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                           ماه دی  در                             اصفهان: شهرستان
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 مهر آموزشگاه                                          :خانوادگی نام :نام

 بارم التؤاس ردیف

 . کنید مشخص را زیر عبارتهای بودن غلط یا صحیح 1

 تفکر طرز براساس و است جغرافیایی صرفا کاری بندی ناحیه( الف

             .                                                                                                                            گیرد می صورت او کار شیوه و دان جغرافی

                                                                                      □ غلط        □ صحیح

 و طبیعی نواحی مرزهای بر معموالا  اداری و سیاسی مرزهای( ب

                                                                                                       □ غلط     □ صحیح.   اند منطبق انسانی

 کم ارتفاعات در یا پایین جغرافیایی عرض در سرد های بیابان

 □ غلط        □ صحیح     .               قراردارند

     .                                   است کوپن بندیِ   طبقه  وهوایی آب بندی طبقه ترین معروف

 □ غلط        □ صحیح

2 

 . کنید انتخاب را مناسب گزینه 2

 می وجود به  الیه کدام درالیه وهوایی آب تغییرات ترین بیش(  الف

 . آید

( 3                  □تروپسفر( 2            □استراتسفر( 1

 □ لیتوسفر( 4                               □اتمسفر

 .  چیست فشارهوا گیری اندازه واحد( ب

( 3             □  ترموستات(  2            □ فشارسنج( 1

 □ هکتوپاسکال( 4                            □ دماسنج

 می کنند می حمل خود با ها یخچال که رسوباتی و ها سنگ به(  ج

 .  گویند

                   □ تلماسه(  2                  □ هودو( 1

 □ انحاللی فرسایش( 4             □ رفت یخ یا مورن(  3

 .اند نوع این از بیشتر بهاری های بارش( د

( 3      □سیکلونی(  2          □ های جبهه بارندگی(  1

  □همرفتی بارندگی(  4     □ کوهستانی بارندگی

2 

3 

 

 

 .   کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای 

 از نفر صدها میانمار دولت................  نتیجه در( الف

 مهاجرت بنگالدش مرزهای به کشور این نشین مسلمان ناحیه مردم

 . اند نموده پناهندگی درخواست و کرده

 آمدن وجود به اصلی عامل و زمین برای انرژی منبع ترین مهم( ب

 .است .............زمین مختلف نواحی در وهوایی آب های ویژگی

 افقی سطح در رطوبت، و دما نظر از که هوا از وسیعی حجم به(  ج

 باشد داشته یکسانی های ویژگی کیلومتر صدها تا

 .شود می گفته................ 

 می شکل.....................   اثر بر معموالا  شکل V های دره( د

 . گیرند

 توان می دریا های صخر سواحل در کاوشی فرسایش َاشکال از( ه

 .کرد اشاره.............و. .............

 .هستند........... ــ ....... فرسایش حاصل که ها کلوت(ی

2 

 3 نمره ( 5/0به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید . ) هر مورد  4



 

 

 

 مرزهای طرف به و شویم می دور جغرافیایی ناحیه یک کانون از هرچهالف( 

 ؟شود می دیده تغییراتی چه کنیم می حرکت آن

 ؟ بنویسید را باد آمدن وجود به نحوه ب( 

 چیست؟ جبهه ج( 

 چیست؟ زمین خورشیدبرسطح انرژی نامساوی دریافت نتیجه د( 

 چیست؟  ناحیه آمدن پدید مهم عوامل از یکی و( 

 ید.نبز مثال  دشوارتراست؟ نواحی مرزهای کدام دقیق تعیین ه( 

 ؟    بنویسید را ناحیه درمورد ویژگی دو 5

1- 

2-                        

5/1 

 بنویسید ؟ را فارس درخلیج مصنوعی های جزیره ساخت پیامدهای 6

 

 

5/1 

  آید؟ می وجود به چگونه سیکلون ( پرفشار)آنتی 7

 

 

1 

 چیست؟ کارستی اشکال  8

 

 

5/1 

  چیست؟ بیابان فرش سنگ یا( رگ) ریگی دشت 9

 

 

1 

01  ؟را بنویسید (می)اقل تفاوت هوا و آب وهوا 

 

 

1 

11  ؟را بنویسید عوامل موثربردماسه مورد از  

1-  

8 - 

3- 

5/1 

21  0ذکر)؟ی درسواحل را نام ببریدتراکم یشیشکال فرسامهمترین ا 

 (مورد

1-                                                                        

8- 

3-                                                                       

0- 
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31  برخان چیست؟ 
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  1044 - 1041  تحصیلی سال

  مورخ                              سه شنبه روز  صبح  9  ساعت:  برگزاری تاریخ

     دقیقه  57:   مدت                1044/  14/     82:   

 بارم التؤاس ردیف

 . کنید مشخص را زیر عبارتهای بودن غلط یا صحیح 1

                         غلط(  ب                           صحیح( الف

            صحیح(  د                 غلط(  ج

2 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید . 2

  .آید می وجود بهکدام الیه  درالیه  وهوایی آب تغییرات ترین بیش الف( 

                             □( اتمسفر                  3( تروپسفر2            □( استراتسفر1

 □( لیتوسفر 4

 چیست.   فشارهوا گیری اندازه واحد ب(

                          □( دماسنج 3             □(  ترموستات  2            □( فشارسنج 1

 ( هکتوپاسکال4

 کنند می گویند  . می حمل خود با ها یخچال که رسوباتی و ها سنگ به ج( 

 ( 3                   □(  تلماسه 2                 □( هودو 1

 □( فرسایش انحاللی              4 رفت یخ یا مورن

 .اند نوع این از بیشتر بهاری های د( بارش

 ( بارندگی3      □ (  سیکلونی 2          □ های جبهه (  بارندگی1

  همرفتی (  بارندگی4     □ کوهستانی

2 

3 

 

