
  1396وم انسانی سال ایه یازدهم ویژه رشته ادبیات و علپ جغرافیاسواالت متن کتاب 
  نسخه پیش نویس جهت تأیید دبیران محترم

  همکاران گرامی سالم
لعات و مطا و پایه یازدهم اینجانب با تعدادي از همکاران اقدام به طراحی جزوه سواالت متن کتاب جغرافیا ، تاریخ و جامعه شناسی پایه دهم 

  . اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم به همراه جواب کامالً خالصه شده نموده ایم 
   : دالیل این کار عبارت بود از

  زیرا مدیر به معلم فشار می آورد براي باال بردن درصد قبولی) درصد دانش آموزان قبول شدند  100( باال بردن آمار قبولی  -1
   ( گرفتند 20یا  19درصد دانش آموزان نمره  95( خود  باال بردن نمرات دانش آموزان -2 

  از اینکه هر زنگ به کالس ها سوال ها را می گفتیم و می نوشتند خسته می شدیم -3
 ... -4  
مـی  از آنجایی که این جزوه ها را در چاپخانه و با قیمت خیلی کم چـاپ  . لذا تصمیم گرفتیم این جزوه را در مدارس دیگر نیز پخش نماییم  

   . کنیم ، براي دانش آموزان نیز بسیار ارزان می شود
در صورت تمایل شما می توانیم جزوه ها را بـه تعـداد    .با استقبال بسیار خوبی مواجه شد کشور سال گذشته این جزوه ها در مدارس مختلف

   . دانش آموزان شما با قیمت بسیار پایین در مدرسه به شما تحویل دهیم
دبیران محترم پس از رویـت و تأییـد   . با متن جزوه یک درس به عنوان نمونه در اختیار شما دبیران گرامی قرار می گیرد  براي آشنایی شما

  درس اول می توانند این جزوه را به تعداد دانش آموزان خود سفارش دهند
  .بروز رسانی خواهد شد نوشته شده و هرسال با توجه به تغییرات کتاب هاي درسی 1396این جزوه بر اساس کتاب سال 

  .لطفاً تقاضاي تک فروشی نفرمایید. تک فروشی به هیچ عنوان نداریم 
   09031349749قاسمی           09193601470:      تلفن سفارش جزوه به تعداد دانش آموزان فقط توسط دبیران محترم 

  )الي کار از پاسخ به پیامک معذوریمبه علت حجم با. ( از ارسال پیامک قبل از تماس تلفنی خودداري نمایید

  
ــماره   -1 ــویر شـ ــفحه  1تصـ ــد      2صـ ــی دهـ ــان مـ ــه را نشـ ــدام ناحیـ ــی کـ ــاب درسـ ــه     ؟کتـ ــن ناحیـ ــاي ایـ ــی هـ ویژگـ

 ناحیـه،  ایـن  در .دهـد  مـی  نشـان  را دامـداري  عمـده  فعالیـت  و غنـی  گیـاهی  پوشـش  بـا  مرطـوب  ناحیـه  یـک  چیسـت؟ 
ــافی رطوبــت و بارنــدگی  و دامــداري بــراي مناســبی شــرایط و شــده وســیع يچمنزارهــا آمــدن وجــود بــه موجــب ک
 نـوع  و ويجـ  هـاي  ریــزش بـا  نیـز  هـا  سـاختمان  سـقف  شــکل و هـا  خانـه  نـوع  .اســت آورده فـراهم  گــاو، پـرورش 
  .دارد تناسب علوفه و دام داري نگه یعنی ناحیه ساکنان اقتصادي فعالیت

ــماره   -2 ــویر شـ ــفحه  2تصـ ــد      2صـ ــی دهـ ــان مـ ــه را نشـ ــدام ناحیـ ــی کـ ــاب درسـ ــه     ؟کتـ ــن ناحیـ ــاي ایـ ــی هـ ویژگـ
 موجـب  دریـایی  تجـارت  امکـان  .دهـد  مـی  نشـان  را گردشـگري  و تجـاري  عمـده  فعالیـت  بـا  سـاحلی  ناحیـه  یـک چیسـت؟  

 بـه  مربـوط  هـاي  فعالیـت  و زیـاد  جمعیـت  جـذب  .اسـت  شـده  دریـا  کنـار  در بنـدري  نقـش  بـا  شـهري  آمـدن  وجـود  بـه 
  .است شده بلندمرتبه هاي ساختمان آمدن پدید موجب مسافر، و بار نقل و حمل و گردشگري و تجارت

ــه« -3 ــت؟ » ناحی ــه،چیس ــی ناحی ــطح از بخش ــین س ــت زم ــه اس ــی ک ــاي ویژگ ــایی ه ــی،( جغرافی ــادي، طبیع  اقتص
  .است متفاوت خود پیرامون و مجاور هاي بخش با که طوري به دارد مشابهی و خاص...)  و فرهنگی اجتماعی،

