


گام به ایرانگام دهجغرافیای 1مپایه

6صفحهفعالیت
کنید؟نیطرحآنبرایسؤاالتیچٌشکل،بٌتَجٌباديیدقرارنطالعٌنَردرازیررٍستایترکیبی،دیدبابخَايیداگر
است؟نناسبرٍستاقرارگیریشیبآیا-1
است؟پذیرانکانرٍستاایندرسیلٍقَعآیا-2
رٍستا-3 تَسعٌ ٍ افزایشجهعیت انکان دارد؟آیا ٍجَد
دارد؟-4 ٍجَد ساکنین استفادى برای کافی آب آیا
سیل-5 نحل در رٍستا زلزلٌآیا یا است؟خیز شدى ٍاقع خیز

پلنگان کردستان-نریَان-رٍستای

8صفحهفعالیت
.ديیدپاسخجغرافیاکلیدیسؤاالتبٌٍکنیدتَجٌشدىدادىخبربٌ

سَلقانکجا؟ ٍ کن
سیلچیز؟چٌ ٍ تَفان
شدیدچرا؟ بارش ٍ شدید باديای ٍزش

ٍقت(؟ چٌ تیرناىکی) يشتو ٍ بیست یکشنبٌ 1344عصر
چینیکسانی؟چٌ کارگر دٍ ٍ شًرٍندان از تعدادی

يهراىچگَنٌ؟ بٌ ٍ شدى شکستٌ درختان از تعدادی
است. کردى حرکت سنگ، نقداری

1344تیرناىٍيشتوبیستیکشنبٌعصرتَفان
بر.استگذاشتٌجابرکشت22ٌتاکنَنسَلقانٍکندرتَفان

بارندگیاجر زادىانامسهتيایکَىازنقداریسیل،ٍاین
است؛ریزشداٍٍد بٌٍشدىشکستٌدرختانازتعدادیکردى
کردىسنگ،نقداریيهراى گرفتٌقرارکیگاپلنسیردرٍحرکت

نسیردرکٌشًرٍندانازتعدادیکٌ جاناند،گرفتٌارقراین
کارگر.انددادىدستازراخَد درچینیدٍ سنگانپلشاغل

.يستندحادجٌشدگانکشتٌبینيوشهالتًرانآزادراى

بى:1درس زندگی برای علمی ترجغرافیا

جغرافیا:2درس در مطالعه روش  



گام به ایرانگام دهجغرافیای 2مپایه

12صفحهفعالیت
ئلۀسنزیر،جدٍلدرباشد؟کردىجلبراشهاکنجکاٍیحسکٌاستبَدىشهااطرافدرایجغرافیایینَضَعتاکنَنآیا

.کنیدتکهیلراشدىدادىنَاردٍخَدنظرنَرد
 نهَنٌ نراحل

پژٍيش شًرسَال جهعیت کايش در نؤجر 1342سرشهاریدرxعَانل
پژٍيش است.فرضیٌ شًر جهعیت کايش دالیل از الزم انکانات کهبَد

اطالعات آٍری ساکنجهع با نصاحبٌ ٍ پرسشنانٌ تًیٌ جهعیتی، سالنانۀ از ٍ...استفادى ین
تحلیل ٍ دادىتجزیٌ بندی پردازشطبقٌ این از حاصل نتایج ارائٌ ٍ آندى دست بٌ صَرتيای بٌ يا

نهَدار ٍ جدٍل
ٍ گیری نتیجٌ
پیشنًاد ياارائٌ

شًر در انکانات کهبَد دارد.xبین ٍجَد نستقیو رابطٌ آن در جهعیت دفع ٍ

14صفحهفعالیت
.کنیدنشخصراخَدزندگینحلاناستریاضینَقعیت-1

دارد؛ را خَدش خاص ریاضی نَقعیت استان ير
بین شرقی: شرقیطَلدقیق22ٌٍدرج46ٌتادقیق5ٌٍدرج45ٌٍشهالیعرضدقیق36ٌٍدرج34ٌتادقیق45ٌٍدرج36ٌآذربایجان
بین غربی: شرقیطَلدقیق23ٌٍدرج45ٌتادقیق3ٌٍدرج44ٌٍشهالیرضعدقیق46ٌٍدرج34ٌتادقیق56ٌٍدرج35ٌآذربایجان

بین شرقیطَلدقیق55ٌ ٍدرج46ٌتادقیق32ٌٍدرج45ٌٍشهالیعرضدقیق42ٌٍدرج34ٌتادقیق45ٌٍدرج35ٌاردبیل:
بین شرقیطَلدقیق31ٌٍدرج55ٌ تاقٌدقی36ٍدرج44ٌٍشهالیعرضدقیق25ٌٍدرج34ٌتادقیق43ٌٍدرج32ٌاصفًان:

بین شرقیطَلدقیق32ٌٍدرج51ٌتادقیق12ٌٍدرج52ٌٍشهالیعرضدقیق32ٌٍدرج36ٌتادقیق26ٌٍدرج35ٌالبرز:
بین شرقیطَلدقیق12ٌٍدرج46ٌتادقیق44ٌٍدرج45ٌٍشهالیعرضدقیق15ٌٍدرج34ٌتادقیق56ٌٍدرج31ٌایالم:
بین شرقیطَلدقیق56ٌٍدرج52ٌتادقیق52ٌٍدرج52ٌٍشهالیعرضدقیق16ٌٍدرج32ٌتادقیق14ٌٍدرج25ٌبَشًر:
بین شرقیطَلدرج53ٌتا51ٍشهالیعرضدرج36٫5ٌتا35تًران:

بختیاری: ٍ شرقیطَلدقیق26ٌٍدرج51ٌتادقیق32ٌٍدرج44ٌٍیشهالعرضدقیق36ٌٍدرج32ٌتادقیق4ٌٍدرج31ٌبینچًارنحال
شرقیطَلدقیق55ٌٍدرج62ٌتادقیق6ٌٍدرج55ٌ ٍشهالیعرضدقیق12ٌٍدرج35ٌتادقیق31ٌٍدرج32ٌبین:جنَبیخراسان
شرقیطَلدقیق16ٌٍدرج61ٌتادقیق14ٌٍدرج56ٌٍشهالیعرضدقیق42ٌٍدرج35ٌتادقیق52ٌٍدرج33ٌبین:رضَیخراسان
شرقیطَلدقیق32ٌٍدرج56ٌتادقیق53ٌٍدرج55ٌ ٍشهالیعرضدقیق41ٌٍدرج36ٌتادقیق35ٌٍدرج36ٌبین:شهالیخراسان
شهالیدرج33ٌتا32بین:خَزستان شرقیدرج52ٌتا45ٍعرض طَل

