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          فصل اول : ناحیه چیست
                                       

درس اول : معنا و مفهوم ناحیه
تعریف ناحیه : بخشی از زمین است که ویژگی های جغرافیایی ) طبیعی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... ( همگون و خاصی دارد 

به طوری که با بخش های مجاور خود متفاوت است .

هر مکان در روی زمین ویژگی هایی دارد. هم چنین در میان اجزا و پدیده های هر مکان ، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد که 

آن مکان  را از سایر مکان ها متفاوت می سازد . یکی از کارهای جغرافی دانان ، مطالعه شباهت ها و تفاوت های مکان است .

نتیجه گیری از تعریف ناحیه 
 1- ویژگی اصلی هر ناحیه وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است . )وحدت یابی (  

 2- هر ناحیه جغرافیایی به درجه ای از همگونی رسیده است که از سایر بخش های پیرامون خود متمایز می شود و با آن ها تفاوت دارد .

ناحیه بندی
تعریف : وقتی یک محیط جغرافیایی را بر اساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنیم ، به طوری که هر واحد با واحد 

مجاور تفاوت داشته باشد ، در واقع ناحیه بندی کرده ایم .
 1- این عمل به منظور شناخت بهتر و آسان تر مکان های مختلف و علمی کردن مطالعات و تحقیقات درباره مکان ها صورت می گیرد تا 

بتوان برای آن ها به طور درست برنامه ریزی کرد .
2- این کار صرفًا جغرافیایی است و براساس طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوه کار او صورت می گیرد .

معیارها و مالک های ناحیه بندی 
الف( عوامل طبیعی : آب و هوا - ناهمواری - پوشش گیاهی - خاک ) نوع خاک ، ناحیه های متمایز از یک دیگر به وجود می آورد و بر 

نوع پوشش گیاهی و کشت و ... اثر می گذارد ( - بارش - زیست بوم )بیوم(
ب(  عوامل انسانی : جمعیت - دین - زبان - فرهنگ - نوع فعالیت های اقتصادی

درس دوم : انسان و ناحیه
نکاتی مهم در مورد شکل گیری ناحیه :

1- انسان ها نواحی را به وجود می آورند : انسان ها برای زندگی و بهره برداری از محیط طبیعی از شیوه ها و ابزارهای متفاوتی استفاده 
که  بانکوک  در  شناور  بازار  مانند   . می دهند  تغییر  را  طبیعی  نواحی  یا  می آورند  پدید  را  مختلفی  نواحی  نتیجه  در  و  می کنند 

دست فروشان برای عرضه کاالی خود با قایق های چوبی روی رودخانه اصلی شهر ، اجناس خود را برای فروش عرضه می کنند .
2- نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند : انسان ها برای کنترل محیط و شرایط خاص آن چاره اندیشی می کنند و به ابداع 
ابزارهایی می پردازند. هم چنین با پیشرفت در دانش و تولید ابزار و فناوری بر محیط های طبیعی غلبه کرده و این محیط ها را در اختیار 

می گیرند و در چارچوب شرایط هر ناحیه دست به عمل می زنند .
3- نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند : هر ناحیه کره زمین با دیگر نواحی مبادالت فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و از همه 

بیش تر مبادالت اقتصادی دارند .
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4- نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند : نواحی به غیر از آن که بر روی همه تأثیر دارند و همچنین انسان ها 

بر روی آن ها تأثیر می گذارند ، تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی و حکومت ها نیز قرار می گیرند . برنامه ریزی یا تصمیم گیری های 

یک دولت برای امور متفاوت در کشور می تواند موجب حفظ ، تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی شود .

کانون ناحیه 

تعریف کانون : هر ناحیه جغرافیایی دارای کانون یا مرکزی است که بیشترین عوامل وحدت و همگونی در آن وجود دارند .

مثال 1- ناحیه صنعتی : در کانون این ناحیه تجمع زیادی از کارخانه ها مشاهده می شود . هرچه از کانون ناحیه صنعتی دور می شویم 

تمرکز و تعداد کارگاه ها و کارخانه ها کاسته می شود تا سرانجام در ناحیه مجاور دیگر اثری از آن نمی بینیم .

