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 جزوه پرسش وپاسخ کتاب جغرافیای دو پایه یازدهم رشته انسانی

 تهیه و تنظیم:محسن یوسفی

سواالتی که دراین جزوه آمده مربوط به قسمت هایی ازکتاب است که طراح سوال می تواند از آنجا سوال برای امتحان نیمسال اول و دوم طرح مهم:نکته 
 نیمسال است.دو  و دانش آموز موطف به مطالعه آن ها برای امتحان آخر کند

 1درس

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

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.

 وظیفه جغرافیدان درمقابل هرمکان چیست؟-2

 مکان هاست. یمطالعه شباهت ها و تفاوت ها

 هستند. ...............مشابه دارند، همان  یها یژگیکه و ییمکان ها-3

 ناحیه

 ناحیه را تعریف کنید.-4

 خاصی و همگون( …و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یعی)طب ییایجغراف یها یژگیاست که و نیاز سطح زم یه،بخشیناح

 مجاور خود متفاوت است. یکه با بخش ها یدارد؛ به طور

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

و وحدت دارند ــ  یها با هم همگون دهیــ که در آنها پد ییایجغراف یرا به واحدها نیدان ها از گذشته سطح زم یجغراف

 کرده وسپس مورد مطالعه قرار داده اند. میتقس

 را توضیح دهید. دان ها یتوسط جغراف نیسطح زم یبند میعلت تقس-6

مکان  نیدرباره ا قاتیکردن مطالعات و تحق یمختلف و علم یشناخت بهتر و آسان تر مکان ها یها برا یبند میتقس نیا

 کرد. یزیبرنامه ر حیآنها به طور صح یتا بتوان برا ردیگ یها صورت م
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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
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 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
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بر  یدارد. نواح یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ،یمبادالت اقتصاد ینواح گری( با دیانسان یشترنواحی)بنیکره زم هیهر ناح

 ریتحت تأث ،یاز نظر اقتصاد ژهیآن ها به و نیدورافتاده تر یو حت یهمه نواح امروزه .گذارند یم ریتأث گریکدی یرو

 .گرندیکدی

 یم ریتاث یبرنواح یعیطب طیفقط روابط معمول انسان ها و مح ایآ گذارند؟ یرمیتاث یبرنواح یچه عوامل-5

 گذارند؟

 زین یاسیس یها یریگ میبلکه حکومت ها و تصم ستندین یعیطب طیروابط معمول انسان ها و مح ریفقط تحت تأث ینواح

 گذارند. یم ریتأث یبه شدت بر نواح

 ی را بنویسید.ها برنواح رحکومتیدرمورد تاثدومثال -6

توسعه  ،یصنعت ای یمل یو پارک ها یگردشگر هیناح جادیا یدولت برا کی یها میتصم ای یزیمثال، برنامه ر یبرا-

 آن. ریحکومت ها و نظا نیوقوع جنگ ب گر،ید هیبه ناح هیناح کیساکنان  یانتقال اجبار ه،یناح کیدر  یکشاورز

 یفارس توسط کشورامارات متحده عرب جیخل یدر آب ها یمصنوع یها رهیساخت جز-

 ست؟یچ یها برنواح رحکومتیتاث جهینت-7

 شود. یم  یو انسان یعیطب ینواح بیتخر ای رییموجب حفظ، تغ

 را بنویسید. فارس جیخل یمصنوع یها رهیجز یها یکاربر نیمهم تر-8

و بازار و هتل در  یحیلوکس، امکانات تفر یو آپارتمان ها الهایاست و و یو تجار یحیتفر ،یمسکون ریجزا نیا یکاربر

 در حال احداث است . یمصنوع ریجزا نیا

 را بنویسید. فارس جیدرخل یمصنوع یها رهیساخت جز یامدهایپ-9

و گل آلوده  یخاکبردار نیشود. ا یم دهیفارس باال کش جیسنگ و خاک از بستر خل یادیمقدار ز ر،یجزا نیساختن ا یبرا

رسانده است. صاحب نظران معتقدند  بیآس یمرجان یو آب سنگها ییای( درستمیآب به بوم سازگان )اکوس عیشدن وس

 فارس دارد. جیخل ستیز طیمح یبرا ینامطلوب اریبس یامدهایرپیجزا نیاختن اکه س

 را بنویسید. انماریم نیمسلمان نش هیناح بیعلل تخر-10
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 جهیممنوع کرده است. در نت زیساختن مسجد را ن ل،یدل نیداند و به هم یکشور نم نیمسلمانان را شهروند ا انماریدولت م

بنگالدش مهاجرت کرده و  یکشور به مرزها نیا نیمسلمان نش هیصدها نفر ازمردم ناح انمار،یدولت م یقوم یپاک ساز

 شده است. بیتخر انماریم نینش مسلمان هیناح جه،ینموده اند. در نت یدرخواست پناهندگ

 چیست؟شرح دهید. هیکانون ناح-11

 در آن وجود دارند. یعوامل وحدت و همگون نیشتریاست که ب یمرکز ایکانون  یدارا ییایجغراف هیهر ناح

 

چه تغییراتی دیده  میکن یآن حرکت م یو به طرف مرزها میشو یدور م ییایجغراف هیناح کیهرچه از کانون -12

 می شود؟

 گردند. یم دیعوامل ناپد نیشود و سرانجام، ا یکاسته م هیآن ناح یاز عوامل همگون جیبه تدر

 یم دهید یراتییچه تغ میکن یآن حرکت م یو به طرف مرزها میشو یدور م صنعتی هیناح کیهرچه از کانون  -13

 شود؟

مجاور  هیناح یکانون دور و به مرزها نیشود. هرچه از ا یکارخانه ها مشاهده م ادیتجمع ز یصنعت هیناح کیدر کانون 

 یاثر گریمجاور، د هیکه سرانجام در ناح نیشود؛ تا ا یاز تمرکز و تعداد کارگاه ها و کارخانه ها کاسته م م،یترشو کینزد

 .مینیب یاز آنها نم

 به کجا گفته می شود؟ ساوان -14

 .ست«قایبزرگ افر یصحرا»و  ییاستوا یباران یجنگل ها نیب یانتقال هیناح کیساوان 

 میکن یحرکت م صحرای بزرگ آفریقاو به طرف  میشو یم جنگل های بارانی استوایی دورترهرچه از کانون  -15

 شود؟ یم دهید یراتییچه تغ
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بزرگ  ی. هرچه به سمت صحراست«قایبزرگ افر یصحرا»و  ییاستوا یباران یجنگل ها نیب یانتقال هیناح کیساوان 

(Saharaپ )که از  ،یشوند و کم کم به مراتع مدار یساوان کوتاه تر و تنک تر م یکمتر و علف ها یبارندگ م،یرو یم شی

 یهوا به استپ ها یصحرا به علت خشک هیمراتع در حاش نیاگردند.  یم لیشده است، تبد لیکوتاه قد تشک یعلفزارها

 شوند. یم لیتبد یابانیب

 

و  کایمتحده امر االتیدر مجاورت مرز ا ییایو اسپان............. یِ زبان هیرا در امتداد دو ناح یانتقال یا هیناح -16

 ...............قرار دارد.

