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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 :                    انسانيعلوم رشته تحصيلي: 

 صبح 8 ساعت شروع امتحان :                            جغرافيا : نام درس                                                                                  

 صفحه 2 : عداد برگ سئوال ت         دقيقه               70مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 گزينه صحيح را انتخاب كنيد. الف(

 کدام یک ، از روش های ناحیه بندی است ؟-1

 الف( تفسیر عکس های هوایی                                           ب( سیستم اطالعات جغرافیایی

 برداری                                                            د( نقشه کشی ج( نقشه

ساالنه بیش از تبخیر ساالنه  براساس تقسیم بندی آب و هوایی کوپن در کدام یک از مناطق زیر بارش -2

 ؟است

 د( خشک                  الف( حاره ای                  ب( معتدل                          ج( سرد         

 

5/0 

 جاهای خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. ب(

 فرسایش ................................. حاصل کنده شدن ذرات از یک مکان به مکان دیگر است.-1

 بزرگ ترین گروه زبانی دنیا خانواده زبانی .................................. است.-2

 موجودات زنده تولید کننده در یک اکوسیستم ............................. هستند.تنها -3

75/0 

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

 هوای کم فشار ) سیلکون ( : -1

 ناحیه فرهنگی : -2

 چاله های بادی : -3

 هوازدگی شیمیایی : -4

 
1 

1 

0/75 
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 دو مورد آن اشاره نماييد.در هريک از سؤاالت زير به  د

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

 چه عواملی امروزه ناحیه کوهستانی را تهدید می کنند ؟

 روش های پیشگیری از بیابان زایی را بنویسید.

 دو ویژگی اساسی ناحیه را بنویسید.
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 15/10/99   تاریخ امتحان :                 علوم انسانی رشته :                    2جغرافیا دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 به پرسش های زير پاسخ دهيد. (ـه

 چرا تأثیر دین را می توان در چهره نواحی مشاهده کرد ؟ -1

 یخچال چیست و چگونه سبب فرسایش می شود ؟ -2

 نام دیگر بارندگی جبهه ای چیست و چگونه اتفاق می افتد ؟ -3

 چگونگی تغییر نواحی جغرافیایی را با ذکر مثال بنویسید. -4

وهستان ها هوا سرد است ، فشار هوا کم بوده و کوهنوردان و مسافران هواپیما نیاز به چرا با آنکه در ک -5

 اکسیژن دارند ؟

 انواع دره های کوهستانی را نام برده و نحوه پیدایش آن را بیان کنید. -6

 نقش ارتفاع و شیب دامنه ها را در پراکندگی گیاهان بنویسید. -7

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

 الف( زیست بوم را تعریف کنید.

 ب( جغرافیای زیستی چیست ؟

 ج( انبوه ترین و فقیرترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم ها به ترتیب مشاهده می شود ؟ چرا ؟

 در ارتباط با کلوت ) یاردانگ ( به سؤاالت زیر پاسخ دهید. -9

 الف( در چه بخشی از ایران مشاهده می شوند ؟

 در چه نوع رسوباتی شکل می گیرند ؟ ب( 

 ج( در چه مناطقی از جهان مشاهده می شوند ؟

 در ارتباط با نواحی فرهنگی و اقتصادی به سؤاالت زیر پاسخ دهید -10

 الف( اصطالح کشت و صنعت را تعریف کنید.

 ب( چرا زبان اصلی ترین عامل گسترش فرهنگ است ؟

 ج( ادیان به چند دسته تقسیم می شوند ؟  
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