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 به نام خدا

درس    کامل جزوه    
 

  ي ایران جغرافیا
 شامل : پرسش و پاسخ – نکات – نمونه سواالت با پاسخنامه

دوره دوم متوسطه –پایه دهم   

 

نکته! این جزوه کامل و جامع است و مکملی براي کتاب جغرافیا می باشد . 

شده که در این مجموعه تمامی سعی  

سواالت کتاب جغرافیا قرار داشته باشد و نمونه سواالت بسیار کمک کننده 

 اي در اختیار دانش آموزان وجود داشته باشد.

 با کمک خداوند متعال و با سعی و کوشش بتوانیم سال تحصیلی

.پیش رو را با موفقیت پشت سر بگذاریم   

 

 طراح و تایپ : حمیدرضا دُرامامی

 

 

.ستاره دار بھ منظور مھم بودن آنھا در امتحانات است سواالت   

 

با همکاری حسین رضائی 
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:جغرافیا علمی براي زندگی بهتر )  اولفصل اول ( درس      

جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط است . جغرافیا چیست ؟*-1   

 
دانش ما از محیط پیرامون و سایر مکان ھا  می کند ؟بدست آوردن اطالعاتی از زمین چه کمکی به ما  -2 

 افزایش می یابد.
 

  (( جغرافیا ))  از  قدیمی ترین دانش هاي بشري  می توان ، علوم  .............. را نام برد . -3

 
توسط اراتوستن دانشمند یونانی واژه جغرافیا اولین بار توسط چه کسی مطرح شد ؟ *-4  

  
شامل کلمات زمین و ترسیم است .  جغرافیا چیست ؟معناي لغوي  -5  

 
   مطالعھ زمین بھ عنوان جایگاه انسان  از نظر اراتوستن جغرافیا به چه معناست ؟*  -6

 
بین جغرافیا و سایر علوم رابطھ وجود دارد . جغرافیا با کمک                   رابطه جغرافیا با سایر علوم را شرح دهید ؟ -7

سایر علوم بھ سواالت خود پاسخ می دھد . بنابراین برخی جغرافیا را پلی بین رشتھ ھای مختلف گرفتن از 
 علوم می دانند کھ علوم طبیعی را بھ علوم انسانی پیوند می دھد .  

 
(( انسانی )) جغرافیا علوم طبیعی را به علوم ............. پیوند می دهد . -8  

 
الف ) جغرافیای طبیعی ب) فنون جغرافیایی ج) جغرافیای  جغرافیا را نام ببرید .دانش شاخه هاي اصلی *  -9

 انسانی 
 –جغرافیای آب ھا  –آب و ھواشناسی  –ژئومورفولوژی شاخه هاي جغرافیاي طبیعی را نام ببرید . * -10

جغرافیای خاک ھا  –جغرافیای زیستی   
 

   سنجش از دور  –روش ھای کمی در جغرافیا  –نقشھ کشی اي فنون جغرافیایی را نام ببرید. شاخه ه -11

 
جغرافیای جمعیت  –جغرافیای شھری  –جغرافیای روستایی  شاخه هاي جغرافیاي انسانی را نام ببرید . -12

  جغرافیای تاریخی . –جغرافیای سیاسی  –جغرافیای اقتصادی  –جغرافیای رفتاری و فرھنگی  –
 

الف) مکان   ب ) روابط متقابل انسان با محیط   جغرافیا را نام ببرید .مفاهیم اساسی دانش *  -13  
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 بسیاری از فعالیت ھای انسان در جا و محل معینی انجام می شود . این جا مکان چیست ؟ مثال بزنید . -14 

محل را مکان می نامند . بھ طور مثال : خانھ ، مزرعھ ، مدرسھ ھر کدام ، مکان است .       و  
 

انسان و محیط دوعامل مھم در جغرافیا است . محیط طبیعی ،  روابط متقابل انسان با محیط چیست ؟* -15

مجموعھ متعادل است . با ورود انسان زمینھ ھای تغییر در محیط فراھم می شود . ھوش و استعداد انسان بھ 
 او در جھت تغییر کمک می کند تا از محیط بھره مند شود .

 
انسان و محیط  مهم در جغرافیا چیست ؟ دو عامل * -16  

 
و بھ تبع آن گسترش فناوری  در دهه هاي اخیر چه عاملی باعث گسترش دسترسی انسان به محیط شد ؟ -17

 دسترسی بشر بھ اعماق زمین .
 

انسان برای رفع نیاز ھای خود بھ تغییر محیط  محیط طبیعی چگونه تبدیل به محیط جغرافیایی شد ؟* -18

و در نتیجھ محیط طبیعی بھ محیط جغرافیایی تبدیل شد . دست زد  
 

عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی به چند گونه تقسیم می شود ؟ نام ببرید  * -19  

دو گونھ :  الف ) درک توان ھا و استفاده از منابع برای رفع نیاز ھا   ب ) نگاه سودجویانھ برای رسیدن بھ  
 خواستھ ھا  

 
بھ علت اینکھ جغرافیا توان روابط متقابل انسان را  با جغرافیا علمی براي زندگی بهتر است ؟ به چه علت  -20

محیط ، مطالعھ و بررسی می کند ، بنابراین شناخت توان ھا و ظرفیت ھای محیطی بدون دانش جغرافیا 
 ممکن نیست .

 
عملکرد مثبت : توسعھ گردشگری و  ید .عملکرد مثبت و منفی انسان در ناحیه جنگلی خزر را بنویس -21

کشاورزی بی رویھ –صنعتی  عملکرد منفی : تخریب جنگل ھا بھ مقدار گسترش روستا و شھرسازی   
 

کل نگری یا دید ترکیبی در جغرافیا  روش مطالعه جغرافیا چیست ؟* -22  

 
بھ علت اینکھ اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در  علت ترکیبی بودن روش مطالعه در جغرافیا چیست ؟ -23

 ارتباط با یکدیگر عمل می کنند . 
 
 



 

4 
 

 
دید ترکیبی بھ جغرافی دان کمک  اهمیت دید ترکیبی براي جغرافی دان از چه لحاظ می باشد ؟ مثال ؟*  -24

می کند تا بھ طور ھمھ جانبھ و جامع ،  پدیده ھا را با تمام ویژگی ھای آن در یک مکان مورد مطالعھ قرار 
دھد. مثال : جغرافی دان با ھدف توسعھ شھر بھ تھیھ نقشھ شھر ، جمعیت شھر ، مطالعھ منابع آب شھر و 

 ... اقدام می کند . 
 

