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:جوگرافیدابەشبوونینەخشەکانی
:دابەشکراونبەشدادووبەسەرنەخشەکان

.تۆپۆگرافینەخشەیوئەتلەسنەخشەکانیوەک.گشتینەخشەی(1
.دەکەینیباسجێبەجێکرندایبڕیارلەئێمەکەشتەیەئەوئەمە.بووندابەشنەخشەی(2
یانیشانداننبەپەیوەستنکەنەخشانەیئەولەسەرندەربرین'شبووندابەیکاننەخشە*

.هەیەگشتینەخشەیلەگەڵجیاوازیاندەرخستەوەڕوویلە.دیاریکراودیاردەیەکیدابەشکردنی
زەویلەسەرمرۆییوسروشتیدیاردەیەکیهەرتۆمارکردنیولێکدانەوەوشیکردنەوەبۆکە

.بەکاردێت
:لەنپێکدێنبوودابەشیکاننەخشە*
لەسەرلێکۆڵینەوەیدیاردەیەیئەوبۆاوەدابەشکرناوچەکەسنووریتێیدا:گشتیناوەڕۆکی(1

نەخشەیبۆبنەمایەگشتیناوەڕۆکیدەکرێتباسەکەهەرێمبنەڕەتییەکانیتایبەتمەندییەوکراوە
:دەدرێتئەنجامهەنگاوەکانەوەگرنگترینڕێگەیلەگشتیناوەڕۆکی.جوگرافیدابەشکردنی

ودیاریکردن(جبدەبەرزناوەکیچوارچێوەیەکیبەپەرە(بییبنچینەنەخشەیاردنیهەڵبژ(ا
پێوەری(هبکەسەرەکیەکانجوگرافیەدیاردەلەسەرواژوو(ددابەشکردننەخشەیاردنیهەڵبژ

.بێتگەورەنەخشەکەئەگەربکەدیاریباکوورئاراستەی(ووێنەکێشان
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.بابەتی ئەو دیاردەیەیە کە لەسەر نەخشەکە نمایش دەکرێت: ناوەڕۆکی تایبەت( 2
:جۆرەکانیان لەسەر بنەمای دوو پۆلێنکردنن: جۆری نەخشەی دابەشکردن* 
:پۆلێنکردن لەسەر بنەمای شێوەی دیاردەکە کە پیشان بدرێت( 1
پێی دەوترێت خاڵ. نەخشەکان دیاردەیەکی باڵوکراوەی سنوردار نیشان دەدەن( ا)
.نەخشەکان دەرکەوتەکانی هێڵی درێژکردنەوە نیشان دەدەن( ب
.ەنیشان دەدنڕووبەرئەو دیاردانەی کە دیاردەکانی باڵو بوونەوەی ( ج
بەسرەر دوو جرۆردا . بەرباڵوتررینە: پۆلێنکردن لەسەر بنەمای سروشتی زانیاری دەربارەی دیاردەکە( 2

:دابەش دەکرێت
کە تێیررردا هێماکررران بەکررراردەهێنرێن بەبرررە (: برررە چەنررردیی)جرررۆرینەخشرررەکانی دابەشرررکردنی (ا)

.دابینکردنی هیچ بایەخێکی ئامار یان دیجیتاڵی
یرران نەخشررەی نکوردسررتاهەرێمررینەخشررەی خرراک لە : نررا چەنرردێتیجررۆرینموونەکررانی نەخشررەی * 

.ڕووەک 
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هێماکان کەدیاردە نیشاندەدەن یان بەهای ئامار : نەخشەی دابەشکردنی چەندێتی( ب
یان دیجیتاڵی بەکاردێت و هەروەها بەنەخشەی ئامار ناسراوە چونکە پشت بەداتای 

.ئامارو دیجیتاڵ دەبەستن
نەخشەیەک کە بەرهەمی کانزایی لە ئەمریکای باکوور نیشان دەدات لە : وەک* 

چوارگۆشەی ڕێژەیی یان نەخشەیەک کە قەبارەی هێزی کار لە شارە پیشەسازییەکان 
نیشان دەدات لە هێڵکارییەکە یان نەخشەیەک کە هەناردە و هاوردەکان لە سعودیە بە 

.سێگۆشە نیشان دەدات
نا جۆرینوێنەرایەتیکردنی نەخشەی چەندێتی ئاڵۆزترە لە نەخشەی : تێبینی*

.چەندایەتی
ی نیشاندانی جیاواز:  کرداری سەرەکی نەخشەی چەندێتی ئامار بریتییە لە: تێبینی* 

