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 ەمكەي خولی ەم/دووسمستەری                                                      رافياگجوبةش:

 

  :خوارەوە پێناسە بکەهەریەک لەمانەی   / أ  /1پ
 نمرە( 9)                                   یەکەکانی پێوانەکردن    -3جۆریەکان         نەخشە -2      ڕووپێوی  -1
   ( ە نمر   6)                                     بکە ؟ەکان ڕووپێوی ە جۆرەکانی پۆلێنکاری چاالکیئاماژە بە  کدایەکارێڵه ە ل  ب/

 

  : بەراووردبکە لە نێوان هەر یەک لە مانەی خوارەوە   /   أ   / 2پ 

 نمرە (   8)                    گۆییسۆیی و ڕووپێوی ائپێوی ڕوو   -2   (، بڕی جۆرینەخشەکانی دابەشبوون ) -1

   نمرە (   7)    ؟ وڕوبخەبە نموونە پێوو نەخشەی جۆری وپەرەسەندنی ڕولە  ( جۆن سنۆ،لویس لێگەر زانا )هەر یەک لە ۆڵی ڕ    / ب 

 

 نمرە (   15)              : ی خوارەوە شی بکەرەوە   مانە لە    تەنها یەکێک   جوگرافیانە /    3پ 
                       ؟ وەرەشیبکە  زەوی و پەیوەندی بە ئەنجامدانی کاری ڕووپێویڕووی ە پلەی چەمانەوە لو    شێوەجوگرافیانە ڕۆڵی  / أ
 ؟ دادەنرێت  جوگرافیەکانئەنجامدانی پڕۆسەکانی ڕووپێوی لەگرنگترین ڕێگاکانی ئامادەکردنی نەخشە   ب/

 

 

ڕووبەری  ،  بێت  را ت ک هێ   17000 پارێزگای هەولێر لە   2022بۆساڵی   سەوزەی زستانەراوی دانچگەر ڕووبەری ەئ   / 4پ 
 نمرە (   15)                                                                                 ؟چەند  ە دەبێت 2کم  بە راوچاند

 

 بەکاربهێنێت.(حاسیبەئامێری بژمێر) قوتابی بۆی هەیە سەبارەت بە پرسیاری چوارەم //تێبینی

 بةهيواي سةركةوتنتان

    تابەمامۆستای ب                                                                                           
   محمود جێگر حسن  م.ي.                                                                                            
 
 
 

 



 
 

 وەاڵمەکان 
 ا /١پ
 ەب یوەز یک   ێرەووبڕ رەه ۆییئاس    تێ   کرەد داێی   ت ەک تێ   وانەڕد اوازی   ج یگ  اڕێ وەوێش    ندەچەب ەک  ەکێرەزانست و هون  یوێووپڕ  -١
 یس  ازەشیپ کەو انیو هتد ،  ەاچیرەو د ووبارڕو  ایچ کە، و تێب ی، جا سروشت  تێبکر  شانیستنەد  ەوییەکانییەرکاەو ورد  مایس
 رۆز ەس  وود ل داێی   ت ەک تێش  رێبک ش  انێکەنێو یوگونج  ا یرەوێ   پ ەب ەیەن  اوچ مەئ ەیخش   ەئاس  ن و هت  د ، پاش  ان ن  ێڵ  یه  نایو ب
 . ێربگرەو ستەبەم
ەی جوگرافیدا پێویستە ، چونکە  وگرافیەکانە ، هەروەک لە لێکۆڵینەوسەندی دیاردە جزمان و دەربڕینی پە نەخشە جۆریەکان -٢

ۆری داتادا ، لە  ەتی زلە حاڵ نوێنەرایەتی کردنی واقیعی جوگرافی وتوانای شیکردنەوەی داتاکان زیاد دەکات ، ڕێگەدەدات ، 
 .نەربهێرێت بۆ بڕیاردانووسیندا گوزارشت بکات و زانیاری ستراتیژی پێویست د

 

بوارە جیاوازەکانی ژیاندا بۆ دیاریکردنی چەندێتی شتێک بەکاردێت و بۆ دەربڕینی    دیاردەو  هەرجۆرێک لە  بۆ  پێوانەکردن   -٣
دەردەبرێت،    چەندێتییەکی فیزیکیبڕو  انداردن کە لە ڕێگەی ئەوەوە  ەکی ستوەک بەهای ژمارەیی ، یەکەکانی پێوانەکردن یەکەی

ل ڕابردوودا لە پێش یەکە ستانداردەکان بەکار ئەوەی شایانی ئاماژەیە یەکە ناستانداردەکان وەک پەنجە و باڵ و هەنگاو  ە 
   .دەهێنرا بۆ دەربڕینی چەندێتیی تەنە جیاوازەکان

 
 /ب ١پ

 
 ١ا//٢پ
کردنی هیچ بایەخێکی ئامار یان  دەهێنرێن بەبێ دابینتێیدا هێماکان بەکار کە )بێ چەندیی(:  جۆری  یەشکردننەخشەکانی داب -ا

