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درس 13
-0ایران در سال  0391چند نفر جمعیت داشت؟
 75میلیون نفر
-2کدام یک از کشور های همسایه ایران پرجمعیت هستند؟
پاکستان -ترکیه
-3کدام یک از کشورهای همسایه ایران کم جمعیت هستند؟
ارمنستان – کویت –بحرین – قطر – امارات متحده عربی – آذربایجان – ترکمنستان
-4جمعیت چگونه افزایش می یابد؟
اگر تعداد افرادی که متولد می شوند بیشتر از افرادی که میمیرند باشد جمعیت افزایش می یابد.
 -5جمعیت چگونه کاهش می یابد؟
اگر تعداد افرادی که متولد می شوند کمتر از افرادی که میمیرند باشد ،جمعیت کاهش می یابد.
-6رشد منفی جمعیت چگونه اتفاق می افتد؟
در برخی کشورها مانند سوئیس و دانمارک تعداد زاد و ولد ها کمتراز مرگ و میر ها شده است .به این رشد ،رشد
منفی هم می گویند.
-7جمعیت را به چند گروه سنی می توان تقسیم کرد؟
گروه  1جمعیت یکسال تا  25سال کودکان و نوجوانان و جوانان
.گروه  2بزرگ ساالن  21تا  61سال
گروه  3سالمندان بیشتر از  61سال
-8با منفی شدن رشد جمعیت چه مشکالتی برای یک کشور ایجاد می شود؟
با کم شدن زاد و ولد ،جمعیت جوان کاهش و تعداد سالمندان افزایش می یابد و جامعه از نیروی جوان که می تواند
کار کند و با فعّالیّت های اقتصادی و آموختن علم به پیشرفت کشور کمک کند ،محروم می شود.
-9مسئولیت سرشماری جمعیت در ایران بر عهده چه سازمانی است؟
مرکز آمار ایران
 -01اطالعات مربوط به سرشماری جمعیت را چگونه می توان بدست آورد؟
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استفاده از کتا بها و نشریات مرکز آمار ایران ،با وارد شدن به پایگاه اینترنتی آن ،اطالعات مورد نظرمان را
درباره جمعیت به دست بیاوریم.
-00منظور از تراکم جمعیت چیست؟
به نسبت افرادی که در یک مکان زندگی میکنند ،تراکم جمعیت آن مکان می گویند.
-02تراکم جمعیت یک منطقه را چگونه محاسبه می کنند؟
برای محاسبهٔ تراکم جمعیت یک منطقه ،جمعیت آن منطقه را بر مساحت آن تقسیم م یکنند.
-03تراکم جمعیت کشورمان در سال  0391در هر کیلومتر مربع چند نفر بوده است؟
معادل  49/1نفر در کیلومتر مربع
مساحت قسمت هایی از دشت کویر ودشت لوت از مساحت کل کشور کم شده است.
مساحت قابل سکونت ( 491/127/1میلیون کیلومتر مربع )
-04عوامل مؤثر در تراکم پایین یا کم جمعیت کدامند؟
در نواحی داخلی ایران به دلیل کمبود بارندگی ،آب و هوای گرم و خشک و خاک های نامساعد و شور ،جمعیت
بسیار کمی زندگی میکنند.
-05کدام مناطق ایران خالی از جمعیت است؟
دشت کویر  -دشت لوت
-06عوامل مؤثر در تراکم باال و زیاد جمعیت کدامند؟
پایتخت بودن یک منطقه مانند تهران که بسیاری از سازما نهای مهم دولتی ،دانشگا هها ،بیمارستا نها و
صنایع در آن متمرکز شده اند
مناطق جلگه ای به دلیل وجود باران کافی –آب فراوان –هوای معتدل – خاک حاصلخیز مانند  :جلگه های کناره ی
دریای مازندران
وجود معادن وذخایر چون نفت وگاز مانند :خوزستان
مناطق کوهپایه ای به دلیل وجود خاک حاصلخیز و بارندگی کافی مانند :کوهپایه های البرز وزاگرس
-07پرتراکم ترین و پرجمعیت ترین ناحیه کشورمان کدام منطقه است؟ تهران

درس 14
-0انسان آب مورد نیاز خود را چگونه تأمین می کند ؟
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آ بهای سطحی) رود ها (

