












وتتربیحوزهدرقرارگیریبهتوجهباایرانجغرافیایدرس
وهانشکبرتأکیداجتماعیمطالعاتوانسانیعلومیادگیری
خلقبادهسازنومثبترابطهبرقراریتواناییوانسانیتعامالت

.استشدهتعریفخالقباارتباطمحورحولخلقتو

دهشتصریحمذکورحوزهضرورتوکارکردبیاندرهمچنین
وانسانیوطبیعیمحیطمطالعهالهی،هایسنتدرککه

گراندیبهنسبتاحترامودوستینوعدلی،همروحیهتقویت
ودالتعتحققوتوحیدیزندگیبهنیلبرایراالزمبسترهای
.آوردمیفراهمپیشرفت



پایوگاهآوتوانمندومسئولافرادیتربیتکتاباینتألیفازهدفروایناز
.استآنمسائلوویژگیهاایران،شناختبهمندعالقهودینیاخالقبهبند

ورکشبهنسبتکهمیکندعزیزکمکآموزاندانشبهکتاباینمطالعه
ایجادایرانیبرابهتریآیندهبتوانندتاکنندمسئولیتاحساسایرانعزیزمان

.نمایند

ایهرشتههمهبرایکهاستمشترکوعمومیدرسیایرانجغرافیایدرس
راانیانسعلومازغیرهایرشتهکهآموزانیدانشومیگرددارائهتحصیلی

نابراینب.داشتنخواهندجغرافیادرسیبرنامهدیگرآنازپسبرمیگزینند
.شوندمیآشناایرانجغرافیاییهایویژگیباپایهایندرآموزاندانشهمه



:برای تدریس بهتر کتاب جغرافیای ایران پیشنهاد می شود همکاران عزیز به موارد زیرتوجه کنند
.باشدمیدرس10وفصل٣شاملکتاباین:محتواسازماندهی

.باشدمیآنمطالعهروشچگونگیوجغرافیادانشوماهیتباآشناییشاملاولفصل
.شویممیآشناایرانطبیعیجغرافیاییهایویژگیبادومفصل
.شویممیآشناایرانانسانیجغرافیاییهایویژگیباسومفصل
.باشدمیشناسیاستانهایکتابباآنپیوندکتاباینتدریسمهمنکاتازیکی

زندگییطمحوشدهخواستههایفعالیتبینمنطقیارتباطیککنیدمیمشاهدهکتابمتندرکههمانطور
.شودانجامجدیتودقتباشناسیاستانکتاببهمربوطهایفعالیتبنابراین.داردوجودآموزاندانش

.شودجامانتدریسحینوکالسدرآموزاندانشوسیلهبهبایدکتابدرشدهطراحیهایفعالیتازبخشی
راندبیاستضروری.استیادگیریدرفرایندآموزاندانشنمودندرگیرهافعالیتاینطراحیازهدف

.باشندداشتهاهتمامکالسیفعالیتهایانجامدرگرامی
ارزشیابیصورتبهایرانجغرافیایدرسارزشیابیکهباشندداشتهتوجهمحترمدبیران:یابیارزششیوه

کتاببهدرساینارزشیابینمره٥استذکربهالزم.بگیردصورتتحصیلینوبتدوهردرپایانیومستمر
.دارداختصاصآموزدانشزندگیمحلاستان
درجبتدریکهباشدمیتولیدوطراحیحالدرآموزشیهایمعلم،کلیپراهنمایودرسیکتاببرعالوه

.گرفتخواهدقرارعزیزانشمااختیار
تحلیل،وهتجزیراجهتالزمهایزمینهبرانگیزبحثوتعاملیفضاییایجادباعزیزدبیرانکهامیدواریمما

.نمایندفراهمکالسدر(خالقونقادی)تفکرومقایسه

گروه جغرافیای دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری



ورکشانسانیوطبیعیجغرافیایباشمانمودنآشناکتاب،اینعمدههدف
.استایرانعزیزمان

بهتواندنمیکتاباینوداردوسیعیدامنهایرانجغرافیایشناختکهدانیدمی
الحاینبا.سازدبرآوردهایراندربارهراشمااطالعاتینیازهایهمهتنهایی
عیدرسی،سریزانبرنامهعلمیمعیارهایواصولاساسبرکتاباینمؤلفان
درسیتمامدر.دهندارائهشمابهکشورماندربارهارزشمندمطالبیتااندنموده

