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) ل        ـوزــــزــمزآآآ

)  2( جـــغرافیـــا 

ـلف(زجاهایزخالیزرـزـازکلماتزلناسبزپرزکنید.ز

ناهمواری ها، آب  و هوا، پوشش گیاهی، خاک و نظایر آن از معیارهای  ناحیه بندی است. 1
نواحی فقط تحت تأثیر روابط معمول انسان ها و محیط طبیعی نیستند بلکه  و تصمیم گیری های سیاسی نیز به شدت بر نواحی تأثیر  2

می گذارند.
عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی های آب و هوایی در نواحی مختلف زمین و مهم ترین منبع انرژی برای زمین  می باشد. 3
هر چه از استوا به سمت عرض های جغرافیایی باالتر حرکت می کنیم، دمای هوا  می یابد. 4
به سنگ ها و رسوباتی که یخچال ها با خود حمل می کنند  می گویند. 5
تنها موجودات زنده تولیدکننده در بوم سازگان  هستند. 6
زبان ایرانی یکی از زیرشاخه های زبان  می باشد. 7
در بین عناصر فرهنگی،  نقش مهمی در خلق چشم اندازهای فرهنگی دارد. 8

 
ب(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنید.ز

نادرستدرست 9 ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است. 
نادرستدرست 10 امروزه همۀ نواحی طبیعی یا انسانی جهان، تحت مدیریت نهادهای سیاسی یا اداری قرار دارند. 
نادرستدرست  11 هوای گرم سنگین است و به سمت پایین یا سطح زمین فرود می آید. 
نادرستدرست 12 ارتفاع کوه ها و تپه ها و سایر عوارض سطح زمین را نسبت به سطح زمین همان منطقه محاسبه می کنند. 
نادرستدرست 13 محیط زندگی ما از سه بخش: زیست کره، هواکره و آب کره تشکیل شده است. 
نادرستدرست 14 هر چه سرعت رشد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر باشد، میزان تولید ماده آلی در آن جا بیشتر است. 
نادرستدرست 15 ناهمواری ها و ارتفاعات در پراکندگی پوشش گیاهی تأثیر می گذارند. 
نادرستدرست 16 خانواده زبانی چینیـ  تبتی اولین خانواده بزرگ زبانی از نظر تعداد سخنگو می باشد. 

 
ج(زگزینۀزلناسبزرـزــتخابزکنید.

کدام گزینه از معیارهای مربوط به عوامل انسانی نمی باشد؟ 17
 1( دین  2( فرهنگ  3( خاک  4( جمعیت

قلمرو و وسعت نواحی شامل چه مناطقی می شود؟ 18
 1( روستاها  2( قاره ها  3( کشورها  4( هر سه گزینه صحیح می باشد.

کدام یک از عوامل زیر بر دمای یک مکان تأثیر نمی گذارد؟ 19
 1( پوشش گیاهی   2( عرض جغرافیایی

 3( دوری و نزدیکی به اقیانوس ها  4( ارتفاع از سطح زمین
کدام یک از گروه های زیر موجب فرسایش بر سطح زمین می باشد؟ 20

 1( آب جاری، فشار هوا، باد   2( یخچال ها، آلودگی هوا، انسان ها
 3( باد، انسان ها، امواج دریا   4( آب جاری، گازهای گل خانه ای، فشار هوا

کدام یک از عوامل زیر موجب پیدایش و شکل گیری ناهمواری ها در سطح زمین می شوند؟ 21
 1( عوامل طبیعی و انسانی  2( عوامل درونی و بیرونی  3( عوامل طبیعی و درونی  4( عوامل انسانی و بیرونی

نوع هر زیست بوم و ویژگی های آن به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟ 22
 1( موقعیت جغرافیایی   2( جنس خاک

 3( دوری و نزدیکی به اقیانوس ها  4( شکل ناهمواری ها

4
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) ل        ـوزــــزــمزآآآ

کدام یک، از قابلیت های نواحی بیابانی می باشد؟ 23
 1( فعالیت های بازرگانی  2( تنوع زیستی  3( معادن  4( تنوع فرهنگ های بومی

کدام یک از گزینه های زیر از عوامل پخش فرهنگی به حساب نمی آید؟ 24
 1( استفاده از انواع رسانه   2( تقویت زیرساخت کشور

