SYDKURDISKA - SORANI

پالنی خوێندنی
زمانی سوێدی بۆ بێگانە

ئامانجی خوێندن
خوێندنی زمانی سوێدی بۆ بێگانە خویندندنێکی لە بارو شیاوە لەسەر ئاستی خوێندنی زمان کە ئامانجێکی پڕ لە بایەخی هەیە بۆ
گەورە ساالنی بێگانە بۆ فێربوونی بنچینەیی زانستی زمان .خوێندکاری زمانی سوێدی کە زمانی دایکی سوێدی نییە فێری زمانی دووەم
ئەبێت بە تێرو تەسەلەیی بە شێوەیەکی ئەوتۆ کە ئەتوانێ گەشە بە زمانی دووەم بدات .خوێندنەکە بریتی ئەبیت لە کەرەستەیەکی
پەیوەندی سازکردن و بەشداربوونێکی چاالکانەی ڕژانە بۆ بەڕێوەبردنی پێویستییەکانی کۆمەڵگا و ژیانی کار .ئامانجێکی دیکەی ئەو
خوێندنە ،ئەوەیە کە گەورەسااڵنی بێگانە ئیمکانی فێربوونی بنچینەی نووسین و خوێندنەوە ببن .ئەو خوێنکارەی کە سەوادی نییە
یاخوود شێوەیەکی دیکەی نووسینی هەیە کە ئەلف و بێی التین نییە ،ئەوا وانەی نووسین و خوێندنەوە وەرئەگرێت لە چوارچێوەی
خوێندنەکەدا.
خوێندنەکە شموولی ئەو کەسانە ئەکات کە ئەزموون ،باروجۆخی ژیان ،زانیاری و مەبەستی خوێندنی جیاوازیان هەیە .پالنی خوێندنەکە
و داڕشتنی سازئەکرێت بە هامئاهەنگی لە گەڵ لەگەڵ خوێندکار و ئەگوونجێندریت بە گوێرەی ئارەزو و ئەزممونی ژیانی خوێندکار و
هەروەها بە گوێرەی زانیاری گشتیی و مەبەستیی دووری خوێندکار .خوێندنەکە ئەگوونجێندرێت بەگوێرەی پێویستیی تاك ،هەروها ڕێك
ئەخرێت لەگەڵ توانای کاری ئەو تاکە یاخوود تواناکنی دیکەی بۆ نموونە ،ئاراستەی ژیانی کاری ،توانستەکانی ،پراکتیك یان خوێندن.
هەر لەبەرئەوەش دەبێت بە شێوەیەکی لە بار دابرێژریت کە بڕ بکات لەگەڵ کات ،شوێن و شێوەی کار بۆ ئەوەی خوێندکار ئیمکانی
باشداربوونی هەبێت لە دەرسەکان.

مەبەست و خەسڵەتی خوێندن
مەبەست لە خوێندنی زمانی سوێدی بۆ بێگانە ئەوەیە کە خوێندکار پەرە بدات بەم خااڵنەی الی خوارەوە:
•توانای بۆ خوێندن و نووسینی سوێدی،
•توانای بۆ قسە کردن ،گفتووگۆ ،خوێندنەوە ،گۆگرتن وسویدی تێگەیشتن لە بواری جیاوازدا،
•بوونی تەلەفوزێکی (گووتنی) پڕ باش،
•توانستی بەکارهێنانی ئامرازی یارمەتیدەر لە جێگای خۆیدا،
•توانستی گوونجاندنی زمان زمان لە کات و سوێنی جیاواز لەگەڵ بەرانبەر،
•تێگەیشتن لە چۆنێتی فیربوونی زمان ،هەروەها
•ستراتیژییەتی فێربوون و پەیوەندی سازکردن لە پێناوی بەردەوام بوون بە پرەپێدانی زمان.
خەسڵەتی خوێندنی سوێدی بۆ بێگانە ئەوەیە کە خوێندکار پەرەبدات بە گەیاندنی زمان بۆ شوێنی پێویست ،نیشاندانی توانای زمان.
ئەمەش مانای توانات دانوستاندنە (گفتووگۆ) ،لە هەدوو حالەتی زارەکیی و نووسیندا بە گوێرەی پێویستییەکانی .خوێندکار دەبێت
زانیاری و کارزانیی وەربگریت لە بواری جیاوازی زماندا بۆ ئەوی بتوانێت زمانەکە بە کار بهێنیت لە پراکتیکدا بە گوێرەی حالەتی
پێویستی دانوستاندن .توانستی گەیایندنی زمان شموولی جۆرەها لێوەشاوەیی ئەکات کە لە هەمان کاتدا تەواوکەری یەکترین .بوونی
شەرتی شێوەی بەکارهێنانیزانستی زمان سەرچاوەیەکی گرنگە بۆ توانستی گەیاندنی زمان .زانیاری دەربارەی شێوەی بەکارهێنانی زمان
شموولت ووشە ،دەربڕین (بەشێکی ڕستە) ،گووتن/تەلەفوز و ستروکتوریی ڕێزمان ئەکات ،بەاڵم زانیاری بەکارهێنانی زمان چۆنێتیی
درووستکردنی تێكست ،دەربڕینی ووشە و ڕستە ئەگرێتەوە بۆ کەسی بەرانبەر ،هەروەها مەبەست چییە لە دەربڕینی ئەو ووشە و
ڕستانە .گەیاندنی پەیام بە شێوەەکی چاالکانەی ئەوتۆی کاریگەر بەشێکە لە ڵێوەشاوەیی توانستی زمانە بۆ.چۆنێتیی تێگەیشتن لە
فێربوونی زمان لە بواری خوێندنی زمانی سوێدی بۆ بێگانە کە ئەبێتە مایەی پەرەپێدان لە بواری فێربوونی زمان بۆ گەورە سااڵنی بێگانە
بە شێوەیەکی ئەوتۆ کە بتوانێت بەراووردی کەلتووری خۆی بکات لە گەڵ کەلتووری دیکەدا مانایەکی زپری لێوەشاوەیی ئەگرێتەوە .ئەو
شتانەی کە بەراووردش ئەکرێن بریتین لە بوارەکانی ژیانی رۆژانە ،کۆمەڵگا و ژیانی کار لە سوێددا.
لە بواری خوێندنی سوێدی بۆ بێگانە دەبێت خوێندکار پەرە بدات بە لێوەشاوەیی لە ڕێگای بەکارهێنانی کەرەستەی پێویستی دیجیتال و
بەکارهێنانی زانیاری ،گەیاندنی ناوەڕۆکی بابەت و فێربوەوندا.
گەشە پێدانی چمکی (تێگەیشتنی) تێکست گرنگییەکی تەواوی خۆی هەیە لەسەر ئاستی خوێندنی سوێدی بۆ بێگانە .بەس تەنها
خوێندنەوەی بابەتی سوێدی مانای ئەوە نییە کە تۆ پیویستییەکانت بۆ پڕکردنەوەی فێربوونی زمان ئەنجام داوە ،بەڵکوو پێویستیت
تەنانەت بە گۆگرتن ،وێنە و دەنگ هەیە لە کاتی پێشکەشکردنی فیلیمدا.
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چۆنێتی داڕشتنی خوێندن
خوێندنەکە بریتییە لە سێ ڕێگای خوێندنەوەی جیاواز ٢ ،١ :و  ٣ئەگوونجێت بۆ ئەو کەسانەی کە پێشینەی خوێندن ،هەڵومەرج/
توانست و ئامانجی جیاوازیان هەیە .ڕێگا خوێندنەوەی یەك بریتییە لە کۆرسی ئا و بێ ،ڕێگا خوێندنەوەی دوو بریتییە لە کۆرسی بێ و
سێ وە وڕێگا خوێندنەوەی سێ بریتییە لە سێ و دێ .ئەو چوار کۆرسە ئاستی خوێندن بە ڕوونی دیاری ئەکەن .ڕێگا خوێندنەوی  ١بۆ
ئەو کەسانە ئەگوونجێت کە پێشینەی خوێندنیان زۆر کەمە و ڕێگا خوێندنەوەی  ٣بۆ ئەو کەسانەیە کە لە گەڵ خوێندن ڕاهاتوون .لە
گەڵ ئەوەی خوێندکار قۆناخی خوێندنی زمانی بۆ بێگانە تەواو کردووە ،ئیمکانی بەردەوام بوونی بۆ خوێندن و تەواو کردنی ڕێگاکانی
دئکەی خوێندنەوە هەتاکوو ئەگاتە ئەوەی کۆرسی دێ تەواو بکات .دوو لەو کۆرسانە ئەکرێت بخوێندرێن زیاتر لە هەڵبژاردنی ڕێگا
خوێندنەوەیەك .ئەکرێت کۆرسی بێ و سێ بخوێندرێت وەک کۆرسی سەرەتایی یاخوود وەك کۆرسی بەرەدەوام بوون .مەرجی هەڵبژاردن
و خوێندنی کۆرس هەیە بە بێ ڕەچاویکردن هەر کۆرسئ سەرەتایی یاخوود بەردەوام بێت ،بەاڵم ناوەرۆك و پێکهاتەی کۆرسەکان جیاوازە،
بەندە لەسەر توانای خوێندکار بۆ خوێندن ،پێشینەی خوێندنی خوێندکار ،توانستی زمانی سوێدی خوێندکار و جۆری هەڵبژاردنی ڕێگا
خوێندنەوە .هەلسەنگاندی توانای خوێندکار بۆ ئەوەی دیارینکرێت لە کام ئاستی خوێندن دەست پێ بکات وەستاوەتە سەر ئیمکانی
زانستی خوێندکار ،هەڵومەرجی و تواناکانی دیکەی.
چۆنێتی داڕشتنی کۆرسەکان سەرچاوە ئەگرێت لە کۆرسی ئەوروپی هاوبەش بۆ زمان :فێربوون ،وانە ووتنەوە و هەڵسەنگاندن .کۆرسی ئا،
ئاستی ئا /-١ئا ١لە خۆ ئەگرێت هەروەها کۆرسی بێ ،ئاستی ئا/١ئا ٢لە خۆ ئەگرێت ،کۆرسی سێ ئاستی ئا/٢ئا ٢پۆسیتیڤ لە خۆ ئەگرێت
وە کۆرسی دێ ئاستی بی/١بێ ١پوزەتیڤ لە خۆ ئەگرێت.

