
 

 ان:يرا

 نفرن ميليو ٧٥ كيلومتر مربع جمعيت  ١٩٥/٦٤٨/١سعت و

آن را اداره  ميگويند.ن ستاآن اند كه به ا دهبه بخشهايي تقسيم كرر آن را بهتر كشواي اداره بر 

 ميكند.

 بالهز آوريجمعو  كوچهها نظافت ـ

 سبز يفضا ديجاا ـ

 هاافرهنگسر ديجاا ـ

 عمومي نقلوحمل بر رتنظا ـ

 .ميكند ئهارا شهر نساكنا به خدماتيو  همدآ دجووبه شهر بهتراداره  ايبر كه ايموسسه 

 :  نواحي مرتفع و بلند ايران

شرقي لشما: نسااخر يهاهكوـ       لشما:  زلبرا يهاهكوـ  بغر لشما: نبايجاآذر يهاهكو ـ

        بغر:  سگرزا يهاهكو   

       و ... نتفتا ار،هز،كركسيهاهكو       

  ارهموو  پست حيانو -ب     مرتفعو  بلند حيانو ـلفا    
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 اــانة مـخان، يرا

 كيلومتر مربع ١٦٤٨١٩٥؟ ستر اچقدان يراسعت و-١

 نفرن ميليو ٧٥د؟ بور چقدان يراعيت جم ١٣٩٠ل سادر -٢

 ستارو ٦٠٠٠٠از بيش و شهر  ١١٦٦داراى ؟ شتداستا روچند و چند شهر  ١٣٩٠ل ساان در يرا-٣

 ىعشايرو ستايى ى، روشهر؟ سترت ابه چند صوان يرر اكشودم ندگى مرز-٤ 

 ر.بهتر كشواى ادارة بر؟ ندده امختلف تقسيم كرى به بخشهار را كشوا چر-٥ 

 مى گويند.ن ستااند كه به هر يك ده ابخشهايى تقسيم كرر، آن را بهتر كشواى ادارة بر ؟چيستن ستاا-٦

 د.مى شواداره ار .. ستاندا..بوسيلة ن ستاا-٧ 

 د...تقسيم مى شو ناـشهرستبه چند .. ن ستااهر -٨

 د دارد.جوو.. ستاروو .... شهر..ادى تعدن هر شهرستادر -٩

 د.مى شو.. اداره دار شهر و .... سالمى شهرراى اشوشهرها توسط ..-١٠ 

 شهردم آن مر ؟مى كنندب نتخااچه كسانى را شهر راى شوى عضاا-١١ 

 ؟ستاى اچگونه موسسه دارى شهر-١٢ 

 ئه مى كند.اراشهر ن خدماتى به ساكناه و مدآد جووبهتر شهر به اى ادارة ست كه براى اموسسه دارى شهر

 .مى كنندش شهر تالن ندگى ساكنازسايش و آيباتر ى زشتن شهراى دابردارى شهرن كناركا ؟چيستدارى شهرن كنارظيفة كاو-١٣

 ؟بنويسيدرا  دارىشهرت خدمارد از چند مو-١٤

 دم.مد بهتر مرو آفت اى رها برده روپياو تونلها ، پلها، سفالت خيابانهاآتعمير يا اث، حدا ✓

 زى.مين بارك( و ز)پان بوستااث حداو مختلف شهر ى مكانهال در نهاو خت دركاشتن و سبز ى فضاد يجاا ✓

 باله ها.زع ـفآورى و دجمع و خيابانها و كوچه ها  نظافت ✓

 ها .زساو بر ساخت رت نظا ✓

 دم.غت مرافرت قااى اوسالمت برى خانه هاو ها افرهنگسرد يجاا ✓

 دم.مد مرو آفت اى ربرو( مترو تاكسى س، توبو)انقل عمومى و بر حمل رت نظا ✓



 

 ؟هــيعنى چ، ستز اسا وبر ساخت رت نظادارى ظايف شهراز ويكى -١٥

 بگيرند. ”ننة ساختماواپر”دارى شهراز ند بايد زبساد خور كاو محل سكونت يا كسب اى هند ساختمانى برابخواد فراگر ا يعنى

دم مرد را از مد خواز درآبخشى ارى دشهر ؟چگونه تأمين مى كندزم را الى هزينه هات، ئه خدمااى ارابردارى شهر-١٦

 ند.دازبپردارى به شهرزى نوساارض عوان مبلغى به عنول كه بايد هر سان يافت مى كند. مانند شهرنشينادر

راى تشكيل شواى برد. مى شور اداره هياو دستا روسالمى راى استاها توسط شورو ؟مى شونداداره  ستا ها چگونهرو-١٧