شرقیطَلدقیق26ٌٍدرج44ٌتادقیق12ٌٍدرج45ٌٍشهالیعرضدقیق15ٌٍدرج35ٌتادقیق33ٌٍدرج35ٌبین:زنجان
شرقیطَلدقیق3ٌٍدرج55ٌتادقیق51ٌٍدرج51ٌٍشهالیعرضدقیق22ٌٍدرج35ٌتادقیق13ٌٍدرج34ٌبین:سهنان

شرقیطَلدقیق14ٌٍدرج63ٌتادقیق45ٌٍدرج56ٌٍهالیشعرضدقیق26ٌدرج31ٌتادقیق3ٌٍدرج25ٌبین:بلَچستانٍسیستان
شرقیطَل55 52ٍالنًارياینصفٍشهالیعرض25ٍ31نداريایبین:فارس
شرقیطَلدقیق52ٌٍدرج52ٌتادقیق45ٌٍدرج46ٌٍشهالیعرضدقیق25ٌٍدرج36ٌتادقیق35ٌٍدرج35ٌبین:قزٍین

شرقیطَلدقیق56ٌٍدرج51ٌتادقیق6ٌٍدرج52ٌٍشهالیعرضدقیق11ٌٍدرج35ٌتادقیق4ٌٍدرج34ٌبین:قو
شرقیطَلدقیق14ٌٍدرج46ٌتادقیق34ٌٍدرج45ٌٍشهالیعرضدقیق26ٌٍدرج36ٌتادقیق45ٌٍدرج34ٌبین:کردستان
شرقیطَلدقیق32ٌٍدرج54ٌتادقیق32ٌٍجٌدر54ٍشهالیعرضدقیق32ٌٍدرج26ٌبین:کرنان

شرقیطَلدقیق1ٌٍدرج46ٌتادقیق22ٌٍدرج45ٌٍشهالیعرضدقیق15ٌٍدرج35ٌتادقیق35ٌٍدرج33ٌبین:کرنانشاى

ایران:3درس جغرافیایی ميقعیت



گام به ایرانگام دهجغرافیای 3مپایه

بینبَیراحهدٍکًگلَیٌ شرقیطَلدقیق53ٌٍدرج51ٌاتدقیق55ٌ ٍدرج44ٌٍشهالیعرضدقیق26ٌٍدرج31ٌتادقیق52ٌٍدرج24ٌ:
شرقیطَلدقیق51ٌٍدرج53ٌتادقیق21ٌٍدرج53ٌٍشهالیعرضدقیق32ٌٍدرج36ٌتادقیق6ٌٍدرج36ٌبین:گلستان
شرقیطَلدقیق34ٌٍدرج52ٌتادقیق53ٌٍدرج46ٌٍشهالیعرضدقیق25ٌٍدرج36ٌتادقیق34ٌٍدرج36ٌبین:گیالن
شرقیطَلدقیق2ٌٍدرج52ٌتادقیق52ٌٍدرج46ٌٍشهالیعرضدقیق22ٌٍدرج34ٌتادقیق36ٌٍدرج32ٌبین:لرستان
شرقیطَلدقیق12ٌٍدرج54ٌتادقیق34ٌٍدرج52ٌٍشهالیعرضدقیق35ٌٍدرج36ٌتادقیق45ٌٍدرج35ٌبین:نازندران
شرقیطَلدرج51ٌتادقیق55ٌٍدرج46ٌٍشهالیعرضدقیق35ٌٍدرج35ٌتایقٌدق32ٍدرج33ٌبین:نرکزی

شرقیطَلدقیق15ٌٍدرج54ٌتادقیق41ٌٍدرج53ٌٍشهالیعرضدقیق55ٌٍدرج26ٌتادقیق24ٌٍدرج25ٌبین:يرنزگان
شرقیطَلدقیق25ٌٍدرج44ٌتادقیق44ٌٍدرج45ٌٍشهالیعرضدقیق44ٌٍدرج35ٌتادقیق54ٌٍدرج33ٌبین:يهدان

شرقیطَلدقیق16ٌٍدرج56ٌتادقیق52ٌٍدرج52ٌٍشهالیعرضدقیق12ٌٍدرج35ٌتادقیق52ٌٍدرج24ٌبین:یزد
.کنیدپیدازیرنقشۀدرراایرانجغرافیایینختصاتشدى،یادنطالببٌتَّجٌبا-2

ندار بین 34ٍتا25ایران شهالی عرض دارد.63تا44درجٌ قرار شرقی طَل درجٌ

 
آبٍضعیتفرضی،جغرافیاییيایعرضٍطَلبٌتَجٌبا.ديیوتغییرراایرانجغرافیایینَقعیتبتَانیوکنیدفرض-3
بارافرضیياینَقعیتازیکیگرٍىيردر.کنیدنقایسٌیکدیگربارانَاردٍبررسی،حالتدٍایندرراایرانيَاییٍ

.کنیدنقایسٌایرانٍاقعینَقعیت

نی زیاد بارندگی ٍ نرطَب ٍ گرم يَای ٍ آب دارای داشت: قرار استَا خط رٍی جنَبی آنریکای در ایران فصلاگر تنَع ٍ شد
نداشت. ٍجَد

تن ٍ خشک ٍ گرم يَای ٍ آب کو، بارندگی دارای داشت: قرار خشک ٍ گرم ننطقٌ در داشت.اگر فصل َع

بٌ بیشتر بارندگی ٍ خشک ٍ سرد بسیار يَا ٍ آب خَرشید، زیاد بَدن نایل علت بٌ داشت: قرار شهال قطب نزدیکی در اگر
...ٍ بَد. برف شکل



گام به ایرانگام دهجغرافیای 4مپایه

16صفحهفعالیت
.کنیدارائٌکالسدرراآننتایجٍبررسی،راایراننسبینَقعیت.کنیدتَّجٌزیرنقشۀبٌنفًَماینبًتردرکبرای

ننطقٌ در آسیا غربی جنَب در باایران شرق شهال ٍ غرب شهال ٍ غرب ٍ شرق طرف از است. شدى ٍاقع خاٍرنیانٌ ی
ٍ شهال از خزر دریای با ٍ دارد نشترک زنینی نرز ...ٍ ترکهنستان عراق، ترکیٌ، پاکستان، افغانستان، نانند کشَريایی

اخلیج شدى نحصَر جنَب از است.فارس شدى بازرگانی ٍ اقتصادی ٍ دفاعی نناسب نَقعیت ایجاد نَجب کٌ ست

 

