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 1 

 آرامش خاطر پاسخ دهید.ل به خدا وتوکّ با ت بخوانید وضمن خیرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزیز،سؤاالت زیررابه دقّ

 نمره برگه
 نام و نام خانوادگی مصحح:  با عدد

 امضا:
نمره تجدید 

 نظر

  با عدد
 امضا:

  با حروف   با حروف

 

 نمره سؤال شماره

 درست یا نادرست بودن جمالت را مشخص کنید: 1

 .رسمی کشور سوییس ،زبان انگلیسی استالف( یکی از زبانهای 

 وگرمای زیاد یک کانون پرفشار ایجاد می شود. ب( در استوا بدلیل زاویه تابش خورشید

 در اثر فرسایش انحاللی بوجود می آید.،  ج( پدیده هایی چون غار طبیعی 

 وایتکر،جغرافیدان زیستی، در طبقه بندی خود  به دو عامل بارش ودما توجه کرد.د( 

1 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید: 2

 الف( کدام گزینه نشان می دهد نواحی با یکدیگر کنش متقابل دارند؟

    ساخت جزیره مصنوعی در  -3    حکومتهاوقوع جنگ بین  -2ستفاده از پنل خورشیدی در عمان   ا -1

 امضاء موافقت نامه فرهنگی بین ایران وچین -4خلیج فارس         

 هریک به ترتیب نشانگر کدام آب وهوا می باشد؟   AوC ب( براساس تقسیم بندی کوپن عالمت               

 استوایی -معتدل -4      خشک   –قطبی  -3سرد       –گرم ومرطوب  -2معتدل       -قطبی -1

 ج( آبهای جاری ذرات رس را چگونه حمل می کنند؟

 محلول -4جهشی         -3معلق      -2غلتان         -1

 آسمان صاف وبدون ابر ، برای کدام قابلیت نواحی بیابانی مناسب است؟د( 

 انرژی -4تحقیقات نجومی           -3معادن      -2گردشگری     -1

1 

 جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید. در 3

 الف( ساوان یک ناحیه ................بین جنگلهای بارانی استوایی وصحرای بزرگ آفریقا است.

 ب( عامل اصلی بوجود  آمدن ویژگیهای مختلف آب وهوایی در مناطق زمین............. است.

وبادرا ..........می  توسط عوامل مختلف مثل آبجایی آنها جداشدن ذرات سنگ وخاک از بستر خودوجابج( 

 کویند.

 د( مطالعه زیست بومها یکی از موضوعات رشته .......... است.

1 

 در هریک از جمالت زیر ،کلمه مناسب داخل پرانتز را انتخاب کنید: 4

 آسانتر( از نواحی طبیعی است. -الف( تعیین مرز نواحی انسانی ) دشوارتر

 العزیزیه( بعنوان گرمترین نقاط جهان ثبت شده است. -میالدی) دره مرگ در کالیفرنیا 1992در سال ب( 

 کاوشی( حاصل کنده شدن ذرات از یک مکان وانتقال آنها به مکان دیگر است. -ج( اشکال ) تراکمی

 قابلیتهای بازرگانی(  می باشد. -د( قابلیت مشترک نواحی بیابانی وساحلی) انرژی

1 
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 5/0 را تعریف کنید.ناحیه بندی  5
 از معیارهای زیر کدامیک به عامل انسانی وکدام به عامل طبیعی ارتباط دارد؟ 6

 ب( نوع فعالیت های اقتصادی                             الف( خاک چرنوزیوم                  
1 

 دارد؟ بیشترین عوامل وحدت وهمگونی درکدام قسمت ناحیه جغرافیایی وجود الف( 7

 ب(تصمیم گیری سیاسی حکومت ها چه نتیجه ای در نواحی انسانی و طبیعی به دنبال خواهد داشت؟
1 

 /.5 چرا مرز های سیاسی معموال بر مرز های نواحی طبیعی و انسانی منطبق نیستند؟ 8

 1 وقوع بارندگی  در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟ 9

 بیانگر کدام نوع بارش می باشد؟هر یک از عبارت های زیر  10

 .الف( این نوع بارش بیشتر در محل جبهه ها به وجود می آید

 ب( بارش های بهاری بیشتر از این نوع اند.

5/0 

 مورد( 2علل ایجاد بیابان ها را فقط نام ببرید.) 11

 
5/0 

 1 وهوایی کشور ما نقش مهمی دارد؟بیابانهای سرد در چه مناطقی قرار دارند؟   کدام جبهه در تغییرات آب  12

 با توجه به چهار نا همواری اصلی و عمده سطح زمین به سواالت پاسخ دهید. 13

 الف(از مهم ترین اشکال زمین که با وسعت های مختلف در همه ی قاره ها وجود دارند کدام اند؟

 ب( وجهه تشابه فالت وکوه در چیست؟

5/0 

 5/0 مورد(2)چه عواملی وابستگی دارد؟ سرعت هوازدگی در سنگ ها به 14

 /.5 مورن یا یخرفت را تعریف کنید. 15

 هر یک از عبارت های زیر به کدام اشکال فرسایش در بیابان اشاره دارد؟ 16

 ماسه ای هاللی شکل و منفرد هستند که دو زایده یا بازو در جهت باد دارند.الف( تپه های 

 بیابان لوت در منطقه شهداد در استان کرمان وجود دارد.ب( برجسته ترین آنها در غرب 

 ج( در طول زمان سنگ های درشت ،سطوحی پر از قلوه سنگ به وجود می آورند.

