KURDISH

بەش ێ
ێ
ئێک
ێ
بینین
لەزاتیا بەراوردکرنا
ژمارا جووتا  ٢٤٠جووتن
ێ
دەم لبەر دەست  5خولەک
ێ
مەودای لەزاتیا تە چەندە بو تێگەهشتنا ووردەکاریا؟
ێ
جووتێ ژمارا بین .ڤان ژمارا بەراورد بکە داکو ببین کا ئەو وەیک ئێکن یان دجیاوازن .ئەگەر ژمارە وەک ئێکێ ،دکما ""L
دێ هەژمارەکا
بدەوسینە .ئەگەر ژمارە دجیاوازبن ،دکما " "Dبدەوسینە.
ێ
ێ
دکمێ " "Lو " "Dێ
دکمێ دیتێ ،ژوانرا  Enterو  ، mouseدێ هێنە
بتن لبەردەسێ و کاردکەن .هەم
دەما دەستپێدکەن،
پشتگوخسێ.
ێ
ێ
ێ
ێ
شاش هاتە
دەم دوماهیک جووت ل سەر
جووی دویفدا دچیت.
بەرسڤ دادگری ،دێ نیشاندەر ب ئوتوماتیک بەرەف
دەما تو
ێ
ێ
ێ
رەنگەیک ئوتوماتیک بەرەف شاشا لدویفدا چ .تو نەشن بزڤریەڤە یان خو لسەر جووتارا پاڤتی.
تەمامکرن ،دێ ب
دەستپێکرنا راهێنانا لسەر جووتا

فەرهەنگ ئانکو پەیڤ و رامان
تو ێ ێ
دشن پەیڤەکا دی بکاربین بو...؟
ژمارا پسیارا ٣٠ :پسیار
ێ
دەم لبەر دەست 8 :خولەک
ێ
نیشانکری ( )bookmarkingلبەردەستە.
بژاردەیا دەست
دەستەواژەیک دگەل پەیڤەکا هێلەک لبتا نیشامەدەت و پێنچ هەلتار ێ
ێ
تنێ ب ئێک پەیف پێکهاتێ ل خوارێ یێت
هەر پسیارەک دێ
ێ
ێ
هاتینە دانان .پەیڤەیک بهەلتێرە ئەڤا نتیکتین رامان هەی بو پەیڤا هێل ل بتا Mouse .ی یان کیبووردی بکاربینە بو هەلتارتنا باشتین
ێ
ێ
بەرسڤدای .
کلیک لسەر  Next Questionبدە یان دکما  Enterبدەوسینە داکو بەردەوامن ل سەر
بەرسڤ پاشان
تن بکەی .تو ێ
ئەگەر تو ێ
بەرسڤ  ،دروستە تو لدویف هزراخو هەلتار ێ
ێ
دشن وێ پسیارێ دەستنیشان
ی پشتاست نەی ل سەر
ێ
ێ
ێ
بەرسڤدای.
بزڤری ئەگەر دەم هەمیت بو
لدوماهیک
( )bookmarkبکەی و
پێداچوونا پسیارێن دەستنیشان ( )bookmarkingکری.

سەلماندنا ژمارەی
تو هزرا د شێوازادا دکەی؟
ژمارا شێوازا ٢٣ :شێواز
ێ
دەم لبەر دەست  15خولەک
ێ
نیشانکری ( )bookmarkingلبەردەستە.
بژاردەیا دەست

