1

انتخاب معیار ها و مالک ها برای تعیین حدود یک ناحیه به  .........................جغرافیدان بستگی دارد؟
د) فرضیه
ج) هدف مطالعه و تحقیق
ب) طرز فکر
الف) شیوه کار

0/5

2

عبارت زیر تعریف کدام مفهوم می باشد؟
«بخشی از سطح زمین است که ویژگی های جغرافیایی همگون و خاصی دارد به طوری که با بخش
های مجاور خود متفاوت است»
د) ناحیه ی انسانی
ج) زیست بوم
ب) ناحیه ی طبیعی
الف) ناحیه

0/5

3

کدام گزینه به معیار های مربوط به عوامل طبیعی ناحیه بندی اشاره ندارد؟
ب) پوشش گیاهی  -میزان بارش
الف) اب و هوا  -خاک
د) فرهنگ  -شیوه کشاورزی
ج) ناهمواری ها  -پوشش گیاهی

0/5

4

کدام گزینه جزو اهداف ناحیه بندی محسوب نمی شود؟
ب) علمی کردن مطالعات
الف) برنامه ریزی صحیح
د) ایجاد تفاوت بین مکان ها
ج) شناخت بهتر مکان ها

0/5

5

بیشترین عوامل وحدت و همگونی در کدام بخش از ناحیه دیده می شود؟
د) مرکز
ج) قلب
ب) مرز
الف) کانون

0/5

6

کدام گزینه در مورد ویژگی مرز های نواحی نادرست است؟
الف) تعیین مرز های دقیق نواحی دشوار است
ب) مرز های نواحی غیر قابل تغییرند
ج)قلمرو و وسعت نواحی متفاوت است
د)مرز های سیاسی و اداری معموال بر مرز های طبیعی و انسانی منطبق نیستند

0/5

7

ناحیه ی انتقالی بین جنگل های بارانی استوایی و صحرای بزرگ افریقا چه نام دارد؟
د) مرتع
ج) صحرا
ب) استپ
الف) ساوان

0/5

8

عبارت زیر به کدام مفهوم اشاره دارد؟
«ساختن جزیره های مصنوعی در آب های خلیج فارس توسط دولت امارات متحده عربی »
الف)نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند ب)نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند
ج)نواحی تحت تاثر تصمیمگیریهای سیاسی حکومتها هستند د)انسان ها نواحی را به وجود می اورند

0/5

9

وقوع بارش در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟
ب) عرض جغرافیایی  -وزش باد
الف) هوای مرطوب  -عامل صعود
د) کم فشار  -دوری و نزدکی به دریا
ج) سرمای هوا  -ارتفاع

0/5

 10کدام گزینه معیارهای طبقه بندی آب و هوایی کوپن را بیان میکند؟
ب) بارش  -دما  -پوشش گیاهی
الف) بارش -فشار  -ارتفاع
ج) دما  -پوشش گیاهی  -عرض جغرافیایی د) پوشش گیاهی  -بارش  -دوری و نزدیکی به دریا

0/5

 11ویژگی عمده بیابان ها کدامند ؟
الف) کمبود بارش و تبخیر زیاد
ج) تبخیر زیاد و پوشش گیاهی فقیر

0/5
ب) کمبود بارش و گرمای شدید
د) پوشش گیاهی فقیر و شوره زار

 12کدام بیابان در اثر استقرار مرکز پر فشار ایجاد شده است ؟
ج) تکله ماکان
ب) نامیب
الف ) گبی

0/5
د) ترکستان

 13در مرکز کم فشار هوا به سمت مرکز ناحیه  .......................میشود.
د) هیچکدام
ج) تغییری نمیکند
ب) کم
الف) زیاد

0/5

 14دره  Uشکل چگونه ایجاد میشود ؟
الف) فرسایش ابی ب) فرسایش باد

0/5
ج) فرسایش یخچالی د) فرسایش باد و هوازدگی شدید

 15این عبارت مربوط به کدام شکل کاوشی در بیابان ها می باشد؟
«این پدیده در رسوبات نرم به جا مانده از دریاچه های قدیم به وجود می اید»
ب) چاله های بادی ج) دشت ریگی د) گرز دیو
الف) یاردانگ

0/5

 16تپه های ماسه ای هاللی شکل و منفردی که دو زائد یا بازو در جهت باد دارند  ...................نام دارد و 0/5
بلندی بعضی از ان ها در دشت  ...........................به  40متر می رسد.
د) برخان  -کویر
ج) کلوت – کویر
ب) کلوت – لوت
الف) برخان -لوت
 17بیشترین تغییرات اب و هوایی در  ..................اتفاق می افتد.
د) هیچکدام
ج) اتمسفر
ب) ورد سپهر
الف) هوا کره

0/5

 18چه عاملی سبب میشود طول روز و شب و فصول مختلف سال در نیم کره شمالی و جنوبی متفاوت
باشد؟
الف) زاویه تابش خورشید ب) ارتفاع از سطح زمین ج) مایل بودن محور زمین د) عرض جغرافیایی

0/5

 19هوای سرد شده در نواحی فوقانی استوا تحت تاثیر چه عاملی دچار انحراف میشود؟
الف) باد ب) نیروی گرانش زمین ج) نیروی کوریولیس د) حرکت انتقالی زمین

