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ــرد   ــان و خ ــد ج ــام خداون ــه ن  ب

ــذرد   ــه برنگ ــر انديش ــزين برت  ك
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  به درس مورد نظر احاطه يابد.  تواند بصورت كامل مي
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 : را بكـار بـرد كـه شـامل     » جغرافيـا «، دانشمند يونـاني، واژة  اراتوستننخستين بار  علم جغرافياGEO  (زمـين)  وGRAPHY 
امـروزه  ». مطالعة زمـين بـه عنـوان جايگـاه انسـان     «كند:  گونه تعريف مي را اين» جغرافيا«است. بنابراين اراتوستن  توصيف)(ترسيم و 

هـاي طبيعـي و    كنـد بـا ويژگـي    دانان اعتقاد دارند كه جغرافيا آن قسمت از دانش بشري است كه به انسان كمك مي بسياري از جغرافي
هـا ارتبـاط    ها براي بهبود زندگي خويش استفاده كند. بين جغرافيا و سـاير رشـته   يط آشنا شود و از آنها در مح انساني و روابط بين آن

  .دهد هاي خود پاسخ مي وجود دارد. جغرافيا با كمك گرفتن از ساير علوم به پرسش

  رابطه هواشناسي با آب و هواشناسي -1
   

  يك اصل هواشناسي است.» يابد دما كاهش مي ،با افزايش ارتفاع«
  

  
  بررسي تأثير كاهش دما با ارتفاع بر مكان زندگي انسان در حوزه آب و هوا

  

  رابطة اقتصاد با جغرافياي اقتصادي -2
 كند. علم اقتصاد توليد، توزيع و مصرف كاالها و خدمات، نظام اقتصادي و عرضه و تقاضا را مطالعه مي  
 پردازد. شان مي هاي مختلف در رابطه با محيط زندگي هاي انساني در مكان جغرافياي اقتصادي به چگونگي معيشت گروه  
  ي در جغرافيا: هاي كم رابطه آمار و فناوري با روش -3

  گيرد.  اط كمك ميآوري و تجزيه و تحليل اطالعات مورد نياز خود از علم آمار و فناوري اطالعات و ارتب دان براي جمع جغرافي
  نمايند.  هاي يكديگر استفاده مي ها و يافته بوده و در يك جريان دوطرفه از داده »دوسويه«رابطه بين جغرافيا با ساير علوم  - 

  :ـين علـت بـا برخـي          آگاهي از مفاهيم پايهمفاهيم اساسي دانش جغرافيا اي هر علم، بـراي درك آن الزم و ضـروري اسـت؛ بـه هم
    شويم: مفاهيم جغرافيا آشنا مي ترين ازمهم

نامند؛ (خانه، مزرعه، مدرسه و كارخانـه).   مي »مكان«شود. اين جا و محل را  هاي انسان در جا و محل معيني انجام مي بسياري فعاليت مكـان:  - 1
طـور مثـال يـك روسـتا را در نظـر       ند؛ بـه پذير ديگر تأثير گذاشته و به نوبة خود از هم تأثير مي هاي مختلفي هستند كه بر يك در هر مكان، پديده

صورت جرياني پيوسـته   گذارد. اين روند تأثيرگذاري و تأثيرپذيري به بگيريد كه خاك، آب، سرمايه و نيروي انساني آن بر نوع اشتغال آن تأثير مي
   شود. ها مي در مكان ادامه دارد و سبب تغيير شكل مكان

اسـت. بـا    متعـادل اي  و محيط، دو عامل مهم در علم جغرافيا است. محيط طبيعي، مجموعـه انسان  روابط متقابل انسان با محيط: -2
منـد   كند تا از محيط خود بهره انسان به او در جهت تغيير كمك مي و استعداد هوششود.  هاي تغيير در محيط فراهم مي ورود انسان، زمينه

ـ    فناوريهاي اخير،  شود. در دهه هـاي جديـد،    اوريبه كمك انسان آمده و سبب شده است كه انسان، در محيط تأثير بسـياري بگـذارد. فنّ
  برداري از اعماق زمين كرده و ميزان دسترسي انسان را گسترش داده است. انسان را قادر به بهره
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  آيد.   محيط جغرافيايي از تعامل بين محيط طبيعي و محيط انساني به وجود مي

