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 14مديريت آموزش و پرورش منطقه                                 نام و نام خانوادگي :                  

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                                   كالس :

 98-99 اولپاياني                                                    ملک محمدی  نام دبير : آقای

 98/      /      تاريخ امتحان :                    علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 8ساعت شروع امتحان :                          2جغرافيا نام درس :                                                                                  

 صفحه عداد برگ سئوال : ت       دقيقه               65 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 مشخص کنید .(×)گزینه صحیح را با عالمت  الف 

 این نواحی از نواحی انتقالی بین جنگل های بارانی استوایی و صحرایی بزرگ افریقاست  .1

 الف :ساوان                       ب: صحرا                          ج : جلگه                      د: دشت 

 کدامیک از عوامل زیر از موارد مهم گردش عمومی هوا و تغییرات آب و هوایی نواحی است  .2

 رم و خشک ریزش باران های سیل آسا                             ب: وزش باد های گ الف:

 ج: پراکندگی کانون های فشار بر روی کره زمین         د: هوای سرد در نواحی فوقانی استوا 

 

25/0 

 
 

25/0 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر ککنید  ب

 از معیار های مربوط به عوامل انسانی ناحیه بندی می توان ............... و ............... را نام برد  .1

 آب و هوایی از نظر کوپن بارش و...................و................. می باشند.ه بندی قمعیار تقسیم بندی و طبسه  .2

 شکل معموال بر اثر جریان ................................ و ........................... شکل می گیرد . v دوره های  .3

 .... ظهور کرد ................................................ است و دین مسیحیت در قاره .بزرگترین خانواده زبانی دنیا  .4

2 

 از هر یک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید .  ج

 بطور کلی ادیان به چند گروه تقسیم می شوند توضیح دهید  .1

 نام ببرید .. برخی از راهکارهای حفاظت از محیط های کوهستانی را 2

 مهم ترین عواملی که سواحل را تهدید می کنند را نام ببرید . 3

 نواحی بیابانی دارای چه محدودیت هایی می باشند .. 4

4 

 هر یک از اصطالحات زیر را توضیح دهید  د

 کلوت )یاردانگ ( .1

 فرسایش انحاللی  .2

 هوازدگی شیمیایی  .3

 مرکز پرفشار )آنتی سیکلون ( .4

4 



 
 98/   /   تاریخ امتحان :                  علوم انسانی رشته :                       دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .  هـ

 جبهه هوا چیست ؟ .1

 فالت ها و کوه ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند .  .2

 ؟زیست بوم چیست  .3

 ؟یخ رفت چیست  .4

2 

 به پرسشها زیر پاسخ دهید .  و

 نقش ارتفاع و شیب  دامنه ها را در پراکندگی گیاهان بنویسید . .1

  .مصنوعی عواقب بدی داردچرا کارشناسان معتقدند ساختن جزایر  .2

 استقرار مرکز پرفشار جنب حاره ای چگونه سبب ایجاد بیابان ها می شوند.  .3

 به طور کلی بارش در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد توضیح دهید .  .4

 و ارتفاع دارد  عرض جغرافیاییدما چه ارتباطی با  .5

 در مورد فرسایش به سواالت زیر پاسخ دهید  .6

 چیست ؟ الف :فرسایش

 

 ب: انسان ها چگونه سبب ایجاد فرسایش می شوند 
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