
  پٌجنفصل هطالعات اجتواعی پایِ ّفتن 

  "؟  کجا زًذگی هی کٌنهي "ًْن درس

    . ًساًی ا ّاي ٍیژگی ، طثیعی ّاي ٍیژگی:  ًَع دٍ  ؟ شَد هی تقسین ًَع چٌذ تِ هکاى ّر ّاي ٍیژگی -1

  ؟ است هَاردي چِ شاهل هکاى یک طثیعی ّاي ٍیژگی -2

...  ٍ جاًَري زًذگی ٍ گیاّی پَشش ، رٍدّا ، ّا ًاّوَاري ، َّا ٍ آب ًَع ، جغرافیایی هَقعیت        

  ؟ است هَاردي چِ شاهل هکاى یک اًساًی ّاي ٍیژگی -3

. ...  ٍ تاریخی آثار ، زتاى ، سَاد ، اقتصادي ّاي فعالیت ، جوعیت تعذاد        

 ؟ کٌذ هی ها تِ کوکی چِ جغرافیا داًش -4

 راتطِ ٍ تشٌاسین را هختلف ّاي هکاى اًساًی ٍ طثیعی ّاي ٍیژگی کِ کٌذ هی کوک ها تِ جغرافیا داًش         

.   تفْوین را ّا ٍیژگی ایي تیي         

  ؟ کٌٌذ هی آغاز چگًَِ را خَد کار داًاى جغرافی -5

  ایي درتارُ سپس ٍ کٌٌذ هی آغاز هکاى یک درتارُ ّایی پرسش تا را خَدشاى کار هعوَالً ّا داى جغرافی        

.  کٌٌذ پیذا را آًْا پاسخ تا کٌٌذ هی تحقیق ّا پرسش        

  ؟ شًَذ هی آغاز کلواتی چِ تا جغرافیایی ّاي پرسش -6

. شَد هی آغاز ؟ کساًی چِ ٍ ؟ هَقع چِ ، چگًَِ؟ ، چرا؟ ، ؟ کجا هاًٌذ کلواتی تا جغرافیایی ّاي پرسش        

   ؟ کٌٌذ هی استفادُ هحیط شٌاخت تراي ٍسایلی ٍ اتسار چِ از داًاى جغرافی -7

  ایٌترًت ٍ رایاًِ -5 ّا ًاهِ فرٌّگ ٍ ّا کتاب -4 جغرافیایی ي کرُ -3 عکس -2 ًقشِ -1      

  ؟ دٌّذ هی ًشاى ها تِ را چیسّایی چِ ّا ًقشِ -8

  ، ّا پل ، ّا راُ هثل اًساًی ّاي پذیذُ ٍ جٌگل ، رٍد ، کَُ هاًٌذ طثیعی ّاي پذیذُ دقیق هحل ّا ًقشِ      

. دٌّذ هی ًشاى را...  ٍ سذّا      

.  تثریذ ًام را ّا ًقشِ اًَاع از هَرد چٌذ -9

.  ّا اطلس ٍ گردشگري ّاي ًقشِ ّا، راُ ًقشِ ،(  ّا استاى)  کشَري تقسیوات ًقشِ ، ّا ًاّوَاري ًقشِ     

 



 .است شذُ کَچک ًیاز هَرد ًسثت تِ کِ است زهیي سطح از افقی تصَیري ًقشِ، .  کٌیذ راتعریف ًقشِ -11

 .کٌین هحاسثِ زهیي رٍي را ّا هکاى ٍاقعی فاصلِ تَاًین هی آى از استفادُ تا ؟ کٌذ هی ها تِ کوکی چِ خطی هقیاس -12

 . اي هاَّارُ ّاي عکس -3 َّایی ّاي عکس -2هعوَلی ّاي عکس -1؟ تثریذ ًام را جغرافیایی ّاي عکس اًَاع -14

 . شَد هی گرفتِ ، شَد هی ًصة َّاپیوا در کِ ّایی دٍرتیي تا َّایی ّاي عکس  ؟ شَد هی گرفتِ چگًَِ َّایی ّاي عکس -15