16صفحهفعالیت
است. کالس در فعالیت ٍ نطالعٌ برای فقط زیر جدٍل

کشَر  نام
 ٍسعت

نربع(  )کیلَنتر
 جهعیت
نفر( 2215)نیلیَن

نفت  تَلید
رٍز( در بشکٌ نیلیَن 2216)بٌ

5/3 54 1646145 ایران  
انستانافغ  ندارد 31 652664 

 ندارد 55 563562 ترکیٌ
5/12 26 2152222 عربستان  
2/4 33 435252 عراق  

عربی نتحدى 2/2 12 63622 انارات  
2/2 4 15622 کَیت  
 1 1 665 بحرین



گام به ایرانگام دهجغرافیای 5مپایه

.شَیدآشناتربیشفارسخلیجننطقۀدرایراننَقعیتباتاکنیدکانلرازیرجدٍل،باالجدٍلاطالعاتبٌتَّجٌبا

ٍسعت در عربی–عراق-افغانستان-ترکیٌ-ایران-عربستان رتبٌ نتحدى کَیت-انارات

جهعیت در عربی-عربستان-افغانستان-عراق-ترکیٌ-ایران رتبٌ نتحدى بحرین-کَیت-انارات

نفت تَلید در نتحدى-ایران-عراق-عربستان رتبٌ بحرین-تکَی-عربیانارات

20صفحهفعالیت
درراآننتایجٍٍگَ،گفتیکدیگربااست؟آٍردىٍجَدبٌناکشَربرایيایینزیتچٌایرانجنَبٍشهالآبیياینرز

.کنیدارائٌکالس

کشَريا سایر ٍ يهسایٌ کشَريای با تجارت ٍ دریایی نقل ٍ حهل سَ–انکان در نتنَع نشاغل تَسعٌ ٍانکان )صید احل
فعالیت ٍ ٍ...(شیالت گردشگری نًو-يای ٍ جنَب ٍ شهال سَاحل در گاز ٍ نفت ذخایر از دفاعیاستفادى نَقعیت يهٌ از تر

است. کردى ایجاد کشَر برای نناسبی

25صفحهفعالیت
.کنیدپیدانقشٌرٍیبرديدنیارتباطآنشهالیيایداننٌبٌراالبرزجنَبیيایداننٌشًريایکٌياییجادى

چالَس يراز-جادى فیرٍزکَى-جادى جادى

کَىکند؟نیعبَريادرىٍياکَىکدامکنارازياجادىاین- از چالَس چالَسجادى ٍ کرج رٍد درى از غربی البرز جادى-يای
کَى از نیيراز عبَر يراز رٍد درى از نرکزی البرز ٍ...يای کند

نجاریدرتغییريا،سنگانفجاريا،گذاریبرجایٍحهلنَاد،برداشت)ساختهانیعهلیاتبانَاحیایندرياادىجعبَر-
بگذاریدبحخبٌخَديایگرٍىيوباننطقٌ،اینياینايهَاریبرراعهلیاتاینتأجیر.استيهراى(…ٍتَنلاحداثيا،آب
کنید.ارائٌٍتًیٌگزارشیٍ

عهلیا زیستتاین در تغییر گیايی، پَشش تخریب باعخ نًاجرتبَميا ٍ جانَری ٍ گیايی شکليای تغییر ٍ آنًا
نینايهَاری ...ٍ شَند.يا

ایرانناومياری:4درس وای
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27صفحهفعالیت
ياینايهَاریشکلتغییردرنؤجرانسانیعَانل،(زاگرسیاٍالبرزآذربایجان،)کنیدنیزندگیکَيستانیننطقۀیکدراگر
.کنیدتشریحراياشکلتغییراینعانلتریننًوٍفًرستراآنًا.کنیدنطرحياگرٍىيوباراخَدزندگینحلیرانَنپ

دانش زندگی نَقعیت بٌ دربستٌ نؤجر انسانی عَانل کلی طَر بٌ است. نتفاٍت شکلآنَزان تغییر احداثنايهَاری در يا:
شًريا-ياجادى گسترش ٍ بی-تَسعٌ بَتٌاز کندن ٍ گیايی پَشش بردن سديا-يان ننابعبًرى-احداث ٍ نعادن از بردای

نی را ...ٍ برد.طبیعی نام تَان

30صفحهفعالیت
نَرددرٍکنیدفًرستراخَدنجاٍردشتاقتصادیيایارزشکنید،نیزندگیایرانداخلیيایدشتازیکیپیرانَناگر
.کنیدارائٌکالسبًٌٍیٌ،تگزارشیآنًاازیکی

نَقعیت بٌ تَجٌ نیبا کنید:تان فًرست زیر نَارد از ازاستفادى-گردشگریيایجاذبٌ:يادشتاقتصادیيایارزشتَانید
نسابقاتٍنَردیکَیرستارگان،رصدبرایبَدننناسبتدلیلبٌفراغتاٍقاتگذران-بادٍخَرشیدانرژینانندپاکانرژی
براینناسبنکانی-آبننابعبٌدسترسیصَرتدرکشاٍرزیيایفعالیت-ساختهانینصالحٍنهکگچ،نعادت-یٍرزش

...ٍرٍستاياٍشًرياتَسعۀ

32صفحهفعالیت
رنظازراخَدزندگینحلجلگۀارتباطیيایارزشکنید،نیزندگیکشَرجنَبییاشهالیساحلیيایجلگٌازیکیدراگر

بٌراآننتایجٍتًیٌ،گزارشیبگذارید؛بحخبٌخَديایگرٍىيوباآنًا،دردریانَردیٍاقتصادیيایفعالیتٍبندريا
.کنیدارائٌکالس

اسکلٌجلگٌ بنادر، تَسعٌ شهالی: ساحلی ٍيای نیانٌ آسیای کشَريای با اقتصادی ٍ تجاری ارتباط انکان ٍ کشتیرانی ٍ يا
دی کشَر خزر.چًار دریای ساحل گر

آبجلگٌ بٌ دسترسی انکان جنَب: ساحلی جًانيای کشَريای سایر با تجاری ٍ دریایی ارتباط ٍ آزاد يای
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35صفحهفعالیت
)ازکنند؟نیحرکتجًتیچٌدرابريابگَییدٍکنیدنقایسٌيوبارا(4شکل)ایراناینايَارىتصَیردٍ-2 نركز سهت بٌ

شرق(غرب ٍ کرد؟بینیپیشرايَاٍضعیتتصاٍیر،ایننقایسۀباتَاننیآیابٌ غرب شهال ٍ نركز در بارش احتهال بلٌ.
نی يَا رطَبت نيزان ٍ باد جًت ٍ سرعت بٌ تَجٌ با كلی طَر بٌ . كشَر پيششهال را يَا ٍضعيت كرد.تَان بينی