 کیمکز -یسیانگل

 

 دوناحیه انتقالی نام ببرید.-17

 مجاورت مرز امریاکا ومکزیک-ساوان

 دشوارتراست؟ ینواح یکدام مرزها قیدق نییتع -18

 است. دشوار یمرز نواح نییتع ،یو قوم یزبان یمانند نواح یانسان یدر نواح

 ی  مختلف را باهم مقایسه کنید.قلمرو ووسعت نواح -19
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کشور است و گاه  کی ایاستان  ایشهر  کیروستا،  کیاز  یبخش هیناح کی. گاه است متفاوت ،ینواح وسعت و قلمرو

 دارد. یجهان اسیو مق ردیگ یچندکشور و قاره را دربرم

 ی را بنویسید.نواح یرمرزهاییغعلل ت -20

 ادیز ایبرود ووسعت آن کم  نیاز ب هیناح کیخاص  یها یژگیممکن است و یعیعوامل طب ای یانسان یها تیدر اثر فعال

 ایدهد  یرا کاهش م یکشاورز هیناح کیوسعت  ،یوقوع خشکسال ای هیناح کیاز  انییمثال، مهاجرت روستا یشود؛ برا

 کند. لیتبد یرکشاورزیغ یا هیه را به ناحیآن ناح یممکن است به کل

 ی را توضیح دهید.وانسان یعیطب یبانواح یوادار یاسیس یعدم انطباق مرزها -21

 کی یگاه ،یمرزبند نیشوند. در ا یم نییانسان ها تع یریگ میانتخاب و تصم یبرمبنا یو ادار یاسیس یمرزهازیرا

 .ردیگ یچند کشور قرار م یحت ایچند استان  نیآن ب ریو نظا یو قوم یزبان هیناح ،ییآب و هوا هیناح

 

 را بنویسید. نیکره زم ینواح تیاهم -22

 یبرا یشوند. جوامع انسان یانسان محسوب م یها تیو فعال یهستند و بستر زندگ یعیطب یها یژگیو یدارا ینواح نیا

 وابسته اند. یعیطب یبه نواح اتیادامه ح

 ؟ ردیگ یشکل م یاست ودرچه بستر یشامل کدام نواح یانسان ینواح -23

 .ندیآ یو به وجود م رندیگ یشکل م یعیطب یو... در بستر نواح یاقتصاد ،یفرهنگ ،یتیجمع یشامل نواح یانسان ینواح

 شوند؟ یچگونه اداره م  یو انسان یعیطب یامروزه نواح -24

مثال،  یقرار دارند؛ برا یادار ای یاسیس ینهادها تیریجهان تحت مد یانسان ای یعیطب یامروزه همه نواح ،یبه طورکل

 نیا تیریها، سازمان ها و باالخره حکومت ها، مد یها، استان دار یها، بخش دار یمانند شوراها، شهردار یینهادها

 بندند. یرا به کار م ییها یها وخط مش استیکنند و س یم یریگ میرا به دست گرفته اند و درباره آنها تصم ینواح
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 هستند؟ یاسیس یچرا شهرهاواستان ها و کشورها نواح -25

 شوند. یم زیمجاور، متما یاز نواح یقرارداد یبا مرزها ینواح نیکند. ا یم تیرینهاد آنها رااداره و مد کی رایز

 درس سوم

 است. ..............هیآمدن ناح دیاز عوامل مهم پد یکی -1

 آب وهوا

 یی را بنویسید.آب وهوا ینواح شیدایعامل پ -2

تفاوت داشته باشند  گریکدیبا  نیزم ارهیمختلف س یشود که بخش ها یمتفاوت موجب م ییآب وهوا یها یژگیو

 .ندیایبه وجود ب ییآب وهوا یونواح

 را بنویسید.(میتفاوت هوا و آب وهوا)اقل -3

 یامروز هوا آفتاب مییگو یمثال، م یکوتاه است. برا یمحل در مدت زمان کیهواکره )اتمسفر( در  یگذراو موقت تیهوا وضع

 ینسبتاً طوالن یدر مدت زمان هیناح کی یهوا تیو وضع طشرای وهوا، آب اما …امروز هوا سرد است و ایاست  یابر ای

 مرطوب است. وگرم  یکشور یاندونز مییگو یمثال، م یاست. برا

 شود؟ یم نیینوع آب وهوا چگونه تع -4

 ی( جمع آورشتریب ایسال  ی)معموالً س یطوالن یسال ها طی را …مربوط به دما، بارش، رطوبت و یآمار یداده ها

 کنند. یآن را محاسبه م نیانگیوم

 است.................. یایجغراف یاز شاخه ها یکی( یشناس می)اقل یآب وهواشناس -5

 یعیطب

 را نام ببرید. نیکره زم یاصل طیچهارمح -6

 کره ستیهواکره، سنگ کره، آب کره و ز
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 .دیآ یبه وجود م.................. هیدرال ییآب وهوا راتییتغ نیتر شیب -7

 وردسپهر )تروپوسفر(

 را بیان کنید. هواکره تیاهم -8

 گذارد. یم ریتأث زیآب کره و سنگ کره ن یهواکره بر رو ن،یاست. عالوه بر ا اتیکره قادر به ح ستیبه واسطه هواکره، ز

مختلف  یدر نواح ییآب وهوا یها یژگیبه وجود آمدن و یو عامل اصل نیزم یبرا یمنبع انرژ نیمهم تر -9

 ..........................است.نیزم

 تابش خورشید

 یی تاثیردارد؟عناصر آب وهواکدام  یرو دیتابش خورش -10

 دما، فشار و رطوبت و بارش

 را توضیح دهید. نیدرسطح زم دیخورش یانرژ ینامساو عیعلت توز -11

  ستین کنواختی نیزم یآن بر رو یپراکندگ زانیو م دیتابش خورش هیزاو-

تابش  هیبه عمود بتابد و زاو کیعمود و نزد ،ییبه مناطق استوا دیشود که اشعه خورش یموجب م نیبودن محور زم لیما-

 .تر شود لیو ما لیبه سمت قطب ما
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 یجذب م یاست که مناطق قطب یازمقدار کمتر(-شتریب) اری، بس ییدر مناطق استوا یدیخورش یمقدار انرژ -12

 کنند.

 رشتیب

 کند؟ ینم افتیددریخورش یانرژ یدرمدت زمان مساو نیزم یچرا همه بخش ها-13

وسعت  ،یو انتقال یحرکت وضع یشود که ط یموجب م دیآن به دور خورش یبر مدار گردش انتقال نیبودن محور زم لیما-

متفاوت  یو جنوب یشمال مکرهیمختلف و در ن یو طول روز و شب و فصول مختلف سال در نواح کیمنطقه روشن و تار

 باشد.

 ی را شرح دهید.قطب یدرنواح دیخورش یانرژ افتیدر تیوضع-14

روند  یکامل فرو م یکیدر زمستان به مدت چند ماه در تار یکنند. آنها حت یم افتیرا در یانرژ نیکم تر یقطب ینواح

 .اورندیبه دست ب یدهند، بدون آنکه دوباره انرژ یجذب شده از سطح خود را از دست م یوانرژ

 چیست؟ نیزم دبرسطحیخورش یانرژ ینامساو افتیدر جهینت-15

 دیآ یم دیمناطق گرم، معتدل و سرد پد

 یی را بنویسید.استوا یعلت گرم بودن نواح-16

منبع بزرگ  ییاستوا ینواح ب،یترت نیتابد. به ا یبه عمود م کیسال عمود و نزد یدرط ییدر منطقه استوا دیاشعه خورش

 ها هستند. انوسیآب گرم در اق ییایدر یها انیگرما و سرچشمه جر رهیذخ

 را بنویسید. عوامل موثربردما-17

 ،ییایعرض جغراف-

 ورد سپهر،( هیگراد کاهش دما در ال یدرجه سانت6متر1000هر   ی)به طور متوسط به ازا نیارتفاع از سطح زم -
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  اها،یها و در انوسیبه اق یکیو نزد یدور -

 آب گرم و آب سرد،  ییایدر یها انیعبور جر-

 ها  یناهموار بیجهت و ش-

 آورد؟ یزفشارمیچراهوابرهمه چ-18

 .کند یفشار وارد م زیبر همه چ ن،یوزن است و بنابرا یهوا دارازیرا

 .شود یم یریاندازه گ.................. لهیفشار هوا به وس-19

 فشارسنج

 است.................... فشارهوا یریواحد اندازه گ -20

 «هکتوپاسکال»

 د؟یآ یچگونه به وجود م کلونیس-21

بر  جهیدارد و درنت یگرم نسبت به اطراف خود فشار کم تر یهوا ن،یکند. بنابرا یباالصعود م یگرم سبک به سو یهوا

 شود. یم جادی( اکلونیمرکز کم فشار )س کیمنطقه گرم  یرو

 یا زیاد؟ شود یکم م هی( فشار هوا به سمت مرکزناحکلونیدر کم فشار)س-22

 کم می شود

 

