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)خارج 1400( 	04 کدامگزینه،کمکزیادیبهشناختفرهنگ،آدابورسوموسنتها،دردورههایمختلفتاریخیمیکند؟ 

4( تابلوهای نقاشی 3( اساطیر اقوام  2( بناهای تاریخی  1( شهرهای تاریخی 
)خارج 99( 	04 معروفتریناثرتاریخیمحلیکهازمؤلفیناشناختهبهیادگارمانده،کداماست؟ 

4( حدود العالم 3( تاریخ سیستان  2( تاریخ رویان  1( فارسنامه 
کدامیکازعباراتزیرنادرستاست؟ 	04

1( تاریخ علمی متکی بر قواعد است.
2( مورخان قادر به شناخت، تحلیل و تفسیر رویدادها و تحوالت گذشته هستند.

3( مورخان توانایی پیش بینی رخدادهای آتی را دارند.
4( مورخان از منابع مختلف برای شناخت زندگی اجتماعی انسان در گذشته استفاده می کنند.

گونههایمنابعتاریخیازظهوراسالمتاپایانعصرصفویکداماند؟ 040

2( محوطه های باستانی و ابزارها و دست ساخته های انسانی 1( منابع غیرنوشتاری و منابع نوشتاری  
4( آثار نوشتاری و آثار مکتوب 3( کتب مختلف تاریخی و غیر تاریخی  

همۀمواردزیر،ازجملهمنابعغیرنوشتاریدرشناختتاریخاسالموایراندوراناسالمیهستند؛بهجز ............... . 	04

2( ابزارها و وسایل دست ساختۀ بشر 1( محوطه ها و بناهای تاریخی  
4( تاریخ های محلی 3( خاطرات شفاهی، انواع ادبیات عامیانه و الالیی ها 

ابزارهاووسایلدستساختۀانسانمانند...............،گواهروشنیبر...............هستندوبررسیاینآثار،بهطورخاصدرقلمرو............... 	04

1( ابزارهای کشاورزی، ظروف و اشیای هنری ـ آداب و رسوم و سنت های اجتماعی و طبقات مختلف مردم ـ علم تاریخ قرار می گیرد.
2( انواع پوشاک، جنگ افزارها و وسایل حمل و نقلـ  نوع فرهنگ، عقاید و آداب و رسوم و پیشینیان ماـ  دانش هایی چون باستان شناسی، معماری و هنر قرار می گیرند.
3( مساجد، کلیساها و قلعه هاـ  اوضاع فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی دوران گذشتهـ  دانش هایی چون باستان شناسی، معماری و هنر قرار می گیرند.

4( پل ها، جاده ها و اسکله ها ـ تاریخ اجتماعی، فرهنگی و جغرافیای تاریخی ادوار گذشته ـ علم تاریخ قرار می گیرد.
انواعمختلفادبیاتعامیانه،لطیفهها،متلها،ترانهوالالیی،درکدامگروهازمنابعتاریخیقرارمیگیرندوکارکردآنهادرعلمتاریخچیست؟ 004

1( آثار شفاهی از منابع نوشتاری ـ کمک زیادی به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و سنت های مختلف اجتماعی در دوره های مختلف می کنند. 
2( تاریخ های منظوم از منابع نوشتاری ـ بیانگر اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نیز عقاید دینی و فلسفی رایج  در عصر خود هستند.

3( آثار شفاهی از منابع غیرنوشتاری ـ کمک زیادی به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و سنت های مختلف اجتماعی در دوره های مختلف می کنند. 
4( تاریخ های منظوم از منابع غیرنوشتاری ـ بیانگر اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نیز عقاید دینی و فلسفی رایج در عصر خود هستند.

منظورازکتابهایتاریخیبهعنوانمهمترینمنابعنوشتاریدرمطالعۀگذشتهچیست؟ 000

1( تاریخ های عمومی، تاریخ های محلی، سفرنامه ها، نوشته های جغرافیایی و متون ادبی 
2( تاریخ های سلسله ای، اسناد قدیمی، طبقات، آثار شفاهی، تاریخ های منظوم و تاریخ های عمومی

3( تاریخ های سلسله ای، تک نگاری ها، سیاست نامه ها، اندرزنامه ها، متون ادبی و سفرنامه ها
4( تاریخ های عمومی، تاریخ های محلی، تاریخ های سلسله ای، تک نگاری ها و تاریخ های منظوم

تاریخنگاریعمومیبهعنوانیکیازشاخههایتاریخنگاریدرایران،ازچهزمانیآغازوتاکدامدورۀتاریخیتداومیافت؟ 	00

2( از دورۀ مغوالن تا اواخر دورۀ قاجار 1( از قرن سوم هجری تا اواخر دورۀ قاجار 
4( از قرن سوم هجری تا اواخر دورۀ صفوی  3( از دورۀ سامانیان تا اواخر دورۀ صفوی  
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مهمترینمنبعمطالعهوپژوهشدرگذشته..........وازجملهمشهورترینکتابهایتاریخعمومی،..........استکهازمنابع..........محسوبمیشود. 	00

2( آثار و بناهای تاریخی - تاریخ طبری - غیرنوشتاری 1( کتاب های تاریخی - تاریخ طبری - نوشتاری 
4( آثار و بناهای تاریخی - تاریخ بیهقی - غیرنوشتاری 3( کتاب های تاریخی - تاریخ بیهقی - نوشتاری 

مؤلفانکتابهایتاریخعمومی،درآثارخودبهترتیببهچهمطالبیمیپرداختند؟ 	00

1( تاریخ جهان از آفرینش آدم ـ تاریخ اساطیر ایران ـ تاریخ اسالم ـ تاریخ سلسله های ایرانی تا پایان ساسانیان
2( تاریخ جهان از آفرینش آدم ـ شرح زندگی پیامبران و صحابۀ ایشان ـ تاریخ سلسله های ایرانی از کیومرث تا زمان حیات خود

3( تاریخ جهان از آفرینش عالم ـ شرح زندگی پیامبران ـ تاریخ اساطیری ایران ـ رویداد های تاریخ اسالم و سلسله های ایرانی تا زمان حیات خود 
4( تاریخ جهان از آفرینش عالم ـ شرح زندگی اساطیر ایرانی از کیومرث تا پایان دورۀ ساسانیان ـ شرح زندگی پیامبران و تاریخ صدر اسالم

ازمهمترینومشهورترینتاریخهایعمومیکداماست؟ 	00

4( روضة الصفا 3( تاریخ سیستان  2( تاریخ طبری  1( تاریخ بیهقی  
کدامعبارتدربارۀتاریخهایسلسلهاینادرستاست؟ 	00

1( این نوع تاریخ نگاری از زمان تیموریان به بعد مرسوم شد.
2( فرمانروایان بزرگ و کوچک به منظور ثبت رویدادهای دوران خود، معموالً ادیبان را مأمور به تدوین این رویدادها می کردند.
3( با گسترش تاریخ نویسی سلسله ای در میان سلسله های محلی، این نوع تاریخ نویسی با تاریخ نویسی محلی پیوستگی یافت.

4( کتاب تاریخ بیهقی، در تاریخ غزنویان از مشهورترین تاریخ های سلسله ای است.
نگارشکدامیکازگونههایتاریخنگاریمعموالًبهتشویقویاامرفرمانروایانبزرگوکوچکصورتگرفتهاست؟ 000

2( تاریخ های سلسله ای و تک نگاری ها 1( سفرنامه ها و اندرزنامه ها  
4( تاریخ های منظوم و محلی 3( سیاست نامه ها و انساب  

انگیزۀاصلینویسندگانکتابهایتاریخمحلیچهبودهوازمعروفتریناینآثارکداماست؟ 	00

1( نقد اوضاع سیاسی، اجتماعی، معیشتی و فرهنگی زمان خود ـ تاریخ طبری
2( ثبت و ضبط رویدادهای تاریخی، بیان ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی و نگارش زندگی نامۀ مفاخر محلی ـ تاریخ سیستان 

3( نقد اوضاع سیاسی، اجتماعی، معیشتی و فرهنگی زمان خود ـ تاریخ بیهقی
4( ثبت و ضبط رویدادهای تاریخی، بیان ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی و نگارش زندگی نامۀ مفاخر محلی ـ المسالک و الممالک 

سرودنمنظومههایحماسیوتاریخیدرایرانازچهزمانیرواجورونقبسیاریافت؟ 	00

4( مغوالن 3( غزنویان  2( صفویان  1( تیموریان 
کدامیکازنویسندگانزیر،اطالعاتمفیدیاززندگانیاجتماعیمردمایرانارائهمیدهدکهدردیگرمنابعکمتردیدهمیشوند؟ 4	0

4( بیهقی 3( طبری  2( ناصرخسرو  1( ابن عربشاه 
کتابهاییباعنوانمشترک»المسالکوالممالک«درزمرۀکدامدستهازمنابعمطالعاتیتاریخیقرارمیگیرندوازجملهکسانیکهکتابیبااینعنواندارد،کیست؟ 0	0

2( تاریخ های منظوم ـ ابن عربشاه 1( نوشته های جغرافیایی ـ ابن عربشاه  
4( تاریخ های منظوم ـ ابن خرداد به 3( نوشته های جغرافیایی ـ ابن خرداد به  

چرامتوننظمونثرادبیبهعنوانگونۀمهمیازمنابعتاریخیدرشناختتاریخایراندوراناسالمیحائزاهمیتاند؟زیرا............ 		0

1( این آثار یکی از گنجینه های مهم اطالعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی مناطق ایران هستند.
2( صاحبان آن ها رویدادهای تاریخی و حماسی را در قالب شعر بیان کرده اند.

3( اطالعات مفیدی از زندگی  اجتماعی مردم ارائه می دهند که در سایر منابع نیست.
4( اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، عقاید دینی و فلسفی هر عصری در نوشته های ادبی آن دوره انعکاس می یابد.

قصیدۀ»نامۀاهلخراسان«کهبهنقداوضاعسیاسی،اجتماعیوفرهنگیدورۀ...............میپردازد،سرودۀ...............است. 		0

2( سلجوقی ـ مقدسی 1( غزنوی ـ انوری   
4( غزنوی ـ مقدسی 3( سلجوقی ـ انوری  
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بهترتیبهریکازآثارزیرجزوکدامنوعازگونههایتاریخنگاریدورهاسالمیهستند؟ 		0

)تاریخسیستان-تاریخطبری-عجائبالمقدور-تاریخبیهقی(

2( تاریخ عمومی - تک نگاری - تاریخ سلسله ای - تاریخ محلی 1( تاریخ سلسله ای - تک نگاری - تاریخ عمومی - تاریخ محلی 
4( تاریخ محلی - تک نگاری - تاریخ سلسله ای - تاریخ عمومی 3( تاریخ محلی - تاریخ عمومی - تک نگاری - تاریخ سلسله ای 

شباهتتاریخهایسلسلهایوتکنگاریهادرچیست؟ 		0

2( به منظور ثبت رویدادهای دوران فرمانروایان نگارش شده اند. 1( مهم ترین منابع برای باز آفرینی گذشته اند. 
4( هر دو در دورۀ صفوی رواج یافته اند. 3( اطالعات مفیدی در مورد زندگی اجتماعی مردم می دهند. 

اندرزنامهها،بیشتربه..........میپردازند. 		0

1( شیوه های کشورداری و مناسبات حکومت و مردم
2( بیان اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عقاید دینی و فلسفی زمان خود

3( اخالق کشورداری و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم
4( شرح ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی و اخالقی یک سرزمین

بهترتیب»سیاستنامهها«و»اندرزنامهها«بهچهموضوعاتیمیپردازند؟ 0	0

1( اخالق کشورداری و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم ـ چگونگی ادارۀ کشور و تشکیالت و نهادهای اداری
2( شیوۀ کشورداری و مناسبات حکومت و مردم ـ اخالق کشورداری و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم

3( تشکیالت اداری و سیاسی و چگونگی ادارۀ کشور ـ متون کالمی، فقهی، اخالقی و فلسفی
4( اسناد به جامانده از دیوان های حکومتی و اداری ـ تبیین اوضاع علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

منشآتیا...............،ازجمله...............بودهوازمنابعومراجعمهمتاریخیمحسوبمیشوند. 		0

1( نامه ها ـ اسناد بر جای مانده از دیوان های حکومتی سلسله ها
2( زندگی نامه ها ـ گنجینه های مهم اطالعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

3( نامه ها ـ متون تقویمی و گاه شماری مربوط به گذشته
4( زندگی نامه ها ـ نوشته های ادبی منثور 

مورخاندرتبییناوضاععلمیدورههایتاریخی،ازکدامیکازمتونزیراستفادمیکنند؟ 		0

2( فرهنگ نامه های زندگی نامه ای 1( منظومه های حماسی  
4( تاریخ های عمومی 3( متون فلسفی و کالمی  

کدامگزینهدربارۀکارکردهایمحوطههاوبناهایتاریخیدرشناختتاریخنادرستاست؟ 4	0

1( به عنوان بستر وقوع رویدادهای تاریخی حائز اهمیت هستند.
گاهی یابند. 2( به مورخان این امکان را می دهند تا از چگونگی اوضاع فرهنگی، اقتصادی اجتماعی، سیاسی و نظامی دوران گذشته آ

3( این آثار، به مورخان، برای فهم عمیق تر و بازسازی دقیق تر گذشته ها کمک می کنند.
4( کمک زیادی به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و سنت های اجتماعی و طبقات مختلف مردم در ادوار مختلف می کنند.

ظرفبرنجیدرتصویرمقابلوکتاب...............،هردودرشناختتاریخ...............بهمورخانکمکمیکنند. 0	0

1( تاریخ بیهقی ـ غزنویان
2( عجائب المقدور فی نوائب تیمور ـ تیموریان

3( المسالک و الممالک ـ تیموریان
4( قابوس نامه ـ غزنویان 

کدامگزینهدربارۀتصویرمقابلصحیحاست؟ 		0

1( نوشتۀ محمد بن جریر طبری است. 
2( در قرن سوم هجری قمری تألیف شده است.

3( تاریخ جهان را از کیومرث تا پایان دورۀ سامانیان شرح داده است.
4( از مشهورترین تاریخ های سلسله ای در تاریخ غزنویان محسوب می شود.
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)داخل 99( 		0 یکیازعمدهترینکارهایمورخاندرسنجشاعتبارونقدروایتکننده،کداماست؟ 

2( مقایسه منابع تاریخی با سایر منابع موجود 1( بررسی مطابقت یا عدم مطابقت روایت با عقل 
4( تعیین فاصلۀ زمانی و مکانی بین راوی و خبر 3( اعتبارسنجی با تکیه بر دستاورد های علوم تجربی 

)خارج 98( 		0 کداممورد،بهمسعودیازموّرخانبزرگنسبتدادهشدهاست؟ 

1( وی را یکی از برجسته ترین نویسندگان تاریخ نگاری روایی می شناسند.
2( به عقیدۀ وی، خبر یا روایتی که فاقد زمان و مکان دقیق باشد، اعتبار ندارد.

3( همانند بسیاری از موّرخان، به بررسی مطابقت یا عدم مطابقت رویدادهای تاریخی با عقل اعتقاد راسخ داشت.
4( برای بررسی درستی و نادرستی گزارش های تاریخی، با مسافرت از نزدیک مکان رویدادها را مورد مطالعه قرار می داد.

کدامگروهازکلماتزیرهممفهومهستند؟ 		0

1( بررسی درستی یا نادرستی گزارش های تاریخی ـ اعتبارسنجی ـ روش های مختلف ارائۀ گزارش های تاریخی 
2( بررسی اصالت خبر ـ بررسی علل وقوع یک رویداد تاریخی ـ دسته بندی گونه های مختلف منابع تاریخی

3( نقد روایت تاریخی ـ اعتبارسنجی ـ بررسی اصالت خبر
4( فهم دقیق رویدادهای گذشته ـ نقد روایت تاریخی ـ تعیین زمان وقوع رویدادها

نقدیکخبرتاریخی؛یعنی............... . 		0

2( بررسی مطابقت یا عدم مطابقت آن خبر با عقل 1( تالش برای به دست آوردن مدارک و اسناد کافی دربارۀ اصل خبر  
4( کشف و شناسایی شواهد و مدارک مرتبط با آن خبر 3( اعتبارسنجی و بررسی اصالت آن خبر 

مراحلاعتبارسنجیوبررسیاصالتاخبارتاریخیکداماست؟ 0	0

1( نقد روایت کننده ـ بررسی فاصلۀ زمانی و مکانی بین راوی و خبر
2( مطابقت اخبار با دستاوردهای علوم تجربی و انسانیـ  تنظیم و ارائۀ گزارش ها 

3( نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی ـ تنظیم و ارائۀ گزارش ها
4( نقد روایت کننده ـ نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی

نقدیکخبرتاریخیهمان..........و..........خبر،محسوبمیشودکهدردومرحلۀ..........انجاممیشود. 		0

1( بررسی اصالت - صحت - سنجش اعتبار و نقد راوی و سنجش اعتبار با استفاده از دستاوردهای علوم تجربی
2( اعتبارسنجی - بررسی اصالت - سنجش اعتبار و نقد راوی  و سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی

3( بررسی اصالت - صحت - سنجش اعتبار و نقد راوی و سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی
4( اعتبارسنجی - بررسی اصالت - سنجش اعتبار و نقد راوی و سنجش اعتبار با استفاده از دستاوردهای علوم تجربی

پژوهشگرانومورخاندربررسیویژگیهایهویتیروایتکنندۀخبر،بهچهمسائلیتوجهدارند؟ 		0

2( عالئق و انگیزه ها و جایگاه سیاسی و علمی او  1( محل تولد و زندگی و عالئق و انگیزه های او  
4( محل تولد و محل زندگی و گرایش های فکری و مذهبی او  3( محل زندگی و فاصلۀ زمانی و مکانی بین راوی و خبر  

مورخانوپژوهشگرانبرایفهموکشفاندیشهومقصودروایتکنندۀخبر،...............راموردبررسیقرارمیدهند. 4	0

2( عالئق و انگیزه های او در بیان یک خبر  1( محل تولد و زندگی او   
4( ویژگی های هویتی راوی 3( فاصلۀ زمانی و مکانی بین راوی و خبر  
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درسنجشاعتبارونقدروایتکننده»توجهبهفاصلۀبینراویوخبربهطورزمانیومکانی«بهچهمفهوماست؟ 0	0

1( بررسی عالئق و انگیزه های راوی در بیان خبر
2( روایت کننده خود مستقیماً شاهد وقوع رویداد بوده و یا خبر آن را از دیگران نقل کرده

3( بررسی ویژگی های هویتی روایت کننده خبر مانند زمان و مکان تولد
4( بررسی گرایش فکری، مذهبی، سیاسی و جایگاه علمی روایت کنندۀ خبر