  :عملكرد انسان در ارتباط با محيط طبيعي  
  ها و استفاده از منابع براي رفع نيازها درك توان -1
  ها نگاه سودجويانه براي رسيدن به خواسته -2
  :كنـد، بنـابراين شـناخت     جا كه جغرافيا ظرفيت روابط متقابل انسان را با محيط، مطالعه و بررسـي مـي   از آن اهميت علم جغرافيـا
  هاي محيطي بدون دانش جغرافيا ممكن نيست؛ پس جغرافيا، علمي براي زندگي بهتر است. ها و ظرفيت توان
جغرافيايي، كه حاصل روابط متقابل انسان و محيط اسـت،  هاي  گيري محيط چگونگي شكل نگري يا ديد تركيبي در جغرافيـا:  كل

نگري، موضوعات را مطالعه و بررسي كند؛ زيـرا اجـزا و عوامـل محـيط جغرافيـايي در       دان با ديد تركيبي يا كل شود جغرافي سبب مي
  . كنند ديگر عمل مي ارتباط با يك

 
  هاي آن در يك مكان. ويژگي ها با تمام يعني: مطالعه همه جانبه و جامع پديده ديد تركيبي
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  هاي درست يا نادرست را تعيين كنيد. عبارت -الف 

  نادرست  درست   شود.  شناخت محيط پيرامون موجب بهبود كيفيت زندگي انسان مي -1
  نادرست  درست   .مانند ها همواره ثابت مي گذارند، در نتيجه مكان ديگر تأثير مي هاي موجود در مكان بر يك پديده -2
   نادرست درست   هاي محيطي بدون دانش جغرافيا ممكن نيست.  ها و ظرفيت شناخت توان -3
   نادرست درست     كند براي زندگي بهتر بر محيط طبيعي غلبه كند. دانش جغرافيا به انسان كمك مي -4
   نادرست درست   .  هاي جغرافياي انساني است شناسي يكي از شاخه زمين -5

  هاي زير را با واژگان مناسب تكميل كنيد. عبارت  -ب  

  باشد.  مي ..........رابطه بين جغرافيا با ساير علوم  -6
  شود. تبديل مي.......... زند، محيط طبيعي به محيط  زماني كه انسان براي رفع نيازهاي خود به تغيير محيط دست مي -7
  كند. وضوعات را مطالعه و بررسي ميم..........  دان با ديد تركيبي يا جغرافي -8

  اي هاي چهارگزينه پرسش -پ  

  بار توسط چه كسي ارائه شد؟ واژة جغرافيا اولين -9
   بطلميوس )4  اراتوستن )3  سقراط )2  ارشميدس )1ا  
  يك از علوم زير است؟ عامل اساسي در كدام» انسان و محيط« -10

   حقوق )4  جغرافيا )3  اقتصاد )2  تاريخ )1  
  ............كند  دان كمك مي به جغرافي تركيبيديد  -11

   نقش عوامل طبيعي بر زندگي انسان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. )1  
   هاي آن در يك مكان مطالعه كند. ها را با تمام ويژگي طور جامع، پديده به )2  
   هد.ها و پيامدهاي آن را نشان د هاي انسان بر مكان تأثير فعاليت )3  
   بين علوم و فنون مختلف و دانش جغرافيا ارتباط برقرار كند. )4  
  يك از مناطق زير امكان توليد برق آبي وجود دارد و كوير مصر در كدام استان واقع شده است؟ در كدام -12

   اصفهان -جنگلي  )4  كرمان -جنگلي )3  كوهستاني ـ كرمان )2  اصفهان -كوهستاني  )1

   دهيد.پاسخ كوتاه  -ت 

  كند؟ اراتوستن جغرافيا را چگونه تعريف مي -13
  اند؟ مفاهيم اساسي دانش جغرافيا كدام -14
  علم اقتصاد را تعريف كنيد.  -15
  پردازد؟ اي مي جغرافياي اقتصادي به چه مسئله -16
  آوري و تجزيه و تحليل اطالعات به چه چيزي نياز دارد؟ دان جهت جمع غرفيج -17
  كنند؟ چگونه تغيير ميها  مكان -18
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  روابط متقابل انسان با محيط چه پيامدي دارد؟ -19
  عملكرد انسان در ارتباط با محيط طبيعي چند گونه است؟ نام ببريد. -20
  كنند؟ دانان چگونه موضوعات را مطالعه و بررسي مي جغرافي -21

  دهيد. تشريحيهاي زير پاسخ  به پرسش -ث 

  با محيط، در گذشته و حال را مقايسه كنيد. انسانروابط  -22
  گذشته:  -
  حال:  -

  به نظر شما، دانش جغرافيا در بهبود زندگي انسان چه نقشي دارد؟ -23
  آيا روش مطالعة ساير علوم همانند علم جغرافياست؟ چرا؟ -24
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    درست -1
  كنند) ها تغيير مي (مكان نادرست -2
    درست -3
  مند شود) (از محيط طبيعي بهره نادرست -4
    درست -5
  دوسويه -6
    جغرافيايي  -7
  نگري كل -8
    )3گزينة ( -9

