
 صبح۱۰:۳۰ ساعت  ۱۴۰۰/۲/۲۹ فضیلت نمونه دبیرستان   ۲جغرافیا درس      پایانی سواالت

 دقیقه۶۰:امتحان مدت

 �نمره۲/۲۵ �وغلط صحیح سواالت

 غلط                 ص .       است ای پیچیده کار ها بوم زیست بندی تقسیم-۱

     غ            ص.     یابد می کاهش ناحیه مرکز سمت به هوا فشار(سیکلون آنتی)درپرفشار-۲

 هستند کشاورزی کوچک های زمین ها پالنتیشن-۳

 غ        ص.      پردازند می خارجی محصول یک تولید به که 

 غ         ص.       است ورقابت نوآوری برمبنای نو صنایع پیشرفت-۴

       ص. هستند جهان سایرنواحی با مبادله از نیاز وبی خودکفا صنعتی وکاالهای خام ومواد منابع نظر از کشورها از بسیاری امروزه-۵

 غ

 غ      ص. هستند یاحکومت مدیریت نظام یک سیاسی اراده اعمال حد مرزی خطوط-۶

 غ        ص.     است حکومت همان درواقع سیاسی نظام-۷

 غ     ص. دهد می تشکیل سیاست را ژئوپلتیک جوهره-۸

 غ     ص.است هایش آرمان وتحقق اهداف به رسیدن برای کشور یک ملی،قدرت قدرت-۹

********** 

 �نمره۵�  ای گزینه چهار سواالت

 .است-----------عواملو---------عوامل شامل بندی ناحیه معیارهای-۱

 ونسبی طبیعی-۲          وانسانی طبیعی-۱

 وانسانی تجربی-۴           وتجربی طبیعی-۳

 .دارد وجود ناحیه-------و         ------در وهمگونی وحدت عوامل وکمترین بیشترین-۲

 ومجاور کانون-۲             ومرز کانون-۱

 وکانون مرز-۳          ومرکز کانون-۳

--- - -  ----   نوع ،فعالیت شوند می تبدیل کاال به و یابند می شکل تغییر کارخانه در اولیه ومواد منابع آن طی که های فعالیت به-۳

 .شود می گفته

 چهارم-۴     سوم-۳     دوم-۲   اول-۱

 



 .شوند می محسوب پیرامون زیرجزءکشورهای کشورهای از کدامیک-۴

 افغانستان-۴   ژاپن-۳  جنوبی کره-۲  سنگاپور-۱

 .یافت گسترش جهان در اروپایی ،استعمارگری---------وباوقوع------ازقرن-۵

 صنعتی هفده،انقالب-۲    صنعتی هیجده،انقالب-۱

 اول جهانی هفده،جنگ-۳ دوم جهانی هیجده،جنگ-۳

 .است-----سیاسی ناحیه یک اروپا اتحادیه-۶

 ویژه-۴     ملی-۳   فراملی-۲  فروملی-۱

 .هستند مرکزی حکومت تابع اموری درچه خودمختار نواحی-۷

 دفاع،مالیات-۴    دفاع،تجارت-۳   خارجی،دفاع سیاست-۲       ،تجارت خارجی سیاست-۱

 .گرفتند قرار همسایه کشور دو ساکنان موردقبول اندوبعدهانیز شده ترسیم سکنه از خالی درنواحی قدیم های زمان از که مرزهایی-۸

 مصنوعی-۴  تحمیلی-۳  تطبیقی-۲  پیشتاز-۱

 .کرد مطرح ---------قرن در--------را حیاتی فضای نظریه-۹

 مکیندر،هیجده-۴        مکیندر،نوزرهم-۳   هیجده راتزل،-۲             راتزل،نوزدهم-۱

 .شوند می محسوب طویل زیرجزءکشورهای ازکشورهای کدامیک-۱۰

 تایلند-۴  اندونزی-۳  نروژ-۲  لهستان-۱

------------------------------------------ 

 �نمره۴/۵ �جاخالی سواالت

 .کرد توجه--------و بارش دوعامل به بومها زیست بندی شناس،درطبقه وایتکربوم-۱

 .شود می کشت ------درقاره دنیا برنج بیشتر-۲

 است وسوداقتصادی،کم تولید میزان -----------درکشاورزی-۳

 .است کرده----------آنها کشور،به از درخارج گذاری سرمایه به خود های شرکت تشویق آمریکابرای متحده ایاالت-۴

 .اند نرسیده ----------کشورهای به اقتصادی نظر ترنداماهنوزاز قوی------کشورهای از اقتصادی نظر از پیرامون نیمه کشورهای-۵

 .یکدیگرند کشورهااز وجدایی تشخیص عامل ترین مهم-----------مرزهای-۶

 .است------------------هرکشور، وهوایی حدقلمروزمینی،دریایی آخرین-۷

 .است--------کشور،شکل یک برای شکل بهترین-۸



 �تشریحی سواالت

 نمره/.۵ببرید؟ نام فقط را دارد،آنها بستگی عامل دو به ناحیه دریک بارش وقوع-۱

 نمره/.۷۵کنید؟ تعریف را یاردانگ یا کلوت-۲

 نمره/.۷۵ببرید؟ رانام دارند نقش فرهنگی درپخش که موردازعواملی سه-۳

 نمره۱کنید؟ راتعریف وصنعت کشت اصطالح-۴

 نمره/.۷۵چیست؟ کشور یک مثبت تجاری موازنه از منظور-۵

 نمره۱است؟ شده ترکیب سیاستازدوعنصرجغرافیاو سیاسی جغرافیای چرا-۶

 نمره/.۷۵ببرید؟ نام را سیاسی ناحیه یک رکن سه-۷

 نمره۱کنید؟ راتعریف منصف وخط الراس خط-۸

 نمره/.۷۵ببرید؟ نامرا کشور یک وبقای پیدایش عوامل ترین مهم-۹

 نمره۱چیست؟ راهبردی دریایی نیروی از منظور-10

----------------- 

 نمره۲۰     � امتحان پایان      �               


