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ردی
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 نمره 1بودن عبارات زیر را مشخص كنید. صحیح یا غلط  -1 

 از رشته های فنون جغرافیایی است. الف( جغرافیای زیستی 

 متصل می کند. دریای سیاهب( تنگه هرمزآبراهه هاللی شکلی است که آب های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به 

 ری کوهستانی  فرا گرفته باشد.سرزمین هموار و نسبتا همواری است که چهار طرف آن را حصا جلگهج( 

 د( توده هوای مرطوب موسمی رطوبت اقیانوس هند را در فصل تابستان به ایران می آورد.

 نمره  1گزینه صحیح را مشخص كنید. -2

 پاسخ عالمانه و پیشنهادی و حدس اندیشمندانه محقق به سوال تحقیق تعریف کدام اصطالح زیراست؟-1

 جمع بندی و ارایه پیشنهاد -د                   پردازش  -نظریه                     ج -ب                    فرضیه               -الف

 کدام یک از کشور های زیر با ایران مرز آبی دارد؟ -2

 امارات متحده عربی -عراق       د -ج         یونان -پاکستان     ب -الف

 دیگر کدام گزینه است؟مهمترین عامل تشخیص و جدایی یک کشور از کشور -3

 دریا -رود           د -کوهستان     ج   -مرز      ب –الف 

 درصد خاویار جهان را در خود جای داده است؟ 90بزرگترین  پهنه آبی محصور در خشکی جهان که حدود -4

 دریاچه ارومیه -خلیج فارس        د -دریای خزر          ج -دریای عمان         ب -الف

 نمره  1جا های خالی را کامل نمایید. -3

 . است.................... و یماه دیص مراکز نیمهمتر از دریای خزر –الف 

 است بوده..............................یایدر عمان یایدرقدیمی تر  نام -ب

 فشانی در این منطقه به وجود آمدهدو توده کوهستانی مهم در منطقه کوهستانی آذربایجان که در اثر فعالیت هاي آتش  -ج

 ...................... اند عبارتند از: .................... و

 نمره 1.5به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهید. -4

 به جابه جایی افراد بین دو واحد جغرافیایی یا به عبارتی ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر چه می گویند؟  -الف

 

 بارش در بندر انزلی شمال و میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟وضعیت  -ب

 

 

 زاگرس را بنویسید؟رشته کوه تغییر دهنده انسانی دو مورد از عوامل  -ج

 

 

بر اثر عوامل  –فصلی  –براثر تصمیمات سییاسی  –خارجی اجباری  –اید ) خارجی اختیاری نوع مهاجرت را در موارد زیر مشخص نم -5

 نمره 1.5طبیعی مانند خشکسالی ( دو مورد از موارد داخل پرانتز اضافی است. 

  افغان ها به اروپا از طریق ایران و ترکیهالف مهاجرت 

 

 مهاجرت کردها به شمال خراسان به دستور شاه عباش -ب

 

 هاجرت سیستانی ها به شمال بر اثر خشک شدن منابع آب منطقه سیستان م -ج

 

 نمره  1دو عامل طبیعی و دو عامل انسانی اثر گذار بر انتخاب محل شهر ها و روستا ها برای زندگی را بنویسید؟  -6

 

 

 

 نمره  1را بنویسید؟ دریای عمان مورد از دالیل اهمیت دو -7

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 نمره  1مهمترین دالیل کاهش آب دریاچه ارومیه را بنویسید؟ حداقل ذکر دو مورد  -8

 

 

 

 نمره 1مهاجرت زیاد به برخی شهرهای ایران چه پیامد و نتایجی را به دنبال داشته است؟ -9

      

 

 

 نمره  1را تعرف کنید؟ شهرستان  -10

 

 

  نمره  1شطرنجی(  –خطی  –شکل هریک از شهرهای زیر را بنویسید؟ ) شعاعی یا ستاره ای  -11

 

  همدانالف 

 

 سلماس آذربایجان  -ب

 

 نمره  1نقش هریک از سکونتگاه های زیر را بنویسید؟  -12

 

 تهران  – الف

 

 مشهد -ب

 

 نمره  1دو محصول صادراتی بخش کشاورزی ایران را نام ببرید؟  -13

 

 نمره 1مزایای کاشت گلخانه ای را بنویسید؟  -14

 

 

 نمره  5بدهبدبه سواالت کتاب استان شناسی پاسخ  15

 می ریزد؟ جازموریانکدام رود استان سیبستان و بلوچستان به  –الف 

 

 ناحیه رویشی را بنویسید؟گرمسیری ( وجود دارد یک گونه گیاهی این  نیمه) ایران تورانی ی هاکدام شهرستان های استان پوشش گی در -ب

 

 دو مورد از صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان را بنویسید؟-ج

 

 

 استان سیستان و بلوچستان را نام برید؟ فرهنگی و تاریخیدو مورد از جاذبه های  -ج

 

 

 در مورد فرهنگ و آداب و رسوم مردمان استان سیستان و بلوچستان دو سطر بنویسید؟ -د

 

 

 

توانایی و استعداد سیستان و بلوچستان در هریک از بخش های زیر چگونه است توضیح دهید و بنویسید برای توسعه استان چه به نظر شما  -ه

 کارهایی باید انجام بگیرند؟

 بخش کشاورزی 

 

 تجارت و بازرگانی

 

 

 

 موفق و سربلند باشید  
  



 
 
 
 

 ردیف 
                                                                                                  سؤاالت           

 ج) غلط د) درست )فارس خلیجب) غلط ( )جغرافیاي طبیعیالف) غلط ( 1

 ـ ب 4ـ الف 3ـ ج 2اـ الف  2

 الف) گردشگري ب) مکران ج) سهند و سبالن 3

 الف) مهاجرت ب) زیاد ـ کم ج) ساخت سد ـ از بین بردن پوشش گیاهی 4

 الف) خارجی اجباري ب) سیاسی ج) طبیعی 5

 ـ عامل انسانی: عامل دفاعی و امنیت، وسایل ارتباطی شیب زمین و آبعامل طبیعی:  6

 هی و میگوحمل و نقل کاال و مسافر ـ صیادي و پرورش ما 7

 ها گرم شدن عمومی هوا ـ حفر بی رویۀ چاه 8

 افزایش جمعیت ـ گسترش مناطق حاشیه 9

10 

کیل شده واحدي از تقسیمات کشوري با محدودة جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند بخش همجوار تش

است که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی، واحد متناسب و همگنی را به وجود 

 آورده است.

 شطرنجیالف) شعاعی ب)  11

 زیارتگاهی الف) سیاسی ب) 12

 پسته ـ انار 13

 کاهش مصرف آب ـ تولید در طول سال و همه جا ـ کنترل بهتر وضعیت کشت 14

 )دبیر، مؤلف و طراح سؤال( : حبیبه محبیپاسخة نویسند

 جغرافیا ایراننام درس: 

 03/1401/ امتحان:  تاریخ


