
سر فصل ها ،عناوين درسي و مفاهيم كليدي كتاب جغرافياي پايه دهم )كليه رشته ها( )2واحد ( 

مفاهيم كليدينام درسنام فصل

1-جغرافيا علمي براي 
زندگي بهتر

درس اول : چرا جغرافيا 
مي خوانيم ؟

)8صفحه (

رابطه متقابل انسان و طبيعت ، شناخت پديده ها ، ابزارهاي جغرافيايي 
،پراكندگي هاي مكاني ، فضا و دخالت در محيط 

درس دوم :موقعيت ايران 
در جهان 

)10 صفحه (

موقعيت نسبي و رياضي ايران ،مرزهاي سياسي ، اهميت مكاني ايران ، 
وسعت و جمعيت ايران ، اقتصاد و تنوع آب و هوار در ايران 

2-ويژگيهاي 
جغرافياي طبيعي 

ايران 

درس سوم : ناهمواري 
)10صفحه (

رشته كوه البرز ، زاگرس ،ارتفاعات آذربايجان و خراسان ، كوههاي مكران 
و بشاگرد و ارتفاعات مركزي، مناطق پست و هموار ايران )دشتها و جلگه ها 

( پوشش گياهي و تاثير ارتفاعات بر زندگي مردم 

درس چهارم : آب 
وهوا)10صفحه (

عوامل موثر در آب و هوا ي ايران ،هواشناسي و پيش بيني هوا ، تنوع آب 
و هوا در ايران و تاثير آن بر زندگي مردم بوجود آمدن بيابانها 

درس پنجم :درياها ومنابع 
آب 

)10صفحه (

كانون هاي آبگير و حوضه هاي آبريز ) مطالعه موردي درياچه اروميه 
( درياي خزر ، خليج فارس و درياي عمان ، ايران به اقيانوس راه دارد 

،تاثيرات دريا بر زندگي مردم 

3-ويژگي هاي 

جغرافياي انساني 
ايران 

درس ششم  : ويژگيهاي 
جمعيتي 

)10صفحه (

رشد طبيعي جمعيت در ايران ،هرم سني جمعيت ايران مهاجرت پذيري 
و مهاجرت فرستي  در ايران با مصداق هاي آن ، مهاجرت هاي بزرگ در 

ايران

درس هفتم :تقسيمات 
كشوري ايران  

)5 صفحه (

پيشينه تقسيمات كشوري در ايران ،مفاهيم ، استان ، ،بخش ، شهرستان ، 
دهستان 

درس  هشتم : سكونتگاهها  
)10صفحه (

انواع زندگي در ايران ) عشايري ، روستايي و شهري (

درس نهم : توانمندي هاي 
محيطي ايران )جغرافياي 

اقتصادي ( )10صفحه (

كشاورزي ، صنعت ، خدمات و گردشگري 
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جاي عكسجاي عكسجاي عكس

محل تولد: شهرستان: چابهار

                       بخش: دشتياري

                    دهستان: نگور

               شهر- روستا: نگور

محل تولد: شهرستان: اليگودرز

                       بخش: 

                    دهستان: 

               شهر- روستا: گوران

محل تولد: شهرستان: 

                       بخش: 

                    دهستان: 

               شهر- روستا: 

به تصاویر شناسنامه هاي زیر توجه كنید، به نظر شما موارد مشخص شده توسط رنگ آبي به چه مفهوم جغرافیایي در ایران اشاره دارد؟

تقسیمات كشوري ایران 7درس

صفحة خالي شناسنامه را با مشخصات خود پر كنید و نام هر كدام از تقسیمات ذكر شده را با توجه به 
صفحة اول شناسنامه خودتان تكمیل نمایید. فعالیت

سابقة تقسیمات كشوري در ایران به زمان داریوش اول پادشاه هخامنشیان برمي گردد كه براي ادارة بهتر به 23 قسمت تقسیم شده 
بود كه به هر قسمت ساتراپ مي گفتند. تقسیمات سرزمیني به ایرانیان نسبت مي دهند.
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در زمان ساسانیان، تقسیمات كشور به سرزمین )ایالت(، حوزه )استان(، قسوگ )شهرستان( و رستاك )دهستان( بود. پس از ورود 
اسالم به ایران، خلیفه براي هر شهر، حاكمي تعیین كرد و كلیة امور به حاكمان سپرده شد و هر كدام از این حكام به والیتي حكمراني 
مي كردند.پس از حملة مغول از تقسیم بندي ایالتي استفاده مي شد و ایران به ایاالت متعددي تقسیم شده بود. در زمان صفویه از تقسیمات 

كوچك تري به نام بلوك استفاده مي شد.