وکشوردربارهشماتعقلوتفکرزمینهکهجذابفعالیتهاییاستشدهسعیها
آنهازیراشود،طراحیآورد،میفراهمرازندگیتانمحلاستانمخصوصاً
بسیاریبهمیتواندکشورجغرافیایدانشازگیریبهرهباجواننسلکهمعتقدند

.باشدپاسخگوآیندهوکنونینیازهایاز



کندگیپرامکانها،هایویژگیبررسیبرایکهاستعلمیجغرافیا
ائلقخاصیاهمیتمحیطوانسانبینمتقابلروابطوهاپدیده

.است
واصلیموضوعیکعنوانبهجهاندرجغرافیاآموزشامروزه

فمختلهایدورهدرمدارستحصیلیهایریزیبرنامهدرمحوری
ردی،فآموزشهایترویجبرایایوسیلهعنوانبهوشدهگنجانده
.استگرفتهقرارتأکیدموردالمللیبینومحیطی



1راهنما معلم درس 



یادگیریهایهدفیایادگیریانتظارات
:بتوانندآموزاندانشرودمیانتظار

.کنندتعریفراجغرافیامفهوم-
.دهندتوضیحانسانزندگیدرراجغرافیادانشنقش-
.دهندارائهمثالهارشتهسایرباجغرافیاارتباطبرای-
.دهندتوضیحهاییمثالبارامکانمفهوم-
.دهندتوضیحمثالیبارامحیطوانسانمتقابلروابطمفهوم-
.دهندتوضیحمثالیذکرباراجغرافیادرترکیبیدیدمفهوم-
حطر(روستاشهر،)خودزندگیمحلجغرافیاییمطالعهبرایسؤاالتی-

.کنند
ائهارخودپیرامونطبیعیمحیطدرانسانمتفاوتعملکردازتصاویری-

.دهند
.کنندپیداخوبیاحساس(جایگاه)جغرافیادرسبهنسبت-



نیازموردوسایلومواد
انسانتقابلمروابطفهمبرایجغرافیاییهایمحیطازتصاویرییاجغرافیاییهایمحیطازفیلمنمایش

.ترکیبیدیدومحیطو

کنیدآماده
زندگیفیتکیبهبودجهتدرمحیطشناختآیا»:استمتنابتداییپرسشدرساینبرایشروعبهترین
.«دارد؟نقشانسان

هایدانستهپیشآیاکهکنندبررسییکدیگرباوگوگفتباکهکهبخواهیدآموزیدانشهایگروهاز
یر؟خیااستکردهکمکآنهابهزندگیبهترشرایطبهبودجهتدراطرافشانمحیطازآنهاقبلی

استهکردکمکآموزاندانشبهاخیرهایسالدرکههاییدانستهازمواردیسوالیککمکباسپس
.بنویسیدکالستابلویرویراکنندعملبهترخوددرزندگیتا

جغرافیاشداننقشبهشده،ذکرمواردتحلیلوتجزیهباآموزاندانشکمکباکنیدسعیمرحلهایندر
.کنیدپیدادستدرس،عنوانبهتوجهباانساندرزندگی



دهیدآموزش
راهتربزندگیبرایعلمیعنوانبهجغرافیاعلمازآموزاندانششناختالزمزمینةفوق،سؤالبهپاسخ

.آوردمیفراهم
ربهت.دهیدقرارگفتوگووبحثموردراعلومسایرباجغرافیاعلمارتباط٣،صفحهشکلنمایشباسپس
ارائهالسکبهراهاییمثالوکنیدانتخابراجالبهایشاخهازیکیابتدا(آموزاندانشجنسبنابر)است

.نمایید
بادهد؟یلتشکراعلماینبایدمفاهیمیچهبگویندجغرافیامفهومبهتوجهباکهبخواهیدآموزاندانشاز

