
 راپرسیا دایک و بابا دەربارەی هاتن و چوونا قۆتابیا بو قۆتابخانێ برێکا پایسکلێ و ب پەیادە

 دەیک و باب یان چاڤدێرێ هێژا،

رسڤدانا بە.  ب پەیادە و ب پایسکلێ هاتن و چوونێ بو قۆتابخانێ دکەن هاتن و چوونێ قۆتابخانا زارۆکێ تە دڤێت هزر و بیرێت تە بزانیت دەربارەی ئەو زارۆکێن

ئەم داخازدکەین کو هەر خێزانەک بتنێ بەرسڤا ئێک راپرسی بدەت بو هەر قۆتابخانەکا زارۆکێت تە دچنێ ئەگەر . خولەکا ڤەکێشیت ١٠تا  ٥ڤێ راپرسیێ دێ 

 . زیکتر بیت ل مێژویا ئەڤرۆوێ نێ/زێدەتر ژ زارۆکەکێ راپرسیەک دگەل خۆدا ئینا مالێ، تکایە بەرسڤا راپرسیێ بو وی زارۆکی بدە ئەڤێ جەژنا بوونا وی
 

ناڤێتە و  ،بەرسڤێن تە دێ بنهێنی هێنە پاراستن. پشتی تو ڤێ راپرسیێ تەمام دکەی، دگەل زارۆکێ خو بنێرە بو قۆتابخانێ یانژی رادەستێ مامۆستای بکە

 .ناڤێ زارۆکێ تە ناهێنە ئاشکراکرن دگەل هەر ئەنجامەکا راپرسیێ

 !تە دبەرسڤدانا ڤێ راپرسیێ دا سۆپاسیا تە دکەین بو بەشداریکرنا

 + قەلەمێ حبرێ شین یان رەش بکاربینە بتنێ -بتنێ ب پیتێن مەزن بنڤیسە  +

                   :ناڤێ قۆتابخانێ

                                        

 

    ئەو زارۆکێ ئەف راپرسیە دگەل خودا ئینایە مال ل چ قۆناغ دخوینیت؟. 1
باخچێ ,پریکەی)قۆناغا 

 (…٣، ٢، ١,زارۆکا
       

 

        مێ  نێر   ئەو زارۆکێ ئەف راپرسیە دگەل خودا ئینایە مال یێ نێرە یان یێ مێ یە؟. 2

 
 

                 ێ؟  ٨تە چەند زارۆک هەنە قۆتابینە لقۆناغا باخچێ زارۆکا تا قۆناغا . 3

 

 (   ناڤێن دوو تەقاتعێن شارعی دابین بکە)نێزیکترین تەقاتعا شارعی بو ماال تە؟ . 4
                 

                  و                 

 

  .ئەگەر تە شاشیەک ئەنجامدا، بۆکسێ هەمیێ داگرە، ئو پاشان بۆکسا درۆست نیشان بکە. دناڤ بۆکسێدا بدانە' X'نیشانەکا زەالل یا  

                 یێ دیرە ل قۆتابخانێ؟ جهێ رابوون و نڤستنا زارۆکێ تە چەند. 5

 

           میال ٢زیاترە ژ   میل ١نیف میل حەتا   کێمترە ژ چاریکا میلێ    

 
           نزانم  میال ٢میل حەتا  ١  چاریکا میلێ تا نیڤا میلێ     

 

 + .کسێ هەمیێ داگرە، ئو پاشان بۆکسا درۆست نیشان بکەئەگەر تە شاشیەک ئەنجامدا، بۆ. دناڤ بۆکسێدا بدانە' X'نیشانەکا زەالل یا  

 (دناڤ بۆکسێدا بکە xبو هەر عەموودەکێ ئێکێ بهەلبژێرە، نیشانا )دبەهرا پتر رۆژاندا، زارۆکێ تە چەوا دچیتە قۆتابخانێ و دزڤریتە مالێ؟ . 6

 

 بجهـ هێالنا قۆتابخانێ     گەهشتن بو قۆتابخانێ    

 ب پەیادە  ب پەیادە 

 

 ب پایسکلێ  ب پایسکلێ 

 

 باصا قۆتابخانێ  باصا قۆتابخانێ 

 

 (بتنێ زارۆکێن دناف خێزانا تەدا)ترۆمبێال خێزانێ   (بتنێ زارۆکێن دناف خێزانا تەدا)ترۆمبێال خێزانێ  

 

