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جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر

GEO  )زمین(  شامل واژۀ جغرافیا
GPAPHY  )ترسیم و توصیف(

 ابداع کننده اولیه: اراتوستن یونانی 

 تعریف جغرافیا از دیدگاه اراتوستن: علم مطالعۀ زمین به عنوان جایگاه انسان 
 چگونگی پاسخ دادن به سؤاالت جغرافیا: کمک گرفتن از سایر علوم

 جغرافیای زیستی    زیست شناسی  شاخه های جغرافیای طبیعی:  ارتباط جغرافیا و سایر علوم
 جغرافیای خاک ها    خاک شناسی 

 جغرافیای آب ها    آب شناسی 
 آب و هواشناسی    هواشناسی 

 ژئومورفولوژی    زمین  شناسی

 جغرافیای جمعیت  جمعیت شناسی  شاخه های جغرافیای انسانی:
 جغرافیای شهری  مطالعات شهری 

 جغرافیای روستایی  مطالعات روستایی 
 جغرافیای تاریخی  تاریخ 

 جغرافیای اقتصادی  اقتصاد
 جغرافیای سیاسی  علوم سیاسی 
 جغرافیای نظامی    علوم نظامی

 انسان شناسی  جغرافیای رفتاری  
 جامعه شناسی
 روان شناسی 

 نقشه کشی )کارتوگرافی(  هندسه شاخه های فنون جغرافیایی:
 سنجش از دور ) GIS(  علوم فضایی 

 روش های کّمی در جغرافیا  آمار و فناوری اطالعات

درس اول
پایه دهم



1

یا
اف

غر
ج

جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر
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سد کریت به عنوان بزرگ ترین سد قوسی تاریخی جهان در نزدیکی کدام شهر و کدام استان واقع شده است؟- 1

2(  طبس- خراسان رضوی  1(  توس – خراسان رضوی   

4( طبس- خراسان جنوبی  3(  توس- خراسان جنوبی   

  واژۀ جغرافیا اولین بار توسط کدام دانشمند یونانی ارائه گردید و کدام کلمه به معنای ترسیم و توصیف است؟- 2

GRAPHY – 2(  هرودت   GEO -1(  هرودت

GEO -4(  اراتوستن   GRAPHY – 3(  اراتوستن

  اراتوستن جغرافیا را چگونه علمی تعریف کرده است و جغرافیا چگونه به سؤاالت خود پاسخ می دهد؟-  

1(  علم مطالعۀ زمین به عنوان جایگاه انسان – با کمک گرفتن از سایر علوم 

2(  علم مطالعۀ جایگاه انسان در زمین- با افزایش دانش خود دربارۀ محیط پیرامون 

3(  علم مطالعۀ جایگاه انسان در زمین- با کمک گرفتن از سایر علوم 

4( علم مطالعۀ زمین به عنوان جایگاه انسان- با افزایش دانش خود دربارۀ محیط پیرامون

 کدام گزینه از شاخه های جغرافیایی طبیعی محسوب نمی گردد؟-  

2(  هواشناسی- زمین شناسی 1(  آب و هواشناسی- ژئومورفولوژی  

4( جغرافیای آب ها – آب و هواشناسی 3(  جغرافیای زیستی- جغرافیای خاک ها  

 جغرافیای رفتاری و فرهنگی از داده های علوم زیر بهره می گیرد به جز ... .-  

4( جامعه شناسی  3(  روان شناسی    2(  انسان شناسی   1(  جمعیت شناسی   

 کدام گزینه از شاخه های فنون جغرافیایی نیست؟-  

4( علوم فضایی 3(  کارتوگرافی   2(  روش های کّمی در جغرافیا  سنجش از دور    )1

 به ترتیب ژئومورفولوژی، نقشه کشی و سنجش از دور از داده های کدام علوم بهره می گیرند؟-  

2(  زمین شناسی- هندسه- علوم فضایی   GPS -1(  هواشناسی- کارتوگرافی

GPS -4( زمین شناسی- کارتوگرافی 3(  هواشناسی- هندسه- علوم فضایی  

سواالت تستی

درس اول
پایه دهم
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جغرافیا جامع کنکور 

 با افزایش ارتفاع، دما کاهش می یابد یک اصل هواشناسی است . رابطۀ هواشناسی و آب و هواشناسی
 بررسی تأثیر ارتفاع و دما بر روی مکان و زندگی انسان در حوزۀ آب و هواشناسی است. 

علم اقتصاد تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات، نظام های اقتصادی و عرضه و تقاضا را  رابطۀ علم اقتصاد و جغرافیای اقتصادی  
مطالعه می کند. 

 جغرافیای اقتصادی به چگونگی معیشت گروه های انسانی در مکان های مختلف در رابطه با 
محیط زندگی شان می پردازد. 

 رابطۀ بین جغرافیا با سایر علوم، دو سویه می باشد.

 1. مکان:  روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل  مفاهیم اساسی دانش جغرافیا:
مکان ها می شود.

 انسان  دو عامل مهم در جغرافیا : 2- روابط متقابل انسان با محیط:
 محیط 

 محیط طبیعی یک مجموعۀ متعادل است
تغییر محیط دست می زند  به  نیازهای خود  انسان برای رفع   

و در نتیجه محیط طبیعی را به محیط جغرافیایی تبدیل می کند.

 محیط جغرافیایی: حاصل تعامل بین محیط طبیعی و محیط انسانی 

 درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها  گونه های متفاوت عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی:
 نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها 

 تعریف امروزی جغرافیا: علم مطالعه و بررسی روابط متقابل انسان با محیط 
 تعریف دید ترکیبی: مطالعۀ همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان 

 دلیل دید ترکیبی داشتن جغرافیا: در ارتباط با یکدیگر عمل کردن اجزا و عوامل محیط جغرافیایی
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 کدام عبارت زیر درست است؟-  1

1(  از تعامل محیط طبیعی و محیط جغرافیایی، محیط انسانی پدید می آید. 

2(  از تعامل محیط جغرافیایی و محیط انسانی، محیط طبیعی تغییر می کند.

3(  از تعامل محیط طبیعی و محیط انسانی، محیط جغرافیایی شکل می گیرد.

4( از تعامل محیط طبیعی و محیط جغرافیایی، محیط انسانی حداکثر بهره برداری را می نماید. 

 عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی به چه گونه هایی می باشد؟-  1

1(  درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها- حفظ تعادل منطقه ای انواع فعالیت ها

2(  درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها- نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها 

3(  نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته- بهره برداری حداکثری از محیط پیرامون

4( بهره برداری حداکثری از محیط پیرامون – برهم زدن نظم متعادل محیط طبیعی 

 کدام گزینه نماد رابطۀ صحیح انسان با محیط است؟-  1

2(  ساخت سدهای متعدد بر روی دریاچه ارومیه  1(  قطع بی رویه درختان جنگل  

4( گسترش راه های ارتباطی در استان خوزستان  3(  سازه های آبی شوشتر 

 به ترتیب کویر مصر و زردکوه در کدام استان ها واقع شده اند؟-  1

4( اصفهان- کهگیلویه و بویراحمد 3(  اصفهان- چهار محال بختیاری   2(  یزد – چهار محال بختیاری  1(  یزد- کهگیلویه و بویراحمد  

 جغرافی دان با چه دیدی، موضوعات را مطالعه و بررسی می کند و چرا؟-  1

1(  کل نگری- زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند.

2(  جزء نگری- زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند. 

3(  کل نگری- زیرا جغرافیا روابط متقابل انسان را با محیط مطالعه و بررسی می کنند. 

4( جزء نگری- زیرا جغرافیا روابط متقابل انسان را با محیط مطالعه و بررسی می کنند.

 جغرافی دان با تهیۀ نقشه یک شهر )نقشه خوانی( چه مسائلی را بررسی می کند؟-  2

4( امکان گسترش فیزیکی شهر  3(  رابطۀ انسان و محیط در این شهر  2(  سابقۀ تاریخی شهر  1(  بافت جمعیت شهر  

از کدام عبارت، مفهوم »کل نگری« به درستی دریافت می شود؟ )سراسری   (- 21

1( مالچ پاشی در کویر مصر )استان اصفهان(

2( احداث موج شکن در ساحل بندر انزلی )استان گیالن(

3( توسعة خطوط حمل و نقل در جنگل گلستان )استان گلستان(

4( گسترش مناطق مسکونی در زرد کوه )استان چهارمحال بختیاری(

4

جغرافیا جامع کنکور 

 علمی که تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات، نظام های اقتصادی و عرضه و تقاضا را مطالعه می کند چه نامیده می شود و رابطۀ -  
بین جغرافیا با سایر علوم چگونه است؟

2(  جغرافیای اقتصادی- دو سویه  1(  جغرافیای اقتصادی- علت و معلولی  

4( اقتصاد- علت و معلولی  3(  اقتصاد – دو سویه  

انسانی در -   به چگونگی معیشت گروه های   ............. و  ............ است  ارتفاع دما کاهش می یابد، یک اصل  افزایش  با  اینکه   
مکان های مختلف در رابطه با محیط زندگی شان می پردازد. 

2(  آب و هواشناسی- جغرافیای اقتصادی 1(  آب و هواشناسی- اقتصاد  

4( هواشناسی- جغرافیای اقتصادی 3(  هواشناسی - اقتصاد  

 بررسی تأثیر کاهش دما با افزایش ارتفاع بر مکان و زندگی انسان در حوزۀ کدام علم قرار دارد و جغرافی دان جهت جمع آوری و -  1
تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز خود از کدام علم بهره می گیرد؟

2(  هواشناسی – آمار  1(  آب و هواشناسی- آمار   

4( هواشناسی - هندسه 3(  آب و هواشناسی - هندسه  

  مفاهیم اساسی دانش جغرافیا کدام اند؟- 11

2(  مکان و روابط متقابل انسان با محیط 1(  جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی  

4( زمان و مکان  3(  انسان و محیط  

  روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به صورت جریانی ..................... در مکان ادامه دارد و سبب ................ می شود.- 12

2(  پیوسته – پیدایش محیط جغرافیایی 1(  پیوسته- تغییر شکل مکان ها  

4( مقطعی- پیدایش محیط جغرافیایی 3(  مقطعی- تغییر شکل مکان ها  

  دو عامل مهم در علم جغرافیا کدام اند و محیط طبیعی چگونه مجموعه ای می باشد؟-  1

2(  انسان و محیط- یک دست  1(  مکان و روابط متقابل انسان و محیط- متعادل 

4( انسان و محیط- متعادل 3(  مکان و روابط متقابل انسان و محیط – یک دست 

 چه عاملی زمینه های تغییر در محیط را فراهم نموده و در این ارتباط چه عاملی کمک کرده است؟-  1

2(  تکنولوژی- هوش و استعداد انسان  1(  انسان – هوش و استعداد او 

4( پیوستگی و متعادل بودن محیط- تغییر شکل مکان ها 3(  تأثیرگذاری متقابل- پیوستگی آنها  



درس اول: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر

5

 کدام عبارت زیر درست است؟-  1

1(  از تعامل محیط طبیعی و محیط جغرافیایی، محیط انسانی پدید می آید. 

2(  از تعامل محیط جغرافیایی و محیط انسانی، محیط طبیعی تغییر می کند.

3(  از تعامل محیط طبیعی و محیط انسانی، محیط جغرافیایی شکل می گیرد.

4( از تعامل محیط طبیعی و محیط جغرافیایی، محیط انسانی حداکثر بهره برداری را می نماید. 

 عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی به چه گونه هایی می باشد؟-  1

1(  درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها- حفظ تعادل منطقه ای انواع فعالیت ها

2(  درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها- نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها 

3(  نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته- بهره برداری حداکثری از محیط پیرامون

4( بهره برداری حداکثری از محیط پیرامون – برهم زدن نظم متعادل محیط طبیعی 

 کدام گزینه نماد رابطۀ صحیح انسان با محیط است؟-  1

2(  ساخت سدهای متعدد بر روی دریاچه ارومیه  1(  قطع بی رویه درختان جنگل  

4( گسترش راه های ارتباطی در استان خوزستان  3(  سازه های آبی شوشتر 

 به ترتیب کویر مصر و زردکوه در کدام استان ها واقع شده اند؟-  1

4( اصفهان- کهگیلویه و بویراحمد 3(  اصفهان- چهار محال بختیاری   2(  یزد – چهار محال بختیاری  1(  یزد- کهگیلویه و بویراحمد  

 جغرافی دان با چه دیدی، موضوعات را مطالعه و بررسی می کند و چرا؟-  1

1(  کل نگری- زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند.

2(  جزء نگری- زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند. 

3(  کل نگری- زیرا جغرافیا روابط متقابل انسان را با محیط مطالعه و بررسی می کنند. 

4( جزء نگری- زیرا جغرافیا روابط متقابل انسان را با محیط مطالعه و بررسی می کنند.

 جغرافی دان با تهیۀ نقشه یک شهر )نقشه خوانی( چه مسائلی را بررسی می کند؟-  2

4( امکان گسترش فیزیکی شهر  3(  رابطۀ انسان و محیط در این شهر  2(  سابقۀ تاریخی شهر  1(  بافت جمعیت شهر  

از کدام عبارت، مفهوم »کل نگری« به درستی دریافت می شود؟ )سراسری   (- 21

1( مالچ پاشی در کویر مصر )استان اصفهان(

2( احداث موج شکن در ساحل بندر انزلی )استان گیالن(

3( توسعة خطوط حمل و نقل در جنگل گلستان )استان گلستان(

4( گسترش مناطق مسکونی در زرد کوه )استان چهارمحال بختیاری(
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سد کریت بزرگ ترین سد قوسی جهان در نزدیکی طبس در خراسان جنوبی است.(1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  واژۀ جغرافیا، که برای اولین بار توسط اراتوستن دانشمند یونانی ارائه شد شامل کلمات GEO )زمین( و GRAPHY (2سواا
)ترسیم و توصیف( است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  اراتوستن جغرافیا را علم مطالعۀ زمین به عنوان جایگاه انسان تعریف می کند و جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به ( سواا
سؤاالت خود پاسخ می دهد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، جغرافیای زیستی، جغرافیای خاک ها و جغرافیای آب ها از شاخه های جغرافیای طبیعی هستند.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  جغرافیای رفتاری و فرهنگی با علوم روان شناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی در ارتباط می باشد. ( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. سنجش از دور، روش های کّمی در جغرافیا و کارتوگرافی )نقشه کشی( از شاخه های فنون جغرافیایی هستند.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  ژئومورفولوژی با زمین شناسی، نقشه کشی با هندسه و سنجش از دور با علوم فضایی در ارتباط می باشد. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  علم اقتصاد تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات، نظام های اقتصادی و عرضه و تقاضا را مطالعه می کند و رابطه ( سواا
جغرافیا با سایر علوم دو سویه است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. اینکه »با افزایش ارتفاع، دما کاهش می یابد« یک اصل هواشناسی است و جغرافیای اقتصادی به چگونگی معیشت ( سواا
گروه های انسانی در مکان های مختلف در رابطه با محیط زندگی شان می پردازد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  بررسی تأثیر رابطه کاهش دما با افزایش ارتفاع بر مکان و زندگی انسان در حوزۀ آب و هواشناسی است و جغرافی دان ( 1سواا
جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز خود از علم آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات کمک می گیرد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  مکان و روابط متقابل انسان با محیط از مفاهیم اساسی دانش جغرافیا است. (11سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پدیده ها به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود. (12سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. انسان و محیط دو عامل مهم در علم جغرافیا است و محیط طبیعی، مجموعه ای متعادل است.( 1سواا

پاسخنامه تشریحی

درس اول
پایه دهم
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 کجا  با مکان وقوع پدیده سروکار دارد.  مثاًل در کجا رخ داده است؟ سؤاالت کلیدی در جغرافیا:
 چه چیز  بر ماهیت هر پدیده یا مسئله داللت دارد  مثاًل چه چیزی رخ داده است؟

 چرا  به علت وقوع پدیده می پردازد  مثاًل چرا این پدیده به وجود آمده است؟
 چه کسی  روابط متقابل انسان و محیط مورد توجه قرار می گیرد.

 چطور  به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده می پردازد  مثاًل زمینه های به وجود آورندۀ این پدیده چیست؟

 مراحل پژوهش
       در جغرافیا

 گام اوا: طرح سؤاا
        و بیان مسئله

 واضح و روشن بیان شدن  ویژگی های سؤاا:
 به صورت سؤالی نوشته شدن

 از جمالت کلی و نامعلوم جلوگیری کردن

پژوهشگر باید پژوهش دیگران را مورد بررسی قرار دهد. در این   نکته مورد توجه: 
مرحله مطالعۀ سابقه، پیشینه مسئله و نتایج پژوهش دیگران مورد نیاز است. 

به  گام دوم: تدوین فرضیه و  دارد  را  راهنما  نقش  پژوهش  هر  در  فرضیه ها  زیرا  پژوهش  حساس  مراحل  از   
فعالیت های انجام شده جهت می دهد.

 فرضیه: پاسخ پیشنهادی و حدس اندیشمندانه محقق به سؤال تحقیق است.
او  دسترس  در  پژوهش  سوابق  و  تجربیات  دانش،  میزان  به  پژوهشگر  فرضیه های   

بستگی دارد.

 گام سوم: جمع آوری اطالعات
        به روش روش میدانی

 در همه پژوهش های علمی مورد استفاده است.  کتابخانه ای
مثاا:  تصاویر ماهواره ای 

 عکس های ماهواره ای 
 نقشه ها 

 آمارنامه ها 
 روش میدانی

 مشاهده 
 مصاحبه 

 پرسش نامه 

روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا

درس دوم
پایه دهم
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جغرافیا جامع کنکور 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  با ورود انسان، زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود. هوش و استعداد انسان به او در جهت تغییر کمک می کند ( 1سواا
تا از محیط خود بهره مند شود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  محیط جغرافیایی از تعامل بین محیط طبیعی و محیط انسانی به وجود می آید.( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی به دو گونه است: الف- درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها  ب- ( 1سواا
نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  سازه های آبی شوشتر نماد رابطۀ صحیح انسان با محیط است. ( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  کویر مصر در اصفهان و زردکوه در استان چهارمحال بختیاری قرار دارند. ( 1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  دید ترکیبی یا کل نگری، زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند. ( 1سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با تهیه نقشه شهر، جغرافی دان، امکان گسترش فیزیکی شهر را بررسی می کند )نقشه خوانی(( 2سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کل نگری یعنی همة ویژگی های یک پدیده در یک مکان و همة جوانب آن درنظر گرفته شود. مالچ پاشی، توسعة (21سواا
ترکیبی  دید  درنظر گرفتن  بدون  در محیط طبیعی است که  انسان  منفی  بیانگر عملکرد  در کوه  مناطق مسکونی  و گسترش  در جنگل  نقل  و  خطوط حمل 

صورت گرفته است.
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 کجا  با مکان وقوع پدیده سروکار دارد.  مثاًل در کجا رخ داده است؟ سؤاالت کلیدی در جغرافیا:
 چه چیز  بر ماهیت هر پدیده یا مسئله داللت دارد  مثاًل چه چیزی رخ داده است؟

 چرا  به علت وقوع پدیده می پردازد  مثاًل چرا این پدیده به وجود آمده است؟
 چه کسی  روابط متقابل انسان و محیط مورد توجه قرار می گیرد.

 چطور  به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده می پردازد  مثاًل زمینه های به وجود آورندۀ این پدیده چیست؟

 مراحل پژوهش
       در جغرافیا

 گام اوا: طرح سؤاا
        و بیان مسئله

 واضح و روشن بیان شدن  ویژگی های سؤاا:
 به صورت سؤالی نوشته شدن

 از جمالت کلی و نامعلوم جلوگیری کردن

پژوهشگر باید پژوهش دیگران را مورد بررسی قرار دهد. در این   نکته مورد توجه: 
مرحله مطالعۀ سابقه، پیشینه مسئله و نتایج پژوهش دیگران مورد نیاز است. 

به  گام دوم: تدوین فرضیه و  دارد  را  راهنما  نقش  پژوهش  هر  در  فرضیه ها  زیرا  پژوهش  حساس  مراحل  از   
فعالیت های انجام شده جهت می دهد.

 فرضیه: پاسخ پیشنهادی و حدس اندیشمندانه محقق به سؤال تحقیق است.
او  دسترس  در  پژوهش  سوابق  و  تجربیات  دانش،  میزان  به  پژوهشگر  فرضیه های   

بستگی دارد.

 گام سوم: جمع آوری اطالعات
        به روش روش میدانی

 در همه پژوهش های علمی مورد استفاده است.  کتابخانه ای
مثاا:  تصاویر ماهواره ای 

 عکس های ماهواره ای 
 نقشه ها 

 آمارنامه ها 
 روش میدانی

 مشاهده 
 مصاحبه 

 پرسش نامه 

روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا

درس دوم
پایه دهم
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کدام سؤاا با رکن اساسی جغرافیا سروکار دارد؟- 1

4( کجا 3(  چطور   2(  چه چیز   1( چرا  

کدام سؤاالت به ترتیب با »ماهیت هر پدیده یا مسئله« و »علت وقوع پدیده« سروکار دارد؟- 2

2(  چطور- چه چیز 1(  چه چیز- چرا   

4( چرا - چطور 3(  چطور- چرا    

کدام گزینه به ترتیب به پاسخ دو سؤاا کلیدی »چطور« و »چه چیز« در ارتباط با »دریاچه ارومیه« اشاره می کند؟ )سراسری   (-  

1(  حفر بی رویه چا ه ها- کاهش بارش در حوضۀ دریاچه

2(  تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه – گرم شدن عمومی هوا

3(  کاهش آب دریاچه- حفر بی رویۀ چاه ها در اطراف دریاچه 

4( تأمین آب دریاچه از طریق چشمه های کف- عبور رودهای ورودی از الیه های نمکی

 کدام گزینه به ترتیب به پاسخ دو سؤاا کلیدی »چرا« و »چه کسانی« در ارتباط با »پدیدۀ گرد و غبار )ریزگردها(« اشاره می کند؟-  

1(  تداوم خشکسالی در سال های اخیر – بی توجهی به تثبیت خاک

2(  فصل گرم سال- غرب و جنوب غربی کشور 

3(  قطع درختان- از بین رفتن دریاچه ها 

4( قطع درختان- بی توجهی به تثبیت خاک

 در کدام سؤاا کلیدی، روابط متقابل انسان و محیط مورد توجه قرار می گیرد؟-  

4( چطور 3(  چه کسانی   2(  کجا    1(  چرا   

 سؤاا »چطور« به بررسی چه مطالبی می پردازد؟-  

2(  سیر تکوین و تحول پدیده 1(  علت شکل گیری پدیده  

4( روابط متقابل پدیده ها  3(  ماهیت پدیده  

سواالت تستی

درس دوم
پایه دهم
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جغرافیا جامع کنکور 

 این مرحله پس از جمع آوری، استخراج و طبقه بندی اطالعات صورت می گیرد.  گام چهارم: پردازش اطالعات
 پردازش یعنی حذف اطالعات غیر ضروری و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش 

ارائه  و  نتیجه گیری  پنجم:   گام 
پیشنهادها: 

 در این مرحله اگر فرضیۀ پژوهشگر رد شود، پژوهشگر نباید دلسرد شود و پژوهش 
خود را بیهوده پندارد، زیرا این پژوهش به کسانی که با این سؤال مواجه شده اند پاسخ 

می دهد و از طرح دوبارۀ آن جلوگیری می کند. 
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کدام سؤاا با رکن اساسی جغرافیا سروکار دارد؟- 1

4( کجا 3(  چطور   2(  چه چیز   1( چرا  

کدام سؤاالت به ترتیب با »ماهیت هر پدیده یا مسئله« و »علت وقوع پدیده« سروکار دارد؟- 2

2(  چطور- چه چیز 1(  چه چیز- چرا   

4( چرا - چطور 3(  چطور- چرا    

کدام گزینه به ترتیب به پاسخ دو سؤاا کلیدی »چطور« و »چه چیز« در ارتباط با »دریاچه ارومیه« اشاره می کند؟ )سراسری   (-  

1(  حفر بی رویه چا ه ها- کاهش بارش در حوضۀ دریاچه

2(  تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه – گرم شدن عمومی هوا

3(  کاهش آب دریاچه- حفر بی رویۀ چاه ها در اطراف دریاچه 

4( تأمین آب دریاچه از طریق چشمه های کف- عبور رودهای ورودی از الیه های نمکی

 کدام گزینه به ترتیب به پاسخ دو سؤاا کلیدی »چرا« و »چه کسانی« در ارتباط با »پدیدۀ گرد و غبار )ریزگردها(« اشاره می کند؟-  

1(  تداوم خشکسالی در سال های اخیر – بی توجهی به تثبیت خاک

2(  فصل گرم سال- غرب و جنوب غربی کشور 

3(  قطع درختان- از بین رفتن دریاچه ها 

4( قطع درختان- بی توجهی به تثبیت خاک

 در کدام سؤاا کلیدی، روابط متقابل انسان و محیط مورد توجه قرار می گیرد؟-  

4( چطور 3(  چه کسانی   2(  کجا    1(  چرا   

 سؤاا »چطور« به بررسی چه مطالبی می پردازد؟-  

2(  سیر تکوین و تحول پدیده 1(  علت شکل گیری پدیده  

4( روابط متقابل پدیده ها  3(  ماهیت پدیده  

سواالت تستی

درس دوم
پایه دهم
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 کدام مرحله از پژوهش در جغرافیا از مراحل حساس در پژوهش است و این مرحلۀ چندمین گام از پژوهش محسوب می شود؟-  1

4( جمع آوری اطالعات- گام دوم 3(  فرضیه سازی- گام سوم   2(  جمع آوری اطالعات- گام سوم  1(  فرضیه سازی- گام دوم  

 فرضیه های پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد؟-  1

1(  روش های بکارگیری جمع آوری اطالعات 

2(  مطالعه سابقه، پیشنیۀ مسئله و نتایج پژوهش دیگران

3(  چگونگی حذف اطالعات غیر ضروری و حفظ اطالعات ضروری

4( میزان دانش، تجربیات و سوابق پژوهش در دسترس او

 کدام روش جمع آوری اطالعات در تمامی پژوهش های علمی، مورد استفاده قرار می گیرد و کدام مورد جزء این شیوه جمع آوری -  1
اطالعات است؟

2(  میدانی- مشاهده  1(  کتابخانه ای - مصاحبه  

4( میدانی- پرسش نامه  3(  کتابخانه ای – عکس های هوایی 

 همه موارد زیر از روش های جمع آوری میدانی اطالعات محسوب می شوند به جز:-  1

4( مشاهده  3(  پرسش نامه   2(  سالنامه آماری    1(  مصاحبه  

 پس از جمع آوری، استخراج و طبقه بندی اطالعات کدام مرحله آغاز می شود؟-  1

4( ارائه پیشنهاد  3(  فرضیه سازی  2(  نتیجه گیری    1(  پردازش  

 کدام گزینه دربارۀ عبارت »حذف اطالعات غیر ضروری و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش« درست است؟-  1

4( طبقه بندی  3(  استخراج    2(  پردازش    1(  فرضیه سازی  

 به چه دلیل با رد شدن فرضیه پژوهشگر او نباید دلسرد شده و پژوهش خود را بیهوده پندارد؟-  2

1(  زیرا او تالش خود را برای یافتن پاسخ انجام داده است.

2(  زیرا این پژوهش به کسانی که با این سؤال مواجه شده اند پاسخ می دهد و از طرح دوبارۀ آن جلوگیری می کند.

3(  زیرا می تواند به دنبال پاسخ دیگری برای پژوهش خود باشد.

4( زیرا می تواند یافته های خود را در زمینه های دیگر مورد استفاده قرار دهد.

کدام عبارت فرضیة مناسبی برای پرسش زیر است؟ )سراسری   (- 21

»چرا روز سوم فروردین ماه    1، در استان گلستان سیل آمد؟«

1( تخریب جنگل  ها از عوامل وقوع سیل است.

2( در فصل بهار احتمال وقوع سیل افزایش می یابد.

3( توسعة راه های ارتباطی باعث طغیان رودها شده است.

4( امکان نفوذپذیری خاک در جنگل های گلستان، کاهش یافته است. 

12

جغرافیا جامع کنکور 

 در متن زیر به چند سؤاا کلیدی جغرافیا پاسخ داده می شود؟-  
»توفان در کن و سولقان تاکنون  2 کشته بر جای گذاشته است. بر اثر این بارندگی و سیل، مقداری از کوه های سمت امام زاده داود 

ریزش کرده است«.
4( پنج 3(  چهار     2(  سه    1(  دو  

 به ترتیب گام دوم و چهارم در پژوهش جغرافیا کدام اند؟-  
2(  جمع آوری اطالعات- پردازش اطالعات 1(  تدوین فرضیه- جمع آوری اطالعات  

4( جمع آوری اطالعات – تدوین فرضیه  3(  تدوین فرضیه- پردازش اطالعات 

 در گام اوا پژوهش در جغرافیا، پژوهشگر ابتدا باید مسئله خود را به چه صورت بیان کند؟-  
2(  جدید و قابل پاسخ گویی 1(  به صورت سؤالی و خودداری از بکار بردن کلمات کلی 

4( ترکیبی و با دید کل نگری 3(  واضح و روشن 

 نکته مورد توجه در گام اوا پژوهش در جغرافیا چیست؟-  1
2(  واضح و روشن بودن هدف پژوهشگر 1(  بررسی پژوهش دیگران توسط پژوهشگر 

4( بررسی روش های رسیدن به پاسخ سؤال مطرح شده 3(  ارائه پاسخ پیشنهادی و حدس اندیشمندانه 

  جغرافی دان، در ضمن پژوهش خود، با چه اقداماتی می تواند نسبت به موضوع، اطالعات بیشتری پیدا کند و پی ببرد که آیا به این - 11
 پاسخ داده شده است یا خیر؟

ً
سؤاا قبال

2(  ارائه پاسخ پیشنهادی و حدس اندیشمندانه 1(  جمع آوری اطالعات به روش کتابخانه ای و میدانی 
4( با حذف اطالعات غیر ضروری و حفظ اطالعات مرتبط با موضوع 3(  مطالعۀ سابقه، پیشینه مسئله و نتایج پژوهش دیگران 

  عبارت های زیر حاصل تحقیق پژوهشگری است که بر روی »تغییرات جمعیتی شهر X« مطالعه نموده است. با توجه به مراحل - 12
پژوهش جغرافیایی، کدام مورد را می توان به ترتیب در گام »اوا« و »پنجم« قرار داد؟ )خارج کشور   (

الف- عوامل مؤثر در افزایش جمعیت شهر x در دهۀ اخیر چیست؟
ب- به نظر می رسد وجود خدمات آموزشی، عامل افزایش جمعیت شهر x است؟

ج- پژوهشگر، با تعدادی از ساکنان یکی از محل های قدیمی شهر x مصاحبه می کند.
د- بین تقاضای نیروی کار در شهر x و جذب جمعیت آن، رابطه ای مستقیم وجود دارد.

4( ج و د 3(  ب و ج   2(  الف و د  1(  الف و ب   

  کدام عبارت های زیر در رابطه »گام دوم«، »گام سوم« و »گام چهارم« پژوهش در جغرافیا دربارۀ »جمعیت شهر کرج« به ترتیب -  1
درست است؟

الف- به نظر می رسد وجود زمینه های مناسب اشتغاا، عامل افزایش جمعیت شهر کرج است.
ب- با توجه به قابلیت های جغرافیایی شهرهای اطراف کرج، صنایع کوچک در آنجا ایجاد شود.

پ- درصد تغییرات جمعیت و درصد شاغالن در یک دهه در شهر کرج با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
ت- پژوهشگر با کمک عکس های هوایی و ماهواره ای، رشد فیزیکی شهر کرج را طی یک دهه بررسی می کند. 

4( الف، ب، ت 3(  ت، الف، پ   2(  الف، ت، پ  1(  ب، پ، ت  
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 کدام مرحله از پژوهش در جغرافیا از مراحل حساس در پژوهش است و این مرحلۀ چندمین گام از پژوهش محسوب می شود؟-  1

4( جمع آوری اطالعات- گام دوم 3(  فرضیه سازی- گام سوم   2(  جمع آوری اطالعات- گام سوم  1(  فرضیه سازی- گام دوم  

 فرضیه های پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد؟-  1

1(  روش های بکارگیری جمع آوری اطالعات 

2(  مطالعه سابقه، پیشنیۀ مسئله و نتایج پژوهش دیگران

3(  چگونگی حذف اطالعات غیر ضروری و حفظ اطالعات ضروری

4( میزان دانش، تجربیات و سوابق پژوهش در دسترس او

 کدام روش جمع آوری اطالعات در تمامی پژوهش های علمی، مورد استفاده قرار می گیرد و کدام مورد جزء این شیوه جمع آوری -  1
اطالعات است؟

2(  میدانی- مشاهده  1(  کتابخانه ای - مصاحبه  

4( میدانی- پرسش نامه  3(  کتابخانه ای – عکس های هوایی 

 همه موارد زیر از روش های جمع آوری میدانی اطالعات محسوب می شوند به جز:-  1

4( مشاهده  3(  پرسش نامه   2(  سالنامه آماری    1(  مصاحبه  

 پس از جمع آوری، استخراج و طبقه بندی اطالعات کدام مرحله آغاز می شود؟-  1

4( ارائه پیشنهاد  3(  فرضیه سازی  2(  نتیجه گیری    1(  پردازش  

 کدام گزینه دربارۀ عبارت »حذف اطالعات غیر ضروری و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش« درست است؟-  1

4( طبقه بندی  3(  استخراج    2(  پردازش    1(  فرضیه سازی  

 به چه دلیل با رد شدن فرضیه پژوهشگر او نباید دلسرد شده و پژوهش خود را بیهوده پندارد؟-  2

1(  زیرا او تالش خود را برای یافتن پاسخ انجام داده است.

2(  زیرا این پژوهش به کسانی که با این سؤال مواجه شده اند پاسخ می دهد و از طرح دوبارۀ آن جلوگیری می کند.

3(  زیرا می تواند به دنبال پاسخ دیگری برای پژوهش خود باشد.

4( زیرا می تواند یافته های خود را در زمینه های دیگر مورد استفاده قرار دهد.

کدام عبارت فرضیة مناسبی برای پرسش زیر است؟ )سراسری   (- 21

»چرا روز سوم فروردین ماه    1، در استان گلستان سیل آمد؟«

1( تخریب جنگل  ها از عوامل وقوع سیل است.

2( در فصل بهار احتمال وقوع سیل افزایش می یابد.

3( توسعة راه های ارتباطی باعث طغیان رودها شده است.

4( امکان نفوذپذیری خاک در جنگل های گلستان، کاهش یافته است. 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. سؤال کجا، با رکن اساسی جغرافیا یعنی مکان وقوع پدیده ها سر و کار دارد. (1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  سؤال چه چیز، بر ماهیت هر پدیده یا مسئله، داللت دارد و سؤال چرا، به علت وقوع پدیده می پردازد.(2سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  سؤال چطور زمینه های به وجود آورنده پدیده را پاسخ می دهد مانند کاهش آب دریاچه و سؤال چه چیز بر اتفاقی که رخ ( سواا
داده است پاسخ می دهد مانند حفر بی رویه چاه ها در اطراف دریاچۀ ارومیه

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  در رابطه با سؤال چرا دربارۀ ریزگردها )گرد و غبار( تداوم خشکسالی در سال های اخیر پاسخ است و در رابطه با سؤال ( سواا
چه کسانی »بی توجهی به تثبیت خاک« پاسخ می باشد. 

 گزینارهه 3 پاسخ صحیح است.  در سؤال چه کسی یا چه کسانی، روابط متقابل انسان و محیط مورد توجه قرار می گیرد. ( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  سؤال چطور، به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده می پردازد.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  در متن داده شده کلمۀ توفان در پاسخ سؤال چه چیز، کلمۀ کن و سولقان و امامزاده داود در پاسخ سؤال کجا، کلمۀ ( سواا
بارندگی در پاسخ سؤال چطور می باشد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  گام اول- طرح سؤال و بیان مسئله، گام دوم- تدوین فرضیه، گام سوم- جمع آوری اطالعات، گام چهارم- پردازش ( سواا
اطالعات، گام پنجم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  پژوهشگر باید ابتدا مسئله خود را به صورت واضح و روشن بیان کند.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  نکتۀ مورد توجه در مرحلۀ طرح سؤال و بیان مسئله این است که پژوهشگر باید پژوهش دیگران را مورد بررسی قرار دهد.( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جغرافی دان در گام اول پژوهش خود به مطالعۀ سابقه، پیشینۀ مسئله و نتایج پژوهش دیگران نیاز دارد. (11سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  (12سواا
د- گام پنجم ج- گام سوم    ب- گام دوم    الف- گام  اول   

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ( 1سواا
ت- گام سوم پ- گام چهارم    ب- گام پنجم    الف- گام دوم  

پاسخنامه تشریحی

درس دوم
پایه دهم
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در کدام گزینه، باتوجه به عبارت زیر، »مسئلة پژوهش« به درستی تدوین شده است؟ )سراسری    1(- 22

»میزان حضور وسایل نقلیه و عابران در خیابان های یک شهر، به اوج خود رسیده است«

1( چرا پدیدة مهاجرت شکل می گیرد؟ 

2( دالیل افزایش جمعیت در کالن شهرها چیست؟

3( افزایش کربن دی اکسید سبب افزایش دمای کرة زمین شده است.

4( چگونه رشد جمعیت می تواند در ایجاد پدیدة گرمایش جهانی نقش داشته است؟
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د- گام پنجم ج- گام سوم    ب- گام دوم    الف- گام  اول   
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 تعریف: محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کرۀ زمین  موقعیت جغرافیایی
 موقعیت ریاضی )مطلق(: محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی انواع:

 موقعیت نسبی: محل قرارگیری هر مکان، نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود

 موقعیت جغرافیایی
                  ایران

  2 تا    درجه عرض جغرافیایی در جنوب منطقۀ معتدلۀ نیمکره شمالی  موقعیت ریاضی
    تا    درجه طوا شرقی 

گستردگی ایران در عرض جغرافیایی موجب تنوع آب و هوایی شده است 
 دالیل ممتاز بودن  موقعیت نسبی: 

    موقعیت نسبی ایران

 قرار گرفتن در مجاورت خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز 
و دریای خزر

 1- ارزش و نقش ارتباطی بین سه قارۀ اروپا، آسیا و آفریقا  دالیل اهمیت خلیج فارس
 2- بزرگترین منبع انرژی جهان )66% ذخایر نفت و 28 درصد 

ذخایر گاز طبیعی جهان( 

 3- درآمدها و دالرهای ناشی از صدور و فروش نفت خام 
 4- ارزش فرهنگی و سیاسی به دلیل قرار گرفتن در مرکز جهان 

اسالم

 مجاورت با آب های آزاد اقیانوس هند دالیل اهمیت دریای عمان
 وجود سواحل با قابلیت دفاعی مناسب از نظر اقتصادی و نظامی 

 بزرگترین پهنۀ آبی محصور در خشکی  دالیل اهمیت دریای خزر
 داشتن منابع نفت و گاز 

 تأمین 90% خاویار جهان 
 دسترسی به بازار 300 میلیون نفری آسیای میانه 

 محل اتصال خلیج فارس به دریای عمان و اقیانوس هند دالیل اهمیت تنگه هرمز:
 دروازۀ خروجی نفت خلیج فارس 

 گذرگاه تجاری مهم جهان 
 مهم ترین آبراهه راهبردی )استراتژیک( جهان

موقعیت جغرافیایی ایران

درس سوم
پایه دهم
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  گام دوم در پژوهش جغرافیا تدوین فرضیه است. فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است، زیرا فرضیه ها در ( 1سواا
هر پژوهش، نقش راهنما را دارد و به فعالیت هایی که قرار است انجام شود جهت می دهد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. فرضیه های پژوهشگر به میزان دانش، تجربیات و سوابق پژوهش در دسترس او بستگی دارد.( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  روش کتابخانه ای در تمامی پژوهش های علمی مورد استفاده قرار می گیرد. عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، ( 1سواا
سالنامۀ آماری و نقشه ها از انواع روش های کتابخانه ای جمع آوری اطالعات هستند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  مصاحبه، پرسش نامه و مشاهده از انواع روش های میدانی جمع آوری اطالعات هستند.( 1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  پس از جمع آوری، استخراج و طبقه بندی اطالعات، مرحلۀ پردازش آغاز می شود. ( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  پردازش یعنی حذف اطالعات غیر ضروری و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش ( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  در صورتی که فرضیه یا فرضیه های یک پژوهشگر رد شود، پژوهشگر نباید دلسرد شود و پژوهش خود را بیهوده پندارد، ( 2سواا
زیرا این پژوهش به کسانی که با این سؤال مواجه شده اند، پاسخ می دهد و از طرح دوبارۀ آن جلوگیری می کند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. فرضیه پاسخ پیشنهادی و حدس اندیشمندانة محقق به سؤال تحقیق است. باتوجه به مطالب کتاب درسی فرضیه (21سواا
مناسب سؤال تحقیق این گونه است: »به نظر می رسد عامل وقوع سیل در استان گلستان در روز سوم فروردین 1398، تخریب جنگل ها بوده است«.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. باتوجه به سؤال مطرح شده که دالیل افزایش جمعیت در کالن شهرها چیست؟ می توان میزان حضور وسایل نقلیه و (22سواا
عابران در خیابان های یک شهر را به عنوان دلیل مطرح کرد. 
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موقعیت جغرافیایی هر کشور از چه نظر قابل مطالعه است و کدام موقعیت جغرافیایی در تنوع آب و هوایی مؤثر است؟- 1

2( موقعیت مطلق و موقعیت نسبی – عرض جغرافیایی 1( موقعیت ریاضی و موقعیت مطلق- طول جغرافیایی 

4( موقعیت ریاضی و موقعیت مطلق- عرض جغرافیایی 3( موقعیت ریاضی و موقعیت نسبی – طول جغرافیایی 

 محل دقیق هر پدیده یا مکان با توجه به طوا و عرض جغرافیایی، موقعیت ................ آن مکان است و ایران در عرض جغرافیایی - 2

................. شمالی واقع شده است.

2( مطلق- 44 تا 63 درجه  1( مطلق- 25 تا 40 درجه 

4( نسبی- 44 تا 63 درجه  3( نسبی- 25 تا 40 درجه 

 کدام عبارت، موقعیت مطلق »کشور ایران« را به درستی بیان می کند؟ )خارج کشور   (-  

1( از کشورهای جنوب غربی آسیا و در منطقۀ خاورمیانه قرار دارد.

2( در نیمکرۀ شرقی و در نیمۀ جنوبی منطقۀ معتدلۀ شمالی قرار دارد.

3( به سبب دسترسی به دریای عمان با آب های اقیانوسی در ارتباط است.

4( در نوار بیابانی نیمکرۀ شمالی و در مجاورت مدار رأس السرطان قرار دارد.

 گستردگی ایران در طوا جغرافیایی بیشتر است یا عرض جغرافیایی و چند درجه؟-  

2( طول جغرافیایی- 6 درجه  1( عرض جغرافیایی- 4 درجه 

4( طول جغرافیایی- 4 درجه 3( عرض جغرافیایی- 6 درجه 

 محل قرارگیری هر مکان نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود، موقعیت ................. آن مکان است و ایران در -  

نیمکرۀ شرقی واقع شده است یا نیمکرۀ غربی؟

2( مطلق - غربی 1( نسبی - شرقی 

4( نسبی – غربی 3( مطلق - شرقی 

سواالت تستی

درس سوم
پایه دهم
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 مرزهای سیاسی 
       ایران:

 مرز مهم ترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه 
 طول مرزهای ایران: 8755 کیلومتر 
 تعداد همسایه های ایران: 15 کشور 

 بیشترین مرز: با کشور عراق 
 کمترین مرز: با کشور ارمنستان 

 مرز خشکی: 47/3 درصد درصد هریک مرزهای ایران
 مرز آبی: 30/8 درصد 

 مرز رودخانه ای: 21/9 درصد 

دسترسی به آب های آزاد برای هر کشوری، عالوه بر امکان ارتباط با سایر نقاط جهان، دستیابی به منابع غذایی و منابع معدنی و سوخت های فسیلی را نیز 

فراهم می کند.
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به ترتیب طوالنی ترین و کوتاه ترین مرز ایران با کدام کشورها می باشد؟-  1

2-پاکستان - آذربایجان  1( پاکستان- ارمنستان 

4( عراق- ارمنستان 3( عراق- آذربایجان 

 مرز خشکی ایران با همسایگانش چند درصد مرزها را در بر گرفته است؟-  1

51/2 )4  47/3 )3  21/9 )2  30/8 )1

 مهم ترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه چیست؟-  1

4( رودها 3( دریاها  2( رشته کوه  1( مرز 
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جغرافیا جامع کنکور 

 ایران به دلیل قرار گرفتن در مجاورت مناطق زیر از موقعیت نسبی ممتازی برخوردار است به جز:-  

2( دریای خزر  1( خلیج فارس 

4( دریای عمان 3( دریاچه ارومیه  

 کدام گزینه از دالیل اهمیت خلیج فارس محسوب نمی گردد؟-  

1( ارزش و نقش ارتباطی بین سه قارۀ آسیا، اروپا و آمریکا

2( درآمدها و دالرهای ناشی از صدور و فروش نفت خام

3( دارا بودن 66 درصد ذخایر نفت جهان و 28 درصد ذخایر گاز طبیعی جهان

4( ارزش فرهنگی و سیاسی داشتن به دلیل واقع شدن در مرکز و قلب ناحیۀ جغرافیایی و سیاسی جهان اسالم 
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 دریای عمان به دالیلی از نظر اقتصادی و نظامی اهمیت بسیاری برای ایران دارد به جز:-  
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1( منابع نفت و گاز                                   2( تأمین 90 درصد از خاویار جهان
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 ایران در حدود ............. کیلومتر مرز مشترک سیاسی با ............... کشور  از طریق خشکی یا آبی دارد.- 11

15-8575  )4  10-8755  )3  10-8575 )2  15-8755  )1

 دسترسی به آب های آزاد برای هر کشوری، عالوه بر امکان ارتباط با سایر نقاط جهان، مواردی را فراهم می کند به جز:- 12
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4( دستیابی به سوخت های فسیلی 3( دستیابی به امکانات گردشگری 
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به ترتیب طوالنی ترین و کوتاه ترین مرز ایران با کدام کشورها می باشد؟-  1
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 مرز خشکی ایران با همسایگانش چند درصد مرزها را در بر گرفته است؟-  1
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 مهم ترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه چیست؟-  1

4( رودها 3( دریاها  2( رشته کوه  1( مرز 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. موقعیت جغرافیایی هر کشور از دو نظر قابل مطالعه است: موقعیت ریاضی )مطلق( و موقعیت نسبی. و گستردگی کشور (1سواا
ما در عرض های جغرافیایی به تنوع آب و هوا در آن منجر شده است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی، موقعیت مطلق یا ریاضی آن مکان است. ایران در (2سواا
عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه در جنوب منطقه معتدلۀ نیمکرۀ شمالی و هم چنین در 44 تا 63 درجۀ طول شرقی واقع شده است. 

ایران در نیمکرۀ شرقی و در نیمۀ جنوبی منطقۀ معتدلۀ شمالی قرار دارد در واقع موقعیت مطلق ( سواا  گزینه 2 پاسخ صحیح است. وقتی می گوئیم که 
)ریاضی( آن را بیان می کنیم.

) ( سواا )− =40 25 15 ) 4 درجه بیشتر از گستردگی ایران در عرض جغرافیایی  )− =63 44 19  گزینه 4 پاسخ صحیح است. گستردگی ایران در طول جغرافیایی 
است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.محل قرارگیری هر مکان نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود، موقعیت نسبی آن مکان است و ایران در ( سواا
نیمکرۀ شرقی واقع شده است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ایران به دلیل قرار گرفتن در مجاورت خلیج فارس، دریای عمان، تنگۀ هرمز و نیز دریای خزر از موقعیت نسبی ( سواا
است. برخوردار  ممتازی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. یکی از دالیل اهمیت خلیج فارس، ارزش و نقش ارتباطی بین سه قارۀ آفریقا، اروپا و آسیا است. ( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تنگۀ هرمز، آبراهۀ هاللی شکلی است که آب های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به خلیج فارس متصل می کند. این ( سواا
تنگه به سبب اینکه دروازۀ خروجی نفت خلیج فارس است، مهم ترین آبراهۀ راهبردی و یکی از گذرگاه های تجاری مهم جهان است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. دریای عمان به واسطۀ مجاورت به آب های آزاد، دسترسی به اقیانوس هند و وجود سواحل با قابلیت های دفاعی مناسب ( سواا
از نظر اقتصادی و نظامی اهمیت بسیاری برای ایران دارد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنۀ آبی محصور در خشکی به واسطۀ منابع نفت و گاز، تأمین 90% از خاویار جهان و ( 1سواا
دسترسی به بازار مصرف 300 میلیون نفری کشورهای آسیای میانه از موقعیت نسبی باالیی برخوردار است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ایران در حدود 8755 کیلومتر مرز مشترک سیاسی با 15 کشور از طریق خشکی یا آبی دارد. (11سواا
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 تعداد سکونتگاه ها در مناطق پایکوهی بیشتر و جمعیت در آنها متراکم تر است. 

 بین ناهمواری ها و تراکم جمعیت ارتباط نزدیکی است. 

 بخش اعظم ایران را نواحی مرتفع و کوهستانی تشکیل می دهد.

 تنگۀ تکاب در ارتفاعات زاگرس در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. 

 ناهمواری های ایران بیشتر طی دوران اول تا سوم زمین شناسی پدید آمده است.  پیدایش ناهمواری های ایران

 پیدایش نهایی آنها به اواخر دوران سوم زمین شناسی )سنوزوییک( مربوط است. 

 در دورۀ »کواترنر« ناهمواری های ایران شکل نهایی یافته و از آن پس تحت تأثیر عوامل فرسایش تغییر 

شکل می یابند. 

 تقسیم بندی ناهمواری های  تقسیمات ناهمواری های ایران

ایران:

سطح  از  متر   1000 از  بیش  ارتفاع  با  ناهمواری  سرزمین های  الف(   

دریاهای آزاد 

 ب( سرزمین های پست و هموار

 مبنای تقسیم بندی  سرزمین های کوهستانی:

کوهستان های ایران

 تاریخچۀ زمین شناسی 

 تحوالت ناهمواری ها 

 شکل و پراکندگی 

ناهمواری های ایران

درس چهارم
پایه دهم
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. دسترسی به آب های آزاد برای هر کشوری، عالوه بر امکان ارتباط با سایر نقاط جهان، دستیابی به منابع غدایی و منابع (12سواا
معدنی و سوخت های فسیلی را نیز فراهم می کند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ایران طوالنی ترین مرز را با عراق و کوتاه ترین مرز را با ارمنستان دارد.( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. 47/3 درصد مرزهای ایران را خشکی ها، 30/8 درصد مرز آبی و 21/9 درصد را مرز رودخانه ای تشکیل می دهد.( 1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مرز مهم ترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه است. ( 1سواا
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ناهمواری های ایران

درس چهارم
پایه دهم
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 عوامل امروزی
تغییر دهندۀ 

در حاا حاضر زاگرس

 نوسانات رودها به دلیل تغییرات اقلیمی  عوامل طبیعی

 ریزش های جوی شدید

 توفان های گردو غبار

 احداث سدهای متعدد بر روی رودها  عوامل انسانی

 گسترش شهرهای متعدد در کنارۀ رودها 

 احداث جاده ها 

 از بین بردن جنگل ها 

 استفاده نامناسب از اراضی کشاورزی

  - منطقه کوهستانی
        مرکزی

 کوه های چین خوردۀ مرکزی انواع ناهمواری ها:

 کوه های منفرد مرکزی )حاصل توده های نفوذی آذرین(

 کوه جغتای در خراسان رضوی، گردنۀ آوج در استان قزوین و قله کوه بزمان )خضرزنده( در  محدوده:
سیستان و بلوچستان در داخل یک مثلث

  - کوه های شرقی
        و جنوب شرقی:

 محدوده: جنوب استان سیستان و بلوچستان و اطراف چالۀ جازموریان، در منطقۀ مکران 

 نام رشته کوه: بشاگرد

 ویژگی: ارتفاع نسبتًا کم و فرسوده با دره ها، چاله ها و گودال های عمیق که آنها را ناهمواری های مریخی )کوه های 
مینیاتوری( هم می نامند.

 محدوده: استان هرمزگان و جنوب  استان سیستان و بلوچستان گل فشان:

 شکل: گنبدی یا مخروطی 

 دلیل شکل گیری: خروج گاز یا بخار آب از اعماق زمین

 ذخایر آب - ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی

 معدن و ذخایر طبیعی 

 دامداری 

 نکته: استفاده از قابلیت های نواحی کوهستانی باید با در نظر گرفتن اصول محیط زیستی و مطالعات کارشناسانه صورت گیرد.
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1- منطقه کوهستانی 

       شماا ایران

 رشته کوه ارسباران )قره داغ( در شماا و رشته کوه مرزی ایران و ترکیه در  الف( آذربایجان
شماا و غرب

 توده های آتشفشانی: سهند و سبالن 

 جهت: شمالی – جنوبی ب( تالش

 محدوده: بین آذربایجان و کناره های دریای خزر 

 ویژگی : شیب عمومی کوه ها به سمت خزر بیش تر از منطقۀ آذربایجان است. 

 محدوده: از تنگۀ منجیل تا کوه های شاه کوه در نزدیکی شاهرود و گردنۀ خوش ییالق ج( البرز

 جهت: غربی- شرقی

 جهت دامنه ها: شمالی و جنوبی 

 نحوۀ شکل گیری: کوه زایی مواد رسوبی طی میلیون ها سال 

 قله های مهم: دماوند، علم کوه، تخت سلیمان و توچال 

 نحوه شکل گیری قلۀ دماوند: فعالیت های آتشفشانی در دورۀ کواترنر 

 دالیل ناپایدار شدن 
       ناهمواری های البرز

 گسترش شهرهای پر رونق اقتصادی مثل تهران و کرج
 احداث جاده های ارتباطی 

 احداث سدها و هدایت رودخانه ها 
 گسترش فعالیت های کشاورزی گوناگون

 بهره برداری از معادن فراوان کوه ها 

 د( کوه های 
شماا خراسان

 ویژگی: منظم و موازی بودن در شمال شرقی 

 هزار مسجد کوه های مهم:
 آالداغ

 بنیالود )اطراف نیشابور(

 2- منطقه کوهستانی
  شماا غربی )زاگرس(

 جهت: شمال غربی- جنوب شرقی

 محدوده: از مریوان در کردستان تا تنگۀ هرمز 

 داشتن دره های موازی  ویژگی

 شیب دامنۀ غربی بیشتر از دامنۀ شرقی
 چگونگی پیدایش: برخورد دو صفحۀ شبه جزیرۀ عربستان و صفحۀ اوراسیا

 زیباترین و فعاا ترین پدیدۀ زاگرس: گنبد نمکی 

 گنبد نمکی: توده ای از نمک به شکل تقریبًا گنبدی که بر اثر عوامل درونی و وزن مخصوص کمتر نمک نسبت به رسوبات اطراف خود باال می آید.
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 عوامل امروزی
تغییر دهندۀ 

در حاا حاضر زاگرس

 نوسانات رودها به دلیل تغییرات اقلیمی  عوامل طبیعی

 ریزش های جوی شدید

 توفان های گردو غبار

 احداث سدهای متعدد بر روی رودها  عوامل انسانی

 گسترش شهرهای متعدد در کنارۀ رودها 

 احداث جاده ها 

 از بین بردن جنگل ها 

 استفاده نامناسب از اراضی کشاورزی

  - منطقه کوهستانی
        مرکزی

 کوه های چین خوردۀ مرکزی انواع ناهمواری ها:

 کوه های منفرد مرکزی )حاصل توده های نفوذی آذرین(

 کوه جغتای در خراسان رضوی، گردنۀ آوج در استان قزوین و قله کوه بزمان )خضرزنده( در  محدوده:
سیستان و بلوچستان در داخل یک مثلث

  - کوه های شرقی
        و جنوب شرقی:

 محدوده: جنوب استان سیستان و بلوچستان و اطراف چالۀ جازموریان، در منطقۀ مکران 

 نام رشته کوه: بشاگرد

 ویژگی: ارتفاع نسبتًا کم و فرسوده با دره ها، چاله ها و گودال های عمیق که آنها را ناهمواری های مریخی )کوه های 
مینیاتوری( هم می نامند.

 محدوده: استان هرمزگان و جنوب  استان سیستان و بلوچستان گل فشان:

 شکل: گنبدی یا مخروطی 

 دلیل شکل گیری: خروج گاز یا بخار آب از اعماق زمین

 ذخایر آب - ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی

 معدن و ذخایر طبیعی 

 دامداری 

 نکته: استفاده از قابلیت های نواحی کوهستانی باید با در نظر گرفتن اصول محیط زیستی و مطالعات کارشناسانه صورت گیرد.
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کدام عبارت دربارۀ »سکونتگاه های ایران« درست است؟- 1

1( تعداد سکونتگاه ها در مناطق پایکوهی بیشتر، اما جمعیت در آنها متراکم نیست.

2( تعداد سکونتگاه ها در مناطق پایکوهی کم و جمعیت در آنها متراکم نیست.

3( تعداد سکونتگاه ها درمناطق پایکوهی کم اما جمعیت در آنها متراکم تر است.

4( تعداد سکونتگاه ها درمناطق پایکوهی بیشتر و جمعیت در آنها متراکم تر است.

 بخش اعظم سرزمین ایران را چه نواحی تشکیل می دهند و تنگۀ تکاب در کدام ارتفاعات واقع شده است؟- 2

2( دشت ها و جلگه ها- آذربایجان 1( مرتفع و کوهستانی- زاگرس 

4( دشت ها و جلگه ها- زاگرس 3( مرتفع و کوهستانی- آذربایجان 

 پیدایش نهایی ناهمواری های ایران به چه دورانی بر می گردد و پس آخرین تحوالت در این دوران، طی چه دوره ای، ناهمواری های -  
کشور ما شکل نهایی یافته و تحت تأثیر چه عواملی تغییر شکل می یابند؟

1( اوایل دوران سوم زمین شناسی- ترشیاری- کوه زایی مواد رسوبی

2( اواخر دوران سوم زمین شناسی- کواترنر - فرسایش

3( اواخر دوران سوم زمین شناسی- ترشیاری- کوه زایی مواد رسوبی

4( اوایل دوران سوم زمین شناسی- کواترنر – فرسایش

 کدام عبارت زیر درست است؟-  

1( سرزمین های کوهستانی ایران اغلب بیش از هزار متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند. 

2( سرزمین های کوهستانی ایران اغلب بیش از دو هزار متر از سطح زمین ارتفاع دارند.

3( سرزمین های کوهستانی ایران اغلب بیش از دو هزار متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند.

4( سرزمین های کوهستانی ایران اغلب بیش از هزار متر از سطح زمین ارتفاع دارند.

 سرزمین های کوهستانی ایران با توجه به عواملی تقسیم بندی می شوند به جز:-  

2( تحوالت ناهمواری ها 1( تاریخچۀ زمین شناسی  

4( میزان ارتفاع 3( شکل و پراکندگی 

سواالت تستی

درس چهارم
پایه دهم

یا
اف

غر
ج
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درس چهارم
پایه دهم
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 ویژگی  کوه های شماا خراسان کدام است و کدام کوه در این قسمت واقع شده است؟-  1

2( نفوذ توده های آذرین - بینالود 1( داشتن شکل منظم و موازی – هزار مسجد 

4( داشتن شکل منظم و موازی – قره داغ 3( نفوذ توده های آذرین – آال داغ 

 رشته کوه زاگرس در چه جهتی و در چه محدوده ای تشکیل شده است؟-  1

1( از مریوان در کردستان با جهت شمال شرقی- جنوب غربی تا تنگۀ هرمز

2( از مریوان در کردستان با جهت شمال شرقی – جنوب غربی تا مرز پاکستان

3( از مریوان در کردستان با جهت شمال غربی – جنوب شرقی تا تنگۀ هرمز

4( از مریوان درکردستان با جهت شمال غربی – جنوب شرقی تا مرز پاکستان

 رشته کوه زاگرس حاصل برخورد کدام صفحات است و زیباترین و فعاا ترین پدیدۀ در این رشته کوه کدام است؟-  1

1( صفحۀ شبه جزیرۀ عربستان و صفحه آفریقا – گل فشان ها

2( صفحۀ شبه جزیرۀ عربستان و صفحه آفریقا – گنبدهای نمکی

3( صفحۀ شبه جزیرۀ عربستان و صفحه اوراسیا – گنبدهای نمکی

4( صفحۀ شبه جزیرۀ عربستان و صفحه اوراسیا – گل فشان ها

 گنبدهای نمکی تحت تأثیر چه عواملی به سمت باال می آیند و سد گتوند در کدام استان احداث شده است؟-  1

1( عوامل درونی و وزن مخصوص کمتر نمک نسبت به رسوبات اطراف – خوزستان

2( عوامل درونی و وزن مخصوص بیشتر نمک نسبت به رسوبات اطراف- ایالم 

3( عوامل درونی و وزن مخصوص کمتر نمک نسبت به رسوبات اطراف- ایالم 

4( عوامل درونی و وزن مخصوص بیشتر نمک نسبت به رسوبات اطراف- خوزستان

 چه عاملی موجب می شود تا رودهای ناحیه زاگرس دچار نوسانات شده و از حالت منظم به حالت نامنظم تغییر شکل دهند؟-  1

2( گسترش شهرهای متعدد در کناره این رودها 1( ایجاد سدهای متعدد بر روی این رودها 

4( از بین بردن جنگل ها 3( تغییرات اقلیمی  

 کدام گزینه از استان های زاگرسی محسوب نمی گردد؟-  1

4( ایالم  3( لرستان  2( کرمانشاه   1( خوزستان 

 کدام گزینه از جمله عوامل انسانی تغییر دهندۀ زاگرس در حاا حاضر محسوب می گردد؟-  2

الف( احداث سدهای متعدد- گسترش شهرهای متعدد درکنارۀ رودها

ب( تغییرات اقلیمی – توفان های گردو غبار

پ( احداث جاده ها – از بین بردن جنگل ها 

ت( استفاده نامناسب از اراضی کشاورزی- گسترش شهرها و روستاها

4( ب، پ، ت 3( الف، پ، ت  2( الف، ب، ت  1( الف، ب، پ 
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جغرافیا جامع کنکور 

 همۀ موارد زیر از مناطق کوهستانی شماا کشور محسوب می شوند به جز: -  

4( زاگرس 3( شمال خراسان  2( تالش   1( آذربایجان 

 نام دیگر رشته کوه ارسباران چیست و در کدام قسمت آذربایجان واقع شده است؟-  

4( قره  داغ- غرب 3( قره  باغ - غرب  2( قره داغ – شمال   1( قره باغ – شمال  

 سهند و سبالن بر اثر .............. در منطقه آذربایجان به وجود آمده  اند و رشته کوه مرزی ایران و ترکیه ................ این منطقه -  
را فرا گرفته است.

2( کوه زایی مواد رسوبی – غرب و شمال غربی 1( فعالیت های آتش فشانی – شمال و غرب 

4( کوه زایی مواد رسوبی – شمال و غرب 3( فعالیت های آتش فشانی- غرب و شمال غربی 

 کوهستان های تالش با چه جهتی، منطقۀ آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا کرده است و شیب عمومی این کوه ها در کدام -  
سمت بیشتر است؟

2( غربی- شرقی، خزر 1( شمالی- جنوبی، آذربایجان 

4( غربی- شرقی، آذربایجان 3( شمالی- جنوبی، خزر 

 کوه های البرز در چه امتدادی واقع شده است و چه محدوده ای را در بر می گیرد؟ -  1

1( غربی- شرقی، از تنگۀ منجیل تا کوه های شاه کوه در نزدیکی شاهرود

2( شمالی- جنوبی، از کوه های شاه کوه در نزدیکی شاهرود تا گردنۀ خوش ییالق

3( شمالی- جنوبی، از تنگۀ منجیل تا کوه های شاه کوه در نزدیکی شاهرود

4( غربی- شرقی، از کوه های شاه کوه در نزدیکی شاهرود تا گردنۀ خوش ییالق

 بخش اعظم چین خوردگی البرز حاصل چیست و در چه دوره ای فعالیت های آتشفشانی سبب شکل گیری قلۀ دماوند شده است؟ - 11

2( کوه زایی مواد رسوبی - کواترنر 1( فعالیت های آتشفشانی- ترشیاری 

4( کوه زایی مواد رسوبی- ترشیاری 3( فعالیت های آتشفشانی - کواترنر 

 به کدام سمت است و کدام قله در این رشته کوه واقع شده است؟- 12
ً
 دامنه های کوه های البرز معموال

2( غرب یا شرق- توچال 1( غرب یا شرق- علم کوه 

4( شمال یا جنوب- تخت سلیمان 3( شمال یا جنوب- هزار مسجد 

 عوامل زیر موجب گردید تا ناهمواری های البرز به شکلی ناپایدار درآید به جز:-  1

1( گسترش شهرهای پر رونق اقتصادی مانند تهران و کرج

2( احداث جاده های ارتباطی

3( احداث سدها و هدایت رودخانه ها و بهره برداری از آنها 

4( گسترش فعالیت های خدماتی گوناگون
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 ویژگی  کوه های شماا خراسان کدام است و کدام کوه در این قسمت واقع شده است؟-  1

2( نفوذ توده های آذرین - بینالود 1( داشتن شکل منظم و موازی – هزار مسجد 
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 رشته کوه زاگرس در چه جهتی و در چه محدوده ای تشکیل شده است؟-  1

1( از مریوان در کردستان با جهت شمال شرقی- جنوب غربی تا تنگۀ هرمز

2( از مریوان در کردستان با جهت شمال شرقی – جنوب غربی تا مرز پاکستان

3( از مریوان در کردستان با جهت شمال غربی – جنوب شرقی تا تنگۀ هرمز

4( از مریوان درکردستان با جهت شمال غربی – جنوب شرقی تا مرز پاکستان

 رشته کوه زاگرس حاصل برخورد کدام صفحات است و زیباترین و فعاا ترین پدیدۀ در این رشته کوه کدام است؟-  1

1( صفحۀ شبه جزیرۀ عربستان و صفحه آفریقا – گل فشان ها

2( صفحۀ شبه جزیرۀ عربستان و صفحه آفریقا – گنبدهای نمکی

3( صفحۀ شبه جزیرۀ عربستان و صفحه اوراسیا – گنبدهای نمکی

4( صفحۀ شبه جزیرۀ عربستان و صفحه اوراسیا – گل فشان ها

 گنبدهای نمکی تحت تأثیر چه عواملی به سمت باال می آیند و سد گتوند در کدام استان احداث شده است؟-  1

1( عوامل درونی و وزن مخصوص کمتر نمک نسبت به رسوبات اطراف – خوزستان

2( عوامل درونی و وزن مخصوص بیشتر نمک نسبت به رسوبات اطراف- ایالم 

3( عوامل درونی و وزن مخصوص کمتر نمک نسبت به رسوبات اطراف- ایالم 

4( عوامل درونی و وزن مخصوص بیشتر نمک نسبت به رسوبات اطراف- خوزستان

 چه عاملی موجب می شود تا رودهای ناحیه زاگرس دچار نوسانات شده و از حالت منظم به حالت نامنظم تغییر شکل دهند؟-  1

2( گسترش شهرهای متعدد در کناره این رودها 1( ایجاد سدهای متعدد بر روی این رودها 

4( از بین بردن جنگل ها 3( تغییرات اقلیمی  

 کدام گزینه از استان های زاگرسی محسوب نمی گردد؟-  1

4( ایالم  3( لرستان  2( کرمانشاه   1( خوزستان 

 کدام گزینه از جمله عوامل انسانی تغییر دهندۀ زاگرس در حاا حاضر محسوب می گردد؟-  2

الف( احداث سدهای متعدد- گسترش شهرهای متعدد درکنارۀ رودها

ب( تغییرات اقلیمی – توفان های گردو غبار

پ( احداث جاده ها – از بین بردن جنگل ها 

ت( استفاده نامناسب از اراضی کشاورزی- گسترش شهرها و روستاها

4( ب، پ، ت 3( الف، پ، ت  2( الف، ب، ت  1( الف، ب، پ 
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 کدم عبارت تعریف دشت را بیان می کند و چه عاملی موجب شکل گیری دشت نهاوند شده است؟-  2

1( سرزمین هموار یا نسبتًا هموار که حصاری کوهستانی آن را فرا گرفته است- انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست 

2( سرزمین هموار که از یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهی می شود – انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها

3( سرزمین هموار یا نسبتًا هموار که حصاری کوهستانی آن را فرا گرفته است- انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها

4( سرزمین هموار که از یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهی می شود- انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست 

 ماهی دشت کرمانشاه چگونه تشکیل شده است و کدام دشت در استان فارس به این طریق به وجود آمده است؟-  2

1( هنگام چین خوردگی ها و در حد فاصل تاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها – دشت کاکان

2( انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها- دشت کاکان

3( انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها- دشت ارژن

4( هنگام چین خوردگی ها و در حد فاصل تاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها – دشت ارژن

 کدام یک از دشت های زیر از دوران های زمین شناسی بسیار قدیم به جا مانده است و دشت کاکان چگونه شکل گرفته است؟-   

1( لوت- هنگام چین خوردگی ها و در حد فاصل تاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها

2( ماهی دشت- بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست

3( ماهی دشت- هنگام چین خوردگی ها و در حد فاصل تاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها

4( لوت- بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست

 موارد زیر همگی از نشانه های تغییرات اقلیمی هستند به جز:- 1 

2( بروز توفان ها 1( تغییر در الگوی پراکندگی ریزش های جوی 

4( تغییرات دما در فصول مختلف 3( بروز خشکسالی ها 

 توفان ها و بادهای شدید پدیده های طبیعی مانند شوه زارها، بستر رودها و دشت های ریگی را از چه نظر تغییر می دهند و کدام مورد - 2 
از عوامل انسانی تغییر دهندۀ دشت ها محسوب می گردد؟

1( شکل و گستردگی – بهره برداری انسانی و تغییرات کاربری اراضی

2( وسعت و مکان – بوته کنی و از بین بردن پوشش گیاهی

3( شکل و گستردگی- دست کاری نابخردانه در مسیل ها و مجاری رودها

4( وسعت و مکان – توفان ها و بادهای شدید

 کدام مورد از ارزش های اقتصادی دشت ها محسوب نمی گردد؟-   

2( گذران اوقات فراغت 1( جاذبه های گردشگری 

4( معادن گچ، نمک و مصالح ساختمان 3( استفاده از انرژی پاک مانند انرژی آب 
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 پیامد افزایش رسوبات رودهای منطقۀ زاگرس کدام است؟- 21

2( برهم خوردن تعادل جریان رودها و بروز سیالب  1( گسترش سیالب دشت ها و تغییر مجاری رودها 

4( طغیان شدید رودها در فصول خاصی از سال 3( تخریب دیواره بندی و مجراسازی های احداث شده 

 محدودۀ مثلثی منطقۀ کوهستانی مرکزی ایران کدام است؟- 22

1( کوه جغتای در خراسان رضوی، گردنۀ آوج در استان قزوین و قلۀ کوه بزمان در سیستان و بلوچستان

2( کوه جغتای در خراسان جنوبی، گردنۀ آوج در استان قزوین و قلۀ کوه بزمان در کرمان

3( کوه جغتای در خراسان جنوبی، گردنۀ آوج در استان همدان و قلۀ کوه بزمان در سیستان و بلوچستان

4( کوه جغتای در خراسان رضوی، گردنۀ آوج در استان همدان و قلۀ کوه بزمان در سیستان و بلوچستان

 چه عاملی در شکل گیری کوه های منفرد مرکزی ایران نقش داشته است و نام دیگر کوه بزمان چیست؟-  2

2( توده های نفوذی آذرین – خضر زنده  1( کوه زایی مواد رسوبی- شیرکوه 

4( توده های نفوذی آذرین- شیرکوه  3( کوه زایی مواد رسوبی – خضر زنده 

 منطقۀ مکران چه محدوده ای را شامل می گردد و ویژگی رشته کوه های بشاگرد چیست؟-  2

1( شمال استان سیستان و بلوچستان و اطراف چالۀ جازموریان در کرمان – ارتفاع زیاد با دره های پر شیب 

2( جنوب استان سیستان و بلوچستان و اطراف چالۀ جازموریان در کرمان – ارتفاع کم و فرسوده

3( شمال کرمان و اطراف چالۀ جازموریان در سیستان و بلوچستان – ارتفاع کم و فرسوده 

4( جنوب کرمان و اطراف چالۀ جازموریان در سیستان و بلوچستان – ارتفاع زیاد با دره های پرشیب

 چه عاملی موجب شکل گیری ناهمواری های مریخی )مینیاتوری( گردیده است و گل فشان ها در کدام استان ها دیده می شوند؟-  2

1( فرسایش- هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان                        2( کوه زایی مواد رسوبی – هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان

3( کوه زایی مواد رسوبی – کرمان و شمال استان سیستان و بلوچستان            4( - فرسایش- کرمان و شمال استان سیستان و بلوچستان

 گل فشان ها به چه شکلی دیده می شوند و علت باال آمدن آنها چیست؟-  2

2( گودال عمیق – وزن مخصوص کم و عوامل درونی  1( گنبدی- وزن مخصوص کم و عوامل درونی  

4( گودال عمیق- خروج گاز یا بخار آب از اعماق زمین 3( گنبدی- خروج گاز یا بخار آب از اعماق زمین 

 موارد زیر از ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی است به جز...-  2

2( معدن و دخایر طبیعی  1( ذخایر آب 

4( کشاورزی 3( دامداری  
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 کدم عبارت تعریف دشت را بیان می کند و چه عاملی موجب شکل گیری دشت نهاوند شده است؟-  2

1( سرزمین هموار یا نسبتًا هموار که حصاری کوهستانی آن را فرا گرفته است- انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست 

2( سرزمین هموار که از یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهی می شود – انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها

3( سرزمین هموار یا نسبتًا هموار که حصاری کوهستانی آن را فرا گرفته است- انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها

4( سرزمین هموار که از یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهی می شود- انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست 

 ماهی دشت کرمانشاه چگونه تشکیل شده است و کدام دشت در استان فارس به این طریق به وجود آمده است؟-  2

1( هنگام چین خوردگی ها و در حد فاصل تاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها – دشت کاکان

2( انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها- دشت کاکان

3( انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها- دشت ارژن

4( هنگام چین خوردگی ها و در حد فاصل تاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها – دشت ارژن

 کدام یک از دشت های زیر از دوران های زمین شناسی بسیار قدیم به جا مانده است و دشت کاکان چگونه شکل گرفته است؟-   

1( لوت- هنگام چین خوردگی ها و در حد فاصل تاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها

2( ماهی دشت- بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست

3( ماهی دشت- هنگام چین خوردگی ها و در حد فاصل تاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها

4( لوت- بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست

 موارد زیر همگی از نشانه های تغییرات اقلیمی هستند به جز:- 1 

2( بروز توفان ها 1( تغییر در الگوی پراکندگی ریزش های جوی 

4( تغییرات دما در فصول مختلف 3( بروز خشکسالی ها 

 توفان ها و بادهای شدید پدیده های طبیعی مانند شوه زارها، بستر رودها و دشت های ریگی را از چه نظر تغییر می دهند و کدام مورد - 2 
از عوامل انسانی تغییر دهندۀ دشت ها محسوب می گردد؟

1( شکل و گستردگی – بهره برداری انسانی و تغییرات کاربری اراضی

2( وسعت و مکان – بوته کنی و از بین بردن پوشش گیاهی

3( شکل و گستردگی- دست کاری نابخردانه در مسیل ها و مجاری رودها

4( وسعت و مکان – توفان ها و بادهای شدید

 کدام مورد از ارزش های اقتصادی دشت ها محسوب نمی گردد؟-   

2( گذران اوقات فراغت 1( جاذبه های گردشگری 

4( معادن گچ، نمک و مصالح ساختمان 3( استفاده از انرژی پاک مانند انرژی آب 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تعداد سکونتگاه ها در مناطق پایکوهی بیشتر و جمعیت در آنها متراکم تر است.(1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بخش اعظم سرزمین ایران را نواحی مرتفع و کوهستانی تشکیل می دهد و تنگۀ تکاب در ارتفاعات زاگرس در استان (2سواا
کهگیلویه و بویر احمد واقع شده است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ناهمواری های ایران بیشتر طی دوران های اول تا سوم زمین شناسی پدید آمده است و پیدایش نهایی آنها به اواخر دوران ( سواا
سوم زمین شناسی )سنوزوئیک( مربوط است. پس از آخرین تحوالت این دوران، طی دورۀ کواترنر ناهمواری های کشور ما شکل نهایی یافته و از آن پس تحت 

تأثیر عوامل فرسایش تغییر شکل می یابند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. سرزمین های کوهستانی ایران اغلب بیش از هزار متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کوهستان های ایران با توجه به تاریخچۀ زمین شناسی، تحوالت ناهمواری ها و شکل و پراکندگی تقسیم بندی می شوند.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. منطقه کوهستانی شمال کشور شامل، منطقۀ کوهستانی آذربایجان، منطقۀ کوهستانی تالش، منطقۀ کوهستانی البرز ( سواا
و کوه های شمال خراسان است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. رشته کوه ارسباران )قره داغ( در شمال منطقۀ کوهستانی آذربایجان واقع شده است.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. قله های سهند و سبالن بر اثر فعالیت های آتش فشانی پدید آمده اند و رشته کوه مرزی ایران و ترکیه، شمال و غرب منطقۀ ( سواا
کوهستانی آذربایجان را در بر گرفته است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کوهستان های تالش با جهت شمالی – جنوبی، منطقۀ آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا  کرده است و شیب ( سواا
عمومی این کوه ها به سمت خزر بیش از منطقۀ آذربایجان است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کوه های البرز از تنگۀ منجیل شروع شده و در امتداد غربی- شرقی تا کوه های شاه کوه در نزدیکی شاهرود و گردنۀ ( 1سواا
خوش ییالقی ادامه دارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بخش اعظم چین خوردگی وسیع البرز، حاصل کوه زایی مواد رسوبی طی میلیون ها سال است. فعالیت های آتش فشانی (11سواا
در دورۀ کواترنر سبب شکل گیری قلۀ دماوند در این رشته کوه شده است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دامنه کوه های البرز معمواًل به سمت شمال و یا جنوب است و قله های دیگر این رشته کوه علم کوه، تخت سلیمان و (12سواا
توچال هستند.

پاسخنامه تشریحی
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 کدام عبارت تعریف جلگه و از علل پیدایش آن محسوب می گردد؟-   

1( سرزمینی هموار که از یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهی می شود – ساختمان زمین

2( سرزمینی هموار یا نسبتًا هموار که حصاری کوهستانی آن ها را فرا گرفته است – مقاومت سنگ

3( سرزمینی هموار که از یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهی می شود- شوری آب

4( سرزمینی هموار یا نسبتًا هموار که حصاری کوهستانی آن ها را فرا گرفته است – عمق آب

 کدام جلگه ها به ترتیب در شماا تنگۀ هرمز و جنوب شرقی ایران واقع شده اند؟-   

2( میاندوآب - باهوکالت 1( میاندوآب - خوزستان 

4( میناب- خوزستان 3( میناب - باهوکالت 

 همۀ موارد زیر از جمله عوامل انسانی تغییر دهندۀ جلگه ها هستند به جز:-   

2( اسکله سازی و بندرسازی  1( گسترش شهرها و روستاها 

4( حرکات دریا 3( احداث جاده روی جلگه  

 کدام گزینه از ارزش های اقتصادی جلگه ها محسوب نمی گردد؟-   

2( ارزش ارتباطی 1( گذران اوقات فراغت 

4( منابع طبیعی مانند نفت و گاز  3( استقرار صنایع 

کدام گزینه دلیل مناسبی برای »تمرکز سکونتگاه ها در نیمۀ غربی کشور« است؟ )سراسری   (-   

1( تمرکز سکونتگاه ها در مناطق پایکوهی بیشتر است.

2( میان ناهمواری ها و تراکم جمعیت ارتباط نزدیکی وجود دارد.

3( کلیۀ ساکنان یک منطقه به دلیل عوامل مشترک جابه جا می شوند. 

4( بخش اعظم سرزمین ما را نواحی مرتفع و کوهستانی تشکیل می دهد.

کدام گزینه، با دلیل شکل گیری »کوه های بشاگرد« مطابقت دارد؟ )سراسری    1(-   

1( تکامل فرسایش بادی و آبی 

2( برخورد خرده صفحات عمان و ایران

3( عوامل درونی و خروج گاز و بخار آب از اعماق زمین

4(  جابه جایی رسوبات رودخانه ای و تشکیل شکل های جدیدی  از ناهمواری در سطح زمین

کدام مورد، با دالیل ناپایداری »دامنۀ شمالی البرز« مغایرت دارد؟ )سراسری خارج    1(-   

2( افزایش وزن دامنه ها 1( شیب زیاد دامنه ها 

4( حجم زیاد رسوبات فرسایش یافته 3( جریان آب حاصل از بارندگی 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تعداد سکونتگاه ها در مناطق پایکوهی بیشتر و جمعیت در آنها متراکم تر است.(1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بخش اعظم سرزمین ایران را نواحی مرتفع و کوهستانی تشکیل می دهد و تنگۀ تکاب در ارتفاعات زاگرس در استان (2سواا
کهگیلویه و بویر احمد واقع شده است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ناهمواری های ایران بیشتر طی دوران های اول تا سوم زمین شناسی پدید آمده است و پیدایش نهایی آنها به اواخر دوران ( سواا
سوم زمین شناسی )سنوزوئیک( مربوط است. پس از آخرین تحوالت این دوران، طی دورۀ کواترنر ناهمواری های کشور ما شکل نهایی یافته و از آن پس تحت 

تأثیر عوامل فرسایش تغییر شکل می یابند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. سرزمین های کوهستانی ایران اغلب بیش از هزار متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کوهستان های ایران با توجه به تاریخچۀ زمین شناسی، تحوالت ناهمواری ها و شکل و پراکندگی تقسیم بندی می شوند.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. منطقه کوهستانی شمال کشور شامل، منطقۀ کوهستانی آذربایجان، منطقۀ کوهستانی تالش، منطقۀ کوهستانی البرز ( سواا
و کوه های شمال خراسان است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. رشته کوه ارسباران )قره داغ( در شمال منطقۀ کوهستانی آذربایجان واقع شده است.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. قله های سهند و سبالن بر اثر فعالیت های آتش فشانی پدید آمده اند و رشته کوه مرزی ایران و ترکیه، شمال و غرب منطقۀ ( سواا
کوهستانی آذربایجان را در بر گرفته است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کوهستان های تالش با جهت شمالی – جنوبی، منطقۀ آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا  کرده است و شیب ( سواا
عمومی این کوه ها به سمت خزر بیش از منطقۀ آذربایجان است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کوه های البرز از تنگۀ منجیل شروع شده و در امتداد غربی- شرقی تا کوه های شاه کوه در نزدیکی شاهرود و گردنۀ ( 1سواا
خوش ییالقی ادامه دارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بخش اعظم چین خوردگی وسیع البرز، حاصل کوه زایی مواد رسوبی طی میلیون ها سال است. فعالیت های آتش فشانی (11سواا
در دورۀ کواترنر سبب شکل گیری قلۀ دماوند در این رشته کوه شده است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دامنه کوه های البرز معمواًل به سمت شمال و یا جنوب است و قله های دیگر این رشته کوه علم کوه، تخت سلیمان و (12سواا
توچال هستند.

پاسخنامه تشریحی

درس چهارم
پایه دهم
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گل فشان ها معمواًل به شکل گنبدی یا مخروطی شکل و در برخی جاها به صورت حوضچه های مملو از آب و گل ( 2سواا

مشاهده می شوند. گل فشان ها به علت خروج گاز یا بخار آب از اعماق زمین به باال می آیند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ذخایر آب، معدن و ذخایر طبیعی و دامداری از ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی هستند.( 2سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. سرزمین های هموار یا نسبتًا همواری که حصاری کوهستانی آن ها را فرا گرفته است را دشت می گویند و دشت نهاوند ( 2سواا

بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست به وجود آمده است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ماهی دشت کرمانشاه و دشت ارژن فارس حاصل انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها هستند. ( 2سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دشت لوت از دوران های زمین شناسی بسیار قدیم بر جای مانده است و دشت کاکان در فارس در هنگام چین خوردگی (  سواا

و در حد فاصل تاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها ایجاد شده است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. نشانه های تغییرات اقلیمی را می توان تغییر در الگوی پراکندگی ریزش های جوی ، بروز توفان ها و خشکسالی ها دانست. (1 سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. توفان ها و بادهای شدید پدیده های طبیعی مثل شوره زارها، بستر رودها و دشت های ریگی را از نظر وسعت و مکان (2 سواا

تغییر می دهد. بهره برداری انسانی و تغییرات کاربری اراضی، بوته کنی و از بین بردن پوشش گیاهی، دست کاری نابخردانه در مسیل ها و مجاری رودها، احداث 

جاده ها در مناطق حساس به دست کاری های انسانی و بهره برداری وسیع از معادن و منابع طبیعی از دیگر عواملی است که می تواند فرسایش را در نواحی و 

دشت ها گسترش دهد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جاذبه های گردشگری، استفاده از انرژی پاک مانند انرژی خورشید و باد، گذران اوقات فراغت، معادن گچ، نمک و (  سواا

مصالح ساختمانی و فعالیت های کشاورزی از ارزش های اقتصادی دشت ها هستند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جلگه ها سرزمین های همواری هستند که از یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهی می شوند (  سواا

و ساختمان زمین، مقاومت سنگ، عمق آب و تراکم آبرفت از مهم ترین علل پیدایش جلگه ها هستند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جلگۀ میناب در شمال تنگۀ هرمز و جلگۀ باهوکالت در جنوب شرقی ایران قرار دارند. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. اسکله سازی، بندرسازی، دیواره سازی، احداث جاده ها روی جلگه ها از عوامل انسانی تغییر دهندۀ جلگه ها هستند. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جلگه ها بهترین مکان کشاورزی در کشور ما هستند. عالوه بر این جلگه های شمال و جنوب ایران از نظر گذران اوقات (  سواا

فراغت، ارزش ارتباطی، منابع طبیعی نظیر نفت و گاز و پرورش آبزیان دارای اهمیت می باشند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بین ناهمواری و تراکم جمعیت ارتباط وجود دارد به همین دلیل مناطق غرب کشور که کوهپایه ای است، سکونتگاه های (  سواا

بیشتری را در خود جای داده است.
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جغرافیا جامع کنکور 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. گسترش شهرهای پر رونق اقتصادی مثل تهران و کرج، احداث جاده های ارتباطی )شوسه و راه آهن(، احداث سدها ( 1سواا
و هدایت رودخانه ها و بهره برداری از آن ها، گسترش فعالیت های کشاورزی گوناگون و بهره برداری از معادن فراوان کوه های البرز، ناهمواری های این منطقۀ 

کوهستانی را به شکلی ناپایدار در آورده است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کوه های شمال خراسان به شکل منظم و موازی در شمال شرقی ایران قرار دارند. از رشته کوه های مهم آن می توان ( 1سواا
هزار مسجد، آالداغ و در اطراف نیشابور، بینالود را نام برد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. رشته کوه های زاگرس از مریوان در کردستان با جهت شمال غربی – جنوب شرقی تا تنگۀ هرمز را تشکیل داده است. ( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحۀ شبه جزیرۀ عربستان و صفحۀ اوراسیا به وجود آمده است و یکی از زیباترین و ( 1سواا
فعال ترین پدیده های رشته کوه زاگرس، گنبدهای نمکی است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گنبد نمکی توده ای از نمک به شکل تقریبًا گنبدی که بر اثر عوامل درونی و وزن مخصوص کمتر نمک نسبت به رسوبات ( 1سواا
اطراف خود باال می آید و سد گتوند در استان خوزستان واقع شده است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جریان آب رودهایی که از زاگرس سرچشمه می گیرند به علت تغییرات اقلیمی، دچار نوسانات شده و از حالت منظم به ( 1سواا
حالت نامنظم و طغیانی تغییر شکل داده است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. خوزستان، لرستان و ایالم از استان های زاگرسی محسوب می شوند. ( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. احداث سدهای متعدد، گسترش شهرهای متعدد در کنارۀ رودها، احداث جاده ها، از بین بردن جنگل ها و استفادۀ ( 2سواا
نامناسب از اراضی کشاورزی در نواحی شهری و روستایی همراه با گسترش شهرها و روستاها از عوامل انسانی تغییر دهندۀ زاگرس محسوب می شوند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. افزایش رسوبات، سبب گسترش »سیالب دشت ها« می شود و مجاری رودها را دچار تغییر می کند.(21سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر سه نقطۀ کوه جغتای در خراسان رضوی، گردنۀ آوج در استان قزوین و قلۀ بزمان یا خضر زنده در سیستان و (22سواا
بلوچستان را به یکدیگر وصل کنید، مثلثی تشکیل می  شود که منطقۀ کوهستانی مرکزی نامیده می شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کوه های منفرد مرکزی حاصل توده های نفوذی آذرین هستند و قلۀ کوه بزمان یا خضر زنده در سیستان و بلوچستان ( 2سواا
واقع شده است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در جنوب استان سیستان و بلوچستان و اطراف چالۀ جازموریان در کرمان، منطقۀ مکران واقع شده است که در آن ( 2سواا
رشته کوه های بشاگرد و اطراف آن با ارتفاع نسبتًا کم و فرسوده ای وجود دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در کوه های بشاگرد، فرسایش، شکل های زیبایی با دره ها، چاله ها و گودال های عمیقی ایجاد کرده است که آنها را ( 2سواا
ناهمواری های مریخی )کوه های مینیاتوری( هم می نامند و در استان های هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان در فاصلۀ این ناهمواری ها تا دریای 

عمان، چندین گل فشان وجود دارد که همانند چشمه های گلی می جوشد.
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گل فشان ها معمواًل به شکل گنبدی یا مخروطی شکل و در برخی جاها به صورت حوضچه های مملو از آب و گل ( 2سواا

مشاهده می شوند. گل فشان ها به علت خروج گاز یا بخار آب از اعماق زمین به باال می آیند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ذخایر آب، معدن و ذخایر طبیعی و دامداری از ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی هستند.( 2سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. سرزمین های هموار یا نسبتًا همواری که حصاری کوهستانی آن ها را فرا گرفته است را دشت می گویند و دشت نهاوند ( 2سواا

بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست به وجود آمده است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ماهی دشت کرمانشاه و دشت ارژن فارس حاصل انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها هستند. ( 2سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دشت لوت از دوران های زمین شناسی بسیار قدیم بر جای مانده است و دشت کاکان در فارس در هنگام چین خوردگی (  سواا

و در حد فاصل تاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها ایجاد شده است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. نشانه های تغییرات اقلیمی را می توان تغییر در الگوی پراکندگی ریزش های جوی ، بروز توفان ها و خشکسالی ها دانست. (1 سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. توفان ها و بادهای شدید پدیده های طبیعی مثل شوره زارها، بستر رودها و دشت های ریگی را از نظر وسعت و مکان (2 سواا

تغییر می دهد. بهره برداری انسانی و تغییرات کاربری اراضی، بوته کنی و از بین بردن پوشش گیاهی، دست کاری نابخردانه در مسیل ها و مجاری رودها، احداث 

جاده ها در مناطق حساس به دست کاری های انسانی و بهره برداری وسیع از معادن و منابع طبیعی از دیگر عواملی است که می تواند فرسایش را در نواحی و 

دشت ها گسترش دهد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جاذبه های گردشگری، استفاده از انرژی پاک مانند انرژی خورشید و باد، گذران اوقات فراغت، معادن گچ، نمک و (  سواا

مصالح ساختمانی و فعالیت های کشاورزی از ارزش های اقتصادی دشت ها هستند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جلگه ها سرزمین های همواری هستند که از یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهی می شوند (  سواا

و ساختمان زمین، مقاومت سنگ، عمق آب و تراکم آبرفت از مهم ترین علل پیدایش جلگه ها هستند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جلگۀ میناب در شمال تنگۀ هرمز و جلگۀ باهوکالت در جنوب شرقی ایران قرار دارند. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. اسکله سازی، بندرسازی، دیواره سازی، احداث جاده ها روی جلگه ها از عوامل انسانی تغییر دهندۀ جلگه ها هستند. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جلگه ها بهترین مکان کشاورزی در کشور ما هستند. عالوه بر این جلگه های شمال و جنوب ایران از نظر گذران اوقات (  سواا

فراغت، ارزش ارتباطی، منابع طبیعی نظیر نفت و گاز و پرورش آبزیان دارای اهمیت می باشند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بین ناهمواری و تراکم جمعیت ارتباط وجود دارد به همین دلیل مناطق غرب کشور که کوهپایه ای است، سکونتگاه های (  سواا

بیشتری را در خود جای داده است.
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 اصطالح »هوا« به حالت آنی و زودگذر جو گفته می شود.

 »آب و هوا« به مجموعۀ عناصر جوی غالب در یک منطقه در دراز مدت گفته می شود. 

 سازمان هواشناسی کشور با استفاده از اطالعات روزانه مانند فشار، رطوبت و دما، نقشه های هواشناسی تهیه می کند.

 با توجه به نوع تودۀ هوا، سرعت و جهت آنها، کارشناسان هواشناسی می توانند وضعیت هوا و تغییرات آن را برای روزهای آینده پیش بینی کنند. 
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  الف( عرض جغرافیایی: در عرض های پایین و نزدیک به خط استوا، زاویۀ تابش خورشید عمود یا نزدیک به عمود است در حالی که در 

عرض های جغرافیایی باال زاویۀ تابش خورشید مایل است. 

 ب( قرار گرفتن ایران 

در کمربند پر فشار جنب حاره ای:

 در اطراف خط استوا به دلیل گرم بودن و صعود هوا، کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می شود و 

دارای آب و هوای گرم و مرطوب است. 

 در اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی، به دلیل سنگینی و فرونشینی هوا، کمربند پرفشار 

جنب حاره ای تشکیل می شود و دارای آب و هوای گرم و خشک است که مانع از صعود هوا و تشکیل 

ابر و بارندگی می شود. 

 مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کرۀ زمین در اثر عامل پر فشار جنب حاره ای به وجود آمده  

است که کشور ما در داخل این کمربند خشک قرار دارد. 

 عامل پرفشار جنب حاره ای در تابستان به داخل کشور ما پیشروی می کند و مانع ریزش بارش در 

دورۀ گرم سال در کشور می شود. 

 پ( نزدیکی به دریاها و دوری

 از آن و منابع رطوبتی

 دو اثر متفاوت نزدیکی و دوری

دریاها در آب و هوای کشور

 1- در سواحل شمالی کشور، دریای خزر در افزایش بارش 

نقش مهمی دارد اما خلیج فارس و دریای عمان به دلیل عدم 

بارش سواحل جنوبی نقش  امکان صعود هوای مرطوب، در 

چندانی ندارند و موجب شرجی شدن هوا می شوند.

 2- در نواحی داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و 

کمبود رطوبت، اختالف دما زیاد است ولی در نواحی ساحلی 

شمال و جنوب کشور اختالف دما کمتر است.

آب و هوای ایران

درس پنجم
پایه دهم
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. رشته کوه بشاگرد حاصل برخورد صفحۀ عمان با صفحة ایران است و در طول زمان عوامل فرسایش، شکل های زیبایی (  سواا

با دره ها، چاله ها و گودال های عمیق ایجاد کرده است.

بارندگی و رسوبات (  سواا بنابراین حجم آب حاصل از  البرز دارای پوشش گیاهی فراوان و بارش زیاد است،   گزینه 3 پاسخ صحیح است. دامنۀ شمالی 
فرسایش یافته، زیاد است و دامنه ها وزن زیادی دارند، اما شیب زیاد دامنه در اینجا عامل ناپایداری است و بنابراین جریان آب حاصل از بارندگی با این مطالب 

مغایرت دارد. 
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 اصطالح »هوا« به حالت آنی و زودگذر جو گفته می شود.

 »آب و هوا« به مجموعۀ عناصر جوی غالب در یک منطقه در دراز مدت گفته می شود. 

 سازمان هواشناسی کشور با استفاده از اطالعات روزانه مانند فشار، رطوبت و دما، نقشه های هواشناسی تهیه می کند.

 با توجه به نوع تودۀ هوا، سرعت و جهت آنها، کارشناسان هواشناسی می توانند وضعیت هوا و تغییرات آن را برای روزهای آینده پیش بینی کنند. 
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  الف( عرض جغرافیایی: در عرض های پایین و نزدیک به خط استوا، زاویۀ تابش خورشید عمود یا نزدیک به عمود است در حالی که در 

عرض های جغرافیایی باال زاویۀ تابش خورشید مایل است. 

 ب( قرار گرفتن ایران 

در کمربند پر فشار جنب حاره ای:

 در اطراف خط استوا به دلیل گرم بودن و صعود هوا، کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می شود و 

دارای آب و هوای گرم و مرطوب است. 

 در اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی، به دلیل سنگینی و فرونشینی هوا، کمربند پرفشار 

جنب حاره ای تشکیل می شود و دارای آب و هوای گرم و خشک است که مانع از صعود هوا و تشکیل 

ابر و بارندگی می شود. 

 مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کرۀ زمین در اثر عامل پر فشار جنب حاره ای به وجود آمده  

است که کشور ما در داخل این کمربند خشک قرار دارد. 

 عامل پرفشار جنب حاره ای در تابستان به داخل کشور ما پیشروی می کند و مانع ریزش بارش در 

دورۀ گرم سال در کشور می شود. 

 پ( نزدیکی به دریاها و دوری

 از آن و منابع رطوبتی

 دو اثر متفاوت نزدیکی و دوری

دریاها در آب و هوای کشور

 1- در سواحل شمالی کشور، دریای خزر در افزایش بارش 

نقش مهمی دارد اما خلیج فارس و دریای عمان به دلیل عدم 

بارش سواحل جنوبی نقش  امکان صعود هوای مرطوب، در 

چندانی ندارند و موجب شرجی شدن هوا می شوند.

 2- در نواحی داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و 

کمبود رطوبت، اختالف دما زیاد است ولی در نواحی ساحلی 

شمال و جنوب کشور اختالف دما کمتر است.

آب و هوای ایران

درس پنجم
پایه دهم
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 .تعریف: حجم بزرگی از هوا که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی درصدها کیلومتر تقریبًا یکسان باشد 

 مهم ترین سامانه بارشی در ایران: توده هوای مرطوب غربی 

 انواع توده های هوا وارد شده به ایران

اثر آب و هواییمنشأزمان ورود به کشورجهت نفوذ به کشورنام توده هوا

بارش در سواحل خزرسیبریدورۀ سردشمال شرقیسرد و خشک سیبری

باران های سیالبی در جنوب شرقیاقیانوس هنددورۀ گرمجنوب شرقیمرطوب موسمی

افزایش شدید دماعربستانتابستانجنوب غربی گرم و خشک

بارندگی دریای سرخدورۀ سردغرب و جنوب غربیسودانی 

اقیانوس اطلس و دورۀ سردشمال غربیمرطوب غربی

دریای مدیترانه

برف و باران

 مهم ترین داده های هواشناسی: دما، بارش و فشار هوا انواع آب و هوای ایران

چون میانگین ساالنۀ بارش، دما و رطوبت هوا در نقاط مختلف یکسان نیست، کارشناسان، اقلیم کشور را به چهار   

ناحیه آب و هوایی تقسیم کرده اند.

 بارش کم و خشکی هوا آب و هوای گرم و خشک انواع آب و هوای ایران

 اختالف شدید دما

 فقر پوشش گیاهی 

 تبخیر و تعرق زیاد

 افزایش بارندگی و کاهش دما با افزایش ارتفاع آب و هوای کوهستانی

 میانگین دمای پایین 

 بارندگی اغلب به صورت برف

 بارش اندک آب و هوای گرم و شرجی

 رطوبت نسبی باال

 میانگین دمای باالی سالیانه 

 بارندگی زیاد آب و هوای معتدل خزری

 اعتدال دما در طول سال

 پوشش گیاهی غنی 
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 با افزایش هر    1 متر ارتفاع، در الیه تروپوسفر جو زمین دمای هوا به طور میانگین حدود   درجۀ سانتی گراد کاهش 
می یابد. 

 جهت رشته کوه های بلند مانند البرز و زاگرس در پراکندگی جغرافیایی بارش کشور اثر دارد و باعث بارش های بیشتر در 
دامنه های شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس شده است. 

مثاا 1: 

شهر الف در ارتفاع 1500 متری و دمای آن 15 درجه سانتی گراد است. در کنار این شهر قله ای قرار دارد که دمای آن 3 درجه سانتی گراد می باشد. 

ارتفاع قله را محاسبه کنید. 

− =15 3 12 اختالف دمای دو نقطه  

 متر1000               6 درجه

x                 12 درجه = × =1000 12
6 2000 اختالف ارتفاع دو نقطه       متر  

+ =2000 1500 3500 ارتفاع قله    

مثاا 2: 

شهر الف در ارتفاع 500 متری و دمای آن 20 درجه سانتی گراد است در کنار این شهر قله ای به ارتفاع 3000 متر قرار دارد. دمای قله را محاسبه کنید.

− =3000 500 2500     اختالف ارتفاع دو نقطه     متر 

درجه 6               1000 متر

2500                        x      ×
= =

6 2500
15

1000
÷ اختالف دمای دو نقطه 15  درجه 

− =20 15 5 دمای قله  درجه

مثاا  : 

شهری در ارتفاع 1500 متری واقع شده است اگر دمای قله ای با ارتفاع 4500 متر که در کنار این شهر واقع شده است 6- درجه باشد، دمای شهر 

چند درجه می باشد؟

− =4500 1500 3000     اختالف ارتفاع دو نقطه  متر

درجه 6              1000 متر

3000                       x    ÷ ×
= =

6 3000
18

1000
اختالف دمای دو نقطه  18  درجه 

( )+ − =18 6 12 دمای شهر            درجه

مثاا  : 

دمای شهری 16 درجه سانتی گراد است. در کنار این شهر قله ای با ارتفاع 4000 متر واقع شده است که دمای آن 4 درجه سانتی گراد است. ارتفاع 

شهر را محاسبه کنید.

− =16 4 اختالف دمای دو نقطه  12  درجه12

             متر 1000             درجه 6 

12                         x     ÷ ×
= =

1000 12
2000

6
اختالف ارتفاع دو نقطه  2000  متر 

− =4000 2000 ارتفاع شهر  2000 متر2000
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 .تعریف: حجم بزرگی از هوا که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی درصدها کیلومتر تقریبًا یکسان باشد 

 مهم ترین سامانه بارشی در ایران: توده هوای مرطوب غربی 

 انواع توده های هوا وارد شده به ایران

اثر آب و هواییمنشأزمان ورود به کشورجهت نفوذ به کشورنام توده هوا

بارش در سواحل خزرسیبریدورۀ سردشمال شرقیسرد و خشک سیبری

باران های سیالبی در جنوب شرقیاقیانوس هنددورۀ گرمجنوب شرقیمرطوب موسمی

افزایش شدید دماعربستانتابستانجنوب غربی گرم و خشک

بارندگی دریای سرخدورۀ سردغرب و جنوب غربیسودانی 

اقیانوس اطلس و دورۀ سردشمال غربیمرطوب غربی

دریای مدیترانه

برف و باران

 مهم ترین داده های هواشناسی: دما، بارش و فشار هوا انواع آب و هوای ایران

چون میانگین ساالنۀ بارش، دما و رطوبت هوا در نقاط مختلف یکسان نیست، کارشناسان، اقلیم کشور را به چهار   

ناحیه آب و هوایی تقسیم کرده اند.

 بارش کم و خشکی هوا آب و هوای گرم و خشک انواع آب و هوای ایران

 اختالف شدید دما

 فقر پوشش گیاهی 

 تبخیر و تعرق زیاد

 افزایش بارندگی و کاهش دما با افزایش ارتفاع آب و هوای کوهستانی

 میانگین دمای پایین 

 بارندگی اغلب به صورت برف

 بارش اندک آب و هوای گرم و شرجی

 رطوبت نسبی باال

 میانگین دمای باالی سالیانه 

 بارندگی زیاد آب و هوای معتدل خزری

 اعتدال دما در طول سال

 پوشش گیاهی غنی 
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 مشکالت محیط زیستی 
ناشی از تغییر وضعیت آب و هوایی

 مشکالت محیط زیستی 

        مربوط به آب و هوا

 آلودگی هوا

 بیابان زایی

 خشکسالی

 افزایش دما 

 وارونگی دما

 در حالت عادی در الیه اولیه جو )تروپوسفر( با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا 

کاهش می یابد.

 در ماه های سرد سال هوای سرد و سنگین در مجاورت زمین ساکن است و الیۀ هوای 

گرمی در باالی آن قرار می گیرد. در چنین شرایطی حرکت صعودی و جابه جایی هوا صورت 

نمی گیرد که موجب افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و نواحی صنعتی می شود به این 

پدیده »وارونگی دما« می گویند. 

 بحران ریزگردها 

      )گردو غبار(

 محدوده جغرافیایی: ایران، عراق، ترکیه، کویت و عربستان

 عوامل شکل گیری

 کاهش ریزش های جوی 

 خشک شدن با تالق ها 

 مدیریت ضعیف منابع آب 

 پیامدها

 عفونت های ریوی و اختالالت تنفسی در انسان

 آسیب رساندن به جنگل های بلوط زاگرس

 کاهش میزان تولید محصوالت کشاورزی 

 کاهش میدان دید

 راه های مقابله با ریزگردها

 احیای تاالب ها و تأمین 

حقابۀ  رودخانه های منطقه 

 اجرای طرح های مهار بیابان

 تغییر در شیوۀ کشت

 مدیریت صحیح آب 
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 علت به وجود آمدن 
        بیابان ها در ایران

 نواحی خشک و بیابانی ایران: نواحی داخلی، جنوبی و شرقی

 و یژگی های اصلی مناطق خشک و بیابانی

 بارندگی کم و نامنظم 

 زیاد بودن توان تبخیر و تعرق

 کمبود پوشش گیاهی 

 عوامل ایجاد بیابان در ایران

 پرفشار جنب حاره ای 

 جهت رشته  کوه های البرز و زاگرس

 دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی 

 انواع بیابان های ایران
 بیابان های گرم با زمستان سرد: مانند دشت کویر

 بیابان های گرم با زمستان مالیم: مانند دشت لوت

به نمکزارهای پف کرده ای گفته می شود که تبخیر شدید، عامل اصلی  و  بیابان است  از   تعریف کویر: کویر بخشی 

شکل گیری آن است. 

بیابان لوت به دلیل قرار گیری در منطقۀ فشار زیاد جنب حاره ای، کمتر از 30 میلی متر باران دارد.

 تأثیر آب و هوای بر 
        زندگی ما

 آب و هوا و معماری 

 آب و هوا و سامانه های حمل و نقل 

)مهم ترین سوانح جاده ای ناشی از اقلیم(

 سقوط بهمن

 برف سنگین

 وقوع سیل 

 یخ بندان

 پدید آمدن مه

 آب و هوا و سالمت: تعریف جغرافیای پزشکی: مطالعۀ پراکندگی تأثیرات عوامل محیطی بر سالمت انسان 
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 در حالت عادی در الیه اولیه جو )تروپوسفر( با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا 

کاهش می یابد.

 در ماه های سرد سال هوای سرد و سنگین در مجاورت زمین ساکن است و الیۀ هوای 

گرمی در باالی آن قرار می گیرد. در چنین شرایطی حرکت صعودی و جابه جایی هوا صورت 

نمی گیرد که موجب افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و نواحی صنعتی می شود به این 

پدیده »وارونگی دما« می گویند. 

 بحران ریزگردها 

      )گردو غبار(

 محدوده جغرافیایی: ایران، عراق، ترکیه، کویت و عربستان

 عوامل شکل گیری

 کاهش ریزش های جوی 

 خشک شدن با تالق ها 
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 عفونت های ریوی و اختالالت تنفسی در انسان

 آسیب رساندن به جنگل های بلوط زاگرس

 کاهش میزان تولید محصوالت کشاورزی 

 کاهش میدان دید

 راه های مقابله با ریزگردها

 احیای تاالب ها و تأمین 

حقابۀ  رودخانه های منطقه 

 اجرای طرح های مهار بیابان

 تغییر در شیوۀ کشت

 مدیریت صحیح آب 
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اصطالح ............... به حالت آنی و زودگذر جو گفته می شود مثال

1( هوا – هوای استان خراسان جنوبی گرم و خشک است. 

2( هوا – دمای شهر یاسوج امروز ساعت 8 صبح 13 درجۀ سانتی گراد است. 

3( آب و هوا - دمای شهر یاسوج امروز ساعت 8 صبح 13 درجۀ سانتی گراد است.

4( آب و هوا - آب و هوای خراسان جنوبی گرم و خشک است. 

 منظور از آب و هوا چیست و سازمان هواشناسی چگونه نقشه های هواشناسی تهیه می کند؟- 2

1( حالت آنی و زود گذر جو- نوع توده هوا، سرعت و جهت آنها 

2( مجموعۀ عناصر جوی غالب در یک منطقه در دراز مدت – نوع توده هوا، سرعت و جهت آنها 

3( مجموعۀ عناصر جوی غالب در یک منطقه در دراز مدت – با استفاده از اطالعات روزانه مانند فشار، رطوبت و دما

4( حالت آنی و زود گذر جو- با استفاده از اطالعات روزانه مانند فشار، رطوبت و دما

 موارد زیر از عوامل جغرافیایی تنوع آب و هوایی هستند به جز:-  

2( موقعیت جغرافیایی  1( میزان ارتفاع و جهت کوهستان  

4( طول جغرافیایی 3( ورود توده های هوا به کشور  

 کدام گزینه از مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی مؤثر بر آب و هوای ایران نمی باشد؟-  

2( پر فشار جنب حاره ای  1( عرض جغرافیایی 

4( ورود توده های هوا به کشور  3( دوری و نزدیکی به دریاها  

 اگر مقایسۀ دو شهر بر اساس، »وضعیت عرض جغرافیایی« مورد نظر باشد، به ترتیب در کدام یک، زاویه تابش خورشید هنگام -  
ظهر، نزدیک به عمود و در کدام یک، مایل است؟ )خارج کشور   (

2( خرم آباد و ایالم  1( مشهد و اراک 

4( زاهدان و شیراز  3( اصفهان و قزوین  

سواالت تستی

درس پنجم
پایه دهم
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1 -.......... 
ً
اصطالح ............... به حالت آنی و زودگذر جو گفته می شود مثال

1( هوا – هوای استان خراسان جنوبی گرم و خشک است. 

2( هوا – دمای شهر یاسوج امروز ساعت 8 صبح 13 درجۀ سانتی گراد است. 

3( آب و هوا - دمای شهر یاسوج امروز ساعت 8 صبح 13 درجۀ سانتی گراد است.

4( آب و هوا - آب و هوای خراسان جنوبی گرم و خشک است. 

 منظور از آب و هوا چیست و سازمان هواشناسی چگونه نقشه های هواشناسی تهیه می کند؟- 2

1( حالت آنی و زود گذر جو- نوع توده هوا، سرعت و جهت آنها 

2( مجموعۀ عناصر جوی غالب در یک منطقه در دراز مدت – نوع توده هوا، سرعت و جهت آنها 

3( مجموعۀ عناصر جوی غالب در یک منطقه در دراز مدت – با استفاده از اطالعات روزانه مانند فشار، رطوبت و دما

4( حالت آنی و زود گذر جو- با استفاده از اطالعات روزانه مانند فشار، رطوبت و دما

 موارد زیر از عوامل جغرافیایی تنوع آب و هوایی هستند به جز:-  

2( موقعیت جغرافیایی  1( میزان ارتفاع و جهت کوهستان  

4( طول جغرافیایی 3( ورود توده های هوا به کشور  

 کدام گزینه از مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی مؤثر بر آب و هوای ایران نمی باشد؟-  

2( پر فشار جنب حاره ای  1( عرض جغرافیایی 

4( ورود توده های هوا به کشور  3( دوری و نزدیکی به دریاها  

 اگر مقایسۀ دو شهر بر اساس، »وضعیت عرض جغرافیایی« مورد نظر باشد، به ترتیب در کدام یک، زاویه تابش خورشید هنگام -  
ظهر، نزدیک به عمود و در کدام یک، مایل است؟ )خارج کشور   (

2( خرم آباد و ایالم  1( مشهد و اراک 

4( زاهدان و شیراز  3( اصفهان و قزوین  

سواالت تستی

درس پنجم
پایه دهم
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 مهم ترین سامانۀ بارشی ایران کدام توده هوا است و درچه دوره ای وارد کشور می شود؟-  1

2( مرطوب غربی- گرم سال  1( مرطوب غربی- سرد سال 

4( مرطوب موسمی- گرم سال  3( مرطوب موسمی- سرد سال 

 به ترتیب توده هوای سودانی و مرطوب موسمی در چه دوره ای از ساا وارد کشور می شوند؟-  1

4( سرد – سرد 3( گرم – گرم   2( گرم – سرد   1( سرد - گرم 

 

 کدام توده هوا از سمت دریای سرخ و از کدام جهت وارد کشور می شود؟-  1

2( سودانی – جنوب غربی 1( مرطوب غربی- غرب و شمال غربی 

4( سودانی – جنوب شرقی 3( مرطوب غربی- غرب و جنوب غربی 

 کدام توده هوا از سمت اقیانوس هند و از کدام جهت کشور ما را تحت تأثیر قرار می دهد؟-  1

2( سودانی – جنوب شرقی 1( سودانی – جنوب غربی 

4( مرطوب موسمی- جنوب غربی 3( مرطوب موسمی – جنوب شرقی 

 همه موارد از ویژگی های آب و هوای خشک در ایران است به جز.... . -  1

2( فقر پوشش گیاهی  1( اختالف شدید دما  

4( تبخیر و تعرق کم 3( بارش کم و خشکی هوا 

 کدام گزینه از ویژگی آب و هوای کوهستانی نمی باشد؟-  1

2( میانگین دمای پایین  1( افزایش بارندگی و کاهش دما با افرایش ارتفاع 

4( بارندگی اغلب به صورت برف 3( اختالف شدید دما 

 بارندگی اندک و رطوبت نسبی باال مربوط به کدام آب و هوای ایران است؟-  2

4( گرم و خشک  3( کوهستانی    2( معتدل خزری  1( گرم و شرجی  

 عوامل زیر در ایجاد بیابان های ایران نقش دارند به جز:- 21

2( جهت رشته کوه های البرز و زاگرس 1( پر فشار جنب حاره ای  

4( پوشش گیاهی فقیر 3( دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی  

 عامل اصلی شکل گیری کویر چیست و دشت کویر ایران چه نوع بیابانی محسوب می گردد؟- 22

2( تبخیر شدید- گرم با زمستان های سرد  1( بارش کم- گرم با زمستان های سرد 

4( تبخیر شدید- گرم با زمستان های مالیم  3( بارش کم – گرم با زمستان های مالیم 
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و -   گرم  هوای  و  آب  دارای  و  می شود  تشکیل   .............. کمربند   ................ و  بودن  گرم  دلیل  به  استوا  خط  اطراف  در   
............... است. 

2( صعود هوا – کم فشار حاره  ای – مرطوب  1( صعود هوا – پرفشار جنب حاره ای – خشک  

4( فرونشینی هوا – کم فشار حاره  ای – خشک  3( فرونشینی هوا – پرفشار جنب حاره ای- مرطوب 

 در اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی، به دلیل ............... هوا،کمربند ................... تشکیل می شود و دارای آب و -  
هوای گرم و ............... است که .............. صعود هوا و تشکیل ابر و بارندگی می شود. 