فێربوونی خوێندنەوە و نووسین
خوێندن بۆ فێربوونی خوێندنەوە و نووسین شموولی ئەو کەسانە ئەکات کە سەوادیان نییە و بۆ ئەو کەسانەیە کە خوێندەواریان کەمە
(کەمیان خوێندووە و ناتوانن زمانێکی لە باری خوێندنەوە و نووسین بەکار بهێنن .ئەو کەسانە لەم خوێندنەدا ئیمکانی فێربوونی
بنچینەی خوێندن و نووسین ئەبن ،کەوایان لێ ئەکات توانای قووڵبوونەوە و بەکارهێنانی زمان ببن بە شێوەیەکی ئۆتوماتیك .بەاڵم
فێربوونی زمان و بەکارهێنانی بە شێوەیەکی ئەدەبی تەواو ماوەیەکی زۆر ئەخایێنێت.
ئەم خوێندنە بۆ ئەو کەسانەش ئەگوونجیت کە ئەدەب زان و دۆستی ئەدەبن بەاڵم توانای باکارهێنانی ئەلفو بێی التینی یان نییە .لەم
حالەتەدا پرۆسەی فێربوونیان ئەگۆڕرێت لە یەکێکەوە بۆ یەکێکی دیکە.
فێربوونی خوێندنەوە و نووسین بەند نییە بە کۆرسەکانی ئا هەتاکوو دێ ،بەاڵم بەشێکی تایبەتە کە ئەتوانرێت بخوێندرێت بە شێوەیەکی
ئازاد یاخوود بە شێوەیەك کە گرێ بدریت بە یەکێكان لەو کۆرسانەوە .خوێندکار بەردەوام ئەبیت لەم پرۆسەی خوێندنە بەدرێژایی ماوەی
خوێندنی زمان بۆ بێگانە ،بۆ ئەوەی بتوانێت بە شێوەیەکی لەبار (ئۆتوماتیکی) زمانەکە بەکار بهێنێت .وانە ئەووترێتەوە بە زمانی دایك
کە خوێندکار هەیەتی و دەبێت بە شێوەیەکی تەریبی بێت ،لە هەمان کاتدا کە خوێندکار زمانی سوێدی ئەخوێنێت.

هەڵسەنگاندن
توانای خوێندکار بۆ بەکارهێنانی زمان بۆ کاری رۆژانە ،لە ڕووی کۆمەاڵیەتی یەوە و ژیانی کار بە شێوەیەکی لەبار دەورێکی بااڵی هەیە
بۆ هەڵسەنگاندن .هەڵسەنگاندنی توانای زمان وەستاوەتە سەر توانستی زانستی خوێندکار بە شێوەیەك کە بگوونجێت لەگەڵ مەرجی
زانستی زمان بۆ دەرچوون ،بۆ وەرگرتنی نمرەی دەرچوون کە بریتیین لە ئا ،بێ ،سێ ،دێ و ئێ .مەرجی زانستی بۆ دەرچوون ئەکەوێتە
سەر توانستی خوێندن لە ڕووی فاکتەری تێگەێشتن لە ڕێگای گۆگرتن ،خوێندنەوە ،توانستی قسەکردن ،دەربڕینی توانا بە قسە و توانستی
نووسین .بۆ دەرچوون و وەرتگرتنی نمرا لە زمانی سوێدی مامۆستای زمان بڕیار ئەدات و دەبێت هەڵسەنگاننێکی تەواو بدات و شموولی
هەموو ئەو مەرجانەی الی سەرەوە بکات .وەرگرتنی نمرا لە زمان بەبدە لەسەر ئەوەی خوێندکار توانایەکی تەواوی هەبێت لە زمان بە
گوێرەی ئەو توانستانە/فاکتەرانەی پێشووتر.
لەدوی تەواوکردنی کۆرسەکانی بێ ،سێ و دێ دەبێت خوێندکار تاقیکردنەوەیەك بکات کە ئیجبارییە ،تاقیکردنەوەکە پێی ئەووترێت
تاقیکردنەوەی کۆتایی نەتەوەیی .بۆ کۆرسەکانی ئا هەتاکوو دێ نمرە دائەنرێت لە دوای تەواوکردنی کۆرس .لە بەشێکی خوێندن ،وەك
فێربوونی خوێندنەوە و نووسین پێویست ناکات نمرە دابنرێت.
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مەرجی زانستیی
تێگەیشتن لە ڕێگای گوێلێگرتن
کۆرسی ئا (ئا/-١ئا)

خوێندکار ئەتوانێ بە باشی تێبگات ،لە ووتاری ئاسان و قسەی ڕۆژانە.
نمرە سێC/
نمرە بێB/
نمرە ئاA/
خوێندکار لە ووشە و
نمرە بێ مانای
خوێندکار لە ووشە و
ڕستەی ئاسایی تێ بگات
ئەوەیە ،کە
ڕستەی ئاسایی تێ بگات
لە کاتی گێرانەوەی ڕووداوی خوێندکار مەرجی
لە کاتی گێرانەوەی ڕووداوی
ڕۆژانە ،هەروەها لە زانیاری زانستی بۆ وەرگرتنی ڕۆژانە ،هەروەها لە زانیاری
گوونجاو کە جێگای بایەخی
نمرە سێ بە ئەنجام گوونجاو کە جێگای بایەخی
خوێندکارە تێ بگات.
داوە و نیزیکە بۆ
خوێندکارە تێ بگات.
وەرگرتنی نمرە ئا.
خێندکار تێ بگات لە کاتی
خێندکار تێ بگات لە کاتی
لێدوانیی کەسی بەرانبەر و
لێدوانیی کەسی بەرانبەر و
بتوانێت بە شێوەیەکی زۆر
بتوانێت بە بە شێوەیەکی
باش وەاڵمیی بداتەوە لە کاتی
گشتی و لە بار وەاڵمیی
پیویستدا.
بداتەوە لە کاتی پیویستدا.

نمرە ئێE/
نمرە دێD/
نمرە دێ مانای
خوێندکار لە ووشە و
ئەوەیە ،کە
ڕستەی ئاسایی تێ بگات
خوێندکار مەرجی
لە کاتی گێرانەوەی ڕووداوی
زانستی بۆ وەرگرتنی ڕۆژانە ،هەروەها لە زانیاری
نمرە ئێ بە ئەنجام گوونجاو کە جێگای بایەخی
داوە و نیزیکە بۆ
خوێندکارە تێ بگات.
وەرگرتنی نمرە سێ.
خێندکار تێ بگات لە کاتی
لێدوانیی کەسی بەرانبەر و
بتوانێت بە شێوەیەکی گشتی
وەاڵمیی بداتەوە لە کاتی
پیویستدا.

