
  ضطٓ  فػُٔطاِؼات اجتٕاػی پایٝ ٞفتٓ 

  "تّٙٛع آب ٚٞٛای ایزاٖ "یاسدٞٓدرس 

 . ایٗ ٘ٛاحی را تا ٞٓ ٔمایسٝ وٙیذ. تٛجٝ وٙیذ 58تٝ تػاٚیز غفحٝ  -1

 .سیز ػىس ٞا در وتاب تٙٛیسیذ درتارٜ آب ٚٞٛای ٞز ٔٙطمٝ چٝ حذس ٔی س٘یذ ؟      -

 ٌزْ ٚ خطه   -ٌزْ ٚضزجی سٛاحُ جٙٛب  -ٔؼتذَ ٚ ٔزطٛب خشری  -ٔؼتذَ ٚ٘یٕٝ خطه وٛٞستا٘ی          

 ؟   چزا ؟  درٞز ٘احیٝ چٝ ٌیاٞاٖ ٚ جا٘ٛرا٘ی یافت ٔی ضٛد    -

  ساحّی ٘احیٝ:  وٛتاٜ پٛسٜ تٕساح یا ٌا٘ذٚ  -جٍُٙ:  خزس  -ٔزتؼی پٛضص تا وٛٞستا٘ی ٔٙطمٝ:  ٌزي ٚ َنَ         

 .تٝ دِیُ ٔتفاٚت تٛدٖ دٔا ٚ تارش درٞز ٔٙطمٝ  .  وٛیز: ضتز ٚ ػمزب  -فارس خّیج        

 . وٙیذ تؼزیف را(  تْٛ سیست)  سیستٍاٜ -2

.  ٌٛیٙذ ٔی(  تْٛ سیست)  سیستٍاٜ ، وٙٙذ ٔی س٘ذٌی خاظ جا٘ٛراٖ ٚ ٌیاٞاٖ اس ای ٔجٕٛػٝ آٖ در وٝ تشرٌی ٔٙطمٝ تٝ   

 . ٞٛایی ٚ آب تٙٛع ؟ چیست ، است ضذٜ ٔا وطٛر در ٞا سیستٍاٜ تٙٛع یا ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٔٛجة وٝ ػأّی تزیٗ ٟٔٓ -3

  ؟ ٌیز٘ذ ٔی ٘ذاسٜ ا را چیشٞایی چٝ ٞٛاضٙاسی ایستٍاٜ در -4

.  وٙٙذ ٔی ٌیزی راا٘ذاسٜ تاد ٚسش تادٚسزػت ٚسش جٟت رطٛتت، ٔیشاٖ تار٘ذٌی، ٔیشاٖ ، ٞٛا دٔای ٔثُ ٔختّف ػٙاغز

  تارش ٚ دٔا ؟ چیست ٞٛا ٚ آب ػٙاغز تزیٗ ٟٔٓ -5

  ؟ دٞٙذ ٔی تطخیع چٍٛ٘ٝ را ٔٙطمٝ یه ٞٛای ٚ آب وارضٙاساٖ -6

.  داد تطخیع را آ٘جا ٞٛای ٚ آب تٛاٖ ٔی ساَ ٚ ٔاٜ طی در ، ٔىاٖ یه تارش ٚ دٔا ٔیشاٖ ٌیزی ا٘ذاسٜ تا     

  ؟ دٞٙذ ٔی ٘طاٖ چٍٛ٘ٝ ٚ ٕ٘ٛدار وذاْ تا را ٘احیٝ یه ٞٛای دٔای ٔیشاٖ -7

(  وتاب 60 غفحٝ. ) دٞٙذ ٔی ٘طاٖ لزٔش رً٘ تا ٚ خطی ٕ٘ٛدار تا را ٘احیٝ یه ٞٛای دٔای ٔیشاٖ      

  ؟ دٞٙذ ٔی ٘طاٖ چٍٛ٘ٝ ٚ ٕ٘ٛدار وذاْ تا را ٘احیٝ یه تارش ٔیشاٖ -8

(   وتاب 60 غفحٝ. ) دٞٙذ ٔی ٘طاٖ آتی رً٘ تٝ ٚ ستٛ٘ی ٕ٘ٛدار تا را ٘احیٝ یه تارش ٔیشاٖ

 :چٟار ٘احیٝ وٝ ػثارتٙذ اس .  تثزیذ ٘اْ ؟ ٕ٘ٛد تمسیٓ ٞٛایی ٚ آب ٘احیٝ چٙذ تٝ تٛاٖ ٔی را ایزاٖ طٛروّی تٝ -9

