بسمهتعالی
دبیرستان و مرکس پیص دانشگاهی پسرانه غیر دولتی باقرالعلوم (ع)
آموزش و پرورش منطقه  2تهران

نمره به حروف :

نام درس  :جغرافیا

زمان پاسخگویی 06 :دقیقه

تاریخ آزمون 7931/69/ 89 :

امضاء :

یاقَت حوَی (خغزافیذاى هسلواى):

تجذیذ نظر

نمره به عدد :

نام و نام خانوادگی :

نام دبیرمحترم  :آقای مقدم

نام کالس  :یازدهم انسانی

نمره به عدد :
نمره به حروف :

امضاء :

محل مهر دبیرستان

شماره :

*** خغزافیا علن هَرد عالقِ خذاًٍذ است ***

 -1خغزافیذاًاى تزای تعییي حذٍد یک ًاحیِ چِ هعیارّایی را درًظز هی گیزًذ ؟ ٍ سیز تقسیوات ّزیک را تٌَیسیذ ؟ً1وزُ
 -2استقزار هزکش پزفشار خٌة حارُ ای چِ تاثیزی تزایداد تیاتاى هی کٌذ ؟ تا هثال تَضیح دّیذ ؟ً1وزُ
 -3تزخی اس راّکارّای حفاظت اس ًَاحی ساحلی را تٌَیسیذ ؟ ً1وزُ
 -4تِ طَر کلی ادیاى تِ چٌذ گزٍُ تقسین هی شَد آًْا را ًام تزدُ تزای ّزیک هثال تشًیذ ؟ً1وزُ
 -5تزای طثقِ تٌذی ًَاحی کشا ٍرسی در خْاى اس چِ هعیارّایی استفادُ هی شَد ؟ً1وزُ
 -6اًقالب سثش در چِ دِّ ای ٍ در چِ کشَری ٍدر سهیٌِ چِ هحصَلی هَرد تَخِ قزارگزفت ٍتٌَیسیذ کِ چِ کارّایی در آى اًدام شذ
؟ً1وزُ
 -7چزا در هشارع کشت تک هحصَلی هحیط سیست آسیة هی تیٌٌذ ؟ ً1وزُ
 -8عصز اکتشافات خغزافیایی ٍ پیشزفت در دریاًَردی در چِ قزًٍی صَرت گزفت ٍ تٌَیسیذ چِ کشَرّایی تز دیگز کشَرّا تسلط یافتٌذ
؟ً1وزُ
 -9چزا کشَرّای چٌذ هلیتی ًقش هْوی درتدارت خْاًی دارًذ ؟ً1وزُ
 -11در تیي رٍشْای هختلف حول ٍ ًقل کذام هَرد خایگاُ ٍیضُ ٍ هوتاسی دارد چزا ؟ ً1وزُ
 -11اتحادیِ ارٍپا را تِ عٌَاى یکی اس ًَاحی سیاسی فزاهلی اس لحاظ ً1 :وزُ
الف :تعذاد کشَرّای عضَ آى ؟
ب :تزای تحقق هذیزیت هشتزک چِ کاری اًدام هی دٌّذ ؟
ج  :درچِ اهَری اس اصَل ٍ شیَُ ّای هشتزکی پیزٍی هی کٌٌذ ؟
د :اغلة ایي کشَرّا چِ پَلی را تِ عٌَاى ٍاحذ پَل هشتزک پذیزفتِ اًذ ؟ً1وزُ
 -12سِ رکي اصلی یک هکاى خغزافیایی را تٌَیسیذ ؟ ً1/5وزُ
 -13چزا هٌطقِ خلیح فارط هٌطقِ ای هْن ٍ حیاتی است ؟ ً1وزُ
 -14هزسّای سیز را تَضیح دادُ ٍ هثالی درخصَص ّزیک ارائِ دّیذ ؟ً1/5وزُ
ج  :تحویلی
ب  :تطثیقی
الف  :پیشتاس (قثل اس سکًَت)
 -15تْتزیي خط هزسی تیي هزسّای سیز چِ هی تاشذ ً1 :وزُ
د :هزسّای غیز طثیعی
ج  :دریاّا
ب :رٍدّا
الف  :کَّْا
 -16اسهْوتزیي عَاهل پیذایش ٍ تقای یک کشَر چِ هی تاشٌذ ؟ً1وزُ
 -17پذر علن خغزافیای سیاسی را ًام تزدُ ٍ تٌَیسیذ کِ ٍی چِ ًظزیِ ای را هطزح کزد در خصَص ًظزیِ ٍی تَضیح دّیذ؟ً1وزُ
 -18آلفزد هاّاى خغزافیذاى سیاسی چِ ًظزیِ ای را هطزح کزد ٍ تٌَیسیذکِ اس دیذ ٍی شزایط تثذیل شذى یک کشَر تِ ایي چیست ؟ً1وزُ
ّ -19زیک اس کشَرّای سیز خشٍ کذام یک اس اشکال کشَرّاست ؟ً1وزُ
د :لسَتَ
ج ً :زٍص
ب  :اًذًٍشی
الف  :لْستاى
هَفق ٍ پیزٍس ٍ سزتلٌذ تاشیذ
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آموزش و پرورش منطقه  2تهران

