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:یەکەکانی پێوانەکردن



:پێوانەکردنیەکەکانی❖
:پێوانەکردنسیستەمیەکانیجۆر❖
:پێوانەکردنیەکەکانیگۆڕینیشێوازەکانی❖

.داهاتوووانةي✓
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بەتایبەتمەندیەکانیانوپێوانەکردنیەکەکانیڕوویخستنە:يةكةم
.جوگرافیەکاندیاردەسروشتیپێی

وپێوانەکردنیەکەکانیلەبینینیسوودوقوتابيبوونيشارةزا:دووةم
.پێوانەکردنسیستەمیجۆرەکانی
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:پێوانەکردنیەکەکانی❖
بۆژیانداجیاوازەکانیبوارەدیاردەولەهەرجۆرێکبۆپێوانەکردن
ژمارەییبەهایوەکدەربڕینیبۆوبەکاردێتشتێکچەندێتیدیاریکردنی

بڕوئەوەوەڕێگەیلەکەستانداردنیەکەیەکیپێوانەکردنیەکەکانی،
یەکەئاماژەیەشایانیئەوەیدەردەبرێت،فیزیکیچەندێتییەکی

یەکەپێشلەڕابردوودالەهەنگاووباڵوپەنجەوەکناستانداردەکان
.جیاوازەکانتەنەچەندێتییدەربڕینیبۆدەهێنرابەکارستانداردەکان
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:  لە جیهاندا دوو جۆر سیستەمی پێوانەکردن هەیە
کاا سیستەمی یەکەی ئاسایی ئەمریکی کە لە ویالیەتە یەکگرتووەکاانی ئەمری

ری سیستەمی مەتوە بەکار هاتووە، لە سیستمی ئینگلیزی کۆنەوە وەرگیراوە، 
لە باقی جیهان بەکار دەهێنرێ و لە بەشاەکانی وەک کیلاۆگرا ، ساانتیمەتر 

سیسااااتەمی یەکەی جیهااااانی بە ەکو لیتاااارو وشااااەی سیسااااتەمی مەتااااری و
شێوەیەکی باو بەکار دەهێنارێ باۆ ئامااژەدان بە وشاەکانی سیساتەمی یەکەی 
جیهااانی بااۆ خااودی سیسااتمەکە ئەو سیسااتەمەی لە زانسااتدا بەکااار هاااتووە، 

هااتوون بەکاار انەداسیستەم لێرەدا نموونەی ئەو یەکە بنەڕەتیانەی کە لە
:ئاماژەیان پێدەکەین
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:درێژیێوانی پیەکەی بنەڕەتی 
: )کێش(ایی بارستبنەڕەتی پێوانەی یەکەی 

:  یەکەی بنەڕەتی پێوانەکردنی کات 
:پلەی گەرما بنەڕەتی پێوانەی یەکەی 

:قەبارەپێوانەکردنی بنەڕەتی یەکەکانی 
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)یەکەی تەرمۆمەتر(پێوانەکردنی پلەی گەرما 
: چەندین یەکە هەیە کە بۆ پێوانەکردنی پلەی گەرما بەکار دەهێنرێ

یەکێااک لە بەناوبااانگترین یەکەکااانی بەکااارهێنراو لە جیهاناادا بااۆ c):°) ساایو  یسیل
°0پێاااوانی پااالەی گەرماااا ، یەکەیەکااای سیساااتەمی مەتااارییە ، بە  پێاااوەرە  ئااااو بە 

.سیۆ  دەکوڵێت یلیپلە س100تاسیو  ویسیل
یەکااێکە لەو یەکااانەی سیسااتمی ئینگلیاازی کە لەویااالیەتە یەکگرتووەکااانی: یاات افەهرەنه

یاات اپاالە فەهرەنه212ی بەکاردەهێنرێاات ، بە  پێااوەرە  ئاااوەکە بە چااڕئەمریکااادا بە
. کەمتر ئاوەکە دەیبەستێتیت افەهرەنه°32دەکوڵێت و بە 

