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* دانش آموزان عزیز لطفا سواالت را با دقت بخوانید وجواب آن را با خودکار آبی جلوی آن بنویسید* .

بارم

الف) با توجه به سواالت گزینه صحیح را انتخاب کنید.
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 -1کدام گزینه نادرست است؟
الف) دما ،بارش و فشار از مهمترین راه های هواشناسی هستند.
ب) وسعت دشت کویر 60هزار کیلومتر مربع و وسعت دشت لوت هزار کیلومتر مربع
است.
ج) توده هوای سودانی در ماه های سرد سال و از شرق کشور وارد میشود.
د) یکی از شاخه های جغرافیای پزشکی است.
 -2دومین کشور از نظر جمعیت درخاورمیانه کدام کشور است؟
ج) ترکیه
ب) عراق
الف) ارمنستان
د) ایران
 -3کدام گزینه از شیوه های مطالعه در جغرافیا نیست؟
ب) جمع آوری اطالعات
الف) تدوین فرضیه
د) پردازش اطالعات
ج) طرح سوال و حذف مسئله
 -4کدام گزینه میزان دمای ناحیه کوهستانی را به درستی نشان می دهد؟
ب)  -6 -10درجه
الف)  10-43درجه
د)  7-28درجه
ج)  3-30درجه
 -5کدام گزینه از زیر شاخه های فنون جغرافیایی نیست؟
ب) نقشه کشی
الف)سنجش از راه دور()GIS
د)روش های کمی
ج) تاریخ شناسی
در جغرافیا

1/25

ب) جاهای خالی را پر کنید.
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 -1با افزایش هر  ......................متر ارتفاع بطور میانگین حدود
 .......................درجه از دما کاهش میابد.
 -2سوال .........................به علت وقوع پدیده و سوال کجا ،به
 ...............................پدیده می پردازد.
 -3محل قرار گیری هر مکان نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون
خودموقعیت  ............................آن مکان است.
 -4اصطالح  ...................به حالت آنی و زود گذر جو گفته می شود.
 -5ایران کشور وسیعی است که حدود  .......................کیلومتر مرز
مشترک سیاسی با همسایگانش دارد.
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ج) به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
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 -1مفاهیم اساسی دانش جغرافیا کدام اند؟
 -2سوال «چطور» به چه چیزی میپردازد؟
 -3اولین کشور از نظر وسعت و اولین کشور از نظر جمعیت در خاور میانه به
ترتیب کدام کشور ها هستند؟
 -4دشت ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
 -5ویژگی های توده هوای مرطوب موسمس را بنویسید.
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د) هر یک از جمله های سمت راست زیر را به عبارت های مناسب در سمت چت وصل
کنید( .دو مورد اضافی است)
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عامل پرفشار جنب حاره ای
 -1محل دقیق قرار گیری هر پدیده به روی کره زمین با توجه به طول و عرض
عرض جغرافیایی
جغرافیایی
 -2یکی از قله های منطقه کوهستانی طالش
آق داغ
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 -3مهمترین عامل ایجاد نواحی خشک و بیابانی در جنوب کشور است
موقعیت جغرافیایی
موقعیت مطلق
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د) به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
 -1عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی چند گونه است ؟ نام ببرید.
 -2چرا جغرافی دانان با دید ترکیبی و کل نگری موضوعات را مطالعه و مورد
برسی قرار قرار می دهند.
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 -3دالیل اهمیت خلیج فارس تنگه هرمز را به اختصار توضیح دهید4(.مورد)
1 /5
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 -4نا همواری های ایران به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید.

 -5برای هر یک از گزینه های زیر دو مورد نام ببرید.
الف) کوه های مرکزی:
ب)کوه های شمال خراسان:
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 -6چهار مورد از ارزش های اقتصادی دشت هارا نام ببرید.
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 -7عرض جغرافیایی چه تاثیری بر آب و هوا دارد ؟ شرح دهید.
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.
 -8آب و هوا چه تاثیری بر زندگی انسانی دارد ؟ نام ببرید 4( .مورد)
1

 -9ویژگی های دشت لوت را بیان کرده و نحوه تشکیل آن را بنویسید.

1

 -10چه عواملی باعث شده تا منطقه کوهستانی البرز به شکلی نا پایدار
درآید؟
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 -11مهمترین جاده های بهمن خیز استان البرز را نام ببرید.
 -12مهمترین گسل های استان البرز را نام ببرید.
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 -13چهار مورد از چشمه های مهم استان البرز را نام ببرید .و محل قرار
گیری آنان را بنویسید.

1

1

 -14جدول زیر را کامل کنید.
شمال
جهت
جغرافیایی
استان های
همسایه
پدیده های
طبیعی

غرب

جنوب غربی

شرق

1

 -15با توجه به نقشه ی زیر به سواالت پاسخ دهید.
 -2نام

 -1نام جلگه:

2

رشته کوه:
 -4منشا

 -3نام قله:
توده هوایی:

1

با آرزوی موفقیت و سالمتی برای شما دانش آموزان عزیز....
جمع بارم
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