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 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

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف(  الف(

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

 الف( جغرافیای جمعیت                       پ( جغرافیای آماری 

 جغرافیای سیاسی                         ت( جغرافیای طبیعیب( 

 شود؟های زیر حداقل کشمکش و اختالف سیاسی مشاهده میدر کدام یک از مرز -2

 الف( تحمیلی               ب( تطبیقی              پ( دریایی               ت( پیشتاز

 
 

25/0 

 

 

 

25/0 

 کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب پر ب(  ب(

 در ............................ و همکاری و یا به عکس و اختالف  ها تأثیر زیادینوع .............................. و ایجاد مرز -1

 های .............................. دارد.میان کشور

 . و ...................................... نتیجه بخش بوده است.های ...................................انقالب سبز در کشور -2

 ترین گروه زبانی دنیاست.ترین و گستردهخانواده زبانی .................................. بزرگ -3

5/1 

 را تعریف کنید.  هریک از موارد زیرج(  ج(

 ناحیه سیاسی  -1

  رز خط الرأس )با مثال(م -2

 ای یا تلماسه ماسهتپه  -3

 مناطق آزاد تجاری  -4

 

 

1 

1 

75/0 

75/0 

 قط به دو مورد آن اشاره نمائید. از هر یک از موارد فد(  د(

 ها را بنویسید.وظایف حکومت -1

 های پیرامونی چیست؟های کشورویژگی -2

 مند هستند؟های دیگر عالقههای چند ملیتی به سرمایه گذاری در کشورچرا شرکت -3

 های حفاظت از نواحی ساحلی را نام ببرید.برخی از راهکار -4

 

1 

1 

1 

1 



 

 

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

 

 

 

 

 رمبا  ردیف

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش  (ـه

 ر در گرسنگی جهان را بیان کنید.عوامل مؤث -1

 نظور از موازنه مثبت و موازنه منفی در تجارت چیست؟م -2

 دهد؟ی را تحت تأثیر خود قرار میهای جهانچرا منطقه خلیج فارس بسیاری از سیاست -3

 مورد( 3)عوامل مؤثر در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت را بنویسید. -4

 فیایی و تأثیرات آن را بنویسید.دیگاه راتزل در ارتباط با موقعیت جغرا -5

 سؤال زیر پاسخ دهید. ها به دودر مورد از مرز -6

 چه نظر اهمیت دارند؟ها از مرزالف( 

 شتاز کدامند؟ مرزهای پیب(

 ها به دو مورد زیر پاسخ دهید.در مورد آب -7

 کند؟ها را در آینده تهدید میالف ( بحران آب چه گروهی از کشور

 ب( نیروی دریایی راهبردی چیست؟

 اسخ دهید.درمورد کشاورزی به عنوان یکی از موارد و نواحی کشاورزی به سؤاالت زیر پ -8

 های سیستم کشاورزی تجاری چیست؟ویژگی الف(

 ب( اصطالح کشت و صنعت را تعریف کنید.

 ج( مخاطرات زیست محیطی ناشی از کشت تک محصولی و تخصصی را بنویسید.

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

 الف( جزیره جهانی

 ب( قلعه جهان
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75/0 

75/0 

1 

5/1 

 

 

5/1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

   


