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 -5علل اقتصادی :گسترش فقر ،گرسنگی،بیماری های خطرناک و قحطی در اروپا  ،و افزایش رفاه و رونق اقتصادی وتجاری
درقلمرو اسالمی
علل سیاسی :حاکمیت مطلق کلیسا بر جوامع اروپایی ودیدگاه منفی آنان نسبت به اسالم -پیشرفت نظامی سلجوقیان در اروپا
ونگرانی اروپاییان از این مسئله -ضعف وفروپاشی امپراتور روم شرقی -توسعه طلبی و زیاده خواهی تجاری شهرهای ایتالیا

درس 15
-1خیر؛ زیرا مغوالن به رهبری چنگیز متحد شده و قدرت زیادی به دست آورده بودند .آنها پس از فتح چین و ترکستانثروت
بسیاری کسب کردند و در پی آن بودند که به دیگر سرزمینهای آباد و ثروتمند نیز هجوم آورند .قتالعضای کاروانتجاری مغول
توسط حکومت خوارزمشاهیان به چنگیز خان بهانة مناسبی داد که به ایران حمله کند
-2
الف -علتهای مربوط به مبدأ(مغولستان و مغوالن ):افزایش جمعیت قبایل مغول؛ قدرتمندی قبایل متحد پس از اتحاد؛
روحیة جنگجویی و خشونت مغوالن؛ داشتن رهبری مصمم و با ارادة آهنین مانند چنگیز خان؛ انگیزة نیرومند مغوالن برای
فتح سرزمینهای دیگر پس از موفقیت در فتح چین
ب – علت های مربوط به مقصد (ایران و خوارزمشاهیان ):ضعف حکومت خوارزمشاهیان و تسلط نداشتن بر فرمانروایان
محلی؛ دشمنی و ستیز با خالفت عباسی؛ سیاست جنگی نادرست سلطان محمد خوارزمشاه.

درس 17

(درس هفدهم)

فعالیت-1ص107
-3افریقا 34374444:ک.م.م :-4قطب
-1آسیا43824444:کیلومترمربع -2قاره آمریکا(شمالی وجنوبی)42334444:ک.م.م-
جنوب13724444ک.م.م -5اروپا14184444:ک.م.م -6استرالیا واقیانوسیه0448544:ک.م.م
فعالیت - 3ص 110
بیش از7444جزیره .
توضیح :مجموعه جزیرههای فیلیپین از شمار بسیار زیادی جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شدهاست که بر روی هم 334هزار
کیلومتر مربع وسعت دارند
یعنی کمتر از یک پنجم خاک ایران .بیش از نیمی از خاک آن را جنگل فرا گرفتهاست .این جزایر که تعداد آنها به 7147جزیره
میرسد عموما ً در سه گروه
بزرگ طبقهبندی میشوند .این سه مجمعالجزیره عبارتند از :لوزون ،میندانائو ،وویسایا.
دو جزیره لوزون و میندانائو مجموعا ً ۶/۶۶درصدکل مساحت فیلیپین را شامل میشوند .از ۷۳۰۷جزیره فیلیپین فقط 334جزیره
مسکونی است و در این بین فقط
یازده جزیره به صورت عمده جمعیت ساکنی دارد و فقط ۳۷۷۰جزیره دارای نامی خاص هستند.
کشور فیلیپین بطور کلی در محاصره آبهای اقیانوس آرام و دریای چین جنوبی قرار دارد ،وسیعترین دریاچههای آن عبارتند از،
:الگونا در
غرب جزیره لوزون و تاآل در مرکز آن دو دریاچه النائو و دریاچه سوریاگو نیز در جزیره میندانائو است[۳].
بزرگترین رودهای این کشور شامل کاگایان و پاکساهان در جزیرههای لوزون و رودهای پاالنگی و آگوسان در جزیره میندانائو
جریان دارد .مرتفعترین
قله آن کوه آپو به ارتفاع ۳۵۲۰متر است.
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آب و هوای فیلیپین گرمسیری دریایی با رطوبت زیاد است و در طول سال همواره با طوفان و بارانهای موسمی روبرو هستند و به
خاطره همین
بارانهای سیل آسا تقریبا ً ۶۲۰این جزایر را جنگلهای سرسبز استوایی فرا گرفتهاست .دمای هوا بین ۳۰تا ۲۰درجه متغیر است و
رطوبت نیز از ۳۶۶تا ۶۵۰
هم میرسد .وقوع زمینلرزه در این جزایر پدیدهای معمولی به شمار میآید.
فعالیت - 4ص : 112
به علت ارتفاع بسیار زیاد.
توضیح :تبت در جنوب غربی چین و بر سرحد شمالی نپال واقع است و آنرا از جهت ارتفاعی که از سطح دریا دارد ،بام دنیا گویند
چون بزرگترین و مرتفعترین
فالت آسیا و جهان است که در میان بزرگترین و معظمترین رشتهکوههای جهان قرار دارد و فالتی است لم یزرع و ارتفاع متوسط
آن از سطح دریا ۲۰۰۰متر است
(ارتفاع قله دماوند از سطح دریا ۲۶۲۰متر است) .جنوب آنرا کوههای بسیار بلند هیمالیا فراگرفتهاست.
کوههای مرتفع دیگری از آن جمله در جنوب غربی و آلتین تاغ در شمال و تیان شان در شمال شرقی این سرزمین واقع است .وسعت
آن ۳٬۳۳۲٬۰۰۰کیلومترمربع و
دارای ۱٬۳۷۲٬۳۳۳تن سکنهاست .پایتخت آن شهر مذهبی« لهاسا »است و «داالیی الما» بر آن فرمانروایی داشت.
با آنکه رودهای عظیمی از این منطقه سرچشمه میگیرد با این وجود در داخل این کشور رودهاو برکههای قابل توجه و مورد استفاده
کمتر وجود دارد و مخصوصا ً بر
اثر یخبندان بودن کمتر به کار کشاورزی میآید .رودهای مهم آن عبارتند از« :اندوس» و «تسانگ پو» رود اخیر چون وارد سرحد
هند و برمه شود «براهماپوترا» نام
دارد.
فالت تبت با مساحتی برابر غرب اروپا و با متوسط ارتفاع ۲۲۰۰متر در شمال هیمالیا قرار دارد .سرزمینی کوهستانی ،خشک و
سرد؛ معروف به بام دنیا .فالت تبت
پهنهای در حدود ۱۳۳۳تا ۵۰۳۳کیلومتر را فراگرفتهاست .به آن در زبانزد «بام جهان» میگویند ،زیرا بلندترین و گستردهترین فالت
در جهان است که پهنهای
برابر ۵٫۲میلیون کیلومتر مربع (کمابیش ۲برابر اندازه ٔ کشور فرانسه) دارد .فالت تبت را رشتهکوههای بلندی فراگرفتهاست.
فعالیت  - 5ص:112
اقیانوس آرام واقیانوس هند
فعالیت  -6ص:112
به علت برخورد به مانع بسیار بلندی به نام رشته کوه های هیمالیا که نمی توانند از آنها عبور کنند.
فعالیت -7ص:112
به علت نزدیکی به خط استوا که بیشتر روزهای سال از تابش عمودی آفتاب بهره می برد .وهمچنین نزدیک بودن به آب های گرم.
فعالیت  -8ص:112
بادهای غربی 2-بادهای مدیترانه ای 3-بادهای گرم وخشک جنوب وجنوب غربی 4-بادهای موسمی درقسمت کوچکی از جنوبشرقی
کشور.

