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 جغرافيا، علمي براي زندگي بهتر
مختلف هاي زيستگاه(هاي انساني  پديده و....) هوا، رودها و كوه ها و آب و( هاي طبيعي زمين مانند پديده ي هاطالعات مربوط به كر

 . ها افزايش يابد كند كه دانش ما از محيط پيرامون و ساير مكان به ما كمك مي )ها  و رسوم و سنت انساني، حتي مسائل مربوط به آداب
  

جغرافيا به انسانكه د هستند اين اعتقا جغرافيدانان بر امروزه بسياري از .رود مي شمار هاي بشري به ترين دانش قديمي جغرافيا يكي از
  . ها بهبود بخشد درك صحيح روابط بين آن انساني و هاي طبيعي و خت ويژگيطريق شنا را از زندگي خود كند تا كمك مي

  

  جغرافيا ي هواژ
  .است  )ترسيم( GRAPHYو ) زمين(  GEOشامل كلمات .يوناني ارائه شد دانشمند اراتوستنتوسط  براي اولين بار ،جغرافيا ي هواژ

  . تعريف كرده است »زمين به عنوان جايگاه انسان ي همطالع«اراتوستن جغرافيا را 
  

  تعريف جغرافيا
 . استبا هدف بهبود زندگي بشر ررسي روابط متقابل انسان و محيط علم ب ،جغرافيا

  ساير علوم ارتباط بين جغرافيا و
ها در محيط آشنا هاي طبيعي و انساني و روابط بين آن كند با ويژگي جغرافيا آن قسمت از دانش بشري است كه به انسان كمك مي* 

  . ها در جهت بهبود زندگي خويش استفاده كند ود و از آنش
بنابراين برخي. دهد جغرافيا با كمك گرفتن از ساير علوم به سؤاالت خود پاسخ مي. ها ارتباط وجود دارد بين جغرافيا و ساير رشته* 

  .دهد مي ساني پيونددانند كه علوم طبيعي را به علوم ان هاي مختلف علوم مي پلي بين رشتههمانند جغرافيا را 
  

  هاي گوناگون دانش جغرافيا شاخه
  :بينيد ها را مي هاي فرعي آن شاخه اصلي جغرافيا و ي هدرشكل زير سه شاخ

  
 
 
  
  

  
 

 هاي آن شاخه فنون مختلف جغرافيا و نمودار ارتباط بين علوم و                                                                      

  
   ها غرافياي خاكج

  

  ها جغرافياي آب:        فرعي ي هپنج شاخ جغرافياي طبيعي مشتمل بر
   جغرافياي زيستي

   شناسياهو آب و
  ژئومورفولوژي 

  

 .ي مربوط به خود دارندمهاي عل رشته متكي بر هايي خاص وفنون جغرافيايي نيز شاخههاي جغرافياي انساني ورشته ،باتوجه به نمودار

  

  علمي براي زندگي بهتر،جغرافيا
 )درس اول(

  : ها كليد واژه
جغرافيا و تعريف آن، ارتباط جغرافيا با ساير علوم، 

 نگري يا ديد تركيبي مفاهيم اساسي دانش جغرافيا، كل

 شناسي، از علومي چون خاك ترتيب كه به
 هواشناسي و شناسي، زيست ،شناسي آب

 .گيرند شناسي بهره مي زمين
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  اساسي دانش جغرافيامفاهيم 

  .گويند مي مكان ،محل به اين جا ودرجغرافيا  . شود محل معيني انجام مي جا و هاي انسان در فعاليت بسياري از :مكان - 1

  .شود تبديل مواد اوليه به كاال در كارخانه انجام مي مدرسه و زراعت در مزرعه ، تحصيل در خانه، زندگي در 
   .متقابل دارند ثيرأيكديگر ت لفي وجود دارد كه برهاي مخت پديده ،هر مكان در

هاي انساني مانند سرمايه، نيروي انساني، پديده خاك، هوا و هاي طبيعي مانند آب، پديده؛ نظر بگيريد يك روستا را در 
مكان ادامه دارد و پيوسته در يثيرپذيري به صورت جريانأت ثيرگذاري وأاين روند ت و گذاشته ثيرأروي هم ت برانسان دانش سطح 

  .شود مي ها سبب تغيير شكل مكان
  :)علم جغرافيا عامل مهم در دو(محيط  باروابط متقابل انسان  - 2

هاي تغيير استعداد خود زمينه هوش و استفاده از محيط با مند شدن از انسان براي بهره .اي متعادل است مجموعه محيط طبيعي،
  .را فراهم كرده است محيط در
استفاده حال اگر .محيط كرده است در تغيير بيشتر متقابالً و برداري بيشتر انسان را قادر به بهره ،هاي اخير فناوري جديد دهه در
  .تعادل محيط در مدت طوالني حفظ خواهد شد ،ظرفيت آن باشد توجه به توان و با محيط  از