ێ
ێ
ێ
یاسای یە .بخوینە
شێوازەیک دیاریکری لدویف هندەک یاسایا .ئارمانجاتە زانینا
رصەیک کومەکا ژمارا نیشا مە دەتن بو دروستکرنا
هەر عن
ێ
دا بزای کا چەوا ژمارە پێکڤە دگرێداینە و دەست نیشانبکە کا کێش ژمارە دێ لدویفدا هێێ ،پاشان بەرسڤ بهەلتێرە.
ێ
کلیک ل سەر دکما  Next Patternبکە یان  Enterبدەوسینە داکو
 Mouseیان کیبووردی بکار بینە دا باشتین بەرسڤ بهەلتێری.
ێ
ێ
بدەی.
بەردەوامن
ارتن بکەی .تو ێ
ئەگەر تو ێ
لبەرسڤ پشتاست نەی ،دروستە تو لدویف هزراخو هەلت ێ
ێ
دشن وێ پسیارێ دەستنیشان ()bookmark
ی
ێ
ێ
ێ
بەرسڤدای.
بزڤری ئەگەر دەم هەمیت بو
لدوماهیک
بکەی و
شیانێ خو بو سەرەدەریکرنا ژمارا بزای ،ئەڤجا ئامتێ ێ
ێ
لجه وێ تو ێ
ێ
تو ێ
ێ
ی ێ
دشن
حاسین) بکار نە ئینە.
ژمتەر(
ڤ تشن دکەی دا
کاغەزەکا ڤاال بکاربین بو هەژمارتنا ژمارا.
پێداچوونا پسیارێن دەستنیشان ( )bookmarkingکری.
دەستپێکرنا شێوازێن راهینانا

تەخمینکرنا جیه
چەند ب سانایه تو تەخمینا تشن بکەی د  3Dدا.؟
ژمارا زنجتا ١٤ :زنجتە
ێ
دەم لبەر دەست  7خولەک
ێ
نیشانکری ( )bookmarkingلبەردەستە.
بژاردەیا دەست
ێ
دێ زنجتەکا وێنا بین کو وەسفا کاغەزەکا چارگوشە یا وەرپێچای بکەت؛ ێ
دوماهیک نیشامە ددەت کو کونەک یان دوو کوون ێ
لڤ
وێن
ێ
کاغەزا وەرپێچای های یە کرن .ئەف ێ
وێنێ شوڤەکری نیشامەدەت پێنچ پارچێ کاغەزا نە وەرپێچای دگەل کوونا ل سەر ڤان کاغەزا.
ێ
ئەوێ کاغەزێ بهەلتێرە ئەڤا بدروستایه کون ێ
لدەم کاغەز بتەمام نە یا وەرپێچای بیت.
ل هەین
 Mouseیان کیبووردی بکاربینە بو هەلتارتنا باشتین بەرسڤ پاشان  Next Seriesکلیک بکە یان دکما  Enterبدەوسینە داکو
ێ
بەرسڤدای .
بەردەوامن ل سەر
ئێک بهەلتێری .تو ێ
ئەگەر تو ێ
لبەرسڤ پشتاست نەی ،دروستە لدویف هزراخو ێ
ێ
دشن وێ پسیارێ دەستنیشان ( )bookmarkبکەی
ی
ێ
ێ
ێ
بەرسڤدای.
بزڤری ئەگەر دەم هەمیت بو
لدوماهیک
و
ێ
تو ێ
شیانێ تەخمینکرنا خو بزای و کاغەزا وەرپێچای و نە وەرپێچای بمینیە بەرچاڤێت خو ،ڤێجا هەول نەدە
ی ڤ تشن دکەی داکو
نەخشا وەرپێج ب پارچەکا دروست یا کاغەزێ.
پێداچوونا پسیارێن دەستنیشان ( )bookmarkingکری.
دەستپێکرنا زنجتەکا راهێنانا

سەلماندنا پالپێوەنەر
تو چ رادە ب سانایه گرێدانەکا لوژیک دروستدکەی؟
ژمارا دانا  22دانە
ێ
دەم پێشبینیکری  9خولەک

