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 صثبى ، دیي ،  صًذگی هی کٌٌذ ، هتفبٍت  ،الَام هختلفی ثب فشٌّگ ّبی  دس آسیب                                                 

 .ایي لبسُ هتفبٍت استدس ثخص ّبی هختلف آداة ٍ سسَم ٍ سجک صًذگی هشدم                                                 

        

 لبسُ ّب ثِ تشتیت خوعیت                                                                

 (پشخوعیت تشیي لبسُ ) آسیب 

 آفشیمب 

 اسٍپب 

 آهشیکبی ضوبلی 

 آهشیکبی خٌَثی 

 ِاستشالیب ٍ الیبًَسی 

  (خبلی اص خوعیت)لبسُ لطت خٌَة 

 

 

 

 

 .لبسُ کشُ صهیي آسیبست ٍسیع تشیي ٍ پشخوعیت تشیي                                                                   

     خوعیت       

 .کشُ صهیي دس لبسُ آسیب صًذگی هی کٌٌذ دسصذ خوعیت00%                                       



پرجمعیت ترین کشورهای 
 جهان 

 چین و هند

مجموعا بیش از 
 میلیارد نفر جمعیت 2/5

این دو کشور تنها کشورهای 
جهان هستند که بیش از یک 

 .میلیارد نفر جمعیت دارند

در کشور اندونزی جزیره جاوه 
منطقه کره زمین از ترین متراکم 

 .نظر جمعیت است

میلیون  141این جزیره کوچک 
به اندازه کشور )جمعیت دارد نفر 

 (وسیع روسیه

. 

 کذام لسوت ّبی آسیب کن خوعیت یب خبلی اص خوعیت است؟

  (ثِ دلیل استفبع صیبد ٍ سشهبی ضذیذ)ًَاحی هشتفع چَى فالت تجت ٍ ّیوبلیب 

 ثِ دلیل گشهب ٍ خطکی ٍ ٍخَد ضي صاس ٍ )ّبی ٍسیع هبًٌذ سثع الخبلی ٍ ثیبثبى گجی  ثیبثبى

 (ثبساى ثسیبس کن

 هتشاکن صًذگی هی کٌٌذ؟ثِ طَس  اًجَُ کذام لسوت آسیب خوعیت دس

ثِ دلیل ثبدّب ٍ ثبساى هَسوی ،ثبساى فشاٍاى ٍ آة کبفی ،ٍخَد )خٌَة ٍ خٌَة ضشق آسیب  

 (پٌْبٍس ٍ حبصلخیضسٍدّبی پشآة ٍ خلگِ ّبی 

 

 

 

 

 

 

  

  



        

 

 ثِ دلیل ثبدّب ٍ ثبساى هَسوی ثبساى فشاٍاى)خٌَة ٍ خٌَة ضشق آسیب                                                                                                      

          (ٍ آة کبفی ،ٍخَد سٍدّبی پشآة ٍ خلگِ ّبی پٌْبٍس ٍ حبصلخیض                                                                                                                                         

   ثِ دلیل گشهب ٍ خطکی ٍ)ٍ  ثیبثبى ّبی ٍسیع هبًٌذ سثع الخبلی ٍ ثیبثبى گجی ( یبد ٍ سشهبی ضذیذثِ دلیل استفبع ص)ًَاحی هشتفع چَى فالت تجت ٍ ّیوبلیب  

 (ٍخَد ضي صاس ٍ ثبساى ثسیبس کن             
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



زرد پوستان بیشتر درشرق و 
جنوب شرق آسیا زندگی می 

چین ، : مثل کشورهای . کنند
کره جنوبی و شمالی ، ژاپن 

 ...،اندونزی و فیلیپین و

بیشتر جمعیت آسیا از نژاد 
 زرد پوست هستند

در جنوب آسیا تیره های 
سیاه پوست و دورگه که 
حاصل ازدواج نژادهای 

مختلف است به وجود آمده 
 .اند

عده زیادی نیز از نژاد سفید 
 هستند

         

   ًظاد ٍ صثبى           

            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چیٌی ، تشکی ،عشثی ، :هبًٌذ . هشدم آسیب ثِ صذّب صثبى ٍ لْدِ حشف هی صًٌذ                                                                                                                        

