
 پاسخ فعالیتھا و کاربرگه ھای مطالعات اجتماعی ھشتم

  بخش جغرافی

 

١٧درس   

١٠٩سطر سوم صفحه   : 

 دلتای بنگال از آبرفت کدام رودھا پدید آمده است؟ این دلتا قسمت اعظم خاک کدام کشور را تشکیل می دھد؟
 رودھای گنگ و براھماپوترا، بنگالدش

١٠٧صفحه  ١فعالیت شماره   : 

اقیانوسیه ٧اروپا  ۶قطب جنوب  ۵امریکای جنوبی  ۴امریکای شمالی  ٣آفریقا  ٢آسیا  1  

١١٠صفحه  ١٢کاربرگه شماره  ٢فعالیت شماره   : 

ھند در جنوب -آرام در شرق  –نام اقیانوسھای اطراف قاره آسیا : اقیانوس منجمد شمالی   

سیاه –خزر  –مدیترانه  –سرخ  –عمان  -نام دریاھا و خلیج ھا : خلیج فارس   

 نام رشته کوھی که آسیا را از اروپا جدا می کند : اورال

مغولستان -تبت  -ایران  –نام فالتھای بلند آسیا از مغرب به مشرق : آناتولی   

اورست –نام رشته کوه و بلندترین قله آسیا : ھیمالیا   

عربستان –نام وسیع ترین شبه جزیره ھای آسیا : ھند   

ش ( ) نشان دھنده محل دلتای بنگال می باشدتا فل ٣دلتای بنگال : روی نقشه   

دلتای بنگال –براھماپوترا  –گنگ  –رودھا و جلگه ھای مھم آسیا : یانگ تسه کیانگ   

١١٠صفحه  ٣فعالیت شماره   : 

٣٠٠است که بر روی ھم  ھای فیلیپین از شمار بسیار زیادی جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده مجموعه جزیره  

رسد جزیره می ٧١٠٧وسعت دارند کمتر از یک پنجم خاک ایران. این جزایر که تعداد آنھا به ھزار کیلومتر مربع   

ً در سه گروه بزرگ طبقه الجزیره عبارتند از: لوزون، میندانائو، و ویسایا شوند. این سه مجمع بندی می عموما . 

 ً جزیره فیلیپین فقط ٧١٠٧. از شوند کل مساحت فیلیپین را شامل می ٪۶۶دو جزیره لوزون و میندانائو مجموعا  

٢٧٧٠جزیره مسکونی است و در این بین فقط یازده جزیره به صورت عمده جمعیت ساکنی دارد و فقط  ١٠٠  

 .جزیره دارای نامی خاص ھستند

١١٢صفحه  ۴فعالیت شماره   : 
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جه کاھش می یابددر ۶متری دما  ١٠٠٠بلندترین فالت آسیاست وبخاطر ارتفاع زیاد سرد است با افزایش ارتفاع   

١١٢صفحه  ۵فعالیت شماره   : 

 از سمت ھند و آرام

١١٢صفحه  ۶فعالیت شماره   : 

 رشته کوھھای بلند و مرتفع ھیمالیا مانع و سدی بزرگ برای رسیدن رطوبت به این مناطق است

١١٢صفحه  ٧فعالیت شماره   : 

تقریبأ عمود می تابدبخاطر نزدیکی به مدار استوا که خورشید در این مناطق در طول سال   

١١٢صفحه  ٨فعالیت شماره   : 

 بادھای باران آور مدیترانه ای در زمستان از سمت دریای مدیترانه

١٨درس   

١١۴صفحه  ١فعالیت شماره   : 

آب و ھوای گرم و مرطوب -الف : وجود سرزمین ھای حاصلخیز و جلگه ھای پست و ھموار  

وزش بادھای موسمی و ریزش باران فراوان –دلتا ھا و خاک آبرفتی –پوشش گیاھی سرسبز   . 

