
 ی ماتماتیک ی پسپۆڕانی لیژنه وه کۆنووسی کۆبوونه

پالنی فرکاری «مان کۆبۆوه بۆ تاوتوێ کردنی کتبی  که نهلیژ  2009/10/04وتی  ڕکه  له
راورد  و به  وه پاش وردبوونهکان،  وانه  ت به م تایبه ھهشی س به »تی ڕه ی بنه رخ بۆ فرگه هاوچه

پی  کانمان به تییه ڕه بنه  دا، داواکارییه رده روه تی په زاره جی وه نھه نوان کتبی ناوبراو و مه  له
بۆ  ، م م و سیه م و دووه که یهکانی  بۆ پۆله  دا دیاری کردوه یه م نامه ی ئه هاوپچه  کان له ئاسته
 . وهواژۆمان کرد  وه خواره  ش له سته به م مه ئه

 

 واژۆ  رده روه په ناوژ

  خموور مه بدو قادر عوسمان عه1

  سور مرگه مین دئه مه هدی محدین محه مه2

  ولر هه د حمه فا ئه شرزاد مسته3

  ولر هه شید حمود ڕه بدو مه عه4

  کۆی غدید  خالید حاجی مه5

   ڕانیه د مه محه  لی سوه عه6

  دزێ قه عرووف ها مه و تهیر خه7

  واندز ڕه و وز عه عادل عه8

  ولر هه کر فور به د غه مه محه9

 

  



 پــۆلــى یــکـــم 

 

   99خوندنوە و نووسینى ژمارەکان تا  .1
 کۆکردنوە و لدەرکردن ژمارەى یک رەنووس .2
 زکردنى ژمارەکانڕیبراوردکردن و  .3
 براورکردن ل نوان درژیکان  .4
 سینى دراوەکان ب شوەیکى سادە نا .5
 ئندازە ل ناسینى تنکان و شوە ئندازییکان .6
 ¼،  ½کرتکان    .7
 ناسینى کاتژمر  .8
9. دەرکردنى دوو ژمارەى دوو کۆکردنەنووسىڕوە و ل 
 

 پــۆلــى دووەم
 
   1000خوندنوە و نووسینى ژمارەکان تا  .1
2.  دەرکردن ژمارەى سوە و لەنووسڕکۆکردن 
 ناسینى تنکان و شوە ئندازیى یکان بپى الیکان و سرەکان  .3
4. گتر، لتر، مو ڵناسینى سانتیمکاناپشى کن 
 و براوردکردنى کرتکان 4/3،  3/2ناسینى کرتکان  .5
 وونکردنوەیى ڕناسینى ستوونکانى  .6
7.  کدان ل10، 5 ،2ل  
 
 



 یم لــى سپــۆ
 
 ژمارەکانى هزاران و دەیانى هزاران  .1
 ردنوەى ژمارەکانک زکردن و نزیکڕیکردن و  براورد .2
 ینى دراوەکان ڕگۆ .3
 هژمارکردنى کات  .4
 استیکانى لکدانڕلکدان و  .5
 استیکانى دابش ڕدابش و  .6
 )کردنى ستونکان خوندنوە و درووست(چارەسرکردنى پدراوەکان  .7
 )استهلکانڕنى گۆشکان و پارچ ناسی(ئندازە  .8
 )درژى، چوەفروانى، کش(پوان  .9

) زکردنڕی، براوردکردن، و هاوتا بوون( ناسینى کرتکان و دەییکان  .10
 کرتکان  

 کان کسانه ژر یه لدەرکردنى کرتو کۆکردنوە  .11
 ەنووسى ڕلکدان ل ژمارەیکى یک  .12
 ەنووسى ڕدابش کردنى بسر ژمارەیکى یک  .13
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 ئینگلیزیی  ی پسپۆڕانی لیژنه وه کۆنووسی کۆبوونه

رخ بۆ  پالنی فرکاری هاوچه«مان کۆبۆوه بۆ تاوتوێ کردنی کتبی  که نهلیژ04-2009.10.05 وتی  ڕکه  له
نوان کتبی ناوبراو و   راورد له و به  وه پاش وردبوونهکان،  وانه  ت به م تایبه ھهشی س به »تی ڕه ی بنه فرگه
کانی  پۆله کانی تا بۆ پۆله ره ند کرد بۆ ئاستی سه سه پهکانمان  تییه ڕه بنه  دا، داواکارییه رده روه تی په زاره جی وه نھه مه
 . وهواژۆمان کرد  وه خواره  ش له سته به م مه بۆ ئهئینگلیزی ی  بۆ وانه ، م م و سیه م و دووه که یه

