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 من کجا زندگی می کنم؟   9درس 

 نکات مهم درس
 های ویژگی  طبیعی،  های   ویژگی : هستند  نوع   دو  ها  ویژگی  این.  دارد  هایی  ویژگی  مکان   هر

 .انسانی

 و  گیاهی  پوشش  رودها،  ها، ناهمواری  هوا،  و  آب   نوع  جغرافیایی،  موقعیت  مثل :  طبیعی  های ویژگی

 ... .و جانوری  زندگی

 ... .و  تاریخی  آثار  زبان،  سواد،   اقتصادی،  های   فعالیت   جمعیت،  تعداد   مثل :  انسانی  های ویژگی

 بشناسیم  را  مختلف   های  مکان  انسانی   و  طبیعی  های   ویژگی  که   کند   می  کمک   ما  به جغرافیا  دانش

 .بفهمیم را  ها  ویژگی  این  بین  ی   رابطه  و

 کند؟   می   کمک  زندگی  محیط   شناخت   به وسایلی  چه

 نقشه،. دهند می  ما   به   خاصی  اطالعات  ها  آن  از   کدام  هر  و   دارند   گوناگون   انواع  ها  نقشه :  نقشه -1

 شما   نقشه،   هر   زیر   در .  است  شده  کوچک  نیاز  مورد  نسبت به که است زمین  سطح  از افقی  تصویری

 ی  فاصله  توانید   می  آن  از استفاده با  و   گویند   می  خطی  مقیاس   آن  به که  کنید   می   مشاهده  خطی

 .کنید  محاسبه  زمین   روی   را   ها  مکان  واقعی

 انسانی   های   فعالیت   و ها  خانه   ها، شهر  طبیعی،  مناظر   از   دوربین  با  معمولی  های عکس:  عکس -2

 این .  شود  می  استفاده  جغرافیایی  های   نقشه ی تهیه  برای  هوایی  های  عکس  از.  شود  می  گرفته 

 به   و   تهیه   ها  ماهواره  تصویر .  شود  می  گرفته  شده  نصب  هواپیما  در که  هایی  دوربین  با  ها  عکس

 .آوریم می  دست   به  ها  مکان   ی   درباره زیادی  اطالعات  نیز   تصاویر  این  از. شود  می   فرستاده  زمین

 شکل   توان  می که  است   زمین   ی   کره  از  کوچکی  ی   نمونه  جغرافیایی  ی کره  :   جغرافیای   کره -3

 .کرد  مشاهده  آن  روی   را   زمین   ی   سیاره  مختلف های  بخش   واقعی

 ها   نامه  فرهنگ   و  ها  کتاب -4

 اینترنت  و رایانه- 5
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 سؤاالت متن

 
 است؟   ژگى یهر مکان داراى چند نوع و 1

 هاى انسانى  ژگىی و  - 2  عىیهاى طب ژگىیو   -1دو نوع :  

 مکان شامل چه مواردى است؟  ک ی عىیهاى طب  ژگى یو -2

 ... زندگى جانورى و  اهى،ی نوع آب و هوا، ناهموارى ها،رودها، پوشش گ ى،یایجغراف   ت یموقع  شامل

 مکان شامل چه مواردى است؟  کی هاى انسانى   ژگىیو -3

 و ...  خى یهاى اقتصادى، سواد، زبان، آثار تار تیفعال   ت، یتعداد جمع  شامل

 چه کمکى به ما مى کند؟   ا یدانش جغراف -4

 ن یو رابطۀ ب   میو انسانى مکان هاى مختلف را بشناس  عىیهاى طب ژگىیما کمک مى کند که و   به

 .میها را بفهم   ژگى یو نیا

 جغرافى دان ها معموال کار خود را چگونه آغاز مى کنند؟ -5

پرسش ها   ن یکنند و سپس در بارۀ ا  مىمکان آغاز  کی در بارۀ    ى یکار خودشان را با پرسش ها

 .کنند  دا ی مى کنند تا پاسخ آنها را پ  قیتحق

 با چه کلماتى آغاز مى شود؟ ىیای پرسش هاى جغراف-6

 . با کلماتى مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانى  

 استفاده مى کنند؟   طیبراى شناخت مح لىیجغرافى دانان از چه ابزار و وسا -7

 . نترنتیو ا  انه یرا  -کتابها و فرهنگ نامه ها    -   ىیای کرۀ جغراف -عکس    -  نقشه 