مورخانیچونیعقوبی،ابنمسکویهوبیهقی،کدامعاملرادلیلبربطالنونادرستییکروایتتاریخیدانستهاند؟ 		0

2( وجود فاصلۀ زمانی و مکانی میان راوی و خبر 1( عدم تطابق یک خبر با سایر منابع و نوشته ها 
4( عدم مطابقت یک روایت تاریخی با عقل 3( عدم استفاده از دانش های مختلف در بررسی اصالت یک خبر 

کدامیکازمعیارهایسنجشدرستییانادرستییکگزارشتاریخی،بهعنوانمهمترینومؤثرترینروشدرگذشتهنیزکاربردداشتهوازجملهمورخانی 		0

کهقائلبهاینروشبودند،کداماند؟

2( بررسی مطابقت یا عدم مطابقت با عقل ـ بیهقی و ابن مسکویه  1( بررسی مطابقت یا عدم مطابقت با عقل ـ طبری و یعقوبی  
4( مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد ـ یعقوبی و بیهقی  3( مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد ـ ابن مسکویه و طبری  

»دستاوردهایعلومشیمیوزیستشناسی«،»اطالعاتمندرجدرسفرنامهها«و»مطالعاتدیرینهشناسیونسخهشناسی«،بهترتیبدرکدامروشهای 		0

نقدوبررسیگزارشهاومنابعتاریخیکاربرددارند؟

1( اعتبارسنجی با تکیه بر دستاورد های علوم تجربی ـ مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد ـ اعتبارسنجی به کمک دستاوردهای سایر علوم انسانی 
2( مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد ـ اعتبارسنجی به کمک دستاوردهای سایر علوم انسانی ـ سنجش گزارش ها براساس زمان و مکان 

3( اعتبارسنجی با تکیه بر دستاوردهای علوم تجربی ـ مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد ـ سنجش اعتبار و نقد راوی 
4( مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد ـ اعتبارسنجی به کمک دستاوردهای سایر علوم انسانی ـ مطابقت با نتایج تحقیقات باستان شناسی 

انواعروشهایتاریخنگاریرایجدرگذشتهکداماست؟ 		0

2( موضوعی، تحلیلی و ترکیبی 1( موضوعی، سال شمار و ترکیبی   
4( روایی، ترکیبی و تحلیلی  3( روایی، سال شمار و تحلیلی   

تاریخنگاریرواییبهنوعیازتاریخنگاریگفتهمیشودکه...............وازمشهورترینچهرههایاینشیوۀتاریخنگاری،...............است. 		0

1( مورخ به جای ذکر همۀ روایات دربارۀ یک موضوع، با مطالعه و مطابقت آن ها یک گزارش واحد از آن ها تنظیم می کند ـ طبری 
2( تاریخ نگاران هیچ گونه دخل و تصرفی در روایت ها نمی کردند و عیناً آن ها را ذکر می کردند ـ طبری 

3( مورخ روایت های مختلف و متعدد را دربارۀ یک موضوع واحد با آوردن اسناد ذکر می کند ـ مسعودی 
4( مورخان در میان انبوه اخبار متعدد پیرامون یک موضوع، دست به گزینش و انتخاب می زنند ـ مسعودی 

کدامشکلازتاریخنگاری،درآغازبرایثبتوضبطسخنانوسیرۀپیامبر)ص(وصحابۀایشانبهکارگرفتهشدومهمترینویژگیایننوعتاریخنگاریکداماست؟ 0	0

1( تاریخ نگاری روایی ـ عدم دخل و تصرف تاریخ نگار در روایت ها
2( تاریخ نگاری روایی ـ ناظر و شاهد بودن راوی بر اصل خبر 

3( تاریخ نگاری تحلیلی ـ عدم مغایرت اخبار با عقل
گون  4( تاریخ نگاری تحلیلی ـ مواجهۀ مورخ با مجموعه ای از اخبار گونا

یکیازمعایبتاریخنگاریرواییایناستکهنویسندگان...............  		0

1( هیچ نقد و نظری دربارۀ درستی و نادرستی خبر ارائه نمی دهند. 
2( به جای ذکر همۀ روایات دربارۀ یک موضوع، گزارشی واحد از آن ها تنظیم می کنند. 

3( ناچار به گزینش و انتخاب هستند، از این رو ممکن است برخی از جنبه های خبر از چشم آن ها دور بماند. 
4( ترتیب و مشخصۀ درستی در تنظیم گزارش ها و نوشته های خود ندارند. 

آثارتألیفشدهبراساسکدامشکلازتاریخنگاریبهمورخانبعدیدرقضاوتدرستدربارۀاصلیکخبرتاریخیکمکمیکند؟ 		0

4( موضوعی  3( ترکیبی   1( تحلیلی   2( روایی  
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روشکارمورخاندرتاریخنگاریترکیبیچگونهاست؟ 4	0

گذار می کنند.  1( تمامی اخبار و روایت های پیرامون یک موضوع را جمع آوری کرده و تعیین صحت و سقم آن را به خواننده وا
2( به جای ذکر تمام روایات دربارۀ یک موضوع، با مطالعه و مطابقت همۀ روایت ها، یک گزارش واحد از آن ها تنظیم می کند. 

3( اخبار و اطالعات گردآوری شده را به ترتیب زمان وقوعشان، تنظیم و دسته بندی می کنند. 
4( پس از بررسی تمام اخبار و روایت های مربوط به یک رویداد، اقدام به نقد و تجزیه و تحلیل آن ها می کنند. 

کدامشکلازتاریخنویسی،ازاواخرقرنسومهجریمتداولشدوازمعایباینسبکتاریخنویسیکداماست؟ 0	0

1( ترکیبی ـ نویسندگان به دور از هرگونه نقد و انتقاد، هیچ نظری دربارۀ درستی و نادرستی خبر ارائه نمی دهند. 
2( تحلیلی ـ نویسندگان به دور از هرگونه نقد و انتقاد، هیچ نظری دربارۀ درستی و نادرستی خبر ارائه نمی دهند. 

3( ترکیبی ـ چون مورخ ناچار به گزینش و انتخاب است، امکان دارد برخی از جنبه های خبر از چشم او دور بماند. 
4( تحلیلی ـ چون مورخ ناچار به گزینش و انتخاب است، امکان دارد برخی از جنبه های خبر از چشم او دور بماند. 

بهترتیب،کتابهای»فتوحالبلدان«اثر...............و...............نوشتۀدینوریبهروشتاریخنگاری...............وکتاب...............اثر...............بهروشتاریخنگاری 		0

تحلیلینگارشیافتهاند.

1( مسعودی ـ تجارب االمم ـ روایی ـ اخبار الطوال ـ ابوعلی مسکویه
2( بالذری ـ تجارب االمم ـ ترکیبی ـ مروج الذهب ـ مسعودی 
3( مسعودی ـ اخبار الطوال ـ روایی ـ مروج الذهب ـ بالذری

4( بالذری ـ اخبار الطوال ـ ترکیبی ـ تجارب االمم ـ ابو علی مسکویه 
مورخاندردوراناسالمی،گزارشهاونوشتههایخودرابهکدامروشهاتنظیموارائهمیکردند؟ 		0

4( سال شماری و روایی  3( روایی و تحلیلی   2( موضوعی و تحلیلی   1( سال شماری و موضوعی  
هدفاصلیمورخانازاعتبارسنجیمنابعواخبارتاریخیچیست؟ 		0

2( فهم دقیق رویدادهای گذشته  1( تعیین زمان دقیق وقوع رویدادها   
4( گردآوری اطالعات و اخبار تاریخی  3( دسته بندی منابع و مآخذ تاریخی   

باتوجهبهمعیارنقدروایتکنندهدرسنجشاعتباراخبارتاریخی،گزارشاتتاریخیکدامیکازافرادزیر،اصالتبیشتریدارد؟ 		0

4( بالذری  3( بلعمی   2( طبری   1( مسعودی  
کدامعبارتدربارۀ»علیبنحسینمسعودی«صحیحاست؟ 		0

1( مسعودی برای تألیف کتاب »تجارب االمم« به مسافرت های دور و درازی دست زد. 
2( با بررسی موشکافانۀ تمام اخبار و روایت های مربوط به یک رویداد و نقد آن ها، اقدام به تحلیل و تفسیر علل، آثار و پیامدهای آن واقعه نمود.

3( او گزارش های تاریخی را در کتاب خود، به ترتیب زمان وقوع آن ها، تنظیم و ارائه کرده است. 
4( کتاب او از برجسته ترین آثاری است که به روش تاریخ نگاری ترکیبی نگارش یافته است. 

قدیمیترینشکلتاریخنگاریدورۀاسالمی،تاریخنگاری...............استکهتوسط...............نیزبهکارگرفتهشدهاست. 0	0

4( ترکیبی ـ مسعودی  3( ترکیبی ـ طبری   2( روایی ـ مسعودی   1( روایی ـ طبری  
کدامیکازآثارزیربهروشتاریخنگاریتحلیلیتألیفشدهاست؟ 		0

2( مروج الذهب، فتوح البلدان، تاریخ بیهقی 1( تجارب األمم، تاریخ بیهقی، مروج الذهب 
4( مروج الذهب، اخبار الطوال، تجارب األمم 3( تجارب األمم، تاریخ بیهقی، فتوح البلدان 

 یادداشت  
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)داخل 94(  		0 پیامبر)ص(ویارانباوفایش،بهمنظوربیاثرساختنتوطئۀمحاصرۀاقتصادیکفارقریش،بهکدامروشرویآوردند؟ 

1( به دره ای میان کوه های مکه، موسوم به شعب ابی طالب پناه بردند. 
2( زمینۀ مهاجرت پیروان خود را از مکه به سرزمین حبشه فراهم ساخت. 

3( با بستن پیمان عقبه با بزرگان شهر یثرب، مسلمانان را به این دیار فرستادند. 
4( آن حضرت ناچار گردید تالش خود را برای دعوت مردم به اسالم، به ماه های حرام، به ویژه ایام حج محدود سازد. 

)خارج 89( 4	0 پسازکدامیکازوقایعزیر،کفارقریشمحاصرۀاقتصادیراعلیهپیامبر)ص(ومسلمانانبهاجراگذاشتند؟ 

1( آشکار شدن دعوت و رسالت پیامبر)ص( برای خاندان بنی هاشم 
کامی سران قریش در جلب رضایت ابوطالب در عدم حمایت از محمد)ص(  2( نا

3( خودداری نجاشی از تسلیم پناهندگان مسلمان به حبشه به فرستادگان قریش 
کان و باورهای مشرکانۀ قریش به وسیلۀ پیامبر)ص(  4( تقبیح سنت های غلط نیا

مطالعاتمورخانوکاوشهایباستانشناسیدرسدههای	0و4	منشاندادهکهپیشازمیالدمسیح)ع(فرهنگوتمدنمهمیدر...............وجودداشته 0	0

کهپسازآنکهدچارانحطاطوزوالشد،عدۀزیادیازساکنانآنبه...............مهاجرتکردند.

2( جنوب شبه جزیرۀ عربستان ـ نواحی دیگر شبه جزیره  1( سرزمین یمن ـ خارج از شبه جزیره   
4( سرزمین حجاز ـ نواحی دیگر شبه جزیره  3( شمال شبه جزیره عربستان ـ خارج از شبه جزیره  

منظوراز»قبیله«چیست؟ 		0

1( یک واحد سیاسی منسجم و منظم که شامل افرادی بود که دارای یک هدف مشترک بودند. 
2( یک واحد اجتماعی منسجم که متشکل از افرادی بود که شکل معیشت و پیوند خونی داشتند. 

3( یک واحد اجتماعی و سیاسی مستقل که شامل افرادی بود که دارای نیای مشترک بودند. 
4( یک واحد سیاسی و اجتماعی مستقل و منسجم که تشکیالت اداری و نظامی خاص خود را داشتند. 

شاخصترینارزشهایحاکمبرنظامقبیلهایچهبود؟ 		0

2( جنگ و راهزنی و شجاعت در جنگاوری  1( جنگاوری و جرئت و جسارت در دفاع از سنت های قبیله ای  
4( افتخار به حسب و نسب و احترام به روابط خونی و خویشاوندی  3( پایبندی به خصائص اخالقی همچون سخاوت، مروت و شجاعت  

مهمترینعلتبروزجنگوخونریزیهایپیدرپیدرشبهجزیرۀعربستان)پیشازظهوراسالم(...............بودکهدرنتیجۀ...............بهوجودآمدهبود. 		0

2( گسترش دزدی و راهزنی ـ عدم وجود حکومت متمرکز  1( مشکالت معیشتی ـ موقعیت طبیعی و اقلیمی عربستان  
4( عصبیت قبیله ای ـ وابستگی شدید اعراب به قبیلۀ خود  3( خصلت های اخالقی اعراب ـ فقدان فرهنگ و تمدن  

درشبهجزیرۀعربستانکدامعاملموجبتعصبیاعصبیتقبیلهایشدهبود؟ 		0

2( احترام به روابط خونی و خویشاوندی 1( افتخار به حسب و نسب  
4( وابستگی شدید اعراب به قبیله 3( پشتیبانی بی قید و شرط از افراد قبیله 

کدامیکازمواردزیردرموردنظاماجتماعیعربستانپیشازاسالمدرستنیست؟ 		0

1( زن از مقام و منزلت پایینی برخوردار بود.
2( پدران و خانواده ها آرزو داشتند تا فرزندشان پسر باشد تا بتوانند از راه جنگ و راهزنی غنیمت به دست آورند.

گیر و قدرتمندی در شبه جزیرۀ عربستان وجود داشت. 3( با توجه به اتحاد قبیله ها، حکومت فرا
4( قبیلۀ قریش به سبب در اختیار داشتن ادارۀ کعبه و تجارت با سرزمین های دور و نزدیک، قدرت و نفوذ سیاسی زیادی داشتند.



91

چهعواملیموجبقدرتونفوذسیاسیقابلتوجهقبیلۀقریشنسبتبهسایرقبایلعربدرشبهجزیرۀعربستانمیشد؟ 0	0

2( تشکیالت منسجم اداری و سیاسی قبیله ای و معیشت متکی بر کشاورزی  1( هم قبیلگی با پیامبر)ص( و تسلط بر راه های تجاری شام و یمن  
4( جنگاوری ها و موفقیت های نظامی و در اختیار داشتن ادارۀ خانۀ خدا  3( در اختیار داشتن ادارۀ کعبه و تجارت با سرزمین های دور و نزدیک  

قدرتونفوذسیاسیقبیلۀقریشرانمیتوانبهمنزلۀحکومتیپایدارشمرد؛زیرا...............  		0

2( از نظر فرهنگی و تمدنی فاقد دستاوردهای قابل توجهی بودند.  1( متکی بر تشکیالت سیاسی، اداری و نظامی منظم و منسجمی نبود.  
4( مبتنی بر عصبیت قبیله ای بود. 3( کارشکنی های یهودیان مانع از اتحاد طوایف آن می شد.  

وضعیتاقتصادیشبهجزیرۀعربستان،بهشدتمتأثرازچهمسائلیبودوشیوۀمعیشتیغالبدراینسرزمینچهبود؟ 		0

2( شرایط طبیعی و اقلیمی ـ راهزنی کم بر جامعه ـ دامداری  1( موقعیت جغرافیایی و شرایط سیاسی حا
4( تجارت با سرزمین های دور و نزدیک ـ داد و ستد  3( وجود خانۀ کعبه به عنوان پرستشگاه اعراب ـ کشاورزی  

درارتباطبااقتصادومعیشتدرشبهجزیرۀعربستان،کداممورددرستنیست؟ 004

1( وضعیت اقتصادی به شدت متأثر از موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و اقلیمی آن بود.
2( طائف که بر سر راه یمن به شام قرار داشت مرکز اصلی بازرگانی به شمار می رفت.

3( در برخی از مناطق آن مانند یثرب، یمن و طائف کشاورزی وجود داشت.
4( سران قریش از طریق تجارت با شام و دیگر سرزمین های اطراف، سود سرشاری را کسب می کردند.

کدامگزینهدربارۀدینواعتقاداتمذهبیاعرابپیشازظهوراسالمنادرستاست؟ 000

کنان عربستان، به ویژه اهالی مکه، بت پرست بودند.  1( بیشتر سا
2( مردم مکه تحت تأثیر آیین ابراهیمی به »اهلل« به عنوان خدای بزرگ اعتقاد داشتند. 

3( آن ها مانند سایر پیروان آیین های شرک، به جهان پس از مرگ معتقد بودند. 
4( آنان سنت ابراهیمی حج را به جا می آوردند، اما آن را با آداب و رسوم شرک آلود آمیخته بودند. 

»حنفاء«چهکسانیبودند؟ 	00

1( معدودی از اعراب پیرو حضرت ابراهیم)ع( که از بت پرستی کناره گیری کرده و از گوشت قربانی آن ها نمی خوردند. 
2( گروهی از قبایل عرب که در آستانۀ ظهور اسالم به یهودیت و مسیحیت گرویدند. 

3( کسانی که سنت ابراهیمی حج را به جا می آوردند، اما آن را با عقاید خرافی خود درآمیخته بودند. 
4( اعراب مشرکی که بت های سنگی و چوبی را می پرستیدند و نذرهای فراوانی را نثار آن ها می کردند. 

قبیلههایمسیحیویهودیعرب،بهترتیب،درکداممناطقساکنبودند؟ 	00

4( مکه ـ مدینه  3( طائف ـ نجران   2( نجران ـ یثرب   1( یثرب ـ طائف  
مهمترینصفتیکهقرآنمجید،اعرابدورۀپیامبر)ص(راباآنیادکرده،کداماستواینصفتداللتبرچیست؟ 	00

2( جاهلی ـ نادانی و فقدان علم و معرفت  1( بت پرستی ـ نداشتن تفکر و اندیشۀ توحیدی  
4( بت پرستی ـ وجود بت های سنگی و چوبی متعدد  3( جاهلی ـ فرهنگ و اخالق خشن، گستاخ و کینه جویی  

حضرتمحمد)ص(درشهر...............درقبیلۀ...............وطایفۀ...............بهدنیاآمد.ایشان...............  	00

1( مدینه ـ بنی هاشم ـ قریش ـ پیش از تولد، پدرش عبداهلل را از دست داد. 
2( مدینه ـ قریش ـ بنی هاشم ـ پس از مرگ مادرش، تحت سرپرستی ابوطالب قرار گرفت. 

3( مکه ـ بنی هاشم ـ قریش ـ پیش از بعثت، اوقاتی از سال را در غار حرا مشغول دعا و عبادت می شدند. 
4( مکه ـ قریش ـ بنی هاشم ـ در سن 40 سالگی مبعوث و پیام آور دین اسالم شد. 

