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مصرف گرايي يعني اينكه بدون داشتن نياز واقعي بخواهيم براي تفريح يا خود نمايي و چشم همچشمي با  مصرف گرايي يعني چه ؟ -11
 .ديگران كاالهايي را بخريم 

 .دوستان شياطين اند ) ريخت و پاش كنندگان( همانا مبذّرين  باره ريخت و پاش كنندگان چه مي فرمايد؟ خداوند در قرآن در -12

 .براي رفع نياز انسان است تا او بتواند به كارهاي مهم تر بپردازد   از نظر دين اسالم توليد و مصرف كاال براي چيست؟ -13

.اسراف ل گرايي ،مد گرايي ، خود نمايي ، چشم همچشمي ، تجم ايجاد مي كند؟مصرف گرايي چه آسيب هاي اخالقي براي مردم  -14

زباله ها را مي سوزانند يا در مناطقي از زمين دفع مي كنند كه درهر صورت  با زباله ها چه مي كنند ؟ ، امروزه با توليد انبوه صنعتي -15
 .براي محيط زيست زيان آور است 

يعني اين كاال . عالمت بازيافت زباله است                   برچسب بسته بندي برخي كاالها وجود دارد نشانه چيست؟اين عالمت كه بر روي  -16
.بازيافت شود و مواد جديدي با آن توليد شود پس از استفاده  مي تواند دوباره 

 )پول (                                                                                         . صورت مي گيرد ................... خريد و فروش با  *-
 )كارت خريد اعتباري( .است..................... امروزه عالوه بر پول كاغذي از شيوه هاي ديگري نيز براي مبادله استفاده مي شود ، يكي از اين شيوه ها  *-

 )مصرف كننده (                                                                        . هستيد ....................... هر زمان كه شما چيزي مي خريد  -*
  )مصرف كننده (                                                             .هستند ......................... توليد كنندگان و توزيع كنندگان نيز خود  *-
 )نمونه قابل قبول (            .....................  . استاندارد كلمه اي است انگليسي به معني  *-
 )استاندارد و تحقيقات صنعتي (                    .كيفيت كاالها را بررسي مي كند ....................... ...........در ايران موسسه اي به نام موسسه  *-

 )درست مصرف (                                                                          . است......................................... مسئوليت مصرف كننده ،  *-

 )اسراف( .مي انجامد .......................... مصرف گرايي به  *-
 )گناهي نابخشودني (   . است ..................................... اسراف و ريخت و پاش  *-
 ) محيط زيست(                                                            .آسيب رسانده است .................. در جوامع امروز ، مصرف گرايي به شدت به   *-

                                                                                    

 ويژگي هاي انساني -2ويژگي هاي طبيعي  -1: دو نوع  هر مكان داراي چند نوع ويژگي است نام ببريد ؟ -1

پوشش  –رودها  –ناهمواري ها  –نوع آب و هوا  –موقعيت جغرافيايي  ويژگي هاي طبيعي يك مكان شامل چه مواردي است ؟  -2
 .....زندگي جانوري و  –گياهي 

.....آثار تاريخي و  –زبان  –سواد   -فعاليت هاي اقتصادي  –تعداد جمعيت  ويژگي هاي انساني يك مكان شامل چه مواردي است ؟ -3

دانش جغرافيا به ما كمك مي كند كه ويژگي هاي طبيعي و انساني مكان هاي مختلف را دانش جغرافيا چه كمكي به ما مي كند ؟  -4
 .بشناسيم و را بطه ي بين اين ويژگي ها را بفهميم 

والً كار خود شان را با پرسش هايي در باره ي يك مكان جغرافي دانان معم  جغرافي دانان معموالً كار خود را چگونه آغاز مي كنند؟ -5
 .آغاز مي كنند و سپس در باره ي اين پرسش ها تحقيق مي كنند  تا پاسخ آنها را پيدا كنند 

پرسش هاي جغرافيايي با كلماتي مانند كجا ؟ چرا ؟ چگونه ؟ چه موقع ؟ و جه  پرسش هاي جغرافيايي با چه كلماتي آغاز مي شود ؟ -6
 .اني ؟ آغاز مي شود كس

جغرافي دانان از چه ابزار و وسايلي براي شناخت محيط استفاده مي كنند؟ ( چه وسايلي به شناخت محيط زندگي كمك مي كنند؟  -7
 .رايانه و اينترنت    جغرافيايي -نامه هاي كتاب ها و فرهنگ  –عكس هاي جغرافيايي  – جغرافيايي  كره –نقشه 

نقشه ها محل دقيق پديده هاي . زيرا از طريق آن اطالعات زيادي به دست مي آوريم   ي مهمي در جغرافيا است ؟چرا نقشه وسيله  -8
 .را نشان مي دهند .... طبيعي مانند كوه ، رود، جنگل ، و پديده هاي انساني  مثل راه ها ، پل ها ، سدها و 
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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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