نحلاستانيَاییٍضعیتٍنراجعٌ،http://www.irimo.irنشانیٌبکشَريَاشناسیسازناناینترنتیسایتبٌ-3
دانش.کنیدبررسیراخَدزندگی عًدى آنَزبٌ

رايَاٍضعای،تصاٍیرنايَارىٍيَاشناسیياینقشٌازاستفادىبدٍنٍتجربیيایرٍشبٌتَاننیآیاکنیدتحقیق-4
ٍیژگیکرد؟نیبیپیش ٍ شکل رٍی از افراد گذشتٌ در ٍلی خیر، دقیق طَر بَدن بٌ صاف ٍ ابری نیزان بٌ بستٌ ٍ ابريا

پیش آیندى ساعات برای را يَا ٍضعیت تقریبی طَر بٌ نیآسهان، نهَنٌ:بینی برای دیگرابریکزیرابریکحرکتکردند.
بارش-يستند.زابرفبیشتریکدستٍسفیدابريایٍزابارانبیشتربٌقلهٍسیاىابريای-استبارانبارششرٍعنشانٌ
ٍ...دنبالبٌراظًرشدیدآفتابصبح،شدید دارد

39صفحهفعالیت
نیبَد؟چگَنٌخزریناحیۀدربارشٍضعیتنبَد،خزردریایجنَبالبرز،کَىرشتٌاگر-1 کو خزری ناحیٌ در شد.بارندگی

آن نیزیرا کشَر داخل ناحیۀ بٌ نرطَب يَای ٍ نداشت ٍجَد تراکهی ٍ صعَد يیچ رفت.نَقع

يَا.کنیدنقایسٌرطَبتنیزاننظرازرازاگرسغربیٍشرقیيایداننٌ،12شکلبٌتَجٌبا-2 صعَد ٍ کَى با برخَرد
نی باران ٍ برف بارش ٍ تراکو شرنَجب داننۀ در ٍلی است، نرطَب يهیشٌ ٍ راشَد خشک ناحیۀ ٍ خشک يَای قی،

نی نرطَب يَای عبَر نانع دیَاری يهچَن زاگرس چَن شَد.داریو؛

ایران:5درس ويای و آب

http://www.irimo.ir/


گام به ایرانگام دهجغرافیای 8مپایه

شًرکردچرا؟.استترگرمشًرکدامٍسردترشًرکدامکنیدبررسی.دارندقرارجغرافیاییعرضیکدردزفَلٍکردشًر-3
گرم دزفَل ٍ ارسردتر شًر دٍ این دنای تفاٍت دلیل است. آنتر درتفاع کٌ دزفَل بٌ نسبت باالتری ارتفاع در شًرکرد ياست.

يرجلگٌ ازای )بٌ دارد. دزفَل بٌ نسبت کهتری دنای پس دارد قرار فارس خلیج نزدیک ارتفاع کو ارتفاع1222يای 6نتر
دنا.( کايش درجٌ

40صفحهفعالیت
پاسخدارد؟بیشترینقششهازندگینحلستاناٍشًردريَايایتَدى،کدام11شکلبٌتَجٌبا-1 زندگی نحل بٌ تَجٌ با

آذربایجاننی نهَنٌ: باشد. نتفاٍت تَدىتَاند تأجیر تحت تَدى شرقی تأجیر تحت شهالی خراسان استان یا غربی نرطَب يَای
دارند. قرار سیبری خشک ٍ سرد يَای



گام به ایرانگام دهجغرافیای 9مپایه

.کنیدتکهیل1١شکلبٌتَجٌبارازیرجدٍل-2

يَا تَدى کشَر نام بٌ نفَذ کشَر جًت بٌ ٍرٍد يَایی ننشا زنان ٍ آب  اجر
غربی ایران نرطَب غرب سرنا شهال دٍرۀ ٍ ٍ زنستان ندیترانٌ دریای

اطلس  اقیانَس
باران ٍ  برف

خشک ٍ ایران گرم غرب گرنا جنَب دنا عربستان دٍرۀ شدید  افزایش
جنَبچرا؟است؟بارشهالاحتایراننَاحیکدامدرتابستان،در-٣ نَاحی نرطَبدر يَای تَدى نفَذ علت بٌ شرق؛

تابستان. فصل در نَسهی

41صفحهفعالیت
نتفاٍتبا.کنیدنشخصراخَدزندگینحلاستانيَایٍآبانَاعیانَع،14شکلبٌتَجٌبا-1 زندگی نحل بٌ تَجٌ

استان نهَنٌ: برای اصفًااست. تًران، ٍلیيای يستند ٍخشک( گرم ٍ يَا)کَيستانی ٍ آب نَع دٍ دارای رضَی خراسان ن،
آب نَع یک دارای یزد است.استان خشک( ٍ )گرم يَا ٍ

46صفحهفعالیت
زیادنصرف.کنیدبیاننعهاریدررااقلیوتأجیربٌتَجٌعدمننفیپیانديایازنَردچند-1 کو-انرژی ترآسایش

  شَد؟رعایتبایديَاٍآبنَعکدامدرزیر،نعهاریيایٍیژگیایران،يَاییٍآبتقسیهاتبٌٌتَجبا-2

خزر )ساختهانبرایچَبیيایپایٌازاستفادى(الف خشک)سایبانباکَچکيایپنجرى(ب(ینعتدل ٍ  (گرم

کَيستانی)شیرٍانییادارشیبيایبام(پ ٍ  (خزری)دریاٍساحلنسیوباساختهانجًتانطباق(ت(خزری

خشک)بنابٌگنبدیشکلدادن(ث ٍ  (کَيستانی)بنادرآفتابجًتازگیریبًرى(ج(گرم



گام به ایرانگام دهجغرافیای 11مپایه

خشک)بادگیرازاستفادى(چ ٍ (گرم

خشک)دارندزیادیحرارتیظرفیتکٌگ لٍخاکازاستفادى(ح ٍ  (گرم

ناحیۀيرنامٍکنیدرسونقشٌ،ایندرراکشَريَاییٍآبناحیٌچًارنرز-٣
.بنَیسیدرايَاییٍآب

است؟رٍزیچٌتقَیودرزداییبیابانجًانیرٍز-٤

یا25 ژٍئن15خرداد

47صفحهفعالیت
 :ديیدانجامخَدکاریگرٍىدر-1

عًدىشَد؟نیتًیٌکجاازشهازندگینحلنیازنَردآب(الف آنَزدانش بٌ
دانشپاسخ.ديدنشانننزلتاندرراآبنصرفسَءنَاردکٌکنیدًیٌتگزارشی(ب طرف از نتفاٍت چکٌيای نانند آنَزان