 - ب : در نواحی مرتفع فالت تبت و ھیمالیا، به دلیل سرمای طاقت فرسا، کم بودن یا نبودن زمین ھای

 . کشاورزی، مشکالت حمل و نقل و نبودن شرایط مناسب برای زندگی تراکم جمعیت کم است

١١٨صفحه  ٢فعالیت شماره   : 

آگره ھند از جاذبه ھای فرھنگی ، تاریخی و معماری آسیاست : تاج محل در ٢تصویر   . 

٢٠٠ترین بناھای جھان و آرامگاه زیبا و باشکوھی است که در نزدیکی شھر آگره و در  محل از پرآوازه تاج  

رود شمار می است و یکی از عجایب ھفتگانه جدید دنیا به کیلومتری جنوب دھلی نو پایتخت ھند واقع شده . 

که مشخص است، نام این بنا، ایرانی است. این ساختمان بر پایه مخلوطی از معماری ایرانی، ھندی وھمانطور   

است اسالمی بنا شده  

تاج محل ، مجموعة آرامگاھی در ھند، در قرن یازدھم به فرمان شاه جھان ، پنجمین پادشاه گورکانی ھند، 
ره / اگرا ساخته شدآرامگاھی برای ھمسرش ارجمند بانو(ممتازمحل ) در شھر آگ  

: از جاذبه ھای تاریخی آسیا در کشور چین است ۴تصویر   

 دیوار چین که یکی از ھفت اعجاز جھان شمرده می شود ، در جھان به لحاظ زمان ساخت طوالنی ترین و
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کیلومتر امتداد  ٧٠٠٠بزرگترین مھندسی تدافعی نظامی در قدیم است . این دیوار در نقشه جغرافیایی چین 
افتهی  

قبل از میالد باز می گردد ٩است. تاریخ ساخت دیوار چین به قرن   

دیوار چین معموال با آجرھای بزرگ و سنگ مستطیل ساخته شده و در وسط ان خاک و خرده سنگ ریخته شده 
 و

متر ۵- ۴متر است در پھنای دیوار برای عبور چھار اسب کافی است و در یک ردیف عرض آن  ١٠ارتفاع ان   

تا در زمان انتقال غالت و سالحھا مشکلی ایجاد نشوداست   

١١٨صفحه  ٣فعالیت شماره   : 

کیف و کفش –پوشاک  –صنایع غذایی  –خودرو  –لوازم صوتی و تصویری   : 

ترکیه می توانند باشند –کره جنوبی  –برای مثال تولید کشورھای چین و ژاپن   

١١٨صفحه  ۴فعالیت شماره   : 

کاران سال یکبار ورزش ۴شود، رویدادی چند ورزشی است که ھر  آسیاد ھم خوانده میھای آسیایی که  بازی  

ھای طال برای مقام اول، نقره برای مقام شود. در ھر رشته نشان کشورھای مختلف سراسر قاره آسیا برگزار می  

در دھلی, ھندمیالدی  ١٩۵٠ھا در سال  شود. نخستین دوره این بازی دوم و برنز برای مقام سوم توزیع می  

سال از دور اول اجرا شد؛ اما بعد از آن دوره، بازه زمانی ٣ھای آسیایی به فاصله  برگزار شد. دومین دوره بازی  

 .ساله تا به امروز رعایت شده است ۴

در اینچئون, کره جنوبی برگزار شد ٢٠١۴آخرین بازی در سال   

خواھد شددر جاكارتا, اندونزی برگزار  ٢٠١٨بازی آینده در سال   

١١٩فعالیت مربوط به اطلس صفحه   : 

 آمار و ارقام ھر ساله قابل تغییر است ، الزم است که خودمان به اطلس مراجعه کنیم و ببینیم ؛ اما

آمده است ١١٣صفحه  ١٨نام قاره ھا به ھمراه جمعیت در نمودار درس   

آمده است ١٧درس  ١٠٧صفحه  ١وسعت قاره ھا نیز در فعالیت   

سیاسی مرز ھای سیاسی و سرزمینی کشور ھا و نام کشور ھا ھمراه با نام شھر ھای شاخص آن درنقشه 
 کشور نمایش داده می شود

ھا، نوع خاک یا زمین است ھای گیتاشناسی ھمچون کوه اما نقشٔه طبیعی یا فیزیکی نشان دادن ویژگی . 

