
 بسمه تعالی

 111218:کدکتاب یازدهمپایه: علوم انسانیرشته: 2جغرافیای نام درس: نام و نام خانوادگی:

 ساعت شروع: دقیقه 75        مدت امتحان:   3تعداد صفحه:      98اه دی متاریخ امتحان:  

 

 مهر و امضاءآموزشگاه: نمره به عدد: امضاء دبیر :

 نمره به حروف:

 بارم (1)صفحه سؤاالت ردیف
 

 گزینه مناسب را انتخاب و عالمت بزنید.  1

 های رسمی کشور سوئیس است؟ـ کدام گزینه شامل زبان1

 الف( انگلیسی، فرانسه، آلمانی، رمانش                               ب( آلمانی، فرانسه، ایتالیایی، رمانش     

 د( سوئیسی، آلمانی، انگلیسی، فرانسه                               ج( فرانسه، آلمانی، انگلیسی، ایتالیایی 

 ـ بازارهای شناور بانكوك پایتخت تایلند اشاره به کدام ویژگی نواحی دارد؟2

 آورند.                      ها نواحی را به وجود میالف( انسان

 دهند.های انسان شكل میب( نواحی به فعالیت

 دیگر روابط و کنش متقابل دارند.       ج( نواحی با یك

 ها هستند.های سیاسی حكومتگیرید( نواحی تحت تأثیر تصمیم

 وهوایی در نواحی مختلف زمین چیست؟های آبـ عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی3

 کمربندهای فشار های هوایی               ج( نور خورشید               د(الف( میزان بارش            ب( توده

 دارد؟ دارهای خزانجنگلو  اختالف دما زیادها وهوا به ترتیب ویژگیع آبانوابندی کوپن، در کدام ـ طبق طبقه4

        (D , C)ب( )معتدل، سرد(                       (B , E)الف( )قطبی، خشك( 

  (C , B)عتدل( د( )خشك، م                        (B , A)ج( )استوایی، خشك(

 ها چیست؟بومهای جدید معیار مورد استفاده برای تمایز زیستـ در روش5

 وهوایی             د( پوشش گیاهیالف( خاك       ب( میزان تولید مواد آلی گیاهان         ج( شرایط آب

 ـ آسمان صاف و بدون ابر نواحی بیابانی برای کدام قابلیت مناسب است؟6

 گری           ب( معادن                 ج( انرژی               د( تحقیقات نجومی و صنایع هوافضاالف( گردش

 بندی هستند؟یك از معیارهای ناحیههای بارانی استوایی به ترتیب جزو کدامـ هر یك از موارد دین اسالم و جنگل7

 ج( انسانی، انسانی             د( طبیعی، طبیعی الف( طبیعی، انسانی           ب( انسانی، طبیعی            

 کنند؟های جهان به زبان عربی تكلم میـ در کدام قسمت8

 شرقی آسیا و شمال آفریقا     الف( آسیای شرقی و جنوب آفریقا                               ب( جنوب

 د( آسیای میانه و جنوب آمریكا  غربی آسیا و شمال آفریقا                             ج( جنوب

 

 

 نمره4
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  (2)صفحه    2ادامه سواالت امتحان درس جغرافیا 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.  2

دان و شیوه کار او صورت بندی کاری صرفًا .....................................  است و براساس طرز تفكر یك جغرافیـ ناحیه1

 گیرد.می

 های بارانی استوایی و صحرای بزرگ آفریقا است.ـ ساوان ناحیه .....................................  بین جنگل2

 یابد.سیكلون( فشار هوا به سمت مرکز ناحیه  .....................................  میـ در مرکز پرفشار )آنتی3

 ه .....................................  است.ها یكی از موضوعات رشتبومـ مطالعه زیست4

 بوم محدود کرده است.ها را به .....................................  زیستبومدان طبیعی زیستـ گودی جغرافی5

 اند.ترین نقطه زمین ثبت کردهـ بیابان .....................................  در ایران را داغ6

