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 ایران خانه ما     10درس 

 نکات مهم درس
 است   فراوانی پرتوان  و های هوشیار  انسان   و   طبیعی  منابع  دارای ایران

195  وسعت  نفر              میلیون  80  جمعیت  مربع  کیلومتر   648/1/  

 را  آن.  میگویند  استان   آن  به که  اند   کرده تقسیم  بخش هایی  به را  آن  کشور  بهتر  اداره  برای

 .استاندار اداره می کند

 برخی خدمات شهرداری 

 زباله   جمع آوری   و   کوچه ها   نظافت 

 سبز   فضای ایجاد 

 فرهنگسراها  ایجاد 

 عمومی  حمل ونقل   بر  نظارت  

وجود آمده و خدماتی به ساکنان شهر ارائه   ای که برای اداره بهتر شهر به  سسه ؤمشهرداری :    

 کند.  می

 : ایران  بلند  و   مرتفع   نواحی

 شرقی   شمال :  خراسان  کوه های    شمال :    البرز  کوه های     غرب   شمال :  آذربایجان شمال :کوه های   

  زاگرس   غرب : کوه های   

 ... و تفتان  مرکز وشرق :کوه های کرکس،هزار،   

 هموار   و   پست  نواحی  -ب  مرتفع  و بلند نواحی  اشکال ناهمواری ها در ایران :الف      
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 سؤاالت متن

 کیلومتر مربع  1648195وسعت ایران چقدر است؟  -1

 میلیون نفر   80جمعیت ایران چقدر بود؟    1395در سال  -2

 .براى ادارۀ بهتر کشورهاى مختلف تقسیم کرده اند؟    چرا کشور را به بخش -3

ایى تقسیم کرده اند که به هر یک استان   براى ادارۀ بهتر کشور، آن را بخشه استان چیست؟  -4

 .مى گویند

 .اداره مى شود..استاندار ..  استان بوسیلۀ  -5

 .تقسیم مى شود.. شهرستان ..هر استان به چند  -6

 .وجود دارد..شهر.. و ..روستا.. در هر شهرستان تعدادى  -7

 .اداره مى شود..شوراى اسالمى شهر.. و .. شهردار ..  شهرها توسط  - 8

 مردم آن شهر اعضاى شوراى شهر را چه کسانى انتخاب مى کنند؟  - 9

 شهردارى چگونه موسسه اى است؟- 10

شهردارى موسسه اى است که براى ادارۀ بهتر شهر به وجود آمده و خدماتى به ساکنان شهر ارائه 

 .مى کند

کارکنان شهردارى براى داشتن شهرى زیباتر و آسایش وظیفۀ کارکنان شهردارى چیست؟  - 11

 .زندگى ساکنان شهر تالش مى کنند

 چند مورد از خدمات شهردارى را بنویسید؟ - 12

 و   ورزشی  های   مکان   و ها  ن   بوستا   احداث  و شهر  زیباسازی   سبز،   فضای   نگهداری و ایجاد •

 ساالن   بزرگ  و کودکان  برای   تفریحی 

 تقویت   و حفظ  برای تالش  و وسازهات  ساخ  چگونگی  بر  نظارت  ساختمان،  پروانه  کردن   صادر  •

 آنها  در اسالمی  و   بومی   هویت 

 آنها  تأمین  و (  ومترو  اتوبوس  تاکسی،)  ی عموم  نقل  و   حمل   بر  نظارت  و  توسعه•

 شهر   فضای  در اخالقی  های ت  فضیل  و   داری  دین  ترویج •

 …و هال  تون  ها،  پل   شهری،   های راه  اصالح  یا   تعمیر  احداث،•

 ترویج  برای سراها،  فرهنگ  و   سالمت   های   خانه   ایجاد •

 فراغت   اوقات صحیح  پرکردن و  اسالمی   زندگی  سبک 

 هزینه هاى الزم را چگونه تأمین مى کند؟ شهردارى براى ارائه خدمات، - 13

دریافت مى کند. مانند شهرنشینان که باید هر سال  شهردارى بخشى از درآمد خود را از مردم  

