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سیست&می ھ&وابار >کالیم"ت/فیلمی ھ&وابار  
ب'ش' جیاجیاکانی . ھ'وابار چی'؟ ھ'وابار بریتی' ل' ئ'و گۆڕانان' ک' ب' ت3پ'ڕبوونی کات ل' ئاو و ھ'وا دا ڕوو دەدەن

 ھ*وابار ھ*میش* ل* گۆڕانی ب*ردەوام دا بووە، و. سیست"می ھ"وابار واب"ست"ن ب" ی"کتر و ل"گ"ڵ ی"کتر دانوستان دەک"ن
–30ل! . کۆم%لAک فاکتۆر، ھ%م سروشتی ھ%م مرۆڤی، ل%م گۆڕانکاری% ڕۆ*یان ھ%بووە سا0ی ڕابردوو دا بینیومان! ک!  40

گۆڕانی ھ!وابار خ.راتر ل!وە بووە ک! بتوانین ب! ھۆکاری سروشتی پاساوی بدەین!وە، و کۆم!/.ک شتمان بینیوە ک! 
ھ!واباری ن!ت!وە ی!کگرتووەکان ت!قریب!ن ت!واو د*نیای! ل!وە ک!  پان#لی. نیشان دەدەن گۆی زەوی خ)ریک) گ)رم دەب"ت

گرنگترین ھۆکاری ئ(م گۆڕان( ڕەفتاری مرۆڤ( ک( بووەت( ھۆی چ:یی زیاتری گازە گو3خان(یی(کان ل( ئ(تمۆسف#ر و 
.زیاتربوونی کاریگ#ریی گو'خان#یی  

 

ئ"و ئ"رکان"ی ک" دەب7 ب"رل" بینینی فیلم"ک" ئ,وە ت"ماشای بک"ن  

یاوازی ن.وان ھ"وابار و ئاووھ"وا چی"؟ج .1  
چ شت3ک کاریگ(ری دادەن3ت ل(س(ر پل(ی گ(رمیی ھ(سارەی زەوی؟ .2  
ل, ماوەی ھ,زاران ساڵ دا گۆڕانی ھ,وابار چۆن بووە؟ .3  

 

ئ!رک!کانی پ!یوەست ب! فیلم!ک!  

1. سیست,می ھ,وابار ل, چ ب,شگ,ل(ک پ(ک ھاتووە؟   
2. جیاوازە ل% ھی ناوچ% ج%مس%ری%کان؟ بۆچی پل%ی گ%رمی ناوچ% ئیستوایی%کان ئ%وەندە   
3. ڕوونی بک%وە ک% جیاوازیی پل%ی گ%رمی ن3وان ناوچ% ئیستوایی%کان و ناوچ% ج%مس%ری%کان چ  

ل! . کاریگ$ری$ک دادەن9ت ل$س$ر باکانی ھ$سارەی زەوی و گ$ڕان$ ئۆقیانووسی$کان
.ڕوونکردن!وەک!ت دا و0ن!کانی خوارەوە ب! کار بھ#ن!  

 

 
 

4.  el	  Niño  وla	  Niña  ناوی دوو ش-وازی ئا:ۆزی ئاووھ1وا ل1 دەریا و ئ1تمۆسف-ری ئۆقیانووسی
	elتایب%تم%ندی%کانی . ھ0من دان ک) ب) ش0وەی)کی ناڕ+ک ناوب)ناو ڕوو دەدەن  Niño  ڕوون

.بک#وە  
5. 	elنموون!ی!ک ب!یان بک! ل! ئ!وەی ک!    Niño  چۆن کاریگ)ری دادەن%ت ل)س)ر ش%وازی

.ب(وی گۆی زەوی دائاووھ"وا ل" ب"ش)کی زۆر ب"ر  
6. 	elس%رنج بدە ڕوودان% م(ژووی%کانی    Niño  بۆ ڕوونکردن-وەی ئ-وەی ک- بۆچی گۆڕانی بچووک