ــت    از تعری -4 ــده اس ــه ش ــه ارائ ــراي ناحی ــه ب ــی ک ــت؟   ف ــوان گرف ــی ت ــایجی م ــه نت ــی -1 ، چ ــلی ویژگ ــر اص ــه، ه  ناحی
 درجــه بــه جغرافیـایی  ناحیــه هــر -2) یـابی  وحــدت( اســت آن در انســانی و طبیعــی عناصــر نسـبی  همگــونی و وحـدت 

  .دارد تفاوت آنها با و شود می متمایز خود پیرامون هاي بخش سایر از که است رسیده همگونی از اي

 1ص   )معنا و مفهوم ناحیه( 1درس 



ــایی محــیط یــک تــیوق چیســت؟» ناحیــه بنــدي« -5  تقســیم تــر کوچــک واحــدهاي بــه معیارهــایی براســاس را جغرافی
  .ایم کرده» بندي ناحیه« واقع در باشد، داشته تفاوت مجاور واحد با واحد هر که طوري به کنیم، می
ــایی   -6 ــدهاي جغرافیـ ــدي واحـ ــیم بنـ ــدي(تقسـ ــه بنـ ــان  ) ناحیـ ــی دانـ ــط جغرافـ ــی   توسـ ــورت مـ ــوري صـ ــه منظـ ــه چـ بـ

 و تجـانس  هـم  بـا  هـا  پدیـده  هـا  آن در کـه  جغرافیـایی  واحـدهاي  بـه  را زمـین  سـطح  گذشـته  از هـا  دان جغرافـی  گیـرد؟ 
 شـناخت  منظـور  بـه  هـا  بنـدي  تقسـیم  ایـن  .انـد  داده قـرار  مطالعـه  مـورد  را آنهـا  سـپس  و کـرده  تقسـیم  دارنـد  وحـدت 

 بـه  هـا  آن بـراي  بتـوان  تـا  گیـرد  مـی  صـورت  هـا  مکـان  دربـاره  تحقیقـات  و مطالعـات  کـردن  علمـی  و تـر  آسـان  و بهتـر 
  .نمود ریزي برنامه صحیح طور
ــی         -7 ــاب مـ ــی انتخـ ــه اساسـ ــر چـ ــه بـ ــک ناحیـ ــدود یـ ــین حـ ــراي تعیـ ــی دان بـ ــک جغرافـ ــاي یـ ــالك هـ ــا و مـ معیارهـ

 صـورت  بـه  او کـار  شـیوه  و دان جغرافـی  یـک  تفکـر  طـرز  براسـاس  و اسـت  جغرافیـایی صـرفاً   کـاري  بنـدي  ناحیـه  شـود؟ 
 جغرافـی  مطالعـه  مـورد  هـدف  بـه  ،ناحیـه  یـک  حـدود  تعیـین  بـراي  کهـا  مـال  و معیارهـا  انتخـاب  .گیـرد  مـی  صـورت  انتخـابی 
  .باشد» انسانی عوامل« یا» طبیعی عوامل« است ممکن معیارها این .دارد بستگی دانان

ــه    -7 ــوط ب ــاي مرب ــی «معیاره ــل طبیع ــد    »عوام ــام ببری ــدي را ن ــه بن ــوا، و آب هــا، نــاهمواري .ناحی ــش ه  پوش
  .است بندي هناحی طبیعی هاي معیار از نظایرآن، و خاك گیاهی،

ــد      -8 ــدي کنیـ ــه بنـ ــران را ناحیـ ــارش، ایـ ــه بـ ــوط بـ ــاي مربـ ــاس معیارهـ ــر اسـ ــفحه  ( بـ ــه صـ ــی  5نقشـ ــاب درسـ  .)کتـ
ــ ترکیــب براســاس ــارش عمــده هــاي یویژگ ــدگی قبیــل از ب ــع ســاالنه، بارن ــارش فصــلی توزی ــاالترین و ب  میــزان ب

ــارش ــه، ب ــران روزان ــه را ای ــه 6 ب ــوان بارشــی ناحی ــی ت ــرد تقســیم م ــی   -1: ک ــزر غرب ــه خ ــرقی   -2ناحی ــزر ش ــه خ  -3ناحی
  ناحیه داخلی  -6ناحیه خراسان شمالی  -5ناحیه آذربایجان و زاگرس  -4ناحیه کردستان 

ــه   -9 ــوط ب ــاي مرب ــل «معیاره ــانیعوام ــد   »انس ــام ببری ــدي را ن ــه بن ــن. ناحی ــار ای ــا معی ــن ه ــت، اســت ممک  جمعی
  .باشد آن نظایر و اقتصادي هاي فعالیت نوع, فرهنگ زبان، دین، ،)ها تقومی( اقوام

ــه شــباهت -10 ــا هــا ندا جغرافــی نــديب ناحی  تزیســ مــثالً( علمــی هــاي رشــته ســایر محققــان کــار ب
 ... و زمـانی  هـاي  دوره بـه  تـاریخ  بنـدي  تقسـیم  در مورخـان  یـا  زنـده  موجـودات  بنـدي  رده در شناسـان 