بەیەکەیەک لەسیساااتمی یەکەی جیهاااانی دادەنریااات و بەپاااێکەوانەی یەکەکاااانی : کێلڤاااین 
رێاات یاات یەکەی کێلڤااین سیسااتمی پلەدانااان بەکارناهێنیاات و پێویسااتە تێبیناای بکافەهرەنه

.کێلڤینە ، کە پێی دەوترێت سفری ڕەها 0تێبینیکراوکەمترین پلەی گەرمای 
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:یەکەکانی پێوانەکردنی بەکۆمەڵ 
:ئەو یەکانەی لە سیستەمی پێوانەی بارستەی مەتری دا بەکار دەهێنرا

بەکاردێت باۆ پێاوانەکردنی بلاۆکی زسر ساوک، بەتاایبەتی لەکااتی وەرگرتنای دەرماان، یاان بلاۆکی :میلیگرا 
شەکری بکووک 

ێات ، پێویساتە تێبینای ئەوە بکربەهااراتوەک سەوزە، وەک کە  ی کێشێکبەکاردێت بۆ پێوانی چەند : گرا  
ملگرا  1000= گرا  1هەرکە 

تە بۆ پێوانی بلۆکە قورسەکانی وەک بارستەی لەشای مارسب بەکاار هااتووە ، پێویسا( : کگم ) کیلۆگرا  
ئەو یەکاااانەی لە سیساااتەمی پێاااوانەکردنی بە کاااۆمەڵی ملااا 1000= کااا  1تێبینااای ئەوە بکرێااات کە هەر 

:ئینگلیزیدا بەکار دەهێنرا
.ماددەکانبەکاردێت بۆ پێوانەکردنی هەندێک لە بڕەکان وەک : ئۆنس

ێات بۆ پێوانەکردنی بلۆکە قورسەکان وەک بلاۆکی لە  بەکاار هااتووە، پێویساتە تێبینای ئەوە بکر: پاوەند
ئۆنس 16= پاوەندێک 1کە هەر 
ت بەکارهاتووە بۆ پێوانی بلۆکی زسر قاور  وەک بارساتەی باارهەڵگر ، پێویساتە تێبینای ئەوە بکرێا: تۆن 

.پاوەند 2000= تەنێک 1کە هەر 
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:ڕووبەریەکەکانی پێوانەکردنی 
شایوازەکانی هاوتاای و ناوچەکە بە ڕووبەرێکی دوو ڕەهەندی ڕووکە  پێناساە دەکرێات ، یەکەکاانی 

لە یەکەی چوارگۆشااەدان ، پێااوی`ڕوویەکەکااانی پێااوانەی بەرزیاان ، بەە  یەکەکااانی پێااوانەکردنی 
چااونکە لە ئەنجااامی لێاادانێکی دوو ڕەهەناادی ڕەهەناادە کااانی درێااژی یەکتاارەوە بەرهە  دەهێناارێ ، 

.یان دەپێون ئەمانەن ەننموونەی ئەو یەکانەی کە پێوان
):)سانتیمەترچوارگۆشە  cm² سیستەمی مەترییە، نوێنەرایەتی ڕووبەری چوارگۆشەی یەکەی

دەکات، و بۆ پێوانەکردنی ناوچە بکووکەکانی وەک ناوچەی شەترەنج بەکار الیەکدرێژی هەر 
.  دەهێنرێت

لە سیستمی ئینگلیزی ، نوێنەرایەتی ڕووبەرێکی چوارگۆشە یەکەیەکە )٢قد (پێ چوارگۆشە 
.  ژوور بەکار دێتبۆ پێوانی دەکات، و بۆ پێوانەکردنی ڕووبەری زەوی ، یان بۆ نموونە 

یەکەی سیستەمی مەترییە، نوێنەرایەتی ڕووبەرێکی چوارگۆشە دەکات (m²)چوارگۆشەمەتر 
. ، و بۆ پێوانەکردنی ڕووبەری شوقەکان بەکاردەهێنرێت 1الیەکی ڕووبەردرێژی هەر 

ە یەکەیەکی سیستمی ئینگلیزییە و بۆ پێوانەکردنی ڕووبەری زەویگەورە وەک کێڵگە و باخک: دسنم 
.کان بەکاردەهێنرێت 

