پۆلی 7
ژمارە بۆ هەست و ژماردنەکان دابنێ:









کەرتی دەیی (تا هەزاران) ،کەرتەکان ،و ژمارە تەواوەکان نیشان بدە و ڕیز بکە
دووجا و ڕەگی دووجا نیشان بدە
ژمارە تەواوەکان دابەش بکە لە ڕێگەی کەرتی سادە و کەرتی دەیی
کەرتە سادەکان و ژمارە تەواوەکان کۆ بکەوە و کەم بکەوە
ژمارە دەییەکان تا هەزاران لێک بدە و دابەش بکە لە ڕێگەی ژمارەی تەواوی یەک ژمارەیی
ڕیزبەندی کردارەکان جێبەجێ بکە لە دەستەواژەکان بە کەوانە
کەرتەکان ،دەیەکان ،و ڕێژە سەددیەکان بەراورد بکە
هاوکێشەکان شیکار بکە بە بوونی ڕێژەی ژمارەی تەواو و ڕێژەکانی یەکە

پێوانەکردن:






گۆڕین لە نێوان یەکەی مەتری بکە ،بەلەخۆگرتنی گۆڕین لە نێوان سەنتیمەتر دووجا و مەتر دووجا
پەیوەندی ڕووبەر بۆ نیوە الکێشەیەک پەرە پێبدە
پەرەپێدان و جێبەجێکردنی هاوکێشە بۆ قەبارەی ئاوێزەیەک
پەیوەندیەکان ڕووبەری ڕووپۆشی ئاوێزەکان دیاری بکە و جێبەجێ بکە
میلی لتر بە سەنتیمەتر سێجا ببەستەوە

هەستی ئەندازەزانی و بۆشایی:










هێڵی هاوتەریب ،ستوونی و یەکتربڕ دروست بکە
سێگۆشەکان و چوارالکان ڕیز بکە و پۆلین بکە لە ڕێگەی تایبەتمەندیە ئەندازەییەکان
لەتکەری گۆشە و لەتکەری گۆشەی ستوونی دروست بکە
بە دوای پەیوەندیکان بگەڕێ لە نێوان شێوە ئەندازە جووتیەکان
شێوەی هاوشێوەی گەورە بوو و بچووک بوەوە بەیەکەوە ببەستەوە
شێوە هاوشێوە و ئەندازە جووتیەکان بەراورد بکە
کشاندن ئەنجام بدە و باس بکە
تەختێک الر بکەوە
خاڵەکان لە هەر چوارالکە دابنێ

زەخرەفە و جەبر:







شێوازە گەشەکردووە هێڵییەکان نیشان بدە
شێوازەکان بە شێوەی ئەندازەیی نیشان بدە
پەیوەندیەکانی مۆدێڵی ژیانی ڕاستەقینە کە ڕێژەی نەگۆڕی گرافیکی و جەبریی تێدایە
دەستەواژەکان پێناسە بکە ،بە بەکارهێنانی دەستەواژەی جەبریی
چەمکەکە لە شێوازێکی جەبریی بدۆزەوە لە کاتی پێدانی هەر ژمارەیەک بە چەمکەکان
هاوکێشە هێڵییەکان شیکار بکە بە بەکارهێنانی ماددەی بەرجەستەیی یان پشکنین و پێشبینی

بەڕێوەبردنی داتا و ئەگەر:








داتای جۆریی ،جیا ،و بەردەوام کۆ بکەوە و ڕێک بخە
داتا لە خشتەی دووبارە بوونەوەی ڕێژەیی و وێنەی بازنەیی نیشان بدە
الدانی داتا دەسنیشان بکە
گۆڕانکاریەکان لە داتا بۆ گۆڕانکاری لە الری ناوەندی بەراورد بکە
پێشبینی دەرەنجام بکە لە سەر بنەمای داتا
لێکۆڵینەوە لە جێبەجێکردنی ژیانی ڕاستەقینەی ئەگەرەکان بکە
ئەگەری بیردۆزیی دوو ڕووداوی سەربەخۆ دیاری بکە

