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1 

 صادرات فرانسه عبارتند از:

             نفت خام، نفت تصفیه شده، طالب(               هواپیما، کشتی، صنایع هوایی و فضاییالف( 

 خودرو، کشتی های مسافری و باری، پوشاکد(             موز، خرچنگ، ماهی های فرآوری شده     ج( 

2 

 واردات ژاپن عبارتند از:

                  نفت خام، نفت گاز، داروب(                    خودرو، چاپگرهای صنعتی، قطعات اُپتیکالف( 

 هلی کوپتر، لوازم خانگی، گندم، بنزیند(                               زغال سنگ، نفت تصفیه شده، اتومبیلج( 

3 

 کدام یک از تعاریف زیر تجارت را بیان می کند؟

                      و خواسته ها را برآورده کندی که نیازها خرید و فروش کاالها و خدماتالف( 

                      خرید کاالهایی که خواسته های ما را برآورده می کندب( 

                    فروش کاالهایی که نیازهای ما را برآورده می سازدج( 

 به فعالیتی که در آن ارز رد و بدل می گردد گفته می شودد( 

4 

 جهانی عبارت است از:اقتصاد 

               تجارت بین المللی کاالها و خدمات که برمبنای ارزش یک پول معین صورت می گیردالف( 

                 فعالیت تجاری که رفع نیاز بشر را داشته باشدب( 

                 تجارتی که در آن دالر واحد پول باشدج( 

 موارد ب و جد( 

5 

 ایران عبارت است از:صادرات 

                نفت، مواد پتروشیمی، قالی، خشکبارب(               ماهی های فرآوری شده، طال، کودهای نیتروژنهالف( 

 صنایع الکترونیکی، ماشین آالت، کمبایند(               حبوبات، گندم، جو، برنج                                     ج( 

 

6 

 گذشته های دور تجارت بیشتر در ........... صورت می گرفت.در 

  بین دولت هاد(                    گستردهج(                سطح محلیب(                ابتداییالف( 

 

بسمه تعالی

 جغرافیای یازدهم انسانی

درس هشتم-نواحی اقتصادی )تجارت و اقتصاد جهانی(
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 میزان مبادالت تجاری بین نواحی مختلف چگونه افزایش یافت؟

                 اختراع هواپیماب(                  پیشرفتهایی که در ساخت کشتی ها حاصل شدالف( 

 گسترش بزرگراههاد(                                                                 بوجود آمدن قطارج( 

8 
 بزرگترین شبکه دادوستد جهانی ................

 جاده ابریشمد(                راههای تجاریج(                اتوبانهاب(                 بزرگراههاالف( 

9 

 شبکه راههای به هم پیوسته جاده ابریشم از ...................

                 مسیری طوالنی از شمال به جنوبب(                       مسیر طوالنی از راههای آبی و راه آهنالف( 

مسیری طوالنی، که شرق و غرب جهان آن روز را از چین در د(                  غربمسیری طوالنی از جاده ترانزیت شرق و ج( 

 شرق آسیا تا اروپا در کنار دریای مدیترانه در برمی گرفت

10 

 یکی از مهمترین عوامل رشد سریع کشورهای اروپایی ...............

                 تولید کاالهای الکترونیکیب(           می آوردندثروت رایگان و ارزانی بود که از استعمار سایر کشورها بدست الف( 

 مبادالت تجاری و بازرگانید(                                                                                       تولید ماشین آالت صنعتیج( 

11 

 سرزمینها اهمیت ویژه ای داشت چگونه به پایان رسید؟دوره استعمار کهن که در آن قدرت نظامی و اشغال 

            استقالل کشورهای مستعمرهب(                بیشتر شدن نهضت های استقالل طلبانهالف( 

 همه مواردد(             عضویت در سازمان ملل متحد                   ج( 

12 

 در چه زمانی استعمار کهن به پایان رسید؟

             بعد از جنگ جهانی اولب(                            قبل از جنگ جهانی اولالف( 

 در طی جنگ جهانی اولد(                       پس از جنگ جهانی اول و دومج( 

13 

 تازه ای شدند؟بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای سرمایه داری به چه منظور در ارتباط با سایر کشورها وارد مرحله 

             جلوگیری از گسترش کمونیسمب(                بهره برداری از منابع سایر سرزمینهاالف( 

 بدست آوردن سود بیشترد(                                                موارد الف و بج( 

14 

 سرزمینهای دیگر را بنویسید؟اقدامات کشورهای سرمایه داری جهت بهره برداری از منابع 

              سرمایه گذاری و ایجاد کارخانه های مونتاژب(                  وارد کردن فشارهای سیاسی به حکومتهاالف( 

 صدور سرمایهد(                                                           موارد الف و بج( 

