
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 *جغرافیا ػلن هَرز ػاللِ ذساًٍس اظت *                                  یالَت حوَی جغرافیساى هعلواى:

 بارم سوال ردیف
 زرظت یاًازرظت تَزى جوالت زیر را هؽرص وٌیس : 1

 الف(هْوتریي هالن تفاٍت ؼْر ٍ رٍظتا فؼالیت ّای التصازی اظت .

 ب(ترذی هگاالپلیط را هٌغمِ اترؼْری ًاهیسُ اًس .

 وارآهس ؼْرّا ٍ رٍظتاّا تِ ترًاهِ ریسی ًیاز زارز .ج(هسیریت صحیح ٍ 

 جاتِ جایی تؼساز ووتری هعافر را زارز .  ز(حول ٍ ًمل جازُ ای ًعثت تِ ظایر ؼیَُ ّا لاتلیت

1 

 ػثارت ّای زیر را تا ولوات هٌاظة واهل وٌیس : 2

 رای زًسگی اًتراب ورزُ ٍ تِ اؼغال زرآٍرزُ اًس .الف (هٌظَر از .........................هىاًی اظت وِ ترحعة ًیاز آى را ت

 ب(ظىًَتگاُ ّا را تراظاض .............................ٍ................................... عثمِ تٌسی هی وٌٌس .

 ًِ ترعر  هی ؼَز .ج(...................ؼْری اظت وِ زرآى ًیازّای اجتواػی ، فرٌّگی ٍ التصازی ظاوٌاى تِ عَر هٌاظة ٍ ػازال

 ز(وؽتی ّای .............................وؽتی ّای تفریحی گرزؼگری ّعتٌس .

1 

 گسیٌِ هٌاظة را اًتراب وٌیس : 3

 هیلیَى ًفر جوؼیت زاؼتٌس .8هیالزی زٍؼْر ..........................ٍ...........................تیؽتر از 1950الف (زرظال 

 پاریط -ٍیي  -4لٌسى                            –ًیَیَرن  -3لٌسى                         –پاریط  -2ترى                     –ترلیي  -1

 ب(تِ ترػ ّای پیراهًَی یه ؼْر....................... هی گَیٌس .

 جْاى ؼْر -4هگاالپلیط                                     -3           الواری                          -2حَهِ                               -1

 ج(.............................ًَػی اظىاى غیررظوی اظت وِ ػالٍُ ترحاؼیِ ؼْر هوىي اظت زرًماط هرتلف ؼْر تَجَز تیایس.

 وپر ًؽیٌی -4حَهِ ًؽیٌی                                -3      زاغِ ًؽیٌی                         -2وَچ ًؽیٌی                       -1

 ز(جغرافیای حول ٍ ًمل ،ؼاذِ ای از ..................................هحعَب هی ؼَز .

 جغرافیای رفتاری -4  جغرافیای صٌؼتی            -3جغرافیای التصازی                           -2جغرافیای اًعاًی                     -1

1 

 تا تَجِ تِ هَارز زیر ػثارت ّای ظوت راظت را تِ عَر هٌاظة تِ ػٌَاى ّای ظوت چپ هرتَط وٌیس : )یه هَرز اضافی اظت ( 4

 الف (زازُ ّا ٍ اعالػات از هحیظ جوغ آٍری هی ؼًَس .

 ب(ًتایج ٍ گسیٌِ ّا ترای تصوین گیری تْیٌِ ارائِ هی ؼَز .

 تَجِ تِ اّسا  ٍ ًیاز وارتر پرزازغ ٍ تجریِ  ٍ تحلیل فضایی ٍ هسل ظازی هی ؼَز .ج(اعالػات تا 

 ٍرٍزی-1

 ذرٍجی-2

 تصوین گیری-3

 پرزازغ-4
 

75/0 

 تِ ظَاالت زیر پاظد وَتاُ زّیس : 5

 الف (تِ ترًاهِ ّای ػوَهی ٍ ولی تری زر ظغح وؽَر ٍ هٌغمِ گفتِ هی ؼَز.

 فضای ّای جغرافیایی چِ گفتِ هی ؼَز ؟ ب(تِ ظاهاى زازى ٍ ًظن ترؽیسى تِ

 ج(هؼازل ٍاشُ والى ؼْر را تٌَیعیس.

 ز(اًَاع حَهِ ّای ؼْری را ًام تثریس.

 ُ(اًَاع ؼىل هگاالپلیط ّا را ًام تثریس.

 ٍ(تِ ذعارت ٍارز ورزى تِ اهَال ػوَهی ،تٌاّا ٍآثار فرٌّگی گفتِ هی ؼَز .

 ؟ز(اًَاع ؼیَُ ّای حول ٍ ًمل را ًام تثریس 

 ح(زرایي ًَع وؽتی تؼساز زیازی ٍظیلِ ًملیِ چرخ زار هی تَاًٌس تاتار تِ زرٍى آى ترًٍس ٍ زرهمصس ذارج ؼًَس.

 ت(وسام وؽَر زارای گعترزُ تریي ٍ عَالًی تریي ؼثىِ ریلی زرجْاى اظت ؟

5/4 

 
 
 

 1صفحِ 
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 بارم سوال ردیف
 چپ اًغثاق زّیس: )یه هَرز اضافِ اظت(زرهَرز اًَاع ؼْرّا هَارزظوت راظت را تِ هَارز ظوت  6

 الف (تسرگتریي ٍ هْوتریي ؼْر یه ًاحیِ ،اظتاى یایه وؽَر اظت.

 ب(ایي ؼْر ّا حَزُ ًفَش تعیار ٍظیؼی زرجْاى زارًس .

 ج(زًجیرُ ای از هازرؼْرّا ٍ والى ؼْرّا

 ز( هؼازل ٍاشُ هگاظیتی

 هگاالپلیط-1

 جْاى ؼْر-2

 ؼْرّای الواری-3

 والى ؼْر-4

  هازرؼْر -5

1 

 1 ػلل ػسم هَفمیت اصالحات ارضی زرایراى را تَضیح زّیس . 7

 1 هْوتریي تفاٍت ّای تیي ؼْر ٍ رٍظتارا تٌَیعیس؟)شورچْارهَرز ضرٍری اظت( 8

 75/0 ٍیصگی ّای ػوسُ آهایػ ظرزهیي را تٌَیعیس؟)شور ظِ هَرز ضرٍری اظت( 9

 1 تایس تِ چِ ػَاهلی تَجِ ؼَز ؟ )زٍهَرز( تِ ًظر وارؼٌاظاى زرعراحی هثلواى ؼْری 10

 25/1 ًفراظت ظراًِ فضای ظثس ایي ؼْر چمسراظت ؟)تا شور فرهَل(13000ّىتارٍ جوؼیت آى 26000هعاحت فضای ظثس یه ؼْر 11

 75/0 را تٌَیعیس ؟)تِ ظِ هَرز اؼارُ وٌیس(GISهْوتریي لاتلیت ّای ظاهاًِ  12

 زرتحمك ؼْر پایسار را تٌَیعیس ؟ظِ روي ا صلی هَرز تَجِ  13

 

 

 

 

 

 

75/0 

 1 ػَاهلی وِ هَجة گعترغ ٍ تحَل زرصٌؼت حول ٍ ًمل زرًین لرى اذیر ؼسُ اظت را تٌَیعیس ؟ 14

 1 تا جغرافیا را ؼرح زّیس؟  ارتثاط هتماتل هیاى حول ٍ ًمل 15

 1 اّویت وؽتی ّای فلِ تر ٍ واًتیٌری را تٌَیعیس ؟ 16

 25/1 هْوتریي الساهات تٌیاز هعىي اًمالب اظالهی زرعرح ّای ّازی رٍظتایی را تٌَیعیس ؟ 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 موفق و پیروز و سربلند باشید 

 ؼْر پایسار
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تعالیبسمه

دبیرستانپسرانهغیردولتیباقرالعلوم)ع(

تهران2آموزشوپرورشمنطقه


  انسانینام کالس :          مقدمآقایعاقلینام دبیر :   نام و نام خانوادگی :                            

        11/10/1398تاریخ :           دقیقه      75زمان :    جغرافیانام درس :

 نوبت اول

 نمره به عدد : 
 امضاء : 

ظر
دن

دی
ج
ت

 

 نمره به عدد : 
 شماره : امضاء : 

  نمره به حروف : نمره به حروف : 
 

 

پاسخنامه

 

 25/0د:ص                     25/0ج : ص                           25/0ب:ص                   25/0: الف : ص 1ج

 25/0د: کروز           25/0ج : شهر پایدار         25/0ب: جمعیت و عملکرد          25/0: الف : هسته اولیه2ج

 25/0د: جغرافیای اقتصادی           25/0ج : زاغه نشینی                        25/0ب: حومه    25/0و نیویورک: الف : لندن 3ج

 25/0-4ج :                           25/0 -2ب:                      25/0-1: الف:4ج

 5/0د:خوابگاهی ،صنعتی،مرفه نشین ،فقیرنشین         5/0شهر ج : مادر            5/0ب: آمایش سرزمین      5/0: الف : آمایش سرزمین5ج

 5/0ز: جاده ای، ریلی، هوایی،آبی ،لوله ای          5/0و: وندالیسم                          5/0کهکشانی -خوشه ای -ه: خطی یا کریدوری

 5/0ت: آمریکا      5/0رو-ح: رو  

 25/0)مگاسیتی( 4د:         25/0)مگاالپلیس(1ج:      25/0)جهان شهر(2ب:  25/0)مادر شهر یا متروپل(5: الف : 6ج

 25/0واردات کاال از خارج -4 25/0توجه به صنایع مونتاژ -3 25/0حمایت نکردن دولت ازکشاورزان    -2 25/0تقسیم نادرست زمین-1: 7ج

 25/0دسترسی به خدمات و تسهیالت-4 25/0فعالیت وسعت و فضای سکونت و  -3 25/0میزان جمعیت -2 25/0فعالیت اقتصادی-1: 8ج

 25/0فرهنگ و مناسبات اجتماعی  -5

 توجه به عدالت  -3 25/0توجه به همه ابعاد توسعه  -2 25/0:توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همه مناطق و استان های کشور 9ج

 : توجه به آمایش7 25/0توجه به حفظ محیط زیست  -6آینده   توجه به نیازهای حال و  -5 25/0توزیع متوازن جمعیت -4 25/0درتوسعه

  25/0دفاعی 

 5/0توجه به نیازهای افراد ویژه معلوالن و سالخوردگان و جانبازان  -2 5/0فرهنگ و هنر بومی و ملی  -1 -10ج

سرانه: 11ج =
مساحت

 جمعیت
0/5 =

26000

13000
0/5 =    0/25 مترمربع2

 امکان به روز کردن اطالعات -2 25/0برقراری ارتباط منطقی و ریاضی بین انواع اطالعات رادارد قابلیت دسته بندی و  -1: 12ج

 25/0توانایی محاسبات آماری و ریاضی رادارد  -4 25/0می توان مکان یابی کرد   -3 25/0درهمه بخش هاوجود دارد  

 25/0محیط زیست  -3 25/0فرهنگی  –اجتماعی  -2 25/0اقتصادی  -1 -13ج

 پیشرفت های علمی و -3   25/0گسترش تجارت و اقتصاد جهانی  -2 5/0افزایش جمعیت و تقاضا برای حمل و نقل  -1: 14ج

 25/0فناوردی درتولید وسایل حمل و نقل 

 25/0مبدا و مقصد  -4  25/0مسافت  -3  25/0موقعیت مکانی  -2  25/0مکان  -1: وجود مفاهیمی چون  15ج

 25/0غالت  -4 25/0مواد معدنی و پتروشیمی  -3 25/0گاز  -2 25/0نفت  -1ایی مانند : جابجایی کااله16ج 

  5/0ونقشه های وضع موجود آن تهیه می شود  -2 5/0کاربری های اراضی روستاشناسایی -1: 17ج 
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