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6صفحه فعالیت 

 کنید؟ نی طرح آن برای سؤاالتی چٌ شکل، بٌ تَجٌ با ديید قرار نطالعٌ نَرد را زیر رٍستای ترکیبی، دید با بخَايید اگر
 است؟ نناسب رٍستا قرارگیری شیب آیا -1
 است؟ پذیر انکان رٍستا این در سیل ٍقَع آیا -2
 ٍجَد دارد؟ آیا انکان افزایش جهعیت ٍ تَسعٌ رٍستا -3
 آیا آب کافی برای استفادى ساکنین ٍجَد دارد؟ -4
 خیز ٍاقع شدى است؟ خیز یا زلزلٌ آیا رٍستا در نحل سیل -5

 

 کردستان -نریَان -رٍستای پلنگان

 

 

 
 8صفحه   فعالیت 

 .ديید پاسخ جغرافیا کلیدی سؤاالت بٌ ٍ کنید تَجٌ شدى دادى خبر بٌ
 کن ٍ سَلقان کجا؟
 تَفان ٍ سیل چیز؟ چٌ
 ٍزش باديای شدید ٍ بارش شدید چرا؟

 1344عصر یکشنبٌ بیست ٍ يشتو تیرناى کی) چٌ ٍقت(؟ 
 تعدادی از شًرٍندان ٍ دٍ کارگر چینی کسانی؟ چٌ

تعدادی از درختان شکستٌ شدى ٍ بٌ يهراى  چگَنٌ؟
 نقداری سنگ، حرکت کردى است.

 1344 تیرناى ٍيشتو بیست یکشنبٌ عصر تَفان
 بر. است گذاشتٌ جا بر کشتٌ 22 تاکنَن سَلقان ٍ کن در تَفان

 زادى انام سهت يای کَى از نقداری سیل، ٍ این بارندگی اجر
 بٌ ٍ شدى شکستٌ درختان از تعدادی کردى است؛ ریزش داٍٍد
 گرفتٌ قرار کیگا پل نسیر در ٍ حرکت کردى سنگ، نقداری يهراى

 جان اند، گرفتٌ ارقر این نسیر در کٌ شًرٍندان از تعدادی کٌ
 سنگان پل شاغل در چینی دٍ کارگر. اند دادى دست از را خَد

 .يستند حادجٌ شدگان کشتٌ بین يو شهال تًران آزادراى

 
 
 
 
 
 
 

ترجغرافیا علمی برای زندگی بى: 1درس   

روش مطالعه در جغرافیا: 2درس   



 

 

 

 2                                                             مپایه ده جغرافیای ایرانگام به گام 

 

 
 12صفحه   فعالیت 

 ئلۀسن زیر، جدٍل در باشد؟ کردى جلب را شها کنجکاٍی حس کٌ است بَدى شها اطراف در ای جغرافیایی نَضَع تاکنَن آیا
 .کنید تکهیل را شدى دادى نَارد ٍ خَد نظر نَرد

 نهَنٌ نراحل

 1342سرشهاری در  xعَانل نؤجر در کايش جهعیت شًر  سَال پژٍيش
 کهبَد انکانات الزم از دالیل کايش جهعیت شًر است. فرضیٌ پژٍيش

 ین ٍ...استفادى از سالنانۀ جهعیتی، تًیٌ پرسشنانٌ ٍ نصاحبٌ با ساکن جهع آٍری اطالعات
يا بٌ صَرت  يای بٌ دست آندى ٍ ارائٌ نتایج حاصل از این پردازش طبقٌ بندی دادى تجزیٌ ٍ تحلیل

 جدٍل ٍ نهَدار
 نتیجٌ گیری ٍ
 يا ارائٌ پیشنًاد

 ٍ دفع جهعیت در آن رابطٌ نستقیو ٍجَد دارد. xبین کهبَد انکانات در شًر 

 

 
 14صفحه  فعالیت

 .کنید نشخص را خَد زندگی نحل اناست ریاضی نَقعیت -1
 ير استان نَقعیت ریاضی خاص خَدش را دارد؛

 شرقی طَل دقیقٌ 22 ٍ درجٌ 46 تا دقیقٌ 5 ٍ درجٌ 45 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 36 ٍ درجٌ 34 تا دقیقٌ 45 ٍ درجٌ 36 آذربایجان شرقی:  بین
 شرقی طَل دقیقٌ 23 ٍ درجٌ 45 تا دقیقٌ 3 ٍ درجٌ 44 ٍ شهالی رضع دقیقٌ 46 ٍ درجٌ 34 تا دقیقٌ 56 ٍ درجٌ 35 آذربایجان غربی: بین

 شرقی طَل دقیقٌ 55  ٍ درجٌ 46 تا دقیقٌ 32 ٍ درجٌ 45 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 42 ٍ درجٌ 34 تا دقیقٌ 45 ٍ درجٌ 35 اردبیل: بین
 شرقی طَل دقیقٌ 31 ٍ درجٌ 55  تا قٌدقی 36 ٍ درجٌ 44 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 25 ٍ درجٌ 34 تا دقیقٌ 43 ٍ درجٌ 32 اصفًان: بین

 شرقی طَل دقیقٌ 32 ٍ درجٌ 51 تا دقیقٌ 12 ٍ درجٌ 52 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 32 ٍ درجٌ 36 تا دقیقٌ 26 ٍ درجٌ 35 البرز: بین
 شرقی طَل دقیقٌ 12 ٍ درجٌ 46 تا دقیقٌ 44 ٍ درجٌ 45 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 15 ٍ درجٌ 34 تا دقیقٌ 56 ٍ درجٌ 31 ایالم: بین
 شرقی طَل دقیقٌ 56 ٍ درجٌ 52  تا دقیقٌ 52  ٍ درجٌ 52 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 16 ٍ درجٌ 32 تا دقیقٌ 14 ٍ درجٌ 25 بَشًر: بین
ٌ   36٫5 تا 35 تًران: بین ٌ   53  تا 51 ٍ شهالی عرض درج  شرقی طَل درج

 شرقی طَل دقیقٌ 26 ٍ درجٌ 51 تا دقیقٌ 32 ٍ درجٌ 44 ٍ یشهال عرض دقیقٌ 36 ٍ درجٌ 32 تا دقیقٌ 4 ٍ درجٌ 31 بینچًارنحال ٍ بختیاری: 
 شرقی طَل دقیقٌ 55  ٍ درجٌ 62 تا دقیقٌ 6 ٍ درجٌ 55  ٍ شهالی عرض دقیقٌ 12 ٍ درجٌ 35 تا دقیقٌ 31 ٍ درجٌ 32 بین :جنَبی خراسان
 شرقی طَل دقیقٌ 16 ٍ درجٌ 61 تا دقیقٌ 14 ٍ درجٌ 56  ٍ شهالی عرض دقیقٌ 42 ٍ درجٌ 35 تا دقیقٌ 52  ٍ درجٌ 33 بین :رضَی خراسان
 شرقی طَل دقیقٌ 32 ٍ درجٌ 56 تا دقیق53ٌ  ٍ درجٌ 55  ٍ شهالی عرض دقیقٌ 41 ٍ درجٌ 36 تا دقیقٌ 35 ٍ درجٌ 36 بین :شهالی خراسان
 طَل شرقی درجٌ 52 تا 45 ٍ عرض شهالی درجٌ 33 تا 32 بین :خَزستان

