism دياردة الوةكيةكان

 Epistemologie Epistemology ئةثستمولؤجياَ تيؤرى زانني

 Equalite Equality يةكسانى 

 Equilibre Equilibrium ثارسةنط -هاوسةنطى

 Equite Equity دادوةرى ِرةها

 Equivalence Equivalence هاوتايي

 Etude des modes operatoires Ergometrics ثَيوانةي كارى مرؤيي

 Ergonomique Ergonomics ئةندازةى مرؤيي

 Ergotherapie Ergotherapy بةكاركردنضارةسةر 

 Erotisme Erotism  -ورو اندنى سيكسى  شةهوانيةت 

 Erreur Error هةلة 

 soulevement escalation بةرةو  وور ضوون  ثةرةسةندن  

 Espionage Espionage سيخوري

 Esprit  de  corps Esprit  de  corps طيانى بةكؤمةَر  هاوكارى

 Essence Essence خودضييةتى  

 Essentialisme Essentialism ِرَيبازي بةهاطةرى

 Establishment Establishment دامةزراوة 
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 Classefermee Estate ضينى نةجوآلووَ ضينى خاوةن ثَيطة

 Domaine public Estate public موَلك و سامانى طشتى

 Estime  Esteem هةَلسةنطاندن  ِرَيزطرتن

 estimation Estimation خةمآلندن  مةزةندة 

 elination Estrangement ئاوارةيي -نامؤبوون 

  Etatism Etatism دةسي داطرتنى دةوَلةت دناوةندَيتى 

 Eternite Eternity سةرمةد  هةتاييَ ئةزةر

 Morale Ethics ئاكارناسى

 Morale professionnelle Ethics, professional ئاكارى ثيشةيي

 Groupe ethnique Ethnic proup طروثى بنةماَلةيي  ِرةضةَلةكي

 Ethnocentrisme Ethnocentrism نَيوةندَيتى كولتوري

 Ethnocratie Ethnocracy دةسةآلتى دةستةبذَير

 Ethnogenique Ethnogenics ضاككردنى ِرةطةز  وةضة 

 Ethnographie Ethnography مرؤظناسى وةس ى

 Ethnohistoire Ethnohistory مَيذووى طةالنى سةرةتايي

 Ethnologie Ethology ئةتنؤلذياى مرؤظناسى شيكاري

 Ethnopsychologie Ethnopsychology دةروونزانى بنةماَلةيي

 Ethologie Ethology ئاكارناسى بةراوردكاري

 Ethos Ethos كةسَيتى كؤمةَر

 Etiology Etiology هؤكارزاني

 Etiquette Etiquette دةستورى رةفتاركردن

 Eudaemonisme Eudaemonism ِرَيبازي شادماني ئةقيي

 Eufunction Eufunction بةدواي يةكداهاتنى ئةركَيتى

 Eugenique Eugenics زانستى ضاككردنى وةضة

 Euphoria Euphoria خؤش اَلى  بؤ انةوةى ساختة

 Euphoria social Euphoria, social سةقامط،ى كؤمةآليةتى

 Euthenique Euthenics زانستى خؤشطوزةرانى مرؤظايةتى

 Evaluation Evaluation هةَلسةنطاندن

 Evenement Event روودان

 Evidence -1 بةَلطةنةويسي  سةااندن
2- epreuve Evidence 

 mal Evil شةِر  بةدكاري

 Evolution Evolution ثةرةسةندن

 Evolutionism Evolutionism ثةرةسةندطةرايي

 Principe de l’ exception Exception principle بنةماي دةرهاوَيشة

 Echange Exchange طؤِرينةوةَ ئاَر و طؤِر

 Fichier central Exchange, social ئاَر و طؤِركردنى زانياريةكان

 Pouvoir absolu Exclusive power دةسةآلتة ِرةهاكان
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 Excommunication Excommunication بَى بةشكردنى كةنيسةيي

 Excursions Excursions طةشي و طةِران

 Execution Execution جَيبةجَيكردن

 بةِرَيوةبةر  سةرؤك

 دةسةآلتى جَيبةجَيكردن
1- chef, dirigeant  
2- pouvoir executif Executive 

 Exhibitionisme Exhibitionism خؤنواندن  خؤدةرخسة

 Exil Exile دوورخستنةوة لةوآلت

 Existence Existence بوون

 Existentialisme Existentialism بووخنوازي  بوونطةرايي

 Exode Exodus كؤضى ناضارىَ كؤة بةكؤمةَر

 exogamie exogamy هاوسةرط،ى دةرةكى

 Exorcisme Exorcism دوور خستنةوةى جنوكةودَيوودرنج

 Expansionisme Expansionism فراوخنوازي

 Expatriation Expatriation ِراطواستنيةوآلتى خؤَ كؤضكردن

 Expectataion Expectation ضاوةِروانى  ثَيش بينى

 Depenses, publicques Expenditure, public خةرجى طشتى

 Experience Experience ئةزموون

 Expert Expert شارةزا

 Expiation Expiation طوناط لةسةرخؤالبردن

 Explication Explication لَيكدانةوة -شرؤظةكردن

 Exploitation Exploitation بةكارهَينان  ضةوساندنةوة

 Regie Exploitation, direct بةكارهَينانى ِراستةوخؤى حكومةت

 Recherché d’ exploration sondage Exploratory study ثرسةتوَيذينةوة 

 Expressionism Exposition روونكردنةوةَ شرؤظة

 Expressionnisme  Expressionism دةربِرينخوازي

دةسي بةسةرداطرتنى موَلك بؤ 
 سوودى طشتى

Expropriation Expropriation 

 Expulsion Expulsion دوورخستنةوة  دةركردن

 Famille etendue Extended family خَيزانى فراوان

 Services d’initiation Extension services خزمةتطوزارى ِرَينمايي

  Systeme externe External system سيستمى دةرةكى

 Externalisation Externalization بةرجةستة -دةرخسة 

 Extinction Extinction نةمان  لةناو ضوون

  Extradition Extradition ِرادةسي كردنى تاوانباران

 Extralegalite Extralegality ياساشكَينى

 Extrapolation Extrapolation تَيثةِراندنى سنورى تاقيكردنةوة

 Exterritorialite Extraterritoriality ثارَيزبةندى ديثيؤماسي
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 Extroversion Extroversion كرانةوة  كشان  ى دةروونى

   

F 
 Socialism Fabian Fabian socialism فابيسؤسياليزمى 

 Fable Fable ئةفسانةى ماناهةَلطر

 Frayage  Facilitation ئاسانكردن  ئاسانكارى

 Possiblite  installation accessoire facility هؤكارى ئاسانكردن

  Fait  Fact رووداو  دياردة

 Faction Faction ئا اوةَ طروثى ناِرازي

 Facteur Factor فاكتةركؤَلكةَ 

 Analyse des facteurs Factor analysis شيتةَلكردنى كؤَلكةيي

 Methode de cmparaison desfacteurs Factor comparison ِرَيبازي بةراوردكردنى فاكتةرةكان
method 

 Facteurs specifiques  Factores, group ةكانيفةهؤكارة تاي

 Fabrique Factory كارطة

 Lois de l’ hygiene et de la securite ياسا تةندروستيةكانى ثسةسازي
industrielle  Factory laws  

 Systeme du travail dans les fabriques  Factory system سيستمى كارطة

  Faculte  Faculty توانني  هَيزَ كؤلَيج 

 Caprice Fad نوَى باو  تازةداهاتوو

 Niveaux equitables Du travail Fair labour standards كارئاستة ِرةواكانى 

  Foires  Fairs بازاِرةخوليةكان

 Foi Faith بِروا  باوةِر

 Manqué defoi Faithlessenss بَى باوةِري

 Paralogisme Fallacy هةَلةكاري

 Familiarite Familiarity هاوِرَييةتى -ئاشنايةتى

 Famille Family خَيزان

 Famille en commun Family, joint خَيزانى هاوبةش

 Famille, primaire Family, primary خَيزانى بنضينةيي

 Famille secondaire Family secondary خَيزانى الوةكى

 Budget Familial Family budget بودجةى خَيزانى 

 Casework pour la famille Family casework خزمةتطوزارية خَيزانيةكانى تاك

 Conseil familial Family council ئةجنومةنى خَيزان

 Abandon de la familla de l’ epouse et خَيزان بةجَيىَيشة
des enfants Family desertion 

 Disorganisation familiale  Family disorganisation هةَلوةشاندنةوةى خَيزان

 Consultation familiale  Family guidance رَينمايي خَيزانى

 Planification de la famille Family planning رَيكخستنى خَيزان

 Volume de la famille Family size قةبارةى خَيزان
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 Travial social familial Family social work خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى خَيزان

 Offices d’ aide sociale a’ la famille Family welfare دةزطاى ضاودَيرى خَيزان
agencies 

 Famine Famine برسَيتى و قات و قِرى

  Fanatisme Fanaticism دةمارط،ىَ مَيشك تةسكى

 Fantaisie Fantasy وَيناكردن  ئةنديشةكارى

 Ferme Farm كَييطة  با 

 Direction des exploitations agricoles  Farm management بةِرَيوةبردنى كاروبارى كَييطةيي

 Orgnisations des cultivateurs Farmer's organization رَيكخراوة كشتيارييةكان

  Cooperatives agricoles  Farming cooperatives هةرةوةزةكشتيارييةكان

  Ferme Farmstead كَييطةو هاوبةشةكاني

 Fascism Fascism فاشيزم

 Mode  Fashion مؤدة  جت و بةرط

 Jeune  Fasting رؤ و طرتن

 Fatalisme Fatalism ناضارَينى  ضارةنووس

 Dstin Fate ضارةنووس  قةدةر

 Paterenite Fatherhood باوكايةتى

 Fatigue Fatigue ماندوويةتى

 Favouritisme Favouritism اليةنطرتن  خاترطرتن

خواردنَ ئاهةنطى  بانطكردن بؤ نان
 ئاينى

Banqet, fete Feast 

 fecondite Fecundity تواناي زاوزَى

  Etat federal Federal state دةوَلةتى فيدراىل

 Federa lisme Federalism فيدرليةت  يةكطرتن

 Federation Federation يةكطرتن

 Taxe Fee باج

 Faibless desprit Feeble  mindedness كةم هؤشى  الوازي ئةقت

 طَيرانةوةى زانياريةكان -1
 ثةيربدن بةطةِرانةوة -2

Recapitulation des Feed  back 

 Alimentation Feeding خؤراك  خواردن

  Sentiment Feeling ويذدان  سؤز  هؤشياري

  Sentiment collectif Feeling, collective كؤويذدان

 Bourse universitaire Fellowship هاوِرَييةتى  يارمةتى دارايي 

 Crime Felony تاوان  كةتن

 Vote des femmes Female suffrage ثَيدانى مافى هةَلبذاردن بة ن

 Femmes ouvrieres Female workers  نانى كاركةر

 Feminisme Feminism بزاظى  نان

 Inquietude, trouble effervescence Fermentation ورو اندن  هةَلضوون
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 Fertilite Fertility بةثيتى  بةرداري

 Fetes Festivals ظيستظار  ئاهةنط

 Fetiche Fetish ئةفسانة  جادوو

 Inimite Feud دو منايةتى  د ايةتى

 feodalisme Feudalism فيوداليزم  دةرةبةطايةتى

 Fiction Fiction خةياَر  شتَيكى هةَلبةسرتاو

 Fictionnisme Fictionism ئةندَيشةطةرِرووتى 

 Fief Fief ثارضة زةوييةكى دةرةبةطايةتى 

 Enquetesur les lieux Field researcb توَيذينةوةى مةيدانى

  Sources du champ Field sources سةرضاوة مةيدانيةكان

 Theorie du champ Field theory تيؤرى مةيدانَ دميانةى بواري

 Lutte Fight بةربةرةكانى  بةرهةَلستى

  Filiation Filiation وةضةيةتى 

  Film Film فييمي سينةمايي

  Finalisme Finalism ِرَيبازي ئاماجنخوازي

 Finances publiques Finance, public دارايي طشتى

 Administration financiere Financial بةِرَيوةبةرايةتى دارايي
administration 

 Beaux-arts fine arts هونةرة جوانةكان

  Ceremonie du feu Fine ceremony ئاهةنطى ئاطركردنةوة

 Entreprise Firm رَيكخراوى بازرطانى 

 Politique fiscale Fiscal policy  -سياسيةتى باج  دارايي 

 Congruence Fitness لَيوةشاوةيي  رادةى لَيىاتوويي

 Fixation Fixation جَيط،ىَ ضةسثاندن

 Flatterie Flattery مةرايي  ثياهةَلدان

 Ecoulement dutravail Flow of labour جوَلةى طةرمى كرَيكاران

 Flow process shart  هَييكاريةك بؤ بزاوتى ثرؤسةكان

 ,Fluctuations economiques Fluctuations طؤِرانكاريية ئابورييةكان 
economic 

 Fluidite Fluidity ِرةوين  ثارةى بن دةسي  جوَلةر

 Troupe Folk كؤمةَلطةى ميييى 

 Folklore Folklore فؤلكيؤر  كةلةثورى ميييي

 Manieres folkloriques Folk  ways داَ و ثةندو ئاوازة ميييةكان

 Controle defficience Follow  op بةدواداضوون  درَيذةثَيدان

 Nourriture Food خؤراكَ بذَيو

 Cueillette des fruits Food collecting كؤكردنةوةو ضنينةوةى ميوة

 Types sela consommation Dela شَيوازةكانى بةكاربردنى خؤراك
nourriture 

Food consumption 
Patterns 

 Services de nourriture Food services خزمةتطوزارية خؤراكيةكان

  Force Forcr تني  هَيز
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 Force majeure Fors majeure ثَيشىات لةدةرةوةي دةسةآلتى مرؤظ

  Travail force Forced labour بَيطارى  كارثَيكردن زؤرةميَى 

  Prevision Forecasting ثَيش بينى 

 Etrager Foreigner بَيطانة  ئاوارة

 Contremaiter Foreman سةركار  سةرثةرشتى كرَيكاران

 Prevision Foresight دووربينى  لَيكدانةوة

 Oubli Forgetfulness لةب،ضوونةوة

 Pardon Forgiveness لَيبوردن

 Forme Form شَيوةَ فؤرمَ منوونة

 Organization formelle Formal organization رَيكخستنى فةرمى

 Sociologie formelle Formal sociology سؤسيؤلؤجياى شَيوةيي

 Formalisme Formalism رَيبازي شَيوة خوازي

 Formalite Formality شَيوةكارى  ِرواَلةتى

 Groupements formes Formed groups طروثة ثَيكىاتووةكان

 Formula Formula شَيوازَ ِرَيسا

 Etude de formulation Formulative study توَيذينةوة  داِرشتنيةكان

 Fornication Fornication حةرام  زيناسيكسى 

 Divination Fortune  telling فالضي

 Famille nourriciere Foster  family خَيزانى بةخَيوكةر

 Fondation Foundation رَيكخراو  دةزطا

 Fractionnalisme Fractionalism دابةشكردن كارى

 Cader de reference Frame of reference ثَيوةرىكؤمةآليةتىَ ضوارضَيوةى سةرضاوةيي

 Droit de vote Franchise مافى هةَلبذاردن

 Orders fraterneis Fraternal orders ِرَيكخراوى برايانة

 Congregation Fraternity برايانةَ كؤمةَلةى برايانة

 System de libre entreprise Free enterprise system سيستمى ثرؤ ةى ئازاد

 Amour liber Free love ئازادي سيكسي

 Volonte Free will خواستى سةربةسي  ويستى ئازاد

  Librete Freedom ئازادي

 Liberte dassociation Freedom of ئازادي سةنديكايي
association 

 Libres-penseurs Free thinkers ئازادخيوازانى هزر

  Courber defrequence Frequency curve ضةماوةى دووبارةي

 Destributio de frequence Frequency distribution دابةشكردنى دووبارة 

 Polygone de frequence Frequency polygon ضةند الى دووبارةى 

 Societe de secours mutuels Friendly society  -كؤمةَلةى درستايةتى يان  هاوِرَييةتى 

 Amitie Friendship هاوِرَييةتي

 Complements du salaire ou avatagesدةسكةوتةكان  يان ثاداشتة 
annexes Frienge benefits 
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 ناِراستةوخؤيةكان
 Frotteurisme  Frotteurism ضَيذى سيكسي

 Frustration Frustration نائومَيدى  نوشستى

 Fonction Function فةرمانَ نةخشة

 Psycologie fonctionnelle Functional psychology دةروونزانى ئةركَيتى

 Representation fonctionnelle Functional نوَينةرايةتى ئةركَيتى
representation 

 Fonctionnarisme Functionalism فةرمانطةرايي  ئةرك خوازي

 Fonds Fund سةرماية  سندوقي خةرجكردن

  Funerailles Funeral ِرَيوِرةمسى مردوو ناشة

 Fustion Fusion تَيكةآلوبوون  ضوونةثاَر يةك

 Futurisme Futurism ئايندة خوازي

 Futurologie Futurology ئايندة ناسى

   

G 
 Gain Gain دةسكةوت  داهات

 Lejeu Gambling قورماكردن

 Jeu de sport Game يارى سيستماتيك

 Jeux dentreprises-jeux de strategie Games, business or ِراهَينانة كارطَيِرييةكان
mana gement 

 Theorie de jeu Game theory تيؤريي ئةطةرةكان

 Bande Gang دةستة  تاقم  باند

 Cite-jardin Garden city شارى باخضةكان

 Saisie-arret Garnish ment دةستطرتن بةسةر قةرز

 Gemeinschaft Gemeinschaft كؤمةَلطةى خؤجَيى

 Genealogie Genealogy بنةضةناسى

 Assemblee generale General assembly كؤمةَلةى طشتى

 Equilibre general General equilibrium هاوسةنطى طشتى

  Interet general General interest بةر ةوةندي كؤمةَر

  Greve general General strike مانطرتنى طشتى 

 Syndicat general General union سةنديكاى طشتى

 Volonte general General will ويستى طشتى

 Generalisation Generalization بةطشتى كردن

 Generalist Generalist طشتكاريكردن  فرةبةهرة

 Generation Generation نةوة

 Image generique Genericimage ئةنديشةى مَيشكى طشتط،

 Genese Genesis ثةيدابوون  سةرةتاى دروسي بوون

 Groupe genetique Genetic group طروثى زطماكي
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 Method genetique Genetic method ميتؤدى بةدواداضوون 

 Psychologie genetique Genetic psychology دةروونزانى  َينةتيكى

 La genetique Genetics بؤ ماوةزاني

 Genie Genius يارمةتىداهَينةرى  

 Genocide Genocide جينؤسايد  كؤمةَر كو ى

 Genotype Genotype شَيوازي بنةماَلةيي

 Clan patrilineaire Gens طروثى هَييى باوكايةتي

 Gentilhomme Gentleman خانةدان  ثياوضاك  جوامَير

 Convention parla parole dhonneur Gentleman agreement رَيكةوتنى جوامَيران

  Petite noblesse Gentry ضينى ئةريستوكراتى ناوةِراسي

 Determinisme geographique Geographic هةربوونايةتى جوطرافى 
determinism 

 Geographie culturelle Geography, cultural جوطرافياى كولتوري

 Geographie economique Geography, economic جوطرافياى ئابورى

  Geographie ekistique Geography, ekistic جوطرافياى نيشتةجَيكردن

 Geographie politique Geography, political جوطرافياي سياسي

 Geographie sociale Geography, social جوطرافياي كؤمةآليةتى

 Geograpic urtaine Geography, urban جوطرافياى شارةكان 

 Moyenne geometrique Geometric mean ئةندازةييناوةند 

 Progressio geometrique Geometric progression يةك دواييةكى ئةندازةيي

 Formes geometriques Geometric shapes شَيوة ئةندازةييةكان

 Geopolitique Geopolitics جيؤثؤليتيك  جوطرافياى سياسي

 Gerontocratie Gerontocracy دةسةآلتى ث،ان 

 Gerontologie Gerontology ث،ناسي

 Gestaltisme Gestaltism ضشتاليزم  وَيناسي

 Geste Gesture هَيما  نيشانة

 Ghetto Ghetto طيتؤ

 Esprit Ghost طيانَ تارمايي مردوو 

 Tableaux spectraux Ghost tables خشتة تارماييةكان

 Don Gift بةخشني  خةالت

 Protection des jeunes filles Girls protection ثاراستنى كضان

 Gnosticisme Gnosticism غنوسيةت

  But Goal ئامانج

 Dieu Gad خودا

 Produit economique Good, economic ر و ثةىل ئابورىكة

 Demarches benevoles Good offices خَيرخوازي

 Le bien Good, the ضاكة  باشة

 Bienveillance Good will -1 هةستى ثاك بةرامبةر خةَلك
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  Achalandage -2 ناوبانطى دامةزراوة

 Organe d’ administration Governing body دامةزراوةى كارطَيِري

  Gouvernement Government حكومةت

 Gouvern orat Govern orate ثارَيزطا

  Grade Grade ثية  ثاية

 Inclinaison Gradient ضةماوةيي و الرىثيةى 

  Gradualisme Gradualism رَيبازى ريزبةندي

 Donation Grant يارمةتيدان  بةخشني

 Representation graphique Graphic representation خستنةِرووى داتاكان

 Graphologie Grachology دةسي و خةت ناسىَ دةسي نووسى زانى

 Graphiques lineaires Graphs, linear هَيَييةكانشَيوةى داهاتا 

  Gratification Gratification رازيكردنَ ثاداشي

 Pourboire Gratuity بةخشني 

  Loi des grands nombres Great numbers, low of ياساي  مارة طةورةكان

 Ceinture verte Greenbelt ثشنَينةى سةوز

 Gregarisme Gregariousness طردبوونةوةكؤمةَلخوازي  ئارةزووى 

 Grief Grievance كاآل  دادخوازيس

 Group Group كؤمةلَيك -طروث 

 Group obligatoire Group, compulsory طروثى زؤرةميَى

 Group de conflit Group, conflict طروثى ناكؤكي

 Group rassemble Group, congregate طروثى كؤبؤوة

 Group de controle Group, control كؤنرتؤرطروثى 

  Group formel Group, formal طروثى فةرمي

  Group experimental Group, experimental كؤمةَلةى ئةزمووني

 Group informe Group, informal طورثى ناِرةمسي

 Group marginal Group, marginal طروثى ثةِراوَيزي

 Group primare Group, primary طروثى سةرةتايي

 Group psychologique Group, psychological كؤمةَلى سايكؤلؤجي

 Group secondaire Group, secondary كؤمةَلى الوةكي

 Group sociologique Group, sociological طروثى سوسيؤلؤجي

 Comportment de groupe Group, behaviour ِرةفتاري بةكؤمةَر

 Cohesion de groupe Group, cohesiveness لكانى طروث

 Dynamism de groupe Group, dynamics جوَلةى طروث

 Assurance collective Group, insurance بيمةى كؤمةَر

 Mariage en groupe Group, marriage هاوسةرط،ى بةكؤمةَر

 Conscience du groupe Group, mind ئةقَيى كؤمةَلةى 

 Force de groupe Group, momentum هَيزى طروث
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 Accomplissement du groupe Group, performance بةجَيىَينانى بةكؤمةَر

 Esprit de corps Group, spirit رؤحى كؤمةَر  هةستى كؤمةآليةتى

 Structure du groupe Group, structure بونيادي كؤمةَر

 Travial social avecles groupes Group, work كاركردن لةطةَر طروثةكان

 Travailleur social dans le group work  Group, worker ثسثؤرى خزمةتطوزارى كؤمةَر

 Croissance Growth طةشةكردن  طةورةبوون

 Grade nationale Guard, national ثاسةوانى نيشتماني

 Tuteur Guardian ثَى سثَيراو  جَيطر

 Tutelle Guardianship ضاودَيرى 

 Guerilla  guerilla شةِرى ثارتيزاني

 Consultation dorientation Guidance ِرابةريكردن

 Orientation pedagogique Guidance, educational ئاراستةكردنى ثةروةردةيي

  Orientation professionnelle Guidance, vocational ئاراستةكردنى ثيشةيي

 Socialisme corporatif Guild, socialism سؤشياليزمي سةنديكايي

 System des corporations Guild system سيستمى تائي ي

 Peche, culpabilite Guilt طوناه  تاوان

 Gymnastique Gymnastics وةرزشى لةش  جومناستيك

 Gynecocratie Gynecoracy دةسةآلتى  نان

 Bohemien ou tzigane Gypsyor gipsy قةرةج

   

H 
 Habilitation Habilitation  -ثؤشتةكردنةوة  شاياندن 

 Habitude Habit داَ 

 Habitude collective Habit, collective دابى بةكؤمةَر

 Habital Habital هةوارطا

 Hagiocratie Hagiocracy فةرمانِرةوايي ث،ؤز

 Hallucination Hallucination وِرَينة  هةَلوةسة

 Effet d aureole Halo effect ضةوت بينى  بارَيكى سةير

 Hameau Hamlet كوَيرةدَى

 Handicapage handicapping ثةك كةوتة  كةم ئةندام

ضاودَيرى كؤمةآليةتى بؤ كةم 
 ئةندامان

Aide sociale aux handicapes Handicapped, social 
Welfare of the 

 Métier Handicraft ثيشةى دةستى

 Bonheur Happiness بةخيتاري

 Chomage chronique Hard core بَيكاري درَيذخايةن
unemployment 

 Travaux forces hard labour سزاى طران  كارة قورسةكان

 Moyenne harmonique Harmonic mean نَيوانة هارمؤني
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 Harmonie Harmony هارمؤنى  هاو ئاهةنط

 Direction Head ship سةرؤكايةتى

 Guerison Healing ضاكبوونةوة

 Santé Health تةندروستى 

 Audience Hearing كؤنووس

 Hedonism Hedonism ِرَيبازى ضَيذ خوازي هةستى

 Hegemonie Hegemony َلبوون  دةسةآلتاز

 Enfer Hell دؤزة 

 Hellenisme Hellenism هييينزم  رؤشنب،ى كؤنى يؤناني

 Aide Help يارمةتى  فريا كةوتن 

 Troupeau humain Herd, human كؤمةَلَيكى مرؤيي

 Heredite Heredity بؤ ماوةيي  زطماكى

 Heresie Heresy الدان لةئاين  بىَ  دينى  زةنديقي

 Heritage Heritage م،ات  كةلةثور

 Culte des heros Hero  worship ثةرستنى ثاَلةوانةكان

 heterogamie Heterogamy ناهاوسةنطى هاوسةرط،ى

 Heterogeneite Heterogeneity جياوازي  ناضؤنيةكى

 Heteronomie Hetronomy  َير دةستى  ثاشكؤيةتى

 Heterosexualite Heterosexuality جووت بوون لةطةَر تو ي جودا

 Heterosuggestion Heterosuggestion ثَيِراطةياندنى كةسَيكى ديكة

 Hypothese heuritique heuristicassumption ئةطةرى هاندانى فَيربوون

 Hierarchie Hierarchy ريزبةندى قوضةكي

 Hierocratie Hierochacy هَيرؤكراسي

 Hinterland, arriere-pays Hinterland كةناري شار

 Histogramme Histogram ثةيذةى دووبارة بووةكان

 Demographie histotique Historical demography دميؤطرافياى مَيذوويي

 Geographie historique Historical geography جوطرافياى مَيذوويي

 Idealism historique Historical idealism ئايديؤلؤجياى مَيذوويي

 Materialism historique Historical materialism ماترياليزمي مَيذوويي

 Methode historique Historical method ميتؤدؤ مَيذوويي

 Particularism Historique  Historical particularism تاكطرايي مَيذوويي

 Ecole historique Historical school ِرَيبازي مَيذوويي

 Chaine historique Historical series زجن،ة رووداوةمَيذووييةكان

 Sociologie historique Historical sociology كؤمةَلناسى مَيذوويي

 Sources hitorique Historical sources سةرضاوة مَيذووييةكان

 Historicisme Historiccism مَيذووطةرايي  ِرةوتى مَيذووطةرى

 Historiographie Historiography مَيذوو نووسني
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 Historisme Historism مَيذووييباسى 

 Histoire History مَيذوو 

  Philosophie del histoire History, philosophy of فةلسةفةى مَيذوو

  Thesaurisation Hoarding ثاشةكةوت  عةمبار كردن

 Distraction Hobby ئارةزوو  خوليا

 Tenure Holding خاوةنَيتى

 Jour ferie Holiday رؤ ى ثشو  جة ن

 Saintete Holiness ث،ؤزى  ثاكيزةيي

 Holisme Holism ِرةوتى هةمةطةرى  طشتى خوازي

 Foyer Home ماَر  خانوو

 Economia menagerie Home economics ئابورى ماَلدارى

 Clochard sansabri Homelessness بَيالنةيي  جيابوونةوة لةخَيزان

 Centers de formation des menageres Homemaker services بنكةكانى ئامادةكردنى دايكان

 Homeostasie Homeostasis جَيط،يي زيندةيي  راطةرتنى لةش

 Souverainete nationale Homerule خود موختاري

 Maison de famille Homestead دةرامةتى خَيزان  يةكةي نيشتةجَيبوون

  Industrie domestique Homework, industrial ثيشةكارى ناوماَر

 Homicide  Homicide كوشة

 Homeopathie Homoepathy ضارةسةرى شتَيك بةهاوشَيوةكةى

 Homogamie Homofaber مرؤظي دروستكةر

 Homogeneite Homogamy هاوسةرط،ى هاوجؤر

 Homologie Homology هاوثَيكىات  لةيةكضوون

 Homo oeconomicus Homo economicus مرؤظى ئابوريكار

 Homo sapiens Homo sapiens مرؤظى  ير

 Homo sexualite Homo sexuality هاوِرةطةز خوازي

 Honneur Honour ئابِروو  ِرَيز  شةرةف

  Horde Horde طروثى ناِرَيكخراو  خَيَية دةرواز نشينةكان

 Theorie hormique Hormic school قوتاخبانةى مةبةستى

 Employes hors cardre Hors  cadrestaff فةرمانبةرة طرَيبةستةكان

 Hospice Hospice خانةى ِرَيبوارو هة اران

 Hopital Hospital نةخؤشخانة

 Hospitalisme Hospitalism ضاودَيرى لة دامةزراوةكان

  Hospitalite Hospitality ميواندارى 

 otage Hostage دةسي بةسةرَ ديت بارمتة

 auberge Hostel ميواخنانة

 Hostilité Hostility دو منايةتي  دووبةرةكى

 Hotel Hotel هوتَيت
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 Hours de travail Hours of work كاتذمَيرةكانى كار

 ménage Household ماَلى  يان  خَيزان

 logement Housing شوَينى نيشتةجَيبوون  خانوو

 Centres pourla formation كةيبانوَيتى ماَرناوةندةكانى ماَلداري 
desgouvernantes 

Housekeepers, centers 
of 

 Comportement humain  Human behavlour ِرةفتاري مرؤيي

 Etre humain  Human being ئادةميزاد  ئادةمي

 Ecologie humaine Human ecology ئيكؤلؤ ياي مرؤيي

 Economie humaine Human economy ئابورى مرؤيي

 Genie human Human engineering ئةندازةي مرؤيي  دةروونناسي ثيشةسازي

 Geographie humaine Human geography جوطرافياي مرؤيي

 Nature humaine Human nature سروشتى مرؤيي

 Relations humaines Human relations ثةيوةنديية مرؤظايةتيةكان

 Ressources humaines Human resources مرؤييةكاندةرامةتة 

  Droits humains Human rights مافة مرؤظايةتيةكان

 Sciences humaines Human sciences زانستة مرؤظايةتيةكان

 Socialisme humain Human socialism سؤسياليزمي مرؤظايةتي

 Humanisme Humanism ِرَيبازي مرؤظايةتي

 Humanitarisme Humanitarianism مرؤظيخؤشةويستى 

 Sciences humaines,  Humanities تؤ ينةوة لةزانستة مرؤظايةتيةكان

 Humanite Humanity سروشتى مرؤظايةتي

 Humeur Humour طاَلتةوطةث

 Chasse Hunting ِراوضَيتى  ِراوكردن

 Agronomie Husbandry هونةرى كشتوكاَلى

 Hybride Hybrid دوو ِرةط

 Hygiene hygiene دروستزاني

 Hypergamie Hypergamy هاوسةرط،ى لةطةَر ضينة باآلكان

 Hypnotisme Hypnotism خةواندنى موطناتيسى

 Hypocondrie  Hypochondria فريودانى نةخؤشى

 Hypothese Hypothesis طرميانة

 Hysterie Hysteria شَيتط،ي -هيست،يا 

  
  

I 
  Le ca Id ئةوئيد  

 Type ideal Ideal type شَيواز  منوونةى ئايديالي

  Idealisme Idealism ئايدياليزم  ئامانج خوازي

 Identification Identification لَيكضوون  يةكبوون



(813) 
 

 Identite Identity ناسنامة  ثَيناس  لَيكضوون

 Ideographie Ideography ئيديوطرافيا  نووسني بةهَيما 

 Ideologie Ideology ئيديؤلؤجيا  ب،وباوةِر

 Discipline ideographique Ideographic discipline توَيذنةوة وةسثطةريةكان 

 Idole Idol ثةرسرتاو -بي 

 Idolatrie Idolatry بي ثةرستى

 Illegitimite Illegitimacy زؤَر -حةرام زادة 

 Caractere illicite Illicitness ثَيضةوانةى ياسا

 Analphabetisme Illiteracy نةخوَيندةواري

 Aspect social delamoladie Illiness, social رواَلةتةكؤمةآليةتيةكاني نةخؤشي
aspectsof 

 Illusion Illusion بةهةَلةتَيطةيشة  خةَلةتَينراو

 Image Image ب،َيكى ئندَيشةيي  وَيناي زةينى

 Imagination Imagination خةيار  زةين

 Imbecillite Imbecility طةوجي  كةسَيكى بَى مَيشك

 Imitation Imitation السايكردنةوة  ضاولَيكردن

 Immaterialisme Immaterialisme رَيبازي نامةترياليزم

 Immigration Immigration كؤضكردنى هاتوو  ِرةو  هاوردة

 Immobilite Immobility وةستان -نةجوآلن 

 Immoralite Immortality بةدِرةوشتى  بةرةَلاليي

 Immortalite Immortality نةمري

 Immunite Immunity ثارَيزبةندى  حةسانةوة

 Impartialite Impartiality بَياليةنى

 Imperatifs culturels Imperatives of culture ثَيويستيةكانى كولتور

 Imperception Imperception لةدةستدانى ثةي نةبردن

 Imperialism Imperialism ئيمثرياليزم  داط،كاري

 Relation impersonnelle Impersonal ثةيوةندى ناكةسَيتى
relationship 

  Impressionnisme Impressionism كاريطةريية سةرنج خوازيةكان

 Emprisonnement Imprison ment بةندكردن

 Impulsion Impulse ورو َينةرهاندةر  

 Impulsion Impulsion ثاَلثَيوةنان  طو م

 Incapacite Inability نةتوانني  بَى توانايي

 Incapacite des adapter Inadaptability بَى توانايي لةسةر طوجنان

 Incatation Incantation دوعا خوَيندنةوة  نوشتة

 Incapacite Incapacity ثةككةوتن  ناشايستة

 Incarnation Incarnation بةجةستةبوون  طيان لةبةركردن

 Stimulant Incentive هاندةر

 Stimulants deproduction Incentives, production هاندةرةكانى بةرهةم هَينان
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 Inceste Incest جووت بوون لةطةَر مةحرةم

