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 کردن  فینوشتن ، توص -" GRAPHEIN؛ "  نی زم -" GEA"  - گرفتھ شده است یونانیاز زبان  ایکلمھ جغراف
 .واژه "جغرافیا" را برای اولین بار در قرن سوم قبل از میالد بھ کار برد اراتوستن دانشمند یونانی

 .کرده استترسیم  نصف النھارات و مدارات اولین نقشھ جھان را با  اراتوستن •
 .او ھمچنین ریاضیدان ، ستاره شناس ، شاعر ، مورخ بود .او بنیانگذار جغرافیا است •
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 محیط کره زمین 
   .) کم  40.000حدود سال پیش او دقیقاً محیط کره زمین را محاسبھ کرد (   2300 •
 کیلومتر است.  2800فاصلھ ھوایی بلگراد تا تھران   .کیلومتر است 4300فاصلھ ھوایی بلگراد تا کابل  •

 
4 

 جغرافیا در چھ موردی تحقیق می کند؟ 
 از: نیزم کره

 ،  )توسفری لسنگ کره ( •
 ، زمین (اتمسفر) جو •
 و  )دروسفر یھآبکره ( •
 .شده است لیتشک (بیوسفر) کره ستیز •

 ھستند. نیزم کرهباھم  4این 
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 جغرافیا در چھ موردی تحقیق می کند؟ 
 .را مطالعھ می کند نیزم کرهجغرافیا پدیده ھا و فرآیندھای موجود در 

کوه ھا چگونھ بر بارندگی   چرا در برخی نقاط باران زیادی می بارد ، در حالی کھ در جاھای دیگر اصالً باران نمی بارد؟ -مثال
چھ چیزی بر   بیابان است و چرا بارش باران وجود دارد؟ چرا اینجا   کوھھا چگونھ شکل خود را تغییر می دھند؟ تأثیر می گذارند؟

 چیدمان دنیای حیوانات روی زمین تأثیر می گذارد؟ 
 اتمسفر چیست؟  •
 چیست؟  ھیدروسفر •
 چیست؟ توسفریل •
 چیست؟  بیوسفر •
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 .و جغرافیای اجتماعی تقسیم می کنیم جغرافیای فیزیکیما جغرافیا را بھ 
 جغرافیای فیزیکی رشتھ ای در مورد ویژگی ھای طبیعت است 

 . است  توسفریلرشتھ ای در مورد ویژگی ھای  ی ژئومورفولوژ
 . است  ھیدروسفررشتھ ای در مورد ویژگی ھای  یدرولوژیھ ا ی  یشناسآب 
 . است اتمسفررشتھ ای در مورد ویژگی ھای   ی شناسم یاقل ا ی ی ماشناسیِکل

 . است  بیوسفررشتھ ای در مورد ویژگی ھای  ینگارن یزمست یز  ای  یست یز ی ایجغراف
 

7 
سکونتگاھھای انسانی ، فعالیتھای انسانی و تأثیرات این  رشتھ ای در مورد جامعھ انسانی (جمعیت) ،   جغرافیای اجتماعی

 فعالیتھا بر محیط اطراف است. 
 

 .است )... تعداد ساکنان ، مردم ، زبانھا ، مذاھب( جمعیترشتھ ای در مورد ویژگی ھای  جمعیت جغرافیای
چگونھ ایجاد می شوند و  و   اروستاھا ، شھرھ( یمحل زندگرشتھ ای در مورد ویژگی ھای  یانسان ستگاهیز جغرافیای

 .است ) دچگونھ تغییر می کنن 
 .است اقتصاد رشتھ ای در مورد  اقتصاد جغرافیای
 .است شوارھاکرشتھ ای در مورد  یاسيس جغرافیای

 اتمسفر 

توس یل
 

درویھ
 

 بیوسفر 

 ن یزم  کره
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 ) ن توصیف کرد (ي کنشقان کس عظ لف ر راي ھي کن و ب شقان ره باخت دورن دی ا
 

  . 

جغرافیا

جغرافیای فیزیکی

لیتوسفر
اتمسفر

ھیدروسفر
بیوسفر

جغرافیای اجتماعی

جمعیت
سکونتگاه ھای انسانی

اقتصاد
کشورھا