 (زارۆکێن ل خێزانێن دیترێ)ۆتابیەکێ د ترۆمبێلەکێدابەشداریکرنا زیاتر لق  (زارۆکێن ل خێزانێن دیترێ)بەشداریکرنا زیاتر لقۆتابیەکێ د ترۆمبێلەکێدا 

 

 .(پاصا باژێری،میترۆ یێن ژێر ئەرد، هتد)ترانزێت ئانکو دەربازبوون  .(پاصا باژێری،میترۆ یێن ژێر ئەرد، هتد)ترانزێت ئانکو دەربازبوون 

 

 .(دەپرەشێ حیلیساندنێ، سکۆتر، پێالڤێن بتایرەڤە، هتد) یێن دیترێ  .(دەپرەشێ حیلیساندنێ، سکۆتر، پێالڤێن بتایرەڤە، هتد)یێن دیترێ  

 

 + .ئەگەر تە شاشیەک ئەنجامدا، بۆکسێ هەمیێ تژیکە، ئو پاشان بۆکسا درۆست نیشان بکە. دناڤ بۆکسێدا بدانە' X'نیشانەکا زەالل یا    +

 (بۆکسێدا بکە دناڤ xبو هەر عەموودەکێ ئێکێ بهەلبژێرە، نیشانا ) تابخانێ دهێتە مالێ؟ئو ژقۆ/لدەمێن ئاساییدا چەند دەم ڤەدکێشیت حەتا زارۆکێ تە دچیتە قۆتابخانێ. 7

 

 دەمێ هاتن و چوونێ ژ قۆتابخانێ بو مالێ     دەمێ هاتن و چوونێ لمال بو قۆتابخانێ    

 خۆلەکا ٥کێمتر ژ   خۆلەکا ٥کێمتر ژ  

 

 خولەکا ١٠تا  ٥  خولەکا ١٠تا  ٥ 

 

 خولەکا ٢٠تا  ١١  اخولەک ٢٠تا  ١١ 

 

 خۆلەکا ٢٠زیاتر ژ   خۆلەکا ٢٠زیاتر ژ  

 

 پشتراست نینم /نزانم   پشتراست نینم /نزانم  

 

+  + 

   

KURDISH 



 

   

+  + 

   

   نەخێر  بەلێ  ڤریتەڤە؟بز ژقۆتابخانێ  /دەستویریا تە کریە کو ب پەیادە یان ب پایسکلێ بچیتە قۆتابخانێ هەرێ چ جارا د ساال بۆریدا زارۆکێ تە داخازا. 8

 

 ؟کەسەکێ مەزن یاابخانێ بچیتە مالێ بێ چاڤدێرژقۆت /ل چ قۆناغ دێ تو دەستویریێ دەیە زارۆکێ خو ب پەیادە یان ب رێکا پایسکلێ بچیتە قۆتابخانێ. 9

قۆناغەکێ بهەلبژێرە دناڤبەرا قۆناغا پریکەی،باخچێ )        

 (…٣، ٢، ١زارۆکا،قۆناغا 

 

 

  (یان)   قۆناغ  
 

 ئەز هەست ب ئارامیێ و مرتاحیێ ناکەم بو هەر قۆناغەکێ

 

  .ئەگەر تە شاشیەک ئەنجامدا، بۆکسێ هەمیێ تژیکە، ئو پاشان بۆکسا درۆست نیشان بکە. دناڤ بۆکسێدا بدانە' X'نیشانەکا زەالل یا    

 ئەو چ ئاریشێن خوارێنە کاریگەری لسەر بریارا تە کرینە کو دەستویریێ. 10

بدەی، یان دەستویریێ نەدەی، زارۆکێ تە برێکا پەیادە یان پایسکلێ بچیتە 

 (ئەوێن گونجای هەمیان هەلبژێرە)  ژ قۆتابخانێ بچیتە مالێ؟ /قۆتابخانێ

لەوانەیە تو دێ رێکێ دەیە زارۆکێ خو ب پەیادە یان ب پایسکلێ بچیتە . 11

اتبوو گوهرین یان ژقۆتابخانێ بزڤریتە مالێ ئەگەر ئەف ئاریشە ه/قۆتابخانێ

 (دناڤ بۆکسێدا بکە xبو هەر رێزەکێ ئێکێ بهەلبژێرە، نیشانا ) باشترکربوو؟

 

زارۆکێ من بەریا نها ب پەیادە یان ب پایسکل دچیتە   
  ژقۆتابخانێ دزڤریتە مالێ/قۆتابخانێ

نەیێ پشت   نەخێر  بەلێ  ………………………………………….……………………………………………………دویراتی 
 راستم

   

