
    نمونه سئواالت جغرافياي سال سوم راهنمايي 
  . كدام يك از اطالعات زير  از  كره جغرافيا يي نمي توانيم استفاده كنيم     -1
  چگونگي ارتباط مردم جهان از راه دريا : نصف النهار                                                 ب: الف  
  خيا بان ها و مركز خريد : د                               محل قطب جنوب و شمال          : ج

  كامل ترين و متداول ترين وسيله مطالعه جغرافيا چيست ؟    -2
  عكس و فيلم           : جدول                                                        ب: الف 

  كتاب ها و فرهنگ ها جغرافيايي : د                    نقشه                                       : ج   
  براي تهيه نقشه بايد چگونه به پديد ها ي زمين نگاه كنيم ؟    -3
  از باال و عمودي      : به صورت مايل                                                    ب: الف

  از روبرو و  مستقيم : د                   از زاويه اي كه جزييات ديده نشود           : ج  
  اطلس چيست ؟    -4

  . همان نقشه جغرافيايي است كه بزرگتر رسم شده است : الف 
  .مجموعه اي از نقشه ها كه در يك كتاب رسم شده باشد : ب
  .كره جغرافيايي كه گسترده شده باشد : ج

  .ه باشند مجموعه اي از نقشه ها كه روي ديوار كنار هم گذاشت: د
  فوايد نقشه با مقياس كوچك چيست ؟    -5

  .جزييات را  به طور مشخص نشان مي دهد : الف 
  .پديده هاي طبيعي را با اندازه اي نزديك به اندازه واقعي نشان مي دهد : ب
  . مساحت بيشتري از يك سرزمين را نشا ن مي دهد : ج

  .دهد پديده هاي بزرگتري را با مساحت كمنري نشان مي: د
  .كدام يك از مقياس هاي زير مساحت بيشتري را نشان مي دهد    -6

   1:    د                  1:  ج             1:     ب                1:   الف 
   ------          -----         ------           ------     

     100/000             10/000              1000                     100         
سانتي متـر   120از يگديگر     Bو      Aفاصله در شهر  ___1___در نقشه اي با  مقياس  -7        

  .حقيقي اين دو شهر از هم چند كيلو متر است          50/ 000                         است فاصله 
  

                                                                                                                                            
  600: د                             60: ج                              6: ب                           6000:    الف



  . را در روي نقشه پيدا كنيم چگونه مي توانيم اندازه واقعي  يك رود خانه   -8
  با استفاده از اندازه نقشه : اندازه آن ها را روي نقشه اندازه كنيم                               ب: الف 

  با استفاده از مقياس نقشه : از روي نقشه نمي توان اندازه واقعي را اندازه گرفت                د: ج
  . نقشه جغرافيايي بدست مي آيد كداميك از اطال عات زير از  -9
  فاصله واقعي ازآسيا و امريكا     : چرخش زمين                                                    ب: الف 

  كروي بودن زمين : جزئيات پديده هاي زمين                                         د : ج  
  ازه واقعي آن را چه مي گويند ؟  ميزان كوچك شدن  نقشه نسبت به اند -10

  مقياس خطي : توجيه نقشه                 د: مقياس نقشه               ج: مقياس كسري                ب:  الف 
طول رودي يك  سانتي متـر  باشـد  طـول رود  در روي     ___1___اگر در نقشه اي با مقياس  -11

   50/ 000                   .زمين چند متر است 
                                         

   50: د                           500: ج                            5000: ب                       000/50:  الف  
  . كدام يك از عالئم زير از در نقشه براي نمايش فرود گاه مي باشد  -12

     :  د                            :   ج                                       :    ب                          :  الف 
  . كدام يك از موارد زير به ما در پيش   بيني طوفان هاي مهيب كمك مي كند  -13

مـدل  : عكـس هـاي هـوايي     د   : ج       عكس هـاي مـاهواره اي  : عكس هاي معمولي        ب: الف  
  رافيايي جغ

