
 
 

 

 
 

 6پۆلی 

 : ژمارە بۆ هەست و ژماردنەکان دابنێ
  نیشان بدە و ڕیز بکە  1.000.000ژمارەکان تا 

 ەبگ نیمەزارەه ۆب نێشو یهاەب یمکەچ ەل  
 ەوێناهاوش یرتەرکێژ ەڵگەل ەبخ کڕێو  ەبک راوردەب ییرتەک ڕیب  
 ەبک کڕێب ی%75، و %50، %25، %10 ینیشبێپ  

 نیمەزارەه ۆب ەوەبک مەو ک ەوەبک ۆک ەیید ڕیب  
 ەییدوو ژمار یواوەت ەیژمار ەیگڕێ ەل ەبک شەو داب ەبد کێل ەییچوار ژمار یواوەت ەیژمار  
 ەییدوو ژمار یواوەت ەیژمار ەیگڕێ ەل کانەیەد ۆب ەبک شەو داب ەبد کێل ییرتەک ەیژمار  
 ەییژمار کیە یواوەت ەیژمار ەیگڕێ ەل ەبک شەداب ەییژمار ێس یواوەت ەیژمار  
 ەوانەک ێب کانەواژەستەد ەل ەبک ێجەبێج کانەکردار یندەزبڕی  
 ەوەستەبب کەیەب کانیەددەس ەژڕێ و کان،ەیەد کان،ەساد ەرتەک 

 

 : پێوانەکردن
 ترەم یكانەكیە ینانێکارهەب ەیگێرەل ەبک کانڕەب ەیوانێپ 
 دووجا ترەمینتەس ۆدووجا ب ترەم یگرتنۆخەلەب ،ۆڕەگیبچووکتر ب ۆب ترەورەگ ترەم ەیکیە ەل 
 ەشۆگێو س بیرەالت ۆب ەبد رەووبڕ یکانییەندەوەیپ ەب ەرەپ  
 ەبک ێجەبێو ج ەبدێپ ەرەپ ەییشۆگێس ەیزێئاو ۆب ەبارەق یندەوەیپ  
 ەییشۆگێو س ەشێالک ەیزێئاو ۆب ەبک ێجەبێو ج ەبک یارید شۆووپڕ یرەووبڕ یکانیەندەوەیپ  
 ەبک راوردەب دووجا ترەمینتەس و دووجا ترەم 

 

 : ستی ئەندازەزانی و بۆشاییەه
 ەییندازەئ یندەتمەبیتا ەیگڕێ ەل ەبک نیلۆچوار الکان پ ەوێش  
 اندنڕسوو یو هاوتا ییهاوتا یكانێڵەه ەیرێگو ەب ەبک الکانەفر ەوێش ینیلۆپ  
 ەوێبپ ° 180تا  کانەشۆگ کێوێپەشۆگ ەب  

 ەدروست بک الەفر یکەیەوێش  
 کسانیە ەیوانێو پ کانەنەمید ەیخشەن ینانێکارهەب ەب ەبد شانین کانەوێش  
 ەبک یو باس ەبد نجامەئ کانەاندنڕسوو  
 ەبک یارید مداەکیە ەییبازن یکیەچوار ەل کانڵەخا 

 

 : زەخرەفە و جەبر
 زکراوڕێ یجووت و گراف ینانێکارهەب ەب ەبد شانین کانەوازێش  
 ەباس بک ەوش ەب وازێش یساکانڕێ  
 کانەمکەچ ەتەیدەد ەژمار کێکات وەبکۆک کێمکەچ رەه  
 اوۆڕگ ڕیب کەو ەڕێبگ کانداەاوۆڕگ یدواەب 
 ەبپشکن و ەبک ینیشبێپ و ەییستەرجەب ەیمادد ینانێکارهەب ەب ەبک کاریش کانیەرکاریب ەشێهاوک 

 

 : گریمانەبەڕێوەبردنی داتا و 
 ەبخ کڕێو  ەوەبک ۆک وامەردەو ب ایج یداتا  
 وامەردەب ێڵیه ەینێو ینانێکارهەب ەب ەبد شانیداتا ن  
 ەبک شانیسنەد اویش یکیگراف ینواندن  
 داتا  ەڵەیمۆک یراوردکردنەب ۆب ەنێکاربەو بوار ب وامەردەب ێڵیه ەینێو 
 ەوەرەزۆبد کانەمانیگر یریۆت  
 یزۆردیب یرەگەئ یماەبن رەس ەل ەبک کێنجامەرەد ەیوەبوون ەدووبار ینیشبێپ 

  