2( سنگینی و فرونشینی – پرفشار جنب حاره ای – مرطوب – باعث   1( سنگینی و فرونشینی – پرفشار جنب حاره ای – خشک – مانع از  

4( گرم بودن و صعود – کم فشار حاره ای – خشک – مانع از 3( گرم بودن و صعود – کم فشار حاره ای – مرطوب - باعث  

بیابانی کرۀ زمین در اثر چه عاملی به وجود آمده است و این عامل در چه فصلی به داخل کشور -    مهم ترین کمربندهای خشک و 
پیشروی می کند؟

2( کم فشار حاره ای – تابستان  1( کم فشار حاره ای – زمستان  

4( پر فشار جنب حاره ای – زمستان  3( پر فشار جنب حاره ای – تابستان  

 به چه دلیل در سواحل جنوبی کشور، بارندگی چندانی صورت نمی گیرد و پیامد وجود رطوبت در سواحل شماا و جنوب کشور چیست؟-  

2( رطوبت کم- اختالف دمای کم 1( رطوبت کم- اختالف دمای زیاد 

4( عدم امکان صعود هوای مرطوب – اختالف دمای کم 3( عدم امکان صعود هوای مرطوب - اختالف دمای زیاد 

 با افزایش هر .............. متر ارتفاع در الیۀ ................ جّو زمین دمای هوا به طور میانگین حدود   درجۀ سانتی گراد کاهش -  1
می یابد. 

4(  تروپوسفر 3(  فروسفر  2(  استراتوسفر  1(  اتمسفر 

 شهری با ارتفاع    1 متر دارای دمای  1 درجه سانتی گراد است اگر قله ای در کنار این شهر با دمای 1 درجه باشد ارتفاع قله چند - 11
متر است؟

2000 )4  3000 )3  2500 )2  3500 )1

 کدام ویژگی رشته کوه های بلند زاگرس و البرز در پراکندگی جغرافیایی بارش کشور اثر دارد و کدام دامنه های البرز و زاگرس به - 12
ترتیب بارش بیشتری دارند؟

آنها- دامنۀ شمالی – دامنۀ غربی  2( جهت  1( میزان ارتفاع آنها – دامنۀ جنوبی - دامنۀ شرقی  

4( میزان ارتفاع آنها – دامنۀ شمالی – دامنۀ غربی  3( جهت آنها – دامنۀ جنوبی – دامنۀ شرقی 

 توده هوا، حجم بزرگی از هوا است که ویژگی ................ آن به خصوص از نظر دما و رطوبت، در سطح ................ درصدها -  1
 همسان باشد. 

ً
کیلومتر تقریبا

2( شیمیایی – افقی  1( شیمیایی – عمودی  

4( فیزیکی – افقی  3( فیزیکی – عمودی  
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 مهم ترین سامانۀ بارشی ایران کدام توده هوا است و درچه دوره ای وارد کشور می شود؟-  1

2( مرطوب غربی- گرم سال  1( مرطوب غربی- سرد سال 

4( مرطوب موسمی- گرم سال  3( مرطوب موسمی- سرد سال 

 به ترتیب توده هوای سودانی و مرطوب موسمی در چه دوره ای از ساا وارد کشور می شوند؟-  1

4( سرد – سرد 3( گرم – گرم   2( گرم – سرد   1( سرد - گرم 

 

 کدام توده هوا از سمت دریای سرخ و از کدام جهت وارد کشور می شود؟-  1

2( سودانی – جنوب غربی 1( مرطوب غربی- غرب و شمال غربی 

4( سودانی – جنوب شرقی 3( مرطوب غربی- غرب و جنوب غربی 

 کدام توده هوا از سمت اقیانوس هند و از کدام جهت کشور ما را تحت تأثیر قرار می دهد؟-  1

2( سودانی – جنوب شرقی 1( سودانی – جنوب غربی 

4( مرطوب موسمی- جنوب غربی 3( مرطوب موسمی – جنوب شرقی 

 همه موارد از ویژگی های آب و هوای خشک در ایران است به جز.... . -  1

2( فقر پوشش گیاهی  1( اختالف شدید دما  

4( تبخیر و تعرق کم 3( بارش کم و خشکی هوا 

 کدام گزینه از ویژگی آب و هوای کوهستانی نمی باشد؟-  1

2( میانگین دمای پایین  1( افزایش بارندگی و کاهش دما با افرایش ارتفاع 

4( بارندگی اغلب به صورت برف 3( اختالف شدید دما 

 بارندگی اندک و رطوبت نسبی باال مربوط به کدام آب و هوای ایران است؟-  2

4( گرم و خشک  3( کوهستانی    2( معتدل خزری  1( گرم و شرجی  

 عوامل زیر در ایجاد بیابان های ایران نقش دارند به جز:- 21

2( جهت رشته کوه های البرز و زاگرس 1( پر فشار جنب حاره ای  

4( پوشش گیاهی فقیر 3( دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی  

 عامل اصلی شکل گیری کویر چیست و دشت کویر ایران چه نوع بیابانی محسوب می گردد؟- 22

2( تبخیر شدید- گرم با زمستان های سرد  1( بارش کم- گرم با زمستان های سرد 

4( تبخیر شدید- گرم با زمستان های مالیم  3( بارش کم – گرم با زمستان های مالیم 
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 محدودۀ ریزگردها شامل کشورهای زیر است به جز:-  2

4( سوریه  3( عربستان   2( ایران   1( عراق  

 کدام عامل در شکل گیری پدیدۀ ریزگردها نقشی ندارد؟-   

2( خشک شدن باتالق ها 1( کاهش ریزش های جوی 

4( کاهش میزان تولید محصوالت کشاورزی  3( مدیریت ضعیف منابع آب  

 موارد زیر همه از پیامدهای ریزگردها هستند به جز:- 1 

2( آسیب رساندن به جنگل های بلوط زاگرس 1( عفونت های ریوی و اختالالت تنفسی در انسان  

4( ضعیف شدن منابع آب  3( کاهش میدان دید 

 کدام گزینه از راه های مقابله با ریزگردها محسوب نمی گردد؟- 2 

2( توجه کالن به پیامدهای ریزگردها  1( احیای تاالب ها و تأمین حقابه رودخانه های منطقه  

4( اجرای طرح های مهار بیابان  3( تغییر در شیوۀ مدیریت صحیح آب  

 به ترتیب »بهره گیری از جهت آفتاب در بنا« ، »استفاده از بادگیر« ، »استفاده از خاک و گل در بنا« و »استفاده از پایه های چوبی -   
برای ساختمان« مربوط به چه نوع اقلیمی هایی می باشد؟

1( کوهستانی – گرم و خشک – گرم و خشک – معتدل و مرطوب 

2( گرم و خشک – گرم و شرجی – کوهستانی – کوهستانی 

3( کوهستانی – گرم و شرجی – گرم و خشک – معتدل و مرطوب 

4( گرم و خشک – کوهستانی – گرم و شرجی – معتدل و مرطوب 

چرا در دورۀ گرم ساا،میزان »ریزش های جوی« در کشورمان کاهش می یابد؟ )سراسری   (-   

1( قرار گرفتن کشور ما در داخل کمربند خشک و بیابانی کرة زمین

2( گرم بودن و صعود هوا در اطراف مدار رأس السرطان

3( پیشروی پرفشار جنب حاره ای در تابستان

4( نزدیکی به دریاها و امکان صعود هوای مرطوب در تابستان 

کدام گزینه دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟ )سراسری    1(-   

»میزان بارش در تبریز از شیراز بیشتر است«

الف( هوای سرد و مرطوب به سمت عرض های باالتر حرکت می کند.

ب( با صعود هوای گرم، رطوبت به صورت بارش نازا می شود.

ج( تعداد مولکوا های هوای سرد در واحد حجم بیشتر است.

د( رطوبت موجود در هوای سرد، سریع تر متراکم می شود.

4( ب، د 3( ج، د  2( الف، ج  1( الف، ب 
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 کدام عبارت زیر درست است؟-  2

1( کویر بخشی از بیابان است و به نمکزارهای پف کرده گفته می شود و دلیل بارش کم در بیابان لوت قرار گیری آن در منطقۀ فشار زیاد جنب حاره ای است. 

2( بیابان بخشی از کویر است و به نمکزارهای پف کرده گفته می شود و دلیل بارش کم در بیابان لوت قرار گیری آن در منطقۀ فشار کم حاره ای است. 

3( کویر بخشی از بیابان است و به نمکزارهای پف کرده گفته می شود و دلیل بارش کم در بیابان لوت قرار گیری آن در منطقۀ فشار کم جنب حاره ای است. 

4( بیابان بخشی از کویر است و به نمکزارهای پف کرده گفته می شود و دلیل بارش کم در بیابان لوت قرار گیری آن در منطقۀ فشار زیاد جنب حاره ای است. 

 موارد زیر از مهم ترین سوانح جاده ای ناشی از آب و هوا است به جز:-  2

4( وقوع خشکسالی 3( یخبندان  2( وقوع سیل  1( برف سنگین  

 کدام عبارت دربارۀ جغرافیای پزشکی درست است و کدام مورد از مشکالت محیط زیستی مربوط به آب و هوا است؟-  2

بیابان زدایی  – انسان  بر سالمت  تأثیرات عوامل محیطی  پراکندگی  1( علم مطالعۀ 

آلودگی هوا   – بر روی محیط های طبیعی گوناگون  انسان  2( علم مطالعۀ سالمتی 

گوناگون - خشکسالی بر روی محیط های طبیعی  انسان  3( علم مطالعۀ سالمتی 

افزایش دما  – انسان  بر سالمت  تأثیرات عوامل محیطی  پراکندگی  4( علم مطالعۀ 

 در حالت عادی در الیۀ اولیه ّجو )تروپوسفر( با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا ............ می یابد و در این حالت، هوای -  2
سطح زمین .................. از الیه باالیی است. 

2( کاهش –گرم تر و سبک تر  1( افزایش – سردتر و سنگین تر 

4( افزایش – گرم تر و سبک تر  3( کاهش –سردتر و سنگین تر  

 در ماه های سرد ساا، هوای سرد و سنگین تر در ................... زمین ساکن است و الیه هوای .................. قرار می گیرد. -  2

2( باالی – سرد در زیر آن  1( مجاورت – گرم در باالی آن  

4( باالی – سرد در باالی آن  3( مجاورت – گرم در زیر آن  

 کدام شکل بیانگر »وارونگی دما« است؟-  2

 )2   )1

 )4   )3
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 محدودۀ ریزگردها شامل کشورهای زیر است به جز:-  2

4( سوریه  3( عربستان   2( ایران   1( عراق  

 کدام عامل در شکل گیری پدیدۀ ریزگردها نقشی ندارد؟-   

2( خشک شدن باتالق ها 1( کاهش ریزش های جوی 

4( کاهش میزان تولید محصوالت کشاورزی  3( مدیریت ضعیف منابع آب  

 موارد زیر همه از پیامدهای ریزگردها هستند به جز:- 1 

2( آسیب رساندن به جنگل های بلوط زاگرس 1( عفونت های ریوی و اختالالت تنفسی در انسان  

4( ضعیف شدن منابع آب  3( کاهش میدان دید 

 کدام گزینه از راه های مقابله با ریزگردها محسوب نمی گردد؟- 2 

2( توجه کالن به پیامدهای ریزگردها  1( احیای تاالب ها و تأمین حقابه رودخانه های منطقه  

4( اجرای طرح های مهار بیابان  3( تغییر در شیوۀ مدیریت صحیح آب  

 به ترتیب »بهره گیری از جهت آفتاب در بنا« ، »استفاده از بادگیر« ، »استفاده از خاک و گل در بنا« و »استفاده از پایه های چوبی -   
برای ساختمان« مربوط به چه نوع اقلیمی هایی می باشد؟

1( کوهستانی – گرم و خشک – گرم و خشک – معتدل و مرطوب 

2( گرم و خشک – گرم و شرجی – کوهستانی – کوهستانی 

3( کوهستانی – گرم و شرجی – گرم و خشک – معتدل و مرطوب 

4( گرم و خشک – کوهستانی – گرم و شرجی – معتدل و مرطوب 

چرا در دورۀ گرم ساا،میزان »ریزش های جوی« در کشورمان کاهش می یابد؟ )سراسری   (-   

1( قرار گرفتن کشور ما در داخل کمربند خشک و بیابانی کرة زمین

2( گرم بودن و صعود هوا در اطراف مدار رأس السرطان

3( پیشروی پرفشار جنب حاره ای در تابستان

4( نزدیکی به دریاها و امکان صعود هوای مرطوب در تابستان 

کدام گزینه دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟ )سراسری    1(-   

»میزان بارش در تبریز از شیراز بیشتر است«

الف( هوای سرد و مرطوب به سمت عرض های باالتر حرکت می کند.

ب( با صعود هوای گرم، رطوبت به صورت بارش نازا می شود.

ج( تعداد مولکوا های هوای سرد در واحد حجم بیشتر است.

د( رطوبت موجود در هوای سرد، سریع تر متراکم می شود.

4( ب، د 3( ج، د  2( الف، ج  1( الف، ب 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. اصطالح هوا به حالت آنی و زودگذر جّو گفته می شود مثاًل دمای شهر یاسوج در 26 بهمن سال 1394 ساعت 8 صبح، (1سواا
13 درجه سانتی گراد بود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. آب و هوا به مجموعۀ عناصر جوی غالب در یک منطقه در دراز مدت گفته می شود و سازمان هواشناسی کشور با استفاده (2سواا
از اطالعات روزانه، مانند فشار، رطوبت و دما، نقشه های هواشناسی تهیه می کند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. موقعیت جغرافیایی، میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها و نیز ورود توده های هوا به کشور از عوامل جغرافیایی تنوع آب و ( سواا
هوایی هستند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عرض جغرافیایی، پر فشار جنب حاره ای و دوری و نزدیکی به دریاها، مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی است ( سواا
که بر آب و هوای کشور اثر دارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شهر اصفهان چون در عرض جغرافیایی پایین تری از قزوین قرار دارد بنابراین خورشید در این شهر نزدیک به عمود و در ( سواا
قزوین مایل تر است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در اطراف خط استوا به دلیل گرم بودن و صعود هوا، کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می شود و دارای آب و هوای گرم ( سواا
و مرطوب  است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی به دلیل سنگینی و فرونشینی هوا، کمربند پر فشار جنب حاره ای تشکیل ( سواا
می شود و دارای آب و هوای گرم و خشک است که مانع از صعود هوا و تشکیل ابر و بارندگی می شود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کرۀ زمین در اثر عامل پر فشار جنب حاره ای به وجود آمده است که کشور ما در ( سواا
داخل این کمربند خشک قرار دارد. عامل پر فشار جنب حاره ای در تابستان به داخل کشور پیشروی می کند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به دلیل عدم امکان صعود هوای مرطوب، سواحل جنوبی کشور از باران چندانی برخوردار نیستند و وجود رطوبت در نواحی ( سواا
ساحلی شمال و جنوب کشور باعث اختالف دما کمتر می گردد. 

تروپوسفر جّو زمین دمای هوا به طور میانگین حدود 6 درجۀ سانتی گراد ( 1سواا ارتفاع در الیه  افزایش هر 1000 متر  با   گزینه 4 پاسخ صحیح است. 
کاهش می یابد. 

پاسخنامه تشریحی

درس پنجم
پایه دهم

50

یا
اف

غر
ج

جغرافیا جامع کنکور 

کدام گزینه، پیامد عبارت زیر است؟ )خارج    1(-   

»در فصل زمستان و در شرایطی که تودۀ هوا از هوای مجاور خود گرم تر می شود، در صورت وجود رطوبت، بارندگی صورت می گیرد.«

1( افزایش بارش در سواحل خزر

2( تراکم رطوبت و بارش در نیمه غربی زاگرس

3( کاهش اختالف دما در سواحل شمالی و جنوبی کشور

4( تشکیل ابرهای نیمبو استراتوس در دامنۀ شمالی البرز
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. اصطالح هوا به حالت آنی و زودگذر جّو گفته می شود مثاًل دمای شهر یاسوج در 26 بهمن سال 1394 ساعت 8 صبح، (1سواا
13 درجه سانتی گراد بود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. آب و هوا به مجموعۀ عناصر جوی غالب در یک منطقه در دراز مدت گفته می شود و سازمان هواشناسی کشور با استفاده (2سواا
از اطالعات روزانه، مانند فشار، رطوبت و دما، نقشه های هواشناسی تهیه می کند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. موقعیت جغرافیایی، میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها و نیز ورود توده های هوا به کشور از عوامل جغرافیایی تنوع آب و ( سواا
هوایی هستند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عرض جغرافیایی، پر فشار جنب حاره ای و دوری و نزدیکی به دریاها، مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی است ( سواا
که بر آب و هوای کشور اثر دارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شهر اصفهان چون در عرض جغرافیایی پایین تری از قزوین قرار دارد بنابراین خورشید در این شهر نزدیک به عمود و در ( سواا
قزوین مایل تر است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در اطراف خط استوا به دلیل گرم بودن و صعود هوا، کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می شود و دارای آب و هوای گرم ( سواا
و مرطوب  است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی به دلیل سنگینی و فرونشینی هوا، کمربند پر فشار جنب حاره ای تشکیل ( سواا
می شود و دارای آب و هوای گرم و خشک است که مانع از صعود هوا و تشکیل ابر و بارندگی می شود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کرۀ زمین در اثر عامل پر فشار جنب حاره ای به وجود آمده است که کشور ما در ( سواا
داخل این کمربند خشک قرار دارد. عامل پر فشار جنب حاره ای در تابستان به داخل کشور پیشروی می کند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به دلیل عدم امکان صعود هوای مرطوب، سواحل جنوبی کشور از باران چندانی برخوردار نیستند و وجود رطوبت در نواحی ( سواا
ساحلی شمال و جنوب کشور باعث اختالف دما کمتر می گردد. 

تروپوسفر جّو زمین دمای هوا به طور میانگین حدود 6 درجۀ سانتی گراد ( 1سواا ارتفاع در الیه  افزایش هر 1000 متر  با   گزینه 4 پاسخ صحیح است. 
کاهش می یابد. 

پاسخنامه تشریحی

درس پنجم
پایه دهم
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جغرافیای پزشکی در زمینۀ پراکندگی تأثیرات عوامل محیطی بر سالمت انسان مطالعه می کند و آلودگی هوا، بیابان زایی، ( 2سواا
خشکسالی و افزایش دما، مشکالت محیط زیستی مربوط به آب و هوا است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در حالت عادی در الیه اولّیۀ جّو )تروپوسفر( با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا کاهش می یابد؛ از این رو در ( 2سواا
شرایط عادی، هوای مجاور سطح زمین گرم تر و سبک تر از الیه های باالیی است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در دورۀ سرد سال، هوای سرد و سنگین تر در مجاورت زمین ساکن است و الیۀ هوای گرمی در باالی آن قرار می گیرد. ( 2سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شکل 3( وارونگی دما را نشان می دهد.( 2سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. محدودۀ جغرافیایی بحرانی پدیدۀ ریزگردها، کشورهای ایران، عراق، ترکیه، کویت و عربستان هستند ( 2سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عواملی چون کاهش ریزش های جّوی، خشک شدن باتالق ها و مدیریت ضعیف منابع آب باعث شکل گیری پدیده (  سواا
ریزگردها شده است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ریزگردها موجب عفونت های ریوی و اختالالت تنفسی در انسان می شوند. هم چنین موجب آسیب رساندن به جنگل های (1 سواا
زاگرس )جنگل بلوط( و کاهش میزان تولید محصوالت کشاورزی شده و نیز میدان دید را کاهش می دهند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. احیای تاالب ها و تأمین حقابه رودخانه های منطقه، اجرای طرح های مهار بیابان، تغییر در شیوۀ کشت و مدیریت (2 سواا
صحیح منابع آب در بخش های مختلف از جمله شیوه های مقابله با ریزگردها است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بهره گیری از جهت آفتاب در بنا مربوط به آب و هوای کوهستانی، استفاده از بادگیر مربوط به آب و هوای گرم و خشک، (  سواا
استفاده از خاک و گل در بنا مربوط به آب و هوای گرم و خشک و استفاده از پایه های چوبی در ساختمان مربوط به آب و هوای معتدل و مرطوب است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کرۀ زمین در اثر عامل پرفشار جنب حاره ای به وجود آمده است که کشور ما (  سواا
هم داخل این کمربند خشک قرار دارد. )عبارت الف( عامل پرفشار جنب حاره در تابستان به داخل ایران پیشروی می کند و مانع ریزش بارش در دورۀ گرم سال 

می شود. )عبارت ج(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تبریز در عرض جغرافیایی باالتری قرار گرفته و نسبت به شیراز، خورشید به این ناحیه مایل تر می تابد و هوا سردتر است. (  سواا
در هوای سرد تعداد مولکول های هوا در واحد حجم بیشتر و سریع تر متراکم می شود.

 گزینه 1پاسخ صحیح است. توده هوای سرد و خشک سیبری در دوره سرد وارد ایران شده و باعث سردی و خشکی هوا در زمستان و موجب بارش (  سواا
در سواحل خزر می شود. 
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جغرافیا جامع کنکور 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با توجه به اینکه به ازای هر 1000 متر اختالف ارتفاع، دمای هوا 6 درجه تغییر می کند بنابراین: (11سواا
− =13 1 12 اختالف دمای دو نقطه   

6              1000  

x = =
12000

12 2000
6

اختالف ارتفاع دو نقطه   

+ =1500 2000 3500 ارتفاع قله               متر   

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جهت رشته کوه های بلند مانند البرز و زاگرس در پراکندگی جغرافیایی بارش کشور اثر دارد. در کوه های البرز دامنه (12سواا
شمالی باران بیشتری دارد و در زاگرس دامنه غربی از باران بیشتری برخوردار است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. توده هوا، حجم بزرگی از هوا است که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت در سطح افقی در صدها ( 1سواا
کیلومتر تقریبًا همسان می باشد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مهم ترین سامانۀ بارشی در ایران، توده هوای مرطوب غربی است که در دورۀ سرد سال وارد شده و موجب ریزش برف ( 1سواا
و باران و تأمین آب می شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. توده هوای سودانی، در دورۀ سرد سال و توده هوای مرطوب موسمی در دورۀ گرم سال وارد کشور می شود. ( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. توده هوای سودانی رطوبت دریای سرخ را از سمت جنوب غربی کشور وارد می کند. ( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. توده هوای مرطوب موسمی از سمت جنوب شرقی وارد کشور می شود.( 1سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بارش کم و خشکی هوا، اختالف شدید دما، فقر پوشش گیاهی و تبخیر و تعرق زیاد از ویژگی های آب و هوای گرم و ( 1سواا
خشک است 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. افزایش بارندگی و کاهش دما با افزایش ارتفاع، میانگین دمای پایین و بارندگی اغلب به صورت برف از ویژگی های آب ( 1سواا
و هوای کوهستانی است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بارندگی اندک، رطوبت نسبی باال و میانگین دمای باالی سالیانه از ویژگی های آب و هوای گرم و شرجی است.( 2سواا

ایجاد (21سواا عوامل  از  رطوبتی  منابع  و  دریاها  از  بودن  دور  و  زاگرس  و  البرز  کوه های  رشته  حاره ای، جهت  پرفشار جنب  است.  پاسخ صحیح   4 گزینه   
بیابان های ایران هستند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. عامل اصلی شکل گیری کویر تبخیر شدید است و دشت کویر جزء بیابان های گرم با زمستان های سرد است. (22سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کویر بخشی از بیابان است و به نمکزارهای پف کرده گفته می شود و بیابان لوت به دلیل قرارگیری در منطقۀ فشار زیاد ( 2سواا
جنب حاره ای، کمتر از 30 میلی متر باران دارد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برف سنگین، سقوط بهمن، وقوع سیل، یخبندان و پدید آمدن مه از مهم ترین سوانح جاده ای در کشور است. ( 2سواا
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جغرافیای پزشکی در زمینۀ پراکندگی تأثیرات عوامل محیطی بر سالمت انسان مطالعه می کند و آلودگی هوا، بیابان زایی، ( 2سواا
خشکسالی و افزایش دما، مشکالت محیط زیستی مربوط به آب و هوا است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در حالت عادی در الیه اولّیۀ جّو )تروپوسفر( با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا کاهش می یابد؛ از این رو در ( 2سواا
شرایط عادی، هوای مجاور سطح زمین گرم تر و سبک تر از الیه های باالیی است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در دورۀ سرد سال، هوای سرد و سنگین تر در مجاورت زمین ساکن است و الیۀ هوای گرمی در باالی آن قرار می گیرد. ( 2سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شکل 3( وارونگی دما را نشان می دهد.( 2سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. محدودۀ جغرافیایی بحرانی پدیدۀ ریزگردها، کشورهای ایران، عراق، ترکیه، کویت و عربستان هستند ( 2سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عواملی چون کاهش ریزش های جّوی، خشک شدن باتالق ها و مدیریت ضعیف منابع آب باعث شکل گیری پدیده (  سواا
ریزگردها شده است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ریزگردها موجب عفونت های ریوی و اختالالت تنفسی در انسان می شوند. هم چنین موجب آسیب رساندن به جنگل های (1 سواا
زاگرس )جنگل بلوط( و کاهش میزان تولید محصوالت کشاورزی شده و نیز میدان دید را کاهش می دهند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. احیای تاالب ها و تأمین حقابه رودخانه های منطقه، اجرای طرح های مهار بیابان، تغییر در شیوۀ کشت و مدیریت (2 سواا
صحیح منابع آب در بخش های مختلف از جمله شیوه های مقابله با ریزگردها است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بهره گیری از جهت آفتاب در بنا مربوط به آب و هوای کوهستانی، استفاده از بادگیر مربوط به آب و هوای گرم و خشک، (  سواا
استفاده از خاک و گل در بنا مربوط به آب و هوای گرم و خشک و استفاده از پایه های چوبی در ساختمان مربوط به آب و هوای معتدل و مرطوب است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کرۀ زمین در اثر عامل پرفشار جنب حاره ای به وجود آمده است که کشور ما (  سواا
هم داخل این کمربند خشک قرار دارد. )عبارت الف( عامل پرفشار جنب حاره در تابستان به داخل ایران پیشروی می کند و مانع ریزش بارش در دورۀ گرم سال 

می شود. )عبارت ج(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تبریز در عرض جغرافیایی باالتری قرار گرفته و نسبت به شیراز، خورشید به این ناحیه مایل تر می تابد و هوا سردتر است. (  سواا
در هوای سرد تعداد مولکول های هوا در واحد حجم بیشتر و سریع تر متراکم می شود.

 گزینه 1پاسخ صحیح است. توده هوای سرد و خشک سیبری در دوره سرد وارد ایران شده و باعث سردی و خشکی هوا در زمستان و موجب بارش (  سواا
در سواحل خزر می شود. 
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 کشاورزی: 92 درصد مصرف آب در بخش های مختلف

 مصارف شهری و روستایی: 6 درصد

 صنایع: 2 درصد

 فصول سرد سال: ریزش برف و باران و ایجاد جریان آب رودها  منابع تأمین آب

 فصول گرم سال: فرو رفتن آب در زمین به صورت چشمه، چاه و قنات

 بیشتر بارش ها در اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار ویژگی رودهای ایران

 کمتر شدن مقدار آب رودها از غرب به شرق با توجه به ناهمواری ها و جهت آنها

 دائمی بودن رودهای تغذیه شونده از کوهستان های بلند و برف گیر

 متفاوت بودن مقدار آب رود در سال های مختلف و اتفاقی و طغیانی بودن رودهای مناطق نسبتًا خشک

 تعریف: مکان هایی که سرچشمه رودهای متعددی هستند. کانون های آبگیر

 بارندگی سالیانه بیش از 500 میلیمتر  کانون های دائمی انواع کانون آبگیر

 حداقل 8 ماه در سال بارش داشتن 

 نواحی شمالی و غربی کشور 

 کانون های فصلی: حفظ ذخیرۀ برف خود تا ابتدای ماه گرم سال

 کانون های اتفاقی: در کوهستان های نزدیک به مناطق گرم و خشک با بارش های کوتاه و اتفاقی 

 تعریف: محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطۀ آن هدایت کند. حوضه آبریز

 الف( خارجی: یعنی رودهایی که آب آنها به دریاهای اطراف کشور می ریزد. انواع حوضه آبریز

 ب( داخلی: رودهایی که تمامی آب آنها در کشور جریان دارد و وارد دریاچه های داخلی می شود.

منابع آب

درس ششم
پایه دهم
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 دریای عمان
    ) دریای مکران(

 محدوده: بین ایران، عمان و پاکستان

 تنها بندر اقیانوسی ایران: چابهار

 عمق تا حدود 2000 متر 

 مناسب برای کشتی های تجاری و نفت کش های غول پیکر

 جنس ساحل  مناسب برای ساخت بندر به جهت

 عمق مناسب 

 عدم نیاز به استفاده از آبراه و کانال های دریانوردی

 دسترسی به همۀ آب های آزاد جهان دالیل اهمیت

 حمل و نقل کاال و مسافر

 صید ماهی و میگو

 آالینده های 
     دریاهای ایران

 1- فاضالب های شهری، صنعتی و کشاورزی

 2- زباله های جامد مثل الستیک 

 3- آالینده های شیمیایی مانند مواد آلی، معدنی و رادیواکتیو

 4- استخراج و حمل و نقل نفت

 5- ورود کودها و سموم شیمیایی مصرف شده در اراضی کشاورزی توسط رودها

 انواع دریاچه  دریاچه های ایران
        از نظر زمانی

 ارومیه  دریاچه های دائمی

 زریبار )زریوار( غرب مریوان 

 پریشان )فامور( در فارس

 مهارلو در فارس

 دریاچۀ مسیله در قم دریاچه های فصلی

 نیریز در فارس 

 هامون در سیستان و بلوچستان 

 جازموریان بین کرمان و سیستان و بلوچستان 
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جغرافیا جامع کنکور 
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اها

دری
 دریای خزر  کشیده شدن در امتداد شمال به جنوب 

 بزرگ ترین دریاچه جهان 
 بازماندۀ بقایای دریای عظیم تتیس

 جدا شدن از آب های قدیمی در حدود 60 میلیون سال پیش
 نام خارجی: کاسپین

 نام های دیگر: مازندران، قزوین، گرگان، هیرکانی، طبرستان و دیلم
 طول حدود 1200 کیلومتر و عرض متوسط 300 کیلومتر 

 سطح آب دریا: 28 متر پایین تر از سطح آب های آزاد 
 ارتباط داشتن با دریای سیاه از طریق راه دن- ولگا

 شماا: ولگا و اورال رودهای مهم وارد شده به آن
 جنوب: سفیدرود و هراز 

 جنوب شرق: گرگان و اترک
 جنوب غرب: کورا و ارس

 تجارت دریایی دالیل اهمیت
 بهره برداری از نفت و گاز 

 ویژگی های زیست محیطی
 گردشگری و صید ماهی 

 وجود ماهیان خاویاری

 شکار برای پوست و گوشت عوامل تهدید کنندۀ زندگی فک خزری
 کمبود مکان استراحت

 بیماری های عفونی 
 تغییرات اقلیمی 

 گرفتار شدن در تورهای صیادی 
 آالینده های شیمیایی

 شکل گیری در اثر پیشروی آب اقیانوس هند از طریق دریای عمان و تنگۀ هرمز خلیج فارس
 گستردگی در جهت شرقی - غربی

 نام دیگر: دریای پارس 
 طول 900 کیلومتر و عرض متوسط 250 کیلومتر 

 مهم ترین رودهای وارد شده به آن: کرخه، کارون،دالکی و ُمند
 پرآب ترین و طویل ترین و تنها رود قابل کشتیرانی ایران: کارون 

 واژۀ خور: خلیج های کوچک سواحل خلیج فارس
 جزایر: خارک، کیش، فرور، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، الوان، هنگام، الرک، هرمز و قشم )بزرگ ترین جزیره خلیج فارس(

تجارت دریایی دالیل اهمیت
وجود منابع نفت و گاز در بستر آن

وجود انواع ماهی و میگو 
مرکز مهم صید و پرورش مروارید 
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بیشترین مصرف آب در ایران مربوط به کدام بخش است و این میزان چند درصد از کل را در بر می گیرد؟- 1

4( کشاورزی - 92 3( صنایع - 86  2( صنایع - 92  1( کشاورزی - 86 

 چه مقدار از کره زمین را آب فرا گرفته است و قدیمی ترین قنات ایران در کدام استان واقع شده است؟- 2

4 - خراسان جنوبی
5  )2 3 - خراسان رضوی 

4
 )1

4 - خراسان رضوی
5

 )4 3 - خراسان جنوبی 
4

-3

 همۀ موارد زیر از ویژگی رودهای ایران محسوب می شوند به جز:-  

1( با توجه به ناهمواری ها و جهت آنها هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کمتر می شود.

2( رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند، دائمی هستند. 

3( در ایران بیشتر بارش در اوایل فصل پاییز تا اواخر فصل بهار می بارد. 

4( رودهای مناطق نسبتًا خشک بیشتر طغیانی و اتفاقی هستند. 

 به مکانی که رود از آن جا سرچشمه می گیرد چه می گویند و به چند دسته تقسیم می شوند؟-  

2( کانون آبگیر- دائمی – فصلی و اتفاقی 1( حوضۀ آبریز- داخلی و خارجی 

4( کانون آبگیر – داخلی و خارجی  3( حوضۀ آبریز – دائمی، فصلی و اتفاقی  

 کدام عبارت، با وضعیت کانون آبگیر، در کشورمان، تطابق دارد؟ )خارج کشور   (-  

1( تراکم کانون های دائمی، در غرب، بیشتر از کانون های اتفاقی است 

2( کانون های دائمی، بیش از 500 میلی متر و حداکثر 8 ماه از سال بارش دارند. 

3( کانون های فصلی، ذخیرۀ برف خود را تا پایان ماه های گرم سال حفظ می کنند.

4( کانون های اتفاقی، بیشتر در شمال شرق و شرق، با بارش های مداوم مشاهده می شوند.

 به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطۀ آن هدایت کند چه می گویند -  
و به چند دسته تقسیم می شوند؟

2( حوضۀ آبریز- داخلی و خارجی  1( کانون آبگیر- دائمی- فصلی و اتفاقی 

4( حوضۀ آبریز- دائمی – فصلی و اتفاقی 3( کانون آبگیر- داخلی و خارجی 

سواالت تستی

درس ششم
پایه دهم
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جغرافیا جامع کنکور 

 بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران  دریاچۀ ارومیه

 نام های دیگر: چیچست و کبودان 

 رودهای وارده منابع تأمین آب دریاچه

 چشمه های کف و حاشیه دریاچه

 عمیق ترین نقطه دریاچه: شمال غربی 

 جزایر دریاچه: کبودان )قویون داغلی(، اشک داغی، آرزو، اسپیر

محل سکونت پرندگان مهاجر  دالیل اهمیت دریاچه

درمان امراض پوستی با امالح و رسوبات آن

معتدل کننده آب و هوای منطقه 

 1- گرم شدن عمومی هوا مهم ترین دالیل کاهش آب دریاچۀ ارومیه

 2- کاهش بارش در حوضۀ آبریز دریاچه 

 3- حفر بی رویه چاه ها 

محصوالت  به  کم  اب  به  نیازمند  محصوالت  از  کشت  تغییر   -4  

نیازمند به آب زیاد

 5- تغییر میزان آب ورودی دریاچه با احداث سدهای متعدد

 6- تغییر چرخه آب دریاچه به دلیل وجود موانع

 مهم ترین دالیل کاهش آب دریاچۀ ارومیه

)از کنکور 1402(

 فقدان برنامه آمایش و مدیریت یکپارچه در کل حوضۀآبریز ارومیه

 توسعه سطح زیر کشت و بهره برداری مفرط ازآب

افزایش جمعیت  شهرها و روستاهای حوضة آبریز دریاچۀ ارومیه و 

افزایش نیاز به آب

تغییر اقلیم و پدیدۀ خشکسالی

تخریب مراتع و پوشش گیاهی در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

احداث فزاینده سد بر روی رودخانه های حوضۀ آبریز دریاچه
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بیشترین مصرف آب در ایران مربوط به کدام بخش است و این میزان چند درصد از کل را در بر می گیرد؟- 1

4( کشاورزی - 92 3( صنایع - 86  2( صنایع - 92  1( کشاورزی - 86 

 چه مقدار از کره زمین را آب فرا گرفته است و قدیمی ترین قنات ایران در کدام استان واقع شده است؟- 2

4 - خراسان جنوبی
5  )2 3 - خراسان رضوی 

4
 )1

4 - خراسان رضوی
5

 )4 3 - خراسان جنوبی 
4

-3

 همۀ موارد زیر از ویژگی رودهای ایران محسوب می شوند به جز:-  

1( با توجه به ناهمواری ها و جهت آنها هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کمتر می شود.

2( رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند، دائمی هستند. 

3( در ایران بیشتر بارش در اوایل فصل پاییز تا اواخر فصل بهار می بارد. 

4( رودهای مناطق نسبتًا خشک بیشتر طغیانی و اتفاقی هستند. 

 به مکانی که رود از آن جا سرچشمه می گیرد چه می گویند و به چند دسته تقسیم می شوند؟-  

2( کانون آبگیر- دائمی – فصلی و اتفاقی 1( حوضۀ آبریز- داخلی و خارجی 

4( کانون آبگیر – داخلی و خارجی  3( حوضۀ آبریز – دائمی، فصلی و اتفاقی  

 کدام عبارت، با وضعیت کانون آبگیر، در کشورمان، تطابق دارد؟ )خارج کشور   (-  

1( تراکم کانون های دائمی، در غرب، بیشتر از کانون های اتفاقی است 

2( کانون های دائمی، بیش از 500 میلی متر و حداکثر 8 ماه از سال بارش دارند. 

3( کانون های فصلی، ذخیرۀ برف خود را تا پایان ماه های گرم سال حفظ می کنند.

4( کانون های اتفاقی، بیشتر در شمال شرق و شرق، با بارش های مداوم مشاهده می شوند.

 به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطۀ آن هدایت کند چه می گویند -  
و به چند دسته تقسیم می شوند؟

2( حوضۀ آبریز- داخلی و خارجی  1( کانون آبگیر- دائمی- فصلی و اتفاقی 

4( حوضۀ آبریز- دائمی – فصلی و اتفاقی 3( کانون آبگیر- داخلی و خارجی 

سواالت تستی

درس ششم
پایه دهم
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 »خور« چیست و کدام رود به خلیج فارس می ریزد؟-  1

2( خلیج های کوچک در سواحل خلیج فارس- اترک 1( جزیره ای در خلیج فارس- کارون 

4( خلیج های کوچک در سواحل خلیج فارس-مند 3( جزیره ای در خلیج فارس- کرخه  

 همۀ موارد زیر از جزایر خلیج فارس هستند به جز:-  1

4( الرک 3( هنگام   2( فرور  1( کبودان  

 نام دیگر دریای عمان چیست و کدام کشور در کنار این دریا واقع شده است؟-  1

2( دریای پارس- ایران  1( دریای پارس- عمان 

4( دریای مکران – امارات متحده عربی 3( دریای مکران - پاکستان 

 تنها بندر اقیانوسی ایران چه نام دارد و در کنار کدام دریا واقع شده است؟-  1

2( شهید رجایی- دریای عمان  1( بندرعباس- خلیج فارس 

4( چابهار – دریای عمان  3( خرمشهر – خلیج فارس 

 موارد زیر از ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فرد دریای عمان است به جز:-  1

2( شوری کم  1( جنس ساحل 

4( عمق مناسب  3( عدم نیاز به استفاده از آبراه 

 موارد زیر از جمله آالینده هایی هستند که دریاهای ایران را تهدید می کنند به جز:-  2

2( فاضالب های شهری، صنعتی و کشاورزی 1( ریزگردها و گردو غبارها 

4( زباله های جامد مانند پالستیک  3( استخراج و حمل و نقل نفت 

 اغلب دریاچه های دائمی ایران در کدام نیمه کشور قرار دارند و دریاچۀ زریوار در مریوان چه نوع دریاچه ای است؟- 21

2( غربی- فصلی  1( غربی- دائمی 

4( شمالی- دائمی 3( شمالی- فصلی 

 همۀ دریاچه های زیر دائمی هستند به جز:- 22

4( نیریز 3( مهارلو  2( فامور   1( ارومیه  

 کدام دریاچۀ زیر فصلی نمی باشد؟-  2

4( جازموریان  3( هامون   2( مسیله   1( پریشان  

60

جغرافیا جامع کنکور 

 دریای خزر از طریق راه دن – ولگا به کدام دریا ارتباط پیدا کرده است و در چه امتدادی کشیده شده است؟-  

2( دریای مدیترانه – شمال به جنوب 1( دریای سیاه- شمال به جنوب 

4( دریای مدیترانه – غرب به شرق 3( دریای سیاه- غرب به شرق 

 کدام دریا بازماندۀ دریای عظیم تتیس می باشد و چند ساا پیش از بقیه آب های قدیمی جدا ماند؟-  

2( دریای خزر- 60 میلیون  1( دریای عمان- 60 میلیون 

4( دریای خزر- 6 میلیون 3( دریای عمان – 6 میلیون 

 به چه دلیل به دریاچه خزر، دریا می گویند و نام آن در نقشه های خارجی چیست؟-  

2( عمق زیاد - کاسپین 1( عمق زیاد- هیرکانی 

4( وسعت زیاد- هیرکانی  3( وسعت زیاد- کاسپین 

 همۀ موارد زیر از اسامی دریای خزر است به جز:-  1

4( چیچست 3( دیلم   2( قزوین   1( طبرستان 

 به ترتیب طوا، عرض و ارتفاع آب دریای خزر از سطح آب های آزاد چقدر است؟- 11

2( 1200 کیلومتر – 300 کیلومتر – 28 متر پایین تر 1( 900 کیلومتر- 250 کیلومتر – 28 متر باالتر 

4( 900 کیلومتر- 300 کیلومتر – 28 متر باالتر 3( 1200 کیلومتر – 250 کیلومتر – 28 متر پایین تر 

 کدام رودها از سمت شماا به دریای خزر می ریزند؟- 12

4( کورا و ارس 3( اترک و گرگان   2( سفید رود و هراز   1( ولگا و اورال 

 کدام گزینه از عوامل تهدید کننده برای فک خزری محسوب می شود؟-  1

الف( شکار برای پوست و گوشت – کمبود مکان برای استراحت 

ب( بیماری های عفونی – تغییرات اقلیمی 

پ( گرفتار شدن در تورهای صیادی – آالینده های شیمیایی

ت( فقدان غذای کافی – کاهش سطح آب دریا

4( ب- پ- ت 3( الف- ب- پ  2( الف- ب- ت  1( الف- پ- ت 

 خلیج فارس در چه جهتی شکل گرفته است و به ترتیب طوا و عرض متوسط آن چند کیلومتر است؟-  1

2( شرقی – غربی 900  –  250 1( شمالی- جنوبی 1200 -  300 

4( شمالی – جنوبی 1200 –  250 3( شرقی – غربی 900 -  300 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیشترین آب مصرفی در ایران در بخش کشاورزی است که 92 درصد مجموع کل آب های مصرفی را در بر می گیرد و پس (1سواا
از آن، مصارف شهری و روستایی با 6 درصد و صنایع با 2 درصد قرار دارند. 

3 کرۀ زمین را آب فرا گرفته است و قدیمی ترین قنات ایران در قصبۀ گناباد در خراسان رضوی قرار دارد. (2سواا
4

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از ویژگی رودهای ایران این است که بیشتر بارش ها در اواخر پاییز تا اوایل بهار می بارد. ( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در مناطق کوهستانی، مکان هایی وجود دارد که سرچشمه رودهای متعددی هستند به این مکان ها کانون های آبگیر ( سواا
می گویند که به سه دستۀ دائمی، فصلی و اتفاقی تقسیم می شوند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در غرب کشور بیشتر کانون آبگیر دائمی مشاهده می شود.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطۀ آن هدایت کند، ( سواا
حوضه آبریز می گویند که به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم می شود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دریای خزر پهنۀ آبی بزرگی است که در امتداد شمال به جنوب کشیده شده است و از طریق راه دن – ولگا به دریای سیاه ( سواا
ارتباط دارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دریای خزر از بقایای دریای عظیم تتیس است که از حدود 60 میلیون سال پیش از بقیه آب های قدیمی جدا ماند. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. دریاچۀ خزر به دلیل وسعت زیاد، نام دریا را به خود گرفته است و در نقشه های خارجی کاسپین نامیده می شود. ( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دریای خزر به نام های دیگر از جمله دریای مازندران، کاسپین، قزوین، طبرستان، هیرکانی و دریای دیلم نیز خوانده می شود. ( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  طول دریای خزر حدود 1200 کیلومتر و عرض متوسط آن 300 کیلومتر است و سطح آب این دریا از سطح آب های (11سواا
آزاد حدود 28 متر پایین تر است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. رودهای ولگا و اورال از شمال، سفید رود و هراز از جنوب، رود اترک و گرگان از جنوب شرقی و رود کورا و ارس از سمت (12سواا
جنوب غرب به دریای خزر می ریزند. 

پاسخنامه تشریحی
درس ششم

پایه دهم
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 همۀ دریاچه های زیر در استان فارس واقع شده اند به جز:-  2

4( نیریز 3( زریبار  2( مهارلو   1( فامور  

 کدام دریاچه بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان واقع شده است و دریاچه مسیله در کدام قسمت قم قرار دارد؟-  2

2( هامون - مرکزی 1( هامون - قم 

4( جازموریان - مرکزی 3( جازموریان - قم 

 کدام گزینه هم نام دیگر دریاچه ارومیه است و هم نام جزیره ای در این دریاچه؟-  2

4( کبودان  3( اشک داغی   2( چیچست  1( اسپیر  

 عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در کدام قسمت آن قرار دارد؟-  2

4( جنوب شرقی 3( شمال شرقی   2( جنوب غربی   1( شمال غربی 

 به چه علت آب دریاچۀ ارومیه بسیار شور است و تنها موجود زنده این دریاچه چه نام دارد؟-  2

2( ورود رودهای شور- آرتمیا  1( تبخیر شدید- فک 

4( ورود رودهای شور - فک 3( تبخیر شدید- آرتمیا 

 کدام گزینه از جمله دالیل اهمیت دریاچۀ ارومیه محسوب نمی گردد؟-  2

2( وجود امالح و رسوبات جهت درمان امراض پوستی  1( محل سکونت انواع پرندگان مهاجر 

4( معتدل کنندۀ آب و هوای منطقه  3( حمل و نقل کاال 

 موارد زیر جملگی از دالیل کاهش آب دریاچه ارومیه می باشد به جز:-   

2( گرم شدن عمومی هوا  1( حفر بی رویه چاه ها 

4( شوری بسیار زیاد  3( کاهش بارش در حوضۀ آبریز دریاچه 

 خشک، بیشتر »طغیانی« هستند؟ )خارج   (- 1 
ً
چرا در کشورما، رودهای مناطق نسبتا

2( از کانون های آبگیر موقتی سرچشمه می گیرد. 1( فرسایش رودخانه ای به کندی انجام می شود. 

4( با ریزش باران و برف، حجم آب رودها افزایش می یابد.  3( آبدهی رودها در سال های مختلف متفاوت است. 

کدام جمله، دلیل مناسبی برای عبارت تدوین شده است؟ )خارج    1(- 2 

»سفیدرود و هراز از طوالنی ترین رودهایی هستند که به دریای خزر وارد می شوند.«

1( پرآب ترین رودهای این حوضۀ آبریز هستند.

2( از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند.

3( سرچشمه رودهای متعددی در حوضۀ آبریز هستند.

4( براساس شکل زمین و شیب ناهمواری جریان می یابند. 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از ویژگی رودهای ایران این است که بیشتر بارش ها در اواخر پاییز تا اوایل بهار می بارد. ( سواا
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دریای خزر پهنۀ آبی بزرگی است که در امتداد شمال به جنوب کشیده شده است و از طریق راه دن – ولگا به دریای سیاه ( سواا
ارتباط دارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دریای خزر از بقایای دریای عظیم تتیس است که از حدود 60 میلیون سال پیش از بقیه آب های قدیمی جدا ماند. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. دریاچۀ خزر به دلیل وسعت زیاد، نام دریا را به خود گرفته است و در نقشه های خارجی کاسپین نامیده می شود. ( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دریای خزر به نام های دیگر از جمله دریای مازندران، کاسپین، قزوین، طبرستان، هیرکانی و دریای دیلم نیز خوانده می شود. ( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  طول دریای خزر حدود 1200 کیلومتر و عرض متوسط آن 300 کیلومتر است و سطح آب این دریا از سطح آب های (11سواا
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. رودهای ولگا و اورال از شمال، سفید رود و هراز از جنوب، رود اترک و گرگان از جنوب شرقی و رود کورا و ارس از سمت (12سواا
جنوب غرب به دریای خزر می ریزند. 

پاسخنامه تشریحی
درس ششم

پایه دهم
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. چیچست و کبودان نام دیگر دریاچه ارومیه هستند و جزیره ای نیز بنام کبودان در این دریاچه قرار دارد. ( 2سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. عمیق ترین نقطۀ دریاچۀ ارومیه در شمال غربی آن است. ( 2سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به علت عبور برخی از رودها از الیه های نمکی آب، دریاچۀ ارومیه بسیار شور است به حدی که هیچ موجود زنده ای ( 2سواا
نمی تواند در آب های آن زندگی کند. آرتمیا زمانی که آب دریاچه فروکش نکرده بود در آن زندگی می کرد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. وجود جزایر متعدد جهت محل سکونت پرندگان مهاجر، وجود امالح و رسوبات برای درمان امراض پوستی و نیز ایجاد ( 2سواا
اعتدال در آب و هوای منطقه از دالیل اهمیت دریاچه ارومیه است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دالیل خشک شدن دریاچه ارومیه: گرم شدن عمومی هوا، کاهش بارش در حوضۀ آبریز دریاچه، حفر بی رویه چاه ها، (  سواا
تغییر کشت از محصوالت کمتر نیازمند به آب به محصوالت نیازمند به آب زیاد، تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه از طریق احداث سدهای متعدد، وجود 

موانعی که چرخه آب را در دریاچه تغییر داده است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در کشور ما رودهای مناطق نسبتًا خشک به خاطر فرسایش ُکند، بیشتر طغیانی هستند. (1 سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. رودهای سفیدرود و هراز باتوجه به اینکه طوالنی ترین رودهایی هستند که به دریای خزر می ریزند، سرچشمۀ رودهای (2 سواا
متعددی در حوضۀ آبریز هستند. 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. عوامل تهدید کننده فک خزری عبارتند از: شکار برای پوست و گوشت، کمبود مکان استراحت، بیماری های عفونی، ( 1سواا
تغییرات اقلیمی، گرفتار شدن در تور صیادی و آالینده های شیمیایی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. طول خلیج فارس 900 کیلومتر و عرض متوسط آن 250 کیلومتر است که به صورت هاللی در جهت شرقی- غربی ( 1سواا
قرار دارد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به خلیج های کوچک خلیج فارس »خور« می گویند مانند خورموسی و رودهای کارون، کرخه، دالکی و مند به خلیج ( 1سواا
فارس می ریزند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در خلیج فارس جزایر مهمی هم چون خارک، کیش، فرور، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، الوان، هنگام، الرک، ( 1سواا
هرمز و ... وجود دارد که جزیرۀ قشم بزرگ ترین آن می باشد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. دریای عمان در گذشته دریای مکران نام داشت. این دریا بین سه کشور ایران، عمان و پاکستان مشترک است. ( 1سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران در شمال دریای عمان قرار دارد. ( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دریای عمان ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فرد دارد از جمله جنس ساحل، عمق مناسب دریا و عدم نیاز به استفاده ( 1سواا
از آبراه و کانال های دریانوردی در سواحل مکران.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. آالینده هایی که دریاهای ایران را تهدید می کنند، عبارت اند از:( 2سواا
1. فاضالب های شهری، صنعتی و کشاورزی 

2. زباله های جامد مثل پالستیک 
3. آالینده های شیمیایی شامل مواد آلی، معدنی و رادیواکتیو 

4. استخراج و حمل و نقل نفت 
5. ورود کودها و سموم شیمیایی مصرف شده در اراضی کشاورزی توسط رودها 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اغلب دریاچه های دائمی ایران در نیمۀ غربی کشور قرار دارند که از نظر شرایط آب و هوایی جزء نواحی مرطوب و نیمه (21سواا
مرطوب کشور هستند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مهم ترین دریاچه های دائمی ایران عبارتند از: ارومیه، زریبار )زریوار( در غرب مریوان در کردستان، پریشان )فامور( و (22سواا
مهارلو )در استان فارس(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مهم ترین دریاچه های فصلی ایران دریاچۀ مسیله در قم، نیریز در فارس، هامون در سیستان و بلوچستان و جازموریان ( 2سواا
بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. دریاچه های فامور )پریشان( مهارلو و نیریز در استان فارس قرار دارند. ( 2سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. دریاچۀ جازموریان بین دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان واقع شده است و دریاچۀ مسیله در غرب استان قم ( 2سواا
قرار دارد. 
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پراکندگی جمعیت در ایران

 جغرافی دانان در مطالعۀ پراکندگی جمعیت عوامل طبیعی و انسانی را مورد توجه قرار می دهند. 
 به عقیدۀ جغرافی دانان نقشه پراکندگی جمعیت، پیوسته در حال تغییر است. 

 در دهه های اخیر، نقش انسان به عنوان عامل تأثیرگذار در پراکندگی جمعیت نسبت به گذشته، افزایش چشمگیری 
داشته است. 

 عوامل طبیعی پراکندگی جمعیت

 رودها 
 ناهمواری ها 

 پوشش گیاهی 

 عوامل انسانی پراکندگی جمعیت

 حمل و نقل و ارتباطات
 سرمایه و فناوری 

 پیشینه و سابقۀ تاریخی
 سرمایه گذاری دولت ها 

رشد جمعیت

 متخصصان برای دستیابی به میزان افزایش و کاهش جمعیت، رشد طبیعی جمعیت را اندازه گیری می کنند. 
مرگ ومیر - زاد و ولد

جمعیت کل  رشد طبیعی جمعیت     100× 

± مرگ  ومیر - زاد و ولد مهاجرت 
جمعیت کل  رشد مطلق جمعیت     100× 

70  =)قانون 70(
نرخ رشد جمعیت

 مدت زمان دو برابر شدن جمعیت 

 مثاا: اگر میزان زاد و ولد در یک کشور در یک سال 1/5 میلیون نفر و میزان مرگ و میر آن 600 هزار نفر و جمعیت کل آن 60 
میلیون نفر باشد و در همان سال 200 هزار نفر از کشور خارج و 100 هزار نفر وارد شده باشند. 

: رشد طبیعی جمعیت را محاسبه کنید.
ً
 اوال

: رشد مطلق جمعیت را محاسبه کنید. 
ً
 دوما

: طی چند سال جمعیت این کشور دو برابر می شود؟
ً
 سوما

. رشد طبیعی  . /
. .
−

= × =
1500 000 600 000

100 1 5
60 000 000

درصد   

) رشد مطلق . . ) . . /
. .

− + −
= ×

1500 000 600 000 100 000 200 000
100 1 33

60 000 000


 زمان دو برابر شدن
/

= =
70 46

1 5
بیش از سال    

ویژگی های جمعیت ایران

درس هفتم
پایه دهم
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پراکندگی جمعیت در ایران
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در دهه های اخیر نقش کدام عامل تأثیرگذار در پراکندگی جمعیت، نسبت به گذشته افزایش چشم گیری داشته است؟- 1

4( اقلیم  3( تکنولوژی   2( انسان   1( طبیعت 

 موارد زیر از جمله عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت می باشند به جز:- 2

2( سرمایه و فناوری  1( پراکندگی ناهمواری ها  

4( پیشینه و سابقۀ تاریخی 3( حمل و نقل و ارتباطات 

 یکی از مباحث مهم جمعیت ، بررسی ................. هر کشور است و متخصصان برای دستیابی به آن، رشد .................. -  
جمعیت را اندازه گیری می کنند. 

2( تعداد جمعیت – طبیعی  1( تعداد جمعیت - مطلق 

4( میزان افزایش و کاهش جمعیت – طبیعی  3( میزان افزایش و کاهش جمعیت – طبیعی  

 کدام گزینه بیانگر فرموا رشد طبیعی جمعیت است؟-  
میزان مرگ و میر - میزان موالید

کل جمعیت
 ×100  )2  

میزان مرگ و میر + میزان موالید

کل جمعیت
 ×100  )1

مهاجر + میزان مرگ و میر + میزان موالید

کل جمعیت
  ×100  )4  

± میزان مرگ و میر - میزان موالید مهاجر 

کل جمعیت
 ×100  )3

 اگر میزان موالید ایران در ساا    1، حدود    .  1.2 نفر و مرگ و میر آن    .    نفر باشد، میزان رشد طبیعی ایران چند -  
درصد است؟ )با جمعیت    میلیون نفر(

2/1 )4  1/5 )3   2 )2  1/1 )1

 کدام کشور به ترتیب کم ترین و بیش ترین رشد جمعیت در جهان را دارد؟-  

4( فنالند – لبنان  3( فنالند - کویت  2( سوئد - لبنان  1( سوئد- کویت  

 در رشد مطلق جمعیت کدام عامل تأثیرگذار است که در رشد طبیعی نقشی ندارد؟-  

4( تعداد جمعیت  3( مهاجرت   2( زاد و ولد   1( مرگ و میر 

سواالت تستی

درس هفتم
پایه دهم
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جغرافیا جامع کنکور 

 در مطالعات جمعیتی، بررسی ساختمان یا ترکیب جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار است. ساختمان جمعیت
اما در طول زمان، نسبت سنی در  از لحاظ نسبت جنسی جز در زمان های خاص، تفاوت چندانی ندارد،  جمعیت کرۀ زمین   

کشورها دچار تغییراتی می شود.

24 درصد  تقسیم بندی گروه های عمدۀ سنی ایران  کودکان و نوجوانان   
25/1 درصد   جوانان    
44/8 درصد   بزرگساالن   

6/1 درصد   سالمندان   

 گسترش بهداشت و واکسیناسیون  عوامل افزایش جمعیت ایران در دهه های اخیر سیاست های جمعیتی 
 لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی 

 رونق صادرات نفت
 واردات مواد غذایی 

 برهم خوردن تعادل جمعیتی )سن و جنس( پیامدهای سیاست های کاهش جمعیت 
 کاهش نیروی فعال 

 تضعیف نیروی دفاعی کشور 

 تعریف: جابه جایی بین دو واحد جغرافیایی یا به عبارتی ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر مهاجرت
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بر اثر عوامل طبیعی و 

انسانی

 مهاجرت آریایی ها از شمال دریای خزر به سمت جنوب به  علت سرما و از دست دادن چراگاه ها 
 مهاجرت قبایل کرد به نواحی شمال شرقی کشور برای حفظ مرزهای شمالی ایران توسط شاه عباس

 مهاجرت سیستانی  ها به گرگان به دلیل خشک شدن منابع آب منطقه 
 مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ پس از اصالحات ارضی در دهه 40 به علت نداشتن زمین و مشکالت اقتصادی
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در دهه های اخیر نقش کدام عامل تأثیرگذار در پراکندگی جمعیت، نسبت به گذشته افزایش چشم گیری داشته است؟- 1

4( اقلیم  3( تکنولوژی   2( انسان   1( طبیعت 

 موارد زیر از جمله عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت می باشند به جز:- 2
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جمعیت را اندازه گیری می کنند. 

2( تعداد جمعیت – طبیعی  1( تعداد جمعیت - مطلق 

4( میزان افزایش و کاهش جمعیت – طبیعی  3( میزان افزایش و کاهش جمعیت – طبیعی  

 کدام گزینه بیانگر فرموا رشد طبیعی جمعیت است؟-  
میزان مرگ و میر - میزان موالید

کل جمعیت
 ×100  )2  

میزان مرگ و میر + میزان موالید

کل جمعیت
 ×100  )1

مهاجر + میزان مرگ و میر + میزان موالید

کل جمعیت
  ×100  )4  

± میزان مرگ و میر - میزان موالید مهاجر 

کل جمعیت
 ×100  )3

 اگر میزان موالید ایران در ساا    1، حدود    .  1.2 نفر و مرگ و میر آن    .    نفر باشد، میزان رشد طبیعی ایران چند -  
درصد است؟ )با جمعیت    میلیون نفر(

2/1 )4  1/5 )3   2 )2  1/1 )1

 کدام کشور به ترتیب کم ترین و بیش ترین رشد جمعیت در جهان را دارد؟-  

4( فنالند – لبنان  3( فنالند - کویت  2( سوئد - لبنان  1( سوئد- کویت  

 در رشد مطلق جمعیت کدام عامل تأثیرگذار است که در رشد طبیعی نقشی ندارد؟-  

4( تعداد جمعیت  3( مهاجرت   2( زاد و ولد   1( مرگ و میر 

سواالت تستی

درس هفتم
پایه دهم
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 در کشور ما، مهم ترین مهاجرت ها در دهه های اخیر از چه نوعی بوده است؟-  1

2( مهاجرت روستائیان به شهر  1( مهاجرت های گروهی 

4( مهاجرت موقت و فصلی  3( مهاجرت های خارجی 

 کدام نوع مهاجرت بر اساس تصمیمات سیاسی انجام می شود؟-  1

2( مهاجرت روستائیان به شهر  1( مهاجرت های گروهی 

4( مهاجرت موقت و فصلی  3( مهاجرت های خارجی 

 کدامیک از شکل های مهاجرت به دو صورت اختیاری و اجباری انجام می شود؟-  1

2( مهاجرت روستائیان به شهر  1( مهاجرت های گروهی 

4( مهاجرت موقت و فصلی  3( مهاجرت های خارجی 

 شاه عباس برای حفظ مرزهای شمالی ایران تعدادی از قبایل کرد ایران را به نواحی .............. کشور فرستاد و آریایی ها از -  2
شماا دریای خزر به علت ............... به سمت جنوب دریای خزر )ایران( مهاجرت کردند. 

1( شمال غربی- افزایش جمعیت و درگیری قبایل

2( شمال شرقی- سرما و از دست دادن چراگاه ها 

3( شمال غربی- سرما و از دست دادن چراگاه ها

4( شمال شرقی- افزایش جمعیت و درگیری قبایل

در کدام گزینه، راهکار مناسبی برای کنترا »پیری جمعیت« تدوین شده است؟ )سراسری    1(- 21

2( تغییر ساختمان سنی جمعیت 1( گسترش بهداشت اجتماعی 

4( استخراج آمار و اطالعات دقیق 3( افزایش رشد طبیعی جمعیت 

70

جغرافیا جامع کنکور 

 اگر جمعیت یک کشور    میلیون نفر، میزان زاد و ولد  /1 میلیون نفر، میزان مرگ و میر     هزار نفر، میزان مهاجران وارد شده -  
به کشور     هزار نفر و میزان مهاجران خارج شده از کشور   2 هزار نفر باشد رشد مطلق و رشد طبیعی جمعیت به ترتیب کدام است؟

1/42 – 1/28 )2  1/4 – 3/1 )1

1/76 – 1/63 )4  1/45 – 1/36 )3

 قانون    چه مسئله ای را در جمعیت نشان می دهد؟-  

2( رشد مطلق جمعیت  1( رشد طبیعی جمعیت  

4( زمان دو برابر شدن جمعیت  3( میزان مهاجرت جمعیت  

 اگر رشد جمعیت کشوری  /2 درصد باشد چند ساا طوا می کشد تا جمعیت این کشور دو برابر شود؟-  1

4( 18 سال 3( 29 سال   2( 32 سال   1( 25 سال 

 اگر مدت زمان دو برابر شدن جمعیت کشور    ساا باشد، رشد جمعیت این کشور چند درصد است؟- 11

2 )4  1/8 )3  2/2 )2  2/8 )1

 جمعیت کره زمین از چه لحاظ جز در زمان های خاص تفاوت چندانی ندارد و بیشتر جمعیت ایران را کدام گروه تشکیل می دهد؟- 12

2( نسبت جنسی – بزرگساالن  1( نسبت سنی – جوانان  

4( نسبت جنسی- جوانان  3( نسبت سنی – بزرگساالن  

 موارد زیر در دهه های اخیر موجب کاهش مرگ و میر و افزایش سریع جمعیت در ایران شده است به جز:-  1

2( بهبود آب آشامیدنی  1( واردات مواد غذایی 

4( گسترش حمل و نقل  3( رونق صادرات نفت  

 کدام گزینه از پیامدهای سیاست های کاهش جمعیت محسوب نمی گردد؟-  1

2( کاهش نیروی فعال  1( برهم خوردن تعادل جمعیتی  

4( تضعیف نیروی دفاعی  3( افزایش بیکاری 

 چه عاملی موجب گردیده است تا حرکت و جابجایی جمعیت نسبت به گذشته افزایش یابد؟-  1

2( افزایش جمعیت  1( پیشرفت وسایل حمل و نقل 

4( مشکالت اقتصادی 3( جنگ ها و قحطی ها 

 بعضی از متخصصان، مهاجرت از ابتدای قرن بیستم تا به حاا را در سه شکل بیان کرده اند. کدام گزینه در این باره نادرست -  1
است؟

2( مهاجرت روستائیان به شهر  1( مهاجرت های گروهی 

4( مهاجرت موقت و فصلی  3( مهاجرت های خارجی 



درس هفتم:  ویژگی های جمعیت ایران

71

 در کشور ما، مهم ترین مهاجرت ها در دهه های اخیر از چه نوعی بوده است؟-  1

2( مهاجرت روستائیان به شهر  1( مهاجرت های گروهی 

4( مهاجرت موقت و فصلی  3( مهاجرت های خارجی 

 کدام نوع مهاجرت بر اساس تصمیمات سیاسی انجام می شود؟-  1

2( مهاجرت روستائیان به شهر  1( مهاجرت های گروهی 

4( مهاجرت موقت و فصلی  3( مهاجرت های خارجی 

 کدامیک از شکل های مهاجرت به دو صورت اختیاری و اجباری انجام می شود؟-  1

2( مهاجرت روستائیان به شهر  1( مهاجرت های گروهی 

4( مهاجرت موقت و فصلی  3( مهاجرت های خارجی 

 شاه عباس برای حفظ مرزهای شمالی ایران تعدادی از قبایل کرد ایران را به نواحی .............. کشور فرستاد و آریایی ها از -  2
شماا دریای خزر به علت ............... به سمت جنوب دریای خزر )ایران( مهاجرت کردند. 

1( شمال غربی- افزایش جمعیت و درگیری قبایل

2( شمال شرقی- سرما و از دست دادن چراگاه ها 

3( شمال غربی- سرما و از دست دادن چراگاه ها

4( شمال شرقی- افزایش جمعیت و درگیری قبایل

در کدام گزینه، راهکار مناسبی برای کنترا »پیری جمعیت« تدوین شده است؟ )سراسری    1(- 21

2( تغییر ساختمان سنی جمعیت 1( گسترش بهداشت اجتماعی 

4( استخراج آمار و اطالعات دقیق 3( افزایش رشد طبیعی جمعیت 



73

یا
اف

غر
ج

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در دهه های اخیر، نقش انسان به عنوان عامل تأثیرگذار در پراکندگی جمعیت، نسبت به گذشته، افزایش چشمگیری (1سواا
داشته است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حمل و نقل و ارتباطات، سرمایه و فناوری، پیشینه و سابقۀ تاریخی و سرمایه گذاری دولت از عوامل انسانی تأثیرگذار بر (2سواا
پراکندگی جمعیت است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. یکی از مباحث مهم جمعیت، بررسی میزان افزایش و کاهش جمعیت هر کشور است. متخصصان برای دستیابی به ( سواا
میزان افزایش و کاهش جمعیت، رشد طبیعی جمعیت را اندازه گیری می کنند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ( سواا

مرگ ومیر - زاد و ولد =  رشد طبیعی جمعیت
جمعیت کل

 ×100     
 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ( سواا

= رشد طبیعی − × =1 250 000 370 000
80 000 000 100 1 1/ / /

/ / /  

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کشور فنالند با 0/4 درصد کمترین و لبنان با 4/2 درصد باالترین رشد جمعیت را دارا هستند. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در رشد مطلق جمعیت عالوه بر زاد و ولد و مرگ و میر، مهاجرت نیز مؤثر است. ( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ( سواا
/ رشد مطلق . . . . . /

. .
− − +

= × =
1 500 000 500 000 300 000 200 000 100 1 28

80 000 000
 

. رشد طبیعی  . . /
. .

−
= × =

1 500 000 500 000 100 1 42
70 000 000

 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. قانون 70، زمان دو برابر شدن جمعیت هر کشور را نشان می دهد.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ( 1سواا

/
=

70 29
2 4 مدت زمان دو برابر شدن جمعیت   

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (11سواا
=

70 2
35

% رشد جمعیت   

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جمعیت کرۀ زمین از لحاظ نسبت جنسی جز در زمان های خاص، تفاوت چندانی ندارد اما در طول زمان، نسبت سنی (12سواا
در کشورها دچار تغییراتی می شود و 42/8 درصد از جمعیت کشور، در گروه بزرگساالن قرار دارد در صورتی که 24 درصد در گروه کودکان و نوجوانان، 25/1 دصد 

در گروه جوانان و 6/1 درصد در گروه سالمندان هستند.

پاسخنامه تشریحی

درس هفتم
پایه دهم
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پاسخنامه تشریحی

درس هفتم
پایه دهم
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 تاریخچۀ تقسیمات 
کشوری در ایران 

 پس از ورود آریائیان به فالت ایران به یک آبادی کوچک »ویس« و آبادی بزرگتر را »گئو« می گفتند. پیش از اسالم

 در زمان داریوش هخامنشی، کشور به سی شهربی که همان شهر باشد، تقسیم می شد که به 

مامورین آن شهربان و به یونانی »ساتراپ« می گفتند. 

 در دوران سلوکیان کشور به 72 بخش تقسیم می شد.

 در دوران اشکانیان )پارت ها( قسمت های حکومت هخامنشی ادامه یافت.

یا تسوج )شهرستان( و  )ایالت(، خوره )استان(، تسوگ  در دورۀ ساسانیان، کشور به سرزمین   

رستاک )دهستان( تقسیم می شد. 

 در دوره عباسیان قلمرو آنها به 31 ایالت تقسم می شد.  بعد از اسالم

از:  بودند  عبارت  کشوری  تقسیمات  اصلی  عناصر  قاجاریه  و  زندیه  افشاریه،  صفویه،  دوره  در   

ایالت، والیت، بلوک و قصبه 

 در دورۀ قاجار، ایران به 4 ایالت و 12 والیت تقسیم می شد.

آذربایجان ایالت های دورۀ قاجار

کرمان و بلوچستان 

فارس و بنادر

خراسان و سیستان 

 در سال 1316 با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به 10 استان و 49 شهرستان تقسیم شد. 

 در سال 1357، ایران به 24 استان تقسیم شد.

 در سال 1372، استان اردبیل شکل گرفت.

 بعدها استان های قم، قزوین، گلستان، خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی و البرز اضافه شدند. 

تقسیمات کشوری ایران

درس هشتم
پایه دهم
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در دهه های اخیر بر اثر گسترش بهداشت و واکسیناسیون، لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی، رونق صادرات نفت و ( 1سواا
واردات مواد غذایی، مرگ و میر کاهش یافته و سبب افزایش سریع جمعیت شده است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سیاست های کاهش جمعیت سبب برهم خوردن تعادل جمعیتی، )سن و جنس( کاهش نیروی فعال و تضعیف نیروی ( 1سواا
دفاعی کشور می گردد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با پیشرفت فناوری و وسایل حمل و نقل، حرکت و جابجایی نسبت به گذشته افزایش یافته است.( 1سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بعضی از متخصصان، مهاجرت از ابتدای قرن بیستم تا به حال را در سه شکل بیان می کنند: ( 1سواا
1( مهاجرت روستائیان به شهر  

2( مهاجرت های گروهی
3( مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر )مهاجرت خارجی(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در کشور ما، مهاجرت روستائیان به شهرها از مهم ترین مهاجرت ها در دهه های اخیر بوده است.( 1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مهاجرت های گروهی بر اساس تصمیمات سیاسی انجام می شود.( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مهاجرت خارجی به دو صورت اختیاری و اجباری انجام می شود.( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شاه عباس برای حفظ مرزهای شمالی ایران تعدادی از قبایل کرد را به نواحی شمال شرقی کشور فرستاد و آریایی ها از ( 2سواا
شمال دریای خزر به علت سرما و از دست دادن چراگاه ها، به سمت جنوب دریای خزر )ایران( مهاجرت کردند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. افزایش رشد طبیعی جمعیت راهکار مناسبی برای کنترل پیری جمعیت است.(21سواا
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 تاریخچۀ تقسیمات 
کشوری در ایران 

 پس از ورود آریائیان به فالت ایران به یک آبادی کوچک »ویس« و آبادی بزرگتر را »گئو« می گفتند. پیش از اسالم

 در زمان داریوش هخامنشی، کشور به سی شهربی که همان شهر باشد، تقسیم می شد که به 

مامورین آن شهربان و به یونانی »ساتراپ« می گفتند. 

 در دوران سلوکیان کشور به 72 بخش تقسیم می شد.

 در دوران اشکانیان )پارت ها( قسمت های حکومت هخامنشی ادامه یافت.

یا تسوج )شهرستان( و  )ایالت(، خوره )استان(، تسوگ  در دورۀ ساسانیان، کشور به سرزمین   

رستاک )دهستان( تقسیم می شد. 

 در دوره عباسیان قلمرو آنها به 31 ایالت تقسم می شد.  بعد از اسالم

از:  بودند  عبارت  کشوری  تقسیمات  اصلی  عناصر  قاجاریه  و  زندیه  افشاریه،  صفویه،  دوره  در   

ایالت، والیت، بلوک و قصبه 

 در دورۀ قاجار، ایران به 4 ایالت و 12 والیت تقسیم می شد.

آذربایجان ایالت های دورۀ قاجار

کرمان و بلوچستان 

فارس و بنادر

خراسان و سیستان 

 در سال 1316 با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به 10 استان و 49 شهرستان تقسیم شد. 

 در سال 1357، ایران به 24 استان تقسیم شد.

 در سال 1372، استان اردبیل شکل گرفت.

 بعدها استان های قم، قزوین، گلستان، خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی و البرز اضافه شدند. 

تقسیمات کشوری ایران

درس هشتم
پایه دهم
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پس از ورود آریاییان به ایران و در نخستین مرحلۀ زندگی اجتماعی، به آبادی های کوچک  چه می گفتند؟- 1

4( تسوگ 3( ویس  2( خوره   1( گئو 

 در کدام دورۀ باستان و توسط چه کسی، کشور به    شهربی که همان شهر بود، تقسیم شد؟- 2

2( ساسانی - انوشیروان 1( هخامنشی- داریوش 

4( ساسانی - خسروپرویز 3( هخامنشی – کوروش 

 واژۀ »ساتراپ« بر گرفته از کدام تمدن است؟-  

4( یونان 3( بین النهرین  2( روم   1( ایران 

 در کدام دورۀ باستان، کشور به 2  بخش تقسیم گردید؟-  

4( ساسانیان 3( اشکانیان  2( سلوکیان  1( هخامنشیان 

 کدام واژه در دورۀ ساسانیان به معنای دهستان بود؟-  

4( خوره 3( تسوج  2( تسوگ  1( رستاک  

 در دورۀ ............... قلمرو جغرافیایی آنها به واحدهایی تحت عنوان .............. تقسیم بندی می شد.-  

2( عباسیان- والیت 1( امویان- والیت 

4( امویان - ایالت 3( عباسیان - ایالت 

 عناصر اصلی تقسیمات کشوری در دوره های زیر ایالت، والیت، بلوک و قصبه بودند به جز:-  

4( پهلوی 3( قاجاریه   2( افشاریه  1( صفویه 

 کدام عبارت زیر دربارۀ تقسیم بندی تقسیمات کشوری در دورۀ قاجاریه نادرست است؟-  

1( عناصر اصلی تقسیمات شامل ایالت، والیت، بلوک وقصبه بود.

2( کشور به چهار ایالت و دوازده والیت تقسیم می شود.

3( ایالت های ایران عبارت بودند از آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر، سیستان و بلوچستان

4( کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری در این دوره بلوک بود.

سواالت تستی

درس هشتم
پایه دهم
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 ادارۀ بهتر کشور  دلیل تقسیم بندی تقسیمات کشوری در ایران
 عرضۀ خدمات مناسب تر 

 تأمین نیازهای مردم

 تقسیمات، متناسب با موقعیت و زمان تغییر می یابد.

 استان: از به هم پیوستن چند شهرستان هم جوار شکل می گیرد و توسط  واحد تقسیمات کشوری ایران
استاندار اداره می شود.

 شهرستان: از به هم پیوستن چند بخش هم جوار شکل می گیرد و توسط 
فرماندار اداره می شود.

توسط  و  می گیرد  شکل  هم جوار  استان  چند  پیوستن  هم  به  از  بخش:   
بخشدار اداره می شود. 

 دهستان: از پیوستن چند روستای هم جوار شکل می گیرد و توسط دهدار 
اداره می شود. 

 دهستان کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری است.
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پس از ورود آریاییان به ایران و در نخستین مرحلۀ زندگی اجتماعی، به آبادی های کوچک  چه می گفتند؟- 1

4( تسوگ 3( ویس  2( خوره   1( گئو 

 در کدام دورۀ باستان و توسط چه کسی، کشور به    شهربی که همان شهر بود، تقسیم شد؟- 2

2( ساسانی - انوشیروان 1( هخامنشی- داریوش 

4( ساسانی - خسروپرویز 3( هخامنشی – کوروش 

 واژۀ »ساتراپ« بر گرفته از کدام تمدن است؟-  

4( یونان 3( بین النهرین  2( روم   1( ایران 

 در کدام دورۀ باستان، کشور به 2  بخش تقسیم گردید؟-  

4( ساسانیان 3( اشکانیان  2( سلوکیان  1( هخامنشیان 

 کدام واژه در دورۀ ساسانیان به معنای دهستان بود؟-  

4( خوره 3( تسوج  2( تسوگ  1( رستاک  

 در دورۀ ............... قلمرو جغرافیایی آنها به واحدهایی تحت عنوان .............. تقسیم بندی می شد.-  

2( عباسیان- والیت 1( امویان- والیت 

4( امویان - ایالت 3( عباسیان - ایالت 

 عناصر اصلی تقسیمات کشوری در دوره های زیر ایالت، والیت، بلوک و قصبه بودند به جز:-  

4( پهلوی 3( قاجاریه   2( افشاریه  1( صفویه 

 کدام عبارت زیر دربارۀ تقسیم بندی تقسیمات کشوری در دورۀ قاجاریه نادرست است؟-  

1( عناصر اصلی تقسیمات شامل ایالت، والیت، بلوک وقصبه بود.

2( کشور به چهار ایالت و دوازده والیت تقسیم می شود.

3( ایالت های ایران عبارت بودند از آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر، سیستان و بلوچستان

4( کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری در این دوره بلوک بود.

سواالت تستی

درس هشتم
پایه دهم
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پس از ورود آریائیان به فالت ایران و در نخستین مرحلۀ زندگی اجتماعی، یک آبادی کوچک را »ویس« و آبادی بزرگ تر (1سواا
را »گئو« می نامیدند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در عصر هخامنشیان، داریوش کشور را به سی شهربی که همان شهر می باشد، تقسیم کرد.(2سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ساتراپ واژۀ یونانی است که همان شهربان می باشد.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در دوران سلوکیان کشور به 72 بخش تقسیم شد.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در دورۀ ساسانیان، کشور به سرزمین )ایالت( خوره )استان( تسوگ یا تسوج )شهرستان( و رستاک )دهستان( تقسیم شده بود.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در دورۀ عباسیان، قلمرو جغرافیایی آنها به واحدهایی تحت عنوان »ایالت« تقسیم بندی می شد که در مجموع به 31 ایالت ( سواا
می رسید.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در دورۀ صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه عناصر اصلی تقسیمات کشوری به ترتیب عبارت بودند از: ایالت، والیت، بلوک ( سواا
و قصبه

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در دورۀ قاجاریه کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری قصبه بود.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در سال 1316 با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به ده استان که نام هر استان یک عدد بود و 49 شهرستان ( سواا
تقسیم شد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در سال 1372 هـ ش طرح اولین استان جدید با نام اردبیل به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای ادارۀ بهتر کشور، عرضه خدمات مناسب تر و تأمین نیازهای مردم آن را به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنند.(11سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تقسیمات کشوری، متناسب با موقعیت و زمان تغییر می یابد.(12سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شهرستان توسط فرماندار و دهستان توسط دهدار اداره می شود.( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. هر شهرستان از چند بخش تشکیل شده است و توسط فرماندار اداره می شود.( 1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دهستان کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند روستا، مکان ( 1سواا
ومزرعه همجوار تشکیل می شود و تابع بخش است.

پاسخنامه تشریحی

درس هشتم
پایه دهم
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 در ساا  1 1 با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به چند استان و چند شهرستان تقسیم گردید؟ -  

2( 10 استان – 49 شهرستان 1( 15 استان – 58 شهرستان 

4( 10 استان – 58 شهرستان 3( 15 استان – 49 شهرستان 

 اولین استانی که پس از پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفت، کدام استان بود؟-  1

4( گلستان 3( قزوین  2( قم   1( اردبیل 

 همۀ موارد زیر از جمله اهداف تقسیمات کشوری است به جز:- 11

2( عرضه خدمات مناسب تر 1( ادارۀ بهتر کشور 

4( تأمین نیازهای مردم 3( توزیع مناسب بودجه 

 تقسیمات کشور متناسب با ............. و ............... تغییر می کند.- 12

2( موقعیت - زمان 1( اوضاع سیاسی- اقتصادی 

4( موقعیت - مکان 3( زمان - مکان 

 به ترتیب »شهرستان« و »دهستان« توسط چه کسی اداره می شود؟-  1

2( فرماندار - دهیار 1( شهردار - دهیار 

4( فرماندار - دهدار 3( شهردار - دهدار 

 کدام عبارت با تقسیمات داخلی کشور ما مغایرت دارد؟ )کنکور سراسری   (-  1

1( هر دهستان از چند روستا تشکیل شده است و توسط دهدار اداره می شود.

2( هر دهستان از چند شهر تشکیل شده است و توسط شهردار اداره می شود.

3( هر بخش از چند دهستان تشکیل شده است و توسط بخشدار اداره می شود.

4( هر استان از چند شهرستان تشکیل شده است و توسط استاندار اداره می شود.

 کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری چیست و تابع کدام یک از نواحی می باشد؟-  1

2( دهستان - شهرستان 1( دهستان- بخش 

4( روستا - بخش 3( روستا- دهستان 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پس از ورود آریائیان به فالت ایران و در نخستین مرحلۀ زندگی اجتماعی، یک آبادی کوچک را »ویس« و آبادی بزرگ تر (1سواا
را »گئو« می نامیدند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در عصر هخامنشیان، داریوش کشور را به سی شهربی که همان شهر می باشد، تقسیم کرد.(2سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ساتراپ واژۀ یونانی است که همان شهربان می باشد.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در دوران سلوکیان کشور به 72 بخش تقسیم شد.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در دورۀ ساسانیان، کشور به سرزمین )ایالت( خوره )استان( تسوگ یا تسوج )شهرستان( و رستاک )دهستان( تقسیم شده بود.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در دورۀ عباسیان، قلمرو جغرافیایی آنها به واحدهایی تحت عنوان »ایالت« تقسیم بندی می شد که در مجموع به 31 ایالت ( سواا
می رسید.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در دورۀ صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه عناصر اصلی تقسیمات کشوری به ترتیب عبارت بودند از: ایالت، والیت، بلوک ( سواا
و قصبه

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در دورۀ قاجاریه کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری قصبه بود.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در سال 1316 با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به ده استان که نام هر استان یک عدد بود و 49 شهرستان ( سواا
تقسیم شد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در سال 1372 هـ ش طرح اولین استان جدید با نام اردبیل به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای ادارۀ بهتر کشور، عرضه خدمات مناسب تر و تأمین نیازهای مردم آن را به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنند.(11سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تقسیمات کشوری، متناسب با موقعیت و زمان تغییر می یابد.(12سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شهرستان توسط فرماندار و دهستان توسط دهدار اداره می شود.( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. هر شهرستان از چند بخش تشکیل شده است و توسط فرماندار اداره می شود.( 1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دهستان کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند روستا، مکان ( 1سواا
ومزرعه همجوار تشکیل می شود و تابع بخش است.
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 تعریف سکونتگاه: محلی که مجموعه عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند. شکل گیری سکونتگاه ها
 آب بیشترین اهمیت را در شکل گیری سکونتگاه دارد. 

 بسیاری از سکونتگاه های اولیه، در کنار رودها به وجود آمده اند.
 افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی، زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه شد. 

 پایین تر از سطح دریا تا 500 متر  27 درصد  پراکندگی شهرهای ایران بر اساس ارتفاع
 1000- 500   13 درصد 

 2000- 1000  53 درصد 
 2000 به باال  7 درصد 

 بزرگ ترین شهرهای ایران در گذشته، در مسیر راه های کارون رو و بازرگانی داخلی یا خارجی شکل گرفته است. 

 شرایط طبیعی و انسانی )جغرافیایی( مناسب، در گسترش سکونتگاه ها اثرگذار است. عوامل اثرگذار در گسترش سکونتگاه ها
 شهر باستانی بیشاپور در شمال غربی کازرون که در زمان ساسانیان از اهمیت ارتباطی مهمی 

در ایران برخوردار بود بعدها در اثر جنگ و بیماری از بین رفت. 

 قدیمی ترین نوع سکونتگاه در ایران، سکونتگاه عشایری است. انواع سکونتگاه ها
 عشایر به طور مستقیم از منابع طبیعی استفاده می کنند. 

 کوه های البرز و زاگرس و دشت های پست و هموار مجاور آنها از قرن ها پیش اوضاع مساعدی را برای دامپروری فراهم 
کرده است. 

 ایالت عمدۀ ایران: ایل سون، بختیاری، قشقایی و ترکمن 
 روستا محلی است که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است و بیشتر روستائیان به کشاورزی اشتغال دارند. 

 روستائیان نسبت به آداب و رسوم محل زندگی خود، پایبند هستند. 
 بسیاری از روستائیان در کاشت، داشت و برداشت محصول، با یکدیگر همکاری می کنند.

 شهر جایی است که دارای مصوبۀ هیئت دولت بوده و دارای شهرداری باشد.
 در شهر، خانه ها فشرده و محله ها پر تراکم اند. 

 بیشتر مردم در شهر، در بخش خدمات و صنعت اشتغال دارند. 
 در شهرها معمواًل تفاوت بسیاری در ارزش ها، آداب و رسوم و شیوۀ زندگی مردم مشاهده می شود. 

سکونتگاه های ایران

درس نهم
پایه دهم
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از میان عوامل شکل گیری سکونتگاه های شهری و روستایی در ایران، .................. بیشترین اهمیت دارد.- 1

2( خاک حاصلخیز 1( عامل دفاعی 

4( تصمیمات سیاسی 3( آب 

 بسیاری از سکونتگاه های اولیه در کنار کدام نواحی شکل گرفتند؟- 2

4( دامنۀ کوهستان ها 3( جلگه ها   2( دریاها   1( رودها  

 چه عاملی موجب پدید آمدن اولین سکونتگاه ها به نام روستا گردید؟-  

2( ساکن شدن انسان در یک مکان 1( افزایش جمعیت 

4( نیاز انسان به داشتن سرپناه 3( گسترش داد و ستد 

 بیشتر شهرهای ایران در چه ارتفاعی قرار دارند؟-  

2( 500 تا 1000 متر 1( کمتر از 500 متر 

4( 2000 متر به باال 3( 1000 تا 2000 متر 

 بزرگ ترین شهرهای ایران در گذشته در کدام نواحی شکل گرفته است؟-  

2( نواحی دارای آب و خاک حاصلخیز 1( مسیر راه های کاروان رو و بازرگانی 

4( در نواحی خوش آب و هوا 3( در کناره رودها و دریاها 

 قلعه رودخان در کدام استان واقع شده است؟-  

4( اردبیل 3( گیالن  2( مازندران   1( گلستان 

 شهر بیشاپور در کدام قسمت کازرون قرار دارد و در چه دوره ای از اهمیت ارتباطی برخوردار بوده است؟-  

2( شمال شرقی - ساسانیان 1( شمال شرقی - هخامنشیان 

4( شمال غربی - ساسانیان 3( شمال غربی- هخامنشیان 

سواالت تستی

درس نهم
پایه دهم
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جغرافیا جامع کنکور 

 چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی در سکونتگاه ها، شکل های مختلفی از سکونتگاه ها را به وجود آورده است.  شکل سکونتگاه ها

 خطی )طولی(: در کنار رودها، سواحل و جاده ها  متمرکز اشکاا سکونتگاه روستایی
 پلکانی: در دامنۀ کوه ها 

 دایره ای )میدانی(: در اطراف چشمه ها و جاده ها 
 پراکنده: خانه ها با فاصله از هم قرار دارد. 

 شهرها با توجه به چگونگی پیدایش و کارکردهای مختلف خود، شکل های متفاوت دارند.  اشکاا شهر ها

 شهر شعاعی )ستاره ای( مانند همدان  انواع شکل شهرها 

 شهر شطرنجی: مانند سلماس

 شهر خطی: مانند بوشهر 

 تغییرات جمعیتی 
سکونتگاه های ایران

 افزایش جمعیت سبب شده است که شکل سکونتگاه ها به تدریج تغییر یابد. 

 رشد سریع جمعیت و افزایش جمعیت شهرها  دالیل افزایش تعداد نقاط شهری 

 تبدیل نقاط روستایی به شهر 

 در ایران به شهرهایی که جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشته باشد را کالن شهر می گویند که تعداد آنها به 8 شهر می رسد. 

 نقش هر سکونتگاه بر اساس وضع جغرافیایی آن، اعم از طبیعی یا انسانی تعیین می شود. نقش سکونتگاه ها

 شهرهای بندری: بوشهر و انزلی نقش شهرهای ایران

 سیاسی – اداری: تهران 

 صنعتی: اراک و اصفهان 

 زیارتگاهی: مشهد و قم

 1- امروزه اغلب سکونتگاه ها چند نقش دارند و این نقش ها را با هم  نکات مورد توجه در مورد نقش شهرها

ایفا می کنند. 

 2- نقش سکونتگاه ها در چهره و سیمای آنها منعکس است. 

 3- ممکن است نقش سکونتگاه در طول زمان تغییر کند یا تکامل و 

توسعه یابد.

 شهرگریزی )مهاجرت معکوس(: مهاجرت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستاها
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 بسیاری از سکونتگاه های اولیه در کنار کدام نواحی شکل گرفتند؟- 2

4( دامنۀ کوهستان ها 3( جلگه ها   2( دریاها   1( رودها  

 چه عاملی موجب پدید آمدن اولین سکونتگاه ها به نام روستا گردید؟-  

2( ساکن شدن انسان در یک مکان 1( افزایش جمعیت 

4( نیاز انسان به داشتن سرپناه 3( گسترش داد و ستد 

 بیشتر شهرهای ایران در چه ارتفاعی قرار دارند؟-  

2( 500 تا 1000 متر 1( کمتر از 500 متر 

4( 2000 متر به باال 3( 1000 تا 2000 متر 

 بزرگ ترین شهرهای ایران در گذشته در کدام نواحی شکل گرفته است؟-  

2( نواحی دارای آب و خاک حاصلخیز 1( مسیر راه های کاروان رو و بازرگانی 

4( در نواحی خوش آب و هوا 3( در کناره رودها و دریاها 

 قلعه رودخان در کدام استان واقع شده است؟-  

4( اردبیل 3( گیالن  2( مازندران   1( گلستان 

 شهر بیشاپور در کدام قسمت کازرون قرار دارد و در چه دوره ای از اهمیت ارتباطی برخوردار بوده است؟-  
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 همۀ موارد زیر از انواع شکل شهرهای ایران هستند به جز:-  1

4( خطی 3( دایره ای   2( شطرنجی   1( شعاعی  

 در کدام شکل از شهرها، شهر دارای یک مرکز اصلی )میدان( بوده و کدام شهر در ایران دارای این نوع شکل می باشد؟-  1

2( شعاعی - همدان 1( شطرنجی - سلماس 

4( شطرنجی - همدان 3( شعاعی - سلماس 

 شهر بوشهر دارای چه شکلی است؟-  1

4( شطرنجی  3( شعاعی   2( ستاره ای   1( خطی 

 چه عاملی موجب تغییر شکل سکونتگاه ها به تدریج گردیده است؟-  1

2( افزایش جمعیت 1( پیشرفت های فناوری 

4( پیدایش شهرهای جدید 3( تغییر شیوه های زندگی 

 منظور از کالن شهر چیست و کدام شهر »کالن شهر« محسوب می گردد؟-  1

1( شهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر – همدان

2( شهرهایی با جمعیت بیش از سه میلیون نفر - کرج

3( شهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر - قم

4( شهرهایی با جمعیت بیش از سه میلیون نفر - اهواز

 همۀ عبارت ها، مفهوم نادرستی از »نقش شهر« را بیان می کنند به جز: )کنکور سراسری   (-  2

1( سیمای سکونتگاه های سیاسی و اداری، همانند یکدیگرند.

2( نقش سکونتگاه ها در طول زمان تغییرات کم تری دارند.

3( نقش هر سکونتگاه بر اساس وضعیت طبیعی تعیین می شود.

4( اغلب سکونتگاه ها چند نقش دارند و یکی از آن ها را ایفا می کنند.

کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟ )سراسری    1(- 21

شکاا مختلفی از سکونتگاه ها به وجود آمده است.«
َ
»در سطح زمین، ا

1( چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی

2( نحوۀ توزیع شبکۀ خطوط حمل و نقل ریلی و جاده ای

3( دسترسی به شرایط جغرافیایی )طبیعی و انسانی( مناسب

4( نقش عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری شهر و روستا

84

جغرافیا جامع کنکور 

 قدیمی ترین نوع سکونتگاه که در ایران شناخته شده است سکونتگاه .................. است و ایل ................... یکی از ایالت -  
عمده کشور است.

2( روستایی - بختیاری 1( روستایی - قشقایی 

4( عشایری - لک 3( عشایری- ترکمن 

 کدام عبارت درباره »روستا« نادرست است؟-  

1( محلی که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است.

2( وجود کوه های البرز و زاگرس اوضاع مساعدی را برای کشاورزی فراهم کرده است.

3( روستائیان نسبت به آداب و رسوم محل خود پایبند هستند.

4( بسیاری از روستائیان در کاشت، داشت و برداشت محصول با یکدیگر همکاری می کنند.

 کدام عبارت دربارۀ »شهر« در ایران نادرست است؟-  1

1( شهر جایی است که دارای مصوبه هیئت دولت بوده و دارای شهرداری باشد.

2( خانه ها در شهرها فشرده و محله ها کم تراکم است.

3( بیشتر جمعیت شهرها در بخش خدمات و صنعت شاغل هستند.

4( در شهرها معمواًل تفاوت بسیاری در ارزش ها، آداب و رسوم و شیوۀ زندگی مردم مشاهده می شود.

 کدام شکل از روستاها تحت تأثیر پدیده های اطراف خود هستند و روستای لرنی در سیروان استان ایالم به چه شکلی است؟- 11

2( پراکنده - خطی 1( متمرکز - خطی 

4( متمرکز - پلکانی 3( پراکنده - پلکانی 

با شکل سکونتگاه های روستایی در منطقۀ ساحلی استان »گیالن« و »امتداد مسیر رود کارون در استان - 12 به ترتیب   کدام گزینه 
خوزستان« مطابقت دارد؟ )کنکور خارج کشور   (

2( پلکانی - خطی 1( خطی - طولی 

4( پلکانی - میدانگاهی 3( طولی - پراکنده 

 روستاهایی که در دامنۀ یک کوه استقرار می یابند چه شکلی هستند؟-  1

2( متمرکز – پلکانی  1( متمرکز - خطی 

4( پراکنده - پلکانی 3( پراکنده - خطی 

 شهرها با توجه به چه عاملی، شکل های مختلفی دارند؟-  1

2( وسعت و جمعیت  1( موقعیت جغرافیایی 

4( چگونگی پیدایش و کارکردهای مختلف 3( تصمیمات سیاسی 
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4( شطرنجی  3( شعاعی   2( ستاره ای   1( خطی 

 چه عاملی موجب تغییر شکل سکونتگاه ها به تدریج گردیده است؟-  1

2( افزایش جمعیت 1( پیشرفت های فناوری 

4( پیدایش شهرهای جدید 3( تغییر شیوه های زندگی 

 منظور از کالن شهر چیست و کدام شهر »کالن شهر« محسوب می گردد؟-  1

1( شهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر – همدان

2( شهرهایی با جمعیت بیش از سه میلیون نفر - کرج
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1( سیمای سکونتگاه های سیاسی و اداری، همانند یکدیگرند.

2( نقش سکونتگاه ها در طول زمان تغییرات کم تری دارند.

3( نقش هر سکونتگاه بر اساس وضعیت طبیعی تعیین می شود.

4( اغلب سکونتگاه ها چند نقش دارند و یکی از آن ها را ایفا می کنند.

کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟ )سراسری    1(- 21

شکاا مختلفی از سکونتگاه ها به وجود آمده است.«
َ
»در سطح زمین، ا

1( چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی

2( نحوۀ توزیع شبکۀ خطوط حمل و نقل ریلی و جاده ای

3( دسترسی به شرایط جغرافیایی )طبیعی و انسانی( مناسب

4( نقش عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری شهر و روستا
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در شکل گیری سکونتگاه های شهری و روستایی، آب بیشترین اهمیت را داشته است.(1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بسیاری از سکونتگاه های اولیه، در کنار رودها به وجود آمده اند.(2سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. 53 درصد از شهرهای ایران در ارتفاع 2000- 1000 متر، 27 درصد در ارتفاع پایین تر از 500 متر، 13 درصد در ارتفاع ( سواا
1000- 500 متر و 7 درصد در ارتفاع باالی 2000 متر قرار دارند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بزرگ ترین شهرهای ایران در گذشته در مسیر راه های کاروان رو و بازرگانی داخلی یا خارجی شکل گرفته است.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. قلعه رودخان در استان گیالن قرار دارد.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شهر باستانی بیشاپور در شمال غربی کازرون در زمان ساسانیان از اهمیت ارتباطی مهمی در ایران برخوردار بود.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. قدیمی  ترین نوع سکونتگاه شناخته شده در ایران سکونتگاه عشایری است و ایل سون، بختیاری، قشقایی و ترکمن از ( سواا
ایالت عمده کشور ایران هستند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. وجود کوه های البرز و زاگرس اوضاع مساعدی را برای دامپروری فراهم کرده است.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در شهرها خانه ها فشرده و محله ها پر تراکم هستند.( 1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. روستای متمرکز تحت تأثیر پدیده های اطراف خود است و روستای لرنی در سیروان استان ایالم نمونه یک روستای (11سواا
خطی است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. روستاهای منطقه ساحلی گیالن و امتداد مسیر رود کارون در استان خوزستان به صورت خطی )طولی( هستند.(12سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. روستایی که در دامنۀ یک کوه قرار دارند به صورت متمرکز و پلکانی هستند.( 1سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شهرها با توجه به چگونگی پیدایش و کارکردهای مختلف خود، شکل های متفاوت دارند.( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شهرها دارای شکل شعاعی )ستاره ای(، شطرنجی و خطی هستند.( 1سواا

پاسخنامه تشریحی
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همۀ عبارت ها، براساس »سلسله مراتب سکونتگاه های ایران« به درستی نوشته شده اند، به جز: )خارج    1(- 22

1( استان با تنوع خدمات بیشتر در ر أس هرم قرار گرفته است.

2( تنوع خدمات در دهستان کمتر از بخش و بیشتر از روستا است.

3( در شهرستان شمار جمعیت و تنوع خدمات از بخش بیشتر و از استان کمتر است.

4( تنوع خدمات و شمار جمعیت در چند روستا، از بخش بیشتر و از دهستان کمتر است. 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در شکل گیری سکونتگاه های شهری و روستایی، آب بیشترین اهمیت را داشته است.(1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بسیاری از سکونتگاه های اولیه، در کنار رودها به وجود آمده اند.(2سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. 53 درصد از شهرهای ایران در ارتفاع 2000- 1000 متر، 27 درصد در ارتفاع پایین تر از 500 متر، 13 درصد در ارتفاع ( سواا
1000- 500 متر و 7 درصد در ارتفاع باالی 2000 متر قرار دارند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بزرگ ترین شهرهای ایران در گذشته در مسیر راه های کاروان رو و بازرگانی داخلی یا خارجی شکل گرفته است.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. قلعه رودخان در استان گیالن قرار دارد.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شهر باستانی بیشاپور در شمال غربی کازرون در زمان ساسانیان از اهمیت ارتباطی مهمی در ایران برخوردار بود.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. قدیمی  ترین نوع سکونتگاه شناخته شده در ایران سکونتگاه عشایری است و ایل سون، بختیاری، قشقایی و ترکمن از ( سواا
ایالت عمده کشور ایران هستند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. وجود کوه های البرز و زاگرس اوضاع مساعدی را برای دامپروری فراهم کرده است.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در شهرها خانه ها فشرده و محله ها پر تراکم هستند.( 1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. روستای متمرکز تحت تأثیر پدیده های اطراف خود است و روستای لرنی در سیروان استان ایالم نمونه یک روستای (11سواا
خطی است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. روستاهای منطقه ساحلی گیالن و امتداد مسیر رود کارون در استان خوزستان به صورت خطی )طولی( هستند.(12سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. روستایی که در دامنۀ یک کوه قرار دارند به صورت متمرکز و پلکانی هستند.( 1سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شهرها با توجه به چگونگی پیدایش و کارکردهای مختلف خود، شکل های متفاوت دارند.( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شهرها دارای شکل شعاعی )ستاره ای(، شطرنجی و خطی هستند.( 1سواا

پاسخنامه تشریحی

درس نهم
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 اقتصاد علمی است که انسان برای تأمین نیازهای خود به آن توجه می کند. 
 محیط طبیعی مساعد از یک سو و انسان توانمند از سوی دیگر بستر مناسبی برای فعالیت های اقتصادی فراهم می آورد.

 شناخت توان های محیطی به انسان کمک می کند تا از مکان ها به طور صحیح و بهینه استفاده کند و در بخش های مختلف اقتصادی به خوبی عمل نماید. 

 برای برطرف کردن نیاز به غذا، شکلی از رابطه بین انسان و محیط طبیعی ایجاد شده است که آن را »کشاورزی« می نامیم.بخش کشاورزی

 زراعت مهم ترین فعالیت های بخش کشاورزی
 باغداری

 دامداری 
 تنوع آب و هوایی در ایران، موقعیت مساعدی را برای تولید انواع محصوالت زراعی فراهم آورده است. 

 محدودیت در منابع آب و خاک  دالیل نیاز کشور به واردات برخی محصوالت زراعی
 بهره وری کم 

 وجود آفات و خسارات طبیعی 
 نوسانات آب و هوایی 

 بی ثباتی در قیمت محصوالت 

 اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف ایران، سبب ایجاد تنوع فراوان در تولیدات باغی شده است.  باغداری
 مهم ترین اقالم صادراتی: پسته، انار، خرما

 امروزه با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور، توصیه می شود محور توسعۀ کشاورزی از زراعت به توسعۀ 
باغداری با روش های نوین آبیاری و متناسب با محیط تغییر یابد. 

 1- کاهش مصرف آب  مزایا گشت گلخانه  ای 
 2- تولید در طول سال و همه جا

 3- کنترل بهتر وضعیت کشت 

 گستردگی در عرض جغرافیایی  دالیل فراهم شدن وضعیت مناسب برای پرورش انواع دام دامداری
 تنوع اقلیمی 

 تنوع گونه های گیاهی 

 روند رو به رشد صنایع تبدیلی  دالیل رشد بخش دامداری کشور 
 وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر 

 استفاده از روش های علمی

 جمعیت عشایری کمتر از 2% از جمعیت کشور است و آنان 25% واحد دامی و 20% از تولید پروتئین مربوط به 
دام کشور را به خود اختصاص داده اند.

توان های اقتصادی

درس دهم
پایه دهم
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در شهرهای شعاعی )ستاره ای( مانند همدان، شهر دارای یک مرکز اصلی )میدان( بوده و خیابان ها و شبکه های مهم ( 1سواا
از آن مرکز به صورت شعاعی منشعب می شوند و شهر سلماس دارای شکل شطرنجی است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شهر بوشهر دارای شکل خطی است.( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. افزایش جمعیت سبب شده است که شکل سکونتگاه ها به تدریج تغییر کند.( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در ایران به شهرهایی که جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشته باشند کالن شهر می گویند که در ایران 8 شهر دارای ( 1سواا
این ویژگی هستند که به ترتیب عبارتند از: تهران، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز و قم

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. سیمای سکونتگاه های سیاسی و اداری همانند یکدیگرند.( 2سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی در سکونتگاه ها، شکل های مختلفی ازسکونتگاه ها را به وجود می آورد.(21سواا

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تنوع خدمات و شمار جمعیت در چند روستا از دهستان و بخش کمتر است.(22سواا
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 اقتصاد علمی است که انسان برای تأمین نیازهای خود به آن توجه می کند. 
 محیط طبیعی مساعد از یک سو و انسان توانمند از سوی دیگر بستر مناسبی برای فعالیت های اقتصادی فراهم می آورد.

 شناخت توان های محیطی به انسان کمک می کند تا از مکان ها به طور صحیح و بهینه استفاده کند و در بخش های مختلف اقتصادی به خوبی عمل نماید. 

 برای برطرف کردن نیاز به غذا، شکلی از رابطه بین انسان و محیط طبیعی ایجاد شده است که آن را »کشاورزی« می نامیم.بخش کشاورزی

 زراعت مهم ترین فعالیت های بخش کشاورزی
 باغداری

 دامداری 
 تنوع آب و هوایی در ایران، موقعیت مساعدی را برای تولید انواع محصوالت زراعی فراهم آورده است. 

 محدودیت در منابع آب و خاک  دالیل نیاز کشور به واردات برخی محصوالت زراعی
 بهره وری کم 

 وجود آفات و خسارات طبیعی 
 نوسانات آب و هوایی 

 بی ثباتی در قیمت محصوالت 

 اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف ایران، سبب ایجاد تنوع فراوان در تولیدات باغی شده است.  باغداری
 مهم ترین اقالم صادراتی: پسته، انار، خرما

 امروزه با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور، توصیه می شود محور توسعۀ کشاورزی از زراعت به توسعۀ 
باغداری با روش های نوین آبیاری و متناسب با محیط تغییر یابد. 

 1- کاهش مصرف آب  مزایا گشت گلخانه  ای 
 2- تولید در طول سال و همه جا

 3- کنترل بهتر وضعیت کشت 

 گستردگی در عرض جغرافیایی  دالیل فراهم شدن وضعیت مناسب برای پرورش انواع دام دامداری
 تنوع اقلیمی 

 تنوع گونه های گیاهی 

 روند رو به رشد صنایع تبدیلی  دالیل رشد بخش دامداری کشور 
 وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر 

 استفاده از روش های علمی

 جمعیت عشایری کمتر از 2% از جمعیت کشور است و آنان 25% واحد دامی و 20% از تولید پروتئین مربوط به 
دام کشور را به خود اختصاص داده اند.

توان های اقتصادی

درس دهم
پایه دهم



91

یا
اف

غر
ج

علمی که انسان برای تأمین نیازهای خود به آن توجه می کند چیست و چه عاملی به انسان کمک می کند تا از مکان ها به طور صحیح - 1
و بهینه استفاده کند؟

طبیعی  محیط  و  انسان  متقابل  روابط  شناخت  اقتصاد-   )1

محیطی توان های  شناخت   – اقتصادی  جغرافیای   )2

محیطی  توان های  شناخت   – اقتصاد   )3

طبیعی  محیط  و  انسان  متقابل  روابط  شناخت  اقتصادی-  جغرافیای   )4

 کدام گزینه از مهم ترین فعالیت ها در بخش کشاورزی محسوب نمی گردد؟- 2

4( صیفی کاری 3( دامداری  2( باغداری  1( زراعت 

 نتیجۀ تنوع آب و هوایی در ایران چیست؟-  

2( افزایش میزان محصوالت کشاورزی  1( فراهم شدن زمینه برای تولید انواع محصوالت زراعی  

4( صادرات محصوالت کشاورزی به خارج از کشور 3( عدم نیاز به آب زیاد برای کشاورزی 

 همۀ موارد زیر از جمله عوامل واردات محصوالت زراعی است به جز:-  

2( فقدان مدیریت صحیح منابع  1( بهره وری کم  

4( نوسانات آب و هوایی 3( بی ثباتی در قیمت محصوالت  

ایران در جهان محسوب -   بی نظیر  از محصوالت  و کدام گزینه  باغی شده است  تولیدات  در  تنوع فراوان  ایجاد   چه عاملی سبب 
نمی شود؟

2( اختالف در میزان بارش فصلی و ساالنه – خرما 1( اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه - انگور 

4( اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه - انار 3( اختالف در میزان بارش فصلی و ساالنه – پسته  

 کدام استان در تولید ساالنۀ میوه هایی مانند سیب درختی، انگور، پرتقاا، خرما، انار و پسته از استان های معروف محسوب می گردد؟-  

4( یزد 3( خوزستان  2( فارس  1( مازندران 

سواالت تستی

درس دهم
پایه دهم
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بخش صنعت

و معدن

 تعریف صنعت: مجموعه فعالیت هایی که به تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف
 صنایع دستی: فعالیت هایی که عمدتًا با استفاده از مواد اولیۀ بومی و به کارگیری ابزار و وسایل سادۀ  تقسیم بندی صنایع

زیستی، همراه با ذوق هنری و خالقیت فکری به تولید و ساخت محصولی منجر می شود.

 صنایع ماشینی، شامل صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فلزات اساسی، خودروسازی،  صنایع ماشینی
ماشین سازی، صنایع شیمیایی و صنایع غذایی می شود. 

 صنایع پتروشیمی بعد از نفت و گاز بزرگ ترین بخش صنعتی کشور به شمار می رود.
 صنعت خودروسازی یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشور است. 

 ایران با داشتن 70 نوع مادۀ معدنی، یکی از قدرت های برتر معدنی جهان است.  معادن
 استان های یزد، کرمان و اصفهان بیشترین شاغالن بخش معدن کشور را دارند. 

- عدم تعادل در پراکندگی قطب های صنعتی در سطح کشور نشان می دهد که به توان و ظرفیت های محیطی ایران به طور کامل توجه نشده است.

- در استفاده از منابع طبیعی، ویژگی ها و توان محیطی آن منطقه باید مورد بررسی قرار گیرد. 

 تعریف: به زنجیره ای فعالیت های مالی، مدیریتی، بهداشتی، آموزشی، انتظامی، اطالعاتی، گردشگری، تجارت و بازرگانی که به طور غیرمستقیم خدمات
در بهبود کیفیت و کمیت تولیدات کشور مؤثرند گفته می شود.

 امروزه زیر بنای توسعۀ اقتصادی براساس سیستم حمل و نقل و ارتباطات مناسب آن شکل می گیرد.  حمل و نقل
 راه ها، رگ حیاتی جامعه هستند. 

 نهاد آموزش و پرورش از مهم ترین نظام های اجتماعی هر جامعه محسوب می شود.  آموزش و پرورش
گاهی و نگرش افراد در جامعه است.   رسالت این نهاد افزایش سطح آ

 ساده ترین شکل تجارت انسان همان شیوه مبادلۀ کاال به کاال )پایاپای( است.  تجارت و بازرگانی
 ایران به دلیل موقعیت استراتژیکی ویژه، عبور جاده ابریشم و راه ادویه از نظر تجارت قدمت دارد.

 امروزه تجارت الکترونیک بخش وسیعی از انتقال کاالها و خدمات را بر عهده گرفته است. 

 گردشگری در ردیف شغل های پردرآمد، پاک و هم هزینه است که برای کشور میزبان می تواند اشتغال زایی، توسعه،  گردشگری
رونق اقتصادی و ارتباطات جهانی سازنده ایجاد کند. 

 سازمان جهانی گردشگری )WTO( ایران را از نظر جاذبه های طبیعی، در رتبۀ پنجم و از نظر جاذبه های تاریخی و 
فرهنگی در رتبۀ دهم جهانی قرار داده است. 

 جاذبه های 
گردشگری ایران

 1- وجود مراکز ارزشمند دینی، مذهبی، زیارتگاهی و اماکن مقدس
 2- برخورداری از موقعیت دریایی و خشکی، وجود کوه های بلند، دشت های وسیع، سواحل 

گوناگون و بیابان های شگفت انگیز )ژئوتوریسم(
 3- تنوع زیستی ایران با وجود زیست بوم های بسیار گوناگون گیاهی و جانوری )طبیعت گردی( 

 4- تنوع قومی و فرهنگی در کشور )گردشگری اجتماعی- فرهنگی( 
 5- تنوع صنایع دستی 

 6- وجود تمدنی با ریشه هایی در اعماق تاریخ 
 7- وجود مراکز گوناگون فرهنگی 

و  اقلیمی  تنوع  باعث  8- موقعیت ریاضی کشورمان و گستردگی آن در عرض جغرافیایی   
چشم اندازهای طبیعی شده است. 
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علمی که انسان برای تأمین نیازهای خود به آن توجه می کند چیست و چه عاملی به انسان کمک می کند تا از مکان ها به طور صحیح - 1
و بهینه استفاده کند؟

طبیعی  محیط  و  انسان  متقابل  روابط  شناخت  اقتصاد-   )1

محیطی توان های  شناخت   – اقتصادی  جغرافیای   )2

محیطی  توان های  شناخت   – اقتصاد   )3

طبیعی  محیط  و  انسان  متقابل  روابط  شناخت  اقتصادی-  جغرافیای   )4

 کدام گزینه از مهم ترین فعالیت ها در بخش کشاورزی محسوب نمی گردد؟- 2

4( صیفی کاری 3( دامداری  2( باغداری  1( زراعت 

 نتیجۀ تنوع آب و هوایی در ایران چیست؟-  

2( افزایش میزان محصوالت کشاورزی  1( فراهم شدن زمینه برای تولید انواع محصوالت زراعی  

4( صادرات محصوالت کشاورزی به خارج از کشور 3( عدم نیاز به آب زیاد برای کشاورزی 

 همۀ موارد زیر از جمله عوامل واردات محصوالت زراعی است به جز:-  

2( فقدان مدیریت صحیح منابع  1( بهره وری کم  

4( نوسانات آب و هوایی 3( بی ثباتی در قیمت محصوالت  

ایران در جهان محسوب -   بی نظیر  از محصوالت  و کدام گزینه  باغی شده است  تولیدات  در  تنوع فراوان  ایجاد   چه عاملی سبب 
نمی شود؟

2( اختالف در میزان بارش فصلی و ساالنه – خرما 1( اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه - انگور 

4( اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه - انار 3( اختالف در میزان بارش فصلی و ساالنه – پسته  

 کدام استان در تولید ساالنۀ میوه هایی مانند سیب درختی، انگور، پرتقاا، خرما، انار و پسته از استان های معروف محسوب می گردد؟-  

4( یزد 3( خوزستان  2( فارس  1( مازندران 

سواالت تستی

درس دهم
پایه دهم
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 امروزه زیر بنای توسعۀ اقتصادی بر چه اساسی شکل می گیرد؟-  1

2( سیستم حمل و نقل و ارتباطات مناسب آن 1( تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته توسط بخش خدمات 

4( میزان پیشرفت های صنعتی  3( سیستم حمل و نقل و ارتباطات مناسب آن 

 به ترتیب کاهش هزینه ها و عدم اطمینان طرفین از اصالت یکدیگر مربوط به کدام ویژگی تجارت الکترونیکی است؟-  1

2( معایب- معایب 1( محاسن- محاسن 

4( محاسن - معایب 3( معایب- محاسن 

 یکی از خدمات مهم که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار دارد چیست؟-  1

4( تجارت 3( گردشگری  2( حمل و نقل  1( آموزش و پرورش 

 کشور ایران از نظر جاذبه های طبیعی در رتبۀ ........ و از نظر جاذبه های تاریخی و فرهنگی در رتبۀ ................. جهانی قرار -  1
دارد.

2( پنجم - دهم 1( دهم - هفتم 

4( هفتم- دهم 3( هفتم - پنجم 

 کدام مورد در ارتباط با جاذبه های گردشگری ایران نادرست است؟-  2

2( وجود مراکز فرهنگی گوناگون 1( تنوع قومی و فرهنگی در کشور  

4( موقعیت گسترده در عرض جغرافیایی 3( حفظ ارزش های اسالمی  انقالبی 

کدام عبارت به »توانایی انسان« در بهره برداری صحیح و استفادۀ بهینه از مکان ها می افزاید؟ )سراسری   (- 21

2( درک ارتباط میان انسان و عوامل محیطی 1( استفاده از هوش و استعداد بالقوه نیروی انسانی 

4( شناخت ظرفیت ها و توان های محیطی  3( ساماندهی فعالیت های انسان در مکان  
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جغرافیا جامع کنکور 

 امروزه با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور، چه توصیه ای می شود؟-  

1( محور توسعۀ کشاورزی از زراعت به توسعۀ باغداری با روش های نوین آبیاری و متناسب با محیط تغییر کند.