نکات "" * بین جغرافیا و سایر علوم ارتباط وجود دارد * در هر مکان پدیده هاي مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر 

می گذارند و به نوبه خود تأثیر پذیرند * جغرافیا علوم طبیعی را به علوم انسانی پیوند می دهد* تأثیر گذاري و پذیري 

 سبب تغییر شکل مکان ها می شود * انسان و محیط دو عامل مهم جغرافیاست

* چگونگی شکل گیري محیط هاي جغرافیایی ، حاصل روابط متقابل  انسان با محیط است * جغرافی دان با روش کل 

 نگري یا دید ترکیبی به مطالعه جغرافیا می پردازد . محیط جغرافیایی از تعامل بین محیط طبیعی و انسانی به وجودآمده

  

جغرافیا )فصل اول ( درس دوم : روش مطالعه در   

این سؤاالت عبارتنداز : کجا ؟ چھ چیزی ؟ چرا ؟ چھ موقع ؟ سؤاالت کلیدي در جغرافیا را نام ببرید .  *-1

 چھ کسانی ؟ چطور ؟
 

با رکن اساسی جغرافیا یعنی مکان وقوع پدیده ھا سر و کار دارد  سؤال کجا با چه چیزي سر و کار دارد ؟ -2  

 
بر ماھیت ھر پدیده و مسئلھ  لت دارد ؟سؤال چه چیز برچه عاملی دال -3  

 
بھ علت وقوع پدیده می پردازد . سؤال چرا به چه چیزي می پردازد ؟  -4  

 
بر روند زمانی موضوعات می پردازد . سؤال چه موقع به چه چیزي می پردازد ؟ -5  

 
انسان و روابط متقابل با محیط سؤال چه کسی یا چه کسانی ، چه چیزي را مورد توجه قرار می دهند ؟ -6  

 
بھ بررسی سیر تکوین و تحول می پردازد .  سؤال چطور به چه چیزي می پردازد ؟ -7  

 
حس کنجکاوی انسان درباره جھان و  چه چیزي سبب شد تا انسان نسبت به ناشناخته ها آگاهی پیدا کند ؟ -8

و مسائل گوناگون آن . زندگی   
 

((روش ھای علمی )) وجود دارد .مختلفی  ..................ت جهان ،کنجکاوي و شناخ امروزه براي پاسخ به حس -9  
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 10- *مراحل پژوهش در جغرافیا را به ترتیب نام ببرید .  // طرح سوال و بیان مسئلھ // تدوین فرضیھ 

 // جمع آوری اطالعات // پردازش اطالعات // نتیجھ گیری و ارائھ پیشنھادات  * 
 

مورد بیان شود .  3نکات مهم در مورد طرح سوال و بیان مسئله توسط پژوهشگر چیست ؟  -11  

 
 الف ) ابتدا باید مسئلھ خود را بھ صورت واضح و روشن بیان کند . ب) بھتراست صورت مسئلھ بھ شکل 

 سوالی نوشتھ شود . ج) پژوھشگر از خود می پرسد انجام این پژوھش چھ اھمیتی دارد . 
 

ھدف ازاین کار این است کھ نسبت بھ ف از مطالعه سابقه پژوهش و نتایج پژوهش دیگران چیست ؟ هد* -12

موضوع اطالعات بیشتری پیدا می کند و مھم تر از ھمھ ، پی می برد سوالی کھ برایش پیش آمده قبال پاسخ 
 داده شده یا خیر . 

 
(( فرضیھ سازی ))  .................. یکی از مراحل حساس پژوهش است .  -13  

 
فرضیھ سازی یکی از مراحل حساس پژوھش است   به چه علت تدوین فرضیه گام دوم در پژوهش است ؟ -14

زیرا فرضیھ ھا در ھر پژوھش ، نقش راھنما را دارد و بھ فعالیت ھایی جھت می دھد کھ قرار است انجام 
 شود .

 
الف ) میزان دانش ب) تجربیات ج) سوابق  د ؟*  فرضیه هاي پژوهشگر به چه عواملی بستگی دار -15

 پژوھشی در دسترس   
 

الف ) روش کتابخانھ ای ب ) روش میدانی   *مهمترین منابع اطالعاتی جغرافی دان کدام است ؟ -16  

 
این روش در تمامی پژوھش ھای علمی ، مورد استفاده قرار می  روش کتابخانه اي را شرح دهید . *-17

گیرد . در برخی از آنھا تمام تالش پژوھشگر در کتابخانھ صورت می گیرد و در برخی دیگر ، بخشی از 
 پژوھش در آنجا انجام می شود . 

 
و با مراجعھ   پژوھشگر در این روش ناگزیر است بھ محیط بیرون برود روش میدانی را شرح دهید .* -18

 بھ افراد یا محیط  و برقراری ارتباط مستقیم با مکان مورد مطالعھ بھ گردآوری اطالعات بپردازد . 
 

الف ) پرسش نامھ ب) مصاحبھ ج) مشاھده  * مهمترین ابزار هاي روش میدانی را نام ببرید .-19  

 
(( کتابخانھ ای )) قرار می گیرد .روش .............. در تمامی پژوهش هاي علمی ، مورد استفاده  -20  
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یعنی حذف اطالعات غیرضروری و حفظ اطالعات مرتبط با پژوھش و  * پردازش اطالعات چیست ؟ -21

 تجزیھ و تحلیل آغاز می شود .
 

پژوھشگر با تجزیھ و تحلیل  نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد ها چگونه توسط پژوهشگر انجام می شود ؟ -22

مسئلھ پژوھش را می یابد . اوضمن ارائھ دالیل علمی و منطقی بھ تأیید یا رد فرضیھ یا اطالعات ، پاسخ 
 فرضیھ ھای خود می پردازد .

 
نکات"" علم جغرافیا همانند سایر علوم براي رسیدن به پاسخ مسائل به تحقیق و پژوهش نیاز دارد . در روش میدانی ، 

پژوهشگر باید ابزار سنجش و اطالعاتی خود را به میدان ببرد .  روش کتابخانه اي در تمامی پژوهش هاي علمی ، مورد 

استفاده قرار می گیرد . بهتر است صورت مسئله پژوهشگر به صورت سوالی و از عبارات خبري یا جمالت کلی و 

نامعلوم جلوگیري شود . فرضیه ها در پژوهش نقش راهنما را دارند . پژوهشگر نباید از رد شدن فرضیه خود دلسرد 

 شود و پژوهش خود را بیهوده بداند . 

 
 

 فصل دوم ( درس سوم : موقعیت جغرافیایی ایران )

  
محل قرار گرفتن ھر پدیده در سطح کره زمین ، موقعیت جغرافیایی آن  موقعیت جغرافیایی چیست ؟* -1

 پدیده  است . 
 

الف ) موقعیت ریاضی            ب ) موقعیت نسبی * انواع موقعیت هاي جغرافیایی را نام ببرید . -2  

 
(( مطلق )) نام دیگر موقعیت ریاضی  ................... می باشد . -3  

 
 4-* موقعیت ریاضی یا مطلق چیست ؟ محل دقیق ھر پدیده یا مکان ، با توجھ بھ طول و عرض جغرافیایی  

 
بھ تنوع آب و ھوایی  شده است ؟گستردگی کشور ما در عرض ها به چه چیزي منجر  -5  

 
الف ) در نوع تولیدات کشاورزی  ب) محیط زیست    تنوع آب و هوایی کشور ما بر چه عواملی موثر است ؟ -6

   ج) پیشرفت کشور 
 

7- *موقعیت نسبی را تعریف کنید . محل قرار گیری ھر مکان ، نسبت بھ پدیده ھای طبیعی یا انسانی 

نسبی آن مکان است .  پیرامون خود ، موقعیت  
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8-* منظور از موقعیت نسبی هر کشور چیست ؟  منظور از موقعیت نسبی ھر کشور ، محل قرار گیری آن ، 

 نسبت بھ سایر کشور ھا ، دریاھا ، تنگھ ھا ، کانال ھا ، منابع اقتصادی و .... است .
 

 پردازد ؟ موقعیت جغرافیایی  کشورمان میجمله ( درشمال ایران دریاي خزر واقع است )  به کدام نوع از  -9

 موقعیت نسبی کشور
 

(( نسبی ))  ایران از موقعیت ........... ممتازي برخوردار است .* -10  

 
زیرا در مجاورت خلیج فارس و تنگھ ھرمز قرار  چرا ایران از موقعیت نسبی ممتازي برخوردار است ؟ -11

 گرفتھ است . 
 