 . که ند کردنی کتبه مه وه بۆ ده  رنجکه ند سه چه  یه م نامه ی ئه تبینی، هاوپچه

 

 واژۆ  رده روه په ناو ژ

  ڕواندز د مه ها محه اومید ته 1

  سۆر مرگه ژیان عوسمان خورشید 2

  سۆران د حمه میل ئه جیب جه نه 3

  کۆی ریم بدولکه فیق عه یران ڕه سه 4

  کۆی د زاهیر ئیبراهیم سوه ئه 5
 

 

 

  



 م که پۆلی یه

  »Small letter« کان واته بچووکه  نھا پیته نگ، ته ی ده شوه  لف و بی ئینگلیزی به فربوونی ئه -1
ی  و شتانه ڵ ناوی ئه گه ستی پکردب له ده  و پیتانه ی به تاکه ره سه  ک که یه ند ووشه فربوونی چه -2

 .تی ریه وروبه ده
 و نووسین   وه خوندنه »10تا  1«  له  فربوونی ژماره -3
 کان کییه ره سه  نگه فربوونی ڕه -4
 »هتد....چیرۆک، گۆرانی، یاری کردن، «ر شوازی  سه داڕشتنی پۆگامی خوندن له -5

 :م پۆلی دووه

 گ و ناون ده  به » وره و گه  گچکه«ی  شوه  لف و بی ئینگلیزی به فربوونی ئه -1
a- Small letter cases 
b- Capital letter cases and the letter names »ندنهو نوسین وه خو«  

  کان به تای وشه ره سه م، وه  که پۆلی یه  ی فراوانتر بت، له وداکه مه  ک که یه ند وشه زیاد کردنی چه -2
 ست پبکات  کان ده پیته

 و نووسین   وه خوندنه »20تا  11«  له  فربوونی ژماره -3
 م که پۆلی یه  کی فراوانتر له یه شوه کان به نگه فربوونی ڕه -4
کی  یه شوه  م دروست بکات، به پرسیار و وه  ی ڕزمانی که شوه کی کوورت به یه ند ڕسته فرکردنی چه -5

 .و نووسین وه و ساکار، خوندنه  ساده
 .نووسین  به »هتد....چیرۆک، گۆرانی، یاری کردن، «ر شوازی  سه داڕشتنی پۆگامی خوندن له -6

«Picture, Story, Songs, Games, Chant….etc» 

 -:م پۆلی سیه

 .کانی سای پشوو ته و بابه  م بگه رجه بت بۆ سه  وه پداچوونه  که تای کتبه ره سه -1
 .وانتر ی نوێ فره زیاد کردنی ووشه -2
 .و نووسین  وه خوندنه  به »100تا  20«  له  فربوونی ژماره -3
 .  کاریان بھنت کی ئاسایی به یه شوه دا به ژیانی ڕۆژانه  له  ی گفتوگۆ که شوه ی ڕزمانی به فربوونی ڕسته -4
 .»ی کورت ، ڕسته پیت، وشه«و نووسینی   وه فربوونی خوندنه -5
  نجهوزیاد کردنی ح  ، وه ونهچیرۆک، گۆرانی، یاری کردن، «ر شوازی  سه داڕشتنی پۆگامی خوندن له -6

 Spelling, Pronunciation »ک یه ند وشه کردنی چه
 .ربن بۆ فربوونی زیاتر ڕوونتر هانده  ک که ند چاالکییه دانانی چه  -7
 »ک یه ڕه ند الپه ی چه وه ژره  له«ند  ک په نرخ، وه  کی به یه ند ڕسته بوونی چه -8
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 زانستی  ی پسپۆڕانی لیژنه وه کۆنووسی کۆبوونه

پالنی فرکاری «مان کۆبۆوه بۆ تاوتوێ کردنی کتبی  که نهلیژ  2009/10/04وتی  ڕکه  له
راورد  و به  وه پاش وردبوونهکان،  وانه  ت به م تایبه ھهشی س به »تی ڕه ی بنه رخ بۆ فرگه هاوچه

پی  کانمان به تییه ڕه بنه  دا، داواکارییه رده روه تی په زاره جی وه نھه نوان کتبی ناوبراو و مه  له
بۆ  ، م م و سیه م و دووه که یهکانی  بۆ پۆله  دا دیاری کردوه یه م نامه ی ئه هاوپچه  کان له ئاسته
 . وهواژۆمان کرد  وه خواره  ش له سته به م مه بۆ ئه ،ی زانست وانه

