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 هاي سامی و حامی صحیح است.  ي ............... در مورد زبان گزینه جز بهها  ي گزینه همه -1
 ) زبان مردم آفریقا است. 2    ) زبان مردم عرب است.1  
  ) زبان بعضی مردم شمال آفریقا است. 4    ) زبان یهود است.3  

  ؟گیرد نمیکدام گزینه در گروه زبان سانسکریت قرار  -2
  ) هندي4  ) پشتو3  ) بنگالی2  پنجابی )1  

 ویژگی اصلی یک ناحیه چیست؟ -3
 ) وحدت و تجانس عناصر طبیعی با سطح زمین2  ) وحدت و همگونی نسبی میان عناصر طبیعی و انسانی1  
 هاي انسانی با محیط جغرافیایی ) وحدت و هماهنگی پدیده4  هاي سطح زمین ها و پدیده ) تفاوت مکان3  

  چگونه است؟» رطوبت و دما«ی تایگا در ارتباط با پوشش گیاه -4
+5) دامنه نوسان دما بین 1   o  5حداکثر و− o  متر میلی 1500و حداکثر  250حداقل و بارش حداقل  
+10) دامنه نوسان دما بین 2   o  10حداکثر و− o  متر میلی 2000حداقل و بارش حداکثر  
+5) دامنه نوسان دما بین 3   o  15حداکثر و− o متر میلی 1000 حداقل و بارش حداکثر  
+10) دامنه نوسان دما بین 4   o  15حداکثر و− o  متر میلی 1500حداقل و بارش حداکثر  

  ترتیب در میان مردمان ............... و ............... پیروان زیادي دارد. به» شینتو«و » تااویی«مذهب  -5
  هند -) ژاپن4  هند -) کره3  ژاپن -) چین2  چین -) هند1  

 .نیستي ............... صحیح  گزینه جز بهها  ي گزینه همه» بیوم«در رابطه با  -6
 هایی از بیوسفر است. ) بخش یا بخش2    کره است.  ) همان زیست1  
  ) بخش زنده لیتوسفر است.4  ) بخش غیرزنده اکوسیستم است.3  

 ترین عامل تمایز در واحدهاي جغرافیایی چیست؟ مهم -7
  و هوا و پوشش گیاهی ) تفاوت آب 2  طبیعی و انسانی هاي ها و پدیده ) تفاوت مکان1  
  ) دما و رطوبت و زندگی جانوري4  ) گستردگی مکان مورد نظر از نظر طول و عرض جغرافیایی3  

  ترتیب) دارد؟ (به  چه نوع خاك و ویژگی Aو هوایی  ي آب  بندي کوپن، ناحیه در طبقه -8
  مرطوب و استوایی -) چرنوزیوم2  قطبی و نیمه سردسیر -) پودزول1  
  بیابانی (خشک و گرم) -) سیروزوم4    مرطوب و استوایی -) التریت3  

  گیرد؟ جانوري در کدام گزینه مورد مطالعه و بررسی قرار می -هاي گیاهی پراکندگی گونه -9
  ) جغرافیاي طبیعی4  ) علوم طبیعی3  ) جغرافیاي زیستی2  شناسی ) زیست1  

  امل در چگونگی پراکندگی گیاهان و جانوران نواحی خاص مؤثرند؟و هوا، کدام عو عالوه بر آب  -10
  ارتفاع -) نوع خاك4  عرض جغرافیایی -) آب3  ارتفاع -) عرض جغرافیایی2  میزان آب -) نوع خاك1  

  قلمداد کرد.  توان یک ناحیه کشورهاي داراي ............... را می -11
  ) آداب و رسوم مشترك4  شترك) تاریخ م3  ) دین مشترك2  خانواده زبانی ) هم1  

  تر در ............... باقی مانده است. زبان حامی زبان ............... و دین برهمایی بیش -12
  هند و چین -) مردم شمال آسیا2    غرب آسیا -ها ) یهودي1  
  ي آسیا قاره -) مردم شمال آفریقا4    ي هند شبه قاره -ها ) یهودي3  

  است؟» مراتبی  پخش سلسله«ي  کننده ر بیانیک از موارد زی کدام -13
  پوستان آمریکا از روستاهاي جنوبی به شهرهاي شمالی ) حرکت سیاه2    ) گسترش بیماري وبا1  
  ) مهاجرت مردم از یک کشور به کشور دیگر4  ) انتشار یک نوآوري مثل تلویزیون3  

  ؟شود نمیاي محسوب  گزینه جزء علل بروز چنین پدیده  شود. کدام اال، تخصصی میدر برخی نواحی، استخراج نوعی از منابع معدنی یا تولید یک ک -14
  نقل آسان و  ) امکان حمل 4  ) کمبود نیروي کار3  ) بازار مصرف2  ) نزدیکی به معادن1  

  کنند. ین میهاي آماري و کمی ............... و ............... را در یک ناحیه تعی دانان با استفاده از روش جغرافی -15
  تجانس -) میزان وحدت2    تجانس -) میزان ناهماهنگی1  
  کثرت -) میزان وحدت4    تضاد -) میزان پراکندگی3  

  )2و  1هاي  (درس 1فصل 
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  اي از نظر هوموس و ترکیبات کربنی فقیر است؟  خاك چه ناحیه -16
  ) بیابانی4  ) مرطوب استوایی3  ) معتدل2  ) قطبی1  