مورد 3رس و تنگه هرمز از چه جهاتی می باشد ؟ دالیل اهمیت خلیج فا*  -12  

 الف ) ارزش و نقش ارتباطی بین سھ قاره افریقا ، اروپا  و آسیا .
 ب ) خلیج فارس در مرکز و قلب ناحیھ جغرافیایی و سیاسی جھان اسالم قرار دارد .

 ج ) حلقھ ای است از زنجیره حمل و نقل کاال و نفت .
 

(( خلیج فارس ))بزرگترین منبع انرژي جهان ، ................... می باشد .  -13  

 
زیرا تسلط بر خلیج فارس با این  چرا امروزه خلیج فارس ، قدرت هاي جهانی را متوجه خود کرده است ؟ -14

 ھمھ ارزش و اھمیت می تواند موازنھ راھبری و قدرت در جھان را تغییر دھد . 
 

مھم ترین عامل تشخیص و جدایی ھر کشور از کشور ھمسایھ است و نشان می  چیست ؟ مرز سیاسی* -15

 دھد سرزمین یک کشور تا کجا امتداد دارد . 
 

)) 15((  ایران با ....... کشور مرز خشکی یا آبی دارد . -16  

 
آبی  –خشکی  –ھوایی  انواع مرز سیاسی را نام ببرید ؟ -17  

 
از طریق مرز ھای ھوایی ارتباط سریعتر و راحت تر صورت می گیرد اهمیت مرز هوایی چیست ؟ -18  

 
راه ھای آبی ( دریایی ) در کدام راه ها ، امکان ارتباط بازرگانی بیشتري را فراهم می کند ؟ * -19  
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آب ھای آزاد اقیانوس ھند و دریای عمان را بھ خلیج  تنگه هرمز کدام آب ها را به هم متصل می کند ؟* -20

رس متصل می کند .فا  
 

این تنگھ دروازه خروجی نفت خلیج فارس است ، مھم ترین آبراھھ  اهمیت تنگه هرمز چیست ؟* -21

 راھبردی و یکی از گذرگاه ھای تجاری مھم جھان است .
 

که  جغرافیاي طبیعی مطالعه پدیده هاي طبیعی زمین است . هر پدیده یا مکانی ، موقعیت ریاضی یا مطلق دارد ""نکات 

ن موقعیت فقط متعلق به آن پدیده است . جمله  (ایران در غرب آسیا قرار دارد ) به موقعیت نسبی  کشور ما می ای

پردازد . خلیج فارس یکی از کانون هاي ثروتمند جهان است .از طریق  راه هاي هوایی می توان بسیار راحت به تمام 

دریایی دستیابی به منابع غذایی و معدنی و سوخت هاي فسیلی است نقاط جهان سفر کرد . یکی از اهمیت هاي راه هاي   

 

 فصل دوم ( درس چهارم : ناهمواري هاي ایران ) 

  

با شناسایی و مطالعھ ناھمواری ھای کنونی کشور و اهمیت مطالعه ناهمواري ها از چه جهاتی است ؟ -1

 سرگذشت تغییرات آنھا می توانیم برای آینده ، برنامھ ریزی دقیق تری داشتھ باشیم . 
 

این ناھمواری ھا گاه در طول تاریخ ، مانع ورود  تأثیر ناهمواري هاي کشور بر زندگی مردم را بنویسید ؟ -2

مھاجمان بھ سرزمین ما شده و عالوه بر آن در تشکیل اجتماعات انسانی و نوع زندگی مردم بسیار تأثیر 
 گذار بوده است . 

 
دشت ھا محل ھای مناسبی  برای فعالیت ھای  اهمیت جلگه ها و دشت هاي کشور را نام ببرید . *-3

گر فعالیت ھای اقتصادی است . در جلگھ ھا ، رود ھایی کھ از کوه ھا سرازیر می شوند بھ کشاورزی و دی
سوی دریاھا  و دریاچھ ھا جریان می یابند و منابع آب قابل توجھی ایجاد می کنند کھ شھر ھا  و روستا بر 

 کناره آنھا مستقر می شوند .
 

دوران کواترنر  کل نهایی یافت ؟در کدام دوران زمین شناسی ناهمواري هاي ایران ش*  -4  

 
اختالف دما  –باد  –آب ھای روان  عوامل تغییر شکل ناهمواري هاي ایران را بنویسید .*  -5  

 
تقسیمات ناهمواري هاي ایران را نام ببرید . * -6  

دریاھای آزاد ارتفاع دارند .الف ) سرزمین ھای کوھستانی کھ اغلب بیش از ھزار متر از سطح   
.سرزمین ھای ھموار کھ شامل دشت ھا و جلگھ ھا کم ارتفاع در نواحی داخلی یا سواحل دریاھا می شوندب )   
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صورت : الف ) آذربایجان ب)  3سرزمین هاي کوهستانی کشور را به چند صورت می توان تقسیم کرد ؟  -7

 تالش ج ) البرز 
 

رشتھ کوه آرارات –رشتھ کوه ارسباران ( قره باغ )  مهمترین رشته کوه هاي آذربایجان را نام ببرید .*  -8  

سبالن –سھند  -  
 

  ( سفید کوه ) آق داغ نام مهمترین قله کوهستان تالش چیست ؟ -9

 
الف ) دامنھ ھای این کوه ھا معموال بھ سمت  دو ویژگی مهم منطقه کوهستانی البرز را شرح دهید .*  -10

شمال و یا جنوب است و در آن دره ھای وسیع و عمیقی است . ب ) بخش اعظم چین خوردگی ھای وسیع ، 
 حاصل کوه زایی مواد رسوبی طی میلیون ھا سال است . 

 
چالوس و رود ھراز  رود   نام دو رود مهم که در منطقه کوهستانی البرز جریان دارند را بنویسید. -11  

 
  مورد  2را بنویسید .  علل ناپایدار شدن منطقه کوهستانی البرز* -12

الف ) گسترش شھر ھای پررونق اقتصادی مثل تھران ، کرج ، احداث جاده ھای ارتباطی  مانند شوسھ و 
 راه آھن و احداث سد ھا .

فعالیت ھای کشاورزی گوناگون و بھره برداری  ب ) ھدایت رودخانھ ھا و بھره برداری از آنھا ، گسترش 
 از معادن فراوان کوه ھای البرز .

 
بینالود  –آالداغ  –ھزارمسجد  رشته کوه هاي مهم بخش کوه هاي شمالی خراسان را نام ببرید .* -13  

 
الوند  –زرد کوه  –دنا  قله هاي معروف رشته کوه هاي زاگرس را نام ببرید .* -14  

 
15-* رشته کوه زاگرس چگونه به وجود آمد ؟ رشتھ کوه زاگرس از برخورد دو صفحھ شبھ جزیره عربستان 

 و صفحھ اوراسیا بھ وجود آمده است .    
 