درکیبیتردیدومتقابلروابطمکان،بهمربوطمباحثجغرافیایی،هایمحیطازتصاویریافیلمنمایش
دانشکهاشدباستواراصلاینبربایددبیرتالشتمام.دهیدآموزشپاسخوپرسشووگوباگفتراجغرافیا
.یابنددستاهدافومواردبهگفتوگوباآموزان

ملکردعنحوةکهبخواهیدآنهااز.شدهاندآشناخواستهونیازمفهومباابتداییسالهایدرآموزاندانش
ازهاییمثالستوندودرونمایندتحلیلوتجزیهراهاخواستهونیازهارفعبرایطبیعیمحیطدرانسان

.نندکذکرراانسانطبیعیمحیطبرهریکاثراتوبزنندهاخواستهبهرسیدننیازهاوکردنبرطرف



کمکفیاجغرامفهومتعریفازدیگرباریکمیتوانیدجغرافیادرترکیبیدیدبهورودبرای
کهکنیدؤالسآموزاندانشازو«محیطوانسانمتقابلروابط»بنویسیدتابلورویبروبگیرید

دچنوگیردمیقرارتوجهمورداینکتهچهآن،مطالعةبرایواستعلمایندرویژگیچه
بخواهیدآموزاندانشاز.دهیدتوضیحراترکیبیدیدوکنیدطرحمکانیکبارابطهدرسؤال

.شودواضحآنهابرایترکیبیدیدبحثتادهندانجامرا6صفحهفعالیت

.ببریدپایانبه
زانآمودانشکمکبارادرسازخالصهایکالس،تابلویرویبرشدهنوشتهآنچهکمکبا

.دهیدانجام
اببخواهیدآموزاندانشازوبگیریدکمککتاب٥صفحهازمحیطدرانسانعملکردمروربرای

دانشازودشمیپیشنهادهمچنین.دهندانجامراصفحهاینبهمربوطیکدیگرفعالیتمشورت
بهپسسوکنندمطرحراسؤاالتی(روستاشهر،)خودجغرافیاییمحیطبرایبخواهیدآموزان

موردرادخوزندگیمحلهایویژگیکهکندمیکمکآنهابهسؤاالتبهپاسخ.دهندپاسخآنها
.کنندمیدرکبهتررامکانجانبههمهمطالعةمفهومودهندقرارتحلیلوتجزیه



ارزشیابیعمدهمحورهای
توضیحافیایی،جغرمحیطازهاییمثالارائههمچنینترکیبیدیدومتقابلروابطمکان،جغرافیا،مفهومبیان

جغرافیاییطمحیدرانسانمنفیومثبتعملکرددربارهاظهارنظرعلوم،سایرباآنارتباطوجغرافیاجایگاه
.هستندارزشیابیمحورشده،مطرحیادگیریانتظاراتدرکهمواردیکلیهو

معلمدانستنیهای/تدریسمالحظات
منابع

1٣88.تهران،دانشگاهانسانی،جغرافیایدرغالبزمینههایفاطمه،بهفروز،-
1٣87.اصفهان،دانشگاهجغرافیا،علمتاریخبرایمقدمهحسن،محمدی،بیگ-

1٣8٥.تهران،دانشگاهجغرافیا،فلسفةقلمروپوراحمد،-
1٣79.شناسی،گیتاجغرافیا،فلسفهحسین،شکویی،-
1٣90.گیتاشناسی،(اول،جلد)جغرافیافلسفةدرنوهایاندیشهحسین،شکویی،-
1٣.گیتاشناسی،ایران،درجغرافیمحمدحسن،گنجی،-



طمحیوانسانمتقابلروابطبررسیعلمجغرافیا
.است
روشوجغرافیاچراییبادرسایندرشما

.شویدمیآشناآندرمطالعه



پل طبیعت  تهران



هاانمکسایروخودپیرامونمحیطدربارهمطالبیگذشته،هایسالطی
.ایدخوانده

وهوا،آبمختلف،هایگاهزیستمانندزمین،کرهبهمربوطاطالعات
مابهکههاسنتورسوموآداببهمربوطمسائلحتیوهاکوهورودها
.دیابافزایشهامکانسایروپیرامونمحیطازمادانشکندمیکمک

