
 

 به نام خالق زیبایی ها

 غیر دولتی باقرالعلوم )ع(پسرانه   وهرکس پیص دانشگاهی دبیرستان

 تهران 2آهوزش و پرورش هنطقه 

 یازدهنپایه  نام کالس :                                                                              هقدمآقای   :محترمنام دبیر 

        01/0216/ 22  : تاریخ                          دقیقه  06زمان :                                                           جغرافیا نام درس :

 هحل هْر دتیرستاى

 پاسخٌاهِ آزهَى

ّوگَى ٍ خاصی دارد تِ طَری وِ تا تخص  تخص از سطح زهیي است وِ ٍیسگی ّای جغرافیایی)طثیؼی، التصادی، اجتواػی، فرٌّگی ٍ......(: 1ج 

 ّای هجاٍر خَد هتفاٍت است .

 خان -4پَضص گیاّی  -3آب ٍ َّا  -2ًاّوَاری ّا  -1ج: 

ایي خان ترداری ٍ گل آلَد ضذى ٍسیغ  -2همذارزیادی سٌگ ٍ خان از تستر خلیج فارس تاال وطیذُ هی ضَد  -1: پیاهذّای ًاهطلَتی ازجولِ 3ج

 )اوَسیستن ( دریایی ٍ آب سٌگ ّای هرجاًی آسیة زدُ است . آب تِ تَ سازگاى

 : زیرا تؼییي ًَاحی زتاًی ٍ لَهی تِ ػلت اًساًی تَدى تی ًْایت هطىل است .4ج

 : زیرا یه ًْاد آى ّا را ادارُ ٍ هذیریت هی وٌذ .5ج

یه ًاحیِ آب ٍ َّایی ًاحیِ زتاًی ٍ لَهی ٍ ًظایر آى تیي اًساى ّا تؼییي هی ضَد درایي هرزتٌذی گاّی  : زیرا ترهثٌای اًتخاب ٍ تصوین گیری6ج

 چٌذ استاى یا حتی چٌذ وطَر لرار هی گیرد .

: ٍلتی َّای سرد یه هٌطمِ گرم هی ضَد هَلىَل ّا سریغ تر حروت هی وٌٌذ ٍ ازّن فاصلِ هی گیرًذ درًتیجِ ازٍزى ٍ فطار َّادرٍاحذ حجن 7ج

 تِ سَی تاال صؼَد هی وٌذ تٌاترایي َّای گرم ًسثت تِ اطراف خَد فطار ووتری دارد .واستِ هی ضَد َّای گرم سثه هی ضَد ٍ 

هیلی هتر ًیوِ 455تا255تیي  -4هیلی هتر خطه 255تا155تیي  -3هیلی هتر تسیار خطه 155تا55تیي  -2هیلی هتر تیاتاى 55ووتر از  -1:  8ج 

 خطه .

 َّای هرطَب -2صؼَد  -1: 9ج

 پَضص گیاّی -3دها -2تارش  -1: وَپي 15ج 

 فرسایص -2َّازدگی  -1: 11ج

 زهاى -3ًَع آب ٍ َّا -2جٌس سٌگ ّا  -1: 12ج

ِ : درترخی وَّستاى ّا ترف ٍ یخ دائوی ٍجَد دارد ٍلتی تارش ترف تیص از هیساى رٍب آى درسال تاضذ ترف ّای اضافی طی سالیاى دراز اًثاضت13ج

 یاتذ ٍ یخچال را پذیذ هی آٍرًذ . ٍ هتراون هی ضًَذ ٍ ضخاهت آى ّا افسایص هی

ضىل درایي رسَتات  uٍ:ولَت یا یارداًگ دررسَتات ًرم تِ جاهاًذُ اردریاچِ ّای لذین پذیذ هی آیذ طی هیلیَى ّا سال تاد ضیارّای هَازی 14ج

 ایجاد هی وٌذ تِ تذریج تخص ًرم راتاخَد هی ترد ٍ تخص ّای سخت تر تالی هی هاًٌذ .

 : 15ج

 

 

 

 

 

 

 

 

درزّا ٍ ضىاف ّا ٍ حل وردى  سٌگ ّا درخَد پذیذُ ّای فرسایطی چَى غارّا ی طثیؼی ٍ  آب ّای جاری تا ًفَر تِ زیر زهیي ازطریك: 16ج

 چطوِ ّای آّىی پذیذ هی آٍرًذ .

 زتاًِ یا دهاغِ هاسِ ای -4تاتالق ّا  -3جسایر هرجاًی -2آب سٌگ ّا -1تراووی -گرزدیَ -4ولَت  -3چالِ ّای تادی -2دضت ریگی  -1واٍضی : 17ج

 : درایي َّازدگی سٌگ ّا درًتیجِ اختالف دها ،گرم ٍ سرد ضذى ٍیخ زدى آب درضىاف سٌگ ّا تِ لطؼات وَچىتر تثذیل هی ضًَذ 18ج 

 ًَاحی ػوذُ سىًَت اًساى ّا ّستٌذ  -4یه سَم سطح زهیي را پَضاًذُ اًذ  -3ٍسؼت ّای هختلفی دارًذ  -2ْوتریي اضىال زهیي ّستٌذه -1: 19ج
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