 شرقی طَل دقیقٌ 26 ٍ درجٌ 44 تا دقیق12ٌ ٍ درجٌ 45 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 15 ٍ درجٌ 35 تا دقیقٌ 33 ٍ درجٌ 35 بین :زنجان
 شرقی طَل دقیقٌ 3 ٍ درجٌ 55  تا دقیقٌ 51 ٍ درجٌ 51 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 22 ٍ درجٌ 35 تا دقیقٌ 13 ٍ درجٌ 34 بین :سهنان

 شرقی طَل دقیقٌ 14 ٍ درجٌ 63  تا دقیقٌ 45 ٍ درجٌ 56 ٍ هالیش عرض دقیقٌ 26 درجٌ 31 تا دقیقٌ 3 ٍ درجٌ 25 بین :بلَچستان ٍ سیستان
 شرقی طَل 55  ٍ 52 النًاريای نصف ٍ شهالی عرض 31 ٍ 25 نداريای بین :فارس
 شرقی طَل دقیقٌ 52 ٍ درجٌ 52 تا دقیقٌ 45 ٍ درجٌ 46 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 25 ٍ درجٌ 36 تا دقیقٌ 35 ٍ درجٌ 35 بین :قزٍین

 شرقی طَل دقیقٌ 56 ٍ درجٌ 51 تا دقیقٌ 6 ٍ درجٌ 52 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 11 ٍ درجٌ 35 تا دقیقٌ 4 ٍ درجٌ 34 بین :قو
 شرقی طَل دقیقٌ 14 ٍ درجٌ 46 تا دقیقٌ 34 ٍ درجٌ 45 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 26 ٍ درجٌ 36 تا دقیقٌ 45 ٍ درجٌ 34 بین :کردستان
 شرقی طَل دقیق32ٌ ٍ درجٌ 54 تا دقیقٌ 32 ٍ جٌدر 54 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 32 ٍ درجٌ 26 بین :کرنان

 شرقی طَل دقیقٌ 1 ٍ درجٌ 46 تا دقیقٌ 22 ٍ درجٌ 45 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 15 ٍ درجٌ 35 تا دقیقٌ 35 ٍ درجٌ 33 بین :کرنانشاى

 ميقعیت جغرافیایی ایران: 3درس 
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 شرقی طَل دقیقٌ 53  ٍ درجٌ 51 ات دقیق55ٌ  ٍ درجٌ 44 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 26 ٍ درجٌ 31 تا دقیقٌ 52  ٍ درجٌ 24 : بینبَیراحهد ٍ کًگلَیٌ
 شرقی طَل دقیقٌ 51 ٍ درجٌ 53  تا دقیقٌ 21 ٍ درجٌ 53  ٍ شهالی عرض دقیقٌ 32 ٍ درجٌ 36 تا دقیقٌ 6 ٍ درجٌ 36 بین :گلستان
 شرقی طَل دقیقٌ 34 ٍ درجٌ 52 تا دقیق53ٌ  ٍ درجٌ 46 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 25 ٍ درجٌ 36 تا دقیقٌ 34 ٍ درجٌ 36 بین :گیالن
 شرقی طَل دقیقٌ 2 ٍ درجٌ 52 تا دقیق52ٌ ٍ درجٌ 46 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 22 ٍ درجٌ 34 تا دقیقٌ 36 ٍ درجٌ 32 بین :لرستان
 شرقی طَل دقیقٌ 12 ٍ درجٌ 54 تا دقیق34ٌ ٍ درجٌ 52 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 35 ٍ درجٌ 36 تا دقیقٌ 45 ٍ درجٌ 35 بین :نازندران
 شرقی طَل درجٌ 51 تا دقیق55ٌ  ٍ درجٌ 46 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 35 ٍ درجٌ 35 تا یقٌدق 32 ٍ درجٌ 33 بین :نرکزی

 شرقی طَل دقیقٌ 15 ٍ درجٌ 54 تا دقیق41ٌ ٍ درجٌ 53  ٍ شهالی عرض دقیقٌ 55  ٍ درجٌ 26 تا دقیقٌ 24 ٍ درجٌ 25 بین :يرنزگان
 شرقی طَل دقیقٌ 25 ٍ درجٌ 44 تا دقیق44ٌ ٍ درجٌ 45 ٍ شهالی عرض دقیقٌ 44 ٍ درجٌ 35 تا دقیقٌ 54 ٍ درجٌ 33 بین :يهدان

 شرقی طَل دقیقٌ 16 ٍ درجٌ 56 تا دقیق52ٌ ٍ درجٌ 52  ٍ شهالی عرض دقیقٌ 12 ٍ درجٌ 35 تا دقیقٌ 52  ٍ درجٌ 24 بین :یزد
 .کنید پیدا زیر نقشۀ در را ایران جغرافیایی نختصات شدى، یاد نطالب بٌ تَّجٌ با -2

 درجٌ طَل شرقی قرار دارد. 63 تا  44درجٌ عرض شهالی ٍ  34تا  25ایران بین ندار 

  
 آب ٍضعیت فرضی، جغرافیایی يای عرض ٍ طَل بٌ تَجٌ با. ديیو تغییر را ایران جغرافیایی نَقعیت بتَانیو کنید فرض -3
 با را فرضی يای نَقعیت از یکی گرٍى ير در. کنید نقایسٌ یکدیگر با را نَارد ٍ بررسی، حالت دٍ این در را ایران يَایی ٍ

 .کنید نقایسٌ ایران ٍاقعی نَقعیت

شد ٍ تنَع فصل  اگر ایران در آنریکای جنَبی رٍی خط استَا قرار داشت: دارای آب ٍ يَای گرم ٍ نرطَب ٍ بارندگی زیاد نی
 ٍجَد نداشت.

 َع فصل داشت.اگر در ننطقٌ گرم ٍ خشک قرار داشت: دارای بارندگی کو، آب ٍ يَای گرم ٍ خشک ٍ تن

اگر در نزدیکی قطب شهال قرار داشت: بٌ علت نایل بَدن زیاد خَرشید، آب ٍ يَا بسیار سرد ٍ خشک ٍ بارندگی بیشتر بٌ 
 شکل برف بَد. ٍ...
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 16صفحه  فعالیت

 .کنید ارائٌ کالس در را آن نتایج ٍ بررسی، را ایران نسبی نَقعیت. کنید تَّجٌ زیر نقشۀ بٌ نفًَم این بًتر درک برای

ی خاٍرنیانٌ ٍاقع شدى است. از طرف شرق ٍ غرب ٍ شهال غرب ٍ شهال شرق با  ایران در جنَب غربی آسیا در ننطقٌ
کشَريایی نانند افغانستان، پاکستان، ترکیٌ، عراق، ترکهنستان ٍ... نرز زنینی نشترک دارد ٍ با دریای خزر از شهال ٍ 

 ست کٌ نَجب ایجاد نَقعیت نناسب دفاعی ٍ اقتصادی ٍ بازرگانی شدى است.فارس از جنَب نحصَر شدى ا خلیج

  

 
 16صفحه  فعالیت

 جدٍل زیر فقط برای نطالعٌ ٍ فعالیت در کالس است.

