
Xwendabûn di biçûkatiyê 

Peyva Xwendabûnê (literacy), girêdayî bi vê yekê ku çi kesek wê bi kar tîne, wateyên cûrbecûr heye. 

Xwendeabûn ji seteke ji pirportî û zanistê ku îmkana pêkanîna têkiliyê, hînbûn û beşdariya di civakê 

da jibo kesê Xwenda dabîn dike, tê gotin.  

Xwendabûn ji fêrkirin û hînbûna tiştên jêrê ra tê gotin: 

• Zimanê Devkî

• Xwendin û

• Nivîsîn.

Her yek ji van aliyên xwendabûnê pêkhatî ji pisportî û zanistên cûrbecûr e. 

Di heyama biçûkatiyê da, zimanê devkî, xwendin û nivîsîn bi awayê serbixwe û komkî tê fêrkirin. 

Carinan dersên fermî dikarin bi hêsanî wek Fêrbûna Xwendabûnê were zanîn.  

Carinan pisportiyên xwendabûn û zanistê li lîstin, awaz û lîstokan da tên danîn. Xwendekar renge 
van wek xwendabûn nezane, lê tevahiya van babetan roleke girîng di pêvajoya fêrbûna pisportî û 
zanista pêwîst jibo xwendabûnê heye.  

Fêrkirina dersên din weke Bîrkarî û zanista tecrubî jî pêkhatî ji aliyên xwendabûnê yên têkildarî wan 

dersan e. 

Zimanê devkî 

Zimanê devkî ku carinan di dibistanan da bi navê "Axaftin û Bihîstin" tê binavkirin, bingeha hînbûna 

pisportiyên xwendabûnê tê zanîn.  

Li dibistanê, zimanê devkî bi rêbazên jêrê bo zarokan tê fêrkirin: 

• Beşdariya di behs û gotûbêjên polê, di qaliba biçûk û mezin, û bi awayê cot

• Gotûbêja derbarê mijarên cûrbecûr, wek mînak parvekirina tiştên ku hatine pesendkirin an

nehatine pesendkirin.

• Xwendina bi dengê bilind, hevrê digel besh û gotûbêja derbarê pirtûkan

• Xwendina awazan, stirîn, xwendina Helbestan û Qafiyeçêkirin

• Axaftin li nav Polê jibo armancên cûrbecûr, wek mînak derbarê çalakiyên pêkhatî di

betlaniyên dawiya hefteyê da

• Guhdarîkirin li axaftinên fêrkar û hevpolan.

Hin pisportiyên girîng ên zimanê devkî ku zarokên biçûk di pêvajoya fêrbûn û xwendabûnê da wan bi 

dest dixin, ev in: 

• Guhdarîkirin û têgihîştina destûrên devkî

• Guhdarîkirin û têgihîştina çîrokên ku bi dengê bilind tên xwendin

• Hilêxistina pirsê an daxwazkirin û guhdarîkirin li bersivan

• Radervbirrîna devkî ya hest, fikr û îdeyan

• Axaftin bi hevokên tam

• Bihîstina kit bi kitê peyvên hevokan

• Bihîstin û dubartekirina mînakên deng, wek Qafiye.
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Bi van riyan tu dikarî zimanê devkî li malê xurt bikî: 

• Digel zarokê xwe biaxivin, pirsinan jibo wan hilêxînin ku bersiva wan zêdetir ji "Erê" an "Na" 
be. Fikr, nêrîn û vebijarkên wan bipirse û bi raberkirina şirove an hincetan, ji wan bixwazin 

ku bi hevokên bilindtir û dijwartir biaxivin.  

• Bersivên zarokê xwe bi baldarî û hestyarî guhdarî bikin. 

• Lîstikên li gorî gotûbêjê bilîzin (erebe cihekî guncan jibo van cûre lîstikan e) wek as I spy 

with my little eye, Twenty questions, Celebrity heads and Taboo. 

• Bi hev ra karên cûrbecûr bikin û derbarê wan bi hev ra biaxivin. Bi hev ra aşpêjî an 
baxevaniyê bikin, li otobûs an Trenê siwar bibin, herin Hewza avjeniyê an Parka taxê, herin 

meşa li mêrg û çîmenê an derdora taxê. Ev kar dibe sebeb ku zarokê we tûşî peyvên 

cûrbecûr, biwêjên teknîkî û pêkhatên cûrbecûr bibe. 

