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                2جغرافیا          اولبسته سؤاالت درس 

 چهارگزینه ایسؤاالت   

 ؟ نداردبه هدف ناحیه بندی اشاره کدام گزینه  1

 □کردن مطالعاتعملی   -2                                □برنامه ریزی صحیح -1

 □شناخت تفاوت ها وشباهت ها  -4                         □ شناخت بهتر مکان ها -3

 ، درباره کدام مفهوم زیر به کار می رود؟عبارت زیر  2

  ؟«؛ به طوری که با بخش های مجاور خود متفاوت است.بخشی از سطح زمین که ویژگی های جغرافیایی همگون وخاصی دارد» 

 ناحیه طبیعی  -2                                           ناحیه  -1

 ناحیه انسانی -4                                     زیست بوم  -3

 .گی داردتانتخاب معیارها ومالک ها برای تعیین حدود یک ناحیه ، به ....................... جغرافیدان بس 3

 طرز تفکر -2                                     شیوه کار -1

 فرضیه-4                      هدف مطالعه وتحقیق -3
 ؟بیوم معادل کدام کلمه است 4

 زیست بوم  -2                              زیست گردی -1

 اکو توریسم  -4                                       لیتوسفر-3

 غلطسؤاالت صحیح 

 صفعالیت های اقتصادی جزء عوامل انسانی ناحیه بندی اند؟قومیت و  1

  غساری بیشترین باران را تجربه می کند.با توجه به نواحی بارشی ایران  2

 صدر اطراف خط استوا زیست بوم جنگل های بارانی مشاهده می شود.  3

 غبیشتر نواحی صنعتی اروپا در قسمت شمال آن متمرکزند. 4

 

 کامل کردنی تسؤاال

 ناحیه یکی از مفاهیم اصلی در دانش جغرافیا .............. است.  1

 هندودین..................است. در کشور هند بیشترین تعداد پیروان مربوط به  2

 انسانی ناحیه بندی محسوب می شود.  شیوه کشاورزی از عوامل ............................ 3

 داخلیمیزان بارش در نواحی ....................... ایران رخ می دهد.کمترین  4
 

 سؤاالت کوتاه پاسخ  

 ، فعالیت های اقتصادی، دین، زبانقومیت دو تا از معیارهای انسانی مربوط به ناحیه بندی را فقط نام ببرید. 1

 ) وحدت یابی(وحدت وهمگونی نسبیویژگی اصلی هر ناحیه چیست؟  2

 نواحی طبیعیزیست بوم ها جزء کدام نواحی هستند؟  3

 آلمان؟ ناحیه صنعتی رور در کدام کشور قرار دارد 4
 

  

 

یازدهم  ا پایه 
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 سؤاالت گسترده پاسخ 

وقتی یک محیط جغرافیایی را بر اساس معیارهایی به واحد های کوچک تر تقسیم کنیک به طوری که هر منظور از ناحیه بندی چیست؟ 1

 تفاوت داشته باشد در واقع ناحیه بندی کرده ایم.واحد با واحد مجاور 
 تجارت وگردشگری، حمل ونقل بار ومسافردو مورد را بنویسید.در یک ناحیه ساحلی چه نوع فعالیت هایی وجود دارد ؟  

 

 زبان (معیار انسانی )  ناحیه بندی شده است ؟ نام ببرید.با توجه به نقشه زیر کشور سو ئیس بر اساس کدام معیار  3

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 او صورت می گیرد.زیرا بر اساس طرز تفکر یک جغرافیدان وشیوه کار غرافیایی است ؟چرا می گوییم ناحیه بندی کاری صرفاً ج 4
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