الیھ ھای نمک بھ شکل گنبدھایی بین الیھ ھای رسوبی قرار گرفتھ است  . گنبد هاي نمکی چیست ؟ -16  

 
(( گنبدھای نمکی)) کوه زاگرس ، ............ است . یکی از زیباترین و فعال ترین پدیده هاي رشته -17  

 
عوامل انسانی  –عوامل طبیعی  عوامل تغییردهنده زاگرس در حال حاضر کدام است ؟*  -18  
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گرد و غبار ، از دیگر عواملی است کھ ھم طبیعت . توفان  عوامل طبیعی تغییردهنده زاگرس را بنویسید -19

در ایجاد و گسترش آن موثر است . رود ھای بسیاری از زاگرس سرچشمھ و ھم انسان در منطقھ زاگرس 
 می گیرد . جریان آب در این رود ھا بھ علت تغییرات اقلیمی ، دچار نوساناتی شده است .

 
بر روی رودھای حوضھ زاگرس ، سد ھای متعددی  عوامل انسانی تغییردهنده زاگرس را بنویسید . -20

ھر ھای متعددی در کناره رود ھا گسترش یافتھ است کھ باعث برھم خوردن احداث شده است . ھمچنین ش
 آن می شود . 

 
دشتی کھ با رسوبات سیالب پر شده باشد را می گویند .  سیالب دشت را تعریف کنید . -21  

 
کوه ھای منفرد مرکزی –کوه ھای مرکزی  انواع ناهمواري هاي مناطق مرکزي ایران را نام  ببرید . -22  

 
در جنوب استان سیستان و بلوچستان و اطراف چالھ جازموریان . منطقه مکران کجا واقع شده است ؟ -23  

 
رشتھ کوه ھای بشاگرد  مهمترین رشته کوه هاي منطقه مکران چه نام دارد ؟* -24  

 
ایی با در کوه ھای بشاگرد ، فرسایش ، شکل ھای زیب ناهمواري هاي مریخی چگونه به وجود آمده اند ؟* -25

 دره ھا ، چالھ ھا و گودال ھای عمیقی ایجاد کرده است کھ بھ آنھا ناھمواری ھای مریخی می گویند . 
 

الف ) ذخایر آب  ب) معدن و ذخایرزیرزمینی ج)  ارزش اقتصادي نواحی کوهستانی را نام ببرید .*  -26

 دامپروری 
 

الف ) دشت ھا   ب) جلگھ ھا انواع سرزمین هاي هموار را بنویسید . * -27  

 
یکی اینکھ عوامل فرسایشی مانند باد و باران ناھمواری  دشت ها به چند صورت تشکیل شده است ؟ *-28

را ھموار کرده است و دیگر اینکھ مواد حاصل از فرسایش بین کوه ھا ، رسوب کرده و سطح ھمواری 
 ایجاد می کند . 

 
توفان ھا و باد ھای شدید بھ  مورد . 2هاي ایران را بنویسید .  عوامل تغییرشکل و فرسایش دشت*  -29

فرسایش و جابھ جایی مواد در دشت ھا مشغول است . رود ھای این مناطق نیز با طغیان ھای دوره ای خود 
 ، مواد را از جایی بر می دارد و در جای دیگری برجای می نھد .

معادن  –گذراندن اوقات فراغت  –استفاده از انرژی پاک  –بھ گردشگری جاذ ارزش هاي اقتصادي دشت ها را بنویسید .*  -

 گچ ، نمک و مصالح ساختمانی  
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در غرب ایران زیرا میزان بارش از مناطق دیگر  بیشتر جلگه ها در کدام سمت ایران واقع است ؟ چرا ؟ -31

 بیشتر است .
 

حرکات دریا ( جزر و مد ، توفان دریایی / سونامی ، جریان  عوامل تغییردهنده جلگه ها را بنویسید .* -32

انسان در نواحی ساحلی با اسکلھ سازی ، بندر سازی ، دیواره  -ھای دریایی و نوسانات عمومی آب دریاھا  
 سازی و ...  و بھره برداری وسیع از ان و گسترش شھر و روستا .

 
الف ) فعالیت ھای کشاورزی در جلگھ ھا  ب )  رید .ارزش هاي اقتصادي جلگه ها کشور را نام بب*  -33

 گذران اوقات فراغت  ج ) فعالیت بازرگانی  د ) گردشگری 
 

در جلگھ ھای جنوبی کشور ، وجود  مورد . 2اهمیت جلگه هاي شمالی و جنوبی ایران را بنویسید . * -34

ھمراه صید ماھی فراھم می آورد . تنگھ ھرمز و سواحل طوالنی ، امکانات حمل و نقل کاال و مسافر را بھ  
 در سواحل شمالی نیز حمل و نقل  و صید ماھی ھای خاویار در جریان است . 

 
 نکات این درس همه در سواالت واقع شده است .

 
 

 فصل دوم ( درس پنجم : آب و هواي ایران ) 

شود .اصطالح ھوا بھ حالت آنی و زودگذر جو گفتھ می  اصطالح هوا به چه معناست ؟-1  

 
آب و ھوا بھ مجموعھ عناصر جوی غالب در یک منطقھ در درازمدت گفتھ  آب و هوا را تعریف کنید.*  -2

 می شود . 
 

نرم افزار  –روش : اعالم کارشناسان ھواشناسی  2پیش بینی آب و هوا از چند روش می توان فهمید  ؟  -3

 ھا و سایت ھای اینترنتی مخصوص 
 

الف ) موقعیت جغرافیایی  ب) ارتفاع و جھت کوھستان  هوایی ایران را نام ببرید .عوامل تنوع آب و *  -4  

 ج) توده ھای ھوا 
 

مهمترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی که بر آب و هواي کشور اثر دارد کدام است ؟*  -5  

 الف ) عرض جغرافیایی   ب ) قرار گرفتن ایران در کمر بند پرفشار جنب حاره ای   
) نزدیکی بھ دریاھا و دوری از آن و منابع رطوبتی ج  
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بھ علت تابش عمود خورشید کھ بھ خاطر  به چه علت در شمال ایران دما پایین و در جنوب دما باالست ؟ -6

نزدیک تر بودن بھ خط استوا است دما باالست و در شمال بھ علت زاویھ تابش مایل دمای ھوا پایین تر از 
  جنوب می باشد . 

 

در اطراف خط استوا بھ دلیل گرم بودن و کمربند کم فشار و پرفشار حاره اي چگونه تشکیل می شود ؟ * -7

صعود ھوا ، کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می شود . در اطراف مدار راس السرطان و راس الجدی ، بھ 
 دلیل سنگینی و فرونشینی ھوا ، کمربند پرفشار حاره ای تشکیل می شود . 

 
بھ علت  کشور اختالف دما کمتر از نواحی داخلی است ؟ به چه علت در نواحی ساحلی شمال و جنوب -8

 نزدیک بودن بھ دریا 
 

بھ دلیل عدم امکان صعود  چرا در جنوب کشور ، نزدیک بودن به دریا نقش چندانی در میزان بارش ندارد ؟ -9

 ھوای مرطوب 
 

  دامنه هاي شمالی البرز و دامنه هاي غربی زاگرس شده است ؟چه عاملی باعث بارش هاي بیشتر در  -10

 جھت  رشتھ کوه ھای البرز و زاگرس ( پراکندگی جغرافیایی ) 
 

توده ھوای  –توده ھوای سیبری  –توده ھوای غربی  کدام توده هاي هوایی وارد کشور ما می شوند ؟* -11

  توده ھای مرطوب سودانی –توده ھوای عربستان  –سودانی 
 

((غربی )) مهمترین عامل ریزش برف و باران  و تامین آب کشور ، توده هواي ............ است .* -12  

 
  مهمترین داده هاي هواشناسی که در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اندازه گیري می شوند ؟*-13

 دما ، بارش و فشار ھوا 
 

یک کدام را بنویسید .  انواع آب و هواي کشور را نام ببرید و ویژگی هاي* -14  

الف ) آب و ھوای گرم و خشک  ب ) آب و ھوای کوھستانی  ج) آب و ھوای گرم و شرجی   د) آب و 
پوشش گیاھی غنی  –اعتدال دما در طول سال  –ھوای معتدل خزری : بارندگی زیاد   

 
جھت رشتھ کوه ھای  –عامل پرفشارجنب حاره ای  عوامل ایجاد مناطق بیابانی کشور را نام ببرید .*  -15

دوربودن از دریاھا و منابع رطوبتی  –البرز و زاگرس   
 

عامل پرفشار جنب حاره ایطق بیابانی ایران چیست ؟ امهمترین عامل ایجاد من* -16  
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کویر ، بخشی از بیابان است و بھ نمکزار  کویر را تعریف کنید و بگویید عامل اصلی ایجاد آن چیست ؟*  -17

 ھای پف کرده ای گفتھ می شود کھ تبخیر شدید ، عامل اصلی ایجاد آن است . 
 