15 

 بعد از جنگ جهانی دوم را بنویسید؟یکی از مهمترین ویژگیهای 
                 گسترش فعالیتهای تجاریب(                 گسترش شرکتهای چند ملیتیالف( 

 گسترش صادرات کاالد(                                 گسترش سرمایه داریج( 
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 می آورند چیست؟ امتیازاتی که شرکتهای چند ملیتی از سرمایه گذاری در کشورها بدست

                 بهره گیری از نیروی کار ارزان قیمت آن کشورهاب(                            بهره گیری از منابع طبیعی آن کشورهاالف( 

 همه مواردد(                   آسانتر تمام شدن فعالیتهای شرکتهای چند ملیتیج( 

17 

 توسعه یافته صنعتی بیشتر می شود؟ چگونه وابستگی نواحی به کشورهای

               خارج کردن کارخانه های داخلی کشورها از دور رقابتب(                      بدست گرفتن انحصار تولید یک کاالالف( 

 موارد الف و بد(                          نیروی کار ارزان                                ج( 

18 

 بندی نواحی از نظر نوع غالب مبادالت اقتصادی را بنویسید؟ تقسیم

                                      کشورهایی که اقتصاد آنها به طور عمده مبتنی بر تولید و صدور مواد اولیه و خام و منابع انرژی و معدنی استالف( 

                ولید و صدور انواع کاالها همراه با فناوری های نوین استکشورهایی که اقتصاد و درآمد آنها به طور عمده مبتنی بر تب( 

                   کشورهایی که مواد اولیه ارزان و زیادی دارندج( 

 موارد الف و بد( 

19 

 سه عاملی که شاخص توسعه انسانی را در برمی گیرد را بنویسید؟

                  ثروت، تعداد کارخانه ها، تعداد خانه های ویالیی ب(                     درآمد و رفاه، امید به زندگی، سواد و آموزشالف( 

 جمعیت زیاد، تعداد ماشین آالت، سفرهای خارجید(                        تولید فراوان، توزیع و مصرف زیاد                    ج( 

20 
 نابرابری اقتصادی در ............... جلوه گر می شود.

 زندگی اجتماعید(                معماریج(                 رافیاییفضای جغب(                فضای انسانیالف( 

21 

در نظام سرمایه داری جهانی نواحی که نقش مرکز یافته بر سایر نواحی ............ شده اند و برخی نواحی نیز نقش پیرامون دارند 

 که به لحاظ اقتصادی به .............. وابسته اند.

 مرمز-مسلطد(                    غالب-مستعمرهج(                 غالب-مسلطب(                  پیرامون-مرکزالف( 

22 

 رهای مرکز هستند؟کدام کشورها شامل کشو

 درآمد و ثروت باالیی داشته باشند ب(                                                          کشورهای توسعه یافته صنعتیالف( 

 همه مواردد(              بخش عمده ای از سود و ثروت جهان را دریافت و جذب کنندج( 

 

23 

 ویژگیهای کشورهای مرکز را بنویسید؟

               ناوری باال و نیروی ماهر و متخصصفب(                 برخورداری از صنایع نو و خدمات پیشرفتهالف( 

 همه مواردد(                   زیرساخت های مناسب برای توسعه اقتصادیج( 
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 کدام دسته از کشورهای زیر جزو کشورهای مرکز هستند؟

                  چین، ژاپن، ویتنام، کره جنوبیب(                    آمریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن، استرالیاالف( 

 جمهوری فدراتیو روسیه، تاجیکستان، استرالیاد(                                               هند، پاکستان، عربستان، آلبانی ج(

25 

 کدام پیرامون دارای چه ویژگیهایی هستند؟

                   از نظر توسعه صنعتی و فناوری های نوین سطح پایین دارندب(    عمدتاً تولید کننده و صادر کننده مواد اولیه و خام هستندالف( 

 همه مواردد(      کز وابسته اند و بازار خوبی دارندبه واردات کاالهای صنعتی از مرج( 

26 

 کدام دسته از کشورهای زیر شامل کشورهای پیرامون هستند؟

               مراکش، زامبیا کشورهای افغانستان، بنگالدش،ب(               کشورهای واقع در قاره آسیا، آفریقا، آمریکای التینالف( 

 موارد الف و بد(                   کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، استرالیا                     ج( 

27 

 منظور از کشورهای نیمه پیرامون .................