  

  :ارتباط با محيط طبيعي به دو گونه است عملكرد انسان در
  بع براي رفع نيازها منا عاقالنه ازي  هاستفاد ها و درك توان: كرد مثبتعمل - 1
  ها نگاه سودجويانه براي رسيدن به خواسته: عملكرد منفي - 2

  
ازبرداري  كوهستاني بهره ي هناحي در . تواند عملكردهاي متفاوت داشته باشد برخورد با نواحي مختلف مي انسان در

اي پرشيب و حذف پوششه روي دامنهسازي  راه مانند. دهد حيط طبيعي عملكرد منفي را نشان ميهاي م محيط، بدون درك توان
  .دهد پسند، عملكرد مثبت انسان را نشان مي هاي گياهي خشكي گونه  هاي روان با كاشت و در بيابان تثبيت ماسهگياهي 

  .ستادرطوالني مدت  محيط حفظ تعادلمحيط   در عملكرد مثبت  انسان ي نتيجه
  

  نگري يا ديد تركيبي در جغرافيا كل
  .ديدتركيبي است نگري يا جغرافيا كل روش مطالعه در

  

  )تركيبي ديد(نگري  مفهوم كل
  .هاي آن در يك مكان است ها با تمام ويژگي جانبه و جامع پديده ي همه مطالعه

  دانجغرافياهميت ديد تركيبي براي 
جانبه و همهشود جغرافيدان با ديد  سبب مي ،محيط است حاصل روابط متقابل انسان و كه ،هاي جغرافيايي گيري محيط چگونگي شكل

  .دموضوعات را مورد بررسي قرار ده ،تركيبي

  :كند منابع زير استفاده مي از پردازد و جانبه مي همه ي به مطالعه ،يك شهر ي هدف توسعه جغرافيدان با 
  )خواني نقشه( .ه آن پيدا كندجانبه ب دي همهتا دي شهر، ي نقشه ي تهيه - 1
  )شناسي جمعيت( .زند پذيري آن را حدس مي ن مهاجرتامكا ميزان رشد آن و ،بافت جمعيت شهر ي مطالعهبا  - 2
  ) شناسي آب( .كند بيني مي پيش شهر را ي هامكان توسع ميزان منابع آب شهر، ي مطالعه با - 3
  ) شناسي زمين( .كه مكان مناسب را شناسايي كند اينشناسي براي  ساختار زمين گسل و ي هنقش ي تهيه - 4
  ........ شناسايي جهت باد - 5
  .دهد را در اختيار جغرافيدان قرار مي تركيبييا  جانبه همهديد  گيرد و هم مورد مطالعه قرار مي ارتباط با اين منابع در ي ههم
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 نمره»سؤاالت«      رديف

1 1 .را تعريف كنيدافياجغر 

2 1 انسان چگونه توانست وضع زندگي خود را بهبود بخشد؟ 

3 1 دهد؟ ها افزايش مي ساير مكانكدام اطالعات دانش انسان را نسبت به محيط پيرامون و 

4 1 .بنويسيدرامفهوم لغوي جغرافيا 

5 1 جغرافيا ارائه داده است؟اراتوستن چه تعريفي از 

6 5/1 كند؟جغرافيا چگونه به بهبود زندگي انسان كمك مي 

7 1 پردازد؟ بررسي موضوعات مينگري به مطالعه وكلديد تركيبي ياباچرا جغرافيا 

8 چگونه است؟محيط طبيعيباارتباطعملكرد انسان در -الف 
 كند؟فظ ميل محيط را در طوالني مدت حاين عملكردها تعادبه نظرشما كدام يك از  - ب

5/1 

9 1 خود بهرمند شود؟پيراموناز محيطه استانسان چگونه توانست 

10 1 شود؟بيعي به محيط جغرافيايي تبديل ميچگونه محيط ط 

11 ١ كنند؟ها تغيير ميمكان چرا 
12 را با كلمات مناسب پركنيد جاهاي خالي: 

 .شود گفته مي............ به آن  جغرافيا كه در شود ميمحل معيني انجام  جا و هاي انسان در فعاليت )الف
  .است............ اي  محيط طبيعي مجموعه )ب
  .بسياري بگذارد ثيرأسبب شده است كه انسان در محيط ت به كمك انسان آمده و............ هاي اخير در دهه )ج
 .دانندهاي مختلف ميبين رشته............برخي جغرافيا را )د