ندی از نظر مقیاس و دیگری طبقه بندی از طبقه بندی انواع نقشه ھا بر دو محور اصلی قرار دارد. یکی طبقه ب
 .نظر محتوی
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از نظر محتوا شامل: مسطحاتی، توپوگرافی، ثبت امالکی، آماری، ھواشناسی، شھرسازی، تاریخی، 
شناسی و ژئوفیزیکی است گیاھشناسی، زمین  

١٢٠بکار ببندیم صفحه   : 

بود که ملت ھند را در راه آزادی از ھا ب: تصویر مربوط به مھاتما گاندی است رھبر سیاسی و معنوی ھندی  

 استعمار امپراتوری بریتانیا رھبری کرد. او در طول زندگیش استفاده از ھر نوع ترور و خشونت برای رسیدن

خشونتی گاندی که خود نام ساتیاگراھا (در سانسکریت به معنای تالش و  کرد. فلسفٔه بی به مقاصد را رد می
 کوشش

ھای مقاومت بدون  اللفظی: محکم گرفتن حقیقت) روی بسیاری از جنبش حتبرای رسیدن به حقیقت؛ ت
 خشونت در

است سراسر جھان و تا امروز تأثیر گذارده . 

١٣٢۶بھمن  ٩ - ١٢۴٨مھر  ١٠) (١٩۴٨ژانویه  ٣٠درگذشت:  -  ١٨۶٩اکتبر  ٢والدت :  ) 

١٩درس   

١٢٢صفحه  ١فعالیت شماره   : 

ُسفر و دار َناضالع این مثلث از تنگٔه ب د َ دانل در ترکیه تا کوه ھای پامیر در مشرق و از آنجا تا خلیج ع  

ُسفر و داردانل وصل می کند ب را دربر می گیرد و از آنجا کانال سوئز را به تنگٔه ب َ َند ُ الم  و باب

١٢٢صفحه  ٢فعالیت شماره   : 

 افریقا و اروپا

١٢٢صفحه  ٣فعالیت شماره   : 

مدیترانه –سیاه  –سرخ  –فارس خلیج  –عمان  –خزر  –اقیانوس ھند   

١٢٢صفحه  ۴فعالیت شماره   : 

ایران –عربستان   

١٢۴صفحه  ۵فعالیت شماره   : 

بیابان ربع الخالی در عربستان -آب و ھوای گرم و خشک : دشت لوت و کویر   

 آب و ھوای گرم و شرجی : سواحل خلیج فارس و دریای عمان

فلسطین -لبنان  آب و ھوای مدیترانه ای: سواحل مدیترانه ؛  

 آب و ھوای سرد کوھستانی : رشته کوھھای البرز و زاگرس

١٢۵صفحه  ۶فعالیت شماره   : 
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میلیون ٧٣ترکیه  –میلیون  ٧٧ایران  –میلیون  ١٨٠پاکستان   

١٢۵صفحه  ٧فعالیت شماره   : 

ترکی : ترکیه و آذربایجان –اردو : پاکستان  –فارسی : ایران  –عربی : عربستان و عراق   

١٢۶صفحه  ٨فعالیت شماره   : 

میلیون نفر جمعیت دارد که در مقایسه با مساحت وسیع خود ، جمعیت بسیار کمی دارد ٢٧عربستان ، بیش از   

بیشتر قسمتھای آن را بیابان تشکیل داده و آب و ھوای گرم و خشکی دارد . آب شیرین و زمین حاصلخیز بسیار 
 کم است

١٢۶صفحه  ٩فعالیت شماره   : 

ین آالت، موادغذایی، دارو و انواع کاالھای مصرفی دیگر را ازکشورھای پیشرفته وارد می کنندماش  

 در واقع وابستگی شدیدی به قدرتھای بزرگ پیدا می کنند که در مواقع بحرانی مانند جنگ و تحریم

درتدچار شرایط بد اقتصادی یا رکود اقتصادی شده ودر نتیجه حکومت آنھا ضعیف شده و ثبات و ق  

