
 .هستند کننده مصرف خود نیز کنندگان توزیع و کنندگان تولید: نکته 

یا جریمه موجب آنها از تخلّف که است آمده بوجود مقرراتی و قوانین ، کنندگان مصرف حقوق حفظ منظور به: نکته 
شود می مجازات

.قبول قابل ٔنمونه معنی به انگلیسی است اي کلمه استاندارد: نکته 

   .است  درست مصرف ، کننده مصرف مسئولیت: نکته 
.کرد پرهیز گرایی مصرف از باید: نکته 

.است نابخشودنی گناهی ، و پاش ریخت و اسراف: نکته 

.است رسانده آسیب زیست محیط به شدت به گرایی مصرف ، امروز جوامع در: نکته 

می آلوده را ها خاك مواد این  . ها باتري مانند اند ، خطرناك شیمیایی مواد داشتن دلیل به ها زباله از برخی: نکته 
  . شوند می سرطان چون هایی بیماري موجب و کنند

.انسانی  ویژگی هاي طبیعی ، ویژگی هاي :نوع  دوویژگی هاي هر مکان به چند نوع تقسیم می شود ؟  - 1
 رودها ، ها ، ناهمواري هوا ، و آب نوع جغرافیایی ، موقعیتویژگی هاي طبیعی یک مکان شامل چه مواردي است ؟  - 2

 ...و  جانوري زندگی و گیاهی پوشش
 آثار زبان ، سواد ، اقتصادي ، فعالیت هاي جمعیت ، تعدادویژگی هاي انسانی یک مکان شامل چه مواردي است ؟  - 3

. ...و تاریخی
هاي مکان انسانی و طبیعی هاي ویژگی که می کند کمک ما به جغرافیا دانشدانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟  - 4

 .بفهمیم  را ویژگی ها این بین ٔرابطه و بشناسیم را مختلف
 یک ٔدرباره پرسش هایی با را خودشان کار معموالً ها دان جغرافیجغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند ؟   - 5

 .کنند پیدا را آنها پاسخ تا می کنند تحقیق ها پرسش این ٔدرباره سپس و کنند می آغاز مکان
 چه ، چگونه؟ ، چرا؟ کجا ؟ ، مانند کلماتی با جغرافیایی پرسش هايپرسش هاي جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شوند ؟  - 6

 .شود می آغاز ؟ کسانی چه و ؟ موقع
کره ي جغرافیایی -3عکس  -2نقشه  -1می کنند ؟  استفاده محیط شناخت وسایلی براي و ابزار از چه دانان جغرافی - 7
 رایانه و اینترنت - 5کتاب ها و فرهنگ نامه ها  - 4
پدیده و جنگل رود ، کوه ، مانند طبیعی هاي پدیده دقیق محل ها نقشهنقشه ها چه چیزهایی را به ما نشان می دهند ؟  - 8

 .دهند می نشان را  ...و سدها پل ها ، راه ها ، مثل انسانی هاي
 ، )ها  استان(  کشوري  تقسیمات ٔنقشه ناهمواري ها ، ٔنقشه. انواع نقشه ها را نام ببرید چند مورد از  - 9

)من کجا زندگی می کنم ؟ (  9درس   
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ها اطلس و گردشگري هاي نقشه ها، راه ٔنقشه
 .هر کدام از نقشه هاي زیر چه چیزهایی را به ما نشان می دهند  -10

 اطالعاتی که به ما می دهد نام نقشه ردیف
مکان هاي توریستی ، جاذبه هاي طبیعی وگردشگري ، آثار تاریخی ، هتل ها ، نمایش   نقشه گردشگري  1

 پمپ بنزین ها

کوه ها و رودها و دریاها و دشت ها و: نمایش پستی و بلندي هاي زمین ؛ مانند   نقشه ناهمواري ها  2
 ...جلگه ها و 

 ...ستان ها و نمایش استان ها و شهرهاي ایران و مراکز ا  نقشه تقسیمات کشوري  3

راه آهن و شوسه و نمایش کوتاه ترین مسیر بین: نمایش راه هاي زمینی مانند   نقشه راه ها  4
 شهرها

.است شده کوچک نیاز مورد نسبت به که است زمین سطح از افقی تصویري نقشه،. نقشه راتعریف کنید  -11
 محاسبه زمین روي را ها مکان واقعی فاصله توانیم می آن از استفاده بامقیاس خطی چه کمکی به ما می کند ؟  -12
.کنیم
را که روي نقشه وجود دارد بر روي زمین محاسبه کنیم ، چه می کنیم ؟  Bو  Aاگر بخواهیم فاصله ي دو مکان  -13
می  خطی مقیاس روي مقدار همان با را کش خط اندازه می گیریم ؛ سپس نقشه روي را مکان ها ٔفاصله خط کش با ابتدا