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

@motaleatsp95_96
درس هجــــــــدهــــــــــــم

فعالیت -1ص:114
الف) به علت ارتفاع مناسب وزمین های جلگه ای وحاصلخیز -آب وهوای گرم ومرطوب -پوششگیاهی سرسبز وانبوه -بارندگی
فراوان
ب) آسیای شمال شرقی -آسیای مرکزی -فالت تبت – عربستان  -فالت ایران – قسمت داخلی آناتولی.زیرا :دوری از دریا ها وبادهای
باران آور 4-قرارگرفتن درداخل کوه های بلند
فعالیت -2ص:118
تاریخی وفرهنگی .
تصویر2مسجدتاج محل(مروارید معماری ایرانی)درهند :از پرآوازهترین بناهای جهان و آرامگاه زیبا و باشکوهی است که
درنزدیکی شهر آگره و در ۲۰۰کیلومتری جنوب دهلی نو پایتخت هندواقع شدهاست و یکی از عجایب هفتگانه جدید دنیا بهشمار
میرود.
این بنا به دستور شاه جهان ،پنجمین امپراتور گورکانی هند به منظور یادبود همسر ایرانیتبارش،بنام ارجمند بانو بیگم مشهور به
ممتاز محل کهدر سال ۱۶۳۱م در سفری جنگی به هنگام وضع حمل فوت کرد بنا شدهاست .خود شاه جهان نیز بعدها در همانجا به
خاک سپرده شد.
همانطور که مشخص است ،نام این بنا ،ایرانی است .این ساختمان بر پایه مخلوطی از معماری ایرانی ،هندی و اسالمی بنا
شدهاست و در ساخت
آن ۲۰،۰۰۰هنرمند و معمار از نقاط مختلف آسیا به خصوص ایران ،شبه قاره هند ،آسیای میانه و آناتولی شرکت داشتهاند.
آغاز ساخت تاجمحل سال ۱۶۳۲م ( ۱۰۲۲ش) بوده و در سال ۱۶۲۱م ( ۱۰۲۱ش) تکمیل شدهاست.
احمد الهوری و برادرش استاد حمید الهوری (سده یازدهم هجری) سرمعماران ایرانی سازنده تاج محل در هندوستان بودهاند .در
برخی
متون نیز از عیسی خان شیرازی و امانت خان شیرازی طغرانویس ،که هردو ایرانی بودهاند نام برده شدهاست ،کهگویا
خوشنویسی کتیبه های در و دیوارهای تاجمحل به امانت خان واگذار شده بوده است.
تصویر:4
)(Great Wall of Chinaدیوارچین
این دیوار بزرگ را برای حفاظت چین در مقابل مهاجمان مغول ساختند .تقریبا ً در سال ۲۲۶قبل از میالد ،چین را به ایالت کوچکی
تقسیم کردند.
پادشاه شی هوانگ تی ) (shin huang TIقسمتهای مختلف چین را با هم متحد ساخت .در شمال این امپراطوری مغولها زندگی
میکردند .ازترس اینکه مبادا آنها در هر زمان به چین حمله ور شوند ،پادشاه برای حفاظت کشور در مقابل خطر دستور داد تا
دیوار بزرگ چین را بنا کنند؛ بنابرایندیواری ساختند که از شای کوان ) (shahi kuanدر خلیج پوای ) (pohaiشروع شده و
به چایکومان ) (chai kumanدر کانسو )(kansuمیرسید.
سربازان گشتی از طریق جادهای که در امتداد دیوار بود عالمت هایی را به سرعت ارسال میکردند .در این زمان طول دیوار چین
به ۲۰۰۰کیلومتر
میرسید .در سلسله هان پس از سلسله چین طول دیوار به ۱۰هزار کیلومتر رسید .در تاریخ دو هزار و اندی ساله چین ،حکمرانان
دوران مختلف به
ساخت دیوار چین پرداختند .تا اینکه طول دیوار به ۲۰هزار کیلومتر رسید .این میزان معادل گردش به دور کره زمین است.
دیواری که امروزه قابل مشاهده است ،دیوار متعلق به سلسله مینگ ( ۱۳۶۱ – ۱۶۲۲میالدی) است از غرب به دروازه «جایو
گوان» در
استان گانسو چین و از شرق به ساحل رود یالو جیان در استان لیائونینگ در شمال شرقی چین منتهی میشود و درمیان
آن ۹استان ،شهر و ناحیه خود
مختار به طول ۱۳۰۰کیلومتر وجود دارد و مردم آنرا دیوار طوالنی مینامند.