کۆرسی بێ (ئا/١ئا)٢

خوێندکار ئەتوانێ بە باشی تێبگات ،لە ووتاری ئاسان و قسەی ڕۆژانە.
نمرە ئێE/
خوێندکار توانستی خۆیی
نیشان بدات بۆ تێگەیشتن
لە ڕووداو ،گتفتووگۆ و
زانیاری لەسەر دەنگوباسیێکی
گوونجاو و زۆر ناسراو
لە ڕێگای کورتکردنەوی
.ناوەڕۆکی بابەتەکە
خوێندکار تێ بگات لە پەیامی
کورت بە شێوەیەکی ڕوون کە
دەربارەی ژیانی ڕۆژانەیە لە
ڕێگای وەاڵمدانەوەی بابەتەکە
.بە شێوەیەکی گشتی باش

نمرە دێD/

نمرە ئا A/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
خوێندکار توانستی خۆیی
نمرە بێ مانای
خوێندکار توانستی خۆیی
نیشان بدات بۆ تێگەیشتن
ئەوەیە ،کە
نیشان بدات بۆ تێگەیشتن
لە ڕووداو ،گتفتووگۆ و
خوێندکار مەرجی
لە ڕووداو ،گتفتووگۆ و
زانیاری لەسەر دەنگوباسیێکی زانستی بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر دەنگوباسیێکی
نمرە سێ بە ئەنجام گوونجاو و زۆر ناسراو
گوونجاو و زۆر ناسراو لە
لە ڕێگای کورتکردنەوی
ڕێگای کورتکردنەوی ناوەڕۆکی داوە و نیزیکە بۆ
بابەتەکەو دەستنیشانکردنی .وەرگرتنی نمرە ئا ناوەڕۆکی بابەتەکەو
دەستنیشانکردنی ووردەکاری
ووردەکاری گرنگ و
گرنگ ،باسکردنی شتی نوێ
ووتنەوەی بە شێوەیەکی
و ووتنەوەی بە شێوەیەکی
.زارەکی
.زارەکی
خوێندکار تێ بگات لە پەیامی
خوێندکار تێ بگات لە پەیامی
کورت بە شێوەیەکی ڕوون کە
کورت بە شێوەیەکی ڕوون کە
دەربارەی ژیانی ڕۆژانەیە لە
دەربارەی ژیانی ڕۆژانەیە لە
ڕێگای وەاڵمدانەوەی بابەتەکە
ڕێگای وەاڵمدانەوەی بابەتەکە
بە شێوەیەکی زۆر باش و
بە شێوەیەکی یەکجار زۆر
.نیسیبی لەبار
.باش و لەبار
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کۆرسی سێ (ئا/٢ئا)-٢

خوێندکار ئەتوانێ بە باشی تێبگات ،لە ووتاری ئاسان و قسەی ڕۆژانە.
نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
نمرە ئێE/
خوێندکار توانستی خۆیی
نمرە بێ مانای
خوێندکار توانستی خۆیی
نمرە دێ مانای
خوێندکار توانستی خۆیی
نیشان بدات بۆ تێگەیشتن لە
نیشان بدات بۆ تێگەیشتن لە ئەوەیە ،کە
نیشان بدات بۆ تێگەیشتن لە ئەوەیە ،کە
ڕووداو ،باسکردن،گتفتووگۆ و
ڕووداو ،باسکردن ،گتفتووگۆ و خوێندکار مەرجی
ڕووداو ،باسکردن ،گتفتووگۆ و خوێندکار مەرجی
زانیاری لەسەر دەنگوباسیێکی زانستی بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر دەنگوباسیێکی زانستی بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر دەنگوباسیێکی
کورتی گوونجاو و زۆر ناسراو نمرە ئێ بە ئەنجام کورتی گوونجاو و زۆر ناسراو نمرە سێ بە ئەنجام گوونجاو و زۆر ناسراو
لە ڕێگای کورتکردنەوی
داوە و نیزیکە بۆ
لە ڕێگای کورتکردنەوی
داوە و نیزیکە بۆ
لە ڕێگای کورتکردنەوی
وەرگرتنی نمرە ئا .ناوەڕۆکی بابەتەکەو
وەرگرتنی نمرە سێ .ناوەڕۆکی بابەتەکەو
ناوەڕۆکی بابەتەکە.
دەستنیشانکردنی ووردەکاری
دەستنیشانکردنی ووردەکاری
گرنگ ،باسکردنی شتی نوێ و
گرنگ و ووتنەوەی بە
خوێندکار تێ بگات لە پەیامی
ووتنەوەی بە شێوەیە زارەکی.
شێوەیەکی زارەکی.
کورت بە شێوەیەکی ڕوون کە
دەربارەی ژیانی ڕۆژانەیە لە
خوێندکار تێ بگات لە پەیامی
خوێندکار تێ بگات لە پەیامی
ڕێگای وەاڵمدانەوەی بابەتەکە
کورت بە شێوەیەکی ڕوون کە
کورت بە شێوەیەکی ڕوون کە
بە شێوەیەکی گشتی باش.
دەربارەی ژیانی ڕۆژانەیە لە
دەربارەی ژیانی ڕۆژانەیە لە
ڕێگای وەاڵمدانەوەی بابەتەکە
ڕێگای وەاڵمدانەوەی بابەتەکە
بە شێوەیەکی یەکجار زۆر
بە شێوەیەکی زۆر باش
باش و لەبار.
ونیسبیی لەبار.

کۆرسی دێ (بێ/١بێ)-١

خوێندکار ئەتوانێ بە باشی تێبگات ،لە ووتاری ئاسان و قسەی ڕۆژانە.
نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
نمرە ئێE/
خوێندکار توانستی خۆیی
نمرە بێ مانای
خوێندکار توانستی خۆیی
نمرە دێ مانای
خوێندکار توانستی خۆیی
نیشان بدات بۆ تێگەیشتن لە
نیشان بدات بۆ تێگەیشتن لە ئەوەیە ،کە
نیشان بدات بۆ تێگەیشتن لە ئەوەیە ،کە
ڕووداو ،باسکردن،گتفتووگۆ و
ڕووداو ،باسکردن ،گتفتووگۆ و خوێندکار مەرجی
خوێندکار مەرجی
ڕووداو ،باسکردن ،گتفتووگۆ
زانستی بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر دەنگوباسیێکی زانستی بۆ وەرگرتنی تاوتێکردن و زانیاری لەسەر
و تاووتێوکردن و زانیاری
لەسەر دەنگوباسیێکی کورتی نمرە ئێ بە ئەنجام کورتی گوونجاو و زۆر ناسراو نمرە سێ بە ئەنجام جۆرەها دەنگوباسی جیاواز
و زۆر ناسراو لە ڕێگای
داوە و نیزیکە بۆ
لە ڕێگای کورتکردنەوی
داوە و نیزیکە بۆ
گوونجاو و زۆر ناسراو
وەرگرتنی نمرە ئا .کورتکردنەوی ناوەڕۆکی
وەرگرتنی نمرە سێ .ناوەڕۆکی بابەتەکەو
لە ڕێگای کورتکردنەوی
بابەتەکەو دەستنیشانکردنی
دەستنیشانکردنی ووردەکاری
ناوەڕۆکی بابەتەکە.
ووردەکاری گرنگ ،باسکردنی
گرنگ و ووتنەوەی بە
شتی نوێ و ووتنەوەی بە
شێوەیەکی زارەکی.
خوێندکار تێ بگات لە پەیامی
شێوەیەکی زارەکی.
کورت بە شێوەیەکی ڕوون کە
خوێندکار تێ بگات لە پەیامی
دەربارەی ژیانی ڕۆژانەیە لە
خوێندکار تێ بگات لە
کورت بە شێوەیەکی ڕوون کە
ڕێگای وەاڵمدانەوەی بابەتەکە
پەیام بە ووردەکارییەوە بە
دەربارەی ژیانی ڕۆژانەیە لە
بە شێوەیەکی گشتی باش.
شێوەیەکی ڕوون دەربڕینی
ڕێگای وەاڵمدانەوەی بابەتەکە
بابەتەکە بە شێوەیەکی
بە شێوەیەکی زۆر باش و
یەکجار زۆر باش و لەبار.
لەبار.
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مەرجی زانستیی
تێگەیشتن لە ڕێگای خوێندنەوە
کۆرسی ئا (ئا/-١ئا)١

خوێندکار ئەتوانێ لە زانیاری ئاسایی کە بریتییە لە شتی کۆنکرێتی رۆژانە تێبگات.
نمرە ئێE/
خوێندکار بتوانێت لە زانیاری
لە شێوەی ووشەی ئاسایی و
هێما تێبگات.

نمرە سێC/
نمرە دێD/
خوێندکار بتوانێت لە زانیاری
نمرە دێ مانای
لە شێوەی ووشەی ئاسایی و
ئەوەیە ،کە
هێما لەگەڵ رستەی ئاسان
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی تێبگات.
نمرە ئێ بە ئەنجام
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە سێ.

نمرە ئاA/
نمرە بێB/
خوێندکار بتوانێت لە زانیاری
نمرە بێ مانای
لە شێوەی ووشەی ئاسایی و
ئەوەیە ،کە
هێما لەگەڵ رستەی ئاسان و
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی ڕستەی دیکە تێبگات.
نمرە سێ بە ئەنجام
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە ئا.

