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 21 سئواالت :تعداد  2 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه85   وقت پاسخگویی: 22/3/98 تاریخ برگزاری:
 انسانی  رشته :

  میازده  :پایه
 2جغرافیا   نام درس:

 ردیف  بارم
 :دیکن انتخاب را حیصح نهیگز 2  

 موجودیت هر کشور بستگی به کدام ارکان دارد؟(1  

 حکومت–جمعیت  -حکومت                          ب( فضای جغرافیایی-ملت–( سرزمین الف    
 حاکمیت-ملت-فضای جغرافیایی-حاکمیت               د( سرزمین-حکومت-جمعیت-ج( سرزمین     

 ز اشکال زیر تراکمی هستند؟( کدام گروه ا2 
 الف(رگ،یاردانگ ، طاق دریایی                      ب(رگ ،ستون سنگی ، برخان     
 ج( برخان ، آب سنگ مرجانی ، تلماسه              د(ستون سنگی ، آب سنگ مرجانی ،غارها     

 کدام گزینه از شرایط تبدیل یک کشور به قدرت دریایی نیست؟ ( 3 
 الف( وضعیت طبیعی وگسترش طول سواحل              ب( تسلط برسرزمین هارتلند     
 ج( موقعیت جغرافیایی                                         د( توجه دولت ها وحکومت ها برقدرت دریایی     

 منظور از آب های داخلی چیست؟ (4
 محدوده خط مبنا تا دوازده مایل دریاییب(       الف( پایین ترین حد جزر دریا                        
 آب های پشت خط مبنا  دریای سرزمینی تا خط مبنا                د(محدوده ج(    

 

1 

 جای خالی را باکلمات مناسب پرکنید: 5/2
 .........................است.یکی از اهداف سازمان اوپک جلوگیری از الف(  
 به خانواده زبانی ........................است.زبان حامی متعلق ب(  
 آنتی سیکلون( -ج( در منطقه........................ فشار هوا به سمت مرکزناحیه افزایش می یابد.) سیکلون 
   جهان..........................است.د( منظور از قلب صنایع فضای مجازی  

 ارتباط با یک مکان پدید می اید .....................نامیده می شود. و(احساس تعلقی که به واسطه ی

   

2 

 درستی یا نادرستی جمالت را مشخص کنید 5/2
 انتخاب پاریس به عنوان پایتخت به دلیل فضای جغرافیایی مناسب است.الف( 

 تر از مرزهای طبیعی است. مرزهای انسانی دشوارب( تعیین 
 ج( آسیای جنوب غربی وروسیه یکی از قطبهای صنعتی جهان است.

 د( نظام سیاسی تک ساخت از اروپا به سایر نواحی جهان راه یافت وانگلستان یکی از پیشگامان این نظام است.
 و( تالوگ بهترین نوع خط مرزی دریایی است.

 

3 

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

 اشکال کارستی چگونه تشکیل می شوند؟ 5/0

 
5 

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

ریم محمدیم خانم سرکار سئوال محترم طراح  
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 شرکت های چند ملیتی چگونه شرکتهایی هستند؟ 5/0

 
7 

 8 منظور از اقتصاد جهانی چیست؟ 5/0

 9 از کشورهای نیمه پیرامون چیست؟منظور  5/0

 ؟شکل کشورها را مشخص کنید 1
 ..........الف( فیلیپین.................        ب( افغانستان....................       ج( شیلی....................      د( ایران........

 

10 

 (آزادتجاری -ملی –فدرال  –خودمختار  –فروملی  –مشخصه هرناحیه را تعیین کنید؟      ) فرا ملی  1
 ن...................الف( نخجوان...................       ب( اتحادیه اروپا..................   ج( ایاالت متحده آمریکا..................... د( استا

11 

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

 
12 

 13 انسانی را نام ببرید؟شاخص مهم توسعه دو   5/0

 
75/0 

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

 

14 

 ؟فضای حیاتی را توضیح دهیدنظریه  1
 

 

