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  ١

  :کنیددرست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص  1
  .ناحیه جغرافیائی داراي کانون و مرکزي است که عوامل وحدت و تجانس به خوبی در آن دیده می شودهر )لفا

     .کوه  استمی کند و اصلی ترین شکل آن لغزش  ها به اشکال مختلف حرکتمواد ریز دانه کوه  )ب
  .اطراف شهر شیراز به وجود آمده استشهر جدید گلبهار در  )ج
  .مشروعیت یعنی یک حکومت از طرف تعدادي از حکومت ها به رسمیت شناخته شود) د

1  

2  
  

  .درجاهاي خالی کلمات مناسب بنویسید
.               می گویند .........ارتباط اند ،به مجموعه اي از موجودات زنده و محیط طبیعی غیر زنده که این موجودات با آن در ) الف
.               انجام می شده است.............. در جنگل هاي استوایی از چند هزار سال قبل به صورت محدود و مختصر کشاورزي  )ب
  .در قطب جنوب بیشتر از سایر کشورهاست........................ سهم فعالیت هاي علمی کشور ) ج
  .تأسیس کردند 1340را درسال .................. سازمان ،نفت  کشورهاي صادر کننده) د

1  
  
  
  

  .کنید  مشخص را پاسخ صحیح سواالت چهارگزینه اي زیر   3
گیري از نابودي توان هاي محیطی مطرح جلو ومحیط هاي ساحلی براي استفاده عاقالنه از گزینهم امروزه کدا )الف

  شده است؟ 
  اصالح ترکیب کود هاي شیمیایی   )2                            بهبود کبفیت کار نیروگاه هاي اتمی ) 1

  مدیریت سواحل  )4                                                مراقبت از نفت کش ها) 3
  می نامند؟ هکی را  در اصطالح چهآایجاد مناظر خاص نظیر  غار و چشمه ها در کوهستان هاي ) ب
  حوضه ابریز )4یخرفت                 ) 3                   فرسایش انحاللی  )2                 اشکال کارستی )1

  کدام تغییرات باعث به وجود آمدن دوره ي نوسنگی شده است؟) ج
  جمع آوري گیاهان –شکار حیوانات ) 2     کشاورزي                                  - یکجانشینی) 1

  کشاورزي - دام پروري کوچنده ) 4کشاورزي                         –اهلی کردن حیوانات ) 3
  .در کدام یک از مرزهاي زیر، حداقل کشمکش و اختالف سیاسی مشاهده می شود؟) د
  تطبیقی) 4                   مرزدریائی       ) 3پیشتاز                      ) 2تحمیلی                        ) 1

1  

4  
  
  
  
  
  
  

  :به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 
  به چه علت خاك مناطق قطبی از نظر هوموس و ترکیبات کربنی فقیر است؟  ) الف

  ازکدام توان هاي نواحی گرم وخشک براي تولید برق استفاده می شود؟) ب 
  ؟نامیده می شودیخچال ، چه زمانی یک توده ي یخ ) ج
  در زمینه ي تولید برنج به خودکفائی رسیده اند؟ ،کدام کشورها با اجراي انقالب سبز )د

   .دو بخش اقتصاد دوگانه در کشورهاي درحال توسعه را نام ببرید) هـ
  ) مورد2( کشورهاي درحال توسعه چه عواملی به فقر شهري منجر می شود؟در) و

3  

    » ادامه سواالت در صفحه دوم«   
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  ٢

  :به سواالت زیر پاسخ دهید و اقتصادي با توجه به عناصر فرهنگی   5
                     زبان حامی در میان کدام مردم رواج دارد؟         )الف

  .     به سایرمکان ها گسترش می یابد ..فرایندي که طی آن زبان ومذهب و) ب
  در شبه قاره هند کدام مذهب گسترده شده است؟) ج 

  بوت  در ایالت مونتاناي امریکا به تولید و استخراج کدام معدن مشهور است؟ناحیه ) د

1  

  75/0  براي اندازه گیري توسعه انسانی چه عواملی مورد توجه قرار می گیرد؟  6

 منفی انسان در ساحل است؟ کدام یک  عملکرد مثبت وکدام یک عملکرد  ،زیر در فعالیت هاي  7
  چراي دام از گیاهان ساحلی) ج              احداث حفاظ دریایی) ب   کاشت درخت در تپه هاي ساحلی          ) الف