2( محور توسعۀ کشاورزی از باغداری به توسعۀ زراعت با روش های نوین آبیاری و متناسب با محیط تغییر کند.

3( محور توسعۀ کشاورزی از زراعت به توسعۀ باغداری با روش های نوین آبیاری و متناسب با شرایط بازار فروش تغییر کند.

4( محور توسعۀ کشاورزی از باغداری به توسعۀ زراعت با روش های نوین آبیاری و متناسب با شرایط بازار فروش تغییر کند.

 کدام گزینۀ از مزایای کشت گلخانه ای محسوب می گردد؟-  

1( کاهش مصرف آب، تنوع در کشت محصوالت، کنترل بهتر وضعیت کشت

2( تولید در طول سال در همه جا، کنترل بهتر وضعیت کشت، تنوع در کشت محصوالت

3( تولید در طول سال در همه جا، کاهش مصرف آب، تنوع در کشت محصوالت

4( کاهش مصرف آب، کنترل بهتر وضعیت کشت، تولید در طول سال در همه جا

 چه عاملی در فراهم شدن وضعیت مناسب برای پرورش دام در کشور نقشی ندارد؟-  

2( به کارگیری روش های سنتی  1( گستردگی در عرض جغرافیایی 

4( وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر 3( تنوع اقلیمی و گونه های گیاهی 

 هر چند جمعیت عشایری کمتر از ............... درصد از جمعیت کشور است، آنان .......... درصد واحد دامی و ................ -  1
درصد از تولید پروتئین مربوط به دام کشور را به خود اختصاص داده اند.

25 -2 )4  20-4 )3  25 -4 )2  20 -2 )1

 بعد از نفت و گاز، صنعت ............ بزرگ ترین بخش صنعتی کشور به شمار می آید.- 11

4( ذوب آهن 3( مواد غذایی  2( پتروشیمی   1( خودروسازی 

 یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشور، کدام صنعت است؟- 12

4( غذایی 3( خودروسازی  2( شیمیایی  1( پتروشیمی 

 کدام استان ها بیشترین شاغالن بخش معدن کشور را دارند؟-  1

2( خوزستان، کرمان، اصفهان 1( یزد، فارس، اصفهان 

4( یزد، کرمان، اصفهان 3( کرمان، فارس، خوزستان 

 چه مسئله ای نشان دهنده این مطلب است که به توان و ظرفیت های محیطی ایران به طور کامل توجه نشده است؟-  1

2( نیاز مداوم به واردات کاال از خارج از کشور  1( عدم تعادل در پراکندگی قطب های صنعتی در سطح کشور 

4( عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی 3( عدم به کارگیری تخصص های علمی 

 کدام نواحی ایران با توجه به داشتن ذخایر و مواد اولیۀ غنی با رشد صنعتی روبرو نبوده اند؟-  1

4( مرکزی و جنوبی 3( شرقی و مرکزی  2( غربی و جنوبی  1( شرقی و جنوبی 
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 امروزه زیر بنای توسعۀ اقتصادی بر چه اساسی شکل می گیرد؟-  1

2( سیستم حمل و نقل و ارتباطات مناسب آن 1( تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته توسط بخش خدمات 

4( میزان پیشرفت های صنعتی  3( سیستم حمل و نقل و ارتباطات مناسب آن 

 به ترتیب کاهش هزینه ها و عدم اطمینان طرفین از اصالت یکدیگر مربوط به کدام ویژگی تجارت الکترونیکی است؟-  1

2( معایب- معایب 1( محاسن- محاسن 

4( محاسن - معایب 3( معایب- محاسن 

 یکی از خدمات مهم که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار دارد چیست؟-  1

4( تجارت 3( گردشگری  2( حمل و نقل  1( آموزش و پرورش 

 کشور ایران از نظر جاذبه های طبیعی در رتبۀ ........ و از نظر جاذبه های تاریخی و فرهنگی در رتبۀ ................. جهانی قرار -  1
دارد.

2( پنجم - دهم 1( دهم - هفتم 

4( هفتم- دهم 3( هفتم - پنجم 

 کدام مورد در ارتباط با جاذبه های گردشگری ایران نادرست است؟-  2

2( وجود مراکز فرهنگی گوناگون 1( تنوع قومی و فرهنگی در کشور  

4( موقعیت گسترده در عرض جغرافیایی 3( حفظ ارزش های اسالمی  انقالبی 

کدام عبارت به »توانایی انسان« در بهره برداری صحیح و استفادۀ بهینه از مکان ها می افزاید؟ )سراسری   (- 21

2( درک ارتباط میان انسان و عوامل محیطی 1( استفاده از هوش و استعداد بالقوه نیروی انسانی 

4( شناخت ظرفیت ها و توان های محیطی  3( ساماندهی فعالیت های انسان در مکان  
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. اقتصاد علمی است که انسان برای تأمین نیازهای خود به آن توجه می کند و شناخت توان های محیطی به انسان کمک (1سواا
می کند تا از مکان ها به طور صحیح و بهینه استفاده کند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. زراعت، باغداری و دامداری از مهم ترین فعالیت های بخش کشاورزی است.(2سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تنوع آب و هوایی در ایران، موقعیت مساعدی را برای تولید محصوالت زراعی فراهم کرده است.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. محدودیت در منابع آب و خاک، بهره وری کم، وجود آفات و خسارات طبیعی، نوسانات آب و هوایی، بی ثباتی در قیمت ( سواا
محصوالت و ... از جمله مشکالت تولیدات زراعی در کشور است که باعث شده است کشورمان در تأمین برخی محصوالت زراعی به واردات وابسته باشد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف ایران، سبب ایجاد تنوع فراوان در تولیدات باغی شده است ( سواا
و گونه های بی نظیری مانند پسته، انار و خرمای ایرانی در جهان بی همتاست.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. استان فارس در تولید سیب درختی، انگور، پرتقال، خرما، انار و پسته از جایگاه خوبی برخوردار است.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. امروزه با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور، توصیه می شود محور توسعۀ کشاورزی از زراعت به توسعۀ باغداری با ( سواا
روش های نوین آبیاری و متناسب با محیط تغییر یابد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کاهش مصرف آب، تولید در طول سال و در همه جا و کنترل بهتر وضعیت کشت از مزایای روش کشت گلخانه ای است.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. گستردگی کشور در عرض جغرافیایی، تنوع اقلیمی و گونه های گیاهی و نیز روند رو به رشد صنایع تبدیلی، وجود نیروی ( سواا
انسانی متخصص و ماهر و استفاده از روش های علمی، باعث رشد بخش دامپروری در اقتصاد کشور ما شده است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر چند جمعیت عشایری کمتر از 2 درصد از جمعیت کشور است، آنان 25 درصد واحد دامی و 20 درصد تولید پروتئین ( 1سواا
مربوط به دام را به خود اختصاص داده اند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. صنعت پتروشیمی بعد از نفت و گاز، بزرگ ترین بخش صنعتی کشور به شمار می رود.(11سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. صنعت خودروسازی یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشور است.(12سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. استان های یزد، کرمان و اصفهان بیشترین شاغالن بخش معدن کشور را دارند.( 1سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. عدم تعادل در پراکندگی قطب های صنعتی در سطح کشور نشان می دهد که به توان و ظرفیت های محیطی ایران به ( 1سواا
طور کامل توجه نشده است.

پاسخنامه تشریحی

درس دهم
پایه دهم
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. اقتصاد علمی است که انسان برای تأمین نیازهای خود به آن توجه می کند و شناخت توان های محیطی به انسان کمک (1سواا
می کند تا از مکان ها به طور صحیح و بهینه استفاده کند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. زراعت، باغداری و دامداری از مهم ترین فعالیت های بخش کشاورزی است.(2سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تنوع آب و هوایی در ایران، موقعیت مساعدی را برای تولید محصوالت زراعی فراهم کرده است.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. محدودیت در منابع آب و خاک، بهره وری کم، وجود آفات و خسارات طبیعی، نوسانات آب و هوایی، بی ثباتی در قیمت ( سواا
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طور کامل توجه نشده است.

پاسخنامه تشریحی

درس دهم
پایه دهم
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درس اول
پایه یازدهم

 میان اجزا و پدیده های هر مکان، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد که آن را از سایر مکان ها متفاوت می سازد. ناحیه
 یکی از کارهای جغرافی دانان، مطالعۀ شباهت ها و تفاوت های مکان هاست.

 ناحیه یکی از مفاهیم اصلی، جغرافیاست. 
 تعریف ناحیه: بخشی از سطح زمین که ویژگی های جغرافیایی همگون و خاصی دارد؛ به طوری که با بخش های مجاور خود متفاوت است. 

است.  نتایج به دست آمده از تعریف ناحیه  آن  در  انسانی  و  طبیعی  عناصر  نسبی  همگونی  و  وحدت  ناحیه،  هر  اصلی  ویژگی   )1

)وحدت یابی( 

2( هر ناحیۀ جغرافیایی به درجه ای از همگونی رسیده است که از سایر بخش های پیرامون خود 

متمایز می شود و با آنها تفاوت دارد. 

ناحیه بندی 
 هدف ناحیه بندی: شناخت بهتر و آسان تر مکان های مختلف و علمی کردن مطالعات و تحقیقات دربارۀ مکان ها برای برنامه ریزی صحیح 
 ناحیه بندی عبارت است از تقسیم بندی یک محیط جغرافیایی بر اساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر به طوری هر واحد با واحد مجاور 

خود متفاوت باشد. 

 جغرافی دانان برای تعیین حدود یک ناحیه، یک یا چند معیار را به کار می گیرند. 
 جغرافی دانان با توجه به معیارها، حدود یا مرزهای هر ناحیه را روی نقشه رسم می کنند و نواحی مختلف را روی نقشه نشان می دهند.

 ناحیه بندی کاری صرفًا جغرافیایی است و بر اساس طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوۀ کار او صورت می گیرد. 
 انتخاب معیارها و مالک ها برای تعیین حدود یک ناحیه، به هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان بستگی دارد.

 عوامل طبیعی: ناهمواری ها، آب و هوا، پوشش گیاهی، خاک و ... معیارهای ناحیه بندی
 عوامل انسانی: جمعیت، اقوام، دین، زبان، فرهنگ و نوع فعالیت های اقتصادی
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. نواحی شرقی و مرکزی کشور که از نظر ذخایر و مواد اولیه غنی هستند ولی با رشد صنعتی روبه رو نبوده اند.( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. امروزه زیر بنای توسعۀ اقتصادی کشور بر اساس سیستم حمل و نقل و ارتباطات مناسب آن شکل می گیرد.( 1سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کاهش هزینه ها از محاسن و عدم اطمینان طرفین از اصالت یکدیگر از معایب تجارت الکترونیکی است.( 1سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از خدمات مهم که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار دارد، گردشگری است.( 1سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سازمان جهانی گردشگری )WTO( ایران را از نظر جاذبه های طبیعی، در رتبۀ پنجم و از نظر جاذبه های تاریخی و ( 1سواا
فرهنگی در رتبۀ دهم جهانی قرار داده است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. وجود مراکز گوناگون فرهنگی، موقعیت ریاضی و گستردگی در عرض جغرافیایی، وجود مراکز ارزشمند دینی و مذهبی، ( 2سواا
پیکره بندی طبیعی مناسب، تنوع زیستی فراوان، تنوع قومی و فرهنگی و نیز داشتن بیش از 160 نوع صنایع دستی از دالیل جاذبه های گردشگری ایران می باشد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شناخت توان های محیطی به انسان کمک می کند تا از مکان ها به طور صحیح و بهینه استفاده کند.(21سواا
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میان اجزا و پدیده های هر مکان چه رابطه ای وجود دارد و یکی از کارهای جغرافیا مطالعه در چه زمینه ای است؟-  

2( علت و معلولی- کلی نگری به پدیده ها   1( پیوستگی و هماهنگی – شباهت ها و تفاوت ها 

 3( علت و معلولی – شباهت ها و تفاوت ها  4( پیوستگی و هماهنگی – کلی نگری به پدیده ها

کدام گزینه بیانگر ویژگی اصلی هر ناحیه است؟-  

 1( کلی نگری  2( ترکیبی بودن   3( وحدت یابی   4( متمایز بودن

همه موارد زیر از اهداف ناحیه بندی است به جز:-  

 1( شناخت بهتر و آسان تر مکان های مختلف  2( تعیین محدوده های نواحی و مشخص کردن ویژگی های اصلی آن

 3( علمی کردن مطالعات و تحقیقات دربارۀ مکان ها   4( برنامه ریزی صحیح برای آن

 کدام عبارت دربارۀ ناحیه بندی درست است؟-  

 1( بخشی از سطح زمین که ویژگی های جغرافیایی همگون و خاصی دارد. 

 2( مطالعه شباهت ها و تفاوت های مکان های مختلف 

 3( تقسیم یک محیط جغرافیایی براساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر

 4( مشخص کردن وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی 

 جغرافی دان ها به چه منظوری یک یا چند معیار را در نظر می گیرند؟-  

 1( برای تعیین حدود یک ناحیه   2( برای رسم حدود نواحی روی نقشه 

 3( برای نمایش نواحی مختلف روی نقشه  4( برای مشخص کردن وحدت و همگونی پدیده ها

 کدام اقدام، بر اساس طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوۀ کار او صورت می گیرد؟-  

 1( مطالعه نواحی  2( انتخاب معیارها و مالک ها 

 3( مطالعۀ شباهت و تفاوت ها  4( ناحیه بندی

 هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان در چه مسئله ای تأثیرگذار است؟-  

 1( انتخاب معیارها و مالک برای تعیین حدود یک ناحیه   2( پیدا کردن نوع پیوستگی و هماهنگی بین نواحی 

 3( مطالعۀ شباهت ها و تفاوت های مکان ها  4( رسم حدود یا مرزهای هر ناحیه روی نقشه 

سواالت تستی

درس اول
پایه یازدهم
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 در نواحی مرطوب، به سبب بارندگی زیاد و رطوبت کافی، چمنزارهای وسیعی به وجود آمده و شرایط مناسبی را برای دامداری و پرورش گاو  نکات

فراهم کرده است. 

  نوع خانه ها و شکل سقف ساختمان ها در نواحی مرطوب با ریزش های جوی و نوع فعالیت اقتصادی ساکنان ناحیه، یعنی نگهداری دام و 

علوفه، تناسب دارد. 

  د ر نواحی ساحلی، امکان تجارت دریایی موجب به وجود آمدن شهری با نقش بندری در کنار دریا شده است. جذب جمعیت زیاد، رونق 

فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری و حمل و نقل بار و مسافر موجب پدید آمدن ساختمان های بلند مرتبه شده است. 

  جغرافی دانان بر اساس ترکیب ویژگی های عمدۀ بارش از قبیل میانگین بارندگی سالیانه، توزیع فصلی بارش و باالترین میزان بارش روزانه، 

ایران را به شش ناحیه بارشی تقسیم کرده اند. 

 خزر غربی نواحی بارشی ایران

 خزر شرقی

 کردستان 

 آذربایجان و زاگرس

 خراسان شمالی 

 نواحی داخلی 

  زیست بوم ها )بیوم ها( جزء نواحی طبیعی هستند که هر یک به سبب پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی که دارند از بقیه متمایز می شوند. 

  خاک کریوزول خاک یخ بسته نواحی توندرا است. 

  خاک چرنوزیوم خاک حاصلخیز غنی از مواد آلی و ریشۀ علفزارهاست. 

  در کشور سوئیس چهار زبان رسمی وجود دارد که عبارتند از: آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و ُرمانش

کشاردام بزرگ ترین معبد هندوها در کشور هندوستان قرار دارد.    آ

  کلیسای بانوی ما در جنوب هندوستان قرار دارد. 
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ناحیه صنعتی بوهمیا در کشور ................... واقع شده است.-   

4( چک 3( نروژ   1( آلمان   2( سوئیس  

کدام گزینه باتوجه به تصویر مقابل، دلیل مناسبی برای وجود »ساختمان های بلندمرتبه« است؟ )سراسری داخل کشور   (-   

1( تجارت دریایی و حمل و نقل

2( افزایش تقاضا و باال بودن قیمت

3( استقرار مؤسسات حمل و نقل و مراکز درمانی

4( رونق فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری 

در کدام عبارت، تفاوت میان نگرش جغرافی دانان با سایر رشته های علوم، به درستی بیان شده است؟ )سراسری خارج از کشور     (-   

2( کشف ناشناخته های جهان 1( کمک به انسان برای زندگی بهتر 

4( طبقه بندی نظام های اقتصادی و اجتماعی 3( مطالعۀ شباهت ها و تفاوت های مکان ها 

کدام گزینه باتوجه به تصویر مقابل، عبارت تدوین شده را به درستی کامل می کند؟ )سراسری خارج کشور     (-   

1( میان هر واحد با واحد مجاور تفاوت وجود دارد.

2( میان اجزا و پدیده های آن، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد.

3( تعیین حدود یک ناحیه به هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان بستگی دارد.

4( ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی میان عناصر طبیعی و انسانی است.

چگونه جغرافی دانان، سطح زمین را ناحیه بندی می کنند؟ )سراسری داخل کشور     (-   

2( تعیین حدود نواحی جغرافیایی 1( تقسیم بندی نواحی جغرافیایی 

4( وحدت یابی مکان ها و فضاهای جغرافیایی 3( مطالعۀ شباهت ها و تفاوت های مکان ها 
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 جغرافی دان بر اساس ویژگی هایی، ایران را به   ناحیه بارشی تقسیم می کند به جز:-  

 1( میانگین بارندگی ساالنه  2( توزیع فصلی بارش  3( میزان بارش ماهانه  4( باالترین میزان بارش روزانه 

میزان بارش ناحیه کردستان با کدام ناحیه برابر است؟-  

 1( خزر غربی  2( خزر شرقی  3( خراسان شمالی  4( آذربایجان و زاگرس

 باالترین بارش روزانه مربوط به کدام ایستگاه است؟-   

 1( رامسر  2( گرگان  3( انزلی    4( آستارا

 عمده بارش ایران در چه فصولی صورت می گیرد؟-   

 1( بهار و زمستان  2( بهار و پاییز  3( زمستان و تابستان  4( پاییز و زمستان

خاک حاصلخیز غنی از مواد و ریشۀ علفزارها چه نام دارد؟-   

 1( کریوزول  2( پودزول  3( چرنوزیوم  4( ورتیزول

پس از پشتون ها، کدام اقوام در افغانستان بیش ترین جمعیت را دارند؟-   

 1( تاجیک  2( هزاره  3( ازبک  4( بلوچ

در کشور سوئیس چند زبان رسمی وجود دارد؟-   

 1( دو  2( سه   3( چهار   4( پنج

زبان های رسمی کشور سوئیس کدام اند؟-   

 1( آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، رمانش  2( آلمانی، ایتالیایی، رمانش، فرانسوی

 3( فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی  4( اسپانیایی، ایتالیایی، فرانسوی، رمانش 

معبد ........... در شهر دهلی بزرگ ترین معبد ............. می باشد.-   

کشاردام – بودایی ها کشاردام - هندوها  4( آ  1( بانوی ما – بودایی ها  2( بانوی ما - هندوها  3( آ

کلیسای بانوی ما در کدام قسمت هندوستان قرار دارد؟-   

1( شمال   2( مرکز   3( غرب   4( جنوب 

 /   درصد جمعیت هند پیرو کدام مذهب هستند؟-   

 1( اسالم   2( مسیحیت   3( سیک   4( بودایی

ناحیه صنعتی آلمان چه نام دارد؟-   

 1( رور  2( مونیخ  3( هامبورگ  4( فرانکفورت



درس اول:  معنا و مفهوم ناحیه

101

ناحیه صنعتی بوهمیا در کشور ................... واقع شده است.-   

4( چک 3( نروژ   1( آلمان   2( سوئیس  

کدام گزینه باتوجه به تصویر مقابل، دلیل مناسبی برای وجود »ساختمان های بلندمرتبه« است؟ )سراسری داخل کشور   (-   

1( تجارت دریایی و حمل و نقل

2( افزایش تقاضا و باال بودن قیمت

3( استقرار مؤسسات حمل و نقل و مراکز درمانی

4( رونق فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری 

در کدام عبارت، تفاوت میان نگرش جغرافی دانان با سایر رشته های علوم، به درستی بیان شده است؟ )سراسری خارج از کشور     (-   

2( کشف ناشناخته های جهان 1( کمک به انسان برای زندگی بهتر 

4( طبقه بندی نظام های اقتصادی و اجتماعی 3( مطالعۀ شباهت ها و تفاوت های مکان ها 

کدام گزینه باتوجه به تصویر مقابل، عبارت تدوین شده را به درستی کامل می کند؟ )سراسری خارج کشور     (-   

1( میان هر واحد با واحد مجاور تفاوت وجود دارد.

2( میان اجزا و پدیده های آن، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد.

3( تعیین حدود یک ناحیه به هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان بستگی دارد.

4( ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی میان عناصر طبیعی و انسانی است.

چگونه جغرافی دانان، سطح زمین را ناحیه بندی می کنند؟ )سراسری داخل کشور     (-   

2( تعیین حدود نواحی جغرافیایی 1( تقسیم بندی نواحی جغرافیایی 

4( وحدت یابی مکان ها و فضاهای جغرافیایی 3( مطالعۀ شباهت ها و تفاوت های مکان ها 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. میان اجزا و پدیده های هر مکان، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد که آن را از سایر مکان ها متفاوت می سازد و ( سواا
یکی از کارهای جغرافی دانان، مطالعۀ شباهت ها و تفاوت های مکان هاست.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است )وحدت یابی(( سواا

این ( سواا و تحقیقات دربارۀ  و علمی کردن مطالعات  آسان تر مکان های مختلف  و  بهتر  برای شناخت  نواحی  تقسیم بندی  پاسخ صحیح است.   گزینه 2 
مکان ها صورت می گیرد تا بتوان برای آنها به طور صحیح برنامه ریزی کرد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. وقتی یک محیط جغرافیایی را بر اساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنیم، به طوری که هر واحد با واحد ( سواا
مجاور تفاوت داشته باشد، در واقع ناحیه بندی کرده ایم.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جغرافی دان ها برای تعیین حدود یک ناحیه، یک یا چند معیار را به کار می گیرند، آنها با توجه به این معیارها، حدود یا ( سواا
مرزهای هر ناحیه را روی نقشه رسم می کنند و نواحی مختلف را روی نقشه نمایش می دهند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ناحیه بندی کاری صرفًا جغرافیایی است و بر اساس طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوۀ کار او صورت می گیرد.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. انتخاب معیارها و مالک ها برای تعیین حدود یک ناحیه، به هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان بستگی دارد. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جغرافی دان براساس ترکیب ویژگی های عمدۀ بارش از قبیل میانگین بارش ساالنه، توزیع فصلی بارش و باالترین میزان ( سواا
بارش روزانه، ایران را به شش ناحیه بارشی تقسیم کرده است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. میزان بارش ساالنه کردستان و خزر شرقی برابر است.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. باالترین میزان بارش روزانه مربوط به ایستگاه رامسر در خزر غربی است.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عمده بارش های ایران در فصل بهار و زمستان صورت می گیرد.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. خاک چرنوزیوم، خاک حاصلخیز غنی از مواد آلی و ریشۀ علفزارها است.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. پشتون ها 42 درصد و تاجیک ها 27 درصد از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند. (  سواا

پاسخنامه تشریحی
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. میان اجزا و پدیده های هر مکان، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد که آن را از سایر مکان ها متفاوت می سازد و ( سواا
یکی از کارهای جغرافی دانان، مطالعۀ شباهت ها و تفاوت های مکان هاست.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است )وحدت یابی(( سواا

این ( سواا و تحقیقات دربارۀ  و علمی کردن مطالعات  آسان تر مکان های مختلف  و  بهتر  برای شناخت  نواحی  تقسیم بندی  پاسخ صحیح است.   گزینه 2 
مکان ها صورت می گیرد تا بتوان برای آنها به طور صحیح برنامه ریزی کرد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. وقتی یک محیط جغرافیایی را بر اساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنیم، به طوری که هر واحد با واحد ( سواا
مجاور تفاوت داشته باشد، در واقع ناحیه بندی کرده ایم.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جغرافی دان ها برای تعیین حدود یک ناحیه، یک یا چند معیار را به کار می گیرند، آنها با توجه به این معیارها، حدود یا ( سواا
مرزهای هر ناحیه را روی نقشه رسم می کنند و نواحی مختلف را روی نقشه نمایش می دهند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ناحیه بندی کاری صرفًا جغرافیایی است و بر اساس طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوۀ کار او صورت می گیرد.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. انتخاب معیارها و مالک ها برای تعیین حدود یک ناحیه، به هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان بستگی دارد. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جغرافی دان براساس ترکیب ویژگی های عمدۀ بارش از قبیل میانگین بارش ساالنه، توزیع فصلی بارش و باالترین میزان ( سواا
بارش روزانه، ایران را به شش ناحیه بارشی تقسیم کرده است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. میزان بارش ساالنه کردستان و خزر شرقی برابر است.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. باالترین میزان بارش روزانه مربوط به ایستگاه رامسر در خزر غربی است.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عمده بارش های ایران در فصل بهار و زمستان صورت می گیرد.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. خاک چرنوزیوم، خاک حاصلخیز غنی از مواد آلی و ریشۀ علفزارها است.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. پشتون ها 42 درصد و تاجیک ها 27 درصد از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند. (  سواا
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  بازارهای شناور در بانکوک تایلند   1( انسان ها نواحی را به وجود می آورند.رابطه انسان   و ناحیه

  شکل گیری نواحی صنعتی در تهران در امتداد محورهای ارتباطی

  محدودیت ها و موانع محیطی موجب می شود انسان ها برای کنترل   2( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهند.

محیط و شرایط خاص آن چاره اندیشی کنند و به ابداع ابزارهایی بپردازند. 

  احداث تونل برای عبور قطار در ناحیه کوهستانی و برف گیر سوئیس 

  استفاده از صفحه های خورشیدی در سمنان

  امروزه همۀ نواحی و حتی دور افتاده ترین آنها به ویژه از نظر اقتصادی   3( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند.

تحت تأثیر یکدیگرند. 

  امضای موافقت نامه فرهنگی بین ایران و چین 

  واردات نفت ژاپن از ایران 

  4( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی 

         حکومت ها هستند.

  برنامه ریزی یا تصمیم های یک دولت در زمینه های مختلف می تواند 

موجب حفظ، تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی شود. 

  ایجاد جزیره های مصنوعی در خلیج فارس توسط امارات متحده عربی 

  پاکسازی قومی مسلمانان توسط دولت میانمار

انسان و ناحیه

درس دوم
پایه یازدهم
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در کشور سوئیس چهار زبان رسمی وجود دارد.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. زبان های رسمی سوئیس عبارتند از: آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و رمانش (  سواا

کشاردام بزرگ ترین معبد هندوها در دهلی می باشد. (  سواا  گزینه 3 پاسخ صحیح است. معبد آ

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کلیسای بانوی ما در جنوب هندوستان واقع شده است. (  سواا

گزینه 1 پاسخ صحیح است. پیروان دین اسالم با 14/2 درصد پس از هندوها بزرگ ترین گروه مذهبی در هندوستان هستند.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ناحیه صنعتی رور در آلمان واقع شده است.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ناحیه صنعتی بوهمیا در کشور چک قرار دارد.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جذب جمعیت زیاد، رونق فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری و حمل و نقل بار و مسافر موجب پدید آمدن (  سواا
ساختمان های بلند مرتبه شده است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از کارهای جغرافی دانان، مطالعۀ شباهت ها و تفاوت های مکان ها است.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. باتوجه به تصویر داده شده هر مکان بر روی زمین و ویژگی هایی دارد و میان اجزا و پدیده های هر مکان نوعی پیوستگی (  سواا
و هماهنگی وجود دارد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جغرافی دان ها از گذشته سطح زمین را به واحدهای جغرافیایی ـ که در آن ها پدیده ها با هم هم گونی و وحدت دارند ـ (  سواا
تقسیم کرده و سپس مورد مطالعه قرار داده اند.
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  بازارهای شناور در بانکوک تایلند   1( انسان ها نواحی را به وجود می آورند.رابطه انسان   و ناحیه

  شکل گیری نواحی صنعتی در تهران در امتداد محورهای ارتباطی

  محدودیت ها و موانع محیطی موجب می شود انسان ها برای کنترل   2( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهند.

محیط و شرایط خاص آن چاره اندیشی کنند و به ابداع ابزارهایی بپردازند. 

  احداث تونل برای عبور قطار در ناحیه کوهستانی و برف گیر سوئیس 

  استفاده از صفحه های خورشیدی در سمنان

  امروزه همۀ نواحی و حتی دور افتاده ترین آنها به ویژه از نظر اقتصادی   3( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند.

تحت تأثیر یکدیگرند. 

  امضای موافقت نامه فرهنگی بین ایران و چین 

  واردات نفت ژاپن از ایران 

  4( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی 

         حکومت ها هستند.

  برنامه ریزی یا تصمیم های یک دولت در زمینه های مختلف می تواند 

موجب حفظ، تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی شود. 

  ایجاد جزیره های مصنوعی در خلیج فارس توسط امارات متحده عربی 

  پاکسازی قومی مسلمانان توسط دولت میانمار

انسان و ناحیه

درس دوم
پایه یازدهم



107

یا
اف

غر
ج

شکل گیری »بازارهای شناور در بانکوک تایلند« مربوط به کدام رابطۀ انسان و ناحیه است؟ -  

2( به وجود آمدن نواحی توسط انسان ها 1( شکل گیری فعالیت های انسان به وسیلۀ نواحی 

4( رابطۀ متقابل نواحی بر روی یکدیگر 3( تحت تأثیر بودن پیدایش نواحی توسط تصمیم گیری سیاسی 

انسان ها برای کنترا محیط و شرایط خاص آن به چاره اندیشی و ابداع ابزارها می پردازند. دلیل این مسئله چیست؟-  

2( نیاز روزافزون انسان 1( تنوع و گستردگی نواحی طبیعی 

4( رابطۀ متقابل انسان و محیط 3( محدودیت ها و موانع طبیعی 

احداث تونل و پل برای عبور قطار در ناحیه ای کوهستانی و برف گیر در سوئیس بیانگر کدام رابطۀ انسان و ناحیه است؟-  

1( نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند.       2( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. 

3( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند.        4( انسان ها نواحی را به وجود می آورند.

امروزه همۀ نواحی بر روی یکدیگر تأثیر گذارند. بیش ترین تأثیر از چه نظر می باشد؟-  

4( اقتصادی  3( فرهنگی   2( سیاسی   1( نظامی 

مثاا زیر بیانگر کدام رابطۀ انسان و ناحیه است؟-  

»موافقت نامه فرهنگی میان ایران و چین امضاء شد«

1( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند.

2( نواحی با یکدیگر رابطۀ متقابل دارند. 

3( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهد.

4( انسان ها نواحی را به وجود می آورند.

به ترتیب کدام کشور به ایجاد جزایر مصنوعی در خلیج فارس اقدام کرده است و کدام کشور به کشتار مسلمانان ساکن در سرزمین -  
خود اقدام نموده است؟

2( امارات متحده عربی - تایلند 1( قطر - تایلند 

4( امارات متحده عربی - میانمار 3( قطر - میانمار 

سواالت تستی

درس دوم
پایه یازدهم
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جغرافیا جامع کنکور 

  هر ناحیه جغرافیایی دارای کانون )مرکز( است که بیشترین عوامل وحدت و همگونی در آن وجود دارند. کانون ناحیه 
  معمواًل هر چه از کانون یک ناحیۀ جغرافیایی دور می شویم و به طرف مرزهای آن حرکت می کنیم، به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه 

کاسته می شود و سرانجام، این عوامل ناپدید می گردند. 

  ساوان یک ناحیه انتقالی بین جنگل های بارانی استوایی و صحرای بزرگ آفریقاست. 
بارندگی کمتر و علف های ساوان کوتاه تر و تنُک تر می شوند و کم  کم به مراتع  بیابان صحرا پیش می رویم،  از استوا به سمت  هرچه   
استپ های  به  هوا  علت خشکی  به  حاشیۀ صحرا  در  مراتع  این  می گردند.  تبدیل  است،  تشکیل شده  قد  کوتاه  علفزارهای  از  که  مداری 

بیابانی تبدیل می شوند. 

   باران در تمام سال ←  جنگل های بارانی استوایی 
← دو ماه بدون باران  ساوان متراکم 

← تابستان بارانی و زمستان خشک  ساوان پراکنده 
← 7 ماه بدون باران   نیمه بیابانی 

← خشکی در تمام طول سال   بیابان 

  مرز بین آمریکا و مکزیک یک ناحیه انتقالی بین دو زبان انگلیسی و اسپانیایی است. 

 تعیین مرزهای دقیق نواحی دشوار  است و تعیین مرز نواحی انسانی دشوارتر از نواحی طبیعی است. مرزهای ناحیه
 قلمرو و وسعت نواحی، متفاوت است. 

 مرزهای نواحی در اثر فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی قابل تغییر هستند. 
 مرزهای سیاسی و اداری معمواًل بر مرزهای نواحی طبیعی و انسانی منطبق نیستند. 

 امروزه همۀ نواحی طبیعی یا انسانی جهان تحت مدیریت نهادهای سیاسی یا اداری قرار دارند. 
 شهرها، استان ها و کشورها نواحی سیاسی محسوب می شوند زیرا یک نهاد آنها را اداره و مدیریت می کند. این نواحی با مرزهای 

قراردادی از نواحی مجاور، متمایز می شوند. 
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شکل گیری »بازارهای شناور در بانکوک تایلند« مربوط به کدام رابطۀ انسان و ناحیه است؟ -  

2( به وجود آمدن نواحی توسط انسان ها 1( شکل گیری فعالیت های انسان به وسیلۀ نواحی 

4( رابطۀ متقابل نواحی بر روی یکدیگر 3( تحت تأثیر بودن پیدایش نواحی توسط تصمیم گیری سیاسی 

انسان ها برای کنترا محیط و شرایط خاص آن به چاره اندیشی و ابداع ابزارها می پردازند. دلیل این مسئله چیست؟-  

2( نیاز روزافزون انسان 1( تنوع و گستردگی نواحی طبیعی 

4( رابطۀ متقابل انسان و محیط 3( محدودیت ها و موانع طبیعی 

احداث تونل و پل برای عبور قطار در ناحیه ای کوهستانی و برف گیر در سوئیس بیانگر کدام رابطۀ انسان و ناحیه است؟-  

1( نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند.       2( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. 

3( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند.        4( انسان ها نواحی را به وجود می آورند.

امروزه همۀ نواحی بر روی یکدیگر تأثیر گذارند. بیش ترین تأثیر از چه نظر می باشد؟-  

4( اقتصادی  3( فرهنگی   2( سیاسی   1( نظامی 

مثاا زیر بیانگر کدام رابطۀ انسان و ناحیه است؟-  

»موافقت نامه فرهنگی میان ایران و چین امضاء شد«

1( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند.

2( نواحی با یکدیگر رابطۀ متقابل دارند. 

3( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهد.

4( انسان ها نواحی را به وجود می آورند.

به ترتیب کدام کشور به ایجاد جزایر مصنوعی در خلیج فارس اقدام کرده است و کدام کشور به کشتار مسلمانان ساکن در سرزمین -  
خود اقدام نموده است؟

2( امارات متحده عربی - تایلند 1( قطر - تایلند 

4( امارات متحده عربی - میانمار 3( قطر - میانمار 

سواالت تستی

درس دوم
پایه یازدهم
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 کدام عبارت زیر نادرست است؟-   

2( مرزهای نواحی غیر قابل تغییرند 1( تعیین مرزهای دقیق نواحی دشوار است. 

4( مرزهای سیاسی و اداری معمواًل بر مرزهای طبیعی و انسانی منطبق نیستند.  3( قلمرو وسعت نواحی، متفاوت است.  

 کدام ناحیۀ انسانی در هر دو کشور پاکستان و افغانستان گسترده شده است؟-   

4( پشتون ها 3( هزاره ها  2( بلوچ ها   1( تاجیک 

 بیابان لوت بین سیستان و بلوچستان و کدام استان های دیگر گسترده شده است؟-   

2( یزد و کرمان  1( کرمان و خراسان جنوبی 

4( کرمان و خراسان رضوی 3( یزد و خراسان جنوبی 

 با سایر مرزها ................. .-   
ً
 مرزهای .................. بر مبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوند و معموال

2( طبیعی – منطبق نیستند 1( طبیعی – منطبق اند 

4( سیاسی و اداری – منطبق اند 3( سیاسی و اداری – منطبق نیستند 

 کدام عبارت زیر درست است؟-   

1( امروزه همه نواحی طبیعی یا انسانی تحت مدیریت نهادهای سیاسی و اداری اند.

2( امروزه همه نواحی سیاسی یا انسانی تحت تأثیر نواحی طبیعی اند.

3( امروزه همه نواحی طبیعی یا سیاسی تحت تأثیر نواحی انسانی اند.

4( امروزه همه نواحی سیاسی، طبیعی و انسانی تحت تأثیر یکدیگرند.

همۀ جمله ها مفهوم درستی از تصویر رو به رو را بیان می کنند به جز ................... )سراسری خارج کشور   (-   

1( براساس طرز تفکر جغرافی دانان، نواحی مختلف زمین به وجود آمده است.

2( جغرافی دانان با استفاده از یک یا چند معیار، سطح زمینه را ناحیه بندی می کنند.

3( همگونی عناصر طبیعی و انسانی در کانون ناحیه دیده می شود

4( با گذشت زمان ممکن است وسعت نواحی تغییر کند. 

تصویر روبه رو که معرف »طراحی و مدیریت شهری« در کشور ژاپن است، با کدام عبارت قرابت بیشتری دارد؟ )سراسری خارج کشور   (-   

1( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند.

2( نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند.

3( در سطح زمین، انسان ها نواحی مختلفی را به وجود آورده اند.

4( نواحی تحت تاثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. 
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جغرافیا جامع کنکور 

کنش متقابل و وابستگی نواحی در جهان امروز نسبت به گذشته چه تغییر کرده است و دلیل این امر چیست؟-  

2( کمتر شده است، زیرا نواحی گسترده تر شده اند. 1( بیشتر شده است، زیرا نواحی گسترده تر شده اند. 

4( کمتر شده است، زیرا نیاز انسان افزایش یافته است. 3( بیشتر شده است، زیرا نیاز انسان افزایش یافته است. 

کدام گزینه با دور شدن از مرکز ناحیه مشاهده می گردد؟-  

2( به تدریج ویژگی های آن کاهش می یابد. 1( به طور ناگهانی ویژگی های آن کاهش می یابد. 

4( به طور ناگهانی ویژگی های آن افزایش می یابد. 3( به تدریج ویژگی های آن افزایش می یابد. 

بیش ترین عوامل همگونی ناحیه در .................. آن مشاهده می شود و .............. یک ناحیه انتقالی بین جنگل های استوایی -  
و صحرای بزرگ آفریقاست.

2( کانون – استپ های بیابانی 1( کانون - ساوان 

4( مرز – استپ های بیابانی  3( مرز - ساوان 

بیان می کند؟ -    بارانی استوایی« به سمت »بیابان صحرا« را به درستی  از »جنگل های  کدام گزینه، تغییر وضعیت پوشش گیاهی 
)سراسری خارج از کشور   (

تبدیل می شود.  مداری  مراتع  به  کم کم  هوا،  دمای  افزایش  با   )1

می آورد. پدید  را  متراکم  ساوان  خشک،  زمستان  و  بارانی  تابستان   )2

می آیند. وجود  به  بیابانی  استپ های  هوا،  خشکی  افزایش  با  تدریج  به   )3

وجود می آورد.  به  را  قد  کوتاه  علفزارهای  دما،  اختالف  افزایش  و  بارندگی  کاهش   )4

و -    انگلیسی  زبان  دو  هر  بخش  این  در  که  دارد  وجود   .................. و  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  مرز  در  انتقالی  ناحیه  یک 
....................... رواج دارد.

2( کانادا - فرانسوی 1( مکزیک - اسپانیایی 

4( کانادا - اسپانیایی 3( مکزیک - فرانسوی 

 »تابستان بارانی و زمستان خشک« و »  ماه بدون بارندگی« به ترتیب از ویژگی های کدام نواحی می باشد؟-   

2( ساوان متراکم – ساوان پراکنده  1( ساوان پراکنده – نیمه بیابانی 

4( ساوان متراکم – نیمه بیابانی  3( ساوان پراکنده – ساوان متراکم 

 تعیین مرزهای طبیعی دشوارتر است یا انسانی؟ چرا؟-   

2( طبیعی، زیرا تنوع پدیده ها در این گونه نواحی زیاد است. 1( طبیعی، زیرا وسعت ا ین گونه نواحی بسیار زیاد است. 

4( انسانی، زیرا تعداد انسان های ساکن بر روی کرۀ زمین زیاد است. 3( انسانی، زیرا انسان ها پراکندگی زیاد دارند و جابه جا می شوند.  



درس دوم: انسان و ناحیه

109

 کدام عبارت زیر نادرست است؟-   

2( مرزهای نواحی غیر قابل تغییرند 1( تعیین مرزهای دقیق نواحی دشوار است. 

4( مرزهای سیاسی و اداری معمواًل بر مرزهای طبیعی و انسانی منطبق نیستند.  3( قلمرو وسعت نواحی، متفاوت است.  

 کدام ناحیۀ انسانی در هر دو کشور پاکستان و افغانستان گسترده شده است؟-   

4( پشتون ها 3( هزاره ها  2( بلوچ ها   1( تاجیک 

 بیابان لوت بین سیستان و بلوچستان و کدام استان های دیگر گسترده شده است؟-   

2( یزد و کرمان  1( کرمان و خراسان جنوبی 

4( کرمان و خراسان رضوی 3( یزد و خراسان جنوبی 

 با سایر مرزها ................. .-   
ً
 مرزهای .................. بر مبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوند و معموال

2( طبیعی – منطبق نیستند 1( طبیعی – منطبق اند 

4( سیاسی و اداری – منطبق اند 3( سیاسی و اداری – منطبق نیستند 

 کدام عبارت زیر درست است؟-   

1( امروزه همه نواحی طبیعی یا انسانی تحت مدیریت نهادهای سیاسی و اداری اند.

2( امروزه همه نواحی سیاسی یا انسانی تحت تأثیر نواحی طبیعی اند.

3( امروزه همه نواحی طبیعی یا سیاسی تحت تأثیر نواحی انسانی اند.

4( امروزه همه نواحی سیاسی، طبیعی و انسانی تحت تأثیر یکدیگرند.

همۀ جمله ها مفهوم درستی از تصویر رو به رو را بیان می کنند به جز ................... )سراسری خارج کشور   (-   

1( براساس طرز تفکر جغرافی دانان، نواحی مختلف زمین به وجود آمده است.

2( جغرافی دانان با استفاده از یک یا چند معیار، سطح زمینه را ناحیه بندی می کنند.

3( همگونی عناصر طبیعی و انسانی در کانون ناحیه دیده می شود

4( با گذشت زمان ممکن است وسعت نواحی تغییر کند. 

تصویر روبه رو که معرف »طراحی و مدیریت شهری« در کشور ژاپن است، با کدام عبارت قرابت بیشتری دارد؟ )سراسری خارج کشور   (-   

1( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند.

2( نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند.

3( در سطح زمین، انسان ها نواحی مختلفی را به وجود آورده اند.

4( نواحی تحت تاثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شکل گیری بازارهای شناور در بانکوک تایلند نشان دهندۀ این مطلب است که انسان ها نواحی را به وجود می آورند. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. محدودیت ها و موانع طبیعی موجب می شود انسان ها برای کنترل محیط و شرایط خاص آن چاره اندیشی کنند و به ابداع ( سواا
ابزارهایی بپردازند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. احداث تونل و پل برای عبور قطار در ناحیه ای کوهستانی و برف گیر در سوئیس بیانگر این مطلب است که نواحی به ( سواا
فعالیت های انسان شکل می دهند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. امروزه همه نواحی و حتی دوره افتاده ترین آنها به ویژه از نظر اقتصادی تحت تأثیر یکدیگرند. ( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مثال »موافقت نامۀ فرهنگی میان ایران و چین امضاء شد« بیانگر این مطلب است که نواحی با یکدیگر رابطه و کنش ( سواا
متقابل دارند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دولت امارات متحدۀ عربی با ساختن جزیره های مصنوعی در آب های خلیج فارس، نواحی جدیدی ایجاد کرده است و ( سواا
دولت میانمار در چند سال اخیر به کشتار صدها تن از مردم مسلمان و مظلوم کشور خود اقدام کرده است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کنش متقابل و وابستگی نواحی در جهان امروز نسبت به گذشته افزایش یافته است زیرا نیاز انسان ها افزایش یافته است. ( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با دور شدن از کانون یک ناحیه جغرافیایی به طرف مرزها، به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته می شود.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیشترین عوامل همگونی ناحیه در کانون )مرکز( آن مشاهده می شود و ساوان یک ناحیۀ انتقالی بین جنگل های استوایی ( سواا
و صحرای بزرگ آفریقاست. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مراتع مداری در حاشیۀ صحرا به علت خشکی هوا به استپ های بیابانی تبدیل می شوند.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. یک ناحیه انتقالی در مرز ایاالت متحدۀ آمریکا و مکزیک وجود دارد که در این بخش هر دو زبان انگلیسی و اسپانیایی (  سواا
رایج است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تابستان بارانی و زمستان خشک مربوط به ساوان پراکنده و 2 ماه بدون باران مربوط به ساوان متراکم است. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تعیین مرز نواحی انسانی از نواحی طبیعی دشوارتر است زیرا انسان ها به دلیل مهاجرت پراکندگی زیادی دارند. (  سواا
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 مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی آن به دور خورشید موجب می شود که طی حرکت وضعی و انتقالی، وسعت منطقۀ روشن تابش خورشید
و تاریک و طول روز و شب و فصول مختلف سال در نواحی مختلف و در نیمکرۀ شمالی و جنوبی متفاوت باشد. 
 پرتوهای خورشید در مدار 60 درجه به دلیل مایل تابیدن مساحتی دو برابر ناحیه استوایی را در بر می گیرند.

 مقدار انرژی گرمایی دریافتی توسط هر واحد سطح در مدار 60 درجه تقریبًا نصف منطقۀ استوایی است.
 از دریافت نامساوی انرژی خورشید برسطح زمین مناطق گرم، معتدل و سرد پدید می آید.  دما

 هرچه از استوا به سمت عرض های جغرافیایی باالتر حرکت می کنیم، دمای هوا کاهش می یابد. 
 نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیرۀ گرما و سرچشمۀ جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها هستند. 

 عالوه بر عرض جغرافیایی، ارتفاع، دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها، عبور جریان های دریایی آب گرم و آب سرد و جهت و شیب ناهمواری ها 
بر دمای یک مکان تأثیر می گذارند. 

 فشار هوا نیروی وارد بر یک واحد از سطح زمین است که مقدار آن در سطح دریای آزاد برابر با وزن ستونی از جیوه به ارتفاع 76 سانتی متر است.  فشار
 فشار هوا به وسیلۀ فشارسنج اندازه گیری می شود و واحد اندازه گیری آن »هکتوپاسکال« است. 

 مرکز کم فشار
 و پر فشار

 فشار هوا در یک مکان، متغیر است و کم یا زیاد می شود. 
 با گرم شدن هوای یک منطقه، مولکول های هوا سریع تر حرکت کرده و از هم فاصله می گیرند در نتیجه از وزن و فشار 
هوا در واحد حجم کاسته  می شود و هوای گرم سبک شده و به سوی باال حرکت می کند. در نتیجه در نواحی گرم یک مرکز کم 

فشار به وجود می آید که به سمت مرکز ناحیه، فشار آن کم می شود.
 با سرد شدن هوا، مولکول های آن به هم نزدیک تر نزدیک تر می شوند و تعدادشان در واحد حجم بیشتر می شود. هوای سرد 

سنگین است و به سمت پایین حرکت می کند و یک مرکز پرفشار ایجاد می کند که به سمت مرکز، فشار افزایش می یابد.
 هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری وجود دارد به سمت جایی که فشار کمتری دارد جریان می یابد و به این ترتیب، باد به وجود می آید.

 هوا وضعیت گذرا و موقتی هوا کره )اتمسفر( در یک محل در مدت زمانی کوتاه است. آب و هوا و ناحیه
 آب و هوا شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتًا طوالنی است. 

 آب و هواشناسی )اقلیم شناسی( یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی است. 

 اتمسفر )هوا کره( چهار بخش تشکیل دهنده محیط  اهمیت هوا کره
 لیتوسفر )سنگ کره(
 هیدروسفر )آب کره(
 بیوسفر )زیست کره(

%78 عناصر تشکیل دهنده اتمسفر  نیتروژن )ازت(  
%21  اکسیژن   

%1  سایر گازها   
به وجود می آید.  )تروپوسفر(  یعنی وردسپهر  اتمسفر،  تغییرات آب و هوایی در الیه زیرین  بیشترین   

 هوا کره یکی از ویژگی های مهم سیارۀ زمین است. 

نواحی آب و هوایی

درس سوم
پایه یازدهم
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مرزهای نواحی قابل تغییر هستند. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. پشتون ها در هر دو کشور پاکستان و افغانستان پراکنده هستند. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیابان لوت بین سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی گسترده شده است. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مرزهای سیاسی و اداری بر مبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوند و معمواًل بر مرزهای طبیعی و انسانی (  سواا
منطبق نیستند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. امروزه همۀ نواحی طبیعی یا انسانی تحت مدیریت نهادهای سیاسی و اداری اند. (  سواا

  گزینه 1 پاسخ صحیح است. براساس طرز تفکر جغرافی دانان نواحی مختلف در سطح زمین به وجود آمده است و جغرافی دانان با استفاده از یک یا (  سواا
چند معیار، سطح زمین را ناحیه بندی می کنند و با گذشت زمان ممکن است وسعت نواحی تغییر کند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شکل طراحی و مدیریت شهری در ژاپن بیانگر این مطلب است که نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند. (  سواا
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 طبقه بندی  نواحی آب و هوایی 
)طبقه بندی کوپن(

 دما معیارهای تقسیم بندی

 بارش

 پوشش گیاهی 

18+ درجه نیست استوایی ))A انواع آب و هوا  هیچ ماهی سردتر از 

 بارش در تمام طول سال

 مناسب برای جنگل   های بارانی 

)B( خشک اختالف دمای زیاد 

 کمبود بارش

 نامناسب برای رویش گیاه 

)C( معتدل  3−درجه 18+ تا   سردترین ماه بین 

 بارش در دورۀ سرد سال بیشتر  از دورۀ گرم

 مناسب برای جنگل های خزان دار

)D( سرد  3−درجه  سردترین ماه زیر 

 بارش در تابستان بیشتر از زمستان 

 مناسب برای جنگل های مخروطی سردسیری 

 بسیار سرد 

)E( )قطبی(       

 هیچ ماهی بیش از 10 درجه نیست 

 کمبود بارش 

 نامناسب برای رویش گیاه
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 دالیل ایجاد نواحی 

مختلف آب و هوایی

 نور خورشید مهم ترین منبع انرژی برای زمین و عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی های آب و هوایی در  تابش خورشید
نواحی مختلف زمین است.

 تابش خورشید روی عناصر آب و هوایی چون دما، فشار، رطوبت و بارش تأثیر می گذارد.
 مایل بودن محور زمین موجب می شود که اشعۀ خورشید به مناطق استوایی عمود و نزدیک به عمود بتابد 

و زاویۀ تابش به سمت قطب مایل و مایل تر شود.

 حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی یکسانی داشته باشد. تودۀ  هوا:

 مرز بین دو تودۀ هوای مجاور را جبهه هوا می گویند. جبهۀ هوا
 وقتی در یک ناحیه دو تودۀ هوای متفاوت در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند و به هم برخورد کنند، یک 

منطقۀ گذار یا تغییر از نظر دما یا فشار در مرزهای آنها پدید می آید.

 برخورد توده های هوا با یکدیگر، موجب ناپایداری هوا و در صورت بودن رطوبت، موجب بارندگی می شود.
یکی از مهم ترین جبهه های هوا، جبهۀ قطبی است که در تغییرات آب و هوایی کشور ما نقش مهمی دارد. 

 کمربندهای فشار 
   و گردش عمومی جو

 در نواحی استوایی به دلیل زاویۀ مستقیم تابش و گرمای همیشگی یک کانون کم فشار ایجاد می شود.
 قطب ها، به دلیل سردی فوق العاده هوا، مراکز پر فشار هستند. 

در منطقۀ جنب استوایی )اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی( هوا سرد و سنگین می شود و با   
فرونشینی هوا، مراکز فشار زیاد جنب استوایی شکل می گیرد. 

 در حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه، دوباره بر اثر صعود هوا منطقه فشار کم ایجاد می شود.
اثر حرکت وضعی زمین و نیروی کوریولیس در نیمکره ها به سمت غرب و شرق  جهت وزش بادها بر   

منحرف می شود.

 نواحی استوایی و آسیای موسمی، بسیار پرباران اند. 
 نواحی داخلی قاره ها و بیابان ها مقدار ناچیزی بارندگی دارند.

 وجود هوای مرطوبعوامل مؤثر در وقوع بارش
 عامل صعود

1( بارندگی همرفتی: که در اثر صعود هوا ایجاد می شود و بارش بهاری بیشتر از این نوع اند.انواع بارش

 2( بارندگی جبهه ای )سیکلونی( که در محل جبهه ها به وجود می آید.

 3( بارندگی کوهستانی )ناهمواری(: که در نواحی مرتفع و کوهستان  ها در امتداد دامنه 
کوه به طرف باال صورت می گیرد.
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 طبقه بندی  نواحی آب و هوایی 
)طبقه بندی کوپن(

 دما معیارهای تقسیم بندی

 بارش

 پوشش گیاهی 

18+ درجه نیست استوایی ))A انواع آب و هوا  هیچ ماهی سردتر از 

 بارش در تمام طول سال

 مناسب برای جنگل   های بارانی 

)B( خشک اختالف دمای زیاد 

 کمبود بارش

 نامناسب برای رویش گیاه 

)C( معتدل  3−درجه 18+ تا   سردترین ماه بین 

 بارش در دورۀ سرد سال بیشتر  از دورۀ گرم

 مناسب برای جنگل های خزان دار

)D( سرد  3−درجه  سردترین ماه زیر 

 بارش در تابستان بیشتر از زمستان 

 مناسب برای جنگل های مخروطی سردسیری 

 بسیار سرد 

)E( )قطبی(       

 هیچ ماهی بیش از 10 درجه نیست 

 کمبود بارش 

 نامناسب برای رویش گیاه
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 ................. وضعیت گذرا و موقتی هوا کره )اتمسفر( در یک محل در مدت زمانی کوتاه است مانند .............. .-  

2( هوا – امروز آفتابی است. 1( آب و هوا – اندونزی کشوری گرم و مرطوب است. 

4( هوا – اندونزی کشوری گرم و مرطوب است.  3( آب و هوا – امروز آفتابی است. 

 کدام عبارت دربارۀ آب و هوا درست است؟-  

1( وضعیت گذرا و موقتی هوا کره )اتمسفر( در یک محل در مدت زمانی کوتاه است که مطالعه آن در یکی از شاخه های فنون جغرافیایی صورت می گیرد.

2( وضعیت گذرا و موقتی هوا کره )اتمسفر( در یک محل در مدت زمانی کوتاه است که مطالعه آن در یکی از شاخه های جغرافیایی طبیعی صورت می گیرد. 

3( شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتًا طوالنی است که مطالعه آن در یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی صورت می گیرد.

4( شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتًا طوالنی است که مطالعه آن در یکی از شاخه های فنون جغرافیایی صورت می گیرد. 

 چند ساا را جمع  آوری می کنند و میانگین آن را حساب می کنند؟-  
ً
 برای پی بردن به نوع آب و هوای یک ناحیه داده های آماری معموال

4( 30 سال 3( 20 سال   2( 10 سال   1( 5 سال 

 بخش های زیر تشکیل دهندۀ محیط زندگی ما هستند به جز:-  

4( هیدروسفر 3( لیتوسفر  2( بیوسفر  1( استنوسفر 

 بیشترین تغییرات آب و هوایی در الیه ................. به وجود می آید و    درصد از حجم هوا را ................. تشکیل می دهد.-  

4( تروپوسفر - اکسیژن 3( تروپوسفر - نیتروژن  2( ترموسفر - اکسیژن  1( ترموسفر - نیتروژن 

 ورد سپهر نام دیگر کدام گزینه زیر است؟-  

4( بیوسفر 3( لیتوسفر  2( تروپوسفر  1( اتمسفر  

 زاویۀ تابش خورشید به چه علت در مناطق استوایی عمود و نزدیک به عمود است؟-  

2( حرکت وضعی زمین  1( حرکت انتقالی زمین  

4( کروی بودن زمین  3( مایل بودن محور زمین 

سواالت تستی

درس سوم
پایه یازدهم
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 کمبود بارش ویژگی مناطق خشک بیابان ها

 بارش نامنظم

 بارش رگباری کوتاه مدت 

 بیابان )بارش کمتر از 50 میلی متر( تقسیم بندی مناطق خشک

 بسیار خشک )نیمه بیابانی( )بارش 50 تا 100 میلی متر( 

 خشک )بارش 100 تا 250 میلی متر(

 نیمه خشک )بارش 250 تا 450 میلی متر( 

 کمبود بارش دو ویژگی عمدۀ بیابان

 تبخیر زیاد

 تقسیم بندی بیابان ها
             از نظر دما

استرالیا،  نامیب،  مانند:  الجدی(  و رأس  السرطان  نواحی مجاور مدار رأس  )در  بیابان های گرم   
صحرای بزرگ آفریقا، تار، لوت

 بیابان های سرد )عرض های جغرافیایی باال یا در ارتفاعات زیاد( مانند پاتاگونی، گبی، تکله ماکان 
و ترکستان 

الف: استقرار مرکز پرفشار استوایی: مانند نامیب در آفریقا، آتاکاما در آمریکای جنوبی علل ایجاد بیابان ها
ب: دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواری ها: مانند: بیابان ُگبی یا تکله ماکان 

 ایزوبار )خط هم فشار( منحنی هایی که دارای فشار یکسان هستند.  نکات

 مناطق کم فشار را با حرف L و پرفشار را با حرف H نشان می دهند. 

 جبهه گرم

 جبهه سرد 
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 ................. وضعیت گذرا و موقتی هوا کره )اتمسفر( در یک محل در مدت زمانی کوتاه است مانند .............. .-  

2( هوا – امروز آفتابی است. 1( آب و هوا – اندونزی کشوری گرم و مرطوب است. 

4( هوا – اندونزی کشوری گرم و مرطوب است.  3( آب و هوا – امروز آفتابی است. 

 کدام عبارت دربارۀ آب و هوا درست است؟-  

1( وضعیت گذرا و موقتی هوا کره )اتمسفر( در یک محل در مدت زمانی کوتاه است که مطالعه آن در یکی از شاخه های فنون جغرافیایی صورت می گیرد.

2( وضعیت گذرا و موقتی هوا کره )اتمسفر( در یک محل در مدت زمانی کوتاه است که مطالعه آن در یکی از شاخه های جغرافیایی طبیعی صورت می گیرد. 

3( شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتًا طوالنی است که مطالعه آن در یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی صورت می گیرد.

4( شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتًا طوالنی است که مطالعه آن در یکی از شاخه های فنون جغرافیایی صورت می گیرد. 

 چند ساا را جمع  آوری می کنند و میانگین آن را حساب می کنند؟-  
ً
 برای پی بردن به نوع آب و هوای یک ناحیه داده های آماری معموال

4( 30 سال 3( 20 سال   2( 10 سال   1( 5 سال 

 بخش های زیر تشکیل دهندۀ محیط زندگی ما هستند به جز:-  

4( هیدروسفر 3( لیتوسفر  2( بیوسفر  1( استنوسفر 

 بیشترین تغییرات آب و هوایی در الیه ................. به وجود می آید و    درصد از حجم هوا را ................. تشکیل می دهد.-  

4( تروپوسفر - اکسیژن 3( تروپوسفر - نیتروژن  2( ترموسفر - اکسیژن  1( ترموسفر - نیتروژن 

 ورد سپهر نام دیگر کدام گزینه زیر است؟-  

4( بیوسفر 3( لیتوسفر  2( تروپوسفر  1( اتمسفر  

 زاویۀ تابش خورشید به چه علت در مناطق استوایی عمود و نزدیک به عمود است؟-  

2( حرکت وضعی زمین  1( حرکت انتقالی زمین  

4( کروی بودن زمین  3( مایل بودن محور زمین 

سواالت تستی

درس سوم
پایه یازدهم
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 کدام عبارت بیانگر تعریف »توده هوا« می باشد؟-   

1( حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت در سطح عمودی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد. 

2( حجم وسیعی از هوا که از نظر فشار و بارش در سطح عمودی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد.

3( حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد.

4( حجم وسیعی از هوا که از نظر فشار و بارش در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد.

 مرز بین دو توده هوای مجاور را چه می گویند؟-   

4( مرکز فشار 3( جبهۀ سرد  2( جبهه  1( جبهۀ گرم 

 چه پدیده ای موجب ناپایداری هوا و در صورت دارا بودن رطوبت، باعث بارندگی می شود؟-   

2( برخورد توده های هوا با یکدیگر  1( تشکیل توده هوا 

4( تشکیل مراکز فشار 3( فرونشستن هوا 

 کدام جبهه در منطقه معتدله تشکیل می شود و   عالمت کدام جبهه می باشد؟-   

2( جبهۀ استوایی - گرم 1( جبهۀ قطبی - گرم 

4( جبهۀ استوایی - سرد 3( جبهۀ قطبی – سرد 

کدام عبارت زیر دربارۀ رابطه دما با عرض جغرافیایی و ارتفاع درست است؟-   

1( دما با عرض جغرافیایی رابطۀ مستقیم و با ارتفاع رابطۀ معکوس دارد.

2( دما با عرض جغرافیایی و ارتفاع رابطۀ معکوس دارد.

3( دما با عرض جغرافیایی و ارتفاع رابطۀ مستقیم دارد.

4( دما با عرض جغرافیایی رابطه معکوس و با ارتفاع رابطۀ مستقیم دارد.

 کدام یک از اشکاا زیر دربارۀ گردش عمومی ّجو درست است؟-   

 )2   )1

 )4   )3
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 اگر پرتوهای خورشید در استوا    متر مربع از سطح زمین را روشن کنند در مدار    درجه چند متر مربع از سطح زمین را روشن -  
می کنند و میزان انرژی دریافتی در این ناحیه چه میزان می باشد؟

2( 20- دو برابر منطقه استوایی  1 منطقه  استوایی 
2

 - 5 )1

1 منطقه  استوایی
2

 -20 )4 3( 5- دو برابر منطقه استوایی  

 مایل بودن محور زمین برمدار کدام گردش زمین منجر به پیدایش فصوا می گردد و نتیجه دیگر این گردش چیست؟-  

2( گردش وضعی – تغییر طول روز و شب 1( گردش انتقالی – تغییر طول روز و شب 

4( گردش وضعی – پیدایش روز و شب 3( گردش انتقالی – پیدایش روز و شب 

سرچشمۀ جریان های آب گرم در اقیانوس ها چیست و به طور متوسط به ازای هر      متر ارتفاع، دمای هوا چند درجه تغییر می کند؟-   

2( خورشید – 6 درجه  1( خورشید – 4 درجه 

4( نواحی استوایی – 6 درجه  3( نواحی استوایی – 4 درجه 

 کدام گزینه از عوامل تأثیرگذار بر دمای یک مکان محسوب نمی گردد؟-   

4( جهت و شیب ناهمواری ها 3( طول جغرافیایی  2( عرض جغرافیایی  1( ارتفاع  

 فشار متوسط در سطح دریای آزاد برابر با وزن ستونی از جیوه به چه ارتفاعی است و واحد اندازه گیری فشار هوا چه نام دارد؟-   

2( 76 سانتی متر - بارومتر 1( 76 سانتی متر - هکتوپاسکال 

4( 68 سانتی متر - بارومتر 3( 68 سانتی متر - هکتوپاسکال 

 در چه صورتی مولکوا های هوا سریع تر حرکت می کنند و از هم فاصله می گیرند و پیامد آن چیست؟-   

کاسته می شود. واحد حجم  در  فشار هوا   – منطقه  1( سرد شدن هوای یک 

کاسته می شود.  واحد حجم  در  فشار هوا   – منطقه  2( گرم شدن هوای یک 

افزایش می یابد. واحد حجم  در  فشار هوا   – منطقه  3( گرم شدن هوای یک 

افزایش می یابد.  واحد حجم  در  فشار هوا   – منطقه  4( سرد شدن هوای یک 

 هوای گرم موجب شکل گیری یک مرکز .................. می شود که فشار هوا به سمت مرکز ناحیه ................. .-   

2( پرفشار – زیاد می شود.  1( کم فشار- کم می شود. 

4( کم فشار – زیاد می شود. 3( پرفشار – کم می شود.  

 وقتی هوا سرد می شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟-   

1( مولکول ها سریع تر حرکت می کنند و از هم فاصله می گیرند و تعدادشان در واحد حجم کاسته می شود. 

2( مولکول ها سریع تر حرکت می کنند و به هم نزدیک می شوند و تعدادشان در واحد حجم افزایش می یابد. 

3( مولکول های آن به هم نزدیک تر می شوند و تعدادشان در واحد حجم بیشتر می شود. 

4( مولکول های آن به هم نزدیک تر می شوند و تعدادشان در واحد حجم کاسته می شود. 
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 کدام عبارت بیانگر تعریف »توده هوا« می باشد؟-   

1( حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت در سطح عمودی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد. 

2( حجم وسیعی از هوا که از نظر فشار و بارش در سطح عمودی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد.

3( حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد.

4( حجم وسیعی از هوا که از نظر فشار و بارش در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد.

 مرز بین دو توده هوای مجاور را چه می گویند؟-   

4( مرکز فشار 3( جبهۀ سرد  2( جبهه  1( جبهۀ گرم 

 چه پدیده ای موجب ناپایداری هوا و در صورت دارا بودن رطوبت، باعث بارندگی می شود؟-   

2( برخورد توده های هوا با یکدیگر  1( تشکیل توده هوا 

4( تشکیل مراکز فشار 3( فرونشستن هوا 

 کدام جبهه در منطقه معتدله تشکیل می شود و   عالمت کدام جبهه می باشد؟-   

2( جبهۀ استوایی - گرم 1( جبهۀ قطبی - گرم 

4( جبهۀ استوایی - سرد 3( جبهۀ قطبی – سرد 

کدام عبارت زیر دربارۀ رابطه دما با عرض جغرافیایی و ارتفاع درست است؟-   

1( دما با عرض جغرافیایی رابطۀ مستقیم و با ارتفاع رابطۀ معکوس دارد.

2( دما با عرض جغرافیایی و ارتفاع رابطۀ معکوس دارد.

3( دما با عرض جغرافیایی و ارتفاع رابطۀ مستقیم دارد.

4( دما با عرض جغرافیایی رابطه معکوس و با ارتفاع رابطۀ مستقیم دارد.

 کدام یک از اشکاا زیر دربارۀ گردش عمومی ّجو درست است؟-   

 )2   )1

 )4   )3
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 بارش های بهاری بیشتر از نوع بارندگی ................. است.-   

4( همرفتی 3( کوهستانی   2( سیکلونی   1( جبهه ای  

 در منطقه A  چه نوع بارشی صورت می گیرد؟-   

2( جبهه ای 1( همرفتی 

4( کوهستانی 3( سیکلونی 

 معیارهای طبقه بندی آب و هوایی کوپن کدام اند؟-   

4( تبخیر، بارش، پوشش گیاهی 3( تبخیر، دما، پوشش گیاهی  2( بارش، دما، پوشش گیاهی  1( بارش، دما، تبخیر 

 به ترتیب در طبقه بندی آب و هوایی کوپن C ، D و A عالمت اختصاری چه نوع اقلیمی هستند؟-   

4( سرد – استوایی - معتدل 3( استوایی – معتدل- سرد  2( سرد – بسیار سرد - معتدل  1( سرد- معتدل – استوایی 

 در منطقه C، دما و بارش چگونه است؟-   

−C و بارش در تابستان بیشتر از زمستان است.  3 1( سردترین ماه زیر 

C−3 و بارش در دورۀ سرد سال بیشتر از دورۀ گرم است.  C+18 تا  2( سردترین ماه بین 

C−3 و بارش در تابستان بیشتر از زمستان است. C+18 تا  3( سردترین ماه بین 

−C و بارش در دورۀ سرد سال بیشتر از دورۀ گرم است 3 4( سردترین ماه زیر 

 ویژگی مشترک آب و هوای E و B در طبقه بندی کوپن چیست؟-   

4( پایین  بودن درجه حرارت 3( پوشش گیاهی مناسب  2( اختالف دمای زیاد  1( کمبود بارش 

 در کدام اقلیم پوشش گیاهی جنگل های مخروطی سردسیری است؟-   

E )4  D )3  C )2  B )1

پوشش گیاهی در آب و هوای معتدا چیست و دما در اقلیم قطبی چگونه است؟-   

C10 نیست. 2( جنگل های خزان دار – هیچ ماهی بیش از  −C است.  3 1( جنگل های بارانی – سردترین ماه زیر 

−C است. 3 4( جنگل های خزان دار – سردترین ماه زیر  C10 نیست.  3( جنگل های بارانی – هیچ ماهی بیش از 

 کدام یک از مناطق آب و هوایی برای رویش گیاه مناسب نیست؟-   

E و B )4  E و C )3  E و D )2  B و C )1

 در کدام اقلیم، بارش در تمام ساا دیده می شود و ویژگی دمایی این منطقه چیست؟-   

C−3 است. C+18 تا  C )2- سردترین ماه بین  C+18 نیست.  A )1- هیچ ماهی سردتر از 

C+18 نیست. C )4- هیچ ماهی سردتر از  C−3 است.  C+18 تا  A )3- سردترین ماه بین 
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 به ترتیب کدام مناطق دارای کانون فشار کم و زیاد هستند؟-   

2( حوالی عرض 60 درجه و منطقه، جنب استوایی  1( ناحیۀ استوایی و حوالی عرض 60 درجه 

4( ناحیۀ قطبی و ناحیۀ استوایی 3( ناحیۀ استوایی و منطقۀ جنب استوایی  

 جهت وزش بادها بر اثر حرکت ........... زمین و نیروی کوریولیس در نیمکره ها به سمت ................ منحرف می شود.-   

2( انتقالی – شمال و جنوب 1( وضعی – غرب و شرق 

4( انتقالی – غرب و شرق 3( وضعی – شمال و جنوب 

 در کدام یک از مناطق زیر هر روز عصر، باران های تند و رعد و برق مشاهده می شود؟-   

4( قطب 3( حوالی عرض 60 درجه   2( استوایی   1( جنب استوایی 

 هوای سرد شده در نواحی فوقانی ............... به سمت عرض های .................. حرکت می کند و تحت تأثیر ................. -   
دچار انحراف می شود. 

2( قطب – باالتر- حرکت انتقالی زمین  1( قطبی- پایین تر - کوریولیس 

4( استوا – پایین تر – حرکت انتقالی زمین 3( استوا – باالتر- کوریولیس 

 کدام گزینه دربارۀ اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی درست است؟-   

1( در این مناطق هوا سرد و سنگین شده و فرو می نشیند و مراکز فشار زیاد به وجود می آید.

2( در این مناطق، هوا گرم و سبک شده و صعود می کند و مراکز فشار کم به وجود می آید. 

3( در این مناطق، هوا گرم و سبک شده و فرو می نشیند و مراکز فشار زیاد به وجود می آید.

4( در این مناطق، هوا سرد و سنگین شده و صعود می کند و مراکز فشار کم به وجود می آید.

در کدام مناطق به دلیل وسعت خشکی ها در نیمکرۀ شمالی و وسعت آبها در نیمکرۀ جنوبی تغییراتی در فشار مناطق بروز می کند؟-   

2( حوالی قطب ها 1( اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی 

4( حوالی خط استوا 3( حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه 

 گرم تر را به سمت باال می راند؟-   
ً
 کدام منطقه تحت تأثیر توده هوایی است که از سمت قطب به طرف آن حرکت می کند و هوای نسبتا

2( اطراف مدار رأس السرطان 1( نواحی استوایی 

4( حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه  3( اطراف مدار رأس الجدی 

 به طور کلی وقوع بارش در یک ناحیه به دو عامل وجود هوای مرطوب و ................. بستگی دارد.-   

4( سنگینی فشار  3( صعود هوا   2( جابه جایی افقی هوا  1( وزش باد 

 کدام گزینه، سه نوع کلی بارش را نشان می دهد؟-   

2( همرفتی، جبهه ای، کوهستانی 1( همرفتی، جبهه ای، سیکلونی 

4( جبهه ای، همرفتی، دشتی 3( جبهه ای، سیکلونی، کوهستانی 
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 بارش های بهاری بیشتر از نوع بارندگی ................. است.-   

4( همرفتی 3( کوهستانی   2( سیکلونی   1( جبهه ای  

 در منطقه A  چه نوع بارشی صورت می گیرد؟-   

2( جبهه ای 1( همرفتی 

4( کوهستانی 3( سیکلونی 

 معیارهای طبقه بندی آب و هوایی کوپن کدام اند؟-   

4( تبخیر، بارش، پوشش گیاهی 3( تبخیر، دما، پوشش گیاهی  2( بارش، دما، پوشش گیاهی  1( بارش، دما، تبخیر 

 به ترتیب در طبقه بندی آب و هوایی کوپن C ، D و A عالمت اختصاری چه نوع اقلیمی هستند؟-   

4( سرد – استوایی - معتدل 3( استوایی – معتدل- سرد  2( سرد – بسیار سرد - معتدل  1( سرد- معتدل – استوایی 

 در منطقه C، دما و بارش چگونه است؟-   

−C و بارش در تابستان بیشتر از زمستان است.  3 1( سردترین ماه زیر 

C−3 و بارش در دورۀ سرد سال بیشتر از دورۀ گرم است.  C+18 تا  2( سردترین ماه بین 

C−3 و بارش در تابستان بیشتر از زمستان است. C+18 تا  3( سردترین ماه بین 

−C و بارش در دورۀ سرد سال بیشتر از دورۀ گرم است 3 4( سردترین ماه زیر 

 ویژگی مشترک آب و هوای E و B در طبقه بندی کوپن چیست؟-   

4( پایین  بودن درجه حرارت 3( پوشش گیاهی مناسب  2( اختالف دمای زیاد  1( کمبود بارش 

 در کدام اقلیم پوشش گیاهی جنگل های مخروطی سردسیری است؟-   

E )4  D )3  C )2  B )1

پوشش گیاهی در آب و هوای معتدا چیست و دما در اقلیم قطبی چگونه است؟-   

C10 نیست. 2( جنگل های خزان دار – هیچ ماهی بیش از  −C است.  3 1( جنگل های بارانی – سردترین ماه زیر 

−C است. 3 4( جنگل های خزان دار – سردترین ماه زیر  C10 نیست.  3( جنگل های بارانی – هیچ ماهی بیش از 

 کدام یک از مناطق آب و هوایی برای رویش گیاه مناسب نیست؟-   

E و B )4  E و C )3  E و D )2  B و C )1

 در کدام اقلیم، بارش در تمام ساا دیده می شود و ویژگی دمایی این منطقه چیست؟-   

C−3 است. C+18 تا  C )2- سردترین ماه بین  C+18 نیست.  A )1- هیچ ماهی سردتر از 

C+18 نیست. C )4- هیچ ماهی سردتر از  C−3 است.  C+18 تا  A )3- سردترین ماه بین 
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کدام گزینه با علت »وزش باد« در منطقۀ  حاّره و »ریزش باران« مطابقت دارد؟ )سراسری داخل کشور   (-   

1( وجود پرفشار قطبی و کم فشار استوایی و وقوع بارندگی جبهه ای

2( وجود پرفشار جنب حاره و رطوبت حاصل از تبخیر آب دریاها و اقیانوس ها

3( استقرار کانون کم فشار در حوالی 60 درجه و پرفشار قطبی و تشکیل ابرهای باران زا 

4( استقرار کانون کم فشار استوایی و پرفشار در حوالی 60 درجۀ  شمالی و گسترش آب ها در طول مدار استوا

چرا با ورود تودۀ  هوای سرد قطبی به کشور ما، میزان بارش در سواحل دریای خزر، افزایش پیدا می کند؟ )سراسری خارج کشور   (-   

1( دمای هوا کاهش می یابد و نمی تواند رطوبت را در خود نگه دارد.

2( تودۀ  هوای سرد، تا ارتفاع معینی باال می رود و به نقطۀ  اشباع می رسد.

3( تودۀ  هوا در امتداد کوه های شمالی ایران باال می رود و دمای آن کاهش می یابد.

4( در مرز میان دو تودۀ  هوایی )سرد و خشک( و )سرد و مرطوب( منطقۀ  ناپایدار به وجود می آید.

کدام عبارت، دلیل مناسبی را برای »وضعیت مولکوا های هوا« در مدا ترسیم شده، بیان می کند؟ )سراسری داخل کشور     (-   

1( نواحی قطبی در زمستان، انرژی کمتری را دریافت می کنند.

2( میزان پراکندگی زاویۀ  تابش خورشید بر سطح زمین، متفاوت است. 

3( اشعۀ  خورشید در منطقۀ  استوایی در طی سال عمود و نزدیک به عمود است. 

4( پرتوهای خورشید در عرض های باالی جغرافیایی، مساحت بیشتری را دربرمی گیرند. 

همۀ موارد با ویژگی های بیابان تصویر داده شده، مغایرت دارند، به جز ................. )سراسری خارج کشور     (-   

1( دوری از منابع رطوبتی

2( صعود کردن هوای مرطوب

3( مجاورت با مرکز پرفشار جنب حاّره

4( قرار داشتن در عرض جغرافیایی باال
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 میزان بارش در نواحی نیمه بیابانی چند میلی متر در ساا است؟-   

250 -450 )4  100 -250 )3  50 -100 )2 1( کمتر از 50 

 همۀ موارد زیر جزء بیابان  های سرد هستند به جز:-   

4( نامیب 3( ترکستان  2( پاتاگونی   1( ُگبی  

 همه موارد زیر جزء بیابان های گرم هستند به جز:-   

4( آتاکاما 3( تار   2( تکله ماکان   1( نامیب  

 دو ویژگی بیابان ها مهم تر هستند، آنها کدام اند؟-   

2( بارندگی نامنظم و تبخیر شدید 1( پوشش گیاهی فقیر و بارندگی نامنظم 

4( پوشش گیاهی فقیر و کمبود بارش 3( تبخیر شدید و کمبود بارش 

بیابان ریگ جن در کدام کشور قرار دارد؟-   

4( ایران 3( شیلی  2( اردن  1( لیبی 

 در ساا      میالدی گرم ترین نقطه جهان کجا بود؟-   

4( بیابان نامیب 3( درۀ مرگ کالیفرنیا  2( بیابان لوت ایران  1( العزیزیه لیبی 

 علت اصلی تشکیل بیابان نامیب در آفریقا چیست؟-   

2( وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هوا 1( وجود جریان های آب سرد 

4( شکل و جهت ناهمواری ها  3( دوری از منابع رطوبت 

 ویژگی مشابه بیابان تکله ماکان و بیابان ُگبی کدام است؟-   

1( بیابان های سردی هستند که به دلیل دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواری ها به وجود آمده اند.

2( بیابان های گرمی هستند که به دلیل جریان های آب سرد و عدم صعود هوا به وجود آمده اند.

3( بیابان های سردی هستند که به دلیل جریان های آب سرد و عدم صعود هوا به وجود آمده اند.

4( بیابان های گرمی هستند که به دلیل دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواری ها به وجود آمده اند.

 به خطوط منحنی هم فشار چه می گویند و مرکز منطقۀ پرفشار را با چه عالمتی نشان می دهند؟-   

H - 2( هکتوپاسکال  L – 1( هکتوپاسکال

H - 4( ایزوبار  L - 3( ایزوبار

نام دیگر پرفشار چیست و عالمت روبرو کدام جبهه هوا است؟ -   

2( سیکلون - سرد 1( سیکلون- گرم 

4( آنتی سیکلون - گرم 3( آنتی سیکلون- سرد 
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کدام گزینه با علت »وزش باد« در منطقۀ  حاّره و »ریزش باران« مطابقت دارد؟ )سراسری داخل کشور   (-   

1( وجود پرفشار قطبی و کم فشار استوایی و وقوع بارندگی جبهه ای

2( وجود پرفشار جنب حاره و رطوبت حاصل از تبخیر آب دریاها و اقیانوس ها

3( استقرار کانون کم فشار در حوالی 60 درجه و پرفشار قطبی و تشکیل ابرهای باران زا 

4( استقرار کانون کم فشار استوایی و پرفشار در حوالی 60 درجۀ  شمالی و گسترش آب ها در طول مدار استوا

چرا با ورود تودۀ  هوای سرد قطبی به کشور ما، میزان بارش در سواحل دریای خزر، افزایش پیدا می کند؟ )سراسری خارج کشور   (-   

1( دمای هوا کاهش می یابد و نمی تواند رطوبت را در خود نگه دارد.

2( تودۀ  هوای سرد، تا ارتفاع معینی باال می رود و به نقطۀ  اشباع می رسد.

3( تودۀ  هوا در امتداد کوه های شمالی ایران باال می رود و دمای آن کاهش می یابد.

4( در مرز میان دو تودۀ  هوایی )سرد و خشک( و )سرد و مرطوب( منطقۀ  ناپایدار به وجود می آید.

کدام عبارت، دلیل مناسبی را برای »وضعیت مولکوا های هوا« در مدا ترسیم شده، بیان می کند؟ )سراسری داخل کشور     (-   

1( نواحی قطبی در زمستان، انرژی کمتری را دریافت می کنند.

2( میزان پراکندگی زاویۀ  تابش خورشید بر سطح زمین، متفاوت است. 

3( اشعۀ  خورشید در منطقۀ  استوایی در طی سال عمود و نزدیک به عمود است. 

4( پرتوهای خورشید در عرض های باالی جغرافیایی، مساحت بیشتری را دربرمی گیرند. 

همۀ موارد با ویژگی های بیابان تصویر داده شده، مغایرت دارند، به جز ................. )سراسری خارج کشور     (-   

1( دوری از منابع رطوبتی

2( صعود کردن هوای مرطوب

3( مجاورت با مرکز پرفشار جنب حاّره

4( قرار داشتن در عرض جغرافیایی باال
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. هوا وضعیت گذرا و موقتی هوا کره )اتمسفر( در یک محل در مدت زمانی کوتاه است برای مثال می گوییم امروز هوا آفتابی ( سواا
یا ابری است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. آب و هوا شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتًا طوالنی است مثاًل اندونزی کشوری گرم و مرطوب است ( سواا
آب و هواشناسی )اقلیم شناسی( یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برای به پی بردن به نوع آب و هوای یک ناحیه، داده های آماری مربوط به دما، بارش رطوبت و ... را طی سال های طوالنی ( سواا
)معمواًل سی سال یا بیشتر( جمع آوری و میانگین آن را محاسبه می کنند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. محیط زندگی ما از چهار بخش تشکیل شده است: هوا کره )اتمسفر(، سنگ کره )لیتوسفر(، آب کره )هیدروسفر( و ( سواا
زیست کره )بیوسفر(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیش ترین تغییرات آب و هوایی در الیۀ زیرین آن یعنی تروپوسفر به وجود می آید.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. وردسپهر )تروپوسفر( الیۀ زیرین اتمسفر است.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مایل بودن محور زمین موجب می شود که اشعۀ خورشید به مناطق استوایی، عمود و نزدیک به عمود بتابد.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با توجه به اینکه پرتوهای خورشید در مدار 60 درجه به دلیل مایل تابیدن، مساحتی دو برابر ناحیۀ استوایی را در بر می گیرد ( سواا
) منطقه استوایی است. )1

2
) و مقدار انرژی گرمایی دریافتی توسط هر واحد سطح در مدار 60 درجه نصف  )× =10 2 20 بنابراین 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی آن به دور خورشید موجب می شود که طی حرکت وضعی و انتقالی، وسعت ( سواا
منطقۀ روشن و تاریک و طول روز و شب و فصول مختلف سال در نواحی مختلف و در نیمکرۀ شمالی و جنوبی متفاوت باشد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیرۀ گرما و سرچشمۀ جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها هستند و با افزایش ارتفاع (  سواا
از سطح زمین به طور متوسط به ازای هر 1000 متر، 6 درجه سانتی گراد کاهش دما در الیه وردسپهر صورت گیرد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. عالوه بر عرض جغرافیایی، عواملی چون ارتفاع از سطح زمین، دوری و نزدیکی به دریاها و اقیانوس ها، عبور جریان های (  سواا
دریایی آب گرم و آب سرد و جهت و شیب ناهمواری ها بر دمای یک مکان تأثیر می گذارند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. فشار هوا نیروی وارد بر یک واحد از سطح زمین است که مقدار آن در سطح دریای آزاد برابر با وزن ستونی از جیوه به (  سواا
ارتفاع 76 سانتی متر است و واحد اندازه گیری فشار هوا »هکتوپاسکال« است. 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. هوا وضعیت گذرا و موقتی هوا کره )اتمسفر( در یک محل در مدت زمانی کوتاه است برای مثال می گوییم امروز هوا آفتابی ( سواا
یا ابری است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. آب و هوا شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتًا طوالنی است مثاًل اندونزی کشوری گرم و مرطوب است ( سواا
آب و هواشناسی )اقلیم شناسی( یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برای به پی بردن به نوع آب و هوای یک ناحیه، داده های آماری مربوط به دما، بارش رطوبت و ... را طی سال های طوالنی ( سواا
)معمواًل سی سال یا بیشتر( جمع آوری و میانگین آن را محاسبه می کنند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. محیط زندگی ما از چهار بخش تشکیل شده است: هوا کره )اتمسفر(، سنگ کره )لیتوسفر(، آب کره )هیدروسفر( و ( سواا
زیست کره )بیوسفر(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیش ترین تغییرات آب و هوایی در الیۀ زیرین آن یعنی تروپوسفر به وجود می آید.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. وردسپهر )تروپوسفر( الیۀ زیرین اتمسفر است.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مایل بودن محور زمین موجب می شود که اشعۀ خورشید به مناطق استوایی، عمود و نزدیک به عمود بتابد.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با توجه به اینکه پرتوهای خورشید در مدار 60 درجه به دلیل مایل تابیدن، مساحتی دو برابر ناحیۀ استوایی را در بر می گیرد ( سواا
) منطقه استوایی است. )1

2
) و مقدار انرژی گرمایی دریافتی توسط هر واحد سطح در مدار 60 درجه نصف  )× =10 2 20 بنابراین 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی آن به دور خورشید موجب می شود که طی حرکت وضعی و انتقالی، وسعت ( سواا
منطقۀ روشن و تاریک و طول روز و شب و فصول مختلف سال در نواحی مختلف و در نیمکرۀ شمالی و جنوبی متفاوت باشد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیرۀ گرما و سرچشمۀ جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها هستند و با افزایش ارتفاع (  سواا
از سطح زمین به طور متوسط به ازای هر 1000 متر، 6 درجه سانتی گراد کاهش دما در الیه وردسپهر صورت گیرد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. عالوه بر عرض جغرافیایی، عواملی چون ارتفاع از سطح زمین، دوری و نزدیکی به دریاها و اقیانوس ها، عبور جریان های (  سواا
دریایی آب گرم و آب سرد و جهت و شیب ناهمواری ها بر دمای یک مکان تأثیر می گذارند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. فشار هوا نیروی وارد بر یک واحد از سطح زمین است که مقدار آن در سطح دریای آزاد برابر با وزن ستونی از جیوه به (  سواا
ارتفاع 76 سانتی متر است و واحد اندازه گیری فشار هوا »هکتوپاسکال« است. 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. به طور کلی وقوع بارش در یک ناحیه به دو عامل بستگی دارد: 1- وجود هوای مرطوب   2- عامل صعود(  سواا
 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به طور کلی، سه نوع بارش وجود دارد: بارندگی همرفتی، بارندگی جبهه ای )سیکلونی( و بارندگی کوهستانی(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بارندگی های بهاری بیشتر از نوع بارش همرفتی است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. چون در شکل داده شده نقطه A بر روی خط استوا قرار دارد در این ناحیه بارندگی همرفتی صورت می گیرد.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. طبقه بندی آب و هوایی کوپن بر مبنای سه معیار بارش، دما و پوشش گیاهی انجام شده است.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در طبقه بندی آب و هوایی کوپن A )آب و هوای استوایی(، B )آب و هوای خشک( C )آب و هوای معتدل(، D )آب (  سواا
و هوای سرد( و E )آب و هوای بسیار سرد( است.

C−3 است و بارش در دورۀ سرد سال بیشتر از دورۀ گرم است.(  سواا C+18 تا   گزینه 2 پاسخ صحیح است. در آب و هوای معتدل، سردترین ماه بین 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. پوشش گیاهی نامناسب و کمبود بارش از ویژگی های مشترک آب و هوای خشک )B( و آب و هوای بسیار سرد )E( می باشد.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در آب و هوای سرد )D( پوشش گیاهی جنگل های مخروطی سردسیری است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. پوشش گیاهی آب و هوای معتدل )C( جنگل های خزان دار  است و د ر اقلیم بسیار سرد )E( هیچ ماهی دما بیش از (  سواا
C10 نیست

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. اقلیم های بسیار سرد )E( و خشک )B( برای رویش گیاه مناسب نیستند.(  سواا

C+18 نیست و بارش در تمام سال دیده می شود.(  سواا  گزینه 1 پاسخ صحیح است. در  اقلیم استوایی )A( هیچ ماهی سردتر از 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بارش در نواحی بیابانی کمتر از 50 میلی متر، در نواحی بسیار خشک )نیمه بیابانی( 100- 50 میلی متر، در نواحی خشک (  سواا
250- 100 و در نواحی نیمه خشک 450 - 250 میلی متر است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیابان های تکله ماکان، گبی، ترکستان و پاتاگونی جزء بیابان های سرد هستند.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیابان های نامیب، تار، لوت، صحرای بزرگ آفریقا، استرالیا و آتاکاما جزء بیابان های گرم هستند.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کمبود بارش و تبخیر شدید دو ویژگی اصلی بیابان ها هستند. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیابان ریگ جن در ایران واقع شده است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در سال 1992 دمای 58 درجه سانتی گراد برای العزیزیه لیبی در صحرای بزرگ آفریقا به عنوان گرم ترین نقطه جهان (  سواا
ثبت شده است.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. وقتی هوای یک منطقه گرم می شود، مولکول ها سریع تر حرکت می کنند و از هم فاصله می    گیرند. در نتیجه از وزن و (  سواا
فشار هوا در واحد حجم کاسته می شود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در منطقۀ گرم یک مرکز کم فشار ایجاد می شود. در کم فشار، فشار هوا به سمت مرکز ناحیه کم می شود. (  سواا

گزینه 3 پاسخ صحیح است. وقتی هوا سرد می شود، مولکول های آن به هم نزدیک تر می شوند و تعدادشان در واحد حجم بیشتر می شود. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. به حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد، تودۀ (  سواا
هوا می گویند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جبهۀ هوا مرز بین دو تودۀ هوای مجاورند و آنها را از هم جدا می کنند.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. برخورد توده های هوا با یکدیگر، موجب ناپایداری هوا و در صورت دارا بودن رطوبت، موجب بارندگی می شود. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. یکی از مهم ترین جبهه های هوا، جبهۀ قطبی است که بین هوای سرد قطب و هوای گرم استوایی در منطقۀ معتدله (  سواا
تشکیل می شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دما با عرض جغرافیایی و ارتفاع، رابطۀ معکوس دارد بدین معنا که با افزایش عرض جغرافیایی و ارتفاع دما کاهش (  سواا
می یابد و بالعکس 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شکل 4 گردش هوا را از منطقه جنب استوایی به سمت استوا نشان می دهد که در نیمکرۀ شمالی به سمت راست و در (  سواا
نیمکرۀ جنوبی به سمت چپ منحرف می شود.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ناحیۀ استوایی کانون فشار کم و ناحیۀ جنب استوایی کانون فشار زیاد است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جهت وزش بادها بر اثر حرکت وضعی و نیروی کوریولیس در نیمکره ها به سمت غرب و شرق منحرف می شود.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در منطقۀ کم فشار استوایی، هر روز عصر باران های تند و رعد و برق مشاهده می شود.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. هوای سرد شده در نواحی فوقانی استوا به سمت عرض های باالتر حرکت می کند و تحت تأثیر نیروی کوریولیس (  سواا
منحرف می شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در منطقۀ جنب استوایی )اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی( هوا سرد و سنگین می شود و فرو می نشیند و مراکز (  سواا
فشار زیاد جنب استوایی را به وجود می آورد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در حوالی عرض های جغرافیایی 60 درجه، به دلیل وسعت خشکی ها در نیمکرۀ شمالی و وسعت آبها در نیمکرۀ جنوبی (  سواا
تغیراتی در فشار مناطق بروز می کند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه، تحت تأثیر توده هوایی است که از سمت قطب به طرف آن حرکت می کند و هوای (  سواا
نسبتٌا گرم تر را به سمت باال می راند.
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. به طور کلی وقوع بارش در یک ناحیه به دو عامل بستگی دارد: 1- وجود هوای مرطوب   2- عامل صعود(  سواا
 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به طور کلی، سه نوع بارش وجود دارد: بارندگی همرفتی، بارندگی جبهه ای )سیکلونی( و بارندگی کوهستانی(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بارندگی های بهاری بیشتر از نوع بارش همرفتی است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. چون در شکل داده شده نقطه A بر روی خط استوا قرار دارد در این ناحیه بارندگی همرفتی صورت می گیرد.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. طبقه بندی آب و هوایی کوپن بر مبنای سه معیار بارش، دما و پوشش گیاهی انجام شده است.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در طبقه بندی آب و هوایی کوپن A )آب و هوای استوایی(، B )آب و هوای خشک( C )آب و هوای معتدل(، D )آب (  سواا
و هوای سرد( و E )آب و هوای بسیار سرد( است.

C−3 است و بارش در دورۀ سرد سال بیشتر از دورۀ گرم است.(  سواا C+18 تا   گزینه 2 پاسخ صحیح است. در آب و هوای معتدل، سردترین ماه بین 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. پوشش گیاهی نامناسب و کمبود بارش از ویژگی های مشترک آب و هوای خشک )B( و آب و هوای بسیار سرد )E( می باشد.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در آب و هوای سرد )D( پوشش گیاهی جنگل های مخروطی سردسیری است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. پوشش گیاهی آب و هوای معتدل )C( جنگل های خزان دار  است و د ر اقلیم بسیار سرد )E( هیچ ماهی دما بیش از (  سواا
C10 نیست

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. اقلیم های بسیار سرد )E( و خشک )B( برای رویش گیاه مناسب نیستند.(  سواا

C+18 نیست و بارش در تمام سال دیده می شود.(  سواا  گزینه 1 پاسخ صحیح است. در  اقلیم استوایی )A( هیچ ماهی سردتر از 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بارش در نواحی بیابانی کمتر از 50 میلی متر، در نواحی بسیار خشک )نیمه بیابانی( 100- 50 میلی متر، در نواحی خشک (  سواا
250- 100 و در نواحی نیمه خشک 450 - 250 میلی متر است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیابان های تکله ماکان، گبی، ترکستان و پاتاگونی جزء بیابان های سرد هستند.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیابان های نامیب، تار، لوت، صحرای بزرگ آفریقا، استرالیا و آتاکاما جزء بیابان های گرم هستند.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کمبود بارش و تبخیر شدید دو ویژگی اصلی بیابان ها هستند. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیابان ریگ جن در ایران واقع شده است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در سال 1992 دمای 58 درجه سانتی گراد برای العزیزیه لیبی در صحرای بزرگ آفریقا به عنوان گرم ترین نقطه جهان (  سواا
ثبت شده است.
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 سنگ کره )لیتوسفر(: بخش خارجی زمین است که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است. 
 حدود 71 درصد سطح زمین را آب و 29 درصد را خشکی ها در بر گرفته اند.

 چهار دسته اصلی و عمدۀ 
        ناهمواری سطح زمین

  ( فالت ها: سرزمین های مرتفع و نسبتًا هموار که در کوهستان ها محصور بوده و کناره های آن ها با شیب تند به 
نواحی پست متصل می شود.

  ( کوه ها: ناهمواری برجسته و مرتفعی که معمواًل دامنه های تند و قلۀ برجسته دارند. 
- تفاوت کوه و فالت: کوه دارای قله است و به سمت باال نوک آن باریک تر می شود اما فالت نسبتًا مسطح است. 

  ( تپه ها: از کوه ها ارتفاع کمتری دارند اما از نواحی پیرامون خود بلندترند )کمتر از 600 متر(
  ( دشت ها: سرزمین هایی پست و نسبتًا هموار که در میان کوه ها یا در کنار سواحل و یا در میان فالت ها و کف 

دره ها قرار گرفته اند. 
1 سطح زمین را در گرفته اند و نواحی عمدۀ سکونت، زندگی و فعالیت انسان هستند. 
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ورقه های زمین )پوسته و گوشته فوقانی( روی بخش خمیری شکل گوشته به آرامی حرکت می کنند، بطوری که یا از هم دور   - عوامل درونی:
یا به هم نزدیک می شوند یا در امتداد هم می لغزند که طی میلیون ها سال باعث ایجاد چین خوردگی، رشته کوه ها، شکست ها 

)گسل ها(و پیدایش کوه های آتشفشانی می شوند. 

 تعریف: فرایندی که طی آن، سنگ ها خرد و متالشی می شوند.  هوازدگی  - عوامل بیرونی:
 هوازدگی فیزیکی: که طی آن سنگ ها به قطعات کوچک تر خرد می شوند اما در ترکیب  انواع

شیمیایی آنها تغییری به وجو
 الف: اختالف دما وگرم و سرد شدن عوامل:

 ب: یخ زدن آب در درزها
هوازدگی شیمیایی: که طی آن ساختمان کانی ها و ترکیب شیمیایی سنگ ها تغییر می کند. 

 الف- اکسیژن عوامل:
 ب- رطوبت

و  فیزیکی  تغییرات  موجب  زنده  موجودات  فعالیت های  آن  طی  که  زیستی  هوازدگی   
شیمیایی در سنگ ها می شود. 

 رشد ریشه درختان تغییرات فیزیکی:
 ایجاد حفره توسط جاندارانی مانند موش ها

 تغییرات شیمیایی: ایجاد اسید توسط گیاهان در حل پوسیدگی یا با کتری های تجزیه 
 کننده یا تنفس گیاهان

 جنس سنگ هاعوامل مؤثر در سرعت هوازدگی
 نوع آب و هوا

 زمان
آب و هوای گرم و مرطوب سرعت هوازدگی و شدت آن افزایش می دهد.

سنگ های گرانیتی از سنگ های مرمرین یا کلیتی مقاوم ترند.

ناهمواری ها و اشکال زمین

درس چهارم
پایه یازدهم
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در برخی بیابان های ساحلی مانند نامیب در آفریقا و آتاکاما در آمریکای جنوبی علت اصلی به وجود آمدن بیابان، وجود (  سواا
مراکز پرفشار و صعود نکردن هواست. هر چند جریان های آب سرد که از قطب به سمت این نواحی در حرکت اند، صعود نکردن هوا را تشدید و تقویت می کنند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیابان های سردی هم چون گُبی، تکله ماکان و ترکستان به دلیل دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواری ها (  سواا
به وجود آمده اند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به خطوط منحنی های هم فشار، ایزوبار می گویند و حرف H نشان دهندۀ مرکز فشار زیاد و حرف L نشاندۀ مرکز فشار (  سواا
کم است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. نام دیگر پرفشار آنتی سیکلون و کم فشار سیکلون می باشد. و عالمت  جبهۀ سرد را نشان می دهد.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. استقرار کانون فشار کم استوایی و پرفشار در حوالی 30 درجۀ شمالی و جنوبی و گسترش آب ها در طول مدار استوا (  سواا
موجب وزش باد در منطقۀ حاّره )استوا( و ریزش باران در آن می گردد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با ورود تودۀ هوای سرد قطبی به کشور ما، دمای هوا کاهش می یابد و نمی تواند رطوبت را در خود نگه دارد. بنابراین (  سواا
رطوبت به صورت بارش در سواحل دریای خزر ریزش می کند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مایل بودن محور زمین موجب می شود که اشعۀ خورشید به مناطق استوایی عمود و نزدیک به عمود بتابد و زاویۀ تابش (  سواا
به سمت قطب مایل و مایل تر شود. بنابراین مقدار انرژی خورشیدی که هرسانتی متر مربع از زمین در مناطق استوایی دریافت می کند، بسیار بیشتر از مقداری 

است که مناطق قطبی جذب می کنند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیابان پاتاگونی در عرض جغرافیایی باال قرار دارد و جزء بیابان های سرد محسوب می شود. (  سواا
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و  فیزیکی  تغییرات  موجب  زنده  موجودات  فعالیت های  آن  طی  که  زیستی  هوازدگی   
شیمیایی در سنگ ها می شود. 

 رشد ریشه درختان تغییرات فیزیکی:
 ایجاد حفره توسط جاندارانی مانند موش ها

 تغییرات شیمیایی: ایجاد اسید توسط گیاهان در حل پوسیدگی یا با کتری های تجزیه 
 کننده یا تنفس گیاهان

 جنس سنگ هاعوامل مؤثر در سرعت هوازدگی
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فرسایش طبیعی 

در بیابان

 باد عامل مهم فرسایش در مناطق خشک و بیابانی است. 

 دالیل شدید بود ن 
          فرسایش در بیابان

 شرایط آب و هوایی 
 وزش بادهای شدید 
 وجود خاک های نرم 

 فقر پوشش گیاهی 

شکاا فرسایش 
َ
 ا

        در بیابان

 تعریف: حاصل کنده شدن ذرات از یک مکان و انتقال آن به مکان های دیگر  کاوشی

و  انواع کرده  حمل  خود  با  را  ریز  ماسه های  باد  ریگی)رگ(:  دشت   
سنگ فرش  آن  به  که  می آورد  وجود  به  را  سنگ ها  قلوه  از  پر  سطوحی 

بیابانی می گویند. 

دارای  نواحی  در  وسیع  چاله های  یا  حفره   ایجاد  بادی:  چاله های   
ماسه های ریز و فاقد پوشش گیاهی از طریق جابجا کردن ذرات از محل خود. 

 اگر در اثر برخورد با آب های زیرزمینی رطوبت و چسبندگی در دانه ها 
به وجود بیاید، فرسایش بادی ُکند و سپس متوقف می شود. 

 کلوت )یاردانگ(: در رسوبات نرم به جا مانده از دریاچه های قدیم 
U شکل در این  پدید می آید. طی میلیون ها سال باد شیارهای موازی و 

رسوبات ایجاد می کند. به تدریج بخش نرم را با خود می برد و بخش های 

سخت تر باقی می مانند. مثل: کلوت های شهداد در غرب بیابان لوت 

 کلوت ها حاصل فرسایش آبی – بادی هستند. 
 در مناطق خشک آمریکا، مصر، چین و ایران دیده می شوند. 

 گرزدیو )دودکش جن - هودو(: باد مواد نرمی را که در زیر یا لبۀ 
تخته  سنگ ها قرار گرفته اند، تخریب می کند و با خود می برد و بخش های 

شکل  به  سنگی  ستون های  نتیجه  در  می گذارد  باقی  را  مقاوم  و  سخت 

قارچ یا اشکال دیگر به وجود می آیند. 

 تعریف: این فرسایش حاصل انباشته شدن ذرات توسط باد در یک مکان است.  تراکمی

 تپه های ماسه ای )تلماسه( که در انگلیسی به »دون« معروف است  انواع
و  با موانعی حرکت آن ها متوقف می شود  برخورد ذرات ماسه ها  اثر  که در 

تلماسه ها شکل می گیرند. یکی از نکات جالب توجه دربارۀ تلماسه ها حرکت 

آنهاست. 

دو  که  منفردی هستند  و  ماسه ای هاللی شکل  تپه های  برخان:   
زائده یا بازو در جهت باد دارند. 
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تعریف: جدا شدن سنگ و خاک از بستر خود و جابجایی آنها توسط عوامل مختلف چون آب بادفرسایش

 مرحله اوا: کنده شدن مواد از جای خود )حفر( مراحل فرسایش

 مرحله دوم: انتقال

 مرحله سوم: رسوب گذاری یا انباشه شدن مواد در مکان های دیگر

 فرسایش طبیعی 
         در کوهستان

 در کوهستان ها با توجه به شرایط آب و هوایی و جنس سنگ ها، پیوسته هوازدگی فیزیکی )مکانیکی( و شیمیایی رخ می دهد. 
 تغییرات دمای شب و روز و یخ بستن آب در شکاف ها و درزها از عوامل مهم هوازدگی در کوهستان ها هستند.

 عوامل مهم فرسایش
         در کوهستان ها

 غلتان   شیوه های حمل مواد آب های جاری
 جهشی 

 معلق 
 محلول

 که دامنه های تنگ و پرشیب دارند حاصل   دره های V شکل
فرسایش توسط آب های جاری است. 

ضخاخت یخ وقتی به 60 تا 100 متر رسید شروع به حرکت می کند  یخچال ها

حرکت یخچال بسته به شرایط و دمای هوا از یک سانتی متر تا 8 متر در روز است

دره های U شکل حاصل فرسایش یخچالی  است به سنگ ها و رسوباتی که 

یخچال ها حمل می کنند مورن یا یخ رفت می گویند.

در نواحی کوهستانی که جنس سنگ ها از گچ یا آهک و نظایر ان باشد آب های جاری با نفوذ به زیر  فرسایش انحاللی:

زمین با انحالل این سنگ ها غارهای طبیعی را ایجاد می کنند که به این اشکال کارستی می گویند. 

پدیدۀ خوردگی و انحالل سنگ های آهکی در اثر ترکیب آب با دی اکسید کربن و هوا و ایجاد اسید  کارست:

کربنیک

 نمونه های اشکاا 
         کارستی

 غار حلی صدر همدان 
 غار کتله خور زنجان
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و  با موانعی حرکت آن ها متوقف می شود  برخورد ذرات ماسه ها  اثر  که در 

تلماسه ها شکل می گیرند. یکی از نکات جالب توجه دربارۀ تلماسه ها حرکت 

آنهاست. 

دو  که  منفردی هستند  و  ماسه ای هاللی شکل  تپه های  برخان:   
زائده یا بازو در جهت باد دارند. 
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 بخش خارجی زمین چه نام دارد و چند درصد آن را آب فرا گرفته است؟-  

2( لیتوسفر - 29 1( استنوسفر - 71 

4( لیتوسفر –71 3( استنوسفر - 29 

 کدام عبارت درباره »فالت« درست است؟ -  

دارد. برجسته  قله  و  تند  دامنه های  معمواًل  که  مرتفع  و  برجسته  ناهمواری  با  سرزمینی   )1

می شود.  متصل  پست  نواحی  به  تند  شیب  با  و  شده  محصور  کوهستان  در  که  هموار  نسبتًا  و  مرتفع  سرزمینی   )2

است. بلندتر  خود  پیرامون  نواحی  از  که  کم  ارتفاع  با  سرزمینی   )3

است.  گرفته  قرار  کنار ساحل  در  یا  کوه ها  میان  در  که  نسبتًاَ هموار  و  پست  4( سرزمینی 

 چهار ناهمواری اصلی و عمدۀ سطح زمین کدام اند؟-  

2( فالت، کوه، قله، دشت  1( فالت، کوه، تپه، دشت 

4( فالت، کوه، قله، تپه 3( کوه، قله، تپه، دشت  

 کدام گزینه بیانگر شباهت فالت ها و کوه ها می باشد؟-  

2( هر دو دارای قله می باشند. 1( هر دو نسبتًا مسطح هستند. 

4( هر دو وسیع هستند. 3( هر دو مرتفع هستند. 

 ارتفاع عوارض سطح زمین بر چه مبنایی محاسبه می شود و به برجستگی هایی که کمتر از     متر ارتفاع دارند چه می گویند؟-  

2( پایین ترین سطح آب های آزاد - تپه 1( سطح متوسط آب های آزاد - تپه 

4( پایین ترین سطح آب های آزاد - فالت 3( سطح متوسط آب های آزاد - فالت 

 کدام فسمت از زمین، از نواحی عمدۀ سکونت، زندگی و فعالیت انسان ها را تشکیل می دهد و چه میزان از سطح زمین را پوشانده است؟-  

1
3 2( دشت ها -   13 1( فالت ها - 

1
4 4( دشت ها -   1

4
3( فالت ها - 

سواالت تستی

درس چهارم
پایه یازدهم
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 ساحل )کرانه(، منطقۀ تماس خشکی و دریاست فرسایش در سواحل

 پست و ماسه ای  انواع سواحل
 صخره ای 

 کاوشی: ستون های سنگی دریایی، غارها و طاق های دریایی  انواع َاشکال فرسایش سواحل
 تراکمی: آب سنگ ها و جزایر مرجانی، باتالق ها و زبانه یا دماغۀ ماسه ای 

 تعریف: نقشه هایی که در آن پستی و بلندی های زمینی و میزان ارتفاع آن ها نمایش داده می شود.  نقشه های توپوگرافی

 منحنی میزان: خطی است که نقاطی را که ارتفاع یکسان دارند به یکدیگر وصل می کند. 

 فاصله اعداد روی منحنی های یک نقشه، نشان دهندۀ میزان اختالف ارتفاع یک منحنی با منحنی قبلی است. 

 در نقشه های توپوگرافی در جاهایی که منحنی های میزان از یکدیگر فاصله دارند، شیب مالیم است. 

 در نقشه های توپوگرافی در جاهایی که منحنی های میزان خیلی به هم نزدیک می شوند، شیب تند است.

 در نقشه های توپوگرافی در جایی که منحنی های میزان با هم مماس می شوند پرتگاه است. 

 در یک نقشه توپوگرافی، فاصله ای که برای نمایش اختالف ارتفاع در نظر گرفته می شود، در تمام نقشه یکسان است. 
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 کدام یک از سنگ ها در برابر هوازدگی مقاومت بیشتری دارد؟-   

4( سنگ تبخیری 3( سنگ گرانیتی   2( سنگ کلیستی  1( سنگ مرمر 

 در چه نوع آب و هوایی سرعت و شدت هوازدگی افزایش می یابد؟-   

4( سرد و خشک 3( گرم و خشک  2( گرم و مرطوب  1( سرد و مرطوب 

 هوازدگی شیمیایی و فیزیکی به ترتیب در کدام یک از نواحی کوهستانی کشورمان با سرعت بیش تری به تغییر شکل ناهمواری ها -   
می پردازند؟ )کنکور سراسری   (

2( خراسان شمالی و خزر شرقی 1( خزر غربی و خزر شرقی 

4( خراسان جنوبی و نواحی داخلی 3( کردستان و آذربایجان 

 فرسایش چیست و کدام گزینه دومین مرحله فرسایش است؟-   

انتقال  می شوند-  تجزیه  و  متالشی  و  خرد  آن، سنگ ها  که طی  فرایندی   )1

– رسوب گذاری  توسط عوامل مختلف  آنها  جابه جایی  و  بستر خود  از  و خاک  ذرات سنگ  2( جدا شدن 

انتقال  – عوامل مختلف  توسط  آنها  جابه جایی  و  بستر خود  از  و خاک  ذرات سنگ  3( جدا شدن 

تجزیه می شوند- رسوب گذاری و  و متالشی  آن، سنگ ها خرد  که طی  فرایندی   -  )4

 در کوهستان ها با توجه به چه عواملی، پیوسته هوازدگی فیزیکی و شیمیایی رخ می دهد و دره ماداگاسکار به چه شکلی است؟-   

2( آب های جاری و یخچال ها – U شکل 1( شرایط آب و هوایی و جنس سنگ ها – U شکل 

4( شرایط آب و هوایی و جنس سنگ ها – U شکل 3( آب های جاری و یخچال ها – V شکل 

 دو عامل مهم فرسایش در کوهستان ها کدام اند و کدام دره به شکل U می باشد؟-   

2( آب های جاری و یخچال ها – کولکا  1( آب های زیرزمینی و جاری- ایلینویز 

4( آب های جاری و یخچال ها - ایلینویز 3( آب های زیرزمینی و جاری – کولکا 

 آب های جاری چه نوع دره هایی ایجاد می کنند و کدام شیوۀ حمل مواد به وسیلۀ آب های جاری صورت می گیرد؟-   

U )2 شکل - جهشی V )1 شکل - معلق 

U )4 شکل- غلتان V )3 شکل - چرخان 

 کدام یک از عوامل فرسایش، دره های تنگ و پرشیب ایجاد می کنند؟-   

2( بیابانی  1( یخچالی 

4( آب های جاری 3( زیرزمینی  
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 کدام پدیده نتیجه حرکت ورقه ها طی میلیون ها ساا نیست؟-  

4( چین خوردگی ها 3( دره های یخچالی  2( کوه های آتشفشانی   1( گسل ها 

 عوامل بیرونی تغییر چهرۀ زمین کدام اند؟-  

2( گسل و هوازدگی 1( هوازدگی و فرسایش 

4( گسل و فرسایش 3( چین خوردگی و فرسایش 

 هوازدگی چیست و در کدام هوازدگی ترکیب سنگ تغییر می کند؟-  

1( فرایندی که طی آن سنگ ها خرد و متالشی می شوند – فیزیکی 

2( جدا شدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود و جابه جایی آنها توسط عوامل مختلف - شیمیایی

3( فرایندی که طی آن سنگ ها خرد و متالشی می شوند – شیمیایی

4( جداشدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود و جابجایی آنها توسط عوامل مختلف – فیزیکی 

 کدام عامل در هوازدگی شیمیایی مؤثر است؟-   

2( اختالف دما و رطوبت  1( اختالف دما و گرم و سرد شدن 

4( اکسیژن و رطوبت  3( یخ زدن آب و رطوبت 

 در کدام هوازدگی ساختمان کانی ها و ترکیب سنگ ها تغییر می کند و چه عاملی موجب اکسیده شدن کانی هایی مانند آهن می شود؟-   

2( زیستی – رطوبت  1( شیمیایی - اکسیژن 

4( زیستی - اکسیژن 3( شیمیایی - رطوبت 

کدام گاز می   تواند با تبدیل شدن به اسید، باران اسیدی تولید کند و این باران اسیدی کدام نوع از هوازدگی را به دنباا دارد؟-   

2( دی اکسید نیتروژن – فیزیکی  1( دی اکسید گوگرد - فیزیکی 

4( اکسیژن - شیمیایی 3( دی اکسید گوگرد - شیمیایی 

 به ترتیب ایجاد حفره توسط موش ها و باکتری های تجزیه کننده موجب کدام نوع هوازدگی می شوند؟-   

2( فیزیکی - شیمیایی 1( فیزیکی - فیزیکی 

4( شیمیایی - شیمیایی 3( شیمیایی - فیزیکی 

 کدام عامل در سرعت هوازدگی سنگ مؤثر نیست؟-   

2( جنس سنگ ها 1( ضخامت سنگ ها  

4( زمان 3( نوع آب و هوا 
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انتقال  می شوند-  تجزیه  و  متالشی  و  خرد  آن، سنگ ها  که طی  فرایندی   )1

– رسوب گذاری  توسط عوامل مختلف  آنها  جابه جایی  و  بستر خود  از  و خاک  ذرات سنگ  2( جدا شدن 
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تجزیه می شوند- رسوب گذاری و  و متالشی  آن، سنگ ها خرد  که طی  فرایندی   -  )4
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2( آب های جاری و یخچال ها – کولکا  1( آب های زیرزمینی و جاری- ایلینویز 
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شکاا فرسایش در بیابان کدام اند؟-   
َ
ا

4( سطحی - عمقی 3( زیستی - غیرزیستی  2( کاوشی - تراکمی  1( فیزیکی - شیمیایی 

 به زمین های پوشیده از قلوه سنگ در سطح بیابان ها که نمونه ای از فرسایش .............. است .............. می گویند. -   

4( تراکمی - رگ  3( کاوشی - رگ   2( کاوشی - دون   1( تراکمی - دون-  

 شکل روبرو نمونه ای از کدام یک از انواع فرسایش در بیابان است؟-   

1( رگ 

2( دون

3( برخان

4( هودو

در نواحی دارای ماسه های ریز و به ویژه فاقد پوشش گیاهی باد ذرات را از محل خود جابه جا می کند به این زمین ها چه می گویند؟-   

4( هودو  3( کلوت   2( چاله بادی   1( رگ 

 برجسته ترین کلوت )یاردانگ( در کدام قسمت بیابان لوت دیده می شود؟-   

2( شرق آن در منطقۀ شهداد کرمان  1( شرق آن در منطقۀ شهداد سیستان و بلوچستان  

4( غرب آن در منطقۀ شهداد کرمان  3( غرب آن در منطقۀ شهداد سیستان و بلوچستان 

 این عبارت »در رسوبات نرم به جا مانده از دریاچه های قدیم پدید می آید« مربوط به کدام یک از اشکاا فرسایشی می باشد؟-   

4( یاردانگ  3( رگ   2( هودو   1( دون 

شکاا فرسایشی در بیابان حاصل فرسایش بادی- آبی است و مربوط به چه نوع فرسایشی می باشد؟-   
َ
 کدام یک از ا

4( رگ – کاوشی 3( کلوت - تراکمی  2( رگ – تراکمی  1( کلوت - کاوشی 

 ستون های سنگی به شکل قارچ یا سایر اشکاا که در اثر تخریب قسمت های نرم در زیر یا لبۀ تخته سنگ ها قرار دارند را در زبان -   
انگلیسی چه می گویند و حاصل چه نوع فرسایشی است؟

4( دون - کاوشی 3( هودو- کاوشی  2( دون - تراکمی  1( هودو - تراکمی 
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کدام گزینه با »فرایند فرسایشی یخچالی« مغایر است؟ )کنکور داخل کشور   (-   

1( سرعت حرکت یخچال با تغییر دمای هوا، کاهش و یا افزایش می یابد.

