
 نمره سواالت

 

 ا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.درستی ی-1

 ناحیه بندی کاری صرفاً جغرافیایی است و براساس طرز تفکر یک جغرافیدان و شیوه کار او صورت می گیرد . الف( 

از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که درآن زندگی می کنند، در  موعه ایمج بوم سازگان )اکوسیستم(ب( 

 ارتباط و تعامل اند .

  است .تبتی   –، چینی بزرگ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیاج( 
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 .اسب کامل کنیدجمله های زیر را با کلمه ی من -2

ف های آب وهوایی در نواحی مختل و عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی مهم ترین منبع انرژی برای زمینالف( 

 است .  زمین.......................

 کمربند بیابانی کره زمین در اطراف مدارهای ....................... در سه قاره گسترده شده است . ب( 

 . ........ است.................. عامل مهم فرسایش در مناطق خشک و بیابانیج( 

      ..هستند ............ــ ........ ...............کلوت ها که حاصل فرسایش ...د( 

1 

 در پرسش های چهارگزینه ای زیر، گزینه مناسب را انتخاب کنید. -3

............. می شود .........ه ای همگونی رسیده است که از سایر بخشهای پیرامونی خود ناحیه جغرافیایی به درجهر ( الف

 و با آنها متفاوت است.

 ( تفکیک4( جدا                     3                       ( متمایز    2                      (متشابه        1

 ..... است.هر چه سرعت پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر یاشد میزان تولید ماده آلی در آنجا ..........................ب( 

 ( مستقیم4(رشد اندک                       3(کمتر                      2                 (بیشتر              1

 و فناوری و اطالعات ارتباطات در اثر رشد( 1اند؟دا کرده پی برخی از زبانها در جهان غلبه بیشتری چراج( 
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 3تعداد صفحات:                   باسمه تعالی                                                                                                                         1شماره صفحه : 

 جغرافیا نام درس: 

 

  انسانی دهمیاز پایه / رشته:

 

 نام و نام خانوادگی:

 

 خانم بهرامی دبیر:نام 
 

 

 

اداره کل آموزش و پرورش استان 

 البرز

 4ناحیه مدیریت آموزش و پرورش 

 کرج

 دبیرستان دخترانه غیردولتی

 آبادگران

 1401-1400ترم اولامتحانات 

 

 دقیقه 60:  مدت امتحان

 

 23/10/1400:  تاریخ امتحان

 

 صبح10:ساعت

 

 : شماره داوطلب

 نمره با عدد :

 

 : نمره با حروف

  

 نام دبیر:
 نمره تجدید نظر:

 



 ( تعداد افرادی که به این زبان تکلم دارند.4               ( پیچیدگی زباند  3                     سادگی بان     ( 2

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: -4

 5/0 سوئیس چند زبان رسمی وجود دارد؟ در کشورالف( 

 ./5؟  نتیجه تاثیرحکومت ها برنواحی چیستب( 

  5/0تعیین دقیق کدام مرزهای نواحی دشوارتراست؟ ج( 

 5/0چرا درنواحی قطبی مراکزپرفشارتشکیل می شود؟د( 

 5/0علل ایجاد بیابان ها را بنویسید .ر( 

 5/0مهم ترین عوامل تغییرچهره زمین چیست؟ز( 
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 1   ناحیه بندی چیست؟ -5

 1 د.وانسانی را توضیح دهیاداری بانواحی طبیعی و  عدم انطباق مرزهای سیاسی -6

 1   به وجود می آید؟ منطقه گذار چگونه -7

 د.انند تکله ماکان و گبی را بنویسیعلل ایجاد بیابان هایی م -8

 

1 

 1   شکل چیست؟Vدره های  -9

 1 ( چیست؟  Karstic« )کارستی»اشکال  -10

 75/0  برخان چیست؟ -11

 1 علل تفاوت میزان تولید ترکیبات آلی و توده زیستی دراکوسیستم هاچیست؟   -12

 5/1 مهم ترین عوامل بیابانی شدن را بنویسید .  -13

 1 (مورد2؟)راهکارهای حفاظت از نواحی ساحلی را بنویسید -14

 75/0 سه خانواده زبانی مهم و پرتکلّم جهان را نام ببرید .  -15

 75/0 .را نام ببریدسه مذهب بزرگ دین مسیحیت  -16

 1 ه چشم اندازفرهنگی خلق می کنند؟ انسان ها چگون -17

 1 رزمان های گذشته را توضیح دهید .تاثیرات پخش فرهنگی د-18

 گرزدیو و ستون های سنگی چیست؟   -19
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 پاسخنامه:

