
 
 

 
 
 

  فرگه  پالنی فرکاری زانست له
 

 دا وانه  کان له کیه ره توانا سه
کانی  کیه ره ما سه زانستدا بنه  له.  که ی توانای وانه وزه  له  شکیشه پدانی و به شه بۆ گه  گونجاوه دا وانهئامانجی   یی له کارامه/کی زیرهکانی  کیه ره ما سه بنه

 .ن وه رهی خوا یه م شوه یی به کارامه
 
 سینونو  کی و ربینی زاره ای دهتوان

و   شتی فرگه ن، بواری کار، گهکا وه تاقیکردنه  نوسینی ڕاپۆرت له. سروشت  نجی خودی تاک له ره سف کردنی چژ و سه پشاندان و وه  له  بریتیه
ندیدار  یوه ی په و زاراوه  واژه سته کارهنانی ده نج و به ره ی پرسیار و سهکردن  توانای ئاراسته. کین ره مای سه لۆژی بنهۆکن نی ته وتنی الیه ی پشکه ۆسهپر
 .ی زانستدا وانه  شکی گرینگن له ی گونجاو به وه مدانه کانی خۆی و وه نگاندنه سه هه  ر سه  کردن له  بوونی توانای شرۆڤه هه.  که وانه  به
 

  وه خوندنهتوانای 
،  ی زانست، گۆڤاری زانستی، وتاری زانستی ڕۆژنامه ڕۆک و تکستی وانه ر ناوه سه  له  وه نگدانه و ڕه  وه شی کردنهانیاری، ی ز وه کۆ کردنه  له  بریتیه

شکن  کان به انهنیش /راوجۆر و سیمبولۆج هکاری/، دیاگرامی خشته ,کان ڕنمایه/ ته چه کان، ڕه ڕنونه  ی وه ها خوندنه روه هه. ت رتووک و ئینترنه په
 .ی زانست ی وانه وه خوندنه  له
 

 توانای شیکاری
  و دیاگرام به  تاک و دروست کردنی خشته/کانی خۆی پوانه  نجام له ست هنانی ئه ده  بۆ به  هاوکشه /و شیکاری  کار هنانی ژماره به  له  بریتیه
کردنی   و ئاماده) واقع(ڕاستی   مۆدل له/، شواز هاوکشه  یشتن له کار دت بۆ تگه هشیکاری ب /ها ژماردن روه هه.  وه که ڕۆکی زانستی وانه ناوه

 . ی جۆراوجۆر)داتا(زانیاری
 
 
 



 ) کۆمپیوتر(ی دیجیتاڵ  سته ره کارهنانی که توانای به
و و ب )نتاشون دوکۆمه( کردن  گه به  ن، چاپ کردن، بهوان، پشاندان، نمایش کرد، پ وه بۆ تۆژینه  ی دیجیتاه سته ره کارهنانی که دا به ست لره به مه

ی  ونه  به ناسینی گرفتداری زانستی سروشت و پشاندانی الیه  وه نی ئافراندن، زیندو کردنه بۆ هاندانی الیه. و کاردا  وه بواری تاقی کردنه  ی له وه کردنه
زانستی سروشتناسی،  ی رباره تی ده رنه زانیاری ئینته  له)  گرانه خنه ڕه(ئامز   خنه نگاندنی ڕه سه هه. لکی زۆر باشن گه سته ره که  مه دیجیتاڵ، نمایش و گه

ی  رباره کات بۆ گفتوگۆ کردن ده ت پتر ده رفه ندی گرتن ده یوه کانی په دیجیتایه  سته ره می که سیسته. کات هز ده  دا به که ڵ وانه هگ کار کردن له
 . وشت ناسیکانی زانستی سر گرفته
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 ی زانست بۆ وانه  پالنی کاری فرگه

 

 

 م پۆلی سیه م پۆلی دووه م که پۆلی یه یی ئامانجی کارامه

 
سته

زان
  

ده
زین

 
 ییه

ان
ک

 

کان بۆ  ره وه سته کار هنانی هه به •
 فربوون

  شته  ئاشنا کردنی فرخوازان به •
 کان زیندوو و نا زیندووه

 ران وه کانی گیانه پویستیه •
 ران وه کانی گیانه جۆره •
 ران وه گیانهکردنی   شه چۆنتی گه •
 کان که کانی ڕووه پویستییه •
 کان که کانی ڕووه شه به •
 کان که کردنی ڕووه شه گه •

 
 
 
 
 
 
 

