
  

  انسانی. ویژگی های طبیعی، ویژگی هایهر مکان ویژگی هایی دارد. این ویژگی ها دو نوع هستند: 

 و گیاهی پوشش رودها، ها، ناهمواری هوا، و آب نوع جغرافیایی، موقعیت مثل: طبیعی های ویژگی

 . ... و جانوری زندگی

 . ... مثل تعداد جمعیت، فعالیت های اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی وویژگی های انسانی:  

که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های مختلف را بشناسیم و دانش جغرافیا به ما کمک می کند 

 .رابطه ی بین این ویژگی ها را بفهمیم

 چه وسایلی به شناخت محیط زندگی کمک می کند؟

 نقشه،. هندد می ما به خاصی اطالعات ها آن از کدام هر و دارند گوناگون انواع ها نقشه :نقشه-1

. در زیر هر نقشه، شما است شده کوچک نیاز مورد نسبت به که است زمین سطح از افقی تصویری

خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آن می توانید فاصله ی 

 .واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید

عکس های معمولی با دوربین از مناظر طبیعی، شهر ها، خانه ها و فعالیت های انسانی گرفته : عکس-2

تهیه ی نقشه های جغرافیایی استفاده می شود. این عکس ها با  می شود. از عکس های هوایی برای

دوربین هایی که در هواپیما نصب شده گرفته می شود. تصویر ماهواره ها تهیه و به زمین فرستاده می 

 .شود. از این تصاویر نیز اطالعات زیادی درباره ی مکان ها به دست می آوریم

کره ی جغرافیایی نمونه ی کوچکی از کره ی زمین است که می توان شکل : کره ی جغرافیایی-3

 .ی بخش های مختلف سیاره ی زمین را روی آن مشاهده کردواقع

 کتاب ها و فرهنگ نامه ها-4

 رایانه و اینترنت -5
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 ندگى مى کنمزمن کجا 
 

 

 نسانىى ایژگى هاو -2طبیعى ى یژگى هاو -1:  عنودو     ؟ستایژگى ع وچند نون داراى هر مکا-1

 ؟ستاردى اشامل چه مون ى یك مکاطبیعى یژگى هاو-2 

 رى و ...ندگى جانو، زپوشش گیاهى، ها،رودهاارى ناهموا، هوع آب و نو، فیایىاموقعیت جغر شامل
 

 ؟ستاردى اشامل چه مون نسانى یك مکاى ایژگى هاو-3
 

 و ...یخى رتار ثان، آبااد، زوــسدى، قتصاى افعالیت ها، جمعیتاد تعد شامل
 

 ؟یا چه کمکى به ما مى کندفانش جغردا-4
 

 بفهمیم.را یژگى ها وین ابطة بین و رابشناسیم را مختلف ى هان نسانى مکاو اطبیعى ى یژگى هاوما کمك مى کند که  به

ز غان آیك مکارة بادر با پرسش هایى ن را شادخور کا  ؟مى کنندز غاآچگونه د را خور ها معموال کان دافى اجغر-5 

 کنند.ا پیدرا نها آخ ین پرسش ها تحقیق مى کنند تا پاسرة ابادر سپس و مى کنند 

 

 چه کسانى .؟ و چه موقع؟ چگونها؟ رــچ؟ کلماتى مانند کجا با د؟مى شوز غاآفیایى با چه کلماتى اجغرى پرسش ها-٦
 

 ؟مى کنندده ستفااشناخت محیط اى سایلى برار و وبزاچه ن از نادافى اجغر-٧

 ینترنت .و ایانه را -فرهنگ نامه ها و کتابها  -فیایى اجغرة کر -عکس  -نقشه  
 

قیق دنقشه ها محل ، یمآورست مى دبه دى یات زطالعاآن اطریق ا از یرز ؟ستافیا اجغردر سیلة مهمى ونقشه ا چر-٨

 هند.دمى ن نشاو ... را سدها ، پل ها، هاراه نسانى مثل ى اهاه پدیدو جنگل ه، رود، طبیعى مانند کوى هاه پدید
 

 ؟ببریدم نارا نقشه ها ن گوناگواع نورد از اچند مو-٩
 

 طلس ها.ى و اشگردنقشة گر، هاراه نقشة ، ها(ن ستارى )اکشوت نقشة تقسیما، هاارى ناهمو نقشة