• Lîstika koma plandarêştî an jixweber û dilxwazî vê derfetê dide zarok ku derbarê tiştên 

cûrbecûr biaxive û zemîneya afirînerî û xeyilîna zarok dabîn dike. Bi hev ra nîgareyan 
bikişînin, bi hevîrê lîstikê bilîzin, li nav axê çalikan bikolin, bi kinc û cil û bergên cûrbecûr 

bilîzin, jibo erebeyên pêlîstok cadeyan çêbikin, bi pêlîstokan bilîzin û lîstikên kartî an texteyî 

bilîzin. 

• Awaz, stranên zarokan an helbestên pêkenî bixwînin. Peyvan cîbecî bikin an nav û mekanên 

nasyar cîbecî bikin. 

Xwendin 

Xwendin jibo zarokan rêyek jibo hezkirin û hînbûnê û keşfkirina tiştên teze di dewrana biçûkatî û 

salên perwerdehiyê ye. Armanca xwendinê, têgihîştin an famkirina pirrtûkan, nivîsar an malperê ye. 

Li dibistan, xwendin bi şêwazên jêrê ji zarokan ra tê fêrkirin: 

• Guhdarîkirin û berteknîşandana li çîrok, helbest, pirtûkên ne-çîrokî û malperên ku fêrkar wan 

bi dengê bilind dixwîne. 

• Pevxwendin digel fêrkar û hevpolan 

• Xwendin di komên biçûk û bi awayê serbixwe bi alîkariya fêrkar 

• Ceribandin û temrînkirina serbixwe ya pisportiyên nûdiyarbûyî  

Di serdema seretayî ya xwendabûn û fêrbûnê da, zarok hin pisportî û zanistên girîng ên xwendinê bi 

dest dixin; wek: 

• Nivîskar û wênesaz bi armancên taybet pirtûk an malperan çêdikin.  

• Peyên çapî li ser rûpelê watedar dibin û bi wan dikarin hevokan çêbikin û dikarin di tîkeyên 

nivîsînê yên mezintir bên bikaraîn.  

• Nuqtedanîn alîkariya xwîner dike da ku têgeha peyv û hevokan têbigihêje. 

• Wêne û şikên jêrê di pêkanîna têgehê di pirtûk, nivîsar û malperên xeyalî û lêzanînan 

xwedîrol in.  

• Tecrubeya xwîneran ji cîhanê û pirtûkên din alîkariya wan dike da ku nivîsên cûrbecûr 

têbigihêjin. 

• Berteka her xwînerekî li hemberî tiştê ku tê xwendin, ciyawaz e. 

Girîng e ku hûn zarok jibo xwnedina li malê han bidin. 

• Berê xwe bidin pirtûkxaneya navçeya xwe û rê bidine zarokan da ku pirtûkên wêneyî an ne-

çîrokî bibijêrin û wek emanet werbigirin. 

• Li ser kanapeyê pal bidin û pirtûkên ku zarokê we jê hez dike bi dengê bilind jibo wî/wê 
bixwînin. Zarokê xwe digel pirtûkên ku we bixwe din heyama zarokatiyê da ji wan hez dikir, 

nasyar bikin. Derbarê lezeta xwe ji pevxwendinê (xwendina bi hev ra) û wan parve bikin. 

• Bi hev ra guh bidine pirtûka bi deng. (Seferên demdirêj bi erebeyê derfeteke guncan û 

munasib jibo vî karî ye.) Derbarê bertekên xwe li çîrokê biaxivin. 

• Pirtûkan wek xelat bidine zarokê xwe. Pirtûkan wek tiştine binirx û taybet bihesibînin. 
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• Herin firoşgehên pirtûkên destê duyem (second-hand) û firoşgehên xêrxwaziyê û li navên an 

nivîskarên piralîgir an nû bigerrin. 

• Derbarê pirtûkên hezkirî, cûreyên çîrok, nivîskar û wêneyan biaxivin. Ji zarokê xwe bixwazin 

ku bersivên xwe yên kesane derheqê pirtûkê û hegerên pesendkirin an penendnekirina xwe 

parve bikin. 

