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SYDKURDISKA - SORANI 

 بیانیاندی بۆ یسو پالنی خوێندنی زمانی

 ئامانجی خوێندن
کھ ئامانجی  لێوەشاوەو  خویندنێکی لھ بار ،ھسھربھ شارەوانی کھ یانیاندی بۆ بیخوێندنی زمانی سو

کھ زمانی دایکی  رێ. خوێندکابیانیانی گھورەساڵھ بھزانیاریی سھرەتایی زمانی سویدی  پێشکھشکردنی
خولی بێت. زمانێکی دووەمی بھکھڵکھاتوو فێری بھ تێروتھسھلھیی لھ ماوەی ئھم خولھدا  ێدەبدی نییھ یسو

ژانھ بۆ ۆڕو بھشداربوونێکی چاالکانھی ی بۆ ئاخاوتن و پھیوەندیکردن یکھرەستھی زمان دەبێتخوێندنھکھ 
.  ، پێشکھش بکاتو ھھروەھا بھردەوامبوون بھ خوێندن بھڕێوەبردنی پێویستییھکانی کۆمھڵگا و ژیانی کار

نووسین و خوێندنھوە بن. ئھو  بنھمای  یفێر  یانیئامانجێکی دیکھی ئھو خوێندنھ، ئھوەیھ کھ گھورەسا�نی ب
کھ ئھلف و بێی التین نییھ،  ، واتھنییھ یاخوود شێوەیھکی دیکھی نووسینی ھھیھ خوێندەواریکارەی کھ دخوێن
 وانھی نووسین و خوێندنھوە وەرئھگرێت.لھ چوارچێوەی خوێندنھکھدا ئھوا 

ی و مھبھستی خوێندنی جیاوازیان یۆخی ژیان، زانیاردکھ ئھزموون، بارو دەبێ بۆ کھسانێ بێخوێندنھ ئھم 
ونی وئھزم ،بھ گوێرەی ئارەزو دەبێ بھ بھشداری خوێندکارەکھ رێکبخرێ  وندنھکھ پالنی خوێشتنی ڕداھھیھ. 

 . ، بگونجێنرێتخوێندکار ئامانجی درێژخایھنیی گشتیی و یژیانی خوێندکار و ھھروەھا بھ گوێرەی زانیار
 

یی بھ شارەزا وبتوانرێ لھگھڵ چاالکییھکانی دیکھ وەکو تاك، ھکانیبھگوێرەی پێویستیدەبێ  خوێندنھئھم 
نی دیکھی بۆ نموونھ، ئاراستھی اخوود تواناکنیا پیشھییھکانی خوێندن و مبازاڕی کار، ھھڵسھنگاندنی بڕوانا

ت ێێژرڕھھر لھبھرئھوەش دەبێت بھ شێوەیھکی لھبار داب .، بگونجێنرێتی، پراکتیك یان خوێندنیژیانی کار
شداربوونی ھھبێت لھ ھئیمکانی بکھ بڕ بکات لھگھڵ کات، شوێن و شێوەی کار بۆ ئھوەی خوێندکار 

 .دادەرسھکان

 
 تی خولی فێركردنچۆنیھو  كانھمھبھست

 ئھوەیھ کھ خوێندکار پھرە بدات بھم خا�نھی خوارەوە:   یانیاندی بۆ بیمھبھست لھ خوێندنی زمانی سو
 دی،یسو بھ زمانی توانای  خوێندن و نووسین 
  ،ی و تێگھیشتن ێدان، خوێندنھوە، گۆوتووێژتوانای  قسھ کردن

 ،ەکانی جۆراوجۆردالھ بوار زمانی سویدی
 باش، )تھلھفوز کردنی (هبێژ 
 ،تێگھیشتن لھ چۆنێتی فیربوونی زمان 
  ستراتیژییھتی فێربوون و پھیوەندی سازکردن لھ پێناوی بھردەوام

 ی خۆترەپێدانی زمانھبوون بھ پ
 ئاخاوتنوەندییدار بۆ مھبھستی فێربوون و ێو کھرەستھی پ دیجیتاڵی یئامراز ینانێکارھھب اییتوان ،

 ھھروەھا 
 ھھڵسھنگاندنی زانیاریی لھ سھرچاوەی  ایتوان

    جۆراوجۆرەوە.
 

توانای  ئھوەیھ کھ خوێندکار پھرە بھ ھ،سھربھ شارەوانیکھ  یانیاندی بۆ بیسو زمانی  خھسڵھتی خوێندنی
 توانێ بھ گوێرەی پێداویستییھکانیبئھویھ کھ خوێندکارەکھ  ئھمھش مانای . بدات یخۆ ییوتووێژکردنی زمان

زمانی بریتتیھ لھ  کردنیتوانای وتووێژ  ھھم بھ شێوازی زارەکی و ھھم بھ نووسین وتووێژ بکات. خۆی
وتووێژکردن پێویستھ کھ  بۆ یبۆ بھدەستھێنانی توانای زمانجۆراوجۆر کھ تھواوکھری یھکترن.  گھلییوەشاویلێ

 لھسھر چۆن بھکارھێنانی ئھو سیستھمھشت ھھبێ. سیستھمێکی زمانیت ھھبێ و ھھروەھاش زانیاریی 
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جۆراوجۆر بدات بۆ  وەشاییەخسێنێت تا بتوانێ پھرە بھ  لێڕنھوەکھ پێویستھ کھ دەرفھت بۆ خوێندکار بوانھوت
 زمانێکی گونجاو ھھڵبژێرێ.وانی بت کردنداکی تایبھتی وتووێژێمھبھستی ئھوە کھ لھ دۆخ

زانیاری بھ�م  .شتنی رێزمانیڕدا و کردنهستھ، بێژبھشھڕلھ وشھ،  نزانیارییھکانی سیستھمی زمان بریتیی
و ھھروەھا ھھڵبژاردنی چۆنێتیی درووستکردنی تێكست، دەربڕینی وشھ و ڕستھ بریتییھ لھ بھکارھێنانی زمان 

  ھکییوەشاویھھروەھاش لێبھگویرەی کھسی بھرانبھر و مھبھست.  ھوەیو گونجاندن ھاتووھڵککھبزمانی 
گرینگ ئھوەیھ کھ کھڵک لھ ستراتێژی و کھرەستھی جۆراوجۆر بگریت بۆ ئھوە بھ کاریگھرترین شێوە دیکھی 

 پھیامھکھت بگھیھنیت. 

 ێب وخوێندکار دەبێ لھ خوێندنھوەکھدا سھروکاری لھگھڵ تێکستی جۆراوجۆر ھھبێ کھ لھوێدا ھھم بھ 
 . اتکھرستھی دیجیتاڵی وشھ و دەنگ پێکھوە ھاوئاھھنگ بک

خوێندنھکھ دەبێ ببێتھ ھۆی ئھوە کھ خوێنکار پھرە بھ شارەزایی لھسھر شێوازی فێربوونی زمان و تێگھیشتن 
 لھسھر  چۆنیھتی خۆفێرکردن بدات.

بھراوردکردنی لھگھڵ دیاردەکانی خوێندکار دەبێ لھرێگھی تێڕامان لھسھر ئھزموونی کولتووریی خۆی  و 
 ھی، دەرفھت بۆ پھرەپێدانی لێھاتووی دارۆژانھ، دیاردەی کۆمھڵگا، دیاردەی خوێندن و دیاردەکانی کار لھ سوید

ھھروەھاش وانھوتنھوەکھ دەبێ ببێتھ ھۆی ئھوە کھ خوێندکار پھرە  . بۆ دابین بکرێتخۆی  ھکانیکولتووری فرە
ھێنانی کھرەستھی دیجیتاڵی، کھرەستھی پێوەندیدار و کھرستھی زانیاریی، بھ لێھاتوویی لھ بواری بھکار

 .داتب ،وتووێژکردن و فێرکاریی

 لھرێگھی دەرسدانی سھرەتایی خوێندن و نووسیندا خوێندکار دەبێ دەرفھتی پێبدرێت تاکوو

  ن نووسین پھیامێک رادەگھێنێت و زمان چۆبھ پھرە بھ تێگھیشتنی سھبارەت بھوە بدات کھ چۆن
 پێکھاتووە،

  بھکاربێنێ، ی سویدیبوارەکانی جۆراوجۆردا زمانبتوانێ لھ ھ توانای بدات کھ بپھرە 
 ،رێسا  ھھرە ئاساییھکانی زمانی نووسین بھکار بینی 
 نووسین و خوێندن بھکاربێنێ ،دەربڕین ،فێربوون، تێگھیشتن ھکانیبۆ مھبھست، 
  ،شارەزایی بھدەست بێنێ کھ چۆن فێری زمان دەبی 
 ھھروەھا و جۆراوجۆر ھکانیی چھند ستراتێژیی ئاسان بێت بۆ خوێندن و نووسین بۆ مھبھستفێر 
 .کھرستھی دیجیتاڵی و ئامرازی یارمھتی بۆ فێربوونی نووسین و خوێندن بھکاربێنێ 

