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 انسان و ناحیه: 2درس

 نمره(22/1) هر مورددرست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید: (الف

  ■غلط   □هر ناحیۀ جغرافیایی، دارای کانون های متعددی است.  صحیح  -0

 ■غلط   □تعیین مرز نواحی فرهنگی و انسانی آسان تر از تعیین نواحی طبیعی است.  صحیح  -2

 ■غلط   □مرزهای نواحی تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیستند.  صحیح  -9

 □غلط   ■صحیح   است. طبیعی بستر زندگی و فعالیت های انسان نواحی -0

 □غلط   ■جوامع انسانی برای ادامه حیات به نواحی طبیعی وابسته اند.  صحیح  -2

 نمره( 22/1)هر موردعبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: ب(

 ناحیه عوامل وحدت، همگونی و هماهنگی به بیشترین میزان وجود دارد. ... کانون.. در -6

 داشته باشد....  جهانی... یک ناحیه می تواند چند کشور را دربرگیرد و مقیاس  -7

 شکل می گیرند و به وجود می آیند...  .نواحی طبیعی ...نواحی انسانی در بستر  -8

 نمره( 22/1)هر مورد گزینۀ صحیح را انتخاب کنید: ج(

 است؟بازارهای شناور در بانکوک پایتخت تایلند مربوط به کدام گزینه  -1

 ب( نواحی به فعالیت های انسان ها، شکل می دهند.          انسان ها نواحی را به وجود می آورند.                                    الف( 

 نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند.ج( نواحی تحت تاثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند.           د( 

 مربوط به کدام گزینه است؟« جزایر مصنوعی در آب های خلیج فارس توسط دولت امارات متحده عربی احداث »  -01

       الف( انسان ها نواحی را به وجود می آورند.                                    ب( نواحی به فعالیت های انسان ها، شکل می دهند.    

 نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند.د( اسی حکومت ها هستند.           نواحی تحت تاثیر تصمیم گیری های سیج( 

 بستر زندگی و فعالیت های انسان کدام گزینه است؟  -00

 الف( نواحی انسانی                                                                 ب( نواحی فرهنگی

 نواحی طبیعید(                                              ج( نواحی سیاسی                      

 کدام گزینه یک ناحیه انتقالی بین صحرای بزرگ افریقا و جنگل های بارانی استوایی است؟  -02

 مناطق معتدله       ب( ساوان                                                                           الف(

 ا                                                                              د( مناطق توندراج( تایگ

 تعیین مرزهای دقیق کدام نواحی زیر آسان تر است؟  -09

 ب( نواحی مذهبی       نواحی کوهستانی                                                             الف( 

 د( نواحی زبانی                                                                     تیج( نواحی صنع

 مهم ترین تاثیر نواحی بر یکدیگر چه تاثیری است؟  -00

 الف( زیست محیطی                                                                ب( سیاسی       

 د( فرهنگی                                                                           اقتصادیج( 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: د(

 (2/1انسان ها چگونه بر نواحی طبیعی غلبه کرده و این نواحی را در اختیار گرفته اند؟)  -02

 پاسخ: با پیشرفت در دانش و تولید ابزار و فنآوری. 

 ( 2/1املی باعث می شود که انسان ها برای کنترل محیط و شرایط خاص آن به چاره اندیشی و ابداع ابزارها بپردازد؟)چه عو  -06

 پاسخ: محدودیت ها و موانع محیطی.

 (2/1منظور از کانون و مرکز یک ناحیه چیست؟)  -07

 همگونی در آن وجود دارند.پاسخ: هر ناحیۀ جغرافیایی دارای کانون و مرکزی است که بیشترین عوامل وحدت و 

 (2/1دو ناحیۀ انتقالی را نام ببرید.)  -08

 ناحیۀ انتقالی مجاورت مرز امریکا و مکزیک. –پاسخ: ناحیۀ انتقالی ساوان 

 (2/1چرا مرزهای نواحی قابل تغییرند؟)  -01

 پاسخ: به دلیل فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی.

 (2/1)مرزهای سیاسی و اداری بر چه مبنایی تعیین می شوند؟  -21

 مبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوند.پاسخ: بر 

 (22/1کدام نواحی در سراسر کرۀ زمین گسترده شده اند؟)  -20

 پاسخ: نواحی طبیعی.

 (2/1کدام نهادها در جهان امروز، نواحی طبیعی یا انسانی را مدیریت می کنند؟)  -22

  پاسخ: نهادهای سیاسی و اداری.

 (22/1نواحی سیاسی با کدام مرزها، از نواحی مجاور متمایز می شوند؟)  -29

 پاسخ: با مرزهای قراردادی.

