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ناحيه  -2ناحيه معتدل و مرطوب خزري   -1  نام ببريد ؟. به طور كلي ايران را مي توان به چند ناحيه آب و هوايي تقسيم كرد  -5
 ناحيه گرم و شرجي سواحل جنوب  -4ناحيه گرم و خشك داخلي    -3معتدل و نيمه خشك كوهستاني 

در  -2در كنار درياي خزر بين كوه هاي البرز و دريا واقع شده است   -1 هايي دارد ؟ ناحيه ي معتدل و مرطوب خزري چه ويژگي -6
ميزان بارندگي از غرب به شرق اين ناحيه  -4مرطوب ترين ناحيه آب و هوايي ايران به شمار مي رود   -3 تمام ماه هاي سال بارندگي دارد 

 .تابستان ها و زمستان هاي معتدل دارد  -5كاهش مي يابد  

فاده است) ديم(براي كشت بيشتر محصوالت از آب باران  در ناحيه خزري براي كشت محصوالت از چه چيز استفاده مي كنند؟  -7
 .مي شود و فقط برخي از محصوالت مانند برنج به آبياري نياز دارد 

كوهستان هاي مرتفع ايران و كوهپايه هاي اطراف آنها را در  -1 ناحيه ي معتدل و نيمه خشك كوهستاني چه ويژگي هايي دارد؟  -8
زمستان هاي سرد و  -3هاي شديد به وجود مي آيد در برخي ارتفاعات هنگام زمستان برف زيادي مي بارد و يخبندان  -2بر مي گيرد 

بارش كافي در طي به دليل  -5ماه از سال باران دارد ، درتابستان ها خشك است   9اين ناحيه با اينكه تقريباً  -4تابستان هاي معتدل دارد 
 .راتعي سرسبز روييده است در ارتفاعات اين ناحيه جنگل ها و م -6مي توانند زراعت ديم داشته باشند  سال ، كشاورزان 

اين ناحيه كه شامل نواحي مركزي ايران است تابستان هاي گرم و خشك   داخلي شامل كدام نواحي است؟ ناحيه ي گرم و خشك -9
 .دارد 
اران مي به دليل آن است كه فقط در چند ماه از سال ، آن هم به مقدار كم ب خشكي ناحيه ي گرم و خشك  داخلي به چه دليل است ؟  -10

 در بعضي از بخشي هاي  اين ناحيه ، بيابان هايي به وجود آمده است كه ممكن است سال ها در آنجا باران نباريده باشد  مانند بيابان لوت. بارد 

اختالف دماي شب و روز زياد است و تابستان ها هوا  در ناحيه ي خشك داخلي ايران اختالف دماي شب و روز چگونه است ؟ -11
 .ر گرم مي شود بسيا

اين ناحيه از نظر پوشش گياهي فقير است و تنها گياهان خشكي   پوشش گياهي ناحيه گرم و خشك داخلي ايران چگونه است ؟ -12
 .پسند مانند درختان تاغ و گز و بوته هاي خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند 

 اين ناحيه در شيده شده است و آب و هواي آن چگونه است ؟ناحيه ي گرم و شرجي سواحل جنوب از  كجا تا كجا ك -13
به طور كلي مناطق جنوبي ايران تابستان هاي . كناره هاي خليج فارس و درياي عمان ، از جلگه خوزستان تا بندر چابهار كشيده شده است  

 .بسيار گرم و زمستان هاي ماليم دارد 

اما چون به . زيرا ميزان بارندگي در اين ناحيه بسيار كم است  نواحي خشك است ؟چرا ناحيه ي ساحلي جنوب ايران ، جز ء  -14

.دليل وجود دريا و تبخير آب هاي آن نم هوا زياد است ، حالت شرجي به وجود مي آيد 

 )تنوع آب و هوايي ( .در كشور ماست........ .......................يكي از مهم ترين عواملي كه موجب گوناگوني يا تنوع زيستگاه ها در كشور ما شده است  *-
 )دما و بارش (                                                                          .است ........................ و .................... مهم ترين عناصر آب و هوا  -*

 )نمودار(                                                                              .نشان مي دهيم ......................... ميزان دما و بارش را به صورت  *-
)قرمز  خطي  -(                                   .دهند  نشان مي...................... و با رنگ ................... ميزان دماي هواي يك ناحيه را با نمودار  -*

 ) آبي   -ستوني(                 .                       نشان مي دهند...................... وبه رنگ ................... ميزان بارش  يك ناحيه را با نمودار  -*

