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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                      نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                   نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
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 های زیر را مشخص کنید. الف( درستی یا نادرستی عبارت

از بقیه متمایز  ها جزء نواحی طبیعی هستند که هر یک به سبب پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی که دارندبومزیست -1

 شوند.می

 تعیین مرز نواحی طبیعی دشوارتر از مرز نواحی انسانی است. -2

 شود.درجه جغرافیایی، بر اثر فرونشینی هوا، منطقه فشار زیاد ایجاد می 06در حوالی عرض  -3

 ین مالیم است.گیرند، شیب زمهای میزان از یکدیگر فاصله میهای توپوگرافی، در جاهایی که منحنیدر نقشه -4

1 

2 

 های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. در عبارتب( 

 های هر مکان نوعی ................... و ................... وجود دارد.میان اجزا و پدیده -5

 آفریقاست.های بارانی استوایی و صحرای بزرگ ..................... یک ناحیه انتقالی بین جنگل -0

 بوم از تعدادی .................... تشکیل شده است.زیست -7

 اندازهای فرهنگی دارد.در بین عناصر فرهنگی، .................... نقش مهمی در خلق چشم -8

1 

3 

 های سمت راست را به عبارت مربوط به آن در سمت چپ متصل کنید )یک مورد  اضافی است(.پ( هر یک از عبارت

 آب و هوای استوایی –الف  بارش تابستان بیشتر از زمستان -9

 آب و هوای خشک –ب  دارهای خزانمناسب برای جنگل -16

 آب و هوای بسیار سرد –پ  اختالف دما زیاد است. -11

 آب و هوای معتدل –ت  گراد نیست.+ درجه سانتی18هیچ ماهی سردتر از  -12
 

 آب و هوای سرد –ث 
 

1 

4 

 زیر پاسخ دهید.  ایبه سؤاالت چهارگزینهت( 

 های بهاری بیشتر از چه نوعی هستند؟بارش -13

 ای( جعبه2 سیکلونی( 1

 ( کوهستانی4 ( همرفتی3

 بادی هستند؟ –های زیر حاصل از فرسایش آبی کدام یک از پدیده -14

 ( کلوتت2  رگ( 1

 ( گرزدیو4 ( برخان3

 چه معادنی غنی است؟ بیابان استرالیا از نظر -15

 ( فسفات2 بوکسیت( 1

 ( الماس4 ( مس3

 دومین خانواده زبانی از نظر تعداد سخنگو چیست؟ -10

 ( هند و اروپایی2 عربی( 1

 تبتی -( چینی 4 ( سامی3
 

1 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  2 جغرافیانام درس: 

 حبیبه محبی نام دبیر:

 11/1311 / 11امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:11  ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان : 

     https://konkur.info
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 ث( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 گیرد؟صورت میبندی بر چه اساسی ناحیه -17

 شوند؟ها و کشورها نواحی سیاسی محسوب میچرا شهرها، استان -18

 به طور کلی، وقوع بارش در یک ناحیه به دو عامل بستگی دارد. آنها را نام ببرید. -19

 منحنی میزان چیست؟ -26

 ها، به چه عواملی توجه کرد؟بومبندی زیستدان زیستی در طبقهوایتکر جغرافی -21

 های پرشیب، ضخامت خاک و زهکشی چگونه است؟در دامنه -22

 منظور از خانواده زبانی چیست؟ -23

 ییرات تاریخی در الگوهای زبانی جهان مربوط به چه عصری است؟ترین تغمهم یکی از -24

4 
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 ج( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

 کنید.توان گرفت. آنها را بیان از تعریف ناحیه دو نتیجه می -25
1 

 1 کند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.مرزهای نواحی چگونه تغییر می -20

 1 فشار را توضیح دهید.گیری کانون کمچگونگی شکل -27

 1 تفاوت هوا با آب و هوا را توضیح دهید.  -28

 2 فرسایش چیست و مراحل آن را بیان کنید. -29

 1 در بیابان شدت داشته باشد؟گردد تا فرسایش چه عواملی موجب می -36

 5/1 ها را ذکر کنید.ها و راهکارهای پیشگیری از گسترش بیابانسه مورد از روش -31

 1 های نواحی کوهستانی را بیان کنید.دو مورد از محدودیت -32

 1 پدیده پخش چیست؟ -33

 5/1 د.کنیشوند. آنها را بیان تقسیم میبه طور کلی ادیان به دو گروه  -34

 2از 2صفحه ی 

     https://konkur.info



 
 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
نادرست )در  -3، 25/6تعیین مرز نواحی انسانی دشوارتر از مرز نواحی طبیعی است( نادرست ) -2، 25/6درست  -1الف( 

 25/6درست  -4 – 25/6شود( درجه جغرافیایی، بر اثر صعود هوا، منطقه فشار کم ایجاد می 06حوالی عرض 

