
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 نمره »سؤاالت« رديف

.هاي زير را مشخص كنيددرست يا نادرست بودن عبارت )الف

 .هاي جغرافيايي همگون و خاصي دارد ناحيه بخشي از سطح زمين است كه ويژگي .1
امتداد محورهاي ارتباطي شهر تهران، نواحي  هاي بزرگ و كوچك در در پنجاه سال اخير، با ايجاد كارخانه .2

 .پيرامون اين شهر شكل گرفته استصنعتي 

 .آب و هوا، وضعيت گذرا و موقتي هواكره در يك محل در مدت زمان كوتاه است .3

 .ها وجود دارند قارهمتناسب هاي مختلف، در  ترين اشكال زمين هستند كه با وسعت ها از مهم دشت .4

 .هاي آهكي است پديده خوردگي و انحالل سنگ» كارست« .5

  .دات زنده توليدكننده در يك بوم سازگان نيستندگياهان تنها موجو .6
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.هاي مناسب پر كنيدجاهاي خالي را با كلمه

هستند كه هر يك به سبب پوشش گياهي و زندگي جانوري خاصي كه دارند از بقيه  …ها جزء  ست بوميز .7

 .شوند متمايز مي

 .است …و  …ساوان يك ناحيه انتقالي بين  .8

 .آيد ناطق گرم، متعدل و سرد پديد ميبر سطح زمين م …از  .9

 .بستگي دارد …و  …، …سرعت هوازدگي در سنگ ها به عواملي چون  .10

 ،اند كنند، در ارتباط و تعامل و با محيطي كه در آن زندگي مي ديگر يكمجموعه اي از موجودات زنده كه با  .11

 .گويند مي …

  .است …و  …ناحيه ساحلي محل تالقي زيست بوم  .12
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 .ر يك از موارد سمت راست را به موضوع مربوط به آن در سمت چپ ارتباط دهيده )پ
 

 

 

 بتاً هموار و محصور در كوهستانسنسرزميني مرتفع و  .13

 .تري دارند اما از نواحي خود بلندترند ها ارتفاع كم نسبت به كوه .14

 .اند بيش از يك سوم سطح زمين را پوشانده .15

 هاي برجسته اي تند و قلهه برجسته و مرتفع با دامنه يناهموار .16

 كوه) الف

 جلگه) ب

 تپه) پ

 دشت) ت

 كوه رشته) ث

 فالت) ج
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 جغرافيا: درس             96دي ماه                      متحانينمونه سؤال ا
 گروه يازدهم انساني



 نمره »سؤاالت« رديف

.اي زير پاسخ دهيدبه سؤاالت چهارگزينه )ت

 ؟نيستهاي اصلي رسمي اين كشور  در كشور سوئيس چند زبان رسمي وجود دارد و كدام مورد جزء زبان  .17
  چهار ـ انگليسي) 2  سه ـ آلماني) 1

 چهار ـ رمانش) 4  سه ـ فرانسه  ) 3  

 .آيد به وجود مي …يابد و به اين ترتيب  جريان مي …به سمت جابي با  …ي با يهوا هميشه از جا  .18
  هوا رطوبتفشار زياد ـ فشار كم ـ ) 2 هوا   فشارفشار زياد ـ فشار كم ـ ) 1

 زياد ـ باد فشارفشار كم ـ ) 4 فشار زياد ـ فشار كم ـ باد  ) 3  

 دام مورد از عوامل مهم هوازدگي شيميايي است؟ك  .19
  هاي موجودات زنده فعاليت) 2 اختالف دماي شب و روز   ) 1

 اكسيژن و رطوبت) 4    بر اثر انبساط و انقباض ها سنگتخريب ) 3  

 ؟باشد نميكند،  ترين عواملي كه سواحل را تهديد مي كدام موارد از مهم  .20
  رفتن سطح آب درياها پايين) 2  سونامي        ) 1

 ها در دريا وقوع توفان) 4  آلودگي ) 3  
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.هاي زير پاسخ كوتاه دهيد به پرسش ) ث

