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 اکبری حامد راهی روشن با کتاب های طالیی استاد

 طالیی جغرافیا : کتاب 

 مطابق با آخیرن تغییرات کتاب درسی  --

 مهم و کنکوری با روش  تدریس نکات --

 نکته به نکته 

 بقه بندی شده تمام آزمونتست های ط --

 های درسی و کنکورهای سال گذشته همراه 

 با پاسخ نامه  

 ستفاده برای مقاطع دهم ، یازدهماقابل  --

 و دوازدهم و کنکوری ها  

 سه کتاب در یک کتاب  --

 

 

 

 

 

نمونه ای از تدریس درس چهارم جغرافیای 

 یازدهم با روش کتاب طالیی جغرافیا 



                                                    

   جغرافیا یازدهم   فصل سوم
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در دنیا مزارع وسیع گندم در چین ، هند، ایاالت متحده آمریکا، روسیه، کانادا، فرانسه و استرالیاست این  نواحی کشت غله تجاریاز مهمترین  :108نکته 

بخش  آسیایی و آفریقاییدر کشورهای درصد ذرت جهان را تولید میکند.  40کشورها بخش عمده گندم جهان را تولید می کنند ایاالت متحده آمریکا حدودو 

 تشکیل میدهد . غالتعمده غذای مردم را 

 بشتر برنج دنیا در قاره آسیا به ویژه آسیای شرقی و جنوب شرقی کشت می شود.
      

 

مراکز استفاده از تجهیزات مدرن و روش های علمی ؛ ایاالت متحده امریکا ، اتحادیه اروپا، استرالیا، زالندنو، آرژانتین و برزیل از مهمترین دامداری تجاری : 

 جهان می باشند . دامداری تجاری در
 

ا انقالب سبز:  به کاربردن روش های علمی ، بذرهای اصالح شده، کود و آفت کش های شیمیایی و ماشین آالت ؛ کشورهایی که با کمک این روش ه :109نکته 

 موفق شدند محصوالت کشاورزی خود را افزایش دهند عبارت اند از فیلیپین و پاکستان که در زمینه برنج به خود کفایی رسیده اند. 
     

  تولید یک محصول خاص اختصاص دارد. عبارت است از زمین های وسیع کشاورزی که به پالنتیشن: :110نکته 

و شعبه ها و کارخانه های مونتاژ آنها در ت های چند ملیتی شرکت هایی هستند که معموال بخش مرکزی آنها در کشورهای پیشرفته صنعتی شرک :111نکته 

 هستند.  آمریکایی و اروپاییها در خارج مرزهای کشور مبدا فعالیت می کنند که عمدتا  سایر نواحی ایجاد شده است این شرکت

 

 

 

 

 با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا  ( فعالیت های نوع اول )کشاورزی( :1

 محصول از زمین یا دریا سرو کار دارد مانند زراعت ، دام پروری ، صیدماهی و...... 

 : منابع و مواد اولیه در کارخانه ها تغییر شکل ( فعالیت های نوع دوم )صنعت(2

 میابد و به کاالی جدید تبدیل می شوند.  

 در فرآیند آنها خدماتی به دیگران ارائه  فعالیت های نوع سوم )خدمات(: (3

 می شود مانند حمل و نقل و بانکداری و...... 

 خدمات مربوط به جمع آوری و پردازش اطالعات و  ( فعالیت های نوع چهارم:4

 فناوری های اطالعاتی و ارتباطی 

 در حد مصرف خانوارنواحی کشت معیشتی )غیرتجاری(: 

کشاورز یا فروش محلی صورت می گیرد و میزان تولید و سود اقتصادی  

 کم است.

