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Rênimûna hevpeyivînê jibo hevpeyivîna bi xwendekarên 

ku teze koçber bûne 

(Kurmandschi – Übersetzung durch externen Anbieter) 
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Dem:      

I. Zanyariyên kesane 

Paşnav, Nav:         

Zayend: Mêr □  Jin □ 

Temen:   

Welatê sereke:          

Dema hatinê:            

II. Tecrubeya pêşîn a xwendinê 

Li gorî tîpên alfabêyê: 

Bi alfabêya latînî: 

Belê □   Na □ 

Belê □   Na □ 

Alfabêyên din: 

 

 

 

Nêrîna li ser nimûneya destxeta 

xwendekar (Serî li 

Pêvekê, rûpela 7 dide): 

 

       

       

       

 

       

       

       

       

       

       

 

Dema niha ya xwendinê 

li dibistana li nav 

û derveyî Almanyayê: 

 

 

 
 

Heyam Welat Dibistan/Cûreya 

Dibistanê 
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Polên dersê li dibistanên berê: 

□ Almanî                          Sal                                saet di hefteyê da 

□ Bîrkarî                          Sal                                 saet di hefteyê da 

□ Inglîzî                           Sal                                 saet di hefteyê da 

 □ Huner 

 □ Dem 

 □ Zîndewernasî 

 □ Fîzîk 

 □ Werziş 

□ Kîmya 

□ Siyaset 

□ Perwerdehiya dînî 

□ Zanistên tebiyeti 

 

Dersên din li navxwe û derveyî Almanyayê (Li gorî hebûna pêş û di dema pêvajoya  

Koçberiyê): 

            

Mijarên sereke yên her yek ji dersan / zemîneya hezkirî: 

            

            

Gelo heta niha bawername hatiye piştrastkirin?            □  Belê             □  Na 

 

Babetên din:           

III. Tecrûbeya zimanî li welatê sereke 

Digel malbatê 

Digel hevalan 

Li rêvebiriyan 

Li navendên perwerdehiyê 

Zanistên din ên zimanî 
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IV. Naskirina zimanê almanî 

Te li ku zimanê almanî nas kir? 

Dem û asta dersa zimanê almanî 

 

Xurtkirina zêdetir li derveyî dibistanê 

      

      

      

      

      

Kesek ku em bikarin pêra bikevin têkilliyê 

      

      

      

V. Mijarên balkêş di demên betlaniyê da 

Werziş (Spor) 

Mûzîk 

Huner 

Karên destçêkirî 

Meyl û meraqa li pêwendiya digel lijneyên 

ehrêmî 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Babetên din           

VI. Tecrubeya karî li nav û derveyî Almanyayê (Li gorî hebûna berê û di heyama 

koçberiyê da) 

Kursên ceribandina kar a niha 

            

            

Tecrubeya karî ya niha 
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VII. Xwestekên têkildarî pêşeroja xwendin û şolê

VIII. Kesek ku meriv bikare pêra bikeve têkiliyê

Nav: Têlêfon: 

Navnîşan: Email: 

IX. Amûrên heyî yên alîkar

Mobaylên jîr (Jîrefon) ên ku li 

înternetê tên girêdan 

Kompîturên xwedan şiyana girêdana 

bi Întirnitê 

Ferhenga peyvan bi zimanê sereke 

Babetên din 

□ 

□ 

□ 

X. Cihê fêrbûnê 

Gelo li malê îmkanên te yên baş jibopêkanîna erkên xwe yên malê hene? 

Gelo tu vedibijêrî ku erkên xwe yên malê digel yên din li dibistanê pêk bînî? 
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XI. Tecrubeyên xwendinê li derveyî Almanyayê

Gelo te ji çuyina dibistanê hez kir? 

Li dibistanê kêfa te ji çi re hat? 

Li dibistanê kêfa te ji çi re ne hat? 

XII. Nivîsên têkildarî pêvajoya hevpeyivînê
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Pêvek 

Tecrubeya pêşîn a xwendinê – mînaka destxeta xwendekêr 

 

Xwe bi awayeki kurt bi zimanê Almanî bide nastandin. 
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