است؟تهداشنقشیانسانزندگیکیفیتبهبودجهتدرمحیطشناختآیا



یدکخودباراجهانقوسیسدترینبزرگلقبتنهانهکهارتفاعمتر2٥باسدیعباسیشاهطاق
کیلومتری٣0درکهمی شدشناختهجهاندرسدبلند ترینعنوانبههمسال٥٥0مدتبهبلکهمی کشید،

.داردقرارشهرطبسشرق





هایهناشناختکهاستکردهتالشتاریخطولدرانسان
ضعومختلف،علومازاستفادهباومعلومراهستیجهان

.بخشدبهبودراخودزندگی

رینتقدیمیازگفتتوانمیجرأتبهکهعلومیازیکی
.جغرافیاسترود،میشماربهبشریهایدانش

مانندمحتلفعلومنقش
زندگیدربهبودجغرافیا

بشر

«انسانجایگاهعنوانبهزمینمطالعه»

واژه جغرافیا اولین بارتوسط 
کدام دانشمند یونانی به 

کاربرده شد؟

مفهوم لغوی جغرافیا

تعریف جغرافیا 
ازنظراراتوستن

اراتوستن

باشدمی(ترسیمGRAPHY)و(زمینGEO)کلماتشاملجغرافیا
.زمینترسیمیعنی



دان و جغرافی دان و ستتاره شتناس یونتانی دوران    ریاضی( پیش از میالد19٥تا 276(اِراتوستِن
.اسکندر بود



بشریدانشازقسمتآنجغرافیا
ینواحومناطقمشخصاتازکهاست

هایهپدیدپراکندگیوزمینمختلف
ویطبیعازاعمزمینسطحگوناگون

ویانسانروابطازباالخرهوانسانی
آمدنوجودبهباعثخودکهمحیط
ازنیزواستانسانیهایپدیده
ثبحفوقیهاپدیدهمتقابلروابط

.کندمی



(مطالعهبرای)عباسیتأخیریسد:عباسیطاق
ایرانیخالقیتونبوغنماد

مسیردروخروتوریستیروستایکیلومتری٥وطبسشهرشرقکیلومتری٣0درسردردره یادامهدر
هستسال۴٥0آنطاققدمتکهمی کنیمبرخوردعباسیزیبایطاقبهمرتضی علیحمامآبگرمچشمه

درهکاستآجریبناییوشدهساختههمبهنزدیککوهدومیانوشدهبازسازیعباسشاهزماندرو
.استرفتهکاربهسنگآنتاجیاوباالقسمت

2٥سدینا.استایرانیسخت کوشیودوراندیشیخالقیت،عالینمونه هایازیکیعباسیتأخیریسد
سوبمحپایدارتوسعهبی نظیرنمونهیکاست،معروفعباسیطاقبهمحلیمردممیاندرکهمتری

بهازنیبدین  ترتیبکهمی کردنداحداثآجریطاق هایرویراسدهاتنگ،دره هایدرایرانیان.می شود
سیالبیالبسبیشینهکاهشکارکردباخالقانهروشاین.می گرددمرتفعاحداثحیندرانحرافسیستم

عبورآزادانهبصورتطاقزیرازسال10بازگشتدورهباسیالب ها.استشدهترکیبعباسیسددر
طییبترتاینبهمی شود،ذخیرهسدپشتدرسیالبحجمازمقداریبزرگ تر،سیالب هایدر.می کنند

.استنمودهحفاظتنهرینرودخانهسیالب هایمقابلدرراطبسشهرعباسی،سدسال،صدها

داشتظارانتمی تواننمی شود،ذخیرهسدپشتدررسوبسد،خروجیموقعیتعلتبهاینکهبهتوجهبا
بهراخودلیاصکارکردمدیریت،ونگهداریوتعمیربهنیازبدونبی نظیرسازهاینسال،هزارانبرایکه

.برساندانجام

نترلکبرایسدیسیالب،وسدمهندسیدستاوردهایآخرینبراساسامروزاگرکهآنستمهمنکته
.بودخواهدنزدیکعباسیسدبهبسیارآنمشخصاتشود،احداثنهرینرودخانهسیالب



