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 متن سواالت 

 به سواالت چهار گزینه ای زیرپاسخ دهید:

                                                                  ؟نمی باشد دریای خزر نام های دیگر کدام گزینه از

               اندریای طبرستد(         دریای چی چستج(       دریای هیرکانیب(        قزویندریای الف(

 ؟میلی متر بارش و حداقل هشت ماه از سال بارش اتفاق بیفتد 500بیش از کانون های آبگیرکه  

                                                                                 کانون اتفاقی د(              آبریزدائمی ج(           کانون دائمی ب(            کانون فصلی الف(

 ؟ نیستدر دوره ی ساسانیان ی کدامیک جزء تقسیمات کشور

  رستاک)دهستان(د(     بلوک)شهرستان( ج(      ه)استان(خور ب(       سرزمین)ایالت( الف(

                                  ؟                          نیستکدامیک از موارد زیر جزء ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی 

  معادن و ذخایر طبیعید(           ذخایرآبج(            دامپروری ب(         انرژی خورشیدی الف(

 بارم
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                                                                          صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید:

 غ             ص              . تعداد سکونتگاه ها در مناطق پایکوهی بیشتر و جمعیت آنها متراکم تر است-1

   غ             ص           .فشارجنب حاره بوجودآمده اندکره زمین دراثرکم بیابانی مهمترین کمربندهای -2

 غ             ص .می گفتند ویسبه آبادیهای بزرگ و  گئو به آبادی های کوچک یی هادر زمان ورود آریا-3

   غ            ص  .را شهرگریزی گویندیا روستا هاکوچکترجمعیت ازشهرهای بزرگ به مکان های حرکت -4
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

.         ...........ازخلیج فارس جدا می شود...........دریای عمان بخشی ازآب های اقیانوس هند است که ازطریق...........

 جغرافیای..................................درزمینه ی پراکندگی تاثیرات عوامل محیطی برسالمت انسان مطالعه می کند.

 ...........می گویند.تغیرشکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف وتبدیل آنها به محصوالت جدید را............................

 .در ایران به شهرهایی که بیش از ........................................ نفرجمعیت داشته باشند کالن شهر می گویند

 

1 

 75/0 مورد(3) ؟ارزش های اقتصادی دشت ها کدامند 4

 75/0 مورد(3)؟موقعیت جغرافیایی کدامنداز عوامل موثر بر آب و هوای کشورناشی  5

 75/0 حوضه ی آبریز را تعریف کنید. ۶

 5/0 مورد(2دریای خزر از چند نظر دارای اهمیت است؟) 7

 5/0 مورد(2؟)دریاچه ی ارومیه کدامند مهمترین جزایر ۸

 75/0  چه عواملی باعث آلودگی آب دریا ها می شوند؟  ۹

  حروف..........................       ادامه سواالت در صفحه بعد                              .......................... نمره به عدد 
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 متن سواالت

 مورد(3د؟)عوامل طبیعی ویا انسانی دافع جمعیت در یک ناحیه کدامن

 بارم
75/0 

 فرمول(؟)محاسبه می شود رشد غیر طبیعی )مطلق( جمعیت چگونه 11

 

75/0 

 5/0 مورد(2؟)ء و مقصد کدامندمبدا پیامد های مهاجرت در 12

 ...و...........................که ازبه هم پیوستن چند بخش همجوار تشکیل شده است سیاسی کشورتقسیمات واحدی از  13

 ....اداره می شود.....................به وسیله ی.......

5/0 

 5/0 مورد(2تقسیمات کشوری با چه اهدافی انجام می شود؟) 14

 5/0 (                         )     تهران  -2(                )                 مشهد-1نقش این شهرهارا بنویسید:   15