کۆرسی بێ (ئا/١ئا)٢

خوێندکار ئەتوانێ تێکستی ئاسایی رۆژانە بخوێنێتەوە و تێبگات هەروەها بتوانێت ئەو تێکستە بەکاربهێنێت رۆژانە
نمرە ئێE/
خوێندکار بتوانێت تێکستی
شیاو دەربارەی باس و
وەسفکردنی بابەتی زۆر
ناسراو بخوێنێتەوە و
لێی تێبگات لە ڕێگای
کوورتکردنەوەی ناوەڕۆکی
سەرەکیی بابەتەکە.
خوێندکار تێبگات لە
کورتەنامە ،زانیاریی کۆنکرێتی
و رێنوێنی ئاسان بە
شێوەیەکی لەبار.
خوێندکار توانای هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی شتی گرنگی
هەبێت بە شێوەیەکی لەبار.

نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
خوێندکار بتوانێت تێکستی
نمرە بێ مانای
خوێندکار بتوانێت تێکستی
نمرە دێ مانای
شیاو دەربارەی باس و
ئەوەیە ،کە
شیاو دەربارەی باس و
ئەوەیە ،کە
وەسفکردنی بابەتی زۆر ناسراو
وەسفکردنی بابەتی زۆر ناسراو خوێندکار مەرجی
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی بخوێنێتەوە و لێی تێبگات
زانستی بۆ وەرگرتنی بخوێنێتەوە و لێی تێبگات
نمرە سێ بە ئەنجام لە ڕێگای کوورتکردنەوەی
نمرە ئێ بە ئەنجام لە ڕێگای کوورتکردنەوەی
ناوەڕۆکی سەرەکیی بابەتەکە
ناوەڕۆکی سەرەکیی بابەتەکە داوە و نیزیکە بۆ
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە ئا .و لێکدانەوەی ووردی شتی
وەرگرتنی نمرە سێ .و لێکدانەوەی ووردی شتی
گرنگ و نوێی بابەتەکە.
گرنگی بابەتەکە.
خوێندکار تێبگات لە
کورتەنامە ،زانیاریی کۆنکرێتی
و رێنوێنی ئاسان بە
شێوەیەکی زۆر نیسبی لەبار.

خوێندکار تێبگات لە
کورتەنامە ،زانیاریی کۆنکرێتی
و رێنوێنی ئاسان بە
شێوەیەکی زۆر لەبار.

خوێندکار توانای هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی شتی گرنگی
هەبێت کە جێگای مەبەستە
بە شێوەیەکی لەبار.

خوێندکار توانای هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی شتی گرنگی
هەبێت کە جێگای مەبەستە
بە شێوەیەکی لەبار و
کاریگەر.
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کۆرسی سێ (ئا/٢ئا)+٢

خوێندکار توانای خوێندنەوە ،تێگەیشتن و بەکارهێنانی تێکستی هەبێت کە دێنە ئاراوە لە ژیانی رۆژانە ،کۆمەڵگا و کاردا.
نمرە ئێE/
خوێندکار بتوانێت تێکستی
کورتی شیاو دەربارەی
باس و وەسفکردنی بابەتی
زۆر ناسراو بخوێنێتەوە
و لێی تێبگات لە ڕێگای
کوورتکردنەوەی ناوەڕۆکی
سەرەکیی بابەتەکە.
خوێندکار توانای هێنانی
زانیاری تایبەتی هەبێت لە
تێکستێکی ئاسان کە دەربارەی
فاکتەیە/ڕاستی ،لە خشتەیەکی
ئاسان یاخوود دیاگرامێکی
ئاسان کە بریتیین لە زانیاری
ئاسان.
خوێندکار تێبگات لە رێنوێنی
کورت و ڕوون هەروەها
تێبگات لە بڕیارگەل/ناوەڕۆکی
بڕیار بە شێوەیەکی لەبار.
خوێندکار توانای هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی جۆرەها شتی
گرنگی هەبێت بە شێوەیەکی
لەبار کە مەبەست جییە لە
خوێندنەوەی بابەتەکە.

نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
خوێندکار بتوانێت تێکستی
نمرە بێ مانای
خوێندکار بتوانێت تێکستی
نمرە دێ مانای
شیاو دەربارەی باس و
ئەوەیە ،کە
شیاو دەربارەی باس و
ئەوەیە ،کە
وەسفکردنی بابەتی زۆر ناسراو
وەسفکردنی بابەتی زۆر ناسراو خوێندکار مەرجی
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی بخوێنێتەوە و لێی تێبگات
زانستی بۆ وەرگرتنی بخوێنێتەوە و لێی تێبگات
نمرە سێ بە ئەنجام لە ڕێگای کوورتکردنەوەی
نمرە ئێ بە ئەنجام لە ڕێگای کوورتکردنەوەی
ناوەڕۆکی سەرەکیی بابەتەکە
ناوەڕۆکی سەرەکیی بابەتەکە داوە و نیزیکە بۆ
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە ئا .و لێکدانەوەی ووردی شتی
وەرگرتنی نمرە سێ .و لێکدانەوەی ووردی شتی
گرنگ و نوێی بابەتەکە.
گرنگی بابەتەکە.
خوێندکار توانای هێنانی
زانیاری تایبەتی هەبێت لە
تێکستێکی ئاسان کە دەربارەی
فاکتەیە/ڕاستی ،لە خشتەیەکی
ئاسان یاخوود دیاگرامێکی
ئاسان کە بریتیین لە زانیاری
گەشەبێدراو.

خوێندکار توانای هێنانی
زانیاری تایبەتی هەبێت لە
تێکستێکی ئاسان کە دەربارەی
فاکتەیە/ڕاستی ،لە خشتەیەکی
ئاسان یاخوود دیاگرامێکی
ئاسان کە بریتیین لە زانیاری
زۆر گەشەبێدراو.

خوێندکار تێبگات لە رێنوێنی
کورت و ڕوون هەروەها
تێبگات لە بڕیارگەل/ناوەڕۆکی
بڕیار بە شێوەیەکی نیسبی
لەبار.

خوێندکار تێبگات لە
کورتەنامە ،زانیاریی کۆنکرێتی
و رێنوێنی ئاسان بە
شێوەیەکی زۆر لەبار.

خوێندکار توانای هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی شتی گرنگی
هەبێت کە جێگای مەبەستە
بە شێوەیەکی لەبار.
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خوێندکار توانای هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی جۆرەها شتی
گرنگی هەبێت کە جێگای
مەبەستە بە شێوەیەکی لەبار
و کاریگەر.

کۆرسی دێ (بێ/١بێ)+١

خوێندکار توانای خوێندنەوە ،تێگەیشتن و بەکارهێنانی تێکستی ئاسان لەگەڵ چەند ئاڵۆزییەکی هەبێت کە دەربارەی ژیانی ڕۆژانە،
کۆمەڵگا و کار بێت.
نمرە ئێE/
خوێندکار بتوانێت تێکستی
کورتی شیاو دەربارەی
باس و وەسفکردنی بابەتی
زۆر ناسراو بخوێنێتەوە
و لێی تێبگات لە ڕێگای
کوورتکردنەوەی ناوەڕۆکی
سەرەکیی بابەتەکە.
خوێندکار توانای هێنانی
زانیاری تایبەتی هەبێت لە
تێکستێکی ئاسان کە دەربارەی
فاکتەیە/ڕاستی ،لە خشتەیەکی
ئاسان یاخوود دیاگرامێکی
ئاسان کە بریتیین لە زانیاری
ئاسان.
خوێندکار تێبگات لە رێنوێنی
کورت و ڕوون هەروەها
تێبگات لە بڕیارگەل/ناوەڕۆکی
بڕیار بە شێوەیەکی لەبار.
خوێندکار توانای هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی جۆرەها شتی
گرنگی هەبێت بە شێوەیەکی
لەبار کە مەبەست جییە لە
خوێندنەوەی بابەتەکە.

نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
خوێندکار بتوانێت تێکستی
نمرە بێ مانای
خوێندکار بتوانێت تێکستی
نمرە دێ مانای
شیاو دەربارەی باس و
ئەوەیە ،کە
شیاو دەربارەی باس و
ئەوەیە ،کە
وەسفکردنی بابەتی زۆر ناسراو
وەسفکردنی بابەتی زۆر ناسراو خوێندکار مەرجی
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی بخوێنێتەوە و لێی تێبگات
زانستی بۆ وەرگرتنی بخوێنێتەوە و لێی تێبگات
نمرە سێ بە ئەنجام لە ڕێگای کوورتکردنەوەی
نمرە ئێ بە ئەنجام لە ڕێگای کوورتکردنەوەی
ناوەڕۆکی سەرەکیی بابەتەکە
ناوەڕۆکی سەرەکیی بابەتەکە داوە و نیزیکە بۆ
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە ئا .و لێکدانەوەی ووردی شتی
وەرگرتنی نمرە سێ .و لێکدانەوەی ووردی شتی
گرنگ و نوێی بابەتەکە.
گرنگی بابەتەکە.
خوێندکار توانای هێنانی
زانیاری تایبەتی هەبێت لە
تێکستێکی ئاسان کە دەربارەی
فاکتەیە/ڕاستی ،لە خشتەیەکی
ئاسان یاخوود دیاگرامێکی
ئاسان کە بریتیین لە زانیاری
گەشەبێدراو.

خوێندکار توانای هێنانی
زانیاری تایبەتی هەبێت لە
تێکستێکی ئاسان کە دەربارەی
فاکتەیە/ڕاستی ،لە خشتەیەکی
ئاسان یاخوود دیاگرامێکی
ئاسان کە بریتیین لە زانیاری
زۆر گەشەبێدراو.

خوێندکار تێبگات لە رێنوێنی
کورت و ڕوون هەروەها
تێبگات لە بڕیارگەل/ناوەڕۆکی
بڕیار بە شێوەیەکی نیسبی
لەبار.

خوێندکار تێبگات لە
کورتەنامە ،زانیاریی کۆنکرێتی
و رێنوێنی ئاسان بە
شێوەیەکی زۆر لەبار.

خوێندکار توانای هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی شتی گرنگی
هەبێت کە جێگای مەبەستە
بە شێوەیەکی لەبار.
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خوێندکار توانای هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی جۆرەها شتی
گرنگی هەبێت کە جێگای
مەبەستە بە شێوەیەکی لەبار
و کاریگەر.

مەرجی زانستیی
ئاخافتنی شەفەوی (زارەکیی)
کۆرسی ئا (ئا/-١ئا)١

خوێندکار توانای سازکردنی پەیوەندی کۆمەاڵیەتی رۆژانەی هەبێت بە یارمەتی گفتووگۆی کۆنکرێتی.
نمرە ئێE/
خوێندکار بەشداری بکات
رۆژانە لە گفووگۆ کە
زۆر ئاسان بێت لە ڕێگای
بەکارهێنانی ووشەو ساڵو
لەگەڵ رێزدا ،ڕستەی ئاسان
لەگەڵ توانای پرسیارکردن
و وەاڵمدانەوە بە گوێرەی
پێویست.
خوێندکار توانای هەڵبژاردنی
پرسیار ی هەبێت و شتی
سەرەنجراکێشراو بەکاربهێنێت
بە شێوەیەکی لەبار و
هەروەها بتوانێت تیبگات لە
کاتی پێویستدا.

نمرە سێC/
نمرە دێD/
خوێندکار بەشداری بکات
نمرە دێ مانای
رۆژانە لە گفووگۆ کە
ئەوەیە ،کە
زۆر ئاسان بێت لە ڕێگای
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی بەکارهێنانی ووشە و
نمرە ئێ بە ئەنجام دەربڕینی ئاسایی لەگەڵ
توانای پرسیارکردن و
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە سێ .وەاڵمدانەوە بە گوێرەی
پێویست.
خوێندکار توانای هەڵبژاردنی
پرسیار ی هەبێت و شتی
سەرەنجراکێشراو بەکاربهێنێت
بە شێوەیەك کە بگەنە
مەبەست و هەروەها بتوانێت
تیبگات لە کاتی پێویستدا.

نمرە ئاA/
نمرە بێB/
خوێندکار بەشداری بکات
نمرە بێ مانای
رۆژانە لە گفووگۆ کە
ئەوەیە ،کە
زۆر ئاسان بێت لە ڕێگای
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی بەکارهێنانی ووشە ،دەربڕینی
نمرە سێ بە ئەنجام ئاسایی و ڕستەی پڕ لە
مەبەست لەگەڵ توانای
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە ئا .پرسیارکردن و وەاڵمدانەوە بە
گوێرەی پێویست.
خوێندکار توانای هەڵبژاردنی
پرسیار ی هەبێت و شتی
سەرەنجراکێشراو بەکاربهێنێت
بە شێوەیەکی کاریگەر کە
بگەنە مەبەست و هەروەها
بتوانێت تیبگات لە کاتی
پێویستدا.

کۆرسی بێ (ئا/١ئا)٢

خوێندکار ئەتتوانێ ئاخافتنی ئاسایی رۆژانەی ئەنجام بدات.
نمرە ئێE/
خوێندکار بەشداری بکات لە
ئاخافتنی ئاسان دەربارەی
بابەتی ناسراو لە ڕێگای
گەیاندن و کاردانەوەی/
وەاڵمدانەوەی ووتراوە
(ئیدیعاکرردن) ،بۆچوون و
داخوازی لەگەڵ توانستیی
پرسیارکردن و وەاڵمدانەوە کە
تا ڕادەیەك بتوانێت گفتووگۆ
ئەنجام بدات.
خوێندکار توانای
هەڵبژاردنێکی ستراتیژیی
لە بار و گرنگی هەبێت بۆ
تێگەیشتن لە دەورووبەر.

نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
خوێندکار بەشداری بکات لە
نمرە بێ مانای
خوێندکار بەشداری بکات
نمرە دێ مانای
ئاخافتنی ئاسان دەربارەی
لە ئاخافتنی ئاسان دەربارەی ئەوەیە ،کە
ئەوەیە ،کە
بابەتی ناسراو لە ڕێگای
خوێندکار مەرجی
بابەتی ناسراو لە ڕێگای
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی گەیاندن و کاردانەوەی/
زانستی بۆ وەرگرتنی گەیاندن و کاردانەوەی/
نمرە سێ بە ئەنجام وەاڵمدانەوەی ووتراوە
نمرە ئێ بە ئەنجام وەاڵمدانەوەی ووتراوە
(ئیدیعاکرردن) ،بۆچوون و
داوە و نیزیکە بۆ
(ئیدیعاکرردن) ،بۆچوون و
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە ئا .داخوازی لەگەڵ توانستیی
وەرگرتنی نمرە سێ .داخوازی لەگەڵ توانستیی
پرسیارکردن و وەاڵمدانەوە
پرسیارکردن و وەاڵمدانەوە
هەبێت بە شێوەیەکی زۆر
هەبێت بە شێوەیەکی نیسبیی
باش بۆ ئەوەی بتوانێت درێژە
بۆ ئەوەی بتوانێت درێژە بە
بە گفتووگۆ بدات.
گفتووگۆ بدات.
خوێندکار توانای
هەڵبژاردنێکی ستراتیژیی
هەبێت بۆ تێگەیشتن لە
دەورووبەر بە شێوەیەك کە
بگاتە مەبەست.
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خوێندکار توانای
هەڵبژاردنێکی ستراتیژیی
هەبێت بۆ تێگەیشتن لە
دەورووبەر بە شێوەیەكی
کاریگەر کە بگاتە مەبەست.

کۆرسی سێ (ئا/٢ئا)+٢

خوێندکار ئەتوانێ ئاخافتن بکات بە زمانێکی سادە و بە شێوەیەکی شیاو لەگەڵ کەسی بەرانبەر بۆ گەیشتن بە مەبەست لە ئاخافتنەکە،
دەربارەی ژیانی رۆژانە ،کاروباری کۆمەڵگا و ژیانی کار.
نمرە ئێE/
خوێندکار بەشداری بکات لە
ئاخافتنی ئاسان و گفتووگۆ
دەربارەی بابەتی ناسراو لە
ڕێگای گەیاندن وکاردانەوە/
وەاڵمدانەوەی ووتراوە
(ئیدیعاکرردن) ،بۆچوون و
داخوازی لەگەڵ توانستیی
پرسیارکردن و وەاڵمدانەوە کە
تا ڕادەیەك بتوانێت گفتووگۆ
ئەنجام بدات و بەردەوام
بێت.
خوێندکار توانای
هەڵبژاردنێکی ستراتیژیی
لە بار و گرنگی هەبێت بۆ
تێگەیشتن لە دەورووبەر.

نمرە سێC/
نمرە دێD/
خوێندکار بەشداری بکات لە
نمرە دێ مانای
ئاخافتنی ئاسان و گفتووگۆ
ئەوەیە ،کە
دەربارەی بابەتی ناسراو لە
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی ڕێگای گەیاندن وکاردانەوە/
نمرە ئێ بە ئەنجام وەاڵمدانەوەی ووتراوە
(ئیدیعاکرردن) ،بۆچوون و
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە سێ .داخوازی لەگەڵ توانستیی
پرسیارکردن و وەاڵمدانەوە
هەبێت بۆ ئەوەی بتوانێت
درێژە بە گفتووگۆ بدات.
خوێندکار توانای
هەڵبژاردنێکی ستراتیژیی
هەبێت بۆ تێگەیشتن لە
دەورووبەر بە شێوەیەك کە
بگاتە مەبەست.

