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 24  سئواالت :تعداد  2 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه  85وقت پاسخگویی:  19/3/97 تاریخ برگزاری:
 انسانی  رشته :

 یازدهم  :پایه

 2جغرافیا   نام درس:

 بارم
 ردیف 

 :دیکن انتخاب را حیصح نهیگز 5/1

 قطبی بین کدام توده های هوا تشکیل می شود؟ هه (جب1  
 الف( بین هوای سرد قطبی وهوای معتدل             ب( بین هوای سرد قطبی وهوای مرطوب موسمی      
 ج( بین هوای معتدل وهوای سرد فطبی                د( بین هوای سرد قطبی وهوای گرم استوایی      

 ( کدام گروه از اشکال زیر تراکمی هستند؟2 
 الف(رگ،یاردانگ ، طاق دریایی                      ب(رگ ،ستون سنگی ، برخان     
 د(ستون سنگی ، آب سنگ مرجانی ،غارها        ج( برخان ، آب سنگ مرجانی ، تلماسه           

در سازمان ملل متحد شد ،ازچه زمانی آغاز ( نهضت های استقالل طلبانه مستعمرات که منجر به استقالل وعضویت 3 
 شد؟

 الف( قرن هجدهم          ب(بعد از جنگ جهانی اول ودوم       ج( بعد از عصر اکتشافات     د( انقالب صنعتی   

1 

 جای خالی را باکلمات مناسب پرکنید: 2
  بیابانهای سرد عمدتا در .......................... وارتفاعات باال شکل می گیرند.الف(  
 ب( بزرگترین وگسترده ترین گروه زبانی دنیا ،خانواده..........................است. 

 آنتی سیکلون( -رکزناحیه افزایش می یابد.) سیکلونج( در منطقه........................ فشار هوا به سمت م
   د( منظور از قلب صنایع فضای مجازی جهان..........................است.

   

2 

 3 سه مورد از عوامل موثر در دمای یک منطقه را نام ببرید؟ 75/0

 4 سرعت هوازدگی در سنگ به چه عواملی بستگی دارد؟ دومورد نام ببرید 5/0

 اشکال کارستی چگونه تشکیل می شوند؟ 5/0

 
5 

 6 قطب های صنعتی جهان در قاره آسیا کدام بخش است؟ 5/0

 شرکت های چند ملیتی چگونه شرکتهایی هستند؟ 5/0

 
7 

 8 منظور از اقتصاد جهانی چیست؟ 5/0

 9 دوکشور از مراکز مهم دامداری تجاری در جهان نام ببرید؟ 5/0

 را کشاورزی تجاری از نظر ویژگیها مقایسه کنید؟ نوع کشاورزی معیشتی 1
 

 

10 

 11 دو مورد از اهداف سازمان اوپک را ذکر کنید؟ 1

 12 منظور از موازنه منفی چیست؟ یک راهکار مقابله با موازنه منفی را ذکر کنید؟ 1
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 13 سه شاخص مهم توسعه انسانی را نام ببرید؟  75/0

 
75/0 

 روی شکل نام ببرید؟          ناحیه سیاسی را بر سه رکن  مهم هر  
 
 
 

 

14 

 هم مقایسه کنید؟ ناحیه آزاد تجاری را از نظر نظام مدیریتی با ناحیه خودمختار و 1
 

 

15 

 سه مورد از مشخصات مدیریتی اتحادیه اروپا را ذکر کنید؟ 75/0

 
16 

 
1 

 واژه های داده شده را کوتاه تعریف کنید؟
 الف( سیاست :

 ب( ملت)جمعیت(:
 ج( کشور:

 د( جغرافیای سیاسی:

17 

 نوع مرز را مشخص کنید؟  1
 ایران وعراق...........................  الف( کانادا وآالسکا ..........................                        ب(  
 هند وپاکستان............................. د( فرانسه واسپانیا...................                                 ج(

18 

 الگوی مدیریتی در نظام سیاسی فدرال چگونه است؟توضیح دهید؟ 1

 
19 

 دو مورد از وظایف حکومت را ذکر کنید؟ 5/0
 

20 

 فرد ماهان در ارتباط با سیاست وقدرت چیست؟ به نظر شما آیا ایران دارای این شرایط هست؟آلنظریه  1
 
 

21 

 22 جمعیت چه تاثیری در قدرت یک کشور دارد؟دو مورد  5/0

 کشورهای زیر هرکدام چه شکلی دارند؟ 1
 الف(شیلی...............    ب(ایران...............     ج(فیلیپین.....................     د(افغانستان....................

23 

 منظور از منطقه ژئوپلیتیک چیست؟ 5/0
 

24 

جمع 
20 

 

 ** سربلند وپیروز باشید* *                                                                                                                      
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 مریم محمدی  نام دبیر:

 

 2جغرافیا  درس: پاسخنامه 

 انسانی  رشته: یازدهم  :پایه 1171 کالس : 24  سئواالت :تعداد 

 ردیف  بارم

 1 5/0= گزینه ب 3*        5/0= گزینه ج     2*       5/0=گزینه د  1 

 2 5/0* د( دره سیلیکون ولی   5/0*  ج( آنتی سیکلون   5/0*  ب( هندو اروپایی      5/0الف( عرض جغرافیایی باال   

 3 75/0عبور جریانهای سرد وگرم.سه مورد -4جهت وشیب ناهمواری -3ارتفاع از سطح زمین -2دوری ونزدیکی به دریا -1 

 4 5/0زمان    دو مورد -3آب وهوا -2جنس سنگ -1 

در برخی نواحی کوهستانی که سنگ ها از جنس اهکی وگچی باشند .ابهای جاری با نفوذ به زیر زمین از طریق درزها  
 1،سنگهارا درخود حل میکند .غارها وحفره هایی ایجاد می کند که به ان کارستی می گویند  وشکافها

5 

 6 5/0شرق وجنوب شرقی اسیا     

شرکتهایی هستند که شعبه اصلی آن درکشورهای پیشرفته صنعتی است وطراحی وفناوری علمی تولید در کشور مادر است  
 1.آنها با ایجاد کارخانه های مونتاژ در کشورهای دیگر از خدمات فروش محصوالت وکارگر ارزانتر استفاده می کنند.