 5/0 مورد(2؟)یک سکونتگاه شهری از چه اجزایی تشکیل شده است 1۶

 5/0 مورد(2؟)کدامندمزایای کشت گلخانه ای  17

 75/0 مورد(3)؟صنایع دستی چه ویژگی هایی دارند 1۸

 75/0 مورد(3؟)خدمات شامل چه نوع فعالیت هایی می شود 1۹

  سواالت استان خوزستان    

 5/0 مورد(2دالیل عمده ی وقوع سیل در استان خوزستان کدامند؟) 20

 5/0 اندارد است؟چرامقدار آلودگی هوا دراستان بیشتر ازحد است 21

 75/0 مورد(3کاهش یافته است؟))کوچ نشینان( استانعشایر تعداد چرا درسال های اخیر 22

 75/0 مورد(3مسائل ومشکالت توسعه ی شهری در استان خوزستان کدامند؟) 23

 5/0 .....انجام می شود.................................................و..............مهاجرت های درون استانی اغلب به انگیزه های کسب..... 24

 75/0 مورد(3چه عواملی باعث رشد زیاد جمعیت در استان خوزستان شده اند؟) 1375تا  13۶5بین سال های  25

 5/0 مورد(2مهمترین سازه های آبی استان که جنبه ی گردشگری دارندکدامند؟ ) 2۶

 75/0 مورد(3گردشگری دارند کدامند؟)–فاع مقدس که جنبه ی زیارتی مهمترین آثاربجای مانده از دوران د 27



 
 
 
 

 ردیف 
                                                                                                            

 »الف«گزینۀ ) 4ـ » ج«) گزینۀ 3 ـ »ب«) گزینۀ 2ـ  »ج«گزینۀ ) 1 1

 درستـ 4 )گئو ویس ـغلط (ـ 3 )پرفشارغلط (ـ 2 درستاـ  2

 شهر ) کالن4 صنعت) 3 پزشکی) 2 تنگۀ هرمز) 1 3

 هاي پاك هاي کشاورزي ـ استفاده از انرژي هاي گردشگري ـ گذران اوقات فراغت ـ فعالیت جاذبه 4

 اي ـ نزدیکی به دریاها و دوري از آن عرض جغرافیایی ـ قرارگرفتن در کمربند پرفشار جنب حاره 5

 کنند. ترین نقطۀ آن هدایت می هاي جاري را به سوي پایین ، آبها اي که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواري به محدوده 6

 توقف پرندگان مهاجر،زیست، گردشگري، صید ماهی خاویاري  هاي خاص محیط برداري از منابع نفت و گاز، تجارت دریایی، ویژگی بهره 7

 کبودان، اشک داغی، آرزو، اسپیرو 8

 ، استخراج و حمل و نقل نفتهاي جامد هاي شیمایی، زباله هاي شهري، آالینده فاضالب 9

 ها سالی ـ وجود منابع آب ـ آب و هوا ـ وسایل ارتباطی، وسایل حمل و نقل و جاده خشک 10

11 
از ان کم و یا به آن  و اگر مهاجرت راکنند  رشد مطلق جمعیت برایر است با، میزان موالید و مرگ را  در یک سال از هم کم می

  آید. رشد مطلق جمعیت به دست میو سپس آن را به درصد بیان کنیم،  اضافه کنیم،

 زیستی اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و محیط راتیتغی 12

 فرماندارـ  شهرستان 13

 تر و تأمین نیازهاي مردم آن براي ادارة بهتر کشور، عرضۀ خدمات مناسب 14

 )سیاسی، اداريـ تهران: ( )زیارتگاهی مشهد ( 15

 جمعیت زیاد ـ شهرداري 16

 کاهش مصرف آب ـ تولید در طول سال و همه جا ـ کنترل بهتر وضعیت کشت 17

18 
ارگیري ابزار و وسایل سادة دستی، در قسمتی از مراحل اساسی تولید و به ساخت محصولی منجر می شود که در عمدتاً با استفاده از مواد اولیه بومی و به ک

 یابد. اي تجلی می گونه هر واحد آن ذوق هنري و خالقیت فکري صنعتگر به

 طور غیرمستقیم در بهبود کیفیت و کمیت تولیدات کشور مؤثرند. هایی می شود که به خدمات شامل فعالیت 19

 طراح سؤال)نویسندة پاسخ: حبیبه محبی (دبیر، مؤلف و 

 )تاکستان ـ دبیرستان صبا( جغرافیا ایراننام درس: 
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