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 عملکرد (3 از 1صفحو ) شرح سؤاالت ردیف

1 

 .صحیح یا غلط تًدن عثارت َای زیر را مشخص کىیذ

 دس ًواص جواػت هشدم پطت سش اهام جواػت دس صف ّای هٌظن سٍ تِ لثلِ هی ایستٌذ(الف

 ؽ ظ . ٍ اهام جواػت جلَ تش اص ّوِ دس هحشاب لشاس هی گیشد

 ؽ ظ . تِ ضْش ّایی کِ تیطتش اص یک هیلیَى ًفش جوؼیت داسد استاى هی گَیٌذ(ب

   ؽ ظ . اٍلیي گشٍُ اص آسیایی ّا کِ پس اص ٍسٍد تِ ایشاى حکَهت تطکیل دادًذ، پاست ّا تَدًذ(ج

   ؽ ظ . ضاپَس اٍل تَاًست تش سٍهی ّا پیشٍص ضَد ٍ اهپشاتَس سٍم سا اسیش کٌذ(د

 ؽ ظ  .دس ًاحیِ گشم ٍ ضشجی جٌَب تاساى فشاٍاى هی تاسد ٍ جٌگل ّای اًثَُ ساش ٍ افشا ٍجَد داسد(ُ

 

2 

 . جاَای خالی را تا کلمات مىاسة کامل کىیذ

دس ّش هحلِ هکاى ّایی تشای تَلیذ تؼضی اص کاال ّا ٍ دادى خذهات تِ هشدم ٍجَد داسد کِ ّذف آًْا  (الف

 .است............................... 

ایي ضْش پایتخت هاد ّا تَدُ ٍ . گزاضتٌذ.................... هاد ّا دس داهٌِ کَُ الًَذ ضْشی ساختٌذ ًٍام آى سا  (ب

 .تغییش پیذا کشدُ است.................... آى تؼذ ّا تِ 

تَد کِ تا آخشیي ًفس تا دضوي جٌگیذ ٍ .................... دس صهاى حولِ اسکٌذس، یکی اص فشهاًذّاى ضجاع ایشاًی (ج

 .سا تطکیل دادًذ.................... جاًطیٌاى اسکٌذس تش کطَس حاکن ضذًذ ٍ حکَهت . سشاًجام کطتِ ضذ

 .ًیض تؼغیل است.................... ،  .................... ػیذ ًَسٍص ػالٍُ تش ایشاًیاى، دس کطَسّای تاجیکستاى،   (د

 .پٌْاٍس تشیي جلگِ ایشاى است.................... ًام داسد ٍ  .................... ٍ  .................... ٍسیغ تشیي دضت ّای ایشاى  (ُ
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 .گسیىٍ صحیح را در َر مًرد مشخص کىیذ

ِ سٍ هشتَط تِ هحیظ صیست است (الف  ایي تاتلَ چِ پیاهی تِ ها هی دّذ؟. تاتلَی سٍت

 صیذ هاّی هوٌَع (4 ضکاس هوٌَع (3 هحل ػثَس حیَاًات اّلی (2 هحل ػثَسحیَاًات ٍحطی  (1

ِ سٍی ها جٌَب تاضذ، سوت چپ ها کذام جْت است؟ (ب  اگش عَسی تایستین کِ سٍت

 جٌَب غشتی (4 هغشب (3 هطشق (2 ضوال  (1

ایي ًاحیِ ضاهل کَُ ّای تلٌذ ٍ داهٌِ ّای »تِ کذام یک اص ًاحیِ ّای آب ٍ َّایی ایشاى اضاسُ ضذُ است؟  (ج

 «.دس صهستاى تشف صیادی سٍی کَُ ّا هی ًطیٌذ ٍ دهای َّا تِ صیش صفش هی سسذ. الثشص ٍ صاگشس است

 ًاحیِ گشم ٍ خطک داخلی (2ًاحیِ هؼتذل ٍ هشعَب خضسی       (1 

ِ خطک کَّستاًی (4ًاحیِ گشم ٍ خطک داخلی            (3   ًاحیِ هؼتذل ٍ ًیو

تِ دستَس کذام یک اص ضاّاى ایشاًی داًطگاُ تضسگی دس جٌذی ضاپَس ساختِ ضذ ٍ تِ ایي تشتیة دس آى ضْش  (د