 . وٛٞستا٘ی خطه ٘یٕٝ ٚ ٔؼتذَ ی ٘احیٝ -2    . خشری ٔزطٛب ٚ ٔؼتذَ ی ٘احیٝ -1     

 . جٙٛب سٛاحُ ضزجی ٚ ٌزْ ٘احیٝ -4          . داخّی خطه ٚ ٌزْ ی ٘احیٝ -3     

(  دٞیذ تٛضیح)  ؟ وجاست خشری ٔزطٛب ٚ ٔؼتذَ ی ٘احیٝ -10

 .دارد تار٘ذٌی ساَ ٞای ٔاٜ تٕاْ در ٚ است ضذٜ ٚالغ دریا ٚ اِثزس ٞای وٜٛ تیٗ خشر دریای وٙار در ٘احیٝ یٗا     

  ؟ است چٍٛ٘ٝ خشری ی ٘احیٝ در وطاٚرسی ٞای سٔیٗ آتیاری ی ضیٜٛ -11

 اس تزخی فمط ٚ ضٛد ٔی استفادٜ(  دیٓ)  تاراٖ آب اس وطاٚرسی ٔحػٛالت تیطتز وطت تزای ، خشری ٘احیٝ در         

. دار٘ذ ٘یاس آتیاری تٝ تز٘ج ٔا٘ٙذ ٔحػٛالت          

 



(  دٞیذ تٛضیح)  ؟ وجاست وٛٞستا٘ی خطه ٘یٕٝ ٚ ٔؼتذَ ی ٘احیٝ -12

  ٘احیٝ ایٗ ارتفاػات تزخی در.  ٌیزد تزٔی در را آٟ٘ا اطزاف ٞای وٛٞپایٝ ٚ ایزاٖ ٔزتفغ ٞای وٛٞستاٖ ، ٘احیٝ ایٗ        

  ٞای سٔستاٖ دارای دِیُ ٕٞیٗ تٝ.  آیذ ٔی ٚجٛد تٝ ضذیذ ٞای یخثٙذاٖ ٚ تارد ٔی سیادی تزف سٔستاٖ ٍٞٙاْ در       

.   است ٔؼتذَ ٞای تاتستاٖ ٚ سزد       

(   دٞیذ تٛضیح)  ؟ وجاست داخّی خطه ٚ ٌزْ ٘احیٝ -13

. دارد خطه ٚ ٌزْ ٞای تاتستاٖ است ایزاٖ ٔزوشی ٘ٛاحی ضأُ وٝ ٘احیٝ ایٗ        

 ؟ است خطه ٚ ٌزْ ایزاٖ ٔزوشی ٘ٛاحی چزا -14

 ٞای تخص اس تؼضی در.تارد ٔی تاراٖ ٔمذاروٓ تٝ ٞٓ ساَ،آٖ اس درچٙذٔاٜ فمط وٝ است آٖ دِیُ تٝ ٘احیٝ ایٗ خطىی     

.  ِٛت تیاتاٖ ٔا٘ٙذ ؛ تاضذ ٘ثاریذٜ تاراٖ آ٘جا در ٞا ساَ است ٕٔىٗ وٝ است آٔذٜ ٚجٛد تٝ ٞایی تیاتاٖ ، ٘احیٝ ایٗ      

 ؟ است چٍٛ٘ٝ ایزاٖ داخّی خطه ٚ ٌزْ ٘احیٝ ٌیاٞی پٛضص -15

  خاردار ٞای تٛتٝ ٚ ٌش ٚ تاؽ درختاٖ ٔا٘ٙذ پسٙذ خطىی ٌیاٞاٖ تٟٙا ٚ است فمیز ٌیاٞی پٛضص ٘ظز اس ٘احیٝ ایٗ          

.  ٞستٙذ ٕ٘ٛ ٚ رضذ تٝ لادر آ٘جا در          

(  دٞیذ تٛضیح)  ؟ وجاست جٙٛب سٛاحُ ضزجی ٚ ٌزْ ٘احیٝ -16

.   است ضذٜ وطیذٜ تٟار چا تٙذر تا خٛسستاٖ جٍّٝ اس ، ػٕاٖ دریای ٚ فارس خّیج ٞای وٙارٜ در ٘احیٝ ایٗ         

. دارد ٔالیٓ ٞای سٔستاٖ ٚ ٌزْ تسیار ٞای تاتستاٖ ، ایزاٖ جٙٛتی ٔٙاطك وّی طٛر تٝ        

  ؟ دارد ضزجی حاِت ِٚی است خطه ٘ٛاحی جشء ، ایزاٖ جٙٛب ساحّی ٘احیٝ چزا -17

  سیاد ٞٛا ٘ٓ آٖ ٞای آب تثخیز ٚ دریا ٚجٛد دِیُ تٝ چٖٛ أا.  است وٓ تسیار ٘احیٝ ایٗ در تار٘ذٌی ٔیشاٖ سیزا        

