
 تی ڕه می بنه  دووهبۆ پۆلی   پالنی سانه
 ماتماتیک:  وانه

ت و هۆکاری  بابه دا پالنی فرگه  ئامانج لهپالنی فرکاریدا  ئامانج له
 فرکاری

شوازی کار و فر 
  ماوه نگاندن سه هه کردن و ڕاهنان

 )کات(
کان  نووسی ژماره و ڕه  وه خوندنه

 999تا 
 99تا  1  له  وه پداچوونه -1
تا  100کان  خوندن و نووسینی ژماره. 2

999. 
 دان یان و سه کان، ده نووسیه ها ڕه به. 3

 رتووکی فرخواز، په -1
ی  خته ته -3ر،  ژمره -2 
 کان هی ژماره -4رفاناوی، یگ

 شوازی گروپ -1
 چاالکی ناو پۆل -2
 )یاری، وازی(  مه گه -3
گۆرانی -4

ش،   بهنگاندنی وانه،  سه هه -1
 رزی ڕووپوی وه

 ی ڕوناکبیری ی گۆشه بگه -2

  وانه  شه به 40
تا  15/09  له

15/11 

رکردنی  و لده وه کۆکردنه
 نووسی ڕه سی  ژماره

ی س  ی دوو ژماره وه کۆ کردنه. 1 
 . وه ب خ کردنه نووسی به ڕه
ی س  ر کردنی دوو ژماره لده. 2
 . وه ب خورد کردنه نووسی به ڕه
ی س  ی دوو ژماره وه کۆ کردنه .3
 . وه خ کردنه  نووسی به ڕه
ی س  ر کردنی دوو ژماره لده. 4
 . وه خورد کردنه  نووسی به ڕه
 ی هزری وه کۆ کردنه. 5

 میکانۆ،   یی له شریتی ده -1
 دی ی سه چوارگۆشه -2
 معداد -3

 میکانۆ  یاریکردن به -1
 کان نجام و چاالکییه ئه -2
 )ب سه قه(یش قام/ی نه. 3

ش،   نگاندنی وانه، به سه هه -1
 رزی ڕووپوی وه

 ی ڕوناکبیری ی گۆشه بگه -2

  وانه  شه به 20
 
تا کۆتایی  19/11  له
 م که رزی یه وه

 یان وه کردنهکان و جیا نه نانسینی ته -1  ندازه ئه
کان و  ییه ندازه ئه  ناسینی شوه -2
 یان وه اکردنهودج
 کان ره کان و سه الدیاری کردنی  -3

 کان ییه ندازه ئه  نه ته -1
کارتۆن   یی له ندازه ی ئه شوه

  سته ره که. دروستکراو
 یی ندازه کانی ئه سته رجه به

  نه ته  یاریکردن به -1
 کان ییه ندازه ئه

ش،   نگاندنی وانه، به سه هه -1
 رزی ڕووپوی وه

 ی ڕوناکبیری ی گۆشه بگه -2

  وانه  شه به 25
تا  02/01  له

01/02 

 تر خوندنی مه -1 تر، سم، کش ناسینی مه
 خوندنی سم -2
 کان نه دیاریکردنی کشی ته -3
 کان نه راورد کردنی کشی ته به -4
 کار دنیت چی به -5

 -3تر،  مه -2،  ڕاسته -1
 نیو کیلۆگرام -4کیلۆگرام، 

گرام  250رازوو،  ته/ 5
 )ک چاره(

 )بازاڕ( چاالکی -1
 پرسیارکردن -2

ش،   نگاندنی وانه، به سه هه -1
 رزی ڕووپوی وه

 ی ڕوناکبیری ی گۆشه بگه -2

  وانه  شه به 15
تا  01/02  له

20/02 



 کان رته که
 

 کارتۆن -1 ، رتی  ناسینی که
ڕوو   شوه( کان ونه -2
 .)کان خته ته
 .کان میوه -3
 رتووکی فرخواز په -4