2( در نواحی کوهستانی با کاهش ارتفاع، ضخامت یخرفت کاهش می یابد. 

3( شکل عوارض طبیعی در نواحی کوهستانی با فرسایش یخچالی تغییر می یابد.

4( با ذوب تدریجی تودۀ یخ، به دلیل گذشت زمان، ضخامت یخچال کاهش می یابد.

 به سنگ ها و رسوباتی که یخچاا ها با خود حمل می کنند چه می گویند و دره های یخچالی به چه شکلی است؟-   

4( مورن – V شکل 3( مورن – U شکل  2( هودو – U شکل   1( هودو – V شکل 

 کدام یک از گزینه های زیر از انواع مورن )یخ رفت( محسوب نمی شود؟-   

4( کناری 3( زیرین  2( میانی   1( بیرونی  

 ضخامت یخچاا به چند متر برسد شروع به حرکت می کند و عالوه بر شرایط، چه عامل دیگری در سرعت حرکت آن مؤثر -   
ً
 معموال

است؟

2( 60 تا 100 متر – دمای هوا 1( 1 تا 8 متر – دمای هوا 

4( 60 تا 100 متر – میزان مورن 3( 1 تا 8 متر – میزان مورن 

شکالی که توسط فرسایش انحاللی آب های زیرزمینی بر روی سنگ های آهکی و گچی ایجاد می  شود چه می گویند؟ -   
َ
 به ا

4( کارستی 3( دون  2( هودو  1( مورن 

 کدام عبارت درباره پدیده »کارست« درست است؟-   

1( پدیدۀ خوردگی و انحالل سنگ های آهکی توسط آب های دارای اسید کربنیک 

2( زمین هایی که از قلوه سنگ پوشیده شده باشد.

3( به موادی که توسط یخچال ها جابه جا می شوند.

4( به تپه های ماسه ای گفته می شود.

شکاا کارستی بیشتر در کدام کوه ها مشاهده می شود و کدام پدیده در زنجان نمونه ای از این نوع فرسایش است؟-   
َ
 در ایران، ا

4( زاگرس – غار کتله خور 3( البرز – غار کتله خور  2( زاگرس – غارعلی صدر  1( البرز – غارعلی صدر 

 کدام عامل در شدت فرسایش در بیابان نقشی ندارد؟-   

2( فقدان خاک های نرم 1( فقر پوشش گیاهی 

4( شرایط آب و هوایی خشک 3( بادهای شدید 
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شکاا فرسایش در بیابان کدام اند؟-   
َ
ا

4( سطحی - عمقی 3( زیستی - غیرزیستی  2( کاوشی - تراکمی  1( فیزیکی - شیمیایی 

 به زمین های پوشیده از قلوه سنگ در سطح بیابان ها که نمونه ای از فرسایش .............. است .............. می گویند. -   

4( تراکمی - رگ  3( کاوشی - رگ   2( کاوشی - دون   1( تراکمی - دون-  

 شکل روبرو نمونه ای از کدام یک از انواع فرسایش در بیابان است؟-   

1( رگ 

2( دون

3( برخان

4( هودو

در نواحی دارای ماسه های ریز و به ویژه فاقد پوشش گیاهی باد ذرات را از محل خود جابه جا می کند به این زمین ها چه می گویند؟-   

4( هودو  3( کلوت   2( چاله بادی   1( رگ 

 برجسته ترین کلوت )یاردانگ( در کدام قسمت بیابان لوت دیده می شود؟-   

2( شرق آن در منطقۀ شهداد کرمان  1( شرق آن در منطقۀ شهداد سیستان و بلوچستان  

4( غرب آن در منطقۀ شهداد کرمان  3( غرب آن در منطقۀ شهداد سیستان و بلوچستان 

 این عبارت »در رسوبات نرم به جا مانده از دریاچه های قدیم پدید می آید« مربوط به کدام یک از اشکاا فرسایشی می باشد؟-   

4( یاردانگ  3( رگ   2( هودو   1( دون 

شکاا فرسایشی در بیابان حاصل فرسایش بادی- آبی است و مربوط به چه نوع فرسایشی می باشد؟-   
َ
 کدام یک از ا

4( رگ – کاوشی 3( کلوت - تراکمی  2( رگ – تراکمی  1( کلوت - کاوشی 

 ستون های سنگی به شکل قارچ یا سایر اشکاا که در اثر تخریب قسمت های نرم در زیر یا لبۀ تخته سنگ ها قرار دارند را در زبان -   
انگلیسی چه می گویند و حاصل چه نوع فرسایشی است؟

4( دون - کاوشی 3( هودو- کاوشی  2( دون - تراکمی  1( هودو - تراکمی 
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 به تپه های ماسه ای هاللی شکل و منفردی که دو زائده یا باز در جهت باد دارند چه می گویند؟-   

4( برخان 3( هودو  2( کلوت   1( دون 

 به ترتیب ستون سنگی دریایی، آب سنگ، دماغۀ ماسه ای و طاق های دریایی حاصل کدام نوع فرسایش ساحلی هستند؟-   

2( تراکمی – کاوشی- کاوشی - تراکمی 1( کاوشی- تراکمی- تراکمی – کاوشی 

4( تراکمی- کاوشی- تراکمی - کاوشی 3( کاوشی- تراکمی- کاوشی- تراکمی 

 کدام مورد مقایسه درستی از »اشکاا فرسایش کاوشی و تراکمی« در سواحل ارائه می دهد؟ )کنکور خارج کشور   (-   

1( طاق های دریایی همانند آب سنگ ها به دلیل رسوب گذاری مواد تشکیل می شوند.

2( تشکیل غارها بر خالف طاق های دریایی، حاصل حفر مواد در سواحل صخره ای است. 

3( آب سنگ ها بر خالف ستون های سنگی دریایی، در  اثر رسوب گذاری مواد پدید می آیند.

4( تشکیل جزایر مرجانی همانند دماغه های ماسه ای ناشی از حفر مواد در سواحل صخره ای است. 

 همه موارد زیر از جمله فرسایش کاوشی در سواحل هستند به جز:-   

2( جزایر مرجانی  1( ستون های سنگی دریایی 

4( طاق دریایی 3( غارها 

 همۀ موارد زیر از جمله فرسایش کاوشی در سواحل هستند به جز:-   

4( طاق دریایی 3( زبانه ماسه ای   2( جزایر مرجانی   1( آب سنگ ها 

 کدام گزینه در مورد یاردانگ و ستون های سنگی دریایی درست است؟-   

2( هر دو مربوط به فرسایش ساحلی هستند. 1( هر دو حاصل فرسایش تراکمی هستند. 

4( یاردانگ حاصل فرسایش کاوشی و ستون های سنگی دریایی حاصل فرسایش تراکمی است.  3( هر دو حاصل فرسایش کاوشی هستند.  

 نقشه های توپوگرافی به چه نقشه هایی گفته می شود؟-   

1( نقشه هایی که کلیۀ عوارض طبیعی و انسانی در آن نمایش داده می شود.

2( نقشه هایی که در آن پستی و بلندی ها و میزان ارتفاع آنها نمایش داده می شود. 

3( نقشه هایی که کلیۀ عوارض طبیعی در آن نمایش داده می شود. 

4( نقشه هایی که کلیۀ عوارض انسانی در آن نمایش داده می شود.

 کدام گزینه در مورد منحنی میزان درست است؟-   

1( خطی که از اتصال نقاط هم ارتفاع بدست می آید.    2( خطی که بلندترین نقاط سطح زمین را به هم وصل می کند.

3( خطی که بلندترین و کوتاه ترین نقاط سطح زمین را نشان می دهد.     4( خطی که از اختالف ارتفاع دو نقطه در یک مکان به دست می آید. 
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 شکل روبرو چیست و مربوط به چه نوع فرسایشی است؟-   

1( هودو - تراکمی

2( یاردانگ - کاوشی

3( هودو – کاوشی

4( یاردانگ – تراکمی

 عکس روبرو کدام پدیده را نشان می دهد و مربوط به چه نوع فرسایشی است؟-   

1( هودو - کاوشی

2( یاردانگ – کاوشی

3( هودو – تراکمی

4( یاردانگ - تراکمی

 در زبان انگلیسی به تپه های ماسه ای چه می گویند و حاصل کدام نوع فرسایش در بیابان است؟-   

4( دون - کاوشی 3( هودو - تراکمی  2( دون - تراکمی  1( هودو - کاوشی 

 برای تشکیل دون کدام شرایط الزم است؟-   

2( فقدان پوشش گیاهی و کاهش سرعت باد 1( فقدان پوشش گیاهی و وزش شدید باد 

4( وجود ماسه های نرم و وزش شدید باد 3( وجود پوشش گیاهی و توقف باد 

 یکی از نکات جالب توجه دربارۀ وزش تلماسه ها یا تپه های ماسه ای ............... است. -   

2( جنس مواد تشکیل دهندۀ آنها  1( ارتفاع آنها 

4( شیب آنها 3( حرکت آنها 

شکل مقابل مربوط به چیست و حاصل کدام فرسایش بادی می باشد؟-   

1( برخان - تراکمی 

2( دون - تراکمی

3( برخان- کاوشی

4( دون - تراکمی
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 به تپه های ماسه ای هاللی شکل و منفردی که دو زائده یا باز در جهت باد دارند چه می گویند؟-   

4( برخان 3( هودو  2( کلوت   1( دون 

 به ترتیب ستون سنگی دریایی، آب سنگ، دماغۀ ماسه ای و طاق های دریایی حاصل کدام نوع فرسایش ساحلی هستند؟-   

2( تراکمی – کاوشی- کاوشی - تراکمی 1( کاوشی- تراکمی- تراکمی – کاوشی 

4( تراکمی- کاوشی- تراکمی - کاوشی 3( کاوشی- تراکمی- کاوشی- تراکمی 

 کدام مورد مقایسه درستی از »اشکاا فرسایش کاوشی و تراکمی« در سواحل ارائه می دهد؟ )کنکور خارج کشور   (-   

1( طاق های دریایی همانند آب سنگ ها به دلیل رسوب گذاری مواد تشکیل می شوند.

2( تشکیل غارها بر خالف طاق های دریایی، حاصل حفر مواد در سواحل صخره ای است. 

3( آب سنگ ها بر خالف ستون های سنگی دریایی، در  اثر رسوب گذاری مواد پدید می آیند.

4( تشکیل جزایر مرجانی همانند دماغه های ماسه ای ناشی از حفر مواد در سواحل صخره ای است. 

 همه موارد زیر از جمله فرسایش کاوشی در سواحل هستند به جز:-   

2( جزایر مرجانی  1( ستون های سنگی دریایی 

4( طاق دریایی 3( غارها 

 همۀ موارد زیر از جمله فرسایش کاوشی در سواحل هستند به جز:-   

4( طاق دریایی 3( زبانه ماسه ای   2( جزایر مرجانی   1( آب سنگ ها 

 کدام گزینه در مورد یاردانگ و ستون های سنگی دریایی درست است؟-   

2( هر دو مربوط به فرسایش ساحلی هستند. 1( هر دو حاصل فرسایش تراکمی هستند. 

4( یاردانگ حاصل فرسایش کاوشی و ستون های سنگی دریایی حاصل فرسایش تراکمی است.  3( هر دو حاصل فرسایش کاوشی هستند.  

 نقشه های توپوگرافی به چه نقشه هایی گفته می شود؟-   

1( نقشه هایی که کلیۀ عوارض طبیعی و انسانی در آن نمایش داده می شود.

2( نقشه هایی که در آن پستی و بلندی ها و میزان ارتفاع آنها نمایش داده می شود. 

3( نقشه هایی که کلیۀ عوارض طبیعی در آن نمایش داده می شود. 

4( نقشه هایی که کلیۀ عوارض انسانی در آن نمایش داده می شود.

 کدام گزینه در مورد منحنی میزان درست است؟-   

1( خطی که از اتصال نقاط هم ارتفاع بدست می آید.    2( خطی که بلندترین نقاط سطح زمین را به هم وصل می کند.

3( خطی که بلندترین و کوتاه ترین نقاط سطح زمین را نشان می دهد.     4( خطی که از اختالف ارتفاع دو نقطه در یک مکان به دست می آید. 
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 کدام نیمرخ توپوگرافی برای منحنی میزان داده شده، درست است؟-   

 )1

 )2

 )3

 )4

 در شکل داده شده فاصلۀ منحنی های میزان چقدر است و در نقطه A چه عارضه ای دیده می شود؟-   

1( دره – 100 متر

2( پرتگاه – 100متر

3( پرتگاه – 200 متر

4( دره – 200 متر

 مطابق با تصویر زیر بیان شده است؟ )سراسری خارج کشور   (-   
ً
در کدام عبارت »وضعیت پوستۀ زمین« تقریبا

الف( باال آمدن مواد مذاب و شکل گیری ایسلند

ب( برخورد پوستۀ کف اقیانوس آرام با پوستۀ اوراسیا

ج( گسترش پوستۀ اقیانوس اطلس و شکل گیری آتشفشان

د( باال آمدن پایه های انباشته شده و پیدایش کوه های هیمالیا

4( ب، د 3( ج، د  2( الف، ج  1( الف، ب 

کدام موارد به ترتیب از پیامدهای هوازدگی »شیمیایی و فیزیکی« است؟ )سراسری داخل کشور   (-   

الف( تشکیل و تکامل خاک در نواحی گرم و خشک 

ب( خرد شدن سنگ ها در نتیجۀ رشد ریشۀ درختان

ج( محو شدن برجستگی های صورت انسان در یک مجسمۀ سنگی

د( تخریب نمای ساختمان های مرمری و آهکی در نواحی شرق آسیا

2( )ب و ج( و )الف و د( 1( )الف و ج( و )ب و د( 

4( )د و ب( و )الف و ج( 3( )ج و د( و )الف و ب( 

با عملکرد سایر عوامل موثر در فرآیند فرسایش است؟ -    تفاوت »نقش فرسایشی آب های جاری« در مقایسه  بیانگر  کدام گزینه 
)سراسری خارج کشور     (

2( تغییر شکل عوارض سطح زمین 1( تشکیل غارهای طبیعی 

4( حمل مواد تخریب شده به صورت معلق 3( انباش مواد حاصل از هوازدگی 

250200
150

1100 1300
A
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فاصلۀ اعداد روی منحنی های میزان یک نقشه نشان دهندۀ چیست؟-   

2( میزان فاصله دو منحنی میزان متوالی  1( میزان ارتفاع هر یک از منحنی های میزان 

4( میزان اختالف فاصله یک منحنی با منحنی قبلی  3( میزان اختالف ارتفاع یک منحنی با منحنی قبلی 

 در صورتی که ................. باشند منحنی میزان شیب تند را نمایش می دهد.-   

2( اختالف اعداد زیاد 1( اختالف اعداد کم 

4( منحنی های میزان به هم نزدیک 3( منحنی های میزان از هم دور  

 مماس شدن منحنی های میزان روی نقشه نشانۀ چه پدیده ای است؟-   

4( شیب مالیم 3( دره   2( پرتگاه   1( شیب تند 

 دربارۀ منحنی های میزان کدام عبارت درست است؟-   

1( فاصله ای که برای نمایش اختالف ارتفاع در نظر گرفته می شود در یک نقشه یکسان است.

2( فاصله ای که برای نمایش اختالف ارتفاع در نظر گرفته می شود در تمام نقشه ها یکسان است. 

3( فاصله ای که برای نمایش اختالف ارتفاع در نظر گرفته می شود در تمام نقشه یکسان نیست.

4( فاصله ای که برای نمایش اختالف ارتفاع در نظر گرفته می شود بعضی مواقع در تمام نقشه یکسان ترسیم می شود. 

 در شکل مقابل نقطه A چه ارتفاعی دارد؟-   

2500 )1

2300 )2

2400 )3

2100 )4

 در منحنی میزان مقابل، اختالف ارتفاع دو نقطه A و B چند متر است و شیب در کدام قسمت به بیش ترین حد خود می رسد؟-   

1( 1500 متر - شرق

2( 2000 متر- غرب

3( 1500 متر – شمال غرب

4( 2000 متر – شمال غرب

A

26002200

2500
1500

2000
B

A
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 کدام نیمرخ توپوگرافی برای منحنی میزان داده شده، درست است؟-   

 )1

 )2

 )3

 )4

 در شکل داده شده فاصلۀ منحنی های میزان چقدر است و در نقطه A چه عارضه ای دیده می شود؟-   

1( دره – 100 متر

2( پرتگاه – 100متر

3( پرتگاه – 200 متر

4( دره – 200 متر

 مطابق با تصویر زیر بیان شده است؟ )سراسری خارج کشور   (-   
ً
در کدام عبارت »وضعیت پوستۀ زمین« تقریبا

الف( باال آمدن مواد مذاب و شکل گیری ایسلند

ب( برخورد پوستۀ کف اقیانوس آرام با پوستۀ اوراسیا

ج( گسترش پوستۀ اقیانوس اطلس و شکل گیری آتشفشان

د( باال آمدن پایه های انباشته شده و پیدایش کوه های هیمالیا

4( ب، د 3( ج، د  2( الف، ج  1( الف، ب 

کدام موارد به ترتیب از پیامدهای هوازدگی »شیمیایی و فیزیکی« است؟ )سراسری داخل کشور   (-   

الف( تشکیل و تکامل خاک در نواحی گرم و خشک 

ب( خرد شدن سنگ ها در نتیجۀ رشد ریشۀ درختان

ج( محو شدن برجستگی های صورت انسان در یک مجسمۀ سنگی

د( تخریب نمای ساختمان های مرمری و آهکی در نواحی شرق آسیا

2( )ب و ج( و )الف و د( 1( )الف و ج( و )ب و د( 

4( )د و ب( و )الف و ج( 3( )ج و د( و )الف و ب( 

با عملکرد سایر عوامل موثر در فرآیند فرسایش است؟ -    تفاوت »نقش فرسایشی آب های جاری« در مقایسه  بیانگر  کدام گزینه 
)سراسری خارج کشور     (

2( تغییر شکل عوارض سطح زمین 1( تشکیل غارهای طبیعی 

4( حمل مواد تخریب شده به صورت معلق 3( انباش مواد حاصل از هوازدگی 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. سنگ کره )لیتوسفر( بخش خارجی زمین است که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است. حدود 71 درصد ( سواا
سطح زمین را آب ها و 29 درصد را خشکی ها فرا گرفته اند.

 گزینۀ 2-فالت ها سرزمین های مرتفع و نسبتًا همواری هستند که در کوهستان ها محصور بوده و کناره های آنها با شیب تند به نواحی پست متصل می شود. ( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. فالت ها، کوه ها، تپه ها و دشت ها چهار ناهمواری اصلی و عمدۀ سطح زمین اند. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. فالت ها و کوه ها هر دو مرتفع اند اما کوه داراید قله است اما فالت مرتفع و نسبتًا مسطح است. ( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ارتفاع عوارض سطح زمین را نسبت به سطح دریا )سطح متوسط آب های آزاد( محاسبه می کنند و ارتفاع تپه ها کمتر از ( سواا
600 متر در نظر گرفته می شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دشت ها بیش از یک سوم سطح زمین را پوشانده اند و نواحی عمدۀ سکونت، زندگی و فعالیت های انسان را تشکیل می دهند. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. نتایج حرکت ورقه های زمین طی میلیون ها سال، ایجاد چین خوردگی، رشته کوه ها، شکست ها )گسل ها( و پیدایش ( سواا
کوه های آتشفشانی است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. عوامل بیرونی تغییر چهرۀ زمین طی زمان، هوازدگی و فرسایش است. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. هوازدگی عبارت است از فرآیندی که طی آن، سنگ ها خرد و متالشی و تجزیه می شوند و در هوازدگی شیمیایی، ساختمان ( سواا
کانی و ترکیب شیمیایی سنگ ها تغییر می کند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. اکسیژن و رطوبت از عوامل مهم هوازدگی شیمیایی هستند. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در هوازدگی شیمیایی ساختمان کانی ها و ترکیب سنگ ها تغییر می کند و اکسیژن هوا موجب اکسید شده برخی کانی ها (  سواا
مانند آهن می شود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گازهایی مانند دی  اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد هوا می توانند به اسید تبدیل شوند و باران اسیدی تولید کنند که (  سواا
موجب تغییرات شیمیایی در سنگ ها می شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ایجاد حفره توسط موش ها و موریانه ها موجب هوازدگی فیزیکی و باکتری های تجزیه کننده یا تنفس گیاهان نیز در (  سواا
سنگ ها تغییرات شیمیایی ایجاد می کنند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. سرعت هوازدگی در سنگ ها متفاوت است و به عواملی چون جنس سنگ ها، نوع آب و هوا و زمان بستگی دارد. (  سواا
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کدام عبارت با تصویر روبه رو مطابقت بیشتری دارد؟ )سراسری خارج کشور   (-   

1( در مناطق خشک و به دلیل فرسایش بادی به وجود می آید.

2( با وزش باد، بخش نرم، تسطیح و بخش سخت، تخریب می شود.

3( حاصل کنده شدن ذرات از یک مکان و انتقال آن به مکان دیگر است.

4( به شکل شیارهای موازی و با دامنه های پرشیب در رسوبات نرم تشکیل می شود. 



143

یا
اف

غر
ج

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. سنگ کره )لیتوسفر( بخش خارجی زمین است که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است. حدود 71 درصد ( سواا
سطح زمین را آب ها و 29 درصد را خشکی ها فرا گرفته اند.

 گزینۀ 2-فالت ها سرزمین های مرتفع و نسبتًا همواری هستند که در کوهستان ها محصور بوده و کناره های آنها با شیب تند به نواحی پست متصل می شود. ( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. فالت ها، کوه ها، تپه ها و دشت ها چهار ناهمواری اصلی و عمدۀ سطح زمین اند. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. فالت ها و کوه ها هر دو مرتفع اند اما کوه داراید قله است اما فالت مرتفع و نسبتًا مسطح است. ( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ارتفاع عوارض سطح زمین را نسبت به سطح دریا )سطح متوسط آب های آزاد( محاسبه می کنند و ارتفاع تپه ها کمتر از ( سواا
600 متر در نظر گرفته می شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دشت ها بیش از یک سوم سطح زمین را پوشانده اند و نواحی عمدۀ سکونت، زندگی و فعالیت های انسان را تشکیل می دهند. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. نتایج حرکت ورقه های زمین طی میلیون ها سال، ایجاد چین خوردگی، رشته کوه ها، شکست ها )گسل ها( و پیدایش ( سواا
کوه های آتشفشانی است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. عوامل بیرونی تغییر چهرۀ زمین طی زمان، هوازدگی و فرسایش است. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. هوازدگی عبارت است از فرآیندی که طی آن، سنگ ها خرد و متالشی و تجزیه می شوند و در هوازدگی شیمیایی، ساختمان ( سواا
کانی و ترکیب شیمیایی سنگ ها تغییر می کند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. اکسیژن و رطوبت از عوامل مهم هوازدگی شیمیایی هستند. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در هوازدگی شیمیایی ساختمان کانی ها و ترکیب سنگ ها تغییر می کند و اکسیژن هوا موجب اکسید شده برخی کانی ها (  سواا
مانند آهن می شود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گازهایی مانند دی  اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد هوا می توانند به اسید تبدیل شوند و باران اسیدی تولید کنند که (  سواا
موجب تغییرات شیمیایی در سنگ ها می شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ایجاد حفره توسط موش ها و موریانه ها موجب هوازدگی فیزیکی و باکتری های تجزیه کننده یا تنفس گیاهان نیز در (  سواا
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. رگ یا دشت ریگی به سطوحی پر از قلوه سنگ می گویند که در اثر فرسایش کاوشی شکل گرفته است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دشت ریگی اردن نمونه ای از فرایند کاوشی است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در نواحی دارای ماسه های ریز و به ویژه فاقد پوشش گیاهی، باد ذرات را از محل خود جابه جا می کند و به تدریج حفره ها (  سواا
یا چاله های وسیع پدید می آورد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برجسته ترین کلوت ها در غرب بیابان لوت در منطقۀ شهداد در استان کرمان وجود دارد.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کلوت یا یاردانگ در رسوبات نرم به جا مانده از دریاچه های قدیم پدید می آید و طی میلیون ها سال، باد شیارهایی موازی (  سواا
و U شکل در این رسوبات ایجاد می کند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کلوت ها که حاصل فرسایش بادی- آبی هستند، در مناطق خشک ایاالت متحدۀ آمریکا، مصر، چین و ایران مشاهده (  سواا
می شوند و حاصل فرسایش کاوشی هستند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گاهی باد مواد نرمی را که در زیر یا لبۀ تخته سنگ ها قرار گرفته اند تخریب می کند و با خود می برد و بخش های سخت (  سواا
و مقاوم را باقی می گذارد. در نتیجه، ستون های سنگی به شکل قارچ یا سایر اشکال به وجود می آیند که به آنها گرزدیو، دودکش جن و به انگلیسی »هودو« 

می گویند که حاصل فرسایش کاوشی هستند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شکل داده شده کلوت )یاردانگ( است که حاصل فرسایش کاوشی می باشد.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شکل داده شده گرزدیو یا هودو هست که حاصل فرسایش کاوشی می باشد.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تپه های ماسه ای یا تلماسه که در انگلیسی به »دون« مشهورند حاصل فرسایش تراکمی در بیابان هستند.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ماسه هایی که به وسیلۀ باد در سطح زمین حرکت می کنند، اگر به موانعی مثل گیاهان و بوته های خار یا قطعات سنگ (  سواا
و نظایر آن برخورد کنند و متوقف شوند یا سرعت باد منطقه کاهش یابد روی هم انباشته شده و تپۀ ماسه ای شکل می گیرد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از نکات جالب توجه دربارۀ تلماسه ها یا تپه های ماسه ای، حرکت آنهاست. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شکل داده شده مربوط به یکی از انواع تپه های ماسه ای به نام برخان است که حاصل فرسایش تراکمی در بیابان است. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برخان ها تپه های ماسه ای هاللی شکل و منفردی هستند که دو زائده یا بازو در جهت باد دارند. (  سواا

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ستون سنگی دریایی )کاوشی( – آب سنگ )تراکمی( دماغۀ ماسه ای )تراکمی( و طاق های دریایی )کاوشی((  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. آب سنگ ها بر خالف ستون های سنگی دریایی، در اثر رسوب گذاری مواد پدید می آیند.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ستون های سنگی دریایی، غارها و طاق های دریایی حاصل فرسایش کاوشی در سواحل هستند. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. آب سنگ ها و جزایر مرجانی، باتالق ها و زبانه یا دماغۀ ماسه ای از جمله اشکال فرسایش تراکمی در سواحل هستند. (  سواا
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سنگ های گرانیتی از سنگ های مرمرین یا کلیستی مقاوم ترند. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. آب و هوای گرم و مرطوب سرعت و شدت هوازدگی را افزایش می دهد. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. هوازدگی فیزیکی و شیمیایی به دلیل رطوبت زیاد و هوای گرم در نواحی کوهستانی خزر غربی و خزر شرقی با سرعت (  سواا
بیش تری به تغییر شکل ناهمواری ها می پردازند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. فرسایش عبارت است از جدا شدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود و جابه جایی آنها توسط عوامل مختلف چون آب و (  سواا
باد. فرسایش شامل سه مرحله: 1( کنده شدن مواد از جای خود )حفر( 2( انتقال و 3( رسوب گذاری یا انباشه شدن مواد در مکان های دیگر است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در کوهستان ها با توجه به شرایط آب و هوایی و جنس سنگ ها، پیوسته هوازدگی فیزیکی )مکانیکی( و شیمیایی رخ (  سواا
می دهد و دره ماداگاسکار V شکل است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دو عامل مهم فرسایش در کوهستان ها، آب های جاری و یخچال ها هستند و درۀ ایلینویز U شکل است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دره های V شکل معمواًل بر اثر جریان های آب رودها و فرسایش آبی، شکل می گیرند و آب های جاری مواد را به شکل (  سواا
غلتان، جهشی، معلق و محلول حمل می کنند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. آب های جاری معمواًل دره های V شکل ایجاد می کنند که دامنه های تنگ و پرشیبی دارند.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با گذشت زمان با ذوب تدریجی تودۀ یخ، یخچال حرکتش سرعت می گیرد. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. به سنگ ها و رسوباتی که یخچال ها با خود حمل می کنند »مورن« یا »یخ رفت« می گویند و دره های U شکل معمواًل (  سواا
بر اثر فرسایش یخچالی طی هزاران سال پدید آمده اند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مورن ها انواع مختلفی دارند شامل مورن میانی، کناری، زیرین و پایانی(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. معمواًل یخچال وقتی ضخامتش به 60 تا 100 متر رسید شروع به حرکت می کند و این حرکت بسته به شرایط و دمای (  سواا
هوا از 1 سانتی متر تا 8 متر در روز است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به اشکالی که توسط فرسایش انحاللی آب های زیرزمینی بر روی سنگ های آهکی و گچی ایجاد می شوند اشکال (  سواا
»کارستی« می گویند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. به طو کلی »کارست« پدیدۀ خوردگی و انحالل سنگ های آهکی است. آب هایی که با دی اکسیدکربن و هوا ترکیب (  سواا
می شوند اسید کربنیک تولید می کنند و با حل کردن آهک و گچ در خود می توانند موجب خوردگی و انحالل سنگ ها شوند. 

به ویژه در کوه های زاگرس زیاد است. غارهای علی صدر در همدان و کتله خور زنجان (  سواا ایران، اشکال کارستی   گزینه 4 پاسخ صحیح است. در 
نمونه هایی از َاشکال فرسایشی کارستی هستند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. باد عامل مهم فرسایش در بیابان است. به سبب شرایط آب و هوای خشک، وزش بادهای شدید، وجود خاک های نرم (  سواا
و فقر پوشش گیاهی فرسایش در بیابان ها شدت دارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. اشکال فرسایش در بیابان ها، ناشی از دو فرایند فرسایشی کاوشی و تراکمی است. (  سواا
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. رگ یا دشت ریگی به سطوحی پر از قلوه سنگ می گویند که در اثر فرسایش کاوشی شکل گرفته است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دشت ریگی اردن نمونه ای از فرایند کاوشی است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در نواحی دارای ماسه های ریز و به ویژه فاقد پوشش گیاهی، باد ذرات را از محل خود جابه جا می کند و به تدریج حفره ها (  سواا
یا چاله های وسیع پدید می آورد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برجسته ترین کلوت ها در غرب بیابان لوت در منطقۀ شهداد در استان کرمان وجود دارد.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کلوت یا یاردانگ در رسوبات نرم به جا مانده از دریاچه های قدیم پدید می آید و طی میلیون ها سال، باد شیارهایی موازی (  سواا
و U شکل در این رسوبات ایجاد می کند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کلوت ها که حاصل فرسایش بادی- آبی هستند، در مناطق خشک ایاالت متحدۀ آمریکا، مصر، چین و ایران مشاهده (  سواا
می شوند و حاصل فرسایش کاوشی هستند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گاهی باد مواد نرمی را که در زیر یا لبۀ تخته سنگ ها قرار گرفته اند تخریب می کند و با خود می برد و بخش های سخت (  سواا
و مقاوم را باقی می گذارد. در نتیجه، ستون های سنگی به شکل قارچ یا سایر اشکال به وجود می آیند که به آنها گرزدیو، دودکش جن و به انگلیسی »هودو« 

می گویند که حاصل فرسایش کاوشی هستند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شکل داده شده کلوت )یاردانگ( است که حاصل فرسایش کاوشی می باشد.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شکل داده شده گرزدیو یا هودو هست که حاصل فرسایش کاوشی می باشد.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تپه های ماسه ای یا تلماسه که در انگلیسی به »دون« مشهورند حاصل فرسایش تراکمی در بیابان هستند.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ماسه هایی که به وسیلۀ باد در سطح زمین حرکت می کنند، اگر به موانعی مثل گیاهان و بوته های خار یا قطعات سنگ (  سواا
و نظایر آن برخورد کنند و متوقف شوند یا سرعت باد منطقه کاهش یابد روی هم انباشته شده و تپۀ ماسه ای شکل می گیرد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از نکات جالب توجه دربارۀ تلماسه ها یا تپه های ماسه ای، حرکت آنهاست. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شکل داده شده مربوط به یکی از انواع تپه های ماسه ای به نام برخان است که حاصل فرسایش تراکمی در بیابان است. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برخان ها تپه های ماسه ای هاللی شکل و منفردی هستند که دو زائده یا بازو در جهت باد دارند. (  سواا

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ستون سنگی دریایی )کاوشی( – آب سنگ )تراکمی( دماغۀ ماسه ای )تراکمی( و طاق های دریایی )کاوشی((  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. آب سنگ ها بر خالف ستون های سنگی دریایی، در اثر رسوب گذاری مواد پدید می آیند.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ستون های سنگی دریایی، غارها و طاق های دریایی حاصل فرسایش کاوشی در سواحل هستند. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. آب سنگ ها و جزایر مرجانی، باتالق ها و زبانه یا دماغۀ ماسه ای از جمله اشکال فرسایش تراکمی در سواحل هستند. (  سواا
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تعریف: مجموعه ای از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که در آن زندگی می کنند، در ارتباط و تعامل اند.  بوم سازگان )اکوسیستم(

 گیاهان )تولیدکنندگان(  بخش زنده بخش های بوم سازگان

 مصرف کنندگان رده اول )گیاه خواران( 

 مصرف کنندگان رده دوم )گوشت خواران( 

 تجزیه کنندگان )باکتری ها( 

 بخش غیرزنده: سنگ، خاک، آب و هوا 

 گیاهان تنها موجودات زندۀ تولید کننده در یک بوم سازگان هستند زیرا می توانند با عمل نور ساخت )فتوسنتز( غذا 

بسازند و به این ترتیب حیات دیگر موجودات زنده به آن ها وابسته است. 

 زیست بوم از تعدادی بوم سازگان تشکیل شده است و وسعت زیادی دارد.  زیست بوم
تعریف: زیست بوم ها نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آن ها انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند. 

 موقعیت جغرافیایی  عوامل موثر در زیست بوم ها
 شرایط آب و هوایی 
 شکل ناهمواری ها 

 ارتفاع از سطح زمین 
 جنس خاک ها 

 مطالعۀ زیست بوم ها، یکی از موضوعات رشته جغرافیای زیستی است. 

نواحی زیستی

درس پنجم
پایه یازدهم

146

یا
اف

غر
ج

جغرافیا جامع کنکور 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یاردانگ و ستون های سنگی دریایی هر دو حاصل فرسایش کاوشی هستند. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. نقشۀ توپوگرافی نقشه ای است که در آن پستی و بلندی های زمین و میزان ارتفاع آنها نمایش داده می شود.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. منحنی میزان خطی است که نقاطی را که ارتفاع یکسان دارند به یکدیگر وصل می کند.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. فاصلۀ اعداد روی منحنی میزان های یک نقشه، نشان دهندۀ میزان اختالف ارتفاع یک منحنی با منحنی قبلی است. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در صورتی که منحنی های میزان به هم نزدیک باشند منحنی میزان شیب تند را نمایش می دهد.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مماس شدن منحنی های میزان روی نقشه، نشانۀ پرتگاه است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. فاصله ای که برای نمایش اختالف ارتفاع در نظر گرفته می شود در تمام نقشه یکسان است.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. چون فاصلۀ منحنی میزان 200 متر است بنابراین نقطۀ A ارتفاع 2400 متری دارد.(  سواا
− =2600 220 400  

÷ =400 2 فاصلۀ منحنی های میزان      200  

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. چون خطوط منحنی میزان در قسمت شمالغرب نقشه به هم نزدیک ترند بنابراین در این نقطه شیب تند است و نقطه (  سواا
A بر روی منحنی میزان 1500 متر قرار دارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. چون عدد منحنی های میزان به سمت داخل کاهش می یابد بنابراین شکل داده شده چاله است و از طرفی چون در (  سواا
سمت راست خطوط به هم نزدیک است پس شیب در این قسمت زیادتر می باشد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. چون در نقطه A خطوط منحنی میزان بر هم مماس شده اند نمایانگر پرتگاه می باشد و فاصله منحنی میزان 100 متر است.(  سواا
− =1300 1100 200  
÷ =200 2 100  

اثر این عمل پوستۀ کف (  سواا  گزینه 4 پاسخ صحیح است. همانطور که در شکل مشاهده می شود، دو صفحه به هم نزدیک می شوند )همگرا( و در 
اقیانوس آرام با پوستۀ اوراسیا برخورد می کند و یا در اثر برخورد، الیه های انباشته شده باال می آیند و کوه های هیمالیا شکل می گیرند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. محو شدن برجستگی های صورت انسان در یک مجسمۀ سنگی و تخریب نمای ساختمان های مرمری و آهکی در (  سواا
نواحی شرق آسیا حاصل هوازدگی شیمیایی و تشکیل و تکامل خاک درنواحی گرم و خشک و خرد شدن سنگ ها درنتیجۀ رشد ریشۀ درختان حاصل هوازدگی 

فیزیکی است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشکیل غارهای طبیعی حاصل عملکرد آب های زیرزمینی است نه آب های جاری.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کلوت یا یاردانگ: طی میلیون ها سال، باد شیارهایی موازی و U شکل در این رسوبات نرم ایجاد می کند. به تدریج بخش (  سواا
نرم را با خود می برد و بخش های سخت ترباقی می مانند.
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تعریف: مجموعه ای از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که در آن زندگی می کنند، در ارتباط و تعامل اند.  بوم سازگان )اکوسیستم(

 گیاهان )تولیدکنندگان(  بخش زنده بخش های بوم سازگان

 مصرف کنندگان رده اول )گیاه خواران( 

 مصرف کنندگان رده دوم )گوشت خواران( 

 تجزیه کنندگان )باکتری ها( 

 بخش غیرزنده: سنگ، خاک، آب و هوا 

 گیاهان تنها موجودات زندۀ تولید کننده در یک بوم سازگان هستند زیرا می توانند با عمل نور ساخت )فتوسنتز( غذا 

بسازند و به این ترتیب حیات دیگر موجودات زنده به آن ها وابسته است. 

 زیست بوم از تعدادی بوم سازگان تشکیل شده است و وسعت زیادی دارد.  زیست بوم
تعریف: زیست بوم ها نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آن ها انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند. 

 موقعیت جغرافیایی  عوامل موثر در زیست بوم ها
 شرایط آب و هوایی 
 شکل ناهمواری ها 

 ارتفاع از سطح زمین 
 جنس خاک ها 

 مطالعۀ زیست بوم ها، یکی از موضوعات رشته جغرافیای زیستی است. 

نواحی زیستی

درس پنجم
پایه یازدهم
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 بیابانی شدن )بیابان زایی( یعنی گسترش بیابان ها و تبدیل مناطق بیشتری به بیابان حفاظت از نواحی بیابانی
 خشکسالی و گرم شدن هوا و کاهش بارندگی مهم ترین عوامل بیابانی شدن

 حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق در مناطق خشک
 استفاده بی رویه از اب های زیرزمینی

 از بین بردن پوشش گیاهی

 راهکارهای پیشگیری از 
گسترش بیابان ها )بیابان زدایی(

 کاشت گیاهان سازگار و مقاوم با نواحی خشک
 مقابله با برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و چرای بی رویه

 مالچ پاشی روی ماسه ها

 نواحی ساحلی کمتر از 15 درصد سطح زمین  را شامل می شوند در حالی که 40 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده اند.نواحی ساحلی
 ماهیگیری قابلیت ها

 فعالیت های بازرگانی
 انرژی حاصل از جزر و مد و امواج

 گردشگری

 محدودیت ها 
)مهم ترین تهدید کننده(

 باال آمدن سطح آب دریا به دلیل تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرۀ زمین
 عبور و مرور کشتی های نفت کش آلودگی ناشی از

 تخلیۀ پسماند های صنعتی کارخانه ها و فاضالب های شهری
 تولید انبوه زباله ها به دلیل تجمع گردشگران

ناحیه ساحلی محل تالقی زیست بوم خشکی و دریایی است. حفاظت از نواحی ساحلی
راهکارهای حفاظت از 

نواحی ساحلی

 نصب و احداث انواع حفاظ های عمودی، موج شکن، و دیوارهای 
دریایی در مقابل باال آمدن آب و کاهش انرژی امواج

سازگار  گیاهان  کشت  طریق  از  ماسه ای  تپه های  از  حفاظت   
ایجاد  از نواحی دیگر به ساحل و  انتقال ماسه  با محیط روی آن ها، 

تپه های ماسه ای مصنوعی

 زهکشی اراضی ساحلی
و  قوانین  و  مقررات  تدوین  آلودگی ها،  انواع  از  پاک سازی سواحل   

نظارت بر فعالیت های گردشگری

 10 درصد مردم جهان در نواحی کوهستانی زندگی می کنند.نواحی کوهستانی
 دامنه های کوه های آلپ دارای بیشترین تراکم جمعیت در نواحی کوهستانی جهان است.

تنوع زیستی، تنوع فرهنگ های بومی قابلیت ها
دامنه های مناسب برای پرورش دام و رمه گردانی

جاذبه های گردشگری
معادن

تأمین منابع آب شیرین
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 تقسیم بندی و پراکندگی 

        زیست بوم های جهان

 وایتکر بوم شناس در طبقه بندی معروف خود برای زیست بوم ها به دو عامل بارش و دما توجه کرد. 
 گودی جغرافی دان طبیعی زیست بوم ها را به هشت زیست بوم طبقه بندی کرده است. 

 در تقسیم بندی های زیست بوم ها در روش های جدید یکی از معیارهای مورد استفاده برای تمایز زیست بوم ها از 
یکدیگر میزان تولید ماده آلی و سرعت رشد گیاهان هر زیست بوم است. 

 گیاهان موجودات زنده تولید کننده ای هستنند که با عمل نور ساخت )فتوسنتز( ترکیبات آلی تولید و اکسیژن 
آزاد می کنند. 

 هر چه سرعت رشد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر باشد، میزان تولید مادۀ  آلی در آن جا بیشتر است. 
 گیاهان در نتیجه فتوسنتز، موادی تولید می کنند، به این تولید، تولید ناخالص می گویند. 

 باقی مانده مواد تولید شده توسط گیاهان در نتیجه فتوسنتز پس از مقدار مصرف گیاه جهت تنفس را تولید خالص 
اولیه می گویند.

 آب و هوا  عوامل موثر در پراکندگی گیاهان و جانوران رابطۀ پراکندگی پوشش گیاهی با ارتفاع
 خاک 

 نوع ناهمواری ها و ارتفاعات 

 با افزایش ارتفاع، تعداد گونه ها، قد یا بلندی  گیاهان، انبوهی و درجۀ رشد گیاهان و فصل رویش 
آن ها کمتر و کوتاه تر می شود. 

 شیب دامنه ها بر عمق خاک و زهکشی آن اثر می گذارد. 
 در دامنه های پرشیب، ضخامت خاک کمتر است و این دامنه ها کمتر می توانند آب را در خود نگه دارند. 

 حفاظت از 
نواحی زیستی

 بیابان ها حدود 33 درصد سطح زمین را پوشانده اند. نواحی بیابانی
 صحرای بزرگ آفریقا به تنهایی 9 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد.

 گردشگری )طبیعت گردی( قابلیت ها
 انرژی به دلیل ساعت های آفتابی زیاد و شدت تابش انرژی خورشیدی

 مناسب برای تحقیقات نجومی و صنایع هوا فضا به دلیل آسمان صاف و بدون ابر

 بوکسیت )استرالیا( معادن
 فسفات )صحرای بزرگ آفریقا(

 مس )آتاکاما(
 الماس )کاالهاری(

 نفت )عربستان(

 کمبود آب و خاک برای کشاورزی  محدودیت ها
 شرایط نامناسب برای سکونت و فعالیت انسان

 حرکت ماسه ای روان و فرسایش خاک
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 بیابانی شدن )بیابان زایی( یعنی گسترش بیابان ها و تبدیل مناطق بیشتری به بیابان حفاظت از نواحی بیابانی
 خشکسالی و گرم شدن هوا و کاهش بارندگی مهم ترین عوامل بیابانی شدن

 حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق در مناطق خشک
 استفاده بی رویه از اب های زیرزمینی

 از بین بردن پوشش گیاهی
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تپه های ماسه ای مصنوعی

 زهکشی اراضی ساحلی
و  قوانین  و  مقررات  تدوین  آلودگی ها،  انواع  از  پاک سازی سواحل   

نظارت بر فعالیت های گردشگری
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تنوع زیستی، تنوع فرهنگ های بومی قابلیت ها
دامنه های مناسب برای پرورش دام و رمه گردانی

جاذبه های گردشگری
معادن

تأمین منابع آب شیرین
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 کدام یک از اجزای زیست کره به ترتیب نقش  اساسی تری در حیات و بقای زیست کره دارد و کدام یک بیش ترین وابستگی را به -  
محیط طبیعی زندگی خود دارد؟

4( جانور - گیاه 3( گیاه - گیاه  2( جانور - گیاه  1( گیاه - جانور 

 به مجموعه ای از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که در آن زندگی می کنند در ارتباط و تعامل اند چه می گویند؟-  

4( اکولوژی 3( زیست بوم  2( اکوسیستم   1( زیست کره 

 نام دیگر بوم سازگان چیست و از چه بخش هایی تشکیل شده است؟-  

– زنده و غیر زنده  2( زیست بوم  گیاهی  و  جانوری   – زیست بوم   )1

غیرزنده  و  زنده   – اکوسیستم   )4 گیاهی  و  جانوری   – اکوسیستم   )3

می شوند؟-   محسوب  زنده  بخش  از  دسته  کدام  جزء  گیاه خواران   

تولیدکنندگان  )2 اول  رده  مصرف کنندگان   )1

کنندگان تجزیه   )4 دوم  رده  مصرف کنندگان   )3

تولیدکننده است و چرا؟-   از اجزاء زیست کره   کدام یک 

است.  فناوری  و  تکنولوژی  دارای  زیرا  انسان،   )2 زیرا دارای عقل و شعور است.  انسان،   )1

ندارند. جایی  جابه  امکان  زیرا  گیاهان،   )4 می سازند.  غذا  فتوسنتز  عمل  با  زیرا  گیاهان،   )3

 کدام عبارت زیر درست است؟-  

1( بوم سازگان از تعدادی زیست بوم تشکیل شده است و وسعت زیادی دارد.

2( زیست بوم از تعدادی بوم سازگان تشکیل شده است و وسعت زیادی دارد. 

3( زیست بوم از تعدادی بوم سازگان تشکیل شده است و وسعت چندانی ندارد. 

4( بوم سازگان از تعدادی زیست بوم تشکیل شده است و وسعت چندانی ندارد. 

سواالت تستی

درس پنجم
پایه یازدهم
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جغرافیا جامع کنکور 

شرایط سخت طبیعی مانند سرمای شدید به ویژه در شب ها، کاهش اکسیژن و مشکالت تنفسی. محدودیت ها
مشکل بودن حمل و نقل و احداث راه ها، خطرات برف و یخبندان

منطبق بودن اغلب نواحی کوهستانی بر گسل های فعال و وجود خطر زمین لرزه، آتشفشان های فعال و لغزش دامنه ها
شیب زمین و محدودیت خاک برای خانه سازی و فعالیت های کشاورزی

مشکالت ایجاد شده در حفاظت از کوهستان
کوهستان توسط انسان

 تغییرات آب و هوایی و ذوب شدن یخچال ها
و  مسکونی  غیراصولی  ساختن  سبب  به  دامنه ها  گیاهی  پوشش  بردن  بین  از   

تأسیسات گردشگری

 چرای بی رویه دام ها
 حفر تونل ها و جاده های خاکی برای گمانه زنی معادن

 آلودگی های ناشی از فعالیت های گردشگری

راهکارهای حفاظت 
از محیط های کوهستانی

 کشت گیاهان بر روی دامنه ها برای جلوگیری از فرسایش خاک
 حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش

 ایجاد حوضچه های ذخیره و سیل بند
 پاکسازی کوهستان ها از آلودگی ها

 تدوین قوانین و مقررات برای فعالیت های گردشگری
گاهی عمومی در زمینه مراقبت از محیط کوهستان  افزایش آ
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سواالت تستی

درس پنجم
پایه یازدهم
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 گیاهان چگونه اکسیژن آزاد می کنند و مقدار موادی که از گیاه پس از رفع نیازهای خود باقی می ماند چه می گویند؟-   

2( از طریق جذب مواد خاک -  تولید خالص اولیه  1( از طریق جذب مواد خاک - تولید ناخالص اولیه 

4( نورساخت – تولید ناخالص اولیه 3( نور ساخت – تولید خالص اولیه  

 در کدام یک از زیست بوم های زیر مقدار ماده خشک آلی تولید شده بیشتر است؟-   

4( علفزارهای منطقۀ معتدله 3( تایگا   2( توندرا   1( ساوان  

 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید مواد آلی مربوط به کدام زیست بوم ها است؟-   

2( جنگل های بارانی استوایی – بیابان  1( جنگل های بارانی استوایی – توندرا  

4( جنگل های پهن برگ – بیابان  3( جنگل های پهن برگ – توندرا  

 شیب دامنه تحت تأثیر چه عواملی بر رشد گیاهان اثر می گذارد؟-   

2( تعداد گونه ها و قد گیاهان  1( عمق خاک و زهکشی 

4( انبوهی گیاهان 3( فصل رویش گیاهان 

 کدام عبارت در  ارتباط با دامنه های پرشیب درست است؟-   

1( ضخامت خاک کمتر است و آب بیشتری می توانند در خود نگه دارند. 

2( ضخامت خاک بیشتر است و آب بیشتری می توانند در خود نگه دارند. 

3( ضخامت خاک بیشتر است و آب کمتری می توانند در خود نگه دارند. 

4( ضخامت خاک کمتر است و آب کمتری می توانند در خود نگه دارند.

 بیابان ها حدود چند درصد سطح زمین را پوشانده اند و وسعت صحرای بزرگ آفریقا چند کیلومتر مربع است؟-   

4( 15- 9 میلیون 3( 33- 6 میلیون  2( 15- 6 میلیون  1( 33-9 میلیون 

 کدام »توان محیطی مناطق گرم و خشک« دلیل مناسبی برای »احداث رصدخانۀ بزرگ السیا« در بیابان آتاکاما در کشور شیلی -   
است؟ )کنکور سراسری   (

2( وسعت زیاد و جمعیت کم 1( آسمان صاف و بدون ابر 

4( شدت تابش انرژی خورشیدی 3( طول مدت ساعت آفتابی 

معادن بوکسیت در کدام بیابان وجود دارد؟ -   

4( کاالهاری 3( استرالیا  2( آتاکاما  1( صحرای بزرگ آفریقا 
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 به نواحی وسیعی که در آن انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی زندگی می کنند چه می گویند و مطالعۀ آن از موضوعات -  
کدام شاخه جغرافیاست؟

2( بوم سازگان- جغرافیای زیستی  1( بوم سازگان- جغرافیای طبیعی 

4( بیوم – جغرافیای زیستی 3( بیوم – جغرافیای طبیعی  

 نوع هر زیست بوم و ویژگی های آن به عوامل مختلفی بستگی دارد به جز:-  

2( جنس خاک 1( شکل ناهمواری ها 

4( ارتفاع از سطح زمین 3( وسعت زیست بوم 

 برخی زیست بوم ها را تا ............... بیوم خشکی و ................ بیوم دریایی تقسیم بندی کرده اند.-  

5 -8 )4  2 -16 )3  2 -8 )2  5 -16 )1

 وایتکر در طبقه بندی زیست بوم ها به دو عامل .............. و ................. توجه کرد.-   

2( عرض جغرافیایی – ارتفاع  1( تبخیر - دما 

4( دما - بارش 3( رطوبت - فشار 

 یک جغرافی دان طبیعی به نام ............... زیست بوم ها را ................ محدود کرده است.-   

4( وایتکر - 8 3( گودی - 16  2( وایتکر - 16  1( گودی - 8 

در روش های جدید برای طبقه بندی زیست بوم ها از چه معیاری استفاده شده است؟-   

2( میزان تولید ماده آلی 1( دما و بارش 

4( تنوع گیاهان هر زیست بوم 3( ارتفاع و عرض جغرافیایی 

 براساس تصویر زیر کدام جمله، مقایسه درستی از زیست بوم های واقع در محدوده های »B- A« و »y – x« را ارائه می کند؟ )کنکور -   
سراسری   (

1( میزان تولید ترکیبات آلی گیاهان در محدودۀ y- x کم تر از محدودۀ B- A است. 

2( توده زیستی و سرعت رشد گیاهان در محدودۀ B- A بیش تر از محدودۀ y- x است.

3( - توده زیستی و سرعت رشد گیاهان در محدودۀ y- x کم تر از محدودۀ B- A است.

4( میزان تولید ترکیبات آلی گیاهان در محدودۀ y- x بیش تر از محدودۀ B- A است.

 هر چقدر سرعت رشد گیاهان بیش تر باشد میزان تولید ماده .............. بیش تر است که به آن .................. می گویند. -   

2( معدنی – تولید ناخالص اولیه 1( آلی – تولید ناخالص اولیه 

4( معدنی – تولید خالص اولیه  3( آلی – تولید خالص اولیه  
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4( ضخامت خاک کمتر است و آب کمتری می توانند در خود نگه دارند.

 بیابان ها حدود چند درصد سطح زمین را پوشانده اند و وسعت صحرای بزرگ آفریقا چند کیلومتر مربع است؟-   

4( 15- 9 میلیون 3( 33- 6 میلیون  2( 15- 6 میلیون  1( 33-9 میلیون 

 کدام »توان محیطی مناطق گرم و خشک« دلیل مناسبی برای »احداث رصدخانۀ بزرگ السیا« در بیابان آتاکاما در کشور شیلی -   
است؟ )کنکور سراسری   (

2( وسعت زیاد و جمعیت کم 1( آسمان صاف و بدون ابر 

4( شدت تابش انرژی خورشیدی 3( طول مدت ساعت آفتابی 
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 چند درصد جمعیت جهان در نواحی کوهستانی زندگی می کنند و دامنه های کدام کوه ها دارای بیشترین تراکم جمعیت در نواحی -   
کوهستانی جهان است؟

4( 10- هیمالیا 3( 15- هیمالیا  2( 10- آلپ  1( 15- آلپ 

کدام گزینه از محدودیت های نواحی کوهستانی محسوب نمی گردد؟-   

مانند سرمای شدید 1( شرایط سخت طبیعی 

2( مشکل بودن حمل و نقل 

فعال بر گسل های  پیر  نواحی کوهستانی  اغلب  بودن  3( منطبق 

4( شیب زمین و محدودیت خاک

 موارد زیر موجب ایجاد مشکالتی برای کوهستان ها شده اند به جز ... .-   

2( چرای بی رویه دام ها  1( هدر دادن آب از طریق حوضچه های ذخیره  

4( حفر تونل ها و جاده های خاکی 3( آلودگی های ناشی از فعالیت های گردشگری 

 کدام گزینه از جمله راهکارهای حفاظت از محیط های کوهستانی نمی باشد؟-   

2( حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش 1( کشت گیاهان بر روی دامنه ها 

4( پاکسازی کوهستان ها از آلودگی ها 3( ایجاد تپه های ماسه ای مصنوعی 

 از کدام قابلیت بیابان می توان برای حل مشکل تأمین سوخت ساکنان آن استفاده کرد؟-   

2( استفاده از آب های زیرزمینی جهت تولید انرژی 1( استفاده از معادن عظیم نفت و گاز 

4( آسمان صاف و بدون ابر 3( ساعت آفتابی زیاد 

کدام عبارت نادرست است؟ )سراسری داخل کشور     (-   

الف( در عرض های جغرافیایی    درجۀ جنوبی تا    درجۀ شمالی، میزان تولید ناخالص اولیه زیاد است.

ب( میزان تولید مادۀ آلی و سرعت رشد گیاهان در یک زیست بوم، متفاوت است. 

ج( میزان ترکیبات آلی و تودۀ زیستی در جنگل های مخروطی به سرعت رشد آن ها بستگی دارد.

د( کمترین میزان تولید مواّد آلی سیارۀ زمین در مناطق نزدیک به قطب دیده می شود.

4( ب، د 3( ب، ج  2( الف، د  1( الف، ج 
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 بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان در کدام کشور ساخته شده است؟-   

4( مراکش 3( سودان  2( الجزایر  1( لیبی 

 در بیابان کاالهاری و بیابان آتاکاما به ترتیب چه معادنی یافت می شود؟-   

2( بوکسیت - فسفات 1( الماس- مس 

4( مس – بوکسیت  3( الماس - فسفات 

 صحرای بزرگ آفریقا از نظر داشتن کدام معدن اهمیت دارد؟-   

4( فسفات  3( نفت   2( مس   1( الماس 

 همۀ موارد زیر از محدودیت های نواحی بیابانی محسوب می گردد به جز:-   

2( شرایط نامناسب برای سکونت و فعالیت انسان  1( کمبود آب و خاک برای کشاورزی 

4( حرکت ماسه های روان و فرسایش خاک 3( فقدان منابع زیرزمینی غنی 

 گسترش بیابان ها و تبدیل مناطق بیشتر به بیابان را چه می گویند و کدام گزینه از مهم ترین عوامل بیابانی شدن نمی باشد؟-   

2( بیابان زایی – پاشیدن مالچ نفتی بر روی ماسه ها 1( بیابان زدایی – حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق 

4( بیابان زایی- استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی  3( بیابان زایی – خشکسالی و گرم شدن هوا 

 کدام گزینه از روش ها و راهکارهای پیشگیری بیابان ها )بیابان زدایی( محسوب نمی گردد؟-   

2( مقابله با برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی  1( کاشت گیاهان سازگار و مقاوم با نواحی خشک 

4( مقابله با چرای بی رویه دام ها 3( جلوگیری از مالچ پاشی روی ماسه ها 

 به ترتیب نواحی ساحلی چند درصد سطح زمین و چند درصد جمعیت جهان را در بر گرفته است؟-   

33 -15 )4  40 -9 )3  15 -9 )2  40 -15 )1

 همۀ موارد از راهکارهای حفاظت از نواحی ساحلی هستند به جز:-   

1( ایجاد موج شکن برای حفاظت از سواحل در مقابل باال آمدن آب

2( حفاظت از تپه های ماسه ای و ایجاد تپه های ماسه ای مصنوعی

3( جلوگیری از زهکشی اراضی ساحلی

4( کشت گیاهان سازگار با محیط

 کدام گیاه برای حفاظت از تپه های ماسه ای ساحلی مناسب است؟-   

4( بنه و ُکنار 3( اکالیپتوس  2( اقاقیا  1( آموفیال 
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 چند درصد جمعیت جهان در نواحی کوهستانی زندگی می کنند و دامنه های کدام کوه ها دارای بیشترین تراکم جمعیت در نواحی -   
کوهستانی جهان است؟

4( 10- هیمالیا 3( 15- هیمالیا  2( 10- آلپ  1( 15- آلپ 

کدام گزینه از محدودیت های نواحی کوهستانی محسوب نمی گردد؟-   

مانند سرمای شدید 1( شرایط سخت طبیعی 

2( مشکل بودن حمل و نقل 

فعال بر گسل های  پیر  نواحی کوهستانی  اغلب  بودن  3( منطبق 

4( شیب زمین و محدودیت خاک

 موارد زیر موجب ایجاد مشکالتی برای کوهستان ها شده اند به جز ... .-   

2( چرای بی رویه دام ها  1( هدر دادن آب از طریق حوضچه های ذخیره  

4( حفر تونل ها و جاده های خاکی 3( آلودگی های ناشی از فعالیت های گردشگری 

 کدام گزینه از جمله راهکارهای حفاظت از محیط های کوهستانی نمی باشد؟-   

2( حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش 1( کشت گیاهان بر روی دامنه ها 

4( پاکسازی کوهستان ها از آلودگی ها 3( ایجاد تپه های ماسه ای مصنوعی 

 از کدام قابلیت بیابان می توان برای حل مشکل تأمین سوخت ساکنان آن استفاده کرد؟-   

2( استفاده از آب های زیرزمینی جهت تولید انرژی 1( استفاده از معادن عظیم نفت و گاز 

4( آسمان صاف و بدون ابر 3( ساعت آفتابی زیاد 

کدام عبارت نادرست است؟ )سراسری داخل کشور     (-   

الف( در عرض های جغرافیایی    درجۀ جنوبی تا    درجۀ شمالی، میزان تولید ناخالص اولیه زیاد است.

ب( میزان تولید مادۀ آلی و سرعت رشد گیاهان در یک زیست بوم، متفاوت است. 

ج( میزان ترکیبات آلی و تودۀ زیستی در جنگل های مخروطی به سرعت رشد آن ها بستگی دارد.

د( کمترین میزان تولید مواّد آلی سیارۀ زمین در مناطق نزدیک به قطب دیده می شود.

4( ب، د 3( ب، ج  2( الف، د  1( الف، ج 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گیاهان به عنوان یکی از اجزای زیست کره، نقش اساسی تری در حیات و بقای زیست کره دارند زیرا از طرفی تولیدکنندۀ ( سواا
اکسیژن است و از طرف دیگر حیات جانوران و انسان به آن وابسته اند. گیاهان هم چنین بیشترین وابستگی را به محیط طبیعی زندگی خود دارند و قادر به تغییر 

دادن محیط زیست نیستند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بوم سازگان )اکوسیستم( یعنی مجموعه ای از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که در آن زندگی می کنند، در ( سواا
ارتباط و تعامل اند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بوم سازگان یا اکوسیستم از دو بخش زنده و غیرزنده تشکیل شده است. ( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گیاه خواران مصرف کنندگان ردۀ اول و گوشت خواران مصرف کنندگان ردۀ دوم هستند. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گیاهان تنها موجودات زندۀ تولیدکننده در یک بوم سازگان هستند زیرا می توانند با عمل نورساخت )فتوسنتز( غذا بسازند.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. زیست بوم از تعدادی بوم سازگان تشکیل شده است و وسعت زیادی دارد. ( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیوم ها )زیست بوم ها( نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آنها انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی ( سواا
می کنند و مطالعۀ آنها، یکی از موضوعات رشتۀ جغرافیای زیستی است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. نوع هر زیست بوم و ویژگی های آن به عوامل مختلفی مانند موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، شکل ناهمواری ها ( سواا
و ارتفاع از سطح زمین و جنس خاک ها بستگی دارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. برخی، زیست بوم ها را به دو دستۀ کلی زیست بوم های خشکی و زیست بوم های دریایی تقسیم کرده اند و برخی حتی تا ( سواا
16 بیوم خشکی و 5 بیوم دریایی را در طبقه بندی خود ارائه کرده اند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. وایتکر جغرافی دان زیستی، در طبقه بندی خود به دو عامل بارش و دما توجه کرده است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گودی در طبقه بندی زیست بوم ها، آنها را به هشت زیست بوم محدود کرده است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در روش های جدید برای طبقه بندی زیست بوم ها، یکی از معیارهای مورد استفاده برای تمایز زیست بوم ها از یکدیگر، (  سواا
میزان تولید مادۀ آلی و سرعت رشد گیاهان هر زیست بوم است. 

پاسخنامه تشریحی
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گیاهان به عنوان یکی از اجزای زیست کره، نقش اساسی تری در حیات و بقای زیست کره دارند زیرا از طرفی تولیدکنندۀ ( سواا
اکسیژن است و از طرف دیگر حیات جانوران و انسان به آن وابسته اند. گیاهان هم چنین بیشترین وابستگی را به محیط طبیعی زندگی خود دارند و قادر به تغییر 

دادن محیط زیست نیستند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بوم سازگان )اکوسیستم( یعنی مجموعه ای از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که در آن زندگی می کنند، در ( سواا
ارتباط و تعامل اند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بوم سازگان یا اکوسیستم از دو بخش زنده و غیرزنده تشکیل شده است. ( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گیاه خواران مصرف کنندگان ردۀ اول و گوشت خواران مصرف کنندگان ردۀ دوم هستند. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گیاهان تنها موجودات زندۀ تولیدکننده در یک بوم سازگان هستند زیرا می توانند با عمل نورساخت )فتوسنتز( غذا بسازند.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. زیست بوم از تعدادی بوم سازگان تشکیل شده است و وسعت زیادی دارد. ( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیوم ها )زیست بوم ها( نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آنها انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی ( سواا
می کنند و مطالعۀ آنها، یکی از موضوعات رشتۀ جغرافیای زیستی است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. نوع هر زیست بوم و ویژگی های آن به عوامل مختلفی مانند موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، شکل ناهمواری ها ( سواا
و ارتفاع از سطح زمین و جنس خاک ها بستگی دارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. برخی، زیست بوم ها را به دو دستۀ کلی زیست بوم های خشکی و زیست بوم های دریایی تقسیم کرده اند و برخی حتی تا ( سواا
16 بیوم خشکی و 5 بیوم دریایی را در طبقه بندی خود ارائه کرده اند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. وایتکر جغرافی دان زیستی، در طبقه بندی خود به دو عامل بارش و دما توجه کرده است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گودی در طبقه بندی زیست بوم ها، آنها را به هشت زیست بوم محدود کرده است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در روش های جدید برای طبقه بندی زیست بوم ها، یکی از معیارهای مورد استفاده برای تمایز زیست بوم ها از یکدیگر، (  سواا
میزان تولید مادۀ آلی و سرعت رشد گیاهان هر زیست بوم است. 

پاسخنامه تشریحی

درس پنجم
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نواحی ساحلی کمتر از 15 درصد سطح زمین را شامل می شوند؛ در حالی که 40 درصد جمعیت جهان را در خود جا داده اند.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از راهکارهای حفاظت از نواحی ساحلی زهکشی اراضی ساحلی )خارج کردن آب از آنها( است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گیاه آموفیال یا علف ساحلی بر روی تپه ماسه ای در سواحل کشت می شود. (  سواا

گزینه 2 پاسخ صحیح است. حدود 10 درصد مردم جهان در نواحی کوهستانی زندگی می کنند و دامنه های کوه های آلپ دارای بیشترین تراکم (  سواا
جمعیت در نواحی کوهستانی جهان است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از محدودیت های نواحی کوهستانی منطبق بودن اغلب نواحی کوهستانی جوان بر گسل های فعال و وجود خطر (  سواا
زمین لرزه، آتشفشان های فعال و لغزش دامنه ها است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ایجاد حوضچه های ذخیره آب مانع از هدر رفتن آب و یکی از راهکارهای حفاظت از محیط های کوهستانی است. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ایجاد تپه های ماسه ای مصنوعی از راهکارهای حفاظت از نواحی ساحلی است نه محیط های کوهستانی.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. وجود ساعت آفتابی زیاد و امتیازی است که می توان از آن برای تولید برق )انرژی( در نواحی بیابانی استفاده کرد.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. میزان تولید مادۀ آلی و سرعت رشد گیاهان در زیست بوم های مختلف، متفاوت است و کمترین میزان تولید مواد آلی (  سواا
سیارۀ زمین در بیابان ها دیده می شود.
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A (  سواا B− Y )منطقه استوایی( بیشتر از محدودۀ  X−  گزینه 4 پاسخ صحیح است. با توجه به شکل میزان تولید ترکیبات آلی گیاهان در محدودۀ 
)منطقه توندرا( است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر چه سرعت رشد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر باشد، میزان تولید مادۀ آلی در آنجا بیشتر است که به آن تولید (  سواا
ناخالص می گویند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. گیاهان با عمل نورساخت )فتوسنتز( ترکیبات آلی تولید و اکسیژن آزاد می کنند و مقداری از این مواد تولید شده را برای (  سواا
رفع نیازهای خود، مثل تنفس مصرف می کنند آنچه باقی می ماند، تولید خالص اولیه است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. میزان ماده خشک آلی در منطقه ساوان بیشتر از تایگا، علفزارهای منطقه معتدل و توندرا است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیشتر میزان تولید مواد آلی مربوط به جنگل های استوایی و کمترین مربوط به بیابان است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شیب دامنه ها بر عمق و زهکشی آن ها اثر می گذارد. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در دامنه های پرشیب، ضخامت خاک کمتر است و این دامنه ها کمتر می توانند آب را در خود نگه دارند.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیابان ها حدود 33درصد سطح را پوشانده و صحرای بزرگ آفریقا به تنهایی 9 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. آسمان صاف و بدون ابر مناسب برای تحقیقات نجومی و صنایع هوا فضا است به همین دلیل رصدخانۀ بزرگ السیا در (  سواا
بیابان آتاکاما در شیلی ساخته شده است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بوکسیت در بیابان های استرالیا وجود دارد. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان در مراکش در صحرای بزرگ آفریقا ایجاد شده است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. معادن الماس در بیابان کاالهاری و معادن مس در بیابان آتاکاما وجود دارند. (  سواا
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیابانی شدن )بیابان زایی( یعنی گسترش بیابان ها و تبدیل مناطق بیشتری به بیابان. یکی از روش های بیابان زدایی (  سواا
)جلوگیری از بیابانی شدن( مالچ پاشی روی ماسه ها برای تثبیت آنها و جلوگیری از حرکتشان است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مالچ پاشی روی ماسه ها برای تثبیت آنها و جلوگیری از حرکتشان صورت می گیرد.(  سواا
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نواحی ساحلی کمتر از 15 درصد سطح زمین را شامل می شوند؛ در حالی که 40 درصد جمعیت جهان را در خود جا داده اند.(  سواا
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. حدود 10 درصد مردم جهان در نواحی کوهستانی زندگی می کنند و دامنه های کوه های آلپ دارای بیشترین تراکم (  سواا
جمعیت در نواحی کوهستانی جهان است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از محدودیت های نواحی کوهستانی منطبق بودن اغلب نواحی کوهستانی جوان بر گسل های فعال و وجود خطر (  سواا
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ایجاد حوضچه های ذخیره آب مانع از هدر رفتن آب و یکی از راهکارهای حفاظت از محیط های کوهستانی است. (  سواا
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. وجود ساعت آفتابی زیاد و امتیازی است که می توان از آن برای تولید برق )انرژی( در نواحی بیابانی استفاده کرد.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. میزان تولید مادۀ آلی و سرعت رشد گیاهان در زیست بوم های مختلف، متفاوت است و کمترین میزان تولید مواد آلی (  سواا
سیارۀ زمین در بیابان ها دیده می شود.
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 ناحیه فرهنگی: بخشی از سطح زمین است که در آن فرهنگ ویژه ای مانند زبان، دین و ... غالب است و به سبب همان فرهنگ ویژه از سایر نواحی 
جدا می شود. 

 زبان از مهم ترین شاخص های فرهنگی است و برای افرادی که به آن تکلم می کنند، هویت مشترکی به وجود می آورد.  زبان
 زبان نظامی از ارتباطات است که در آن، معنی الفاظ را فقط گروه خاصی که در آن مشترک اند، درک می کنند و می فهمند. 

 زبان، عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ است زیرا انسان ها از طریق آن، اطالعات، تجربه ها، ارزش ها و آداب و رسوم خود را به دیگران و 
به نسل بعدی منتقل می کنند. 

 منظور از یک خانوادۀ زبانی، گروه بزرگی از زبان ها ست که یک ریشه اصلی دارند. 
 مهم ترین و پرتکلم ترین 

        خانواده های زبانی
 بزرگ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیاست.  1( خانوادۀ هند و اروپایی

 زبان ایرانی یکی از زیرشاخه های آن است. 
 فارسی، پشتو، تاجیکی، لری، کردی، بلوچی، طبری، گیلکی و تالشی از 

مهم ترین و پرگویش ترین زبان های ایرانی هستند. 

 2( خانوادۀ چینی و
        تبتی

 دومین خانواده  بزرگ زبانی از نظر تعداد سخنگوست.
 در میان مردم زردپوست ناحیه آسیای شرقی رواج دارد. 

 ماندارین چینی از معروف ترین و پرسخنگوترین شاخه های این زبان است. 

 3( خانوادۀ آفرو - 
آسیایی )سامیایی – حامیایی(

 زبان قوم سامی، زبان مردم عرب و یهود و زبان قوم حامی زبان بعضی از 
مردم در شمال آفریقاست. 

 زبان عربی معروف ترین زبان از این خانواده است که در جنوب غربی آسیا 
و شمال آفریقا تکلم می شوند. 

 دالیل اهمیت زبان عربی
 زبان رسمی بیش از 20 کشور 

 یکی از زبان های رسمی سازمان ملل 
 زبان قرآن 

 تغییر در الگوی 
       پراکندگی زبان ها

 عوامل گسترش برخی 
       زبان ها

 جنگ و فتح سرزمین ها 
 تجارت 

 مهاجرت مردم 
 یکی از مهم ترین تغییرات تاریخی در الگوهای زبانی جهان در قرن 15 و 16 میالدی معروف به عصر 

اکتشافات جغرافیایی آغاز شد. 
 در قرن بیست و بیست و یکم با پیشرفت های صنعتی و گسترش ارتباطات، برخی زبان ها مانند انگلیسی 

در سراسر جهان به کار گرفته شد. 

 یکی از موضوعات مورد توجه جغرافی دان ها، اهمیت تنوع جغرافیایی زبان هاست.  تنوع زبانی
 در ایالت کبک در کانادا، بیشتر مردم به زبان فرانسوی صحبت می کنند و زبان رسمی این ایالت، فرانسوی است. 

نواحی فرهنگی

درس ششم
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 عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ چیست و چرا؟-  

1( دین؛ زیرا می تواند بر روی سایر پدیده های فرهنگی مانند هنر و معماری تأثیر بگذارد.

2( دین؛ زیرا عقاید و باورهای انسانی زمینه ساز اقتصاد و سیاست هستند.

3( زبان؛ زیرا انسان ها از طریق آن اطالعات، تجربه ها و ارزش ها را به دیگران و به نسل بعدی منتقل می کنند.

4( زبان؛ زیرا در آن معنی الفاظ را فقط گروه خاصی که در آن مشترک اند درک می کنند و می فهمند.

 خانوادۀ زبانی به کدام دسته از زبان ها گفته می شود؟-  

1( آن دسته از زبان های دنیا که یک ریشۀ اصلی دارند.

2( مجموعه ای از زبان ها که در یک مکان جغرافیایی بدان تکلم می کنند.

3( به بزرگ ترین و گسترده ترین زبان دنیا اطالق می گردد.

4( زبان هایی که زبان رسمی یک کشور را تشکیل می دهند.

 بزرگ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیا کدام است؟-  

4( سامیایی - حامیایی 3( آفرو – آسیایی  2( چینی - تبتی  1( هند و اروپایی 

 زبان »ایرانی« زیر شاخه کدام زبان محسوب می  شود و کدام یک از زبان های زیر جزء زبان ایرانی هستند؟-  

4( آفرو – آسیایی – ُلری 3( هند و اروپایی – پشتو  2( آفرو – آسیایی- کردی  1( هند و اروپایی – آذری 

 دومین خانواده بزرگ زبانی از نظر تعداد سخنگو کدام است؟-  

4( سامیایی- حامیایی 3( آفرو – آسیایی  2( چینی - تبتی  1( هند و اروپایی 

 معروف ترین و پرسخنگوترین شاخۀ زبان چینی- تبتی کدام زبان است؟-  

4( ماندارین 3( کره ای  2( ژاپنی  1( مغولی 

 زبان قوم حامی در کدام قسمت آفریقا رواج دارد؟-  

4( غرب 3( شمال  2-جنوب  1( شرق 

سواالت تستی

درس ششم
پایه یازدهم
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جغرافیا جامع کنکور 

 دین ها بر قوانین اجتماعی، عقاید، رفتارها و ارزش های اخالقی، آیین ها و مراسم و نیز پدیده های قابل مشاهده مانند بناها و آثار هنری تأثیر زیادی دارند.  دین

 الف( ادیان مبتنی تقسیم بندی ادیان
        بر یکتاپرستی

 عالوه بر آسیا و آفریقا در سایر قاره ها پراکنده شده اند.  اسالم 
 تشیع و تسنن دو مذهب بزرگ است. 

 در آسیا ظهور کرد اما پیروان آن در قاره های اروپا، آمریکا، استرالیا  مسیحیت
و نیوزیلند و کشورهای مرکزی و جنوبی آفریقا پراکنده شده اند. 

 کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس سه مذهب عمدۀ آن است. 

 بیشتر پیروان آن به صورت پراکنده در شهرها و نواحی بزرگ بازرگانی  یهود:
جهان زندگی می کنند و سرزمین مشخصی ندارند. 

 ب( ادیان مبتنی بر پرستش غیرخدای یگانه مانند هندوئیسم، بودائیسم و آنیمیسم )مذاهب قبیله ای( 

 چشم انداز یعنی منظرۀ قابل رویت از یک مکان  چشم انداز فرهنگی
 فرهنگ هر ناحیه، موجب به وجود آمدن چشم اندازهای خاصی در آن ناحیه می شود. 

 در بین عناصر فرهنگی، دین نقش مهمی در خلق چشم اندازهای فرهنگی دارد. 

 نواحی فرهنگی 
عمدۀ جهان 

 جغرافی دان ها برای مطالعه و شناخت تنوع های فرهنگی، سطح زمین را به نواحی فرهنگی تقسیم کرده اند. 
 در نواحی فرهنگی، یک یا چند شاخص فرهنگی، مانند دین، زبان، آداب و رسوم، هنر و معماری و نوع فعالیت 

اقتصادی شباهت هایی دارند.

 پخش )انتشار(: فرآیندی که طی آن یک موضوع یا پدیده مانند زبان، مذهب، افکار و ایده ها، نوآوری، وسایل و ابزار، لباس،  پخش فرهنگی
شیوۀ زندگی و حتی بیماری از یک مکان به سایر مکان ها  گسترش می یابد. 

 در گذشته، جنگ ها و داد و ستد میان نواحی نقش مهمی در پدیدۀ پخش فرهنگی داشته است.
 در دنیای امروز، عالوه بر مهاجرت و داد و ستد، گردشگری و جهان گردی، استفاده از انواع رسانه و انقالب در فناوری اطالعات و 

ارتباطات نقش مهمی در پخش فرهنگی دارند. 

 پخش مستقیم مانند گسترش ورزش  هاکی از کانادا به ایاالت متحدۀ آمریکا  انواع پخش فرهنگی
این نوع پخش فرهنگی  از طریق رسانه ها،  پخش غیرمستقیم بدون تماس مستقیم مثاًل   

امروزه غالب است. 

 امروزه فرایند یکسان سازی فرهنگ ها و توسعۀ فرهنگ کشورهای سلطه گر خطری بزرگ برای فرهنگ و هویت ملی و بومی 
نواحی جهان می باشد. 
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 زبان »ایرانی« زیر شاخه کدام زبان محسوب می  شود و کدام یک از زبان های زیر جزء زبان ایرانی هستند؟-  

4( آفرو – آسیایی – ُلری 3( هند و اروپایی – پشتو  2( آفرو – آسیایی- کردی  1( هند و اروپایی – آذری 

 دومین خانواده بزرگ زبانی از نظر تعداد سخنگو کدام است؟-  

4( سامیایی- حامیایی 3( آفرو – آسیایی  2( چینی - تبتی  1( هند و اروپایی 

 معروف ترین و پرسخنگوترین شاخۀ زبان چینی- تبتی کدام زبان است؟-  

4( ماندارین 3( کره ای  2( ژاپنی  1( مغولی 

 زبان قوم حامی در کدام قسمت آفریقا رواج دارد؟-  

4( غرب 3( شمال  2-جنوب  1( شرق 

سواالت تستی

درس ششم
پایه یازدهم
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 کدام عبارت زیر دربارۀ ایالت »کبک« کانادا درست است؟-   

1( علیرغم انگلیسی زبان بودن کانادا، اغلب مردم ایالت کبک به زبان فرانسوی تکلم می کنند.

2( علیرغم فرانسوی زبان بودن کانادا، اغلب مردم ایالت کبک به زبان انگلیسی تکلم می کنند.

3( علیرغم فرانسوی زبان بودن کانادا، اغلب مردم ایالت کبک به زبان اسپانیایی تکلم می کنند.

4( علیرغم انگلیسی زبان بودن کانادا، اغلب مردم ایالت کبک به زبان اسپانیایی تکلم می کنند.

 کدام یک از شاخص های فرهنگی، بر قوانین اجتماعی، عقاید، رفتارها، آیین ها و مراسم و بناها و آثار هنری تأثیر زیادی دارد؟-   

4( آداب و سنن 3( سابقۀ تاریخی  2( دین   1( زبان 

 همۀ گزینه های زیر از ادیان مبتنی بر پرستش غیر خدای یگانه هستند به جز:-   

4( هندوئیسم 3( بودائیسم  2( کمونیسم  1( آنیمیسم  

 آنیمیسم از مذاهب کدام منطقه است؟-   

4( شمال غرب آفریقا 3-آمریکای مرکزی   2( غرب استرالیا  1( شمال هند 

به ترتیب کدام دین در آسیا ظهور کرد اما پیروان آنها در مناطقی هم چون نیوزیلند هستند و بیشتر پیروان کدام دین به صورت -   
پراکنده در شهرها و نواحی بزرگ بازرگانی جهان زندگی می کنند؟

4( اسالم - یهود 3( مسیحیت- اسالم  2( یهود – اسالم  1( مسیحیت – یهود 

 همۀ موارد زیر از مذاهب دین مسیحیت هستند به جز:-   

4( پروتستان 3( ارتدوکس  2( ارمنی  1( کاتولیک 

 چشم انداز یعنی چه و در بین عناصر فرهنگی، کدام عنصر در خلق چشم اندازهای فرهنگی نقش مهمی دارد؟-   

2( حداکثر دید افقی نسبت به محیط- دین 1( منظرۀ قابل رؤیت از یک مکان – زبان 

4( حداکثر دید افقی نسبت به محیط – زبان 3( منظرۀ قابل رؤیت از یک مکان – دین 

 جغرافی دانان به منظور مطالعه و شناخت تنوع های فرهنگی به چه کاری اقدام می کنند؟-   

2( بررسی نقش محیط طبیعی در تنوع فرهنگی 1( شناسایی ویژگی های هر ناحیه 

4( تقسیم سطح زمین به نواحی فرهنگی  3( بررسی تنوع فرهنگی در یک ناحیه خاص 

 به ترتیب مجسمۀ شیوا و مسجد آبی در کدام کشورها واقع شده اند؟-   

4( هند - مراکش 3( ژاپن – ترکیه  2( هند – ترکیه  1( ژاپن – مراکش 

164

جغرافیا جامع کنکور 

 کدام گزینه در مورد زبان قوم سامی درست است؟-  

2( زبان مردم شمال آفریقا 1( زبان مردم عرب و یهود 

4( زبان مردم جنوب آسیا 3( زبان مردم غرب آسیا 

 در بین زبان های خانوادۀ آفرو آسیایی، معروف ترین آنها کدام زبان است و در کدام نواحی بدان تکلم می کنند؟-  

2( عربی – جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا 1( ماندارین- آسیای شرقی  

4( حامی – شمال آفریقا  3( بربر – شمال آفریقا  

 موارد زیر از جمله دالیل اهمیت زبان عربی است به جز:-   

2( یکی از زبان های رسمی سازمان ملل متحد 1( زبان رسمی بیش از 20 کشور در جهان 

4( زبان قرآن  3( زبان رسمی منطقه نفت خیز و ثروتمند 

کدام زبان  ها به دلیل سابقه استعماری ازمتکلم ترین زبان های جهان محسوب می شوند؟-   

2( چینی و انگلیسی 1( انگلیسی و اسپانیایی 

4( چینی و فرانسوی 3( آلمانی و اسپانیایی 

 یکی از مهم ترین تغییرات تاریخی در الگوهای زبان جهان مربوط به چه قرون و چه عصری است؟-   

2( قرن 18 و 19- عصر انقالب صنعتی  1( قرن 15 و 16- عصر اکتشافات جغرافیایی 

4( قرن 14 و 15- عصر وسطا 3( قرن 16 و 17- عصر رنسانس 

 در قرن بیستم و بیست و یکم چه عاملی باعث گردید برخی زبان ها مانند انگلیسی در سراسر جهان به کار گرفته شود؟-   

2( تجارت و بازرگانی  1( جنگ و فتح سرزمین ها 

4( پیشرفت های صنعتی و گسترش ارتباطات 3( مهاجرت مردم از یک ناحیه به نواحی دیگر 

 یکی از موضوعات مورد توجه جغرافی دان ها دربارۀ زبان ها چیست؟-   

2( نقش زبان ها در ارتباطات بین جوامع 1( اهمیت تنوع جغرافیایی زبان ها 

4( خاستگاه زبان های ملی 3( تعداد افراد متکلم به هر شاخۀ زبانی 

یا نواحی سعی می کنند زبان ملی و زبان های بومی و محلی خود را حفظ کنند و زبان مردم -     به چه دلیل اغلب کشورهای جهان 
نیوزیلند چیست؟

2( پابرجاماندن هویت فرهنگی شان – انگلیسی  1( افزایش همبستگی ملی - انگلیسی 

4( پا بر جاماندن هویت فرهنگی شان - فرانسوی 3( افزایش همبستگی ملی – فرانسوی 
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 کدام عبارت زیر دربارۀ ایالت »کبک« کانادا درست است؟-   

1( علیرغم انگلیسی زبان بودن کانادا، اغلب مردم ایالت کبک به زبان فرانسوی تکلم می کنند.

2( علیرغم فرانسوی زبان بودن کانادا، اغلب مردم ایالت کبک به زبان انگلیسی تکلم می کنند.

3( علیرغم فرانسوی زبان بودن کانادا، اغلب مردم ایالت کبک به زبان اسپانیایی تکلم می کنند.

4( علیرغم انگلیسی زبان بودن کانادا، اغلب مردم ایالت کبک به زبان اسپانیایی تکلم می کنند.

 کدام یک از شاخص های فرهنگی، بر قوانین اجتماعی، عقاید، رفتارها، آیین ها و مراسم و بناها و آثار هنری تأثیر زیادی دارد؟-   

4( آداب و سنن 3( سابقۀ تاریخی  2( دین   1( زبان 

 همۀ گزینه های زیر از ادیان مبتنی بر پرستش غیر خدای یگانه هستند به جز:-   

4( هندوئیسم 3( بودائیسم  2( کمونیسم  1( آنیمیسم  

 آنیمیسم از مذاهب کدام منطقه است؟-   

4( شمال غرب آفریقا 3-آمریکای مرکزی   2( غرب استرالیا  1( شمال هند 

به ترتیب کدام دین در آسیا ظهور کرد اما پیروان آنها در مناطقی هم چون نیوزیلند هستند و بیشتر پیروان کدام دین به صورت -   
پراکنده در شهرها و نواحی بزرگ بازرگانی جهان زندگی می کنند؟

4( اسالم - یهود 3( مسیحیت- اسالم  2( یهود – اسالم  1( مسیحیت – یهود 

 همۀ موارد زیر از مذاهب دین مسیحیت هستند به جز:-   

4( پروتستان 3( ارتدوکس  2( ارمنی  1( کاتولیک 

 چشم انداز یعنی چه و در بین عناصر فرهنگی، کدام عنصر در خلق چشم اندازهای فرهنگی نقش مهمی دارد؟-   

2( حداکثر دید افقی نسبت به محیط- دین 1( منظرۀ قابل رؤیت از یک مکان – زبان 

4( حداکثر دید افقی نسبت به محیط – زبان 3( منظرۀ قابل رؤیت از یک مکان – دین 

 جغرافی دانان به منظور مطالعه و شناخت تنوع های فرهنگی به چه کاری اقدام می کنند؟-   

2( بررسی نقش محیط طبیعی در تنوع فرهنگی 1( شناسایی ویژگی های هر ناحیه 

4( تقسیم سطح زمین به نواحی فرهنگی  3( بررسی تنوع فرهنگی در یک ناحیه خاص 

 به ترتیب مجسمۀ شیوا و مسجد آبی در کدام کشورها واقع شده اند؟-   

4( هند - مراکش 3( ژاپن – ترکیه  2( هند – ترکیه  1( ژاپن – مراکش 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. زبان، عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ است؛ زیرا انسان ها از طریق آن، اطالعات، تجربه ها، ارزش ها و آداب و رسوم ( سواا
خود را به دیگران و به نسل بعدی منتقل می کنند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. منظور از یک خانوادۀ زبانی، گروه بزرگی از زبان هاست که یک ریشۀ اصلی دارند.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. خانوادۀ زبانی هند و اروپایی بزرگ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیاست.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از زیرشاخه های زبان هند و اروپایی »زبان ایرانی« است و فارسی، پشتو، تاجیکی، لری، کردی، بلوچی، طبری، ( سواا
گیلکی و تالشی از پر گویش ترین زبان های ایرانی هستند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. خانوادۀ زبانی چینی – تبتی دومین خانوادۀ بزرگ زبانی از نظر تعداد سخنگوست.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ماندارین چینی از معروف ترین و پرسخنگوترین شاخه های زبان چینی – تبتی محسوب می شود.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. زبان قوم حامی، زبان بعضی از مردم در شمال آفریقاست.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. زبان قوم سامی، زبان مردم عرب و یهود است.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بین زبان های خانواده آفرو آسیایی، معروف ترین آنها زبان عربی است که در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا بدان ( سواا
تکلم می کنند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. زبان عربی زبان رسمی حدود بیش از 20 کشور و یکی از زبان های رسمی سازمان ملل متحد است و زبان قرآن نیز می باشد.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. به دلیل سابقۀ استعماری کشورهای انگلیس، اسپانیا و فرانسه، زبان های این کشورها از پر متکلم ترین زبان های جهان (  سواا
محسوب می شوند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. یکی از مهم ترین تغییرات تاریخی در الگوهای زبانی جهان در قرن 15 و 16 میالدی معروف به عصر اکتشافات جغرافیایی (  سواا
آغاز شد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در قرن بیستم و بیست و یکم، با پیشرفت های صنعتی و گسترش ارتباطات برخی زبان ها مانند انگلیسی در سراسر (  سواا
جهان به کار گرفته شد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. یکی از موضوعات مورد توجه جغرافی دان ها، اهمیت تنوع جغرافیایی زبان هاست.(  سواا

پاسخنامه تشریحی

درس ششم
پایه یازدهم
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 کدام عبارت دربارۀ نقشه های کلی و عمومی درست می باشد؟-   

1( در این نقشه ها اطالعات تعمیم یافته اند و جزئیات به نمایش گذاشته نمی شوند و مرز نواحی دقیق نیست.

2( در این نقشه ها اطالعات تعمیم پیدا نکرده اند و جزئیات به نمایش گذاشته می شوند و مرز نواحی دقیق هستند.

3( در این نقشه ها اطالعات تعمیم یافته اند و جزئیات به نمایش گذاشته می شوند و مرز نواحی دقیق هستند.

4( در این نقشه ها اطالعات تعمیم پیدا نکرده اند و جزئیات به نمایش گذاشته نمی شوند و مرز نواحی دقیق نیست.

 به فرایندی که طی آن یک موضوع یا پدیده از یک مکان به سایر مکان ها گسترش می یابد چه می گویند؟-   

4( وحدت یابی 3( انتشار  2( گسترش فرهنگی  1( مهاجرت 

 در گذشته، چه عواملی نقش مهمی در پدیدۀ پخش فرهنگی داشتند؟-   

2( مهاجرت های گروهی 1( جنگ ها و داد و ستد 

4( بالیای طبیعی  3( راه ها و ارتباطات 

 کدام یک ازموارد زیر به صورت تماس مستقیم مردم با یکدیگر گسترش یافته است؟-   

2( ورزش  هاکی در آمریکا 1( شیوۀ لباس پوشیدن 

4( نوع غذا 3( شیوه تفریحات 

 امروزه بیشتر چه نوع پخش فرهنگی غالب است و دلیل این امر چیست؟-   

2( پخش مستقیم – گسترش وسایل حمل و نقل 1( پخش غیرمستقیم – گسترش رسانه ها  

4( پخش غیرمستقیم – سیاست های دولت ها 3( پخش غیرمستقیم – گسترش رسانه ها 

 امروزه کدام فرآیند خطری بزرگ برای فرهنگ و هویت ملی و بومی نواحی جهان محسوب می گردد؟-   

2( گسترش رسانه ها 1( یکسان سازی فرهنگ ها 

4( گسترش تضادهای فرهنگی 3( سیاست های کشورهای استعمارگر 

کدام عبارت با مفهوم »پخش یا انتشار« مطابقت بیشتری دارد؟ )سراسری داخل کشور   (-   

1( دسترسی به نقاط مختلف و دورافتاده از طریق حمل و نقل جاده ای امکان پذیرتر است.

2( میزان احداث شبکه های ریلی و دسترسی به آن ها در نواحی مختلف دنیا متفاوت است.

3( در اوایل قرن نوزدهم، نخستین لوکوموتیوهای مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شده است.

4( کلیۀ فعالیت های برنامه ریزی و اجرایی با هدف بهینه کردن سامانه های حمل و نقل صورت می گیرد.

کدام عبارت با مدا تصویر شدۀ روبه رو مغایرت دارد؟ )سراسری خارج کشور     (-   

2( خلق چشم اندازهای فرهنگی 1( ظهور دین مسیحیت در آسیا 

4( پراکندگی پیرواندین یهود در نواحی بازرگانی  covid 19 3( همه گیری بیماری

•+•→•
•+•→•
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. زبان، عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ است؛ زیرا انسان ها از طریق آن، اطالعات، تجربه ها، ارزش ها و آداب و رسوم ( سواا
خود را به دیگران و به نسل بعدی منتقل می کنند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. منظور از یک خانوادۀ زبانی، گروه بزرگی از زبان هاست که یک ریشۀ اصلی دارند.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. خانوادۀ زبانی هند و اروپایی بزرگ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیاست.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از زیرشاخه های زبان هند و اروپایی »زبان ایرانی« است و فارسی، پشتو، تاجیکی، لری، کردی، بلوچی، طبری، ( سواا
گیلکی و تالشی از پر گویش ترین زبان های ایرانی هستند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. خانوادۀ زبانی چینی – تبتی دومین خانوادۀ بزرگ زبانی از نظر تعداد سخنگوست.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ماندارین چینی از معروف ترین و پرسخنگوترین شاخه های زبان چینی – تبتی محسوب می شود.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. زبان قوم حامی، زبان بعضی از مردم در شمال آفریقاست.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. زبان قوم سامی، زبان مردم عرب و یهود است.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بین زبان های خانواده آفرو آسیایی، معروف ترین آنها زبان عربی است که در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا بدان ( سواا
تکلم می کنند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. زبان عربی زبان رسمی حدود بیش از 20 کشور و یکی از زبان های رسمی سازمان ملل متحد است و زبان قرآن نیز می باشد.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. به دلیل سابقۀ استعماری کشورهای انگلیس، اسپانیا و فرانسه، زبان های این کشورها از پر متکلم ترین زبان های جهان (  سواا
محسوب می شوند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. یکی از مهم ترین تغییرات تاریخی در الگوهای زبانی جهان در قرن 15 و 16 میالدی معروف به عصر اکتشافات جغرافیایی (  سواا
آغاز شد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در قرن بیستم و بیست و یکم، با پیشرفت های صنعتی و گسترش ارتباطات برخی زبان ها مانند انگلیسی در سراسر (  سواا
جهان به کار گرفته شد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. یکی از موضوعات مورد توجه جغرافی دان ها، اهمیت تنوع جغرافیایی زبان هاست.(  سواا

پاسخنامه تشریحی

درس ششم
پایه یازدهم
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  ( فعالیت های نوع اوا: که با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا محصول از زمین یا دریا سر و کار طبقه بندی فعالیت های اقتصادی

دارند مانند زراعت، دام پروری، صید ماهی، جنگل داری و استخراج معدن 

  ( فعالیت های نوع دوم: که طی آن ها منابع و مواد اولیه در کارخانه ها تغییر شکل می یابند و به کاال 

تبدیل می شوند. 

  ( فعالیت های نوع سوم: که در فرآیند آن ها خدماتی به دیگران ارائه می شود؛ مانند حمل و نقل،  

بانکداری و ... 

و  اطالعات  پردازش  و  به جمع آوری  مربوط  کننده خدمات  فراهم  که  نوع چهارم:  فعالیت های   )  

فناوری های اطالعاتی و ارتباطی )ICT( و پژوهش و تحقیق و توسعه است. 

یکی از نیازها و نگرانی های مهم بشر، تأمین غذاست و امنیت غذایی جزء اهداف و برنامه های مهم کشورها محسوب می شود. کشاورزی

 نواحی عمده 
کشاورزی در جهان

 معیارهای طبقه بندی
 نواحی کشاورزی

 معیشتی یا تجاری بودن

 اندازه و وسعت زمین

 میزان سرمایه

 نیروی انسانی

 کاربر د ماشین آالت و فناوری

 انواع نواحی کشاورزی 
در جهان

 1- معیشتی )غیرتجاری(: که تولید محصول یا پرورش دام بیشتر در حد مصرف خانوار 

کشاورز یا فروش محلی صورت می گیرد و میزان تولید و سود اقتصادی کم است.

 2- کشاورزی تجاری که تولید محصول کشاورزی یا پرورش دام به منظور فروش در 

بازارهای داخلی یا صادرات به کشورهای دیگر و با هدف کسب سود انجام می شود و معمواًل 

از فناری های پیشرفته و بذر اصالح شده و کود شیمیایی استفاده می شود و به سرمایه بسیار 

نیاز دارد و میزان تولید محصول در آن زیاد است. این نوع کشاورزی به دنبال رشد جمعیت 

در جهان گسترش یافته است.

نواحی اقتصادی
 )کشاورزی و صنعت(

درس هفتم
پایه یازدهم
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هویت (  سواا تا  کنند  حفظ  را  خود  محلی  و  بومی  زبان های  و  ملی  زبان  می کنند  سعی  نواحی  یا  جهان  کشورهای  اغلب  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه   
فرهنگی شان پا بر جا بماند و زبان مردم استرالیا، نیوزیلند و آمریکای شمالی، انگلیسی می باشد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. کانادا کشوری انگلیسی زبان است با این حال، در ایالت کبک در این کشور، بیشتر جمعیت به زبان فرانسوی صحبت می کنند.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دین یکی از شاخص های مهم فرهنگی است که بر قوانین اجتماعی، عقاید، رفتارها و ارزش های اخالقی، آیین ها و (  سواا
مراسم و نیز پدیده های قابل مشاهده مانند بناها و آثار هنری تأثیر زیادی دارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. هندوئیسم، بودائیسم و آنیمیسم )مذاهب قبیله ای( از ادیان مبتنی بر پرستش غیرخدای یگانه هستند.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. غرب استرالیا، مرکز و جنوب آفریقا و بخش هایی از مرکز آمریکای جنوبی پیروان آئین آنیمیسم هستند.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دین مسیحیت در آسیا ظهور کرد اما پیروان آن بیشتر در قارۀ اروپا، آمریکا، استرالیا و نیوزیلند پراکنده شده اند و بیشتر (  سواا
پیروان دین یهود به صورت پراکنده در شهرها و نواحی بزرگ بازرگانی جهان زندگی می کنند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دین مسیحیت شامل سه مذهب عمدۀ کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس است.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. چشم انداز یعنی منظرۀ قابل رویت از یک مکان و در بین عناصر فرهنگی، دین نقش مهمی در خلق چشم اندازهای (  سواا
فرهنگی دارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جغرافی دان ها برای مطالعه و شناخت تنوع های فرهنگی، سطح زمین را به نواحی فرهنگی تقسیم کرده اند.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مجسمۀ شیوا در هند و مسجد ایاصوفیه و مسجد آبی در ترکیه واقع شده اند. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در نقشه های کلی و عمومی، اطالعات تعمیم یافته اند و جزئیات به نمایش گذاشته نمی شود و مرز نواحی دقیق نیست.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پدیدۀ پخش یا انتشار فرایندی است که طی آن یک موضوع یا پدیده مانند زبان، مذهب و غیره از یک مکان به سایر (  سواا
مکان ها گسترش می یابد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در گذشته، جنگ ها و داد و ستد میان نواحی نقش مهمی در پدیدۀ پخش فرهنگی داشته است.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. گاهی دو ناحیۀ فرهنگی به هم خیلی نزدیک اند و پدیدۀ فرهنگی در اثر تماس مستقیم مردم، از یک ناحیه به ناحیه دیگر (  سواا
منتقل می شود مانند ورزش هاکی کانادا که در بین مردم آمریکا رواج یافته است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. امروزه بر خالف گذشته، با توجه به گسترش رسانه، نوع دوم پخش فرهنگی یعنی پخش غیرمستقیم غالب است.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. امروزه فرایند یکسان سازی فرهنگ ها و توسعۀ فرهنگ کشورهای سلطه گر خطری بزرگ برای فرهنگ و هویت ملی و (  سواا
بومی نواحی جهان می باشد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پدیدۀ پخش یا انتشار فرآیندی است که طی آن یک موضوع یا پدیده از یک مکان به سایر مکان ها گسترش می یابد. در (  سواا
اوایل قرن نوزدهم، نخستین لوکوموتیوهای مجهز به موتور بخار آب در انگلستان ساخته شد و بعدها به سایر کشورها کشیده شد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ظهور دین مسیحیت در آسیا، همه گیری بیماری کووید 19 و پراکندگی پیروان دین یهود در نواحی بزرگ بازرگانی مربوط (  سواا
به پدیدۀ پخش یا انتشار است. 
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  ( فعالیت های نوع اوا: که با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا محصول از زمین یا دریا سر و کار طبقه بندی فعالیت های اقتصادی

دارند مانند زراعت، دام پروری، صید ماهی، جنگل داری و استخراج معدن 

  ( فعالیت های نوع دوم: که طی آن ها منابع و مواد اولیه در کارخانه ها تغییر شکل می یابند و به کاال 

تبدیل می شوند. 

  ( فعالیت های نوع سوم: که در فرآیند آن ها خدماتی به دیگران ارائه می شود؛ مانند حمل و نقل،  

بانکداری و ... 

و  اطالعات  پردازش  و  به جمع آوری  مربوط  کننده خدمات  فراهم  که  نوع چهارم:  فعالیت های   )  

فناوری های اطالعاتی و ارتباطی )ICT( و پژوهش و تحقیق و توسعه است. 

یکی از نیازها و نگرانی های مهم بشر، تأمین غذاست و امنیت غذایی جزء اهداف و برنامه های مهم کشورها محسوب می شود. کشاورزی

 نواحی عمده 
کشاورزی در جهان

 معیارهای طبقه بندی
 نواحی کشاورزی

 معیشتی یا تجاری بودن

 اندازه و وسعت زمین

 میزان سرمایه

 نیروی انسانی

 کاربر د ماشین آالت و فناوری

 انواع نواحی کشاورزی 
در جهان

 1- معیشتی )غیرتجاری(: که تولید محصول یا پرورش دام بیشتر در حد مصرف خانوار 

کشاورز یا فروش محلی صورت می گیرد و میزان تولید و سود اقتصادی کم است.

 2- کشاورزی تجاری که تولید محصول کشاورزی یا پرورش دام به منظور فروش در 

بازارهای داخلی یا صادرات به کشورهای دیگر و با هدف کسب سود انجام می شود و معمواًل 

از فناری های پیشرفته و بذر اصالح شده و کود شیمیایی استفاده می شود و به سرمایه بسیار 

نیاز دارد و میزان تولید محصول در آن زیاد است. این نوع کشاورزی به دنبال رشد جمعیت 

در جهان گسترش یافته است.

نواحی اقتصادی
 )کشاورزی و صنعت(

درس هفتم
پایه یازدهم
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 پ( کشت تک محصولی 
تخصصی )پالنتیشن(

 پالنتیشن عبارت است از زمین های وسیع کشاورزی که به تولید یک محصول خاص اختصاص دارد که برای 
صادرات و عرضه به بازارهای فروش جهانی تولید می شوند. 

ملیتی  چند  شرکت های  ویژه  به  بزرگ،  شرکت های  تخصصی  محصولی  تک  مزارع  اغلب  صاحبان  امروزه   
هستند؛ زیرا این گونه مزارع به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند.

 شرکت های چندملیتی معمواًل بخش مرکزی آن ها در کشورهای پیشرفته صنعتی قرار دارد.

 این شرکت ها در خارج از مرزهای کشور مبدأ فعالیت می کنند.

 شرکت های چند ملیتی که عمدتًا آمریکایی و اروپایی هستند با احداث این مزارع در کشورهای نواحی استوایی، 
از نیروی کارگر ارزان قیمت در مزارع خود بهره می برند.

 بیشتر مزارع تک محصولی نواحی استوایی در نزدیکی ساحل دریاها واقع شده اند تا تبوان از کشتی برای صدور 
محصوالت به نواحی مختلف جهان استفاده کرد.

 1- خطر فرسایش خاک به دلیل اختصاص داشتن به کشت یک محصول  معایب کشت تخصصی
خاص طی سالیان متمادی

 2- آسیب رساندن به محیط زیست به دلیل استفاده مداوم و زیاد از کودها 
و آفت کش های شیمیایی

 علت اصلی گرسنگی »فقر« است.

 جنگ ها و مهاجرت های اجباری عامل دیگر فقر و بی پولی و به دنبال آن گرسنگی محسوب می شوند.

 تغییرات آب و هوایی و وقوع خشکسالی، سیل،  طوفان و نظایر آن موجب کاهش ذخیره ی جهانی غالت و باال 
رفتن قیمت های مواد غذایی می شوند.

 مهم ترین نواحیصنعت
        صنعتی جهان

 ایاالت متحدۀ امریکا )در شمال شرق و از کوه های آپاالش الف( امریکای شمالی
تا دریاچه های پنج گانه( 

 کانادا

 ناحیه رور در آلمان  ب( اروپای غربی
 انگلستان 

 فرانسه 
 شمال ایتالیا

 پ( مشرق، جنوب و جنوب 
شرقی آسیا

 ژاپن )مهم ترین کشور(
 چین 

 هند )کلکته و بمبئی(
 کره جنوبی، تایوان، مالزی و سنگاپور 

 روسیه: ناحیه مسکو، قفقاز، ولگا  ت( روسیه و اروپای شرقی
 چک  اروپای شرقی

 لهستان 
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 در کشورهای آسیایی و آفریقایی بخش عمده ی غذای مردم را غالت تشکیل می دهد. الف( کشت غله تجاری

 میانگین تولید غالت در جهان: 1/5 میلیارد تن

 چین مهم ترین نواحی کشت گندم جهان

 هند 

 ایاالت متحده آمریکا 

 روسیه 

 کانادا 

 فرانسه 

 استرالیا

 ایاالت متحده ی آمریکا 40 درصد ذرت جهان را تولید می کند.

 برنج به شرایط آب و هوایی گرمسیری و نیمه گرمسیری و رطوبت هوا و آب زیاد وابسته است.

 بیشتر برنج دنیا در قاره ی آسیا، به ویژه اسیای شرقی و جنوب شرقی، کشت می شود.

انجام  به صورت ماشینی  آن ها  در  برداشت محصول  و  و کاشت  بزرگ اند  بسیار  تجاری معمواًل  مزارع غله ی   

می شود و گاه به صورت یک شرکت یا اتحادیه بزرگ اداره می شوند و معمواًل در کنار این مزارع، کارخانه هایی برای 

تبدیل، بسته بندی و توزیع محصوالت در بازارهای مصرف پدید می آید که به آن »کشت و صنعت« می گویند و معمواًل 

از بقایای برداشت غالت برای خوراک دام استفاده می شود.

 کشورهایی مانند فیلیپین و پاکستان با بهره گیری از انقالب سبز، در زمینه ی تولید برنج به خودکفایی رسیدند.

 دامداری تجاری ممکن است در کنار مزارع بزرگ غله ی تجاری ایجاد شوند و از بقایای محصوالت کشاورزی  ب( دامداری تجاری
برای تغذیه دام استفاده کنند. 

 ایاالت متحده ی امریکا مهم ترین مراکز دامداری تجاری  در جهان

 اتحادیه ی اروپا 

 استرالیا 

 زالندنو 

 آرژانتین 

 برزیل
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 پ( کشت تک محصولی 
تخصصی )پالنتیشن(

 پالنتیشن عبارت است از زمین های وسیع کشاورزی که به تولید یک محصول خاص اختصاص دارد که برای 
صادرات و عرضه به بازارهای فروش جهانی تولید می شوند. 

ملیتی  چند  شرکت های  ویژه  به  بزرگ،  شرکت های  تخصصی  محصولی  تک  مزارع  اغلب  صاحبان  امروزه   
هستند؛ زیرا این گونه مزارع به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند.

 شرکت های چندملیتی معمواًل بخش مرکزی آن ها در کشورهای پیشرفته صنعتی قرار دارد.

 این شرکت ها در خارج از مرزهای کشور مبدأ فعالیت می کنند.

 شرکت های چند ملیتی که عمدتًا آمریکایی و اروپایی هستند با احداث این مزارع در کشورهای نواحی استوایی، 
از نیروی کارگر ارزان قیمت در مزارع خود بهره می برند.

 بیشتر مزارع تک محصولی نواحی استوایی در نزدیکی ساحل دریاها واقع شده اند تا تبوان از کشتی برای صدور 
محصوالت به نواحی مختلف جهان استفاده کرد.

 1- خطر فرسایش خاک به دلیل اختصاص داشتن به کشت یک محصول  معایب کشت تخصصی
خاص طی سالیان متمادی

 2- آسیب رساندن به محیط زیست به دلیل استفاده مداوم و زیاد از کودها 
و آفت کش های شیمیایی

 علت اصلی گرسنگی »فقر« است.

 جنگ ها و مهاجرت های اجباری عامل دیگر فقر و بی پولی و به دنبال آن گرسنگی محسوب می شوند.

 تغییرات آب و هوایی و وقوع خشکسالی، سیل،  طوفان و نظایر آن موجب کاهش ذخیره ی جهانی غالت و باال 
رفتن قیمت های مواد غذایی می شوند.

 مهم ترین نواحیصنعت
        صنعتی جهان

 ایاالت متحدۀ امریکا )در شمال شرق و از کوه های آپاالش الف( امریکای شمالی
تا دریاچه های پنج گانه( 

 کانادا

 ناحیه رور در آلمان  ب( اروپای غربی
 انگلستان 

 فرانسه 
 شمال ایتالیا

 پ( مشرق، جنوب و جنوب 
شرقی آسیا

 ژاپن )مهم ترین کشور(
 چین 

 هند )کلکته و بمبئی(
 کره جنوبی، تایوان، مالزی و سنگاپور 

 روسیه: ناحیه مسکو، قفقاز، ولگا  ت( روسیه و اروپای شرقی
 چک  اروپای شرقی

 لهستان 
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 در گذشته فعالیت های اقتصادی به چند گروه یا بخش عمده تقسیم بندی می شد و استخراج و به دست آوردن مواد خام مربوط به -  
کدام نوع از فعالیت هاست؟

4( 3- اول 3( 4- اول  2( 4- دوم  1( 3- دوم 

 کدام مورد، با توجه به »طبقه بندی فعالیت های اقتصادی« منطبق با نمونه ای از فعالیت های نوع اوا است؟ )کنکور سراسری   (-  

2( جابه جایی گردشگران با استفاده از کشتی های کروز 1( انتقال مواد پتروشیمی به وسیلۀ کشتی های فله بر 

4( سم پاشی مزارع کشاورزی از طریق حمل و نقل هوایی 3( حمل کاالهای فاسدشدنی به وسیلۀ حمل و نقل هوایی 

 به ترتیب »فعالیت هایی که طی آنها منابع و مواد اولیه در کارخانه ها تغییر شکل می یابد« و »فعالیت های اقتصادی که خدمات مربوط -  
به جمع آوری و پردازش اطالعات فراهم می کنند« مربوط به چندمین نوع فعالیت هستند؟

4( دوم- چهارم 3( اول – دوم  2( سوم- چهارم  1( دوم- سوم 

 به طور کلی نواحی کشاورزی در جهان به دو نوع ............... و ............... تقسیم می شوند.-  

2( معیشتی – تجاری 1( معیشتی- غیرتجاری 

4( خودمصرفی – معیشتی  3( وارداتی – صادراتی  

 در کدام گزینه، هدف کشاورزی »معیشتی« به درستی بیان شده است؟ )کنکور سراسری   (-  

الف( عرضه محصوالت زراعی و دامی در بازارهای محلی

ب( استفاده از اراضی وسیع محلی و تولید محصوا در حد مصرف خانوار

ج( کسب درآمد و ادارۀ مزارع به صورت اتحادیه های بزرگ 

د( رفع نیاز خانوار و کسب سود اقتصادی در مقیاس محدود

4( الف و د 3( الف و ب  2( ج و د  1( ب و ج 

 کدام گزینه از ویژگی کشاورزی معیشتی محسوب نمی گردد؟-  

2( تولید محصول برای فروش محلی  1( نیاز به سرمایه زیاد  

4( تولید محصول برای مصرف خانوار کشاورز 3( میزان پایین تولید و سود اقتصادی 

سواالت تستی

درس هفتم
پایه یازدهم
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 صنایع نو با فناوری 
         پیشرفته

 صنایع  »های تک« به طور عمده با میکروالکترونیک ها و ریز پردازنده ها سر و کار دارند. 

 صنایع دانش بنیان از جمله صنایع نوین یا های تک هستند و جزء فعالیت های نوع چهارم محسوب می شوند. 

 عمدتًا بر محور فناوری پیشرفته و استفاده از متخصصان و محققان قرار دارند. ویژگی های مهم صنایع نو

 پیشرفت آن ها بر مبنای نوآوری و رقابت است. 

کردن  صادر  و  دنیا  روز  فناوری های  با  ارتباط  برقراری  به  ناگزیر  صنایع  این   
کاالهای تولید شده به کشورهای دیگر هستند. 

 پارک های علمی و فناوری معمواًل در نزدیکی قطب های صنعتی ایجاد می شوند و از تحقیقات دانشگاهی استفاده می کنند. 

نو است و به آن قلب صنایع فضای مجازی  اولین و مهم ترین نواحی صنایع  از  درۀ سیلیکون )سیلیکون ولی(   
می گویند که در جنوب شرقی سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. 

 شهر علمی »تسوکوبا« در ژاپن از مهم ترین مراکز علمی و فناوری جهان است. 