 
 چۆنێتی داڕشتنی خوێندن

ھا روهھھ و   ۳و  ۲، ۱لھ سێ ڕێگای خوێندنھوەی جیاواز:  نبریتیی  اننی سویدی بۆ بیانیی گھورەسا�خوێندن
، ئا، بێ، سێ و دێ پێکھاتووە لھ کورسھکانی  ۱خوێندنی اگرێ. ئا، بێ، سێ و دێ چوار کۆرسی جۆراوجۆر

ھھر کام لھم رێگاخوێندنانھ  .سێ و دێ پێکھاتووە لھ  ۳و رێگاخوێندنی بێ، سێ و دێ پێکھاتووە لھ  ۲رێگاخوێندنی 
 . تبگونجێنرێ کھسھکھ ەکانیجۆاوجۆر ھ، ھھلومھرج و ئامانجەواریبھگوێرەی پێشینھی خوێنددەتوانرێ 

بۆ  ی کۆرسھکھرەوتی پێشوەچوون ئایا بۆ دەستپێکردن و گونجاوە  دەستنیشان دەکھن کھ کام کۆرسێکرێگاکانی خوێندن 
ھھلومھرجی تاکھکھسیی لھگھڵ دەستپێدەکات کھ  دارێگاخوێندنھ نێو خوێندکار لھو رێگاخوێندنھ و لھو کۆرسھی. ەلھبار تۆ

 .مھرجھکانی زانیاریی ھھر یھکێکنھکان، رێگاخوێندن کام لھ   ھھرسھرەڕای . بگونجێ ئھودا

بۆ ئھو  ۳بۆ ئھو کھسانھ ئھگوونجێت کھ پێشینھی خوێندنیان زۆر کھمھ و ڕێگاخوێندنھوەی  ۱ڕێگاخوێندنھوی 
 ڕاھاتوون. داندنکھسانھیھ کھ لھ گھڵ خوێ

زانیارییھکانی خوێندکار، ھھلومھرجھکان و ھھروەھا ئھو شتانھی دیکھ کھ گرینگن بۆ  ھھڵسھنگاندنیلھ رێگھی 
 نێو رێگاخوێندنھکھ دەستنیشان دەکرێ. گونجاویخوێندن و کۆرسی ی رێگا ،بھدیھێنانی مھرجھکان

خوێندکار لھو کاتھی  ،خوێندن، پێشینھی خوێندن و لێزانینی زمانی سویدیی بوون بھ دۆخیبھگوێرەی راھاتوو 
 بۆی جۆراوجۆر گھلیرێگاخوێندنھ بھ شێوەاز ۳ئھم  اوناوەڕۆکی کۆرسھکانی ن ،کھ کۆرسھکھ دەستپێدەکا

 ئامادەدەکرێن.

بھت ڵنی بێنێت. ئھنی سویدی بۆ بیای گھورەسا�خوێندنپاش ھھر کام لھ کۆرسھکان خوێندکار دەتوانێ کۆتایی بھ 
ھھموو خوێندکارێک دەرفھتی ئھوەی بۆ وەی کھ بتوانێ مھرجھکانی زانیاریی وەدەستبخات، دەبێ ھبۆ ئ
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بھ گوێرەی پێداویستییھکانی گونجێندراوە، کھ  رێگاخوێندنھئھو   لھ ناو ێبڕەخسێنرێت تا بتوانێ تاکوو کۆرسی د
 تھواو بکات.

  

 سھرەتاییی فێربوونی خوێندنھوە و نووسین
بۆ ئھو  ھھروەھا نییھ و یھ کھ خوێندەوارییان ئھو کھسانھ ی سھرەتایی بۆ خوێندن و نووسین خولی فێرکاری

و ناتوانن لھرێگھی خوێندنھوە زانیاریی نۆێ بھدەست بێنن. لھرێگای خوێندەواریان کھمھ ئاستی کھسانھیھ کھ 
، خوێندکار دەبێ ۱ھتایبھت لھ رێگاخوێندنی و ب بۆ گھورەسا�نی بیانی ھ شارەوانیی سویدی سھربخوێندن

ھھلی وەدەستخستنی لێھاتووییھ سھرەتاییھکانی خوێندن و نووسینی بۆ دابین بکرێت، کھ دەبنھ ھۆی ئھوە کھ 
خوێندەواربوونی سھرەکی، بھو مانایھوە شێوازێکی ئۆتۆماتیکی. بھ  قووڵکردنھوەی زمان ببێتواناکانی خۆ

  کاتی زۆر دەخایھنێت. ،بھێنیوە زانیاریی نۆێ بھدەست لھرێگھی خوێندنھبتوانی کھ  
 
رەنگھ بۆ ئھو کھسانھی کھ   ۳و  ۲نووسین و خوێندنھوە لھ رێگاخوێندنی  فێربوونی ی سھرەتاییخوێندن 

پرۆسھی دۆخھدا . لھم دەوار بن بھ�م لھسھر ئھلفوبێی التینیدا زاڵ نین، پێویست بێنخوێسھرڕای ئھوە کھ 
 .جیاوازە لھ یھکێکھوە بۆ یھکێکی دیکھ  فێربوون

ی بھشێکی تایبھت کو لھ، بھڵێبھ کۆرسھکانی ئا تاکوو د بھند نییھ ھوەی سھرەتاییفێربوونی خوێندنھوە و نووسین
واتھ ئھمھ پرۆسھیھکھ لھ .  بخوێندرێت پێکھوە لھگھڵ ئھم کۆرسانھدا کھ ئھتوانرێتپێک دێت   سھربھخۆ

 بھردەوام ئھبیت بۆ ئھوەی نی بیانی ی زمانی سویدی بۆ گھورەسا�خوێندنی درێژایی ماوەی خولی فێربوون
. دەرسدانھوە دەتوانێ بھ زمانی زگماکی  یان پھرەبسێنێئۆتۆماتیکی  بتوانێت بھ شێوەیھکی ھکانی یلێھاتووی

 زمانێکی دیکھ کھ خوێندکارەکھ لھسھری زاڵھ، بھڕێوەبچێ. 

   ھھڵسھنگاندن  
 بھکاربێنێ شێوازێکبھ  زمانی سویدییھ بێت کھ خوێندکار چۆن دەتوانێ بنھما ئھو دەبێ لھسھر ھکھھھڵسھنگاندن

قابیلی  دنی بھردەوامنو بۆ خوێکاری رۆژانھ،  کۆمھ�یھتی و ژیانی کار   جۆراوجۆر وەکوو لھ بوارەکانیکھ 
 .تێگھیشتن بێ

ئا، بێ، سێ، دێ و   نمرەی ی زانیاریی بۆ ھکھ دەبێ زانیارییھکانی خوێندکار بھگوێرەی مھرجھکانھھڵسھنگاندن
مھرجھکانی زانیاریی بریتین لھ پێنج بواری زانیاریی: تێگھیشتن لھ رێگای گوێگرتن،  .، لھخۆبگرێئێ

 تێگھیشتن لھ رێگای خوێندنھوە، وتووێژکردن، پێشکھشکردنی بابھتێک بھ زارەکی و توانای نووسین.

ھھڵسھنگێندرێنھوە، بھڵکوو مامۆستا دەبێ ھھڵسھنگاندنێکی ئھم مھرجی زانیارییانھ نابێ سھربھخۆ لھیھکدی 
و رەچاوی ئھوە بکات کھ خوێندکار توانای راپھڕاندنی چی ھھیھ لھ ی خوێنکاردا بکات یزمان کانیگشتی لھ توانا

 .ھوەناوەڕۆک و ئاستی ئاڵۆزیی زمانی بھکارھێنانی زمانی راست دەبێ پھیوەندیدار بێ بھ بواری زمانیدا.

دەبێ پاش کۆتایی ھھر کۆرسێک نمرە  (2010:800)لھ یاسای پھروەردە  ۳٥، بڕگھی ۲۰بھندی بھ گوێرەی  
 نمرە دانانرێت.  ،لھ فێربوونی سھرەتایی خوێندن و نووسین ھدابنرێ. لھو بھشھی خوێندنھدا کھ بریتیی

  



4 

 یارییمھرجی زان
 رتنگگوێتێگھیشتن لھ ڕێگای 

 کۆرسی ئا 

 باشی تێبگات.بھ لھ وتاری ئاسان و قسھی ڕۆژانھ ئھتوانێ  یارمھتی بھخوێندکار 
 E/نمرە ئێ D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/ نمرە ئا

 بھشھڕستھ خوێندکار لھ
 و ڕستھی

تێ   پێکھوەگرێدراو 
  گاتدە

بھ کورتی  لھ کاتی 
  انھوەی ڕگێ

 ڕۆژانھ ێکیڕووداو
لھ   شھھروەھا و

روون و   ی یزانیار
گوونجاو کھ جێگای 

 .بایھخی خوێندکارە
 

لھرێگھی  ێندکاروخ
 و�مدانھوە بھ 

زۆر  ازێکیشێو
نیشان ئھدات  باش

کھ دەتوانێ لھ 
رێنووێنی زارەکی 

 ئاسایی تێبگات.
 

