
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14منطقه اداره آموزش و پرورش 

 

 

 

 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهميازكالس :

 98-99 دومپاياني                                                 ملک محمدی  آقاینام دبير : 

 17/3/99تاريخ امتحان :                    علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                         جغرافيا  :نام درس                                                                                     

 صفحه 2 عداد برگ سئوال : ت           دقيقه                60  مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 نمره( 2جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.)(الف الف(

 است.ای از دانش ................................... و ...................................... جوهره ژئوپلتیک ژئوپلتیک شاخه-1

 توان .........................و ............................. را نام برد.ترین نواحی صنعتی شرق و جنوب شرقی آسیا میاز مهم -2

 توان .................................. و ............................ را نام برد.های مرکزی میاز جمله کشور -3

 ..................... است.... ، ................................. -2کنده شدن مواد از جای خود،  -1سه مرحله  فرسایش شامل -4

 

 

25/0 

 

 

25/0 

 (25/0گزینه صحیح را انتخاب کنید. )هرکدام ب( ب(

 های زیستی یک کشور چیست؟از بنیاد -1

 ت( آب         پ( آب و هوا و خاک                      نوریب(زندگی جا          یاهی الف( پوشش گ

 سه عامل مهم در پیدایش و بقای یک کشور چیست؟ -2

 سرزمینپیوستگی  –همبستگی ملی  –الف( هویت ملی 

 منابع مالی فراوان –پیوستگی سرزمینی  –ب(جمعیت زیاد 

 صادرات فراوان –هویت ملی  –پ( مرزهای وسیع 

 جمعیت متعادل –آب و هوای مساعد  –ت( رودهای دائمی 

2 

 هریک از موارد زیر را توضیح دهید.  ج(

 هاوظایف حکومت -1

 نیروی دریایی راهبردی -2

 منطقه ژئوپلتیک -3

 

 

1 

1 

1 

 نمره( 1از هر یک از موارد فقط به دو مورد آن اشاره نمائید. )هر کدام د(  د(

 دالیل اهمیت دریای عمان برای ایران چیست؟ -1

 کشورهای مرکزی را بنویسید؟ ویژگی -2

 های مهم صنایع نو چیست؟ویژگی -3

 های سیستم کشاورزی معیشتی را بنویسید.ویژگی -4

 

1 

1 

1 

1 



 
 03/98 /10تاریخ امتحان :                            علوم انسانی رشته :               2جغرافیا دنباله سؤال امتحان درس :

 

 

 

 

 رمبا  ردیف

 های زیر پاسخ دهید.ه( به پرسش (ـه

 ا عرض جغرافیایی چیست؟برابطه دما  -1

 کلوت یا یاردانگ چیست؟ -2

 ها را نام ببرید.های پیشگیری از گسترش بیابانها و راهکارروش -3

 های آن را بنویسید.ناحیه خودمختار را تعربف کنید و ویژگی -4

 عوامل مؤثر در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت را بنویسید. -5

 هید.در مورد سیاست و جغرافیا به دو سؤال زیر پاسخ د -6

 الف( جغرافیای سیاسی چیست؟

 ب( ناحیه سیاسی را تعریف کنید.

 ها به دو سؤال زیر پاسخ دهید.در مورد از مرز -7

 الف( مرزهای پیشتاز کدامند؟ با مثال توضیح دهید.

 های تحمیلی را بنویسید.های مرزب( ویژگی

 .ها به سه سؤال زیر پاسخ دهیددر مورد انواع کشور -8

 کالتی مواجه هستند؟های طویل و چند تکه با چه مشالف( کشور

 های دیگر بنویسیدهای فشرده را نسبت به کشورب( مزایای کشور

 کشور کدام است؟ج( بهترین شکل سرزمین برای یک 

 کنید.در ارتباط با نظریه مکیندر اصطالحات زیر را تعریف  -9

                                الف( جزیره جهانی

 ب( قلعه جهان

 

75/0 

75/0 

75/0 

75/0 
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