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 ییە ریزنج ی وێووپڕ                    ڕووپێوی سیگۆشەیی       کان ییەوارەنێ شو ڕووپێوە                یوەز ی وێووپ ڕ     

 ت ێلۆدیۆت یکانییەاپرسڕ               ڕووپێوی فرە گۆشە              یجۆلیۆج  یو ێووپڕ           یوانیشتەک ی وێووپ ڕ     

 ی پڕگالیوێ ووپ ڕ                       کانزا ی وێووپ ڕ        ی ردوونناسەگ ی وێووپ ڕ     

 ی تر ەمتاکیۆ  یوێ ووپ ڕ                       یربازەس  یوێووپڕ                         

  ئاسمانی وێنەی   ە ل یو ێووپڕ                                                                                       

 ی گرامترۆتۆف ییسازە نێو ی وێووپڕ                                                                                     

 جیاوازی لە نێوان ڕووپیوی ڕووتەخت و ئاسۆیی

 ی گۆیی وێووپڕ ی ئاسۆییوێووپڕ ژ

 .ەماوە چ ی شەووکڕ  کە و یو ەز یووڕ ەساد یشەووک ڕ   کە و یو ەز یووڕ ١

 ێتە هەژمارکردن د یو ەز ەیماوەچ ە خراو ێپشتگو ە ل یەتیبر یو ەز ەیماوەچ ٢

  چاوڕە ی راست ەب ک ەیەستگێدوو و ر ەه ڵپا  ەچوون ێڵیه ٣
 ت ێکرەد

  ڕی پچڕپچ ەب ک ەیەستگێدوو و رەه ڵ پا ە تێچەد ەکێڵەه
 تێنرەداد

  ەیی ساد  ەب  کانڵەخا تێد  کێپ   یکێیەس   رەه  لە  ەکەش ۆگێس ٤
 تێنرەداد

 تێ نرەداد ڕیپچڕپچ  ەب ت ێد کێپ  ڵ خا ێ س رەه ە ل ەکەش ۆگێس

 ییۆگ ەی ش ۆگ ک ەو تێنرەد  رچاوەبەل ە کەشۆگ ێس ەی شۆگ ن ێنرەداد ەساد  ەیشۆ گ ە ل نیتیبر ە شۆگ ێس ەی شۆگ ٥

لە   و گەورەتربچووک  یک ەیەناوچ جێبەجێ دەکرێت لە  ٦
 ٢کم ٢٥٠

 ٢کم ٢٥٠بچوکتر لە   یک ەیەناوچ جێبەجێ دەکرێت لە 

 

 پۆلێنکردن بەگوێرەی
 سروشتی کار 

 پۆلێنکردن بەگوێرەی
 ئامانجی رووپێویککردن

لەسەر بنەمای   ڕووپێوی
 شێوازی بەکارهێنان  

  یرۆج لەسەر بنەمای ڕووپێوی
کان ە کارهاتوو ەب ە رێئام  

 



 کردن یوێ ووپڕچاالکی  ینانێکارهەببوارەکانی 

 : ەوەخوار ەیستانەبەم  م ەئ ۆب ت ێنرێبه  کارەب ەیە وانەل ردن لەهەرکارێکی ڕووپیوی ک ەوەنۆڵی کێل

  کانەچکۆشار کان،ەگوند کان،ەدارستانکان،ەووبارڕ کان،ۆڵەددانی ) شانی پ بەمەبەستی یگرافۆپۆت یک ەیەخش ەن یکردنەئاماد ۆب •
 . (هتد ...و

 .  داتەد شان ین  کانیەندەتمەبیتاو خانوو   زەویو  کانەگێڵک ی سنوور ەک کادسترائی ەی خش ەن یکردنەئاماد ۆب •

  کان،ەنداو ەب کان، ەرەفە ندەمەش  گاکان،ڕێ  نا،ی ب کەو یاریندازەئ ی کار ی نێشو ەک یاریندازەئ یک ەیەخش ەن یکردنەئاماد ۆب •
 . داتەد شانین کانڵەکانا

   گاکانڕێ ۆگونجاو ب ین ێ شو نیباشتر ەی وەنیزۆد  ۆب ەک ەناوچ یگرافۆپۆت  ینیزان ۆب ک ەیەخش ەن یکردنەئاماد ۆ• ب

 .و هتد کانڵەکانا  ،  کانەپرد کان، ەرەف ەندەمەش

 .هتد یوارناسەنێشو ەی خشەن ، ی جۆلیۆج  ەیخشە،نیربازەس ەی خشەن یکردنەئاماد ۆب تێکاردەب هاەروەه وکردنێ ووپڕ •