مثال 2- زیست بوم : ساوان یک ناحیه انتقالی بین جنگل های بارانی استوایی و صحرای بزرگ آفریقاست . در این ناحیه با کم شدن 

بارندگی علف ها کوتاه تر و تُُنک تر می شود و کم کم به مراتع مداری که از علفزارهای کوتاه قد تشکیل شده است ، تبدیل  می گردد و 

در حاشیه صحرا به علت خشکی هوا به استپ های بیابانی تبدیل می شود .

مرزها 

نکات زیر در مورد مرزهای یک ناحیه قابل توجه است :

1- تعیین مرزهای دقیق نواحی دشوار است . این دشواری در نواحی انسانی بیشتر از نواحی طبیعی است . در نواحی انسانی مرزهایی 

که بر روی نقشه ها ترسیم می شوند قراردادی و تقریبی هستند .

2- قلمرو و  وسعت نواحی متفاوت است . گاهی بخشی از یک روستا را در بر می گیرد و گاهی مقیاس جهانی دارد .

3- مرزهای نواحی قابل تغییرند . در اثر فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی ممکن است ویژگی های خاص یک ناحیه از بین برود و یا 

وسعت آن کم یا زیاد شود . مثاًل مهاجرت روستاییان از یک ناحیه کشاورزی آن ناحیه را به غیر کشاورزی تبدیل می کند .

4- مرزهای سیاسی و اداری معموالً بر مرزهای نواحی طبیعی و انسانی منطبق نیستند . در مرزبندی های سیاسی مانند مرزهای چند 

استان ، گاهی یک ناحیه آب و هوایی ، ناحیه زبانی ، ناحیه قومی و ... بین چند استان یا حتی چند کشور قرار می گیرد .

انواع نواحی در سطح زمین

1- نواحی طبیعی : این نواحی دارای ویژگی های طبیعی هستند و بستر زندگی و فعالیت های انسان محسوب می شوند . جوامع انسانی 

برای ادامه حیات به این نواحی وابسته اند .

2- نواحی انسانی : این نواحی در بستر نواحی طبیعی شکل می گیرند و شامل نواحی جمعیتی ، فرهنگی، اقتصادی و ... می باشند .

3- نواحی سیاسی : امروزه همه نواحی طبیعی و انسانی جهان ، تحت مدیریت نهادهای سیاسی یا اداری قرار دارند . شهرها و استان ها 

و کشورها ، نواحی سیاسی محسوب می شوند ، زیرا یک نهاد آن ها را اداره و مدیریت می کند . این نواحی با مرزهای قراردادی از نواحی 

مجاور متمایز می شوند .
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رشته   :  انسانی

تاریخ امتحان : 97/3
مدت امتحان : 70 دقیقه

سؤاالت امتحان كالس هاي یازدهم
دبیرستان معلم ) خرداد 97 (

آزمون شماره

5
1/25 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				الف(	گزینه	درست	را	مشخص	کنید	:		

1- تعیین دقیق كدام یک از مرزهای نواحی دشوارتر است :

  الف( زبانی و قومی               ب( دینی و مذهبی                    پ( نوع پوشش گیاهی               ت( نوع كشت و زراعت

2- كدام یک از نواحی زیر جزء نواحی صنعتی یا قطب های صنعتی اروپای شرقی محسوب می شوند :

  الف( ناحیه رور                    ب( ناحیه صنعتی فرانسه           پ( جمهوری چک                     ت( شمال ایتالیا

3- كدام یک از كشورهای زیر از نوع نواحی سیاسی نیمه پیرامونی محسوب می شوند :

  الف( سنگاپور                      ب( افغانستان                           پ( بنگالدش                              ت( پرو

4- آلفرو ماهان برای تبدیل یک كشور به یک قدرت دریایی كدام مورد را پیشنهاد نکرده است :

  الف( خط مشی سیاسی و حکومت                                        ب( وضع طبیعی سواحل

  پ( توسعه سرزمین های كم وسعت                                       ت( فرهنگ دریایی

5- وایتگر جغرافی دان زیستی در طبقه بندی زیست بوم ها به چه عواملی توجه كرد : 

  الف( بارش و دما                  ب( رطوبت و بارش                     پ( پوشش گیاهی و دما            ت( میزان بارندگی و ارتفاع

                                                

1/5 		 	 	 	 	 	 	 	 	 				ب(	جاهای	خالی	را	با	کلمات	مناسب	کامل	کنید	:			

6- مراتع مداری در حاشیه صحرا به علت خشکی هوا به ......................... تبدیل می شوند.

