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 جغرافیای دو پایه یازدهم رشته انسانی

1س در 

1-هرمکان درروی زمین دارای چه ویژگی هایی است؟دومورد بنویسید.

همچنین میان اجزا و پدیده های هر مکان، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود هر مکان در روی زمین ویژگی هایی دارد. 

دارد که آن مکان را از سایر مکانها متفاوت می سازد.

2-وظیفه جغرافیدان درمقابل هرمکان چیست؟

مطالعه شباهت ها و تفاوت های مکان هاست.

............... هستند. مشابه دارند، همان  های  که ویژگی  3-مکان هایی 

ناحیه

4-ناحیه را تعریف کنید.

همگون و خاصی  ) …و  )طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  های جغرافیایی  ناحیه،بخشی از سطح زمین است که ویژگی 

مجاور خود متفاوت است. دارد؛ به طوری که با بخش های 

5-جغرافیدانان ناحیه را چگونه مورد مطالعه قرار می دهند؟

و وحدت دارند ــ ها با هم همگونی  ــ که در آنها پدیده  دان ها از گذشته سطح زمین را به واحدهای جغرافیایی  جغرافی 

کرده وسپس مورد مطالعه قرار داده اند. تقسیم 

را توضیح دهید. لت تقسیم بندی سطح زمین توسط جغرافی دان ها  ع-   6

کردن مطالعات و تحقیقات درباره این مکان  شناخت بهتر و آسان تر مکان های مختلف و علمی  این تقسیم بندی ها برای 

ح برنامه ریزی کرد. یح  آنها به طور ص  تا بتوان برای  ها صورت می گیرد 
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 ست؟یچ یبند هیناح-7

که هر واحد با واحد  یبه طور م،یکن یم میکوچک تر تقس یبه واحدها ییارهایرا براساس مع ییایجغراف طیمح کی یوقت

 .میکرده ا «یبند هیناح»مجاور تفاوت داشته باشد، در واقع 

 را بنویسید. هیدرمورد ناح یژگیدو و-8

 (یابیدر آن است )وحدت  یو انسان یعیعناصر طب ینسب یوحدت و همگون ه،یهر ناح یاصل یژگیــ و الف

شود و با  یم زیخود متما رامونیپ یبخش ها ریاست که ازسا دهیرس یاز همگون یبه درجه ا ییایجغراف هیــ هر ناحب 

 آنها تفاوت دارد.

 ی را توضیح دهید.بند هیدانان درناح یروش کارجغراف-9

 ایحدود  ارها،یمع نی. آنها با توجه به ارندیگ یرا به کار م اریچند مع ای کی ه،یناح کیحدود  نییتع یدان ها برا یجغراف

 دهند. یم شینقشه نما یمختلف را رو یکنند و نواح ینقشه رسم م یرا رو هیهر ناح یمرزها

 شود؟ یدان انجام م یتوسط جغراف ییبراساس چه مالک ها یبند هیناح-10

 .ردیگ یکار او صورت م وهیو ش دانیجغراف کیاست و براساس طرز تفکر  ییایصرفاً جغراف یکار یبند هیناح

 ی را بنویسید.بند هیومالک ها درناح ارهایعوامل مهم درانتخاب مع-11

 ارهایمع نیدارد. ا یدان بستگ یجغراف قیبه هدف مطالعه و تحق ه،یناح کیحدود  نییتع یو مالک ها برا ارهایانتخاب مع

 باشد. «یانسان عوامل » ای «یعیعوامل طب»ممکن است 

 ی رانام ببرید.بند هیناح یعیطب یارهایمع مهم ترین-12

 آن ریخاک و نظا ،یاهیها، آب و هوا، پوشش گ یناهموار

 ی را نام ببرید.مربوط به عوامل انسان یارهایمع-13

 آن ریو نظا یاقتصاد یها تیزبان، فرهنگ ،نوع فعال ن،یها،( د تیاقوام )قوم ت،یجمع

 نواحی بارشی ایران رانام ببرید.-14
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 یخزر غرب حیهنا

 یخزر شرق یهناح

 کردستان یهناح

و زاگرس جانیآذربا ناحیه

 یخراسان شمال ناحیه

 یداخل حیهنا

ناحیه بارشی تقسیم بندی کرده اند؟نام ببرید.6جغرافیدانان با توجه به چه معیارهایی کشورایران را به -15

 بارش روزانه زانیم نیبارش و باالتر یع فصلیساالنه، توز یبارندگ نیانگمی

 زیست بوم را تعریف کنید.-16

 هیکه دارند از بق یخاص یجانور یو زندگ یاهیگ به سبب پوشش کیهستند که هر یعیطب ینواح ها جزء بوم ستیز

 .شوندی م زیمتما

؟وجود دارد یزبان رسم ندچ سیدر کشور سوئ-17

 (رمانش ییایتالیفرانسه ا یآلمان)  چهارتا

مربوط به کدام زیست بوم ها می باشد؟ 2و1درنقشه گنگ جهان نما شماره های -18

https://konkur.info



4 

مربوط به زیست بوم جنگل های استوایی است.2مربوط به زیست بوم جنگل های تایگا و شماره 1شماره 

2درس

را بنویسید. ینکات قابل توجه ارتباط متقابل انسان و نواح-1

  آورند یم وجود به را ینواح ها انسان-

 دهند یم شکل ها انسان یها تیفعال به ینواح-

 دارند متقابل کنش و رابطه گریکدی با ینواح- 

.هستند ها حکومت یاسیس یها یریگ میتصم ریتأث تحت ینواح-

 افتند؟یغلبه  یعیطب یانسان ها چگونه برنواح-2

گرفته  اریها را در اخت طیمح نیغلبه کرده و ا یعیطب یها طیبر مح یابزار و فناور دیدر دانش و تول شرفتیانسان ها با پ

 قرار داده است. ریمردم را تحت تأث یهمواره زندگ یعیطب یها و نواح طیمح ن،یاند؛ با وجودا

کنند؟ یشیخاص آن چاره اند طیو شرا طیکنترل مح یبرا دیچرا انسان ها با-3

کنند و به  یشیخاص آن چاره اند طیو شرا طیکنترل مح یشود انسان ها برا یموجب م یطیها و موانع مح تیمحدود

 طیکند و انسان ها در چارچوب آن شرا یرا به انسان ها ارائه م یخاص طیشرا هیبپردازند. در واقع، هر ناح ییابداع ابزارها

 زنند. یدست به عمل م

و کنش متقابل دارند؟ گررابطهیکدی( بای)انسانینواح ایآ-4

https://konkur.info



https://konkur.info

www.konkur.info

