
 

 تعالی بسمه

 غیر دولتی باقرالعلوم )ع(دبیرستان پسرانه  

 تهران 2آموزش و پرورش منطقه 
 

   انسانی  یازدهمنام کالس :           مقدم عاقلی آقای  نام دبیر :                           نام و نام خانوادگی :    

        10/1398/ 09  : تاریخ                 دقیقه75زمان :                                       جغرافیا          نام درس :

 کلید 

 نمره به عدد : 
 امضاء : 

ظر
د ن

دی
ج

ت
 

 نمره به عدد : 
 شماره : امضاء : 

  نمره به حروف : نمره به حروف : 
 

 *جغرافیا علم مورد عالقه خداوند است *                                  یاقوت حموی جغرافیدان مسلمان:

 نمره2الف:  به سواالت چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید :

 ج داخلی -4نمره          5/0الف ناحیه بندی  -3نمره        5/0ب ناحیه  -2نمره       5/0ج وحدت یابی  -1

 نمره2ب : درجای خالی کلمات مناسب قرار دهید : 

 نمره5/0جزیره های مصنوعی   -8  نمره 5/0اقتصادی  -:7  نمره   5/0محدودیت ها و موانع طبیعی  -6   نمره   5/0طبیعی یا انسانی  -5

 نمره2مشخص کنید :ج : صحیح و غلط بودن موارد زیر را 

 نمره  5/0غ  -12نمره                 5/0ص  -11نمره                  5/0ص  -10               نمره  5/0غ  -9

 نمره5/3د: به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید :

 نمره5/0قطبی  -13

 نمره75/0گرم ،معتدل ،سرد  -14

 نمره 75/0عامل صعود  -2وجود هوای مرطوب  -1 -15

 نمره5/0 % خشکی ها 29% آبها و 71 -16

 نمره5/0یک سوم  -17

     نمره5/0هوازدگی و فرسایش  -18

 نمره5/12و : به سواالت بلند پاسخ زیر پاسخ دهید ؟                                    

 نمره2تصویر را مالحظه نموده وبه سواالت زیر پاسخ دهید ؟  -19

 نمره5/0تپهالف : 

 نمره5/0متر20ب: 

 نمره1م نزدیکترند شرق ،زیرا منحنی های میزان دراین سمت به هج: 

 نمره5/0کالری800درمناطق استوایی نمره 5/0کالری 400درمناطق معتدله حدود  نمره5/0 کالری 100درمناطق قطبی حدود -20

  نمره  25/0ارتفاعات  -4نمره       25/0نوع ناهمواری  -3نمره      25/0خاک  -2نمره     25/0آب و هوا  -1 -21

  نمره     5/0مناسب برای تحقیقات نجومی و صنایع هوا فضا     -4 نمره   5/0انرژی  -3  نمره    5/0معادن  -2 نمره  5/0گردشگرب  -1 -22

 نمره5/0آفروآسیایی  -3نمره           5/0   تبتی  –چینی  -2نمره     5/0هندو اروپایی  -1 -23

ع یا پدیده مانند زبان ، مذهب ، افکار و ایده ها ، نوآوری ، وسایل و ابزار ، لباس ، شیوه  زندگی فرآیندی است که طی آن یک موضو -24

به طور مثال ورزش هاکب درکانادا پدید آمد اما دربین مردم آمریکا  نمره1و حتی بیماری از یک مکان به سایر مکان ها گسترش می یابد 

 نمره5/0 ه است و نواحی مرزی آن کشور با کانادا رواج بسیار یافت

 نمره75/0اروپا و آمریکا و استرالیا و نیوزیلند  -نمره     25/0آسیا  -25
 

 

 

 

 

 

 

 موفق و پیروز و سربلند باشید 
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