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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      2جغرافیا  سواالت امتحانی درس:

  24/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  قیقهد 80 مدت امتحان:  4 تعدادصفحه:  22 تعدادسوال:  1171 کالس:  سرگزي طراح: نام دبیر یا
یازدهم  پایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  انسانی
  شماره دانش آموزي:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم   2جغرافیا سواالت  سوال

1  

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را با عبارت (ص)  و (غ) مشخص کنید .
  )              الف ) فعالیت اقتصادي از معیارهاي طبیعی ناحیه بندي ناحیه بندي است . (    

  ب ) قلمرو و وسعت نواحی متفاوت است . (                    )
  ج ) اشعه خورشید در نواحی استوایی در بعضی روزهاي سال عمود می تابد . (                   )

  )        خالص می گویند . (        ناد ) گیاهان در نتیجه فتوسنتز ، موادي تولید می کنند که به آن تولید 
   ل ) زبان سامی فقط زبان مردم یهود می باشد . (                  )

25/1  

2  

  . در عبارت هاي زیر جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید
  و شیوه کار او صورت می گیرد . ...............الف ) ناحیه بندي کاري صرفا جغرافیاي است که بر اساس طرز ......

  ها جزء نواحی ..................... هستند . زیست بوب ) 
  بخش خارجی زمین که حالت جامد دارد را .............................. می گویند .ج ) 
  بر اثر جریان آب رودها دره هاي ..................... و بر اثر فرسایش یخچالی دره هاي ........................ پدید می آیند.د ) 

25/1  

3  

  گزینه درست را انتخاب کنید .
  کدام کشور از نواحی مهم صنعتی قاره اروپا نیست . - 1

   بلژیکد )                         پرتغالج )                          سوئیسب )                         جمهوري چکالف 
  می باشد .کدام عبارت در ارتباط با این تصویر  - 2

                             نواحی را به وجود می آورند انسان الف )
                        نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارندب ) 
  نواحی تحت تاثیر تصمیم گیري هاي سیاسی حکومت ها هستند         ج ) 
  نواحی به فعالیت هاي انسان شکل می دهندد ) 

   ؟ پایتخت مغولستان صحیح استاوالن باتورکدام ویژگی در ارتباط با  - 3
                      استفاده از خنک کننده ها در مکان هاي عمومیب )                              سیل و آب گرفتگی خیابان هاالف ) 

  ید بارش  باران هاي شدد )                              استفاده از بخاري سنتی با سوخت زغال ج ) 

75/0  

4  

  به سواالت پاسخ کوتاه بدهید .
وقتی یک محیط جغرافیایی را بر اساس معیارهاي به واحدهاي کوچک تر تقسیم می کنیم در واقع چه کاري الف ) 

  انجام دادیم ؟
  بیشترین تغییرات آب و هوایی در کدام الیه به وجود می آید ؟ب ) 
   ؟یگر قرار بگیرند و به هم برخورد کنند، چه منطقه اي پدید می آید وقتی دو توده هواي متفاوت در مجاورت یکدج ) 
  تانی جهان است ؟سکوهبین نواحی  بیشترین تراکم جمعیت درداراي  ي انکو ه ها دامنه د )

  در عرض هاي باال یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند. ل ) این بیابان ها عمدتا

25/1  
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8  

                              نواحی بارشی ایران را برروي نقشه مشخص کنید .
  الف ) ناحیه کردستان 

  داخلیب ) ناحیه 
  ج ) ناحیه خزر شرقی

    

75/0  

9  

  هرچه از کانون یک ناحیه جغرافیایی دور می شویم چه اتفاقی می افتد ؟ با مثال توضیح دهید .
  
  
  
  
  

1  

10 
  چرا شهرها ، استان ها و کشورها ناحیه سیاسی محسوب می شوند؟

  
  

5/0  

11  

  ر به طور مناسب پر کنید.جدول زی
  پوشش گیاهی  بارش   دما   نام آب و هوا   آب و هوا

A .........................   هیچ ماهی سردتر از
  + درجه نیست18

مناسب جنگل هاي   .........................
  بارانی

سردترین ماه زیر   سرد  .......................
  است- 3

بارش در تابستان 
  ستانبیشتر از زم

............................  