  )3گزينة ( -10
     )2گزينة ( -11
  )1گزينة ( -12
    »مطالعة زمين به عنوان جايگاه انسان«-13
  مكان، روابط متقابل انسان و محيط -14
مطالعــه توليــد، توزيــع و مصــرف كاالهــا و خــدمات و  -15
  هاي اقتصادي و عرضه و تقاضا نظام
هـاي   هاي انساني در مكان مطالعه چگونگي معيشت گروه -16

  شان مختلف در رابطه با محيط زندگي
  علم آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات -17
ديگـر   هاي مختلفي هستند كه بر يـك  در هر مكان، پديده -18

پذيرند. ايـن رونـد    تأثير گذاشته و به نوبة خود از هم تأثير مي
صورت جرياني پيوسـته در مكـان    تأثيرگذاري و تأثيرپذيري به

  شود. ها مي تغييرشكل مكان ادامه دارد و سبب
اي متعادل است. بـا ورود انسـان،    محيط طبيعي، مجموعه -19

شـود. هـوش و اسـتعداد     هاي تغيير در محيط فراهم مـي  زمينه
كنـد تـا از محـيط خـود      انسان به او در جهت تغيير كمك مـي 

هاي اخير، فناوري به كمك انسان آمده و  مند شود. در دهه بهره
  نسان در محيط، تأثير بسياري بگذارد. سبب شده است كه ا

  ها و استفاده از منابع براي رفع نيازها ) درك توان1 -20

  ها ) نگاه سودجويانه براي رسيدن به خواسته2
نگري، موضوعات را مطالعـه و   دان با ديد تركيبي يا كل جغرافي -21

ـيط جغرافيـايي در ارتبـاط بـا         بررسي كند؛ زيـرا اجـزا و عوامـل مح
كنـد تـا    دان كمك مـي  كند. ديد تركيبي به جغرافي ديگر عمل مي يك
هـاي آن در يـك    ها را با تمام ويژگي جانبه و جامع، پديده طور همه به

  .مكان مورد مطالعه قرار دهد
تر بوده و در نتيجـه   دخالت انسان در محيط كم گذشته: -22

 شد. در عـين  تري نيز در محيط طبيعي مشاهده مي تغييرات كم
حــال انســان نيازهــاي خــود را برطــرف نمــوده و مشــكالت 

  تر از زمان حال بود. محيطي بسيار كم زيست
برداري  هاي جديد موجب بهره امروزه استفاده از فناوري حال:

شديد و سودجويانة انسان در طبيعت شده، تا جايي كه تعـادل  
محيط زيست از بين رفته و رابطـة سـالم و متعـادل انسـان بـا      

اي نامتعادل كه به ضرر انسان و محيط اسـت،   به رابطهطبيعت 
  تبديل شده است.

ما در زندگي روزمرة خود از علم جغرافيـا اسـتفادة فـراوان     -23
پوشيم معمـوالً متناسـب بـا شـرايط آب و      كنيم، لباسي كه مي مي

خـوريم اغلـب بـا     هوايي محل زندگي ماست، نوع غذايي كه مي
ط جغرافيايي اطراف ما فراهم توجه به محصوالت كشاورزي محي

هـاي جغرافيـايي    ها براساس جهـت  شده است. پنجرة اغلب خانه
ساخته شده است. بنابراين علم جغرافيا مانند ساير علوم در بهبود 

  زندگي انسان نقش دارد.
صورت است  روش مطالعة پژوهشگران ساير علوم به اين -24 

ت مجزا و بدون صور هاي مورد نظر خود را به كه اجزاي سيستم
دهند  ديگر مورد بررسي قرار مي ها بر يك در نظر گرفتن تأثير آن

صـورت   دانان روابـط متقابـل انسـان و محـيط را بـه      اما جغرافي
مند (سيستماتيك) مورد مطالعه و بررسـي قـرار داده و كـل     نظام

  كنند. صورت واحد مطالعه مي يك سيستم يعني محيط را به
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  و بزرگترين سد قوسي جهان در نزديكي كدام شهر قرار دارد؟ كردچه كسي مطرح  را »جغرافيا«واژه بار  نخستين .1

  ابوريحان بيروني ـ طبس )2    ابوريحان بيروني ـ كازرون )1  
  ن ـ طبستاراتوس )4    اراتوستن ـ كازرون )3  

  علم جغرافيا را چگونه تعريف كرده است ؟ ،به چه معنايي است و اراتوستن  »جغرافيا«واژه  .2
  زمين ـ مطالعه زمين به عنوان جايگاه انسانو توصيف ترسيم  )1  
  مطالعه انسان به عنوان موجود تأثيرگذار روي زمين ـشناسايي زمين  )2  
 شناسايي زمين ـ مطالعه زمين به عنوان جايگاه انسان )3  