(مطالعهبرای)عباسیشاهطاقیاکریتسد
2٥دراستطبسشهرستاندرکهاستتاریخیسدیککوریتیاکریتسد

میالدی1٣٥0سالدرکهسداین.استواقع،دیهوکطبسجادهکیلومتری
.استهبودجهانسدبلندترینبیستمقرناوایلتامتر60باارتفاع.گردیدهاحداث

استبودهسال٥٥0مدتبرایجهانقوسیسدبزرگترینوترینقدیمیسداین
ارددخودبهراجهانسدنازکترینعنوانهمهنوزمتریکتاجعرضباسداین

رخزلزلهطبسدرکه1٣٥7سالحتیکهاستاینتوجهقابلوجالبنکاتاز
موجبگرم0/7٥شتاباکثرحدوریشتر7/7شدتبازلزلهاینکهدهدمی

استنشدهسدبهجدیخسارت
باستانیاثارلیستدر٣٥2٥شمارهبه1٣79سالاسفند20تاریخدرمذکورسد

استگرفتهقرارایران
ترینراوشگفتازراکریتسدبزرگهایسدالمللیبینکمیتهاسبقرئیس

.استشمردهبروسطیقروندرسدمهندسیدربشرهایاورددرست
زدای)جهانقوسیسدهای،بلندترینبیستمقرناوایلتاپیشسال2000از

.بودندشدهاحداثایراندر(طبسکریت.قمکبار.فارسخواست



در نزدیکی طبس  خراسان بزرگ ترین سد قوسی تاریخی جهانسد کریت 
جنوبی



مککانسانبهکهاستبشریدانشازقسمتآنجغرافیا
درآنهابینروابطوانسانیوطبیعیهایویژگیباکندمی

خویشزندگیبهبودجهتدرآنهاازوشودآشنامحیط
.کنداستفاده

اهمیت دانش جغرافیا



بااجغرافی.داردوجودارتباطهارشتهسایروجغرافیابین
.دهدمیپاسخخودسؤاالتبهعلومسایرازگرفتنکمک

علومفمختلهایرشتهبینپلیراجغرافیابرخیبنابراین
.دهدیمپیوندانسانیعلومبهراطبیعیعلومکهدانندمی

ومارتباط بین جغرافیا با سایرعل





چندمثال
طه

درراب
با

ط
ارتبا

ن
بی

جغرافیا
با

دیگرعلوم
:وهواشناسیآبوهواشناسیتفاوت
ررسیبولیاستهواشناسیاصلیک«یابدمیکاهشدماارتفاعافزایشبا»اینکه
فعالیتآب،عمنابساختمانی،مصالحنوع:نظیرانسانزندگیومکانبررابطهاینتأثیر

.استوهواشناسیآبحوزهدر...وگردشگریهایجاذبهاقتصادی،

:اقتصادیجغرافیایواقتصادتفاوت
تقاضاوعرضهواقتصادیهاینظامخدمات،وکاالهامصرفوتوزیعتولید،اقتصادعلم

مکاندریانسانهایگروهمعیشتچگونگیبهاقتصادیجغرافیایوکندمیمطالعهرا
معدنیمنابعچگونهمثالبرایپردازدمیشانزندگیمحیطبارابطهدرمختلفهای
؟داردتأثیرصنعتیشهرهایگیریشکلدرناحیهیک

:آمارعلمباجغرافیاارتباط
وآمارعلمازخودنیازمورداطالعاتتحلیلوتجزیهوآوریجمعجهتجغرافیدان

متعددایافزارهنرموافزارسختازاستفادهباوگرفتهکمکارتباطواطالعاتفناوری
.دهدمیپاسخخودتحقیقسؤاالتبهزیاددقتباوکوتاهزماندر

(گیرینتیچه):دیگرعلومباجغرافیاارتباط
جانبهمههدیدیکباوکردهاستفادهدیگرعلومهاییافتهازجغرافیاعلمبنابراین
میانجامآنهابینروابطوهاپدیدهپراکندگیمورددرراخودمطالعاتوهابررسی

طرفهدوجریانیکدروبودهسویهدوعلومسایرباجغرافیابینرابطهاینالبته.دهد
.نمایندمیاستفادهیکدیگرهاییافتهوهادادهاز



