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 باران هاي اسیدي در نتیجه کدام گازها بوجود می آید؟-8

 دي اکسید گوگرد و نیتروژن

 :یر پاسخ کامل دهیدبه سواالت ز-9

تفاوت فالت ها و کوه ها را بنویسید؟ -1

 کوهها نوك تیز و مرتفع دامنه تند

 فالتها بلند و نسبتا هموار.

 دارد؟و در کدام آب و هوا سرعت بیشتري دارد؟سرعت هوازدگی در سنگ ها به چه عواملی بستگی -10

 )گرم و مرطوب (   جنس سنگ-زمان-نوع آب و هوا

چه عواملی سبب فرسایش بادي در بیابان می شود؟ -11

.وجود خاکهاي نرم. - وزش باد شدید - آب و هواي خشک  

 حرکت تلماسه ها چگونه است؟ -12

رو ریخته و باال رانده و پس از رسیدن به تاجدر دامنه پشت به باد فبا وزش باد و ماسه ي دامنه رو به بادبه طرف 
 .موجب حرکت آن می شود

 5درس 
کدام یک از این اجزا نقش اساسی تري در حیات و بقاي زیست کره دارند؟)1  

خزندگان)ت              انسان                    )پ            گیاهان        )ب        جانوران        )الف  

گیاهان: جواب  

کدام یک از این اجزا بیشترین وابستگی را به محیط طبیعی زندگی خود دارد و قادر به تغییر دادن محیط )2
 نیست؟

پستانداران)ت                       انسان            )پ               گیاهان      )ب     جانوران           )الف  

جانوران:جواب  
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کدام یک از این اجزا از آغاز آفرینش زیست کره بیشترین تغییر را در آب کره ، سنگ کره و هواکره به وجود ) 3
 آورده است؟

جانوران)ت           حشرات            )پ                 گیاهان      )ب             انسان             )الف  

انسان: جواب  

با ذکر مثال رابطه ي متقابل زیست کره و هوا کره را توضیح دهید ؟) 4  

همه موجودات به اکسیژن و دي اکسید کربن نیاز دارند:  جواب  

.با ذکر مثال رابطه متقابل زیست کره و آب کره را توضیح دهید)5  

 دات زنده در اقیانوس ها و دریاها زندگی میکنند وهمه موجودات زنده به آب نیازدارند و بیشتر موجو : جواب
نیاز دارند... موجودات داخل خشکی هم براي تامین آب مورد نیاز خود به رودخانه و دریاچه و   

.با ذکر مثال رابطه متقابل زیست کره و سنگ کره را توضیح دهید)6  

در واقع اگر سنگ کره و خاك .داردهمه موجودات زنده در بستري زندگی میکنند که سنگ کره نام :  جواب
.وجود نداشت موجودات زنده به وجود نمی آمدند  

نور خورشید چه نقشی در حیات روي سیاره زمین دارد؟)7  

نور خورشید تامین کننده انرژي در زندگی است و گیاهان، جانوران و انسان ها نیاز دارند : جواب  

.بوم سازگان یا اکوسیستم را تعریف کنید)8  

اکوسیستم یعنی مجموعه اي از موجودات زنده که با یک دیگر و با محیطی که در آن زندگی میکنند در  : بجوا
.ارتباط و تعامل اند  

.را بیان کنید) بیوم(با زیست بوم ) اکوسیستم(تفاوت بوم سازگان )9  

زندگی میکنند در بوم  سازگان مجموعه اي از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که در آن  : جواب
.ارتباط و تعامل اند اما زیست بوم از تعدادي بوم سازگان تشکیل شده است و وسعت زیاد تري دارد  
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.چند بوم سازگان و چند زیست بوم نام ببرید)10  

زیست بوم مانند .یک چمن زار ،یک دریاچه اب شیرین، یک جنگل یک بوم سازگان یا اکوسیستم است :جواب 
را ،زیست بوم جنگل هاي بارانی استواییزیست بوم توند  

.هر بوم سازگان از چند بخش تشکیل شده است؟نام ببرید)11  

دوبخش،زنده و غیر زنده:  جواب  

بخش زنده بوم سازگان شامل چیست؟نام ببرید)12  

گوشت (،مصرف کنندگان رده دوم)گیاه خواران(،مصرف کنندگان رده اول )گیاهان(تولیدکنندگان : جواب
)باکتري ها(،تجزیه کنندگان)خواران  