آب با باغچٌ آبیاری آشانیدنی، آب با اتَنبیل ٍ خانٌ حیاط شستن استحهام، ينگام در آب شیر گذاشتن باز شیر، آب کردن
...ٍ شًری ٍ بًداشتی

عًدى.انددادىدستازراخَدآبننابعکٌبديدنشانراشًرینردمآیندۀکٌبنَیسیدداستانی(پ آنَزدانش بٌ
خَايیدنشکالتیچٌشَد،قطعيفتٌیکبرایشهاننزلآباگرکٌکنیدتًیٌگزارشیخَد،يایگرٍىيوکهکبا-2

آشانیدنی.داشت آب کهبَد پز، ٍ پخت شَ، ٍ شست نظافت، در اختالل نانند ٍ...نشکالتی

49صفحهفعالیت
آنَزان..کنیدنشخصراخَدزندگینحلبارشنَعٍنیزانبرنؤجرعَانلخَد،استاننقشۀرٍی دانش عًدى طَر-بٌ بٌ

نزدیکی .بگذارداجربارشنَعٍنیزانبرتَاندنیداردقرارآندراستانيرکٌجغرافیایینَقعیتٍياکَىدریايا،بٌکلی

52صفحهفعالیت
خَددارد؟قرارآبریزحَضۀکدامدرشهازندگینحلاستانکنیدنشخص زندگی نحل استان ٍ زیر نقشٌ بٌ تَجٌ با

فالتنی آبریز حَضٌ در کرنان استان خزر، دریای آبریز حَضٌ در گیالن استان نحال: برای ديید. پاسخ سؤال این بٌ تَانید
در بَشًر استان دارد.نرکزی، قرار فارس خلیج ٍ عهان دریای آبریز حَضٌ

ایران:6درس آب منابع



گام به ایرانگام دهجغرافیای 11مپایه

53صفحهفعالیت
دریاکند؟نیجلبراشهاتَجٌاینکتٌچٌزیرنطالبٍتصَیردر-١ این خاص اقلیهی شرایط ٍجَد ٍ دریايا آب آلَدگی

است. دادى قرار جدی تًدید نعرض در را آبزیان زندگی

تنظیودارد؟ٍجَددریااینٍحشحیاتحفظبرایياییراىچٌشهانظربٌ-٢ قَانین بیٍضع صید ٍ شکار برای -ٍریٌکنندى
کارخانٌ فاضالب تخلیٌ از دریاجلَگیری بٌ سَاحل-يا ٍ...پاکسازی

54صفحهفعالیت
.کنیدائٌارکالسدرراآننتایجاست؟داشتٌدیگرینامفارس،خلیجآیاکنیدٍجَجستخَدگرٍىدر

اینٍشدىبردىناماستتلخآبراىیاٍرٍدنعنایبٌکٌ«نارنرتَ»عنَانبافارسخلیجازآشَریننابعدرایرانفالتبٌآریاییانٍرٍدازقبلتا
 .استشدىدادىفارسخلیجبٌکٌاستعنَانیترینقدیهی

آننعنایکٌشدىاطالقفارسخلیجآبراىبر«تیآئیپارسٌيچاتیٌدرایٌ»عبارتیاٍاژىيخاننشیشاىبزرگداریَشازایکتیبٌدر
.است«رٍدنیپارسازکٌدریایی»



گام به ایرانگام دهجغرافیای 12مپایه

کٌبردنیکاربٌرا«تاسکاایپرسیکَن»ٍاژىفارسخلیجنامبرای«آنابازیس»کتابشدرنیالدیدٍمقرنیَنانینَرخآریانَسفالٍیَس
 .دارد«فارسخلیج»عبارتبانزدیکیقرابتآننفًَمٍنعنا
فارسخلیجنعرفیبرایٍاژىيهینازنکررا  خَدکتابدرکردنیزندگینیالدیاٍلقرننیهٌدرکٌيویَنانینعرٍفجغرافیدان«استرابَن»

 .رانندگذنیرٍزگار(تاسایکاپرسیکَن)فارسخلیجٍسرخدریایبیناعرابکٌکندنیتصریحٍیژىبٌٍبردىبًرى
خلیجآبراىازنیالدیدٍمقرندرنیالدازپساٍلیٌقرٍندرجًانجغرافیادانانبزرگترینازبطلهیَسبٌنعرٍفاٍسناپتَلٌکلَدیَس

سینَسصَرتبٌٍاژىاینالتینننابعبرخیدر.است«فارسخلیج»نفًَمبٌدقیقا  کٌاستکردىذکر«سینَسپرسیکَس»نامتحتفارس
 .استپارسدریایاخیرعبارتنعنایکٌاستشدىذکريو«پرسیکَمنارى»ٍسیکَسپر

درچنانکٌ.استشدىٍاردفارسخلیجنامنعرفیبرایپرسیکَسسینَسٍاژىنیزدنیازندىيایزبانازبسیاریدرکٌاستیادآٍریبٌالزم
رٍسی؛Golfo Persicoایتالیایی؛Persischer Golfآلهانی؛Persian Gulfانگلیسی؛Golfe Persique:صَرتبٌفرانسٌ:زبانًای

Persidskizalivژاپَنی؛Perusha Wanترکیٍ؛Farsi Korfoziاستشدىجبت. 
ینعنابٌکٌاستبردىکاربٌفارسخلیجبرایرا«پرسیکَآکَارم»التیننامنیالدیاٍلقرندريورٍنینَرخرٍفَسکَرتیَستَسکَین
.استپارسآبگیر
البحرفارسبحر»عباراتٍياٍاژىازفارسخلیجآبراىنعرفیٍشناساییبراینکررطَربٌنیزاسالنیدٍرىجغرافیاییٍتاریخیننابعدر

 .استشدىاستفادى«فارسخلیجالفارسالخلیجالفارسی
»استآٍردىفارسخلیجدربارىشدىتألیفق254سالدرکٌ«البلدانکتابنختصر»اشجغرافیاییاجردرالفقیٌابن ٍپارسدریایکٌبدانٍ:
خلیجدربارىق242سالدر«النفیسٌاالعالق»کتابشدررستٌبنعهراحهدبنابَعلی.«يستنددریایکدٍيریکدیگربٌپیَستگیبرایازيند

