
 

 تا چهارمدرس اول  جغرافیا پایه یازدهم رشته علوم انسانی امتحان کلاسی  

       نام و نام خانوادگی:

 سوالات تستی 

 وقتی یک محیط جغرافیای را بر اساس واحد های کوچک تقسیم کنیم به طوری که هر واحد با واحد مجاور تفاوت داشته باشد 1

 د( جغرافیا ج( ناحیه بندی  ب( مکان  الف( ناحیه 

 ار های زیر از عوامل انسانی است؟کدام یک از معی 2

 د( هیچکدام ج( گیاه  ب( زبان   الف( آب

 است که بیشترین عوامل ......... و .......... در آن وجود دارد مرکزیا  کانون جغرافیای دارای  کانونهر  3

 پایداری و دگرکونید(  ج( همگونی و پایداری   ب( وحدت و پایداری الف( وحدت و همگونی 

 ......... یکی از عوامل مهم پدید آمدن ناحیه است؟....... و . 4

 د( هوا و گیاه  ج( آب و هوا ب( آب و خاک   ف( محیط جغرافیاو طبیعی  ال

 ام ببریدواحد اندازگیری هوا را ن 5

 د( هیکتو پاسکال   ج( آنتی سیکلون  ب( فشار سنج الف( سیکلون 

 کدام یک از گزینه های زیر جز اشکال ناهمواری زمین است 6

 د( تپه ها و ساختمانها ج( فلاتها  دشت ها   ها و دشت هاب( انسان  الف( دریا و فلات 

 فعالیت های موجودات زنده یعنی گیاهان و جانوران موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی در سنگ می شود 7

 د( هوازدگی زیستی ج( عوامل بیرونی  ب( عوامل هوازدگی شیمیایی   الف( عوامل درونی

 دو عامل مهم فرسایش خاک در کوهستان را نام ببرید 8

 3و  1د( گزینه   ج( امواج دریا و انسان  ب( انسان و بادها     الف( آب جاری و یخچالها

 ت ، موجب بارندگی می شودهوا در صورت دارا بودن رطوببه موجب ناپایداری  9

 د( توده هوا   ج( فشار ها ب( ابر  الف( جبهه هوا 

 به سوالات زیر پاسخ دهید 

 نمره5/1. دما را تعریف کنید 11

 نمره  5/1 توده هوا را تعریف کنید 11

 نمره 2 گرم را توضیح دهید ینواحی بیابان 12

 نمره 2 ی که سیاره زمین را تشکیل می دهد را بنویسیدچهار محیط 13

 نمره 5/1 هوازدگی را تعریف کنید 14

 نمره 5/1 عوامل فرسایش سنگ را نام ببرید 15

 نمره 2 شامل چند معیار استرین تقسیم بندی برای نواحی آب و هوا چیست و یکی از معروف ت 16

 نمره 5/1 علل ایجاد بیابان ها را نام ببرید 17

 نمره 2 فرسایش طبیعی در کوهستان را نام ببرید 18

 

 