ن بهتر شدو ستا اى ادارة روبررا ين شوامى شوند. ب نتخادم امررأى ستا با د روعتمارد اموو با تجربه اد فر، استاروسالمى ا

 مى كند.ى تصميم گير، يگرر دموا ت وقنا، مسجد، سهرمد، پلم، قبيل ساختن يا تعمير حمااز ماتى اقدآن و اضع و

 غلط ) ( *)نيست. صحيح)ن يكساى بلندو نظر پستى ان از يرى اهمه جا-١٨

 ار .هموو پست  -بلندو بخش: مرتفع دو  به د؟به چند بخش تقسيم مى شوى بلندو نظر پستى ان از يرا-١٩ 

 ؟منداكدان يرابلند قسمت شمالى و حى مرتفع انو-٢٠ 

 غربى.ل شمان در بايجاذرى آكوهها ✓

 ل.شماز در لبره اشته كور ✓

 شرقى.ل شمان در سااخرى كوهها ✓

 نسبال-سهند ؟ منداكدن بايجاى آذرتشفشانى كوههاى آقله ها-٢١

 مى كند.ا دـجر خلى كشوى داقسمت ها.. را از رزــخى.. ياارى دريودمانند ز لبره اشته كور-٢٢

 هعلم كو -ل توچا -ند وماد ؟منداكدز لبره اشته كورمهم ى قله ها-٢٣ 

به رو كه ز لبره اشته كورشمالى ى منه هادر دا؟جنوبى مقايسه كنيدى منه هادابا ز را لبره اشته كورشمالى  ىمنه هادا-٢٤

جنوبى ى منه ها، دابه عكس، سته انبوى اجنگل هاه از منه ها پوشيدداين رد.امى با اوانفرران باف و برار دارد، يا قردر

 ند.ى دارنتيجه پوشش گياهى كمترو در يافت مى كنند ران درباف و برن مستازفصل در فقط ه و طوبت ماندركم ز لبرا

 ار دارد؟قران يراسمت ام كدس در گره زاشته كور-٢٥

 ست.( ا (شرقى ب جنو-غربى ل شماآن جهت و ست ه اشده كشيدان يرب اغردر 

نى اوافرران باف و غربى برل شماى منه هادر دا ؟جنوبى مقايسه كنيدى منه هادابا س را گرزاغربى ل شماى ه هامندا-٢٦

 د.كاسته مى شوران باف و بران ميزاز يم روپيش مى س گرب زاما هر چه به سمت جنورد امى با

 لوندا -ا ـند -ه كوزرد؟ ببريدم ناس را گرزابلند ى قله ها-٢٧



 

 زارالله-ار زـ/ه-ه شيركو -كركس ؟ ببريدم ناان را يرى احى مركزابلند نوى قله ها-٢٨

 د. .. مى شوجلگه ها و .. .. شت ها دشامل .. ان يرار اهموو حى پست انو-٢٩

 تشت لود -شت كوير د ؟منداكدان يراسيع وشت دو د-٣٠

 ؟حاصلخيز هستندان يرى اشتهااز دبرخى ا رـچ-٣١

 مناسب .اى هوو آب و مساعدك اــشتن خداليل دبه  

 هستند...  ورزىكشااى .. مناسبى برو حاصلخيز ى مين هازجلگه ها -٣٢

 ؟كوهپايه چيست-٣٣ 

 د.مى شوط شت ها مربوديگر به ى دسوو از ها ه يكسو به كواز مينهايى كه ز

 كوهپايهد؟ مى شوده ستفااها اى دام چراى مناطق كوهستانى براز بخش ام كداز معموال -٣٤ 

 ار دارد.سيا قررة آ.. قاغربىب جنو..ان در يرا-٣٥ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : 10درس

 : 50ص 2فعالیت شماره 

 از قدردانی معابر، و آب های جوی مانند عمومی های مکان در زباله نریختن زباله، بازیافت به کمک:  پاسخ های احتمالی 

 شهر در شهروندان حال رفاه جهت شهرداری که وسایلی و اماکن از حفاظت نوسازی، عوارض موقع به پرداختن رفتگران،

وسایل بازی، صندلی ها و وسایل بازی در بوستان ها، فرهنگ سرا،  و ها بوستان های نیمکت مانند است؛ کرده ایجاد

  حفاظت از گل کاری ها و فضاهای سبز.... 