  مطالعه انسان به عنوان موجود تأثيرگذار روي زمين ـزمين  و توصيف ترسيم )4  
  گيرد؟ از تعامل محيط طبيعي و محيط انساني، چه محيطي شكل مي ؟دهد  جغرافيا چگونه به سؤاالت خود پاسخ مي .3

  محيط جغرافياييـ كمك گرفتن از ساير علوم )2  محيط اجتماعي ـ ها رابطه متقابل پديده مطالعه )1  
 محيط اجتماعي ـكمك گرفتن از ساير علوم  )4   محيط جغرافيايي ـمطالعه رابطه متقابل پديده ها  )3  

  گيرد ؟ كدام علوم بهره مي اي از كدام علم جغرافياست و از داده هاي شاخه »ژئومورفولوژي« .4
  زمين شناسي ـجغرافياي طبيعي  )2  هواشناسي ـجغرافياي طبيعي  )1  
  زمين شناسي ـفنون جغرافيايي  )4  هواشناسي  ـفنون جغرافيايي  )3  

  گيرد ؟ جغرافياي رفتاري و فرهنگي از داده هاي كدام علوم بهره مي .5
  جامعه شناسي، جمعيت شناسي، روان شناسي )2  انسان شناسي، جمعيت شناسي، روان شناسي  )1  
  جمعيت شناسي، انسان شناسي، جامعه شناسي )4  جامعه شناسي، روان شناسي، انسان شناسي )3  

  ؟ گيرند هاي كدام علوم بهره مي به ترتيب كارتوگرافي و سنجش از دور از داده .6
    فيزيك   ـهندسه  )2    علوم فضايي ـنقشه كشي  )1  
  فيزيك  ـنقشه كشي )4    علوم فضايي  ـهندسه  )3  

ي  در جغرافيـا       روند تأثيرگذاري و تأثيرپذيري پديده .7 هاي جغرافيايي به چه صورت در مكـان ادامـه دارد و روش هـاي كمـ
  باشد ؟ زيرشاخه كدام علم مي

  صورت جرياني منقطع ـ فنون جغرافيايي به )2  صورت جريان پيوسته ـ فنون جغرافيايي به )1  
  صورت جرياني منقطع ـ جغرافياي طبيعي به )4  صورت جرياني پيوسته ـ جغرافياي طبيعي  به )3  

  دو عامل مهم در جغرافياست. .......... و ..........  است و.......... محيط طبيعي يك مجموعه  .8
  متعادل ـ انسان ـ محيط )4    متعادل ـ دما ـ بارش )3  نامتعادل ـ دما ـ بارش  )2  نامتعادل ـ انسان ـ محيط )1  

محيط طبيعي هاي اخير چه عاملي به انسان كمك كرده است كه تأثيري زيادي بر روي محيط بگذارد و در نتيجه تغيير  در دهه .9
  به چه محيطي تبديل مي شود؟

  فناوري ـ محيط جغرافيايي )2  هوش و استعداد ـ محيط جغرافيايي )1  
  فناوري ـ محيط اجتماعي  )4  هوش و استعداد ـ محيط اجتماعي  )3  
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  عملكرد انسان در ارتباط با محيط طبيعي چگونه است؟ .10
  ها متقابل انسان و محيط ـ نگاه سودجويانه براي رسيدن به خواستهشناخت روابط  )1  
  ها و استفاده از منابع براي رفع نيازها ـ شناخت روابط متقابل انسان و محيط درك توان )2  
  ها ها و استفاده از منابع براي رفع نيازها ـ نگاه سودجويانه براي رسيدن به خواسته درك توان )3  

  ها ـ بهره برداري حداكثري از محيط براي زندگي بهتر  نگاه سودجويانه براي رسيدن خواسته )4   
  نگري) موضوعات را مطالعه و بررسي كند ؟ دان با ديد تركيبي(كل چه عاملي باعث گرديده است جغرافي .11

  تأثير محيط جغرافياييگيري روابط متقابل انسان و محيط در نتيجه  چگونگي شكل )1  
  هاي جغرافيايي حاصل روابط متقابل انسان و محيط گيري محيط چگونگي شكل )2  
  هاي اجتماعي حاصل تأثير محيط جغرافيايي گيري محيط چگونگي شكل )3  
  هاي اجتماعي هاي جغرافيايي حاصل محيط گيري محيط چگونگي شكل )4  
  كند و روستاي پالنگان در كدام استان قرار دارد؟ چه ديدي، موضوعات را مطالعه ميدان با  جغرافي .12

