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جغرافیـا یازدهـم
رشته : علوم انسانــی
انتشارات مشاوران آموزشپـایـان نوبـت اول

آزمون  شماره
مدت آزمـــون: 75 دقیقه

1

11 در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید:.
درس 1 ـ  ص 8 الف( در کشور سوئیس چهار زبان رسمی آلمانی، فرانسه، انگلیسی و ایتالیایی وجود دارد. 
درس 2 ـ  ص 12 ب( احداث راه آهن در نواحی پست و جلگه ای پرهزینه تر از نواحی مرتفع و کوهستانی است. 
درس 4 ـ  ص 39 ج( بیش از یک سوم سطح زمین را دشت ها پوشانده اند. 
درس 6 ـ  ص 69 د( بزرگ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیا خانوادۀ زبانی هند و اروپایی است. 

بارم

1

21 جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید:.
............................. درس 2 ـ  ص 15 الف( به ناحیه انتقالی بین جنگل های بارانی استوایی و صحرای بزرگ آفریقا ---------- گفته  می شود.
ب( اقلیم شناسی یکی از شاخه های ---------- است................................................................................... درس 3 ـ  ص 21
...................................................... درس 4 ـ  ص 46 ج( غار علی صدر همدان بر اثر پیشرفت پدیدۀ ---------- تشکیل شده است.
د( دین اسالم، مسیحیت، یهود و زرتشت، ادیان مبتنی بر ---------- هستند........................................................ درس 6 ـ  ص 73

1

31 گزینه درست را انتخاب کنید:.
.................................................................................................. درس 1 ـ  ص 4 1-  ویژگی اصلی یک ناحیه کدام است؟

2( وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی 1( تفاوت با ناحیه ی مجاور  
4( ارتباط آن ناحیه با نواحی دیگر 3( عناصر تشکیل دهندۀ آن  

2- پایین ترین دما در یک منطقه 18 درجه سانتی گراد و باالترین دما در منطقه ای دیگر 10 درجه سانتی گراد است. این دو منطقه، به ترتیب در کدام 
........................................................................................................................ درس 3ـ  ص 28 نواحی آب وهوایی کوپن  قراردارد؟

2( اُستوایی ـ سرد 1( خشک ـ سرد  
4( اُستوایی ـ قطبی 31( خشک ـ قطبی  

.................................................................................. درس 4 ـ  ص 47 3- یاردانگ ها اغلب در ---------- به وجود می آیند.
2( پای کوه های قدیمی 1( رسوبات نرم به جامانده از دریاچه های قدیم 

4( اطراف دریاچه های یخچالی 3( مناطق ساحلی گرم  

.................................................... درس 5 ـ  ص 62 4- کدام منطقه دارای بیشترین تراکم جمعیت در نواحی کوهستانی جهان است؟
4( دامنه های کوه های اورال 3( دامنه های کوه های آلپ  2( دامنه های کوه های آند  1( دامنه های کوه های هیمالیا  

41 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:.
الف( زیست بوم ها چگونه از یکدیگر متمایز می شوند؟................................................................................................... درس 1 ـ  ص 6
.................................................................... درس 2 ـ ص 18 ب( کدام نهادها در جهان امروز، نواحی طبیعی یا انسانی را مدیریت می کنند؟
................................................................................ درس 3 ـ ص  21 ج( چه عاملی باعث می شود نواحی آب وهوایی متفاوت به وجود آید؟
.............................................................. درس 4 ـ ص 40 د( چه عواملی موجب پیدایش و شکل گیری ناهمواری ها در سطح زمین می شوند؟
...........................................درس 5 ـ ص 56 و( در روش های جدید، یکی از معیارهای مورد استفاده برای تمایز زیست بوم ها از یکدیگر چیست؟

2/5

51 به سواالت تشریحی زیر پاسخ کامل دهید:.
..................................................................................... درس 1 ـ  ص 5-7 11- دو معیار طبیعی و دو معیار انسانی ناحیه بندی را بنویسید.

21- شهرها، استان ها و کشورها جزء کدام نواحی محسوب می شوند؟ چرا؟.......................................................................... درس 2 ـ  ص 18

...................................................................................................................... درس 3 ـ ص 27- 25- 21 3- جدول زیر را کامل کنید:
الف( به شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طوالنی می گویند.

ب( مرز بین دو تودۀ هوای مجاور
0/75ج( در این نوع بارندگی، تودۀ هوا از هوای مجاور خود گرم تر می شود.

