
  پٌجنفصل هغالؼات اجتواػی پایِ ّفتن 

  " ایراى ، خاًِ ها "دّن  درس

  کیلَهتر هرتغ 1,  648, 195 ؟ است چقذر ها کشَر ٍسؼت -1

 ًفر هیلیَى 75 ؟ است تَدُ چقذر ها کشَر جوؼیت 1390 سال در -2

 .است داشتِ رٍستا 60, 000 ٍ شْر 1166 از تیش ؟ تَد چقذر ها کشَر رٍستاّاي ٍ شْرّا تؼذاد 1390 سال در -3

 ػشایر -3 رٍستاًشیي -2 شْرًشیي -1: سِ تخش  ؟ شًَذ هی تقسین تخش چٌذ تِ ها کشَر هردم -4

  ؟ اًذ کردُ تقسین هختلف ّاي استاى تِ را ها کشَر چرا -5

. گَیٌذ هی استاى آى تِ کِ اًذ کردُ تقسین ّایی تخش تِ را آى کشَر، تْتر ادارُ تراي      

 ؟ است اي هؤسسِ ًَع چِ شْرداري -6 

. کٌذ هی ارائِ شْر ساکٌاى تِ خذهاتی ٍ آهذُ ٍجَد تِ شْر تْتر ادارُ تراي کِ است اي هؤسسِ شْرداري       

.   کٌیذ تیاى را شْرداري خذهات تریي هْن از ترخی -7

  .شْرًشیٌاى تْتر آهذ ٍ رفت تراي رٍّا پیادُ ٍ ّا تًَل ، ّا پل ، ّا خیاتاى آسفالت یا تؼویر ٍ احذاث -1

 . کَدکا ى تازي زهیي ٍ ،(  رك پا)  تَستاى احذاث  ٍ شْر هختلف ّاي هکاى در ًْال ٍ درخت کاشتي ٍ سثس فضاي ایجاد -2

 . ّا زتالِ دفغ ٍ آٍري جوغ ٍ ّا خیاتاى ٍ ّا کَچِ ًظافت -3

  .سازّا ٍ ساخت تر ًظارت -4 

  .هردم فراغت اٍقات تراي سالهت ّاي خاًِ ٍ فرٌّگسراّا ایجاد -5

   . هردم ٍآهذ رفت تراي(  هترٍ ، تاکسی ، اتَتَس)  ػوَهی ًقل ٍ حول تر ًظارت -6

 ؟ کٌذ هی تأهیي راّی چِ از را خَد خذهات اًجام تراي الزم ّاي ّسیٌِ شْرداري -8

 هثلغی را ّرسال تایذ شْرًشیٌاى هثال تراي.  کٌذ هی دریافت هردم از را خَد آهذ در از تخشی شْرداري     

. تپردازًذ شْرداري تِ ًَسازي ػَارض ػٌَاى تِ     

  ؟ کٌیذ ّوکاري شْرداري تا شْر از حفاظت تراي تَاًیذ هی ّایی راُ چِ از شوا -9

.  تریسین هخصَص ّاي ظرف در را آًْا ٍ ًریسین ّا جَي ٍ خیاتاًْا کٌار در را ّا زتالِ -   

. دّین اعالع تخلفی ًَع ّر دیذى صَرت در تا تاشین داشتِ را هٌغقِ شْرداري تلفي -   

.  کٌین کاري گل را هذرسِ ٍ خاًِ اعراف ّاي تاغچِ  -  

.  ًرساًین صذهِ درختاى تِ -   

 . کٌذ ػول خَد ٍظایف تِ تتَاًذ شْرداري تا کٌٌذ پرداخت هَقغ تِ را خَد ّاي لیات ها ٍ ًَسازي ػَارض تخَاّین خَد خاًَادُ از -   

 تجرتِ تا افراد ٍ سفیذاى ریش.  دارد ٍجَد رٍستا اسالهی شَراي ، ّا رٍستا در؟  شًَذ هی ادارُ چگًَِ رٍستاّا -10

  یا ساختي قثیل از اقذاهاتی ، خَدشاى رٍستاي ٍضغ شذى تْتر تراي ٍ شًَذ هی ّن جوغ دٍر رٍستا اػتواد هَرد ٍ        

 .کٌٌذ هی گیري تصوین دیگر، اهَر ٍ قٌات ، ، هسجذ هذرسِ ٍ ، پل ، حوام تؼویر        



.   تثریذ ًام را ایراى شوالی قسوت تلٌذ ٍ رتفغمُ ًَاحی -11

 . غرتی شوال در آررتایجاى ّاي کَُ -1      

 . شوال در الثرز کَُ رشتِ -2     

 .شرقی  شوال در خراساى ّاي کَُ -3     

 سثالى ٍ سٌْذ ؟ تثریذ ًام را آررتایجاى ّاي کَُ آتشفشاًی ّاي قلِ -12

 کَُ ػلن ، تَچال ، دهاًٍذ ؟ تثریذ ًام را الثرز کَُ رشتِ هْن ّاي قلِ -13

.   کٌیذ هقایسِ آى جٌَتی ّاي داهٌِ تا را الثرز کَُ رشتِ شوالی ّاي داهٌِ -14

   ّا داهٌِ ایي.  تارد هی فراٍاى تاراى ٍ ترف ، دارد قرار دریا تِ رٍ کِ الثرز کَُ رشتِ شوالی ّاي داهٌِ در        