75/0  

  75/0  به چه علت سواحل دلتایی داراي گونه هاي متنوع آبزیان است؟  8

  75/0  نقشه هاي توپو گرافی چگونه نقشه اي است و در تهیه آن از چه خطوطی استفاده می شود؟  9

 .دهید پاسخ زیر سواالت به ها کوهستان تشکیل باره در مختلف هاي نظریه به توجه با  10

 کرد؟ مطرح را ها قاره اشتقاق نظریه دالیلی چه به توجه با وگنر) الف

  کدام نظریه به تکمیل فرضیه وگنر کمک کرد؟)ب

75/0  

  .با توجه به توانمندیهاي کوهستان پاسخ دهید  11
  به چه علت در نواحی کوهستانی فعالیت کشاورزي محدود است؟ ) الف

  ؟از چه راهی تأمین می شوددرآمد کشورهاي استرالیا و نیوزلند  مهم  بعامن) ب

75/0  

 :دهید پاسخ زیر سواالت به  خشک و گرم نواحی به توجه با  12
  فرایند باد بردگی در کدام نواحی بیشتر تاثیر دارد؟) الف

  شود؟ می تشکیل چگونه) سیف(  طولی اي ماسه هاي تپه) ب

75/0  

  75/0  نشانه هاي گسترش بیابان کدامند؟  13

  75/0  )مورد3(جریان گرم دریایی چگونه باعث پیشرفت صنعت ماهیگیري در دریاي شمال شده است ؟  14

  :اصطالح مناسب را مقابل جمله هاي زیر بنویسید  15
  .( .....................)ساعت شبانه روز در باالي افق دیده می شود 24زمانی که خورشید براي تمام ) الف

9توده هاي یخ شناور در آب اقیانوس هاي سرد، که) ب
  .(......................) حجم آن زیر آب است 10

  .(........................)  کلبه هاي یخی که اسکیموها در قطب شمال می سازند) ج

75/0  

    » ومسادامه سواالت در صفحه «   
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  ٣

  75/0  اصطالح شهرنشینی را تعریف کنید؟  16

  :نقش عمده شهرهاي زیر را بنویسید  17

  کیش                       ) کمبریج                              ج) لورد                              ب) الف
75/0  

  :با توجه به مرزهاي آبی به سؤاالت زیر پاسخ دهید   18
  تالوگ را تعریف کنید؟) الف

  استفاده از تالوگ به عنوان خط مرزي رودها چه مزیتی دارد؟) ب

1  

  75/0  )سه مورد( قدرت ناشی از ساختار جغرافیایی را نام ببرید؟   19

  :در ارتباط با خلیج فارس به سؤاالت زیر پاسخ دهید  20
  کدام دسته از سواحل این منطقه زیستگاه مهم پرندگان مهاجر و آبزي است ؟) الف

  بزرگ ترین و پرجمعیت ترین جزیره ایران در این منطقه است ؟) ب

5/0  

  :در ارتباط با سیستم کشاورزي تجاري به سؤاالت زیر پاسخ دهید  21

  بیشتري دارد؟کشت تخصصی تک محصولی در کدام نواحی آب وهوایی رواج ) الف

  ؟کدامندمهم ترین مراکز دامداري تجاري جهان ) ب

75/0  

22  

  

  :باتوجه به مکان یابی صنعتی به سؤاالت زیر پاسخ دهید

  کدام عوامل طبیعی در مکان گزینی صنایع اهمیت خاصی دارند ؟)الف

  .وب شرقی و شرق آسیا را نام ببریدمهم ترین کشور صنعتی در ناحیه ي جن) ب

1  

  20  موفق و سربلند باشید    
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            52ص            25/0درست ) ب                               22ص          25/0درست ) لفا  1
  142ص            25/0درست    ) د                                  134ص       25/0نادرست    ) ج

1  

                 79ص      25/0  )متحرك( کشاورزي نوبتی) ب                              8ص          25/0اکوسیستم  ) الف  2
  172ص               25/0     اوپک) د                            103ص             25/0استرالیا      ) ج

