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 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 1

 الف( انتخاب معیار و مالکها برای ناحیه بندی، به هدف مطالعه بستگی دارد.

 ب( دوعامل مهم فرسایش در کوهستان ها، آب جاری و یخچال ها هستند.

 سیکلون(، فشار به سمت مرکز ناحیه بیشتر می شود. ج( در مرکز کم فشار )

 مرزهای سیاسی و اداری معموال بر مرزهای طبیعی و انسانی منطبق هستند.  د(

1 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 2

 بزرگترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیاست.کدام گروه زبانی،  ( 1

 آسیایی -آفرو اروپایی        د(-هند  ج(       تبتی  -چینی  حامیایی       ب( -سامیایی الف(

 کدام گیاه سازگار و مقاوم و مناسب برای کاشت درنواحی خشک است. (2

 همه موارد اقاقیا                  د( کنار                       ب( اکالیپتوس            ج( الف(

 ( کدام یک از اشکال تراکمی فرسایش در بیابان هاست.3

 گرزدیو               د( برخان لف( رگ                      ب( کلوت                 ج(ا

 ( مهم ترین منبع انرژی برای زمین و عامل اصلی  نواحی مختلف آب و هوایی چیست؟4

 فشار دما                      د( بارش                   ج( الف( نور خورشید          ب(

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناب پر کنید. 3

 بارش  در یک ناحیه به دو عامل ............................. و .............................  بستگی دارد. قوعو الف(

 کرد. ب( وایتکر در طبقه بندی زیست بوم به دو عامل ............................ و .......................... توجه

 ج( ساوان یک ناحیه انتقالی بین ................................... و ............................................ است. 

 د( بیابان ........................... و .............................. به علت دوری از مناطق رطوبتی ایجاد می گردند.

2 

 مورد اضافی است(2) .دییرا از جدول سمت چپ انتخاب نما حیصح ی نهیگز 4

اطق قطبیالف(علت صعود نکردن هوا در من انتشار-1   

پدیده ای که طی آن،یک موضوع یا پدیده از یک مکان به سایر مکان ها ب(

 گسترش می یابد.
کانون-2  

نظامی از تولید،توزیع،مبادله و مصرف کاالها و خدماتپ( پایتخت-3   

محل تمرکز قدرت سیاسی در هر ناحیه سیاسیت( پرفشار بودن-4   

نمایندگان حکومت سایر کشورهاث(مکان مالقات سران یک کشور با   

مرز-5  

اقتصاد-6  

کم فشار بودن-7  
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 75/0 شود؟ یگفته م یروییبه چگونه ن یراهبرد یاییدر یروین 5
 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 6

 محصولی نواحی استوایی، در نزدیکی سواحل واقع شده اند؟الف( چرا بیشتر مزارع تک 

 چرا جغرافیای سیاسی، از دو عنصر جغرافیا و سیاست تشکیل شده است؟ ب(

 چرا در رودهای قابل کشتی رانی، تالوگ بهترین خط مرزی است؟ ج(

 چرا بهترین شکل برای کشور، شکل فشرده است؟  د(

 چهارم کشور چیست؟بعنوان عنصر  "حاکمیت"( منظور از و

 .شودچرا داشتن جمعیت، از عومل قدرت ملی محسوب می ه(
 

3 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 7

 الف( ژئوپلیتیک

  ناحیه سیاسیب( 

 ج(دریای سرزمینی

3 
 

 ویژگی های مهم صنایع نو ) با فناوری پیشرفته ( را بنویسید. 8
 

5/1 

 های پیرامون را بنویسید.چهار مورد از ویژگی های کشور  9
 

2 

 منظور از انقالب سبز چیست؟ 10
 

1 

 ارکان ناحیه سیاسی را نام ببرید. 11
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 5/1 شاخص توسعه انسانی، کدام عوامل اساسی را در بر می گیرد؟ 12



 

 بارم کلید سؤاالت ردیف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1                   25/0نادرست-د           /25نادرست    -ج        25/0درست   -ب        25/0درست    -الف 1