 .مبلغى به عنوان عوارض نوسازى به شهردارى بپردازند
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روستاها توسط شوراى اسالمى روستا و دهیار اداره مى روستا ها چگونه اداره مى شوند؟  - 14

اسالمى روستا، افراد با تجربه و مورد اعتماد روستا با رأى مردم انتخاب   د. براى تشکیل شوراى شو

وضع آن و اقداماتى از قبیل ساختن یا تعمیر  مى شوند. این شورا براى ادارۀ روستا و بهتر شدن

 .حمام، پل، مدرسه، مسجد، قنات و امور دیگر، تصمیم گیرى مى کند

 ط غل(  ✓)   صحیحنظر پستى و بلندى یکسان نیست.  همه جاى ایران از  - 15

 ایران از نظر پستى و بلندى به چند بخش تقسیم مى شود؟ - 16

 . پست و هموار  -به دو بخش: مرتفع و بلند  

 نواحى مرتفع و بلند قسمت شمالى ایران کدامند؟- 17

 .کوههاى آذربایجان در شمال غربى ✓

 .رشته کوه البرز در شمال ✓

 .کوههاى خراسان در شمال شرقى ✓

 سبالن -سهند  قله هاى آتشفشانى کوههاى آذربایجان کدامند؟  - 18

 .را از قسمت هاى داخلى کشور جدا مى کنددریاى.. خزر..  رشته کوه البرز مانند دیوارى  -19

 علم کوه   -توچال    - دماوند  قله هاى مهم رشته کوه البرز کدامند؟  - 20

 شمالى رشته کوه البرز را با دامنه هاى جنوبى مقایسه کنید؟ دامنه هاى  - 21

دریا قرار دارد، برف و باران فراوان مى بارد.این   در دامنه هاى شمالى رشته کوه البرز که رو به 

البرز کم رطوبت مانده و  دامنه ها پوشیده از جنگل هاى انبوه است، به عکس، دامنه هاى جنوبى

 .باران دریافت مى کنند و در نتیجه پوشش گیاهى کمترى دارندفقط در فصل زمستان برف و 

 رشته کوه زاگرس در کدام سمت ایران قرار دارد؟- 22

 .است  ( جنوب شرقى   -شمال غربى  )در غرب ایران کشیده شده است و جهت آن  

 دامنه هاى شمال غربى زاگرس را با دامنه هاى جنوبى مقایسه کنید؟ - 23

مى بارد اما هر چه به سمت جنوب زاگرس پیش   شمال غربى برف و باران فراوانى در دامنه هاى    

 .مى رویم از میزان برف و باران کاسته مى شود

 الوند   -دنا  -زردکوه  قله هاى بلند زاگرس را نام ببرید؟  - 24

 زار ه  الل-هزار  -شیرکوه    -کرکس  قله هاى بلند نواحى مرکزى ایران را نام ببرید؟  - 25

 ... مى شود.. دشت ها .. و .. جلگه ها  نواحى پست و هموار ایران شامل  - 26

 دشت لوت  -دشت کویر  دو دشت وسیع ایران کدامند؟ - 27

 چرا برخى از دشتهاى ایران حاصلخیز هستند؟ - 28

 . خاک مساعدو آب و هواى مناسب به دلیل داشتن  

 .هستند.. کشاورزى ..  جلگه ها زمین هاى حاصلخیز و مناسبى براى  -29
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 کوهپایه چیست؟ - 30

 .هایى که از یکسو به کوه ها و از سوى دیگر به دشت ها مربوط مى شود زمین

 کوهپایه معموال از کدام بخش از مناطق کوهستانى براى چراى دام ها استفاده مى شود؟  - 31

 قارۀ آسیا قرار دارد ..جنوب غربى..  ایران در  -  32

 

 

 

 

 فعالیت ها 
.دیدر کالس کامل کن  یکشور   ماتیتقس   با  شتر یب  ییآشنا  یرا برا   (3ۀ)شمار  ۀ کاربرگ  1  