 3( تماس مستقیم مردم با یکدیگر  4( مجالت
 

د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

بخشی از سطح زمین که دارای ویژگی های جغرافیایی می باشد و با بخش های مجاور خود متفاوت است چه نام دارد؟ 25
بیشترین عوامل وحدت و همگونی در کدام قسمت ناحیه وجود دارد؟ 26
انواع بارندگی را فقط نام ببرید. 27

 
هز(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

فرسایش به چه فرایندی می گویند؟ مراحل سه گانه آن را بیان کنید. 28
مهم ترین عواملی که سواحل را تهدید می کنند را نام برده و یک عامل را به اختیار توضیح دهید. 29
با توجه به پراکندگی ادیان عمدۀ جهان، بگویید: 30

الف( به طور کلی ادیان به چند گروه تقسیم می شوند؟ آن ها را نام ببرید.
ب( دو مذهب بزرگ دین اسالم را نام ببرید.
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) ل        ـوزــــزدـمزآآآ

)  2( جـــغرافیـــا 

ـلف(زجاهایزخالیزرـزـازکلماتزلناسبزپرزکنید.

بیابان ها از نظر دما به دو گروه بیابان های  و بیابان های  تقسیم می شوند. 1
محصوالت استوایی در مزارعی که به آن ها  گفته می شود، پرورش داده می شوند. 2
در بین روش های مختلف حمل ونقل، حمل ونقل  جایگاه ویژه و ممتازی دارد. 3
به خطوطی که حد اعمال ارادۀ سیاسی یک نظام مدیریت یا حکومت را مشخص می کند،  ناحیه سیاسی می گویند. 4
چگونگی قرار گرفتن یک مکان در سطح کرۀ زمین را  می گویند. 5

 
ب(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنید.ز

نادرستدرست  6 هوا وضعیت گذرا و موقتی زیست کره در مدت زمانی کوتاه در یک محل می باشد. 
نادرستدرست 7 در کشت تک محصولی خطر فرسایش و ضعیف شدن خاک به حداقل ترین حالت می رسد. 
نادرستدرست 8 نفتا یکی از اتحادیه های اقتصادی منطقه ای می باشد. 
نادرستدرست 9 هویت ملی از عوامل پیدایش و بقای یک کشور می باشد. 

کشوری که سرزمین وسیع تری در اختیار دارد، نسبت به کشورهایی که دارای سرزمینی با وسعت کمتر می باشند، در شرایط یکسان  10
نادرستدرست قدرتمندتر است. 

 
ج(زگزینۀزلناسبزرـزــتخابزکنید.ز

زبان ایرانی از زیرشاخه های آن گروه زبانی می باشد. 11
  1( هندـ  اروپایی   2( آفروـ  آسیایی

علت اصلی گرسنگی می باشد. 12
 1( فقر   2( جنگ ها

تولیدکنندگان و بازرگانان می توانند بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در آن منطقه به صادرات و واردات بپردازند. 13
 1( مناطق خودمختار   2( مناطق آزاد تجاری

محل تمرکز قدرت سیاسی هر ناحیه از آن نقطه اعمال می شود. 14
 1( فضای جغرافیایی ناحیه سیاسی  2( مرکز ناحیه سیاسی

در این نوع نظام سیاسی کشور به چند ایالت تقسیم می شود که ایاالت اختیارات زیادی دارند. 15
 1( نظام سیاسی یکپارچه   2( نظام سیاسی فدرال

 
د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

سه ویژگی مهم صنایع نو یا »های تِک« را بنویسید. 16
دو مورد از کارهایی که موجب توسعۀ اقتصادی می شوند را ذکر نمایید. 17
انواع نواحی سیاسی را نام ببرید. 18
سه رکن بنیادین کشور را ذکر نمایید. 19
دو مورد از عوامل جغرافیایی که نقش مهمی در قدرت ملی یک کشور دارند را بنویسید. 20

 
هز(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

مفهوم هوازدگی را توضیح دهید و انواع آن را نام ببرید. 21
دو ویژگی کشورهای نیمه پیرامون را بنویسید. 22
دو ویژگی از نظام های سیاسی تک ساخت را بنویسید. 23
نظریه قدرت خشکی مکیندر را توضیح دهید. 24

3
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) ل        ـوزــــزدـمزآزآآ

ـلف(زجاهایزخالیزرـزـازکلماتزلناسبزپرزکنید.