7- از مهم ترین اشکال زمین كه با وسعت های مختلف در همه قاره ها وجود دارند ......................... هستند.

8- صنایع نو یا » های تک « با فعالیت های اقتصادی نوع ......................... ارتباط دارد.

9- پس از ......................... كشورهای جهان به دو بلوک غرب و بلوک شرق تقسیم شدند.

10- نظام سیاسی تک ساخت از اروپا به دیگر نقاط جهان راه یافته و كشور ......................... از پیشگامان این الگوست.

11- دماغه های ماسه ای از جمله اشکال ......................... سواحل هستند.

                                                

1/25																		 	 	 	 	 	 	 	 			پ(	جمالت	درست	و	نادرست	را	تشخیص	دهید	:		

12- بازارهای شناور در بانکوک نشان می دهد كه نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند.

13- كشورهای نیمه پیرامون كشورهای هستند كه از كشورهای مركز از نظر قدرت اقتصادی باالتر می باشند.

14- مرز بین كانادا و امریکا روی مدار 49 درجه شمالی مرزهای غیر طبیعی محسوب می شود.

15- داشتن منابع انرژی و معدنی چون نفت و گاز ، كانی های فلزی چون مس ، به تنهایی منشا قدرت است.

16- پس از همه پرسی 2016 شبه جزیره كریمه به كشور روسیه ملحق شده است.
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رشته   :  انسانی

تاریخ امتحان : 97/3
مدت امتحان : 70 دقیقه

سؤاالت امتحان كالس هاي یازدهم
دبیرستان معلم ) خرداد 97 (

آزمون شماره

5
			ت(	به	سواالت	پاسخ	کوتاه	دهید	:

17- هوازدگی به چه معناست ؟              0/5

18- جابه جایی توده های هوا بین كمربندهای فشار موجب چه اتفاق های می شود ؟         0/5

19- دو نمونه از نواحی سیاسی ویژه را نام ببرید.             0/5

20- دو مورد از اشکال كارستی موجود در ایران را نام ببرید.            0/5

21- دو مورد از عواملی را كه موجب گسترش برخی زبان ها و تغییر در نواحی زبان شده است نام ببرید.       0/5

                                                

					ث(	به	سواالت		زیر	پاسخ	کامل	دهید	:

22- سه ویژگی مهم برخان ها را نام ببرید.              0/75

23- نتیجه تأثیر حکومت ها بر نواحی چه می باشد ؟             0/75

24- شاخص های توسعه انسانی را نام ببرید.             0/75

25- » ناحیه سیاسی « را تعریف نمایید.                1

26- چه عواملی بر پوشش گیاهی و زندگی جانوری نواحی تأثیر می گذارند ؟         0/75

27- با توجه به طبقه بندی فعالیت های اقتصادی مشخص كنید هر كدام از موارد زیر مربوط به چه نوع فعالیتی می باشد :       1

  الف( امور آموزشی               ب( استخراج معدن                   پ( دامپروری                            ت( بانکداری

28- با انجام چه روش هایی از دهه 1970 میالدی با انقالب سبز در برخی از كشورها تولید كشاورزی چند برابر افزایش یافت ؟       1

29- موازنه تجاری مثبت و منفی را توضیح دهید.               1

30- چهار مورد از ویژگی های كشورهای مركز را بنویسید .             1

31- به سه مورد از نواحی خودمختار جهان اشاره نمایید.           0/75

32- تأثیر ایدئولوژی سوسیالیسم در فضای شهری اتحاد جماهیر شوروی سابق و كشورهای اروپای شرقی به چه صورت       1

        دیده می شود ؟

33- در كشورهای جهان از جمله ایران كه دارای مرزهای دریایی می باشند تعیین مرزهای دریایی به چه شکلی انجام می گیرد ؟            1

34- كشورهای جهان بر پایه یک یا چند عامل به وجود می آیند و به حیات خود ادامه می دهند. این عوامل را نام ببرید.    0/75