ش ێ
برەنگەیک ژرەنگا .بکارئینانا  mouseو  keyboardخو ,بدروسن ێ
ێ
دێ شەش وێنا بین ،ێ
وێنێ پێکڤە
ش ژوانا پێکڤە دگرێداینە
ێ
ێ
گرێدای بهەلتێرە و کلیک ل سەر دکما  Next Setبکە یان دکما  Enterبدەوسینە دا بەردەوامن  .رەنگە تو بشن بەرسڤا بگوهری برێکا
ێ
ێ
ێ
کلیکرنا ێ
تشتێ بەریا نها ئەگەر تە contineکلیکربیت.
نەش بزڤریەڤە
نام ،بەس رەنگە تو
وێن هەبژاری یان دووبارە نڤیسینا
اهێنای ێ
ێ
ی دیارکری یە! هەول بدە بو بەرسفدانا هەر دانەکا پسیارا بماوێ ئێک خولەکدا یان کێمت .پشن بورینا دوو خولەکا،
دەم بو ر
ێ
ێ
دێ برەنگەیک ئوتوماتیک بەرەف پسیارا لدویفدا چ ئەگەر تە بدومایه ئینابیت یان نە .ئەنجامێت تە لسەر بنەمای هەردوو ووردی و
لەز ێ
اتن دمینیت.
ێ
ێ
ێ
ێ
بدەی.
بەردەوامن
نەشن بزڤری یە ڤان رێنمایاڤە ڤێجا دووپات بکە کو تو ڤان تێدگەیه بەری تو
لدەم تو دەستپێدکەی ،تو
ێ
اهینای
دەستپێکرنا دانا ر

ێ
بەش دووێ
سەلماندنا ئێک لدویف ئێکدا
چەند بسانایه یە تو زانیاریا بلوژیک رێزبەندبکەی؟
ژمارا خشتا ١٤ :خشتە
ێ
دەم پێشبینیکری  11خولەک
ێ
ێ
پەیوەندی دناڤبەرا پەیڤادابکەن mouse .بکاربینە داکو پیڤا
خشتەیک بین دگەل شێوێ سەهیم کو ئاماژە ب
دێ تو دەستەکا پەیڤا و
ێ
خشن رێکپێخە بدانە د لوژیکتین رێزکردندا بەرف ژورداڤە.
بکێش و پێخیە دناڤ خشتەیدا .پەیڤا لسەر
ێ
ێ
دەم بو ێ
خشتەیک د ماوێ ئێک خولەکدا یان کێمت بدە .پشن بورینا دوو خولەکا ،دێ
هینای یا دیارکریە! هەول بدە بەرسڤا هەر
ڤ را
بنەمای هەردوو ێ
ێ
ێ
ێ
ی خەلەی و
خشن دویفدا چ ئەگەر تە بدومایه ئینابیت یان نە .ئەنجامێت تە لسەر
برەنگەیک ئوتوماتیک بەرەف
لەز ێ
اتن دمینیت.
ێ
ێ
ێ
جه خشتێدا ێ
نەشن
کلیک ل سەر  Next Diagramبکە داکو بەردەوامن .تو
ئەڤ تە دڤێت،
پشن تە هەم پەیڤ دانانە دناف وی
ێ
کلیک لسەر  Next Diagramبکەی.
بزڤری یە لسەر نەخشەی پشن تو
ێ
نەشن بزڤری یە ڤان رێنمایاڤە ڤێجا دووپات بکە کو تو ڤان تێدگەیه بەری تو کلی ێ
ێ
ک لسەر
لدەم تو دەستپێدکەی ،تو
 Begin Exerciseبکەی.
دەستپێکرنا راهێنانا خشتا

بەرهەمئینانا هزرا
ێ
مەودای لەزاتیا تە چەندە بو بەرهەم ئینانا هزرا؟
ژمارا پسیارا 1 :پسیار
ێ
دەم پێشبینیکری  5خولەک
تشتەیک تە بڤێت تو ێ
ێ
ێ
ێ
ێ
دشن
بەرسڤ بدەی .ئارمانجاتە ئەوە کو هەر
کری داکو
دەم تو دەست پێدکەی ،دێ پسیارەکا یەکتا ل تەهێتە
ێ
ێ
ێ
ێ
اینکری یان
خالبەندی ،دیز
رێزمای ،دانانا
ێنوش،
بنڤیش مادەم هزرا تە یا پسیارێ ڤە یا گرێدای بیت .چ خەما نەخو سەبارەت ر
ێ
نڤیسین.
خەلەتیێت

