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> / کالیم"تفیلمی ھ&وابار  

خۆگونجاندن ل%گ%ڵ گۆڕانی ھ%وابار ل% ن%رویژ  

ل% ن%رویژ ئ%م% دەب+ت% ھۆی ب%رزتر . ب( ھۆی گ(رمبوونی گۆی زەوی ھ(وابار خ(ریک( دەگۆڕدر"ت
گۆڕان!کانی ھ!وابار ب! . بوونی مامناوەندی پل(ی گ(رمی، بارانی زۆرتر و ک(شوھ(وای س(ختی زیاتر

بیناسازی و کارکردن، ئاو و : وار بواری ژیانی کۆم+0گا کاریگ+ری زۆر دادەن"تتایب#ت ل# س#ر چ
ک5وای5، بۆ ئ5وەی ب5 باشترین ش/وە خۆمان بۆ داھاتوو ئامادە . ئاوەڕۆ، گواستن(وە و کشتوکاڵ

بک%ین، زۆر پ*ویست% ک% خۆمان ل%گ%ڵ ھ%وابار بگونج*نین، و پ*ویست% ئ%م% بب*ت ب% ب%ش*کی دان%ب#او 
.ندانانی شارەوانی$کانل# پال  

 

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

1. ب- ڕای تۆ گۆڕانی ھ-وابار دەتوان;ت چ کاریگ-ری-ک ل-س-ر ئیکۆسیست-م، کشتوکاڵ، جادە و  
بیناسازی ل, ن,رویژ دابن#ت؟  

2. ئاووھ%وای س%ختتر و ئایا پ;توای/ کۆم/7گای ن/رویژ ئامادەی/ ک/ ڕووب/ڕووی بارانی زیاتر،  
.ب'رزبوون'وەی ئاستی دەریاکان بب,ت'وە؟ ب' ب'(گ'وە وە&م بدەوە  

 
ئ!رک!کانی پ!یوەست ب! فیلم!ک!  

 
ھ1واباری ن1رویژ ل1 داھاتوو چۆن دەگۆڕ#ت؟ .1  
بارین ل& کام ب&شی ن&رویژ ڕوو دەدات، و ک&مترین  زۆرترین گۆڕانی ڕ(ژەی باران 2100ھ#تا  .2

#ت؟ بۆچی پ#توای* ب*م ش#وە دەب#ت؟گۆڕان ل$ کام ناوچ$ دەب  
 

 
2100بارین ھ&تا سا"ی  گۆڕانی ڕ(ژەی باران  



 

2  
 

زۆرترین گۆڕان ک+مترین گۆڕان  
لیست&کی گشتی ل$ ک&ش$کان . گۆڕان,کانی ھ,وابار کۆم,+1ک ک1ش, بۆ کۆم,+گا دروست دەکات .3

رەوە ل%گ%ڵ چ%ند نموون% ل% ڕ6گ%کانی خۆگونجاندن ل%گ%ڵ گۆڕان%کان ل%ن)و خشت%ی خوا
.بنووس!  

 
بواری کۆم$#گا ک/ش&کانی گۆڕانی ھ&وابار  

  
چ%ند نموون% ل% ڕ'گ%کانی 

خۆگونجاندن  
سیست(می ھاتووچوو    
بیناسازی و کارکردن    

ئاو و ئاوەڕۆ    
کشتوکاڵ    

 
    

ل! فیلم!ک! یان ل! و:ن!ی خوارەوە ک!5ک وەربگرە بۆ ڕوونکردن!وەی ئ!و شتان!ی ک! ل!  .4
.ڕوویدا 2013ل! ) Kvam(کڤام الفاوی ناوچ"ی   

 

 
 

شارەوانی چ جۆر:ک ل' خۆگونجاندنی ل' ناوچ'ی کڤام ئ'نجام داوە بۆ ئ'وەی الفاو و  .5
ھ$رەسی زەوی چیتر زیان ن$گ$ی$نن؟  

	چاررتێکی ناووچهھیی الفاوول!  .6   ە بۆ ئ)وەی بزانیت ئایا ل)و ناوچ)ی ک) تۆ دەژیت ک()ک وەربگر
چ"ند ڕست" بنووس" ل"بارەی ئاستی م"ترسی"ک"، و ئ"و شتان"ی . م!ترسیی الفاو ھ!ی! یان ن!