 چاالکی -1
 کردنپرسیار  -2

ش،   نگاندنی وانه، به سه هه -1
 رزی ڕووپوی وه

 ی ڕوناکبیری ی گۆشه بگه -2

  وانه  شه به 15
تا  20.02  له

10/03 

   وه کانی ڕوونکردنه ناسینی ستوونه -1  وه کانی ڕوون کردنه ستوونه
 دار ونه -2

 رتوکی فرخواز،  په -1
 کارتۆن -2
 کان نگه ڕه -3

 گروپکاری -1
 چاالکی -2

ش،   نگاندنی وانه، به سه هه -1
 رزی ڕووپوی وه

 ی ڕوناکبیری ی گۆشه بگه -2

  وانه  شه به 10
تا  27/03  له

05/04 
  لکدان له -2دوو،   لکدان له -1 لکدان

   ، 10لکدان له  -3پنچ، 
  وه کۆکردنه  ی لکدان به وه ستنه به -4

 رتوکی فرخواز په -1
 لکدانی  خشته -2
  کارتۆنی هلکه -3

1 .ڕیزڕیزۆک 
ند  دروست کردنی چه. 2 

 کی هاوتا،  کۆمه
 ی پالستیک ئامان و موه. 3
 

ش،   نگاندنی وانه، به سه هه -1
 رزی ڕووپوی وه

 ی ڕوناکبیری ی گۆشه بگه -2

  وانه  شه به 20
تا  05/04  له
 01.05تای  ره سه

  وه پداچونه

 
  



 تی ڕه می بنه که یهبۆ پۆلی   پالنی سانه
 ماتماتیک:  وانه

پالنی   ئامانج له
ت و هۆکاری  بابه دا پالنی فرگه  ئامانج له فرکاریدا

 فرکاری
شوازی کار و فر 
  ماوه نگاندن سه هه کردن و ڕاهنان

 )کات(
و  وه خوندنه -1

کان تا  نوسینی ژماره
99 

نووسین و   به 5تا  1  فرکردنی ژماره -1
 و ڕیز کردن  وه خوندنه

نووسین و   سفر به  فرکردنی ژماره -2
   وه خوندنه

نووسین و   به 9تا  6  فرکردنی ژماره -3
 و ڕیز کردن  وه خوندنه

  10  فرکردنی ژماره -4
 30تا  11  فرکردنی ژماره -5
 99تا  31  فرکردنی ژماره -6

 رتووکی فرخواز، په -1
 ش پاوو، میکانۆ شه -2
یی و  ی ده خته ته -3
 دی ی سه خته ته
 ی گیرفاناوی خته ته 4
 

 کانی ناو پۆل چاالکییه -1
 چیرۆک -2
 رزش وه -3
 شت گه -4
 م پرسیار و وه -5
 شوازی گروپ -6
 یاری -7
 گۆرانی. 8

 رزی نگاندنی ڕووپوی وه سه هه -1
  نگاندنی وانه سه هه -2
 ش بهنگاندنی  سه هه -3

  وانه  42
 15/11تا  15/09  له

ن ل  وه کۆکردنه -2
رکردنی دوو  ده

ک  ی یه ژماره
 نووسی ڕه

 5نجام له  ئه  که  ی دوو ژماره وه کۆکردنه -1
 بت تر نه وره گه
نوسی  ک ڕه ی یه ی دوو ژماره وه کۆکردنه -2

 کات ڕ نه تپه 18   نجام له که ئه
 نوسی  ک ڕه کی یه یه ر کردنی ژماره پوه -3
  نوسی له ک ڕه کی یه یه ر کردنی ژماره پوه -4

 نوسی  دوو ڕه

 رتووکی فرخواز په -1
کارتی  -3میکانۆ،  -2

 نگ م ڕه ه قه -4،  ژماره
 ی مغملی  خته ته -5
 

 یاری -1
 شت گه -2
 رزش وه -3
 چیرۆک -4
 گروپ  کار کردن به -5
 گۆرانی -6

  نگاندنی وانه سه هه -1
 ش نگاندنی به سه هه -2
 رزی نگاندنی ڕووپوی وه سه هه -3
 

  وانه 30
تا کۆتایی مانگی  15/11  له

12 

براوردکردن و  -3
 ڕیزکردنى ژمارەکان

کی  یه راورد کردنی ژماره ڕیز کردن و به -1
 نووسی ک ڕه یه
کی  یه راورد کردنی ژماره ڕیز کردن و به -2

