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 رێكھوت

I. زانیاری كھسی 

نازناو، ناو: 

□ژن   □ پیاو رەگھز:

 تھمھن:

 و�تی سھرەتا:

 رێكھوتی ھاتنھ ناوەوە ورود: 

II. ئھزموونی پێشووتری خوێندن 

 بھ رێزبھندی پیتھكانی ئھلف و بێ:

 بھ ئھلف و بێی التین:

□نھخێر    □بھڵێ 

□نھخێر    □بھڵێ 

 دیكھ:ئھلف و بێكانی 

 رادەربڕین سھبارەت بھ نموونھی دەست خھت

 فێرخوازان (چاو لێكھ لھ

 ):7پاشكۆ، الپھڕەی 

ماوەی خوێندنی ھھنووكھیی 

 لھ فێرگھ لھ ناوەوە

 و دەرەوەی ئھڵمانیا: 

 فێرگھ/ جۆری فێرگھ و�ت ماوەكھی



 

3 

  وانھكان لھ فێرگھكانی پێشووتردا:

 كاتژمێر لھ ھھفتھدا                      ساڵ                              ئھڵمانیا            □ 

 داكاتژمێر لھ ھھفتھ                      ساڵ                             بیركاری          □ 

 ھداكاتژمێر لھ ھھفت                      ساڵ                               ئینگلیزی        □ 

 ھونھر□  

 مێژوو□  

 ژین ناسی□  

 فیزیك□  

 وەرزش□  

 كیمیا□ 

 سیاسھت□ 

 پھروەردەی ئایینی□ 

 زانستی پھروەردەیی□ 

 

 چچبھریدا):بوونی پێشووتر و لھ كاتی ئھزموونی كۆوانھكانی دیكھ لھ ناوەوە و دەرەوەی ئھڵمانیا (لھ حاڵھتی 

            

 لھسھرترییھكانی ھھر یھكێك لھ وانھكان/ بوارەكانی پێخۆشبوون:

            

            

 

   نھخێر  □بھڵێ                 □ئایا تاكوو ئێستا پشتڕاستكردنھوەی كارنامھ جێبھجێ كراوە؟            

 

           دیكھ:بابھتھكانی 

III. ئھزموونی زمانی لھ و�تی سھرەتا 

 لھگھڵ خێزان

 لھگھڵ ھاوڕێیان

 لھ فھرمانگھكان

 لھ دامھزراوەكانی پھروەردەیی

 زانیارییھكانی زمانی دیكھ
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IV. ئاشنابوون بھ زمانی ئھڵمانی 

 تۆ لھ كوێ ئاشنابووی بھ زمانی ئھڵمانی؟

 و رێژەی وانھی زمانی ئھڵمانیماوە 

 

 بھھێزكردنی چڕ لھ دەرەوەی فێرگھ

      

      

      

      

      

 كھسێك كھ بكرێت پھیوەندی پێوە بكرێت

      

      

      

V. پێخۆشبوونھكانی كاات بھسھربردن 

 وەرزش

 مۆسیقا

 ھونھر

 كاردەستی

 حھزكردن لھ پھیوەندی لھگھڵ ئھنجوومھنھ خۆجێییھكان

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

           بابھتھكانی دیكھ

VI. وونی ئھزموونی كاركردن لھ ناوەوە و دەرەوەی ئھڵمانیا (لھ حاڵھتی بوونی پێشتر و لھ كاتی ئھزم
 كۆچبھریدا

 خولھكانی راھێنانی ھھنووكھییدا

            

            

 ئھزموونی كاركردنی ھھنووكھیی
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VII.  پھیوەندیدار بھ داھاتووی خوێندن و پیشھییخواستھكانی 

            

            

            

VIII. كھسێك كھ بكرێت پھیوەندی پێوە بكرێت 

      ناو:

 

     تھلھفۆن:

    

      ناونیشان:

     

 ئیمێڵ:

 

    

    

IX. كھرەستھكانی یارمھتی كھ ھھیھ 

 ئینتھرنێتمۆبایلھ زیرەكھكان بھ دەستپێڕاگھیشتن بھ 

 كۆمپیتھری خاوەن پھیوەست بوون بھ ئینتھرنێتھوە

 وشھدان بھ زمانی یھكھم

 بابھتھكانی دیكھ            

□ 

□ 

□ 

       

       

       

X. فێربوون شوێنی 

 ئایا تۆ لھ ماڵھوە بھھرەمھندی لھ كھرەستھ باشھكان بۆ ئھنجامدانی كارەكانی ماڵھوەت؟

            

            

            

 تۆ پێت باشترە كارەكانی ماڵھوەت لھگھڵ كھسانی دیكھ لھ فێرگھ ئایا

 ئھنجامبدەیت؟
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XI. ئھزموونھكانی خوێندن لھ دەرەوەی ئھڵمانیا 

 ئایا تۆ بھوپھڕی حھزەوە رۆیشتی بۆ فێرگھ؟

            

            

 تۆ لھ فێرگھدا حھزت لھ چ شتێكھ؟

            

            

 تۆ لھ فێرگھدا حھزت لھ چ شتێك نیھ؟

            

            

XII. یاداشتھكان لھ پھیوەندی لھگھڵ رەوتی وتووێژ 
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 پاشكۆ

 موونھی دەست خھتی فێرخوازن –ئھزموونی پێشووی خوێندن 

 

 بناسێنھ.بھكورتی خۆت بھ زمانی ئھڵمانی 
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