چه عكس هايي به ترتيب براي تهيه نقشه هاي جغرافيايي  وتهيه اطالعات بسيار مفيد به كار  -14
  . مي رود 

عكـس هـاي    –عكس هاي هوايي : عكس هاي ماهواره اي              ب  –عكس هاي معمولي : الف 
  معمولي 

عكس هـاي   –يي عكس هاي هوا: د         عكس هاي هوايي  -عكس هاي ماهوره اي : ج 
  ماهواره اي 

  . به ابزاري كه فهم موضوعات  جغرافيايي را براي  ما آسان  مي كند  مي گويند  -15
مدل : د     كره جغرافيايي: ج     فرهنگ جغرافيايي: ب      اطلس  : الف 

  جغرافيايي 
تي سـان  20روي نقشه ايـن فاصـله   . كيلو متر است  20طول جغرافيايي جاده اي بين دو شهر  -16

  متر است مقياس اين نقشه چه صورت  نشان 



  . داده مي شود 
:  د        ____1____: ج       ____1____: ب       ___1___: الف 

____1____  
              000 /100                          000 /10                           100                  000 /200  

ز جنس ماسه هاي ريز كه بر اثر باد  در نواحي  بياباني جابجا مي شـوند چـه   به تپه هايي كه ا -17
  . مي گويند 

  ناهمواري : د     فر سايش: ج       يخچال: ب       تلماسه: الف 
  . چه عاملي در بيابان سبب  تخريب سنگ ها  مي شود  -18

: د        آب هاي جاري: ج   يخچال ها: ب       تفاوت دماي شب وروز : الف 
  ان ها شديد بار

  .چه عاملي در فرسايش دخالت  ندارد  -19
  شيب زمين : د      يخچال: ج       امواج دريا: ب       باد: الف

  . به خميدگي  يا  چين خوردگي به سمت  باال چه  مي گويند  -20
  ناوديس : د    چين قائم : ج       چين مايل: ب       تاقديس: الف

  . مي گويند ................. ع  اليه هاي رسوبي همراه است به شكستگي ها يي كه با اختالف ارتفا -21
: د     ناهمو اري: ج          گسل: ب     چين خوردگي: الف 

  ناوديس 
  . كداميك از كوه هاي زير در اثر شكست بوجود آمده است  -22

كــوه : د     كوه دماوند: ج     كوه هاي شرق آفريقا: ب     شير كوه الوند: الف 
  زاگرس 
  . انه آتشفشان هاي غير  فعال  چه موادي خارج  مي شود از ده -23

  خاكستر : ب         بمب هاي آتشفشاني: الف 
  ابر ها ي غليظ گوگردي همراه  با  بخار آب : د           بخار هاي گوگرد: ج

  . جزيره سورتزي در اقيانوس اطلس در اثر چه عواملي بجودآمده  است  -24       
ــاال : د   فوران آتشقشاني: ج     شكست در زمين: ب     چين خوردگي: الف       ب

  آمدن مواد مذاب 
  . چرا دانش جغرافيا با فعاليتهاي ميداني همراه  است  -25         
  زيرا بر اي آشنا يي بيشتر با آ ن به  نمودار ها و جداول  جغرافيايي نيازمنديم : الف          



  ن از  نقشه استفاده مي كنيم زيرا  دانشي است كه براي فهم آ: ب         
  .زيرا  بيش از هر  دانش ديگري به  مشاهده مستقيم  نيا ز دارد : ج         
  .زيرا نيازمند  دقت و  تجربه زيادي است : د         
  .در بيابان ها  چه عاملي سبب  باد هاي نسبتاً شديد  مي شود -26        

  فشار هوا : د    بارش باران : ج     تفاوت دما: ب       گرماي زمين: الف    
  كوه هاي شرق آفريقا در اثر چه عاملي  بوجود آمده اند ؟                 -27

   چين خوردگي: ج     باال آمدن مواد مذاب: ب   شكست در زمين: الف  
  آتشفشان : د  

  در ياچه ها از چه آب هايي بوجود آمده اند ؟                 -28
آب هــــاي : د   آب هاي زير زميني : ج     آب خوان: ب       رو آب هاي فرو: الف 

