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  خرهاتنبه .1

  . نه یه ک بگه یه  کان به و وشه  ه ونه  به

  خشه نه
  
 دۆڵ
  
 ما نه قیبله

  
  ساره هه

  
 هۆکاری هاتووچۆ

  
 وی گۆی زه
  

  دوورگه
  
  

 سروشت
 
 

  هاوتی
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  کان مانگه –درژایی ساڵ  .2

  .ک بن یهدوای   مووان له هه  بیرت بت که  ، له مانگی ساڵ بنووسه 12ناوی . 1

1 .     _____________________2 .    _____________________3 . _____________________  

4 .     _____________________5 .    _____________________6 . _____________________  

7 .     _____________________8 .    _____________________9 ._____________________   

10 .     ____________________11 .   ____________________12 . _____________________  

  

  تکایه ی ساڵ، کانی دیکه مانگه  له  مانگکی جیاوازه) فبریوار/شوبات(فرانبار مانگی به. 2
  . ی بنووسه که جیاوازیه

  

  

  

  . فرانبار بکه مانگی به  باس له. 3

  ....رما،  فر، سه ر به ی سه خلیسکنهفر،  به: کلیلی باس
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  کان ڕۆژه –درژایی ساڵ . 3
  ____________؟  یه ند ڕۆژ هه کدا چه یه فته هه  له. 1

کانی  ی ڕۆژه ژماره  ئاسانترین شوه  وت به یه ، جیۆ ده بده  وه وارهخی  یه م ونه نجکی ئهر سه. 2
  . ت پرسیار بکه مامۆستاکه  یت، له بکه  و کاره ئه توانیت ر تۆش ده گه کانمان فر بکات، ئه مانگه

      

  

  

  

          

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  .ڕۆژ_________= _______  52=  مانگه____= ک ساڵ یه. 3

  

  

  

  

  

  

______________________________  

 ڕۆژن31کهبنووسه  و مانگانه ناوی ئه

 

  

  

  

  

  

______________________________  

 ڕۆژن 30  که  بنووسه  و مانگانهناوی ئه

 

 

 

___________________________  

 29یان  28  که  بنووسه   و مانگه ئهناوی 
  ڕۆژه
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  )وت ڕکه(و و ڕۆژ و مژوو شه –درژایی ساڵ . 4
  کان زیاتر له توانیت وشه ، ده وه ره ی گونجاو پ بکه وشه  به  م بۆشاییانه ئه. 1
  .کاربھنیت بهک جار زیاتر  یه

  ._________  وترت عات ده سه 24  به

  . یه هه_______ وت  کدا حه یه ______  له

  وری ده  ی به وه هنت بۆ ئه کارده ك به _________وی  گۆی زه

  . وه خۆیدا بسوڕته 

  .______   بت به وا ده دت، ئه کاتک خۆر هه

  ._____   بت به وا ده بت، ئه کاتک خۆر ئاوا ده

  . پکھاتووه______  24  و و ڕۆژک له شه

  )ڕۆژ، مانگ و ساڵ( وت ڕکه /مژوو. 2

  ._____ ؟  مانگی ساه  کامه      
  . هاوڕکانت بنووسه  س له ش که دایکبوونی شه ڕۆژ و مانگ و سای له

______________________________  ______________________________  

______________________________  ______________________________  

______________________________  ______________________________  

   

  عات سه

  و و ڕۆژ شه

   فته هه

  و شه

  21.03.2008 ڕۆژ
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  سوڕانڕۆژ –درژایی ساڵ . 5
  زانیت؟ سوڕان دهی ڕۆژ رباره چی ده. 1

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________  

  

   .رزی زستاندا وه  له ڕۆژ ی وه هکاتی سوڕان  له  سروشت بکشه ی ونه .2
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  ی من که شاره. 6
  له  ککه یه  ژیم، که ده____________ شاری   من له
  .ی کوردستان که شاره پنج

  . ه_________________ ناوی  من ی که ئوستانه

،  یه هه ی خۆی ندیه تمه تایبهکوردستان   موو شارک له هه. 2
  .،  ی خۆت بکه که مک باسی شاره که

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________ چی؟   خوازت ببت به جیۆ ده  پت وایه. 3
   . بده  که رنجکی ونه سه
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  نی من جی نشیمه. 7
  سانی دیکه رجک که مه  ، به ت بنووسه که ی شاره رباره ، باسک ده وه ره ت بکه که شاره  بیر له