استان  تقسیمات با آشنایی(3) شمارۀ کاربرگۀ  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 دا یتان را پ   ی استان محل زندگ   ی ( کشور  ی اسیس  مات یو کمک معلم، نقشه )تقس   یی با راهنما

 د ی. سپس به پرسش ها پاسخ دهدیبچسبان  محل   ن یو در ا  د یر یکرده ، رونوشت بگ

 :خوانی  نقشه 

 .کنید  مشخص  شماره  با دارد؟  شهرستان   چند  شما  استان 

 است؟ شهر  کدام   شما   استان   مرکز  

 است؟  کدام  شما  استان   شهرستان   ترین  کوچک   و شهرستان  ترین   بزرگ  

 است؟   شده  واقع  استان  این  شهرستان   کدام در   کنید   می زندگی  آن  در   شما   که   روستایی  یا   شهر  

 است؟ مشابه  ها،  استان   آن  مرکز  نام   با  ها  استان  کدام نام 

 پاسخ دهد باتوجه به محل زندگی خود باید  پاسخ با دانش آموز  

 



53 
 

 با  خود   روستای   یا   شهر   از حفاظت  برای  توانید   می  هایی  راه  چه   از  شما .  کنید  همفکری- 2

 .بگویید  مورد   چند   همکاری کنید؟ دهیاری  یا  شهرداری

 از   قدردانی   معابر،   و   آب  های  جوی  مانند  عمومی  های   مکان  در  زباله   نریختن  زباله،  بازیافت  به کمک

 رفاه  جهت  شهرداری   که  وسایلی   و   اماکن از  حفاظت   نوسازی،  عوارض   موقع  به   پرداختن   رفتگران،

 ها   صندلی  بازی،  وسایل  و  ها   بوستان  های   نیمکت  مانند   است؛ کرده  شهرایجاد   در   شهروندان   حال

 ....سبز  فضاهای  و   ها  کاری  گل از سرا،حفاظت  فرهنگ  ها،  بوستان  در بازی وسایل  و

 اگر  و   کنید  وجو پرس  آن   دربارۀ   مادرتان   و  پدر  از. کنید  توجه   نوسازی   عوارض   قبض   تصویر   به -3

 .دهید  نشان  هایتان  کالسی  هم به و بیاورید  کالس  به را  نمونه آن   یک   توانید  می

 پاسخ با دانش آموز 

 رسانند؟   یاری  را   روستا   یا  شهر  اداره  مسئوالن   خود،  مشارکت  با  توانند   می  چگونه   مردم-4

 نوسازی با پرداخت به موقع عوارض 

 .دیرا در کالس کامل کن  رانیمهمّ ا  یها  قله  (4 ) ۀشمار  ۀکاربرگ  5

 ران یمهم ا  یقلّه ها   (4 )  ۀ شمار  ۀکاربرگ

دیسی را که نوشته نشده است بنو یینقشه نام قلّه ها یرو . 

دی رنگ کن یرا با مداد آب اهای در  . 

تفتان   -دماوند –سبالن  .دیسی کدام قلّه ها آتشفشان بوده اند؟ بنو 

 

 هزارمسجد دماوند 

 تفتان

 الله زار 

 زردکوه

 سبالن

 شیرکوه
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 جلگه   و دشت (5 )  شمارۀ   کاربرگۀ

 .بنویسید را  کوه   رشته   و  قلّه   کوهپایه،  دشت، جلگه،  کلمه   ها،  شماره  کنار  مُدل،   روی 1

 
 

ها را با مداد سبز رنگ   د جلگه یس ینقشه نوشته نشده، بنو  ی رو  که   را  ییها و دشت هانام جلگه -2

د یکن  

   
 

 

 

 

 رشته کوه

 قلّه

 کوهپایه

 دشت

 جلگه 

 دشت کویر 

 دشت لوت 

 جلگه خوزستان

 گیالن
 مازندران
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در جهان  رانیا   (6)  ۀ شمار  ۀکاربرگ  