 ست.ه اکوچك شدز نیارد ست که به نسبت موامین زسطح ى از تصویر، نقشه ؟تعریف کنیدرا نقشه -1٠ 

خطى س مقیاآن مى کنید که به ه مشاهدرا خطى ، یر هر نقشهدر ز ؟چه کمکى به ما مى کند؟ و خطى چیستس مقیا-11

 مین محاسبه کنید.را روى زها ن قعى مکاوانید فاصلة امى توده از آن ستفاابا و ند مى گوی

 



  

   بر بااین نقشه براگر یك سانتیمتر ، استاسانتیمتر  5نقشه  روى بر ب لف تا ابین نقطة  فاصلة-12

  ؟ستر اچقد
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 اره اى .یر ماهووتصا -یى اهوى عکس ها -معمولى ى ها عکس ؟ببریدم نارا فیایى اجغرى ها عکساع نوا-13
 

 ؟هیددفیا توضیح اجغررا در معمولى ى عکس ها-14
 

 د.نسانى گرفته مى شوى افعالیت هاو خانه ها ، شهرها، مناظر طبیعىاز بین دورمعمولى با ى ها عکس

 ؟هیددتوضیح را یى اهوى عکس ها-15 
 

 د.گرفته مى شوه پیما نصب شداهودر بین هایى که دورین عکس ها با د. امى شوده ستفاافیایى اجغرى تهیة نقشه هااى بر

از مى شوند. ده مین فرستازبه و ها تهیه اره توسط ماهواره اى یر ماهووتصا ؟هیددتوضیح اره اى را یر ماهووتصا-1٦ 

 یم.آورست مى دها به ن مکارة بادى در یات زطالعاایر نیز وین تصاا
 

ى قعى بخش هاواشکل ان ست که مى توامین ة زکراز فیایى نمونة کوچکى اجغرة کر ؟فیایى چیستاجغرة کر-1٧

 د.کره مشاهدرا روى آن مین رة زمختلف سیا

 آورد؟بدست ان طالعاتى مى توافیایى چه اجغرى فرهنگ نامه هاو ها ب کتااز -1٨ 
 

 شنا شویم.آها ن ین مکادم در اندگى مرى زهاه شیوو مختلف ى هان نیم با مکاانها مى توآمطالعة  با

 ؟فیا مى کنداجغرزش موآینترنت چه کمکى به و ایانه را-1٩ 

وزه از مرایم. ورست بیادفیایى به اجغرت موضوعارة بادر خوبى ر بسیات طالعاانیم امى تو (CD)ده فشرى هاح لواز 

 آورد.حتى فیلم بدست و نقشه ، تصویر، متنرت به صوت را طالعاان امى تو، ینترنتىى اهاه پایگا به نشدوارد طریق 

  

 

 

 

 

 

 



  

 9فعالیت های درس 

 42ص – 1فعالیت

روستای مهدیه دردامنه کوه های البرز قرار گرفته وبه علت مجاورت با کویر آب وهوای گرم وخشکی دارد.و زمین های 

ت کشاورزی محدودی دارد... اما روستای ونّایی درغرب ایران ودر زاگرس مرطوب آن پوشیده از شنزار ونمکزار اس

قرارگرفته و دارای آب وهوای معتدل ومرطوب است دارای رودهای پرآب وزیادی است به همین علت کشاورزی آن 

 .بسیار پر رونق است

  :44ص– 2فعالیت 

 .است کاوشگری هر ٔ  هدف از این پرسش تقویت مهارت طرح سؤال است که اولین مقدمه

  : 4و3مربوط به فعالیت 

و ارتفاعات با رنگ سبز  کو هها، جلگه ها، قله های بلند، کوهپایه ها با رنگ قهوه ای تا زرد کم رنگ نقشه ناهمواری ها: 

  مشخص شده است.

