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  M2کارهنانی  تی به چۆنیه
  

بۆ دیاری کردنی ئاستی زانیاری منداڵ و   کییه ره نگاوکی سه هه M2ی ڕووپوی بیرکاری  وه تاقیکردنه
 م دووههم بۆ پۆلی  که رزی یه کۆتایی وه  له  ستدایه رده به  ی له نگاندنه سه م هه ئه. کردنی پالنی کار  پیاده
و کات بۆ  دیاری کراون، ئه  پی بگه  کان به دا، نمره یه وه م تاقیکردنه ی ئه ڕه دوا الپه  له .هنیت کار ده به

  .ر بکرت سه بت کاری له ده  وت که که رده ده کانی فرخواز الوازه  نه تا الیهمامۆس
  له  جگه  دیکه سی بت و ئاشکرا ناکرت و نابت که مامۆستا ده ینھا ال ته  یه وه م تاقی کردنه هنجامی ئ ئه

هاوکات دیاری   دیاری کردنی ئاستی فرخوازه  یه وه م تاقی کردنه ست له به مه  مامۆستا بیزانت، چونکه
فری منداڵ   و زانیاریانه ئه  مامۆستا که  له  تی کوردستان داواکاره حکوومه  که  ئامانجه  یشتن به کردنی گه

  .بکات
ی  وه دا پشانی دایکوباوکان بدرت، بۆ ئه شه دیداری گه  کرت له ده  یه وه م تاقیکردنه نجامی ئه ئه
  .کانیان یی منداه پدان و کارامه شه گه  وانیش بتوانن هاوکار بن له هئ
دیاری   ئامانجه  یشتن به بۆ ئاسانکاری کاری مامۆستا و گه  که تایه ره سهو   زموونیه ش ئه یه م نموونه ئه

کرت گۆڕانکاری تدا  رنجی مامۆستایان ده پی سه داهاتوودا به  له. ت رکاری وهتی ف زاره کانی وه کراوه
  .بکرت

ندیدار  یوه رشتیاری په رپه سه  ، تکایه یه وه م تاقیکردنه ی ئه رباره بوو ده رنجکت هه ر سه مامۆستای ئازیز هه
  . وه ره ئاگادار بکه

  
   .کۆتایی دت 12.15  کات و له دهست پ ده 09.15  م له که رزی یه وه -1/ تبینی
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A ندنه ،ناسینکان ژماره و نووسینی  وه خو:  

A1 / نه ژمارهگه  و پاشان به  وه کان بخوی جیاواز بیان نووسه دوو ڕ   

1(     75  
  یی ده___کی  یه___

 ___ +___  
  پنج___ 

  ش د و شه وه نه  )2
  یی ده___کی  یه___

 ___ +___  
___  

  یی ده 7 کی و یه 3  )3
 ___ +___  

___  
 ___و س  

---------------------------------------------------------  
A2  /شی ژماره  وخۆ له ڕاسته  که  بنووسه  و ژمارانه ئهت  که پد  

1(   ___90          2(   ___34         3(  ___79  

---------------------------------------------------------  
A3 / ت  که وخۆ پاش ژماره ڕاسته  که  بنووسه  و ژمارانه ئهد  

  
1(  69  ___          2(  30  ___         3(  99 ___  

---------------------------------------------------------  
A4 / ته که وخۆ ده ڕاسته  که  بنووسه  و ژمارانه ئهوان دوو ژماره  وکه ن   

  
1(  37 ___ 39         2(  89 ___ 91          3(  43  ___45  

---------------------------------------------------------  
A5 / نه ژمارهجووته((یان ))  تاکه((  ری بنووسه و برانبه  وه کان بخو ((  

  
1(  35 ____         2(  88 ____        3(  70 ____  4 (41 ____  
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B وازش  
B1 /واز بهنه شکان بنووسه و ژماره  کاربھ    

1(  

2(  

3(  

4(  

5(  

  

