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 ١٨ درس

 ١١۴ صفحه ١ شماره فعالیت :

 مرطوب و گرم وایھ و آب -موارھ و پست ایھ جلگه و حاصلخیز ایھ سرزمین وجود:  الف

 فراوان باران ریزش و موسمی ایھباد وزش –آبرفتی خاک و اھ دلتا – سرسبز یھگیا پوشش .

 مینز نبودن یا بودن کم فرسا، طاقت سرمای دلیل به یمالیا،ھ و تبت فالت مرتفع نواحی در:  ب -

 ایھ

 است کم جمعیت تراکم زندگی برای مناسب شرایط نبودن و نقل و حمل مشکالت کشاورزی، .

 ١١٨ صفحه ٢ شماره فعالیت :

 آسیاست معماری و تاریخی ، نگیھفر ایھ جاذبه از ندھ آگره در محل تاج:  ٢ تصویر .

 و آگره رھش نزدیکی در که است یھباشکو و زیبا آرامگاه و انھج ایھبنا پرآوازهترین از تاجمحل

 ٢٠٠ در

 ادنی جدید فتگانهھ عجایب از یکی و شدهاست واقع ندھ پایتخت نو لیھد جنوب کیلومتری.

 میرود بهشمار

 معماری از مخلوطی پایه بر ساختمان این. است ایرانی بنا، این نام است، مشخص که مانطورھ

 و ندیھ ایرانی،

 شدهاست بنا اسالمی

 پادشاه پنجمین ، انھج شاه فرمان به مھیازد قرن در ند،ھ در یھآرامگا مجموعة ، محل تاج

 ند،ھ گورکانی

 شد ساخته اگرا/  آگره رھش در(  ممتازمحل)بانو ارجمند مسرشھ برای یھآرامگا

 است چین کشور در آسیا تاریخی ایھ جاذبه از:  ۴ تصویر



 طوالنی ساخت زمان لحاظ به انھج در ، شود می شمرده انھج اعجاز فتھ از یکی که چین دیوار

 و ترین
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 ٧٠٠٠ چین جغرافیایی نقشه در دیوار این.  است قدیم در نظامی تدافعی ندسیھم بزرگترین

 امتداد کیلومتر

 یافته

 گردد می باز میالد از قبل ٩ قرن به چین دیوار ساخت تاریخ. است

 خرده و خاک ان وسط در و شده ساخته مستطیل سنگ و بزرگ ایھآجر با معموال چین دیوار

 شده ریخته سنگ

 و

 عرض ردیف یک در و است کافی اسب ارھچ عبور برای دیوار نایھپ در است متر ١٠ ان ارتفاع

 متر ۵ -۴ آن

 نشود ایجاد مشکلی اھسالح و غالت انتقال زمان در تا است

 ١١٨ صفحه ٣ شماره فعالیت :

 کفش و کیف – پوشاک – غذایی صنایع – خودرو – تصویری و صوتی لوازم :

 باشند توانند می ترکیه – جنوبی کره – ژاپن و چین ایھکشور تولید مثال برای

 ١١٨ صفحه ۴ شماره فعالیت :

 یکبار سال ۴ رھ که است ورزشی چند رویدادی میشود، خوانده مھ آسیاد که آسیایی ایھبازی

 ورزشکاران

 رهنق اول، مقام برای طال ایھنشان رشته رھ در. میشود برگزار آسیا قاره سراسر مختلف ایھکشور

 مقام برای



 در میالدی ١٩۵٠ سال در اھبازی این دوره نخستین. میشود توزیع سوم مقام برای برنز و دوم

 ندھ, لیھد

 دوره، آن از بعد اما شد؛ اجرا اول دور از سال ٣ فاصله به آسیایی ایھبازی دوره دومین. شد برگزار

 زمانی بازه

 ۴ است شده رعایت امروز به تا ساله.

 شد برگزار جنوبی کره, اینچئون در ٢٠١۴ سال در بازی آخرین

 شد دھخوا برگزار اندونزی, جاکارتا در ٢٠١٨ سال در آینده بازی

 ١١٩ صفحه اطلس به مربوط فعالیت :

 اما ؛ ببینیم و کنیم مراجعه اطلس به خودمان که است الزم ، است تغییر قابل ساله رھ ارقام و آمار

 است آمده ١١٣ صفحه ١٨ درس نمودار در جمعیت مراهھ به اھ قاره نام

 است آمده ١٧ درس ١٠٧ صفحه ١ فعالیت در نیز اھ قاره وسعت

 ایھ رھش نام با مراهھ اھ کشور نام و اھ کشور سرزمینی و سیاسی ایھ مرز سیاسی درنقشه

 آن شاخص

 شود می داده نمایش کشور

 ای خاک نوع ا،ھکوه مچونھ گیتاشناسی ایھویژگی دادن نشان فیزیکی یا طبیعی ٔ  نقشه اما.

 است زمین

 یدیگر و مقیاس نظر از بندی طبقه یکی. دارد قرار اصلی محور دو بر اھ نقشه انواع بندی طبقه

 از بندی طبقه

 محتوی نظر.
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 ،تاریخی رسازی،ھش واشناسی،ھ آماری، امالکی، ثبت توپوگرافی، مسطحاتی،: شامل محتوا نظر از

 است ژئوفیزیکی و زمینشناسی شناسی،ھگیا

 ١٢٠ صفحه ببندیم بکار :

 راه در را ندھ ملت که بود اھندیھ معنوی و سیاسی برھر است گاندی اتماھم به مربوط تصویر: ب

 از آزادی

 رایب خشونت و ترور نوع رھ از استفاده زندگیش طول در او. کرد بریھر بریتانیا امپراتوری استعمار

 رسیدن

 معنای هب سانسکریت در) اھساتیاگرا نام خود که گاندی بیخشونتی ٔ  فلسفه. میکرد رد را مقاصد به

 و تالش

 کوشش

 قاومتم ایھجنبش از بسیاری روی( حقیقت گرفتن محکم: تحتاللفظی حقیقت؛ به رسیدن برای

 بدون

 در خشونت

 گذاردهاست تأثیر امروز تا و انھج سراسر.