شاخه های گوناگون 
جغرافیا

جغرافیای طبیعی-1

جعرافیای انسانی-2

فنون جغرافیایی-٣



شاخه های اصلی جغرافیای  
طبیعی

ژئومورفولوژی-1

آب و هواشناسی -2

جغرافیای آب ها -٣

جغرافیای زیستی -۴

جغرافیای خاک ها -٥

شناسیزمین

هواشناسی

شناسیآب 

شناسیزیست 

شناسیخاک 



جغرافیای جمعیت -1

جغرافیای رفتاری -2

جغرافیای اقتصادی -٣

جغرافیای سیاسی -۴

جغرافیای تاریخی -٥

جغرافیای شهری -6

جغرافیای -7
روستایی 

شناسیجمعیت 

شناسیشناسی،روانانسان 
شناسیو جامعه 

اقتصاد

علوم سیاسی 

شهرشناسی

روستاشناسی

تاریخ 



نقشه کشی یا -1
کارتوگرافی

روش های کمّی در -2
جغرافیا 

علوم فضاییسنجش از دور -٣

آمار و علوم 
رایانه ای 

هندسه



ت مکان1

ت روابط متقابل انسان با محیط2

ش جغرافیا
ی دان

مفاهیم اساس

مفاهیمترینمهمازبرخیبادلیلهمینبهاست؛ضروریوالزمآندرکبرایعلمهرایپایهمفاهیمازاطالع
.استمحیطباانسانمتقابلروابطومکانکهشویممیآشناجغرافیا



ت مکان1

لمحوجادروطبیعتانسانهایفعالیتازبسیاری
د؛نامنمیمکانرامحلوجااین.شودمیانجاممعیّنی

ومدرسهمزرعه،خانه،کوهستان،دریا،:طورمثالبه
.استمکانکدام،هرکارخانه

:تعریف مکان

کهدهستنمختلفیهایپدیدهمکان،هردر
ازخودهنوببهوگذاشتهتأثیریکدیگربر

روستایکطورمثالبه؛پذیرندمیتأثیرهم
وهسرمایآب،خاک،کهبگیریدنظردررا

أثیرتآناشتغالنوعبرآنانسانینیروی
وتأثیرگذاریرونداین.گذاردمی

درتهپیوسجریانیصورتبهتأثیرپذیری
انمکشکلتغییرسببوداردادامهمکان

.شودمیها

انحوه تغییرشکل مکان ه



ودخهایهمکالسیسایرباآنهاازراخودبرداشتودقت،زیرتصاویربه
.کنیدمقایسهیکدیگرباوشویدجویاراآناننظرکنید،مطرح



شهرقم درسال 
1٣80

شهرقم درسال 
1٣9٥َ







2
ت

ط
رواب

ل
متقاب

ن
انسا

با
مح

ط
ی

.استجغرافیاعلمدرمهمعاملدومحیطوانسان

.استمتعادلایمجموعهطبیعی،محیط

انسان،ورودبا
ساناناستعدادوهوش.شودمیفراهممحیطدرتغییرهایزمینه

.ودشمندبهرهخودمحیطازتامیکندکمکتغییرجهتدراوبه

درنانساکهاستشدهسببوآمدهانسانکمکبهفناوریاخیر،هایدههدر
برداریرهبهبهقادرراانسانجدید،هایفناوری.بگذاردبسیاریتأثیرمحیط،

.استدادهگسترشراانساندسترسیمیزانوکردهزمیناعماقاز

میدستمحیطتغییربهخودنیازهایرفعبرایانسان
تبدیلجغرافیاییمحیطبهطبیعیمحیطدرنتیجهوزند
.شودمی

