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 14مدیریت آموزش و پرورش منطقه                                       نام و نام خانوادگی :               
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر                                     یازدهمکالس :

 1400-1401 اولپایانی                                                 ملک محمدي آقاينام دبیر : 
  28/10/1400تاریخ امتحان :                علوم انسانیرشته تحصیلی: 

 صبح 10اعت شروع امتحان :س                             2جغرافیانام درس :                                                                                  
 صفحه 2 : عداد برگ سئوال ت         دقیقه               75 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 گزینه صحیح را انتخاب کنید الف
 بر اساس تقسیم بندي آب و هوایی کوپن در کدام یک از مناطق زیر بارش ساالنه بیش از تبخیر سالیانه است-1

 خشک د.                   سرد ج.                          معتدل حاره اي                     ب.  الف.

 کدام گزینه از اشکال فرسایش کاوشی نیست -2
 چاله هاي باديد.                 رگ . ج                   برخان ب.                          یاردانگ الف. 

 

25/0  

 

25/0  

 .جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید ب
نام دارند و بزرگترین گروه زبان دنیا خانواده  ..............دارند  اصلیآن دسته از زبان هاي دنیا که یک ریشه  -1

 است ....................زبانی 

تنها  ..............گیاهان هر زیست بوم است و  رشدو سرعت  ............یکی از معیارهاي طبقه بندي زیست بوم ها  -2
 دات زنده تولید کننده در یک اکوسیستم هستندموجو

 قرار دارند ....................و  .........................نواحی جغرافیایی تحت اداره و مدیریت نهادهاي  -3

 
5/1 

 از هریک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید  ج

 کندچه عواملی امروزه ناحیه کوهستانی را تهدید می -1

 روش هاي پیشگیري از بیابان زدایی را بنویسید -2

 هاي زبانی زنده جهانی را بنویسیدویژگی -3

 راهکارهاي اساسی جهت حفاظت از نواحی ساحلی را بنویسید -4

 
1 

1 

1 

1 

 د. هر یک از موارد و اصطالحات زیر را تعریف کنید د

 گیرند توضیح دهیدچاله هاي بادي در چه نواحی شکل می -1

 چهره زمین را بنویسید بر تغییرتاثیر هوازدگی شیمیایی  -2

 آب و هوا را با ذکر مثال توضیح دهید هوا و  -3

 ناحیه چیست و دو ویژگی اساسی ناحیه را بنویسید -4

 تعریف کنید چشم انداز را -5

 

 
1 

1 

1 

1 

75/0 

 



 
 28/10/1400   تاریخ امتحان :                 علوم انسانی رشته :                       دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 هاي زیر پاسخ کامل دهیدبه پرسش  هـ
 چگونه سبب فرسایش زمین می شوندآب هاي جاري  -1
 جریانهاي آب سرد اقیانوسی را در ایجاد بیابان ها بنویسید نقش -2
 مقایسه کنید تایکا را بایکدیگرزیست بوم جنگل هاي استوایی و جنگل هاي دو  -3
 ارتفاع و شیب دامنه ها را در پراکندگی گیاهان بنویسید نقش -4
 با ذکر مثال بنویسید چگونگی تغییر نواحی جغرافیایی را -5
 نام دیگر سنگ فرش بیابانی چیست و چگونه این پدیده شکل می گیرد -6
 فرهنگی را بنویسیدمحاسن و معایب پخش  -7
 مرکز پرفشار جنب استوایی چگونه در ایجاد بیابان ها موثر است توضیح دهید -8

 
75/0 
75/0 
75/0 
75/0 
75/0 
75/0 
75/0 
1 

 فرسایش انحاللی به سواالت زیر پاسخ دهیددر ارتباط با  -9

 این فرسایش در چه نواحی رخ می دهد الف.
 ب. دو پدیده ناشی از این فرسایش را نام ببرید

 افتدحالل سنگ ها اتفاق میج. چگونه پدیده خوردگی و ان

5/1 

 در ارتباط با فشارها به سواالت زیر پاسخ دهید -10

 فشار هوا را تعریف کنید .الف
 مقدار فشار هوا در سطح آبهاي آزاد چه مقدار استب. 
 آیا میزان فشار هوا در یک مکان ثابت استج. 
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