نمرە ئاA/
نمرە بێB/
خوێندکار بەشداری بکات لە
نمرە بێ مانای
ئاخافتنی ئاسان و گفتووگۆ
ئەوەیە ،کە
دەربارەی بابەتی ناسراو لە
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی ڕێگای گەیاندن و کاردانەوەی/
نمرە سێ بە ئەنجام وەاڵمدانەوەی ووتراوە
(ئیدیعاکرردن) ،بۆچوون و
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە ئا .داخوازی لەگەڵ توانستیی
پرسیارکردن و وەاڵمدانەوە
هەبێت بە شێوەیەك لە
ئاخافتن و گفتووگۆ قوول
ببێتەوە یاخوود ئاستی
ئاخافتن و گفتووگۆکە فراوان
بکاتەوە.
خوێندکار توانای
هەڵبژاردنێکی ستراتیژیی
هەبێت بۆ تێگەیشتن لە
دەورووبەر بە شێوەیەكی
کاریگەر کە بگاتە مەبەست.

کۆرسی دێ (بێ/١بێ)+١

خوێندکار ئەتوانێ ئاخافتن بکات بە زمانێکی باش ولە حالەتی فەرمیی( رەسمیی) و نافەرمیی لەگەڵ کەسی بەرانبەر بۆ گەیشتن بە
مەبەست لە ئاخافتنەکە ،دەربارەی ژیانی رۆژانە ،کاروباری کۆمەڵگا و ژیانی کار.
نمرە ئێE/
خوێندکار بەشداری بکات لە
ئاخافتنی ئاسان دەربارەی
بابەتی ناسراو لە ڕێگای
گەیاندن و کاردانەوەی/
وەاڵمدانەوەی ووتراوە
(ئیدیعاکرردن) ،بۆچوون و
داخوازی لەگەڵ توانستیی
پرسیارکردن و وەاڵمدانەوە کە
تا ڕادەیەك بتوانێت گفتووگۆ
ئەنجام بدات.
خوێندکار توانای
هەڵبژاردنێکی ستراتیژیی
لە بار و گرنگی هەبێت
بۆ چارەسەرکردنی کێشە
(گیرووگرفت) بە شێوەی
ئاخافتن.

نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
خوێندکار بەشداری بکات لە
نمرە بێ مانای
خوێندکار بەشداری بکات
نمرە دێ مانای
ئاخافتنی ئاسان دەربارەی
لە ئاخافتنی ئاسان دەربارەی ئەوەیە ،کە
ئەوەیە ،کە
بابەتی ناسراو لە ڕێگای
خوێندکار مەرجی
بابەتی ناسراو لە ڕێگای
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی گەیاندن و لێکۆڵینەوە لە
زانستی بۆ وەرگرتنی گەیاندن و کاردانەوەی/
نمرە سێ بە ئەنجام ووتراوە (ئیدیعاکرردن)،
نمرە ئێ بە ئەنجام وەاڵمدانەوەی ووتراوە
بۆچوون و زانیاری لەگەڵ
داوە و نیزیکە بۆ
(ئیدیعاکرردن) ،بۆچوون و
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە ئا .توانستیی بیرکردنەوە
وەرگرتنی نمرە سێ .داخوازی لەگەڵ توانستیی
وەاڵمدانەوە هەبێت بە
پرسیارکردن و وەاڵمدانەوە
شێوەیەکی زۆر باش بۆ ئەوەی
هەبێت بە شێوەیەکی نیسبیی
بتوانێت درێژە بە گفتووگۆ
بۆ ئەوەی بتوانێت درێژە بە
بدات و لێی قووڵ ببێتەوە.
گفتووگۆ بدات.
خوێندکار توانای
هەڵبژاردنێکی ستراتیژیی
هەبێت بۆ چارەسەرکردنی
کێشە بۆ گەیشتن بە
مەبەست بە شێوەی ئاخافتن.
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خوێندکار توانای
هەڵبژاردنێکی ستراتیژیی
هەبێت بۆ چارەسەرکردنی
کێشە بە شێوەیەكی کاریگەر
کە بگاتە مەبەست .لە ڕێگای
ئاخافتن.

مەرجی زانستیی
بەرهەمهێنانیی شەفەوی (زارەکیی)
کۆرسی ئا (ئا/-١ئا)١

خوێندکار ئەتوانێ ئاخافتنی ئاسایی رۆژانەی ئەنجام بدات بە زمانێکی سادە.
نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
نمرە ئێE/
خوێندکار توانای هەڵبژاردنی
خوێندکار بتوانێت بە ووشە و نمرە بێ مانای
خوێندکار بتوانێت بە ووشە و نمرە دێ مانای
بزووتنی هەبێت بە
دەربرینیی ئاسایی باسی خۆێ ئەوەیە ،کە
دەربرینیی ئاسایی باسی خۆێ ئەوەیە ،کە
شێوەیەكی ستراتیژیی
ی و ئەزموونی ژیانی بکات .خوێندکار مەرجی
ی و ئەزموونی ژیانی بکات .خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی کاریگەر کە بگاتە مەبەست.
زانستی بۆ وەرگرتنی
نمرە ئێ بە ئەنجام خوێندکار توانای هەڵبژاردنی نمرە سێ بە ئەنجام بۆ تێگەیشتن لە دەورووبەر.
خوێندکار توانای
بزووتنی هەبێت بە شێوەیەکی داوە و نیزیکە بۆ
داوە و نیزیکە بۆ
هەڵبژاردنێکی ستراتیژیی
وەرگرتنی نمرە سێ .ستراتیژیی لە بار و گرنگی بۆ وەرگرتنی نمرە ئا.
لە بار و گرنگی هەبێت بۆ
تێگەیشتن لە دەورووبەر.
تێگەیشتن لە دەورووبەر.

کۆرسی بێ (ئا/١ئا)٢

خوێندکار ئەتوانێ ئاخافتنی ئاسایی رۆژانەی ئەنجام بدات بە زمانێکی سادە و بە یارمەتی بزووتن (دەربرینی هەست و نەست).
نمرە ئێE/
خوێندکار بتوانێت بە
زمانێکی سانا باسی خۆێ
ی و ئەزموونی ژیانی بکات
هەروەها باسی کەسایەتی
ناسراو ،شوێن و ڕووووداو
بکات.
خوێندکار بتوانێت بە
شێوەیەکی ڕوون و لە
بارهەستی خۆی دەرببرێت.
خوێندکار توانای
هەڵبژاردنێکی ستراتیژیی
لە بار و گرنگی هەبێت بۆ
تێگەیشتن لە دەورووبەر.

نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
خوێندکار بتوانێت بە زمانێکی
خوێندکار بتوانێت بە زمانێکی نمرە بێ مانای
نمرە دێ مانای
زۆر گەشەپێدراو باسی خۆێ
ئەوەیە ،کە
گەشەپێدراو باسی خۆێ ی
ئەوەیە ،کە
ی و ئەزموونی ژیانی بکات
خوێندکار مەرجی
و ئەزموونی ژیانی بکات
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی هەروەها باسی کەسایەتی
زانستی بۆ وەرگرتنی هەروەها باسی کەسایەتی
نمرە سێ بە ئەنجام ناسراو ،شوێن و ڕووووداو
نمرە ئێ بە ئەنجام ناسراو ،شوێن و ڕووووداو
بکات.
داوە و نیزیکە بۆ
بکات.
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە ئا.
وەرگرتنی نمرە سێ.
خوێندکار بتوانێت بە
خوێندکار بتوانێت بە
شێوەیەکی ڕوون و زۆر
شێوەیەکی ڕوون و نیسبیی
باش و لە بارهەستی خۆی
لە بارهەستی خۆی دەرببرێت.
دەرببرێت.
خوێندکار توانای هەڵبژاردن و
خوێندکار توانای هەڵبژاردنی
بەکارهێنانی ووشەی هەبێت
بزووتنی هەبێت بە
بە شێوەیەکی ستراتیژیی لە
شێوەیەكی ستراتیژیی
بار و گرنگی بۆ تێگەیشتن لە
کاریگەر کە بگاتە مەبەست.
دەورووبەر.
بۆ تێگەیشتن لە دەورووبەر.
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کۆرسی سێ (ئا/٢ئا)+٢

