بنام خدا
بررسی و تحلیل محتوی کتاب جغرافیای ایران پایه دهم
تهیه شده توسط گروه جغرافیای استان زنجان

نام درس

شماره صفحه
2

متن مورد نظر
Geo, Graphy

3

در تعریف اراتوستن

نظرات اصالحی
با توجه به متن فارسی کتاب ،کلمات
فارسی بیرون پرانتز قرار گیرد.
بهتر است تعریف میکند به انتهای جمله
اورده شود.
گویایی الزم را ندارندو
فاقد شماره میباشند.از تصاویر مناسبتر
استفاده گردد.
با توجه به توضیحات مکرردر خصوص
روابط متقابل پیشنهاد میشود با خالصه
کردن این مطلب توضیحی برای نمودار
شاخه های جغرافیا اضافه شود.

تصویر پل طبیعت

با توجه به اینکه در شروع این فصل نیز
از این تصویر استفاده شده است از
تصاویری دیگر استفاده گردد.

یک خط مانده به آخر

بهتر است توان که در جمله تکرار شده
است اولین توان حذف گردد.

ناحیه شرجی

این ناحیه جزءطبقه بندیهای اقلیمی نیست
و بهتر است به ناحیه بیابانی ساحلی تغییر
یابد.
بهتر است جدولی کشیده شود و عملکرد
مثبت ومنفی در جدول آورده شود.

تصاویر

درس اول

نمودار

4

5
جا های خالی

6

توضیح زیر شکل

روستای پالنگان در کامیاران

7

8
درس دوم

درس سوم

درس چهارم

سواالت کلیدی

تصویر

در مبحث سواالت کلیدی در جغرافیا بهتر
است ابتدا طرح موضوع شود (بررسی
پدیده گرد وغبار در کشور)و سپس به
شش سوال پرداخته شود.
تصویر گویایی الزم را ندارد .

9

گام دوم

تعریفی از فرضیه ارایه گردد.

01

خط سوم

منابع کتابخانه ای در متن کتاب نیز ذکر
شود و از شکل های گویاتری برای
تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی
استفاده شود.

02

فعالیت

04

پاراگراف سوم -خط اول

05

نقشه

06

نقشه

07

مبحث موقعیت نسبی

فعالیتها و جداول و شکلها در کل کتاب
فاقد شماره می باشد.
نوشتن جنوب منطقه معتدله نیمکره شمالی
نیازی ندارد چون تعریف موقعیت
ریاضی می باشد.
تقسیم بندی نوشته شده برای طول و
عرض جغرافیایی اصالح شود(طول 21
به  5225درجه).
بهتر است نقشه جهان نما آورده شده و
منطقه خاورمیانه در آن مشخص گردد.
ارتباط تیتر با متن کتاب همخوانی الزم
را ندارد.
 66درصد و  28درصد صحیح است.
تصویر بازار میوه فروشی مناسبتی با
موضوع نداشته مناسبتر است تصاویری
از کیش یا دبی آورده شود.

08

جدول

جدول با متن همخوانی ندارد.

09

نمودار

رنگ مرزهای رودخانه در راهنما با
نمودار همخوانی ندارد.

20

نقشه تراکم جمعیت

گویا نبوده و می توان از یک نقشه تلفیقی
با اندازه بزرکتر و گویاتر استفاده نمود.

در جلگه ها ،رودهایی  ...جمله قابل فهم
نیست

20

خط چهارم از آخر

22

پیدایش ناهمواریهای ایران متن درس دوم کتاب قبلی با عنوان
تحوالت زمین شناسی ایران بسیار گویاتر
و جامعتر بود.
سرزمینهای کوهستانی

سر تیتر الف باید نوشته شود.

خط اول

قره داغ صحیح است.

نقشه

در تقسیمات ناهمواریهای ایران منطقه
زنجان جزء ناهمواریهای آذربایجان می
باشد( .منبع :ژئومورفولوژی ایران،
عالیی طالقانی ).و همچنین نقشه فاقد
مقیاس و راهنما است.