  جاري 
  رود هاي دائمي چگونه بوجود آمده ا ند  ؟                  -29

از ذوب  تدريجي برف ها و ريـزش  : ب       از آب هاي زير زميني و ذوب برف ها: الف 
  باران 

  از آب هاي جاري : د            از بهم پيوستن جويبار ها: ج
به سرزميني كه يك رود  با شاخه ها يا شعبه هايش در آن جاري است چه مي                  -30

  . گويند 
: د     دهانه رود : ج       خط تقسيم آب: ب     حوضه رود: الف 

  آبشار 
  . قسمت هاي مختلف يك سيال ب را از باال  به  پايين به  ترتيب چه  مي گويند                  -31

  آبراهه  –مخروط افكنه  –آبگير : ب         مخروط افكنه –آبراهه  – آبگير: الف 
  آبگير  –آبراهه  –مخروط افكنه : د         مخروط افكنه –آبگير  –آبراهه : ج

هنگامي كه رود در نواحي كم شيب  سطح همواري  را با آبرقت ها  خود ايجـاد                  -32
  . مي كند چه چيزي را بوجود مي آورد 

  دهانه رود : د      حوضه رود: ج     جلگه هاي آبرفتي: ب       دلتا:  الف
  . كار اصلي كدام يك از وسايل زير نمايش ساده  اطالعات جغرافيايي  است    -33

: د     نمودار: ج       كره جغرافيايي: ب       نقشه: الف 
  رايانه 



  . ه  است كدام يك از كوه هاي  زير در اثر با ال آمدن  مواد مذاب ايجاد شد-34
     سبالن: ج         تفتان: ب     كوه دماوند: الف 

  شير كوه: د  
  بر اثر آزاد شدن  انرژ ي هاي درون  زمين ايجاد  مي شود ؟  -35

  زمين لرزه : د    آتشفشان : ج       سيالب: ب        چين: الف 
  . بهترين راه  براي خروج  مواد  مذاب  زمين كجا مي باشد  -36

  صفحه ها : د    دره ها : ج       له هاق: ب     گسل ها: الف 
  دلتا در چه محلي بوجود مي آيد ؟   - 37    

  محل ورود رود به دريا : ب         محل ورود رود به درياچه: الف      
  محل ورود رود به ريگزار: د         محل ورود رود به باتالق: ج     

---------------------------------------------------    
هنگامي كه رود در نواحي كم شيب سطح همواري  را با آبرفت هاي خود ايجاد مي كند چه  -38

  .چيزي بوجود مي آيد 
  دهانه رود : د     حوضه رود: ج  جلگه هاي آبرفتي : ب    دلتا : الف   

----------------------------------------------------  
  تفاده مي شود ؟ از اين وسيله براي مقايسه در جغرافيا اس -39

  كتاب جغرافيايي : د    نقشه : ج    كره : ب  جدول : الف   
----------------------------------------------------  

  بهترين وسيله براي تعيين ظهر شرعي است ؟  -40
  سايه اجسام : د  ستاره قطبي : ج  قطب نما : ب  شاخص : الف 

 ----------------------------------------------------  
  ساعت را چه مي نامند ؟  6و  365سال  -41

  سال رسمي : د  سال واقعي: ج  سال كبيسه : ب  سال عادي : الف 
----------------------------------------------------  

  .مساحت كدام اقيانوس ها تقريبا با هم برابر است  -42
  اطلس و هند : د  مد شمالي و هند منج: ج  هند و آرام : ب   آرام و اطلس : الف 

----------------------------------------------------  
  .سرماي طوالني و بارندگي كم از ويژگي هاي كدام منطقه آب و هوايي است  -43



  مديترانه اي : د     قطبي: ج    كوهستاني : ب    برًي   : الف 
----------------------------------------------------  

......... اگر طبقات رسوبي نرمي كمتري داشته باشد و يا فشار طبقات  قوي باشد چين هـاي   -44
  . بوجود مي آيد 