 خود را از دست می دھند

١٢۶صفحه  ١٠فعالیت شماره   : 

 منطقٔه جنوب غربی آسیا یکی از نخستین کانون ھای تمدنی جھان است

درصد مردم منطقه، مسلمان ھستند ، این منطقه قلب تمدن اسالمی محسوب می شود ٩٠بیش از   

ثروت خدادادی ھستند،اغلب کشورھای منطقه جنوب غربی آسیا دارای ذخایر نفت و گاز، این   

 اکثریت مردم به زبان عربی صحبت می کنند که زبان قرآنی ھمه است

 وجود دریاھا و آبھای آزاد جھت ارتباط مردم با یکدیگر

١٢۶صفحه  ١٣کاربرگه شماره  ١١فعالیت شماره   : 

مدیترانه –سیاه  –سرخ  –خلیج فارس  –عمان  –خزر  –اقیانوس ھند   

ھند شده و پس از خلیج عدن و تنگه باب المندب به دریای سرخ می رسد وکشتی وارد اقیانوس   

 از کانال سوئز گذشته و به مدیترانه می رسد

امارات –عمان  –کویت  –قطر  –بحرین  –عربستان  –عراق  –کشورھای نفت خیز : ایران   

٢٠درس   

١٢٩صفحه  ١فعالیت شماره   : 

ه لحاظ تجاری ، بازرگانی ، سیاسی ، نظامی و منابع غذاییبخاطر حمل و نقل ارزان کاالھا و انرژی وب  
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١صفحه  ٢فعالیت شماره  29 : 

 وجود منابع نفت و گاز مورد نیاز کشورھای صنعتی و را ھھای مھم حمل و نقل دریایی

 وابستگی سیاسی حکومت بعضی کشورھای منطقه به قدرت ھای بزرگ

یکا و انگلیسوجود رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل) با حمایت آمر  

 ایجاد و استقرارپایگاھھای نظامی و تسلیحاتی توسط آمریکا و انگلستان

١٢٩صفحه  ٣فعالیت شماره   : 

سیاسی و فرھنگی –توسعه و ھمکاری روابط اقتصادی  –سبب اتحاد و ھمبستگی کشورھا   

 آرامش سیاسی ، اجتماعی و کاھش نفوذ قدرتھای جھانی

١٣٢صفحه  ۴فعالیت شماره   : 

: مدیترانه در غرب و شمال غرب فلسطین و یا فلسطین در شرق و جنوب شرق مدیترانه الف  

مصر –سوریه  –اردن  –ب : لبنان   

 پ : در غرب سرزمین اشغالی وجنوب غرب فلسطین

ای است نوارگونه که در کنار دریای مدیترانه و در منطقه خاورمیانه قراردارد نوار غزه یا باریکه غزه ناحیه . 

ھای کرانه باختری رود اردن و منطقه غزه است ن فلسطین شامل دو منطقه جدا از ھم به نامسرزمی . 

 .کرانه باختری در شرق فلسطین و غزه در جنوب غربی آن است

کیلومتر طول ۴١مرز است. منطقه نوار غزه  نوار غزه از جنوب غربی با مصر و از شمال و شرق با اسرائیل ھم  

کیلومتر مربع در جنوب فلسطین ٣۶٠کیلومتر عرض دارد. نوار غزه به مساحت  ١٢ تا ۶ھایی از  و در بخش  

گیرد است، می ترین شھر در منطقه نوار غزه قرار دارد. نوار غزه نامش را از شھر غزه که بزرگ . 