  گردد؟ ي دما را شامل می ام دامنهکد Bبندي کوپن، گروه آب و هوایی  در طبقه -17
  ي دما زیاد است. ) دامنه2  نیست. C°18) هیچ ماهی سردتر از 1  
  ت.اس C°10تا منهاي  C°5ي دما بین  ) دامنه4  نیست. C°10) هیچ ماهی باالي 3  

  کنند؟ ترین مردم دنیا به کدام زبان تکلم می بیش -18
  ) سامی و حامی4  ) اسپانیولی3  ) ماندارین2  ) انگلیسی1  

  تر پیروان دین یهود .............. بیش -19
  کنند. صورت پراکنده در شهرها و نواحی بزرگ بازرگانی جهان زندگی می ) به1  
  کردند. هاي جنوبی اروپا زندگی می ) در سرزمین2  
  کنند. ) در سرزمین فلسطین زندگی می3  
  ) در اروپا و آمریکاي شمالی هستند.4  

  شود؟ دانان چگونه میسر می نمایش وحدت و تجانس در یک ناحیه توسط جغرافی -20
  هاي آماري و ریاضی صورت روش ) به2    ) توسط عکسبرداري هوایی1  
  نقشه ) با4  هاي اطالعات جغرافیایی ) از طریق سیستم3  

 ي ............... درست هستند. گزینه جز بهها  ي گزینه همه -21
  هاي مختلف طبیعی پرداختند. دانان به تعیین محیط ) با توجه به اهمیت گیاهان و جانوران، جغرافی1  
 هاي زیرین جو گسترده شده است. ها تا الیه ترین قسمت اقیانوس کره از عمیق ) زیست2  
  متر است. میلی 4500تا  2500هاي استوایی میزان باران  ها تقریبی است و در جنگل ) مرز انواع بیوم3  
  کند. رویم به موازات افزایش باران، قد درختان افزایش پیدا می ) هرچه به سمت عرض جغرافیایی باالتر می4  

  ي پامپا در آرژانتین کدام است؟ نوع خاك ناحیه -22
  ) سیروزوم4  ) التریت3  ) چرنوزیوم2  ) پودزول1  
  منطبق است. » جبر محیطی«ي ............... با مفهوم  گزینه جز بهها  ي گزینه همه -23

  ) عوامل محیطی در زندگی انسان تعیین کننده است.1  
  کنند. زارهاي وسیع شرایط دامداري و پرورش گاو را فراهم می ) چمن2  
  راکندگی گیاهان مؤثر هستند.) عالوه بر آب و هوا، نوع خاك و ارتفاع در چگونگی پ3  
  اندازهاي فرهنگی اندازهاي طبیعی به چشم ) تبدیل چشم4  

  ي پخش یا انتشار از نظر .............. مهم است. پدیده -24
  ) نواحی انسانی4  اندازهاي ناحیه ) چشم3  ) کانون ناحیه2  بندي ) ناحیه1  
 ه آب و هوایی تعیین شده توسط کوپن است؟هاي نامبرده، مربوط به کدام ناحی هر کدام از ویژگی -25

 ي دما زیاد است.  دامنه ·
  گیرد.  ي گرم سال صورت می تر در دوره بارش بیش ·
  هاي خزاندار است. داراي جنگل ·

  1 (B- D- C  2 (E- A- B  3 (A- B- C  4 (B- C- D   
ي  کننـد، یـک ناحیـه    هایی از مردم که از دین مشـترکی پیـروي مـی    وهاند و گر ي آسیا باقی مانده ي قاره تر در محدوده ادیان ............... بیش -26

  آورند. ............... راه پدید می
  دینی -) اسالم و یهود2    فرهنگی -) بودایی و برهمایی1  
  طبیعی -) اسالم و برهمایی4  جغرافیایی -) بودائیسم و زرتشت3  
شناسـی محـیط    دلیل داشتن ............... از نظر تحقیقـات زمـین   .......... هستند و سواحل بههاي آبزیان در سواحل دلتایی ..... دلیل تنوع گونه -27

  مناسبی هستند.
  اي اي و صخره وجود سواحل ماسه -ها ) عمق زیاد آب، اکسیژن فراوان و وجود پالنگتون1  
  متعدد هاي متنوع و اشکال ناهمواري سنگ -) مواد غذایی فراوان و عمق کم و نسبتاً آرام2  
  اشکال کاوشی و تراکمی -ها و دماي مالیم و نسبتاً آرام ) رشد مرجان3  
  هاي سنگی دریایی و دریابار ستون -هاي دریایی ) عمق کم و نسبتاً آرام و جریان4  
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هـاي فـراوان    ......... ، هر چند کانیي ...... هاي مشابه حیوانات و گیاهان در یک ناحیه است و خاك ناحیه ترین عامل وجود گروه ............... مهم -28
  دارند اما از نظر مواد آلی فقیر است.