15 

 مورد از مشخصات مدیریتی اتحادیه اروپا را ذکر کنید؟ دو 5/0

 
16 

 
1 

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

 ب( ملت)جمعیت(:
 ج( کشور:

 د( جغرافیای سیاسی:

17 

 نوع مرز را مشخص کنید؟  1
 ........................... کره شمالی وجنوبیالف( کانادا وآالسکا ..........................                        ب(  
 هند وپاکستان............................. د(             فرانسه واسپانیا...................                     ج(

18 

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

 
19 

 20 موردتاثیری در قدرت یک کشور دارد؟سه  جمعیت چه 75/0

 21 منظور از منطقه ژئوپلیتیک چیست؟ 1
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 مریم محمدی  نام دبیر:

 

 2جغرافیا  درس: پاسخنامه 
 انسانی  رشته: یازدهم  :پایه 1171 کالس : 21  سئواالت :تعداد 

 ردیف  بارم
 1 5/0د  =گزینه4   5/0= گزینه ب 3*        5/0= گزینه ج     2*       5/0  =گزینه ج1 
 *      5/0 آسیب پذیری ناشی از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی است  الف( 

 5/0* و(هویت مکانی    5/0د( دره سیلیکون ولی      *     5/0ج( آنتی سیکلون  *        5/0یی ب(آفرو آسیا 
2 

 3 5.0و( غ          5/0د( ص          5/0ج(غ         5/0ب( ص        5/0 الف=غ   

 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  
 5/0ی کند که به ان کارستی می گویند ،سنگهارا درخود حل میکند .غارها وحفره هایی ایجاد م وشکافها

5 

 6 5/0آمریکا، استرالیا ،آرژانتین ،زالند نو، برزیل، اتحادیه اروپا    دو مورد  

کشور مادر است شرکتهایی هستند که شعبه اصلی آن درکشورهای پیشرفته صنعتی است وطراحی وفناوری علمی تولید در  
 5/0وکارگر ارزانتر استفاده می کنند. .آنها با ایجاد کارخانه های مونتاژ در کشورهای دیگر از خدمات فروش محصوالت

7 

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

دارند.اقتصادشان از پیرامون قوی تر واز مرکز ضعیف تر است مانندکره کشورهایی هستند که میان مرکز وپیرامون قرار  
 5/0جنوبی وسنگاپور

9 

 10 25/0ایران =جمع وجور یافشرده         25/0شیلی=طویل     25/0افغانستان=دنباله دار       25/0فیلیپین=پاره پاره 

 11 25/0استان=فروملی    25/0امریکا =فدرالایاالت     25/0اتحادیه اروپا=فراملی   25/0نخجوان=خودمختار 

 12 5/0روایط خارجی  -3اداره  سازه وساختار انسانی  -2اداره امور سرزمین -1 

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

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

این نظریه مربوط به راتزل پدرعلم جغرافیای سیاسی است اومی گوید: اگر کشورهای کوچک برای جمعیت خود فضای  
 1کافی نداشته باشند محکوم به نابودی هستند وباید سرزمین خود را توسعه دهند یا بایک کشور قوی همسایه باشند

15 

د رامور سیاست خارجی وکشاورزی و... از اصول وشیوه های مشترک -2مدیریت یکسان تبعیت می کنند  از نظام -1 
رکزی انتخاب می روسایی برای شورا ومجلس فانونگذاری وبانک م-4دارای واحد پولی یورو هستند -3پیروی می کنند 
 5/0کنند .سه مورد 

16 

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

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

 

17 
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 18 25/0د( تطبیقی      25/0ج( طبیعی خط الراس کوه           25/0ب(تحمیلی         25/0الف( پیشتاز   

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 

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

 20 75/0یسرچشمه روحیه مل-3ظامی ودفاعی نیروی ن-2وجود منبع کار وسرمایه  1 

بخشی از سطح زمین که به دلیل داشتن ارزش جغرافیایی بازیگران سیاسی برای کنترل یا تصرف انها با یکدیگر وارد  
 1شمکش وجنگ می شود.  تعامل شده وگاه منجر به ک

21 

  22 

  23 

  24 
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