پۆلی 6
ژمارە بۆ هەست و ژماردنەکان دابنێ:











ژمارەکان تا  1.000.000نیشان بدە و ڕیز بکە
لە چەمکی بەهای شوێن بۆ هەزارەمین بگە
بڕی کەرتیی بەراورد بکە و ڕێک بخە لەگەڵ ژێرکەرتی ناهاوشێوە
پێشبینی  ،%50 ،%25 ،%10و %75ی بڕێک بکە
بڕی دەیی کۆ بکەوە و کەم بکەوە بۆ هەزارەمین
ژمارەی تەواوی چوار ژمارەیی لێک بدە و دابەش بکە لە ڕێگەی ژمارەی تەواوی دوو ژمارەیی
ژمارەی کەرتیی لێک بدە و دابەش بکە بۆ دەیەکان لە ڕێگەی ژمارەی تەواوی دوو ژمارەیی
ژمارەی تەواوی سێ ژمارەیی دابەش بکە لە ڕێگەی ژمارەی تەواوی یەک ژمارەیی
ڕیزبەندی کردارەکان جێبەجێ بکە لە دەستەواژەکان بێ کەوانە
کەرتە سادەکان ،دەیەکان ،و ڕێژە سەددیەکان بەیەک ببەستەوە

پێوانەکردن:







پێوانەی بڕەکان بکە لەرێگەی بەکارهێنانی یەكەكانی مەتر
لە یەکەی مەتر گەورەتر بۆ بچووکتر بیگۆڕە ،بەلەخۆگرتنی مەتر دووجا بۆ سەنتیمەتر دووجا
پەرە بە پەیوەندییەکانی ڕووبەر بدە بۆ التەریب و سێگۆشە
پەیوەندی قەبارە بۆ ئاوێزەی سێگۆشەیی پەرە پێبدە و جێبەجێ بکە
پەیوەندیەکانی ڕووبەری ڕووپۆش دیاری بکە و جێبەجێ بکە بۆ ئاوێزەی الکێشە و سێگۆشەیی
مەتر دووجا و سەنتیمەتر دووجا بەراورد بکە

هەستی ئەندازەزانی و بۆشایی:








شێوە چوار الکان پۆلین بکە لە ڕێگەی تایبەتمەندی ئەندازەیی
پۆلینی شێوە فرەالکان بکە بە گوێرەی هێڵەكانی هاوتایی و هاوتای سووڕاندن
بە گۆشەپێوێک گۆشەکان تا  ° 180بپێوە
شێوەیەکی فرەال دروست بکە
شێوەکان نیشان بدە بە بەکارهێنانی نەخشەی دیمەنەکان و پێوانەی یەکسان
سووڕاندنەکان ئەنجام بدە و باسی بکە
خاڵەکان لە چواریەکی بازنەیی یەکەمدا دیاری بکە

زەخرەفە و جەبر:






شێوازەکان نیشان بدە بە بەکارهێنانی جووت و گرافی ڕێزکراو
ڕێساکانی شێواز بە وشە باس بکە
هەر چەمکێک کۆبکەو کاتێک ژمارە دەدەیتە چەمکەکان
بەدوای گۆڕاوەکاندا بگەڕێ وەک بڕی گۆڕاو
هاوکێشە بیرکاریەکان شیکار بکە بە بەکارهێنانی ماددەی بەرجەستەیی و پێشبینی بکە و بپشکنە

بەڕێوەبردنی داتا و گریمانە:







داتای جیا و بەردەوام کۆ بکەوە و ڕێک بخە
داتا نیشان بدە بە بەکارهێنانی وێنەی هێڵی بەردەوام
نواندنی گرافیکی شیاو دەسنیشان بکە
وێنەی هێڵی بەردەوام و بوار بەکاربێنە بۆ بەراوردکردنی کۆمەڵەی داتا
تیۆری گریمانەکان بدۆزەرەوە
پێشبینی دووبارە بوونەوەی دەرەنجامێک بکە لە سەر بنەمای ئەگەری بیردۆزی

