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  ١

  :بنویسید) غ(یا غلط ) ص(هاي زیر کلمه صحیح در مقابل جمله  1
   .هاي اقتصادي نوع اول استزراعت جزء فعالیت )الف

 .کندژاپن بیشتر از سایر کشورها از شیوه ماشینی کشت برنج غرقابی استفاده می) ب

 .باشدمصرف از عوامل طبیعی مؤثر در مکان یابی صنعتی می بازار) ج

  .شدن صنایع نیاز به مهارت و تخصص کارگران اهمیت کمتري دارد با ماشینی) د

1  

  :خالی عبارت مناسب را بنویسید هايدر جا  2
 .است.........  ترین جزیره ایران در خلیج فارس  ترین و پرجمعیتبزرگ )الف

 .گویندمی............. کشورهاي داراي یک یا دو زایده  گسترش یافته را کشورهاي  ) ب

 .است.........  شکل سرزمینی کشور اندونزي  )ج

    .باشدمی.............. از نوع مرزهاي   آالسکاو  کانادامرز  )د  د

1  

  .در پاسخ نامه خود بنویسید و ،انتخاب (       ) سب را از داخل کمانک  عبارت منا  3
 .شودمیهوا ) کم–زیاد ( در نواحی قطبی سرماي شدید باعث فشار  )الف

 .است) اول تیر –اول دي ( ترین روز در ناحیه قطبی شمال روز کوتاه )ب

 .قرار دارند) قطب جنوب –گرینلند ( ها در ناحیه ترین یخچالعظیم )ج

 .قرار دارند) قطب جنوب –قطب شمال (هاي ترین تشکیالت زغال سنگی جهان در کوهبزرگ )د

  .است) یخ بلوري –دار ابیخ حب( ي تشکیل یخچال آخرین مرحله )ه

25/1  

  .در پاسخ نامه خود بنویسید ، وز کادر زیر پاسخ مناسب را انتخابا  4
  
 
  

 .باشندي شهرها داراي این نقش میهمه) الف

 .ها برتري داردشهر یا سکونتگاه اصلی یک کشور یا ناحیه که معموال بر سایر سکونتگاه )ب

 .یابدهاي خاصی افزایش میماندر این شهرها جمعیت در فصول یا ز )ج

  .شکل خطی یا کریدوري دارنداغلب این نوع شهرها  )د

1  

  .جمالت سمت راست را به طور مناسب به عنوان هاي سمت چپ مربوط کنید  5
  التریت) 1            .                      گیرددر این نوع آب و هوا بارش در تمام سال صورت می) الف

  معتدل) 2                       .گرم است دورهشتر از یبارش در دوره سرد ب هوا و بآ نوع دراین) ب
  سیروزوم )3                                    .                                           خاکی داراي هوموس فراوان) ج
  حاره اي) 4                                                                                      خاکی داراي کانی فراوان) د
  چرنوزیوم) 5                                    .                                          خاکی فقیر از کانی و هوموس )ه

1/25  

    »ي دومي سؤاالت در صفحهادامه«  

 صنعتی -مگاالپلیس  –مادر شهر  –توریستی  –رگانی باز
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  ٢

  1 )مورد 4(.هاي زبان ایرانی را نام ببریدشاخه  6

  5/0 بندي را نام ببرید؟هاي جدید ناحیهدو مورد از روش  7

  1 )مورد 4(.نام ببرید ؟دهندطبیعی پیوسته سواحل را تغییر می کدام عوامل  8

  ؟ی در کدام کشور اهمیت بسیاري داردحلهاي سانگهداري از تپه) الف  9

 اهمیت دارد؟ چرا )ب

75/0  

  75/0 .هاي جاري را بنویسیدسه شکل اصلی حمل مواد غیر محلول توسط آب  10

  .اصطالحات زیر را تعریف کنید  11

 :حومه) ج              :یخسار) ب              :لیتوسفر )الف

5/2  

  1 .نام ببریدچهار کشور کوهستانی پرورش دهنده گوسفند را   12

  1 شوند؟جا میو جابههاي در نواحی بیابانی چگونه به مرور زمان به سمت جلهاي ماسهتپه  13

  75/0 .را نام ببرید ،ی هستندیهاي استواسه کشور که داراي جنگل  14

  5/0 .دو مورد از منشأ خاك لُس را بنویسید  15

  1 )مورد4(ها شد؟هاي مشترك موجب پدید آمدن اولین سکونتگاهکدام ویژگی  16

  1 )مورد4(.پیامدهاي فقر شهري را بنویسید  17

  75/0  .کوه ها به عنوان مرز را نام ببریدسه ویژگی   18

  1  .بنویسیدرا خلیج فارس  مهمترین علل آلودگی محیط زیستچهارمورد از   19

  1  )مورد4( انتخاب وسایل حمل و نقل و نوع راه به چه عواملی بستگی دارد؟  20

  20  جمع نمره                                                  »  موفق باشید«                                                              
  

 

 

 

 

 




