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 )جنگل هاي باراني استوايي(  .است ....................... .از پيچيده ترين زيست بوم هاي جهان كه غني ترين تنوع گياهي و جانوري را دارد  *-

3(                   تنوع زيستي جهان مربوط به جنگل هاي باراني استوايي است......................  *-
4

( 
 )ريه هاي زمين (                                                         .ناميده اند ........................................... جنگل هاي استوايي را  *-

 ) اندونزي برزيل -(   بسيار گسترش يافته است............... و ................. تخريب جنگل هاي استوايي در برخي از كشورها مانند  *-

  ) عاج هاي گران قيمتشان(                       .شكار و كشته مي شوند ........ ....................................فيل هاي آفريقايي به خاطر  *-

 ) كنيا(    .                 است كه در آن شكار گسترده ي فيل ها صورت مي گيرد ................... از جمله كشورهاي آفريقايي  *-

 ) تايلند  –چين (                  . وارد مي كنند .................. و ..................... بيشترين ميزان عاج قاچاق را در جهان كشورهاي  *-

 

زيرا در .كاهش ميزان مرگ و ميرها و به ويژه مرگ و مير كودكان  ؟ علت اصلي رشد فوق العاده جمعيت در سال هاي اخير چيست -1
 .بسياري از مردم بر اثر بيماري هاي واگير دار و عفوني ، گرسنگي و قحطي يا جنگ از بين مي رفتند گذشته 

با  :بهبود بهداشت  -1؟   . در دو قرن اخيردو عامل موجب كاهش چشمگير مرگ وميرها شده است نام برده و توضيح دهيد  -2
 .مرگ و ميرها كاهش يافت ... ترل بيماريهاي واگيردار چون وبا و سل و ا و آنتي بيوتيك ها و كنو توليد واكسن ه پيشرفت در پزشكي

با پيشرفت و گسترش كشاورزي صنعتي ، توليد مواد غذايي افزايش يافت و با پيشرفت وسايل حمل و نقل ، انتقال غذا به : بهبود تغذيه  -2
 .نواحي دورتر امكان پذير شد 

 .ميزان مرگ و ميرها  -2) تولدها(ميزان مواليد  -1 ؟امل بستگي دارد آنها را بنويسيدرشد طبيعي جمعيت در يك مكان به دو ع  -3
در اين حالت ميزان مواليد .اگر درصد رشد جمعيت به كمتر از صفر برسد ، به آن رشد منفي مي گويند   ؟رشد منفي جمعيت چيست-4

 .كمتر از مرگ و ميرها مي شود 

در قاره آسيا كشورهاي ژاپن و روسيه و در قاره اروپا آلمان ، مجارستان ، لهستان و ؟منفي استچه كشورهايي رشد جمعيت آن ها  -5
 .روماني اين گونه اند 

در  ؟ چرا آينده كشورهايي كه با رشد منفي و يا افزايش جمعيت سالخورده و از كارافتاده مواجه هستند نگران كننده است -6
 سالخورده و از كار افتاده افزايش مي يابد و چون زاد و ولد كم است ، جامعه از نيروي جوان براي تحصيل و كشورهاي داراي رشد منفي ، جمعيت

 .علم آموزي و كار و پيشرفت محروم مي شود و جمعيت كشور نيز كاهش مي يابد 

 چه موقع رشد جمعيت و افزايش جمعيت جوان يك نعمت بزرگ و مايه ي پيشرفت خواهد بود؟ -7
در يك كشور براي آموزش صحيح و كار و تأمين شغل جوانان برنامه ريزي مناسب و سرمايه گذاري صورت بگيرد ، رشد جمعيت و چنانچه 

 .افزايش جمعيت جوان يك نعمت بزرگ و مايه ي پيشرفت خواهد بود 

چهار كشور نام ببريد كه دولت ها برنامه هاي مهمي براي تشويق فرزندآوري طراحي و اجرا مي كنند تا با كاهش رشد  -8
 .ژاپن ، سنگاپور ، كره جنوبي ، روسيه ؟  جمعيت مقابله كنند 

نواده هايي كه صاحب فرزند اعطاي جايزه و كمك هاي مالي به خا  ؟ از جمله برنامه هاي دولت ها براي تشويق به فرزندآوري چيست -9
 .از پرداخت ماليات و افزايش مرخصي تحصيلي كاري مادران است  معافيتمي شوند ، واگذاري مسكن ، 

 –آب و خاك  –ناهمواري  –آب و هوا و پوشش گياهي  :عوامل طبيعي عوامل طبيعي و عوامل انساني جذب جمعيت چيست؟  -10

 .فرهنگي  –امكانات و تسهيالت  –اقتصادي  –و اداري  سياسي   :انساني عوامل             .معادن و ذخاير 

را در مكانهاي زير مشخص كنيد و سپس با ) زياد يا كم(با استفاده از نقشه پراكندگي جمعيت ابتدا نوع تراكم جمعيت  -11
؟توجه به دانسته هاي خود از سال گذشته علت اين نوع تراكم را در هر كشور بنويسيد