 د؟یآ ی( چگونه به وجود مکلونیس یپرفشار)آنت-23

مرکز پر فشار  کیمنطقه سرد  یبر رو جهیدرنت د،یآ یفرود م نیسطح زم ای نییاست و به سمت پا نیسرد سنگ یهوا

 .دیآ یم دی( پدکلونیس ی)آنت
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 یا کاهش؟ ابدی یم شیافزا هی( فشار هوا به سمت مرکز ناحکلون،یس یدر پرفشار)آنت-24

 افزایش

 

 را بنویسید. نحوه به وجود آمدن باد-25

 ب،یترت نیو به ا ابدی یم انیدارد جر یکه فشار کم تر ییوجود دارد به سمت جا یشتریکه فشار ب ییاز جا شهیهوا هم

 .دیآ یباد به وجود م

 شود. یآن م نیرود و جانش یآن م ریبه ز نینسبتاً سرد وسنگ یرود و هوا یگرم و سبک باال م یهوا گر،یبه عبارت د 

 

 ست؟یتوده هواچ-26

داشته باشد، توده  یکسانی یها یژگیو لومتریتا صدها ک یاز هوا که از نظر دما و رطوبت، در سطح افق یعیبه حجم وس

 شود. یهوا گفته م

 ست؟یجبهه چ-27

 کنند. یمجاورند و آنها را از هم جدا م یدو توده هوا نیجبهه ها مرز ب
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 چگونه به وجود می آید؟ منطقه گذار-28

 رییتغ ایمنطقه گذار  کیو به هم برخورد کنند،  رندیقرار بگ گریکدیمتفاوت در مجاورت  یدو توده هوا هیناح کیدر  یوقت

 .دیآ یم دیآنها پد یدر مرزها افشاریاز نظر دما 

 چیست؟ گریکدیهوابا یبرخورد توده ها جهینت-29

 یهوا و در صورت دارا بودن رطوبت، موجب بارندگ یداریناپا

 ی درکجا تشکیل می شود؟جبهه قطب-30

 .شود یم لیدر منطقه معتدله تشک یمدار یسرد قطب و  توده هوا یتوده هوا  نیب

 چرا درنواحی استوایی مراکزکم فشارتشکیل می شود؟-31

 یشگیهم یتابش و گرما میمستق هیزاو لیبه دل

 چرا درنواحی قطبی مراکزپرفشارتشکیل می شود؟-32

 فوق العاده هوا یسرد لیبه دل

 علل تشکیل مراکز پرفشاردراطراف مدارراس السرطان وراس الجدی چیست؟-33

 یشود و فروم یم نی( سردو سنگی)اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجد ییاستوادر منطقه جنب هوای استوایی 

 آورد. یوجود م به(را ی)حاره ا ییجنب استوا ادیو مراکز فشار ز ندینش
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 گردش عمومی هوا)علل به وجود آمدن بادهای اصلی  درکره زمین( را شرح دهید.-34

شود و رطوبت خود را به صورت باران فرو  یکند و باباال رفتن سرد م یگرم به سمت باال صعود م یهوا ،ییاستوا هیدر ناح

 یروین ریکند و تحت تأث یباالتر حرکت م یاستوا به سمت عرض ها یفوقان یسرد شده در نواح یهوا .زدیر یم

سردو ( ی)اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجد ییشود. در منطقه جنب استوا یبادها منحرف م نیجهت ا سیولیکور

 .آورد یوجود م به(را ی)حاره ا ییجنب استوا ادیو مراکز فشار ز ندینش یشود و فروم یم نیسنگ

توده  ریمنطقه تحت تأث نیشود. ا یم جادیدرجه، دوباره بر اثر صعود هوا منطقه فشار کم ا60  ییایعرض جغراف یحوال در

 راند. یکند و هواررا به سمت باال م یاست که از سمت قطب به طرف آن حرکت م ییهوا

 

 نواحی پرباران کره زمین را نام ببرید.-35

 یموسم یایو آس ییاستوا ینواح

 نواحی کم باران کره زمین را نام ببرید.-36

 ها ابانیقاره ها و ب یداخل ینواح یبرخ

 را بنویسید. هیناح کیوقوع بارش در  یدو عامل اصل-37

 وجود هوای مرطوب-

دورتر  اهایها ودر انوسیهرچه از اق ،ینواح ن،یها منبع عمده رطوبت هوا هستند. بنابرا اچهیو در اهایها و در انوسیاق 

 است. شتریشان ب یهوا یباشند رطوبت آنها کم تر و خشک

 عامل صعود-

 ابر، ببارد. لیکباال برود و سرد شود تا به نقطه اشباع برسد و پس از تش ینیتا ارتفاع مع دیمرطوب با یتوده هوا
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 را نام ببرید. انواع بارش-38

 یهمرفت یبارندگ-

 (یکلونی)س یجبهه ها یبارندگ-

 (ی)ناهموار یکوهستان یبارندگ-

 نحوه ایجاد باران درعامل همرفتی را توضیح دهید.-39

و ابر  دیآ یم نییآن پا یشود؛ همراه با باال رفتن، دما یمجاور خود گرم تر م یتوده هوا ازهوا ،ینوع بارندگ نیدر ا

 نوع اند. نیاز ا شتریب یبهار ی. بارش هاردیگ یصورت م یشود و بارندگ یم لیتشک

 

 درکجا ها به وجود می آید؟بارندگی جبهه ای یا سیکلونی -40

 کنند. یم گربرخوردیکدیهوا با  یکه توده ها ییجا د؛یآ یمحل جبهه ها به وجود م شتردریب ینوع بارندگ نیا

 

 را توضیح دهید. (ی)ناهموار یکوهستان ی درعامل بارندگنحوه ایجاد-41

 یشوند که توده هوا یکه دارند، مانع آن م یمرتفع و کوهستان ها با توجه به شکل و جهت ینواح ،ینوع بارندگ نیدر ا

 .حرکت کند یمرطوب به طور افق
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تواند  ینم گریو د ابدی یآن کاهش م یرودو هنگام صعود، دما یتوده هوا در امتداد دامنه کوه به طرف قله باال م جه،ینت در

 شود. یموجب بارش م ن،یرطوبت را در خود نگه دارد و بنابرا

 

 یی چیست؟آب وهوا یطبقه بند نیمعروف تر-42

 «کوپن» یطبقه ِ بند

 را نام ببرید. کوپن یدرطبقه بند یاصل اریسه مع-43

 یاهیبارش، دما و پوشش گ

 بنویسید.پنج گروه اصلی آب وهوا برطبق تقسیم بندی کوپن را -44
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 را بنویسید.ها ابانیب یها یژگیو-45

که ممکن  یمناطق نامنظم است؛ به طور نیدر ا یهستند که کمبود بارش دارند. به عالوه، بارندگ یمناطق خشک مناطق

ها  ابانیدر ب کوتاه مدت مواجه شود. یبا رگبارها یمنطقه به طور ناگهان ایو  ردیصورت نگ یبارش چیاست چند سال ه

 است. فیضع یاهیپوشش گ زانیم

 را بنویسید. ابانیب یژگیدو و-46

 ادیز ریکمبود بارش و تبخ

 درکدام مناطق قراردارند؟ گرم یها ابانیب-47

 یمجاور مدار رأس السرطان و رأس الجد یر نواح

 رانام ببرید. جهان ینواح نیگرم تر-48
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بزرگ  یدر صحرا یبیواقع در کشور ل هیزیالعز یگرادبرا یدرجه سانت58  یدما1992و در سال   ایفرنیدره مرگ در کال

 یگراد را برا یدرجه سانت70یماهواره ها دما2009نقاط جهان ثبت شده است. در سال   نیبه عنوان گرم تر قایافر