24

گستره فعال البرز

25

بخش د

عنوان انتخابی بیشتر برای مناطق فعال
زمین شناسی به کار می رود و مفهوم آن
زلزله خیزی و  ...می باشد .در ضمن
این سر تیتر زیر مجموعه بخش (ج) می
باشد که بصورت سر تیتر آورده شده
است.
کوههای منطقه شمال خراسان نیز در
نقشه ص  24افزوده شود .یا بصورت
مستقل اضافه گردد.

26

شکل

کوههای نمکی به گنبد های نمکی تغییر
کند.
بجای استانهای زاگرسی از استانهای واقع
در زاگرس استفاده شود.
تلفظ مکران با فتحه صحیح تر است .در
ص  55کتاب نیز با فتحه ذکر شده است.
همچنین بلوچستان جنوبی به جنوب
سیستان و بلوچستان تغییر یابد.
نام مناطق ذکر گردد و در پاورقی
توضیحی در خصوص گل فشان ارائه
شود.

23

پاراگراف دوم
28

پاراگراف دوم

تصاویر

29

سرزمینهای هموار

خط اول بجای ارتفاع آنها کم است آورده

شود مناطق هموار وجود دارد.
هر دو مورد شکل گیری دشتها مشابه
بوده و بهتر است در کنار عوامل
فرسایشی عوامل تکتونیک (زمین
ساختی) ذکرشود.
درس پنجم

درس ششم

عنوان های الف و ب جابجا نوشته شده
است.
سه ناحیه آب و هوایی به چهار ناحیه
تغییر یابد و شکل  8نیزبه شماره شکلها
اضافه شود.
شکل  8به شکل  9اصالح شود.

34

شکل4

35

خط اول

40

پاراگراف سوم

45

وارونگی دما

به رنگ آبی نوشته شود.

51

نقشه

58

مورد 0

کانون های اتفاقی و فصلی در راهنما
جابجا نوشته شده است.
تغییرات اقلیمی یا گرمایش زمین مناسب
تراست.
نقشه ها بروز رسانی شود .استفاده از
راهنما و مقیاس نیز آورده شود.

نقشه

درس هفتم
60
64

هرم سنی

65

هرم سنی

هرم سنی فاقد راهنما و تفکیک جنسیتی
است.
بجای هرم سنی اندونزی کشوری با
جمعیت جوانتر آورده شود.

درس هشتم

71

پاراگراف آخر خط سوم

درس نهم

76

جدول عرض جغرافیایی

درس دهم

79
94

تصویر
گردشگری

قسوگ به طسوج یا تسوگ تغییر یابد.
(کتاب جغرافیای شهری دکتر نظریان)
درصد شهرها مجموعا  019درصد
بدست می اید.با توجه به آمار ص 74
امار تعداد شهرها 0243میباشد.
مدل سه بعدی بجای پالن آورده شود.
با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در
اقتصاد جوامع بهتر است این مبحث
مبسوط تر بیان گردد و از تصاویر
بیشتری استفاده شود.

توضیحات تکمیلی
-0
-2
-3
-4

الزم به ذکر است کتاب فاقد فهرست منابع و ماخذ می باشد .
اغلب شکل ها بدون شماره می باشند.
نقشه ها فاقد مقیاس و راهنما می باشند.
متاسفانه هیچ مطلب یا تصویری از استان زنجان در کتاب آورده نشده است  .به عنوان مثال در بحث گردشگری
درس دهم آوردن تصویری از گنبد سلطانیه خالی از لطف نخواهد بود.

با تشکر از گروه تالیف کتاب جغرافیای ایران امید آن داریم به نظرات اصالحی همکاران در راستای آموزش هر
چه بهتر این علم به دانش آموزان ترتیب اثر داده شود.

گروه جغرافیای استان زنجان  :کبری احمدی – مهدی تقی لو

