
١ 

 

تجربی ورياضی:رشته تحصيلی  
متوسطه دوم:پايه  

صمدی:نام دبير  
:شماره صندلی  

 بسمه تعالی
 اداره آموزش وپرورش استان اردبيل

اردبيل١مديريت آموزش وپرورش ناحيه   
 دبيرستان نمونه دولتی عفاف

 

:نام ونام خانوادگی  
ايران واستانجغرافيای :نام درس  

١٠/٩٥:    /تاريخ امتحان  
دقيقه٨٠ :امتحانمدت   

 
 رديف سئوا2ت بارم

٢٥./  
٢٥./  
٢٥./  
٢٥./  

.جم9ت صحيح وغلط رامشخص کنيد  
.پرسش چطور، به بررسی سير تکوين وتحول پديده ھا می پردازد )الف  
.مرزھوايی ، امکان دسترسی به ساير کشورھای جھان را امکان پذير می سازد)ب  
.آذربايجان را از دريای خزر جداکرده استمنطقه  کوھستانی البرز ، منطقه  )ج  
.آب وھوا ، به حالت آنی وزودگذر وکوتاه مدت از عناصر جو گفته می شود )د  

١ 
 
 

 
 

 
٢٥./  
٢٥/.  
٢٥./  
٢٥./  

.جای خالی راتکميل کنيد  
.موضوعات را مطالعه وبررسی می کند.............جغرافی دان با ديد )الف  
.می رسيم............پس از جمع آوری واستخراج اط9عات به مرحله  )ب  
.را به خليج فارس متصل می کند..........تنگه ھرمز، آبراھه ھ9لی شکلی است که اقيانوس ھند ودريای )ج  
.می باشد..............مھم ترين عامل ريزش برف وباران در کشور )د  

٢ 
 
 
 

 
٥./  
٥./  
٥./  
٥./  

.دھيدپاسخ کوتاه   
؟مفاھيم اساسی دانش جغرافيا کدامند )الف  
؟چرا ايران از کشورھای مھم در منطقه خليج فارس است) ب  
مھم ترين علت خشکی آب وھوای ايران چيست؟ )ج  
؟  دريای خزر درشمال از طريق کدام کانال به دريای سياه ارتباط پيدا کرده است )د  

٣ 
 

 ٤  طبيعی به چند گونه است؟عملکرد انسان در ارتباط با محيط  ١
 ٥ چرا فرضيه سازی يکی از مراحل حساس پژوھش است؟ ١
٥./  
 

  .با توجه به نقشه، دشت کوير وبيابان لوت را مشخص کنيد

  

٦ 

١ 
٥./  

.ارزش اقتصادی نواحی کوھستانی را بيان کنيد )الف  
.دورشته کوه مھم شمال خراسان را نام ببريد) ب  

٧ 

٧٥./  
٥./  

.علت ھای گوناگونی آب وھوايی ايران را ذکرکنيد )الف  
.علت تشکيل گل فشان ھا را بنويسيد) ب  

٨ 

.جدول را کامل کنيد ١  
 نام توده ھوا جھت نفوذ زمان ورود منشا اثرات آب وھوايی
.............  ............. .............. عربستان ...................  

 
 

٩ 



٢ 

 

ورياضیتجربی :رشته تحصيلی  
متوسطه دوم:پايه  

صمدی:نام دبير  
:شماره صندلی  

 بسمه تعالی
 اداره آموزش وپرورش استان اردبيل

اردبيل١مديريت آموزش وپرورش ناحيه   
 دبيرستان نمونه دولتی عفاف

 

:نام ونام خانوادگی  
واستان ايرانجغرافيای :نام درس  

١٠/٩٥:    /تاريخ امتحان  
دقيقه٨٠:مدت امتحان  

 
 رديف سئوا2تادامه  بارم

 
٧٥./  

  .با توجه به نقشه، مھم ترين رودھايی که به درياچه اروميه ختم می شوند را مشخص کنيد

  

١٠ 
 

)مورد  ٤ذکر (مھم ترين آ2ينده ھايی که درياھای ايران راتھديد می کنند کدامند؟ ٢  ١١ 
 

.درمورد اصط9حات زيرتوضيح دھيد ٢  
کانون آبگير فصلی  )وارونگی دمايی        د )ناھمواری ھای مريخی        ج )موقعيت نسبی     ب )الف  

١٢ 

   سئوا2ت استان 

٥./  
٥./  

.مھم ترين راه ھای عبور از استان اردبيل به استان گي9ن است.......... و..........گردنه ھای  )الف  
.از بارش بيشتری برخوردار است................ و .................مناطق جنوبی استان به دليل  )ب  