  سیروزوم -) آب و هوا4  التریت -) پوشش گیاهی3  چرنوزویم -) خاك2  پودزول -) انرژي خورشیدي1  
دانان با اسـتفاده از ...............   و جغرافی شوند خوبی در آن دیده می ي جغرافیایی داراي ............... است که عوامل وحدت و تجانس به هر ناحیه -29

  دهند. ............... نمایش می  وسیله کنند و آن را به میزان وحدت و تجانس را در یک ناحیه تعیین می
  جدول -سیستم اطالعات جغرافیایی -) پدیده پخش2  نقشه -هاي کمی و آماري روش -) کانون1  
  نمودار -هاي هوایی تفسیر عکس -) کانون4  مدل -کشی هاي جدید نقشه روش -) مرکز3  

 کدام گزینه درست است؟ -30
 تر از تابستان است. بارش در زمستان بیش Dبندي کوپن در آب و هواي گروه  ) طبق تقسیم1  
  ت.ها تقریبی است و خاك نواحی قطبی و نیمه سردسیر به علت بارندگی زیاد داراي هوموس و کانی فراوان اس ) مرز بیوم2  
  شود. رویم ، به موازات افزایش باران، قد درختان بلندتر می ) هرچه به سمت عرض جغرافیایی باالتر (قطبین) می3  
  هاست. هاي موجود در آن ها و پدیده ) عامل تمایز واحدهاي جغرافیایی، تفاوت مکان4  

 در رابطه با شکل مقابل کدام گزینه درست است؟ -31
گیرد  ي استوا را در برمی  درجه، مساحتی دو برابر ناحیه 60دار ) پرتوهاي خورشید در م1  

   و مقدار انرژي گرمایی توسط هر واحد در این ناحیه تقریباً نصف استوا است.
گیرد و  ي معتدل را در برمی ) پرتوهاي خورشید در مدار استوا مساحتی دو برابر ناحیه2  

  قریباً نصف معتدل است.انرژي گرمایی توسط هر واحد سطح در این ناحیه ت
ي اسـتوا را   علت عمود تابیدن پرتوهاي خورشید، دو برابـر ناحیـه   ي مداري به ) ناحیه3  

  ي استوا است. گیرد و مقدار انرژي گرمایی دو برابر ناحیه دربرمی
ي معتـدل را   علت مایل تابیدن پرتوهاي خورشید، دو برابـر ناحیـه   ي قطبی به ) ناحیه4  

  ي استوا است. رژي گرمایی توسط هر واحد دو برابر ناحیهگیرد و ان دربرمی
 ؟نیستي بارش کدام گزینه صحیح  هاي عمده در خصوص ویژگی -32

 ) توزیع فصلی بارش4  ) باالترین بارش فصلی3  ) باالترین بارش روزانه2  ) بارش ساالنه1  
  رویند. گراد دارند،  می متر و دماي میانگین بیش از ............... درجه سانتی ........  میلیي بین ....... هایی که بارندگی سالیانه هاي استوایی در ناحیه جنگل - 33

  20 -5000تا  3000) 4  15 -5000تا  3000) 3  20 -4500تا  2500) 2  15 -4500تا  2500) 1  
س که در چین قرار دارد، ................ و ............... -34 ت فرسایش شدید خاك لُ   است. علّ

  تسه یانگ طغیان رود یانگ -) حمل مداوم رسوبات2  هاي شدید موسمی بارش باران -) طغیان رود هوانگهو1  
 هوازدگی شیمیایی -) یخبندان شدید4  طغیان رود هوانگهو -) وزش بادهاي شدید3  

  
  
 ؟نیستکدام شکل ناهمواري عمل فرسایش کاوشی ساحلی  -1

 ) ستون سنگی4  طاق دریایی) 3  ) مرداب ساحلی2  ) دریا بار1  
  شود؟ ذخایر قلع در سواحل کدام کشور یافت می -2

  ) جزایر باربادوس4  ) مالزي3  ) ژاپن2  ) انگلستان1  
  توانند موجب آلودگی سواحل شوند؟ کدام شکل آلودگی در محیط دریایی و کدام شکل در خشکی می -3

  مهاي انتقال نفت خا شکستن لوله -هاي کشاورزي ) فاضالب1  
  هاي صنعتی ساحلی مجتمع -ها ) مواد نفتی ناشی از پارکینگ2  
  هاي انتقال نفت خام شکستن لوله -هاي نفتی در دریاها چاه  ) حفاري3  
  هاي اتمی نیروگاه -کش هاي نفت ) تصادف کشتی4  

  است؟ نادرستاندازهاي ساحلی کدام مورد  ي چشم در خصوص تغییر روزانه -4
  ) تمرکز انسان در نواحی ساحلی و تغییر آن2  دازهاي ساحلیان ) تغییر طبیعی چشم1  
  برداري از سواحل ) میزان بهره4  برداري از سواحل ) افزایش نوع بهره3  

  براي جلوگیري از تلفات مالی و جانی در هنگام وقوع طوفان کدام مورد اهمیت بسیار دارد؟ -5
  ) احداث حفاظ در سواحل2    ) ساخت موج شکن1  
  ) وضع قوانین علیه ورود فاضالب به ساحل4  اي ساحلی  هاي ماسه ي از تپه) نگهدار3  

 )4و  3هاي  (درس 2صل ف
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 پذیر است؟  رانی امکان ها مانند قایق ي برخی ورزش در کدام نواحی ساحلی توسعه -6

 ) سواحل نواحی معتدل4  اي ) سواحل پست و ماسه3  ) سواحل سنگی2  ) سواحل دلتایی1  

 ن نواحی ساحلی از این مناطق چگونه است؟ برداري ساکنا در کشور ژاپن نوع بهره -7
  ) زراعت و تولید محصوالت باغی4  شناسی ) تحقیقات زمین3  گیري صنعتی ) ماهی2  ) توریستی1  

