پۆلی 3
ژمارە بۆ هەست و ژماردنەکان دابنێ:








تاوەکو ژمارە  1000نیشان بدە و ڕیزیان بکە
بڕی بخاوێنەوە و نیشان بدە کە بگاتە 10$
ژمارەی سێ ژمارەیی گروپ بکە
کەرتی کۆمەڵەیەک دیاری بکە
لە ڕێگەی 1ەکان2 ،ەکان5 ،ەکان10 ،ەکان25 ،ەکان و 100ەکان بژمێرە
ژمارە سێ ژمارەییەکان کۆ بکەوە و کەم بکەوە
لێکدانی یەک ژمارەیی ،و دابەشکردنی ژمارەی دابەش بووی یەک ژمارەیی بە بارودۆخی ڕاستەقینەی ژیان ببەستەوە

پێوانەکردن:









دووری بە بەکارهێنانی کیلۆمەتر پێوانە بکە
کات بڵێ بۆ نزیکترین لە  5خولەک
پێوانەکانی پلەی گەرمی دەسنیشان بکە
چێوە پێوانە بکە بە بەکارهێنانی یەکە پێوانەییەکان
بارستە بە کیلۆگرام و توانا بە لیتر پێوانە بکە
ڕووبەر پێوانە بکە بە بەکارهێنانی کاغەزی تەون
درێژی ،بارستە ،و توانای کەرەستەکان بەراورد بکە بە بەکارهێنانی یەکە ستاندەرەکان
خولەک بە کاتژمێر ،کاتژمێر بە ڕۆژ ،ڕۆژ بە هەفتە ،هەفتە بە ساڵ ببەستەوە

هەستی ئەندازەزانی و بۆشایی:









ئامرازێکی ئاماژەپێکردن بەکاربھێنە بۆ دەسنیشانکردنی گۆشە وەستاوەکان و بۆ بەراوردکردنی گۆشەکان لەگەڵ گۆشەیەکی وەستاو
شیوە دوو رەهەندیەکان پۆلین بکە لە ڕێگەی تایبەتمەندی ئەندازەیی (ژمارەی الکان و گۆشەکان)
شێوازە سێ رەهەندی پۆلین بکە لە ڕێگەی تایبەتمەندیە ئەندازەییەکان (ژمارەی ڕووەکان ،لێوارەکان ،و لووتکەکان)
جۆرە جیاوازەکانی شێوەی چوار ال بەراورد بکە
ئاوێزە و هەرەمەکان دیاری بکە
شیوە و هاوتاکان دەسنیشان بکە
جووڵە نەخشەی تۆڕ باس بکە
گواستنەوەکان بناسەوە

زەخرەفە و جەبر:





شێوازی گەشەسەندوو و بچووک بووەوە دروست بکە
شێوازە ئەندازەییەکان نیشان بدە لەگەڵ زنجیرەیەکی ژمارەیی ،هێڵێکی ژمارە ،و هێڵکاریی ئەستوونی
لە رێگەی پرسیارەکانی کۆکردنەوە و کەمکردنەوە ،ژمارە وون بووەکان بدۆزەوە ،ئەمەش بە بەکارهێنانی ژمارەی یەک ژمارەیی و دوو ژمارەیی
لە کرداری لێکدان بە دوای تایبەتمەندیەکانی سفر و یەک بگەڕێ

بەڕێوەبردنی داتا و ئەگەر:







کەرەستەکان بۆ جۆرەکان ڕێک بخە بە بەکارهێنانی دوو تایبەتمەندی یان زیاتر
داتای جۆریی و جیا کۆ بکەوە و ڕێکیان بخە
داتا بخوێنەوە و ئاراستەیان دیاریبکە لەرێگەی بەکارهێنانی گرافی هێڵکاریی ستوونی و ئاسۆیی
لەو بەهایە تێبگە کە زۆرجار لە کۆمەڵەیەک داتا دەردەکەوێت (دۆخ)
پێشبینی دووبارە بوونەوەی دەرەنجامێک بکە
یاریە هاوسەنگەکان رووداوە هاوتاکان ببەستەوە

