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 ٢٢ درس

 ١۴۵ ھصفح ١ فعالیت

 پیزا برج ، ونیز کشور :

 ١۴٩ ھصفح ٣ فعایت

 است ای ھمدیتران وایھ و آب درای مراکش کشور زیرا:  ب ولھابول ھمجسم و مصر رامھا الف :

 کشت برای ھک

 باشد می مناسب زیتون

 ١۴٩ ھصفح۴ فعالیت

 و ساده ایشھبرگ و متراست ١٠ تا ۴ بین ارتفاعش ھک پنیرکیان تیره از است کاکائودرختی

 و منظم ایشھگل و متقابل

 یک اندازه ھب و است رنگ زرد و ھست میوهشا.دارد وجود فصول ھمھ در رنگ قرمز و کوچک

 تا ٢۵ محتوی خیار

 را اھھدان آن از پس و بپوسد تا میکنند انبار چیدن از پس را گیاه این ایھمیوه. است ھدان ۴۵

 ھب و میکنند جمعآوری

 و تاس قلب کننده تقویت گیاه این ھدان.میشود ھیھت کاکائو پودر آن از ھک میرسانند مصرف

 مقدار محتوی عالوه ھب

 .میکنند ھیھت نیز شکالت کاکائو از است چربی و ھزیادیازن

 ١۴٩ ھصفح۵ فعالیت

 دارد مخصوصی خاصیت و مکانیکی خواص ھک است جدید صنایع اصلی مواد از یکی کائوچو

 کشیده کش مانند یعنی



 تیغ اثر در( واھ)  درخت از را آن طبیعی و گردد می بر ھاولی حالت ھب کنیم اھر اگر و شود می

 از شیره ، زدن

 باربومیان اولین آورند می دست ھب ، است طبیعی کائوچوی مانھ ھک کنند می تراوش درخت

 پاک مداد آن از برزیل

 با«  گودیر. »  کرد مشخص C5H8 را آن خام فرمول«  دینگر. »  کردند درست توپ و ، کن

 پودر کردن ھاضاف

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

 ٢٣ درس

 ١۵۴ ھصفح فعالیت

 ١:  ھکاربرگ ١٧ 

 برینگ ھتنگ :

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

 پی سی سی می ھجلگ ، میسوری رود ، پی سی سی می رود :

 پارانا ھجلگ ، پارانا رود ، آمازون ھجلک ، آمازون رود :

 راکی کوه ھرشت :

 آند کوه ھرشت :

  آپاالش توده :

 برزیل توده :

 پاناما کانال :

 ١۵۴ ھصفح ٢ فعالت



 ستندھ استوا خط ھب نزدیک ردوھ زیرا جنوبی و مرکزی امریکای :

 ١۵۴ ھصفح ٣ فعالیت

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

 ١۵٩ ھصفح ۵ فعالیت

 ینارژانت ، ،اکوادور ،کوبا پاناما ایھکشور و شمالی امریکای در امریکا متحده ایاالت و کانادا کشور :

 ،برزیل

 اند شده واقع جنوبی آمریکای در ،وشیلی

 ١۵٩ ھصفح ۶ فعالیت

 نیاگارا ابشار :

 ١۵٩ ص ٧ فعالیت

 عدب و خوانند می درس خودشان کشور امکانات و پول با دیگر ایھکشور دانشمندان و متخصصان:

 دانش اجرتھم از

 ندھد می قرار صنعتی ایھ کشور اختیار در کشورشان مردم جای ھب را خود ارتھم و تخصص و

 ٢۴ درس

 ١۶٠ ص ٢ فعالیت

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

 ١۶٠ ص٣فعالیت

 شود می مربوط ندھ اقیانوس و ارام اقیانوس ھب اطراف از استرالیا

 فعالیت ۴،۵،۶،٧ص١۶٢ 

 اند شده کشیده آرام اقیانوس سواحل موازات ھب استرالیا شرق در اھ کوه ھرشت :



 دارد قرار ویکتوریا بزرگ بیابان و غربی فالت استرالیا غربی ھدرنیم :

 می استرالیا بزرگ خلیج ھب رود این و است آمده بوجود دارلینگ رو ابرفت از مرکزی ھجلگ :

 ریزد

 ویکتوریا بیابان :

 ١٨ شماره ھکاربرگ

 آرام اقیانوس و ندھ اقیانوس:

 غربی فالت ، مرکزی ھجلک ، دارلینگ رود :

  نو زالند کشور :

 ملبورن و سیدنی مھم بنادر کانبرا پایتخت :

 الجدی راس مدار :


