
 ثرلرار٢ اظتمالَ ، آزاد٢ ٚ جٕٟٛر٢ اظال٣ٔ ٔجبرزٜ ورد٘ذ.

اٌر چٝ از الٛاْ ٔختّف تشى٥ُ شذٜ اظت أب ا٤ٗ  وشٛر ا٤راٖ -2

ْ ثب ٤ىذ٤ٍر ٚحذت ٚ ٕٞجعت٣ٍ داشتٝ ٚ از وشٛر دفبع وردٜ ا٘ذ.الٛا  

وشٛر ا٤راٖ از ٘ظر ٚظؼت د٥ٔٚٗ وشٛر ٚ از ٘ظر جٕؼ٥ت ٥٘س  -3

وشٛر پرجٕؼ٥ت آظ٥ب٢ جٙٛة غرث٣ اظت. د٥ٔٚٗ  

وشٛر ا٤راٖ دارا٢ ٔٙبثغ ٟٔٓ ا٘رش٢ اظت ٚ از ٘ظر داشتٗ  -4

 ٔٙبثغ ٘فت، ٔمبْ چٟبرْ ٚ ٔٙبثغ ٌبز،ٔمبْ اَٚ را در ٔٙطمٝ دارد.

وشٛر ا٤راٖ ثٝ د٥ُِ داشتٗ ظٛاحُ طٛال٣٘ ٚ ٔٛلؼ٥ت ثٙذرٌب٣ٞ  -5

.ٔٙطمٝ داردٚ دظترظ٣ ثٝ آة ٞب٢ آزاد جب٤ٍبٜ ٕٔتبز٢ در   

ٚجٛد راٜ ٞب٢ ٟٔٓ حُٕ ٚ ٘مُ در٤ب٣٤ -2   

ٚاثعت٣ٍ حىٛٔت ثؼض٣ وشٛرٞب٢ ٔٙطمٝ ثٝ لذرت ٞب٢ ثسري -3  

رش٤ٓ اشغبٍِر لذض )اظرائ٥ُ( ثب حٕب٤ت آٔر٤ىب ٚ ات٥ٍّط ػالٜٚ ثر  -4

ثٝ تٛطئٝ ٚ دش٣ٕٙ ثب ٔعّٕب٘بٖ وشٛرٞب٢ ٔٙطمٝ ظروٛة ٔردْ ٔظّْٛ فّعط٥ٗ 

 ٣ٔ پردازد.

 در د٤ٍر ثرا٢ حفظ ٔٙبفغ خٛد ، اٍّ٘عتبٖ ٚ ثرخ٣ وشٛرٞب٢ لذرتٕٙذآٔر٤ىب -5

 ٞب، پب٤ٍبٜ ا٤ٗ در ٚ ٕ٘ٛدٜ ا٤جبد ٘ظب٣ٔ ٞب٢ پب٤ٍبٜ ٚاثعتٝ، وشٛرٞب٢ در ٔٙطمٝ،

.ا٘ذ وردٜ ٔعتمر ٘ظب٣ٔ، ٥٘رٚٞب٢ ٚ ا٘جبر ٔختّف ٘ظب٣ٔ تع٥ّحبت  

 ػّت جب٤ٍبٜ ٟٔٓ ا٤راٖ در ٔٙطمٝ جٙٛة غرث٣ آظ٥ب؟

  ٔردْ ا٤راٖ ثٝ رٞجر٢ أبْ خ٣ٙ٥ٕ ثرا٢ از ث٥ٗ ثردٖ ظّٓ ٚ ظتٓ ٚ -1

01درس    

 (راٞجرد٢) اظتراتص٤ه ٔٙبطك از یکی کِ آسیا غرتی جٌَب هٌطمِ در ا٤راٖ

است؟ اظتراتص٤هچرا ایي هٌطمِ   .است ضذُ ٍالغ ، است جْاى  

 ا٤ٗ-2 .دارد لرار آفر٤مب ٚ ارٚپب آظ٥ب، لبرٜ ظٝ اتصبَ وبٖ٘ٛ در ٔٙطمٝ ا٤ٗ-1

 صبدروٙٙذ٠ ػٕذ٠ وشٛرٞب٢ .اظت جٟبٖ در ا٘رش٢ ٔٙبثغ ٟٔٓ ا٘جبر ٔٙطمٝ،

ػرثعتبٖ ، ا٤راٖ ، ػراق، و٤ٛت ٚ أبرات ٔتحذٜ ػرث٣ :ٔٙطمٝ ا٤ٗ در ٘فت

ا٤ٗ ٔٙطمٝ وبٖ٘ٛ جٟبٖ اظالْ اظت. ٔىٝ ٚ ٔذ٤ٙٝ ٔمذض تر٤ٗ شٟر  -3

.ٞب٢ ٔعّٕب٘بٖ در ا٤ٗ ٔٙطمٝ ٞعتٙذ  

 چرا جٙٛة غرث٣ آظ٥ب ٔٙطمٝ ا٢ پرتٙش اظت؟

  ٘رش٢ ٔٛرد ٥٘بزٞب٢ وشٛرٞب٢ صٙؼت٣ٚجٛد ٔٙبثغ ا -1

 