»استنَشتٌفارس خلیجیعنیخلیجدٍاینبینٍ...داردنامفارسخلیجکٌآیدبیرٍنپارسناحیتسَیبٌخلیجیآنازيند،دریایانا:
ٍفات)خراسانیخردادبٌبناحهدبنعبداهللبنعبیداهللابَالقاسو.«استٍاقععرببالددیگرٍیهنٍحجازسرزنینپارسخلیجٍاحهر
»نَیسدنیبارىایندر«الههالکٍالهسالک»کتابدر(ق322 ٍٍاسطبینشًری]نذارسَیبٌگرٍيیٍبصرىسَیبٌرٍديااینازگرٍيی:
ٍبرالًندعجایب»کتابشدر(يرنزیناٍخدای)يرنزیالناخذاىشًریاربنبزرگ.«ریزندنیپارسدریایبٌآنًايهٌسپسٍرٍانند[بصرى
نحهدبنابرايیوابَاسحاق.استبردىبًرىفارسخلیجنعرفیایبر«فارسبحر»ٍاژىازکردىتألیفراآنق342سالدرکٌ«جزایرىٍبحر

.کندنیاستفادىفارسخلیجنامنعرفیبرای«فارسبحر»عبارتاز«الههالکنسالک»خَدکتابدريو(ق346ٍفات)االصطخریالفارسی
عبارتفارسخلیجذکردر«الجَيرنعادنٍذيبالنرٍج»درنیز(ق346ٍفات)نسعَدیعلیبنالحسینبنعلیابَالحسنناندارنَرخ

کاربٌفارسخلیجشناساندنبرایرا«الفارسیالبحر»ٍاژىيو«االشرافٍالتنبیٌ»دیگرشکتابدرنسعَدی.استبردىکاربٌرا«فارسبحر»
 .استگرفتٌ

نعرفیبرایرا«پارسبحرپارسخلیجپارسدریای»يایىٍاژخَدآجاردرنیز(ق442ٍفات)الخَارزنیالبیرٍنیاحهدبننحهدابَریحان
درترتیببٌکٌ«االقالیونعرفٌفیالتقاسیواحسن»کتابشدربشاریٍ«االرضصَرة»اجرشدرحَقلابن.استکردىذکرفارسخلیج

«الهغربالیالهشرقننحدٍدالعالو»کتابدردانبردىکاربٌفارسخلیججایبٌرا«فارسبحر»ٍاژىاند،شدىتألیفق355ٍق365سالًای
درالبلخیابن«نانٌجًان»کتابشدربکیراننجیببننحهد.استشدىگرفتٌبًرى«فارسخلیج»عبارتازفارسخلیجنعرفیدريو
شًاب«اآلفاقاختراقفیالهشتاقيةنز»درادریسبنعبداهللبننحهدابَعبداهلل«الحیَانطبایع»درنرٍزیطايرالزنانشرف«فارسنانٌ»

دراخبارالعبادٍ«آجارالباقیٌ»درقزٍینینحهَدبننحهدبنزکریاابَعبداهلل«البلداننعجو»دررٍنیحهَیعبداهللبنیاقَتابَعبداهللالدین
الدنشقیاالنصاریطالبابیبننحهدعبداهللابَالدینشهسٍ«البلدانتقَیو»درابَالفداء«الهَجَداتغرایبٍالهخلَقاتعجائب»کتاب

»عباراتٍياٍاژىترتیببٌ«البحرٍالبرعجایبفیالديرنخبة»درالصَفی بحرالفارسیالخلیج(پارسبحريوٍ)پارسدریای-پارسبحر:
ذکرٍنعرفیدررا(«فارسبحرٍ)فارسیالبحرٍفارسبحر(پارسدریایٍ)فارسبحرپارسدریای(فارسبحريوٍ)پارسدریایفارس
شدىذکرنیززیرجغرافیاییٍتاریخیننابعدرقهرییازديوتاپنجوقرٍنطینکررطَربٌياٍاژىٍعباراتاین.اندبردىکاربٌفارسخلیج
؛«القلَبنزية»کتابدرنستَفیحهداهلل«العربفنَنفیاالدبنًایة»کتابدرالنَیرینحهدبنعبدالَياببناحهدالدینشًاب.است



گام به ایرانگام دهجغرافیای 13مپایه

نحهدابَالقاسو«االسفارعجائبٍاالنصارغرائبفیالنظارتحفٌ»کتابدربطَطٌابن«الغرایبفریدةٍالعجائبحزیدة»کتابدرالَردیابن
بننصطفیيهچنینالقلقشندیحهدابنعلیبناحهدنَشتٌ«االنشاءکتابةفیاالعشیصبح»کتابٍ«صَرةاالرض»کتابدرحَقلبن

تَصیفدر«نهاجًان»دیگرشکتابدر«الظنَنکشف»کتابصاحب(ق1265ٍفات)خلیفٌحاجیبٌنعرٍففلسطینیچلبیکاتبعبداهلل
]استآٍردىفارسخلیج »استترکیزبانازترجهٌ: اینکٌنناسبتبٌفارسخلیجیعنیگَیندنیپرسیقَسسینَسدریااینبٌپارسدریای[

الهعارفدایرة»يفتوجلددر.«گَیندنینیز(پارسدریای)پرسیقَمنارىراآنٍشَدنیدادىنسبتآنبٌاستٍاقعفارسآننشرقدر
.استشدىاستفادى«العجهیالخلیج»ٍاژىازفارسخلیجنعرفیبرایاسترسیدىچاپبٌنیالدی1663سالدرکٌنیز«البستانی

55صفحهالیتفع
.کنیدگزارشکالسبٌٍتًیٌتصَیر،باراایراندریايایازیکیاقتصادییاٍجغرافیاییيایٍیژگیازگزارشیکاری،گرٍىدر
دانش.شَدنصبکالسدرگرٍىبًترینکار عًدى آنَزبٌ

56صفحهفعالیت
آلَدگی.کنیدارائٌدریاياآلَدگیبانبارزىایبرياییحلراىٍٍگَ،گفتخَدگرٍىيودٍستانبا از دریاجلَگیری در نفتی يای

زبالٌ ریختن از جلَگیری نفت، انتقال ٍ اکتشاف زنان فاضالبدر ریختن از جلَگیری دریايا، بٌ صنعتی ٍ خانگی فاضالب ٍ يا
...ٍ دریايا بٌ کشاٍرزی

58صفحهفعالیت
.شَدنصبکالسدرگرٍىبًترینکار.کنیدارائٌکالسبٌٍتًیٌ،گزارشیایرانيایدریاچٌازیکیدنَردرخَد،کاریگرٍىدر

دانش عًدى آنَزبٌ
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64صفحهفعالیت
کشَرباراآنٍبگیرید(ایراننلیآناردرگاى)آنارنرکزسایتیاشناسیاستانکتابازراخَدزندگینحلاستانرشدنیزان
استاننیاینجااز.ديیدقرارٍگَگفتٍبحخنَردنظراینازراخَداستانٍضعیت.کنیدسٌنقای بٌ نربَط اطالعات تَانید