 نووسی ڕهدوو 
کی  یه راورد کردنی ژماره ڕیز کردن و به -3

 نووسی ڵ دوو ڕه گه نووسی له دوو ڕه

  کارتی ژماره -1
 میکانۆ -2
 کان سته رجه به  شته -3

 چاالکی -1
 یاری -2
 یی سته رجه ی به سه ره که -3
 گروپ  کار کردن به -4

نگاندنی ڕووپوی  سه هه -1
 رزی وه
  نگاندنی وانه سه هه -2
 ش نگاندنی به سه هه -3

  وانه 15
 17/01تا  02/01  له



4-   راورکردن لب
 نوان درژیکان 

 

لی ناو پۆل  لوپه نوان که  راورد کردن له به -1
  وه ره هد
 پوم چی ده به -2

ی  سه ره کارهنانی که به -1
 فرخواز

 ز گر کاخه -2

  نگاندنی وانه سه هه -1 چاالکی -1
 ش نگاندنی به سه هه -2
 رزی نگاندنی ڕووپوی وه سه هه -3
 

  وانه 6
 24/01تا  17/01  له

ناسینى دراوەکان  -5
 ب شوەیکى سادە

گفتوگۆ کردن و پرسیار و  کان کردنی دراوه  ئاماده -1 نھا ناسینی دراوی عراق ته
 م وه

  نگاندنی وانه سه هه -1
 ش نگاندنی به سه هه -2
 رزی نگاندنی ڕووپوی وه سه هه -3

  وانه 5
 01/02تا  24/01  له

6-  ندازە لئ
ناسینى تنکان و 
 شوە ئندازییکان

 

 کان ییه ندازه ئه  نه ناسینی ته -1
 کان ییه ندازه ئه  ناسینی شوه -2
 کان و الکان  ره ناسینی سه -3

  کان،شوه ییه ندازه ئه  نه ته
کارتۆن   کانی به ییه ندازه ئه
ی  خته ست کراو، ته دره
 یی،  ندازه ئه

 چاالکی -1
 شت گه -2

  نگاندنی وانه سه هه -1
 ش نگاندنی به سه هه -2
 رزی نگاندنی ڕووپوی وه سه هه -3

  وانه 15
 20/02تا  01/02  له

   وه  خوندنه  نووسین و به  ناسینی نیو به -1 کان رته که -7
  نووسین و به  ک به ناسینی چاره -2

     وه خوندنه

 ز کاخه -1
  میوه -2

 چاالکی -1
   ونه -2
 نگ ڕه -3

  نگاندنی وانه سه هه -1
 ش نگاندنی به سه هه -2
 رزی نگاندنی ڕووپوی وه سه هه -3

  وانه 5
 01/03تا  20/02  له

 ناسینى کاتژمر  -8
 

عات دروست کردنی سه -1 کاتژمر -1 واو فرکردنی کات ژمری ته
 چاالکی -2

  نگاندنی وانه سه هه -1
 ش نگاندنی به سه هه -2
 رزی نگاندنی ڕووپوی وه سه هه -3

  06/03تا  01/03  له
 

کۆکردنوە و  -9
لدەرکردنى دوو 

 ژمارەى دوو ڕەنووسى

ی دوو  رکردنی دووژماره لده و  وه کۆکردنه -1
 نووسی ڕه

 میکانۆ -1
 ر ژمره -2
 

  نگاندنی وانه سه هه -1 چاالکی -1
 ش نگاندنی به سه هه -2
 رزی نگاندنی ڕووپوی وه سه هه -3

  وانه 30
 01/05تا  06/03  له

   
  



