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 ٢٠ درس

 ١٢٩ صفحه ١ شماره فعالیت :

 منابع و نظامی ، سیاسی ، بازرگانی ، تجاری لحاظ وبه انرژی و اھکاال ارزان نقل و حمل بخاطر

 غذایی
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 ١ صفحه ٢ شماره فعالیت29 :

 دریایی نقل و حمل مھم ایھھ را و صنعتی ایھکشور نیاز مورد گاز و نفت منابع وجود

 بزرگ ایھ قدرت به منطقه ایھکشور بعضی حکومت سیاسی وابستگی

 انگلیس و آمریکا حمایت با( اسرائیل) قدس اشغالگر رژیم وجود

 انگلستان و آمریکا توسط تسلیحاتی و نظامی ایھھاستقرارپایگا و ایجاد

 ١٢٩ صفحه ٣ شماره فعالیت :

 نگیھفر و سیاسی – اقتصادی روابط مکاریھ و توسعه – اھکشور مبستگیھ و اتحاد سبب

 انیھج ایھقدرت نفوذ شھکا و اجتماعی ، سیاسی آرامش

 ١٣٢ صفحه ۴ شماره فعالیت :

 مدیترانه شرق جنوب و شرق در فلسطین یا و فلسطین غرب شمال و غرب در مدیترانه:  الف

 مصر – سوریه – اردن – لبنان:  ب

 فلسطین غرب وجنوب اشغالی سرزمین غرب در:  پ

 خاورمیانه منطقه در و مدیترانه دریای کنار در که نوارگونه است ناحیهای غزه باریکه یا غزه نوار.

 قراردارد



 غزه منطقه و اردن رود باختری کرانه ایھنام به مھ از جدا منطقه دو شامل فلسطین سرزمین.

 است

 است آن غربی جنوب در غزه و فلسطین شرق در باختری کرانه.

 ۴١ غزه نوار منطقه. است ممرزھ اسرائیل با شرق و شمال از و مصر با غربی جنوب از غزه نوار

 طول کیلومتر

 جنوب در مربع کیلومتر ٣۶٠ مساحت به غزه نوار. دارد عرض کیلومتر ١٢ تا ۶ از اییھبخش در و

 فلسطین

 میگیرد غزهاست، نوار منطقه در رھش بزرگترین که غزه رھش از را نامش غزه نوار. دارد قرار.

 ٩٩. ستندھ فلسطینی تماماً و میکنند زندگی نفر زارھ ٨٠٠ و میلیون ١ از بیش ٢٠١۴ سال در

 ستندھ مسیحی ایھفلسطینی بقیه و مسلمان غزه، جمعیت درصد

 ١٣٢ صفحه ۵ شماره فعالیت :

 و اسالم به توجه اساس بر و نکرده محدود ایران دایره در را خود پیروزی، زمان از اسالمی انقالب

 وحدت

 مظلومین از وحمایت یونیسمھص و غرب با مبارزه برای خود اسالمی انھج نقش به اسالمی.

 است کرده تأکید

 

 ١٣٣ ھصفح ۶ شماره فعالیت :
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 ١۴ ھکاربرگ

 زمین روی متر سانتی ۴۵٠٠٠٠٠ با است برابر ھنقش روی متر سانتی رھ یعنی مقیاس این: ١

 سانتی رھ مقدار این ھک



 دھد می نشان کیلومتر ۴۵ معادل را متر

 است کیلومتر ٢۴٧ حدود بندر دو این ھفاصل.  ابوموسی و کوچک تنب بزرگ تنب جزایر : ٢

 است کیلومتر۵/١١٢ حدود چارک بندر تا الر رھش از : ٣

 ھمسئل

 است کیلومتر ٢۵٠ مقیاس ھب ھتوج با روستا دو ھفاصل : ١

  بود دھخوا ١٢٠٠٠٠٠:١ ھنقش مقاس : ٢

 


