تنظیم کننده  :حامد طاهری

نمونه سؤاالت چهار گزینه ای کتاب جغرافیای دهم تا آخر کتاب1396-1397

1

به نام خدا
مجموعه سؤاالت
چهار گزینه ای

ترم اول کتاب جغرافیای دهم:
از بین گزینه های زیر مورد صحیح راباعالمت (×)مشخص نمایید:
 -1مفاهیم اساسی دردانش جغرافیاکدامند.
الف) محیط طبیعی ومحیط

ب) تأثیرگذاری و تأثیرپذیری

ج) انسان ومحیط

د) مکان و روابط متقابل انسان با محیط

-2دو عامل اصلی در علم جغرافیا کدام است .
الف) انسان و فعالیت او ب) طبیعت و محیط

ج) انسان و محیط

د) جامعه و انسان

 -3محیط طبیعی ،مجموعه ای  ...........است.
الف) تأثیرگذار

ب) متعادل

ج ) تأثیرپذیر

د) نامتعادل

-4انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و درنتیجه  .....به  .....تبدیل می شود.
ب)

الف) چشم انداز انسانی -محیط جغرافیایی
ج) محیط طبیعی -محیط جغرافیایی

محیط جغرافیایی  -محیط طبیعی

د) چشم انداز انسانی  -محیط طبیعی

-5جغرافیا ازنظراراتوستن به معنای مطالعه  .........به عنوان جایگاه انسان می باشد.
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د) جامعه

ج ) زمین

-6به نظر شما کدام یک از این عملکردها تعادل محیط را در مدت طوالنی حفظ می کند؟
الف) درک توان های محیط طبیعی و استفاده از منابع برای رفع نیازها
ج) استفاده از منابع محیط طبیعی برای رسیدن منافع

ب) استفاده نکردن از منابع محیط طبیعی

د) نگاه سودجویانه به محیط طبیعی برای رسیدن به خواسته

-7جغرافیا با چه دیدی به مطالعه و بررسی موضوعات می پردازد؟
ب) جزء نگری

الف) ترکیبی

د) الف و ج

ج ) کل نگری

-8چرا جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل نگری ،موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؟
الف)چون انسان باید نیاز های خود را از محیط بر طرف سازد
ب)زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند
ج) زیرا بین همه شاخه های علوم ارتباط وجود دارد
د)چون انسان تحت تأثیر عوامل محیطی است و تأثیر پذیری زیادی ازمحیط دارد
 -9کدام سؤال  ،با رکن اساسی جغرافیا یعنی مکان وقوع پدیده ها سروکار دارد.
الف) کجا

ب) چرا

د) چه موقع

ج ) چه چیز

-10کدام یک از ابزارهای گردآوری اطالعات میدانی نمی باشد..
ب) مصاحبه

الف) پرسشنامه

د) مشاهده

ج )عکس های هوایی

-11چگونگی رابطه انسان با محیط در همه جای کره زمین .......
الف ) تغییری نمیکند

ج) تفاوتی ندارد

ب) یکسان است

د) یکسان نیست

 )12کدام مورد جز روش مطالعة کتابخانه ای است .
ب) مشاهده

الف) پرسش نامه

د) مصاحبه

ج) آمارنامه

 -13کدام سؤال بر« ماهیت هر پدیده» داللت دارد و کدام سؤال «انسان و روابط متقابل او » را با محیطمورد
توجه قرار می دهد.
الف) چه چیز -چه کسی

ب )چه چیز -چرا

ج ) چطور -چه کسی

د) چه موقع -چه کسی

 -14سؤال چرا  ،به  .........پدیده می پردازد.
الف) علت وقوع

ب) روند زمانی

ج ) ماهیت هر پدیده

د) سیر تکوین و تحول پدیده

 -15تدوین فرضیه کدام گام از مراحل پژوهش است .
الف) گام اول

ب) دومین گام

ج) سومین گام

د) گام چهارم

-16حذف اطالعات غیرضروری و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش و تجزیه و تحلیل اطالعات در مرحله  ........انجام
میگیرد.
الف) تدوین فرضیه

ب) طرح سؤال

ج) پردازش اطالعات

-17در «طرح سؤال و بیان مسئله »کدام مورد صحیح نمیباشد؟
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ب) به سابقه و نتایج پژوهش دیگران ،توجهی نکند.
د) واضح و روشن بیان شود.