 Incident Incident روودان  رووداو

 Revenue  Income دةرامةت  داهات

 Revenue national Income, national داهاتى نةتةوةيي

 Garantie de moyens d existence Income security دةستةبةركردنى داهات

 Incosistance Inconsistency د ايةتى  ناتةبايي

 Incorrigibilite Incorrigibility نةبوونى تواناي ضاكسازي

 Incurabilite Incura bility ضاكبوونةوةنةبوونى تواناي 

 Endettement Indebtedness قةرزاري

 Indemnite Indemnity قةرةبوو  بذاردن

 Independence Independence سةربةخؤيي

 Indeterminisme Indeterminism رَيبازي هةَلبذادن  ناهةربوونايةتى

 Nomber indice Index number  مارةى ثَيوانةيي

  Indifference Indifference باية  ثَينةدان  بَى اليةنى

 Courbe d impartialite Indifference curve ضةماوةى يةكسان

 Indigence Indigence هة ارى  دةسي كورتى

 Differences individuelles Individual differences جياوازية تاكيةكان

 Individualisme Individualism تاكطةرايي

 Individualite Individuality خودَيتى  تاكخوازي

 Endoctrinement Indoctrination هؤشياري ب،وباوةِر

 Tentation  Inducement فريودان  ثَى سةااندن

 Induction Induction هةَلَينتان   يربَيذى

 Accidents dutravail Industrial auidents رووداوي كار

 Reseau industrial Industrial complex تؤِرى ثيشةسازي

 Conflits de lindustrie Industrial conflicts ناكؤكيةكانى ثيشةسازي

 Demobilistion indusrielle Industrial طؤِرينى ثيشةسازييةكان

 Democratie industrielle Demobilization دةسي لَيىةَلطرتن

 Intertie industrielle Industrial democracy دميوكراسى ثيشةسازي

 Localization del industrie Industrial inertia ثةككةوتةيي ثيشةسازي

 Elan industriel Industrial localization نيشتةجَيكردنى ثيشةسازي

 Relations industrielles Industrial momentum طِروتني  تةو مى ثيشةسازي

 Revolution industrielle Industrial relation ثيشةسازييةكانثةيوةنديية 

 revolution industrielle Industrial revolution شؤرشى ثيشةسازي

 societe industrielle Industrial society كؤمةَلطةى ثيشةسازي

 Sociology industrialle Industrial sociology كؤمةَلناسى ثيشةسازي

 Industrialisme Industrialism بةرةو ثيشةسازيئاراستة 

 Industrialisation Industrialism بةثيشةسازي كردنى
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 Industrie industry ثيشةسازي

 Industrie de base Industry, basic ثيشةسازي بنةِرةتى

 Industrie domestique Industry, domestic ثيشةسازي ناوماَر

 Industrie extractive Industry, extractive ثيشةسازي درةهَينان

 Industrie lourde Industry, heavy ثيشةسازي قورس

 Industrie legere Industry, light ثيشةسازي سووك

 Industrie locale Industry, local ثيشةسازي خؤجَى

 Industrie primaire Industry, primary ثيشةسازي بةرايي

 Industrie secondaire Industry, secondary الوةكيثيشةسازي 

 Petite industrie Industry, small ثيشةسازي بضووك

 Industrie tertiaire Industry, tertiary ثيشةسازي خزمةتطوزاري

 Industrie de transformation Industry, transforming ثيشةسازي طؤِرين

 Inefficacite inefficiency تاكارايي

 Inegalite Inequality نايةكساني

 Inertie culturelle Inertia, cultural بةستةَلةكى كيتوري

 Premiere enfance Infancy مناَلى قؤناغي سةرةتايي

 Mortalite enfantine Infant mortality مردني منداآلنى كؤرثة

 Centres de puericulture Iinfant welfare contres دةزطاكانى ضاودَيرى منداَر

 Infanticide Infanticide كوشتنى منداآلنى ساوا

 Infantilisme Infantilism بةمنداَلى مانةوة -منداَلَيتى  

 Inference Inference بةَلطاندن  هةَلَينان

 Inference deductive Inference, deductive بةَلطةهَينانةوةى طةيشة بةئةجنام

 Inference inductive Inference, inductive بةَلطاندنى هةَلَينتان

 Complexe d inferiorite Inferriority complex طرَيى خؤبةكةم زانني

  Infertilite Infertility نةزؤكى

 Infirmite Iinfirmity الوازي  بَى هَيزي

 Inflation Inflation هةآلوسان  هةآلوساني دارايي

 Influence Influence كارتَيكردن  دةسي رؤيي

 Structure officious Informal structure بونيادي نافةرمي

 Informations Information زانياريةكان  داتا كاري

 Infrastructure Infrastructure  َيرخان

 Infraction Infringement سةرثَيضي لةياسا

 In-group (nous) collect In  group طروثى نَيو خؤيي

 Heritage Inheritance م،اتي  بؤ ماوة

 Interdiction Inhibition رَيطة لَيطرتن

 Rites d initiation Initiation rites بؤنةكانى تةلقني دان

 Intiative Initiative دةسي ثَيشخةري
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 Injunction Injunction فةرماني دادوةرى 

 Lesion Injury زيان -زام  

 Innovation Innovation نوَيكاري -داهَينان 

 Analyse des entrees et des sorties Input and output دةرهَينراوةكان شيكردنةوةى هاوشَيوة
Analysis 

 Investigation Inquiry ليَيرسينةوةَ لَيكؤَلنةوة

 Folie Insanity شَيتى

 Insecurite Insecurity نةمانى ئاسايش

 Perspicacite Insight تيذبينى

 Inspection Inspection ثشكننيَ ثاككردنةوةو طةِران

 Instabilite social Instability,social سةقامط،ى كؤمةآليةتى

 Instinct Instinct غةريزةَ ِرةمةك

 Institutionnalisme Institutionalism دامةزراوةيي  كارى سيستمى

سيستمةكؤمةآليةتيةكانَ 
 دامةزراوةكان

Institutions Institutions 

 Institutionnalisation Institutionalization داناني ياساكانَ ثَيكىاتةى سيستمى

 Enseignement Instruction فَيركردن

 Instrumentalisme Instrumentalism فةلسةفةي ئامَيرطةرى

 Assurance sociale Insurance, social دَلنيايي كؤمةآليةتي

 Insurrection Insurrection ياخى بوون

 Integration Integration تةواو كاري

                    Integration economique Integration, economic تةواو كارى ئابورى

 Adolescence intellectuelle Intellectual هةرزةكارى هزري
adolescence 

 Intellectualisme Intellectualism ِرَيبازي ئةقيطةرايي

 Intellectuels Intellectuals ب،مةندان  رووناكب،ان

 Intelligence Intelligence زيرةكى

 Intelligentsia Intelligentsia توَيذى رؤشنب،ان

 Interaction Interaction كارلَيكى ئاَر و طؤِر

 Interactionnisme Interactionism كارلَيكخوازي

 Interdependence Interdependence ثشي بةيةك بةسةَ ثةيوةندي ئاَر و طؤِر

 Interet Interest حةزَ بةر ةوةنديَ سوود

 Groupes d interest Interest  groups طروثةكانى بةر ةوةندي

 Mariagemixte Intermarriage هاوسةرط،ى دتَيكةآلو  خوَينى

 Groupe intermittent Intermittent group طروثى نابةردةوام

  Industrie intermittente Intermittent industry ثيشةسازي بةردةوام

 Enterrement Interment مردوو ناشة

 Migration interieure Internal migration كؤضى ناوخؤيي

 Systeme interne Internal system سيستمى ناوخؤيي
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 Commerce interieur Internal trade بازرطانى ناوخؤيي

 Internalisation Internalization كردن نىكردن بةبةشَيك لةخؤ بةدةوور

 Conventions interpernationales International رَيككةوتنة نَيو دةوَلةتيةكان
Agreements 

 Droit international International law ياساي نَيو دةوَلةتى

  Organisations internationales International رَيكخراوة نَيو دةوَلةتيةكان
Organizations 

 Internationalisme Internationalism -زي  طَيتَيتى انةتةوة خو

 Internationalisation Internationalization بةجَيىانى كردن

 Internement Internment زيندانطرتن  خستنة 

 Interpellation Interpellation لَيثرسينةوة 

 Relations interpersonnelles Interpersonal relations ثةيوةندي نَيوان كةسةكان 

 Interpretation Interpretation لَيكدانةوة 

 Migration entre etats Inter  state migration كؤضي نَيوان هةرَيمةكان

 Zone intertitielle Interstitial area ناوضةى طواستنةوة 

 Interventionnisme Inter ventionism دةسي تَيوةردان

 َضاوثَيكةوتن بؤ دةسي نيشانكردن
 ضارةكردن

Entervue de diagnostic et de 
traitement 

Interview diagnostic 
and treatment 

 Entrevue de recherché Interview, research لَيكؤلينةوةى زانستىضاوثَيكةوتن بؤ 

 Intimite Intimacy دؤستايةتى

 Intimidation Intimidation ناضاركردنَ ترساندن

 Introjection Introiection مذينى ثَيوةرةكان

 Intolerance Intolerance ِر  لَيبوونةوة 

 Introspection Introspection  -دةروون ثشكنني  رامان 

 Introversion Introversion طؤشةط،ى 

 Intuition Intuition زةين ِرووني

 Invasion Invasion شاآلو  هَيرش كردن

 Invention Invention داهَينان

 Inventaire Inventory لستى خةسَيةتةكةسَيتيةكانَ كؤطاكراو

 Investigation Investigation ثشكنني  لَيكؤَلينةوة 

 Investiture Investiture دةسةآلت ثَيدان

 Investissement Investment وةبةرهَينانَ كارثَى سثاردن

 Inviolabilite Inviolability َ ِرَيزو ث،ؤزيراوثارَيز

 Involution Involution ثووكانةوةَ دانةدواوة

 Loi d airain del oligarchie Iron law of oligarchy ياساى ئاسنينى ئوليطارشي

 Loi d airain des salaires Iron law of wages تيؤري كرَيى ئاسنني

 Irrationalisme Irrationalism نائةقالني 

 Irregularite Irregularity نائاسايي  ثَيضةوانةى ياساكان

 Politique d isolement Isolationism  -طؤشةط،ى  دابِران 
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 Analyse des faits Item analysis شيكردنةوةى يةكةكان

   

J 
 Geole Jail بةندخيانة

 Jargon Jargon زمانَيكى نامؤ

 Jalousie Gealousy غ،ة  دَر ثيسي

 Travial Job كارَيكى دياريكراو

 Adaptation au travail Job adjustment طوجناندن بؤ كار

 Analyse des taches Job analysis ئةركةكانشيكردنةوةى 

 Description des taches Job descrption وةس كردنى ئةركةكان

 Extension des taches Job enlargement فراوانبوونى ئةركةكان

 Enrichissement du travail Job enrichment ضَيذ دانة كار

 Evaluation des emplois Job evaluation هةَلسةنطاندنى كار

 Rotation des emplois Job rotation جَيطؤِرينى كاركردن

 Securite del emploi Job security دةستةبةركردنى كار

 Sprcifications des fonctions Job specifications or تايبةمتةنديةكانى كارمةند
qualifications 

 Parente a plaisanteries Jocking relationship ثةيوةندييةكانى كاَلتة

 Journalisme Journalism رؤ نامةطةرى

  Societies des compagnons Journeymens كؤمةَلةى كرَيكارانى شارةزاز
societies 

 Jugement Judgement or بِريار  حوكم
judgment 

 Jugement moral Judgement, moral بِرياري رةوشتيانة

 Judgement, de valeur Judgement, value بةهادارةكانحوكمة 

  Echantillon arbitra aire Judgement, sample منوونةى بِريار لةسةردةر

 Psychologie juridique Judicial psychology دةروونناسي دادوةرى 

 Revision judiciare Judicial review ثَيداضوونةوةى دادوةرى

 Order judiciaire Judiciary سيستمى دادوةرى

 Sagesse Judiciousness  يرى  دانايي

 Junte Junta ئةجنومةنى سياسى

 Jurisdiction  jurisdiction دةسةآلتى دادوةرىَ ثسثؤِرى

 Jurisprudence jurisprudence فةلسةفةو زانستى ياسا

 Systeme de jury Jury system سيستمى سوَيند خؤران

 Salaire equitable Just wage ِرةواكرَيى 

 Justice Justice دادثةروةرى

 Justification Justification ثاساو هَينانةوة

 Delinquence juvenile Juvernile delinquency الدانى نةوجوانان

 Juxtaposition Juxtaposition خرانة ثاَر يةكرتى
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K 
 Kermesse Kermess ميىرةجان

 Cakistocratie Kakistocracy دةسةآلتى خراث

 Catabolisme Katabolism روخَينةرةكردار

 Function de base Key job كارى طرينط دبنضينةيي 

 Kibboutz Kibbutz طوندى هةرةوةزي

 Enlevement Kindnapping فِراندن

 Parents Kindred خزم و كةس و كار

 Jardin d enfants Kindergarten باخضةى ساوايان

 Cinetique Kinetics زانستى جوَلة

 Royaume Kingdom وآلتى ثاشايةتى  شانشني

 Parente rituelle Kinship, ritual خزمايةتى دروستكراو لةبؤنةيةكدا

 Systeme de parente Kinship system سيستمى خزمايةتى

 Kletomanie Kleptomania شةيداى دزيكردن

 Chevaliers du travail Kinghts, of labour ثيشةنطانى بزووتنةوةى كرَيكارى

 Connaissance Knowledge زانني 

 Kolkhoze Kolkhoze كَييطةى كشتوكاَلى هةرةوةزي

 Komintern Komintern ئينتةرناسيؤناىل سَييةم

النطرى  -بازنةى شارستانى 
 شارستاني

Cercle de culture Kulturkreis 

 Kurtoise Kurtosis هةَلتوقني

   

L 
 Etiquette syndicale Label, trade unien نيشانة  ناسنامةى كارطة

 Travail Labour كار  ئيش

 Travail obligatoire Labour, compulsory كارى زؤرة ميَى

 Conditions du travail  Labour conditions بارودؤخى كار

 Conflict de travail Labour conflict ميمالنَيى كرَيكاران

 Contrat de travail Labour contract طرَيبةستى كار

ِراطواستنةوةى -طةِرانةوةى كرَيكاران 
 كرَيكاران

Deportation des travailleurs Labour deportation 

 Adjunction de main-d oeuvre nan وةرطرتنى توانا سنوردارةكان
qualifiee Labour dilution 

 Etude economique du travail Labour economics ئابورييةكانى كار

 Education ouvriere Labour education ثةروةردةى كرَيكاري

 Bourse du travail Labour exchange فةرمانطةى دؤزينةوةى كار
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 Effectif de la main-d oeuvre Labour force هَيزى كار

 Immobilite du travail Labour immobility نةطواستنةوةى كرَيكاران 

 Legistaion ouvriere Labour legislation  -ياساى كار  داناني ياسا 

 Marche du travail Labour market بازاِرى كار

 Mobilite du travail Labour mobility جَيطؤِرينى كرَيكاران

 Mouvement ouvrier Labour movement بزاظي كرَيكاري

 Relations du travail Labour relations ثةيوةندييةكانى كار

 Reserve de lemploi Labour reserve -درةضووةكانى لةهَيزى كار  كارنةكردن 

 Penurie de la main-d oeuvre Labour shortage كةمبوونةوةى كرَيكاران

 Statistique du travail  Labour statistics ئامارةكانى كار

 Rotation du personnel Labour turnover طؤِرينى  خوآلنةوةى  كار

  Localization du travail Labour, localization of نيشتةجَى كردنى كرَيكاران

 Travail predateur Labour, predatory كارى بَى بةرهةم و ناِرةوا

 Travailleur Labourer كرَيكار

 Travailleur agricole Labourer, agricultural كرَيكارى كشتوكاَر

 Travailleur marginal Labourer, margin كرَيكارى مكوِر  كرَيكارى سوِر لةسةرداواكةى

 Assisante medico-social Lady almoner ثسثؤريية تةندروس  و كؤمةآليةتيةكان

 Retard cultural Lag, cultural كةلَينى كولتوري

 Laicisme Laicism زانستطةرايي -عييمانيةت 

 Laissez-faire Laissez  faire ئازادي ئابورى

 Terre marginale Land, marginal زةوى بَى خَير -زةوي رووت 

 Reforme agricole Land reform و زار ضاكسازي زةوي

 Colonization des terrains Land sefflement زةوى نشتةجَيبوون

 Tenure fonciere Land tenure خاوةندارَيتى زةوي

 Usage des terrains Land use بةكارهَينانى زةوي

 ,Landlordisme absent Land lordism  -موَلكدارَيتى ثَيوار  ون 
absentee  

 Langue Language زمان

 Loi des grands nombers Large numbers, law of ياساي  مارة طةورةكان

 La grande production Large scale production بةرهةمىَينانى طةورة

 Latence Latency  -شاراوةيي  ناديار 

 Latifundisme Latifundism سيستمى كَييطة طةورةكان

 Loi Law ياسا

 Loi naturelle Law, natural ياساي سروشتى

 Loi scientifique Law, scientific ياسى زانستى

 Execution dela loi Lawenforcement كارثَيكردنى ياسا

 Dereglement Lawlessniss ي بوون لة ياساخيا

 Leaderance, directivisme Leadership سةركردايةتى رابةرى
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 Leaderance politique Leadership, political سةركردايةتى سياسى

 Ligue League كؤمةَلة

 Societes scientifiques Learned societies كؤمةَلة زانستيةكان

 Instruction Learning فَيربوون

 System de tenure Leasehold system سيستمى بةكرَيطرتنى زةوي

 Gauche, droite Left, right ضةث و ِراسي

 Assistance judiciaire Legal aid يارمةتى ياسايي

  conflit legal Legal disputre كَيشمةكَيشى ياسايي

 Institutions judiciaires Legal institutions دامةزراوة ياساييةكان

  Medecine legule Legal medicine بزيشكى ياسايي

 Procedures judiciaires Legal procedures كار ِرايية ياساييةكان

 Sanction judiciaire Legal sanction سزاى ياسايي

 Systeme legal Legal system سيستمى ياسايي 

 Legende Legend داستان

 Legislation Legislation ياسادانان

  Legislation sociale Legislation, social ياسادانانى كؤمةآليةتى

 Pouvoir legislatif Legislative authority دةسةآلتى ياسا دانان 

 Legitimite Legitimacy منداَلى شةرعيَ ِرةوايةتى

 Class improductive Leisure class ضينى ث،ان  طةورةثياوان

 Activites des loisirs Leisure tim activities ضاآلكيةكانى كاتى دةسي بةتاَلي

 Leninisme Leninism لينينيزم

 Lesbianisme, saphisme Lesbianism ثان ثانؤكَى  ثنؤكَى  قاش

 Niveau de revenue Level, income ئاستى داهات

  Levirat Levirate سيستمى خواستنةوةى برا ن

 Responsabilite Liability ثابةند بوون -بةرثرسياريةتى 

 Libation Libation قوربانى كردن بةمةى

 Liberalisme Liberalism ليرباليزم  ئازادخيوازي

 Libertes civiles Leberties, civil مةدةنيةكان ئازاديية

 Libertinisme Libertinism  -بةرةَلاليي  داوَين ثيسى 

 Libido Libido وزةى سيكسي

 After life resurrection Life after death  يانى دواى مردن

 Chances delavie life chances دةرفةتةكانى  يان

 Cercle de la vie Life circle بازنةى  يان

 Cycle de la vie Life cycle سوِرى  يان

 Expectative de vie Life expectancy ثَيش بينى  يان 

 Biographie Life history مَيذووى  يان

 Instinct de vie Life instinct ى  ياننزام
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  Assurance sur la vie, assurance-vie Life insurance بيمةى  يان

 Longevite Life span ماوةى تةمةن

  Table de mortalite Life table خشتةى  يان

 Organisation hierarchique Line organization ى ستونىى جَيبةجَى كردنةنطمافةر

 Lignee Lineage زجن،ةى ِرةضةَلةك  بنةماَلة

 Graphiques lineaires Linear graphs داتا شَيوة هَيييةكان

  Programmation lineaire Linear programming بةرنامةِرَيذى بةهَيَت

 Linguistique Linguistics زمانناسي

 Liquidite Liquidity دراو  دراوى بةكارهَينراو

 Aptitude a lire etaecrire Literacy خوَيندةواري

 Literature Literature ئةدةَ  وَيذة

 Liturgie Liturgy رَيوِرةمسي ئايينى

 Gagne-pain Livelihood بذَيو  طوزةران

 Conditions de vie Living conditions بارودؤخي  يان

 emprunt Loan قةرز

 Tactiques de pression Lobbying ثَيض و ثةناي ثشي ثةردة

 Gouverement local Local government فةرمانِرةوايي ناوخؤ  خؤحَيى

 Localisation Localisation شوَينطةرى  ضةِر بوونةوة 

 Localisation de l industrie Localisation of ضِر بوونةوةى ثيشةسازي
industry 

 Localisme Localism دهةرَيمى  ناوضةَيتى

 Localisation de l industrie Location of industry دابةشكردنى ثيشةسازي

 Lock-out Lock-out دةرطا داخسةِراطرتنى كار  

 Diagrammes logarithmiques Logarithmic charts نةخشةلؤطاريتميةكان

 Logique Logic لؤ َيك

 Logicisme Logicism لؤ يكخوازي

 Logistique Logistics لؤ يكى حيسابي

 Theorie de Lombroso Lombrosian theory ؤريى لومربوزؤيت

 Longevite Longevity ماوةى تةمةن

 L ego serefletant au miroir Looking  glass self خودي ئاوَينة ئاسا

 Courbe Lorenz Lorenz curve ضةماوةى لورنز

  Amour Love خؤشةويستى

 La basse classe Lower class ضينى خوارةوة

  Fidelite Loyalty ميكةضي

 Capital lucratif Lucrative capital سةرمايةى سوودبةخش

 Lumpenproletarial Lumpenproletariat ثِرؤليتارياى خواروو

 Alienation mentale Lunacy شَيتى

 Dejeuner Lunch نانى نيوةِرؤ
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 Luxe Luxury خؤشطوزةراني

 Execution sommaire lynchage Lynching سزادانى نةريتى

   

M 
  Machine, organe Machine ئامَير  دةزطا

 Machinisme Machine age سةردةمى ئامَير

 Theorie de machine Machine theory تيؤريي ئامَيرى

 Macrocosme Macrocosm جيىانى بينراو  طةورة

 Macro-direction Macro  management كارطَيِرى طشتط،

 Macrosociologie Macrosociology ماكرؤسوسيؤلؤ ي

 Folie Madness شَيتَيتى

 Magie Magic ئةفسون  سي ر

 Maintien Maintenance بةخَيوكردنَ ثاراسة

 Majorat Majorat مافى م،اتى نؤبةرة

  Age de majorite Majority, age of تةمةنى بالغي

 Regle de la majorite Majority rule بنةماي زؤرينة

 Defaut d adaptation Maladaptation بةدطوجنانى 

 Ajustement defectueux Maladjustment نةطوجنان  نةسازان

  Simulation de maladie Malingering خؤنةخؤش خسة

 Sous-alimentation Malnutrition بةدخؤراكي

 Malthusianisme Malthusian theory سوتيؤري مالت

 L homme Man ثياو  مرؤظ

 Mana Mana مانا  هَيزى ئةفسوناوي

 Direction Management كارطَيِرى

 Comptabilite administrative Management  مَيريارى كارطَيِرى
Accountancy 

 Direction par l’ exceotion Management by -لَيدةركردن  -هةآلوَيذى بةكارطَيِرى 
exception 

 Direction scientifique Management, scientific كارطَيِرى زانستى

 Revolution directoriale Managerial revolution شؤرشى كارطَيِرى

 Mandat Mandate سةرثشك كردن

 Manie Mania سةرشَيتى  تَيكضوون

 Manifestation Mani festation خؤثيشاندان  روخسار

 Manipulation Manipulation منايش و ساختة

 Maniere Manner رةفتاري نةريتى

 Systeme seigneurial Manorial system ناوضةى دةرةربةطايةتىسيستمى 

 Main-d oeuvre Manpower هَيزى مرؤيي  هَيزى كار

 Planification de la main-d oeuvre Manpower planning ثالندانان بؤ هَيزى كار
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 Effectif necessaire de la main-d هَيزى كارى ثَيويسي
oeuvre Manpower, required 

 Manufacture Manufacture قؤناغي ثيشةسازيية دةستيةكان

  Industrie de transformation Manufacturing Industry ثيشةسازي طؤِرين

 Analyse marginale Marginal analysis شيكردنةوةى رادةدار

 Aire marginale Marginal area ىناوضةى ثةِراوَيز

 Culture marginale Marginal culture ىكولتوري ثةِراوَيز

 Groupe marginal Marginal group كؤمةَلى ثةراوَيز

 Homme marginal Marginal man مرؤظى ثةِراوَيز

 Survivance marginale Marginal survival ثاةاوة ثةِراوَيزيةكان

 Marginalisme Marginalism تيؤرى رادةدار

 Consultation matrimoniale Marginal counselling هاوسةرط،يرَينماييةكانى 

 Marche Market بازار

 Economie du marche Market economy ئابورى بازاِر

 Mariage Merriege هاوسةرط،ى

 Marxisme Marxism ماركسيزم

 Masochisme Masochism ضَيذ لةئا اوة وةرطرتن

 Protestation masculine Masculine protest خواستى نَيرينةيي

  Masse Mass كؤمةآلنى خةَلك

 Comportement des masses Mass behaviour رةفتاري جةماوةري

 Communication des masses Mass communication ثةيوةنديكردنى جةماوةري

 Culture des masses Mass culture كيتورى جةماوةرى 

 Media de masses Mass media ثةيوةندى جةماوةرىهؤكارةكانى 

 Mouvement des masses Mass movement بزاظي جةماوةرى

 Societe des masses Mass society كؤمةَلطةى جةماوةرى

 Relation entre maître et serviteur Master and servant ثةيوةندي سةركار بةنؤكةر
relation 

 Echantillons a parts egales Matched samples منوونة هاوتاكان

 Appareillement Mathching جووتكارى  بةراوردكردن

 Selection de l epoux ou de l epouse Mate selection هةَلبذاردنى هاوسةر

 Clture materielle Material culture كيتورى مادي

 Materialisme Maberialism ماترياليزم  ِرَيبازي مادي

 Mortalite liee a la maternite Maternal mortality ِرَيذةى مردنى دايكان

 Bien-etre de la famille Maternity welfare دةزطاى ضاودَيرى دايكايةتى

 Mathematique Mathematics ب،كارى

 Matriarcat Matriarchy سيستمى دايك ساالري

 Matrice Matrix ريزكراوة

 Maturite Maturity هةِراشى  ثَيطةيشة

 Moyenne arithmetique Mean arithmetic ناوةندى  مَيرةيي
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 Ecart moyen Mean, deviation الدانى ناوةندي

 Signification Meaning مانا  مةبةسي

 Moyens de production Means of production هؤيةكانى بةرهةمىَينان

 Exemen des moyens de via Means test بذَيوىثشكنينى ئاستى 

 Mesurage Measurement ئةندازةطرتن  ثَيوانة

 Machinisme mechanism ِرَيبازي ئامَيرى

 ,Mecanisme de comportement Mechanism رةفتارة ئامَيرييةكان
behavioural 

بةكارهَينانى ئامَيرةكان 
 لةكشتوكاَلدا

Mecanisation de l agriculture Mechanization, 
agricultural 

 Medevalisme Mediaevalism ب،وباوةِرى سةدةكانى ناوةِراسي

 Mediane Median ناوةندة  ناوةِراستينة

 Mediation Mediation ناوبذيكردن

 Service socio-medical Medical social work خزمةتطوزارى كؤمةآليةتى ثزيشكى

 Medicine legale Medicine, legal ياسايي  دادوةرىثزيشكةواني 

 Sorcier-guerisseur Medicine-man جادووطةرى ضارةسةركار

 Meditation Meditation تَيِرامان

 Reunion Meeting كؤبوونةوة  كؤر

 Megalomania Megalomania شَيتى خؤبةطةورة زانني 

 Megalopole Megalopolis شارَيكى زؤر طةورة

 Melancolie Melancholis ميالنطوليا  دَلتةنطي

 Meliorisme Meliorism ِرَيبازي ضاكة طةرَيتى

 Societariat Membership ئةندامَيتى

 Memoire Memory يادةوةرى

 Mendelisme Mendelism تيؤرى مةندر

 Mendicite Mendicancy سواَلكرد

 Age mental Mental age تةمةنى ئةقيي

 Conflitmental Mental conflict ميمالنَيى ئةقيي

 Deficience mentale Mental deficiency دواكةوتنى ئةقيي

 Desordre mental Mental disorder تَيكضوونى ئةقيي

 Hygiene mentale Mental health تةندروستى ئةقيي

 Mentalite Mentality ئةقييانة

 Tests mentaux Mental tests تاقيكردنةوةكانى  يري

 Mercantilisme  Mercantilism رَيبازي بارزطانةكان

 Appreciation du merite  Merit rating ثَيوانةكردنى لَيىاتوويي

 Messianisme  Messianism بزووتنةوةى رزطاري ئاينى 

مرؤظناسي رامانى  ئةنرتؤثؤلؤ ياي 
 تيذبينى

Meta-anthropologie Meta anthropology 
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 Metabolisme Metabolism زيندة طؤِران

  Metahistoire Meta history ثاش مَيذوو  مَيذووى ناديار

 Metaphysique Mataphysics ميتافيزك -ئةوديوى سروشي  

 Metamorphose Metamorphosis وةرجةرخانى شَيوةكى

 Metapsychique Meta psychics توَيذينةوةى ئةو ديوى عةقَت

 Metapsychologie Meta psychology دةروونزانى راماني

 Metayage Metayage سيستمى ثشكداري لةكشتوكاَر

 Metempsychose Metempsychosis  -طيان طواستنةوة  دؤنادؤن 

 Methode Method رَيباز  ميتؤد

 Etude des methodes Method study توَيذينةوة لةِرَيبازةكانى كار

 Methodologie Methodology ميؤدؤلؤجيا

 Metropole Metropolis طةورة شار

 Aire metropolitaine Metropolitan area ناوضةى ميرتؤثؤليتى

 Regionalisation metropolitaine Metro politan هةرَيمايةتى ميرتؤثؤليتى
Regionalization 

 Microcosme Microcosm جيىانى بضووك  نةبينراو

 Micro-direction Micro-management بةشةكارطَيِرى

 Microsociologie Micro sociology كؤمةَلناسى يةكة بضووكةكان

 Class moyenne Middle class ضينى ناوةند  ناوةِراسي

 Direction intermediaire Middle management كارطَيِرى ئاستى ناوةندي

 Travailleurs migrateure Migrant labour كرَيكارانى كؤضةر

 Migration Migration كؤضى نَيودةوَلةتى

 Migration, interieure Migration, internal كؤضى ناو خؤيي

 Milieu Milieu - ينطة  دةروبةر 

 Militarisme Militarism ميييتاريزم  طيانى سةربازي

 Confusion de masses Milling ثشَيوى جةماوةري

 Mimetisme Mimetism السايي كردنةوة

 Esprit Mind زةين  ب،  زيرةكى  هؤش

 Mentalite prelogique Mind, prelogical ئةقييةتى سةرةتايي

 Conscience Mindedness هؤشياري

 Minifundisme Minifundism كَييطة بضووكةكان

 Salaire minimum Minimum wage كةمرتين رادةى كرَى

  Exploiotation des mines Mining كانزاكردن

  Ministere Ministry وةزارةت

  Mineur Minor كةمرت 21هةرزة  تةمةن 

 Groupe de la minorite Minority group طروثى كةمايةتي

 Miracle Miracle سةير  سةرسوِرهَينةر  ثةرضؤ

 Miscegenation Miscegenation تَيكةَلبوونى ِرةطةزي
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 Mauvaise conduit Misconduct بةدرةفتاري

 Delit contraventionnel Misdemeanour كةتن

 Misoneisme Misoneism ر  لةدياردةى نوَى

 Economie mixte Mixed economy ئابورى تَيكةآلو

 Voyeurisme Mixcopy ضاوتَى بِرينى سيكسي

 Populace Mob بازِري -جةماوةرى  سةركَيش 

 Mobilisation Mobilization خؤسازدان  ئامادة كارى

 Mobilisation economique Mobilization, economic خؤسازدانى ئابوري

 Mobilite ecologique Mobility, ecological بزاوتى ئيكؤلؤجي 

  Mobilite sociale Mobility, social بزاوتى كؤمةآليةتي

 Modalite Modality شَيوةَ ضؤنيةتىَ اليةن

 Mode Mode مؤدة  شَيوةى باو

  Modele Model منوونة  شَيواز

 Modernisation Modernization نوَيكردنةوة

 Modernisme Modernism سةردةميانة  نوَيطةري

 Modus vivendi Modus vivendi رَيككةوتنى كاتى

 Monarchie monarchy ر َيمى ثاشايةتى

 Monachisme Monasticism سؤفيتى  ِرةبةنى يانى وشكة 

 Monnaie mony دراو  ثارة

  Monisme Monism تاكانةيي  يةك سةرضاوةى بوون

 Monocratie Monocracy فةرمانِرةوايي تاكةكةسى

 Monogamie Monogamy يةك هاوسةري

 Monogenisme Monogenism تيؤرى يةك ِرةضةَلةكى

 Monographie Monograchy وردة ثسثؤِري

 Monometallisme Monometallism  -سيستمى يةك كانزا  لةثارةدا 

 Monopole Monopoly  -مؤنؤثؤر  ثاوانكردن 

 Monoposone Monoposony ثاوانكارى كِرين

 Monotheisme Monotheism يةكتايي

 Monotonie Monotonys رؤتني  بَيزاركةر بةبَى طؤِران

 Code moral Moral code ياساي ئاكاري

 Conduite morale Moral conduct ِرةفتاري ئاكاري

 Moral anormal Moral defectiveness الوازي لةئاكاردا

 Rearmament moral Moral rearmament بةهَيزكردنى ئاكاري

 Protection morale Moral welfare ضاودَيرى ئاكاري

  Moral Moral طيانى ورةبةرزي

 Moralite Morality ياساكانى ئاكار  كارضاكى

  Moratorium Moratorium دواخستنى قةرزةكان
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 Tauxde morbidite Morbidity rate تَيكِراى نةخؤشي