.و جیاوازی لە چەندێتی کە بە نەخشەکان نوێنەرایەتی دەکرێن
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سررەرژمێری " نموونەکررانی سررەرچاوەی گرافیکرری ئامررار کە گرنگترینیرران بررریتین لە * 
.چ دانیشتوان، چ کشتوکاڵی، پیشەسازی یان ڕاپۆرتی دەزگا و کۆمیتەکان: جۆراوجۆر

(:جۆری)نەخشەکانی دابەشبوون بە چەندێتی 
پەیوەسررتە بە تیشررت خسررتنە سررەر ڕاسررتیە جوگرافییەکرران بەبررە پشررت بەسررتن بە * 

دیرراردە جوگرافیەکرران دەردەکەون بررە گوێرردانە چەنرردایەتی یرران . سررەرچاوە ئامارەکرران
وەک ڕوونکردنەوەی سنووری سیاسی یان هێڵی گواستنەوە. ژمارەکانیان

:سە بەشی هەیە( جۆری)نەخشەی دابەشکردنی بە چەندێتی 
.نەخشەکانی هێمای شوێنی خاڵی نا چەندێتی(ا
.نەخشەکانی بە هێمای هێڵی بە چەندێتی( ب
.نەخشەکانی هێمای ڕووبەری سێبەردار بە چەندایەتی( ج

.کە بە وردی ڕوونکراوەتەوە
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: ( جررۆری)نەخشررە بە هێمررای شرروێنی خرراڵی بررە چەنرردیی : یەکەم
ە ئەوانە نەخشەی باون لە کتێبەکانی خوێندن، ئەتڵەسی یان نەخش

تایبەتمەنرررردی بەکارهێنررررانی هێمررررای خرررراڵ  بررررۆ . دیاریکراوەکرررران
وەک ئەو نەخشررررررررررانەی . نیشرررررررررراندانی لەسررررررررررەر نەخشررررررررررەکە
.کەکاریگەرییەکانی شوێنەکان نیشان دەدەن

لە دیاردەکرررانی پەیوەسرررت بە ژیرررنگەی سروشرررتیدا، باشرررتر وایە * 
.نەخشەی تۆپۆگرافی هەبێت، وەک بەرهەمی دانەوێڵە یان کانزایی

لە جۆرەکررانی تررر، نەخشررەکە ئاسررانە بررۆ ئەوەی دیرراردەکە بەرچرراو 
وەک شوێنەکانی قوتابخانە و نەخۆشخانە. بێتەوە

دروستکردنی ئەو نەخشانەی کە هێماکانی  خاڵ بەکاردێنن سرادە * 
.و ئاسانە و تەنیا پێویستی بە هەوڵێکی سادەیە
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:جۆر هێمای خاڵی هەیەسە ❖
بە مەودای شێوە ئەندازەییەکان وەک خاڵ یان : هێماکان بە شێوەی ئەندازەیی( 1❖

. بازنە، سێگۆشە، چوارگۆشرە، ککێشرە و شرێوە ئەنردازەییەکانی ترر پیشراندەدرێت
فۆرمی ئەندازیاری بە ئەگەری بەکارهێنانی شرێوەی ئەنردازەیی برۆ زیراتر لە یەک 

.دیاردە دیاری دەکرێت
وەک میسر نەخشەی پیشەسازی هەیە کە بە چوارگۆشرە هێمرا دەکرێرت وە سێگۆشرە ❖

.بۆ چیمەنتۆ هەروەها بازنەی سوڕاوە و چنین
دووبرررارەکردنەوە و بەکارهێنرررانی یەک هێمرررا لە بەشرررە جیاوازەکرررانی نەخشرررەکە ❖

.کراوە بە مەبەستی  وردی
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.کلیلی نەخشە یەکەم بنەمایە بۆ وێنەکێشانی ئەم جۆرە وێنە کارتۆگرافیە* 
زیرراتر لە نەخشررەی گەشررتیاری و قوتابخررانە و فێرکاریرردا بەکررار دەهێنرێررت : هێمررا وێنەییەکرران( 2

دا لەنەخشەی ئەتڵەسر. ئاسانە بۆ تێگەیشتن و خوێندنەوەی نەخشەکە بەبە یارمەتی کلیلی نەخشەکە
باڵوبووەوە
دا یەکێرررت لە ئەتلەسرررەکانی جیرررران دەرکەوت نەخشرررەیەکی وێنەیررری شررروێنەکانی 1986لە سررراڵی 