هرچه از استوا به سمت عرض های جغرافیایی باالتر حرکت می کنیم، دمای هوا  می یابد. 1
از دهۀ 1970 میالدی با  برخی کشورها موفق شدند، تولید کشاورزی خود را چند برابر افزایش دهند. 2
زیرساخت مناسب برای توسعۀ اقتصادی و رفاه اجتماعی از ویژگی کشورهای  است. 3
اگر ارزش  یک کشور بیشتر از  آن باشد، موازنه تجاری منفی می باشد.  4

 
ب(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنید.ز

نادرستدرست  5 فشار هوا در یک مکان متغیر است و کم و زیاد می شود. 
نادرستدرست 6 کشاورزی تجاری به سرمایه زیادی نیاز ندارد. 
نادرستدرست 7 در بین روش های مختلف حمل ونقل، حمل ونقل هوایی جایگاه ویژه و ممتازی دارد و از بقیه روش ها برتری دارد. 
نادرستدرست 8 ملت عنصر بنیادین یک کشور است و بدون آن، کشور معنا و مفهومی ندارد. 
فرهنگ دریانوردی، تعداد جمعیت و موقعیت جغرافیایی برخی از عوامل مؤثر برای تبدیل شدن یک کشور به یک قدرت دریایی است. 9

نادرستدرست  
 

ج(زگزینۀزلناسبزرـزــتخابزکنید.ز

ارتفاع کوه ها و تپه ها و سایر عوارض سطح زمین را نسبت به آن محاسبه می کنند. 10
  1( سطح دریا  2( سطح زمین

از قطب های صنعتی جهان محسوب می شود. 11
 1( آمریکای شمالی  2( آمریکای جنوبی

ناحیه ای است که نظام مدیریت مخصوص به خود را دارد. مانند نواحی خودمختار و مناطق آزاد تجاری. 12
 1( ناحیه سیاسی ملی  2( ناحیه سیاسی ویژه

مرزهایی که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی تعیین می شوند. 13
 1( مرزهای پیشتاز  2( مرزهای تطبیقی

به علم ادارۀ کشور یا حکومت داری گفته می شود. 14
 1( سیاست  2( قدرت

 
د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

علل ایجاد بیابان ها را بیان کنید. 15
سه عامل شاخص توسعۀ انسانی برای سنجش و مقایسه کشورها را ذکر نمایید. 16
ارکان نواحی سیاسی را نام ببرید. 17
وظایف عمده حکومت ها برای مدیریت کشورها را بیان کنید. 18
دو عامل مختلفی که در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت مؤثر است را بنویسید. 19

 
هز(زـهززسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

فرسایش انحاللی در نواحی کوهستانی چگونه رخ می دهد؟ 20
خصوصیات شرکت های چندملیتی را بیان کنید. 21
نواحی خودمختار به چه نواحی گفته می شود؟ 22
منطقه ژئوپلیتیکی چیست و از مناطق ژئوپلیتیکی جهان امروز به دو منطقه اشاره کنید. 23
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)  2( جـــغرافیـــا 

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )1(  )2( جغرافیا 

 1 طبیعی
 2 حکومت ها

 3 نور خورشید
 4 کاهش

 5 موِرن یا یخ رفت
 6 گیاهان 

 7 هندواروپایی
 8 دین

 9 درست
 10 درست

 11 نادرست

 12 نادرست

 13 نادرست

 14 درست

 15 درست

 16 نادرست

 17 گزینۀ 3

 18 گزینۀ 4

 19 گزینۀ 1 

 20 گزینۀ 3

 21 گزینۀ 2

 22 گزینۀ 3

 23 گزینۀ 3

 24 گزینۀ 2

 25 ناحیه

 26 کانون یا مرکز

 27 همرفتی، جبهه ای، کوهستانی

28 

فرسایش عبارت است از جدا شدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود 
و جابه جایی آن ها توسط عوامل مختلف که مراحل سه گانه آن عبارت 

است از:
کنده شدن مواد از جای خود، انتقال، رسوب گذاری یا انباشته شدن مواد 

در مکان دیگر

29 

تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرۀ  باال آمدن سطح آب دریا:   )1

زمین موجب باال آمدن سطح دریاها می شود و وقوع طوفان و سونامی 

موجب هجوم امواج به ساحل و تخریب تأسیسات ساحلی می شود.

