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امضاء

<<مدیریت زمان در حقیقت مدیریت زندگی است>>.

ر

بارم

جغرافیای ایران
1/25

الف :گزینه صحیح را انتخاب كنید( .هر مورد )0/25
1

دو عامل اصلی در علم جغرافیا عبارتند از:
ب) انسان ومحیط  ج)محیط و فعالیتهای انسان د)مکان و روابط

الف) انسان و فعالیتهای او 
متقابل انسان و محیط
2

فرضیه های پژوهشگر به میزان کدامیک از موارد زیر بستگی ندارد.
ب) دانش پژوهشگر

الف)عالقه پژوهشگر

ج)تجربیات پژوهشگر 

د)سوابق پژوهشی در دسترس

او 
3

علت موقعیت نسبی ممتاز ایران:
الف) مجاورت بامدار راس السرطان  ب)مجاورت باخلیج فارس و تنگه هرمز


4

ج)مجاورت با منطقه ی نفتی

د)مجاورت با مدار راس الجدی

کدامیک از عوامل زیر ناشی از موقعیت جغرافیایی موثر بر آب و هوای ایران نیست.
الف) عرض جغرافیایی

ج)دوری و نزدیکی به دریا

ب) قرارگیری بر کمربند پرفشار جنب حاره

د)جهت قرارگیری کوه ها
5

عامل اصلی شکل گیری کویر چیست؟
الف) تبخیر شدید 

ب)دوری از دریا 

ج)پرفشار جنب حاره

د)وجود کوه ها

ب) جاي خالی را با كلمات مناسب پر كنید( .هر مورد )0/25
6

انسان به کمک ..................................محیط را از طبیعی به جغرافیایی تبدیل می کند.

7

واژه ی جغرافیا اولین ب ار توسط ...............................................اراِئه شد.

8

ژئومورفولوژی شاخه ای از جغرافیای.......................است و از علم ......................کمک می گیرد.

9

پرسش نامه،مصاحبه و مشاهده ،ازجمله ابزارهای گردآوری اطالعات به روش..............................هستند.
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فعالیت های................................است.
علت پیدایش گل فشان ها در استان هرمزگان

11

سرزمین های هموار شامل................................و.............................در نواحی داخلی ویا سواحل دریاها می شود.

12

کوه های زاگرس ازبرخورد دو صفحه  ...................................و ....................................به وجود آمده است.

13

باالترین میانگین ساالنه ی بارش،در آب و هوای........................................ایران وجود دارد.

ج) جمله صحیح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص كنید( .هر مورد  0/25نمره)
14

ایران در طول جغرافیایی  25الی  39درجه ی شمالی قرار دارد.

15

جغرافیدانان با دید ترکیبی به مطالعه محیط می پردازند،زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی جدا از یکدیگر
عمل میکنند.

16

پراکندگی شهرها و روستاها در همه جای ایران یکسان است.

17

فعالیت های آتشفشانی در دوره ی کواترنر سبب شکل گیری قله ی دماوند شده است.
د)موضوعات مرتبط به هم را به یکدیگر متصل كنید(.هر مورد 0/25نمره)

18

-1کجا
-2چطور

1

0/5

الف -به بررسی سیر تکوین وتحول پدیده می پردازد.
ب -به علت وقوع پدیده می پردازد.
ج -با مکان وقوع پدیده ها سر و کار دارد.

ه) به سؤاالت زیر كامل جواب دهید.
19

چگونگی عملکرد منفی و مثبت انسان در ناحیه ی جلگه ی خزر را با یک مثال مشخص کنید.

20

مفهوم پردازش داده ها در یک پژوهش جغرافیایی چیست؟

21

1

0/5

در طرح سوال و بیان مسئله ی یک تحقیق جغرافیایی به چه نکاتی باید توجه کرد؟(سه مورد)

صفحه2
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22

گستردگی ایران در عرضهای جغرافیایی منجر به چیزی چه شده است؟

23

اگر مدار استوا از شمال ایران می گذشت:الف)عرض جغرافیایی جنوب ایران بر کدام مدار قرار می گرفت؟ب)در این
صورت ایران ازنظر دمایی دارای چه نوع آب و هوایی میشد؟

0/5

24

دسترسی به آب های آزاد برای ایران چه مزایایی به همراه داشته است؟(سه مورد)

0/75

25

در صورتی که شهر الف در ارتفاع 500متری ازسطح دریا وشهر ب در ارتفاع2000متری واقع شده باشد،این دو شهر
نسبت به هم چقدر اختالف ارتفاع واختالف دما خواهند داشت؟

26

به نظر شما احداث سد گتوند بر روی رودخانه ی کارون  ،مثبت بوده یا منفی؟چرا؟

0/75

27

از عوامل ناپایداری رشته کوه البرز در حال حاضردو مورد را بنویسید.

0/5

28

مرکز پرفشار جنب حاره در چه فصلی بر روی ایران پیشروی می کند؟تاثیر این نفوذ بر ایران چیست؟

0/5

29

وارونگی دما در چه فصلی و به چه علتی در ایران اتفاق می افتد؟دراین شرایط چرا صعود هوا نخواهیم داشت؟

 30وجود ریزگردها در هوا منجر به چه پیآمدهایی می شود؟(دو مورد)

1

1

0/5

استان شناسی خراسان رضوي
1

ناودیس معلق کالت در رشته کوه..............................وا.قع شده است.

0/25

2

بلندترین مکان در استان ،در کوههای بینالود...................نام داردوپست ترین جای آن در محدوده شهر...........قراردارد

0/5

3

معروفترین قنات استان ،قنات .................در شهر گناباد است.

0/25

4

طوالنی ترین گسل استان  .....................نام دارد.

0/25

5

عامل اصلی بارش در استان نفوذ توده هوای .......................است.

0/25

6

منشاء بروز زلزله های شدید در استان چیست؟

0/5

7

از دالیل اهمیّت استان خراسان رضوی در حال حاضر دومورد را بنویسید.

0/5
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از علل اهمیِت مراتع در استان دومورد را بنویسید.

9

دوراه کاهش میزان خسارتهای ناشی از سرمازدگی را در استان بنویسید.

0/5

1

برای مقابله با گسترش بیابانها در استان چگونه بیابان زدایی می کنیم؟

0/5

2

سواالت نقشه:
الف:محل هر یک از نقاط زیر را با ذکر شماره بر روی نقشه مشخص کنید.
-1قله سهند -2جلگه باهو کالت -3تنگه هرمز -4رود مرزی تجن
ب:با توجه به نقشه به سواالت زیر پاسخ دهید.
-5نام رشته کوه:

-6نام توده ی هوا:

-7نام دشت:

:8نام کشور همسایه:

عزیزان موفق باشید.
صفحه4
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