:دوعامل مهم درجغرافیا

محیط طبیعی متعادل است یا 
نامتعادل

ت تا انسان چگونه توانس
ازمحیط خود  بهرمنتد  

شود؟

چه عواملی  
موجب  

گسترش 
دسترسی 
انسان  

برمحیط  
شود؟

محیط جغرافیایی چیست  
وچگونه به وجود می آید؟



محیط و محیط طبیعی از تعامل بین محیط جغرافیایی 
.آیدبه وجود می انسانی





محیط دراین تصویر متعادل است یا نامتعادل؟ چرا؟



عامل مهم برهم زدن تعادل محیط چیست؟



بدون شرح



پل زیبای طبیعت درتهران

ران استت از  این پل که از نمادهای شهر تهت . پل طبیعت تهران یک پل سه طبقه پیاده رو و غیرخودرویی است که در عباس آباد تهران قرار دارد
معمار و طتراح ایتن پتل لتیال    . عرض بزرگراه مدرس می گذرد و بوستان های طالقانی در شرق و آب و آتش در غرب را به هم متصل می کند

.عراقیان است



نمای کلی پل طبیعت













لیال عراقی طراح پل طبیعت



اهوازپل طبیعت 



ط طبیع
ط با محی

ن در ارتبا
دوگونه عملکرد انسا

ی

درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها-1

نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها-2

به نظر شما کدام یک از این عملکردها تعادل 
محیط را در مدت طوالنی حفظ می کند؟

یطوالندرمدترامحیطتعادلنیازهارفعبرایمنابعازاستفادهوهاتواندرک
.کندمیحفظ



را در مدت محیط تعادل این عملکردها به نظر شما کدام یک از 
می کند؟  حفظطوالنی 



می کند؟چرا؟این تصویرکدام ارتباط بین انسان و محیط را بیان 



روابطتوانجغرافیاکهآنجااز
ولعهمطا،محیطباراانسانمتقابل

اختشنبنابراینکند،میبررسی
محیطیهایظرفیتوهاتوان

؛تنیسممکنجغرافیادانشبدون
زندگیبرایعلمیجغرافیاپس
.استبهتر

چراجغرافیا
برایعلمی

ربهتزندگی
است؟



.اییدعملکرد مثبت و منفی انسان را در هر یک از نواحی زیر بررسی کنید و جدول را کامل نم

6صفحهفعالیت



تخریب جنگل های زیبای  -
شمال به منظورتوسعه روستاها  

،شهرها ،راه سازی ،صنعت و  
ویالها 

توسعه منطقی گردشگری-
بازرگانی منطقی توسعه- ناحیه 

جنگلی



توسعه بی رویه صنعت-

کشاورزیتوسعه بی رویه -

مصرف منابع محدود آب -

توسعه گردشگری- ناحیه 
بیابانی



افزایش بی رویه سطح  -

زیرکشت محصوالت کشاورزی 

توسعه منطقی صنایع  -
فوالد،بازرگانی،گردشگری  

وافزایش جمعیت درکنارخلیج  
فارس ودریای عمان 

ناحیه 
ساحلی



ل
ک

 ّ
ی در جغراف

ی یا دید ترکیب
نگر

یا

حاصلهکجغرافیایی،محیطهایگیریشکلچگونگی
ودشمیسبباست،محیطوانسانمتقابلروابط

وعاتموضنگری،کلیاترکیبیدیدبادانجغرافی
محیطعواملواجزاءزیراکند؛بررسیومطالعهرا

.ندکنمیعملدیگریکباارتباطدرجغرافیایی

روش مطالعه  
کلّی نگری یا دیدترکیبیدرجغرافیا

چرا روش  
مطالعه  

درجغرافیا  
کلی نگری 
یا ترکیبی  

است؟

کندمیکمکجغرافیدانبهترکیبیدید
ارهاپدیدهجامع،وجانبههمهطوربهتا
دمورمکانیکدرآنهایویژگیتمامبا

؛دهدقرارمطالعه

تعریف دید  
ترکیبی

(کل نگری)



همهعهمطالبهشهر،یکتوسعههدفباجغرافیدانمثالطوربه
.کندمیمطالعهوطرحرامسائلاینوپردازدمیجانبه

نقشه)ندکمیپیداآنبهجانبههمهدیدیشهر،نقشهتهیهبا-1
(خوانی

امکانوآنرشدمیزانشهر،جمعیتبافتمطالعهبا-2
(جمعیتجغرافیای)میزندحدسراآنپذیریمهاجرت

پیشراشهرتوسعهامکانشهر،آبمنابعمیزانمطالعهبا-٣
(هاآبجغرافیای)کندمیبینی

۴-.........