  گذارد؟   عامل بر فعالیت گردشگري نواحی ساحلی تأثیر منفی می  کدام -8
  هاي کشاورزي   ضالب) فا4  ) آلودگی نفتی3  هاي خانگی و شهري ) فاضالب2  هاي صنعتی ) فاضالب1  

  هاي نفتی سواحل بهترین راه است زیرا:  جلوگیري از آلودگی -9
  برد. هاي پاك کردن مناطق آلوده، مدت زمان زیادي می ) راه1  
  شدت خطرناك هستند.   ها، سمی و به ) برخی از آلودگی2  
ال3     کند.  را غیرممکن می هاي نفتی) ) وسعت منطقه آلوده شده امکان استفاده از مواد شیمیایی (حلّ
  هاي نفتی، خود براي محیط زیست خطرناك هستند.   ي آالینده کننده ) مواد پاك4  

 هاي آهکی سواحل به چه علت است؟ تأثیر انحاللی امواج دریا بر سنگ -10
  ) نمک محلول در آن2    ) آب دریا1  
 ) قدرت امواج4      امواج همراه ماسه و شن ذرات) 3  

  است؟ نادرستهاي کوچک  وص سواحل دلتایی و خلیجیک در خص کدام -11
  ) آب آرام4  ) عمق کم3  ) گرماي مناسب 2  ) وفور مواد غذایی1  

  تري دارد؟ هاي سواحل، کدام اهمیت بیش برداري از توانمندي در بین بهره -12
  ) زراعت4  ي ارتباطی ) استفاده3  ) گردشگري2  گیري ) ماهی1  

  ي ساحلی در آب دریاها وجود دارد؟ ام مواد آالیندهدر حالت عادي مقداري از کد -13
  ) فسفر4  ) نفت3  ) رادیواکتیو2  ) فسفات1  

 هاي ............... سبب ایجاد ............... شده است. انگلستان فرسایش» هوي«ي  در جزیره -14

 گی دریاییستون سن -) کاوشی4  باتالق -) تراکمی3  دریابار -) کاوشی2  مرداب ساحلی -) تراکمی1  
 .نیستي .............. در رابطه با سواحل صحیح  گزینه جز بهها  ي گزینه همه -15

  تري دارند. اي پهناي کم ) سواحل سنگی و مرتفع نسبت به سواحل پست و ماسه1  
  تري دارند. اي نسبت به سواحل سنگی و مرتفع پهناي کم ) سواحل پست و ماسه2  
  تري دارند. اي پهناي بیش ه سواحل مرتفع و ماسه) سواحل سنگی و پست نسبت ب3  
  تري دارند. اي و مرتفع نسبت به سواحل سنگی و پست پهناي بیش ) سواحل ماسه4  

  در ............... سواحل، پست و عریض هستند. -16
  ) استرالیا4  ) آمریکاي شمالی3  ) آفریقا2  ) آسیا1  

  نواع سواحل هستند؟سواحل ولز و یورکشایر انگلستان از کدام ا -17
  پست -) مرتفع4  مرتفع -) مرتفع3  مرتفع -) پست2  پست -) پست1  

  ؟نیستي این علل صحیح  تأثیر عللی خاص است. کدام گزینه درباره  ي سواحل تحت  فعالیت عوامل تغییردهنده -18
  ها ) همگن یا ناهمگن بودن جنس سنگ2    ها ) نوع رسوبات و سنگ1  
  اع سواحل) ارتف4    ) جزر و مد3  

  .نیستندي .............. صحیح  گزینه جز بهها  ي گزینه همه -19
  ها یک فرآیند فرسایش کاوشی است. ) رشد مرجان2  گذاري است. ) دریابار از جمله اشکال ناهمواري ناشی از رسوب1  
  ی از حفر مواد است.ها جزء اشکال ناش ) باتالق4  هاي سنگی دریایی جزء اشکال ناشی از حفر مواد است. ) ستون3  

 اند. هاي جهان قرار گرفته صورت .............. در اطراف قاره سواحل به -20

  ) مراکز ارتباطی2    ) پست1  
  ) مناطق مطلوب با تراکم زیاد جمعیت4    ) نواري3  

  . نیستي ............... صحیح  گزینه جز بهها  ي گزینه همه -21
  شود. ها یک فرآیند فرسایش کاوشی محسوب می ) رشد مرجان2  گذاري است. ز رسوب) دریابار از جمله اشکال ناشی ا1  
  ها جزء اشکال ناشی از فرسایش و حفر موادند. ) باتالق4  هاي سنگی دریا جزء اشکال ناشی از حفر مواد است. ) ستون3  
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  ؟نداردهاي کوچک نقشی  کدام گزینه در تنوع آبزیان در سواحل دلتایی و خلیج -22
  ) وفور مواد غذایی4  ) شوري آب3  ) کمی عمق آب2  آرام بودن نسبی آب) 1  
  ؟نیستي انسانی سواحل  کدام گزینه از عوامل تغییردهنده -23

  سازي ) راه4  شکن ) موج3  ) فرسایش ساحلی2  ) ایجاد بندر1  
 شود؟ هاي سواحل دلتایی محسوب می کدام گزینه از توان -24

 ) باغداري4  ري) ماهیگی3  ) تحقیقی2  ) تفریحی1  

  تري دارد؟ هاي مختلف از سواحل کدام ویژگی اهمیت بیش برداري در میان بهره -25
  ) تحقیقاتی4  ) تفریحی3  ) اقتصادي2  ) ارتباطی1  