نمرە بێ مانای 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی نمرەی 
 دی.ئا ھاتوەتھ 

 وشھ وخوێندکار لھ 
ڕستھی ئاسایی تێ  

  گاتدە
بھ کورتی  لھ کاتی 

  انھوەی ڕگێ
 ڕۆژانھ ێکیڕووداو

لھ   شھھروەھا و
روون و   ی یزانیار

گوونجاو کھ جێگای 
 .بایھخی خوێندکارە

 
لھرێگھی  ێندکاروخ

 و�مدانھوە بھ 
   باش ازێکیشێو

نیشان ئھدات کھ 
دەتوانێ لھ رێنووێنی 

ئاسایی زارەکی 
 تێبگات.

نمرە دێ مانای 
ئھوەیھ کھ  

مھرجی 
زانیاریی بۆ 
نمرەی ئێ و 

بھشێکی ھھرە 
 گھورەی نمرەی

  سێ ھاتوەتھ دی. 

وشھی  خوێندکار لھ
ئاسایی و لھ 

  بھشھڕستھی ئاسان
  گاتدەتێ  

بھ کورتی  لھ کاتی 
  انھوەی ڕگێ

 و ڕۆژانھ ێکیڕووداو
لھ   شھھروەھا

روون و  ی یزانیار
ھ جێگای گوونجاو ک

 .بایھخی خوێندکارە
 

لھرێگھی  ێندکاروخ
و�مدانھوە بھ 

بھگشتی  شێوازێکی 
نیشان ئھدات کھ باش 

دەتوانێ لھ رێنووێنی 
 زارەکی ئاسایی تێبگات.

 

 کۆرسی بێ
  

 .باشی تێبگاتبھ خوێندکار ئھتوانێ لھ وتاری ئاسان و قسھی ڕۆژانھ 
 E/نمرە ئێ D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/ نمرە ئا

خوێندکار نیشان ئھدات 
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
سھرەکی و  ناوەڕۆکی

ئاماژەکردن بھ 
وردەکارییھ گرینگھکانی 

و ھھندێ 
دەتوانێ  ،وردەجیاوازی

 وەیاڕگێ ویڕوودا لھ
وتووێژ، ، تکور

زانیاریی و دەنگوباسی 
گونجێندراو لھسھر 

، ناسراوزۆربابھتێکی 
 گات. بتێ
 

لھرێگھی  ێندکاروخ
 و�مدانھوە بھ 

   باش زۆر ازێکیشێو
نیشان ئھدات کھ دەتوانێ 

کورت  و لھ رێنووێنی 

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار نیشان ئھدات 
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
سھرەکی و  ناوەڕۆکی

ئاماژەکردن بھ 
وردەکارییھ 
دەتوانێ لھ  گرینگھکانی،

وەی اڕگێوی ڕوودا
وتووێژ، ، کورت

زانیاریی و دەنگوباسی 
گونجێندراو لھسھر 

ناسراو، زۆربابھتێکی 
 تێبگات.

 
لھرێگھی  ێندکاروخ

 و�مدانھوە بھ 
نیشان  باش یازێکشێو

ئھدات کھ دەتوانێ لھ 
رێنووێنی کورت  و 

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 

ێ و ئنمرەی 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی نمرەی 
 ھاتوەتھ دی. سێ

خوێندکار نیشان ئھدات  
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
 سھرەکی  ناوەڕۆکی

وی ڕوودادەتوانێ لھ 
، وەی کورتاڕگێ

زانیاریی و وتووێژ، 
دەنگوباسی گونجێندراو 

لھسھر بابھتێکی 
 ناسراو، تێبگات.زۆر

 
لھرێگھی  ێندکاروخ 

 شێوازێکی و�مدانھوە بھ 
نیشان بھگشتی باش 

ئھدات کھ دەتوانێ لھ 
رێنوێنی کورت  و 

روونی زارەکی ئاسایی، 
 تێبگات.
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 ،زارەکی ئاساییروونی 
 .تێبگات

روونی زارەکی ئاسایی، 
 تێبگات.

 
 کۆرسی سێ 

 .باشی تێبگاتبھ  ، ژیانی کۆمھ�یھتی، ژیانی خوێندن و ژیانی کار، ئاسان و قسھی ڕۆژانھخوێندکار  ئھتوانێ لھ وتاری 
 E/نمرە ئێ D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا 

خوێندکار نیشان ئھدات 
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
سھرەکی و  ناوەڕۆکی

ئاماژەکردن بھ 
وردەکارییھ گرینگھکانی 

و ھھندێ 
دەتوانێ  ،وردەجیاوازی

 وەیاڕگێ ویڕوودا لھ
وتووێژ، ، تکور

زانیاریی و دەنگوباسی 
گونجێندراو لھسھر 

، بابھتێکی ناسراو
 تێبگات. 

 
لھرێگھی  ێندکاروخ

 و�مدانھوە بھ 
   باش زۆر ازێکیشێو

نیشان ئھدات کھ لھ 
دەتوانێ لھ رێنوێنی 
کورت  و روونی 

 ،زارەکی ئاسایی
 .تێبگات

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار نیشان ئھدات 
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
سھرەکی و  ناوەڕۆکی

ئاماژەکردن بھ 
وردەکارییھ 
دەتوانێ لھ  گرینگھکانی،

وەی اڕگێوی ڕوودا
وتووێژ، ، کورت

زانیاریی و دەنگوباسی 
گونجێندراو لھسھر 
بابھتێکی ناسراو، 

 تێبگات.
 

لھرێگھی  ێندکاروخ
 و�مدانھوە بھ 

نیشان  باش ازێکیشێو
ئھدات کھ دەتوانێ لھ 

رێنوێنی کورت  و 
یی، روونی زارەکی ئاسا

 تێبگات.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 

ێ و ئنمرەی 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی نمرەی 
 ھاتوەتھ دی. سێ

خوێندکار نیشان ئھدات  
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
 سھرەکی  ناوەڕۆکی

وی ڕوودادەتوانێ لھ 
، وەی کورتگێرا

زانیاریی و وتووێژ، 
دەنگوباسی گونجێندراو 

بابھتێکی ناسراو،  لھسھر
 تێبگات.

 
لھرێگھی  ێندکاروخ 

 شێوازێکی و�مدانھوە بھ
نیشان بھگشتی باش 

ئھدات کھ دەتوانێ لھ 
رێنوێنی کورت و 

روونی زارەکی ئاسایی، 
 تێبگات.

 

 
 کۆرسی دێ

 .باشی تێبگاتبھ  ، ژیانی کۆمھ�یھتی، ژیانی خوێندن و ژیانی کار، خوێندکار  ئھتوانێ لھ وتاری ئاسان و قسھی ڕۆژانھ
 E/نمرە ئێ D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا

خوێندکار نیشان ئھدات 
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی 
 ناوەڕۆکیسادەی  

سھرەکی و 
ئاماژەکردن بھ 

وردەکارییھ 
گرینگھکانی و ھھندێ 

 ،وردەجیاوازی
دەتوانێ لھ گێڕانھوە، 

پێناسھکردن، وتووێژ، 
و لێدوان، زانیاریی 

دەنگوباسی لھسھر 
بابھتێکی ناسراو، 

 تێبگات.
 

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 
نمرەی سێ 
و بھشێکی 

ھھرە 
گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار نیشان ئھدات 
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
سھرەکی و  ناوەڕۆکی

ئاماژەکردن بھ 
وردەکارییھ 
دەتوانێ لھ  گرینگھکانی،

انھوە، پێناسھکردن، ڕگێ
وتووێژ، لێدوان، 

زانیاریی و دەنگوباسی 
لھسھر بابھتێکی 
 ناسراو، تێبگات.

 
لھرێگھی  ێندکاروخ

شێوەی  و�مدانھوە بھ 
نیشان ئھدات کھ    باش

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 

ێ و ئنمرەی 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
 سێنمرەی 

 ھاتوەتھ دی.

 خوێندکار نیشان ئھدات کھ لھ 
 لھرێگھی کورتکردنھوەی

دەتوانێ   سھرەکیناوەڕۆکی 
گێڕانھوە، پێناسھکردن، لھ 

زانیاریی و وتووێژ، لێدوان، 
دەنگوباسی لھسھر بابھتێکی 

 ناسراو، تێبگات.
 
لھرێگھی  ێندکاروخ 

 شێوازێکی و�مدانھوە بھ 
نیشان ئھدات کھ  بھگشتی باش

دەتوانێ لھ رێنوێنی کورت  و 
روونی زارەکی ئاسایی، 

 تێبگات.
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لھرێگھی  ێندکاروخ
 و�مدانھوە بھ 

   باش زۆر ازێکیشێو
نیشان ئھدات کھ لھ 
دەتوانێ لھ رێنوێنی 
کورت  و روونی 

 ،زارەکی ئاسایی
 .تێبگات

لھ دەتوانێ لھ رێنوێنی 
کورت  و روونی 
زارەکی ئاسایی، 

 تێبگات.