  نگري ـ كردستان كل )4  جزنگري ـ كردستان  )3  نگري ـ لرستان كل )2  جزنگري ـ لرستان )1  
  ..........طور  كند تا به دان كمك مي ديد تركيبي به جغرافي .13

  .هاي آن در يك مكان مورد مطالعه قرار دهد ها را با تمام ويژگي و جامع پديدههمه جانبه  )1  
  صورت مجزا در هر مكان مورد مطالعه قرار دهد. ها را به جغرافيايي پديده )2  
  هاي آن در يك مكان را مورد مطالعه قرار دهد. پيوسته و مداوم تمام ويژگي )3  
  در يك مكان را مورد مطالعه قرار دهد. هاي آن  مستقيم و پيوسته تمام ويژگي )4  
  ..........كند؟ زيرا اجزا و عوامل محيط جغرافيايي در  را مطالعه و بررسي مي دان با ديد تركيبي موضوعات جغرافي چرا .14

  هاي مختلف تأثيري يكسان دارند.  مكان )2    .شوند ها ديده مي تمام مكان )1  
  .ارتباط با يكديگر عمل مي كند )4  .هاي مختلف به شكلي متفاوت عمل مي كنند مكان )3  
  ؟استچگونه علمي  »جغرافيا« .15

  هاي جغرافيايي با توجه به اثر انسان و محيط برروي آن  علم مطالعه محيط )1  
  عنوان جايگاه انسان علم مطالعه زمين به )2  
  روابط متقابل انسان و محيط علم مطالعه )3  
  ها، رودها، شهرها و .... علم شناخت و مطالعه كوه )4  
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 :روسـت.   روبـه  هاي جغرافيايي بـا آن  داني در بررسي اساسي هست كه هر جغرافي پرسشدر جغرافيا شش سؤاالت كليدي در جغرافيا
  طور؟يزي؟ چرا؟ چه موقع؟ چه كساني؟ چعبارت است از: كجا؟ چه چ ها پرسشاين 
 :ها سر و كار دارد؛ مثال: اين اتفاق در كجا رخ داده است؟ اين سؤال با ركن اساسي جغرافيا يعني مكان وقوع پديده كجا  
 رخ داده است؟ چيزياين سؤال بر ماهيت هر پديده يا مسئله داللت دارد؛ مثال: چه  :چه چيز  
 پردازد؛ مثال: چرا اين پديده به وجود آمده است؟ اين سؤال به علت وقوع پديده مي :چرا  
 يابد؟ پردازد؛ مثال: چه زماني اين پديده شدت مي اين سؤال به روند زماني موضوعات مي :چه موقع  
 دهـد؛ مثـال: چـه كسـاني يـا كـدام       ياين سؤال انسان و روابط متقابل او را با محيط مورد توجه قـرار مـ   :چه كسي يا چه كساني 

  توجهي به تثبيت خاك) هاي انساني در اين پديده اثر داشته است؟ (بي ها و برنامه فعاليت
 هاي به وجود آورندة اين پديده چيست؟ پردازد؛ مثال: زمينه اين سؤال به بررسي سير تكوين و تحول پديده مي طور: چه  
:رو است، به تحقيق و پژوهش  جغرافيا همانند ساير علوم براي رسيدن به پاسخ مسائلي كه با آن روبهعلم  شيوة مطالعه در جغرافيا
  كند: پردازد و اين مراحل را طي مي مي
  آوري اطالعات جمع -3    تدوين فرضيه -2    طرح سؤال و بيان مسئله -1
  گيري و ارائة پيشنهادها نتيجه -5    پردازش اطالعات -4
 :اي كه در ذهش پديد آمده است، ابتدا بايد مسـئلة   پژوهشگر براي دستيابي به شناخت و آگاهي از مسئلهطرح سؤال و بيان مسئله

صورت واضح و روشن بيان كند. بهتر است صورت مسئله به شكل سؤالي نوشته، و از عبارات خبـري يـا جمـالت كلـي و      خود را به
وجه در اين مرحله اين است كه پژوهشگر بايد پژوهش ديگران را مـورد بررسـي قـرار دهـد؛ بـه      نامعلوم جلوگيري شود. نكتة مورد ت

  عبارت ديگر، مطالعة سابقه و پيشينة مسئله و نتايج پژوهش ديگران، مورد نياز پژوهشگر است. 
 :هـايي   مـا را دارنـد و بـه فعاليـت    ها در هر پژوهش، نقش راهن سازي يكي از مراحل حساس پژوهش است؛ زيرا فرضيه فرضيهتدوين فرضيه

