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، نقشه راه ها ، نقشه ي ) استان ها (واري ها ، نقشه ي تقسيمات كشوري نقشه ي ناهم چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببريد ؟ -9
 . گردشگري و اطلس ها 

 . نقشه ، تصويري از سطح زمين است كه به نسبت مورد نياز كوچك شده است  نقشه را تعريف كنيد ؟ -10

ي كنيد كه به آن مقياس خطي مي گويند ، شما خطي مشاهده مدر زير هر نقشه  مقياس خطي چيست و چه كمكي به ما مي كند ؟ -11
 .و با استفاده از آن مي توانيد فاصله ي واقعي مكان ها را روي زمين محاسبه كنيد 

متر باشد 200سانتي متر اين نقشه برابر  با  1سانتي متر است ، اگر  5فاصله ي ميدان فلسطين تا ميدان انقالب بر روي نقشه  -12
= = 1000متر                                   اين دو مكان چقدر است ؟فاصله ي  1000

1 X = 200 ×5
1   

؟و هر يك  را توضيح دهيد  انواع عكس هاي جغرافيايي را نام ببريد -13
 .كه با دوربين از مناظر طبيعي ، شهرها خانه ها و فعاليت هاي انساني گرفته مي شود :  عكس هاي معمولي -1 

 اين عكس ها با دوربين هايي كه در هواپيما نصب شده گرفته ميشود. براي تهيه نقشه هاي جغرافيايي استفاده مي شود : عكس هاي هوايي  -2
                            ممي آورياز اين تصاوير نيز اطالعات زيادي در باره مكانها به دست . توسط ماهواره ها تهيه و به زمين فرستاده مي شود  : تصاوير ماهواره اي  -3

كره ي جغرافيايي نمونه كوچكي از كره ي زمين  است كه مي توان شكل واقعي بخش هاي مختلف سياره كره ي جغرافيايي چيست ؟  -14
 .آن مشاهده كرد ي زمين را روي 

با مطالعه ي آنها مي توانيم با مكان هاي العاتي مي توان به دست آورد؟ از كتاب ها و فرهنگ نامه هاي جغرافيايي چه اط -15
 . مختلف و شيوه هاي زندگي مردم در اين مكان آشنا شويم 

مي توان اطالعات را به   مي توان به دست آورد ؟ امروزه از طريق وارد شدن به پايگاه هاي اينترنتي اطالعات را به چه صورت  -16
 .صورت متن ، تصوير ، نقشه و حتي فيلم به دست آورد 

 )مقياس خطي (                        .      مي گويند ............................. در زير هر نقشه شما خطي مشاهده مي كنيد كه به آن  *-
 )هوايي (                            .            براي تهيه نقشه هاي جغرافيايي استفاده مي شود .......... .............از عكس هاي  *-
 )هوايي (                           .       با دوربين هايي كه در هواپيما نصب شده گرفته مي شود ...................... عكس هاي  *-

                

 .كيلومتر مربع وسعت دارد  1648195كشور ما  كشور ما ايران چقدر وسعت دارد ؟  -1

 روستا داشته است  50000شهر و  1300ميليون نفر جمعيت و و بيش از  75كشور ما  1390در سال  جمعيت كشور ما چقدر بود ؟ 1390در سال  -2

 عشاير  -3روستا نشين   -2شهرنشين  -1زندگي مردم كشور به چند صورت است ؟  -3

. براي اداره ي بهتر كشور ، آن را به بخش هايي تقسيم كرده اند كه به آن استان مي گويند استان چيست ؟ -4

 شهر به وجود آمده و خدماتي به ساكنان شهر ارائه مي كند شهرداري موسسه اي است كه براي اداره ي بهتر   شهرداري چگونه موسسه اي  است ؟ -5

بهتر يا آسفالت خيابان ها ، پل ها ، تونل ها و پياده روها براي رفت و آمد احداث و تعمير  -1 مهم ترين خدمات شهرداري را بنويسيد ؟ -6
 نظافت كوچه ها  -3و احداث بوستان و زمين بازي كودكان  ايجاد فضاي سبز و كاشتن درخت و نهال در مكان هاي مختلف شهر -2  شهرنشينان

 ايجاد فرهنگ سراها و خانه هاي سالمت براي اوقات فراغت مردم  -5نظارت بر ساخت و سازها   -4و خيابان ها و جمع آوري و دفع زباله ها  
 .براي رفت و آمد مردم ) اتوبوس ، تاكسي ، مترو (نظارت بر حمل و نقل عمومي  -6
يعني اگر افراد بخواهند ساختماني براي محل سكونت يا كسب و كار خود بسازند بايد از شهرداري  نظارت بر ساخت و سازها يعني چه؟  -7

