
 
 

 

تعالیبسمه

دبیرستانپسرانهغیردولتیباقرالعلوم)ع(

تهران2آموزشوپرورشمنطقه


  انسانینام کالس :          مقدمآقایعاقلینام دبیر :   نام و نام خانوادگی :                            

        11/10/1398تاریخ :           دقیقه      75زمان :    جغرافیانام درس :

 نوبت اول

 نمره به عدد : 
 امضاء : 

ظر
دن

دی
ج
ت

 

 نمره به عدد : 
 شماره : امضاء : 

  نمره به حروف : نمره به حروف : 
 

 

پاسخنامه

 

 25/0د:ص                     25/0ج : ص                           25/0ب:ص                   25/0: الف : ص 1ج

 25/0د: کروز           25/0ج : شهر پایدار         25/0ب: جمعیت و عملکرد          25/0: الف : هسته اولیه2ج

 25/0د: جغرافیای اقتصادی           25/0ج : زاغه نشینی                        25/0ب: حومه    25/0و نیویورک: الف : لندن 3ج

 25/0-4ج :                           25/0 -2ب:                      25/0-1: الف:4ج

 5/0د:خوابگاهی ،صنعتی،مرفه نشین ،فقیرنشین         5/0شهر ج : مادر            5/0ب: آمایش سرزمین      5/0: الف : آمایش سرزمین5ج

 5/0ز: جاده ای، ریلی، هوایی،آبی ،لوله ای          5/0و: وندالیسم                          5/0کهکشانی -خوشه ای -ه: خطی یا کریدوری

 5/0ت: آمریکا      5/0رو-ح: رو  

 25/0)مگاسیتی( 4د:         25/0)مگاالپلیس(1ج:      25/0)جهان شهر(2ب:  25/0)مادر شهر یا متروپل(5: الف : 6ج

 25/0واردات کاال از خارج -4 25/0توجه به صنایع مونتاژ -3 25/0حمایت نکردن دولت ازکشاورزان    -2 25/0تقسیم نادرست زمین-1: 7ج

 25/0دسترسی به خدمات و تسهیالت-4 25/0فعالیت وسعت و فضای سکونت و  -3 25/0میزان جمعیت -2 25/0فعالیت اقتصادی-1: 8ج

 25/0فرهنگ و مناسبات اجتماعی  -5

 توجه به عدالت  -3 25/0توجه به همه ابعاد توسعه  -2 25/0:توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همه مناطق و استان های کشور 9ج

 : توجه به آمایش7 25/0توجه به حفظ محیط زیست  -6آینده   توجه به نیازهای حال و  -5 25/0توزیع متوازن جمعیت -4 25/0درتوسعه

  25/0دفاعی 

 5/0توجه به نیازهای افراد ویژه معلوالن و سالخوردگان و جانبازان  -2 5/0فرهنگ و هنر بومی و ملی  -1 -10ج

سرانه: 11ج =
مساحت

 جمعیت
0/5 =

26000

13000
0/5 =    0/25 مترمربع2

 امکان به روز کردن اطالعات -2 25/0برقراری ارتباط منطقی و ریاضی بین انواع اطالعات رادارد قابلیت دسته بندی و  -1: 12ج

 25/0توانایی محاسبات آماری و ریاضی رادارد  -4 25/0می توان مکان یابی کرد   -3 25/0درهمه بخش هاوجود دارد  

 25/0محیط زیست  -3 25/0فرهنگی  –اجتماعی  -2 25/0اقتصادی  -1 -13ج

 پیشرفت های علمی و -3   25/0گسترش تجارت و اقتصاد جهانی  -2 5/0افزایش جمعیت و تقاضا برای حمل و نقل  -1: 14ج

 25/0فناوردی درتولید وسایل حمل و نقل 

 25/0مبدا و مقصد  -4  25/0مسافت  -3  25/0موقعیت مکانی  -2  25/0مکان  -1: وجود مفاهیمی چون  15ج

 25/0غالت  -4 25/0مواد معدنی و پتروشیمی  -3 25/0گاز  -2 25/0نفت  -1ایی مانند : جابجایی کااله16ج 

  5/0ونقشه های وضع موجود آن تهیه می شود  -2 5/0کاربری های اراضی روستاشناسایی -1: 17ج 

 

 

 

 