ی
ل نگر

ی یا ک
مثال درمورد دیدترکیب



آیا درنزدیک روستا گسل  فعلال  
وجوددارد؟

آیا امکان ریزش کوه وجوددارد؟

آیللا آو وهللوای روسللتا مناسلل  
است؟

ی آیا او کافی درمنطقل  روسلتای  
وجوددارد؟

آیا خاک منطق  روسلتایی بلرای  
کشاورزی مناس  است؟

........



ن کردستتان  یا پالنگان روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کامیتاران در استتا  پلنگان
یبتای  این روستا که دارای قدمتی پیش از اسالم با چشمه های پر آب است و دره ز. ایران است

متری آن قرار دارد، در ابتدای اورامان کردستان قترار دارد و دارای  800تنگیور در فاصله 
.خانه هایی با ساختار پلکانی می باشد





اولدرسسواالتنمونه
.کنیدتعریفراجغرافیا-1
چیست؟جغرافیادانشلغویمفهوم-2
.کنیدبیانازنظراراتوستنجغرافیاراتعریف-3
.کنیدبیانجغرافیارادانشاهمیت-4
.دهیدشرحسایرعلومجغرافیاراباارتباط-5
.ببریدنامجغرافیارادردانشاساسیمفاهیم-6
کنند؟تغییرمیهاچرامکان-7
گیرد؟میشکلوچگونهچیستجغرافیاییمحیط-8
رایطبامحارتباطبادررابطهراانسانمتفاوتعملکرددوگونه-9

.کنیدمقایسهباهمونوشته
چیست؟جغرافیادردانشمطالعهروش-10
است؟نگریگلییاترکیبیدرجغرافیامطالعهچراراوش-11
ست؟چیدانجغرافیبرایرانگریکلییادیدترکیبیاهمیت-12



.بنویسیدراوهواشناسیآبوهواشناسیتفاوت-1٣
.بنویسیدرااقتصادیجغرافیایرااقتصادعلمتفاوت-1۴
کند؟میاماراستفادهعلمهاییافتهازچگونهجغرافیا-1٥
.بنویسیدرادیگرعلوموجغرافیابینارتباط-16
.کنیدانبیرادیگرعلوموجغرافیابینارتباطآندروبنویسیدمثالدو-17



دهد؟میپیوندهمبهراعلومکداممختلف،هایرشتهبینپلیعنوانبهجغرافیا-1
انسانیعلومباراکشاورزیعلوم)بانسانیعلومبارازمینعلوم)الف

انسانیعلومبارافنیعلوم)دانسانیعلومباراطبیعیعلوم)ج

ت؟چیسهامکاندرپیوستهجریانیصورتبههاپدیدهتأثیرپذیریوتأثیرگذاریروندنتیجه-2
هاانمکتخریب)دمحیطازبرداریبهره)جمکانشکلتغییر)بمکانیتعادلبرقراری)الف

کند؟میایجادتغییرمحیطدرمنظوریچهبهانسان–٣
محیطدرتعادلبرقراریبرای)بجغرافیاییمحیطدهیشکلبرای)الف

نیازهارفعبرای)دمحیطبرگذاریتأثیرمنظوربه)ج

است؟بهترزندگیبرایعلمیجغرافیاشودمیگفتهچرا–۴
شودمیپیرامونهایمحیطازانسانبیشترشناختسببچون)الف

شوندمیمطالعهجغرافیادرمختلفهایمکانزیرا)ب
کندمیبررسیومطالعهمحیط،باراانسانمتقابلروابطتوانزیرا)ج
گیردمیکمکعلمیهایشاخهسایرازچون)د



کند؟میبررسیومطالعهراموضوعاتنگری،کلیاترکیبیدیدبادانجغرافیچرا–٥
سازدطرفبرمحیطازراخودهاینیازبایدانسانچون)الف

کندمیعملیکدیگرباارتباطدرجغرافیاییمحیطعواملواجزاءزیرا)ب
داردوجودارتباطعلومهایشاخههمهبینزیرا)ج
داردازمحیطزیادیپذیریتأثیرواستمحیطیعواملتأثیرتحتانسانچون)د
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