 کشور ژاپن از پیشرفته ترین کشورها در تولید انواع روبات است. 
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 در گذشته فعالیت های اقتصادی به چند گروه یا بخش عمده تقسیم بندی می شد و استخراج و به دست آوردن مواد خام مربوط به -  
کدام نوع از فعالیت هاست؟

4( 3- اول 3( 4- اول  2( 4- دوم  1( 3- دوم 

 کدام مورد، با توجه به »طبقه بندی فعالیت های اقتصادی« منطبق با نمونه ای از فعالیت های نوع اوا است؟ )کنکور سراسری   (-  

2( جابه جایی گردشگران با استفاده از کشتی های کروز 1( انتقال مواد پتروشیمی به وسیلۀ کشتی های فله بر 

4( سم پاشی مزارع کشاورزی از طریق حمل و نقل هوایی 3( حمل کاالهای فاسدشدنی به وسیلۀ حمل و نقل هوایی 

 به ترتیب »فعالیت هایی که طی آنها منابع و مواد اولیه در کارخانه ها تغییر شکل می یابد« و »فعالیت های اقتصادی که خدمات مربوط -  
به جمع آوری و پردازش اطالعات فراهم می کنند« مربوط به چندمین نوع فعالیت هستند؟

4( دوم- چهارم 3( اول – دوم  2( سوم- چهارم  1( دوم- سوم 

 به طور کلی نواحی کشاورزی در جهان به دو نوع ............... و ............... تقسیم می شوند.-  

2( معیشتی – تجاری 1( معیشتی- غیرتجاری 

4( خودمصرفی – معیشتی  3( وارداتی – صادراتی  

 در کدام گزینه، هدف کشاورزی »معیشتی« به درستی بیان شده است؟ )کنکور سراسری   (-  

الف( عرضه محصوالت زراعی و دامی در بازارهای محلی

ب( استفاده از اراضی وسیع محلی و تولید محصوا در حد مصرف خانوار

ج( کسب درآمد و ادارۀ مزارع به صورت اتحادیه های بزرگ 

د( رفع نیاز خانوار و کسب سود اقتصادی در مقیاس محدود

4( الف و د 3( الف و ب  2( ج و د  1( ب و ج 

 کدام گزینه از ویژگی کشاورزی معیشتی محسوب نمی گردد؟-  

2( تولید محصول برای فروش محلی  1( نیاز به سرمایه زیاد  

4( تولید محصول برای مصرف خانوار کشاورز 3( میزان پایین تولید و سود اقتصادی 

سواالت تستی

درس هفتم
پایه یازدهم
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 در کنار کدام نوع مزارع، کارخانه هایی برای تبدیل، بسته بندی و توزیع محصوالت در بازارهای مصرف پدید می آید و به اصطالح -   
به آن چه می گویند؟

2( باغداری تجاری- پالنتیشن 1( غله تجاری- کشت و صنعت 

4( غله تجاری- پالنتیشن 3( باغداری تجاری- کشت و صنعت 

 برنج کاران فیلیپینی چگونه توانسته اند به خودکفایی برسند؟-   

2( به کارگیری شیوۀ کشت تخصصی تک محصولی 1( دو برابر کردن سطح زیر کشت 

4( به کارگیری روش های علمی و بذرهای اصالح شده  3( استفاده از شیوۀ ماشینی کشت برنج غرقابی 

 از -   
ً
 از دهۀ      میالدی با کدام اقدام، برخی کشورها موفق شدند تولید کشاورزی خود را به چند برابر افزایش دهند و معموال

بقایای برداشت غالت به چه منظوری استفاده می شود؟

2( انقالب سبز- تهیه کود 1( اصالحات ارضی- خوراک دام 

4( اصالحات ارضی- تهیه کود 3( انقالب سبز- خوراک دام 

 دامداری های تجاری در کنار چه نوع مزارع بزرگی ایجاد می شوند و دلیل این امر چیست؟-   

مزارع نوع  این  در  کود حیوانات  از  استفاده   – پالنتیشن  مزارع   )1

دام تغذیۀ  برای  کشاورزی  بقایای محصوالت  از  استفاده   – تجاری  غلۀ  مزارع   )2

دام تغذیۀ  برای  کشاورزی  محصوالت  بقایای  از  استفاده   – پالنتیشن  مزارع   )3

مزارع این  در  از کود حیوانات  استفاده  تجاری-  غلۀ  مزاع   )4

 کدام گزینه از مهم ترین مراکز دامداری تجاری در جهان هستند؟-   

ب( آرژانتین و برزیل  الف( چین و هند 

د( اتحادیه اروپا و زالندنو  ج( ایاالت متحده آمریکا و استرالیا 

2( الف، ب و د 1( الف، ب و ج 

4( ب، ج و د 3( الف، ج و د 

همه موارد زیر از ویژگی مزارع پالنتیشن است به جز:-   

2( کشت در نواحی استوایی 1( زمین های وسیع 

4( تولید تخصصی یک محصول  3( برنج و گندم عمده ترین تولید آنها 

 محصوالت عمدۀ کشاورزی در کشت تخصصی تک محصولی کدام اند؟ -   

2( نخل روغنی، گندم، چای و قهوه 1( تنباکو، گندم، قهوه و موز 

4( تنباکو، نخل روغنی، کاکائو و موز 3( کاکائو، برنج، چای و کائوچو 
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 همۀ موارد زیر از ویژگی های کشاورزی تجاری هستند به جز:-  

2( عدم نیاز به سرمایه زیاد 1( میزان تولید باالی محصول 

4( فروش در بازارهای داخلی یا صادرات 3( استفاده از فناوری پیشرفته 

 کشاورزی تجاری به دنباا چه مسئله ای در جهان گسترش یافت؟-  

2( کمبود نیروی انسانی  1( انقالب صنعتی 

4( راندمان باالی شیوۀ تجاری  3( رشد جمعیت در جهان 

 کدام دسته از گیاهان زیر در گروه غالت هستند؟-  

2( برنج، گندم، چای 1( جو، چاودار، ارزن 

4( برنج، ذرت، چای 3( گندم، ذرت، چای 

 در کشورهای کدام قاره ها بخش عمدۀ غذایی مردم را غالت تشکیل می دهد؟-   

2( آمریکای التین و آمریکای شمالی 1( اروپا و آمریکا 

4( آسیا و آفریقا 3( آسیا و اقیانوسیه  

 کدام کشور در قارۀ اروپا از تولیدکنندگان عمدۀ گندم محسوب می گردد؟-   

4( انگلستان 3( آلمان   2( ایتالیا   1( فرانسه  

بزرگ ترین کشور تولید کننده ذرت جهان کدام کشور است و چند درصد ذرت جهان را تولید می کند؟-   

2( ایاالت متحده  آمریکا - 40 1( چین- 50 

4( ایاالت متحده آمریکا- 50 3( چین - 40 

 کدام یک از غالت زیر در آب و هوای گرمسیری و نیمه گرمسیری و رطوبت هوا و آب زیاد رشد می کند؟-   

4( چاودار 3( برنج  2( ذرت  1-ارزن 

 بیشتر برنج دنیا در کدام قسمت آسیا کشت می شود؟-   

2( جنوب و جنوب شرق 1( جنوب و جنوب غربی 

4( شرق و جنوب شرق 3( شرق و شمال شرق 

 کدام مورد  از ویژگی کشت غله تجاری محسوب نمی گردد؟-   

2( کاشت و برداشت محصول به صورت ماشینی  1( وسعت بسیار زیاد مزارع 

4( تولید تخصصی یک محصول در نواحی استوایی 3( اداره شدن به صورت یک شرکت و اتحادیه بزرگ 
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 در کنار کدام نوع مزارع، کارخانه هایی برای تبدیل، بسته بندی و توزیع محصوالت در بازارهای مصرف پدید می آید و به اصطالح -   
به آن چه می گویند؟

2( باغداری تجاری- پالنتیشن 1( غله تجاری- کشت و صنعت 

4( غله تجاری- پالنتیشن 3( باغداری تجاری- کشت و صنعت 

 برنج کاران فیلیپینی چگونه توانسته اند به خودکفایی برسند؟-   

2( به کارگیری شیوۀ کشت تخصصی تک محصولی 1( دو برابر کردن سطح زیر کشت 

4( به کارگیری روش های علمی و بذرهای اصالح شده  3( استفاده از شیوۀ ماشینی کشت برنج غرقابی 

 از -   
ً
 از دهۀ      میالدی با کدام اقدام، برخی کشورها موفق شدند تولید کشاورزی خود را به چند برابر افزایش دهند و معموال

بقایای برداشت غالت به چه منظوری استفاده می شود؟

2( انقالب سبز- تهیه کود 1( اصالحات ارضی- خوراک دام 

4( اصالحات ارضی- تهیه کود 3( انقالب سبز- خوراک دام 

 دامداری های تجاری در کنار چه نوع مزارع بزرگی ایجاد می شوند و دلیل این امر چیست؟-   

مزارع نوع  این  در  کود حیوانات  از  استفاده   – پالنتیشن  مزارع   )1

دام تغذیۀ  برای  کشاورزی  بقایای محصوالت  از  استفاده   – تجاری  غلۀ  مزارع   )2

دام تغذیۀ  برای  کشاورزی  محصوالت  بقایای  از  استفاده   – پالنتیشن  مزارع   )3

مزارع این  در  از کود حیوانات  استفاده  تجاری-  غلۀ  مزاع   )4

 کدام گزینه از مهم ترین مراکز دامداری تجاری در جهان هستند؟-   

ب( آرژانتین و برزیل  الف( چین و هند 

د( اتحادیه اروپا و زالندنو  ج( ایاالت متحده آمریکا و استرالیا 

2( الف، ب و د 1( الف، ب و ج 

4( ب، ج و د 3( الف، ج و د 

همه موارد زیر از ویژگی مزارع پالنتیشن است به جز:-   

2( کشت در نواحی استوایی 1( زمین های وسیع 

4( تولید تخصصی یک محصول  3( برنج و گندم عمده ترین تولید آنها 

 محصوالت عمدۀ کشاورزی در کشت تخصصی تک محصولی کدام اند؟ -   

2( نخل روغنی، گندم، چای و قهوه 1( تنباکو، گندم، قهوه و موز 

4( تنباکو، نخل روغنی، کاکائو و موز 3( کاکائو، برنج، چای و کائوچو 
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 کشورهای زیر در چند دهه اخیر به تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم کاالهای صنعتی در جهان تبدیل شده اند به جز:-   
4( مالزی 3( تایوان  2( ژاپن  1( کرۀ جنوبی 

 همۀ موارد زیر از نواحی صنعتی روسیه هستند به جز:-   
4( ولگا 3( قفقاز  2( مسکو   1( سن پترزبورگ 

 کدام کشورها در اروپای شرقی از نواحی مهم صنعتی جهان به شمار می آیند؟-   
4( لهستان، چک 3( مجارستان، لهستان  2( مجارستان، رومانی  1( رومانی، چک 

 کدام گزینه از ویژگی های مهم صنایع نو )های تک( محسوب نمی گردد؟-   
2( قرار داشتن بر محور فناوری پیشرفته و استفاده از متخصصان و محققان 1( داشتن ارتباط نزدیک با فعالیت های اقتصادی نوع دوم 

4( پیشرفت بر مبنای نوآوری و رقابت 3( ناگزیر بودن از برقراری ارتباط با فناوری روز 

 این کشور پیشرفته ترین کشور تولیدکننده ربات محسوب می گردد:-   
4( آمریکا 3( ژاپن  2( آلمان  1( چین 

 شهر علمی ................. در ژاپن از مهم ترین مراکز علمی و فناوری جهان است.-   
4( تسوکوبا 3( یوکوهاما  2( ازاکا  1( توکیو 

 پارک فناوری پردیس در کدام شهر واقع شده است؟-   
4( شیراز 3( تبریز  2( تهران   1( اصفهان 

 درۀ سیلیکون در کدام قسمت ایالت کالیفرنیا قرار دارد؟-   
4( جنوب شرقی لوس آنجلس 3( شمال غربی سانفرانسیسکو  2( شمال غربی لوس آنجلس  1( جنوب شرقی سانفرانسیکو 

 وجه تشابه مراکز خرید و مجتمع های تجاری شهرهای بزرگ جهان چیست؟-   
2( وجود برج های عظیم  1( وجود مؤسسات گردشگری در آنها  

4( وجود مراکز درمانی و آموزشی مشابه 3( طراحی و معماری مشابه 

کدام عبارت، از دالیل اهمیت »فعالیت های اقتصادی نوع اوا« است؟ )سراسری خارج   (-   

1( از گذشته های بسیار دور، در شکل گیری اولین سکونتگاه ها نقش داشته است.

2( با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا محصول از زمینه یا دریا سروکار دارد. 

3( در تأمین غذا که از برنامه های مهم هر کشوری است، نقش دارد.

4( فرایندی است که نیازمندهای بشر امروز را برطرف می سازد. 
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 امروزه صاحبان اغلب مزارع پالنتیشن چه نوع شرکت هایی هستند و دلیل این امر چیست؟-   

1( شرکت های کشت و صنعت – نیاز این گونه مزارع به سرمایه زیاد

2( شرکت های چند ملیتی – نیاز این گونه مزارع به سرمایه زیاد

3( شرکت های کشت و صنعت- نیاز ا ین شرکت ها به حمایت های سیاسی

4( شرکت های چند ملیتی – نیاز این شرکت ها به حمایت های سیاسی

 همۀ موارد زیر از ویژگی های شرکت های چند ملیتی هستند به جز: -   

2( بخش مرکزی این شرکت ها در کشورهای پیشرفته صنعتی هستند 1-شعبه ها و کارخانه های مونتاژ آنها در کشور مبدأ قرار دارند. 

4( بیشتر این شرکت ها آمریکایی و اروپایی هستند. 3( این شرکت ها در خارج از مرزهای کشور مبدأ فعالیت می کنند. 

 بیشتر مزارع تک محصولی نواحی استوایی در نزدیکی کدام نواحی و به چه دلیلی ایجاد می شوند؟-   

2( مراکز جمعیت شهری- پیدا کردن بازار فروش 1( سواحل دریاها- استفاده از کشتی برای صدور محصوالت 

4( سواحل دریاها – استفاده از آب و هوای مطلوب این نواحی  3( مراکز جمعیت شهری- کاهش هزینه های حمل و نقل 

 از نظر کارشناسان محیط زیست، چه عاملی موجب می گردد تا خطر فرسایش و ضعیف شدن خاک در مزارع کشت تک محصولی -   
افزایش یابد؟

2( اختصاص داشتن به کشت یک محصول در سالیان متمادی  1( استفادۀ مداوم و زیاد از کودها و آفت کش های صنعتی  

4( آبیاری مداوم و بهره برداری دائمی از خاک این نواحی  3( رفت و آمد ماشین آالت کشاورزی به این نوع مزارع 

 عامل اصلی گرسنگی چیست و قربانیان اصلی سوء تغذیه چه کسانی هستند؟-   

4( بی عدالتی - کودکان 3( فقر - کودکان  2( بی عدالتی - زنان  1( فقر- زنان 

 کدام گزینه در مورد نواحی صنعتی ایاالت متحدۀ آمریکا درست است؟-   

2( شمال غرب از منطقۀ بستن تا واشنگتن 1( شمال شرق از منطقۀ بستن تا واشنگتن 

4( شمال شرق از کوه های آپاالش تا دریاچه های پنج گانه 3( شمال غرب از کوه های آپاالش تا دریاچه های پنج گانه 

 مهم ترین ناحیه صنعتی اروپا در کدام قسمت آن واقع شده است و کدام قسمت از ایتالیا از نواحی صنعتی مهم جهان به شمار می آید؟-   

4( جنوب- شمال 3( مرکز - غرب  2( مرکز - جنوب  1( غرب- شمال 

ناحیۀ صنعتی کی هین در کدام کشور قرار دارد؟-   
4( ژاپن 3( انگلستان   2( آلمان   1( چین  

 کدام نواحی هند از نظر توسعۀ صنعت اهمیت جهانی یافته است؟-   
4( دهلی و مدرس 3( کلکته و بمبئی  2( دهلی و بمبئی   1( دهلی و کلکته 
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 کشورهای زیر در چند دهه اخیر به تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم کاالهای صنعتی در جهان تبدیل شده اند به جز:-   
4( مالزی 3( تایوان  2( ژاپن  1( کرۀ جنوبی 

 همۀ موارد زیر از نواحی صنعتی روسیه هستند به جز:-   
4( ولگا 3( قفقاز  2( مسکو   1( سن پترزبورگ 

 کدام کشورها در اروپای شرقی از نواحی مهم صنعتی جهان به شمار می آیند؟-   
4( لهستان، چک 3( مجارستان، لهستان  2( مجارستان، رومانی  1( رومانی، چک 

 کدام گزینه از ویژگی های مهم صنایع نو )های تک( محسوب نمی گردد؟-   
2( قرار داشتن بر محور فناوری پیشرفته و استفاده از متخصصان و محققان 1( داشتن ارتباط نزدیک با فعالیت های اقتصادی نوع دوم 

4( پیشرفت بر مبنای نوآوری و رقابت 3( ناگزیر بودن از برقراری ارتباط با فناوری روز 

 این کشور پیشرفته ترین کشور تولیدکننده ربات محسوب می گردد:-   
4( آمریکا 3( ژاپن  2( آلمان  1( چین 

 شهر علمی ................. در ژاپن از مهم ترین مراکز علمی و فناوری جهان است.-   
4( تسوکوبا 3( یوکوهاما  2( ازاکا  1( توکیو 

 پارک فناوری پردیس در کدام شهر واقع شده است؟-   
4( شیراز 3( تبریز  2( تهران   1( اصفهان 

 درۀ سیلیکون در کدام قسمت ایالت کالیفرنیا قرار دارد؟-   
4( جنوب شرقی لوس آنجلس 3( شمال غربی سانفرانسیسکو  2( شمال غربی لوس آنجلس  1( جنوب شرقی سانفرانسیکو 

 وجه تشابه مراکز خرید و مجتمع های تجاری شهرهای بزرگ جهان چیست؟-   
2( وجود برج های عظیم  1( وجود مؤسسات گردشگری در آنها  

4( وجود مراکز درمانی و آموزشی مشابه 3( طراحی و معماری مشابه 

کدام عبارت، از دالیل اهمیت »فعالیت های اقتصادی نوع اوا« است؟ )سراسری خارج   (-   

1( از گذشته های بسیار دور، در شکل گیری اولین سکونتگاه ها نقش داشته است.

2( با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا محصول از زمینه یا دریا سروکار دارد. 

3( در تأمین غذا که از برنامه های مهم هر کشوری است، نقش دارد.

4( فرایندی است که نیازمندهای بشر امروز را برطرف می سازد. 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گذشته فعالیت های اقتصادی به سه گروه یا سه بخش عمده تقسیم شدند و فعالیت های نوع اول به فعالیت هایی گفته ( سواا
می شود که با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا محصول از زمین یا دریا سروکار دارند.

 گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. سم پاشی مزارع کشاورزی از طریق حمل و نقل هوایی مربوط به فعالیت های نوع اول محسوب می گرددد.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. فعالیت های نوع دوم شامل فعالیت هایی است که طی آنها منابع و مواد اولیه در کارخانه ها تغییر شکل می یابند و به کاال ( سواا
تبدیل می شوند و فعالیت های نوع چهارم فعالیت هایی که مربوط به جمع آوری و پردازش اطالعات و فناوری های اطالعاتی و ارتباطی )ICT( و پژوهش و تحقیق 

و توسعه است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به طور کلی، نواحی کشاورزی در جهان دو نوع اند: نواحی کشت معیشتی )غیرتجاری( و نواحی کشت تجاری( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در کشاورزی معیشتی تولید محصول یا پرورش دام بیشتر در حد مصرف خانوار کشاورز یا فروش محلی صورت می گیرد و ( سواا
میزان تولید و سود اقتصادی کم است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در کشاورزی تجاری نیاز به سرمایه بسیار زیاد می باشد.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در کشاورزی تجاری به سرمایه بسیار زیاد نیاز است.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کشاورزی تجاری به دنبال رشد جمعیت در جهان گسترش یافته است و هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای ( سواا
کمتر توسعه یافته  جهان رواج دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. غالت مانند گندم، برنج، ذرت، جو و چاودار نقش مهمی در تأمین غذای مردم جهان دارند.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در کشورهای آسیایی و آفریقایی بخش عمدۀ غذای مردم را غالت تشکیل می دهد.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. از مهم ترین نواحی کشت غلۀ تجاری در دنیا مزارع وسیع گندم در چین، هند، ایاالت متحده آمریکا، روسیه، کانادا، (  سواا
فرانسه )در اروپا( و استرالیا است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ایاالت متحدۀ آمریکا حدود 40 درصد ذرت جهان را تولید می کند.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برنج به شرایط خاص آب و هوایی گرمسیری و نیمه گرمسیری و رطوبت هوا و آب زیاد وابسته است.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیشتر برنج دنیا در قارۀ آسیا، به ویژه آسیای شرقی و جنوب شرقی کشت می شود.(  سواا

پاسخنامه تشریحی

درس هفتم
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گذشته فعالیت های اقتصادی به سه گروه یا سه بخش عمده تقسیم شدند و فعالیت های نوع اول به فعالیت هایی گفته ( سواا
می شود که با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا محصول از زمین یا دریا سروکار دارند.

 گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. سم پاشی مزارع کشاورزی از طریق حمل و نقل هوایی مربوط به فعالیت های نوع اول محسوب می گرددد.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. فعالیت های نوع دوم شامل فعالیت هایی است که طی آنها منابع و مواد اولیه در کارخانه ها تغییر شکل می یابند و به کاال ( سواا
تبدیل می شوند و فعالیت های نوع چهارم فعالیت هایی که مربوط به جمع آوری و پردازش اطالعات و فناوری های اطالعاتی و ارتباطی )ICT( و پژوهش و تحقیق 

و توسعه است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به طور کلی، نواحی کشاورزی در جهان دو نوع اند: نواحی کشت معیشتی )غیرتجاری( و نواحی کشت تجاری( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در کشاورزی معیشتی تولید محصول یا پرورش دام بیشتر در حد مصرف خانوار کشاورز یا فروش محلی صورت می گیرد و ( سواا
میزان تولید و سود اقتصادی کم است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در کشاورزی تجاری نیاز به سرمایه بسیار زیاد می باشد.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در کشاورزی تجاری به سرمایه بسیار زیاد نیاز است.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کشاورزی تجاری به دنبال رشد جمعیت در جهان گسترش یافته است و هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای ( سواا
کمتر توسعه یافته  جهان رواج دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. غالت مانند گندم، برنج، ذرت، جو و چاودار نقش مهمی در تأمین غذای مردم جهان دارند.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در کشورهای آسیایی و آفریقایی بخش عمدۀ غذای مردم را غالت تشکیل می دهد.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. از مهم ترین نواحی کشت غلۀ تجاری در دنیا مزارع وسیع گندم در چین، هند، ایاالت متحده آمریکا، روسیه، کانادا، (  سواا
فرانسه )در اروپا( و استرالیا است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ایاالت متحدۀ آمریکا حدود 40 درصد ذرت جهان را تولید می کند.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برنج به شرایط خاص آب و هوایی گرمسیری و نیمه گرمسیری و رطوبت هوا و آب زیاد وابسته است.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیشتر برنج دنیا در قارۀ آسیا، به ویژه آسیای شرقی و جنوب شرقی کشت می شود.(  سواا

پاسخنامه تشریحی
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کشورهای کره جنوبی، تایوان، مالزی و سنگاپور در چند دهۀ اخیر به تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم کاالهای (  سواا

صنعتی در جهان تبدیل شده اند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ناحیه مسکو، قفقاز و ولگا در روسیه از نواحی صنعتی مهم هستند.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جمهوری چک و لهستان در اروپای شرقی از نواحی مهم صنعتی هستند.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. صنایع »های تک« با فعالیت های اقتصادی نوع چهارم ارتباط نزدیکی دارد. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ژاپن از پیشرفته ترین کشورها در تولید انواع روبات است. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شهر علمی تسوکوبا در ژاپن از مهم ترین مراکز علمی و فناوری جهان است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. پارک فناوری پردیس در شهر تهران واقع شده است.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دره سیلیکون در جنوب شرقی سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مراکز خرید و مجتمع های تجاری در جهان معمواًل طراحی و معماری مشابه دارند. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از نیازها و نگرانی های مهم بشر امروز، تأمین غذا است که از طریق فعالیت نوع اول حاصل می شود و امنیت غذایی (  سواا

جزء اهداف و برنامه های مهم همه کشورها محسوب می شود.
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مزارع غلۀ تجاری معمواًل بسیار بزرگ اند و کاشت و برداشت محصول در آنها به صورت ماشینی صورت می گیرد. گاه این (  سواا
مزارع به صورت یک شرکت یا اتحادیه بزرگ اداره می شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در کنار مزارع غلۀ تجاری، کارخانه های بسته بندی و توزیع محصوالت در بازارهای مصرف پدید می آید که در اصطالح (  سواا
به آنها »کشت و صنعت« می گویند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کشاورزان در فیلیپین و پاکستان با به کار بردن روش های علمی، بذرهای اصالح شده، کود و آفت  کش های شیمیایی (  سواا
و ماشین آالت موفق شده اند در زمینۀ تولید، برنج به خودکفایی برسند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. از دهۀ 1970 میالدی با انقالب سبز، برخی کشورها موفق شده اند تولید خود را چند برابر افزایش دهند و در مزارع غله (  سواا
تجاری معمواًل از بقایای برداشت غالت برای خوراک دام استفاده می شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دامداری تجاری ممکن است در کنار مزارع بزرگ غلۀ تجاری ایجاد شوند و از بقایای محصوالت کشاورزی برای تغذیه (  سواا
دام استفاده کنند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ایاالت متحدۀ آمریکا، اتحادیۀ اروپا، استرالیا، زالندنو، آرژانتین و برزیل از مهم ترین مراکز دامداری تجاری در جهان (  سواا
هستند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پالنتیشن عبارت است از زمین های وسیع کشاورزی که به تولید یک محصول خاص اختصاص دارد و در نواحی گرم و (  سواا
مرطوب استوایی معمواًل قرار دارند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کاکائو، آناناس، قهوه، نیشکر، پنبه، موز، نخل روغنی، کائوچو و چای از محصوالت مزارع پالنتیشن هستند.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. امروزه صاحبان اغلب مزارع تک محصولی تخصصی )پالنتیشن ها( شرکت های بزرگ، به ویژه شرکت های چند ملیتی (  سواا
هستند؛ زیرا این گونه مزارع به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شعبه و کارخانه های مونتاژ شرکت های چند ملیتی در خارج از کشورهای مبدأ قرار دارند. (  سواا

برای صدور (  سواا از کشتی  بتوان  تا  واقع شده اند  دریاها  نزدیکی ساحل  در  استوایی  نواحی  تک محصولی  مزارع  بیشتر  است.  پاسخ صحیح   1 گزینه   
محصوالت به نواحی مختلف جهان استفاده کرد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. از نظر کارشناسان محیط زیست، در کشت تک محصولی، به دلیل اینکه مزارع سالیان متمادی به کشت یک محصول (  سواا
اختصاص می یابند، خطر فرسایش و ضعیف شدن خاک زیاد است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. علت اصلی گرسنگی فقر است و کودکان قربانیان اصلی سوء تغذیه هستند. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. نواحی صنعتی ایاالت متحدۀ آمریکا بیشتر در شمال شرق و از کوه های آپاالش تا دریاچه های پنج گانه گسترده شده اند. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مهم ترین نواحی صنعتی اروپا در غرب این قاره قرار دارند و شمال ایتالیا از نواحی صنعتی مهم در جهان است. (  سواا

گزینه 4 پاسخ صحیح است. ناحیه صنعتی کی هین در ژاپن قرار دارد. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. هند به ویژه در ناحیۀ کلکته و بمبئی از نظر توسعه صنعت اهمیت جهانی یافته است.(  سواا
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کشورهای کره جنوبی، تایوان، مالزی و سنگاپور در چند دهۀ اخیر به تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم کاالهای (  سواا

صنعتی در جهان تبدیل شده اند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ناحیه مسکو، قفقاز و ولگا در روسیه از نواحی صنعتی مهم هستند.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جمهوری چک و لهستان در اروپای شرقی از نواحی مهم صنعتی هستند.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. صنایع »های تک« با فعالیت های اقتصادی نوع چهارم ارتباط نزدیکی دارد. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ژاپن از پیشرفته ترین کشورها در تولید انواع روبات است. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شهر علمی تسوکوبا در ژاپن از مهم ترین مراکز علمی و فناوری جهان است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. پارک فناوری پردیس در شهر تهران واقع شده است.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دره سیلیکون در جنوب شرقی سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مراکز خرید و مجتمع های تجاری در جهان معمواًل طراحی و معماری مشابه دارند. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از نیازها و نگرانی های مهم بشر امروز، تأمین غذا است که از طریق فعالیت نوع اول حاصل می شود و امنیت غذایی (  سواا

جزء اهداف و برنامه های مهم همه کشورها محسوب می شود.
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 تجارت )بازرگانی(: خرید و فروش کاالها و خدماتی که نیازها یا خواسته های ما را برآورده می کنند. 

 اقتصاد جهانی: تجارت بین المللی کاالها و خدمات که بر مبنای ارزش یک پول معین صورت می گیرد. 

 شبکۀ راه های به هم پیوستۀ جاده ابریشم که تا قرن پانزدهم میالدی شکل گرفت، بزرگ ترین شبکۀ داد و ستد  نابرابری در اقتصاد جهانی

جهانی بود. 

به  اروپاییان  میالدی،   16 و   15 قرن های  در  دریانوردی  پیشرفت  و  جغرافیایی  اکتشافات  عصر  به  ورود  با   
سرزمین هایی نو در آمریکا و اقیانوسیه دست یافتند و با تصرف بخش هایی از آسیا و آفریقا و امریکای جنوبی و ایجاد 

مستعمرات به استخراج و غارت منابع طبیعی آن ها پرداختند. 

 از قرن 18 میالدی، با وقوع انقالب صنعتی، استعمارگری اروپایی در جهان گسترش یافت.

 هند مستعمرۀ انگلستان، اندونزی مستعمرۀ هلند، کنگو مستعمرۀ بلژیک و الجزایر مستعمرۀ فرانسه بودند. 

به استقالل دست  از جنگ های جهانی اول و دوم، نهضت های استقالل طلبانه در کشورهای مستعمره  پس   

یافتند. 

 پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای جهان به دو بلوک غرب )کشورهای سرمایه داری آمریکا و اروپای غربی( و 

بلوک شرق )کشورهای کمونیستی شوروی سابق، چین، و اروپای شرقی( تقسیم شدند. 

 کشورهای بلوک غرب به سرکردگی آمریکا برای بهره برداری از منابع سرزمین های دیگر و هم چنین جلوگیری از گسترش کمونیسم به مرحلۀ صدور سرمایه 
عالوه بر صدور کاال پرداختند. 

 یکی از ویژگی های جهان پس از جنگ جهانی دوم، گسترش شرکت های چند ملیتی بود که نقش مهمی در تجارت جهانی دارند. 

 شعبه اصلی شرکت های چند ملیتی در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی )مادر( است و طراحی و فناوری علمی اصلی تولید در کشورها در صورت می گیرد. 

 شرکت های چند ملیتی از شرکت های محلی در کشورهای میزبان برای تولید یا فروش کاالها و خدمات خود استفاده کنند. 

 دالیل عالقه مندی شرکت های 
چند ملیتی برای سرمایه گذاری

در کشورهای دیگر

 1( استفاده از منابع طبیعی این کشورها 

 2( برخورداری از نیروی کار ارزان این کشورها 

 3( برخورداری از نظام مالیاتی و بیمۀ کارگران و قوانین و مقررات نه چندان جدی و سخت زیست محیطی این کشورها 

نواحی اقتصادی 
)تجارت و اقتصاد جهانی( 

درس هشتم
پایه یازدهم
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 تجارت )بازرگانی(: خرید و فروش کاالها و خدماتی که نیازها یا خواسته های ما را برآورده می کنند. 

 اقتصاد جهانی: تجارت بین المللی کاالها و خدمات که بر مبنای ارزش یک پول معین صورت می گیرد. 

 شبکۀ راه های به هم پیوستۀ جاده ابریشم که تا قرن پانزدهم میالدی شکل گرفت، بزرگ ترین شبکۀ داد و ستد  نابرابری در اقتصاد جهانی

جهانی بود. 

به  اروپاییان  میالدی،   16 و   15 قرن های  در  دریانوردی  پیشرفت  و  جغرافیایی  اکتشافات  عصر  به  ورود  با   
سرزمین هایی نو در آمریکا و اقیانوسیه دست یافتند و با تصرف بخش هایی از آسیا و آفریقا و امریکای جنوبی و ایجاد 

مستعمرات به استخراج و غارت منابع طبیعی آن ها پرداختند. 

 از قرن 18 میالدی، با وقوع انقالب صنعتی، استعمارگری اروپایی در جهان گسترش یافت.

 هند مستعمرۀ انگلستان، اندونزی مستعمرۀ هلند، کنگو مستعمرۀ بلژیک و الجزایر مستعمرۀ فرانسه بودند. 

به استقالل دست  از جنگ های جهانی اول و دوم، نهضت های استقالل طلبانه در کشورهای مستعمره  پس   

یافتند. 

 پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای جهان به دو بلوک غرب )کشورهای سرمایه داری آمریکا و اروپای غربی( و 

بلوک شرق )کشورهای کمونیستی شوروی سابق، چین، و اروپای شرقی( تقسیم شدند. 

 کشورهای بلوک غرب به سرکردگی آمریکا برای بهره برداری از منابع سرزمین های دیگر و هم چنین جلوگیری از گسترش کمونیسم به مرحلۀ صدور سرمایه 
عالوه بر صدور کاال پرداختند. 

 یکی از ویژگی های جهان پس از جنگ جهانی دوم، گسترش شرکت های چند ملیتی بود که نقش مهمی در تجارت جهانی دارند. 

 شعبه اصلی شرکت های چند ملیتی در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی )مادر( است و طراحی و فناوری علمی اصلی تولید در کشورها در صورت می گیرد. 

 شرکت های چند ملیتی از شرکت های محلی در کشورهای میزبان برای تولید یا فروش کاالها و خدمات خود استفاده کنند. 

 دالیل عالقه مندی شرکت های 
چند ملیتی برای سرمایه گذاری

در کشورهای دیگر

 1( استفاده از منابع طبیعی این کشورها 

 2( برخورداری از نیروی کار ارزان این کشورها 

 3( برخورداری از نظام مالیاتی و بیمۀ کارگران و قوانین و مقررات نه چندان جدی و سخت زیست محیطی این کشورها 

نواحی اقتصادی 
)تجارت و اقتصاد جهانی( 

درس هشتم
پایه یازدهم
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 نیمه پیرامون

 کشورهایی که بین مرکز و پیرامون قرار گرفته اند. 

 این کشورها اقتصادی قوی تر از کشورهای پیرامون دارند ولی هنوز از نظر قدرت اقتصادی به کشورهای 
مرکز نرسیده اند. 

 کشورهای نیمه پیرامون: چین؛ کرۀ جنوبی و سنگاپور 

 تجارت بین المللی 
       و حفاظت از

       اقتصاد کشورها

 اگر ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد »موازنه تجاری مثبت« است و اگر کمتر باشد »موازنه منفی« است 
که به آن »کسری تجاری« می گویند. 

 روش های جلوگیری 
         از تأثیرات  منفی

          تجارت  خارجی

 وضع تعرفه های گمرکی و مالیات بر کاالهای وارداتی 

 محدود یا ممنوع ساختن واردات برخی کاالها در دورۀ زمانی خاص 

 تشکیل اتحادیه های اقتصادی – تجاری منطقه ای 

 ایجاد مناطق آزاد تجاری 

 اتحادیه های اقتصادی 
        - تجاری منطقه ای

 شکل گرفتن میان کشورهای همسایه 

 کاهش مالیات ها و تعرفه های گمرکی در بین خودشان 

 اتحادیه های اقتصادی 
        منطقه ای

 اکو )آسیای غربی( 

 آسه آن )آسیای جنوب شرقی(

 نفتا )آمریکای شمالی و مرکزی( 

 مناطقی که در اصل برای توسعه صادرات یک کشور و رونق  مناطق آزاد تجاری
اقتصادی آن ایجاد می شوند. 

 در این مناطق تولیدکنندگان و بازرگانان می توانند بدون پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکی یا معافیت های مالیاتی به صادرات و واردات 

و انبارداری کاالها بپردازند. 

 برخی صاحب نظران معتقدند که همه مناطق آزاد در رسیدن 
به اهداف خود موفق نبوده اند زیرا در برخی کشورها به پایگاه واردات 

تبدیل شده اند و نتوانسته اند به توسعۀ اقتصادی کمک کنند. 

 مناطق آزاد اغلب در مجاورت بنادر مهم ایجاد می شوند. 

 قشم  مناطق آزاد تجاری ایران

 کیش 

 بندرانزلی 
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 گروه اوا: کشورهایی که اقتصاد آن ها به طور عمده مبتنی بر تولید و صدور مواد اولیه و خام و  انواع نواحی از نظر مبادالت تجاری جهانی

منابع انرژی و معدنی است. اقتصاد این گروه در برابر نوسانات قیمت در بازارهای جهانی آسیب پذیری 

دارد و کاهش قیمت خرید محصوالت آن ها می تواند شوک های عظیمی به اقتصادشان وارد کند. در 

این نوع اقتصاد، حمایت از بخش های تولیدی داخلی ضعیف است و واردات گسترش زیادی دارد. 

 گروه  دوم: اقتصاد و درآمد آن ها به طور عمده مبتنی بر تولید و صدور انواع کاالهای کارخانه ای 

و صنعتی همراه با فناوری های پیشرفته و نوین است. 
کشورهای صادرکننده نفت و گاز برای دفاع از منافع خود و جلوگیری از آسیب پذیری ناشی از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، با یکدیگر متحد شده و سازمان 

»اوپک« را به وجود آورده اند. 

 1( درآمد و رفاه )عامل اقتصادی(  شاخص های توسعه انسانی نابرابری اقتصادی، نابرابری فضایی

 2( امید به زندگی )متوسط طول عمر(

 3( سواد و آموزش 

 نابرابری اقتصادی در فضای جغرافیایی جلوه گر می شود. در نتیجه نابرابری اقتصادی ناحیه هایی 
پدید می آیند که از نظر امکانات و تسهیالت و چشم اندازهای جغرافیایی با یکدیگر تفاوت دارند. 

 منظور از مرکز، کانون های سلطۀ اقتصادی بر جهان است.  مرکز مرکز – پیرامون

 کشورهای توسعه یافته صنعتی که از نظر درآمد و ثروت باالترین موقعیت را دارند، مرکز نامیده می شوند. 

 برخورداری از صنایع نو و خدمات پیشرفته  ویژگی  کشورهای مرکز 

 فناوری باال و نیروی ماهر و متخصص 

 داشتن زیر ساخت های مناسب 

 سطح باالی زندگی و رفاه اجتماعی 

 کشورهای مرکز: کشورهای امریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن و استرالیا 

 کشورهای پیرامون: افغانستان، بنگالدش، مراکش، نامیبیا، پرو و نیکاراگوئه  پیرامون

 عمدتًا تولید کننده و صادرکننده مواد اولیه و خام اند.  ویژگی کشورهای پیرامون

 از نظر توسعۀ صنعتی و فناوری های نوین در سطح پایین تری هستند. 

 به واردات کاالهای صنعتی از مرکز وابسته اند. 

 کمبود نیروی کار و ماهر ومتخصص دارند. 

 کمبود زیر ساخت ها و تجهیزات الزم برای توسعه صنعتی 

 جایگاه کشورها به عنوان مرکز و پیرامون در طول زمان ثابت نیست و ممکن است تغییر کند. 
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 نیمه پیرامون

 کشورهایی که بین مرکز و پیرامون قرار گرفته اند. 

 این کشورها اقتصادی قوی تر از کشورهای پیرامون دارند ولی هنوز از نظر قدرت اقتصادی به کشورهای 
مرکز نرسیده اند. 

 کشورهای نیمه پیرامون: چین؛ کرۀ جنوبی و سنگاپور 

 تجارت بین المللی 
       و حفاظت از

       اقتصاد کشورها

 اگر ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد »موازنه تجاری مثبت« است و اگر کمتر باشد »موازنه منفی« است 
که به آن »کسری تجاری« می گویند. 

 روش های جلوگیری 
         از تأثیرات  منفی

          تجارت  خارجی

 وضع تعرفه های گمرکی و مالیات بر کاالهای وارداتی 

 محدود یا ممنوع ساختن واردات برخی کاالها در دورۀ زمانی خاص 

 تشکیل اتحادیه های اقتصادی – تجاری منطقه ای 

 ایجاد مناطق آزاد تجاری 

 اتحادیه های اقتصادی 
        - تجاری منطقه ای

 شکل گرفتن میان کشورهای همسایه 

 کاهش مالیات ها و تعرفه های گمرکی در بین خودشان 

 اتحادیه های اقتصادی 
        منطقه ای

 اکو )آسیای غربی( 

 آسه آن )آسیای جنوب شرقی(

 نفتا )آمریکای شمالی و مرکزی( 

 مناطقی که در اصل برای توسعه صادرات یک کشور و رونق  مناطق آزاد تجاری
اقتصادی آن ایجاد می شوند. 

 در این مناطق تولیدکنندگان و بازرگانان می توانند بدون پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکی یا معافیت های مالیاتی به صادرات و واردات 

و انبارداری کاالها بپردازند. 

 برخی صاحب نظران معتقدند که همه مناطق آزاد در رسیدن 
به اهداف خود موفق نبوده اند زیرا در برخی کشورها به پایگاه واردات 

تبدیل شده اند و نتوانسته اند به توسعۀ اقتصادی کمک کنند. 

 مناطق آزاد اغلب در مجاورت بنادر مهم ایجاد می شوند. 

 قشم  مناطق آزاد تجاری ایران

 کیش 

 بندرانزلی 
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 کدام گزینه دربارۀ اقتصاد جهانی درست است؟-  

1( تجارت بین المللی کاالها و خدمات که بر مبنای روابط اقتصادی صورت می گیرد.

2( تجارت بین المللی کاالها و خدمات که بر مبنای ارزش یک پول معین صورت می گیرد.

3( تجارت بین المللی کاالها و خدمات که نیازها یا خواسته های ما را برآورده می کنند.

4( تجارت بین المللی کاالها و خدمات که بیرون از مرزهای بین المللی صورت می گیرد.

 همۀ نواحی و کشورها در  اقتصاد جهانی موقعیت .................... و جایگاه آنها ........... است.-  

2( یکسانی دارند – یکسان  1( یکسانی ندارند- متفاوت 

4( یکسانی دارند - متفاوت 3( یکسانی ندارند- یکسان 

 شبکه راه های به هم پیوستۀ جادۀ .............. که تا قرن ..................... میالدی شکل گرفت بزرگ ترین شبکۀ داد و ستد -  
جهانی بود که از طریق مسیرهای طوالنی ................. جهان آن روز را در بر می گرفت.

2( ادویه – 15- غرب و شرق 1( ادویه – 16- شمال و جنوب 

4( ابریشم – 15- غرب و شرق 3( ابریشم – 16- شمال و جنوب 

 با ورود به کدام عصر و در چه قرونی اروپاییان به سرزمین هایی در آمریکا و اقیانوسیه دست یافتند؟-  

1( انقالب صنعتی و گسترش استعمار – 15 و 16 میالدی 

2( اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت در دریانوردی – 18 و 19 میالدی

3( اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت در دریانوردی – 15 و 16 میالدی 

4( انقالب صنعتی و گسترش استعمار – 18 و 19 میالدی 

 از قرن ............. با وقوع انقالب صنعتی، ............... در جهان گسترش یافت.-  

2( 19- پیشرفت در دریانوردی  1( 18- استعمارگری اروپایی ها 

4( 19- استعمارگری اروپایی ها 3( 18- پیشرفت در دریانوردی  

 راهپیمایی نمک در کدام کشور و علیه کدام کشور استعمارگر اروپایی صورت گرفت؟-  

4( هند - انگلیس 3( چین - انگلیس  2( مصر – فرانسه   1( الجزایر- فرانسه 

سواالت تستی

درس هشتم
پایه یازدهم
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جغرافیا جامع کنکور 

تجارت بین المللی و 
حمل و نقل دریایی

 90 درصد تجارت جهانی از نظر وزن کاالهایی که جا به جا می شوند از طریق حمل و نقل دریایی و توسط کشتی ها صورت می گیرد. 

 پایین تر بودن هزینه ها  دالیل امتیاز حمل و نقل دریایی

 قابلیت جابه جا کاال تا مسافت های دوردست. 

و  نفت کش  کانتینری، کشتی های  فله بر، کشتی های  انواع کشتی های  طریق  از  کشورها  اقتصادی  مبادالت  بیشتر  امروزه   
شناورهای تانکر حمل و نقل گاز انجام می گیرد. 

 بندر آزاد تجاری شانگ های چین رتبۀ نخست بنادر جهان از نظر تعداد جابه جایی کانتینر را دارند. 
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 کدام گزینه دربارۀ اقتصاد جهانی درست است؟-  

1( تجارت بین المللی کاالها و خدمات که بر مبنای روابط اقتصادی صورت می گیرد.

2( تجارت بین المللی کاالها و خدمات که بر مبنای ارزش یک پول معین صورت می گیرد.

3( تجارت بین المللی کاالها و خدمات که نیازها یا خواسته های ما را برآورده می کنند.

4( تجارت بین المللی کاالها و خدمات که بیرون از مرزهای بین المللی صورت می گیرد.

 همۀ نواحی و کشورها در  اقتصاد جهانی موقعیت .................... و جایگاه آنها ........... است.-  

2( یکسانی دارند – یکسان  1( یکسانی ندارند- متفاوت 

4( یکسانی دارند - متفاوت 3( یکسانی ندارند- یکسان 

 شبکه راه های به هم پیوستۀ جادۀ .............. که تا قرن ..................... میالدی شکل گرفت بزرگ ترین شبکۀ داد و ستد -  
جهانی بود که از طریق مسیرهای طوالنی ................. جهان آن روز را در بر می گرفت.

2( ادویه – 15- غرب و شرق 1( ادویه – 16- شمال و جنوب 

4( ابریشم – 15- غرب و شرق 3( ابریشم – 16- شمال و جنوب 

 با ورود به کدام عصر و در چه قرونی اروپاییان به سرزمین هایی در آمریکا و اقیانوسیه دست یافتند؟-  

1( انقالب صنعتی و گسترش استعمار – 15 و 16 میالدی 

2( اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت در دریانوردی – 18 و 19 میالدی

3( اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت در دریانوردی – 15 و 16 میالدی 

4( انقالب صنعتی و گسترش استعمار – 18 و 19 میالدی 

 از قرن ............. با وقوع انقالب صنعتی، ............... در جهان گسترش یافت.-  

2( 19- پیشرفت در دریانوردی  1( 18- استعمارگری اروپایی ها 

4( 19- استعمارگری اروپایی ها 3( 18- پیشرفت در دریانوردی  

 راهپیمایی نمک در کدام کشور و علیه کدام کشور استعمارگر اروپایی صورت گرفت؟-  

4( هند - انگلیس 3( چین - انگلیس  2( مصر – فرانسه   1( الجزایر- فرانسه 

سواالت تستی

درس هشتم
پایه یازدهم
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 همۀ موارد زیر دربارۀ کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر تولید و صدور مواد اولیه و خام درست است به جز:-   

2( در برابر نوسانات قیمت در بازارهای جهانی آسیب پذیری زیادی دارد.  1( حمایت از بخش های تولیدی داخلی ضعیف است. 

4( تنوع محصوالت برای صادرات زیاد می باشد. 3( واردات گسترش زیادی دارد. 

 هدف از تشکیل سازمان »اوپک« چه بود؟-   

1( جلوگیری از آسیب پذیری ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی       2( تعیین سهمیه برای هر یک از کشورهای عضو

3( مقابله با تهدیدات اقتصادی کشورهای واردکننده نفت                           4( جلوگیری از رقابت در تولید و صادرات نفت بین اعضا

 همۀ موارد زیر از شاخص های توسعه انسانی محسوب می شوند به جز:-   

4( موازنۀ بازرگانی  3( سواد و آموزش  2( امید به زندگی   1( درآمد و رفاه 

 نابرابری اقتصادی در فضای ................. جلوه گر می شود.-   

4( فرهنگی  3( نظامی   2( جغرافیایی  1( سیاسی 

 شکل گیری نواحی که از نظر امکانات و تسهیالت و چشم اندازهای جغرافیایی با یکدیگر تفاوت دارند حاصل کدام نابرابری است؟-   

4( فرهنگی  3( اجتماعی   2( سیاسی   1( اقتصادی 

 همۀ موارد زیر از ویژگی های کشورهای مرکز هستند به جز:-   

2( فناوری باال و نیروی ماهر و متخصص 1( برخورداری از صنایع نو و خدمات پیشرفته 

4( صادرکنندۀ مواد اولیه و خام و انرژی 3( زیرساخت های مناسب برای توسعۀ اقتصادی 

 کدام یک از کشورهای زیر، جزء کشورهای مرکز محسوب می گردد؟-   

4( سنگاپور 3( چین   2( استرالیا   1( کره جنوبی 

کدام گزینه دربارۀ ویژگی های کشورهای پیرامون نادرست است؟-   

2( کم داشتن نیروی ماهر و متخصص 1( داشتن زیر ساخت ها و تجهیزات الزم برای توسعه  

4( وابسته بودن به واردات کاالهای صنعتی  3( تولیدکننده و صادرکنندۀ مواد اولیه 

 کشورهای ............ مانند ............ ساختار اقتصادی و اجتماعی آنها دچار تغییرات و تحوالت صنعتی و فناورانه شده است.-   

4( مرکز - استرالیا 3( نیمه پیرامون - استرالیا  2( نیمه پیرامون - چین  1( مرکز - چین 
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جغرافیا جامع کنکور 

 به ترتیب کشورهای اندونزی، الجزایر و کنگو مستعمرۀ کدام کشورها بودند؟-  

2( فرانسه – انگلیس - هلند 1( بلژیک- فرانسه- هلند 

4( هلند – فرانسه- بلژیک 3( هلند – انگلیس- بلژیک 

 پس از کدام واقعه کشورهای جهان به دو بلوک غرب و شرق تقسیم شدند و کشور شوروی سابق عضو کدام بلوک بود؟-  

2( جنگ جهانی دوم - شرق 1( جنگ جهانی اول- شرق 

4( جنگ جهانی دوم - غرب 3( جنگ جهانی اول- غرب 

 کشورهای صنعتی به رهبری آمریکا برای جلوگیری از گسترش کمونیسم عالوه بر صدور کاال دست به چه اقدامی زدند؟-  

2( روی کار آوردن حکومت های دست نشانده  1( صدور سرمایه 

4( وقوع کودتاهای نظامی در سایر کشورها  3( صدور تسلیحات نظامی 

 یکی از مهم ترین ویژگی های جهان پس از جنگ جهانی دوم، گسترش ................ بود.-   

2( مسابقات تسلیحاتی  1( برخوردهای نظامی 

4( استعمار 3( شرکت های چند ملیتی 

همۀ گزینه ها در مورد »شرکت های چند ملیتی« درست هستند به جز: )کنکور سراسری   (-   

1( نقش مهمی در تجارت جهانی دارند و می توانند انحصار تولید یک کاال را در دست گیرند.

2( به تشویق شرکت های محلی برای سرمایه گذاری در سایر مناطق جهان می پردازند. 

3( طراحی و فناوری علمی اصلی تولید آنان، در کشورهای پیشرفته صنعتی قرار دارد. 

4( شعبات خود را به شکل شرکت های وابسته در کشورهای دیگر ایجاد می کنند.

 همۀ موارد زیر از دالیل عالقه مندی شرکت های چند ملیتی به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می باشند به جز:-   

2( استفاده از نظام مالیاتی و قوانین زیست محیطی ساده این کشورها  1( استفاده از منابع طبیعی این کشورها  

4( استفاده از نیروی کار ارزان این کشورها  3( استفاده از تجهیزات پیشرفته این کشورها  

 به طور کلی، در نتیجه فرایندی که تاکنون در اقتصاد جهانی طی شده است نواحی به چند گروه اصلی تقسیم می شوند؟-   

1( کشورهای پیرامون و کشورهای نیمه پیرامون

2( بلوک شرق و بلوک غرب

3( کشورهای مرکز و کشورهای پیرامون

4( کشورهای صادرکننده مواد اولیه و خام و کشورهای صادرکننده کاالهای کارخانه ای و صنعتی



درس هشتم: نواحی اقتصادی )تجارت و اقتصاد جهانی(

189

 همۀ موارد زیر دربارۀ کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر تولید و صدور مواد اولیه و خام درست است به جز:-   

2( در برابر نوسانات قیمت در بازارهای جهانی آسیب پذیری زیادی دارد.  1( حمایت از بخش های تولیدی داخلی ضعیف است. 

4( تنوع محصوالت برای صادرات زیاد می باشد. 3( واردات گسترش زیادی دارد. 

 هدف از تشکیل سازمان »اوپک« چه بود؟-   

1( جلوگیری از آسیب پذیری ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی       2( تعیین سهمیه برای هر یک از کشورهای عضو

3( مقابله با تهدیدات اقتصادی کشورهای واردکننده نفت                           4( جلوگیری از رقابت در تولید و صادرات نفت بین اعضا

 همۀ موارد زیر از شاخص های توسعه انسانی محسوب می شوند به جز:-   

4( موازنۀ بازرگانی  3( سواد و آموزش  2( امید به زندگی   1( درآمد و رفاه 

 نابرابری اقتصادی در فضای ................. جلوه گر می شود.-   

4( فرهنگی  3( نظامی   2( جغرافیایی  1( سیاسی 

 شکل گیری نواحی که از نظر امکانات و تسهیالت و چشم اندازهای جغرافیایی با یکدیگر تفاوت دارند حاصل کدام نابرابری است؟-   

4( فرهنگی  3( اجتماعی   2( سیاسی   1( اقتصادی 

 همۀ موارد زیر از ویژگی های کشورهای مرکز هستند به جز:-   

2( فناوری باال و نیروی ماهر و متخصص 1( برخورداری از صنایع نو و خدمات پیشرفته 

4( صادرکنندۀ مواد اولیه و خام و انرژی 3( زیرساخت های مناسب برای توسعۀ اقتصادی 

 کدام یک از کشورهای زیر، جزء کشورهای مرکز محسوب می گردد؟-   

4( سنگاپور 3( چین   2( استرالیا   1( کره جنوبی 

کدام گزینه دربارۀ ویژگی های کشورهای پیرامون نادرست است؟-   

2( کم داشتن نیروی ماهر و متخصص 1( داشتن زیر ساخت ها و تجهیزات الزم برای توسعه  

4( وابسته بودن به واردات کاالهای صنعتی  3( تولیدکننده و صادرکنندۀ مواد اولیه 

 کشورهای ............ مانند ............ ساختار اقتصادی و اجتماعی آنها دچار تغییرات و تحوالت صنعتی و فناورانه شده است.-   

4( مرکز - استرالیا 3( نیمه پیرامون - استرالیا  2( نیمه پیرامون - چین  1( مرکز - چین 
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 همۀ موارد زیر از مناطق آزاد تجاری هستند به جز:-   

4( بندرعباس 3( انزلی  2( قشم  11( کیش 

 کدام مورد زیر از ویژگی های حمل و نقل دریایی است و چند درصد تجارت جهانی را در بر می گیرد؟-   

1( قابلیت جابه جایی کاال تا مسافت های دوردست - 80

2( پایین تر بودن هزینه ها - 90

3( پایین تر بودن هزینه ها – 85

4( قابلیت جابه جایی کاال تا مسافت های دوردست - 95

 کدام بندر رتبه نخست بنادر جهان از نظر تعداد جابه جایی کانتینر را دارد؟-   

4( توکیو 3( شانگهای  2( کلکته   1( نیویورک 

در کدام گزینه، هدف از تشکل اتحادیه های اقتصادی ـ تجاری منطقه ای، به درستی بیان شده است؟ )سراسری داخل کشور     (-   

1( کاهش مالیات و تعرفه های گمرکی و افزایش تجارت بین کشورهای عضو

2( مقابله با کسری تجاری و بهبود استانداردهای زندگی و رفاه در کشورهای عضو

3( دستیابی به موازنۀ تجاری مثبت و حذف تدریجی تعرفه های گمرکی کشورهای عضو

4( محدود کردن واردات برخی کاالها و کاهش تأثیرات منفی تجارت در میان کشورهای عضو
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 اگر ارزش واردات بیشتر از صادرات باشد چه موازنه ای ایجاد می شود و به آن چه می گویند؟-   

2( مثبت – مازاد تجاری 1( منفی – کسری تجاری 

4( مثبت – کسری تجاری 3( منفی – مازاد تجاری 

 کشورها برای اینکه تأثیرات منفی تجارت خارجی را بر صنایع و اقتصاد خود کاهش دهند اقداماتی را انجام می دهند به جز:-   
ً
 معموال

منطقه ای  تجاری  اقتصادی-  اتحادیه های  تشکیل   )1

تجاری آزاد  مناطق  ایجاد   )2

زمانی خاص در دوره های  برخی کاالها  واردات  یا ممنوع کردن  3( محدود 

صادراتی کاالهای  بر  مالیات  و  گمرکی  تعرفه های  برداشتن   )4

 اتحادیه های اقتصادی – تجاری منطقه ای بین چه کشورهایی صورت می گیرد؟-   

2( کشورهای دارای محصول مشترک 1( کشورهای همسایه 

4( کشورهای وابسته به یکدیگر  3( کشورهایی با اهداف اقتصادی مشابه 

 کدام گزینه از جمله اتحادیه های اقتصادی – تجاری منطقه ای محسوب می شود؟-   

2( اوپک، نفتا، آسه آن 1( اوپک، اکو، نفتا 

4( اکو، آسه آن، اوپک 3( اکو، نفتا، آسه آن 

 کدام هدف در همۀ اتحادیه های اقتصادی – تجاری منطقه ای، مشترک است؟-   

2( سرمایه گذاری در کشورهای عضو 1( کاهش یا برداشتن مالیات ها و تعرفه های گمرکی 

4( محدود یا ممنوع کردن واردات برخی کاالها 3( گسترش روابط فرهنگی و سیاسی  
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4( آسه آن 3( نفتا  2( اکو   1( اوپک 

 ایران عضو کدام یک از اتحادیه های اقتصادی – تجاری منطقه ای است؟-   

4( آسه آن 3( نفتا  2( اکو   1( اوپک 

 مناطق آزاد تجاری در اصل برای ............................ ایجاد می شوند.-   

2( برخورداری از معافیت های مالیاتی  1( کاهش عوارض گمرکی 

4( کاهش بهای کاالهای وارداتی  3( توسعه صادرات کشور 

به عقیده برخی صاحب نظران به چه علت همۀ مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده اند؟-   

2( عدم رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی  1( تبدیل شدن این مناطق به پایگاه واردات 

4( ناتوانی این مناطق در حذف عوارض گمرکی 3( عدم حمایت دولت از این مناطق 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. منظور از اقتصاد جهانی، تجارت بین المللی کاالها و خدمات است که بر مبنای ارزش یک پول معین صورت می گیرد.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. همۀ نواحی و کشورها در اقتصاد جهانی موقعیت یکسانی ندارند و جایگاه آنها متفاوت است.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شبکۀ راه های به هم پیوستۀ جادۀ ابریشم که تا قرن پانزدهم میالدی شکل گرفت بزرگ ترین شبکۀ داد و ستد جهانی بود ( سواا
که از طریق مسیری طوالنی، شرق و غرب جهان آن روز را، از چین در شرق آسیا تا اروپا در کنار دریای مدیترانه، در بر می گرفت.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. با ورود به عصر اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت در دریانوردی در قرن های پانزدهم و شانزدهم میالدی، اروپائیان به ( سواا
سرزمین های نو در آمریکا و اقیانوسیه دست یافتند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. از قرن هجدهم، با وقوع انقالب صنعتی، استعمارگری اروپایی ها در جهان گسترش یافت.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. راهپیمایی نمک به رهبر گاندی در هند علیه استعمار انگلیس صورت گرفت.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کشور هلند سرزمین اندونزی و کشور بلژیک سال ها کنگو و سرزمین الجزایر سال ها مستعمره فرانسه بودند.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای جهان به دو بلوک غرب )کشورهای سرمایه داری آمریکا و اروپای غربی( و بلوک ( سواا
شرق )کشورهای کمونیستی شوروی، چین و اروپای شرقی( تقسیم شدند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کشورهای بلوک غرب و در رأس آنها آمریکا برای بهره برداری از منابع سرزمین های دیگر و نیز جلوگیری از گسترش ( سواا
کمونیسم، وارد مرحلۀ تازه ای شدند و آن مرحلۀ صدور سرمایه- عالوه بر صدور کاال – بود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. یکی از مهم ترین ویژگی های جهان پس از جنگ جهانی دوم، گسترش شرکت های چند ملیتی بود. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شرکت های چند ملیتی از شرکت های محلی در کشورهای میزبان برای تولید یا فروش کاالها و خدمات خود استفاده می کنند. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شرکت های چند ملیتی به دلیل استفاده از منابع طبیعی، نیروی کار ارزان قیمت و نیز نظام مالیاتی و بیمۀ کارگران و (  سواا
قوانین و مقررات زیست محیطی نه چندان جدی و سخت در کشورهای دیگر، عالقه مند به سرمایه گذاری در آنها هستند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به طور کلی در نتیجۀ فرایندی که تاکنون در اقتصاد جهانی طی شده است نواحی از نظر نوع غالب مبادالت اقتصادی (  سواا
به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

 کشورهایی که اقتصاد آنها به طور عمده مبتنی بر تولید و صدور مواد اولیه و خام و منابع انرژی و معدنی است. 
 کشورهایی که اقتصاد و درآمد آنها به طور عمده مبتنی بر تولید و صدور انواع کاالهای کارخانه ای و صنعتی همراه با فناوری های پیشرفته و نوین است. 

پاسخنامه تشریحی

درس هشتم
پایه یازدهم
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مناطق آزاد تجاری مناطقی هستند که در اصل برای توسعۀ صادرات یک کشور و رونق اقتصادی آن ایجاد می شوند.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. برخی صاحب نظران معتقدند که همۀ مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده اند؛ زیرا در برخی کشورها به (  سواا
پایگاه واردات تبدیل شده اند و نتوانسته اند به توسعۀ اقتصادی کمک کنند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. از مناطق آزاد تجاری ایران می توان منطقۀ قشم، منطقۀ کیش و منطقۀ آزاد تجاری- صنعتی انزلی را نام برد. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حدود 90 درصد تجارت جهانی از نظر وزن کاالهایی که جابه جا می شوند، از طریق حمل و نقل دریایی و توسط کشتی ها (  سواا
صورت می گیرد. حمل و نقل دریایی به دلیل پایین تر بودن هزینه ها با وجود وزن زیاد کاالهای جابه جا شده و نیز قابلیت جابه جایی کاال تا مسافت های دور دست، 

بر دیگر شیوه های حمل و نقل برتری دارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بندر آزاد تجاری شانگهای چین رتبه نخست در جهان از نظر تعداد جابه جایی کانتینر را دارد. (  سواا

گزینه 1 پاسخ صحیح است. کشورهای عضو اتحادیه های اقتصادی ـ تجاری منقطه ای براساس موافقت نامه هایی که امضا می کنند، سعی می کنند (  سواا
مالیات ها و تعرفه های گمرکی را بین خودشان کاهش دهند یا بردارند تا تجارت بین کشورهای منطقه  افزایش یابد.
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. اقتصاد کشورهای گروه اول در برابر نوسانات قیمت در بازارهای جهانی آسیب پذیری زیادی دارد و کاهش قیمت خرید (  سواا
محصوالت آنها می تواند شوک های عظیمی به اقتصادشان وارد کند. در این نوع اقتصاد، حمایت از بخش های تولیدی داخلی ضعیف است و واردات گسترش 

زیادی دارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. برخی کشورهای صادرکننده نفت و گاز برای دفاع از منافع خود و جلوگیری از آسیب پذیری ناشی از کاهش قیمت نفت (  سواا
در بازار جهانی، با یکدیگر متحد شده و سازمان »اوپک« را به وجود آورده اند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شاخص توسعه انسانی سه عامل درآمد و رفاه، امید به زندگی یا متوسط طول عمر و سواد و آموزش را در بر می گیرد. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. نابرابری اقتصادی در فضای جغرافیایی جلوه گر می شود. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در نتیجۀ نابرابری اقتصادی، ناحیه هایی پدید می آیند که از نظر امکانات و تسهیالت و چشم اندازهای جغرافیایی با (  سواا
یکدیگر تفاوت دارند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. از ویژگی های کشورهای مرکز، برخورداری از صنایع نو و خدمات پیشرفته، فناوری باال و نیروی ماهر و متخصص و زیر (  سواا
ساخت های مناسب برای توسعۀ اقتصادی مانند حمل و نقل پیشرفته و سطح باالی زندگی و رفاه اجتماعی است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کشورهای آمریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن و استرالیا جزء کشورهای مرکز هستند. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کشورهای پیرامون عمدتًا تولیدکننده و صادرکنندۀ مواد اولیه و خام اند و از نظر توسعه صنعتی و فناوری های نوین در (  سواا
سطح پایین تری قرار دارند و به واردات کاالهای صنعتی از مرکز وابسته اند. از دیگر ویژگی های این کشورها، کمبود نیروی کار ماهر و متخصص و زیرساخت ها و 

تجهیزات الزم برای توسعۀ صنعتی است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در کشورهای نیمه پیرامون مانند چین، کره جنوبی و سنگاپور، ساختار اقتصادی و اجتماعی دچار تغییرات و تحوالت (  سواا
صنعتی و فناورانه شده است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر ارزش واردات بیشتر از صادرات باشد، موازنه، منفی  است که به آن کسری تجاری می گویند.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. معمواًل کشورها برای مقابله با تأثیرات منفی تجارت خارجی دست به اقداماتی از قبیل وضع تعرفه های گمرکی و مالیات (  سواا
بر کاالهای وارداتی، محدود یا ممنوع کردن واردات برخی کاالها در دوره های زمانی خاص و تشکیل اتحادیه های اقتصادی – تجاری منطقه ای و ایجاد مناطق 

آزاد تجاری می زنند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اتحادیه های اقتصادی – تجاری منطقه ای، میان کشورهای همسایه شکل می گیرد. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. اکو، نفتا و آسه آن اتحادیه های اقتصادی منطقه ای محسوب می شوند.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کشورهای عضو اتحادیه های اقتصادی – تجاری منطقه ای سعی می کنند مالیات ها و تعرفه های گمرکی را بین خودشان (  سواا
کاهش دهند یا بردارند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. اتحادیه نفتا مربوط به آمریکای شمالی و مرکزی، اکو مربوط به آسیای غربی و آسه آن مربوط به آسیای جنوب شرقی است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ایران عضو اتحادیه اقتصادی – تجاری منطقه ای اکو است.(  سواا
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مناطق آزاد تجاری مناطقی هستند که در اصل برای توسعۀ صادرات یک کشور و رونق اقتصادی آن ایجاد می شوند.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. برخی صاحب نظران معتقدند که همۀ مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده اند؛ زیرا در برخی کشورها به (  سواا
پایگاه واردات تبدیل شده اند و نتوانسته اند به توسعۀ اقتصادی کمک کنند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. از مناطق آزاد تجاری ایران می توان منطقۀ قشم، منطقۀ کیش و منطقۀ آزاد تجاری- صنعتی انزلی را نام برد. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حدود 90 درصد تجارت جهانی از نظر وزن کاالهایی که جابه جا می شوند، از طریق حمل و نقل دریایی و توسط کشتی ها (  سواا
صورت می گیرد. حمل و نقل دریایی به دلیل پایین تر بودن هزینه ها با وجود وزن زیاد کاالهای جابه جا شده و نیز قابلیت جابه جایی کاال تا مسافت های دور دست، 

بر دیگر شیوه های حمل و نقل برتری دارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بندر آزاد تجاری شانگهای چین رتبه نخست در جهان از نظر تعداد جابه جایی کانتینر را دارد. (  سواا

گزینه 1 پاسخ صحیح است. کشورهای عضو اتحادیه های اقتصادی ـ تجاری منقطه ای براساس موافقت نامه هایی که امضا می کنند، سعی می کنند (  سواا
مالیات ها و تعرفه های گمرکی را بین خودشان کاهش دهند یا بردارند تا تجارت بین کشورهای منطقه  افزایش یابد.
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 فضای جغرافیای ارکان اصلی مدرسه

 تنظیم امور فضا  نظام مدیریت )وظایف(

 تنظیم روابط سازۀ انسانی 

 تنظیم امور مدرسه با خارج آن

 نظام مدیریت  ارکان سه گانه ارکان ناحیه سیاسی

 قلمرو جغرافیایی

 سازۀ انسانی )جمعیت و روابط اجتماعی( 

یک  تعریف ناحیه سیاسی فرمانروایی  یا  مدیریت سیاسی  تحت  که  گفته می شود  زمین  از سطح  بخشی  به   

قدرت سیاسی باشد. 

 قدرت سیاسی یا مدیریت سیاسی ممکن است متعلق به یک فرد، یک نهاد، یک سازمان، 

شورا یا حکومت باشد که ادارۀ آن فضای جغرافیایی را بر عهده گرفته است.

ناحیۀ  حتی  و  کشور  یک  استان،  یک  شهر،  یک  روستا،  یک  می تواند  سیاسی  ناحیۀ   

وسیعی فراتر از یک کشور باشد.

معنا و مفهوم ناحیه سیاسی

درس نهم
پایه یازدهم

یا
اف

غر
ج
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 تنظیم امور فضا  نظام مدیریت )وظایف(

 تنظیم روابط سازۀ انسانی 

 تنظیم امور مدرسه با خارج آن

 نظام مدیریت  ارکان سه گانه ارکان ناحیه سیاسی

 قلمرو جغرافیایی

 سازۀ انسانی )جمعیت و روابط اجتماعی( 

یک  تعریف ناحیه سیاسی فرمانروایی  یا  مدیریت سیاسی  تحت  که  گفته می شود  زمین  از سطح  بخشی  به   

قدرت سیاسی باشد. 

 قدرت سیاسی یا مدیریت سیاسی ممکن است متعلق به یک فرد، یک نهاد، یک سازمان، 

شورا یا حکومت باشد که ادارۀ آن فضای جغرافیایی را بر عهده گرفته است.

ناحیۀ  حتی  و  کشور  یک  استان،  یک  شهر،  یک  روستا،  یک  می تواند  سیاسی  ناحیۀ   

وسیعی فراتر از یک کشور باشد.

معنا و مفهوم ناحیه سیاسی

درس نهم
پایه یازدهم
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 ایجاد محدودۀ طرح ترافیک  تأثیر تصمیمات سیاسی بر فضای جغرافیایی 

 احداث تونل مانش بین انگلستان و فرانسه 

 اقداماتی در زمینۀ اقتصاد، اشتغال و توزیع درآمد

 منطقه خلیج فارس به عنوان منطقه ای مهم و حیاتی که سیاست های جهانی را تحت  تأثیر فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی

تأثیر قرار می دهد. 

 در شمال دریای سیاه و جنوب اوکراین  شبه جزیرۀ کریمه

 پیوستن آن به روسیه 

 موضوع کشمکش بین اوکراین و روسیه با مداخلۀ آمریکا و 
دولت های غربی عضو پیمان ناتو 

 دولت های غربی معتقدند که تسلط بر منطقه کریمه فرمانروایی  
بر دریای سیاه و منطقه اوراسیاست و و به همین دلیل، به پیوستن 

کریمه به روسیه اعتراض دارند. 

 دو قطبی شدن شهرها و پیدایش مناطق مرفه نشین که به طبقۀ ثروتمند اختصاص  تأثیر ایدئولوژی حکومت ها بر فضای جغرافیایی 
دارد و مناطق فقیرنشین از ویژگی  ایدئولوژی سرمایه داری است. 

 وجود بلوک های مسکونی و هم شکل در کشورهای سوسیالیستی به دلیل ایدئولوژی 
سوسیالیسم 

198

جغرافیا جامع کنکور 

 1( ناحیه سیاسی فروملی مانند روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان  انواع نواحی سیاسی

 2( ناحیه سیاسی ملی )کشور(

 3( ناحیه سیاسی فراملی  
)منطقه ای(

 چند کشور که تحت ادارۀ یک نظام مدیریت منطقه ای قرار گرفته اند مانند اتحادیه اروپا 

 اتحادیه اروپا از 27 کشور اروپایی تشکیل شده است. 

 کشورهای اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی، کشاورزی، تجارت، محیط زیست و 
نظایر آن، از اصول و شیوه های مشترکی پیروی می کنند.

 بر طبق پیمان »شنگن« افراد در این اتحادیه می توانند آزادانه و بدون نیاز به روادید به 
این کشورها، سفر کنند. 

 ناحیه ای که نظام مدیریت مخصوص به خود دارد.  4( ناحیه سیاسی ویژه

 استان ها دو ایالت هایی که به دلیل شرایط قومی  نواحی خودمختار انواع
و مذهبی از استقالل محدودی برخوردارند و در امور 

سیاست خارجی و دفاع تابع حکومت مرکزی هستند.

  نخجوان )آذربایجان( نواحی خودمختار 

 بندر هنگ کنک )چین( 

 کردستان )عراق( 

 عدم اجرای برخی قوانین و مقررات کشور مناطق آزاد تجاری

 عدم نیاز به اخذ ویزا

 عدم اجرای قوانین مالیاتی و گمرکی

 محل تمرکز قدرت سیاسی است.  کانون ناحیه  سیاسی

 قدرت سیاسی از آن نقطه در سطح ناحیۀ سیاسی اعمال می شود. 

 شامل پایتخت ها، مرکز ایالت ها و استان  و شهرهای مهم ناحیه ای یا مقر سازمان های بین المللی 

 خطوط مرزی حد اعمال ارادۀ سیاسی یک نظام مدیریت یا حکومت هستند.  مرز ناحیه سیاسی

 تعریف: علم مطالعۀ کنش های متقابل جغرافیا و سیاست است و پیامدهای تأثیر این دو بر یکدیگر را تحلیل می کند. جغرافیای سیاسی

 مطالعۀ نواحی سیاسی یکی از موضوعات رشته جغرافی سیاسی است. 

 جغرافیا و فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی تأثیر می گذارند و بر عکس، سیاست و تصمیم گیری های سیاسی نیز 

روی  فضای جغرافیایی اثر می گذارند و آن ها را تغییر می دهند. 
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 ایجاد محدودۀ طرح ترافیک  تأثیر تصمیمات سیاسی بر فضای جغرافیایی 

 احداث تونل مانش بین انگلستان و فرانسه 

 اقداماتی در زمینۀ اقتصاد، اشتغال و توزیع درآمد

 منطقه خلیج فارس به عنوان منطقه ای مهم و حیاتی که سیاست های جهانی را تحت  تأثیر فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی

تأثیر قرار می دهد. 

 در شمال دریای سیاه و جنوب اوکراین  شبه جزیرۀ کریمه

 پیوستن آن به روسیه 

 موضوع کشمکش بین اوکراین و روسیه با مداخلۀ آمریکا و 
دولت های غربی عضو پیمان ناتو 

 دولت های غربی معتقدند که تسلط بر منطقه کریمه فرمانروایی  
بر دریای سیاه و منطقه اوراسیاست و و به همین دلیل، به پیوستن 

کریمه به روسیه اعتراض دارند. 

 دو قطبی شدن شهرها و پیدایش مناطق مرفه نشین که به طبقۀ ثروتمند اختصاص  تأثیر ایدئولوژی حکومت ها بر فضای جغرافیایی 
دارد و مناطق فقیرنشین از ویژگی  ایدئولوژی سرمایه داری است. 

 وجود بلوک های مسکونی و هم شکل در کشورهای سوسیالیستی به دلیل ایدئولوژی 
سوسیالیسم 
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 کدام گزینه ارگان اصلی مدرسه را بیان می کند؟-  

2( فضا و قلمرو جغرافیایی، ساختار انسانی، نظام مدیریت 1( فضا و قلمرو جغرافیایی، محدوده و مرز آن، سازه انسانی  

4( فضا و قلمرو جغرافیایی، محدوده و مرز آن، نظام مدیریت 3( ساختار انسانی، محدوده و مرز آن، نظام مدیریت 

 همۀ موارد زیر از وظایف نظام مدیریت مدرسه محسوب می شوند به جز:-  

2( تنظیم امور فضا 1( تنظیم نظام آموزشی 

4( تنظیم امور مدرسه با خارج آن 3( تنظیم روابط سازه های انسانی 

 به طور کلی ارکان یک ناحیه سیاسی کدام اند؟-  

2( جمعیت و روابط اجتماعی، ساختار انسانی، نظام مدیریت  1( جمعیت و روابط اجتماعی، ساختار انسانی، سازۀ انسانی  

4( قلمرو و فضای جغرافیایی، سازۀ انسانی، جمعیت و روابط اجتماعی 3( قلمرو و فضای جغرافیایی، ساختار انسانی، نظام مدیریت 

 کدام عبارت دربارۀ ناحیه سیاسی مغایرت دارد؟-  

1( بخشی از سطح زمین که تحت مدیریت سیاسی یا فرمانروایی یک قدرت سیاسی باشد.

2( مدیریت سیاسی ممکن است متعلق به یک فرد، یک نهاد یا حکومت باشد که ادارۀ آن فضای جغرافیایی را بر عهده گرفته است. 

3( ناحیه سیاسی می تواند یک روستا، یک شهر، یک استان یا یک کشور باشد.

4( ناحیه سیاسی فراتر از یک کشور نمی تواند باشد. 

 کدام یک از نواحی سیاسی زیر منطقه ای محسوب می گردد؟-  

4( ملی 3( فروملی  2( ویژه   1( فراملی 

 به ترتیب شهرستان فردوس و استان خراسان جنوبی چه نوع نواحی سیاسی محسوب می شوند؟-  

4( فراملی- فراملی 3( فراملی- ملی  2( فروملی - فروملی  1( فروملی- ملی 

 به ناحیۀ سیاسی که از چند کشور تشکیل شده و تحت ادارۀ یک نظام مدیریت منطقه ای قرار دارد چه می گویند؟-  

2( فروملی 1( ملی 

4( ویژه 3( فراملی 

سواالت تستی

درس نهم
پایه یازدهم
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 کدام عبارت دربارۀ ناحیه سیاسی مغایرت دارد؟-  

1( بخشی از سطح زمین که تحت مدیریت سیاسی یا فرمانروایی یک قدرت سیاسی باشد.

2( مدیریت سیاسی ممکن است متعلق به یک فرد، یک نهاد یا حکومت باشد که ادارۀ آن فضای جغرافیایی را بر عهده گرفته است. 

3( ناحیه سیاسی می تواند یک روستا، یک شهر، یک استان یا یک کشور باشد.

4( ناحیه سیاسی فراتر از یک کشور نمی تواند باشد. 

 کدام یک از نواحی سیاسی زیر منطقه ای محسوب می گردد؟-  

4( ملی 3( فروملی  2( ویژه   1( فراملی 

 به ترتیب شهرستان فردوس و استان خراسان جنوبی چه نوع نواحی سیاسی محسوب می شوند؟-  

4( فراملی- فراملی 3( فراملی- ملی  2( فروملی - فروملی  1( فروملی- ملی 

 به ناحیۀ سیاسی که از چند کشور تشکیل شده و تحت ادارۀ یک نظام مدیریت منطقه ای قرار دارد چه می گویند؟-  

2( فروملی 1( ملی 

4( ویژه 3( فراملی 

سواالت تستی

درس نهم
پایه یازدهم
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 تونل مانش بین فرانسه و کدام کشور است و کدام رابطه را در جغرافیای سیاسی نشان می دهد؟-   

2( انگلستان- تأثیر تصمیمات سیاسی بر فضای جغرافیایی 1( ایتالیا – تأثیر فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی 

4( انگلستان – تأثیر فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی 3( ایتالیا- تأثیر تصمیمات سیاسی بر فضای جغرافیایی 

 ایجاد فضای شهری با بلوک های مسکونی یکدست و یک شکل مربوط به ایدئولوژی ............... است.-   

4( سرمایه داری 3( سوسیالیستی   2( اسالمی   1( دموکراسی 

 دو قطبی شدن شهرها مربوط به کدام ایدئولوژی است؟-   

4( سرمایه داری  3( سوسیالیستی  2( اسالمی   1( دموکراسی  

 علم مطالعۀ کنش های متقابل جغرافیا و سیاست را چه می نامند؟-   

4( روابط بین الملل 3( ژئوپولیتیک   2( جغرافیای سیاسی  1( سیاست جغرافیایی 
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 اتحادیه اروپا چه نوع ناحیۀ سیاسی محسوب می گردد و چند عضو دارد؟-  

4( فراملی - 27 3( فروملی - 17  2( فروملی - 27  1( فراملی- 17 

 مردم اعضای اتحادیه اروپا بر اساس چه پیمانی می توانند آزادانه و بدون نیاز به روادید به این کشورها سفر کنند؟-  

4( ژنو 3( دامو   2( وین   1( شنگن 

 نواحی خودمختار چگونه ناحیه سیاسی هستند و کدام گزینۀ زیر جزء این دسته محسوب می گردد؟-   

2( ویژه – هنگ کنگ در چین  1( فراملی – کردستان در عراق 

4( ویژه – ایالت کبک در کانادا 3( فراملی- نخجوان در جمهوری آذربایجان 

 نواحی خودمختار در چه مواردی تابع حکومت مرکزی هستند؟-   

4( سیاست خارجی و دفاع 3( اقتصادی و دفاع  2( سیاست خارجی و داخلی  1( امور داخلی و دفاع 

 در کدام یک از نواحی سیاسی، اتباع خارجی می توانند بدون اخذ روادید )ویزا( به آن وارد شوند؟-   

4( فراملی 3( منطقه ای   2( مناطق آزاد   1( خودمختار 

حد اعماا ارادۀ سیاسی یک نظام مدیریت یا حکومت چیست؟-   

2( قانون یک ناحیه سیاسی 1( کانون ناحیه سیاسی 

4( خطوط مرزی 3( میزان وسعت آن 

 کدام عبارت دربارۀ دو عنصر جغرافیا و سیاست درست تر است؟-   

1( جغرافیا و فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی تأثیر می گذارند و بر عکس 

2( تصمیمات سیاسی به صورت یک سویه بر فضای جغرافیای تأثیر می گذارد.

3( فضای جغرافیایی به صورت یک سویه بر تصمیمات سیاسی تأثیر می گذارد.

4( جغرافیا و فضای جغرافیای و تصمیمات سیاسی متأثر از یکدیگر نیستند. 

 کدام گزینه بیانگر موقعیت شبه جزیرۀ کریمه است؟-   

2( قرار گرفتن در شرق دریای سیاه و جنوب اوکراین 1( قرار گرفتن در شمال دریای سیاه و جنوب اوکراین 

4( قرار گرفتن در غرب دریای سیاه و شرق اوکراین 3( قرار گرفتن در شرق دریای سیاه و غرب اوکراین 

 به اعتقاد دولت های غربی تسلط بر منطقۀ کریمه، فرمانروایی بر کدام نواحی است؟-   

2( دریای مدیترانه و منطقۀ اوراسیا  1( دریای مدیترانه و منطقۀ قفقاز 

4( دریای سیاه و منطقۀ اوراسیا 3( دریای سیاه و منطقۀ قفقاز 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سه رکن اصلی مدرسه عبارت اند از: فضا و قلمرو جغرافیایی، سازۀ انسانی یا ساختار انسانی و نظام مدیریت( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. سه وظیفۀ مهم نظام مدیریت مدرسه در جهت رسیدن به اهداف آن عبارت اند  از: تنظیم امور فضا، تنظیم روابط سازۀ ( سواا
انسانی و تنظیم امور مدرسه با خارج از آن

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. به طور کلی، هر ناحیۀ سیاسی سه رکن یا سه ضلع دارد: قلمرو و فضای جغرافیایی، سازۀ )ساختار( انسانی و نظام مدیریت ( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ناحیه سیاسی می تواند یک روستا، یک شهر، یک استان، یک کشور و حتی ناحیه وسیعی فراتر از یک کشور باشد. ( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ناحیه سیاسی فراملی )منطقه ای( تحت ادارۀ یک نظام مدیریت منطقه ای می باشد.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان نواحی سیاسی فروملی هستند. ( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. به ناحیه سیاسی که تحت ادارۀ یک نظام مدیریت منطقه ای قرار دارد و از چند کشور تشکیل شده است ناحیه سیاسی ( سواا
فراملی می گویند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. اتحادیۀ اروپا یک ناحیه سیاسی فراملی با 27 کشور عضو می باشد. ( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مردم اتحادیه اروپا بر طبق پیمان شنگن، آزادانه و بدون نیاز به روادید به کشورهای عضو سفر می کنند.( سواا

و (  سواا چین  در  کنگ  هنگ  آذربایجان،  جمهوری  در  نخجوان  مانند  است  ویژه  سیاسی  ناحیه  یک  خودمختار  ناحیه  است.  صحیح  پاسخ   2 گزینه   
کردستان در عراق

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. نواحی خودمختار در امور سیاست خارجی و دفاع، تابع حکومت مرکزی هستند. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در مناطق آزاد تجاری اتباع خارجی می توانند بدون اخذ روادید )ویزا( از قبل، به این مناطق وارد شوند. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. خطوط مرزی حد اعمال ارادۀ سیاسی یک نظام مدیریت یا حکومت هستند. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جغرافیا و فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی، تأثیر می گذارند و برعکس، سیاست و تصمیم گیری سیاسی نیز روی (  سواا
فضای جغرافیایی اثر می گذارند و آنها را تغییر می دهند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شبه جزیرۀ کریمه در شمال دریای سیاه و جنوب اوکراین واقع شده است.(  سواا

پاسخنامه تشریحی
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 کشور
تعریف: یک ناحیۀ سیاسی مستقل که دارای سرزمین مشخص، جمعیت دائمی و مقیم و حکومت مرکزی است و بر امور داخلی و خارجی خود 

حاکمیت دارد. 

  - سرزمین: سرزمین چه مکان تولد  ارکان کشور
افراد باشد و چه محل سکونت آنها، یکی از 

بنیادهای هویتی آنان را تشکیل می دهد.

 هویت مکانی احساس تعلقی است که به واسطۀ ارتباط با مکان در یک 
فرد یا گروهی از افراد برانگیخته می شود.

 هیچ کشوری بدون سرزمین قابل تصور نیست 

  - جمعیت )ملت( که در محدودۀ سرزمین مستقر و مقیم اند و برای ادارۀ امور خود نظام سیاسی و حکومتی تأسیس می کنند.
  - نظام سیاسی که همان حکومت است که وظیفۀ اداره امور سرزمین و جمعیت را بر عهده دارد.

از نظارت دولت های خارجی. حاکمیت یک کشور نشان دهندۀ  بودن  یعنی داشتن استقالل و بی نیاز    - حاکمیت 
استقالل و اقتدار سیاسی آن است 

 تعریف: خطی اعتباری و قراردادی  است که برای تعیین حدود یک ناحیه سیاسی از جمله کشور، بر روی زمین مشخص می شود. الف- مرز
 مرزهای سیاسی مهم ترین عامل تشخص و جدایی کشورها از یکدیگرند. 

 مرزها از این نظر اهمیت دارند که قلمرو رسمی اعمال مدیریت سیاسی هر کشورند و حدود حاکمیت و ادارۀ یک حکومت 
را تعیین می کنند.

 امروزه خطوط مرزی کشورها ارزش حقوقی و بین المللی دارند، زیرا محدوده های کشورهای هم مرز در اسناد سازمان 
ملل متحد ثبت می شود. 

 انواع مرز

  - مرزهای 
طبیعی

 خط الرأس خطی است که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به 
یکدیگر به وجود می آید مانند کوه پیرنه مرز اسپانیا و فرانسه 

از هر دو  و فاصله مرز  از وسط رودخانه می گذرد  خط منصف خطی است که   
ساحل به یک اندازه است. 

به هم متصل کند و  را  نقاط بستر رود  تالوگ خطی است که عمیق ترین  خط   
بهترین مرز در رودهای قابل کشتی رانی است ماننداروند رود 

 برای تعیین مرز دریایی، ابتدا خط مبنا را معین می کنند.دریاها
 خط مبنا پایین ترین حد جزر در دریا است.

 به آب های پشت خط مبنا ) به طرف ساحل( آب های داخلی می گویند که متعلق به کشور مجاور دریاست. 
 از خط مبنا به سمت دریا تا حدود 12 مایل دریایی، دریای سرزمینی نامیده می شود که آن هم 
متعلق به کشور مجاور دریاست اما سایر کشورها در آن منطقه حق عبور و مرور بدون ضرر را دارند. 
 آب های آزاد به بخش هایی از دریا گفته می شود که در مالکیت هیچ کشوری قرار ندارند و همه 

می توانند از آن استفاده کنند مشروط بر اینکه ُمخل دریانوردی بین المللی نباشند. 
  - مرزهای 

غیرطبیعی )مصنوعی(:
 استفاده از مختصات جغرافیایی )مدارها و نصف النهارها( مانند مرز کانادا 

و آمریکا در روی مدار 49 درجه شمالی

کشور،  یک ناحیۀ سیاسی

درس دهم
پایه یازدهم

206

یا
اف

غر
ج

جغرافیا جامع کنکور 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دولت های غربی معتقدند که تسلط بر منطقۀ کریمه، فرمانروایی بر دریای سیاه و منطقۀ اوراسیاست و به همین دلیل (  سواا
به پیوستن کریمه به روسیه اعتراض دارند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تونل مانش بین انگلستان و فرانسه قرار دارد و نشان از تأثیر توافق ها و تصمیمات سیاسی و اقتصادی حکومت ها بر (  سواا
فضای جغرافیایی می باشد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در فضاهای شهری کشورهایی با ایدئولوژی سوسیالیسم، بلوک های مسکونی یک دست و هم شکل که نمای یکسان (  سواا
دارند، فراوان مشاهده می شود.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دو قطبی شدن شهرها و پیدایش مناطق مرفه نشین و فقیرنشین از ویژگی های ایدئولوژی سرمایه داری است.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جغرافیای سیاسی علم مطالعۀ کنش های متقابل جغرافیا و سیاست است و پیامدهای تأثیر این دو بر یکدیگر را تحلیل می کند.(  سواا
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 کشور
تعریف: یک ناحیۀ سیاسی مستقل که دارای سرزمین مشخص، جمعیت دائمی و مقیم و حکومت مرکزی است و بر امور داخلی و خارجی خود 

حاکمیت دارد. 
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بنیادهای هویتی آنان را تشکیل می دهد.
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  - نظام سیاسی که همان حکومت است که وظیفۀ اداره امور سرزمین و جمعیت را بر عهده دارد.
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و آمریکا در روی مدار 49 درجه شمالی

کشور،  یک ناحیۀ سیاسی

درس دهم
پایه یازدهم
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 هر کشوری برای ادارۀ امور خود به نظام مدیریت نیاز دارد و حکومت ها نظام مدیریت کشورند و انواع مختلفی دارند. حکومت
 حراست از قلمرو و مرزهای کشور  اداره امور سرزمین  وظایف عمده مدیریت کشور

 دفاع در برابر هجوم دشمنان 
 حفظ منابع طبیعی و بهره برداری از آنها

 وضع قوانین و مقررات ادارۀ سازه یا ساختار انسانی
 رسیدگی به اختالفات

 قضاوت
 خدمات رسانی به مردم و رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت ...

 روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با سایر کشورها  روابط خارجی
 بستن پیمان و قراردادها 

 همکاری با نهادهای بین المللی
 پیشگیری از جنگ

 برقراری صلح و توسعۀ همکاری های تجاری

 الگوی مدیریت
 سیاسی فضا

 1- نظام سیاسی 
تک ساخت )یکپارچه(

 از اروپا به سایر نقاط جهان راه یافت 
 فرانسه از پیشگامان آن است. 

 حدود اختیارات واحدهای سیاسی را حکومت مرکزی تعیین می کند.
 اختیارات محلی محدود و نظام قانون گذاری و سیاست گذاری متمرکز است. 

 قدرت سیاسی از مرکز )پایتخت( به سایر نواحی اعمال می شود.

 سطح فدرال )ملی( سطوح دوگانه حکومت 2- نظام سیاسی فدرال

 سطح ایالت )منطقه(
 هر ایالت دارای قوه مقننه، مجریه و قضائیه مستقل است. 

در امور و برنامه ریزی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی خود به طور مستقل تصمیم گیری و   
عمل می کند. 

 حکومت مرکزی نقش هماهنگ کننده و ارتباط دهنده ایالت ها را دارد.

 ایالت ها در دفاع، سیاست خارجی و پول ملی از حکومت مرکزی تبعیت می کنند. مانند: 
ایاالت متحده آمریکا و استرالیا

 3- نظام سیاسی 
ناحیه ای و ترکیبی

 بخش اعظم کشور به صورت تک ساخت است و فقط بخش کوچکی به صورت ناحیه ای 
و خودمختار اداره می شوند. 

 مانند: عراق، جمهوری آذربایجان و انگلستان

 پیدایش و بقای 
یک کشور:

هویت ملی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمین از مهم ترین عوامل و پیدایش و بقای یک کشورند و تضعیف آنها موجب 

نابودی و فروپاشی یک کشور می گردد.

208

جغرافیا جامع کنکور 

 الف - انواع مرزها از
نظر پیدایش و 

شکل گیری
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  - مرزهای تطبیقی: مرزهایی که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی تعیین می شوند  و گروه های انسانی که از 
نظر قومی، زبانی، دینی و غیره متفاوت اند، از یکدیگر جدا می کنند مانند مرز بین هند و پاکستان

  - مرزهای تحمیلی: مرزهایی هستند که در تعیین آنها شرایط فرهنگی در نظر گرفته نشده است مانند مرزهای 
کشورهای آفریقایی که توسط کشورهای استعمارگر ایجاد شده اند و مرز کرۀ شمالی و جنوبی روی مدار 38 درجه 

 مرزها عاملی برای ثبات و آرامش یا اختالف و منازعه هستند. اهمیت مرزها
 کشور ما حدود 8755 کیلومتر مرز مشترک با 15 کشور همسایه از راه خشکی و دریا دارد.

 حفاظت و مدیریت و کنترل مرزهای کشور بر عهدۀ مرزبانان نیروی انتظامی و دفاع از آن بر عهده نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی است. 

 مرزها تأثیر بسزایی در جابه جایی مسافران و مبادالت بازرگانی و توسعۀ اقتصادی کشورها دارند. 

 ب- تقسیمات 
            کشوری

 حکومت ها برای ادارۀ آسان تر فضای جغرافیایی کشورها و ارائه خدمات مناسب به شهروندان به مرزبندی سیاسی- اداری 
در داخل کشور می پردازند.

در کشورهای مختلف  قوانین  و  مالی  منابع  تأمین  بودجه،  نظر  از  واحدهای سیاسی درون کشور  اختیارات  میزان   
متفاوت است و به نوع نظام سیاسی آنها بستگی دارد. 

 پ- پایتخت، کانون 
            سیاسی کشور

 پایتخت مرکز اقتدار سیاسی یک کشور است. 
 فرمان ها و تصمیمات سیاسی از این نقطه مرکزی در سراسر آن کشور پخش می شود. 

 روسای قوای سه گانه و وزارت خانه ها و سازمان های اصلی دولت و سفارت خانه های خارجی در آن مستقرند.
مکان تصمیم گیری های سیاسی و مالقات سران یک کشور با نمایندگان حکومت های سایر کشورهاست. 

 معمواًل به بزرگ ترین و مهم ترین شهر یا کالن شهر آن تبدیل می شود.

 عوامل مؤثر در 
         انتخاب پایتخت

 1- داشتن قابلیت های محیطی مانند دسترسی به آب و اراضی حاصلخیز 
 2- داشتن جمعیت قابل توجه 

 3- قرار داشتن در تقاطع راه های ارتباطی
 4- داشتن قابلیت دفاعی مناسب و دور بودن از مرزها

 برخی پایتخت ها قدرت زیادی دارند مانند پاریس که قدمت 1500 ساله دارد. 

 گاهی پایتخت از یک شهر به شهر دیگر منتقل می شود مانند انتقال پایتخت از شهر ریودوژانیرو به برازیلیا در 

کشور برزیل و کراچی به اسالم آباد در پاکستان

 عنصر بنیادین یک کشور است که بدون آن کشور معنا و مفهومی ندارد.ملت

 ملت جمعیتی است که در قلمرو یک سرزمین مشخص مستقر شده اند و اشتراکات تاریخی، زبانی، مذهبی و اقتصادی و آرمان های 

مشترکی دارند.
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 همۀ موارد زیر از ارکان ناحیۀ سیاسی هستند به جز:-  

4( قلمرو و فضای جغرافیایی 3( نظام مدیریت   2( موقعیت سیاسی   1( سازۀ انسانی  

 سه رکن بنیادی هر کشور کدام اند؟-  

2( سرزمین، نظام سیاسی، حاکمیت 1( سرزمین، جمعیت، حاکمیت  

4( سرزمین، جمعیت، نظام سیاسی 3( حاکمیت، جمعیت، نظام سیاسی 

 کدام گزینه دربارۀ عبارت »داشتن استقالا و بی نیاز بودن از نظارت دولت های خارجی« را نشان می دهد؟-  

4( حکومت 3( مشروعیت   2( اقتدار   1( حاکمیت  

 ویژگی تعلق ها یا وابستگی های زادگاهی و وطنی چیست؟-  

4( بسیار پایدار و سطحی  3( بسیار پایدار و عمیق  2( ناپایدار و عمیق  1( ناپایدار و سطحی 

 مرز، خطی ............... و ............... است که برای تعیین حدود یک ناحیۀ سیاسی بر روی ........... مشخص می شود.-  

2( اعتباری- قراردادی- نقشه  1( اعتباری- قراردادی- زمین 

4( دائمی- طبیعی – نقشه  3( دائمی- طبیعی – زمین  

 دلیل ارزش حقوقی و بین المللی داشتن خطوط مرزی چیست؟-  

2( پشتوانه قدرت کشورها بودن 1( مشخص شدن روی نقشه های جهان 

4( به رسمیت شناخته شدن توسط سایر کشورها  3( ثبت شدن در اسناد سازمان ملل متحد 

 مرزها از آن جهت اهمیت دارند که:-  

1( نوعی هویت مکانی و احساس تعلق و همبستگی بین ملت را ایجاد می کنند.

2( قلمرو رسمی اعمال مدیریت سیاسی هر کشورند و حدود حاکمیت و ادارۀ یک کشور را تعیین می کنند.

3( به علت ثبت شدن در اسناد سازمان ملل متحد، ارزش حقوقی و بین المللی دارند.

4( آخرین حد قلمرو زمینی، دریایی و هوایی هر کشور است که عامل تشخیص و جدایی کشورها از یکدیگرند.

سواالت تستی

درس دهم
پایه یازدهم
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سواالت تستی

درس دهم
پایه یازدهم
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 در همۀ مناطق ذکر شده، سایر کشورها حق عبور و مرور بدون ضرر را دارند به جز: )کنکور سراسری   (-   

4( آب های آزاد 3( آب های داخلی  2( دریای سرزمینی   1( فالت قاره 

 کدام عبارت دربارۀ »آب های آزاد« درست است؟-   

1( بخشی از دریا که متعلق به کشور نزدیک به آن است اما سایر کشورها حق تردد در آن را دارند.

2( بخشی از دریا که در مالکیت هیچ کشوری قرار ندارد.

3( بخشی از دریا که متعلق به کشور نزدیک به آن است و سایر کشورها حق تردد در آن را ندارند.

4( بخشی از دریا که متعلق به کشور نزدیک به آن است و سایر کشورها حق تردد در آن را دارند مشروط بر اینکه ُمخل دریانوردی بین المللی نباشد.

 در بخش هایی از زمین که امکان استفاده از پدیده های طبیعی برای تعیین خطوط مرزی وجود نداشته باشد برای تعیین مرز از -   
............... استفاده می شود مانند مرز ...............

2( مختصات جغرافیایی –کانادا و آمریکا 1( موقعیت جغرافیایی- هند و پاکستان 

4( مختصات جغرافیایی- هند و پاکستان 3( موقعیت جغرافیایی – کانادا و آمریکا 

 مرز بین کانادا و آمریکا بر روی چه مداری مشخص شده است و این نوع مرزها، چه نامیده می شوند؟-   

2( 38 درجۀ شمالی – مصنوعی  1( 38 درجۀ شمالی- طبیعی 

4( 49 درجۀ شمالی – مصنوعی 3( 49 درجۀ شمالی- طبیعی 

 مرز ایران و افغانستان چگونه تعیین شده است؟-   

2( با استفاده از مختصات جغرافیایی 1( با استفاده از پدیده های طبیعی 

4( با توافق و استفاده از پدیده های طبیعی  3( با توافق و عالمت گذاری روی زمین 

 مرز بین سه کشور برزیل، آرژانتین، و پاراگوئه با چه پدیده ای مشخص گردیده است؟-   

4( رود 3( دریا   2( کوه   1( مختصات جغرافیایی 

مرزها از نظر پیدایش به چند گروه تقسیم می شوند؟-   

2( طبیعی و غیرطبیعی  1( پیشتاز، تطبیقی و تحمیلی 

4( زمینی، هوایی و دریایی 3( خشکی و آبی 

 به مرزهایی که از زمان های قدیم در نواحی خالی از سکنه ترسیم شده اند و بعدها نیز مورد قبوا ساکنان دو کشور همسایه قرار -   
گرفته اندچه می گویند و کدام مرز از این نوع می باشد؟

2( پیشتاز – آالسکا و کانادا 1( تطبیقی – مرز کانادا و آمریکا 

4( پیشتاز – هند و پاکستان 3( تطبیقی – ایرلند شمالی و جنوبی 
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 در شکل زیر نقطۀ A بر روی کدام پدیده قرار دارد؟ -  

1( کوه آلپ

2( رود راین

3( کوه پیرنه

4( کشور گویان

 خطی که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود می آید را ................. گویند.-  

4( خط منصف 3( خط تالوگ  2( خط مبنا  1( خط الرأس 

 برای تعیین مرز بر روی رودها از چه خطوطی استفاده می شود؟-   

2( خط مبنا و خط منصف 1( خط الرأس و خط مبنا 

4( خط منصف و خط تالوگ 3( خط الرأس و خط تالوگ 

خطی که از وسط رودخانه می گذرد و فاصلۀ مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است را چه می گویند؟-   

4( خط منصف 3( خط الرأس  2( خط تالوگ  1( خط مبنا 

در رودهای قابل کشتیرانی بهترین خط مرزی کدام است و چرا؟-   

1( خط تالوگ، زیرا هر دو کشور حق کشتیرانی در دو طرف آن را دارند.

2( خط منصف، زیرا فاصلۀ مرز از هر دو ساحل رود به یک اندازه است.

3( خط تالوگ، زیرا فاصلۀ مرز از هر دو ساحل رود به یک اندازه است.

4( خط منصف، زیرا هر دو کشور حق کشتیرانی در دو طرف آن را دارند.

 خط مرزی که عمیق ترین نقاط رود را به هم متصل کند ................. می گویند.-   

4( خط الرأس 3( خط تالوگ  2( خط منصف  1( خط مبنا 

 برای تعیین مرز دریایی، ابتدا خط ................. را معین می کنند که ..................... حد جزر در دریاست. -   

4( مبنا - باال ترین 3( منصف – باال ترین  2( مبنا - پایین ترین  1( منصف – پایین ترین 

 به آب های پشت خط مبنا به طرف ساحل .................. می گویند.-   

4( آب های داخلی 3( دریای سرزمینی  2( آب های بین المللی  1( آب های آزاد 

 دریای سرزمینی چه محدوده ای را در بر می گیرد؟-   

2( از ساحل به سمت دریا تا خط مبنا  1( از خط مبنا به سمت دریا تا حدود 12 مایل دریایی 

4( از پایین ترین حد مد تا حدود 12 مایل دریایی 3( از ساحل به سمت دریا تا حدود 12 مایل دریایی 



درس دهم: کشور،  یک ناحیه ی سیاسی

213

 در همۀ مناطق ذکر شده، سایر کشورها حق عبور و مرور بدون ضرر را دارند به جز: )کنکور سراسری   (-   

4( آب های آزاد 3( آب های داخلی  2( دریای سرزمینی   1( فالت قاره 

 کدام عبارت دربارۀ »آب های آزاد« درست است؟-   

1( بخشی از دریا که متعلق به کشور نزدیک به آن است اما سایر کشورها حق تردد در آن را دارند.

2( بخشی از دریا که در مالکیت هیچ کشوری قرار ندارد.

3( بخشی از دریا که متعلق به کشور نزدیک به آن است و سایر کشورها حق تردد در آن را ندارند.

4( بخشی از دریا که متعلق به کشور نزدیک به آن است و سایر کشورها حق تردد در آن را دارند مشروط بر اینکه ُمخل دریانوردی بین المللی نباشد.

 در بخش هایی از زمین که امکان استفاده از پدیده های طبیعی برای تعیین خطوط مرزی وجود نداشته باشد برای تعیین مرز از -   
............... استفاده می شود مانند مرز ...............

2( مختصات جغرافیایی –کانادا و آمریکا 1( موقعیت جغرافیایی- هند و پاکستان 

4( مختصات جغرافیایی- هند و پاکستان 3( موقعیت جغرافیایی – کانادا و آمریکا 

 مرز بین کانادا و آمریکا بر روی چه مداری مشخص شده است و این نوع مرزها، چه نامیده می شوند؟-   

2( 38 درجۀ شمالی – مصنوعی  1( 38 درجۀ شمالی- طبیعی 

4( 49 درجۀ شمالی – مصنوعی 3( 49 درجۀ شمالی- طبیعی 

 مرز ایران و افغانستان چگونه تعیین شده است؟-   

2( با استفاده از مختصات جغرافیایی 1( با استفاده از پدیده های طبیعی 

4( با توافق و استفاده از پدیده های طبیعی  3( با توافق و عالمت گذاری روی زمین 

 مرز بین سه کشور برزیل، آرژانتین، و پاراگوئه با چه پدیده ای مشخص گردیده است؟-   

4( رود 3( دریا   2( کوه   1( مختصات جغرافیایی 

مرزها از نظر پیدایش به چند گروه تقسیم می شوند؟-   

2( طبیعی و غیرطبیعی  1( پیشتاز، تطبیقی و تحمیلی 

4( زمینی، هوایی و دریایی 3( خشکی و آبی 

 به مرزهایی که از زمان های قدیم در نواحی خالی از سکنه ترسیم شده اند و بعدها نیز مورد قبوا ساکنان دو کشور همسایه قرار -   
گرفته اندچه می گویند و کدام مرز از این نوع می باشد؟

2( پیشتاز – آالسکا و کانادا 1( تطبیقی – مرز کانادا و آمریکا 

4( پیشتاز – هند و پاکستان 3( تطبیقی – ایرلند شمالی و جنوبی 
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 به ترتیب بیش ترین و کم ترین کشمکش ها و اختالفات مربوط به چه نوع مرزهایی می باشد؟-   

4( تطبیقی – پیشتاز  3( تحمیلی - تطبیقی  2( پیشتاز – تطبیقی   1( تحمیلی - پیشتاز 

همۀ موارد از ویژگی های »کانون سیاسی یک کشور« به شمار می آید به جز: )کنکور خارج کشور   (-   

1( مرکز اقتدار سیاسی یک کشور است.       2( به دلیل دوری از مرزها، قابلیت دفاعی مناسبی دارد.

3( محل تصمیم گیری های سیاسی یک کشور با سایر کشورهاست.       4( فرمان های سیاسی از این کانون در سراسر کشور پخش می شود.

 همۀ موارد از عوامل مختلف در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت هستند به جز:-   

2( داشتن قابلیت های محیطی مناسب 1( داشتن وسعت مناسب 

4( در تقاطع راه های ارتباطی قرار داشتن 3( داشتن قابلیت دفاعی مناسب 

 کدام یک از پایتخت های زیر قدمت      ساله دارد؟-   

4( توکیو 3( پاریس   2( پکن   1( لندن 

 کدام کشورها در ساا های گذشته پایتخت خود را تغییر داده اند؟-   

4( آرژانتین و پاکستان 3( هند و برزیل  2( برزیل و پاکستان  1( هند و آرژانتین 

 همۀ عوامل زیر موجب می گردد تا پایتخت ها به کالن شهرها تبدیل شوند به جز:-   

2( تمرکز اقتصادی نهادهای مالی و پولی 1( تمرکز قدرت سیاسی و وزارتخانه ها 

4( وسعت و پهناوری زیاد 3( تمرکز شرکت های بزرگ و ثروت و قدرت 

  ................ عنصر بنیادین یک کشور است و بدون آن کشور معنا و مفهومی ندارد.-   

4( استقالل 3( حاکمیت   2( ملت   1( حکومت  

 به ترتیب »حراست از قلمرو و مرزهای کشور« و »وضع قوانین و مقررات« و »برقراری صلح و توسعۀ همکاری تجاری« مربوط به -   
کدام بخش از وظایف عمدۀ مدیریت کشور است؟

1( ادارۀ امور سرزمین، ادارۀ سازه انسانی، روابط خارجی     2( روابط خارجی، ادارۀ سازۀ انسانی، ادارۀ امور سرزمین 

3( ادارۀ امور سرزمین، روابط خارجی، ادارۀ سازۀ انسانی     4( ادارۀ سازۀ انسانی، اداره امور سرزمین، روابط خارجی

 حکومت ها از نظر مدیریت فضای جغرافیایی کشور و توزیع قدرت در پهنۀ سرزمین به چه گروه های عمده ای تقسیم می شوند؟-   

2( تک ساخت، فدرالی، ترکیبی 1( تک ساخت، یکپارچه، فدرالی 

4( ترکیبی، ناحیه ای، تک ساخت 3( تک ساخت، یکپارجه، ترکیبی 

 نظام سیاسی تک ساخت از کدام قاره به دیگر نقاط جهان راه یافت و کدام کشور در این شیوه از پیشگامان است؟-   
4( اروپا - فرانسه 3( اروپا - انگلستان  2( آسیا - ژاپن  1( آمریکا- ایاالت متحده 
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 کدام یک از انواع مرزها مشکلی ایجاد نمی کنند؟-   

4( تحمیلی 3( پیشتاز   2( طبیعی   1( تطبیقی 

 مرزهایی که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی تعیین می شوند چه نوع مرزی هستند و کدام مرزها جزء این دسته محسوب می شوند؟-   

2( پیشتاز – هند و پاکستان 1( تطبیقی – هند و پاکستان 

4( تطبیقی – کره شمالی و جنوبی  3( پیشتاز - کره شمالی و جنوبی 

 کدام گزینه در مورد مرزهای کره شمالی و جنوب درست است؟-   

2( مرزهای طبیعی و تحمیلی 1( مرزهای غیرطبیعی و تحمیلی 

4( مرزهای طبیعی و تطبیقی 3( مرزهای غیرطبیعی و تطبیقی 

 مرز کدام کشورها مدار    درجه شمالی تعیین شده است؟-   

2( هند و پاکستان  1( کانادا و آمریکا 

4( کرۀ شمالی و جنوبی 3( بلژیک و هلند 

 مرزهایی که کشورهای استعمارگر در قارۀ آفریقا تعیین کرده اند چه نوع مرزی هستند؟-   

4( تطبیقی 3( تحمیلی  2( قبل از سکونت   1( پیشتاز 

 همۀ موارد دربارۀ مرزهای تحمیلی درست است به جز:-   

1( در این نوع مرزها شرایط فرهنگی در نظر گرفته نشده است.

2( در این نوع مرزها افراد یک ملت یا قوم که دارای دین و زبان مشترک هستند از هم جدا شده اند.

3( مرز کشورهای آفریقایی از این نوع محسوب می شود.

4( این نوع مرزها از زمان های قدیم در نواحی خالی از سکنه ترسیم شده اند.

 در تعیین خط مرزی هند و پاکستان ویژگی فرهنگی ............... لحاظ گردیده است.-   

4( تاریخ  3( قومیت   2( مذهب   1( زبان  

 مطالعۀ مرزها از دیرباز کانون پژوهش کدام شاخۀ جغرافیا بوده است؟-   

2( جغرافیای طبیعی  1( جغرافیای رفتاری و فرهنگی 

4( جغرافیای سیاسی 3( فنون جغرافیایی 

 حفاظت و مدیریت و کنترا مرزهای کشور بر عهدۀ کدام نهاد است؟-   

4( وزارت دفاع  3( نیروی انتظامی   2( سپاه   1( ارتش 
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 به ترتیب بیش ترین و کم ترین کشمکش ها و اختالفات مربوط به چه نوع مرزهایی می باشد؟-   

4( تطبیقی – پیشتاز  3( تحمیلی - تطبیقی  2( پیشتاز – تطبیقی   1( تحمیلی - پیشتاز 

همۀ موارد از ویژگی های »کانون سیاسی یک کشور« به شمار می آید به جز: )کنکور خارج کشور   (-   

1( مرکز اقتدار سیاسی یک کشور است.       2( به دلیل دوری از مرزها، قابلیت دفاعی مناسبی دارد.

3( محل تصمیم گیری های سیاسی یک کشور با سایر کشورهاست.       4( فرمان های سیاسی از این کانون در سراسر کشور پخش می شود.

 همۀ موارد از عوامل مختلف در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت هستند به جز:-   

2( داشتن قابلیت های محیطی مناسب 1( داشتن وسعت مناسب 

4( در تقاطع راه های ارتباطی قرار داشتن 3( داشتن قابلیت دفاعی مناسب 

 کدام یک از پایتخت های زیر قدمت      ساله دارد؟-   

4( توکیو 3( پاریس   2( پکن   1( لندن 

 کدام کشورها در ساا های گذشته پایتخت خود را تغییر داده اند؟-   

4( آرژانتین و پاکستان 3( هند و برزیل  2( برزیل و پاکستان  1( هند و آرژانتین 

 همۀ عوامل زیر موجب می گردد تا پایتخت ها به کالن شهرها تبدیل شوند به جز:-   

2( تمرکز اقتصادی نهادهای مالی و پولی 1( تمرکز قدرت سیاسی و وزارتخانه ها 

4( وسعت و پهناوری زیاد 3( تمرکز شرکت های بزرگ و ثروت و قدرت 

  ................ عنصر بنیادین یک کشور است و بدون آن کشور معنا و مفهومی ندارد.-   

4( استقالل 3( حاکمیت   2( ملت   1( حکومت  

 به ترتیب »حراست از قلمرو و مرزهای کشور« و »وضع قوانین و مقررات« و »برقراری صلح و توسعۀ همکاری تجاری« مربوط به -   
کدام بخش از وظایف عمدۀ مدیریت کشور است؟

1( ادارۀ امور سرزمین، ادارۀ سازه انسانی، روابط خارجی     2( روابط خارجی، ادارۀ سازۀ انسانی، ادارۀ امور سرزمین 

3( ادارۀ امور سرزمین، روابط خارجی، ادارۀ سازۀ انسانی     4( ادارۀ سازۀ انسانی، اداره امور سرزمین، روابط خارجی

 حکومت ها از نظر مدیریت فضای جغرافیایی کشور و توزیع قدرت در پهنۀ سرزمین به چه گروه های عمده ای تقسیم می شوند؟-   

2( تک ساخت، فدرالی، ترکیبی 1( تک ساخت، یکپارچه، فدرالی 

4( ترکیبی، ناحیه ای، تک ساخت 3( تک ساخت، یکپارجه، ترکیبی 

 نظام سیاسی تک ساخت از کدام قاره به دیگر نقاط جهان راه یافت و کدام کشور در این شیوه از پیشگامان است؟-   
4( اروپا - فرانسه 3( اروپا - انگلستان  2( آسیا - ژاپن  1( آمریکا- ایاالت متحده 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سازه )ساختار( انسانی، نظام مدیریت و قلمرو و فضای جغرافیایی ارکان ناحیه سیاسی را تشکیل می دهند.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. سه رکن بنیادی کشور عبارتند از: سرزمین، جمعیت )ملت( و نظام سیاسی ( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حاکمیت یعنی داشتن استقالل و بی نیاز بودن از نظارت دولت های خارجی( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تعلق ها یا وابستگی های وطنی بسیار پایدار و عمیق اند. ( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مرز، خطی اعتباری و قراردادی است که برای تعیین حدود یک ناحیه سیاسی، از جمله کشور، بر روی زمین مشخص می شود.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. امروزه خطوط مرزی کشورها ارزش حقوقی و بین المللی دارند؛ زیرا محدوده های کشورهای هم مرز در اسناد سازمان ( سواا
ملل متحد ثبت می شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مرزها از این نظر اهمیت دارند که قلمرو رسمی اعمال مدیریت سیاسی هر کشورند و حدود حاکمیت و ادارۀ یک حکومت ( سواا
را تعیین می کنند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در شکل داده شده  منطقۀ A کوه پیرنه به عنوان مرز دو کشور فرانسه و اسپانیا است.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. خط الرأس خطی است که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود می آید. ( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. اگر یک رود مرز بین دو کشور باشد، برای تعیین مرز از خط منصف یا تالوگ استفاده می کنند.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. خط منصف خطی است که از وسط رودخانه می گذرد و فاصلۀ مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در رودهای قابل کشتی رانی، تالوگ بهترین خط مرزی است؛ چون هر دو کشور حق کشتیرانی در دو طرف آن را دارند.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. خط مرزی که عمیق ترین نقاط بستر رود را به هم متصل می کند، تالوگ نام دارد. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. برای تعیین مرز دریایی، ابتدا خط مبنا را معین می کنند. خط مبنا پایین ترین حد جزر در دریاست.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به آب های پشت خط مبنا )به طرف ساحل( آب های داخلی می گویند که کشور مجاور دریا مالک آنهاست.(  سواا

پاسخنامه تشریحی

درس دهم
پایه یازدهم
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 همۀ موارد زیر از ویژگی های نظام سیاسی تک ساخت محسوب می گردد به جز:-   
2( متمرکز بودن نظام قانون گذاری و سیاست گذاری 1( تعیین حدود و اختیارات نواحی توسط حکومت مرکزی 

4( تبعیت نواحی از مرکز فقط در زمینه های دفاعی و سیاست خارجی 3( محدود بودن اختیارات محلی 

 کشور ایران دارای کدام نظام سیاسی می باشد؟-   
4( فدرالی 3( تک ساخت  2( ناحیه ای   1( ترکیبی 

در کدام نظام سیاسی، ایالت ها در دفاع و سیاست خارجی و واحد پوا ملی از حکومت مرکزی تبعیت می کنند؟-   
4( ترکیبی 3( ناحیه ای   2( تک ساخت   1( فدرال 

 همۀ گزینه های زیر دارای نظام سیاسی فدراا هستند به جز:-   
4( کانادا  3( استرالیا  2( ترکیه   1( پاکستان 

 در کدام نوع نظام، بخش اعظم کشور به صورت تک ساخت است و فقط یک یا چند بخش کوچک به صورت خود مختار اداره می شوند؟-   
4( ناحیه ای  3( متمرکز  2( فدرالی   1( یکپارچه 

 همۀ موارد زیر دارای نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی هستند به جز:-   
4( انگلستان  3( جمهوری آذربایجان  2( عراق   1( برزیل 

 کدام گزینۀ زیر از مهم ترین عوامل پیدایش و بقای یک کشور محسوب نمی شود؟-   
4( پیوستگی سرزمینی  3( حاکمیت   2( همبستگی ملی   1( هویت ملی 

»امروزه بیش از     کشور مستقل در جهان وجوددارد که عضو سازمان ملل متحد هستند« کدام گزینه وجه تمایز این نواحی را با -   
سایر نواحی سیاسی بیان می کند؟ )سراسری داخل کشور   (

1( بهره مندی از سازۀ انسانی

2( تعیین محدودۀ جغرافیایی

3( برخورداری از اقتدار سیاسی

4( اشغال بخش هایی از سطح زمین

)سراسری داخل کشور     (-    کدام گزینه، باتوجه به »الگوی مدیریت سیاسی فضا« از وجوه شباهت دو کشور عراق و انگلستان به شمار می آید؟  

الف( حکومت مرکزی، نقش هماهنگ کننده و ارتباط دهنده دارد.