آ بهای زیرزمینی) چاه ،چشمه و قنات(

-2چرا ایران با کمبود آب مواجه است؟
رشته کوههایی چون البرز وزاگرس مانند دیواری مانع از نفوذ رطوبت به قسمتهای داخلی ایران می شود.
که در مجموع میانگین بارش ساالنه در ایران حدود  231میلیمتر است.
 -3بیشتر رودهای دائمی و پرآب ایران از کجا سرچشمه می گیرند؟
از کوه های البرز وزاگرس
-4چرا رودهای پرآب ایران قابل کشتیرانی نیستند؟
رود های پرآب ایران چون از شیبهای تند کوهستانی جاری می شوند ،قابل کشتیرانی نیستند و فقط در بخشی از رود کارون
میتوان کشتیرانی کرد.
 -5رودهای ایران از نظر جهت جریان آب به چند حوضۀ آبریز تقسیم می شود؟
نام برخی از رودها
مصب (به کجا میریزد)
سرچشمه
نام حوضۀ آبریز
سفید رود – نکا رود
دریای خزر
حوضۀ آبریز دریای کو ههای البرز
خزر
کارون – جراحی – دالکی – رود میناب
حوضۀ آبریز خلیج کوه های زاگرس یا کوهخلیج فارس و دریای عمان
فارس و دریای عمان های پراکنده داخلی
حوضۀ آبریز داخلی کوههای زاگرس و البرزبه دریاچه ها و باتالقهای داخلی هلیل رود – زاینده رود
و کوههای پراکنده داخلییا زمینهای اطراف خود
(معموالً موقت یا فصلی)
-6میزان مصرف آب در ایران برای یک فرد چه مقدار است؟ میزان مجاز مصرف آب چقدر است؟
میزان مجاز مصرف آب برای یک فرد در شبانه روز  150لیتر تعیین شده است اما درایران متوسط مصرف در شبانه روز
250تا  300لیتر است.
-7در گذشته مردم آب را در چه مکانهایی ذخیره می کردند؟آیا این آب تصفیه شده بود؟
در گذشته در اغلب مناطق کشور ما ،آب را در آب انبار ها ذخیره میکردند .در آن زمان آب تصفیه شده و لوله کشی وجود
نداشت.
-8چرا خاک برای انسان اهمیت دارد؟
خاک یک منبع مهم تأمین غذا است .اما عالوه بر غذا ،انسان در طی سالیان دراز از خاک برای ساختن ظروف و وسایل
زندگی ،جاده ها و خانه ها استفاده کرده است.
 -9خاک چگونه تشکیل می شود؟
خاک ،الیهٔ نازکی از پوستهٔ زمین است که از خرد شدن سنگها پدید آمده است .خاک طی زمان طوالنی با
توجه به عواملی مانند سنگها ،آب ،دمای هوا و موجودات زنده یک منطقه تشکیل می شود
-01علت تنوع خاک ها چیست؟
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هر نوع خاک مواد معدنی خاصی دارد که انواع مختلف خاک ها را تشکیل می دهد.
-00خاک های حاصلخیز کشور ما در کدام مناطق قرار دارد؟ و علت حاصلخیزی آن چیست؟
در کشور ما در جلگه ها و اطراف رود ها و برخی کوه پایه ها خاک های حاصلخیزی وجود دارد که مواد آلی و معدنی
مناسب دارند .
-02خاک کدام مناطق ایران برای کشاورزی مناسب نیست وعلت آن چیست؟
خاک برخی مناطق مرکزی ،داخلی یا جنوبی کشور به علت وجود نمک یا آهک در خاک ،برای کشاورزی مناسب نیست .در
این مناطق به علت خشکی هوا و کمبود بارندگی ،هوموس خاک بسیار کم است.
 -03چه عواملی موجب از بین رفتن خاک می شود؟
 -مصرف بیش از حد موادّغذایی و کشت پی در پی یک محصول در زمین و استراحت ندادن به خاک. -قطع بوته ها و کندن درختان که موجب می شود خاک در اثر باد و باران به راحتی شسته شود. -استفادهٔ نامناسب و بی رویه از کو دهای شیمیایی. -ایجاد ساختمان و جاده و کارخانه روی خاک های قابل کشت. -دفن زباله ها در خاک.-04کدام سازمان وظیفه حفاظت از خاک را برعهده دارد؟
سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری

درس 11
 --0گردشگر کیست؟
به کسانی که محل اقامت یا کار خود را به طور موقت ترک می کنند و برای استراحت یا گردش و دیدن یا مطالعهٔ
مکا نهای تاریخی و طبیعی،به سفر می روند گردشگر می گویند.
—2گردشگری با چه اهدافی صورت می گیرد؟(انواع گردشگری کدام است؟)
 -1با هدف استراحت وتفریح
 -2باهدف زیارت اماکن مقدس
 -3باهدف مطالعه آثار تاریخی
 -4باهدف بازدید از نمایشگاهها یا گردهایی های علمی
 -1باهدف طبیعت گردی

—3گردشگری از چه نظر اهمیت دارد؟
 -1آشنایی با پدیده های زیبای طبیعی و مکانهای تاریخی و فرهنگی
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