
 بۆ ماتماتیک  گهی فرپالن
 

 که   ته کانی بابه تییه ڕه توانا بنه

 کی ربینی زاره توانای ده 
 .کردن ر سه چاره  کشه و  سانی دیکه ڵ که گه ندیگرتن له یوه پهوه،  کردن، بیرکردنه گفتوگۆ  شداربوون له لکن بۆ به تگه ڕه بنه  مانه ئه. کان ماتماتیکییه  متوده  به  وه هنانه گه لماندن و به کردن، سه ربین، پرسیار ده

  نووسین  ربین به توانای ده
کارهنانی هما  به. دیاگرام و  یی، خشته ندازه و فیگوری ئه  کشانی ونه. ی گونجاو واژه سته و ده  وشه  و بۆچوون، به  کردنی بیرۆکه  کردن و ڕاڤه متودی ماتماتیکی، باس  کردن به ر سه چاره  کشه

 کان و زمانی ماتماتیکی ستاندارد ماتماتیکییه

  وه توانای خوندنه
هما و   لک، که تکستگه. ن که ده  پیشه و و باسی ژیانی ئاسایی ڕۆژانه، دۆخی کار  وه ماتماتیکه  ستن به یوه په  ی، که تانه و بابه تکستی ماتماتیکی و تکستی ئه  رگرتن له وه کردن و چژ و ڕاڤه  وه توانای خوندنه

 . ی ماتماتیکی و لۆژیکی تدا بت کشه و دیاگرام و  خشته

 کردن توانای شیکار 
 کان کترۆنییه له ئه  ماتماتیکییه  هستگ جۆراوجۆر و دهلی ماتماتیکی  کارهنانی متودگه به  ، به یه کانی ژیانی ڕۆژانه ماتماتیکییه  کردن و شیکارکردنی کشه ر سه چاره  توانای کشه) کردن ل حه(کردن توانای شیکار

 .کان نجامی شیکارییه رئه نگاندنی ده سه کردن و هه راورد ها به روه ، هه)ر یته لکوله که(

 کان دجیتاییه  هستگ کارهنانی ده ی بهاتوان 
  و شیکاره  کرده  له) دا  له ئاینده(  کارهنانیانه پدانی توانای به ره ستی په به ش بۆ مه مه کانیان؛ ئه ی نھنییه وه رگرتن، دۆززینه وه چژکردن،   مه کان، بۆ گه دجیتاییه  هستگ کارهنای ده توانای به  له  بریتییه

ستھنای زانیاری و داتا و ئامار،  ده  رنت، بۆ به ئینته/ ر تی کۆمپیوته تایبه ، به یانه هزگ و ده ئهکارهنانی  به  بن له سا و کارامه تا بتوانن، ڕه  کردنه شق ها بۆ مه روه هه. کاندا کان و دیاگرامه ییه ندازه ماتماتیکی و ئه
زانیاری زیاتر بت و هیچ زانیاری و  خولیایم  رده ی هه سته به و مه ی زانیاری بوانت، به رچاوه سه  له  وه خنه چاوی ڕه  به  فرخواز بچنرت، که/ الی منداڵ   و خوه بت، ئه مانکاتدا ده هه  م له به
  .زانت ها نه ڕاستی و زانیاری ڕه  نجامک به رئه ده

 ی ماتماتیکدا تی وانه بابه  تی، له ڕه کانی قۆناخی بنه لۆکاڵ پالن، بۆ گشت ساه
 .نگاندنی فرخوازان بکرت سه کردن و هه بت ڕوماڵ ، ده9تا  4کانی  پۆله  له. ر بخونرت واوکه کدی ته ی یهتک ک بابه دا، وه که کانی قۆناخه گشت ساه  تی له ڕه کی بنه یه شوه  بت به تی ماتماتیک ده بابه



 ی بیرکاری بۆ وانه  پالنی فرگه

 م که پۆلی یه

  

  ئامانجی پالنی فرگه ئامانجی پالنی کار 

1 

کان  نووسی ژماره و ڕه  وه خوندنه
 99تا 

 و ڕیز کردن  وه نووسین و خوندنه  به 5تا  1  فرکردنی ژماره -1
   وه نووسین و خوندنه  سفر به  فرکردنی ژماره -2
 و ڕیز کردن  وه نووسین و خوندنه  به 9تا  6  فرکردنی ژماره -3
 )10کانی  ندجاره فر کردنی چه( 10  فرکردنی ژماره -4
 30تا  11  فرکردنی ژماره -5
 99تا  31  فرکردنی ژماره -6

2 

رکردنی دوو  و لده وه کۆکردنه
 نووسی ک ڕه ی یه ژماره

 بت تر نه وره گه 5نجام له  ئه  که  ی دوو ژماره وه کۆکردنه -1
 کات ڕ نه تپه 18   نجام له نوسی که ئه ک ڕه ی یه ی دوو ژماره وه کۆکردنه -2
 نوسی  ک ڕه کی یه یه ر کردنی ژماره پوه -3
 نوسی  دوو ڕه  نوسی له ک ڕه کی یه یه ر کردنی ژماره پوه -4

3 
يزکردنی ڕ راورد کردن و به

  کان  ژماره
 نووسی ک ڕه کی یه یه دنی ژمارهراورد کر ڕیز کردن و به -1
 نووسی کی دوو ڕه یه راورد کردنی ژماره ڕیز کردن و به -2
 نووسی ڵ دوو ڕه گه نووسی له کی دوو ڕه یه راورد کردنی ژماره ڕیز کردن و به -3

