
 
 

 

 
 

 

 3پۆلی 

 : هەست و ژماردنەکان دابنێژمارە بۆ 
 ەبک انیزڕیو  ەبد شانین 1000 ەژمار کوەتاو  

 10$ ەبگات ەک ەبد شانین و ەوەنێبخاو ڕیب  

 ەگروپ بک ەییژمار ێس ەیژمار  
 ەبک یارید کەڵەیەمۆک یرتەک  
 ەرێبژم کانە100و  کانە25 کان،ە10 کان،ە5 کان،ە2 کان،ە1 ەیگڕێ ەل  

 ەوەبک مەو ک ەوەبک ۆک کانەییەژمار ێس ەژمار  
 ەوەستەبب انیژ ەینیقەاستڕ یخۆبارود ەب ەییژمار کیە یبوو شەداب ەیژمار یشکردنەداب و ،ەییژمار کیە یکدانێل 

 

 : پێوانەکردن
 ەبک ەوانێپ ترەمۆلیک ینانێکارهەب ەب یدوور  
 کەخول 5 ەل نیکترینز ۆب ڵێکات ب  

 ەبک شانیسنەد یرمەگ ەیپل یکانەوانێپ  
 کانەییەوانێپ ەکیە ینانێکارهەب ەب ەبک ەوانێپ ەوێچ  
 ەبک ەوانێپ تریل ەو توانا ب گرامۆلیک ەب ەبارست  
 ونەت یزەکاغ ینانێکارهەب ەب ەبک ەوانێپ رەووبڕ  
 کانەرەستاند ەکیە ینانێکارهەب ەب ەبک راوردەب کانەستەرەک یو توانا ،ەبارست ،یژێدر  
 ەوەستەبب ڵسا ەب ەفتەه ،ەفتەه ەب ژڕۆ ژ،ڕۆ ەب رێکاتژم ر،ێکاتژم ەب کەخول 

 

 : ستی ئەندازەزانی و بۆشاییەه
 ستاوەو یکەیەشۆگ ەڵگەل کانەشۆگ یراوردکردنەب ۆو ب کانەستاوەو ەشۆگ یشانکردنیسنەد ۆب ەنێکاربھەب کردنێپەئاماژ یکێئامراز  
 ( کانەشۆالکان و گ ەیژمار) ەییندازەئ یندەتمەبیتا ەیگڕێ ەل ەبک نیلۆپ کانیەندەهەردوو  ەویش 

 (کانەلووتک و کان،ەوارێل کان،ەووڕ ەیژمار) کانەییەندازەئ یەندەتمەبیتا ەیگڕێ ەل ەبک نیلۆپ یندەهەر ێس ەوازێش 

 ەبک راوردەچوار ال ب ەیوێش یکانەاوازیج ەرۆج  
 ەبک یارید کانەمەرەو ه ەزێئاو  
 ەبک شانیسنەهاوتاکان د و ەویش  
 ەباس بک ۆڕت ەیخشەن ڵەجوو  
 ەوەبناس کانەوەگواستن 

 

 : زەخرەفە و جەبر
 ەدروست بک ەوەو بچووک بوو ندووەسەشەگ یوازێش  
 یستوونەئ ییکارێڵو ه ،ەژمار یکێڵێ، هییەژمار یکەیەریزنج ەڵگەل ەبد شانین کانەییەندازەئ ەوازێش  
 ەییژمار دوو و ەییژمار کیە ەیژمار ینانێکارهەب ەب شەمەئ، ەوەزۆبد کانەوون بوو ەژمار ،ەوەمکردنەک و ەوەکردنۆک یکانەاریپرس  ەیگێر ەل 
 ەڕێبگ کیە و سفر یکانیەندەتمەبیتا یدوا ەب کدانێل یکردار ەل 

 
 : بەڕێوەبردنی داتا و ئەگەر

 اتریز انی یندەتمەبیدوو تا ینانێکارهەب ەب ەبخ کڕێ کانەرۆج ۆب کانەستەرەک  
 ەبخ انیکڕێ و ەوەبک ۆک ایج و ییرۆج یداتا  
 ۆییو ئاس یستوون ییکارێڵه یگراف ینانێکارهەب ەیگێرەل ەبکیارید انەیئاراستو  ەوەنێداتا بخو  
 ( خۆد) تێوەکەردەداتا د کەڵەیەمۆک ەل رجارۆز ەک ەبگێت یەهاەب وەل 

 ەبک کێنجامەرەد ەیوەبوون ەدووبار ینیشبێپ  
 ەوەستەبب هاوتاکان ەرووداو کانەنگەهاوس یەاری 

 