  

 یاریمھرجی زان
 خوێندنھوەتێگھیشتن لھ ڕێگای 

 کۆرسی ئا 
 تێبگات . ، بھێنێ، بیخوێنێ و لێیرۆژانھ راستھقینھیخوێندکار ئھتوانێ زانیاری ئاسایی کھ بریتییھ لھ شتی 

 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا
 دەتوانێتخوێندکار 

 زانیاری لھ شێوەی
 وشھی ئاسایی و ھێما

لھگھڵ  و ھھروەھا 
 ئاسان و یبھشھڕستھ

بھێنێت ، ڕستھی دیکھ
 تێبگات. و لێی

 
 تێکستیخوێندکار 

لھسھر  کورت و ئاسان
بابھتێکی زۆرناسراو 

دەخوێنێت و لێی 
 تێدەگات.

 

نمرە بێ مانای  
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی نمرەی 
 ئا ھاتوەتھ دی.

 دەتوانێتخوێندکار 
 زانیاری لھ شێوەی

 ئاسایی و ھێماوشھی 
لھگھڵ  و ھھروەھا 
، ئاسان یبھشھڕستھ

 تێبگات. بھێنێت و لێی
 

 تێکستیخوێندکار 
 و گونجێندراو  ئاسان

لھسھر بابھتێکی 
زۆرناسراو دەخوێنێت 

 و لێی تێدەگات.
 

ێ مانای دنمرە  
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 
نمرەی ئێ و 

بھشێکی ھھرە 
گھورەی نمرەی 
 سێ ھاتوەتھ دی.

 دەتوانێتخوێندکار 
 زانیاری لھ شێوەی

 وشھی ئاسایی و ھێما
لھگھڵ  و ھھروەھا 
زۆر  یبھشھڕستھ

 بھێنێت و لێی، ئاسان
 تێبگات 

 
 زۆر تێکستیخوێندکار 

 و گونجێندراو  ئاسان
لھسھر بابھتێکی 

زۆرناسراو دەخوێنێت 
 و لێی تێدەگات.

 
 

 کۆرسی بێ 
و بھکاری  تێبگاتلێی  ،رۆژانھ بخوێنێتھوەسان لھ بارۆدۆخی زانراوی خوێندکار ئھتوانێ تێکستی ئا

   بھێنێ.
 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا

خوێندکار نیشان ئھدات 
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
سھرەکی و  ناوەڕۆکی

ئاماژەکردن بھ 
وردەکارییھ گرینگھکانی 

و ھھندێ 
دەتوانێ  ،وردەجیاوازی

 و انھوەیڕتێکستی گێ
یی لھسھر بابھتی پێناسھ

بخوێنێت و  زۆرناسراو
 .تێبگاتلێی 

 
لھرێگھی  ێندکاروخ

 و�مدانھوە بھ 
   باش زۆر ازێکیشێو

نیشان ئھدات کھ دەتوانێ 

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار نیشان ئھدات 
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
ناوەڕۆکی سھرەکی و 

ئاماژەکردن بھ 
 وردەکارییھ گرینگھکانی 

دەتوانێ تێکستی 
انھوەی و پێناسھیی ڕگێ

لھسھر بابھتی 
زۆرناسراو بخوێنێت و 

 لێی تێبگات.
 

لھرێگھی  ێندکاروخ
 و�مدانھوە بھ 

نیشان  باش ازێکیشێو
ئھدات کھ دەتوانێ لھ 

رێگھی رێنووێنی 
 کورت، روون و ئاسان.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 

ێ و ئنمرەی 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی نمرەی 
 ھاتوەتھ دی. سێ

خوێندکار نیشان ئھدات  
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
 ناوەڕۆکی سھرەکی 

دەتوانێ تێکستی 
انھوەی و پێناسھیی ڕگێ

لھسھر بابھتی 
زۆرناسراو بخوێنێت و 

 تێبگات.لێی 
 

لھرێگھی  ێندکاروخ
 و�مدانھوە بھ 

بھگشتی باش  ازێکیشێو
نیشان ئھدات کھ دەتوانێ 

لھ رێگھی رێنووێنی 
 کورت، روون و ئاسان.

 
خوێندکار چھند 

ستراتێژی خوێندن بھ 
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رێنووێنی رێگھی لھ 
 ، روون و ئاسان.کورت

 
خوێندکار چھند 

ستراتێژی خوێندن بھ 
ئامانجناسانھ شێوازێکی 
ھھڵدەبژێرێ و کاریگھر 

 . ێ دەکاجو جێبھ

 
خوێندکار چھند 

ستراتێژی خوێندن بھ 
 ئامانجناسانھشێوازێکی 

ێ جو جێبھھھڵدەبژێرێ 
 دەکا.

بھگشتی شێوازێکی 
ھھڵدەبژێرێ و باش 
 ێ دەکا. ججێبھ

 
 کۆرسی سێ

، ژیانی کۆمھ�یھتی، ژیانی خوێندن و ژیانی کار، بھ ڕۆژانھخوێندکار  ئھتوانێ لھ وتاری ئاسان و قسھی 
 .باشی تێبگات

 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا 

خوێندکار نیشان ئھدات 
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
سھرەکی و  ناوەڕۆکی

ئاماژەکردن بھ 
وردەکارییھ گرینگھکانی 

و ھھندێ 
دەتوانێ  ،وردەجیاوازی

 تێکستی گێرانھوەی و
یی لھسھر بابھتی پێناسھ

زۆرناسراو بخوێنێت و 
 .لێی تێبگات

 
خوێندکار زانیاریی 
تایبھت لھ تێکستی 
زانستی، خشتھ و 

دیاگرامی سادە دەھێنێ و 
ھێنانھوەی  باس و دەلیل

لھسھر  زۆر بھرفراوان
 زانیارییھکھ دەکات. 

 
لھرێگھی  ێندکاروخ

 و�مدانھوە بھ 
   باشزۆر  ازێکیشێو

نیشان ئھدات کھ لھ 
رێنووێنی و دەتوانێ 

روون  ،پھێڕەوی کورت
 و ئاسان.

 
خوێندکار چھند 

ستراتێژی خوێندن بھ 
ئامانجناسانھ شێوازێکی 
ھھڵدەبژێرێ  و کاریگھر

 . ێ دەکاجو جێبھ

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار نیشان ئھدات 
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
ناوەڕۆکی سھرەکی و 

ئاماژەکردن بھ 
 وردەکارییھ گرینگھکانی 

دەتوانێ تێکستی 
گێرانھوەی و پێناسھیی 

لھسھر بابھتی 
زۆرناسراو بخوێنێت و 

 لێی تێبگات.
 

خوێندکار زانیاریی 
تایبھت لھ تێکستی 
زانستی، خشتھ و 

اگرامی سادە دەھێنێ و دی
ھێنانھوەی  باس و دەلیل

لھسھر  بھرفراوان
 زانیارییھکھ دەکات. 

 
 

لھرێگھی  ێندکاروخ
 و�مدانھوە بھ 

نیشان   باش ازێکیشێو
ئھدات کھ دەتوانێ لھ 
رێنووێنی و پھێڕەوی 

 ، روون و ئاسان.کورت 
 

خوێندکار چھند 
ستراتێژی خوێندن بھ 

 ئامانجناسانھشێوازێکی 
ێ جھھڵدەبژێرێ و جێبھ

 دەکا.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 

ێ و ئنمرەی 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی نمرەی 
 ھاتوەتھ دی. سێ

خوێندکار نیشان ئھدات  
لھرێگھی  کھ لھ

کورتکردنھوەی سادەی  
 ناوەڕۆکی سھرەکی 

دەتوانێ تێکستی 
گێرانھوەی و پێناسھیی 

لھسھر بابھتی 
نێت و زۆرناسراو بخوێ

 لێی تێبگات.
 

خوێندکار زانیاریی 
تایبھت لھ تێکستی 
زانستی، خشتھ و 

دیاگرامی سادە دەھێنێ و 
ھێنانھوەی  باس و دەلیل

لھسھر  زۆر بھرفراوان
 زانیارییھکھ دەکات. 

 
لھرێگھی  ێندکاروخ

 ازێکیشێو و�مدانھوە بھ 
نیشان بھگشتی باش 

ئھدات کھ  دەتوانێ لھ 
رێنووێنی و پھێڕەوی 

 ، روون و ئاسان.کورت 
 

خوێندکار چھند 
ستراتێژی خوێندن بھ 

بھگشتی شێوازێکی 
ھھڵدەبژێرێ و باش 
 ێ دەکا. ججێبھ

 
  



8 

 کۆرسی دێ 
خوێندکار توانای خوێندنھوە، تێگھیشتن و بھکارھێنانی تێکستی ئاسان لھگھڵ چھند ئاڵۆزییھکی ھھبێت کھ دەربارەی 

 ،کۆمھڵگا و کار بێت.ژیانی ڕۆژانھ 
 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا

خوێندکار نیشان ئھدات 
لھرێگھی  کھ

کورتکردنھوەی سادەی  
سھرەکی و  ناوەڕۆکی

ئاماژەکردن بھ 
وردەکارییھ گرینگھکانی 

و ھھندێ 
دەتوانێ  ،وردەجیاوازی

 تێکستی گێرانھوەی، 
یی و پێناسھ

لھسھر دەلیلھێنانھوەیی  
بابھتی زۆرناسراو 

 .بخوێنێت و لێی تێبگات
 

خوێندکار زانیاریی 
تایبھت لھ تێکستی 
زانستی، خشتھ و 

دیاگرامی سادە دەھێنێ و 
ھێنانھوەی  باس و دەلیل

لھسھر  زۆر بھرفراوان
 زانیارییھکھ دەکات. 

