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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 ها )ص/ غ(: درستی یا نادرستی گزاره 1
 شود. ها برای تعیین حدود یک ناحیه به عوامل طبیعی یا انسانی مربوط می انتخاب معیارها و مالک الف(

 های جالب توجه آسیای جنوب غربی است. بازارهای شناور در بانکوک از دیدنی  ب(

 بندی خود به دو عامل بارش و دما توجه کرد. وایتکر جغرافیدان زیستی در طبقه پ(

 اروپا ظهور کرد و شامل سه مذهب عمدة کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس است.دین مسیحیت در  ت(
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 جمالت کامل کردنی: 2
 نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است.  …ویژگی اصلی هر ناحیه وحدت و الف(

 ترین گروه زبانی دنیا است. ترین و گسترده بزرگ  …خانوادة زبانی ب(

 شوند. جزء مصرف کنندگان ردة اول محسوب می … سازگان، در بخش زندة بوم (پ

 شود. می … در نواحی پرفشار، فرونشینی هوا، مانع صعود هوا و در نتیجه، ت(
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 حیح:صانتخاب گزینه  3

  نواحی بیشتر تحت تأثیر کدام یک از عوامل زیر قرار دارند؟ الف(

 فرهنگی( 4                 اقتصادی( 3                            اجتماعی( 2                      سیاسی( 1
 

 ؟ترین نقطة کرة زمین کدام منطقه است گرم ب(
 بیابان عربستان (4              صحرای گبی( 3                   صحرای بزرگ افریقا( 2                  بیابان لوت (1
 

 ؟یک از اشکال زیر، فرسایش تراکمی است کدام (پ

 های سنگی ستون (4              های دریایی طاق( 3                       ها سنگ آب( 2                         غارها ( 1
 

شوند که به آنها  های هواشناسی نقاطی که فشار برابر دارند با خطوط منحنی میزان با یکدیگر وصل می در نقشه (ت

  ؟چیستگویند و تصویر زیر بیانگر  می …
    ایزوبار ـ کم فشار (1
      ایزوبار ـ پرفشار (2 
  فشار ـ آنتی سیکلون منحنی هم (3 
    فشار ـ سیکلون منحنی هم (4 
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 جور کردنی: 4

وجود  کنند، هویت مشترکی به برای افرادی که به آن تکلم می الف(

 آورد. می

 آن است.ترین موضوعات  مطالعة نواحی فرهنگی از مهم ب(

ها  طی این فرایند یک موضوع یا پدیده از یک مکان به سایر مکان  (پ

 یابد. گسترش می

 امروزه نقش مهمی در پخش فرهنگی دارد. (ت

 انتشار-1

 و ارتباطات  فناوری اطالعات -2

 دین -3

 جغرافیای فرهنگی -4

 زبان -5

 نواحی فرهنگی -6
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 2از  1صفحه 

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

 انسانی یازدهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 (2) جغرافیا نام درس:

 بیحبیبه  مح نام دبیر:

 10/1400 /14امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 80مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

 :کوتاهپاسخ  5
 (1) ؟ای و هموار ؟ چرا های مرتفع و کوهستانی دشوار است یا جلگه آهن در کشور احداث راه الف(

 (5/0) ؟شود نیروی کوریولیس موجب انحراف توده هوا در کدام منطقه )عرض جغرافیایی( میب( 

 (5/0) عامل وقوع بارش را نام ببرید.دو پ( 

 (5/0) ؟چیستماکان  هایی مانند گبی و تکله علل ایجاد بیابانت( 

 (5/0) )دو مورد کافی است.( ترین اشکال تراکمی در سواحل را نام ببرید. مهمث( 
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 :انتخاب کنید 6

 .در آن وجود دارد( ناهمگونی/  وحدت) .……… هر ناحیه دارای کانونی است که بیشترین الف(