  منظم: د     خوابيده: ج    مايل: ب    راست : الف  
----------------------------------------------------    

    
   

 نمونه سئوالت  مهم جغرافيا ي سال سوم 
  م يك از اطال عات  از نقشه بهتر  بدست مي آيد ؟  كدا - 45

  فاصله حقيقي آسيا از آمريكا : محل قطب شمال و جنوب                                                   ب: الف 
ردم جهان از راه چگونگي ارتباط م: محل دقيق پديده ها                                                               د: ج

 دريا 
 كار اصلي كدام يك از وسايل مطالعه جغرافيايي  نمايش ساده  اطال عات جغرافيايي است ؟  -46
  كدام يك از كوهها  در اثر شكست در زمين  پديد مي آيد ؟  - 47

 دماوند   -كوههاي شرق افريقا         -الوند    - البرز     -   
 عبه هايش در آن جاري ا ست چه مي گو يند ؟ سرزميني كه يك رود با ش - 48
 .مي گويند .................. به مجموعه نقشه ها كه در يك كتاب جمع آوري شده باشند  -49
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 .آن بستگي دارد ......... و ................. ميزان نفوذ پذيري آب در زمين به  -53
مي گويند ............. مقدار آبي كه در مدت يك ثانيه از جايي معين در مسير رود عبور مي كند  به - 54
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 .به پديده هاي طبيعي نگاه كرد .............براي تهيه نقشه بايد با  ديد -55
 .ي دهند يا به سرعت شكل  ناهمواري ها را تغيير م.............. عوامل تغيير دهنده چهره زمين  - 56
 .مي گويند ................ به خميدگي يه چين خوردگي به سمت پايين را  -57
 .صحيح يا غلط  را مشخص كنيد . صفحات پوسته زمين همواره ثابت هستند  حركت نمي كنند  -58



 .به وجود بيا يد ............... بر اثر خروج مواد مذاب در دريا و اقيانوس ممكن است  -59
 .وجود داشته باشد .............. فرسايش خاك وقتي شديد تر  مي شود كه در روي زمين گياهان   - 60
 .تپه ماسه اي را تعريف كنيد   - 61
 سانتي متر است فاصله ي حقيقي اين دو 30فاصله دو شهر    ___ 1____در نقشه اي با مقياس   - 62
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  جغرافي سوم
                                                                                                                                                           

)                                            1درس ( كره ي جغرافيايي چه اطالعاتي در اختيار ما مي گذارد ؟  •
  عيب كره ي جغرافيايي چيست ؟  •
  قيق تر پديده هاي جغرافيايي از چه وسيله اي استفاده مي كنيم ؟ براي مشاهده ي د •
  نقشه را تعريف كنيد ؟  •
  براي تهيه ي نقشه از چه عكس هايي استفاده مي كنند ؟  •
  براي تهيه ي نقشه ، از كجا بايدبه پديده ها نگاه كنيم ؟  •
  از يك كوه به چه صورت نقشه تهيه مي كنند ؟  •
  اطلس چيست ؟  •
  ه تفاوت و چه شباهتي به هم دارند ؟ نقشه و كره چ •
 چه اطالعاتي را به كمك نقشه، بهتر بدست مي آوريم ؟  •
•   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   )2 درس( مقياس نقشه را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد ؟   •
  هر سانتي متر روي نقشه ، چند كيلومتر در طبيعت است ؟   1/ 1000000در مقياس •
سانتي متر ديده مي شود، مقياس اين نقشه  10متر است بر روي نقشه  100رودي كه عرض آن  •

  را مشخص كنيد ؟ 
سانتي متراست ، اين  150فاصله ي شمال تا جنوب تهران    250000/1در نقشه اي با مقياس •