هەرالیەکیدرێژی دەکاتیەکەیەکی سیستمی مەترییە ، نوێنەرایەتی ڕووبەری چوارگۆشە: هێکتار 
.  دەکات ، و وەک دسنمێک بۆ پێوانی ڕووبەری زەوی بەکاردەهێنرێت 100
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:ڕووبەریەکەکانی پێوانەکردنی 
دەکرێت بە بڕی ماددە لە نێو شێوەی دوو ڕەهەندیادا پێناساە بکرێات ڕووبەر

ی ، لە یەکە چوارگۆشاااەکان برێاااورێ، و بە گشاااتی دوو سیساااتەمی پێاااوانەی
:یەکەی بنەڕەتی لە جیهاندا هەیە

ار بەکاچاڕیسیستەمی ئیمرریالی یان ئاسایی ئەمریکی، کە لە ئەمریکا بە 
دێت، و سیستەمی مەتری ناساراو بە سیساتمی دەییکاان، لە زسربەی وەتاانی

بە یەکەی مەتارەکە ەتجیهان بەکار دەهێندرێت و بە  ناوە ناونراوە و خازم
، کە یەکەی بنەڕەتیی پێاوانەکردنی درێژیای تێیادایە، ئەوەی جێگاای دەکات

لە فەڕەنسااا بااۆ یەکە  1759سااەرنج و تێرامااانە ئە  سیسااتەمە لە ساااڵی 
.دێتدا بەکار لە جیهانو ئێستا لە زسربەی وەتان بەکارهاتووەجار 
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:مەتریسیستەمی
چوارگۆشە1چوارگۆشەیڕووبەریبەیەکسانەمەتریسیستەمیلەڕووبەرپێوانەکردنیبۆبنەڕەتییەکەی
1×1،1=چوارگۆشەیەئە ڕووبەریدرێژی :چوارگۆشەمەتر1=
ڕادەیەکتاڕووبەرێکیپێوانەکردنیبۆهاتووەبەکار،2 واتەەترم×مەترواتە:چوارگۆشەمەتر❖

.باخکە،خانوو،ژوورڕووبەریوەک،گەورە
.مربعمليمتر1,000,000=چوارگۆشەمەترm2،1واتە؛مم×ممواتە:میلیمەترچوارگۆشە❖
پێوانەکردنیبۆهاتووەبەکار،چوارگۆشەەتریمملی1000000=چوارگۆشەمەتر1:یەکهەر

.پەنجەنینۆکێکیقەبارەیبەبکووکزسرڕووبەرێکی
=چوارگۆشەمەترcm2،1.واتەسانتیمەتر×سانتیمەترواتە:چوارگۆشەسانتیمەتری❖

=چوارگۆشەمەتر1هەرواتەمەتر،سانتیm1100=هەرچوارگۆشەچونکەسانتیمەتری10000
وێنەڕووبەریوکاغەزوەک،بکووکڕادەیەکتاڕووبەریپێوانیبۆ،چوارگۆشەسانتیمەتر10000

.دەهێنرێتبەکار
1کەواتە،یەکالهەربۆدرێژی 100دەکرێتپێناسەچوارگۆشەڕووبەریبەهێکتار:هێکتار❖

ڕووبەریپێوانیبۆزسریبەیەکەئە ،دووجامەترهەزار00010= 100× 100=هێکتار
.دەهێنرێتبەکارزەوی

مەتر1000000=چوارگۆشەکیلۆمەتر2،1کمواتە؛کم×کمواتە:چوارگۆشەکیلۆمەتری❖
بە،دووجامەتر1000000=1000×1000=چوارگۆشەکیلۆمەتر1شێوەیەبە ؛چوارگۆشە
بەکارگەورەکێڵگەییانزەویڕووبەریوەکگەورەڕووبەریپێوانەکردنیبۆکیلۆمەترگشتیشێوەیەکی