  منظم کردن ترکیب و کاربرد کودهاي کشاورزي براي مبارزه با ............... -26
  هاي ساحلی با فسفات است. آلودگی آب) 2  هاي ساحلی است. ) آلودگی حاصل از فسفر در آب1  
  شود. ي سرب است که منجر به از بین رفتن آبزیان می ) ماده4  ) اورانیوم است تا در بدن آبزیان رسوب نکند.3  
  عمق ساحلی چیست؟ هاي کم ها در آب ها و فاضالب ي زباله گمان ساکنان شهرها از تخلیه -27

  ها در محیط دریایی ) رقیق کردن این مواد در آب و پوسیدن آن2  ) دور کردن آلودگی از محیط زندگی شهري1  
  ) دریا آنقدر بزرگ است که این مواد قابل آلوده نمودن آن نیست.4  رساند. ) این مواد زیانی به محیط نمی3  
 شود؟  کدام پدیده عامل ایجاد امواج محسوب می -28

  طح آب) گرماي س4  ) باد3  ) اختالف شوري آب2  ي ماه ) جاذبه1  
 شود؟ ها می گذارد و سبب ایجاد شکاف در آن ها تأثیر می آب دریا در کدام سنگ -29

سی ) سنگ3  هاي گرانیت ) سنگ2  هاي آهکی ) سنگ1   اي هاي ماسه ) سنگ4  هاي ر  
  ورت گیرد؟کند و براي رفع آلودگی ناشی از فسفر چه اقدامی باید ص صنعت تولید فسفات آلودگی ............... ایجاد می -30

  ترکیب و کاربرد کودهاي کشاورزي منظم شود -) اتمی2  هاي اتمی بهبود نیروگاه -) کشاورزي1  
  ترکیب و کاربرد کودهاي کشاورزي منظم شود -) کشاورزي4  وضع قوانین سخت و جلوگیري از دفع زباله و فاضالب -) صنعتی3  

  کند. از تلفات مالی و جانی در هنگام طوفان جلوگیري می اي ساحلی کشور .............. هاي ماسه نگهداري تپه -31
  ) نروژ4  ) استرالیا3  ) هلند2  ) انگلستان1  
 توان به ............... و ............... اشاره کرد. می ترتیب بهاز عوامل پیدایش و تغییر سواحل  -32

   جزر و مد -) امواج2  هاي دریایی طولی جریان -ها ) مرجان1  

  ها آتشفشان -گذاري ) رسوب4  تغییرات سطح آب دریاها -هاي طبیعی ال) یخچ3  
 ................ درست است. جز بههاي ساحل و نقش آن در زندگی انسان  ي توان ها درباره ي گزینه همه -33

 شناسی است. حقیقات زمینهاي مناسبی براي انجام برخی ت هاي متنوع و اشکال ناهمواري متعدد، محیط دلیل داشتن سنگ ) سواحل به1  

  توان براي تولید برق استفاده کرد. ) در برخی نواحی ساحلی از انرژي امواج قوي و نیروي جزر و مد می2  
  ) در اغلب سواحل پرشیب، آب و هواي مناسب و آب کافی شرایط مساعد را براي زراعت فراهم کرده است.3  
  ها وجود دارد.  ي برخی ورزش ي شهرها و روستاها و توسعه یجاد توسعه) در سواحل نواحی معتدل شرایط مناسبی براي ا4  
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    پاسخ است. 2گزینه  -1

 زبان سامی، زبان مردمان عرب و یهود و زبان حامی زبان بعضی از مردم شمال آفریقاست.  

     پاسخ است. 3گزینه  -2
  تو جزو زبان فارسی است.پنجابی و بنگالی و هندي جزو زبان سانسکریت هستند و زبان پش  

    پاسخ است. 1گزینه  -3

 ویژگی اصلی یک ناحیه وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی است.  

    پاسخ است. 1گزینه  -4

     پاسخ است. 2گزینه  -5
  ها هستند. ها و ژاپنی تر چینی ها بیش ترتیب پیروان آن مذاهب تااویی و شینتو به  

    پاسخ است. 2گزینه  -6

    پاسخ است. 1گزینه  -7
 ها است. هاي موجود در آن ها و پدیده عامل تمایز واحدهاي جغرافیایی تفاوت مکان  

     پاسخ است. 3گزینه  -8
  کتاب 12هاي نواحی مرطوب استوایی در صفحه  کتاب و خاك 7ي  در صفحه 10جدول   

     پاسخ است. 2گزینه  -9
  گیرد. گیاهی و جانوري مورد مطالعه قرار میهاي  در جغرافیاي زیستی پراکندگی گونه  

     پاسخ است. 4گزینه  -10
  و هوا، نوع خاك و ارتفاع در چگونگی پراکندگی گیاهان و جانوران در نواحی خاص مؤثرند.  عالوه بر آب  

     پاسخ است. 1گزینه  -11
  قلمداد کرد.  توان یک ناحیه را می» ي زبانی خانواده هم«کشورهاي   

     پاسخ است. 4 گزینه -12
  ي آسیا باقی مانده است. ي قاره تر در محدوده زبان حامی، زبان بعضی از مردم شمال آفریقاست. دین برهمایی بیش  

     پاسخ است. 3گزینه  -13
     پاسخ است. 3گزینه  -14

ترسی به سـرمایه، نیـروي کـار، بـازار     اي نزدیکی به معادن، دس ي چنین پدیده ي مذکور نیست. علت عمده کمبود نیروي کار جزء علل پدیده  
  مصرف و امکان حمل و نقل آسان است.

