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 درس پنجم

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 در حال حاضر جمعیت کشور ما چند نفر است؟ -1
 میلیون  60کم تر از  -1
 میلیون 85 -2
 میلیون 75بیش از  -3
 میلیون 90 -4

 به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند، چه می گویند؟ -2
 گروه -1
 جامعه -2
 جمعیت -3
 ملّت -4

 پرجمعیّت ترین شهر ایران کدام است؟ -3
 مشهد -1
 تهران -2
 تبریز -3
 اصفهان -4

 است؟کدام ناحیه زیر با توجه به وسعت کمی که دارد، اما جمعیت زیادی را در خود جای داده  -4

 ناحیه کوهپایه ای -1
 نواحی داخلی -2
 ناحیه ی کناره ی دریای خزر -3
 ناحیه ی تهران و اطراف آن -4

 در کدام ناحیه، شهرها و روستاهای پرجمعیت زیادی به وجود آمده است؟ -5



 

 

 کوهپایه ای -1
 کناره ی دریای خزر -2
 ناحیه ی تهران -3
 نواحی داخلی -4

 کدام مورد از عوامل افزایش جمعیت می باشد؟ -6

 تمهاجر -1
 تولد بیش تر از مرگ -2
 مرگ کم تر از تولد -3
 همه ی موارد -4

 کدام مورد از دالیل جمعیت بسیار کم در نواحی داخلی نیست؟ -7

 آب و هوای گرم و خشک -1
 خاک نامناسب -2
 زمین های شور -3
 بارندگی کم -4

 کدام مورد از عوامل دورکننده ی جمعیت نمی باشد؟ -8

 کمبود درآمد -1
 خشکسالی -2
 دانشگاه -3
 جنگ -4

 را با کلمات مناسب کامل کنید. جاهای خالی

 به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند، ............................ می گویند. -1



 

 

اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می میرند، بیش تر باشد، جمعیت  -2

 ............................ می یابد.
 ....... یک کشور زیاد باشد، نیروی بیش تری برای کار فراهم می شود.وقتی تعداد ............ -3
 اگر جمعیت زیاد باشد، نیروی زیادی برای ......................... از کشورمان داریم. -4
 ناحیه ی ...................... و ........................... پرجمعیت ترین جای کشور هستند. -5
......... ایران به دلیل بارندگی کم، زمین های شور و خاک نامناسب، بسیار کم نواحی .............. -6

 جمعیت یا خالی از جمعیت است.
 یکی از دالیل افزایش جمعیت در یک ناحیه، ....................... مردم از نواحی دیگر به آنجاست. -7
 ............ از جایی به جای دیگر بروند.مهاجرت یعنی اینکه مردم برای .................... یا .......... -8

 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 میلیون نفر بوده است. 60، 1375جمعیت ایران در سال  -1
 جمعیت ایران در همه جای آن به طور یکسان پراکنده شده است. -2
 درآمد بیش تر از عوامل دورکننده ی جمعیت است. -3
 دفاع از کشور خود کمک می کنند.جوانان با تحصیل و تالش به  -4
هر چه از ناحیه ی مرکزی ایران به سمت کوهپایه های البرز و زاگرس می رویم، تعداد شهرها و  -5

 روستاها افزایش می یابد.
 به سؤاالت زیر با دقت و کامل پاسخ دهید.

 (مهاجرتاصطالحات روبه رو را تعریف کنید.                    الف(جمعیت                 ب -1
 چرا ناحیه ی کناره ی دریای خزر با وجود وسعت کم، جمعیت زیادی را در خود جای داه است؟ -2
 پرجمعیت ترین و کم جمعیت ترین ناحیه ی ایران به ترتیب کدام اند؟ -3
 ود جذب کرده است؟چرا تهران جمعیت زیادی را به خ -4
های آذربایجان و خراسان تعداد چرا در نواحی کوهپایه ای رشته کوه های البرز و زاگرس و کوه  -5

 زیادی شهر و روستای پرجمعیت به وجود آمده است؟ )سه مورد(



 

 

 دالیل بسیار کم جمعیت بودن نواحی داخلی ایران را نام ببرید. )سه مورد( -6
 عوامل جذب کننده ی جمعیت را نام ببرید. )پنج مورد( -7
 عوامل دورکننده ی جمعیت را نام ببرید. )چهار مورد( -8
 ل افزایش جمعیت را نام ببرید.دو دلی -9

 شهرها و روستاهای پرجمعیت ایران در نواحی کوهپایه ای در کدام رشته کوه ها قرار دارند؟ -10
 افزایش جمعیت در کشور ما چه خوبی هایی دارد؟ )سه مورد( -11
هر چه از ناحیه ی مرکزی ایران به سمت کوهپایه های البرز و زاگرس پیش برویم، تعداد  -12

 اها چه تغییری می کند؟ چرا؟شهرها و روست

  