ج) پژوهش دیگران را مورد بررسی قرار دهد

 -18در کدام گام از پژوهش پژوهشگر به اهمیت ،سابقه و پیشینة مسئله و نتایج پژوهش دیگران می پردازد؟
الف)تدوین فرضیه

ج)طرح سؤال و بیان مسئله

ب)پردازش اطالعات

د)جمع آوری اطالعات

-19محل دقیق هر پدیده یا مکان ،با توجه به طول وعرض جغرافیایی ،موقعیت  ........آن محل است.
الف) مطلق یا نسبی

ج) نسبی یا منطقه ای

ب) ریاضی یا منطقه ای

د) مطلق یا ریاضی

-20کشور ایران در کدام سمت قاره ی آسیا واقع شده است؟
الف) جنوب شرقی

ج) جنوب غربی

ب) جنوب

د) شمال غربی

 -21ا یران در عرض جغرافیایی 25تا  39درجه عرض  .........و همچنین در 44تا 63درجه طول  ..........واقع
شده است.
الف) جنوبی -شرقی

ج) شمالی  -شرقی

ب) شمالی  -غربی

د) غربی -جنوبی

-22موقعیت نسبی جغرافیایی کشور ایران کدام است؟
الف) نیمه ی شمالی منطقه ی معتدل شمالی

ب) جنوب منطقه معتدل شمالی

ج) شمال منطقه ی معتدل شمالی

د) شمال غرب منطقه معتدل شمالی

- 23کدام یک از دالیل اهمیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز نمی باشد؟
ب) نقش ارتباطی بین سه قاره آمریکا ،اروپا وآسیا

الف) یکی از کانون های ثروتمند جهان

د) بزرگترین منبع انرژی جهان

ج) مرکز و قلب ناحیه جغرافیایی و سیاسی جهان اسالم
-24مرزهای آبی شامل مرزهای .........می شود.

ب) دریایی ,رودخانه ای

الف) دریایی ،و دریاچه ای

د) دریایی ،و دریاچه ای ,رودخانه ای و باتالق

ج) دریایی و باتالق
-25طول مرزهای آبی ایران از مرزهای خشکی ........
ب)

الف) کمی بیش تراست

ج) برابر است

کمی کمتر است

د) کمتر است

-26دسترسی به  .........برای هر کشوری ،عالوه بر امکان ارتباط با سایر نقاط جهان ،دستیابی به منابع غذایی
ومنابع معدنی و سوختهای فسیلی را نیز فراهم می کند.
الف) آبهای آزاد

ج) راه های هوایی

ب) راه های خشکی

د) مرزهای آبی

-27تنگه هرمز ،آبراهه هاللی شکلی است که اقیانوس  .......و دریای  …….را به خلیج فارس متصل می کند.
الف) اقیانوس ارام و دریای عمان

ب) اقیانوس هند و دریای خزر

ج) اقیانوس ارام و دریای خزر

د) اقیانوس هند و دریای عمان

-28شکل امروزی ناهمواری های ایران مربوط به اواخر دوران  .......زمین شناسی است .ودر دوره  .........ناهمواری
های ایران شکل نهایی یافته است .
الف) اول -کواترنری

ب) اول -ژوراسیک

 -29کوه دماوند در کدام دوره بوجود آمد؟

ج) سوم -کواترنری

الف)ترشیاری

ب) کرتاسه

د) سوم  -سنوزوئیک
ج) کواترنر

د) تریاس

-30کدام گزینه زیر نتیجه تغییرات و ناپایداری های محیطی است که انسان درکوه های البرز ایجاد کرده است؟
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الف) بهره برداری از معادن

