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 دارد؟ را رتبه چندمين جمعيت لحاظ از همسايه کشورهای بين در ايران - 1

 چهارمين (د                          سومين (ج                             دومين               (ب اولين (الف

 دارند؟ بيشتری جمعيت کشورها کدام ترتيب به - 2

 عراق ، ترکيه ، پاکستان ايران، (الف

 عراق ، ترکيه ، ايران ، پاکستان (ب

 ،ترکيه عراق ، پاکستان ايران، (ج

 ،ترکيه عراق ، ايران ، پاکستان (د

 يابد؟ می افزايش چگونه جمعيت - 3

 .يابد می افزايش جمعيت باشد ميرند می که افرادی از بيشتر شوند می متولد که افرادی تعداد اگر

 .گويند می .............. رشد، اين به. باشد شده ها مير و مرگ از کمتر ها ولد و زاد تعداد اگر - 4

 هستند؟ مواجه منفی رشد با کشورها کدام - 5

 دانمارک و سوئيس (الف

 انگلستان و سوئيس (ب

 فرانسه و دانمارک (ج

 يونان و دانمارک (د

 نيست؟ کشورها منفی رشد مشکالت از ينهگز کدام هستند، روبرو مشکالتی با هستند مواجه منفی رشد با که کشورهايی - 6

 جوان جمعيت کاهش (الف

 سالمندان تعداد افزايش (ب

 جوان ی نيرو از جامعه ماندن محروم (ج

 شغل کمبود و بيکاری افزايش (د

 شوند؟ می روبرو مشکالتی باچه ها کشور شود می منفی جمعيت رشد وقتی - 7

 تواند می که جوان نيروی از جامعه و يابد می افزايش سالمندان تعداد و کاهش وانج جمعيت ولد، و زاد شدن کم با کشورها اين در

 .شود می محروم کند، کمک کشور پيشرفت به علم آموختن و اقتصادی های فعّاليّت با و کند کار

 .گويند می ..................گروه سال، 65 از بيشتر سنی گروه به - 8

 .گويند می ..................،گروه سال 65 تا سال 25 بين سنی گروه به - 9

 .دارد عهده به را جمعيت سرشماری مسئوليت ............. مرکز ما کشور در - 10

 .گويند می مکان آن ............. کنند، می زندگی مکان يک در که افرادی نسبت به - 11
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 کنند؟ می محاسبه چگونه را منطقه يک جمعيت تراکم - 12

 .کنند می تقسيم آن مساحت بر را منطقه آن جمعيت منطقه، يک جمعيت تراکم بهمحاس برای

 غ ص. است بوده مربع کيلومتر در نفر 149 معادل 1390 سال در ما کشور جمعيت تراکم - 13 

 چرا؟ است؟ جمعيت از خالی يا جمعيت کم ايران نواحی کدام - 14

 جاها ضیبع. می کنند زندگی کمی بسيار جمعيت شور، و مساعد های خاک و خشک و گرم هوای و آب بارندگی، کمبود دليل به ايران داخلی نواحی در

 .است جمعيت از خالی کوير دشت و لوت دشت مثل

 .است ................. منطقۀ ما کشور ه ٴ ناحی ترين پرتراکم و ترين پرجمعيت - 15

 .است .............. دريای ه ٴ کنار های جلگه ما کشور در تراکم پر ه ٴ ناحی دومين - 16

 است؟ تهران شهری منطقۀ ما کشور ه ٴ ناحی ترين پرتراکم و ترين پرجمعيت چرا - 17

 .است شده مستقر زياد صنايع و نها بيمارستا هها، دانشگا دولتی، مهم های ن سازما شهر اين در است کشور پايتخت تهران چون

 خزراست؟ دريای ه ٴ کنار های جلگه ما کشور در تراکم پر ه ٴ ناحی دومين چرا - 18

 کشاورزی حاصلخيز خاک و معتدل هوای و فراوان آب و کافی باران دليل به

 است؟ کرده جذب خود به را زيادی جمعيت دليلی چه به خوزستان ی ناحيه - 19

 زمينی زير ذخاير و معادن داشتن دليل به (الف

 معتدل ایهو و فراوان آب و کافی باران دليل به (ب

 گاز و نفت منابع داشتن دليل به (ج

 است درست ج و الف های گزينه(د

 شوند؟ می جمعيت پايين تراکم باعث عواملی چه - 20

 ها وبيابان شور و نامساعد های خاک و خشک و گرم هوای و آب بارندگی، کمبود

 شوند؟ می جمعيت زياد تراکم باعث عواملی چه - 21

 صنايع و نها بيمارستا هها، دانشگا دولتی، مهم های ن سازما داشتن و بودن استانمرکز يا بودن پايتخت -۱

 معتدل هوای و فراوان آب و کافی باران -۲

 گاز و نفت مانند زمينی زير ذخاير و معادن -۳

 ها جلگه هاو دشت و ها کوهپايه در خيز حاصل خاک -٤

 قم و اهواز شيراز، تبريز، اصفهان، کرج، مشهد، تهران، :از عبارتند ترتيب به ايران شهرهای ترين پرجمعيت - 22

 کدامند؟ ترتيب به ايران شهرهای ترين پرجمعيت - 23

 شيراز ، کرج مشهد، تهران، (الف

 شيراز تبريز، اصفهان، ، تهران (ب

 اصفهان کرج، مشهد، تهران، (ج
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 __شيراز تبريز، ، مشهد، تهران، (د


