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سخنى با دانش آموزان 
مهارت هاى  و  ارزش ها  دانش ها،  از  با مجموعه اى  اىران، شما  در  برنامٔه درسى جغرافىا  در 
جغرافىاىى آشنا مى شوىد. روىکرد جدىد آموزش جغرافىا در دنىاى امروز، ضرورت ارائٔه موضوعات 

جدىد جغرافىاىى را مسلّم ساخته است. 
بر اىن اساس، براى سال دوم متوسطه، کتاب جغرافىاى )1( که موضوع آن مرور جغرافىاى 
اىران و بررسى مسائل و مشکالت محىط جغرافىاىى است، تدوىن شده است. در سال سوم متوسطه 

کتاب جغرافىاى )2( شما را با نواحى مختلف جهان آشنا مى کند. 
جغرافىاىى  مهارت هاى  به  شماست،  اختىار  در  اکنون  که  پىش دانشگاهى  جغرافىاى  کتاب 
مى پردازد. هدف اصلى اىن کتاب، آشنا کردن شما با فنون و مهارت هاى اساسى جغرافىاست. اطالعات 
و جزئىات بىشتر در اىن موارد را کسانى که در رشتٔه جغرافىا ادامٔه تحصىل مى دهند، در دانشگاه ها 

کسب خواهند کرد. 
فصل اول، به ماهىت و قلمرو  دانش جغرافىا و مفهوم سىستم، فصل دوم به راه ها و روش هاى 
پژوهش در جغرافىا مى پردازد و در فصل سوم، مباحثى در مورد نقشه ارائه مى شود. فصل چهارم، عمدتاً 
بر دانش هاى جدىد جغرافىاىى تأکىد دارد و موضوعاتى چون کاربرد راىانه در جغرافىا، سنجش از دور و 
سىستم هاى اطالعات جغرافىاىى را معرفى مى کند. فصل پنجم، به موضوع مدل هاى جغرافىاىى اختصاص 
دارد و فصل ششم، بحث مهم نقش جغرافىا در مدىرىت محىط، جغرافىا و آماىش سرزمىن ارائه مى کند. 
برنامه رىزان و مؤلفان کتاب امىدوارند که شما بتوانىد از مطالب اىن کتاب و آموخته هاى  جغرافىاىى 
خود در زندگى استفاده کنىد. در عىن حال، با شرکت فعال در بحث هاى کالس براى بهتر زىستن بکوشىد.
http://Geography-dept.talif.sch.ir ساىت گروه جغرافىا   
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