دیوار چین به عنوان پروژه تدافعی بر روی کوهها ساخته میشد از بیابانها مراتع و لجنزارها عبور میکرد .کارگران طبق عوارض
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زمینی ،ساختار
متفاوتی برای ایجاد دیوار در نظر گرفتند که درایت و عقل نیاکان چین را نشان میدهد .دیوار بر مسیر کوههای پر فراز و نشیب
امتداد یافتهاست .در
بیرون دیوار پرتگاههای بلند دیده میشود .در واقع کوه و دیوار به یکدیگر پیوند خوردهاند؛ لذا دشمن به هیچ وجه قادر به نفوذ به
این دیوار نبود.
دیوار چین معموال ً با آجرهای بزرگ و سنگ مستطیل ساخته شده و در وسط ان خاک و خرده سنگ ریخته شده و ارتفاع ان ۱۰متر
است در پهنای دیوار
برای عبور چهار اسب کافی است و در یک ردیف عرض آن ۲-۲متر است تا در زمان انتقال غالت و سالحها مشکلی ایجاد نشود.
طرف درونی دیوار،
نرده سنگی و در وجود دارد که به آسانی حرکت میکند .در فاصله معیینی سکوی دیواری و یا برج آتش برای خبررسانی ساخته
شدهاست .سکوی
دیواری برای ذخیره سالحها و غالت و استراحت سربازان است و در جنگ مخفیگاه بودهاست .هنگامی که دشمن دست به حمله
میزد برجهای آتش
روشن میکردند و سراسر کشور از حمله آگاه میشدند .اکنون مقاومت دیوار چین به عنوان یک مانع نظامی از بین رفتهاست .اما
زیبایی معماری
مخصوص آن دیدنی است .زیبایی دیوار چین پر ابهت ،و باعظمت است .از دور دیواری بلند و پر پیچ و خم بر روی کوهها همانند
اژدهایی در حال
حرکت به چشم میخورد و صحنه ای شکوهمند ایجاد شدهاست .از نزدیک ،دروازههای پر ابهت ،دیوارها ،سکوهای دیوار
ی ،برجهای دیده بانی،
برجهای آتش هماهنگ با عوارض زمینی آکنده از دلربایی هنری است .دیوار چین دارای اهمیت تاریخی وفرهنگی و ارزش دیدنی
است .چینیها
میگویند «کسی که به دیوار چین صعود نکرده باشد ،قهرمان نیست».
فعالیت -4ص:118
بازی های آسیایی:
بازیهای آسیایی که آسیاد هم خوانده میشود ،رویدادی چند ورزشی است که هر ۰سال یکبار ورزشکاران کشورهای
مختلف سراسر قاره آسیا برگزار میشود .در هر رشته نشانهای طال برای مقام اول ،نقره برای مقام دوم و برنز برای مقام
سوم توزیع میشود .نخستین دوره این بازیها در سال ۳۲۵۱میالدی برگزار شد.
دومین دوره بازیهای آسیایی به فاصله ۰سال از دور اول اجرا شد؛ اما بعد از آن دوره ،بازه زمانی ۰ساله تا به امروز رعایت
شده است .تا سال ۱۱۳۳در مجموع ۰۸۸۱مدال طال۰۸۸۱ ،مدال نقره و ۰۵۰۸مدال برنز در میان ورزشکاران حاضر توزیع شده
است .تاریخچه بازی های اسیایی
سال دوره میزبان تاریخ شرکت کنندهها ورزشکاران رشته ورزشی
 ۰–۱۱ ۱۱ ۰۸۲ ۶دهلی نو ,هند مارس۱۲۵۱ 1
۱۲۵۰ 2مانیل ,فیلیپین می ۱–۲ ۱۲ ۲۷۵ ۸
– ۱ ۱۶ ۱٬۸۸۵ ۱۱ژون ۸۸توکیو ,ژاپن می۱۲۵۸ 3
۱۲۶۸ 4جاکارتا ,اندونزی آگوست–۸۰سپتامبر ۰ ۱۸ ۱٬۰۶۵ ۱۱
۱۲۶۶ 5بانکوک ,تایلند دسامبر ۲–۸۵ ۱۶ ۱٬۲۰۵ ۱۰
۱۲۷۵ 6بانکوک ,تایلند آگوست–۸۰سپتامبر ۰ ۱۶ ۸٬۰۵۵ ۱۱
۱۲۷۰ 7تهران ,ایران سپتامبر ۱–۱۶ ۱۲ ۱٬۵۱۵ ۱۶
۱۲۷۸ 8بانکوک ,تایلند دسامبر ۲–۸۵ ۱۲ ۱٬۸۰۸ ۱۲
۱۲۸۸ 0دهلی نو ,هند نوامبر –۱۲دسامبر ۰ ۸۱ ۱٬۰۱۱ ۸۱
۱۲۸۶ 14سئول ,کره جنوبی سپتامبر –۸۵اکتبر ۵ ۸۸ ۰٬۸۱۲ ۸۵
۱۲۲۵ 11پکن ,چین سپتامبر –۸۸اکتبر ۷ ۱۶ ۶٬۱۸۸ ۸۲
 ۸–۱۶ ۰۸ ۶٬۸۸۸ ۱۰هیروشیما ,ژاپن اکتبر۱۲۲۰ 12
۱۲۲۸ 13بانکوک ,تایلند
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درس نوزدهم

