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 1صفحه

ادامه سواالت 

 بعددر صفحه 

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه  07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 07/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 میریآقای نام دبیر:  0 جغرافی درس: 6076-6070سال تحصیلی  یازدهم پایه : 3و  0و  6 صابرین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 5/7 جغرافی دان درباره ناحیه چه وظایفی دارد؟ -6
 
 5/7 هدف از ناحیه بندی چه می باشد؟ -0
 
 5/7 ناحیه بندی چگونه فعالیتی است؟ -3
 
 5/7 برخی از معیارهای انسانی را نام ببرید. -0
 
 5/7 بر چه اساسی تقسیم بندی می شود؟سطح زمین  -5
 
 5/7 ساوان چه ناحیه ای است؟ -1
 
 5/7 قلمرو و وسعت نواحی چه ویژگی ای دارد؟ -0
 
 5/7 مرزهای سیاسی و طبیعی معموال چه رابطه ای با هم دارند؟ -8
 
 5/7 اقلیم شناسی چیست؟ -۹
 
 5/7 هوا کره چه ترکیبی دارد؟ -67
 
 5/7 زمین چیست؟مهمترین منبع انرژی  -66
 

 5/7 هرچه عرض جغرافیایی باالتر برود چه اتفاقی برای دما می افتد؟ -60
 

 5/7 جبهه هوا در چه صورتی موجب بارندگی می شود؟ -63
 

 5/7 توزیع بارش در جهان چگونه است؟ -60
 

 5/7 پن چیست؟ومبنای تقسیم بندی ک -65
 

 5/7 ی کوپن چه نوع آب و هوایی است؟عالمت آب و هوایی )دی انگلیسی( در طبقه بند -61
 

 5/7 بیابان ها از نظر دما به چند دسته تقسیم می شوند؟ -60
 

 5/7 برای وقوع بارش چه شرایطی باید فراهم باشد؟ -68
 

 5/7 کدام بیابان ها در نتیجه ی دوری از منابع رطوبت بوجود آمده اند؟ -6۹
 

 5/7 ناهمواری های زمین چند دسته اند؟ -07



 

 بارم

 2 جغرافی امتحان درس :
  

 

 

Page | 

2 

 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 5/7 دشت ها چه سطحی از زمین را پوشانده اند؟ -06
 

 5/7 عوامل بیرونی تغییر چهره ی زمین کدام ها هستند؟ -00
 

 5/7 مراحل فرسایش را بنویسید؟ -03
 

 5/7 مورن چیست؟ -00
 

 5/7 عامل مهم فرسایش در بیابان چیست؟ -05
 

 5/7 فرسایش در بیابان ناشی از چه فرایندهایی است؟ -01
 

 5/7 ساحل چه منطقه ای است؟ -00
 

 5/7 فاصله اعداد در منحنی میزان نشان دهنده ی چیست؟ -08
 

 5/7 اگر اعداد منحنی میزان به سمت داخل منحنی کم شوند،نشان دهنده ی چیست؟ -0۹
. 

 5/7 اگر فاصله ی خطوط میزان کم باشد، وضعیت شیب دامنه چگونه است؟ -37
 

 5/7 تشکیل می شود؟ بوم سازگان از چه بخش هایی -36
 

 5/7 تولید کنندگان اکوسیستم کدام ها هستند؟ -30
 

 5/7 زیست بوم ها چه محدوده های جغرافیایی هستند؟ -33
 

 5/7 به طور کلی زیست بوم ها چند دسته ی کلی هستند؟ -30
 

 5/7 وایتکر طبقه بندی زیست بوم ها را بر اساس چه عواملی ارایه میدهد؟ -35
 

 5/7 جغرافیایی تایگا چقدر است؟ )حدودی بنویسید(عرض  -31
 

 5/7 سرعت رشد پوشش گیاهی چه نتیجه ای دارد؟ -30
 

 5/7 چرا ناهموارها و ارتفاع هم در ناحیه بندی موثر می باشند؟ -38
 

 5/7 نواحی بیابانی چه درصدی از سطح زمین را پوشانده اند؟ -3۹
 

 5/7 زندگی میکنند؟چه درصدی از جمعیت جهان ئر سواحل  -07
 

 با آرزوی شادی و سالمتی شما  
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 2جغرافی پاسخنامه درس 
 نمره( 5/0) .هاست مکان تهای تفاو و ها شباهت مطالعه دانان، جغرافی ازکارهای یکی -۱ 
 رایب بتوان تا یگیرد م صورت ها مکان این ٔ  تحقیقات درباره و مطالعات علمی کردن و مختلف های مکان نتر آسا و بهتر شناخت برای یها بند تقسیم این -۲ 

