
 
 
 
 
 
 

 

 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 الف

 صحیح یا غلط بودن:
 گیرد. دان صورت می یک ناحیه بر اساس طرز تفکر یک جغرافی ها برای تعیین حدود انتخاب معیارها و مالک -1 

 تعیین مرز نواحی انسانی دشوارتر از نواحی طبیعی است. -2

 بوم تشکیل شده است و وسعت زیادی دارد. بوم سازگان از تعدادی زیست -3

 کنند. بیشتر پیروان دین هندو به صورت پراکنده در شهرها و نواحی بازرگانی جهان زندگی می -4

1 

 ب

 جاهای خالی:
 ویژگی اصلی هر ناحیه، .................... عناصر طبیعی و انسانی در آن است. -5

 ترین آنها به ویژه از نظر .................... تحت تأثیر یکدیگرند. امروزه، همه نواحی و حتی دورافتاده -6

 کنند. نواحی .................... زندگی میدرصد مردم جهان در  10شود که حدود  تخمین زده می -7

 خانواده زبانی ..................... دومین خانواده بزرگ زبانی از نظر تعداد سخنگوست. -8

1 

 پ

 وصل کردنی:
 اتحادیه اروپا -9

 کشور پاکستان -10

 کردستان  عراق -11

 استان کردستان ایران -12

 ناحیه سیاسی ملی -الف

 ناحیه آزاد -ب

 ناحیه سیاسی فروملی -پ

 ناحیه سیاسی فراملی -ت

  ناحیه خودمختار -ث
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 ت

 دهید. پاسخ کوتاهبه سؤاالت زیر 

 دهد؟ در کدام نواحی جهان بخش عمده غذای مردم را غالت تشکیل می -13

 اند؟ ای گسترده شده نواحی صنعتی ایاالت متحده آمریکا در چه محدوده -14

 جهانی چیست؟منظور از اقتصاد  -15

 جغرافیای سیاسی را تعریف کنید. -16

 منظور از ناحیه سیاسی چیست؟ -17

 الرأس چیست؟ خط -18

 چرا داشتن جمعیت زیاد از عوامل قدرت ملی است؟ -19

 دو مورد از مناطق ژئوپلیتیکی جهان را نام ببرید. -20
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 ث

 دهید. پاسخ کاملهای زیر  به سؤال
 آید؟ پدید میآنتی سیکلون چگونه  -21

 منظور از اصطالح کشت و صنعت چیست؟ -22

 کند؟ محصولی چه مشکالتی را ایجاد می زیست، کشت تک از نظر کارشناسان محیط -23

 اند؟ شوند. آن دو گروه کدام نواحی از نظر غالب مبادالت اقتصادی به دو گروه اصلی تقسیم می -24

 ا بیان کنید.های کشورهای پیرامون ر دو مورد از ویژگی -25

 زنند؟ کشورهایی که دارای موازنه تجاری منفی هستند برای رفع این مشکل دست به چه اقداماتی می -26

 گردد؟ کدام قوانین و مقررات کشور در مناطق آزاد تجاری اجرا نمی -27

 مرزهای تطبیقی را با ذکر مثال توضیح دهید. -28

 اند؟ نوان پایتخت کدامترین عوامل در انتخاب یک مکان به ع مهم -29

 منظور از نظام سیاسی فدرال را توضیح دهید. -30

 اند و با چه مشکالتی مواجه هستند؟ هر یک از کشورهای شیلی و اندونزی از نظر شکل چگونه -31

 را توضیح دهید.« قدرت خشکی»نظریه  -32

 اند؟ کداممنظور از هوازدگی شیمیایی  چیست و عوامل مهم این نوع هوازدگی  -33
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 1از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 (2) جغرافیانام درس: 

 حبیبه محبی نام دبیر:

 18/03/1401امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75 مدت امتحان : 



 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 25/0غ   -4     25/0غ  -3     25/0ص  -2     25/0غ  -1 الف

 25/0تبتی  -چینی -8       25/0کوهستانی  -7      25/0اقتصادی  -6     25/0وحدت و همگونی نسبی  -5 ب

 25/0پ   -12      25/0ث   -11      25/0الف  -10      25/0ت  -9 پ

 ت

 25/0و آفریقا  25/0آسیا  -13

 25/0گانه  های پنج های آپاالش تا دریاچه و از کوه 25/0در شمال شرق  -14

 25/0گیرد  که بر مبنای ارزش یک پول معین صورت می 25/0المللی کاالها و خدمات است  منظور تجارت بین -15

 25/0کند  و پیامدهای تأثیر این دو بر یکدیگر را تحلیل می 25/0های متقابل جغرافیا  و سیاست است  علم مطالعه کنش -16

 5/0شود که تحت مدیریت سیاسی یا فرمانروایی یک قدرت سیاسی باشد  به بخشی از سطح زمین گفته می -17