فعالیت  : 1ضلع شمالشرقی در فالت تبت(غرب چین)  ----ضلع شمالغربی به تنگه های بُسفُر و داردانل( مرز آسیا وترکیه وجدا
کننده قسمت اروپایی ترکیه از آسیا) -ــــــــ ضلع جنوبی به تنگه بابُ ال َمن َدب

فعالیت : 2به قاره های از سمت شمالغرب به اروپا  ،واز سمت مغرب به آفریقا

عـــ َدن ودریای سرخ جنوب
فعالیت : 3خلیج فارس ودریای عمان در مرکز وجنوب شرقی آن  ---اقیانوس هند درمشرق آن  --خلیج َ
وجنوب غربی  --دریای مدیترانه در مغرب  ---دریای سیاه درشمالغربی  ---دریای خزر درشمال آن.

فعالیت—4عربستان سعودی با وسعت

 ۵٬۱۰۵٬۶۵۳کیلومترمربع – ایران با وسعت146484105کیلومترمربع

فعالیت  -5آب وهوای گرم وخشک( عربستان  ،بیابان های ایران ،قسمتی از پاکستان وعراق)
—آب وهوای گرم وشرجی( سواحل جنوبی ایران ،سواحل دریای سرخ  ،سواحل کشورهای پاکستان)
 -آب وهوای مدیترانه ای(سواحل دریای مدیترانه کشورهایی مثل ترکیه ،لبنان،سوریه وفلسطین )آب وهوای سردکوهستانی( رشته کوه های بلند ایران ،افغانستان و پاکستان – فالت آناتولی و منطقه قفقاز)

فعالیت : 6الف)پاکستان 184میلیون نفر

ب) ایران 78میلیون نفر

ج) ترکیه 73میلیون نفر

د) عراق 34میلیون نفر

فعالیت  : 7الف) زبان عربی :کشورهایی مانند عربستان،یمن ،عمان ب) فارسی :کشورهایی مانند ایران،افغانستان
وتاجیکستان ج) ترکی کشور هایی مانند ترکیه  ،ایران وجمهوری آذربایجان د) اردو  :کشورهای افغانستان وپاکستان

فعالیت  : 8عربستان با مساحت۵٬۱۰۵٬۶۵۳کیلومترمربع فقط 27میلیون نفر جمعیت دارد .که به علت آب وهوای گرم وخشک،
تبخیرشدید ،پوشش گیاهی فقیر و شن زارهای وماسه زارهای فراوان بسیار کم جمعیت است.

فعالیت: 3
الف) وابسته بودن بخش زیادی از دخل وخرج کشور به فروش نفت
ب) توجه کمتر به بخش های دیگر اقتصادی
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ج) توجه کمتر به کارآفرینی
د) بخش مهمی از درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف واردکردن کاالهای صنعتی  ،غذایی ودارویی می شود وبدین ترتیب
دوباره به جیب کشورهای خریدکننده نفت برمی گردد
ه) بحران های شدید اقتصادی  ،سیاسی واجتماعی در صورت کاهش جهانی قیمت نفت
و) نبودن منابع جایگزین باتوجه به محدودیت منابع نفتی

فعالیت * : 10دین اسالم

** زبان عربی

*** داشتن منابع نفت وگاز

**** پیوندهای فرهنگی وتاریخی

فعالیت های درس بیستم

-1
الف ) ارزانترین وسیله ی حمل ونقل کاال ومسافر درجهان است به طوری که امروزه04درصد مبادالت جهانی ازطریق دریا
صورت می گیرد.
ب) بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ابتدا در صنعت دریایی پیشرفت کرده اند.
ج) دریا منشأ ثروتها ونعمتهای فراوان است.
د) اهمیت ماهیگیری وموجودات آبزی
ه) وجود منابع عظیم نفت وگاز
و) اهمیت استراتژیک و نظامی وتسلط برملت های دیگر ازنظر فرهنگی سیاسی واجتماعی وتمنی
ز) ارتباط آسان با دنیای خارج وپیرامونی خود.
ح) سواحل دریا ها واقیانوس ها یکی از عوامل جذب گردشگر وکسب درآمد است

 : 2الف) درگیری برسر تسلط برمنابع نفت وگاز منطقه
ب ) تسلط برآبراهه های مهم منطقه
ج) حضور قدرت های بزرگ جهانی برای غارت منابع منطقه ودامن زدن به بسیاری از اختالفات.
د) تشکیل رژیم غاصب اسرائیل واهدافی که به دنبال آن است( شعار نیل تا فرات)
ه ) تنوع قوم ونژادی ومذهبی در منطقه
و) ترس از گسترش دین اسالم در مناطق دیگر ازجمله اروپا وآمریکا که این کشور همواره سعی کرده اند کشورهای اسالمی
را به مسائل داخلی خود مشغول کنند
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ز) فروش و رونق قابل توجه بازارتجهیزات جنگی کشورهای قدرتمند.

 : 3زمینه ها برای پیشرفت ها وتوسعه فرهنگی ،اقتصادی  ،سیاسی وعلمی جهان اسالم فراهم خواهد شد (چیزی که کشور های
سلطه جو از آن هراس دارند)

:4
الف) درسمت شرقی دریای مدیترانه
ب) سوریه  ،لبنان  ،اردن و مصر
ج) در بخش جنوب غربی فلسطین

توضیحاتی درباره غزه :
با آغاز جنگ خونین غزه و کشته شدن صدها نفر بدست رژیم صهیونیستی طی دو هفته اخیر ،نام منطقه غزه دوباره مورد توجه قرار
گرفته است .غزه به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی دارای شرایط استثنایی و تقریبا بی همتا در جهان است .غزه ،باریکهای از خاک
متعلق به فلسطینیهاست که از طرف خشکی بین اسرائیل و مصر محصور است .به گزارش عصر ایران ،برخی از نکات درباره
وضعیت غزه به شرح زیر است:
 سرزمین فلسطین شامل دو منطقه جدا از هم به نام های کرانه باختری رود اردن و منطقه غزه است .کرانه باختری در شرقسرزمین های اشغالی و غزه در جنوب غربی آن است.
 طول منطقه غزه  41کیلومتر (فاصله تهران تا فرودگاه امام) و عرض آن بین  5تا  15کیلومتر است( .طول خیابان ولیعصر تهراناز تجریش تا میدان راه آهن  13کیلومتر است).
 منطقه غزه به مساحت  364کیلومتر مربع در جنوب سرزمین اشغالی فلسطین قرار دارد .مساحت این منطقه  4برابر مساحتجزیره کیش ( 04کیلومتر مربع) است.
 منطقه غزه شامل شهرهای کوچک و بزرگ از جمله شهر غزه است. منطقه غزه از جنوب با مرز مصر ،از شرق و شمال با اسرائیل و از غرب با دریای مدیترانه همسایه است. هرگ ونه ورود و خروج کشتی ها به منطقه غزه از راه دریا ممنوع است و نیروی دریایی اسرائیل مانع از عبور و مرور کشتی هابه سمت غزه می شود .راه ورود کاال به غزه نیز از طریق گذرگاه رفح در جنوب غزه و هم مرز با مصر و  5گذرگاه در مرز
اسرائیل است .عالوه بر این در جنوب غزه ،افرادی با حفر تونل انواع کاالها را از مصر وارد منطقه غزه می کنند.
نطقه غزه با داشتن یک میلیون و  844هزار نفر جمعیت ،متراکم ترین منطقه مسکونی جهان است .بخش عمده ساکنان غزه راآوارگانی تشکیل می دهند که از سایر شهرها و روستاهای اشغال شده فلسطین به دست اسرائیل ،به منطقه غزه آمدند.
 00درصد جمعیت غزه ،مسلمان و بقیه فلسطینی های مسیحی هستند .نرخ رشد جمعیت در غزه  8درصد است. پول مورد استفاده در منطقه غزه ،دالر آمریکا و شیکل (واحد پول اسرائیل) است. تا قبل از تابستان  ،2445منطقه غزه در اشغال نظامی اسرائیل بود اما در این سال ،اسرائیلی ها از غزه عقب نشینی کردند. 7744اسرائیلی در چند شهرک در غزه زندگی می کردند اما پس از عقب نشینی از منطقه غزه ،این شهرک ها تخلیه شدند و کنترل
منطقه غزه به دولت خودگردان فلسطین سپرده شد.