 ثبت کردند. نینقطه زم نیبه عنوان داغ تر رانیلوت در ا ابانیب

 درکدام مناطق قراردارند؟ سرد یها ابانیب-49

 ادیدر ارتفاعات ز ایباال  ییایدر عرض جغراف

 را بنویسید. ها ابانیب جادیعلل ا-50

 (یی)جنب استوایالف( استقرار مراکز پرفشار جنب حاره ا

 ها یاز منابع رطوبت و شکل و جهت ناهموار یب( دور

 چیست؟ پرفشار یدر نواحعلل کمی بارش -51

 د.شو یبارش م جه،یهوا مانع صعود هوا و در نت ینیپرفشار، فرونش یدر نواح

 علل تشکیل منطقه پرفشاردراطراف مدارراس السرطان وراس ااجدی چیست؟-52

 آورند. یو منطقه پرفشار را به وجود م نندینش یفرو م یرأس السرطان و رأس الجد یمدارها یهوا در حوال یتوده ها

 در سه قاره گسترده شده است. ....................... مدارهای در اطراف نیکره زم یابانیکمربند ب-53

 راس الجدی-راس السرطان

 علل تشکیل بیابان هایی مانند آتاکاما و نامیب چیست؟-54

 جریان های آب سرد ساحلیو تشدید آن توسط هواوجود مرکز پرفشار و صعود نکردن 

 علل ایجاد بیابان هایی مانند تکله ماکان و گبی را بنویسید.-55

 یتوده هوا دنیقرار گرفتن در پشت کوه ها که از رس نیو هم چن یو منابع رطوبت اهایاز در یبه علت دور ینواح یبرخ

 .تکله ماکان ای یگُب ابانیشوند؛ مانند ب یهوا مواجه م یکند، با خشک یم یریمرطوب به آنهاجلوگ

 درنقشه جهان نما بیابان های گبی ، صحرای بزرگ افریقا ،آتاکاما و نامیب را مشخص کنید.-56
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 4درس

 چیست؟ (توسفریسنگ کره )ل-1

بخش شامل قاره ها و  نیشده است. ا لیاست که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشک نیزم یسنگ کره بخش خارج

 هاست. انوسیو اق اهایکف و بستر در

 رانام ببرید. نیو عمده سطح زم یاصل یچهار ناهموار-2

 تپه -رشته کوه -کوه -فالت

 ست؟یفالت چ-3

تند به  بیآن ها با ش یهستند که در کوهستان ها محصور بوده و کناره ها یمرتفع و نسبتاً هموار یها نیفالت ها، سرزم

 کم وسعت اند. یو برخ عیفالت ها وس یشود. برخ یپست متصل م ینواح

 را تعریف کنید. کوه و رشته کوه-4

از کوه ها که به شکل  یتند و قله برجسته دارد. مجموعه ا یاست که معموالً دامنه ها یبرجسته و مرتفع یکوه ناهموار

آلپ،  ،یندها، راکآ ا،یمالیه میعظ یآورند؛ مانند رشته کوه ها یدر کنارهم قرار گرفته اند، رشته کوه را به وجود م ینوار

 البرز و زاگرس.
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 کنید. سهیمقا را باهم فالت وکوه -5

شود اما فالت  یتر م کیبار م،یرو یقله است و هرچه به سمت نوک آن م یفالت ها و کوه ها هر دو مرتفع اند اما کوه دارا

 مرتفع ونسبتاً مسطح است.

 تپه را تعریف کنید.-6

 .خود بلندترند رامونیپ یدارند اما از نواح یتپه ها نسبت به کوه ها ارتفاع کم تر

 را توضیح دهید. محاسبه ارتفاع کوه ها و تپه ها یچگونگ-7

 کنند. یآزاد( محاسبه م ی)سطح متوسط آب ها ایرا نسبت به سطح در نیعوارض سطح زم ریارتفاع کوه ها و تپه ها و سا

 را بنویسید. ارتفاع کوه ها و تپه ها زانیم-8

متر در نظر گرفته شده است. در 600پا( و تپه ها کمتر از  200متر)حدود  600تر از   شیمنابع، ارتفاع کوه ها ب یدر برخ

 متر ذکر شده است.300تا  200ارتفاع تپه ها   گر،یمنابع د یبرخ

 دشت را تعریف  کنید.-9

فالت ها و کف دره ها  انیم ایدرکنار سواحل و  ایکوه ها  انیپست و نسبتاًهموارند که در م ییها نیدشت ها سرزم

 قرارگرفته اند.

 اهمیت دشت را بنویسید.-10

 دهند. یم لیانسان ها را تشک تیو فعال یعمده سکونت، زندگ ینواحدشت ها

 د؟یآ یم دیپد نیدر سطح زم یچرا اشکال مختلف ناهموار-11

 بیرونی که دراثرآن ناهواری ها دچارفرسایش می شوند.عوامل درونی که موجب پیدایش کوه ها می شوند و عوامل 

 ی کوه ها چگونه ایجاد شده اند؟صفحه ا ای یساخت ورقه ا نیزم هینظر رطبقب-12

شکل گوشته  یریبخش خم ی( رویورقه ها )پوسته و گوشته فوقان نیشده است. ا میتقس یبه قطعات بزرگ نیپوسته زم

 .کنند یحرکت م یبه آرام
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ورقه  نیحرکت ا جیلغزند. نتا یدر امتداد هم م ایکنند و  یشوند، به هم برخورد م یم کیبه هم نزد ایها از هم دور  ورقه

 یکوه ها شیدایها، رشته کوه ها، شکست ها )گسلها وشکاف ها( و پ یخوردگ نیچ جادیهاسال، ا ونیلیم یها ط

 است. یآتشفشان

 

 چیست؟مهم ترین عوامل تغییرچهره زمین -13

 شیو فرسا یهوازدگ

 ی را تعریف کنید.هوازدگ -14

 شوند. یم هیو تجز یآن، سنگ ها خرد و متالش یکه ط یندیعبارت است از فرا یهوازدگ 

 یی را تعریف کنید.ایمیش یهوازدگ -15

 ی کند.م رییتغ زیسنگ ها ن ییایمیش بیها و ترک یساختمان کان ،ییایمیش یدر هوازدگ

 یی را نام ببرید.ایمیش یهوازدگعوامل مهم  -16

 ورطوبت ژنیاکس

 ی را تعریف کنید.ستیز یهوازدگ -17

مثال،  یشود؛ برا یدر سنگ ها م ییایمیو ش یکیزیف راتییو جانوران، موجب تغ اهانیگ یعنیموجودات زنده،  یها تیفعال

ها، باعث خردشدن سنگ  انهیتوسط جانداران حفار، مانند موش هاو مور ینیرزمیز یها جادحفرهیا ایدرختان  شهیرشد ر

 شود. یها م

 به چه عواملی بستگی دارد؟ در سنگ ها یسرعت هوازدگ -18

 جنس سنگ ها، نوع آب و هوا و زمان
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 را تعریف کنید. شیفرسا -19

 آنها توسط عوامل مختلف چون آب و باد ییعبارت است از جدا شدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود و جابه جا شیفرسا

 سه مرحله فرسایش را نام ببرید.-20

 گرید یانباشته شدن مواد در مکان ها ای یــ رسوب گذار3ــ انتقال و 2خود )حفر،(  یــ کنده شدن مواد از جا1

 عوامل فرسایش را نام ببرید.-21

 انسان-امواج دریا-باد-یخچال ها-آب های جاری

 را بنویسید. کوه ها وتغییر شیدایعوامل پ -22

 یریباال آمدن مواد مذاب و شکل گ ایها، گسل ها  یخوردگ نیچ جادیا قیاز طر یورقه ا کیمربوط به تکتون یها تیفعال

 دهند. یرمییکوه ها را تغ شیو فرسا یآورند. سپس، هوازدگ یآتش فشان، کوه ها را به وجود م

 را بنویسید. درکوهستان ها یکیزیف یعوامل مهم هوازدگ -24

 بستن آب در شکاف ها و درزها خیشب و روز و  یدما راتییتغ

 را بنویسید. درکوهستان ها شیدوعامل مهم فرسا -25

 ها خچالیو  یجار یها آب

 چیست؟ شکلV یدره ها -26

نام Vکه آن ها را با حرف   نیو علت ا رندیگ یشکل م ،یآب شیآب رودها و فرسا انیشکل معموالً بر اثر جرV یدره ها