  له چند كيلومتر است ؟فاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   
  )  3درس ( انواع عكس هاي جغرافيايي را نام ببريد ؟  •
  انواع وسايل مطالعه در جغرافيا را نام ببريد ؟   •
  جغرافي دانان از عكس هاي ماهواره اي چه استفاده اي مي كنند ؟  •
  معروف ترين مدل در آموزش جغرافيا ، چه وسيله اي است ؟  •
  كار اصلي نمودارها و جدول ها چيست ؟  •
  درچه صورت نمودارها ارزش بيشتري دارند ؟  •
  انواع نمودار ها را نام ببريد ؟  •
  چيست ؟ بهترين روش آموزش مفاهيم جغرافيا ،  •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) درس  ( چه پديده هايي را ناهمواري مي نامند ؟  •
   آيا شكل ناهمواري ها دراثر مرور زمان ثابت است ؟ توضيح دهيد؟ •
  اره ي چه موضوعي مطالعه و تحقيق مي كنند ؟ پيكر شناسان زمين در ب •
  ناهمواري را تعريف كنيد ؟  •
  ) تعريف فرسايش( مراحل فرسايش را نام ببريد  •
  هريك از اصطالحات قلّه ، يخچال ، پيچان رود، دشت و تپه ي ماسه اي را تعريف كنيد ؟  •
   چه عواملي باعث تغيير شكل ناهمواري ها مي شود ؟ •
  نده ي ناهمواري ها، در كوهستان كدامند ؟  عوامل تغيير شكل ده •
  عوامل تغيير شكل دهنده ي ناهمواري ها در بيابان كدامند ؟  •
   علّت وزش بادهاي شديد در بيابان ها چيست ؟ •
  عوامل تغيير شكل دهنده ي ناهمواري ها در سواحل كدامند؟  •



   تغيير شكل ناهموار ها در كجا با سرعت بيشتري انجام مي گيرد ؟ چرا؟ •
  انسان با چه اقداماتي باعث تغيير شكل ناهمواري ها مي شود ؟ •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ) 5درس ( رسوب و رسوب گذاري را تعريف كنيد ؟   •
نه بوجود آمده اند؟                                          چين خوردگي هاي زاگرس ، البرز و هيماليا چگو •
دو قسمت يك چين خوردگي را نام ببريد ؟                                                                                •
  انواع چين خوردگي را نام ببريد ؟  •
  گسل را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد ؟  •
  چهار عامل بوجودآورنده ي كوهستان را نام ببريد؟   •
  قلّه ي دماوند وكوههاي شرق آفريقا هر يك در اثر كدام عامل ايجاد شده اند ؟      •
  دو نمونه از اين پديده را نام ببريد ؟ باتوليت را تعريف كرده و  •
  . آيا پوسته ي زمين يك تكّه و به هم پيوسته است ؟شرح دهيد •
  رشته كوه هاي بستر اقيانوس ها چگونه به وجود مي آيند ؟ •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )6درس (از درون زمين كجاست؟ ) ماگما( بهترين جا براي خروج مواد مذاب  •
   از دهانه ي يك آتشفشان فعال، چه چيزهايي خارج مي شود ؟ •
  آتشفشان هاي بستر اقيانوسي ، چه پديده اي را ايجاد مي كنند ؟ مثالي بزنيد ؟  •
ي فعاليت هاي دروني زمين  چه پديده هايي در اطراف آتشفشان نيمه فعال، نشان دهنده •

  است ؟   
  زلزله چگونه و در در كدام قسمت هاي پوسته ي زمين روي مي دهد ؟  •
  بيشتر زمين لرزه هاوآتشفشان ها  در چه مناطقي از پوسته ي زمين روي مي دهند ؟  •
  كشور ايران از نظر زلزله خيز بودن در چه وضعيتي قرار دارد ؟ تو ضيح دهيد ؟  •
  در سطح زمين چه تغييراتي ايجاد مي كنند ؟ زمين لرزه ها  •
  وسيله ي ثبت قدرت و محل وقوع زلزله چه نام دارد ؟  •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