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

@motaleatsp95_96
 حماس در انتخابات پارلمانی سال  2446توانست اکثریت کرسی های پارلمان فلسطین را از آن خود کند .پس از آن اسماعیل هنیهعضو ارشد حماس به عنوان نخست وزیر توسط محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین منصوب شد اما اختالفات میان دو
طرف باال گرفت و عباس ،هنیه را از نخست وزیری برکنار و کابینه موقت تشکیل داد .به دنبال این حادثه ،حماس در سال ،2447
نیروهای دولت خودگردان را از این منطقه اخراج کرد و کنترل این منطقه را به دست گرفت .از آن زمان تاکنون اسرائیل گذرگاه
های مرزی با غزه را بست و حمل و نقل کاال و افراد به غزه را به حداقل کاهش داد.
 منطقه غزه دارای راه آهن تک خطه شمالی – جنوبی است که هم اکنون تخریب شده و قابل استفاده نیست .این خط آهن قبال ازجنوب به راه آهن مصر و از شمال به راه آهن اسرائیل متصل می شد.
 تنها بندر نوار غزه پس از انتفاضه سال  2444میالدی ،نیمه کاره رها شد. فرودگاه غزه با هزینه  86میلیون دالری ژاپن ،مصر ،عربستان سعودی ،اسپانیا ،آلمان و مراکش در جنوب منطقه غزه ساخته شد.این فرودگاه ظرفیت حمل و نقل  744هزار نفر در سال را داشت .این فرودگاه برپایه توافقنامه اسلو در سال  1004افتتاح شد اما در
سال  2444به دستور اسرائیل بسته و تاسیسات و باند آن هم در سال  2441در حمله ارتش اسرائیل تخریب شد.
 منطقه غزه از شبکه ابتدایی تلفن ثابت و از خدمات تلفن همراه موبایل برخوردار است .شرکت فلسطینی “پل تل” با نام برند “جوال”و شرکت اسرائیلی “سلکام” مهمترین ارائه کننده خدمات موبایل در غزه هستند .همچنین شرکت های متعددی در منطقه غزه در حال
ارائه اینترنت هستند.
 در بخش هایی از منطقه غزه ،کشاورزی انجام می شود اما نظامیان اسرائیل مانع کشاورزی در بخش هایی از منطقه غزه میشوند.

فعالیت : 5

الف) نخست از جنبه الهی و اسالمی که به حکم فطرت الهی موظف به پشتیبانی از مظلومان در برابر ظالمان هستیم ،صرف نظر از
اینکه مظلوم یا ظالم مسلمان باشد یا نباشد
ب)به عنوان مسلمان وظیفه شرعیمان ایجاب میکند که ازکیان اسالمیمان حمایت کنیم بویژه فلسطین و بیتالمقدس که از لحاظ
فرهنگی ،تاریخی و سیاسی جزء جدایی ناپذیر دین ماست،
ج ) در قرآن و روایات ائمه معصومین ،حمایت و یاری رساندن به مظلومین جهان بسیار سفارش شده است،
د ) ضمن اینکه « قدس در مفاهیم دینی اسالم اهمیت بسزایی دارد .این اهمیت به این جهت است که بیتالمقدس نخستین قبله امت
اسالم و یکی از سه مکان مقدس اسالمی پس از بیت هللا الحرام در مکه و مسجدالنبی در مدینه است.
ه ) قدس سرزمین اسراء و معراج است و این مسأله که چرا پیامبر (ص) از مکه به معراج نرفت بلکه از مکه به بیت المقدس و پس
از آن به معراج رفت ،نشان دهنده جایگاه خاصی است که این شهر در تفکر اسالمی دارد.
و )در این شهر نمادهای اسالمی بسیاری چون مسجد االقصی ،مسجد قبه الصخره ،دیوار بُراق و غیره که همه از نمادهای اسالمی
است وجود دارد .این شهر سرزمین انبیاء است .با این همه تاریخ پرشکوه دینی اسالم ،شایسته نیست که امت اسالم در مقابل اشغال
این سرزمین به دست کفار صهیونیست واکنش مثبت و عملی از خود نشان ندهد».
ز ) توجه به اهداف تشکیل رژیم صهیونیستی هیچ شک وشبهه ای برای مسلمانان ومخصوصا" ایران نمی گذارد هر قدمی
که صهیونیست ها به اهداف خود نزدیک شوند به همان اندازه بقیه مسلمانا ن نیز آسیب خواهند دید << دست یابی به هدف نیل تا
فرات -فراتی که نزدیک مرزهای ماست -و منطقه کردستان ( که شامل بخش هایی از کشورهای ایران،ترکیه  ،عراق وسوریه می
شود) که به اعتقاد صهیونیست ها متعلق به آباء واجداد آنهاست و نیز سرزمین شیراز هم ازجمله اهداف دیگرآنهاست>>

درس21
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فعالیت( 3صفحه: )141
وسعت
اروپا

افریقا

ناهمواری ها

با ده میلیون کیلومتر اروپا به دوبخش
مربع مساحت یکی از اروپای جوان وپیر
قاره های کم وسعت تقسیم می شود و بخش
وسیع آن را جلگه های
جهان است
پهناور فراگرفته اند
وجنوب آن شامل
رشته کوه های بلندآلپ
میشود
با سی میلیون
کیلومتر مربع
مساحت بعداز آسیا
دومین قاره وسیع
جهان است