نمره به حروف :

نام درس  :جغرافیا
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امضاء :

یاقوت حموی (جغرافیدان مسلمان):

تجذیذ نظر

نمره به عدد :

نام و نام خانوادگی :
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نام کالس  :یازدهم انسانی

نمره به عدد :
نمره به حروف :
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پاسخٌاهِ
آسهَى
شماره :

*** جغرافیا علم مورد عالقه خداوند است ***

 -1طثیؼی(ًاّوَاری ّا،پَضص گیاّی،خاک)اًساًی(جوؼیت،اقَام،دیي،ستاى،فزٌّگًَ،ع فؼالیت ّای اقتصادی)ً1وزُ
 -2درهٌطقِ جٌة استَایی ،تَدُ ّای َّا در حَالی هذارّای راس السزطاى ٍ راس الجذی فزٍ هی ًطیٌذ ٍ هٌطقِ پزفطار را تِ ٍجَد هی
آٍرددرهٌطق قطثی ًیش تِ دلیل پزفطار تَدى اهکاى صؼَد َّا ٍجَد ًذارد آتاکاها درآهزیکای جٌَتی ٍ ًاهیة درآفزیقاً1وزُ
ً -1 -3صة ٍ احذاث اًَاع حفاظ ّا ی ػوَدی ،هَج ضکي ٍ دیَارُ ّای دریایی -2کطت گیاّاى ساسگار تا هحیط رٍی تپِ ّای هاسِ ای  -3پاک
ساسی سَاحل اس اًَاع آلَدگی ّا ٍ تذٍیي قَاًیي ٍ هقزرات ٍ ًظارت تز فؼالیت ّای گزدضگزی -4سّکطی اراضی ساحلیً1وزُ
 -4الف  :ادیاى هثتٌی تزیکتاپزستی هاًٌذ اسالم ،هسیحیت ،یَْد ٍ سردضت ب :ادیاى هثتٌی تز پزستص غیز خذایی یگاًِ هاًٌذ ٌّذٍئیسن ،تَدائیسن
،آًیویسن(هذاّة قثیلِ ای)ً1وزُ
 -1 -5هؼیطتی یا تجاری تَدى  -2اًذاسُ ٍ ٍسؼت سهیي  -3هالکیت سهیي  -4هیشاى سزهایِ ً -5یزٍی اًساًی  -6کارتزد هاضیي آالت ٍ فٌاٍریً1وزُ
 -1971 -6فیلیپیي ٍ پاکستاى – تزًج – تِ کارتزدى رٍش ّای ػلوی ،تذر ّای اصالح ضذُ ،کَد ٍ آفت کص ّای ضیویایی ٍ هاضیي آالتً1وزُ
 -7استفادُ هذاٍم ٍ سیاد اس کَدّا ٍ آفت کص ّا ً1وزُ
 16ٍ15 -8هیالدی – کطَرّای ارٍپایی درراس آى اًگلستاى تا تسلط تز تخص ّایی اس آسیا ،آفزیقا ٍ آهزیکای التیيً1وزُ