.دێت
12



:قەبارەپێوانەکردنییەکەکانی
دروستبوونیلەئاسایییقەبارەچونکە،سێجاکاننیەکەێتبەکاردەهێنرپێوانەکردنیبۆیەکانەیئەو

بەکاردامەتریقەبارەیپێوانەیسیستەمیلەیەکانەیئەوو،دەبێتڕەهەندییەوەسێبەرهەمێکی
:ئەمانەندەهێنرێ
.دەرمانوەکواتەکە زسرقەبارەیپێوانەکردنیبۆهاتووەبەکار):مل(میلیلیتر

پێوانەکردنیبۆهاتووەبەکار،مەتریداسیستەمیلەقەبارەیپێوانەکردنیبۆسەرەکییەکەی:تریل
.مل1000=لیتر1هەرکەەسەرنججێگایئەوەی،شیر،شەربەتوەک،زسرشلەیقەبارەی

cm)سانتیمەترسێجا یەکەیوە،دەنوێنێتسم1هەرالیەکیدرێژییەکشەشراڵووقەبارەی(3
.میلیلیتریەکەیلەگەڵهاوتایەسێجاسانتیمەتری

:لەبریتیندەهێنرێبەکارئینگلیزیداقەبارەیپێوانەیسیستەمیلەیەکانەیئەو
لەشالنەیئەوقەبارەیپێوانەکردنیبۆبەکاردێتوئینگلیزییەسیستەمییەکەیەکی:شلەەینسۆئ

.گازییەکانخواردنەوەوەک،دسزراونەتەوەبتڵەکاندا
.خواردنبڕیزانینیلەبەکاردێتزسریبەکەشلە،لەئۆنسیەکەی8بەیەکسانە:کوپ
.لیترێکنزیکەیبەیەکسانەکوپ،دووبەیەکسانە:)یەن(پینت

.پینتێکیەکەییەکبەیەکسانەچارێگییەکەکانلەدوو:چارەک
.لیتر1نزیکەیبەیەکسانەگالۆن1وچارەک،یەکەی4بەیەکسانە:گالۆن
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کەکانی پێوانەی درێژی یە
یەکەکانی پێوانەکردنی درێژی با  لە درێژی و دووری ئۆبجێکتەکان دەکات لە سەرەتاوە بۆ کۆتایی لە یەک ڕەهەنددا، یان مەوداکاانی 

:نێوان دوو خاڵ، و لەو یەکانەی کە لە سیستمی پێوانەی درێژی مەتری دا بەکار دەهێنرێ
. بەکاردێت بۆ پێوانی دووری، یان درێژی زسر کە  وەک درێژی سەری پێنوو : میلیمەتر
بەکاردێت بۆ پێوانی درێژی بکووک وەک درێژی پێنوو ، و هەر cm:سانتیمەتر

 1= سم 100وەک درێژی پۆل، و هەر زسر بۆ پێوانەکردنی درێژی بەکاردێت( m): مەتر 
km  1=   1000بەکار هاتووە بۆ پێوانی درێژی ، دووری زسر گەورە وەک دووری نێوان دوو شوێنی جیاواز ، و هەرkm  

:یەکەکانی بەکارهێنراو بۆ پێوانەکردنی درێژی لە سیستەمی ئینگلیزی
. بەکاردێت بۆ پێوانی درێژی بەرادەیەکی بکوک وەک درێژی سندوق: ئینچ
.  ئینج بەکار هاتووە12= پێ 1بۆ پێوانی دووری، بەرزیی تا ڕادەیەک کورت وەک باەخانەی بیناسازی، بەرزی ی دار، و هەر : پێ

یاارد 1بەکار هاتووە بۆ پێوانی درێژی گەورە کە لە پێیەک گەورەترە ، وەک پێوانەکردنی درێژی یااردی تاۆپی پاێ ، وە هەر : یاردە 
. ئینچ 336= 

= میال 1بەکاردێات باۆ پێاوانەکردنی دووری گەورە وەک دووری نێاوان دوو شاوێنی جیااواز، پێویساتە تێبینای ئەوە بکرێات کە هەر میل 
.یارد1760پێ و 5,280