سواحل

آب وهوا

رودها

به طورکلی آب
وهوای معتدل دارد

دارای رودهای نسبتا" سواحل اروپا دارای
پرآب ودائمی است بریدگی ها ،خلیج
وبیشتر رودهای آن های زیادی است که
قابل کشتیرانی است برای ایجاد بندر
مناسب است واغلب
شهر های آن بندرگاه
دارند

به طورکلی قاره ای -دارای رودخانه های سواحل افریقا صاف
فالتی وسیع وکمگرم وبدون زمستان پرآب است وبیشتر وبدون بریدگی است
ارتفاع است
رودهای آن به علت وبرای ساخت بندر
است
 کوههای بلند وجلگهآبشارها وتنداب ها مناسب نیستند به
های وسیع نسبت به
قابل کشتیرانی نیستند همین دلیل تعداد
اروپا وسعت کمی
شهرهای بندری آن
دارند.
نسبت به قاره های
دیگر بسیارکم است
 ناهمواری های شرقآن درنتیجه گسل
ایجادشده اند

فعالیت (4صفحه:)141
الف) بله  .زیرا تمامی فعالیت ها ونیازهای انسانی از تهیه خوراک وپوشاک ومسکن گرفته تا شیوه رفتارهای اجتماعی و ُخلقیات
وتجارت همه وهمه ازطبیعت تأثیر پذیرفته اند.
ب) اروپا  .زیرا اروپا دارای آب وهوای معتدل ،جلگه های وسیع وحاصلخیز ،رودهای پآب وقابل کشتیرانی وبارندگی فراوان است.
بنابراین مردم افریقا برای سازگاری با طبیعت وگذران زندگی باید تالش بیشتری بکنند.
ج) بله انسان می تواند باهرنوع شرایط کناربیاید وبرشرایط سخت غلبه کند

درس22
فعالیت(1صفحه:)145
تصویر شماره :3برج پیزا در ایتالیا:
تصویر شماره :4کلیسای سانتاماریا واقع در شهر ونیز ایتالیا:
فعالیت (3صفحه:)143
الف) اهرام مصر و مجسمه ابوالهول
ب) زیرا کشور مراکش درسواحل دریای مدیترانه قراردارد وزیتون نیز از محصوالت ویژه آب وهوای مدیترانه ای است.
فعالیت  (4صفحه:)143
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کاکائو ،به دانه های چرب تخمیر شده و خشک شده درخت کاکائو اطالق می شود .از این دانه ها برای تهیه ی شکالت استفاده می
کنند .همچنین به پودر خشکی که با آسیاب نمودن و گرفتن چربی دانه کاکائو به دست می آید هم کاکائو می گویند .این گیاه از نظر
خواص و خصوصیات ،به قهوه شباهت دارد.
کاکائو را از دانه های درخت کاکائو تهیه می کردند که منشاء این گیاه ،نواحی کوهستانی اطراف حوزه ی رود آمازون و
همچنین اورینوکو واقع در آمریکای جنوبی بود .این درخت را مردمان تمدن مایا به آمریکای مرکزی شناساندند و بعدها
در مکزیک هم کاشته می شد .گیاه کاکائو در هفت میلیون هکتار از اراضی کره زمین کشت می شود .تقریبا ً  40درصد از کاکائوی
تولید شده در سراسر جهان را سه ناحیه ی ساحل عاج ،غنا واندونزی تولید می کنند (هر کدام تقریبا ً  15درصد کاکائو تولید می
کنند) .کشورهای دیگر از جمله برزیل ،نیجریه و کامرون به میزان کمتر کاکائو تولید می نمایند .ساالنه سه میلیون تن کاکائو تولید
می شود .کشورهای هلند و ایاالت متحده آمریکا بیشترین تولید فراورده های کاکائو را بر عهده دارند.
موارد استفاده:
ز کاکائو برای مصارف مختلف استفاده می کنند .در تهیه ی انواع کیک ،در انواع نوشیدنی و برای تزئین مواد غذایی مختلف و
همراه با خامه (خامه شکالتی) از پودر کاکائو ،استفاده می شود.
جدا از خوشمزه بودن و عطر و طعم آن ،کاکائو برای سالمتی هم با اهمیت است .این ماده خواص آنتی اکسیدان داشته که
ضد سرطان است .کاکائو سه برابر چای سبز ،از ابتال به سرطان جلوگیری می نماید.
کاکائو به عنوان دارویی انرژیبخش ،شادیآفرین و تقویتکننده قلب شناخته میشود.در بعضی از مطالعات ثابت شده است کاکائو
باعث کاهش فشار خون و تنظیم کلسترول بد در خون میشود.این گیاه به عنوان ضدعفونیکننده و انگلکش نیز مورد استفاده قرار
میگیرد.
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مضرات(:ضررها)

این کاکائوها عالوه بر خواصی که ذکر شد مضراتی برای مبتالیان به برخی بیماری ها دارد :
مصرف بیش از حد شکالت خطر اضافه وزن و پیامدهای ناشی از آن را به دنبال خواهد داشت
در افراد مبتال به آلرژیهای غذائی ،کاکائو بهدلیل داشتن میزان زیاد ماد ٔه خشک ممکن است آلرژی آنها را تشدید کند.
همچنین این شکالتها در افرادیکه مبتال به عارض ٔه کهیر هستند ،ممکن است موجب تشدید بیماری شود.
شکالت های تلخ بهدلیل داشتن کافئین زیاد برای افراد مضطرب باید بسیار محدود شود ،زیرا باعث افزایش اضطراب میشوند و
به دلیل همین کافیئن زیاد در خانمهای مبتال به بیماری فیبروکیستیک سینه باعث تشدید عوارض بیماری میشود.کافئین اسیدمعده
را افزایش میدهد و ممکن است باعث وخامت زخممعده در افراد مبتال به این بیماری شود.
کافئین مادهای محرک است و تأثیرات آن تا  ۰۲ساعت در بدن باقی میماند .از اینرو ،افراد مبتال به بیخوابی نیز باید از مصرف
اینگونه شکالتها خودداری کنند.
با توجه به اینکه شکالت یکی از موادی است که نسبت آرژینین به لیزین ( از انواع آمینو اسید )در آن زیاد است ،به افرادیکه
زمین ٔه تبخال زدن دارند توصیه میشود کمتر مصرف کنند .
افرادیکه کلیه ی سنگ ساز دارند و همچنین افراد مبتال به سیروز کبدی مصرف این نوع شکالتها به ترتیب بهدلیل داشتن اگزاالت
و مس زیاد توصیه نمیشود.
افراد دیابتی نیز باید درمصرف ان نهایت دقت را داشته باشند.