1 

13 رت كلمه ي صحيح يا غلط بنويسيددرمقابل هر عبا: 
 .كند طوالني مدت حفظ مي در را تعادلهاي محيطي صورت پذيرد،  اگر فعاليت كشاورزي با درك صحيح از توان )الف
  .پذير است اي امكان هاي محيطي با داشتن اطالعات پايه ظرفيت شناخت توان و )ب
  .مناسب قرار داردروستاي پالنگان بر روي شيب  )ج

 

1 

14 5/0 دهد؟االت خود پاسخ ميؤا به سيغرافچگونه ج 

15 چپ مربوط كنيدمناسب ستون سمتكلماتستون سمت راست را به:  
  

  فنون جغرافيايي-الف ژئومورفولوژي-1
  جغرافياي طبيعي-ب جغرافياي شهري-2
  جغرافياي سياسي-ج كارتوگرافي-3

  يجغرافياي انسان-د 
 

75/0 

16 1 گيرند؟ از چه علومي كمك مي ترتيب بهدور  سنجش ازوكمي در جغرافيا، جغرافياي جمعيتهاي، روشوهواشناسي آب 

17 5/1 كند؟ مطالعه ميمطرح ويك شهر چه مسائلي رايهدف توسعهجغرافيدان با 

18 مشخص كنيددرست رايزير گزينهبا توجه به متن. 
 ............ توان  مي ،ميزان منابع آب شهر ي مطالعه با
  .بيني كرد گردشگري را پيش ي توسعه )2                       .آب وهواي شهر را پيش بيني كرد) 1

 .بيني كرد يشپ هاي ارتباطي را راه يتوسعه)4                          .بيني كردپيششهر رايتوسعه) 3

25/0 

19 1 .سي دانش جغرافيا را نام ببريدامفاهيم اس 

20 1 .توضيح دهيدغرافيا علمي براي زندگي بهتراست؟ج چرا 
 20جمع كل

 تشريحيسؤاالت 
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ـ  (  كدام تعريف در رابطه با جغرافيا صحيح است؟ .1   )مقدمهكتاب درسي 

  .است ديگر با يكها  نجغرافيا علم بررسي روابط متقابل انسا   با هدف رفع نياز استجغرافيا علمي براي زندگي انسان  
  .ي زمين است هاي مختلف بر روي كره جغرافيا علم بررسي پديده   .جغرافيا علم بررسي روابط متقابل انسان و محيط است 

ـ(  ؟باشد ها وابسته به چه اطالعاتي مي افزايش دانش ما از محيط پيرامون و ساير مكان .2  )مقدمهكتاب درسي 

 ها آداب و رسوم و سنت ،مانند آب و هوا ي زمين اطالعات مربوط به كره 
  هاي جهان هستي كشف ناشناختههاي موجود و  هاي مختلف پديده ي زمين مانند زيستگاه اطالعات مربوط به كره 
  ي زمين با ساير سيارات ارتباط كرهها و حتي مسائل مربوط به  ي زمين مانند رودها، كوه اطالعات مربوط به كره 
  ها و رودها و پوشش گياهي ي زمين مانند آب و هوا، كوه به كره اطالعات مربوط 

ـ  (  باشد؟ ي زير در مورد مفهوم لغوي جغرافيا صحيح مي كدام گزينه .3  )مقدمهكتاب درسي 

  باشد يعني توصيف زمين مي) توصيف GRAPHY(و ) زمين GEO(جغرافيا شامل كلمات  
  باشد يعني توصيف جغرافيا مي) توصيف GRAPHY(و ) زمين GEO(جغرافيا شامل كلمات  
  باشد يعني ترسيم اعماق زمين مي) ترسيم GRAPHY(و ) زمين GEO(جغرافيا شامل كلمات  
  باشد يعني ترسيم زمين مي) ترسيم GRAPHY(و ) زمين GEO(جغرافيا شامل كلمات  

ـ  (  :گونه تعريف كرده است اراتوستن جغرافيا را اين .4   )مقدمهكتاب درسي 
  ي زمين به عنوان جايگاه انسان مطالعه  و محيطانسان ي روابط متقابل  طالعهم 
  انساني هاي گوناگون ي پديده علم مشاهده  ي طبيعي و انسانيها علم پراكندگي پديده 

ـ  (  كند؟ جغرافيا با چه هدفي به انسان كمك مي .5   )مقدمهكتاب درسي 
  .دجهت بهبود زندگي خويش استفاده كنها در  د و از آنها در محيط آشنا شو روابط بين آنو  هاي طبيعي و انساني با ويژگي تا كند كمك مي 
  .ها مشخص كند هاي موجود در آن كند تا بهترين مكان براي زندگي را از طريق شناخت پيرامون خود و پديده كمك مي 
  .يب آن نشودكند از محيط زندگي خود به بهترين شكل استفاده كند و موجب تخر كمك مي 
  .ي زندگي خود را با آن مطابقت دهد برداري كند و شيوه كند با توجه به توان محيط زندگي خود از آن بهره كمك مي 