 ٍاقعی شکل تَاى هی کِ است زهیي کرُ از کَچکی ًوًَِ جغرافیایی کرُ ؟ کٌیذ تعریف را جغرافیایی کرُ -16

. کرد هشاّذُ آى رٍي را زهیي سیارُ هختلف ّاي تخش        

 :  ًْن هْن درس ًکات

.  گَیٌذ هی خطی هقیاس آى تِ کِ کٌیذ هی هشاّذُ خطی ، ًقشِ ّر زیر در:  1ًکتِ        

. شَد هی گرفتِ اًساًی ّاي فعالیت ٍ ّا خاًِ شْرّا، ، طثیعی هٌاظر از دٍرتیي تا هعوَلی ّاي عکس:  2ًکتِ        

. شَد هی استفادُ جغرافیایی ّاي ًقشِ تْیِ تراي َّایی ّاي عکس از:  3ًکتِ        

. شَد هی فرستادُ زهیي تِ ٍ تْیِ ّا هاَّارُ تَسط اي هاَّارُ تصاٍیر:  4ًکتِ        

  هردم زًذگی ّاي شیَُ ٍ هختلف ّاي هکاى تا تَاًین هی ّا ًاهِ فرٌّگ ٍ ّا کتاب هطالعِ تا:  5ًکتِ        

  .شَین آشٌا هکاى ایي در                    

  ًقشِ تصَیر، هتي، صَرت تِ را اطالعات تَاى هی ، ایٌترًتی ّاي پایگاُ تِ شذى ٍارد طریق از هرٍزُ ا:  6ًکتِ       

. آٍرد دست تِ  فیلن ٍ                 

 شَد؟ هی استفادُ زیر ّاي عکس از یک کذام از جغرافی ّاي ًقشِ ي تْیِ تراي -1

  دیجیتالی(                      4   اي هاَّارُ(                   3  َّایی(                   2  هعوَلی(  1     

 . کرد هشا ّذُ آى رٍي را زهیي ي سیارُ هختلف ّاي تخش ٍاقعی شکل تَاى هی کِ است زهیي ي کرُ از کَچکی ًوًَِ -2

  ًاهِ فرٌّگ(                      4 عکس(                  3جغرافیایی ي کرُ(                 2 ًقشِ(  1           

  ؟ است زیر ّاي ٍیژگی از یک کذام تِ هرتَط اقتصادي ّاي فعالیت -3

  اجتواعی(                       4  سیاسی(                        3  طثیعی(                    2 اًساًی(  1          

. کًًد هی آغاز.... یک ي درتارُ  ّایی پرسش تا را خٍدشاى کار هعهٍال  ّا داى جغرافی -4

  فضا ٍ زهاى(                                4 فضا(                          3  زهاى(                  2 هکاى(  1      

 ؟دارد ًام چِ جغرافیا در آهٍزشی ي ٍسیلِ تریى هْم -5

  جغرافیایی يّا فرًّگ(           4 جغرافیایی کرُ (         3  جغرافیایی يّا عکس (             2 ًقشِ(  1       

 تاشذ؟ ًوی اًساًی ّاي ٍیژگی از زیر، هَارد از یک کذام -7

  تاریخی آثار(                    4 جغرافیایی هَقعیت (              3 سَاد(            2  جوعیت تعذاد(  1        

 ؟ داد ًشاى را ّا جٌگل رٍد، هاًٌذکَُ، ّا پذیذُ دقیق هحل تَاى هی طریقی چِ از -8

  ّا ًاهِ فرٌّگ (                      4   جغرافیایی کرُ(                3  ًقشِ (          2 عکس(  1          



 ؟ کرد هحاسثِ زهیي رٍي را ّا هکاى دقیق فاصلِ تَاى هی چگًَِ -9

 ًقشِ (                       4  ّا دٍرتیي (                   3  ًقشِ راٌّواي(               2 خطی هقیاس(  1     

 

 