فعالیت(5صفحه:)143
کائوچو از گیاهان خاصی گرفته میشود .در واقع بیش از  400نوع گیاه وجود دارد که از شیرابه آنها مقادیر مختلفی کائوچو به
دست میآید .قسمت اعظمکائوچوی طبیعی جهان را درخت «هوا برازیلینسیس» تولید میکند .این درخت که طول آن به بیش از 35
متر میرسد ،بومی کشور برزیل است .در حال حاضر ،بزرگترین منابع کائوچوی طبیعی جهان در «ماالیا» واقع در جنوب
شرقی آسیا قرار دارد.
برای تهیه کائوچو ابتدا شکافی در تنه درخت به وجود میآورند و سپس شیرابه سفید رنگی را که از شکاف خارج می شود،
جمعآوری میکنند .این شیرابه را پس از آنکه سفت و خشک شد ،به صورت ورقه در میآورند ..به این ترتیب ورقههای کائوچوی
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خام برای صدور به سایر کشورها آماده میشوند .جالب است بدانید که کائوچوی خام ،مادهای سست و چسبناک است و
خاصیت کشسانی زیادی ندارد .استحکام و کشسانی کائوچو را با افزودن گوگرد افزایش میدهند .به این کار «ولکانیزه» میگویند.
بعد از عمل ولکانیزه ،مواد پرکننده (معموالً دوده کربن) به کائوچو افزوده میشود تاکشسانی و قدرت آن باز هم افزایش یابد .پس
از طی این مراحل،کائوچوی خام به مادهای با خاصیت کشسانی زیاد تبدیل میشود و مورد استفاده قرار میگیرد .البته
تولیدکائوچو با این روش بسیار گران و پرهزینه است.
کائوچو یا الستیک جزو مواد بسیار ضروری درزندگی مدرن امروزی است کائوچو به دلیل خواص کشسانی فوقالعادهاش برای
ساخت انواع محصوالت اعم از لوازم بیمارستانی ،وسایل خانگی و اسباببازی مورد استفاده قرار میگیرد .این ماده در صنعت نیز
کاربردهای فراوانی دارد.

کائوچوی طبیعی و مصنوعی
کائوچوی طبیعی در شیره درختی به نام هوا Hevea ،وجود دارد و از پلیمر شدن هیدروکربنی به نام  -۰متیل ۱ -و  -۶بوتادین
معروف به ایزوپرن بوجود می آید .با توجه باینکه در فرمول ساختمانی کائوچو یا التکس طبیعی هنوز یک پیوند دوگانه وجود دارد،
به همین دلیل وقتی کائوچو را با گوگرد یا سولفور حرارت دهیم ،این تکپارها ،پیوند پی را باز میکنند و با ظرفیتهای آزاد شده،
اتم گوگرد را میگیرند .در نتیجه کائوچو به الستیک تبدیل میگردد.
حرارت دادن کائوچو با گوگرد و تولید الستیک را اصطالحا ً ولکانیزاسیون مینامند .به همین دلیل ،الستیک حاصل را نیز،
«کائوچوی ولکانیزه» گویند .چند نوعی کائوچوی مصنوعی نیز ساخته شدهاند که از مواردی مانند  ۱و  -۶بوتادی ان و جسمی به
نام  -۰کلرو ۱ -و  -۶بوتادین معروف به «کلروپرن» و جسم دیگری به فرمول  ۰و  -۶دی متیل ۱ -و  -۶بوتادین بتنهایی یا
مخلوط درست شده اند .کلروپرن به راحتی بسپاریده (پلیمریزه) شده و به نوعی کائوچوی مصنوعی به نام «نئوپرن» تبدیل میشود.
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فعالیت(6صفحه:)143
افریقا

اروپا

منابع طبیعی وزیر زمینی

دارای منابع طبیعی و زیر زمینی بسیارغنی نسبت به افریقا معادن محدودی دارد
است مانند جنگل ها ،معادن طال ،الماس  ،وپاسخگوی صنایع اروپا نیست
مس  ،نفت و....

وسعت

با سی میلیون کیلومتر مربع مساحت بعداز با ده میلیون کیلومتر مربع مساحت یکی از
قاره های کم وسعت جهان است
آسیا دومین قاره وسیع جهان است

جمعیت

نسبت به مساحتش جمعیت کمی دارد

نسبت به مساحتش جمعیت بسیار متراکم
دارد

رشدجمعیت

به علت بهبود واکسیناسیون وبهداشت
وباال بودن زاد و ولد سرعت رشدجمعیت
باالست

به علت نوع زندگی وپایین بودن زاد و ولد
رشد جمعیت آن بسیار پایین ودر برخی از
کشورها منفی است.

محصوالت کشاورزی

محصوالت کشاورزی آن بیشتر ویژه آب
محصوالت کشاورزی آن متنوع است
ازمحصوالت گرمسیری واستوایی گرفته تا وهوای معتدل است.وبه علت مکانیزه بودن
محصوالت مدیترانه ای درآن به عمل می وشیوه های علمی کشت میزان تولید
آید مانند :قهوه کاکائو پنبه و ...که بیشتر باالست.
به روش سنتی کشت می شود
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صنعت درآن پیشرفت زیادی کرده واز قطب به دلیل سیاست های استعماری اروپائیان
درصنعت رشد نکرده اند وبیشتر تأمین
های مهم صنعتی جهان است .وتولیدات
کننده مواد اولیه کشاورزی ومعدنی برای
صنعتی بخش مهمی از صادرات آنها را
کارخانه های کشورهای صنعتی هستند.
تشکیل می دهد.

صنعت

درس ۰۶

فعالیت صفحه ۱۴۵
کاربرگه :۱١
 :تنگه برینگ
 :اقیانوس منجمد شمالی  ،اقیانوس اطلس  ،اقیانوس آرام  ،خلیج مکزیک
 :رود می سی سی پی  ،رود میسوری  ،جلگه می سی سی پی
 :رود آمازون  ،جلگه آمازون  ،رود پارانا  ،جلگه پارانا
 :رشته کوه راکی
 :رشته کوه آند
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 :توده آپاالش
 :توده برزیل
 :کانال پاناما
فعالت  ۰صفحه ۱۴۵

 :امریکای مرکزی و جنوبی زیرا هردو نزدیک به خط استوا هستندوآب وهوا وپوشش های گیاهی مشابهی دارند.