ً فلسطینی ھستند.  ھزار نفر زندگی می ٨٠٠میلیون و  ١بیش از  ٢٠١۴در سال  ٩٩کنند و تماما  

ھای مسیحی ھستند غزه، مسلمان و بقیه فلسطینیدرصد جمعیت   

١٣٢صفحه  ۵فعالیت شماره   : 

 انقالب اسالمی از زمان پیروزی، خود را در دایره ایران محدود نکرده و بر اساس توجه به اسالم و وحدت

 .اسالمی به نقش جھان اسالمی خود برای مبارزه با غرب و صھیونیسم وحمایت از مظلومین تأکید کرده است

    

  ١٣٣صفحھ  ۶: فعالیت شماره 
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  ١۴کاربرگھ 

سانتی متر روی زمین کھ این مقدار ھر سانتی  ۴۵٠٠٠٠٠: این مقیاس یعنی ھر سانتی متر روی نقشھ برابر است با ١
  کیلومتر نشان می دھد  ۴۵متر را معادل 

  متر است کیلو ٢۴٧: جزایر تنب بزرگ تنب کوچک و ابوموسی . فاصلھ این دو بندر حدود  ٢

  کیلومتر است ۵/١١٢: از شھر الر تا بندر چارک حدود  ٣

  مسئلھ 

  کیلومتر است ٢۵٠: فاصلھ دو روستا با توجھ بھ مقیاس  ١

  خواھد بود ١:١٢٠٠٠٠٠: مقاس نقشھ  ٢

  ٢١درس 

  :  ١۵کاربرگھ  ١٣٨صفحھ  ١فعالیت 

:     اقیانوس منجمد شمای ، اقیانوس اطلس و دریای شمال ، دریای نروژ ، دریای مدیترانھ ، دریای سیاه ، دریای 
  بالتیک و دریای آدریاتیک اطراف قاره اروپا ھستند 

  رشتھ کوه الپ و رشتھ کوه پیرنھ : 

بلغارستان ، مقدونیھ ، آلبانی ،  : کشورھای اسکاندیناوی : نروژ ، سوئد ، فنالند و کشورھای بالکان : یونان ،
  یوگسالوی ، بوسنی ، و بخشی از ترکیھ 

  : تنگھ جبل الطارق

  ١۴١فعالیت صفحھ 

  نقشھ خوانی افریقا١۶: کاربرگھ شماره 

  : اقیانوس ھند ، اقیانوس اطلس ، دریای مدیترانھ ، دریای سرخ ، دریای عدن 

  : رشتھ کوه اطلس 

  : قلھ کنیا و قلیھ کلیمانجارو 

  : دریاچھ ویکتوریا 

  رود نیل ، رود نیجر ، رود کنگو ، رود اورانژ ، رود زامبز : 

  : خلیج گینھ

  ١۴١صفحھ  ۴فعالیت 

: بلھ تمام فعالت ھای انسلنی ھمانند کشاورزی ، تجارت ، فعالیت ھای صنعتی ھمگی تحت تاثیز این عوامل قرار 
  دارند 

آب و قابل کشتیرانی ، آب و ھوای مناسب ، زمین ھای حاصلخیز و بنادر : قاره اروپا ، زیرا اروپا دارای رودھای پر 
  و خلیج ھای فراوانی است ، مردم آفریقا بھ نسبت مردم اروپا باید تالش بیشتری داشتھ باشند 



: بلھ انسان میتواند خود را با ھر نوع شرایط طبیعی سازگار کند مثال مردمان صحرای افریقا کھ خود را با شرایط 
  کی و کم آبی سازگار کرده اند خش

  ٢٢درس 

  ١۴۵صفحھ  ١فعالیت 

  : کشور ونیز ، برج پیزا

  ١۴٩صفحھ  ٣فعایت 

: الف اھرام مصر و مجسمھ ابولھول ب : زیرا کشور مراکش درای آب و ھوای مدیترانھ ای است کھ برای کشت 
  زیتون مناسب می باشد 

  ١۴٩صفحھ ۴فعالیت 

متراست و برگھایش ساده و متقابل و گلھایش منظم و  ١٠تا  ۴کھ ارتفاعش بین  پنیرکیان درختی است از تیرهکاکائو
تا  ٢۵محتوی  خیار دازه یکشا ستھ و زرد رنگ است و بھ ان کوچک و قرمز رنگ در ھمھ فصول وجود دارد.میوه