 نام کشَر
 ٍسعت

 )کیلَنتر نربع(
 جهعیت
 2215 )نیلیَن نفر(

 تَلید نفت
 2216)بٌ نیلیَن بشکٌ در رٍز( 

5/3 54  1646145 ایران  
انستانافغ  ندارد 31 652664 

 ندارد 55 563562  ترکیٌ
5/12 26 2152222 عربستان  
2/4 33 435252 عراق  

2/2 12 63622  انارات نتحدى عربی  
2/2 4 15622 کَیت  
 1 1 665  بحرین
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 .شَید آشنا تربیش فارس خلیج ننطقۀ در ایران نَقعیت با تا کنید کانل را زیر جدٍل ، باال جدٍل اطالعات   بٌ تَّجٌ با

کَیت - انارات نتحدى عربی – عراق - افغانستان - ترکیٌ -ایران   -عربستان  رتبٌ در ٍسعت  

بحرین - کَیت -انارات نتحدى عربی - عربستان - افغانستان - عراق - ترکیٌ - ایران رتبٌ در جهعیت  

بحرین - تکَی -عربی انارات نتحدى - ایران - عراق -عربستان  رتبٌ در تَلید نفت  

 

 
 20صفحه  فعالیت

 در را آن نتایج ٍ ٍگَ، گفت یکدیگر با است؟ آٍردى ٍجَد بٌ نا کشَر برای يایی نزیت چٌ ایران جنَب ٍ شهال آبی يای نرز
 .کنید ارائٌ کالس

احل )صید ٍ انکان تَسعٌ نشاغل نتنَع در سَ –انکان حهل ٍ نقل دریایی ٍ تجارت با کشَريای يهسایٌ ٍ سایر کشَريا 
تر از يهٌ نَقعیت دفاعی  استفادى از ذخایر نفت ٍ گاز در سَاحل شهال ٍ جنَب ٍ نًو -يای گردشگری ٍ...(  شیالت ٍ فعالیت

 نناسبی برای کشَر ایجاد کردى است.

 

 
 25صفحه  فعالیت

 .کنید پیدا نقشٌ رٍی بر ديد نی ارتباط آن شهالی يای داننٌ بٌ را البرز جنَبی يای داننٌ شًريای کٌ يایی جادى

 جادى فیرٍزکَى -جادى يراز  -جادى چالَس

جادى  -يای البرز غربی از درى رٍد کرج ٍ چالَس جادى چالَس از کَى کند؟ نی عبَر يا درى ٍ يا کَى کدام کنار از يا جادى این  -
 کند ٍ.... يای البرز نرکزی از درى رٍد يراز عبَر نی يراز از کَى

 نجاری در تغییر يا، سنگ انفجار يا، گذاری برجای ٍ حهل نَاد، برداشت) ساختهانی عهلیات با نَاحی این در يا ادىج عبَر - 
 بگذارید بحخ بٌ خَد يای گرٍى يو با ننطقٌ، این يای نايهَاری بر را عهلیات این تأجیر. است يهراى (…ٍ تَنل احداث يا، آب
 کنید. ارائٌ ٍ تًیٌ گزارشی ٍ

آنًا ٍ تغییر شکل  يای گیايی ٍ جانَری ٍ نًاجرت بَم يا باعخ تخریب پَشش گیايی، تغییر در زیست تاین عهلیا
 شَند. يا ٍ... نی نايهَاری

 

 

 وای ایرانناومياری: 4درس 
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 27صفحه  فعالیت

 يای نايهَاری شکل تغییر در نؤجر انسانی عَانل ،(زاگرس یا ٍ البرز آذربایجان،) کنید نی زندگی کَيستانی ننطقۀ یک در اگر
 .کنید تشریح را يا شکل تغییر این عانل ترین نًو ٍ فًرست را آنًا. کنید نطرح يا گرٍى يو با را خَد زندگی نحل یرانَنپ

يا: احداث  نايهَاری  در تغییر شکلآنَزان نتفاٍت است. بٌ طَر کلی عَانل انسانی نؤجر در  بستٌ بٌ نَقعیت زندگی دانش
بردای از نعادن ٍ ننابع  بًرى -احداث سديا -يا ن بردن پَشش گیايی ٍ کندن بَتٌاز بی -تَسعٌ ٍ گسترش شًريا -يا جادى

 تَان نام برد. طبیعی ٍ... را نی

 
 30صفحه  فعالیت

 نَرد در ٍ کنید فًرست را خَد نجاٍر دشت اقتصادی يای ارزش کنید، نی زندگی ایران داخلی يای دشت از یکی پیرانَن اگر
 .کنید ارائٌ کالس بٌ ٍ ًیٌ،ت گزارشی آنًا از یکی

 از استفادى -گردشگری يای جاذبٌ: يا دشت اقتصادی يای ارزشتَانید از نَارد زیر فًرست کنید:  تان نی با تَجٌ بٌ نَقعیت
 نسابقات ٍ نَردی کَیر ستارگان، رصد برای بَدن نناسبت دلیل بٌ فراغت اٍقات گذران -باد ٍ خَرشید انرژی نانند پاک انرژی
 برای نناسب نکانی -آب ننابع بٌ دسترسی صَرت در کشاٍرزی يای فعالیت -ساختهانی نصالح ٍ نهک گچ، نعادت -یٍرزش

 ...ٍ رٍستايا ٍ شًريا تَسعۀ

 
 32صفحه  فعالیت

 رنظ از را خَد زندگی نحل جلگۀ ارتباطی يای ارزش کنید، نی زندگی کشَر جنَبی یا شهالی ساحلی يای جلگٌ از یکی در اگر
 بٌ را آن نتایج ٍ تًیٌ، گزارشی بگذارید؛ بحخ بٌ خَد يای گرٍى يو با آنًا، در دریانَردی ٍ اقتصادی يای فعالیت ٍ بندريا
 .کنید ارائٌ کالس

يا ٍ کشتیرانی ٍ انکان ارتباط تجاری ٍ اقتصادی با کشَريای آسیای نیانٌ ٍ  يای ساحلی شهالی: تَسعٌ بنادر، اسکلٌ جلگٌ
 گر ساحل دریای خزر.چًار کشَر دی

 يای آزاد ٍ ارتباط دریایی ٍ تجاری با سایر کشَريای جًان يای ساحلی جنَب: انکان دسترسی بٌ آب جلگٌ
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 35صفحه  فعالیت