. آیذ ٔی ٚجٛد تٝ ضزجی حاِت ، است        

. تارد ٔی وٓ خیّی تاراٖ ٘احیٝ درایٗ سیزا -خیز ؟ است پذیز ٔىاٖ ا دیٓ سراػت داخّی ٚخطه ٌزْ ٞٛایی ٚ آب ٘ٛاحی در آیا -18

 . تارد ٔی وٓ خیّی تاراٖ ٘احیٝ درایٗ سیزا -خیز ؟ چزا ؟ پذیزاست أىاٖ دیٓ جٙٛتی،سراػت سٛاحُ ٚضزجی ٌزْ آیادر٘ٛاحی -19

.   دارد ٚجٛد سیادی تسیار تار٘ذٌی ضٕاَ ٘احیۀ در أا ، دار٘ذ لزار دریا وٙار در دٚ ٞز ایزاٖ جٙٛب ٚ ضٕاَ ٘احیۀ  -20

  وزدٜ ایزاٖ ٚارد را خشر دریای رطٛتت سیثزی سزد تادٞای ضٕاَ در سیزا  ؟ چیست ٘احیٝ ایٗ سیاد تار٘ذٌی ػّت         

  . ضٛ٘ذ ٔی تار٘ذٌی ٔٛجة اِثزس وٜٛ رضتٝ تا تزخٛر در ٚ        

(   وتاب 60 غفحٝ ٘مطٝ در تیطتز ٔٛارد. )  تثزیذ ٘اْ را ضٟز چٙذ ٚٞٛایی آب ٘احیۀ ٞز تزای -21

  ٌزٌاٖ – ساری – رضت:  خشری ٔزطٛب ٚ ٔؼتذَ ی ٘احیٝ  -1       

  اردتیُ  -ٕٞذاٖ – تثزیش:  وٛٞستا٘ی خطه ٘یٕٝ ٚ ٔؼتذَ ی ٘احیٝ  -2      

  ساٞذاٖ  -لٓ – سٕٙاٖ:  داخّی خطه ٚ ٌزْ ی ٘احیٝ  -3      

 آتاداٖ – تٛضٟز – ػثاس تٙذر : جٙٛب سٛاحُ ضزجی ٚ ٌزْ ٘احیٝ  -4     

 



 تــــــــــٛجـــــــــٝ       

 .ٔطاِة آٖ را خٛب یادتٍیزیذ .  است ٟٔٓ وتاب تزای أتحاٖ 60غفحٝ  ٘مطٝ      

 : ٘ىات ٟٔٓ درس یاسدٞٓ 

. دٞیٓ ٔی ٘طاٖ ٕ٘ٛدار غٛرت تٝ را تارش ٚ دٔا ٔیشاٖ:  1٘ىتٝ    

(  وتاب 60 غفحٝ. )  وزد تزویة یىذیٍز تا را تارش ٚ دٔا ٕ٘ٛدار دٚ تٛاٖ ٔی: 2٘ىتٝ    

. آیذ ٔی ضٕار تٝ ایزاٖ ٞٛایی ٚ آب ٘احیٝ تزیٗ ٔزطٛب ، خشری ٔزطٛب ٚ ٔؼتذَ ی ٘احیٝ:  3٘ىتٝ    

.  یاتذ ٔی واٞص خشری ٔؼتذَ ٘احیٝ در ضزق تٝ غزب اس تار٘ذٌی ٔیشاٖ:  4٘ىتٝ   

. دارد ٔؼتذَ ی ٞا سٔستاٖ ٚ ٞا تاتستاٖ ، خشری ٘احیٝ : 5٘ىتٝ   

. است آٔذٜ پذیذ سیثایی ٔٙاظز ٚ ا٘ثٜٛ ٞای جٍُٙ ، خشری ی ٘احیٝ در : 6٘ىتٝ   

.  است خطه ٞا تاتستاٖ أا،ٔی تارد تاراٖ اسساَ ٔاٜ 9 تمزیثاً تاآ٘ىٝ وٛٞستا٘ی خطه ٘یٕٝ ٚ ٔؼتذَ ٘احیٝ در : 7٘ىتٝ   

. تاضٙذ داضتٝ ٘یش دیٓ سراػت تٛا٘ٙذ ٔی وطاٚرساٖ ، وٛٞستا٘ی خطه ٘یٕٝ ٚ ٔؼتذَ ی در٘احیٝ ساَ طی در وافی تارش دِیُ تٝ : 8٘ىتٝ   

. ضٛد ٔی ٌزْ تسیار ٞٛا ٞا تاتستاٖ ٚ است سیاد رٚس ٚ ضة دٔای اختالف ، ایزاٖ داخّی خطه ٘احیٝ در : 9٘ىتٝ   

.  است خطه ٘ٛاحی جشء ، ایزاٖ جٙٛب ساحّی ٘احیٝ : 10٘ىتٝ   

 