فعالیت  ۶صفحه ۱۴۵
رود آمازون به اقیانوس اطلس میریزد و در کشور برزیل جریان دارد.

فعالیت 4صفحه153
مقایسه امریکای شمالی وجنوبی
عنوان

شباهت ها

امریکای شمالی

امریکای جنوبی
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 دارای آب وهوای گرم ومرطوبویژگی های هردو دارای جلگه های -آب وهوای سرد وقطبی
وسیع  ،رودهای پرآب ،ونیزآب وهوای معتدل وسعت استوایی وجنگل های انبوه گرمسیری
طبیعی
است
زیادی دارد
رشته کوه های
بلنددرسمت غرب و
 وسعت سرزمین های قابل  -آب وهوای گرم مداری با یک فصلتوده های کم ارتفاع
بارانی ویک فصل خشک با
کشت
وقدیمی در سمت
علفزارهای ساوان
مشرق هستند
دین ،زبان و دین وفرهنگ وزبان
هردوقسمت ریشه
فرهنگ
اروپایی است

اقتصادی

بیشترمردم آن مذهبپروتستان دارند.

 بیشترمردم آن مذهب کاتولیکدارند.

 دارای فرهنگ التین هستند و زبان دارای فرهنگآنگلوساکسون هستند وزبان مردم آن اسپانیایی و یا پرتغالی است
مردم آن انگلیسی است

درهر دو قسمت شرایط -ازنظر اقتصادی و صنعتی
بسیار پیشرفته اند.
وامکانات ومعادن
منابع طبیعی فراوانی
 دارای کشاورزی ودامداریوجود دارد که شرایط
صنعتی وتجاری است
را برای رشد آماده
کرده است
ازتولید وصادر کنندگان مهممحصوالت صنعتی ،ماشین
آالت وخودرو واسلحه هستند

ازنظراقتصادی وصنعتی رشد زیادینکرده است.
کشاورزی ودامداری آن ازشیوه هایسنتی فاصله زیادی ندارد.
تولید وصادر کننده محصوالتکشاورزی ومعدنی به صورت مواد
اولیه وخام هستند.

امریکای شمالی:کشور کانادا و ایاالت متحده امریکا،
امریکای مرکزی :کشورهای پاناما ،کوبا ،مکزیک وکاستاریکا
امریکای جنوبی :ارژانتین ،برزیل ،شیلی واروگوئه

فعالیت  ۳صفحه ۱۴۹
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آ بشار نیاگارا  :آبشارهای نیاگارا ،ترکیبی از دو آبشار بسیار بزرگ و یک آبشار کوچکتر میباشد که بر رودخانه نیاگارا واقع
است .از لحاظ موقعیت جغرافیایی آبشار نیاگارا در مرز ایالت نیویورک در آمریکا و کانادا در جنوب استان انتاریو بین دو شهر
نیاگارا فالز اونتاریو و نیاگارا فالز نیویورک قرار دارد .آبشاربزرگتر اصطالحا ً به آبشار کانادایی یا آبشار نعل اسب معروف است و
آبشار کوچکتر به آبشار آمریکایی معروف است.
علت اصلی شهرت آبشار نیاگارا نه به علت ارتفاع آن بلکه به علت عریض بودن آن است .به طور متوسط نزدیک به  ۱۱۲هزار
متر مکعب آب از آبشارها در دقیقه سرازیر میگردد.آبشارهای نیاگارا درفاصله ی بیست دقیقهای شهربوفالو آمریکا و نود دقیقهای
شهر تورنتو کانادا قرار دارد.

فعالیت  ١ص ۱۴۹
متخصصان و دانشمندان کشورهای دیگر با پول و امکانات کشور خودشان درس می خوانند و بعد از مهاجرت دانش و تخصص و
مهارت خود
را به جای مردم کشورشان در اختیار کشورهای صنعتی قرار می دهند وموجب عقب ماندگی کشور خود وپیشرفت وتوسعه ی
روزافزون کشور مبداء می شوند.
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درس ۰۵
فعالیت  1صفحه 160
جزایر استرالیا به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:
الف) جزایرپولی نِزی مانند :فیجی ،ساموآ و تونگا
ب) جزایرمیکرونِزی مانند :گوام  ،جزایرماریانا  ،کارولین
ج) جزایر مالنِزی مانند  :جزایرسلیمان ،کالدونیای جدید ،جزایر مالوکو  ،وانواتو

فعالیت  ۰ص ۱۳۲
قاره استرالیا در نیمکره جنوبی قرار دارد زیرا در جنوب خط استوا واقع شده است

فعالیت۶ص ۱۳۲
استرالیا از طرف مشرق به اقیانوس ارام و ازطرف مغرب به اقیانوس هند مربوط می شود

فعالیت های  ،6 ،5 ،4و  7صفحه162
 :4رشته کوه ها در شرق استرالیا به موازات سواحل اقیانوس آرام کشیده شده اند
 :5درنیمه ی غربی استرالیا فالت غربی و بیابان بزرگ ویکتوریا قرار دارد
 :6جلگه ی مرکزی از ابرفت رو دارلینگ به وجود آمده است و این رود به خلیج بزرگ استرالیا می ریزد
 :7بیابان ویکتوریا
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کاربرگه ی شماره ۱١
:اقیانوس هند و اقیانوس آرام

__  :رود دارلینگ  ،جلکه ی مرکزی  ،فالت غربی

 :کشور زالند نو و پایتخت آن بندر ِولینگــــت ُــن ___  :پایتخت کانبرا بنادر مهم سیدنی و ملبورن
 :مدار راس الجدی ____ سد بزرگ مرجانی در شمال شرقی استرالیا قراردارد.

فعالیت-14ص165
چون این قاره به دست اروپائیان کشف و مورد شناسایی واقع شده اند بنابراین بسیاری از نام های موجود درآن از نام کاشفان و یا از
اروپا گرفته شده است.
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