 نمره( 5/0. )کرد ریزی برنامه صحیح طور به آنها
 نمره( 5/0) است. جغرافیایی صرفا کاری ناحیه بندی -۳ 
 نمره( 5/0) ،نوع فعالیت اقتصادی فرهنگ زبان، دین، ها( )قومیت اقوام جمعیت، است ممکن معیارها این -۴ 
 نمره( 5/0) شود. می ناحیه بندی انسانی یا طبیعی معیارهای مبنای بر زمین سطح -5 
 نمره( 5/0) وصحرای بزرگ افریقا است. استوایی بارانی های جنگل بین انتقالی ناحیه یک ساوان -۶ 
 نمره( 5/0) است. متفاوت نواحی، وسعت و قلمرو -۷ 
 نمره( 5/0) نیستند. منطبق انسانی و طبیعی نواحی مرزهای بر معموالً اداری و سیاسی مرزهای -۸ 
 نمره( 5/0) است. طبیعی جغرافیای های شاخه از یکی شناسی( )اقلیم شناسی هوا و آب -۹ 
 نمره( 5/0)آب و هوایی را دارد.  تغییرات بیشترین و است شده تشکیل مختلف هوا کره از الیه های -۱0 
 نمره( 5/0) وهوایی است. آب های ویژگی آمدن وجود به اصلی عامل و زمین برای انرژی منبع ترین مهم خورشید نور -۱۱ 
 نمره( 5/0) . یابد می کاهش هوا دمای کنیم، می حرکت باالتر جغرافیایی ضهای عر سمت به استوا از هرچه -۱۲ 
 نمره( 5/0) .شود می بارندگی موجب رطوبت، بودن دارا صورت در و هوا ناپایداری موجب یکدیگر، با هوا ههای تود برخورد -۱۳ 
 نمره( 5/0) است. نامساوی جهان در بارش توزیع دانید می -۱۴ 
 نمره( 5/0) انجام شده است. گیاهی پوشش و دما بارش، معیار سه مبنای بر بندی طبقه این -۱5 
 نمره( 5/0) سرد -۱۶ 
 نمره( 5/0) دو کروه سرد و گرم -۱۷ 
 نمره( 5/0) باشد. داشته وجود مرطوب هوای و صعود عامل دو باید بارش وقوع برای -۱۸ 
 نمره( 5/0) .ماکان تکله یا گبُی بیابان -۱۹ 
 نمره( 5/0) اند. زمین سطح ٔ  عمده و اصلی ناهمواری چهار تها، دش و هها تپ هها، کو ها، فالت -۲0 
 نمره( 5/0) هاند. پوشاند را زمین سطح سوم یک از بیش آنها -۲۱ 
 نمره( 5/0) .می کند تغییر فرسایش و هوازدگی اثر بر زمان طی زمین چهره -۲۲ 
 نمره( 5/0) است. دیگر نهای مکا در مواد انباشته شدن یا رسوب گذاری ۳ و انتقال ۲ )حفر(، خود جای از مواد کنده شدن ۱ مرحله سه فرسایش شامل، -۲۳ 
 نمره( 5/0) .گویند می«مورن یا یخرفت» می کنند حمل خود با لها یخچا که رسوباتی و سنگها به -۲۴ 
 نمره( 5/0) .است بیابانی و خشک مناطق در فرسایش مهم عامل باد -۲5 
 نمره( 5/0)« کاوشی» یا « تراکمی» -۲۶ 
 نمره( 5/0) .دریاست و خشکی تماس ٔ  منطقه کرانه، یا ساحل -۲۷ 
 نمره( 5/0) .است بعدی و قبلی منحنی با منحنی یک ارتفاع اختالف میزان دهندۀ نشان نقشه، یک میزان های منحنی روی اعداد فاصلۀ -۲۸ 
 نمره( 5/0) نشان دهنده ی دره یا چاله است. -۲۹ 
 نمره( 5/0) .است تند زمین شیب می شوند، نزدیک هم به خیلی منحنی های میزان که جاهایی در -۳0 
 نمره( 5/0) بخش زنده و بخش غیر زنده -۳۱ 
 نمره( 5/0) هستند. سازگان بوم یک در تولیدکننده زنده موجودات تنها گیاهان -۳۲ 
 نمره( 5/0) هستند. جغرافیایی وسیع نواحی ها بوم زیست -۳۳ 
 نمره( 5/0) دریایی تقسیم کرده اند. های بوم زیست و خشکی های بوم زیست کلی دسته دو به را بومها زیست برخی، -۳۴ 
 نمره( 5/0) کرد. توجه دما و بارش عامل دو به خود معروف طبقه بندی در پیش لها سا بوم شناس، ، وایتکر -۳5 
 نمره( 5/0) درجه ی عرض شمال جغرافیایی. ۶۶درجه تا  ۴5محدوده ی  -۳۶ 
 نمره( 5/0) .است بیشتر درآنجا آلی ٔ  ماده تولید میزان باشد، بیشتر ناحیه یک در گیاهی پوشش رشد سرعت -۳۷ 
 نمره( 5/0) زیستن هستند. به قادر معینی ارتفاع در جانوران و گیاهان زیرا -۳۸ 
 نمره( 5/0) .اند پوشانده را زمین سطح درصد ۳۳ حدود ها بیابان -۳۹ 
 نمره( 5/0). اند داده جا خود در را جهان جمعیت درصد ۴0 که حالی در شوند؛ می شامل را زمین سطح درصد ۱5 از کمتر ساحلی نواحی -۴0 