ب) طغیان رودها وحمل رسوبات

ج ) احداث جاده های ارتباطی

د)هدایت رودخانه ها و بهره برداری از آنها

-31دو توده کوهستانی مهم  ،به نامهای  ......و  ......بر اثر فوران آتشفشانی در منطقه کوهستانی آذربایجان وجود
دارند.
ب) سهند وسبالن

الف)سهند و قره باغ

د) آرارات و دماوند

ج) آرارات و سبالن

-32کوهستان تالش با جهت  ، ..........منطقه آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا کرده است.
الف)شمالی ـ جنوبی ب) جنوب غربی ـ شمال شرقی ج) شمال شرقی –جنوب غربی

د) غربی -شرقی

-33جهت چین خوردگی زاگرس کدام است؟
الف) شمالی  -جنوبی ب) شرقی  -غربی

ج) شمال غربی -جنوب شرقی د) شمال شرقی  -جنوب غربی

 – 34محدوده کوه های مرکزی ایران با اتصال کدام نقاط بر روی نقشه در داخل یک مثلث قرار می گیرند؟
الف)کوه جغتای  -گردنه آوج  -کوه بزمان

ب) کوه جغتای  -کوه الوند  -کوه بزمان

ج) کوه بینالود -گردنه آوج  -کوه بزمان

د) کوه جغتای  -گردنه آوج  -کوه تفتان

 « - 35ناهموار یهای مریخی» در کدام منطقه از ناهمواری های زیر قرار دارند؟
ب) منطقة کوهستانی آذربایجان

الف)کوه های بشاگرد

د) کوه های مرکزی

ج) منطقة کوهستانی زاکرس
 - 36بهترین مکان های کشاورزی کشورمان کدام است؟
الف) جلگه ها

ب) دشت های حاصلخیز

د) سواحل دریاها

ج)کوهپایه ها

-37در تنوع اقلیمی ( آب و هوایی ) کشورمان نقشی ندارد؟
الف ) ارتفاع

ب) توده های آب و هوایی

ج)طول جغرافیایی د) دوری و نزدیکی به دریا

 -38منشاء توده های هوای غربی کجاست؟
ب) دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس

الف) اقیانوس اطلس و سیبری

د) دریای سیاه و دریای مدیترانه

ج) دریای مدیترانه و اقیانوس آرام

 -39ضلع شمالی فالت ایران از کوه های  .........................در ترکیه شروع می شود.
الف) قره داغ

ب) سهند

ج) آرارات

د) سبالن

 -40کارشناسان هواشناسی با توجه چه اطالعاتی قادرند وضعیت هوا را پیش بینی کنند؟
الف) ارتفاع و جهت توده های هوا
ج) رطوبت و ارتفاع بادها

ب) سرعت بادها
د) سرعت و جهت توده های هوا

 -41مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی که بر آب و هوای ایران اثر دارند کدامند؟
الف)عرض جغرافیایی ،پرفشارجنب حاّرّه ای و دوری و نزدیکی به دریاها.
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ب) عرض جغرافیایی ،پرفشارجنب حاّرّه ای و میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها
ج) ورود توده های هوا به کشور ،عرض جغرافیایی و پرفشارجنب حاّرّه ای
د)دوری و نزدیکی به دریاها  ،پرفشارجنب حاّرّه ای و میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها
 – 42بادهای موسمی که موجب رگبار و بارانهای تابستانی می شوند ،از کجا و به کدام ناحیه ایران می وزند؟

