
رەزا شوان .. ) ئایپاد (سوود و زیانھکانی 

رۆژ لھ دوای رۆژ دەزگای .. 
ئھلیکترۆنی سھیر و سھمھرەتر 

ئاسانکارییھکی زۆریان بۆ کردووین، بۆ ئھوەی بھ .. گۆڕانکارییھکی ریشھییان لھ ژیانماندا کردوون
لھ راستیشدا .. 

تھکنۆلۆژی
 ..

لھ ئھمڕۆدا ئھم .. ئاگای لھوانی تر نییھ ،نوقمی تایبھتییھکانی خۆی بووە وخۆی بھدەستھوەیھ و 
 ..

.. یا بوونھ بھ خاوەنی دەزگای ئایپاد 
رەنگاوڕەنگھکانی ھھمھڕەنگھ ن و بھ بابھتھ ھھمھجۆرە و ھھوەسی خۆیان، گھشت بھ یارییھکا

. .یشی
یق، نھ زریک و

.. ھ و وەریان ماون ھۆڕ و، نھیاری خۆش و راک
تامھزرۆی .. ا دەچن پاسکیلھکانیاند

.. خۆشھکانی باپیرە و داپیرە گیانن 
. خھوزڕانیشی کردوون، تھنانھت تووشی کھم نووستن وردووەیان داگیرک

،ھھیھ ویزیرەکھ، قھوارەیھکی بچووک و گونجاوتازەی دەزگایھکی تھکنۆلۆژی ) ئایپاد ( 
.. ،ئاسانھ و

یھکیبووە بھئایپادی ئایپادن وزۆری
ئایپاد دەزگایھکی یاری و فیرکارییھ، .. و گرنگیان 

، ئایپاد وەکو دا.. 
ئایپاد خھریکھ .. ،وەرگرتنکردنھۆیھک

وە و لھ ی خۆی ھھیھھھر قوتابییھک دەبینی ئایپاد.. ی قوتابخانھی بنھڕەتیپھرتووکھکان
. ابخانھدا تا رادەیھکی زۆر سوود لھ ئایپادو، وانھکانی قوتیانھک



داریشی سوودی زۆر باش و، زیانی مھترسی.. یھدەزگایھکی دوو الیھنی
.. ھھیھ 

ئھمڕۆ
. نھکھنست بھ زیان و مھترسییھکانی ھلھوانھش.. و 

.. دەزگاکانی تھکنۆلۆژیا، بھ ئایپادیشھوە، ھھرچھندە سھیر و سھمرەشبن 
مرۆڤیش دروستی کردوون و بھرنامھ و ر ھھ.. دروستکردنی زادەی بیر و ھۆش و دەستی مرۆڤن 

ک.. شتی زگایانھ دەئھم ئھگینا ن، داڕشتووبۆ بابھتھکانی 
. ت

یترس و نگ.. سھیری ڤیدیۆکانی دەکات و، جۆرەھا یاری لھسھر دەکات .. 
.. لھ 

گۆشھگیر و مات دەبن .. دەکھن و دا.. خۆیان بکھن 
. زۆر رووە لھئایپاد .. 

وودەی ئایپاد بوونھ ؟
..داوودەیکھ منداڵ ئال

.. وودەئال
. ما،بکرێ

:ایپاد ـوودەبووکانبھ کورتی ی خوارەوە،ئھمانھ
ڕاوکی و خھمباری و ھ،وودەبووئال١

.ھوە یھکسھر .. نائارامی 
.داکھمدا خۆشنوود دەبوونـ بھراورد بھ جاران کھ لھ ماوەیھکی ٢
.وەردەگرتنیان ن،نادەانیاری و بھ ـ بایھخ بھ ٣
خوشک و برا و گھڵبۆ نموونھ گھر لھ،ان رابکھن٤

.ھخھریکی بھکار،وان گیل دەکھنخۆیان
. یکردن..وباوکییانھوە٥

:
.وەرگرتنی زانست و زانیاریو بۆ ،ـ ئایپاد ھۆییھکی باشھ١



.ئھرکھکانی قوتابخانھیانبۆ ،بۆ ھباشی قوتابیانی یارمھتیدەرئایپاد ـ  ٢
.، ھھست بھ خھمباری ناکھن٣
ئھمھش .. ھھیھ ھھمھجۆرە ) بیست ھھزار (زیاتر لھ،ادلھ ئایپادـ ٤

.ئاماژەیھ بۆ رادەی سوودە زانیارییھکانی ئایپاد بۆ مندا
٥.
٦

.
.ھکی زیاتر لھ زماندا،شی٧
.چھندین .. ٨
زانن و دەزیش نابن چرۆشنبیری ئھلیکترۆنی زۆر گرنگھ،ـ ٩
.لھ سھردەمھکھیان دوانھکھون،.. ھھیھ چی جیھاندا لھ

١٠
. تابکات یان 

:
: " ) لۆرنا تایلۆر ( پسپۆری چارەسھری سروشتی، خاتوو 

زایانبھخشیان لھسھر تھندروستی و ماسوولکھکان و ھکیۆلۆژیا، کاریگھریین
لھلھ قوتابخانھ وگھ.. ھھیھ 