75./ 

 ؟هر یک از پدیده های زیر به کدام یک از اشکال فرسایش در سواحل ارتباط دارد 17

 ج(باتالق                                       الف( دماغه ماسه ای                                     

 ارهاغب(طاق دریایی                                                                                     د( 

1 

 با توجه به شکل به سواالت پاسخ دهید. 18

 الف(فاصله منحنی های میزان چقدر است؟

 است؟ ب( شیب در کدام سمت بیشتر

 ج( این منحنی میزان چه شکلی را نشان می دهد؟

5/1 

 /.75به ترتیب متراکم ترین و فقیر ترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم ها مشاهده الف(بر اساس طبقه بندی گودی  19
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 می شود؟

 ب(درختان در جنگل های تایگا از چه نوع اند؟

 ها از یک دیگر کدام است؟ج(مهم ترین معیار مورد استفاده برای تمایز زیست بوم 

 5/0 مورد(2)محدودیت ها و مشکالت نواحی بیابانی را نام ببرید. 20

 دررابطه با زبان به این سواالت پاسخ دهید: 21

 الف( خانواده بزرگ زبانی را تعریف کنید.

 ب( معروف ترین وپر سخنگوترین شاخه زبان چینی را نام ببرید.

 درجهان غلبه بیشتری پیدا کردند؟چرا برخی از زبانها 

5/1 

 1 پدیده پخش وانتشار را تعریف کنید. 22

 5/1 امروزه چه عاملی خطری بزرگ برای فرهنگ بومی است؟ نوع دوم پخش فرهنگی چیست؟ 23

 



 

  

تاريخ امتحان :                                                                                                                                                                             

درس : نام                                                                                                                                                                                                                           

                                                                      

 

شمار

ه 

سؤا

 ل

 يا زدهم انسانیشرح پاسخ 
ريز 

 بارم

  ج(  ص        د( ص    الف( غ       ب( غ      1

2 
تحقیقات نجومی وصنايع  3معلق           د(  1معتدل ،استوايی         ج(  4امضاء موافقت نامه فرهنگی بین اتران وچین     ب(  4الف(

              هوافضا
 

  الف( انتقالی        ب( نور خورشید          ج( فرسايش          د( جغرافیای زيستی 3

  الف( دشوارتر           ب( العزيزيه          ج( کاوشی            د( انرژی 4

  ناحیه بندی : تقسیم بندی نواحی به واحدهای کوچکتر بطوری که هر ناحیه با ناحیه مجاور تفاوت داشته باشد. 5

  الف( طبیعی            ب( انسانی 6

   

  سیاسیالف( کانون               ب( نواحی  7

  مرزهای سیاسی برمبنای انتخاب وتصمیم گیری انسان تعیین می شود. 8

  عامل صعود –وجود هوای مرطوب  9

  الف( بارندگی جبهه ای     ب( بارندگی همرفتی 10

  شکل وجهت ناهمواری –دوری از رطوبت  -استقرار مرکز پر فشار 11

  جبهه قطبی    -)قطبها( در ارتفاعات و عرض های باالی جغرافیايی  12

  الف( دشت           ب( هردو مرتفع هستند 13

  زمان -نوع ّ وهوا –جنس سنگ  14

  به سنگها ورسوباتی که يخچال با خود حمل می کند. 15

  الف( برخان         ب( کلوت       ج( دشت ريگی 16

  د(  کاوشی       الف( تراکمی            ب( کاوشی         ج( تراکمی   17

  متر         ب( شیب در قسمت شرق بیشتر          ج( قله  10الف(  18

  الف( متراکم: جنگل استوايی    فقیر : بیابان                 ب( سوزنی برگ                 ج( میزان تولید ماده آلی  19

  حرکت ماسه های روان -شرايط نامناسب برای سکونت    –مشکالت بیابان: کمبود آب  20

21 

 الف( خانواده زبانی : گروه بزرگی از زبان ها که يک ريشه اصلی دارند.

 ب( ماندارين چینی

 ج( ارتباطات وفناوری ارتباطات

 

22 
پديده پخش وانتشار: فرايندی که طی آن يک پديده يا موضوع مثل زبان، مذهب،افکار و...... از يک مکان به مکان های ديگر  

 گسترش می يابد.
 

  گسترش رسانه ها -يکسان سازی فرهنگ ها وتوسعه فرهنگ کشورهای سلطه گر     23

  خاکجنس  -ارتفاع -ناهمواری -آب وهوا -موقعیت جغرافیايی 24

 

خراسان جنوبیاداره کل آموزش و پرورش استان         

بیرجند  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان/منطقه  

 دبیرستان دخترانه سما ) دوره دوم(

 موفق باشید

 باسمه تعالی

  .....پايهراهنمای تصحیح سواالت  هماهنگ 


