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نمره به عدد:
تجدید نام و نام خانوادگی دبیر:
نمره به عدد:
نام و نام خانوادگی دبیر:
نمره به حروف:
نظر تاریخ و امضا:
نمره به حروف:
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پیامبر اکرم(ص) « :نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا انجام می دهی»

الف :صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید (.هر مورد  0/25نمره دارد)
.1ویژگی اصلی هر ناحیه ،وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است.
 .2مرزهای سیاسی و اداری معموال بر مرزهای طبیعی و انسانی منطبق هستند.
.3نور خورشید مهم ترین منبع انرژی برای زمین و عامل اصلی بوجود آمدن ویژگی های آب و هوایی است.
. 4تپه ها نسبت به کوه ها ارتفاع کمتری دارند اما از نواحی پیرامون خود بلندتراند.
ب :گزینه درست را انتخاب کنید (.هر مورد  0/5نمره دارد)
.1کدام یک از موارد زیر جزو بخش غیر زنده بوم سازگان نیست؟
ج :آب و هوا
ب :خاک
الف :سنگ
 .2کدام گزینه در رابطه با قابلیت های نواحی ساحلی درست است؟
ج :مناسب برای تحقیقات نجومی
ب :معادن
الف :فعالیت های بازرگانی
.3مهم ترین و معروف ترین زبان خانواده آفرو-آسیایی چیست؟
ج :سامیایی
ب :عربی
الف :فارسی
.4دین مسیحیت در کجا ظهور کرد؟
ب :اروپا
الف :آسیا
ج:

ج :امریکا

د :گیاهان
د :منابع آب شیرین
د :حامیایی
د :آفریقا

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید(.هر مورد  0/5نمره دارد)
.1معیارهای طبیعی(مربوط به عوامل طبیعی) در ناحیه بندی را نام ببرید.
.2چرا شهرها ،استانها و کشورها نواحی سیاسی محسوب می شوند؟
.3توده هوا را تعریف کنید.
.4سه مرحله فرسایش را بنویسید.
.5دو مورد از مجدودیت های نواحی بیابانی را بنویسید.
 .6راهکار های حفاظت از نواحی کوهستانی را بنویسید (.دو مورد)
. 7به طور کلی ادیان به دو گروه تقسیم می شوند ،نام ببرید و نمونه های هر کدام را بنویسید.
 .8در گذشته چه عواملی در پدیده پخش نقش مهمی را ایفا می کرد؟

بارم

د:

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
.1ناحیه را تعریف کنید 1/25(.نمره دارد)

.2منظور از کانون ناحیه را بنویسید 1/25(.نمره دارد)

 .3انواع بارش را نام برده و ویژگی های هر کدام را بنویسید 3/25(.نمره دارد)

 .4فرسایش چست؟ و اشکال کاوشی(ناشی از حفر مواد) در سواحل را نام ببرید 2(.نمره دارد)

.5هوازدگی را تعریف کنید و انواع هوازدگی را بنویسید 1/25(.نمره دارد)

.6زیست بوم( بیوم) را تعریف کنید 2(.نمره دارد)

.7چشم انداز یعنی چه؟ و انسان چگونه چشم انداز فرهنگی را خلق می کند 1(.نمره دارد)

.8پدیده پخش یا انتشار را تعریف کنید 1(.نمره دارد)

موفق و پیروز باشید.
«موریان زاده»

