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بارم سؤاالت
 

 های مناسب پر کنید.جای خالی را با گزینه 1

، هجوم این کشور به طلبانه آلمان های جنگیا قدرت خشکی در سیاست... ............برخی معتقدند نظریه  الف(

 .تأثیر نبوده است های جهانی اول و دوم بیکشورهای مجاور و بروز جنگ

که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به  شودها در نظر گرفته می کوه............ها،  کوهدر امتداد رشته ب(

 .آیدوجود مییکدیگر به

شود که به دلیل شرایط قومی و مذهبی و نظایر آن، از استقالل هایی گفته میها یا ایالت به استان ...............نواحی  ج(

 .امور سیاست خارجی و دفاع، تابع حکومت مرکزی هستندمحدودی برخوردارند و در 

مندند؛ زیرا از این طریق به امتیازات زیادی دست گذاری در کشورهای دیگر عالقهبه سرمایه.... ......های شرکت د(

 .کنندپیدا می

2 

  ای زیر پاسخ دهید.به سواالت چهار گزینه 2

 ؟دبو گرفته خوداندونزی را در سیطره  وسیع و زرخیزسالها سرزمین کدام کشور استعمارگر  الف(

 ( هلند  4                             ( انگلیس 3            (فرانسه          2             (اسپانیا               1

 ؟کنددرصد ذرت جهان را تولید می 44حدود کدام کشور توسعه یافته  ب(

   ( کانادا4             ( امریکا                   3              ( روسیه        2             استرالیا             (1

1 

 5/1 ؟ توضیح دهید.نوع اندچند به طورکلی، نواحی کشاورزی در جهان  3

 1 ای در بر داشت؟انقالب سبز در کدام کشورها و با چه هدفی انجام شد و چه نتیجه 4

 2 را نام برده و توضیح دهید.  های صنعتی جهان نواحی صنعتی یا قطبترین  مهم 5

 1 در برگیرنده کدام صنایع است؟ تکاصطالح صنایع های 6

 2 گیرد؟میان کدام کشورها وچگونه شکل می ایهای اقتصادی ـ تجاری منطقهاتحادیه 7

 1 ناحیه سیاسی را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید.  8

 1 مرزهای غیرطبیعی را باذکر دو نمونه تعریف کنید.  9

 5/1 را ذکر کرده و یکی را شرح دهید.  گیریانواع مرزها از نظر پیدایش و شکل 14

 5/1 کدامند؟)سه مورد(  عنوان پایتخت مؤثرند در انتخاب یک مکان بهکه عوامل مختلفی  11

 5/1 های نظام سیاسی فدرال را بیان کنید. ویژگی 12

 5/1 نهادهایی هستند؟ ها وچه سازمان بازیگران سیاسی اصلی و عمده جهان 13

 5/1 توسط چه کسی مطرح شده و به چه نکاتی اشاره دارد؟ فضای حیاتی نظریه 14

 1از  1ی  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
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 23/1398 /10 امتحان:  تاریخ
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 دقیقه 75مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 چندملیتیج( خودمختار           د(        الرأس خطب(         هارتلندالف(  1

 ب( آمریکا         الف( هلند    2

در . و نواحی کشت تجاری( غیر تجاری)به طورکلی، نواحی کشاورزی در جهان دو نوع اند: نواحی کشت معیشتی 3

گیرد و  تولید محصول یا پرورش دام بیشتر در حد مصرف خانوار کشاورز یا فروش محلی صورت میکشاورزی معیشتی 

تولید محصول کشاورزی یا پرورش دام به منظور فروش در درکشاورزی تجاری . میزان تولید و سود اقتصادی، کم است

 .شودبازارهای داخلی یا صادرات به کشورهای دیگر و با هدف کسب سود انجام می

های شیمیایی و  کش و به کار بردن روشهای علمی، بذرهای اصالح شده، کود و آفت میالدی با انقالب سبز 1974از دهه  4

 کشورها این جمله از که خود را به چند برابر افزایش دهندآالت، برخی کشورها موفق شدند تولید کشاورزی  ماشین

 .توان به فیلیپین و پاکستان اشاره کرد که در زمینه تولید برنج به خودکفایی رسیدند می

 :ترین نواحی صنعتی یا قطبهای صنعتی جهان عبارت اند از مهم 5

است. نواحی صنعتی ایاالت متحده امریکا بیشتر در شمال  کانادا و امریکا متحده ایاالت شامل :امریکای شمالی (الف

 .های پنجگانه گسترده شده اند شرق و ازکوههای آپاالش تا دریاچه

ترین نواحی صنعتی اروپا در غرب این قاره قرار دارند. ناحیه رور در کشور آلمان و نواحی صنعتی  مهم ی:اروپای غرب (ب

 .انگلستان، فرانسه و شمال ایتالیا از نواحی صنعتی مهم در جهان هستند

  .ژاپن از مهمترین نواحی صنعتی در این بخش از جهان است ا:مشرق، جنوب و جنوبشرقی آسی (پ

در کشور شوروی سابق ) و جمهوری ِهای چک و لهستان از اروپای  .ناحیه مسکو، قفقاز، ولگا: روسیه و اروپای شرقی (ت

