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دوگمە دوگمە، ! 

 پێویستە مامۆستاکەت
 بۆ بکڕێت دوگمە چەند

 هەموو گۆڕینی
 پۆلەکەت  دوگمەکانی

 ؟
 

 
 

 
 
 

 

 ستراتیجەکان بۆ فێرکردن و 

 فێربوون —پۆلی شەشەم
 

 باشترین بەشەکان لەگەڵ ژماردن
 تێگەیشتنە  لەسەر  کاتێک تێگەیشتنە

 بنیات ژمارەکان هەموو ئاشناکانی
 بینراو نوێنەرایەتی لەگەڵ و دەنێت

 چارەسەرکردنی  .دەبێت جووت
 هەموو لەگەڵ سادەتر کێشەیەکی
 هەنگاو هەمان پاشان و ژمارەکان،

  چارەسەرکردنی بۆ  بەکاربێنە

بەش بە دابەشکراو بەشێکی . 
لێنزی  ڕێگەی لە کێشەکە سەیرکردنی  

 هەر لە چەند" یان" ووپ؟گر چەند " 

 ئەو وێناکردنی یارمەتی" گروپێکدا؟

دەگەرێن بەدوایدا کە دەدات شتانە . 

 کەسی سێ گروپی چەند:" نمونە بۆ

 هەر لە" یان،" دەکەن؟ دروست 12

 کەس 12 چەندیان گروپێکدا 3

 شێوەیە بەم " دەکەن؟ دروست
 چارەسەر شێوە بەهەمان دەتوانرێت

 تدروس گروپی  چەند  .بکرێت

41÷ 4127÷312  کردن؟  

27 
 کە وێنەیەی ئەو دروستکردنی

 بینین دەکات، کێشەیە ئەم نوێنەرایەتی
 ئاسانتر چارەسەرەکان سەلماندنی و

 :دەکات
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ستانداردەکانی
لە جۆرجیا  

Excellence 
(GSE) 

 
 ،2015 شوباتی ی19 لە

دەوڵەت پەروەردەی ئەنجومەنی  

(SBOE) ناونانەوەی بە دا دەنگی 

 زمانی هونەرەکانی( ئەی ئێل

 بۆ بیرکاری پێوانەی و)   ئینگلیزی

لە جۆرجیا ستانداردەکانی  

Excellence (GSE). بۆردی 

 پەروەردە دەوڵەتی پێداچوونەوەی

 ماتماتیکی و ئەی ئێل ستانداردی

لە کە جێبەجێکردن بۆ کرد پەسەند  

 پێی خوێندن ساڵی 2015-2016

 ماتماتیکی و ئەی ئێل دەوترێت

ستانداردەکانی جۆرجیا  

Excellence (GSE). 
 

 
 

 
 

 

 



جۆرجیا ئەدای پێوانەکانی   
3 پۆلی  ماتماتیکی  نموونەی  

 
دەکات چی نمایشێک   

 بۆ ڕوون پێشبینی ئەدا ستانداردەکانی

 قوتابی کاری و هەڵسەنگاندن و ڕێنمایی

 کارکردن ئاستی ئەوان. دەکەن دابین

 دەستکەوتی کە دەکەن پێناسە

 و دەدات نیشان ستانداردەکان

 بزانێت کە دەکات بەتوانا مامۆستایەکی

" " پێویست پێی بە باشە چەندە

 و جیاکردنەوە ستاندەردینواندنی

پێویست؛ کارامەیی  ردنیدیاریک  
بەکارهێنانی بۆ ·   

 بۆ شارەزایی و زانین

کێشە چارەسەرکردنی  

مەبەست بۆ ·  

و کردن، پەیوەندی بۆ ·  

 پەیوەندی دروستکردنی بۆ ·

تر زانیاری لەگەڵ  . 

 چۆن دەڵێن بەمامۆستایان  هەروەها  

 کە هەڵبسەنگێنێت ڕادەیە ئەو

 یان  دەناسێت  مادەکە خوێندکارەکە

 زانیاریەکان و بکات دەستکاری دەتوانێت

بکات  جێبەجێ  

 

 :ببینە

https://www.georgiastand 

ards.org 

 

تەندروست خواردنی بە دڵخۆشم  
بڕینی بڕگەکانی سنەك لە لیستی   .1

  .سنەكە تەندروستەكان

دۆزینەوەی تێکەڵەیەک لە 3 یان  .2
زیاتر بەندەکان کە دەتوانیت  

 .بیکڕیت بە 2 دۆالر
بچۆرە ئەو بڕگانەی کە     .3
هەڵتبژاردووە بۆ  خوارەوە یان 

دواوەی ئەم الپەڕەیە. بڕگەکانی 
سنەك دەتوانرێ زیاتر لە جارێک 

 .بەکار بهێنرێن

 .پیشاندانی هەموو کارەکانت .4
وەاڵمەکەت نیشان بدە  لە     .5

خشتەی خوارەوە. ئامادەبە بۆ 
ڕوونکردنەوەی ئەوەی کە چۆن 

 .گەیشتیتە وەاڵمەکەت

 

 

سێو=52 کشمیش  

=56  

49=  پۆپکۆرن   

75=  گەرم سەگی    

تێدایە؟ ستانداردی  

 
دەکات تێکەڵ ئەدای ستانداردی   

 سادەیی بە کە ستاندارد، ناوەڕۆک

دەڵێت مامۆستا بە : 

 
ئەو شتەی کە خوێندکارێک  ●

  چاوەڕوان دەکرێت  بزانێت

چاوەرێی ئەوە دەکرێت     ●

 کە چ چەمکێک بکات

 
 زیاد  چەمکانە ئەم ئەوەش، سەرەڕای

 بڕگەی سێ دابینکردنی بە دەکات

 :زیادە

پێشنیارکراوەکان ئەرکە .1  ، 

 قوتابی، کاری نمونەی .2

 و

 کارە ئەو لەسەر مامۆستا .3

دەدات لێدوان  

 