ــت؟ ) ــت    چیسـ ــود اسـ ــزوه موجـ ــلی جـ ــخه اصـ ــوال در نسـ ــن سـ ــواب ایـ ــلی  . جـ ــخه اصـ ــود نسـ ــن درس از دانلـ ــهریور  25ایـ شـ
  www.pmm789.blog.ir در 1396

ــه -11 ــاي ب ــه ج ــین نقط ــا چ ــارات ه ــب عب ــید مناس ــود     . بنویس ــزوه موج ــلی ج ــخه اص ــوال در نس ــن س ــواب ای ج
  www.pmm789.blog.ir در 1396شهریور  25این درس از دانلود نسخه اصلی . است



  
 معیــار کــدام مبنــاي بــر در درس یــک کتــاب درســی بنــدي ناحیــه 7 الــی 1 هــاي نقشــه از یــک هـر  -12

ــا طبیعــی ــود اســت   .دهــد مــی نشــان را انســانی ی ــزوه موج ــن ســوال در نســخه اصــلی ج ــواب ای ــود نســخه اصــلی  . ج دانل
  www.pmm789.blog.ir در 1396شهریور  25این درس از 

ــاب درســی  5 ،4 ،1  هشــمار هــاي هنقشــ بــراي -13 ــد ترســیم جــدولیدرس یــک کت  اطالعــاتی و کنی

ــن  .کنیــد یادداشــت و اســتخراج گــذارد، یمــ شــما اختیــار در آن، راهنمــاي و نقشــه هــر راکــه جــواب ای
ــت    ــود اســـ ــزوه موجـــ ــلی جـــ ــخه اصـــ ــوال در نســـ ــلی  . ســـ ــخه اصـــ ــود نســـ ــن درس از دانلـــ ــهریور  25ایـــ  در 1396شـــ

www.pmm789.blog.ir  
 یمـ  کشـور  ایـن  جمعیـت  میـزان  دربـاره  آنچـه  و هنـد  درکشـور  ادیـان  پراکنـدگی  نقشـه  بـه  توجـه  بـا  -14

ــی تعــداد دانیــد، ــد مســلمانان تقریب ــود اســت   .کنیــد محاســبه را هن ــزوه موج ــن ســوال در نســخه اصــلی ج ــواب ای . ج
  www.pmm789.blog.ir در 1396شهریور  25این درس از دانلود نسخه اصلی 

  .دارد را خود خاص هاي ویژگی نزمی روي مکان هر: نکته
  .است ،ها نمکا هاي تتفاو و ها شباهت مطالعه جعرافیدانان ازکارهاي یکی: نکته
  .هستند نواحی همان  ,دارند مشابه هاي ویژگی که هایی مکان: نکته

  
1 -   

  1396وم انسانی سال ایه یازدهم ویژه رشته ادبیات و علپ جغرافیاسواالت متن کتاب 
  نسخه پیش نویس جهت تأیید دبیران محترم

  همکاران گرامی سالم
لعات و مطا و پایه یازدهم اینجانب با تعدادي از همکاران اقدام به طراحی جزوه سواالت متن کتاب جغرافیا ، تاریخ و جامعه شناسی پایه دهم 

  . اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم به همراه جواب کامالً خالصه شده نموده ایم 
   : دالیل این کار عبارت بود از

  زیرا مدیر به معلم فشار می آورد براي باال بردن درصد قبولی) درصد دانش آموزان قبول شدند  100( باال بردن آمار قبولی  -1
   ( گرفتند 20یا  19درصد دانش آموزان نمره  95( خود  باال بردن نمرات دانش آموزان -2 

  از اینکه هر زنگ به کالس ها سوال ها را می گفتیم و می نوشتند خسته می شدیم -3
 ... -4  

  )ناحیه انسان و( 2درس 



مـی  از آنجایی که این جزوه ها را در چاپخانه و با قیمت خیلی کم چـاپ  . لذا تصمیم گرفتیم این جزوه را در مدارس دیگر نیز پخش نماییم  
   . کنیم ، براي دانش آموزان نیز بسیار ارزان می شود

در صورت تمایل شما می توانیم جزوه ها را بـه تعـداد    .با استقبال بسیار خوبی مواجه شد کشور سال گذشته این جزوه ها در مدارس مختلف
   . دانش آموزان شما با قیمت بسیار پایین در مدرسه به شما تحویل دهیم

دبیران محترم پس از رویـت و تأییـد   . با متن جزوه یک درس به عنوان نمونه در اختیار شما دبیران گرامی قرار می گیرد  براي آشنایی شما
  درس اول می توانند این جزوه را به تعداد دانش آموزان خود سفارش دهند

  .بروز رسانی خواهد شد نوشته شده و هرسال با توجه به تغییرات کتاب هاي درسی 1396این جزوه بر اساس کتاب سال 
  .لطفاً تقاضاي تک فروشی نفرمایید. تک فروشی به هیچ عنوان نداریم 

   09031349749قاسمی           09193601470:      تلفن سفارش جزوه به تعداد دانش آموزان فقط توسط دبیران محترم 
  )الي کار از پاسخ به پیامک معذوریمبه علت حجم با. ( از ارسال پیامک قبل از تماس تلفنی خودداري نمایید

  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 

  
 

 