 Moeurs Mores نةريتةكان  ِرَيساكان

 Arriere simple Moron دةبةنط

 Morphologie Morphology مؤرفؤلؤجيا  شَيوةناسى

 Taux de mortalite Mortality rate تَيكِراي مردن

 Maternite Motherhood دايكايةتى

 Action de mouvoir Motivation هاندان

 Motif Motive ثاَلنةر

 Deuil Mourning شَيوةن  ِرةش ثؤش

 Movement Movement بزاوت

 Mulatre Mulatto دوو ِرةط

 Societariat des groupes multiples Multi  group ئةنداميةتى فِرة طروث
Member ship 

 Multi lateralisme Multilateralism فرةاليةن

 Courbe multi-modale Multi modal curve ضةماوةى فرةبةها

 Multi partisme Multi partism سيستمى فرةحزبي

 Multi plicateur Multi plier كؤلكةى لَيكدان

 Administration municipale Municipal بةِرَيوةبةرَيتى شارةواني
Administration 

سؤسياليزمي ئةجنومةنى 
 شارةوانيةكان

Socialisme municipal Municipal socialism 

 Musee Museum انةخمؤزة

  Musique Music مؤسيقا

 Mutation Mutation وةرضةرخانى كتوثِر

 Mutualisme Mutualism ئاَلوطؤِريةتى  ثشتيوانيةتى

 Mutualite Mutuality ةكانيكؤمةَلةى ئاَلوطؤِرى بةر ةوةندي

 Cultes mystiques Mystery cults ب،وباوةِرةنىَينيةكان

 Mysticisme Mysticism ِرَيبازي سؤفيطةرى

 Mythe Myth ئةفسانة

 Mythologie Mythology ئةفسانة ناسي

 Mythomanie Mythomania شَيتى درؤكردن

   

N 
 Narcissisme Narcissism عةشقى خود

 Narcotiques Narcotics مادةهؤشبةرةكان

 Natalite Natality بةثيتى

 Nation Nation نةتةوة  ميييةت

 Comptabilite nationale National accounts  مَيرةنيشتمانيةكان   مَيرةنةتةوةيةكان
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 Caractere national National character مؤركى نةتةوةيي بؤ كةسَيتى

 Revenu national National income داهاتى نةتةوةيي

  Planification nationale National planning ثالندانانى نةتةوةيي

 Produit national National product بةروبومى نةتةوةيي

 Socialisme national National socialism سؤسياليزمي نةتةوةيي

 Nationalisation Nationalization خؤماليكردن

 Nationalisme Nationalism نةتةوايةتى

 Nationalisme economique Nationalism, economic ئابورى نةتةوةيي

 Nationalite Nationality رةطةزنامة  نةتةوة

  Patrie Native land نيشتمان

ثشي بةسة بةكولتورى نةتةوةييَ 
 زطماكي

Nativisme Nativism 

 Economie naturelle Natural economy ئابورى سروشتى

 Groupe naturel Natural group طروثى سروشتى

 Loi naturelle Natural law ياساي سروشتى

 Droits naturels Natural rights مافة سروشتيةكان

 Selection naturelle Natural selection هةَلبذاردنى سروشتى 

 Naturalisme Naturalism سروشتطةرايي

 Nature humaine Nature, human سروشتى مرؤيي

 Naturalisation naturalization رةطةز نامة ثَيدان

  Naturisme Naturism سروشي ثةرستى

 Nazisme Nazism نازيزم

 Determinisme Necessitarianism ناضاريطةري

 Necessite Necessity ثَيويستى

 Necromancie Necromancy ئامادةكردنةوةى روط

 Besoin Need ثَيداويستى

 Negativisme Negativism نيطةتيظيزمَ ثَيضةوانة

 Negociation Negotiation وتوَيذ  داناستان

 Voisinage Neighbourhood دراوسَيتى

 Neo-capitalisme Neo- capitalism سةرمايةدارى نوَى

 Neo-classicisme Neo-classicism كالسيكيزمى نوَى

 Neo-colonisation Neo-colonization كؤلؤنياليزمي نوَى

 Neo-interventionnisme Neo-interventionism نوَي ِرَيبازي دةستَيخستنى

 Neo-malthusianisme Neo-malthusianism مالتوسيزمى نوَى

 Neo-marxisme Neo-marxism ماركسيزمي نوَى

 Neo-mercantilisme Neo-mercantilism ِرَيبازي نوَيى بازرطانَيتى 

 Nepotisme Nepotism خاترانى خزمايةتى
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 Maladie nerveues Nervous disorder دةمارىنةخؤشى 

 Neurasthenie Neurasthenia دةمار الوازي

 Neuro-psychiatrie Neuro-psychiatry ثزيشكى دةروونى دةمارى 

 Nevrose, psychonevrose Neurosis دةمارطرتن  نةخؤشى دةرووني

 Neutralisme Neutralism ِرَيبازي بَياليةنى

 Neutralisation Neutralization بَياليةن كردن

 Travail de nuit Night work كارى شةوانة

 Nihilisme Nihilism هيضطةرايي  نىيييزم

 Nirvana Nirvana  -ثاك ِراطرتنى دةروون  ن،ظانا 

 Noblesse Nobility خانةدانى

 Nomadisme Nomadism كؤضةرَيتى

 Salaire nominal Nominal wage كرَيى نةخيتنة  كرَيى شكَيى

 Nominalisme Nominalism رَيبازي ناوطةرايي

 Nomination Nomination ناولَينانَ دامةزراندن

  Non-alignement Non-alignment بَياليةنى  نااليةنطرى

 Non-beligerance Non-belligerency دووركةوتنةوة لةجةنط

 Tendance non-bureaucratique Non-bureaucratic اليةن نةطرتنى ب،وكراسيةت
tendency 

 Non-conformite Non-conformity طوَى ِرايةَر نةبوون

 Culture analphabete Nonliterate culture نيةدةركةوتنى نووسكيتوري ثَيش ب

 Culture non-materielle Non-material culture كولتوري نامادي

 Non-violence Non-violence ناتووندو تيذي

 Norme Norm ثَيوةر  نؤرم

 Normesociale Norm, social ثَيوةرى كؤمةآليةتى 

 Normalite Normality ئاسايةتى  نؤرمار

 Sans norme Normlessness ناثَيوةرى

 Nouveau riche Nouveauriche تازة دةولةمةند

 Famille nucleaire Nuclear family -خَيزانى بضووك  ناوكي 

 Nucleation Nucleation كؤمةَلبونى ناوكى

  Moyen social Nucleus, social ناوكةى كؤمةآليةتى

 Nudisme Nudism روتيطةرايي

  Atteinte portee aux droits du public Nuisance بَيزاركردن و زيان طةياندن

 Nullite Nullity ثووضةلبوونةوة َبةتاَر بوونةوة

 Nuptialite Nuptiality ضةندايةتى هاوسةرط،ى

 creche Nursery دايةنطة

 Pouponniere Nursery school باخضةى ساوايان

ش،ثَيدانى منداآلنَ ضاودَيرى 
 نةخؤش

Nourricerie Nursing 
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 Nutriation Nutrition خؤراك ثَيدان

 Nymphomanie Nymphomania لوتكةى حةزى ثياوو  ن

   

O 
 Methode objective Objective method ميتؤدي بابةتي

 Direction par les objectifs Objectives كارطَيرى لةسةر بنةماى ئامانج
management by 

 Objectivisation  Objectivisation بةبابةت كردن

 Objectivisme Objectivism بابةتَيتى

  Objectivite Objectivity بابةتطةرى

 Obligation Oligation ثابةند بوون 

  Obscenite Obscenity داوَين ثيسى

 Observation Observation سةرجندان

 Obsession Obsession دَلطرتن طةمارؤى دةرووني - دَلتةنطى

 Obsolescence Obsolescence كؤن بوون

 Travail occasionnel Occasional labour كارى جاربةجار

 Occasionnalisme Occasionalism بؤنةطةرايي

 Occultisme Occultism بِروا بةهَيزي ناديار

 Occupation Occupation ثيشة  كارَ داط،كاري

 Classification des occupations pour ثؤلينكردنى  سةرةكىثيشةكان
la planification 

Occupations, 
classification for 
planning 

 Maladie professionnelle Occupational disease نةخؤشى بةهؤى ثيشةوة

 Hygiene professionnelle Occupational health تةندروستى ثيشةيي

 Therapie professionnelle Occupational therapy ضارةكردن بةكاركردن

 Complexe d oedipe Oedipus cpmlex طرَيى ئؤديب

 Delit Offence ناكةتن  تاوا

 Offrande Offering قورباني  خةآلت

 Fonctionnaire Official فةرمانبةرى طشتى  كارمةند

 Compensation Offset بةريةكخسةهاوسةنط كردن  

 Progeniture offspring نةوة  وةضة

 Ogive Ogive ضةماوةى ضةندجارةى كؤكراوة

 Assistance de vieillesse Old  age assistance يارمةتيدانى بةساآلضوان

 Démodé Old  fashioned كؤن باو

 Oligarchie Oligarchy ئؤليطارشي  دةسةآلتى كةمايةتى

 Oligopole Oligopoly كةمينةقؤرخكردنى 

 Omnipotence Omnipotence تواناي ِرةها

 Oniromancie Oneiromancy ثَيش بينى بةهؤي خةونةكان

 Systeme du partiunique One party system سيستمى تاك حزبي
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 Onto genie Ontogenesis ثةرةسةندنى بوونةوةر

 Ontologie Ontology ئونتولوجي  بوونناسي

 Systeme de classe ouverte Open class system ايةتى كراوةنسيستمى ضي

 Politique de liberte Open door policy سياسةتى دةرطاى كراوة

 Atelier ouvert Open shop دةزطاى كراوة

 Definition operationnelle Operational definition ثَيناسةى كارِرايي

 Operationnisme Operationism طةرىكارِراي

 Recherché operationnelle Operation research توَيذينةوةى ثرؤسةكان

 Ouvrier Operative كرَيكاري كارثَيكةر

  Opinion de groupe Opinion, group ب،وِراى طروث

 Opinionpublique opinion, public ِراى طشتى

 Recherches de l’ opinionpublique Opinion, research تو ينةوةكانى ِراطشتى 

 opportunisme Opportunism هةَلثةرستى

 Opposition Opposition ئؤثؤزيسيؤن

 Oppression Oppression ستةمكارىَ دَلتةنطي

 Optimisme Optimism طةشبينى

 Population optimum Optimum population ِرادةى منوونةيي بؤ دانشتوان

 Etape orale Oral stage قؤناغي دةمي

 Traditions orales Oral tradition نةريتة زاريةكان

 ordalie Ordeal كارةساتَ تاقيكردنةوةى خودايي

 Ordre public Order, public سيستمى طشتى

 Ordonnance Ordinance ياساي دانراوَ رَيو ِرةمسى ئاينى

 Psychose organique Organic psychosis ثةرَيشانى ئةندامى 

 Solidarite organique Organic solidarity هاوكارى ئةندامي

 Organicisme Organicism تَيؤرى ثَيكىَينانى ئةندامى كؤمةَلطة

 Organisme Organism بوونةوةرى ئةندامى 

 Organisation Organization رَيكخسة

 ,Organisation administrative Organization ِرَيكخستنى كارطَيِرى
administrative 

 Organigramme Organization chart هَييكارى رَيكخسة

 Organisation formelle Organization, formal رَيكخستنى فةرمي

  Organisation officieuse Organization, informal رَيكخستنى نافةرمي

 Organisation hierarchique Organization, line -رؤكايةتي رَيكخستنى هَيَيى  سة

 Organisation sociale Organization, social رَيكخستنى كؤمةآليةتى

 Organisation consultative Organization, staff رَيكخستنى راوَيذكارى

 L organisateur Organization, man ثياوي رَيكخسة

 Revolution d organisation Organizational رَيكخسةشؤِرش لةبوارى 
revolution 

 Travailleurs faisant partie du syndical Organized labour كرَيكاران  ئةنداماني سةنديكاكان
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 Orgie Orgy ئاهةنطى شةوانى سوور

 Orientation Orientation شارةزاكردن  راهَينان

 Orientation secaile Orientation, social ئاراستةى كؤمةآليةتى

 Nature originale Original nature  -سروشتى بنضينةيي  رةسةند 

 Originalite Originality ِرةسةنايةتى

 Asil des orphelins, orphelins or ثةناطةى هةتيوان
phelinat Orphans asylum 

 Ossification, Social Ossification, Social ضةقبةستوويي كؤمةآليةتى

 Ostracisme Ostracism دوورخستنةوة

 Parias, indvidus hors caste Outcastes ثشتطوَى خراوةكان

 Secours a domicile Outdoor relief يارمةتيدانى ماآلن

 Groupe d etrangers Out-group  -طروثى دةرةوة  الدةر 

 Mise hors la loi  Outlawry بَيبةشكردن لةمافى ياسايي

 Emigration Out-migration كؤضكردنى دةرةكى

 Rendement Output بةرهةم

 Outrage Outrage سوكايةتى  دةسي درَيذى 

 Industrie domestique Outwork ثيشةكانى ناوماَر

 Surconformite Overconformity زيادة رؤيي لةميكةضى

 Encombrement Overcrowding قةرةباَلغي

 Frais administratifs Overhead charges خةرجية كارطَيرييةكان

 Sur organisation Over Organization زيادةِرؤيى لةكارى رَيكخسة

 Sur population Over Population زؤر بوونى دانيشتوان

 Sur production Over production بةرهةمىَينانى زؤرتر

 Heures supplementaires De travail Over time كاري زَيدةكى

 Surubanisation Over urbanization تةقينةوة شارنشينى

 Travail surcharge Overwork كاري سةروى توانا

 Propriete Ownership خاوةندارَيتى

 

 
 
 
 
 
 
 

 

P 
 Pacifisme Pacifism ئاشتيخوازي  ِرَيبازي ئاشتى

 Pagenisme Paganism بي ثةرستى

 Paleogeographie Paleogeography جوطرافياى سةردةمة كؤنةكان

 Paleo ethnologie Palaeoethnology ةتناسى شارستانيةتةكؤنةكانيميي

 Palingenesie Palingenesis زيندوو بوونةوة
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 Mesures palliatives Palliative measures هؤكارةكانى ئازارمذين

 Chiromancie Palmistry فاَر طرتنةوة

 Mouvements d union Pan movements بزووتنةوةكانى يةكطرتن

 Panique panic تؤقاندنى بةكؤمةَر

 Pansophisme pansophism ِرَيبازي دانايي

 Pantheisme Pantheism ِرَيبازي يةكَيتى بوون

 Paradigme Paradigm شيكارى منوونةى

 Paradis Para dise بةهةشي 

 Parallelisme Parallelism ِرَيبازي بةِرامبةرَيتى

 Statistiques parametriques Parametric statistics ئامارة باراميرتييةكان

 Paranoia Paranoia تَيكضوونى سوكى ئةقيي  ثارانؤيا 

 Para psychologie Parapsychology ثاراسايكؤلؤجي

 Parasitisme social Parasitism, social مشةخؤرى كؤمةآليةتى

 Paternite Parenthood باوك و دايكايةتى

 agace pardon لَيبوردن

 Relations paternelles Parental relations ثةيوةندييةكانى باوك و دايكايةتى

 Pariementarisme Parliamentarism سيستمى ثةرلةمانى

 Parole Parole ئازادكردنى مةرجدار

 Loi de parcimonie Parsimony, Law of دةستطرتنةوة لةهرزداياساي 

 Partialite Partiality تناليةنطر

 Observation par participation Participant observation سةرجندان بةبةشداري

 Participation Participation بةشداريكردن

 Particularisme Particularism يةكانةييَ خوداطةراييَ تايبةمتةندَيتىَ خؤتةرخانكردن

 Participation Partnership بةشداريكردنَ كؤمثانياى هاوبةش

 Societe en commandite Partnership, limited كؤمثانياى راسثاردة

 Parti Party ثارتى سياسي

 Passion Passion هةَلضون

 Passivite Passivity -نةرَينى  كةم تةرخةمى 

 Pastoralisme Pastoralism شوانكاري

 Brevet Patent مافى داهَينان

 Paternalisme Paternalism باوك ساالري

 Pathologie sociale Pathology, social زانستى نةخؤشيةكؤمةآليةتيةكان

 Societe patriarcale Patriarchal society كؤمةَلطةى باوك ساالري

 Patrimoine Patrimony لةئةستؤدا بوون

 Patriotisme Patriotism نيشتمان ثةروةري

 Patronage Patronage ضاودَيرىَ اليةنداري

 Type Pattern منوونة  شَيواز
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 Pauvrete, pauperisme Pauperism هة ارى

 Salaire Pay كرَى

 Paix Peace ئاشتى

 Paysan Peasant جوتيار

 Agriculture paysanne Peasant agriculture جوتياري َكشوكاَلى

 Societe paysanne Peasant society كؤمةَلطةى الدَى

 Pedagogie Pedagogics زانستى ثةروةردة

 Pederastie Pederasty نَيربازي

 Pedologie Pedology ثيدولوجيا  زانستى ثةروةدةى منداَر

 Pedophilie Pedophilia ثةيوةندى سيكسى لةطةَر منداآلن

 Institutions penales Penal institutions دامةزراوةكاني سزادان

 Peine Penalty سزا

 Penitence Penitence ثةشيمانى

 Penitencier Penitentiary بةندخيانةى ضاكسازي

 Penologie Penology زانستى سزادان

 Caisse des pensions Pensionfunds سةندوقةكانى خانةنشينى

 Peuple People ميييةتطةَر  

 Perception Perception درك ثَيكردن

 Perfectionnisme Perfectionism تةواو خوازي

 Execution Performance ئةرك بةجَيطةياندن

 Taux de rendement Performance rate تَيكِراي ئةرك بةجَيطةياندن

 Permeabilite Permeability ثياِرؤيي

 Persecution Persecution ضةوساندنةوة

 Personne Person كةس

 Personne morale Person, artificial كةسى مةعنةوي

 Identite personnelle Personal identity يةكطرتوويي  لةيةكضوونى كةسَيتى

 Entrevue personnelle Personal interview ضاوثَيكةوتنى كةسَيتى

 Chomage personnel Personal بَيكاري كةسَيتى
Unemployment  

بةرجةستةكردنى 
 دةسةآلتيةكةسَيكى دياريكراو

Personnalisation du pouvoir Personalization of 
power 

 Personnalisme Personalism كةسَيتيخوازي

 Personnalite Personality كةسَيتى

 Procede de personnalisation Personalizing process ثرؤسةى بةكةسايةتى كردنى كار

 Direction du personnel Personnel تاكةكان كاروبارى  كارمةندان  كارطَيِرى
administration 

 Controle du personnel Personnel audit ضاودَيرى كاروبارى تاكةكان

 Services sociaux aux empolyes Personnel services خزمةتطوزاري تايبةت بةكارمةندان

 Persuasion Persuasion ثَى سةااندن
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 Perversion Perversion الدان

 Pessimisme Pessimism ِرةش بينى

 Petition Petition دادخوازي

 Stade phallique Phallic stage قؤناغي ضوكي

 Phantasme Phantasm وةهمَ خةياَر

 Pharmacie Pharmacy دةرماخنانة

 phenomenalisme Phenomenalism دياردة طةرايي

 Phnomene Phenomenon دياردة

 Phenotype Phenotype روخسارةبابةت

 Philanthrope Philanthropy خَيرخوازي

 Philosophie Philosophy فةلسةفة

 Phobie Phobia ترسى ناديار

 Phonetique Phonetics زانستى دةنطةكانى زمان

 Phratrie Phratry هؤزَ ت،ة

 Phrenology Phrenology زانستى كاسةى سةر  فرينولؤجيا

 Phylogenie Phylogenesis مَيذوى ثَيكىاتنى جؤرةكانى

 Education physique Physical education ثةروةردةى جةستةيي

 Planification physique Physical planning ثالندانانى مادي

 Physicalisme Physicalism ئاِراستةى فيزيكى

 Physiocratie Physiocracy ِرَيبازي فيزيؤكراسي

 Physiognomonie Physiognomy روخسارناسي

 Physiologie du trvail Physiology of labour ئةندامزانى كار

 Physiotherapie Physiotherapy ضارةكردنى سروشتى

 Piquetage Picketing مانطرتن ىضاودَيرى جَيبةجَيكردن

 Diagrammes en images Pictorial charts وَينةكانى روونكردنةوة

 Pelerinage Pilgrimage حةج

 Recherhche de pilotage Pilot study لَيكؤَلَينةوةى راوَيذكارى 

 Placement Placement  -كار دؤزينةوة  دامةزراندن 

 Planification Planning ثالندانان

 Planification locale Planning, local ثالندانانى خؤجَى

 Planification netionale Planning, national ثالندانانى نةتةوةيي

 Planification regionale Planning, regional ثالندانانى هةرَيمى

  Planification sociale Planning, social ثالنداناى كؤمةآليةتى

  Socilogie d enterprise Plant, sociology of كارطةكؤمةَلناسي 

 Plantations Plantations كَييطةكان

 Jeu Play يارى  طةمةَ شانؤطةرى

 Champ de jeux Playground ياريطا
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 Plebeien Plebeian كةسَيكى ئاسايي

 Principe du lpaisir Pleasure principle بنةماى ضَيذ 

 Plebiscite Plebiscite ِراثرسى طشتى

 Agglomeration Plural كؤ

 Pluralisme Pluralism ِرَيبازي زؤرينة

 Societe plurale Plural society كؤمةَلطةى فرة ِرةطةز

 Pluralite Plurality فرةيي

 Ploutocratie Plutocracy ثيوتوكراسى  حكومةتى سامانداران

 Systeme d evaluation des fonctions ِرَيطاي هةَلسةنطاندن بةخاَر
par les points Point rating system 

 Distribution de poisson Poisson distribution دابةشى بواسون

 Polemologie Polemology كؤمةَلناسى جةنط

 Police Police ثؤلي 

 Politique Policy سياسةت

 Economie politique Political economy ئابورى سياسي

 Geographie politique Political geography جوطرافياى سياسي

 Organisation politique Political organization ِرَيكخستنى سياسي

 Sociologie politique Political sociology كؤمةَلناسى سياسي

 La politique, politologie Politics زانستى سياسةت

 Pollution Pollution بوونثي  

 Polyandrie Polyandry فرةمَيردي

 Polygamie Polygamy فرة هاوسةرى

 Polygenisme Polygenism تيؤرى فرةِرةضةَلةكى

 Polygone de frequence Polygon, frequency ضةندالى دووبارةيي

 Polygynie Polygyny فرة  ني

 Polyrealisme Poly realism تيؤري فرة ِراستيةكان

 Polysyllogime Polysyllogism ثَيوةرى داِر او

 Polytheisme Polytheism فرةخوايي

 Lois sur l assistance publique Poor laws ياساكانى تايبةت بةهة اري

 Culture populaire Popular culture كولتوري ميييي

 Democratie pulaire Popular democracy دميوكراسي ميييي

  Movement polulaire Popular movment بزووتنةوةى ميييي

 Population Population دانشتوانَ كؤمةَلطة

 Population active Population, active دانشتوانى كاركةر

 Densite de la population Population density ضِرى دانشتوان

 Explosion de la population Population explosion زؤربوونى دانشتوان

  Population aborigene Population, indigenous دانشتوانى ِرةسةن

 Population tribale Population, tribal دانشتوانى خَييةكى



(838) 
 

 Pornographie Pornography هونةرو ئةدةبي واآل

 Position 2- employ Position -1 ثَيطةَ فةرمان

 Positivisme Positivism  -ثؤزةتيظيزم  -ِرةوشطةرى 

 Positivisme logique Positivism, logical ثؤزة تيظيزمي لؤ يكى

 ,Possibilisme geographique Possibilism طرميانكارى جوطراو
geographic 

 Postulat Postulate بةَلطةنةويسي

 Postulats de base Postulates, basic بةَلطةنةيستةبنضينةييةكان

 Potlatch Potlatch سيستمى ثوتالش

 Pauvrete seciale Poverty, social هة ارى كؤمةآليةتي

 Pouvoir Power دةسةآلت

 Pratique Practice ثراكتيك  كاركردن

 Experimentalisme Practicism ئةزموونطةرى

 Pretorianisme Praectorianism دةسةآلتى سةربازي

 Pragmatisme Pragmatism ثراطماتيزم  ِرَيبازي كردةيي

 Praxeologie Praxeology زانستى جَيبةجَيكردن

 Preconception Preconception وَيناكردنى ثَيشةكى

 Preconscience Preconscious ثَيش هةسي

 Travail predateur Predatory labour كردارى تاآلنكردن

 Predestination Predestination ضارةنووسي

 Prediction Prediction ثَيش بينى

 Presidposition Predisposition ئامادةيي ثيشةكى

 Prehistoire Prehistory ثَيش مَيذوو

 Civilisation preindustrielle Preindustryial شارستانيةتى ثَيش ثيشةسازي
civilization 

  Prejudice Prejudice اليةنطرى كوَيرانةَ زيان

 Mentalite preiogique Prelogical mentality ئةقييةتى سةرةتايي

 Consultation prematrimoniale Premarital counseling رَينمايي ثَيش هاوسةرط،ى

 Prerogative Prerogative  -مافى تايبةت  ياسايي 

 Prescription Prescription ماوة بةسةرضوو

 Presidence Presidency سةرؤكايةتى

 Presdentialisme Presidential system سيستمى سةرؤكايةتى

 Presse Press رؤ نامةطةرى

 Groupe de pression Pressure group طروثى فشار

 Prestige Prestige ثايةبةرزَ ثَيطةى كةسايةتي

 Mesures preventives Preventive measures هؤكارةكانى ثاراسة

 Preparation Preprofessionnelle Prevocational ئامادةكردنى ثيشةيي
preparation 

 Prix Price نر   بةها

 Le cierge Priesthood قةشةطةرَيتى
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 Elections preparatiores Primaries هةَلبذاردنة سةرةتاييةكان

 Societe primitive Primitive society كؤمةَلطةى سةرةتايي

 Primitivisme Primitivism سةرةتايي

 Primogeniture Primogeniture نؤبةرةيي

 Principe Principle ثرةنسيب  بنةما

 Prison Prison زيندان

 La vie privee Privacy ِرَيزوث،ؤزي كةسي

 Privilege Privilege مافى تايبةت

 Probabilisme Probabilism ئةطةر خوازي

 Probabilite Probability ئةطةرَيتى  طرميان

 Rapportde probabilite Probability ratio ِرَيذةى ئةطةرَيتى

 Echantillonnage de sondage منوونة طةَلطرتن بةثَيىئي تمار
probabiliste Probability smapling 

 Liberte surveillee Probation ضاودَيرى كؤمةآليةتى

 Delegue a la liberate surveille Probation officer كؤمةآليةتي سةرثةرشتياري

 Contrat d essai Probationary contract طرَيبةسي لة َير تاقيكردنةيدا

 Probleme Problem كَيشة

 Proceduralisme Proceduralism شَيوةخوازي كارطَيِري

 Procedures Procedures كارراييةكان

 Processus Process ثرؤسة

 Surplus du proceducteur Producer’s surplus زَيدةى بةرهةم

 Cooperative de production Producer’s cooperative كؤمةَلةى بةرهةمىَيناني هةرةوةزي
society 

 Production Production بةرهةمىَينان

 Controle de la production Production control ضاودَيرى بةرهةمىَينان

 Organisation technique de la ئةندازيارى بةرهةمىَينان
production 

Production 
engineering 

 La vie productive de l individu Production life  يانى كردةيي تاك

 Relations de production Production relations ثةيوةندييةكانى بةرهةهَينان

 Production sociale Production, social يةتىبةرهةمىَينانى كؤمةآل

 Productivite Productivity بةرهةمداري

 Profanation Profanity طآلو كردنى ث،ؤزييةكان

 Profession Profession ثيشةطةر

 Culture professionnelle Professional culture كولتورى ثيشةيي

 Relation professionnelle Professional relation ثةيوةندي ثيشةيي
ship 

 Formation professionnelle Professional training ِراهَينانى ثيشةيي

 Professionnalisme Professionalism  -ثرؤفيشناليزم  ثيشةطةرَيتى 

 Capacite, competence Proficiency شارةزايي ثيشةيي

 Profit Profit قازانج

 Participation aux benefices Profit sharing لةقةزاجنداهاوبةش 
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 Mercantilisme Profiteering قازاجني لةرادةبةدةر

 Pronostic Prognosis ثَيش بينى

 Enseignement programme Programmed فَيربوونى بةرنامةيي
instruction 

ِرَيطاى هةَلسةنطاندن و 
 بةدواداضوونى بةرنامةكان

Evaluation du programme & 
technique de revision 

Programme evaluation 
and reviw technique 
(PERT) 

 ,Programmes de developpement  Programmes بةرنامةكانى طةشةثَيدان
development 

 Programmation Promramming  -بةرنامة دانان  بةرنامةِرَيذى 

 Progres Progress ثَيشكةوتن

 Progression Progression يةك بةدوايةكَ شوَين كةوتن

 Progressivisme Progressivism ثَيشكةوتنخوازي

 Prohibition Prohibition قةدةغةكردن

 Projection Projection خستنةسةر 

 Method de projection Projective method شَيوازي بةسةر داخستنى 

 Proletariat Proletariat ثرؤليتاريا

 Promiscuite Promiscuity بةرةَلاليي سيكسي

ثِروثاطةندةى بازرطانىَ 
 بةرزكردنةوةى ثية 

promotion Promotion 

 Propagande Propaganda ثِروثاطةندة

 Propension a consommer Propensityto consume ئارةزووى بةكاربردن

 propriete Property مولكايةتى  خاوةندارَيتى

  Propiete collective Property, corporate موَلكايةتى هاوبةش

 Mesures prophylactique Prophylactic measures ئامرازةكانى خؤثاراسة

 Propitiation Propitiation  -ِرازيكردن  دَلداطرتن 

 Proposition Proposition طرميانة  ثَيش نياز

  Propositions Propositions كاروبار  مةسةلةكان

 ,Propositions categoriques Propositions مةسةلة طوزارشيتةكان
categorical 

 ,Propositions composees Propositions مةسةلة ثَيكىاتووةكان
composite 

 ,Propositions conditionnelles Proposition مةسةلة مةرجدارةكان
conditional  

 Propositions simples Propositions, simple سادةكانمةسةلة 

 Poursuites Prosecution لَيثرسينةوة  دادطايي

 Prosperite Prosperity خؤشطوزةرانى

 Indice de properite Prosperity index رابةرى خؤشطوزةراني

 Prostitution  Prostitution لةش فرؤشي

  Protectionnisme Protectionism ِرَيبازي ثاراستنى بازرطانى

 Protectorat Protectorate جَينشينى ناوضةى ثارَيزراو

 Morale protestante Protestant ethics ئاكارى ثرؤتستاني
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 Protocole Protocol ثروتوكور

 Protocratie Protocracy حكومةتى شارةزايان

 La providence Providence ضاودَيرى خودايي 

 Caisse de prevoyance Provident fund سندوقى ثاشةكةوت

  Loi de proximite Proximity, law of ياساي لَيك نزيكبوونةوة

 Mesures sociales Provisions, social ِرَي و شوَينة كؤمةآليةتيةكان

 Service secial psychiatrique Psychiatric social work خزمةتطوزاري كؤمةآليةتى بؤ ضارةسةرى دةروونى

 Psychiatrie Psychiatry ثزيشكةوانى ئةقيي

  Desintegration psychique Psychic splitting كةرتبوونى دةروونى 

 Psychanalyse Psychoanalysis شيكردنةوةى دةروونى

 Psychodrame Psychodrama سايكودراما

 Psychologisme Psychologism رةوتى دةرونزاني

 Psychologie Psychology دةروونناسي

 ,Psychologie d education Psychology سايؤكؤلؤ ياي ثةروةردةيي
educational 

 Psychologie industrielle Psychology, industrial سايكؤلؤ يايي ثيشةسازي

 Psychometrie Psychometrics  -سايكؤمةتري  ثَيوةرى دةرووني 

 Psychopathie Psychopathy سايكوبات

 Psychopathologie Psychopathology دةروونناسى نةخؤشي

 Psychophysique Psychophysics -سايكؤفيزيكى  -دةروونناسى لةش 

 Psychose Psychosis سايكؤسي   نةخؤشى ئةقيي

 ثزيشكةواني  جةستةيي

 دةروونى
Medecine Psychosomatique Psychosomatic 

medicine 

 Psychotechnique Psychotechnology سايكؤلوجياى ثراكتيكى

 Psychotherapie Psychotherapy ضارةسةرى دةروونى

 Puberte Puberty هةرزةكاري

 Le public Public جةماوةر

 Organisme public Public authority دةستةى طشتى

 Dette publique Public debt قةرزي طشتى

 Hygiene publique Public health تةندروستى طشتى

 Poinion publique Public opinion ِراى طشتى

 Ordere public Public order سيستمى طشتى

 Relations publiques Public relations ثةيوةنديية طشتيةكان

 Fonctionnaire public Public servant فةرمانبةرى طشتى

 Utilites publiques Public utilities طشتيةكاندام و دةزطا 

 Bien-etre public Public welfare خؤشطوزةرانى طشتى

 Publicite Publiccity راطةياندن

 Punition Punishment سزادان
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 Pouvoir d achat Purchasing power هَيزى كِرين

 Purgation  Purgation ثاكتاوكردنى سياسى

 Purification Purification ثاككردنةوة

 Puritanisme Puritanism ثاكذيطةرايي  بيوريتانيزم

 Sondage a choix raisonne Purposive smpling منوونةى مةبةستدار

 Intentionnisme Purposivism ئاماجنخوازي

 Systeme de l industrie domestique Putting outsysytem سيستمى بةرهةمىَينانيماَلةضة  دةآلَر

   

Q 
 Moyenne quadratique Quadratic mean ناوةندي دووضايي

 Quaker Quaker كؤمةَلةى هاوِرَييانى ئاينى

 Qualifcations Qualifications لَيىاتوويي -ضؤنيةتي 

 Analyse qualitative Qualitative analysis شيكردنةوةى ضؤنايةتى
 Controle de qualite Quality control كؤنرتؤَلى جؤرى

 Analyse quantitative Quantitative analysis شيكردنةوةى ضةندايةتى

 Quantitativisme Quantitativism ضةندَيتيطةرى
 Prime dequantite Quantity bonus ثاداشتى زَيدةبةرهةم

 Theorie de la quantite de monnaie Quantity theory of ؤرى بِرى ثارةيت
money 

 Quarantaine Quarantine دكارانتينة  ستىورشوَينى دابِرينى تةند

 Querelle Quarrel -ناكؤكي  شةِر 

 Carrieres Quarries كانى بةرد
 De viation quartile Quartile deviation الدانى ضارةكى

