
 

 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران  

 وزارت آموزش و پرورش

 کرج 1و پرورش استان البرز ناحیه  آموزشاداره کل 

 1400-01سال تحصیلی  مجتمع آموزشی سالله   پایانی نیمسال دومامتحانات 

 نمره به عدد:  جغرافیا آزمون درس  : نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف: 1401/ 03   / 11تاریخ آزمون   :      نام دبیر: سرکار خانم  براتی

 صفحه  3  تعداد صفحات: دقیقه 60 مدت آزمون    :   لی:شماره صند یازدهم انسانیکالس: 

 بارم سواالت رديف

 

1 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

  زبان رسمی کشور سوئیس نیست؟ 4کدام يک از موارد زير جزء  (1

      □د(فرانسه            □ج(رمانش                □پشتوب(     □الف(آلمانی

 ؟شده استدر کدام گزينه به انواع ساوان اشاره  (2

      □(هیچکدامد       □متراکم-(متمرکزج           □متمرکز-ب(پراکنده                 □متراکم-الف(پراکنده

1 

 

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

........... شد....داشته با کساني یهایژگيو لومتریتا صدها ک یرطوبت در سطح افق یاز هوا که دما یعیحجم وس (1

 .شود یگفته م

 هم هستند.م یارهای..... مع.............و......................گريکديبوم ها از  ستيز زيتما یبرا ديدر روش جد  (2

 مذهب.............و..................... وجود دارد.   ت،یحیمس نيد در (3

 هستند. ایند یکشت غله تجار ینواح ني..............و.................... از مهمتر (4

 .................و..................... هستند. رامونیپ یاز جمله کشورها  (5

 کشور................و......................... هستند. یادیبن ارکان (6

2 

 

 

4 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 (1)پالنتیشن (1

 

 (1)اقتصاد جهانی (2

 

 (1)ناحیه سیاسی (3

 

 3از 1صفحه 

4 
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 (1)تالوگ (4

 

 

5/3 

 پاسخ کوتاه دهید.

 (.5/0)علل ايجاد بیابان ها چیست؟يک مورد (1

 

 (1.)دو مورد انواع هوازدگی را نام ببريد. (2

 

 (1.دو مورد)نواحی عمده کشاورزی را نام ببريد. (3

 

 (1دو اتحاديه اقتصادی منطقه ای زا نام ببريد. ) (4

 

4 

 

 

 

3 

 

 سواالت زیر را پاسخ کامل دهید.

 (.1دهید)را شرح  مناطق آزاد تجاری (1

 

 

 (1)دو موردرا بنويسید. وظايف عمده مديريت کشور  (2

 

 

 (1)دو موردبازيگران سیاسی چهان چه کسانی هستند؟ (3

 

 3از  2صفحه  
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 محاطی دنباله دار طويل جمع وجور شکل کشور

     مثال

 

6 

 

1 

 جاهای خالی شکل زیر را کامل کنید.

 

7 

 کامل کنید. نمودار زیر را 1

 

8 

  موفق باشید عزیزان 20

 3از  3صفحه 



 

 یازدهم انسانیپایه و رشته:     20تعداد سوال :  2تعداد صفحه :     (2رس: جغرافیا)سواالت د

 دقیقه      06یی :نام طراح سوال : براتی   زمان پاسخگو

 بارم سواالت رديف

 

1 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

  ؟نیستزبان رسمی کشور سوئیس  4کدام يک از موارد زير جزء  (1

      □فرانسهد(            □ج(رمانش                □پشتوب(     □الف(آلمانی

 ؟شده استدر کدام گزينه به انواع ساوان اشاره  (2

      □د(هیچکدام       □متراکم-ج(متمرکز           □متمرکز-ب(پراکنده                 □متراکم-پراکندهالف(

1 

 

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

توده ..داشته باشد..... کساني یهایژگيو لومتریتا صدها ک یرطوبت در سطح افق یاز هوا که دما یعیحجم وس (1

 .شود یگفته م....... .هوا

مهم  یارهایمع اهانیو سرعت رشدگ یآل دمادهیتول زانیمگريکديبوم ها از  ستيز زيتما یبرا ديدر روش جد  (2

 هستند.

