
 باسمه تعالی

  استان کردستان مدیریت آموزش و پرورش                                                                   

 نام ونام خانوادگی:

 انقالب موچش نام آموزشگــاه:

 انسانی : رشته یازدهم:پایه

 کالس:

                    ( 2) جغرافیاامتحان درس : 

 دقیقه       60    مدت امتحان : 

 1400/      10/        6  تاریخ امتحان :     10: 30        ساعت شروع 401/400سال تحصیلی               اولنوبت:

 زمانی طراح سواالت: 1صفحه: 3تعدادصفحات: 

 

 نمره                                                                                                                                           1صفحه:سواالت                                                                                                                                                ردیف

 و به شکل صحیح اصالح نمائید.موارد نادرست را پیدا کرده  1   

 .تعیین حدود یک ناحیه، یک یا چند معیار به کار می برند جغرافی دانان برایالف(

 .تعیین مرز های نواحی طبیعی دشوارتر از نواحی انسانی استب( 

  نواحی طبیعی در بستر نواحی انسانی شکل می گیرند. ج( 

 امروزه همةنواحی طبیعی یا انسانی جهان تحت مدیریت نهادهای سیاسی یا اداری قرار دارند. د( 

 .های فشار در دو نیمکرة شمالی و جنوبی زمین قرینه هستندکمربنده( 

 .در هوازدگی فیزیکی در ترکیب شیمیایی سنگ ها تغییر ایجاد نمی شودو( 

 بوم تشکیل شده است.اکوسیستم)بوم سازگان(از تعدادی زیست هر  ی( 

  5/1 

 را با کلمات مناسب کامل کنید. لیجاهای خا 2  

 .ویژگی اصلی هرناحیه................................وهمگونی نسبی عناصرطبیعی و انسانی درآن است -1.2

 های بارانی استوایی است.ساوان یک ناحیة ......................................... بین صحرای آفریقا و جنگل  -2.2

؛یک مرکز....................................ایجاد می شود؛دراین صورت فشار هوا به سمت سردبرروی یک منطقة  -3.2

 .مرکز ناحیه.......................... می شود

 .السرطان و رأس الجدی واقع شده اندبیابان های ....................................عمدتاًدرنواحی مجاور مدار رأس -4.2

.......به وجودمی ..........براثر فرسایش.......... Uبراثر جریان..................... ودرّه هایشکل  Vدرّه های در نواحی کوهستانی -5.2

 .آیند

75/1 

 درهر مورد گزینة درست را انتخاب و مشخص نمائید. 3 

 احیة........................است.ن ایرا ن کم بارش ترین ناحیة بارش در -1.3
 آذربایجان و زاگرسد( خراسان شمالی                         ج(داخلی               ب(                   کردستانالف(

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ؟بیشترین تغییرات آب و هوایی در کدام الیة جوّی اتفاق می افتد -2.3

 د(مزوسفر ج(استراتوسفر تروپوسفرب(          یونیسفرالف(
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

متری 3600باشد؛درارتفاعدرجة سانتی گراد8متری سطح زمین دمای هوا1100در ارتفاع  اگر-3.3

  همان منطقه دماسنج چه دمایی را نشان خواهد داد؟

 درجه 23د(                     درجه -23ج(                       درجه7ب(                 درجه -7الف(
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ه نمود؟کدام جغرافیدان زیستی درطبقه بندی زیست بوم ها به دوعامل بارش ودما توجّ -4.3

 الف(کوپن           ب(گودی                         ج(مک آرتور               د(وایتکر
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1 
 باسمه تعالی

  مدیریت آموزش و پرورش                                                                                          

 نام ونام خانوادگی:

   آموزشگــاه:نام 

 رشته : انسانی یازدهمپایه:

 کالس:

                     ( 2)  امتحان درس : جغرافیا

 دقیقه        60مدت امتحان :     

 1399/      10     /     تاریخ امتحان :     :              ساعت شروع  400/99سال تحصیلی                اولنوبت:

 طراح سواالت:     2صفحه: 3تعدادصفحات: 

 

 نمره                                                                                        سواالت                                                                                                                                                                                                    ردیف

 ؟تولید مواد آلی در کدام زیست بوم کمتر است نمیزا -5.3  

 الف(بیابان                    ب(توندرا                            ج(تایگا                      د(ساوان
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیاست. خانوادةزبانی........................بزرگ-6.3

 د(چینی و تبتی     آسیائیک           ج(هند و اروپایی       -آسیائیک          ب(آفرو-الف(آسترو
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 پیروان کدام دین به صورت پراکنده درشهرها و نواحی بزرگ بازرگانی جهان زندگی می کنند؟-7.3

