
 سؤاالت امتحان درس: جغرافیا

  یازدهمپایه و رشته: 

 نام دبیر: کاریان

 خانوادگی:نام و نام

 شماره کارت:

 بسمه تعالی

 ایران جمهوری اسالمی
 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره آموزش و پرورش منطقه 

 دبیرستان فرهنگ رضوان
 1396 - 97سال تحصیلی:     نیمسال دوم

 صبح 8ساعت امتحان:  

 دقیقه  80زمان امتحان:  

 20تعداد سؤال:  

 4تعداد صفحات:  

 03/1397/    تاریخ امتحان:  

 بارم اول  صفحه                                                          سؤاالت ردیف

 متن زیر را بخوانید و در صورت لزوم آن را اصالح کنید. 1

کشورها در اقتصاد جهانی متفاوت است. اقتصاد برخی کشورها مبتنی بر تولید و صدور مواد اولیه و منابع انرژی جایگاه »

بنابراین اقتصاد کشورهای آید. دست میای و صنعتی بهاست و درآمد برخی دیگر از راه فروش انواع کاالهای کارخانه

ها رهای توسعه انسانی که مالک سنجش کشوپذیر است و شاخصآسیبهای جهانی بازاردر ،جهان در برابر نوسانات قیمت 

 سواد و آموزش  -3             نرخ موالید         -2درآمد و رفاه                     -1از نظر توسعه است عباتند از:   

5/0 

 جمالت درست و نادرست را مشخص کنید و جمالت نادرست را اصالح نمائید. 2

 شود.محصوالت کشاورزی استوایی، پالنتیشن نیز گفته میبه الف( 

 ناحیه رور آلمان و فرانسه و ایتالیا از نواحی صنعتی مهم اروپای غربی هستند.ب ( 

 در حاکمیت کشور ساحلی قرار دارند.سرزمینی، های داخلی و دریای آب(  ج

 به علم اداره یک کشور، سیاست می گویند.(  د

5/1 

 مورد اضافی است()یک چپ وصل کنیدسمت های ستون طور مناسب به عبارتسمت راست را بهجمالت ستون  3

 ستون دوم ستون اول

 ( جمهوری اسالمی ایران 1

 ( نخجوان 2

 ( شهر تهران 3

 الف( ناحیه سیاسی ملّی

 ب ( ناحیه سیاسی فرا مّلی

 ( ناحیه سیاسی ویژه ج

  ( ناحیه سیاسی فروملّی د

75/0 

 مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنیدعبارت  4

 شود.شرقی( کشت می –در آسیای )جنوب غربی  ،سیابیشتر برنج آالف( 

 حکومت( است. –ب ( عنصر بنیادین یک کشور )ملّت 

فدرال( هستند، قدرت سیاسی از پایتخت به سایر نواحی کشور  –( در کشورهایی که دارای نظام سیاسی )تک ساخت  ج

 شود.اعمال می

 راتزل( مطرح شده است. –توسط )مکنیدر ، ( نظریه فضای حیاتی د

1 

 در جای خالی عبارت مناسب را بنویسید. 5

 ... دارد که محلّ تمرکز قدرت سیاسی است. ................ ، الف( هر ناحیه سیاسی

 هد.درا بر فضای جغرافیایی نشان می . حکومت..................های مخصوص بانوان در سطح کشور تأثیر ...ب ( تأسیس پارک

 های ملت خود را بدون مانع تأمین کند.تواند اهداف و خواسته.... زیادی برخوردار باشد می...............( اگر کشوری از .. ج

 شوند..... نامیده می.................کشورهایی که بین دو یا چند قدرت بزرگ قرار دارند، کشورهای ...(  د

1 

  بعد ادامه سؤاالت در صفحه 



 بارم دوم صفحه                                                  سؤاالت ردیف

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 6

 دهد.گر نشان میکدام مورد مفهوم صدور سرمایه را توسط کشورهای سلطهالف( 
 هاوارد کردن فشارهای سیاسی به حکومت -1

