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عمده  اىن کتاب ،آشنا کردن شما دانش آموزان عزىز با مسائل و مشکالت جغرافىاىى محىط پىرامونتان و پىدا کردن
هدف هاى ٔ
حس مسئولىت شما
راه حل هاىى براى آنهاست .همچنىن به کار بردن دانش جغرافىا و مهارت هاى آن در زندگى روزمره و برانگىختن ّ
براى حفظ محىط زندگى خود ،از دىگر هدف هاى اىن کتاب است.
همه نىازهاى اطالعاتى شما را برآورده
مى دانىد که دانش جغرافىا دامنه اى وسىع دارد و کتاب هاى درسى نمى توانند به تنهاىى ٔ
سازند .با اىن حال ،مؤلفان اىن کتاب براساس اصول و معىارهاى علمى برنامه رىزى درسى ،تمامى سعى خود را به کار برده اند تا
مطالبى نو ،جذاب و ارزشمند را در قالب فعالىت هاى درسى و کالسى به شما ارائه دهند .آنها معتقدند که نسل جوان با بهره گىرى
آىنده زندگى خود از نظر محىطى باشند.
از دانش  جغرافىاى امروز مى توانند پاسخگوى نىازهاى کنونى و ٔ
بنابراىن ،بهتر است با کسب اطالعات و راه و روش چگونگى استفاده از آنها ،امکان جست  و جو ،پردازش و ىادگىرى
موضوعات جغرافىاىى ،لذت جست  وجو ،درک و فهم موضوعات و ىافتن راه حل را همراه با معلم و همکالسى هاى خود با بحث
و فعالىت هاى کالسى تجربه کنىد.
امىدوارىم با انجام فعالىت ها و شرکت فعاالنه در جرىان تعلىم و تربىت در کالس درس جغرافىا و با کمک دبىر محترم خود ،از
خاطره خوش کالس هاى درس جغرافىا را براى حل مشکالت محىطى آىنده ،به همراه داشته باشىد.
آموختن جغرافىا لذت ببرىد و
ٔ
براى آگاهى بىشتر شما در انتهاى اىن کتاب کلمات و مفاهىمى که در متن کتاب با عالمت ستاره (٭) مشخص شده اند توضىح
داده شده است .موفق باشىد.
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