ایران در زمان قاجاریه، داراي چهار ایالت و 23 والیت بود. در سال 1316 با قانون تقسیمات كشوري، ایران به ده استان و 49 
شهرستان تقسیم شد. در این قانون، هر استان به چند بخش و هر بخش به چند دهستان و هر دهستان به چند قصبه تقسیم شد.
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تقسیمات كشوري در ایران 
براي ادارة بهتر كشور، بهتر است آن را به واحدهاي كوچك تري تقسیم كنند. این امر جهت ارائة خدمات مناسب تر و تأمین 

نیازهاي مردم صورت مي گیرد. در كشور ایران به این واحدها استان مي گویند. این تقسیمات متناسب با شرایط تغییر مي یابد.

دهستان: كوچك ترین واحد تقسیمات كشوري یا محدودة جغرافیایي معین است كه از به هم پیوستن چند روستا، مكان 
و مزرعة همجوار تشكیل مي شود و از لحاظ محیط طبیعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و 

برنامه ریزي در سیستم و شبكه اي واحد را فراهم مي نماید. دهستان توسط دهدار اداره مي شود. 

بخش: واحدي از تقسیمات كشوري با محدودة جغرافیایي معین است كه از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر 
چندین مزرعه، مكان، روستا و احیانًا شهر، كه از نظر عوامل طبیعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سیاسي، واحد همگني 

را به وجود آورده اند، تشكیل شده است. بخش توسط بخشدار اداره مي شود. 

شهرستان: واحدي از تقسیمات كشوري با محدودة جغرافیایي معین است كه از به هم پیوستن چند بخش همجوار كه از 
نظر عوامل طبیعي و اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده اند، تشكیل شده است. 

شهرستان توسط فرماندار اداره مي شود. 

استان: واحدي از تقسیمات كشوري است كه با محدودة جغرافیایي معین كه از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه 
به موقعیت هاي سیاسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبیعي تشكیل مي شود. استان توسط استاندار اداره مي شود. 

دهستان

بخش

شهرستان

استان

از لحاظ نظام اداري،

دهستان تابع بخش،

بخش تابع شهرستان، 

شهرستان تابع استان

و استان تابع تشكیالت مركزي )پایتخت( خواهد بود.
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 2589 بخش،   1057 شهرستان،   429 استان،   31 از  ایران  كشور   ،1393 سال  تاپایان  كشوري  تقسیمات  آخرین  براساس 
دهستان و 1243 شهر، تشكیل یافته است.

نقشة تقسيمات كشوري ايران

+

اسامي استان ها

تقسیمات كشوري در ایران

روستاشهردهستانبخششهرستاناستانكشورواحد تقسيمات كشوري 

دهيارشهرداردهداربخشدارفرمانداراستانداروزير كشورمسئول

دهياريشهرداريدهداريبخشداريفرماندارياستانداريوزارت كشورواحد اداري
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تقسیمات كشوري از دیدگاه نقشه

نقشة روستاينقشة بخش كمره  

با توجه به مطالب كتاب استان شناسي خود:

1. به طور گروهي نقشة استان خود را ترسیم كرده و شهرستان هاي آن را مشخص كنید.

2. با مراجعه به بخش تقسیمات كشوري، وضعیت محل زندگي خود را از نظر قرارگیري در شهرستان، بخش، 
روستا- شهر، مشخص كرده و مانند تصویر صفحة         براي هر كدام، نقشه اي تهیه كنید.

تقسیمات  در  تغییرات  زندگي خود، جدیدترین  ادارة سیاسي محل  یا  استانداري  اینترنتي  به سایت  مراجعه  با   .3
كشوري استان تان را تهیه كنید و به كالس گزارش دهید.

فعالیت
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