١٣ 
 

٧٥./  
٧٥./  

به کدام حوضه جريان می يابند؟و ه انددردامنه شمالی توده سب9ن کدام رودھا قرار گرفت )الف  
چرا دشت اردبيل از نواحی عمده کشاورزی استان محسوب می شود؟)ب  

١٤ 
 

٥./  
١ 

چيست؟ھدف از ايجاد منطقه حفاظت شده مغان  )الف  
.تاثير ناھمواری ھا بر زندگی مردم استان اردبيل را بيان کنيددومورد از  )ب  

١٥ 

 
 
١ 

.مشخص شده روی نقشه را بنويسيدموارد  
 

  

١٦ 

 جمع بارم ٢٠
صمدی:طراح سئوال  

 

 



٣ 

 

 

 بسمه تعالی 
 اداره آموزش وپرورش استان اردبيل

اردبيل١مديريت آموزش وپرورش ناحيه   
دولتی عفافدبيرستان نمونه   

 

جغرافی ايران واستان:نام درس  
١٠/٩٥:    /تاريخ امتحان  
دقيقه٧٥:مدت امتحان  

تجربی ورياضی:رشته تحصيلی  
 

 کليد سئوا2ت
 
 رديف

 ١  /.٢٥غ)د/.                     ٢٥غ )ج/.              ٢٥ص)ب/.                      ٢٥ص ) الف

/.٢٥مرطوب غربی) د/.                ٢٥عمان) ج/.       ٢٥پردازش) ب/.               ٢٥کل نگری) الف  ٢ 

/.٢٥عوامل انسانی/. ٢٥عوامل طبيعی)ب/.             ٢٥روابط متقابل انسان ومحيط/. ٢٥مکان) الف  
/.٢٥ولگا/.  ٢٥کانال دن) د/.     ٥به دليل قرار گيری در کمربند پرفشار جنب حاره) ج  

٣ 

/.٢٥برای رسيدن به خواسته ھا/.٢٥نگاه سودجويانه-/.٢٥واستفاده ازمنابع برای رفع نيازھا /.٢٥درک توان ھا  ٤ 

/.٥وبه فعاليت ھای پژوھش جھت می دھد –/. ٥چون فرضيه ھا درھر پژوھش، نقش راھنما دارد  ٥ 

/.٢٥بيابان لوت) ب/.                ٢٥دشت کوير) الف  ٦ 

  /.  ٢٥محل سرچشمه رودھا-/.٢٥دامپروری-/.٢٥ذخاير طبيعی-/.٢٥ذخاير آب)الف
    /.٢٥آ2داغ -/.٢٥ھزار مسجد)ب 

٧ 

  /.٢٥توده ھای ھوا –/. ٢٥ارتفاع وجھت کوھستان ھا –/. ٢٥موقعيت جغرافيايی) الف
  /.٥فعاليت ھای زمين ساختی)ب

٨ 

/.٢٥افزايش دما –/. ٢٥تابستان –/. ٢٥جنوب غرب –/. ٢٥گرم وخشک  ٩ 
 A ٢٥تلخه رود./– B٢٥زرينه رود./- C١٠  /.٢٥سيمينه رود 

/.٥آ2ينده شيميايی وراديواکتيو-/.٥استخراج نفت-/.٥فاض9ب شھری،صنعتی وکشاورزی -/.٥زباله ھای جامد  ١١ 
/.٢٥نسبت به پديده ھای طبيعی يا انسانی/. ٢٥محل قرار گيری پديده ) الف  
/.٢٥با چاله ھا وگودال ھای عميق/. ٢٥يافته کوه ھای فرسايش )ب  
/.٢٥وحرکت صعودی وجابجايی صورت نمی گيرد/. ٢٥با افزايش ارتفاع دما افزايش می يابد)ج  
/..٢٥، ذخيره برف را تا ابتدای ماه ھای گرم سال حفظ می کنند/.٢٥اگر کانون آبگيردر فصول سرد ) د  

١٢ 
 

/.٢٥نزديکی به خزر –/. ٢٥کوھستانی بودن )ب                 /.          ٢٥اسالم  –/. ٢٥حيران)الف  ١٣ 

    /.٢٥حوضه رود ارس  -/. ٢٥قره سو –/. ٢٥اھرچای)الف
                                                             /.٢٥وآتشفشانی/. ٢٥و رسوبی /. ٢٥به دليل خاک نرم) ب 

١٤ 

/.٥محل فعاليت کشاورزی وباغداری/. ٥محل استقرار شھرھا وروستاھای استان)ب/.        ٥احيای نسل آھو)الف  ١٥ 

/.٢٥استان آذربايجان شرقی -/.٢٥رشته کوه تالش –/. ٢٥کشور آذربايجان –/. ٢٥رود ارس  
 

١٦ 

 
زھرا صمدی:طراح سوال   

  

 


