
 بسمه تعالی

 نام طراح:  محمد کنعانی             اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن                                       :                             خانوادگی نام و نام

    10/00/0311تاریخ امتحان:                ودبار                مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ر                                             یازدهم : تحصیلی پایه

 دقیقه01مدت امتحان:                              پسرانه متوسطه دوم آیت اهلل طالقانی رودبار دبیرستان             شته: انسانی                                    ر

                                                       11-11 سال تحصیلی                                                                                                                                      2درس: جغرافیا

 ردیف پرسش های کوتاه پاسخ() بارم

 (22/0 )هر مورد .جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید  2

 .آید می پدید سرد و معتدل گرم، مناطق زمین سطح بر خورشید انرژی مساوی دریافت از (الف

 کارست پدیده خورندگی و انحالل سنگ های آهکی است.ب(  

 .در یک بوم سازگان نیستندتولید کننده گیاهان تنها موجودات زنده پ(

 اند. بیابان های سرد عمدتاً در نواحی مجاور مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع شده (ت 

 د.دارنها مدیریت نواحی طبیعی و انسانی را بر عهده  مروزه حکومتا (ث 

 بزرگترین گروه قومی در افغانستان می باشند.  نقوم پشتو( ج 

.زمان کوتاه است مدت در یک محل، و موقتی هواکره در  وضعیت گذرا ،آب و هوا (چ   

.نام دیگر اکوسیستم، بیوم است (ح  

1 

 

3 

 

 

 (2/0 )هر مورد .در جای خالی کلمه مناسب بگذارید  

 .آیند می وجود به ......................های دره سال، هزاران طی در یخچالی فرسایش اثر در (الف 

 ....... نسبی عناصر طبیعی انسانی در آن است. .....ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و ......... ب( 

 ...... اندازه گیری می شود. .......فشار هوا به وسیله ..........( پ 

 .است ....................... آنها مهم انواع از یکی دارند، یمختلف انواع ای ماسه های په( تت 

 ........ می باشد. .دو عامل مهم فرسایش در کوهستان ها، آب های جاری و ........... (پ 

  است. بزرگترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیا  ......................... خانواده زبانی  (ت 

2 

3 

 
 
 
 
 
 
 

  .انتخاب نماییدصحیح را  گزینه 

 ......... صورت می گیرد. .ناحیه بندی بر اساس ................ (الف

  انانکار جغرافید شیوه طرز فکر و .4                   عوامل انسانی .3       هدف مورد مطالعۀ جغرافیدانان .2                   عوامل طبیعی  .1

 ؟ نمی باشدزیر جزء معیارهای طبیعی ناحیه بندی کدامیک از موارد (  ب

 نوع خاک. 4            فعالیت اقتصادی          .3                             بارش       .2             ناهمواری ها          . 1

 کدامیک مراحل فرسایش را به ترتیب نشان می دهد؟  ( پ

 گذاری انتقال ، کنده شدن مواد از جای خود ، رسوب .2                          گذاری    کنده شدن مواد از جای خود، انتقال ، رسوب .1  

 ، انتقال گذاری کنده شدن مواد از جای خود ، رسوب .4                        گذاری ، کنده شدن مواد از جای خود ، انتقال     رسوب .3

 . نیست اروپا قاره صنعتی مهم نواحی از کشور کدامت(    

 بلژیک .4                               الپرتغ .3                                سوئیس .2                       چک جمهوری .1

 کند؟ می دریافت ناحیه کدام ترتیب به را خورشید انرژی کمترین و یشترینبث(   

                                                      حاره جنب نواحی  -استوایی نواحی .2                                                          استوایی نواحی -قطبی نواحی .1  

 قطبی حیانو  -استوایی نواحی. 4                                              استوایی نواحی  - ای حاره جنب نواحی .3

 کرد؟ توجه عوامل کدام به ودخ معروف بندی طبقه در زیستی، دان جغرافی ایتکر،و ج(  
 تبخیر و بارش .4                گیاهی پوشش و بارش .3                     گیاهی پوشش و دما .2                                دما و بارش .1  

3 
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 .بنویسید راست ستون سمتمقابل را  چبستون سمت اعداد گزینه صحیح   2

 یار دانگ   -1                                                       شکل      Vدره های  (لفا  

 فرسایش کاوشی  -2                                                غارهای دریایی                 ب(  

 جریان آب رودها   -3                                                           کوه کی دو           ( ج  

 پاکستان -4                                                      نام دیگر کلوت            ( د  

4 

2 

                                                                                                                                     .اصطالحات زیر را تعریف کنید 

 توده هوا (لف ا

 برخان (ب

 چشم انداز( ج  

     ( هوازدگی د  

2 

 ردیف پرسش های تشریحی() بارم

 6 ؟دو گروه ادیان را بنویسید و برای هریک مثال بزنید 1

 7   ؟علل به وجود آمدن نواحی مختلف آب و هوایی را نام ببرید 1

 8  ملی بستگی دارد؟ وقوع بارش در یک ناحیه به چه عوا 1

 ؟چهار مورد از قابلیت های سواحل را بنویسید( الف 1

 های نواحی کوهستانی کدامند؟ محدودیت (ب

10 

 11      رکز یک ناحیه چیست ؟ مثال بزنید.منظور از کانون یا م 1

 12 ؟ را نام ببریدمهم ترین خانواده های زبانی جهان  1

 13 ؟مهم ترین علل بیابانی شدن را نام ببرید 1

 14   ؟امروزه چه عواملی در پدیدۀ پخش فرهنگی نقش دارد 1

نمره 20                                                                       *کنعانی*          باشید  سبزسرو  موفق                                                                              

 


