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 بارم رح سئوالـــش ردیف

 .کنید مشخص را زیر جمالت بودن غلط و صحیح 1

 غلط          صحیح آیدمی پدید سرد و معتدل گرم مناطق زمین سطح بر خورشید انرژی نامساوی دریافت از الف(

 غلط              صحیح است.  تراکمی فرسایش اشکال جز دریایی سنگی هایستون (ب

  غلط               صحیح . است بیابانی و خشک مناطق از فرسایش اصلی عامل باد (ج

  غلط                  صحیح . است عربی متحد ملل سازمان رسمی زبان( د

 

1 

 .کنید انتخاب را صحیح گزینه 2

 ؟ است هابارش از یک کدام جزو بهاری بارش (1

 کوهستانی (د                       سیلیکونی ج(                         ایجبههب(                    رفتی هم الف(

 ؟آیدمی وجود به نواحی چه در و فرسایش نوع کدام اثر بر شکل U هایرهد (2 

 کوهستان، یخچالی د(             کوهستان، آبی ج(                       بیابان،  بادی (ب                   کوهستانی، بادی الف(

1 

3 
 .کنید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای

 هایعلف و شودمی.................................................. بارندگی رویممی پیش بیابان سمت به هرچه ساوان منطقه در الف(

 . شوندمی.................................. انساو

 .است وهواآب آمدن وجود به اصلی عامل و زمین برای انرژی منبع ترینمهم (....................................ب

 .................................... یکنواخت زمین روی بر آن پراکندگی میزان و خورشید تابش زاویه (ج

 است. دنیا زبانی گروه ترینگسترده و ترینبزرگ.................................... زبان (د

 وجود................... استانر د........................... منطقه در لوت بیابان........................... در(  یاردآنک ) هاکلوت ترینبرجسته (و

 . دارد

 .است .......................آن در آلی ماده تولید میزان باشد بیشتر ناحیه یک در گیاهی پوشش رشد سرعت هرچه ز(
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4 
 .کنید تعریف را زیر مفاهیم 4

 ؟ناحیه الف(

 هوا؟ ب( 

 دشت (ج 

 ؟ انتشار یا پخش پدیده د( 

2 

5 
 :پاسخ کوتاه سواالت

 ؟دارد بستگی چیزی چه ناحیه به یک حدود تعیین برای هامالک و معیارها انتخاب الف 

2 

 مهر 

 آموزشگاه
 1400تاریخ آمتحان :        /        /   

 دقیقه             مدت امتحان : 



 ؟شودمی تعیین چیزی چه مبنای بر اداری و سیاسی مرزهای (ب 

 ؟ استبوده عاملی  چه بیابان آمدن وجود به اصلی علت ج( 

 ؟دارد وجود کوهستان ،بیابان،  ساحل محیط سه هر در محیطی قابلیت کدام (د

 ؟دارد رواج کشور کدام میان در تبتی و چینی زبان (ب

6 
 ببرید نام را ناحیه بندی به مربوط معیارهای و کرده تعریف را بندی ناحیه

1 

۷ 
 مثالی با دهید توضیح را هستند هاحکومت سیاسی گیریتصمیم تاثیر تحت که اینواحی

1 

8 
 مورد 4 ذکر ببرید نام را رداگذمی تاثیر مکان یک دمای بر که عواملی

1 

9 
 .دهید توضیح اختصاربه را یکی و ببرید نام شودمی تقسیم گروه چند به دما ازنظر بیابان

 1 

10 
 افزایش هوازدگی شدت و سرعت وهواآب نوع کدام در و دارد بستگیچه عواملی  به هاسنگ هوازدگی سرعت

 ؟یابدمی

 

1 

11 
 مورد 4 ذکر .ببرید نام را دارد بستگی منطقه یک بومزیست نوع بر که عواملی

5/1 

12 
 شودمی دیده آن در ستیی کار اشکال که منطقه یکو شودمی دیده بیشتر کجاها در و چیست ستیی کار اشکال از منظور

 ببرید نام را

 

1 

13 
 مورد 4 . استآورده وجود به کوهستانی نواحی برای فراوانی هایمحدودیت و مشکالت و عوامل چه امروز

1 

14 
 ؟ببرید نام را پیشینیان راهکار 2 و بنویسید را بیابان گیریشکل عوامل از مورد سه

25/1 

15 
 ؟ چرا و چیست فرهنگ یک گسترش اصلی نصرع

۷5/0 

16 
 ؟ببرید نام شودمی مذهب چند شامل ندی این و کرد ظهور کجا در مسیحیت دین

1 

1۷ 
 مورد 3 .ببرید نام شودمی کشور در فرهنگی پخش موجب عواملی چه

۷5/0 

  