هـاي پژوهشـگر بـه     فرضـيه  .دهند كه قرار است انجام شوند. فرضيه پاسخ پيشنهادي و حدس انديشمندانه محقق به سئوال تحقيق اسـت  جهت مي
 .ميزان دانش، تجربيات و سوابق پژوهشيِ در دسترس او بستگي دارد

آوري اطالعات: هاي جمع روش  
گيـرد. در   هاي علمي مورد استفاده قـرار مـي   اين روش در تمامي پژوهش اي: روش كتابخانه )1

گيرد و در برخـي ديگـر، بخشـي از     ها تمام تالش پژوهشگر در كتابخانه صورت مي برخي از آن
  شود. جا انجام مي پژوهش در آن

پژوهشگر در اين روش براي گردآوري اطالعات ناگزير است به  روش ميداني: )2
د و با مراجعه به افراد يا محيط و يـا برقـراري ارتبـاط مسـتقيم بـا      محيط بيرون برو

نامه، مصاحبه و مشـاهده،   مكان مورد مطالعه، به گردآوري اطالعات بپردازد. پرسش
  ازجمله ابزارهاي گردآوري اطالعات ميداني است.
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 :ش يعني حذف اطالعات غيرضروري و حفـظ  بندي اطالعات، مرحلة پرداز آوري، استخراج و طبقه پس از جمع پردازش اطالعـات
  شود. اطالعات مرتبط با پژوهش و تجزيه و تحليل اطالعات آغاز مي

 يابـد. او ضـمن    در مرحلة آخر، پژوهشگر با تجزيه و تحليل اطالعات، پاسخ مسئلة پژوهش را مي گيري و ارائة پيشنهادها: نتيجه
هاي يـك پژوهشـگر رد    پردازد. در صورتي كه فرضيه يا فرضيه هاي خود مي ارائة داليل علمي و منطقي به تأييد يا رد فرضيه يا فرضيه

انـد پاسـخ    مواجه شده پرسشدارد؛ زيرا اين پژوهش به كساني كه با اين شود، پژوهشگر نبايد دلسرد شود و پژوهش خود را بيهوده پن
  كند. دهد و از طرح دوبارة آن جلوگيري مي مي
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   هاي درست يا نادرست را تعيين كنيد. عبارت –الف    

  نادرست   درست   .  ها سر و كار دارد با ركن اساسي جغرافيا، يعني مكان وقوع پديده» كجا«سؤال  -1
  نادرست   درست   . گام براي پژوهش در جغرافيا، تدوين فرضيه است نخستين -2
  نادرست   درست   .  هاي جغرافياي انساني مورد استفاده است اي تنها در پژوهش روش كتابخانه -3
  نادرست   درست   .  بخشي از كار پژوهشي است» بررسي پيشينه و سابقة موضوع« -4
  نادرست   درست    دهد. هاي پژوهش، ارزش آن پژوهش را نشان مي يا رد فرضيهتأييد  -5

  هاي زير را با واژگان مناسب تكميل كنيد. عبارت -ب   

  پردازد. پديده مي .......... در جغرافيا به بررسي سير» طور چه«سؤالِ  -6
  در دسترس او بستگي دارد. و سوابق پژوهشي .......... هاي پژوهشگر به ميزان دانش و فرضيه -7
پژوهشگر ناگزير است به محيط بيرون برود و با برقراري ارتباط مستقيم با مكان مورد مطالعه، به گـردآوري   .......... در روش -8

  اطالعات بپردازد.

  اي چهارگزينه هاي پرسش –پ   

  ؟نيستكدام گزينه از سؤاالت مطرح شده در مطالعات جغرافيايي  -9
  چه وقت  )4  چه مقدار )3  چه كسي )2  چه چيزي )1  
  نيست؟مراحل تحقيق و پژوهش در جغرافيا  ازكدام گزينه  -10

  پردازش اطالعات  )4    كاربرد عملي نتايج )3  تدوين فرضيه  )2  آوري اطالعات جمع )1  
  يك از مراحل پژوهش، پژوهشگر بايد پژوهش ديگران را مورد بررسي قرار دهد؟ در كدام -11

   گيري و ارائة پيشنهادها نتيجه )4    پردازش اطالعات )3   آوري اطالعات جمع )2  طرح سؤال و بيان مسئله )1  
  دهد؟ هاي پژوهشگر جهت مي چه عاملي در هر پژوهش نقش راهنما داشته و به فعاليت -12