یەکەکانی پێوانەکردنی کات
:یەکەکانی سیستەمی مەتری و سیستەمی ئینگلیزی بۆ پێوانی کات وەک یەکن ، کە ئەمانەن 

.چرکە 60= دەقیقەیەک 1هەر : خولەک 
.خولەک 60= کاتژمێر 1هەر : کاتژمێر 

.کاتژمێر، 24= هەموو ڕسژێک : ئەمڕس
ڕسژ 7= هەموو هەفتەیەک : هەفتە
ماناااگ، 12= هەماااوو سااااڵێک : سااااڵ. ڕسژی هەیە 28ڕسژ جاااگە لە ماااانگی شاااوبات 31، یاااان 30= هەماااوو مانگێاااک : ماناااگ 

.بەکارهاتووە بۆ پێوانەکردنی تەمەنی خەڵک یان تەنەکان
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:بەکاربێنیتانەجیاواز دەتوانیت ئە  خشتڕووبەربەشێوازیگۆڕین لەنێوان یەکەکانی پێوانەکردنی 
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:ەرگۆڕین لە یەکەی گەورە بۆ یەکەیەکی بکووکتر دروست کراوە بە لێکدانی فاکت
گااۆڕینەکە لە یەکەیەکاای بکااووکەوە بااۆ یەکەیەکاای گەورەتاار دروساات دەکرێاات بە 

ەڵ دابەشکردنی فاکتەرێتی گۆڕینەکە، کە بڕی یەکە بکووکەکەیە کە هاوتایە لەگ
. یەک بەشی یەکە گەورەترەکە

سااام ، ڕووبەرەکەی لە 21.0سااام الکێشاااەیی الپەڕە ، پاااانی 29.7: نماااوونە 
. ؟ ەندەمیلی مەتر دووجا چ

=× 29.721.0= پانی × درێژی = کاغەزی الکێشەیی ڕووبەری: شیکار
cm² 623.7.
100= سااانتیمەترێک 1ملاام و هەر 10= سااانتیمەترێک 1زانااراوە کە هەر 

، وە لەوەتەی سانتیمەتر لە ملیمەترێک گەورەترە ، دەبێت فاکتەرێ گۆڕین٢ملم
ڕووبەری کااغەز : لە نێوان دوو یەکەدا بە  شێوەی الی خۆمان چەناد باار بکەیات 

٢ملم62,370= 100×623.7= لە هەر میلیمەترچوارگۆشەدا 
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:نموونەکانی گۆڕینی یەکەکانی پێوانەکردنی ڕووبەر
  خاااااوەن زەوی 270  و پااااانی 300کێڵگەیەکاااای الکێشااااەیی درێااااژی : ، نمااااوونەی یەکە  
900کێنێاات ، ئەگەر هەر دانەیەک پێویسااتی بە ڕووبەرێااک هەبێاات بە یبر  دەیهەوێاات بە کەلە

؟ لەخۆبگرێتسم دووجا مەزەندە بکرێت ، ئایا کێڵگەکە چەند دەنکە کەلەر  دەتوانێت 
× 300= پااانی× درێااژی = الکێشااەیی بااۆ هەر مەترچوارگۆشااەیەک کااێڵگەیڕووبەری : شاایکار
.مەتر دووجا 81,000=270
مەتر دووجا، بە  شێوەیە لە گەورەتارین یەکە دەگۆڕدرێات، سانتیمەتر  1m² =10,000هەر 

ی تەرفااککە مەتر چوارگۆشاەیە باۆ یەکەی بکاووکتر، کە سانتیمەترچوارگۆشاەیە، دەبێات بە هاۆی 
:گۆڕینەوە چەند ئەوەندە بکرێت، بۆیە ڕووبەری کێڵگە لە یەکەی چوارگۆشەی سانتیمەتردا

810,000,000= 10,000×81,000= ڕووبەری مەیااااادانی ساااااانتیمەتری چوارگۆشاااااە 
دووجاسانتیمەتر