 دارند. بیتنگ و پرش یاست که دامنه ها نیکرده اندا یگذار
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 ی را بنویسید.کوهستان یها خچالی شیداینحوه پ -27

 یذوب آن در سال باشد، برف ها زانیاز م شیبارش برف ب یوجود دارد. وقت یدائم خیکوهستان ها برف و  یدر برخ

 آورند. یم دیها را پد خچالیو ابدی یم شیشوند و ضخامت آنها افزا یدراز انباشته و متراکم م انیسال یط یاضاف

 را تعریف کنید. رفت خی ایمورن  -28

 .ندیگو یم« ُرفت خی ایمورن »کنند،  یها با خود حمل م خچالیکه  یبه سنگ ها و رسوبات

 

 چیست؟ شکلU یره هاد لیعلل تشک -29

 آمده اند. دیهزاران سال پد یط یخچالی شیشکل معموالً بر اثر فرساU یدره ها

 چیست؟ (Karstic) «یکارست»اشکال  -30

آن،  ریو نظا یآهک یحل شدن در آب را داشته باشند، مانند سنگ ها تیکه سنگ ها قابل یا یکوهستان ینواح یدر برخ

چون  یشیفرسا یها دهیدرزها و شکاف ها و حل کردن سنگ ها در خود، پد قیاز طر نیرزمیبا نفوذ به ز یجار یآب ها

 شود. ی(گفته مKarstic) «یکارست»َ آورند که در اصطالح به آنها اشکال  یم دیپد یآهک یو چشمه ها یعیطب یغارها

 

 را توضیح دهید. سنگ ها یکارست و نقش آن درانحالل بعض یمعن -31
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 یم بیو هوا ترک دکربنیاکس یکه با د ییاست. آب ها یآهک یو انحالل سنگ ها یخوردگ دهیپد« کارست» ،یطورکل

 و انحالل سنگ ها شوند. یتوانند موجب خوردگ یکنند و با حل کردن آهک و گچ در خودم یم دیتول کیدکربنیشوند، اس

 را نام ببرید.  رانیدرا یاشکال کارست مهمترین-32

 .صدر همدان و کَتله خور زنجان یعل یغارهاو همچنین است  ادیزاگرس ز یدر کوه ها ژهیبه و یاشکال کارست

 است. ی...........ابانیدر مناطق خشک و ب شیعامل مهم فرسا -33

 باد

 را بنویسید. ها ابانیدر ب یباد شیفرسا علل شدید بودن-34

 یاهینرم و فقر پوشش گ یوجود خاک ها د،یشد یخشک، وزش بادها ییآب و هوا

 است................و............... ندیاز دو فرا یها، ناش ابانیدر ب شیاشکال فرسا -35

 «یتراکم»و«یکاوش»

 ی چیست؟اشکال کاوش-36

 است. گرید یمکان و انتقال آنها به مکان ها کیحاصل کنده شدن ذرات از  شتریب شینوع فرسا نیا

 فرش بیابان چیست؟ یا سنگ )رگ( یگیدشت ر-37

برد، در  یرا با خود م زیر یو درشت، باد ماسه ها زیر یشن و سنگ ها ز،یر یاز ماسه ها دهیپوش یها نیدر زم یوقت

آورند که به آن سنگ فرش  یپر از قلوه سنگ هابه وجود م یمانند و سطوح یم یدرشت بر جا یطول زمان، سنگ ها

 .ندیگو یم زین یابانیب

 به وجود می آیند؟چاله های بادی چگونه دربیابان ها -38

حفره  جیکند و به تدر یبادذرات را از محل خود جابه جا م ،یاهیفاقد پوشش گ ژهیو به و ز،یر یماسه ها یدارا یدر نواح

 آورد. یم دیپد عیوس ییچاله ها ایها 

 فرسایش بادی چگونه کند و یا متوقف می شود؟-39
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کُندو سپس متوقف  یباد شیفرسا د،یایدر دانه ها به وجود ب یرطوبت و چسبندگ ،ینیرزمیز یاگر در اثر برخورد با آب ها

 شود. یم

 چیست؟ (اردانگیکلوت )-40

 یمواز ییارهایها سال، باد ش ونیلیم ی. طدیآ یم دیپد میقد یها اچهیدر رسوبات نرم به جامانده از در اردانگی ایکلوت 

 کند. یم جادیرسوبات ا نیشکل در اUو  

 

  هستند...........ــ ....... شیکلوت ها که حاصل فرسا-41

 یآب -یباد   

 درکدام کشورها کلوت ها وجوددارند؟-42

 رانیو ا نیمصر، چ کا،یمتحده امر االتیا

 ی چیست؟سنگ یو ستون ها ویگرزد -43

 یبرد و بخش ها یکند و با خود م یم بیلبه تخته سنگ ها قرار گرفته اند، تخر ای ریراکه در ز یباد مواد نرم یگاه

که به آنها  ندیآ یاشکال به وجود م ریسا ایبه شکل قارچ  یسنگ ییستون ها جه،یگذارد. در نت یم یسخت و مقاوم را باق

 ند.یگو یدودکش جن م و،یگرزد

 

 ی دربیابان ها چیست؟اشکال تراکم -44

 مکان است. کیحاصل انباشته شدن ذرات توسط باد در  شیفرسا نیا
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 نحوه تشکیل تلماسه ها را بنویسید.-50

باد در  لهیکه به وس ییماسه ها ند،یآ یم دیتلماسه بر اثر وزش باد و جابه جاشدن ماسه و شن پد ای یماسه ا یتپه ها

آن برخورد کنند و متوقف  ریقطعات سنگ و نظا ایخار  یو بوته ها اهانیمثل گ یکنند، اگر به موانع یحرکت م نیسطح زم

را  یماسه ا یتپه ها ایشوند و سرانجام تلماسه ها  یهم انباشته م یرو ابد،یباد در منطقه کاهش  رعتس ایشوند 

 دهند. یم لیتشک

 تلماسه ها چگونه حرکت می کنند؟-51

متر در جهت وزش باد حرکت کنند. با وزش باد، ماسه  رو به باد به 20تا10سال   کی یتوانند ط یتلماسه ها م یبرخ

 شوند. یو همان جا انباشته م ندیآ یفرود م یبه قله، در دامنه پشت دنیشوند و پس از رس یطرف باال رانده م

 

   

 برخان چیست؟-52

از برخان  یبعض یبازو در جهت باد دارند. بلند ایهستند که دو زائده  یشکل و منفرد یهالل یماسه ا یبرخان ها تپه ها

 رسد. یم زیمتر ن40ها در دشت لوت به  

 

 را بنویسید. ساحل فیتعر -53 

 .استیو در یکرانه، منطقه تماس خشک ایساحل 

 را نام ببرید. انواع ساحل -54
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 یو سواحل صخره ا یسواحل پست و ماسه ا

 بنویسید.ی را درمناطق ساحل شیعوامل فرسا -55

 .رندیگ یجزر و مد و باد قرار م ا،یامواج در ریبه طور مداوم تحت تأث یمناطق ساحل

 ی چگونه انجام می شود؟سنگ ها درمناطق ساحل شیفرسا -56

 یتوفان ایکه در یزمان ژهیامواج، به و یروین آورند. یوزند، امواج را به وجود م یم اهایها و در انوسیکه بر سطح اق ییبادها

نوع  نیا یو نفوذ آب به شکاف ها و درزها ایسواحل درآب در یآهک یاست.عالوه بر امواج، انحالل سنگ ها ادیباشد، ز

 آورند. یم دیرا در سواحل پد یشوند و اشکال خاص یم شیسنگ ها موجب فرسا

 را نام ببرید. ایدر یدرسواحل صخره ا یکاوش شیاشکال فرسا -57

 ییایدر یغارها و طاق ها ،ییایدر یسنگ یستون ها

 

 ی درسواحل را نام ببرید.تراکم یشیشکال فرسامهمترین ا -58

 یدماغه ماسه ا ایباتالق هاو زبانه  ،یمرجان ریآب سنگ ها و جزا

 5درس

 راتعریف کنید.(ستمیبوم سازگان )اکوس -1

 کنند، در ارتباط و تعامل اند. یم یکه درآن زندگ یطیو با مح گریکدیاز موجودات زنده که با  یمجموعه ا