 الف(مسیحیت                  ب(مورمون                      ج(یهود                              د(بودایی

   

 1 ناحیه بندی به چه منظور انجام می گیرد؟ 4

 ./5 معیارها و مالک ها برای تعیین حدود یک ناحیه به چه چیزی بستگی دارد؟انتخاب  5

 ./5 کانون ناحیه را تعریف کنید. 6

 ./75 مثال بزنید.مرز های نواحی ثابت اند؟یا متغییر؟ 7

هریک از ویژگی های زیر مربوط به کدام ناحیةآب و هوایی در تقسیم بندی کوپن است،بایک خط  8

 آنها را به هم ربط دهید.)مانند نمونه( 

 A                                    اختالف دما زیاد است.1استوایی) 

 B                                     بارش در تابستان بیشتر از زمستان است.2خشک) 

 C                                     بارش درتمام سال3معتدل) 

 D                                        کمبود بارش4سرد) 

E                           گل های خزان دارد.(مناسب برای جن5    بسیار سرد 

    1 

 ./75 است؟ به وجودآمدن ویژگی های آب و هوایی درنواحی مختلف زمینعامل اصلی  تابش خورشیدیچرا 9  

مشخص کنید در هریک از مناطق و عرض های جغرافیایی زیر مناطق کم فشار)سیکلون( ایجاد می  10   

 شود؟یا مناطق فشار زیاد)آنتی سیکلون(

 درجه).......................................(60استوایی)...............................(   ب(حوالی عرض های الف(مناطق 

  ج(مناطق جنب استوایی)بین المدارین()................................( د(مناطق قطبی).................................(

  1 

 ./5   در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟به طور کلی وقوع بارش  11  

 کدام یک از نواحی بیابانی زیر در نتیجة استقرار مراکز پرفشار به وجود آمده اند؟ 12 

 نامیب                          ج(آتاکاما                                  د(تکله ماکانالف(گبی                       ب(

  5/. 
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 باسمه تعالی

  مدیریت آموزش و پرورش                                                                                                    

 نام ونام خانوادگی:

 نام آموزشگــاه:

 رشته : انسانی یازدهمپایه:

 کالس:

                     ( 2)  امتحان درس : جغرافیا

 دقیقه        60امتحان :     مدت 

 1399/      10     /       تاریخ امتحان :     08 : 00              ساعت شروع 400/99سال تحصیلی               اول نوبت

 طراح سواالت: زمانی     3صفحه: 3تعدادصفحات: 

 

 نمره                                                                                        سواالت                                                                                                                                                                                                    ردیف

 ./75 )بنویسید(اتفاق می افتد؟ چند مرحلهطیّ در فرسایشفرایند 13  

 موارد زیر را تعریف کنید.   14  

 الف(مورن یا یخرفت:

 ب(پدیدة کارست: 

 ج(کلوت یا یاردانگ: 

 5/1 

                                                                                                                                                                                                                                                                             باتوجه به شکل مقابل به موارد مورد نظر پاسخ دهید. 15 

                                                                                                              .چندمتر است  Dو  C ارتفاع نقاطاختالف  الف(

                                                                                  ؟ بیشتر استAB شیب در کدام جهت  ب(

                                                                                                                                                             
                                                                      C                            B A 

D                                                                                                  860   

                                                                                                                    820 

  5/. 

 سازگان)اکوسیستم( را تعریف کنید. بوم 16
 

    1 

 ./75 ؟نوع هر زیست بوم و ویژگی های آن به چه عواملی بستگی دارد 17

 در روش های جدیدطبقه بندی؛برای تمایز زیست بوم ها از چه معیاری استفاده می شود؟  18
 

     1 

 ./5  ها چیست؟ویژگی بارز آن ؟هستندها یک از اشکال فرسایش در بیابانها جزو کدامرخانب 19

 ؟منظور از ناحیه چیست 20

 

    1 

 چیست؟زایی بیابانالف( 21

 ؟سه راهکار برای بیابان زدایی را بنویسید ب(
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  باشید. موفق                                                                                                       

3 



  استان کردستان مدیریت آموزش و پرورش                                                               

 انسانی : رشته یازدهم:پایه انقالب موچش نام آموزشگــاه:

 

                    ( 2) جغرافیاامتحان درس : 

 دقیقه        60    مدت امتحان : 

 سال تحصیلی                اولنوبت:

 پاسخنامه                    
 ../      10/         6  تاریخ امتحان :             ساعت شروع 

 طراح سواالت:  2تعدادصفحات: 

 نمره                                                                                                                                                                                                              پاسخنامه                                                                             ردیف

