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در مناطق کوهستانی، مکان هایی وجود دارد که آب بخش هایی از رودها را تأمین می  ؟)انمره(کانون آبگیررا تعریف کنید. -1

حوضه های آبریز قرار دارند و بر خط تقسیم آب  کانون های آبگیر در حد فاصلمی گویند.  کنند. به این مکان ها کانون های آبگیر

 .های محلی منطبق هستند

 نیسبب کاهش رشد شد. ا ت،یکاهش جمع یها استیس (نمره1)ست؟یدرکشورچ تیکاهش جمع استیس یمنف یامدهایپ -2

فعال  یرویکاهش ن ،یتیتوان به برهم خوردن تعادل جمع یکند که از جمله م جادیکشور ما ا یبرا یتواندمشکالت یم ندهیکاهش در آ

دچار  جیکشور به تدر تیکند، جمع دایادامه پ دیدر ابعاد شد تیکنترل جمع استیس رگاکشور، اشاره کرد. یدفاع یروین فیوتضع

کشور به  یباشد که هرم سن یبه گونه ا تیکنترل جمع استیس دینبا اساسادربرخواهدداشت. یگریمشکالت د تیو در نها یریپ

 .جامعه خواهد بود یبر سر راه توسعه اقتصاد یمانع اصل دهیپد نیحرکت کند، ا یسمت سالمند
 نمره(1جاذبه های گردشگری در استان تهران رامختصرا نام ببرید .) -3

اسکی دیزین، توچال  وآبعلی ، غارها الف: جاذبه های طبیعی مانند شمیرانات،فیروزکوه،ردبار قصران در دامنه کوههای البرز،پیست 

و چشمه ها،دریاچه ها و آبشارهای طبیعی از دیگر جاذبه های طبیعی است.  ب:جاذبه های تاریخی و فرهنگی مانند کاخ ها و موزه ها 

 و اماکن  تاریخی

 نمره(1) مورد4صنایع استان تهران را بر حسب نوع تولید به چه گروههایی تقیسم می شود. -4

 صنایع غذایی ب:صنایع نساجی وچرم پ: صنایی کانی و غیر فلزی  ت :صنایع فلزی ج: صنایع شیمیایی و داروییالف: 

 چ: صنایع برق و الكترونیك  ح : صنایع سلولزی

از منابع  یبهره بردار ،ییایتوان به تجارت در یم ایدر نیا تیاهم لیاز جمله دالنمره(2؟)اهمیت دریای خزررا بنویسید. -5

را  ایدر نیا یها یگذشته انواع ماه یاشاره کرد. در سال ها یماه دیو ص یگردشگر ست،یز طیخاص مح یها یژگیو ،ینفت

محل توقف  ا،یدر نیا هیحاش یاز تاالب ها یکنند. بعض یم یزندگ ایدر نیجهان فقط در ا یاریخاو انیماه انواع .دیشناخته ا

 شده است. رهیاز نفت و گاز ذخ یعیمنابع وس ایدر نیپرندگان مهاجر است.در بستر ا

مردم در حال حاضر با  یازهاین نیکار به منظور عرضه خدمات مناسب تر و تأم نیانمره(1علت تقیسمات کشوری چیست؟ ) -6

 .ردیگ یاداره مطلوب تر صورت م

نقش ها را با  نای و دارد نقش چند ها سکونتگاه اغلب  امروز-1نمره(5/1؟).دیسینكات مهم درمورد نقش سكونتگاه ها را بنو -7

 یبا سکونتگاه صنعت یسکونتگاه دانشگاه یمایشود.مثال س یآنها منعکس م یماسی و چهره در سکونتگاه نقش-2  کند. یم فایهم ا

نقش  جیبه تدر یصنعت سکونتگاهمثال  ابد؛یتکامل و توسعه  ایکند  رتغیی زمان طول در سکونتگاه نقش است ممکن-3 تفاوت دارد.

 .ردیبه عهده بگ زیرا ن یاسیو س یادار یها

 نمره(1؟)برخورداراست یادیز یها تیاز مز یباغ داتیتول یچرا کشورما برا -8

 را دارد. یریو گرمس یریگرمس مهین ،یریسردس یها وهیامکان کشت انواع گوناگون م رایز

 



 

 

 

 نمره2؟ کجاست هریك کنونی محل ؟ شد می محدود ها دروازه کدام به طرف 4 از طهماسب شاه زمان در تهران -9

 جنوب : دروازه اصفهان یا دروازه حضرت عبدالعظیم                    محل کنونی : خیابان مولوی 

 شمال : دروازه شمیران                                                       محل کنونی : خیابان پامنار 

ن                                                        محل کنونی : میدان وحدت اسالمی غرب : دروازه قزوی  

: بازارچه نایب السلطنه خیابان ری  شرق : دروازه دوالب                                                       محل کنونی  

 نمره(1؟ )چهارایالت ایران درزمان قاجاریه را نام ببرید. -11

 . تیوال23ـ کرمان و بلوچستان و  4ـ فارس و بندر 3 ستانیـ خراسان و س2 جانیـ آذربا1

 نمره(1) .دیکن فیرا تعر داریتوسعه پا -11

 است. ندهیآ ینسل ها یها یامروز، بدون کاستن از توانمند یازهاین نیتأم یبه معنا داریتوسعه پا

 نمره(1؟ )نقش دارد ییو روستا یشهر یسكونتگاه ها یریدرشكل گ یچه عوامل -12

 .به وجود آمده در آنها نقش دارد راتییسکونتگاه ها، بلکه در تغ شیدایو... نه تنها در پ نیزم بیعوامل اثرگذار مانند آب، خاک، ش

مساجد،  ،یعموم یشامل خانه ها، مزارع، چراگاه ها، باغ ها، مکان ها (نمره5/1) مورد6دیرا نام ببر ییسكونتگاه روستا یاجزا -13

 .ها و راه ها است دانیم

 نمره(2مورد)4مسائل و مشكالت ناشی از افزایش تمرکز جمعیت در تهران چیست ؟ -14

 آلودگی آب و خاک  – 4آلودگی هوا  – 3آب منابع بر فشار – 2تغییر کاربری زمین کشاورزی  – 1

 مشکالت حمل و نقل – 7افزایش میزان شهرنشینی و افزایش نیاز خدماتی  – 6ژی     زیاد انرمصرف  – 5

 نمره(2مورد)8اماکن تاریخی تهران را نام ببرید. -15

کتیبه های تاریخی ، آب انبار ها ، حمام های قدیمی ، بقعه ها ، میادین و قلعه ها و برج های  –کاروانسراها   -تپه های باستانی  

 تاریخی از جمله جاذبه های استان تهران است .