 .هاي اصلي هر ناحيه را نام ببريد دو مورد از ويژگي  .21

 گيرد؟ براي پي بردن به نوع آب و هواي يك ناحيه چه اقدامي صورت مي  .22

 .نام ببريد محيط زندگي ما از چند بخش تشكيل شده است؟ .23

  .هوازدگي را تعريف كنيد و انواع هوازدگي را نام ببريد  .24
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.دهيدكاملبه سؤاالت زير پاسخ 

 .ناحيه را تعريف كنيد .25

هاي خليج فارس چه اقدامي انجام داده و  دولت امارات متحده عربي براي ساختن جزاير مصنوعي در آب .26
 اين اقدام چه پيامدي دارد؟

 .يك ناحيه به چه عواملي بستگي دارد؟ توضيح دهيدوقوع بارش در  .27

 .توضيح دهيد زيردر مورد تصوير  .28

   .اشكال فرسايش تراكمي در سواحل را نام ببريد .29

   .نواحي كوهستاني را بنويسيد هاي قابليت .30
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   )كتاب درسي 4ي  صفحه(  درست .1
-------------------------------------------- 

   )كتاب درسي 11ي  صفحه( نادرست؛ در چهل سال اخير  .2
-------------------------------------------- 

نادرست؛ هوا وضعيت گذرا و موقتي هواكره در يك محل در مدت  .3
   )كتاب درسي 21 ي صفحه( . زمان كوتاه است

-------------------------------------------- 
  . ها وجود دارند ها در همه قاره نادرست؛ دشت .4
   )كتاب درسي 39ي  صفحه( 

-------------------------------------------- 
   )كتاب درسي 46ي  صفحه( درست  .5

-------------------------------------------- 
ت؛ گياهان تنها موجودات زنده توليدكننده در يك بوم نادرس .6

   )كتاب درسي 54ي  صفحه( . سازگان هستند
-------------------------------------------- 

   )كتاب درسي 6ي  صفحه( نواحي طبيعي  .7
-------------------------------------------- 

 اصحراي بزرگ آفريقـ  هاي باراني استوايي جنگل .8
   )كتاب درسي 15ي  صفحه(  

-------------------------------------------- 
   )كتاب درسي 23ي  صفحه( دريافت نامساوي انرژي خورشيد  .9

-------------------------------------------- 
  )كتاب درسي 41ي  صفحه( ها ـ نوع آب و هوا ـ زمان جنس سنگ .10

-------------------------------------------- 
   )كتاب درسي 53ي  صفحه( ) اكوسيستم(بوم سازگان  .11

-------------------------------------------- 
   )كتاب درسي 61ي  صفحه( خشكي ـ دريايي .12

-------------------------------------------- 
 )كتاب درسي 39و  38ي  صفحه( فالت) ج( .13

-------------------------------------------- 
 )كتاب درسي 39و  38ي  صفحه( تپه) پ( .14

-------------------------------------------- 
 )كتاب درسي 39و  38ي  صفحه( دشت) ت( .15

-------------------------------------------- 
 )كتاب درسي 39و  38ي  صفحه( كوه) الف( .16

-------------------------------------------- 
  )كتاب درسي 8ي  صفحه( » 2«ي گزينه .17

هاي آلماني،  زبان. در كشور سوئيس چهار زبان رسمي وجود دارد
  . فرانسه ، ايتاليايي و رمانش چهار زبان اصلي در سوئيس هستند

-------------------------------------------- 
  )كتاب درسي 24ي  صفحه( » 3«ي  گزينه .18

ايي كه فشار ج تري دارد به سمت شار بيشهوا هميشه از جايي كه ف
 .آيد يابد و به اين ترتيب باد به وجود مي تري دارد، جريان مي كم

-------------------------------------------- 
  )كتاب درسي 41ي  صفحه( » 4«ي  گزينه .19

 . اكسيژن و رطوبت از عوامل مهم هوازدگي شيميايي هستند
-------------------------------------------- 