 Quasi groupe Quasi  group نيمضة طروث

 Questionnaire Questionnaire فؤرمى ِراثرسي  ِراثرسي 
 Queue Queue -ِرَيزطرتن  بةدواى يةك 

 Greve paride Quicki strike مانطرتنى كتوثِر

 Quisling Quisling وآلت فرؤش
 Quorum Quorum ِرَيذةى ياسايي

 Sondage par quotas ale atoires Quota sampling كؤتا  منوونةى ثشكى 

 Contingentement Quata system سيستمى ثشكى
  Quotient Quotient ئةجنامى دابةشكردن

   

R 
  Race Race نة اد  بنةضة

 Racisme Racism نة اد ثةرستى

 Chantage, racketerisme Racketeering فَيت و ساختةضَيتى

 Chantage syndical Racketeering, labour ضةوساندنةوةى كرَيكاران
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 Radicalisme Radicalism راديكاليزم  ِريشةيي

 Radiodiffusion Radio-broadcasting  -هونةرى  راديو  ثةخش 

 Au hazard, aleatiore Random ِرةمةكي

 Etendue Range مةودا

 Range Rank ثية 

 Correlation derang Rank correlation هاوكؤَلكةى ثةيوةستى ثيةكان

 Rancom Ransom طوناه  ثاككردنةوة - سةرانة

  Viol Rape ئابِروبردن

 Rapport Rapport ثةيوةندي

 Tauk Rate تَيكِرا

 quatient Ratio ِرَيذة

 Ratification Ratification ثةسندكردن  دان ثيانان

 Comportement rationnel Rational behavior رةفتاري  يرانة

 Rationalism Rationalism ِرَيبازي ئةقيطةرايي 

 Rationalisation Rationalization كردنثاساو  ئةقالني

 Rationnement Rationing رَيكخستنى دابةشكردنى كاآلكان

 Reaction Reaction كاردانةوة

 Regime reactionnaire Reactionism كؤنةثارَيزخوازي

 Readaptation Readaptation خؤطوجناندنةوة

 Reajustement Readjustment سازانةوة

 Realisation de soi-meme Realization, self بةديىَينانى خود

 Realisme Realism رياليزم  راستيطةري

 Realite Reality رةوش  هةقيقةت

 Mouvement reactionnaire Reactionary Movement بزووتنةوةى كؤنة ثةرستى

 Raisonnement Reasoning ب،كردنةوة -ئاوةز 

 Rebellion Rebellion ياخيبوون

 Recidirisme Recidivism طةِرانةوة بؤ تاوان

 reciprocite Reciprocity كارو كاردانةوة

 Mise en valeur des terrains Reclamation ضاكسازي زةوى نةكَيَيراو

 reconnaissance Recognition ناساندن  جياكردنةوة

 Reconstruction sociale Reconstruction, social بونيادنانةوةى كؤمةآليةتى 

 Enregistrement Recording تؤمار كردن

 Recreation Recreation كات بةسةر بردن

 recrutement Recruitment كؤكردنةوةى تاكةكان  سةربازطرتن

 redemption 2-rachat Redemption-1 ِرزطاركردنَ طةِراندنةوة

 Reductionnisme Reductionism ِرةوتى لَيكردنةوة طةري

 Reeduction Re-education فَيركردنةوة  دووبارة فَيركردنةوة
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 Reemploy ou remploi Re-employment كارثَيكردنةوة  طةِراندنةوة بؤ كار

 Groupe de reference Reference group طروثى  َيدةر

 Referendum Referendum ِراثرسي

 Orientation des travailleurs vers les هةَلبذاردنى كرَيكار بؤ كار
emplois Disponibles Referral of workers 

 Reflexion Reflection ِرامان

 Reflexe Reflexact كاردانةوة

 Reforme Reform ِري ؤرم  ضاكسازي

  La reformation Reformation, the بزووتنةوةى ضاكسازي

 Maison de correction Reformatory طاى ضاكسازي زدة

 Reformisme Reformism ِرَيبازي ضاكسازي

 Refugie Refugee ثةناهةندة

 Regeneration Regeneration بو اندنةوة

 Regime Regime ِر َيم

 Regimentation Regimentation ر َيمى توند

 Region Region هةرَيم 

 Dualisme regional Regional dualism دوو هةرَيمى

 Socilogie regionle Regional sociology كؤمةَلناسى هةرَيمى 

 Regionalisme Reqionalism هةرَيمضيةتى

 Regression Regression -طةِرانةدواوة  كشانةوةي 

 Ligne de regression Regression line لَيذي

 ,Reglements administratifs Regulations قةواَلة كارطَيِريةكان 
administrative 

 Rehabilitation Rehabilitation شاياندنَ مافى ثَيدانةوة

 Reification Reification قةوارةوةرطرتن  بةرجةستةكردن

 Reincarnation Reincarnation دونا دوون  خؤكردن بةويرت

 Renfircement Reinforcement ثاَلثشي

 Retablissement du mobilise Reinstatement طَيِرانةوة بؤ سةركار

 Rejection Rejection ِرةتكردنةوة

 Rappot Relation ثةيوةندي 

  Relation sociale Relation, social ثةيوةندي كؤمةآليةتى

 Parente Relation, ship ثةيوةندي خزمايةتى

 Relativisme Relativism ِرَيذةييطةري

  Relativisme cultural Relativism, cultural ِرَيذةيي كيتوري

  Relativisme historique Relativism, historical ِرَيذةي مَيذووي

  Relativisme moral Relativism, moral ِرَيذةيي ئاكاري

 Relaxation, détente Relaxation خاوكردنةوة

 Epreuve de regularite Reliability جَيط،يي

 Assistance -1 يارمةتى 
2- Soulagmenet Relief 
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 ِرازي بوون
 Religion Religion ئاين

  Sociologie de religion Religion, sociology of كؤمةَلناسي ئاين

 Souvenir Remembrance يادكردنةوة

 Remuneration Remuneration قةرةبوو

 Renaissance Renaissance رينسان 

 Rente Rent موَلكانة

 Rentier Rentier خاوةن داهات

 Reorganisation Reorganization دووبارة رَيكخستنةوة

 Reparation Reparation دبذاردن  قةرةبووكردنةوة

 Repatriement Repatriation ناردنةوة بؤ نيشتمان

 Travail repetitif Repetitive work دووبارةكراوكارى 

 Occupation d emplois vacants Replacement شوَين ثِركردنةوة

 Rapport Report ِراثؤرت

 Representation Representation نوَينةرايةتىَ وَيناكردن

 ,Representation proportionnelle Representation نوَينةرايةتى ِرَيذةيي
proportional  

 وَيناكردنةناو كؤثيةكان

 ب،كردنةوة بةكؤمةة
Representations collective Representations, 

collective 

 Refoulement Repression ضةثاندن

 Represailles Reprisal تؤَلةكردنةوة

 Reprobation Reprobation نارازي بوون  نةويسة

 Reproduction Reproduction طةِراندنةوة وةضةخستنةوة 

 Republique Republic كؤماري

 Republicanisme Republicanism كؤمارخيوازي

 Conditions requises de la fonction Requirements, job ثَيويستةكانى كار

   Requisition Requisition دةسي بةسةر داطرتن

 Etude Research توَيذينةوة

 Nouvelle colonisation Resettlement نيشتةجَيكردن

 Residence Residence نيشتةجَيبوون

ضاودَيرى لةناو دامةزراوةى 
 بةخَيوكردن

Soins residentiels Residential care 

 Residus Residues نيشتووةكان

 Resistance Resistance بةرهةَلستى

 Resolution Resolution هةَلوةشاندنةوة  بِريارنامة

  Ressources Resources داهات -سةرضاوة 

 Reaction Response وةآلمدانةوة

 Responsabilite Responsibility بةرثرسياريةتى
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 Restaurant Restaurant خواردنطة  -لؤقنتة 

  Contrainte sociale Restraint , social بةرزةف  كؤمةآليةتى  كؤنرتؤىل كؤمةآليةتى

 Pratiques restrictives Restrictive practices كاركردن بةهؤكارة رَيطريةكان

 Resurrection Resurrection رؤ ى زيندوو بوونةوة

 Represaille Retaliation تؤَلةكردنةوة وةك خؤي

 Retardementmental Retardation, mental دواكةوتنى ئةقيي

 Retraite Retirement خانةنشينى

   Retorsion Retortion وةآلمدانةوةى وةك خؤي

 Reentranement Re-training دوبارة كردنةوةى ِراهَينان

 Retroaction Retroaction طَيِرانةوةى رابردوو  بةرثةرضي كاردانةوة

 Retroactivite Retroactivity كاريطةرى ثَيشينة

 Retrogression Retrogression نوشستى  دانةدواوة

 Revelation Revelation سروش

 Vengeance Revenge تؤَلة

 Revenue Revenue داهات  بةروبووم

 Reversion Reversion هةَل  و كةوتى ثَيضةوانة

 Revisionnisme Revisionism ثوختةكردنةوة خوازي

 Revivalisme Revivalism بو اندنةوةى نةريي و ب،وباوةِرى كؤن

 Renaissance religieuse Revivalis, religious بو اندنةوةى ئاينى

 Revocation Revocation لةكارخسةَ هةَلوةشاندنةوة

 Revolution Revolution شوِرش

 Recompense Reward خةآلت  ثاداشي

 Rythme Rhythm هاوسةنطى  ريتم

 Droit Right ِراستىَ ماف

 Droits acquis Rights, vested بةدةستىاتووةكانمافة 

 Attroupement Riot طؤبةند  طةلةكؤمة

 Risqué Risk مةترسي

 Rite Rite رَيوِرةسم

 Ritualisme Ritualism ِرَيورةمسطةري

  Rivalite Rivalry ركابةري

 Robot Robot مرؤظى ئؤتؤماتيكى

 Rochrematique Rochrematies بزاوتى بازاِر

  Role attribue Role, ascribed رؤَلى ثَى سثَيندراو

 Role prescrit Role, prescribed رؤَلى بةدةستىَينراو

  Role social Role, social رؤَلى كؤمةآليةتى

 Conflit des roles Role conflict ميمالنَيى رؤَلةكان

 Mimodrame Role playing نواندنى رؤَر
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 Romanticisme Romanticism رؤمانسي

 Travail de routine Routine work رؤتني

 ,Routinisation ecologique Routinization رؤتينى  ينطةيي
ecological  

 Etablissement des reglements Rule- making دانانى قةواَلة

  Rumeur Rumour واتةوات

 Ceinture rurale Rural belt ثشتَينةى سةوز

  Developpement rural Rural development طةشةثَيدانى الدَيى

 Exode rural Rural exodus دةرثةِراندنى الدَيى

 Industrialisation rurale Rural industrial lization بةثيشةسازيكردنى الدَي

 population rurale Rural population دانيشتوانى الدَى

 Societe social rural Rural social work الدَىخزمةتطوزاري كؤمةآليةتى 

  Societe rurale Rural society كؤمةَلطاى الدَيى

 Ruralisation Ruralization بةالدَى بوونى شار

 Rurbanisation Rurbanization تَيكةَلبوونى طوند بةشار

   

   

S 
  Sabotage Sabotage تَيكدان

 Societe sacree Sacrd society نةريتطةريكؤمةَلطةى ث،ؤز  

 Sacrifice Sacrifice بةختكردن

 Sacrilege Sacrilege طآلوكردنى ث،ؤزيةكان

 Sadisme Sadism ساديزم -ضَيذلةئازاري ئةويرت 

  Securite de travail Safety, industrial ئاسايشى ثيشةسازي

 Salaire Salary كرَى  موضة

 Salut Salvation رزطاري

 L armee de salut Salvation army سوثاي رزطاري 

 Theoried echantillonnage sampling theory تيؤرى منوونةكان

 Echantillon intentionnol Sample, purposive منوونةى مةبةستدار

 Echantillonou hasard Sample, random منوونةى هةِرةمةكى

 Echantillon stratifie Sample, stratified منوونةى ضينايةتى

 Echantillon systematique Sample, systematic منوونةى رَيكخراو  سيستماتيك

 Sanatorium Sanatorium بو انطة -خانةى تةندروستى 

 sanction sanction ضارةسةرى سزايي , ِرَيطاثَيدانى كؤمةاَليةتى

 saintete sanctity ث،ؤزى  ثاطذى

 Sanctuaire sanctuary ثةرستطا  خةَلوةتطا -ثةناطة

 Mesures de sauvegarde da la sante بايةخدان بةتةندروستى طشتى
publique sanitation 
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 Etat satellite Sataellite state دةوَلةتى ثاشكؤ

 Satyriasis Satyriasis ضَيَيسى سَيكسى

 Sauvagerie Savagery درندةيةتى

 Epergne Saving كردن ثاشةكةوت

 Caisses d' epergne Saving funds سندوقةكانى ثاشةكةوت كردن

 Echelles des attitudes Scales of attitudes ثَيوةرةكانى ئاراستة ئةقيييةكان

 Graduation Scaling ِريزبةندى

 Bouc emissaire Scapegoating قؤضى قوربانى

 Scapulimancie Scapulimancy ئَيسكفاَلطرتنةوة بةبةكارهَينانى 

 Rarete Scarcity دةطمةن

 Diagramme de dipersion Scatter diagram دياطرامى ثر او

 Scepticisme Scepticim طومانكارى

 Bordereau de queationnaires Schedule فؤِرمى توَيذينةوة

 Programme de temps Scheduling خشتةى كار

 Schema Schema بةرنامةِرَيذى

 Schizophrenie Schizophrenia شيزوفرينيا  شَيتى سةرةتايي 

  Scholasticisme Scholasticism سكوالتيزم  ِرَيبازى الهوتى

 Ecole intellectuelle School of thought قوتاخبانةى هزرى

  Service social scolaire  School social work كارى كؤمةاَليةتى قوتاخبانةيي 

 science science زانسي

 Sciences sociales Sciences social زانستة كؤمةاَليةتييةكان

 Direction scientifique Scientific management كارطَيرى زانسي

 Method scientifique Scientific method ميتؤدى زانستى

 Scientism Scientism زانسي خوازى 

 Resultat  cote  note  Score ئةجنام  بِر منرة 

 Scoutisme Scouting ديدةوانى

 Divination dansla فاَلطرتنةوة
Boule  de cristal Scrying 

 Gensde mer Seamen كرَيكارانى دةريا

 Industrie saisonniere Seasonal cermony ِرَيوةِرةمسى وةرزى

 Industrie saisonniere Seasonal industry ثيشةشازى وةرزي

 Chomage saisonnier Seasonal بَيكارى وةرزى
unemployment 

 Secession Secession جيابوونةوة

 Groupe secondaires Secondary group طروثى الةوكى

 Relations secondaires Secondary relations ثةيوةنديية الوةكييةكان

 Vote au scrutiny secret Secret ballot دةنطدانى نىَينى

 Societe secrete Secret society كؤمةَلةى نىَينى

 Secte Sect طروثى ئاينى
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 Sectarisme Sectarianism ت،ةطةرى  اليةنى ِرَيبازَيك

 Section Section بةش  لق

 Secteur public Sector , public كةرتى طشتى 

 Secteur economiques Sectors , economic كةرتة ئابوريةكان

 Societe seculiere Secular society كؤمةَلطاى عييمانى

ئاِراستةى طشتى بؤطؤِرانكارية 
 درَيذخايةنةكان

Tendance seculaire  Secular trend 

 secularisme secularism سيكوالريزم

 Securite individuelle Security , individual ئاسايشى تاك كةسى

 Securite industrielle Security , industrial ئاسايشى ثيشةسازى

 Securite collective Security , collective ئاسايشى كؤمةَر

 Securite publique Security , public ئاسايشى طشتى

 Sedentarisation Sedentarization نيشتةجَيكردنى كؤضةران

 Sedition Sedition ئا اوة  طؤبةند

 Seduction Seduction لةخشتة بردن

 Segmentation Segmentation بةش بةش بوون

 Segregation Segregation دابِران

 Selection naturelle Selection , natural هةَلبذاردنى سروشتى

 Selection sociale Selection , social هةَلبذَيرى كؤمةاَليةتى

 Selection professionnelle Selection , vocational ثيشةيى هةَلبذَيرى

 Ego , lemoi Self خود

 Libre disposition de soi-meme Self-determination مافى ضارةى خؤنووسني

 Determinisme personnel Self-determinism هةر بوونايةتى خودى

 Travailleur pour son compte Self-employed خاوةن ئيشى خؤ  كارى سةربةخؤ

 Enumeration de soi-meme Self-enumeration خؤوةاَلمدانةوةى لَيتوَيذراو

 Evidence en soi  Self-evidence ئاشكرا  بةَلطةنةويسي

 auto-direction Self-management كارطَيِرى خودى

 Conservation de soi-meme Sel-preservation خؤ ثاراسة

 Realization de soi-meme Self-realization بةديىَينانخود 

 Semantique Semantics واتاناسي  سيمانتيك 

 Semi-interquartile Semi-interquartile نيوةى ضارةطى مةودا
range 

 Seminaire Seminar سيمينار

 Travailleur semi-qualifie Semi-skilled worker كرَيكارى نيمضة شارةزا

 Senat Senate ئةجنومةنى ث،ان

 Senilite Senility ث،َيتى

 Anciennete Seniority ثَيشينةى خزمةت

 Sensation Sensation هةسي كردن
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 Sensualisme Sensationalism هةستيطةرى

 Judgement en matiere penale Sentence بِريارى تاوانباركردن  مةسةلة  كَيشة

 sentiment Sentiment سؤز

 Separation des pouvoris Separation of powers جياكردنةوةى دةسةاَلتةكان

 Separatisme Separatism جيابونةوةى خوازى

 Analyse sequentielle Sequential analysis شيكردنةوةى زجن،ةيي

 Servage Serfdom كؤييةى زةوى

 Service Service كارطوزارى , بةش

 Servitude Servitude , هاوِرَيةتى كؤياليةتى

 ِرَيككةوتن َدامةزراوةى كؤمةاَليةتى َئاوةدانى
1.peuplement 
2.center social 
3.reglement 

Settlement 

 Sexe Sex ِرةطةز

 Sexualite Sexuality زايةندييةتى

 Perversions sexualles Sexual perversions الدانة سَيكسييةكان

 Chamanisme Shamanism مس، بازى ثزيشكشامانيزم  

 , Travailleurs participant a larecolte بةشة بةرهةمى كوشتوكاَلى
metayers Share-cropping 

 Travail par equips Shift work نؤرةكار

دامةزراوةى داخراو -بازاِرى داخراو 
 ئةندامةتى زؤرةميَى لة سةنديكا

Atelier ferme d' Exclusivite syndicale Shop , closed 

 reglement interieur du travail Shop rules رَيساى كاركردن لةدامةزراوة

 Sib Sib بنةماَلة  بن عام  كؤمةَلة خزمَيك

 Etat de siege Siege , state of ياسا عورفيةكان

 Tamisage Sifting لةبَيذنطدان

 , Signification statistique Significance ئاما ة ئامارييةكان
statistical 

 Resemblance Similarity لةيةكضوون

 Simplification du travail Simplification , work كار ئاسان كردن

 Peche Sin طوناط  تاوان

 Singularisme Singularism ِرَيبازى تاكطةرايى

 Situation Situation هةَلوَيسي  شوَين

 Asymetrie Skewness الرى  ضةوتى

 Habilete Skill كارامةيى

 Esclavage Slavery بةندَيتى  كؤييةيي

 Traite desblanches Slavery , white كؤييةى سثى

 Sommeil Sleep نووسة

 Slogan Slogan دروشم

 Taudis Slums طةرةكة ميييةكان

 Habitude de fumer le tabac Smoking جطةرةكَيشان
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 Snobisme Snobbism لةخؤبايى

 Sociabilite Sociability كؤمةَلخوازى

 Social Social كؤمةاَليةتى

 Capacite sociale Social ability توانايى كؤمةاَليةتى

 Anomalie sociale Social abnormality لةِريزبةدةرى كؤمةاَليةتى

 Accomplissement social Social achievemality بةجَيطةياندنى كارى هاوبةش

 Action sociale Social action كردةى كؤمةاَليةتى

 Activite sociale Social activity ضاالكى كؤمةاَليةتى

 Acquisitivite sociale Social acquisitiveness حةز لةدةستكةوت و خاوةندارَيتى

 Adataption sociale Social adaptation طوجناندنى كؤمةاَليةتى

 Ajustement social Social adjustment ِرَيككةوتنى كؤمةاَليةتى

 Administration sociale Social administration كارطَيِرى كؤمةاَليةتى

 Institution sociale Social agency دةزطاى  بريكارى  كؤمةاَليةتى

 -زيندوكردنةوةى كؤمةاَليةتى 
 نى كؤمةاَليةتىبونيادنا

Anabolisme sociale Social anabolism 

 Analyse sociale Social analysis شروظة كردنى كؤمةاَليةتى

 Anatomie sociale Social anatomy توَيكارى كؤمةاَليةتى

 Anthropologie sociale Social anthropology مرؤظناسى كؤمةاَليةتى

 Ascension sociale Social ascension ثيةبةرزبونةوةى كؤمةاَليةتى

 Assimilation sociale Social assimilation لَيكضوونى كؤمةاَليةتى

 Assistance sociale Social assistance يارمةتيدانى كؤمةاَليةتى

 Atome sociale Social atom ناوكةى  طةرديية  كؤمةاَليةتى

 Autorite sociale Social authority دةسةاَلتى كؤمةاَليةتى

 Sous-developpment sociale Social back warness ثاشكةوتى كؤمةاَليةتى

 Equilibre social Social balance هاوسةنطى كؤمةاَليةتى

 Barrier sociale Social barrier بةربةرستى كؤمةاَليةتى

 Behaviorisme sociale Social behaviorism ِرةفتارطةرايي كؤمةاَليةتى

 Etre social Social being هةبوونى كؤمةاَليةتى

 Etude des cas individuels Social case work خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى تاك

 Categorie sociale Social category دةستةى كؤمةاَليةتى

 Causation sociale Social causation هؤكارطةرى كؤمةاَليةتى

 Changement sociale Social change كؤمةاَليةتىطؤِرانى 

 Circulation sociale Social circulation جوواَلنى  سووِرى كؤمةاَليةتى

 Classe sociale Social class ضينى كؤمةاَليةتى

 Cohesion sociale Social cohesion لكانى كؤمةاَليةتى

 Communication sociale Social communication ثَيك طةيشتنى كؤمةاَليةتى

 Concurrence sociale Social compitition ِركابةرى كؤمةاَليةتى
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 Conflict social Social conflict ميمالنَيى كؤمةاَليةتى

 Confusion sociale Social confusion ثشَيوى كؤمةاَليةتى

 Conscience sociale Social consciousness هؤشيارى كؤمةاَليةتى

 Consensus sociale Social consensus ِرَيككةوتنى كؤمةاَليةتى

 Constitution sociale Social constitution دةستورى كؤمةاَليةتى

 Contrainte sociale Social constraint كؤت و بةندى كؤمةاَليةتى

 Contact social Social contact ثةيوةنديكردنى كؤمةاَليةتى

 Contagion social Social contagion كارلَيكردنى كؤمةاليةتى

 Continuation sociale Social continuation درَيذةثَيدانى كؤمةاَليةتى

 Contrat sociale Social contract ثةميانى كؤمةاَليةتى

 Controle sociale Social control كؤنرِتؤَلى كؤمةاَليةتى

 Credit social  Social credit كؤمةاَليةتىبِرواثَيدانى 

 Darwinisme social Social Darwinism داروينزمى كؤمةاَليةتى

 Decrissement social Social decrement كةمبوونةوةى بةرهةمى كؤمةَر

 Defense sociale Social defence بةرطريكردنى كؤمةاَليةتى

 Degeneration sociale Social degeneracy داِرمانى كؤمةاَليةتى

 Delegation sociale Social delegation ثَي سثاردنى كؤمةاَليةتى

 Democratie sociale Social democracy دميوكِراسى كؤمةاَليةتى

 Deterioration sociale Social deterioration طةندةَلى كؤمةاَليةتى

 Developpement sociale Social development طةشةكردنى كؤمةاَليةتى

 Diagnostic sociale Social diagnosis دياريكردنى ئةجنامى توَيذينةوة

 Differenciation sociale Social differentiation لَيك نةضوونى كؤمةاَليةتى

 Direction sociale Social direction ئاراستةى كؤمةاَليةتى

 Discipline sociale Social discipline ديسثيينى كؤمةاَليةتى

 Discrimination sociale Social discrimination جياوازى كؤمةاَليةتى

 Desequilibre social Social disequilibrium تَيكضونى هاوسةنطى كؤمةاَليةتى

 Disintegration social Social disintegration كامت نةبونى كؤمةاَليةتى

 Desorganisation sociale Social disorganization يةتىهةَلوةشانةوةى كؤمةاَل

 Distance sociale Social distance ِرةهةندى كؤمةاَليةتى

 Dynamique sociale Social dynamics دياميكية كؤمةاَليةتييةكان

 Ecologie sociale Social ecology  ينطةزانى كؤمةاَليةتى

 Economie sociale Social economics ئابورى كؤمةاَليةتى

 Education sociale Social education ثةروةردةى كؤمةاَليةتى

 Elimination sociale Social elimination خستنةالوةى كؤمةاَليةتى

  Enegie sociale Energy , Social وزةى كؤمةاَليةتى

 Genie sociale Social engineering ئةندازةى كؤمةاَليةتى

 Entite sociale Social entity بوونةوةرى  كؤمةاَليةتى  بوون
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 Environnement social Social environment  ينطةى كؤمةاَليةتى

 Equilibre sociale Social equilibrium هاوسةنطى  هاوتايي  كؤمةاَليةتى

 Euphorie sociale Social euphoria طةشكةى كؤمةاَليةتى

 Evolution sociale Social evolution كؤمىاَليةتىثةرةسةندنى 

 Ficher central Social exchange ئاَلوطؤِرى كؤمةاَليةتى

 Frayage sociale Social faciliatation كارئاسانى كؤمةاَليةتى

 Fait sociale Social fact رِِِاستى كؤمةاَليةتى

 Fermentation sociale Social fermentation ثشَيوى كؤمةاَليةتى

 Champ sociale Social field دةوروبةرى كؤمةاَليةتى

 Force sociale Social force هَيزى كؤمةاَليةتى

 Foundation sociale Social foundation دامةزراوةى كؤمةاَليةتى

 Function sociale Social function ئةركى كؤمةاَليةتى

 Genese sociale Social genesis سةرهةَلدانى كؤمةاَليةتى

 Geographie sociale Social geography جوطرافياى كؤمةاَليةتى

 Buts sociaux Sociale goals ئاماجنة كؤمةاَليةتييةكان

 Groupe sociale Social group طروثى كؤمةاَليةتى

 Travail de groupe Social group work خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى طروث

 Croissance sociale Social growth طةشةكردنى كؤمةاَليةتى

 Heredite sociale Social heredity بؤماوةيي كؤمةاَليةتى

 Heritage social Social heritage كةلةثورى كؤمةاَليةتى

 Historie sociale Social history مَيذووى كؤمةاَليةتى

مَيذووى خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى 
 تاك

Historie sociale des cse individuels Social history in case 
work 

 Hygiene sociale Social hygiene تةندروستى كؤمةاَليةتى

 Immobilite sociale Social immobility نانةرم و نيانى كؤمةاَليةتى

 Imperatifs sociaux Social imperatives ثَيويستيية كؤمةاَليةتى

 Accroissement de production du بةرهةمى كؤمةَرزؤربونى 
groupe Social increment 

 Inegalite sociale Social inequality نايةكسانى كؤمةاَليةتى

 Inertie sociale Social inertia وشكة باوةرى كؤمةاَليةتى

 Infra-structure sociale Social infra-structure سةرمايةى كؤمةاَليةتى

 Instabilite sociale Social instability ناجَيط،ى كؤمةاَليةتى

 Institutions sociale Social institutions سيستةمة كؤمةاَليةتيةكان

 Assurance sociale Social insurance دَلنيابوونى كؤمةاَليةتى

 Intelligence sociale Social intelligence  يرى كؤمةاَليةتى

 Integration sociale Social integration كؤمةاَليةتى تةواوكارى

 Interaction sociale Social interaction كارلَيكى كؤمةاَليةتى

 Questions sociales Social issues ثرسة كؤمةاَليةتييةكان
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 Justice sociale Social justice دادثةروةرى كؤمةاَليةتى

 Catabolisme sciale Social katabolism تواندنةوةى كؤمةاَليةتى

 Retard sociale Social lag كةلَينى كؤمةاَليةتى

 Legislation sociale Social legislation ياسا دانانى كؤمةاَليةتى

 Vie sociale  Social life  يانى كؤمةاَليةتى

 Ajustement socialement defectueux Social maladjustment نةطوجنانى كؤمةاَليةتى  ِرانةهاتن

 Homme social Social man مرؤظى كؤمةاَليةتى

 Maturite sociale Social maturity ثَيطةيشتنى كؤمةاَليةتى

 Medicine sociale Social medicine ثزيشكةوانى كؤمةاَليةتى

 Metabolism esociale Social metabolism زيندةطؤِرانى كؤمةاَليةتى

 Esprit sociale Social mind ئةقَيى كؤمةاَليةتى

 Conscience sociale Social mindedness هؤشيارى كؤمةاَليةتى

 Mobilite sociale Social mobility بزاوتى كؤمةاَليةتى

 Morphologie sociale Social morphology مورفؤلؤجياى كؤمةاَليةتى

 Mouverment sociale Social movement بزاظى كؤمةاَليةتى

 Mutation sociale Social mutation وةضةرخانةى كتوثِرى كؤمةاَليةتى

 Besoins sociaux Social needs ثَيداويستيية كؤمةاَليةتييةكان

 Nominalisme social Social nominalism ناوخوازى كؤمةاَليةتى

 Norms sociale Social norms ثَيوةرة كؤمةاَليةتييةكان

 Noyau social Social nucleus ناوكى كؤمةاَليةتى

 Object social Social object بابةتى كؤمةاَليةتى

 Ordre sociale Social order نةزمى كؤمةاَليةتى

 Organisation sociale Social organization ِرَيكخستنى كؤمةاَليةتى

 Organisme social Social organism دامةزراوةى كؤمةاَليةتى

 Ossification sociale Social ossification ضة  بةستوى كؤمةاَليةتى

 Parasitisme sociale Social parasitism مشةخؤرى كؤمةاَليةتى

 Pathologie sociale Social pathology نةخؤشى كؤمةاَليةتى

 Type social Social pattern شَيوازى كؤمةاَليةتى

 Phenomenes sociaux Social phenomena كؤمةاَليةتييةكاندياردة 

 Philosophie sociale Social philiosofy فةلسةفةى كؤمةاَليةتى

 Planification sociale Social planning ندانانى كؤمةاَليةتىثال

 Politique sociale Social policy سياسةتى كؤمةاَليةتى

 Position sociale Social position ِرةوشى كؤمةاَليةتى

 Autorite sociale Social power دةسةاَلتى كؤمةاَليةتى

 Pression sociale Social pressure فشارى كؤمةاَليةتى

 Problemes sociaux Social problems طرفتة كؤمةاَليةتييةكان

 Processus sociaux Social processes ثرؤسة كؤمةاَليةتييةكان
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 Programme social Social programme كؤمةاَليةتى بةرنامةى

 Progress social Social progress ثَيشكةوتنى كؤمةاَليةتى

 disposition sociales Social provisions ئامادةكاريية كؤمةاَليةتييةكان

  Psychologie sociale Social psychology دةرووناسي كؤمةآليةتى

 Rang social Social rank ثيةوثايةى كؤمةاَليةتى

 Realisme social Social realism واقيعةطةرايى كؤمةاَليةتى

 Realite sociale Social reality راستى كؤمةاَليةتى 

 Reforme sociale Social reform ضاكسازى كؤمةاَليةتى

 Relations sociale Social relations ثةيوةنديية كؤمةاَليةتييةكان

 Etat de relation sociale Social relationship ثةيوةندى كؤمةاَليةتىدؤخى 

 reorganisation sociale social reorganisation دووبارة ِرَيكخستنةوةى كؤمةاَليةتى

 Refoulement social Social repression سةركوتكردنى كؤمةاَليةتى

 Etude sociale Social research توَيذينةوةى كؤمةاَليةتى

 Ressources sociale Social resources سةرضاوة كؤمةاَليةتييةكان

 Responsabilite sociale Social responsibility بةرثرسياريةتى كؤمةاَليةتى

 Revolution sociale Social revolution شؤِرشى كؤمةاَليةتى

 Droits sociaux Social rights مافة كؤمةاَليةتييةكان

 Risqués sociaux Social risks مةترسيية كؤمةاَليةتييةكان

 Role social Social role ِرؤَلى كؤمةاَليةتى

 Sanction sociale Social sanction ضارةسةرى سزايي كؤمةاَليةتى

 Satisfaction sociale Social satisfaction رةزامةندى كؤمةاَليةتى

 Sciences sociales Social sciences زانستة كؤماَليةتييةكان

 Secretarial sociale Social secretary ئةجنومةنى كؤمةاَليةتى

 Securite sociale Social security زامنكردنى كؤمةاَليةتى

 Selection sociale Social selection هةَلبذاردنى كؤمةاَليةتى

 Le moi social Social self خودى كؤمةاَليةتى

 Service social Social service خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى

 Situation sociale Social situation هةَلوَيستى كؤمةاَليةتى

 Solidarite sociale Social solidarity هاوكارى كؤمةاَليةتى

 Champ social Social space بوارى شوَينى كؤمةاَليةتى

 Stabilite sociale Social stability سةقامط،ى كؤمةاَليةتى

 Niveau sociale Social standard ئاستى كؤمةاَليةتى

 Statique sociale Social statics ستاتيكى كؤمةاَليةتى

 Statistiques sociales Social statistics ئامارة كؤمةاَليةتييةكان

 Statut social Social status ثَيطةى كؤمةاَليةتى

 Stimulant social Social stimulus كؤمةاَليةتىوِرو َينةرى 

 Couche sociale Social statum توَيذى كؤمةاَليةتى
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 Stratification sociale Social stratification ِريزبةندى كؤمةاَليةتى