 های مونتاژ در سایر کشورهاکارخانهایجاد  -2

 های محلی در دیگر مناطق جهانگذاری شرکتسرمایه -3

 ها در سطح جهان با وقوع انقالب صنعتیاستعمارگری اروپایی -4

 گیرند؟ب ( کدام کشورها به ترتیب در گروه کشورهای نیمه پیرامون، مرکز و پیرامون قرار می
 فرانسه –آلمان  –کره جنوبی  -1

 پرو –مراکش  –ژاپن  -2

 کانادا –بنگالدش  –سنگاپور  -3

 افغانستان –انگلستان  –چین  -4

5/0 

 بیاندیشید و به سؤاالت پاسخ کوتاه دهید. 7

 (75/0کنند؟ )می بندیدانان سطح زمین را ناحیهالف( چرا جغرافی

 (75/0) ؟«دهند.ها شکل میهای انسانچگونه نواحی به فعالیت»ب ( با ذکر یک مثال بیان کنید 

 (75/0) ؟کنندنظر شما چرا نواحی قطبی، کمترین انرژی را از خورشید دریافت می( به ج

 (5/0)فرآیند تشکیل باد را نمایش دهید.  ،با رسم یک مدل(  د

 (75/0ها متفاوت است؟ )( چرا سرعت هوازدگی در سنگ هـ

 (5/0؟ )شودکاسته می ( به چه دلیل با افزایش ارتفاع سطح زمین، از تراکم پوشش گیاهی و

 (25/0) واحی دور افتاده قابل مشاهده است؟( امروزه کدام نوع پخش فرهنگی حتی در ن ز

 

4 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 8

 الف( کشت و صنعت

 ب ( مرز

 

1 

1 

  به تصویر توجه کنید و به سؤاالت پاسخ دهید. 9

 الف( نوع فعالیت اقتصادی را تعیین کنید.

 

 دلیل اهمیت فعالیت اقتصادی موردنظر را بنویسید.ب ( 

 

75/0 

  بعد ادامه سؤاالت در صفحه 



 سؤاالت امتحان درس: جغرافیا

 مدهیازپایه و رشته: 

 نام دبیر: کاریان

 خانوادگی:نام و نام

 شماره کارت:

 بسمه تعالی

 ایران جمهوری اسالمی
 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2پرورش منطقه اداره آموزش و 

 دبیرستان فرهنگ رضوان
 1396 - 97سال تحصیلی:     نیمسال دوم

  صبح 8ساعت امتحان: 

 دقیقه  80زمان امتحان:  

 20 تعداد سؤال:  

 4تعداد صفحات:  

 03/1397/    تاریخ امتحان:  

 بارم سوم صفحه                                           سؤاالت ردیف

 شدن خاک در کشت تک محصولی زیاد است؟ ضعیف زیست؛ خطر فرسایش ونظر کارشناسان محیطچرا به 10

 

 

5/0 

 با توجه به تصویر مقابل: 11

 الف( نوع موازنه تجاری را مشخص کنید.

 جهت رونق اقتصادی نام ببرید؟در ب ( سه مورد از اقدامات کشورها را 

 

1 

 اند؟تجاری در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده به چه دلیل برخی از مناطق آزاد 12

 

 

5/0 

 الف( مدل مقابل را کامل کنید. 13
 

 کند؟ب ( کدام مفهوم را در جغرافیای سیاسی بیان می
 

                                               

 
 ؟                                                                                                                 

 

5/0 

 عنوان یک ناحیه سیاسی بیان کنید.تفاوت میان کشور و شهرستان را به 14

 

 
75/0 

 است؟چه دلیل در رودهای قابل کشتیرانی، تالوگ بهترین خط مرزی به 15

 

 
75/0 

 گیری مشخص کنید.انواع مرز را از نظر پیدایش و شکل 16

 الف(  کانادا و آالسکا

 ب ( کره شمالی و جنوبی

 ( هند و پاکستان ج

 

75/0 

  بعد ادامه سؤاالت در صفحه 

 