  )كتاب درسي 60ي  صفحه( » 2«ي  گزينه .20

ترين عواملي است كه سواحل را  باال آمدن سطح آب درياها از مهم
 . كنند تهديد مي

 .وحدت و همگوني نسبي عناصر طبيعي و انساني در آن) 1 .21
 . هاي پيرامون خود تفاوت هر ناحيه جغرافيايي با ساير بخش) 2

 )رسيكتاب د 4ي  صفحه(
-------------------------------------------- 

هاي  را طي سال... هاي آماري مربوط به دما، بارش، رطوبت و  داده .22
 . كنند آوري وميانگين آن را محاسبه مي طوالني جمع

 )كتاب درسي 21ي  صفحه( 
-------------------------------------------- 

هواكره، : محيط زندگي ما از چهار بخش تشكيل شده است .23
 )كتاب درسي 22ي  صفحه( . كره كره، آب كره و زيست سنگ

-------------------------------------------- 
ها خرد و  هوازدگي عبارت است از فرآيندي كه طي آن سنگ .24

شيميايي، . سه نوع هوازدگي داريم. شوند متالشي و تجزيه مي
 )كتاب درسي 41ي  صفحه( . يكي و زيستيفيز

-------------------------------------------- 
هاي جغرافيايي  ناحيه بخشي از سطح زمين است كه ويژگي .25

همگون و خاصي دارد؛ به ... طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و (
  . هاي مجاور خود متفاوت است طوري كه با بخش

 )يكتاب درس 4ي  صفحه( 
-------------------------------------------- 

امارات متحده عربي براي ساختن اين جزاير مقدار زيادي سنگ و  .26
برداري و  اين خاك. خاك از بستر خليج فارس باال كشيده است

دريايي و آب ) اكوسيستم(آلوده شدن وسيع آب به بوم سازگان  گل
نظران معتقدند كه  صاحب. هاي مرجاني آسيب رسانده است سنگ

زيست  ساختن اين جزاير پيامدهاي بسيار مطلوبي براي محيط
 )كتاب درسي 14ي  صفحه( . فارس دارد خليج

-------------------------------------------- 
ها منبع عمده  ها ودرياها و درياچه اقيانوس: وجود هواي مرطوب) 1 .27

ها و درياها  از اقيانوسبنابراين، نواحي، هرچه . رطوبت هوا هستند
 .تر است تر و خشكي هوايشان بيش دورتر باشند رطوبت آنها كم

توده هواي مرطوب بايد تا ارتفاع معيني باال برود و : عامل صعود) 2
اگر . ي اشباع برسد و پس از تشكيل ابر، ببارد سرد شود تا به نقطه

، در يك ناحيه هر يك از دو عامل رطوبت يا صعود شكل نگيرد
 )كتاب درسي 27ي  صفحه( . شود بارندگي ايجاد نمي

-------------------------------------------- 
است كه بر اثر وزش باد ) تلماسه(اي  هاي ماسه تصوير مربوط به تپه .28

هايي كه به وسيله  ماسه. آيند جا شدن ماسه و شن پديد مي و جابه
عي مثل گياهان و اگر به موان. كنند باد در سطح زمين حركت مي

برخورد كنند و متوقف شوند را سرعت باد در  …قطعات سنگ و 
شوند و سرانجام تلماسه يا  منطقه كاهش يابد، روي هم انباشته مي

 )كتاب درسي 48ي  صفحه( . شوند اي تشكيل مي هاي ماسه تپه

-------------------------------------------- 
اي از  ها و زبانه يا دماغه ماسه اتالقها و جزاير مرجاني، ب آب سنگ .29

 )كتاب درسي 50ي  صفحه( . جمله اين اشكال هستند

-------------------------------------------- 
هاي مناسب براي  هاي بومي، دامنه تنوع زيستي، تنوع فرهنگي .30

هاي  ذبهداني، تأمين منابع آب شيرين يا جاگر پرورش دام در مه
 )كتاب درسي 62ي  صفحه( . گردشگري

 سال اولپايان نيم جامع آزمون

        96دي ماه                              پاسخ نمونه سؤال امتحاني   
 گروه يازدهم انسانيجغرافيا                                  : درس


