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 فعالیت :

اول  صفحۀ به توجه با را شده ذکر تقسیمات از کدام هر نام و کنید پر خود مشخصات با را شناسنامه خالی صفحۀ

 .نمایید تکمیل خودتان شناسنامه

 

1 

 به چه معنا می باشند؟ «»گئو »و   «ویس »واِژه ی 
 آبادی و» ویس»را  کوچک آبادی یک اجتماعی، زندگی مرحلۀ نخستین در و ایران فالت به آریاییان ورود از پس

 می نامیدند. » گئو »تررا   بزرگ
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 ساتراپ چگونه به وجد آمد ؟
 از آنان هریک برای و کرد تقسیم باشد، می شهر همان که َشْهَربی سی به را کشور داریوش ،هخامنشیان عصر در

 .گفتند می ساتراپیونانی   به و شهربان را آنها که گماشت مأمورینی

3 

 .داشت ادامه ها پارت یا اشکانیان حکومت در هخامنشی حکومت های قسمت
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 .شد بخش تقسیم 72 به کشور سلوکیان دوران در
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 تقسیم بندی کشور در زمان ساسانیان چگونه بود ؟
 )دهستان( رستاک و  )شهرستان( تسوج یا تسوگ ، )استان(  خوره ،)ایالت( سرزمین کشور به ساسانیان، دوره در

 .بود شده تقسیم

 

6 

 شد. می بندی تقسیم»ایالت «عنوان تحت واحدهایی به آنها جغرافیایی قلمرو ، عباسیان دوره در

 
7 

در زمان صفویه ، افشاریه و زندیه عناصر اصلی تقسیمات کشوری به ترتیب ، عبارتند بود از :   
قصبه، بلوک و  والیت،  ایالت  

8 

قاجار دارای چهار ایالت بود نام آنها را ذکر کنید ؟ایران در زمان   
 .وسیستان خراسان      بنادر، و فارس     وبلوچستان، کرمان آذربایجان،    

9 

 49استان و 10با تصویب قانون تقسیمات کشوری ایران به 1316)نخستین  تقسیمات سیاسی و اداری ( در سال 
 شهرستان تقسیم شد .
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 طرح ش.ه 1372 ودرسال .شد تقسیم استان 24 به ایران اسالمی، انقالب پیروزی آستانه   در ش،.ه 1357 درسال

 اولین

 گلستان، ، قزوین قم، های استان آن از پس و رسید اسالمی شورای مجلس تصویب به اردبیل نام با جدید استان

 های خراسان

 .شدند اضافه البرز و رضوی،جنوبی شمالی،

 

11 

واحدهای کوچکتر تقسیم می کنند ؟ چرا کشور را به  
 مناسب تر و تامین نیازهای مردمخدمات برای اداره بهتر کشور ، عرضه 

 

12 

چه عواملی تغییر می کند؟تقسیمات کشوری متناسب با   
تغییر می کند. زمانموقعیت  و  
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حاضر به ترتیب نام ببرید :تقسیمات کشوری ایران را در حال   
دهستان، بخش،  شهرستاناستان ،   

 
 

14 

 استان را تعریف کنید ؟
هم جوار  شهرستانپیوستن چند م ه معین ، که از به جغرافیاییمحدوده ی  باواحدی از تقسیمات کشوری است  که 

و طبیعی تشکیل می شود.  اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعیبا توجه به موقعیت های سیاسی ،   
اداره می شود.استانداراستان ، توسط   

  

15 

 شهرستان را تعریف کنید ؟
با توجه به  بخش م پیوستن چنده معین که از به جغرافیاییمحدوده ی  احدی از تقسیمات کشوری است  که باو

واحد متناسب و متن کتاب : ) تشکیل می شود و طبیعی اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی موقعیت های سیاسی ،
.(همگنی را به وجود آورده است .   

اداره می شود. فرماندارشهرستان توسط   
 

16 

 بخش  را تعریف کنید ؟
هم  دهستانواحدی از تقسیمات کشوری است  که با محدوده ی جغرافیایی معین ، که از به هم پیوستن چند 

 ، اجتماعیتشکیل شده که با توجه موقعیت های سیاسی ،  شهرو احیاناً روستا ،  مکانجوارشامل  چندین مزرعه ، 
و طبیعی تشکیل می شود.  اقتصادی ، فرهنگی  

اداره می شود.   بخشداربخش توسط   
 

     

17 

 دهستان را تعریف کنید :
و مزرعه مکان،  روستا کوچکترین واحد تقسیمات کشوری با محدوده ی جغرافیایی معین ، که از به هم پیوستن چند

و طبیعی تشکیل می  اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی هم جوار تشکیل می شود. که با توجه موقعیت های سیاسی ،
 شود. و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سامانه و شبکه واحد را فراهم می سازد. 

اداره می شود. دهداردهستان  توسط   

18 

بخشع از لحاظ نظام اداری ، دهستان تابب  
شهرستانبخش تابع   

استانشهرستان تابع   
) پایتخت ( خواهد بود. مرکزیتشکیالت استان تابع   

 

19 

استان تشکیل یافته است . 31، کشور ایران از  1393براساس آخرین تقسیمات کشوری تا پایان سال   
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 .کنید مشخص را آن های ن شهرستا و ترسیم، را خود استان نقشۀ گروهی، طور به - 1

 بخش، شهرستان، در قرارگیری نظر از را خود زندگی محل وضعیت کشوری، تقسیمات بخش به مراجعه با -  2

 روستا

 .کنید تهیه های نقش کدام، هر برای باال تصاویر مانند و مشخص، شهر، و

 کشوری تقسیمات تغییرات جدیدترین خود، زندگی محل سیاسی ادارۀ یا استانداری اینترنتی سایت به مراجعه با -  3

 .کنید گزارش کالس به و تهیه، را خود استان
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