 
لھرێگھی  ێندکاروخ

 و�مدانھوە بھ 
   باش زۆر ازێکیشێو

نیشان ئھدات کھ لھ 
رێگھی نێ لھ دەتوا

رێنوێنی و پھێڕەوی 
 ، روون و ئاسان.کورت 

 
خوێندکار چھند 

ستراتێژی خوێندن بھ 
شێوازێکی ئامانجناسانھ 

ھھڵدەبژێرێ و کاریگھر 
بھگوێرەی خوێندنھکھ و 

 . ێ دەکاججێبھ

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار نیشان ئھدات 
لھرێگھی  کھ

کورتکردنھوەی سادەی  
ناوەڕۆکی سھرەکی و 

ئاماژەکردن بھ 
 وردەکارییھ گرینگھکانی 

تێکستی دەتوانێ 
انھوەی،  پێناسھیی و ڕگێ

لھسھر دەلیلھێنانھوەیی  
بابھتی زۆرناسراو 

 بخوێنێت و لێی تێبگات.
 

خوێندکار زانیاریی 
تایبھت لھ تێکستی 

و  زانستی، خشتھ
دیاگرامی سادە دەھێنێ و 

ھێنانھوەی  باس و دەلیل
لھسھر  بھرفراوان

 زانیارییھکھ دەکات. 
 
 

لھرێگھی  ێندکاروخ
 و�مدانھوە بھ 

نیشان    باش ازێکیشێو
ئھدات کھ لھ دەتوانێ لھ 

و  رێگھی رێنوێنی
کورت، روون  پھێڕەوی
 و ئاسان.

 
خوێندکار چھند 

ستراتێژی خوێندن بھ 
 ئامانجناسانھشێوازێکی 

 ھھڵدەبژێرێ و
بھگوێرەی خوێندنھکھ 

 ێ دەکا.ججێبھ

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 

ێ و ئنمرەی 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی نمرەی 
 ھاتوەتھ دی. سێ

خوێندکار نیشان ئھدات  
لھرێگھی  کھ

کورتکردنھوەی سادەی  
 ناوەڕۆکی سھرەکی 

تێکستی دەتوانێ 
انھوەی،  پێناسھیی و ڕگێ

لھسھر دەلیلھێنانھوەیی  
بابھتی زۆرناسراو 

 بخوێنێت و لێی تێبگات.
 

خوێندکار زانیاریی 
تایبھت لھ تێکستی 
زانستی، خشتھ و 

دیاگرامی سادە دەھێنێ و 
ھێنانھوەی  باس و دەلیل

لھسھر  زۆر بھرفراوان
 زانیارییھکھ دەکات. 

 
لھرێگھی  ێندکاروخ

 ێکیازشێو و�مدانھوە بھ 
نیشان بھگشتی باش 

ئھدات کھ لھ دەتوانێ لھ 
رێنوێنی و پھێڕەوی 

 ، روون و ئاسان.کورت 
 

خوێندکار چھند 
ستراتێژی خوێندن بھ 

بھگشتی  ازێکیشێو
و ھھڵدەبژێرێ باش 

 بھگوێرەی خوێندنھکھ
 ێ دەکا. ججێبھ

 
 یاریمھرجی زان

 تنی دووالیھنھاوئاخ
 کۆرسی ئا 

 باشی تێبگات.بھ ئھتوانێ لھ وتاری ئاسان و قسھی ڕۆژانھ  یارمھتی خوێندکار بھ
 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا
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خوێندکار لھ رێگھی 
وشھ و  بھکارھێنانی

ئاسانی  بھشھڕستھی
س�وکردن، 

ھھواڵپرسی و 
ماڵئاواییکردن بھ 

و شێوازێكی بھڕێزانھ  
ھھروەھا پرسیار و 

و�م بھ گوێرەی 
پێداویستیھکانی رۆژانھ 
بھشداری لھ ئاخاوتنی 
زۆر ئاسانی رۆژانھدا 

 دەکات.
 

خوێندکار بھ شێوازێکی 
ئامانجناسانھ و 

، پرسیار، کاریگھر
ژێست و ستراتێژی 

دیکھ بۆ تێگھیشتن و 
تێگھیاندنی خۆی 

ھھڵدەبژێرێ و بھکار 
 دەھێنێ.

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار لھ رێگھی 
وشھ، بھکارھێنانی 

 وی ئاسایی بھشھڕستھ
ھھروەھا پرسیار و و�م 

بھ گوێرەی 
پێداویستیھکانی رۆژانھ 
بھشداری لھ ئاخاوتنی 
زۆر ئاسانی رۆژانھدا 

 دەکات.
 

خوێندکار بھ شێوازێکی 
، پرسیار، ئامانجناسانھ

ژێست و ستراتێژی 
یکھ بۆ تێگھیشتن و د

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 
نمرەی ئێ و 

بھشێکی ھھرە 
گھورەی نمرەی 
 سێ ھاتوەتھ دی.

خوێندکار لھ رێگھی 
وشھ، بھکارھێنانی 

 و و رستھ بھشھڕستھ
ھھروەھا پرسیار و 

و�م بھ گوێرەی 
رۆژانھ پێداویستیھکانی 

بھشداری لھ ئاخاوتنی 
زۆر ئاسانی رۆژانھدا 

 دەکات.
 

خوێندکار بھ شێوازێکی 
، بھگشتی باش

پرسیار، ژێست و 
ستراتێژی دیکھ بۆ 

تێگھیشتن و تێگھیاندنی 
خۆی ھھڵدەبژێرێ و 

 بھکار دەھێنێ.

 
 کۆرسی بێ 

 ی ئاسایی رۆژانھی  ئھنجام بدات .ئاخاوتنخوێندکار ئھتتوانێ 
 E/رە ئێنم  D/مرە دێن C/مرە سێن  B/بێ مرەن A/مرە ئان

خوێندکار بھشداری 
دەکات لھ ئاخاوتنی 
ئاسان سھبارەت بھ 

بابھتی ناسراو لھ 
رێگھی دەربڕینی و  

وە�مدانھوە بھ 
بۆچوون، پێداگریی و 

خواست و ھھروەھاش 
لھرێگھی پرسیارکردن 
و و�مدانھوەی پرسیار 

زۆر بھ شێوازێکی 
ببێتھ ھۆی  باش

بھردەوامبوونی 
 ئاخاوتنھکھ.  

 
خوێندکار بھ شێوازێکی 

ئامانجناسانھ و 
، پرسیار، کاریگھر

ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ەتھ دی.ھاتو

خوێندکار بھشداری 
دەکات لھ ئاخاوتنی 
ئاسان سھبارەت بھ 

بابھتی ناسراو لھ 
رێگھی دەربڕینی و  

وە�مدانھوە بھ بۆچوون، 
پێداگریی و خواست و 
ھھروەھاش لھرێگھی 

پرسیارکردن و 
و�مدانھوەی پرسیار بھ 

ببێتھ باش ی شێوازێک
ھۆی بھردەوامبوونی 

 ئاخاوتنھکھ.  
 

خوێندکار بھ شێوازێکی 
پرسیار،  ئامانجناسانھ 

ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 
نمرەی ئێ و 

بھشێکی ھھرە 
گھورەی نمرەی 
 سێ ھاتوەتھ دی.

خوێندکار بھشداری 
دەکات لھ ئاخاوتنی 

بارەت بھ ئاسان سھ
بابھتی ناسراو لھ 

رێگھی دەربڕینی و  
وە�مدانھوە بھ 

بۆچوون، پێداگریی و 
خواست و 

ھھروەھاش لھرێگھی 
پرسیارکردن و 

و�مدانھوەی پرسیار 
تا بھ شێوازێک کھ 

ببێتھ ھۆی رادەیھک 
بھردەوامبوونی 

 ئاخاوتنھکھ.  
 

خوێندکار بھ 
بھگشتی شێوازێکی 

، پرسیار، باش 
 ژێست و ستراتێژی

دیکھ بۆ تێگھیشتن و 
تێگھیاندنی خۆی 

ھھڵدەبژێرێ و بھکار 
 دەھێنێ.
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 کۆرسی سێ 
مھبھست و الیھنی بھرانبھر کھ وتووێژ لھگھل دەکھیت، بھ زمانێکی  ۆتا رادەیھک گونجێندراو ب ،خوێندکار ئھتوانێ

 بکات.  ئاخاوتنئاسان لھ بارودۆخی ئاسایی رۆژانھ، کۆمھ�یھتی و ژیانی کار 
 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا

خوێندکار لھ رێگھی 
دەربڕین و 

بیر و  ارکردنی پرسی
و زانیاریی بھ  بۆچوون

شێوازێک کھ باسھکھ 
بۆ پێشھوە بڕوا و 

تر بێتھوە یان ڵقوو
، بستێنێپھرەی 

بھشداری لھ ئاخاوتن و 
لێدوانی ئاسان 

سھبارەت بھ بابھتێکی 
 ناسراو دەکات. 

