
 
 پایه                            آموزشگاه                                    رشته                                  سواالت درس

 
 1395-1396ماه                           سال تحصیلی شهرستان                                  در                          

    روز                            صبح                   تاریخ برگزاري: ساعت
 

 )4تا 1سواالت گروه الف( شامل دروس  
 

 

 بارم سوال ردیف
 جاهاي خالی را پر کنید 1

 واژه جغرافیا اولین بار توسط ............................. دانشمند یونانی، ارائه شد.الف) 
 استب) مفاهیم اساسی دانش جغرافیا مربوط به مکان و روابط متقابل .............................. با ................................ 

 ایران در  جنوب منطقه ................................ نیمکره ............................. قرار دارد.ج) 
 د) موقعیت جغرافیایی هر کشور از نظر موقعیت ...................وموقعیت ..................... قابل مطالعه و بررسی است.

1,75 

 1 مورد)4یسید(سواالت کلیدي در جغرافیا را بنو 2
 گزینه مناسب رامشخص کنید 3

 سنوزوییک) است. -الف) شکل نهایی ناهمواریهاي ایران مربوط به دوره( کواترنر
 کشاورزي) در کشورمان است -ب) جلگه ها بهترین مکانهاي (صیدماهی

0,5 

 گل فشانها در کدام استانهاي کشور قرار دارند. 4
 خوزستانوجنوبی     د) خراسانوبلوچستانج) هرمزگانکرمان  وب) هرمزگان کرمان       والف) خراسان

0,25 

 05 فرضیه هاي پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد؟ 5
 0,75 منظور ازپردازش اطالعات چیست؟ 6
 سوال چرا، در جغرافیا با کدام مورد ذیل مرتبط است؟ 7

 ب) به چگونگی روابط انسان با محیط می پردازد       الف) به بررسی تحول پدیده می پردازد         
 ج) به  علت وقوع پدیده می پردازد                       د) به ماهیت پدیده می پردازد

0,25 

 )6و  5سواالت گروه ب( شامل دروس 
 بیابان لوت در کدام قسمت ایران قرار دارد؟ 1

 د) جنوب غرب       الف) جنوب     ب) شمال غرب     ج) جنوب شرق 
0,25 

 جمالت زیر را تکمیل کنید 2
 ......................است.کوھستانھاوجھت و ل ...............، ارتفاعالف) سه عامل موثر برگوناگونی آب و هواي ایران شام

 کشور پیشروي می کندومانع ریزش باران در فصل گرم سال می شود. ب) عامل .............. در تابستان به داخل
دهایی که آب آنها به ج) رودهایی که تمام آب آنها در کشور جاري است را حوضه آبریز........................... و رو

 ف کشور می ریزد، حوضه آبریز.............................. می نامنددریاهاي اطرا
 هاي  ............................. و ............................... دریاچه هایی آتشفشانی هستند.د) دریاچه 

 ه) از جمله دالیل اهمیت خلیج فارس ............. است.( یک مورد)

2 

 0,5 ویژگیهاي رودهاي مناطق خشک را بنویسید. 3
 1 مورد)4نامهاي دیگر دریاي خزر را بنویسید(  4
 1 مورد)2بنویسید.( روشهاي مقابله با ریزگردها رارخی از ب 5

 10تا 7سواالت دروس 
 1 نحوه محاسبه رشد طبیعی جمعیت راتوضیح دهید. 6
 1 عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت کدامند؟ 7

  جغرافیا دھم 

  خرداد

  دقیقھ 
 



موفق باشید

 این نوع مهاجرت، موجب جذب نیروي انسانی جوان می شود؟ 8
 ب) مهاجریت روستاییان به شهر                     الف) مهاجرت شهر به روستا     

 ج) مهاجرتهاي گروهی                                  د) مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر

0,25 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید 9
 شهرگریزي) است. -الف) نام دیگر مهاجرت معکوس،( روستاگریزي

 ساختمان جمعیت) اندازه گیري می شود -عیت توسط(هرم سنی جمعیتب)ویژگیهاي قابل اندازه گیري جم

0,5 

 1 تقسیمات کشوري ایران را بنویسید 10
 0,25 ازبه هم پیوستن چند شهرستان همجوار، .................. تشکیل می شود. 11
 0,5 مثالی از مفهوم نقش شهر بنویسید. 12
 0,75 مورد)3را بنویسید(عوامل اثرگذار در گسترش سکونتگاه ها  13
 1 مفهوم سکونتگاه از دیدگاه دانش جغرافیا چیست؟ 14
 1 مورد از کالن شهرها را نام ببرید 2منظور از کالن شهر چیست ؟  15
 0,75 مهمترین فعالیتها در بخش کشاورزي شامل .................،.................و................. است 16
 0,75 پایدار را تعریف کنیدتوسعه  17
 کدام عوامل موجب ایجاد شرایط مناسب براي پرورش دام در ایران شده است؟ 18

 وجود نیروي انسانی متخصص -الف) تنوع اقلیمی
 وجود گونه هاي متنوع دامی -ب) تنوع گونه هاي گیاهی

 -گسترش زیاد در عرض جغرافیایی -ج) تنوع اقلیمی
 د) موارد ب و ج

0,25 

 1 برخی از مشکالت بخش کشاورزي در ایران را بنویسید 19


