


 

 

 

 

 

    نمره به حروف :   نمره به حروف : 
 

 تارم ***والًؽْر ّویؽِ جایگاُ التصاد پَلی اظت زیول :  ***  

 ًور2ُالف : گسیٌِ درظت را اًتخاب وٌیذ :  
 ًور5/0ُهْوتریي هالن تفاٍت ؼْر ٍ رٍظتا وذاهیه از گسیٌِ ّای زیر اظت ؟ -1

 د: فرٌّگ ٍ هٌاظثات اجتواعی      الف : هیساى جوعیت           ب: فعالیت التصادی              ج : ٍظعت ٍ فضای ظىًَت ٍ فعالیت        

 ًور5/0ُدرظلعلِ هراتة ظىًَتگاُ ّا درارٍپا ّاهلت ّا از چِ هیساى جوعیت ترخَردارتَدًذ ؟ -2

 ًفر100تا10د: ًفر                                                2500تا100ًفر             ج : 150000تا 25000ًفر                  ب:  25000تا2500الف : 

 ًور5/0ُظراًِ وارتری زهیي یعٌی : -3

 الف : تمعین هعاحت ترجوعیت     ب : تمعین جوعیت ترهعاحت    ج : تمعین درآهذ ظراًِ ترجوعیت    د : تمعین جوعیت تردرآهذ ظراًِ

 ًور5/0ُ؟ درًیوِ دٍم لرى تیعتن چِ وؽَرّایی ترای تَلیذ لغارّای تاظرعت تاال الذاهاتی اًجام دادًذ -4

 الف : چیي ،فراًعِ ، ورُ جٌَتی ،اظپاًیا                                                   ب: فراًعِ ، اظپاًیا ، چیي ،شاپي

 آلواى ، چیيج : فراًعِ ،اظپاًیا ، آلواى ، شاپي                                                               د : اًگلعتاى ، فراًعِ ، 

 

 

 

ًور2ُ  

 

 

 

 

 

 

 ًور2ُب :  درظت یا ًادرظت تَدى جوالت زیر را هؽخص وٌیذ  : 
 ًور5/0ُحذالل جوعیتی وِ تماضا ی واال ،خذهات یاعولىردی از ظىًَتگاُ دارًذ را آظتاًِ ًفَر گَیٌذ. -5

 ًور5/0ُداؼتٌذ .   هیلیَى ًفر جوعیت 8هیالدی دٍ ؼْر پاریط ٍ ؼاًگْای تیؽتر از 1950درظال  -6

 ًور5/0ُزاغِ ًؽیٌی ًَعی اظىاى غیررظوی اظت . -7

 ًور5/0ُحول ٍ ًمل هاّیتی اظاظا جغرافیایی دارد . -8

 

 

نمره2  

 

 

 ًور2ُدرجاّای خالی ولوات هٌاظة تٌَیعیذ ؟:  ج 

 ًور5/0ُّوچٌیي جایگاُ آى درظغح ًاحیِ اظت .هٌظَر از ....................، ٍضعیت آى ظىًَتگاُ ًعثت تِ پذیذُ ّای پیراهَى خَد ٍ  -9

 ًور5/0ُ.........عثارت اظت از ظاهاى دادى ٍ ًظن تخؽیذى تِ فضاّای جغرافیایی ٍ تَزیع هتَازى ،هتعادل ٍ هٌغمی جوعیت درظغح زهیي.-10

 ًور5/0ُ...............یعٌی چگًَگی اظتفادُ از زهیي . -11

                                                                                                                                                                                ًورُ                           5/0...............یىی از هْن تریي ؼیَُ ّای حول واال ٍ هعافر درجْاى اظت . -12

 

 

نمره2  

 

 

 : تِ ظَاالت زیر پاظخ وَتاُ دّیذ ؟د  

 ًور1ُظىًَتگاُ ّا را تراظاض چِ عَاهلی عثمِ تٌذی هی وٌٌذ ؟  -13

                                                                                                   ًور1ُهٌظَر از اصغالح ؼْرًؽیٌی چیعت ؟ -14

 ِ تعذاداهِ ظَاالت درصفح                                                                                             ًور1ُچِ عَاهلی تِ فمر ؼْری هٌجر هی ؼَد ؟   -15

 ًور1ُچرا درعراحی ٍهذیریت ؼْری زیثایی ؼْر ٍ فضاّای هختلف آى اّویت زیادی دارد ؟  -16

 ًور1ُدرظاهاًِ اعالعات جغرافیایی در تخػ پردازغ اعالعات تاتَجِ تِ چِ عَاهلی اظت ؟ -17

 نمره8

 جغرافیا                                                                                                                

 1203-051010               57انسانی                                                                                                 دوازدهن                    