• Rê bidine zarokê xwe ku we di halê xwendina tiştên ku jêz hez dikin (pirtûk, rojname, kovar, 

lê telefona destan!) bibîne. Her rojê demeke taybet jibo tevahiya malbatê terxan bikin da ku 

hûn bikarin di cihekî rahet da rûnin û pirtûkên ku jê hez dikin, bi hev ra bixwînin.  

• Aamaje bi nivîsên çapî ku li malê û cihên din tên dîtin, bikin; wek mînak navê Kolanê, tabloya 

Firoşgehê, Pakêtên madeyên xwarinê û nexşe. 

Nivîsîn 

Zarok di pêvajoya hînbûna nivîsînê û temrînkirina nivîsînê di heyama biçûkatiyê da, palpişt bi 

pisportiyên zimanê devkî û pisportî û zanista xwe ya xwendinê ne. 

Li dibistanê, nivîsîn bi şêwazên jêrê jibo zarokan tê fêrkirin: 

• Temaşekirina deqîq li nivîsên kesên din, pêkhatî ji fêrkar û nivîskarên fermî 

• Çareserkirina pirsgirêkên komê bi îdeyan bi amadebûna fêrkar û hevpolan 

• Plandarêştin jibo nivîsîna di çarçova polê da, di çarçova komên biçûk an cot, an bi awayê 

takekesî. 

• Nivîsîn di çarçova Polê da, bi rênîşandana fêrkar 

• Nivîsîn bi awayê cot û serbixwe 

• Danûstandina nivîsan û gotûbêja bi fêrkar û hevpolan derbarê nivîsên kesan 

• Nivîsîn jibo armancên cûrbecûr. 

Di heyama seretayî ya xwendabûn û fêrbûnê da, zarok hin pisportiyan û zanista girîng a nivîsînê bi 

dest dixe. Ewna fêr dibin ku nivîskar:  

• Jibo armanc û xwînerên cûrbecûr dinivîsin 

• Dikarin afirîner û xeyalçêker bin. 

• Peyv, pêkhateya hevokê û çarçova nivîsîna xwe jibo dabînkirina armanca nivîsînê bibijêrin. 

• Dema nivîsînê, yekdestbûna qasa tîpan (consistent letter size), poêkhate (formation) û tûşê 

(direction) berçav digirin 

• Zanista 'spelling' jibo durustnivîsînê bi kar tînin. (Zanista 'spelling' têkiliya navbera dengên 

peyvekê û tîpên bijartî jibo nîşandana wan, mînakên tîpan dio peyvan da û qaîde û rêzikên 

spelling'ê digire ber xwe.) 

Hinek ji van îdeyên nivîsînê digel zarokê xwe li malê tremrîn bikin. 

• Beriya çûyîna bo firoşgehê, lîsteya kirrînê amade bikin. 

• Jibo dost û xizmên xwe name, vexwendname, Karta pîrozbahiyê, Kart Postal û Email'ê 

bişînin. 

• Destûra xwarinê ya ku dapîrê we jê hez dike, binivîsin. 

• Di pêvajoya plandarêştina jibo çalakiyên malbatî, wek meşa di rojên betlaniyê da an 

lidarxistina mêvaniyê, lîsteyekê amade bikin. 

• Nîgareyên zarokan labeldar bikin. Rê bidine zarokê xwe da ku derbarê nîgareyên xwe biaxivin 

û binivîsin. 

• Hewil bidin hin mewqî û cîgehên tevgeriyanê ku pêkhatî ji nivîsînê ne, temrîn bikin; wek 
mînak amadebûna li xwaringehê bikin şano û nimayîş û siparişên mişteriyan binivîsin, rola 

bijîşkekî bilîzin û hûrgilî û taybetmendiyên nexweş binivîsin, bikevin rola polîs û ji kesên 

şehed derbarê hûrgiliyên qezaya trafîkê (lihevketina erebeyan) bipirsin. 
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Êrînê 4½ salî destûra navrojê ya zarokê xwe ku pêkhatî ji malandina  

pênîr li ser nanê 'toast' e, nivîsiye. 
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