استان از بعضی کنید. پیدا را است.خَد کهتر یا بیشتر کشَری نیانگین از شان رشد يا

65صفحهفعالیت
یگاىجاخانَادى،عضَعنَانبٌکشَريااجتهاعیٍاقتصادیيایریزیبرنانٌدرآنارٍاطالعاتايهیتٍنقشبٌتَجٌبا-1

برنانٌ.ديیدقرارتحلیلٍتجزیٌٍبررسینَردرااطالعاتآٍریجهعٍسرشهاری اساس ٍ پایٌ سرشهاری ٍ يایریزیآناريا
سرشهاری چٌ ير است، کشَر ير اجتهاعی ٍ دقیقاقتصادی جانبٌيا يهٌ ٍ برنانٌتر باشد، تصهیوریزیتر ٍ نَردگیریيا در يا

سرنایٌ ٍ فعالیت صحیحگذنَع نیز کانلاری ٍ ناتر بٌ آیندى سالنتی ٍ رفايی ٍ اقتصادی اننیت تأنین جًت ٍ بَد خَايد تر
کرد. خَايد کهک

.ديیدقراربررسینَردراایرانسنیيایگرٍى.کنیدتَج1342ٌسالدرایرانسنیيرمبٌ-2

سنیدارد؟ياییٍیژگیچٌسنیگرٍىاینسال25-24شَد؟نینشايدىسنیگرٍىکدامدرجهعیتبیشترین گرٍى این
نًو فارغعهدتا  ٍ اقتصادی فعال جهعیت ٍترین کار انرژی دارای گرٍى این يستند. کار جَیای ٍ دانشگايی التحصیالن

يستند. جانعٌ تعالی ٍ رشد جًت نحبتی پتانسیل ٍ بَدى فراٍان استعداد

نیکنند؟نیجادایناکشَربرایرايایینحدٍدیتٍنزایاچٌ باال تحصیالت بٌ تَجٌ باشد.با کشَر تَلید خدنت در تَاند
ديٌ نَالید نیزان نیدر افزایش را آن ٍ بَد خَايد نؤجر آیندى نیيای نیز حاضر حال در انا بیکاریديد برٍز نَجب تَاند

اعتیاد ٍ انحرافات نانند ننفی عَارضی کار، ٍ شغل تأنین عدم صَرت در کٌ شد.شَد خَايد نهایان فقر ٍ

 .ديیدپاسخسؤاالتبٌزیر،سنیيایيرمکهکبا-3

اندٍنزیاست؟بیشترکشَرکدامدرنَالیدرشدنیزان-

ایرانویژگی:7درس جمعیت وای

http://nnt.sci.org.ir/sites/Apps/yearbook/Lists/year_book_req/Item/newifs.aspx?List=97c00882-734c-4417-831a-633d795b18ce&RootFolder=&Web=f9aca984-16ee-4860-8c00-bb43c696d32d


گام به ایرانگام دهمجغرافیای سوم| پایه ایران:فصل انسانی جغرافیای
15

اقتصادی-دانهارکچیست؟آنپیانديایدارد؟بیشتریسالهندافرادکشَر،کدام- فعال کايشجهعیت ٍ جهعیت پیری
نًای در ٍ کار نیرٍی کايش يزینٌباعخ دٍلت برای ٍ شد خَايد اقتصادی رشد ٍ تَلید کايش خَايدت بر در باالیی يای

داشت.

نفس-اندٍنزیدارد؟رٍپیشيایینحدٍدیتٍنزایاچٌٍبیشتر،اقتصادیفعالجهعیتدرصدکشَرکدام- تازى نیرٍی
جه این زایی اشتغال نرخ بَدن پایین صَرت در ٍلی شدى اقتصادی رشد زیادینَجب نشکالت کشَر برای بیکار انبَى عیت

داشت. خَايد پی در

اندٍنزی سنی سنیيرم دانهارکيرم

نناسبيرمشهاتیک،صَرتبٌدارد؟شکلیچٌ(آیندىٍحالبراینناسبجهعیت)نطلَبسنیيرمیکشهانظربٌ-4
رٍ.یدکنارائٌسنیيرمرسوچگَنگیازراخَددالیل.کنیدرسوجهعیتی جهعیت باشد درصد یک از کهتر جهعیت رشد اگر

نی پیری جَانیبٌ بٌ رٍ نٌ ٍ پیری بٌ رٍ نٌ جهعیت یعنی است. نتَسط جهعیت رشد باشد، درصد دٍ تا یک بین اگر رٍد،
نینی جَانی بٌ رٍ کشَر آن جهعیت باشد، درصد دٍ از بیش جهعیت شد اگر ٍ است نطلَب ٍ رٍد.رٍد

68صفحهفعالیت
چٌجنسیٍسنیترکیبنًاجرت،نَرددرشهااستان.کنیدٍگَگفتٍبحخخَد،استانجهعیتيایٍیژگیىدربار

کنید.نیاینجااز دارد؟ٍضعیتی پیدا را خَد استان بٌ نربَط اطالعات تَانید

69صفحهفعالیت
با.ديدنینشانديٌچندطیراشًراینجهعیتیتغییراتاطالعات،این.کنیدتَجٌآبادان،شًرازشدىدادىاطالعاتبٌ

 .کنیدارائٌراخَدپاسخسپسکنید؛ٍگَگفتٍبحخیکدیگرباشدى،دادىسؤاالتبٌتَجٌ
سالباشد؟نیياییسالچٌبٌنربَطاختیاریٍاجبارینًاجرت- از اجباری جنگ65تا54نًاجرت ٍقَع علت بٌ

از-تحهیلی اختیاری پاالیشگاى1355تا1335نًاجرت ساخت صنعتی تَسعٌ علت آبادانبٌ از نفت صادرات ٍ يا
صادرااست؟کداميا،نًاجرتنَعاینبراجرگذارطبیعیٍانسانیعَانل- پاالیشگاى، آزادانسانی: ننطقۀ ایجاد نفت، ت

...ٍ نانناسب ارتباطات ٍ نقل ٍ حهل اقتصادی،
طبیعی،طبیعی: نخاطرات ٍ...خشکسالی، نرزی شرایط ٍ نفت ننابع

http://nnt.sci.org.ir/sites/Apps/yearbook/Lists/year_book_req/Item/newifs.aspx?List=97c00882-734c-4417-831a-633d795b18ce&RootFolder=&Web=f9aca984-16ee-4860-8c00-bb43c696d32d
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70فحهصفعالیت
شناسنانٌاٍلصفحۀبٌتَجٌباراشدىذکرتقسیهاتازکداميرنامٍکنیدپرخَدنشخصاتباراشناسنانٌخالیصفحۀ
رٍستا(.نهایید تکهیلخَدتان ٍ شًر ديستان، بخش، )شًرستان، ایران در کشَری راتقسیهات کشَری تقسیهات آخرین

