
 

    

  

   

  

 
    1صفحه:

  جغرافیانام درس:        تاریخ امتحان: 
    وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران  

ساعت امتحان:    نام ونام خانوادگی:     

  متوسطه دوم رشته:    مدت امتحان: دقیقه 06 

  نوبت اول-یازدهمپایه:    دبیر مربوطه: 

                  
 

 بارم سواالت ردیف

 سواالت صحیح و غلط: 1

 .شود می کاسته ناحیه آن همگونی عوامل از تدریج به کنیم می حرکت آن مرزهای طرف به و شویم می دور ناحیه یک کانون از هرچه

 گروه برای و فهمند می و کنند می درک اند، مشترک آن در که خاصی گروه فقط را الفاظ معنی آن، در که است ارتباطات از نظامی زبان

 ندارد معنایی دیگر،

 میشود. ..و آب ، هوا خاک،,  سنگ  شامل اکوسیستم زنده بخش

 .است ها کوه رشته ایجاد  سال ها میلیون طی ها ورقه  حرکت یکی ازنتایج

2 

 جای خالی 2

  آید می وجود به.................. درالیه وهوایی آب تغییرات ترین بیش -الف

 است.....................نامیده میشود. متفاوت خود مجاور های بخش با ویژگی های خاصی دارد و که که زمین سطح از بخشی -ب

 .است دین................. مذاهب از یکی ارتدوکس-ج

1,1 

 سوال تستی 3

 بندی نیست؟ ناحیه طبیعی کدام گزینه جز معیارهای

  د(تابش نور خورشید            هوا و ج(آب                 ها ب(ناهمواری           خاک  الف(

  شمار می آید؟ به ها سنگ در هوازدگی کدام مورد از عوامل 

 ج(محدود جغرافیایی         د(شکل سنگالف(آب و هوا           ب( اندازه سنگ               

/1 

   چیست؟ بندی ناحیه 4

 

1 

 2 مورد بنویسید؟چهار را نواحی و انسان متقابل ارتباط توجه قابل نکات 1

 1,1 ؟ببرید نام را کوپن بندی درطبقه اصلی معیار سه 0

 1  هواچیست؟ توده 7



 

 1 . بنویسید را ها بیابان ایجاد علل 8

 2 .ببرید رانام زمین سطح عمده و اصلی ناهمواری چهار 9

 71. را فقط نام بیرید؟ ع هوازدگیانوا 16

 1 ؟کنید تعریف را انتشار یا پخش پدیده 11

 71. چیست؟ بیابان فرش سنگ یا( رگ) ریگی دشت 12

 1 کنید؟ تعریف را بوم زیست 13

 1 . بنویسید را کنند می تهدید را سواحل که عواملی ترین مهم 14

 1 ؟ دو موردبنویسید را کوهستانی نواحی های محدودیت 11

 2  چهار مورد .بنویسید هارا اززبان برخی گسترش عوامل 10

 26بارم: موفق باشید 10سواالت:

 