 .شرقی، نواحی صنعتی مهم این بخش هستند

سال اخیر در جهان رشد قابل  ها سروکار دارند، در سیها و ریزپردازندهطور عمده با میکروالکترونیک این صنایع که به 6

تجهیزات آنها، وسایل صوتی و تصویری، تلفنهای هوشمند همراه،  ها وتوجهی یافته اند. صنایع الکترونیک شامل رایانه

بنیان از جمله طور کلی، صنایع دانش های نو، مهندسی پزشکی و بهفناوری، انرژی صنایع هوافضا، لیزر، روباتها و زیست

 .دتک هستند. این صنایع، با فعالیتهای اقتصادی نوع چهارم ارتباط نزدیکی دارنصنایع نوین یا هایِ

کنند، سعی  هایی که امضا میها براساس موافقتنامه گیرد. کشورهای عضواین اتحادیه میان کشورهای همسایه شکل می 7

های گمرکی را بین خودشان کاهش دهند یا بردارند تاتجارت بین کشورهای منطقه، افزایش ها و تعرفه میکنند مالیات

و آن  سه آ، اکوتوان به های می ههای اقتصادی منطقاز جمله اتحادیه.ودیابد و به رونق و توسعه اقتصادی کشورها کمک ش

 .اشاره کردنَفتا 

 .باشد سیاسی قدرت یک فرمانروایی یا سیاسی مدیریت تحت که شود می گفته زمین سطح از بخشی به سیاسی ۀناحی 8

 آن ادارۀاین قدرت یا مدیریت سیاسی ممکن است متعلق به یک فرد، یک نهاد، یک سازمان، شورا یا حکومت باشد که 

 حتی و کشور یک استان، یک شهر، یک روستا، یک تواند می نیز سیاسی ناحیۀعهده گرفته است.  بر را جغرافیایی فضای

 ویژه. -فرا ملی -ملی -. فروملیباشد کشور یک از فراتر وسیعی ناحیۀ

های طبیعی برای تعیین خطوط مرزی  در بخشهایی از زمین که امکان استفاده از پدیده  :مصنوعییا مرزهای غیرطبیعی  9

شود؛ مانند مرز بین  النهارها، خط مرزی تعیین می وجود نداشته باشد، با استفاده از مختصات جغرافیایی مدارها ونصف

جوار بر روی  درجه شمالی. مرزهای غیرطبیعی یا مصنوعی همچنین با توافق دو کشور هم 49کانادا و امریکا روی مدار 

 .شود؛ مانند مرز ایران و افغانستانگذاری می زمین تعیین و عالمت

 تحمیلی وهوایی.-تطبیقی -پیشتاز 14

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 2جغرافيا نام درس: 

 رضا قاسمی نام دبير:

 03/1398/  12تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 75مدت امتحان: 



 

 

قابل توجه، در تقاطع  خیز، داشتن جمعیت های محیطی مناسب؛ مانند دسترسی به آب و اراضی حاصل داشتن قابلیت 11

داشتن قابلیت دفاعی مناسب و دور بودن  ویژه مرزها، های ارتباطی قرار داشتن، دسترسی آسان به سرتاسر کشور به راه

 .از مرزها

توزیع قدرت ها اختیارات زیادی دارند. حکومت و  شود و ایالت در این نوع نظام سیاسی، کشور به چند ایالت تقسیم می 12

  د: دو سطح دار در سرزمین

 سطح فدرال ملی و حکومت مرکزی (الف

و مجریه و  مقننه هر ایالت عالوه بر وجود حکومت و نیروی تصمیمگیری در سطح ملی، قوه.سطح ایالت منطقه (ب

مستقل نیز دارد. مجلس نمایندگان و سنا در مرکز کشور و مجلس ایالتی در هر ایالت مستقرند و قانونگذاری  قضائیه

 کنند.  می

 های مستقلحکومت 13

 دارند نفوذ مردم روی که سیاسی ۀـ رهبران ایدئولوژیک و افراد برجست

 ـ گروهها و احزاب سیاسی

 بشر، محیط زیست وصلح مانند انجمن فعاالن حقوق  NGO سمن ـ سازمانهای مردم َنهاد و غیرحکومتی

 المللی مانند سازمان ملل متحدـ سازمانهای بین

 چندملیتی هایالمللی مانند شرکتنهادهای اقتصادی و تجاری بینـ 

را مطرح کرد. راتزل «  فضای حیاتی« شود، نظریهدر قرن نوزدهم، راتزل که پدر علم جغرافیای سیاسی شناخته می 14

برنیایند، های خود  گفت اگر کشورهای کوچک برای جمعیت خود فضای کافی نداشته باشند و درصدد توسعه سرزمین می

است. او همچنین برای عامل موقعیت جغرافیایی اهمیت قائل بود و اعتقاد داشت که موقعیت یک  نابودی آنها حتمی

گذارد. راتزل از مباحث خود چنین نتیجه کشور در مجاورت یک دولت قوی یا ضعیف برسیاست و قدرت آن تأثیر می

 .کنندشوند و کشورهای کوچک را ضمیمه خاک خود مییروز میگرفت که در کشمکش بر سر قدرت، دولتهای بزرگ پ می

 امضاء:   رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :


