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گزینه صحیح را انتخاب کنید.

؟ بیشترین پیروان مذهب ارتدوکس مسیحی در کدامیک از کشورهای زیر زندگی می کنند   -1

آمریکا  ج( روسیه             د( ایتالیا ب(                     استرالیاالف(  

؟ و اختالف سیاسی مشاهده می شود   در کدامیک از مرزهای زیر حداقل کشمکش   -2

دریایی  د(                    تطبیقیج(    پیشتاز ب(  تحمیلی                 الف(  

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

. از کشورهای فشرده می توان .................. را و از کشورهای طویل می توان ................ را نام برد-1

....................... و رونق ..................... ایجاد می شوند.مناطق آزاد تجاری با هدف توسعه    -2

حکومت ها و ......................... با شدت بر نواحی تأثیر می گذارند و شهرها و استان و کشورها -3

.جزء نواحی ......................... محسوب می شوند

...................... و ....................... می باشد.دو ویژگی اساسی ناحیه    -4

هریک از موارد و اصطالحات زیر را تعریف کنید. 

:   نیروی دریایی راهبردی  -1

:  مرزهای پیشتاز ) با مثال (   -2

:   ناحیه سیاسی   -3

:   پالنتیش  -4

هوازدگی شیمیایی ) و تأثیر آن بر چهره زمین ( :  -5

موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید. هریک از   از

وظایف حکومت ها را بنویسید.   -1

محاسن و معایب کوهستان ها و نقش آن در قدرت ملی را بنویسید.  -2

ویژگی مناطق آزاد تجاری را بنویسید.  -3

ویژگی های سیستم کشاورزی معیشتی) غیر تجاری( را بنویسید.  -4
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 دهید. به پرسش های زیر پاسخ  ه

 ارتفاع و شیب دامنه را در پراکندگی گیاهان بنویسید. نقش    -1

 نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی چه ویژگی هایی از نظر مدیریت کشور دارند ؟ با مثال  -2

 ویژگی های هوای کم فشار ) سیکلون ( را بنویسید.  -3

 ود قرار می دهد ؟ چرا منطقه خلیج فارس بسیاری از سیاست های جهانی را تحت تأثیر خ  -4

 عوامل مؤثر در گسترش شرکت های چند ملیتی را بنویسید.  -5

 چرا تأثیر دین را می توان در چهره نواحی مشاهده کرد ؟   -6

 کشورهای مرکز چگونه از کشورهای پیرامون بهره می برند ؟   -7

 عوامل مؤثر در گرسنگی جهانی را بیان کنید.   -8

 استوایی چگونه در ایجاد بیابان ها مؤثر است ؟ توضیح دهید. مرکز پرفشار جنب  -9
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