
 م که پۆلی یه داکاریپالنی فر  نج لهائام
 لف و بی ئینگلیزی فربوونی ئه -1

 
 

 ،  کی ساده یه ند وشه فربوونی چه -2
 »10تا  1«  فربوونی ژماره -3
 کان کییه ره سه  نگه فربوونی ڕه -4
 داڕشتنی پۆگرام -5

 .کان کییه ره سه  نھا پیته نگ ته ی ده شوه  به
 . وه کتری جیایان بکاته یه  له  وه، وه بچتهریدا  سه به   وه  وه بخونته

»Trace«  
 . یانخونت ده  ڕۆژانه  ستی پ کردبت، که ده  م پیتانه کان به تای وشه ره سه

  »Trace«ی  شوه  و نووسین به  وه خوندنه  به 
  وه ی خوندنه وه نیشاندان و ناسینه  به
   »هتد.......سروود،چیرۆک، گۆرانی، یاری کردن، «ی  شوه  به
 

 

 م پۆلی دووه داکاریپالنی فر  نج لهائام
 م که کانی پۆلی یه بگه  به  وه پداچوونه -1
 لف و بی ئینگلیزی فربوونی ئه -2
 »20تا  11«  فربوونی ژماره -3
   نگه فربوونی ڕه -4
 سازی  و ڕسته  فرکردنی وشه -5
 دابژرێ   که،  پۆڕۆگرامه -6

 کاری و ئاماده وه  بیرهنانه  بهکی کورت بۆ  یه شوه  به
 نگ ده  ناو و به  به Small, Capitallو بچووک  وره شوازی گه  به
 ربین و نووسین و ده  وه ی خوندنه شوه  به
 م که پۆلی یه  فراوانتر له  وه ی نیشاندان و ناسینه شوه  به
 م دروست بکات پرسیار و وه  ی ڕزمانی که شوه  به
   »هتد.......چیرۆک، گۆرانی، یاری کردن، سروود،« ی شوه  به

 

  



 م پۆلی سیه پالنی فرکایدا  ئامانج له
   وه پداچوونه -1
   فر کردنی وته -2
 100تا  20  له  فر کردنی ژماره -3
 ی ڕزمانی ی ڕسته فربوونی ڕسته -4
 »ی کورت ، ڕسته پیت، وشه«فربوونی  -5
 داڕشتنی پۆگرام -6

 
 ند ک په وه نرخ  ی به دانانی ڕسته -7

 .م کورتی بۆ پۆلی دووه  کان به ته بابه
 .کی فراوانتر یه شوه  به
 .و نووسین  وه ی خوندنه شوه  به
 .کاری بھنت به  ژیانی ڕۆژانه  له  ی گفتوگۆ که شوه  به

 و نوسین وه خوندنه
ابوو قووی د هه  ، وه»شت ، چاالکی، گه چیرۆک، گۆرانی، یاری کردن، ونه«شوازی 

 .ریتی سرووشتی کوردستان بن نه
 .ک یه ڕه ند الپه چه  کان له ته ی بابه وه ژره  ند له ق و په سته ی نه شوازی قسه  به

 

  



 تی ڕه می بنه که بۆ پۆلی یه / پالنی سانه
 ئینگلیزی:  وانه

 دا پالنی فرگه  ئامانج له پالنی فرکاریدا  ئامانج له
ت و هۆکاری  بابه

 فرکاری
شوازی کار و 

فرکردن و ڕاهنان 
 نگاندن سه هه

   ماوه
 کات

لف و بی ئینگلیزی فربوونی ئه
 

 کی ساده یه ند وشه فربوونی چه
 

 »10تا  1«  له  فربوونی ژماره
 

  س  نگه ڕهفربوونی 
 کان کییه ره ه
 

 کان داڕشتنی پۆگرامه
 
 