کرم)ص(درکدامشهروبانزولنخستینآیاتکدامسورهبهپیامبریمبعوثشدند؟ 	00 پیامبرا

4( مدینه ـ توحید  3( مکه ـ توحید   2( مدینه ـ علق   1( مکه ـ علق  
دعوتپنهانیپیامبر)ص(چندسالطولکشیدوکدامعبارتدربارۀایندورهصحیحاست؟ 000

1( سه سال ـ حضرت خدیجه )س(، حضرت علی)ع( و ابوطالب )ع( نخستین کسانی بودند که به اسالم ایمان آوردند. 
2( سه سال ـ پیامبر افراد را به پرستش خدای یگانه و ایمان به روز رستاخیز دعوت می کرد. 

3( پنج سال ـ دعوت پیامبر)ص( محدود به خانواده و خویشاوندان ایشان بود. 
4( پنج سال ـ در این مدت، پیامبر)ص( و پیروانش در خانۀ کعبه نماز می گذاردند. 
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دعوتپیامبراسالم)ص(درآغازبردورکناستواربود.آندوکداماند؟ 	00

2( اعتقاد به روز رستاخیز و پیروی از دستورات پیامبر)ص( 1( دست برداشتن از شرک و بت پرستی و پیروی از دستورات پیامبر)ص( 
4( پرستش خدای یگانه و ایمان به روز رستاخیز 3( پرستش خدای یگانه و دست برداشتن از شرک و بت پرستی 

کدامعلتنقشکمتریدرمخالفتسرانمشرکقریشبااسالموپیامبر)ص(داشت؟ 	00

2( بی ارزش شدن نظام و سنت های زندگی قبیله ای  1( احساسات دینی و اعتقاد راسخ سران مشرک به بت ها  
4( رقابت های قبیله ای و حسادت طایفه ای اعراب  3( ترس از متزلزل شدن موقعیت تجاری و سیاسی شهر مکه  

چراسرانمشرکدرابتدایدعوتاسالمی،مخالفتودشمنیشدیدبارسولخدا)ص(ابرازنمیداشتند؟ 4	0

1( زیرا دعوت پیامبر)ص( محدود به خانواده شان بود و از این بابت احساس نگرانی نمی کردند. 
2( چون ابولهب رئیس به عنوان رئیس طایفۀ بنی هاشم، به حمایت از پیامبر)ص( برخاسته بود. 
3( زیرا ممکن بود تعصبات طایفه ای و قبیله ای را برانگیزد و باعث ایجاد جنگ و خونریزی شود. 

4( چون که دعوت پیامبر)ص( را منافی آیین، آداب و سنت های پدران و اجداد خویش نمی دیدند. 
ازآنجاییکهدرگیریباپیامبر)ص(چندانآساننبود،مشرکانمکهبرایمقابلهباگسترشدعوتپیامبر)ص(چهتصمیمیگرفتند؟ 0	0

1( هر طایفه از مسلمان شدن اعضای خود جلوگیری  کند. 
2( ابوطالب، رئیس قبیله قریش را وادار کنند که دست از حمایت محمد بردارد. 

3( قبیلۀ قریش را تحت محاصرۀ اجتماعی و اقتصادی قرار دهند. 
4( با طایفۀ بنی هاشم وارد جنگ شوند. 

درپی...............،پیامبر)ص(،گروهیاز...............رابهسرپرستی...............بهحبشهفرستاد. 		0

1( تحریم اجتماعی و اقتصادی بنی هاشم ـ افرادی که از پشتیبانی قبیله و طایفه ای برخوردار نبودند ـ زیدبن حارثه 
2( افزایش آزار و اذیت سران مشرک مکه ـ افراد طایفۀ بنی هاشم ـ جعفربن ابی طالب 

3( تحریم اجتماعی و اقتصادی بنی هاشم ـ افراد طایفۀ بنی هاشم ـ زیدبن حارثه 
4( افزایش آزار و اذیت سران مشرک مکه ـ افرادی که از پشتیبانی قبیله و طایفۀ قدرتمندی برخوردار نبودند ـ جعفربن ابی طالب 

سرانقبیلۀقریشپسازباخبرشدنازمهاجرتمخفیانۀمسلمانانبهحبشه،چهکردند؟ 		0

2( مسلمانان را در شعب ابوطالب منزوی کردند.  1( اموال مهاجرین را مصادره کردند.   
4( دامنۀ شکنجۀ مسلمانان را افزایش دادند.  3( نمایندگانی را برای بازگرداندن آنان به حبشه فرستادند.  

کنشیروبهروشدند؟ 		0 باکدامحادثه،جسارتوآزارسرانقریشنسبتبهرسولخدا)ص(بیشترشدوپیامبر)ص(درمقابلبهکدامشهرسفرکردندوباچهوا

2( رحلت ابوطالب ـ طائف ـ استقبال پرشور مردم  1( رحلت ابوطالب ـ طائف ـ بی احترامی و اهانت  
کارآمدی تحریم اقتصادی ـ یثرب ـ بی احترامی و اهانت  4( نا کارآمدی تحریم اقتصادی ـ یثرب ـ استقبال پرشور مردم   3( نا

جسارتوآزارمشرکانمکهعلیهپیامبر)ص(ازچهسالیشدتگرفتوپیامبر)ص(درمقابلچهسیاستیرادرپیشگرفتند؟ 		0

2( دهم بعثت ـ گروهی از مسلمانان را به حبشه فرستادند. 1( نهم بعثت ـ در پی جلب حمایت طایفۀ خود برآمدند. 
4( دهم بعثت ـ تالش های خود را به ایام حج محدود ساختند. 3( نهم بعثت ـ در پی مهاجرت از شهر مکه برآمدند. 

کدامیکازعواملزیر،نقشمهمتریدرعدمپذیرشپیامبر)ص(ودعوتاوتوسطاهالیطائفداشت؟ 		0

2( ترس از متزلزل شدن موقعیت تجاری خود 1( اعتقاد راسخ مردم طائف به بت ها و بت پرستی 
4( عدم آشناییت آن ها با پیامبر)ص( و غریبه انگاشتن او 3( حسادت به موقعیت و نفوذ پیامبر در مردم 

»معطمبنعدی«چهکسیبود؟ 0	0

1( پسرخواندۀ پیامبر و از جمله نخستین کسانی بود که دین اسالم را پذیرفت.
2( از سران ثروتمند قریش بود که نقش مهمی در آزار و اذیت پیامبر)ص( و مسلمانان داشت. 

3( از اشراف مکه و کسی بود که پیامبر)ص( با حمایت خواهی از او، توانست از طائف به مکه بازگردد. 
4( از اهالی یثرب بود که در ایام حج با پیامبر)ص( و اسالم آشنا شد. 
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)داخل 1400( 		0 دلیلتغییرقبلۀمسلمانانازبیتالمقدسبهمکهبهفرمانالهیچهبود؟ 

2( کارشکنی رؤسای سه قبیلۀ بزرگ یهود 1( بهانه جویی های یهودیان مدینه  
4( احترام به سنت ابراهیمی حج و درخواست گروه حنفا کن یثرب  3( پاسخ به بهانه جویی گروه های مسیحی سا

)داخل 98( 		0 کدامفرد،رهبرمنافقانیثربدردورۀحضرتمحمد)ص(بود؟ 

4( مروان بن حکم 3( سعد بن عباده  2( حباب بن منذر   1( عبداهلل بن اُبّی 
)داخل 92( 4	0 کرم)ص(درسالششمهجریباکفارقریشکداماست؟  مهمترینپیامدصلححدیبیۀرسولا

2( زیارت خانۀ خدا بدون حضور مشرکین 1( گسترش دامنۀ تبلیغات اسالم  
4( به خطر افتادن ارتباط تجاری قریش با یهودیان 3( اخراج یهودیان پیمان شکن از مدینه  

ساکنانشهریثرب............... 0	0

1( یهودیانی بودند که به سبب آزار و اذیت امپراتوری روم، از فلسطین به اینجا کوچ کرده بودند.
2( به لحاظ دینی و اعتقادی، بت پرست بودند.

3( چندین حکومت به سرکردگی سران قبایل تشکیل داده بودند.
4( روابط تجاری و سیاسی گسترده ای با دیگر شهرها و مناطق عربستان نداشتند.

علتتداومدرگیریهاودشمنیهایمیانقبایلساکندریثرب،پیشازهجرتپیامبر)ص(،چهبود؟ 		0

2( اختالفات شدید مذهبی و اعتقادی 1( دشمنی و کارشکنی های یهودیان  
4( عدم وجود مرجعیت سیاسی قدرتمند 3( تالش یهودیان در زنده نگه داشتن اختالفات  

کدامگزینهدربارۀقبیلۀاوسوخزرجنادرستاست؟ 		0

2( از یمن به یثرب مهاجرت کرده بودند. کن در یثرب بودند.   1( از قبایل یهود سا
4( به لحاظ اعتقادی، بت پرست بودند. 3( به کشاورزی اشتغال داشتند.  

سابقۀحضوریهودیاندریثرببهچهزمانیبازمیگرددوازکجابهاینمنطقهکوچکردهبودند؟ 		0

2( قرون نخستین میالدی ـ فلسطین 1( قرون نخستین هجری ـ یمن  
4( قرون نخستین میالدی ـ یمن 3( قرون نخستین هجری ـ فلسطین  

کدامگزینهدربارۀاوضاعاقتصادییثربپیشازهجرتپیامبر)ص(صحیحاست؟ 		0

گرد بودند و از طریق پرورش بز و شتر و راهزنی تأمین معاش می کردند. 1( بیشتر مردم یثرب صحرا

2( اغلب مردم از طریق پرورش دام زندگی خود را تأمین می کردند و از رفاه زیادی برخوردار نبودند.
3( اغلب مردم به کشاورزی اشتغال داشتند و از درآمد و رفاه اقتصادی باالیی برخوردار نبودند.

کنان دیگر شهرهای عربستان، رفاه نسبی خوبی را برای مردم یثرب فراهم آورده بود. 4( روابط تجاری گسترده با قبایل و سا
حضوریهودیاندرشهریثربموجبشدهبودکه............... 		0

کن در این شهر به دین یهود گرایش پیدا کنند. کثر قبایل سا 1( ا
2( آیین یهودیت با اعتقادات خرافی بت پرستی آمیخته شود.

3( مردم این شهر به اهلل به عنوان خدای بزرگ در کنار بت های خود اعتقاد داشته باشند.
4( بت پرستان یثرب، اطالعاتی دربارۀ تاریخ پیامبران الهی کسب نمایند.
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درپیمانعقبه...............کهدرسال...............بعثت،میانپیامبر)ص(واهالییثرببستهشد،............... 0	0

1( اول ـ سیزدهم ـ 73 مرد و 2 زن از اهالی این شهر با پیامبر)ص( هم پیمان شدند.
2( اول ـ دوازدهم ـ شش نفر از مردم یثرب در جریان مراسم حج در مکه اسالم را پذیرفتند.

3( دوم ـ سیزدهم ـ شمار قابل توجهی از اعضای قبیله های مختلف حضور داشتند.
4( دوم ـ دوازدهم ـ 12 مرد یثربی در نزدیکی  منا با پیامبر)ص( بیعت کردند.

چهتعدادازعبارتهایزیر،درمورد»پیمانعقبۀدوم«صحیحاست؟ 		0

الف(درسال	0هجریودرجریانمراسمحجمیانپیامبر)ص(واهالییثرببستهشد.

ب(زناننیزدراینپیمانباپیامبر)ص(حضورداشتند.

ج(بیانگرنفوذوگسترشچشمگیراسالمدریثرببود.

د(شمارقابلتوجهیازاعضایقبایلمختلف،ازجملهاوسوخزرجدرآنحضورداشتند.

ه(درنتیجۀآن،پایگاهامنومطمئنیبرایمسلماناندریثرببهوجودآمد.

2 )4  3 )3  4 )2  5 )1
مسلمانانمکهبهدنبال...............عازمشهریثربشدندوتاسال...............دراینشهرماندند. 		0

2( هجرت پیامبر)ص( از مکهـ  8 ق 1( هجرت پیامبر)ص( از مکهـ  11ق  
4( پیمان عقبۀ دومـ  11ق 3( پیمان عقبۀ دومـ  8 ق  

ازشروطبیعتباپیامبروپذیرشدعوتاسالمپسازپیمانعقبۀدوم: 44	

2( هجرت به یثرب و ترک نکردن آن شهر 1( تشکیل نیروی نظامی برای مقابله با کفار 
4( عدم کارشکنی میان مسلمانان و حکومت اسالمی 3( عقد پیمان برادری با دیگر مسلمانان  

پسازعقدپیمانعقبۀدوم،پیامبر)ص(چهشرطیرابرایپذیرشبیعتباخودودعوتبهاسالمقراردادندوایشاننیزبهدنبالکداممسئلهعازمیثربشدند؟ 40	

1( تشکیل نیروی نظامی برای مقابله با کفار ـ درگذشت ابوطالب
2( هجرت به یثرب و ترک نکردن آن شهر ـ اطالع از توطئۀ مشرکان در دارالندوه

3( تشکیل نیروی نظامی برای مقابله با کفار ـ اطالع از توطئۀ مشرکان در دارالندوه
4( هجرت به یثرب و ترک نکردن آن شهر ـ درگذشت ابوطالب

نخستیناقدامپیامبر)ص(دربدوورودبهمدینه،...............بود.ایشان............... 	4	

1( ساخت مسجد ـ از این مکان برای اقامت مهاجران مکه استفاده می کردند.
2( ساخت مسجد ـ این مسجد را پایگاه حکومتی خود و محل انجام عبادت و آموزش قرار دادند.

3( عقد پیمان برادری میان مهاجر و انصار ـ به منظور برقراری نظم و امنیت در شهر، این اقدام را انجام دادند.

4( عقد پیمان برادری میان مهاجر و انصار ـ به منظور برقراری نظم و امنیت در شهر، این اقدام را انجام دادند.
منظوراز»اهلصّفه«چهکسانیبودند؟ 	4	

2( انصاری که زمین های خود را به پیامبر)ص( و مهاجران مکه بخشیدند. 1( مسلمانان اهل مدینه که مهاجران مکه را در خانه های خود اسکان دادند. 
4( کسانی که در احداث مسجدالنبی به پیامبر)ص( یاری رساندند. 3( مهاجران بی بضاعتی که در جوار مسجد النبی اقامت گزیدند. 

پیامبر)ص(تحتتأثیرچهعاملیدرصددایجادوابستگیمیانمهاجرانوانصاروهمزیستیمسالمتآمیزمیانساکنانمدینه،اقداماتیراانجامدادندو 	4	

هدفنهاییایناقداماتچهبود؟

1( حمالت مکرر مشرکان مکه و همکاری منافقان و یهودیان با آن ها ـ اجتماع مردم مدینه علیه مشرکان مکه 
2( سابقۀ اختالفات میان قبایل و طوایف مسلمان مدینه و حضور یهودیان و بت پرستان در کنار مسلمانان در این شهرـ  اجتماع مردم مدینه علیه مشرکان مکه 

3( حمالت مکرر مشرکان مکه و همکاری منافقان و یهودیان با آن ها ـ تأمین نظم و امنیت در مدینه
4( سابقۀ اختالفات میان قبایل و طوایف مسلمان مدینه و حضور یهودیان و بت پرستان در کنار مسلمانان در این شهر ـ تأمین نظم و امنیت در مدینه

پیوندبرادریدرماههاینخستینپسازهجرتپیامبر)ص(بهمدینه،بهمنظور...............واغلببین...............برقرارگردید. 	4	

2( ایجاد همدلی میان مسلمانان ـ یکی از مهاجران و یکی از انصار 1( تأمین امنیت شهر ـ دو تن از مهاجران 
4( تحکیم وحدت دینی ـ دو تن از انصار 3( انسجام وابستگی های قبیله ای ـ یکی از انصار و یکی از مهاجران 
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کدامگزینهدربارۀپیماننامۀعمومیمدینهنادرستاست؟ 	4	

1( تنظیم این پیمان نامه مهم ترین اقدام پیامبر)ص( برای تأسیس نظام اجتماعی و سیاسی منسجم در مدینه به شمار می رود.
2( پیامبر)ص( به منظور ایجاد همدلی و وحدت دینی میان مسلمانان، آن را تدوین و تنظیم کرد.

3( بر اساس آن، حقوق و مسئولیت های هر یک از گروه های مسلمان و غیرمسلمان و چگونگی ارتباط آن ها با یکدیگر مشخص می شد.
4( این پیمان نامه سرآغازی بر تأسیس امت و حکومت اسالمی بود.

پیماننامۀعمومیمدینهمهمتریناقدامپیامبر)ص(برایتأسیسنظاماجتماعیوسیاسیمنسجمدرچارچوبدیناسالمبهشمارمیرود؛زیرا.......... 40	

1( مسلمانان را در برابر تهدیدات یهودیان و قریش با هم متحد می ساخت.
2( موجب تقویت بنیان های اسالم در شبه جزیرۀ عربستان می شد.

3( حقوق و مسئولیت های گروه های مسلمان و غیر مسلمان و چگونگی ارتباط آن ها با یکدیگر را مشخص می کرد.
4( پیامبر )ص( به منظور ایجاد همدلی و وحدت میان مسلمانان آن را تنظیم و تدوین کرده بود.

بعدازپیماننامۀمدینه،کدامموردباعثتکمیلنظامسیاسی،اجتماعیواقتصادیاسالمگردید؟ 	4	

2( نزول آیات مربوط به جهاد و خمس و زکات  1( پیروزی در غزوات  
4( معرفی حضرت علی )ع( به عنوان جانشین 3( تشکیل سپاه مقتدر اسالم  

بهدنبالکداممسئله،پیامبر)ص(تصمیمبهتشکیلنیروینظامیگرفت؟ 	4	

2( حمله قریش به مدینه 1( نزول آیات جهاد  
4( اقدامات تفرقه انگیز عبدالل ّه بن ابی 3( تحریکات یهودیان علیه مسلمانان  

نیروینظامیمسلمانان...............تشکیلشدودرآغاز،چندینعملیاتنظامیمحدودباهدف...............درخارجازمدینهانجامدادند،زیرا...............  04	

1( در سال نخست هجرت ـ تضعیف موقعیت یهودیان در منطقه ـ آن ها علیه حکومت اسالمی و مسلمانان کار شکنی می کردند.
2( در سال دوم هجرت ـ تضعیف قدرت و موقعیت قریش در منطقۀ حجاز ـ آنان سایر قبایل شبه جزیرۀ عربستان را علیه مسلمانان تحریک می کردند.

3( به دنبال نزول آیات جهاد ـ تهدید مسیر تجارت مشرکان مکه به شام ـ آنان اموال مهاجران مسلمان را در مکه تصرف و غارت کرده بودند.
4( به دنبال حمالت مکرر مشرکان مکه ـ کسب غنیمت ـ مسلمانان به خاطر حضور در نیروی نظامی حقوق نمی گرفتند، اما از غنایم جنگی بهره می بردند.