   پالنی سانه
 م پۆلی سیه                                                       ی ماتماتیک وانه
 پالنی فرکاریدا  ئامانج له 

A 
 دا پالنی فرگه  ئامانج له

B 
ت و هۆکاری  بابه

 فرکاری
شوازی کار و فر کردن 

  ماوه نگاندن سه هه و ڕاهنان
 )کات(

 یی های خانه به -1زاران یانی هه زاران و ده کانی هه ژماره 1
یانی  زاران و ده خوندنی هه -2
 زاران هه

 رتووکی فرخواز په -1
 ر ژمره -2
 کارتۆن -3

 گروپ -1
 چاالکی -2
ج  کانی جبه نگاوه هه -3

 کردن

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی ڕووپوی وه -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

 وانه  شه به 30
تا کۆتایی  10/09  له

10  

 کان راورد کردنی ژماره به -1 راورد کردن و ڕیز کردن به 2
 کان ڕیز کردنی ژماره -2
  وه نزیک کردنه -3

 رتوو فرخواز په -1
زاری ش پاوی هه شه -2
 میکانۆ -3
 ی گیرفان خته ته -4

 چاالکی ناو پۆل -1
 چیرۆک -2
 گفتوگۆ -3
 

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی وهڕووپوی  -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

  وانه  شه به 24
تا کۆتایی  01/11  له

11 

 کان گۆڕینی دراوه -1 کان گۆڕینی دراوه 3
 کان ندی نوان دراوه یوه په -2

 کتبی فرخواز -1
 کانی دراو جۆره -2

 م پرسیار و وه -1
 گفتوگۆ کردن -2
 چیرۆک -3

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی ڕووپوی وه -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

  وانه  شه به 12
 15/12تا  01/12  له

 ی کات وه خوندنه -1 ژمار کردنی کات هه 4
ک و نیو و س  چاره -2

 عات سه_ک  چاره

 رتوکی فرخواز په -1
ی  کاتژمری ڕاستینه -2

 میلدار
 کاتژمری کارتۆنی -3

 چاالکی ناو پۆل -1
ر  سه شق کردن له مه -2
 عات سه
 کان ناساندنی میله -3

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی ڕووپوی وه -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

  وانه  شه به 6
 24/12تا  15/12  له

 10تا  1  لکدان له -1 کانی لکدان  لکدان و ڕاستیه 5
  وه پکه  ڕاستییه -2
 کانی لکدان ستراوه به

 رتوکی فرخواز په -1
 کارتۆن -2
 دی ی سه خته ته -3
کان  سته ره ئامان و که -4
 ی پالستیکی سته رجه به
  کارتۆنی هلکه -5

  سته ره ڕیز کردنی که -1
 کانی ڕیزڕیزۆک،  سته رجه به
کی  پاڵ یه  یاری خستنه -2

 هاوتاکان  ه کۆمه
 ر لکدان سه چیرۆک له -3
 م  پرسیار و وه -4

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی ڕووپوی وه -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

  وانه  شه به 12
 15/01تا  02/01  له



 ش کردن واتای دابه -1 ش کانی دابه ش کردن و ڕاستییه دابه 6
ش  ندی نوان دابه یوه په -2

 رکردن کردن و لده
ش  ندی نوان دابه یوه په -3

 کردن و لکدان
  وه پیکه  ڕاستییه -4
 ش ولکدان کانی دابه ستراوه به
ش کردن  کانی دابه ڕاستییه -5
 9تا 

 رتوکی فرخواز په -1
  سته ره که -2
 کانی پالستیکی سته رجه به
ی  سگۆشه -3

 کان ڕاستیه

 چاالکی ناو پۆل -1
 چیرۆک -2
 م رسیار و وهپ -3
 

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی ڕووپوی وه -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