 Structure sociale Social structure بونيادى كؤمةاَليةتى

 Supervalence sociale Social supervalent بةهاى بةرهةمى كؤمةاَليةتى

 Surveillance sociale Social supervision سةرثةرشتى كؤمةاَليةتى

 Anquere sociale Social survey ِرووثَيوى كؤمةاَليةتى

 Survivance sociale Social survival مانةوة  نةمرى  كؤمةاَليةتى

 Symbole sociale Social symbol سيمبوَلى كؤمةاَليةتى

 Systeme sociale Social system سيستةمى كؤمةاَليةتى

 Teleology sociale Social teleology ئامانج خوازى كؤمةاَليةتى

 Pensee sociale Social thought هزرى كؤمةاَليةتى

 Temps social Social time كاتى  زةمان  كؤمةاَليةتى

 Traditions sociales Social traditions نةريتى كؤمةاَليةتى

 Trait sociale Social trait خةسَيةتى كؤمةاَليةتى

 Traitement sociale Social treatment ضارةسةركردنى كؤمةاَليةتى

 Tendance sociale Social trend ِرَيبازى كؤمةاَليةتى

 Transmission sociale Social transmission ثةيوةنديكردنى كؤمةاَليةتى

 Type sociale Social type منوونةى كؤمةاَليةتى

 Unite sociale Social unity يةكطرتن  يةكَيتى  كؤمةاَليةتى

 Inquietude sociale Social unrest دَلةِراوكَي ى كؤمةاَليةتى

 Valeurs sociales Social values بةها كؤمةاَليةتييةكان

 Salaire social Social wage كرَيي كؤمةاَليةتى

 Bien-etr social Social welfare خؤشطوزةرانى كؤمةاَليةتى

 Service social Sociale service خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى

كارطَيِري خزمةتطوزارى 
 كؤمةاَليةتى

Administration du service sociale Social work 
administration  

 Socialism Socialism سؤشياليزم

 Socialism associative Socialism, associative سؤشياليزمى هةرةوةزى

 Socialism fabien Socialism, fabian سؤشياليزمى فابى

 Socialism corporatife Socialism, guild سؤشياليزمى سةنديكايي

 Socialisme humain Socialism, human سؤشياليزمى مرؤيي

 Socialism national Socialism, national نيشتمانىسؤشياليزمى 

 Socialisme scientifique Socialism, scientific سؤشياليزمى زانستى

 Socialisme d' etat Socialism, state سؤشياليزمى دةوَلةت

 Socialisme utopique Socialism, utopin سؤشياليزمى خةياَلى

 Socialism e reformiste Socialism , of the chair سؤشياليزمى مامؤستايان

 Socialization Socialization بةكؤمةاَليةتييبوون , خؤماَليكردن

 Relations sociales Sociation ثةيوةنديية كؤمةاَليةتييةكان
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 Societe Society كؤمةَلطة

 Societe stratifiee Society , class كؤمةَلطةيى ضينايةتى

 Societe non stratifiee Society classless كؤمةَلطةى ناضينايةتى

 Sociocentrisme Sociocentrism نيوةدَيتى كؤمةَلطة

 Sociocratie Sociocracy سيستةمى فةرمانِرةوايى بةكؤمةَر

 Socioculture Socioculture كولتورى كؤمةاَليةتى 

 Sociodrama Sociodrama منايشى كؤمةاَليةتى  سؤسيؤدراما

دروستبوونى هاندةرة 
 كؤمةاَليةتييةكان

Motifs sociogeniques Sociogenic motives 

 Sociogramme Sociogram سؤسيؤطرام

 Sociographie Sociography سؤسيؤطرافى

 Sociolatrie Sociolatry كؤمةَلطة ثةرسة

 هةربونايةتى سؤسيؤلؤجى
 

Determinisme sociologique Sociological 
determinism 

 Singularisme sociologique Sociological تاكطةرايى سؤسيؤلؤجى
singularism 

 Theorie sociologique Sociological theory تيؤرى سؤسييؤ ى

 Sociologisme Sociologism ِرةوتى كؤمةَلناسى

 Sociologie Sociology كؤمةَلناسى

 Sociologie appliquee Sociology , applied ثِراكتيكىكؤمةَلناسى كردةيي  

 , Sociologie del' education Sociology كؤمةَلناسى ثةروةردةيى
educational 

 Sociologie historique Sociology , historical كؤمةَلناسى مَيذوويى

 Sociologie industrielle Sociology , industrial كؤمةَلناسى ثيشةسازى

 Sociologie medicale Sociology , medical كؤمةَلناسى ثزيشكى

 , Sociologie professionnelle Sociology كؤمةَلناسى ثيشةيى
occupational 

 Sociologie politique Sociology , political كؤمةَلناسى سياسى

 Sociologie rurale Sociology , rural كؤمةَلناسى الدَيي

 Sociologie urbaine Sociology , urban كؤمةَلناسى شارنشينى

 Sociologie del' art Sociology of art كؤمةَلناسى هونةر

 Sociologie de la connaissance Sociology of زانني -كؤمةَلناسى مةعري ة 
knowledge 

 Sociologie de la litterature Sociology of literature كؤمةَلناسى ئةدةَ

 Sociologie del' organisation Sociology of كؤمةَلناسى ِرَيكخسة
organization 

 Sociologie de religion Sociology of religion كؤمةَلناسى ئايني

 Sociologie dutravail Sociology of work كؤمةَلناسى كار

 Sociometrie Sociometry سؤسيؤمةترى  كؤمةَلناسى ثَيوانةيى

 Cellule sociale Socius شانة  يةكةى  كؤمةاَليةتى

 Sodomie Sodomy نَيربازى
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 Solidarisme Solidarism ِرَيبازى هاوكارى

 Solidarite Solidarity هاوكارى

 Solipsisme solipsism ِرَيبازى خؤيةتى  خودتاكى 

 Somnambulisme Somnambulism خةوةرَى

 Chanson populaire Song , popular طؤِرانى ميييى

 Sophisme Sophism ِرَيبازى سؤفيستائيةكان

 Sophistication Sophistication سؤفستى , هةَلةكارى

 Sorcellerie Sorcery جادوو  ئةفسووناويي

 Sororat Sororate  ن خوشكى خؤهَينان

 Sortilege Sortilege بةخي لَيكدانةوة

 Ame Soul طيان  هةناسة

 Sources d' information Sources of information سةرضاوةى زانيارييةكان

 Souverainete sovereignty سةروةرى

 Champ social Space, social بوارى كؤمةاَليةتى

 Escape vital Space, vital بوارى زيندةيي

 Etendue du controle Span of control سنورى سةرثةرشتيارى

 Loisirse Spare time بَى ئيشى  بَى كارى كاتى

 Specialisation Specialization ثسثؤِرى  شارةزايي

 Specialites culturelles Specialites , cultural تايبةمتةنديية كولتورييةكان

 , Specifications-etalon Specifications تايبةمتةنديية ثَيوةرييةكان
standard 

 Speculation Speculation جامبازى

 Defaut de pronunciation Speech defect كةموكورتى ئاخاوتن

 Charme Spell جادوو  نوشتة

 Sphere d influence Sphere of influence سنورى هة موون

 Possede del' esprit Spirit possessed دةسي لَيوةشاندنى جنؤكة

 Spiritisme Spiritism ئامادةخوازى ِرؤحةكان

 Spiritualisme Spiritualism ِرَيبازى ِرؤحى

 Favoritism Spoils system سيستةمى مةحسوبيةت

 Sports Sports ياريية وةرزشيكان

 Espionage Spying سيخوِرى

 Stabilisateurs economiques Stabilizers , economic هؤكارةكانى سةقامط،ى ئابورى

 Stabilite sociale Stability , social سةقامط،ى كؤمةاَليةتى

 Personnel Staff دةستةى كارمةندان

 Stagnation economique Stagnation , economic بَى بازارى

 Stakhanovisme Stakhanovism ِرَيبازى ستاخانوف

 Niveau Standard ثَيوةر  ستاندارد

 Cout-etalon Standard cost تَيضووة ثَيوةرييةكان
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 Ecart type Standard deviation الدانى ثَيوانةيى

 Erreur type Standard error هةَلةى ثَيوانةيى

 Niveau du vie Standard of living ئاستى بذَيوي

 Standardisation Standardization يةك ئةندازة كردن

 Famine Starvation برسَيتى

 Etat State دةوَلةت

 Etat legal Stabe , legal دةوَلةتى ياسايى

 Ferme de l etat State farm(sovkhoz) دسوفخور  كَيَيطةى كشتوكاَلى دةوَلةت

 Socialism de l' etat State socialism سؤشياليزمى دةوَلةتى

 Etat vassal State , vassal دةوَلةتى ثاشكؤ

 Apatride stateless بَى واَلت , نةبوونى ِرةطةزنامة

 Societe sans etat Stateless society كؤمةَلطةى بَي دةوَلةت

 Science du gouvernement la politique Statesmanship بةِرَيوةبردنى كاروبارى دةوَلةت

 Statique Static زانستى ستاتيك

 Societe statique Static society كؤمةَلطةى ستاتيك  وةستاو

 etatisme Statism دةوَلةت خوازى

 Statistique Statistics ئامار

 Cartes statistiques Statistical maps نةخشة ئامارييةكان

 Tableaux statistique Statistical tables خشتة ئامارييةكان

 Statut formel Status , formal ثية وثايةى فةرمى

 Statut officieux Statuse , informal ثيةو ثايةى نافةرمى

 Statut social Status , social ثيةو ثايةى كؤمةاَليةتى

 Statuts , reglements Statute ياسا  ياساى بنةِرةتى

 Statut personnel Statutes , personal ياساى بارى كةسَيتى

 Srtilite Sterility نةزؤكى

 Stereotype Stereotype كَيَيشة دروسي كردن

 Sterilisation Sterilization نةزؤكاندن

 Stimulant Stimulus بةئاطاهَينةر , وِرو َينةر

 Stoicisme Stoicism ِرةواقيزم  زانسي خوازى

 Age de la pierre Stone age ضةرخى بةردين

 Etranger Stranger نامؤ  بَيطانة

 Strategie Strategy سرتاتيذييةت

 Stratification Stratification ِريزبةندى ضينايةتى

 Couche sociale Stratum توَيذى ضينايةتى

 Conflit Strife ميمالنَى

 Greve Strike مانطرتن

 Structuralisme Structuralism فةلسةفةى بونيادطةرى
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 Structure Structure بونياد

 Lutte Struggle تَيكؤشان

 Style Style شَيوة  مؤدة

 Subalternation Subalternation تَيىةَلكَيش بوون

 Subconscience Subconsciouse  َير ئاطايي

 Subculture Subculture وةردةكيتور

 Sub-groupe Subgroup طروثى الوةكى

 Subjectivisme Subjectivism خودطةرايى

 Sublimation Sublimation بااَل بوون

 Soumission Submission ميكةضى

 Suboptimisation Suboptimisation كارابةثةلكردنى 

 Subordination Subordination  َير دةستةيى

 Subvention Subsidy باربوو

 Economie de subsistence Subsistence economy ئابورى طوزةران

 Substance Substance جةوهةر  ناوةِرؤك

 Substantialisme Substantialism ِرَيبازى ناوةِرؤكخوازى مادة

 Substitution substitution خستنةجَى  طؤِرينةوة

 Banlieue Suburb قةراخ شار

 Subventio Subvention كؤمةَر  يارمةتى دارايي

 Subversion Subversion كارتَيككردن لةسةرب،وِرا

 Succession Succession شوَين كةوتن  م،ات بؤمانةوة

 Suffrage Suffrage دةنطدان

 Suggestion Suggestion ثَي ِراطةياندن  ثَيشنياز

 Suicide Suicide خؤكو ى

 Retaite Superannuation خانةنشني

 Superego Superego متى بااَل  ويذدان

 Superindividuel Superindividual سةرووى تاك

 Complexe de superiorite Superiority complex طرَيى خؤبةزلزاني

 Surhomme Superman مرؤظى بااَل

 Supernaturalisme Supernaturalism ِرَيبازى سةرووى سروشتطةرايى

 Superordination Superordination بةرزخوازى

 Superorganique Superorganic سةرووى ئةندامى

 Surproduction Super production زَيدة بةرهةم

 Superstition Superstition ثوة باوةِرى

 Superstructur Superstructure سةرخان

 Super systeme Super system سيستةمى سةروو

 Surveillance Supervision سةرثةرشتيكردنى  ضاودَيرى
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 Offer Supply خستنةِروو

 Appui Support ثشتط،ى

 Repression Suppression سةركوتكردن  خةفةكردن

 Surplus Surplus زَيدة

 Surrealisme Surrealism هونةري سورياىل س،ياليزم

 Ambiance Surroundings ناوةند

 Enquete sociale Survey , social ِرووثَيوانى كؤمةاَليةتى هةمةاليةن

 Survivance Survival مانةوة  نيشتووة كولتوريةكان

 Entretien Sustenance يارمةتيدان

 Explitation patronale Sweating system لَيرِبينسيستةمى وزة 

 Syllogisme Syllogism ثَيوةرى لؤ يكى

 ,Syllogisme hypotheique Syllogism ثَيوةرى طرميانةيى
hypothetical 

 Syllogisme hypothetique mixte Syllogism , mixed ثَيوةرى هةاَلوَيرد
hypothetical 

 Symbiose Symbiosis ثشي ثَيكبةسة

 Symbole Symbol هَيما  سةمبور

 Symbolisme Symbolism هَيماطةرى

 Sympathie Sympathy هاوسؤزى

 Symposium Symposium كؤربةند  كؤبوونةوة

 Symptome Symptom نيشانةى ِرووداو

 Syncretisme  Syncretism سازدانى ب،وباوةِرى جياواز

 Methode synchronique Synchronic method ميتؤدى هةمان كات

 Syndicalisme anarchiste Syndicalism بزووتنةوةى سةنديكايى

 Syndicat Syndicate سةنديكا

 Synergie Synergy هاوهةستى

 Synthese Synthesis ثَيكىَينان

 Systeme System ِرَيباز  ياساى ِرةوتطةرى

 Echantillonnage systematique Systematic sampling منونةى سيستةماتيك

 Analyse des systemes du travail System analysis شيكردنةوةى سيستةمةكانى كار

   

 
 

  

   

T 
خشتةدانةوةى داتاكان  ثؤلَينكردن 

 و ِرَيكخستنى داتاكان
Tabulation , disposition entables Tabulation 

 Tabous Taboos قةدةغةكراوةكان
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 Tactique Tactics تةكتيك

 Decollage Takeoff بازدانى ئابورى

 Talent Talent بةهرة

 Talion Talion سزادان بةهةمان تاوان

 Talisman Talisman تةليسم  كارى جادوويي

 Tariff douanier Tariff تاري ةى طومرطى

 Tache Task ئةرك

 Gout Taste ضَيذ -تام 

 Tatouage Tattoo تاتو  خاَر كوتان

دوثاتكردنةوةى طوتةى بَيمانا  
 توتؤلؤجى

Tautologie Tautology 

 Taylorisme Taylorism تةييوريسم  ثَيِرةوى تةييور

 Impot Tax باج

 Enseignement Teaching فَيركردن

 Travail d equipe Teamwork كارى بةكؤمةَر  هةرةوةز

 Usages techniques Technic ways شَيوازة تةكنيكييةكان

 Techno cartie Technocracy تةكنوكراسى

 Chomage technologique Technological بَيكارى تةكنؤَلتى
unemployment 

 Technologie Technology تةكنؤلؤجى

 Teleologie Teleology ئامانج خوازى

 Telepathie Telepathy ب،خوَيندنةوة

 Television Television تةلةفزيؤن

 Temperament Temperament سروشي  ميزاج

 Temporalite Temporality كاتطةرايى  سةردةمَيتى

 Location , bail Tenancy بةكرَى طرتن

 Tendance Tendancy مةيت  حةز

 Tension Tension طر ى

 Terme Term ئاستى لؤ يكى

 Territorialite de la loi Territoriality of the law هةرَيمَيتى ياسا

 Territoire Territory ناوضة  كانتون  هةرَيم

 Terrorisme Terrorism ت،ؤريزم

 Test Test تاقيكردنةوة  ئةزمونكردن

 Temoignage Testimony بةَلطة  ئاشكرايى

 Theatre Theatre or Theater شانؤ

 Theisme Theism خواناسى

 Theocratie Theocracy دةسةاَلتى ئايينى

 Theologie Theology الهوت  باوةِرناسى
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 Theorie Theory تيؤرى  ب،دؤز

 Theosophie Theosophy سوفيطةرَيتى

 Therapie Therapy ضارةسةركردن

 These Thesis تَيز

 Reflexion Thinking ب،كردنةوة

 La pensee Thought هزر  ب،

 Labourage Tillage جوتيارى  كشتيارى

 Temps Time كات  زةمةن

 Budget du temps Time budget بودجةى كات

 Decalage du temps Time lag ماوةى جياكةرةوة  ناوبِر

 Series chronologique Time series سةردةمة مَيذووييةكان

 Temps social Time , social كاتى كؤمةاَليةتى

 Solidarite Togetherness هاوكارى

 Tolerance Toleration لَيبوردةيى

 Topie Topia بارى داهاتوو  بارى ئَيستا

 Topographie Topography تؤثؤطرافى  ِروخسارناسى

 Topologie du champ Topology , field ثَيكىاتةى هَيمايي مةيدان

 Totalitarisme Totalinarism توتاليتاريانيزم

 Totalite Totality هةمةطرى

 Totem Totem تةوتةم

 Totemisme Totemism بِروابوون بةتةوتةم

 Tourisme Tourism طةشي و طوزار

 Ville Town شارؤضكة

 Métier Trade ثيشة  بازرطانى

 Association des employeurs Trade association ئةجنومةنى بازرطانى

 Liberte du commerce Trade , freedom of ئازادى بازرطانى

 Syndicat des travailleurs Trade union سةنديكاى كرَيكارى

 Tradition Tradition نةريي  كةلةثور

 Traditionalisme Tradionalism نةريتخوازى

 Traffic Traffic ترافيك

 Formation Training مةشق  ِراهَينان

 Trait Trait نيشانة  خةسَيةت

 Industrie irreguliere Tramp industry سةروبةرثيشةسازى بَي 

 Transcendentalisme Transcendentalism ِرَيبازى بَيندخوازى

 Transfert Transference طواستنةوة

 Transfert en assistance individuelle Transfer in case work طوَيزانةوةى خزمةتطوزارى تاك

 Transformisme Transformism تيؤرى طواستنةوة و طؤِرانكاريى
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 Transhumance Transhumance ثةنابردن بؤ شوَينى لةوةِر

 Transportation Transportation طواستنةوة

 Transsexualisme Transsexualism مةييى ِرةطةزى بةرامبةر

 Transvestisme Transvestism لةبةركردنى جيوبةرطى بةرامبةر

 Trahison Treason خيانةت

 Traitement dans l' assistance ضارةكردنى كؤمةاَليةتى
individuelle Treatment in case work 

 Traite Treaty ثةمياننامة

 Direction Trend ئاراستة  ِرةوت

 Jugement Trial دادطاكردن

 Tribu Tribe خَيت  هؤز 

 Tribunal Tribunal دادطة

 Tribute Tribute باج  سةرانة

 Tropisme Tropism ِرووكردنة  وةرطةِران بؤى

 Treve Truce جةنط وةستان

 Truanderie Truancy خؤ دزينةوة لة ئةرك

 Paiement des ouvriers an nature Truck system سيستةمى كرَيى عةينى

تروسي  هاوثةميانىضةندين 
 كؤمثانيا

Trust Trust 

 Tutelle Trusteeship ِراسثَيرى

 Territoire sous Trusteeship territory واَلتَيك لة َير ضاودَيرى

 Roulement Turnover خوالنةوةى ئيش و كارى بازرطانى

 Modele type Type منونة  مؤدَيت

 Typologie Typology نيشانة ناسى

 Tyrannie Tyranny ستةمكارى

   

U 
 Ultimatum Ultimatum دوا ئاطادارى  ئةَلتيماتؤم

 Unanimite Unanimity كؤ دةنطى

 Inconscience Unconscious mind نةسي  ئةقيى ناوةوة

 Sous-consommation Underconsumption كةم بةكاربردن

 Sous-developpement Underdevelopment دواكةوتن

 Chomage partiel Underemployment بَيكارى بةشى

 Direction mediocre Undermanagement كارطَيِرىكةم و كورتى 

 Sous-alimentaion Undernourishment كةم خؤراكى

 Sous-peuplement Underpopulation كةمى دانيشتوان

 Sous-production Underproduction كةمى بةرهةم

 Effectif deficitaire Understaffed كةمى فةرمانبةران



(865) 
 

 Comprehension Understanding تَيطةيشة

 Entereprise Undertaking دامةزراوة

 Monde des apaches les bas-fonds de دؤزة   جيىانى خراثةكارى
la societe Underworld 

 Inemployabilite Unemployability بؤ كاركردن ناشَيي

 Chomage Unemployment بَيكارى

 بَيكارى تةكنؤلؤجى
 

Chomage technologique Unemployment , 
technological 

 Conditions deloyales de travail Unfair labour practice مامةَلةى ناِرةوا لةطةَر كرَيكاران

 Incapacite d' exercer untravail Unfitness for work بَى توانايى لةسةر كاركردن

 Uniformite Uniformity هاوضةشن  هاوجؤرى

 Unilineaire Unilineal ِرةطةزتاك 

 syndicat 2.union Union.1 سةنديكا  يةكَيتى كرَيكاران

 Unite, etat unitaire Unity, unitary state يةكطرتن  واَلتى يةكطرتوو

 Universalisme Universalism طشتَيتى -هةمةاليةنيطةرى  

 Universaux Universals طشتييةكان

 Inquietude Unrest دَلةِراوكَى

 Travailleur non qualife Unskilled worker كرَيكارى نةشارةزا

 Tendance insociale Unsocial trend ِرةوتى ناكؤمةاَليةتى

 Promotion Upgrading بةرزبوونةوةى ثية

 Classe superieure Upper class ضينى سةرةوة

 Cloture urbaine Urban fence ضَيوةى شارنشينى

 Region urbaine Urban field هةرَيمى شار

 Geographie urbaine Urban geography جوطرافياى شار

 Paysage urbain Urban landscape ِروخسارى طشتى شار

 Peuplement urbain Urban settlement ئاوةدانكردنةوةى شارنشني

 Region urbaine Urban tract ناوضةى شارنشني

 Urbanisation Urbanization بوونبةشار 

 Usage Usage خوو

 Usure Usury ِريبا  سو

 Utilitairianisme Utilitarianism ِرَيبازى سوودطةرايى

 Utilite Utility سوود

 Utopie Utopia كؤمةَلطةى ئايدياىل

   

V 
 Postevacant Vacancy شوَين كارى بةتاَر

 دةربةدةرى
 

Vagabondage Vagrancy 
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 Vagabondage juvenile Vagrancy , juvenile بَى اليةنةيي هةرزةكاران

 Validite Validity ِراستطؤيي  ِراستيةتى

 Evaluation Valuation هةَلسةنطاندن

 Valeur Value بةها

 Valeur ajoutee Value , added بةهاى زَيدةكراو  زَيدةبايى

 Valeur economique Value , economic بةهاى ئابورى 

 Conflit des valeurs Value conflict ميمالنَيى بةهاكان

 Vandalisme Vandalism وَيرانكردن

 Choix disparaissant Vanishing choice هةَلبذاردةى تياضوو

 Variables Variables طؤِراوةكان

 Desaccord Variance لَيك نةضوو

 Variations Variations طؤِرانكارييةكان

 Voile Veil ثةضة  تارا

تؤَلةى خوَين سةندن  تؤَلة 
 سةندنةوة

Vendetta Vendetta 

 Verdict Verdict بِريارى سوَيند خؤران

 Verification Verification يةكالكردنةوة  لَيكؤَلينةوة

 Veteran , ancient combatant Veteran جةنطاوةرى كؤن

 Veto populaire Veto , popular ناِرةزاييظيتو  مافى 

 Vice Vice بةدِرةفتارى  خراثةكارى

 Cercle vicieux de la pauvrete Vicious circle of بازنةى بةتاَلى هة ارى 
poverty 

 Village Village طوند  دَى

 Conseil du village Village council ئةجنومةنى طوند

 Violence Violence تووندوتيذى

 Vertu Virtue كارضاكى -ِرةند 

 Moyensvisuels Visual aids هؤيةكانى ِروونكردنةوة

 Statistique vitales Vital statistic ئامارة زيندووةكان

 Vitalisme Vitalism ِرَيبازى زيندةكارى

 Vocation Vocation ثيشةكارى  بةرثرسياريةتى  ئامادةيي

 Orientation professionnelle Vocational guidance ِرَينمايى ثيشةيى

 Formation professionnelle Vocational training ِراهَينانى ثيشةيي

 Volontarisme Voluntarism ِرةوتى ئارةزووخوازى

 Arbitrage volontaire Voluntary arbitration ناوبذيوانى ئارةزوومةندانة

 Groups volonataires Voluntary groups طروثة خؤويستةكان

 Bureauxdes volondaires Volunteer bureaus نووسينطةى خؤبةخشةكان

 Scrutin Voting دةنطدان

 Voeu Vow سوَيندى خواثةرستى



(867) 
 

 Mixcoie Voyeurism تامةزرؤيي بينينى سَيكسي

   

W 
 Salaire Wage هةقدةسي  كرَى

 Besoins Wants ثَيويستييةكان

 Guerre War جةنط

 Gaspillage Waste , economic لةدةستدانى ئابورى 

 Conscience collective We-feeling ئينتيما بؤ طروث  ئَيمةيى

 Le((nous))collectif We-group طروثى هاوبةند

 Richesse Wealth سامان

 Noce Wedding ئاهةنطى هاوسةرط،ى

 Bein-etre Welfare خؤشطوزةرانى  ضاودَيرى

 Economie de bein-etre Welfare economics ئابوريةكانى خؤشطوزةرانى

 Caisse du service social Welfare funds سندوقى ضاودَيرى كؤمةاَليةتى

 Etat providence Welfare state دةوَلةتى خؤشطوزةرانى

 Bein public , prosperite sociale Well-being خؤشطوزةرانى  ئاسوودةيي

 Conception du monde Weltanschauung جيىان بينى

 Rancon Wergild طوناه ثاككردنةوة

 Class d' emplyes de bureaux White-collar class ضينى فةرمانبةران

 Crimes de la classe White-collar crimes تاوانة تايبةتييةكان

 Traite des blanches White slavery كؤييةى سثى

 Method d' enseignement global Whole learning فَيركردنى طشتى

 Veuvage Widowhood بَيوة نى  بَيوةثياوى

 Droits de l' epouse Wife's rights مافةكانى هاوسةرى   ن

 volonte 2.testament Will.1 وةسيةت -ويسي 

 Sagesse Wisdom دانايى

 Sorcellerie Witchcraft جادووطةرى

 Retrait Withdrawal كشانةوة

 Droits de la femme Women's rights مافةكان  ن  ئافرةت

 Emploi des femme Women , employment كارثَيكردن بةئافرةت
of 

 Travail Work كار  ثيشة

 Ecoulement du travail Work flow سوِرانى كار

 Charge du travail Work load بارطرانى  قةبارة

 Amelioration du travail Work improvement ضاككردنةوةى كار

 Etude du temps au chronometer Work measurement ثَيوانةى كار

 Secours aux chomeurs Work relief كؤمةك كردنى كار

 Simplification du travail Work simplification ئاسانكردنى كار
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 Etude des modes operatoires Work study توَيذينةوةى كار

 Travailleur Worker كرَيكار

 Travailleur independent Worker , independent كرَيكارى سةربةخؤ

 Education des travailleur Workers education فَيركردنى كرَيكاران

 Calsse ouvrier Working class ضينى كرَيكار

 Conditions du travail Working condition بارودؤخى كار

 Meres ouvrieres Working mothers دايكانى كاركةر

 Population active Working population بةشداربوان لةهَيزى كاردا

 Habilete dans le travail Workmanship كارامةيى لةكاردا

 Atelier Workshop كارطة

 Comite d entreprise Work council كارى هاوبةشئةجنومةنى 

 Monde World جيىان

 Culte Worship ثةرسة  خواثةرستى

 Valeur nette Worth , net ثوختةى وةبةرهَينان

 Ecriture Writing نووسني

   

X 
 Xenogamie , fecundation croisee Xenogramy هاوسةرط،ى ِرةطةزة جياوازةكان

 Xenophobie Xenophobia بَيطانة  ِر  لةبيانىترسى 

 Xenodochium Xenodochium خان  جَيطاى حةوانةوة

 Xenocentrisme Xenocentrism جةختكردن لةسةر ئةويرت

 Xenoglossophilie Xenoglossophilia شةيداى وشةى بريقةدار

 Xenophilie Xenophily دؤستايةتى بَيطانة

   

Y 
 Contrat du travail Yellow-dog contract ِرَيطر لةئازادى كارطرَيبةستى 

 petit proprietaire 2.subordonne Yeoman.1 كشتيارى خاوةن زةوى بضووك

 Yoga Yoga يؤطا

 Jeune delinquant Young delinquent هةرزةكارى السار

 Jeunesse Youth طةجنىَ الوَيتى

 Ptotection social de l' adolescence Youth welfare ضاودَيرى الوان

   

Z 
 Zele Zeal هاتنة جؤش و خرؤش

 Esprit de l' epoque Zeitgeist ِرؤحى سةردةم

 Action d' eviter les defauts Zero defects بَى كةم و كورتى
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 Zero de productivite Zero efficiency نةبوونى تواناي بةرهةمىَينان

 Analyse zetetique Zetetic توَيذينةوةيىشيكردنةوةى 

خؤش اَلى بةهؤى جَيبةجَيكردنى 
 كار

Effet ziegornique Ziegornic effect 

 Sionisme Zionism زايونيزم

 Zodiaque Zodiac بازنةى كةَلؤكان

 Theories zonales Zonal theories تيؤرة ثةيوةستةكانى شار

 Zone Zone زؤن  ناوضة

 Zonage Zoning كردنى شاردابةش 

 Zoo geographie Zoo geography جوطرافياى ئا ةاَلن

 Zoo erastie Zoo erasty سَيك  لةطةَر ئا ةاَلن

 Zoolatrie Zoolatry ثةرستنى طيانةوةر

 Zoophobie Zoophobia تؤقني لةئا ةَر

 Zoosociologie zoosociology كؤمةَلناسى ئا ةَر
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 (2ثاشكؤى )
 ثيَرستى زاراوةكان بةثيَى ئةلف و بيَى كوردي
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  ئت

 ئابَيؤقة ئابِروو
 ئابورى فرةيي ئابورخيوازي

 ئابورى ثَيوانةكاري ئابوري ناوماَر
 ئابورى كؤمةآليةتي ئابورى ناسي
 ئابورى نةتةوةيي ئابورى ِراو

 ئابورى بازاِر ئابورى ثيشةسازى  
 ئابورى ئاِراستةكراو ئابورى سروشتى  

 ئابورى كؤكردنةوةو ضنينةوةى بةرهةم ئابورى زؤرة بةرهةم
 ئابورى مرؤيى   ئابورى ماَلدارى
 ئابورى سياسى ئابورى تَيكةاَلو
 ئابورى خؤشطوزةرانى   ئابورى طوزةران
 ئابوريةكانى فَيركردن ئابوريةكانى كار

 ئادةميزاد ئاثورة
 ئاراستةى زيندةزانى  ئاراستة

 ئاراستةكردنى ثةروةردةيي ئاراستةى كؤمةاَليةتى
 ئارةزووى برياردان ئارةزوو

 ئاراستةي فيزيكى ئاراستةى طشتى بؤ طؤرانكاريية درَيذ خايةنةكان.
 ئارةزووى بة كاربردن ئارةزووى زطماكى

 ئازادى سةنديكايي ئازادى
 بوونئازاد  ئازادى سكسي

 ئازادي ئابوورى ئازادي بازرطانى
 ئازادكرن بة سوَيندان ئازاد كردنى مةرجدار

 ئازاد كردنى مةرجدار ئازاد كردن
 ئاستى لَيىاتوويي ئازادخيوازانى هزري  

 ئاستى بةرز خوازى ئا اوة
 ئاستةرةواكانى كار ئاستى داهات

 ئاستى لؤ يكى ئاسانكارى
 ئاسانكردنى كار ئاستى كؤمةاَليةتى

 ئاسايشى ثيشةسازى ئاستةنط
 ئاسايشى كؤمةَر ئاسودةيي

 ئاشتى   ئاسايشى تاك
 ئاشكرا ئاسايشى طشتى 

 ئاكاري ثيشةيى ئاشتيخوازى  
 ئاكارناسى ئاشنايةتى
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 ئاَر و طؤريةتى ئاكارى ثرؤتستانى
 ئامادةيى ئاطادارى

 كؤمةاَليةتيةكانئامادةكارية  ئاَر و طؤركردنى زانياريةكان
 ئامادةكردنةوةى بؤ رؤط  ئامادةخوازى رؤحةكان

 ئامادة نةبوون ئامادةيى بؤ روودان
 ئامادةكردنى ثيشةيي  ئامادةكردنى ثسثؤرة كؤمةاَليةتيةكان  

 ئامارة كؤمةاَليةتيةكان   ئامادةيى ثَيشةكى
 ئامارى باراميرتيةكان ئامارة زيندووةكان

 ئاماريةكان ئاما ة ئامارةكانى كار 
 ئامانج خوازى كؤمةاَليةتى  ئامؤ طارى خَيزانى 

 ئامانج   ئامانج خوازى 
 ئامَير ئاماجنة كؤمةاَليةتيةكان
 ئاهةنطى شةوانى سوور  ئامرازةكانى خؤثاراسة 

 ئاوارة ئاهةنطى ئاينى 
 ئاوةدانكردنةوةى كؤمةاَليةتى   ئاهةنطى هاوسةرط،ى

 ئاوَيتة بوونى كولتورى   ئاوةدانى
 ئايندة خوازى  ئاوةدانكردنةوةى شارنشني  

 ئايدياليزم ئاين
 ئايديولؤجياي مَيذووى ئايندة ناسي

 ئةثسرتا كشيونزم ئةثستمولوجيا
 ئةتنوطراو ئةبيقؤريزم
 ئةرك  ئةتنؤتؤجيا  

 ئةرك بةجَيطةياندن ئةدةَ
 ئةزةر ئةركة ِرةوشتيةكان
 ئةزموونطةرى ئةركى كؤمةاَليةتى

 ونةكانى دةستكةوتئةزمو ئةزموون
 ئةفسانة ئةزموونةكانى ئاطايى

 ئةفسانةى ماناهةَلطر ئةستَيرة ناسى
 ئةقَت ئةفسانة ناسى

 ئةقَيى كَومةَلةيي   ئةفسون
 ئةقَيى ناوةوة  ئةقَييةتى سةرةتايي 
 ئةكادمييطةرى ئةقَيى كؤمةاَليةتى 

 ئةكسيولوجى   ئةقاَلينكردن.  
 ئةطةر خوازى  ئةكتيظيزم
 ئةنارشيزم ئةطةرَيتى 

 ئةنرتو ثولوجياي تيذبينى   ئةطةرى هاندانى فَيربوون
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 ئةنرتو ثولوجياي ثَيكىَينراو   ئةنرتو ثؤميرتى
 ئةجنومةنى كاروبارى كرَيكاران   ئةنرتو ثولوجياي كولتورى

 ئةجنومةنى حزبى  ئةجنامدان
 ئةجنومةنى دةوَلةت   ئةجنومةنى كارطَيرى  
 ئةجنومةنى كؤمةاَليةتى  ئةجنومةنى نوَينةران
 ئةجنومةنى طوند  ئةجنومةنى خَيزان 