 ...، هغَلی ٍ سٍسی ٍ  ٌٍّذی ، اسد                                                                                                          



 

 دیي   

 .آسیب هْذ ادیبى ثضسگ خْبى است

 سِ دیي ثضسگ الْی

 اسالم 

 هسیحیت 

 یَْد 

 .عالٍُ ثش آسیب دس سبیش لبسُ ّب اًتطبس یبفتِ است

 هیلیبسد ًفش 8/1دسصذ هسلوبًبى خْبى حذٍد % 00

 .هی کٌٌذدس آسیب صًذگی 

 

 :گشچِ هحل ثعثت پیبهجش اسالم ٍ ًمطِ ضشٍع دیي اسالم ،هکِ ثَدُ است ٍلی دیي اسالم دس ّوِ کطَسّبی        

 آسیبی غشثی  

 آسیبی هشکضی  

 هطشق ٍ خٌَة ضشق آسیب  

 صفَی ،دثیش هطبلعبت اختوبعی         .گستشش یبفتِ است                         ٍ ًمبط دیگش خْبى 



 دلیل گستشش دیي اسالم دس ثیطتش ًمبط کشُ صهیي هی تَاى چطن اًذاصّبثِ 

  .ٍ هٌبظشی سا کِ ًطبى دٌّذُ فشٌّگ ٍ توذى اسالهی است هطبّذُ کشد 

 .دس آسیب هسبخذ ثبضکَّی کِ اص ضبّکبسّبی هعوبسی اسالهی است ،سبختِ ضذُ است

 

 

 

 ا یشاى هسدذ خبهع صًدبى  ،  

 

 

 ذ صاّش هبلضیهسدذی دس اًذًٍضی                                          هسدذی دس هبلضی                                                  هسد                  

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 التصبد لبسُ آسیب

 .کطبٍسصی خبیگبُ هْوی دس آسیب داد                          

 .ثِ طَسی کِ ثخص عوذُ ای اص هشدم آسیب ثِ کبس کطبٍسصی هطغَلٌذ                                  

 کطت ثشًح ثِ صَست پلکبًی سٍی تپِ                                                 .است ثشًح هحصَل کطبٍسصی آسیبهْن تشیي                                   

 .است ثشًحغزای اصلی هشدم آسیب                                  

 .دس آسیب تَلیذ ٍ دس ّویي لبسُ ّن هصشف هی ضَد دسصذ ثشًح خْبى00%

 

 کطَسّبی لذستوٌذ آسیب دس صهیٌِ التصبد ،صٌعت ٍ کطبٍسصی

 التصبد دسصذ 06: کطَسّبی گشٍُ ّطت                                                                                                 طاپي ،چیي ، سٍسیِ ،هبلضی               

 طاپي ،کبًبدا سٍسیِ، ».خْبى سا دسدست داسًذ                                                                                                      ٌّذ ،کشُ خٌَثی ،ایشاى               

 «آهشیکب،ایتبلیب ٍ اًگلستبى، آلوبى،فشاًسِ                                                                                            پبکستبى ،اًذًٍضی ،تبیَاى              

 پیوبًی ثیي کطَسّبی:  پیوبى التصبدی ثشیکس                                                    .ّستٌذ گشٍُ ّطتعضَ کطَسّبی  طاپي ٍ سٍسیِ 

   سٍسیِ ،چیي ، ٌّذ ،ثشصیل»ًَظَْس التصبدی                                                      .ّستٌذ ثشیکسعضَ پیوبى التصبدی  چیي ٍ ٌّذ 
 

 آفشیمبی خٌَثی           دس طاپي یک لطبس پیطشفتِ                                                                                   



 چیي          

 : تَخِ ثِ تَاى داخلیٍ ثب  ثب ثشًبهِ سیضی ّبی خذیذدٍ دِّ اخیش دس       

o هیضاى تَلیذ 

o صبدسات خَد سا افضایص دادُ است ٍ 

o ٍ اص ایي ساُ دسآهذ التصبدی  

o ٍضع صًذگی هشدم خَد سا ثْتش کشدُ است. 