     پاسخ است. 2گزینه  -15
هـا در واحـد سـطح،     هاي آماري و کمی (فراوانی تکرار پدیده بندي با استفاده از روش هاي ناحیه دانان پس از تعیین معیارها و شاخص جغرافی  

  کنند. س را در یک ناحیه تعیین میبستگی و ...) میزان وحدت و تجان ضریب هم
      پاسخ است. 1گزینه  -16

  علت یخبندان شدید و کند شدن عمل تجزیه از نظر هوموس و ترکیبات کربنی فقیر است.  خاك نواحی قطبی و نیمه سردسیر به  
     پاسخ است. 2گزینه  -17

  است.» ي دماي زیاد دامنه«(خشک) داراي  Bگروه آب و هوایی   
     پاسخ است. 2 گزینه -18

  کنند. میلیون نفر با آن تکلم می 853زبان ماندارین چینی زبانی است که   
     پاسخ است. 1گزینه  -19

  کنند و سرزمین مشخصی ندارند.   صورت پراکنده در شهرها و نواحی بزرگ بازرگانی جهان زندگی می تر پیروان دین یهود به بیش  
     پاسخ است. 4گزینه  -20

  دهند.  ي نقشه نمایش می وسیله ان پس از تعیین میزان وحدت و تجانس در یک ناحیه آن را بهدان جغرافی  
    پاسخ است. 4گزینه  -21

 1فصل تشریحی   هاي پاسخ
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    پاسخ است. 2گزینه  -22

  ي پامپا در آرژانتین و پریري آمریکاي شمالی و جنوب روسیه است. چرنوزیوم خاك ناحیه  
     پاسخ است. 4گزینه  -23

انـدازهاي   شود و تبدیل چشـم  نامیده می» نظریه جبر محیطی«ها تحت تأثیر محیط طبیعی است  ي زندگی انسان ي جنبه هکه هم اعتقاد به این  
  اندازهاي فرهنگی با آن انطباق ندارد. طبیعی توسط فعالیت انسان به چشم

     پاسخ است. 1گزینه  -24
  ي قبلی تفاوت داشته باشد. اي که با ناحیه گونه بلی ایجاد کند بهي ق ي جدیدي در دل ناحیه تواند ناحیه ي پخش یا انتشار می پدیده  
     پاسخ است. 1گزینه  -25

 

 بارش سال پوشش گیاهی دما  

ه Aگروه  ه جنگل درجه نیست 18کمتر از  اي حار زیاد در تمام ایام سال اي هاي حار 

 کمبود بارش رویش درختان کم ي دما زیاد دامنه خشک Bگروه 

 هاي خزاندار جنگل + درجه18تا  -3سردترین ماه سال بین  عتدلم Cگروه 
  بارش در دوره سرد سال

 ي گرم تر از دوره بیش

3سردترین ماه زیر  سرد Dگروه  C− o تر از زمستان بارش در تابستان بیش مخروطیان 

10هیچ ماهی باالي  قطبی Eگروه  Co ت سرماي زیاد درخت نمی نیست  کمبود بارش روید به علّ
  

     پاسخ است. 1گزینه  -26
  شوند. ادیان به طور کلی به دو گروه تقسیم می  
  بیش از یک میلیون نفر هستند.      
  ها هم هستند. بر آسیا در آفریقا و سایر قاره عالوه  ) دین اسالم1    
  تشیع و تسنن دو مذهب بزرگ اسالم هستند.      
  شمار پیروان آن در اروپا، آمریکا، استرالیا و نیوزیلند و کشور در آسیا ظهور کرد اما     الف) ادیان متکی بر یکتاپرستی   
  تر است. آفریقاي جنوبی بیش  ) مسیحیت 2      
  داراي سه مذهب کاتولیک، پروتستان و ارتدکس هست.       
  کنند. صورت پراکنده در نواحی بزرگ بازرگانی زندگی می به   ) یهود3      

  سرزمین مشخص ندارند.      
  ) زرتشت4      
    

    ) برهمایی1    
  مانده است. ي آسیا باقی ي قاره تر در محدوده بیش  ) بودائیسم2  ب) ادیان متکی بر پرستش غیرخداي یگانه  
    اي در آفریقا هستند. مذاهب قبیله ←آنیمیسم        

  

  آورند. را پدید می نواحی فرهنگیکنند، یکی از انواع  هایی از مردم که از دین مشترکی پیروي می گروه  
      پاسخ است. 2گزینه  - 27

کنند، لذا سواحل  هاي متنوع آبزیان زندگی می دلیل مواد غذایی فراوان و عمق کم و نسبتاً آرام، گونه هاي کوچک به در سواحل دلتایی و خلیج  
  گیري اهمیت زیادي دارند. دلتایی از نظر ماهی

  اند. شناسی یک منطقه هاي مناسبی براي انجام برخی تحقیقات زمین حیطهاي متنوع و اشکال ناهمواري متعدد، م دلیل داشتن سنگ سواحل به  
     پاسخ است. 4گزینه  -28

