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 11ساعت برگزاری: یازدهم انسانی پایه و رشته تحصیلی: آموزشگاه 

 دقیقه 90پاسخگویی:مدت  نام و نام خانوادگی: 

 کتایون مظلوم  طراح سوال: شماره دانش آموز: 

 کالس: 

 بارم   ردیف

1 

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. 

 الف( دین مسیحیت در اروپا ظهور کرد و شامل سه مذهب عمده کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس است. 

 ابریشم موجب گسترش ابداعات، افکار و ... در سرزمین های مختلف شد. ب( آمد و شد کاروان ها در مسیر جاده 

 ج( چشم انداز یعنی منظره قابل رؤیت از یک مکان. 

 بودائیسم از جمله ادیان مبتنی بر یکتاپرستی به شمار می رود. د( 

1 

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

 تبتی می توان به ......................... اشاره کرد. -الف( از معروف ترین خانواده زبانی چینی 

 ب( نواحی ساحلی کمتر از .............. درصد از سطح زمین را شامل می شوند. 

 ج( گسترش بیابانها و تبدیل مناطق بیشتری به بیابان را ...................... می گویند.

 ........................ است. د( مطالعه زیست بوم ها یکی از موضوعات رشتۀ ....

1 

 

 

 

3 
 کدام یک از اشکال زیر جزء اشکال فرسایشی تراکمی و کدامیک از اشکال کاوشی است؟ 

 الف( غارها                       ب( جزایر مرجانی               ج( کلوت ها            د( برخان 
1 

4 

 واژه درست را در داخل پرانتز مشخص کنید. 

 هدف( جغرافیدان صورت می گیرد.  -الف( ناحیه بندی کاری صرفاً جغرافیایی است که بر اساس )طرز تفکر

 ناهمگونی( در آن وجود دارد. -هر ناحیه دارای کانونی است که بیشترین )وحدت ب(

 سیاسی(محسوب می شوند،زیرا یک نهاد آنها را اداره می کند.-ج( شهرها و کشورها نواحی )انسانی

 سیکلون( ایجاد می شود. -بر روی منطقه گرم )آنتی سیکلون د( 

1 

5 
 1 درۀ سیلیکون کجاست و چه اهمیتی دارد ؟

 

 1 مهمترین قطب های صنعتی جهان را نام ببرید. 6

 1 انقالب سبز از چه زمانی شروع شد و چه تغییراتی در کشاورزی ایجاد کرد؟  7

8 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 اقتصاد جهانی: الف( 

 ب( شرکتهای چند ملیتی:
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 5/1 شاخص توسعه انسانی چه عواملی را در بر میگیرد؟  9

10 

 ارکان ناحیه سیاسی را بر روی مثلث مقابل بنویسید. 

 

 

 

 

5/1 



11 
 هر یک از این موارد زیر مجموعه کدام نوع از تقسیم بندی نواحی سیاسی است؟ 

 اتحادیه اروپا         ج( نواحی خودمختار        د( مناطق آزاد تجاری الف( شهرستان       ب(  
1 

12 

 در مورد شبه جزیره کریمه به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

 الف( در کجا واقع شده است؟ 

 ب(قبالً جزء کدام کشور بوده و امروزه به کجا پیوست؟ چرا؟ 

 ج( این تغییرات موجب اعتراض کدام کشورها شد و چرا؟ 

2 

13 

 را تعریف کنید.اصطالحات زیر 

 الف( کشور: 

 ب( دریای سرزمینی: 

 ج( مرز: 

5/1 

 1 عامل از عواملی که در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت مؤثر هستند را بنویسید.  دو 14

 1 مورد از بازیگران سیاسی اصلی و عمدۀ جهان را ذکر کنید.  4 15

 1 عوامل جغرافیایی چه اثری بر قدرت ملی دارد؟شکل کشورها به عنوان یکی از   16

17 
 1 مفهوم منطقۀ ژئوپلیتیکی را شرح دهید.

 

 20 موفق باشید  جمع 
 