 .دی سی جهان را بنو  ینقشه، نام قاره ها   ی رو  1   

 .دی سی جهان را بنو  یها   انوس ینام اق  2

 .دیس یرا بنو  ( استوا)مدار    ن ینام بزرگ تر 3

 .دیس ینام نصف النهار مبدأ را بنو 4

 .دیو مشخص کن یزی رنگ آم  یرا با مداد رنگ  رانیمحل کشور ا   5

 آسیا   در کدام قاره قرار دارد؟ رانیا  6

 اقیانوس هند    تر است؟ کی نزد انوسی به کدام اق  ران یا 7

 شمالی؟ی جنوب   ا ی  ی قرار دارد؟ شمال  مکرهیدر کدام ن  ران یا  8

 شرقی؟یغرب   ا ی  ی قرار دارد؟ شرق  مکرهیدر کدام ن  ران یا 9

  دی کن  یزی خود رنگ آم  قهی قشه را با سلن   -10

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آمریکای شمالی 

 آمریکای جنوبی

 آفریقا

 آسیا 

 استرالیا

 قطب جنوب 

 استوا

دأ
مب

ار 
نه

ف ال
ص

 ن

 اقیانوس هند 

س
طل

س ا
نو

یا
 اق

روپا ا  

 اقیانوس آرام
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 سؤاالت چهارگزینه ای 
در کدام یک از نواحى زیرعلفزارهایى روییده است که از آن ها به عنوان چراگاه استفاده مى  .1

 شود؟

 ) سواحل دریا 4                    ) دره ها  3                             ×) کوهپایه2              دشت  )1

 استان از چه طریق اداره مى شود؟  .2

 × ) استاندارى4                      ) فرماندار3               ) شوراى شهر 2               شهردار  )1

 نظارت بر حمل و نقل عمومى بر عهده ی کدام مؤسسه است؟  .3

 ) راه و ترابرى 4                   ) نیروى انتظامى3        ) راهنمایى و رانندگى2       × شهردارى )1

 ایجاد فرهنگ سرا ها و خانه های سالمت بر عهده ی کدام مؤسسه است؟ .4

 ) بهداشت و درمان 4              ) وزارت مسکن 3       ×) شهردارى 2           اداره فرهنگ و ارشاد  )1

 ساخت و ساز ها بر عهده ی کدام مؤسسه است؟ نظارت بر   .5

 )راه و ترابرى 4            )استاندارى3        ) وزارت راه و مسکن و شهرسازى 2     × شهردارى )1

 در شمال شرقى ایران, کدام کوه ها یا رشته کوه ها واقع شده است؟  .6

 ) آذربایجان 4                                          ) دنا 3                     × ) خراسان2            البرز )1

 .قرار دارد,............در فاصله ی بین شیب تند کوه و دشت .7

 ) کوه ها 4                                  ) دشت ها 3               ) جلگه ها 2          ×کوهپایه ها )1

 ؟  ندارد   کدام قله در مرکز و جنوب شرقى ایران قرار  .8

 × ) بینالود4                                       ) تفتان 3                      ) هزار2              شیر کوه )1

 محسوب مى شود ؟ های ایران   قله سبالن جزو قله های کدام کوه .9

                  × ) کوههاى آذربایجان2                                                                      رشته کوه البرز )1

 ) رشته کوه زاگرس 4                                                        ) کوههاى شمال خراسان 3

 بلندترین قله ایران چه نام دارد؟ . 10

 ) بینالود 4                              ×) دماوند 3                       ) علم کوه2              سبالن  )1

 کوه های زاگرس را نشان مى دهد ؟کدام یک از گزینه های زیر جهت رشته   . 11

 × جنوب شرقى    -) شمال غربى2                                                    شمال غربى   -شمال شرقى )1

 جنوب شرقى   -) شمال شرقى4                                                         جنوب غربى   -) شمال غربى3

 . ایران در کدام قسمت آسیا واقع شده است . 12

 1(جنوب شرقى           2) شمال غربى                3) جنوب غربى×                       4) شمال شرقى 

 

 

 