 کان زیندووه  کردنی شته  شه گه •
 گۆڕن ن و ده که ده  شه کان گه ره وه گیانه •
 ران وه سوڕی ژیانی گیانه •
 چن ک ده یه  چیدا له  ران له وه گیانه •
 گۆڕن ن و ده که ده  شه کان چۆن گه که ڕووه •
 چن ک ده یه  چیدا له  کان له که ڕووه •
 گۆڕت کات و ده ده  شه مرۆڤ چۆن گه •
 دات ده  م شه تی گه چۆن خۆراک یارمه •
 ژین ده  وه پکه •

کتر  یه  کان پویستیان به زیندووه  شته •
  یه هه

تی  یارمه ک و ڕووه ران وه چۆن گیانه •
 ن ده کتر ده یه

ک و  ڕووه  به  پویستی مرۆڤ چییه •
 .ر وه گیانه

 بۆ ژیان  جگه •
 ؟ژی دارستان چی ده  له •
 ؟ژی بیابان  چی ده  له •
 ؟ژی ریا چی ده زه  له •

 ر  وه ک و گیانه ڕووه •
 کان که جۆری ڕووه •
o کان چین؟ ساده  که ڕووه 
o یه هه تۆویک  ڕووه  کام جۆر له  
 ران وه جۆری گیانه •
o نده شیردهکان چین؟ ر و با 
o کان چین؟ خشۆکه کی و ماسی و وشکاوه 
o ن؟ که فتار ده هڕران چۆن  وه گیانه 
 ران وه ک و گیانه کردنی ڕوه کارلک •
o ؟ ی بیابان چییه ژینگه 
o کان چیین؟ ئاویه  ژینگه 
 .ستن به کتر ده یه  ران پشت به وه زینده •

o س  ران خۆراکیان ده وه چۆن گیانه
 وت؟ که ده

o کان چین؟ خۆراکییه  زنجیره 
 

 
 

  
 

   پالنی کاری فرگه
 زانست / وانه
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 ی زانست بۆ وانه  پالنی کاری فرگه

 م پۆلی سیه م پۆلی دووه م که پۆلی یه یی ئامانجی کارامه

سته
زان

 
 زه
انی
ک

 
 وی

 وی  زه •
 وشکانی -1
 ؟ کانی وشکانی چییه شوه •
 ؟ رد چییه به •

 وی کانی زه رچاوه سه •
 ؟ وی چییه کانی زه رچاوه سه -1
 ؟ یه کوێ هه  ئاو له -2
 ؟ یه کودا هه  وا له هه -3
  پارزگاری لهچۆن  -4

 ین؟ که وی ده کانی زه اوهرچ سه
  رزه ش و چوار وه که •

 ش که -1
 ؟ ش چییه که •
 ؟ ش چییه کانی که که یه •
  کانی ساڵ هرز چوار وه -2
هار و هاویندا تبینی چی  به  له •

 ی؟ که ده
پایز و زستاندا تبینی چی   له •

 ی؟ که ده
 

 وی ی ڕووی زه وه دۆزینه •
 وی کانی زه رچاوه سه -1
کار  رد و خاک و ئاو به بهچۆن  •

 هنین؟ ده
 هنین؟ کار ده کان به که چۆن ڕوه •

  وه کۆنه  وی له زه •
 ؟ چییه  ردینه به -1
 چی فر بوون  وه ردینه به  زاناکان له -2

 ش ئاسمان و که •
 ئاسمان -1
 بینی؟ ئاسماندا چی ده  له •
 دات؟ دهوو و ڕۆژ ڕ چۆن شه •
 ش که -2
ش  کانی که جیاوازه  چۆن باره •

 پویت؟ ده
 ؟ سوڕی ئاو چییه •

 

 وی ووی زهڕ •
 رد کان و به -1
 رد چین؟ کان و به •
 بت؟ یدا ده رد په چۆن به •

 وی کانی زه رچاوه سه •
 کان چین؟ رچاوه سه -1
کانی  رچاوه سه  چۆن پارزگاری له -2

 ین؟ که وی ده زه
 وی و ئاودا  زه  کان له سوڕه •

 سوڕی ئاو -1
 ؟ یه ویدا هه کوی زه  ئاو له •
 ؟ سوڕی ئاو چییه •
ی  ه کۆمه  کان له نه ته ی جوه -2

 خۆردا
 ؟ می خۆر چییه سیسته •
چی   وه وییه ی مانگ و زه جوه  له •

 دات؟ دهڕو
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 ی زانست بۆ وانه  پالنی کاری فرگه

 م پۆلی سیه م پۆلی دووه م که پۆلی یه 

سته
زان

  
ییه
زیا
فی

 
ان
ک

 

 رمان وروو به کانی ده مادده •
  ی مادده وه دۆزینه •
کان تبینی  قه ڕه  مادده  چیی له •