 بارم چهارمی صفحه                                          سؤاالت ردیف

 عنوان پایتخت نام ببرید.های محیطی مناسب، را در انتخاب یک مکان بهدو مورد از قابلیت 17

 

 

 

5/0 

 ند؟ها بکوشها باید عوامل پیدایش و بقای کشور خود را بشناسند و برای حفظ و تقویت آنها و ملتچرا حکومت 18

 

 

75/0 

 گفته خود دلیل بیاورید.باشند؟ برای یک از شکل بهتری برخوردار میدر میان کشورهای زیر، کدام 19

 نام کشور

 ژاپن شیلی نروژ اندونزی لهستان تایلند
 

 

1 

 آید؟شمار میچرا امروزه خلیج فارس از مناطق ژئوپلیتیکی جهان به 20

 

 

1 

 20 جمع بارمموفق باشید                                                                    

 



 سؤاالت امتحان درس: جغرافیا

 یازدهمپایه و رشته: 

 کاریانخانم نام دبیر: 

 کلید

 بسمه تعالی

 ایران جمهوری اسالمی
 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره آموزش و پرورش منطقه 

 دبیرستان فرهنگ رضوان
 1396 - 97سال تحصیلی:       نوبت دوم/خردادماه

 صبح  8ساعت امتحان:  

 دقیقه80 زمان امتحان: 

 20تعداد سؤال:  

 2تعداد صفحات:  

 03/1397/   تاریخ امتحان:  

 صفحه اول

ت در مقیاولیه( است در برابر نوسانات  ه اقتصادشان مبتنی بر صدور مواد( )ک25/0اقتصاد کشورهای دسته اول ) -1

 پذیر است.بازارهای جهانی آسیب

 آموزش است.       و سواد -3(  25/0امید به زندگی  ) -2درآمد و رفاه    -1  :توسعهمالک سنجش کشورها از نظر 

5/0 

 (25/0شود. )یشن گفته میپالنت شوندجا کاشته می(   به مزارع وسیعی که این محصوالت در آن25/0الف( نادرست ) -2

 (25/0)( شمال ایتالیا از نواحی صنعتی اروپای غربی است 25/0ب ( نادرست  )

 (25/0( درست ) د(                                25/0( درست ) ج

5/1 

 ( قسمت الف25/0ناحیه سیاسی ملی است )   جمهوری اسالمی ایران -1   -3

 ج(  قسمت 25/0ناحیه سیاسی ویژه است  )    نخجوان -2      

 دت (  قسم25/0سیاسی فروملّی است. )ناحیه  شهر تهران  -3      

75/0 

 (25/0(                           ب ( ملّت  )25/0الف( شرقی  ) -4

 (25/0( راتزل  ) د(                      25/0( تک ساخت  ) ج    

1 

 (25/0ب ( ایدئولوژی  )                  (         25/0الف( کانونی  ) -5

 (25/0( حائل  ) د(                        25/0)  ( قدرت ملّی ج    

1 

 (25/0های مونتاژ در سایر کشورها  )ایجاد کارخانه   2گزینه  الف(  -6

 (25/0افغانستان  ) –انگلستان  –چین   4ب ( گزینه     

5/0 

ها  علمی کردن مطالعات و تحقیقات درباره این مکان( و 25/0های مختلف  )تر مکانالف( برای شناخت بهتر و اسان -7

 (25/0تر  )ریزی صحیح(  و برنامه25/0)

ها انشود انسها و موانع طبیعی موجب میدودیتمح  (25/0کوهستانی  ) ب ( احداث تونل برای عبور قطار در ناحیه     

 (25/0اندیشی کنند.  )برای کنترل محیط چاره

شود ( که سبب می25/0دور خورشید  )( بر مدار گردش انتقالی آن به25/0( به دلیل مایل بودن محور زمین  ) ج     

 (25/0تر شود  )مایل و مایل ،زاویه تابش خورشید به سمت قطب

  (25/0( رسم مدل ) د     

 (25/0سمت کم فشار ) نمایش جهت پیکان هوای پرفشار به         

 (25/0( و زمان بستگی دارند )25/0( نوع آب و هوا )25/0ها )( زیرا به عواملی مانند جنس سنگ هـ    

