
 ثبسوِ تؼبلی

 غجح 8سبػت ضطٍع :  کلیه رضته هاضضتِ :   و استاى ضناسی ایراىی جغرافیا سَاالت اهتحبى زضؼ : 

 زقیقِ 70هست اهتحبى :   6/10/59 تبضید اهتحبى : دوره دوم هتوسطه -دهن پبیِ ............... نام و نام خانوادگی

 ًوطُ ثِ ػسز :  نوتت دی هاهْطستبى ثطزسکي ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ض 25سَاالت :  4غفحِ : 

 ًوطُ ثِ حطٍف : ًبم زثیط: یؼقَة ضٍضٌسل  95-96سبل تحػیلی  رسول اکرم )ظ( زثیطستبى :

 ثبضم  ( ناهه دارد پاسخ)     ایطاىجغطافیبی  سَاالت                                                        ضزیف 

 دى جوالت زیر را هطخع کنیذ .تو نادرستیا  درست 1
  .ٍلی ذَز اظ ّن تبثیط ًوی پصیطًس  ،پسیسُ ّبی هرتلف ثط یکسیگط تبثیط گصاضتِ، زض ّط هکبىالف ( 

 تیجِ گیطی ٍ اضائِ پیطٌْبز است .ذط یک پػٍّص، ًآ هطحلِة ( 
 ِ زهبًٍس ضسُ است . سجت ضکل گیطی قلّبی آتص فطبًی زض زٍضُ ی تطضیبضی، فؼبلیت  ج (
 کوطثٌس کن فطبض حبضُ ای تطکیل هی ضَز . تَا ثِ زلیل گطم ثَزى ٍ غؼَز َّا، زض اططاف ذط اسز ( 

1 

 گرینه غحیح را انتخاب کنیذ . 2

 7زاللت زاضز ؟ ظ  هبّیت ّط پسیسُثط  کسام هَضز ،اسبسی زض جغطافیب اظ ثیي ضص سَال الف (

 چطا (4 چِ چیع                        ( 3    چِ هَقغ             (2                     کجب (1

 29 ظ ؟ زاًست اقلیوی تغییطات ّبی ًطبًِ اظ تَاى ًوی ضا ظیط ّبی گعیٌِ اظ یک کسامة ( 

    اضاضی کبضثطی تغییطات(  2                                               ّب تَفبى ثطٍظ(  1

     جَی ّبی ضیعش پطاکٌسگی الگَی زض تغییط(  4                                              ّب ذطکسبلی(  3

               38 ظ چیست؟ کطَض جٌَثی سَاحل زض ثبضش کوی ػلتج ( 

  ّب ّوَاضی ًب جْت ٍ اضتفبع (2                     هططَة َّای غؼَز اهکبى ػسم  (1

 َّا ثَزى گطم( 4                             َّا ّبی تَزُ حطکت جْت( 3

 آى ًسجی هَقؼیت ذَز، پیطاهَى .......... یب ........ّبی پسیسُ ثِ ًسجت هکبى، ّط قطاضگیطی هحلز ( 

 14ظ  .است هکبى

 اًسبًی -طجیؼی (  4         طجیؼی –طجیؼی  (  3      اًسبًی - اًسبًی ( 2        اجتوبػی –اًسبًی  ( 1

1 

 هناسة تنویسیذ .در جاهای خالی کلوات  3
 2..... اضائِ ضس . ظ....ٍاغُ جغطافیب ثطای اٍلیي ثبض تَسط ........... الف (

 11حصف اطالػبت غیط ضطٍضی زض هطحلِ ............................. پػٍّص اغبظ هی ضَز . ظ ة (  
  28.. هی ثبضس . ظ ػلت فؼبلیت چطوِ ّبی جَضبى )گل فطبى ّب( فؼبلیت ّبی .....................ج ( 
 ................................ گفتِ هی ضَز . ،ثِ هجوَػِ ػٌبغط جَی غبلت زض یک هٌطقِ زض زضاظ هست ز (

1 

 در هر یک از جوالت زیر، کلوه هناسة داخل پرانتس را انتخاب کنیذ . 4
 14ز . ظ زضجِ هی گصض 39ػطؼ جغطافیبیی (  –اظ ضوبل ایطاى ) طَل جغطافیبیی الف ( 

 تط ، زض ًتیجِ َّا سطزتط است . آشضثبیجبى ضطقی ( ظاٍیِ تبثص هبیل –ة ( زض استبى ) ّطهعگبى 

 29( هی ثبضس . ظ  یفطسبیط –زضت ًْبًٍس یکی اظ ًوًَِ ّبی زضت ) تطاکوی ج ( 
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  ثٌَیسیس. هثثتٍ ثطا ی ًبحیِ ثیبثبًی یک ػولکطز  هنفیثطای ًبحیِ جٌگلی ذعضی یک ػولکطز  ( الف 5
 ة ( کسام ػولکطز اًسبى زض اضتجبط ثب هحیط طجیؼی، تؼبزل هحیط ضا زض طَالًی هست حفظ هی کٌس؟
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 "اداهه سواالت در غفحه دوم "