خوێندکار ئەتوانێ ئاخافتن بکات بە زمانێکی سادە و بە شێوەیەکی شیاو لەگەڵ کەسی بەرانبەر بۆ گەیشتن بە مەبەست لە ئاخافتنەکە،
دەربارەی ژیانی رۆژانە ،کاروباری کۆمەڵگا و ژیانی کار.
نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
نمرە ئێE/
خوێندکار توانای باس و
نمرە بێ مانای
خوێندکار توانای باس و
نمرە دێ مانای
خوێندکار توانای باس و
ڕوونکردنەوەی هەبێت بە
ئەوەیە ،کە
ڕوونکردنەوەی هەبێت بە
ئەوەیە ،کە
ڕوونکردنەوەی هەبێت
شێوەیەکی زۆر گەشەپێدراو
خوێندکار مەرجی
شێوەیەکی گەشەپێدراو
خوێندکار مەرجی
زمانێکی سانا دەربارەی
زانستی بۆ وەرگرتنی دەربارەی ئەزموونی خۆی،
زانستی بۆ وەرگرتنی دەربارەی ئەزموونی خۆی،
ئەزموونی خۆی ،بۆچوون
نمرە سێ بە ئەنجام بۆچوون و بابەتی ناسراو
نمرە ئێ بە ئەنجام بۆچوون و بابەتی ناسراو
و بابەتی ناسراو هەروەها
هەروەها توانی بەخشینی
داوە و نیزیکە بۆ
هەروەها توانی بەخشینی
توانای بەخشینی ئامۆژگاری و داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە سێ .ئامۆژگاری و ڕینوێنی هەبێت .وەرگرتنی نمرە ئا .ئامۆژگاری و ڕینوێنی هەبێت.
ڕینوێنی هەبێت.
خوێندکار بتوانێت بە
شێوەیەکی ڕوون و لە
بارهەستی خۆی دەرببرێت و
بە تاقیکردنەوە توانستی خۆی
بە شێوەی جیاواز دەرببرێت.
خوێندکار توانای هەڵبژاردنی
ووشەی هەبێت بە شێوەی
ستراتیژیی جیاواز و لە بار بۆ
باشکردنی پەیوەندی لە گەڵ
دەورووبەر.

خوێندکار توانستی دەربرینی
هەبێت بە شێوەیەکی ڕوون
و نیسبیی باش هەروەها بە
تاقیکردنەوە توانستی خۆی
لە زمان بە شێوەی جیاواز
دەببرێت.

خوێندکار توانستی دەربرینی
هەبێت بە شێوەیەکی ڕوون
و نیسبیی باش هەروەها بە
تاقیکردنەوە توانستی خۆی
لە زمان بە شێوەی جیاواز
دەببرێت.

خوێندکار توانای هەڵبژاردنی
ووشەی هەبێت بە شێوەی
ستراتیژیی جیاواز و لە بار
بۆ مەبەستی باشکردنی
پەیوەندی لە گەڵ دەورووبەر.

خوێندکار توانای هەڵبژاردنی
ووشەی هەبێت بە شێوەی
ستراتیژیی کاریگەر و لە
بار بۆ مەبەستی باشکردنی
پەیوەندی لە گەڵ دەورووبەر.

کۆرسی دێ (بێ/١بێ)+

خوێندکار ئەتوانێ ئاخافتن بکات تا ڕادەیەك بۆ مەبەستی وەرگرتن ،بە زمانێکی باش ولە حالەتی فەرمیی( رەسمیی) و نافەرمیی لەگەڵ
کەسی بەرانبەر بۆ گەیشتن بە مەبەست لە ئاخافتنەکە ،دەربارەی ژیانی رۆژانە ،کاروباری کۆمەڵگا و ژیانی کار.
نمرە ئێE/
خوێندکار توانای باس و
ڕوونکردنەوەی هەبێت
زمانێکی سانا دەربارەی
ڕووداوی نۆێ ،ئەزموون،
پێوابوون (تێگەیشتن) و
بۆچوون هەروەها توانای
بەخشینی ئامۆژگاری و
ڕینوێنی هەبێت.

نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
خوێندکار توانای باس و
نمرە دێ مانای
خوێندکار توانای باس و
نمرە بێ مانای
ڕوونکردنەوەی هەبێت بە
ئەوەیە ،کە
ڕوونکردنەوەی هەبێت بە
ئەوەیە ،کە
شێوەیەکی زۆر گەشەپێدراو
خوێندکار مەرجی
شێوەیەکی گەشەپێدراو
خوێندکار مەرجی
زانستی بۆ وەرگرتنی دەربارەی ڕووداوی
زانستی بۆ وەرگرتنی دەربارەی ڕووداوی
نمرە ئێ بە ئەنجام نۆێ ،ئەزموون ،پێوابوون
نمرە سێ بە ئەنجام نۆێ ،ئەزموون ،پێوابوون
(تێگەیشتن) و بۆچوون
داوە و نیزیکە بۆ
(تێگەیشتن) و بۆچوون
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە سێ .هەروەها توانای بەخشینی
وەرگرتنی نمرە ئا .هەروەها توانای بەخشینی
ئامۆژگاری و ڕینوێنی هەبێت.
ئامۆژگاری و ڕینوێنی هەبێت.

خوێندکار توانای دەربرینی
هەبێت بە شێوەیەکی ڕوون
هەروەها بە تاقیکردنەوە
توانستی خۆی بە شێوەی
جیاواز دەرببرێت.

خوێندکار توانای دەربرینی
هەبێت بە شێوەیەکی ڕوون
و نیسبیی هەروەها بە
تاقیکردنەوە توانستی خۆی بە
شێوەی جیاواز دەرببرێت.

خوێندکار توانای دەربرینی
هەبێت بە شێوەیەکی ڕوون
هەروەها بە تاقیکردنەوە
توانستی خۆی بە شێوەی
جیاواز دەرببرێت.

خوێندکار توانای هەڵبژاردنی
ووشەی هەبێت بە شێوەی
ستراتیژیی جیاواز و لە بار بۆ
باشکردنی پەیوەندی لە گەڵ
دەورووبەر.

خوێندکار توانای هەڵبژاردنی
ووشەی هەبێت بە شێوەی
ستراتیژیی جیاواز و لە بار
بۆ مەبەستی باشکردنی
پەیوەندی لە گەڵ دەورووبەر.

خوێندکار توانای هەڵبژاردنی
ووشەی هەبێت بە شێوەی
ستراتیژیی جیاواز و لە بار
بۆ مەبەستی باشکردنی
پەیوەندی لە گەڵ دەورووبەر.
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مەرجی زانستیی

تواناداری دەربڕین بە نووسین

کۆرسی ئا (ئا/-١ئا)١

خوێندکار ئەتوانێ چەند شتێکی رۆژانە بە نووسین دەرببڕێت.
نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
نمرە ئێE/
خوێندکار ئیمزای خۆی
نمرە بێ مانای
خوێندکار ئیمزای خۆی
نمرە دێ مانای
خوێندکار ئیمزای خۆی
بنووسێت و توانای هەبێت
ئەوەیە ،کە
بنووسێت و توانای هەبێت
ئەوەیە ،کە
بنووسێت و یارمەتیدەر
بۆ پرکردنەوەی زانیاری
خوێندکار مەرجی
بۆ پرکردنەوەی زانیاری
خوێندکار مەرجی
بێت بۆ بۆ پرکردنەوەی
زانستی بۆ وەرگرتنی کەسایەتیی خۆی بە
زانستی بۆ وەرگرتنی کەسایەتیی خۆی بە
زانیاری کەسایەتیی خۆی بە
نمرە ئێ بە ئەنجام شێوویەکی ئاسایی لە فۆرمدا .نمرە سێ بە ئەنجام شێوویەکی ئاسایی لە فۆرمدا.
شێوویەکی سانا لە فۆرمدا.
داوە و نیزیکە بۆ
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە سێ .خوێندکار بە شێوەیەکی گشتی وەرگرتنی نمرە ئا .خوێندکار بە شێوەیەکی زۆر
خوێندکار بە شێوەیەکی
باش زانیاری گرنگ دەربارەی
و نیسبیی زانیاری گرنگ
گشتی زانیاری گرنگ دەربارەی
خۆی بنووسێت بە گوێرەی
دەربارەی خۆی بنووسێت بە
خۆی بنووسێت بە گوێرەی
پێویست.
گوێرەی پێویست.
پێویست.