.ک' ڕەنگ' ڕوو بدەن  
بۆچی گرنگ( شارەوانی(کان ل>کدان(وە و ھ(9س(نگاندن بک(ن ل(بارەی م(ترسی(کانی گۆڕانی  .7

.ھ$وابار و ئاستی ھ$ستیار بوونی ڕەوشی ناوچ$کان  

http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Farekartlegging/Flomsonekart/


kunnskapsfilm.no  

3  
2015   Kurdish Sorani  

چی!، و بۆچی ل! ئ!و شو6نان!ی ک! ژمارەی دانیشتوانیان زۆرە و ل! ) storm water(الفاو  .8
شارەکان الفاو ک-ش'ی'کی گ'ورەترە؟  

پرۆژەی*کی مۆد34نکردنی سیست*می ئاو و ئاوەڕۆی ) Midgardsormen(میدگاردسۆرم"ن  .9
بۆچی پ>ویست$ سیست$می ئاو و ئاوەڕۆی ئۆسلۆ مۆد&+ن بکر&ن$وە؟. ئۆسلۆ ی!  

بۆچی گرنگ( جۆر>کی باشتر و نوێ ل( گیا کشتووکا/ی(کان ب(رھ(م بھ%نین؟ .10  
 

ئ*رک* دژوارەکان  

1. انی گۆڕانی ھ&وابار و ئ&و ھ&نگاوە زانیاریی زیاتر ب" دەست بھ,ن" ل"بارەی کاریگ"ری"ک 
بۆ زانیاریی . فیزیکیان) ک) ل) ناوچ)ی ئ8وە بۆ خۆگونجاندن ل)گ)ڵ گۆڕان)کان ھ)'گیراون

	klimatilpasning.noزیاتر س&ردانی    &ی&کی زانیاری ل&بارەی بک. و کورت. وتار*ک یان نامیلک
بۆ بینینی ھ/ندێ نموون/ی پ,شنیارکراو بۆ (ھ!نگاوەکانی خۆگونجاندن ل! ناوچ!ک! بنووس! 

).بک! www.naturfag.no/brosjyreئ&م م&ب&ست& س&ردانی   
2. ۆڕانی ھ%وابار ئ%وە ی% ک% ئ1م% ل% پالندانان بۆ ناوچ%کان یان ھۆکاری ک)ش&کانی گ 

ب!رنام!کانی پ!رەپ:دانی کۆم!6گا دا ناژیران! ب2یارمان داوە یان ئ!ول!وی!ت!کانمان ب! 
.ش3وەی(کی نادروست ھ()بژاردووە  

a( .چ!ند نموون! ل! ب6یارە خراپ!کان یان ئ!ول!وی!ت! نادروست!کان ب!یان بک!   
b(  ئ"و ب6یارە خراپان" یان ئ"ول"وی"ت" نادروستان" چی"؟ب* ڕای تۆ ھۆکاری  

ناوی ئ+و شو;نان+ بنووس+ ک+ ل+وێ ئاوھ+وای س+خت کاریگ+ریی ل+س+رمان داناوە، و  .3
ل! ) ئاوھ#وای س#خت( Ekstremværب)س)رھاتی خۆت چۆن بووە، ل)ڕ*گ)ی چاالکیی 

.miljolare.noناونیشانی   

http://www.miljodirektoratet.no/no/Klimatilpasning_Norge/Fylker
http://klimafilm.no/klimatilpasning-i-norge/www.naturfag.no/brosjyre
http://www.miljolare.no/aktiviteter/klima/ekstremver

