
 

 

 بارم                                                                                                                          خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید.جاهای (الف

 5/0 دارد.............................. سیاره زمین یک قمر به نام -1

 5/0  از جمله نتایج و برخورد دو ورقه به یکدیگر است........................................... -2

 5/0 کره زمین است..............................پهناورترین اقیانوس -3

 5/0 .هوا کره از الیه های مختلف تشکیل شده است .پایین ترین الیه که نزدیک به سطح زمین است....................................نام دارد  -4

 5/0 گذارند. بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می.و................. ............... از میان عناصر آب و هوایی دو عنصر -5

 5/0 معموال میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها را با .......................اندازه گیری می کنند. -6

  5/0 مهم ترین طرفداران خانقاه شیخ صفی ایل های مختلف ترک بودند که به ........................شهرت داشتند.-7

 ب(به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 5/0  مدار چیست؟ -1

 5/0 منظور از عرض جغرافیای چیست؟ -2

 5/0 ؟منظور از اعتدالین چیست-3

 5/0 ایوان خشکی را تعریف کنید؟-4

 5/0 برای از بین نرفتن زیست بوم ها چه عواملی باید رعایت شود؟- 5

 5/0 در دوقرن اخیر چه عواملی موجب کاهش مرگ و میر شده است؟-6

 5/0 انسانی چیست؟دو موردمالک های توسعه -7

 پ(به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. 

 1 درجه بندی نصف النهار چگونه است؟ -1



 

 

 1 حرکت وضعی را تعریف کرده و بگویید روشنایی زمین از کجاست؟-2

 1 سال کبیسه چگونه محاسبه می شود؟ -3

 1 شکل را باهم مقایسه کنید؟ uشکل و   vدره های -4

 1 ید؟چگونه به وجود می آکوه یا دره  -5

 1 آب هوا را بیان کنید؟ وتفاوت هوا  -6

 1 دانشمندان علل مهم افزایش دما را چه می دانند؟-7

 1 نوع زیست بوم ساوان چگونه است؟-8

 1 مورد(2)مهم ترین عواملی که باعث از بین رفتن پوشش گیاهی یک زیستگاه می شود چیست؟-9

 1 خارجی )بین المللی(را تعریف کنید؟ی و مهاجرت مهاجرت داخل-10

 1 عوامل نابرابری در جهان را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید؟ -11

 1 ی ایران چه اقداماتی انجام دادند؟صفویان برای دفاع از یکپارچگی جغرافیا-12

 صفویان کشور را چگونه اداره می کردند؟ -13