 ئةجنومةنى ث،ان ئةجنومةنى بازرطانى 
 ئةجنامى دابةش كردن   ئةجنومةنى كارى هاوبةش  

 ئةندازيارى كَومةاَليةتى   ئةجنومةن  
 ئةندازة طرتن  ئةنرتوثي 

 ئةندازيارى بةرهةمىَينان   ئةندازةى مرؤيي
 ئةندامَيتى  ئةندازةى كؤمةاَليةتى 

 ئةندامَيتى فرة طروث   ئةندام زانى كار
 ئةينميزم ئةندامَيتى زَورةميَي لة سةنديكا  

 ئةويدي خوازى ئةنديشةي مَيشكى
 ئوتونومى ئةو

 ئؤرطانيزم ئوتوكراسى
 ئوليطارشى ئؤثؤزسيسون

 ئوليتماتوم ئوردوطاي كارة نَيو دةوَلةتيةكان  
 ئيدارةى طشتى  ئونتولوجى

 ئ،ةيي ئيش
 ئيمثرياليزم ئيديوطرافيا

 ئيمثراتؤريةت ئيزطة
 ئينتيما بؤ طروث  ئيكؤلؤ ياي مرؤيي  

  ئينتيما
َ  

 بابةتى كؤمةاَليةتى بابةتَيتى
 باج بابةتطةرى

 باربوو باخضةى ساوايانى بةيانيان
 بارودؤخى  يان بارى راهاتوو

 بارمتة طرتن بارودؤخى كؤمةاَليةتى
 بازاِر بارطةى هةَلضوون

 بازرطانى كردن بازرطانى
 بازارة خوليةكان بازرطانى ناوخؤيى 

 بازنةى بةتاَر بازنةى  يان
 بازنةى بةتاَلى هة ارى بازنةى كةلؤكان
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 بازنةى شارستانى بازدانى ئابورى
 باسى مَيذوويي باشكردنى كار

 بااَلبوون باوكايةتى
 باوك و دايكايةتى باوةرى ئاينى

 باوك ساالرى بانط كردن بؤ نان خواردن
 باية  ثَينةدان بايةخدان بة تةندروسنى طشتى

 بةئاطايى بةئاطاهَينةر
 بةئامَيركردن بةثيتى

 بةثيشةسازى كردنى الدَي بةبابةت كردن
 كاربةثةلكردنى  بةتاَر بوونةوة 

 بةجةستةكارى بةجَيطةياندنى كارى هاوبةش 
 بة جَيىَينانى بة كؤمةَر بةجَيىَينان

 بةجيىانى كردن بةجةستةبوون 
 بةخي لَيكدانةوة بةجَيىَيشة
  بةختيارى
 -بةختيارى كؤمةاَليةتى  خؤشطوزةرانى  بةخشني
 بةخشيش بةخؤوتن

 بةخودا دانان بةخَيوكردن
 بةدخؤراكى بةدرةفتارى

 بةدرةوشي بة دةروونى كردن
 بةدواداضوون بةدواداضوونى بةرنامةكان

 بةدوايةكداهاتن بةديىَينانى خود
 بةربةرةكانى بةربةرييةت

 بةربةستى كؤمةاَليةتى بةرثرسياريةتى
 بةرثرسيارةنى كؤمةاَليةتى بةرتيت

 بةردةوامى بةدةنطة وةهاتن بةرزخوازى
 بةرزبوونةوةى ثية  بةرجةستةكردنى دةسةاَلت لة كةسَيكى دياريكراو 

 بةرزكردنةوةى ثية  بةر ةوةندى
 بةر ةوةندى كؤمةَر بةرجةستة
 بةر ةوةنديية ضينايةتيةكان بةردةوامى
 بةردةوام بوون بةرامبةرى

 بةرزكردنةوةى ئاستى كرَيكاران بةرطريكردنى كؤمةاَليةتى
 بةرةَلاليي بةرةَلاليي سيكسى  

 بةرنامة دانان  بةرنامةكانى طةشةثَيدان
 بةرنامةى كؤمةاَليةتى بةرنامةرَيذى بةهَيَت

 بةرنامة  بةرهةمىَينان
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 بةرهةمىَينانى زَورتر  بةرهةمىَينانى كؤمةاَليةتى
 بةرهةمدارى بةرهةَلستى

 بةرهةمىَينانى طةورة بةرهةمى نةتةوةيى 
 بةرووبوومى نةتةوةيى تاكةكانبةرَيوةبردنى كاروبارى 

 بةرَيوةبردنى كاروبارى دةوَلةت بةرَيوةبردنى كاروبارى كَيَيطةيي
 بةرَيوةبةرايةتى دارايى بةرَيوةبردنى كارو ثرؤ ةكانى بازرطانى

 بةرَيوةبردنى ثرؤ ةكانى بازرطانيةكان بةرَيوةبردنى هاوبةش 
 بةرَيوةبردنى كارمةندان بةرَيوة بةرايةنى 

 بةرَيوةبةر َيوةبةرَيتى طشتىبةر
 بةرَيوةبردنى شارةوانى 

 بةشة كارطَيرى   بةسةرمايةدارى كردن
 بةشة بةرهةمى كشتوكاَلى بةشة بَيكارى

 بةش بةش بوون بةش
 بةشدارووان لة هَيزى كاردا   بةشداريكردن
 دةروونى -كةرتكردن  -بةشكردن  بةشار بوون
 راستةوخؤى حكومةتبةكارهَينانى  بةكارهَينان

 بةكاربردنى خودى بةكارهَينانى ئامَيرةكانى لة كشتوكاَلدا
 بةكاربردنى رواَلةتى بةكاربردن  

 بةكؤييةكردن بةكؤمةَلكردن  
 بةكرَى طرتن بة كؤمةاَليةتيبوون

 بةَلَين بةطشتى كردن
 بةَلطة بةاليدكردنى شار
 بةَلطاندن بةَلطة نةويسة

 بةَلطة هَينانةوةى طةيشة بةئةجنام هةَلَينتانبةَلطاندنى 
 بةمرؤظ زانني بةمرؤظ ضواندن

 بةندكردنى كاتى  بةندكردن
 بةدينخانة   بةندَيتى 

 بةهاى ئابورى   بةها 
 بةها كؤمةاَليةتيةكان   بةهاي بةرهةمى كؤمةاَليةتى 

 بةهةشي بةهاناسي
 بةهرة بةهةَلة تَيطةيشة

 بةهاى زَيدةكراو  -ئاكارى  -بةهَيزكردنى مؤرار 
 بي بةيةك طةيشة. 

 برايةتى  بي ثةرستى 
 براي خوَينى  برايانة
 برسَيتى و قات و قرى برسَيتى
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 بريار نامة بريار
 برياري تاوانباركردن   بريارى سوَيندخواردن  

 بريارة كارطَيريةكان   بريارى فةرماندن 
 برياردان بةثَيي ياسا   بريارى رةوشتيانة

 بريكارى كاروبارى سةنديكا   برينةوة بةش 
 برواكردن بة شةيتان و دَيو و درنج  بروا 

 بروا ثَيدانى كؤمةاَليةتى  بروا بة هَيزى ناديار بروابوون بة تةوتةم
 بزاظى ؤاوةرى  بزاظى كرَيكارى  

 بزاوت  بزاوتى بازار 
 بزاوتى كؤمةاَليةتى  بزاوتى ئيكؤلؤجى  

 بزووتنةوةى رزطارى ئايينى  بااَلبزاوتى بةرةو 
 بزووتنةوةى كؤنةثةرستى   بزووتنةوةى ميييى 

 بزووتنةوةى سةنديكايى   بزووتنةوةي ضاكسازى      
 بذاردن بزووتنةوةكاني يةكطرتن

 بذاردةي كؤمةَر بذَيو
 بن عام  -بنةماَلة  بذَيوية كؤمةاَليةتيةكان
 بنكةي نؤ داري بنةضةي باَ و باث،ان

 بنةماي ضَيذ بنكةكاني ئامادةكردنى دايكان
 بنةماي دةرهاويشة          بنةماي زؤرينة

 بوون بوونةوةر
 بوونى كؤمةاَليةتي بووخنوازى

 بودجة بووك
 بودجةي طش  بودجةي خَيزانى

 بور وازييةت بودجةي كات
 بو اندنةوةي نةريي و ب،وباوةرى كؤن  بو اندنةوةي ئاينى

 بواري كؤمةاَليةتي زيندووبوارى 
 بونيادنان بولشةويك                    

 بونيادى بنضينةيي كةسَيتى                         بونيادي كؤمةاَليةتى
 بونيادي خةسَيةت بونيادي نافةرمي

 -زطماكى  -بؤماوةيي  بؤماوةزاني
 بؤنةكاني تةلقني دان                 بؤنةطةرايي 

 بؤماوةى كؤمةاَليةتى   نةريتيةكاني ساَلنامةي طةردوونىبؤنة 
 ب،وياوةر ب،كاري

 ب،كردنةوة ب،و باوةري طروث
 ب،و باوةري سةدةكانى ناوةِراسي ب، خوَيندنةوة

 ب،َيكي ئةندَيشةيي ب،مةندان
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 ب،و كراسيةت بيمةى كؤمةاَليةتى  
 بيبيَو طرافيا بيانوو

 بَى بازارى  بيوريتانيزم  
 بَى باوةرى  بَى بةشكردن  

 بَى ئامانج بَى بةشكردنى كةنيسةيى 
 بَى دةستوورى   بَى ئارامى 

 بَى توانايي لةسةر كاركردن   بَى ثَيوةرى لة هاوسةرط،يدا 
 بَى توانايي لةسةر طوجنان   بَيزارى 

 بَيزار كردن و زيان طةياندن  بَى جوَلةيي كيتور 
 بَيكارى   بَيبةشكردن لةمافى ياسايي  

 بَيكارَيك تواناي كارى هةبَى  بَيكارى تةكنولوجيا
 بَى كةم و كورتى  بَيكارى كةسَيتى 

 بَيكارى درَيذ خايةن  بَيطانة 
 بَياليةنى  بَى اليةنى هةرزة كاران 

 بَى هةستى  بَياليةنى كردن  
 بَيوة ثياوى   بَيوة نى 
 بَياليةنى  بَى واَلت 

  ث
 لوجياي كؤمةاَليةتى ث ثا ثابةند بوون

 ثاداشتة ناراستةوخؤيةكان   ثاداشي  
 ثارا سايكولوجي ثاداشتى زَيدة بةرهةم 

 ثاراستنى كضان   ثاراسة 
 ثارتى سياسى   ثارة وةرطرتن بة هةرةشة 

 ثارضة زةوييةكى دةرةبةطايةتى  ثارضةبوون 
 ثارَيزطا   ثارسةنط  

 ثارَيزطاريكردنى بةكاربةر  ثارَيزطارى  ينطة 
 ثارَيزبةندى ديبيوماسى   ثارَيزراو 

 ثاشايةتى ث،ؤز  ثاسةوانى نيشتمانى  
 ثاشةكةوت ثاش مَيذوو 
 ثاشةكةوتى كؤمةاَليةتى  كراوةكان   ثاشةكةوت

 ثاةاوة كيتوريةكان   ثاةاوة ثةراوَيزيةكان 
 ثاكبوونةوة   -ن،ظانا  -ثاك راطرتنى دةروونى 

 ثاككردنةوةو طةران  ثاككردنةوة  
 ثاطذيطةرايي  ثاكتاوكردنى سياس   

 ثاَلثشي   ثاَلنةر 
 ثاَلنةر  ثاَلثشتى ب،وكراسيةت  
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 ثاية بةرزى ثَيطةى سياسي   ثاوانكارى كرين 
 ثةضة  ثةتى كردن 

 ثةرضة كردارى بازنةى  ثةرضة كردار 
 ثةرتةوازةبوونى مَيشك  ثةرت بوون 

 ثةرستنى ثَيشينان   ثةرسة 
 ثةرستنى ثاَلةوانةكان   ثةرستنى طيانةوةران 

 ثةرةسةندن  ثةرستنى سروشي  
 ثةروةردة  ثةرسةندن طةرايي 

 ثةروةردةى جةستةيى  ثةروةردةى كرَيكاران  
 ثةرةسةندنى بوونةوةر ثةروةردةى كؤمةاَليةتى  

 ثةسندكردن   ثةرَيشانى ئةندامى 
 ثةشَيوةى   ثةسندكردنى كؤمةاَليةتى  

 ثةككةوتن  ثةشيمانى  
 ثةككةوتةيى ثيشةسازى  ثةك كةوتة 

 ثةناطةى هةتيوان  ثةناطة 
 ثةيربدن بةطةرانةوة  ثةيربدن 

 ثةيكةر بةندى  ثةيدابوون 
 ثةميانى كؤمةاَليةتى   ثةمياننامة
 ثةيوةستى هاوبةش   ثةيوةستى 

 ثةيوةسي بوونى ب،وكةكان  ثةيوةسي طةرايي 
 ثةيوةنديكردن   ثةيوةندى 

 ثةيوةندييةكانى  خنوازى   ثةيوةندى برين 
 ثةيوةندى خاَر و خاَلَوزايةنى  ثةيوةنديية ثةراوَيزةكان 

 ثةيوةنديية كؤمةاَليةتيةكان   ثةيوةنديكردنى كؤمةاَليةتى 
 كارطَيرييةكانثةيوةنديية  ثةيوةستدارَيتى 

 ثةيوةندي هزرى  ثةيوةنديية خَيزانيةكان 
 ثةيوةنديية ثيشةسازييةكان   ثةيوةنديية مرؤظايةتيةكان  

 ثةيوةندى ناكةسَيتى   ثةيوةندييةكانى باوك و دايكايةتى 
 ثةيوةندي نَيوان كةسةكان   ثةيوةندى ئاَر و طؤر 

 ثةيوةندييةكانى كار   ثةيوةندييةكانى طاَلتة  
 ثةيوةندى سةركار بةنؤكةر ثةيوةنديدكردنى جةماوةرى 

 ثةيوةندى ثيشةيي  ثةيوةندى سيكسي لةطةَر مندااَلن  
 ثةيوةندى كؤمةاَليةتى   ثةيوةنديية طشتييةكان  

 ثةيوةنديية الوةطيةكان   ثةيوةندى خزمايةتى 
 ثراكتيك   ثضران

 ثرةنسيب  ثراطماتيزم
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 ثرسةكانى توَيذينةوة   ثرسة كؤمةاَليةتيةكان  
 ثرؤ ة  مرؤيي   ىثرةنسيث

 ثرؤ ةى ئابورى   ثرؤ ة ياسا  
 ثرؤسةى بةكةسايةتيكردنى كار ثرؤسة  

 وثاطةندةثر ثرؤسة كؤمةاَليةتية كار 
 ثروتوكور   ثروثاطةندي بازرطانى  

 ثرؤليتاريا   ثرؤفيشناليزم  
 ثزيشك  ثرَوليتارياي خواروو 

 ثزيشكى ياسايي   ثزيشكى دةروونى دةمارى  
 ثزيشكةوانى كؤمةاَليةتى  ثزيشكةوانى ياسايي  

 ثزيشكةوانى ئةقَيى  ثزيشكةوانى جةستةيي دةروونى 
 ثسثؤرى طةشةثَيدانى كؤمةَلطة   ثسثؤرى 

 ثسثؤرى تةندروستى كؤمةاَليةتى   ثسثؤرى خزمةتطوزارى كؤمةَر
 ثشي بةخؤبةسة  ثسثؤريية تةندروستى و كؤمةاَليةتيةكان   

 ثشي بةسة بة كيتورى نةتةوةيي  ثشي ثَى بةسة 
 ثشي طوَي خراوةكان   ثشي بةيةك بةسة 

 ثشتَينةى سةوز  ثشكنني 
 ثشكنينى ئاستى بذَيوى   ثشتط،ى 

 ثشَيوى  ثشي ثَيك بةسة 
 ثالندانان   ثشَيوى كؤمةاليةتى  

 ثالندانانى نةتةوةيى  ثالندانان بؤ هَيزى كار
 ثالندانانى ئابورى   ثالندانانى مادى  

 ثالندانانى كؤمةاَليةتى   ثالندانانى خؤجَيى 
 ثية  ثالندانانى هةرَيمى 

 ثية بةرزبوونةوةى كؤمةاَليةتى  كاَروثية بةندى كشت
 ثيةوثايةي رةمسى  ثية ضةماوةيى و الري
 ثيةو ثايةي كؤمةاَليةتى  ثيةو ثايةي نارةمسى 

 ثية كةمكردنةوة  ثية دارى دووبارة بوونةوة 
 ثوة باوةرى  ثيوتوكراسى  

 ثووكانةوة   ثووضة لبوونةوة 
 ثؤشتة كردنةوة  ثوختةى وة بةرهَينان 

 ثولينكردنى ثيشةيى  ثؤلينكردن  
 ثؤلي  ثولينكردنى سةرةكى ثيشةكان 

 ثوختةكردنةوة خوازى  ثولني كردن و رَيكخستنى داتاكان  
 ثياو  ثيارؤيي 

 ثياو ساالرى   ثياوى رَيكخسة 
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 ث،ي  ثيدولوجيا  
 ث،َيتى  ث،ناسى 
 ث،ؤز كردن  ث،ؤزى 

 ثيشة  ثي  بوون 
 ثيشةطةرَيكى دانا  ثيشةسازى  

 ثيشةسازى وةرزى  ثيشةسازى بَى سةروبةر 
 ثيشةسازى ناو ماَر   ثيشةسازى بنةرةتى 
 ثيشةسازى قورس  ثيشةسازى دةرهَينان  

 ثيشةسازى خوجَيي  ثيشةسازى سووك  
 ثيشةسازى الوةكى   ثيشةسازى بةرايي 
 ثيشةسازى خزمةتطوزارى  ثيشةسازى بضووك  
 ثيشةسازى نابةردةوام  ثيشةسازى طؤرين 

 ثيشةكارى ناوماَر   ثيشةي دةستى 
 ثَيداويستى      ثَيض و ثةناى ثشي ثةردة                                                                                                       

 ثَيداويستية ئابوريةكان   ثَيدانى مافى هةَلبذاردن بة ن 
 ة كؤمةاَليةتيةكان  ثَيداويستي ثَيداضوونةوةى دادوةرى 

 ثَى راطةياندن  ثَيضةوانةى ياسا  
 ثَى سثَيردراو   ثَيراطةياندنى كةسَيكى ديكة  

 ثَى سةااندن   ثَى سثاردنى كؤمةاَليةتى 
 ثَيشوو  ثَيشةوا 

 ثَيشربكَيي كؤمةاَليةتى  ثَيشوودان  
 ثَيش بينى  ثَيشربكَيي ئابورى  

 مرؤظثَيشىات لةدةرةوةى دةسةاَلتى  ثَيش بينيةكانى كاركردن  
 ثَيش بينى بةهؤي خةونةكان  ثَيشةنطانى بزوونتةوةى كرَيكاران  

 ثَيش مَيذوو  ثَيش هةسي
 ثَيشكةوتنى كؤمةاَليةتى  ثَيشينةى خزمةت 

 ثَيشكةوتن  ثَيشينة 
 ثَيكىاتةى كولتورى 

 ثَيكىاتةى ضينايةتى  ثَيش نياز 
 ثَيكىاتن   ثَيكةوةلكان  

 ثَيكىاتةى سيستمى   ثَيكىاتةى سروشتى  
 ثَيكىاتةى هَيماي مةيدان  ثَيكةوة طوجنان  

 ثَيك طةيشتنى كؤمةاَليةتى   ثَيكةوة  يان 
 ثَيطةياندنى رؤشن،ي  ثَيطةيشتنى كؤمةاَليةتى 

 ثَيطة  ثَيطةى كؤمةاَليةتى  
 ثَيناسة بةهاوتا  ثَيطةيةكى بذاردة 
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 ثَيوةر  ثَيناسةى كاررايي 
 ثَيويستيةكان   ثَيوةرى ئاراستةكان  
 ثَيويستيةكانى كار  ريثَيويستيةكانى كولتو

 ثَيوانةى كار  ثَيويستيةكانى كؤمةاَليةتى 
 ثَيوةرى هةاَلوَيرد ثَيوانةكردنى لَيىاتوويي

 ثَيوةري لؤ يكى  ثَيوةرى طرميانةيى  
 ثَيوةرةكانى ئاراستة ئةقَييةكان   ثَيوةرى دار او 

  ت
 تائي ةى داخراو  تائي ة

 -خاَر كوتان  -تاتو  تائي ةى ئاينى 
 تارمايي مردوو   تاج 

 تازة دةوَلةمةند   تاري ةى طومركى  
 تاقيكردنةوةكانى  يرى   تاقيكردنةوة  

 تاك  تاقيكردنةوةى تواناكان  
 تاكطةرايي مَيذوويي تاكطةرايي 

 تاك خوايي  تاكطةرايي سؤسيولوجى  
 تاكَيك تواناى كاركردنى هةبَيي  تاك رةطةز 
 تامةزرؤى بينينى سيكسي  تامكردن  

 تاوانباركردن   تاوان 
 تاوانة ئابوريةكان   تاوانناسى  

 تاوثَيدان  تاوانة تايبةتيةكان  
 تايبةمتةندييةكانى كارمةند   تايبةمتةندى  

 تايبةمتةنديية ثَيوةريةكان   تايبةمتةنديية كولتوريةكان  
 تةرخانكردن   تةبابوون  

 تةرزة ب،كردنةوة  تةرازوو
 تةكتيك   تةقينةوةى شارنشينى  

 تةلةفزيون   تةكنولوجيا  
 تةال   تةليسم 
 تةمةنى بالغى   تةمةن

 تةمةنى كاركردن   تةمةنى ئةقَيي 
 تةنط و ضةَلةمة  تةنطة ة 

 تةندروستى ئةقَيى  تةندروستى 
 تةندروستى طشتى  تةندروستى ثيشةيي 

 تةوتةم   تةندروستى كؤمةاَليةتى  
 تةواوكارى كؤمةاَليةتى   تةواو خوازى 

 تةواوكارى رؤشنب،ي  تةواوكارى ئابورى  
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 تةييوريسم  تةورك بوونى ضينايةتى 
 ترس لة ئا ةرََ ترساندن  

 ترسي ناديار   ترس لة خةساندن 
 توانا  تروسي
 توانايي  توانني 

 تواناى زاوزَي  توانسي 
 تواناى مَيشك  تواناى كاركردن  

 تواناى كؤمةاَليةتى  تواناى رةها 
 توتولوجيا تواننةوةى كؤمةاَليةتى  

 توَيذى تةمةنى كؤمةاَليةتى  توند و تيذى  
 توَيذينةوة لة زانستة مرؤظايةتيةكان   توَيذينةوة وةسثطةريةكان  

 توَيذينةوةى كؤمةاَليةتى  توَيذينةوةى ئةوديوى مَيشك 
 توَيذينةوةى نووسينطةيي دوكيَومَينتى   توَيذينةوةى ثةيوةسي بة ضاكسازى 

 توَيذينةوةى راي طشتى  توَيذينةوةى كردارة زانستيةكان 
 توَيذى ضينايةتى  توَيذ 

 توَيذينةوة دارشتنيةكان   توَيذبةندي ضينايةتى 
 توَيذ بةندى كؤمةاَليةتى   توَيذينةوة 

 توَيذى رؤشنب،ان  توَيذى كؤمةاَليةتى 
 تؤثؤطرافى   توَيكارى كؤمةاَليةتى  

 تؤتاليتاريزم   تؤثةلبوون  
 تؤقاندنى بةكؤمةَر تؤرى ثيشةسازى  

 تؤَلةسةندن 
 تؤَلةكردنةوة وةك خؤي  تؤقني لة ئا ةَر  

 تؤمارى زانيارى كؤكراوة   تؤماركردن  
 ت،ؤريزم  ت،ة طةرى 

 تيمارطة   تيث 
 تيؤرى كردةى كؤمةاَليةتى   تني 

 تيؤرى مةيدان  تيؤرى 
 تيَورى ميمالنَى   تيؤرى خَوبزوَينى  

 تيؤرى ئةطةرةكان   تيَورى ثَيكىَينانى ئةندامى لة كؤمةَلطةدا  
 تيؤرى لومربوز تيَورى كرَيي ئاسنني

 تيَورى مالت    تيَورى ئامَيرى  
 تيؤري مةندر تيؤرى رادةدار 

 تيؤرى يةك ِرةضةلةكى  تيؤرى فرة ِرةضةَلةكى 
 تيؤرى فرة راستيةكان   تيؤرى برى ثارة 

 تيَورى بذاردةكان   تيؤرى كؤمةاَليةتى  
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 تيؤرى طؤرانكارى   تيؤريية ثةيوةستةكانى شار  
 تيؤكراسي تَيضووى  يان 

 تَيز  تَيضووة ثَيوةريةكان 
 تَيثةراندنى سنورى تاقيكردنةوة   تَيرامان  

 تَيكةاَلوى   تَيكراى لة دايكبوون 
 تَيكةاَلويكردن   تَيكراي مردنةكان  

 تَيكدان  تَيكؤشانى ضينايةتى 
 تَيكدانى ئاسودةيي   تَيضووة ثَيوةريةكان 

 تَيكراي  يانى كردةيي   تَيكةاَلوبوون  
 تَيكةَلبوونى رةطةزى  تَيكضوونى سووكى ئةقَيى 

 تَيكضوونى نةخؤشى  تَيكضوونى رةفتار 
 تَيكرا تَيكراي ئةرك بة جَيطةياندن 

 تَيكةَر بوونى طوندو شار تَيكؤشان
 تَيكضوونى هاوسةنطى كؤمةاَليةتى  تَيطةيشة 

 تَيكشكاندنى كؤمةآليةتى 
 تَيىةَلكَيش بوون  
  ج 

 جادووطةرى   جادوو  
 جادووطةرى ضارةسةركار  جادووى رةش 

 جامبازى   جارانطةرى 
 جةماوةر  جةخي كردن لةسةر ئةويرت 

  -بازارى  -جةماوةرى سةركَيشى  جةماوةرى بينةران 
 جةنطى ناوخؤ  جةنط 

 جةنطاوةرى  جةنط وةستان  
 جةوهةر  جةنطاوةرى كؤن  

 جوان ناسي   جوان ثؤشي 
 جت و بةرط  جطةرةكَيشان 

 جوتيارى   جوتيار 
 جووت بوون لةطةَر ئا ةاَلن   جوتكارى  

 جووت بوون لةطةَر مةحرةم   جووت بوون لةطةَر تو ى جودا 
 جوطرافياي ئابورى جوطرافياي مرؤظ 

 جوطرافياي سياسى   جوطرافياي كولتورى  
 جوطرافياي شار جوطرافياي كؤمةاَليةتى 

 جوطرافياى نيشتةجَيكردن   جوطرافياي شارةكان  
 جوطرافياي سةردةمة كؤنةكان   جوطرافياي مَيذوويي
 جوَلةى طةرمى كرَيكاران   جوطرافياي ئا ةاَلن  
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 جولةكيتوريةكان   جوَلةى هاتوضَو  
 كؤمةاَليةتى -سورى  -جوالنى  جوَلةكردنى كؤمةاَليةتى  

 جيابوونةوة خوازى جيابوونةوة 
 جياكارى رةطةزى  جياكارى  
 جياوازى مَيذوويي   جياوازى 

 جياوازيةكانى نَيوان تاكةكان   جياوازى رةطةزايةتى 
 جَيطا بازرطانيةكانى رابواردن  جياكردنةوةى دةسةاَلتةكان  

 جَيط،ي  جَيط،بوون 
 جَيطرةوة كولتوريةكان   جَيط،كردنى كرَيكارانى كاتى  

 جَيطؤرينى كاركردن   جَيط،يي زيندةيي 
 جَيبةجَيكردن   جَيطؤرينى كرَيكاران  

 جيىان بينى  جَينشينى 
 جيىانى بينراو   جينوسايد  

 جيىانى خراثةكارى   جيىانى بضوك  
  جيؤثؤلةتيك.   

  ة 
 ضارةسةرى شتَيك بة هاوشَيوةكةى   ضارةسةر بةكاركردن  

 ضارةسةرى سزايي   ضارةسةرى سزاى كؤمةاَليةتى  
 ضارةكردن ضارةسةرى دةروونى 

 ضارةكردنى سروشتى   ضارةكردنى زانياريةكان بةشَيوةيةكى خؤكرد.                 
 ضاكة ضارةكردنى كؤمةآليةتى

 ضاكردنةوة ضارةنووس  
 ضاكردنةوةى زةوى بةيار  ضاكبوونةوة  
 ضاكردنى رةطةز  ضاكردنى كار 

 ضاكسازى كؤمةاَليةتى  ضاكسازى زةوى و زار 
 ضاالكيةكانى كاتى بَى ئيشي  ضاكسازى  

 ضاوثَيكةوتن بؤ لَيكؤَلينةوةى زانستى   ضاوثَيكةوتن بؤدةسي نيشانكردن و ضارةكردن.  
 ضاوتَى برينى سيكسي   ضاوثَيكةوتنى كةسَيتى  

 ضاودَيرى كؤمةاَليةتى   ضاودَيرى الوان 
 ضاودَيرى خودايي  ضاودَيرى بةرهةمىَينانى  
 ضاودَيرى جَيبةجَيكردنى مانطرتن   بةخَيوكردن  ضاودَيرى لة دامةزراوةى 

  -مؤراىل  -ضاودَيرى ئاكارى  ضاودَيرى كارو بارى تاكةكان  
 ضاودَيرى مندااَلن   ضاودَيرى لة دامةزراوةكان  

 ضاودَيرى ِرةوشتى يان كؤمةاَليةتى  ضاودَيرى كؤمةاَليةتى بؤ كةم ئةندامان  
 ضةث و راسي  ضاوةروانى 

 ضةسثاندن   ضةرخى بةردين 
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 ضةوساندنةوةى كرَيكار   ضةوساندنةوة 
 ضة  بةستووى كؤمةاَليةتى   ضة  بةسة 
 ضةمك  ضةك داماَلني  

 ضةماوة 
 ضةماوةى لورنز   ضةمكى طشتى 

 ضةماوةى ضةند نرخى  ضةماوةى دووبارة  
 ضةند تاقيكردنةوةيةك   ضةماوةى فرة بةها 

 ضربوونةوة  ضةوت بينى 
 ضرى دانيشتوان   ضربوونةوةى ثيشةسازى 

 ضشتاليزم   ضركردنةوة  
 ضوارضَيوة  َيدةريةكةى كردة  ضوار ضَيوةى سةرةتايي 

 ضوونة تةمةن  ضوونة ثاَليةكى ضينايةتى 
 ضني  ضؤنيةتى 

 ضينى خوارةوة  ضينى ئاسودة  
 ضينى بةختيار  ضينى ناوةِراسي 

 ضينيى ث،ان  ضينى بااَل 
 ضينى فةرمانبةران  ضينى سةروة 

 ضينى نةجواَلو  ضينى خاوةن ثَيطة 
 ضينى ئةريستوكراتى ناوةراسي   ضينى كؤمةاَليةتى ئةثسرتاك 

 ضييةتى  ضينَيكى كؤمةاَليةتى كؤنكرَيتى  
 ضَيشتخانة  ضَيذ لة ئازار وةرطرتن 

  ط 
 حاَر لَيىاتين دةروَيش  حاَلةتى نائاسايي  

 حرام زادة  حةج 
 حةز لة دةسكةوت و خاوةندارَيتى  حةز 

 حكومةت   حةسانة 
 حوكمة بةهادارةكان   حوكمرانى رةها 

 حكومةتى شارةزايان    حكومةتى زؤردارى 
    

 خاَليكردنةوة   خاترزانى خزمايةتى 
 خانةدان  خان 

 خانةنشني  خانةدانى 
 خانة نوَيبوونةوة  خانةنشينى 

 خانةى ضاكسازى   خانةى رَيبوار و هة اران 
 خانو  خانةى تةندروستى 

 خاوةن ئيشى خؤى  خاوةن ثيشة 
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 خاوةندارَيتى زةوي خاوان داهات
 خاوةندارَيتى بزر خاوةنداريًَ 

 خاوةنَي  خاوةندارَي  هاوبةش
 خاوكردنةوةي جوَلة خاوكردنةوة
 خةرجي طشتى  خاوةن كار
 خةسَيةت كارطَيِرييةكانخةرجيية 

 خةسَيةتة كؤمةاَليةتية زيندةييةكان خةسَيةت ناسي
 خةَلةفان خةستكردنةوة

 خةفةكردن خةَلوةت
 خةمؤكى خةمالندن

 خةاَلت خةواندنى موطناتيسى
 خةوةرَى خةون

 خةياَر ثةرستى خةياَر ثاَلوى
  خةياَر 

 خراثى ِرَيكخسة خراثة كارى
 خزمايةتى خرانة ثاَليةكرتى

 خزمايةتى دوواليةنى خزمايةتى هَيَيى باَ
 خزمايةتي تايبةت بةكارمةندان  خزمايةتى دروستكراو لة بؤنةيكدا

 خزمى هاوخوَينى   خزم و كةس و كار 
 خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى   خزمةتطوزارى تةندروستى كؤمةاَليةتى 

 خزمةتطوزارية خَيزانيةكانى تاك   خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى خَيزان 
 خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى ثزيشكى  خزمةتطوزارية خؤراكيةكان  

 خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى بؤ ضارةكردنى دةروونى  خزمةتطوزارى تايبةت بة كارمةندان 
 خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى تاك  خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى الدَي 

 خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى منداَر  روثخزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى ط
 خزمةتطوزارى هؤشيارى كشتوكاَلى    خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى بؤ هةرزة كارو الدةرةكان  

 خزمةتطوزارى فَيربوون   خزمةتطوزارى ناوماَر  
 خزمةتى سةربازى زؤرة ميَي  خزمةتطوزارى ضاودَيرى لةثةميانطاكان  

 خستنةجَى  خستنةثاَر 
 خستنة سةر ئةوى دى  خستنةِرووى داتاكان  

 خشتة تارماييةكان   خشتة ئاماريةكان  
 خشتةى  يان  خشتةى دووبارة كراو 

 خشتةى كار  خشتةى دانةوةى داتاكان  
 خوا ثةرستى  خنكاندنى بازار 

 خواناس   خواسي  
 خواردنةوةى مةى  خوانةناسى  
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 خواستى نَيرينةيى   خواستى سةربةسي  
 خودا  خوثَيوة طرتن 

 خود بةديىَينان   خودى كؤمةاَليةتى 
 خودَيتى  خود طةرايي 

 خود موختارى    خودى ئاوَينة ئاسا  
 خوليا    خوىل ئابورى  

 خوطرتن بةكىور خواردنةوة  خوالنةوةى ئيش و كارى بازرطانى  
 خوونةرَيتى ناوضةيي  خوونةريي 