 هتل ها، بوستان ها، فضای سبز، ترمینال، فرودگاه، موزه ها، بناهای تاریخی و... نقشۀ گردشگری:

 استان ها، مراکز استان، شهرستان ها و... نقشۀ تقسیمات کشوری:

 های اصلی و فرعی، بزرگراه و آزاد راه، پمپ بنزین، پل، راه آهن و...را ه نقشۀ راه ها:

  :45ص  6و5مربوط به فعالیت   

 متر 800 لمعاد مدرج مقیاس روی که است متر سانتی 4 حدود نقشه روی کشاورز، بلوار ابتدای تا انقالب میدان از -5

 .بود خواهد

 متر می باشد. 1100سانتی متر است که روی مقیاس مدرج معادل  5 /5از میدان انقالب تا چهارراه فلسطین نیز حدود -6

 1100/  1000= 1/  100متر(  100) یک کیلومتر و 

 46ص -7مربوط به فعالیت 

 .دهد می نشان را روستا یک  :1عکس شماره 

 منطقه این در چون دارد؛ گردشگری جاذبه و است شده واقع کوهروستا در دامنه 



  

ی نیز برای فروش گذاشته شده اند. خانه های این روستا حالت پلکانی دارند. ودر منطقه کوهپایه ای واقع صنایع دست

 أمین می شودسافران تم به کال فروش و گردشگری طریق از روستا این مردم درآمد از بخشی احتمالا  شده. 

 روئیدن موجب   منطقه، در کافی باران و برف بارش. دهد می نشان را  میانکوهی سرسبز دشت یک  :2عکس شماره  

. شدبا تهداش ددرآم مردم برای تواند می یدامدار فعالیت و است مساعد دام پرورش برای منطقه و شده ها کوه در مراتع

 ندگی کوچ نشینی است.ز مستعد منطقه این حتمالاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 برای تهیه ی نقشه های جغرافى از کدام یك از عکس های زیر استفاده مى شود؟  - .1

 ( ديجيتالى ٤( ماهواره اى                              ٣       ( هوايى                   ٢(  معمولى                                        ١

 نمونه کوچکى از کره ی زمین است که مى توان شکل واقعى بخش های مختلف سیاره ی زمین را روی آن مشاهده کرد .  .2

 ( فرهنگ نامه ٤                    ( عكس               ٣( كره ى جغرافيايى             ٢(  نقشه                                         ١

 فعالیت های اقتصادی مربوط به کدام یك از ویژگى های زیر است ؟  .3

 ( اجتماعى ٤( سياسى                                           ٣( طبيعى                                      ٢( انسانى                            ١

 ان را با پرسش هایى  درباره ی یك ....آغاز مى کنند. جغرافى دان ها  معموال کار خودش .4

 ( زمان و فضا ٤( فضا                                  ٣( زمان                                  ٢( مكان                             ١

 مهم ترین وسیله ی آموزشى در جغرافیا چه نام دارد؟  .5

 فرهنگ هاى جغرافيايى (٤كره جغرافيايى                       (٣جغرافيايى                   عكس هاى  ( ٢نقشه                          ( ١

 مورد محل دقیق پدیده های طبیعى مانند کوه، رود را نشان مى دهند؟  کدام .٦

 (فرهنگ هاى جغرافيايى ٤( كره جغرافيايى                        ٣( عكس هاى جغرافيايى                       ٢( نقشه                          ١

 کدام یك از موارد زیر، از ویژگى های انسانى نمى باشد؟  .٧

 (آثار تاريخى ٤                             (موقعيت جغرافيايى٣(سواد                                  ٢                   ( تعداد جمعيت ١

 از چه طریقى مى توان محل دقیق پدیده ها مانندکوه، رود، جنگل ها را نشان داد ؟  .٨

 (فرهنگ نامه ها ٤(كره جغرافيايى                                      ٣     (نقشه                              ٢( عكس                           ١

 چگونه مى توان فاصله دقیق مکان ها را روی زمین محاسبه کرد ؟  .٩

 (نقشه ٤(دوربين ها                                             ٣(راهنماى نقشه                       ٢( مقياس خطى                 ١

 ورنای بزرگترین روستای کدام استان است ؟ روستای  .1٠

 ايالم  (٤لرستان                                                  (٣همدان                                    (٢( كرمانشاه                    ١

 ه ی آن چقدر است ؟ سانتى متر است. با توجه به راهنمای زیر فاصل 2بر روی نقشه فاصله بین دو خیابان اکبری و محمدی  .11

 مقياس خطى     

١٠٠٠      ٨٠٠         ٦٠٠         ٤٠٠         ٢٠٠        ٠ 

٣٠٠(٤                                                 ٦٠٠(٣                                   ٤٠٠(٢                   ٨٠٠(١ 



  

 ازچه طریق مى توان اطالعاتى به صورت متن ، تصویر، نقشه و حتى فیلم به دست آورد؟  .12

 (   عكس ٤(  كره ى جغرافيايى                            ٣(   اطلس                                         ٢ينترنت                     ( ا١