 است؟  ای مهمى در جغراف  لۀ یچرا نقشه وس -8

مانند   عىیهاى طب دهیپد   ق ینقشه ها محل دق م، یبه دست مى آور ادى ی آن اطالعات ز قیاز طر رایز

 .هاى انسانى مثل راه ها، پل ها، سدها و ... را نشان مى دهند  دهی کوه، رود، جنگل و پد

 د؟ یچند مورد از انواع گوناگون نقشه ها را نام ببر-9

کشورى (استان ها)، نقشۀ راه ها، نقشۀ گردشگرى و اطلس   ماتیناهموارى ها، نقشۀ تقس  نقشۀ 

 .ها

  د؟یکن   ف ینقشه را تعر -10

 .کوچک شده است  از یاست که به نسبت مورد ن   ن یاز سطح زم  رى ی نقشه، تصو
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 د یهر نقشه، خطى را مشاهده مى کن  ری و چه کمکى به ما مى کند؟ در ز  ست؟ یخطى چ   اسی مق -11

 ن یفاصلۀ واقعى مکان ها را روى زم   د یو با استفاده از آن مى توان  ندیگو  مى   خطى  اسیکه به آن مق

 .دی محاسبه کن

 

 

 ببرید؟  نام  را  جغرافیایى   هاى   عکس   انواع-12

 . اى  ماهواره  تصاویر  -  هوایى  هاى   عکس   -  معمولى   هاى عکس  

 دهید؟  توضیح  جغرافیا   در   را   معمولى هاى  عکس -13

 مى گرفته  انسانى هاى فعالیت  و   ها  خانه  شهرها،  طبیعى،  مناظر   از   دوربین  با  معمولى  هاى   عکس

 .شود

 دهید؟   توضیح   را  هوایى  هاى   عکس-14

 هواپیما   در که هایى  دوربین   با  ها  عکس   این.  شود  مى  استفاده  جغرافیایى   هاى   نقشه   تهیۀ   براى

 .شود  مى  گرفته   شده  نصب

 دهید؟  توضیح  را   اى   ماهواره   تصاویر  -15

 نیز   تصاویر   ازاین.  شوند  مى  فرستاده زمین   به و  تهیه   ها  ماهواره  توسط   اى   ماهواره  تصاویر   

 .آوریم مى  دست   به   ها   مکان  بارۀ  در زیادى  اطالعات

 چیست؟  جغرافیایى   کرۀ -16

 هاى   بخش  واقعى شکل  توان   مى  که   است   زمین   کرۀ  از کوچکى  نمونۀ  جغرافیایى  کرۀ  

 .کرد  مشاهده  آن  روى  را  زمین   سیارۀ  مختلف 

 آورد؟   بدست  توان مى  اطالعاتى چه  جغرافیایى  هاى نامه  فرهنگ   و   ها  کتاب   از -17

 آشنا  ها   مکان  این  در مردم  زندگى  هاى  شیوه   و مختلف  هاى   مکان   با  توانیم   مى   آنها  مطالعۀ   با 

 .شویم

 کند؟   مى  جغرافیا   آموزش  به کمکى  چه  اینترنت   و   رایانه-18

 از  (CD) از امروزه.  بیاوریم دست به جغرافیایى  موضوعات   بارۀ در خوبى  بسیار  اطالعات  توانیم  مى

 متن، صورت  به   را   اطالعات  توان  مى   اینترنتى،  هاى   پایگاه  به شدن  وارد  طریق  فشرده  هاى   لوح

 آورد   بدست  فیلم  حتى   و نقشه تصویر،
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 فعالیت ها 
تفاوت  چه  می کند   زندگی  آن  در مهدیه که  شهری  بگویید  یکدیگر همفکری  با . بخوانید را  متن -1

 .کنید  مقایسه   دارد؟   سامان   باروستای  هایی  شباهت   چه   و  ها 

 گرم وهوای آب کویر  با  مجاورت  علت   وبه  گرفته   قرار  البرز های کوه  دردامنه   مهدیه   روستای 

 ...دارد  محدودی   کشاورزی  است ونمکزار  شنزار   از پوشیده  آن   های   زمین   و .دارد  وخشکی

دشت حاصلخیزی   اما روستای سامان در استان مرکزی دامنه جنوبی کوه های خرقان واقع شده 

 است که به خاطر وجود آب در آن کشاورزی رونق دارد.