ها  ترین آن کنند؟ این موضوع به عوامل مختلف بستگی دارد که مهم ي خاص زندگی می هاي مشابه حیوانات و گیاهان در یک ناحیه چرا گروه  
  .آب و هوا است

هاي فراوان دارند، اما از نظر مواد  شوند. هر چند کانی گیاه یا فاقد گیاه تشکیل می ها در نواحی خشک کم كهاي نواحی بیابانی: این خا خاك  
  )سیروزومآلی فقیرند. (مانند 
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      پاسخ است. 1گزینه  -29
کانون یک ناحیه به اطراف شوند. اگر از  خوبی در آن دیده می است که عوامل وحدت و تجانس به کانون و مرکزيي جغرافیایی داراي  هر ناحیه  

  گردند. شود، تا سرانجام این عوامل ناپدید می ها و خصوصیات ناحیه کاسته می تدریج از ویژگی حرکت کنیم، به
  دهند. نمایش می نقشهي  وسیله کنند و آن را به میزان وحدت و تجانس را در یک ناحیه تعیین می از روش آماري و کمیدانان با استفاده  جغرافی  

    پاسخ است. 4گزینه  -30

 بارش و دما براي رشد مخروطیان کافی است.      

  تر از زمستان است. بارش در تابستان بیش  یعنی سرد Dو هواي گروه   بندي کوپن در آب طبق تقسیم  
  است. -C3سردترین ماه زیر       
دان و کند شدن سرعت تجزیه از نظـر مـواد آلـی و مـواد     علت سرما و یخبنها تقریبی است و خاك نواحی قطبی و نیمه سردسیر به مرز بیوم  

  معدنی فقیر است.
  شود. تر می رویم، به موازات کاهش باران قد درختان کوتاه سمت عرض جغرافیایی باالتر (قطبین) می هرچه به  

    پاسخ است. 1گزینه  -31

گیرد. مقدار انرژي گرمـایی دریـافتی    ي استوایی را در بر می احیه، مساحتی دو برابر نمایل تابیدنجهت  درجه به 60پرتوهاي خورشید در مدار   
 ي استوایی است. منطقه نصفتوسط هر واحد سطح در این ناحیه تقریباً 

    پاسخ است. 3گزینه  -32

 ي بارش عبارتند از: بارندگی ساالنه، توزیع فصلی بارندگی و باالترین بارش روزانه هاي عمده ویژگی  

     است. پاسخ 2گزینه  -33
  رویند.  گراد، می ي سانتی درجه 20متر و دماي میانگین بیش از  میلی 4500تا  2500هاي استوایی در نواحی داراي بارندگی سالیانه بین  جنگل  
     پاسخ است. 1گزینه  -34

  ) طغیان رود هوانگهو1    
س:     هاي شدید موسمی ) بارش باران2  عوامل فرسایش شدید خاك لُ
  م رسوبات) حمل مداو3    

  
  

  
  
    پاسخ است. 2گزینه  -1

 هستند. -تراکمی -گذاري مواد هاي ساحلی از جمله اشکال ناهمواري ناشی از رسوب مرداب  
     پاسخ است. 3گزینه  -2

  شود. در سواحل کشور مالزي منابع معدنی ارزشمندي چون قلع نیز یافت می  
     پاسخ است. 4گزینه  -3

هـاي ناشـی از    هاي دریایی و فاضالب هاي نفتکش در محیط هاي انتقال نفت خام، تصادف کشتی اها، شکستن لولههاي نفت در دری چاه  حفاري  
هاي اتمی و صـنایع تولیـد    هاي اتمی نیروگاه ها، زباله هاي صنعتی و پارکینگ هاي صنعتی، کشاورزي و شهري و نیز مواد نفتی مجموعه فعالیت

  شوند. ي سواحل محسوب می هکنند فسفات در خشکی از منابع آلوده
     پاسخ است. 1گزینه  -4

  یابد. برداري و میزان آن در سواحل، روز به روز تغییر می انسان و با تمرکز او، افزایش نوع بهره  وسیله اندازهاي ساحلی به چشم  
     پاسخ است. 3گزینه  -5

هـا   ها براي کاهش تلفات مالی و جانی در هنگام وقوع طوفـان  فاده از آنخاطر است اي ساحلی (مانند سواحل هلند) به هاي ماسه نگهداري از تپه  
  داراي اهمیت بسیار است.

    پاسخ است. 4گزینه  -6

 رانی وجود دارد.   سواري و قایق هایی مانند شنا، موج در سواحل نواحی معتدل کره زمین شرایط مناسبی براي توسعه ورزش  
     پاسخ است. 2گزینه  -7

  گیرد. گیري صنعتی صورت می هاي نواحی ساحلی، در قالب ماهی برداري از توان ي بهرهدر ژاپن برا  

 2فصل تشریحی   هاي پاسخ
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     پاسخ است. 3گزینه  -8
  گذارد.   هاي گردشگري نیز تأثیر منفی می شود و بر فعالیت ها می هاي نفتی موجب از بین رفتن جانوران و گیاهان این محیط آلودگی  

     پاسخ است. 1گزینه  -9
  است.  مدت طوالنیهاي پاك کردن محیط ساحلی از آالینده نفتی) گران و  ها (راه اغلب این راه  

    پاسخ است. 1گزینه  -10

 وجود آورد. ها به ها و درزهایی را در سنگ شود آب، مواد آهکی را حل نموده و شکاف هاي آهکی ساحل سبب می تأثیر انحاللی آب دریا بر سنگ  