 در پورتال هذرسه هالحظه نوائیذ. اهتحاى دانص آهوز عسیس ضوا هی توانیذ پاسخناهه اهتحاى را  دو ساعت پس از پایاى

 
 





 

 
 تعالی بسوه

 غیر دولتی باقرالعلوم )ع(پسرانه   و هرکس پیص دانطگاهی دبیرستاى

 تهراى 2آهوزش و پرورش هنطقه 

 

   چهارم انسانینام کالس :                       هقذم عاقلی آقای  نام دبیر :                           نام خانوادگی :    نام و 

        10/1305/ 10  تاریخ :                                دقیقه  57زمان :                                  (3) جغرافیا نام درس :

 

 

 ًور2ُالف : گسیٌِ درظت را اًتخاب وٌیذ  : 
 ًور5/0ُب: فعالیت التصادی -1

 ًور5/0ًُفر100تا10د: تیي  -2

 ًور5/0ُالف : تمعین هعاحت ترجوعیت -3

 ًور5/0ُفراًعِ ،اظپاًیا ،آلواى ،شاپيج : -4

 ًور2ُب:درظت یا ًادرظت تَدى جوالت زیر را هؽخص وٌیذ  :
 ًور5/0ُدرظت  -5

 ًور5/0ًُادرظت  -6

 ًور5/0ُدرظت  -7

 ًور5/0ُدرظت -8

 ًور2ُج : درجای خالی ولوات هٌاظة تٌَیعیذ ؟
 ًور5/0ُهَلعیت  -9

 ًور5/0ُآهایػ ظرزهیي -10

 ًور5/0ُوارتری زهیي  -11

 ًور5/0ُحول ٍ ًمل ریلی -12

 ًور8ُد: تِ ظَاالت زیر پاظخ وَتاُ دّیذ ؟
 ًور1ُهیساى جوعیت ٍ عولىرد  -13

 ًور1ُافسایػ ًعثت جوعیت ؼْرّا ی یه وؽَر یا ًاحیِ تِ رٍظتاّای آى اظت . -14

 ًور1ُدرآهذ ون ، تیىاری ، هعىي ًاهٌاظة ، حاؼیِ ًؽیٌی -15

 ًور1ُذُ ٍ فعال ٍ اًعاى هَجَدی زیثاپعٌذ اظت زیرا ؼْر هَجَدی زً -16

 ًور1ُتا تَجِ تِ اّذاف ٍ ًیاز وارتر ،پردازغ ٍ تجسیِ ٍ تحلیل فضایی ٍ هذل ظازی هی ؼَد  -17

                                          ًور1ُحول خَدرٍ صادراتی از وؽَرّای ظازًذُ تِ ظایر وؽَرّاظت  -18

 اداهِ پاظخ ّا درصفحِ تعذ                                                               ًور1ُوِ تاعج اًفجار ٍ آتػ ظَزی ؼًَذ زیرا هوىي اظت  -19

 ًور1ُترویِ ،عراق ، آررتایجاى ، ارهٌعتاى  -20

 ًور6ٍُ : تِ ظَاالت تلٌذ پاظخ زیر جَاب دّیذ .
 5/47آظیا  –درصذ 70درصذ ٍ 5/73ارٍپا ٍ الیاًَظیِ  –درصذ 5/79ٍ وارائیة  آهریىای التیي –درصذ 5/81آهریىای ؼوالی  -21



 ًور5/1ُدرصذ 40آفریما  –درصذ 

 -4تَجِ تِ عذالت درتَظعِ  -3تَجِ تِ ّوِ اتعاد تَظعِ  -2تَجِ تِ ظرفیت ّا ٍ تَاًوٌذی ّای ّوِ هٌاعك ٍ اظتاى ّای وؽَر  -1 -22

 ًور5/1ُتَجِ تِ حفظ هحیظ زیعت  -6ی حال ٍ آیٌذُ تَجِ تِ ًیازّا -5تَزیع هتَازى جوعیت 

 ًور5/1ُزیعت هحیغی  -4ظیاظی  -3اجتواعی  -2التصادی  -1 -عثارت اظت از جا تِ جایی هردم )هعافر ( ، تار )واال(   -23

اصلی )فؽار لَی ( گاز ویلَهتر خغَط لَلِ 38000ویلَهتر خظ لَلِ ًفت ٍ حذٍد  14000اهرٍزُ ایراى تا دراختیار داؼتي تیػ از  -24

 ًور5/1ُعَالًی تریي خغَط لَلِ ًفت ٍ گاز را درهیاى وؽَرّای عضَ اٍپه  دارد . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 موفق و پیروز و سربلند باشید