الف) خلیج فارس _ جنوب غرب

ب) دریای سرخ _ جنوب شرقی

ج) اقیانوس هند _ جنوب شرقی ایران

د) دریای عمان _ جنوب غربی

 –43علت کمی بارش در سواحل جنوبی کشور چیست؟
ب)پرفشارجنب حاّرّه ای

الف)گرم بودن هوا

د)ارتفاع و جهت نا همواری ها

ج) جهت حرکت توده های هوا

 -44کدام توده هوا رطوبت دریای سرخ را به کشور ما می آورد؟
ب) مرطوب موسمی

الف)مرطوب غربی

د)گرم و خشک

ج)سودانی

 -45چنانچه شهر فامنین در ارتفاع 1500متری و قله الوند در ارتفاع  3500متری از سطح آبهای آزاد جهان قرار
گرفته باشد  ،در صورتیکه دمای شهر فامنین  + 8درجه باشد  ،دمای قله الوند چند درجه خواهد بود؟
الف ) +4

ب) -4

د) -20

ج) +20

 – 46مهم ترین عامل ایجاد نواحی خشک و بیابانی درجنوب کشور مانند دشت لوت چیست؟
ب) بارش کم

الف) پرفشار جنب حاّرّه ای

ج) دمای باال

د( تأثیر توده هوای گرم وخشک

 – 47بیابانی شدن منطقه داخلی ایران مانند دشت کویر بیشتر در ارتباط باکدام عامل می باشد؟
الف) جهت رشته کوه های بلند البرز و زاگرس

ب) دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی

ج) عامل پرفشارجنب حاّرّه ای

د) ارتفاع کم از سطح دریا

 – 48مهم ترین عامل ریزش برف و باران و تأمین آب درکشور کدام توده هوا می باشد؟
الف ) مرطوب غربی

ج) سودانی

ب) عربستان

د) مرطوب موسمی

 -49کدام گزینه در مورد وارونگی دما صحیح نیست؟
الف ) در این حالت آلودگی به طرف باالحرکت نمی کند.
ب) حرکت صعودی و جابه جایی هوا صورت نمی گیرد.
ج) با افزایش ارتفاع ،دمای هوا به طور ناگهانی افزایش می یابد
د) هوای گرم وسبک در سطح زمین قرار می گیرد.
 -50کدام گزینه از مهم ترین سوانح جاده ای ناشی از آب و هوای درکشور نیست؟
الف) برف سنگین و پدیدآمدنِ مه

ب ) سقوط بهمن

ج) وقوع زلزله

د ) وقوع سیل ویخبندان

-51کدام روش ها برای مقابله با ریزگردها مناسب نیست؟
ب) بیابان زدایی

الف ) خشک کردن تاالبها

د) تغییر در شیوه کشت

ج) مدیریت صحیح آب در بخش های مختلف

«موفق باشید .طاهری»
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به نام خدا
مجموعه سؤاالت
چهار گزینه ای
ترم دوم کتاب جغرافیای دهم:
از بین گزینه های زیر مورد صحیح را(در سمت راست هر سوال)باعالمت (×)مشخص نمایید:
 -1به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها ،آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطة آن هدایت کند
 ..........می گویند؟
الف( کانون های آبگیر ب( حوضه آبریز

د( حوضه آب زیر زمینی به مکان هایی  -2اگر کانون آبگیر

ج( آبخوان

در فصول سرد سال ،ذخیرۀ برف خود را تا ابتدای ماه های گرم سال حفظ کند به آن کانون آبگیر  ............گفته می شود.
ب( دائمی

الف( موقت

ج( اتفاقی

 -3بزرگ ترین دریاچه ایران است الف) ارومیه

د( فصلی

ب ) زریوار

ج ) خزر

د) مسیله

 -4جهت امتداد دریای خزرچیست؟
الف)شمال غربی  -جنوب شرقی ب) شمال  -جنوب
ج)غرب  -شرق

د )شمال شرقی  -جنوب غربی

 -5در مناطق کوهستانی که آب بخش هایی از رودها را تأمین می کنند ...... .گفته می شود؟ الف( کانون های آبگیر
حوضه آبریز