نوان   راورد کردن له به 4
 کان درژیه

  وه ره ه لی ناو پۆل ده لوپه نوان که  راورد کردن له به -1
 پوم چی ده به -2

 نھا ناسینی دراوی عراق ته  ی ساده شوه  کان به ناسینی دراوه 5

6 
 کان ییه ندازه ئه  نه ناسینی ته -1  ندازه ئه

 کان ییه ندازه ئه  ناسینی شوه -2
 کان و الکان  ره ناسینی سه -3

7 
    وه  خوندنه  نووسین و به  ناسینی نیو به -1 کان رته که

     وه خوندنه  نووسین و به  ک به ناسینی چاره -2
 واو فرکردنی کات ژمری ته -1 کاترژمر 8

 نووسی ی دوو ڕه رکردنی دووژماره و لده  وه کۆکردنه -1 رکردن و لده  وه کۆکردنه 9
 



 

  

  پالنی فرگه  
 تی ڕه می بنه پۆلی دووه

  ئامانجی پالنی فرگه ئامانجی پالنی کار 

و نووسینی   وه خوندنه 1
 999کان تا  ژماره

 99تا  1  له  وه پداچوونه -1
 999تا  100کان  خوندن و نووسینی ژماره -2
 دان یان، سه کان، ده  نووسی یه های ڕه به -3

رکردنی  و لده  وه کۆکردنه 2
 نووسی ی س ڕه ژماره

ب  نووسی به ی س ڕه ی دوو ژماره وه کۆکردنه -1
  وه خرکردنه

ب  نووسی به ی س ڕه ی دوو ژماره وه مکردنه که -2
  وه خرکردنه

  نووسی به ی س ڕه ی دوو ژماره وه کۆکردنه -3
  وه خرکردنه

  نووسی به ی س ڕه ی دوو ژماره وه مکردنه که -4
  وه خرکردنه

 ی هزری وه کۆکردنه -5
 یان وه کردنهکان و جیا  نه نانسینی ته -1  ندازه ئه 3

 یان وه کان و جیا کردنه ییه ندازه ئه  ناسینی شوه -2
 کان ره کان و سه دیاری کردنی ال -3

 تر خوندنی مه -1 تر، سم، کش ناسینی مه 4
 خوندنی سم -2
 کان نه دیاریکردنی کشی ته -3
 کان نه راورد کردنی کشی ته به -4
 کار دنیت چی به -5

 کان رته که 5
 

 ، رتی  ناسینی که

   وه کانی ڕوونکردنه ناسینی ستوونه -1  وه کانی ڕوون کردنه ستوونه 6
 دار ونه -2

لکدان له  -3پنچ،   لکدان له -2دوو،   لکدان له -1 لکدان 7
10 ،   
  وه کۆکردنه  ی لکدان به وه ستنه به -4



 

 

 ی بیرکاری بۆ وانه  پالنی فرگه
 م پۆلی سھه

  ئامانجی پالنی فرگه ئامانجی پالنی کار  
 یی های خانه به -1 زاران یانی هه زاران و ده کانی هه ژماره 1

 زاران یانی هه زاران و ده خوندنی هه -2
 کان راورد کردنی ژماره به -1 راورد کردن و ڕیز کردن به 2

 کان ڕیز کردنی ژماره -2
  وه نزیک کردنه -3

 کان گۆڕینی دراوه -1 کان گۆڕینی دراوه 3
 کان ندی نوان دراوه یوه په -2

 ی کات وه خوندنه -1 ژمار کردنی کات هه 4
 عات سه_ک  ک و نیو و س چاره چاره -2

 10تا  1  لکدان له -1 کانی لکدان  لکدان و ڕاستیه 5
 کانی لکدان ستراوه به  وه پکه  ڕاستییه -2

 ش کردن واتای دابه -1 ش دابهکانی  ش کردن و ڕاستییه دابه 6
 رکردن ش کردن و لده ندی نوان دابه یوه په -2
 ش کردن و لکدان ندی نوان دابه یوه په -3
 ش ولکدان کانی دابه ستراوه به  وه پیکه  ڕاستییه -4
 9ش کردن تا  کانی دابه ڕاستییه -5

 کان یه وه ڕوونکردنه  ی ستوونه وه خوندنه -1 کان  ر کردنی، پدراوه سه چاره 7
 کان یه وه ڕوونکردنه  درووست کردنی ستوونه -2
 کان پۆلن کردنی پدراوه -3

 کان ییه ندازه ئه  نه پکھنانی ته -2کان        ییه ندازه ئه  نه ته -1  ندازه ئه 8
 هاوج بوون -4کان     جووت بوونی شوه -3
 کان هه هڕاست  پارچه -6کان                  گۆشه -5

  چوه -2پوانی درژی              -1 پوان 9
 کش -4فراوانی                     -3

 کان رته هاوتا بوونی که -2پوانی درژی            -1 کان رته که10
 کان و ڕیز کردنیان   رته راورد کردنی که به -3
 کان ییه ده -5کان     یه کان و ده رته که -4

  ژره  رته رکردنی که و لده وه کۆکردنه11
 کان کسانه یه

 کان کسانه یه  ژره  رته ی که وه کۆکردنه -1
 کان کسانه یه  ژره  رته رکردنی که لده -2
 م رجه کردنی سه  ساده -3

 نووس کی دوو ڕه یه ژماره  نووسی، له ک ڕه کی یه یه لکدانی ژماره -1 لکدان12
  1000  ، له100  له، 10  لکدان له -2

  ماوه  به  ش کردنی ب ماوه دابه -1 ش دابه13
 نووسی ک ڕه کی یه یه ر ژماره سه ک به یه ش کردنی ژماره دابه -2
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