 1              25/0الف( نور خورشید      - 4  25/0 د( برخان- 3   25/0 همه موارد د( -2  25/0اروپایی-هند  ج(  -1  2

 5/0دما   -بارش  -ب                     5/0عامل صعود  –هوای مرطوب  -الف 3

 2 5/0تکله ماکان   -گبی -د                    5/0صحرای آفریقا  -جنگل استوایی -ج

 25/1   25/0یتختپا-3ث(         25/0کانون-2ت(         25/0اقتصاد-6پ(       25/0انتشار-1ب(     25/0پرفشار بودن-4الف( 4

انجام  یاتعمل25/0یانوسیاق یقعم یشود که قادر است در محدوده آب ها یگفته م یروییبه ن یراهبرد یاییدر یروین 5

 یاجرا یبرا یزن یتی؛محدود25/0آب و هوا حفظ کند یرآب،ز یرو یدهایکه بتواند خود را از تهد ی؛به گونه ا25/0دهد

 25/0باشد یاییکشور در منطقه در یحفاظت از منافع مل هو قادر ب25/0در عمق دوردست ها نداشته باشد25/0یاتعمل

75/0 

 5/0بتوانند از کشتی برای صدور محصوالت  به نواحی مختلف جهان استفاده کنند.  -الف 6

 5/0زیرا جغرافیا  و فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی تاثیر می گذارند و برعکس    -ب

 5/0دو کشور حق کشتیرانی در دو طرف آن را دارند. چون هر  -ج

 5/0در کمترین زمان ممکن از مرکز سرزمین، می توان به تمامی نقاط دسترسی پیدا کرد. -د

 5/0حاکمیت یعنی داشتن استقالل و بی نیاز بودن از نظارت دولت های خارجی -و

 5/0سرچشمه روحیه ملی محسوب می شود.   زیرا هم منبع کار و ثروت و هم نیروی نظامی و دفاعی و هم  -ه

3 

و ارتباط آن با جغرافیا و 25/0که با موضوع قدرت   25/0ژئوپلیتیک: شاخه ای از دانش جغرافیای سیاسی است -الف 7

 25/0و روابط متقابل این سه عنصر را مطالعه می کند. 25/0سیاست سر و کار دارد 

 به بخشی از سطح زمین گفته میشود که تحت مدیریت سیاسی یا فرمانروایی یک قدرت سیاسی باشد.ناحیه سیاسی: ب( 

و  25/0که متعلق به کشور مجاور هست 25/0مایل دریایی  12تا  25/0ج(دریای سرزمینی: از خط مبنا به سمت دریا 

 25/0دارند. سایر کشورها در آن منطقه حق عبور و مرور بدون ضرر را 

3 

 5/0برمحور فناوری پیشرفته و استفاده از متخصصان و محققان قرار دارد.  8

 5/0پیشرفت آنها مبتنی بر نو آوری و خالقیت است.

 5/0ناگزیر به برقراری ارتباط با فناوریهای روز دنیا و صادر کردن کاالهای تولیدی به سایر کشورها هستند. 

5/1 

از نظر توسعه صنعتی و فناوری های نوین در سطح پایین قرار    5/0کننده مواد اولیه و خام اند. تولید کننده و صادر  9

 5/0به واردات کاالهای صنعتی از مرکز وابسته اند.   5/0دارند. 

 5/0کمبود نیروی کار متخصص و زیر ساخت و تجهیزات الزم برای توسعه صنعتی  

2 

 25/0و ماشین آالت   25/0کود و آفتکش های شیمیایی 25/0بذر اصالح شده،  25/0به کار بردن روش های علمی،   10

 باعث رونق تولید در برخی کشور ها شده است.
1 

 5/1  5/0سازه انسانی) جمعیت و روابط متقابل(  -ج  5/0قلمرو جغرافیایی    -ب   5/0نظام مدیریت  -الف 11

 5/1 5/0سواد و آموزش    5/0طول عمر( امید به زندگی ) متوسط   5/0درآمد و رفاه  12


