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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(

 بهترین شکل برای یک کشور کدام است؟-1

 و فشرده                         ب( کشورهای طویل         الف( جمع و جور

 تکه                            ت( کشورهای محاطیپ( کشورهای چند 

 شود؟های زیر حداقل کشمکش و اختالف سیاسی مشاهده مییک از مرز در کدام -2

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

 

 

25/0 

 

 

25/0 

 کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب پر  ب(

 ها از یکدیگرند.های سیاسی مهمترین عامل ............................... و .................................. کشورمرز -1

 ست................................ ا -3............................. ،  -2امید به زندگی ،  -1سه عامل در شاخص توسعه انسانی  -2

 توان ................................... و ..................................... را نام برد.از مهمترین نواحی صنعتی جهان می -3

 توان نام برد.پرستی ............................. و .............................. را میاز ادیان مبتنی بر یکتا -4

2 

 از موارد زیر را تعریف کنید. هریک  ج(

 ناحیه خودمختار و ویژگی آن -1

 های راتزل در ارتباط با موقعیت جغرافیاییدیدگاه -2

 منطقه ژئوپلتیک -3

 )با مثال( مرز خط الرأس -4

 

 

1 

1 

1 

1 

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

 های تحمیلی چیست؟های مرزویژگی -1

 عوامل مؤثر در انتخاب یک محل به عنوان پایتخت چیست؟ -2

 های سیستم کشاورزی تجاری چیست؟ویژگی -3

 مند هستند؟های دیگر عالقههای چند ملیتی به سرمایه گذاری در کشورچرا شرکت -4

 

1 

1 

1 
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 03/98 /10تاریخ امتحان :                            علوم انسانی رشته :               2جغرافیا دنباله سؤال امتحان درس :

 

 

 

 

 رمبا  ردیف

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش (ـه

 گیاهی و جانوری دارد؟ارتفاعات چه تأثیری بر پراکندگی پوشش  -1

 آورد؟رسایش انحاللی یا اشکال کارستی چیست و چه مواردی را به وجود میف -2

 شود؟ها میای چگونه باعث ایجاد بیابانتقرار مرکز پرفشار جنب حارهاس -3

 د؟دههای جهانی را تحت تأثیر خود قرار میچرا منطقه خلیج فارس بسیاری از سیاست -4

 منظور از موازنه مثبت و موازنه منفی در تجارت چیست؟  -5

 هایی دارند؟های نیمه پیرامونی چیست و چه ویژگیمنظور از کشور -6

 مخاطرات زیست محیطی ناشی از کشت تک محصولی و تخصصی را بنویسید. -7

 شوند؟توضیح دهید.ه اصلی تقسیم مینواحی از نظر نوع غالب مبادالت اقتصادی به چندگرو -8

 ت احساس همبستگی با یکدیگر دارند.گیرد و چگونه افراد یک ملهویت یک ملت چگونه شکل می -9

 کند؟ها را در آینده تهدید میبحران آب چه گروهی از کشور -10
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