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خانمها حاتمی و دبيران :

 صدوقی
 دقيقه     60 امتحان: وقت  جغرافياپاسخنامه درس:

   

 بارم  رديف

 1 5/0 پردازش اطالعات(5     5/0استاندار(4     5/0(روستا به شهر3  5/0فشار هوا(2      0/ 5کانون آبگیر(1 الف(

 1     25/0ص -4    25/0 غ -3    25/0 غ -2    25/0ص-1 ب(

 /75  / 25پايتخت(3 / 25خزر(2 /25کارون (1 پ(

 

 را آن نفت فروش از ناشی دالر و درآمد-جهان انرزی منبع ترين بزرگ-قاره  سه بین ارتباطی نقش و ارزش  -1 ت(

 سیاسی و فرهنگی ارزش-کرده تبديل صنعتی غیر و صنعتی هایکاال صادرکنندگان توجه کانون به

 نمره 1(مورد2)منطقه

 نمره 1مورد(2گیاهان دارويی)-کشاورزی-دامپروری-ذخاير طبیعی-معدن-ذخايرآب -2

 سموم و کودها ورود-نفت ونقل حمل و استخراج-شیمیايی های آالينده-جامد های زباله-شهری فاضالب -3

  نمره 1(مورد2) رودها توسط کشاورزی اراضی شیمیايی

 /75 آينده توانمنديهای نسلتامین نیازهای امروز بدن کاستن از -4

 کشت-ياچه در اطراف چاههای از حساب بی برداشت-آبريز حوضچه در بارش کاهش-هوا شدن گرم -5

 زمین تغییرات-داده تغییر را آب چرخه که موانعی-متعدد های سد احداث-دارد الزم زياد آب که محصوالتی

 نمره 1(مورد2)کف آمدن باال و ساختی

سیناسیون،لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی، رونق صادرات نفت و واردات مواد گسترش بهداشت و واک -6

 نمره 1دو مورد() غذايی،کاهش میزان مرگ و میر

 نمره /75کنترل بهتر کشت-تولیددر همه ی سال و همه جا-کاهش مصرف آب-7

 /75شهری-عشايری-روستايی -8

 1درياها و منابع رطوبتی)دو مورد(دور بودن از -سجهت رشته کوههای البرز و زارگر-عامل پر فشار جنب حاره-9

با توجه به مشکالت شهرهای بزرگ حرکت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچکتر و روستاها آغاز -10

 نمره1شده است.

25/9 

ب(مزايا نیروی فعال اقتصادی و معايب جمعیت رو به پیری می رود کمبود اشتغال و    /25( 29-25 )الف(جمعیت جوان ث(

 نمره1مسکن

25/1 

 نمره /5آقا محمد خان قاجار-جاردوره قا-1 ج(

 نمره 1بازارها -اماکن تاريخی-موزه ها-کاخ ها و عمارت ها-2

 نمره 1 خدمات-صنعتی-کشاورزی-3

 



 

 

 نمره 1مورد(2)تمرکز جمعیت-نزديکی به بازار مصرف-وجود زير ساخت-مرکزيت سیاسی -4

 (نمره 1)برق دو مورد-دارويی-شیمیايی-فلزی و غیر فلزی-نساجی-سلولزی-صنايع غذايی-5

 