75/0 

 

5/0 

 

75/0 

 

 

5/0 
 

75/0 

  ادامه در صفحه بعد



 2صفحه 

( و در مناطق مرتفع و پرشیب خاک ضخامت چندانی ندارد  25/0یابد  )هوا کاهش می دمای ،( زیرا با افزایش ارتفاع و

(25/0) 

 (25/0غیرمستقیم یا نوع دوم آن    ) ی( پخش فرهنگ ز

5/0 

 
25/0 

( و توزیع محصوالت    25/0( بسته بندی  )25/0(  برای تبدیل  )25/0هایی که معموالً در کنار مزارع  )به کارخانهالف(  -8

 (25/0) شود.ایند گفته میدر بازارهای مصرف پدید می

(  25/0(  از جمله کشور  )25/0( که برای تعیین حدود یک ناحیه سیاسی  )25/0) ب ( خطی اعتباری و قراردادی است 

 (25/0شود.  )برروی زمین مشخص می

1 
 

1 

 (25/0الف( فعالیت اقتصادی نوع اول )کشاورزی(  ) -9

های مهم برنامه(  و امنیت غذایی جزء اهداف و 25/0امروز تأمین غذاست. ) ،های مهم بشرب ( یکی از نیازها و نگرانی    

 (25/0همه کشورها است  )

75/0 

 5/0 (  25/0یابد  )( به کشت یک محصول اختصاص می25/0زیرا مزارع سالیان متمادی  ) -10

 (25/0الف( موازنه تجاری منفی  ) -11

زمانی خاص  های (  محدود یا ممنوع کردن واردات برخی کاالها در دوره25/0های گمرکی  )ب (  وضع تعرفه       

 (25/0ای  )تجاری منطقه -یقتصادهای ا(  تشکیل اتحادیه25/0)

1 

اند به توسعه اقتصادی کشور ( و نتوانسته25/0اند  )زیرا در برخی کشورها مناطق آزاد به پایگاه واردات تبدیل شده -12

 (25/0کمک کنند. )
5/0 

 (25/0قلمرو جغرافیایی )الف(  -13

 (25/0ب ( با هدف معرفی ارکان ناحیه سیاسی ترسیم شده است.  )     

 ؟                                                                                                                            

5/0 

امور  ر(  و ب25/0سیاسی )حکومت( است  )م شهرستان مانند کشور یک ناحیه سیاسی است اما کشور دارای نظا -14

 (25/0)  ( حاکمیت دارد.25/0داخلی و خارجی خود  )
75/0 

 75/0 (25/0(  در دو طرف آن را دارند  )25/0رانی  )(  حق کشتی25/0چون هر دو کشور  ) -15

 75/0  (25/0( تطبیقی  ) ج(         25/0(           ب ( تحمیلی  )25/0الف(  پیشتاز  ) -16

 5/0 (25/0(   و اراضی حاصلخیز  )25/0دسترسی به آب  ) -17

(  )هویت ملی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی(   25/0در صورتی که عوامل پیدایش و بقای یک کشور ) -18

 (25/0گیرند.  )نابودی و فروپاشی قرار می(   آن کشور در خطر 25/0تضعیف شوند  )
75/0 

 ( قابلیت دفاعی 25/0توان از مرکز به تمام نقاط آن دسترسی پیدا کرد  )(  زیرا در کمترین زمان می25/0)لهستان   -19

 (  25/0شود.  )تر انجام میخطوط ارتباطی راحت( 25/0کشور زیاد است )
1 

رند و توجه گذا( بر یکدیگر تأثیر می25/0( و قدرت  )25/0( سیاست  )25/0چون در آن سه عامل جغرافیا  ) -20

 (25/0کند.  )های جهانی را به خود جلب میها به ویژه قدرتحکومت
1 

 نمره 20موفق باشید                                    جمع بارم 

 