 دیجیتاڵی.
 یان نەخشەی ڕووەک . تانهەرێمی کوردساک لە : نەخشەی خجۆری نی نەخشەی  * نموونەکا

خشەی ئامار  ڵی بەکاردێت و هەروەها بەنە یان دیجیتا رئاما بەهای هێماکان کەدیاردە نیشاندەدەن یان :(چەندێتیبڕی ) نەخشەی دابەشکردنی    -ب
 بەداتای ئامارو دیجیتاڵ دەبەستن.  ناسراوە چونکە پشت



یکای باکوور نیشان دەدات لە چوارگۆشەی ڕێژەیی یان نەخشەیەک کە قەبارەی هێزی کار لە شارە  ەمی کانزایی لە ئەمر* وەک: نەخشەیەک کە بەره
 اوردەکان لە سعودیە بە سێگۆشە نیشان دەدات. ڵکارییەکە یان نەخشەیەک کە هەناردە و هلە هێ پیشەسازییەکان نیشان دەدات

 
 ٢ا//٢پ

 جیاوازی لە نێوان ڕووپیوی ڕووتەخت و ئاسۆیی
 ی گۆییوێووپڕ ی ئاسۆییوێووپڕ ژ
 .ەماوەچ یشەووکڕ کەو یوەز یووڕ ەساد یشەووکڕ  کەو یوەز یووڕ ١
 ێتە هەژمارکردن د یوەز  ەیماوەچ ەخراو ێ پشتگو ە ل یەتیبر یوەز  ەیماوەچ ٢
 تێنرەداد ڕیپچڕپچ ەب کەیەستگێدوو و رەه ڵ پا ەتێ چەد ەکێڵەه ت ێکرەد چاوڕە یراست ەب کەیەستگێدوو و رەه ڵپا  ەچوون ێڵیه ٣
 ت ێنرەداد ڕیپچڕپچ ەب تێد ک ێپ ڵخا  ێ س رەه ەل ەکەشۆگێس ت ێنرەداد ەییساد ەب کانڵەخا تێ د کێپ ی کێیەس رەه لە ەکەشۆگێس ٤
 یی ۆگ یەشۆگ کەو تێ نرەد رچاوەبەل ەکەشۆگێس ەیشۆگ نێنرەداد ەادس  ەی شۆگ ەل نیتی بر ەشۆگێس ەیشۆگ ٥
 ٢کم٢٥٠بچوکتر لە  یکەیەناوچ جێبەجێ دەکرێت لە  ٢کم٢٥٠لە  و گەورەتربچووک  یکەیەناوچ جێبەجێ دەکرێت لە  ٦
 

 ب  / ٢پ
ەی کێش   ەکە ی دروس   ت ک  رد کە ب   ۆ ش  یکردنەوبااابەتنەخش   ەی  یەکەم لەن  دەن،ش   اری  لە ، دکت  ۆرج  ۆن س   نۆ، ١٨٥٤لە س  اڵی 

ن  دەن دەس  تی انسەری شارەکەدا کێش  ابوو. بە نەخش  ەی س  ەرەکی گەڕەکەک  انی لەبەکارهاتووە کاتێک نەخشەیەکی کۆلێرای لە سەر
ەس  ەر ئەو لێرا لک  ۆ بە پاش  ان پین  ی ئەو ش  وێنانەی دان  ا کە خەڵک  یئاو  شااێرەیپێکرد لەگەڵ هەم  وو ش  ەقامەکان و ش  وێنەکانی  

نەتەوە و بااوکۆ ێرەی ئاااوداشاا بە دەوری یەک  کەب  زانن  نی مردناای ئەو کەسااانە بااکەن وشااادەستنی نەخش  ەیە م  ردوون  توانی  ان
 .هۆکاری کۆلێرا بووەدەستنیشانی کرد کە ئاوی پەمپەکە 

ەنس  ییەوە بە ن  اوی کی فەرپ  اریس کە چڕی  ی دانیش  توان نیش  ان دەدات لەالیەن ئەن  دازیارێج  گە لەم نەخش  انە، یەکەم نەخش  ەی 
بەس  تێتەوە( بەکاره  ات ب  ۆ پیش  اندانی )هێڵێک کە خ  اڵی یەکس  ان بە بەه  ا دەبەسەند هەڵسەنگاندن    پەرەیلویس لێگەر فوثیر  

بێت بۆ پێشکەشکردنی بابەتێ  ک کە پەیوەس  ت  یەکەم بەکارهێنانکە    یەە سەرانسەری شارەکە و باوەڕ وادابەشکردنی دانیشتوان ل
 وشتیەوە.یای سرنییە بە جوگراف

 
 ا /٣پ/

پێویس  تە ئاس  تەکانی ش  ێوەی زەوی  بۆیە پشت دەبەستێت بە پێوانەی خاڵەکانی سەر ڕووی زەوی،  پێویڕوو  زانستی  لەبەر ئەوەی  
 :دیاری بکرێت، کە بە کورتی