0/5

 20سرعت هوازدگی در سنگ ها به چه عواملی بستگی دارد ؟
الف)جنس سنگ-محل تشکیل سنگ-نوع اب و هوا ب)محل تشکیل سنگ -نوع اب و هوا -زمان

0/5

ج) جنس سنگ  -نوع اب و هوا – زمان

د) سن و جنس سنگ  -محل تشکیل سنگ

 21کدام یک از عوامل مهم هوازدگی در کوهستان ها محسوب میشوند؟
ب)دمای شب و روز  -یخ بستن اب در شکاف ها
الف )دمای شب و روز -اب های جاری
ج) یخ بستن اب در شکاف ها  -اب های جاری د) یخچال ها  -دمای شب و روز

0/5

 22پدیده خوردگی و انحالل سنگ های اهکی را چه می نامند؟
ج) خوردگی
ب) اشکال کارستی
الف) انحالل

0/5
د) کارست

 23کدام گزینه جزو اشکال فرسایش کاوشی در سواحل محسوب نمی شود؟
د) طاق های دریایی
ب) ستون های سنگی ج) غارها
الف) جزایر مرجانی

0/5

 24کدام یک جزو معیار های جدید مورد استفاده برای تمایز زیست بوم ها محسوب میشود؟
الف) میزان تولید ماده آلی و سرعت رشد گیاهان ب) شرایط اب و هوایی و میزان تولید ماده آلی
د) میزان تولید ماده آلی و جنس خاک
ج) سرعت رشد گیاهان و جنس خاک

0/5

 25کدام یک جزو محدودیت های نواحی بیابانی محسوب نمی شود ؟
ب) ساعات آفتابی زیاد
الف) کمبود آب وخاک برای کشاورزی
د) حرکت ماسه های روان
ج) شرایط نامناسب برای سکونت

0/5

 26کدام یک جزو قابلیت های نواحی کوهستانی محسوب نمیشود؟
ج) تامین منابع اب
ب) گردشگری
الف) معادن

0/5
د) انرژی

 27هر چه ارتفاع افزایش می یابد تعداد گونه های گیاهی  ..................میشود.
د) هیچکدام
ج) کمتر
ب) تغییری نمی کند
الف) بیشتر

0/5

 28تنها موجودات زنده تولید کننده در یک بوم سازگان کدامند؟
ج) گوشتخوران
ب) گیاهان
الف) گیاه خوران

0/5

 29عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ چیست؟
ج) هنر و معماری
ب) دین
الف) زبان

د) تجزیه کنندگان
0/5
د) سبک زندگی

 30معروف ترین و پرسخنگو ترین شاخه زبانی چینی -تبتی کدام است؟
د) هیچکدام
ج) ماندارین چینی
ب) تبتی
الف) عربی

0/5

 31کدام گزینه جزو ادیان مبتنی بر یکتا پرستی نمی باشد؟
ج) زرتشت
ب) مسیحیت
الف) هندوئیسم

0/5
د) یهود

 32انسان ها با تغییراتی که در محیط های طبیعی به وجود می آورند  ....................خلق میکنند.
د) فرهنگ
ج) ناحیه فرهنگی
ب) چشم انداز فرهنگی
الف) چشم انداز

0/5

 33امروزه  ................و  ..................خطری بزرگ برای فرهنگ و هویت ملی و بومی نواحی جهان می باشد 0/5
الف) یکسان سازی فرهنگ ها – انقالب در فناوری اطالعات

ب) توسعه فرهنگ کشورهای سلطهگر – انقالب در فناوری اطالعات
ج) استفاده از انواع رسانه ها – مهاجرت
د) یکسان سازی فرهنگ ها – توسعه فرهنگ کشور ها سلطهگر
 34کدام یک سرزمینهای پست و نسبتا همواری هستند که در میان کوه ها  ،کنار سواحل و کف دره ها
قرار گرفته اند.
د) تپه ها
ج) کوه ها
ب) دشت ها
الف) فالتها

0/5

 35چرا جغرافیدانان سطح زمین را به نواحی فرهنگی تقسیم کرده اند؟
ب) به دلیل تنوع فرهنگ ها
الف) به دلیل وجود تفاوت در بین فرهنگها
د) همه موارد
ج) برای مطالعه و شناخت تنوع های فرهنگی

0/5

 36زبان عربی بیشتر در کدام مناطق جهان تکلم می شود؟
الف)جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا ب) شرق آفریقا و جنوب اروپا
د) آمریکای جنوبی و جنوب اروپا
ج) جنوب شرقی آسیا و شرق آفریقا

0/5

 37بزرگترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیا کدام است؟
الف) چینی-تبتی ب) هند و اروپایی ج) آفرو-آسیایی

0/5
د) سامیایی-حامیایی

 38وایتکر در طبقه بندی خود از زیست بوم ها به چه عواملی توجه کرده است؟
الف) فشار و بارش ب) آب و هوا و فشار ج) بارش و دما د) آب و هوا و دما

0/5

 39تغییرات آب و هوایی و  ................موجب می شود که سطح آب دریاها باال بیاید.
الف) بارش های سیل آسا ب) آلودگی هوا ج) افزایش بارندگی د) گرم شدن کره زمین

0/5

 40بیابانی شدن یعنی چه؟
ب) تبدیل مراتع به بیابان
الف) کاهش پوشش گیاهی انبوه
ج) گسترش بیابان و تبدیل مناطق بیشتری به بیابان د) هیچکدام

0/5

موفق باشید
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