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 بسمه تعالی            

 سازمان آموزش و پرورش کرمان                                نوبت امتحان :                              نام :.................................                  

 پایه : یازدهم               تحصیلی            -کارشناسی سنجش و ارزشیابی                             نام خانوادگی: ...........................    

 تاریخ امتحان:             نام درس :....................                                               اداره آموزش و پرورش شهرستان بم                    

 بارم                      2 افیاسواالت جغر                   

 الف: صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید .

 غلط             صحیح      جغرافیدانان به مطالعه شباهت ها و تفاوت های مکان ها می پردازند       -1

 غلط             زاویه تابش خورشید و میزان پراکندگی آن بر روی زمین یکنواخت است . صحیح -2

 غلط             با کتری های تجزیه کننده موجب تغییرات فیزیکی در سنگ ها می شوند . صحیح  -3

 غلط             صحیح                             آبی تشکیل شده است .  –کلوت در نتیجه فرسایش بادی  -4

 غلط       دازهای خاصی در آن ناحیه می شود صحیح فرهنگ هر ناحیه ، موجب به وجود آمدن چشم ان -5

 غلط             درجه بر اثر صعود هوا منطقه پرفشار ایجاد می شود  صحیح  60در حوالی عرض جغرافیایی  -6

3 

 ب: جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . 

 پوشش گیاهی از معیارهای ............... و جمعیت از معیارهای ............. در ناحیه بندی است . -1

 تنوع زیستی در سواحل در اثر ............. و .............. در معرض خطر قرار گرفته است .-2

 ....... می باشد .بزرگترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیا .................. و ........ -3

سرزمین های مرتفع و نسبتاً همواری که در کوهستان ها محصور هستند ................ نام دارند که کناره  -4

 های آن ها با شیب تند به نواحی .................. متصل می شود . 

هوا به سمت مرکز ناحیه ........... می در کم فشار هوا به سمت مرکز .................... می شود در پرفشار فشار  -5

 یابد . 

  .. چاره اندیشی کند .نترل محیط و ............... محیطی موجب می شود انسان برای کمحدودیت ها و ....... -6
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 ج: گزینه صحیح را انتخاب کنید . 

 پاکستان گسترش یافته است . افغانستان و ناحیه انسانی کدام قوم زبانی در کشورهای-1

 الف: قوم هزاره          ب: قوم پشتون             ج: قوم تاجیک               د : قوم ترکمن 

وقوع جنگ بین حکومت ها یا انتقال اجباری ساکنان یک ناحیه به ناحیه دیگر می تواند عامل کدام  -2

 تحول زیر باشد .

 مگونی و وحدت یک ناحیه یا ناپدید شدن سریع آن الف: از بین رفتن تدریجی عوامل ه

 ب: حفظ تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی 

 ج: خالی شدن سکنه ی یک منطقه و یا بروز بیماری های خاص 

 د: تغییر روابط معمول انسان و محیط طبیعی بر اساس تصمیم گیری سیاسی 

 زیست بوم ها را طبقه بندی کرده است ؟واتیکر جغرافی دان زیستی بر اساس چه عواملی  -3

 ب : موقعیت جغرافیایی و جنس خاک                                  الف: بارش و دما                

 ج: شرایط آب و هوایی و شکل ناهمواری              د: ارتفاع از سطح زمین و جنس خاک 

 را تشکیل می دهند ؟کدام گازها به ترتیب بیشترین حجم هوا کره -4

 بندی اکسید کر –نیتروژن     د: نیتروژن  –اکسیژن       ج: اکسیژن  –دی اکسید کربن       ب: نیتروژن  –الف: اکسیژن 
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 اشکال کارستی در اثر فرسایش ............... سنگ های .................. به وجود می آیند . -5

 آهکی  –کربناتی           د: انحاللی  –آهکی             ج: یخچالی  –ادی گچی            ب: ب –الف: انحاللی 

 در یک ناحیه بیشتر می شود ؟« مادة آلی » در چه شرایطی میزان تولید  -6

 الف: مقدار بارش باران افزایش یابد            ب: مقدار نفوذ پذیری آب در خاک افزایش یابد 

 شود        د: نحوه تابش خورشید به صورت عمود باشد  ج: سرعت رشد پوشش گیاهی بیشتر

 به کدام دلیل قاره آسیا یا آفریقا را نمی توان یک ناحیه قلمداد کرد ؟-7

 الف: متغیر بودن نواحی           ب: عدم وحدت و همگونی نسبی عناصر    

  ج: تغییر شرایط طبیعی و انسانی      د: مشکل بودن تعیین مرز دقیق نواحی

 تبتی می باشد .  –چینی  –از مهم ترین و معروف ترین شاخه های زبانی  -8

 کره ای  –برمه ای          ب: مغولی            ج: ماندارین چینی            د: ژاپنی  –الف: تبتی 

 آبهای جاری در برخی نواحی کوهستانی ، کدام پدیده های فرسایشی را به وجود می آورند ؟ -9

 چشمه های آهکی  –هوازدگی زیستی       ب: غارهای طبیعی  –الف: یخ رفت 

 چشمه های آهکی –د: هوازدگی زیستی        Uدره هایی به شکل  – Vج: دره هایی به شکل 

در بین عناصر فرهنگی .......... نقش مهمی در خلق چشم اندازهای فرهنگی دارد و ......... همان مذاهب  -10

ست و بیش ترین پیروان دین ......... به صورت پراکنده در شهرها و نواحی بزرگ بازرگانی جهان قبیله ای ا

 زندگی می کنند . 

 مسیحیت  –شینتوئیسم  –یهود            ب: دین  –هندوئیسم  –الف: زبان 

 یهود  –آنیمیسم  –مسیحیت            د: دین  –آنیمیسم  –ج: زبان 

 ناحیه کدام است . ویژگی های اصلی هر -11

 حدت یابی             ج: هم سویی                د: جبرگراییوالف: واگرایی      ب: 

 با توجه به تقسیم بندی کوپن ، هر یک از عبارت های زیر بیانگر کدام نوع آب و هوا است . -12

 بارش تابستان بیشتر از زمستان  -2بارش در تمام سال                       -1

 بسیار سرد ) قطبی(     –معتدل              د: استوایی  –سرد               ج: سرد  –بسیار سرد        ب: استوایی  –الف: معتدل 

امارات متحده عربی به کدام  ساختن جزیره هایی مصنوعی در آب های خلیج فارس به دست دولت-13

 بخش های خلیج فارس آسیب رسانده است .

 آب سنگ های مرجانی  –چشم انداز ساحلی            ب: بوم سازگان دریایی  –الف: آب سنگ های مرجانی 

 آلودگی آب جهت ماهی ها  –افزایش جزر و مد                       د: آب سنگ های مرجانی  –ج: آکوسیستم دریایی 

 کدام گزینه مربوط به ابرهای جبهه گرم است ؟ -14

 نیمبواستراتوس –کومولوس              ب: استراتوس  –الف: کومولونیمبوس 

   استراتوس -سیروس                     د: کومولوس  –ج: کومولونیمبوس 
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