
 
 

 

 
 

 7پۆلی 

 : ژمارە بۆ هەست و ژماردنەکان دابنێ
 ەبک زڕیو  ەبد شانین کانەواوەت ەو ژمار کان،ەرتە، ک(زارانەتا ه) ەیید یرتەک  

  ەبد شانیدووجا ن یگڕەدووجا و  
 ەیید یرتەو ک ەساد یرتەک ەیگڕێ ەل ەبک شەداب کانەواوەت ەژمار  
 ەوەبک مەو ک ەوەبک ۆک کانەواوەت ەو ژمار کانەساد ەرتەک  
 ەییژمار کیە یواوەت ەیژمار ەیگڕێ ەل ەبک شەو داب ەبد کێل زارانەتا ه کانەییەد ەژمار  
 ەوانەک ەب کانەواژەستەد ەل ەبک ێجەبێج کانەکردار یندەزبڕی  
 ەبک راوردەب کانیەددەس ەژڕێو  کان،ەیەد کان،ەرتەک  
 ەکیە یکانەژڕێ و واوەت ەیژمار ەیژڕێ یبوون ەب ەبک کاریش کانەشێهاوک 

 

 : پێوانەکردن
 دووجا ترەم و دووجا ترەمینتەس وانێن ەل نۆڕیگ یگرتنۆخەلەب ،ەبک یترەم ەیکیە وانێن ەل نۆڕیگ 
 ەبدێپ ەرەپ کەیەشێالک ەوین ۆب رەووبڕ یندەوەیپ  
 کەیەزێئاو ەیبارەق ۆب ەشێهاوک یکردنێجەبێو ج دانێپەرەپ  
 ەبک ێجەبێو ج ەبک یارید کانەزێئاو یشۆووپڕ یرەووبڕ کانیەندەوەیپ  
 ەوەستەبب جاێس ترەمینتەس ەب لتر یلیم 

 

 : ستی ئەندازەزانی و بۆشاییەه
 ەدروست بک ڕکتربیەو  یستوون ب،یرەهاوت ێڵیه  
 کانەییەندازەئ یەندەتمەبیتا ەیگڕێ ەل ەبک نیلۆو پ ەبک زڕیو چوارالکان  کانەشۆگێس  
 ەدروست بک یستوون ەیشۆگ یرەتکەلو  ەشۆگ یرەتکەل  
 کانیەجووت ەندازەئ ەوێش وانێن ەل ەڕێبگ کانیندەوەیپ یدوا ەب  
 ەوەستەبب ەوەکەیەب ەوەبوو و بچووک بو ەورەگ ەیوێهاوش ەیوێش  
 ەبک راوردەب کانیەجووت ەندازەو ئ ەوێهاوش ەوێش  
 ەو باس بک ەبد نجامەئ کشاندن  
 ەوەالر بک کێختەت  
 ێدابن ەچوارالک رەه ەل کانڵەخا 

 

 : زەخرەفە و جەبر
 ەبد شانین کانێڵییەه ەکردووەشەگ ەوازێش  
 ەبد شانین ەییندازەئ ەیوێش ەب کانەوازێش  
 یەداێت ییبرەو ج یکیگراف ۆڕیگەن ەیژڕێ ەک  ەنیقەاستڕ یانیژ ێڵیدۆم یکانیەندەوەیپ  
 ییبرەج ەیواژەستەد ینانێکارهەب ەب ،ەبک ەناسێپ کانەواژەستەد  
 کانەمکەچ ەب کەیەژمار رەه یدانێپ یکات ەل ەوەزۆبد ییبرەج یکێوازێش ەل ەکەمکەچ  
 ینیشبێپ و نیپشکن انی ەییستەرجەب ەیمادد ینانێکارهەب ەب ەبک کاریش کانێڵییەه ەشێهاوک 

 

 : بەڕێوەبردنی داتا و ئەگەر
 ەبخ کڕێو  ەوەبک ۆک وامەردەو ب ا،یج ،ییرۆج یداتا  
 ەبد شانین ەییبازن ەینێوو  ەییژڕێ ەیوەبوون ەدووبار ەیخشت ەداتا ل  
 ەبک شانیسنەداتا د یالدان  
 ەبک راوردەب یندەناو یالر ەل یانکارۆڕگ ۆداتا ب ەل کانیەانکارۆڕگ  
 داتا  یماەبن رەس ەل ەبک نجامەرەد ینیشبێپ 
 ەبک کانەرەگەئ یەنیقەاستڕ یانیژ یکردنێجەبێج ەل ەوەنۆڵیکێل 
 ەبک یارید ۆخەربەس یووداوڕ دوو ییزۆردیب یرەگەئ 

  