غزوۀبدردرنتیجۀچهعاملیودرچهسالیمیانمسلمانانومشرکانمکهرخدادوپیامدآنچهبود؟ 00	

کن در شبه جزیرۀ عربستان علیه مسلمانان توسط قبیلۀ قریش ـ اول هجرت ـ تضعیف موقعیت و قدرت قریشیان در منطقۀ حجاز 1( تحریک قبایل سا
2( تداوم سیاست تعقیب کاروان های قریش توسط مسلمانان ـ اول هجرت ـ تضعیف موقعیت و قدرت قریشیان در منطقۀ حجاز 

کنان منطقۀ حجاز به رسول خدا)ص( و اسالم کن در شبه جزیرۀ عربستان علیه مسلمانان توسط قبیلۀ قریشـ  دوم هجرتـ  گرایش سا 3( تحریک قبایل سا
کنان منطقۀ حجاز به رسول خدا)ص( و اسالم 4( تداوم سیاست تعقیب کاروان قریش توسط مسلمانان ـ دوم هجرت ـ گرایش سا

کدامگزینهبهترتیبدربارۀغزوۀاحد،درستودربارۀجنگخندق،نادرستاست؟ 	0	

1( در سال سوم هجرت رخ داد ـ میان مسلمانان مدینه با سپاه بزرگی از جنگجویان قریشی و قبیله های هم پیمان آنان روی داد.
2( هدف قریشیان از این جنگ، جبران شکست بدر بود ـ مشرکان به موفقیت نسبی دست یافتند.

3( قریشیان علی رغم به کارگیری تمام نیرو و توان خود، شکست خوردند ـ فرماندهی سپاه قریش را ابوسفیان بر عهده داشت.
4( زمینۀ گسترش محدودۀ حکومت پیامبر)ص( را فراهم آورد ـ آن را غزوۀ احزاب نیز می نامند.

کدامگزینهدربارۀ»عبداهللبناُبّی«نادرستاست؟ 	0	

1( از بزرگان یثرب بود که پیش از هجرت پیامبر)ص( به این شهر، گروهی از مردم یثرب، قصد داشتند او را به ریاست شهر خود برگزینند.
2( او در سال سوم هجری و پس از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر، اظهار مسلمانی کرد، اما نقش وی در بسیاری از آشوب ها آشکار است.

3( در سال چهارم هجری و در جریان محاصرۀ یهودیان بنی نضیر توسط مسلمانان، یهودیان را به مقاومت در برابر پیامبر)ص( تشویق می کرد.
4( او به همراه سپاهیانش در غزوه های احد و تبوک از سپاه اسالم جدا شد و در جنگ شرکت نکرد.

جنگ 	0	 دربارۀ اشعاری سرودن به میتوان یهودیان، توسط مسلمانان میان اختالفافکنی نمونههای جمله از مدینه، در پیامبر)ص( استقرار سالهای در

...............توسطشاعریهودیاشارهکرد.

4( بدر 3( خندق  2( احد   1( بعاث  
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کدامگزینهازجملهپیامدهایناکامیقریشدرجنگخندقنمیباشد؟ 	0	

کن در حجاز 2( فراهم آمدن زمینۀ مساعد برای نشر اسالم در میان قبایل سا 1( کاهش فعالیت های نظامی مشرکان مکه علیه مسلمانان 
4( اعالم خانۀ کعبه به عنوان حرم اسالمی 3( امکان گسترش محدودۀ حکومت پیامبر)ص( 

پیمانصلح»حدیبیه«درسالچندمهجرتومیانمسلمانانباچهکسانیبستهشدوچندسالدوامآورد؟ 	0	

2( ششم ـ یهودیان مدینه ـ دو 1( ششم ـ مشرکان مکه ـ دو   
4( هشتم ـ یهودیان مدینه ـ پنج 3( هشتم ـ مشرکان مکه ـ پنج  

قرآنکریمازکدامواقعهباعنوان»پیروزیآشکار«یادمیکند؟ 00	

4( ابالغ سورۀ برائت 3( فتح مکه  2( صلح حدیبیه   1( حادثۀ غدیر خم 
مسلماناندرسالچندمهجریمکهرابهصورتمسالمتآمیزفتحکردندوچهعاملیمقدماتاینفتحرافراهمآورد؟ 	0	

کامی قریش در جنگ احزاب علیه مسلمانان 2( نهم ـ نا 1( هشتم ـ اقدامات قریشیان در تحریک عبداهلل بن ابی علیه پیامبر)ص( 
4( هشتم ـ نقض پیمان صلح حدیبیه توسط مشرکان 3( نهم ـ دشمنی های ابوسفیان و تشویق قریش به جنگ علیه مسلمانان 

درسالوفود............... 	0	

1( یا نهم هجری، شهر مکه توسط سپاه اسالم به صورت مسالمت آمیز فتح شد.
2( هیئت های نمایندگی قبایل مختلف عرب با حضور در مدینه دین اسالم را پذیرفتند و فرمانبرداری خود را از پیامبر)ص( اعالم کردند. 

کمان محلی عمان، بحرین، نجران و یمن، به اسالم گرویده و با بستن پیمان، تابع حکومت مدینه شدند. 3( حا
4( پیامبر در جریان سفر حج، طی خطبه ای طوالنی، ختم نزول آیات قرآن و اتمام رسالت خود را اعالم کرد.

پسازکدامواقعه،مّکهخانۀخداحرماسالمیاعالمشدومشرکانحقورودبهآنجارانداشتند؟ 4		

1( عقد پیمان صلح حدیبیه میان مسلمانان و مشرکان
2( آغاز دعوت جهانی پیامبر)ص( و ارسال نامه هایی به امپراتوری های ایران و روم

3( حادثۀ غدیر خم و معرفی حضرت علی)ع( به عنوان جانشین رسول خدا)ص(
4( نزول سورۀ برائت و ابالغ آن توسط حضرت علی)ع(

پیامبر)ص(درغدیرخمعالوهبرمعرفیعلی)ع(بهجانشینیخود،چهمواردیرااعالمنمودند؟ 0		

2( گسیل سپاه اسالم به سوی سرحّدات شام 1( برائت از مشرکین  
کید بر کسب علم و دانش 4( تأ 3( ختم نزول قرآن و اتمام رسالت خویش 

رسولخدا)ص(درواپسینروزهایزندگانیخودقصدداشتسپاهیرابهفرماندهی...............،بهمنظور...............بهسوی...............اعزامکندکهدرپی 			

مخالفتبرخیازصحابه،عملینشد.

2( حضرت علی)ع( ـ مقابله با کارشکنی های یهودیان ـ سرحدات شام 1( حضرت علی)ع( ـ ریشه کن کردن شرک و بت پرستی ـ مرزهای ایران  
4( اسامة بن  زید ـ گسترش قلمرو اسالم ـ مرزهای ایران 3( اسامة  بن زید ـ مقابله با تهدیدات رومیان ـ سرحدات شام  

سپاهیاناسالمدرنیروینظامیکهپیامبر)ص(تشکیلدادهبودند،...............،اّمادرمقابل............... 			

1( حقوق نمی گرفتند ـ سهم خود را از غنایم جنگی دریافت می کردند.
2( حقوق می گرفتند ـ حکومت اسالمی وظیفه ای در قبال تهیۀ تجهیزات نظامی آنان نداشت.

گذار می کردند. 3( غنایم دریافت می کردند ـ چهار پنجم آن را به پیامبر)ص( وا
4( غنایم دریافت نمی کردند ـ حکومت اسالمی به آنان حقوق پرداخت می کرد.

همۀمواردزیر،ازجملهمنابعمالیحکومتاسالمیدرزمانرسولخدا)ص(است؛بهجز ............... 			

1( زکات که همۀ مسلمانان موظف به پرداخت آن بودند.
2( مالیات سرانه ای که مردان بالغ اهل کتاب و توانمند به لحاظ مالی ملزم به پرداخت آن بودند.

کن در فدک 3( نیمی از محصول ساالنۀ کشاورزان یهودی سا
4( در آمدهای حاصل از فتح سرزمین های جدید 
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)داخل 1400(-     چگونه جغرافی دانان، سطح زمین را ناحیه بندی می کنند؟ 

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 

)خارج 1400(-     کدام گزینه، با توجه به تصویر روبه رو، عبارت تدوین شده را به درستی کامل می کند؟ 

»هر مکان در روی زمین ویژگی هایی دارد و ...............«

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. 

)داخل 99(-     کدام گزینه با توجه به تصویر روبه رو، دلیل مناسبی برای وجود »ساختمان های بلندمرتبه« است؟  

1( تجارت دریایی و حمل ونقل بین المللی
2( افزایش تقاضا و باال بودن قیمت زمین

کز درمانی 3( استقرار مؤسسات حمل ونقل و مرا
4( رونق فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری 

می توان گفت ............... بخشی از سطح زمین است که ویژگی های جغرافیایی همگون و خاصی دارد و با بخش های مجاور خود متفاوت است.-    

4( ناحیۀ قلب 3( ناحیه  کوسیستم  2( ا 1( بیوم 
با توجه به نواحی بارشی ایران، کدام ناحیه بیشترین میزان بارش را تجربه می کند؟-    

4( ناحیۀ خزر شرقی 3( ناحیۀ خراسان شمالی  گرس و آذربایجان  2( ناحیۀ زا 1( ناحیۀ خزر غربی 
کرایوزول:-    

2( خاکی بسیار حاصلخیز است. 1( خاک یخ بستۀ نواحی توندرا است.  
4( خاک جنگل های بارانی استوایی است. 3( مملو از مواد آلی است.  

در امریکای جنوبی کدام نوع از پوشش گیاهی فراوان یافت می شود؟-    

4( علفزارهای کوتاه قد 3( ساوان  2( جنگل های بارانی استوایی  1( تایگا 
اساس کار ناحیه بندی چیست و انتخاب معیار برای ناحیه بندی به چه مسأله ای بستگی دارد؟-    

1( طرز تفکر جغرافی دان ـ هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان
2( طرز تفکر جغرافی دان ـ عوامل طبیعی و انسانی موجود در منطقه

کی که جغرافی دان برمی گزیند ـ عوامل طبیعی و انسانی موجود در منطقه 3( معیار و مال
کی که جغرافی دان برمی گزیند ـ هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان 4( معیار و مال

تعریف زیر بیانگر کدام اصطالح جغرافیایی است؟-    

»بخشی از سطح زمین که ویژگی های جغرافیایی )طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...( همگون و خاصی دارد؛ به طوری که با بخش های مجاور خود متفاوت است.«

4( بیوم 3( ناحیه  2( زیست بوم  کوسیستم  1( ا
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پاسخ درست هر یک از موارد زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

ب( خاک حاصلخیز غنی از مواد آلی و ریشۀ علفزارها الف( خاک یخ بستۀ نواحی توندرا 

4( کرایوزول ـ چرنوزیوم 3( پودزول ـ ورتیزول  2( کرایوزول ـ ورتیزول  1( پودزول ـ چرنوزیوم 
کدام یک از گزینه های زیر پیرامون مفهوم ناحیه نادرست است؟-    

1( میان اجزا و پدیده های برخی مکان ها نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد.
2( پیوستگی و هماهنگی یک مکان آن را از سایر مکان ها جدا می کند.

3( مکان هایی که ویژگی های مشابهی دارند، همان نواحی هستند.
4( یکی از کارهای جغرافی دانان مطالعۀ شباهت ها و تفاوت های مکان هاست.

ناحیه بخشی از سطح زمین است که ............... و در نتیجه ...............-    

1( ویژگی های جغرافیایی همگونی دارد ـ با بخش های مجاور خود متفاوت است.
2( ویژگی های جغرافیایی همگونی دارد ـ شباهت ها و تفاوت هایی با نواحی مجاور دارد.

3( ویژگی های طبیعی و انسانی خاصی دارد ـ با بخش های مجاور خود شباهت دارد.
4( ویژگی های طبیعی و انسانی خاصی دارد ـ تفاوتی با نواحی مجاور ندارد.

جغرافی دانان برای ناحیه بندی معموالً ............... را به کار می گیرند و نواحی را ...............-    

2( چند معیار ـ روی زمین ترسیم می کنند. 1( یک معیار ـ روی نقشه ترسیم می کنند. 
4( چند معیار ـ روی سطح زمین مرزبندی می کنند. 3( یک معیار ـ روی سطح زمین عالمت گذاری می کنند. 

عبارت زیر مربوط به کدام نوع از خاک است؟-    

»خاکی حاصلخیز و غنی از مواد آلی و ریشۀ علفزارهاست.«

4( پودزول 3( سیروزوم  2( چرنوزیوم  1( کرایوزول 
زیست بوم چیست و نام دیگر آن در کدام گزینه آمده است؟-    

1( زیست بوم ها جزء نواحی طبیعی هستند که هریک به سبب پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی که دارند از بقیه متمایز می شوند ـ بیوم
کوسیستم 2( زیست بوم ها جزء نواحی طبیعی هستند که هریک به سبب پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی که دارند از بقیه متمایز می شوند ـ ا

کوسیستم 3( زیست بوم ها جزء نواحی طبیعی یا انسانی هستند که هریک به سبب پوشش گیاهی، زندگی جانوری و جمعیت خاصی که دارند از بقیه متمایز می شوندـ  ا
4( زیست بوم ها جزء نواحی طبیعی یا انسانی هستند که هریک به سبب پوشش گیاهی، زندگی جانوری و جمعیت خاصی که دارند از بقیه متمایز می شوندـ  بیوم

زبان ............... بیشترین سخنگو را در کشور سوئیس دارد.-    

4( رمانش 3( ایتالیایی  2( فرانسه  1( آلمانی 
کدام گزینه در تعریف زیست بوم به درستی آمده است و جنگل های تایگا به طور عمده در کدام منطقه دیده می شود؟-    

1( نواحی طبیعی که به سبب پوشش گیاهی و جانوری خاص خود از بقیه متمایز می شوند ـ آمریکای شمالی
2( نواحی طبیعی و انسانی که دارای ویژگی های خاصی می باشند ـ آمریکای جنوبی

3( نواحی طبیعی که به سبب پوشش گیاهی و جانوری خاص خود از بقیه متمایز می شوند ـ آمریکای جنوبی
4( نواحی طبیعی و انسانی که دارای ویژگی های خاصی می باشند ـ آمریکای شمالی

کثریت مردم این کشور به کدام زبان تکلم می کنند؟-     کدام یک از زبان های زیر، از زبان های رسمی کشور سوئیس نیست؟ ا

4( ُرمانش ـ فرانسه 3( ایتالیایی ـ آلمانی  2( اسپانیایی ـ آلمانی  1( فرانسه ـ ایتالیایی 
با توجه به نقشۀ مقابل که نواحی بارشی ایران را نمایش می دهد، به ترتیب »الف« و »ب« کدامند؟ -    

گرس و آذربایجان 1( کردستان ـ زا
گرس و آذربایجان 2( داخلی ـ زا

3( داخلی ـ کردستان
4( کردستان ـ خزر غربی
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کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟-    

1( جغرافی دان ها برای تعیین حدود یک ناحیه، همیشه چند معیار را به کار می گیرند.
2( آن ها با توجه به معیارهای خود، حدود یا مرزهای هر ناحیه را روی نقشه رسم می کنند.

3( ناحیه بندی کاری صرفاً جغرافیایی است، براساس طرز تفکر جغرافی دان و شیوۀ کار او صورت می گیرد.
ک ها برای تعیین حدود یک ناحیه به هدف تحقیق جغرافی دان بستگی دارد. 4( انتخاب معیارها و مال

کدام گزینه درستی یا نادرستی عبارات زیر را نشان می دهد؟-    

الف(تقسیم بندی سطح زمین به واحدهای جغرافیایی کاری است که اخیراً مورد توجه جغرافی دانان قرار گرفته است.

ب( وقتی یک محیط جغرافیایی را براساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنیم، در واقع ناحیه بندی کرده ایم.

ج( هر ناحیۀ جغرافیایی به درجه ای از همگونی رسیده است که از سایر بخش های پیرامون خود متمایز می شود.

4( ص ـ غ ـ ص 3( غ ـ ص ـ ص  2( غ ـ غ ـ ص  1( غ ـ ص ـ غ 
چه تعداد از عبارات زیر از جمله دالیل کار ناحیه بندی است؟-    

 شناخت بهتر و آسان تر مکان ها   علمی کردن مطالعات و  تحقیقات

 برنامه ریزی صحیح برای مکان ها   یافتن ویژگی غالب هر ناحیه 
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

گرس، کردستان و ... تقسیم شده است؟-     براساس کدام معیار، ایران به نواحی داخلی، آذربایجان و زا

الف(ترکیب ویژگی های عمدۀ بارش

ب( میانگین بارندگی ساالنه، توزیع فصلی بارش و باالترین میزان بارش روزانه

ج( ناهمواری، آب و هوا و پوشش گیاهی

د( دما، بارش و رطوبت ماهیانه

4( د ـ ج 3( ج ـ الف  2( الف ـ ب  1( ب ـ د 
کندگی بیشتری در کشور افغانستان دارد؟-     کدام قوم پرا

4( پشتون 3( ازبک  2( هزاره  1( تاجیک 
چه تعداد از موارد زیر مربوط به عوامل انسانی ناحیه بندی است؟-    

و( فرهنگ ه ( زبان  د( نوع فعالیت اقتصادی  ج( دین  ب( قومیت  الف( جمعیت 

4( سه 3( چهار  2( پنج  1( شش 
چه تعداد از عبارت های زیر دربارۀ ناحیه بندی ایران بر مبنای معیارهای مربوطه به بارش نادرست است؟-    

الف( جغرافی دانان براساس ترکیب ویژگی های عمدۀ بارش ایران را به نواحی مختلفی تقسیم کرده اند.

ب( طبق این دسته بندی ایران به چهار ناحیۀ بارشی تقسیم شده است.

ج( منطقۀ خزری به دو منطقۀ شرقی و غربی دسته بندی شده است.

د( میانگین بارندگی ساالنه، توزیع فصلی بارش و باالترین میزان بارش روزانه در این تقسیم بندی لحاظ شده است.

4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 

 یادداشت  
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::

)خارج 99(-     همۀ جمله ها، مفهوم درستی از تصویر روبه رو را بیان می کنند؛ به جز ...............  

1( براساس طرز تفکر جغرافی دانان، نواحی مختلفی در سطح زمین به وجود آمده است.
2( جغرافی دانان با استفاده از یک یا چند معیار، سطح زمین 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. 

)خارج 99(-     تصویر روبه رو که معّرف »طراحی و مدیریت شهری« در کشور ژاپن است، با کدام عبارت قرابت بیشتری دارد؟ 

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 تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. 