 دو موردوجود دارد. پروتستان و ارتدوکس ک،یکاتول مذهب   ت،یحیمس نيد در (3

 ایدن یکشت غله تجار ینواح نيز مهمترا الیاکانادا، فرانسه و استر ه،یروس کا،امري متحده االتيهند، ا ن،یچ (4

 دو موردهستند.

 دو مورد .هستند کاراگوئهین و پرو ا،یافغانستان، بنگالدش، مراکش، نامب رامونیپ یاز جمله کشورها  (5

 دو مورد . هستند. یاسینظام س،  تیجمع،  نیسرزم کشور یادیبن ارکان (6

2 

 

 

4 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 (1)پالنتیشن (1

 محصول خاص اختصاص دارد. کي دیکه به تول یکشاورز عیوس ینهایعبارت است از زم شنیپالنت

 (1)اقتصاد جهانی (2

 .ردیگیصورت م نیمع پول کيارزش  یکاالها و خدمات است که بر مبنا ینالمللیتجارت ب ،یمنظور از اقتصاد جهان

 

 (1)ناحیه سیاسی (3

 یاسیقدرت س کي يیفرمانروا اي یاسیس تيريکه تحت مد شودیگفته م نیاز سطحزم یبه بخش یاسیس یهناح

 باشد

 (1)تالوگ (4

 نديگویبه هم متصل کند ِ که به آن تالوگ م رانقاط بستر رود نيقتریعم یممکن است خط مرز

4 
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 پاسخ کوتاه دهید.

 از منابع رطوبت یدوريا  استقرار مرکز پرفشار (.5/0)علل ايجاد بیابان ها چیست؟يک مورد (1

 

 فیزيکی/شیمیايی/زيستی (1.)دو مورد واع هوازدگی را نام ببريد.ان (2

 

 معیشتی/ تجاری (1.دو مورد)نواحی عمده کشاورزی را نام ببريد. (3

 

 نَفتا -آن آسه - اکو (1اتحاديه اقتصادی منطقه ای زا نام ببريد. )دو  (4

 

4 

 

 

 

3 

 سواالت زیر را پاسخ کامل دهید.

 (.1را شرح دهید) مناطق آزاد تجاری (1

 جاديآنا یکشور و رونق اقتصاد کيتوسعه صادرات  یهستند که در اصل برا یمناطق یمناطق آزاد تجار

 اي یمرکگبدون پرداخت حقوق و عوارض  توانندیو بازرگانان م دکنندگانیتولمناطق، ني. دراشوندیم

 بپردازند کاالهای به صادرات و واردات و انباردار ،یاتیمال یتهایمعاف

 

 (1را بنويسید.) مديريت کشور وظايف عمده  (2

 یروابط خارج -یساختار انسان ايسازه  ۀ ادار -نیامور سرزم ٔەادار

 

 مورد2(1)بازيگران سیاسی چهان چه کسانی هستند؟ (3

ها و  روهگ ـد؛مردم نفوذ دارن یکه رو یاسیس هو افراد برجست کيدئولوژيرهبران ا ـمستقل؛ یـ حکومتها

 یداقتصا یانهاده -یالملل نیب یها ـسازمان؛ یرحکومتی نهاد و غ َ مردم یسازمانها ؛ـیاسیاحزاب س

  یالملل نیب یوتجار

5 



 1400-01ال تحصیلی س                                          دبیر: براتی             نام                     دهم    یاز ازمون درس جغرافیانام و نام خانوادگی.....................................                             

 جدول زیر را کامل کنید. 

 محاطی دنباله دار طويل جمع وجور شکل کشور

 لسوتو لنديتا ی يا نروژلیش لهستان مثال

 3از  2صفحه 

6 

 

1 

 جاهای خالی شکل زیر را کامل کنید.

 

 

6 

 را کامل کنید. نمودار زیر 1

 

 

7 

  موفق باشید عزیزان 20

 3از  3صفحه 