بٌ سهت نركز )از  کنند؟ نی حرکت جًتی چٌ در ابريا بگَیید ٍ کنید نقایسٌ يو با را (4 شکل) ایران ای نايَارى تصَیر دٍ -2
بلٌ. احتهال بارش در نركز ٍ شهال غرب ٍ   کرد؟ بینی پیش را يَا ٍضعیت تصاٍیر، این نقایسۀ با تَان نی آیا بٌ شرق(  غرب

 بينی كرد. تَان ٍضعيت يَا را پيش شهال كشَر . بٌ طَر كلی با تَجٌ بٌ سرعت ٍ جًت باد ٍ نيزان رطَبت يَا نی

 

 نحل استان يَایی ٍضعیت ٍ نراجعٌ، http://www.irimo.irنشانی  ٌب کشَر يَاشناسی سازنان اینترنتی سایت بٌ -3
 آنَز بٌ عًدى دانش .کنید بررسی را خَد زندگی

 را يَا ٍضع ای، تصاٍیرنايَارى ٍ يَاشناسی يای نقشٌ از استفادى بدٍن ٍ تجربی يای رٍش بٌ تَان نی آیا کنید تحقیق -4
ابريا ٍ بستٌ بٌ نیزان ابری ٍ صاف بَدن   بٌ طَر دقیق خیر، ٍلی در گذشتٌ افراد از رٍی شکل ٍ ٍیژگی کرد؟ نیبی پیش

 دیگر ابر یک زیر ابر یک حرکتکردند. برای نهَنٌ:  بینی نی آسهان، بٌ طَر تقریبی ٍضعیت يَا را برای ساعات آیندى پیش
 بارش -يستند.  زا برف بیشتر یکدست ٍ سفید ابريای ٍ زا باران بیشتر بٌقله ٍ سیاى ابريای -است باران بارش شرٍع نشانٌ
 دارد ٍ... دنبال بٌ را ظًر شدید آفتاب صبح، شدید

 
 39صفحه  فعالیت

شد.  بارندگی در ناحیٌ خزری کو نی بَد؟ چگَنٌ خزری ناحیۀ در بارش ٍضعیت نبَد، خزر دریای جنَب البرز، کَى رشتٌ اگر -1
 رفت. نَقع يیچ صعَد ٍ تراکهی ٍجَد نداشت ٍ يَای نرطَب بٌ ناحیۀ داخل کشَر نیزیرا آن 

برخَرد با کَى ٍ صعَد يَا  .کنید نقایسٌ رطَبت نیزان نظر از را زاگرس غربی ٍ شرقی يای داننٌ ، 12 شکل بٌ تَجٌ با -2
قی، يَای خشک ٍ ناحیۀ خشک را شَد ٍ يهیشٌ نرطَب است، ٍلی در داننۀ شر نَجب تراکو ٍ بارش برف ٍ باران نی

 شَد. داریو؛ چَن زاگرس يهچَن دیَاری نانع عبَر يَای نرطَب نی

 آب و ويای ایران: 5درس 
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شًرکرد  چرا؟. است تر گرم شًر کدام ٍ سردتر شًر کدام کنید بررسی. دارند قرار جغرافیایی عرض یک در دزفَل ٍ کرد شًر -3
ياست. شًرکرد در ارتفاع باالتری نسبت بٌ دزفَل کٌ در  تفاع آنتر است. دلیل تفاٍت دنای این دٍ شًر ار سردتر ٍ دزفَل گرم

 6نتر ارتفاع  1222يای کو ارتفاع نزدیک خلیج فارس قرار دارد پس دنای کهتری نسبت بٌ دزفَل دارد. )بٌ ازای ير  جلگٌ
 درجٌ کايش دنا.(

 
 40صفحه  فعالیت

با تَجٌ بٌ نحل زندگی پاسخ  دارد؟ بیشتری نقش شها زندگی نحل ستانا ٍ شًر در يَا يای تَدى ،کدام 11 شکل بٌ تَجٌ با -1
يَای نرطَب غربی یا استان خراسان شهالی تحت تأجیر تَدى   شرقی تحت تأجیر تَدى تَاند نتفاٍت باشد. نهَنٌ: آذربایجان نی

 يَای سرد ٍ خشک سیبری قرار دارند.
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 .کنید تکهیل 1١ شکل بٌ تَجٌ با را زیر جدٍل -2

 اجر آب ٍ يَایی ننشا زنان ٍرٍد بٌ کشَر جًت نفَذ بٌ کشَر نام تَدى يَا
دریای ندیترانٌ ٍ  زنستان ٍ دٍرۀ سرنا شهال غرب ایران نرطَب غربی

 اقیانَس اطلس
 برف ٍ باران

 افزایش شدید دنا عربستان دٍرۀ گرنا جنَب غرب ایران گرم ٍ خشک
شرق؛ بٌ علت نفَذ تَدى يَای نرطَب  در نَاحی جنَب چرا؟ است؟ بارش هالاحت ایران نَاحی کدام در تابستان، در -٣

 نَسهی در فصل تابستان.

 
 41صفحه  فعالیت

تَجٌ بٌ نحل زندگی نتفاٍت با  .کنید نشخص را خَد زندگی نحل استان يَای ٍ آب انَاع یا نَع ،14 شکل بٌ تَجٌ با -1
ن، خراسان رضَی دارای دٍ نَع آب ٍ يَا)کَيستانی ٍ گرم ٍخشک( يستند ٍلی يای تًران، اصفًا است. برای نهَنٌ: استان

 ٍ يَا )گرم ٍ خشک( است. استان یزد دارای یک نَع آب

 

 
 46صفحه  فعالیت

 تر آسایش کو -انرژی زیادنصرف  .کنید بیان نعهاری در را اقلیو تأجیر بٌ تَجٌ عدم ننفی پیانديای از نَرد چند -1

  شَد؟ رعایت باید يَا ٍ آب نَع کدام در زیر، نعهاری يای ٍیژگی ایران، يَایی ٍ آب تقسیهات بٌ ٌتَج با -2

 (گرم ٍ خشک) سایبان با کَچک يای پنجرى (ب (ینعتدل خزر ) ساختهان برای چَبی يای پایٌ از استفادى (الف

 (خزری) دریا ٍ ساحل نسیو با ساختهان جًت انطباق (ت (خزری ٍ کَيستانی) شیرٍانی یا دار شیب يای بام (پ

 (کَيستانی) بنا در آفتاب جًت از گیری بًرى (ج (گرم ٍ خشک) بنا بٌ گنبدی شکل دادن (ث
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 (گرم ٍ خشک) بادگیر از استفادى (چ

ل ٍ خاک از استفادى (ح  (گرم ٍ خشک) دارند زیادی حرارتی ظرفیت کٌ گ 

 ناحیۀ ير نام ٍ کنید رسو نقشٌ، این در را کشَر يَایی ٍ آب ناحیٌ چًار نرز -٣
  .بنَیسید را يَایی ٍ آب

 است؟ رٍزی چٌ تقَیو در زدایی بیابان جًانی رٍز -٤

 ژٍئن 15خرداد یا  25

 

 

 
 47صفحه  فعالیت

 :ديید انجام خَد کاری گرٍى در -1
 آنَز دانش  بٌ عًدى شَد؟ نی تًیٌ کجا از شها زندگی نحل نیاز نَرد آب (الف
آنَزان نانند چکٌ  يای نتفاٍت از طرف دانش پاسخ .ديد نشان ننزلتان در را آب نصرف سَء   نَارد کٌ کنید ًیٌت گزارشی (ب

کردن آب شیر، باز گذاشتن شیر آب در ينگام استحهام، شستن حیاط خانٌ ٍ اتَنبیل با آب آشانیدنی، آبیاری باغچٌ با آب 
 بًداشتی ٍ شًری ٍ...