  )  7درس ( مي گيرد ؟ حركت آب ها در روي ناهمواري ها به چند صورت انجام  •
  را تعريف كنيد ؟ ) آبخوان( سفره ي آب هاي زير زميني  •
  درياچه ها چگونه تشكيل مي شوند و انسان از آنها چه استفاده هايي مي كند ؟  •
  ميزان نفوذ آب در درون زمين به چه عواملي بستگي دارد ؟ توضيح دهيد ؟  •
  علّت نفوذ آب در زمين چيست ؟  •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )  8درس ( رود چگونه به وجود مي آيد و به چند صورت جاري مي شود ؟   •
  منبع تأمين آب رودهاي فصلي چه چيزهايي هستند ؟  •
   منبع تأمين آب رودهاي دائمي چه چيزهايي هستند ؟ •
  هريك از مفاهيم ، رودخانه و مصب رود را تعريف كنيد ؟  •
  را تعريف كنيد ؟ ) دبي رود(آب دهي  •
متر در ثانيه حركت مي كند ، دبي اين   3متر   ، با سرعت    2متر و عمق  100رودي با عرض  •

  رود چقدر است ؟ 
  هريك از اصطالحات ، حوضه ي رود و خط تقسيم آب را تعريف كنيد ؟  •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) 9درس( سيل چه زماني جاري مي شود ؟  •
  سيالب ها چگونه باعث فرسايش خاك مي شوند  شرح دهيد ؟  •
  در چه صورت فرسايش خاك و سرعت حركت سيالب بيشتر مي شود ؟  •
مت يك سيالب را نام ببريدو در شكل مقابل نيز آنها را مشخص كنيد  ؟                        سه قس •
براي جلوگيري از خطر سيالب چه كارهايي مي توان انجام داد ؟                                                •
  شكل دره ي جوان و دره ي پير را رسم كنيد ؟                                                         •
  جلگه هاي آبرفتي چگونه تشكيل مي شوند ؟  •
  بخش رود تشكيل مي شود ؟ دلتا چگونه و در كدام •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

  )   10درس ( چه مقدار از سطح زمين را آب و چه مقدار خشكي فرا گرفته است ؟   •
  ن اقيانوس زمين كدام است و بزرگي آن چقدر است ؟ بزرگتري •



  علت وجود نمك در آب اقيانوس ها و درياها چيست ؟  •
  مهمترين نمك و گاز موجود در آب اقيانوس ها كدامند ؟  •
  انواع حركات آب درياها را نام ببريد ؟  •
  جزر و مدرا تعريف كرده و علت بوجود آمدن آن را شرح دهيد ؟  •
  از ماه بر جزر و مد تاثير مي گذارد ؟ چرا خورشيد كمتر  •
  در چه زماني مد قوي ايجاد مي شود  شرح دهيد ؟  •
  علت ايجاد جريان هاي دريايي چيست شرح دهيد ؟  •
  علت بوجود آمدن موج در درياها را توضيح دهيد ؟  •
  در كناره ي دريا و وسط دريا چگونه است ؟) موج ( حركت آب دريا  •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ) 11درس ( هوا را تعريف كنيد ؟  •
  آب و هوا را تعريف كنيد ؟  •
  هوا و آب وهوا چه تفاوت هايي با هم دارند ؟  •
  عوامل موثر در آب و هواي مناطق مختلف جهان را نام ببريد ؟    •
  رض جغرافيايي بر آب و هوا را شرح دهيد ؟ تاثير ع •
  فاصله از دريا چه تاثيري بر آب و هوا دارد؟ شرح دهيد ؟  •
  تاثيرات باد بر آب و هوا را شرح دهيد ؟  •
  متر ارتفاع چه تغييري مي كند ؟  1000دماي هوا با هر  •
ا ارتفاع ب Bدرجه است ، در شهر + 24متري از سطح دريا ، دما  4500با ارتفاع   Aدرشهر  •

