باسمه تعالی
سواالت تستی

بیش تر

-1اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که
می میرند  .................باشد ،جمعیت افزایش می یابد.

دفاع

-2اگر جمعیت زیاد باشد ،نیروی زیادی برای  ...................از
کشورمان داریم.

 07میلیون

-3با توجه به نمودار کتاب درسی ،جمعیت ایران در سال 1331
 ..................نفر بوده است.

کناره ی دریای خزر – زیادی

-4ناحیه ی  ...................وسعت کمی دارد اما جمعیت
 .....................را در خود جای داده است.

مهاجرت

-1یکی از دالیل افزایش جمعیت در یک ناحیه.................. ،
مردم از نواحی دیگر به آن جا است.

جمعیت

-6به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند
 ....................می گویند.

البرز  -زاگرس – آذربایجان – خراسان

-0در نواحی کوهپایه ای رشته کوه های  ...............و
 ...............و کوه های  ..................و  ..................تعداد زیادی
شهر و روستای پر جمعیت به وجود آمده است.

سواالت تشریحی

-3جمعیت را تعریف کنید.

به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند ،جمعیت می
گویند.

 - 9جمعیت چگونه افزایش می یابد؟

اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می
میرند بیش تر باشد ،جمعیت افزایش می یابد.

-17افزایش جمعیت در کشور ما چه خوبی هایی دارد؟

-1نیروی بیشتر برای کار و پیشرفت کشور فراهم می شود- 2 .
نیروی زیادی برای دفاع از کشورمان داریم-3خواهر و برادر
بیشتری برای داشتن هم بازی و کمک داریم.

-11چرا ناحیه ی کناره ی دریای خزر با وسعت کم ،جمعیت

چون در این ناحیه آب و هوای مساعد ،باران کافی و خاک

زیادی را در خود جای داده است؟

حاصلخیز موجب رونق کشاورزی شده.

-12چرا تهران جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است؟

به دلیل پایتخت بودن و وجود اداره ها ،دانشگاه ها و کارخانها

-13چرا نواحی داخلی ایران بسیار کم جمعیت یا خالی از

به دلیل بارندگی کم ،زمین های شور و خاک نامناسب.

جمعیت است؟

-14شورا یعنی چه؟

یعنی گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر
مشورت می کنند.

-11در مدرسه ،محله ،کارخانه ،شهر و روستا ،شورا چرا و چگونه

برای حل مشکالت و انجام دادن بهتر کارها افرادی را به عنوان

تشکیل می شود؟

نماینده ی خود انتخاب می کنند .این نمایندگان شورایی
تشکیل می دهند و در شورا همه ی افراد می توانند نظر خود را
بیان کنند.

-16هدف از تشکیل شورای دانش آموزی چیست؟

این است که مسئوالن مدرسه از نظرات و نیازهای دانش
آموزان درباره ی مسائل درسی و امور مربوطه به مدرسه آگاه
شوند و در کارها مدرسه از مشارکت آنان استفاده کنند.

10چرا افرادی که در یک اتوبوس یا قطار شهری هستند تشکیل

زیرا گروه از تعدادی از افراد تشکیل شده است که فعالیتهای

گروه نمی دهند؟

مشترکی دارند و برای هدفی مشترک با هم ارتباط برقرار می
کنند .که در ارتباط بین افراد اتوبوس و قطار شهری این
مشخصات وجود ندارد.

-13کشور ایران از نظر پراکندگی جمعیت به چند ناحیه تقسیم

-1ناحیه کناره ی دریای خزر -2ناحیه تهران و اطراف آن - 3

شده است ،نام ببرید.

نواحی داخلی ایران -4نواحی کوهپایه ای رشته کوه های
البرز و زاگرس و کوه های آذربایجان و خراسان

- 19چرا در نواحی کوهپایه ای رشته کوه های البرز و زاگرس

به دلیل آب و هوای معتدل ،خاک آبرفتی و وجود معدن های

و کوه های آذربایجان و خراسان ،تعداد زیادی شهر و روستای

مختلف

پرجمعیت به وجود آمده است؟
مهاجرت یعنی چه؟

یعنی این که مردم برای زندگی یا کار از جایی به جای دیگر
بروند.

چرا بعضی از نواحی ایران ،جمعیت زیادی را در خود جذب

به دلیل آب و هوای مساعد -خاک حاصلخیز یا وجود کارخانه

کرده اند؟

ها و معدن ها

نواحی داخلی ایران جزء کدام یک از نواحی جمعیتی می

جزء نواحی کم جمعیت یا خالی از جمعیت ،به دلیل بارندگی

باشد؟

کم و زمین های شور و خاک نامناسب

عوامل جذب کننده جمعیت را نام ببرید.

در آمد بیشتر – شغل های بیشتر – بیمارستان مجهز  -دانشگاه ها –
فروشگاه های بزرگ

عوامل دور کننده جمعیت را نام ببرید؟

خشکسالی – کمبود آب – کمبود درآمد و شغل – جنگ – تولد

دو دلیل افزایش جمعیت در یک مکان را بنویسید.

بیشتر از مرگ – مهاجرت

