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اگر تعداد افرادي كه متولد مي شوند بيشتر از افرادي كه مي  كاهش مي يابد ؟  در چه صورتجمعيت افزايش و در چه صورت  -1

.يرند باشد ، جمعيت كاهش مي يابد ميرند باشد جمعيت افزايش و اگر تعداد افرادي كه متولد مي شوند كمتر از افرادي كه مي م  

اد و ولدها كمتر از مرگ و مير ها در برخي كشورها مانند سوئيس و دانمارك تعداد ز مثال ؟  ذكر رشد منفي جمعيت چيست ؟ با -2
.به اين رشد ، رشد منفي مي گويند . شده است   

)كودكان و نوجوانان و جوانان( سال  25جمعيت يكسال تا  )الف  جمعيت را به چه گروه هاي سنّي تقسيم مي كنند ، نام ببريد ؟ -3  
)سالمندان ( سال  65بيشتر از  )ج        )بزرگساالن ( سال  65تا  25جمعيت  )ب  

در اين كشورها با كم شدن زاد و  ولد ، جمعيت  وقتي رشد جمعيت منفي مي شود كشورها با چه مشكالتي روبرو مي شوند؟  -4
جوان كاهش و تعداد سالمندان افزايش مي يابد و جامعه از نيروي جوان كه مي تواند كار كند و با فعاليت هاي اقتصادي و آموختن علم به 

.پيشرفت كشور كمك كند ، محروم مي شود   

افزايش مي يابد ؟ داشتن جمعيت جوان براي كشور ما چه در كشورهايي كه رشد جمعيت زياد است كدام گروه سني  -5
. ي مي توان بهره برد ژاز نيروي جوان ،  فعال و پر انر –) سال 1-25(كودكان و نوجوانان  ؟ مزايايي دارد   

. كي منتشر مي كند اطالعات مختلف مربوط به جمعيت را جمع آوري و در كتاب ها يا نشريات الكتروني  وظيفه ي مركز آمار ايران چيست؟ -6  

.به نسبت افرادي كه در يك مكان زندگي مي كنند تراكم جمعيت آن مكان مي گويند تراكم جمعيت چيست؟  -7  

براي محاسبه ي تراكم جمعيت يك منطقه ، جمعيت آن منطقه را بر مساحت تقسيم مي كنند تراكم جمعيت چگونه محاسبه مي شود؟ -8  

آب و هواي گرم و خشك ، خاك هاي نامساعد و شور ، باران  –كمبود بارندگي  جمعيت تأثير مي گذارد ؟چه عواملي روي پراكندگي  -9
 كافي ،  آب فراوان ، هواي معتدل و خاك حاصلخيز ، داشتن منابع نفت و گاز

 )زندگي مي كنند؟چرا نواحي داخلي ايران جمعيت بسيار كمي ( ؟ در كدام نواحي ايران تراكم جمعيت كم يا پايين است -10
. در نواحي داخلي ايران به دليل كمبود بارندگي ، آب و هواي گرم و خشك و خاك هاي نامساعد و شور جمعيت بسيار كمي زندگي مي كنند  

.مانند دشت لوت و دشت كوير   

ون تهران پايتخت كشور چ –منطقه ي شهري تهران  است  پرجمعيت ترين و پر تراكم ترين ناحيه ي كشور ما كجاست ؟ چرا ؟  -11
.در اين شهر سازمان هاي مهم دولتي ، دانشگاه ها ، بيمارستان ها  و صنايع زياد مسقر شده است  و  است  

به دليل باران كافي و آب فراوان و هواي   جلگه هاي كناره ي درياي خزر -  ؟ دومين ناحيه ي پرتراكم در كشور ما كجا است ؟ چرا -12
.حاصلخيز  معتدل و خاك   

بعضي از مناطق ايران به دليل داشتن معادن و ذخاير ، جمعيت زيادي  افزايش جمعيت در ناحيه ي خوزستان به چه دليل است ؟ -13
.را به خود جذب كرده اند مانند ناحيه ي خوزستان به دليل داشتن منابع نفت و گاز   

.به دليل خاك حاصلخيز و بارندگي كافي  ود جذب كرده است ؟ چرا كوهپايه هاي البرز و زاگرس جمعيت زيادي را به خ -14  

يك جدول دو ستونه رسم كنيد در يك ستون نام ناحيه و در ستون ديگر عوامل موثر بر پراكندگي جمعيت را بنويسيد -15  

وامل موثر در پراكندگي جمعيتع  نام ناحيه ميزان تراكم 
 منطقه ي شهري تهران زياد پايتخت بودن ، وجود سازمان هاي مهم دولتي ، دانشگاه ها ، بيمارستان ها 

 جلگه هاي كناره ي درياي خزر زياد باران كافي ، آب فراوان ، هواي معتدل و خاك حاصلخيز

 دشت كوير و لوت كم كمبود بارش و آب و هواي گرم و خشك 

 استان خوزستان زياد داشتن منابع نفت و گاز

) ميليون 75(                  .نفر جمعيت داشته است ........................... ، كشور ما ايران  1390بر طبق سرشماري سال  *-  
 

)مركز آمار ايران (                     .مسئوليت سرشماري جمعيت را به عهده دارد ............................................. در كشور ما  *-  
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