 الف( درست      ب(  درست     ج( نادرست-1

 آبی -راس الجدی     ج(  باد      د( بادی -الف( نور خورشید  ب(  راس السرطان -2

 1ج(                1ب(             2الف(-3

  چهارتا  )آلمانی فرانسه ایتالیایی رمانش(  الف( -4

  موجب حفظ، تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی  می شود . ب(

  در نواحی انسانی مانند نواحی زبانی و قومی، تعیین مرز نواحی دشوار است . ج(

  سردی فوق العاده هوا  د(

  حاره ای)جنب استوایی( ب( دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواری ها  ( استقرار مراکز پرفشار جنب ر(

 فرسایش -ز( هوازدگی

وقتی یک محیط جغرافیایی را براساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنیم، به طوری که هر واحد  -5

  کرده ایم .« ناحیه بندی»با واحد مجاور تفاوت داشته باشد، در واقع 

. در این مرزبندی، گاهی زیرامرزهای سیاسی و اداری برمبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوند -6

  یک ناحیه آب و هوایی، ناحیه زبانی و قومی و نظایر آن بین چند استان یا حتی چند کشور قرار می گیرد .

وقتی در یک ناحیه دو توده هوای متفاوت در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند و به هم برخورد کنند ،یک منطقه گذار  -7

  یا تغییر از نظر دما یافشار در مرزهای آنها پدید می آید .

  وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هواو تشدید آن توسط جریان های آب سرد ساحلی  -8

شکل معموالً بر اثر جریان آب رودها و فرسایش آبی، شکل می گیرند و علت این که آن ها را با حرف  Vدره های  -9

Vست که دامنه های تنگ و پرشیب دارند .نام گذاری کرده انداین ا  

در برخی نواحی کوهستانی ای که سنگ ها قابلیت حل شدن در آب را داشته باشند، مانند سنگ های آهکی و  -10

نظایر آن ،آب های جاری با نفوذ به زیرزمین از طریق درزها و شکاف ها و حل کردن سنگ ها در خود، پدیده های 

« کارستی»شمه های آهکی پدید می َ آورند که در اصطالح به آنها اشکال فرسایشی چون غارهای طبیعی و چ

(Karstic. گفته می شود) 

برخان ها تپه های ماسه ای هاللی شکل و منفردی هستند که دو زائده یا بازو در جهت باد دارند. بلندی بعضی  -11

  متر نیز می رسد .40از برخان ها در دشت لوت به  

باشد، میزان تولید ماده آلی درآنجا بیش تر است. انتشار هرچه سرعت رشد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیش تر  -12

و انرژی خورشید در سطح زمین یکنواخت نیست به همین دلیل، زیست بوم ها از نظر میزان تولید ترکیبات آلی و 

 توده زیستی که از آنها حاصل می شود، تفاوت دارند

  خشکسالی و گرم شدن هوا و کاهش بارندگی ، -13

  حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق در مناطق خشک و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی ،-

 



حفاظت از از بین رفتن پوشش گیاهی؛ برای مثال کندن بوته ها و علف ها برای تأمین سوخت ساکنان حاشیه بیابان-

و کاهش انرژی امواج با نصب و احداث انواع حفاظ های عمودی، موج شکن و دیواره سواحل در مقابل باال آمدن آب 

  های دریایی و نظایر آن؛ 

ــ حفاظت از تپه های ماسه ای ساحلی، تثبیت تپه های ماسه ای از طریق کشت گیاهان سازگار با محیط روی آن 14

  ی مصنوعی؛ ها ،انتقال ماسه از نواحی دیگر به ساحل و ایجاد تپه های ماسه ا

ــ پاک سازی سواحل از انواع آلودگی ها، تدوین مقررات و قوانین و نظارت بر فعالیتهای گردشگری و سایر فعالیت ها؛ 

   ها. ــ زهکشی اراضی ساحلی )خارج کردن آب از آنها

  خانوادۀ آفرو آسیایی )سامیایی  حامیایی( -   چینی  تبتی خانوادۀ - خانوادۀ هند و اروپایی -15

  ارتدوکس  -پروتستان–کاتولیک  -16

خلق می « چشم اندازهای فرهنگی»انسان ها با تغییراتی که در محیط های طبیعی به وجود می آورند،  -17

  موجب به وجود آمدن چشم اندازهای خاصی در آن ناحیه می شود .کنند.فرهنگ هر ناحیه ،

پخش فرهنگی از زمان های بسیار کهن وجود داشته است. بسیاری از ابداعات بشر که در تمدن های اولیه شکل  -18

 گرفته 

ناحیه مبدأ خود به نواحی اطراف اند، مانند شیوه کشاورزی، خط، ذوب فلزات و تولید سالح های جنگی، کم کم از 

 گسترش یافته اند

گاهی باد مواد نرمی راکه در زیر یا لبه تخته سنگ ها قرار گرفته اند، تخریب می کند و با خود می برد و بخش  -19

در نتیجه، ستون هایی سنگی به شکل قارچ یا سایر اشکال به وجود می آیند  های سخت و مقاوم را باقی می گذارد.

 که به آنها گرزدیو ،دودکش جن می گویند

 
 
 

 


