
 
 

 

 
 

 8پۆلی 

 : ژمارە بۆ هەست و ژماردنەکان دابنێ
 ەبک زڕیو  ەبد شانین  کانەییەژڕێ ەژمار  
 نواندن یماێه ینانێکارهەب ەب ەبد شانین کانەژمار  
 یەداێت ەیید یرتەو ک واوەت ەیژمار ەک ەبک کاریش نگاوەه ەفر ەیشێهاوک  
 ەبک شەو داب ەبد کێل کانیەسروشت ەو ژمار ەیید یرتەک  
 ەد یتوان ەب ەبک شەو داب ەبد کێل ەیید یرتەک  
 کانەو توان ەوانەک ەب کانەواژەستەد ەل ەبک ێجەبێج کانەکردار یندەزبڕی  
 تێب داێت ی100 ەل ترەورەگ یددەس ەیژڕێو  ەیید یرتەک ینێشو کیە ۆب یددەس ەیژڕێ ەک ەبک کاریش کانەشێهاوک  

 یەداێت ەیژڕێهاو و ەژڕێ ەک ەبک کاریش کانەشێهاوک 

 

 : پێوانەکردن
 ەبک جاێس ترەمینتەس و لتر یلیم وانێن ەل و جاێس ترەم و جاێس ترەمینتەس وانێن ەل نۆڕیگ 
 ەبدێپ ەرەپ کەیەبازن یرەووبڕ یکانیەندەوەیو پ ەبازن ەیوێچ  
 کێکەلوول ەیبارەق ۆب ەشێهاوک یکردنێجەبێو ج دانێپەرەپ  
 ەبک ێجەبێج و ەبک یارید کەلوول یشۆووپڕ یرەووبڕ یکانیەندەوەیپ 

 

 : ستی ئەندازەزانی و بۆشاییەه
 ەوەتێبگر ێڵهەالر ەک ەییندازەئ یندەتمەبیتا ەیگڕێ ەل ەبک نیلۆچوار الکان پ ەوێش  
 ەدروست بک کانەبازن  
 کانەوێهاوش وانێن ەل ەڕێبگ کانیندەوەیپ یدوا ەب  
 ڕکتربیەو  بیرەت ێڵیه ۆب ەبک ێجەبێو ج ەبک یارید ەشۆگ یکانیەندەوەیپ  
 کیەووڕ ەفر یکانەو ستوون کان،ەوارێل کان،ەشۆووپڕ ەیژمار  
 ەبک ێجەبێو ج ەبک یارید ەییندازەئ یرسۆساگیف یندەوەیپ  
 ەوەگواستن یکردنێجەبێج یدواەل ینگەماهەه یختەت رەسەل ەشێبک کڵێخا ەینێو  

 

 : زەخرەفە و جەبر
 اتریز انی یبرەج یکەیەواژەستەد ینانێکارهەب ەب ،ەبد شانین ێڵییه یکەیەریزنج یگشت یمکەچ  
 ییبرەج ەیشێهاوک ینانێکارهەب ەب ،ێڕەربگەو کانەوەوونکردنڕ  
 کێمکەچ رەه یدانێپ یکات ەل ەوەزۆبد ییبرەج یکێوازێش ەل ەکەژمار یمکەچ  
 ینگەهاوس" ێڵیدۆم ینانێکارهەب ەراست ب ەیژمار یکاریش ەڵگەل یەداێت یاوۆڕگ یمکەچ کیە ەک ەبک کاریش کانێڵییەه ەشێهاوک" 

 

 : بەڕێوەبردنی داتا و ئەگەر
 ەوەبک ۆک وامەردەو ب ا،یج ،ییرۆج یداتا  
 ەبخ کڕێ ەماو ۆداتا ب  
 رتەپ ەینێوو  یانەیب یکارێڵه ینانێکارهەب ەب ەبد شانیداتا ن  
 داتاکان  ەڵەیمۆک یراوردکردنەب ۆب ەنێکاربەب ییندەناو ەیاستڕئا یکانەوانێپ 
 داتا  یبردنەوەڕێب یکانەئامراز ینانێکارهەب ەب ەبک راوردەب یندەتمەبیدوو تا 
 ەبک راوردەب ییزۆردیو ب یزمونەئ یرەگەئ  
 ەبک ژمارەه کانەواوکارەت ەووداوڕ یرەگەئ 

 