 زهستاى فصل در فقظ ٍ هاًذُ رعَتت تذٍى الثرز جٌَتی ّاي داهٌِ ػکس، تِ است؛ اًثَُ ّاي جٌگل از پَشیذُ      

.  دارًذ کوتري گیاّی پَشش ًتیجِ در ٍ کٌذ هی دریافت تاراى ٍ ترف       

 ؟ دارد قرار سوت کذام در زاگرس کَُ رشتِ -15

 (  )       . است شرقی جٌَب  -غرتی شوال آى جْت ٍ است شذُ کشیذُ ایراى غرب در زاگرس کَُ رشتِ        

.   کٌیذ هقایسِ آى جٌَتی ّاي داهٌِ تا را زاگرس غرتی شوال ّاي داهٌِ -16

 پیش زاگرس جٌَب سوت تِ چِ ّر اها تارد هی فراٍاًی تاراى ٍ ترف زاگرس غرتی شوال ّاي داهٌِ در       

  .شَد هی کاستِ تاراى ٍ ترف هیساى از رٍین هی       

 دًا ، زردکَُ ، الًَذ ؟ تثریذ ًام را زاگرس تلٌذ ّاي قلِ -17

 زار اللِ،  ّسار ، شیرکَُ ، کرکس ؟ تثریذ ًام را ایراى هرکسي ًَاحی تلٌذ ّاي قلِ -18

  لَت دشت ٍ کَیر دشت . تثریذ ًام را ایراى ٍسیغ دشت دٍ -19

  هٌاسة َّاي ٍ آب ٍ هساػذ خاك داشتي دلیل تِ ؟ حاصلخیسًذ ّا دشت از ترخی چرا -20

 ؟ شَد هی تشکیل چگًَِ جلگِ -21

.   دارد ًام جلگِ کِ آیذ هی ٍجَد تِ حاصلخیسي سرزهیي زهاى عَل در رٍدّا آترفت هاًذى ترجاي از 

  . شَد هی هرتَط ّا دشت تِ دیگر سَي از ٍ ّا کَُ تِ یکسَ از کِ ّایی زهیي یؼٌی ّا کَّپایِ ؟ چِ یؼٌی کَّپایِ -22

  آسیا غرتی جٌَب ؟ است شذُ ٍاقغ زهیي ي کرُ قسوت کذام در ایراى -23

   .............................................................................................................................................................................. 

 :تـــــــــــَجـــــــــــــِ      

 .ًکات داخل ًقشِ را خَب تخَاًیذ ٍ یادتگیریذ. است هْن کتاب تراي اهتحاى 50 ي صفحِ ًقشِ:  1     

 .ًکات داخل ًقشِ را خَب تخَاًیذ ٍ یادتگیریذ.  است هْن کتاب تراي اهتحاى 53 ي صفحِ ًقشِ:  2    

 

 



 : ًکات هْن درس دّن 

. شَد هی ادارُ استاًذاري ٍسیلِ تِ استاى:  1ًکتِ     

. شَد هی تقسین شْرستاى چٌذ تِ ًیس استاى ّر:  2ًکتِ     

. دارد ٍجَد رٍستا ٍ شْر تؼذادي شْرستاى ّر در:  3ًکتِ    

.  تگیرًذ شْرداري تایذ از تسازًذ خَد کار ٍ کسة یا سکًَت هحل تراي ساختواًی تخَاٌّذ افراد اگر یؼٌی « ساختواى پرٍاًِ» :  4ًکتِ    

.  ّستٌذ ّوَار ٍ پست دیگر تخشْاي ٍ تلٌذ ٍ هرتفغ ایراى از ّایی تخش.  ًیست یکساى تلٌذي ٍ پستی ًظر از ایراى جاي ّوِ:  5ًکتِ    

.  کٌذ هی جذا کشَر داخلی ّاي قسوت از را خسر دریاي دیَاري هاًٌذ الثرز کَُ رشتِ:  6ًکتِ   

. است ّا جلگِ ٍ ّا دشت شاهل ایراى ّوَار ٍ پست ًَاحی:  7ًکتِ  

. ّستٌذ کشاٍرزي تراي هٌاسثی ٍ حاصلخیس ّاي ًیسزهیي ّا جلگِ:  8ًکتِ  

  . شَد هی استفادُ چراگاُ ػٌَاى تِ ػلفسارّا از:  9ًکتِ  


