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 15سئواالت :تعداد  2:تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه70  وقت پاسخگویی: 29/10/97 تاریخ برگزاری:
 انسانیرشته :

 یازدهم:پایه

 نام درس:

 2جغرافیا
 بارم

 ردیف 

 صحیح را انتخاب کنید:گزینه  2
 (علت ایجاد بیابان در نواحی قطبی چیست؟1

 الف( وجود سیکلون وعدم صعود هوا                    ب( وجود آنتی سیکلون وعدم صعود هوا
 ج( اختالف دمای شدید در فصول مختلف              د( خشکی وعدم وجود رطوبت درهوا

 به ترتیب کدام ناحیه دریافت می کند؟ و کمترین انرژی خورشید را( بیشترین 2
   نواحی جنب حاره -نواحی استواییب(                        نواحی استوایی  -نواحی قطبیالف( 

 نو.احی قطبی –نواحی استوایی د(             نواحی استوایی –نواحی جنب حاره ای ج(   
 به جا مانده از دریاچه های قدیم است؟( کدامیک از اشکال فرسایش بیابان حاصل رسوبات نرم 3
 الف( چاله بادی           ب( تپه ماسه ای            ج( دشت ریگی              د(کلوت    
 ( دو عامل مهم فرسایش کوهستانها کدام گزینه است؟4

 یخچالها -آبهای جاری                  ب( هوازدگی فیزیکی -الف( هوازدگی فیزیکی

 وزش بادهای شدید          -یخجالها                                د( یخچالها–جاری ج( آبهای 

1 

 جای خالی را باکلمات مناسب پر کنید: 2
 مماس شدن منحنی های میزان روی نقشه نشانه وجود........................است. الف( در یک نقشه توپوگرافی ،

 .............................بزرگترین وگسترده ترین گروه زبانی دنیاست.خانواده زبانی ب(
 ج( ناحیه بندی براساس............................وشیوه کار جغرافیدان بستگی دارد.

 د( ایزوبار نشان دهنده ی.............................
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5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 

 جواب کوتاه دهید:
 صنعتی اروپا در کدام بخش این قاره قرار دارند؟( نواحی 1
 (پخش فرهنگی یعنی چه؟2
 (منظور از کانون ناحیه چیست؟3
 ( کدام ناحیه پوشش گیاهی دارای مشخصه ، تابستان بارانی وزمستان خشک است؟4
 یکی از عوامل باال آمدن سطح آب دریاها را نام ببرید؟(5

3 

 هرگزینه را مشخص کنید:تراکمی ( -نوع فرسایش ) کاوشی 5/1
 الف( طاق دریایی......................    ب( دماغه ماسه ای..............................ج( دود کش جن..........................
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 5 دو مورد از عوامل موثر در دمای یک ناحیه را نام ببرید؟ 5/0

 علت تشکیل مرکز پرفشار جنب استوایی چیست؟ 1
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 هوازدگی یعنی چه؟ انواع آن را نام ببرید؟ 75/1
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 مریم محمدینام دبیر:

 

  2ی جغرافیادرس: پاسخنامه 

 انسانی رشته: یازدهم :پایه 1171کالس :  15سئواالت :تعداد 

 ردیف  بارم

 گزینه صحیح را انتخاب کنید؟ 
   5/0ج     =4         5/0د     =3        5/0   د    =2           0/ 5  ب =1

1 

 2 5/0د( منحنی های هم فشار       5/0ج( طرزفکر جغرافیدان       5/0ب( هندو اروپایی         5/0الف( پرتگاه  

دیگر ( وقتی فرهنگ یک ناحیه توسط عناصری مانند زبان دین از یک منطقه به منطقه 2   5/0(غرب ومرکزی قاره 1 
( هرچه از اطراف یک ناحیه به سمت مرکز برویم پیوستگی وتجانس میان اعضا بیشتر ومتراکم تر 3        5/0منتشر شود  

 5/0مورد 1( وقوع سیل ، هاریکان ، گرم شدن کره یزمین، سونامی .5    5/0( ساوان متراکم 4           5/0می شود  

3 

 4 5/0ج( کاوشی       5/0ب( تراکمی       5/0الف( کاوشی    

 5 25/0جهت وشیب ناهمواری دو مورد هرکدام -3عبور جریانهای گرم وسرد دریایی  -2دوری ونزدیکی به دریا -1 

 6 1در منطقه جنب استوایی به دلیل سرد وسنگین شدن توده فرو می نشیند و منطقه پرفشار را ایجاد می کند 

 7 75/1زیستی-3شیمیایی -2فیزیکی 1ومتالشی می شوند .فرایندی که طی آن سنگها خرد  

در برخی از نواحی کوهستانی که سنگها از جنس گچ و یا آهک باشند آبهای جاری با نفوذ به زیر زمین از طریق درز و  
  1شکافها و حل کردن سنگها پدیده های فرسایشی مانند غارها ایجاد می کنند که به آن اشکل کارستی گفته می شود.

8 

اال رانده شده و پس از رسیدن به قله در دامنه پشتی فرود می آیند و همان با وزش باد ماسه های دامنه رو به باد به طرف ب 
 25/1تراکمی  -جا انباشته می شوند این فرایند موجب حرکت مداوم تلماسه ها می شود

9 

همه موجودات زنده در بستری به نام سنگ کره زندگی می کنند و در واقع حیات موجودات زنده وابسته به عناصر تشکیل  
 1دهنده ی سنگ کره مانند خاک و موجودات زنده بر روی آن است. 
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 11 1ارتفاعات    -4نوع ناهمواری  -3خاک  -2آب و هوا  -ا 

زیرا انسانها از طریق آن اطالعات تجربیات ، ارزشها و آداب و رسوم خود را به دیگران و یا به نسل های بعدی منتقل می  
 1کند. 
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 13 /. 5/.  شمال افریقا  5/.    ب( میان مردم عرب و یهود  5الف( هند و اروپایی   

 14  5/1قاره های اروپا ، امریکا ، استرالیا و نیوزیلند و مرکز و جنوب افریقا سه شاخه کاتولیک ، پروتستان و ارتدوکس  

گیاهان سازگار با محیط بر روی تپه ها برای کشت  -2ایجاد موج شکن و دیواره های دریایی و حفاظ های عمودی  -1 
 /5تثبیت آن. 
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