 آنَز دانش  بٌ عًدى .اند دادى دست از را خَد آب ننابع کٌ بديد نشان را شًری نردم آیندۀ کٌ بنَیسید داستانی (پ
 خَايید نشکالتی چٌ شَد، قطع يفتٌ یک برای شها ننزل آب اگر کٌ کنید تًیٌ گزارشی خَد، يای گرٍى يو کهک با -2

 ٍ... نشکالتی نانند اختالل در نظافت، شست ٍ شَ، پخت ٍ پز، کهبَد آب آشانیدنی .داشت

 
 49صفحه  فعالیت

بٌ طَر  -بٌ  عًدى دانش آنَزان. .کنید نشخص را خَد زندگی نحل بارش نَع ٍ نیزان بر نؤجر عَانل خَد، استان نقشۀ رٍی
 .بگذارد اجر بارش نَع ٍ نیزان بر تَاند نی دارد قرار آن در استان ير کٌ جغرافیایی نَقعیت ٍ يا کَى دریايا، بٌ کلی نزدیکی

 
 52صفحه  فعالیت

با تَجٌ بٌ نقشٌ زیر ٍ استان نحل زندگی خَد  دارد؟ قرار آبریز حَضۀ کدام در شها زندگی نحل استان کنید نشخص
تَانید بٌ این سؤال پاسخ ديید. برای نحال: استان گیالن در حَضٌ آبریز دریای خزر، استان کرنان در حَضٌ آبریز فالت  نی

 حَضٌ آبریز دریای عهان ٍ خلیج فارس قرار دارد.نرکزی، استان بَشًر در 

 منابع آب ایران: 6درس 
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 53صفحه  فعالیت

آلَدگی آب دریايا ٍ ٍجَد شرایط اقلیهی خاص این دریا  کند؟ نی جلب را شها تَجٌ ای نکتٌ چٌ زیر نطالب ٍ تصَیر در -١
 زندگی آبزیان را در نعرض تًدید جدی قرار دادى است.

 -ٍریٌ کنندى برای شکار ٍ صید بی ٍضع قَانین تنظیو دارد؟ ٍجَد دریا این ٍحش حیات حفظ برای يایی راى چٌ شها نظر بٌ -٢
 ٍ... پاکسازی سَاحل -يا بٌ دریا جلَگیری از تخلیٌ فاضالب کارخانٌ

 

 
 54صفحه  فعالیت

  .کنید ائٌار کالس در را آن نتایج است؟ داشتٌ دیگری نام فارس، خلیج آیا کنید ٍجَ جست خَد گرٍى در

 این ٍ شدى بردى نام است تلخ آبراى یا ٍ رٍد نعنای بٌ کٌ «نارنرتَ» عنَان با فارس خلیج از آشَری ننابع در ایران فالت بٌ آریاییان ٍرٍد از قبل تا
 .است شدى دادى فارس خلیج بٌ کٌ است عنَانی ترین قدیهی

 آن نعنای کٌ شدى اطالق فارس خلیج آبراى بر «تی آئی پارسٌ يچا تیٌ درایٌ» عبارت یا ٍاژى يخاننشی شاى بزرگ داریَش از ای کتیبٌ در
 .است «رٍد نی پارس از کٌ دریایی»
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 کٌ برد نی کار بٌ را «تاس کاای پرسیکَن» ٍاژى فارس خلیج نام برای «آنابازیس» کتابش در نیالدی دٍم قرن یَنانی نَرخ آریانَس فالٍیَس
 .دارد «فارس خلیج» عبارت با نزدیکی قرابت آن نفًَم ٍ نعنا
 فارس خلیج نعرفی برای ٍاژى يهین از نکررا   خَد کتاب در کرد نی زندگی نیالدی اٍل قرن نیهٌ در کٌ يو یَنانی نعرٍف جغرافیدان «استرابَن»

 .رانندگذ نی رٍزگار( تاس ای کا پرسیکَن) فارس خلیج ٍ سرخ دریای بین اعراب کٌ کند نی تصریح ٍیژى بٌ ٍ بردى بًرى
 خلیج آبراى از نیالدی دٍم قرن در نیالد از پس اٍلیٌ قرٍن در جًان جغرافیادانان بزرگترین از بطلهیَس بٌ نعرٍف اٍس نا پتَلٌ کلَدیَس

 سینَس صَرت بٌ ٍاژى این التین ننابع برخی در. است «فارس خلیج» نفًَم بٌ دقیقا   کٌ است کردى ذکر «سینَس پرسیکَس» نام تحت فارس
 .است پارس دریای اخیر عبارت نعنای کٌ است شدى ذکر يو «پرسیکَم نارى» ٍ سیکَسپر

 در چنانکٌ. است شدى ٍارد فارس خلیج نام نعرفی برای پرسیکَس سینَس ٍاژى نیز دنیا زندى يای زبان از بسیاری در کٌ است یادآٍری بٌ الزم
 رٍسی ؛Golfo Persico ایتالیایی ؛Persischer Golf آلهانی ؛Persian Gulf انگلیسی ؛Golfe Persique: صَرت بٌ فرانسٌ: زبانًای

Persidskizalivژاپَنی ؛ Perusha Wanترکی ٍ ؛ Farsi Korfozi است شدى جبت. 
 ینعنا بٌ کٌ است بردى کار بٌ فارس خلیج برای را «پرسیکَ آکَارم» التین نام نیالدی اٍل قرن در يو رٍنی نَرخ رٍفَس کَرتیَس تَس کَین
  .است پارس آبگیر
 البحر فارس بحر» عبارات ٍ يا ٍاژى از فارس خلیج آبراى نعرفی ٍ شناسایی برای نکرر طَر بٌ نیز اسالنی دٍرى جغرافیایی ٍ تاریخی ننابع در

 .است شدى استفادى «فارس خلیج الفارس الخلیج الفارسی
 ٍ پارس دریای کٌ بدان ٍ: »است آٍردى فارس خلیج دربارى شدى تألیف ق254 سال در کٌ «البلدان کتاب نختصر» اش جغرافیایی اجر در الفقیٌ ابن
 خلیج دربارى ق242 سال در «النفیسٌ االعالق» کتابش در رستٌ بن عهر احهدبن ابَعلی.« يستند دریا یک دٍ ير یکدیگر بٌ پیَستگی برای از يند

