
منه 7درس 

چرا در دویست سال اخیر جمعیت رشد فوق العاده ای داشته است؟-1

کودکان میر و مرگ ویژه به و ها میر و مرگ میزان به دلیل کاهش

می بین از جنگ یا قحطی و گرسنگی عفونی، و واگیردار های بیماری اثر بر مردم از زیادی ءعده گذشته، در

 .رفتند

 گ ومیر در دو قرن اخیر شده است؟چه عواملی سبب کاهش مر-2

بهبود1

 :بهداشت

و ها بیوتیک آنتی و ها واکسن تولید و پزشکی در پیشرفت با

و مرگ … و طاعون و وبا چون واگیردار های بیماری کنترل

.یافت کاهش میرها

غذایی مواد تولید صنعتی، کشاورزی گسترش و پیشرفت با  :تغذیه بهبود2

به غذا نقل، انتقال و حمل وسایل پیشرفت اب و یافت افزایش

.شد پذیر امکان دورتر نواحی

نمونه ای از کشورهایی را که رشد جمعیت در آنها منفی است نام ببرید.-3

روسیه و ژاپن  آسیا

رومانی و لهستان مجارستان، آلمان،   اروپا

افتاده کار از و سالخورده جمعیتِد چیست؟علت نگرانی کشورهایی که رشد جمعیت در آنها منفی می باش -4

پیشرفت و کار و آموزی علم و تحصیل برای جوان نیروی از جامعه است، کم ولد و زاد چون و یابد می افزایش

 است.  کننده نگران کشورها این ءآینده دلیل، همین به .یابد می کاهش نیز کشور جمعیت و شود می محروم

زایش جمعیت برای یک کشور مفید و مایه پیشرفت است؟در چه صورت رشد جمعیت واف-5



گذاری سرمایه و مناسب ریزی برنامه جوانان شغل تأمین و کار و صحیح آموزش برای کشور یک در چنانچه

 صورت

.بود خواهد پیشرفت ءمایه و بزرگ نعمت یک جوان جمعیت افزایش و جمعیت رشد بگیرد،

زایش جمعیت و فرزند آوری برنامه ریزی کرده اند؟ چند مورد از این کشورهایی را مثال بزنید که برای اف-6

 برنامه ها را ذکر کنید.

ها دولت اروپایی، های کشور اغلب همچنین و روسیه جنوبی، کره سنگاپور، ژاپن، چون کشورهایی در امروزه

 .کنند مقابله جمعیت رشد کاهش با تا کنند می اجرا و طراحی آوری فرزند به تشویق مهمی برای های برنامه

واگذاری شوند، می فرزند صاحب که هایی خانواده به های مالی کمک و جایزه اعطای ها، برنامه این ءجمله از

 .است کاری مادران و تحصیلی مرخصی افزایش و مالیات پرداخت از معافیت مسکن،

عوامل طبیعی مؤثر بر پراکندگی جمعیت را ذکر کنید. -7

طبیعی عوامل

پوشش و هوا و آب

:گیاهی

:ذخایر و معادن :خاک و آب :ناهمواری

ل 
ام

عو
 

ت
عی

جم
ب 

جذ
 

با معتدل نواحی

یا کافی باران

آب دارای نواحی

موسمی وهوای

جذب را جمعیت

کنند؛ می

جلگه و ها دشت

هموار های

را زیادی جمعیت

می جذب خود به

 کنند،

آبرفتی های خاک

رسوبات از حاصل

نواحی و یا رودخانه

کافی، آب دارای منابع

ها چشمه و ها رود

می جمعیت جذب موجب

شوند؛

ذخایر و معادن دارای نواحی

نفت سنگ، زغال مانند زیرزمینی

دلیل به مس و آهن و و گاز

صنایع گسترش قابلیت اینکه

 دارند، را معادن این به وابسته

.اند جمعیت جاذب

ل 
ام

عو
 

ع 
دف

 
ت

عی
جم

د با آب و هوای سر

 بارندگی کم

از جذب جمعیت 

جلوگیری می کند

 ارتفاعات و قله ها

از جذب جمعیت 

جلوگیری می کند

 خاک نا مناسب

از جذب جمعیت 

جلوگیری می کند

 نبود معدن ومنابع زیر زمینی

از جذب جمعیت جلوگیری می 

کند



عوامل انسانی مؤثر بر پراکندگی جمعیت را ذکر کنید. -8

نیانسا عوامل

:فرهنگی :تسهیالت و امکانات :اقتصادی :اداری  سیاسی

ل
ام

عو
 

ب
جذ

 
ت

عی
جم

 