  متري دما چند درجه است ؟  1500
  جريانهاي دريايي چه تاثيري بر آب و هواي مناطق اطراف خود دارند ؟  •
  كدام فعاليت هاي انسان باعث افزايش دماي هوا مي شود ؟  •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 12درس( زيست بوم را تعريف كنيد ؟  •
  انسان با چه اقداماتي زيست بومها را مورد تجاوز قرار داده وآنها را تخريب مي كند؟  •
  چه تاثيري در زندگي ما دارد ؟ ) زيست بومها ( حفاظت از گياهان و جانوران  •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  )  14درس (  بيشتر جمعيت زمين در كدام نيمكره ساكن هستند ؟   •
  مناطق پرجمعيت زمين را نام ببريد ؟  •
  عوامل جذب جمعيت را نام ببريد؟  •
   عوامل دفع جمعيت را نام ببريد ؟ •
  ريف كنيد ؟ مهاجرت را تع •
  داليل اقتصادي مهاجرت را بيان كنيد ؟  •
داليل سياسي مهاجرت را ذكر كنيد ؟                                                                                        •
                                                                                             داليل طبيعي مهاجرت را نام ببريد •
  انواع مهاجرت را نام ببريد ؟                                                    •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

   )15درس ( صورت ديده مي شوند توضيح دهيد روستاهاازنظر پراكندگي خانه ها به چند •
   عوامل مؤثر در پيدايش روستاها را نام ببريد؟ •
  داليل شكل گيري روستاهاي متمركز و پراكنده را بنويسيد ؟ •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )16درس(اولين شهرها در چه مناطقي بوجود آمدند ؟   •
  در گذشته كدام شهرهاي ايران شهرت جهاني داشتند ؟  •
  يكي از آشكارترين تفاوت شهر با روستا در چيست ؟  •
  چه عواملي باعث رشد شهرها مي شود، نام ببريد ؟  •
كدام عامل رشد نموده  مشهد و قم در اثر –تهران  –كرمانشاه  –هر يك از شهرهاي اصفهان  •

  اند ؟  
  يكي از مهمترين مشكالت شهرهاي بزرگ امروزي چيست؟ توضيح دهيد ؟  •
  مهمترين منابع آلوده كننده ي محيط شهرها را نام ببريد ؟  •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )17درس( جهت يابي به كمك خورشيد چگونه انجام مي گيرد ؟   •
  خورشيد در چه سمتي طلوع و در چه سمتي غروب مي كند ؟  •



در چه هنگام سايه ي اجسام به حداقل مي رسد و امتداداين سايه در نيمكره ي شمالي چه  •
  جهتي را نشان مي دهد ؟ 

   ضيح دهيد ؟ساده ترين روش جهت يابي چيست تو •
  جهت يابي در شب به كمك كدام ستاره انجام مي گيرد ؟  •
  جهت قبله در ايران به سمت كدام جهت جغرافيايي است ؟  •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )  18درس ( كرده و نام بزرگترين مدا را بنويسيد ؟  مدار ها را تعريف  •
  درجه رسم شوند چند مدار خواهيم داشت ؟  2اگر از استوا تا قطب شمال مدارها با فاصله ي  •
  نصف النهارها را تعريف كنيد ؟  •
  چگونگي تعيين نيمكره ي غربي و شرقي را توضيح دهيد ؟  •
  مختصات جغرافيايي يك نقطه يعني چه ؟  •
  رافيايي هر نقطه يعني چه شرح دهيد ؟ عرض جغ •
  طول جغرافيايي هر نقطه  يعني چه شرح دهيد ؟  •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )19درس ( حركت وضعي زمين چيست و چه نتيجه اي از آن حاصل مي شود ؟ •
  حركت انتقالي زمين چيست و جه نتيجه اي از آن حاصل مي شود ؟  •
  سال شمسي و سال رسمي و سال كبيسه را توضيح دهيد ؟  •
  فصلها چگونه بوجود مي آيند  شرح دهيد ؟  •
  علت گرمي تابستان و سردي زمستان در چيست شرح دهيد ؟  •
   ين انحراف محور حاصل شده است ؟محور زمين چند درجه انحراف داشته و چه نتايجي از ا •
  فصلها در دو نيمكره چگونه هستند ؟  •

 پايان                                                                                       
  

 


