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ردیف
1

تاریخ امتحان :

بارم

در رابطه باتقسیمات کشوری ایران پاسخ دهید.
الف) بزرگترین واحد تقسیمات کشوری ایران چه نام دارد؟
ب) شهرستان توسط چه کسی اداره می شود؟

1

ج)در اولین تقسیمات جدید کشوری سال  ۱۳۱۶ایران به چند استان تقسیم شد؟
د) از به هم پیوستن چند روستا ؛ مزرعه و مکان هم جوار کدام واحد تقسیمات کشوری تشکیل می شود؟
2

علت هریک از مهاجرتهای زیر را بنویسید
الف) مهاجرت آریایی ها به سمت جنوب دریای خزر و ایران:

1

ب) مهاجرت سیستانی ها به سرزمین گرگان:
3

در سال  ۱۳۹۵جمعیت ایران  80000000و میزان موالید حدود  ۱2۵0000نفر و مرگ و میر آن حدود
 ۳70000نفربوده است.
الف) میزان رشد طبیعی جمعیت را در این سال بر حسب درصد محاسبه کنید

1/5

ب) مدت زمان دو برابر شدن جمعیت را محاسبه کنید.

4

چرا در هشتاد سال اخیر جمعیت ایران رشد سریع داشته است؟ ( 4دلیل)

5

هدف از تقسیمات کشوری در ایران را بیان کنید.

1

0/5

6

1

به هریک از موارد زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) در امتداد یک جاده یا رودخانه کدام شکل روستا دیده می شود؟
ب) قدیمی ترین شکل سکونتگاه در ایران چیست؟
ج) در اطراف چشمه ها و چاهها و مظهر قنات ها کدام شکل روستا بوجود می آید؟
د)همدان از نظر نقشه چه شکلی دارد ؟

7

نقش اصلی هر یک از شهرهای زیر را بنویسید.

1

الف) تهران:
ج) قم:

ب)پیرانشهر
د)سرعین

8

زندگی روستایی و شهری از نظر معیشت و روابط اجتماعی چه تفاوتی دارند ؟

9

از مهمترین مشکالت تولیدات زراعی در ایران چهار مورد را بنویسید.

10

با توجه به توان های اقتصادی ایران پاسخ دهید.

0/5

1

1/5

الف) توسعه گردشگری برای کشور میزبان چه مزایا و اهمیتی دارد؟ ( 2مورد)

ب) بیشترین شاغالن بخش معدن در کدام استان های کشور هستند؟( 2مورد)

ج) بزرگترین بخش صنایع ایران کدامند؟( 2مورد)

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

11

الف) انسان و ..................................دو عامل مهم در علم جغرافیا است.
ب)پر سشنامه؛مصاحبه و....................................از جمله ابزارهای جمع آوری اطالعات میدانی است.
ج) جغرافیدان با دید ترکیبی یا  ...............................موضوعات را مطالعه می کند.
د) انسان برای رفع  ..............................خود به تغییر محیط دست می زند.

1

با توجه به توده های هوای ایران پاسخ دهید.

12

الف) منشا توده هوای سودانی کدام دریا است؟
ب) کدام توده هوا از جنوب شرق وارد ایران می شود؟
ج) منشاء توده هوای گرم و خشک کجاست.؟
د) توده هوای مرطوب غربی چه زمانی وارد ایران می شود؟

1

پاسخ سواالت زیر را بنویسید.
13

1

الف -دو دلیل کاهش آب دریاچه ارومیه را بنویسید.
ب-وارونگی دمایی یا اینورژن چه موقع بیشتر اتفاق می افتد؟

14

پاسخ کوتاه دهید.
الف) بیشترین طول مرزهای ایران از چه نوعی است؟
ب) به محل دقیق هر پدیده یا مکان؛با توجه به طول و عرض جغرافیایی چه می گویند؟
ج) ایران از نظر جمعیت در رتبه چندم در منطقه خلیج فارس قرار دارد؟
د) تنگه هرمز آبهای دریای عمان را به کدام اقیانوس متصل می کند؟

15

1

پاسخ دهید.
الف -سازمان هواشناسی با استفاده از کدام اطالعات روزانه نقشه هواشناسی تهیه می کند؟
ب-منظور از پردازش اطالعات در پژوهش جغرافیایی چیست؟

1

جغرافیای استان تهران
16

1

پاسخ کوتاه دهید.
الف) سد لتیان بر روی کدام رود احداث شده است ؟
ب) اولین بار تهران توسط چه کسی به پایتختی انتخاب شد؟
ج) اولین مدرسه تهران به سبک امروزی چه نام دارد؟
د) برج طغرل در کجاست؟

17

الف )از مکان های مذهبی و زیارتی مهم استان تهران دو مورد را بنویسید.

1

ب)دو کاخ موزه تهران را نام ببرید.
18

از محله های قدیمی تهران در دوره ی ناصرالدین شاه چهار محله را بیان کنید.

1

19

تهران برای توسعه و گسترش با چه محدودیت ها و تنگناهایی روبروست؟ ( 4مورد)

1

1

20

چرا تهران یکی از کانون های صنعتی کشور است؟ ( 4مورد)

جمع
نمرات

موفق باشید
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