ب( نظام قانون گذاری و سیاست گذاری، متمرکز است.

ج( مناطق خودمختار، اختیارات سیاسی و اجرایی ویژه ای دارند.

د( قوانین آموزش و پرورش و دوره های تحصیلی در نواحی مختلف، متفاوت است.

4( ب، د 3( ب، ج  2( الف، د  1( الف و ج 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سازه )ساختار( انسانی، نظام مدیریت و قلمرو و فضای جغرافیایی ارکان ناحیه سیاسی را تشکیل می دهند.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. سه رکن بنیادی کشور عبارتند از: سرزمین، جمعیت )ملت( و نظام سیاسی ( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حاکمیت یعنی داشتن استقالل و بی نیاز بودن از نظارت دولت های خارجی( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تعلق ها یا وابستگی های وطنی بسیار پایدار و عمیق اند. ( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مرز، خطی اعتباری و قراردادی است که برای تعیین حدود یک ناحیه سیاسی، از جمله کشور، بر روی زمین مشخص می شود.( سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. امروزه خطوط مرزی کشورها ارزش حقوقی و بین المللی دارند؛ زیرا محدوده های کشورهای هم مرز در اسناد سازمان ( سواا
ملل متحد ثبت می شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مرزها از این نظر اهمیت دارند که قلمرو رسمی اعمال مدیریت سیاسی هر کشورند و حدود حاکمیت و ادارۀ یک حکومت ( سواا
را تعیین می کنند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در شکل داده شده  منطقۀ A کوه پیرنه به عنوان مرز دو کشور فرانسه و اسپانیا است.( سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. خط الرأس خطی است که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود می آید. ( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. اگر یک رود مرز بین دو کشور باشد، برای تعیین مرز از خط منصف یا تالوگ استفاده می کنند.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. خط منصف خطی است که از وسط رودخانه می گذرد و فاصلۀ مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در رودهای قابل کشتی رانی، تالوگ بهترین خط مرزی است؛ چون هر دو کشور حق کشتیرانی در دو طرف آن را دارند.(  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. خط مرزی که عمیق ترین نقاط بستر رود را به هم متصل می کند، تالوگ نام دارد. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. برای تعیین مرز دریایی، ابتدا خط مبنا را معین می کنند. خط مبنا پایین ترین حد جزر در دریاست.(  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به آب های پشت خط مبنا )به طرف ساحل( آب های داخلی می گویند که کشور مجاور دریا مالک آنهاست.(  سواا

پاسخنامه تشریحی

درس دهم
پایه یازدهم
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مطالعۀ مرزها از دیرباز کانون پژوهش های جغرافیای سیاسی بوده است. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حفاظت و مدیریت و کنترل مرزهای کشور بر عهدۀ مرزبانان نیروی انتظامی و دفاع از مرزهای زمینی و هوایی و دریایی (  سواا

کشور در برابر تهدیدات خارجی بر عهدۀ نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیشترین کشمکش مربوط به مرزهای تحمیلی و کم ترین آن مربوط به مرزهای پیشتاز است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کانون سیاسی یک کشور مرکز اقتدار سیاسی آن است و تصمیمات سیاسی از این نقطۀ مرکزی در سراسر کشور پخش (  سواا

می شود و مکان تصمیم گیری های سیاسی و مالقات سران یک کشور با نمایندگان حکومت سیایر کشورهاست.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. عوامل مؤثر در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت عبارتند از: داشتن قابلیت های محیطی مانند دسترسی به آب و (  سواا

اراضی حاصلخیز، داشتن جمعیت قابل توجه، قرار داشتن در تقاطع راه های ارتباطی و داشتن قابلیت دفاعی مناسب و دور بودن از مرزها

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پاریس قدمت 1500 ساله به عنوان پایتخت را دارد. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. برزیل پایتخت خود را از ریودوژانیرو به برازیلیا و پاکستان پایتخت خود را از کراچی به اسالم آباد منتقل کرده اند. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به طور معمول، تمرکز قدرت سیاسی و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی، تمرکز اقتصادی نهادهای مالی و پولی و (  سواا

شرکت های بزرگ و ثروت و قدرت در پایتخت ها، موجب تبدیل آنها به کالن شهرها می شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ملت، عنصر بنیادین یک کشور است و بدون آن کشور معنا و مفهوم ندارد.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حراست از قلمرو و مرزهای کشور مربوط به ادارۀ امور سرزمین، وضع قوانین و مقررات مربوط به ادارۀ سازه یا ساختار (  سواا

انسانی و برقراری صلح و توسعۀ همکاری های تجاری مربوط به روابط خارجی می باشد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حکومت ها از نظر مدیریت فضای جغرافیایی کشور و توزیع قدرت در پهنۀ سرزمین به سه گروه عمده تک ساخت )یکپارچه(، (  سواا

فدرالی و ناحیه ای و ترکیبی تقسیم می شوند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. نظام سیاسی تک ساخت از اروپا به دیگر نقاط جهان راه یافته و کشور فرانسه از پیشگامان این الگوست. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در نظام سیاسی تک ساخت، حکومت مرکزی حدود اختیارات نواحی را تعیین می کند و اختیارات محلی محدود و نظام (  سواا

قانون گذاری و سیاست گذاری متمرکز است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کشور ایران دارای نظام سیاسی تک ساخت )یکپارچه( است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در نظام سیاسی فدرالی، ایالت ها در دفاع، سیاست خارجی و واحد پول ملی از حکومت مرکزی تبعیت می کنند. (  سواا
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. از خط مبنا به سمت دریا تا حدود 12 مایل دریایی، دریای سرزمینی نامیده می شود که آن هم متعلق به کشور مجاور (  سواا

دریاست اما سایر کشورها در آن منطقه حق عبور و مرور بدون ضرر را دارند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. آب های داخلی جزئی از قلمرو یک کشور محسوب می شود که سایر کشورها حق عبور و مرور از آن را ندارند. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. آب های آزاد به بخش هایی از دریا گفته می شود که در مالکیت هیچ کشوری قرار ندارند.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بخش هایی از زمین که امکان استفاده از پدیده های طبیعی برای تعیین خطوط مرزی وجود نداشته باشد، با استفاده (  سواا

از مختصات جغرافیایی )مدارها و نصف النهارها( خط مرزی تعیین می شود مانند مرز کانادا و آمریکا 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مرز بین کانادا و آمریکا روی مدار 49 درجۀ شمالی نمونه ای از مرزهای غیرطبیعی )مصنوعی( می باشد. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مرز ایران و افغانستان با توافق دو کشور همجوار بر روی زمین تعیین و عالمت گذاری شده است. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مرز بین برزیل، آرژانتین و پاراگوئه، رود می باشد. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مرزها از نظر پیدایش به سه گروه، مرزهای پیشتاز )قبل از سکونت(، مرزهای تطبیقی و مرزهای تحمیلی تقسیم می شوند. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مرزهای پیشتاز )قبل از سکونت( مرزهایی هستند که از زمان های قدیم در نواحی خالی از سکنه ترسیم شده اند و بعدها (  سواا

نیز مورد قبول ساکنان دو کشور قرار گرفته اند؛ مانند مرز کانادا و آالسکا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مرزهای پیشتاز مشکلی ایجاد نمی کنند.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مرزهایی  تطبیقی  مزهایی هستند که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی تعیین می شوند و گروه های انسانی را که از نظر (  سواا

قومی، زبانی، دینی و غیره متفاوت اند،  از یکدیگر جدا می کنند؛ مانند مرز هند و پاکستان 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مرز کرۀ شمالی و جنوبی مرز تحمیلی و غیرطبیعی است که در مدار 38 درجه تعیین شده است. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مرز کرۀ شمالی و جنوبی مدار 38 درجه است. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مرزهایی که کشورهای استعمارگر در قارۀ آفریقا بر مبنای قلمرو نفوذ و حاکمیت خود و بدون توجه به اقوام و فرهنگ ها (  سواا

ایجاد کردند مرز تحمیلی محسوب می گردد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مرزهای پیشتاز از زمان های قدیم در نواحی خالی از سکنه ترسیم شده اند.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در تعیین خط مرزی هند و پاکستان منطقۀ مسلمان نشین از هندونشین جدا شده است. (  سواا
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مطالعۀ مرزها از دیرباز کانون پژوهش های جغرافیای سیاسی بوده است. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حفاظت و مدیریت و کنترل مرزهای کشور بر عهدۀ مرزبانان نیروی انتظامی و دفاع از مرزهای زمینی و هوایی و دریایی (  سواا

کشور در برابر تهدیدات خارجی بر عهدۀ نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیشترین کشمکش مربوط به مرزهای تحمیلی و کم ترین آن مربوط به مرزهای پیشتاز است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کانون سیاسی یک کشور مرکز اقتدار سیاسی آن است و تصمیمات سیاسی از این نقطۀ مرکزی در سراسر کشور پخش (  سواا

می شود و مکان تصمیم گیری های سیاسی و مالقات سران یک کشور با نمایندگان حکومت سیایر کشورهاست.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. عوامل مؤثر در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت عبارتند از: داشتن قابلیت های محیطی مانند دسترسی به آب و (  سواا

اراضی حاصلخیز، داشتن جمعیت قابل توجه، قرار داشتن در تقاطع راه های ارتباطی و داشتن قابلیت دفاعی مناسب و دور بودن از مرزها

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پاریس قدمت 1500 ساله به عنوان پایتخت را دارد. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. برزیل پایتخت خود را از ریودوژانیرو به برازیلیا و پاکستان پایتخت خود را از کراچی به اسالم آباد منتقل کرده اند. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به طور معمول، تمرکز قدرت سیاسی و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی، تمرکز اقتصادی نهادهای مالی و پولی و (  سواا

شرکت های بزرگ و ثروت و قدرت در پایتخت ها، موجب تبدیل آنها به کالن شهرها می شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ملت، عنصر بنیادین یک کشور است و بدون آن کشور معنا و مفهوم ندارد.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حراست از قلمرو و مرزهای کشور مربوط به ادارۀ امور سرزمین، وضع قوانین و مقررات مربوط به ادارۀ سازه یا ساختار (  سواا

انسانی و برقراری صلح و توسعۀ همکاری های تجاری مربوط به روابط خارجی می باشد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حکومت ها از نظر مدیریت فضای جغرافیایی کشور و توزیع قدرت در پهنۀ سرزمین به سه گروه عمده تک ساخت )یکپارچه(، (  سواا

فدرالی و ناحیه ای و ترکیبی تقسیم می شوند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. نظام سیاسی تک ساخت از اروپا به دیگر نقاط جهان راه یافته و کشور فرانسه از پیشگامان این الگوست. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در نظام سیاسی تک ساخت، حکومت مرکزی حدود اختیارات نواحی را تعیین می کند و اختیارات محلی محدود و نظام (  سواا

قانون گذاری و سیاست گذاری متمرکز است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کشور ایران دارای نظام سیاسی تک ساخت )یکپارچه( است. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در نظام سیاسی فدرالی، ایالت ها در دفاع، سیاست خارجی و واحد پول ملی از حکومت مرکزی تبعیت می کنند. (  سواا
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از دو واژۀ ژئو )مخف جغرافیا( و پلیتیک )سیاست( ترکیب شده است.  اصطالح ژئوپلیتیک:

شاخه ای از دانش جغرافیای سیاسی است که با موضوع قدرت و ارتباط آن با جغرافیا و سیاست سروکار دارد و روابط متقابل این سه عنصر  تعریف:

را مطالعه می کند. 

 عنصر قدرت به رابطۀ متقابل جغرافیا و سیاست اضافه شده است زیرا جوهرۀ ژئوپلیتیک را قدرت تشکیل می دهد

 در فرهنگ فارسی، به معنای داشتن توانایی است.  قدرت 
 در مباحث اجتماعی و سیاسی، از قدرت با تعابیری چون کنترل دیگران یا نفوذ داشتن روی آنها، سلطه و توانایی مجبور 

کردن دیگران به فرمانبرداری یاد شده است. 

 قدرت جسمانی  بر حسب شرایط و اهداف و خواسته ها انواع قدرت وجود دارد
 قدرت علمی 

 قدرت اقتصادی
 قدرت هنری

 قدرت سیاسی

ژئوپلیتیک

درس یازدهم
پایه یازدهم
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کشورهای پاکستان، استرالیا و کانادا دارای نظام سیاسی فدرالی و ترکیه دارای نظام سیاسی تک ساخت است. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی، بخش اعظم کشور به صورت تک ساخت است، فقط یک یا چند بخش کوچک به (  سواا

صورت ناحیه ای و خودمختار اداره می شوند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نظام سیاسی کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان و انگلستان از نوع ناحیه ای و ترکیبی است. (  سواا

گزینه 3 پاسخ صحیح است. هویت ملی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی از مهم ترین عوامل پیدایش و بقای یک کشورند. (  سواا

  گزینه 3 پاسخ صحیح است. حاکمیت یک کشور نشان دهندۀ استقالل و اقتدار سیاسی آن است.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی مانند عراق و انگلستان مناطق خودمختار اختیارات سیاسی و اجرایی ویژه ای در (  سواا

ناحیۀ خود دارند و حکومت مرکزی، نقش هماهنگ کننده و ارتباط دهنده دارد. 
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 ایران حدود 2000 کیلومتر مرز دریایی دارد.  ایران و قدرت دریایی

و  تقسیم بندی مرزهای جنوبی ایران امتداد می یابد  تنگۀ هرمز  تا  رود در غرب  اروند  از مصب  الف- بخشی   
خلیج فارس نام دارد. 

 ب- بخشی  از تنگۀ هرمز به سمت شرق تا دهانۀ خلیج گواتر امتداد می یابد 
ودریای مکران )دریای عمان( نامیده می شود.

 نیروی دریایی راهبردی به نیرویی گفته می شود که قادر است در محدودۀ آب های عمیق اقیانوسی عملیات انجام دهد 
به گونه ای که بتواند خود را از تهدیدهای روی آب، زیر آب و هوا حفظ کند، محدودیتی نیز برای اجرای عملیات در عمق 

دور دست ها نداشته باشد و قادر به حفاظت از منابع ملی کشور در منطقۀ دریایی باشد.

 ساختن زیردریایی و ناوشکن های چند منظوره و حضور ناوگان ایران در آب های اقیانوس هند برای حفاظت از امنیت 
کشتی ها و شناورهای تجاری و نفت کش ها، همگی حکایت از تالش ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ دریایی دارند. 

 بندر جاسک  دو بندر مهم ایران در دریای عمان 
 بندر اقیانوسی چابهار 

 قدرت ملی، قدرت یک کشور یا ملت برای رسیدن به اهداف و تحقق آرمان هایش است.  قدرت ملی
 روابط بین المللی و رفتار کشورها با یکدیگر نیز از میزان قدرت آنها تأثیر می پذیرد.
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موقعیت جغرافیایی -  

کشور

 موقعیت جغرافیایی )ریاضی و نسبی( عبارت است از چگونگی قرار گرفتن یک مکان در سطح کرۀ زمین 
 کشورهای حائل یعنی کشورهایی که بین دو یا چند قدرت بزرگ قرار دارند و معمواًل آسیب پذیرند مانند لهستان بین روسیه و آلمان 

  - وسعت، شکل و 
       ناهمواری های کشور

 وسعت زیاد به خودی خود امری مطلوب است و از بین دو کشور که شرایط یکسانی دارند کشوری که سرزمین 
وسیع تری در اختیار دارد، قدرتمندتر است. 

 وسعت زیاد اگر با کمبود جمعیت همراه باشد، در امر دفاع مشکالتی را به وجود می آورد.
 سرزمین های هموار برای کشاورزی و توسعۀ شبکه راه ها و حمل و نقل بسیار مناسب اند. 

 مناطق کوهستانی از نظر دفاعی نقش مثبتی دارند. 
 

شکل  انواع   
کشورها

 1- کشورهای جمع و جور )فشرده(: مانند لهستان 
 2- کشورهای طویل که طول آنها حداقل 6 برابر عرضشان باشد مانند شیلی و نروژ

 3- کشورهای دنباله دار مانند تایلند
 4- کشورهای چند پاره یا چند تکه مانند اندونزی 

 5- کشورهای محاطی که درون یک کشور دیگر محصور باشند مانند لسوتو که در درون آفریقای 
جنوبی قرار دارد. 

 بهترین شکل برای یک کشور، شکل فشرده است که پایتخت در مرکز آن قرار گرفته است و قابلیت دفاعی زیادی 
دارد و در کمترین زمان می توان از مرکز یک سرزمین به تمام نقاط آن دسترسی داشت.
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 حکومت های مستقل 
 رهبران ایدئولوژیک و افراد برجستۀ سیاسی نافذ روی مردم 

 گروه ها و احزاب سیاسی 
 سازمان های مردم نهاد و غیر حکومتی 

 سازمان های بین المللی
 نهادهای اقتصادی و تجاری بین المللی

فیا
غرا

و ج
ت 

قدر
طۀ 

 راب
 صاحب نظران ژئوپلیتیک معتقدند عواملی چون موقعیت جغرافیایی، آب و هوا و داشتن منابع زیرزمینی و جمعیت می توانند موجب 

قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی یک کشور شوند.

 قدرت و نظریه های
       ژئوپلیتیکی

 1- نظریۀ 
        فضای حیاتی

 این نظریه توسط راتزل پدر علم جغرافیای سیاسی در قرن نوزدهم مطرح شد.
 از دیدگاه او کشورهای کوچک که برای جمعیت خود فضای کافی نداشته باشند 

نابود می شوند. 
از دیدگاه او عامل موقعیت جغرافیایی یعنی قرار داشتن در مجاورت یک دولت   

قوی یا ضعیف بر سیاست و قدرت آن تأثیر می گذارد.
مانند: حملۀ نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، حملۀ عراق به ایران و حملۀ   

عربستان به یمن 

 2- نظریۀ قدرت 
        خشکی )بّری(

 این نظریه توسط مکیندر جغرافی دان انگلیسی مطرح گردید.
 بر اساس این نظریه بخشی عمدۀ خشکی ها جهان، سه قارۀ به هم چسبیدۀ آسیا، 

اروپا و آفریقاست و جزیرۀ جهانی نام دارد. 
تا  غرب  در  ولگا  رود  )از  اوراسیا  خشکی  منطقۀ  جهانی  جزیره  این  در  مکیندر   

سیبری در شرق( را قلعه جهان دانست.
 مکیندر بخش مرکزی این منطقه را محور یا قلب خشکی جهان )هارتلند( نامید.

و  اول  بروز جنگ جهانی  و  آلمان  نظریه هارتلند در سیاست های جنگ طلبانۀ   
دوم مؤثر بود. 

 این نظریه توسط آلفرد ماهان مطرح گردید. 
 او فضاهای دریایی و اقیانوسی را در شکل گیری قدرت جهانی و کنترل و محاصرۀ قدرت خشکی مؤثر می دانست

 3- نظریه قدرت 
دریایی

شرایط تبدیل شدن یک 
از  دریایی  قدرت  به  کشور 

دیدگاه ماهان

 1- موقعیت جغرافیایی در کنار دریا 
 2- خط مشی سیاسی و حکومت

 3- وضع طبیعی سواحل 
 4- فرهنگ دریانوردی 

 5- تعداد جمعیت 
 6- گسترش ساحل

 ماهان قدرت دریایی را فقط در نیروی جنگی ناوگان دریایی نمی دانست و معتقد بود ملتی به قدرت دست 
می یابد که در تجارت دریایی نیز نیرومند باشد. 
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شکل  انواع   
کشورها

 1- کشورهای جمع و جور )فشرده(: مانند لهستان 
 2- کشورهای طویل که طول آنها حداقل 6 برابر عرضشان باشد مانند شیلی و نروژ

 3- کشورهای دنباله دار مانند تایلند
 4- کشورهای چند پاره یا چند تکه مانند اندونزی 

 5- کشورهای محاطی که درون یک کشور دیگر محصور باشند مانند لسوتو که در درون آفریقای 
جنوبی قرار دارد. 

 بهترین شکل برای یک کشور، شکل فشرده است که پایتخت در مرکز آن قرار گرفته است و قابلیت دفاعی زیادی 
دارد و در کمترین زمان می توان از مرکز یک سرزمین به تمام نقاط آن دسترسی داشت.
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 ژئوپلیتیک شاخه ای از کدام علم است و روابط متقابل کدام عناصر را مطالعه می کند؟-  

2( جغرافیای سیاسی – قدرت، جغرافیا و سیاست  1( علوم سیاسی- قدرت، جغرافیا و سیاست 

4( علوم سیاسی – حکومت، قدرت و جغرافیا 3( جغرافیای سیاسی – حکومت، قدرت و جغرافیا 

 جوهرۀ ژئوپلیتیک را ................. تشکیل می دهد.-  

4( حکومت 3( جغرافیا   2( سیاست   1( قدرت 

 کدام شکل زیر درست است؟-  

 )2    )1

 )4   )3

 علم ادارۀ یک کشور یا حکومت داری را چه می گویند؟-  

4( سیاست جغرافیایی 3( ژئوپلینیک  2( سیاست  1( جغرافیای سیاسی 

سواالت تستی

درس یازدهم
پایه یازدهم

224

یا
اف

غر
ج

جغرافیا جامع کنکور 

  - بنیادهای زیستی کشور

 عواملی چون آب، خاک، آب و هوا و پوشش گیاهی بنیادهای زیستی کشور محسوب می شوند.
دلیل  به  زیرا  است  آیندۀ جهان  در  و کشمکش کشورها  رقابت  از عوامل  و  اصلی  از مشکالت  یکی  آب   

افزایش جمعیت و تغییر الگوهای زندگی مصرف آن مرتبًا افزایش می یابد.

  - منابع انرژی و معدنی 
کشور 

 اگر منابع کشوری در جهت توسعۀ صنایع قرار بگیرند در قدرت کشور مؤثرند مانند چین و برزیل 
 اگر اقتصاد یک کشوری وابسته به صادرات آنها باشد یک ویژگی منفی و عامل کاهش قدرت ملی تلقی 

می شود. 

 داشتن جمعیت زیاد از عوامل قدرت ملی است زیرا هم منبع کار و تولید ثروت، هم نیروی نظامی و دفاعی   - جمعیت کشور 
و هم سرچشمۀ روحیۀ ملی محسوب می شود.

 جمعیت زیاد پیش شرط قدرت است اما کیفیت و ترکیب جمعیت نیز اهمیت دارد.
 همگونی جمعیت از نظر قومی، زبانی و دینی در افزایش قدرت ملی مؤثر است. 

جغرافیایی،  منطقۀ)ناحیۀ( ژئوپلیتیکی ارزش های  داشتن  دلیل  به  که  هم جوار  کشور  تعدادی  یا  زمین  سطح  از  بخشی  تعریف: 
بازیگران سیاسی برای کنترل یا تصرف آنها با یکدیگر وارد تعامل )کنش و واکنش( می شوند. این تعامل ممکن 

است مذاکره، همکاری و هم بستگی یا رقابت و کشمکش و حتی جنگ باشد.

 مناطق ژئوپلیتیکی جهان

 خلیج فارس
 اتحادیه اروپا
 دریای خزر

 قفقاز
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 کدام یک از نظریه های زیر متعلق به آلفرد ماهان است؟-   

4( قدرت دریایی 3( قدرت خشکی  2( هارتلند   1( فضای حیاتی 

 آلفرد ماهان شرایط تبدیل شدن یک کشور به قدرت دریایی را موارد زیر می دانست به جز:-   

2( خط مشی سیاسی و حکومت  1( موقعیت جغرافیایی 

4( وسعت کشور 3( فرهنگ دریانوردی 

 کدام گزینۀ بیانگر محدودۀ خلیج فارس است؟-   

2( از تنگۀ هرمز تا دهانۀ خلیج گواتر 1( از مصب اروندرود در غرب تا تنگۀ هرمز 

4( از تنگۀ هرمز در غرب تا مصب اروندرود در شرق 3( از مصب اروندرود در غرب تا دهانۀ خلیج گواتر 

 همۀ موارد زیر دربارۀ »نیروی دریایی راهبردی« درست است به جز:-   

1( در محدودۀ آب های عمیق اقیانوسی قادر به انجام عملیات باشد.

2( بتواند خود را از تهدیدهای روی آب، زیر آب و هوا حفظ کند.

3( قادر به حفاظت از منافع کشورهای دوست در منطقۀ دریایی باشد.

4( محدودیتی برای اجرای عملیات در عمق دور دست ها نداشته باشد. 

 همۀ موارد زیر حکایت از تالش ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ دریایی دارند به جز:-   

2( حضور ناوگان ایران در آب های اقیانوس هند 1( ساختن زیردریایی ها و ناوشکن های چند منظوره 

4( رفت و آمد مقتدرانه دریایی در تمامی اقیانوس های جهان 3( حفاظت از امنیت کشتی ها و شناورهای تجاری و نفت کش ها 

 دو بندر مهم دریای عمان کدام اند؟-   

2( شهید رجایی و چابهار 1( جاسک و چابهار 

4( بندرعباس و جاسک 3( شهید رجایی و بندرعباس 

 عامل تأثیرگذار در روابط بین المللی و رفتار کشورها با یکدیگر کدام است؟-   

2( میزان قدرت آنها  1( وسعت و جمعیت کشورها 

4( موقعیت جغرافیایی آنها  3( طول سواحل و دسترسی به آبهای آزاد 

 همۀ موارد زیر از عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت ملی هستند به جز:-   

2( وسعت، شکل و ناهمواری های کشور 1( عوامل بین المللی )فرامرزی( 

4( بنیادهای زیستی کشور  3( منابع و انرژی کشور 
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 همۀ موارد زیر از بازیگران سیاسی اصلی و عمدۀ جهان هستند به جز:-  

2( سازمان های بین المللی 1( نهادهای اقتصادی و تجاری بین المللی 

4( مردم و رأی دهندگان 3( سازمان های مردم نهاد و غیرحکومتی 

 چه کسی را پدر علم جغرافیای سیاسی می دانند؟-  

4( تورگو 3( مکیندر  2( راتزل  1( ماهان 

 نظریۀ »فضای حیاتی« توسط چه کسی مطرح گردید؟-  

4( تورگو 3( مکیندر  2( راتزل  1( ماهان 

 به اعتقاد چه کسی موقعیت یک کشور در مجاورت یک دولت قوی یا ضعیف بر سیاست و قدرت آن تأثیر می گذارد؟-  

4( تورگو 3( مکیندر  2( راتزل  1( ماهان 

 حملۀ »عربستان به یمن« برگرفته از کدام نظریه است؟-  

4( قدرت خشکی  3( قدرت هوایی   2( قدرت دریایی  1( فضای حیاتی 

 مکیندر جغرافی دان انگلیسی دربارۀ قدرت به چه مسئله ای توجه می کند؟-   

4( قدرت هوایی 3( خشکی ها   2( دریاها  1( فضای حیاتی 

 از دیدگاه مکیندر، منطقۀ هارتلند )قلب جهان( در چه محدوده ای واقع شده است؟-   

2( از رود دانوب در غرب تا رود فرات در شرق 1( از رود ولگا در غرب تا رود فرات در شرق 

4( از رود ولگا در غرب تا سیبری در شرق 3( از رود دانوب در غرب تا سیبری در شرق 

 از دیدگاه مکیندر کدام بخش از اروپا منبع بزرگ قدرت است و هر کس بر آن مسلط شود می تواند بر کل جزیرۀ جهانی و جهان -   
فرمان براند؟

4( جنوب 3( شمال   2( غرب  1( شرق  

 به عقیدۀ برخی کدام نظریه در سیاست های جنگ طلبانۀ آلمان و بروز جنگ های جهانی اوا و دوم تأثیر داشته است؟-   

4( فضای حیاتی 3( قدرت خشکی  2( قدرت هوایی  1( قدرت دریایی 

 از دیدگاه نظریه مکیندر هالا خارجی منطقۀ هارتلند شامل کدام قاره هاست؟-   

2( آمریکا، اقیانوسیه و جنوب آفریقا 1( آسیا، اروپا و آفریقا 

4( آسیا، آمریکا و شرق اروپا 3( اروپا، آمریکا و جنوب غربی آسیا 
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 کدام کشور شکل محاطی و کدام کشور شکل چند تکه دارد؟-   

4( لسوتو – تایلند  3( سوازیلند - نروژ  2( لسوتو - شیلی  1( سوازیلند - اندونزی 

 همۀ عبارت های زیر دربارۀ شکل کشورها درست است به جز:-   

1( بهترین شکل برای یک کشور شکل فشرده است که در آن پایتخت به مرز نزدیک باشد.

2( در کشورهای طویل و چند تکه نظارت حکومت بر همۀ قسمت های کشور مشکل است.

3( در کشور نروژ ایجاد خطوط ارتباطی با مشکل مواجه است.

4( در کشور لهستان در کمترین زمان می توان از مرکز یک به تمام نقاط آن دسترسی داشت.

 کدام یک از بنیادهای زیستی کشورها در آینده یکی از مشکالت اصلی و از عوامل رقابت و کشمکش  کشورها می باشد؟-   

4( آب 3( پوشش گیاهی  2( آب و هوا   1( خاک 

 در چه صورتی منابع انرژی و معدنی یک کشور می تواند در قدرت آن کشور مؤثر باشد؟-   

2( قیمت آن دارای نوسان زیادی نباشد. 1( در جهت توسعه صنایع باشد. 

4( در جهت رفاه بیشتر مردم به کار گرفته شود. 3( توزیع درآمد حاصل از آن عادالنه باشد. 

 کدام گزینه از مواردی است که جمعیت زیاد در قدرت ملی مؤثر نیست؟-   

2( به عنوان سرچشمۀ روحیۀ ملی 1( به عنوان منبع کار و ثروت 

4( به عنوان حامی حکومت 3( به عنوان نیروی نظامی و دفاعی 

 کدام یک از گزینه های زیر پیش شرط قدرت است؟-   

4( منابع انرژی و معدنی 3( شکل سرزمین   2( وسعت   1( جمعیت 

 بخشی از سطح زمین یا تعدادی کشور هم جوار که به دلیل داشتن ارزش های جغرافیایی، بازیگران سیاسی برای کنترا یا تصرف -   
آن ها با یکدیگر وارد تعامل می شوند را چه می نامند؟

4( قلب جهان 3( منطقۀ ژئوپلیتیکی  2( منطقۀ هارتلند  1( منطقۀ جغرافیایی 

 در منطقۀ ژئوپلیتیکی کدام عوامل بر یکدیگر تأثیر می گذارند؟-   

2( سیاست، ثروت و قدرت 1( قدرت، حکومت و حاکمیت 

4( جغرافیا، سیاست و قدرت 3( استقالل، آزادی و حاکمیت 

 همۀ مناطق زیر از مناطق ژئوپلیتیک هستند به جز:-   

4( قفقاز 3( دریای خزر  2( اتحادیه اروپا   1( اقیانوس هند 

 کدام ویژگی های جمعیت عالوه بر تعداد آن در قدرت نقش دارند؟-   

4( کیفیت و ترکیب 3( کمیت و کیفیت  2( کمیت و ترکیب  1( تنوع قومی و نژادی 
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 منظور از کشورهای حائل چیست و کدام کشور در چنین موقعیتی قرار دارد؟-   

1( یعنی قرار گرفتن بین دو یا چند قدرت بزرگ- روسیه

2( یعنی دور بودن از ساحل و عدم دسترسی به دریا – آلمان 

3( یعنی قرار گرفتن بین دو یا چند قدرت بزرگ – لهستان

4( یعنی دور بودن از ساحل و عدم دسترسی به دریا - چک

 وسعت زیاد اگر با ................ همراه باشد در امر دفاع مشکالتی به وجود می آورد. -   

2( موقعیت نامناسب جغرافیایی 1( کمبود جمعیت 

4( عدم دسترسی به دریاهای آزاد 3( کمبود منابع معدنی 

 در کدام گزینه به ترتیب، دلیل محدودیت کشاورزی در »روسیه« و مشکالت خطوط ارتباطی در »تایلند« به درستی بیان شده است؟ -   
)کنکور خارج کشور   (

2( وسعت – موقع جغرافیایی 1( وسعت- وضع ناهمواری 

4( وضع ناهمواری – شکل سرزمین  3( موقع جغرافیایی- شکل سرزمین 

 کدام یک از نواحی زیر از نظر دفاعی نقش مثبتی دارند؟-   

2( نواحی کوهستانی  1( بیابان های وسیع 

4( زمین های باتالقی و کویری 3( دشت ها و جلگه ها 

 کدام گزینه در مورد کشورهای طویل درست است؟-   

1( طول آنها حداقل شش برابر عرضشان باشد مانند شیلی

2( طول آنها حداکثر شش برابر عرضشان باشد مانند نروژ

3( طول آنها حداقل شش برابر عرضشان باشد مانند تایلند

4( طول آنها حداکثر شش برابر عرضشان باشد مانند ایتالیا

 کدام کشور، در ایجاد خطوط ارتباطی با مشکل مواجه است؟-   

4( آفریقای جنوبی 3( لهستان  2( الجزایر  1( اندونزی 

 به ترتیب کدام کشورها به شکل فشرده، طویل، دنباله دار و محاطی هستند؟-   

2( لهستان، نروژ، تایلند، لسوتو 1( تایلند، شیلی، اندونزی، آفریقای جنوبی 

4( لهستان، شیلی، لسوتو، آفریقای جنوبی  3( تایلند، نروژ، آفریقای جنوبی، شیلی 

 بهترین شکل مربوط به کدام کشور است؟-   

4( اندونزی 3( لهستان  2( تایلند   1( نروژ 
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 کدام کشور شکل محاطی و کدام کشور شکل چند تکه دارد؟-   

4( لسوتو – تایلند  3( سوازیلند - نروژ  2( لسوتو - شیلی  1( سوازیلند - اندونزی 

 همۀ عبارت های زیر دربارۀ شکل کشورها درست است به جز:-   

1( بهترین شکل برای یک کشور شکل فشرده است که در آن پایتخت به مرز نزدیک باشد.

2( در کشورهای طویل و چند تکه نظارت حکومت بر همۀ قسمت های کشور مشکل است.

3( در کشور نروژ ایجاد خطوط ارتباطی با مشکل مواجه است.

4( در کشور لهستان در کمترین زمان می توان از مرکز یک به تمام نقاط آن دسترسی داشت.

 کدام یک از بنیادهای زیستی کشورها در آینده یکی از مشکالت اصلی و از عوامل رقابت و کشمکش  کشورها می باشد؟-   

4( آب 3( پوشش گیاهی  2( آب و هوا   1( خاک 

 در چه صورتی منابع انرژی و معدنی یک کشور می تواند در قدرت آن کشور مؤثر باشد؟-   

2( قیمت آن دارای نوسان زیادی نباشد. 1( در جهت توسعه صنایع باشد. 

4( در جهت رفاه بیشتر مردم به کار گرفته شود. 3( توزیع درآمد حاصل از آن عادالنه باشد. 

 کدام گزینه از مواردی است که جمعیت زیاد در قدرت ملی مؤثر نیست؟-   

2( به عنوان سرچشمۀ روحیۀ ملی 1( به عنوان منبع کار و ثروت 

4( به عنوان حامی حکومت 3( به عنوان نیروی نظامی و دفاعی 

 کدام یک از گزینه های زیر پیش شرط قدرت است؟-   

4( منابع انرژی و معدنی 3( شکل سرزمین   2( وسعت   1( جمعیت 

 بخشی از سطح زمین یا تعدادی کشور هم جوار که به دلیل داشتن ارزش های جغرافیایی، بازیگران سیاسی برای کنترا یا تصرف -   
آن ها با یکدیگر وارد تعامل می شوند را چه می نامند؟

4( قلب جهان 3( منطقۀ ژئوپلیتیکی  2( منطقۀ هارتلند  1( منطقۀ جغرافیایی 

 در منطقۀ ژئوپلیتیکی کدام عوامل بر یکدیگر تأثیر می گذارند؟-   

2( سیاست، ثروت و قدرت 1( قدرت، حکومت و حاکمیت 

4( جغرافیا، سیاست و قدرت 3( استقالل، آزادی و حاکمیت 

 همۀ مناطق زیر از مناطق ژئوپلیتیک هستند به جز:-   

4( قفقاز 3( دریای خزر  2( اتحادیه اروپا   1( اقیانوس هند 

 کدام ویژگی های جمعیت عالوه بر تعداد آن در قدرت نقش دارند؟-   

4( کیفیت و ترکیب 3( کمیت و کیفیت  2( کمیت و ترکیب  1( تنوع قومی و نژادی 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ژئوپلیتیک شاخه ای از دانش جغرافیای سیاسی است که با موضوع قدرت و ارتباط آن با جغرافیا و سیاست سروکار دارد و ( سواا
روابط متقابل این سه عنصر را مطالعه می کند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جوهرۀ ژئوپلیتیک را »قدرت« تشکیل می دهد.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شکل شماره 4 درست است. ( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سیاست عبارت است از علم ادارۀ یک کشور یا حکومت داری ( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بازیگران سیاسی اصلی و عمدۀ جهان عبارتند از: حکومت های مستقل، رهبران ایدئولوژیک و افراد برجسته سیاسی، ( سواا
گروه ها و احزاب سیاسی، سازمان های مردم نهاد و غیر حکومتی، سازمان های بین المللی، نهادهای اقتصادی و تجاری بین المللی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. راتزل پدر علم جغرافیای سیاسی شناخته می شود.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در قرن نوزدهم راتزل، نظریۀ »فضای حیاتی« را مطرح کرد. ( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. راتزل برای عامل موقعیت جغرافیایی اهمیت قائل بود و اعتقاد داشت که موقعیت یک کشور در مجاورت یک دولت قوی ( سواا
یا ضعیف، بر سیاست و قدرت آن تأثیر می گذارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حمله عراق به ایران در سال 1359 و حملۀ عربستان به یمن در سال های اخیر برگرفته از نظریۀ »فضای حیاتی« راتزل ( سواا
است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مکیندر جغرافی دان انگلیسی دربارۀ قدرت خشکی ها مقاله ای ارائه کرده است. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مکیندر در جزیرۀ جهانی منطقۀ خشکی اوراسیا )از رود ولگا در غرب تا سیبری در شرق( را قلعه )دژ( جهان می داند.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مکیندر معتقد بود که منطقۀ قلب خشکی جهان )هارتلند( یعنی شرق اروپا منبع بزرگ قدرت است و هر کس بر منابع (  سواا
آن مسلط شود، می تواند بر کل جزیرۀ جهانی و جهان فرمان براند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برخی معتقدند نظریۀ هارتلند یا قدرت خشکی در سیاست های جنگ طلبانۀ آلمان، هجوم این کشور به کشورهای مجاور (  سواا
و بروز جنگ های جهانی اول و دوم بی تأثیر نبوده است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. از نظر مکیندر هالل خارجی منطقه هارتلند شامل قارۀ آمریکا، اقیانوسیه و جنوب آفریقاست. (  سواا

پاسخنامه تشریحی

درس یازدهم
پایه یازدهم
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در چه صورت امکان »ادامۀ حیات« برای کشورهای مشخص شده در تصویر مقابل فراهم می شود؟ )سراسری خارج کشور   (-   

1( تقویت منابع انرژی و معدنی کشور

2( استفاده از قدرت در ادارۀ سرزمین

3( توسعۀ قلمرو و فضای سرزمینی

4( حفظ عنصر بنیادین کشور

همۀ عبارت ها با نظریۀ »قدرتدریایی آلفرد ماهان« مطابقت دارند؛ به جز .................... )سراسری خارج کشور     (-   

الف( کشورهایی قدرتمندهستند که به آب های آزاد دسترسی داشته باشند.

ب( فضاهای دریایی و اقیانوسی در شکل گیری قدرت جهانی مؤثر هستند.

ج( قدرت دریایی کشور ساحلی وابسته به نیروی جنگی ناوگان دریایی است.

د( در کشورهای دریایی و اقیانوسی،ملتی قدرتمند است که در تجارت دریایی نیرومند باشد. 

4( ج، د 3( ب،د  2( الف، ج  1( الف، ب 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ژئوپلیتیک شاخه ای از دانش جغرافیای سیاسی است که با موضوع قدرت و ارتباط آن با جغرافیا و سیاست سروکار دارد و ( سواا
روابط متقابل این سه عنصر را مطالعه می کند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جوهرۀ ژئوپلیتیک را »قدرت« تشکیل می دهد.( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شکل شماره 4 درست است. ( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سیاست عبارت است از علم ادارۀ یک کشور یا حکومت داری ( سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بازیگران سیاسی اصلی و عمدۀ جهان عبارتند از: حکومت های مستقل، رهبران ایدئولوژیک و افراد برجسته سیاسی، ( سواا
گروه ها و احزاب سیاسی، سازمان های مردم نهاد و غیر حکومتی، سازمان های بین المللی، نهادهای اقتصادی و تجاری بین المللی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. راتزل پدر علم جغرافیای سیاسی شناخته می شود.( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در قرن نوزدهم راتزل، نظریۀ »فضای حیاتی« را مطرح کرد. ( سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. راتزل برای عامل موقعیت جغرافیایی اهمیت قائل بود و اعتقاد داشت که موقعیت یک کشور در مجاورت یک دولت قوی ( سواا
یا ضعیف، بر سیاست و قدرت آن تأثیر می گذارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حمله عراق به ایران در سال 1359 و حملۀ عربستان به یمن در سال های اخیر برگرفته از نظریۀ »فضای حیاتی« راتزل ( سواا
است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مکیندر جغرافی دان انگلیسی دربارۀ قدرت خشکی ها مقاله ای ارائه کرده است. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مکیندر در جزیرۀ جهانی منطقۀ خشکی اوراسیا )از رود ولگا در غرب تا سیبری در شرق( را قلعه )دژ( جهان می داند.(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مکیندر معتقد بود که منطقۀ قلب خشکی جهان )هارتلند( یعنی شرق اروپا منبع بزرگ قدرت است و هر کس بر منابع (  سواا
آن مسلط شود، می تواند بر کل جزیرۀ جهانی و جهان فرمان براند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برخی معتقدند نظریۀ هارتلند یا قدرت خشکی در سیاست های جنگ طلبانۀ آلمان، هجوم این کشور به کشورهای مجاور (  سواا
و بروز جنگ های جهانی اول و دوم بی تأثیر نبوده است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. از نظر مکیندر هالل خارجی منطقه هارتلند شامل قارۀ آمریکا، اقیانوسیه و جنوب آفریقاست. (  سواا

پاسخنامه تشریحی

درس یازدهم
پایه یازدهم
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کشورهای سوازیلند و لسوتو شکل محاطی و اندونزی شکل چند تکه دارد. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بهترین شکل برای یک کشور، شکل فشرده است که در آن پایتخت در مرکز قرار گرفته است. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عواملی چون آب، خاک، آب و هوا و پوشش گیاهی بنیادهای زیستی کشور محسوب می شوند. آب یکی از مشکالت (  سواا
اصلی و از عوامل رقابت و کشمکش کشورها در جهان است زیرا به دلیل افزایش جمعیت و تغییر الگوهای زندگی، مصرف آن مرتبًا افزایش می یابد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر منابع انرژی و معدنی در کشوری در جهت توسعۀ صنایع قرار بگیرند )مانند چین و برزیل( در قدرت آن کشور مؤثرند. (  سواا

 گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. داشتن جمعیت زیاد از عوامل قدرت ملی است؛ زیرا هم منبع کار و تولید ثروت، هم نیروی نظامی و دفاعی و هم (  سواا
سرچشمۀ روحیۀ ملی محسوب می شود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جمعیت زیاد پیش شرط قدرت است. (  سواا

ارزش های (  سواا دلیل داشتن  به  تعدادی کشور هم جوار که  یا  زمین  از سطح  از بخشی  ژئوپلیتیکی عبارت است  پاسخ صحیح است. منطقۀ  گزینه 3   
جغرافیایی، بازیگران سیاسی برای کنترل یا تصرف آنها با یکدیگر وارد تعامل می شوند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. منطقۀ ژئوپلیتیکی منطقه ای است که در آن سه عامل جغرافیا، سیاست و قدرت بر یکدیگر تأثیر می گذارند. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. از مناطق ژئوپلیتیکی جهان امروز می توان به مناطق ژئوپلیتیکی خلیج فارس، اتحادیۀ اروپا، دریای خزر و قفقاز اشاره کرد. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عالوه بر تعداد جمعیت، کیفیت و ترکیب جمعیت نیز اهمیت دارد. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ملت عنصر بنیادین یک کشور است و بدون آن کشور معنا و مفهومی ندارد.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ماهان قدرت دریایی را فقط در نیروی جنگی ناوگان دریایی نمی دانست و کشورهایی که به آب های آزاد دسترسی دارند (  سواا
برای تبدیل به قدرت دریایی می بایستی شرایط شش گانه را داشته باشد. 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. نظریۀ قدرت دریایی را آلفرد ماهان مطرح کرد. (  سواا

گزینه 4 پاسخ صحیح است. از دیدگاه آلفرد ماهان شرایط تبدیل شدن یک کشور به قدرت دریایی عبارتند از: 1( موقعیت جغرافیایی 2( خط مشی (  سواا
سیاسی و حکومت 3( وضع طبیعی سواحل 4( گسترش سواحل 5- تعداد جمعیت 6- فرهنگ دریانوردی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بخشی از مصب اروندرود در غرب تا تنگۀ هرمز، خلیج فارس نام دارد. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. نیروی دریایی راهبردی به نیرویی گفته می شود که قادر است در محدودۀ آب های عمیق اقیانوسی عملیات انجام دهد، (  سواا
به گونه ای که بتواند خود را از تهدیدهای روی آب، زیر آب و هوا حفظ کند و محدودیتی نیز برای اجرای عملیات در عمق دوردست ها نداشته باشد و قادر به 

حفاظت از منابع ملی کشور در منطقۀ دریایی باشد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ساختن زیردریایی ها و ناوشکن های چند منظوره و حضور ناوگان ایران در آب های اقیانوس هند برای حفاظت از امنیت (  سواا
کشتی ها و شناورهای تجاری و نفت کش ها، همگی حکایت از تالش ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ دریایی دارند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ایران در دریای عمان دو بندر مهم، یعنی بندر جاسک و بندر اقیانوسی چابهار را دارد. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. روابط بین المللی و رفتار کشورها با یکدیگر از میزان قدرت آنها تأثیر می پذیرد. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت ملی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد: (  سواا
موقع جغرافیایی کشور 

وسعت، شکل و ناهمواری های کشور 
بنیادی های زیستی کشور 

منابع انرژی و معدنی کشور 
جمعیت کشور 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کشورهای حائل یعنی کشورهایی که بین دو یا چند قدرت بزرگ قرار دارند مانند لهستان که بین آلمان و روسیه قرار (  سواا
گرفته است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. وسعت زیاد اگر با کمبود جمعیت همراه باشد، در امر دفاع مشکالتی به وجود می آورد. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کشور روسیه به دلیل موقعیت جغرافیایی یعنی قرار گرفتن در عرض های باالی جغرافیایی با محدودیت هایی در زمینۀ (  سواا
کشاورزی مواجه شده است و کشور تایلند به دلیل شکل سرزمین که به صورت دنباله دار می باشد دارای مشکل است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. نواحی کوهستانی از نظر دفاعی نقش مثبتی دارند. (  سواا

گزینه 1 پاسخ صحیح است. کشورهای طویل به کشورهایی گفته می شود که طول آنها حداقل شش برابر عرض شان باشد مانند شیلی و نروژ(  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کشور اندونزی به دلیل شکل چند تکه خود در ایجاد خطوط ارتباطی با مشکل مواجه است. (  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کشور لهستان شکل فشرده، کشور نروژ شکل طویل، تایلند شکل دنباله دار و لسوتو شکل محاطی دارند. (  سواا

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بهترین شکل برای یک کشور، شکل فشرده است که در آن پایتخت در مرکز قرار گرفته است مانند لهستان (  سواا
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کشورهای سوازیلند و لسوتو شکل محاطی و اندونزی شکل چند تکه دارد. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بهترین شکل برای یک کشور، شکل فشرده است که در آن پایتخت در مرکز قرار گرفته است. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عواملی چون آب، خاک، آب و هوا و پوشش گیاهی بنیادهای زیستی کشور محسوب می شوند. آب یکی از مشکالت (  سواا
اصلی و از عوامل رقابت و کشمکش کشورها در جهان است زیرا به دلیل افزایش جمعیت و تغییر الگوهای زندگی، مصرف آن مرتبًا افزایش می یابد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر منابع انرژی و معدنی در کشوری در جهت توسعۀ صنایع قرار بگیرند )مانند چین و برزیل( در قدرت آن کشور مؤثرند. (  سواا

 گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. داشتن جمعیت زیاد از عوامل قدرت ملی است؛ زیرا هم منبع کار و تولید ثروت، هم نیروی نظامی و دفاعی و هم (  سواا
سرچشمۀ روحیۀ ملی محسوب می شود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جمعیت زیاد پیش شرط قدرت است. (  سواا

ارزش های (  سواا دلیل داشتن  به  تعدادی کشور هم جوار که  یا  زمین  از سطح  از بخشی  ژئوپلیتیکی عبارت است  پاسخ صحیح است. منطقۀ  گزینه 3   
جغرافیایی، بازیگران سیاسی برای کنترل یا تصرف آنها با یکدیگر وارد تعامل می شوند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. منطقۀ ژئوپلیتیکی منطقه ای است که در آن سه عامل جغرافیا، سیاست و قدرت بر یکدیگر تأثیر می گذارند. (  سواا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. از مناطق ژئوپلیتیکی جهان امروز می توان به مناطق ژئوپلیتیکی خلیج فارس، اتحادیۀ اروپا، دریای خزر و قفقاز اشاره کرد. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عالوه بر تعداد جمعیت، کیفیت و ترکیب جمعیت نیز اهمیت دارد. (  سواا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ملت عنصر بنیادین یک کشور است و بدون آن کشور معنا و مفهومی ندارد.(  سواا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ماهان قدرت دریایی را فقط در نیروی جنگی ناوگان دریایی نمی دانست و کشورهایی که به آب های آزاد دسترسی دارند (  سواا
برای تبدیل به قدرت دریایی می بایستی شرایط شش گانه را داشته باشد. 
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شهرها و روستاها

 مقر )مکان، جایگاه( سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری مقر و موقعیت
 موقعیت

 تعریف مقر: مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن روی زمین 
 مقر هر روستا یا شهر، هستۀ اولیه آن را شامل می شود. 

 هستۀ اولیه: مکانی که مردم برحسب نیاز، آن را برای زندگی انتخاب کرده و به اشغال درآورده اند و بعدها روستا یا شهر از آن 
محل گسترش یافته است. 

 در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت، عوامل طبیعی بیشترین نقش را دارند. 

رودها کنار  در  انسان ها  گزینی  در سکونت  موثر  عوامل    آب فراوان 
 آب و هوای مالیم 

 خاک حاصلخیز جلگه ها

 دسترسی به منابع آب مهم ترین عوامل شکل گیری هستۀ اولیه روستاها و شهرها در ایران
 قلعه های دفاعی
 بازارهای محلی 

 قرار گرفتن در تقاطع راه ها 

 تعریف موقعیت شهر یا روستا: وضعیت آن سکونتگاه نسبت به پدیده های پیرامون خود و  همچنین جایگاه آن در سطح ناحیه 
 موقعیت یک شهر یا روستا در ادامۀ حیات یا گسترش آن سکونتگاه و یا حتی زوال و نابودی آن نقش مهمی ایفا می کند. 

 دسترسی یک شهر به دریا یا شبکۀ ارتباطی خط آهن در یک منطقه، موقعیت مناسبی برای رونق تجارت و مشاغل مربوط در 
آن شهر به وجود می آورد. 

 نزدیک بودن شهر به روستاهای پرجمعیت مجاور و یا منابع معدنی در جذب نیروی کار و توسعۀ صنایع آن شهر تاثیر زیادی دارد. 
 مجاورت یک سکونتگاه با کوه آتشفشان یا گسل های فعال می تواند حیات آن سکونتگاه را به خطر بیندازد.

 برخی تغییرات محیط پیرامون مانند رویدادهای سیاسی یا تغییر آب و هوایی ممکن است موجب از دست رفتن موقعیت و اعتبار 
یک شهر یا انتقال آن به مکانی دیگر شود. 

درس اول
پایه دوازدهم
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درس اول
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 از مادر شهر
تا زنجیرۀ کالن شهرها

)مگاال پلیس(

 مادر شهر )متروپل( بزرگ ترین و مهم ترین شهر یک ناحیه، استان یا یک کشور است.
 معمواًل به مادر شهر، کالن شهر )مگاسیتی( هم می گویند که به شهرهایی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت اطالق می شود. 
 در ایران طبق مصوبۀ شورای عالی معماری و شهرسازی، به مادر شهرهایی که بیش از 1 میلیون نفر جمعیت داشته باشند، 

کالن شهر گفته می شود. 
 به بخش های پیرامونی یک شهر حومه می گویند. 

 با افزایش شهرنشینی و گسترش حمل و نقل و وسایل ارتباطی، به تدریج حومه ها در اطراف شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ و 
پرجمعیت شکل گرفتند. 

 حومه های خوابگاهی  انواع حومه ها
 حومه های صنعتی 

 حومه های فقیرنشین و مرفه نشین 

 با افزایش جمعیت مادرشهرها و گسترش حومه های آنها به تدریج منطقۀ مادرشهری به وجود می آید. 
 به شهرهایی که به سبب نقش مهم آنها در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزۀ نفوذ بسیار وسیعی در سطح جهان دارند »جهان 

شهر« گفته می شود. 
 در نتیجۀ گسترش فوق العاده زیاد دو یا چند مادرشهر در امتداد مسیرهای ارتباطی و حمل ونقل، زنجیره ای از مادرشهرها 

یا کالن شهرها پدید آمده اند که به آنها مگاالپلیس می گویند.  
 کالن شهر توکیو با ناحیه مادرشهری پیرامون با 38 میلیون نفر جمعیت، پرجمعیت ترین کالن شهر دنیاست. 

 برخی، مگاال پلیس را منطقۀ َابر شهری نامیده اند. 

 تمرکز و انبوهی جمعیت شهری مهم ترین ویژگی های مگاالپلیس
 تمرکز مؤسسات مالی و پولی 

 تمرکز صنایع دانش بنیان 
 فراوانی آمد و شد بین مادرشهرهای هم جوار با انواع وسایل حمل و نقل زمینی و هوایی 

 بوستن تا واشنگتن در شمال شرق آمریکا  شکل خطی و کریدوری شکل مگاال پلیس ها
 توکیو ـ یوکوهاما در ژاپن 

 شکل خوشه ای و کهکشانی مانند سئول ـ اینچون در کرۀ جنوبی 
 تغییر در روستانشینی

و سکونتگاه های روستایی

 در دو کشور چین و هند بیش از یک میلیارد نفر روستانشین اند. 
 مهاجرت از 

روستاها به شهرها
 مهاجرت از روستاها به شهرها، مهم ترین عوامل تغییر در کاهش روستانشینی و افزایش شهرنشینی است. 
شمالی  آمریکای  و  اروپا  صنعتی  و  یافته  توسعه  کشورهای  در   20 قرن  اول  نیمۀ  و   19 سدۀ  در   

مهاجرت تدریجی و طوالنی مدت و همگام با تحوالت صنعتی شدن صورت گرفته است. 
 در دورۀ صنعتی شدن مهاجرت در کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین کوتاه تر و سریع تر 

از رشد صنعتی رخ داد و با توسعۀ صنعتی همگام نبود. 

 تغییرات کالبدی و 
    عملکردی در روستاها

 منظور از شهرگرایی، روندی اقتصادی ـ  اجتماعی است که طی آن شیوه های زندگی، رفتار 
و عملکردها، ارزش ها و مظاهر شهری در روستاها و بین روستانشینان رواج می یابد. 

 روابط شهر و روستا را می توان از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطالعه کرد.  روابط شهر و روستا
 جغرافی دان ها و سایر اندیشمندان، بیشتر بر نابرابری میان شهر و روستا تاکید دارند. 
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جغرافیا جامع کنکور 

 تفاوت های
     شهر و روستا

 مهم ترین مالک تفاوت شهر و روستا  1ـ فعالیت اقتصادی:
 در اغلب روستاها درصد بیشتری به کار کشاورزی مشغول هستند و در شهرها بیش تر در بخش های 

صنعتی و خدماتی مشغول هستند.

 متداول ترین مالک تشخیص شهر و روستا  2ـ میزان جمعیت
 در برخی کشورهای اروپایی سکونتگاه های با بیشتر از 2000 نفر جمعیت، شهر محسوب می شوند اما 
در برخی کشورهای پرجمعیت آسیا مانند چین و هند، روستاهایی با بیش از 30 هزار نفر جمعیت وجود دارند.

 در روستاها فضاهای باز و چشم اندازهای طبیعی بیشتر و گسترده ترند.  3ـ وسعت و فضای سکونت و فعالیت:
 در شهرها خانه ها و مغازه ها و فضاهای صنعتی به هم فشرده ترند.

 4ـ دسترسی به خدمات و تسهیالت 

5ـ فرهنگ و مناسبات اجتماعی   .در روستاها روابط خویشاوندی، وابستگی اجتماعی و همکاری میان آنها بیشتر است 
 در شهرها نوگرایی بیشتر و تغییرات اجتماعی سریع تر است.

 سلسله مراتب سکونتگاه ها یعنی رتبه بندی آنها برحسب اهمیت  سلسله مراتب سکونتگاه ها
 میزان جمعیت  معیار طبقه بندی سکونتگاه ها

 عملکرد )ارائه خدمات(
 معیارهای رتبه بندی با توجه به اهداف و نوع مطالعات محققان و از جایی به جای دیگر متفاوت است. 

نفوذ سکونتگاه  تعریف حوزه سکونتگاه: محدوده جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال  و انواع خدمات دریافت می کند و بین آن  حوزۀ 
محدوده و سکونتگاه جریان کاال، خدمات و رفت و آمد افراد وجود دارد. 

 جنبه های مورد توجه حوزۀ 
نفوذ سکونتگاه

 الف( آستانه جمعیتی نفوذ، یعنی حداقل جمعیت یک منطقه که تقاضای 
کاال، خدمات یا عملکردی از یک سکونتگاه دارند. 

 ب( دامنۀ نفوذ، یعنی بیشترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت کاال 
یا خدمات از آن سکونتگاه طی می کنند.

 به سوی جهانی در حال 
شهر شدن

 منظور از اصطالح شهرنشینی افزایش نسبت جمیعت شهرهای یک کشور یا ناحیه به روستاهای آن است. 
 در سال 1950 میالدی فقط 30 درصد جمعیت جهان در شهرها سکان بودند اما در سال 2014 این رقم به 54 

درصد رسید و پیش بینی می شود تا سال 2050 میالدی به حدود 66 درصد برسد.

سرعت گسترش شهرنشینی در آسیا و آفریقا بیشتر از سایر نواحی جهان است و در سال این رشد به 1/5 درصد 
می رسد در حالیکه این میزان رشد سالیانۀ شهرنشینی در سایر نواحی جهان 0/4 درصد است.

در کشورهای آسیایی و آفریقایی، بخش عمده ای از رشد شهرنشینی به علت صنعتی شدن و توسعه کارخانه ها   
و یا رشد بخش خدمات و ورود این کشورها به تجارت جهانی و به دنبال آن   مهاجرت فزاینده روستائیان به شهرها به 

منظور اشتغال و دستمزد بیشتر بوده است.

 یکی از مهمترین پدیده های مربوط به تغییرات الگوی شهرنشینی در جهان، افزایش شهرهای میلیونی است. افزایش شهرهای میلیونی
 در سال 1950 میالدی، دو شهر لندن و نیویورک بیشتر از 8 میلیون نفر جمعیت داشتند.

 امروز تعداد شهرهایی با بیش از 10 میلیون نفر به 28 شهر رسیده است.
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)مگاال پلیس(

 مادر شهر )متروپل( بزرگ ترین و مهم ترین شهر یک ناحیه، استان یا یک کشور است.
 معمواًل به مادر شهر، کالن شهر )مگاسیتی( هم می گویند که به شهرهایی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت اطالق می شود. 
 در ایران طبق مصوبۀ شورای عالی معماری و شهرسازی، به مادر شهرهایی که بیش از 1 میلیون نفر جمعیت داشته باشند، 

کالن شهر گفته می شود. 
 به بخش های پیرامونی یک شهر حومه می گویند. 

 با افزایش شهرنشینی و گسترش حمل و نقل و وسایل ارتباطی، به تدریج حومه ها در اطراف شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ و 
پرجمعیت شکل گرفتند. 

 حومه های خوابگاهی  انواع حومه ها
 حومه های صنعتی 

 حومه های فقیرنشین و مرفه نشین 

 با افزایش جمعیت مادرشهرها و گسترش حومه های آنها به تدریج منطقۀ مادرشهری به وجود می آید. 
 به شهرهایی که به سبب نقش مهم آنها در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزۀ نفوذ بسیار وسیعی در سطح جهان دارند »جهان 

شهر« گفته می شود. 
 در نتیجۀ گسترش فوق العاده زیاد دو یا چند مادرشهر در امتداد مسیرهای ارتباطی و حمل ونقل، زنجیره ای از مادرشهرها 

یا کالن شهرها پدید آمده اند که به آنها مگاالپلیس می گویند.  
 کالن شهر توکیو با ناحیه مادرشهری پیرامون با 38 میلیون نفر جمعیت، پرجمعیت ترین کالن شهر دنیاست. 

 برخی، مگاال پلیس را منطقۀ َابر شهری نامیده اند. 

 تمرکز و انبوهی جمعیت شهری مهم ترین ویژگی های مگاالپلیس
 تمرکز مؤسسات مالی و پولی 

 تمرکز صنایع دانش بنیان 
 فراوانی آمد و شد بین مادرشهرهای هم جوار با انواع وسایل حمل و نقل زمینی و هوایی 

 بوستن تا واشنگتن در شمال شرق آمریکا  شکل خطی و کریدوری شکل مگاال پلیس ها
 توکیو ـ یوکوهاما در ژاپن 

 شکل خوشه ای و کهکشانی مانند سئول ـ اینچون در کرۀ جنوبی 
 تغییر در روستانشینی

و سکونتگاه های روستایی

 در دو کشور چین و هند بیش از یک میلیارد نفر روستانشین اند. 
 مهاجرت از 

روستاها به شهرها
 مهاجرت از روستاها به شهرها، مهم ترین عوامل تغییر در کاهش روستانشینی و افزایش شهرنشینی است. 
شمالی  آمریکای  و  اروپا  صنعتی  و  یافته  توسعه  کشورهای  در   20 قرن  اول  نیمۀ  و   19 سدۀ  در   

مهاجرت تدریجی و طوالنی مدت و همگام با تحوالت صنعتی شدن صورت گرفته است. 
 در دورۀ صنعتی شدن مهاجرت در کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین کوتاه تر و سریع تر 

از رشد صنعتی رخ داد و با توسعۀ صنعتی همگام نبود. 

 تغییرات کالبدی و 
    عملکردی در روستاها

 منظور از شهرگرایی، روندی اقتصادی ـ  اجتماعی است که طی آن شیوه های زندگی، رفتار 
و عملکردها، ارزش ها و مظاهر شهری در روستاها و بین روستانشینان رواج می یابد. 

 روابط شهر و روستا را می توان از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطالعه کرد.  روابط شهر و روستا
 جغرافی دان ها و سایر اندیشمندان، بیشتر بر نابرابری میان شهر و روستا تاکید دارند. 



239

یا
اف

غر
ج

 کدام گزینه سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری محسوب می شود؟ - 1

2( مّقر و مکان 1( مّقر و هستۀ اولیه  

4( مکان و هستۀ اولیه 3( مّقر و موقعیت  

 مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن بر روی زمین را چه می گویند؟- 2

4( موقع نسبی 3( محیط جغرافیایی   2( موقعیت   1( مّقر 

 منظور از ......................... مکانی است که مردم برحسب نیاز آن را برای زندگی انتخاب نموده و به اشغال درآورده اند. - 3

4( هستۀ اولیۀ 3( مکان   2( موقعیت  1( جایگاه  

 کدام گزینه برای استقرار و سکونت جمعیت بیشترین نقش را دارد؟- 4

2( عوامل طبیعی 1( عوامل انسانی  

4( عوامل اقتصادی  3( عوامل سیاسی  

 همۀ موارد زیر از مهم ترین عوامل شکل گیری هستۀ اولیۀ شهرها و روستاهای ایران هستند به جز:- 5

2( بازارهای محلی 1( دسترسی به آب  

4( قلعه های دفاعی 3( آب وهوای مالیم  

 در ادامۀ حیات یا گسترش شهر یا  روستا یا حتی نابودی و زوال آن، .................... نقش مهمی دارد. -  

4( موقعیت 3( جایگاه   2( هستۀ اولیه   1( مقر 

 کدام گزینه دربارۀ »موقعیت« درست است؟-  

2( مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن روی زمین  1( وضعیت سکونتگاه نسبت به پدیده های پیرامون خود در سطح ناحیه  

4( مکانی که بعدها شهر و روستا از آن محل گسترش می یابند.  3( مکانی که مردم برحسب نیاز آن را برای زندگی انتخاب می کنند.  

سواالت تستی

 درس اول
پایه دوازدهم
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 تغییرات جمعیت شهری

         و روستایی ایران

 1ـ افزایش طبیعی جمعیت شهرها  راه های افزایش جمعیت شهری
 2ـ مهاجرت روستائیان به شهرها 

ادغام  یا  نقاط شهری  به  آنها  تبدیل شدن  و  روستا ها  برخی  افزایش جمعیت  3ـ   
روستاها در بافت شهری 

 شهرنشینی ُکند  تا سال  1335 روند شهرنشینی در ایران
 شهرنشینی سریع از سال 1335 تا امروز 

 1ـ کسب درآمد حاصل از فروش نفت و سرمایه گذاری آن در شهرها مهم ترین علل شهرنشینی سریع در ایران
 2ـ اصالحات ارضی در سال 1341

 تعریف اصالحات ارضی: تغییر قوانین مالکیت زمین و توزیع مجدد آن به نفع کشاورزان
 اصالحات ارضی در ایران در سه مرحله انجام گرفت. 

 دالیل عدم موفقیت اصالحات ارضی و 
        مهاجرت روستائیان به شهرها

 تقسیم نادرست زمین 
 حمایت نکردن دولت از کشاورزان 

 توجه به صنایع مونتاژ 
 واردات کاال از کشورهای خارجی 
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 معیارهای رتبه بندی سکونتگاه بر چه اساسی از جایی به جای دیگر متفاوت است؟-  1

2( مقر و موقعیت  1( جمعیت و عملکرد  

4( عوامل طبیعی و انسانی 3( اهداف و نوع مطالعات محققان  

 به محدودۀ جغرافیایی که از یک سکونتگاه، کاال و انواع خدمات دریافت می کند و بین آن محدوده و سکونتگاه جریان کاال، خدمات -  1
و رفت وآمد افراد وجود دارد چه می گویند؟

4( میزان نفوذ 3( دامنه نفوذ   2( آستانه جمعیتی نفوذ   1( حوزۀ نفوذ 

 در زمینۀ بررسی حوزه نفوذ و عملکرد یک سکونتگاه به .................. و .................. توجه می شود. -  1

2( آستانه جمعیتی نفوذ – دامنۀ نفوذ 1( میزان نفوذ – گستردگی نفوذ  

4( میزان نفوذ – دامنۀ نفوذ 3( گستردگی نفوذ – دامنۀ نفوذ  

 به حداقل جمعیتی که تقاضای کاال، خدمات یا عملکردی از سکونتگاه را دارند چه می گویند؟-  2

4( حوزۀ نفوذ 3( آستانه جمعیتی نفوذ  2( منطقه نفوذ   1( دامنۀ نفوذ  

 به بیشترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت خدمات از آن سکونتگاه طی می کنند، .................. می گویند. - 21

2( منطقۀ نفوذ 1( آستانه جمعیتی نفوذ  

4( دامنۀ نفوذ  3( حوزۀ نفوذ  

 به ترتیب در سال های  5 1 و 14 2 درصد جمعیت جهان که در شهرها ساکن بودند چه میزان بود؟- 22

54 – 30 )4   54 – 28 )3   58 – 28 )2   54 – 30 )1

 در کدام قاره های جهان افزایش شهرنشینی سرعت بیش تری دارد؟- 23

4( اروپا 3( آسیا  2( اقیانوسیه   1( آمریکا  

 کدام یک از شهرهای جان در سال  5 1 میالدی جمعیتی بیش از   میلیون نفر داشته است؟- 24

4( پاریس 3( پکن   2( لندن   1( توکیو  

 بزرگ ترین و مهم ترین شهر یک ناحیه یا کشور را چه می نامند؟- 25

4( مگاالپلیس 3( سوپرسیتی   2( مگاسیتی   1( مترو پل  

 به ترتیب در قاره های آفریقا و اروپا رشد شهرنشینی در سال چند درصد است؟-  2

0/4 – 1/5 )4   0/8 – 1/2 )3   1/5 -0/4 )2   1/2 – 0/8 )1
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تأثیر زیادی -   یا منابع معدنی در جذب نیروی کار و توسعۀ صنایع آن شهر   چه عاملی موجب می گردد روستاهای پرجمعیت مجاور 
داشته باشد؟

2( توسعه یافته بودن آن شهر  1( نزدیک بودن شهر به آن روستا یا صنایع معدنی 

4( نیاز شهر به نیروی کار و منابع معدنی 3( جمعیت زیاد آن شهر 

 کدام گزینه موجب کاهش اعتبار سکونتگاه های شهری می گردد؟-  

2( باال رفتن هزینۀ زندگی  1( ترافیک سنگین و آلودگی  

4( تغییرات محیط پیرامون 3( بی توجهی به مسائل زیست محیطی  

 کدام گزینه به عنوان مهم ترین مالک تشخیص شهر از روستا محسوب می شود؟-  1

2( فعالیت های اقتصادی 1( دسترسی به خدمات و تسهیالت  

4( وسعت و فضای سکونت و فعالیت 3( مالک جمعیتی  

 پایتخت پاکستان از کدام شهر به اسالم آباد تغییر یافت؟- 11

4( کویته 3( کراچی   2( الهور   1( راولپندی  

 متداول ترین مالک تشخیص شهر و روستا کدام است؟- 12

4( فرهنگی 3( اجتماعی   2( اقتصادی   1( جمعیتی  

 در .................. فعالیت های متنوع در فضاهای محدودتری متراکم شده اند و در .................. همکاری بین مردم بیشتر است.- 13

2( شهر- شهر 1( روستا – شهر  

4( شهر – روستا 3( روستا – روستا  

 کدام گزینه در ارتباط با ویژگی »شهرها« درست نیست؟- 14

2( بیشتر بودن وابستگی اجتماعی و همکاری  1( فشرده بودن خانه ها و مغازه ها به هم  

4( سریع تر بودن نوگرایی و تغییرات اجتماعی  3( انجام فعالیت های متنوع در فضاهای محدودتر 

 در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت نقش کدام گزینه نسبت به بقیه کمتر است؟- 15

2( آب وهوای مالیم 1( آب فراوان  

4( خاک حاصلخیز 3( قرار گرفتن در تقاطع راه ها  

 کدام گزینه در سلسله مراتب رتبه بندی سکونتگاه ها مالک عمل قرار می گیرند؟-  1

2( وسعت و جمعیت 1( وسعت و عملکرد  

4( جمعیت و عملکرد  3( اقتصاد و سیاست  
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 مگاالپلیس بستن- واشنگتن در ایاالت متحده آمریکا در کدام قسمت این کشور قرار دارد؟-  3

4( شمال غربی  3( جنوب شرقی   2( جنوب غربی   1( شمال شرقی  

 مگاال پلیس ژاپن که نمونه ای از اولین مگاالپلیس ها می باشد بین توکیو و کدام شهر ژاپن می باشد؟-  3

4( تسوکوبا 3( یوکوهاما   2( ناکازاکی   1( ازاکا  

 مگاالپلیس بوستن – واشنگتن به چه شکلی است؟-  3

4( کریدوری 3( کهکشانی   2( شطرنجی   1( خوشه ای  

 مهم ترین عامل تغییر در افزایش شهرنشینی چیست؟-  3

2( مهاجرت از روستاها به شهرها 1( گسترش شهرها  

4( ادغام روستاها در محدوده های شهری 3( زادوولد زیاد در شهرها  

 کدام گزینه بیانگر شیوۀ مهاجرت در قاره های آسیا، آفریقا و آمریکای التین است؟-  4

2( کوتاه مدت و آرام 1( تدریجی و کوتاه مدت  

4( تدریجی و طوالنی 3( کوتاه مدت و سریع  

 رواج شیوه های زندگی و رفتار و مظاهر شهری در روستاها را چه می گویند؟- 41

4( فرهنگ شهری 3( شهر گریزی   2( شهرنشینی   1( شهر گرایی  

 روابط شهر و روستا را از جنبه های زیر می توان مطالعه کرد به جز:- 42

4( سیاسی 3( فرهنگی   2( اجتماعی   1( اقتصادی  

 همه موارد زیر از روش های افزایش جمعیت شهری محسوب می شوند به جز:- 43

2( مهاجرت های معکوس 1( مهاجرت روستائیان به شهرها 

3( تبدیل برخی روستاها به شهر با افزایش جمعیت 3( افزایش طبیعی جمعیت شهرها 

 در ایران تا سال 1335 روند شهرنشینی چگونه بوده است و اصالحات ارضی در روستاها چه تأثیری بر این روند داشته است؟- 44

2( تند – موجب سرعت بیشتر آن شده است. 1( ُکند – موجب سرعت گرفتن آن شده است.  

4( ُکند – موجب کاهش سرعت آن شده است.  3( تند – موجب سرعت بیش تر آن شده است.  

 تغییر قوانین مالکیت زمین و توزیع مجدد آن به نفع کشاورزان را .............. می گویند. - 45

2( اصالحات ارضی 1( آمایش سرزمین  

4( انقالب سبز 3( انقالب سفید  
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 به شهرهایی که باالی  1 میلیون نفر جمعیت داشته باشند ................ یا .................... می گویند. -  2
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4( ت و ج 3( ت و ث   2( پ و ت   1( الف و ب  

 همۀ موارد زیر یک مفهوم می باشند به جز:-  2

4( مادر شهر 3( جهان شهر   2( مترو پل   1( کالن شهر 
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از مادر شهرها پدید می آیند چه می گویند؟

4( ابرشهر 3( مادر شهر   2( جهان شهر   1( کالن شهر  

 همۀ موارد زیر از ویژگی های مگاالپلیس ها هستند به جز:- 32
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ً
 مگاالپلیس ها معموال
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 همۀ عبارت ها مفهوم درستی از منطقۀ مادر شهری را بیان می کنند به جز: )کنکور سراسری داخل کشور   ( - 52

1( به تدریج و با گسترش حمل ونقل و وسایل ارتباطی به وجود آمده است.

2( با افزایش جمعیت مادر شهرها و گسترش حومه های پیرامونی به وجود می آید. 

3( با مهاجرت گستردۀ مردم از نقاط مختلف یک کشور به مادر شهر ملی به وجود می آید. 

4( از کنار هم قرار گرفتن چندین حومه شهرک اقماری و حداقل یک مادر شهر به وجود آمده است. 

 کدام عبارت با تصویر ترسیم شده از »هسته اولیه و روند توسعۀ کالبدی شهر رشت« در دوره های مختلف مغایرت دارد؟ )کنکور - 53
سراسری داخل کشور   14( 

1( حوزه نفوذ آن نسبت به سایر سکونتگاه ها، گسترده تر است. 

2( همانند سایر سکونتگاه های شهری و روستایی دارای مقر و موقعیت است. 

3( دسترسی به آب مهم ترین عامل طبیعی شکل گیری هستۀ اولیۀ آن سکونتگاه است. 

4( دسترسی به راه های ارتباطی سبب ارتقاء مرتبه آن در هرم سلسله مراتب

 سکونتگاهی شده است. 

 کدام عبارت، درست است؟ )کنکور سراسری خارج کشور   14( - 54

1( همۀ پاییتخت ها در سطح جهان، مادر شهر هستند. 

2( مادر شهرها بیش از 10 میلیون نفر جمعیت دارند. 

3( مادر شهرها در رأس هرم سلسله مراتب سکونتگاهی قرار دارند. 

4( مادر شهرها بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر در یک ناحیه یا استان هستند. 
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 همه موارد زیر در ناموفق بودن اصالحات ارضی در ایران نقش داشته اند به جز:-  4

2( توجه به صنایع مونتاژ 1( عدم حمایت کشاورزان از دولت  

4( تقسیم نادرست زمین 3( واردات کاال از کشورهای خارجی  

 در برخی از کشورهای اروپایی مالک تشخیص شهر از روستا چیست؟-  4

می شود.  محسوب  شهر  جمعیت  نفر   10/000 با  سکونتگاه   )1

می شوند.  تلقی  شهر  جمعیت  نفر   2000 از  بیش  با  سکونتگاه هایی   )2

است.  شهر  مختص  بزرگ  فروشگاه های  و  پلیس  بانک ها،  بیمارستان،  نظیر  خدماتی   )3

می شود.  محسوب  شهر  مکان  آن  شوند  جذب  غیرکشاورزی  فعالیت  به  مکانی  فعال  جمعیت  درصد   75 گر  ا  )4

 کدام گزینه در مورد روابط شهر و روستا درست است؟-  4

است.  یکسان  زمان های مختلف  در  روستا  و  روابط شهر  و چگونگی  نوع   )1

دارد.  جریان  روستا  و  بین شهر  برابر  مبادله ای   )3

دارند.  متقابل  روابط  و  وابستگی  یکدیگر  با  روستا  و  شهر   )3

کرد.  مطالعه  اقتصادی  و  جنبه های سیاسی  از  فقط  می توان  را  روستا  و  روابط شهر   )4

 مترو پل به کدام مورد اطالق می شود؟-  4

– خوابگاهی در می آیند.  به صورت مسکونی  پیرامونی یک شهر که اغلب  1( بخش های 

برتری دارد. بر سایر سکونتگاه ها  ناحیه که معمواًل  یا  یا سکونتگاه اصلی یک کشور  بزرگ ترین شهر   )2

3( شهرهای تجاری و بازرگانی که بیش از یک بخش مرکزی دارند و معمواًل به شکل کریدوری هستند. 

4( از پیوند حومه ها و شهرک های یک مادر شهر با حومه ها و شهرک های یک مادر شهر دیگر، که در اثر توسعه وسایل ارتباطی به وجود می آیند. 

 کدام عبارت با مفهوم »شهر گرایی« مطابقت بیشتری دارد؟ )کنکور سراسری داخل کشور   (-  5

2( رواج شیوه های زندگی و رفتار و مظاهر شهری در روستاها 1( بروز تحوالت صنعتی و ورود کشورها به عصر نوسازی 

4( استفاده از ماشین آالت کشاورزی و عناصر و خدمات شهری  3( تغییر نقش و عملکرد روستا و رونق صنایع کوچک تبدیلی  

 تمام عبارات مفهوم نادرستی از متروپل را بیان می کنند به جز: )کنکور سراسری خارج کشور   ( - 51

1( از نظر جریان کاال، خدمات و رفت وآمد افراد، با محدودۀ جغرافیایی پیرامون خود ارتباط دارد.

2( براساس رتبه بندی سکونتگاه ها، در ردیف های میانی هرم قرار دارد و خدمات متنوعی ارائه می کند.

3( ساکنین آن مسافت زیادی را برای دریافت خدمات طی می کنند، به همین دلیل فاقد آستانه نفوذ است. 

4( بزرگ ترین و مهم ترین شهر در یک کشور است که پایتخت نامیده می شود و بر سایر سکونتگاه ها برتری دارد. 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری مقر )مکان، جایگاه( و موقعیت آن است. (1سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. منظور از مقر، مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن بر روی زمین است.(2سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. منظور از هستۀ اولیه مکانی است که مردم برحسب نیاز آن را برای زندگی انتخاب نموده و به اشغال درآورده اند و بعدها (3سوال
روستا یا شهر از آن محل گسترش یافته است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت عوامل طبیعی بیشترین نقش را داشته اند. (4سوال

بازارهای محلی و قرار گرفتن در تقاطع راه ها از مهم ترین عوامل (5سوال ایران دسترسی به آب، قلعه های دفاعی،   گزینه 3 پاسخ صحیح است. در کشور 
شکل گیری هستۀ اولیۀ روستاها و شهرها بوده است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. موقعیت یک شهر یا روستا در ادامۀ حیات یا گسترش آن سکونتگاه یا حتی نابودی و زوال آن نقش مهمی ایفا می کند. ( سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. منظور از موقعیت یک شهر یا روستا، وضعیت آن سکونتگاه نسبت به پدیده های پیرامون خود در سطح ناحیه است. ( سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نزدیک بودن شهر به روستاهای پرجمعیت مجاور یا منابع معدنی در جذب نیروی کار و توسعه صنایع آن شهر تأثیر زیادی دارد.( سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برخی تغییرات محیط پیرامون مانند رویدادهای سیاسی یا تغییرات آب وهوایی می تواند موجب از دست دادن موقعیت و ( سوال
اعتبار یک شهر یا انتقال آن به مکان دیگر شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مهم ترین مالک شهر و روستا تفاوت در فعالیت های اقتصادی آن هاست. ( 1سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پایتخت پاکستان از شهر کراچی به اسالم آباد تغییر یافت.(11سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. متداول ترین مالک تشخیص شهر و روستا مالک جمعیتی است. (12سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در شهر فعالیت های متنوع در فضاهای محدودتری متراکم شده اند و در روستا همکاری بین مردم بیشتر است. (13سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در روستاها وابستگی اجتماعی و همکاری بین مردم بیشتر است. (14سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت عوامل طبیعی مانند آب فراوان، آب وهوای مالیم و خاک حاصلخیز (15سوال
بیش ترین نقش را دارند. 

پاسخنامه تشریحی

 درس اول
پایه دوازدهم
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری مقر )مکان، جایگاه( و موقعیت آن است. (1سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. منظور از مقر، مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن بر روی زمین است.(2سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. منظور از هستۀ اولیه مکانی است که مردم برحسب نیاز آن را برای زندگی انتخاب نموده و به اشغال درآورده اند و بعدها (3سوال
روستا یا شهر از آن محل گسترش یافته است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت عوامل طبیعی بیشترین نقش را داشته اند. (4سوال

بازارهای محلی و قرار گرفتن در تقاطع راه ها از مهم ترین عوامل (5سوال ایران دسترسی به آب، قلعه های دفاعی،   گزینه 3 پاسخ صحیح است. در کشور 
شکل گیری هستۀ اولیۀ روستاها و شهرها بوده است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. موقعیت یک شهر یا روستا در ادامۀ حیات یا گسترش آن سکونتگاه یا حتی نابودی و زوال آن نقش مهمی ایفا می کند. ( سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. منظور از موقعیت یک شهر یا روستا، وضعیت آن سکونتگاه نسبت به پدیده های پیرامون خود در سطح ناحیه است. ( سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نزدیک بودن شهر به روستاهای پرجمعیت مجاور یا منابع معدنی در جذب نیروی کار و توسعه صنایع آن شهر تأثیر زیادی دارد.( سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برخی تغییرات محیط پیرامون مانند رویدادهای سیاسی یا تغییرات آب وهوایی می تواند موجب از دست دادن موقعیت و ( سوال
اعتبار یک شهر یا انتقال آن به مکان دیگر شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مهم ترین مالک شهر و روستا تفاوت در فعالیت های اقتصادی آن هاست. ( 1سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پایتخت پاکستان از شهر کراچی به اسالم آباد تغییر یافت.(11سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. متداول ترین مالک تشخیص شهر و روستا مالک جمعیتی است. (12سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در شهر فعالیت های متنوع در فضاهای محدودتری متراکم شده اند و در روستا همکاری بین مردم بیشتر است. (13سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در روستاها وابستگی اجتماعی و همکاری بین مردم بیشتر است. (14سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت عوامل طبیعی مانند آب فراوان، آب وهوای مالیم و خاک حاصلخیز (15سوال
بیش ترین نقش را دارند. 

پاسخنامه تشریحی
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مگاالپلیس ها معمواًل به شکل خطی و کریدوری یا به شکل خوشه ای و کهکشانی یافت می شوند. (33سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مگاالپلیس ها معمواًل در امتداد راه های ارتباطی یافت می شوند. (34سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. نام دیگر شهرهای زنجیره ای، مگاالپلیس می باشد. (35سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مگاالپلیس بوستن- واشنگتن در شمال شرقی ایاالت متحده قرار دارد.( 3سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مگاالپلیس ژاپن از شهر توکیو تا یوکوهاما نمونه ای از اولین مگاالپلیس های جهان است. ( 3سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مگاالپلیس بوستن – واشنگتن به صورت خطی )کریدوری( است.( 3سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مهاجرت از روستاها به شهرها از مهم ترین عواملی تغییر در کاهش روستانشینی و افزایش شهرنشینی بوده است. ( 3سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مهاجرت در کشورهای توسعه یافتۀ صنعتی اروپا و آمریکای شمالی به صورت تدریجی و طوالنی و همگام با تحوالت ( 4سوال
صنعتی بود، درصورتی که مهاجرت در کشورهای قارۀ آسیا و آفریقا و آمریکای التین در طی دوره های زمانی کوتاه و سریع تر از رشد صنعتی رخ داد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. منظور از شهر گرایی روندی اقتصادی و اجتماعی است که طی آن شیوه های زندگی، رفتار و عملکردها، ارزش ها و (41سوال
مظاهر شهری در روستاها و بین روستانشینان رواج می یابد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. روابط شهر و روستا را از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان مطالعه کرد. (42سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به طورکلی افزایش جمعیت شهری از سه طریق صورت گرفته است:(43سوال
1- افزایش جمعیت برخی روستاها و تبدیل شدن آن ها به نقاط شهری یا ادغام روستاها در شهرها 

2- مهاجرت روستائیان به شهرها
3- افزایش طبیعی جمعیتی شهرها )رشد موالید(

و (44سوال نفت  از فروش  به دلیل درآمد حاصل  از 1335  و  ُکندی صورت می گرفت  به  تا سال 1335 شهرنشینی  ایران  پاسخ صحیح است. در   گزینه 1 
اختصاص آن به توسعۀ کارخانه ها و تجهیزات و زیرساخت ها در شهر و نیز اصالحات ارضی سال 1341 در روستاها شهرنشینی در ایران سرعت گرفت. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تغییر قوانین مالکیت زمین و توزیع مجدد آن به نفع کشاورزان را اصالحات ارضی می گویند. (45سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تقسیم نادرست زمین و عدم حمایت دولت از کشاورزان و توجه به صنایع مونتاژ و واردات کاال از کشورهای خارجی نه تنها ( 4سوال
موجب بهبود وضع روستائیان نشد بلکه به ضعف و انهدام کشاورزی در ایران انجامید و درنتیجه مهاجرت روستائیان به شهرها شدت گرفت. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در برخی کشورهای اروپایی سکونتگاه هایی با بیشتر از 2000 نفر جمعیت شهر محسوب می شوند. ( 4سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. از دیرباز شهر و روستا با یکدیگر وابستگی و روابط متقابل داشته اند اما نوع و چگونگی روابط شهر و روستا در زمان های ( 4سوال
مختلف و در نواحی مختلف جهان، متفاوت بوده است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به طورکلی مادر شهر )مترو پل( بزرگ ترین شهر یک ناحیه، استان یا کشور است و بر سایر سکونتگاه ها برتری دارد.( 4سوال
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جغرافیا جامع کنکور 

براساس میزان ( 1سوال را  این منظور سکونتگاه ها  برای  و  رتبه بندی آن ها برحسب اهمیت  یعنی  پاسخ صحیح است. سلسله مراتب سکونتگاه ها   گزینه 4 
جمعیت و عملکرد طبقه بندی می کنند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. معیارهای رتبه بندی سکونتگاه ها با توجه به اهداف و نوع مطالعات محققان و از جایی به جای دیگر متفاوت است. ( 1سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. به محدودۀ جغرافیایی که از یک سکونتگاه، کاال و انواع خدمات دریافت می کند و بین آن محدوده و سکونتگاه جریان ( 1سوال
کاال، خدمات و رفت وآمد افراد وجود دارد، حوزۀ نفوذ آن سکونتگاه گویند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در زمینۀ بررسی حوزۀ نفوذ و عملکرد یک سکونتگاه به دو جنبۀ آستانه جمعیتی نفوذ و دامنۀ نفوذ توجه می شود.( 1سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. آستانه جمعیتی نفوذ یعنی حداقل جمعیتی که تقاضای کاال، خدمات یا عملکردی از سکونتگاه دارند. ( 2سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دامنۀ نفوذ یعنی بیشترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت خدمات از آن سکونتگاه طی می کنند. (21سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در سال 1950 میالدی تنها 30 درصد جمعیت در شهرها زندگی می کردند اما در سال 2014 میالدی 54 درصد جمعیت (22سوال
جهان در شهرها ساکن بودند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در قارۀ آسیا و آفریقا افزایش شهرنشینی بیش تر از سایر نواحی جهان است. (23سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در سال 1950 میالدی دو شهر لندن و نیویورک جمعیتی بیش از 8 میلیون نفر داشتند. (24سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. به طورکلی مادر شهر )مترو پل( بزرگ ترین و مهم ترین شهر یک ناحیه، استان یا یک کشور است. (25سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در کشورهای صنعتی آمریکا و اروپا رشد شهرنشینی 0/4 درصد و در آفریقا و آسیا 1/5 درصد در سال است. ( 2سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مگاسیتی کالن شهرهایی با جمعیت بیش از 10 میلیون نفر است.( 2سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با افزایش شهرنشینی و گسترش حمل ونقل و وسایل ارتباطی به تدریج حومه ها در اطراف شهرها به ویژه شهرهای بزرگ ( 2سوال
و پرجمعیت شکل گرفتند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. معمواًل به مادر شهر )مترو پل( کالن شهر نیز گفته می شود. ( 2سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. به شهرهایی که به دلیل مشارکت زیاد در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزۀ نفوذ بسیار وسیعی در سطح جهان دارند، ( 3سوال
»جهان شهر« می گویند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در برخی از بخش های جهان در نتیجۀ گسترش فوق العاده زیاد دو یا چند مادر شهر در امتداد مسیرهای ارتباطی و (31سوال
حمل ونقل، زنجیره ای از مادر شهرها پدید می آیند که به آن ها مگاالپلیس )ابر شهر( می گویند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مهم ترین ویژگی های مگاالپلیس ها عبارتند از: تمرکز و انبوهی جمعیت شهری، تمرکز مؤسسات مالی و پولی، تمرکز (32سوال
صنایع دانش بنیان و فراوانی آمدوشد بین شهرها با انواع وسایل حمل ونقل زمینی و هوایی. 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مگاالپلیس ها معمواًل به شکل خطی و کریدوری یا به شکل خوشه ای و کهکشانی یافت می شوند. (33سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مگاالپلیس ها معمواًل در امتداد راه های ارتباطی یافت می شوند. (34سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. نام دیگر شهرهای زنجیره ای، مگاالپلیس می باشد. (35سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مگاالپلیس بوستن- واشنگتن در شمال شرقی ایاالت متحده قرار دارد.( 3سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مگاالپلیس ژاپن از شهر توکیو تا یوکوهاما نمونه ای از اولین مگاالپلیس های جهان است. ( 3سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مگاالپلیس بوستن – واشنگتن به صورت خطی )کریدوری( است.( 3سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مهاجرت از روستاها به شهرها از مهم ترین عواملی تغییر در کاهش روستانشینی و افزایش شهرنشینی بوده است. ( 3سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مهاجرت در کشورهای توسعه یافتۀ صنعتی اروپا و آمریکای شمالی به صورت تدریجی و طوالنی و همگام با تحوالت ( 4سوال
صنعتی بود، درصورتی که مهاجرت در کشورهای قارۀ آسیا و آفریقا و آمریکای التین در طی دوره های زمانی کوتاه و سریع تر از رشد صنعتی رخ داد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. منظور از شهر گرایی روندی اقتصادی و اجتماعی است که طی آن شیوه های زندگی، رفتار و عملکردها، ارزش ها و (41سوال
مظاهر شهری در روستاها و بین روستانشینان رواج می یابد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. روابط شهر و روستا را از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان مطالعه کرد. (42سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به طورکلی افزایش جمعیت شهری از سه طریق صورت گرفته است:(43سوال
1- افزایش جمعیت برخی روستاها و تبدیل شدن آن ها به نقاط شهری یا ادغام روستاها در شهرها 

2- مهاجرت روستائیان به شهرها
3- افزایش طبیعی جمعیتی شهرها )رشد موالید(

و (44سوال نفت  از فروش  به دلیل درآمد حاصل  از 1335  و  ُکندی صورت می گرفت  به  تا سال 1335 شهرنشینی  ایران  پاسخ صحیح است. در   گزینه 1 
اختصاص آن به توسعۀ کارخانه ها و تجهیزات و زیرساخت ها در شهر و نیز اصالحات ارضی سال 1341 در روستاها شهرنشینی در ایران سرعت گرفت. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تغییر قوانین مالکیت زمین و توزیع مجدد آن به نفع کشاورزان را اصالحات ارضی می گویند. (45سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تقسیم نادرست زمین و عدم حمایت دولت از کشاورزان و توجه به صنایع مونتاژ و واردات کاال از کشورهای خارجی نه تنها ( 4سوال
موجب بهبود وضع روستائیان نشد بلکه به ضعف و انهدام کشاورزی در ایران انجامید و درنتیجه مهاجرت روستائیان به شهرها شدت گرفت. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در برخی کشورهای اروپایی سکونتگاه هایی با بیشتر از 2000 نفر جمعیت شهر محسوب می شوند. ( 4سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. از دیرباز شهر و روستا با یکدیگر وابستگی و روابط متقابل داشته اند اما نوع و چگونگی روابط شهر و روستا در زمان های ( 4سوال
مختلف و در نواحی مختلف جهان، متفاوت بوده است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به طورکلی مادر شهر )مترو پل( بزرگ ترین شهر یک ناحیه، استان یا کشور است و بر سایر سکونتگاه ها برتری دارد.( 4سوال
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 دالیل مسائل و مشکالت سکونتگاه ها در دوران معاصر
 افزایش شهرنشینی و رشد و توسعۀ شهرها و تمرکز جمعیت در آنها 

 کاهش تدریجی روستانشینی و مهاجرت نیروی کار کشاورزی از روستاها به شهرها 

 نیازها و مسائل 
شهرهای امروزی

 1ـ تجهیزات و 
     خدمات عمومی

 در برنامه ریزی شهری، تجهیزات و تسهیالت شهری و نیز خدمات عمومی مورد مطالعه قرار می گیرد 
و نسبت آنها با تعداد جمعیت ساکن در شهر سنجیده می شود تا نیازها مشخص و کمبودها برطرف گردد. 

 یکی از پدیده های ناشی از نظام اقتصادی سرمایه داری، نابرابری فضایی است. 

 مسکن یکی از مهم ترین نیازهای انسان است.  2ـ مسکن
 در شهرهایی که با تمرکز زیاد جمعیت یا مهاجرت گسترده رو به رو هستند، مسکن کافی و مناسب وجود ندارد. 

 دالیل نداشتن پول کافی برای اجاره 
     یا خرید مسکن توسط فقیران شهری 

 اختالف طبقاتی شدید 
 رعایت نشدن عدالت اجتماعی در توزیع درآمدها 

 بی توجهی حکومت ها به حمایت های تامین اجتماعی

 حاشیه نشینی و زاغه نشینی جلوه هایی از اسکان غیر رسمی یا غیرقانونی است. 
 ساخته شدن از مواد ارزان قیمت  ویژگی زاغه ها 

 بسیار کثیف بودن و فاقد امکانات بهداشتی 

 در نواحی حاشیه نشین و زاغه نشین، میزان جرائم و بزهکاری و انحرافات اجتماعی زیاد است. 

 زاغه ها  مناطق جرم خیز و فاقد امنیت
 ساختمان های متروکه 

 محله های قدیمی و فرسوده 
 مناطق فاقد نور کافی در شب 

 راهکارها برای کاهش جرم در 
        مناطق جرم خیز

 افزایش نظارت 
 نصب دوربین های مدار بسته 

 بهبود روشنایی معابر 
 بازسازی محله های فرسوده و مخروبه 

 شناسایی علل و ریشه های آسیب ها مانند فقر و بیکاری  راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی
 آموزش عمومی 

 برگزاری کارگاه های آموزشی برای شهروندان 

مدیریت شهر و روستا

درس دوم
پایه دوازدهم
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. منظور از شهر گرایی روندی اقتصادی – اجتماعی است که طی آن شیوه های زندگی، رفتار و عملکردها، ارزش ها و ( 5سوال
مظاهر شهری در روستاها و بین روستانشینان رواج می یابد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مترو پل ها از نظر جریان کاال، خدمات و رفت وآمد افراد، بامحدودۀ جغرافیایی پیرامون خود ارتباط دارد. (51سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. با افزایش جمعیت مادر شهرها و گسترش حومه های آن ها به تدریج منطقۀ مادرشهری به وجود می آید. در پیرامون برخی (52سوال
از مادر شهرها، شهرها و شهرک های اقماری پدید می آیند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. چون در تمام استان گیالن میزان بارندگی زیاد است و حتی این میزان در شهر رشت هم زیاد می باشد، لذا دسترسی به (53سوال
آب از مهم ترین عوامل برای شکل گیری هسته اولیه این سکونتگاه نمی باشد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مادر شهرها بزرگ ترین و مهم ترین شهر یک ناحیه، استان یا یک کشور است. (54سوال
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 مدیریت روستاها 

)مهمترین مشکالت روستاها(

 63 درصد فقر جهان مربوط به نواحی روستایی است.  مشکالت اقتصادی
 76 درصد فقیران کشورهای قارۀ آسیا، آفریقا و آمریکای التین در نواحی روستایی زندگی می کنند. 

بین درآمد شهرنشینان و روستانشینان شکاف و نابرابری زیادی وجود دارد. 
 روستائیان عمدتا به درآمد حاصل از کشاورزی وابسته اند و این درآمد، فصلی و ناکافی است.

 نداشتن مالکیت زمین  مشکالت کشاورزی
 کمبود زمین 

 یکپارچه نبودن و قطعه قطعه بودن زمین های کشاورزی 
 نداشتن سرمایه الزم برای کشت تجاری و سودآور 

 عدم دسترسی به بازار برای فروش محصول 
 وجود  واسطه ها 

 کمبود تجهیزات
و خدمات

 آب آشامیدنی سالم 
 راه و وسایل حمل و نقل 

 امکانات آموزشی و درمانی 
 سطح پایین زندگی روستانشینان 

 برنامۀ توسعۀ روستایی برنامه ای است که با هدف بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستانشینان طراحی می شود.  برنامۀ توسعۀ روستایی 

 فعال کردن اقتصاد روستا  ارکان تحقق روستای پایدار
 خدمات اجتماعی و فرهنگی 

 حفظ محیط زیست روستا و چشم اندازهای طبیعی آن 

 در گذشته توسعۀ کشاورزی مهم ترین عامل توسعۀ روستایی محسوب می شد. 

 اصالحات ارضی یا تقسیم زمین و انتقال مالکیت آن  مهم ترین اقدامات برای توسعه اقتصادی
 تشکیل تعاونی های تولیدی روستایی 

 گسترش انقالب سبز و استفاده از ماشین آالت و فناوری در کشاورزی 
 توسعۀ صنایع کوچک روستایی 

 توسعۀ خدمات گردشگری و فراغتی 

 توسعه تجهیزات و خدمات: خدمات رسانی به برخی از روستاها به علت پراکندگی  و دورافتادگی یا شرایط سخت 
طبیعی آنها، دشوار است. 

 جهاد سازندگی با هدف رسیدگی به مناطق محروم و استقالل کشور و خود بسندگی کشاورزی تشکیل شده است.  توسعۀ روستایی ایران

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی با هدف تامین مسکن محرومان، به ویژه روستائیان، تشکیل شد. 

 تهیه و اجرای »طرح های هادی روستایی« از وظایف مهم بنیاد مسکن انقالب اسالمی است. 

 در طرح های هادی روستایی کاربری های اراضی روستا، شناسایی و نقشه های وضع موجود آن تهیه می شود. 
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 افزایش طبیعی جمعیت شهرها  یکی از مشکالت مهم شهرها 3ـ اشتغال شهری
 افزایش جمعیت در اثر مهاجرت نیروی کار 

 عمدتا کارگر ساده و فاقد مهارت و تخصص اند.  دالیل رویکرد مهاجران به مشاغل غیررسمی
 فرصت های شغلی در شهر محدود است. 

 در برنامه ریزی و ادارۀ شهر باید به ایجاد فرصت های شغلی و سروسامان بخشیدن به مشاغل بخش غیر رسمی توجه کرد. 

 حمایت از کارآفرینان  راهکارها برای سروسامان دادن به مشاغل غیر رسمی
 ایجاد غرفه هایی با اجارۀ ارزان برای فروشندگان دورۀ گرد 

 توسعۀ امکانات گردشگری برای جذب گردشگر 
 ایجاد شغل 

 4ـ امنیت شهری 
 و آسیب های اجتماعی

 درآمد کم  عوامل ایجاد فقر شهری
 بیکاری 

 مسکن نامناسب 
 حاشیه نشینی

 در نواحی حاشیه نشین و حومه های فقیرنشین شهرها، انحرافات و کجروی های اجتماعی، سرقت، خشونت، اعتیاد 
و طالق گسترش می یابد.

 خسارت وارد کردن به اموال عمومی، بناها و آثار فرهنگی یکی دیگر از انحرافات اجتماعی در شهرهاست )وندالیسم شهری(
 مطالعۀ کاربری زمین به برنامه ریزان کمک می کند که محدودیت ها را بشناسند و به گونه ای برنامه ریزی کنند که 

از فضاهای شهر به طور مناسب و متعادل استفاده شود.

 5ـ  محیط زیست 
شهری

 یکی از ارکان مهم پایداری شهری و شهر سالم به حداقل رساندن آلودگی و تخریب محیط زیست است. 
 در برخی شهرها ی جهان اقدامات مثبت و ارزنده ای در زمینۀ مدیریت پسماند، الگوهای مصرف آب و برق، دفع 

فاضالب، کاهش آلودگی هوا و ... انجام شده است.

  ـ زیباسازی و 
مبلمان شهری

 در طراحی مدیریت شهری، زیبایی شهر و فضاهای مختلف آن اهمیت زیادی دارد. 
 معماری و طراحی شهر بازتاب فرهنگ و هویت شهروندان است. 

 مبلمان شهری به معنای مجموعۀ وسیعی از وسایل و نمادها و عناصری مانند نیمکت ها، مجسمه ها و ... می باشد.
 به عقیده صاحب نظران در طراحی مبلمان شهری باید فرهنگ و هنر بومی و ملی تقویت گردد. 

 طراحی خط بساوایی برای عبور نابینایان و رمپ عبور ویلچر 
تامین مسکن گروه های فقیر شهری و مهاجران، طرح های ساخت مسکن ارزان قیمت،  در برخی کشورها برای   

اعطای وام مسکن و نظایر آنها را اجرا می کنند.
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 در طرح های هادی روستایی کاربری های اراضی روستا، شناسایی و نقشه های وضع موجود آن تهیه می شود. 
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 نابرابری فضایی پدیده ای ناشی از .................. است. - 1

2( نظام اقتصادی سرمایه داری 1( مدیریت و برنامه ریزی شهری  

4( آمایش سرزمین 3( نیازها و مسائل امروز شهرها 

 کدام گزینه از علل نداشتن پول کافی برای اجاره یا خرید مسکن توسط فقیران شهری نمی باشد؟- 2

2( رعایت نشدن عدالت اجتماعی در توزیع درآمد 1( اختالف طبقات شدید  

4( مهاجرت گسترده به شهرها 3( بی توجهی حکومت ها به حمایت های تأمین اجتماعی  

 زاغه نشینی نوعی اسکان غیررسمی است که:- 3

1( عالوه برحاشیۀ شهرها ممکن است در نقاط مختلف شهر به وجود آید. 

2( فقط در حاشیه شهرهای بزرگ ایجاد می شود. 

3( مختص کشورهای قارۀ آسیا، آفریقا و آمریکای التین است. 

4( ناشی از گران بودن قیمت زمین و خانه در شهرهای کشورهای در حال توسعه است. 

 همۀ موارد زیر از ویژگی زاغه ها هستند به جز:- 4

2( کثیف بودن بسیار 1( استفاده از مواد ارزان قیمت  

4( نداشتن امکانات بهداشتی و فاضالب 3( وجود انحراف اجتماعی به میزان زیاد  

 چرا اکثر مهاجران روستایی پس از ورود به شهر، در بخش غیررسمی اقتصاد، به فعالیت می پردازند؟ )سراسری داخل کشور   ( - 5

ب( محدودیت فرصت های شغلی در شهر الف( افزایش رشد طبیعی جمعیت شهری  

د( رشد بخش غیررسمی اقتصاد ج( نداشتن مهارت و تخصص  

4( ب و ج 3( ج و د   2( الف و د   1( الف و ب  

 کدام گزینه از جمله راهکارهای ایجاد فرصت های شغلی و سروسامان دادن به مشاغل بخش غیررسمی نمی باشد؟ -  

2( ایجاد غرفه هایی با اجاره ارزان برای فروشندگان دوره گرد 1( حمایت از کارآفرینان  

4( اعطای وام 3( توسعۀ امکانات گردشگری  

سواالت تستی

 درس دوم
پایه دوازدهم
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 نهادهای مدیریت شهر 
و روستا در ایران

 برنامه ریزی و مدیریت شهرها را وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و شوراهای  اسالمی شهرها بر عهده دارند. 

 مدیریت روستاها بر عهدۀ دهیاری و شوراهای اسالمی روستاهاست. 

 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور )وابسته به وزارت کشور( وظیفۀ هماهنگی و پشتیبانی مالی، فنی و علمی 
از شهرداری ها و دهیاری ها را بر عهده دارد. 

 مشارکت مردم در 
مدیریت شهر و روستا

 شوراها برای جلب همکاری و مشارکت مردم در مدیریت شهرها و روستاها پدید آمده اند. 

اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا با رای مردم انتخاب می شوند. 

توزیع متوازن،  آمایش سرزمین به فضاهای جغرافیایی و  از سازمان دادن و نظم بخشیدن  آمایش سرزمین عبارت است   تعریف: 
متعادل و منطقی جمعیت، فعالیت ها و تجهیزات و امکانات در سطح سرزمین 

 آمایش سرزمین، تنظیم رابطۀ انسان، فضای جغرافیایی و فعالیت است 

 انسان  ارکان آمایش سرزمین
 فضای جغرافیایی 

 فعالیت 

 توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همه مناطق و استان های کشور  ویژگی های عمدۀ برنامۀ آمایش سرزمین
 توجه به همۀ ابعاد توسعه 
 توجه به عدالت در توسعه 

 توزیع متوازن جمعیت 
 توجه به نیازهای حال و آینده 

 توجه به حفظ محیط زیست 
 توجه به آمایش دفاعی 
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 نابرابری فضایی پدیده ای ناشی از .................. است. - 1

2( نظام اقتصادی سرمایه داری 1( مدیریت و برنامه ریزی شهری  

4( آمایش سرزمین 3( نیازها و مسائل امروز شهرها 

 کدام گزینه از علل نداشتن پول کافی برای اجاره یا خرید مسکن توسط فقیران شهری نمی باشد؟- 2

2( رعایت نشدن عدالت اجتماعی در توزیع درآمد 1( اختالف طبقات شدید  

4( مهاجرت گسترده به شهرها 3( بی توجهی حکومت ها به حمایت های تأمین اجتماعی  

 زاغه نشینی نوعی اسکان غیررسمی است که:- 3

1( عالوه برحاشیۀ شهرها ممکن است در نقاط مختلف شهر به وجود آید. 

2( فقط در حاشیه شهرهای بزرگ ایجاد می شود. 

3( مختص کشورهای قارۀ آسیا، آفریقا و آمریکای التین است. 

4( ناشی از گران بودن قیمت زمین و خانه در شهرهای کشورهای در حال توسعه است. 

 همۀ موارد زیر از ویژگی زاغه ها هستند به جز:- 4

2( کثیف بودن بسیار 1( استفاده از مواد ارزان قیمت  

4( نداشتن امکانات بهداشتی و فاضالب 3( وجود انحراف اجتماعی به میزان زیاد  

 چرا اکثر مهاجران روستایی پس از ورود به شهر، در بخش غیررسمی اقتصاد، به فعالیت می پردازند؟ )سراسری داخل کشور   ( - 5

ب( محدودیت فرصت های شغلی در شهر الف( افزایش رشد طبیعی جمعیت شهری  

د( رشد بخش غیررسمی اقتصاد ج( نداشتن مهارت و تخصص  

4( ب و ج 3( ج و د   2( الف و د   1( الف و ب  

 کدام گزینه از جمله راهکارهای ایجاد فرصت های شغلی و سروسامان دادن به مشاغل بخش غیررسمی نمی باشد؟ -  

2( ایجاد غرفه هایی با اجاره ارزان برای فروشندگان دوره گرد 1( حمایت از کارآفرینان  

4( اعطای وام 3( توسعۀ امکانات گردشگری  

سواالت تستی

 درس دوم
پایه دوازدهم
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 خط بساوایی مخصوص چیست؟-  1

4( عبور دوچرخه سواران  3( عبور عابر پیاده   2( عبور نابینایان   1( عبور ویلچر  

 شهری که در آن برای امور مختلف مانند حمل ونقل، مصرف انرژی، مدیریت ترافیک، مدریت پسماند و .... از فناوری اطالعات و -  1
ارتباطات استفاده می شود:

4( شهر آمایشی 3( شهر مدرن   2( شهر پایدار   1( شهر هوشمند  

 امروز تحقق چه نوع شهری هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری است؟-  1

4( شهر آمایشی 3( شهر مدرن   2( شهر پایدار   1( شهر هوشمند  

 کدام یک از موارد زیر در مورد شهر پایدار درست نیست؟-  1

1( برطرف کننده نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان به طور مناسب و عادالنه 

2( به خطر ننداختن منافع نسل های آینده 

3( داشتن کمترین تأثیر نامطلوب بر محیط زیست

4( استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

 در برنامه ریزی شهری باید به کدام ارکان توجه کرد؟-  2

2( اجتماعی و فرهنگی – اقتصادی – سیاسی 1( اجتماعی و فرهنگی- اقتصادی – محیط زیست  

4( سیاسی – اجتماعی و فرهنگی – محیط زیست 3( اقتصادی – سیاسی – محیط زیست 

 کدام عبارت معنای کاربری اراضی را بیان می کند؟- 21

2( بهره برداری مفید از زمین ها 1( تقسیم زمین بین کشاورزان 

4( کاربرد زمین بدون اثرگذاری منفی بر محیط زیست  3( چگونگی استفاده از زمین  

 منظور از سرانه کاربری چیست؟- 22

1( نسبت مساحت هر کاربری به جمعیت

2( مقدار زمینی که به طور متوسط از هر یک از کاربری های شهر به جمعیت شهر می رسد. 

3( حداکثر زمینی که با توجه به محیط زیست به هر فرد تعلق می گیرد.

4( نسبت جمعیت به میزان وسعت شهر

 اگر جمعیت یک منطقه شهری   5 هزار نفر و میزان فضای سبز آن 1/5 میلیون مترمربع باشد سرانه فضای سبز این منطقه چند - 23
مترمربع است؟

3 )4   300 )3   0/3 )2   30 )1
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 عواملی موجب فقر شهری می شود به جز:-  

4( بیکاری 3( مسکن نامناسب   2( درآمد کم   1( کجروی های اجتماعی  

 کدام گزینه دربارۀ »وندالیسم شهری« درست است؟-  

2( خسارت واردکردن به اموال عمومی، بناها و آثار فرهنگی در شهر 1( انحرافات و کجروی های اجتماعی در شهرها 

4( توجه و اقدامات عملی برای حفظ محیط زیست شهری 3( معماری و طراحی برای زیباسازی شهرها 

 کدام گزینه از مناطق جرم خیز و فاقد امنیت محسوب نمی شود؟-  

2( محله های قدیمی و فرسوده  1( نواحی دارای نور کم در شب  

4( زاغه ها و ساختمان های متروکه  3( محله های شلوغ و پر رفت وآمد  

 همۀ موارد از جمله راهکارهایی است که می توانند در کاهش جرم یا پیشگیری از وقوع جرم در مناطق جرم خیز جلوگیری می کنند به جز:-  1

2( نصب دوربین های مداربسته 1- افزایش نظارت  

4( بازسازی معابر شهری 3( بهبود روشنایی معابر  

 برای مقابله با آسیب های اجتماعی در شهرها و تأمین امنیت نخست چه اقدامی باید صورت گیرد؟ - 11

2( برگزاری کارگاه های آموزشی برای شهروندان 1( آموزش عمومی مردم  

4( افزایش نظارت و نصب دوربین های مداربسته 3( شناسایی ریشه های آسیب ها  

 طرح بام تا بام مربوط به چه طرحی است و در کدام شهر از سال   13 آغازشده است؟- 12

2( استفاده از انرژی خورشیدی – یزد 1( مدیریت پسماند- اصفهان  

4( استفاده از انرژی خورشیدی- اصفهان  3( مدیریت پسماند- یزد  

 معماری و طراحی شهر بازتاب چه مسئله است؟- 13

2( پایداری شهری و شهر سالم  1( فرهنگ و هویت شهروندان  

4( مدیریت شهری  3- احساس آرامش و تعلق خاطر  

 به معنای مجموعۀ وسیعی از وسایل و نمادها و عناصر:- 14

2( وندالیسم شهری 1- آمایش شهری  

4( هوشمند سازی شهر 3( مبلمان شهری  

 صاحب نظران معتقدند که در طراحی مبلمان شهری باید .................. تقویت گردد. - 15

2( فرهنگ و هنر بومی و ملی 1( حفظ محیط زیست شهری  

4( عناصر سه گانۀ پایداری شهری  3( مدیریت و برنامه ریزی شهری  
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 خط بساوایی مخصوص چیست؟-  1

4( عبور دوچرخه سواران  3( عبور عابر پیاده   2( عبور نابینایان   1( عبور ویلچر  

 شهری که در آن برای امور مختلف مانند حمل ونقل، مصرف انرژی، مدیریت ترافیک، مدریت پسماند و .... از فناوری اطالعات و -  1
ارتباطات استفاده می شود:

4( شهر آمایشی 3( شهر مدرن   2( شهر پایدار   1( شهر هوشمند  

 امروز تحقق چه نوع شهری هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری است؟-  1

4( شهر آمایشی 3( شهر مدرن   2( شهر پایدار   1( شهر هوشمند  

 کدام یک از موارد زیر در مورد شهر پایدار درست نیست؟-  1

1( برطرف کننده نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان به طور مناسب و عادالنه 

2( به خطر ننداختن منافع نسل های آینده 

3( داشتن کمترین تأثیر نامطلوب بر محیط زیست

4( استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

 در برنامه ریزی شهری باید به کدام ارکان توجه کرد؟-  2

2( اجتماعی و فرهنگی – اقتصادی – سیاسی 1( اجتماعی و فرهنگی- اقتصادی – محیط زیست  

4( سیاسی – اجتماعی و فرهنگی – محیط زیست 3( اقتصادی – سیاسی – محیط زیست 

 کدام عبارت معنای کاربری اراضی را بیان می کند؟- 21

2( بهره برداری مفید از زمین ها 1( تقسیم زمین بین کشاورزان 

4( کاربرد زمین بدون اثرگذاری منفی بر محیط زیست  3( چگونگی استفاده از زمین  

 منظور از سرانه کاربری چیست؟- 22

1( نسبت مساحت هر کاربری به جمعیت

2( مقدار زمینی که به طور متوسط از هر یک از کاربری های شهر به جمعیت شهر می رسد. 