     پاسخ است. 2گزینه  -11
کننـد، لـذا    هاي متنوع آبزیان زندگی می دلیل وجود مواد غذایی فراوان و عمق کم و نسبتاً آرام، گونه هاي کوچک به احل دلتایی و خلیجدر سو  

  سواحل دلتایی از نظر ماهیگیري اهمیت زیادي دارند.  
     پاسخ است. 3گزینه  -12

  ارتباطی از آن اهمیت زیادي دارد.  ي  هاي ساحلی، استفاده هاي مختلف از توان برداري در میان بهره  
     پاسخ است. 3گزینه  -13

  هاي ساحلی است که مقداري از آن در حد عادي در آب دریاها وجود دارد. مواد نفتی یکی از آالینده  
    پاسخ است. 4گزینه  -14

 ی است.شود که از اشکال فرسایش کاوش هاي سنگی دریایی دیده می انگلستان ستون» هوي«ي  در جزیره  

    پاسخ است. 1گزینه  -15

  اي پهناي کمتري دارند. سواحل سنگی و مرتفع نسبت به سواحل پست و ماسه  
     پاسخ است. 4گزینه  -16

  در استرالیا، سواحل پست و عریض هستند.  
     پاسخ است. 2گزینه   -17

  ساحل ولز: پست/ ساحل یورکشایر: مرتفع  
     پاسخ است. 3گزینه  -18

  هاي آتشفشانی و انسانی است. ها، ارتفاع سواحل و فعالیت تأثیر نوع سنگ ها، رسوبات، همگن یا ناهمگن بودن جنس سنگ ن عوامل تحتفعالیت ای  
     پاسخ است. 3گزینه  -19

  ها. هاي سنگی دریایی، غارها و حفره اشکال ناهمواري ناشی از حفر مواد (کاوشی) عبارتند از: دریابار، ستون  

    پاسخ است. 3گزینه  -20

 اند. هاي جهان قرار گرفته صورت نواري در اطراف قاره سواحل به  

     پاسخ است. 3گزینه  -21
  باشند. ها اشکال ناشی از حفر مواد (کاوشی) می هاي سنگی دریایی، غارها و حفره هایی چون دریابار، ستون ناهمواري  

     پاسخ است. 3گزینه  -22
  جاست. هاي متنوع آبزیان در آن هاي کوچک دلیل وجود گونه کم و آب نسبتاً آرام سواحل دلتایی و خلیج وجود مواد غذایی فراوان و عمق  
     پاسخ است. 2گزینه  -23

هـاي   شـکن، تعمیـق کانـال    سازي، بندر و اسکله، ساخت مـوج  ي سواحل عبارتند از: اکتشاف و استخراج نفت، راه عوامل انسانی تغییردهنده  
  بی بنادررانی و الیرو کشتی

    پاسخ است. 3گزینه  -24

 گیري اهمیت زیادي دارند. سواحل دلتایی از نظر  ماهی  

    پاسخ است. 1گزینه  -25

ي حمل کـاال در   هاي مهم در زمینه ها اهمیت خاصی دارد. زیرا یکی از راه ي ارتباطی از آن هاي مختلف از سواحل، استفاده برداري در میان بهره  
  شوند.  ایی است که در مبدأ و مقصد به سواحل ختم میهاي دری دنیا راه

     پاسخ است. 1گزینه  -26
همین منظور باید ترکیـب و کـاربرد کودهـاي     هاي ساحلی باید کنترل شود. به براي مبارزه با آلودگی حاصل از فسفر، ورود مواد مذکور به آب  

  کشاورزي منظم گردد.
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     پاسخ است. 2گزینه  -27
  شوند. عمق ساحلی تخلیه می هاي کم پوسند، در آب شوند و در محیط دریا می ه این مواد در آب رقیق میک به گمان این  
    پاسخ است. 3گزینه  -28

 ي امواج است. ها و دریاها تولیدکننده وزش بادها بر سطح آب اقیانوس  

     پاسخ است. 1گزینه  -29
  شود. ها می شود و سبب ایجاد شکاف و درز در سنگ کی میهاي آهکی باعث حل شدن مواد آه تأثیر آب دریا بر سنگ  

     پاسخ است. 2گزینه  -30
  کند. براي رفع آلودگی ناشی از فسفر باید ترکیب و کاربرد کودهاي کشاورزي منظم شود. صنعت تولید فسفات آلودگی اتمی ایجاد می  

     پاسخ است. 2گزینه  -31
  ها اهمیت بسیار دارد. سواحل هلند براي کاهش تلفات مالی و جانی هنگام وقوع طوفان اي ساحلی مانند هاي ماسه نگهداري از تپه  
    پاسخ است. 1گزینه  -32

 ها ) مرجان1    

  ) رسوبگذاري2  عوامل مؤثر در پیدایش سواحل  
  ها ) آتشفشان3    
  ) تغییرات سطح آب دریاها4    
  ) امواج1    
  ) جزر و مد2  عوامل مؤثر در تغییر سواحل  
  هاي دریایی طولی جریان )3    
  هاي طبیعی ) یخچال4    
  ) بادها5    
 کتاب  32صفحه   پاسخ است. 3گزینه  -33

  ، آب و هواي مناسب و آب کافی شرایط مساعد را براي زراعت فراهم کرده است.شیب کمدر اغلب سواحل   


