
 1401 دي ي استان نمونه سوال جغرافیا  

 3ص.می باشد-همسایه شمالی استان تهران (استان مازندران )،شرقی (سمنان )،غربی (البرز و مرکزي )،جنوبی (قم)   -۱
تمرکز فعالیتهاي اقتصادي  -2مرکزیت سیاسی و اداري کشور  .  به چه دلیل استان تهران یکی از مهم ترین استان هاي کشور است  -۲

تمرکز مؤسسات مالی و اعتباري و بانکی  -5دسترسی به شبکه حمل و نقل و راههاي ارتباطی  -4تراکم و تمرکز باالی جمعیت 3-و صنعتی 
 سه مورد  3ص در تهران

اي و خاکه الیمب مبه سبب داشتن شی ؟به چه دلیل بخش هاي مرکزي و کوهپایه اي جنوبی البرز براي کشاورزي مناسب است  -3
5ست صآبرفتی براي کشاورزي مناسب ا  

این دشتها به علت هموار بودن، شرایط مناسبی را براي تجمع ؟دشتهاي جنوبی استان تهران از چه لحاظ داراي اهمیت میباشند-4 
6ص  اند فعالیتهاي انسانی فراهم آورده . 

 
وزش بادهاي  - 3دشت کویر در جنوب  2-رشته کوه البرز در شمال استان   -کدامند ؟ سه عامل مؤثر در تنوع آب و هواي استان تهران  -5

 8صبارانزاي غربی 
، بیابانی ونیمه  ) فیروز کوه و دماوند (، کوهپایه اي )ن گردن االتوچال و پ (کوهستانی    ؟با مثال  انواع آب و هواي استان تهران رانام ببرید  -6

 10ص  )کریم  ورامین و رباط(  بیابانی
بر روي این رود، سدي به   .میریزند این رود از ارتفاعات کلون بسته  سرچشمه میگیرد و رودهاي فشم، دماوند، میگون  و آهار  به آن :جاجرود-7

   17ص برق آبی از آن استفاده میشود نام لتیان  نیز ساخته شده که هم براي تأمین آب آشامیدنی و هم تولید
رعایت    2-تجهیز امکانات علمی کشور براي پیشبینی دقیقتر احتمال وقوع زلزله  -   1، راههاي کاهش خسارت هاي ناشی از زلزله  -8

جانبه سازمانها و مراکز ذي ربط قبل، هنگام   آمادگی همه  3-اصول ایمنی در ساخت بناهاي جدید و تحکیم و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري 
   22ص  آموزش همگانی مردم-4-و بعد از وقوع زلزله 

رویه از کودها و سموم کشاورزي از  هاي انتقال نفت و استفاده بی دفن غیر علمی زباله، نشت لولهگی خاك تهران چیست؟علل آلود  -9
 26ص اند نوع آلودگی عوامل این

در بعضی از   .؟در بیشتر این روستاها فعالیتهاي کشاورزي و باغداري صورت میگیردفعالیتهاي عمده اقتصادي روستاهاي تهران چیست-10
فعالیتهاي عمده   ه بر آن، در مناطق کوهستانی، پرورش زنبور عسل ازالو ع  .مناطق مانند فیروزکوه،دامداري سنتی و صنعتی نیز رایج است

 32ص اقتصادي به حساب میآید
 نیاز نشینی، به منظوررفع مشکالت شهر به چه دلیل شهرهاي جدید در اطراف تهران بوجود آمده است و دو شهر جدید نام ببرید    -11

 34صواوان  -اندیشه -بومهن –پرند  تهران، شهر کالن حاشیه در اصولی غیر شهرهاي ایجاد از  جلوگیري و مسکن به افزون روز
 

در بخش   .استفاده از شیرآالت خودکار جویی و با توسعه فرهنگ صرفهافزایش مصرف آب در تهران چیست؟راه حل جلوگیري از -12
 38ص .صنعت نیز با افزایش تعرفه و تشویق آنان به استفاده از آب بازیافتی میتوان فشار برمنابع آب را کاهش داد

 
مصرف زیاد انرژي را میتوان از طریق آموزش به مردم براي کاهش  مشکل مشکل مصرف انرژي در تهران را چگونه میتوان حل کرد؟  -13

 40ص  مصرف انرژي از جمله تشویق وترغیب مردم براي استفاده از المپهاي کم مصرف و همچنین عایقبندي ساختمان تا حدودي کاهش داد
  43صسنتها و آداب و رسوم هر قومی نشاندهنده هویت آن قوم است -14

 
46ص خیو پیشینه تاریباورها   داب و رسوم، اعتقادات،انماي فرهنگ و  آیینه تمامدهنده چیست؟ زبان هر قوم نشان-  -15



 