کۆرسی بێ (ئا/١ئا)٢

خوێندکار ئەتوانێ بە دەست و لە کۆمپیوتەر تێکستی سانا بنووسێت بۆ جێبەجێکردنی پێویستی رۆژانەی.
نمرە ئێE/
خوێندکار بە شێوەیەکی
سانا و ڕوون کورتەنامە،
ساڵو ،تێکست و ڕووداوی
بەسەرهاتووی خۆی
ئەنووسێت.
خوێندکار بە شێوەیەکی
گشتی بابەت دەربارەی خۆی
ئامادە ئەکات.
خوێندکار توانستیی هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی ووشەی هەیە
بە شێوەیەکی ستراتیژی باش
و لەبار بۆ نووسین

نمرە دێD/

نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
خوێندکار بە شێوەیەکی
نمرە بێ مانای
خوێندکار بە شێوەیەکی
سانا و ڕوون کورتەنامە،
ئەوەیە ،کە
سانا و ڕوون و نیسبیی
ساڵو ،تێکست و ڕووداوی
خوێندکار مەرجی
کورتەنامە ،ساڵو ،تێکست و
ڕووداوی بەسەرهاتووی خۆی زانستی بۆ وەرگرتنی بەسەرهاتووی خۆی
نمرە سێ بە ئەنجام ئەنووسێت.
ئەنووسێت.
داوە و نیزیکە بۆ
خوێندکار بە شێوەیەکی گشتی وەرگرتنی نمرە ئا .خوێندکار بە شێوەیەکی زۆر
باش بابەت دەربارەی خۆی
و نیسبیی بابەت دەربارەی
ئامادە ئەکات.
خۆی ئامادە ئەکات.
خوێندکار توانستیی هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی ووشەی هەیە
بە شێوەیەکی ستراتیژی باش
و لەبار بۆ مەبەستی نووسین.
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خوێندکار توانستیی هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی ووشەی هەیە
بە شێوەیەکی ستراتیژی کە
کاریگەری باش و لەباری
هەیە بۆ مەبەستی نووسین.

کۆرسی سێ (ئا/٢ئا)+٢

خوێندکار ئەتوانێ تێکستی سانا و شیاو بۆ مەبەستی وەرگرتن و پەیوەندی کردن بنووسێت لە ژیانی ئاسایی رۆژانە ،پێویستیی لە
کۆمەلگا و ژیانی کار.
نمرە ئاAA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
نمرە ئێE/
خوێندکار بە شێوەیەکی ڕوون
خوێندکار بە شێوەیەکی ڕوون نمرە بێ مانای
خوێندکار بە شێوەیەکی ڕوون نمرە دێ مانای
و دیار تێکست دەربارەی
و نیسبیی تێکست دەربارەی ئەوەیە ،کە
تێکست دەربارەی ئەزموونی ،ئەوەیە ،کە
ئەزموونی ،تێگەیشتن و
خوێندکار مەرجی
ئەزموونی ،تێگەیشتن و
خوێندکار مەرجی
تێگەیشتن و بۆچوونی
لەگەڵ شتی فاکتە و فەرمیی زانستی بۆ وەرگرتنی بۆچوونی لەگەڵ شتی فاکتە زانستی بۆ وەرگرتنی بۆچوونی لەگەڵ شتی فاکتە
نمرە سێ بە ئەنجام و فەرمیی دەربارەی بابەتی
نمرە ئێ بە ئەنجام و فەرمیی دەربارەی بابەتی
دەربارەی بابەتی ناسراو
ناسراو ئەنووسێت.
داوە و نیزیکە بۆ
ناسراو ئەنووسێت.
داوە و نیزیکە بۆ
ئەنووسێت.
وەرگرتنی نمرە ئا.
وەرگرتنی نمرە سێ.
خوێندکار بە شێوەیەکی باش
خوێندکار بە شێوەیەکی گشتی
خوێندکار بە شێوەیەکی
پێکهاتەی تێکست ئەنووسێت
و نیسبیی پێکهاتەی تێکست
گشتی پێکهاتەی تێکست
و بە تاقیکردنەوە نیشانی
ئەنووسێت و بە تاقیکردنەوە
ئەنووسێت و بە تاقیکردنەوە
ئەدات کە ووشەگەلی زمانێك
نیشانی ئەدات کە ووشەگەلی
نیشانی ئەدات کە ووشەگەلی
ئەزانێت و ئەتوانێت ڕستە
زمانێك ئەزانێت و ئەتوانێت
زمانێك ئەزانێت و ئەتوانێت
بنووسێت.
ڕستە بنووسێت.
ڕستە بنووسێت.
خوێندکار توانستیی هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی ووشەی هەیە
بە شێوەیەکی ستراتیژی باش
و لەبار بۆ نووسین

خوێندکار توانستیی هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی ووشەی هەیە
بە شێوەیەکی ستراتیژی باش
و لەبار بۆ مەبەستی نووسین
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خوێندکار توانستیی هەڵبژاردن
و بەکارهێنانی ووشەی هەیە
بە شێوەیەکی ستراتیژی کە
کاریگەری باش و لەباری
هەیە بۆ مەبەستی نووسین.

کۆرسی دێ (بی/١بێ)+١

خوێندکار ئەتوانێ تێکستی سانا و شیاو بۆ مەبەستی وەرگرتن و پەیوەندی کردن بنووسێت بۆ مەبەستی پەیوەنتیکردنی نافەرمیی و
زیاتر بۆ پەیوەندیکردنی فەرمیی ،لە ژیانی ئاسایی رۆژانە ،پێویستیی لە کۆمەلگا و ژیانی کار.
نمرە ئاA/
نمرە بێB/
نمرە سێC/
نمرە دێD/
نمرە ئێE/
خوێندکار بە شێوەیەکی باش
نمرە بێ مانای
خوێندکار بە شێوەیەکی
نمرە دێ مانای
خوێندکار بە شێوەیەکی
و خۆشرەو ئەنووسێت ،باس
ئەوەیە ،کە
نیسبیی باش خۆشرەو
ئەوەیە ،کە
خۆشرەو ئەنووسێت ،باس
ئەکات و لێدوان لە شێوەی
خوێندکار مەرجی
ئەنووسێت ،باس ئەکات و
خوێندکار مەرجی
ئەکات و لێدوان لە شێوەی
زانستی بۆ وەرگرتنی تێکست ئامادە ئەکات
زانستی بۆ وەرگرتنی لێدوان لە شێوەی تێکست
تێکست ئامادە ئەکات
نمرە سێ بە ئەنجام دەربارەی بابەتی ناسراو.
نمرە ئێ بە ئەنجام ئامادە ئەکات دەربارەی
دەربارەی بابەتی ناسراو.
داوە و نیزیکە بۆ
بابەتی ناسراو.
داوە و نیزیکە بۆ
وەرگرتنی نمرە ئا .خوێندکار بە شێوەیەکی
وەرگرتنی نمرە سێ.
خوێندکار بە شێوەیەکی
زۆر باش پێکهاتەی تێکست
خوێندکار بە شێوەیەکی گشتی
گشتی پێکهاتەی تێکست
ئەنووسێت و بە تاقیکردنەوە
و نیسبیی پێکهاتەی تێکست
ئەنووسێت و بە تاقیکردنەوە
نیشانی ئەدات کە ووشەگەلی
ئەنووسێت و بە تاقیکردنەوە
نیشانی ئەدات کە ووشەگەلی
زمانێك ئەزانێت و ئەتوانێت
نیشانی ئەدات کە ووشەگەلی
زمانێك ئەزانێت و ئەتوانێت
ڕستە بنووسێت.
زمانێك ئەزانێت و ئەتوانێت
ڕستە بنووسێت.
ڕستە بنووسێت.
خوێندکار بە دڵنیاییەکی
خوێندکار بە دڵنیاییەوە
تەواو ڕیزمان بە شێوەی سانا
خوێندکار بە دڵنیاییەکی
ڕیزمان بە شێوەی سانا و
و گەشەپێدراو لە پێکهاتەی
نیسبییەوە ڕیزمان بە
گەشەپێدراو لە پێکهاتەی
تێکستی بەکار ئەهێنێت.
شێوەی سانا و گەشەپێدراو
تێکستی بەکار ئەهێنێت.
لە پێکهاتەی تێکستی بەکار
خوێندکار بە شێوەیەکی
ئەهێنێت.
خوێندکار بە شێوەیەکی گشتی
زۆر باش تێبینی یەکان
تێبینی یەکان ئەنووسێتەوە.
ئەنووسێتەوە.
خوێندکار بە شێوەیەکی
گشتی و نیسبیی تێبینی
خوێندکار توانستیی هەڵبژاردن
خوێندکار توانستیی هەڵبژاردن
یەکان ئەنووسێتەوە.
و بەکارهێنانی ووشەی هەیە
و بەکارهێنانی ووشەی هەیە
بە شێوەیەکی ستراتیژی باش
بە شێوەیەکی ستراتیژی
خوێندکار توانستیی هەڵبژاردن
و لەبار بۆ نووسین.
کاریگەری باش و لەبار بۆ
و بەکارهێنانی ووشەی هەیە
مەبەستی نووسین.
بە شێوەیەکی ستراتیژی باش
و لەبار بۆ مەبەستی نووسین.
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