 داًص پضضکی سًٍك یافت ٍ پضضکاًی اص ایشاى ٍ دیگش کطَس ّای جْاى دس آًجا گشد ّن آهذًذ؟

 ضاپَس دٍم (4 خسشٍ اًَضیشٍاى (3 اسدضیش (2 ضاپَس اٍل (1

 هْن تشیي ٍسیلِ هغالؼِ جغشافیا چیست؟ (ُ

 کتاب (4 لغة ًوا (3 ًمطِ (2 کشُ جغشافیا  (1
 

 



  سواالت3 از 2صفحه  
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 .تٍ سًاالت پاسخ کًتاٌ دَیذ

 اداسُ ضْش تش ػْذُ چِ کسی است؟ (الف

 لثل اص پیذایص پَل، داد ٍ ستذ چگًَِ صَست هی گشفت؟ (ب

 عَالًی تشیي ٍ هْن تشیي ساُ کطَس دس صهاى داسیَش اٍل چِ ًام داضت؟ (ج

 چِ چیض ّایی هْن تشیي ًمص سا دس تؼییي آب ٍ َّای یک هٌغمِ تشػْذُ داسد؟ (د

 آسیایی تِ چِ هؼٌاست؟ (ج
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 .عثارت َای زیر را تعریف کىیذ

 :جذٍل تَدجِ

 :سضتِ کَُ

 :تیي الٌّْشیي
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 .َر یک از عثارات سمت راست را تٍ مًرد مىاسة سمت چپ يصل کىیذ

 
 پایتخت ّخاهٌطیاًچغاصًثیل (الف

 اٍلیي سّثش ٍ تٌیاى گزاس حکَهت هاد ّا                     کشهاًطاُ (ب

 دیااِکَ.                                   عاق تستاى ٍ تیستَى اص آثاس تاسیخی ایي ضْش است (ج

 پشستص گاُ ػظین ٍ هطَْس دس ًضدیکی ضْش ضَش   تخت جوطیذ (د

 آساهگاُ کَسش، پادضاُ تضسگ ایشاى                            پاساسگاد (ُ
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 .جذيل زیر را کامل کىیذ

 

  لشستاى خشاساى جٌَتی  الثشص وام استان

 اسٍهیِ   صاّذاى  وام مرکس استان
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 . تٍ سًالت زیر پاسخ دَیذدیه زرتشتدر مًرد 

 کتاب همذس صستطتیاى چِ ًام داسد؟ (الف

 کٌٌذ؟  آًْا دس آتطکذُ ّا چِ کسی سا ًیایص هی. صستطتیاى آتص سا همذس هی ضواسًذ (ب

 سِ پایِ اصلی دیي صستطت چیست؟ (ج

 

9 
 .چْاس ٍیژگی توذى ّا سا تٌَیسیذ
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 دس صهاى داسیَش اٍل ضْشتاى تِ چِ کسی گفتِ هی ضذ؟
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 صًذگی سٍستایی تا صًذگی ػطایشی چِ تفاٍت ّایی داسد؟
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 جَیثاس چگًَِ تِ ٍجَد هی آیذ؟

 
 

 



  سواالت3 از 3صفحو  
 

13 

 اص چِ ٍسایلی تشای اًذاصُ گیشی دها ٍ تاسش استفادُ هی کٌین؟
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 .ًاحیِ گشم ٍ خطک داخلی سا تا ًاحیِ گشم ٍ ضشجی جٌَب همایسِ کٌیذ
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 (ًام تثشیذ)کذام ٍیژگی ّای ضتش تاػث ضذُ کِ تتَاًذ دس ًاحیِ گشم ٍ خطک صًذگی کٌذ؟ 

 

 
 

16 

 .ًوَداس آى سا کاهل کٌیذ. دس جذٍل صیش، هیضاى هتَسظ دهایطیشاص دس هاُ ّای هختلف سال ًَضتِ ضذُ است

 
ماه ىای 

 سال
 اسفٌذ تْوي دی آرس آتاى هْش ضْشیَس هشداد تیش خشداد اسدیثْطت فشٍسدیي

 6 2 6 9 11 13 19 27 23 17 12 10 درجو

 

 

 
 

 

  1401مرادی  اردیثُشت  " مًفق تاشیذ"  

 

 : ًظش آهَصگاس 

 