  
 :50ص– 3فعالیت شماره 

کند که جزء ردیفهای درآمدی  شهرداری سالی یکبار مبالغی از شهر نشینان تحت عنوان عوارض نو سازی دریافت می

شهرداری می باشد ، در چارچوبی که قانون برای آنها تعیین کرده وظیفه دارند در قبال اخذ مبالغی مشخص خدماتی را به 

 شهروندان ارائه دهند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 علفزارهايى روييده است كه از آن ها به عنوان چراگاه استفاده مى شود؟ در كدام يك از نواحى زير .١

 ( سواحل دريا ٤( دره ها                                  ٣( كوهپايه                       ٢( دشت                      ١

 استان از چه طريق اداره مى شود؟  .٢

 (  استاندارى ٤                               (   فرماندار              ٣(   شوراى شهر                                  ٢            (   شهردار              ١

 نظارت بر حمل و نقل عمومى بر عهده ي كدام مؤسسه است؟  .٣

 ( راه و ترابرى ٤انتظامى                                     ( نيروى٣(  راهنمايى و رانندگى                        ٢(  شهردارى                    ١

 ايجاد فرهنگ سرا ها و خانه هاي سالمت بر عهده ي كدام مؤسسه است؟  .٤

 رمان( بهداشت و د٤( وزارت مسكن                                   ٣( شهردارى                         ٢(  اداره فرهنگ و ارشاد                      ١

 نظارت بر ساخت و ساز ها بر عهده ي كدام مؤسسه است؟   .٥

 (راه و ترابرى ٤(استاندارى                                             ٣( وزارت راه و مسكن و شهرسازى            ٢(  شهردارى                   ١

 در شمال شرقى ايران, كدام كوه ها يا رشته كوه ها واقع شده است؟  .٦

 ( آذربايجان ٤( دنا                                                    ٣( خراسان                                      ٢                   (  البرز      ١

 در فاصله ي بين شيب تند كوه و دشت,............قرار دارد.  .٧

 ( كوه ها ٤( دشت ها                                               ٣       ( جلگه ها                              ٢(  كوهپايه ها                 ١

 كدام قله در مركز و جنوب شرقى ايران قرار ندارد ؟  .٨

 ( بينالود ٤                                                     ( تفتان٣( هزار                                         ٢(  شير كوه                   ١ 

 قله سبالن جزو قله هاي كدام كوههاي ايران محسوب مى شود ؟  .٩

 ( رشته كوه زاگرس ٤       ( كوههاى شمال خراسان       ٣( كوههاى آذربايجان                     ٢(  رشته كوه البرز         ١

 بلندترين قله ايران چه نام دارد؟  .١٠

 ( بينالود ٤                    ( دماوند              ٣            ( علم كوه                           ٢          (  سبالن              ١

 يك از گزينه هاي زير جهت رشته كوه هاي زاگرس را نشان مى دهد ؟ كدام  .١١

 جنوب شرقى  -( شمال شرقى٤جنوب غربى            -( شمال غربى٣جنوب شرقى         -( شمال غربى٢شمال غربى            -(  شمال شرقى١

 ايران در كدام قسمت آسيا واقع شده است .  .١٢



 

 ( شمال شرقى ٤( جنوب غربى                             ٣غربى                           ( شمال٢(  جنوب شرقى                         ١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استان چيست؟ -١

 شهرداري چگونه موسسه اي است؟ -٢

 مورد(٤برخي از مهم ترين خدمات شهرداري را بنويسد.)  -٣

 روستاها چگونه اداره مي شود؟ -٤

 چرا دامنه هاي شمالي البرز پوشيده از جنگل است؟ -5

 كوهپايه چيست؟ -6

 قله هاي مهم رشته كوه البرز را نام ببريد. -7

 كوه هاي آذربايجان در ................ ايران قرار گرفته اند. -8

 كوه هاي خراسان در ............. ايران قرار دارند. -9

 .......... است. - رشته كوه زاگرس در .......... ايران و جهت آن .......... -١0

 واحي پست و هموار ايران شامل .......... و ........... است.ن -١١

 ايران در .............قاره آسيا واقع شده است. -١٢

 .براي بهتر اداره كردن كشور آن را به بخش هايي تقسيم كرده اند كه به آن ............ مي گويند. -١٣

١٤- ----------------------------------------------------------------- 

 

 ١0درس متن سواالت

 ؟ است چقدر ايران كشور وسعت ١-

 ؟ است نفربوده ميليون چند ١٣90 درسال ايران كشور جمعيت ٢-

 75( د                 70( ج                    65( ب                   80( الف

 غ               ص.  است داشته روستا 5000 شهرو ١٣00 از بيش ١٣90 درسال ما كشور ٣-

 غ                        ص . است جهان وسيع ٔ  نسبتا كشورهاي از يكي ايران ٤-



 

