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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 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده    – متوسطه اول  -نهم مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
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به معناي سطح مطلوب زندگي و اين عامل جنبه ي اقتصادي دارد و   ؟  عامل ميزان درآمد و رفاه چه جنبه اي دارد و به چه معناست -7
منظور از ان ، اين است كه اعضاي يك جامعه به چه ميزان از درآمد كافي وشغل مناسب و قدرت خريد برخوردار دارند و به .رفاه اجتماعي است 

 .ند كاالها و خدمات مورد نياز چون مسكن ، پوشاك ، غذا ، آموزش ، تفريح و فراغت و وسايل زندگي مناسب دسترسي دار

؟  چه كشورهايي از رفاه و سطح زندگي خوبي برخوردارند و درچه كشورهايي مردم با فقر و كمبود امكانات زندگي مواجه اند -8
خي اكثر ساكنان كشورهاي با درآمد باال در كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپاي غربي از رفاه و سطح زندگي خوبي برخوردارند در حالي كه در بر

 .زندگي مواجه اند قاره آسيا ، آفريقا و آمريكاي التين بخشي از مردم با فقر و كمبود امكانات كشورهاي 

 . موزامبيك ، تانزانيا ، اتيوپي و نپال ؟   چه كشورهايي مردم در فقر مطلق زندگي مي كننددر  -9

درآمد  -2توليد ناخالص داخلي  -1؟ كنندميزان ثروت مادي و رشد اقتصادي كشورها را با چه چيزهايي اندازه گيري مي  -10
 .سرانه 

ژاپن ، ؟  چه كشورهايي رشد اقتصادي سريعي داشته اند و توانسته اند جايگاه مهمي در اقتصاد جهاني به دست آوردند -11
 .چين و برخي كشورهاي آسياي جنوب شرقي چون سنگاپور ، هنگ كنگ ، كره ي جنوبي و مالزي 

 .مانند سوريه و عراق  ، به دليل بحران هاي سياسي يا جنگ   ؟به چه دليل بعضي از كشورها رشد اقتصادي مطلوبي ندارند  -12

يعني تعداد سال هايي كه انتظار مي رود كودكي كه در آن كشور به   ؟اميد به زندگي يا متوسط طول عمر در يك كشور يعني چه -13
 .بماند  دنيا آمده است ، عمر كند و زنده

نشان دهنده ي وضعيت سالمت و بهداشت در آن  ؟ ميزان طول عمر يا اميد به زندگي در يك جامعه نشان دهنده ي چيست -14
 .جامعه است 

در كشورهايي كه مردم در محيطي پاك و بدون آلودگي زندگي مي كنند ، به غذاي   ؟در چه كشورهايي متوسط طول عمر بيشتر است -15
سالم دسترسي دارند و در صورت بيماري يا روبه رو شدن با حوادث ، از امكانات در ماني و مراقبت هاي پزشكي پيشرفته برخوردارند ، كافي و آب 

 .متوسط طول عمر بيشتر است 

در كشورهايي كه مردم دسترسي كافي به غذا يا آب ؟  در چه كشورهايي اميد به زندگي يا متوسط طول عمر پايين است  -16
 اميدني سالم ندارند و با كمبود پزشك و دارو و امكانات درماني مواجه اند و همچنين در كشورهايي كه جنگ هاي داخلي و خارجي ، گرسنگي وآش

 .سوء تغذيه وجود دارد ، اميد به به زندگي يا متوسط طول عمر پايين است 

–ميزان با سوادي يا تعداد بزرگساالن با سواد ؟ مي گيرند  براي پي بردن به وضع آموزش در كشورها چه معيارهايي را در نظر -17

تعداد  –ميزان با سوادي و تحصيل دختران   –ميانگين سال هاي تحصيل در يك كشور  –درصد ثبت نام كل كودكاني كه در سن تحصيل اند 
. معلم به ازاي دانش آموز 

متوسط تعداد سال هايي است كه دانش آموزان يك كشور در مدرسه حضور پيدا   ؟منظور از ميانگين سال هاي تحصيل چيست -18
 . كرده و تحصيل كرده اند 

دخالت و نفوذ در   اشغال نظامي كشورها - –مستعمره كردن كشورها در گذشته  ؟علل و عوامل خارجي نا برابري در جهان كدامند -19
 .ل سياسي و اقتصادي آنها جلوگيري از استقال –امور داخلي به شيوه هاي مختلف 

بيسوادي و ناآگاهي  –فرهنگ و باورهاي غلط  –ها و كشمكش هاي داخلي  جنگ ؟علل و عوامل خارجي نابرابري در جهان چيست -20 
. نبودن وحدت و مشاركت بين مردم   نداشتن ايمان و پشتكار و اراده براي تغيير وضع - –غفلت از استعدادها و فرهنگ خود  –مردم 

 ) 20  -80(  .         درصد از ساكنان آن است .......... درصد درآمد جهان در دست ......... تخمين زده مي شود كه مالكيت  *-