بخش غیر زنده بوم سازگان شامل چیست؟نام ببرید)13  

...سنگ،خاك،اب وهوا و : جواب  

چرا گیاهان نقش اساسی تري در حیات و بقاي زیست کره دارند؟)14  

  زیرا با عمل فتوسنتز غذا تولید میکنند : جواب

طبیعی خود دارند و قادر به تغییر دادن محیط نیستند؟چرا جانوران بیشترین وابستگی را به محیط )15  

  زیرا از نظر غذایی وابسته به گیاهان هستند و قدرت تفکر ندارند : جواب

چرا انسان بیشترین تغییرات را در آب کره،سنگ کره و هوا کره به وجود آورده است؟)16  

ناوري مکانهاي مختلف را به شدت تغییر داده زیرا قدرت تفکر دارد و یااز طریق ساخت ابزار و پیشرفت ف : جواب
.است  
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تنها موجودات زنده تولید کننده در یک بوم ساز گان چیست؟چرا؟)17  

،غذا بسازند و بدین ترتیب حیات دیگر موجودات به آن ) فتوسنتز(گیاهان،زیرا می توانند با عمل نورساخت: جواب
.وابسته است  

.شده است و وسعت زیادي دارد تشکیل...... زیست بوم از تعدادي )18  

بوم سازگان : جواب  

.را تعریف کنید) بیوم(زیست بوم)19  

زیست بوم ها نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آنها انواع خاص و مشابه اي از گیاهان و جانوران  : جواب
.زندگی می کنند  

نواحی متمایز می شوند؟ چرا زیست بوم ها نیز ، یک ناحیه را به وجود می آورند که از سایر)20  

.زیرا نواحی هستند که در آنها انواع خاص و مشابه اي از گیاهان و جانوران زندگی میکنند : جواب  

.نوع هر زیست بوم و ویژگی هاي ان به چه عواملی بستگی دارد؟نام ببرید) 21  

ناهمواري،ارتفاع از سطح زمین و جنس ،شکل )دما،تبخیر،بارش(موقعیت جغرافیایی،شرایط آب و هوایی  : جواب
 خاك

چرا زیست بوم هاي متنوعی در سطح زمین پدید امده است؟) 22  

.زیرا چون عوامل موثر در نوع هر زیست بوم در سطح زمین یک نواخت نیستند و متفاوت اند : جواب  

.است.............مطالعه زیست بوم ها ، یکی از موضوعات رشته ) 23  

یاي زیستی جغراف : جواب  

.برخی متخصصان جغرافیاي زیستی،زیست بوم ها را به دو دسته کلی تقسیم کرده اند،نام ببرید) 24  

زیست بوم هاي خشکی و زیست بوم هاي دریایی : جواب  
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وایتکر با توجه به کدام عوامل زیست بوم ها را طبقه بندي کرده است؟) 25  

دو عامل ،بارش و دما : جواب  

توجه به دو عامل بارش و دما زیست بوم ها را به چند گروه تقسیم کرده است؟وایتکر با ) 26  

نه زیست بوم : جواب  

در طبقه بندي گودي زیست بوم ها به چند گروه محدود شده اند؟)27  

هشت زیست بوم : جواب  

.پوشش گیاهی غالب و دو جانور از زیست بوم تایگا را نام ببرید)28  

انواع خرس و گرگ  -جنگل هاي صنوبر و کاج  : جواب  

.پوشش گیاهی غالب و دو جانور از زیست بوم ساوان را نام ببرید) 29  

و،فیلآهو  گوزن ،-علفزار هاي وسیع با درخت هاي اندك اقاقیایی خاردار : جواب  

.پوشش گیاهی غالب و دو جانور از زیست بوم استوایی را نام ببرید) 30  

انواع میمون-بارانی استوایی ، قهوه ، موز ، نارگیل جنگل هاي : جواب  

.پوشش گیاهی غالب و دو جانور از زیست بوم کوهستانی را نام ببرید) 31  

.در نقاط مختلف انواع گیاهان و جانوارن زندگی میکنند : جواب  

.رابطه عرض جغرافیایی با انواع زیست بوم ها را توضیح دهید)32  

در اطراف مدار راس السراطان زیست بوم بیابانی .اقلیم و نوع بوم سازگان ارتباط دارد عرض جغرافیایی با : جواب
. در اطراف مدار قطبی زیست بوم تایگا قرار دارد. قرار دارد  

