
 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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 از را خود آمد در از بخشی شهرداريشهرداري هزینه هاي الزم براي انجام خدمات خود را از چه راهی تأمین می کند ؟   - 7
.بپردازند شهرداري به نوسازي عوارض عنوان به مبلغی هرسال باید شهرنشینان مثال براي  .کند می مردم دریافت

زباله ها را در کنار خیابانها و جوي کنید ؟ همکاري شهرداري با شهر از حفاظت براي توانید می هایی راه چه از شما  - 8
تلفن شهرداري منطقه را داشته باشیم تا در صورت دیدن هر نوع  - . بریزیمهاي مخصوص  ها نریزیم و آنها را در ظرف

از خانواده خود  - . به درختان صدمه نرسانیم -. باغچه هاي اطراف خانه و مدرسه را گل کاري کنیم -  .تخلفی اطالع دهیم
.ه وظایف خود عمل کندب بتواندهاي خود را به موقع پرداخت کنند تا شهرداري  بخواهیم عوارض نوسازي و مالیات

 و تجربه با افراد و سفیدان ریش  .دارد وجود روستا اسالمی شوراي ها ، روستا درشوند ؟  می اداره چگونه روستاها - 9
 تعمیر یا ساختن قبیل از اقداماتی خودشان ، روستاي وضع شدن بهتر براي و شوند می جمع هم دور روستا اعتماد مورد

  .کنند می گیري تصمیم دیگر، امور و قنات مسجد ، مدرسه ، و پل ، حمام ،
رشته کوه البرز در -2کوه هاي آذربایجان در شمال غربی  -1. نواحی مرتفع و بلند قسمت شمالی ایران را نام ببرید  -10

 کوه هاي خراسان در شمال شرقی - 3شمال 
  سبالنسهند و قله هاي آتشفشانی کوه هاي آذربایجان را نام ببرید ؟  -11
علم کوه –توچال  –دماوند قله هاي مهم رشته کوه البرز را نام ببرید ؟  -12

 رو که البرز کوه رشته شمالی دامنه هاي در. دامنه هاي شمالی رشته کوه البرز را با دامنه هاي جنوبی آن مقایسه کنید  -13
 هاي دامنه عکس، به است؛ انبوه جنگل هاي از پوشیده ها دامنه این  .می بارد فراوان باران و برف دارد ، قرار دریا به

 کمتري گیاهی پوشش نتیجه در و می کند دریافت باران و برف زمستان فصل در فقط و مانده رطوبت بدون البرز جنوبی
  .دارند

 شمال آن جهت و است شده کشیده ایران غرب در زاگرس رشته کوهرشته کوه زاگرس در کدام سمت قرار دارد ؟  -14
.است       شرقی جنوب -غربی 

 و برف غربی زاگرس شمال دامنه هاي در. دامنه هاي شمال غربی زاگرس را باد دامنه هاي جنوبی آن مقایسه کنید  -15
 .می شود کاسته باران و برف میزان از می رویم پیش زاگرس جنوب سمت به چه هر اما می بارد فراوانی باران

  دنا - زردکوه  –الوند قله هاي بلند زاگرس را نام ببرید ؟  -16
الله زار –هزار  –شیرکوه  –کرکس قله هاي بلند نواحی مرکزي ایران را نام ببرید ؟  -17

دشت کویر و دشت لوت. دو دشت وسیع ایران را نام ببرید  -18

مناسب هواي و آب و مساعد خاك داشتن دلیل بهچرا برخی از دشت ها حاصلخیزند ؟  -19

از برجاي ماندن آبرفت رودها در طول زمان سرزمین حاصلخیزي به وجود می آید که شود ؟ می تشکیل چگونه جلگه -20
.جلگه نام دارد 

 .می شود  مربوط دشت ها به دیگر سوي از و ها کوه به یکسو از که زمین هایی یعنی ها کوهپایهکوهپایه یعنی چه ؟  -21
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جنوب غربی آسیاایران در کدام قسمت کره ي زمین واقع شده است ؟  -22

 کتاب مهم است 48نقشه صفحه ي : نکته مهم 

 کتاب مهم است 51نقشه صفحه ي : نکته مهم 

  .شود می اداره استانداري ٔوسیله به استان: نکته 
  .شود می تقسیم شهرستان چند به نیز استان هر: نکته 
  .دارد وجود روستا و شهر تعدادي شهرستان هر در: نکته 
 ٔپروانه « شهرداري از باید بسازند خود کار و کسب یا سکونت محل براي ساختمانی بخواهند افراد اگر یعنی: نکته 

  . بگیرند  »ساختمان
پست دیگر بخشهاي و بلند و مرتفع ایران از بخش هایی  .نیست یکسان بلندي و پستی نظر از ایران جاي همه: نکته 

  .هستند هموار و
  .کند  می جدا کشور داخلی قسمت هاي از را خزر دریاي دیواري مانند البرز کوه رشته: نکته 
.است ها جلگه و ها دشت شامل ایران هموار و پست نواحی: نکته 

.هستند کشاورزي براي مناسبی و حاصلخیز هاي زمین نیز جلگه ها: نکته 

  .استفاده می شود  چراگاهبه عنوان  علفزارهااز  :نکته 

می زندگی خاص جانوران و گیاهان از مجموعه اي آن در که بزرگی ٔمنطقه به . را تعریف کنید ) زیست بوم ( زیستگاه  - 1
  .گویند  می  ) بوم زیست(  زیستگاه  کنند ،

 . هوایی و آب تنوع است ، چیست ؟  شده ما کشور در زیستگاه ها تنوع یا گوناگونی موجب که عاملی ترین مهم  - 2
 میزان بارندگی ، میزان هوا ، دماي مثل مختلف عناصردر ایستگاه هواشناسی چه چیزهایی را اندازه می گیرند ؟  - 3

  .کنند  می اندازه گیري را باد وزش سرعت و باد وزش جهت رطوبت ،
 دما و بارشمهم ترین عناصر آب و هوا چیست ؟  - 4
 طی در مکان ، یک بارش و دما میزان اندازه گیري باکارشناسان آب و هواي یک منطقه را چگونه تشخیص می دهند ؟  - 5

 .را تشخیص داد  آنجا هواي و آب توان می سال و ماه
 نمودار با را ناحیه یک هواي دماي میزانمیزان دماي هواي یک ناحیه را با کدام نمودار و چگونه نشان می دهند ؟  - 6

  )کتاب  58صفحه (  .دهند می نشان قرمز رنگ با و خطی

)تنوع زیستگاه هاي ایران(  11درس   
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