 های زبان .....................................  زبان ایرانی است.زیرشاخه ـ یكی از7

 اند.شكل معمواًل بر اثر فرسایش .....................................  طی هزاران سال پدید آمده Uهای ـ درّه8

 

 نمره4

 درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.  3

 اداری معموالً بر مرزهای طبیعی و انسانی منطبق هستند.مرزهای سیاسی و ـ 1

الجدی( مراکز کم فشار جنب استوایی به وجود السرطان و رأسـ در منطقه جنب استوایی )اطراف مدارهای رأس2

 آید.می

 بندی معروف خود به دو عامل بارش و دما توجه کرد.دان زیستی در طبقهـ وایتكر جغرافی3

 شود.وهوا میها، خاك و آبسازان شامل گیاهان، سنگبومـ بخش غیرزنده 4

 ها که در تمامی تعاریف تأکید شده است، کمبود بارش و تبخیر زیاد است.ـ دو ویژگی بیابان5

 اندازهای فرهنگی دارد.ـ در بین عناصر فرهنگی زبان نقش مهمی در خلق چشم6

 است. ـ تعیین مرزهای نواحی زبانی دشوارتر از نواحی خاك7

 نمره5/3

 به سؤاالت پاسخ کوتاه دهید. 4

ـ هر یك از عبارات زیر به کدام اشكال فرسایشی )تراکمی ـ کاوشی( در بیان اشاره دارد؟ )فقط نام اشكال را ذکر 1

 (75/0کنید()

 ای هاللی شكل و منفردی هستند که دو زائده یا بازو در جهت باد دارند.های ماسهالف( تپه

 ترین آنها، در غرب بیابان لوت در منطقه شهداد در استان کرمان وجود دارد.برجستهب( 

 آورند.ها به وجود میسنگهای درشت، سطوحی پر از قلوهپ( در طول زمان، سنگ

 اشكال کاوشی(-ـ برای هر یك از اشكال کارستی فرسایش در سواحل یك نمونه ذکر کنید؟)اشكال تراکمی2

 (5/0اشاره دارد؟ ) یابیوحدتلی ناحیه به ـ کدام مفهوم اص3

 (5/0ـ دو ناحیه پر بارش جهان را نام ببرید؟ )4

 (5/0اخه زبان چینی ـ تبتی چیست؟ )گوترین شترین و پر سخنـ معروف5
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 (3)صفحه    2ادامه سواالت امتحان درس جغرافیا

 (5/0میالدی تحت چه عنوانی معروف شده است؟ ) 16و  15 ـ تغییرات تاریخی در الگوهای زبانی جهان در قرن6 4ادامه

 (5/0ـ عنصر اصلی گسترش یك فرهنگ چیست؟ )7

کند چیست؟ جاد میوهوای کشور ما تغییراتی ایو در آبکه در منطقه معتدله شكل میگیردـ نام جبهه هوایی 8

(5/0) 

 (75/0ـ سرعت هوازدگی به چه عواملی بستگی دارد؟ )9

 (5/0چهار ناهمواری اصلی سطح زمین پاسخ دهد. ) ـ با توجه به10

 الف( وجه تشابه فالت و کوه در چیست؟

 ها وجود دارند، کدامند؟های مختلف در همه قارهترین اشكال زمین که با وسعتب( از مهم

 

 

 سؤاالت تشریحی 5

 نمره( 1های نواحی کوهستانی دو مورد را ذکر کنید؟ )ـ از قابلیت1

 

 نمره( 1یا انتشار را تعریف کنید؟ ) ـ پدیده پخش2

 

  نمره( 1رو به موارد زیر پاسخ دهید؟ )ـ با توجه به شكل روبه3

  رخ توپوگرافی را رسم کنید.الف( نیم

 ؟ب(فاصله منحنی های میزان چقدر است

 

 

 

 

 متر 

 

 

 

 موفق و پیروز باشید

 نمره3
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