لوت در جنوب شرقی  –یکی از گرم ترین مناطق کره زمین  ویژگی مهم دشت لوت را نام ببرید . سه -18

ھزار کیلومتر مربع است .  80وسعت این بیابان حدود  –ایران قرار دارد   
 

آب و ھوا بر نوع کشاورزی ، گردشگری ، معماری ،  تاثیرات آب و هوا در زندگی انسان را نام ببرید .* -19

 سیستم ھای حمل و نقل و سالمتی انسان تاثیر گذار است . 
 

 –وقوع سیل  –سقوط بھمن  –برف سنگین  اي کشور کدام است ؟همهم ترین سوانح آب و هوایی جاده  -20

پدید آمدن مھ .  –یخبندان   
 

 –بیابان زایی  –آلودگی ھوا  مشکالت محیط زیستی ناشی از تغییر وضعیت آب و هوا را بنویسید . *-21

افزایش دما  –خشکسالی   
 

(( کاھش )) با افزایش ارتفاع ، دما .......... می یابد .  -22  

 
جابھ جایی ھوا  –نمودار حرکت صعودی  وارونگی هوا ، چه چیز هایی صورت نمی گیرد ؟در شرایط  -23  

 
خشک شدن  –کاھش ریزش ھای جوی  عواملی که باعث پدید آمدن ریزگرد ها شده است را نام ببرید .* -24

مدیریت ضعیف  منابع آب  –باتالق ھا   
 

ھای ریوی و اختالالت تنفسی در انسان می  موجب عفونت ریزگرد هاي باعث چه خساراتی میشوند ؟* -25

 شوند . ھمچنین موجب آسیب رساندن بھ جنگل ھا زاگرس و میدان دید را کم می کنند . 
 

اجرای  –احیای تاالب ھا و تامین حقابھ ی رودخانھ ھای منطقھ راه هاي مقابله با ریزگردها را بنویسید . * -26

تغییر در شیوه کشت و مدیریت صحیح آب  . –طرح ھای بیابان زدایی   
 

 نکات این درس همه در سواالت واقع شده است .

 

 فصل دوم ( درس ششم : منابع آب ایران )

قنات . مھمترین رود ھا  –چاه  –چشمھ  –رود ھا آب قابل دسترس به چند صورت موجود است ؟ مهمترین آن چیست ؟  -1  



 

14 
 

 

الف) در ایران بیشتر بارش ھا در اواخر پاییز و اوایل بھار  مورد2بنویسید .ویژگی هاي رود هاي ایران را  -2

 رخ می دھد . بھ این دلیل ھر چھ بھ پایان این دوره نزدیک تر می شویم ، آبدھی رود ھا بیشتر می شود.
تر ب ) با توجھ بھ ناھمواری ھا و جھت آنھا ، ھر چھ از غرب بھ شرق کشور برویم ، مقدار آب رود ھا کم

 می شود . 
 

  (( دائمی))  رود هایی که از کوهستان هاي بلند و برف گیر تغذیه می شوند ، ............. هستند . -3

 
در مناطق کوھستانی ، مکان ھایی وجود دارد کھ آب بخش ھایی کھ از رود  کانون هاي آبگیر چیست ؟*  -4

می گویند .  ھا را تامین می کنند . بھ این مکان ھا کانون ھای آبگیر  
 

کانون ھای آبگیر در حد فاصل حوضھ ھای آبریز قرار دارند و بر  کانون هاي آبگیر در کجا قرار دارند ؟*-5

 خط تقسیم آب ھای محلی منطبق ھستند . 
 

گاھی کانون ھای آبگیر وارد  در چه صورتی رودهاي یک کانون آبگیر در جهات مختلف جریان می گیرند ؟ -6

نزدیک خود می شوند . بنابراین رودھایی کھ از کانون ھای آبگیر سرچشمھ می گیرند  چند حوضھ آبریز
 ممکن است در جھات مختلف جریان یابند .

 
کانون ھای  –کانون ھای دائمی  انواع کانون هاي آبگیر را نام ببرید و یکی را به دلخواه تعریف کنید . *-7

اتفاقی : در کوھستان ھای نزدیک بھ مناطق گرم و خشک کانون ھای اتفاقی . تعریف کانون ھای  –فصلی 
، کھ گاھی بارش ھای کوتاه و اتفاقی رخ می دھد ، نوعی کانون آبگیر موقت شکل می گیرد کھ آنھا را 

  کانون ھای اتفاقی می نامند . 
 

ا ، آب ھای . بھ محدوده ای کھ با توجھ بھ شکل زمین و شیب ناھمواری ھحوضه ي آبریز را تعریف کنید * -8

 جاری را بھ سوی پایین ترین نقطھ آن ھدایت کند ، حوضھ ی آبریز می گویند . 
 

الف ) حوضھ ی آبریز خارجی  ب) حوضھ ی آبریز  انواع حوضه هاي آبریز کشور را فقط نام ببرید .* -9

 داخلی
 

10-* حوضه ي آبریز خارجی و داخلی را شرح دهید . حوضھ ی آبریز خارجی یعنی رود ھایی کھ آب آنھا بھ 

دریاھای اطراف کشور می ریزد ؛ اما در طول مسیر، مورد استفاده قرار می گیرد . حوضھ ی آبریز 
 داخلی یعنی رودھایی کھ تمام آب آنھا در کشور جریان دارد و وارد دریاچھ ھای داخلی می شود .  

 
ولگا   –ي عمان با اقیانوس ............. ارتباط داریم و در شمال ، دریاي خزر از طریق راه دن ما در جنوب کشور از طریق دریا -11

  سیاه )) –(( ھند به دریاي ............... ارتباط پیدا کرده است . 
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دریای خزر ، پھنھ ی آبی بزرگی است کھ در امتداد شمال  مطالبی درباره ي دریاي خزر را شرح دهید . -12

بھ جنوب کشیده شده است . این دریا از بقایای دریای تتیس است . دریای خزر بزرگترین دریاچھ ی جھان 
 است .

 
 –طبرستان  –گرگان  –قزوین  –کاسپین  –دریای مازندران  نام هاي دیگر دریاي خزر را نام ببرید . *-13

.دریای دیلم  ھیرکانی و  
 

(( کاسپین )) در نقشه هاي خارجی ، دریاي خزر را .............. می نامند . -14  

 
15-* طوالنی ترین رودهایی که به دریاي خزر می ریزند ؟ رود ولگا و اورال از شمال ، سفید رود و ھراز از 

 جنوب ، رود اترک و گرگان از شرق و رود کورا و ارس از سمت غرب .  
 