)خارج 98(-     کدام گزینه، تغییر وضعیت پوشش گیاهی از »جنگل های بارانی استوایی« به سمت »بیابان صحرا« را به درستی بیان می کند؟ 

1( با افزایش دمای هوا، کم کم به مراتع مداری تبدیل می شوند.
کم را پدید می آورد. 2( تابستان بارانی و زمستان خشک، ساوان مترا

3( به تدریج با افزایش خشکی هوا، استپ های بیابانی به وجود می آیند.
4( کاهش بارندگی و افزایش اختالف دما، علفزارهای کوتاه قد را به وجود می آورد.

عبارت زیر مربوط به کدام رابطۀ انسان و نواحی است؟-    

»در بانکوک دست فروشان در قایق های چوبی روی رودخانۀ اصلی شهر اجناس خود را برای فروش، عرضه می کنند.«

2( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهند. 1( انسان ها نواحی را به وجود می آورند. 
4( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. 3( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. 

می توان گفت ............... سبب شده است انسان برای کنترل شرایط محیطی چاره اندیشی کند.-    

2( بهره مندی از توانمندی های محیط 1( پیشرفت دانش و فناوری   
4( قابلیت های محیط طبیعی 3( محدودیت ها و موانع طبیعی  

عبارت »احداث راه آهن در نواحی مرتفع و کوهستانی، دشوارتر و پرهزینه تر از نواحی پست است.« به کدام رابطه میان انسان و نواحی اشاره دارد؟-    

2( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهند. 1( انسان ها نواحی را به وجود می آورند. 
4( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. 3( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. 

این که در چهل سال اخیر با ایجاد کارخانه های بزرگ و کوچک در امتداد محورهای ارتباطی شهر تهران، نواحی صنعتی پیرامون این شهر شکل گرفته -    

است، به کدام رابطه میان انسان و ناحیه اشاره دارد؟

2( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهند. 1( انسان ها نواحی را به وجود می آورند. 
4( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. 3( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. 

با توجه به این جمله که امروزه همۀ نواحی و حتی دورافتاده ترین آن ها از نظر اقتصادی تحت تأثیر یکدیگرند، می توان گفت:-    

2( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهند. 1( انسان ها نواحی را به وجود می آورند. 
4( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. 3( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. 
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پیمان کیوتو:-    

2( توافق کشورها در قیمت غله را سازمان داد. 1( در مورد کاهش تولید گازهای گلخانه ای است. 
4( واردات نفت ژاپن از ایران را افزایش داد. 3( همان اجالس گفت وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب است. 

کدام یک از گزینه های زیر از جمله کاربردهای جزایر مصنوعی خلیج فارس نیست؟-    

4( تفریحی 3( تجاری  2( ارتباطی  1( مسکونی 
کدام گزینه از ویژگی مرز نواحی نیست؟-    

2( وسعت مرزها تغییرپذیر است. 1( تعیین دقیق مرزها کاری دشوار است. 
4( قلمرو نواحی انسانی بسیار گسترده است. 3( قلمرو و وسعت مرز نواحی متفاوت است. 

تخریب شدن ناحیۀ مسلمان نشین میانمار در طول تاریخ مربوط به کدام نوع از روابط انسان و نواحی است؟-    

2( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهند. 1( انسان ها نواحی را به وجود می آورند. 
4( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. 3( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. 

ناحیۀ مشترک میان استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان کدام است؟-    

4( کوه های مرکزی 3( بیابان لوت  2( دشت کویر  1( منطقۀ لرنشین 
بستر زندگی و فعالیت انسان ها ............... است.-    

4( نواحی انسانی 3( نواحی طبیعی  2( نواحی فرهنگی  1( نواحی سیاسی 
نمی توان گفت نواحی طبیعی ...............-    

1( در سراسر کرۀ زمین گسترده شده اند.
2( برای ادامۀ حیات به نواحی انسانی وابسته اند.

3( دارای ویژگی های طبیعی هستند.
4( بستر زندگی و فعالیت های انسان محسوب می شوند.

کدام یک از گزینه های زیر دربارۀ ایجاد نواحی توسط انسان ها نادرست است؟-    

1( انسان ها برای بهره برداری از محیط طبیعی از شیوه ها و ابزارهای متفاوتی استفاده می کنند.
2( انسان ها می توانند نواحی مختلفی را ایجاد کرده یا نواحی طبیعی را تغییر دهند.

3( شیوۀ خاص فروش کاال در بانکوک، ناحیه ای تجاری و گردشگری را به وجود آورده است.
ک، آن را به مهم ترین قطب صنایع مصرفی کشور تبدیل کرده است. 4( به وجود آوردن نواحی صنعتی پیرامون شهر ارا

باید دانست که کشورها ............... هستند؛ زیرا ...............-    

2( نواحی انسانی ـ سایر نواحی را مدیریت می کنند. 1( نواحی سیاسی ـ سایر نواحی را مدیریت می کنند. 
4( نواحی انسانی ـ یک نهاد آن ها را اداره می کند. 3( نواحی سیاسی ـ یک نهاد آن ها را اداره می کند. 

کدام یک از گزینه های زیر پیرامون نواحی سیاسی نادرست است؟-    

1( امروزه اغلب نواحی طبیعی و انسانی تحت مدیریت نهادهای سیاسی یا اداری قرار دارند.
2( شوراها، شهرداری ها، استانداری ها و حکومت ها مدیریت این نواحی را برعهده دارند.

3( شهرها، استان ها و کشورها هریک نواحی سیاسی محسوب می شوند.
4( نواحی سیاسی به وسیلۀ مرزهای قراردادی از نواحی مجاور متمایز می شوند.

با توجه به نقشۀ مقابل، منطقۀ هاشورخورده کدام ناحیه است؟ -    

1( قوم پشتون
ک سیروزوم 2( خا

3( استپ های بیابانی
4( قوم تاجیک
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کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟-    

1( مرزهای سیاسی و اداری معموالً بر مرزهای نواحی طبیعی و انسانی منطبق اند.
2( مرزهای سیاسی و اداری بر مبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوند.

3( گاهی یک ناحیه آب و هوایی و زبانی بین چند استان یا حتی چند کشور قرار می گیرد.
4( در اثر فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی ممکن است ویژگی های خاص یک ناحیه از بین برود.

تعیین نواحی ............... دشوارتر است و وسعت و قلمرو یک ناحیه ...............-    

2( گیاهی ـ همواره ثابت است. 1( انسانی ـ همواره ثابت است.  
4( زیستی ـ تغییر می کند. 3( زبانی و قومی ـ تغییر می کند.  

زبان های ............... و ............... در مجاورت مرز ایاالت متحدۀ امریکا و مکزیک رواج دارد.-    

4( انگلیسی ـ فرانسوی 3( اسپانیایی ـ ژرمنیک  2( اسپانیایی ـ فرانسوی  1( انگلیسی ـ اسپانیایی 
تصویر مقابل با کدام گزینه هماهنگی دارد؟ -    

1( هر ناحیۀ جغرافیایی دارای کانون یا مرکزی است که بیشترین عوامل وحدت و همگونی در آن وجود دارد.
2( ویژگی اصلی هر ناحیه وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است.

3( هر ناحیۀ جغرافیایی به درجه ای از وحدت و همگونی رسیده است که با سایر بخش های پیرامون خود متفاوت است.
4( نواحی را می توان بر اساس معیارهای طبیعی و انسانی دسته بندی کرد.

برای ساخت جزایر مصنوعی خلیج فارس چه اقدامی صورت می گیرد؟-    

ک از ساحل استخراج و به دریا سرازیر می شود. 1( مقدار زیادی سنگ و خا
2( بستر خلیج فارس حفر و به جای آن ستون های عظیمی گذاشته می شود.

ک از بستر خلیج فارس باال کشیده می شود. 3( مقدار زیادی خا
4( با ایجاد پایگاه هایی در آب عمل بسترسازی انجام می شود.

کدام گزینه از پیامدهای ساخت جزایر مسکونی در خلیج فارس نیست؟-    

2( آسیب دیدن آب سنگ های مرجانی 1( آسیب رسیدن به بوم سازگان دریایی 
4( افزایش ضخامت سنگ بستر خلیج فارس 3( گل آلود شدن وسیع آب  

برنامه ریزی برای ایجاد ناحیۀ گردشگری و پارک های ملی یا صنعتی و همچنین توسعۀ کشاورزی در یک ناحیه مصداق کدام مورد است؟-    

2( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهند. 1( انسان ها نواحی را به وجود می آورند. 
4( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. 3( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. 

انتقال اجباری ساکنان یک ناحیه به ناحیۀ دیگر در نتیجۀ کدام رابطه است؟-    

2( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهند. 1( انسان ها نواحی را به وجود می آورند. 
4( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. 3( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. 

استفاده از صفحات خورشیدی در نواحی گرم و خشک به کدام گزینه اشاره دارد؟-    

2( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهند. 1( انسان ها نواحی را به وجود می آورند. 
4( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند. 3( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. 

احداث راه آهن در نواحی ...............، ............... و در نواحی ...............، ............... است.-    

2( کوهستانی ـ دشوار ـ پست ـ پرهزینه 1( جلگه ای ـ پرهزینه ـ پست ـ کم هزینه 
4( پست ـ پرهزینه ـ جلگه ای ـ دشوار 3( مرتفع ـ دشوار ـ جلگه ای ـ آسان  

کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟-    

1( انسان ها با پیشرفت در دانش و تولید ابزار و فناوری بر محیط های طبیعی غلبه کرده اند.
2( با وجود این، محیط ها و نواحی طبیعی همواره زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

3( مواهب طبیعی موجب می شود انسان ها برای کنترل محیط چاره اندیشی کنند.
4( در واقع هر ناحیه شرایط خاصی را به انسان ها عرضه می کند و انسان در چارچوب آن دست به عمل می زند.
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کدام عامل سبب شده است تهران به عنوان قطب صنایع مصرفی ایران شناخته شود؟-    

2( به وجود آمدن نواحی صنعتی در اطراف آن 1( سرازیر شدن کاالهای وارداتی به این شهر 
4( پیشرفت سریع تکنولوژی در این مادرشهر 3( مهاجرت بسیاری از روستاییان به این شهر 

هریک از عبارات زیر مربوط به کدام نوع پوشش گیاهی است؟-    

»باران در تمام سال ـ 2 ماه بدون باران ـ تابستان بارانی و زمستان خشک«

کنده کم ـ ساوان پرا 2( جنگل های بارانی استوایی ـ ساوان مترا کم  کنده ـ ساوان مترا 1( جنگل های بارانی استوایی ـ ساوان پرا
کنده ـ جنگل های بارانی استوایی کم ـ ساوان پرا 4( ساوان مترا کنده  کم ـ جنگل های بارانی استوایی ـ ساوان پرا 3( ساوان مترا

تصویر زیر پوشش گیاهی از صحرای بزرگ افریقا به سمت جنگل های بارانی استوایی را نشان می دهد. در این رابطه به ترتیب )الف( و )ب( کدامند؟-    

کم  کنده ـ ساوان مترا 1( ساوان پرا
کنده کم ـ ساوان پرا 2( ساوان مترا

کم 3( نیمه بیابانی ـ ساوان مترا
کنده 4( نیمه بیابانی - ساوان پرا

کدام گزینه نمودار مقابل را از پایین به باال به درستی کامل می کند؟ -    

1( نواحی طبیعی ـ نواحی سیاسی ـ نواحی انسانی
2( نواحی طبیعی ـ نواحی انسانی ـ نواحی سیاسی
3( نواحی انسانی ـ نواحی طبیعی ـ نواحی سیاسی
4( نواحی انسانی ـ نواحی سیاسی ـ نواحی طبیعی

کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟-    

1( مرکز هر ناحیۀ جغرافیایی، بیشترین عوامل وحدت و همگونی را دارد.
2( هر چه از کانون ناحیه دور شویم، به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته می شود.

3( جلوه های عوامل همگونی یک ناحیه، در مرزهای آن نمایان است.
4( در کانون یک ناحیۀ صنعتی تجمع زیاد کارخانه ها را می بینیم.

»ساخت جزیره های مصنوعی در آب های خلیج فارس« به کدام رابطه میان انسان و نواحی نظر دارد و توسط کدام کشور صورت گرفته است؟-    

1( انسان ها نواحی را به وجود می آورند ـ عربستان
2( نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند ـ امارات متحدۀ عربی

3( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند ـ عربستان
4( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری حکومت ها هستند ـ امارات متحدۀ عربی

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر، در کدام گزینه مشخص شده است؟-    

الف( همۀ نواحی طبیعی یا انسانی جهان تحت مدیریت نهادهای سیاسی یا اداری قرار دارند.

ب( شهرها جزء نواحی سیاسی هستند؛ زیرا یک نهاد آن ها را مدیریت می کند.

ج( نواحی سیاسی با مرزهای قراردادی از نواحی مجاور خود متمایز می شوند.

4( نادرست ـ درست ـ نادرست 3( درست ـ نادرست ـ درست  2( درست ـ درست ـ درست  1( نادرست ـ نادرست ـ درست 
هریک از عبارات زیر به کدام نوع از رابطه میان انسان و نواحی اشاره دارد؟-    

الف( با افت قیمت غله به ویژه ذرت و سویا در بازارهای جهانی، ارزش زمین های کشاورزی در ناحیۀ میدوست کاهش یافت.

ب( وقوع خشکسالی در استرالیا و یخ بندان زودهنگام در آرژانتین به تولید غلۀ جهانی صدمه زد.

1( انسان ها نواحی را به وجود می آورند ـ نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند.
2( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهند ـ نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند.
3( نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند ـ نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند.

4( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند ـ نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند.
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چه تعداد از عوامل زیر از جمله عواملی است که باعث اعتراضات گستردۀ مردمان میانمار علیه دولت آن شده است؟-    

ب( آتش کشیدن خانه های مسلمانان الف( کشتار صدها تن از مسلمانان برمه 

د( خرابکاری های فرقۀ یهودیان افراطی  ج( کشتار مسلمانان میانمار  

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
کدام گزینه درست است؟-    

کنده  نیمه بیابانی  بیابان کم  ساوان پرا 1( جنگل های بارانی استوایی  ساوان مترا
کم  بیابان  نیمه بیابانی کنده  ساوان مترا 2( جنگل های بارانی استوایی  ساوان پرا
کنده  جنگل های بارانی استوایی  نیمه بیابانی  بیابان کم  ساوان پرا 3( ساوان مترا
کنده  بیابان  نیمه بیابانی کم  جنگل های بارانی استوایی  ساوان پرا 4( ساوان مترا

پوشش گیاهی از صحرای بزرگ افریقا به سمت جنگل های بارانی استوایی چگونه است؟-    

کم کنده  ساوان مترا 2( نیمه بیابانی  ساوان پرا کم  1( مراتع مداری  استپ بیابانی  ساوان مترا
کنده  مراتع مداری کم  ساوان پرا 4( ساوان مترا کم  مراتع مداری  3( استپ بیابانی  ساوان مترا

چه تعداد از گزاره های زیر درست است؟-    

 نواحی طبیعی در سراسر کرۀ زمین گسترده شده اند و دارای ویژگی های طبیعی هستند.
 نواحی طبیعی بستر زندگی و فعالیت های انسان محسوب می شوند.

 جوامع انسانی برای ادامۀ حیات به نواحی طبیعی وابسته اند.
 نواحی انسانی در بستر نواحی طبیعی شکل می گیرند و به وجود می آیند.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
چه تعداد از عبارات زیر مربوط به رابطۀ دولت ها و نواحی است؟-    

ب( تخریب پوشش گیاهی یک ناحیه الف( تغییر وسعت یک ناحیه  

د( حفظ پوشش گیاهی یک منطقه ج( تعیین کانون نواحی صنعتی  

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
کدام گزینه ارتباط نزدیک تری با تصویر روبه رو دارد؟ -    

1( هرچه از کانون یک ناحیۀ جغرافیایی دور می شویم و به طرف مرزهای آن 
حرکت می کنیم به تدریج از عوامل همگونی آن کاسته می شود.

2( هر ناحیۀ جغرافیایی به درجه ای از وحدت و همگونی رسیده است که با سایر 
بخش های پیرامون خود متفاوت است.

3( ویژگی اصلی هر ناحیه وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است.
4( هر محیط جغرافیایی را براساس معیارهای خاصی به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنیم.

  یادداشت  
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::

)داخل 1400(-     کدام عبارت، دلیل مناسبی را برای »وضعیت مولکول های هوا« در مدل ترسیم شده، بیان می کند؟  

1( نواحی قطبی در زمستان، انرژی کمتری را دریافت می کنند. 
کندگی زاویۀ تابش خورشید بر سطح زمین، متفاوت است. 2( میزان پرا

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.

)خارج 1400(-     کدام گزینه، پیامد عبارت زیر است؟ 

»در فصل زمستان و در شرایطی که تودۀ هوا از هوای مجاور خود گرم تر می شود، درصورت وجود رطوبت، بارندگی صورت می گیرد.«

1( افزایش بارش در سواحل خزر
گرس کم رطوبت و بارش در دامنۀ غربی زا 2( ترا

3( کاهش اختالف دما در سواحل شمالی و جنوبی کشور
4( تشکیل ابرهای نیمبواستراتوس در دامنۀ شمالی البرز

)خارج 1400(   -     همۀ موارد، با ویژگی های بیابان تصویر شده، مغایرت دارند، به جز: 

1( دوری از منابع رطوبتی
2( صعود کردن هوای مرطوب

3( مجاورت با مرکز پُرفشار جنب حاّره
4( قرار داشتن در عرض جغرافیایی باال

)داخل 99(-     کدام گزینه با عّلت »وزش باد« در منطقۀ حاّره و »ریزش باران« مطابقت دارد؟ 

1( وجود پرفشار قطبی و کم فشار استوایی و وقوع بارندگی جبهه ای
2( وجود پرفشار جنب حاّره 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 30 درجۀ شمالی و گسترش آب ها در طوِل مدار استوا

)خارج 99(-     چرا با ورود تودۀ هوای سرد قطبی به کشور ما، میزان بارش در سواحل دریای خزر افزایش پیدا می کند؟ 

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 هوای )سرد و خشک( و )سرد و مرطوب(، منطقۀ ناپایدار به وجود می آید.

)داخل 98(-     بر اساس تصویر زیر، کدام جمله مقایسۀ درستی را از زیست بوم های واقع در محدوده های »A-B« و »X-Y« ارائه می کند؟ 

1( میزان تولید ترکیبات آلی گیاهان در محدودۀ X-Y کمتر از محدودۀ A-B است. 
2( تودۀ زیستی و سرعت رشد گیاهان در محدودۀ A-B بیشتر از محدودۀ X-Y است.
3( تودۀ زیستی و سرعت رشد گیاهان در محدودۀ X-Y کمتر از محدودۀ A-B است.
4( میزان تولید ترکیبات آلی گیاهان در محدودۀ X-Y بیشتر از محدودۀ A-B است. 
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آب و هوا:-    
1( شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طوالنی است؛ برای مثال می گوییم اندونزی کشوری گرم و مرطوب است.

2( شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طوالنی است؛ مثال امروز هوا آفتابی یا ابری است.
کره یا همان اتمسفر در یک محل در مدت زمانی کوتاه است؛ مثال امروز هوا آفتابی یا ابری است. 3( وضعیت گذرا و موقتی هوا

کره یا همان اتمسفر در یک محل در مدت زمانی کوتاه است؛ برای مثال می گوییم اندونزی کشوری گرم و مرطوب است. 4( وضعیت گذرا و موقتی هوا
در اتمسفر کدام گاز بیش از سایرین وجود دارد؟-    

4( هیدروژن کسیژن  3( ا کسید  2( کربن دی ا 1( نیتروژن 
زیست کره به واسطۀ کدام گزینه قادر به حیات است؟-    

4( لیتوسفر 3( بیوسفر  2( هیدروسفر  1( اتمسفر 
سرچشمۀ جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها چیست؟-    

2( انرژی دریافتی توسط مناطق استوایی 1( فعالیت های زمین ساختی  
4( حرکت آب سنگ های دریایی 3( فعالیت های آتشفشانی دریایی  

عبارت زیر معرف کدام اصطالح جغرافیایی است؟-    
»حجم وسیعی از هواست که از نظر دما و رطوبت در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی دارد.«

4( اقلیم 3( آب و هوا  2( تودۀ هوا  1( جبهۀ هوا 
باد چگونه به وجود می آید؟-    

1( هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به جایی که فشار کم تری دارد جریان می یابد.
2( هوا همیشه از جایی که فشار کم تری دارد به جایی که فشار بیشتری دارد جریان می یابد.

3( هوا همیشه از سیکلون که فشار کم تری دارد به آنتی سیکلون که فشار بیشتری دارد جریان می یابد.

4( هوا همیشه از سیکلون که فشار بیشتری دارد به آنتی سیکلون که فشار کم تری دارد جریان می یابد.
جبهۀ هوا چیست؟-    

1( حجم وسیعی از هواست که از نظر دما و رطوبت در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی دارد.
2( جبهه ها مرز بین دو تودۀ هوای مجاورند و آن ها را از هم جدا می کنند.

کره است که در یک محل در مدت زمان کوتاهی به وجود می آید. 3( وضعیت گذرا و موقتی هوا
4( شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه  در مدت زمانی نسبتاً طوالنی است.

علت آن که در نواحی استوایی همواره یک کانون کم فشار وجود دارد، چیست؟-    
4( رطوبت باال 3( زاویۀ مستقیم تابش  2( نیروی کوریولیس  1( حرکت وضعی زمین 

کدام گزینه در مناطق استوایی به چشم می خورد؟-    
2( بارش هرروزۀ باران تند و رعد و برق 1( بارش برف در زمستان های سرد  

4( فشار زیاد هوا 3( اختالف دمای روز و شب  
تصویر مقابل کدام نوع از بارش را نمایش می دهد؟  -    

1( بارندگی همرفتی
2( بارندگی سیکلونی

3( بارندگی کوهستانی
4( بارندگی ناهمواری

علت ایجاد بیابان در مناطق قطبی چیست؟-    
2( اختالف دمای شدید میان تابستان و زمستان 1( پرفشار بودن و عدم امکان صعود هوا 

4( خشکی و سردی بیش از حد هوا 3( وجود منابع رطوبتی به شکل یخ  
ایزوبار چیست؟-    

4( منحنی خطوط هم ارتفاع است. کز پرفشار یا آنتی سیکلون است.  3( مرا کز کم فشار یا سیکلون است.  2( مرا 1( خطوط منحنی های هم فشار است. 
کدام گزینه در نتیجۀ »مایل بودن محور زمین« اتفاق نمی افتد؟-    

2( تفاوت وسعت منطقۀ روشن و تاریک 1( عمود تابیدن اشعۀ خورشید به مناطق استوایی 
4( جاری شدن جریان های دریایی آب گرم و سرد 3( اختالف طول روز و شب  
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کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با »آب و هوا« اطالعات نادرستی ارائه می دهد؟-    

1( آب و هوا یکی از عوامل مهم پدید آمدن ناحیه است. ویژگی های آب و هوایی متفاوت موجب می شود که بخش های مختلف سیارۀ زمین با یکدیگر 
تفاوت داشته باشد.

کره یا همان اتمسفر در یک محل در مدت زمانی کوتاه است؛ مثالً امروز هوا آفتابی یا ابری است. 2( آب و هوا با هوا تفاوت دارد. هوا وضعیت گذرا و موقتی هوا
3( آب و هوا شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طوالنی است؛ برای مثال می گوییم اندونزی کشوری گرم و مرطوب است.

4( برای پی بردن به آب و هوای یک ناحیه داده های آماری مربوط به دما، بارش، رطوبت و ... را طی مدت زمانی مثالً سه سال جمع آوری و میانگین آن 
را محاسبه می کنند.

می توان گفت ............... از شاخه های ............... است.-    

2( آب و هواشناسی ـ جغرافیای طبیعی 1( اقلیم شناسی ـ جغرافیای انسانی  
4( بوم شناسی ـ فنون جغرافیایی 3( هواشناسی ـ فنون جغرافیایی  

کره رخ نمی دهد؟-     بیشترین تغییرات آب وهوایی در کدام الیه از هوا

4( آنوسفر 3( تروپوسفر  2( وردسپهر  1( الیۀ زیرین آن 
کدام عامل سبب تمایز کرۀ زمین از سایر سیارات می شود؟-    

کره یا همان اتمسفر 2( وجود هوا 1( وجود زیست کره یا همان بیوسفر  
4( وجود شرایط حیات از جمله نور و هوا 3( وجود زیست بوم های متنوع زیستی و گیاهی 

به ترتیب هریک از موارد زیر کدامند؟-    

»مهم ترین منبع انرژی برای زمین ـ عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی های آب و هوایی در نواحی مختلف زمین«

2( منابع زیر زمینی ـ نور خورشید 1( نور خورشید ـ نور خورشید  
4( نور خورشید ـ بارش 3( منابع زیرزمینی ـ بارش  

کدام نواحی بیشترین و کم ترین انرژی را از خورشید دریافت می کنند؟-    

2( نواحی استوایی ـ نواحی جنب حاره 1( نواحی قطبی ـ نواحی استوایی  
4( نواحی استوایی ـ نواحی قطبی 3( نواحی جنب حاره ـ نواحی استوایی 

کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟-    

1( از دریافت نامساوی انرژی خورشید بر سطح زمین مناطق گرم، معتدل و سرد پدید می آید.
2( هرچه از استوا به سمت عرض های جغرافیایی باالتر حرکت می کنیم، دمای هوا افزایش می یابد.

3( اشعۀ خورشید در مناطق استوایی در طی سال عمود و نزدیک به عمود می تابد.
4( نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیرۀ گرما و سرچشمۀ جریان های گرم دریایی در اقیانوس ها هستند.

کدام یک از گزینه های زیر اطالعات نادرستی ارائه می کند؟-    

2( فشار هوا به وسیلۀ فشارسنج اندازه گیری می شود. 1( هوا دارای وزن است و بنابراین به همه چیز فشار وارد می کند. 
4( فشار هوا در یک مکان ثابت است. 3( واحد اندازه گیری فشار هوا هکتوپاسکال است. 

کدام گزینه نام تصویر روبه رو است؟ -    

2( کم فشار )آنتی سیکلون( 1( کم فشار )سیکلون(  
4( پرفشار )سیکلون( 3( پرفشار )آنتی سیکلون(  

کدام گزینه در ارتباط با هوای سرد نادرست است؟-    

2( تعداد مولکول ها در واحد حجم بیشتر است. 1( مولکول های آن به هم نزدیک ترند.  
4( یک مرکز سیکلونی را به وجود می آورند. 3( معموالً به سمت پایین فرود می آید. 

در صورت برخورد دو تودۀ هوا با یکدیگر چه اتفاقی رخ می دهد؟-    

2( پایداری هوا در کوتاه مدت اتفاق می افتد. 1( یک تودۀ هوای وسیع در آن منطقه ایجاد می شود. 
4( باران های تند و رعد و برق اتفاق می افتد. 3( یک منطقۀ گذار یا تغییر از نظر دما یا فشار در مرز آن ها به وجود می آید. 
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جبهۀ هوای قطبی در کدام منطقه تشکیل می شود؟-    

2( بین هوای سرد قطبی و هوای معتدل در منطقۀ استوایی 1( بین هوای سرد قطبی و هوای گرم استوایی در منطقۀ معتدله 
4( باالتر از منطقۀ معتدل در نزدیکی قطبین 3( جنب قطب های شمال و جنوب و عرض های جغرافیایی باال 

کز فشار زیاد در کدام منطقه از جهان وجود ندارد؟-     مرا

4( اطراف مدار رأس الجدی 3( مدار 60 درجه  2( اطراف مدار رأس السرطان  1( منطقۀ جنب استوایی 
کدام عوامل در وقوع بارش در یک ناحیه تأثیر دارند؟-    

4( عامل صعود ـ وجود هوای مرطوب  3( تشکیل ابرـ  عامل صعود  2( وجود هوای مرطوبـ  تشکیل ابر  1( وجود هوای مرطوب ـ جبهۀ هوا 
تصویر روبه رو ............... است. -    

2( کم فشار )آنتی سیکلون( 1( کم فشار )سیکلون(  
4( پرفشار )سیکلون( 3( پرفشار )آنتی سیکلون(  

کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟-    

1( این نوع بارندگی بیشتر در جایی به وجود می آید که توده های هوا با یکدیگر برخورد می کنند  بارندگی جبهه ای
2( در این نوع بارندگی نواحی مرتفع مانع آن می شوند که توده هوای مرطوب به طور افقی حرکت کند  بارندگی ناهمواری

3( در این نوع بارندگی تودۀ هوا در امتداد دامنۀ کوه به طرف قله باال می رود  بارندگی کوهستانی
4( این نوع از بارش ها بیشتر از نوع بارش های بهاری اند  بارندگی سیکلونی

تصویر مقابل بارش ............... را نشان می دهد که ............... -    

1( همرفتی ـ بارش های فصل سرد بیشتر از این نوع بارشند.
2( سیکلونی ـ بیشتر در محل جبهه ها به وجود می آید.

3( سیکلونی ـ در این بارش توده های هوا در مسیر خود با یکدیگر برخورد می کنند.
4( همرفتی ـ در این نوع بارندگی تودۀ هوا از هوای مجاور خود گرم تر می شود.

کدام گزینه در ارتباط با طبقه بندی آب و هوایی کوپن نادرست است؟-    

2( پنج گروه اصلی آب و هوایی از یکدیگر تفکیک شده اند. 1( بر مبنای سه معیار بارش، دما و رطوبت انجام شده است. 
4( یکی از معروف ترین تقسیم بندی های آب و هوایی جهان است. 3( گروه های اصلی آب و هوایی به گروه های فرعی تقسیم می شوند. 

گر مناطق خشک را براساس میزان بارندگی ساالنه تقسیم بندی کنیم، به ترتیب بارش »250 ـ 100 میلی متر« و » کم تر از 50 میلی متر« مربوط به کدام -     ا

منطقه است؟

4( خشک ـ بسیارخشک 3( نیمه خشک ـ بیابان  2( نیمه خشک ـ بسیارخشک  1( خشک ـ بیابان  
کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟-    

1( این بیابان ها عمدتاً در نواحی مجاور مدار رأس السرطان و رأس الجدی قرار گرفته اند: بیابان های گرم
2( این بیابان ها عمدتاً در عرض جغرافیایی باال یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند: بیابان های سرد

3( گرم ترین نواحی جهان در مجاورت این ناحیه از کرۀ زمین قرار گرفته اند: خط استوا
4( بیابان استرالیا و ترکستان جزء این نوع بیابان ها محسوب می شوند: بیابان های گرم

هریک از بیابان های آتاکاما و نامیب به ترتیب بر اثر کدام عامل به وجود آمده اند؟-    

2( استقرار مرکز پرفشار ـ دوری از منابع رطوبتی  1( استقرار مرکز پرفشارـ  استقرار مرکز پرفشار 
4( دوری از منابع رطوبتی ـ استقرار مرکز پرفشار 3( دوری از منابع رطوبتی ـ دوری از منابع رطوبتی  

کدام عامل باعث ایجاد بیابان های گبی و تکله ماکان شده است؟-    

2( استقرار مرکز پرفشار ـ استقرار مرکز پرفشار 1( دوری از منابع رطوبتی ـ استقرار مرکز پرفشار 
4( دوری از منابع رطوبتی ـ  دوری از منابع رطوبتی 3( استقرار مرکز پرفشار ـ دوری از منابع رطوبتی 

کز کم فشار:-     مرا

کز ایزوبار هستند. 2( همان مرا 1( با حرف H نشان داده  می شوند.  
کز آنتی سیکلون هستند. 4( همان مرا کزی اند که فشار در آن به سمت مرکز، کم می شود.  3( مرا
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تصویر روبه رو به کدام اصطالح جغرافیایی اشاره دارد؟ -    
1( آنتی سیکلون

2( سیکلون
3( تودۀ هوا

4( جبهۀ هوا
کدام گزینه دربارۀ بخش »هوا کره« نادرست است؟-    

1( هوا تا حدود 3000 کیلومتری اطراف سیارۀ زمین را فرا گرفته است.
2( هوا مخلوطی از گازهای مختلف است که بیش ترین آن را نیتروژن تشکیل می دهد.

3( بیش ترین تغییرات آب و هوایی در الیۀ زیرین آن یعنی استراتوسفر به وجود می آید.
4( وجود هوا کره از ویژگی های مهم زمین است و آن را از سایر سیارات جدا می کند.

هر یک از موارد زیر به کدام نوع از بارش اشاره دارند؟-    
الف( این نوع بارندگی جایی صورت می گیرد که توده های هوا با یکدیگر برخورد می کنند.

ب( بارش های بهاری بیشتر از این نوع هستند.
4( سیکلونی ـ همرفتی 3( کوهستانی ـ ناهمواری  2( جبهه ای ـ کوهستانی   1( همرفتی ـ جبهه ای 

کدام گزینه دربارۀ بیابان های گرم درست است و نمونۀ آن کدام است؟-    
1( عمدتاً در نواحی مجاور مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع شده اند ـ بیابان گبی

2( در عرض جغرافیایی باال یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند ـ بیابان ترکستان
3( عمدتاً در نواحی مجاور مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع شده اند ـ بیابان ساحلی نامیب

4( در عرض جغرافیایی باال یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند ـ بیابان استرالیا
کدام یک از نواحی زیر، یک منطقۀ »کم فشار« محسوب می شود؟-    

2( حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه 1( اطراف مدار رأس الجدی  
4( اطراف مدار رأس السرطان 3( مناطق قطبی  

با توجه به شکل روبه رو به ترتیب )الف( و )ب( کدامند؟ -    
1( لیتوسفر ـ آب کره

2( سنگ کره ـ بیوسفر
3( سنگ کره ـ اتمسفر

4( لیتوسفر ـ هیدروسفر
اشعۀ خورشید در ............... به صورت ............... می تابد و دلیل این پدیده ............... است.-    

2( مدار 60 درجه ـ عمود و نزدیک به عمود ـ مایل بودن محور زمین 1( مناطق استوایی ـ عمود و نزدیک به عمود ـ مایل بودن محور زمین 
4( مناطق استوایی ـ مایل ـ حرکت وضعی و انتقالی زمین 3( مدار 60 درجه ـ مایل ـ حرکت وضعی و انتقالی زمین 

پرتوهای خورشید در مدار 60 درجه به دلیل مایل تابیدن، مساحتی ............... منطقۀ استوایی را در برمی گیرد. مقدار انرژی گرمایی دریافتی توسط هر -    
واحد سطح در این منطقه تقریباً ............... منطقۀ استوایی است.

4( دو برابر ـ نصف 3( نصف ـ دو برابر  2( دو برابر ـ دو برابر  1( نصف ـ نصف 
هر یک از نواحی زیر از نظر فشار، به ترتیب چگونه اند؟-    

»ناحیۀ معتدله )حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه( ـ قطب شمال ـ ناحیۀ حاره ای«
4( کم فشار ـ کم فشار ـ پرفشار 3( پرفشار ـ کم فشار ـ پرفشار  2( کم فشار ـ پرفشار ـ کم فشار  1( پرفشار ـ پرفشار ـ کم فشار 

کدام گزینه )الف( و )ب( را نشان می دهد؟  -    
1( ابر نیمبواستراتوس ـ منطقۀ آنتی سیکلون

2( ابر کومولونیمبوس ـ منطقۀ سیکلون
3( ابر کومولونیمبوس ـ منطقۀ آنتی سیکلون

4( ابر نیمبواستراتوس ـ منطقۀ سیکلون
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به ترتیب کدام عوامل سبب ایجاد »بادهای مختلف« و »تغییرات آب و هوایی« است؟-    
2( جابه جایی توده های هوا ـ شکل گیری جبهه های هوا  1( جابه جایی توده های هوا ـ جابه جایی توده های هوا 
4( شکل گیری جبهه های هوا ـ جابه جایی توده های هوا 3( شکل گیری جبهه های هوا ـ شکل گیری جبهه های هوا 

هر یک از عبارت های زیر مربوط به کدام نوع از بارش است؟-    
الف( تودۀ هوا از هوای اطراف خود گرم تر می شود.

ب( این نوع بارندگی بیشتر در محل جبهه ها به وجود می آید.
4( ناهمواری ـ کوهستانی 3( همرفتی ـ سیکلونی  2( ناهمواری ـ سیکلونی  1( همرفتی ـ کوهستانی 

کدام نواحی بسیار پربارانند؟-    
د( قطبی ج( آسیای موسمی  ب( مناطق داخلی قاره ها  الف( استوایی 
4( د ـ ج 3( الف ـ ب  2( ج ـ الف  1( ب ـ د 

به ترتیب هریک از عبارات زیر مربوط به کدام ناحیۀ آب و هوایی است؟-    
ج( دمای هوا در هیچ ماهی بیش از 10+ درجه نیست. ب( کمبود بارش  الف( اختالف دما زیاد است. 