چرا؟. انبوه ترین و متراکم ترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم قرار دارد) 33  

رطوبت زیاددر زیست بوم استوایی ،به دلیل گرما و  : جواب  
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فقیر ترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم مشاهده میشود؟چرا؟) 34  

  در زیست بوم بیابانی به دلیل شرایط نامناسب طبیعی مانند بارش کم و خشکی هوا : جواب

درختان در جنگل هاي مناطق معتدل و تایگا،چه فرقی با هم دارند چرا؟) 35  

.در تایگا سوزنی برگ هستند درختان درمناطق معتدل پهن برگ و : جواب  

.آیا همه ي زیست بوم ها در همه ي قاره ها وجود دارند؟توضیح دهید) 36  

.خیر،اروپا زیست بوم استوایی ندارد،آفریقا زیست بوم تایگا ندارد : جواب  

یکی از معیار هاي مورد استفاده براي تمایز زیست بوم ها از یکدیگر در روش هاي جدید چیست؟)37  

میزان تولید ماده آلی و سرعت رشد گیاهان هر زیست بوم : جواب  

معیار هاي تقسیم بندي زیست بوم ها را نام ببرید؟)38  

شرایط آب وهوایی،خاك،میزان تولید ماده آلی،نوع ناهمواري و ارتفاعات : جواب  

منظور از گیاهان به عنوان یکی از اجزاي زیست کره چیست؟ )39  

ترکیبات آلی تولید و )فتوسنتز(زنده تولید کننده اي هستند که با عمل نورساختگیاهان موجودات  : جواب
.اکسیژن آزاد می کنند  

بین سرعت رشد پوشش گیاهی و تولید ماده ي آلی در یک ناحیه چه رابطه اي وجود دارد؟ )40  

.آنجا بیشتر استهر چه سرعت رشد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر باشد میزان تولید ماده آلی در  : جواب  

انرژي دریافتی روزانه در مناطق نزدیک قطبی ومناطق معتدل و مناطق استوایی چقدر است؟ )41  

کالري در سانتی 800کالري ودر مناطق استوایی 400کالري،مناطق معتدل  100در نزدیک قطبی حدود  : جواب
.متر مکعب  

توده زیستی که از انها حاصل میشود تفاوت دارند؟چرا زیست بوم ها از نظر میزان تولید ترکیبات آلی و  )42  

.چون انتشار و انرژي خورشید در سطح زمین یکنواخت نیست : جواب  
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کدام زیست بوم ها بیشترین میزان تولید مواد آلی و کدام زیست بوم ها کمترین میزان را تولید میکند )43
 ؟چرا؟

ان تولید مواد عالی را دارد چون به ترتیب بیشترین و زیست بوم استوایی بیشترین و قطب کم ترین میز : جواب
.کم ترین انرژي را از خورشید دریافت میکنند  

توضیح دهید چرا جنگل هاي بارانی و استوایی مهم ترین زیست بوم و ذخیره زیستی سیاره زمین محسوب )44
 میشوند؟

به دلیل تولید زیاد اکسیژن  به ریه  زیرا مهم ترین ذخیره گاه هاي جنگلی در کره زمین می باشند و : جواب
. هاي تنفسی زمین معروف اند  

چرا نوع ناهمواري ها و ارتفاعات نیز در پراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانوري نواحی تاثیر می گذارند؟)45  

.زیرا گیاهان و جانوران در ارتفاعات معینی قادر به زیستن هستند : جواب  

.ی را با ارتفاع توضیح دهیدرابطه پراکندگی پوشش گیاه)46  

هرچه ارتفاع افزایش می یابد، تعدادگونه ها، قد یا بلندي گیاهان، انبوهی و درجه رشد گیاهان و هم  : جواب
.چنین فصل رویش آنها کمتر و کوتاه تر میشود  

