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 نمره به عدد:

 ف:ونمره به حر

 امضاء دبیر:
 

 بارم صفحه اول سواالت ردیف

 مشخص کنید.                          درستی یا نادرست بودن جمالت زیر را  0

 کننده مواد اولیه و خام هستند. کشورهای پیرامون عمدتاً تولید کننده و صادر -الف

 کشور از راه خشکی و دریا هم مرز است.07کشور ایران با  -ب

 به غیر از کشور مجاور، سایر کشورها در منطقه دریای سرزمینی حق عبور و مرور ندارند. -ج

  برابر طول آنها باشد. 6کشورهای طویل کشورهایی هستند که عرض آنها  -د
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 تستی زیر پاسخ دهید.به سؤاالت 

 کدام گزینه ی زیر از شاخص های توسعه انسانی می باشد. -الف

 نرخ زاد و ولد(0        امید به زندگی     ( 3           میزان اشتغال زنان   ( 2              مقدار مصرف سرانه انرژی( 0
 

 شوند؟کاالهایی همچون زغال سنگ، سنگ آهن و سیمان توسط کدام کشتی ها حمل می  -ب

 نفتکش( 0                         شناور های تانکر( 3                          فله بر( 2                         کانتینر( 0
 

 سال دارند؟ 0711کدام یک از پایتخت های زیر قدمت بیش از  -ج

 ( لندن0                                      ( رُم   3         (پاریس                  2( لیسبون                       0 
 

 کتاب ))نفوذ و تأثیر قدرت دریایی در تاریخ(( اثر کدام جغرافی دان است؟ -د

 ( آلفردماهان0                                  ( ریتر     3(مکیندر                           2        ( راتزل                 0 

 

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 3

 ارتباط نزدیکی دارند. صنایع نو یا ))های تک(( با فعالیت های اقتصادی نوع ......................................الف( 

 شرکت های چند ملیتی نقش مهمی در .................................. دارند.ب( 

 ............... و نظام مدیریت می باشد.ج( همه نواحی سیاسی دارای سه رکن قلمرو و فضای جغرافیایی، ...............

 خط مبنا ................... حد جزر در دریاست. -د

0 

 مناطق آزاد تجاری به چه منظوری ایجاد می شوند؟ 0
7/1 

 7/1 منظور از موازنه تجاری مثبت چیست؟ 7

 7/1 مکیندر کدام بخش از جزیره جهانی را قلعه یا دژ نامید؟ 6

 57/1 ، چه خطراتی نواحی کشت تک محصولی را تهدید می کند؟کارشناسان محیط زیستاز نظر  5

 57/1 وظایف عمده مدیریت کشور را نام ببرید. 8

 ادامه سواالت در صفحه بعد



 بارم صفحه دوم سواالت ردیف
 57/1 مهم ترین عوامل پیدایش و بقای یک کشور کدامند. 9

 57/1 جهان را نام ببرید)ذکر سه مورد(بازیگران سیاسی اصلی و عمده ی  01

 نوع خط مرزی کشورهای زیر را بنویسید. 00

 هند و پاکستان -ج           کانادا و آالسکا                  -ب           فرانسه و اسپانیا               -الف

57/1 

 در ارتباط با اتحادیه اروپا پاسخ دهید. 02

 تشکیل شده است؟ از چند کشور اروپایی -الف

 در چه زمینه هایی از اصول و شیوه های مشترکی پیروی می کنند؟ -ب

 واحد پول این اتحادیه چیست؟ -ج

57/1 

 0 چگونه می توان از نواحی زیستی حفاظت کرد؟ 03

 0 پخش فرهنگی در چه زمینه هایی مثبت و قابل قبول و در چه زمینه هایی نامناسب و منفی است؟ 00

 0 پرفشار جنب استوایی چگونه موجب ایجاد بیابان ها می شود. 07

 0 آیا می توانیم قاره ی آسیا را یک ناحیه بدانیم؟ با دلیل توضیح دهید. 06

 0 چرا برنج در نواحی خاصی کشت می شود؟ 05

 0 مهم ترین نواحی صنعتی روسیه و اروپای شرقی را نام ببرید. 08

 0 دریایی نسبت به سایر راه ها چیست؟دالیل اهمیت حمل و نقل  09

 0 نواحی خود مختار به چه نواحی گفته می شود؟ 21

 0 جغرافیای سیاسی را تعریف کنید. 20

 0 با ذکر دلیل بنویسید چرا آب از عوامل اصلی رقابت و کشمکش کشورها در آینده می باشد. 22

 جمع بارم                       با آرزوی موفقیت شما عزیزان                                                                                         22: تعداد سؤاالت 

                                                                       2تعداد صفحات:

21 

 