ـ(  ؟كدام گزينه در ارتباط با جغرافيا صحيح است .6   )مقدمهكتاب درسي 
  .دهد وم به سؤاالت خود پاسخ ميبين جغرافيا و علوم طبيعي ارتباط وجود دارد و جغرافيا با كمك گرفتن از ساير عل 
  .دهد و جغرافيا با كمك گرفتن از علوم طبيعي به سؤاالت خود پاسخ مي بين جغرافيا و علوم انساني ارتباط وجود دارد 
  .دهد بين جغرافيا و ساير علوم ارتباط وجود دارد و جغرافيا با كمك گرفتن از ساير علوم به سؤاالت خود پاسخ مي 
  .دهد وم ارتباط وجود دارد و جغرافيا با كمك گرفتن از فنون جغرافيايي به سؤاالت خود پاسخ ميليا و ساير عبين جغراف 

ـ  (   … جز به ؛آيند شمار مي بهفنون جغرافيايي  ي موارد از همه .7 درسي  مختلف جغرافياكتاب  و فنون  ارتباط علوم    )نمودار 
  ئومورفولوژيژـ  سنجش از دور    سنجش از دور ـ كارتوگرافي 
  كارتوگرافي ـ هندسه  ي در جغرافياهاي كم كارتوگرافي ـ روش 

مختلف جغرافياكتاب درسيـ   (؟گيرند ژئومورفولوژي ـ سنجش از دور ـ جغرافياي رفتاري از چه علومي كمك مي ترتيب به .8 فنون  و  علوم  ارتباط    )نمودار 
  شناسي لوم فضايي ـ روانشناسي ـ ع زمين   شناسي هواشناسي ـ هندسه ـ انسان 
  شناسي شناسي ـ علوم فضايي ـ روان زيست   شناسي هاي كمي در جغرافيا ـ جامعه شناسي ـ روش خاك 

  مربوط به كدام شاخه از جغرافيا است؟ ترتيب بهژنومورفولوژي ـ جغرافياي شهري ـ سنجش از دور  .9
ـ  ( درسي  مختلف جغرافياكتاب  و فنون  ارتباط علوم    )نمودار 

  جغرافياي انساني ـ فنون جغرافيايي ـ جغرافياي طبيعي   فنون جغرافيايي ـ جغرافياي انساني ـ جغرافياي طبيعي 
  فنون جغرافيايي ـ جغرافياي طبيعي ـ جغرافياي انساني   جغرافياي طبيعي ـ جغرافياي انساني ـ فنون جغرافيايي 

اساسي دانش جغرافياكتاب درسي (  گيرد؟ كدام گزينه مفاهيم اساسي دانش جغرافيا را در بر مي .10   )مفاهيم 
  ها انسان و محيط و روابط متقابل بين آن   مكان و روابط متقابل انسان و محيط 
  هاي موجود در سطح زمين انسان و پديده   ها مكان و پراكندگي جغرافيايي انسان 

 تستيسؤاالت 
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ـ   كتاب(  بگذارد؟ تأثيرتواند بر نوع اشتغال در روستا  كدام عامل مي .11  )مكاندرسي 
  سرمايه ـ نيروي انساني ـ خاك ـ آداب و رسوم   خاك ـ آب ـ سرمايه ـ حمل و نقل 
  خاك ـ آب ـ سرمايه ـ نيروي انساني   ـ حمل و نقل آب ـ خاك ـ نيروي انساني 

ـ( است؟ درستناكدام گزينه در ارتباط با تغيير محيط جغرافيايي  .12   )مكانكتاب درسي 
  .متعادل است اي مجموعهمحيط جغرافيايي  
  .پيوسته تغيير كرده است ييري به صورت جرياندر اثر روند تأثيرگذاري و تأثيرپذمحيط جغرافيايي  
  .هاي انسان در طول زمان تغيير كرده است محيط جغرافيايي در اثر فعاليت 
  .محيط جغرافيايي در اثر ارتباط بين انسان و محيط تغيير كرده است 

ـ(  ؟دهد دو عامل مهم در جغرافيا و وضعيت محيط طبيعي را نشان مي ترتيب به كدام گزينه .13 محيطكتاب درسي  با  انسان  متقابل    )روابط 
 همگونـ   انسان و محيط     نامتعادلـ   انسان و محيط 