. دی سیخودتان بنو   یمحل زندگ  ۀپرسش دربار  ی . هرگروه تعداددیشو  م یبه چند گروه تقس -2

 از یپرسش طرح کند، امت   ی شتریکه تعداد ب  ی(. هر گروه ستی ن  به پاسخ دادن به پرسش ها یازی )ن 

 .ردیگ یم  یشتر یب 

پاسخ به   .است  کاوشگری  هر  مقدمه اولین  که  است سؤال  طرح   مهارت  تقویت  پرسش   این   از   هدف 

 عهده دانش آموز 

 ای؟   نقشه   چه  است؟ شده  نصب  ای  نقشه شما  کالس  دیوار  روی   آیا  -3

 پاسخ به عهده دانش آموز 

 

 پیدا   را   ها  راه  و کشوری  تقسیمات  ها، ناهمواری گردشگری،  نقشۀ و بزنید ورق  را   کتاب اکنون -4

 دهند؟ ی م  نشان  را  هایی  چیز  چه  ها ه نقش این   از   کدام   هر .دهید نشان  یکدیگر   به   و   کنید 

 و   رنگ   کم  زرد   تا  ای قهوه  رنگ  با  ها  کوهپایه  بلند،  های   قله   ها،  جلگه  هها،  کو :  ها  ناهمواری   نقشه 

 .است شده  مشخص  سبز   رنگ   با  ارتفاعات

 ...و  تاریخی  بناهای   ها،  موزه  فرودگاه،  ترمینال،  سبز،  فضای   ها، بوستان  ها،  هتل:  گردشگری  نقشۀ 

 ...و  ها  شهرستان  استان،   مراکز   ها،  استان :  کشوری تقسیمات  نقشۀ 

 ...و  آهن  راه  پل،   بنزین،  پمپ  راه،  آزاد   و   بزرگراه فرعی،  و   اصلی  ههای  را:  ها راه  نقشۀ 

 چند )  مسافتی  چه  بروید،  کشاورز   بلوار   و   شمالی  کارگر  تقاطع   به انقالب  میدان  از   بخواهید  اگر   -5

 کنید؟   طی  باید  را(  متر

 مقیاس  روی  که  است   متر   سانتی  4  حدود   نقشه   روی   کشاورز،  بلوار ابتدای تا  انقالب  میدان   از

 .بود مترخواهد  800  معادل   مدرج

 چند   کنید؟   می  طی   را  متر   چند  بروید   فلسطین   چهارراه  تا  انقالب میدان  از بخواهید اگر  -6

 کیلومتر؟ 

مدرج معادل   اس ی مق  ی متر است که رو  یسانت  5حدود   ز ین  ن یانقالب تا چهارراه فلسط  دان ی از م

 باشد  یمتر م  1100

 (    1000/    100متر)    100و    لومتری ک کی
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 ویژگی های   دربارۀ چیزهایی  چه  تصویر   هر   از  بگویید  و  کنید   مقایسه   هم   با  را  2 و  1  عکس های  -7

 چرا؟   بزنید؟  حدس   توانید   می  ها  منطقه  این  انسانی  یا  طبیعی

 جاذبه  و است شده  واقع   کوه  دامنه  در  روستا .دهد می  نشان  را  روستا  یک : 1  شماره  عکس

 های   خانه .  اند  شده  گذاشته  فروش   برای  نیز  دستی  منطقه صنایع   این  در   چون   دارد؛ گردشگری

 مردم  درآمد از بخشی  ال   احتما . شده  واقع  ای  کوهپایه   منطقه  ودر. دارند پلکانی حالت  روستا   این

 شود   می  تأمین  مسافران  به   کاال   فروش  و   گردشگری  طریق  از   روستا   این

 در   کافی   باران  و  برف   بارش . دهد می  نشان  را   میانکوهی  سرسبز   دشت یک:  2  شماره  عکس

 فعالیت   و   است مساعد  دام پرورش  برای   منطقه   و شده  ها  کوه  در   روئیدن مراتع   موجب   منطقه،

 نشینی  کوچ  زندگی  مستعد   منطقه  این   احتماال .باشد داشته  درآمد   مردم   برای تواند  می  دامداری 

 .است

 

 کالس   به   اید، گرفته  خود   زندگی  محیط  انسانی  یا  طبیعی  های ی  ویژگ از  عکسی   تاکنون  اگر  - 8