.رابطه شیب دامنه با مقدار ذخیره آب را بیان کنید)47  

در دامنه هاي پرشیب ضخامت خاك کمتراست و این . اثر میگذاردشیب دامنه بر عمق خاك زهکشی آن  : جواب
.دامنه ها کمتر میتوانند آب را در خود نگهدارند  

چرا دامنه هاي پرشیب آب کمتري در خود ذخیره میکنند؟)48  

.چون در دامنه هاي پرشیب ضخامت خاك کمتر است : جواب  

.یدتاثیر شیب دامنه بر عمق خاك و زهکشی آن را بیان کن)49  

. هرچه شیب بیشتر، عمق خاك و زهکشی آن کمتر است : جواب  
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.چهار مورد از قابلیت هاي نواحی بیابانی را بنویسید)50  

گردشگري، انرژي،معدن، مناسب براي تحقیقات نجومی : جواب  

.سه مورد از محدودیت هاي نواحی بیابانی را بنویسید)51  

شرایط نامناسب براي فعایت و سکونت انسان- فرسایش خاك حرکت ماسه هاي روان و-کمبود خاك و آب:جواب  

.سه براي حفاظت از نواحی بیابانی بیان کنید) 52  

مالچ پاشی روي ماسه ها، کاشت گیاهان سازگار و مقاوم، جلوگیري از چراي بی رویه دام ها راهکار  : جواب  
.چهار مورد از قابلیت هاي نواحی ساحلی را بیان کنید) 53  

ماهیگیري، گردشگري، انرژي، فعالیت هاي بازرگانی:  جواب  

.چهار راهکار براي حفاظت از نواحی ساحلی را بیان کنید) 54  

احداث موج  -پاکسازي سواحل از انواع آلودگی ها  -زهکشی اراضی ساحلی - حفاظت از تپه هاي ساحلی:  جواب
 شکن

.دو مورد از محدودیت هاي نواحی ساحلی را بیان کنید) 55  

باال آمدن سطح آب دریاها - آلودگی:  ابجو  

.چهار مورد از قابلیت هاي نواحی کوهستانی را بیان کنید) 56  

جاذبه هاي گردشگري،معادن، پرورش دام، تامین آب : جواب  

.چهار مورد از محدودیت هاي نواحی کوهستانی را بیان کنید) 57  

مشکل بودن حمل و نقل، مخاطرات طبیعی، شرایط سخت طبیعی، سرماي شبانه و مشکالت تنفسی، :  جواب
. محدودیت خاك  
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چهار راهکاربراي حفاظت از نواحی کوهستانی را بیان کنید؟) 58  

کشت گیاهان بر روي دامنه ها براي جلو گیري از فرسایش خاك، حفاظت از حیات وحش، ایجاد حوضچه : جواب
. بت از کوهستانهاي ذخیره و جمع آوري آب، افزایش آگاهی عمومی براي مراق  

علل گسترش بیابان ها چیست؟) 59  

خشکسالی وگرم شدن هوا،از بین رفتن پوشش گیاهی، حفر چاه هاي عمیق و نیمه عمیق : جواب  

.دو گیاه سازگار با نواحی بیابانی براي مقابله با فرسایش خاك را نام ببرید) 60  

اکالیپتوس و اقاقیا:  جواب  

می توان براي حل مشکل تامین سوخت ساکنان بیابان به جاي کندن بوته ها استفاده از کدام قابلیت بیابان ) 61
 کرد؟

استفاده از انرژي خورشیدي و بادي براي تولید برق:  جواب  

چرا سواحل نسبت به بیابان ها و کوهستان ها جمعیت بیشتري را در خود جاي داده اند؟ ) 62  

ديبه دلیل شرایط مناسب طبیعی و اقتصا:  جواب  

کدام قابلیت محیطی در هر سه محیط ساحلی، بیابانی و کوهستانی وجود دارد؟) 63  

گردشگري: جواب  

کدام راهکار حفاظتی در هر سه محیط ساحلی، بیابان و کوهستان به کار گرفته میشود؟) 64  

کاشت گیاه بر روي دامنه ها و تپه ها:  جواب  

بیوم دریایی را در طبقه بندي خود .............  بیوم خشکی و  .............  برخی متخصصان جغرافیاي زیستی تا ) 65
.ارائه کرده اند  

  16و5)ت                    16و9)پ                  9و16)ب                    75و 16)الف      : جواب
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