 -9ایي کطَرّا تاایجاد ضؼثِ ّایی دردیگز کطَرّا تزای تَلیذ یا فزٍش کاالّا ٍ خذهات خَد استفادُ هی کٌٌذ ً1وزُ
 -11حول ٍ ًقل دریایی – تِ دلیل پاییي تَدى ّشیٌِ ّا تاٍجَد ٍسى سیاد کاالّای جاتجاضذُ ٍ ًیش قاتلیت جاتجایی کاال تاهسافت ّای دٍردست
ً1وزُ
 27 -11کطَر ،رٍسایی را تزای ضَرا ٍ هجلس قاًَى گذاری ارٍپا ،تاًک هزکشی ارٍپا ٍ ًظایز آى  ،سیاست خارجی ٍکطاٍرسی ٍتجارت ٍ هحیط سیست
،یَرًٍ1وزُ
 -1 -12قلوزٍ ٍ فضای جغزافیایی  -2ساسُ (ساختار )اًساًی ً -3ظام هذیزیت ً1/5وزُ
 -1 -13اًثار ًفت جْاى  -2تٌگِ ّزهش ً1وزُ
 -14الف  :هزسّایی ّستٌذ کِ اس سهاى ّای قذین در ًَاحی خالی اس سکٌِ تزسین ضذُ اًذ ٍ تؼذّا ًیش هَرد قثَل ساکٌاى دٍکطَر ّوسایِ قزار گزفتِ
اًذ کاًادا ٍ آالسکا ب  :هزسّایی ّستٌذ کِ تا درًظز گزفتي ضزایط فزٌّگی تؼییي هی ضًَذ ٍ گزٍُ ّای اًساًی را اس ًظز قَهی ٍستاًی ٍدیٌی ٍ غیزُ
هتفاٍتٌذ اس یکذیگز جذا هی کٌٌذ ٌّذ ٍ پاکستاى ج  :هزسّایی ّستٌذ کِ درتؼییي آًْا ضزایط فزٌّگی در ًظز گزفتِ ًطذُ است کزُ ضوالی ٍ
جٌَتیً1/5وزُ
 -15الف  :خط الزاس ب  :تالَگ ج  :دریای سزسهیٌی د  :هختصات جغزافیاییً1وزُ
َّ -1 -16یت هلی ّ -2ثستگی هلی  -3پیَستگی سزسهیٌی ً1وزُ
 -17راتشل – فضای سیاسی  -اگز کطَرّای کَچک تزای جوؼیت خَد فضای کافی ًذاضتِ تاضٌذ ٍ درصذ د تَسؼِ سزسهیي ّای خَد تزًیایٌذ
ًاتَدی آًْا حتوی است اٍ ّوچٌیي تزای ػاهل هَقؼیت جغزافیایی اّویت قائل تَد ٍ اػتقاد داضت کِ هَقؼیت یک کطَر در هجاٍرت یک دٍلت قَی
یا ضؼیف تزسیاست ٍ قذرت آى تاثیز هی گذارد ً1وزُ
 -18قذرت دریایی –  -1هَقؼیت جغزافیایی  -2خط هطی سیاسی ٍ حکَهت ٍ -3ضغ طثیؼی سَاحل  -4فزٌّگ دریاًَردی  -5تؼذاد جوؼیت -6
گستزش سَاحل ً1وزُ
د :هحاطیً1وزُ
ج  :طَیل
ب :چٌذ تکِ
 -19الف  :جوغ ٍ جَر

موفق و پیروز و سربلند باشید