ازنی کنید.لینکتَانید نشايدى

75صفحهفعالیت
 :خَدشناسیاستانکتابنطالببٌتَجٌبا

 .کنیدنشخصراآنيایشًرستانٍترسیو،راَدخاستاننقشۀگرٍيی،طَربٌ-1

شًر،ٍرٍستابخش،شًرستان،درقرارگیرینظرازراخَدزندگینحلٍضعیتکشَری،تقسیهاتبخشبٌنراجعٌبا-2
.کنیدتًیٌاینقشٌکدام،يربرایباالتصاٍیرنانندٍنشخص،

دا نقشٌبرای ٍنلَد ایرانديستانرٍستايا استفادى يای راينهای

استانکشَریتقسیهاتتغییراتجدیدترینخَد،زندگینحلسیاسیادارۀیااستانداریاینترنتیسایتبٌنراجعٌبا-3
نی.کنیدارشگزکالسبٌٍتًیٌ،راخَد را کشَری تقسیهات ازآخرین کنید.لینکتَانید نشايدى

78صفحهفعالیت
دراخیريایسالدرعَانلیچٌاست؟یکساناکنَنٍگذشتٌدرياسکَنتگاىگیریشکلبرگذاراجرعَانلنقشآیا-1

راىخیردارد؟بیشتریاجرياسکَنتگاىگیریشکل ٍ نقل ٍ حهل ارتباطی، ٍ-يای نفت استخراج نانند ننابع از برداری بًرى
...ٍ فلزی نعادن

زندگینحلرٍستاییاشًرگیریشکلعلتيایتان،کالسیيوٍنعلوکهکٍشناسیاستانکتابنطالبازاستفادىبا-2
پاسخ.کنیدارائٌکالسبٌگزارشصَرتبٌٍبررسی،راخَد زندگی نحل بٌ تَجٌ است.با نتفاٍت يا

78صفحهفعالیت
چگَنگیبرعانلایندارد؟اجرياسکَنتگاىاینگسترشچگَنگیبرعانلیچٌ.کنیدتَجٌسکَنتگاىدٍبٌنربَطتصاٍیربٌ

آب،است؟داشتٌتأجیریچٌيا،سکَنتگاىاینگسترش ننابع بٌ دسترسی احتهاالَ دارد؛ قرار کَى پای در قزٍین يیر رٍستای
دارد قرار البرز جنَبی داننۀ در تًران شًر است. بَدى نؤجر رٍستا این گسترش بر دفاعی ارتفاع،عانل آب، ننابع بٌ دسترسی ؛

ایران:8درس کشيری تقسیمات

روستاییسکينتگاه:9درس و شىری وای

https://www.amar.org.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://map.roostanet.com/
http://roostanet.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=2597
https://www.amar.org.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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کَى است. بَدى نؤجر آن تَسعٌ در انسانی عَانل ٍ يَا ٍ ٍآب تَسعٌ باعخ آن جنَب در کَیر دشت ٍ شهال در البرز يای
شرقی انتداد در شًر است.-گسترش شدى غربی

قزٍین يیر تًرانرٍستای شًر پالن

81صفحهفعالیت
 چرا؟دارد؟ٍجَدپراکندىرٍستاياینناطقکدامدرٍنتهرکزرٍستايایایرانجغرافیایینناطقدامکدرشها،نظربٌ-

قَنیتنتهرکز: ٍ ننابع، نحدٍدیت اننیت ٍ دفاع دلیل بٌ جنَب ٍ نشرق ٍ شرقی شهال ٍ شهالی ٍ نرکزی ٍ غربی نناطق
بندرعابپراکندى:ٍ... نحل دیگری نناطق ٍ گیالن خصَص بٌ نزارع.شهال ٍجَد دلیل بٌ گرد شب ٍ نیناب س،

84صفحهفعالیت
دالیل.کنیدرسوستَندٍکالستختۀرٍی.ديیدتشکیلرابزرگشًريایدرزندگینَافقٍنخالفگرٍىدٍخَدکالسدر

.کنیدبندیجهعراخَدنظراتپایان،در.بنَیسیدنَردنظرزندگینَعازراگرٍىيرنَافقت

نخالفگ نَافقرٍى گرٍى
است بیشتر يَا استآلَدگی بیشتر تسًیالت ٍ خدنات

آند ٍ رفت ٍ سنگین استترافیک بیشتر ٍ بًتر آنَزشی انکانات
باالست نسکن آسانقیهت اشتغال بٌ دستیابی ٍ باال است.درآند تر

85صفحهفعالیت
.کنیدکانلرازیرجدٍلگاى،سکَنتنقشیاٍجغرافیاییٍضعبٌتَجٌبا-1

جغرافیایی سکَنتگاى ٍضع جغرافیایی نهَنٌ نقش سکَنتگاى ٍضع  نهَنٌ نقش

دریا کنار در گرفتن جهعیتبندرعباس بندری قرار سیاسی تراکو ٍ  تًران اداری

نعدنی آب نظانی سرعین تَریستی چشهٌ  پیرانشًر نظانی آنَزش

نذيبی تاریخینفاخر نشًد زیارتگايی اناکن  شیراز فرينگی 

تاریخی سرچشهٌ نعدنی نعادن تاریخی اناکن  اصفًان بنایی

بزرگدانشگاى يای  اراک صنعتی کارخانٌ تًران دانشگايی 
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بٌشهازندگینحلدرٍضعییاانکانچٌچیست؟کنید،نیزندگیآنجادرشهاکٌرٍستایییاٍشًرنردمبیشترشغل-2
عًدى.ديیدتَضیحاست؟شدىياشغلیاشغلاینبٌنردمآٍریرٍیسببکٌخَردنیچشو دانشبٌ عزیز.ی آنَزان

85صفحهفعالیت
.ديیدقراربررسینَردرانعکَسنًاجرتازناشیننفیٍنحبتپیانديایخَد،کالسیيایگرٍىدر-

تَسعٌ بٌ کهک رٍستايا، در کار نیرٍی ٍ افزایشجهعیت نحبت: ازپیاند شدن کاستٌ رٍستا، در بیشتر تَلید ٍ کشاٍرزی
...ٍ شًريا در تسًیالت ٍ خدنات سطح افزایش يَا، آلَدگی کايش جهلٌ: از شًری، نشکالت

...ٍ شًريا در اقتصادی فعال نیرٍی کايش ننفی: پیاند

95صفحهفعالیت
.نهاییدگذاریشهارىرازیرتصاٍیرازیکيرایران،گردشگریيایجاذبٌبٌتَجٌبا-1

43

1

5

6

اقتصادتيان:10درس ایرانوای ی