 خلیج یعنی خلیج دٍ این بین ٍ... دارد نام فارس خلیج کٌ آید بیرٍن پارس ناحیت سَی بٌ خلیجی آن از يند، دریای انا: »است نَشتٌ فارس
 ٍفات) خراسانی خردادبٌ بن احهد بن عبداهلل بن عبیداهلل ابَالقاسو.« است ٍاقع عرب بالد دیگر ٍ یهن ٍ حجاز سرزنین پارس خلیج ٍ احهر
 ٍ ٍاسط بین شًری] نذار سَی بٌ گرٍيی ٍ بصرى سَی بٌ رٍديا این از گرٍيی: »نَیسد نی بارى این در «الههالک ٍ الهسالک» کتاب در( ق322
 ٍ بر الًند عجایب» کتابش در( يرنزی ناٍخدای) يرنزی الناخذاى شًریار بن بزرگ.« ریزند نی پارس دریای بٌ آنًا يهٌ سپس ٍ رٍانند[ بصرى
 نحهد بن ابرايیو ابَاسحاق. است بردى بًرى فارس خلیج نعرفی ایبر «فارس بحر» ٍاژى از کردى تألیف را آن ق342 سال در کٌ «جزایرى ٍ بحر

. کند نی استفادى فارس خلیج نام نعرفی برای «فارس بحر» عبارت از «الههالک نسالک» خَد کتاب در يو( ق346 ٍفات) االصطخری الفارسی
 عبارت فارس خلیج ذکر در «الجَير نعادن ٍ ذيبال نرٍج» در نیز( ق346 ٍفات) نسعَدی علی بن الحسین بن علی ابَالحسن ناندار نَرخ

 کار بٌ فارس خلیج شناساندن برای را «الفارسی البحر» ٍاژى يو «االشراف ٍ التنبیٌ» دیگرش کتاب در نسعَدی. است بردى کار بٌ را «فارس بحر»
 .است گرفتٌ

 نعرفی برای را «پارس بحر پارس خلیج پارس دریای» يای ىٍاژ خَد آجار در نیز( ق442 ٍفات) الخَارزنی البیرٍنی احهد بن نحهد ابَریحان
 در ترتیب بٌ کٌ «االقالیو نعرفٌ فی التقاسیو احسن» کتابش در بشاری ٍ «االرض صَرة» اجرش در حَقل ابن. است کردى ذکر فارس خلیج

 «الهغرب الی الهشرق نن حدٍدالعالو» کتاب در دان بردى کار بٌ فارس خلیج جای بٌ را «فارس بحر» ٍاژى اند، شدى تألیف ق355 ٍ ق365 سالًای
 در البلخی ابن «نانٌ جًان» کتابش در بکیران نجیب بن نحهد. است شدى گرفتٌ بًرى «فارس خلیج» عبارت از فارس خلیج نعرفی در يو
 شًاب «اآلفاق اختراق فی الهشتاق يةنز» در ادریس بن عبداهلل بن نحهد ابَعبداهلل «الحیَان طبایع» در نرٍزی طاير الزنان شرف «فارسنانٌ»

 در اخبارالعباد ٍ «آجارالباقیٌ» در قزٍینی نحهَد بن نحهد بن زکریا ابَعبداهلل «البلدان نعجو» در رٍنی حهَی عبداهلل بن یاقَت ابَعبداهلل الدین
 الدنشقی االنصاری طالب ابی بن نحهد عبداهللابَ الدین شهس ٍ «البلدان تقَیو» در ابَالفداء «الهَجَدات غرایب ٍ الهخلَقات عجائب» کتاب

 بحر الفارسی الخلیج( پارس بحر يو ٍ) پارس دریای - پارس بحر: »عبارات ٍ يا ٍاژى ترتیب بٌ «البحر ٍ البر عجایب فی الدير نخبة» در الصَفی
 ذکر ٍ نعرفی در را(« فارس بحر ٍ) فارسیال بحر ٍ فارس بحر( پارس دریای ٍ) فارس بحر پارس دریای( فارس بحر يو ٍ) پارس دریای فارس
 شدى ذکر نیز زیر جغرافیایی ٍ تاریخی ننابع در قهری یازديو تا پنجو قرٍن طی نکرر طَر بٌ يا ٍاژى ٍ عبارات این. اند بردى کار بٌ فارس خلیج
 ؛«القلَب نزية» کتاب در نستَفی حهداهلل «العرب فنَن فی االدب نًایة» کتاب در النَیری نحهد بن عبدالَياب بن احهد الدین شًاب. است
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 نحهد ابَالقاسو «االسفار عجائب ٍ االنصار غرائب فی النظار تحفٌ» کتاب در بطَطٌ ابن «الغرایب فریدة ٍ العجائب حزیدة» کتاب در الَردی ابن
 بن نصطفی يهچنین القلقشندی حهدا بن علی بن احهد نَشتٌ «االنشاء کتابة فی االعشی صبح» کتاب ٍ «صَرةاالرض» کتاب در حَقل بن

 تَصیف در «نها جًان» دیگرش کتاب در «الظنَن کشف» کتاب صاحب( ق1265 ٍفات) خلیفٌ حاجی بٌ نعرٍف فلسطینی چلبی کاتب عبداهلل
 اینکٌ نناسبت بٌ فارس خلیج یعنی گَیند نی پرسیقَس سینَس دریا این بٌ پارس دریای[ »است ترکی زبان از ترجهٌ: ]است آٍردى فارس خلیج

 الهعارف دایرة» يفتو جلد در.« گَیند نی نیز( پارس دریای) پرسیقَم نارى را آن ٍ شَد نی دادى نسبت آن بٌ است ٍاقع فارس آن نشرق در
 .است شدى استفادى «العجهی الخلیج» ٍاژى از فارس خلیج نعرفی برای است رسیدى چاپ بٌ نیالدی1663 سال در کٌ نیز «البستانی

 
 55صفحه  الیتفع

 .کنید گزارش کالس بٌ ٍ تًیٌ تصَیر، با را ایران دریايای از یکی اقتصادی یا ٍ جغرافیایی يای ٍیژگی از گزارشی کاری، گرٍى در
 آنَز بٌ عًدى دانش .شَد نصب کالس در گرٍى بًترین کار

 
 56صفحه  فعالیت

يای نفتی در دریا  جلَگیری از آلَدگی .کنید ارائٌ دریايا آلَدگی با نبارزى ایبر يایی حل راى ٍ ٍگَ، گفت خَد گرٍى يو دٍستان با
يا ٍ فاضالب خانگی ٍ صنعتی بٌ دریايا، جلَگیری از ریختن فاضالب  در زنان اکتشاف ٍ انتقال نفت، جلَگیری از ریختن زبالٌ

 کشاٍرزی بٌ دریايا ٍ...