 5/0آید  خطی است که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود می -18

 25/0شود  ، هم نیروی نظامی و دفاعی و سرچشمة روحیة ملی محسوب می25/0و تولید ثروت زیرا هم منبع کار  -19

 (25/0خلیج فارس، دریای خزر، اتحادیه اروپا، قفقاز )دو مورد کافی است هر مورد  -20

 ث

، هوای سرد سنگین است و 5/0ود ش شوند و تعدادشان در واحد حجم بیشتر می تر می های آن به هم نزدیک شود، مولکول وقتی هوا سرد می -21

 5/0آید  آید، در نتیجه بر روی منطقه سرد یک مرکز پرفشار )آنتی سیکلون( پدید می به سمت پایین یا سطح زمین فرود می

ه در اصطالح به آید ک بندی و توزیع محصوالت در بازارهای مصرف پدید می هایی برای تبدیل، بسته معموالً در کنار مزارع غله تجاری، کارخانه -22

 نمره 1گویند.  آنها کشت و صنعت می

استفاده مداوم و زیاد از کودها و  -2، 5/0خطر فرسایش و ضعیف شدن زیاد خاک به دلیل کشت یک محصول در سالیان متمادی  -1 -23

تولید و صدور انواع کاالهای کارخانه ای و کشورهایی که اقتصاد و درآمد آنها به طور عمده مبتنی بر  -2 5/0های شیمیایی در این مزارع  کش آفت

 5/0صنعتی همراه با فناوری پیشرفته و نوین است 

 5/0کشورهایی که اقتصاد آنها به طور عمده مبتنی بر تولید و صدور مواد اولیه و خام و منابع انرژی و معدنی است  -1 -24

 -3تری قرار دارند.  های نوین در سطح پایین از نظر توسعه صنعتی و فناوری -2هستند. عمدتاً تولیدکننده و صادرکننده مواد اولیه و خام  -1 -25

ها و تجهیزات الزم برای توسعه  زیرساخت -5اند.  با کمبود نیروی کار ماهر و متخصص مواجه -4اند.  به واردات کاالهای صنعتی از مرکز وابسته

 نمره( 5/0صنعتی را ندارند. )دو مورد کافی است هر مورد 

، 25/0های زمانی خاص  ، محدود یا ممنوع کردن واردات برخی کاالها در دوره25/0های گمرکی و مالیات بر کاالهای وارداتی  وضع تعرفه -26

 25/0و ایجاد مناطق آزاد تجاری  25/0ای  تجاری منطقه-های اقتصادی تشکیل اتحادیه

 5/0و عدم اخذ ویزا از اتباع خارجی در این نواحی  5/0گذاری در این مناطق  سرمایه اجرا نشدن قوانین مالیاتی و گمرکی کشور در مورد -27

اند از  های انسانی را که از نظر قومی، زبانی، دینی و غیره متفاوت شوند و گروه مرزهایی هستند که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی تعیین می -28

 25/0تان مانند مرز هند و پاکس 75/0کنند  یکدیگر جدا می

، داشتن قابلیت 25/0های ارتباطی  ، واقع شده در تقاطع راه25/0، داشتن جمعیت قابل توجه 25/0های محیطی مناسب  داشتن قابلیت -29

 25/0دفاعی مناسب و دور بودن از مرزها 

، حکومت و توزیع قدرت در سرزمین دو 5/0ها اختیارات زیادی دارند  شود و ایالت در این نوع نظام سیاسی، کشور به چند ایالت تقسیم می -30

 5/0سطح دارد: سطح فدرال و سطح ایالت 

و همچنین ایجاد خطوط  25/0های کشور  که نظارت حکومت بر همه قسمت 25/0و اندونزی شکل چندتکه  25/0شیلی شکل طویل  -31

 25/0شود  ارتباطی با مشکل مواجه می

و در  5/0های جهان، سه قاره به هم چسبیده آسیا و اروپا و آفریقاست و جزیره جهانی نام دارد  خشکیاز نظر مکنیدر انگلیسی بخش عمده  -32

این جزیره جهانی منطقه اوراسیا )از رود ولگا در غرب تا سیبری در شرق( قلعه یا دژ جهان است و بخش مرکزی این منطقه را محور یا قلب 

 5/0خشکی جهان )هارتلند( نامید 

و رطوبت از عوامل مهم  25/0ـ اکسیژن  25/0ها تغییر می کند.  و ترکیب شیمیایی سنگ 25/0ها زدگی شیمیایی، ساختمان کانیدر هوا -33

 هوازدگی شیمیایی هستند.

 امضاء:              حبیبه محبی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 یازدهم انساني جغرافیادرس: نام 

 حبیبه محبينام دبیر: 

 03/1401/ 18  تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 75  مدت امتحان: 