 
خوێندکار بھ شێوازێکی 

ئامانجناسانھ و 
، پرسیار، کاریگھر

ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار لھ رێگھی 
دەربڕین و پرسیینی بیر 
و بۆچوون و زانیاریی 

بھ شێوازێک کھ باسھکھ 
،  بۆ پێشھوە بڕوا

بھشداری لھ ئاخاوتن و 
لێدوانی ئاسان سھبارەت 

بھ بابھتێکی ناسراو 
 دەکات. 

 
خوێندکار بھ شێوازێکی 

پرسیار،  ئامانجناسانھ 
ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

ی خۆی تێگھیاندن
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 
نمرەی ئێ و 

بھشێکی ھھرە 
گھورەی نمرەی 
 سێ ھاتوەتھ دی.

خوێندکار لھ رێگھی 
دەربڕین و پرسیینی 

بیر و بۆچوون و 
زانیاریی بھ 

شێوازێک کھ باسھکھ 
تا رادەیھک بۆ 

، پێشھوە بڕوا
بھشداری لھ ئاخاوتن 

و لێدوانی ئاسان 
سھبارەت بھ 

بابھتێکی ناسراو 
 دەکات. 

 
خوێندکار بھ 
بھگشتی شێوازێکی 

، پرسیار، باش 
ژێست و ستراتێژی 

دیکھ بۆ تێگھیشتن و 
تێگھیاندنی خۆی 

ھھڵدەبژێرێ و بھکار 
 دەھێنێ.

 
 کۆرسی دێ 

مھبھست و الیھنی بھرانبھر کھ وتووێژ لھگھل دەکھیت، ھھم لھ لھ  ۆتا رادەیھک گونجێندراو ب ،خوێندکار ئھتوانێ
 بکات.  ئاخاوتنبارودۆخی نافھرمی  (نارەسمی) و فھرمی رۆژانھ، کۆمھ�یھتی، ژیانی کار و ژیانی خوێندن، 

 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا
خوێندکار بھشداری 

دەکات لھ ئاخاوتن و 
سھبارەت  وتووێژکردن

بھ بابھتێکی ناسراو لھ 
رێگھی رادەربڕینی 

بیرۆبۆچوون بھ 
زۆر  ھێنانھوەی دەلیلی

و  بھرفراوان
پرسیارکردنی لھبارەی 
بۆچوون و زانیاریی بھ 
شێوازێک کھ ئاخاوتن 

پێشھوە بو باسھکھ ۆ 
قووڵتر و  بڕوات
یان  بێتھوە

 . پھرەبستێنی
 
 

خوێندکار بھ شێوازێکی 
ئامانجناسانھ و 

، پرسیار، کاریگھر

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار بھشداری 
دەکات لھ ئاخاوتن و 

وتووێژکردن سھبارەت 
اسراو لھ بھ بابھتێکی ن

رێگھی رادەربڕینی 
بیرۆبۆچوون بھ 

ھێنانھوەی دەلیلی 
و  بھرفراوان

پرسیارکردنی لھبارەی 
بۆچوون و زانیاریی بھ 

شێوازێک کھ ئاخاوتن و 
بۆ پێشھوە باسھکھ 
  بڕوات.

 
خوێندکار بھ شێوازێکی 

پرسیار،  ئامانجناسانھ 
ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 
نمرەی ئێ و 

بھشێکی ھھرە 
گھورەی نمرەی 
 سێ ھاتوەتھ دی.

بھشداری خوێندکار 
ئاخاوتن و  لھدەکات 

وتووێژکردن 
سھبارەت بھ بابھتێکی 

ناسراو لھ رێگھی 
رادەربڕینی 

بیرۆبۆچوون بھ 
ھێنانھوەی دەلیلی 

و  ئاسان
پرسیارکردنی 

لھبارەی بۆچوون و 
زانیاریی بھ 

تا شێوازێک کھ 
ئاخاوتن و  رادەیھک
بۆ پێشھوە باسھکھ 
  بڕوات.

 
خوێندکار بھ 
بھگشتی شێوازێکی 

، پرسیار، باش 
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ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

ھھڵدەبژێرێ و بھکار 
 دەھێنێ.

ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

 
 یاریمھرجی زان
 زارەکی دەربڕینیپێشکھشکردن و 

 کۆرسی ئا   

 بھ یارمھتی، بھ زمانێکی ئاسان لھبارەی خۆیھوە لھ بارودۆخی جۆراوجۆردا، ئاخاوتن بکات.  خوێندکار ئھتوانێ 
 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا

رستھ و خوێندکار بھ 
ی بھشھڕستھ

لھسھر  پێکھوەگرێدراو
بارودۆخی تاکھکھسی 

نھکانی وو ئھزمو
 خۆی، دەدوێ.

 
خوێندکار بھ شێوازێکی 

ئامانجناسانھ و 
، پرسیار، کاریگھر

ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

وشھ و خوێندکار بھ 
ی ئاسایی بھشھڕستھ

لھسھر بارودۆخی 
تاکھکھسی و 

نھکانی خۆی، وئھزمو
 دەدوێ.

 
خوێندکار بھ شێوازێکی 

پرسیار،  ئامانجناسانھ 
ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 

ێ و نمرەی ئ
بھشێکی ھھرە 

گھورەی نمرەی 
 سێ ھاتوەتھ دی.

وشھی  خوێندکار بھ 
ئاسایی و 

 ی ئاسانبھشھڕستھ
لھسھر بارودۆخی 

تاکھکھسی و 
نھکانی خۆی، وئھزمو

 دەدوێ.
 

خوێندکار بھ 
بھگشتی  شێوازێکی

، پرسیار، باش 
ژێست و ستراتێژی 

دیکھ بۆ تێگھیشتن و 
تێگھیاندنی خۆی 

ھھڵدەبژێرێ و بھکار 
 دەھێنێ.

 
 کۆرسی بێ 

ئاسایی ژیانی لھ بارودۆخی  بھ یارمھتی ژێستی جۆراوجۆر بھ یارمھتی، بھ زمانێکی ئاسان خوێندکار ئھتوانێ 
 .، ئاخاوتن بکاترۆژانھدا

 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا
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خوێندکار بھ شێوازێکی 
تھواو بھرفراوان/ 

باسی  پھرسھندو
ئھزموونی تاکھکھسی 

خۆیی و کھسان، 
جێگاکان و 

 ورووداوەکانی تھوا
  .ناسراو، دەکات

 
خوێندکار بھ شێوازێكی 

باش و روون 
قسھ  پێکھوەگرێدراو

 دەکات.
 

خوێندکار بھ شێوازێکی 
ئامانجناسانھ و 

، پرسیار، کاریگھر
ژێست و ستراتێژی 

دیکھ بۆ تێگھیشتن و 
تێگھیاندنی خۆی 

بھکار  ھھڵدەبژێرێ و
 دەھێنێ.

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار بھ شێوازێکی 
 بھرفراوان/ پھرسھندو

باسی ئھزموونی 
تاکھکھسی خۆیی و 
کھسان، جێگاکان و 

 ورووداوەکانی تھوا
  .ناسراو، دەکات

 
خوێندکار بھ شێوازێكی 

و روون 
قسھ  پێکھوەگرێدراو

 دەکات.
 

خوێندکار بھ شێوازێکی 
پرسیار،  ئامانجناسانھ 

ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 
نمرەی ئێ و 

بھشێکی ھھرە 
گھورەی نمرەی 

 اتوەتھ دی.سێ ھ

خوێندکار بھ 
سادە شێوازێکی 

باسی ئھزموونی 
تاکھکھسی خۆیی و 
کھسان، جێگاکان و 

و رووداوەکانی تھوا
  .ناسراو، دەکات

 
خوێندکار بھ 

بتوانی شێوازێكی کھ 
لێی تێبگھیت و تا 

رادەیھک 
قسھ پێکھوەگرێدراو 

 دەکات.
 

خوێندکار بھ 
بھگشتی شێوازێکی 

، پرسیار، باش 
ستراتێژی ژێست و 

دیکھ بۆ تێگھیشتن و 
تێگھیاندنی خۆی 

ھھڵدەبژێرێ و بھکار 
 دەھێنێ.
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 کۆرسی سێ 
مھبھست و الیھنی بھرانبھر کھ وتووێژ لھگھل دەکھیت،  بھ  ۆبھ یارمھتی گونجێندراو ب ،خوێندکار ئھتوانێ

 زمانێکی ئاسان  لھ بارودۆخی ئاسایی  رۆژانھ، کۆمھ�یھتی، ژیانی کار و ژیانی خوێندن، ئاخاوتن بکات. 
 