 را نام ببرید. دو بخش بوم سازگان -2

  گوشتخواران ، -خواران اهیگ- (اهانیگ )دکنندگانیتولشامل  بخش زنده

 ها و ( یکنندگان)باکتر هیتجز
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 سنگ , خاک، هوا ، آب و.. . شامل  رزندهیبخش غ

 را بنویسید. در بوم سازگان اهانینقش گ -3

توانند با عمل نورساخت )فتوسنتز،( غذا  یم رایبوم سازگان هستند؛ ز کیدر  دکنندهیتنها موجودات زنده تول اهانیگ

 موجودات زنده به آنها وابسته است. گرید اتیح بیترت نیبسازند و به ا

 زیست بوم را تعریف کنید.-4

 دارد. یادیشده است و وسعت ز لیبوم سازگان تشک یبوم از تعداد ستیز

 مختلف را به وجود آورده اند؟ یبوم ها ،نواح ستیچگونه ز -5

کنند و به  یم یو جانوران زندگ اهانیاز گ یهستند که در آنهاانواع خاص و مشابه ییایجغراف عیوس یبوم ها نواح ستیز

بوم  ستیز ایبوم توندرا  ستیشود؛ مانند ز یزمیمتما ینواح ریآورند که از سا یرا به وجود م هیناح کیسبب،  نیهم

 .ییاستوا یباران یجنگل ها

 دارد؟ یبستگ یآن به چه عوامل یها یژگیبوم و و ستینوع هرز -6

 ،ییایجغراف تیموقع

 (بارش ر،ی)دما، تبخ ییآب و هوا طیشرا 

  ها یشکل ناهموار 

 نیاز سطح زم ارتفاع

  خاک ها جنس

 آمده است. دیپد یمتنوع یبوم ها ستیو متفاوت اند، ز ستندین کنواختی نیعوامل در سطح زم نیآن جا که ا از

 ی چیست؟ستیز یایموضوع جغراف -7

 است. «یستیز یایجغراف»از موضوعات رشته  یکیبوم ها،  ستیمطالعه ز

 را نام ببرید. بوم سازگان یدرطبقه بند تکریوا یدوعامل اصل -8
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 بارش و دما

 

 توضیح دهید. ی رابوم هابراساس نظر گود ستیز یطبقه بند -9

 کرده است. میبوم تقس ستیبوم ها را به هشت ز ستیز ،یطبقه بند نیدر ا یو

 

 را توضیح دهید. بوم ها ستیز یطبقه بند دیجد یروش ها -10

و سرعت  «یماده آل دیتول زانیم»گریکدیبوم ها از  ستیز زیتما یمورد استفاده برا یارهایاز مع یکی د،یجد یدر روش ها

 بوم است. ستیهر ز اهانیرشد گ

 چیست؟ها ستمیدراکوس یستیو توده ز یآل باتیترک دیتول زانیعلل تفاوت م -11

 یتر است. انتشار و انرژ شیدرآنجا ب یماده آل دیتول زانیتر باشد، م شیب هیناح کیدر  یاهیهرچه سرعت رشد پوشش گ

که  یستیو توده ز یآل باتیترک دیتول زانیبوم ها از نظر م ستیز ل،یدل نیبه هم ستین کنواختی نیدر سطح زم دیخورش

 شود، تفاوت دارند. یاز آنها حاصل م

 چقدراست؟ بوم ها ستیدرز اهانیگ یمواد آل دیتول زانیم -12
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 یکالر100حدود  یقطب کیروزانه در مناطق نزد یافتیدر یکرد. انرژ یریتوان اندازه گ یرا م اهانیگ یمواد آل دیتول زانیم

 یدر سانت یکالر800  ییو در مناطق استوا یکالر400که در مناطق معتدله حدود   یمترمربع است؛ در حال یدر سانت

 مترمربع است.

 ؟گذارند یرمیتأث ینواح یجانور یو زندگ یاهیپوشش گ یدر پراکندگ زیها و ارتفاعات ن یناهموار چرا-13

 ینواح یجانور یو زندگ یاهیپوشش گ یدر پراکندگ زیها و ارتفاعات ن یو خاک، نوع ناهموار ییعالوه بر عوامل آب و هوا

 هستند. ستنیقادر به ز ینیو جانوران در ارتفاع مع اهانیگ رایگذارند؛ ز یرمیتأث

 ی را بنویسید.ابانیب ینواح یها تیقابل -14

 یگردشـــگر-

 ابانیمس در ب ،یالماس در کاالهار قا،یبزرگ افر یفسفات در صحرا ا،یاسترال (ابانیدر ب تیمثال بوکس یمعادن )برا-

 آتاکاما ونفت در عربستان

  یدیخورش یوشدت تابش انرژ ادیز یآفتاب یساعت ها-یانرژ-

 آسمان صاف و بدون ابر( لی)به دل هوافضا عیو صنا ینجوم قاتیتحق یمناسب برا

 ی را بنویسید.ابانیب ینواح یها تیمحدود -15

 یکشاورز یکمبود آب و خاک برا-

آمد  یهوا، کمبود آب و دشوار یهوا، خشک دیشد یگرما ایانسان مانند سرما  تیسکونت و فعال ینامناسب برا طیشرا--

 یماسه ا عیپوشش وس لیبه دل یو شد وراه ساز

 خاک شیروان و فرسا یحرکت ماسه ها-

 ست؟یشدن چ یابانیب ای ییزا ابانیب -16

مناطق  لیو تبد ابانهایگسترش ب یعنیشدن  یابانیجوامع امروز است. ب یها یاز نگران یکی( ییزا ابانیشدن )ب یابانیب

 .ابانیبه ب یتر شیب

 را بنویسید. شدن یابانیعوامل ب نیمهم تر -17
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 ،یو گرم شدن هوا و کاهش بارندگ یخشکسال-

 ،ینیرزمیز یاز آب ها هیرو یدر مناطق خشک و استفاده ب قیعم مهیو ن قیعم یحفر چاه ها-

 ها. ابانیب هیسوخت ساکنان حاش نیتأم یمثال کندن بوته ها و علف ها برا یبرا ؛یاهیرفتن پوشش گ نیاز ب-

 را بنویسید. (ییزدا ابانیها )ب ابانیاز گسترش ب یریگ شیپ یروش ها و راهکارها -18

 ا؛یو اقاق پتوسیخشک مانند بَنه و کُنار، اکال یسازگار و مقاوم با نواح اهانیکاشت گ-

 دام ها؛ هیرو یب یو چرا ینیرزمیز یاز آب ها هیرو یمقابله با برداشت ب -

 از حرکت شان. یریآنها و جلوگ تیتثب یماسه ها برا یرو یمالچ پاش-

 ی را بنویسید.ساحل ینواح یها تیقابل -19

 انیآبز دیها ومشاغل وابسته به ص تیفعال و یریگیماه

 بنادر و مشاغل وابسته به آن و یبازرگان یها تیفعال

 (یآب یو ورزش ها حی)استراحت، تفریگردشگر

 از امواج و جزر و مد حاصل یانرژ

 را بنویسید. کنند یم دیکه سواحل را تهد یعوامل نیمهم تر -20

 یآلودگو  ایباال آمدن سطح آب در

 باال آمدن سطح آب دریاها چگونه سواحل را تهدید می کند؟-21

وقوع توفان ها،  ن،ی. هم چندیایباال ب اهایشود که سطح آب در یموجب آن م نیو گرم شدن کره زم ییآب و هوا راتییتغ

 نیشود. در ا یم یساحل ساتیتأس بی( موجب هجوم امواج به ساحل و تخرییایلرزه در نی)زم یو سونام کن،یهار

 دارد. یادیز نهیآن ها هز یکار برا نیعقب تر منتقل کنند. ا یرا به نواح ساتیتأس دیبا یساحل یصورت، ساکنان نواح

 که سواحل را تهدید می کند را بنویسید. یآلودگعوامل -22
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که به  ،یشهر یکارخانه ها و فاضالب ها یصنعت یپسابها هینفت کش، تخل یهایاز عبور و مرور کشت یناش یها یآلودگ 

