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پَض للی پطٍاًِ  

آتاز ذطم 2 ًاحیِ هطالؼات زتیط  

لطستاى استاى  

1399-1400 تحصیلی سال  

(آسیا غطتی خٌَب هٌطمۀ ّای ٍیژگی) 19 زضس  



 

 

 

 

 

است. هتصل اضٍپا ٍ فطیماآ ّای لاضُّ تِ آسیا غطتی خٌَب هٌطمِ  

 

 

.ّستٌس  آسیا غطب خٌَب هٌطمِ ذطک ٍ پست َاحیً اظ لَت زضت ٍ کَیط زضت ػطتستاى، تیاتاى  

سیا
 آ

ی
یؼ

طث
ی 

ّا
ی 

ژگ
ٍی

 

 سرزمین های مرتفع و بلند

 سرزمین های پست و جلگه ای

نواحی پست و خشک

ال، پاسد فؼالیت ّا، ًوًَِ سؤزضسٌاهِ  

19 زضس   

 ٍ تٌگِ تُسفط اظآسیا خٌَب غطتی  هٌطمِ

 هططق زض اهیطپ ّای کَُ تا تطکیِ زض زاضزاًل

 ضا لوٌسباٍ تاب  ػَسَى ذلیح تا خا آى اظ ٍ

.گیطز هی زضتط  

 

 غطب زض تیي الٌْطیي خلگِ

 زخلِ ضٍزّای آتطفت اظ ایطاى

 زضضطق سٌس ٍ خلگِ فطات ٍ

 تِ سٌس ضٍز آتطفت اظ ایطاى

ًس.ا آهسُ ٍخَز  



 

 آب ٍ َّا زض آسیا

                                                 

 

 

 

 

 هٌطمِ هْن اظهسائل یکی ضیطیي آب کوثَز

 تاػث گاّی کِ است آسیا غطتی خٌَب

 سط تط کطَضّا تیي ٍ ًعاع ّایی اذتالفات

.است ضسُ ّا ضٍزذاًِ آتی هٌاتغ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػطتی، فاضسی، تطکی ٍ اضزٍ پطتکلن تطیي گطٍُ ّای ظتاًی زض هٌطمِ آسیای خٌَب غطتی ّستٌس.

 

 

 

 

هٌطمِ   هطزم زضصس 90 اظ تیص چَى ،هحسَب هی ضَز اسالهی توسى للة ،خٌَب غطب آسیا

.ّستٌس هسلواى  

خٌَب غطب آسیا اًساًی ّای ٍیژگی  

 خْاى توسى ّای ًرستیي

 تیي الٌْطیي هٌطمِ زض

.است گطفتِ ضکل  

 ایطاى ٍ تطکیِ پاکستاى،

 کطَضّای تطیي پطخوؼیت

 آسیا غطتی خٌَب هٌطمِ

.ّستٌس

. اًس کطزُ ظَْضخٌَب غطتی آسیا  هٌطمِ زض اسالم ٍ هسیحیت یَْز، الْی ازیاى  

 



 

 فؼالیت ّای التصاز کطَضّای خٌَب غطب آسیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 فَالز، ٍ پتطٍضیوی صٌایغ کطاٍضظی، وچَىّ زاذلی ّای ظطفیت اظ صحیح استفازُ تا ایطاى

 خایگاُ تَاًس هی ٍ یافتِ زست عضگیت ّای پیططفت تِ تٌیاى زاًص التصاز ٍ تطاًعیت،گطزضگطی

.کٌس ذَز اظآى آیٌسُزض  ضا سیاآ غطب التصاز ًرست  

 ًفت صازضات تٍِ التصاز آى ّا  ّستٌس گاظ ٍ ًفت شذایط زاضایخٌَب غطب آسیا  کطَضّای اغلة

است. ٍاتستِ  

هی آیس. زست تِ حح هطاسن زض ظائط هیلیًَْا سفط ٍ ًفت صازضات اظ ػطتستاىهس زضآتطیي ػوسُ   

.کٌٌس سةک ظیازی زضآهس تاظضگاًی ٍ تداضت یا گطزضگطی ططیك اظ اًس تَاًستِ اهاضات ٍ تطکیِ  

 

.اًس ًساضتِ یططفتیپ التصازی ًظط اظ اهٌیت ًثَزى ٍ کطَض اضغال خٌگ، زلیل تِ افغاًستاى ٍ ػطاق  

 



 

 

 

 

 

 ضا ضلغ ّط ضأس ٍ زًثال زازُ خای ذَز زض ضا آسیا غطتی خٌَب هٌطمِ کِ هثلثی ضلغ سِ هسیط. 1

 کَُ ضطلی ضوال ضلغ تطکیِ زض زاضزاًل ٍ تُسفط تٌگِ زضغطتی  ضوال ضلغ ؟تثطیس ًام ٍ ٌیسک پیسا

.الوٌسب تاب ٍ ػَسَى ذلیحتِ خٌَتی  ضلغ ٍ هططق زض پاهیط ّای  

 

  هتصل است. اضٍپا ٍ آفطیما تِ لاضُ ّای  ؟است هتصل ّا لاضُ کسام تِ آسیا غطتی خٌَب هٌطمِ .2

                                                                                     

 ؟تثطیس ًام ضا  س،ًزاض لطاضخٌَب غطب آسیا  هٌطمِ زض کِ ضا هْوی ّای الیاًَس ٍ زضیاّا. 3