  .کنید  نصب  تابلو  روی   و   بیاورید 

 پاسخ به عهده دانش آموز 

 و جهان  از  فراوانی   ههای  نقش   و   بودند جغرافیا  دانش  گامان  پیش   از مسلمانان  که   دانید می  آیا -9

 در جغرافیا  پیشرفت  در مسلمان،  عالمان   این  های  کتاب  و   اند؟دانش  کرده  تهیه   آن  مختلف   نقاط

. کنید  معرفی  کالس   در   و   شناسایی  را  مسلمان دانان  جغرافی   از   نفر  چند.  است بوده  مؤثر   جهان، 

 کالس   در   اند،   شده  ترسیم  جدید  ابزارهای  بدون که  را   قدیمی  نقشه چند  خود،  معلم  کمک  با  سپس

 .کنید  وگو  گفت  آنها  درباره  و   بیاورید 

 ابوریحان بیرونی و....  -ابوزید بلخی  -مسعودی  دانشمندان مسلمان همچون  

 دربارۀ  که   کتابی  و  کنید   وجو   جست   هها   کتابخان   سایر  یا  مدرسه  کتابخانه   در گروهی  طور   به  -10

 .بیاورید کالس  به و کنید  پیدا   دهد   می  ما  به اطالعاتی  منطقه  یک  مردم  یا  مکان  یک

 پاسخ به عهده دانش آموز 

 دربارۀ معلم  راهنمایی  با  دارید، دسترسی  نت   اینتر  و  فشرده   های  لوح رایانه،  به   مدرسه   در   اگر   -11

 .بیاورید دست  به   اطالعاتی  و   کنید   وجو  جست  آن،  نقشۀ   و   مکان  یک   هایی ویژگ

 پاسخ به عهده دانش آموز 
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 سؤاالت چهارگزینه ای 
 

 شود؟   مى   استفاده  زیر   های  عکس  از  یک   کدام  از جغرافى  های  نقشه   ی   تهیه   برای-1

 دیجیتالى ) 4           اى ماهواره )  3                      × هوایى) 2                معمولى )1

 زمین  ی سیاره  مختلف   های  بخش واقعى  شکل  توان   مى که  است   زمین   ی   کره  از کوچکى  نمونه -2

 . کرد  مشاهده   آن  روی   را

 نامه   فرهنگ )  4             عکس)  3         ×جغرافیایى  ى کره)  2        نقشه )1

 ؟   است زیر  های  ویژگى  از   یک  کدام  به مربوط اقتصادی های  فعالیت  -3

 اجتماعى )  4                    سیاسى)  3                طبیعى)  2                ×انسانى )1

 .کنند مى  آغاز  ....  یک  ی   درباره هایى پرسش   با  را   خودشان   کار   معموال   ها  دان جغرافى -4

 فضا  و  زمان )  4                             فضا)  3                      زمان)  2                 × مکان )1

 دارد؟  نام   چه   جغرافیا  در آموزشى  ی   وسیله   ترین مهم -5

 جغرافیایى   هاى   فرهنگ )4         جغرافیایى کره)3          جغرافیایى   هاى   عکس )   2        ×نقشه )1

 دهند؟  مى نشان  را   رود  کوه،  مانند  طبیعى  های   پدیده  دقیق  محل   مورد   کدام -6

 جغرافیایى   هاى   فرهنگ )4         ×نقشه)3     جغرافیایى  هاى عکس)  2جغرافیایى    کره   )1

 باشد؟   نمى   انسانى   های   ویژگى  از   زیر،  موارد از  یک   کدام -7

 تاریخى   آثار ) 4              × جغرافیایى  موقعیت)3           سواد)2          جمعیت   تعداد )1

 ؟   کرد   محاسبه  زمین  روی  را  ها   مکان   دقیق  فاصله توان  مى   چگونه -8

 نقشه )4                    ها  دوربین)3         نقشه راهنماى)2           × خطى  مقیاس )1

 آورد؟  دست  به   فیلم  حتى   و   نقشه تصویر،  ،   متن  صورت به اطالعاتى  توان  مى  طریق  ازچه -9

 عکس )  4            جغرافیایى   ى  کره)  3                   اطلس) 2                 ×اینترنت (1

 مى استفاده چراگاه  عنوان   به ها  آن  از که  است  روییده  علفزارهایى  زیر   نواحى  از  یک   کدام   در -10

 شود؟

 دریا   سواحل )  4                           ها  دره) 3                   × کوهپایه) 2               دشت  )1

 

 

 

 

 

 