  

1  

12  

  سواالت مورد نظر را پاسخ دهید .
  الف )کدام یک باالترین فشار را دارد ؟ 

  است ؟  Bب ) مقدار فشار نقطه 
  ج )نقشه را کامل کنیدو منحنی هاي هم فشار را با وصل کردن نقاط به یکدیگر رسم کنید .

     

 

1  



٤ 
 

  نام و نام خانوادگی      نمره نهایی پس از رسیدگی به اعتراضات نام و نام خانوادگی  مصحح/دبیر
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 

   امضاء :   امضاء :

 

13  
  کز کم فشار ایجاد می شود ؟ توضیح دهید .چگونه بر روي یک منطقه مر

  
  
  

1  

14  

    جبهه گرم و سرد را در تصویر ایجاد مشخص کنید.

 

5/0  

  مور ) 3( ذکر نتایج حرکت ورقه ها طی میلیون ها سال چه بوده است ؟   15
  

75/0  

  سرعت هوازدگی در سنگ ها به چه عواملی بستگی دارد ؟  16
  

75/0  

17  

  تصویر پر کنید .جاي خالی را در این 
  ...... ، گوشت خواران ، .................، ...........گیاهان    

  بوم سازگان 
  ....................... ، خاك ، آب و هوا  

  

75/0  

18  
  رابط پراگندگی پوشش گیاهی را با ارتفاع توضیح دهید .

  
  
  

1  

19  
  مورد ) 2سان در نواحی بیابانی به وجود می آورد ؟ (کدام عوامل شرایط نامناسب را براي سکونت و فعالیت ان

  
  

5/0  

20  
  این قابلیت ها مربوط به کدام نواحی می باشد ؟

  ب )مناسب براي پرورش دام : .........................                              الف ) فعالیت بازرگانی : .............................
  : ..............................یقات نجومی ج ) مناسب براي تحق

75/0  

21  
  خطر یکسان سازي فرهنگ ها و توسعه فرهنگی کشورهاهاي سلطه گر را بنویسید .

  
  

5/0  

22  
  نقش مهم دین را در خلق چشم اندازهاي فرهنگی بنویسید .

  
  

1  

  است ، بیگمان خدا گشایگر داناستمشرق و مغرب خداي راست ، پس به هر جا روي آورید ؛ رو به سوي خداوند   
   سوره بقره ) 115( آیه  

  

    ((موفق باشید.))  

 بخش زنده

بخش غیر 
 زنده
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 بسمه تعالی

  هطْذ5آهَسش ٍ پزٍرش ًاحیِ  ًام ًٍام خاًَادگی:

 ٍاحذیک-دتیزستاى دختزاًِ اهام رضا)ع(آهَسضگاُ هتَسطِ:

   2جغزافیا  سَاالت اهتحاًی درس:

 7997/  تاریخ اهتحاى:     /

 هْز هذرسِ:

 88 هذت اهتحاى: تعذادصفحِ: 22 تعذادسَال: 7777 کالس: سزگشی طزاح: ًام دتیز یا

یاسدّن  پایِ: :ضوارُ صٌذلی صثح8ساعت ضزٍع:

 اًساًی

 ضوارُ داًص آهَسی:

 

 صثح اٍل ًَتت

 تارم پاسخٌاهِ سَال

 25/7 الف (غ                      ب( ظ                 ج (غ                       د ( غ                  ل ( ظ 7

 25/7 شکل  U _َضکل   V  الف ( تفکز            ب ( طثیؼی            ج (لیتَسفز           د(  2

 75/8 ج                       – 3د                  -2ج                     – 1 9

 25/7 الف ( ًاحیِ تٌدی     ب ( ٍرد سپْز ) تزٍپَسفز(       ج (هٌظقِ گذار       د (کَُ ّای آلپ           ل ( تیاتاى ّای سزد  4

 7 تَدائیسن تصحیح آى آًیویسن ًادرست :ى یَْد                            ب (هسیحیت تصحیح آًادرست :الف (  5