 مي......................................  آن به كه اند كرده تقسيم هايي بخش به را آن كشور، بهتر ٔ  اداره براي 5-

 . گويند

 ؟ كنيد تعريف را استان 6-

 ؟ شود مي اداره طريق ازچه استان 7-

 نداري استا( د                  فرماندار( ج        شهر شوراي( ب                شهردار( الف

 . شود مي اداره...............................  ي وسيله به استان 8-

            . دارد وجود شهروروستا تعدادي ودرهرشهرستان شود مي تقسيم شهرستان چند به هراستان 9-

 غ                 ص

 . است شده واقع آسيا...........................  درقسمت ايران ١0-

 ؟ است اي موسسه هچ شهرداري - ١١

 رابنويسيد چهارمورد ؟ اند كدام شهرداري خدمات ترين مهم ١٢-

 غ                ص         است استانداري ازوظايف ، مردم وآمد رفت براي عمومي ونقل برحمل نظارت ١٣-

 .بگيريم........... ........ ازشهرداري بايد بسازيم وكار كسب يا سكونت محل براي ساختماني اگربخواهيم ١٤-

 ؟ چيست ساختمان ي پروانه ١5-

 ؟ آورد مي دست به چگونه را خود درآمد ، مردم به خدمات ارائه براي شهرداري ١6-

 . بپردازند شهرداري به......................  عنوان به مبلغي هرساله بايد شهرنشينان ١7-

 . كند مي دريافت...............................  از را خود درآمد از بخشي شهرداري ١8-

 ؟ دهند مي انجام اقداماتي چه ؟ شود مي تشكيل كساني ازچه روستا اسالمي شوراي ١9-

 . دهيد قرار خود مناسب درمحل را زير هاي ازگزينه هريک ٢0-

 روستا اسالمي شوراي -شهرداري– استان

 ............................................... . است آمده وجود به شهر بهتر ي اداره براي( الف

 ........................................... . گويند مي را كشور مختلف هاي بخش(  ب

 ................................ . است آمده بوجود ها روستا وضع شدن بهتر براي(  ج

 دهيد شرح ؟ است يكسان وبلندي پستي نظر از ايران جاي همه آيا ٢١-



 

 غ       ص   .  است يكسان وبلندي پستي ازنظر ايران جاي همه ٢٢-

 ببريد نام ؟ دارند قرار ها كوه ورشته ها كوه كدام شامل ايران شمال وبلند مرتفع نواحي طوركلي به ٢٣-

 ؟ است شده واقع زير هاي كوه از يک كدام ايران شرقي درشمال ٢٤-

 آذربايجان( د             دنا( ج                      خراسان( ب              البرز( الف

 ؟ كنيد مقايسه هم با گياهي وپوشش وهوا آب ازنظر را زالبر وجنوبي شمالي هاي دامنه - ٢5

 ؟ است واقع كوه رشته كدام ايران درغرب - ٢6

 زاگرس( د               بينالود( ج           خراسان هاي كوه( ب                  البرز( الف

 . است.............................  -...........................  زاگرس كوه رشته جهت - ٢7

  غربي جنوب - غربي شمال( ب              شرقي شمال – شرقي جنوب( الف

 غربي جنوب – شرقي شمال( د               شرقي جنوب - غربي شمال( ج

 دهيد شرح ؟ است چگونه زاگرس غربي شمال هاي دردامنه وباران برف بارش - ٢8

 دهيد شرح ؟ شوند مي مناطقي چه شامل ايران وهموار پست نواحي ٢9-

 ؟ شود مي تشكيل چگونه جلگه - ٣0

 ؟ است مناسب كشاورزي براي خيز حاصل هاي زمين وجود دليل به ناحيه اين - ٣١

 بان بيا( د                   ها كوه دامنه( ج             جلگه( ب                     كوهپايه( الف

 ؟ كنيد راتعريف كوهپايه ٣٢-

 ؟ شود مي اي استفاده چه ها كوهپايه ازعلفزارهاي ٣٣-

 . دارد نام...............................  ، گبزر خانه اين.  كنند مي زندگي تري بزرگ ي درخانه مردم ي همه ٣٤-

 ؟ است شده واقع آسيا قسمت دركدام ايران ٣5-

 شرقي جنوب( د         غربي شمال( ج       غربي جنوب( ب      شرقي شمال( الف

 ؟ كنيد متصل ديگر يک به خطي وبا كرده راپيدا ها گزينه بين ي رابطه ٣6-

 شرقي وجنوب مركز                             آذربايجان هاي كوه

 غرب                               زاگرس كوه رشته

 غربي شمال                        وپراكنده بلند هاي كوه