 –بھره برداری از منابع نفتی  –تجارت دریایی  مورد . 4دالیل اهمیت دریاي خزر را بنویسید . * -16

صید ماھی  –گردشگری   
 

پیشروی آب اقیانوس ھند از طریق دریای عمان و تنگھ ھرمز  خلیج فارس چگونه تشکیل شده است ؟* -17

غربی بھ وجود آورده کھ صد ھا سال  –بھ دره ھای زاگرس شمالی ، خلیجی ھاللی شکل در جھت شرقی 
 است بھ آن خلیج فارس یا دریای پارس می گویند . 

 
ُمند  –دالکی  –کرخھ  –رود کارون  مهم ترین رودهایی که به خلیج فارس می ریزد را نام ببرید . -18  

 
(( خور ))به خلیج هاي کوچک سواحل کارون ............. می گویند .  *-19  

 
(( کارون ))پر آب ترین رود ایران ، رود ................. است .  -20  

 
(( قشم )) بزرگترین جزیره خلیج فارس ، ............. می باشد . -21  

 
ع اانو –وجود منابع نفت و گاز  –تجارت دریایی  مورد . 4دالیل اهمیت خلیج فارس را بنویسید . *  -22

وارید .مرکز صید و پرورش مر -ماھی و میگو  
 

23- مطالبی درباره دریاي عمان بنویسید . دریای عمان بخشی از آب ھای اقیانوس ھند است کھ با تنگھ مھم 

 ھرمز از خلیج فارس جدا می شود و تنھا دریای آزاد ایران می باشد .  
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جنس ساحل ، عمق بسیار خوب دریا ،  ویژگی هاي منحصربه فرد دریاي عمان ( مکران ) را نام ببرید . -24

 عدم نیاز بھ استفاده از آبراه و کانال ھای دریانوردی و امکان ساخت بنادر .
 

امکان دسترسی بھ آب ھای آزاد جھان ، حمل ونقل  مورد . 3دالیل اهمیت دریاي عمان را نام ببرید . * -25

 کاال ، مسافرت از طریق راه ھای دریایی ، صید ماھی 
 

الف) فاضالب ھای شھری ،  مورد . 3. آالینده هایی که دریاهاي ایران را تهدید می کند را نام ببرید * -26

نفت صنعتی و کشاورزی ب) زبالھ ھای جامد مانند پالستیک ج) استخراج و حمل و نقل   
 

 –دستھ : دریاچھ ھای دائمی  2 دریاچه ها از نظر زمانی به چند دسته تقسیم می شود ؟ نام ببرید .* -27

 دریاچھ ھای فصلی 
 

دریاچھ ی آتشفشانی ، دریاچھ ھای یخچالی،  انواع دریاچه ها از نظر چگونگی تشکیل ، را نام ببرید .*  -28

 تکنونیکی ، سدی ، ساحلی ، ھاللی .
 

 –(( ارومیھ یچست می شناخته اند .بزرگترین دریاچه ایران ............ نام دارد که به نام هاي ............و چ -29

 کبودان ))
 

عمیق ترین نقطه دریاچه ارومیه در کدام سمت است و جزایر مهم این دریاچه را نام ببرید .* -30  

  عمیق ترین نقطھ در شمال غربی آن قرار دارد . جزایر کبودان ، اشک داغی ، آرزو و اسپیرو .
 

 31- تنها موجودي که قبل از فروکش آب دریاچه ارومیه ، در آن زندگی می کرد ؟ آرتمیا 

 
آب  -محل سکونت پرندگان مھاجر –وجود جزایر متعدد  دالیل اهمیت دریاي ارومیه را نام ببرید .* -32

درمان امراض پوستی از امالح دریاچھ . –دریاچھ موجب متعدل شدن آب و ھوای منطقھ می شود   
 

  مورد . 4نام ببرید . (( علل خشک شدن )) دالیل کاهش آب دریاچه ارومیه را *  -33

گرم شدن عمومی ھوا – کاھش بارش در حوضھ آبریز دریاچھ – برداشت بی حساب از چاه ھای اطراف 
 دریاچھ – وجود موانعی کھ چرخھ آب را در دریاچھ تغییر داده است .  

 
 

نکات "" بزرگترین دریاچه جهان دریاي خزر می باشد . به دریاچه هاي قله سبالن و دماوند دریاچه آتشفشانی می گویند . طول خلیج فارس 

900 کیلومتر و عرض آن 250 کیلومتر است . یکی از مهمترین مکان هاي نظامی جهان در تنگه هرمز است . طول دریاي خزر 1200 کیلو 

  متر و عرض آن 300 کیلومتر است .چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران در شمال دریاي عمان (مکران ) قرار دارد .
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   فصل سوم ( درس هفتم : جغرافیاي انسانی ایران ) 

بھ مطالعھ فعالیت ھای انسان و نتایج این فعالیت ھا ، جغرافیای انسانی جغرافیاي انسانی را تعریف کنید .  -1

.می گویند  
 

 2- *عوامل پراکندگی جمعیت را نام ببرید . الف ) عوامل طبیعی      ب ) عوامل انسانی 

 
سرمایھ و  –حمل و نقل  و ارتباطات  عوامل انسانی تاثیرگذار بر پراکندگی جمعیت کدام می باشد ؟ *-3

پیشینھ و سابقھ ی تاریخی  –ایجاد مراکز رفاھی  –فناوری   
 

، جمعیت ایران به طور تقریبی چقدر بود ؟ 1392طبق آخرین آمار سرشماري نفوس و مسکن در سال  -4  

میلیون نفر  77بھ طور تقریبی   
 

 5- یکی از مباحث مهم جمعیت ، بررسی چیست ؟ بررسی میزان افزایش و کاھش جمعیت ھر کشور است.

 
6- * متخصصان براي اندازه گیري رشد طبیعی جمعیت چه می کنند ؟ میزان موالید و مرگ و میر را در یک 

 سال مشخص از ھم کم ، وبر تعداد کل جمعیت تقسیم ، و سپس آن را بھ درصد بیان می کنند . 
 

میزان موالید − میزان مرگ و میر

 کل جمعیت ھمان سال
× 100 

 

 7-* دوعامل تاثیرگذار بر رشد جمعیت هر کشور را نام ببرید . زاد و ولد و مرگ و میر   - مھاجرت 

 
موالید ومرگ و میر ، رشد طبیعی جمعیت را نشان می دھد  می آید؟رشد مطلق جمعیت چگونه بدست * -8

 کھ اگر مھاجرت را بھ آن اضافھ یا کم کنیم رشد مطلق جمعیت بدست می آید . 
 

میزان موالید − میزان مرگ و میر

کل جمعیت ھمان سال
± × مھاجرت 100 

 

* فرمول مدت زمان دو برابر شدن جمعیت را بنویسید . -9  

70

نرخ رشد جمعیت
=  مدت زمان دو برابر شدن جمعیت

 

جنسی)) –(( سنی . اطالع از وضعیت ........... و ............ جمعیت هر کشور از موارد قابل توجه برنامه ریزان است  -10  

 



 

18 
 

 

ھرم سنی ھر کشور بھ برنامھ ریزان کمک می کند کھ با اهمیت هرم سنی هر کشور را شرح دهید . * -11

ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا می شوند و از آن برای برنامھ ریزی استفاده می کنند ؛ بھ عنوان 
نمونھ برای تحقق برنامھ ھای تامین اجتماعی ، بھبود وضعیت سالمندان ، ارتقای سطح سالمت  جامعھ ، 

 امنیت ملی و ... کمک می گیرند . 
 

