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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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  :به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید)17

  معیارهایی طبیعی  و انسانی  :پاسخ  زمین بر اساس چه معیارهایی تقسیم بندي می شود؟)الف

  تایلند  :پاسخ  بازارهاي شناور بانکوك در کدام کشور واقع شده است؟)ب

  شهر تهران   :پاسخ  مهم ترین قطب صنایع مصرفی کشور چه نام دارد؟)ج

  کدام کشور با ایجاد جزیزه هاي مصنوعی در خلیج فارس  نواحی جدیدي ایجاد کرده است؟ )د

  کشور امارات متحده عربی :پاسخ

  :جاهاي خالی را با کلمه هاي مناسب کامل کنید )18

  .می شود...... کمتر......هر چه از کانون ناحیه به طرف مرزهاي آن حرکت کنیم همگونی ناحیه  )الف

  .وصحراي بزرگ آفریقاست..... بارانی استوایی .....ساوان یک ناحیۀ انتقالی بین جنگل هاي )ب

تبدیل می  .....استپ هاي بیابان.. مراتع مداري در حاشیۀ صحرا به علت خشکی هوا به تدریج به  )ج
  .شوند

  .با پاك سازي قومی مواجه شده است ......میانمار......منطقۀ روهینگیا در کشور )د

با ذکر یک مثال بنویسید که حکومت ها با تصمیم گیري سیاسی چگونه بر نواحی تأثیر می )19
  ؟گذارند

صنعتی و پارك هاي ملی یا  برنامه ریزي یا تصمیم گیري یک دولت براي ایجاد ناحیۀ گردشگري : پاسخ
دیگر ، وقوع جنگ بین  ۀاري ساکنان یک ناحیه به ناحیب، توسعۀ کشاورزي در یک ناحیه ، انتقال اج

به عنوان مثال .حکومت ها و نظایر آن ، می تواند موجب تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی شود
دریایی و آب سنگ هاي مرجانی  تماحداث جزیره هاي مصنوعی در آب هاي خلیج فارس به اکوسیس

  .آسیب رسانده است
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 انسانی توضیح دهید؟نواحی  ز را ذکر مثال ا ناحیه یک کانون)20

هر ناحیۀ جغرافیایی داراي کانون یا مرکزي است که بیشترین عوامل وحدت و همگونی در ان : پاسخ
معموالً هر چه ارز کانون آن ناحیۀ جغرافیایی دور می شویم و به طرف مرزهاي آن حرکت . وجود دارند

نه ها مشاهده می شود هر چه از صنعتی تجمع زیاد کارخا هیم ، براي مثال در کانون یک ناحیمی کن
کانون دور و به مرزهاي ناحیۀ مجاور نزدیک تر شویم ، از تمرکز و تعداد  کارگاه ها وکارخانه ها کاسته 

می شود ؛ تا اینکه سرانجام در ناحیۀ مجاور ، دیگر اثري از آنها نمی بینیم و  به تدریج از عوامل 
  .این عوامل ناپدید می گردند همگونی آن ناحیه کاسته می شود وسرانجام ،

با ذکر مثال بنویسید که پیشرفت فناوري چگونه محیط طبیعی را تحت تأثیر قرار داده است؟   )21
رده و این فناوري بر محیط هاي طبیعی غلبه کلید ابزار و وانسان ها با پیشرفت در دانش و ت :پاسخ

و نواحی طبیعی همواره زندگی مردم را تحت محیط ها را در اختیار گرفته اند با وجود این محیط ها 
تأثیر قرار داده است به عنوان مثال احداث تونل و پل در نواحی کوهستانی و برف گیر در کشور 

سوئیس و به کارگیري ماشین برف روب مجهز به جی پی اس جاده اي براي پاك سازي جاده ها در 
  .کشور کانادا

 هایی دارد؟ ه ویژگیناحیۀ ساوان در کجا واقع شده و چ )22

یک ناحیۀ انتقالی بین جنگل هاي انتقالی بین جنگل هاي بارانی استوایی و صحراي بزرگ  :پاسخ
  .آفریقاست بارندگی کمتر و علف هاي ساوان کوتاه تر می شوند

 آیا مرزهاي نواحی قابل تغییراند؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید؟ )23

مرزهاي نواحی قابل تغییرند زیرا در اثر فعالیت هاي انسانی یا عوامل طبیعی ممکن  –بلی   :پاسخ
براي مثال مهاجرت . است ویژگی هاي خاص یک ناحیه از بین برود و وسعت آن کم یا زیاد شود

  .روستاییان از یک ناحیه یا وقوع خشکسالی ، وسعت یک ناحیۀ کشاورزي را کاهش می دهد
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ی و اداري  بر مرزهاي نواحی طبیعی و انسانی منطبق اند؟ با ذکر یک مثال آیا مرزهاي سیاس)24
  توضیح دهید؟

ناي انتخاب و تصمیم گیري انسان ها تعیین باز آنجا که مرزهاي سیاسی و اداري بر م –خیر   :پاسخ
و هوایی ، ناحیۀ زبانی و قومی و نظایر آن بین چند  بدر این مرزبندي گاهی یک ناحیۀ آ. می شوند

