
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   

16ص   



ناحیه یک بارش میزانمیزان بارش یک ناحیه را با کدام نمودار و چگونه نشان می دهند ؟  - 7
)کتاب  58صفحه (  .دهند می نشان آبی رنگ به و ستونی نمودار با را 
ناحیه ي معتدل و مرطوب خزري - 1. نمود ؟ نام ببرید  تقسیم هوایی و آب ٔناحیه چند به توان می را ایران طورکلی به - 8
 جنوب ناحیه گرم و شرجی سواحل - 4ناحیه ي گرم و خشک داخلی  -3ناحیه ي معتدل و نیمه خشک کوهستانی  - 2

 دریا و البرز هاي کوه بین خزر دریاي کنار در ناحیه این) توضیح دهید ( ناحیه ي معتدل و مرطوب خزري کجاست ؟  - 9
.دارد بارندگی سال ماه هاي تمام در و است شده واقع
 بیشتر کشت براي خزري ، ٔناحیه درشیوه ي آبیاري زمین هاي کشاورزي در ناحیه ي خزري چگونه است ؟  -10

 .دارند نیاز آبیاري به برنج مانند محصوالت از برخی فقط و شود می استفاده  ) دیم(  باران  آب از کشاورزي محصوالت
 و ایران مرتفع هاي کوهستان ناحیه ، این) توضیح دهید ( ناحیه ي معتدل و نیمه خشک کوهستانی کجاست ؟  -11

 و می بارد زیادي برف زمستان هنگام در ناحیه این ارتفاعات برخی در  .برمی گیرد در را آنها اطراف هاي کوهپایه
 .است  معتدل تابستان هاي و سرد هاي زمستان داراي دلیل همین به .آید  می وجود به شدید هاي یخبندان

 تابستان هاي است ایران مرکزي نواحی شامل که ناحیه این) توضیح دهید ( ناحیه گرم و خشک داخلی کجاست ؟  -12
.دارد خشک و گرم
 آن سال ، از ماه چند در فقط که است آن دلیل به ناحیه این خشکیچرا نواحی مرکزي ایران گرم و خشک است ؟  -13
 است ممکن که است آمده به وجود بیابان هایی ناحیه ، این بخش هاي از بعضی در  .می بارد باران کم مقدار به هم

 .لوت بیابان مانند باشد ؛ نباریده باران آنجا در سال ها
 تنها و است فقیر گیاهی پوشش نظر از ناحیه اینوشش گیاهی ناحیه گرم و خشک داخلی ایران چگونه است ؟ پ -14

.هستند نمو و رشد به قادر آنجا در خاردار هاي بوته و گز و تاغ درختان مانند پسند خشکی گیاهان
 دریاي و خلیج فارس هاي کناره در ناحیه این ) توضیح دهید ( ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب کجاست ؟   -15

 و گرم بسیار تابستان هاي ایران ، جنوبی مناطق کلی طور به  .است شده کشیده چابهار بندر تا خوزستان جلگه از عمان ،
 .دارد مالیم زمستان هاي

 این در بارندگی میزان زیرااست ولی حالت شرجی دارد ؟   خشک نواحی جزء ، ایران جنوب ساحلی ٔناحیه چرا  -16
 می وجود به شرجی حالت است ، زیاد هوا نم آن هاي آب تبخیر و دریا وجود دلیل به چون اما  .است کم بسیار ناحیه
 .آید
زیرا در این ناحیه باران خیلی –خیر  است ؟ پذیر امکان دیم زراعت گرم و خشک داخلی  هوایی و آب نواحی در آیا -17

.کم می بارد 
زیرا در این ناحیه باران –خیر   چرا ؟ است ؟ پذیر امکان دیم زراعت ، گرم و شرجی سواحل جنوبیآیا در نواحی  -18

.خیلی کم می بارد 
 دارد وجود زیادي بسیار بارندگی شمال ناحیۀ در اما ، دارند قرار دریا کنار در دو هر ایران جنوب و شمال ناحیۀ -18
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زیرا در شمال بادهاي سرد سیبري رطوبت دریاي خزر ؟ چیست ناحیه این زیاد بارندگی علت. 
  . را وارد ایران کرده و در برخور با رشته کوه البرز موجب بارندگی می شوند

 )کتاب  59موارد بیشتر در نقشه صفحه (  .ببرید  نام را شهر چند وهوایی آب ناحیۀ هر براي -19
  گرگان –ساري  –رشت  :ناحیه ي معتدل و مرطوب خزري  - 1
اردبیل -همدان  –تبریز  :ناحیه ي معتدل و نیمه خشک کوهستانی  - 2

زاهدان -قم  –سمنان  :ناحیه ي گرم و خشک داخلی  - 3

آبادان -بوشهر  –بندر عباس  :ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب   - 4

کتاب مهم است 59نقشه صفحه : نکته مهم 
.دهیم می نشان نمودار صورت به را بارش و دما میزان : نکته 

)کتاب  58صفحه (  .کرد  ترکیب یکدیگر را با بارش و دما نمودار دومی توان : نکته 
   .آیدمی  شمار به ایران هوایی و آب ٔناحیه ترین مرطوب،  معتدل و مرطوب خزريناحیه ي : نکته 
.یابد  می معتدل خزري کاهش  ناحیه شرق به غرب از بارندگی میزان: نکته 

.دارد معتدل ي ها زمستان و ها تابستان خزري ، ٔناحیه: نکته 

.است آمده پدید زیبایی مناظر و انبوه جنگل هاي ، خزري ي ناحیه در: نکته 

.است  خشک تابستان ها در دارد ، باران سال از ماه 9 تقریباً آنکه با و نیمه خشک کوهستانی معتدلناحیه  در: نکته 

دیم زراعت توانند می کشاورزان سال درناحیه ي معتدل و نیمه خشک کوهستانی ، طی در کافی بارش دلیل به: نکته 

.باشند داشته نیز

.شود می گرم بسیار هوا تابستان ها و است زیاد روز و شب دماي اختالف ، ایران داخلی خشک ٔناحیه در: نکته 

  .است  خشک نواحی جزء ، ایران جنوب ساحلی ٔناحیه:  نکته 

 نادرست فعالیت هاي عامل از بین رفتن یا در خطر قرار گرفتن گونه هاي گیاهی و جانوري چیست ؟ مهم ترین - 1
  انسان ها

باید طوري برنامهکنیم ؟  فکر و برنامه ریزي چه طور باید خودمان زهاي نیا رفع و طبیعت از بهره برداري در ما - 2
  .شود واردزیست   محیط به آسیب کمترین که ریزي و فکر کنیم

 جانورانی ، شوند می نابود ناحیه یک در جنگلی درختان وقتینابود شدن درختان یک جنگل چه پیامدهایی به دنبال دارد ؟  - 3
 .خورد می هم به طبیعت تعادل و روند می بین از ، آورند می دست به ها جنگل این در را غذایشان که نیز

)حفاظت از زیستگاه هاي ایران(  12درس   
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