                 کشورهایی هستند که بین مرکز و پیرامون قرار گرفته اندالف( 

              ده اندهنوز به کشورهای مرکز نرسی دی از کشورهای پیرامون قوی تر ولیاز نظر قدرت اقتصا ب(

                 ساختار اقتصادی و اجتماعی آنها دچار تغییرات و تحوالت صنعتی و فناورانه شده استج( 

 همه مواردد( 

28 
 ...............از جمله کشورهای نیمه پیرامون می توان به 

 آمریکا، ژاپن، کرهد(          پاکستان، برزیل، شیلیج(          هند، بنگالدش، پاکستان ب(       چین،کره جنوبی، سنگاپورالف( 

29 

 در کدام شرایط وازنه تجاری مثبت است؟

                  ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشدب(             صادرات آن باشدارزش واردات یک کشور بیشتر از الف( 

 ارزش صادرات و واردات نقشی نداشته باشدد(                   ارزش صادرات و واردات یک کشور برابر باشد      ج( 

30 

 در چه شرایطی کسری تجاری رخ می دهد و موازنه منفی بوجود می آید؟

        بین صادرات و واردات هیچ رابطه ای وجود نداشته باشدب(                      تأثیر صادرات بیشتر از واردات باشدالف( 

 هرگاه ارزش وارداتت بیشتر از صادرات باشدد(       ارزش صادرات بیشتر از واردات باشد         هرگاه ج(

31 

 اقدامات دولت برای کاهش تأثیرات منفی تجارت خارجی را به صنایع و اقتصاد خرد بنویسید؟

          توسعه و رونق اقتصادی خرد از جمله وضع تعرفه های گمرکی و مالیات بر کاالهای وارداتیالف( 

           ممنوع کردن واردات برخی کاالها در دوره های زمانی مشخصب( 

           تجاری منطقه ای و ایجاد مناطق آزاد تجاری-تشکیل اتحادیه های اقتصادیج( 

 همه مواردد( 
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 منطقه ای چیست؟تجاری –امتیاز اتحادیه های اقتصادی 

                 های منطقه افزایش یابدمالیاتها و تعرفه های گمرکی را بین خودشان کاهش دهند یا بردارند تا تجارت بین کشورالف( 

                  مالیات کمتری پرداخت شودب( 

                   مبادالت اقتصادی راحتتر صورت گیردج( 

 موارد ب و جد( 

33 
 منطقه ای را نام ببرید؟-نمونه ای از اتحادیه های اقتصادی

  سئتو، سیتود(                   بازار مشترکج(                  اوپکب(                اکو، آ سه آنالف( 

34 

 مناطق آزاد تجاری ..............

           ادی ویژه و متفاوت با دیگر نواحی سرزمین وجود داردمقررات و قوانین اقتص الف(

           منطقه ای که افراد آزادند هر نوع کاالیی را خرید و فروش کنند ب(

           برای توسعه صادرات یک کشور و رونق اقتصادی آن ایجاد می شودج( 

 موارد الف و جد( 

35 

 چرا صاحب نظران معتقدند که همه مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده اند؟

             چون قیمتها خیلی ارزان استب(               در برخی کشورها به پایگاه واردات تبدیل شده اندالف( 

 موارد ب و جد(                                                      کیفیت کاالها ضعیف استج( 

36 
 اغلب در مجاورت .............. مهم ایجاد می شوند. مناطق آزاد تجاری

 دشتهاد(                        کوههاج(                     رودهاب(                       بنادرالف( 

37 

 از مناطق آزاد تجاری ایران می توان ............... را نام برد.

 چابهار، کرمان، لرستاند(             انزلی، مشهد، تبریزج(             سرخس، جلفا، بازرگانب(            قشم، کیش، انزلیالف( 

 

38 

 د؟در بین روشهای حمل و نقل کدام نوع جایگاه ویژه و ممتازی دار

 ریلید(                دریاییج(                هواییب(               زمینیالف( 

 

39 

 چرا حمل و نقل دریایی نسبت به سایر روشها برتری دارد؟

                وزن زیاد کاالهای جابجا شدهب(                                                     پایین تر بودن هزینه هاالف( 

 همه مواردد(                   قابلیت جابجایی کاالها تا مسافت های دور دستج( 

 

https://konkur.info



 

 

40 

 ق ................. انجام می شود.امروزی بیشتر مبادالت اقتصادی کشورها از طری

                 کشتی های کانتینریب(                                                                      کشتی های فله برالف( 

 همه مواردد(                کشتی های نفت کش و شناورهای تانکر حمل کننده گازج( 
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 ازدهم انسانیی جغرافیای مدرس هشت پاسخنامه سؤاالت تستی

 د 21 الف 1

 د 22 ب 2

 د 23 الف 3

 الف 24 الف 4

 د 25 ب 5

 د 26 ب 6

 د 27 الف 7

 الف 28 د 8

 ب 29 د 9

 د 30 الف 10

 د 31 د 11

 الف 32 ج 12

 الف 33 ج 13

 د 34 ج 14

 الف 35 الف 15

 الف 36 د 16

 الف 37 د 17

 ج 38 د 18

 د 39 الف 19

 د 40 ب 20
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