 خوَيندةوارى  خوَين بذاردن 
 خؤبذَيوى   خوَيندنى تَيكةاَلو 

 خؤثةرستى  خؤثاراسة 
                                                   خؤتَيىةَلسورانى ضَيذى سيكسى                                                                                                   خؤثيشاندان 

 خؤراك  ئةرك خؤدؤزينةوة لة 
 خؤسازدان   خؤراك ثَيدان 

 حؤشةويستى  خؤسازدانى ئابورى  
 خؤش اَلى بةهؤى جَيبةجَيكردنى كار  خؤشةويستى مؤوظ  

 خؤشطوزةرانى طشتى  خؤكو ي 
 خؤشطوزةرانى ئابورى   خؤشطوزةرانى  

 خؤماَليكرد   خؤشطوزةرانى منداَر 
 خؤنةخؤشي خسة  خؤنةويسة 

 خيانةت  خؤوةاَلمدانةوةى لَيتوَيذراو  
 خَيزان بةخَيوكةر   خَيرخوازى 

 خَيزانى بضووك خَيزانى طةورة 
 خَيزانى تَيكةاَلو  خَيزان 

 خَيزان بةجَيىَيشة  خَيزانى هاوبةش 
 خَيزانى الوةكى  خَيزانى بنضينةيى 

 خَيت  خَيوتطا  
  
  د

 داَ و نةريي و ئاوازة مييييةكان  داَ 
 دابى بةكؤمةَر   دابران 

 دابةشكردنى ثيشةسازى   دابةشى بواسون  
 دابةشكردنة دوانةيى  دابةشكردنى ئابورى  
 دابةشكردنى كار   دابةشكردنى دووبارة  

 دابةشبوونى كةسَيتى  دابةشكردنة ئاماريةكان  
 دابةزينى ثَيطةى كؤمةاَليةتى  دابةزينى ثية 
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 داخى دَلرشة   داتاشَيوة هَيَييةكان 
 دادايزم   داخوازى 

 دادثةروةرى  دادثةروةرى كؤمةاَليةتى  
 دادطا   داد خوازى 

 داروينيزم   دادوةرى رةها  
 داروينيزمى كؤمةاَليةتى  دارايى طشتى 

 دارمان   داستان  
 داشكان   دارمانى كؤمةاَليةتى  

 دامةزراوة  داكةوتن 
 دامةزراوةي داخراو  دامةزراوةيى 

 دامةزراوةى كارطَيرى   دامةزراوة ياساييةكان  
 دامةزراوةكانى سزادان   دامةزراوةيةكى كؤمةاَليةتى 

 داماَلني لة دياردةى سةربازى   دامةزراندن 
 دان ثيانان   دام و دةزطا طشتيةكان  

 دانى ياساكان   دانايى 
 دانيشتوان   دانى ثارَيزنامةكان  

 دانيشتوانى كاركةر  دانيشتوان ناسى 
 دانيشتوانى خَيَيةكى  دانيشتوانى رةسةن 

 دانة دواوة  دانيشتوانى الدَي  
 داهات   دانوسانى بةكؤمةَر  
 داهَينان   داهاتى نةتةوةيى 

 داواكارى   داهَينةرى 
 داواكردن   داواكارى دامةزران 

 داوَين ثيسى  داوَين ثاكى 
 دايكايةتى كاركةر   دايكايةتى 

 دةبةنط  دايةنطةرى منداَر  
 دةرخسة  دةرضوون
 دةرامةتة مرَوييةكان   دةرامةت 

 دةربرينى خوازى  دةربةدةرى 
 دةرفةتةكانى  يان  دةرضووةكان لة هَيزى كار

 دةركردن لةواَلتى خؤ  دةركردن لةكار  
  -رامان  -دةروونى ثشكنني  دةرماخنانة  

 دةروونزانى ثةروةردةيي  دةررونزانى ديناميكى  
 دةروونزانى ئةركَيتى  دةروونزانى بنةماَلةيي  

 دةروونزانى مندااَلن   دةروونزانى دادوةرى  
 دةروونزانى نؤرينطةيي  دةروونزانى ميتافيزيكى  
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 دةروونزانى لةريز بةدةر  دةروونزانى كؤمةاَليةتى  
 دةرضوون لة ياسا   دةروونزانى 

 دةزطاي كؤمةاَليةتى دةزطاي ضاودَيرى كارمةندان  
 دةزطاى ضاكسازى   دةزطاي ضاودَيرى خَيزان 

 دةزطاي واتايي   دةزطاي ضاودَيرى دايكايةتى 
 دةزطاكانى ضاودَيرى منداَر 

 دةسةاَلتى ث،ان  دةستة  
 دةسةاَلتة رةهاكان   دةسةاَلتى دةستة بذَير 

 دةسةاَلتى ثياوانى ئايينى   دةسةاَلتى  نان
 دةسةاَلتى دادوةرى  دةسةاَلت ثَيدان 
 دةسةاَلتى راوَيذكارى  دةسةاَلتى خراث 

 دةسةاَلتى ياسا دانان   دةسةاَلتى كارطَيرى   
 دةسةاَلتى كؤمةاَليةتى  دةسةاَلتى سةربازى 

 دةستورى كَومةاَليةتى   دةستةى كؤمةاَليةتى 
 دةستور   دةستةى كارمةندان 
 دةسي بةسةر  دةستور رةفتاركردن  

 دةسي ثَيشخةرى  دةسي تَيوةردان 
  دةسي نوَيذ 

 دةسي و خةت ناسى  دةسي درَيذى  
 دةسي نيشانكردن   دةسي بةسةركردنى كار 

 دةسي نيشانكردن لة خزمةتى تاك  دةسي نيشانكردنى بةكؤمةَر  
 دةسي نيشانكردنى جياوازى  دةسي نيشانكردنى كؤمةَلطةى خؤجَيي 

 دةسي درَيذى سيكسي  دةستةى طشتى 
 دةستةبةركردنى داهات   دةستطرتنةوة  

 دةسي داطرتنى دةوَلةت  دةسي بةسةر طرتنى موَلك بؤ سوودى طشتى 
 دةستكةوت   دةسي بةسةر داطرتنى كةشتى ئامسانى  

 دةسكةوتةكان   دةستة مؤكردن  
 دةقى ياسا   دةستطرتن بةسةر قةرز 

 دةمارط،ى نةتةوةيى  دةطمةن  
 دةمارطرتن   دةمارط،ى طوَيرانة 

 دةنطدان  دةمارالوازى  
 دةوَلةت   دةنطدانى نىَينى 
 دةوَلةت خوازى   دةوَلةتى ياسايي  
 دةوَلةتى فيدراَلى  دةوَلةتى ثاشكؤ  

 -شارة دةوَلةت  -دةوَلةتى شار  دةوَلةتى خؤشطوزةرانى  
 دةوروبةرى كؤمةاَليةتى   دةوروبةر 



(891) 
 

 درامارَى وةرةمسيةكان  دراماي داَ و نةريتى 
 دراوى بةكارهَينراو   دراو 

 دركى ناوةكى  دركردن  
 درككردنى  يرانة درك ثَيكردن  

 دروسي زانى  دروستكراوى دةستى 
 دروستبوونى هاندةرة كؤمةاَليةتيةكان   دروشم  

 درندةيى  د ة بابةت 
 د ة جيابوونةوة  د ة بةيةيكى 

 د ة كولتور د ة كؤمةَلطةيى  
 د ة كؤلويناليزم   كايى  د ة سةندي
 دَر ثيسى  دَر تةنطي 
 دَلدارى   دَلةراوكَى 

 دَلة راوكَيى كؤمةاَليةتى   دَلسؤزى
 دَلنةوايى  دَلنيايى كؤمةاَليةتى  

 دَلنيابوون   
 دواكةوتن  دواخستنى ئاواتةكان  

 دواكةوتنى ئةقَيى  دواليزم  
 دوورخستنةوة  دوورخستنةوة لة واَلت 

 دوورةطةز دوورخستنةوةى جنَوكةو دَيو و درةنج  
 دووركةوتنةوة لة جةنط  دووربينى 

 دووبارة ثةروةردة  دوورةط
 دووبارة خؤطوجناندن   دووبارة سازان 

 دووبارة رَيكخستنةوة  دووبارة بةكارهَينان  
 دووبارةكردنةوةى راهَينان  دووبارة رَيكخستنةوةى كؤمةاَليةتى  

 دوو  نى  دووريى كؤمةاَليةتى  
 دوو مؤدى   دوو منايةتى  
 دوو فاقى ويذدان   دوو مَيردى  

 دوعا خوازى  دوو هةرَيمى 
 دؤخى ثةيوةندى كؤمةاَليةتى   

 دؤستايةتى بَيطانة    دؤستى نىَينى 
 دؤزينةوة  دؤزة  
 ديارى   دؤطما  

 دياريكردنى ئةجنامى توَيذينةوة  دياردة طةرايى 
 دياردة كؤمةاَليةتيةكان   دياردة الوةكيةكان  

 دياريكردنى وةضة  دياردة  
 دياطرامة بر او  دياطرامى مييةيى 
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 ديالكتيك ديالَوكى بةكؤمةَر    
 دميانةى بوارى  ديثؤرتكردنةوةى كرَيكاران  

 دميوكراسى   دمياطؤطى  
 دميوكراسى ميييى  دميوكراسى كؤمةاَليةتى  

 دميوكراسى ثيشةسازى   دميوكراسى بور وازى 
 دميوطرافى دميوكراسى ئابورى  

 ديناميكيزم   دميوطرافى مَيذوويى  
 ديدةوانى  دينا ميكيةتى كؤمةاَليةتى  

 ديسثيينى كؤمةاَليةتى   ديسثيني 
 دَى و دةوروبةر  ديكتاتورى  

  ر 
 رابةرانى كيَيسة  رابةريكردن 

 رابواردن  رابةرى خؤشطوزةرانى 
 راثرسى طشتى  راثرسى 
 رادةسي كردنى تاوانبارانى ياسا شكَينى    راثؤرت 

 رادةي منوونةيى بؤ دانيشتوان  رادةربرين 
 راديكاليزم   رادةى طوزةرانى 
 رازيبوون  راز لةطةَر طياندا

 راستى  رازيكردن  
 راسثاردن راستى كؤمةآليةتى

 راستطؤيي 
 راطةياندن راستكردنةوةى رةفتارى الدةران

 راطرتنى كار  راطرتنى كؤمةاَليةتى  
 رامان  راطواسة لة واَلتى خؤى 

 راهَينانة كارطَيريةكان   رانةهاتن 
 راهاتن  راهَينانى ثيشةيى 

 راوضَيتى  راوَيذكردنى هاوبةش 
 رةبةن  راى طشتى 

 رةخنة لة خؤطرتن  رةبةنى 
 رةسةنى  رةزامةندى كؤمةاَليةتى 

 رةش بينى  رةسةنايةتى 
 رةطةزنامة   رةطةز 

 رةطةز ثةرستى  رةطةزنامة ثَيدان 
 رةفتارى زؤرة ميَي رةفتار 

 رةفتارى ئاشكرا   رةفتارى شاراوة  
 رةفتارى كؤمةاَليةتى   رةفتارى سياسى  
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 رةفتارى ئةرَينى  رةفتارى نائاسايى  
  -ئاكارى  -رةفتارى مؤراىل  رةفتارى جةماوةرى 

 رةفتار طةرايى  رةفتارى  يرانة 
 رةفتارى ئاراستةكراو   رةفتار طةرايى كؤمةاَليةتى 

 رةفتارة ئامَيريةكان   رةفتارى مرؤيى  
 رةمةكى مردن   رةمةكى 

 رةوشى شار   رةند
 رةوتى تائي ة ثيشةطةريةكان  رةوتى ئةنديشة طةرى 
 رةوت  رةوتى زيندة طةريي 
 رةوتى ئارةزوو خوازى  رةوتى ثيشةيي تاك 
 رةوتى ضةنرَيتى  رةوتى دةروونزانى 
 رةوتى كؤمةَلناسي   رةوتى كؤمةاَليةتى 

 رةوتى كؤمةاَليةتى  رةوتى لَيكردنةوة طةرى 
 رةوشى كار  رةوتى هةمةطةرى 

 رةوشتى باش   رةوشطةرى 
 رةهاى كولتورى   رةواقيزم  

 رةوايةتى رةوين
 رزطارى  رةهةندى  ينطة يي

 رةهةندى كؤمةآليةتى 
 رزطاركردنى هةرَيمة داطيةكراوةكان   رزطاركردن  

 ر َيمى توند  ر َيم 
 رفاندن  ر َيمى ثاشايةتى  

 رقةبةرايةتى  ر  لة دياردةي نوَي 
 رواَلةتة كؤمةاَليةتيةكانى نةخؤشى  ركابةرى 
 روخسارة تايبةت  روخسار 

 رووبةرى بةخسيةتكردنى كولتور   روخسار ناسى 
 رووثَيوانى كؤمةاَليةتى هةمةاليةن  رووثَيوي كؤمةاَليةتى 

 رووبةرى شارنشينى  رووبةرى بيناسازى  
 روودان  رووتكردنةوة لة مافة مةدةنيةكان  

 رووداو  روودان لةيةك كات و ساتدا 
 روونكردنةوة   رووداوى كار 

 رؤتني  روخَينةرة كردار 
 رؤحى زةمةن  رؤتينى  ينطة 

 رؤ انة  رؤحى كؤمةَر دهةستى كؤمةاَليةتى   
 رؤ و طرتن  رؤ نامةطةرى 
 رؤ ى زيندوو بوونةوة  رؤ ي ثشوو 
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 رؤشنب،ى ناماترياليزمى   رؤشنب،ى ماترياليزمى  
 رؤَلى بةدةسي هَينراو  رؤشنب،ى  

 رؤَلى كؤمةاَليةتى   رؤَلى سثَيردراو  
 رياليزم   رؤمانسي 

 ريزبةندى  ريبا 
 ريزبةندى قوضةكى  ريزبةندى كؤمةاَليةتى  

 ريزكراو  ريزطرن  
 رينسان   ري ؤرم 

 ِرَيبازى كؤمةاَليةتى   ِرَيبازى توَيذينةوةى جةبرى 
 ِرَيبازى سوفستائيةكان    -ميتؤد  -ِرَيباز 

 ِرَيبازى خوداوةندى سروشتى   ِرَيبازى حكومرانى خؤجَيى 
 ِرَيبازى يةكسانى  ِرَيبازى هؤكارَيتى  

 ِرَيبازى ئةزموونى   ِرَيبازى ثةرةسةندنى كتوثر  
 ِرَيبازى هةربوونايةتى  ينطة  ِرَيبازى ئةزموونطةرى  

 ِرَيبازى شادمانى ئةقَيى  ِرَيبازى بةها طةرى 
 ِرَيبازى ئامانج خوازى  ِرَيبازى بةراودكردنى فاكتةرةكان   

 ِرَيبازى ريزبةندى  ِرَيبازى شَيوة خوازى 
 ِرَيبازى مَيذوويى    ِرَيبازى ضَيذ خوازى 
 ِرَيبازى هةَلبذاردن   ِرَيبازى مرؤظايةتى  
 ِرَيبازى ئامَيرى   ِرَيبازى ئةقَيطةرايى 
 ِرَيبازى بازرطانةكان ِرَيبازى ضاكاطةرَيتى  

 ِرَيبازى بَياليةنى  ِرَيبازى بازرطانى نوَي 
 ِرَيبازى رؤحى  ِرَيبازى ناوطةرايى 

 ِرَيبازى هاوكارى   ِرَيبازى دةستَيخستنى نوَي 
 ِرَيبازى رووتى  ِرَيبازى خؤيةتى 

 ِرَيبازى دانايى   ِرَيبازى يةكَيتى بوون  
 ِرَيبازى فيزيوكراسى   ِرَيبازى بةرامبةرَيتى 

 ِرَيبازى ثاراستنى بازرطانى   ِرَيبازى زؤرينة 
 ِرَيبازى تاكطةريى   ِرَيبازى ضاكسازى  

 ِرَيبازى سةرووى سروشتطةرايى   ِرَيبازى ستاخانَوف  
 ِرَيبازى سوود طةرايى ِرَيبازى بَيند خوازى  

 ِرَيز و ث،ؤزى  ِرَيبازى زيندةكارى  
 ِرَيذة  ِرَيز و ث،ؤزى كةسي 

 ِرَيذةى كولتورى   ِرَيذة خوازى 
 ِرَيذةى مردنى دايكايةتى  ِرَيذةى مَيذوويى  

 ِرَيذةى ياسايى   ِرَيذة خوازى مؤراىل 
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 ِرَيذةى نَيوان سةرماية و كار  ِرَيذةى ئةطةرَيتى 
 ِرَيكخسة  ِرَيذةى هاتنةريزى كرَيكاران  

 ِرَيكخستنى ئابورى   ِرَيكخستنى ثرؤ ة بازرطانيةكان  
 ِرَيكخستنى كؤمةَلطة   ِرَيكخستنى خَيزان 

 رَيكخستنى فةرمى  رَيكخستنى كار  
 ِرَيكخستنى ثرؤ ةكان   ِرَيكخستنى نافةرمى 
 ِرَيكخستنى راوَيذكارى   ِرَيكخستنى سياسى  

 ِرَيكخستنى كارطَيرى   ِرَيكخستنى كؤمةاَليةتى  
 ِرَيكخستنى وةضة خستنةوة  ِرَيكخستنى هَيَيى 

 ِرَيكخراوى بازرطانى  ِرَيكخراو  
 ِرَيكخراوة خاوةن ثيشةكان  ِرَيكخراوى برايانة 

 ِرَيكخراوى كَومةاَليةتى  ِرَيكخراوة كشتياريةكان  
 رَيككةوتن  رَيكةوت

 رَيككةوتن لةطةَر يةكدا  ريِِككةوتنى شةر راطرتن 
 رَيككةوتنى كؤمةاَليةتى  رَيككةوتنة نَيو دةوَلةتيةكان  

 رَيطة لَيطرتن رَيكوثَيكى كؤمةاَليةتى  
 رَيطرتن لة جياوازى رةطةزايةتى  رَيطاثَيدانى كؤمةاَليةتى  

 رَيطاى هةَلسةنطاندن و بةدوا داضوونى بةرنامةكان    رَيطاي هةَلسةنطاندن بةخاَر
 رَينمايي دةروونى  رَينمايي ثيشةيى 

 رَى و رةسم  رَينمايى ثَيش هاوسةنطى  
 رَى و رةمسى ئايينى  رَى و رةمسطةرى 

 رَى و رةمسى كشتوكاَلى   رَي و رةمسى مردوو ناشة 
 رَي و رةمسى لةدايك بوون  رَى و رةمسى وةرزى 

  ز 
  -دةسةاَلت  -زاَلبوون  زار 
 زامنكردنى كؤمةاَليةتى  زام 

 زانستة كؤمةاَليةتيةكان   زانسي 
 زانستة مرؤظايةتيةكان   زانستة رةفتاريةكان 

 زانستى ثةروةردةى نيشتانى  زانستى بنةضةيى مرؤظ و ثةرةسةندن 
 زانستى سب،ينتيكا   زانستى ئاشكرا كردنى تاوان 

 زانستى ضارةسةركردنى درم  زانستى ئاوةدانى 
 زانستى خؤشطوزةرانى مرؤظايةتى   زانستى ضاككردنى وةضة 

 زانستى ثةروةردة  زانستى جوَلة 
 زانستى دةنطةكانى زمان   زانستى سزادان 

 زانستى سياسةت    -فرينولوجيا  -زانستى كاسةى سةر 
 زانستى ستاتيك   زانستى جَيبةجَيكردن 
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 زانياريةكان   زانيارى 
 زانني  زانياريية بنةرةتيةكان 

 زاو و زَى  زانينى ثاشينة 
 زايونيزم   زايةندييةتى 

  -رووت  -زةوى بَى خَير  زةكات  
 زةين روونى  زةوى نيشتة جَيبوون. 

 زمان    -زيندة خةون  -زرةخةون 
 زمانى خَوجَيى  زمان ط،ان 

 زمانناسى   زمانَيكى نامؤ  
 زجن،ة رووداوة مَيذووييةكان   زجن،ةيى رةضةَلةك 

 زؤرلَيكردن   زؤربوون 
 زؤربوونى دانيشتوان  زؤردارى كؤمةاَليةتى 

 زينا  زؤربوونى بةرهةمى كؤمةَر 
 زيندان   يان 

 زيندة طؤران  زيندة روخان 
 زَيدة  زيندةوةر 

 زيادةرؤيى لةكارى ِرَيكخسة  زَيدة بةرهةم
 زيرةكى  زيادةرؤيى لةميكةضى 

  زيندوو بوونةوة 
    

  مارةى لة دايك بوون   مارةى كؤكراوةيى  
  ماردن    مارةي ثَيوانةى 

  مَيرة نةتةوةييةكان    مَيريارى كارطَيرى  
  نانى كاركةر   ن خوشكى خؤهَينان  

  يانى سوفيتى    نىَينانى دواي مردنى يةكةم هاوسةر  
  ياننامةى خؤ   ياننامة  

  يانى كردةيى تاك   يانى دواي مردن   
  يرى   يانى كؤمةاَليةتى 
  يرى زطماكى    يرى كؤمةاَليةتى  

  ينطةناسى شار   ينطة 
  ينطةى كؤمةاَليةتى    ينطةناسى كار 

  ينطةزانى كؤمةاَليةتى   يانامة  
  َيرخان    َير ئاطايى  

  س
 سارَيذم بوون   ساديزم  
 سازدان   سازان  



(897) 
 

 سازاخنوازى   سازش
 سازاندنى ب،و باوةرى جياواز  سازاندنى كؤمةاَليةتى 

 سايكولوجياي  َينةتيكى  سايكولوجياي ئةندازيارى 
 سايكولوجياي ثيشةسازى   سايكولوجياي ثةروةردةيى 

 سايكو دراما   سايكولؤجياي ثراكتيكى 
 سايكوسي    سايكوبات  

 سامان   سايكومةتر  
 سةردةم   سامانى خَيرخوازى 

 سةرشَيتى   سةرجندان  
 سةرخان  سةرةوكارى  

 سةرثةرشتيكردن   سةرضاوة مةيدانيةكان  
 سةرضاوة زانياريةكان   سةرثَيضى 

 سةرةتايى  سةرضاوة مَيذووييةكان  
 سةرةتايى دروسي بوون   سةرثةرشتى كؤمةاَليةتى  
 سةردةميانة   سةردةمة مَيذووييةكان  

 سةردةمى ئامَير   سةر مَير  
 سةركار   سةرةوةى 

 سةركردايةتى كارا  سةركوتكردن  
  -رابةرى  -سةركردايةتى  سةركردايةتى رةمسى 
 سةرؤكايةتى   سةركردايةتى سياسى  

 سةقامط،ى كؤمةاَليةتى   سةركوتكردنى كؤمةاَليةتى 
 سةقامط،ى كاركردن   سةقامط،ى  

 سةرمايةي مرؤيي   سةرماية  
 سةرمايةدارى هزرى  سةرمايةدارى  

 سةرمايةدارى نوَي  سةرمايةدارى ميييى 
 سةرماية كؤمةاَليةتيةكان   سةرمايةدارى كؤمةاَليةتى 

 سةنديكا   سةرجندانى هاوبةش   
 سةنديكاي طشتى  سةندكاي كرَيكاران  

 سةماكردن   سةنديكاي كرَيكارانى دامةزراوةكة 
 سةرووي تاك  سةمبوَر

 سةرهةَلدانى كؤمةاَليةتى   سةرووي ئةندامى 
 سةيران و خؤش  سةوداي بة كؤمةَر  

 ستةمكار   ستةم  
 سرتاتيذييةت   ستاتيكى بة كؤمةَر

 سروشي   ستوونى داتايي 
 سروشي ثةرستى  سروشتى مرؤيى 



(898) 
 

 سروشتى بنضينةيى  سروشتى مرؤظايةتى 
 سروش   سروشتطةرايي  

 سزادان   سرينةوة  
 سزادان بةهةمان تاوان  سزادانى نةريتى 

 سزايي ياسايى    -كارة قورسةكان  -سزاى طران 
 سكااَل   ى لةناو بردن  سزا

 سكوالريزم   -رَيبازى الهوتى  -سكوالتيزم 
 سندوقى يارمةتيدان  سندوقى ثاشةكةوت  

 سندوقى خةجكردن  سندوقى دارايي هاوبةش 
 ضاودَيرى كؤمةاَليةتى ى ةكانندوقس ى خانةنشَينى ةكانندوقس

 سنووردانان بؤ ب،وكراسيةت   سنووردارى هةَل  و كةوت 
 سواَلكردن   سوثا  

 سوكايةتى   سوارضاكى  
 سوَيندى خوا ثةرستى  سوثاي بازرطانى  

 سوورى دةستةبذَيرى   سوود  
 سوورى  يان  سوورانةوةى كار 

 سؤز   سووك كردن  
 سؤسياليزمى فابى  سؤسياليزم  

 سؤسياليزمى ئةجنومةنى شارةوانيةكان   سؤسياليزمى سةنديكايى  
 سؤسياليزمى هةرةوةزى  سؤسياليزمى نةتةوةيى 

 سؤسياليزمى نيشتيمانى   سؤسياليزمى مرؤيى  
 سؤسياليزمى دةوَلةت   سؤسياليزمى زانستى 

 سؤسياليزمى مامؤستايانى   سؤسياليزمى ئةنديشةيى 
 سؤسيؤ طرام   سؤسياليزمى شَيوةيى  

 سؤسيؤ مةترى  سؤسيؤ طراف 
 سؤفستى   سؤفخوز  

 سياسةت   سؤفيطةرَيتى  
 سياسةتى كراوة   سياسةتى دةرطاي كراوة 

 سياسةتى باج سيخورى  
 سيتمى ثةِرلةمانى دوو ئةجنومةن   سيستمى ئةندامى 
 سيستمى ثرؤ ةي ئازاد  سيستمى ئابورى  
 سيستمى بةرهةمىَينان   سيستمى ثشكى 

 سيستمى بةكرَى طرتنى زةوى  سيستمى بةرهةمىَينانى ماَلةضة  
 سيستمى ثشكدارى لة كشتوكاَر   سيستمى ثيشةسازى ناوماَر  

 سيستمى ثوتالش   سيستمى ثةرلةمانى 
 سيستمى تاك حزبي  سيستمى تائي ى 



(899) 
 

 سيستمى خزمايةتى  سيستمى ضينايةتى كراوة 
 سيستمى خواستنةوةى برا ن  سيستمى خزمايةتى ثؤلَينكراو  

 سيستمى دوو كانزايى  سيستمى دوو حزبى 
 سيستمى دادوةرى  سيستمى دةرةكى 

 سيستمى دابةشكردنى كااَلكان   سيستمى دايك ساالرى
 سيستمى سةرؤكايةتى  سيستمى زجن،ةيى 

 سيستمى فرةحزبي  سيستمى سوَيند خؤران 
 سيستمة كؤمةاَليةتيةكان   سيستمى كارطة 

 سيستمى كرينى عةينى  سيستمى كَيَيطة طةورةكان 
سيستتتتمى كرَيتتتى ئةركتتتةكان وريتتتز بةنتتتدى بةنتتتدى     

 كردنيان  
 سيستمى طشتى 

 سيستمى وزةلَيربين  سيستمى مةحسوييةت 
 سيستمى يةك كانزا  سيستمى ياسايى  

 سيستمى ناوخؤيى  سيستمى ناوضةى دةرةبةطايةتى 
 سيكسى نَيوان دوو ئافرةت   سسكسى حةرام 

 مسينار   سيكسى لةطةَر ئا ةَر  
 سينةما   سيماو خةسَيةتى رؤشنب،ى 

  سينيزم  
  ش 

 شار   شادمانى  
 شارةزايى  شارةوةيى  

 شارةزاكردن   شارةزا
 شارستانيةت شارؤضكة

 شارستانى ثَيش ثيشةسازى  شارستانيةتى بةرلة ثيشةسازى 
 شارى باخضةكان    شارى بازرطانى  

 شارى سةرةكى  شارى ثيشةسازى   
 شارى نيشتةجَيبوون  شارى كؤمثانيا  

 شاطرد   شارَيكى زؤرة طةورة 
 شااَلو   شاطردى ثيشةيى 

 شانة   شامانيزم  
 شاند   شانةى كؤمةاَليةتى 

 شانؤطةرى   شانؤ  
 شةر  شاياندن  

 شةيتان ناسى   شةرى ثارَيزانى 
 شةيداي وشةى نامؤ و بَيطانة  شةيداي دزيكردن  

 شةر شةيدايى 



(900) 
 

 شريتى داتاكان   شرؤظةكردنى كؤمةاَليةتى 
 ةشَير بازى   شكاندنى ياسا  

 شوانكارى   شورةى شارستانى  
 شوَين كةوتن  شوَينكارى بةتاَر 

 شوَينى دابِرينى تةندروستى  شوَين ثركردنةوة  
 شوَينى نيشتةجَيبوون  شوَينى نائاسايى  

 شؤرشي بازرطانى   شؤرش  
 شؤرشى كشتوكاَر شؤرشي ثيشةسازى  

 شؤرشي كارطَيرى   شؤظينيةت  
 شؤرش لة بوارى ِرَيكخسة  شؤرشى كؤمةاَليةتى

 شَيتى خؤبة طةورة زانني  شَيتى  
 شَيتى دروكردن   شَيتَيتى  

 ش،ثَيدانى مندااَلن  شيتةلكردنى فؤلكةيى  
 شيكردنةوة شيزو فرينيا  

 شيكردنةوةيى ناوةرؤك   شيكردنةوةى توَيذينةوةيى 
 شيكردنةوةى فةرمانةكان   شيكردنةوةى يةكةكان 
 شيكردنةوةى سيستمةكان   شيكردنةوةى رادةدار 

 شيكردنةوةى هاويشتووةكان و دةرهَينراوةكان   شيكردنةوةى زجن،ةيى 
 شيكردنةوةى ضةندايةتى  شيكردنةوةى دةروونى 

 شيكارى ئامارى   شيكردنةوةى ضؤنايةتى 
 شَيوة   شيكارى لَيك نةضوون

 شَيوازى بنةماَلةيى شيوةن  
 شَيوازى رؤشنب،ى   -سوورى طؤران  -شَيوةطؤران 

 شَيوازى رةفتارى  شَيواندنى مرؤظ بةخودا 
 شَيوازى بةسةر داخسة  شَيواز  

 شَيوازةكانى بةكاربردنى خؤراك  شَيوازة تةكنيكيةكان  
 شَيواندنى جةستة 

 شَيوة ئةندازييةكان  شَيوةكارى  
  شَيوة خوازى كارطَيرى  

  ع 
 عةماركردن   عةش،ةت 

  عييمانيةت  
  خ 

 غةريزةي  يان  غةريزة 
 غنوسيةت   غةريزةى وَيرانكردن  

  ف 



(901) 
 

 فاكتةر  فاشيزم  
 فاَلضى   فاكتةرةكان  
 فاَلطرتنةوة بةبةكارهَينانى ئَيسك   فاَلطرتنةوة  

 فةرمان  فةتوا 
 فةرمانرةوا فةرمانى داخراو 

  -خؤجَيى  -فةرمانرةوايى ناخؤ  فةرمانرةوايى ث،ؤز 
 فةمانبةرى طشتى  فةرمانرةوايى تاكةكةسى  

 فةرمانطةرايى  فةرمانى كؤمةاَليةتى 
 فةرمانطةى دؤزينةوةيى كار   فةرمانى دادوةرى 

 فةرمانبةرة طرَيبةستةكان   فةرمانطةي جَيبةجَيكردنى راستةوخؤ 
 فةرمايشتةكانى كةنيسة  فةرمايشتى رةوشتى 

 فةلسةفةى بونيادطةرى   فةلسةفة
 فةلسةفةى رةخنةطةرايى  فةلسةفةي ئامَيرطةرى  
 فةلسةفةى كؤمةاَليةتى  فةلسةفةى زانستى ياسا 

 فةلسةفةى هةسي  مَيذوو فةلسةفةى 
 فراواخنوازى  فةوتان 

 فرةيى  فراوانبوونى ئةركةكان  
 فرةخوايى  فرة نى 

 فرةمَيردى   فرةاليةن 
 فشارى كؤمةاَليةتى   فرةهاوسةرى  

 فؤرمى توَيذينةوة  فؤرم 
 فَيربوون   فؤلكيور

 فَيربوونى كولتورى نةيار  فَيربووتى طشتى 
 فَيركردن   فَيربوونى بةرنامةيى 

 فَيركردنى كرَيكاران فَيركردنى طةوران  
 فيدراليةت  فيستيظاَر  

 فيوداليزم   فييمى سينةمايى  
  ظ

  ظيتو 
    

 قازانج لة رادةبةدةر  قازانج  
 قةدةغة كردن   قاوةخانة  

 قةرةبالغى   قةدةغة كراوةكان  
 قةراخ شار  قةبارةى خَيزان  

 قةرةج  قةرةبوو 
 قةرزى طشتى  قةرزَ قةرزارى 



(902) 
 

 قةناعةت ثَيىَينان   قةشةطةرَيتى 
 قةيران  قةواَلة كارطَيرييةكان  
 قوتاخبانةى مَيذوويى   قوتاخبانةى رةفتارى 

 قوتاخبانةى هزرى  قوتاخبانةى مةبةستى 
 قوربانى كردن بة مةى  قوربانى  

 قوماركردن   قؤضى قوربانى  
 قؤخكردنى كةمينة  قومارى ئاَر و طؤردنى زانياريةكان 

 قؤناغى دةمى  قؤناغى مناَلى  
 قؤناغى منداَلى سةرةتايى   قؤناغى كَيرى  
 قؤناغةكانى طةشةكردن   قؤناغى لوتكة 

  قؤناغى ثيشةسازيية دةستيةكان  
  ك 

 كاتطةرايى  كات  
 كاتى بة ف،ؤضوون  كاتذمَيرةكانى كار  
 كاتى كؤمةاَليةتى   كاتى كؤرثايةتى  

 كارتَيكردن   كار 
 كارثَيدان  كارتَيكردنى لةسةر ب،ورا 

 كارثَيكردن بة ئافرةت  كارثَيكردنى تةواو 
 كارئاسان كردن   كارتيت 

  -ياساكانى مؤرار  -كارضاكى  كارئاسانى كؤمةاَليةتى  
 كاردانةوةى مةرجدار  كارةسات  

 كاررايى  كاردؤزينةوة  
 كاررايية ياساييةكان   كارراييطةرى 
 كارامةيى  كارراييةكان  

 كاردانةوة  كارامةيى لة كاردا  
 كاركردن بة مندااَلن  كارانتينة 

 كاركردن بة هؤكارة رَيطرييةكان   كاركردن بة زيندانى 
  -زيدةكى  -كاركردنى زياتر  كاركردن لةطةَر طروثةكان  

