
1. KEŞIFKAR

Ev lîstik bi 2 kesan tê lîstin. Yek kes dibe serokê lîstikê û ew ê din jî dibe keşifkar. Di vê lîstikê de 
pêdiviya me bi du kartonan an jî bi du torbeyan û objeyên ku lî malê hene heye. Keşifkar li erdê 
rûdine û serokê lîstikê çavên wî/ê bi laçikekî girê dide. Dema ku çavên keşifkar hat girtin, serokê 
lîstikê objeyên ku li malê hene dike hûndirê torbeyê.( Dema kû hûn objeyan top dikin objeyên ku we 
top kir dema ku keşifkar girt destun xwe bila zirar nede wî/ê.) Dema kû serokê lîstikê torbeya xwe tije 
kir, tê cem keşifkar rûdine û lîstik dest pê dike. 

Serokê lîstikê ji nav torbeyê objeyek derdixe û dide deste keşifkar. Keşifkar bi çavên girtî wê objeya di 
hûndîrê desten xwe de  kifş dike û dide serokê lîstikê û navê objeyê dibêje. Serokê lîstikê van 
objeyên ku keşifkar rast texmîn dike li ber wî/ê datîne û ew objeyên ku keşifkar xelet texmîn dike dixe 
hûndirê torbeya din. Bi vî awayî serokê lîstikê hemû malzemeyan yeko yeko derdixe dide keşifkar. 
Dema ku hûndirê torbeyê de obje neman, serokê lîstikê çavên keşifkar vedike û navê çend objeyan 
rast gotibe keşifkar ewqas puan digire. 

Dû re cihên wan tê gûhertin û keşifkar dibe serokê lîstikê, serokê lîstikê jî dibe keşifkar. Dema ku 
cihên wan guherî, gere obje jî bên guhertin. Ji ber ku di lîstika yekemîn de her duyan jî objeyan 
dîtine. Ev lîstik li malê bi gelek kesan jî tê lîstin. Li malê çend kes hebin dikarin bi xelekî li erdê rûnin û 
di navbera xwe de serokê lîstikê hilbijêrin û vê lîstikê bilîzîn. Wê demê jî serokê lîstikê objeyan yeko 
yeko dide nav destên keşifkaran û kîjan keşifkar navê objeyan rast texmîn bike wan objeyan li ber wî/
ê de datîne û dema ku torbe vala dibe çavên keşifkaran vedike û kî çend heb obje rast texmîn kiribin 
ewqas puan digire.
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2. LÎSTIKA RALLÎ

Di vê lîstikê de pêdiviya me bi hinek ristikan (mandal), pênûsek, kaxizekî vala, topo tenîsa maseyê an 
jî devkê şûşeyekî plastîk û qamişekî heye. 

1) Pêşî em bi qelema xwe li ser kaxizê rûyekî dikene çêdikin. 

2) Dû re em bi ristikan parkurekê çêdikin. Ev parkur parkurê ralliyê ye. Em kaxiza xwe li dawiya 
parkurê de datînin. 

3) Dû re em topa xwe li destpêka parkurê datînîn û bi kamişê pif dikin û topA xwe bi rê dikin. 

4) Kesek li dawiya parkurê disekine û li saetê dinihêre. Kê zû parkur biqedîne ew lîstikê qezenc 
dike.
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3. LÎSTIKA EWLETIYÊ

Ev lîstik bi du kesan tê lîstin. Yek kes dibe rêber yek kes jî dibe rêwî. Rêber çavên rêwî bi laçikekî girê 
dide û destekî wê/î digire û rewiyê digerîne. Berî ku lîstik dest pê bike rêber û rêwî dikarin bi hev re ji 
xwe re rêgehekê derxin. Dikarin li nav odeyan an jî li korîdoran (an jî hêkê hûn vê lîstikê li baxçeyê 
bilîzin) hinek astengan deynin ser riya xwe. Hûn dikarin van astengan bi minder, kursî, sêpî û hwd. 
çêkin. 

Dema ku lîstik dest pê kir rêber destekî rêwî digire û wê/î li nav malê degerîne. Dema ger qediya ew 
her du cih diguherînin û dîsa dest pê dikin.  Her ku lîstik qediya lîstikvan dikarin roteya xwe 
biguherînin û dîsa bilîzin.

Di vê lîstikê de tiştê herî girîng ew e ku her du lîstikvan jî bi hev ewle bin. Piştî ku lîstik qediya hûn 
dikarin derbarê lîstikê de biaxivin û ji hev du bipirsin ka we çi hîs kir. 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4. LÎSTIKA PIFKIRINÊ

Di vê lîstikê de pêdiviya me bi du heb qamîş û qedehekî karton heye.

1) Du lîstikvan li kêleka maseyê li ser piyan beranberkî disekinin û qedeha xwe çep datînin orteya 
maseyê.

2) Her yek qamîşa xwe digire devê xwe û lîstik dest pê dike.

3) Her du lîstikvan jî qamîşê pif dikin û qedehê dibin aliyê reqîbê xwe. Qedeh li ser maseyê kîjan 
aliyê ve ket ew lîstîkvan lîstikê winda dike.
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5. LÎSTIKA MEQERNE

Di vê lîstiê de pêdiviya me bi hinek meqerneyên gilover, du meqerneyên dirêj û bi çar firaxên vala 
hene. Lîstik bi du kesan tê lîstin

1) Du kes li kêleka maseyê beramberê hev rûdinin û her yek du firaxên vala digire ber xwe.

2) Dû re her yek deh heb meqerneyên gilover datîne li nav firaxekê û ya vala jî datîne kêleka 
xwe

3) Lîstikvanan meqerneya dirêj bi devê xwe digirin û lîstik dest pê dike.

4) Kîjan lîstikvan meqerneyên gilover bi meqerneya dirêj hin zûtir kir nava firaxa vala ew 
lîstikvan lîstikê qezenc dike.
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6. LÎSTIKA FASÛLÎ

Di vê lîstikê de pêdiviya me bi hinek fasûliyan, du qamişan û çar firaxên vala hene. Lîstik bi du kesan 
tê lîstin.

1) Du kes li kêleka masê beramberî hev rûdinin û her yek du firaxên vala digire ber xwe.

2) Dû re her yek deh heb fasûlî dike nav firaxekê û firaxa vala jî datîne kêleka xwe.

3) Her lîstikvan kamîşekî dike devê xwe û bi tilîyên xwe kamîşê pê digire.

4) Dû re lîstik dest pê dike. Lîstikvan bi nefesên xwe fasûlî dikişînîn û nefesên xwe bernadin û 
fasûlî dikişînîn datînin firaxa vala. Kîjan lîstikvan hin zûtir fasûliyên xwe biqedîne, ew lîstikê 
qezenc dike. 
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#YekmalPiştgiriyaWeDike

#PerwerdehiyaMalbatîDigelKoronayê

Me li ser Facebookê bişopînin

www.facebook.com/yekmal.de

Me li ser malpera me bişopînin

www.yekmal.de

Yekitiya Malbatên ji Kurdistanê li Berlînê / 

Waldemarstraße 57, 10997 Berlin / 030 61625848

http://www.yekmal.de
http://www.yekmal.de