 به منظور فروش در بازارهای داخلی یا نواحی کشت تجاری: 

 صادرات صورت می گیرد و با هدف کسب سود انجام میشود و 

از فناوری ها و ابزار آالت پیشرفته استفاده میشود و این نوع کشت به 

 سرمایه زیاد نیاز دارد و میزان تولید محصول در آن زیاد است   

 هان گسترش یافته است. و به دنبال رشد جمعیت در ج 

 طبقه بندی فعالیت های اقتصادی 

نواحی عمده کشاورزی در 

 جهان



 

 

 

  
  

 :112نکته 

 

 

                                             

                                                                  

 

 

 صنایع دانش بنیان هستند و این صنایع با فعالیت های اقتصادی نوع چهارم ارتباط نزدیکی دارند.  صنایع های تک : :113نکته 

از اولین و مهمترین نواحی صنایع نو و دارای فناوری پیشرفته در جهان است و به آن قلب صنایع فضای مجازی جهان می گویند. در جنوب  دره سیلیکون:

 فرنیا قرار دارد و صدها شرکت بزرگ مرتبط با نرم افزار و اینترنت و پردازش اطالعات جهان در این ناحیه مستقرند. شرقی سانفرانسیسکو در ایاالت کالی

 از پیشرفته ترین کشورها در تولید انواع روبات است.  ژاپندر ژاپن از مهمترین مراکز علمی و فناوری جهان است و تسوکوبا  شهر علمی

 

 

 

 

 

 ( 97)قلمچی                                                                        است؟  نادرست . کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با شرکت های چند ملیتی113

زیرا این گونه مزارع به سرمایه گذاری  امروزه صاحبان اغلب مزارع تک محصولی )پالنتیشن ها( شرکت های بزرگ به ویژه شرکت های چند ملیتی هستند،( 1

 زیادی نیاز دارد

کنند و کشورهای چند ملیتی عمدتا آمریکایی و آفریقایی هستند که با احداث مزارع تک محصولی تخصصی در کشورهای نواحی استوایی سرمایه گذاری می ( 2

 .از نیروی کار ارزان قیمت آن ها در مزارع خود بهره می برند

آن ها در  شرکت های چند ملیتی شرکت هایی هستند که معموال بخش مرکزی آنها در کشورهای پیشرفته صنعتی قرار دارد و شعبه ها و کارخانه های مونتاژ(3

 سایر نواحی ایجاد شده اند. 

یلیاردها دالر از تولید و صدور این محصوالت سود شرکت های چند ملیتی در خارج از مرزهای کشور مبدا فعالیت می کنند برخی از این شرکت ها سالیانه م( 4

 به دست می آورد. 
 

 به ترتیب کدام یک از کشورهای زیر مهمترین مراکز دامداری تجاری در جهان نیستند و بیشتر برنج دنیا در چه نقاطی کشت می شود؟  .114

  آسیای غربی و شمال غربی –آرژانتین و برزیل ( 2                          آسیای غربی و جنوب غربی  –استرالیا و زالندنو ( 1

  آسیای شرقی و شمال شرقی –ژاپن و چین ( 4                          آسیای شرقی و جنوب شرقی –فنالند و روسیه ( 2
  

 (97)گاج                                              به ترتیب هریک ازجمله های زیر مربوط به کدام یک از طبقه بندی فعالیت های اقتصادی است؟. 115

 .الف( فعالیت هایی با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا محصول از زمین یا دریا سرو کار دارد

 ب( فعالیت هایی مانند حمل و نقل ، بانکداری ، امور پزشکی، و درمانی و قضایی 

 اد اولیه در کارخانه ها تغییر شکل می یابند.  ج( فعالیت هایی که طی آن ها منابع و مو

 صنعت )نوع اول(  –خدمات )نوع دوم(  –کشاورزی ) نوع سوم(  (2  صنعت )نوع دوم(                         –خدمات )نوع سوم(  –کشاورزی )نوع اول( ( 1

 خدملت )نوع سوم(   –کشاورزی)نوع اول(  –صنعت )نوع چهارم( ( 4   کشاورزی )نوع سوم(                        –صنعت )نوع دوم(  –خدمات )نوع اول(  (2

 
 

 در شمال شرق از کوه های آپاالش تادریاچه های پنج گانه  آمریکای شمالی :( 1

 مهمترین نواحی صنعتی در غرب این منطقه قرار دارد و ناحیه رور در کشور آلمان و اروپای غربی :( 2

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

 ژاپن، کره جنوبی، تایوان، مالزی، و سنگاپور   مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا:( 3