گسترش بھداشت و واکسیناسیون ، لولھ کشی و  عوامل موثر در افزایش جمعیت ایران را نام ببرید .*  -12

 بھبود آب آشامیدنی ، رونق صادرات نفت و واردات مواد غذایی .
 

  می تواند چه مشکالتی در آینده براي کشور ایجاد کند ؟ 1390کاهش رشد جمعیت ایران در سال  -13

تضعیف نیروی دفاعی کشور . –کاھش نیروی فعال  –برھم خوردن تعدل جمعیتی    
 

( بیشترین ) و در سال  1365در سال  در کدام سال ها ، بیشترین و کمترین رشد جمعیت را داشته ایم ؟ -14

( کمترین )  1390  
 

جمعیت کشور بھ تدریج  ؟ اگر سیاست کنترل جمعیت در ابعاد شدید ادامه پیدا کند چه اتفاقی می افتد -15

دچار پیری و در نھایت مشکالت دیگری در بر خواھد داشت . و ھرم سنی کشور بھ سمت سالمندی می 
 رود . 

 
پیشرفت فناوری و وسایل حمل و نقل  چیست ؟ در این دوره علل راحت مهاجرت کردن -16  

 
17-* سه شکل مهاجرت از ابتداي قرن بیستم را بنویسید . الف ) مھاجرت روستاییان بھ شھر کھ باعث جذب 

نیروی انسانی جوان از روستا بھ شھر می شود . ب ) مھاجرت ھای گروھی کھ بر اساس تصمیمات سیاسی 
 انجام می شود  ج ) مھاجرت کھ افراد از یک کشور بھ کشور دیگر جابھ جا می شوند .  

 
بھ کشوری کھ افراد از آن برای مھاجرت خارج می شوند  مهاجر فرست و مهاجر پذیر را تعریف کنید .* -18

 ، مھاجر فرست و بھ کشوری کھ افراد برای مھاجرت وارد آن می شوند ، مھاجر پذیر می گویند.
 

مھاجرت روستاییان بھ شھرھایکی از مهم ترین مهاجرت ها در دهه هاي اخیر در ایران را نام ببرید .  -19  

 
تھران  استان ایران ، کدام است ؟ استان مهاجر پذیرترین  -20  

 
مھاجرت آریایی ھا مھاجرت ھای مھم ایران کھ تحت تاثیر عوامل انسانی و طبیعی بوده را نام ببرید .*-21

مھاجرت  –مھاجرت قبایل کرد بھ شمال شرق ایران بھ دستور شاه عباس  –از شمال بھ جنوب ایران 
    -ی ھا بھ سرزمین گرگان مھاجرت سیستان –روستاییان بھ شھر ھا 
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نکات "" نقشه پراکندگی جمعیت ، پیوسته در حال تغییر است . براي دستیابی به میزان افزایش و کاهش جمعیت، رشد 

طبیعی جمعیت را اندازه گرفت . جمعیت در جهان یکسان نیست . قانون 70 ، زمان دو برابر شدن جمعیت هر کشور را 

نشان می دهد . مانع اصلی بر سر راه توسعه اقتصادي جامعه ، پیرشدن جمعیت آن جامعه است . جابه جا می شوند 

.اغلب تمام اعضاي خانواده با هم مهاجرت می کنند . مهاجرت اجباري در آبادان به دلیل آغاز جنگ تحمیلی بود . 

 تعریف مهاجرت : جابه جایی بین دو واحد جغرافیایی یا به عبارتی ترك سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر .   

 فصل سوم ( درس هشتم :  تقسیمات کشوري ایران )

ھخامنشیبھ دوره ی داریوش اول ، پادشاه *سابقه ي تقسیمات کشوري ایران به چه دوره اي بر می گردد ؟ -1  

 
در دوره ھخامنشی ، داریوش کشور را بھ سی شھربی کھ ھمان شھر  ساتراپ می گفتند ؟به چه چیزي * -2

  می باشد ، تقسیم کرد و برای ھر یک از آنان مأمورینی گماشت کھ آنھارا ساتراپ می گفتند . 
 

3-* در زمان ساسانیان تقسیمات کشوري به چه صورت بود ؟ در زمان ساسانیان ، کشور بھ سرزمین ( ایالت 

 ) ، حوزه (استان) ، تسوگ یا تسوج (شھرستان) و ُرستاک (دھستان) تقسیم شده بود .
 

ایالت ، والیت ، بلوک و قصبھ . تقسیمات کشوري در دوره صفویه ، افشاریه و زندیه را بنویسید .* -4  

 
 5- تقسیمات کشوري در دوره قاجاریه را بنویسید . دارای 4 ایالت و 23 والیت بود .

 
کرمان  –فارس و بندر  –خراسان و سیستان  –آذربایجان  ایالت هاي ایران در زمان قاجاریه را بنویسید .* -6

 و بلوچستان .
 

دھستان . –بخش  –شھرستان  –استان  تقسیمات کشوري حال حاضر ایران را بنویسید .* -7  

 
واحدی از تقسیمات کشوری است کھ با محدوده جغرافیایی معین ، از بھ ھم  استان را تعریف کنید .* -8

پیوستن چند شھرستان ھم جوار با توجھ بھ موقعیت سیاسی ، اجتماعی ، فرھنگی ، اقتصادی و طبیعی 
 تشکیل می شود .

 
 9- استان ، توسط ..........  اداره می شود . (( استاندار)) 

 
واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است کھ از بھ ھم  . شهرستان را تعریف کنید *-10

 پیوستن چند بخش ھم جوار تشکیل شده است .
 11-* شهرستان ، توسط ........... اداره می شود .(( فرماندار))
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واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است کھ از بھ ھم بخش را تعریف کنید . * -12

 پیوستن چند دھستان ھم جوار ، شامل چندین مزرعھ ، مکان ، روستا و احیانا شھر تشکیل شده است .
 

(( بخشدار))  بخش ، توسط .......... اداره می شود . -13  

 
کوچکترین واحد تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است کھ از بھ  دهستان را تعریف کنید . -14

ا ، مکان و مزرعھ ھم جوار تشکیل شده است .ھم پیوستن چند روست  
 

((دھدار)) دهستان ، توسط .......... اداره می شود .* -15  

 
ساختار تقسیمات کشوري را کامل کنید .  -16  

 
 

نکات ""در زمان آریاییان ، تقسیمات کشوري به صورت آبادي کوچک ( ویس ) و آبادي بزرگتر ( گئو ) بود . در دوران 

 سلوکیان کشور به 72 بخش تقسیم شد . در زمان عباسیان کشور به ایالت تقسیم شد .

 

 فصل سوم ( درس نهم : سکونتگاه هاي شهري و روستایی)

از دیدگاه دانش جغرافیا ، سکونتگاه محلی است شکل گیري سکونتگاه ها از دانش جغرافیا چیست ؟ بامثال . -1

از مجموعھ مساکن کھ عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند . شھر و روستا سکونتگاه 
.ھستند   

آب و خاک  چه عواملی در شکل گیري سکونتگاه ها نقش دارد ؟ *-2  

 
آب  مهمترین عامل در شکل گیري سکونتگاه کدام است ؟* -3  

 
بسیاری از سکونتگاه ھای اولیھ در کنار رود ھا بھ  نقش آب در شکل  گیري سکونتگاه را شرح دهید . *-4

، در تمایل انسان بھ کار کشاورزی و ساکن شدن بھ صورت دائم در وجود آمده است . آب در ھر مکان 
 مکان ،عامل مھمی است .