  .ربگرن بتوانن زانیاری لوه

  

  

  .ربگریت وه  وه ی خواره م وشانه توانیت سوود له ده

        کسا     مژوو     ڕۆژنامه    وت مزگه    دانیشتوان
ی پۆلیس  بنکه    خانه مۆزه  کان الره ته    شونی مژوویی     خۆشخانه نه

   کان یرانگه سهروانی         شاره    انک یانه  رگی میللی جلوبه     کان قوتابخانه
  سروشت  کان ناسراوه  تیه سایه که      کان باخه
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   پیشه –بازاڕی کار . 8
  . کان بنووسه ناوی پیشه چی؟  خوازت ببت به جیۆ ده  پت وایه. 1

  

  

  

  

  

  

  

  ؟ وه موویان بدۆزیته توانیت هه ، ده وه خۆیان شاردۆته  پیشه 14دا  یه م خشته له. 2

  . کاندا بکشه وری وشه چوارده  به  ، بازنه وه خواره  و له  وه ره سه  شاوی ئاسۆی ڕیز کراون، له  کان به وشه

  پۆلیس، رتاش سه، وا نانهر، دارتاش، کرکار،  ، مامۆستا، پزیشک، پارزهز ئاشپه

  ر سهونو

  وتیاروج

  ال مه

  ر کته ئه

  شۆفر

  

  

  .____________   ڕۆژدا ببم به پشه  من خوازیارم له

 )رستار په / ر سسته(  هاوشیره
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  نی شار شاردا، دیمه  له. 9
  . بینووسه بینیت ده دا وه ی خواره یه م ونه له چی

  
 ،من

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
  .بینم ده__________________________________________ 
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  شاردا، هاتووچۆ  له. 10
  . ڤانه دا ناوی زره م شاره له  یه کوڕک هه

  .موو ئۆتۆمۆبلکدا هه  واس به ده و خۆی هه ئه

  ویدا زه  به تو ڕۆژک که

  نزیک بوو ملی بشکت

  ری سه  تهو که  وره کونکی گه

  

   هانایهکچک ناوی 

  ملی دایه  قۆکی له

  کاندا  ناو ئۆتۆمبله به

  کاندا قامه ناو شه  له

  .ڕای کردبوو

  .ناکاو ئۆتۆمبلک لی دابوو  له

  

  ر پویست بوو بۆیت گه کاندا بۆ ئه قامه ناو شه به

  بت ل و پاس ههبچت نابت ئۆتۆم بیرت نه م له به

  ین بت خۆمان فر بکه ده

  ین خۆ ڕێ بکه ره سه ههمنی و ل  به

  ڕۆ پچاو پچ مه  قام و به ر شه سه  ده مهباز
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  دا ناو کگه  له .11
  

  

  

  

  

  

  دا وه ره ی سه یه م خشته له  ک بکشه یه ی کگه ونه. 1

  .هتد...ڕ،  خت، مه ، دره بۆ نموونه . بیاننووسه  وشه  ، به ی کشاوته یه م ونه بینیت له چی ده. 2

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________  

  . ڵ فر ببه یان ئاژه  ی کگه رباره ک ده گۆرانیه. 3
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  نی سروشتی دیمه. 12
  

  

  

  

  

  

  

  

  ؟ ، چی بکات باشه یه زووی چاالکی هه ئارهجیۆ . 1

  .________________________و _____________________ 

  . ناوبانگی کوردستان بنووسه ناوی دوو چیای به. 2

  .________________________و _____________________  

  . وه کاته نی جیاواز ده دوو دیمه  جیۆ بیر له. 3

A .ی ورد ده  که  وه کاته ده ک یه ناوچه  بیر لهوه  له  وه بیته لی پیتی شV   یانU ی ئینگلیزیه .  

  . وه کاته ده____________   و بیر له ئه

B .کته  وه رزاییه به  له  ئاوژخوارێ  ب.   

    . وه کاته ده____________   و بیر له ئه
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  نی سروشتی دیمه. 13
  

  

  

  

  

شونی   یان له که ریه و پاشان هه  وه ره بدۆزه  وه ره ی سه م ناوانه ک له ریه هه  خشه ر نه سه له. 1
گونجاو دابن.  