 .ضذُ چیي ثِ کطَسّبی هختلف خْبى صبدس هی ضَداهشٍصُ اًَاع کبالّبی تَلیذ 

     .خْبى ثِ ضوبس هی سٍد ثشتشیي لذست ّبی التصبدیچیي اص 

 چیي هبَّاسُ دس پشتبةطشاحی ، سبخت ٍ                                                                                                                                          

 

  

                                                                                                                                      

 (   لمت کطَسّبی) ثجشّبی التصبدی آسیب

 کشُ خٌَثی ،تبیَاى 

  سٌگبپَس( ثخطی اص چیي اهشٍصی )ٌّگ کٌگ ٍ 

 .ثسیبس صیبدی کست کشدُ اًذ دسآهذ هی ثبضذ ٍ اص ایي ساُ صبدسات ایي کطَسّبّذف التصبدی 
 

 .خَثی اص ایي ساُ کست کشدُ است دسآهذداضتِ ٍ صٌعت  ًیض دس دٍ دِّ اخیش ،پیطشفت صیبدی دسهبلضی                          



 

 هْبخشت دس آسیب هبًٌذ توبم ًمبط خْبى ثبعث  تحَالت التصبدی

 ثِ ضْش ضذُ است ٍ اهشٍصُ ضْشّبی ثب خوعیت ثیص  سٍستبییبى

 ایي ضْشّب هشاکض.اصدُ هیلیَى ًفشدسآسیب ثیطتشاصسبیش لبسُ ّبست 

 .هحسَة هی ضًَذ هْن تدبست ٍ ثبصسگبًی آسیب ٍ خْبى

  تْشاى ، ٍ ثوجئی دس ٌّذ، تَکیَ دس طاپيضْشّبیی هبًٌذ      

 هیلیَى ًفش خوعیت 23ثٌذس ضبًگْبی چیي ثب ثیص اص                  طاپي                                                            .ضْشّبی آسیب ّستٌذ پشخوعیت تشیي      

          

 خبرثِ ّبی گشدضگشی

 طجیعی ٍ خبرثِ ّبی تبسیخی ٍ فشٌّگیآسیب خبرثِ ّبی  دس

  .ٍخَد داسدثسیبس صیبدی ثشای گشدضگشی 

 خیبثبًی دس کَاالالهپَس،هبلضی      تبج هحل دس ٌّذ                                                         خزة گشدضگشاىّوِ سبلِ تعذادی اص کطَسّبی آسیبیی اص ساُ 

  .ثِ دست هی آٍسًذ خَثی،دسآهذ اص سشاسش دًیب  

 

 

  

 خضیشُ سٌتَصا دس ًضدیکی سٌگبپَس                              دیَاس ثضسگ چیي                                                                                                                   



 

  هَفك ثبضیذ، صفَی دثیش هطبلعبت اختوبعی    

     استفبدُ اص اطلس

  .کِ هدوَعِ ای اص ًمطِ ّب دس آى گشدآٍسی ضذُ استکتبثی است :اطلس                             

 .دس ثشخی اطلس ّب ،ًوَداسّب ٍ تصبٍیشی ًیض هطبّذُ هی ضَد 

 هب ثب استفبدُ اص اطلس هی تَاًین اطالعبت ثیطتش ٍ دلیك تشی دس ثبسُ کطَسّب ٍ ًَاحی  

 .هختلف خْبى ثِ دست آٍسین

  :اطلس ٍخَد داسدهعوَال ثشای ّش لبسُ یب کطَس دٍ ًَع ًمطِ دس  

 

 ًمطِ ّبی طجیعی -1

 ًمطِ سیبسی  -2

 ًوبیص دادُ ضذُ است... کَُ ّب ، فالت ّب ،  دسیبّب ، سٍد خبًِ ّب ٍسضتِ  دسًمطِ طجیعی                                         

 .اطالعبت هشثَط ثِ کطَسّب ثسیبس کن استٍ                                          

 .ًوبیص دادُ هی ضَد هشص کطَسّب ، ایبلت ّب ٍ استبى ّب ، پبیتخت ّب ٍ ضْشّبی هْن دس ًمطِ سیبسی                                         

         

 
 

 
                                                                                                                                        