 ) آبي   -ستوني(                                    .نشان مي دهند ....................... و به رنگ ...................... ميـزان بـارش يك ناحيـه را با نمـودار  *-

 .شرايط جغرافيايي  چه عاملي موجب شده كه ايران تنوع زيادي در گونه هاي گياهي و جانوري داشته باشد ؟ -1
 فعاليت هاي نادرست انسان  جانوري شده چيست؟مهم ترين عامل كه موجب از بين رفتن يا در معرض خطر قرار گرفتن  برخي از گونه هاي گياهي و  -2
 .بايد طوري برنامه ريزي و فكر كنيم كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد شود  ؟زهاي خودمان چگونه بايد عمل كنيمما در بهره برداري از طبيعت ورفع نيا -3
وقتي درختان جنگلي در يك ناحيه نابود مي شوند ، جانوراني نيز كه غذايشان را در اين جنگل ها  نابود شدن درختان جنگل چه نتايجي دارد ؟ -4

 . به دست مي آورند ، ازبين مي روند و تعادل طبيعيت به هم مي خورد 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده             – متوسطه اول هفتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
 

حفاظت از زيستگاه هاي ايران ( 12درس 
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شكار بيش  -3امه ريزي و تفكر  از بين بردن جنگل ها  و مراتع  بدون برن -2فعاليت هاي نادرست انسان   -1  چرا زيستگاه ها تخريب مي شوند ؟ -5

فعاليت هاي كارخانه اي و حمل و نقل و توليد مواد سمي  -5توليد زباله توسط انسان   -4از حد و صيد بي رويه  جانوران  

ه هاي شكار بيش از حد و صيد بي رويه باعث كاهش بعضي گون  شكار بيش از حد و صيد بي رويه جانوران چه پيامدي به دنبال دارد ؟ -6

و وقتي شكارچيان براي تفريح يا استفاده از پوست ، شاخ ها و استخوان ، حيواناتي مثل گورخر ، آهو يا پرندگان را در يك دشت محاصره . جانوري شده است 
 .به آنها حمله مي كنند به تدريج نسل اينگونه رو به كاهش مي گذارد يا در خطر انقراض قرار مي گيرد 

هرچه جمعيت بيشتر مي شود ، فعاليت هاي كارخانه اي و حمل و نقل و توليد مواد  چه نتايجي براي محيط زيست دارد ؟افزايش جمعيت  -7

ب وارد مي شوند يا سم هايي كه در آفت كش هاي كشاورزي وجود دارد ، آگازهاي سمي كه از اتومبيل ها يا كارخانه ها به هوا و . سمي هم بيشتر مي شود 
 .ندگي گياهان و جانوران دارند اثرات بدي بر ز

لذت بردن از زيبايي ها و تفكر در آفرينش   -2سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند   -1 مهم ترين داليل حفاظت از  زيستگاه ها  را نام  ببريد ؟ -8

فوايد گياهان و جانوران  -5وابستگي موجودات زنده به يكديگر   -4حق حيات   -3

 .ت داشته باشيم اين است كه رابطه ي درست و صحيح با طبيع ر گزاري از نعمت هاي الهي چيست؟يكي از راه هاي شك -9

انسان تنها موجود زنده ي روي زمين نيست ، بلكه ساير  –خير   آيا انسان تنها موجودي است كه حق حيات دارد ؟ توضيح دهيد ؟ -10

 .موجودات زنده  نيز حق حيات دارند و مثل انسان ، مخلوق خداوند هستند 
انسان ها مي توانند فقط در حدي كه نيازهايشان را بر آورده كنند ، از طبيعت  انسان ها تا چه حدي مي توانند از طبيعت استفاده كنند ؟ -11

 .داري كنند  و حق ندارند به دليل زياده روي در مصرف يا سودجويي ، گونه ها را نابود كنند بهره بر
غذاي برخي گونه اي ديگر كم مي شود و آن گونه نيز  وقتي برخي گونه اي يك زيستگاه نابود مي شود چه مشكلي ايجاد مي شود ؟ -12

 . هم مي خورد  شروع به كاهش مي كند ، در نتيجه تعادل زندگي در آنجا به
بعضي از گياهان خاصيت . بعضي از جانوران و گياهان منابع غذايي براي انسان هستند  گياهان و جانوران چه فوايدي براي انسان دارند ؟ -13