ێ
ێ
ێ
جه ڤاال دێ بەرەف خارێ ڤە چیت دەما
جه ڤاال.
شاش ،رابە بدەستپێبکە بنڤیسە ل
دەما کو تە پسیار خاند ئەڤا دکەڤیتە لسەرێ
تو دگەیه یە ل ێ
بن الپەری.
تە  ٥خولەک یێت هەین بو نڤیسینا هزرێت خو ێ
ئەڤێ گرێدای ب پرسیارێڤە .چ هەژمارتنا دەم ێیێ بەربچاڤ نیێ بەس هەر دەم
ێ
وەخن دەم بدوماهیک دهێت ،راهێنانژی دێ ئوتوماتیک بدوماهیک هێت ئو بەرسڤا تە دێ هێتە تومارکرن.
دهێتە هەژمارتن.
ێ
ێ
کلیک ل سەر  Begin Exerciseدکەی.
لدەم تو
دێ راهێنان هێتە دەستپێکرن
ێ
اهێنای دەستپێبکە
ر

رێبازا شویل
چەوا تو بەرسڤا پەیڤا ددەی؟
ژمارا پەیڤا  ٤٧پەیڤا
ێ
دەم پێشبینیکری  4خولەک
ێ
ێ
ێ
پەیڤەیک بدەی ب
ددەمەیک جودا دا .ئارمانجا تە ئەوە تو بەرسڤا هەر
لدەم تو دەستپێدکەی ،دێ تو کومەکا  ٤٧پەیڤا بین ،هەر ئێک
ئێکەم پەیڤا خو لسەرێ تە دەت.
جارەیک دیاربیت لدویفدا شاشە دێ هێتە گوهرین دا ێ
ێ
هەر پەیڤەک دێ ێ
ێ
بەرسڤ بدەی .بەرسڤا خو بنڤیسە
رێک بتە بدەت دا
بتن
ێ
بتن هەبن بو بەرسڤدا ێ
پاشان دکما  Enterبدەوسینە .دێ تە  ٧چرکە ێ
بەرسڤدای ،دێ بین کو
ی .ئەگەر تە زیاتر ژ  ٧چرکا بوراندن بو
ێ
کەیەیک دیاربیت.
دەم خالس بوو ئانکو  ! Time's Upئو پەیڤا لدویفدا دێ پشن چر
ێ
ێ
نیشانێ دیتێ ێیێ تایبەت بکار نە ئینە.
پەیڤەیک بدە .بوشایا یان پەیڤا دگەل هێال پێکڤە گرێدانا دوو ووشا یان
هەول بدە بەرسڤا هەر
ێ
پەیڤەیک تێنەگەهشن ،یانژی چ بەرسڤا خو ل سەرێ تە نەدا ،هەما دکما  Enterبدەوسینە داکو پەیڤا لدویفدا ببین.
ئەگەر تو
دەستپێکرنا راهێنانا پەیڤا

ێ
دەم دیارکری
گونجاندنا
تو چەوا دەرفەتان دبین؟
ژمارا وێنا ١٢ :وێنا
ێ
دەم پێشبینیکری  12خولەک
ێ
ێ
ێ
ێ
لدەم تو ڤ
بوکسێ خال بین .ئارمانجا تە ئەوە ئیکەم بەرسڤ خو لسەرێ تە بدەت
وێنەیک دگەل ١٨
لدەم تو دەستپێدکەی ،دێ تو
ێ
ێ
وێنەی ببین داخل بکەی .هەستا ،هزرا ،یان ناڤێ کەسا داخل نەکە بەس ئەو پەیڤێ بو تشتا دهێنە بکارئینان.
ێ
ێ
نیشاندەر دێ لسەر بوکسا ێ
بەرسڤدانەیک ،دکما  Enterبدەوسینە داکو بج یە
بنڤیسین بکە .پشن هەر
ئێک یا ڤاال بیت ،ڤێجا دەست
بوکسا لدویفدا.
ێ
ێ
ێ
سەهیم سەری ،خوارێ ،چەپ و ر ێ
ێ
ێ
جوالندی بکەی
اسن بکاربینە یانژی دکما  tabداکو
دکمێ
بەرسڤێ بەری نوکە.
دش بزڤری یە
تو
دناڤبەرا بوکساندا.
دەستپێکرنا راهێنانا وێنا