انبوه  دیموجب تول یساحل یتجمع گردشگران در نواح نیشوند، هم چن یم هیتخل ایرودها به در قیاز طر میطور مستق

 ها در سواحل شده است. یزباله و انواع آلودگ

 ی را شرح دهید.ساحل ینواح یستیتنوع ز -23

متنوع و خاص خود را  یو جانور یاهیگ یزندگ هیناح نیاست. ا ییایو در یبوم خشک ستیز یمحل تالق یساحل هیناح

 ر،یمرجان ها و نرم تنان، پرندگان و حشرات و سخت پوستان را که در جزا ان،یانواع ماه ،یوآبز یخشک اهانیدارد و گ

 .ردیگ یکنند، در برم یم یآبها و سواحل زندگ

 ی را بنویسید.ساحل ینواح یستیعلل به خطرافتادن تنوع ز -24

 در معرض خطر قرارگرفته است. یانسان یها تیدر سواحل و فعال تیجمع ادیدر اثر تمرکز ز یستیتنوع ز نیا ،یبه طورکل

 ی را بنویسید.ساحل یحفاظت از نواح یراهکارها -25

موج شکن  ،یعمود یامواج با نصب و احداث انواع حفاظ ها یــ حفاظت از سواحل در مقابل باال آمدن آب و کاهش انرژ

 آن؛ ریو نظا ییایدر یها وارهیو د

آن ها،  یرو طیسازگار با مح اهانیکشت گ قیاز طر یماسه ا یتپه ها تیتثب ،یساحل یماسه ا یــ حفاظت از تپه ها

 ؛یمصنوع یماسه ا یتپه ها جادیبه ساحل و ا گرید یانتقال ماسه از نواح

 ها؛ تیفعال ریو سا یگردشگر یتهایو نظارت بر فعال نیمقررات و قوان نیها، تدو یسواحل از انواع آلودگ یــ پاک ساز

 )خارج کردن آب از آنها( یساحل یاراض یــ زهکش

 ی را بنویسید.کوهستان ینواح یها تیقابل -26

 یو جانور یاهیگ یستیتنوع ز-

 یکوهیپا یدشت ها و نواح ی)رودها و چشمه ها( برانیریمنابع آب ش نیتأم -

 یپرورش دام و رمه گردان یمناسب برا یدامنه ها-

 یچشمه ها یزمستان یو ورزش ها یومعتدل، امکان کوه نورد زیتم یهوا با،یز یچشم اندازهای گردشگر یجاذبه ها-

 آب گرم



34 
 

 معــــادن-

 ی را بنویسید.کوهستان ینواح یها تیمحدود -27

 ؛یو مشکالت تنفس ژنیدر شب ها، کاهش اکس ژهیبه و دیشد یمانند سرما یعیسخت طب طیشرا-

 بندان؛ خیمشکل بودن حمل و نقل و احداث راه ها، خطرات برف و -

فعال و لغزش  یلرزه، آتش فشان ها نیفعال و وجود خطر زم یجوان بر گسل ها یکوهستان یمنطبق بودن اغلب نواح-

 دامنه ها؛

 کند. یرا با مشکل مواجه م یکشاورز یها تیو فعال یخاک، که خانه ساز تیو محدود نیزم بیش-

 ی را بنویسید.کوهستان یدرنواح ستیز طیمشکالت مح -28

 ها، خچالیو ذوب شدن  ییآب و هوا راتییتغ-

و  یگردشگر- ساتیو تأس یمسکون یراصولیغ یدامنه ها به سبب ساخت و سازها یاهیرفتن پوشش گ نیاز ب- 

 ،یحیتفر

 دام ها،  هیرو یب یچرا -

  تونل هاو احداث جاده ها حفر-

  معادن استخراج-

 مانند زباله و فاضالب ها یطیمح  یها یآلودگ-

 ی را بنویسید.کوهستان یها طیحفاظت از مح یراهکارها -29

 خاک، شیاز فرسا یریجلوگ یدامنه ها برا یبر رو اهانیکشت گ-

 وحش اتیو ح یستیحفاظت از تنوع ز-

 ها یکوهستان هااز آلودگ یپاک ساز-

 از به هدر رفتن آب یریجلوگ-
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 گوناگون انسان درکوهستان یها تیفعال یو مقررات برا نیقوان نیتدو-

 کوهستان طیمراقبت از مح نهیدر زم یعموم یآگاه شیافزا

 6درس

 رابنویسید. زبان فیتعر -1

فهمند  یکنند و م یکه در آن مشترک اند، درک م یالفاظ را فقط گروه خاص یاز ارتباطات است که در آن، معن یزبان نظام

 ندارد. ییمعنا گر،یگروه د یو برا

 را بنویسید. زباننقش  -2

  .آورد یبه وجود م یمشترک تیکنند، هو یکه به آن تکلم م یافراد یاست و برا یفرهنگ یشاخصه ا نیزبان از مهم تر-

آن، اطالعات، تجربه ها، ارز ش ها و  قیانسان ها از طر رایفرهنگ است؛ ز کیگسترش  یعنصر اصل ن،یزبان، همچن-

 کنند. یمنتقل م یو به نسل بعد گرانیآداب و رسوم خودرا به د

 ست؟یچ یبزرگ زبان یخانواد ه ها -3

به زبان  رانیهند و ا ه،یروس ا،یمثال، مردم انگلستان، اسپان یدارند؛ برا یاصل شهیر کیاز زبان هاست که  یگروه بزرگ

 مشترک دارند. شهیر رایشوند؛ ز یمحسوب م ییهند واروپا یجزءخانواده زبان یکنند اما همگ یمختلف صحبت م یها

 را نام ببرید. مهم و پرتکلّم جهان یسه خانواده زبان -4

 ییهند و اروپا ۀخانواد-

 یتبت  ینیچ ۀخانواد-

 (ییایحام  ییای)سام ییایآفرو آس ۀخانواد-

 ...........................است.ایدن یگروه زبان نیو گسترده تر نیبزر گ تر -5

 ییهند واروپا

 ی را نام ببرید.رانیابان مهمترین ز -6



36 
 

 یآذر یتالش یلکیگ یطبر یبلوچ یکُرد یلُر یکیتاج پَشتو یفارس

 ی بیشتردرکدام منطقه ازجهان سخنگودارد؟تبت  ینیچ ۀخانواد -7 

 یشرق یایآس هیناح

 زبان خانواه چینی تبتی را بنویسید. نیو پرسخنگو تر نیمعرو ف تر -8

 ینیچ نیماندار

 ست؟یچ قایوزبان مردم شمال آفر هودیزبان مردم عرب و  -9

 .قاستیاز مردم در شمال افر یزبان بعض ،یو زبان حام هودیزبان مردم عرب و  ،یزبان سام

 را بنویسید. آن ییایومحدوده جغراف یزبان عرب تیاهم -10

وشمال  ایآس یاست که در جنوب غرب یآنها زبان عرب نیو مهم تر نیمعرو ف تر ،ییایخانواده آفروآس یزبا ن ها نیدر ب

 .کنند یبدان تکلم م قایافر

سازمان ملل متحد است. به عالوه ، زبان قرآن  یرسم یاز زبان ها یکیکشور و  20از  شیحدود ب یزبان رسم یعرب زبان

آن را به زبان ها نفر از مسلمانان جهان  ونیلیترجمه شده است، م ایدن یاز زبان ها یاریاست و با آن که قرآن به بس

 دارد. یا ژهیو تیاهم ل،یلد نیآموزندو به هم یخوانند و م ی( می)عرب یاصل

 را بنویسید.اززبان ها یعوامل گسترش برخ -11

زبا ن  یموجب گسترش برخ گر،ید یبه نواح هیناح کیها، تجارت و مهاجرت مردم از  نیچون جنگ و فتح سرزم یعوامل

 شده است. یزبان یدر نواح رییها و تغ

 را توضیح دهید. جهان یزبان یالگوها یخیرتارییدرتغ «ییایعصراکتشافات جغراف»نقش -12

 یالدیم 16و  15جهان در قرن  یزبان یدر الگوها یخیتار راتییتغ نیاز مهم تر یکی «ییایعصراکتشافات جغراف»

 ،یشمال یکاینو را کشف کردند، در امر یها نیسرزم ،یانوردیدر در شرفتیبا پ انییاروپا یمعروف به آغاز شد. وقت

 ییو بخش ها یجنوب یکایامر قا،یافر یآنها در قار ه ها راتدر مستعم افت؛یگسترش  یسیزبانان گل لند،یوزیو ن ایاسترال

 کرد. دایرواج پ یو فرانسو یپرتغال ،ییایاسپان ،یسیانگل یزبان ها زین ایاز آس
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 دهید.ی را توضیح سیعامل گسترش زبان انگل -13

در سراسر  یسیزبان ها مانند انگل یو گسترش ارتباطات، برخ یصنعت یها شرفتیبا پ کم،یو ستیو ب ستمیدرقرن ب

 جهان به کار گرفته شد.

