اداره کل آموزش وپروش خراسان رضوی
مدیریت آموزش وپرورش باخرز
دبیرستان دخترانه سعادت
رشته انسانی
کالس یازدهم
نوبت اول دی ماه 69

نام ونام خانوادگی
تاریخ امتحان 69/01/
ردیف

امتحان جغرافیا
تعداد صفحه 3

آرزویت را برآورده میکند خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند..
 0صحیح وغلط را مشخص کنید.و کلمه غلط را درست کنید.

نمره
0

یکی از نگرانی های جوامع امروزی گسترش بیابانها میباشد
آنتی سیکلون باعث ناپایداری جو میشود.
2

گزینه مناسب را انتخاب کنید.
.0برجسته ترین کلوت ها در  ..............بیابان لوت قرار دارد.
جنوب شرقی
جنوب غربی
شرق
غرب
.2بوشش گیاهی خزان دار مربوط به کدام مناطق آب وهوایی است؟
سرد
خشک
معتدل
استوایی
 3جاهای خالی راپرکنید.

0

07.1

.0وقتی یک محیط جغرافیایی را به واحدهای کوچکتر تقسیم میکنیم درواقع...........کرده ایم.
.2تصمیم گیری های سیاسی حکومت برنواحی موجب،..............،........و......نواحی میشود.
.3جبهه ........در تغییرات آب وهوایی کشور ما نقش مهمی دارد.
.4بارش های بهاری ازنوع بارش............است.
...........1رکن مهم در زیست کره است.
4

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید
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0ناحیه انتقالی یعنی چه؟.....................................................................................................................
 2هرچه عرض جغرافیا باال باشد دما چگونه است؟.........................
 3جبهه را تعریف کنید...............................................
4چرا در قطب مرکز پرفشار بوجود می آید؟..............................
1چند نوع سواحل داریم؟نام ببرید.....................................
9دو مورد از محدودیت های بیابان را نام ببرید.
................................................................................................................................
.زبان مردم عرب ویهود چیست؟........................................
 1کلمات سمت راست را به چپ وصل کنید.
یاردانگ

فرسایش کاوشی

آتش فشان

فرسایش تراکمی
تکتونیک صفحه ای

0

 9جدول زیررا پرکنید
نوع ناحیه

0
فعالیت مردم

نوع ساختمان

آب وهوا

پوشش گیاهی

گرم وخشک
 9انواع پخش و انتشار فرهنگی را بنویسید؟
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-0

-2

 0به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

2

الف -چشم انداز فرهنگی چیست؟
ب -بیابان زایی را تعریف کنید؟

 2بارندگی کوهستانی را توضیح دهید.

0721

.................................................................................................................................................................................................
 3یخ رفت را تعریف کنید.

0

...................................................................
 4چاله های بادی را توضیح دهید.
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.................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
 1در سواحل امواج دریاچه اشکال کاوشی می توانند بسازند  2مورد

0

...................................................................
 9امروزه چه مشکالتی برای کوهستانها بوجود آمده است؟4مورد

0

.................................................................................................................................................................................................
 .سه خانواده زبانی جهان را نام ببرید.
.................................................................................................................................................................................................
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