 .دارويي دارند و براي درمان بيماري ها استفاده مي شوند 
بت از زيستگاه هاي طبيعي كشور و جلوگيري از تخريب و آلودگي مراق   چيست ؟مهم ترين وظيفه ي سازمان حفاظت از محيط زيست  -14

 .آنها است 

محيط بان ها از  –محيط بان ها مسئول اجراي قوانين و مقررات محيط زيست در يك منطقه هستند  ها چيست ؟ وظايف محيط بان -15
 .منطقه ي تحت نظارت خود ، بازديد مي كنند و كليه رويدادها يا فعاليت هايي را كه موجب تخريب محيط زيست مي شوند را شناسايي مي كنند 

ار آنها ممكن است قطع درختان ، بوته كني ، شك محيط بان ها چه مواردي را به سازمان حفاظت از محيط زيست گزارش مي دهند ؟ -16
 .غير قانوني ، روشن كردن آتش ، آلودگي هاي محيط زيستي يا سيل و طغيان رودخانه را در يك مكان مشاهده كنند و به سازمان گزارش دهند  

. هرگز گل ها را نچينيد  -1   )مورد 4(بعضي از كارهايي كه شما مي توانيد براي حفاظت از محيط زيست انجام دهيد را نام ببريد ؟  -17
در محل زندگي خودتان درخت و گل بكاريد تا زيستگاه طبيعي كوچكي براي  -2راه ها و جاده ها لگد مال نكنيد  رهاي وحشي را در مسيگل 

ته مانده ي سفره را با حفظ نظافت در گوشه اي از بالكن يا باغچه بريزيم تا به تغذيه ي پرندگان كمك كرده باشيم  -3حيوانات درست كنيد  
 .نخريم ) مثل عاج فيل (بگيريم حيوانات خشك شده يا وسايل تزئيني كه از اعضاي بدن حيوانات درست شده تصميم  -4

سازمان حفاظت محيط زيست ، برخي از مناطق كشور را كه در آنجا حفظ و تكثير  منطقه ي حفاظت شده به چه مناطقي گفته مي شود ؟ -18
اين منطقه ممكن است جنگل يا مرتع يا دشت و . عنوان منطقه ي حفاظت شده اعالم مي كند  نسل جانوران يا گياهان اهميت خاصي دارد ، به

 .كوهستان باشد 

منطقه ي جنگل هاي حرا در آب هاي خليج فارس و دشت ارژن در فارس و اُشترانكوه در  مناطق حفاظت شده ي كشور ما كدامند ؟ -19
 . لرستان

 .شكار و صيد يا قطع درختان و ازبين بردن گياهان در اين منطقه ممنوع است   وجود دارد؟ در منطقه ي حفاظت شده چه مقرراتي -20

 )  6000   -9000(                                 .گونه حشرات تخمين زده اند ................. گونه ي گياهي و حدود ................ تاكنون حدود  *-
) زباله (                                                 .است ........................ يستگاه ها را تهديد مي كند ، يكي از چيزهايي كه حيات ز *-
 )محيط باني (                                          . است .................................. يكي از مشاغل مهم در سازمان حفاظت محيط زيست  *-
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 .در روي نقشه نام قله هايي كه نوشته شده است را بنويسيد 

شيركوه  -7سبالن       -6زردكوه       -5الله زار      -4تفتان   -3    هزار مسجد  -2دماوند     -1

 .قلّه و رشته كوه را بنويسيد  روي مدل ، كنار شماره ها كلمه جلگه ، دشت ، كوهپايه ،

 جلگه -5دشت          -4كوهپايه        -3قلّه          -2رشته كوه          -1  

1 2

5

4

6

7 3
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 نام جلگه ها و دشت هايي را كه روي نقشه نوشته نشده است بنويسيد 

 جلگه گيالن    -4         جلگه خوزستان    -3       دشت لوت         -2       دشت كوير    -1

 بر روي نقشه زير نام قاره ها ، اقيانوس ها ، خط استوا  ونام نصف النهارمبدأ را بر اساس شماره ها مشخص كنيد

 قاره استراليا         -5     قاره آمريكاي جنوبي  -4     قاره آمريكاي شمالي     -3      قاره اروپا       -2           قاره آسيا    -1

 اقيانوس منجمد شمالي – 10اقيانوس اطلس     -9اقيانوس منجمد جنوبي         -8اقيانوس هند        -7اقيانوس  آرام         -6

 نصف النهار مبدأ  -12خط  استوا             -11

 94-95عليرضا اسماعيلي 

1

2
3

4

1

5

4

8

3

6

2

9

7

10

11

12