 

 .   کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای

  قومی سازی پاک(  الف

 خورشید تابش(  ب

 هوا توده به(  ج

 (آبی فرسایش) رودها آب جریان ثر( د

 . دریایی های طاق و غارها دریایی، سنگی های ستون  از( ه

 آبی   -بادی( ی

2 

 نمره ( 5/0به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید . ) هر مورد  4

 سرانجام، و شود می کاسته ناحیه آن همگونی عوامل از تدریج به الف( 

 گردند می ناپدید عوامل این

  همیشگی  گرمای و تابش مستقیم زاویه دلیل به ب( 

 می جدا هم از را آنها و مجاورند هوای توده دو بین مرز ها جبهه  ج( 

 .کنند

 آید  می پدید سرد و معتدل گرم، مناطق  د(  

 وهوا آب  و( 

 دشوار نواحی مرز تعیین قومی، و زبانی نواحی مانند انسانی ه( نواحی

 .است

3 

 ؟   بنویسید را ناحیه درمورد ویژگی دو 5

 و طبیعی عناصر نسبی همگونی و وحدت ناحیه، هر اصلی ویژگی ــ الف

 (یابی وحدت) است آن در انسانی

 ازسایر که است رسیده همگونی از ای درجه به جغرافیایی ناحیه هر ــ ب

                          .دارد تفاوت آنها با و شود می متمایز خود پیرامون های بخش

5/1 

 بنویسید ؟ را فارس درخلیج مصنوعی های جزیره ساخت پیامدهای 6

 باال فارس خلیج بستر از خاک و سنگ زیادی مقدار جزایر، این ساختن

 سازگان بوم به آب وسیع شدن آلوده گل و خاکبرداری این. شود می کشیده

 نظران صاحب. است رسانده آسیب مرجانی سنگهای آب و دریایی( اکوسیستم)

 زیست محیط برای نامطلوبی بسیار جزایرپیامدهای این ساختن که معتقدند

 .دارد فارس خلیج

5/1 

 1  آید؟ می وجود به چگونه سیکلون ( پرفشار)آنتی 7



         

 آید، می فرود زمین سطح یا پایین سمت به و است سنگین سرد هوای

 می پدید( سیکلون آنتی) فشار پر مرکز یک سرد منطقه روی بر درنتیجه

 .آید

 حل قابلیت ها سنگ که ای کوهستانی نواحی برخی در چیست؟ کارستی اشکال  8

 های آب آن، نظایر و آهکی های سنگ مانند باشند، داشته را آب در شدن

 ها سنگ کردن حل و ها شکاف و درزها طریق از زیرزمین به نفوذ با جاری

 پدید آهکی های چشمه و طبیعی غارهای چون فرسایشی های پدیده خود، در

 می گفته(Karstic) «کارستی» اشکال آنها به اصطالح در که آورندَِ  می

 .شود

5/1 

  چیست؟ بیابان فرش سنگ یا )رگ( ریگی دشت 9

 و ریز های سنگ و شن ریز، های ماسه از پوشیده های زمین در وقتی

 های سنگ زمان، طول در برد، می خود با را ریز های ماسه باد درشت،

 آورند می وجود هابه سنگ قلوه از پر سطوحی و مانند می جای بر درشت

 .گویند می نیز بیابانی فرش سنگ آن به که

1 

 را بنویسید؟(میتفاوت هوا و آب وهوا)اقل 10

 یمحل در مدت زمان کیهواکره )اتمسفر( در  یگذراو موقت تیهوا وضع

 ایاست  یابر ای یامروز هوا آفتاب مییگو یمثال، م یکوتاه است. برا

در  هیناح کی یهوا تیو وضع طشرای وهوا، آب اما …امروز هوا سرد است و

گرم  یکشور یاندونز مییگو یمثال، م یاست. برا ینسبتًا طوالن یمدت زمان

 مرطوب است. و

1 

 را بنویسید؟ عوامل موثربردماسه مورد از  11

 ،ییایعرض جغراف-

درجه 6متر1444هر   ی)به طور متوسط به ازا نیارتفاع از سطح زم -

 ورد سپهر،( هیگراد کاهش دما در ال یسانت

  اها،یها و در انوسیبه اق یکیو نزد یدور -

 آب گرم و آب سرد،  ییایدر یها انیعبور جر-

 ها  یناهموار بیجهت و ش-

5/1 

 (مورد 0ذکر)ی درسواحل را نام ببرید؟تراکم یشیشکال فرسامهمترین ا 12

 یدماغه ماسه ا ایباتالق هاو زبانه  ،یمرجان ریآب سنگ ها و جزا

1 

 برخان چیست؟ 13

 ایهستند که دو زائده  یشکل و منفرد یهالل یماسه ا یبرخان ها تپه ها

از برخان ها در دشت لوت به   یبعض یبازو در جهت باد دارند. بلند

 رسد. یم زیمتر ن04

1 

 20 موفق باشید . 