 75/8 1ج ( تصَیز ضوار                           3ب ( تصَیز ضوارُ                 2الف ( تصَیز ضوارُ  6

7 

 الف (گزٍُ تشرگی اس اس ستاى ّاست کِ یک ریطِ اصلی دارًد.
یی ّستٌد کِ در آى ّا اًَاع خاظ ٍ هطاتْی اس گیاّاى ٍ خاًَراى سًدگی هی کٌٌد ٍ تِ ّویي ب (ًَاحی ٍسیغ خغزافیا

 سثة یک ًاحیِ را تِ ٍخَد هی آٍرًد .
فزآیٌدی کِ طی آى یک هَضَع یا پدیدُ هاًٌد ستاى ، هذّة ،اتداع  ، ضیَُ سًدگی ٍ......................... ٍ حتی تیواری اس ج ( 

 هکاى ّا گستزش هی یاتد.یک هکاى تِ سایز 
 ػثارت است اس فزآیٌدی کِ طی آى سٌگ ّا خزد ٍ هتالضی ٍ تدشیِ هی ضًَد.د ( 

2 

8 

 احیِ کزدستاى ًالف 
 ًاحیِ داخلی  (ب 
 ( ًاحیِ خشر ضزقی ج 

  
 

75/8 

9 

چِ اس کاًَى یک ًاحیِ خغزافیایی دٍر هی ضَین ٍ تِ طزف هزسّای آى حزکت هی کٌین تِ تدریح اس ػَاهل ّوگًَی ّز 
 هی گزدًد .ًاپدید ، ایي ػَاهل آى ًاحیِ کاستِ هی ضَد ٍ سزاًدام 

ّای ًاحیِ :در کاًَى یک ًاخیِ صٌؼتی تدوغ سیاد کارخاًِ ّا هطاّدُ هی ضَد ، ّزچِ اس کاًَى دٍر ٍ تِ هزس 1 هثال
؛ اس توزکش ٍ تؼداد کارگاُ ّا ٍ کارخاًِ ّا کاستِ هی ضَد تا ایٌکِ در ًاحیِ هداٍر دیگز اثزی اس  ًشدیک هی ضَین هداٍر 

 آى ًوی تیٌین .

7 



2 

 

، اراًی استَایی ٍ صحزای تشرگ آفزیقا است :ًَاحی سیست تَم ّاست . ساٍاى یک ًاحیِ اًتقالی تیي خٌگل ّای ت 2هثال 
ساٍاى کَتاُ تز ٍ تٌک تز هی ضًَد ٍ کن کن تِ هزاتؼوداری ّزچِ تِ سوت صحزا هی رٍین تارًدگی کوتز ٍ ػلف ّای 

تطکیل ضدُ است تثدیل هی ضَد ٍ ایي هزاتغ در حاضیِ صحزا تِ ػلت خطکی َّا تِ استپ  کِ اس ػلفشارّای کَتاُ قد
 ( در حدی کِ هطلة را تزساًد . ) ًکتِ : هثال ّا تِ طَر خالصِ تیاتاًی تثدیل هی ضًَد.

 ٍ هدیزیت هی کٌد.یک ًْاد آى ّا را ادارُ  سیزا  78
 

5/8 

77 

 پَضص گیاّی تارش  دها  ًام آب ٍ َّا  آب ٍ َّا
A .........استَایی) گز

م ٍ هزطَب یا 

 ................تاراًی (

ّیچ هاّی سزدتز اس 

 + درجِ ًیست78

تارش در توام ......

 ...........طَل سال

هٌاسة جٌگل ّای 

 تاراًی

.......D........ سزدتزیي هاُ سیز  سزد

 است-9

تارش در تاتستاى 

 تیطتز اس سهستاى

جٌگل ّای ........