 صٛرت ثٝ ٚ اػذاد ثب را ٔم٥بض اظت ٕٔىٗ خط٣ ٔم٥بض ثر ػالٜٚ

 ػذد٢ ٔم٥بض آٖ ثٝ صٛرت ا٤ٗ در وٝ د٥ٞٓ ٕ٘ب٤ش وعر٢

.٥٤ٌٛٓ ٣ٔ( وعر٢)  

  

  

 ٔم٥بض ٘مشٝ:                   اًذازُ رٍی ًمطِ

  اًذازُ ٍالؼی                                       

ٔعجذاِحراْ در ٔىٝ، ٔعجذ اِٙج٣ در ٔذ٤ٙٝ ٚ ٔعجذاِمص٣ در ٔعبجذ ٟٔٓ اظالْ:  

.ث٥ت إِمذض  

.، ظ٥ٔٛٗ ٔعجذ ٟٔٓ اظالْ ٚ لجّٝ اَٚ ٔعّٕب٘بٖ اظت اِمص٣ٔعجذ   

هقیاس ًقشِ                                  

 ٚ ز٥ٔٗ ر٢ٚ ثر ٘مشٝ، ر٢ٚ ٞب٢ فبصّٝ وٝ دٞذ ٣ٔ ٘شبٖ ٔب ثٝ ٘مشٝ ٔم٥بض

 ٘مشٝ، ر٢ٚ ٞب٢ ٔعبفت د٤ٍر ػجبرت ثٝ .اظت چمذر ٚالؼ٥ت ػبِٓ در

. ا٘ذ شذٜ وٛچىتر چمذر ز٥ٔٗ ر٢ٚ ٚالؼ٣ ٞب٢ ٔعبفت ثٝ ٘عجت  

اظت؟ ز٥ٔٗ ر٢ٚ و٥ّٛٔتر چٙذ ٘مشٝ ر٢ٚ ظب٘ت٥ٕتر ٞر ز٤ر، خط٣ ٔم٥بض در  

     

در آب ّای خلیج فارس است. جس٤رٜ ٞب٢ فراٚا٣٘کطَر ایراى دارای    

 )خبرن ،الٚاٖ ، و٥ش، لشٓ،اثٛٔٛظ٣، تٙت ثسري ٚ تٙت وٛچه ٚ الرن (

.دارًذ اّویت ٘ظب٣ٔ ٚ تجبرت ثبزرٌب٣٘ ٘فت، اظتخراج ًظر از ّا جسیرُ ایي   

  فلسطیي هَضَع هْن جْاى اسالم

 ٔرثغ و٥ّٛٔتر2٢٢٢٢ حذٚد أب .دارد ٚظؼت ٔرثغ و٥ّٛٔتر20٢٢٢ حذٚد فّعط٥ٗ ظرز٥ٔٗ

.ا٘ذ ٘ب٥ٔذٜ اظرائ٥ُ را آٖ ٚ وردٜ اشغبَ ص٥٘ٛ٥ٟعت ٤ٟٛد٤بٖ را آٖ خبن از  

 إِمذض ث٥ت آٖ ثٝ ٔعّٕب٘بٖ وٝ دارد ٚجٛد وٟٗ شٟر٢ فّعط٥ٗ، وشٛر در 

 ظٝ پ٥رٚاٖ ثرا٢ شٟر ا٤ٗ ذ.٤ٌٛٙ ٣ٔ اٚرش٥ّٓ آٖ ثٝ ٔع٥ح٥بٖ ٚ ٤ٟٛد٤بٖ ٚ (لـذض)

 احتراْ ٔٛرد ٚ ٔمـذض شٟر٢( ٔعّٕـب٘بٖ ٚ ٔع٥ح٥بٖ ٤ٟٛد٤بٖ،) تٛح٥ذ٢ ثسري د٤ٗ

   .اظت ثٛدٜ ثسري پ٥بٔجراٖ خبظتٍبٜ ز٤را رٚد ٣ٔ شٕبر ثٝ

 