ج(آبخوان

د( سفره آب زیر زمینی

 -6کدام ویژگی زیر در مورد رود های ایران صحیح است؟
الف( رودهای ایران در فصل زمستان بیشترین آبدهی را دارند.
ب( بیشترین رودهای ایران در حوضه های آبریز داخلی جریان دارند
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ج( هر چه از غرب به شرق کشور برویم ،مقدار آب رودها کمتر می شود.
د( رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند بیشتر طغیانی ،تصادفی هستند.
-7کدام مورد زیر از دالیل اهمیت دریاچه ارومیه محسوب نمی شود؟
الف)امالح و رسوباتی که برای درمان امراض پوستی مورد استفاده قرار می گیرد
ب) جزایر متعدد آن که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است
ج)تنوع آبزیان که نقش مهمی در اکو سیستم دریاچه دارد
د)آب دریاچه که موجب معتدل شدن آب و هوای منطقه شده است.
 -8این دریا ازبقایای دریای عظیم تتیس است که زمانی بخش اعظم نیمکره شمالی را پوشانیده بود .الف)دریای خزر

ب

)دریای عمان ج )خلیج فارس د(دریاچه ارومیه
 -9دو رود« گرگان » و «کورا » به ترتیب از کدام جهت های جغرافیای به دریای خزر
ج) شمال و شرق

جنوب غرب ب) شمال غرب و جنوب

می ریزند؟

د) شمال و غرب

 -10بزرگ ترین دریاچه جهان دریاچه  ...........است .
ب ) عمان

الف) خزر

ج )خلیج فارس

 -11کشور ما در جنوب از طریق دریای عمان با اقیانوس
ب) هند

الف) آرام

د) ارومیه
………ارتباط داریم
د) کبیر

ج) اطلس

 -12دریای خزر از طریق کانال راه  ……..به دریای سیاه ارتباط پیدا کرده است.
ب) ولگا – اورال

الف) ولگا – کورا

د) اورال  -کورا

ج) دن  -ولگا

 -13از نام های قدیمی دریای خزر نمی باشد.
ب ) هیرکانی

الف) کاسپین

د)گرگان

ج ) البرز

 -14دو رود«ولگا» و «کورا » به ترتیب از کدام جهت های جغرافیای به دریای خزر می ریزند؟
الف) غرب و شمال

ب) شمال و جنوب

د) شمال و غرب

ج) شمال و شرق

-15درحال حاضر است در نقشه های خارجی نام  ،دریای خزر  ..........نامیده میشود.
الف) دریای پارس

ب ) هیرکانی

د) مازندران

ج ) کاسپین

-16خورچیست؟
الف) به جزایرکوچک سواحل خلیج فارس میگویند.
ب )به خلیج های کوچک سواحل خلیج فارس میگویند.
ج )به رودهای کوچک سواحل خلیج فارس میگویند.
د)به سواحل ماسه ای خلیج فارس میگویند.
 -17کدام یک از جزایر زیر بزرگ ترین جزیره ایرانی خلیج فارس است ؟
الف)قشم

ب ) هرمز

د) تنب بزرگ

ج ) کیش

-18پرآب ترین رود ایران کدام است؟ الف)کارون ب )سفید رود ج )رود هراز د) زرینه رود
-19تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران کدام است؟
الف)کارون

ب ) سفید رود

ج ) رود هراز

د)زرینه رود

-20کدام یک از کشورهای زیر از کشورهای غرب دریای خزر است ؟
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د)قزاقستان

-21کدام یک از جزایر زیر از جزایر خلیج فارس نیست ؟
الف)قشم

ب ) فرور

د)هنگام

ج ) چیچست

-22تنها دری ای آزاد ایران ،که از طریق آن می توان به آبهای همه دریاهای جهان بدون عبو ر از آبراهه دسترسی
داشت،الف)دریای عمان

