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 14مديريت آموزش و پرورش منطقه                نام و نام خانوادگي :                                      

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                     يازدهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                           آقای ملک محمدی  نام دبير :

       15/10/99 تاريخ امتحان :                    علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 8 ساعت شروع امتحان :                            جغرافيا : نام درس                                                                                  

 صفحه 2 : عداد برگ سئوال ت         دقيقه              07مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

.دييرا انتخاب نما حيصح نهيگز الف(  

کنند ؟ یم یزندگ ریز یاز کشورها کیدر کدام  یحیمذهب ارتدکس مس روانیپ شتریب -1   

ایتالید( ا                       هیج( روس                    کایب( آمر                ای( استرالالف  

ها  نادرست است ؟ لکونیدر ارتباط با س نهیگز کدام -2  

فیضع یو بارش فراوان                                               ب( بادها ی( آسمان ابرالف  

دیشد ید( بادها                           معتدل                                        ی( هواج  

 

5/0 

.ديرا با كلمات مناسب پر كن يخال یجاها ب(  

.نامند یمجاور را ........................................ م یدو توده هوا نیب مرز -1  

............................ حاصل از کنده شدن ذرات  شیدر سنگ ها ..................................... و فرسا یهوازدگ سرعت -2

 است. گریمکان به مکان د کیاز  -3

75/0 

 هريک از موارد و اصطالحات زير را تعريف كنيد. ج(

 هوازدگی شیمیایی : -1

 پدیده پخش یا انتشار :-2

 اقتصاد : -3

 دودکش جن و چگونگی شکل گیری آن : -4

 
1 

1 

1 

1 

 سؤاالت زير به دو مورد آن اشاره نماييد .در هريک از  د

 نواحی کوهستانی از چه محدودیت هایی برخوردار است ؟ -1

 راه کارهای اساسی جهت حفاظت از نواحی ساحلی رابنویسید. -2

 ادیان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ با ذکر مثال بیان کنید. -3

 کشاورزی معیشتی و تجاری را بیان کنید.یک مورد از محاسن و معایب هریک از انواع  -4

 
1 

1 

1 

1 



 
 15/10/99   تاریخ امتحان :                 علوم انسانی رشته :                    2جغرافیا دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 به پرسش های زير پاسخ دهيد.  (ـه

 مفهوم تولید خالص اولیه و تولید ناخالص در زیست بوم را بیان کنید. -1

 دین چگونه در شکل گیری چشم اندازی خاص مؤثر است ؟ با ذکر مثال -2

 کنید.فرسایش و مراحل ان را تعریف  -3

 نقش جریان های آب سرد اقیانوسی را در ایجاد بیابان ها بنویسید. -4

 مرکز پرفشار جنب استوایی چگونه در ایجاد بیابان ها مؤثر است ؟ توضیح دهید. -5

 ناحیه را تعریف کنید و دو ویژگی اساسی ناحیه را بنویسید. -6

 ل می گیرد ؟نام دیگر سنگ فرش بیابانی چیست و چگونه این پدیده شک -7

 در مورد زیست بوم و سواحل به سؤاالت زیر پاسخ دهید. -8

 الف( عوامل تهدید کننده سواحل را نام ببرید.

 ب( عوامل آلوده کننده سواحل را نام ببرید.

 ج( زیست بوم را با ذکر مثال تعریف کنید.

 در ارتباط با فرسایش انحاللی به سؤاالت زیر پاسخ دهید. -9

 الف( این فرسایش در چه نواحی رخ می دهد ؟ 

 ب( چگونه پدیده خوردگی و انحالل سنگ ها اتفاق می افتد ؟

 ج( دو پدیده ناشی از این فرسایش چه نام دارد ؟

 در مورد نواحی فرهنگی به دو سؤال زیر پاسخ دهید. -10

 الف( چشم انداز را تعریف کنید.

 نواحی مشاهده کرد ؟  ب( چرا تأثیر دین را می توان در چهره

 

 

75/0 

75/0 

75/0 
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