
 همکاران گرامی سالم

، تاریخ و جامعه شناسی جغرافیاي ایراناینجانب با تعدادي از همکاران اقدام به طراحی جزوه سواالت متن کتاب 
به همراه  بر اساس آخرین تغییرات کتاب و مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم 1395چاپ سال  پایه دهم

  :دالیل این کار عبارت بود از . جواب کامالً خالصه شده نموده ایم 

زیرا مدیر به معلم فشار می آورد براي باال ) درصد دانش آموزان قبول شدند  100(   ار قبولیباال بردن آم - 1
  بردن درصد قبولی

  )گرفتند  20یا  19درصد دانش آموزان نمره  95( باال بردن نمرات دانش آموزان خود  -2

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

4- ...  

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

  .سال گذشته این جزوه ها در مدارس مختلف با استقبال بسیار خوبی مواجه شد

ت تمایل شما می توانیم جزوه ها را به تعداد دانش آموزان شما با قیمت بسیار پایین در مدرسه به شما در صور
    .تحویل دهیم 

  .دانش آموزان بی بضاعت هر کالس جزوه را به صورت رایگان دریافت می نمایند 

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

ir.blog.789pmm.www 
  :فقط توسط دبیران محترم به تعداد دانش آموزان با قیمت مناسب  تلفن سفارش جزوه

  )شب  12صبح تا  8از ساعت ( قاسمی  - 09193601470
  )ظهر  12صبح تا  9از ساعت ( قاسمی  - 65442272

نیز بروز می  الزم به توضیح است که هرسال با توجه به تغییر حتی جزئی کتاب درسی محتواي جزوه
  .لذا دبیران محترم نسبت به بروز شدن جزوه در آغاز هر سال تحصیلی آسوده خاطر باشند. شود

  

  
  .است محیط و انسان متقابل روابط بررسی علم جغرافیا چیست؟» جغرافیا« - 1

  ) جغرافیا علمی براي زندگی بهتر(  1درس 



 کرده تالش تاریخ طول در انسان -بله است؟ داشته نقشی انسان زندگی یتکیف بهبود جهت در محیط شناخت آیا - 2
  .بخشد بهبود را خود زندگی وضع مختلف، علوم از استفاده با و معلوم را هستی جهان هاي ناشناخته که است

 -یونانی نشمنددا اراتوستن توسطاولین بار توسط چه کسی مطرح شد ؟ این واژه شامل چه کلماتی است؟ » جغرافیا«واژه  - 3
مطالعه «: کند می تعریف گونه این را جغرافیا اراتوستن بنابراین. است) ترسیم( GRAPHYو ) زمین( GEO کلمات شامل

  »زمین به عنوان جایگاه انسان
 آن جغرافیا که دارند اعتقاد دانان جغرافی از بسیاري امروزهچیست؟ » جغرافیا«نظر بسیاري از جغرافی دانان در مورد  - 4

 شود آشنا محیط در آنها بین روابط و انسانی و طبیعی هاي ویژگی با کند می کمک انسان به که است بشري دانش از قسمت
  .کند استفاده خویش زندگی بهبود جهت در آنها از و
. دهد می پاسخ دخو سؤاالت به علوم سایر از گرفتن کمک با جغرافیا -بلهآیا بین جغرافیا و سایر علوم ارتباطی وجود دارد؟  - 5

  .دهد می پیوند انسانی علوم به را طبیعی علوم که دانند می علوم مختلف هاي رشته بین پلی را جغرافیا برخی بنابراین
 .شود می انجام معینی محل و جا در انسان هاي فعالیت از بسیاري .به چه معنی است؟ مثال بزنید» مکان«در علم جغرافیا  - 6

  .تاس مکان کدام، هر کارخانه و مدرسه مزرعه، خانه، :مثال طور به نامند؛ می مکان را محل و جا این
 که هستند مختلفی هاي پدیده مکان، هر درآیا در هر مکان جغرافیایی، پدیده هاي مختلف بر هم تأثیر می گذارند؟ چگونه؟  - 7
 سرمایه آب، خاك، که بگیرید نظر در را روستا یک مثال طور به پذیرند؛ می تأثیر هم از خود نوبۀ به و گذاشته تأثیر یکدیگر بر
 در پیوسته جریانی صورت به تأثیرپذیري و تأثیرگذاري روند این .گذارد می تأثیر آن اشتغال نوع بر آن انسانی نیروي و

