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جمعيت روي خشکي هاي بزرگ زمين در کشور هاي ميليارد نفر جمعيت دارد اين  7کره ي زمين بيش از  -1

 مختلف زندگي مي کنند.

 قاره : -2

 به خشکي هاي وسيع که در ميان آب ها قرار گرفته اند ، قاره گفته مي شود.

 آب ها بيشتر کره زمين را فرا گرفته اند. -3

 اقيانوس ها چاله هاي بزرگي در سطح زمين هستند که از آب پر شده اند. -4

 قاره هاي جهان : -5

 استراليا و آمريکا قاره هاي جهان هستند. – اروپا  – آفريقا  –آسيا 

 اقيانوس هاي جهان :  -6

اقيانوس منجمد شمالي و اقيانوس منجمد جنوبي اقيانوس هاي  – اقيانوس اطلس  –اقيانوس هند  – اقيانوس آرام 

 جهان هستند .

 کشور ايران و همسايه هايش در قاره آسيا قرار دارند . -7

 آيا دو اقيانوس آرام روي نقشه وجود دارد ؟ -8

 خير ، به علت اينکه زمين گرد مي باشد روي نقشه اينگونه نمايش داده شده است.

     اروپا ، آفريقا به يکديگر نزديک ترند . اين قاره ها از گذشته هاي دور محل سکونت انسان سه قاره آسيا ، -9

 بوده اند و جمعيت زيادي را در خود جاي داده اند.



3 
 

بعدها که اروپاييان در دريانوردي پيشرفت کردند با کشتي ، خود را به سرزمين هاي جديد رساندند و اين دو  -10

 به تصرف در آوردند.را راليا ي آمريکا و است قاره

 در گذشته هاي دور فقط تعداد کمي از بوميان به طور پراکنده در اين دو قاره زندگي مي کردند.

 پرجمعيت ترين قاره ي جهان قاره ي آسيا است. -11

 کشور چين و کشور هند که از پرجمعيت ترين کشور هاي جهان هستند نيز در قاره آسيا قرار دارند. -12

نواحي مختلف جهان از نظر ناهمواري ، آب و هوا ، پوشش گياهي و منابع طبيعي مانند آب و خاک و معادن  -13

 زير زميني باهم تفاوت دارند.

مي دانيم که انسان ها براي رفع نياز هاي خود مانند غذا ، پوشاک ، مسکن و وسايل و ابزار هاي زندگي از  -14

 محيط طبيعي استفاده مي کنند.

در هر ناحيه اي از کره ي زمين ، مردم براي رفع نياز هاي خود به روش هاي خاصي که مناسب با شرايط  -15

 محيطي آن ناحيه است با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند.

 به همين علت ، شيوه هاي مختلفي زندگي بر روي سياره زمين به وجو آمده است.

 ا را مطالعه کنيد .رابطه انسان و محيط در نواحي مختلف آسي -15

 زندگي در نواحي قطبي : -16

 وا بسيار سرد است .هدر نزديکي قطب شمال در سرزمين هاي مجاور سيبري آب و 

در اين ناحيه در نزديکي قطب شمال ،اسکيموها زندگي مي کنند ، خانه هاي اسکيموها در تابستان ، چادر هايي 

آنها از قطعه هاي يخ و برف)ايگلو( درست شده است . اسکيموها از پوست گوزن است و در فصل زمستان خانه هاي 
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  غذايشان را از راه شکار به دست مي آورند. لباس اسکيموها از پوست خز است .اين پوست آنها را از سرما حفظ 

 مي کند .

ده مي اسکيموها براي حمل و نقل از سورتمه هايي استفاده مي کنند که توسط سگ ها يا گوزن هاي قطبي کشي

شوند. پوشش گياهي در نزديکي قطب شمال درختاني سوزني برگ است و حيواناتي مانند گوزن ، خرس و روباه 

 قطبي در اين ناحيه زندگي مي کنند .

 :زندگي در جنگل هاي استوايي  -17

بارد. به همين خط استوا از جنوب آسيا مي گذرد . در اين ناحيه ، هوا در طول سال گرم است  و هر روز باران مي 

علت در اين ناحيه جنگل هاي انبوه استوايي به وجود آمده اند . و در کشور هاي مالزي و اندونزي ، عده ي کمي 

 از مردم بومي به صورت قبيله اي در اين جنگل هاي استوايي زندگي مي کنند .

آوري ميوه ها و سبزيجات مي  اين مردم بومي آداب و رسوم مخصوصي دارند و زندگي خود را از راه شکار و جمع

گذرانند بعضي از اين مردم بومي در مزرعه هاي بزرگ کشت موز و نارگيل و آناناس کار مي کنند پوشش گياهي 

        ان پهن برگ است و حيواناتي مانند ميمون و خرس و مار در اين ناحيه زندگي تدر جنگل هاي استوايي درخ

 مي کنند.

 باني :زندگي در نواحي بيا -18

در بيابان هاي عربستان و کشور هاي همسايه آن ، تعداد کمي از مردم به صورت قبيله اي زندگي مي کنند . آب 

          و هواي اين نواحي گرم و خشک است . و مردم به صورت قبيله اي با خانواده هايشان زندگي مي کنند و با 

 کنند . دام هايشان به دنبال چراگاه از جايي به جاي ديگر کوچ مي
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 اين مردم ، زندگي دامپروري دارند و از دام ها براي تغذيه و پوشاک و چادر هايشان استفاده مي کنند.

پوشش گياهي در اين ناحيه فقير است و حيواناتي مانند : شتر ، موش صحرايي و انواع خزندگان در اين ناحيه 

 زندگي مي کنند . 

 

  


