
  تاریخ: 4/۱۱/1399

  زمان :۶۰ دقیقه

  سال تحصیلی:۴۰۰-۹۹

  نمره با عدد:

نمره با حروف و امضائ :

  بسمه تعالی

   آموزش پروش و پرورش شهرستان بن

  مقطع:متوسطه دوم

  آموزشگاه:دبیرستان شهید مدرس حیدری

نوبت اول

نام و نام خانوادگی:

نام درس: جغرافیا

پایه تحصیلی: یازدهم

نام دبیر:

بارم سواالت ردیف

0.5

 -توده هوا حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت  در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی

یکسانی داشته باشد.

 صحیح

 غلط

1

0.5

  ناحیه بخشی از سطح زمین است که ویژگیهای جغرافیایی همگون و خاصی دارد که با بخشهای

مجاور متفاوت است.

 صحیح

 غلط

2

0.5

 علل ایجاد بیابان کدامند

3 دوری از منابع رطوبت     استقرار مرکز پر فشار     موارد الف و ب      بارش

0.5

 عوامل فرسایش در کوهستانها کدامند

 یخچالها

 ابهای جاری

 دشت ریگی

 موارد الف و ب درستند

4

0.5

 از محدودیت های بیابانها هستند

5 کمبود اب     کمبود خاک     فرسایش خاک     همه موارد

0.5

 از قابلیت نواحی کوهستانی است

6 کاهش اکسیژن     تامین منابع اب شیرین     یخبندان     حمل و نقل

0.5

 تنوع زیست بوم و  ویژگیها ی  ان به چه عواملی بستگی دارد.

7  جنس خاک     اب و هوا     تبخیر      همه موارد



0.5

 تپه های  ماسه ای هاللی شکل و منفردی هستند که دو بازو در جهت باد دارند.

8 گرز دیو     برخان      کلوت(یاردانگ)     همه موارد

0.5 9 مورن  یا یخ رفت چیست؟

0.5 10 هدف جغرافی دانان از ناحیه بندی سطح زمین چیست؟

1.5 11 انواع نواحی را نام برده و یک مورد را توضیح دهید.

1 12 وقوع بارش  در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟

1
 منظور از هوا زدگی چیست؟

13

1
 فرسایش شامل چند مرحله است توضیح دهید؟

14

1
 مهمترین عوامل بیابانی شدن کدامند؟(۳ مورد)

15

1
 مهمترین عواملی که سواحل را تهدید میکند را بیان کنید.

16

1

 ادیان به چند گروه تقسیم میشوند؟نام ببرید.

17

1
 در دنیای امروز چه عواملی در پخش فرهنگی نقش دارند(۴مورد)

18

1
 ناحیه فرهنگی چیست؟

19

1
 بیابانها از نظر دما به چند گروه تقسیم میشوند نام برده و در کجا (چه نواحی) قرار دارند.

20

1
 چرا نواحی مختلف اب و هوایی بوجود می اید ؟

21

1
 منظور از  چشم انداز فرهنگی چیست؟

22

پیامبر اسالم: طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.