ب ) دریای خزر

ج ) خلیج فارس

د) دریای سیاه

-23دریاچه ها از نظر نظرزمانی انواع مختلفی دارنداز جمله :
الف)آتش فشانی – یخچالی ب ) دائمی-فصلی ج )تکتونیکی -هاللی د)سدی-ساحلی
 -24آب دریاچه ارومیه  ،از طریق کدام رود تأمین نمی شود؟
الف)تلخه رود

ب ) زرینه رود

د) سیمینه رود

ج )سفید رود

--25کدام مورد زیر از دالیل کاهش سطح آب دریچه ارومیه محسوب نمی شود؟
الف) کاهش بارش در حوضة آبریز دریاچه
ب) برداشت بی حساب از چاه های اطراف دریاچه
ج) تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه ،در مسیر رودهایی که به آن می ریخت واحداث سد های متعدد .
د)تغییرات زمین ساختی بستر ،که سبب نفوذ آب به داخل زمین شده است.
-26ازنام های دیگردریاچه ارومیه است ؟ الف) کاسپین ب )هیرکانی ج )کبودان د)دیلم
-27بیشتر جمعیت ایران در کدام قسمت ازکشور پراکنده اند؟
الف) نیمه غربی

ب)شمال شرقی

ج) جنوب شرقی

د)جنوب غربی

 28کدام عامل زیر از عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت نمی باشد؟
الف) پیشینه و سابقة تاریخی ب) سرمایه و فناوری ج)منابع نفتی و معدنی د)حمل و نقل و ارتباطات
 -29اگر میزان موالید یک شهر در سال  1392بیش از  ،1400،نفر و مرگ ومیر آن  400نفر باشد و میزان جمعیت 110هزار
نفرباشد میزان رشدطبیعی ایران ،چند درصد است؟
الف)1/1

ب)1/2

د) 12

ج) 11

-30اگر جمعیت یک کشور  50میلیون نفر با رشد 3/5درصد باشد مدت زمان الزم برای دو برابر شدن جمعیت آن چند سال
است؟
الف) 50

ب)20

د) 5

ج) 2

-31ازعلل افزایش جمعیت ایران در 80سال اخیرنیست؟
الف) بر اثر گسترش بهداشت و واکسیناسیون ،ب) رونق صادرات نفت وواردات مواد غذایی
ج) افزایش میزان مرگ ومیر

د) لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی،

-32کدام گزینه در مورد ساختمان سنی جمعیت صحیح نمی باشد؟
الف) ساختمان جمعیت ،ویژگی های قابل اندازه گیری جمعیت را مورد بررسی قرار می دهد .
ب) اطالع از وضعیت سنی و جنسی جمعیت در هر کشور از موارد غیر قابل توجه برنامه ریزان است .
ج) هرم سنی هر کشور به برنامه ریزان کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا شوند
د) در مطالعات جمعیتی ،بررسی ساختمان یا ترکیب جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار است
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-33سیاست های کاهش جمعیت در ایران کدام پیامد زیر را به دنبال ندارد؟
ب) برهم خوردن تعادل جمعیتی ج) کاهش نیروی فعال

الف) تضعیف نیروی دفاعی کشور

د) جوانی جمعیت

 -34اصالحات ارضی در ایران چه نوع مهاجرتی را سبب شد ؟
الف) روستا به شهر

ب) خارجی

د) شهر به روستا

ج) گروهی

-35در هرم سنی جمعیت ،چه اطالعاتی را نمی توان بدست آورد؟
الف) گروه های سنی

ب) بررسی ساختمان یا ترکیب جمعیت

ج) بررسی سواد

د) ساختمان جنسی جمعیت

 -36مطالعه مهاجرت در بحث تغییرات جمعیت مهم است زیرا  ......؟
الف)باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر می شود
ب ) سبب تغییرات اجتماعی می شود.
ج) اغلب ،اعضای خانوارها با هم مهاجرت می کنند.
د) تغییرات فرهنگی و محیط زیستی را به همراه دارد.
-37در هرم سنی ،جمعیت بزرگساالن شامل کدام گروه های سنی می باشد؟
الف)  60به باال

