
 همکاران گرامی سالم

، تاریخ و جامعه شناسی  جغرافیا عمومیاینجانب با تعدادي از همکاران اقدام به طراحی جزوه سواالت متن کتاب 
دالیل این کار . به همراه جواب کامالً خالصه شده نموده ایم  پایه دهم و مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم

  :عبارت بود از 

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

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

  یماز اینکه هر زنگ به کالس ها سوال ها را می گفتیم و می نوشتند خسته می شد - 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

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

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

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

در ضمن سواالت متن درس اول که هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد بر اساس پیش نویس کتاب طراحی شده است و در صورت 
  .کتاب ، سواالت متن این جزوه نیز بر اساس کتاب اصلی به روز خواهد شد وجود تغییرات در نسخه اصلی

  .نمونه اصلی جزوه را بر اساس نسخه اصلی کتاب از سایت زیر دانلود نمایند 1395دبیران محترم می توانند از تاریخ یکم شهریور 
www.pmm789.blog.ir 

  :جزوه فقط توسط دبیران محترم به تعداد دانش آموزان با قیمت مناسب تلفن سفارش 

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

  

  ) چرا جغرافیا می خوانیم؟(  1درس 



  
 ، خراسان زعفران ، گیالن زیتون مثال طور به( تهیه شده انداستفاده از کاالهاي مختلف در زندگی روزمره که از مناطق مختلف  - 1

 جغرافیاي و جهان مختلف مناطق بین ارتباطات ها این ي همه ، نشان دهنده چیست ؟)بوشهر  خرماي ، سومالی موز ، هند ي انبه
  . دهد می نشان را ها مکان

  روـکوچ - 3روستا  -2شهر  -1 .انواع سکونت گاه هاي جغرافیایی را نام ببرید - 2

 ، ارتباطات ، ها موقعیت بررسی به جغرافیایی مطالعات مطالعات جغرافیایی و علم جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟ - 3
 به همچنین .کنیم درك را ها پدیده بین روابط ما که کند می تالش جغرافیا علم. پردازد می ها مکان و ها محیط ، قلمروها

  . بیاموزیم مطالبی آن هاي مکان و جهان ، خود کشور ي باره در توانیم می علم این کمک
  .تاس بشر زندگی شرایط بهبود منظور به محیط و انسان متقابل رابطه بررسی علم جغرافیا چیست؟» جغرافیا« - 3

چه  - 4چه وقت؟  -3کجا؟  - 2چه چیزي؟  - 1سؤاالتی که اساس کار یک جغرافیدان است، با چه کلماتی شروع می شود؟  - 4
  چگونه؟ -6چرا؟  -5کسی؟ 

 جغرافیایی مطالعات در اساسی نقش که است الیسؤ» جا؟ک« .را توضیح دهید» کجا؟«از سؤاالت اساسی یک جغرافیدان،  - 5
 به مربوط مسائل یا ها پدیده غالب .گیرد می شکلن مکا یک در انسان فعالیتهاي تمام .است مکان یک همیشه» جا؟ک« پاسخ .دارد

  . مزرعه در زراعت ، مدرسه در تحصیل مثل .گیرد می قرار بررسی مورد مکان یک در انسان زندگی

. جواب این سوال در نسخه اصلی جزوه موجود است .جدول زیر را با استفاده از پرسش هاي جغرافیایی داده شده کامل کنید - 6
 www.pmm789.blog.ir در 1395هفته اول شهریور  1دانلود نسخه اصلی درس ( 

  چگونه؟  چرا؟  چه کسی؟  چه وقت؟  کجا؟  چه چیزي؟  

              آلودگی هوا
              آلودگی آب

              مهاجرت
              بیکاري

              کمبود آب
 -4خاك حاصلخیز  - 3درجه سانتیگراد  28تا  7میزان دما  -2میلی متر  800بارندگی  -1 ویژگی هاي ناحیه کوهستانی چیست؟ - 7