..ش
"یتھندروست

) وینشیستھر ( ) ریتشارد ھاوس ( دەروونناسی بھریتانیش، دکتۆر 
 " : "

ھر دایکان و باوکان .. دەزگا زیرەکھکان " : 
"وریابن لھوەی،
:ئایپاد یلھ زیانھکاننھئھمانھ ھئالزیانھکانی ئایپاد

.. ـ زیادەڕۆیی و ئال١
یانھۆی الوازبوونی ماسوولکھ وردەکانی دەست و پھنجھکانی 

.انپھنجھکانیلھوانھشھ لھ داھاتووتدا.. نووسین لھسھر کاغھز
بھر ٢



و، ئھسرینیان وشک دەکات ویان سوورەوەبن انچاوەک.. 
.بدەو، پرتھپرتی چاو دەبن و، ناچار

..ەوە بۆ ماوەیھکی زۆر ئایپادھوە بھ دیارـ لھ ئھنجامی زۆر دانیشتن و خۆچھمانھوە و مل الرکردن٣
... ت و کووڕبن و پشتیان ئازاری ب..و بنرەقن

،ئایپاد ـ ٤
.یانھکانکھ لھ ئایپادە،)وایڤمیکرۆ(

ھھر .. ـ  ٥
و، تدەکا، شتی زۆر دەخۆن و
.، تووشی چھند نھخۆشییھک دەبن

اتوان.ـ ٦
.

٧ ..
ئھمھش کاریگھرییھکی .. ن یاری بکھن بھ ئایپادەکانیا.. 

.ھھیھ یان
.نھوەەـ دووچاری گرژی و ٨
لھ ئایپادا سھیریان دەکھنکھ توندوتیژ و لھ ئھنجامی سھیرکردنی ئھو یارییھ ـ ٩

انھھندێ رەفتاری،
پاراوبوونیان بھم .ھتد ... ملھوڕی و،کھلھڕەقی و: 

تارەکانیانرەفسھرییھکی خراپیان لھکاریگھر،لھ بیر و ھۆشیاندابھرجھستھبوونیانرەفتارانھ و، 
لھ .. یاخی و بھلھسھ دەبن و .. و انو براکانیدەبینین بھ گژی خوشک

.. .ھوەانو مامۆستاکانیرووی دایک وباوک
تووشی گۆشھگیری .. یزۆرـ ١٠

. . .و خھمباری و کھمدوویی بوونھ 
یھپھیوەندی.. ١١

.و، یاری و وەرزشی بھ کۆمھڵ ناکھنوەکو جاران چاالکییان نییھ .. الواز دەکات 
.. ـ لھوانھیھ ئال١٢

: وەکو ،نھخۆشی مھترسیدار
.ھتد... چھندین نھخۆشی دەروونی ، ڕی، مل الری، وکزی، پشتکو



:وودەبوونی منداڵ بھ ئایپاد ھھنگاوەکانی کھمکردنھوەی ئال
ئھوەیان رادەسپاردووە،

ئھگھر خۆ کات بھسھربھرن، ،
سھرووی تھمھن .)٢٠(بۆ )١٥( 

) ( دەزگاکانی تھکنۆلۆژیا نا) ٢(رۆژانھ لھ ھ
وودە نھبوونھ : .. ببھکار

:وەربگرن ی خوارەوە
بۆ ئھوەی بۆ شتھ ..دا لھ ئایپادھۆگری بینینی بزانن.. ن ١

دا زیانی انیکھ لھ ژیانلھو شتانھی ،ھوەنتان بدەن بۆ دوورکھوو، یارمھتیشیان بدەنباشھکان ھانی
. :، وەکو

کھون، داانتانلھـ ٢
.،ان بکھنھوەئاگاداریانیاریکردنی

وەک یاریکردن لنھکدابین بـ ٣
.  ان بھ خۆشیدائایپادلھکھ یاریکردنبزانن

٤
 ..

.تھلھفۆن
.و باوکادایکان .. ـ ٥
.. کۆ.. ٦

.ھھبنو دەزگای یاریکردنی ئھلیکترۆنیتھلھفزیۆن و داتھ و ئایپاد ژوورەکانی 
٧،

 ...
.ننیان بھ ئاسانی بھکارتا نھتواننبۆ دەزگاکانیان)وشھی(ـ دەتوانن کۆد ٨
٩،.

١٠
داوای یارمھتی لھ کھسانی پسپۆری ئھم .. چارەسھری گونجاویان نییھ .. 

.ھری گونجاویان بۆ دەستنیشان بکھنھھنگاوەکانی چارەسیارمھتیان بدەن و، ، تا بوارە بکھن



.. لھ کۆت
.بننادا.. لھ لھ شارستانی و 

. یان بکھین راست و دروست.. و

رەزا شوان
)٢٠١٦/ یولی / ی١٠: (نھرویـج 