ج) 15 – 60

ب) 30 - 59

د ) ( 15 –59

-38علت مهاجرت آریایی ها به سمت جنوب دریای خزروایران چیست؟
ج) سرما و از دست دادن چراگاه ها

الف) مشکالت اقتصادی ب) نداشتن زمین

د ) خشک شدن منابع آب منطقه

-39اولین گروه هرم سنی ،جمعیت فعال شامل کدام گروه های سنی می باشد؟
الف) + 85تا 60

ب)  85تا 60

د ) (24تا 0

ج) 60تا 25

-40در رشد مطلق جمعیت چه عاملی عالوه بر میزان رشد طبیعی جمعیت در نظر گرفته میشود؟
الف) تعداد مهاجران

ب)تعداد گردشگران

ج) میزان مرگ و میر د) میزان موالید

 -41دهستان را چه کسی اداره می کند؟
ب-دهیار

الف-بخشدار

د -فرماندار

ج-دهدار

-42درزمان قاجاریه بزرگترین تقسیمات سیاسی کشورکدام بوده است؟
الف-استان

ب-شهرستان

ج-بخش

د-ایالت

-43کوچک ترین واحد است؟
الف-ده

ب-شهر

ج-دهستان

د-مکان

 –44پس از ورود آریاییان به فالت ایران و در نخستین مرحله زندگی اجتماعی ،یک آبادی کوچک را.....و آبادی بزرگ تررا
 ........می نامیدند.
الف) «ویس  -گئو »

ب) « گئو  -ویس » ج) «ساتراپ  -گئو » د) «ویس  -ساتراپ »

 - 45از دیدگاه دانش جغرافیا « به مجموعه مساکنی که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند  ........گفته می
شود».
الف) روستا

ب) سکونتگاه

ج) شهر

د) خانه باغ

 – 46از بین عوامل موثر در شکل گیری سکونتگاه های ایران کدام عامل بیشترین اهمیت را دارد؟
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د) راه های ارتباطی

 – 47به محلی که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است گفته می شود؟
ب) شهر

الف)سکونتگاه عشایری

د) روستا

ج) سکونتگاه های پراکنده

-48در رابطه با پراکندگی جمعیت ایران  ،و ناهمواری ها کدام گزینه زیر صحیح است؟
الف) بیشتر جمعیت در مجاور و دامنه نواحی کوهستانی زندگی می کنند.
ب) بیشتر جمعیت در دشت ها زندگی می کنند.
ج) بیشتر جمعیت در جلگه های ساحلی زندگی می کنند.
د) بیشتر جمعیت در مناطق مرتفع کوهستانی زندگی می کنند.
 -49مالک تبدیل سکونتگاه روستایی به شهری در ایران کدام است؟
الف) جمعیت بیش از  10000نفر

ب)جمعیت  100.00نفر اشتغال به کشاورزی

ج)جمعیت  10000نفر و اشتغال به کشاورزی

د) داشتن شهرداری و طبق مصوبه وزارت کشور

 -50در کدام قسمت از کشور تعداد بیشتری کالن شهر دیده می شود؟
ب)نیمه جنوبی

الف) نیمه شمالی

د) نیمه غربی

ج) نیمه شرقی

 -51شهرهای سرعین ،پیرانشهر و سرچشمه به ترتیب دارای چه نقش های هستند؟
الف) نظامی – توریستی  -معدنی

ب) توریستی  -نظامی  -معدنی
د) معدنی – توریستی  -نظامی

ج)نظامی  -معدنی– توریستی

-52کدامیک ازشهرهای زیر نقش صنعتی دارد ؟
ب) اصفهان

الف) همدان

ایالم

زاهدان

کدام یک از شهر های زیر نقش صنعتی دارند؟
ب) قم  -تبریز

الف) اراک -ایالم

ج) اراک -اصفهان

د) همدان  -اصفهان

 –53مهم ترین فعالیت ها در بخش کشاورزی ایران کدام است؟
الف)زراعت ،باغداری و دامداری