 شود. ایجاد می( سیکلون/  سیکلون آنتی) .……… بر روی منطقة گرم ب(
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 پاسخ بلند: 7

 ؟شکل چیست  Vها به  گذاری دره علت نامالف( 

 بندی چیست؟ منظور از ناحیهب( 

 هوا و آب و هوا را تعریف کنید.پ( 

 های نواحی بیابانی را بنویسید. چهار مورد از قابلیتت( 

 ها به چه عواملی بستگی دارد؟ سرعت هوازدگی در سنگث( 

 ای دارد؟ چرا زبان عربی اهمیت ویژه ج(
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 اصطالحات: 8

 (5/0) :برخان الف(

 (1)  :هوازدگیب( 

 (5/0)( کارست: پ
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 :جدول زیر را کامل کنید

 پوشش گیاهی دما نام آب و هوا عالمت آب و هوایی
B ......... ......... نامناسب برای رویش گیاه 

E .........  درجه  10هیچ ماهی بیش از

C  .نیست 

......... 
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 :های زیر در مورد نقشة توپوگرافی پاسخ دهید سؤالبه  10

 شرق یا غرب؟ شیب در کدام قسمت بیشتر است؟ الف(

 را نشان می دهد؟ ناهمواریچه نوع  ب(

 چیست؟ Cنقطة  پ(

 های میزان چقدر است؟  ت( فاصلة منحنی
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 2از 2ی هصفح



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 (25/0) غ (ت ـ ( 25/0) ص(پ( 25/0)ص( ـ ب( 25/0) غ الف( 1

 (25/0) بارش (ت( 25/0)گیاه خواران (پ( 25/0)هند و اروپایی ( ب( 25/0) همگونیالف(  2

 (25/0« )1»( گزینه ت( ـ 25/0« )2»( گزینه پ( ـ 25/0« )1»( ـ ب( گزینه 25/0« )3»الف( گزینه  3

 (25/0) ( 2ت( ). 4( 25/0) (1پ( )( 25/0) (4ب( )( 25/0) (5). الف 4
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 ای و پست تر و دشوار تر است از نواحی جلگه در نواحی کوهستانی ؛ زیرا پرهزینهالف( 

 جنب استوایی ب(

 رطوبت و عامل صعود پ(

 ها دوری از منابع رطوبتی و شکل و جهت ناهمواری ت(

 ای ها دماغة ماسه ها، زبانه ها ـ جزایر مصنوعی ـ باتالق سنگ آب ث(
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 وحدت الف(

 سیکلون ب(
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 های تنگ و پرشیب دامنهالف( 

 های همگون بندی نواحی جغرافیایی به واحد تقسیم ب(

 هوا: وضعیت گذرا و موقتی هوا در یک مدت زمانی کوتاه ـ آب و هوا: شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طوالنی پ(

 مناسب برای تحقیقات نجومی و صنایع هوافضا ـ انرژی ـ گردشگری ـ معادن ت(

 ها ـ نوع آب و هوا ـ زمان جنس سنگ ث(

 های رسمی سازمان ملل متحد است. کشور و یکی از زبان 20بیش از  زبان عربی زبان قرآن و زبان رسمیج(
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 ای هاللی شکل و منفرد که دو زائده یا بازو در جهت باد دارد.  های ماسه الف( تپه

 شوند. و تجزیه میها خرد و متالشی  ب( فرایندی که طی آن سنگ

 های آهکی پدیدة خوردگی و انحلل سنگ پ(

 (5/0( ـ نامناسب برای رویش گیاه )5/0( قطبی )5/0ـ اختالف دما زیاد ) (5/0خشک ) 9

 (5/0) 20( ـ ت( 5/0( ـ پ( قله )5/0( ـ ب( نامتقارن )5/0الف( شرق ) 10

 امضاء:    حبیبه محبی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 2جغرافیا نام درس: 

 حبیبه محبي نام دبیر:

 14/10/1400 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه80مدت امتحان: 