 . یوەز رەسە ل ە خشەن ە ل کانیەکارەورد ەیوەکار و گواستن یدانان ۆب •

 

 : ڕووپێوی  ەڵەی هبوونی  یکانەرچاوەس

  داۆڤمر  یشنننننننتنەیگێت ەل هاەروەه  کردنەوانێپ  یرێئام  ەییسنننننننتەج  یرسننننننننوردارەبەل  کڕێ  انی تێب  واوەت تێناتوان  کەیەوانێپ  چیه
  مووەه  یشنتنێهەن .  اوازنیج  ەیواژەسنتەدوو د  ەمانە. ئەیکەنیقەاسنتڕ هاەو ب  کراوەوانێپ  ەیشن ۆگ انی  وداەم  وانێن  یاوازیج  ەسننووردار

  .ەستیوێپی وڕووپێ ینجامدانەئ یکات ەل یانەوەمکردنەک و کانەڵەه

 ەب  کردندا،ەوانێپ  یرێئام ەل  یواوەنات  ۆیهەب  ەک  ،ەیکەنیقەاسننننتڕ هاەو ب  کراوەوانێپ یتێندەچ  وانێن  یاوازیج  ەل  ییەتیبر :  ەڵەه
 ۆیه  ەب یەن  ەوەئ  داۆڤمر  یرێچاود  ەل  یکەمەڕەه  یاوازیج ەب  انی رماەگ  ەیپل  کەو  یسنننننروشنننننت یکارۆه  ەب  کردندا،ەوانێپ  ەل  دۆتیم
 ەرێئنام  یننانێکنارهەبەب  ەوەنێبچوک بکر  تێن توانرەد  مەاڵب  ت،ێن برەالد  یواوەتەب  نناتوانن  زیرگەه  کنانەڵەه  کناتەد  ەڵەه  ەوییەبناکێب
 .ژمارکراوەه ەیوەاستکردنڕ یکانەرەفاکت ینانێکار ه ەبنیەالەو ل کانییەدانەیم ەکارڕێو  کانەکراویارید

 :   یسروشت ەڵەی ه -١

یاردە جوگرافیەکان و ی دشننننننێوەو قەبارە و بڕو ڕووبەرو ئاڕاسننننننتە  کەو   یسننننننروشننننننت  بارودۆخی یبوون ینجامەئ  ەل  داتەوودڕ  ەڵەه
 باران.- ێش  –با  - یرمەگ ڕەگەزەکانی وە

 : یسەک ەڵەیه -٢



 ڕیب وانێن  ەل ەورەگ  یکییەاوازین ج ۆیه ەتێبەکنات د  ەیربۆو ز  ەکەوەرۆڵەکێل یمەرخەمتەک انین   ییئناگنا  ێب  ۆب ەوەتەڕێگەد  یگشنننننننتەب
  ەڵگەل  تێن ب  ەڵەه  یکێئنامنانج  ینینیب  ۆیهەب  ەیەوانەل  کنانەڵەه  ەنیقەراسنننننننت  یهناەب  انین   یاسنننننننتڕو    منارکراوۆت  انین   کراویرێچناود

  کردنەوانێپ  ەیکیە  یندەبەپل ەو ل  کانەرێئام  یدروسننتکردن ەل  ینادرووسننت  ۆیهەب  ەڵەه،کەیەشنن ۆگ  یکردنەوانێپ یکاتەل  ەوەگواسننتن
 یالبردن  ۆیهەب  ەیەوانەل هاەروەه،    ێنریبه کارده ه  یدابه شنکار و  یکه له دروسنتکردن  ی  رهۆراوجۆج  ئامێرەئه و    یئه نجام  له انی

 ەب یاتیج  ەدروسننت کرا ل ژێل  یکێژێل  رەسنن ەل  کردنەوانێپ  یەاینڵد  ەک  ییەیاسننتڕ  وەئ  کەو کان،یەاریزان  ەل  کێشنن ەب  ەوەگرنگ  یکێشننت
 .نییتاۆک ێب ەکیرەخ کانەڵەه یکانەرەگەئ ۆییئاس

 

 دانی چاالکی ڕووپێوی بخە ڕوو؟ پ/لە ڕووی جوگرافیەوە بابەتیانە گرنگی زانستی بیرکاری و پەیوەندی بە ئەنجام