3( حداکثر زمینی که با توجه به محیط زیست به هر فرد تعلق می گیرد.

4( نسبت جمعیت به میزان وسعت شهر

 اگر جمعیت یک منطقه شهری   5 هزار نفر و میزان فضای سبز آن 1/5 میلیون مترمربع باشد سرانه فضای سبز این منطقه چند - 23
مترمربع است؟

3 )4   300 )3   0/3 )2   30 )1
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 کدام عبارت در راستای تحقق اهداف »برنامۀ توسعۀ روستایی« به درستی بیان شده است؟ )کنکور سراسری داخل کشور   ( - 31

2( توسعۀ صنایع کوچک و خدمات گردشگری در روستا 1( فعال کردن اقتصاد روستا و افزایش سطح زیر کشت  

4( افزایش سرمایه و قطع وابستگی به درآمد حاصل از کشاورزی 3( تشکیل تعاونی های تولیدی و فروش محصوالت در بازار 

 همۀ موارد زیر از ارکان سه گانۀ تحقق روستای پایدار هستند به جز:- 32

2( خدمات اجتماعی و فرهنگی 1( فعال کردن اقتصاد روستا  

4( حفظ محیط زیست روستا و چشم اندازهای طبیعی آن  3( تعیین نوع کاربری های زمین های روستایی  

 در گذشته مهم ترین عامل توسعه روستایی، توسعه .................. بود. - 33

4( راه های روستایی 3( منابع آب   2( وسعت روستا   1( کشاورزی  

 مهم ترین اقدامات برای حل مشکالت اقتصاد روستایی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟- 34

ب( تشکیل تعاونی های تولیدی روستایی الف( توسعۀ خدمات گردشگری و فراغتی  

ت( اصالحات ارضی یا تقسیم زمین پ( گسترش انقالب سبز  

ث( توسعۀ صنایع بزرگ روستایی 

4( الف، ب، پ، ت 3( الف، پ، ت، ث   2( الف، ب، پ، ث  1( الف، ب، ت، ث  

 کدام نهاد در سال  135 با هدف رسیدگی به مناطق محروم و استقالل کشور و خودبسندگی کشاورزی تشکیل شد؟- 35

2( کمیته امداد 1( وزارت کشاورزی  

4( بنیاد مسکن انقالب اسالمی 3( جهاد سازندگی 

 کدام مورد، به صورت »طرح هادی روستایی« و توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران« تهیه و اجرا شده است؟ )کنکور سراسری -  3
خارج از کشور   14(

ب( آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری های واگیر الف( توسعۀ صنایع تبدیلی کشاورزی  

د( تأمین آب آشامیدنی سالم ج( بهبود خدمات گردشگری و فراغتی  

4( ج و د  3( ب و د   2( الف و ج   1( الف و ب  

 تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی از وظایف مهم نهاد است؟-  3

2( بنیاد مسکن انقالب اسالمی  1( جهاد سازندگی  

4( کمیته امداد 3( شورای اسالمی روستا 

258

جغرافیا جامع کنکور 

 اگر جمعیت یک منطقه شهری   3 هزار نفر و سرانۀ فضای آموزشی آن 4 متر باشد. کل فضای آموزشی این منطقه چند مترمربع است؟- 24

4( 12 میلیون 3( 120 هزار   2( 12 هزار   1( 1/2 میلیون  

 اگر فضای سبز سرانه در یک منطقه 5 مترمربع و میزان فضای سبز کل این منطقه 4 میلیون مترمربع باشد. جمعیت این منطقه - 25
چقدر است؟

4( 600 هزار  3( 800 هزار   2( 400 هزار   1( 200 هزار نفر  

 مطالعه در چه زمینه ای به برنامه ریزان کمک می کند که محدودیت ها را بشناسند و به گونه ای برنامه ریزی کنند که از فضاهای شهر -  2
به طور مناسب و متعادل استفاده شود؟ 

2( آمایش سرزمین  1( مدیریت شهرها  

4( کاربری زمین  3( پایداری شهری  

 روستائیان در ارتباط با زمین کشاورزی با مشکالتی مواجه هستند به جز:-  2

2( یکپارچه نبودن زمین 1( نداشتن مالکیت زمین  

4( حاصلخیز نبودن زمین 3( کمبود زمین  

 کدام گزینه دلیل مناسبی برای جملۀ زیر است؟ )سراسری خارج کشور   ( -  2

»بین درآمد شهرنشینان و روستانشینان شکاف و نابرابری زیادی وجود دارد«

1( در بسیاری از نواحی روستایی جهان، میزان فقر بیشتر از نواحی شهری است.

به شهرها اختصاص دارد.  بیشترین سرمایه گذاری ها  از کشورها،  2( در بسیاری 

از مناطق روستایی بیشتر است. نواحی شهری  ایجاد فرصت های شغلی در   )3

4( زندگی روستائیان عمدتًا به درآمد حاصل از کشاورزی وابسته است. 

 کدام عبارت زیر در ارتباط با روستائیان نادرست است؟-  2

1( 63 درصد فقر جهان مربوط به نواحی روستایی است. 

2( 76 درصد فقیران کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین در نواحی روستایی زندگی می کنند. 

3( ایجاد فرصت های شغلی و تمایل به سرمایه گذاری در نواحی شهری بیش از مناطق روستایی است. 

4( همۀ شهرنشینان نسبت به روستانشینان از سطح زندگی باالتری برخوردارند. 

 هدف برنامه توسعۀ روستایی چیست؟-  3

2( تأمین مسکن محرومان در مناطق روستایی 1( بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستانشینان  

4( توسعۀ راه های روستایی و الیروبی و نگهداری قنات ها  3( تهیه نقشه های وضع موجود کاربری های اراضی روستا 
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 کدام عبارت در راستای تحقق اهداف »برنامۀ توسعۀ روستایی« به درستی بیان شده است؟ )کنکور سراسری داخل کشور   ( - 31

2( توسعۀ صنایع کوچک و خدمات گردشگری در روستا 1( فعال کردن اقتصاد روستا و افزایش سطح زیر کشت  

4( افزایش سرمایه و قطع وابستگی به درآمد حاصل از کشاورزی 3( تشکیل تعاونی های تولیدی و فروش محصوالت در بازار 

 همۀ موارد زیر از ارکان سه گانۀ تحقق روستای پایدار هستند به جز:- 32

2( خدمات اجتماعی و فرهنگی 1( فعال کردن اقتصاد روستا  

4( حفظ محیط زیست روستا و چشم اندازهای طبیعی آن  3( تعیین نوع کاربری های زمین های روستایی  

 در گذشته مهم ترین عامل توسعه روستایی، توسعه .................. بود. - 33

4( راه های روستایی 3( منابع آب   2( وسعت روستا   1( کشاورزی  

 مهم ترین اقدامات برای حل مشکالت اقتصاد روستایی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟- 34

ب( تشکیل تعاونی های تولیدی روستایی الف( توسعۀ خدمات گردشگری و فراغتی  

ت( اصالحات ارضی یا تقسیم زمین پ( گسترش انقالب سبز  

ث( توسعۀ صنایع بزرگ روستایی 

4( الف، ب، پ، ت 3( الف، پ، ت، ث   2( الف، ب، پ، ث  1( الف، ب، ت، ث  

 کدام نهاد در سال  135 با هدف رسیدگی به مناطق محروم و استقالل کشور و خودبسندگی کشاورزی تشکیل شد؟- 35

2( کمیته امداد 1( وزارت کشاورزی  

4( بنیاد مسکن انقالب اسالمی 3( جهاد سازندگی 

 کدام مورد، به صورت »طرح هادی روستایی« و توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران« تهیه و اجرا شده است؟ )کنکور سراسری -  3
خارج از کشور   14(

ب( آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری های واگیر الف( توسعۀ صنایع تبدیلی کشاورزی  

د( تأمین آب آشامیدنی سالم ج( بهبود خدمات گردشگری و فراغتی  

4( ج و د  3( ب و د   2( الف و ج   1( الف و ب  

 تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی از وظایف مهم نهاد است؟-  3

2( بنیاد مسکن انقالب اسالمی  1( جهاد سازندگی  

4( کمیته امداد 3( شورای اسالمی روستا 
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 عبارت زیر، از پیامدهای کدام ویژگی عمدۀ »برنامۀ آمایش سرزمین« است؟ )کنکور سراسری داخل کشور   14(- 43

»دسترسی عادالنۀ همه مردم به حمل ونقل با کمترین هزینه«

ب( توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همه مناطق  الف( توجه به آمایش دفاعی  

د( توجه به عدالت در توسعه ج( توجه به نیازهای حال و آینده  

4( ج و د  3( ب و د   2( الف و ج   1( الف و ب  

 کدام گزینه با تصویر روبرو، مغایرت دارد؟ )کنکور سراسری خارج کشور   (- 44

1( سامان دادن به فضاهای جغرافیایی و توزیع متعادل جمعیت 

2( ساماندهی فعالیت انسان در مکان، براساس توان محیطی 

3( شناخت توان های جغرافیایی و درک صحیح ظرفیت های محیطی

4( آشنایی با ویژگی های طبیعی و انسانی و درک روابط میان آن ها

انسان

فعالیت فضای جغرافیایی

 تنظیم رابطۀ انسان، فضای جغرافیایی و فعالیت مربوط به کدام گزینه است؟- 45

4( کاربری اراضی 3( آمایش سرزمین   2( مدیریت شهری   1( توسعه پایدار  
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جغرافیا جامع کنکور 

 کدام گزینه در مورد طرح های هادی روستایی نادرست است؟-  3

2( تعیین چگونگی گسترش روستا در آینده  1( شناسایی کاربری های اراضی روستا  

4( ارائه راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها 3( رسیدگی به روستاهای مناطق محروم  

 پیامد ماشینی کردن کشاورزی در برخی نواحی روستایی کدام است؟ -  3

2( گسترش بیکاری  1( بر هم خوردن محیط زیست روستا  

4( قطعه قطعه شدن زمین 3( از بین رفتن صنایع کوچک روستایی 

 شوراها برای چه منظوری در شهرها و روستاها پدید آمده اند؟-  4

2( هماهنگی و پشتیبانی مالی، فنی و علمی 1( جلب همکاری و مشارکت در مدیریت شهرها و روستاها 

4( کمک به توسعه پایدار 3( تهیه سیاست ها و خط مشی کالن اقتصادی و اجتماعی  

 با توجه به نمودار زیر، در کدام گزینه راهکار مناسب در »کنترل حرکت به سوی جهانی در حال شهری شدن« به درستی بیان شده - 41
است؟ )کنکور سراسری خارج از کشور   (

1( تدوین برنامه های عمومی و آمایش در مقیاس ملی

2( اجرای سیاست های کلی اقتصادی و اجتماعی در مقیاس ملی

3( طراحی برنامۀ توسعۀ روستایی به منظور دسترسی به خدمات اجتماعی 

4( برنامه ریزی و مدیریت شهر و روستا براساس همکاری و مشارکت مردم

 شکل مقابل بیانگر کدام واژه است؟- 42

1( آمایش سرزمین

2( شهر پایدار

3( کاربری زمین

4( توسعۀ پایدار 

انسان

فعالیت فضای جغرافیایی
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. یکی از پدیده های ناشی از نظام اقتصادی سرمایه داری، نابرابری فضایی است.(1سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. فقیران شهری به علت اختالف طبقاتی شدید، رعایت نشدن عدالت اجتماعی در توزیع درآمدها و بی توجهی حکومت ها (2سوال
به حمایت های تأمین اجتماعی، پول کافی برای اجاره یا خرید مسکن ندارند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. زاغه نشینی نوعی اسکان غیررسمی است که عالوه بر حاشیۀ شهر ممکن است در نقاط مختلف شهر به وجود بیاید. (3سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در ساخت زاغه ها معمواًل از مواد ارزان قیمت استفاده می شود و زاغه ها بسیار کثیف اند و امکانات بهداشتی و فاضالب ندارند. (4سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مهاجران روستایی به شهرها عمدتًا کارگر ساده و فاقد مهارت و تخصص اند و از طرف دیگر، فرصت های شغلی در شهر (5سوال
محدود است، به همین سبب در بخش اقتصاد غیررسمی یا غیرقانونی مشغول می شوند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. راهکارهایی که برای سروسامان بخشیدن به مشاغل غیررسمی در برخی شهرها به کار گرفته شده، حمایت از کارآفرینان ( سوال
و ایجاد غرفه هایی با اجارۀ ارزان برای فروشندگان دوره گرد و توسعۀ امکانات گردشگری برای جذب گردشگر و ایجاد شغل است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. درآمد کم، بیکاری و مسکن نامناسب و حاشیه نشینی به فقر شهری منجر می شود. بین فقر و جرم و بزهکاری ارتباط ( سوال
زیادی وجود دارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. خسارت واردکردن به اموال عمومی، بناها و آثار فرهنگی یکی دیگر از انحرافات اجتماعی در شهرهاست. )وندالیسم شهری(( سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. زاغه ها، ساختمان های متروکه، برخی محله های قدیمی و فرسوده و مناطقی که در شب نور کافی ندارند، جرم خیز و ( سوال
فاقد امنیت اند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. افزایش نظارت و نصب دوربین های مداربسته در نقاط مختلف شهر، بهبود روشنایی معابر و بازسازی محله های فرسوده ( 1سوال
و مخروبه از جمله کارهایی است که مدیران شهری می توانند برای پیشگیری از وقوع جرم یا جرم خیزی ناشی از فضای شهری انجام دهند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای مقابله با آسیب های اجتماعی در شهرها و تأمین امنیت، نخست باید علل و ریشه های آسیب ها مانند فقر و بیکاری (11سوال
شناسایی شود و از بین برود. البته آموزش عمومی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای شهروندان نیز در این زمینه مفید است و اهمیت دارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با اجرای طرح بام تا بام، تجهیز 1000 منزل مسکونی در شهر یزد به انرژی خورشیدی از سال 1396 آغازشده است.(12سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. معماری و طراحی شهر بازتاب فرهنگ و هویت شهروندان است. (13سوال

پاسخنامه تشریحی

 درس دوم
پایه دوازدهم
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. زاغه ها، ساختمان های متروکه، برخی محله های قدیمی و فرسوده و مناطقی که در شب نور کافی ندارند، جرم خیز و ( سوال
فاقد امنیت اند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. افزایش نظارت و نصب دوربین های مداربسته در نقاط مختلف شهر، بهبود روشنایی معابر و بازسازی محله های فرسوده ( 1سوال
و مخروبه از جمله کارهایی است که مدیران شهری می توانند برای پیشگیری از وقوع جرم یا جرم خیزی ناشی از فضای شهری انجام دهند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای مقابله با آسیب های اجتماعی در شهرها و تأمین امنیت، نخست باید علل و ریشه های آسیب ها مانند فقر و بیکاری (11سوال
شناسایی شود و از بین برود. البته آموزش عمومی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای شهروندان نیز در این زمینه مفید است و اهمیت دارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با اجرای طرح بام تا بام، تجهیز 1000 منزل مسکونی در شهر یزد به انرژی خورشیدی از سال 1396 آغازشده است.(12سوال
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پاسخنامه تشریحی

 درس دوم
پایه دوازدهم
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. برنامۀ توسعۀ روستایی برنامه ای است که با هدف بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستانشینان طراحی می شود. ( 3سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. فعال کردن اقتصاد روستا از طریق توسعه صنایع کوچک و توسعه خدمات گردشگری در روستا در راستای تحقق اهداف (31سوال
برنامۀ توسعۀ روستایی است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تحقق روستای پایدار سه رکن دارد: فعال کردن اقتصاد روستا، خدمات اجتماعی و فرهنگی و حفظ محیط زیست روستا (32سوال
و چشم اندازهای طبیعی آن. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در گذشته، توسعۀ کشاورزی مهم ترین عامل توسعۀ روستایی محسوب می شد.(33سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مهم ترین اقدامات برای حل مشکالت اقتصادی روستاها عبارتند از: (34سوال
یا تقسیم زمین، تشکیل تعاونی های تولیدی روستایی، گسترش انقالب سبز و استفاده از ماشین آالت و فناوری در کشاورزی، توسعۀ صنایع  اصالحات ارضی 

کوچک روستایی و توسعۀ خدمات گردشگری و فراغتی 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در سال 1358 جهاد سازندگی با هدف رسیدگی به مناطق محروم و استقالل کشور و خودبسندگی کشاورزی تشکیل شد. (35سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. توسعۀ صنایع تبدیلی کشاورزی و بهبود خدمات گردشگری و فراغتی تحت پوشش طرح هادی روستایی توسط بنیاد ( 3سوال
مسکن انقالب اسالمی ایران صورت می گیرد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تهیه و اجرای »طرح های هادی روستایی« از وظایف مهم بنیاد مسکن انقالب اسالمی است. ( 3سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در طرح های هادی روستایی کاربری های اراضی روستا شناسایی و نقشه های وضع موجود آن تهیه می شود. در این ( 3سوال
طرح ها ساماندهی کاربری های مسکونی، کشاورزی، خدماتی و نیازها و نیز چگونگی گسترش روستا در آینده معین می شود. و راهکارهایی برای بهبود وضعیت 

اقتصادی و اجتماعی روستاها ارائه می گردد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ماشینی کردن کشاورزی در برخی نواحی روستایی موجب گسترش بیکاری شده است. ( 3سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شوراها برای جلب همکاری و مشارکت مردم در مدیریت شهرها و روستاها پدیده آمده اند. ( 4سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تدوین برنامه های عمومی و آمایش در مقیاس ملی موجب می گردد. از تمرکز و انبوهی جمعیت در یک یا چند مادر شهر (41سوال
و مهاجرت بی رویه از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ جلوگیری شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شکل داده شده در مورد آمایش سرزمین است. (42سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دسترسی عادالنۀ همۀ مردم به حمل ونقل با کمترین هزینه از ویژگی های مربوط به توجه به نیازهای حال و آینده و نیز (43سوال
توجه به عدالت در توسعه است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. آمایش سرزمین عبارت است از سامان دادن و نظم بخشیدن به فضاهای جغرافیایی و توزیع متوازن، متعادل و منطقی (44سوال
جمعیت، فعالیت ها و تجهیزات و امکانات در سطح.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. آمایش سرزمین، تنظیم رابطۀ انسان، فضای جغرافیایی و فعالیت است.(45سوال
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مبلمان شهری مفهومی گسترده است و به معنای مجموعۀ وسیعی از وسایل و نمادها و عناصری مانند نیمکت ها، (14سوال
سطل های زباله، مجسمه ها و ... می باشد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. صاحب نظران معتقدند که در طراحی مبلمان شهری باید فرهنگ و هنر بومی و ملی تقویت گردد. (15سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. خط بساوایی مخصوص عبور نابینایان و رمپ عبور ویلچر در ساختمان های عمومی و پارک ها است. ( 1سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شهر هوشمند بِه شهری گفته می شود که در آن برای امور مختلف مانند حمل ونقل، مصرف انرژی، مدیریت ترافیک، ( 1سوال
مدیریت پسماند و ... از فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( استفاده می شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. امروزه تحقق »شهر پایدار« هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری است. ( 1سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شهر پایدار شهری است که در آن نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، ساکنان به طور مناسب و عادالنه برطرف ( 1سوال
می شود؛ بدون اینکه منافع نسل های آینده به خطر بیفتد و شهر و فعالیت های شهری کم ترین تأثیر نامطلوب را بر محیط زیست دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در برنامه ریزی شهری باید به سه رکن اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی و محیط زیست توجه کرد.( 2سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کاربری زمین )کاربری اراضی( یعنی چگونگی استفاده از زمین (21سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سرانه عبارت است از نسبت مساحت هر کاربری به جمعیت. سرانه کاربری، مقدار زمینی است که به طور متوسط از هر (22سوال
یک از کاربری های شهر به جمعیت شهر می رسد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (23سوال
1500000                            سرانه 3500000= = = مترمربع   

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (24سوال
مترمربع 1/200/000 = 300000 × 4  جمعیت × سرانه = مساحت )مترمربع(  
مترمربع   میلیون 1/2 یا  

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (25سوال
,  جمعیت )نفر( ,                     ,4 000 000 800 0005= = =  

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مطالعه کاربری زمین به برنامه ریزان کمک می کند که محدودیت ها را بشناسند و به گونه ای برنامه ریزی کنند که از ( 2سوال
فضاهای شهر به طور مناسب و متعادل استفاده شود. 

زمین ( 2سوال بودن  قطعه قطعه  و  نبودن  یکپارچه  زمین،  کمبود  زمین،  مالکیت  نداشتن  مسائلی چون  با  روستائیان  بیشتر  است.  پاسخ صحیح   4 گزینه   
کشاورزی و نداشتن سرمایه الزم برای کشت تجاری و سودآور دست به گریبان اند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بین درآمد شهرنشینان و روستانشینان شکاف و نابرابری زیاد وجود دارد علت آن این است که روستائیان عمدتًا به درآمد ( 2سوال
حاصل از کشاورزی وابسته اند و این درآمد فصلی و ناکافی است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. البته همه شهرنشینان در جهان سطح زندگی باالیی ندارند یا همه روستائیان در فقر به سر نمی برند. ( 2سوال

مساحت )مترمربع(
جمعیت نفر

مساحت )مترمربع(
سرانه
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. برنامۀ توسعۀ روستایی برنامه ای است که با هدف بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستانشینان طراحی می شود. ( 3سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. فعال کردن اقتصاد روستا از طریق توسعه صنایع کوچک و توسعه خدمات گردشگری در روستا در راستای تحقق اهداف (31سوال
برنامۀ توسعۀ روستایی است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تحقق روستای پایدار سه رکن دارد: فعال کردن اقتصاد روستا، خدمات اجتماعی و فرهنگی و حفظ محیط زیست روستا (32سوال
و چشم اندازهای طبیعی آن. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در گذشته، توسعۀ کشاورزی مهم ترین عامل توسعۀ روستایی محسوب می شد.(33سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مهم ترین اقدامات برای حل مشکالت اقتصادی روستاها عبارتند از: (34سوال
یا تقسیم زمین، تشکیل تعاونی های تولیدی روستایی، گسترش انقالب سبز و استفاده از ماشین آالت و فناوری در کشاورزی، توسعۀ صنایع  اصالحات ارضی 

کوچک روستایی و توسعۀ خدمات گردشگری و فراغتی 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در سال 1358 جهاد سازندگی با هدف رسیدگی به مناطق محروم و استقالل کشور و خودبسندگی کشاورزی تشکیل شد. (35سوال
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و مهاجرت بی رویه از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ جلوگیری شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شکل داده شده در مورد آمایش سرزمین است. (42سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. دسترسی عادالنۀ همۀ مردم به حمل ونقل با کمترین هزینه از ویژگی های مربوط به توجه به نیازهای حال و آینده و نیز (43سوال
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جمعیت، فعالیت ها و تجهیزات و امکانات در سطح.
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)GIS( سامانۀ اطالعات جغرافیایی

 داده های مکانی )موقعیت جغرافیایی دارند(  مؤلفه های داده ها  و اطالعات
 داده های توصیفی )دارای ویژگی هایی هستند(

 پردازش و تحلیل اطالعات یا GIS به تصمیم گیری می انجامد و به روند آن کمک می کند. 

 تعریف سامانۀ اطالعات جغرافیایی )GIS(: مجموعه ای از سخت افزارها )رایانه، موش واره )موس(، چاپگر و ...( و نرم افزارهای رایانه ای که امکان 
جمع آوری، ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل اطالعات و نمایش اشکال مختلف داده ها و اطالعات جغرافیایی را فراهم می آورد. 

GIS کاربردهای کاربردها  برنامه ریزی و مدیریت شهرها و روستاها 
 کاربری زمین 

 آمایش سرزمین 
 مدیریت منابع طبیعی 

 مکان یابی شهرک ها و صنایع 
 معادن 

 محیط زیست 
 مخاطرات طبیعی 

 و ... 

 مراحل کار در سامانۀ 
        اطالعات جغرافیایی

 جمع آوری داده ها و اطالعات از محیط  1ـ ورودی:
GIS وارد و در  اطالعات به صورت رقومی به محیط نرم افزار   

آنجا کدبندی و ذخیره می شود. 

تحلیل  و  تجزیه  و  پردازش  کاربر،  نیاز  و  اهداف  به  توجه  با  اطالعات  پردازش:  2ـ   
فضایی و مدل سازی می شود. 

 اطالعات به صورت َاشکال، نقشه، نمودار، جدول، متن، گزارش  3ـ خروجی:
و ... نمایش داده می شود. 

 نتایج و گزینه ها برای تصمیم گیری بهینه ارائه می شود. 

فنون و مهارت های

جغرافیایی 1
پایه دوازدهم
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فنون و مهارت های

جغرافیایی 1
پایه دوازدهم
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 مؤلفه های داده ها و اطالعات کدام اند؟- 1

2( داده های کمی و کیفی  1( داده های مکانی و کّمی  

4( داده های مکانی و توصیفی 3( داده های مکانی و زمانی  

کدام - 2 به  ترتیب  به  سال«  گرم  دورۀ  در  ایران  جنوبی  سواحل  دمای  شدید  »افزایش  و  رأس السرطان«  مدار  با  ایران  »مجاورت   
»مؤلفه ها« از اطالعات موردنظر داللت دارد؟ )کنکور سراسری داخل کشور   ( 

2( توصیفی و مکانی  1( مکانی و مکانی  

4( توصیفی و توصیفی 3( مکانی و توصیفی  

 کدام مورد دلیلی نادرست برای طراحی سامانۀ اطالعات جغرافیایی است؟- 3

2( تفاوت ها و تشابهات مکان های جغرافیایی 1( قابلیت جمع آوری، ذخیره و تحلیل اطالعات  

4( فراوانی و حجم زیاد اطالعات  3( سرعت زیاد پردازش داده ها و به وسیلۀ رایانه  

 کدام عبارت بیانگر GIS است؟- 4

1- نرم افزارهای آماری که ضمن ثبت داده های جغرافیایی می توانند عملیات ریاضی را روی آن ها انجام داده و نتایج را به صورت جدول نشان دهند. 

2( ارسال، دریافت و ثبت اطالعات فیزیکی و شیمیایی از پدیده های مختلف زمین از فاصلۀ دور را گویند که پژوهشگران به کمک رایانه داده ها را پردازش می کنند. 

3( مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه ای که امکان جمع آوری، ذخیره، پردازش، تجزیه وتحلیل و نمایش داده های مکانی را برای کاربران فراهم می آورد. 

4( سیستمی ماهواره ای که موقعیت فرد و پدیده های مختلف را روی کرۀ زمین، شناسایی کرده و به کاربران مخابره می کند تا فرد مختصات جغرافیایی آن ها را 
نیز مشاهده نماید. 

 در سومین مرحله از مراحل کار در سامانۀ اطالعات جغرافیایی چه اقدامی صورت می گیرد؟- 5

2( اطالعات به صورت رقومی  به محیط نرم افزار GIS وارد می شود.  1( داده ها به رایانه وارد و در آن ذخیره می گردند.  

4( اطالعات با توجه به اهداف و نیاز کاربر پردازش می شوند.  3( نتایج و گزینه ها برای تصمیم گیری بهینه ارائه می شود.  

 عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در کدام مرحله در سامانۀ اطالعات جغرافیایی قرار دارند؟-  

4( ورودی  3( الیه بندی   2( پردازش   1( خروجی  

سواالت تستی

فنون و مهارت های جغرافیایی 1
پایه دوازدهم
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GIS قابلیت های  نوع و  براساس اهداف مطالعه  را می توان  واقعی  پدیده های دنیای  به  در سامانه اطالعات جغرافیایی، داده های مربوط   
ویژگی های مورد نظر در قالب الیه هایی جداگانه طبقه بندی و ترکیب کرد. 

 از جمع بندی و تلفیق الیه های مختلف الیه جدیدی حاصل می شود که در برگیرندۀ اطالعات دقیق و مورد نیاز کاربران است. 
 سامانه اطالعات جغرافیایی GIS قابلیت دسته بندی و برقراری ارتباط منطقی و ریاضی بین انواع اطالعات را دارد. 

 امکان به روز کردن اطالعات در همۀ بخش ها وجود دارد. 
 با GIS می توان مکان یابی کرد. 

GIS  توانایی محاسبات آماری و ریاضی را دارد. 
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 مؤلفه های داده ها و اطالعات کدام اند؟- 1

2( داده های کمی و کیفی  1( داده های مکانی و کّمی  

4( داده های مکانی و توصیفی 3( داده های مکانی و زمانی  

کدام - 2 به  ترتیب  به  سال«  گرم  دورۀ  در  ایران  جنوبی  سواحل  دمای  شدید  »افزایش  و  رأس السرطان«  مدار  با  ایران  »مجاورت   
»مؤلفه ها« از اطالعات موردنظر داللت دارد؟ )کنکور سراسری داخل کشور   ( 

2( توصیفی و مکانی  1( مکانی و مکانی  

4( توصیفی و توصیفی 3( مکانی و توصیفی  

 کدام مورد دلیلی نادرست برای طراحی سامانۀ اطالعات جغرافیایی است؟- 3

2( تفاوت ها و تشابهات مکان های جغرافیایی 1( قابلیت جمع آوری، ذخیره و تحلیل اطالعات  

4( فراوانی و حجم زیاد اطالعات  3( سرعت زیاد پردازش داده ها و به وسیلۀ رایانه  

 کدام عبارت بیانگر GIS است؟- 4

1- نرم افزارهای آماری که ضمن ثبت داده های جغرافیایی می توانند عملیات ریاضی را روی آن ها انجام داده و نتایج را به صورت جدول نشان دهند. 

2( ارسال، دریافت و ثبت اطالعات فیزیکی و شیمیایی از پدیده های مختلف زمین از فاصلۀ دور را گویند که پژوهشگران به کمک رایانه داده ها را پردازش می کنند. 

3( مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه ای که امکان جمع آوری، ذخیره، پردازش، تجزیه وتحلیل و نمایش داده های مکانی را برای کاربران فراهم می آورد. 

4( سیستمی ماهواره ای که موقعیت فرد و پدیده های مختلف را روی کرۀ زمین، شناسایی کرده و به کاربران مخابره می کند تا فرد مختصات جغرافیایی آن ها را 
نیز مشاهده نماید. 

 در سومین مرحله از مراحل کار در سامانۀ اطالعات جغرافیایی چه اقدامی صورت می گیرد؟- 5

2( اطالعات به صورت رقومی  به محیط نرم افزار GIS وارد می شود.  1( داده ها به رایانه وارد و در آن ذخیره می گردند.  

4( اطالعات با توجه به اهداف و نیاز کاربر پردازش می شوند.  3( نتایج و گزینه ها برای تصمیم گیری بهینه ارائه می شود.  

 عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در کدام مرحله در سامانۀ اطالعات جغرافیایی قرار دارند؟-  

4( ورودی  3( الیه بندی   2( پردازش   1( خروجی  

سواالت تستی

فنون و مهارت های جغرافیایی 1
پایه دوازدهم
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. داده ها و اطالعات دو مؤلفه دارند: موقعیت جغرافیایی دارند )داده های مکانی( و دارای ویژگی هایی هستند )داده های توصیفی((1سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مجاورت ایران با مدار رأس السرطان )داده مکانی( و افزایش شدید دمای سواحل جنوبی ایران در دورۀ گرم سال )دادۀ (2سوال
توصیفی( است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. فراوانی و حجم زیاد اطالعات، سرعت زیاد پردازش داده ها به وسیله رایانه و قابلیت جمع آوری، ذخیره و تحلیل اطالعات (3سوال
زمینه را برای طراحی سامانۀ اطالعات جغرافیایی فراهم آورد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سامانۀ اطالعات جغرافیایی )GIS( عبارت است از مجموعه ای از سخت افزارها )رایانه، موشواره )موس(، چاپگر و ...( و (4سوال
نرم افزارهای رایانه ای که امکان جمع آوری، ذخیره، پردازش و تجزیه وتحلیل اطالعات و نمایش اشکال مختلف داده ها و اطالعات جغرافیایی را فراهم می آورد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در مرحلۀ خروجی، اطالعات به صورت َاشکال، نقشه، نمودار، جدول، متن، گزارش ها و ... نمایش داده می شود و نتایج (5سوال
و گزینه ها برای تصمیم گیری بهینه، ارائه می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در مرحلۀ ورودی داده ها و اطالعات )آمار پدیده های طبیعی و انسانی و ویژگی های آن ها، تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، ( سوال
گزارش های میدانی و ...( از محیط جمع آوری می شوند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در سامانۀ اطالعات جغرافیایی، داده های مربوط به پدیده های دنیای واقعی را می توان براساس اهداف مطالعه و نوع ( سوال
ویژگی های موردنظر در قالب الیه هایی جداگانه طبقه بندی و ترکیب کرد که به تصمیم گیری و روند آن کمک می کند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. به طورکلی هر سامانۀ اطالعات جغرافیایی از سه بخش ورودی، پردازش و خروجی تشکیل شده است.( سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در مرحله ورودی، اطالعات به صورت رقومی  به محیط نرم افزار GIS وارد و در آنجا کدبندی و ذخیره می شود. ( سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در مرحلۀ خروجی، نتایج و گزینه ها برای تصمیم گیری بهینه ارائه می شود و اطالعات با توجه به اهداف و نیاز کاربر، ( 1سوال
پردازش و تجزیه وتحلیل فضایی و مدل سازی می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. امکان به روز کردن اطالعات در همۀ بخش ها، مکان یابی و توانایی محاسبات آماری و ریاضی از دیگر قابلیت های GIS می باشند. (11سوال

به صورت های مختلف (12سوال زیاد  و وقت  با صرف تالش  و  به صورت دستی  رایانه، اطالعات  و گسترش  از ظهور  پیش  تا  پاسخ صحیح است.   گزینه 1 
طبقه بندی و ثبت می گردیدند و روی نقشه ها نمایش داده می شدند. در آن زمان قابلیت جمع آوری و ذخیره و تحلیل اطالعات محدود بود. 

نقشه های سنتی و کاغذی گنجایش نمایش حجم زیاد اطالعات، بازاریابی و نمایش ارتباط متعدد پدیده ها را نداشتند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تحلیل فضایی و مدل سازی مربوط به مرحلۀ پردازش هستند. (13سوال

پاسخنامه تشریحی

فنون و مهارت های جغرافیایی 1
پایه دوازدهم
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جغرافیا جامع کنکور 

 چرا در سامانۀ اطالعات جغرافیایی، تعیین »نوع ورودی«، با توجه به »اهداف کاربران« متفاوت است؟ )کنکور سراسری داخل کشور   (-  

1( به تصمیم گیری و روند آن کمک می کند.

2( در قالب الیه های جداگانه، طبقه بندی می شود. 

3( ذخیره و تحلیل اطالعات به صورت محدود انجام می شود. 

4( از جمع بندی و تلفیق الیه های مختلف، الیه جدیدی به وجود می آید.

 هر سامانه اطالعات جغرافیایی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟-  

2( منابع- پردازش- خروجی 1( ورودی – پردازش- خروجی  

4( ورودی – کدبندی- رقومی 3( ورودی- منابع – خروجی  

 در مرحلۀ ................ اطالعات به صورت ................ در محیط نرم افزار GIS وارد و در آن ............... و ذخیره می شود. -  

2( پردازش- رقومی – کدبندی 1( پردازش- کدبندی – رقومی  

4( ورودی – رقومی – کدبندی 3( ورودی- کدبندی – رقومی  

 نتایج و گزینه ها جهت تصمیم گیری بهینه در کدام مرحله صورت می گیرد و اطالعات با توجه به  چه مسائلی پردازش می شوند؟-  1

2( پردازش – اهداف و نیاز کاربر 1( خروجی- اهداف و نیاز کاربر  

4( خروجی – ویژگی های داده ها 3( پردازش – ویژگی های داده ها  

 همۀ موارد از قابلیت های GIS می باشد به جز:- 11

2( توانایی محاسبات آماری و ریاضی 1( امکان به روز کردن اطالعات  

4( تصویربرداری از زمین 3( مکان یابی  

 تا پیش از ظهور و گسترش رایانه، طبقه بندی و ثبت اطالعات با مشکالتی همراه بود. کدام گزینه جزء این مشکالت نبود؟- 12

2( نداشتن گنجایش نمایش حجم زیاد اطالعات  1( پردازش حجم زیاد اطالعات  

4( محدود بودن قابلیت جمع آوری و ذخیره و تحلیل اطالعات  3( نداشتن امکان نمایش ارتباطات متعدد پدیده ها 

 تحلیل فضایی و مدل سازی به ترتیب مربوط به کدام مرحله از مراحل کار در سامانۀ اطالعات جغرافیایی است؟- 13

2( پردازش – خروجی 1( پردازش- پردازش  

4( خروجی – خروجی 3( خروجی – پردازش  
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. داده ها و اطالعات دو مؤلفه دارند: موقعیت جغرافیایی دارند )داده های مکانی( و دارای ویژگی هایی هستند )داده های توصیفی((1سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مجاورت ایران با مدار رأس السرطان )داده مکانی( و افزایش شدید دمای سواحل جنوبی ایران در دورۀ گرم سال )دادۀ (2سوال
توصیفی( است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. فراوانی و حجم زیاد اطالعات، سرعت زیاد پردازش داده ها به وسیله رایانه و قابلیت جمع آوری، ذخیره و تحلیل اطالعات (3سوال
زمینه را برای طراحی سامانۀ اطالعات جغرافیایی فراهم آورد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سامانۀ اطالعات جغرافیایی )GIS( عبارت است از مجموعه ای از سخت افزارها )رایانه، موشواره )موس(، چاپگر و ...( و (4سوال
نرم افزارهای رایانه ای که امکان جمع آوری، ذخیره، پردازش و تجزیه وتحلیل اطالعات و نمایش اشکال مختلف داده ها و اطالعات جغرافیایی را فراهم می آورد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در مرحلۀ خروجی، اطالعات به صورت َاشکال، نقشه، نمودار، جدول، متن، گزارش ها و ... نمایش داده می شود و نتایج (5سوال
و گزینه ها برای تصمیم گیری بهینه، ارائه می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در مرحلۀ ورودی داده ها و اطالعات )آمار پدیده های طبیعی و انسانی و ویژگی های آن ها، تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، ( سوال
گزارش های میدانی و ...( از محیط جمع آوری می شوند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در سامانۀ اطالعات جغرافیایی، داده های مربوط به پدیده های دنیای واقعی را می توان براساس اهداف مطالعه و نوع ( سوال
ویژگی های موردنظر در قالب الیه هایی جداگانه طبقه بندی و ترکیب کرد که به تصمیم گیری و روند آن کمک می کند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. به طورکلی هر سامانۀ اطالعات جغرافیایی از سه بخش ورودی، پردازش و خروجی تشکیل شده است.( سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در مرحله ورودی، اطالعات به صورت رقومی  به محیط نرم افزار GIS وارد و در آنجا کدبندی و ذخیره می شود. ( سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در مرحلۀ خروجی، نتایج و گزینه ها برای تصمیم گیری بهینه ارائه می شود و اطالعات با توجه به اهداف و نیاز کاربر، ( 1سوال
پردازش و تجزیه وتحلیل فضایی و مدل سازی می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. امکان به روز کردن اطالعات در همۀ بخش ها، مکان یابی و توانایی محاسبات آماری و ریاضی از دیگر قابلیت های GIS می باشند. (11سوال

به صورت های مختلف (12سوال زیاد  و وقت  با صرف تالش  و  به صورت دستی  رایانه، اطالعات  و گسترش  از ظهور  پیش  تا  پاسخ صحیح است.   گزینه 1 
طبقه بندی و ثبت می گردیدند و روی نقشه ها نمایش داده می شدند. در آن زمان قابلیت جمع آوری و ذخیره و تحلیل اطالعات محدود بود. 

نقشه های سنتی و کاغذی گنجایش نمایش حجم زیاد اطالعات، بازاریابی و نمایش ارتباط متعدد پدیده ها را نداشتند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تحلیل فضایی و مدل سازی مربوط به مرحلۀ پردازش هستند. (13سوال

پاسخنامه تشریحی

فنون و مهارت های جغرافیایی 1
پایه دوازدهم
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 گسترش حمل و نقل 
از گذشته تا امروز

 در منطقۀ بین النهرین حمل و نقل با قایق پارویی در رودخانه ها و کانال های آبی معمول بود. 
 در نقاط مختلف قلمرو پهناور ایران در دورۀ هخامنیشان، راه ها و چاپارخانه هایی ایجاد شده بود.

 جاده های سنگ فرشی گسترده و طوالنی در امپراتوری روم همه نقاط را به مرکز و پایتخت متصل می کردند.
 جادۀ ابریشم شرق آسیا را از طریق ایران به غرب اروپا پیوند می داد.

 در عصر اکتشافات جغرافیایی، پیشرفت دریانوردی و ساخت کشتی های پیشرفته تر موجب کشف سرزمین های نو گردید. 
را طی  زیاد، مسافت های طوالنی  زمان  با صرف  و  ُکندی  به  زمینی  نقل  و  وسایل حمل  انقالب  صنعتی،  از  پیش  تا   

می کردند  و فقط میزان کمی بار را می توانستند حمل می کنند.  
 اختراع موتور بخار تحّول بزرگی در حمل و نقل آبی و ریلی به وجود آورد. 

 در اوایل قرن نوزدهم، نخستین لوکوموتیوهای مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شدند. 
 در اوایل قرن بیستم، اختراع و تولید انبوه خودرو، چهرۀ فضاهای شهری و خارج از شهرها را تغییر داد. 

 طی جنگ جهانی دوم، اولین هواپیمای جت در آلمان ساخته شد. 
 سه عامل گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل 

در نیم قرن اخیر
 1ـ افزایش جمعیت و تقاضا برای حمل و نقل 

 2ـ گسترش تجارت و اقتصاد جهانی 
 3ـ پیشرفت های علمی و فناوری در تولید وسایل حمل و نقل 

 اهمیت اقتصادی  نقش و اهمیت حمل و نقل
 اهمیت اجتماعی 

 اهمیت سیاسی و دفاعی 
 اهمیت زیست محیطی

 حمل و نقل با جا به جایی در پهنۀ مکان و فضای جغرافیایی سروکار دارد.  جغرافیا و حمل و نقل
 حمل و نقل عبارت است از جا به جایی مردم، بار و اطالعات 

 هدف حمل و نقل ارتباط دادن مکان ها و نواحی به یکدیگر است. 
 ماهیت حمل و نقل اساسًا جغرافیایی است. 

 شبکه های حمل و نقل هم از محیط جغرافیایی تاثیر می پذیرند  و هم بر فضای جغرافیایی تاثیر می گذارند  و آن را تغییر می دهند. 
جغرافیای حمل و نقل: شاخه ای از دانش جغرافیاست که جا به جایی انسان، بار و اطالعات را در سطح زمین مطالعه   
می  کند و به بررسی الگوهای پراکندگی و شیوه های حمل و نقل و تاثیرات آنها بر محیط به منظور برنامه ریزی و مدیریت مطلوب 

منطقه ای می پردازد. 
 از آنجائیکه حمل و نقل در فعالیت های  اقتصادی و مکان گزینی واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری نقش مهمی دارد، 

جغرافیای حمل و نقل، شاخه ای از جغرافیای اقتصادی محسوب می شود. 

ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل
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 در اوایل قرن نوزدهم، نخستین لوکوموتیوهای مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شدند. 
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 ماهیت حمل و نقل اساسًا جغرافیایی است. 

 شبکه های حمل و نقل هم از محیط جغرافیایی تاثیر می پذیرند  و هم بر فضای جغرافیایی تاثیر می گذارند  و آن را تغییر می دهند. 
جغرافیای حمل و نقل: شاخه ای از دانش جغرافیاست که جا به جایی انسان، بار و اطالعات را در سطح زمین مطالعه   
می  کند و به بررسی الگوهای پراکندگی و شیوه های حمل و نقل و تاثیرات آنها بر محیط به منظور برنامه ریزی و مدیریت مطلوب 

منطقه ای می پردازد. 
 از آنجائیکه حمل و نقل در فعالیت های  اقتصادی و مکان گزینی واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری نقش مهمی دارد، 

جغرافیای حمل و نقل، شاخه ای از جغرافیای اقتصادی محسوب می شود. 

ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل

درس سوم
پایه دوازدهم
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 امروزه حدود 90 درصد تجارت جهانی )براساس وزن( را کشتی ها انجام می دهند.  3ـ حمل و نقل آبی

 مزایا
 مقرون به صرفه ترین و ارزان ترین روش حمل و نقل 

 جهت حمل و نقل در مسافت های طوالنی

 معایب
 بسیار زیاد بودن هزینۀ احداث بنادر و اسکله ها و تجهیزات بنادر و خرید کشتی 

 سرعت کم نسبت به سایر وسایل حمل و نقل

 کشتی های کروز کشتی های تفریحی گردشگری هستند و هزینۀ سفر با آن معمواًل پر هزینه است.
 کشتی های فله بر و کانتینری مهم ترین انواع کشتی های باربری هستند. 

 دو تحول مهم در 
      حمل و نقل دریایی از 

      دهۀ 1970 میالدی

صادراتی  خودروهای  حمل  برای  بیشتر  که  رو  ـ  رو  کشتی های  تولید  نخست،   
استفاده می شود. 

 دومین تحول، تولید و گسترش کشتی های کانتینربر

 حمل و نقل آبی
        در ایران

 پرترددترین بنادر مسافری به ترتیب بنادر قشم، شهید حقانی )بندرعباس(، چارک 
و خرمشهر 

 بندر شهید رجایی مهم ترین بندر کانتینری ایران است. 

 4ـ حمل و نقل هوایی 

 مزایا

 سریع ترین شیوۀ حمل و نقل 
 مناسب برای مسافت های طوالنی در زمان مناسب 

 عدم نیاز به احداث مسیر 
 برخورداری از امنیت بسیار زیاد

 معایب

 نیاز به سرمایه گذاری هنگفت برای احداث فرودگاه و خرید هواپیما
 نیاز به دقت و مراقبت زیاد برای کنترل ایمنی 

 بسیار زیاد بودن مصرف سوخت نسبت به سایر وسایل حمل و نقل 
 گران تمام شدن سفر با آن 

 5ـ حمل و نقل
      از طریق لوله

 مزایا
 بسیار مقرون به صرفه بودن به دلیل انتقال شبانه روزی 

 آسیب رساندن کمتر به محیط زیست 

 معایب
 نیاز به سرمایه گذاری فراوان برای احداث و تعمیر لوله ها، ... و ایستگاه های واسطه ای 

 نیاز به مراقبت زیاد در برابر حوادثی مانند زلزله یا جنگ

 حمل و نقل از طریق 
        خطوط لوله در ایران

 نخستین گام برای احداث خط لوله سراسری که فرآورده های نفتی را از پاالیشگاه 
آبادان به تهران منتقل می کرد.

 داشتن طوالنی ترین خطوط لولۀ نفت و گاز در میان کشورهای عضو اوپک 

 بزرگ ترین سامانۀ خط لولۀ صعب العبور جهان به طول 1300 کیلومتر خط لولۀ ترانس ـ آالسکا است. 
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جغرافیا جامع کنکور 

 شیوه های 
حمل و نقل

 1ـ حمل و نقل
جاده ای

 این شیوۀ حمل و نقل برای مسافت های کوتاه )معمواًل کمتر از 400 کیلومتر( مناسب تر است. 
 انعطاف بیشتر داشتن نسبت به سایر شیوه های حمل و نقل از نظر دسترسی به نقاط مختلف در  مزایا

مسیر راه و توقف در  ایستگاه های متعدد 
 استفاده برای مناطق دور افتادۀ روستایی 

 هزینه کم برای احداث پایانه ها )ترمینال ها(

 حمل تعداد کمتر مسافر نسبت به سایر شیوه ها معایب
 ظرفیت کمتر حمل بار نسبت به سایر شیوه ها 

 باال بودن میزان مصرف سوخت و آالیندگی محیط زیست 

 در نیمۀ دوم قرن بیستم، ساخت آزادراه ها و بزرگ راه ها برای حل مشکل ترافیکی و نیز افزایش سرعت خودروها 
متداول گردید.

 حمل و نقل جاده ای در ایران: آزاد راه ها تهران ـ کرج ـ قزوین و تهران ـ قم از پرترددترین آزادراه های کشورند. 
 2ـ حمل و نقل 

ریلی

 این شیوه برای مسافت های متوسط و نسبتًا طوالنی مناسب است و هزینه احداث پایانه نیز در آن متوسط است. 
 برخورداری از امنیت زیاد  مزایا

 راحتی آن بیشتر از خودرو است. 
 هزینۀ حمل با آن در مسافت های طوالنی کمتر از جاده است 

1 حمل و نقل جاده ای است 
7

 مصرف سوخت آن 
 پایین بودن آالیندگی محیط زیست. 

 احداث خطوط ریلی نیاز به زمین های هموار دارد  معایب
 هزینه احداث خطوط آهن و نیز تولید واگن ها و لوکوموتیوها زیاد است. 

 طراحی و آزمایش تولید قطارهای پر سرعت در نیمه دوم قرن بیستم توسط فرانسه،  قطارهای پر سرعت
   آلمان، اسپانیا و ژاپن 

 به قطارهایی که بیش از 200 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشند قطار پرسرعت می گویند. 
 اولین قطار پر سرعت بین توکیو و ازاکا در ژاپن راه اندازی شد.

 پراکندگی شبکه های 
ریلی در جهان

 قارۀ اروپا گسترده ترین شبکۀ خط آهن را در میان قاره های جهان دارد. 
 1ـ آمریکا  بیشترین میزان خطوط ریلی به ترتیب

 2ـ روسیه 
 3ـ چین 
 4ـ هند 

 آمریکا  دارای گسترده ترین و طوالنی ترین شبکۀ ریلی در جهان است. 
 بیشترین میزان خطوط سریع السیر و طوالنی ترین خط قطار تندروی جهان )پکن 

ـ گوانچو به طول 2298 کیلومتر( متعلق به کشور چین است. 

 حمل نقل ریلی
        در ایران

 حداکثر سرعت قطارهای ایران 160 کیلومتر در ساعت است. 
 مسیر جلفا ـ تبریز تنها خط برقی کشور است. 

 احداث راه آهن سریع السیر تهران  مهم ترین پروژه های در دست اجرا
ـ قم ـ اصفهان 

 برقی کردن راه آهن تهرانـ  مشهد 
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 امروزه حدود 90 درصد تجارت جهانی )براساس وزن( را کشتی ها انجام می دهند.  3ـ حمل و نقل آبی
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 عدم نیاز به احداث مسیر 
 برخورداری از امنیت بسیار زیاد

 معایب

 نیاز به سرمایه گذاری هنگفت برای احداث فرودگاه و خرید هواپیما
 نیاز به دقت و مراقبت زیاد برای کنترل ایمنی 

 بسیار زیاد بودن مصرف سوخت نسبت به سایر وسایل حمل و نقل 
 گران تمام شدن سفر با آن 

 5ـ حمل و نقل
      از طریق لوله

 مزایا
 بسیار مقرون به صرفه بودن به دلیل انتقال شبانه روزی 

 آسیب رساندن کمتر به محیط زیست 

 معایب
 نیاز به سرمایه گذاری فراوان برای احداث و تعمیر لوله ها، ... و ایستگاه های واسطه ای 
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 حمل و نقل از طریق 
        خطوط لوله در ایران

 نخستین گام برای احداث خط لوله سراسری که فرآورده های نفتی را از پاالیشگاه 
آبادان به تهران منتقل می کرد.

 داشتن طوالنی ترین خطوط لولۀ نفت و گاز در میان کشورهای عضو اوپک 

 بزرگ ترین سامانۀ خط لولۀ صعب العبور جهان به طول 1300 کیلومتر خط لولۀ ترانس ـ آالسکا است. 
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 بیش از چهار هزار سال قبل در کدام منطقه حمل ونقل با قایق های پارویی در رودخانه ها و کانال های آبی معمول بود؟- 1

4( روم 3( آسیای صغیر   2( بین النهرین   1( ایالم  

 در نقاط مختلف قلمرو پهناور ایران در چه دوره ای راه ها و چاپارخانه هایی ایجاد شده بود؟- 2

4( هخامنشیان 3( اشکانیان   2( مادها  1( ساسانیان  

 در چه عصر، با پیشرفت در دریانوردی و ساختن کشتی های پیشرفته تر، موجب کشف سرزمین های نو گردید و جاده های سنگ فرشی - 3
گسترده و طوالنی در کدام امپراتوری همۀ نقاط را به مرکز و پایتخت متصل می کردند؟

2( انقالب صنعتی- یونان  1( اکتشافات جغرافیایی – روم   

4( انقالب صنعتی – روم 3( اکتشافات جغرافیایی- یونان  

اختراع موتور بخار تحول بزرگی در کدام شیوه های حمل ونقل به وجود آورد؟- 4

2( ریلی و هوایی 1( ریلی و جاده ای  

4( آبی و جاده ای  3( آبی و ریلی  

 در چه زمانی و در کدام کشور نخستین لوکوموتیوهای مجهز به موتور بخار ساخته شدند؟- 5

2( اوایل قرن نوزدهم – آلمان 1( اوایل قرن بیستم – آلمان  

4( اوایل قرن نوزدهم – انگلستان  3( اوایل قرن بیستم – انگلستان  

 در اوایل قرن بیستم چه عاملی، چهرۀ فضاهای شهری و خارج از شهرها را تغییر داد؟-  

2( اختراع و تولید انبوه خودرو 1( اختراع موتور بخارآب  

4( ساخت لوکوموتیوهای مجهز به موتور بخار 3( کشف و استخراج نفت  

 طی جنگ جهانی دوم، کدام کشور اولین هواپیمای جت را ساخت؟-  

4( ژاپن 3( آلمان   2( فرانسه   1( انگلستان  

سواالت تستی

 درس سوم
پایه دوازدهم
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4( هخامنشیان 3( اشکانیان   2( مادها  1( ساسانیان  
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 طی جنگ جهانی دوم، کدام کشور اولین هواپیمای جت را ساخت؟-  

4( ژاپن 3( آلمان   2( فرانسه   1( انگلستان  

سواالت تستی

 درس سوم
پایه دوازدهم
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 کدام یک از شیوه های حمل ونقل نسبت به سایر شیوه ها انعطاف بیشتری از نظر دسترسی به نقاط مختلف در مسیر راه و توقف در - 15
ایستگاه های متعدد را دارد؟

4( جاده ای 3( هوایی  2( آبی   1( ریلی  

 در نیمۀ دوم قرن بیستم برای حل مشکل ترافیکی و نیز افزایش سرعت خودروها چه اقدامی صورت گرفت؟-  1

2( گسترش استفاده از مترو و اتوبوس های تندرو 1( ایجاد طرح ترافیک  

4( ساخت آزادراه ها و بزرگ راه ها 3( از اتومبیل های برقی  

 طوالنی مناسب است و هزینۀ احداث پایانه های آن چگونه است؟-  1
ً
 کدام شیوۀ حمل ونقل برای مسافت های متوسط و نسبتا

4( آبی – متوسط 3( ریلی- زیاد  2( آبی – زیاد  1( ریلی – متوسط  

 همۀ گزینه های زیر از مزایای حمل ونقل ریلی است به جز:-  1

2( پایین بودن آالیندگی محیط زیست 1( برخورداری از امنیت زیاد 

4( پایین بودن مصرف سوخت 3( هزینه پایین احداث پایانه ها  

1 میزان مصرف سوخت -  1
7

 در کدام شیوه حمل ونقل نیاز به زمین های هموار است و میزان مصرف سوخت کدام شیوۀ حمل ونقل 
حمل ونقل جاده ای است؟

4( جاده ای- آبی 3( ریلی- آبی   2( ریلی- ریلی   1( جاده ای – ریلی  

 به قطارهایی که بیش از ................ کیلومتر در ساعت سرعت دارند قطار پرسرعت می گویند و اولین قطار پرسرعت می گویند -  2
و اولین قطار پرسرعت بین توکیو و ................ در ژاپن راه اندازی شد.

4( 300- ازاکا 3( 200- یوکوهاما   2( 300- یوکوهاما   1( 200- ازاکا  

 به ترتیب کدام قاره گسترده ترین شبکۀ خط آهن و کدام کشور طوالنی ترین شبکه ریلی جهان را دارد؟- 21

2( آمریکا- چین 1( اروپا- ایاالت متحده آمریکا  

4( آمریکا – ایاالت متحدۀ آمریکا  3( اروپا – چین  

 بیشترین میزان خطوط سریع السیر و طوالنی ترین خط قطار تندروی جهان متعلق به کدام کشور است؟- 22

4( روسیه 3( چین   2( آمریکا   1( ژاپن  

 تنها خط برقی ایران در کدام مسیر است؟- 23

4( جلفا- تبریز 3( تهران – تبریز   2( تهران- مشهد   1( تهران – قم  
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 در نیم قرن اخیر سه عامل موجب گسترش و تحول در صنعت حمل ونقل شده است. کدام گزینه در این زمینه نادرست است؟-  

1( افزایش جمعیت و تقاضا برای حمل ونقل 

2( گسترش تجارت و اقتصاد جهانی

3( پیشرفت های علمی و فناوری در تولید وسایل حمل ونقل 

4( اختراع و تولید انبوه خودرو

 چیست و هدف آن کدام است؟-  
ً
 ماهیت حمل ونقل اساسا

2( اقتصادی – جابه جایی مردم، بار و اطالعات  1( جغرافیایی- ارتباط دادن مکان ها و نواحی به یکدیگر 

4( اقتصادی- ارتباط دادن مکان ها و نواحی به یکدیگر 3( جغرافیایی – جابه جایی مردم، بار و اطالعات  

 کدام عبارت زیر در ارتباط با حمل ونقل و محیط جغرافیایی درست است؟-  1

1( شبکه های حمل ونقل از محیط جغرافیایی تأثیر می پذیرند ولی تأثیری بر محیط جغرافیایی ندارند. 

2( شبکه های حمل ونقل بر محیط جغرافیایی تأثیر می گذارند ولی تأثیری از محیط جغرافیایی نمی پذیرند.

3( شبکه های حمل ونقل هم از محیط جغرافیایی تأثیر می پذیرند و هم بر فضای جغرافیایی تأثیر می گذارند. 

4( شبکه های حمل ونقل از محیط جغرافیایی بندرت تأثیر می پذیرند اما همیشه بر محیط جغرافیایی تأثیر می گذارند. 

 همۀ موارد دربارۀ جغرافیای حمل ونقل درست است به جز:- 11

1( به بررسی الگوهای پراکندگی و شیوه های حمل ونقل می پردازد.

2( جابه جایی انسان، بار و اطالعات را در سطح زمین مطالعه می کند. 

3( به تأثیرات حمل ونقل بر محیط به منظور برنامه ریزی و مدیریت مطلوب منطقه ای می پردازد. 

4( کلیه فعالیت های برنامه ریزی و اجرایی با هدف بهینه کردن سامانۀ حمل ونقل را انجام می دهد. 

 کدام شیوۀ حمل ونقل برای مسافت های کوتاه )کمتر از   4 کیلومتر( است؟ - 12

4( لوله ای  3( آبی   2( جاده ای   1( ریلی  

 کدام گزینه از مزایای حمل ونقل جاده ای است؟- 13

2( استفاده برای همه مناطق 1( هزینه کم برای احداث پایانه ها 

4( ظرفیت زیاد حمل بار نسبت به سایر شیوه های حمل ونقل  3( انعطاف پذیری کمتر نسبت به سایر شیوه های حمل ونقل  

 کدام مورد زیر از معایب حمل ونقل جاده ای است؟- 14

2( انعطاف پذیری بیشتر نسبت به سایر شیوه های حمل ونقل  1( هزینه زیاد برای احداث ترمینال ها 

4( استفاده برای مناطق دور افتادۀ روستایی 3( باال بودن میزان مصرف سوخت و آالیندگی 



درس سوم: ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل

279

 کدام یک از شیوه های حمل ونقل نسبت به سایر شیوه ها انعطاف بیشتری از نظر دسترسی به نقاط مختلف در مسیر راه و توقف در - 15
ایستگاه های متعدد را دارد؟

4( جاده ای 3( هوایی  2( آبی   1( ریلی  

 در نیمۀ دوم قرن بیستم برای حل مشکل ترافیکی و نیز افزایش سرعت خودروها چه اقدامی صورت گرفت؟-  1

2( گسترش استفاده از مترو و اتوبوس های تندرو 1( ایجاد طرح ترافیک  

4( ساخت آزادراه ها و بزرگ راه ها 3( از اتومبیل های برقی  

 طوالنی مناسب است و هزینۀ احداث پایانه های آن چگونه است؟-  1
ً
 کدام شیوۀ حمل ونقل برای مسافت های متوسط و نسبتا

4( آبی – متوسط 3( ریلی- زیاد  2( آبی – زیاد  1( ریلی – متوسط  

 همۀ گزینه های زیر از مزایای حمل ونقل ریلی است به جز:-  1

2( پایین بودن آالیندگی محیط زیست 1( برخورداری از امنیت زیاد 

4( پایین بودن مصرف سوخت 3( هزینه پایین احداث پایانه ها  

1 میزان مصرف سوخت -  1
7

 در کدام شیوه حمل ونقل نیاز به زمین های هموار است و میزان مصرف سوخت کدام شیوۀ حمل ونقل 
حمل ونقل جاده ای است؟

4( جاده ای- آبی 3( ریلی- آبی   2( ریلی- ریلی   1( جاده ای – ریلی  

 به قطارهایی که بیش از ................ کیلومتر در ساعت سرعت دارند قطار پرسرعت می گویند و اولین قطار پرسرعت می گویند -  2
و اولین قطار پرسرعت بین توکیو و ................ در ژاپن راه اندازی شد.

4( 300- ازاکا 3( 200- یوکوهاما   2( 300- یوکوهاما   1( 200- ازاکا  

 به ترتیب کدام قاره گسترده ترین شبکۀ خط آهن و کدام کشور طوالنی ترین شبکه ریلی جهان را دارد؟- 21

2( آمریکا- چین 1( اروپا- ایاالت متحده آمریکا  

4( آمریکا – ایاالت متحدۀ آمریکا  3( اروپا – چین  

 بیشترین میزان خطوط سریع السیر و طوالنی ترین خط قطار تندروی جهان متعلق به کدام کشور است؟- 22

4( روسیه 3( چین   2( آمریکا   1( ژاپن  

 تنها خط برقی ایران در کدام مسیر است؟- 23

4( جلفا- تبریز 3( تهران – تبریز   2( تهران- مشهد   1( تهران – قم  
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 کدام گزینه از معایب مناسب حمل ونقل هوایی نمی باشد؟- 34

2( عدم برخورداری از امنیت زیاد 1( نیاز به دقت و مراقبت زیاد برای کنترل ایمنی  

4( هزینه زیاد برای احداث فرودگاه  3( بسیار زیادن بودن مصرف سوخت  

 به ترتیب کدام شیوۀ حمل ونقل، برای دسترسی به »روستای محمدآباد« و جابه جایی بار و مسافر در »مسافت دور« بدون احداث - 35
مسیر، کاربرد بیشتری دارد؟ )کنکور سراسری خارج کشور   (

4( جاده ای- هوایی 3( جاده ای- آبی   2( هوایی- آبی   1( ریلی- هوایی  

 کدام یک از شیوه های حمل ونقل در برابر حوادثی مانند زلزله یا جنگ نیاز به مراقبت بیشتری دارد؟-  3

4( آبی 3( ریلی   2( هوایی   1( لوله ای  

 کدام یک از شیوه های حمل ونقل به محیط زیست آسیب کمتری وارد می کند؟-  3

4( لوله ای  3( آبی   2( ریلی   1( جاده ای  

 بزرگ ترین سامانه خط لوله صعب العبور جهان کدام است؟-  3

2( پکن – گوانچو 1( خط لوله مارون  

4( ترانس – آالسکا 3( خط لوله گاز آلتایی  

 نخستین گام در احداث خط لولۀ سراسری که فراورده های نفتی را از ......................  به مرکز یعنی تهران می رساند در سال -  3
 133 برداشته شد. 

4( مسجدسلیمان 3( آبادان   2( اهواز   1( خرمشهر  

 خط لولۀ گاز آلتایی به طول    3 کیلومتر گاز سیبری روسیه را به کجا منتقل می کند و از نظر خطوط نفت و گاز ایران چه مقامی را -  4
در بین کشورهای عضو اوپک دارد؟

4( اروپا – اول  3( چین – دوم   2( اروپا – دوم   1( چین – اول  
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 برقی کردن کدام مسیر راه آهن از جمله مهم ترین پروژه های راه آهن جمهوری اسالمی است؟- 24

2( تهران – تبریز 1( تهران- قم- اصفهان  

4( جلفا – تبریز 3( تهران – مشهد 

 امروزه حدود .................. درصد تجارت جهانی براساس .................. را کشتی ها انجام می دهند. - 25

4( 80 – حجم 3( 90 – حجم  2( 80 – وزن  1( 90- وزن 

 مقرون به صرفه ترین و ارزان ترین روش حمل ونقل چیست و برای چه مسیرهایی مناسب است؟-  2

2( ریلی – نسبتًا طوالنی  1( آبی – طوالنی  

4( ریلی – طوالنی  3( آبی- نسبتًا طوالنی  

 کدام گزینه از معایبت حمل ونقل آبی محسوب نمی شود؟-  2

2( سرعت کم نسبت به سایر وسایل حمل ونقل  1( بسیار باال بودن هزینه احداث بنادر و اسکله ها 

4( نامناسب بودن برای مسافت های طوالنی  3( هزینۀ باالی ساخت یا خرید کشتی 

 کشتی های کروز چه نوع کشتی هایی هستند؟-  2

2( کشتی های باری 1( تفریحی گردشگری  

4( کشتی های کانتینری 3( کشتی های نفت کش  

 اولین تحول مهم در حمل ونقل دریایی از دهه    1 میالدی تولید چه نوع کشتی بود؟-  2

4( کروز 3( فله ای   2( رو-رو  1( کانتینر بر 

 کدام گزینه از مزایای کشتی های کانتینر بر نمی باشد؟-  3

2( داخل محفظه بودن کاالها 1( قابل استفاده برای حمل خودروها صادراتی  

4( افزایش سرعت جابه جایی و تخلیه سریع تر کاال 3( آسان شدن مدیریت و انبارداری محموله ها  

 پرترددترین بندر مسافری ایران .................. است. - 31

4( قشم 3( خرمشهر   2( چابهار  1( بندرعباس  

 مهم ترین بندر کانتینری ایران کدام بندر است؟- 32

4( بندر خرمشهر 3( بندر شهید رجایی   2( بندر چابهار   1( بندرعباس  

 همۀ موارد زیر از مزایای حمل ونقل هوایی است به جز:- 33

2( عدم نیاز به احداث مسیر 1( مناسب بودن برای مسافت های طوالنی  

4( برخورداری از امنیت باال 3( مناسب بودن هزینه آن  
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 کدام گزینه از معایب مناسب حمل ونقل هوایی نمی باشد؟- 34

2( عدم برخورداری از امنیت زیاد 1( نیاز به دقت و مراقبت زیاد برای کنترل ایمنی  

4( هزینه زیاد برای احداث فرودگاه  3( بسیار زیادن بودن مصرف سوخت  

 به ترتیب کدام شیوۀ حمل ونقل، برای دسترسی به »روستای محمدآباد« و جابه جایی بار و مسافر در »مسافت دور« بدون احداث - 35
مسیر، کاربرد بیشتری دارد؟ )کنکور سراسری خارج کشور   (

4( جاده ای- هوایی 3( جاده ای- آبی   2( هوایی- آبی   1( ریلی- هوایی  

 کدام یک از شیوه های حمل ونقل در برابر حوادثی مانند زلزله یا جنگ نیاز به مراقبت بیشتری دارد؟-  3

4( آبی 3( ریلی   2( هوایی   1( لوله ای  

 کدام یک از شیوه های حمل ونقل به محیط زیست آسیب کمتری وارد می کند؟-  3

4( لوله ای  3( آبی   2( ریلی   1( جاده ای  

 بزرگ ترین سامانه خط لوله صعب العبور جهان کدام است؟-  3

2( پکن – گوانچو 1( خط لوله مارون  

4( ترانس – آالسکا 3( خط لوله گاز آلتایی  

 نخستین گام در احداث خط لولۀ سراسری که فراورده های نفتی را از ......................  به مرکز یعنی تهران می رساند در سال -  3
 133 برداشته شد. 

4( مسجدسلیمان 3( آبادان   2( اهواز   1( خرمشهر  

 خط لولۀ گاز آلتایی به طول    3 کیلومتر گاز سیبری روسیه را به کجا منتقل می کند و از نظر خطوط نفت و گاز ایران چه مقامی را -  4
در بین کشورهای عضو اوپک دارد؟

4( اروپا – اول  3( چین – دوم   2( اروپا – دوم   1( چین – اول  
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیش از چهار هزار سال پیش، در منطقه بین النهرین حمل و نقل با قایق های پارویی در رودخانه و کانال های آبی معمول بود. (1سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در نقاط مختلف قلمرو پهناور ایران در دورۀ هخامنشیان، راه ها و چاپارخانه هایی ایجاد شده بود. (2سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در عصر اکتشافات جغرافیایی، پیشرفت در دریانوردی، و ساختن کشتی های پیشرفته تر موجب شد که سرزمین های نو (3سوال
کشف شوند و جاده های سنگ فرشی گسترده و طوالنی در امپراتوری روم همه نقاط را به مرکز و پایتخت متصل می کردند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. اختراع موتور بخار تحول بزرگی در حمل ونقل آبی و ریلی به وجود آورد. (4سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در اوایل قرن نوزدهم، نخستین لوکوموتیوهای مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شدند. (5سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در اوایل قرن بیستم، اختراع و تولید انبوه خودرو، چهرۀ فضاهای شهری و خارج از شهرها را تغییر داد. ( سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. طی جنگ جهانی دوم اولین هواپیمای جت در آلمان ساخته شد. ( سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در نیم قرن اخیر سه عامل موجب گسترش و تحول در صنعت حمل ونقل شده است. ( سوال

1- افزایش جمعیت و تقاضا برای حمل ونقل 2- گسترش تجارت و اقتصاد جهانی 3- پیشرفت های علمی و فناوری در تولید وسایل حمل ونقل 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ماهیت حمل ونقل اساسًا جغرافیایی است و هدف آن ارتباط دادن مکان ها و نواحی به یکدیگر است. ( سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شبکه های حمل ونقل هم از محیط جغرافیایی تأثیر می پذیرند و هم بر فضای جغرافیایی تأثیر می گذارند و آن را تغییر می دهند. ( 1سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جغرافیای حمل ونقل شاخه ای از دانش جغرافیاست که جابه جایی انسان، بار و اطالعات را در سطح زمین مطالعه می کند (11سوال
و به بررسی الگوهای پراکندگی و شیوه های حمل ونقل و تأثیرات آن ها بر محیط به منظور برنامه ریزی و مدیریت مطلوب منطقه ای می پردازد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حمل ونقل جاده ای برای مسافت های کوتاه )معمواًل کمتر از 400 کیلومتر( مناسب تر است. (12سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. احداث پایانه ها )ترمینال ها( در حمل ونقل جاده ای کم هزینه تر است. (13سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. میزان مصرف سوخت و آالیندگی محیط زیست در شیوۀ حمل ونقل جاده ای بسیار زیاد است. (14سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. حمل ونقل جاده ای از نظر دسترسی به نقاط مختلف در مسیر راه و توقف در ایستگاه های متعدد انعطاف پذیری بیشتری (15سوال
نسبت به سایر شیوه های حمل ونقل دارد. 

پاسخنامه تشریحی

 درس سوم
پایه دوازدهم
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیش از چهار هزار سال پیش، در منطقه بین النهرین حمل و نقل با قایق های پارویی در رودخانه و کانال های آبی معمول بود. (1سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در نقاط مختلف قلمرو پهناور ایران در دورۀ هخامنشیان، راه ها و چاپارخانه هایی ایجاد شده بود. (2سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در عصر اکتشافات جغرافیایی، پیشرفت در دریانوردی، و ساختن کشتی های پیشرفته تر موجب شد که سرزمین های نو (3سوال
کشف شوند و جاده های سنگ فرشی گسترده و طوالنی در امپراتوری روم همه نقاط را به مرکز و پایتخت متصل می کردند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. اختراع موتور بخار تحول بزرگی در حمل ونقل آبی و ریلی به وجود آورد. (4سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در اوایل قرن نوزدهم، نخستین لوکوموتیوهای مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شدند. (5سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در اوایل قرن بیستم، اختراع و تولید انبوه خودرو، چهرۀ فضاهای شهری و خارج از شهرها را تغییر داد. ( سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. طی جنگ جهانی دوم اولین هواپیمای جت در آلمان ساخته شد. ( سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در نیم قرن اخیر سه عامل موجب گسترش و تحول در صنعت حمل ونقل شده است. ( سوال

1- افزایش جمعیت و تقاضا برای حمل ونقل 2- گسترش تجارت و اقتصاد جهانی 3- پیشرفت های علمی و فناوری در تولید وسایل حمل ونقل 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ماهیت حمل ونقل اساسًا جغرافیایی است و هدف آن ارتباط دادن مکان ها و نواحی به یکدیگر است. ( سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شبکه های حمل ونقل هم از محیط جغرافیایی تأثیر می پذیرند و هم بر فضای جغرافیایی تأثیر می گذارند و آن را تغییر می دهند. ( 1سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جغرافیای حمل ونقل شاخه ای از دانش جغرافیاست که جابه جایی انسان، بار و اطالعات را در سطح زمین مطالعه می کند (11سوال
و به بررسی الگوهای پراکندگی و شیوه های حمل ونقل و تأثیرات آن ها بر محیط به منظور برنامه ریزی و مدیریت مطلوب منطقه ای می پردازد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حمل ونقل جاده ای برای مسافت های کوتاه )معمواًل کمتر از 400 کیلومتر( مناسب تر است. (12سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. احداث پایانه ها )ترمینال ها( در حمل ونقل جاده ای کم هزینه تر است. (13سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. میزان مصرف سوخت و آالیندگی محیط زیست در شیوۀ حمل ونقل جاده ای بسیار زیاد است. (14سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. حمل ونقل جاده ای از نظر دسترسی به نقاط مختلف در مسیر راه و توقف در ایستگاه های متعدد انعطاف پذیری بیشتری (15سوال
نسبت به سایر شیوه های حمل ونقل دارد. 

پاسخنامه تشریحی

 درس سوم
پایه دوازدهم
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سفر با هواپیما بسیار گران تر از سایر وسایل حمل ونقل است. (33سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به طورکلی، حمل ونقل هوایی امنیت بسیار زیادی دارد. (34سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برای دسترسی به روستای محمدآباد بهترین شیوه، حمل ونقل جاده ای و برای جابه جایی بار و مسافر در مسافت دور (35سوال
بدون احداث مسیر، حمل ونقل هوایی می باشند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. خطوط لوله از نظر حوادث غیرمترقبه مانند زلزله یا جنگ به مراقبت زیاد نیاز دارند. ( 3سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. انتقال مواد از طریق لوله کمتر به محیط زیست آسیب می رساند. ( 3سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بزرگ ترین سامانۀ خط لولۀ صعب العبور جهان به طول 1300 کیلومتر خط لوله ترانس – آالسکا است. ( 3سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. نخستین گام برای احداث خط لولۀ سراسری که فراورده های نفتی را از پاالیشگاه آبادان به مرکز یعنی تهران می رساند ( 3سوال
در سال 1336 برداشته شد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. عملیات احداث خط لولۀ گاز آلتایی به طول 3000 کیلومتر است که گاز سیبری روسیه را به چین منتقل می کند و ایران ( 4سوال
طوالنی ترین خطوط لولۀ نفت و گاز را در میان کشورهای عضو اوپک دارد. 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در نیمۀ دوم قرن بیستم، ساختن آزادراه ها و بزرگراه ها برای حل مشکل ترافیکی و نیز افزایش سرعت خودروها متداول شد. ( 1سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حمل ونقل ریلی برای مسافت های متوسط و نسبتًا طوالنی مناسب است و هزینۀ احداث پایانه ها )ترمینال ها( نیز در ( 1سوال
آن متوسط برآورد می شود.

1 حمل ونقل جاده ای است و آالیندگی آن ( 1سوال
7

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جابه جایی با قطار امنیت زیادی دارد و مصرف سوخت در حمل ونقل ریلی 
برای محیط زیست نیز بسیار کمتر است و هزینۀ احداث پایانه )ترمینال( در آن متوسط برآورد می شود.

1 حمل ونقل ( 1سوال
7

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. احداث خطوط ریلی برخالف جاده ای به زمین های هموار نیاز دارد و مصرف سوخت در حمل ونقل ریلی 
جاده ای است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. معمواًل به قطارهایی که بیش از 200 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشند قطار پرسرعت می گویند و اولین قطار ( 2سوال
پرسرعت بین توکیو و ازاکا در ژاپن راه اندازی شد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. قارۀ اروپا گسترده ترین شبکۀ خط آهن را در میان قاره های جهان دارد و ایاالت متحده آمریکا دارای گسترده ترین و (21سوال
طوالنی ترین شبکۀ ریلی در جهان است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیشترین میزان خطوط سریع السیر و طوالنی ترین خط قطار تندروی جهان )پکن – گوانچو( متعلق به کشور چین است.(22سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مسیر جلفا- تبریز تنها خط برقی کشور است. (23سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برقی کردن راه آهن تهران – مشهد و احداث راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان مهم ترین پروژه های در دست (24سوال
اجرای شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. امروزه حدود 90 درصد تجارت جهانی براساس وزن را کشتی ها انجام می دهند. (25سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حمل ونقل آبی مقرون به صرفه ترین و ارزان ترین روش برای جابه جایی کاالها به ویژه کاالهای حجیم و بزرگ در مسافت ( 2سوال
طوالنی است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. حمل ونقل آبی برای مسافت های طوالنی مناسب است.( 2سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کشتی های کروز، کشتی های تفریحی گردشگری هستند. ( 2سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. از دهۀ 1970 میالدی دو تحول مهم در حمل ونقل دریایی ظرفیت جابه جایی کاال را در این شیوه سرعت بخشید: ( 2سوال
نخست، تولید کشتی های رو – رو که تعداد زیادی وسیله نقلیۀ چرخ دار می توانند با بار به درون آن بروند و در مقصد خارج شوند و دومین تحول، تولید و گسترش 

کشتی های کانتینربر بود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کانتینرها، سرعت جابه جایی و تخلیۀ کاالها را افزایش می دهند و نیز قرار گرفتن کاالها در محفظه های خاص و وجود ( 3سوال
برچسب هایی با مشخصات کاالها در روی کانتینرها مدیریت و انبارداری محموله ها را آسان تر می کند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. پرترددترین بنادر مسافری ایران به ترتیب بنادر قشم، شهید حقانی )بندرعباس(، چارک و خرمشهر هستند. (31سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بندر شهید رجایی مهم ترین بندر کانتینری ایران است.(32سوال
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سفر با هواپیما بسیار گران تر از سایر وسایل حمل ونقل است. (33سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به طورکلی، حمل ونقل هوایی امنیت بسیار زیادی دارد. (34سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برای دسترسی به روستای محمدآباد بهترین شیوه، حمل ونقل جاده ای و برای جابه جایی بار و مسافر در مسافت دور (35سوال
بدون احداث مسیر، حمل ونقل هوایی می باشند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. خطوط لوله از نظر حوادث غیرمترقبه مانند زلزله یا جنگ به مراقبت زیاد نیاز دارند. ( 3سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. انتقال مواد از طریق لوله کمتر به محیط زیست آسیب می رساند. ( 3سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بزرگ ترین سامانۀ خط لولۀ صعب العبور جهان به طول 1300 کیلومتر خط لوله ترانس – آالسکا است. ( 3سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. نخستین گام برای احداث خط لولۀ سراسری که فراورده های نفتی را از پاالیشگاه آبادان به مرکز یعنی تهران می رساند ( 3سوال
در سال 1336 برداشته شد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. عملیات احداث خط لولۀ گاز آلتایی به طول 3000 کیلومتر است که گاز سیبری روسیه را به چین منتقل می کند و ایران ( 4سوال
طوالنی ترین خطوط لولۀ نفت و گاز را در میان کشورهای عضو اوپک دارد. 
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 مدیریت حمل و نقل: عبارت است از کلیۀ فعالیت های برنامه ریزی و اجرایی با هدف بهینه کردن سامانه های حمل ونقل
 حمل و نقل پایدار: حمل و نقلی که در آن نیازهای مربوط به حمل و نقل به خوبی رفع شود و در دسترسی عادالنۀ همه مردم، ایمنی آنها و سالمت محیط 

زیست در برنامه ریزی برای حال و آیندۀ آن در نظر گرفته شود.

 عوامل مورد توجه 
در مدیریت و 

برنامه ریزی حمل و نقل

 1ـ دسترسی 
)مسیرها و شبکه ها(

 کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه، یک خط مستقیم است. 
 هر چه مسیر کوتاه تر باشد، هزینۀ احداث آن کمتر است. 

 عوامل طبیعی مانند رشته کوه ها  دالیل انحراف و پیچ و خم راه ها
 عوامل انسانی مانند ساختمان ها 

شاخص انحراف )%( = ×1001
طول مسیر قابل احداث بین دو مکان

طول مسیر مستقیم بین دو مکان
 فرمول شاخص انحراف: 

 شبکه: تعدادی مکان های جغرافیایی که به صورت یک سامانه )سیستم( به وسیلۀ مسیرهایی به 
یکدیگر پیوند داده شده اند.

هر  اصلی  بخش  دو   
شبکه

 1ـ گره ها یا نقاطی که به وسیلۀ مسیرها به هم مربوط می شوند. 
 2ـ مسیرها یا خطوطی که بین مکان ها قرار گرفته اند. 

 2ـ نوع و حجم محموله: هر چه حجم محموله بیشتر باشد، هزینه حمل آن کمتر می شود. 
 3ـ سرعت و زمان 

 4ـ هزینه ها 
 5ـ تقاضا 

 آب و هوا بر حمل و نقل تاثیر مستقیم دارد.  6ـ ویژگی های طبیعی
 نوع سواحل از نظر بریدگی یا مخاطرات محیطی بر احداث و مدیریت بندرگاه تاثیر می گذارد. 

 الف( تاثیر حمل و نقل بر مصرف انرژی  7ـ حفظ محیط زیست )تاثیر مشکالت زیست محیطی ناشی از حمل و نقل( 
 ب( تاثیر حمل و نقل بر محیط زندگی 

 8ـ ایمنی )فعالیت ها 
        برای حفظ ایمنی(

 وضع قوانین و مقررات  مانند مقررات راهنمایی و رانندگی 
 استفاده از تجهیزات ویژه در وسایل حمل و نقل مانند کمربند ایمنی

 روش ها و تجهیزات جهت پایش و نظارت بر حمل و نقل مانند دوربین های کنترل سرعت 
 افزایش آموزش نکات ایمنی  تقویت فرهنگ ایمنی

 تقویت فرهنگ بیمه 
 حمل و نقل چند وجهی: حمل و نقلی که در آن از دو یا چند شیوۀ حمل و نقل به صورت ترکیبی استفاده شود. 

مدیریت حمل و نقل

درس چهارم
پایه دوازدهم
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 مدیریت حمل و نقل: عبارت است از کلیۀ فعالیت های برنامه ریزی و اجرایی با هدف بهینه کردن سامانه های حمل ونقل
 حمل و نقل پایدار: حمل و نقلی که در آن نیازهای مربوط به حمل و نقل به خوبی رفع شود و در دسترسی عادالنۀ همه مردم، ایمنی آنها و سالمت محیط 

زیست در برنامه ریزی برای حال و آیندۀ آن در نظر گرفته شود.
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شاخص انحراف )%( = ×1001
طول مسیر قابل احداث بین دو مکان
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 2ـ مسیرها یا خطوطی که بین مکان ها قرار گرفته اند. 

 2ـ نوع و حجم محموله: هر چه حجم محموله بیشتر باشد، هزینه حمل آن کمتر می شود. 
 3ـ سرعت و زمان 

 4ـ هزینه ها 
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مدیریت حمل و نقل

درس چهارم
پایه دوازدهم
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 کلیۀ فعالیت های برنامه ریزی و اجرایی با هدف بهینه کردن سامانه های حمل ونقل را چه می گویند؟- 1

4( حمل ونقل هوشمند 3( مدیریت حمل ونقل   2( جغرافیای حمل ونقل  1( حمل ونقل پایدار  

سالمت - 2 و  آن ها  ایمنی  مردم،  همۀ  عادالنه  دسترسی  و  می شود  رفع  به خوبی  حمل ونقل  به  مربوط  نیازهای  آن  در  که  حمل ونقلی   
محیط زیست در برنامه ریزی برای حال و آینده در نظر گرفته شود را چه می گویند؟

4( حمل ونقل هوشمند 3( مدیریت حمل ونقل   2( جغرافیای حمل ونقل   1( حمل ونقل پایدار 

 به طورکلی، در مدیریت حمل ونقل به چه عواملی توجه می شود؟- 3

ب( سرعت و زمان انتقال  الف( نوع و حجم محموله ها  

ت( شیوۀ حمل ونقل  پ( هزینه و تقاضا  

ث( محیط زیست و ایمنی

4( الف،ب، پ، ث 3( الف، ب، ث، ت   2( الف، پ، ت، ث   1( ب، پ، ت، ث  

 کدام گزینه، با توجه به تصویر زیر، »مسیر پیشنهادی مناسبی« برای »اتصال دو شهرک مسکونی« است؟ )کنکور سراسری   14(- 4

1( ساخت طوالنی ترین مسیر بدون حفر تونل

2( ساخت کوتاه ترین مسیر از طریق حفر تونل

3( ترکیبی از مسیر طوالنی و کوتاه با احداث تونل کوتاه

4( ترکیبی از مسیر طوالنی و کوتاه با احداث تونل بلند

5 - 
ً
 اگر طول مسیر قابل احداث بین دو مکان   4 کیلومتر و طول مسیر مستقیم بین دو مکان   3 کیلومتر باشد. شاخص انحراف حدودا

چقدر است؟

168 )4  145 )3   133 )2   125 )1

 اگر طول مسیر قابل احداث بین دو مکان  24 کیلومتر و شاخص انحراف  12 باشد. طول مسیر مستقیم چقدر است؟-  

4( 210 کیلومتر  3( 200 کیلومتر   2( 160 کیلومتر   1( 180 کیلومتر  

سواالت تستی

 درس چهارم
پایه دوازدهم
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جغرافیا جامع کنکور 

 ترافیک  مشکالت حمل و نقل شهری
 آلودگی هوا و افزایش بیماری های ناشی از آن 

 آلودگی صوتی و آلودگی منظر 
 مشکل کمبود پارکینگ و اتالف وقت برای پارک کردن خودروها 

 هزینۀ احداث بزرگراه ها و خرید و تعمیر ناوگان حمل و نقل عمومی شهری

مترو،  گسترش حمل و نقل عمومی راهکارهای بهبود حمل و نقل شهری مانند  ریلی  شهری  درون  نقل  و  حمل  گسترش   
تراموا و مونوریل 

)BRT( ایجاد مسیرهای اتوبوس تندرو 
 استفاده از اتوبوس های برقی 

 گسترش دوچرخه سواری

 در بناب و میاندوآب اغلب خانواده ها دوچرخه دارند 
 در  مدیریت حمل و نقل شهری، دسترسی عادالنۀ همۀ اقشار و طبقات اجتماعی به وسایل حمل 

و نقل با حداقل هزینه باید در نظر گرفته شود. 

 ترویج پیاده روی و ایجاد مسیرهای پیاده روی 
 تشویق مردم به استفاده از خودروهای هیبریدی 

 تعیین محدوده های ممنوعه )طرح ترافیک(
 ایجاد پارکینگ های طبقاتی 

 مدیریت حمل و نقل در کشور ما
 مدیریت حمل و نقل آبی، جاده ای و ریلی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. 

 مدیریت حمل و نقل شهری بر عهدۀ شهرداری است. 
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سواالت تستی

 درس چهارم
پایه دوازدهم
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 هرچه حجم محموله بیشتر باشد هزینه چه تغییری می کند و آب وهوا بر حمل ونقل چه تأثیری دارد؟- 15

2( باالتر می رود- غیرمستقیم  1( باالتر می رود – مستقیم  

4( پایین تر می آید – غیرمستقیم  3( پایین تر می آید – مستقیم  

 مشکالت زیست محیطی ناشی از حمل ونقل از چه جنبه هایی قابل توجه است؟-  1

1( تأثیر حمل ونقل بر مصرف انرژی – تأثیر حمل ونقل بر محیط زندگی       2( تأثیر حمل ونقل بر محیط زندگی – تأثیر حمل ونقل بر آب وهوا

3( تأثیر حمل ونقل بر آب وهوا – تأثیر حمل ونقل بر آلودگی آب ها     4( تأثیر حمل ونقل بر آلودگی آب ها – تأثیر حمل ونقل بر مصرف انرژی 

 کدام گزینه از جمله فعالیت ها به منظور حفظ ایمنی در حمل ونقل محسوب نمی شود؟-  1

2( استفاده از تجهیزات ویژه در وسائل حمل ونقل  1( وضع قوانین و مقررات  

4( تقویت فرهنگ دوچرخه سواری  3( پایش و نظارت بر حمل ونقل  

 همۀ موارد زیر از جمله تجهیزات ویژه در وسایل حمل ونقل جهت حفظ ایمنی می باشد به جز:-  1

2( استفاده از دوربین های کنترل سرعت در جاده ها 1( کمربند ایمنی خودروها 

4( جلیقۀ نجات در هواپیماها و کشتی ها 3( کیسه هوا در خودروها  

 کدام گزینه از جمله اقدامات در زمینۀ تقویت فرهنگ ایمنی محسوب نمی گردد؟-  1

2( پرهیز از سبقت و سرعت غیرمجاز  1( پرهیز از صحبت کردن با تلفن همراه  

4( استراحت کافی قبل از حرکت 3( استفاده از تجهیزات ویژه در وسایل حمل ونقل  

 یکی از گام های مهم در زمینه فرهنگ ایمنی، تقویت فرهنگ ................. است. -  2

4( رانندگی 3( استفاده از وسایل ایمنی   2( حق تقدم   1( بیمه  

 امروزه برنامه ریزان تالش می کنند به چه منظوری از حمل ونقل چندوجهی استفاده کنند؟- 21

2( مدیریت زمان و هزینه حمل ونقل  1( تأمین ایمنی مسافران و کاالها  

4( تقویت فرهنگ بیمه 3( وضع مقررات و قوانین  

 چرا مدیریت حمل ونقل درون شهری، یکی از موضوعات مهم شهرها، طی  5 سال اخیر بوده است؟ )کنکور سراسری خارج کشور   14( - 22

1( به دسترسی عادالنۀ همۀ اقشار جامعه توجه شده است.

2( تقاضای حمل ونقل شهری، رشد چشمگیری داشته است.

3( حمل ونقل یکی از اساسی ترین نیازهای روانۀ مردم بوده است. 

4( با توسعۀ وسایل حمل ونقل، مصرف سوخت های فسیلی بسیار افزایش یافته است.
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جغرافیا جامع کنکور 

 اگر طول مسیر مستقیم   1 کیلومتر و شاخص انحراف  15 کیلومتر باشد. طول مسیر قابل احداث بین دو مکان چقدر است؟-  

4( 260 کیلومتر 3( 310 کیلومتر   2( 250 کیلومتر   1( 270 کیلومتر  

 به تعداد مکان های جغرافیایی که به صورت یک سامانه )سیستم( به وسیلۀ مسیریابی به یکدیگر پیوند داده شده اند چه می گویند؟-  

4( شبکه  3( گره   2( شاخص انحراف   1( ماتریس  

 همۀ موارد، از اهداف »مدیریت حمل ونقل« به شمار می آیند به جز: )کنکور سراسری   (-  

2( بهره مندی منطقی و خردمندانه از منابع محیطی  1( بهینه کردن سامانۀ حمل ونقل در سطح ملی 

4( دسترسی عادالنه مردم یک منطقه برای دریافت خدمات  3( استفاده از فناوری های جدید در تولید وسایل حمل ونقل  

 کدام عبارت، مفهوم نادرستی را منتقل می کند؟ )کنکور سراسری خارج کشور   (-  1

الف- در شهرهای ساحلی، تجارت بین المللی، با حمل ونقل دریایی امکان پذیر می شود.

ب- هزینۀ احداث خط آهن و توسعۀ حمل ونقل ریلی، به صورت متوسط ارزیابی می شود. 

ج- احتمال فرسایش خاک با توسعۀ خطوط آهن افزایش می یابد. 

د- هرچه طول مسیرهای ارتباطی کوتاه تر باشد، دسترسی مطلوب تر می شود. 

4( ج و د 3( ب و ج   2( الف و د   1( الف و ب 

 هر شبکه از چه بخش های اصلی تشکیل شده است؟- 11

4( نقاط و مکان ها 3( گره ها و مسیرها   2( گره ها و نقاط   1( مسیرها و خطوط  

 با تحلیل .................. می توان قابلیت دسترسی و کارایی یک شبکه را بررسی کرد.- 12

2( چگونگی عملکرد سیستم 1( طول مسیر و شاخص انحراف  

4( مسیرها و گره ها  3( ویژگی های جغرافیایی منطقه  

 هرچه برای رفتن از یک مکان به مکان های دیگر، تعداد نقاطی که بر سر راه قرار می گیرد کمتر باشد، قابلیت دسترسی به آن - 13
مکان چگونه است و چرا؟ 

1( سخت تر است، زیرا در صورت خرابی وسیلۀ نقلیه، زمان زیادی برای رسیدن تعمیرکاران صرف می شود. 

2( مطلوب تر است، زیرا تعداد نقاط بیشتر به معنای توقف بیشتر برای استراحت و تأخیر زمانی بیشتر است. 

3( مطلوب تر است، زیرا تعداد نقاط بیشتر به معنای تراکم رفت وآمد و تأخیر زمان بیشتر است. 

4( سخت تر است، زیرا امکان سوخت گیری و یا استراحت وجود ندارد. 

 هزینه حمل کدام کاال کمتر است؟- 14

4( آهن  3( دارو   2( تجهیزات الکترونیکی   1( غالت  
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 یکی از گام های مهم در زمینه فرهنگ ایمنی، تقویت فرهنگ ................. است. -  2

4( رانندگی 3( استفاده از وسایل ایمنی   2( حق تقدم   1( بیمه  

 امروزه برنامه ریزان تالش می کنند به چه منظوری از حمل ونقل چندوجهی استفاده کنند؟- 21

2( مدیریت زمان و هزینه حمل ونقل  1( تأمین ایمنی مسافران و کاالها  

4( تقویت فرهنگ بیمه 3( وضع مقررات و قوانین  

 چرا مدیریت حمل ونقل درون شهری، یکی از موضوعات مهم شهرها، طی  5 سال اخیر بوده است؟ )کنکور سراسری خارج کشور   14( - 22

1( به دسترسی عادالنۀ همۀ اقشار جامعه توجه شده است.

2( تقاضای حمل ونقل شهری، رشد چشمگیری داشته است.

3( حمل ونقل یکی از اساسی ترین نیازهای روانۀ مردم بوده است. 

4( با توسعۀ وسایل حمل ونقل، مصرف سوخت های فسیلی بسیار افزایش یافته است.
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مدیریت حمل ونقل عبارت است از کلیۀ فعالیت های برنامه ریزی و اجرایی با هدف بهینه کردن سامانه های حمل ونقل (1سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حمل ونقل پایدار یعنی حمل ونقلی که در آن نیازهای مربوط به حمل ونقل به خوبی رفع شود و دسترسی عادالنۀ همۀ مردم، (2سوال
ایمنی آن ها و سالمت محیط زیست در برنامه ریزی برای حال و آینده آن در نظر گرفته شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به طورکلی، در مدیریت و برنامه ریزی حمل ونقل به عواملی چون دسترسی، نوع و حجم محموله ها، سرعت و زمان انتقال، (3سوال
هزینه، تقاضا، ویژگی های طبیعی، محیط زیست و ایمنی توجه می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با توجه به وجود ناهمواری بین دو منطقه، بهترین مسیر پیشنهادی ساخت ترکیبی از مسیر طوالنی و کوتاه با احداث (4سوال
تونل بلند است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. (5سوال
                                                    شاخص انحراف

= × = × = =
100 400 4000100 133
1 300 300

   

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ( سوال
                                            طول مسیر مستقیم

= × = × = =
100 240 2400100 200
1 120 1200

کیلومتر    

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ( سوال

×                                                    طول مسیر قابل احداث بین دو مکان
= = = =

180 50 27000 270
100 100 100

کیلومتر    

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شبکه عبارت است از تعداد مکان های جغرافیایی که به صورت یک سامانه )سیستم( به وسیلۀ مسیرهایی به یکدیگر پیوند ( سوال
داده شده اند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مدیریت حمل ونقل عبارت است از کلیه فعالیت های برنامه ریزی و اجرایی با هدف بهینه کردن سامانه های حمل ونقل و  ( سوال
حمل ونقل پایدار یعنی حمل ونقلی که در آن نیازهای مربوط به حمل ونقل به خوبی رفع شود و دسترسی عادالنۀ همه مردم، ایمنی آن ها و سالمت محیط زیست در 

برنامه ریزی برای حال و آینده آن در نظر گرفته شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در شهرهای ساحلی، تجارت بین المللی فقط با حمل ونقل دریایی امکان پذیر نمی باشد و طول مسیرهای ارتباطی بر روی ( 1سوال
هزینه احداث تأثیر می گذارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. هر شبکه از دو بخش اصلی تشکیل می شود: 1- گره ها یا نقاطی که به وسیلۀ مسیرها به هم مربوط می شوند. 2- (11سوال
مسیرها یا خطوطی که بین مکان ها قرارگرفته اند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با تحلیل مسیرها و گره ها می توان قابلیت دسترسی و کارایی یک شبکه را بررسی کرد. (12سوال

طول مسیر قابل احداث بین دو مکان
طول مسیر مستقیم بین دو مکان

طول مسیر قابل احداث بین دو مکان
شاخص انحراف

شاخص انحراف × طول مسیر مستقیم بین دو مکان

پاسخنامه تشریحی

 درس چهارم
پایه دوازدهم
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  همه موارد زیر از جمله مهم ترین مشکالت حمل ونقل شهری به ویژه در شهرهای بزرگ هستند به جز: - 23

2( آلودگی صوتی و آلودگی منظر 1( آلودگی هوا و افزایش بیماری های تنفسی  

4(افزایش ناوگان حمل ونقل شهری  3( مشکل کمبود پارکینگ 

 مهم ترین راهکار بهبود حمل ونقل شهری، گسترش ............... می باشد.- 24

2( فرهنگ دوچرخه سواری  1( حمل ونقل عمومی  

4( فرهنگ بیمه 3( فرهنگ پیاده روی  

 کدام گزینه از جمله اقدامات برای بهبود حمل ونقل عمومی درون شهری در چند دهۀ اخیر نمی باشد؟- 25

2( ایجاد مسیرهای اتوبوس تندرو 1( گسترش حمل ونقل درون شهری  

4( افزایش تولید خودرو 3( استفاده از اتوبوس های برقی  

 کدام گزینه دربارۀ قطار هوایی درست است؟-  2

4( تراموا 3( مترو  2( مونوریل   1( رمپ  

 کدام یک از وسایل حمل ونقل عمومی بیشتر در مناطق گردشگری و محوطۀ نمایشگاه ها و پارک ها کاربرد دارد؟ -  2

4( مونوریل 3( مترو   2( تراموا  1( اتوبوس تندرو  

 در کدام شهرها اغلب خانواده ها دوچرخه دارند و بسیاری از مردم با دوچرخه به سرکار می روند؟-  2

4( تبریز و ارومیه 3( کاشان و مرند  2( اصفهان و یزد  1( بناب و میاندوآب  

 کدام یک از وسایل حمل و نقل عمومی سابقه ای بسیار طوالنی دارند و هوا را آلوده نمی کنند و عمر موتورشان زیاد است؟-  2

4( تراموا 3( اتوبوس های برقی   2( مترو  1( اتوبوس های تندرو  

 بزرگ ترین سامانۀ دوچرخۀ کرایه ای در جهان متعلق به کشور ................... است. -  3

4( آمریکا 3( چین   2( آلمان    1( هند 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مدیریت حمل ونقل عبارت است از کلیۀ فعالیت های برنامه ریزی و اجرایی با هدف بهینه کردن سامانه های حمل ونقل (1سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حمل ونقل پایدار یعنی حمل ونقلی که در آن نیازهای مربوط به حمل ونقل به خوبی رفع شود و دسترسی عادالنۀ همۀ مردم، (2سوال
ایمنی آن ها و سالمت محیط زیست در برنامه ریزی برای حال و آینده آن در نظر گرفته شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به طورکلی، در مدیریت و برنامه ریزی حمل ونقل به عواملی چون دسترسی، نوع و حجم محموله ها، سرعت و زمان انتقال، (3سوال
هزینه، تقاضا، ویژگی های طبیعی، محیط زیست و ایمنی توجه می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با توجه به وجود ناهمواری بین دو منطقه، بهترین مسیر پیشنهادی ساخت ترکیبی از مسیر طوالنی و کوتاه با احداث (4سوال
تونل بلند است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. (5سوال
                                                    شاخص انحراف

= × = × = =
100 400 4000100 133
1 300 300

   

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ( سوال
                                            طول مسیر مستقیم

= × = × = =
100 240 2400100 200
1 120 1200

کیلومتر    

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ( سوال

×                                                    طول مسیر قابل احداث بین دو مکان
= = = =

180 50 27000 270
100 100 100

کیلومتر    

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شبکه عبارت است از تعداد مکان های جغرافیایی که به صورت یک سامانه )سیستم( به وسیلۀ مسیرهایی به یکدیگر پیوند ( سوال
داده شده اند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مدیریت حمل ونقل عبارت است از کلیه فعالیت های برنامه ریزی و اجرایی با هدف بهینه کردن سامانه های حمل ونقل و  ( سوال
حمل ونقل پایدار یعنی حمل ونقلی که در آن نیازهای مربوط به حمل ونقل به خوبی رفع شود و دسترسی عادالنۀ همه مردم، ایمنی آن ها و سالمت محیط زیست در 

برنامه ریزی برای حال و آینده آن در نظر گرفته شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در شهرهای ساحلی، تجارت بین المللی فقط با حمل ونقل دریایی امکان پذیر نمی باشد و طول مسیرهای ارتباطی بر روی ( 1سوال
هزینه احداث تأثیر می گذارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. هر شبکه از دو بخش اصلی تشکیل می شود: 1- گره ها یا نقاطی که به وسیلۀ مسیرها به هم مربوط می شوند. 2- (11سوال
مسیرها یا خطوطی که بین مکان ها قرارگرفته اند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با تحلیل مسیرها و گره ها می توان قابلیت دسترسی و کارایی یک شبکه را بررسی کرد. (12سوال

طول مسیر قابل احداث بین دو مکان
طول مسیر مستقیم بین دو مکان

طول مسیر قابل احداث بین دو مکان
شاخص انحراف

شاخص انحراف × طول مسیر مستقیم بین دو مکان

پاسخنامه تشریحی

 درس چهارم
پایه دوازدهم
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)UTC(

 نصف النهار گرینویچ که از رصدخانۀ گرینویچ لندن عبور می کند به عنوان مبدأ اندازه گیری طول جغرافیایی در 
نظر گرفته شده است. 

 کرۀ زمین به 24 منطقۀ زمانی یا قاچ ساعتی تقسیم می شود. 

 زمان محلی،
        زمان رسمی

 با توجه به حرکت زمین از غرب به شرق، مناطق مختلف کرۀ زمین واقع بر 
نصف النهارها پی در پی در مقابل خورشید قرار می گیرند. 

 محیط کرۀ زمین 360 درجه است و یک دور چرخش آن 24 ساعت طول می 
کشد. پس هر قاچ یا ساعت 15 درجه پهنا دارد. 

 هر منطقۀ زمانی یک قاچ یا یک ساعت است و یک نصف النهار مرکزی دارد. 
 همه نصف النهارهایی که در داخل یک قاچ قرار گرفته اند، ساعت یکسانی دارند. 

 خط روز گردان

خط فرضی روز گردان )خط بین المللی زمان( نصف النهار 180 درجه ای   
است که در امتداد نصف النهار مبدأ در آن سوی کره زمین قرار گرفته است. 

هنگام عبور از خط روز گردان از غرب به شرق باید یک روز به تقویم اضافه   
شود و برعکس هنگام عبور از شرق به غرب، باید یک روز از تقویم کم شود. 

 دلیل انحراف در بعضی نقاط این خط این است تا از مشکالت روز تقویمی در 
مکان های مختلف کشورها یا جزایری که خط از آنها عبور می کند، جلوگیری شود. 

فنون و مهارت های

جغرافیایی 2
پایه دوازدهم
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. هرچه تعداد نقاطی که بر سر راه قرار می گیرند کمتر باشد، قابلیت دسترسی آن مکان مطلوب تر است؛ زیرا تعداد نقاط (13سوال
بیشتر به معنای تراکم رفت وآمد و تأخیر زمانی بیشتر است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. هرچه حجم محموله بیشتر باشد )مانند غالت به صورت فله(، هزینه حمل آن کمتر می شود.(14سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. هرچه حجم محموله بیشتر باشد، هزینۀ حمل آن کمتر می شود و آب وهوا بر حمل ونقل تأثیر مستقیم دارد. (15سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مشکالت زیست محیطی ناشی از حمل ونقل از دو جنبه قابل توجه است:( 1سوال
1( تأثیر حمل ونقل در مصرف انرژی  2( تأثیر حمل ونقل بر محیط زندگی

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. وضع قوانین و مقررات، پایش و نظارت بر حمل ونقل و استفاده از تجهیزات ویژه در وسایل حمل ونقل از جمله فعالیت هایی ( 1سوال
است که به منظور حفظ ایمنی در حمل ونقل صورت می گیرد. 

وسایل ( 1سوال در  ویژه  تجهیزات  از جمله  و کشتی ها  هواپیماها  در  نجات  جلیقه  و  در خودروها  هوا  کیسه  ایمنی،  کمربند  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه   
حمل ونقل برای حفظ ایمنی است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. رعایت نکاتی نظیر پرهیز از سبقت غیرمجاز، استراحت کافی قبل از حرکت و پرهیز از صحبت کردن با تلفن از جمله ( 1سوال
راهکارهای تقویت فرهنگ ایمنی حمل ونقل است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. یکی از گام های مهم در زمینۀ فرهنگ ایمنی، تقویت »فرهنگ بیمه« است. ( 2سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. امروزه برنامه ریزان تالش می کنند که در برنامه های مختلف به جای یک شیوۀ حمل کاال از مبدأ تا مقصد از دو یا چند (21سوال
شیوه استفاده شود تا بتوان زمان و هزینۀ حمل ونقل را به خوبی مدیریت کرد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حمل ونقل یکی از اساسی ترین نیازهای روزانۀ مردم شهرهاست.(22سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و آلودگی منظر، مشکل کمبود پارکینگ و هزینۀ احداث بزرگ راه ها و خرید و تعمیر (23سوال
ناوگان حمل ونقل عمومی شهری از جمله مهم ترین مشکالت حمل ونقل شهری به ویژه در شهرهای بزرگ می باشند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گسترش حمل ونقل عمومی مهم ترین راهکار بهبود حمل ونقل شهری است. (24سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. گسترش حمل ونقل شهری، ایجاد مسیرهای اتوبوس های تندرو، استفاده از اتوبوس های برقی و گسترش دوچرخه سواری (25سوال
از جمله اقدامات برای بهبود حمل ونقل عمومی درون شهری در چند دهۀ اخیر می باشد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مونوریل قطار هوایی، مترو قطار زیرزمینی و تراموا قطار خیابانی است. ( 2سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مونوریل قطار هوایی است که بیشتر در مناطق گردشگری و محوطۀ نمایشگاه ها و پارک ها کاربرد دارد و هزینۀ احداث ( 2سوال
آن زیاد است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بناب و میاندوآب اغلب خانواده ها دوچرخه دارند و بسیاری از مردم با دوچرخه به سرکار می روند. ( 2سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. اتوبوس های برقی سابقه ای بسیار طوالنی دارند و هوا را آلوده نمی کنند و عمر موتورشان زیاد است. ( 2سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بزرگ ترین سامانه دوچرخه سواری در چین قرار دارد. ( 3سوال
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 نصف النهار گرینویچ که از رصدخانۀ گرینویچ لندن عبور می کند به عنوان مبدأ اندازه گیری طول جغرافیایی در 
نظر گرفته شده است. 

 کرۀ زمین به 24 منطقۀ زمانی یا قاچ ساعتی تقسیم می شود. 

 زمان محلی،
        زمان رسمی

 با توجه به حرکت زمین از غرب به شرق، مناطق مختلف کرۀ زمین واقع بر 
نصف النهارها پی در پی در مقابل خورشید قرار می گیرند. 

 محیط کرۀ زمین 360 درجه است و یک دور چرخش آن 24 ساعت طول می 
کشد. پس هر قاچ یا ساعت 15 درجه پهنا دارد. 

 هر منطقۀ زمانی یک قاچ یا یک ساعت است و یک نصف النهار مرکزی دارد. 
 همه نصف النهارهایی که در داخل یک قاچ قرار گرفته اند، ساعت یکسانی دارند. 

 خط روز گردان

خط فرضی روز گردان )خط بین المللی زمان( نصف النهار 180 درجه ای   
است که در امتداد نصف النهار مبدأ در آن سوی کره زمین قرار گرفته است. 

هنگام عبور از خط روز گردان از غرب به شرق باید یک روز به تقویم اضافه   
شود و برعکس هنگام عبور از شرق به غرب، باید یک روز از تقویم کم شود. 

 دلیل انحراف در بعضی نقاط این خط این است تا از مشکالت روز تقویمی در 
مکان های مختلف کشورها یا جزایری که خط از آنها عبور می کند، جلوگیری شود. 

فنون و مهارت های

جغرافیایی 2
پایه دوازدهم
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 در سال 4  1 میالدی در یک همایش بین المللی در چه زمینه ای موافقت شد؟- 1

1( بر روی کرۀ جغرافیایی، خط روز گردان تعیین گردید. 

2( همۀ نصف النهارهایی که داخل یک قارچ قرار می گیرند، ساعت یکسانی داشته باشند. 

3( نصف النهار گرینویچ به عنوان مبدأ برای اندازه گیری طول جغرافیایی انتخاب شود. 

4( کرۀ زمین به 24 منطقۀ زمانی یا قاچ ساعتی تقسیم گردد. 

 کرۀ زمین حول چه محوری و در کدام جهت در حال چرخش است؟- 2

2( استوای خود- غرب به شرق 1( قطب های خود – غرب به شرق  

4( استوای خود – شرق به غرب  3( قطب های خود – شرق به غرب  

 هر قاچ زمین .................. درجه پهنا دارد و چرخش زمین به دور خودش .................. طول می کشد. - 3

4( 24 – 24 ساعت  3( 15 – 24 ساعت   2( 15 – 365 شبانه روز   1( 24 – 365 شبانه روز  

 کدام عبارت زیر درست است؟- 4

1( مکان های واقع بر نصف النهارهای مختلف کرۀ زمین دارای ساعت زمانی یکسانی می باشند. 

2( همۀ نصف النهارهایی که داخل یک قاچ قرارگرفته اند ساعت یکسانی دارند. 

3( قاچ هایی که در شرق نصف النهار مبدأ قرارگرفته اند از ساعت گرینویچ عقب ترند. 

4( کرۀ زمین به 15 قاچ تقسیم می شود که هر قاچ 24 درجه پهنا دارد.

 خط فرضی روزگردان خطی است که:- 5

1( مدار 180 درجه ای در امتداد نصف النهار مبدأ در آن سوی کره زمین قرارگرفته است. 

2( نصف النهار 90 درجه ای در امتداد استوا در آن سوی کرۀ زمین قرارگرفته است.

3( مدار 180 درجه ای در امتداد استوا در آن سوی کرۀ زمین قرارگرفته است. 

4( نصف النهار 180 درجه ای در  امتداد نصف النهار مبدأ در آن سوی کره زمین قرارگرفته است. 

سواالت تستی

فنون و مهارت های جغرافیایی 2
پایه دوازدهم
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 سامانۀ موقعیت یاب جهانی

سامانۀ موقعیت یاب جهانی )GPS( متشکل از حداقل 24 ماهواره است که به طور شبانه روزی در یک مدار   
دقیق زمین را دور می زنند.

GPS، تعیین موقعیت جغرافیایی و طول و عرض و ارتفاع مکان ها و  مهم ترین کاربرد دستگاه های گیرندۀ   
زمان مورد نظر است. 

در  نجات  و  امداد  عملیات  کوهنوردی،  عمرانی،  طرح های  برداری،  نقشه  مانند  مختلف  امور  در   GPS از   
حوادث، ردیابی و کنترل ترافیک استفاده می شود. 

 یکی از کاربردهای مهم سامانۀ موقعیت یاب جهانی )GPS( مسیریابی است.

 قابلیت های برنامه های
PPS نرم افزاری        

 دسترسی به نقشه شهرها و مکان های مختلف 
پیشنهادی  نمایش چند مسیر  و  کاربر  توسط  و مقصد  مبدأ  وارد کردن   

توسط نرم افزار 

 نمایش طول و عرض جغرافیایی مکان ها 
 نمایش وضعیت آب و هوایی مکان ها 

 نمایش لحظه به لحظه، فاصله از مبدأ تا مقصد 
 نمایش نقشه شهرها و مکان ها به صورت سه بعدی 

 نمایش جهت های جغرافیایی و قبله 
بنزین ها و ایستگاه های پلیس و دوربین های  نمایش رستوران ها، پمپ   

کنترل در مسیر انتخاب شده 

 هدایت کاربر در موقع حرکت به صورت صوتی و تصویری 
امکان به اشتراک گذاشتن موقعیت مکانی برای سایر افراد به منظور   

یکدیگر  یافتن 

 امکان ذخیره کردن نقشه ها 



297

یا
اف

غر
ج

 در سال 4  1 میالدی در یک همایش بین المللی در چه زمینه ای موافقت شد؟- 1

1( بر روی کرۀ جغرافیایی، خط روز گردان تعیین گردید. 

2( همۀ نصف النهارهایی که داخل یک قارچ قرار می گیرند، ساعت یکسانی داشته باشند. 

3( نصف النهار گرینویچ به عنوان مبدأ برای اندازه گیری طول جغرافیایی انتخاب شود. 

4( کرۀ زمین به 24 منطقۀ زمانی یا قاچ ساعتی تقسیم گردد. 

 کرۀ زمین حول چه محوری و در کدام جهت در حال چرخش است؟- 2

2( استوای خود- غرب به شرق 1( قطب های خود – غرب به شرق  

4( استوای خود – شرق به غرب  3( قطب های خود – شرق به غرب  

 هر قاچ زمین .................. درجه پهنا دارد و چرخش زمین به دور خودش .................. طول می کشد. - 3

4( 24 – 24 ساعت  3( 15 – 24 ساعت   2( 15 – 365 شبانه روز   1( 24 – 365 شبانه روز  

 کدام عبارت زیر درست است؟- 4

1( مکان های واقع بر نصف النهارهای مختلف کرۀ زمین دارای ساعت زمانی یکسانی می باشند. 

2( همۀ نصف النهارهایی که داخل یک قاچ قرارگرفته اند ساعت یکسانی دارند. 

3( قاچ هایی که در شرق نصف النهار مبدأ قرارگرفته اند از ساعت گرینویچ عقب ترند. 

4( کرۀ زمین به 15 قاچ تقسیم می شود که هر قاچ 24 درجه پهنا دارد.

