
 
 

 

 
 

 

 5پۆلی 

 : ژمارە بۆ هەست و ژماردنەکان دابنێ
 بکە  یاننیشان بدە و ڕیز 100.000 تاوەکو ژمارە 

 1000$ تاوەکو بگاتەبخوێنەوە و نیشان بدەیەک بڕی پارە  

  بگە  یشوێن بۆ سەدلە چەمکی بەهای 
  بخە یڕێکبڕی کەرتیی بەراورد بکە و لەگەڵ ژێرکەرت 
  سەدەکان بڕی دەیی کۆ بکەوە و کەم بکەوە بۆ  
  ژمارەی تەواوی دوو ژمارەیی لێک بدە لە ڕێگەی ژمارەی تەواوی دوو ژمارەیی 
  ژمارەی تەواوی سێ ژمارەیی دابەش بکە لە ڕێگەی ژمارەی تەواوی یەک ژمارەیی 
  دەیەکان ببەستەوە کەرتە سادەکان بەکەرتە 

 

 : پێوانەکردن
  پێوانەی ماوەکانی کات بک بۆ نزیکترین چرکە 
  کاتی بەسەرچوو دیاری بکە 
  پێوانەکردنی پلەی گەرمی 
  لە مەتر بۆ سەنتیمەتر و لە کیلۆمەتر بۆ مەتر بیگۆڕە 
  کاتژمێری  24کاتژمێر بەراورد بکە لەگەڵ کاتژمێری  12کاتژمێری 

  پەرە بە ڕووبەر و چێوە بدە بە پەیوەندی لەگەڵ الکێشە 
  توانا و قەبارە بەراورد بکە 
 پەیوەندی قەبارە بۆ ئاوێزەی الکێشەیەکی ڕاست پەرە پێبدە و جێبەجێ بکە 

 

 : ستی ئەندازەزانی و بۆشاییەه
  جیاوازی نێوان شێوەیەکی فرەال و ئاوێزە نیشان بدە 
  گۆشەی تیژ، ڕاست، کراوە و وەستاو دەسنیشان بکە 
  بپێوە  ° 90بە گۆشەپێوێک گۆشەکان تا 

  سێگۆشە دروست بکە 
  تۆڕی ئاوێزە و هەڕەم دروست بکە 
  بنچینەییبەکارهێنانی ئاڕاستەی  لەرێگەیشتەکان دەسنیشان بکە  
 وەرگێڕانەکان ئەنجام بدە و وەسفیان بکە 

 

 : زەخرەفە و جەبر
  شێوازێک نیشان بدە بە بەکارهێنانی خشتەیەک بەها 
  پێشبینی چەمکەکان بکە لە شێوازێکدا 
 یی ژمارە وونەکان بدۆزەوە لە پرسیارێکی بیرکاری بۆ کۆکردنەوە، کەمکردنەوە، لێکدان، یان دابەشکردن و ژمارەی یەک ژمارەیی یان دوو ژمارە 
  بەدوای گۆڕاوەکاندا بگەڕێ وەک بڕی نەزانراو 
 کسانی نیشان بدە بە بەکارهێنانی لێکدان یان دابەشکردن لە هاوکێشەی بیرکاری بە بڕی نەزانراو لە هەردووک الدایە 

 

 : گریمانەبەڕێوەبردنی داتا و 
 ەبخ انیکڕێ و ەوەبک ۆک وامەردەب و ایج یداتا  
 ڕپچ ڕپچ ێڵیه یگراف ینانێکارهەب ەب ەبد شانیداتا ن  
 کێکردنەڵمۆک ەل ەربگرەداتا و ەینموون  
 بوار  ەل شتنەیگێت 
 ەداتا بک یداریندەوەیپ ەڵەیمۆدوو ک یراوردەب  
 رتەک ینانێکارهەب ەیگێرەل ەبد شانین ەمانیگر 

  