کنند و بھ  آوری می ھا را جمع کنند تا بپوسد و پس از آن دانھ ھای این گیاه را پس از چیدن انبار می دانھ است .میوه ۴۵
است و بھ عالوه محتوی مقدار  قلب شود.دانھ این گیاه تقویت کننده ھ میرسانند کھ از آن پودر کاکائو تھی مصرف می

  .کنند نیز تھیھ می شکالت است از کاکائو چربی و ازنھزیادی

  ١۴٩صفحھ ۵فعالیت 

یعنی مانند کش کشیده کائوچو یکی از مواد اصلی صنایع جدید است کھ خواص مکانیکی و خاصیت مخصوصی دارد 
می شود و اگر رھا کنیم بھ حالت اولیھ بر می گردد و طبیعی آن را از درخت ( ھوا) در اثر تیغ زدن ، شیره از 

درخت تراوش می کنند کھ ھمان کائوچوی طبیعی است ، بھ دست می آورند اولین باربومیان برزیل از آن مداد پاک 
با اضافھ کردن پودر » گودیر « مشخص کرد .  C5H8 رمول خام آن راف» دینگر « کن ، و توپ درست کردند . 

  ذغال و گوگرد و مواد صد اکسیدان از آن الستیک اتومبیل تھیھ کرد

  ٢٣درس 

  ١۵۴فعالیت صفحھ 

   ١٧: کاربرگھ  ١

  : تنگھ برینگ 

  : اقیانوس منجمد شمالی ، اقیانوس اطلس ، اقیانوس آرام ، خلیج مکزیک

  ، رود میسوری ، جلگھ می سی سی پی  : رود می سی سی پی

  : رود آمازون ، جلکھ آمازون ، رود پارانا ، جلگھ پارانا 

  : رشتھ کوه راکی 

  : رشتھ کوه آند 

  : توده آپاالش 



  : توده برزیل 

  : کانال پاناما 

  ١۵۴صفحھ  ٢فعالت 

  : امریکای مرکزی و جنوبی زیرا ھردو نزدیک بھ خط استوا ھستند 

   ١۵۴صفحھ  ٣فعالیت 

  : رود آمازون بھ اقیانوس اطلس میریزد و در کشور برزیل جریان دارد 

  ١۵٩صفحھ  ۵فعالیت 

: کشور کانادا و ایاالت متحده امریکا در امریکای شمالی و کشورھای پاناما ،کوبا ،اکوادور ، ارژانتین ،برزیل 
  اند،وشیلی در آمریکای جنوبی واقع شده 

  ١۵٩صفحھ  ۶فعالیت 

  : ابشار نیاگارا

  ١۵٩ص  ٧فعالیت 

:متخصصان و دانشمندان کشورھای دیگر با پول و امکانات کشور خودشان درس می خوانند و بعد از مھاجرت دانش 
  کشور ھای صنعتی قرار می دھندو تخصص و مھارت خود را بھ جای مردم کشورشان در اختیار 

  ٢۴درس 

  ١۶٠ص  ٢فعالیت 

  : قاره استرالیا در نیمکره  جنوبی قرار دارد زیرا در جنوب خط استوا واقع شده است

  ١۶٠ص ٣فعالیت

  استرالیا از اطراف بھ اقیانوس ارام و اقیانوس ھند مربوط می شود

  ١۶٢ص۴،۵،۶،٧فعالیت 

  : رشتھ کوه ھا در شرق استرالیا بھ موازات سواحل اقیانوس آرام کشیده شده اند

  قرار دارد بزرگ ویکتوریاو بیابان فالت غربی  درنیمھ غربی استرالیا : 

  : جلگھ مرکزی از ابرفت رو دارلینگ بوجود آمده است و این رود بھ خلیج بزرگ استرالیا می ریزد

  : بیابان ویکتوریا 

   ١٨کاربرگھ شماره 

  :اقیانوس ھند و اقیانوس آرام

  : رود دارلینگ ، جلکھ مرکزی ، فالت غربی 

  زالند نو: کشور 



  : پایتخت کانبرا بنادر مھم سیدنی و ملبورن 

  : مدار راس الجدی

  

  

  

  

  

  

 