استان یا حتی چند کشور قرار می گیرد بنابراینمرزهاي سیاسی و اداري  بر مرزهاي نواحی طبیعی و 
  .نیستند انسانی منطبق

 چند ناحیه برروي سطح زمین قابل مشاهده است؟)25

نواحی طبیعی ، نواحی انسانی و نواحی سیاسی  -سه ناحیه  :پاسخ

26 )چرا تهران به مهم ترین قطب صنایع مصرفی کشور تبدیل شده است؟

ا یجاد کارخانه هاي بزرگ وکوچک در امتداد محور هاي ارتباطی شهر تهران ؛نواحی صنعتی  با: پاسخ 
.شکل گرفته استپیرامون این شهر   

          چه عاملی باعث ایجاد یک ناحیه  گردشگري در  بانکوك پایتخت تایلند شده است؟ )27
به دلیل  بازارهاي شناور در بانکوك وشیوه خاص فروش کاال در آن ؛ناحیه تجاري و گردشگري : پاسخ 

  به وجود آورده است

ر سرد روش هاي متفاوتی را براي کنترل محیط به چرا مردم نواحی گرم وخشک یا نواحی بسیا)28
 کار میبرند؟

 زیرا هر ناحیه با توجه به امتیازات و محدودیت هاي خود شرایط خاصی را به انسان ارائه : پاسخ 
.می کندو انسان در چار چوب آن شرایط دست به اقدام میزند  

ف روب بیانگر کدام رابطه زیر است؟پاك سازي جاده هاي برف گیربا استفاده از تجهیزات بر)29  

تاثیر فعالیت هاي انسان بر تغییر نواحی طبیعی)الف  

اثر گذاري توانمندي هاي محیط طبیعی برتصمیمات سیاسی)ب  
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 ج)تاثیر ویژگی هاي محیط طبیعی بر شکل دهی به فعالیت هاي انسان

اثر گذاري تصمیمات سیاسی حکومت ها برتغییر نواحی طبیعی)د  

.یک از وقایع نام برده شده را بنویسیددلیل هر   30(  

           :آسیب رسیدن به تولید غله جهانی از نظر فائو)الف
وقوع خشکسالی در استرالیا و یخ بندان زود هنگام در آرزانتین:  پاسخ       

 :ایاالت آمریکا)غرب میانه(هاي کشاورزي در ناحیه میدوست کاهش ارزش زمین )ب
افت قیمت غله به ویژه ذرت و سویا در بازار جهانی:  پاسخ  

           .کانون ناحیه تعریف کنید)الف
هر ناحیه جغرافیایی داراي کانون یا مرکزي است که بیشترین عوامل وحدت و همگونی در ان : پاسخ 

.وجود دارد  

           )مورد 2.(ویژگی هاي مرز نواحی را بنویسید)ب
هاي دقیق نواحی دشوار است که در نواحی انسانی دشوار تر از نواحی طبیعی تعیین مرز :  پاسخ   

.است  

یک ناحیه از  یا عوامل طبیعی ویژگی هاي در اثر فعالیت هاي انسانی.مرز هاي نواحی قابل تغییرند
 بین برود ووسعت آن کم یا زیاد شود

درست: پاسخ  . تعین مرز نواحی انسانی دشوار تر از نواحی طبیعی است)ص

 جزو کدام نواحی محسوب میشود؟چرا؟ استانها و کشور ها، شهر ها )31
  .زیرایک نهاد آنها را اداره ومدیریت می کند.  واحی سیاسین: پاسخ 

.کلمات داخل پرانتز کلمه درست را انتخاب کنید )32  

 الف)بستر زندگی و فعالیت انسانی(نواحی طبیعی –نواحی انسانی)است
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ب)مرز مشترك میان استان هاي سیستان و بلوچستان؛کرمان وخراسان (بیابان لوت-باتالق گاو 
است)خونی  

 ج)7 ماه بدون باران ویژگی زیست بوم (ساوان متراکم-نیمه بیابانی)است

 د)کاربري جزایر مصنوعی ساخته شده توسط دولت امارات (ارتباطی – تفریحی )است.

3درس  
           .عبارات داده شده را مشخص نماییددرست یا نادرست بودن )32

 زاویه ي تابش خورشید و میزان پراکندگی آن برروي زمین یکنواخت و مساوي است.   درست   -   نادرست

 نادرست – درست .      نواحی تحت تاثیر تصمیم گیري هاي سیاسی حکومت ها هستند)33

. در عبارات داده شده، دور کلمه مناسب خط بکش) 34  

 -ناهمواري ها، از معیارهاي ( انسانی – طبیعی) ناحیه بندي است. 

 -فشار هوا در یک مکان ( ثابت – متغیر ) است. 

 .است) یکنواخت  -  نامساوي( توزیع بارش در جهان -  

. گزینه ي درست را انتخاب نمایید)35  

            .ی استوایی و صحراي بزرگ آفریقاستیک ناحیه ي انتقالی بین جنگل هاي باران-

  توندرا                                            ساوان                                       تایگا                                   بیابان 

    .        ه آن ها را از یکدیگر جدا می کندمرز بین دو توده هواي مجاور ک-

 جبهه                      پرفشار                                        آنتی سیلکون                      سیلکون          
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