  فرضيه )4  نظريه )3  روش تحقيق )2  طرح مسئله )1  

  دهيد. كوتاهزير پاسخ  هاي پرسشبه  -ت  

  اند؟  دانان در جغرافيا كدام سؤاالت كليدي جغرافي -13
  اي داللت دارد؟ بر چه مسئله» چه چيزي« پرسش -14
  مطالعه و تحقيق در جغرافيا را بيان كنيد.اول و سوم مراحل  -15
  ببريد. آورند؟ نام هاي خود را از چه منابعي به دست مي دانان اطالعات الزم براي انجام پژوهش جغرافي -16
17- شدن فرضية پژوهشگر نبايد موجب دلسرد شدن پژوهشگر شود؟ چرا رد  
  اند؟ ابزارهاي گردآوري اطالعات ميداني كدام -18
  پردازد؟ پژوهشگر جغرافيا چگونه به طرح سؤال و بيان مسئله مي -19
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   دهيد. تشريحيزير پاسخ  هاي رسشپبه  -ث 

  پژوهشي چيست؟سازي در كار  منظور از فرضيه -20
  اي چه تفاوتي با روش ميداني در گردآوري اطالعات دارد؟ به نظر شما روش كتابخانه -21
  با توجه به متن زير، به سؤاالت كليدي جغرافيا پاسخ دهيد: -22

خصوص مناطق جنوبي و غربي را تحت تأثير قـرار   هاي وسيعي از كشور ما به با شروع فصل تابستان، گرد و غبار، بخش«
پاشي، موجـب افـزايش ريزگردهـاي     هاي تثبيت خاك، مانند مالچ هاي اخير و توقف برنامه دهد. تداوم خشكسالي سال مي

هاي در حال خشك شـدن   موجود در هوا و وقوع اين گرد و غبار شده است. البته منشأ اصلي ريزگردها، كويرها و باتالق
  »آيد. ايران ميهاي آن از طريق باد شمال به  عراق است كه خاك و شن

  كجا:  )1
  چه چيز:  )2
  چرا:  )3
  چه موقع:  )4
  چه كسي:  )5
  طور:  چه )6

  سازي در پژوهش چيست؟ اهميت فرضيه -23
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    درست -1

  (اولين گام، طرح سؤال و بيان مسئله است) نادرست -2

    شود) اي استفاده مي ها از روش كتابخانه (در تمامي پژوهش نادرست -3

   درست -4

    (رد فرضيه نبايد موجب دلسردي پژوهشگر شود)نادرست -5

  تكوين يا تحول -6

    تجربيات -7

  ميداني -8

    )3گزينة ( -9

  )3گزينة ( -10

    )1گزينة ( -11
  )4گزينة ( -12

  چطور –چه كساني  –چه موقع  -چيز چه -چرا -كجا  -13

  بر ماهيت هر پديده يا مسئله داللت دارد. -14

    طرح سؤال و بيان مسئله  مرحله اول:  -15

  آوري اطالعات  جمعمرحله سوم: 

16-   
   روش ميداني )2    اي روش كتابخانه )1

اند پاسـخ   زيرا اين پژوهش به كساني كه با اين سؤال مواجه شده -17
  كند. دهد و از طرح دوبارة آن جلوگيري مي مي

  .نامه، مصاحبه و مشاهده پرسش -18

اي كـه در   پژوهشگر براي دستيابي به شناخت و آگاهي از مسئله -19
صـورت واضـح و    ذهنش پديد آمده است، ابتدا بايد مسئلة خود را بـه 

روشن بيان كند. بهتر است صورت مسئله به شكل سؤالي، نوشته و از 
عبارات خبري يا جمالت كلـي و نـامعلوم جلـوگيري شـود. در ايـن      

پرسد انجام اين پژوهش چه اهميتـي دارد؟   مرحله، پژوهشگر از خود مي
نكتة مورد توجه در اين مرحله اين است كـه پژوهشـگر بايـد پـژوهش     
ديگران را مورد بررسي قرار دهـد؛ بـه عبـارت ديگـر، مطالعـة سـابقه و       

  پيشينة مسئله و نتايج پژوهش ديگران، مورد نياز پژوهشگر است

ئله و فرضيه درواقع حدس و گمان محقق براي حـل مسـ   -20
  .مجهوالت موضوع مورد مطالعه است 

دان با استفاده از منابع  اي، محقق و جغرافي در روش كتابخانه -21
كنـد. در ايـن    موجود در كتابخانه به گردآوري اطالعات اقدام مي

دان در كتابخانـه صـورت    تـر تـالش جغرافـي    روش، تقريباً بيش
شـود كـه    مـي هـايي گفتـه    گيرد. امـا روش ميـداني بـه روش    مي

هـاي   دان براي گردآوري اطالعات ناگزير است از محـيط  جغرافي
مختلف بازديد كند و از طريق ارتباط مستقيم، اطالعات مورد نظر 

  را گردآوري كند.