نواحی طبیعی  .(نواحی انسانی در بستر/25)/ج.(   /25.(تعیین مرزهای نواحی انسانی دشوارتراست)/25ب/) 1   

 .(/25.(هرزیست بوم)بیوم(از چنداکوسیستم تشکیل شده است.)/25ی/)    .(/25شکل می گیرند)
5/1 

 .(/25)گرم-4.2     .(/25)بیشتر.(+/25)فشارزیاد-3.2.(        /25نتقالی)ا-2.2.(     /25حدت)و-1.2 2  

 .(/25.(+یخچالی)/25رودها)-5.2

75/1 

 .(/25د/وایتکر)-4.3.(      /25رجه)د-7لف/ا-3.3.(          /25تروپوسفر)/ب-2.3(        ./25ج/داخلی)-1.3 3 

 .(/25ج/یهود)-7.3 .(/25هند واروپایی)/ج-6.3.(       /25لف/بیابان)ا-5.3

75/1 

تحقیقات در  .( مطالعات و/25.( مکان های مختلف وعلمی تر کردن)/25.(و آسان تر)/25بهتر)برای شناخت  4

 .(/25بارةاین مکان ها صورت می گیرد تا بتوان برای آنها به طور صحیح بر نامه ریزی کرد.)

1 

 ./5 .(/25.( و تحقیق جغرافیدان بستگی دارد.)/25به هدف مطالعه) 5

 ./5 .(/25دارند.) جودکه بیشترین عوامل وحدت وهمگونی در آن و.( /25هرناحیةجغرافیایی دارای کانون یا مرکزی است) 6

ن کم سعت آدر اثر فعالیت های انسانی یا طبیعی ممکن است ویژگی های خاص یک ناحیه از بین برود،و و 7

 .(/25...).(مانند مهاجرت روستاییان در اثر خشکسالی/5یازیاد شود.)

75/. 

8  

 A                                    (/25)(اختالف دما زیاد است.1استوایی. 

 B                                     (/25)(بارش در تابستان بیشتر از زمستان است.2خشک. 

 C                                     (/25)(بارش درتمام سال3معتدل. 

 D                                        کمبود بارش4سرد) 

E                               (/25)(مناسب برای جنگل های خزان دارد.5بسیار سرد. 

    1 

 ./75 .(/5.).( روی عناصر آب وهوایی چون دما،فشار،رطوبت وبارش تأثیر می گذارد/25زیرا نور خورشید) 9  

 1   .(/25()فشار زیاد()د   .(     /25.(             ج()فشار زیاد()/25)(فشار کمب()       .(/25)(کمفشار الف( ) 10

 ./5   .(/25امل صعود)ع-2.(      /25جود هوای مرطوب)و-1 11

 ./5    .(/25.(     ج/آتاکاما)/25ب/نامیب) 12

انباشت مواد در محل های  رسوبگذاری یا-3.(/25انتقال)-2.(/25کنده شدن مواداز جای خود)تخریب() -1 13 

 .( /25دیگر)

 75/. 

 .(/5الف(به سنگ ها ورسوباتی که یخچال ها باخود حمل می کنند.مورن یا یخرفت می گویند) 14 

 .(/5ب(کارست پدیدة خوردگی وانحالل سنگ های آهکی است.)

 .(/5شکل که در نتیجه وزش باد به وجود می آیند.) Uج(برجستگی های بین شیار های 
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 متر60 .(//25)880-820=60(الف 15 

                                                                                         .(/25در جهت غرب یا سمت چپ)( ب

  5/. 

.( در ارتباط وتعامل /5موجودات زنده که با یکدیگروبا محیطی که در آن زندگی می کنند)مجموعه از  16

 .(/25).هستند

    1 

مورد 3موقعیت جغرافیایی،شرایط آب وهوایی،شکل ناهمواری ها،ارتفاع از سطح زمین و جنس خاک. نوشتن  17

 .(/25کافی است.هرمورد)

 75/. 

 1     .(/5.(وسرعت رشد گیاهان در هر زیست بوم.)/5تولیدموادآلی)براساس میزان  18

 ./5   . دو زائده در جهت باد(./25حاصل اشکال تراکمی) 19

همگون و  (طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) (./25)که ویژگیهای جغرافیایی (./25)بخشی از سطح زمین 20

 . (./25)های مجاور خود متفاوت استبا بخشکه ؛ به طوری (./25)خاصی دارد

    1 

 (./5گسترش بیابانها و تبدیل مناطق بیشتر به بیابان)الف( 21

 .(/75.)نوشتن سه مورد مناسب)کاشت گیاهان مقاوم، مقابله با برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی، مالچ ب(
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  موفق باشید.                                                                                                       