 25/6دین  -8، 25/6سازگان )اکوسیستم( بوم -7، 25/6ساوان  -0، 25/6پیوستگی و هماهنگی  -5ب(  2

3 
آب و  -12، 25/6آب و هوای خشک )ب(  -11، 25/6آب و هوای معتدل )ت(  -16، 25/6آب و هوای سرد )ث(  -9پ( 

 25/6هوای استوایی )الف( 

 25/6( 4تبتی ) –چینی  -10، 25/6( 1بوکسیت ) -15، 25/6( 2کلوت ) -14، 25/6( 3همرفتی ) -13ت(  4

5 

 25/6و شیوه کار او  25/6دان طرز تفکر یک جغرافی -17ث( 

 25/6کند زیرا یک نهاد آنها را اداره و مدیریت می -18

 25/6و عامل صعود  25/6وجود هوای مرطوب  -19

 25/6کند به یکدیگر وصل می 25/6خطی است که نقاطی را که دارای ارتفاع یکسان هستند  -26

 25/6و بارش  25/6دما  -21

  25/6و نگهداری آب نیز کمتر  25/6ضخامت خاک کمتر  -22

 5/6ها، که یک ریشه اصلی دارند. گروه بزرگی از زبان -23

 5/6عصر اکتشافات جغرافیایی  -24
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 -2، 5/6یابی( ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است )وحدت -1 -25ج( 

شود و با آنها های پیرامون خود متمایز میای از همگونی رسیده است که از سایر بخشجغرافیایی به درجههر ناحیه 

 . 5/6تفاوت دارد 

های خاص یک ناحیه از بین برود و وسعت آن کم یا های انسانی یا عوامل طبیعی ممکن است ویژگیبر اثر فعالیت -20

روستاییان از یک ناحیه یا وقوع خشکسالی، وسعت یک ناحیه کشاورزی را کاهش برای مثال: مهاجرت  5/6زیاد شود 

 . 5/6ای غیرکشاورزی تبدیل کند دهد یا ممکن است به کلی آن ناحیه را به ناحیهمی

گیرند. در نتیجه از وزن و کنند و از هم فاصله میتر حرکت میها سریعشود؛ مولکولوقتی هوای یک منطقه گرم می -27

کند. بنابراین هوای گرم شود و به سوی باال صعود میهوای گرم سبک می 5/6شود ار هوا در واحد حجم کاسته میفش

 . 5/6شود فشار ایجاد مینسبت به اطراف خود فشار کمتری دارد و در نتیجه بر روی منطقه گرم یک مرکز کم

اما آب و هوا، شرایط و  5/6ت زمانی کوتاه است هوا وضعیت گذرا و موقتی هواکره )اتمسفر( در یک محل در مد -28

 5/6وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طوالنی است 

جایی آنها توسط عوامل مختلف مثل آب فرسایش عبارت است از جدا شدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود و جابه -29

گذاری یا انباشته ( رسوب3و  5/6( انتقال 2، 5/6)حفر( ( کنده شدن مواد از جای خود 1و سه مرحله دارد:  5/6و باد 

 . 5/6های دیگر شدن مواد در مکان

 25/6و فقر پوشش گیاهی  25/6های نرم ، وجود خاک25/6های باد شدید ، وزش25/6شرایط آب و هوایی خشک  -36

 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0311-0011سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

  2غرافيا جنام درس: 

 حبيبه محبینام دبير: 

 01/0311 / 00 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  11:11 ساعت امتحان:

 دقيقه  11مدت امتحان:

     https://konkur.info
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رویه های زیرزمینی و چرای بیاز آبرویه ، مقابله با برداشت بی5/6کاشت گیاهان سازگار و مقاوم با نواحی خشک  -31

 5/6ها برای تثبیت آنها و جلوگیری از حرکتشان پاشی روی ماسه، مالچ5/6ها دام

 شرایط سخت طبیعی مانند سرمای شدید و کاهش اکسیژن برای تنفس -32

 ، خطرات برف و یخبندانهاونقل و احداث راهمشکل بودن حمل -

های فعال و لرزه، آتشفشانهای فعال و وجود خطر زمینجوان بر گسلمنطبق بودن اغلب نواحی کوهستانی  -

 هالغزش دامنه

کند )دو مورد کافی های کشاورزی را با مشکل مواجه میسازی و فعالیتشیب زمین و محدودیت خاک که خانه -

 (5/6است هر مورد 

ها، نوآوری و ... مانند زبان، مذهب، افکار و ایدهپدیده پخش یا انتشار، فرایندی است که طی آن یک موضوع یا پدیده  -33

 . 5/6یابد ها گسترش میاز یک مکان به سایر مکان 5/6

، ادیان مبتنی بر پرستش غیرخدای یگانه 75/6ادیان مبتنی بر یکتاپرستی مانند دین اسالم، مسیحیت و زرتشت  -34

 75/6مانند هندوئیسم، بودائیسم و آنیمیسم 

 
 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :

     https://konkur.info
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