ب) زراعت ،دامداری و زنبورداری

ج) دامداری ،صید ،باغداری

د) باغداری ،زراعت ،و پرورش طیور

-54با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور ،توصیه می شود محور توسعة کشاورزی از زراعت به کدام فعالیت جایگزین با
روش های مدرن تغییر یابد؟
الف) زراعت دیم

ب) باغداری

ج) دامداری

د) پرورش زنبور عسل

 -55از ویژگیها و مزایای کشت گلخانه ای نمی باشد.
ب) تولید در همه طول سال و همه جا

الف) مصرف زیادآب

د) کاهش مصرف آب

ج )کنترلبهتر وضعیت کشت
-56از ویژگیهای صنایع دستی نیست .
الف)از مواد اولیه بومی استفاده می شود.

ب) به کارگیری ابزارو وسایل ساده دستی به تولید و ساخت محصولی منجر می شود.
ج) در هر واحد آن ذوق هنری و خالقیت فکری صنعتگر به گونه ای تجلی می یابد.
د) در آن ذوق هنری و خالقیت فکری صنعتگر مشاهده نمی شود..
 - 57بزرگترین بخش های صنعتی کشور به ترتیب کدامند ؟
الف) نفت ،خودروسازی  ،پتروشیمی

ب) صنعت فوالد ،خودرو سازی ،پتروشیمی
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د) نفت ،گاز ،پتروشیمی

 – 58بعداز نفت و گاز بزرگترین بخش صنعتی کشور کدام است ؟
الف) خودروسازی

ج) پتروشیمی د) غذایی

ب) فوالد سازی

مواد پتروشیمی درتولید چه محصوالتی کاربرد ندارد؟
الف) الستیک ،پالستیک

ب) مواد شوینده

ج) الیاف طبیعی

د) شوینده ، ،کود،

– 59کدام استان های کشور بیشترین شاغالن بخش معدن دارند؟
الف) یزد ،اصفهان ،مرکزی

ب) یزد ،کرمان و اصفهان

ج) خوزستان ،اصفهان ،آذربایجان شرقی

د) کرمان ،زنجان ،خراسان رضوی

 -60کدام یک از موارد زیر از فعالیت های مربوط به خدمات نیست ؟
الف) حمل ونقل

ب) ارتباطات و مخابرات

ظط ج) پرورش زنبور عسل

د) بهداشت

-61کدام نواحی کشوربا وجودی که از نظر ذخایر ومواد اولیه غنی هستند ولی به دلیل این که به صورت محدود مورد بهره
برداری قرار گرفته اند با رشد صنعتی روبه رونبوده اند.
شرقی و شمالی

مرکزی و غربی

شرقی و مرکزی

غربی و شمالی

 -62کدام یک از موارد زیر از اهمیت گردشگری نیست ؟
الف)پر هزینه است و می تواند توسعه و رونق اقتصادی ،ایجاد کند .
ب) درردیف شغل های پر درآمد است.
ج) پاک و کم هزینه است و برای کشور میزبان می تواند اشتغال زایی ایجاد کند .
د) برای کشور میزبان می تواند اشتغال زایی ،و ارتباطات جهانی سازنده ایجاد کند.
-63توسعه پایداربه معنای .....
الف)تنها تأمین نیازهای امروز است.
ب) تأمین نیازهای امروز ،بدون کاستن از توانمندی های نسل های آینده است.
ج) توجه به توانمندی های نسل های آینده بدون توجه به تأمین نیازهای امروز است.
د) تأمین نیازهای امروز ،با کاستن از توانمندی های نسل های آینده.

«توسعه پایداربه معنای تأمین نیازهای امروز ،بدون کاستن از»
«توانمندی های نسل های آینده است» .
« موفق و پیروز باشید .حامد طاهری »
« دبیر دبیرستان شهید مدنی همدان»
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