2( آلودگی: آلودگی ناشی از عبور و مرور کشتی های نفت کش، تخلیه 

پساب های صنعتی کارخانه ها و فاضالب های شهری و تجمع گردشگران 

در نواحی ساحلی موجب تولید زباله و آلودگی در نواحی ساحلی شده 

است.
30 

الف( به دو دسته: 

1( ادیان مبتنی بر یکتاپرستی 

2( ادیان مبتنی بر پرستش غیرخدای یگانه

ب( تشیع ـ تسنن

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )2(  )2( جغرافیا 

 1 ناحیه بندی 
 2 سیاسی یا اداری

 3 قطبی
 4 زبان
 5 عربی

 6 درست
 7 نادرست
 8 نادرست
 9 درست

 10 نادرست

 11 گزینۀ 3

 12 گزینۀ 1

 13 گزینۀ 4

 14 گزینۀ 2

 15 گزینۀ 3

 16 عوامل طبیعی و عوامل انسانی

 17 وجود هوای مرطوب و عامل صعود

 18 فالت ها، کوه ها، تپه ها، دشت ها
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19 

1( تنوع زیستی، تنوع فرهنگ های بومی
2( معادن

3( دامنه مناسب برای پرورش دام
4( تأمین منابع آب شیرین

5( جاذبه گردشگری
20 

1( خانواده هندواروپایی
2( خانواده چینی ـ تبتی

3( خانواده آفرو ـ آسیایی
21 

عوامل  بیشترین  که  است  مرکزی  یا  کانون  ناحیه جغرافیایی شامل  هر 
وحدت و همگونی در آن وجود دارد.

22 

به حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی تا صدها 
کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد می گویند.

23 

رودها به طور مداوم در حال حرکت بر سطح زمین هستند، آن ها ذرات 
کوچک و بزرگ را از بستر خود جدا می کنند و به مکان های دیگر انتقال 
می دهند. بر اثر طغیان رودها و وقوع سیالب ها حجم عظیمی از رسوبات 

جابه جا و در زمین های پیرامون پخش می شود.
24 

1( زهکشی اراضی ساحلی
و  قوانین  و  مقررات  تدوین  آلودگی ها،  انواع  از  سواحل  پاک سازی   )2

نظارت بر فعالیت های گردشگری و سایر فعالیت ها
25 

بخشی از سطح زمین است که در آن فرهنگ ویژه ای غالب است و به 
سبب همان فرهنگ ویژه از سایر نواحی جدا می شود.

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )3(  )2( جغرافیا 

 1 متفاوت
V 2 

 3 کارست
 4 آلی

 5 فرهنگی
 6 درست

 7 درست
 8 نادرست
 9 درست

 10 نادرست

 11 گزینۀ 1

 12 گزینۀ 1

 13 گزینۀ 3

 14 گزینۀ 4

 15 گزینۀ 2

 16 جمعیت، اقوام، دین، زبان، فرهنگ

17 

بارندگی همرفتی، بارندگی جبهه ای، بارندگی کوهستانی
 18 اشکال کاوشی، اشکال تراکمی

19  
عالوه بر عوامل آب و هوایی و خاک، ناهمواری ها و ارتفاعات نیز مؤثر هستند.

20  
دو گروه: 

1( ادیان مبتنی بر یکتاپرستی  
2( ادیان مبتنی بر پرستش غیرخدای یگانه

21  
انواع رسانه ها )ماهواره و اینترنت و ...(، گردشگری و جهانگردی، مهاجرت 

و دادوستد
22  

وقتی یک محیط جغرافیایی را براساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر 
تقسیم می کنیم به طوری که هر واحد با واحد مجاور تفاوت داشته باشد.

23  
عوامل  بیشترین  که  است  مرکزی  یا  کانون  دارای  ناحیه جغرافیایی  هر 

وحدت و همگونی در آن وجود دارند.
24 

جبهه ها مرز بین دو تودۀ هوای مجاورند و آن ها را از هم جدا می کنند.
25 

فعالیت های مربوط به تکتونیک ورقه ای از طریق ایجاد چین خوردگی ها، 
گسل ها، باال آمدن مواد مذاب و شکل گیری آتشفشان.