22-   
  خصوص جنوب و غرب هاي وسيع از ايران به بخشكجا:  )1

وجود گرد و غبار و ريزگردها بيش از حد مجـاز در  چه چيز:  )2
  يرانهواي ا

  هاي تثبيت خاك به علت خشكسالي و توقف برنامهچرا:  )3

  فصل تابستانچه موقع:  )4

  هاي عراق و ايران و كشورهاي همسايه دولت) چه كسي: 5

  ها ها و واحه ها، باتالق : قطع درختان، از بين رفتن درياچهطور چه) 6

سازي يكي از مراحـل حسـاس پـژوهش اسـت؛ زيـرا       فرضيه - 23
هايي جهت  پژوهش، نقش راهنما را دارد و به فعاليت فرضيه در هر

دهد كه قرار است انجام شود. پژوهشگر با توجه به مسئلة خود،  مي
پيشنهادها و خبرهاي اوليه را در چارچوب مسـئلة پـژوهش خـود    

  كند. ارائه مي
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  بر ماهيت هر پديده داللت دارد؟ پرسشبا ركن اساسي جغرافيا سروكار دارد و كدام  پرسشكدام  .1

  چرا ـ چطور  )4    كجا ـ چه چيز  )3  كجا ـ چطور  )2  چرا ـ چه چيز )1  
  پردازد و كدام سؤال بر روند موضوعات دخالت دارد؟ اي مي به چه مسئله» چرا«سؤال  .2

  ماهيت هر پديده ـ چطور )2  وقوع پديده ـ چه موقععلت  )1  
  ماهيت هر پديده ـ چه موقع  )4     علت وقوع پديده ـ چطور )3  

  به مسئله اي مي پردازد؟» چطور«سؤال  .3
  مكان وقوع پديده  )4  سير تكوين و تحول پديده  )3  علت وقوع پديده  )2  ماهيت پديده  )1  

    پس از بيان مسئله در يك پژوهش جغرافيايي كدام مرحله قرار دارد؟ .4
  پردازش اطالعات  )4  جمع آوري اطالعات  )3  تدوين فرضيه  )2  مدل تحليل پژوهش  )1  

  از تدوين فرضيه كدام است؟ پسو  پيشمرحله  .5
  طرح سؤال ـ پردازش اطالعات )2  بيان مسئله ـ جمع آوري اطالعات  )1  

  طرح سؤال ـ بيان مسئله  )4  بيان مسئله ـ پردازش اطالعات )3   
  ....................موارد زير همه مربوط به چگونگي بيان مسئله است به جز  .6

  استفاده از عبارت خبريعدم  )2  واضح و روشن بيان شدن مسئله )1  
  عدم استفاده از جمالت كلي )4    دستيابي آسان به آن مسئله )3  

  ؟دهد كه قرار است مطرح شود هايي جهت مي نقش راهنما را دارد و به فعاليتچه چيزي در هر پژوهش،  .................... .7
  بيان مسئله )4  ها فرضيه )3  پردازش )2  اطالعات )1  

  هاي پژوهشگر به چه عواملي بستگي دارد؟ فرضيه .8
  آوري اطالعات و ميزان دانش او تجربيات، نوع جمع )1  
  ميزان دانش، تجربيات و سوابق پژوهشي در دسترس او )2  
  آوري اطالعات و سوابق پژوهشي در دسترس او ميزان دانش، نوع جمع )3  
  آوري اطالعات و واضح و روشن بودن مسئله تجربيات، نوع جمع )4  

  ؟گردد نميهاي علمي وجود دارد و كدام مورد از روش ميداني محسوب  آوري اطالعات در تمامي پژوهش كدام روش جمع .9
  ميداني ـ مشاهده )2    نامه اي ـ پرسش كتابخانه )1  
  اي ـ تصاوير هوايي  كتابخانه )4    ميداني ـ مصاحبه )3  
در صورت رد فرضيه، پژوهشـگر  چرا بندي اطالعات كدام مرحله بايد صورت بگيرد و  آوري، استخراج و طبقه پس از جمع .10

  نبايد دلسرد شود؟
  كند. پردازش اطالعات ـ زيرا از طرح دوباره آن جلوگيري مي )1  
  كند. زيرا از طرح دوباره آن جلوگيري ميارائه پيشنهادها ـ  )2  
  پردازش اطالعات ـ زيرا مجدداً فرصت دارد تا فرضيه ديگري را آزمايش نمايد. )3  
  ارائه پيشنهادها ـ زيرا مجدداً فرصت دارد تا فرضيه ديگري را آزمايش نمايد. )4  
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