  محصوالت کشاورزي متنوع
ساحل زیباي  -4خاك حاصلخیز  - 3منابع آب فراوان  - 2میلی متر  1200بارندگی  - 1ویژگی هاي ناحیه جنگلی خزر چیست؟  - 8

  خزر
روزهاي آفتابی و  - 3درجه سانتیگراد  43تا  10میزان دما  -2میلی متر  50 بارندگی - 1ویژگی هاي ناحیه بیابانی چیست؟  - 9

  اماکن تاریخی متعدد -4درخشان 
روزهاي  -4دریا و تبخیر باال  - 3درصد  80رطوبت نسبی  - 2میلی متر  50بارندگی  -1ویژگی هاي ناحیه شرجی چیست؟  -10

  آفتابی و شرجی



جواب این سوال در نسخه اصلی  گی می کنند چه شغل هایی می توانند داشته باشند؟زند افرادي که در نواحی مختلف زیر -11
  www.pmm789.blog.ir در 1395هفته اول شهریور  1دانلود نسخه اصلی درس . ( جزوه موجود است

  شغل مردم  ناحیه
    کوهستانی

    جنگلی خزر
    بیابانی
    شرجی

جواب این سوال در نسخه  ؟ شود ایجاد زیادي مشاغل که شود می سبب انسان توسط مکان ها این در تغییراتی چه -12
  www.pmm789.blog.ir در 1395هفته اول شهریور  1دانلود نسخه اصلی درس . ( اصلی جزوه موجود است

  تغییراتی که باعث می شود مشاغل زیادي ایجاد شود  ناحیه
    کوهستانی

    جنگلی خزر
    بیابانی
    شرجی

 انسان و یکدیگر بر مکان در موجود هاي پدیده و تغییر حال در مکانها همه. رابطه متقابل انسان و محیط را توضیح دهید -13
 ایجاد جدیدي شغلهايمحیط،  تغییر با و گزیند می بر را هایی شغلمحیط،  شرایط به توجه با انسان مثال طور به. گذارند می ثیرتأ

  .دکن می
 ، فرهنگها ، ،کتابها جغرافیایی کره ، اي ماهواره ،عکس عکس ، نقشه. ابزارهاي مهم مطالعات جغرافیایی را نام ببرید -14

  اینترنت و رایانه
جواب این سوال در نسخه اصلی جزوه  کدام از روش ها و ابزارهاي مطالعاتی زیر به چه منظوري استفاده می شود؟هر  -15

  www.pmm789.blog.ir در 1395هفته اول شهریور  1دانلود نسخه اصلی درس . ( موجود است
  مورد استفاده از این روش  روش ها و ابزارهاي مطالعاتی

    تصویر ماهواره اي
    کره جغرافیا

    مصاحبه
    فرهنگ جغرافیایی

    نقشه
    بررسی میدانی

    پرسشنامه



    کتاب هاي جغرافیایی

  بررسی میدانی - 3پرسشنامه  - 2مصاحبه  -1. روش هاي میدانی مطالعه در جغرافیا را نام ببرید -16
سایت  - 4کره جغرافیایی  - 3فرهنگ هاي جغرافیایی  -2نقشه  -1 .روش هاي کتابخانه اي مطالعه در جغرافیا را نام ببرید -17

  هاي اینترنتی

  .داریم سروکار آن با ناخواسته یا خواسته طور به ما و دارد وجود جا همه در جغرافیا: نکته
  .مباشی داشته بهتري زندگی که کند می کمک ما ي همه به جغرافیایی مسائل از کافی دانش: نکته
  .است مکانی هویت یک داراي زمین کره روي بر نقطه هر: نکته
  .... و  روستاها دشتها، ها، کوه مانند دارند مختلفی انواع جغرافیایی هاي مکان: نکته
  .دارد مختلفی منابع از استفاده به نیاز مکان هر مطالعه براي جغرافیدان: نکته
 براي را ترین مناسب و بهترین دارد که وجود متعددي هاي روش و منابع بین از که کنند می تالشجغرافیدانان : نکته
  .دنماین انتخاب خود اطالعات آوري جمع

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