= 810,000,000/900= ژماااارەی کەلەرمەکاااان کە دەتوانرێااات لە کاااێڵگەدا گەشاااە بکاااات 
900,000 .
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ڕووبەرەکەی ئەگەر ڕووبەری هەرێماااای شاااااخاوی : دووە نمااااوونەی 
هێکتاار ؟ بەئە  نااوچەیە چەنادە ڕووبەری ، بێتکم دووجا177

  .
:  شیکار
، بە  شاێوەیە گواساتنەوەی لە هێکتاار  1km²=100هەر 

گەورەتاااارین یەکە ، کە کیلااااۆمەترێکی چوارگۆشااااەیە بااااۆ یەکەی 
تەری گاۆڕینەوەکبکووکتر ، کە هێکتاارەکەیە ، دەبێات بە هاۆی فاا

لە یەکەی هێکتااارداهەرێاامەچەنااد بکرێاات ، بااۆیە ڕووبەری ئە  
:دەردەهێنرێت بە 

.هێکتار 17700= 100×177= هەرێمەکەڕووبەری 
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ساام دوجااا بێاات ، 11000یەکوبەری دەرگاااوئەگەر ڕ: سااێیە نمااوونەی
. ؟ ەندەڕووبەرەکەی لە هەر ملیمەترێکی چوارگۆشەدا چ

ساانتیمەتری چوارگۆشاە گەورەتارە لە یەکەی ە لەبەر ئەوەیو،1mm²100 =cm²هەر : شایکار
یانمیلیمەتری چوارگۆشە ، دەبێت فاکتەرگۆڕینەکە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە چەند ئەوەندە زیاد بکە

: ، هەروەها گۆڕینی نێوان دوو یەکەکە ، کەواتە 
٢ملم1,100,000= 100× 11,000= ڕووبەری ڕووی دەرگا 

هێکتااااار بێاااات، ڕووبەرەکەی لە هەر مەترێکاااای 500یەکئەگەر ڕووبەری کااااێڵگە: 4نمااااوونەی 
؟ندەچوارگۆشەدا چە

هەزار مەتاار دووجااا ، لەبەر ئەوە بااۆ گااۆڕینی لە 10= هێکتااار 1هەر وەک زانااراوە : شاایکار
گەورەترین یەکە ، کە هێکتارەکەیە بۆ یەکەی بکووکتر ، کە مەترچوارگۆشاەیە ، دەبێات بە هاۆی

500= مەتاار چوارگۆشااە بەگااۆڕینەوە  چەنااد بکرێاات ، بااۆیە ڕووبەری ئە  کااێڵگەیە تەریفاااک
.  مەتر چوارگۆشەیە 5000000= هەزار 00010×
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80، پاانی بێات  درێژ1الکێشاەیی ەکایئەگەر چوارچێاوەی وێنەی: 5نموونەی 
چوارچێاوەکە ڕووبەرییدا هەیە ، والکێشەیی لە ناەکی، هەروەها وێنەیبێتسم 

. سمە 2بدسزەوە کە بزانێت ئەستوورییەکەی 
یەکە  هەنگاو بۆ چارەساەرکردنی ئە  پرساە، یەکتساتنەوەی یەکە، باۆیە : شیکار

هەژماارکردنی ؛ سم100=   1دەبێت درێژییەکە بگۆڕدرێت بۆ یەکەی سانتیمەتر
8,000=80×100= پانی × درێژی= دەرەوەی چوارچێوەی الکێشەیی ڕووی 

cm.²
: ، یان رەهەندەکانی وێنەەیچوارچێوە ناوەکیەکڕەهەندەکانیدنی کرژمارهە
= 2×2-100= چوارچێاااوە × 2-درێاااژی دەرەکااای = درێاااژی نااااوەوە •

96cm.
= 2×2-80= چوارچێااوە × 2-پانتااایی دەرەکاای = پانتااایی ناااوەکی •

76cm.
× درێژی= ژماردنی ڕووبەری ناوخۆی چوارچێوەی الکێشەیی یان ناوچەی وێنە •

 .7,296cm²= 76×96= پانیی 
7,296-8,000= ی ناااوخۆ ڕووبەر-دەرەکاای ڕووبەری= چوارچێااوە ڕووبەری

 =704cm² .
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