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 ردیف  سواالت  بارم

 کدام عبارت درست یا نادرست است، مشخص کنید. 2

 بستگی دارد.  برای تعیین حدود یک ناحیه، به هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان ها انتخاب معیارها و مالکالف(  
 قرار دارد.الجدی   ترین نواحی جهان در مجاورت مدار رأس السرطان و رأس گرم برخی مردم تصور می کنند کهب(  

 رند. تری دارند اما از نواحی پیرامون خود بلندت ها ارتفاع کم ها نسبت به کوه تپه  (پ

 .زبان حامی، زبان مردم عرب و یهود است  ت(

1 

 جمالت را کامل نمایید.  2

. نواحی انسانی در بستر..........................شکل می گیرند و به وجود می آیند  الف(  

 بیشترین تغییرات آب و هوایی در الیه زیرین یعنی..........................................به وجود می آید.  ب(

 ، .......................نام دارد.فرایندی که طی آن، سنگ ها خرد و متالشی و تجزیه می شوند  پ(

 دارای بیش ترین تراکم جمعیت در نواحی کوهستانی جهان است.  دامنه های کوه های...............  ت(

2 

 گزینه صحیح رامشخص کنید. 2

 ؟ پوشش گیاهی جنگل های خزان دار، متعلق به کدام منطقه آب و هوایی است  الف(

 معتدل (4                          سرد(3                       استوایی( 2                        بسیار سرد(1

 کدام مورد از اشکال فرسایش کاوشی در سواحل دریا محسوب می شود؟   ب(

 (زبانه ماسه ای 4(طاق دریایی               3( آب سنگ ها             2( دماغه ماسه ای                 1

انبوهی و درجه رشد گیاهان و هم چنین فصل رویش   تعداد گونه ها، قد یا بلندی گیاهان،  هر چه ارتفاع افزایش یابد  پ(

 می یابد .   .…… آنها

  افزایش و    ( کاهش4      کوتاه تر  و کمتر  (3           بلند تر و ( کاهش2     کوتاه ترو  ( افزایش 1

 میالدی، ..............در تغییر الگوهای زبانی تاثیر گذار بوده است؟   16و    15در قرون    ت(

( اکتشافات جغرافیایی 4            (گسترش ارتباطات 3    (افزایش مهاجرت     2پیشرفت های صنعتی              (1  

3 

 دهید.  کوتاه پاسخ 3

  ؟   را ذکر کنید  ناحیه  یک  در  بارش  وقوعدو عامل    الف(

 معموال بر اثر چه عاملی شکل می گیرند؟   شکل  Uشکل و دره های    Vدره های    ب(

؟چیست  یکدیگرتمایز زیست بوم ها از    هایدر روش های جدید، معیار  پ(  

دارند؟یک نمونه بیاورید  وجود  ها   قاره  همه  در  ها   بوم  زیست  همه   آیا  ت(  

  بزرگ ترین وگسترده ترین گروه زبانی دنیا کدام ست؟   ث(

   برای ترویج این زبان را ذکر کنید.دو مورد از اقدامات اقلیت ولز    ج(

4 



  بلند پاسخ  

 5 با توجه به تعریف ناحیه؛ دو ویژگی اصلی آن را بیان نمایید.  1

تاثیرتصمیم گیری های سیاسی حکومت ها بر نواحی را توضیح دهید؛ مثال بیاورید.    1  6 

 7 سیکلون و آنتی سیکلون چگونه به وجود می آید؟  1

  منحنی چه پدیده ای از سطح زمین را نشان می دهد؟الف(   1

 چر؟ ؟    AC بیشتر است یا    AB ب( میزان شیب در امتداد

 چقدر است؟ D ج( ارتفاع نقطه  

 

   

8 

 9 راهکار  4.  بنویسیدراهکارهای حفاظت از نواحی ساحلی را   1

 10 امروزه کدام پخش فرهنگی بیشتر غالب است ؟چرا؟  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