 

نەیێ پشت   نەخێر  بەلێ  ……………………………………………………………………دەرفەتا هاتنا ب ترۆمبێلێ 
 راستم

   

 

نەیێ پشت   نەخێر  بەلێ  ...……………………………………….……………………………………………………دەم 
 راستم

   

 

یێ پشت نە  نەخێر  بەلێ  .……...................………………چاالکیێت زارۆکی یێن پشتی و بەری دەواما قۆتابخانێ  
 راستم

   

 

نەیێ پشت   نەخێر  بەلێ  …………………………………………………………رێکێلەزاتیا هاتن و چوونێ بدرێژایا  
 راستم

   

 

نەیێ پشت   نەخێر  بەلێ  ………………………………………………………رێکێمیقدارێ هاتن و چوونێ بدرێژایا  
 راستم

   

 

نەیێ پشت   نەخێر  بەلێ  .………………....………تبچیەلدا زارۆکی کەسێن مەزن ئەڤێن ب پەیادە یان ب پایسکلێ دگ 
 راستم

   

 

نەیێ پشت   نەخێر  بەلێ  ..……………………………………………………………………لێڤێن شارعی یان رێک هەنە 
 راستم

   

 

نەیێ پشت   نەخێر  بەلێ  ………………………………………………………سەالمەتیا تەقاطعا و جهێ دەربازبوونا 
 راستم

   

 

نەیێ پشت   نەخێر  بەلێ  .……………………………………پارێزڤانێن جهێ دەربازبوونا قۆتابی لسەر شارعی  
 راستم

   

 

نەیێ پشت   نەخێر  بەلێ  …………………………………………………………………………توندووتیژی یان تاوان 
 راستم

   

 

نەیێ پشت   نەخێر  بەلێ  ..………………………………………………………………………کەش و هەوا یان سەقا 
 راستم

   

 

  .ئەگەر تە شاشیەک ئەنجامدا، بۆکسێ هەمیێ تژیکە، ئو پاشان بۆکسا درۆست نیشان بکە. دناڤ بۆکسێدا بدانە 'X'نیشانەکا زەالل یا    +

 ژقۆتابخانێ بو مالێ؟/ێ و پایسکلێ بو قۆتابخانێد بوچوونا تەدا، قۆتابخانا زارۆکێ تە چەند هاندانا تە یان تە سستدکەت ب هاتن و چوونا برێکا پەیاد. 12

 

  هاندانێ دکەت  گەلەک هاندانێ دکەت       
هاندانا تە ناکەت ئو تە سستژی 

 گەلەک تە سست دکەت  تە سست دکەت  ناکەت

 

 بو مال؟ژقۆتابخانێ  /زارۆکێ تە چەند کەیفێ دبەت ب هاتن و چوونا برێکا پەیادێ یان ب پایسکلێ بو قۆتابخانێ. 13

 

 گەلەک بێزارە  بێزارە  دناڤبەرێدا  کەیفێ دبەت  گەلەک کەیڤێ دبەت  

 

 ژقۆتابخانێ بو مال؟ /تا چ رادە یا ساخلەمە بو زارۆکێ تە هاتن و چوونا برێکا پەیادێ یان ب پایسکلێ بو قۆتابخانێ. 14

 

 نە یا ساخلەمەگەلەک   نە یا ساخلەمە  دناڤبەرێدا  یا ساخلەمە  گەلەکا ساخلەمە  

 

 + .ئەگەر تە شاشیەک ئەنجامدا، بۆکسێ هەمیێ تژیکە، ئو پاشان بۆکسا درۆست نیشان بکە. دناڤ بۆکسێدا بدانە' X'نیشانەکا زەالل یا  +

  بەرزترین قۆناغا خاندنێ یان ساال خاندنێ تە تەماکری؟. 15

 

 (کۆلیژ یان پەیمانگەها تەکنیکی)ساال   ٣تا  ١قۆناغا   (قۆناغا سەرەتایی) ٨تا قۆناغا   ١قۆناغا  

 

 (دەرچوویێ کۆلیژێ)سال یان زیاتر  ٤قۆناغا کۆلیژێ   (قۆناغا ئامادەیی) ١١تا  ٩قۆناغا  

 

 چێتر دبینم بەرسڤێ نەدەم  (دەرچوویێ قۆناغا ئامادەیی)وەرگرتبیت  GEDیان  ١٢قۆناغا  

 

 .تکایە هەر بوچوونەکا زێدە لخوارێ دابینبکە. 16

                                        

                                        

                                        

                                        
 