 
 58صفحه  فعالیت

 .شَد نصب کالس در گرٍى بًترین کار.کنید ارائٌ کالس بٌ ٍ تًیٌ، گزارشی ایران يای دریاچٌ از یکی دنَر در خَد، کاری گرٍى در
آنَز بٌ عًدى دانش
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 64صفحه  فعالیت

 کشَر با را آن ٍ بگیرید (ایران نلی آنار درگاى) آنار نرکز سایت یا شناسی استان کتاب از را خَد زندگی نحل استان رشد نیزان
تَانید اطالعات نربَط بٌ استان  نی اینجااز  .ديید قرار ٍگَ گفت ٍ بحخ نَرد نظر این از را خَد استان ٍضعیت. کنید سٌنقای

 يا رشد شان از نیانگین کشَری بیشتر یا کهتر است. خَد را پیدا کنید. بعضی از استان

 
 65صفحه  فعالیت

 یگاىجا خانَادى، عضَ عنَان بٌ کشَريا اجتهاعی ٍ اقتصادی يای ریزی برنانٌ در آنار ٍ اطالعات ايهیت ٍ نقش بٌ تَجٌ با -1
يای  ریزی آناريا ٍ سرشهاری پایٌ ٍ اساس برنانٌ .ديید قرار تحلیل ٍ تجزیٌ ٍ بررسی نَرد را اطالعات آٍری جهع ٍ سرشهاری

يا در نَرد  گیری يا ٍ تصهیو ریزی تر باشد، برنانٌ تر ٍ يهٌ جانبٌ يا دقیق اقتصادی ٍ اجتهاعی ير کشَر است، ير چٌ سرشهاری
تر خَايد بَد ٍ جًت تأنین اننیت اقتصادی ٍ رفايی ٍ سالنتی آیندى بٌ نا  تر ٍ کانل اری نیز صحیحگذ نَع فعالیت ٍ سرنایٌ

 کهک خَايد کرد.

  .ديید قرار بررسی نَرد را ایران سنی يای گرٍى .کنید تَجٌ 1342 سال در ایران سنی يرم بٌ -2

 

این گرٍى سنی  دارد؟ يایی ٍیژگی چٌ سنی گرٍى این سال 25-24 شَد؟ نی نشايدى سنی گرٍى کدام در جهعیت بیشترین
التحصیالن دانشگايی ٍ جَیای کار يستند. این گرٍى دارای انرژی کار ٍ  ترین جهعیت فعال اقتصادی ٍ فارغ عهدتا  نًو

 استعداد فراٍان بَدى ٍ پتانسیل نحبتی جًت رشد ٍ تعالی جانعٌ يستند.

تَاند در خدنت تَلید کشَر باشد.  با تَجٌ بٌ تحصیالت باال نی کنند؟ نی جادای نا کشَر برای را يایی نحدٍدیت ٍ نزایا چٌ
تَاند نَجب برٍز بیکاری  ديد انا در حال حاضر نیز نی يای آیندى نؤجر خَايد بَد ٍ آن را افزایش نی در نیزان نَالید ديٌ

 ٍ فقر نهایان خَايد شد.شَد کٌ در صَرت عدم تأنین شغل ٍ کار، عَارضی ننفی نانند انحرافات ٍ اعتیاد 

 .ديید پاسخ سؤاالت بٌ زیر، سنی يای يرم کهک با -3

 اندٍنزی است؟ بیشتر کشَر کدام در نَالید رشد نیزان - 

 وای جمعیت ایرانویژگی: 7درس 



 

 

 

                                                            جغرافیای انسانی ایران: فصل سوم|  پایه دهم جغرافیای ایرانگام به گام 

 15 

 

پیری جهعیت ٍ کايش جهعیت فعال اقتصادی  -دانهارک چیست؟ آن پیانديای دارد؟ بیشتری سالهند افراد کشَر، کدام - 
يای باالیی در بر خَايد  ت کايش تَلید ٍ رشد اقتصادی خَايد شد ٍ برای دٍلت يزینٌباعخ کايش نیرٍی کار ٍ در نًای

 داشت.

نیرٍی تازى نفس  -اندٍنزی دارد؟ رٍ پیش يایی نحدٍدیت ٍ نزایا چٌ ٍ بیشتر، اقتصادی فعال جهعیت درصد کشَر کدام  -
عیت انبَى بیکار برای کشَر نشکالت زیادی نَجب رشد اقتصادی شدى ٍلی در صَرت پایین بَدن نرخ اشتغال زایی این جه

 در پی خَايد داشت.

 
 يرم سنی اندٍنزی

 
 دانهارکيرم سنی 

 نناسب يرم شهاتیک، صَرت بٌ دارد؟ شکلی چٌ (آیندى ٍ حال برای نناسب جهعیت) نطلَب سنی يرم یک شها نظر بٌ -4
اگر رشد جهعیت کهتر از یک درصد باشد جهعیت رٍ  .یدکن ارائٌ سنی يرم رسو چگَنگی از را خَد دالیل. کنید رسو جهعیتی

رٍد، اگر بین یک تا دٍ درصد باشد، رشد جهعیت نتَسط است. یعنی جهعیت نٌ رٍ بٌ پیری ٍ نٌ رٍ بٌ جَانی  بٌ پیری نی
 رٍد. رٍد ٍ نطلَب است ٍ اگر شد جهعیت بیش از دٍ درصد باشد، جهعیت آن کشَر رٍ بٌ جَانی نی نی

 
 68صفحه  فعالیت

 چٌ جنسی ٍ سنی ترکیب نًاجرت، نَرد در شها استان. کنید ٍگَ گفت ٍ بحخ خَد، استان جهعیت يای ٍیژگی ىدربار
 تَانید اطالعات نربَط بٌ استان خَد را پیدا کنید. نی اینجااز  دارد؟ ٍضعیتی

 
 69صفحه  فعالیت

 با. ديد نی نشان ديٌ چند طی را شًر این جهعیتی تغییرات اطالعات، این. کنید تَجٌ آبادان، شًر از شدى دادى اطالعات بٌ
 .کنید ارائٌ را خَد پاسخ سپس کنید؛ ٍگَ گفت ٍ بحخ یکدیگر با شدى، دادى سؤاالت بٌ تَجٌ

بٌ علت ٍقَع جنگ  65 تا  54نًاجرت اجباری از سال  باشد؟ نی يایی سال چٌ بٌ نربَط اختیاری ٍ اجباری نًاجرت - 
 يا ٍ صادرات نفت از آبادان بٌ علت تَسعٌ صنعتی ساخت پاالیشگاى 1355تا  1335نًاجرت اختیاری از  -تحهیلی 

ت نفت، ایجاد ننطقۀ آزاد انسانی: پاالیشگاى، صادرا است؟ کدام يا، نًاجرت نَع این بر اجرگذار طبیعی   ٍ انسانی عَانل -
 اقتصادی، حهل ٍ نقل ٍ ارتباطات نانناسب ٍ...