.ل$ سیست$می ھ$وابار دا دەتوان"ت پاشھاتی زۆر گ$ورەی بۆ ئاوھ$وای ئ$م ھ$سارە ھ$ب"ت  
7. لAکۆ9*ران چۆن ل* کرۆکی س*ھۆڵ ک*9ک وەردەگرن بۆ حیسابکردنی پل*ی گ*رمی و ڕادەی  
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CO2ی ئ&تمۆسف#ر ل& چ&ند س&د ھ&زار ساڵ ل&م&وپ#ش؟  
8. ب! . سا/ی ڕابردوو نیشان دەدات 400000ک!وان!ی ن1و و0ن!ی خوارەوە پل!ی گ!رمی ل!  

ساڵ ب!رل!  200000ساڵ ب'رل' زایین،  400000وردبوون!وە ل!م ک!وان! دیاری بک! ئایا ل! 
ماوەی ن$وانسا(ی دوای زایین ھ'یامی س'ھۆ(ب'ندان یان  1850زایین و  س)ھۆ*ب)ندان ڕووی -
داوە؟  

 

 
 

9. سا/ی ڕابردوو دا مامناوەندی  400000چ شتگ&ل5ک دتوانن ھۆکار بن بۆ ئ&وەی ک& ل& ماوەی  
پل+ی گ+رمیی ئ+م ھ+سارە گۆڕاوە؟  

و ک$وان$ی پل$ی گ$رمی  CO2ئ(م" دەتوانین ب4(ین ک" ھاوپ"یوەندی"ک ھ"ی" ل"ن(وان ک"وان"ی  .10
ب! » ھاوپ'یوەندی«ھ"وڵ بدە روونی بک"یت"وە ک" وش"ی . ابردوو داسا#ی ڕ 400000ل& ماوەی 
.چ واتای!ک!  

چ شت"ک . ی ن0و ئ,تمۆسف0ر ب, ش0وەی,کی ب,رچاو زیادی کردووەCO2ڕادەی  1850دوای سا"ی  .11
بووەت" ھۆی ئ"م زیادکردن"؟  

 ی ن0و ئ.تمۆسف0ر دەب0ت. ھۆی زیاتربوونیCO2بۆچی ل0کۆ2(ران پ0یان وای( ک( زۆربوونی  .12
مامناوەندی پل,ی گ,رمیی گۆی زەوی؟  

.ڕوون بک#وە)» ڕیفل$کشن(گ#ڕاندن#وە «واتای وش"ی  .13  
85س,ھۆ2ی دەریا ک, ب,فر دایپۆشیوە  .14 ی تیشکی خۆر دەگ+ڕ0ن.ت+وە ب+*م ئاوی دەریا % 90–

ی تیشکی خۆر %20شینایی و خاکی ڕوش نزیک#ی س#دا . ی دەگ#ڕ'ن%ت#وە%10ت$نھا 
ئ2گ2ر س2ھۆ>2کان بتو#ن2وە پل2ی گ2رمیی گۆی زەوی چ% ل% د#ت؟ب) ڕای ئ#وە . دەگ#ڕ%نن#وە  

.ناو بب!» گ#ڕاندن#وە«س' نموون! ل!  .15  
 

ئ*رک* دژوارەکان  

1. 	laبزان!    Niña !بۆچی ئ$م! ب! . چیel	  Niño  !دە0/ین قۆناخی گ!رم و بla	  Niña  دە$#ین
قۆناخی سارد؟  

2. ن دەھ)نین بۆ ک)شانی چارتی ئ%و م,تۆدە جۆرب%جۆران% ڕوون بک%وە ک% ل,کۆ(%ران ب% کاریا 
.گۆڕان'کانی ھ'وابار ل' ڕابردوو دا  
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3. بۆچی ئ'ست'م' ک' بتوانین ب' د>نیایی'وە ب19ین چ شت1ک دەب1ت' ھۆی گۆڕان'کانی ھ'وابار؟   