آالف

جب

هـج

غلطصحیح
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. درس 3 ـ ص 32 4- هریک از داده های آماری زیر که مربوط به میزان بارش در مناطق مختلف است  شامل کدام یک از تقسیم بندی های مناطق خشک می شود؟

الف( بارندگی 450-250میلی متر: --------------------
میلی متر: -------------------  50-100 ب( بارندگی 
ج( بارندگی 250-100 میلی متر: -------------------
د( بارندگی کمتر از 50 میلی متر: -------------------

1

................................................................. درس 3 ـ ص 24 50/5- فشار هوا با چه وسیله ای اندازه گیری می شود؟ واحد اندازه گیری آن چیست؟

..................................................... درس 3 ـ ص 28 60/75- در تقسیم بندی نواحی آب وهوایی از دیدگاه کوپن، به چه معیارهایی توجه شده است؟

71- چهار ناهمواری اصلی و عمدۀ سطح زمین را نام ببرید............................................................................................. درس 4 ـ ص 38

.................................................................................................... درس 4 - ص  49 -45 8- اصطالحات جغرافیایی زیر را تعریف کنید:
الف( موِرن یا یخ ُرفت: -------------------------------------------------------------------------------
ب( بَرخان: ---------------------------------------------------------------------------------------

1

................................................................... درس 4 ـ ص 50 90/75- سه نمونه از اشکال فرسایش کاوشی در سواحل صخره ای دریا را نام ببرید.

................................................................... درس 5 ـ ص 54 100/75- چرا گیاهان تنها موجودات زندۀ تولیدکننده در یک بوم سازگان هستند؟

........................................................................................ درس 5 ـ ص 57 111- ارتفاع چه تأثیری بر پوشش گیاهی دارد؟ توضیح دهید.

12- هریک از بیابان های زیر، کدام معادن را به عنوان یک قابلیت در خود ذخیره کرده اند؟.................................................... درس 5 ـ ص 58

الف( بیابان استرالیا: ------------------------
ب( صحرای بزرگ آفریقا: --------------------
ج( بیابان آتاکاما: ---------------------------

0/75

....................................................................................... درس 5ـ ص 62 130/75- کدام خطرات، اغلب نواحی کوهستانی را تهدید می کند؟

141- دلیل اینکه، زبان عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ است، چیست؟........................................................................... درس 6ـ ص 69

151/5- نواحی فرهنگی )قلمرو فرهنگی( عمدۀ جهان را نام ببرید....................................................................................... درس 6ـ ص 75

................................................................................................... درس 6ـ ص 79 161- پدیدۀ پخش یا انتشار را با مثالی تعریف کنید.

20جمع نمرات

آزمون  شماره
مدت آزمـــون: 75 دقیقه

1

دلیل اینکه سواالت صحیح و غلط را در آغاز آزمون می آورند این است که ذهن شما این آمادگی را پیدا کند که با توجه به سؤاالت آسان بتواند به سؤاالت 
سخت تر پاسخ دهد سپس با کمی دقت و توجه می توانید به جواب صحیح اینگونه سؤاالت برسید. کافی است کمی تمرکز داشته باشید.
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پاسخــــنامه  آزمـــون اول    
11 .

ب( نادرست   الف( نادرست 
د( درست ج( درست 

21 .
ب( جغرافیای طبیعی الف( ساوان 

د( یکتاپرستی ج( کارست 
31   سواالتچهارگزینهای.

1- گزینه 2 )وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی(
2- گزینه 4 )استوایی ـ قطبی(

3- گزینه 1 )رسوبات نرم به جامانده از دریاچه های قدیم(
4- گزینه3 )دامنه های کوه های آلپ(

41   سواالتپاسخکوتاه.

الف( به سبب پوشش گیاهی )0/25( و زندگی جانوری )0/25( خاصی که دارند از 
بقیه متمایز می شوند.

ب( نهادهای سیاسی)0/25(یا اداری )0/25(
ج( ویژگی های آب وهوایی )0/25( متفاوت )0/25(

د( عوامل درونی )0/25( و عوامل بیرونی )0/25(
و( میزان تولید مادۀ آلی )0/25( و سرعت رشد گیاهان هر زیست بوم )0/25(

51   پاسخکاملدهید.
1- معیار طبیعی: ناهمواری ها، آب وهوا، پوشش گیاهی، خاک، بارش و نظایر آن )ذکر دو مورد و هر 

کدام 0/25(

معیار انسانی: جمعیت، اقوام )قومیت ها( دین، زبان، فرهنگ، نوع فعالیت های اقتصادی و نظایر 
آن )ذکر دو مورد و هر کدام 0/25(

2- جزء نواحی سیاسی محسوب می شوند.)0/5(زیرا یک نهاد آنها را اداره و مدیریت می کند. )0/5(
ج( همرفتی ب( جبهه ها  3- الف( آب وهوا 

ب( بسیارخشک )نیمه بیابانی( 4- الف( منطقه نیمه خشک 
د( بیابان ج( منطقه خشک 

5- به وسیله فشارسنج)0/25(ـ هکتوپاسکال)0/25(
6- به سه معیار بارش)0/25(ـ دما)0/25(ـ پوشش گیاهی)0/25(

7- فالت ها)0/25(ـ کوه ها)0/25(ـ تپه ها)0/25(ـ دشت ها)0/25(
8- الف( به سنگ ها و رسوباتی )0/25(که یخچال ها با خود حمل می کنند مورن یا یخ رفت 

)0/25(می گویند.