 خط فرضی روزگردان خطی است که:- 5

1( مدار 180 درجه ای در امتداد نصف النهار مبدأ در آن سوی کره زمین قرارگرفته است. 

2( نصف النهار 90 درجه ای در امتداد استوا در آن سوی کرۀ زمین قرارگرفته است.

3( مدار 180 درجه ای در امتداد استوا در آن سوی کرۀ زمین قرارگرفته است. 

4( نصف النهار 180 درجه ای در  امتداد نصف النهار مبدأ در آن سوی کره زمین قرارگرفته است. 

سواالت تستی

فنون و مهارت های جغرافیایی 2
پایه دوازدهم
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در سال 1884 میالدی در یک همایش بین المللی توافق شد که نصف النهار گرینویچ به عنوان مبدأ اندازه گیری طول (1سوال
جغرافیایی در نظر گرفته شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کرۀ زمین حول محور قطب های خود از غرب به شرق در حال حرکت است. (2سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. هر قاچ 15 درجه پهنا دارد و یک دور زمین به دور خودش 24 ساعت طول می کشد. (3سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. توافق شده است که همۀ نصف النهارهایی که داخل یک قاچ قرارگرفته اند ساعت یکسانی داشته باشند. (4سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. خط فرضی روز گردان )خط بین المللی زمان( نصف النهار 180 درجه ای است که در امتداد نصف النهار مبدأ در آن سوی (5سوال
کرۀ زمین قرارگرفته است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. هنگام عبور از خط فرضی روز گردان، از غرب به شرق یک روز به تقویم اضافه می شود و برعکس، هنگام عبور از شرق ( سوال
به غرب یک روز از تقویم کم می شود. این خط در برخی از نقاط انحراف پیدا کرده است تا از مشکالت تقویمی در مکان های مختلف کشورها یا جزایری که خط 

از آن ها عبور می کند، جلوگیری شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ( سوال
 دقیقه

60
15 درجه

/X ×
= =

22 5 60 90
15

22/5 درجهدقیقه 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ( سوال

× =15 3 45   اختالف طول جغرافیایی 

− = − ⇒20 45 25 25 درجه شرقی   

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ( سوال

− )3 بعدازظهر( =15 11 4 اختالف زمانی ساعت   
× =4 15 اختالف طول جغرافیایی 60  
− = − ⇒30 60 30 درجه غربی 30  

و چون در شرق دوشنبه است بنابراین در هنگام عبور به سمت غرب یک روز کم می کنیم که روز یکشنبه می شود. 

پاسخنامه تشریحی

فنون و مهارت های جغرافیایی 2
پایه دوازدهم
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 هنگام عبور از خط بین المللی زمان از غرب به شرق یک روز .................. می شود و علت انحراف این خط در برخی از نقاط -  
.................. است. 

کشورها  مختلف  مکان های  در  تقویمی  روز  مشکالت  از  جلوگیری   – اضافه  تقویم  به   )1

کشورها  مختلف  مکان های  در  تقویمی  روز  مشکالت  از  جلوگیری   – کم  تقویم  از   )2

ساعتی تعدد  از مشکالت  جلوگیری   – کم  تقویم  از   )3

ساعتی تعدد  مشکالت  از  جلوگیری   – اضافه  تقویم  به   )4

 دو شهر الف و ب که با هم 22/5 درجه طول جغرافیایی اختالف دارند چند دقیقه با یکدیگر اختالف زمانی دارند؟ -  

110 )4   100 )3   80 )2   90 )1

 اگر شهر الف در نصف النهار  2 درجه غربی واقع شده باشد و شهر ب که در شرق آن واقع شده است، 3 ساعت اختالف زمانی -  
داشته باشد، شهر ب روی چه نصف النهاری واقع شده است؟

4( 25 درجه غربی 3( 25 درجه شرقی   2( 65 درجه شرقی  1( 65 درجه غربی  

 اگر شهر الف در نصف النهار  3 درجه شرقی و ساعت آن 3 بعدازظهر روز دوشنبه باشد. شهر ب که ساعت 11 صبح است چه روزی -  
است و بر روی چه نصف النهاری واقع شده است؟

4( سه شنبه - 60 درجه شرقی 3( یکشنبه - 60 درجه غربی  2( سه شنبه - 30 درجه شرقی  1( یکشنبه - 30 درجه غربی 

 هنگام ظهر شرعی )هنگام اذان( در تهران زودتر می باشد یا تبریز؟ و اگر این دو شهر 5/  درجه طول جغرافیایی با هم اختالف -  1
داشته باشند چند دقیقه زمانی با هم تفاوت دارند؟

4( تهران – 45 دقیقه  3( تبریز – 45 دقیقه   2( تهران – 30 دقیقه  1( تبریز – 30 دقیقه  

 برای رفتن از تهران به استانبول ساعت خود را جلو می کشید یا عقب؟ و کدام یک به نصف النهار مبدأ نزدیک ترند؟- 11

4( عقب – تهران  3( عقب – استانبول   2( جلو – استانبول   1( جلو- تهران  

 شهر الف روی نصف النهار 5  درجه غربی و شهر ب روی نصف النهار  2 درجۀ غربی قرار دارد. اختالف ساعت این دو شهر چقدر - 12
است و اگر ساعت در شهر ب 4 عصر باشد ساعت در شهر الف چقدر است؟

4( 3 ساعت – 1 بعدازظهر  3( 3 ساعت – 7 شب   2( 4/5 ساعت – 11/5 صبح  1( 4/5 ساعت – 8/5 شب  

 سامانه موقعیت یابی جهانی حداقل دارای چند ماهواره است و ابتدا به جهت چه مقاصدی تولید گردید؟- 13

4( 15- اقتصادی  3( 15- نظامی   2( 24 – اقتصادی   1( 24- نظامی  

 مهم ترین کاربرد جی پی اس چیست؟- 14

4( تعیین موقعیت جغرافیایی 3( طرح های عمرانی   2( عملیات امداد و نجات   1( کنترل ترافیکی  

 دسترسی به نقشۀ شهرها و مکان ها از قابلیت های کدام نرم افزار است؟- 15

GPS )4   PPS )3   GMT )2   UTC )1
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در سال 1884 میالدی در یک همایش بین المللی توافق شد که نصف النهار گرینویچ به عنوان مبدأ اندازه گیری طول (1سوال
جغرافیایی در نظر گرفته شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کرۀ زمین حول محور قطب های خود از غرب به شرق در حال حرکت است. (2سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. هر قاچ 15 درجه پهنا دارد و یک دور زمین به دور خودش 24 ساعت طول می کشد. (3سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. توافق شده است که همۀ نصف النهارهایی که داخل یک قاچ قرارگرفته اند ساعت یکسانی داشته باشند. (4سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. خط فرضی روز گردان )خط بین المللی زمان( نصف النهار 180 درجه ای است که در امتداد نصف النهار مبدأ در آن سوی (5سوال
کرۀ زمین قرارگرفته است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. هنگام عبور از خط فرضی روز گردان، از غرب به شرق یک روز به تقویم اضافه می شود و برعکس، هنگام عبور از شرق ( سوال
به غرب یک روز از تقویم کم می شود. این خط در برخی از نقاط انحراف پیدا کرده است تا از مشکالت تقویمی در مکان های مختلف کشورها یا جزایری که خط 

از آن ها عبور می کند، جلوگیری شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ( سوال
 دقیقه

60
15 درجه

/X ×
= =

22 5 60 90
15

22/5 درجهدقیقه 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ( سوال

× =15 3 45   اختالف طول جغرافیایی 

− = − ⇒20 45 25 25 درجه شرقی   

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ( سوال

− )3 بعدازظهر( =15 11 4 اختالف زمانی ساعت   
× =4 15 اختالف طول جغرافیایی 60  
− = − ⇒30 60 30 درجه غربی 30  

و چون در شرق دوشنبه است بنابراین در هنگام عبور به سمت غرب یک روز کم می کنیم که روز یکشنبه می شود. 

پاسخنامه تشریحی

فنون و مهارت های جغرافیایی 2
پایه دوازدهم
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 تعریف مخاطرات طبیعی: حوادثی که بر اثر فرآیندهای طبیعی در کرۀ زمین رخ می دهد.

 انواع مخاطرات طبیعی
از نظر منشأ شکل گیری

مانند  درونی(  )دینامیک  زمین هستند  درونی  فرآیندهای  از  ناشی  که  زمینی،  درون  منشأ  با  طبیعی  مخاطرات  1ـ   
زمین لرزه و آتشفشان 

بیرونی( مانند  از زمین هستند )دینامیک  بیرون  از فرآیندهای  با منشأ برون زمینی که ناشی  2ـ مخاطرات طبیعی   
فرآیندهای اقلیمی مثل سیل، صاعقه و طوفان 

 پوسته  بخش های مختلف زمین زمین لرزه
 گوشته 
 هسته 

 لیتوسفر )سنگ کره( شامل پوسته و بخش باالیی گوشته 
 لیتوسفر یکپارچه نیست و در محل های معین گسستگی دارد و تشکیل واحدهایی را می دهد که به هر یک، صفحه )پلیت( گفته می شود. 
 با افزایش دما از سطح زمین به سمت عمق آن، در گوشته فوقانی مواد حالت نیمه جامد و خمیری پیدا کرده و حرکت همرفتی مواد 

موجب حرکت صفحات نسبت به هم می شود. 

 دورشونده )واگرا(            انواع حرکات صفحات
 نزدیک شونده )همگرا( 

 امتداد لغز )برشی(          

 به شکستگی هایی که در سطح پوسته زمین رخ می دهد، گسل می گویند. 
 محل زمین لرزه ها و مرز صفحات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. 

 با شکستن ناگهانی سنگ ها در امتداد گسل و جابجایی گسل، انرژی زیادی به صورت زمین لرزه آزاد می شود. 
 شناخت موقعیت گسل ها در درک عمل زمین لرزه اهمیت زیادی دارد. 

 کانون زمین لرزه، نقطه ای در عمق زمین است که در آن انرژی انباشته شده در سنگ برای نخستین بار آزاد  کانون زمین لرزه
می شود و گسل شروع به از هم گسیختن می کند. 

 مرکز سطحی زمین لرزه، ناحیه ای از سطح زمین که روی کانون زلزله قرار دارد.
شدیدترین تنش زمین لرزه در نقطۀ کانونی آن روی می دهد و هر چه ازاین نقطه فاصله بگیریم، از شدت تکان های ناشی از زمین   

لرزه کاسته می شود. 
 میزان تخریب و خسارت های ناشی از نزدیک شدن گسل های همگرا نسبت به سایر گسل ها بیشتر است.

 گسل های پنهان: گسل هایی هستند که در زیر پوشش رسوبی سطحی مدفون شده اند و در سطح زمین ددیده نمی شوند. 

 ویژگی ها و انواع مخاطرات طبیعی

درس پنجم
پایه دوازدهم
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. چون تهران در شرق تبریز قرار دارد بنابراین ظهر شرعی آن زودتر است ( 1سوال

  دقیقه
60

15 درجه

/X ×
= =

60 7 5 30
15

7/5اختالف زمانی     دقیقه 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. چون استانبول در غرب تهران قرار دارد ساعت خود را عقب می کشیم و هرچه از شرق به سمت غرب برویم به نصف النهار (11سوال
مبدأ نزدیک تر می شویم بنابراین شهر استانبول به نصف النهار مبدأ نزدیک تر است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (12سوال
− =65 20 45 اختالف طول جغرافیایی   
÷ =45 15 3 اختالف ساعت   
+ =4 3 7 بعدازظهر )شب(   

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. سامانۀ موقعیت یاب جهانی یا جی پی اس )GPS( متشکل از حداقل 24 ماهواره است که در ابتدا برای مقاصد نظامی (13سوال
تولید شد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مهم ترین کاربرد دستگاه های GPS، تعیین موقعیت جغرافیایی و طول و عرض و ارتفاع مکان ها و زمان موردنظر است. (14سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. دسترسی به نقشه شهرها، مکان های مختلف، خیابان ها، کوچه ها و نام آن ها از قابلیت های برنامۀ نرم افزاری PPS است.(15سوال
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 تعریف مخاطرات طبیعی: حوادثی که بر اثر فرآیندهای طبیعی در کرۀ زمین رخ می دهد.

 انواع مخاطرات طبیعی
از نظر منشأ شکل گیری

مانند  درونی(  )دینامیک  زمین هستند  درونی  فرآیندهای  از  ناشی  که  زمینی،  درون  منشأ  با  طبیعی  مخاطرات  1ـ   
زمین لرزه و آتشفشان 

بیرونی( مانند  از زمین هستند )دینامیک  بیرون  از فرآیندهای  با منشأ برون زمینی که ناشی  2ـ مخاطرات طبیعی   
فرآیندهای اقلیمی مثل سیل، صاعقه و طوفان 

 پوسته  بخش های مختلف زمین زمین لرزه
 گوشته 
 هسته 

 لیتوسفر )سنگ کره( شامل پوسته و بخش باالیی گوشته 
 لیتوسفر یکپارچه نیست و در محل های معین گسستگی دارد و تشکیل واحدهایی را می دهد که به هر یک، صفحه )پلیت( گفته می شود. 
 با افزایش دما از سطح زمین به سمت عمق آن، در گوشته فوقانی مواد حالت نیمه جامد و خمیری پیدا کرده و حرکت همرفتی مواد 

موجب حرکت صفحات نسبت به هم می شود. 

 دورشونده )واگرا(            انواع حرکات صفحات
 نزدیک شونده )همگرا( 

 امتداد لغز )برشی(          

 به شکستگی هایی که در سطح پوسته زمین رخ می دهد، گسل می گویند. 
 محل زمین لرزه ها و مرز صفحات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. 

 با شکستن ناگهانی سنگ ها در امتداد گسل و جابجایی گسل، انرژی زیادی به صورت زمین لرزه آزاد می شود. 
 شناخت موقعیت گسل ها در درک عمل زمین لرزه اهمیت زیادی دارد. 

 کانون زمین لرزه، نقطه ای در عمق زمین است که در آن انرژی انباشته شده در سنگ برای نخستین بار آزاد  کانون زمین لرزه
می شود و گسل شروع به از هم گسیختن می کند. 

 مرکز سطحی زمین لرزه، ناحیه ای از سطح زمین که روی کانون زلزله قرار دارد.
شدیدترین تنش زمین لرزه در نقطۀ کانونی آن روی می دهد و هر چه ازاین نقطه فاصله بگیریم، از شدت تکان های ناشی از زمین   

لرزه کاسته می شود. 
 میزان تخریب و خسارت های ناشی از نزدیک شدن گسل های همگرا نسبت به سایر گسل ها بیشتر است.

 گسل های پنهان: گسل هایی هستند که در زیر پوشش رسوبی سطحی مدفون شده اند و در سطح زمین ددیده نمی شوند. 

 ویژگی ها و انواع مخاطرات طبیعی

درس پنجم
پایه دوازدهم
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 حرکات دامنه ای: حرکت سنگ ها و مواد فرسایش یافته در دامنه ها و نواحی پایکوهی تحت تاثیر جاذبۀ زمین به سمت پایین  زمین لغزش
 1ـ خزش: حرکت ُکند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در مدت زمان طوالنی  انواع حرکات دامنه ای

 2ـ ریزش: سقوط آزاد سنگ ها و خرده سنگ ها در سطح دامنه های پرشیب و پرتگاهی 

 3ـ لغزش: جابجایی حجم عظیم مواد در سطح دامنه های پرشیب 

 4ـ جریان گلی: جریان یافتن رسوبات ریزدانۀ اشباع شده از آب، به صورت گل و الی 

 مهم ترین و خسارت بارترین حرکات دامنه ای، زمین لغزش است.
 زمین لغزش در دامنه های نسبتا پرشیب اتفاق می افتد. 

 عوامل موثر در ایجاد 
      زمین لغزش ها

 بارش سنگین 
 ذوب برف 
 زمین لرزه 

 فوران های آتشفشانی 
 فعالیت های انسانی روی دامنه ها 

 زیرُبری رودخانه ها 

 دامنه هایی که شیب زیادی دارند و حجم زیادی از رسوبات فرسایش یافته و ناپیوسته سطح آنها را پوشانده است، برای لغزش مستعدترند. 
 نفوذ آب باران نه تنها وزن دامنه را افزایش می دهد بلکه باعث کاهش اصطکاک بین تودۀ لغزشی و زیربنا و در نتیجه لغزش می شود. 
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 اندازه گیری
         زمین لرزه ها

 در زمین لرزه ها جا به جایی زمین براساس شدت و بزرگی اندازه گیری می شود. 
 برای اندازه گیری میزان تخریب ناشی از یک زمین لرزه )شدت( از مقیاس مرکالی استفاده می شود. 
 برای اندازه گیری مقدار انرژی که زمین لرزه آزاد می کند )بزرگی( از مقیاس ریشتر استفاده می شود. 

 کارشناسان شدت زمین لرزه را با بازدیدهای میدانی از محل زمین لرزه و بزرگای آن را با دستگاه لرزه نگار اندازه گیری می کنند. 
 هر چه عمق کانونی بیشتر باشد میزان تخریب و خسارت کاهش می یابد. 

 مهم ترین کمربندهای 
      زلزله خیز جهان

1ـ کمربند کوهستانی آلپ ـ هیمالیا: جایی که پوستۀ تشکیل دهندۀ قارۀ آسیا ـ اروپا به پوستۀ تشکیل دهندۀ   
قارۀ آفریقا و هند برخورد می کند. 

2ـ کمربند اطراف اقیانوس آرام جایی که پوستۀ کف اقیانوس آرام به پوستۀ قارۀ آسیا ـ اروپا، آمریکای جنوبی،   
استرالیا و آمریکای شمالی برخورد می کند. 

 3ـ کمربند میانی اقیانوس اطلس، جایی که پوستۀ بستر اقیانوس اطلس در حال باز شدن و گسترش است. 

 نواحی لرزه خیز
         ایران

 ایران در مرکز کمربند زمین لرزه آلپ ـ هیمالیا قرار دارد. 
همگرایی صفحات عربستان و اقیانوس هند ـ اوراسیا موجب چین خوردگی و شکستگی باالی سرزمین ایران   

شده و در نهایت، علت اصلی لرزه خیزی آن منطقه است. 

 تعریف سیل: سر ریز شدن ناگهانی و خسارت بار جریان آب از بستر یک رود یا دریاچه و سرازیر شدن آن به خشکی های پیرامون رودخانه  سیل
 آبدهی رود )دبی(: حجم آبی که در زمانی مشخص از یک مقطع معین عبور می کند و واحد آن متر مکعب بر ثانیه است. 

 دشت سیالبی: زمین های پست و هموار مجاور رود که در زمان طغیان رود از آب پوشیده می شود. 
 عوامل مؤثر 

       در وقوع سیل
 1ـ شدت و مدت بارش 

 2ـ شکسته شدن سدها   
 3ـ ویژگی های طبیعی 

       حوضۀ رود
 به مجموعه شاخه های یک رود شبکۀ زهکشی می گویند. 

 به منطقۀ وسیعی که شبکۀ  زهکشی رود را در بر می گیرد حوضۀ آبخیز گفته می شود. 
 هر قدر حوضۀ آبخیز یک رود وسیع تر باشد، آبدهی آن بیشتر است. 

 شکل حوضه، شیب و تعداد انشعابات حوضه رابطۀ مستقیمی با سیل خیزی رود دارد. 
 انواع حوضه ها از نظر شکل 

 گرد 

 دراز 
 پهن  

 هر چه شکل حوضۀ آبخیز گردتر و شیب آن بیشتر باشد، سیل خیزتر است. 
 در حوضه های گرد به علت انشعابات پراکنده سرشاخه ها که طول آنها تقریبا یکسان 
است، همه جریان ها هم زمان به خروجی می رسند و موجب سر ریز و وقوع سیل می شوند. 
 در حوضه های دراز و کشیده، مدت زمان طوالنی تری سپری می شود تا آب جاری 

مسافت سرچشمه تا خروجی را طی کند. 
 نوع ناهمواری های حوضۀ رود و جنس و نفوذپذیری خاک نیز در سیل خیزی رود تاثیر دارد. 

 الف( احداث سازه های نامناسب در مسیر رودها  4ـ دخالت های انسان
 ب( ریختن زباله های شهری یا نخاله های ساختمانی 

 ج( از بین بردن پوشش گیاهی، بوته کنی یا چرای بی رویۀ دام ها در حوضۀ آبخیز به 
دلیل کاهش نفوذپذیری خاک و افزایش سرعت رواناب ناشی از بارش
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 حرکات دامنه ای: حرکت سنگ ها و مواد فرسایش یافته در دامنه ها و نواحی پایکوهی تحت تاثیر جاذبۀ زمین به سمت پایین  زمین لغزش
 1ـ خزش: حرکت ُکند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در مدت زمان طوالنی  انواع حرکات دامنه ای

 2ـ ریزش: سقوط آزاد سنگ ها و خرده سنگ ها در سطح دامنه های پرشیب و پرتگاهی 

 3ـ لغزش: جابجایی حجم عظیم مواد در سطح دامنه های پرشیب 

 4ـ جریان گلی: جریان یافتن رسوبات ریزدانۀ اشباع شده از آب، به صورت گل و الی 

 مهم ترین و خسارت بارترین حرکات دامنه ای، زمین لغزش است.
 زمین لغزش در دامنه های نسبتا پرشیب اتفاق می افتد. 

 عوامل موثر در ایجاد 
      زمین لغزش ها

 بارش سنگین 
 ذوب برف 
 زمین لرزه 

 فوران های آتشفشانی 
 فعالیت های انسانی روی دامنه ها 

 زیرُبری رودخانه ها 

 دامنه هایی که شیب زیادی دارند و حجم زیادی از رسوبات فرسایش یافته و ناپیوسته سطح آنها را پوشانده است، برای لغزش مستعدترند. 
 نفوذ آب باران نه تنها وزن دامنه را افزایش می دهد بلکه باعث کاهش اصطکاک بین تودۀ لغزشی و زیربنا و در نتیجه لغزش می شود. 
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 به ترتیب سونامی، لغزش، طوفان و زمین لرزه دارای کدام منشأ شکل گیری هستند؟- 1

2( بیرونی، درونی، بیرونی، درونی 1( بیرونی، بیرونی، بیرونی، درونی  

4( درونی، بیرونی، بیرونی، درونی 3( درونی، درونی، بیرونی، درونی 

 با توجه به چه عواملی، برخی از مخاطرات طبیعی مانند زمین لرزه در کشور ما بیش از دیگر حوادث رخ می دهند؟- 2

2( موقعیت جغرافیایی و نوع ناهمواری ها  1( موقعیت جغرافیایی و وسعت  

4( نوع ناهمواری ها و جهت آن ها  3( نوع ناهمواری ها و وسعت  

 همه مخاطرات طبیعی در کشور ما بیش از دیگر حوادث رخ می دهند به جز: - 3

4( آتشفشان 3( خشک سالی   2( سیل   1( زمین لغزش  

 کدام گزینه تعریف و علت بروز زلزله را به درستی بیان می کند؟- 4

1( لرزش و جنبش ناگهانی و طوالنی مدت پوسته زمین به علت تجمع انرژی در محل گسل ها

2( لرزش و جنبش ناگهانی و کوتاه مدت پوستۀ زمین به علت آزاد شدن انرژی در محل گسل ها

3( لرزش و جنبش ناگهانی و کوتاه مدت پوستۀ زمین به علت تجمع انرژی در محل گسل ها

4( لرزش و جنبش ناگهانی و طوالنی مدت پوسته زمین به علت آزاد شدن انرژی در محل گسل ها 

 لیتوسفر شامل کدام بخش ها کرۀ زمین است؟- 5

2( پوسته و بخش زیرین گوشته  1( گوشته و هسته  

4( صرفًا پوستۀ زمین  3( پوسته و بخش باالیی گوشته  

 کدام عبارت بیانگر واژۀ »پلیت« است؟ -  

2( محل شکستگی و شکاف در پوسته زمین  1( هر یک از بخش های مجزای لیتوسفر 

4( بخش های سه گانه پوسته، گوشته و هستۀ زمین 3( پوسته و گوشتۀ باالیی زمین  

 کدام عبارت با »علت وقوع زمین لرزه« مغایرت دارد؟ )کنکور سراسری خارج کشور   (-  

2( حرکت همرفتی مواد در گوشتۀ فوقانی زمین  1( جابه جایی صفحه ای در امتداد خطوط گسل  

4( شکستگی ناگهانی سنگ های پوستۀ زمین در امتداد گسل ها 3( تشکیل لیتوسفر زمین از واحدهایی به نام پلیت  

سواالت تستی

 درس پنجم
پایه دوازدهم
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 خشکسالی یک دورۀ کم آبی است که طی آن یک منطقه با کمبود غیر منتطرۀ بارش و ذخیرۀ آبی مواجه می شود.  خشکسالی

 الف( خشکسالی آب و هوایی: کمتر بودن میزان بارش در یک منطقه از حد میانگین ساالنۀ آن منطقه  انواع خشکسالی
 ب( خشکسالی زراعتی: در این نوع خشکسالی بارش ها نیاز یک نوع زراعت یا کشت را برطرف نمی کنند. 

یا  آن )خشک  و هوای  آب  نوع  با  منطقه  زندگی جانوری هر  یا  گیاهی  پوشش  زیرا  است؛  از خشکی  بیش   خطرات خشکسالی 
مرطوب( سازگار شده است و وقتی بارش منطقه از میانگین کمتر می شود موجودات زنده نمی توانند با شرایط جدید سازگار شوند. 

 کاهش یا از بین رفتن محصوالت کشاورزی و بروز قحطی و گرسنگی )مهم ترین پیامد( پیامدهای خشکسالی
 مهاجرت ساکنان مناطقی که دچار خشکسالی می شوند به سایر مکان ها و تخلیه شدن روستاها 

 از بین رفتن گیاهان و جانوران یا مهاجرت برخی گونه ها 
 کاهش ذخایر آب سطحی و زیرزمینی یا خشک شدن آنها 

 افزایش  ریزگردها و حرکت آنها به سمت سکونتگاه ها 

 الف( گرم شدن آب و هوای کرۀ زمین و بی نظمی های بارش در نتیجۀ تغییرات اقلیمی  علل خشکسالی
 ب( افزایش جمعیت و مقدار مصرف آب، نبود مدیریت صحیح و بهره برداری نادرست از منابع آب 

سطحی و زیر زمینی 
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 به ترتیب سونامی، لغزش، طوفان و زمین لرزه دارای کدام منشأ شکل گیری هستند؟- 1

2( بیرونی، درونی، بیرونی، درونی 1( بیرونی، بیرونی، بیرونی، درونی  

4( درونی، بیرونی، بیرونی، درونی 3( درونی، درونی، بیرونی، درونی 

 با توجه به چه عواملی، برخی از مخاطرات طبیعی مانند زمین لرزه در کشور ما بیش از دیگر حوادث رخ می دهند؟- 2

2( موقعیت جغرافیایی و نوع ناهمواری ها  1( موقعیت جغرافیایی و وسعت  

4( نوع ناهمواری ها و جهت آن ها  3( نوع ناهمواری ها و وسعت  

 همه مخاطرات طبیعی در کشور ما بیش از دیگر حوادث رخ می دهند به جز: - 3

4( آتشفشان 3( خشک سالی   2( سیل   1( زمین لغزش  

 کدام گزینه تعریف و علت بروز زلزله را به درستی بیان می کند؟- 4

1( لرزش و جنبش ناگهانی و طوالنی مدت پوسته زمین به علت تجمع انرژی در محل گسل ها

2( لرزش و جنبش ناگهانی و کوتاه مدت پوستۀ زمین به علت آزاد شدن انرژی در محل گسل ها

3( لرزش و جنبش ناگهانی و کوتاه مدت پوستۀ زمین به علت تجمع انرژی در محل گسل ها

4( لرزش و جنبش ناگهانی و طوالنی مدت پوسته زمین به علت آزاد شدن انرژی در محل گسل ها 

 لیتوسفر شامل کدام بخش ها کرۀ زمین است؟- 5

2( پوسته و بخش زیرین گوشته  1( گوشته و هسته  

4( صرفًا پوستۀ زمین  3( پوسته و بخش باالیی گوشته  

 کدام عبارت بیانگر واژۀ »پلیت« است؟ -  

2( محل شکستگی و شکاف در پوسته زمین  1( هر یک از بخش های مجزای لیتوسفر 

4( بخش های سه گانه پوسته، گوشته و هستۀ زمین 3( پوسته و گوشتۀ باالیی زمین  

 کدام عبارت با »علت وقوع زمین لرزه« مغایرت دارد؟ )کنکور سراسری خارج کشور   (-  

2( حرکت همرفتی مواد در گوشتۀ فوقانی زمین  1( جابه جایی صفحه ای در امتداد خطوط گسل  

4( شکستگی ناگهانی سنگ های پوستۀ زمین در امتداد گسل ها 3( تشکیل لیتوسفر زمین از واحدهایی به نام پلیت  

سواالت تستی

 درس پنجم
پایه دوازدهم
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 چرا با دور شدن از کانون زمین لرزه، شدت آن کاهش می یابد؟ )کنکور سراسری داخل کشور   13( -  1

2( تداوم حرکت موجب تجمع دوبارۀ انرژی می شود.  1( شدیدترین تنش در نقطۀ کانونی آن روی می دهد.  

4( هرچه عمق کانونی زلزله کم تر باشد، شدت تخریب کاهش می یابد.  3( در محل های معینی از پوستۀ زمین، گسستگی وجود دارد. 

 میزان تخریب و خسارت های ناشی از کدام گسل ها نسبت به سایر گسل ها بیشتر است؟-  1

4( برشی 3( امتداد لغز   2( همگرا   1( واگرا  

 گسل شمال تهران از چه نوعی می باشد؟-  1

4( واگرا 3( برشی   2( امتداد لغز   1( همگرا  

 برای اندازه گیری میزان تخریب ناشی از یک زمین لرزه یعنی .......... از مقیاس .............. استفاده می شود.-  1

2( بزرگی – مرکالی  1( شدت – ریشتر  

4( بزرگی – ریشتر 3( شدت – مرکالی  

 برای اندازه گیری مقدار انرژی ای که زمین لرزه آزاد می کند )..............( از مقیاس ............... استفاده می شود. -  2

2( بزرگی – مرکالی  1( شدت – ریشتر  

4( بزرگی – ریشتر 3( شدت – مرکالی  

 کدام شکل از انواع جابه جایی صفحه ای در امتداد خطوط گسل در زمین لرزه خیزی ایران نقش دارند؟- 21

 )2   )1

 )4   )3

 کارشناسان، بزرگای زلزله و شدت آن را به ترتیب چگونه اندازه گیری می کنند؟ - 22

2( با دستگاه لرزه نگار – با بازدیدهای میدانی 1( با بازدیدهای میدانی – با دستگاه لرزه نگار 

4( از طریق امواج الکترومغناطیسی – با دستگاه لرزه نگار 3( با بازدیدهای میدانی- از طریق امواج الکترومغناطیسی  

 کدام عبارت زیر درست است؟- 23

1( همۀ زمین لرزه ها خطرناک هستند ولی فقط بعضی از آن ها احساس می شوند. 

2( همۀ زمین لرزه ها خطرناک هستند و بعضی از آن ها اصاًل احساس نمی شوند. 

3( همۀ زمین لرزه ها خطرناک نیستند و بعضی از آن ها اصاًل احساس نمی شوند.

4( همۀ زمین لرزه ها خطرناک نیستند ولی همۀ آن ها احساس می شوند. 
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 علت اصلی حرکت همرفتی مواد در گوشتۀ فوقانی چیست؟-  

2( حالت نیمه جامد و خمیری مانند گوشتۀ زمین 1( افزایش دما از سطح زمین به سمت عمق آن  

4( آزاد شدن انرژی در درون زمین  3( یکپارچه نبودن لیتوسفرو وجود گسستگی در محل های معین 

 کدام گزینه بیانگر حرکت برشی صفحات زمین است؟-  

2( نزدیک شدن صفحات به یکدیگر 1( دور شدن صفحات از یکدیگر  

4( از کنار هم لغزیدن صفحات  3( برخورد صفحات با یکدیگر  

 پیامد اولیه حرکت صفحات زمین کدام است؟-  1

2( شکستگی هایی به نام گسل ایجاد می کنند. 1( موجب کشیدگی و فشردگی پوستۀ زمین می شوند. 

4( موجب تجمع انرژی در درون زمین می شوند.   3( موجب جابجایی گسل ها و آزاد شدن انرژی می گردند. 

 محل زمین لرزه ها با کدام گزینه ارتباط تنگاتنگی دارند؟- 11

2( مرز صفحات  1( بزرگی و کوچکی صفحات  

4( نوع حرکت صفحات  3( ضخامت صفحات  

 چه عاملی باعث تجمع دوبارۀ انرژی در درون زمین می شود؟- 12

2( بروز گسل های متعدد 1( تداوم حرکت صفحات  

4( بروز مجدد زمین لرزه 3( شکستگی سنگ ها در امتداد گسل ها  

 شناخت کدام ویژگی گسل ها، در درک عمل زمین لرزه اهمیت زیادی دارد؟- 13

4( وسعت 3( موقعیت   2( نوع   1( شکل  

 شکل روبرو بیانگر کدام نوع گسل است؟- 14

2( واگرا 1( همگرا 

4( برشی  3( امتداد لغز 

 عبارت زیر در مورد کدام گزینه درست است؟- 15

»نقطه ای در عمق زمین که در آن انرژی انباشته شده در سنگ برای نخستین بار آزاد می شود«

4( مرز صفحات  3( گسل   2( مرکز سطحی زمین لرزه   1( کانون زلزله  
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 چرا با دور شدن از کانون زمین لرزه، شدت آن کاهش می یابد؟ )کنکور سراسری داخل کشور   13( -  1

2( تداوم حرکت موجب تجمع دوبارۀ انرژی می شود.  1( شدیدترین تنش در نقطۀ کانونی آن روی می دهد.  

4( هرچه عمق کانونی زلزله کم تر باشد، شدت تخریب کاهش می یابد.  3( در محل های معینی از پوستۀ زمین، گسستگی وجود دارد. 

 میزان تخریب و خسارت های ناشی از کدام گسل ها نسبت به سایر گسل ها بیشتر است؟-  1

4( برشی 3( امتداد لغز   2( همگرا   1( واگرا  

 گسل شمال تهران از چه نوعی می باشد؟-  1

4( واگرا 3( برشی   2( امتداد لغز   1( همگرا  

 برای اندازه گیری میزان تخریب ناشی از یک زمین لرزه یعنی .......... از مقیاس .............. استفاده می شود.-  1

2( بزرگی – مرکالی  1( شدت – ریشتر  

4( بزرگی – ریشتر 3( شدت – مرکالی  

 برای اندازه گیری مقدار انرژی ای که زمین لرزه آزاد می کند )..............( از مقیاس ............... استفاده می شود. -  2

2( بزرگی – مرکالی  1( شدت – ریشتر  

4( بزرگی – ریشتر 3( شدت – مرکالی  

 کدام شکل از انواع جابه جایی صفحه ای در امتداد خطوط گسل در زمین لرزه خیزی ایران نقش دارند؟- 21

 )2   )1

 )4   )3

 کارشناسان، بزرگای زلزله و شدت آن را به ترتیب چگونه اندازه گیری می کنند؟ - 22

2( با دستگاه لرزه نگار – با بازدیدهای میدانی 1( با بازدیدهای میدانی – با دستگاه لرزه نگار 

4( از طریق امواج الکترومغناطیسی – با دستگاه لرزه نگار 3( با بازدیدهای میدانی- از طریق امواج الکترومغناطیسی  

 کدام عبارت زیر درست است؟- 23

1( همۀ زمین لرزه ها خطرناک هستند ولی فقط بعضی از آن ها احساس می شوند. 

2( همۀ زمین لرزه ها خطرناک هستند و بعضی از آن ها اصاًل احساس نمی شوند. 

3( همۀ زمین لرزه ها خطرناک نیستند و بعضی از آن ها اصاًل احساس نمی شوند.

4( همۀ زمین لرزه ها خطرناک نیستند ولی همۀ آن ها احساس می شوند. 
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 کدام عبارت ویژگی دشت های سیالبی را بیان می کند؟-  3

1( در ایران، در سطح بستر سیالبی اقدام به کشت محصوالت کشاورزی می کنند. 

2( دشت سیالبی در واقع، زمین های شیب دار و ناهموار مجاور رود است. 

3( دشت سیالبی در اغلب ایام سیالبی و پوشیده از آب است. 

4( دشت سیالبی از رسوبات نرم آهکی پوشیده شده است.

 کدام مورد، مقایسه درستی از »شدت« و »مدت زمان« بارش در وقوع »سیل« و »لغزش« را ارائه می دهد؟ )کنکور سراسری داخل کشور   (- 31

1( در لغزش، کمتر و کوتاه تر و در سیل، بیش تر و طوالنی تر

2( در لغزش، کمتر و طوالنی تر و در سیل، بیشتر و کوتاه تر 

3( در لغزش، بیشتر و طوالنی تر و در سیل، کمتر و کوتاه تر

4( در لغزش، بیش تر و کوتاه تر و در سیل، کم تر و طوالنی تر

 در بین عناصر آب وهوایی، کدام ویژگی نقش مهمی در وقوع سیل دارد؟ - 32

2( مکان بارش و مدت زمان آن 1( حجم بارش و مکان آن  

4( حجم بارش و مدت زمان آن  3( مکان بارش و سرعت آن  

 در ایران آبدهی رودها چه زمانی افزایش پیدا می کند؟- 33

2( زمستان و اوایل بهار  1( اواخر پاییز و زمستان  

4( اوایل زمستان و اواخر بهار 3( اوایل بهار و اواخر پاییز  

 به مجموعه شاخه های انشعابی هر رود چه می گویند و کار آن چیست؟- 34

1( شبکۀزهکشی – جمع آوری و تخلیه آب حاصل از بارش در سطح زمین

2( حوضۀ آبخیز – کمک به نفوذ تدریجی آب به درون زمین

3( شبکۀ زهکشی – کمک به نفوذ تدریجی آب به درون زمین

4( حوضۀ آبخیز – جمع آوری و تخلیه آب حاصل از بارش در سطح زمین

 به منطقه ای که شبکۀ زهکشی در آن قرار دارد چه می گویند و چه عاملی در آبدهی بیشتر آن نقش دارد؟- 35

2( حوضۀ آبخیز – تعداد انشعابات  1( کانون آبگیر- وسعت  

4( حوضۀ آبخیز – وسعت 3( کانون آبگیر – تعداد انشعابات  

 کدام ویژگی های حوضۀ آبخیز رابطۀ مستقیمی با سیل خیزی رود دارند؟-  3

2( شکل، وسعت و شیب حوضه 1( شکل، شیب و تعداد انشعابات حوضه  

4( وسعت، شیب و تعداد انشعابات حوضه 3( شکل، وسعت و تعداد انشعابات حوضه  
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گسل های - 24 جزء   ................ گسل  و  می یابد   ............. خسارت  و  تخریب  باشد،  بیشتر  زمین لرزه  کانونی  عمق  هرچه   
می باشد.  پنهان 

2( کاهش – کاهش تهران  1( افزایش – شمال تهران  

4( کاهش – ری 3( افزایش – ری  

 کدام مورد با »مناطق عمدۀ زلزله خیز جهان« مطابقت دارد؟- 25

1( کمربند میانی اقیانوس اطلس، جایی که پوستۀ اقیانوس اطلس در حال گسترش است. 

2( کمربند میانی اقیانوس آرام، جایی که پوستۀ اقیانوس آرام با پوستۀ آمریکا در حال برخورد است.

3( کمربند اطراف اقیانوس آرام، جایی که پوستۀ کف اقیانوس آرام و پوستۀ آن آیا در حال گسترش است. 

4( کمربند کوهستانی آلپ و هیمالیا، جایی که پوستۀ تشکیل دهندۀ آسیا- اروپا و آفریقا در حال گسترش است. 

ایران شده و در -  2 باالی سرزمین  اوراسیا موجب چین خوردگی و شکستگی   – اقیانوس هند  و   کدام گزینه در صفحات عربستان 
نهایت، علت اصلی لرزه خیزی آن منطقه است؟

4( واگرایی 3( همگرایی   2( برشی   1( امتداد لغزی  

آن -  2 واحد  که  می گویند  )دبی(  آبدهی  می کند،  عبور  رود  معین  مقطع  یک  از  مشخص  زمان  در  که  آبی   ........... به  به طورکلی   
................... است. 

2( سرعت- مترمکعب در ثانیه  1( حجم - مترمکعب در ثانیه  

4( سرعت – مترمکعب در ساعت  3( حجم – مترمکعب در ساعت  

 کدام گزینه با »وقوع سیل« و »خسارت بار بودن آن« در ارتباط با »رودی که آبدهی  آن به طور میانگین   15 مترمکعب در ثانیه -  2
باشد« درست است؟ )کنکور سراسری خارج کشور   ( 

1( جریان آب در آبراهه، 1750 مترمکعب در ثانیه باشد و از بستر سرریز شود. 

2( جریان آبی که از مقطع رود عبور می کند، افزایش یابد و رسوبات آبرفتی را جابه جا کند. 

3( جریان آب در آبراهه 1500 مترمکعب بر ثانیه باشد و دشت سیالبی از آب پوشیده شود. 

4( جریان آب در آبراهه 1000 مترمکعب بر ثانیه باشد و به خشکی های پیرامون سرازیر شود. 

 در کدام شرایط، احتمال وقوع سیل افزایش می یابد؟ )کنکور سراسری داخل کشور   14( -  2

2( جاری شدن آب حاصل از بارش در بستر یک رود 1( سر ریز شدن جریان آب از بستر یک رود یا دریاچه 

4( بیشتر شدن حجم آب رودخانه از میانگین سالیانۀ دبی آن  3( افزایش حجم آب در زمان مشخص از مقطع معین یک رود 
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 کدام عبارت ویژگی دشت های سیالبی را بیان می کند؟-  3

1( در ایران، در سطح بستر سیالبی اقدام به کشت محصوالت کشاورزی می کنند. 

2( دشت سیالبی در واقع، زمین های شیب دار و ناهموار مجاور رود است. 

3( دشت سیالبی در اغلب ایام سیالبی و پوشیده از آب است. 

4( دشت سیالبی از رسوبات نرم آهکی پوشیده شده است.

 کدام مورد، مقایسه درستی از »شدت« و »مدت زمان« بارش در وقوع »سیل« و »لغزش« را ارائه می دهد؟ )کنکور سراسری داخل کشور   (- 31

1( در لغزش، کمتر و کوتاه تر و در سیل، بیش تر و طوالنی تر

2( در لغزش، کمتر و طوالنی تر و در سیل، بیشتر و کوتاه تر 

3( در لغزش، بیشتر و طوالنی تر و در سیل، کمتر و کوتاه تر

4( در لغزش، بیش تر و کوتاه تر و در سیل، کم تر و طوالنی تر

 در بین عناصر آب وهوایی، کدام ویژگی نقش مهمی در وقوع سیل دارد؟ - 32

2( مکان بارش و مدت زمان آن 1( حجم بارش و مکان آن  

4( حجم بارش و مدت زمان آن  3( مکان بارش و سرعت آن  

 در ایران آبدهی رودها چه زمانی افزایش پیدا می کند؟- 33

2( زمستان و اوایل بهار  1( اواخر پاییز و زمستان  

4( اوایل زمستان و اواخر بهار 3( اوایل بهار و اواخر پاییز  

 به مجموعه شاخه های انشعابی هر رود چه می گویند و کار آن چیست؟- 34

1( شبکۀزهکشی – جمع آوری و تخلیه آب حاصل از بارش در سطح زمین

2( حوضۀ آبخیز – کمک به نفوذ تدریجی آب به درون زمین

3( شبکۀ زهکشی – کمک به نفوذ تدریجی آب به درون زمین

4( حوضۀ آبخیز – جمع آوری و تخلیه آب حاصل از بارش در سطح زمین

 به منطقه ای که شبکۀ زهکشی در آن قرار دارد چه می گویند و چه عاملی در آبدهی بیشتر آن نقش دارد؟- 35

2( حوضۀ آبخیز – تعداد انشعابات  1( کانون آبگیر- وسعت  

4( حوضۀ آبخیز – وسعت 3( کانون آبگیر – تعداد انشعابات  

 کدام ویژگی های حوضۀ آبخیز رابطۀ مستقیمی با سیل خیزی رود دارند؟-  3

2( شکل، وسعت و شیب حوضه 1( شکل، شیب و تعداد انشعابات حوضه  

4( وسعت، شیب و تعداد انشعابات حوضه 3( شکل، وسعت و تعداد انشعابات حوضه  
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 اگر مساحت سه حوضۀ آبخیز زیر یکسان باشد، استعداد سیل خیزی کدام گزینه از بیشتر به کمتر را نشان می دهد؟- 43

)ج( )ب(   )الف(   

4( الف – ج – ب 3( الف – ب- ج   2( ج – ب- الف   1( ج – الف- ب  

 مهم ترین و خسارت بارترین حرکات دامنه ای کدام است؟- 44

4( جریان گلی  3( ریزش   2( زمین لغزش   1( خزش 

 شکل مقابل مربوط به کدام حرکت دامنه ای است؟- 45

1( خزش

2( جریان گلی

3( ریزش

4( لغزش

 حرکت ُکند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در مدت زمان طوالنی مربوط به کدام حرکت دامنه ای است؟-  4

4( خزش 3( ریزش  2( لغزش  1( جریان گلی  

 کدام عبارت درباره لغزش درست است؟-  4

2( جریان یافتن ریزدانه اشباع شده از آب به صورت گل والی  1( جابجایی حجم عظیم مواد در سطح دامنه های پرشیب 

4( سقوط آزاد سنگ ها و خرده سنگ ها در سطح دامنه های پرشیب و پرتگاهی  3( حرکت ُکند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در زمان طوالنی  

 پرشیب اتفاق می افتد؟ -  4
ً
 کدام یک از حرکات دامنه ای در دامنه های نسبتا

4( جریان گلی 3( ریزش   2( لغزش  1( خزش 

 فاصلۀ عمودی بین تاج لغزش تا پیشانی لغزش را چه می گویند؟-  4

4( پرتگاه لغزش 3( تاج لغزش   2( سطح گسیختگی   1( ارتفاع لغزش  
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 به ترتیب کدام شکل حوضۀ های آبخیز سیل خیزی بیشتر و کدام سیل خیزی کمتری دارد؟ -  3

4( دراز – گرد 3( گرد- دراز   2( دراز – پهن  1( پهن – گرد  

 کدام عبارت نادرست است؟ )کنکور سراسری خارج کشور   14( -  3

1( رودخانه ها، جریان آب حاصل از بارش را به تدریج تخلیه می کنند. 

2( میان شکل حوضه و شیب بستر با طول آبراهه، رابطۀ مستقیمی وجود دارد. 

3( در زمان وقوع سیالب های فصلی، جریان آب، دشت های سیالبی را فرا می گیرد. 

4( هر قدر تعداد انشعابات رود بیشتر باشد، سرعت تخلیۀ آب حاصل از بارش افزایش می یابد.

 کدام گزینه، با ویژگی های تصویر مقابل مغایرت دارد؟ )کنکور سراسری داخل کشور   (-  3

1( همۀ جریان ها هم زمان به خروجی می رسند. 

2( آب سرشاخه ها به تدریج به خروجی می رسند. 

3( جنس و نفوذپذیری خاک در میزان خروجی آب تأثیر دارد. 

4( سر شاخه های رود تقریبًا با طول یک اندازه در حوضه جریان دارند. 

 در کدام شکل از حوضۀ آبخیز مدت زمان کمتری صرف می شود تا آب آبراهه ها خارج شوند و دلیل این مسئله چیست؟-  4

1( گرد- خروج هم زمان همه جریان ها به دلیل طول یکسان سرشاخه ها

2( دراز – خروج تدریجی آب به دلیل متفاوت بودن طول سرشاخه ها 

3( گرد – خروج  تدریجی آب به دلیل متفاوت بودن طول سرشاخه ها

4( دراز – خروج هم زمان همۀ جریان ها به دلیل طول یکسان سرشاخه ها 

 موارد زیر از دخالت های انسان در بروز سیل محسوب می گردد به جز:- 41

2( ریختن زباله های شهری یا نخاله های ساختمانی 1( احداث سدها در مسیر رودها  

4( احداث سازه های نامناسب در مسیر رودها  3( از بین بردن پوشش گیاهی و بوته کنی  

 کدام گزینه از پیامدهای از بین بردن پوشش گیاهی می باشد؟- 42

1( افزایش نفوذپذیری خاک و کاهش سرعت رواناب حاصل از بارش

2( افزایش نفوذپذیری خاک و افزایش سرعت رواناب حاصل از بارش

3( کاهش نفوذپذیری خاک و افزایش سرعت رواناب حاصل از بارش

  4( کاهش نفوذپذیری خاک و کاهش سرعت رواناب حاصل از بارش 
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 اگر مساحت سه حوضۀ آبخیز زیر یکسان باشد، استعداد سیل خیزی کدام گزینه از بیشتر به کمتر را نشان می دهد؟- 43

)ج( )ب(   )الف(   

4( الف – ج – ب 3( الف – ب- ج   2( ج – ب- الف   1( ج – الف- ب  

 مهم ترین و خسارت بارترین حرکات دامنه ای کدام است؟- 44

4( جریان گلی  3( ریزش   2( زمین لغزش   1( خزش 

 شکل مقابل مربوط به کدام حرکت دامنه ای است؟- 45

1( خزش

2( جریان گلی

3( ریزش

4( لغزش

 حرکت ُکند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در مدت زمان طوالنی مربوط به کدام حرکت دامنه ای است؟-  4

4( خزش 3( ریزش  2( لغزش  1( جریان گلی  

 کدام عبارت درباره لغزش درست است؟-  4

2( جریان یافتن ریزدانه اشباع شده از آب به صورت گل والی  1( جابجایی حجم عظیم مواد در سطح دامنه های پرشیب 

4( سقوط آزاد سنگ ها و خرده سنگ ها در سطح دامنه های پرشیب و پرتگاهی  3( حرکت ُکند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در زمان طوالنی  

 پرشیب اتفاق می افتد؟ -  4
ً
 کدام یک از حرکات دامنه ای در دامنه های نسبتا

4( جریان گلی 3( ریزش   2( لغزش  1( خزش 

 فاصلۀ عمودی بین تاج لغزش تا پیشانی لغزش را چه می گویند؟-  4

4( پرتگاه لغزش 3( تاج لغزش   2( سطح گسیختگی   1( ارتفاع لغزش  
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 مهم ترین پیامد خشک سالی کدام است؟-  5

شده خشک سالی  مناطق  ساکنان  مهاجرت   )1

گونه ها  برخی  مهاجرت  یا  جانوران  و  گیاهان  رفتن  بین  از   )2

آن ها  یا خشک شدن  زیرزمینی  و  آب سطحی  ذخایر  کاهش   )3

گرسنگی  و  بروز قحطی  و  کشاورزی  رفتن محصوالت  بین  از  یا  کاهش   )4

 همۀ موارد زیر از مهم ترین علل اصلی خشک سالی در دهه های اخیر می باشند به جز: -   

2( گرم شدن آب وهوای کرۀ زمین 1( افزایش ریزگردها و حرکت آن ها به سمت سکونتگاه ها 

4( نبود مدیریت صحیح و بهره برداری نادرست از منابع آب 3( افزایش جمعیت و مقدار مصرف آب 
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 مهم ترین عوامل مؤثر در ایجاد زمین لغزش کدام اند؟-  5

ب( زمین لرزه و آتشفشان الف( بارش سنگین و ذوب برف  

ت( شبکه زهکشی و حوضۀ آبخیز پ( زیر بری رودخانه و فعالیت های انسانی  

2( ب و پ و ت  1( الف و ب و ت  

4( الف، ب و پ  3( الف و ت و پ  

 در کدام نوع حرکت تخته سنگ ها، ماسه و گل والی یا ترکیبی از این مواد تحت تأثیر نیروی جاذبه به سمت پایین دامنه می آید؟- 51

4( ریزش 3( خزش  2( لغزش   1( جریان گلی  

 باالترین قسمت لغزش را .................... می گویند. - 52

4( تاج لغزش 3( ارتفاع لغزش   2( سطح گسیختگی   1( تودۀ لغزش  

 کدام لغزش جزء فراوان ترین نوع لغزش های دامنه ای محسوب می گردد؟- 53

2( فوران های آتشفشانی 1( زیرُبری رودخانه  

4( زمین لرزه 3( فعالیت های انسان  

 در مناطق زیر استعداد زمین لغزش بیشتر است به جز:- 54

2( دامنه هایی با شیب زیاد و حجم زیاد رسوبات فرسایش یافته  1( دامنه های مناطق مرطوب 

4( دامنه های پوشیده از درختان و گیاهان متراکم 3( دامنه های فاقد درز و شکاف زیاد  

 کدام یک از دریاچه های زیر در اثر انباشت مواد لغزش یافته و در مسیر رودخانه ها ایجاد شده اند؟ - 55

4( پریشان 3( تار  2( ولشت   1( الر  

 به چه علت نفوذ آب باران در دامنه ها امکان لغزش را زیاد می کند؟-  5

2( کاهش اصطکاک  – گسیختگی مواد 1( افزایش وزن دامنه ها - کاهش اصطکاک بین تودۀ لغزشی 

4( از بین بردن تکیه گاه دامنه ها – افزایش فشار بر روی دامنه 3( گسیختگی مواد – از بین بردن تکیه گاه دامنه ها 

 

 به چه دلیل ایران مستعد زمین لغزش است؟-  5

2( خشکی شدید 1( کوهستانی بودن  

4( بارندگی های رگباری 3( نفوذپذیری دامنه ها  

 معمولی ترین نوع خشک سالی چه نوعی است و در چه نوع آب وهوایی رخ می دهد؟-  5

2( آب وهوایی – در همه نوع آب وهوا 1( زراعتی – خشک و نیمه خشک 

4( آب وهوایی – خشک و نیمه خشک  3( زراعتی – در همه نوع آب وهوا  
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 مهم ترین پیامد خشک سالی کدام است؟-  5

شده خشک سالی  مناطق  ساکنان  مهاجرت   )1

گونه ها  برخی  مهاجرت  یا  جانوران  و  گیاهان  رفتن  بین  از   )2

آن ها  یا خشک شدن  زیرزمینی  و  آب سطحی  ذخایر  کاهش   )3

گرسنگی  و  بروز قحطی  و  کشاورزی  رفتن محصوالت  بین  از  یا  کاهش   )4

 همۀ موارد زیر از مهم ترین علل اصلی خشک سالی در دهه های اخیر می باشند به جز: -   

2( گرم شدن آب وهوای کرۀ زمین 1( افزایش ریزگردها و حرکت آن ها به سمت سکونتگاه ها 

4( نبود مدیریت صحیح و بهره برداری نادرست از منابع آب 3( افزایش جمعیت و مقدار مصرف آب 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. پدیده هایی مانند زمین لرزه، آتشفشان و سونامی دارای منشأ درون زمینی هستند و پدیده هایی مانند لغزش، طوفان، (1سوال
خشک سالی، تگرگ و صاعقه دارای منشأ برون زمینی هستند. 

و (2سوال زمین لغزش، سیل  زمین لرزه،  مانند  از مخاطرات طبیعی  برخی  ناهمواری ها،  نوع  و  موقعیت جغرافیایی  به  توجه  با  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه   
خشک سالی در کشور ما بیش از دیگر حوادث رخ می دهند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برخی از مخاطرات طبیعی مانند زمین لرزه، زمین لغزش، سیل و خشک سالی در کشور ما بیش از حوادث دیگر رخ می دهد. (3سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. زمین لرزه، لرزش و جنبش ناگهانی و کوتاه مدت پوستۀ زمین است که به علت آزاد شدن انرژی در محل گسل ها روی می دهد. (4سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پوسته و بخش باالیی گوشته، سخت و سنگی است و سنگ کره )لیتوسفر( نام دارد.(5سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. به هر یک از واحدهای مجزای لیتوسفر، صفحه )پلیت( گفته می شود. ( سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حرکت همرفتی مواد در گوشتۀ فوقانی زمین، موجب جابه جایی صفحات در امتداد خطوط گسل و شکستگی ناگهانی ( سوال
سنگ های پوستۀ زمین در امتداد گسل ها می شود که باعث وقوع زمین لرزه می گردد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. از آنجا که دما از سطح زمین به سمت عمق آن افزایش می یابد، در گوشته فوقانی، حرکت همرفتی مواد موجب حرکت ( سوال
صفحات نسبت به هم می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. گاهی اوقات صفحات لیتوسفر در کنار هم می لغزند )امتداد لغز یا برشی( ( سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. صفحات لیتوسفر یا از هم دور می شوند )واگرا(، یا به هم نزدیک می شوند )همگرا( و یا در کنار هم می لغزند )امتداد لغز ( 1سوال
یا برشی(. این حرکات در ابتدا موجب کشیدگی و فشردگی پوسته زمین می شوند و اگر ادامه یابند، شکستگی هایی به نام گسل ایجاد می کنند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. محل زمین لرزه ها و مرز صفحات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. (11سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تداوم حرکت صفحات، موجب تجمع دوبارۀ انرژی در درون زمین می شود. (12سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شناخت موقعیت گسل ها در درک عمل زمین لرزه اهمیت زیادی دارد.(13سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در شکل داده شده، صفحات در حال دور شدن از هم هستند )واگرا( (14سوال
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. پدیده هایی مانند زمین لرزه، آتشفشان و سونامی دارای منشأ درون زمینی هستند و پدیده هایی مانند لغزش، طوفان، (1سوال
خشک سالی، تگرگ و صاعقه دارای منشأ برون زمینی هستند. 

و (2سوال زمین لغزش، سیل  زمین لرزه،  مانند  از مخاطرات طبیعی  برخی  ناهمواری ها،  نوع  و  موقعیت جغرافیایی  به  توجه  با  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه   
خشک سالی در کشور ما بیش از دیگر حوادث رخ می دهند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برخی از مخاطرات طبیعی مانند زمین لرزه، زمین لغزش، سیل و خشک سالی در کشور ما بیش از حوادث دیگر رخ می دهد. (3سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. زمین لرزه، لرزش و جنبش ناگهانی و کوتاه مدت پوستۀ زمین است که به علت آزاد شدن انرژی در محل گسل ها روی می دهد. (4سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پوسته و بخش باالیی گوشته، سخت و سنگی است و سنگ کره )لیتوسفر( نام دارد.(5سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. به هر یک از واحدهای مجزای لیتوسفر، صفحه )پلیت( گفته می شود. ( سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حرکت همرفتی مواد در گوشتۀ فوقانی زمین، موجب جابه جایی صفحات در امتداد خطوط گسل و شکستگی ناگهانی ( سوال
سنگ های پوستۀ زمین در امتداد گسل ها می شود که باعث وقوع زمین لرزه می گردد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. از آنجا که دما از سطح زمین به سمت عمق آن افزایش می یابد، در گوشته فوقانی، حرکت همرفتی مواد موجب حرکت ( سوال
صفحات نسبت به هم می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. گاهی اوقات صفحات لیتوسفر در کنار هم می لغزند )امتداد لغز یا برشی( ( سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. صفحات لیتوسفر یا از هم دور می شوند )واگرا(، یا به هم نزدیک می شوند )همگرا( و یا در کنار هم می لغزند )امتداد لغز ( 1سوال
یا برشی(. این حرکات در ابتدا موجب کشیدگی و فشردگی پوسته زمین می شوند و اگر ادامه یابند، شکستگی هایی به نام گسل ایجاد می کنند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. محل زمین لرزه ها و مرز صفحات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. (11سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تداوم حرکت صفحات، موجب تجمع دوبارۀ انرژی در درون زمین می شود. (12سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شناخت موقعیت گسل ها در درک عمل زمین لرزه اهمیت زیادی دارد.(13سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در شکل داده شده، صفحات در حال دور شدن از هم هستند )واگرا( (14سوال
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بین عناصر آب وهوایی، حجم بارش و مدت زمان آن نقش مهمی در وقوع سیل دارد. (32سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در ایران در زمستان و اوایل بهار با ذوب برف و بارش های بیشتر، آبدهی رودها افزایش پیدا می کند و در فصل خشک (33سوال
کاهش می یابد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر رود مانند شاخه های درخت انشعاباتی دارد که به مجموعۀ آن ها شبکۀ زهکشی می گویند. کار این شبکه جمع آوری (34سوال
و تخلیه آب حاصل از بارش در سطح زمین است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شبکۀ زهکشی در منطقه ای وسیع قرار دارد که به آن حوضۀ آبخیز می گویند. هر قدر حوضۀ آبخیز یک رود، وسیع تر (35سوال
باشد آبدهی آن بیشتر است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شکل حوضه، شیب و تعداد انشعابات حوضه رابطۀ مستقیمی با سیل خیزی رود دارد. ( 3سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. هرچه شکل حوضۀ آبخیز گردتر و شیب آن بیشتر باشد، سیل خیزتر است. برعکس، هرچه حوضه درازتر و کشیده تر ( 3سوال
باشد، سیل خیزی آن کمتر است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شکل حوضه، شیب و تعداد انشعابات حوضه رابطۀ مستقیمی با سیل خیزی رود دارند. ( 3سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در حوضه های گرد، مدت زمان کمتری صرف می شود تا آب آبراهه ها خارج شوند. ( 3سوال

تا آب آبراهه ها خارج شوند؛ زیرا در حوضه های گرد به علت ( 4سوال  گزینه 1 پاسخ صحیح است. در حوضه های گرد، مدت زمان کمتری صرف می شود 
انشعابات پراکنده سرشاخه ها که طول آن ها تقریبًا به یک اندازه است، همۀ جریان ها هم زمان به خروجی می رسند و موجب سرریز و وقوع سیل می شوند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. احداث سازه های نامناسب در مسیر رودها، ریختن زباله های شهری یا نخاله های ساختمانی و از بین بردن پوشش (41سوال
گیاهی، بوته کنی یا چرای بی رویۀ دام از جمله اقدامات و دخالت های انسان در بروز سیل می باشد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. با از بین رفتن پوشش گیاهی، نفوذپذیری خاک کاهش می یابد و درنتیجه، سرعت رواناب حاصل از بارش بیشتر می شود. (42سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. به ترتیب حوضه آبخیز گرد )الف(، پهن )ب( و دراز )ج( استعداد سیل خیزی از زیاد به کم دارند. (43سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مهم ترین و خسارت بارترین حرکات دامنه ای، زمین لغزش است. (44سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شکل داده شده مربوط به مدل ریزش است. (45سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. خزش، حرکت ُکند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه که در مدت زمان طوالنی صورت می گیرد. ( 4سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جابه جایی حجم عظیم مواد در سطح دامنه های پرشیب، مربوط به لغزش است. سایر گزینه ها: گزینۀ 2- جریان گلی ( 4سوال
گزینه 3- خزش گزینه 4 - ریزش

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. زمین لغزش )زمین لغزه، رانش زمین( در دامنه های نسبتًا پرشیب اتفاق می افتد. ( 4سوال
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کانون زمین لرزه نقطه ای در عمق زمین است که در آن انرژی انباشته شده در سنگ برای نخستین بار آزاد می شود و (15سوال
گسل شروع به از هم گسیختن می کند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شدیدترین تنش زمین لرزه در نقطۀ کانونی آن روی می دهد و هرچه از این نقطه دور شویم، از شدت تکان های ناشی از ( 1سوال
زمین لرزه کاسته می شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. میزان تخریب و خسارت های ناشی از نزدیک شدن گسل های همگرا نسبت به سایر گسل ها بیشتر است. ( 1سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گسل شمال تهران همگرا می باشد. ( 1سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای اندازه گیری میزان تخریب ناشی از یک زمین لرزه )شدت(، از مقیاس مرکالی استفاده می شود. ( 1سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برای اندازه گیری مقدار انرژی ای که زمین لرزه آزاد می کند )بزرگی( از مقیاس ریشتر استفاده می شود. ( 2سوال

( صفحات در امتداد خطوط گسل در زمین لرزه خیزی ایران نقش دارند. (21سوال  گزینه 2 پاسخ صحیح است. همگرایی )

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کارشناسان، بزرگای زلزله را با دستگاه لرزه نگار و شدت آن را با بازدیدهای میدانی اندازه گیری می کنند.(22سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. همۀ زمین لرزه ها خطرناک نیستند و بعضی از آن ها اصاًل احساس نمی شوند بلکه فقط دستگاه های حساس آن ها را (23سوال
ثبت می کنند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. هرچه عمق کانونی زمین لرزه بیشتر باشد، یعنی امواج مجبور به پیمودن مسیر طوالنی تری برای رسیدن به سطح باشد، (24سوال
تخریب و خسارت کاهش می یابد و گسل ری از نوع گسل پنهان است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کمربند میانی اقیانوس اطلس، جایی که پوستۀ بستر اقیانوس اطلس در حال باز شدن و گسترش است. (25سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. همگرایی صفحات عربستان و اقیانوس هند- اوراسیا موجب چین خوردگی و شکستگی باالی سرزمین ایران شده و در ( 2سوال
نهایت، علت اصلی لرزه خیزی آن منطقه است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. به طورکلی به حجم آبی که در زمان مشخص از یک مقطع معین عبور می کند، آبدهی رود )دبی( می گویند که واحد آن ( 2سوال
مترمکعب در ثانیه است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر آبدهی یک رود به طور میانگین 1500 مترمکعب در ثانیه باشد، چنانچه بارندگی در حوضۀ آن به قدری شدید باشد ( 2سوال
که جریان آب در آبراهه 1750 مترمکعب در ثانیه باشد، این رودخانه دچار سیل شده است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. چنانچه حجم آب رودخانه از میانگین سالیانۀ آبدهی آن بیشتر شود، سیل رخ می دهد. ( 2سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دشت سیالبی یا بستر سیالبی در واقع زمین های پست و هموار مجاور است و در اغلب ایام سال خشک است و سطح ( 3سوال
آن از رسوبات آبرفتی )رس، شن و قلوه سنگ( پوشیده شده است. در برخی از مناطق ایران در دورۀ خشک و بدون بارش سال در سطح سیالبی اقدام به کشت 

محصوالت کشاورزی می کنند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. هرچه حجم بارش و مدت زمان آن بیشتر باشد احتمال وقوع سیل بیشتر می شود ولی در لغزش، بارش هایی که شدت (31سوال
آن ها کمتر اما مدت آن ها بیشتر است تأثیر بسیاری در ناپایداری دارند. 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بین عناصر آب وهوایی، حجم بارش و مدت زمان آن نقش مهمی در وقوع سیل دارد. (32سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در ایران در زمستان و اوایل بهار با ذوب برف و بارش های بیشتر، آبدهی رودها افزایش پیدا می کند و در فصل خشک (33سوال
کاهش می یابد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر رود مانند شاخه های درخت انشعاباتی دارد که به مجموعۀ آن ها شبکۀ زهکشی می گویند. کار این شبکه جمع آوری (34سوال
و تخلیه آب حاصل از بارش در سطح زمین است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شبکۀ زهکشی در منطقه ای وسیع قرار دارد که به آن حوضۀ آبخیز می گویند. هر قدر حوضۀ آبخیز یک رود، وسیع تر (35سوال
باشد آبدهی آن بیشتر است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شکل حوضه، شیب و تعداد انشعابات حوضه رابطۀ مستقیمی با سیل خیزی رود دارد. ( 3سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. هرچه شکل حوضۀ آبخیز گردتر و شیب آن بیشتر باشد، سیل خیزتر است. برعکس، هرچه حوضه درازتر و کشیده تر ( 3سوال
باشد، سیل خیزی آن کمتر است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شکل حوضه، شیب و تعداد انشعابات حوضه رابطۀ مستقیمی با سیل خیزی رود دارند. ( 3سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در حوضه های گرد، مدت زمان کمتری صرف می شود تا آب آبراهه ها خارج شوند. ( 3سوال

تا آب آبراهه ها خارج شوند؛ زیرا در حوضه های گرد به علت ( 4سوال  گزینه 1 پاسخ صحیح است. در حوضه های گرد، مدت زمان کمتری صرف می شود 
انشعابات پراکنده سرشاخه ها که طول آن ها تقریبًا به یک اندازه است، همۀ جریان ها هم زمان به خروجی می رسند و موجب سرریز و وقوع سیل می شوند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. احداث سازه های نامناسب در مسیر رودها، ریختن زباله های شهری یا نخاله های ساختمانی و از بین بردن پوشش (41سوال
گیاهی، بوته کنی یا چرای بی رویۀ دام از جمله اقدامات و دخالت های انسان در بروز سیل می باشد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. با از بین رفتن پوشش گیاهی، نفوذپذیری خاک کاهش می یابد و درنتیجه، سرعت رواناب حاصل از بارش بیشتر می شود. (42سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. به ترتیب حوضه آبخیز گرد )الف(، پهن )ب( و دراز )ج( استعداد سیل خیزی از زیاد به کم دارند. (43سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مهم ترین و خسارت بارترین حرکات دامنه ای، زمین لغزش است. (44سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شکل داده شده مربوط به مدل ریزش است. (45سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. خزش، حرکت ُکند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه که در مدت زمان طوالنی صورت می گیرد. ( 4سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جابه جایی حجم عظیم مواد در سطح دامنه های پرشیب، مربوط به لغزش است. سایر گزینه ها: گزینۀ 2- جریان گلی ( 4سوال
گزینه 3- خزش گزینه 4 - ریزش

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. زمین لغزش )زمین لغزه، رانش زمین( در دامنه های نسبتًا پرشیب اتفاق می افتد. ( 4سوال
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 مخاطره و 
       بحران

 مخاطره: هرگونه عامل محیطی که سالمتی و حیات انسان ها و موجودات زنده را تهدید کند یا به اموال و دارایی های انسان خسارت وارد کند. 
 بحران: پیشامدی که به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد یا جامعه می انجامد. 

 مدیریت 
مخاطرات طبیعی

 مدیریت مخاطرات: کلیه اقداماتی که به کمک آنها بتوان از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کرد یا در صورت بروز آن حوادث، بتوان 
آثار آنها را کاهش داد و شرایط الزم برای امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع را فراهم کرد. 

 قبل از وقوع مخاطره  مراحل مدیریت بحران
 حین وقوع مخاطره 

 بعد از وقوع مخاطره 

 در کشور ما مسئولیت بحران به عهدۀ »سازمان مدیریت بحران« وابسته به وزارت کشور است. 
 وظایف سازمان 
        مدیریت بحران

 ایجاد آمادگی برای مقابله با بحران و پیشگیری از آن 
 مدیریت بحران و رساندن کمک های اولیه به آسیب دیدگان 

 سامان دهی و بازسازی مناطق آسیب دیده 

 مدیریت 
      زمین لرزه 

 نشانه های وقوع 
        زمین لرزه

 الف( کاهش لرزش های کوچک زمین در راستای گسل ها 
 ب( تغییر در آب های زیر زمینی 

 پ( بررسی تغییر اندازه فاصله بین شکستگی های پوستۀ زمین 

 مدیریت پیش از 
        وقوع زمین لرزه

 اطالع رسانی از طریق سیستم های هشدار لرزه ای 
 مقاوم سازی ساختمان ها و رعایت اصول طراحی و مهندسی ساختمان و مقررات مربوط به آنها 

 جلوگیری از ساختن سکونتگاه ها و مراکز فعالیت انسانی و شهرها در اطراف مناطق دارای گسل های فعال 
 ایجاد مراکز امداد و نجات و پناهگاه ها در مناطق مختلف 

 آموزش همگانی مردم از طریق راهکارهای مقابله با زمین لرزه 

 مدیریت در زمان 
        وقوع زمین لرزه

 حفظ خونسردی در  زمان وقوع زمین لرزه و فاصله گرفتن از  ساختمان های بلند و پناه بردن به زمین های باز 
 مواظبت از سر خود از طریق دو دست و ترک نکردن محل پناهگاه تا پایان زمین لرزه 

 عدم استفاده از پله و آسانسور 
 فاصله گرفتن از ساختمان های بلند و تیرهای چراغ برق و ... 

 مدیریت بعد از 
        زمین لرزه

 مواظبت از پس لرزه ها 
 قطع سریع برق و آب و گاز و ترک محل 

 عدم حرکت روی آوار 
 اسکان موقت زلزله زدگان و بر پا کردن چادرهای امداد 

 تقویت فرهنگ نوع دوستی و همیاری مردمی

 مدیریت مخاطرات طبیعی

درس ششم
پایه دوازدهم

318

یا
اف

غر
ج

جغرافیا جامع کنکور 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. فاصله عمودی بین تاج لغزش تا پیشانی لغزش را ارتفاع لغزش می گویند. ( 4سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بارش سنگین، ذوب برف، زمین لرزه، فوران های آتشفشانی، فعالیت های انسانی بر روی دامنه ها و زیر ُبری رودخانه ها ( 5سوال
از عوامل مؤثر در ایجاد زمین لغزش است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در زمین لغزش، حجم عظیمی از مواد به طرف پایین جابجا می شود، در این حرکت، تخته سنگ ها، ماسه و گل والی یا (51سوال
ترکیبی از این مواد تحت تأثیر نیروی جاذبه به سمت پایین دامنه می لغزند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تاج لغزش، باالترین قسمت لغزش است. (52سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. زیر ُبری رودخانه ها از فراوان ترین لغزش های دامنه ای به حساب می آید. (53سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. دامنه هایی که شیب زیادی دارند و حجم زیادی از رسوبات فرسایش یافته و ناپیوسته سطح آن ها را پوشانده است، برای (54سوال
لغزش مستعدترند. هم چنین، مقدار نفوذ باران در دامنه هایی که در مناطق مربوط قرار دارند یا پوشیده از درختان و گیاهان متراکم اند و یا درز و شکاف بسیار دارند 

بیشتر و احتمال وقوع لغزش در آن ها باالتر است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دریاچۀ ولشت در مرزن آباد یکی از دریاچه های سدی ایجاد شده توسط یک زمین لغزه است. (55سوال

  گزینه 1 پاسخ صحیح است. نفوذ آب باران نه تنها وزن دامنه را افزایش می دهد، بلکه باعث کاهش اصطکاک بین تودۀ لغزشی و زیر بنا و درنتیجه ( 5سوال
لغزش می شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ایران کشوری کوهستانی است و دامنه های مستعد زمین لغزش در آن بسیار زیادند.( 5سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. معمولی ترین نوع خشک سالی، خشک سالی آب وهوایی است و خشک سالی ممکن است در هر نوع آب وهوایی اتفاق بیافتد. ( 5سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کاهش یا از بین رفتن محصوالت کشاورزی و بروز قحطی و گرسنگی مهم ترین پیامد خشک سالی است. ( 5سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گرم شدن آب وهوای کرۀ زمین و بی نظمی های بارش در نتیجۀ تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و مقدار مصرف آب، (  سوال
نبود مدیریت صحیح و بهره برداری نادرست از منابع آب سطحی و زیرزمینی از مهم ترین علل خشک سالی ها در دهه های اخیر هستند. 
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 مخاطره و 
       بحران

 مخاطره: هرگونه عامل محیطی که سالمتی و حیات انسان ها و موجودات زنده را تهدید کند یا به اموال و دارایی های انسان خسارت وارد کند. 
 بحران: پیشامدی که به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد یا جامعه می انجامد. 

 مدیریت 
مخاطرات طبیعی

 مدیریت مخاطرات: کلیه اقداماتی که به کمک آنها بتوان از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کرد یا در صورت بروز آن حوادث، بتوان 
آثار آنها را کاهش داد و شرایط الزم برای امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع را فراهم کرد. 

 قبل از وقوع مخاطره  مراحل مدیریت بحران
 حین وقوع مخاطره 

 بعد از وقوع مخاطره 

 در کشور ما مسئولیت بحران به عهدۀ »سازمان مدیریت بحران« وابسته به وزارت کشور است. 
 وظایف سازمان 
        مدیریت بحران

 ایجاد آمادگی برای مقابله با بحران و پیشگیری از آن 
 مدیریت بحران و رساندن کمک های اولیه به آسیب دیدگان 

 سامان دهی و بازسازی مناطق آسیب دیده 

 مدیریت 
      زمین لرزه 

 نشانه های وقوع 
        زمین لرزه

 الف( کاهش لرزش های کوچک زمین در راستای گسل ها 
 ب( تغییر در آب های زیر زمینی 

 پ( بررسی تغییر اندازه فاصله بین شکستگی های پوستۀ زمین 

 مدیریت پیش از 
        وقوع زمین لرزه

 اطالع رسانی از طریق سیستم های هشدار لرزه ای 
 مقاوم سازی ساختمان ها و رعایت اصول طراحی و مهندسی ساختمان و مقررات مربوط به آنها 

 جلوگیری از ساختن سکونتگاه ها و مراکز فعالیت انسانی و شهرها در اطراف مناطق دارای گسل های فعال 
 ایجاد مراکز امداد و نجات و پناهگاه ها در مناطق مختلف 

 آموزش همگانی مردم از طریق راهکارهای مقابله با زمین لرزه 

 مدیریت در زمان 
        وقوع زمین لرزه

 حفظ خونسردی در  زمان وقوع زمین لرزه و فاصله گرفتن از  ساختمان های بلند و پناه بردن به زمین های باز 
 مواظبت از سر خود از طریق دو دست و ترک نکردن محل پناهگاه تا پایان زمین لرزه 

 عدم استفاده از پله و آسانسور 
 فاصله گرفتن از ساختمان های بلند و تیرهای چراغ برق و ... 

 مدیریت بعد از 
        زمین لرزه

 مواظبت از پس لرزه ها 
 قطع سریع برق و آب و گاز و ترک محل 

 عدم حرکت روی آوار 
 اسکان موقت زلزله زدگان و بر پا کردن چادرهای امداد 

 تقویت فرهنگ نوع دوستی و همیاری مردمی

 مدیریت مخاطرات طبیعی

درس ششم
پایه دوازدهم
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  هرگونه عامل محیطی که سالمتی و حیات انسان ها و موجودات زنده را تهدید کند یا به اموال و دارایی های انسان ها خسارت وارد - 1
آورد را چه می گویند و سازمان مدیریت بحران وابسته به کدام وزارت خانه است؟

2( مخاطره – کشور 1( مخاطره- دفاع  

4( بحران – کشور 3( بحران – دفاع  

 همۀ موارد زیر در مورد »بحران« درست است به جز:- 2

2( به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد یا جامعه می انجامد. 1( به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می دهد  

4( به اموال و دارایی انسان ها خسارت وارد می کند.  3( نیازمند اقدامات اساسی، فوری و فوق العاده است.  

 کدام گزینه در مورد مدیریت مخاطرات صحیح است و در چند مرحله صورت می گیرد؟- 3

1( اقداماتی که به کمک آن ها بتوان از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کرد – 3

2( اقداماتی که در صورت بروز آن حوادث، بتوان آثار آن را کاهش داد – 2

3( اقداماتی که، شرایط الزم برای امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع را فراهم می کند – 2

یا جامعه می انجامد – 3 ناپایدار برای فرد  4( اقداماتی که به وضعیتی خطرناک و 

 همۀ موارد از وظایف سازمان مدیریت بحران است به جز:- 4

2( رساندن کمک های اولیه به آسیب دیدگان 1( ایجاد آمادگی برای مقابله با بحران و پیشگیری از آن 

4( ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده 3( آموزش همگانی مردم از طریق رسانه ها 

 

 عالئم پیش بینی زلزله کدام اند؟ - 5

1( کاهش لرزش های کوچک زمین در محل های مستعد زلزله – تغییر در سطح آب های زیرزمینی - کمتر شدن فاصلۀ پوستۀ زمین در محل شکستگی ها

2( کاهش لرزش های کوچک زمین در محل های مستعد زلزله – تغییر در سطح آب های زیرزمینی – تغییر در فاصلۀ پوستۀ زمین در محل شکستگی ها

3( افزایش لرزش های کوچک زمین در محل های مستعد زلزله – باال آمدن در سطح آب های زیرزمینی – کمتر شدن فاصلۀ پوستۀ زمین در محل شکستگی ها

4( افزایش لرزش های کوچک زمین در محل های مستعد زلزله – پایین آمدن سطح آب های زیرزمینی – بیشتر شدن فاصلۀ پوسته زمین در محل شکستگی ها 

سواالت تستی

 درس ششم
پایه دوازدهم
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جغرافیا جامع کنکور 

 مدیریت 
        سیل

 دالیل افزایش خسارت های 
ناشی از سیالب در چند دهه اخیر

 توسعۀ سکونتگاه ها 
 تغییر کاربری اراضی 

 ساخت و ساز در حریم سیل گیر رودخانه ها 
 فعالیت های نابخردانۀ انسانی مانند از بین بردن پوشش گیاهی

 الف( روش های مدیریت پیش از وقوع سیل
        سازه ای

 اصالح بسترهای رودخانه ها 
 ایجاد کانال های انحرافی 

 ایجاد دیواره های مهارکننده و پایدار کننده 
 احداث سدهای ذخیره ای و سدهای تنظیمی )هدایت و اصالح شیب آبراهه ها(

 ب( روش های 
        غیرسازه ای

اجرای روش های آبخیزداری و تقویت پوشش گیاهی حوضه و نفوذ دادن   
آب باران در حوضه ها 

و  سیل گیر  محدوده های  تعیین  رودخانه ها،  برای  توسعه  حریم  تعیین   
نقشه های حریم سیل گیری و پرهیز از ساخت و ساز در محدودۀ سیل گیر 

 ایجاد پایگاه های نجات و امداد در مناطق سیل خیز 
 نصب دستگاه های هشدار دهندۀ سیل در مناطق سیل خیز و اطالع رسانی 

به موقع به مردم این مناطق 
 مدیریت بعد از وقوع سیل 

مکان یابی برای اسکان موقت و برپاکردن چادرهای امداد و استقرار مراکز درمانی در مناطق دور  مدیریت بعد از وقوع سیل  
از خطر سیالب 

 مرمت فوری راه های ارتباطی برای دریافت خدمات وتجهیزات مورد نیاز سیالب 
 توزیع امکانات و تجهیزات مورد نیاز مصدومان و استقرار تانکرهای آب آشامیدنی 

 مدیریت 
زمین لغزش

 پرهیز از  ساختمان سازی در شیب های تند، لبه های پرتگاهی، کناره های پرشیب رودها و دامنه های  اقدامات قبل از وقوع زمین لغزش
پرشیب دره ها 

 مطالعات خاک شناسی و پایداری زمین قبل از ساخت و ساز در سطوح شیب دار 

 خارج شدن سریع از مسیر لغزش و جریان گل و الی  اقدامات حین وقوع زمین لغزش
 اطالع رسانی به سازمان های امداد و نجات و کمک به افراد گرفتار 

 تعمیر و بازسازی منطقه  اقدامات بعد از وقوع زمین لغزش
 ساماندهی شبکۀ زهکشی سطح تودۀ لغزشی 

 ارزیابی استعداد لغزش مجدد 

 مدیریت 
خشکسالی

 مهم ترین عامل تهدیدکنندۀ بخش کشاورزی در کشور ما خشکسالی است. 
 تنها 10 درصد از سطوح کشاورزی کشور بارندگی بیش از 500 میلیمتر در سال دارند و به آبیاری نیاز ندارند. 

 مهم ترین راهکارهای 
مدیریت خشکسالی

 صرفه جویی در مصرف آب و پرهیز از مصرف بی رویۀ آب های سطحی و زیر زمینی موجود 
 افزایش بهره وری آبیاری در کشاورزی و استفاده از روش های آبیاری تحت فشار 
 پرهیز از کشت محصوالت نیازمند به آب زیاد و کاشت گیاهان مقاوم به خشکی 

 جمع آوری و ذخیره سازی  آب باران به روش های مختلف 
 تغذیۀ مصنوعی سفره های زیر زمینی 

 مدیریت آبخیزداری، حفاظت از مراتع و پوشش گیاهی 
 مدیریت فاضالب ها و پساب ها و استفادۀ مجدد از آب  
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  هرگونه عامل محیطی که سالمتی و حیات انسان ها و موجودات زنده را تهدید کند یا به اموال و دارایی های انسان ها خسارت وارد - 1
آورد را چه می گویند و سازمان مدیریت بحران وابسته به کدام وزارت خانه است؟

2( مخاطره – کشور 1( مخاطره- دفاع  

4( بحران – کشور 3( بحران – دفاع  

 همۀ موارد زیر در مورد »بحران« درست است به جز:- 2

2( به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد یا جامعه می انجامد. 1( به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می دهد  

4( به اموال و دارایی انسان ها خسارت وارد می کند.  3( نیازمند اقدامات اساسی، فوری و فوق العاده است.  

 کدام گزینه در مورد مدیریت مخاطرات صحیح است و در چند مرحله صورت می گیرد؟- 3

1( اقداماتی که به کمک آن ها بتوان از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کرد – 3

2( اقداماتی که در صورت بروز آن حوادث، بتوان آثار آن را کاهش داد – 2

3( اقداماتی که، شرایط الزم برای امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع را فراهم می کند – 2

یا جامعه می انجامد – 3 ناپایدار برای فرد  4( اقداماتی که به وضعیتی خطرناک و 

 همۀ موارد از وظایف سازمان مدیریت بحران است به جز:- 4

2( رساندن کمک های اولیه به آسیب دیدگان 1( ایجاد آمادگی برای مقابله با بحران و پیشگیری از آن 

4( ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده 3( آموزش همگانی مردم از طریق رسانه ها 

 

 عالئم پیش بینی زلزله کدام اند؟ - 5

1( کاهش لرزش های کوچک زمین در محل های مستعد زلزله – تغییر در سطح آب های زیرزمینی - کمتر شدن فاصلۀ پوستۀ زمین در محل شکستگی ها

2( کاهش لرزش های کوچک زمین در محل های مستعد زلزله – تغییر در سطح آب های زیرزمینی – تغییر در فاصلۀ پوستۀ زمین در محل شکستگی ها

3( افزایش لرزش های کوچک زمین در محل های مستعد زلزله – باال آمدن در سطح آب های زیرزمینی – کمتر شدن فاصلۀ پوستۀ زمین در محل شکستگی ها

4( افزایش لرزش های کوچک زمین در محل های مستعد زلزله – پایین آمدن سطح آب های زیرزمینی – بیشتر شدن فاصلۀ پوسته زمین در محل شکستگی ها 

سواالت تستی

 درس ششم
پایه دوازدهم
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 تصویر داده شده، با کدام یک از »روش های سازه ای« در مدیریت پیش از وقوع سیل مطابقت دارد؟ )کنکور سراسری خارج کشور   14( - 13

1( ساخت سدهای خشکه چین مطابق با دورۀ بازگشت آبراهه ها

2( ساخت دیوارهای مهارکننده برای انحراف آبراهه ها

3( احداث کانال های انحرافی با هدف هدایت آبراهه ها

4( احداث سد تنظیمی برای اصالح شیب آبراهه ها

 کدام گزینه از روش های سازه های مدیریت پیش از وقوع سیل محسوب نمی گردد؟- 14

2( اجرای روش های آبخیزداری  1( اصالح بسترهای رودخانه ها  

4( ایجاد دیواره های مهارکننده و پایدارکننده 3( ایجاد کانال های انحرافی  

 در سال های اخیر بر به کارگیری کدام روش برای مدیریت پیش از وقوع سیل تأکید بیشتری شده است و کدام مورد مربوط به این - 15
روش است؟

2( روش غیر سازه ای – تعیین حریم توسعه برای رودخانه ها  1( روش سازه ای – احداث سدهای ذخیره ای و تنظیمی  

4( روش سازه ای - اصالح بستر رودخانه ها 3( روش غیرسازه ای – اصالح بستر رودخانه ها 

 همۀ موارد زیر از جمله روش های غیر سازه ای برای مدیریت پیش از وقوع سیل است به جز:-  1

2( ایجاد پایگاه های نجات و امداد در مناطق سیل خیز 1( جلوگیری از نفوذ آب باران در حوضه ها 

4( تقویت پوشش گیاهی حوضه 3( نصب دستگاه های هشداردهندۀ سیل در مناطق سیل خیز 

 کدام گزینه از اقدامات پس از وقوع سیل محسوب نمی گردد؟-  1

2( مرمت فوری راه های ارتباطی 1( توزیع امکانات و تجهیزات مورد نیاز مصدومان  

4( نصب دستگاه های هشداردهندۀ سیل 3( مکان یابی برای امکان موقت و بر پا کردن چادرهای امداد 

 گستره کدام یک از مخاطرات کمتر است؟-  1

2( سیل  1( زمین لرزه  

4( خشک سالی 3( زمین لغزش  

 کدام گزینه از جمله اقدامات قبل از وقوع زمین لغزش است؟-  1

1( اطالع رسانی به سازمان های امداد و نجات – پرهیز از ساختمان سازی درشیب های تند 

2( مطالعات خاک شناسی و پایداری زمین- پرهیز از ساختمان سازی درشیب های تند 

3( خارج شدن سریع از مسیر لغزش و جریان گل والی- مطالعات خاک شناسی و پایداری زمین 

4( خارج شدن سریع از مسیر لغزش و جریان گل والی – اطالع رسانی به سازمان های امداد و نجات 
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را می توان پیش بینی -   زیر  از موارد  پیدا می کند، کدام یک  لرزش های کوچک کاهش  لرزه نگار، زمانی که   در دستگاه های حساس 
نمود؟ )کنکور سراسری خارج کشور-   ( 

الف( بیش تر شدن احتمال تجمع انرژی درون زمین 

ب( تغییر نامحسوس موقعیت صفحات نزدیک شونده

ج( وقوع زمین لرزه هایی با مقیاس ریشتر کمتر 

د( افزایش شدت تخریب در اثر تخلیه یکباره انرژی 

4( ب و ج  3( ب و د   2( الف و ج   1( الف و د  

 متوقف شدن لرزه های کوچک زمین که دائمی بودند، نشانۀ چیست؟-  

2( کاهش قدرت نیروی درونی زمین  1( احتمال وقوع زلزله  

4( کم تر شدن فاصلۀ پوستۀ زمین در محل گسل ها 3( جدایی و دور شدن صفحات از یکدیگر  

 چگونه ممکن است سطح آب های زیرزمینی تغییر کند؟-  

2( فشار بر الیه های پوستۀ زمین 1( بهره برداری بیش از حد از آن ها  

4( بیش تر شدن فاصلۀ پوستۀ زمین در محل شکستگی ها  3( شکسته شدن سنگ های طبقات زیرین 

 کدام گزینه از اقدامات پیش از وقوع زلزله نمی باشد؟-  

آموزش همگانی گروه های مختلف مردم   -1

2( حفظ خونسردی در هنگام وقوع زمین لرزه

و مهندسی ساختمان  و رعایت اصول طراحی  3( مقاوم سازی ساختمان ها 

زلزله مانند سیستم های هشدار  پیشرفته  وسایل  از  استفاده   )4

 همۀ موارد زیر در ارتباط با مدیریت در زمان وقوع زمین لرزه درست است به جز: -  1

2( فاصله گرفتن از ساختمان ها و تیرهای چراغ برق در خیابان 1( تهیه کیف کمک های اولیه  

4( مواظبت کردن از سر با دو دست در هنگام پناه گرفتن 3( حفظ خونسردی در هنگام وقوع زمین لرزه  

 کدام گزینه از جمله اقدامات مدیریت، پس از وقوع زمین لرزه نمی باشد؟- 11

2( اسکان موقت زلزله زدگان و بر پا کردن چادرهای امداد 1( مواظب پس لرزه ها بودن  

4( قطع سریع برق و بستن شیر آب و گاز 3( شناسایی نقاط امن پناه گیری 

 کدام گزینه از جمله دالیل اصلی افزایش خسارت های ناشی از سیالب ها در کشور ما در چند دهۀ اخیر نمی باشد؟- 12

2( ساخت وساز در حریم سیل گیرها 1( توسعۀ سکونتگاه ها و تغییر کاربری اراضی  

4( تغییرات شدید اقلیمی 3( فعالیت های نابخردانه انسانی  
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 تصویر داده شده، با کدام یک از »روش های سازه ای« در مدیریت پیش از وقوع سیل مطابقت دارد؟ )کنکور سراسری خارج کشور   14( - 13
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روش است؟
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4( تقویت پوشش گیاهی حوضه 3( نصب دستگاه های هشداردهندۀ سیل در مناطق سیل خیز 
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2( مرمت فوری راه های ارتباطی 1( توزیع امکانات و تجهیزات مورد نیاز مصدومان  

4( نصب دستگاه های هشداردهندۀ سیل 3( مکان یابی برای امکان موقت و بر پا کردن چادرهای امداد 

 گستره کدام یک از مخاطرات کمتر است؟-  1

2( سیل  1( زمین لرزه  
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3( خارج شدن سریع از مسیر لغزش و جریان گل والی- مطالعات خاک شناسی و پایداری زمین 

4( خارج شدن سریع از مسیر لغزش و جریان گل والی – اطالع رسانی به سازمان های امداد و نجات 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. هرگونه عامل محیطی که سالمتی و حیات انسان ها و موجودات زنده را تهدید کند یا به اموال و دارایی های انسان خسارت (1سوال
وارد آورد، مخاطره است. در کشور ما مسئولیت مدیریت بحران به عهدۀ »سازمان مدیریت بحران« وابسته به »وزارت کشور« است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بحران پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد یا جامعه (2سوال
می انجامد. بحران باعث به وجود آمدن شرایطی می شود که برطرف کردن آن نیازمند اقدامات اساسی، فوری و فوق العاده است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مدیریت مخاطرات، کلیۀ اقداماتی است که به کمک آن ها بتوان از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کرد یا در صورت بروز (3سوال
حوادث، بتوان آثار آن را کاهش داد و شرایط الزم برای امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع را فراهم آورد. 

مدیریت مخاطره در سه مرحله، یعنی قبل از وقوع، حین وقوع و بعد از وقوع مخاطره صورت می گیرد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سازمان مدیریت بحران وظیفۀ ایجاد آمادگی برای مقابله با بحران و پیشگیری از آن، مدیریت بحران و رساندن کمک های (4سوال
اولیه به آسیب دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده را به عهده دارد. 

بین (5سوال فاصلۀ  اندازۀ  تغییر  بررسی  و  زیرزمینی  آب های  در  تغییر  راستای گسل ها،  در  زمین  کوچک  لرزش های  کاهش  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه   
شکستگی های پوسته زمین از نشانه های وقوع زمین لرزه هستند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. زمانی که لرزش های کوچک زمین در راستای گسل ها کاهش یا متوقف شوند، امکان تجمع انرژی بیشتر می شود و ( سوال
ممکن است در اثر تخلیۀ یکبارۀ انرژی، زمین لرزه شدیدتری رخ دهد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. )پاسخ تست 6( ( سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. پیش از وقوع زمین لرزه ممکن است در اثر فشار بر الیه های پوستۀ زمین، سطح آب زیرزمینی باال یا پایین برود یا ترکیب ( سوال
آن ها تغییر یابد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. استفاده از وسایل پیشرفته مانند سیستم های هشدار زلزله، مقاوم سازی ساختمان ها و رعایت اصول طراحی و مهندسی ( سوال
ساختمان و آموزش همگانی گروه های مختلف مردم از جمله اقدامات پیش از وقوع زمین لرزه است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تهیه کیف کمک های اولیه از جمله اقدامات پیش از وقوع زمین لرزه است.( 1سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شناسایی نقاط امن پناه گیری از جمله اقدامات پیش از وقوع زمین لرزه است. (11سوال

پاسخنامه تشریحی

 درس ششم
پایه دوازدهم
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 همۀ موارد از جمله اقدامات بعد از وقوع زمین لغزش است به جز: -  2

2( ساماندهی شبکۀ زهکشی سطح تودۀ لغزشی  1( ارزیابی جهت استعداد مجدد داشتن لغزش 

4( تعمیر و بازسازی منطقه به ویژه تأسیسات زیربنایی 3( اطالع رسانی به سازمان های امداد و نجات  

 کدام عبارت وضعیت »شبکۀ زهکشی« را در مدل روبه رو به درستی بیان می کند؟ )کنکور سراسری داخل کشور   14( - 21

1( سرعت تخلیۀ روان آب، افزایش و نفوذپذیری کاهش می یابد. 

2( سرعت تخلیۀ روان آب، کاهش و زمین لغزش افزایش می یابد.

3( میزان نفوذپذیری و تخلیۀ آب در سطح تودۀ لغزشی، کاهش می یابد. 

4( با هدایت انشعابات شبکۀ زهکشی، سرعت نفوذپذیری و زمین لغزش افزایش می یابد. 

 مهم ترین عامل تهدیدکنندۀ بخش کشاورزی در کشور ما، کدام پدیده است؟- 22

4( خشک سالی 3( زمین لغزش  2( سیل   1( زمین لرزه  

 کدام گزینه از مهم ترین راهکار مدیریت خشک سالی محسوب نمی گردد؟ - 23

2( کشت محصوالت نیازمند به آب کمتر  1( مدیریت فاضالب ها و پساب آب ها و استفادۀ مجدد از آب 

4( استفاده از روش آبیاری به صورت سنتی 3( کاشت گیاهان مقاوم به خشکی  

 ایجاد سدهای خشکه چین یا سدهای گابیونی با استفاده از تورهای سیمی و قطعات سنگ چه اثرات مثبتی دارد؟- 24

1( جلوگیری از فرسایش خاک- افزایش مقدار نفوذ آب حاصل از بارش

2( کاهش میزان زمین لغزش – جلوگیری از فرسایش خاک

3( کاهش میزان زمین لغزش – جلوگیری از وقوع سیل

4( افزایش مقدار نفوذ آب حاصل از بارش – کاهش میزان زمین لغزش

 عبارت های زیر مربوط به اقدامات کدام مخاطره طبیعی است؟- 25

- پایدارسازی سطوح شیب دار

- هدایت انشعابات رود به مسیری دیگر

2( خشک سالی – لغزش 1( لغزش – ریزش  

4( سیل – خشک سالی 3( لغزش – سیل  



325

یا
اف

غر
ج
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حوادث، بتوان آثار آن را کاهش داد و شرایط الزم برای امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع را فراهم آورد. 

مدیریت مخاطره در سه مرحله، یعنی قبل از وقوع، حین وقوع و بعد از وقوع مخاطره صورت می گیرد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سازمان مدیریت بحران وظیفۀ ایجاد آمادگی برای مقابله با بحران و پیشگیری از آن، مدیریت بحران و رساندن کمک های (4سوال
اولیه به آسیب دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده را به عهده دارد. 

بین (5سوال فاصلۀ  اندازۀ  تغییر  بررسی  و  زیرزمینی  آب های  در  تغییر  راستای گسل ها،  در  زمین  کوچک  لرزش های  کاهش  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه   
شکستگی های پوسته زمین از نشانه های وقوع زمین لرزه هستند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. زمانی که لرزش های کوچک زمین در راستای گسل ها کاهش یا متوقف شوند، امکان تجمع انرژی بیشتر می شود و ( سوال
ممکن است در اثر تخلیۀ یکبارۀ انرژی، زمین لرزه شدیدتری رخ دهد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. )پاسخ تست 6( ( سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. پیش از وقوع زمین لرزه ممکن است در اثر فشار بر الیه های پوستۀ زمین، سطح آب زیرزمینی باال یا پایین برود یا ترکیب ( سوال
آن ها تغییر یابد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. استفاده از وسایل پیشرفته مانند سیستم های هشدار زلزله، مقاوم سازی ساختمان ها و رعایت اصول طراحی و مهندسی ( سوال
ساختمان و آموزش همگانی گروه های مختلف مردم از جمله اقدامات پیش از وقوع زمین لرزه است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تهیه کیف کمک های اولیه از جمله اقدامات پیش از وقوع زمین لرزه است.( 1سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شناسایی نقاط امن پناه گیری از جمله اقدامات پیش از وقوع زمین لرزه است. (11سوال

پاسخنامه تشریحی

 درس ششم
پایه دوازدهم
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 کاربرد سنجش از دور در مطالعات جغرافیایی

سنجش از دور، دانش و فن جمع آوری اطالعات از پدیده های سطح زمین از طریق مشاهدۀ غیرمستقیم با استفاده از سنجنده ها و پردازش اطالعات   
دریافت شده است. 

 در گذشته از عکس های هوایی که به کمک بالون ها و هواپیماها برداشته می شود، در نقشه برداری و مطالعۀ پدیده های روی زمین و تغییرات آنها فراوان 
استفاده می کردند. 

 امروزه با استفاده از بازتاب های طیفی الکترومغناطیسی پدیده های سطح زمین که سنجنده ها دریافت می کنند، می توان اطالعاتی را از سطح خشکی ها 
و دریاها ذخیره و پردازش کرد و نمایش داد. 

از تمام زمین  از نور روز  با استفاده  بار به دور کرۀ زمین می چرخند و در طول این مدت  تقریبا هر 24 ساعت یک  ماهواره های منابع زمینی )لندست(   
تصویربرداری می کنند. 

 دستگاه های سنجندۀ نصب شده روی ماهواره ها می توانند بازتاب پدیده های سطح زمین را در طیف های الکترومغناطیس مختلف دریافت کنند. 
 تنها بخش کوچکی از طیف های الکترومغناطیسی پدیده ها، در طیف های مرئی و قابل رویت قرار دارند. 

 سنجنده های ماهواره ها قادرند طیف های نامرئی مانند مادون قرمز )فروسرخ(، ماوراء بنفش )فرابنفش(، رادار و امواج ماکروویو را دریافت و ثبت کنند. 
 تصاویر غیرقابل مشاهده توسط چشم، به صورت تصاویر رقومی )دیجیتال( ماهواره ای قابل ثبت و نمایش اند. 

 پدیده های نامرئی مانند: انرژی زمین گرمایی، گازهای موجود در جّو، جریان های هوایی، رطوبت موجود در جو، پدیده هایی مانند آفات و بیماری های گیاهی 
 تصاویر قرار داده شده در نرم افزار گوگل ارث اغلب در طیف مرئی تهیه شده اند و پدیده هایی را نشان می دهند که در سطح زمین با چشم قابل مشاهده اند. 

 اندازه گیری جابجایی مواد سطح دامنه ها و حرکت توده های زمین لغزش به طور دقیق  استفاده از سنجش از دور در مطالعات مخاطرات طبیعی
پیش بینی جهت حرکت سامانه های باران زا و زمان دقیق رسیدن آنها به هر منطقه   

حداقل چند روز قبل 

 شناسایی موقعیت گسل های لرزه خیز 

فنون و مهارت های

جغرافیایی 3
پایه دوازدهم
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جغرافیا جامع کنکور 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. توسعۀ سکونتگاه ها و تغییر کاربری اراضی و ساخت وسازها در حریم سیل گیر رودخانه ها و فعالیت های نابخردانۀ انسانی (12سوال
مانند از بین بردن پوشش گیاهی دلیل اصلی خسارت های ناشی از سیالب هایی در چند دهه اخیر است که در کشور ما صورت می گیرد،  

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تصویر داده شده مربوط به سد تنظیمی و اصالح شیب آبراهه می باشد. (13سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. از جمله روش های سازه ای مدیریت پیش از وقوع سیل، اصالح بسترهای رودخانه ها، ایجاد کانال های انحرافی، ایجاد (14سوال
دیواره های مهارکننده و پایدارکننده، احداث سدهای ذخیره ای و سد تنظیمی )هدایت و اصالح شیب آبراهه ها( است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در سال اخیر بر به کارگیری روش غیر سازه ای برای جلوگیری از وقوع سیل تأکید شده است که تعیین حریم توسعه (15سوال
رودخانه ها یکی از این اقدامات به این روش می باشد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. یکی از روش های غیر سازه ای برای پیشگیری از وقوع سیل اجرای روش های آبخیزداری و تقویت پوشش گیاهی و ( 1سوال
نفوذ دادن آب باران در حوضه ها است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. نصب دستگاه های هشداردهندۀ سیل در مناطق سیل خیز و اطالع رسانی به موقع به مردم این مناطق از جمله اقدامات ( 1سوال
پیش از وقوع سیل است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گسترۀ زمین لغزش بسیار کمتر از مخاطراتی مانند زمین لرزه است. ( 1سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مطالعات خاک شناسی و پایداری زمین و نیز پرهیز از ساختمان سازی درشیب های تند، لبه های پرتگاهی، کناره های ( 1سوال
پرشیب رودها و دامنه های پرشیب دره ها از جمله اقدامات قبل از وقوع زمین لغزش است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. اطالع به سازمان های امداد و نجات مربوط به اقدامات حین وقوع زمین لغزش است. ( 2سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تصویر داده شده مربوط به هدایت انشعابات شبکۀ زهکشی به سوی یک کانال مصنوعی است که، سرعت تخلیه روان (21سوال
آب افزایش و نفوذپذیری و زمین لغزش کاهش می یابد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مهم ترین عامل تهدیدکنندۀ بخش کشاورزی در کشور ما خشک سالی است. (22سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. یکی از راهکارهای مدیریت خشک سالی، استفاده از روش های آبیاری تحت فشار می باشد. (23سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با ایجاد سدهای خشکه چین یا سدهای گابیونی با استفاده از تورهای سیمی و قطعات سنگ نه تنها می توان از فرسایش (24سوال
خاک جلوگیری کرد بلکه می توان مقدار نفوذ روان آب حاصل از بارش را افزایش داد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پایدار سازی سطوح شیب دار مربوط به زمین لغزش و هدایت انشعابات رود به مسیری دیگر مربوط به سیل است. (25سوال
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 کاربرد سنجش از دور در مطالعات جغرافیایی

سنجش از دور، دانش و فن جمع آوری اطالعات از پدیده های سطح زمین از طریق مشاهدۀ غیرمستقیم با استفاده از سنجنده ها و پردازش اطالعات   
دریافت شده است. 

 در گذشته از عکس های هوایی که به کمک بالون ها و هواپیماها برداشته می شود، در نقشه برداری و مطالعۀ پدیده های روی زمین و تغییرات آنها فراوان 
استفاده می کردند. 

 امروزه با استفاده از بازتاب های طیفی الکترومغناطیسی پدیده های سطح زمین که سنجنده ها دریافت می کنند، می توان اطالعاتی را از سطح خشکی ها 
و دریاها ذخیره و پردازش کرد و نمایش داد. 

از تمام زمین  از نور روز  با استفاده  بار به دور کرۀ زمین می چرخند و در طول این مدت  تقریبا هر 24 ساعت یک  ماهواره های منابع زمینی )لندست(   
تصویربرداری می کنند. 

 دستگاه های سنجندۀ نصب شده روی ماهواره ها می توانند بازتاب پدیده های سطح زمین را در طیف های الکترومغناطیس مختلف دریافت کنند. 
 تنها بخش کوچکی از طیف های الکترومغناطیسی پدیده ها، در طیف های مرئی و قابل رویت قرار دارند. 

 سنجنده های ماهواره ها قادرند طیف های نامرئی مانند مادون قرمز )فروسرخ(، ماوراء بنفش )فرابنفش(، رادار و امواج ماکروویو را دریافت و ثبت کنند. 
 تصاویر غیرقابل مشاهده توسط چشم، به صورت تصاویر رقومی )دیجیتال( ماهواره ای قابل ثبت و نمایش اند. 

 پدیده های نامرئی مانند: انرژی زمین گرمایی، گازهای موجود در جّو، جریان های هوایی، رطوبت موجود در جو، پدیده هایی مانند آفات و بیماری های گیاهی 
 تصاویر قرار داده شده در نرم افزار گوگل ارث اغلب در طیف مرئی تهیه شده اند و پدیده هایی را نشان می دهند که در سطح زمین با چشم قابل مشاهده اند. 

 اندازه گیری جابجایی مواد سطح دامنه ها و حرکت توده های زمین لغزش به طور دقیق  استفاده از سنجش از دور در مطالعات مخاطرات طبیعی
پیش بینی جهت حرکت سامانه های باران زا و زمان دقیق رسیدن آنها به هر منطقه   

حداقل چند روز قبل 

 شناسایی موقعیت گسل های لرزه خیز 

فنون و مهارت های

جغرافیایی 3
پایه دوازدهم
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 کدام گزینه از جمله عواملی که موجب تحول بزرگ در سنجش از دور می گردد محسوب نمی شود؟- 1

2( فناوری های رایانه ای 1( عکس برداری هوایی توسط بالن و هواپیما  

4( ورود اطالعات رقومی و پردازش توسط رایانه 3( پیشرفت در فناوری های ماهواره ای  

 کدام عبارت زیر در مورد طیف های الکترومغناطیس درست است؟- 2

1( بخش کوچکی از طیف های نامرئی که فقط توسط چشم انسان قابل دریافت است. 

2( بخش کوچکی از طیف ها نامرئی و غیرقابل رؤیت بوده و توسط چشم انسان قابل دریافت است. 

3( بخش کوچکی از طیف ها مرئی و قابل رؤیت بوده و توسط چشم انسان قابل دریافت است. 

4( بخش بزرگی از طیف های مرئی و قابل رؤیت بوده و توسط چشم انسان قابل دریافت است. 

 تمامی گزینه ها زیر در ارتباط با سنجش از دور درست است به جز:- 3

1( سنجندۀ برخی ماهواره ها قادر است امواج نامرئی را نیز دریافت کند. 

2( بازتاب طبیعی متفاوتی که اشیا دارند موجب شناسایی آن ها می شود. 

3( طیف وسیعی از امواج فروسرخ و فرابنفش وجود دارند که مرئی هستند.

4( همۀ بازتاب ها از پدیده های گوناگون در طول موج نورهای مرئی قرار دارند. 

 تعیین مشخصه های یک پدیده، از چه طریقی امکان پذیر است؟- 4

2( برجسته نمایی پدیده و اجزاء آن  1( تجزیه وتحلیل داده ها از طریق رایانه  

4( بازتاب پدیده ها  3( استفاده از سیستم تصویر  

 کدام گزینه در مورد ماهواره های لندست درست است؟- 5

1( این ماهواره ها با استفاده از تابیدن نور بر روی پدیده در تمام طول شبانه روز می توانند از زمین تصویربرداری کنند. 

2( این ماهواره ها تقریبًا هر 24 ساعت یک بار به دور کرۀ زمین می چرخند. 

3( سنجنده های این ماهواره ها قادرند طیف های مرئی مانند مادون قرمز و ماورای بنفش را دریافت و ثبت کنند. 

4( بخش عمدۀ طیف های الکترومغناطیسی که توسط این ماهواره ها دریافت می شوند، طیف مرئی و قابل رؤیت اند. 

سواالت تستی

فنون و مهارت های جغرافیایی 3
پایه دوازدهم
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 کدام گزینه از جمله عواملی که موجب تحول بزرگ در سنجش از دور می گردد محسوب نمی شود؟- 1

2( فناوری های رایانه ای 1( عکس برداری هوایی توسط بالن و هواپیما  

4( ورود اطالعات رقومی و پردازش توسط رایانه 3( پیشرفت در فناوری های ماهواره ای  

 کدام عبارت زیر در مورد طیف های الکترومغناطیس درست است؟- 2

1( بخش کوچکی از طیف های نامرئی که فقط توسط چشم انسان قابل دریافت است. 

2( بخش کوچکی از طیف ها نامرئی و غیرقابل رؤیت بوده و توسط چشم انسان قابل دریافت است. 

3( بخش کوچکی از طیف ها مرئی و قابل رؤیت بوده و توسط چشم انسان قابل دریافت است. 

4( بخش بزرگی از طیف های مرئی و قابل رؤیت بوده و توسط چشم انسان قابل دریافت است. 

 تمامی گزینه ها زیر در ارتباط با سنجش از دور درست است به جز:- 3

1( سنجندۀ برخی ماهواره ها قادر است امواج نامرئی را نیز دریافت کند. 

2( بازتاب طبیعی متفاوتی که اشیا دارند موجب شناسایی آن ها می شود. 

3( طیف وسیعی از امواج فروسرخ و فرابنفش وجود دارند که مرئی هستند.

4( همۀ بازتاب ها از پدیده های گوناگون در طول موج نورهای مرئی قرار دارند. 

 تعیین مشخصه های یک پدیده، از چه طریقی امکان پذیر است؟- 4

2( برجسته نمایی پدیده و اجزاء آن  1( تجزیه وتحلیل داده ها از طریق رایانه  

4( بازتاب پدیده ها  3( استفاده از سیستم تصویر  

 کدام گزینه در مورد ماهواره های لندست درست است؟- 5

1( این ماهواره ها با استفاده از تابیدن نور بر روی پدیده در تمام طول شبانه روز می توانند از زمین تصویربرداری کنند. 

2( این ماهواره ها تقریبًا هر 24 ساعت یک بار به دور کرۀ زمین می چرخند. 

3( سنجنده های این ماهواره ها قادرند طیف های مرئی مانند مادون قرمز و ماورای بنفش را دریافت و ثبت کنند. 

4( بخش عمدۀ طیف های الکترومغناطیسی که توسط این ماهواره ها دریافت می شوند، طیف مرئی و قابل رؤیت اند. 

سواالت تستی

فنون و مهارت های جغرافیایی 3
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با پیشرفت فناوری های ماهواره ای و رایانه ای و ورود اطالعات رقومی )دیجیتال( و پردازش توسط آن ها تحول بزرگی در (1سوال
سنجش از دور پدید آمد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بخش کوچکی از طیف های الکترومغناطیسی مرئی و قابل رؤیت اند و چشم انسان می تواند آن ها را دریافت کند. (2سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. سنجنده برخی ماهواره ها قادر است امواج نامرئی را نیز دریافت کند و بازتاب طبیعی متفاوتی که اشیا دارند موجب شناسایی (3سوال
آن ها می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تعیین مشخصه های یک پدیده، از طریق بازتاب پدیده ها امکان پذیر است. (4سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ماهواره های لندست )منابع زمینی( تقریبًا هر 24 ساعت یک بار به دور کرۀ زمین می چرخند و در طول این مدت با استفاده (5سوال
از نور روز از تمام زمین تصویربرداری می کنند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تصاویر قرار داده شده در نرم افزار گوگل ارث اغلب در طیف مرئی تهیه شده اند مانند مخاطرات طبیعی ( سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. پدیده های نامرئی مانند انرژی زمین گرمایی، گازهای موجود در ّجو، جریان های هوایی، رطوبت موجود در ّجو و حتی ( سوال
پدیده هایی مانند آفات و بیماری های گیاهی و نظایر آن نیز قابل شناسایی هستند و سنجنده های ماهواره ای طیف های مختلف بازتاب شده از سطح زمین را 

به صورت رقومی دریافت و ثبت می کنند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نرم افزارهای رایانه ای پیشرفته داده های رقومی دریافت شده را تحلیل و به تصاویر مورد نیاز تبدیل می کنند. ( سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سنجش از دور از طریق مقایسه تصاویر مربوط به زمان های مختلف خسارت های وارده بر اثر مخاطرات طبیعی را ارزیابی ( سوال
و برآورد می کند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تصاویر حرارتی ماهواره ای می توانند تغییرات دمایی را در اطراف خطوط گسل ثبت کنند و هشدارهای الزم را بدهند. ( 1سوال

پاسخنامه تشریحی
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جغرافیا جامع کنکور 

 تصاویر قرار داده شده در نرم افزار گوگل ارث اغلب در چه طیفی تهیه شده اند و کدام مورد در این طیف قرار دارد؟-  

2( مرئی – مخاطرات طبیعی  1( نامرئی – رطوبت موجود در ّجو  

4( نامرئی – جریان های هوایی 3( مرئی – انرژی زمین گرمایی  

 کدام گزینه پدیدۀ نامرئی بوده و طیف های مختلف بازتاب شده از سطح زمین توسط سنجنده های ماهواره ای به چه صورت دریافت -  
و ثبت می شوند؟

2( گازهای موجود در ّجو – رقومی شده 1( انرژی زمین گرمایی – پردازش شده  

4( امواج دریایی – پردازش شده  3( جریان های هوایی – طیف های نامرئی  

 تحلیل گران داده هایی را که از طریق خسارت های وارده بر اثر مخاطرات طبیعی دریافت می کنند را چگونه را ارزیابی و برآورد کنند؟-  

2( با استفاده از منابع آماری  1( به کمک نرم افزارهای رایانه ای  

4( مقایسۀ تصاویر مربوط به زمان های مختلف  3( از طریق شبیه سازی واقعیت ها  

 سنجش از دور از چه طریق خسارت های وارده بر اثر مخاطرات طبیعی را ارزیابی و برآورد می کند؟-  

1( تهیۀ مدل های دقیق سه بعدی از سطح زمین به کمک داده ها

2( مقایسۀ تصاویر مربوط زمان های مختلف 

3( با تغییر مقیاس تصاویر و گزینش اطالعات موردنظر 

4( پس از جمع آوری، الیه بندی و تجزیه وتحلیل داده ها 

 چگونه می توان از طریق تصاویر ماهواره ای در ارتباط با خطوط گسل هشدارهای الزم را داد؟-  1

2( شناسایی موقعیت گسل های لرزه خیز 1( ثبت تغییرات دمایی در اطراف خطوط گسل  

4( با مطالعه امواج الکترومغناطیسی 3( اندازه گیری میزان جابه جایی خطوط گسل  
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