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 بارم متن پرسش ها رديف

 گزينه صحیح را انتخاب کنید : 1

 علت تنوع محصوالت کشاورزی ايران چیست ؟-1

 وسعت زمین های زراعید(        يی      ج(موقعیت جغرافیا     ب(تنوع آب و هوای              الف( وسعت زياد          

 

 کدام مورد از ارزش های اقتصادی دشت ها محسوب می شود  ؟-2

 ج(تولید انرژی خورشیدی و بادی        د(حمل و نقل کاال     الف( ذخاير آب             ب(دامپروری        

 

 شود  ؟نقشه های هواشناسی براساس کدام اطالعات روزانه تهیه می -3

 الف( فشار ، رطوبت ، دما            ب(فشار ، رطوبت ،سرعت باد         ج(ابرناکی ،رطوبت ،دما       د(توده هوا، فشار رطوبت

 

 ؟ نمی باشدکدام گزينه از راه های مقابله با ريزگرد ها -4

   زدايی بیابان د(                    احیای تاالب هاج(             های رودخانه حقابۀ تأمین ب(            احداث سدالف( 

 

 عامل شکل گیری بیابان لوت چیست ؟ -5

 الف( قرار گرفتن در داخل کوهستان             ب(فشار زياد جنب حاره         ج(دوری از دريا ها        د(موارد الف و ب

 

25/1 

 نمره 

 : جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 2

 الف( در دهه های اخیر ظهور ........................ باعث شده انسان در محیط تاثیر بسیاری بگذارد .

 نقش راهنما دارد و به فعالیت های محقق جهت می دهد .،  ب(در هر پژوهش ......................

 و..................................... قرار دارد. د(ايران از موقعیت نسبی ممتازی بر خوردار است زيرا در مجاورت خلیج فارس

 و(منطقه اذربايجان توسط ................................از کناره ای دريای خزر جدا می می شود .

 

 نمره1

 پاسخ کوتاه بدهید : 3

 الف( تعريف اراتوستن از جغرافیاچیست؟

 م  ارتباط دارد؟ب(کدام  يک ازسواالت جغرافیا با رکن اساسی اين عل

 ج ( چه عاملی خاورمیانه را به بازار مصرف بزرگی تبديل کرده است ؟

 د (علت فعالیت چشمه های جوشان گلی ) گل فشان ها( چیست ؟

 ای است؟ و( عامل شکل گیری بزرگترين کمربند بیابانی کره زمین چه پديد ه

 

25/1 

 نمره

 ا محیط  دو مورد مثال بزنید ؟از عملکرد های سود جويانه انسان در رابطه ب 4

 

 

1 

 نمره

 ابزار های گرد آوری اطالعات میدانی را نام ببريد ؟ 5

 

 

75./ 

 نمره

 



 مربوط به کدامیک از مراحل تحقیق و پژوهش در جغرافیا است ؟ ،هريک از موارد زير 6

 :( حذف اطالعات غیر ضروری :                             ب( ارتباط مستقیم با مکانالف

 :د( بررسی پژوهش ديگران در مورد موضوع تحقیق                                            :د( رد يا تايید فرضیه 

 

1 

 نمره

  نمودار مقابل را کامل کنید . 7

 

5./ 

 نمره

 ب و هوای ايران وجود دارد؟آین عرض جغرافیا و طه ای ببچه را 8

 

1 

 نمره

 چه مزيت های به دنبال دارد ؟)سه مورد ذکر کنید ( کشور ايراندسترسی به آب های آزاد برای  9

 

 

75./ 

 نمره

 جدول زير را کامل کنید : 10

 عوامل انسانی تغییر دهنده زاگرس  عوامل طبیعی تغییر دهنده زاگرس 

1-........................................................................................................ 1-........................................................................................................ 

2-........................................................................................................ 2-........................................................................................................  

1 

 برای جلگه های شمالی و جنوبی کشور هر يک به تفکیک دو ارزش اقتصادی ذکر کنید ؟ 9

 ی :جلگه های شمال

 جلگه های جنوبی :

 

1 

 نمره

 موارد زير را با توجه به نقشه پاسخ دهید. 10

نام رود خانه؟.................................... -1

نام جلگه؟....................................... -2

 نام قله؟........................................... -3

 

75./ 

 ی زير چیست؟) پاسخ کوتاه بدهید(عامل هريک از پديده ها 11

 الف: اعتدال دمای سواحل دريای خزر؟                               ب: باران های سیالبی در سیستان و بلوچستان؟

 ج: شکل گیری بیابان دشت کوير؟                                    د: شکل گیری بیابان طبس؟

 

1 

 نمره

روی  آندر محول   توده های هووا را مورد از  چهار نامبه دلخواه  12

  شکل وارد کنید

1 

 نمره



 چیست ؟ چرا باعث تشديد آلودگی هوا می شود؟ دما  وارونگی  13

 

 

1 

 نمره

  موارد زير را با توجه به نقشه پاسخ دهید. 14

؟....................................نام رشته کوه -1

................؟.......................قلهنام  -2

 ؟...........................................جلگه نام  -3

75./ 

 نمره

  سواالت کتاب استان شناسي خراسان رضوی 

 دو مورد از راهکاری حفاظت منابع آب استان را نام ببرید. 15

 

1 

 نمره

 علت وارونگی دما در مشهد چیست ؟ 16

 

1 

 نمره

 .............................. را از دشت ........................................ جدا می کند.های جغتای  دشت ...ه کو  17

 

1 

 نمره

 دو مورد از مزایای بازیافت زباله را بنویسید. 18

 

 

1 

 نمره

 زير را با توجه به نقشه پاسخ دهید .موارد  19

نام رشته کوه ؟ -1

نام رشته کوه؟ -2

نام رود خانه ؟ -3

 ؟ نام گسل -4

1 

 نمره

 20 جمع نمرات 

 پيروز باشيد

 
 


