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درس اول
کنید. اصالح  و پاسخ نادرست را  بودن جمالت زیر را مشخص کنید  نادرست  یا  درست   -1

الف)یک ناحیۀ جغرافیایی با ناحیۀ مجاور خود متفاوت است.

درست پاسخ: 

نمی گذارد. وع خاك با ایجاد یک ناحیۀ متمایز بر نوع کشت اثر  ن)  ب 

اثر می گذارد  - نادرست  پاسخ: 

مشاهده می شود. تایگا  ج)خاك کریوزول در نواحی 

در نواحی توندرا مشاهده می شود  - نادرست  پاسخ: 

د)کشور هند بر مبناي پراکندگی ادیان ناحیه بندي شده است.

درست پاسخ: 

خالی کلمات مناسب بنویسید. در جاهاي   -2

عناصر طبیعی و انسانی در آن است. .....همگونی نسبی.......  ویژگی اصلی هرناحیه ، وحدت و  الف) 

هر دین تقریباً قلمرو جغرافیایی خاصی دارد. ب)در کشور.....هند........ 

به شمار می آیند. .....طبیعی..........  در ناحیه بندي ، بیومها جزو نواحی  ج) 

تقسیم می شوند. وچک تر.....  ک.   ..... د)در ناحیه بندي یک محیط جغرافیایی براساس معیارهایی به واحدهاي 
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  :گزینه درست را انتخاب کنید-3

  دارد؟» چهار زبان رسمی «کدام یک ازکشورهاي زیر  )الف

  )  ( هلند)4         )*(سوئیس  )3)                    ( کانادا) 2)             ( هند) 1

  ؟نمی شودکدام یک از گزینه ها ، از معیارهاي طبیعی ناحیۀ بندي محسوب )ب

  )*(فرهنگ) 4)           (پوشش گیاهی )3)               (آب و هوا )2)          (خاك)1

  در کدام یک از کشورهاي زیر ، اقوام مختلف هر یک در بخش خاصی از کشور سکونت دارند؟)ج

  )  (روسیه )4    ) *(افغانستان) 3)          (هلند) 2)         (کانادا)1

  چشمگیرتر می باشد؟»  زندگی شبانی«در کدام یک از مکانهاي زیر ، )د

  (*)شمال آفریقا )4)       (نواحی استوایی  )3)        (آفریقاي مرکزي ) 2)     (جنوب آسیا) 1

  ویژگی اصلی آن را بیان نمائید؟با توجه به مفهوم ناحیه ، دو )4

  .یک ناحیه با ناحیه مجاور خود متفاوت است –وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی :پاسخ

  .کانون ناحیه را با ذکر یک مثال از نواحی انسانی ، توضیح دهید )5

هر ناحیۀ جغرافیایی داراي کانون  یا مرکزي است که بیشترین عوامل وحدت و همگونی نسبی  :پاسخ
معموالً هر چه از کانون یک ناحیۀ جغرافیایی دور می شویم و به طرف مرزهاي آن .در آن وجود دارد

پدید حرکت می کنیم ، به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته می شود و سرانجام، این عوامل نا
هر یک در نواحی .. به عنوان مثال در کشور افغانستان جمعیت بر اساس قومیت ها ، زبان و .می گردند

ی ر از جمعیت افغانستان را تشکیل مد% 27تاجیک ها که .خاصی از این کشور سکونت گزیده اند
ر دهنددر شمال شرقی و همجوار با کشور تاجیکستان و ازبک ها در شمال و همجوار با کشو

    .می باشند نازبکستان ساک
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  ناحیه چیست؟ )6

 )..، اقتصادي ، اجتماعی ،فرهنگی وطبیعی (که ویژگیهاي جغرافیایی  تبخشی از سطح زمین اس:پاسخ
  .همگون و خاصی دارد ؛ به طوري که با بخش هاي مجاور خود متفاوت است

  .نام ببرید ؟کدام معیارهاي مربوط به عوامل انسانی بر ناحیه بندي اثرگذارند )7

  ، دین ، زبان ، فرهنگ ،نوع فعالیت اقتصادي) قومیت ها(جمعیت ، اقوام :پاسخ

  جغرافیدانان براي تقسیم بندي نواحی طبیعی از چه عواملی استفاده می کنند؟)8

  ناهمواري ها ، آب و هوا ، پوشش گیاهی ، خاك  :پاسخ 

  .معیارهایی که جغرافیدانان بر اساس آن ناحیۀ بندي می کنند را نام ببرید)9

  عوامل طبیعی ، عوامل انسانی :پاسخ

  چیست؟» ناحیه بندي«منظور از  )10

 ،وقتی یک محیط جغرافیایی را بر اساس معیارهایی به واحد هاي کوچک تر تقسیم می کنیم  :پاسخ
  .کرده ایم »ناحیه بندي«به طوري که هر واحد با واحد مجاور تفاوت داشته باشد، در واقع 

  .کدام یک از نواحی زیر طبیعی و کدام یک انسانی است)11

  )  طبیعی  (  جنگل هاي تایگا) ب )           انسانی(  ناحیۀ صنعتی رور آلمان) الف

  زیست بوم یا بیوم چیست؟ )12

که با پوشش گیاهی و جانوري خاصی  دزیست بومها مناطق عمده و وسیع محیطی هستن :پاسخ
  .مشخص می شوند
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  نواحی بارشی ایران را نام ببرید؟)13

ناحیۀ خزرغربی ، ناحیۀ خزرشرقی ، ناحیۀ کردستان ، ناحیۀ آذربایجان و زاگرس ، ناحیۀ  :پاسخ
  خراسان شمالی ، ناحیۀداخلی

  ت؟سنواحی بارشی ایران براساس کدام ویژگیهاي عمده بارش تقسیم بندي شده ا)14

  میانگین بارندگی ساالنه ، توزیع فصلی بارش و باالترین میزان بارش ساالنه :پاسخ

  هر یک از خاك هاي زیر در کدام نواحی دیده می شود؟)15

 (            )خاك چرنوزیوم)ب(                            )     خاك کریوزول)الف

 جنوب کانادا ، جنوب روسیه) ناحیه توندرا        ب) الف :پاسخ

 درس دوم 
 .بگذارید نادرستیا  درستدر مقابل هر یک از عبارات زیر پاسخ )16

. انسان براي بهره بهره برداري از محیط طبیعی ابزارهاي محدودي دارد)الف

  ابزارهاي نامحدود و متنوعی دارد  -نادرست  :پاسخ

. بازارهاي شناور در بانکوك پایتخت ویتنام از دیدنی هاي جالب توجه جنوب شرقی آسیاست)ب
  تایلند –نادرست  :پاسخ

 .به ناحیۀ انتقالی بین جنگل هاي بارانی و صحراي آفریقا ساوان گویند )ج

  درست :پاسخ 

 .در نواحی انسانی تعیین مرزهاي دقیق دشوار است)د

 درست :پاسخ 
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