 ننابع نفت ٍ شرایط نرزی ٍ...خشکسالی، نخاطرات طبیعی، طبیعی: 
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 70فحه ص فعالیت

 شناسنانٌ اٍل صفحۀ بٌ تَجٌ با را شدى ذکر تقسیهات از کدام ير نام ٍ کنید پر خَد نشخصات با را شناسنانٌ خالی صفحۀ
آخرین تقسیهات کشَری را  تقسیهات کشَری در ایران )شًرستان، بخش، ديستان، شًر ٍ رٍستا( .نهایید  تکهیل خَدتان

 نشايدى کنید. لینکتَانید از  نی

 
 75صفحه  فعالیت

 :خَد شناسی استان کتاب نطالب بٌ تَجٌ با

 .کنید نشخص را آن يای شًرستان ٍ ترسیو، را َدخ استان نقشۀ گرٍيی، طَر بٌ -1

 شًر، ٍ رٍستا بخش، شًرستان، در قرارگیری نظر از را خَد زندگی نحل ٍضعیت کشَری، تقسیهات بخش بٌ نراجعٌ با -2
 .کنید تًیٌ ای نقشٌ کدام، ير برای باال تصاٍیر نانند ٍ نشخص،

 راينهای استفادى  يای ایران ديستانرٍستايا ٍ نلَد نقشٌ برای دا

 استان کشَری تقسیهات تغییرات جدیدترین خَد، زندگی نحل سیاسی ادارۀ یا استانداری اینترنتی سایت بٌ نراجعٌ با -3
 نشايدى کنید. لینکتَانید از  آخرین تقسیهات کشَری را نی .کنید ارشگز کالس بٌ ٍ تًیٌ، را خَد

 

 
 78صفحه  فعالیت

 در اخیر يای سال در عَانلی چٌ است؟ یکسان اکنَن ٍ گذشتٌ در يا سکَنتگاى گیری شکل بر گذار اجر عَانل نقش آیا -1
بًرى برداری از ننابع نانند استخراج نفت ٍ  -يای ارتباطی  ، حهل ٍ نقل ٍ راىخیر دارد؟ بیشتری اجر يا سکَنتگاى گیری شکل

 نعادن فلزی ٍ...

 زندگی نحل رٍستای یا شًر گیری شکل علت يایتان، کالسی يو ٍ نعلو کهک ٍ شناسی استان کتاب نطالب از استفادى با -2
 يا نتفاٍت است. با تَجٌ بٌ نحل زندگی پاسخ .کنید ارائٌ کالس بٌ گزارش صَرت بٌ ٍ بررسی، را خَد

 
 78صفحه  فعالیت

 چگَنگی بر عانل این دارد؟ اجر يا سکَنتگاى این گسترش چگَنگی بر عانلی چٌ. کنید تَجٌ سکَنتگاى دٍ بٌ نربَط تصاٍیر بٌ
رٍستای يیر قزٍین در پای کَى قرار دارد؛ احتهاالَ دسترسی بٌ ننابع آب،  است؟ داشتٌ تأجیری چٌ يا، سکَنتگاى این گسترش

؛ دسترسی بٌ ننابع آب، ارتفاع، عانل دفاعی بر گسترش این رٍستا نؤجر بَدى است. شًر تًران در داننۀ جنَبی البرز قرار دارد

 تقسیمات کشيری ایران: 8درس 

 وای شىری و روستاییسکينتگاه: 9درس 



 

 

 

                                                            جغرافیای انسانی ایران: فصل سوم|  پایه دهم جغرافیای ایرانگام به گام 

 17 

 

يای البرز در شهال ٍ دشت کَیر در جنَب آن باعخ تَسعٌ ٍ  آب ٍ يَا ٍ عَانل انسانی در تَسعٌ آن نؤجر بَدى است. کَى
 غربی شدى است. -گسترش شًر در انتداد شرقی

 
 رٍستای يیر قزٍین

 
 پالن شًر تًران

 

 
 81صفحه  فعالیت

  چرا؟ دارد؟ ٍجَد پراکندى رٍستايای نناطق کدام در ٍ نتهرکز رٍستايای ایران جغرافیایی نناطق دامک در شها، نظر بٌ -
نناطق غربی ٍ نرکزی ٍ شهالی ٍ شهال شرقی ٍ نشرق ٍ جنَب بٌ دلیل دفاع ٍ اننیت نحدٍدیت ننابع، ٍ قَنیت  نتهرکز:
 س، نیناب ٍ شب گرد بٌ دلیل ٍجَد نزارع.شهال بٌ خصَص گیالن ٍ نناطق دیگری نحل بندرعاب پراکندى:ٍ...  

 
 84صفحه  فعالیت

 دالیل .کنید رسو ستَن دٍ کالس تختۀ رٍی. ديید تشکیل را بزرگ شًريای در زندگی نَافق ٍ نخالف گرٍى دٍ خَد کالس در
  .کنید بندی جهع را خَد نظرات پایان، در. بنَیسید نَردنظر زندگی نَع از را گرٍى ير نَافقت

 گرٍى نَافق رٍى نخالفگ
 خدنات ٍ تسًیالت بیشتر است آلَدگی يَا بیشتر است

 انکانات آنَزشی بًتر ٍ بیشتر است ترافیک سنگین ٍ رفت ٍ آند
 تر است. درآند باال ٍ دستیابی بٌ اشتغال آسان قیهت نسکن باالست

 

 

 
 85صفحه  فعالیت

 .کنید کانل را زیر جدٍل گاى،سکَنت نقش یا ٍ جغرافیایی ٍضع بٌ تَجٌ با -1

 نهَنٌ نقش سکَنتگاى ٍضع جغرافیایی نهَنٌ نقش سکَنتگاى ٍضع جغرافیایی

 تًران اداری ٍ سیاسی تراکو جهعیت بندرعباس بندری قرار گرفتن در کنار دریا

 پیرانشًر نظانی آنَزش نظانی سرعین تَریستی چشهٌ آب نعدنی

تاریخینفاخر  نشًد زیارتگايی اناکن نذيبی  شیراز فرينگی 

 اصفًان بنایی تاریخی اناکن تاریخی سرچشهٌ نعدنی نعادن

يای بزرگ دانشگاى  اراک صنعتی کارخانٌ تًران دانشگايی 
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 بٌ شها زندگی نحل در ٍضعی یا انکان چٌ چیست؟ کنید، نی زندگی آنجا در شها کٌ رٍستایی یا ٍ شًر نردم بیشتر شغل -2
 آنَزان عزیز. ی دانش بٌ عًدى .ديید تَضیح است؟ شدى يا شغل یا شغل این بٌ نردم آٍری رٍی سبب کٌ خَرد نی چشو

 
 85صفحه  فعالیت

 .ديید قرار بررسی نَرد را نعکَس نًاجرت از ناشی ننفی ٍ نحبت پیانديای خَد، کالسی يای گرٍى در -
کشاٍرزی ٍ تَلید بیشتر در رٍستا، کاستٌ شدن از  پیاند نحبت: افزایش جهعیت ٍ نیرٍی کار در رٍستايا، کهک بٌ تَسعٌ

 نشکالت شًری، از جهلٌ: کايش آلَدگی يَا، افزایش سطح خدنات ٍ تسًیالت در شًريا ٍ...
 پیاند ننفی: کايش نیرٍی فعال اقتصادی در شًريا ٍ...

 

 

 
95صفحه فعالیت

 .نهایید گذاری شهارى را زیر تصاٍیر از یک ير ایران، گردشگری يای جاذبٌ بٌ تَجٌ با -1
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 ی ایرانوای اقتصادتيان: 10درس 