  ، دا یه م خشته له  دا بکشه ریاچه ترین ڕووبار و ده وره رزترین چیا، گه دوری به  به  بازنه. 2

      
      
      
      
      
  .ی شاخاوین کان ناوچه ر س شونه هه ، ڕک بخه  وه ی خواره ناوانه م ئه. 3

  ._ _ ژ_ ب_ _ ش :     ش ر ا ب ا ێ ژ ڕ -

  .ن_ _ ر_ ب:     ب ز ر ا ن ا  -

  .ل_ _ن _ ق:     ق د ن ل ی  ه -

   

  زی بچووک    رۆ تانجه

  ندیل قه    دوکان

  خابور  ندیخان ربه ده

  سورن    سیروان

   وره زی گه  گورد هه
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   خشه نه. 14
    

  

  

  . وه ره بکهی پ پ وه ی خواره م بۆشاییانه و ئه  بکه  وه ره ی سه م وشانه یری ئه سه. 1

  ک له یه________ناو   له  که  که_______ی _______ک  وه________
  .بینرت دا ده_____

  

  .ب  ندک نموونه هنت؟ هه کار ده به  شهخ ک نه. 2

  . بنووسه یر سه لهو   بکشه  ونه

   

خشهنه فۆکهندیمه

ئاسمان  ونه
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  کان ئاراسته. 15
  ڵ ته مه. 2 
A .بۆ   ڕۆژئاواوه  ردم، له رم و زه و، گه وره من گه

من . باشوورم  من له 12عات  ڕۆم، سه ت ده ڕۆژهه
  کم؟

  
B .مهم زیره بچوکین، به  ئ همان  که کین، ناوی ما

ی )باشوور(الی ژر  مان له که شاره  میشه ، هه شاره
  .ین که دروست ده ختدا هدر
  کین؟  ئمه

  
C .ت، زۆربه باران ده  کهن و گه بارکان  وره ی مندا

  .هنن کار ده من به
  .م_______من 

  

   کان بنووسه ناوی ئاراسته. 1
  

  ر_ _ ک_ _
  
  _و _ _ ژ _ ڕ_ _              ڵ _ _ ژ _ ڕ
  
  

  ر_ _ ش_ _
باکوور یت،  که ک ده یه خشه یری نه کاتک سه. 2
  ، وه ره الی سه  وته که ده

   وه الی خواره  وته که باشوور ده
  الی ڕاست  وته که ت ده ڕۆژهه

  پ الی چه  وته که ڕۆژئاوا ده
 . بکهخۆت فر

  ، یه وه سته ده چی به  و بزانه  ستی جیۆ بکه یری ده سه 
  کان وشه
  .__ __ __ ه__
  .__ __ __ __ۆ __
 

و  و ئه  کوردستان بکهی  خشه یرکی نه سه
کانی پ پ  پویستن، بۆ شاییه  ی که ئاراستانه

  . وه ره بکه
  .شاری سلمانی______   وته که ده  بجه ه هه
  .ولر شاری هه_______  وته که خموور ده مه

  .شاری دهۆک________   وته که ئامدی ده
  .رمییان شاری گه________   وته که قین ده خانه

  رکووک شاری که_____   وته که دوزخورماتوو ده
  .شاری سلمانی________   وته که ده  ڕانیه

  .ولر شاری هه______   وته که سۆران ده
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  کان ئاراسته. 16
  : وه ره دا بدۆزه وه هری خوا یه م خشته ک له یه ناوی شار یان شارۆچکه. 1

  

  

  

  

  

  

:م وه  

  بکهست پ  ده  وه لره            

7باشوور  3ت  ڕۆژهه  5باکوور   6ڕۆژئاوا   3باکوور   5ت  ڕۆژهه  2باکوور    
   

 

  . وردا بکشه هد  ی به بازنه  وه ر پیتکت دۆزییه ، هه که مه ی وه وه ن بۆ دۆزینه که دان، هاوکاریت ده یه م خانه ی له م ژمارانه ئه

. یان باس بکه  بنووسه  و شونه ر ئه سه له ک یه کورته،  وه ت دۆزییه که مه وه  که. 2  
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   ی فرگه و باخچه  قوتابخانه/ فرگه –کان ئاراسته. 17
  بینیت،  ده  وه ئاسمانه  ک له یه ک بانده تۆ وه. 1

  .یت که ت ده که ی فرگه و باخچه  یری فرگه سه

  . بینیت هکاری بکه چی ده

  

  

  

  

  

ر چوار  هه  له  بزانه  ماشا بکه و ته  کاربھنه ، کۆمپاسک به سته بوهتدا  که پانی فرگه گۆڕه  له . 2
  :بینیت چی ده  وه که ئاراسته

  _______________________________________________: باکوور

  _______________________________________________: باشوور

  _____________________________________________: ت ڕۆژهه

  _______________________________________________: ڕۆژئاوا
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1. 

2. 

