
کَُ ّای تلٌذ ایراى کِ تِ ارتفاػات  ّای هرتفع هٌطقِ:سرزهیي 

.ترکیِ ٍ لفماز هی پیًَذًذ  

جلگِ تیي الٌْریي کِ از  : سرزهیي ّای پست ٍ جلگِ ای

سٌذ جلگِ سٌذدجلِ ٍ فرات تِ کِ از آترفت رٍد  ٍ  ّای آترفت رٍد

 ٍجَد آهذُ است.

ًَاحی پست ٍ خشک:ضاهل تیاتاى تسرگ ػرتستاى ، دضت کَیر 

 ٍ دضت لَت است.

 آب ٍ َّا

ٍ در تاتستاى  آب ٍ َّای سردًَاحی هرتفغ ٍ کَّستاًی در زهستاى دارای 

.است آب ٍ َّای هؼتذلدارای   

91درس    

جای داد کِ اضالع ایي هثلث را هی تَاى درٍى یک  هٌطمِ جٌَب غرتی آسیا

خلیج  ضرق ٍ رارتفاػات پاهیر د،  تٌگِ تسفر ٍ دارداًل در ترکیِهثلث ضاهل : 

هی ضَد. ) تِ ًمطِ کتاب هراجؼِ ضَد( کِ تِ لارُ  ػذى ٍ تاب الوٌذب در جٌَب

هتصل است. دریاّا ٍ الیاًَس ّای هْوی در ایي هٌطمِ لرار  سیا ٍ ارٍپاآّای 

 دارد.

.است ا٤راٖ ٚ ػرثعتبٖ ،دٍ کطَر ٍسیغ هٌطمِ جٌَب غرتی آسیا  

 ٍیژگی ّای طبیعی) ًاّوَاری (

ظرز٥ٔٗ ٞب٢ ثع٥بر ثّٙذ  ٚ ظرز٥ٔٗ ٞب٢ پعت ٚ در جٌَب غرتی آسیا 

ٍجَد دارًذ. ٕٞٛار٢  

 باسوِ تعالی 

اجتواعی هطالعات آهَزشی کارت فلش  

(01ٍ 91 درٍس)91 فصل        ّشتن:  پایِ  

پٌاُ اقبال جوشید:  کٌٌدُ تْیِ  

هٌطقِ : زیَیِ   کردستاى استاى اجتواعی هطالعات دبیر  

 

 

صبدرت ٘فت ٚ ٔراظٓ حج ٚ ظفر درآهذ کطَر ػرتستاى از دٍ راُ 

تاهیي هی ضَد. زائراٖ  

 تجبرت ٤ب ٌردشٍر٢ رٚ٘ك طریك از اًذ تَاًستِ هٌطمِ کطَرّای تؼضی

 تیاٍرًذ دست تِ زیادی درآهذ ٍ کٌٌذ هتحَل را خَد التصبد ثبزرٌب٣٘، ٚ

.ترو٥ٝ ٚ أبرات ٔتحذٜ ػرث٣هاًٌذ   

 تٛظط ٘ظب٣ٔ اشغبَ جًٙ، دلیل تِ ًیس هٌطمِ دیگر کطَرّای ترخی

 ٍ کٌٌذ پیطرفت تصادیال ًظر از اًذ ًتَاًستِ ،ا٥ٙٔت ٘جٛدٖ ٚ آٔر٤ىب

.ػراق ٚ افغب٘عتبٖهاًٌذ  ًذارًذ هٌاسثی چٌذاى ٍضؼیت  

 کٌذ؟ هی ًسدیکتر ّن تِ را غرتی جٌَب آسیای هٌطمِ هردم ػَاهل کذام

رخب٤ر ٘فت ٚ ٌبز ٚدر٤بٞب٢ ا٤ٗ ٔٙطمٝد٤ٗ اظالْ، زثبٖ ػرث٣ ،  

 ٍیژگی ّای اًساًی ٍ اقتصادی 

است. جٟبٖ توذًی ّای کاًَى ًخستیي از یکی آظ٥ب غرث٣ جٙٛة ٙطم١ٔ  

پبوعتبٖ ،ا٤راٖ ٚ ترو٥ٝپرجوؼیت تریي کطَرّای هٌطمِ ػثارتٌذ از:   

ػرث٣ ، فبرظ٣ ،ترو٣ ٚ اردٚ  پرتىّٓ تر٤ٗ ٌرٜٚ ٞب٢ زثب٣٘ ٔٙطمٝ : 

.است تَدُ تٛح٥ذ٢ اد٤بٖ ظَْر کاًَى آسیا، غرتی جٌَب هٌطمۀ  

در ایي هٌطمِ ظَْر کردُ اًذ ٍ ایي هٌطمِ  ٤ٟٛد ،ٔع٥ح٥ت ٚ اظالْادیاى الْی 

هحسَب هی ضَد. لّت تٕذٖ اظال٣ٔ  

ّستٌذ اها از ًظر التصادی ٍاتستِ  رخب٤ر ٘فت ٚ ٌبزاغلة کطَرّای هٌطمِ دارای 

ّستٌذ. صبدرات ٘فتتِ   

دارًذ. آب ٍ َّای گرم ٍ خطکتیاتاى ّای ٍسیغ هٌطمِ    

یکی از هسایل هْن ایي هٌطمِ است کِ گاّی تاػث اختالفات  کوثَد آب ضیریي

.رٍدخاًِ ّا ضذُ است ٍ ًساع ّایی تیي کطَرّا تر سر هٌاتغ آتی  

 05تِ سرزهیي ّایی گفتِ هی ضَد کِ هیساى تارًذگی ساالًِ آى کوتر از  ث٥بثبٖ

.ٍ هیساى تثخیر آى تیص از تارش تاضذهیلی هتر  

آة ٚ  لرار دارًذ ی هٌطمِ جٌَب غرتی آسیاسرزهیي ّایی کِ در سَاحل دریاّا

 شرج٣یا زیاد تَدُ ٍ حالت دارًذ.اها رطَتت َّا تِ دلیل ًسدیکی تِ در ٞٛا٢ ٌرْ

.تِ ٍجَد آٍردُ است  

دارًذ  آب ٍ َّای هذیتراًِ ای ،دریای هذیتراًِسرزهیي ّای ٍالغ در اطراف 

.ّستٌذ رم ٍ خطکگٍ در تاتستاى ّا  هؼتذل ٍ پرتاراى ّا کِ در زهستاى  

 