26 

مجموعه ای از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که در آن زندگی 
می کنند در ارتباط و تعامل هستند.
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 هحان م هفم و انعم      لوا سرد

 ناحیه: بخشی از سطح زمین است که ویژگی های جغرافیایی )طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...( همگون و خاصی دارد. به طوری که با 
بخش های مجاور خود متفاوت است.
پس ناحیه دارای دو ویژگی می باشد:

1- ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است. )وحدت یابی(
2- هر ناحیه جغرافیایی به درجه ای از همگونی رسیده است که از سایر بخش های پیرامون خود متمایز می شود و با آن ها تفاوت دارد.

 ناحیهبندی: وقتی یک محیط جغرافیایی را براساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنیم، به طوری که هر واحد با واحد مجاور تفاوت 
داشته باشد، در واقع ناحیه بندی کرده ایم.

 معیارهایی که در ناحیه بندی برای تعیین حدود یک ناحیه مورد توجه قرار می گیرد، ممکن است عوامل طبیعی یا عوامل انسانی باشد که به شرح 
زیر است:

معیارهای مربوط به عوامل طبیعی
معیارهای مربوط به عوامل انسانی

ناحیه بندی

الف( معیارهای مربوط به عوامل طبیعی: شامل ناهمواری ها، آب  و هوا، پوشش گیاهی، خاک و نظایر آن.
ب( معیارهای مربوط به عوامل انسانی: شامل جمعیت، اقوام )قومیت ها(، دین، زبان، فرهنگ و نوع فعالیت های اقتصادی و نظایر آ ن می باشد.

لوا سرد

 هحان م هفم و انعم 
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 یاان  م انعم لوا لرد

)  2( جـــغرافیـــا 

1- انسان ها نواحی را به وجود می آورند.
2- نواحی به فعالیت  انسان ها شکل می دهد.

3- نواحی با یکدیگر کنش و رابطه متقابل دارند.
4- نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند.

رابطه انسان و ناحیه

 نواحی فقط تحت تأثیر روابط معمول انسان ها و محیط طبیعی نیستند بلکه حکومت ها و تصمیم گیری های سیاسی نیز به شدت بر نواحی 
تأثیر می گذارند.

 کانونناحیه:هر ناحیه جغرافیایی دارای کانون یا مرکزی است که بیشترین عوامل وحدت و همگونی در آن وجود دارد.

 هر چه از کانون یک ناحیه جغرافیایی دور می شویم و به طرف مرزهای آن حرکت می کنیم، به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته 
می شود و سرانجام این عوامل ناپدید می گردند.

 ریژیگ مرزهای انحیه جغرسفیایی

1- تعیین مرزهای دقیق نواحی دشوار است.
2- قلمرو و وسعت نواحی متفاوت است.

3- مرزهای نواحی قابل تغییرند.
4- مرزهای سیاسی و اداری بر مرزهای نواحی طبیعی و انسانی منطبق نیستند.

 به طور کلی جغرافی دانان سطح زمین را به 3 ناحیه جغرافیایی تقسیم می کنند:
نواحی طبیعی
نواحی انسانی
نواحی سیاسی

انواع نواحی جغرافیایی 

 نوسحی طبیعی

 در سراسر کرۀ زمین گسترده شده اند. این نواحی دارای ویژگی های طبیعی هستند و بستر زندگی و فعالیت های انسان محسوب می شوند. جوامع 
انسانی برای ادامه حیات به نواحی طبیعی وابسته اند.

 نوسحی سنساین

 شامل نواحی جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و ... که در بستر نواحی طبیعی شکل می گیرند.
 نوسحی سیایس

 شامل نهادهایی مانند شوراها، شهرداری ها، بخشداری ها، استانداری ها، سازمان ها و باالخره حکومت ها که مدیریت این نواحی را به دست گرفته اند 
و دربارۀ آنان تصمیم گیری می کنند و سیاست ها و خط مشی هایی را به کار می بندند.

 به طور کلی امروزه همه نواحی طبیعی و انسانی جهان تحت مدیریت نهادهای سیاسی یا اداری قرار دارند.

لوا لرد

 یاان  م انعم 
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