 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا

خوێندکار بھ شێوازێکی 
 باس تھواو بھرفراوان

ئھزموونی و پێناسھی 
 تاکھکھسی خۆیی

سھبارەت بھ بابھتی 
، دەکات و ناسراو

ھھروەھا رێنوێنی و 
پھێرەوەی سادە 
  . پێشکھش دەکات

 
خوێندکار بھ شێوازێكی 

باش و روون 
قسھ  پێکھوەگرێدراو

و نیشان دەدات  دەکات
کھ خاوەنی  
 باشی كیھجۆراوجۆری

 زمانییھ.
 

خوێندکار بھ شێوازێکی 
ئامانجناسانھ و 

، پرسیار، گھرکاری
ژێست و ستراتێژی 

دیکھ بۆ تێگھیشتن و 
تێگھیاندنی خۆی 

ھھڵدەبژێرێ و بھکار 
 دەھێنێ.

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار بھ شێوازێکی 
باس و  بھرفراوان

پێناسھی ئھزموونی 
تاکھکھسی خۆیی 

سھبارەت بھ بابھتی 
ناسراو، دەکات و 

ھھروەھا رێنوێنی و 
پھێرەوەی سادە 
 .  پێشکھش دەکات

 
 تا رادەیھک خوێندکار 

و بھ شێوازێكی روون 
قسھ  پێکھوەگرێدراو

دەکات و نیشان دەدات 
خاوەنی   نیسبھتھن کھ 

 باشی  كیھجۆراوجۆری
 زمانییھ.

 
ار بھ شێوازێکی خوێندک

پرسیار،  ئامانجناسانھ 
ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 
نمرەی ئێ و 

بھشێکی ھھرە 
گھورەی نمرەی 
 سێ ھاتوەتھ دی.

خوێندکار بھ 
باس  سادەشێوازێکی 

و پێناسھی ئھزموونی 
تاکھکھسی خۆیی 

سھبارەت بھ بابھتی 
ناسراو، دەکات و 

ھھروەھا رێنوێنی و 
پھێرەوەی سادە 
 .  پێشکھش دەکات

 
خوێندکار بھ شێوازێك 

بتوانی لێی کھ 
تێبگھیت و تا 

 رادەیھک
قسھ  پێکھوەگرێدراو
دەکات و نیشان 

دەدات کھ خاوەنی 
لھ  ھھندێک

جۆراوجۆری 
 زمانییھ.

 
خوێندکار بھ 
بھگشتی شێوازێکی 

، پرسیار، باش 
ژێست و ستراتێژی 

دیکھ بۆ تێگھیشتن و 
تێگھیاندنی خۆی 

ھھڵدەبژێرێ و بھکار 
 دەھێنێ.

 
 کۆرسی دێ 

مھبھست و الیھنی بھرانبھر کھ وتووێژ لھگھل دەکھیت، ھھم  لھ  ۆتا رادەیھک گونجێندراو ب ،خوێندکار ئھتوانێ
 ، ئاخاوتن بکات.دابارودۆخی نافھرمی  (نارەسمی) و فھرمی رۆژانھ، کۆمھ�یھتی، ژیانی کار و ژیانی خوێندن

 E نمرە ئێ/  Dنمرە دێ/ C نمرە سێ/ Bنمرە بێ/ Aنمرە ئا/
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خوێندکار بھ شێوازێکی 
تھواو بھرفراوان/ 

و  باس پھرسھندو
پێناسھی رووداوی 

، ئھزموون، ییئھمڕۆ
تێڕامان و بۆچوون 
دەکات و ھھروەھا 

رێنوێنی و پھێرەوەی 
 .  سادە پێشکھش دەکات

 
خوێندکار بھ شێوازێكی 

باش و  وخۆشڕه
قسھ  پێکھوەگرێدراو

و نیشان دەدات  دەکات
کھ خاوەنی  
 باشی كیھجۆراوجۆری

 زمانییھ.
 

خوێندکار بھ شێوازێکی 
ئامانجناسانھ و 

، پرسیار، کاریگھر
ژێست و ستراتێژی 

دیکھ بۆ تێگھیشتن و 
تێگھیاندنی خۆی 

ھھڵدەبژێرێ و بھکار 
 دەھێنێ.

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار بھ شێوازێکی 
 بھرفراوان/ پھرسھندو

باس و پێناسھی 
ی، یرووداوی ئھمڕۆ

ئھزموون، تێڕامان و 
بۆچوون دەکات و 

ھھروەھا رێنوێنی و 
پھێرەوەی سادە 
 .  پێشکھش دەکات

 
 تا رادەیھک خوێندکار 

 وخۆشڕهبھ شێوازێكی 
قسھ  و پێکھوەگرێدراو

دەکات و نیشان دەدات 
خاوەنی   نیسبھتھن کھ 

 باشی  كیھجۆراوجۆری
 زمانییھ.

 
خوێندکار بھ شێوازێکی 

پرسیار،  ئامانجناسانھ 
ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 
نمرەی ئێ و 

بھشێکی ھھرە 
گھورەی نمرەی 
 سێ ھاتوەتھ دی.

خوێندکار بھ 
باس  سادەشێوازێکی 

داوی و پێناسھی روو
ی، ئھزموون، یئھمڕۆ

تێڕامان و بۆچوون 
دەکات و ھھروەھا 

رێنوێنی و پھێرەوەی 
سادە پێشکھش 

 .دەکات
 

خوێندکار بھ 
بتوانی کھ شێوازێكی 

لێی تێبگھیت و تا 
  وخۆشڕهرادەیھک 

 پێکھوەگرێدراوو 
قسھ دەکات و نیشان 

دەدات کھ خاوەنی 
لھ  ھھندێک

جۆراوجۆری 
 زمانییھ.

 
خوێندکار بھ 
بھگشتی شێوازێکی 

، پرسیار، باش 
ژێست و ستراتێژی 

دیکھ بۆ تێگھیشتن و 
تێگھیاندنی خۆی 

ھھڵدەبژێرێ و بھکار 
 دەھێنێ.
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 یاریمھرجی زان
 نووسینتواناداری 
 کۆرسی ئا 

 .ی نووسراوە لھ باروۆخی رۆژانھدا بھکاربێنێخوێندکار ئھتوانێ شت
 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا

وشھ، خوێندکار بھ 
، ھێما  و بھشھڕستھ

زانیاریی تاکھکھسی 
خۆی لھ ھھندێ 

بارودۆخی ئاسایی 
 رۆژانھدا، دەنووسێ.

 
خوێندکار بھ پێی 

تاکھکھسی  یپێداویست
خۆی،  بھ شێوازێکی 

زانیاریی  زۆر باش
 دەنووسێتھوە. 

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

سێ و  نمرەی
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

وشھ، ھێما  خوێندکار بھ 
، ی ئاسانو بھشھڕستھ

زانیاریی تاکھکھسی 
خۆی لھ ھھندێ 

بارودۆخی ئاسایی 
 رۆژانھدا، دەنووسێ.

 
خوێندکار بھ پێی 

پێداویستھ تاکھکھسی 
خۆی،  بھ شێوازێکی 

زانیاریی باش 
 دەنووسێتھوە

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 
نمرەی ئێ و 

بھشێکی ھھرە 
گھورەی نمرەی 
 سێ ھاتوەتھ دی.

 وشھخوێندکار بھ 
، ئاسان و ھێما

زانیاریی تاکھکھسی 
خۆی لھ ھھندێ 

بارودۆخی ئاسایی 
 رۆژانھدا، دەنووسێ.

 
خوێندکار بھ پێی 

پێداویستھ تاکھکھسی 
خۆی،  بھ شێوازێکی 

بھگشتی باش 
 زانیاریی

 دەنووسێتھوە
 

 کۆرسی بێ 
تێکستی ئاسان  دابۆ مھبھستی ئاخاوتن لھ بارۆدۆخی ئاسایی رۆژانھخوێندکار ئھتوانێ 

 بنووسێ.
 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا

خوێندکار پھیامی 
ڵپرسی و اھھوکورت، 

تێکست لھبارەی 
 وخۆیھوە 

بھسھرھاتھکانی بھ 
 روونشێوازی سادە و 

 . دەنووسێتھوە
 

خوێندکار 
باش لھ  ھاوئاھھنگێکی

نووسینھکیدا بھدی 
 دێنێت.

 
خوێندکار بھ شێوازێکی 

ئامانجناسانھ و 
، پرسیار، کاریگھر

ژێست و ستراتێژی 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار پھیامی 
ڵپرسی و اکورت، ھھو

تێکست لھبارەی خۆیھوە 
بھسھرھاتھکانی بھ  و

تا  شێوازی سادە و
 روون رادەیھک

 . دەنووسێتھوە
 

  یھاوئاھھنگخوێندکار 
لھ نووسینھکیدا بھدی 

 دێنێت.
 

خوێندکار بھ شێوازێکی 
، پرسیار، ئامانجناسانھ

و ستراتێژی ژێست 
دیکھ بۆ تێگھیشتن و 

تێگھیاندنی خۆی 
ھھڵدەبژێرێ و بھکار 

 دەھێنێ.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 
نمرەی ئێ و 

بھشێکی ھھرە 
گھورەی نمرەی 
 سێ ھاتوەتھ دی.