 در کدام یك از نواحى زیرعلفزارهایى روییده است که از آن ها به عنوان چراگاه استفاده مى شود؟  .13

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 مورد(٤ان را نام ببريد ) ويژگي هاي طبيعي يك مك .١

 دانش جغرا فيا چه كمكي به ما مي كند؟ .٢

 مورد(٤يك مكان را نام ببريد) ويژگي هاي انساني  .٣

 نقشه چيست؟ .٤

 .را نام برده هر يك را مختصر توضيح دهيد ايييانواع عكس هاي جغراف .5

 .نقشه ها را نام ببريد انواع .٦

 خطي چيست؟ مقياس .7

 دانان معموالً كار خودشان را چگونه آغاز مي كنند؟ جغرافي .٨

 .تهيه نقشه هاي جغرافيايي از عكس هاي .......... استفاده مي شود براي .9

 .رد شدن به پايگاه هاي اينترنتي مي توان اطالعات را به صورت ......... و ......... به دست آورداز طريق وا امروزه .١٠

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 .دهيد توضيح هركدام ودرمورد برده نام را ها آن ، است ويژگي دو داراي هرمكان ١-

 (چهارمورد) ؟ شوند مي مواردي چه شامل مكان طبيعي هاي ويژگي ٢-

 ؟ است مواردي چه شامل مكان انساني هاي ويژگي ٣-

 ؟ باشد مي مكان هاي ازويژگي يك كدام به مربوط اقتصادي هاي فعاليت ٤-

 اجتماعي( د                سياسي( ج                طبيعي( ب         انساني( الف

 غ      ص  .  كنند مي راشروع كارخود مكان يك درباره...( و چرا،چگونه كجا،) هاي پرسش با ها دان جغرافي 5-

 ؟ كند مي ما به كمكي چه جغرافيا دانش ٦-

 ؟ كنند مي ستفاده ا محيط شناخت براي ووسايلي ابزارها ازچه دانان جغرافي 7-

 چرا ؟ ست ا درجغرافيا مهم وسيله نقشه آيا ٨-



  

 ؟ دهند مي نشان ما به را چيزهايي چه ها نقشه 9-

 غ      ص     .  دهد مي رانشان.....  و رود ، جنگل ، كوه مانند طبيعي هاي پديده دقيق محل جغرافيايي كره ١٠-

 ؟ ببريد نام را ها نقشه انواع ١١-

 ؟ كنيد راتعريف نقشه ١٢-

 غ      ص    .  بشناسيم را مختلف هاي مكان وانساني طبيعي هاي ويژگي كه كند مي كمك ما به جغرافيا دانش ١٣-

 . گويند مي.........................  آن به كه كنيد مي اهدهمش خطي درزيرهرنقشه، ١٤-

 ؟ كنيد راتعريف خطي مقياس ١5-

 غ          ص  .  كنيد محاسبه زمين روي را ها مكان واقعي ي فاصله توانيد مي خطي سازمقيا استفاده با ١٦-

 . دهيد توضيح را هريك و برده نام را جغرافيايي هاي كسع انواع ١7-

 ؟ شود مي استفاده زير هاي ازعكس يك ازكدام جغرافيايي هاي نقشه ي تهيه براي ١٨-

 مورد هرسه( د                ديجيتالي( ج                هوايي( ب         معمولي( الف

 غ       ص   شود مي گرفته اند شده نصب درهواپيما كه هايي دوربين با وليمعم هاي عكس ١9-

 . شود مي استفاده جغرافيايي هاي نقشه تهيه براي..................................  هاي عكس از ٢٠-

 ؟ كنيد راتعريف جغرافيايي كره ٢١-

 روي را زمين ي سياره مختلف هاي بخش واقعي شكل توان مي كه است زمين ي ازكره كوچكي ي هنمون ٢٢-

 .كرد مشاهده آن

 عكس( ب                               نقشه( الف

 نامه فرهنگ( د                    جغرافيايي كره( ج  

 ؟ شود مي اي استفاده چه جغرافيا هاي نامه وفرهنگ ها ازكتاب ٢٣-

 .آورد دست به....  وتصوير متن، صورت به را اطالعات توان مي..........................  به شدن وارد ازطريق ٢٤-

 ؟ كند مي جغرافيا آموزش به كمكي چه واينترنت رايانه ٢5-

 

 