 كاربةدةستى طشتى  كاردانةوة 
 كارطة  كارطَيرى  

 كار طوزاريية مةدةنيةكان   كار طوزةرانى 
 كارطوزارى   كارطَيرى زانستى 

 كارطَيرى طشتط،  كارطَيرى خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى 
 كارطَيرى زانستى  كارطَيرى الوةكى  
 كارطَيرة بة هةاَلوَيذى  كارطَيرى خؤيى 

 كارطَيرى لةسةر بنةماى ئامانج   كارطَيرى ئاستى ناوةندى 



(903) 
 

 كارطَيرى كارو ثرؤ ة بازرطانيةكان   كارطَيرى كاروبارى تاكةكان  
 كارلَيكردنى كؤمةاَليةتى   كارلَيكردن  

 كارلَيك خوازى  كارلَيكى ئاَر و طؤر 
 كاروبار   كاروان 

 كارى بة كؤمةَر كاريزما  
 كارى جار بة جار  كارى بَى بةرهةم و نارةوا 

 كارى راستةوخؤ كارى زؤرة ميَى 
 كارى سةرووي توانا  كارى شةوانة 

 كارى بَى بةرامبةر  كارى شةيتانى 
 كارى ديبيوماسى   كارى دووبارة كراو 

 كارى طرينط   كارى هاوبةش 
  كاريطةرى 

 كارى كؤمةاَليةتى قوتاخبانةيى   كاريطةرى ثَيشينة 
 كااَل كارَيكى دياريكراو

 كانى بةرد  ييةكانئابوركااَل 
 كامت نةبوونى كؤمةاَليةتى   كانزاكردن  

 كةتنى منداَر  كةتن 
 كةرتى طشتى  كةرتبوون 

 كةرت بوونى دةروونى  كةرتة ئابوريةكان  
 كةس  كةرى 

 كةسَيتى خوازى  كةسايةتى سرينةوة 
 كؤمةَر  كةسَيتى  كةسَيكى ئاسايي  

 كؤمةاَليةتىكةَلة ثورى  كةش و هةوا 
 كةَلةكةبوون   كةلَينى كؤمةاَليةتى 

 كةم ئةندامى  كةَلَينى كولتورى  
 كةمى بةرهةم  كةم بةكاربردن  

 كةمرتين رادةي كرىًَ  كةمبوونةوةى بةرهةم 
 كةمبوونةوةى بةرهةمىَينانى كؤمةَر   كةم بوونةوةى كرَيكاران  

 كةم هؤشى   كةم خؤراكى 
 كةمكردنةوةى بةهارى ثارة  كةمكردنةوةى دانيشتوان  

 كةم و كورتى ئاخاوتن   كةم و كورتى 
 كةمى دانيشتوان  كةم و كورتى فةرمانى 

 كةم و كورتى كارطَيرى   كةمى فةرمانبةران 
 كردارى تااَلنكردن   كردارى راستةوخؤ 
 كردة   كرانةوةى دةروونى 

 كردةي كؤمةاَليةتى  كردةي سياسى  



(904) 
 

 كردن بةبةشيك لة خؤ  كردن بةخوا 
 كرَيكار   كرنؤلؤجيا  

 كرَيكارى كاتى   كرَيكارى كشتوكاَلى  
 كرَيكارى رادةدار  كرَيكارى دةريا  

 كرَيكارانى كؤضةر  كرَيكارى نيمضة شارةزا 
 كرَيكارى نةشارةزا  كرَيكارانى كارثَيكةر 
 كرَيكاران ئةندامانى سةنديكا   كرَيكارى سةربةخؤ 

 كرَيى نةختينة خةشينةكان كرَيكارة ية
 كرَيى رةوا  كرَيى كؤمةاَليةتى  

 كشتوكاَر 
 كشتوكاَلى جوتيارى  كرَيى سةرةكى 

 كشتيارى خاوةن زةوى بضووك     كشانةوة 
 نوَى   ىكالسيك كالسيكى كؤن    -كالسَيزم 

 كودةتاى سياسى لةناكاو   َيشة دروسي كردن  يك
 كولتورى رةها  كوشتنى مندااَلنى ساوا 

 كولتورى داخراو  كولتورى بنضينةيى 
 كولتورى نامادى   كولتورى ثةراوَيزى 
 كولتورى كؤمةاَليةتى  كولتورى ثيشةيى 

 كولتورى جةماوةرى  كولتورى مادى  
 كولتورى ميييى  كولتورى كرَيكاران  

 كولتورى ثَيش بة دةركةوتنى نووسني  كولتورة بةراورديةكان  
 كؤبوونةوةى طشتى  كؤبوونةوة  

 كؤة بة كؤمةَر كؤت و بةندى كؤمةاَليةتى 
 كؤضةرَيتى  كؤتايى هَينان بة خزمةتى سةربازى 

 كؤضى ناوخؤيى  كؤضى ناضارى  
 كؤضي نَيو دةوَلةتى   كؤضى نَيوان هةرَيمةكان  

 كؤضكردن بؤ دةرةوةيى واَلت  كؤضكردنى دةرةكى 
 كؤضكردن بؤ شوَينى لةوةر  كؤضكردن لة طوندةوة  

 كؤ دةنطى   كؤد دانان 
 كؤ رةفتار  كؤر بةند 

 كؤسثي رةنط  كؤ رةفتارى  
 كؤرى ميييى  كؤشش  

 كؤطا طةرَيتى  كؤطاكردن  
 كؤَلدان   كؤَلخؤز  

 كؤكردنةوةى تاكةكان   كؤكردنةوةو ضنينةوةى ميوة  
 كؤَلكةي لَيكدان   كؤَلكة  



(905) 
 

 اليزمى نوَي يكولون كؤَلؤنياليزم  
 كؤن باو  كؤَلؤنى  

 كؤنة ثارَيزى   كؤن بوون 
 كؤن ران   كؤنة ثارَيز خوازى 

 كؤنطرةي طشتى  كؤن يدرار
 كؤمةَلطاي خؤجَيى  كؤمةَلطاي دةوَلةتان  
 كؤمةَلطةي ئاوَيتة  كؤمةَلطةي ئايدياىل  

 كؤمةَلطةى باوك ساالرى   كؤمةَلطة  
  -نةريتطةرى  -كؤمةَلطةي ث،ؤز  كؤمةَلطةي بَى دةوَلةت 

 كؤمةَلطةي جةماوةرى  كؤمةَلطةي ثةرسة 
 كؤمةَلطةي ديىات   كؤمةَلطةى ضينايةتى 
 كؤمةَلطةي سادة   كؤمةَلطةي سةرةتايى 

 كؤمةَلطةي فرةرةطةز كؤمةَلطةي الدَيى 
 كؤمةَلطة ناسى جةنط  كؤمةَلطةي ميييى 
 كؤمةَلناسى    -ستانيك  - نكؤمةَلطةي وةستا
 كؤمةَلناسى ئا ةَر   كؤمةَلناسى ئاين  

 كؤمةَلناسى ثزيشكى  كؤمةَلناسى ئةدةَ  
 كؤمةَلناسى ثيشةسازى   كؤمةَلناسى ثيشةيي 

 كؤمةَلناسى سياسى   كؤمةَلناسى ثةروةردةيى 
 كؤمةَلناسى شارستانى   كؤمةَلناسى ِرَيكخسة 
 كؤمةَلناسى كار   كؤمةَلناسى زيندةوةر 
 كؤمةَلناسى الدَي     -ثراكتيكى  -كؤمةَلناسى كردةيى 

 كؤمةَلناسى نؤرينطةيى  كؤمةَلناسى مةعري ة 
 نةر وكؤمةَلناسى ه كؤمةَلناسى هةرَيمى 

 كؤمةَلناسى يةكة بضووكةكان   كؤمةَلناسى يةكة طةورةكان 
 كؤمار خوازى  كؤمارى  
 كؤمةَلة هةرةزيةكانى قةرز ثَيدان  كؤمةَر

 كؤمةَلة زانستيةكان كؤمةَلةي خؤبةخشى 
 كؤمةَلبوون   كؤمةَلة  

 كؤمةَلخوازى   كؤمةاَليةتى  
 كؤمةَلى ثةراوَيزخراو  كؤمةاَلنى خةَلك 

 انكؤمةكردنى بَيكار كؤمةك  
 كؤمةَلةي بةرهةمىَينانى هةرةوةزى   كارانى شارةزا َيكؤمةَلةى كر

 كؤمةَلةى دروستكردنى خانوى هةرةوةزى  كؤمةَلةي هاورَييانى ئاينى  
 كؤمةَلةى هةرةوةزى  كؤمةَلةى نىَينى 

 كؤمةَلةي دؤستايةتى   كؤمةَلةي برايانة 
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 كؤمةَلةي ئةزمونى  كؤمةَلةي طشتى 
 كؤمةَلةي ئاَر و طؤرى بة ةوةندييةكان  كؤمةَلةي ثيشةساوى  

 كؤمثانيا   كؤمةَلَيكى بضووك  
 كؤمثانياى راسثاردة   كؤمثانياي هاوبةش 

 كؤمؤن   كؤمنويي   
 كؤمونيزمى سةرةتايى  كؤمونيزم  

 كؤمينرتن   كؤميتة  
 كؤنرتؤَلي جؤرى  كؤنطةرَيتى 
 كؤنرتؤلكردنى كؤمةاَليةتى  كؤهةستى  

 كؤمةَلَيكى مرؤيى   كؤمةَلَيكى و رو او 
 كؤييةيةتى  كؤكردنةوةو ضنينةوةى ميوة  

 كؤييةى سثى كؤييةر زةوى 
 كَييطة بضووكةكان 

 كَيَيطةكان   كَيَيطة 
 كَيَيطة هاوبةشةكان   كَيَيطةى هةرةوةزى 

 كَيشمة كَيش  كَيشة 
  ط 

 طةراندنةوة  طاَلتة و طةث
 طةراندنةوةى كرَيكاران   طةِرانة دواوة 

 طةرةكى جولةكة  طةرانةوة بؤ تاوان 
 طةردوونناسى   طةِرةكى هة ارةكان

 طةشة كردن   طةرديية طةرى 
 طةشةثَيدانى ئابورى   طةشةثَيدانى كؤمةَلطا  

 طةشةثَيدانى الدَيى طةشةثَيدانى كؤمةاَليةتى  
 طةشةكردنى كؤمةاَليةتى طةشةكردنى ئابورى  

 طةشي و طةران  طةشبينى  
 طةر طةشكةى كؤمةاَليةتى 

 طةجنى  طةاَلَلة نامة  
 طةندةَلى  طةجنينة طةرَيتى 

 طةوجى  كؤمةاَليةتىطةندةَلى 
 طرةو  طةورة شار 

  طردبوونةوة  
 طرفتة كؤمةاَليةتيةكان   

 طروثى زؤرة ميَي  طروث  
 طروثى ثةراوَيزى  طروثى رةمسى 
 طروثى ئاينى   طروثى زطماكى  
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 طرىثى ب،وكراسى  طروثى بنةماَلةيى  
 طروثى ديالؤط   طروثى رةمسى 
 طروثى سةرةتايى   طروثى  َيدةر 

 طروثي طؤشةط،   طروثى سوسيولوجى  
 طروثى كؤنرتؤلكراو   طروثى كؤبؤوة  
 طروثى نارةمسى  طروثى الوةكى  
 طروثى نابةردةوام   طروثى نارازى 

 طروثة كةمايةتى  طروثى نَيوخؤي  
 طروثى هاوبةند   طروثى كؤمةاَليةتى  

 طروثة خؤويستةكان                                         طروثى هَيَيى باوكايةتى 
 ثيشةسازى  -تةو مى  -طِروتني  طروثة ثَيكىاتووةكان  

 طرَيبةستى كارى هاوبةش لةسةر ئاستى ناوضةك طرَيبةسي
 طرَيبةستى كار  طرَيبةستى كارى طشتطر 

 طرَيبةستى رَيطر لة ئازادى كار  طرَيبةستى كارطَيرى  
 طرَيي ئةليكرتا   طرَيى دةروونى 

 طرَيي خؤ بةزر زار  طرَيي خؤ بةكةم زانني 
 طشتيةكان   طرميانكارى جوطراو  

 طالراوطرتن   طشتكاريكردن  
 طوتة  طالوكردنى ث،ؤزيةكان 

 طومانكارى طومان  
 طؤرانة كتوثريةكان طواستنةوة  

 طؤرنكارية ئابوريةكان   طؤرانكاريةكان  
 طؤرانى ميييى  طؤرانكارية خوليةكان  

 طؤرين  طؤرانى تةكنولؤجى  
 طؤرينى كار   طؤرينى كولتورى  

 طوَيزانةوة  طؤرينةوة
 طيان   طوَيرايةر نةبوون 

 -دؤنادؤن  -طيان طواستنةوة  طيان ضوونة لة شَيكى ديكةوة  
 طَيرانةوةى رابردوو   طيانى ورة بةرزى 

  طَيرانةوة بؤ سةركار  
  ر 

 الدانى ثَيوانةيي  الدان 
 الدان لة ئاين   الدانى ضارةكى 

 الدانة سيكسيةكان   الداخنوازى  
 الدانى نةوجوانان  الدانى ناوةندى  

 كردنةوة  يالسا ضةوتى  -الرى 
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 الوازى  الوَيتى 
 الوازى لة مؤراَلدا  الوازبوونى طيانى  

 اليةندارى  الهوت  
 اليةندارى  اليةن نةطرتنى ب،وكراسيةت  

 اليةنطرتن  اليةنطرى  
 اليةنطرى كوَيرانة اليةنطرى خزمان  

 لة باربردنى قةرز  لة باربردن  
 لةب،ضوونةوة  لةبةركردنى جت و بةرطى بةرامبةر 

 لة ئةستؤدا بوون   لة بَيذنطدان
 لةخشتة بردن  لة ثَيطة كةمكردنةوة  

 لة دةستدانى ئاراستة   لة خؤبايى 
 لة شةردا بوون  لة دةستدانى ئابورى  

 لةش فرؤش  لةسةر رؤيشة 
 لةريزبةدةرى كؤمةاَليةتى  لةشتوانى  
 لة ناوبردنى كولتورى   لةناوبردن  

 لةكاركةوتن لة رووى ثيشةسازييةوة   لةكار خسة
 لؤبى   لةيةكضوون  

 لؤ يك خوازى  لؤ يك  
 لكانى طروث   لؤ يكى حيسابى 

 لووتكةي حةزى ثياوو  ن  لكانى كؤمةاَليةتى 
 لستى خةسَيةتة كةسَيتيةكان   لستى سةرضاوةكان  

 لينينيزم ليذنة 
 لَيدوان ليرباليزم  

 لَيثرسينةوةى دادطايى   لَيثرسينةوة  
 لَيبوردنى طشتى  لَيبوردةيى  

 لَيكضوون   لَيَت
 لَيكضواندن   لَيكضوونى كؤمةاَليةتى  

 لَيتوَيذراو   لَيك جودا بوونةوة 
 لَيكدوور كةوتنةوة  لَيكدانةوة 

 لَيكؤَلينةوة لة رَيبازةكانى كار   لَيكؤَلينةوةى ورد 
 لَيكؤَلينةوة 

 لَيكؤَلينةوة لة رةوشى كار  لَيكؤَلينةوةى مةيدانى 
 لَيك نةضوو  لَيكؤَلينةوةى راوَيذ كارى 

 لَيىاتويى   لَيك نةضوونى كؤمةاَليةتى 
  م 

 ماترياليزمى دياليكتيكى   ماترياليزم  
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 مادة هؤشبةرةكان دسركةرةكان .    ماترياليزمى مَيذوويى 
 مارةكردن   مارةيى 

 زمى نوَي سماركسي ماركسيزم  
 مافى بةكارهَينان   ماسؤشيزم  

 مافى ثَيدانةوة  مافى تايبةت  
 مافى ضارةى خؤ نووسني   مافى ضاثكردن  
 مافى دةسي بةسةرداطرتنى طشتى  مافى خودايى 

 مافى م،اتى نؤبةرة  مافى زطماكى مرؤظ 
 مافى داهَينان مافى هةَلبذاردن  

 مافة بةدةستىاتووةكان   مافى راثةراندنى ياسايى 
 مافة سروشتيةكان   مافة تايبةتيةكان  
 مافة مرؤظايةتيةكان   مافة مةدةنيةكان  
 مافة كؤمةاَليةتيةكان   مافةكانى ئافرةت  

 ماَر ماكرو سؤسيؤلوجى  
 ماَلى  يان  ماَلتؤ سيزمى نوَي

 مامةَلةى نارةوا لةطةَر كرَيكاران   مامةَلةى وةك يةك 
 مانا دهَيزى ئةفسوناوي    مانةوة 

 مانةوةى فةرمانبةرة كؤنةكان  ماندوويةتى 
 مانطرتنى تةمةَلى لة بةرهةمىَيناندا   كؤمةاَليةتى  -نةمرى  -مانةوة 

 مانطرتنى كتوثر   مانطرتنى طشتى 
 ماناى داماَلراو   مانطرتن  

 ماوةى بةسةرضوو  ماوةى تةمةن 
 مةترسية كؤمةاَليةتيةكان ماوةى جياكةرةوة

 مةرج  مةحةك 
 مةرجةكانى كار  مةرايى

 مةسةلة   مةزةندةكردن  
 مةسةلة طوزارشتيةكان   مةسةلةكان  

 مةسةلة سادةكان   مةسةلة مةرجدارةكان
 مةستى   مةسةلة لة ثَيكىاتووةكان  

 مةَلبةندى رؤشنب،ى مةشق  
 مةودا مةَلبةندى ناوةندى شار  

 مةييى خؤسةثاندن مةييى رةطةزى بةرامبةر 
 مرؤظى تةوةرى  مةييى ناوةندَيتى

 مرؤظ خؤرى  مرؤظ ثةرستى
 مرؤظناسى ثَيكىاتةيى مرؤظ ناسى  

 مرؤظناسى جةستةيى  مرؤظناسى ثراكتيكى 
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 مرؤظناسى شيكارى   مرؤظناسى رَوشنب،ى 
 مرؤظناسى كؤمةاَليةتى وةزي ى  مرؤظناسى كؤمةاَليةتى 

 مرؤظى ئابورى   مرؤظناسى كةلتورى  
 مرؤظى بااَل مرؤظى ئابوريكار  
 مرؤظى  ير  مرؤظى دروستكةر  
 مرؤظى ئوتوماتيكى   مرؤظى ثةراوَيزى 

 مرؤظى ثَيوانةيى ثراكتيكى  مرؤظى كؤمةاَليةتى  
 مردوو ثةرستى  مرؤ كؤيى 

 مردنى مندااَلن  مردوو ناشة  
 مردنى سروشتى   مردنى مندااَلنى كؤرثة 

 مشة خؤرى كؤمةاَليةتى  مذينى ثَيوةرةكان  
 ميمالنَى بةهاكان  مامالنَى

 ميمالنَى ضينايةتى  ميمالنَى ئةقَيى 
 ميمالنَى كرَيكاران   ميمالنَى رؤَلةكان 

 ميمالنَى ناو رَيكخراو  ميمالنَى كؤمةاَليةتى 
 من  ميمالنَى ياساكان  

 منداَلَيتى   منى بااَل
 منداَلبوون   منداَلى شةرعى 

 مورفولوجيا   مؤدة  
 مؤركى نةتةوةيى بؤ كةسَيتى  مؤرفولؤجياى كؤمةاَليةتى  

 موسيقا   مؤزةخانة 
 موَلكانة   موعتيزة  
 موَلكايةتى هاوبةش   موَلكايةتى  

 موَلكدارى بة كؤمةَر موَلك و سامانى طشتى 
 ميكةضى  -ون  -موَلكدارَيتى ثَيوار 

 ميتؤدى طةردييةيى  ميتؤدى بابةتى 
 ميتؤدى ثةرةسةندن  ميتؤدى بةراوردكارى  

 ميتؤدى بة دواداضوون  ميتؤدى جياوازى  
 ميتؤدى زانستى  ميتؤدى هةستيارى  
 ميتؤدى تويذينةوةى بار  ميتؤدى هةمان كات  

 ميتؤدى مَيذوويى   ميتؤدى سازان  
 ميرتوثؤليتى   ميتودولوجيا  

 ميالنطوليا   ميتافيزيك  
 م،ات  مييةتناسى شارستانيةتة كؤنةكان  

 م،اتى كؤمةاَليةتى  م،اتى 
 مَيذووى ثَيكىاتنى جؤرةكان  م،ات بَو مانةوة 
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 مَيذووى هاوضةر   مَيذووي كؤمةاَليةتى  
 مَيذووي  يان   مَيذووي طةالنى سةرةتايى  

 مَيذوو طةرايى  مَيذووي نوسني  
 مَيذووى خزمةتطوزارى كؤمةاَليةتى تاك  مَيذوو  
 مَيشك تةسكى  مَيشك  

 ميواخنانة   ميواندارى 
  ميمرةجان  

  ن 
 نائاسايى بوون  نائاسايى  
 نائةقاَلنى   نائابورى  

 ناثَيوةرى   نائومَيدى  
 ناتووندوتيذى   ناتةواوى 

 ناضارَيتى  ناضاركردن  
  -جياوازى  -ناضونيةكى  ناضاريطةرى  

 نارازاي و ويذدانى   ناجَيط،ى كؤمةاَليةتى  
 نارازايى دةربِرين  ناردنةوة بؤ نيشتيمان  

 نازانكارى   نارةوشتى  
 ناساندن   نازيزم  

 ناسنامةى كارطة  ناسنامة  
 ناشةرعى دحةرام زادة   ناشايستة  
 ناكاريطةرى   ناكارايى 
 ناكؤكيةكانى ثيشةسازى  ناكؤك  
 نامؤبوون   نامؤ  

 نانى نيوةرؤ  ناناوةندَيتى  
 نانةرم و نيانى كؤمةاَليةتى   ناهاوسةنطى هاوسةرط،ى

 ناوبذيكردن   ناوبانطى دامةزراوة 
 ناوضة  ناوبذيوانى ئارةزوو مةندانة 

 ناوضةي شارنشني  ناوضةيى 
 ناوضةى  َير دةسةاَلتى دةرةبةط  ناوضةى ثَيكىاتن و ثةرةسةندنى كةلتورى 

 ناوضةى ثةراوَيزى  ناوضةى دةوروبةرى شار  
 ناوضةى دةسي رؤيي  ناوضةى شارستانى  

 ناوضةى ميرتؤثؤلينى   طواستنةوةناوضةى 
 ناوكى كؤمةاَليةتى    -ناوضة طةرى  -ناوضة ثةرستى 

 ناو نةزانراوى  ناوكؤيى  
 ناولَينان 

 ناوندَيتى خود   ناوةندَيتى 
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 ناوةندة ئاماريةكان   ناوةندَيتى دميوكراسى  
 ناوةندى  يانى كردةيي تاك 

 ناوةندة  ناوةندة ئةندازةيى 
 ناوةندة  مَيرةيى   ناوةندةى دووجايى 

 ناوةرؤكى كؤمةاَليةتى    -كةيبانوَيتى  -ناوةندةكانى ماَلدارى 
 ناوكةى كؤمةاَليةتى  ناوخوازى كؤمةاَليةتى  

 نايةكسانى كؤمةاَليةتى  نايةكسانى  
 نةبوونى سةقامط،ى كؤمةاَليةتى   نةبوون 

 ى ضاككرتنةوة  انةبوونى توان نةبوونى تواناي ضاكسازى  
  -نىيييزم  -نةبووخنوازى  نةبوونى توانيى بةرهةمىَينان 

 نةتةوايةتى  نةتةوة
  -طَيتيتى  -نةتةوة خوازى  نةتوايني 
 نةخشة   -وةستان  -نةجواَلن 

 نةخشة و ثرؤ ةكانى تةكنيكى  نةخشة ئاماريةكان  
 نةخشة لؤطاريتميةكان    نةخشة كَيشانى شار 

 نةخؤشخانة   نةخؤشى 
 نةخؤشى دةمارى   نةخؤشى بةهؤى ثيشةوة 

 نةخوَيندةوارى  نةخؤشى كؤمةاَليةتى  
 نةرَيتى كؤن  نةرمى 

 نةريتة زاريةكان  نةريتى كؤمةاَليةتى و ئاينى 
 نةزؤكى  نةرَينى 

 نة اد  نةزؤكاندن 
 نةسازان  نةسي 

 نةطوجنان   نةطوجنانى كؤمةاَليةتى  
 نةفةقة  نةطوجنانى درك ثَيكراو  

 نةمانى يادةوةرى   نةمان 
 نةمرى   نةمانى ئاسايش  

 نر   نةوة 
 منايشى و ساختة  منايشى كردةيى 

 منوونة  منرة  
 منوونةى دَيرين   -سؤسيؤدراما  -منايشى كؤمةاَليةتى 

  -كؤتا  -منوونةى ثشكى  منوونةى بريار لةسةردةر  
 منوونةى سيتماتيك   منوونةى ضينايةتى 

 منوونةى فرة قؤناخ   منوونةى شيكارى
 منوونةى كةَلك وةرطرتن بةثَيى ئي تيمار   منوونةى كؤمةاَليةتى 
  منوونةى مةبةسي دار
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 نىيييزم   منوونةى هاوتاكان  
 نووسني   نواندنى رؤَر

 نووسينطةى كار   نووسة  
 نوشتة   نووسينطةى خؤبةخشةكان  

 نوَى نوشستى  
 نوَيكردنةوة   نوَي باو 

 نوَينةرايةتى رَيذةيى  نوَينةرايةتى 
 نوَينةرايةتى كرَيكاران  نوَينةرايةتى فةرمانى 

 نؤبةرةيى  نوَيبوونةوة  
 نؤرمار نؤرةكار  

 نيشانةى رووداو  نيشانكردن  
 نيشانة  نيشانة ناسى  

 نيشتمان ثةروةرى  نيشتمان  
 نيشتة جَيكردن   نيشتةجَيبوون  

 نيشتة جَيكردنى كرَيكاران   نيشتة جَيكردنى ثيشةسازى  
 نيشتووةكان   نيشتة جَيكردنى كؤضةر 

 نَيرطزايةتى  نَير بازى  
 نَيوانة هارمونى   نَيوةندَيتى كولتورى  

 نَيطةتيظيزم   نيمضة طروث  
 نيوةى ضارةكى مةودا  نَيوةندَيتى كؤمةَلطة  

  ه 
 هاتووضؤى رؤ انة  هاتنة جؤش و خرؤش 

 هاندان  هارمؤنى  
 هاندةرةكانى بةرهةم هَينان  هاندةرة ئابوريةكان  

 هاوبةندى  هاوبةندى كؤمةاَليةتى  
 هاوبةشى كرَيكاران لة خاوةندارَيتى ثرؤ ة  هاوبةشى لة قازاجندا 

 هاوثةميانيةتى    هاوثةميانى  
 هاوتا   هاوثَيكىات  
 هاوجؤر  هاوتايةتى 

 خاوخوَين  هاوضةشنى  
 هاودَلى هاوخوانى 

 هاورَييةتى  هاورةطةز خوازى 
 هاوسةرط،ى   هاوسةرى  

 هاوسةرط،ى دةرةكى  هاوسةرط،ى خوَينى 
 هاوسةرط،ى هاوجؤر  هاوسةرط،ى ناوخؤيى 

 هاوسةرط،ى بة كؤمةَر هاوسةرط،ى رةطةز جياوازةكان 
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 هاوسةنطى هَيز  هاوسةرط،ى لةطةَر ضينة بااَلكان  
 هاوسةنطى كؤمةاَليةتى  هاوسةنط كردن  

 هاوسنور   هاوسةنطى ئابورى  
 هاوشَيوة بوون   هاوسؤزى  
 هاوكارى كؤمةاَليةتى   هاوكارى  

 هاوكؤلكة   هاوكارى ئةندامى 
 هاوكؤلكةى ثةيوةندى ثيةكان  هاوكؤلكةي هاوكؤك  

 هاواَلتَيتى   هاواَلتى  
 هاواَلتَيتى جيىانى  هاواَلتَيتى باش  

 هةراش  هاونيشتانى  
 هةرةوةزى  هةراو هورياى جةماوةرى 

 هةرةوةزى ناتةباكان   هةرةوةزة كشتياريةكان  
 هةرزةكارى  هةبوونى كؤمةاَليةتى 

 هةرزةكارة السار   هةرزةكارى هزرى 
 هةربوونايةتى  ساَر كةمرت   21هةرزة د

 هةربوونايةتى ئابورى   هةربوونايةتى جوطرافى 
 هةربوونايةتى سؤسيؤلؤجى   هةربوونايةتى خودى  

 هة ارى  هةربوونيةتى كولتورى  
 هة مونطةرايى  هة ارى كؤمةاَليةتى 

 هةسي تيذى   هةسي كردن  
 هةستيطةرى   هةستانةوةى زيندوويى 

 هةاَلتن  هةستى ثاك بةرامبةر خةَلك 
 هةاَلو سان   هةاَلتنى كرَيكاران  
 هةَلبذاردن   هةاَلوسانى دارايى 

 هةَلبذاردنة سةرةتاييةكان هةَلثةرستى  
 هةَلبذاردنى كؤمةاَليةتى  هةَلبذاردنى سروشتى  

 هةَليذَيرى كؤمةاَليةتى   هةَلبذَيرى ثيشةيى 
 هةَلبذاردنى كرَيكاران بؤ كار  هةَلبذاردنى تياضوو 

 هةَلبذاردنى هاوسةر  هةَلثة 
 هةَلضوون   هةَلتؤظَين 
 هةَلوةشاندنةوةى خَيزان  هةَلةي كار 

 هةَل  و كةوتى سةير  هةَلةى ثَيوانةى 
 هةَلسةنطاندنى كار  هةَل  و كةوتى ثَيضةوانة 

 هةمةضةشن  هةَلسةنطاندن  
 هةمةاليةن  هةمةطةرى 

 هةمةاليةينطةرى  هةَلمذين 
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 هةوةس كارى   هةوارطا 
 هزرى كؤمةاَليةتى   هزر 

 هؤ  هوتيت 
 هؤشدارى   هؤشيارى  

 هؤش   هؤشيارى ضينايةتى 
 هؤشيارى ب،وباوةر  هؤشيارى كؤمةاَليةتى 

 هؤكارزانى  هؤز 
 هؤكارةكانى رَيكةوت هؤكارة تاي يةكان  

 هؤكارطةرى كؤمةاَليةتى  هؤكارةكانى ثةيوةندى جةماوةرى 
 هؤكارةكانى ئازار مذين  هؤكارةكانى ثاراسة  

 هونةر  هؤكارةكانى سةقامط،ى ئابورى  
 هونةرة جوانةكان  هونةرى فَيربوون  
  -ثةخش -هونةرى راديَو  هونةرى كشتوكاَر  

 س،ياليزم.   -هونةرى سورياىل  هونةرى ئةدةبى وااَل
 هؤيةكانى بيسة و بينني  هؤيةكانى روونكردنةوة 

 هَيما   هؤيةكانى ثةيوةنديكردن  
 هَيز  هَيما طةرى 

 هَيزى كرين  هَيزى كؤمةاَليةتى  
 هَيزى كارى ثَيويسي  هَيزى مرؤيى  
 هَيزى طروث   هَيزي ويسة 

 هيضةطةرايى  هيسرتيا 
 هَيَيكارى   هَيشتنةوةى فةرمانبةرة كؤنةكان  

 هَيَيكارى روونكردنةوة  هَيَيكارى رَيكخسة 
 هَيَيى ثيشةيى  هَيَيكارييةك بؤ ثرؤسةكانى كار 

 هَيَيى لَيذى   هَيَيى كؤكردنةوة  
  و

  -سيمانتيك  -واتاناسى   -مةبةسي  -واتا 
 واقيعطةرايى كؤمةاَليةتى  واتةوات 

 وةبةرهَينان  واطةياندن 
 وةضةيةتى  وةضة 

 وةرضةرخانى كتوثرى كؤمةاَليةتى   وةرضةرخانى كتوثر 
 وةرطرتنى توانا سنوردارةكان    -جومناستيك  -وةرزشى لةش 

 وةزارةت  وةرطرتنى كولتورى ثةراوَيزى 
 وةسثكردنى ئةركةكان  وةسيةت  

 وةهم  وةاَلمدانةوة 
 وردة كولتور   وتووَيذ
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 وردة ثسثؤرى  وردى 
 ورو اندن  ورو ان 

 ورو َينةرى كؤمةاَليةتى  ورو اخنوازى 
 وزة  ورَينة 

 كؤمةاَليةتىوزةي  وزةي سيكسي 
 وشكة باوةرى كؤمةاَليةتى  وشكة باوةرى  

 واَليةتى ثاشايةتى   واَلت 
 واَلتَيك لة َير ضاودَيرى   واَلتى تةواو طةشةكردوو  

 ويذدانى هاوبةش   ويذدان 
 ويستى طشتى  ويسي 

 وَيناكردنى بة كؤمةَر   وَيناكردن  
 وَينةكانى روونكردنةوة. وَيناكردنى ثَيشةكى 

  ى 
 ياخيبوون لة ياسا   ياخيبوون  

 يادةوةرى   ياخيبوونى مةدةنى 
 يارى سيستماتيك   يادكردنةوة  
 يارمةتى يارى نىَينى  
 يارمةتيدانى كؤمةاَليةتى   يارمةتيدان 

 يارمةتى دارايى زانكؤ  يارمةتيدانى بةسااَلضوان  
 يارمةتى تةكنيكى  يارمةتى ياسايي  

 ياريية وةرزشيةكان   يارمةتيدانى مااَلن  
  -دةستور  -ياسا  

 ياسادانان   ياسادانانى كؤمةاَليةتى  
 ياساي ئابورى   ياساي تاوان 

 ياساي بنةرةتى  ياساس ئاسنينى ئؤليطارشى  
 ياساي رةوتطةرى  ياساي دةستطرتنةوة لة هزردا 

 ياساي زانستى  ياساي بارى كةسَيتى  
 ياساي  مارة طةورةكان   ياساى كاركردن لة دامةزراوة 

 ياساي سروشتى   ياساي كار 
 ياساي لَيك نزيكبوونةوة   ياساي دانراو 

 ياسا طةرى  ياساي مةدةنى 
 ياساعورفيةكان   ياساي طشتى 

 ياسا تةندروستيةكانى ثيشةساوى    -ئاكارى  -ياساى مؤراَلى 
 يانة  ياساكانى تايبةت بة هة ارى 

 يةكةى سةوداكردن   يانةى مندااَلن  
 يةك دواي يةكى ئةندازةيى  يةك بةدوا يةك 
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 يةكطرتن  يةك هةستى 
 كؤمةاَليةتى  -يةكَيتى  -يةكطرتنى  يةكالكردنةوة  
 يوطا   يةك هاوسةرى  

 