4( قطبی ـ خشک ـ بسیار سرد 3( قطبی ـ قطبی ـ سرد  2( خشک ـ قطبی ـ بسیار سرد  1( خشک ـ خشک ـ سرد 
وجه تشابه کدام دو ناحیه آب و هوایی از نظر کوپن »نامناسب بودن برای رشد گیاهان« است؟-    

4( بسیار سرد و قطبی 3( سرد و بسیار سرد  2( خشک و قطبی  1( سرد و خشک 
    -

بارشپوشش گیاهینام آب و هوا

ـخشک

ـسرد

کدام گزینه جدول مقابل را به درستی کامل می کند؟ 
1( نامناسب برای رویش گیاه ـ بارش زمستان بیشتر از تابستان

2( مناسب برای گیاهان مقاوم مخروطیـ  بارش زمستان بیشتر از تابستان
3( نامناسب برای رویش گیاه ـ بارش تابستان بیشتر از زمستان

4( مناسب برای گیاهان مقاوم مخروطیـ  بارش تابستان بیشتر از زمستان
پاسخ هر یک از موارد زیر کدام است؟-    

الف( سرچشمۀ جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها
ب( نام دیگر زیست کره

ج( عالمت آب و هوای قطبی در طبقه بندی کوپن
E 2( نواحی جنب قطبی ـ بیوسفر ـ   D 1( نواحی استوایی ـ هیدروسفر ـ

E 4( نواحی استوایی ـ بیوسفر ـ  D 3( نواحی جنب قطبی ـ هیدروسفر ـ
مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی به دور خورشید باعث چه تعداد از موارد زیر می شود؟-    

ب( اختالف طول روز و شب در نواحی متفاوت الف( اختالف وسعت منطقۀ روشن و تاریک در نواحی مختلف 
د( اختالف زاویۀ تابش خورشید در مناطق مختلف ج( به وجود آمدن فصول مختلف 

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
وقتی هوا در یک منطقه گرم می شود:-    

الف( مولکول ها سریع تر حرکت می کنند و از هم فاصله می گیرند؛ در نتیجه از وزن و فشار هوا در واحد حجم کاسته می شود.
ب( به سمت پایین یا سطح زمین فرود می آید و در نتیجه بر روی آن یک مرکز پرفشار )آنتی سیکلون( پدید می آید.
ج( بر روی آن یک منطقۀ کم فشار )سیکلون( تشکیل می شود که فشار هوا در آن به سمت مرکز ناحیه کم می شود.

د( مولکول های آن به هم نزدیک می شوند و تعدادشان در واحد حجم بیشتر می شود.
4( د ـ ج 3( ب ـ د  2( ج ـ الف  1( الف ـ ب 

چه تعداد از موارد زیر بر دمای یک مکان تأثیر می گذارد؟-    

 عرض جغرافیایی  عبور جریان های آب گرم  جهت و شیب ناهمواری ها

 دوری و نزدیکی به اقیانوس ها  ارتفاع از سطح زمین  عبور جریان های آب سرد
4( شش 3( سه  2( چهار  1( پنج 
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گر مقدار انرژی دریافتی در سطحی در منطقۀ استوایی به طور فرضی 12 واحد باشد، همین سطح در مدار 60 درجه تقریباً چند واحد انرژی دریافت می کند؟-     ا
24 )4  20 )3  12 )2  6 )1

کدام گزینه درستی یا نادرستی عبارات زیر را نشان  می دهد؟-    
کندگی کانون های فشار بر روی کرۀ زمین از عوامل مهم گردش عمومی هوا و تغییرات آب و هوایی نواحی است. الف( پرا

ب( کمربندهای فشار در نیمکرۀ شمالی و جنوبی قرینه نیستند و تفاوت هایی با هم دارند.
ج( جهت وزش باد بر اثر حرکت انتقالی زمین و نیروی کوریولیس در نیمکره ها به سمت غرب و شرق منحرف می شود.

4( غ ـ غ ـ ص 3( ص ـ غ ـ غ  2( ص ـ ص ـ ص  1( ص ـ ص ـ غ 
کدام گزینه در مورد روند گردش عمومی هوا در مناطق استوایی صحیح است؟-    

1( سرد شدن هوا  صعود کردن هوا  فرو ریختن رطوبت به صورت باران
2( صعود کردن هوا  سرد شدن هوا  فرو ریختن رطوبت به صورت باران

3( صعود کردن هوا  سرد شدن هوا  فرو ریختن رطوبت به صورت برف و باران
4( سرد شدن هوا  صعود کردن هوا  فرو ریختن رطوبت به صورت برف و باران

با توجه به کمربندهای فشار و وزش بادها در کرۀ زمین، کدام عامل سبب انحراف جهت وزش باد به سمت شرق و غرب می شود؟-    
د( برخورد توده های هوا ج( حرکت وضعی زمین  ب( نیروی کوریولیس  الف( حرکت انتقالی زمین 

4( ب ـ الف 3( د ـ ج  2( ج ـ ب  1( الف ـ د 
گر دمای هوا در منطقۀ هم سطح با آب های آزاد، ۳6 درجه باشد، در ارتفاع 5 کیلومتری دمای هوا چند درجه خواهد بود؟-     ا

2 )4  4 )3  6 )2  8 )1
چه تعداد از عبارت های زیر به ویژگی های آب و هوای معتدل از نظر کوپن اشاره دارد؟-    

ب( بارش در دورۀ سرد بیشتر از دورۀ گرم است. الف( میانگین سردترین ماه بین 1۸+ تا ۳- درجۀ سانتی گراد است. 
د( عالمت اختصاری آن C است. ج( مناسب برای جنگل های بارانی است. 

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
می توان گفت ویژگی های ............... در همۀ تعاریفی که از بیابان ارائه شده است، مشترک می باشد.-    

د( کمبود بارش ج( تبخیر باال  ب( تعرق زیاد  الف( کمبود پوشش گیاهی 
4( د ـ ب 3( ج ـ د  2( ب ـ الف  1( الف ـ ج 

گر به ناحیه ای وارد شویم که پوشش گیاهی غالب آن جنگل های مخروطی باشند و بارش تابستانه در آن بیش از بارش زمستانه باشد، به کدام ناحیه -     ا
از نواحی آب و هوایی کوپن وارد شده ایم؟

4( بسیار سرد 3( سرد  2( معتدل  1( استوایی 
همۀ موارد کدام گزینه مربوط به عالمت آب و هوایی B از طبقه بندی کوپن می باشد؟-    

18C نیست ـ بارش تابستان بیشتر از زمستان ـ نامناسب برای رویش گیاه 1( هیچ ماهی سردتر از
2( اختالف زیاد دما ـ بارش تابستان بیشتر از زمستان ـ مناسب برای جنگل های خزان دار

18C نیست ـ کمبود بارش ـ نامناسب برای رویش گیاه 3( هیچ ماهی سردتر از
4( اختالف زیاد دما ـ کمبود بارش ـ نامناسب برای رویش گیاه

نام بیابان های مشخص شده در تصویر مقابل به ترتیب چیست؟-    
1( گبی ـ نامیب

کاما 2( درۀ مرگ کالیفرنیا ـ آتا
کان کاما ـ تلکه ما 3( آتا

4( نامیب ـ درۀ مرگ کالیفرنیا
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پاسخنامه 
تفاوت های  4۳۳ و  شباهت ها  مطالعۀ  جغرافی دانان  کارهای  از  یکی   ۳

مکان هاست. مکان هایی که ویژگی های مشابه دارند، همان نواحی هستند.

هر مکان در روی زمین ویژگی هایی دارد و میان اجزا و پدیده های  4۳4  2
آن، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد.

با توجه به صفحات ابتدایی درس اول جغرافیای یازدهم گزینۀ )4(  4۳5  2
صحیح است ویل ما به لکید سازمان سنجش احترام یم ذاریم و )2( رو ناچارًا قبول یم کنیم! 

جغرافیایی  4۳6 ویژگی های  که  است  زمین  سطح  از  بخشی  ناحیه   ۳
همگون و خاصی دارد؛ به طوری که با بخش های مجاور خود متفاوت است.

از میان شش ناحیۀ بارشی ایران، ناحیۀ خزر غربی، دارای باالترین  4۳7  1
میانگین ساالنۀ بارش است و بیشترین میزان بارش را در طول سال تجربه می کند. 

ک یخ بستۀ نواحی توندرا است. 4۳۸ ک کرایوزول، خا خا  1

پوشش گیاهی غالب در امریکای جنوبی، جنگل های بارانی استوایی است. 4۳۹  2

ناحیه بندی کاری صرفاً جغرافیایی است و براساس طرز تفکر یک  440  1
ک ها برای  انتخاب معیارها و مال جغرافی دان و شیوۀ کار او صورت می گیرد. 
تعیین حدود یک ناحیه، به هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان بستگی دارد.

ناحیه بخشی از سطح زمین است که ویژگی های جغرافیایی )طبیعی،  441  ۳
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...( همگون و خاصی دارد، به طوری که با بخش های 

مجاور خود متفاوت است.

ک یخ بستۀ نواحی توندرا است. 442 ک کرایوزول، خا الف( خا  4
ک حاصل خیز غنی از مواد آلی و ریشۀ علفزارهاست.  ک چرنوزیوم، خا ب( خا

میان اجزا و پدیده های هر مکان، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود  44۳  1
دارد که آن مکان را از سایر مکان ها متفاوت می سازد.

پاسخ سؤال 441 رو دوباره بخون یب زحمت! 444  1

جغرافی دان ها برای تعیین حدود یک ناحیه، یک یا چند معیار را  445  1
به کار می گیرند. آن ها با توجه به این معیارها حدود یا مرزهای هر ناحیه را 

روی نقشه رسم می کنند و نواحی مختلف را روی نقشه نمایش می دهند.

ریشۀ  446 و  آلی  مواد  از  غنی  و  حاصلخیز  کی  خا چرنوزیوم،  ک  خا  2
علفزارها است.

زیست بوم )بیوم( جزء نواحی طبیعی است که به سبب پوشش  447  1
گیاهی و زندگی جانوری خاصی که دارد، از بقیه متمایز می شود. 

کثریت جمعیت کشور سوئیس به زبان آلمانی تکلم می کنند. 44۸ ا  1

سبب  44۹ به  یک  هر  که  هستند  طبیعی  نواحی  جزء  بوم ها  زیست   1
پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی که دارند، از بقیه متمایز می شوند.

جنگل های تایگا در آمریکای شمالی به وفور یافت می شود و جنگل های بارانی 
استوایی در آمریکای جنوبی.

در کشور سوئیس چهار زبان رسمی وجود دارد: آلمانی، ایتالیایی،  450  2
فرانسه و ُرمانش، اغلب مردم سوئیس به زبان آلمانی تکلم می کنند.

گرس و آذربایجان 451 ب  زا الف  کردستان    1
جغرافی دان ها برای تعیین حدود یک ناحیه، گاه یک معیار و گاه  452  1

چند معیار را به کار می گیرند.

45۳  ۳
الف( جغرافی دان ها از گذشته سطح زمین را به واحدهای جغرافیایی تقسیم 

کرده و سپس مورد مطالعه قرار داده اند.
تقسیم  454 جغرافیایی  واحدهای  به  را  زمین  سطح  جغرافی دان ها   ۳

می کنند و سپس مورد مطالعه قرار می دهند. این تقسیم بندی ها برای شناخت 
بهتر و آسان تر مکان های مختلف و علمی کردن مطالعات و تحقیقات دربارۀ 
این مکان ها صورت می گیرد تا بتوان برای آن ها به طور صحیح برنامه ریزی کرد.

قبیل  455 از  بارش  عمدۀ  ویژگی های  ترکیب  براساس  جغرافی دان ها   2
میانگین بارندگی ساالنه، توزیع فصلی بارش و باالترین میزان بارش روزانه، ایران 
کردستان،  غربی، خزر شرقی،  )خزر  کرده اند  تقسیم  بارشی  ناحیۀ  به شش  را 

گرس، خراسان شمالی و داخلی(. آذربایجان و زا
کندگی قومیتی در کشور افغانستان است. 456 قوم پشتون دارای بیشترین پرا  4
معیارهای مربوط به عوامل انسانی ناحیه بندی عبارت اند از: جمعیت،  457  1

اقوام، دین، زبان، فرهنگ، نوع فعالیت های اقتصادی و ... .
قبیل  45۸ از  بارش  عمدۀ  ویژگی های  ترکیب  براساس  جغرافی دان ها   4

بارندگی ساالنه، توزیع فصلی بارش و باالترین بارش روزانه، ایران را به شش 
ناحیۀ بارش تقسیم کرده است.

هر ناحیۀ جغرافیایی دارای کانون یا مرکزی است که بیشترین عوامل  45۹  ۳
وحدت و همگونی در آن وجود دارد. هرچه از کانون یک ناحیه 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. اینطوری نیست 

که این عوامل وحدت و همگوین فقط در اکنون ناحیه باشن!
انسان ها با پیشرفت در دانش و تولید ابزار و فناوری، بر محیط های  460  2

طبیعی و محدودیت های آن غلبه کرده و این محیط ها را در اختیار گرفته اند. 
با وجود این، محیط ها و نواحی طبیعی همواره زندگی مردم را تحت تأثیر قرار 

داده و به فعالیت های انسان شکل می دهند.



161

تصویر زیر خودش گویای همه چیزه!  461  ۳

بزرگ  صحرای  و  استوایی  بارانی  جنگل های  بین  انتقالی  ناحیۀ  یک  ساوان 
افریقاست. هر چه به سمت بیابان صحرا پیش می رویم، بارندگی کم تر و علف های 
علفزارهای  از  مداری،  که  مراتع  به  کم کم  و  می شوند  تنک تر  و  کوتاه تر  ساوان 
کوتاه قد تشکیل شده است، تبدیل می گردند. این مراتع در حاشیۀ صحرا به علت 

خشکی هوا به استپ های بیابانی تبدیل می شوند.
انسان ها در محیط های طبیعی تغییراتی به وجود می آورند. آن ها  462  1

متفاوتی  ابزارهای  و  شیوه ها  از  طبیعی  محیط  از  بهره برداری  و  زندگی  برای 
استفاده می کنند و در نتیجه نواحی مختلفی را پدید می آورند یا نواحی طبیعی 

را تغییر می دهند. مثال ذکرشده در صورت سؤال نیز بیانگر این مبحث است.
محدودیت ها و موانع محیطی سبب می شود انسان ها برای کنترل  46۳  ۳

محیط و شرایط خاص آن چاره اندیشی کنند و به ابداع ابزارهایی بپردازند. 
مثال داده شده بیانگر این مسأله است که نواحی به فعالیت های  464  2

انسان شکل می دهند. 
مثال ذکر شده در صورت سؤال به این مسأله اشاره دارد که انسان ها  465  1

با تغییراتی که در محیط طبیعی ایجاد می کنند، نواحی مختلفی را پدید می آورند.
نواحی بر یکدیگر تأثیر می گذارند و با یکدیگر رابطه و کنش متقابل  466  ۳

دارند؛ امروزه همۀ نواحی و حتی دورافتاده ترین آن ها به ویژه از نظر اقتصادی 
تحت تأثیر یکدیگرند. 

پیمان کیوتو، پیمانی است که کشورها برای کاهش صدور گازهای  467  1
گلخانه ای به جو امضا کرده اند. 

کاربری جزایر مصنوعی در آب های خلیج فارس، مسکونی، تفریحی  46۸  2
و تجاری است. 

گزینۀ )4( از ویژگی های مرز نواحی نمی باشد.  46۹  4
نمونۀ آورده شده در صورت سؤال، بیانگر تأثیر تصمیم گیری های  470  4

سیاسی حکومت ها بر نواحی است. 
بیابان لوت در میان سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و  471  ۳

خراسان جنوبی گسترده شده است. 
نواحی طبیعی بستر زندگی و فعالیت های انسان به حساب می آیند.  472  ۳
جوامع انسانی برای ادامۀ حیات به نواحی طبیعی وابسته اند. 47۳  2
به  474 را  آن  تهران،  شهر  پیرامون  صنعتی  نواحی  آمدن  وجود  به   4

مهم ترین قطب صنایع مصرفی کشور تبدیل کرده است.

شهرها، استان ها و کشورها، نواحی سیاسی محسوب می شوند؛ زیرا  475  ۳
یک نهاد آن ها را اداره و مدیریت می کند. 

امروزه همۀ نواحی طبیعی یا انسانی جهان تحت مدیریت نهادهای  476  1
سیاسی یا اداری قرار دارند. 

قسمت هاشورخورده، قوم پشتون را نشان می دهد.  477  1
انسانی  47۸ و  طبیعی  مرزهای  بر  معموالً  اداری  و  سیاسی  مرزهای   1

منطبق نیستند. 
نواحی طبیعی  47۹ از   )... و  )زبانی، قومی  انسانی  نواحی  تعیین مرز   ۳

ک، زیست بوم ها و ...( دشوارتر است.  )خا
قلمرو و وسعت نواحی، متفاوت است. در اثر فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی 
ممکن است ویژگی های خاص یک ناحیه از بین برود و وسعت آن کم یا زیاد شود. 

متحدۀ  4۸0 ایاالت  مرز  مجاورت  در  اسپانیایی  و  انگلیسی  زبان های   1
امریکا و مکزیک رواج دارد. 

بیشترین  4۸1 که  است  مرکزی  یا  کانون  دارای  جغرافیایی  ناحیۀ  هر   1
عوامل وحدت و همگونی در آن وجود دارد. 

برای ساختن جزایر مصنوعی خلیج فارس، مقدار زیادی سنگ و  4۸2  ۳
ک از بستر خلیج فارس باال کشیده می شود.  خا

برای ساختن جزایر مصنوعی خلیج فارس، مقدار زیادی سنگ و  4۸۳  4
ک برداری و گل آلود شدن  ک از بستر خلیج فارس باال کشیده می شود. این خا خا
کوسیستم( دریایی و آب سنگ های مرجانی آسیب  وسیع آب به بوم سازگان )ا

رسانده است. 
مثال ذکر شده در صورت سؤال بیانگر تصمیم گیری های دولت و  4۸4  4

اثرپذیری نواحی از این تصمیمات است. 
نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند و  4۸5  4

مورد ذکرشده در صورت سؤال نیز بیانگر این مفهوم است. 
مثال ذکر شده در صورت سؤال نمونه ای از شکل دهی نواحی به  4۸6  2

فعالیت های انسانی است. 
احداث راه آهن در نواحی مرتفع و کوهستانی دشوارتر و پرهزینه تر  4۸7  ۳

از نواحی پست و جلگه ای است. 
محدودیت ها و موانع طبیعی موجب می شود انسان ها برای کنترل  4۸۸  ۳

محیط چاره اندیشی کنند. 
ایجاد کارخانه های بزرگ و کوچک در امتداد محورهای ارتباطی شهر  4۸۹  2

تهران و شکل گرفتن نواحی صنعتی پیرامون تهران، این شهر را به مهم ترین 
قطب صنایع مصرفی کشور تبدیل کرده است. 

باران در تمام سال  جنگل های بارانی استوایی 4۹0  2
کم 2 ماه بدون باران  ساوان مترا

کنده تابستان بارانی و زمستان خشک  ساوان پرا
کم  4۹1 ب  ساوان مترا کنده  الف  ساوان پرا  1
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4۹2  2

معموالً هر چه از کانون یک ناحیۀ جغرافیایی دور می شویم و به  4۹۳  ۳
طرف مرزهای آن حرکت می کنیم. به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته 

می شود و سرانجام این عوامل ناپدید می گردند.
در  4۹4 مصنوعی  جزیره های  ساختن  با  عربی  متحدۀ  امارات  دولت   4

آب های خلیج فارس، نواحی جدیدی در منطقه ایجاد کرده است. این مبحث 
بیانگر این است که تصمیمات سیاسی حکومت ها بر نواحی تاثیر می گذارد.