  ناهمگون ـ انسان و محيط    متعادل ـ  انسان و محيط 

ـ  (  مند شود؟ ز آن بهرهانسان چگونه توانست محيط خود را تغيير دهد و ا .14 محيطكتاب درسي  با  انسان  متقابل    )روابط 

  به كمك سرمايه و دانش    ابزار و دانش  با استفاده از 
  به كمك هوش و استعداد   بردن از تجربه، دانش و سرمايه بهرهبا  

ـ(   ؟دهد را نشان ميكدام گزينه عملكرد انسان در ارتباط با محيط طبيعي  .15 محيط  كتاب درسي  با  انسان  متقابل    )روابط 

  ها ي بيش از حد منابع ـ نگاه سودجويانه براي رسيدن به خواسته ها و استفاده درك توان 
  ها جويي در استفاده از منابع ـ نگاه عاقالنه و درست براي رسيدن به خواسته ها و صرفه درك توان 
  ها نگاه سودجويانه براي رسيدن به خواستهها و استفاده از منابع براي رفع نيازها ـ  درك توان 
  ها ها و عدم استفاده از منابع براي ايجاد تعادل ـ نگاه سودجويانه براي رسيدن به خواسته درك توان 

 تواند موجب تعادل در محيط شود؟ كدام يك از عملكردهاي انسان در ارتباط با محيط طبيعي مي .16

ـ  (   محكتاب درسي  انسان در  مثبت  طبيعيعملكرد    )يط 
  ها نگاه سودجويانه براي رسيدن به خواسته   ها و استفاده از منابع براي رفع نيازها درك توان 
  ها نگاه عاقالنه به محيط و استفاده از منابع با توجه به خواسته   هاي محيط و عدم استفاده از منابع درك توان 

ـ  (  شود؟ استفاده ميافيا جغرهاي محيطي از دانش  ها و ظرفيت چرا در شناخت توان .17 طبيعيكتاب درسي  محيط  با  ارتباط  در  انسان    )عملكرد 

 .كند هاي محيطي را به صورت كل مطالعه و بررسي مي جغرافيا توان 

  .كند هاي محيطي را از كل به جز مطالعه و بررسي مي جغرافيا توان 
 .كند جغرافيا روابط متقابل انسان را با محيط مطالعه و بررسي مي 

  .كند هاي محيطي و انساني را به صورت مستقل مطالعه و بررسي مي جغرافيا توان 

ـ  (   ؟دهد را نشان ميعملكرد مثبت و منفي انسان در كوهستان  ترتيب به  كدام گزينه .18 طبيعيكتاب درسي  محيط  با  ارتباط  در  انسان  منفي  و  مثبت    )عملكرد 
  ها ر كنار رودخانهصنايع دي  باغداري و پرورش دام ـ توسعه 
  ي گردشگري و بازرگاني ـ باغداري و پرورش دام توسعه 
  شيب هاي كم در دامنهكني ـ حفر تونل  بوتهو  ي گردشگري توسعه 
  شيب هاي كم شخم زدن زمين در دامنهـ  و بازرگاني ي گردشگري توسعه 

تركيبي نگري كلدرسيـ   كتاب (  …زيرا  ؛نگري يا ديد تركيبي است كل، روش مطالعه در جغرافيا .19   )يا ديد 
  .محيط جغرافيايي از اجزاي مختلفي تشكيل شده است 
  .كنند ديگر عمل مي اجزا و عوامل محيط جغرافيايي در ارتباط با يك 
  .ي توازن و تعادل در محيط جغرافيايي است انسان عامل اصلي ايجادكننده 
  .كنند هم عمل مي اجزاي محيط جغرافيايي به صورت مستقل و جدا از 

 ؟اي به او خواهد داد جانبه كدام منابع ديد همهي يك شهر باشد،  توسعهبيني امكان  پيشدان  اگر هدف جغرافي .20
براي جغرافيدانكتاب درسيـ (   تركيبي   )اهميت ديد 

  شناسي ي ساختار زمين نقشه   ي شهر  نقشه 
  آمارنامه و نمودارها   مشاهده 
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 شود؟ اي منجر مي ها به چه مسئله ريزي ابعاد مكاني در برنامههاي محيطي با هدف تأمين معاش و توجه به  گيري از توان بهره .211
ـ(     درسي  ايران توانكتاب  اقتصادي      )هاي 

  ها اي انواع فعاليت عدالت اجتماعي و اقتصادي و تعادل منطقه       حفظ محيط زيست از خطر نابودي 
  باال رفتن سطح درآمد ملي كشور       رشد روزافزون توليدات كشاورزي 

 ؟نمودي پايدار را فراهم  هاي رسيدن به توسعه و زمينه كاستگيري انسان از محيط  توان از صدمات ناشي از بهره مي نهچگو .212
ـ  (     ايران توانكتاب درسي  اقتصادي      )هاي 

  ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي در سطح ملي   بر اساس توان محيطي ،هاي انسان در مكان ساماندهي فعاليت 
  هاي آينده هاي نسل توجه به توانمندي     ها سان و يكنواخت از تمامي محيط برداري يك بهره 

ـ  (  .گويند مي …هاي آينده را  هاي نسل تأمين نيازهاي امروز، بدون كاستن از توانمندي .213 ايران توانكتاب درسي  اقتصادي      )هاي 
  عدالت اجتماعي و اقتصادي         مديريت محيط زيست 
  ي اقتصادي توسعه           يداري پا توسعه 

ـ (  ي پايدار باشد؟ تواند راه حل مناسبي براي رسيدن به اهداف توسعه اي مي مسئله كدام .214 ايران توانكتاب درسي  اقتصادي      )هاي 
  اي در نظر گرفتن عدالت اجتماعي و اقتصادي و حفظ تعادل منطقه     ي پايدار تأمين نيازهاي امروز جامعه با توجه به توسعه 
  هاي محيطي هاي جغرافيايي و درك صحيح ظرفيت شناخت توان     ي متقابل انسان و محيط توجه درست به رابطه 

ـ  (  ترين درصد اشتغال در ايران مربوط به كدام بخش است؟ كم .215 ايران توانكتاب درسي  اقتصادي      )هاي 
 خدمات       صنعت       معدن     كشاورزي 

ـ  (  ؟دهد نشان ميغير از زراعت  بهرا هاي بخش كشاورزي  ترين فعاليت مهمكدام گزينه  .216     )كشاورزيكتاب درسي 
  دامداري و پرورش زنبور عسل         داري باغداري و جنگل 
  صيد ماهي و پرورش زنبور عسل         باغداري و دامداري 

ـ  (  است؟ عامل موقعيت مساعدي را براي توليد انواع محصوالت زراعي در كشور فراهم آورده كدام .217     )كشاورزيكتاب درسي 
  آب فراوان     خاك حاصلخيز     وسعت زياد   تنوع آب و هوايي 

ـ  (  … جز بهعواملي موجب گرديده است تا كشورمان در تأمين برخي محصوالت زراعي وابسته به واردات باشد  .218     )كشاورزيكتاب درسي 
  وجود آفات و خسارات طبيعي           بهروي كم 
  ثبات قيمت محصوالت         ت آب و هوايينوسانا 

ـ  (  ؟همتاست كدام محصوالت باغي ايران در جهان بي .219     )باغداريكتاب درسي 
  انار، زعفران، پسته     زعفران، خرما، انار     پسته، زعفران، خرما    انار، پسته، خرما 

ـ  (  ت؟باغي در ايران شده اس هاي فرآوردهدر  محصوالتچه عاملي سبب ايجاد تنوع  .220     )باغداريكتاب درسي 
  اختالف كم در بارش ساالنه       وجود منابع آبي و خاكي متنوع 
  اختالف شديد درجه حرارت روزانه و ساالنه       هاي محيطي برداري درست از توان بهره 

 دام سمت تغيير يابد؟ي كشاورزي از زاعت به ك شود محور توسعه امروز با توجه به مشكل كاهش منابع آبي كشور، توصيه مي .221
ـ  (         )باغداريكتاب درسي 

  جاليزداري       باغداري     پرورش ماهي     دامداري 
ـ  (   … جز به ،باشد اي در بين باغداران ايراني مي موارد زير از مزاياي استفاده از كشت گلخانه .222     )باغداريكتاب درسي 

  تنوع در محصوالت باغي         كاهش مصرف آب 
  كنترل بهتر وضعيت كشت       جا در همه طول سال و همهتوليد  

ـ(   … جز بهمنظور پرورش دام فراهم كرده است  موارد زير از عواملي است كه وضع مناسبي را براي كشورمان به .223     )دامداريكتاب درسي 
  تنوع اقليمي         هاي گياهي تنوع گونه 
  دود داميي محها وجود گونه       گستردگي زياد در عرض جغرافيايي 

    )دامداريـكتاب درسي (  … جز به ،است شدهعواملي باعث رشد صنعت دامداري در كشورمان  .224
  ي فراوان در اين بخش وجود سرمايه         رشد صنايع تبديلي 
  هاي علمي استفاده از روش       وجود نيروي انساني متخصص 

ـ(  رود؟ شمار مي ترين بخش صنعتي كشور به كدام صنعت پس از نفت و گاز بزرگ .225 پتروشيميكتاب درسي      )صنايع 
  صنايع نساجي     سازي صنايع اتومبيل     صنايع غذايي   صنعت پتروشيمي 