 .......هخزٍطی

 
 

7 

72 

 ر تاالتزیي فطا تصَیز سوت راست (الف
   B 1141ًقطِ (ب 
  در تصَیز سوت چپ تِ ّن هتصل هی ضَد  1125ًقاط ( ج 
 در تصَیز سوت راست هتصل ضَد  1111ًقاطّوچٌیي        

 
                                                                                                                          25/1هَرد ّز 

7 

79 

گیزًد ، در ًتیدِ اس ٍسى ٍ َّای یک هٌطقِ گزم هی ضَد ، هَلکَل ّا سزیغ تز حزکت هی کٌٌد ٍ اس ّن فاصلِ هی ٍقتی 
هی ضَد ، َّای گزم سثک هی ضَد ٍ تِ سَی تاال صؼَد هی کٌد تٌاتزایي َّای گزم فطار َّا در ٍاحد حدن کاستِ 

 قِ گزم یک هزکش کن فطار ) سیکلَى ( ایداد هی ضَد .ًسثت تِ اطزاف خَد فطار کوتزی دارد ٍ در ًتیدِ تز رٍی هٌط
 کِ تِ سوت هزکش فطار کن هی ضَد .

 

7 

74 

 

 خثِْ سزد   گزمخثِْ 

5/8 

 هَرد (3) چیي خَردگی ّا ،رضتِ کَُ ّا ،ضکست )گسل (ٍ پیدایص کَُ ّای آتطفطاًی ایداد  75
 

75/8 



3 

 

 

 ٍَّا ، سهاىًَع آب  سٌگ ّا ،خٌس  76
 

75/8 

77 

 

 

 جای خالی را در ایي تصَیز پز کٌیذ .

 .. ، .......گیاُ خَارا.........، گیاّاى   

 ......تجشیِ کٌٌذگاى) تاکتزی ّا(گَضت خَاراى ، ...                                                                                                

  تَم ساسگاى

 ........ ، خاک ، آب ٍ َّاسٌگ...... 

 
 

75/8 

78 
یٌی در پزاکٌذگی پَضص گیاّی ٍ سًذگی جاًَری ًَاحی تاثیز هیگذارًذ؛ سیزا گیاّاى ٍ جاًَراى در ارتفاع هعارتفاعات 

ارتفاع افشایص یاتذ،تعذاد گًَِ ّا ،قذ یا تلٌذی گیاّاى،اًثَّی ٍ درجِ رضذ گیاّاى ٍ ّزچِ قاتل سیستي ّستٌذ ٍ 

 ّوچٌیي فصل رٍیص آى ّا کوتز ٍ کَتاُ تز هی ضَد

7 

79 
دٍ )هاسِ ای ٍ راُ ساسی تِ دلیل پَضص ٍسیغ ، دضَاری آهد ٍ ضد  َد آبخطکی َّا ، کوثَّا ، ی ضدید یا گزهاسزها 

 هَرد کافی است(
 

5/8 

28 

 ًَاحی ساحلی  الف(
 ب( ًَاحی کَّستاًی 

 ج( ًَاحی تیاتاًی 
 

75/8 

27 
خطزی تشرگ تزای فزٌّگ ٍ َّیت هلی ٍ  فزآیٌد یکساى ساسی فزٌّگ ّا ٍ تَسؼِ فزٌّگ کطَر ّای سلطِ گزسُ اهزٍ

 تَهی ًَاحی خْاى هی تاضد.
 

5/8 

22 

یک دیي تا تَخِ تِ تاٍرّا ٍ تیي ػٌاصز فزٌّگی دیي ًقص هْوی در خلق چطن اًداس ّای فزٌّگی دارد. پیزٍاى در 
، ایجاد مکان ىای مقذس ً اػتقادات خَد ، چطن اًداس ّای خاصی را در قالة هؼواری ، ٌّز ، ًقاضی ، هدسوِ ساسی 

 سیارت گاىی بو ًجٌد می آًرنذ .

ىتل ىا ، بنگاه ىای  در اطزاف شيزىای مذىبی ً مجاًرت مکان ىای مقذس ، باسار ىا ،معمٌال 

 نذگان پذیذ می آیذ.مسافزتی ً فزًشگاه ىای مختلف بزای مسافزان ً باسدیذکن

 

7 

  ((مّوفق باشيد.)) 

 خش زندهب

بخش غیر 

 زنده