  .دشو می ها مکان شکل تغییر سبب و دارد ادامه مکان

 در تغییر هاي زمینه انسان، ورود با .است متعادل اي مجموعه ،طبیعی محیط .روابط متقابل انسان و محیط را توضیح دهید - 8
 هاي دهه در .شود مند بهره خود محیط از تا کند می کمک تغییر جهت در او به انسان استعداد و هوش .شود می فراهم محیط
 را انسان جدید، هاي يفناور .بگذارد بسیاري تأثیر محیط، در انسان که است شده سبب و آمده انسان کمک به فناوري اخیر،
  .است داده گسترش را انسان دسترسی میزان و کرده زمین اعماق از برداري بهره به قادر

 نیازها رفع براي منابع از استفاده و ها توان درك -1 عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی به چند گونه است؟) الف - 9
  .ها خواسته به رسیدن براي سودجویانه نگاه - 2

 براي منابع از استفاده و ها توان درك کند؟ می حفظ طوالنی مدت در را محیط تعادل ها عملکرد این از یک کدام) ب
  نیازها رفع
 محیط عوامل و اجزاء زیراکند؟  بررسی و مطالعه را موضوعات نگري، کل یا ترکیبی دید با دان جغرافیچرا  -10

  .کند می عمل یکدیگر با ارتباط در جغرافیایی

 تا کند می کمک دان جغرافی به ترکیبی دید .چه کمکی به جغرافی دان می کند؟ مثال بزنید» دید ترکیبی یا کل نگري« -11
 دان جغرافی مثال طور به دهد؛ قرار مطالعه مورد مکان یک در آن هاي ویژگی تمام با را ها پدیده جامع، و جانبه همه طور به
 دیدي شهر، ۀنقش ۀتهیبا  - 1:دکن می مطالعه و طرح را مسائل این و پردازد می هجانب همه ۀمطالع به شهر، یک ۀتوسع هدف با

 را آن پذیري مهاجرت امکان و آن رشد میزان شهر، جمعیت بافت ۀمطالع با -2 )خوانی نقشه( .کند می پیدا آن به جانبه همه
  )شناسی آب. (دکن می بینی پیش را شهر ۀتوسع امکان شهر، آب منابع میزان ۀمطالع با -3 )شناسی جمعیت. (زند می حدس

 طرح آن براي سؤاالتی چه ،دهید قرار مطالعه مورد را کتاب 6صفحه  روستايعکس  ترکیبی، دید با بخواهید اگر -12



آب آیا  -3 است؟ پذیر امکان روستا این در سیل وقوع آیا -2 است؟ مناسب روستا قرارگیري شیب آیا -1 کنید؟ می
با  - 5 ستا چه مشکالتی ممکن است به وجود بیاید؟رو براي رفت و آمد ساکنین - 4آشامیدنی به سهولت در دسترس قرار دارد؟ 

  ... -6 آیا خاك مناسب براي کشاورزي در روستا وجود دارد؟توجه به کوهستانی بودن روستا 
  .ستجغرافیا رود، می شمار به بشري هاي دانش ترین قدیمی از گفت توان می جرئت به که علومی از یکی: نکته
  .است جغرافیا علم در مهم عامل دو محیط و انسان: نکته
  .شود می تبدیل جغرافیایی محیط به طبیعی محیط نتیجه در و زند می دست محیط تغییر به خود نیازهاي رفع براي انسان: نکته
  .نیست ممکن جغرافیا دانش بدون محیطی هاي ظرفیت و ها توان شناخت: نکته
  .تاس بهتر زندگی براي علمی جغرافیا :نکته

  
 
دبیران محترم پس از رویت و تأیید . براي آشنایی شما با متن جزوه یک درس به عنوان نمونه در اختیار شما دبیران گرامی قرار می گیرد  

  .به تعداد دانش آموزان خود سفارش دهندبه قیمت مناسب زوه را درس اول می توانند این ج

ir.blog.789pmm.www 
  :تلفن سفارش جزوه فقط توسط دبیران محترم به تعداد دانش آموزان با قیمت مناسب 

  )شب  12صبح تا  8از ساعت ( قاسمی  - 09193601470
  )ظهر  12صبح تا  9از ساعت ( قاسمی  - 65442272

  
  
  
  
  
  

 

  )ش مطالعه در جغرافیارو(  2درس 