1  

          53ص      25/0) اشکال کارستی ( ا ) ب                                      37ص   25/0) مدیریت سواحل  ( 4) الف  3
  148ص   25/0)   تطبیقی(  4) د             108ص      25/0) کشاورزي –اهلی کردن حیوانات  ( 3) ج

1  

  12ص                                                       25/0و کند شدن عمل تجزیه       25/0به علت یخ بندان شدید         )الف  4
                                               70ص                                            25/0تابش طوالنی مدت خورشید     25/0وزش بادهاي شدید و همیشگی   )  ب

  89ص                                   .    زمانی که ضخامت توده یخ به حد کافی می رسد و حرکت خود را آغاز می کند) ج
  118ص                                                                                                                      5/0فیلیپین و پاکستان      ) د
  130ص                                                                                                بخش رسمی و بخش غیررسمی            ) هـ 
                                        131ص                                                  )25/0مورد هرکدام 2اشاره به ( درآمد کم ، بی کاري و مسکن نامناسب ) و

3  

                                 16ص         25/0پدیده پخش یا انتشار    ) ب                                    15ص            25/0مردم شمال افریقا         )الف  5
  20ص                         25/0            مس   ) د                                   18ص                                      25/0     برهما  )چ

1  

  75/0  21ص                                                                     25/0امید به زندگی       25/0میزان باسوادي      25/0قدرت خرید    6

  75/0                35  ص           25/0منفی         ) ج         33ص                     25/0مثبت        ) ب                 25/0مثبت     ) الف  7

  75/0  32ص                                                        25/0و نسبتا آرام     25/0عمق کم    25/0به دلیل وجود مواد غذایی فراوان    8
و در آن از خطوط منحنی میزان           43ص            5/0نقشه اي که پستی و بلندي هاي زمین را نشان می دهد    9

       44ص                                                                                     25/0.                    استفاده می شود) خطوط هم ارتفاع(
75/0  

       47ص      25/0     امروزي هاي قاره شناسی زمین هاي مشابهت و 25/0 ها خشکی از بعضی سواحل بودن قرینه)الف   10
  48ص                                                                                                                           25/0تکتونیک صفحه اي   ) ب 

75/0  

       25/0و خاك نامناسب        25/0    شیب زیاد زمین )الف  11

        58ص                                                                                                          25/0)     دامتولید (پرورش گوسفند  )ب  

75/0  
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 66ص                                                                                                   25/0نواحی فاقد پوشش گیاهی             )الف  12
             5/0  .کند کشیدگی دچار را برخان هاي کناره اي ماسه برجستگی و بوزد هم بر عمود جهت دو از غالب باد جایی که) ب

   68ص

75/0  

  75/0                       71ص                           25/0و حرکت ماسه هاي روان     25/0افزایش فرسایش خاك      25/0کاهش پوشش گیاهی    13

با افزایش دما در مقیاس کوچک، افزایش حرکات آب، افزایش اکسیژن محلول در آب سبب جذب ماهی و پیشرفت   14
   101ص                                                                             )   25/0مورد هرکدام 3اشاره به ( صنعت ماهیگیري می شود 

  

75/0  

  75/0  97ص   25/0ایگلو   ) ج                91ص     25/0آیسبرگ   ) ب            87ص     25/0خورشید نیمه شب     ) الف   15

  75/0  117ص .                              یا ناحیه به روستاهاي آن است افزایش نسبت جمعیت شهرها و شهرك هاي یک کشور   16

  75/0  126بازرگانی                                                                                ص) دانشگاهی            ج) مذهبی             ب) الف  17

  5/0 .بستررود را وصل می کندخطی که عمیق ترین نقاط ) الف  18
  147ص                                                                          5/0.     چون هر دو کشور حق کشتیرانی خواهند داشت) ب

1  

  75/0 150ص                                     )            25/0مورد هرکدام 3اشاره به ( موقعیت و وضع ناهمواري   –شکل  –وسعت   19

  5/0  157ص                                                             قشم    ) ب                   156سواحل گلی و جزرو مدي       ص ) الف  20

  75/0  169ص           5/0اروپا    –ایاالت متحده آمریکا ) ب                          168ص      25/0) گرم و مرطوب( استوایی) الف  21
                   170ص                   75/0مواد اولیه ، انرژي، زمین          ) الف  22

  171ص                                                           25/0ژاپن  ) ب
1  

  20  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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