                       خیلی خَب               خَب               لاتل لثَل                ًیاص تِ تالش تیطتش
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 کلیذ ســؤاالت

 مذیریت آمًزش ي پريرش شُرستان دلفان

 دتستان پسراوٍ ی اوقالب 

  چُارمهغالؼات اجتواػی پایِامتحان وًتت ديم درس 
 

 

 ردیف
  پاسخنامو

  دسست     ًادسست     ًادسست     دسست     ًادسست 1

2 
 سلَکیاى- آسیَ تشصى ( ّوذاى          ج–ّگوتاًِ ( سفغ ًیاص ّای ساکٌاى هحلِ         ب (الف

  جلگِ خَصستاى– دضت لَت –دضت کَیش ( جوَْسی آرستایجاى          ُ- افغاًستاى (د
 

  2گضیٌِ  (          3ُگضیٌِ  (          د4گضیٌِ  (          ج2گضیٌِ  (          ب1گضیٌِ  (الف 3

4 
 ساُ ضاّی     ( هثادلِ کاال تِ کاال     ج( ضْشداس     ب (الف

 ًجیة ٍ ضشیف( هیضاى دها ٍ همذاس تاسش     ُ (د
 

5 

 .تِ جذٍلی کِ دس آى دسآهذ، ّضیٌِ ٍ پس اًذاص دادُ ضذُ تاضذ: جذٍل تَدجِ

 .تِ کَُ ّایی کِ هاًٌذ صًجیش تِ یکذیگش هتصل اًذ هی گَیٌذ: سضتِ کَُ

 .تِ تیي دٍ سٍد دجلِ ٍ فشات گفتِ هی ضَد:تیي الٌّْشیي
 

  پاساسگاد( جغاصًثیل     ُ( کشهاًطاُ     د( دیااکَ     ج( تخت جوطیذ     ب (الف 6

7 
 

 آرستایجاى غشتی لشستاى خشاساى جٌَتی سیستاى ٍ تلَچستاى الثشص ًام استاى

  اسٍهیِ خشم آتاد تیشجٌذ صاّذاى کشج ًام هشکض استاى

 

  پٌذاس ًیک، گفتاس ًیک، کشداس ًیک( ج(          خذای داًا)اَّساهضدا ( اٍستا          ب (الف 8

  ...خظ، آثاس ٌّشی، تمسین کاس ٍ هْاست دس کاسّا، لاًَى ٍ همشسات، ػمایذ هزّثی، داد ٍ ستذ، حکَهت ٍ فشهاًشٍایی ٍ  9

10 
تِ دلیل ٍسؼت صیاد کطَس، اداسُ آى کاس سادُ ای ًثَد، تِ ّویي دلیل داسیَش دستَس داد ایشاى سا تِ تخص ّایی تمسین کٌٌذ 

 .ٍ تشای ّش تخص فشهاًشٍایی تؼییي کشد کِ ضْشتاى ًام داضت
 

11 
سٍستاییاى تیطتش تِ کطاٍسصی ٍ تاغذاسی هطغَل تَدُ ٍ یکجا ساکي ّستٌذ ٍلی ػطایش تیطتش تِ دام پشٍسی هطغَل تَدُ ٍ 

 .کَچ هی کٌٌذ
 

12 
تا گشم ضذى َّا تشف کَُ ّا تِ تذسیج رٍب هی ضَد ٍ اص جاسی ضذى آب آى ّا دس سٍی صهیي . دس کَّستاى تشف صیادی هی آیذ

 .جَیثاس پذیذ هی آیذ
 

  .اص دهاسٌج تشای اًذاصُ گیشی دها ٍ اص تاسش سٌج تشای اًذاصُ گیشی تاسش استفادُ هی ضَد 13

14 
تاتستاى ّای گشم ٍ صهستاى ّای سشد داسد ٍ همذاس تاسش آى کن است اها ًاحیِ گشم ٍ ضشجی ًاحیِ گشم ٍ خطک داخلی

 .دس ایي ًاحیِ ّن تاسش کن است. سَاحل جٌَب تاتستاى ّای گشم ٍ صهستاى ّای هؼتذل داسد
 

  هژُ ّای تلٌذ ، کَّاى ، دّاى ضتش ، پاّای پْي  15

16 

 

 

  "هشادی" 
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