 غجح 8سبػت ضطٍع :  کلیه رضته هاضضتِ :   جغرافیا ی ایراى و استاى ضناسیسَاالت اهتحبى زضؼ : 

 زقیقِ 70هست اهتحبى :   6/10/59تبضید اهتحبى :  دوره دوم هتوسطه -دهن پبیِ ............... نام و نام خانوادگی

 ًوطُ ثِ ػسز :  نوتت دی هاهازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ضْطستبى ثطزسکي  25سَاالت :  4غفحِ : 

 ًوطُ ثِ حطٍف : ًبم زثیط: یؼقَة ضٍضٌسل  95-96سبل تحػیلی  رسول اکرم )ظ( زثیطستبى :

 3ظ  اضتجبط زاضز ؟ ضاخه اغلی جغرافیاهَاضز سوت ضاست ثِ کسام  ّط یک اظ 6

 فٌَى جغطافیبیی – 1الف ( غئَهَضفَلَغی                                                               

 جغطافیبی طجیؼی - 2ة ( ًقطِ کطی ) کبضتَگطافی (                                              

 جغطافیبی اًسبًی – 3                                                                        
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  9 – 10 – 11اضتجبط زاضز ؟ ظ  کذام روش پژوهصثِ ّط یک اظ ػجبضت ّبی ظیط،  7
 الف ( ایي هطحلِ اظ پػٍّص ًقص ضاٌّوب ضا زاضز .

 پطزاظز. هی ذَز ّبی فطضیِ یب فطضیِ ضز یب تأییس ثِ ٍ هٌطقی ػلوی زالیل اضائۀ ضوية ( پػٍّطگط 
 .  زض ایي هطحلِ، هَضز ًیبظ پػٍّطگطاست اىزیگط پػٍّص ًتبیج ٍ هسئلِ پیطیٌۀ ٍ ج ( هطبلؼِ سبثقِ
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 10اضتجبط زاضز ؟ ظ  آوری اطالعاتروش گردثِ کسام  ّط یک اظ هَاضز ظیط، 8

 ة ( تػَیط هبَّاضُ ای استبى ذطاسبى ضضَی    ٌجِ    هَضز کطت پتجطثِ زض  لف ( هػبحجِ ثب افطاز ثبا
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 19ظ  ّوسبیِ چیست ؟ کطَض اظ کطَض ّط جسایی ٍ تطریع ػبهل تطیي هْن الف ( 9
جْبى، اظ چِ  ًقبط سبیط ثب اضتجبط اهکبى ثط ػالٍُ کطَضی، ّط ثطای آظاز ّبی آة ثِ زستطسیة ( 

 20ًظط زاضای اّویت است ؟ ظ 
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 1 19زاضز ؟ ) شکط چْبض هَضز( ظ کطَضهبى  یثطا یتیچِ اّو ،ٍ تٌگِ ّطهعفبضؼ  جیذل ثب هجبٍضت 10

 24هقبیسِ کٌیس . ظ  ٌطقِ کَّستبًی الجطظ زض هَاضز ظیط، هٌطقِ کَّستبًی تبلص ضا ثب ه 11
 
 

  
 

1 

  26ثِ سَاالت پبسد زّیس . ظ  هنطقه کوهستانی زاگرسثب تَجِ ثِ  12
 اظ ثطذَضز کسام غفحبت ثِ ٍجَز آهسُ است ؟ الف ( ایي ضضتِ کَُ

زض حبل حبضط  ، گستطش کسام ػبهل طجیؼی تغییط زٌّسُ ظاگطؼ ٍ ایجبز زض ٍ اًسبى  طجیؼتة ( 
 هَثط است ؟ 

 ج ( چطا سس گتًَس زض هٌطقِ ظاگطؼ زض هحل هٌبسجی احساث ًطسُ است ؟

1 

 75/0 30ظ  ضا ثیبى کٌیس . دضت هاسِ هَضز اظ اضظش ّبی اقتػبزی  13

 75/0 36ثط آة ٍ َّای کطَض ضا ًبم ثجطیس . ظ  هوقعیت جغرافیاییػَاهل ًبضی اظ  14

   37 - 38 – 39اضتجبط زاضز ؟ ظ  علت گوناگونی آب و هوای ایراىّط ػجبضت ثِ کسام  15
َض الف ( ایي ػبهل زض تبثستبى ثِ زاذل کطَض پیططٍی کطزُ ٍ هبًغ ضیعش ثبضاى زض زٍضُ گطهب زض کط

 هی ضَز .
 ضسُ ظاگطؼ غطثی ّبی زاهٌِ ٍ الجطظ ضوبلی ّبی زاهٌِ زض تط ثیص ّبی ثبضش هَجت ػبهل ایية ( 

 است .
  ضیعش ثبضاى ّبی سیالثی زض فػل تبثستبى ثب  هٌطب اقیبًَؼ ٌّس ثِ ایي ػبهل اضتجبط زاضز .ج ( 