 ی؟ که ده
کان تبینی  شله  مادده  چی له •

 ی؟ که ده
 ی؟ که کان تبینی ده گازه  چی له •
  کانی مادده وشه ڕه  له •
 گۆڕن؟ کان ده نه چۆن ته •
رئاو  چی بن ئاوو چی سه •

 وت؟ که ده
   هز و جوه •
 پانان و ڕاکشان •
 جون کان ده چی شته -

 جون کان چۆن ده شته -        
 موگناتیس •
یان  موگناتیس ده  چین که  شتانه و ئه-

نتجو 
ناویاندا   موگناتیس به  چین که  شانه و ئه

 ڕت په تده
 

  ی مادده وه دۆزینه •
  بینین و پوانی مادده -1

 ؟ چییه  مادده •
 پوین؟ ده  چۆن مادده •

  گۆڕانی مادده -2
 گۆڕین؟ کانی ئاو ده چۆن باره •
 ؟تگۆڕ ده  چۆن مادده •

  و جوه  وزه -3
 هز •
 ؟ هز چییه •
 .کات چۆن کار دهموگناتیس  •

 نگ ده -4
 ؟ نگ چییه ده •
  ئامره  چین که  نگانه و ده ئه •

یدای  کان په میوسیکیه
 ن؟ که ده

 

  ی مادده وه دۆزینه •
  کانی مادده وشه ڕه -1

 کان چین؟ ق و شل و گازه ڕه  نه ته •
 ورت؟پ ده  چۆن مادده •

  گۆڕانی مادده -2
 کان چین؟ فیزیایه  گۆڕانه •
  و جوه  ی وزه وه دۆزینه -3
 رمی گه •
 ؟ رمی چییه گه •
  وه گوزرته رمی ده ی گه چۆن وزه •
 هز و جووه -4

   هۆی جوه  بته هز چۆن ده •
  ؟ ئیش چییه •
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 ی زانست بۆ وانه  پالنی کاری فرگه

 م پۆلی سیه م پۆلی دووه م که پۆلی یه 

سته
زان

  
ییه
میا
کی

 
ان
ک

 کان تام و چژه •
  م تامانه ئاشنا کردنی فرخوازان به

 شیرینی •
 ترشی •
 سوری •
 تای •
 تفتی •

 ڕزین •
 

  وانه گۆڕانی نا پچه •
  کونی هلکه -1
 چشت لنان -2
 ز سوتانی کاخه -3

 

 کان کیمیاییه  گۆڕانه •
 ھنانی ئاسن نگ هه ژه -1
 ڕوهنانی نان  که -2
  ی میوه وه ڕزین و شیبوونه -3

 

 م پۆلی سیه م پۆلی دووه م که پۆلی یه 

ان
تیم
وس
در

 
 

 کانیان ش و سوده کانی له ندامه ناساندنی ئه •
 چاو •
 لوت •
 گوێ •
 م ده •
 پشت •
 ددان •
 

 شمان له  گرنگی دان به •
  ناسه ندامی هه کۆئه •
 مار دامی دهن کۆئه •
  ندامی ماسولکه کۆئه •
 ندام کۆئه  ره یکه په •
 ر یکه په  ئسکه •
 رزش کردن وه •

 

 کان تاییه ره سه  فریاگوزاریه •
تایی بۆ خنکان و خون  ره فریاگوزاری سه •

 ربوون به
و تایی بۆ لوت پژان  ره فریاگوزاری سه •

 دان  مروو پوه
کردنی  خۆراکی باش و دروست و ئاماده  •

 .خواردن
 می خۆراکی ڕه هه •
 خۆراک  مه مندنی ژه خه •
 میکرۆب  رگری له به •
 ی دروستی خۆراک رباره ڕنمایی ده •
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 ی زانست بۆ وانه  پالنی کاری فرگه

 م پۆلی سیه م پۆلی دووه م که پۆلی یه 

گه
ژین

  
زی
ار
پ

 

  ژینگه •
ی  ژینگه  ازان بهفرکردنی فرخو •

و   فرگه ک، ڕه گهماڵ، 
 پارزگاری لکردنیان

 

  ژینگه •
 ؟ چییه  ژینگه •

ر  سه  فرکردنی فرخوازان له -1
ناو کردنی  مام و به ناشتنی نه
 خۆیان

ی ماڵ و  خاون ڕاگرتنی ژینگه -2
 ک ڕه و گه فرگه

 کانی و جۆره  ژینگه •
 پارزین ده  چۆن ژینگه -
  کانی پیس بوونی ژینگه هۆکاره -

 
 

 

  


	Z_p.pdf
	Zanst_Plani_feerge

