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معلم گرامی!

مطالعه های موردی )10ــ1( و »بیشتر بدانیم« این کتاب در ارزش یابی های کتبی و پایانی منظور منی شود، امـا در 

ارزش یابی های شفاهی و مستمر به صورت پرسش و پاسخ، قرائت منت، بحث و گفت  و گو و فعالیت های تکمیلی و حتقیقی 

مورد نظر قرار می گیرد. 

دانش آموز عزیز!

خداوند یکتا، سیارة زمین راـ  شگفت انگیز و متنوع آفریده است. انسان ها روی این 

سیاره ، شیوه های متفاوت زندگی را انتخاب کرده و فرهنگ های گوناگونی را پدید آورده اند؛ 

ز  یرا که محیط های طبیعی که بستر زندگی انسان اند، به طور چشم گیری متفاوت اند. شما در 

با برخی از مهم ترین موضوعات روز جامعة بشری در  با مطالعة درس جغرافیا،  سال گذشته 

سطح جهان و ایران و نیز منطقة  زندگی  خود آشنا  شدید  و  دانستید که از طریق به کارگیری 

آن  در  که  محیطی  نگهداری  و  حفظ  برای  می توانید   ، جغرافیایی  مهارت های  و  جغرافیا  زندگی می کنید، مسئوالنه تالش کنید.دانش 

ما نیاز دار  یم که دانش خود را دربارة زمین ، گسترش دهیم و سرزمین های مختلف 

جهان و مردمان آن را بهتر بشناسیم. امسال ، در این کتاب با مفهوم »ناحیه« و هم چنین نواحی 

مبانی دانش جغرافیا را نیز می آموز  ید.متفاوت جهان و گوناگونی های آن آشنا می    شوید و در قالب مطالعة نواحی ، برخی از اصول و 

زندگی  چگونگی  از  ما  بهتر  درک  موجب  مختلف  نواحی  جغرافیایی  اوضاع  از  آگاهی 

ساکنان کرة زمین می شود. نتیجة این آگاهی باید تفاهم بیشتر بین مّلت ها، همکاری و دوستی 

با دیگر ساکنان این سیاره برای حفظ و نگهداری آن و سرانجام یادگیری شیوه های  منطقی بهره برداری از منابع آن باشد.متقابل 

جهان بیاموز  ید و از درس جغرافیا لّذت ببر ید.امیدوار  یم شما دانش آموز عزیز با شرکت فعال در کالس درس، مطالب تازه ای دربارة 

http://Geography-dept.talif.sch.ir         گروه جغرافیایسایت گروه جغرافیا                                                                                                                                                   
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