، ) آب وهواي گرم ومرطوب،خاك حاصلخيز، باران فراوان و رودهاي پرآب :علت. زياد ( بنگالدش 
،)آب وهواي گرم ومرطوب،خاك حاصلخيز، باران فراوان و پيشرفت علم وصنعت :علت  .زياد( ژاپن 
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، ) آب وهواي گرم وخشك، باران كم، نامناسب بودن خاك، تبخيرشديد: علت . كم( ليبي وچاد 
) آب وهواي بسيارسرد وخشك، كمبود باران :علت .   كم( سيبري 

،) آب وهواي معتدل، خاك هاي حاصلخيز، سرزمين هاي پست وهموار، باران فراوان،پيشرفت علم وصنعت: علت. زياد (آلمان 
، ) سرزمين خشك وكم باران، خاك هاي نامرغوب: علت . كم ( استراليا

) وهواي سرد، بارندگي كم، زمين هاي يخ بسته وسيع آب: علت . كم ( كانادا  

 .يعني رفتن مردم از جايي به جاي ديگر به منظور كار يا زندگي   مهاجرت چيست؟ -12

 مهاجرتگاهي مهاجرت در داخل مرزهاي يك كشور صورت مي گيرد كه به آن  ؟  مهاجرت داخلي و مهاجرت خارجي را تعريف كنيد -13

گاهي مهاجرت از يك كشور به كشور . مانند مهاجرت روستاييان به شهرها يا مهاجرت كارگران فصلي در داخل يك كشور .  مي گويند  داخلي

 . مي گويند  بين المللييا  خارجي مهاجرتديگر صورت مي گيرد كه به آن 

به زندگي ، افراد با ميل و تصميم خود براي دستيابي  اختياري مهاجرتدر   مهاجرت اختياري و مهاجرت اجباري را توضيح دهيد ؟ -14

، افراد بدون ميل خود و به دليل عواملي چون قحطي ، خشكسالي و ديگر حوادث  مهاجرت اجباريدر . بهتر به جاي ديگر ي مهاجرت مي كنند 
رت اجباري مردم فلسطين از سرزمين هاي مانند مهاج.طبيعي و يا جنگ ها و درگيري هاي سياسي مجبور به ترك محل زندگي خود مي شوند 

 .اشغالي يا مهاجرت گروهي از افغان ها يا عراقي ها به كشورهاي همسايه  به دليل شرايط جنگ و اشغال نظامي كشورهايشان 

ه با مهاجرت گسترده ي مردم از روستا ها ب؟  رشد شهرنشيني و پيدايش شهرهاي پرجمعيت با چه چيزهايي همراه بوده است -15
 .شهرها به دنبال كسب درآمد بيشتر و امكانات بهتر زندگي همراه بوده است 

افراد  –زاغه نشيني در حومه شهرها  –آلودگي هوا  –ترافيك سنگين   ؟اغلب شهرهاي بزرگ جهان با چه مشكالتي روبه رو هستند -16
  .بي خانمان 

 ) نيست (                                                             ................................  . رشد جمعيت در همه ي كشورها يكسان  *-

 )انساني طبيعي -(         .به يك ناحيه مي شود موجب جذب جمعيت ......................... و ................. به طور كلي برخي عوامل  *- 

 ) مهاجرت (  .است ..................... عالوه بر رشد طبيعي جمعيت ، عامل ديگري كه موجب افزايش جمعيت يك مكان مي شود  *-

 ) شهرنشينيگسترش (    .بوده است.................................. در صد سال اخير يكي از تغييرات مهم در الگوي سكونت جمعيت ،   *-

             )برنامه ريزي(   .براي سكونت جمعيت زياد صورت گرفته است .................... رشد شتابان شهرنشيني در بيشتر كشورها بدون  *-

                                                               

به اين معني كه از نظر ثروت و درآمد ، كيفيت زندگي مردم و دسترسي به مسكن مناسب ، آموزش ، ؟  نابرابري جهاني به چه معناست -1
 .تفاوت هاي زيادي بين كشورها ديده مي شود بهداشت ، اشتغال ، گذراندن اوقات فراغت ، و نظاير آن 

عامل اقتصادي و عناصري  ؟ يكي از عوامل مهمي كه در سنجش نابرابري كشورها با يكديگر مورد توجه قرار گرفته چيست -2
 .چون ميزان توليد ، درآمد  ، اشتغال و مانند آنهاست 

عواملي مانند  ؟  توانند كيفيت زندگي را خوب يا بد كنند كدامندعواملي كه بر زندگي افراد يك جامعه اثر مي گذارند و مي  -3
 .هويت ؛ عّزت ، امنيت ، آزادي ، احساس شادي و رضايت  از زندگي 

اين شاخص براي پي بردن به وضعيت و كيفيت زندگي در ؟  شاخص توسعه ي انساني با توجه به چه عواملي تعريف مي شود -4
 .كديگر با توجه به سه عامل اقتصادي ، بهداشتي و فرهنگي تعريف مي شود كشورها و مقايسه ي آنها با ي

 سواد و آموزش -3اميد به زندگي يا متوسط طول عمر        -2در آمد و رفاه         -1  ؟ مالك هاي توسعه ي انساني كدامند -5

–توسعه ي انساني خيلي باال ؟  ي انساني ، كشورها به چهار گروه تقسيم شده اند آنها را نام ببريد  از نظر شاخص توسعه -6 

 .توسعه ي انساني پايين   –توسعه ي انساني متوسط  –توسعه ي انساني باال 
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)جهان نابرابر  (  8درس 