بیان  4۹5 را  درستی  اطالعات  سؤال  صورت  در  شده  ذکر  موارد  همۀ   2
می کنند.

هم مورد )الف( و هم )ب(، بیانگر رابطه و کنش متقابل نواحی با  4۹6  ۳
یکدیگر است. 

در چند سال اخیر، کشتار صدها تن از مردم مسلمان و مظلوم میانمار  4۹7  ۳
)برمه( و به آتش کشیده شدن خانه های آن ها به دست یک فرقۀ بودایی افراطی 

موج وسیعی از اعتراضات را علیه اقدامات حکومت این کشور برانگیخته است. 
ساوان، ناحیۀ انتقالی بین جنگل های بارانی استوایی و صحرای  4۹۸  1

بزرگ افریقا است.
کنده   پرا ساوان  کم   مترا ساوان  استوایی   بارانی   جنگل های 

نیمه بیابانی  بیابان
پوشش گیاهی از صحرای بزرگ افریقا به سمت جنگل های بارانی  4۹۹  2

کم   مترا ساوان  کنده   پرا ساوان  نیمه بیابانی   بیابان   استوایی: 
جنگل های بارانی استوایی

هر چهار مورد درسته!  500  4
برنامه ریزی یا تصمیم های یک دولت می تواند موجب حفظ، تغییر  501  ۳

و یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی شود؛ مورد )ج( به رابطۀ میان دولت ها و 
نواحی اشاره ندارد.

با توجه به تصویر، در ناحیۀ جنگل های بارانی استوایی بارش بیشتر  502  1
و پوشش گیاهی غنی تر است و هر چه از مرکز ناحیه فاصله می گیریم و به طرف 
صحرای بزرگ افریقا پیش می رویم، بارش کم تر و پوشش گیاهی نیز کم تر می شود.

کلید سازمان سنجش برای این سؤال گزینۀ )3( است؛ یعنی: اشعۀ  50۳  ۳
خورشید در منطقۀ استوایی در طی سال عمود و نزدیک به عمود است.

هوای  504 از  هوا  تودۀ  که  شرایطی  در  و  زمستان  فصل  »در  عبارت   1
مجاور خود گرم تر می شود، در صورت وجود رطوبت، بارندگی صورت می گیرد.« 

با گزینۀ )1( یعنی افزایش بارش در سواحل خزر ارتباط مناسبی دارد. 
عرض  505 در  و  می باشد  جهان  سرد  بیابان های  از  گونی  پاتا بیابان   4

جغرافیایی باال قرار دارد.
506  4
در بارندگی کوهستانی یا ناهمواری، نواحی مرتفع و کوهستان ها  507  1

مرطوب  هوای  توده  افقی  مانع حرکت  دارند،  که  و جهتی  به شکل  توجه  با 

و  باال می رود  قله  به طرف  کوه  دامنۀ  امتداد  تودۀ هوا در  بنابراین  می شوند. 
هنگام صعود، دمای آن کاهش می یابد و دیگر نمی تواند رطوبت را در خود نگه 

دارد و موجب بارندگی می شود.
را  50۸ معتدله  منطقۀ   A B- محدودۀ  و  استوا   X Y- محدودۀ   4

نمایش می دهد. نور خورشید در منطقۀ استوایی عمود و نزدیک به عمود می تابد 
آلی  ترکیبات  تولید  تودۀ زیستی و میزان  گیاهان و  نتیجه سرعت رشد  و در 

گیاهان در این منطقه بیشتر از سایر مناطق و زیست بوم  های کرۀ زمین است.
آب و هوا، شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً  50۹  1

طوالنی است. برای مثال، می گوییم اندونزی کشوری گرم و مرطوب است. 
510  %1 و  کسیژن  ا نیتروژن، %21  اتمسفر: %78  در  موجود  گازهای   1

سایر گازها. 
کره )اتمسفر( قادر به حیات است.  511 زیست کره به واسطۀ هوا  1
نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیرۀ گرما و سرچشمۀ جریان های  512  2

دریایی آب گرم در اقیانوس ها هستند. 
به حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی تا  51۳  2

صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد، تودۀ هوا گفته می شود. 
هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری )آنتی سیکلون( وجود دارد  514  1

این  به  و  می یابد  جریان  دارد،  )سیکلون(  کم تری  فشار  که  جایی  سمت  به 
ترتیب، باد به وجود می آید. 

جبهه ها مرز بین دو تودۀ هوای مجاورند و آن ها را از هم جدا می کنند.  515  2
در ناحیۀ استوا به دلیل زاویۀ مستقیم تابش و گرمای همیشگی،  516  ۳

یک کانون کم فشار ایجاد می شود. 
در مناطـق اسـتوایی، هـر روز عصـر باران هـای تنـد و رعـد و برق  517  2

مشاهده می شود. 
تصویر داده شده مربوط به بارندگی جبهه ای )سیکلونی( است.  51۸  2
در مناطق قطبی به دلیل پرفشار بودن، امکان صعود هوا وجود  51۹  1

ندارد و همین امر سبب ایجاد بیابان در این مناطق می شود. 
در نقشه های هواشناسی، نقاطی که فشار برابر دارند، با خطوط  520  1

یا  هم فشار  منحنی های  خطوط  این  به  می شوند؛  وصل  یکدیگر  به  منحنی 
ایزوبار گفته می شود. 

به  521 خورشید  اشعۀ  که  می شود  موجب  زمین  محور  بودن  مایل   4
مناطق استوایی، عمود و نزدیک به عمود بتابد و زاویۀ تابش به سمت قطب 
مایل و مایل تر شود. همچنین مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی 
آن به دور خورشید موجب می شود که طی حرکت وضعی و انتقالی، وسعت 
منطقۀ روشن و تاریک و طول روز و شب و فصول مختلف سال در نواحی 

مختلف و در نیمکرۀ شمالی و جنوبی متفاوت باشد.
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آماری  522 داده های  ناحیه،  و هوای یک  نوع آب  به  بردن  پی  برای   4
مربوط به دما، بارش، رطوبت و ... را طی سال های طوالنی )معموالً سی سال 

یا بیشتر( جمع آوری و میانگین آن را محاسبه می کنند. 
جغرافیای  52۳ شاخه های  از  یکی  )اقلیم شناسی(  هواشناسی  و  آب   2

طبیعی است. 
یعنی  524 کره،  هوا زیرین  الیۀ  در  هوایی  و  آب  تغییرات  بیشترین   4

َوردسپهر )تروپوسفر( به وجود می آید.
این  525 و  است  زمین  مهم سیارۀ  ویژگی های  از  یکی  کره  هوا وجود   2

کره، زیست کره قادر به  سیاره را از سایر سیارات جدا می کند؛ زیرا به واسطۀ هوا
حیات است. 

نور خورشید مهم ترین منبع انرژی برای زمین و عامل اصلی به  526  1
وجود آمدن ویژگی های آب و هوایی در نواحی مختلف زمین است. 

نواحی استوایی بیشترین و نواحی قطبی کم ترین میزان انرژی را  527  4
از خورشید دریافت می کنند. 

هر چه از استوا به سمت عرض های جغرافیایی باالتر حرکت می کنیم،  52۸  2
دمای هوا کاهش می یابد. 

فشار هوا در یک مکان، متغیر است و کم یا زیاد می شود.  52۹  4
تصویر داده شده مرکز پرفشار )آنتی سیکلون( را نشان می دهد.  5۳0  ۳
بر روی منطقۀ سرد، مرکز پرفشار )آنتی سیکلون( پدید می آید.  5۳1  4
وقتی در یک ناحیه دو تودۀ هوای متفاوت در مجاورت یکدیگر  5۳2  ۳

قرار بگیرند و به هم برخورد کنند، یک منطقۀ گذار یا تغییر از نظر دما یا فشار 
در مرزهای آن ها پدید می آید. 

جبهۀ قطبی بین هوای سرد قطب و هوای گرم استوایی در منطقۀ  5۳۳  1
معتدله تشکیل می شود. 

در منطقۀ جنب استوایی )اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی(  5۳4  ۳
فشار هوا زیاد است. 

وقوع بارش در یک ناحیه به دو عامل بستگی دارد: وجود هوای  5۳5  4
مرطوب و عامل صعود. 

تصویر داده شده مرکز کم فشار )سیکلون( را نمایش می دهد.  5۳6  1
بارش های بهاری بیشتر از نوع بارندگی همرفتی هستند.  5۳7  4
تصویر داده شده مربوط به بارندگی همرفتی است که در آن، تودۀ هوا  5۳۸  4

از هوای مجاور خود گرم تر می شود. بارش های بهاری بیشتر از این نوع هستند. 
طبقه بندی کوپن بر مبنای سه معیار بارش، دما و پوشش گیاهی  5۳۹  1

انجام شده است. 
بارندگی 250 ـ 100 میلی متر  منطقۀ خشک 540  1

بارندگی کم تر از 50 میلی متر  بیابان
بیابان استرالیا  بیابان گرم    بیابان ترکستان  بیابان سرد 541  4
کاما در سواحل امریکای جنوبی و بیابان نامیب در سواحل  542 بیابان آتا  1

جنوب غربی افریقا به دلیل وجود مرکز پرفشار و عدم صعود هوا ایجاد شده اند. 

برخی نواحی به علت دوری از دریاها و منابع رطوبتی و یا شکل  54۳  4
و جهت ناهمواری ها و قرار گرفتن در پشت کوه ها که از رسیدن تودۀ هوای 
مرطوب به آن ها جلوگیری می کند، با خشکی هوا مواجه می شوند؛ مانند بیابان 

کان.  ُگبی و تکله ما
در منطقۀ کم فشار، فشار به سمت مرکز منطقه کم می شود.  544  ۳
تصویر داده شده منطقۀ پرفشار )آنتی سیکلون( را نمایش می دهد.  545  1
بیش ترین  546 و  است  شده  تشکیل  مختلف  الیه های  از  کره  هوا   ۳

تغییرات آب و هوایی در الیۀ زیرین آن یعنی وردسپهر )تروپوسفر( به وجود 
می آید.
الف( بارندگی جبهه ای )سیکلونی( بیشتر در محل جبهه ها به وجود  547  4

می آید؛ جایی که توده های هوا با یکدیگر برخورد می کنند.
ب( بارش های بهاری بیش تر از نوع بارش های همرفتی هستند.

بیابان های گرم عمدتاً در نواحی مجاور مدار رأس السرطان و رأس  54۸  2
الجدی واقع شده اند؛ از نمونۀ بارز این بیابان ها، درۀ مرگ در کالیفرنیا، بیابان استرالیا، 

کاما، بیابان لوت، بیابان نامیب و صحرای بزرگ آفریقا )ساهارا( است.  بیابان آتا
منطقۀ معتدله حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه   کم فشار  54۹  2

)سیکلون(

1 و 4( منطقۀ جنب حاره )اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی(  
پرفشار )آنتی سیکلون(

3( مناطق قطبی  پرفشار )آنتی سیکلون(
الف  لیتوسفر )سنگ کره(      ب  بیوسفر )زیست کره(  550  2
به  551 خورشید  اشعۀ  که  می شود  موجب  زمین  محور  بودن  مایل   1

مناطق استوایی، عمود و نزدیک به عمود بتابد و زاویۀ تابش به سمت قطب 
مایل و مایل تر شود. 

پرتوهای خورشید در مدار 60 درجه به دلیل مایل تابیدن، مساحتی  552  4
دو برابر ناحیۀ استوایی را دربرمی گیرند. مقدار انرژی گرمایی دریافتی توسط هر 

واحد سطح در این ناحیه تقریباً نصف منطقۀ استوایی است. 
ناحیۀ معتدله حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه  کم فشار  55۳  2

قطب شمال  پرفشار
ناحیۀ استوایی )حاره ای(  کم فشار
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الف  ابر کومولونیمبوس    ب  جبهۀ گرم )منطقۀ سیکلون( 554  2
وزش  555 موجب  فشار،  کمربندهای  بین  هوا  توده های  جابه جایی   1

بادهای مختلف در سطح کرۀ زمین و تغییرات آب و هوایی می شود. 
الف  بارندگی همرفتی    ب  بارندگی سیکلونی یا جبهه ای 556  ۳
نواحی استوایی و آسیای موسمی بسیار پرباران اند.  557  2
الف  خشک 55۸  2

ب  خشک ـ بسیار سرد )قطبی( 
ج  بسیار سرد )قطبی( 

در طبقه بندی کوپن، آب و هوای خشک و آب و هوای بسیار سرد  55۹  2
)قطبی( برای رویش گیاه نامناسب است. 

الف  نامناسب برای رویش گیاه 560  ۳
ب  بارش تابستان بیشتر از زمستان 

سرچشمۀ  561 و  گرما  ذخیرۀ  بزرگ  منبع  استوایی  نواحی  الف(   4
جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها هستند. 

ب( نام دیگر زیست کره، بیوسفر است. 
E مشخص  با عالمت  ج( در طبقه بندی کوپن، منطقۀ بسیار سرد )قطبی( 

شده است.
مایل بودن محور زمین موجب اختالف زاویۀ تابش خورشید در  562  ۳

گردش  مدار  بر  زمین  محور  بودن  مایل  همچنین  می شود.  مختلف  مناطق 
انتقالی آن به دور خورشید موجب می شود که طی حرکت وضعی و انتقالی، 
وسعت منطقۀ روشن و تاریک و طول روز و شب و فصول مختلف سال در 

نواحی مختلف و در نیمکرۀ شمالی و جنوبی متفاوت باشد. 
وقتی هوای یک منطقه گرم می شود، مولکول ها سریع تر حرکت  56۳  2

واحد  در  هوا  فشار  و  وزن  از  نتیجه  در  می گیرند؛  فاصله  هم  از  و  می کنند 
حجم کاسته می شود. هوای گرم سبک می شود و به سوی باال صعود می کند. 
بنابراین، هوای گرم نسبت به اطراف خود فشار کم تری دارد و در نتیجه بر روی 
 منطقۀ گرم یک مرکز کم فشار )سیکلون( ایجاد می شود. در کم فشار )سیکلون(،

فشار هوا به سمت مرکز ناحیه کم می شود. 
زمین،  564 از سطح  ارتفاع  عواملی چون  بر عرض جغرافیایی،  عالوه   4

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. 

مقدار انرژی گرمایی دریافتی توسط هر واحد سطح در نواحی مدار  565  1
60 درجه، تقریباً نصف منطقۀ استوایی است. 

566  ۳
ب( کمربندهای فشار در دو نیمکرۀ شمالی و جنوبی قرینه هستند.

در  کوریولیس  نیروی  و  زمین  وضعی  حرکت  اثر  بر  بادها  وزش  جهت  ج( 
نیمکره ها به سمت غرب و شرق منحرف می شود. 

با  567 و  می کند  باال صعود  به سمت  گرم  هوای  استوایی،  ناحیۀ  در   2
باالرفتن سرد می شود و رطوبت خود را به صورت باران فرو می ریزد. 

جهت وزش بادها بر اثر حرکت وضعی زمین و نیروی کوریولیس  56۸  2
در نیمکره ها به سمت غرب و شرق منحرف می شود. 

به طور متوسط به ازای هر 1000 متر ارتفاع از سطح زمین، دمای  56۹  2
هوا 6 درجۀ سانتی گراد کاهش می یابد. در مثال ذکرشده با 5 کیلومتر باالرفتن 

از سطح آب های آزاد، دمای هوا 30 درجۀ سانتی گراد کاهش می یابد. 
ناحیۀ آب و هوایی معتدل در طبقه بندی کوپن، از نظر پوشش  570  ۳

گیاهی مناسب برای جنگل های خزان دار است. 
برای بیابان تعاریف متعددی ارائه شده است که در همۀ آن ها بر  571  ۳

کید می شود: کمبود بارش و تبخیر زیاد.  دو ویژگی بیابان تأ
در ناحیۀ آب و هوایی سرد از طبقه بندی کوپن، بارش در تابستان بیشتر  572  ۳

از زمستان است و این نواحی برای جنگل های مخروطی سردسیری مناسب است. 
آب و هوای خشک با عالمت B شناخته شده است. در این آب و  57۳  4

هوا اختالف دما زیاد است، با کمبود بارش مواجه هستیم و برای رویش گیاه 
نامناسب است.

کاما 574 ب( بیابان آتا الف( درۀ مرگ کالیفرنیا   2
575  1
هوازدگی شیمیایی، ساختمان کانی ها و ترکیب شیمیایی سنگ ها  576  ۳

را تغییر می دهد. )موارد ج و د(
هوازدگی فیزیکی موجب خرد شدن سنگ ها و تبدیل آن ها به قطعات کوچک تر 

می شود ولی ترکیب شیمیایی آن ها را تغییر نمی دهد. )موارد الف و ب(
تصویر یاردانگ یا کلوت در صورت سؤال آورده شده که یکی از  577  ۳

اشکال کاوشی در بیابان ها به حساب می آید. اشکال کاوشی حاصل کنده  شدن 
ذرات از یک مکان و انتقال به مکان دیگر هستند.

در هوازدگی فیزیکی سنگ ها در نتیجۀ اختالف دما، گرم و سرد  57۸  ۳
شدن و یا انبساط و انقباض و در هنگام روز و شب و فصل زمستان و تابستان 
یا یخ زدن آب در شکاف سنگ ها و مواردی از این قبیل، به قطعات کوچک تر 

خرد می شوند اما در ترکیب شیمیایی آن ها تغییری به وجود نمی آید.
تغییر  سنگ ها  شیمیایی  ترکیب   و  کانی ها  ساختمان  شیمیایی  هوازدگی  در 

کسیژن و رطوبت از عوامل مهم هوازدگی شیمیایی هستند. می کند. ا
در برخی کوهستان ها برف و یخ دائمی وجود دارد. وقتی بارش  57۹  4

برف بیش از میزان ذوب آن در سال باشد، برف های اضافی طی سالیان دراز 
کم می شوند و ضخامت آن ها افزایش می یابد. انباشته و مترا

از رسوب گذاری  5۸0 ناشی  و  کمی  ترا فرسایش  اشکال  از  آب سنگ ها   ۳
مواد، و ستون های سنگی دریایی از اشکال فرسایش کاوشی و ناشی از حفر 

مواد می باشد.

کمی( 1( طاق های دریایی )کاوشی( ـ آب سنگ ها )ترا
2( غارها )کاوشی( ـ طاق های دریایی )کاوشی(

کمی( کمی( ـ دماغه های ماسه ای )ترا 4( جزایر مرجانی )ترا