  .گذاریم تا فاصله ي واقعی روي زمین را به دست آوریم 
.تقسیم می کنیم  100آن عدد را بر براي تبدیل سانتی متر به متر : نکته مهم 

.تقسیم می کنیم  1000آن عدد را بر براي تبدیل متر به کیلومتر : نکته مهم 

  ) کتاب درسی را باز کنید 45نقشه صفحه (  .با توجه به نقشه به سؤاالت زیر پاسخ دهید  -14
 کنید ؟ طی باید را  )متر چند( مسافتی  چه بروید ، بلوار کشاورز ابتداي به انقالب میدان از بخواهید اگر) الف

)  کتاب حل شود 45این سوال با توجه به نقشه صفحه ( 
سانتی متر می شود ؛ سپس  4بلوار کشاورز را اندازه می گیریم که تا ابتداي اول با خط کش فاصله میدان انقالب : راه حل { 

} .جواب را پیدا می کنیم ) متر می شود  200سانتی متر مساوي  1هر ( با توجه به مقیاس نقشه  
؟  کنید می طی را متر چند بروید فلسطین چهار راه تا انقالب میدان از بخواهید اگر) ب

  کیلومتر ؟ چند
سانتی متر می شود ؛ سپس  5را اندازه می گیریم که  چهار راه فلسطیناول با خط کش فاصله میدان انقالب تا : راه حل { 

 } .جواب را پیدا می کنیم ) متر می شود  200سانتی متر مساوي  1هر ( با توجه به مقیاس نقشه  
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 عکس هاي ماهواره اي - 3عکس هاي هوایی  -2عکس هاي معمولی  -1. هاي جغرافیایی را نام ببرید  عکسانواع  -15
عکس هاي هوایی با دوربین هایی که در هواپیما نصب می شود ، گرفتهعکس هاي هوایی چگونه گرفته می شود ؟  -16

.می شود 
 هاي بخش واقعی شکل توان می که است زمین ٔکره از کوچکی ٔنمونه جغرافیایی ٔکره. کره جغرافیایی را تعریف کنید  -17

 .کرد مشاهده آن روي را زمین ٔسیاره مختلف
.گویند  می خطی مقیاس آن به که می کنید مشاهده خطی نقشه ، هر زیر در: نکته 
.شود می گرفته انسانی فعالیت هاي و ها خانه شهرها، طبیعی ، مناظر از دوربین با معمولی عکس هاي: نکته 

 .استفاده می شود جغرافیایی هاينقشه  ٔتهیه براي هوایی عکس هاي از: نکته 
  .شود می فرستاده زمین به و تهیه ها ماهواره وسطت اي ماهواره تصاویر: نکته 
آشنا مکان این در مردم زندگی هاي شیوه و مختلف هاي مکان با توانیم می فرهنگ نامه هاو  کتاب ها ٔمطالعه با: نکته 
.شویم

حتی و نقشه ،تصویر ،متن صورت به را اطالعات توان می ، اینترنتی هاي پایگاه به شدن وارد طریق از امروزه: نکته 
.آورد دست به فیلم

  کیلومتر مربع 1/  648/  195وسعت کشور ما چقدر است ؟  - 1
  میلیون نفر 75جمعیت کشور ما چقدر بوده است ؟  1390در سال  - 2
.است داشته روستا 50،000 و شهر 1300 از بیشتعداد شهرها و روستاهاي کشور ما چقدر بود ؟  1390در سال  - 3
عشایر - 3روستانشین  -2شهرنشین  - 1مردم کشور ما به چند بخش تقسیم می شوند ؟  - 5

 اند کرده تقسیم بخش هایی به را آن کشور، بهتر ٔاداره برايچرا کشور ما را به استان هاي مختلف تقسیم کرده اند ؟  - 6
.می گویند استان آن به که
 به خدماتی و آمده وجود به شهر بهتر ٔاداره براي که است اي مؤسسه شهرداريشهرداري چه نوع مؤسسه اي است ؟  - 7

.کند می ارائه شهر ساکنان
و ها تونل ها ، پل ها ، خیابان آسفالت یا تعمیر و احداث -1. برخی از مهم ترین خدمات شهرداري را بیان کنید  - 8

 و شهر مختلف هاي مکان در نهال و درخت کاشتن و سبز فضاي ایجاد -2 شهرنشینان بهتر آمد و رفت براي روها پیاده
 -4 ها زباله دفع و آوري جمع و ها خیابان و ها کوچه نظافت -3 کودکان بازي زمین و ، )پارك  ( بوستان احداث
 حمل بر نظارت -6 مردم فراغت اوقات براي سالمت هاي خانه و سراها فرهنگ ایجاد -5سازها  و ساخت بر نظارت

 مردم وآمد رفت براي ) مترو ، تاکسی ، اتوبوس(   عمومی نقل و

)ایران ، خانه ما ( 10درس   
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