


 

 

 

 

 

 

 : 11درس

 : 56مربوط به تصاویر ص  

 جنگل خرس :                رتعیمنطقٔه کوهستانی با پوشش م کل و گرگ : 

 کویر عقرب و شتر:         ناحیه ساحلی خلیج فارس کوتاه : گاندو یا تمساح پوزه 

: 2فعالیت شماره  

 

ین در ناحیهٔ شمال سه عامل دست به دست هم داده وباعث بارندگی دراین ناحیه شده که اگر یکی از این عوامل حذف شود بارندگی هم تقریبا ازب

 خواهدرفت.

1

 تبخیر آب دریای خزر-

 

 وزش بادهای شمالی وشمال غربی به این ناحیه که رطوبت را به جنوب این ناحیه مر راند -2

 

وجود رشته کوه های مرتفع البرز که مانع عبور توده هوای مرطوب می شود و هنگام صعود هوای مرطوب شرایط تشکیل ابر وبارندگی را فراهم م -3

ی 

آورد.

 

 

 : 3یت شماره فعال

بندرانزلی -بابل -گرگان-رشت –ساری  ----- معتدل و مرطوب خزری   -الف
 

 شیراز -تبریز–سنندج  -کرمانشاه –زنجان  –مشهد  ----- معتدل و نیمه خشک کوهستانی   -ب 

اهواز-قم-اصفهان -زاهدان –کرمان  –یزد  -------گرم وخشک داخلی    -ج 

 

 بندرچابهار –آبادان -بوشهر -  بندر عباس --------- گرم و شرجی سواحل جنوب   -د 

 : 12درس 



  :  63صفحه - 1فعالیت  

 مهم ترین عامل تخریب طبیعت انسان است 

 در خطر انقراض مانند پلنگ ایرانی، گوزن زرد ایرانی، مارال، خرس قهوه ای  پاسخ احتمالی : گونه های 

 همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشیبه منظور حفظ همیشگی وضعیت زیست بوم و  

 : 66- 2فعالیت شماره  

ت طبیعت متعلق به همٔه موجودات است. همه مردم باید نسبت به طبیعت، احساس مسوولیت کنند و بدانند که طبیعت خانه همه آن ها وهمه موجودا 

ما باید این حس را در خود ایجاد و تقویت کنیم که عالوه بر لذت بردن از  انسان ها است. است و هرگونه تخریب محیط زیست، تیشه زدن به ریشه خود

 مواهب طبیعی، وظیفه حفاظت از آن را هم برعهده داریم.

 : 3فعالیت شماره  

ماِء ماًء َفأَْخَرْجنا بِِه نَباَت ُکّلِ َشیْ    انعام: 99آیه  ْجنا ِمْنُه َخِضراً نُْخِرُج ِمْنُه َحبًّا ُمَتراِکباً َو ِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعها قِْنواٌن دانِیٌَه َو ٍء َفأَْخرَ َو ُهَو الَّذی أَْنَزَل ِمَن السَّ

ظُُروا إِلى اَن ُمْشَتبِهاً َو َغْیَر ُمَتشابٍِه اْن ْیُتوَن َو الرُّمَّ  ذلُِکْم ََلیاتٍ لَِقْوٍم ُیْؤِمُنونَ   ثََمِرِه إِذا أَْثَمَر َو یَْنِعِه إِنَّ فی  َجنَّاتٍ ِمْن أَْعنابٍ َو الزَّ

 ترجمه آیه: 

هاى  [ جوانه سبزى خارج ساختیم که از آن، دانه و اوست کسى که از آسمان، آبى فرود آورد؛ پس به وسیله آن از هر گونه گیاه برآوردیم، و از آن ]گیاه 

خارج  -همانند و غیر همانند-و ]نیز [باغهایى از انگور و زیتون و انار  هایى است نزدیک به هم. آوریم، و از شکوفه درخت خرما خوشه متراکمى برمى

 هاست آورند نشانه نمودیم. به میوه آن چون ثمر دهد و به ]طرز[ رسیدنش بنگرید. قطعاً در اینها براى مردمى که ایمان مى

 کند. طریق آن دعوت مى ما را به شگفتیهاى جهان آفرینش، و شناسایى خداوند از سوره انعام : 99پیام آیه  

 ایات 

ا َجمیٌع لََدْينا ُمْحَضُرونَ  یس : 35تا  32آیات   لُونَ َو   32  َو إِْن ُکلٌّ لَمَّ َو َجَعْلنا فیها َجنَّاتٍ ِمْن   33  آيٌَة لَُهُم اْْلَْرُض اْلَمْیَتُة أَْحیَْیناها َو أَْخَرْجنا ِمْنها َحبًّا َفِمْنُه يَْأُک

ْرنا فیها ِمَن اْلُعیُ  لُوا ِمْن ثََمِرِه َو ما َعِملَْتُه أَْيديِهْم أَ َفال يَْشُکُرونَ   34  ونِ نَخیٍل َو أَْعنابٍ َو َفجَّ    35 لِیَْأُک

 کردگار است.نشانه قدرت پروردگار عالم و حق شناسى و شکر گزارى انسانها، که شکر منعم نخستین گام معرفت پیام:  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=32
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=33
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=34
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=34
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=34
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=35


ْنیَا لَْعَنًة َویَْوَم اْلِقیََمِة أَاَل إِنَّ َعاداً َکَفُروْا َربَُّهْم أاََل ُبْعداً لَِّعا سوره هود : 60آیه    ٍد َقْوِم ُهودٍ َوُأْتِبُعوْا فِی َهِذِه الدُّ

 خرت است .عصیان و انجام کارهای زشت و عدم شکر نعمت مستوجب غضب الهی و انتقام دنیا و عذاب آپیام: 

 ﴾12﴾ َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْیَحاُن ﴿11﴾ فِیَها َفاکَِهٌة َوالنَّْخُل َذاُت األْکَماِم ﴿10َواألْرَض َوَضَعَها لأِلنَاِم ﴿ سوره الرحمن : 12تا 10آیات  

 گستراندن مواهب و نعمتهای خداوندی در زمین وکفر نورزیدن بر آن .پیام: 

 : 69ص  -6فعالیت 

 این است که حفاظت از محیط زیست یک وظیفٔه عمومی و همگانی است. 50اصل   کتٔه مهمن 

 همین مفهوم را می رساند.  «دانش آموزان عزیز، حفاظت از محیط زیست مخصوص این سازمان نیست، بلکه وظیفه همه ماست.» جمله: 
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