ب( تپه های ماسه ای هاللی شکل و منفردی)0/25(که دو زائده یا بازو در جهت باد 
)0/25( دارند. 

9- ستون های سنگی دریایی)0/25(ـ غارها)0/25(ـ طاق های دریایی)0/25(
ــا عمــل نورســاخت )فتوســنتز()0/25(غذا بســازند)0/25( ــد ب ــرا می توانن 10- زی

و بــه ایــن ترتیــب حیــات دیگــر موجــودات زنــده بــه آنهــا وابســته اســت)0/25(.
ــان،  ــدی گیاه ــا بلن ــد ی ــا، ق ــداد گونه ه ــد، تع ــش یاب ــاع افزای ــه ارتف 11- هرچ
انبوهــی و درجــه رشــد گیاهــان)0/5(و همچنیــن فصــل رویــش آنها)0/25(کمتــر 

می شــود. کوتاه تــر)0/25(  و 

ج( مس ب( فسفات  12- الف( بوکیست 
13- خطراتی همچون: زمین لرزه)0/25(آتشفشان های فعال)0/25( و لغزش دامنه ها)0/25(
ــا  ــا)0/25(، ارزش ه ــات)0/25(، تجربه ه ــق آن، اطالع ــان ها از طری ــرا انس 14- زی
و آداب و رســوم)0/25( خــود را بــه دیگــران و بــه نســل بعــدی منتقــل می کننــد.

)0/25(

15- فرهنــگ اســالو ـ ارتدوکــس)0/25(، فرهنــگ جنــوب و شــرق آســیا)0/25( 
آمریــکای  فرهنــگ  آفریقایــی)0/25(،  فرهنــگ  اســالمی)0/25(،  ،فرهنــگ 

ــی)0/25( ــی ـ اروپای ــگ غرب ــن)0/25(، فرهن التی
16- فراینــدی کــه طــی آن یــک موضــوع بــا پدیــده ماننــد زبــان، مذهــب، افــکار و 
ایده هــا، نــوآوری، وســایل و ابــزار، لبــاس، شــیوه زندگــی و حتــی بیمــاری )0/5( از 

ــد.)0/5( ــه ســایر مکان هــا گســترش می یاب یــک مــکان ب
پاسخــــنامه  آزمـــون دوم    
11 .

ب( درست  الف( نادرست 
د( نادرست ج( درست 

21 .
ب( انسان ها الف( خزر غربی 
د( هوازدگی ج( قطبی 

31   سواالتچهارگزینهای.
2- گزینه3 )تپه ها( 1- گزینه 4 )دما ـ بارش ـ پوشش گیاهی( 

4- گزینه 2 )هندواروپایی( 3- گزینه1 )فرسایش( 
41   سواالتپاسخکوتاه.

الف( دو معیار طبیعی )0/25(و انسانی را)0/25(
ب( به علت خشکی هوا)0/5(

ج( الیة زیرین آن )0/25(، یعنی َوردسپهر )تروپوسفر()0/25(
د( اکسیژن )0/25( و رطوبت )0/25(

و( تثبیت ماسه  ها )0/25( و جلوگیری از حرکتشان )0/25(
ه( فرآیند یکسان سازی فرهنگ ها )0/25( و توسعة فرهنگ کشورهای سلطه گر )0/25(

51   پاسخکاملدهید.
1( 1-  ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است 
)وحدت یابی( )0/5( 2- هر ناحیه جغرافیایی به درجه ای از همگونی رسیده است که از 

سایر بخش های پیرامون خود متمایز می شود و با آنها تفاوت دارد. )0/5(
2- الف( گزینه 4 )به وجودآمدن نواحی صنعتی پیرامون شهر تهران(

ب( گزینه 1 )امضای موافقت نامه فرهنگی بین ایران و چین(
ج( گزینه 3 )استفاده از صفحه های خورشیدی در اداره برق سمنان(

د( گزینه 2 )ساخت جزیره های مصنوعی در آب های خلیج فارس(
ـ دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها، عبور  ـ ارتفاع از سطح زمین  3- عرض جغرافیایی 
ـ جهت و شیب ناهمواری ها )4 مورد و هر مورد )0/25(( جریان های دریایی آب گرم و آب سرد 

4-  الف( کمبود بارش )0/25(و تبخیر زیاد)0/25(
ب( بیابان های گرم )0/25(ـ بیابان های سرد )0/25(

5- پدیدآمدن مناطق گرم)0/25(، معتدل)0/25( و سرد )0/25(
6- الف( سرزمین هایی پست و نسبتاً هموارند که در میان کوه ها یا در کنار سواحل و 

یا میان فالت ها و کف دره ها قرار گرفته اند.)0/5(
ب( سرزمین های مرتفع و نسبتاً همواری که در کوهستان ها محصور بوده و کناره های 

آنها با شیب تند به نواحی پست متصل می شود.)0/5(
ج( ناهمواری برجسته و مرتفعی که معموالً دامنه های تند و قله برجسته دارد.)0/5(