 ی را بنویسید.سیزبان انگل تیاهم -14

در متون  زیها، و ن یو کشت ماهایرفت وآمد هواپ شیپا یبرا ،یا انهیرا یدر اغلب نرم افزارها یسیامروزه از زبان انگل

 شود. یاستفاده م یالملل نیب یقاتیوتحق یعلم

 را بنویسید. زبان هادرجهان یبرخ شتریعلل غلبه  ب -15

 کرده اند. دایپ یتر شیاز زبا ن ها در جهان غلبه ب یاطالعات، برخ یدر اثر رشد ارتباطات و فناور

 خودرا حفظ کنند؟ یمحل یو زبان ها یکنند زبان مل یم یچرا اغلب کشورها سع -16

 شان پابرجا بماند. یفرهنگ تیهوزیرا 

 را بنویسید. نید راتیتاث -17

قابل مشاهده  یها دهیپد نیها و مراسم، و همچن نییآ ،یاخالق یرفتارها و ارزش ها د،یعقا ،یاجتماع نیها بر قوان نید

 مختلف مشاهده کرد. یتوان در نواح یرا م نیسبب، آثار د نیدارند و به هم یادیز ریتأث یمانند بناها و آثار هنر

 را نام ببرید. ها نید یدو گروه اصل -18

 یکتاپرستیبر  یمبتن انیالف( اد

 گانهی یخدا ریبر پرستش غ یمبتن انیب( اد

 ی را نام ببرید.کتاپرستیبر  یمبتن انیاد -19

 زرتشت -هودی -تیحیمس -اسالم

 را نام ببرید. گانهی یخدا ریبر پرستش غ یمبتن انیاد -20

 سمیبودائ -سمیهندوئ -(یا لهی)مذاهب قب سمیمیآن
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 بزرگ دین اسالم را نام ببرید. مذهبدو-21

 تشیع و تسنن

 بزرگ دین مسیحیت را نام ببرید. مذهبسه -22

 ارتدوکس -پروتستان– کیکاتول

 هستند؟ یدرکدام نواح هودی نید روانیپ -23

 یمشخص نیکنند و سرزم یم یجهان زندگ یبزرگ بازرگان یبه صورت پراکنده در شهرها و نواح هودی نید روانیپ شتریب

 یدولت ها تیدوم با حما یاست که بعد از جنگ جهان یاشغال نیفلسط نیسرزم ان،یهودیازمراکز تجمع  یکیندارند. 

 اشغال شده است. یاستعمار

 ست؟یچ یچشم اندازفرهنگ -24

و  یشهر ینوع سکونتگاه ها ،یمکان .ساختمان ها و بناها، سبک معمار کیاز  تیمنظره قابل رؤ یعنیچشم انداز 

را  هیناح کیمردم  یزندگ وهیشود، ش یچشم انداز مشاهده م کیآن که در ریها و نظا ابانیمزارع، جاده ها، خ ،ییروستا

 دهد. یبه مشاهده گر نشان م

 کنند؟ یم خلق یانسان ها چگونه چشم اندازفرهنگ -25

کنند.فرهنگ هر  یخلق م «یفرهنگ یچشم اندازها»آورند،  یبه وجود م یعیطب یها طیکه در مح یراتییانسان ها با تغ

 شود. یم هیدر آن ناح یخاص یموجب به وجود آمدن چشم اندازها ه،یناح

 ی را توضیح دهید.فرهنگ یدرخلق چشم انداز ها نینقش مهم  د -26

مجسمه  ،یهنر، نقاش ،یرا در قالب معمار یخاص یبا توجه به باورها و اعتقادات خود، چشم اندازها نید کی روانیپ

 آورند. یبه وجود م یارتگاهیمقدس و ز یمکان ها جادیا ،یساز

 را بنویسید. دانان یتوسط جغراف یفرهنگ یبه نواح نیزم میعلت تقس -27

 کرده اند. میتقس یفرهنگ یرا به نواح نیسطح زم ،یفرهنگ یمطالعه و شناخت تنوع ها یها برا دانیجغراف

 ی را بنویسید.فرهنگ یبه نواح نیزم میدانان درتقس یجغراف یاصل یارهایمع -28
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 یاقتصاد تیو نوع فعال یزبان، آداب و رسوم، هنر و معمار ن،ید

 را تعریف کنید.انتشار  ایپخش  دهیپد- 29

 لیوسا ،یها، نوآور دهیمانند زبان، مذهب، افکار و ا دهیپد ایموضوع  کیآن  یاست که ط یندیانتشار فرا ایپخش  دهیپد

 .ابدی یمکان ها گسترش م ریمکان به سا کیاز  یماریب یو حت یزندگ وهیو ابزار، لباس، ش

 را توضیح دهید. گذشته یدرزمان ها یپخش فرهنگ راتیتاث -30

شکل گرفته  هیاول یاز ابداعات بشر که در تمدن ها یاریکهن وجود داشته است. بس اریبس یاز زمان ها یپخش فرهنگ

اطراف گسترش  یمبدأ خود به نواح هیکم کم از ناح ،یجنگ یسالح ها دیخط، ذوب فلزات و تول ،یکشاورز وهیاند، مانند ش

 اند. افتهی

 ی را بنویسید.و ستدها درپخش فرهنگ ردادیتاث -31

مثال، آمدوشد کاروان ها در  یداشته است. برا یپخش فرهنگ دهیدر پد ینقش مهم ینواح انیمدر گذشته، دادوستد 

 شد. یمختلف م یها نیموجب گسترش ابداعات ، افکار ،کاالها و... در سرزم شمیجاده ابر ریمس

 چیست؟امروز یایدر دن یعوامل مهم درپخش فرهنگ -32

استفاده از انواع رسانه ها )کتاب و مجالت،  ،یو جهانگرد یامروز عالوه بر مهاجرت و دادوستد، گردشگر یایدر دن

 دارند. یدر پخش فرهنگ یاطالعات و ارتباطات، نقش مهم یو (... و انقالب در فناور نترنتیو ا ونیزیتلو

 ی را بنویسید.انواع پخش وانتشار فرهنگ -33

 هیبه ناح یا هیمردم، از ناح میدر اثر تماس مستق یفرهنگ دهیاند و پد کینزد یلیبه هم خ یفرهنگ هیدو ناح یگاه-1

 یو نواح کایمتحده امر االتیمردم ا نیکه مبدأ آن کشور کاناداست اما در ب «یهاک»شود؛ مانندورزش  یمنتقل م گرید

 .است افتهیاریآن کشور با کانادا رواج بس یمرز

باشند،  گریکدیبا  میبدون آن که فرهنگ ها در تماس مستق گرید یفرهنگ به فرهنگ ها کیپخش و انتشار از  یگاه-2

غالب است و رسانه ها  یافتد.امروزه برخالف گذشته، با توجه به گسترش رسانه ها ، نوع دوم پخش فرهنگ یاتفاق م

در  یو (... حت حاتیغذا ، تفر نوع دن،یلباس پوش وهی)ش هروزان یعالئق، رفتارها، سبک زندگ رییدر تغ ینقش عمده ا

 دورافتاده دارند. ینواح