 

 واژۆ  رده روه په ناوژ

  ولر هه  ولوود مه ناصح سابر1

  کۆی یب تحو ته یزو فه فه2

  وروخم مه لی زیز عه ئارام عه3

  ولر هه  باس برایم شخه عه4

  ولر هه لیل ر خه د عومه مه محه5

   ڕانیه ق عید فه سهیزو  فه6

  دزێ قه زیز عه  مه حه  مه ر حه عومه7

  ولر هه لقیس قادر خزڕ به8
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 پالنی فرکاری

 گرووپی زانست

       2009.10.04 

 کان ته بابه پۆلژ

 

 
 م که یه

o  کان ییه زینده  زانسته 
 ی زیندوو و نازیندوو وه ناسینه -

o وی  کانی زه زانسته 
 وی زهکانی  پکھاته -
 وا ش و هه که -

o  کان فیزیاییه  زانسته 
  کان ی مادده وه ناسینه -
  هز و جوه -

o شی کیمیا به 
  تاموچژ -

o دروستیمان 
 کانی ندامه شمان و ئه له  خدان به بایه -

o زی   ژینگهپار 
پاراستنی   فرکردنی فرخوازان به -

 ک  ڕه و گه  ی ماڵ و فرگه ژینگه
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 گرووپی زانست

 پالنی فرکاری

        2009.10.04 

 کان ته بابه پۆلژ

 

 
 م دووه

o  کان ییه زینده  زانسته 
 ران وه کانی ژیانی زینده ڕوخساره -
 ژین ده  وه کان پکه وهوزیند  شته -

o وی  کانی زه زانسته 
 وی کانی زه رچاوه سه -
 ش ئاسمان و که -

o  کان فیزیاییه  زانسته 
  ی مادده وه دۆزینه -
  و جووه وزه  -

o شی کیمیا به 
  کانی مادده گۆڕانه -

o دروستیمان 
 کان ندامه اخی و کۆئهسش له  خدان به بایه -

o ؟ چییه  ژینگه 
ما  ر ناشتنی نه سه فرکردنی فرخوازان له -

 . وه ناوی خۆیانه  ناو کردنی به  و به
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 گرووپی زانست

 پالنی فرکاری

        2009.10.04 

 کان ته بابه پۆلژ

 

 
 م سیه

o  کان ییه زینده  زانسته 
 ر وه ک و گیانه کانی ڕووه جۆره -
 ن که کتر ده یه  له کار ر وه ک و گیانه ڕووه -

o وی  کانی زه زانسته 
 وی ڕووی زه -
 وی و بۆشایی ئاسمان رزه کانی سه سووڕه -

o  کان فیزیاییه  زانسته 
 کانی و دۆخه  ی مادده وه دۆزینه -
 و هز  ی وزه وه دۆزینه -

o شی کیمیا به 
  ماددهکانی  گۆڕانه -

o دروستیمان 
 کان تاییه ره سه  فریاگوزارییه -
  باش و دروست وهخۆراکی خواردنی  -

 کردنی  ئاماده
o ژینگه   

 کانی  و جۆره ژینگه -
 پارزین ده  چۆن ژینگه -
  کانی پیسبوونی ژینگه هۆکاره -
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 کوردیی  ی پسپۆڕانی لیژنه وه کۆنووسی کۆبوونه

پالنی فرکاری «مان کۆبۆوه بۆ تاوتوێ کردنی کتبی  که نهلیژ04-2009.10.05 وتی  ڕکه  له
راورد  و به  وه پاش وردبوونهکان،  وانه  ت به م تایبه ھهشی س به »تی ڕه ی بنه رخ بۆ فرگه هاوچه

ند  سه پهکانمان  تییه ڕه بنه  دا، داواکارییه رده روه تی په زاره جی وه نھه نوان کتبی ناوبراو و مه  له
م  بۆ ئهی کوردی  بۆ وانه ، م م و سیه م و دووه که یهکانی  پۆله کانی تا بۆ پۆله ره کرد بۆ ئاستی سه

 . وهواژۆمان کرد  وه خواره  ش له سته به مه

 . که ند کردنی کتبه مه وه بۆ ده  رنجکه ند سه چه  یه م نامه ی ئه تبینی، هاوپچه

 