4.

  کوردستان –م  که هت وه کانی ئوستانه. 18
  : کوردستان بنووسهی باشووری  که ئوستانه ناوی پنج. 1

 .نگی جیاواز ڕه  ، به نگ بکه ڕه ت ی وه که پنج ئوستانه. 2

  . نگژ بکه ڕه  نگکی دیکه ڕه  به  باکوری ڕۆژئاواوه  نگال له کانی شه ناوچه. 3

  _____________________: من ناوی ی که ئوستانه. 4

  

   



24/19   B -گرافیایۆج                                                    2009ک  کۆمه
 

   وه باکووره  له – م که ته وه کانی ئوستانه. 19
    . دیاری بکه  که خشه ر نه سه کان له شارۆچکه  تکایه
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   وه ڕاسته ناوه  له –م  که ته کانی وه ئوستانه. 20
  . دیاری بکه  که خشه ر نه سه کان له شارۆچکه  تکایه
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    وه ته ڕۆژهه  له –م  که ته کانی وه ئوستانه. 21
  . دیاری بکه  که خشه ر نه سه کان له شارۆچکه  تکایه
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   ڕۆژئاواوه  له –م  که ته کانی وه ئوستانه. 22
 . دیاری بکه  که خشه ر نه سه کان له شارۆچکه  تکایه
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   وه باشووره  له –م  که ته کانی وه ئوستانه. 23
  . دیاری بکه  که خشه ر نه سه کان له شارۆچکه  تکایه
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   باکووری ڕۆژئاواوه  له –م  که ته کانی وه ئوستانه. 24
کی  یه و تا ئستا ناوچه  وه ته ماوه  ڕۆژئاواوهباکووری   م له که ته ی وه کی دیکه یه پارچه
  . کانی دیاری بکه شار و شارۆچکه  ، تکایه خۆیه ربه سه
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  سروود بۆ کوردستان. 25
  کوردستان

  ری خالقی زهه مه        کوردستانی جوان نیشتمانی جوان

  گاهی منی بگومان  تۆ قیبله      گاهی منی بگومان  تۆ قیبله

  کوردستانی خۆش نیشتمانی جوان 

  گاهی منی بگومان  تۆ قیبله    گاهی منی بگـــــــــــــــومان    تۆ قیبله

    کانته چاوم پشکوتووی شاخه

   کـــــــــــــانته فری ژیانی باخه

  کانت نگی شمشای شوانه ده

  کانت ی نو شیوه که ی ئاوه خوڕه

.............................  

  ڕوام  و خاکه مامی گوڵ له هون نه

  ت ئاو درام ویستی وه خۆشه به    ت ئاو درام     ویستی وه خۆشه به

  ڕوام  و خاکه مامی گوڵ له ونه نه

  ت ئاو درام ویستی وه خۆشه به   ت ئاو درام ویستی وه خۆشه به

  خۆشی ژیانم خۆشی ژینته

   چژی ژینم ڕۆژی شیرینته

  ی جوانکوردستان نیشتمان  چونکه

  .گاهی منی بگومان تۆ قیبله

.............................  
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  سروود بۆ کوردستان. 25
  تی زۆر جوان تم وه رێ وه ئه

  مان  ر بۆ تۆ بۆ دوژمن نه مان           ژیان هه ر بۆ تۆ بۆ دوژمن نه ژیان هه

  تی زۆر جوان تم وه رێ وه ئه

  مان ر بۆ تۆ بۆ دوژمن نه ژیان هه         مان   ر بۆ تۆ بۆ دوژمن نه ژیان هه

  رزی و ژیان  ربه بات سه چاالکی و خه

  ماڵ و گیان و ر پناوتدا سه له 

  کوردستان نیشتمانی جوان  چونکه

 گاهی منی بگومان تۆ قیبله

.............................  

  کوردستانی خۆش نیشتمانی جوان 

  گاهی منی بگومان              تۆ قیبله          گاهی منی بگومان          تۆ قیبله

    کانته چاوم پشکوتووی شاخه

   کانته فری ژیانی باخه

  کانت نگی شمشای شوانه ده

  کانت ی نو شیوه که ی ئاوه کانت            خوڕه ی نو شیوه که ی ئاوه خوڕه

 