  ضیای سطخ، زضیای سیاُ، ذلیح فاضسزضیاچِ ذعض، زهسیتطاًِ، الیاًَس ٌّس، زضیای ػواى،  زضیای

  

.ایطاى ٍ ػطتستاىاًس؟  کسام آسیا غطتی خٌَب هٌطمِ ٍسیغ کطَض . ز4ٍ  

 

  :تٌَیسیس ٍ کٌیس پیسا غطتی خٌَب آسیای زض ای هٌطمِ یا ضْط َّا، ٍ آب اًَاع اظ یک ّط تطای.  5

     ػطتستاى. ٍ زضت لَت، زضت کَیط: ذطک ٍ گطم َّای ٍ آب

.زضیای ػواىسَاحل ذلیح فاضس ٍ  :ضطخی ٍ گطم َّای ٍ آب  

                     .(لثٌاى، فلسطیيسَاحل زضیای هسیتطاًِ) : ای هسیتطاًِ َّای ٍ آب

لفماظ. ٍ ظاگطسضضتِ کَُ ّای الثطظ،  :کَّستاًی سطز َّای ٍ آب   

 

 

 

 پاسد فؼالیت ّا



 

  .تثطیس ًام ضا هٌطمِ کطَضّای تطیي پطخوؼیت اظ هَضز سِ ًوَزاض، تِ تَخِ تا .6

 
 

ایطاى: فاضسی .تعًیس هثال کطَض یک غطتی، ب خٌَ آسیای هٌطمِ زض ظتاًی گطٍُ ّط اظ .7  

  پاکستاى.اضزٍ: تطکیِ، : ػطاق، تطکی: ػطتی 

 

  ضًَس؟ هی ضٍ تِ ضٍ هطکالتی چِ تا است، ًفت تِ ٍاتستِ آًْا التصاز کِ کطَضّایی ضوا ًظط تِ .8

ٍ  التصازی زیگط ّای ترص تِ کوتط تَخِ، ًفتی هٌاتغ هحسٍزیت تِ تَخِ تا خایگعیي هٌاتغ ًثَزى

  تیکاضی. ٍ تَضم افعایص ٍ التصازی ثثات ػسم ٍ ًفت فطٍش ٍ صازضات تِ اتستگیکاضآفطیٌی، ٍ

  

 زضصس 90 اظ تیص کٌس؟ هی تط ًعزیک ّن تِ ضا غطتی خٌَب آسیای هٌطمِ هطزم ػَاهل کسام .9

، ّستٌس گاظ ٍ ًفت شذایط زاضای آسیا غطب خٌَب کطَضّای اغلة، ّستٌس هسلواى هٌطمِایي  هطزم

  هطزم هٌطمِ. تاضیری ٍ فطٌّگی پیًَسّای ،تیطتط هطزم هٌطمِ تِ ظتاى ػطتی صحثت هی کٌٌس

 

ظیطا  زاضز؟ تطتطی ذام ًفت فطٍش تط هتکی التصاز تط زاًص تط هتکی التصاز چطا کٌیس هی فکط .10

 اتکا تِ ایي زاًص ها هی تَاًین ذَاستِ ّا ٍ ًیاظّای کطَض ضا اظ هحل تَلیسات زاذلی تأهیي کٌینتا 

ٍلی زض التصاز ٍاتستِ تِ فطٍش ًفت تطای  ،هَاز ذام خلَگیطی کٌین ٍ تا ایداز اضتغال اظ ذطٍج 

تستگی تِ کطَضّای پیططفتِ، کِ زض ضفغ ًیاظّا هدثَض تِ ٍاضزات اظ ذاضج ّستین ٍ ایي یؼٌی ٍا

.هی ضَینضطایط خٌگ یا تحطین زچاض ضکَز یا ضطایط تس التصازی   

هیلیَى180پاکستاى   

هیلیَى  80ایطاى   

هیلیَى  80تطکیِ   



 

(13. کاضتطگِ ضواضُ )11  

  

  

  

 
 

.تٌَیسیس ضا ًظط هَضز ّای ى هکا ًام ًمطِ ضٍی  

هٌطمِ هْن الیاًَس ٍ زضیاّا ًام. 1   

سَئع کاًال ٍ الوٌسب تاب ّطهع، زاضزاًل، تسفط، ّای تٌگِ ًام. 2   

ت.اس ضسُ هطرص ؟ ػالهت تا کِ کطَضّایی ام. 3ً  

س.زّی ًطاى زیگط ضًگی تا ضا کطَضّا تمیِ ٍ سثع ضًگ تا ضا ایطاى طَض. ک4  

 تطٍز اضٍپایی کطَضّای تِ آًدااظ  ٍ هسیتطاًِ زضیای تِ ػواى زضیای اظ ترَاّس کطتی یک گط. ا5 

تاب الوٌسب، زضیای سطخ، کاًال زضیای ػواى، تٌگِ  ٌس؟ک ػثَض ّا تٌگِ ٍ زضیاّا کسام اظ تایس 

زضیای هسیتطاًِ. سَئع،  

لطط. ٍ ایطاى، ػطاق، ػطتستاى، کَیت. کطَضّای ًفت ذیع: 6  

 ایطاى

 تطکیِ

 سَضیِ
 ػطاق

 ػطتستاى

 ٌّس

 یوي

 ػواى

 اهاضات

 زاضزاًل
 زضیای ذعض

 زضیای سیاُ

 زضیای سطخ

 تٌگِ ّطهع

تسفطتٌگِ   

سَئعکاًال   

 زضیای ػواى

 ذلیح فاضس


