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دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف
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گزینه صحیح را انتخاب کنید.

؟ از بنیادهای زیستی کشور نیست   -1

آب د(                آب و هوا و خاکج(                  زندگی جانوریب(               پوشش گیاهی  الف(

؟ کدام گزینه از اشکال فرسایش کاوشی نیست    -2

های بادی چاله د(                      رِگ ج(                      برخانب(                            یاردانالف(  

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

سه عامل مهم در پیدایش و بقای یک کشور عبارتند از هویت ملی و ................... و ................... -1

................... مهم ترین عاملبزرگترین گروه زبانی دنیا خانواده زبانی ................ است و عصر    -2

 مؤثر در تغییر الگوی زبانی جهان معاصر است.

کشورهای مرکز به کشورهای ................... گفته می شود که باالترین میزان ............. و ثروت  -3

.را دارند  

هریک از موارد و اصطالحات زیر را تعریف کنید. 

:  تباط با موقعیت جغرافیاییدیدگاه های راتزل در ار  -1

:  ناحیه و ویژگی های آن  -2

:   ناحیه سیاسی   -3

:   اصطالح کشت و صنعت  -4

هریک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید.   از

نیمه پیرامون را بنویسید.ویژگی های کشورهای    -1

بحران آب چه گروهی از کشورها را در آینده تهدید می کند ؟   -2

عوامل مؤثر در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت را بنویسید.  -3

راهکارهای مناسب برای حفظ محیط کوهستان را بنویسید.  -4

عوامل مؤثر در گرسنگی جهانی را بنویسید.  -5
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

جغرافیا   :  درس  

 :  تاریخ

دقیقه    75    زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

یازدهم انسانی  :پایه

   :کالس



 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  ه

 کشورهای مرکز چگونه از کشورهای پیرامون بهره می برند ؟   -1

 ی چند ملیتی را بنویسید.ویژگی های شرکت ها   -2

 .حکومت ها چگونه بر چشم اندازهای جغرافیایی تأثیر می گذارند ؟ با ذکر مثال بیان کنید -3

 بنویسید.  ویژگی های مرزهای تحمیلی را  -4

اقداماتی که کشورها به منظور کاهش اثرات منفی تجارت خارجی بر اقتصادشان انجام       -5

 بنویسید.   را  می دهند

 ز پرفشار جنب استوایی چگونه در ایجاد بیابان ها مؤثر است ؟ توضیح دهید. مرک  -6

 در ارتباط با نظریه مکیندر اصطالحات زیر را تعریف کنید :   -7

 الف( جزیره جهانی                  ب( قلعه جهانی                ج( هارتلند 

 در ارتباط با فرسایش به سؤاالت زیر پاسخ دهید :   -8

 الف( یخچال چیست و چگونه سبب فرسایش زمین می شود ؟ 

 ب( نقش هوازدگی زیستی در تغییر چهره زمین چگونه است ؟ 
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