ـ  (   … جز به ،ترين شاغالن بخش معدن كشور را دارند هاي زير بيش استان .226     )معادنكتاب درسي 
  اصفهان     خوزستان       كرمان     يزد 

ي  هاي تاريخي و فرهنگي در رتبه و از نظر جاذبه …ي  هاي طبيعي در رتبه ايران را از نظر جاذبه )WTO(سازمان جهاني گردشگري  .227
ـ(  .جهاني قرار داده است …     )گردشگريكتاب درسي 
  پانزدهم ـ هفتم     هفتم ـ پانزدهم     دهم ـ پنجم     پنجم ـ دهم 
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با هدف بهبود جغرافيا علم بررسي روابط متقابل انسان و محيط  .1

 .ستا زندگي بشر

 -------------------------------------------- 

هاي جهان  در طول تاريخ تالش كرده است كه ناشناخته انسان .2

هستي را معلوم و با استفاده از علوم مختلف، وضع زندگي خود را 

 .بهبود بخشد

 ------ -------------------------------------- 

 هاي مختلف، آب و زمين، مانند زيستگاه ي اطالعات مربوط به كره .3

ها  ها و حتي مسائل مربوط به آداب و رسوم و سنت هوا، رودها و كوه

ها  دانش ما از محيط پيرامون و ساير مكانكه كند  به ما كمك مي

 .افزايش يابد

 ------------------------ -------------------- 

) ترسيم GRAPHY(و) زمين GEO( كلمات شامل جغرافيا .4

 .يعني ترسيم زمين ؛باشد مي

 -------------------------------------------- 

 زمين به عنوان جايگاه انسان ي مطالعه .5

 -------------------------------------------- 

كند  ه انسان كمك ميجغرافيا آن قسمت از دانش بشري است كه ب .6

ها در محيط آشنا  هاي طبيعي و انساني و روابط بين آن با ويژگي

 .ها در جهت بهبود زندگي خويش استفاده كند شود و از آن

 -------------------------------------------- 

نگري، موضوعات را مطالعه و  دان با ديد تركيبي يا كل جغرافي .7

محيط جغرافيايي در ارتباط با  و عوامل كند؛ زيرا اجزاء ميبررسي 

 .كنند ديگر عمل مي يك

 -------------------------------------------- 

ها و استفاده از  درك توان - 1) الف: عملكرد انسان به دوگونه است .8

نگاه سودجويانه براي رسيدن به  - 2منابع براي رفع نيازها 

منابع براي رفع نيازها  استفاده از ها و درك توان )ها ب خواسته

  .تواند سبب تعادل شود مي
 -------------------------------------------- 

تواند محيط پيرامونش را تغيير  ميهوش و استعداد با استفاده از  .9

 . دهد و از آن بهره ببرد

 -------------------------------------------- 

 زند و در محيط دست ميانسان براي رفع نيازهاي خود به تغيير  .10

 .شود نتيجه محيط طبيعي به محيط جغرافيايي تبديل مي

هاي مختلفي هستند كه بر يكديگر تأثير  در هر مكان، پديده .11

و  ثيرگذاريأاين ت و پذيرند خود از هم تأثير مي ي گذاشته و به نوبه

به صورت جرياني پيوسته در مكان ادامه دارد و سبب  تأثيرپذيري

 .شود تغيير شكل مكان ها مي

 -------------------------------------------- 

 ارتباطي پل )فنĤوري جديد       د )متعادل     ج )ب     مكان  ) الف .12

 -------------------------------------------- 

 غلط   )ج     غلط     )ب صحيح     )الف .13

 -------------------------------------------- 

جغرافيا با كمك . ها ارتباط وجود دارد بين جغرافيا و ساير رشته .14

  .دهد گرفتن از ساير علوم به سؤاالت خود پاسخ مي

 -------------------------------------------- 

  الف )3     د                 )2ب                          )1 .15

 -------------------------------------------- 

 و از  آمارجغرافيا  هاي كمي در روشـ  هواشناسي از وهواشناسي آب .16

 شناسي جمعيت جغرافياي جمعيت ازـ  اطالعات و ارتباطاتفناوري 

  سنجش از دور از علوم فضاييـ 

 -------------------------------------------- 

جانبه  ي همه مطالعهي يك شهر، به  دان با هدف توسعهجغرافي  .17