خوێندکار پھیامی 
ڵپرسی اکورت، ھھو

تێکست لھبارەی  و
 وخۆیھوە 

بھسھرھاتھکانی بھ 
کھ سادە شێوازی 

 ،بتوانی لێی تیبگھیت
 . دەنووسێتھوە

 
گشتی بھخوێندکار 

باش لھ  بھرێوبردوو
نووسینھکیدا بھدی 

 دێنێت.
 

خوێندکار بھ 
بھگشتی شێوازێکی 

، پرسیار، باش 
ژێست و ستراتێژی 

دیکھ بۆ تێگھیشتن و 
تێگھیاندنی خۆی 

ھھڵدەبژێرێ و بھکار 
 دەھێنێ.
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 کۆرسی سێ 
گونجێندراو بۆ مھبھست و الیھنی بھرانبھر کھ وتووێژ لھگھل دەکھیت، لھ تا رادەیھک  ،خوێندکار ئھتوانێ

 بارودۆخی  ئاسایی رۆژانھ، کۆمھ�یھتی، ژیانی کار و ژیانی خوێندن، ئاخاوتن بکات.
 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ AA/نمرە ئا

خوێندکار دەتوانێ 
او رتێکستی پێکھوەگرێد

لھسھر   روونو 
ئھزموون، تێڕامان و بیر 

و بۆچوون بنووسێ و 
ھھروەھاش دەتوانێ 

تێکستی زانستی لھبارەی 
بابھتێکی ناسراوەوە 

 بنووسێتھوە.
 

خوێندکار لھ 
نووسینھکانیدا 
 زۆر باشپێکھاتھیھکی 

بھرھھم دەھێنێ کھ 
دەبێتی ھۆی نیشاندانی 
لھ  جۆراوجۆریھکی باش

پھیکھری رستھ و 
 ھھنبانھی وشھدا.

 
خوێندکار چھند 

ستراتێژی خوێندن بھ 
ئامانجناسانھ شێوازێکی 
ھھڵدەبژێرێ و کاریگھر 

 . ێ دەکاجو جێبھ

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار دەتوانێ 
او رتێکستی پێکھوەگرێد

  روون تا رادەیھکو 
، لھسھر ئھزموون
تێڕامان و بیر و 

بۆچوون بنووسێ و 
ھھروەھاش دەتوانێ 

تێکستی زانستی لھبارەی 
بابھتێکی ناسراوەوە 

 بنووسێتھوە.
 

خوێندکار لھ 
نووسینھکانیدا 
 باشپێکھاتھیھکی 

بھرھھم دەھێنێ کھ 
دەبێتی ھۆی نیشاندانی 

لھ  جۆراوجۆری
پھیکھری رستھ و 

 ھھنبانھی وشھدا.
 

خوێندکار چھند 
ندن بھ ستراتێژی خوێ

 ئامانجناسانھشێوازێکی 
ێ جھھڵدەبژێرێ و جێبھ

 دەکا.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 

ێ و ئنمرەی 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی نمرەی 
 ھاتوەتھ دی. سێ

خوێندکار دەتوانێ  
او رتێکستی پێکھوەگرێد

 بتوانێ لێی و تێکستێ کھ
 تێبگھی لھسھر

ئھزموون، تێڕامان و بیر 
و بۆچوون بنووسێ و 

ھھروەھاش دەتوانێ 
تێکستی زانستی لھبارەی 

بابھتێکی ناسراوەوە 
 بنووسێتھوە.

 
خوێندکار لھ 

نووسینھکانیدا 
بھ گشتی پێکھاتھیھکی 

بھرھھم دەھێنێ کھ  باش
 دەبێتی ھۆی نیشاندانی

 لھ ھھندێک
لھ جۆراوجۆری 

  پھیکھری رستھ و
 ھھنبانھی وشھدا.

 
خوێندکار چھند 

ستراتێژی خوێندن بھ 
بھگشتی شێوازێکی 

ھھڵدەبژێرێ و باش 
 ێ دەکا. ججێبھ



 

 کۆرسی دێ 
مھبھست و الیھنی بھرانبھر کھ وتووێژ لھگھل دەکھیت، ھھم لھ  ۆتا رادەیھک گونجێندراو ب ،خوێندکار ئھتوانێ

 بارودۆخی نافھرمی (نارەسمی) و فھرمی رۆژانھ، کۆمھ�یھتی، ژیانی کار و ژیانی خوێندن، ئاخاوتن بکات.
 E/نمرە ئێ  D/نمرە دێ C/نمرە سێ  B/نمرە بێ A/نمرە ئا

لھسھر خوێندکار دەتوانێ 
بابھتی ناسراوی تێکستی 

پێناسھیی، 
روونکردنھویی و  

بھ ھێنانھوەی  دەیلیل
رەوان شێوازێکی زۆر 

  بنووسێ.
 

خوێندکار لھ 
نووسینھکانیدا 
 زۆر باشپێکھاتھیھکی 

بھرھھم دەھێنێ کھ 
دەبێتی ھۆی نیشاندانی 
لھ  جۆراوجۆریھکی باش

پھیکھری رستھ و 
 ھھنبانھی وشھدا.

 
دڵنیاییھکی خوێندکار بھ 

لھ پێکھاتھکانی  باشھوە
رێزمانیی ئاسان و 

ھھندێ پھرەسھندوو 
لھنێو نووسینی 

تێکستھکانی خۆیدا بھکار 
 بھێنێ.

 
خوێندکار بھ شێوازێکی 

بۆ  زۆر باش
نووسینھکانی خۆی  

یاداشت دەکات و 
 ئامادەی دەکات. 

 
خوێندکار چھند 

ستراتێژی خوێندن بھ 
ئامانجناسانھ شێوازێکی 
ھھڵدەبژێرێ  و کاریگھر

 . بھچێ دەکاو جێ

نمرە بێ  
مانای ئھوەیھ 

کھ مھرجی 
زانیاریی بۆ 

نمرەی سێ و 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی 
نمرەی ئا 

 ھاتوەتھ دی.

خوێندکار دەتوانێ 
او رتێکستی پێکھوەگرێد

  روون تا رادەیھکو 
لھسھر ئھزموون، 

تێڕامان و بیر و 
بۆچوون بنووسێ و 
ھھروەھاش دەتوانێ 

تێکستی زانستی لھبارەی 
ی ناسراوەوە بابھتێک

 بنووسێتھوە.
 

خوێندکار لھ 
نووسینھکانیدا 
 باشپێکھاتھیھکی 

بھرھھم دەھێنێ کھ 
دەبێتی ھۆی نیشاندانی 

لھ  جۆراوجۆری
پھیکھری رستھ و 

 ھھنبانھی وشھدا.
 

تا رادەیھک بھ خوێندکار 
لھ   دڵنیاییھوە

پێکھاتھکانی رێزمانیی 
ئاسان و ھھندێ 

پھرەسھندوو لھنێو 
نووسینی تێکستھکانی 

 خۆیدا بھکار بھێنێ.
 

 خوێندکار بھ شێوازێکی
بۆ نووسینھکانی  باش

خۆی  یاداشت دەکات و 
 ئامادەی دەکات

 
خوێندکار چھند 

ستراتێژی خوێندن بھ 
 ئامانجناسانھشێوازێکی 

ھھڵدەبژێرێ و جێبھچێ 
 دەکا.

ێ مانای دنمرە 
ئھوەیھ کھ 

مھرجی 
زانیاریی بۆ 

ێ و ئنمرەی 
بھشێکی ھھرە 

گھورەی نمرەی 
 ھاتوەتھ دی. سێ

خوێندکار دەتوانێ  
او رتێکستی پێکھوەگرێد

و تێکستێ کھ بتوانێ لێی 
تێبگھی لھسھر 

ئھزموون، تێڕامان و بیر 
و بۆچوون بنووسێ و 

ھھروەھاش دەتوانێ 
تێکستی زانستی لھبارەی 

ناسراوەوە  بابھتێکی
 بنووسێتھوە.

 
خوێندکار لھ 

نووسینھکانیدا 
بھ گشتی پێکھاتھیھکی 

بھرھھم دەھێنێ کھ  باش
 دەبێتی ھۆی نیشاندانی

 لھ ھھندێک
لھ جۆراوجۆری 

 پھیکھری رستھ و
 ھھنبانھی وشھ. 

 
ھھندێک خوێندکار 
لھ پێکھاتھکانی دڵنیایانھ 

رێزمانیی ئاسان و 
ھھندێ پھرەسھندوو 

لھنێو نووسینی 
ێکستھکانی خۆیدا بھکار ت

 بھێنێ.
 

 خوێندکار بھ شێوازێکی
بۆ  بھگشتی باش

نووسینھکانی خۆی  باش 
یاداشت دەکات و ئامادەی 

 دەکات
 

خوێندکار چھند 
ستراتێژی خوێندن بھ 

بھگشتی شێوازێکی 
ھھڵدەبژێرێ و  باش

 جێبھچێ دەکا. 
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