 واژۆ  رده روه په ناو ژ

   ڕانیه سوڵ پیرۆت د ڕه مه محه 1

   ڕانیه  د خاه مه بدو محه عه 2

  دزێ قه ن وسن سه لی حه عه 3

  دزێ قه عید سه  مه باس حه ئاری عه 4

  ولر هه د زینۆ حمه الوژ ئه گه 5

  خموور مه د حمه بدو ئه ژیان عه 6

  خموور مه بدو بدولخالق نوری عه عه 7

  سور  مرگه د چیچۆ مه د حه حمه ئه 8

  ولر هه بی ن کانه سه بدو حه عه 9

  ولر هه د داود  مه ب حه عاره10

  ولر هه لی ن عه سه سرۆ حه خه11

  سۆر مرگه بی  بدولقادر نه کیم عه حه12

   ڕانیه حمود حسن ر مه عومه13

  کۆی ال بدو حاجی مه ئازاد عه14

  سۆران حاجی ال عید مه زیز سه عه15



 3تا  1کانی  پۆله  ی کوردی له وانه  ئامانج له

  » لفوب ئه « کان بناست  بت منداڵ پیته ده •
  » کان نگه ده « کان فر بت  نگی پیته منداڵ، دهبت  ده •
 کان ی پیته وه ، گوتنه وه السای کردنه •
 .و خۆشیھن  ی ساده فسانه گوگرتن و بیستنی چیرۆکی فۆلکلۆری، داستان و ئه •
 و گۆرانی فۆلکلۆری بۆ منداڵ،  مه گه •
 .دا که ئاسته کۆتای  له  ی سادهفربوونی نووسین •

  



 چونکرنج و بۆ ند سه چه

یدا  زایی ل په دا بکات و شاره گه ی له ه بت منداڵ مامه م ده که دا، خای یه 83  ڕه الپه  له .1
 .بکات

ی ل  بگه  وه  وه نهنگ و نووسی ده  بت منداڵ پیت فر ببت، به ده 3بۆ  1ئاستی   له .2
ی  وشه  کان له ها پیته روه هه  بت وه »نگ بده«ی  وه پاشان فری خوندنه دروست بکات، له
 .کار بنت دروست کردندا به

دیاری کردنی خای   کانی زمانی کوردی به شوازی چۆنتی نوسینی پیته  گرنگیدان به .3
 کان بۆ فرخوازان ونا کردنی پیته  تا و کۆتا له ره سه

بکات،   که ندی ناوچه تمه اوی تایبهچ ی ڕه وه دا، بۆ ئه فرگه  له پالندانانی   له  مامۆستا ئازاده .4
ڵ  گه له رج مه  کانی تر به وه، بۆ فرگه بگوازرته  م پالنه کانی ئه باشه  نه کریت الیه ده  وه

 ونجکان بگ ندییه تمه تایبه
ند کردنی  مه وه گیرت بۆ ده رده تواناکانی وه  دا سوود له و پسپۆڕیه زا له ری شاره به ڕوه به .5

 . که کارگریی فرگه  بدرت به  که پالنه  ک له یه ونه  ن و وهدانانی پال
یی و  رده روه په  نه موو الیه چاو کردنی هه ڵ ڕه گه کی له ربینی زاره هز کردنی ده به .6

 .کانی ئاخاوتن جڤاکییه
ڕاکش  رنج سه  کات که فرخواز ده  رموو نیان و ئارامی و سنگ فراوانی مامۆستا وا له نه .7

زی فربوونی  ، حهڕون دی مندادا ده  ندیانه خۆشی له تمه م تایبه ئه  ، چونکه که ته ابهبۆ ب
 .کات زیاد ده

ی  وه دانانی لۆکاڵ پالن و وتنه  باون، مامۆستا له مکی لکدانه زمان و کولتور دوو چه .8
  ولتورهچاو کردنی ک ڵ ڕه گه ربگرت و له ی وه که له کولتووری گه  دا سوود له که وانه
 .کانیش کۆنه

   دروست بکات   ڕسته  وشه  و له وشه  بگه  و له  کان بگه پیته  بتوان له .9
بۆ نووسین دروست   ندێ کشه هه  کوردستاندا که  زاری جیاواز له بوونی شوه ر هه به  له .10

  بکات له  له کار بت و په ست به ده »کۆڕی زانیاری کوردی«  ین که که کات، پشنیاز ده ده
 . جگیر کردنی زمانی ستانداردی کوردی
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