 :كند ائل زير را مطرح و مطالعه ميسمپردازد و  مي

 )خواني نقشه. (كند جانبه به آن پيدا مي شهر، ديدي همه ي نقشه ي با تهيه - 1 

بافت جمعيت شهر، ميزان رشد آن و امكان  ي مطالعهبا  - 2

 )شناسي يتجمع( .زند پذيري آن را حدس مي مهاجرت

 شهر را ي ميزان منابع آب شهر، امكان توسعه ي با مطالعه -3

 )شناسي آب( .كند بيني مي پيش

 -------------------------------------------- 

ي شهر را  ي ميزان آب شهر، امكان توسعه ـ با مطالعه »3« ي گزينه  .18

 )شناسي آب. (كنند بيني مي پيش

 -------------------------- ------------------ 

  ـ روابط متقابل انسان با محيط2ـ مكان  1 .19

 -------------------------------------------- 

از آنجا كه جغرافيا روابط متقابل انسان را با محيط، مطالعه و بررسي  .20

هاي محيطي بدون دانش  ها و ظرفيت كند، بنابراين شناخت توان مي

 .علمي براي زندگي بهتر است جغرافيا ممكن نيست؛ پس جغرافيا

 پاسخ سؤاالت تشريحي



  

73  

اي
رافي

جغ
 

ران
اي

 
هم

ع د
جام

 
  
  
  
  

1.  

  .بررسي روابط متقابل انسان و محيط است جغرافيا علم

2.   
ها وابسته به  افزايش دانش ما از محيط پيرامون و ساير مكان

هاي مختلف و  گاه ي زمين مانند زيست اطالعات مربوط به كره

  .هاي موجود و مسائل انساني است پديده

3.   
 GRAPHYو  )زمين( GEOي جغرافيا شامل كلمات  واژه

  يعني ترسيم زمين. است) سيمتر(

4.   
ي زمين به عنوان  مطالعه«: كند گونه تعريف مي اراتوستن جغافيا را اين

  » جايگاه انسان

5.  

كند  جغرافيا آن قسمت از دانش بشري است كه به انسان كمك مي

ها در محيط آشنا  هاي طبيعي و انساني و روابط بين آن ويژگي با

 .دگي خويش استفاده كندجهت بهبود زن در ها شود و از آن

6.  

ارتباط وجود دارد و جغرافيا با كمك  ها رشتهبين جغرافيا و ساير 

  .دهد گرفتن از ساير علوم به سؤاالت خود پاسخ مي

7.   
  .باشد هندسه از فنون جغرافيايي نمي

8.   
شناسي، سنجش از دور از علوم فضايي و  ومورفولوژي از زمينژئ

 .گيرند مك ميشناسي ك جغرافياي رفتاري از روان

9.   
هاي  جغرافياي طبيعي ـ جغرافياي انساني ـ فنون جغرافيايي شاخه

  .اصلي دانش جغرافيا هستند

10.   
ترين مفاهيم جغرافيا مكان و روابط متقابل انسان با محيط  مهم

  .است

11.   
ه در روستا خاك ـ آب ـ سرمايه ـ نيروي انساني بر نوع استفاد

  .گذارد تأثير مي

12.  

 يبه صورت جريانمحيط جغرافيايي و تأثيرپذيري  روند تأثيرگذاري

 لدر مكان ادامه دارد و سبب تغيير شك ،پيوسته تغيير كرده است

  .شود ها مي مكان

13.   
 ،يعدو عامل مهم در جغرافيا انسان و محيط است و محيط طبي

 .اي متعادل است مجموعه

14.   
تا  كند هوش و استعداد انسان به او در جهت تغيير محيط كمك مي

 .مند شود از محيط خود بهره

15.   
درك : انسان در ارتباط با محيط طبيعي دو گونه عملكرد دارد

ها و استفاده از منابع براي رفع نيازها ـ نگاه سودجويانه براي  توان

  ها رسيدن به خواسته

16.   
در  تعادلها و استفاده از منابع براي رفع نيازها موجب  درك توان

  .شود محيط مي

17.   
مطالعه و بررسي  ،توان روابط متقابل انسان را با محيط جغرافيا

هاي محيطي بدون دانش  ها و ظرفيت بنابراين شناخت توان. كند مي

  .جغرافيا ممكن نيست

18.  

باغداري و پرورش دام در نواحي كوهستاني عملكرد مثبت و 

ها عملكرد منفي انسان را در  ي صنايع در كنار رودخانه توسعه

  .دهد طبيعي پيرامون نشان ميارتباط با محيط 

19.   
زيرا اجزا و  ؛ديد تركيبي است يانگري  روش مطالعه در جغرافيا كل

  .كنند ديگر عمل مي عوامل محيط جغرافيايي در ارتباط با يك

20.   
ي شهر ديدي  ي نقشه با تهيه ،ي يك شهر دان براي توسعه جغرافي

  .كند جانبه پيدا مي همه

 سؤاالت تستيپاسخ  پاسخ آزمون جامع تستي