35- به چهار مورد از بازیگران سیاسی اصلی و عمده جهان اشاره نمایید.           1

36- به چهار مورد از بنیادهای زیستی یک كشور اشاره نمایید.            1

جمع         20
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         كالس هاي یازدهم
  

درس :  جغرافیا )2( پاسخ آزمون شماره       تشریح از :  آذر نوری

دبیرستان معلم ) خرداد 97 ( 5
1- )ب( دینی و مذهبی           2- )پ( جمهوری چک                  3- )الف( سنگاپور

4-  )پ( توسعه سرزمین های کم وسعت                                      5- الف( بارش و دما    
 

6- استپ های بیابانی              7- دشت ها                                   8- چهارم                                     9- جنگ جهانی دوم
10- فرانسه                             11- فرسایشی تراکمی

12- نادرست                        13- نادرست                              14- درست                                15- نادرست
16- درست

17- عبارت است از فرایندی که طی آن ، سنگ ها خرد و متالشی و تجزیه می شوند.
18- موجب وزش بادهای مختلف در سطح زمین و تغییرات آب و هوایی می شود.

19- نواحی خود مختار - مناطق آزاد تجاری
20- غار علی صدر همدان - غار کتله خور زنجان

21- جنگ و فتح سرزمین ها - تجارت و مهاجرت مردم از یک ناحیه به نواحی دیگر

22- هاللی شکل اند - منفرداند - دو زائده یا بازو در جهت باد دارند .
23- موجب حفظ ، تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی می شود.

24- 1( درآمد و رفاه            2( امید به زندگی یا متوسط طول عمر          3( سواد و آموزش
25- ناحیه سیاسی به بخشی از سطح زمین گفته می شود که تحت مدیریت سیاسی یا فرمانروایی یک قدرت سیاسی باشد. این قدرت 

      یا مدیریت سیاسی ممکن است متعلق به یک فرد ، یک نهاد ، یک سازمان و ... باشد که اداره آن فضای جغرافیایی را بر
      عهده گرفته است. 

26- عالوه بر عوامل آب و هوایی و خاک، نوع ناهمواری ها و ارتفاعات نیز در پراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانوری نواحی تأثیر
        می گذارند.

27- الف( فعالیت نوع سوم ) خدمات (                                        ب( فعالیت نوع دوم ) صنعت (
       پ( فعالیت نوع اول ) کشاورزی (                                          ت( فعالیت نوع سوم ) خدمات (

28- استفاده از روش های علمی - بذرهای اصالح شده - کود و آفت کش های شیمیایی - ماشین آالت
29- اگر ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد موازنه تجاری مثبت است و آن کشور می تواند از این راه سود به دست 

       بیاورد. اگر ارزش واردات بیشتر از صادرات باشد موازنه منفی می باشد که به آن کسری تجاری هم می گویند و نامطلوب است.
30- برخورداری از صنایع نو و خدمات پیشرفته - فناوری باال - نیروی ماهر و متخصص - زیر ساخت های مناسب برای توسعه اقتصادی 

        مانند حمل و نقل پیشرفته - سطح باالی زندگی - رفاه اجتماعی.
31- نخجوان در جمهوری آذربایجان - بندر هنگ کنگ ) چین (  - کردستان در عراق

32- ایدئولوژی سوسیالیسم با مالکیت خصوصی مخالف است و منافع جمعیتی را بر منابع فردی مقدم می شمارد و بر تساوی و برابری 
        تأکید می کند. از این رو در فضای شهری این کشورها بلوک های مسکونی یک دست و هم شکل که شمای یکسان دارند، فراوان 

        مشاهده می شود. 
33- ابتدا خط مبنا را تعیین می کنند. خط مبنا پایین ترین حد جزر دریاست. به آب های پشت خط مبنا آب های داخلی می گویند که

        کشور مجاور دریا مالک آن ها است.
34- هویت ملی - همبستگی ملی - پیوستگی سرزمینی

35- حکومت های مستقل - رهبران ایدئولوژیک و افراد برجسته سیاسی - گروه  ها و احزاب سیاسی - سازمان های بین المللی و...
36- خاک - آب - آب و هوا - پوشش گیاهی