75/0 

 هَاضز تبلص -الف  الجطظ -ة 

 جْت ضیت  

 جْت چیي ذَضزگی  

 

 "اداهه سواالت در غفحه سوم "



 غجح 8سبػت ضطٍع :  کلیه رضته ها:  ضضتِ  جغرافیا ی ایراى و استاى ضناسیسَاالت اهتحبى زضؼ : 

 زقیقِ 70هست اهتحبى :   10/59/     تبضید اهتحبى :  دوره دوم هتوسطه -دهن پبیِ ............... نام و نام خانوادگی

 ًوطُ ثِ ػسز :  نوتت دی هاهازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ضْطستبى ثطزسکي  25سَاالت :  4غفحِ : 

 ًوطُ ثِ حطٍف : ًبم زثیط: یؼقَة ضٍضٌسل  95-96سبل تحػیلی  رسول اکرم )ظ( زثیطستبى :

 43هػطف هی کطزًس ؟ ظ  یالف ( چطا زض گصضتِ، هطزم اًطغی کوتط 16
هطبلؼِ  اًسبى سالهت ثط هحیطی ػَاهل تأثیطات پطاکٌسگیة ( کسام ضبذِ زاًص جغطافیب، زض ظهیٌِ 

 ؟  هی کٌس
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  43ط چیست ؟ ظ الف ( ػبهل اغلی ضکل گیطی زضت کَی 17
 ؟زّس کسام پسیسُ ضخ هی یبثس افعایص ًبگْبًی طَض ثِ َّا زهبی اضتفبع، افعایص ثب کِ ٍضؼیتی زضة (
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 45ضا ثٌَیسیس . ظ  زض کطَض ضیعگطز ّب هایپیاهذالف ( یک هَضز اظ  18

 46 هَضز کبفی است ( ظ 3ثب ضیع گطز ّب ضا ثیبى کٌیس ؟ ) شکط  هقاتلهضٍش ّبی هٌبست ة ( 

1 

 سواالت استاى ضناسی خراساى رضوی
 . ........................... است  یک اظ ای ًوًَِ ذَز تبضیری ضْطت ثب ًبزضی الف ( کالت 19

 استبى تَ زُ َّای .................................. هی ثبضس . ثبضش اغلی ة ( ػبهل
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 75/0 ؟ ًی استبى ضا ًبم ثجطیسًَاحی کَّستب ضوالیهْن تطیي کَُ ّبی ثرص  20

 1 هَضز کبفی است ( 4پیبهس ّبی تغییط اقلین زض استبى ضا شکط کٌیس . )  21

غَتی ًبضی اظ کسام ػَاهل زض استبى  آلَزگی ٍ اًساظ چطن ذبک، ٍ آة َّا، آلَزگی هطکالتی هبًٌس 22
 هی ثبضس ؟
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 75/0 هَضز ( 3یبى کٌیس . ) شکط ، ثاستبى آة هٌبثغ هطکالت ضفغ ثطای ّبیی ضاّکبض 23

 5/0 ؟ ) شکط زٍ هَضز ( است ضسُ ضٍاى ّبی هبسِ حطکت ٍ ذبک ضسیس فطسبیص هَجتکسام ػَاهل  24

 ضواره هر یک از هوارد خواسته ضذه را تا توجه ته نقطه ها، پیذا کرده، در هقاتل آى تنویسیذ . 25

 1نقطه ضواره 

 ..... () ..................... سجالى قلِ

 ) ............................... ( اضٍهیِ زضیبچِ

 2نقطه ضواره 
 جلگِ گیالى ) ............................. (
 کَُ ّبی تبلص) .......................... ( 

 3نقطه ضواره 

 سبیِ ثب استبى اظ سوت ضوبل ضطقی ) ....................................... (کطَض ّو 

 ب استبى ذطاسبى ضضَی اظ سوت غطة ) ....................................... (استبى ّن هطظ ث 
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 نقطه ها در غفحه چهارم



 غجح 8سبػت ضطٍع :  کلیه رضته هاضضتِ :   جغرافیا ی ایراى و استاى ضناسیسَاالت اهتحبى زضؼ : 

 زقیقِ 70هست اهتحبى :   6/10/59 د اهتحبى :تبضی دوره دوم هتوسطه -دهن پبیِ ............... نام و نام خانوادگی

 ًوطُ ثِ ػسز :  نوتت دی هاهازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ضْطستبى ثطزسکي  25سَاالت :  4غفحِ : 

 ًوطُ ثِ حطٍف : ًبم زثیط: یؼقَة ضٍضٌسل  95-96سبل تحػیلی  رسول اکرم )ظ( زثیطستبى :

 : نقطه ها  

 2نقطه ضواره                                                     1نقطه ضواره                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 3نقطه ضواره                                                          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 جوغ ًوطُ                                                         "هَفق ثبضیس  "                                                          
 

 
 

 


