
 : ناوی فرگه

 : ناوچه/ ناونیشان

 :فۆن له ی ته ژماره

 

 نگاندن بۆ قۆناخی سه هه

 تا ره ئاستی سه –تی  ڕه بنه

 

 ... ... .. ...  ...  .....  .......   ....  ...  ....  ..  ...: ت بابه

 ... ... ... .. ...  ...  .....  .......   ....  ...  ....  .. : فرخواز/ ناوی منداڵ

 ... ... .. ...  ...  .....  .......   ....  ...  ....  ..  ... :سای خوندن

 ... ... .. ...  ...  .....  .......   ....  ...  ....  ..  ... :رپرس مامۆستای به

 



 کوردی

ئامانجی پالنی فرکاری بۆ توانایی 
 دا که ی ئاسته ماوه  فرخواز له

ی  وه تاقیکردنه  نگاندن به سه هه دا که ئاسته  توانای خودی فرخواز له
  وه ڕوپوییه

 داهاتووپالن بۆ 

  مه گه
 ))ڕیتم کردن((کردن   هاوقافییه

 کان نگی پیته ده
 ی پمانا وشه

 ))ڕیتم کردن((کردن   هاوقافییه
 کانی وشه  ربینی پیته ده

 ی لکدراو ی وشه وه ناسینه
و   نوان وشه  کردن لهی و جودای وه ناسینه
 دا ڕسته
    وه په چه  کردن به  حونجه

  

نوان  توانای گوتن و جوداییکردن له
 دا وشه  ربینیان له کان و ده نگی پیته ده

و نوان زمانی ئاخافتن   جوداییکردن له
 زمانی نووسیندا

 کان  ی پیته وه ناسینه
 کان  نگی پیته ده)) گوتنی((ربینی  ده

پیت   ی که وه  یشتن له زانین و تگه
زانین )) کان نگی تیپه ده((نگ  بۆ ده  همایه
 ((.))ستی خاڵ  به ماناو مه  یشتن له و تگه

  

 

 

 



 ماتماتیک 

ئامانجی پالنی فرکاری بۆ توانایی 
 دا که ی ئاسته ماوه  له فرخواز

ی  وه تاقیکردنه  نگاندن به سه هه دا که ئاسته  توانای خودی فرخواز له
  وه ڕوپوییه

 داهاتوو پالن بۆ

 کان  ی ژماره وه ناسینه
 د ژماردن تا سه

 کان  ربینی هنده توانای ده

   ژماره راورد کردنی هند به توانای به
   ژماره  کردنی هند به

 10تا  5

  

   هند و ژماره  یشتن له تگه
  ژماره  راورد کردنی هند به به

  10سفر تا   له  وه کۆکردنه
 10سفر تا   له  ڕیز کردنی ژماره

 10تا  5هندی   یشتن له تگه

  

ی  وه مانگ، ناسینه  فته ناوی ڕۆژ، هه
 عات کات، سه

    10تا  5  نووسینی ژماره

دا  که ته بابه  له کان تییه ڕه توانا بنه
 ))نگاندن سه هه((

  به  فته کانی هه و گوتنی ڕۆژه  وه ناسینه
 ڕیز

 عات  ش کردنی سه و به  وه ناسینه

  

 

 

 



 

 )تی یه کۆمه( ناسیجڤات

 پالن بۆ داهاتوو نگاندن سه هه  که ئامانجی خودی بۆ ئاسته  که توانایی جڤاتناسی بۆ ڕسته  ئامانج له
 و جڤاتناسی  مانای جڤات -
 تی رپرسیاریه به  ست به هه -
 هاتن و پاراستن  وه نگه ته  به -

 توانای کار کردن
 

  

 ری ست پشخه ده 
 

  

 

 

 

 : شون، کات، ڕۆژ

 :واژۆی دایکوباوک

 :واژۆی فرخواز

 :تبینی



 

 نگاندن سه پاشکۆی هه

م بۆ زانینی  ست دابت هه ر ده به کی ڕوونی ئاستی توانای فرکردنی فرخواز، له یه ونه  که  یه وه تیدا، ئه ڕه بنهقۆناخی   تا له ره نگاندن بۆ ئاستی سه سه هه  ئامانج له
 . ی فرکارییه م بۆ زانینی ئاست و توانای پۆسه ئاستی فرخوازی و هه

بۆ ناو   ل و شوازی نوی فرکارییه گه  می فرکاریی و هنانی پۆژه سیسته  دان و گۆڕانکارییه لهپ  ره و په  وه ڕاست کردنه  وه شه مان ڕوانگه هه  ر له هه
     . می فرکاریشه ، ناسینی توانای زانیاری فرخواز و توانای مامۆستا و سیسته مان بۆ دۆکیۆمنت کردنی توانا و ئاستی فرخوازه ، هاو زه که مه سیسته
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