 .پروانه ساختمان بگيرند 

درآمد خود را از  شهرداري بخشي از مردم هزينه هاي الزم را چگونه تأمين مي كند ؟شهرداري براي ارائه ي خدمات خود به  -8
 .براي مثال شهرنشينان بايد هرسال مبلغي به عنوان عوارض نوسازي به شهرداري بپردازند . مي كند مردم دريافت  

200m 1 cm

5 
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و افراد با تجربه و مورد اعتماد روستا ريش سفيدان . در روستاها ، شوراي اسالمي روستا وجود دارد   روستاها چگونه اداره مي شوند ؟ -9
دور هم جمع مي شوند و براي بهتر شدن وضع روستاي خودشان ، اقداماتي از قبيل ساختن يا تعمير حمام ، پل ، و مدرسه ، مسجد ، قنات  و 

 .امور ديگر تصميم گيري مي كنند 

رشته كوه البرز در شمال ايران  -2كوه هاي آذربايجان  در شمال غربي  ايران   -1  مرتفع و بلند قسمت شمالي ايران كدامند؟ نواحي -10
 .كوه هاي خراسان در شمال شرقي ايران  -3

 سهند و سبالن قله هاي آتشفشاني كوه هاي آذربايجان  كدامند؟ -11

 .علم كوه  –توچال  –دماوند  قله هاي مهم رشته كوه البرز  كدامند؟ -12

در دامنه هاي شمالي رشته كوه البرز كه رو به دريا  دامنه هاي شمالي  رشته كوه البرز  را با دامنه هاي جنوبي مقايسه كنيد ؟ -13
به عكس دامنه هاي جنوبي البرز بدون رطوبت مانده و . اين دامنه ها پوشيده از جنگل هاي انبوه است . قرار دارد ، برف و باران فراوان مي بارد 

 .رند فقط در فصل زمستان برف و باران دريافت مي كند و در نتيجه پوشش گياهي كمتري دا
 است(       )جنوب شرقي  رشته كوه زاگرس در غرب ايران كشيده شده و جهت آن شمال غربي -رشته كوه زاگرس در كدام سمت قرار دارد ؟ -14

در دامنه هاي شمال غربي برف و باران فراواني مي بارد اما  دامنه هاي شمالي غربي زاگرس را با دامنه هاي جنوبي مقايسه كنيد ؟ -15
 .به سمت جنوب زاگرس پيش مي رويم از ميزان برف و باران كاسته مي شود  هرچه

 .الوند –دنا  –زردكوه  قله هاي بلند زاگرس كدامند؟ -16

 .الله زار  –هزار  –شيركوه  –كركس  قله هاي بلند در نواحي مركزي ايران را نام ببريد ؟  -17

 .دشت لوت  –دشت كوير  دو دشت وسيع ايرا ن كدامند؟ -18

 .به دليل داشتن خاك مساعد و آب وهواي مناسب   چرا برخي از دشت هاي ايران حاصلخيزند؟ -19

 .يعني زمين هايي كه از يكسو به كوه ها و از سوي ديگر به دشت ها مربوط مي شود   كوهپايه چيست؟ -20

ا در جنوب غربي آسي  ايران در كدام قسمت كره ي زمين واقع شده است ؟ -21

)استانداري (   .اداره مي شود .......................... استان به وسيله ي  -*
)شهرستان (     .تقسيم مي شود ........................... هر استان به چند  *-
)پروانه ساختمان (                .بگيرند ................ اگر افراد بخواهند ساختماني براي سكونت يا كسب و كار بسازند بايد از شهرداري  *-
 )نيست (                               .......................... . و بلندي يكسان  همه جاي ايران از نظر پستي *-
 )داخلي   خزر -(                        .كشور جدا مي كند ............... را از قسمت هاي ................... رشته كوه البرز مانند ديواري  درياي  *-
)دشت ها و جلگه ها (                .است ....................... و ...................... نواحي پست و هموار ايران شامل  *-
 )كشاورزي (                            . هستند ............................. جلگه ها زمين هاي حاصلخيز و مناسبي براي  *-

به منطقه ي بزرگي كه در آن مجموعه اي از گياهان و جانوران خاص زندگي مي كنند زيستگاه   را تعريف كنيد ؟) زيست بوم ( زيستگاه  -1
 . مي گويند ) زيست بوم (

عناصر مختلف مثل دماي هوا ، ميزان بارندگي ، ميزان رطوبت ،  در ايستگاه هاي هواشناسي چه چيزهايي را اندازه گيري مي كنند؟ -2
 .ا اندازه گيري مي كنند جهت وزش باد  و سرعت وزش باد ر

با اندازه گيري ميزان دما و بارش يك مكان ، در طي ماه و  كارشناسان ،  آب و هواي يك منطقه را چگونه تشخيص مي دهند ؟  -3
 .سال مي توان پي برد كه آب و هواي آنجا چگونه است 

 نمودار ستوني -2نمودار خطي    -1 دارهاي آب و هوايي را نام ببريد ؟دو نمونه از نمو -4
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