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 *جغرافیا علم مورد عالقه خداوند است *                                  یاقوت حموی جغرافیدان مسلمان:

 نمره2الف:  به سواالت چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید :
 "ویژگی اصلی هرناحیه ،وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی درآن است"این جمله باکدامیک از موارد زیر درارتباط است  -1

 منطقه بندید:                                              وحدت یابیج :                                                    همگونیب :                                                ناحیه بندیالف : 
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 بخشد:                                           منطقهج :                                               ناحیهب:                                         مکانالف : 
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 مرزبندید:                                                 وحدت یابیج :                                                        ه بندیمنطفب:                                                        ناحیه بندیالف : 

 ؟ کم باران ترین میانگین ساالنه بارش به میلی متر  درایران درکدامیک از نواحی زیر آمده است  -4

 آذربایجان و زاگرسد:                                          داخلیج :                                                خزر شرقیب:                                            خزر غربیالف : 

 نمره2ب : درجای خالی کلمات مناسب قرار دهید : 
 ..................یا................................ناحیه بندی می شود .سطح زمین برمبنای معیارهای .............. -5

 ره اندیشی کند .....................................و..................................موجب می شود انسان ها برای کنترل محیط و شرایط خاص آن چا -6

 ترین آنها به ویژه از نظر ..................................... تحت تاثیر یکدیگرند .امروزه همه نواحی  و حتی دورافتاده  -7

 ده است .دولت امارات متحده عربی با ساختن ........................................... درآب های خلیج فارس ، نواحی جدیدی درمنطقه ایجاد کر -8

 نمره2مشخص کنید :ج : صحیح و غلط بودن موارد زیر را 
 آب و هوا وضعیت گذرا و موقتی هواکره دریک محل درمدت زمانی کوتاه است . -9

 آب و هواشناسی یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی است . -10

 متری اطراف سیاره زمین را فراگرقته است .3000هوا مخلوطی از گازهای مختلف است که تا حدود -11

 بع انرژی برای زمین و عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی های آب و هوایی درنواحی مختلف زمین است .نورخورشید مهمترین من -12

 نمره5/3د: به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید :
 نمره5/0؟  ور کلی کدام نواحی کمترین انرژی را از خورشید دریافت می کنند طبه  -13

 نمره75/0؟  انرژی خورشید برسطح زمین چه مناطقی پدید می آید  ازدریافت نامساوی -14

 نمره75/0به طور کلی وقوع بارش دریک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد ؟ -15

 نمره5/0چند درصد از سطح زمین را آب ها و خشکی ها دربرگرفته اند ؟  -16

 نمره5/0؟چه کسری از سطح زمین را دشت ها پوشانده اند  -17

     نمره5/0چهره زمین طی زمان براثر چه عواملی تغییر می کند ؟ -18

 نمره5/12و : به سواالت بلند پاسخ زیر پاسخ دهید ؟                                    
 نمره2تصویر را مالحظه نموده وبه سواالت زیر پاسخ دهید ؟  -19

 نمره5/0الف : چه نوع عارضه ای را نشان می دهد ؟

 نمره5/0ب: فاصله منحنی های میزان چند متراست ؟

 نمره1ج: شیب درسمت شرق بیشتر است یا غرب ؟چرا؟

 نمره5/1انرژی دریافتی روزانه درمناطق مختلف درکره زمین چگونه است؟-20

 نمره1نواحی تاثیر می گذارد ؟ چه عواملی درپراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانوری  -21

 نمره2مورد اشاره کنید ؟  چهاراز قابلیت های نواحی بیابانی به  -22

 نمره5/1سه خانواده زبانی مهم و پرتکلم جهان را نام ببرید ؟ -23

 نمره5/1پدید ه پخش یا انتشار چگونه فرآیندی است ؟با ذکرمثال بنویسید ؟  -24

 نمره1؟؟ شمار پیروان آن درچه قاره ها و کشورهایی بیشتر است دین مسحیت درکجا ظهور کرد  -25

 

 

 

 

 موفق و پیروز و سربلند باشید 

180 

160 
140 

120 

100 

200 