دولت های برنامه

تغییر مانند ها

ساختن یا پایتخت

و شهرک شهرها

یا جدید های

در گذاری سرمایه

نواحی برخی

جذب موجب

آنجا  به جمعیت

  .شود می

دارای و صنعتی نواحی

متعدد، های کارخانه

رونق پر نواحی

های مکان گردشگری و

های بنگاه دارای

که بازارها، و اقتصادی

و شغل مردم برای

 درآمد

جاذب کنند، می ایجاد

 .اند جمعیت

تسهیالت دارای نواحی

برق، مانند بیشتر و بهتر

راه و گاز کشی، آب لوله

وسایل و مناسب های

وسایل و نقل و حمل

و  تر پیشرفته ارتباطی

ارستانبیم نظیر خدماتی

جمعیت … و ورزشگاه و

جذب خود به را بیشتری

.کنند می

مقدس و زیارتی های مکان

دانشگاهی شهرهای یا

 جذب خود به را جمعیت

.کنند می

ل 
ام

عو
 

ع
دف

 
ت

عی
جم

سیاسی های آشوب

در نزاع و جنگ و

از نواحی برخی

جمعیت  جذب

.کند می جلوگیری

نظر از که ای نواحی

ی ضعیفاقتصاد فعّالیت

با آنها مردم و اند

روبه کم درآمد و بیکاری

را جمعیت هستند، رو

 .کنند می دفع

نبود این امکانات از جذب 

جمعیت جلوگیری می کند

نبود این مکانهای زیارتی و 

علمی از جذب جمعیت 

جلوگیری می کند

 مهاجرت به چه معنی است؟-9

.زندگی یا کار منظور به دیگر جای به جایی از مردم رفتن یعنی مهاجرت

انواع مهاجرت را نام ببرید؟-10

داخلی-



المللی بین یا خارجی-

 اختیاری-

 اجباری-

برای مهاجرت داخلی و مهاجرت خارجی مثال بزنید.-11

مرز درداخل مهاجرت( داخلی

)کشور یک های

یک از مهاجرت( المللی بین یا خارجی

)دیگر کشور به کشور

شهر به روستاییان اجرتمه مانند

در فصلی کارگران مهاجرت یا

 .کشور یک داخل

مهاجرت از ایران به آلمان

مهاجرت اختیاری چه نوع مهاجرتی است ،مثال بزنید وعلت این نوع مهاجرت را ذکر کنید.-12

بهتر به زندگی دستیابی برای خود تصمیم و میل مهاجرت با

مردم از نفر میلیون 100از بیش اختیاری مهاجرت بیستم و نوزدهم قرن در بشر های مهاجرت ترین عظیم از یکی

دستیابی برای آنجا در سکونت و استرالیا، و جنوبی و شمالی آمریکای یعنی جدید، های سرزمین به اروپا ءقاره

 است. بوده زندگی بهتر های فرصت و بیشتر به منابع

از را مهاجران ،های شغلی فرصت یا معتبر های دانشگاه چون کاناتیام داشتن دلیل به کشورها برخی نیز امروزه

 .کنند می جذب خود به سایرکشورها

 مهاجرت اجباری چه نوع مهاجرتی است ؟ مثال بزنید.-13

های گیری و در ها جنگ یا و طبیعی حوادث دیگر و خشکسالی قحطی، دلیل به زندگی محل میل بدون ترک

 سیاسی



نظامی  اشغال و جنگ شرایط دلیل به ها عراقی یا ها افغان از گروهی یا فلسطین مردم باریاج مهاجرت مانند

 .کشورهایشان

 مهمترین الگوی سکونت جمعیت در صد سال اخیر چه تغییری بوده است؟-14

 .است بوده شهرنشینی گسترش

کردند می زندگی شهری نواحی در جمعیت جهان درصد 25 تنها میالدی 1950 سال در

 کنند می زندگی شهرها در مردم جهان درصد 50 از بیش امروزه اما

و چه مشکالتی برای اغلب شهرها ایجاد کرده است؟  علت رشد شهر نشینی در اکثر کشورها چه بوده-15

زندگی بهتر امکانات و بیشتر درآمد دنبال کسب به شهرها به روستاها از مردم ءگسترده مهاجرت

و سنگین ترافیک چون مشکالتی با جهان بزرگ های شهر اغلب .است گرفته صورت یزیر برنامه و چون بدون

 هستند رو روبه )ها خواب کارتن( خانمان بی افراد و شهرها ءحومه در ٭نشینی هوا، زاغه آلودگی