  وانه  شه به 12
 01/02تا  15/01  له

  ی ستوونه وه خوندنه -1 کان  ر کردنی، پدراوه سه چاره 7
 کان یه وه ڕوونکردنه

  درووست کردنی ستوونه -2
 کان یه وه ڕوونکردنه

 کان پۆلن کردنی پدراوه -3

 رتوکی فرخواز په -1
 کارتۆن -2
 کان نگه ڕه -3

 چاالکی ناو پۆل -1
 یاری -2
 گفتوگۆ -3
 شوازی گروپ -4

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی ڕووپوی وه -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

  وانه  شه به 6
 08/02تا  08/02  له

 کان ییه ندازه ئه  نه ته -1  ندازه ئه 8
  نه پکھنانی ته -2
 کان ییه ندازه ئه
 کان جووت بوونی شوه -3
 هاوج بوون -4
 کان گۆشه -5
 کان هه ڕاسته  پارچه -6

 رتوکی فرخواز په -1
  نه ی ته سته ره که -2
 کان ییه ندازه ئه
 کارتۆن -3

 چاالکی ناو پۆل -1
 م و وه پرسیار -2
کانی  نه ته  یاری کردن به -3
ی  وه ک ڕاکشان و خوالنه وه
 کان نه ته

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی ڕووپوی وه -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

  وانه  شه به 15
 01/03تا  08/02  له

 پوانی درژی -1 پوان 9
  چوه -2
 فراوانی -3
 کش -4

 رتوکی فرخواز په -1
 کارتۆن -2
کانی  سته ره که -3
  ی پوانه ندازه ئه
 فر ده -4
 رازوو ته -5
 کیلۆگرام -6

 چاالکی ناو پۆل -1
 شتی ناو بازاڕ گه -2
 پرسیار کردن -3

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی ڕووپوی وه -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

  وانه  شه به 6
 10/03تا  01/03  له



 پوانی درژی -1 کان رته که10
 کان رته هاوتا بوونی که -2
کان و  رته راورد کردنی که به -3

 ڕیز کردنیان
 کان یه کان و ده رته که -4
 کان ییه ده -5

 رتوکی فرخواز په -1
 کارتۆن -2
 کان نگه ڕه -3
کانی شیاو  سته ره که -4

 کاتژمر -5بۆ بین، 

 چاالکی ناو پۆل  -1
 م پرسیار و وه -2
ش کردنی  ش به به -3

موو شتکی  یا هه  کارتۆن، وه
 کسانی یه  تر به

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی ڕووپوی وه -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

  وانه  شه به 10

  ژره  رته رکردنی که و لده وه کۆکردنه11
 کان کسانه یه

  ژره  رته ی که وه کۆکردنه -1
 کان کسانه یه
  ژره  رته رکردنی که لده -2
 کان کسانه یه
 م رجه کردنی سه  ساده -3

 رتوکی فرخواز په -1
 کان رته شریتی که -2
 کارتۆن -3
 کان هی ژماره -4

 چاالکی ناو پۆل -1
 چیرۆک -2
 گفتوگۆ -3
 

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی وپوی وهڕو -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

  وانه  شه به 8
 07/04تا  27/03  له

ک  کی یه یه لکدانی ژماره -1 لکدان12
کی دوو  یه ژماره  نووسی، له ڕه
 نووس ڕه
  ، له100  ، له10  لکدان له -2

1000  

 رتوکی فرخواز په -1
 ی توزیع خاسیه -2
 

 ناو پۆلچاالکی  -1
 چیرۆک -2
 گفتوگۆ -3

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی ڕووپوی وه -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

  وانه  شه به 6
 ...تا  15/04  له

  به  ش کردنی ب ماوه دابه -1 ش دابه13
  ماوه

ک  یه ش کردنی ژماره دابه -2
ک  کی یه یه ر ژماره سه به
 نووسی ڕه

 رتوکی فرخواز په -1
کرداری   به  وه ستنه به -2
  وه م کردنه که

 چاالکی ناو پۆل -1
 چیرۆک -2
 گفتوگۆ -3

 ی خرا وه پداچوونه -1
 رزی ڕووپوی وه -2
  نگاندنی وانه سه هه -3
 ش نگاندنی به سه هه -4

  وانه  شه به 6
 5تای  ره سه

    


