


 شماره صندلی       

 

 

 

  (2) جغرافیانام درس:                  .......................................... نام دبیر:                 : انسانیرشته                            یازدهـم: پایه            ........................................................نام و نام خانوادگی: 

 2صفحه: تعداد                              ساعت شروع:                                دقیقه 90: امتحانمدت                                       : تاریخ امتحان

 نام مصحح:                                                           نمره با عدد:

 نمره با حروف:              تاریخ و امضا:                                        

 با عدد: تجدیدنظر نام مصحح:                                                           نمره

 با حروف: تجدیدنظر تاریخ و امضا:                                                      نمره

 بارم سؤاالت ردیف

 مناسب کامل کنید.جاهای خالی را با کلمات  الف

 است...................................  ویژگی اصلی هر ناحیه( 1

 .................................. یکی از عوامل مهم پدید آمدن ناحیه است.( 2

 ی .................................. است. ها یکی از موضوعات رشته بوم ی زیست مطالعه( 3

 دو مذهب بزرگ اسالم ............................ و ............................ نام دارد.( 4
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 درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید. ب

  غ  ص شود.   شویم عوامل همگونی بیشتر می ی جغرافیایی دورتر می هرچه از کانون یک ناحیه( 5

  غ  ص                                           کند. و فرسایش تغییر می ی زمین بر اثر هوازدگی چهره( 6

  غ  ص                         . بندی آب و هوا هستند طبق مدل وایتکر، بارش و دما دو عامل طبقه( 7

 غ  ص      ی تجاری در دنیا، مزارع چین، هند، روسیه و کانادا است. ترین نواحی کشت غله مهم( 8

2 

 ی صحیح را انتخاب کنید. گزینه ج

 ( فعالیت نوع اول اقتصادی مربوط به کدام صنعت است؟9

  فناوری اطالعاتد(        دامپروریج(         خدماتب(        کشاورزیالف( 

 شود؟ ی آزاد حساب می ( کدام یک از مناطق زیر به عنوان منطقه10

  مشهدد(        قشمج(         تهرانب(        اصفهانالف( 

 باشد. ترین عامل تشخیص جدایی کشورها از یکدیگر ............ می ( مهم11

  نظام سیاستید(        مرزج(        حاکمیتب(        ملتالف( 
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 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. د

 (1) ( اقتصاد را تعریف کنید.12

 (1) ( تجارت بازرگانی چیست؟13

 (5/1) ی سیاسی را نام ببرید. رکن اصلی ناحیه( سه 14

 (1) ( مرز سیاسی را تعریف کنید.15
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 (1صفحه )
 

 محل مهر آموزشگاه

 
 آزمون ترم دوم 

 



 بارم سؤاالت ردیف

 5/9 به سؤاالت پاسخ کامل بدهید. هـ

 ی قدرت و جغرافیا را بنویسید. رابطه 16
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 .ی انسانی را نام ببرید شاخص توسعه 17
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 جغرافی سیاسی را تعریف کنید. 18
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 مرزهای طبیعی را تعریف کنید. 19

1 

 از عوامل جغرافیایی در قدرت ملی چهار مورد را نام ببرید. 20

2 

 کشور را تعریف کنید. 21

1 

 را تعریف کنید.« پالنتیشن »  22

1 

 (2صفحه )
 

 موفق باشید