و نوسین   وه نگ خوندنه ی ده شوه به
Trace کان بچووکه  پیته 

لف  کانی ئه پیته  کان به تای وشه ره سه
 ست پکردنی و ب ده

ی  و نووسین با شوه  وه خوندنه  به
Trace 

ی  وه و ناسینه وه نیشاندان و خوندنه  به
ی چیرۆک، یاری کردن،  شوه  به

 سروود

Flash card_ CD, 
رتووک،  په white 

board, Read 
Object, رتوکی  په
Sun Rise,  
  چیرۆک، گۆرانی، به

یاری/ مۆسیقا  
Chat 
Note book,  

 شت گه

کار هنانی  به
 شوازی گرووپ 

»Group work«
»Pair work« 
 

Oral test تا کۆتایی ساڵ  15/9  له 

 

  



 تی ڕه می بنه بۆ پۆلی دووه/  پالنی سانه
  ئینگلیزی:  وانه 

 دا پالنی فرگه  ئامانج له پالنی فرکاریدا  ئامانج له
ت و هۆکاری  بابه

 فرکاری
شوازی کار و فرکردن 

 و ڕاهنان 
 نگاندن سه هه

   ماوه
 کات

  به  وه پداچوونه -1
 م که کانی پۆلی یه بگه

لف بی  فربوونی ئه -2
 ئینگلیزی

  کان، له فربوونی ژماره -3
  »20تا  10«

 کان نگه فربوونی ڕه -4
 

  و ڕسته فربوونی وشه -5
  سازی ڕیزمانی ساده

کان  پۆگرامه -6
 دابژرت

ی  شوه  کاری به و ئاماده  وه بیرهنانه  به
 کورت

نگ  ده  و بچووک، به  وره شوازی گه  به
 و ناو
و نووسین و   وه ی خوندنه شوه  به

 ی وه جیاکردنه
ربین و  ی نیشاندان و ده شوه  به

 »ک پۆلی یه  فراوانتر له«ی  وه ناسینه
م  پرسیار و وه  ی ڕزمانی له شوه  به

 دروست بکات، 
 ,Picture Storyی  شوه  به

Songs, Play, Chant…. 
 

Flash card_ 
CD player, 
white board, 
Read Object, 

رتوکی  په Sun 
Rise, 
Note book 

چیرۆک، گۆرانی، 
یاری/ مۆسیقا  به  

 تکستی کورت
Chant 

»Group work« 
Work book  

Oral test کۆتایی ساڵتا  15/9  له 



                                                                                                                                                        می بۆ پۆلی سھه/  پالنی سانه
 تی ڕه بنه

 ئینگلیزی:  وانه 
 

 دا پالنی فرگه  ئامانج له پالنی فرکاریدا  ئامانج له
ت و هۆکاری  بابه

 فرکاری
شوازی کار و فرکردن و 

 ڕاهنان 
 نگاندن سه هه

   ماوه
 کات

کانی  بگه  به  وه پداچوونه -1
 م دووهپۆلی 

  فربوونی وشه -2
 سازی  فربوونی ڕسته -3

 
 

  کان، له فربوونی ژماره -4
  »100تا  20«

،  پیت، وشه«فربوونی  -5
 »ی ڕزمانی کورت ڕسته

ندی  ک په وه  دانانی ڕسته -6
 نرخ  به
 

  کی کورت بۆ یه شوه  به
 کردن  و ئاماده  وه بیرهنانه به 
کی فراوانتر زیادکردنی  یه شوه  به
 کی نوێ،  یه ند وشه چه
  ی گفتوگۆ و پاکتیزه شوه  به

  به  ژیانی ڕۆژانه  له  کردن، که
کاری بھنت، بۆ پرسیار و 

ی  شوه  و به  وه مخوندنه وه
 ....خوندن و نووسین،

 .ربین و نووسین و ده  وه خوندنه
ق و  سته ی نه ی قسه شوه  به
  کان، وه ته ی بابه وه ژره  ند، له په
 . ڕک ند په چه  له
 

Flash card   
CD player, 
white board, 
Read Object, 
Toys 
رتوکی  په  Sun 
rise, $B, AB 
Note book 
Traveling 
Visiting plases 
  چیرۆک، گۆرانی، به

یاری/ مۆسیقا  
 تکستی کورت

1- «Group work» 
2- «Pair Work »  
3- «Have Richs» 

Oral test 
Writing 

Dictation 
Drilling 
Spelling 

Pronunciation
 

تا کۆتایی  15/9  له
 ساڵ