 
با ساکن شدن انسان در یک مکان ، اولین سکونتگاه ھا بھ نام  روستا و شهرهاي اولیه چگونه پدید آمدند ؟* -5

 روستا پدید آمد . افزایش جمعیت در سکونتگاه ھای روستایی ، زمینھ ساز ایجاد شھرھای اولیھ شد . 
 

 دھستان بخش  شھرستان استان
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، شیب زمین، ارتفاعات .   آب ، خاک عوامل اثرگذار در گسترش سکونتگاه ها را نام ببرید .* -6  

 
گاھی عوامل طبیعی یا  چگونه عوامل طبیعی یا انسانی باعث از بین رفتن اعتبار سکونتگاه می شود . با مثال . -7

ود . انسانی ، موقعیتی بھ وجود می آورد کھ یک سکونتگاه اعتبار خود را از دست می دھد یا از بین می ر
ور ، کھ در شمال غربی کازرون قرار دارد کھ در زمان ساسانیان از یشاپبرای مثال : شھر باستانی ، ب

جنگ و بیماری سبب از بین رفتن این شھرشد . اھمیت ارتباطی مھمی برخوردار بود .   
 

عشایری . –روستایی  –شھری  انواع سکونتگاه ها را نام ببرید .* -8  

 
سکونتگاه عشایری  قدیمی ترین سکونتگاه در ایران چه بود ؟* -9  

 
در این شیوه زندگی ، سکونت و یک جانشینی دائمی دیده نمی  ویژگی هاي زندگی عشایري را بنویسید .-10

شود . عشایر بھ طور مستقیم از منبع طبیعی استفاده می کنند .عشایر زندگی اجتماعی قبیلھ ای دارند و از 
ارند .ایل و طایفھ تشکیل شده اند و رابطھ ی خویشاوندی د  

 
وجود کوه ھای البرز و زاگرس کدام عوامل در ایران زمینه مساعدي را براي دامپروري ایجاد کرده است ؟  -11

 و نیز دشت ھای پست و ھموار مجاور آنھا .
 

ایل ترکمن  –ایل قشقایی  –ایل بختیاری  –ایل سون  ایالت عمده کشور را  بنویسید .* -12  

 
روستا ، محلی است کھ فعالیت ھای اغلب ساکنان آن بھ زمین وابستھ است و  روستا را تعریف کنید .* -13

 بیشتر روستاییان بھ کشاورزی و دامداری اشتغال دارند .
 

فضای باز اطراف روستاھا ، چشم انداز طبیعی زیبایی برای  ویژگی هاي زندگی روستایی را بنویسید . -14

آداب و رسوم محل زندگی خود پایبند ھستند . آب و ھوای پاک روستاییان فراھم کرده و روستاییان نسبت بھ 
آورده است . ، اوضاع زندگی بھتر و سالم تر را برای روستاییان فراھم   

 
اگر جمعیت ھر سکونتگاه بھ تعداد معینی برسد ،  شهررا تعریف و ویژگی هاي شهرنشینی را بنویسید .* -15

نفر و  10000آن را شھر تلقی می کنند . مالک تبدیل شھربھ روستا بھ تشخیص وزارت کشور ، جمعیت 
داشتن شھرداری است . جمعیت زیاد شھرھا بھ خدمات و تسھیالت بیشتری نیاز دارد . جمعیت زیاد سسب 

رتراکم شود .شده است خانھ ھا فشرده و محلھ ھا پ  
 

سکونتگاه ھای روستایی شامل خانھ ھا ، مزارع ، اجزاي سکونتگاه هاي روستایی و شهري را نام ببرید .  -16

 چراگاه ھا ، باغ ھا ، مکان ھای عمومی ، مساجد و .... . سکونتگاه ھای شھری شامل، کاشانھ ھا ، 
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دانشگاھی ، بازار و .... است .خیابان ھا ، میدان ھا ،مکان ھای آموزشی و تفریحی ،   
 

 –میدان گاھی  –خطی  –پراکنده  –متمرکز  شکل ( انواع ) سکونتگاه هاي روستایی را نام ببرید .* -17

 پلکانی 
 

شعاعی . -ترکیبی –خطی  –شطرنجی  شکل ( انواع ) سکونتگاه هاي را شهري نام ببرید . *-18  

 
افزایش جمعیت عامل مهم تغییرات جمعیتی سکونتگاه هاي ایران چیست ؟  -19  

 
تاسیس شھرداری  –رشد سریع جمعیت  عوامل مهم در افزایش جمعیت شهرنشینی چیست ؟* -20  

 
در دھھ ھای اخیر ، شھرنشینی در جھان گسترش یافتھ و رشد  علل شهرهاي میلیونی در کشور چیست ؟ -21

ایجاد شھرھایی با جمعیت میلیونی شده است . شتابان شھرنشینی سبب   
 

پدیده گرایش بھ  پدیده گرایش به شهرنشینی بیشتر در کدام مناطق کشور رخ داده است ؟ با مثال . *-22

شھرنشینی در ھمھ جای ایران بھ چشم می خورد ؛ اما در سال ھای اخیر شھر ھای تھران ، مشھد ، 
ھرھا ، جمعیت بیشتری در خود جای داده اند .اصفھان ، کرج ، تبریز و دیگر کالن ش  

 
آلودگی صوتی  –ترافیک سنگین  –مشکالت زیست محیطی  مشکالت توسعه شهرنشینی را نام ببرید .* -23

مشکالت اجتماعی و ھنجاری  –و محیطی   
 

نقش ھر سکونتگاه بر اساس وضع  مثال بزنید . نقش هر سکونتگاه بر چه اساسی تعیین می شود ؟ *-24

شھرھای مقدس مشھد و قم بھ دلیل وجود زیارتگاه  انسانی یا طبیعی تعیین می شود . جغرافیایی آن، اعم از
بھ دلیل پایتخت بودن و ھا مورد توجھ زائرین است . این شھرھا را زیارتگاھی می نامند . شھر تھران 

ی می باشد .سیاس –مراکز بزرگ اداری دارای نقش اداری   
 

امروزه اغلب سکونتگاه ھا چند نقش دارند و این  درباره نقش سکونتگاه ها به چه نکاتی باید توجه کرد ؟* -25

نقش ھارا باھم ایفا می کنند . نقش سکونتگاه  در چھره و سیمای آنھا منعکس می شود . سیمای سکونتگاه 
ممکن است نقش سکونتگاه در طول زمان تغییر کند توسعھ یا تکامل یابد دانشگاھی با صنعتی تفاوت دارد .   

 
با توجھ بھ مشکالت شھرھای بزرگ  شهرگریزي یا مهاجرت معکوس را تعریف و علل آن را بنویسید . *-26

در سال ھای اخیر از جملھ آلودگی ھوا ، گرانی مسکن و آسیب ھای اجتماعی ، حرکت جمعیت از شھرھای 
کان ھای کوچکتر یا روستاھا آغاز شده است . این پدیده را شھرگریزی یا مھاجرت معکوس می بزرگ بھ م

       گویند .  