 و خ  اکەڕووکەش  ی ناڕێ  ک، ن  وێنەرایەتی ش  ێوەی ڕاس  تەقینەی ئە: ڕووی تۆپ  ۆگرافی -3 ش  ێوە گ  ۆیید، ۆس   یئەلپ - 2جی  ۆدێ  -1
 ەکااان یپێچاوپێچ.  نی ژم  اردنی وردی پێویس  ت ب  ۆ بەرهەمهێن  انی نەخش  ە دروس  تەکادەکات کە ئێمە لەس  ەری دەژی  ن لەگەڵ توان  ا

 . ئەمەش هیچ هاوکێشە و یاسایێکی نییە ئاڵۆزی زۆری هەیە کە ئاوەوە پێکهاتەیو  نزمیو  بەهۆی بەرزی
ڕووی تی  ۆرییەوە ب  ۆ  ڕووکەش  ی ماتم  اتیکی لە ،ژمارەک  انی نەخش  ە  راو ب  ۆچارەسەر بۆ کێشەی بەکارهێنانی مۆدێلی بیرکاری ناس   

ی  ان ڕاس  تی ن  وێنەرایەتی بک  ات .  یوانەیە وەک نزیکت  رین ش  ێوەی ئەن  دازەیی زەوی جی  ۆدزەوی دادەن  رێ ، و لە گەلەریو  ش  ێوە
ۆدییە ، ی  انی جی  ۆدێکە ودی جی   گرافی  ای زەوی ڕووی تۆپ  ۆگرافی لەڕاس  تیدا خ   ۆپتۆ،کرێدە  دیاردەک  ان  پێوانەکە ڕاستەوخۆ لەسەر

زەح  مەتە یە ) وەی ڕاستەقینەی زەوی کە جی  ۆدێە و لێرەدا دەتوانێت خاڵێکی گرنگ دیاری بکات ) کە شێەیسادەکردنەوەی ڕووەک
نەخش  ەکان بەاڵم   هەژم  ارکردنیبیرکاریم  ان هەیە کە لەگەڵ ئەوەش  دا دەگونجێ  ت ب  ۆ بپێ  ورێ ، هەروەه  ا ڕووک  ارێکی ئاس  ایی و 

بە جۆرێ  ک .وە ب  ۆ ئەلبەی  دۆ یەی لە جی  ۆدڕووپێ  و پێ  وانەی لە پش  ت بەس  تن بە میت  ۆدی گ  ۆڕین ب  ۆ ە دەبێ  ت، ب  ۆی گریم  انەیە
وە چ  ونکە هەرچەن  دە ڕووبەرەکە زی  اتر فراوانت  ر بێ  ت ئەوا پ  لەی وردی پرۆس  ەکە کەم دەبێ  تە  ٢(کم٥٠ەرچەندە ڕووبەرەکە لە )ه

روس  ت ئامانجەک  انی کارێکە کەوا دەکات نەتوانین بەشێوەیەکی دمەش هۆفراوان بێت ڕێژەی چەمانەوەی ڕووی زەوی زیاد دەکات ئە
 .ئەنجامدانی ئەم کردارە بەدەست بهێنین



 
 
 
 ب /٣پ/
  کداێکارۆندهەچ  ەل کان ەخشەن یکردن ەئاماد ە ب یندەوەیو پ یو ێووپڕ یکانەسڕۆپ ینجامدانەئ یکانەئاکام نڵێیب نیتوانەد
 :  ەل نیتیبر ەک ە وەنەیبکۆک
 .  ە گرنگ کانە ناس یجوگراف  ۆب ە مەئکە :   کانەخشەن یکردنەئاماد یکانەل ی سەو نینگترگر ە ل ەکێ کیە -١
 : کان ەرۆراوجۆج ەژڕۆپ یپیندانان ە ل ەگرنگ  یکێئامراز  -٢
 .  یناکاریب یچاالک  یو دروستکردن  شکردنەداب  -
 کانییەوزاەس  ەرەووبڕو   ک ڕپا ی دروستکردن ۆپین دانان ب  -
 .  گاوبانڕێ  یدروستکردن  -
 یئابور یرخانێژ یکردن و پینداناندروست   -٣
 ٤پ/
 
 یکار: ش
ب  ۆ گەورەت  رین یەکە کە هێکت  ارەکەیە  بچ  ووکترین یەکە  گ  ۆڕینیش  ێوەیە  م، بە ٢کم١هێکتار =  ١٠٠ەی ڕووبەری هەر ەر ئەولەب

ارێزگااای پ لە ەسااەوزەی زسااتانراوی ێناادچەری ڕووببکرێت، ب  ۆیە کە کیل  ۆمەترەکەیە، دەبێ  ت بە ه  ۆی ف  اکتەری گ  ۆڕینەوە دابەش   
 دەردەهێنرێت بە :هەولێر

 
 ٢کم ١٧٠=  ١٠٠ /   ١٧٠٠٠ =سەوزەی زستانەراوی ێندچی  ڕووبەر 