B2 / مایبچووکتر له <تر یان  وره گه >ه  ناو      دابن  
1(  23  32      2  (85    83    
3 ( 93  39      4  (47    74  

  

B3 /دیاری کردن  
   وری بده م دت، ده ڕیزی پنجه  ی له پوله کام په)    1

 
  م که یه
  
2     (یی،  ندازه ی ئه وهکام ش؟ ناوی بنووسه مه ھهس  نگ  ڕه سۆرنگی  ڕه به م چوارههی  وهو پاشان ش
  . بکه
  

   

2        10            

3  6                  

4  8      20        36   

5        25            

10                  100 
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 C نامهکات، دراو و سا   

C1 ور بده کاتی دروست ده   
  

3(  2(   1( 
     
  
  

  ک پنج و چاره  ک س و چاره    نۆ     دوازده  ک دوو چاره  دوو نیو   
--------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

C2 ور بده ی گونجاو ده کات و ماوه   

  ڕۆ خواردنی نیوه)     3  دروست کردنی خانوو)    2  ی ددان وه پاک کردنه)    1  
  

    ک یه فته هه  عات نیو سه  مانگ 8  ڕۆژ 8    کک چاره  عات سهچوار 
--------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

C3 کان کان و ڕۆژه مانگه  
  . ه______م مانگی سای زاینی، مانگی  که یه )1 

  . ه______مانگی کۆتایی سای زاینی، مانگی  )2
  . ه______سای زاینی، مانگی   م له مانگی چواره )3
  .دت_____ یران، مانگی  دوای مانگی حوزه  له) 4
  . یه______ ، ڕۆژی فته م ڕۆژی هه که یه) 5
  . ڕۆژه_____ ،  فته کانی هه ی ڕۆژه ژماره) 6

  
  

C4 می گونجاو هه وه رهبژ   
  .زار دیناری دوو پنج هه) ب    .نجا دیناری د و په سه دوو 2) آ   کاته زار دیناری ده هه ده 1 )1
  .زار دیناری هه 1) ب    .نجا دیناری د و په دوو سه 1) آ     کاته نجا دیناری ده په 5 )2
  .زار دیناری هه 4) ب  .د دیناری پنج سه 10) آ     کاته زار دیناری ده پنج هه 1 )3
  .زار دینار هه 2) ب  .زار دیانر هه 4) آ     کاته نجا دیناری ده د و په دوو سه 8) 4
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D وه کرداری کۆ کردنه   

D1 می گونجاو هه وه رهبژ   
      1    (55      2    (40      3      (72  +4  =____    
          + 38             + 20              

  
 17   18   93   94    6   16   50   60    76    80    81     112  

---------------------------------------------------------  
D2 وه ره بدۆزه  وه ی خواره مانه نجامی ئه ئه   

1    (13    2    (73    3      (35    4    (3  5    (15  
    + 39          +9          + 20           8       +53  

                       +7  

---------------------------------------------------------  
D3  م بده و وه  م بکه که ی یه یری نموونه سه وه ره   

  

  

  
  

  

/  

---------------------------------------------------------  
D4 1 ( ی له 13تیپی ئاراراتمی یه  خای له 8م و  که گمی دووهه  خامه هه  م تۆمار کرد، ئایا به گند  چه  که ردوو گ

  ؟ خای تۆمار کردووه

  
  ؟ یه ند پنووسیان هه ردووکیان چه هه  ، ئایا به یه پنووسی هه 12هن  پینووس و شه 64شیرین ) 2

   

  یان کان و ده ی یه ژماره
 نووسم ده

  ، وه مه که کان کۆده یه
 ژ نونم ده ؟ یه هه  وه خ کردنه  ئایا پویستی به

  
 یی ده   7  کی یه   5

  
  خر نه               

 
59  +16   

1 

  

 2 23+  24 خر            نه به یی ده____کی  یه___ 
  

 3 55+  33 خر            نه به یی ده____کی  یه___ 
  

 4 16+  29 خر            نه به یی ده____کی  یه___ 

 

