
تعالیباسمه

دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف

الف

ب 

ج

د 

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

کدامیک در ارتباط با کشورهای پیرامون صحیح تر است ؟   -1

الف( صادرکننده مواد خام هستند.  ب( فناوری پایین دارند. 

ج( به واردات کشورها وابسته اند.  د( تولید کننده و صادرکننده مواد خام هستند. 

گی نیست ؟ کدامیک از عوامل مؤثر بر پخش نواحی فرهن   -2

الف( تولید سالح              ب( رسانه  ج( فناوری اطالعات               د( جهانگردی 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

نواحی جغرافیایی تحت اداره و مدیریت ........................... و ....................... قرار دارند.  -1

وجودات زنده تولید کننده در یک اکوسیستم ............................ هستند و یکی ازتنها م  -2

معیارهای طبقه بندی زیست بوم ها ........................ و سرعت رشد گیاهان است.

....................... کشورها از یکدیگر هستند..... و  ............مرزهای سیاسی مهم ترین عامل ......  -3

هریک از موارد و اصطالحات زیر را تعریف کنید. 

خط الرأس :  -1

منطقه ژئوپلیتیک :  -2

ناحیه خودمختار و ویژگی های آن :  -3

اصطالح کشت و صنعت :   -4

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

دریای عمان برای ایران را بنویسید.دالیل اهمیت    -1

عوامل مؤثر در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت را بنویسید.  -2

ویژگی های سیستم کشاورزی تجاری را بنویسید.  -3

ویژگی های کشورهای مرکزی را بنویسید.  -4
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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

 ان ها بنویسید.نقش جریان های آب سرد اقیانوسی را در ایجاد بیاب  -1

 عوامل مؤثر در گرسنگی جهانی را بیان کنید.   -2

 ویژگی های کشورهای نیمه پیرامون را بنویسید.  -3

 دیدگاه راتزل در ارتباط با موقعیت جغرافیایی و تأثیرات آن را بنویسید.  -4

 مرزهای پیشتاز کدامند ؟ با ذکر مثال   -5

 سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته دارند ؟ چرا شرکت های چند ملیتی تمایل به    -6

 چه زمانی یک کشور از موازنه مثبت و چه زمانی از موازنه منفی برخوردار است ؟  -7

 ؟ توضیح دهید.   مرفتی چگونه اتفاق می افتد هبارندگی   -8

 . دو زیست بوم جنگل های بارانی استوایی و جنگل های تایگا را با یکدیگر مقایسه کنید-9

 ویژگی های هوای پرفشار )آنتی سیکلون( را بنویسید.   -10
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