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید و(

 (2چهار نکته از نکات قابل توجه ارتباط متقابل انسان و نواحی را بنویسید.)  -20

 نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند.    -2انسان ها نواحی را به وجود می آورند.                 -0پاسخ: 

 نواحی تحت تاثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. -0نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند.          -9        

 (0جود می آورند؟)انسان چرا و چگونه نواحی را به و -22

پاسخ: آنها برای زندگی و بهره برداری از محیط طبیعی  از شیوه ها و ابزارهای متفاوتی استفاده می کنند و در نتیجه، نواحی مختلفی 

 .را پدید می آورند یا نواحی طبیعی را تغییر می دهند

 (0آیا نقش و تاثیر انسان در همه نواحی یکسان است؟ چرا؟ نمونه ای بیاورید.)  -26

پاسخ: خیر، زیرا هر ناحیه شرایط خاصی را به انسان ها ارائه می کند و انسان ها در چارچوب آن شرایط دست به عمل می زنند. برای 

 ز روش های متفاوتی استفاده می کنند.مثال، مردم نواحی گرم و خشک یا نواحی بسیار سرد، برای کنترل محیط ا

 (0نواحی در چه زمینه هایی با یکدیگر روابط متقابل دارند؟)  -27

 اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد.و روابط متقابل مبادالت  ،پاسخ: هر ناحیۀ کرۀ زمین با دیگر نواحی

 نواحی تحت تاثیر چه عواملی قرار دارند؟  -28
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تاثیر روابط معمول انسان ها و محیط طبیعی نیستند بلکه حکومت ها و تصمیم گیری های سیاسی نیز به شدت پاسخ: نواحی فقط تحت 

 بر نواحی تاثیر می گذارند.

 (0چهار مثال در مورد تاثیر حکومت ها بر نواحی را بنویسید.)  -21

پارک های ملی یا صنعتی، توسعۀ کشاورزی  پاسخ: برای مثال، برنامه ریزی یا تصمیم گیری یک دولت برای ایجاد ناحیۀ گردشگری و

 در یک ناحیه، انتقال اجباری ساکنان یک ناحیه به ناحیه دیگر، وقوع جنگ بین حکومت ها و...

 (72/1نتایج تاثیر حکومت ها بر نواحی چیست؟)  -91

 موجب حفظ، تغییر یا تخریب نواحی طبیعی یا انسانی شود.پاسخ: می تواند 

 در ارتباط با ایجاد جزایر مصنوعی در خلیج فارس به سواالت زیر پاسخ دهید:  -90

 (    22/1الف( این جزایر در کدام کشور ساخته شده اند؟)

 پاسخ: امارات متحده عربی.

 (    72/1ب( کاربری های این جزایر را بنویسید.)

 پاسخ: مسکونی، تفریحی و تجاری.

 (0)ب های زیست محیطی آن را بنویسید.ج( چگونگی ایجاد این جزایر و آسی

پاسخ: برای ساختن این جزایر، مقدار زیادی سنگ و خاک از بستر خلیج فارس باال کشیده می شود. این خاک برداری و گل آلوده شدن 

 ت.محیطی اس پیامدهای نامطلوب زیست دارای نگ های مرجانی آسیب رسانده است ووسیع آب به بوم سازگان )اکوسیستم( دریایی و آبس

 (72/1هر چه از کانون یک ناحیۀ جغرافیایی دور شویم و به طرف مرزهای آن حرکت کنیم چه تغییراتی دیده می شوند؟)  -92

 پاسخ: به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته می شود و سرانجام، این عوامل ناپدید می گردند.

 (72/1مرزهای آن حرکت کنیم چه تغییراتی دیده می شود؟) هر چه از کانون یک ناحیۀ صنعتی دور شویم و به طرف  -99

پاسخ: در کانون یک ناحیۀ صنعتی تجمع زیاد کارخانه ها مشاهده می شود، هر چه از این کانون دور و به مرزهای ناحیۀ مجاور نزدیک 

 یۀ مجاور، دیگر اثری از آنها نمی بینیم.تر شویم، از تمرکز و تعداد کارگاه ها و کارخانه ها کاسته می شود تا اینکه سرانجام در ناح

 (2را بنویسید.)« مرزهای نواحی » چهار ویژگی در مورد   -90

 قلمرو و وسعت نواحی، متفاوت است. -2تعیین مرزهای دقیق نواحی دشوار است.     -0پاسخ: 

 مرزهای نواحی طبیعی و انسانی منطبق نیستند.  مرزهای سیاسی و اداری معموال بر -0مرزهای نواحی قابل تغییرند.              -9        

 (0آیا قلمرو و وسعت نواحی یکسان است؟ توضیح دهید.)  -92

پاسخ: خیر، گاه یک ناحیه بخشی از یک روستا، یک شهر یا استان یا یک کشور است و گاه چند کشور و قاره را در بر می گیرد و 

 مقیاس جهانی دارد.

 (2/0به چه عللی مرزهای نواحی تغییر می کنند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.)  -96

در اثر فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی ممکن است ویژگی های خاص یک ناحیه از بین برود و وسعت آن کم یا زیاد شود، پاسخ: 

کشاورزی را کاهش می دهد یا ممکن است به کلی برای مثال، مهاجرت روستاییان از یک ناحیه یا وقوع خشکسالی، وسعت یک ناحیه 

 آن ناحیه را به ناحیه ای غیر کشاورزی تبدیل کند.

 (72/1شهرها، استان ها و کشورها جزء کدام نواحی محسوب می شوند؟ چرا؟)  -97

 د آنها را اداره و مدیریت می کند.پاسخ: نواحی سیاسی، زیرا یک نها
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