 مسکو، قفقاز، ولگا، جمهوری چک و لهستان  ی:روسیه و اروپای شرق( 4

مهمترین قطب های 

  صنعتی جهان

 تست            

 



                                                    

 (96سنجش  کدام یک از محصوالت زیر از محصوالت کشت تخصصی تک محصولی به حساب نمی آید؟                                                      ). 116

 مرکبات  –آناناس  –قهوه ( 2            چای                                    –کائوچو  -نخل روغنی (1

 موز    –پنبه  –قهوه  (4   پالم                                                   –کائوچو  –کاکائو  (3
 

 درچه کشورهایی بخش عمده غذایی مردم را غالت تشکیل می دهد و چند درصد از ذرت جهان در آمریکا تولید می شود؟   . 117

 درصد 30 –آسیایی  –اروپایی ( 2     درصد                                     40 –آفریقایی  –آسیایی ( 1

 درصد 30 –آفریقا  –آمریکای جنوبی ( 4                      درصد                       40 –آسایی  –اروپایی  (3
  

 (97)قلمچی  پالنتیشن عبارت است از ...... و کدام یک از محصوالت زیر از محصوالت پالنتیشن محسوب نمی شود؟                                     . 118

  قهوه –زمین های وسیع کشاورزی که به تولید یک محصول خاص اختصاص دارد ( 1

 گندم  –زمین های وسیع کشاورزی که به تولید یک محصول خاص اختصاص دارد ( 2

  نیشکر –زمین های وسیع کشاورزی که به تولید چند محصول اختصاص دارد ( 3

   آناناس –اص دارد زمین های وسیع کشاورزی که به تولید چند محصول اختص( 4
 

 (97)گاج                کدام عامل از روش های به کار رفته در انقالب سبز ، برای افزایش تولید کشاورزی نیست؟                                              .119

 بذرهای اصالح شده ( 2  به کاربردن روش های علمی                                           (1

 کود و آفت کش های شیمیایی  (4  افزایش صادرات محصوالت اصالح شده                             (3
 

 . مهمترین نواحی صنعتی هریک از کشورهای آمریکای شمالی ، اروپای غربی و روسیه و اروپای شرقی به ترتیب در کدام گزینه آمده؟ 120

  مالزی –فرانسه  –لی شمال غرب آمریکای شما( 1

  گاپورسن –شرق استرالیا  –از کوه های آرارات تا دریاچه های پنچ گانه ( 2

 جمهوری چک  –ناحیه رور در کشور آلمان  –از کوه های آپاالش تا دریاچه های پنجگانه ( 3

 لهستان  –شمال ایتالیا  –شمال غرب آمریکای شمالی ( 4
 

 « جنگل داری –وسایل برقی  –بانکداری ». هریک از فعالیت های زیر )به ترتیب( مربوط به کدام طبقه بندی از فعالیت های اقتصادی است؟ 121

 نوع دوم  –نوع سوم  –نوع چهارم ( 2 نوع اول                                        –نوع دوم  –نوع سوم  (1

 نوع دوم  –نوع دوم  –نوع چهارم ( 4  نوع اول                                   –نوع چهارم  –نوع سوم  (3
 

 (96 -2است؟                                                                                               )گزینه  نادرستکدام گزینه « های تک». در رابطه با صنایع نوین 122

 این صنایع به طور عمده با میکروالکترونیک ها و ریزپردازنده ها سرو کار دارند. (1

 پیشرفت این صنایع بر مبنای نوآوری و رقابت است. (2

 این صنایع ناگریز به برقراری ارتباط با فناوری های روز دنیا و ووارد کردن کاالهای تولید شده هستند. (3

 دی نوع چهارم ارتباط نزدیکی دارند. این صنایع با فعالیت های اقتصا (4
 

  هم زمان با انقالب سبز کدام کشورها در تولید برنج به خودکفایی رسیده اند؟ . 123

 پاکستان  –فیلیپین  (2   هند                                                     –سیالن  (1

 فیلیپین -مالزی  (4               چین                                    –بنگالدش  (3