لەکیەن واڵترانی هاوپەیمانرانەوە 1991ئامانجە سەربازییەکانی عێراق لە مراوەی شرەڕی کەنرداوی 
بەکارهاتووە

ا هەروەهر. بەکارهێنانی هێما وێنەییەکان بە شێوەیەکی گشرتی لە کتێربە مێژووییەکانردا بەکاردێرت* 
لە بەیاننامەی بەرهەمرێنانی کانزا و ناوچە کشتوکاڵیەکاندا بەکاردێت

.بەکارهاتووە بۆ ڕوونکردنەوەی پەیوەندی جوگرافی نێوان دوو دیاردە* 
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ئەوان دانانی هێماکانن بە شێوەی ئەلفوبێی دووبارە یان ژمارەکان بە عەرەبی یران : ڕەمزەکانی ئەلفوبە یان ژمارەکان( 3
دەبێرتە هرۆی سەرلێشرێواوی . ئەم شرێوازە پەسرەند نەکرراوە. کتینی لەسەرووی دیراردەکەوە برۆ ڕوونکرردنەوەی شروێنەکەیان

نێوان هێماکان و نووسین لەسەر دیاردەکان وە بەدەگمەن بەکار دەهێنرێت

.نەخشەی هێما وێنەییەکان ئاسانترین ڕێگایە بۆ تێگەیشتن: لە ڕێگەی سە هێماکانی پێشووەوە* 

.ئەوان گرنگی ڕێژەیی شوێنە جیاوازەکان نیشان نادەن: نەخشەی هێماکانی شوێنی خاڵی نا چەندێتی* 

:بەهێما هێڵیەکان جگە لە چەندێتینەخشە : دووەم

یەکرێکە لە بەرباڵوتررین جۆرەکررانی . ئەم نەخشرانە نیشراندەری دیاردەکررانن کە درێژکراوەیەکری درێرژی گەورەیرران هەیە* 
نەخشەی دابەشکردن لە سرنوورە سیاسرییەکان و ڕێگاکران و ڕووبارەکران کۆمەڵێرت هێمرا باوەکران بەکاردێرت برۆ دەرخسرتنی 

.دیاردەکان

.نەخشەی هێڵە نا چەندایەتیەکان بۆ دەرخستنی تەنرا یەک دیاردە* 

.سیمبۆلەکانی هێڵی بە چەندایەتی بەکاردێن بۆ نیشاندانی ژمارەیەک دیاردەی هێڵی لە یەک نەخشەدا* 

.پەرەسەندنی تاکە دیاردەیەک دەکرێت لە نەخشەکەدا لە مەوداکاندا ڕوون بکرێتەوە* 
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:نەخشەکانی ڕووبەری سێبەرداری نا چەندێتی: سێیەم
ئەوان (. جررۆری)بە یەکێررت لە گرنگترررین جۆرەکررانی سررێبەرکردن دادەنرێررت جررگە لە چەنرردایەتی * 

.تیشت دەخاتە سەر تایبەتمەندی  جۆری. بەکاردێن بۆ نیشاندانی مەودای فراوان
مەودای کشرررتوکاڵی بررررن  لە : وەک. لەوانەیە سرررادە بێرررت برررۆ ئەوەی یەک دیررراردەکە ڕوون بکەیرررتەوە

وە ئەوە بە سێبەرێکی دیاریکراو یان ڕەنگێکی دیاری کراو دەبێت. دەلتای نیل
ی وەک نرراوچە کشررتوکاڵییەکان. لەوانەیە ئۆتۆمبیلێررت بێررت بررۆ نیشرراندانی پشررتێنەکان یرران ناوچەکرران

.دێلتا وەک مەودای گەنم سێبەرلێدان نمرە نەکراوە
:دوو ڕێگای هاوبەش هەیە بۆ نیشاندانی نەخشەکێشانی سێبەرلێدانی بە چەندیی* 
. جررررگە لە چەنرررردایەتی یرررران چۆنررررایەتی( شررررێوازی کۆرۆمرررراتی)شررررێوازی سررررێبەرلێدانی ڕووبەر ( 1

.بەکارهێنانی سێبەر یان ڕەنگی تەواونەکراو
بەکارهێنرانی هێمرا (. شرێوازی کۆرۆسریکماتیت)شێوازی دابەشرکردنی ڕووبەر بە هێمرا وێنەییەکران ( 2

.وێنەییەکان
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