به  
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E دهر کردن کرداری ل  

E1 می گونجاو هه وه رهبژ   
      1    (80        2    (44        3      (73  
           - 50                 - 37                  -  47        

  

30     40    120    130  56  7  3  81    6  16  26  36  

---------------------------------------------------------  
E2   وه ره بدۆزه  وه ی خواره مانه نجامی ئه ئه   
      1    (30    2    (48    3      (65    4    (38  5 (80  
           - 17             - 25          -  20             -  3   -  50  

---------------------------------------------------------  
E3    می پرسیاره و وه  بکه 1ی  یری نموونه سه وه ره بده  کانی دیکه .  

  
  
  
  
  
  
  
  

---------------------------------------------------------  
E4      

  ؟ ال ماوه  ند پوولی له ی، ئایا چه براکه  ی دا به دانه 8،  یه پولی پۆست هه 36ڤان  زرهالی ) 1
  
  
    ؟ ال ماوه  ند کارتی له ش کرد، ئایا چه کارتی ل دابه 65،  یه کارتی هه 82دزار ) 2

  یان کان و ده ی یه ژماره
  بنووسه

ژ م که رده لده ؟ یه هه  وه کردنه وردخ  ئایا پویستی به

   ___= 2-35 خر نه             به یی ده   3  کی یه   3
1 

  

 2 ___= 4-45 خر            نه به یی ده____کی  یه___ 
  

 3 ___= 8-47 خر            نه به یی ده____کی  یه___ 
  

 4 ___= 3-30 خر            نه به یی ده____کی  یه___ 

 

خرنه
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 M2نگاندنی ڕووپوی  سه نجامی هه ئه
  

  م که رزی یه وه
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

کانی  بگه  نگاندن هس ماکانی هه بنه  ژ
  نگاندن سه هه

کۆی   کان هنمر
  کان هنمر

  نگاندن سه کانی هه ی بگه وه شیکردنه

1  A / ندنهناسین ووه خو  
  کان ژماره

A1 /9  نمره 
A2 /6  نمره 
A3 /6  نمره  
A4 /6  نمره  
A5 /8  نمره 

A1   /  
A2 /  
A3/  
A4/  
A5/  

ند  ناوه 22 -24نایاب       33 -35  
  ند سه په 18 -21زۆر باش    29 -32
  الواز 0 -17  باش       25 -28

2  B /وازهکان ش  B1 /10 نمره 
B2 /8  نمره 
B3 /4  نمره  

B1 / 
B2 / 
B3 /  

  ند ناوه 14 - 16نایاب       22 - 21  
  ند سه په 12 -13زۆر باش    20 - 19
  الواز 0 -11باش          18 -17

3  C /نامهکات، دراو و سا   C1 /6  نمره 
C2 /6  نمره 
C3 /6  نمره  
C4 /4  نمره  

C1/ 
C2 / 
C3 /  
C4 /  

  ند ناوه 14 - 16نایاب       22 - 21  
  ند سه په 12 -13زۆر باش    19 - 20
  الواز 0 -11باش          17 -18

4  D / وه کردنهکرداری کۆ   D1 /6  نمره 
D2 /10 نمره  
D3 /6  نمره 
D4 /8  نمره  

D1 / 
D2 /  
D3/ 
D4 /  

ند  ناوه 19 -21نایاب       30 -29  
  ند سه په 16 -18زۆر باش    28 -26
  الواز 0 -15باش        25 -22

5 E /دهر کردن کرداری ل E1 /6  نمره 
E2 /10 نمره  
E3/ 6  نمره 
E4 /8  نمره  

E1 / 
E2 /  
E3/ 
E4 /  

ند  ناوه 19 -21نایاب       30 -29  
  ند سه په 16 -18زۆر باش    28 -26
  الواز 0 -15باش        25 -22

  139/ نمره               کان هنمرکۆی 
 