7 

 8 5/0مبنای ارزش یک پول معین صورت می گیرد. تجارت بین المللی کاالها وخدمات است که بر  

 9 5/0آمریکا، استرالیا ،آرژانتین ،زالند نو، برزیل، اتحادیه اروپا    دو مورد  

در کشاورزی معیشتی تولید درحد مصرف خانوار  ویا فروش محلی بوده ومیزان سود اقتصادی کم است اما درکشاورزی  
رهای داخلی وصادرات وباهدف کسب سود بیشتر است.نیاز به سرمایه زیاد دارد واز تجاری تولید به منظور فروش دربازا

 1فناوری پیشرفته استفاده میکند 

10 

جلوگیری از آسیب پذیری ناشی از کاهش قیمت -3جلوگیری از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی -2دفاع از منافع خود -1 
 5/0نفت دو مورد 

11 

وضع تعرفه  -1بیشتر از ارزش صادرات باشد به ان کسری بودجه یا موازنه منفی می گویند .اگر کشوری ارزش واردات  
-4ایجاد مناطق ازاد تجاری -3محدود یا ممنوع کردن برخی کاالهای وارداتی -2گمرکی ومالیات بر کاالهای وارداتی 

 1تشکیل اتحادیه های اقتصادی وتجاری   

12 

 13 75/0سواد واموزش -3یا متوسط طول عمر  امید به زندگی -2رفاه ودرامد -1 

 14 75/0قلمرو فضای جغرافیایی -3سازه یا ساختار انسانی -2نظام مدیریت -1برروی سه ضلع این سه عبارت نوشته شود  

امادر ناحیه خودمختار به استان یا ایالتی گفته می شود که به دلیل شرایط قومی ومذهبی از استقالل محدودی برخوردارند  
سیاست خارجی تابع حکومت مرکزی هستند .اما نواحی ازاد تجاری فقط برخی قوانین ومقررات کشور در ان اجرا نمی شود 

 1وکامال تابع حکومت هستند.

15 

د رامور سیاست خارجی وکشاورزی و... از اصول وشیوه های مشترک -2از نظام مدیریت یکسان تبعیت می کنند  -1 
روسایی برای شورا ومجلس فانونگذاری وبانک مرکزی انتخاب می -4دارای واحد پولی یورو هستند -3پیروی می کنند 
 75/0کنند .سه مورد 

16 

 25/0سیاست:علم اداره یک کشور یا کشورداری  
 25/0برای اداره امور خود نظام سیاسی وحکومتی ایجاد میکنند  محدوده یاقلمرو خاصی ساکن هستند که در جمعیتی ملت :

 25/0کشور:ناحیه سیاسی مستقل که دارای سرزمین مشخص وجمعیت دائمی وحکومت مرکزی باشد وحق حاکمیت دارد 
17 
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 25/0جغرافیای سیاسی:علم کنش های متقابل جغرافیا وسیاست است وپیامدهای تاثیر این دوبرهم را تحلیل می کند

 

 18 25/0الراس کوه      د( تطبیقی  هرکدام الف( پیشتاز      ب(ظبیعی خط منصف     ج( طبیعی خط  

در این نظام کشوربه چند ایالت تقسیم می شود وایاالت  اختیارات زیادی دارند.حکومت در دوسطح فدرال وایالت تقسیم  
می شود.هر ایالت عالوه بروجود حکومت ونیروی تصمیم گیری در سطح ملی ،قوه مقننه مجریه وقضاییه مستقل دارد 

 1مایندگان وسنا در مرکز کشور ومجلس ایالتی در هر ایالت مستقرند وقانونگذاری می کنند .مجلس ن
19 

 20 5/0روایط خارجی  -3اداره  سازه وساختار انسانی  -2اداره امور سرزمین -1 

وضع طبیعی سواحل -2موقعیت جغرافیایی مناسی -1به وجود شش شرط اشاره می کند اوبرای تبدیل شدن به یک قدرت  
-فرهنگ دریانوردی .-6خط مشی  سیاسی وحکومت -5تعداد جمعیت -4گسترش سواحل ودسترسی به ابهای ازاد -3

 ایران از میان شروط همه شرایط الزم برای قدرت را دارد 

21 

 22 5/0سرچشمه روحیه ملی -3نظامی ودفاعی نیروی -2وجود منبع کار وسرمایه  -1 

 23 25/0الف(طویل     ب(جمع وجور وفشرده   ج( پاره پاره )چند تکه(  د( دنباله دار هرمورد  

بخشی از سطح زمین که به دلیل داشتن ارزش جغرافیایی بازیگران سیاسی برای کنترل یا تصرف انها با یکدیگر وارد  
 5/0شمکش وجنگ می شود.  تعامل شده وگاه منجر به ک

24 

 