شێوازی کەیس
ژمارا ئاخفتنا  ٢٠ئاخفێ
ێ
دەم پێشبینیکری  4خولەک
ێ
ێ
پێڤەرەیک هەلسەنگاندنا پێنج بژاردەدا Mouse .ی بکار
لدەم تو دەست پێدکەی ،دێ کومەکا ئاخفتنا بین هەر ئێک لدەمەکێدا ،دگەل
ێ
ئاسن تە ێ
ێ
ێ
ێ
ێ
ئاخفتن ئەڤا بتەڤە گرێدای بکەی.
ازیبووی دگەل وێ
یر
هەلسەنگاندی بکەی ئەڤا باشتین وەسفا
کلیک لسەر وێ
بینە داکو
ی چەوای ،نە لسەر هندێ بیت کا دێ لداهاتودا ێ
وێ هەلتارتنا خو بکە ئەڤا لسەر هندێ دمینیت کا تو نوکە ێ
ی چەوای .بەربچاڤبکە کا
ێ
ێ
کەسانێ دیتێ ئەڤێ تو دنیاش و هەمان تەمەن و هەمان رەگەز هەی و وەیک تە.
بدروسن تو چەوا خو دبین بەراورد دگەل
هەلسەنگاندی دهەلتێری ،دێ ئاخفتنا لدویفدا بو تە هێت ئەگەر تە حەزا گوهرینا بژاردا خو هەبیت ،تو ێ
ێ
ێ
کلیک ل سەر
دشن
پشن تو
ێ
ێ
ێ
ێ
ێ
سەهیم لێگەریای بکەی ،ل بەل ،دەبیت تو بژاردەیک بهەلتێری بەری تو بج یە ئاخفتنا لدویفدا.
ێ
دەمەیک نە دیارکری ێ
ێ
ێ
ئاخفتنەیک بباش بخوینە و بوخو باشتین بژاردە بهەلتێرە
ی هەی ڤێجا هەر
بەرسڤێ دورست و خەلەت نیێ و تە
ێ
اهینای ێ
 .ماوێ پێشبینیکری بو بدومایه ئینانا ێ
بتن رێبەری یە.
ڤر
ێ
اهێنای دەستپێبکە
ر

ێ
بایەخدانێ کەیس
رشوڤەکەرێ حەز و
ژمارا پسیارا 60 :پسیار
ێ
دەم پێشبینیکری  7خولەک
ێ
ێ
بدل خو بەرسڤ بدە.
ئەڤ راپرسیا سادە کارتێکرنەکا مەزن یا هەی.
مە ئەنجامێت شیانێت ێ
ی لدەف خو پاراسن دا هاریکاریا تە بکەت بزای کا تو بچ ێ
فتبونا تە ێ
ی باش بایەخدانا تە هاریکاریا تە دکەن بزای
ئەڤێ تو حەژێدکەی .پێکڤە ،ئەڤان ئەنجاما دکارن ئاماژە ب ێنتینا بسپوریا زانسن و کاری بکەن ێ
جورێن وان ئەرکا ێ
ئەڤێ کو رەنگە تو
ێ
ێ
بدەی.
بەردەوامن
بسەرکەفتیانە
ێ
ێ
ێ
ێ
ێ
ێ
پولین بکە ئەڤا باشتین
کلیک لسەر وێ
پولینکری.
پێڤەرەیک
الپەرەیک دگەل
لدەم تو دەست پێدکەی ،دێ لیستەکا چاالکیا بین لسەر
ێ
شێوە ئاسن گرنگیپێدانا تە د هەر چاالکیەکێدا بکەت.
ێ
اهینای ێ
ێ
بەرسڤ بدە و باشتێن بژاردە بهەلتێرە بو خو .دەم بو ێ
بەرسڤێ دروست هەنە نە یێت خەلەت هەنە ێ
ێ
ی دیارکری
ڤر
بدل خو
نە
ێ
دەم پێشبینیکری ێ
رێبەری ێ
ێ
بتن تەمام بکەین.
ی دابینکری دا وەک
نینە! مە
ێ
اهێنای دەستپێبکە
ر

