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  ١

  :بنویسید) غ(یا غلط ) ص(هاي زیر کلمه صحیح در مقابل جمله  1
   .، بارش در تمام سال صورت می گیردايحارهدر آب و هواي  )الف

 .زمستان است از ترو هواي سرد، بارش در تابستان بیشدر آب ) ب

 .آنیمیسم از ادیان مبتنی بر یکتاپرستی است) ج

  .هستند تر پیروان مذهب تااویی در ژاپنبیش) د

1  

  :خالی عبارت مناسب را بنویسید هايدر جا  2
 .می گویند................ به نقشه هایی که پستی بلندي هاي زمین را نشان دهد، نقشه  )الف

 .می گویند............... به خطی که نقاط داراي ارتفاع یکسان را به یکدیگر وصل می کند،) ب

 .مطرح گردید.................. ا اولین بار توسط نظریه اشتقاق و جابجایی قاره ه) ج

    .جدا شده اند...................... هاي اوراسیا و گندوانا از ابر قاره قاره )د  د

1  

  .در پاسخ نامه خود بنویسید و ،انتخاب (       ) سب را از داخل کمانک  عبارت منا  3
 .جدا شده است) جنوبگان  –شمالگان ( از سرزمین  باریکی است کهپالمر شبه جزیره  )الف

 .است ترسرد) قطب جنوب  –قطب شمال ( ، دماي هوا در در شمالگان به علت وجود اقیانوس ها و دریاها )ب

 .می باشد) اول تیر  –اول دي ( طوالنی ترین روز در ناحیه قطبی شمال  )ج

 .قرار دارد) قطب شمال  –قطب جنوب ( اسري بزرگترین تشکیالت زغال سنگی جهان در کوه هاي سر )د

  .نام دارد) اینویک  –ایگلو ( شهري زیبا در کانادا که توسط اسکیموها با امکانات دولت ساخته شده،  )ه

25/1  

  .در پاسخ نامه خود بنویسید ، وز کادر زیر پاسخ مناسب را انتخابا  4
  
  

 .مکان واقعی و هسته اولیه روستا یا شهر است) الف

 .توسعه شهر به آن بستگی دارد )ب

 .متداولترین مالك تشخیص شهر و روستا است )ج

  .توزیع مجدد زمین یا حق استفاده و بهره برداري از زمین به نفع دهقانان کوچک و کارگران زراعی را گویند )د

1  

    »ي دومر صفحهي سؤاالت دادامه«                                                               

 اصالحات ارضی –انقالب سبز  –مالک جمعیتی  – فرھنگیمالک  –مقر  –موقعیت 
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  ٢

  .جمالت سمت راست را به طور مناسب به عنوان هاي سمت چپ مربوط کنید  5
  مرز تطبیقی) 1                                                  مرز میان ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی          ) الف

  مرز تحمیلی) 2                                                                     مرز بین کانادا و آالسکا                 ) ب

  مرز پیشتاز) 3                                                                                    مرز بین هند و پاکستان ) ج

  مرز طبیعی) 4                           درجه شمالی 49در مدار مرز بین کانادا و ایاالت متحده آمریکا) د
  مرز هندسی) 5                                                                                   مرز میان اسپانیا و فرانسه )ه

25/1  

  75/0 .ددانان براي تقسیم بندي نواحی طبیعی ازآن استفاده می کنند، را بنویسیترین عواملی که جغرافیمهم  6

  .را بنویسید مرطوب استواییخاك نواحی  هايویژگی) الف  7

 چه نام دارد؟ مرطوب استواییمعروفترین نوع خاك نواحی ) ب

1  

  .در جدول زیر، مشخص کنید کدام اشکال ناشی از فرسایش کاوشی و کدام ناشی از فرسایش تراکمی است  8

  )تراکمی(رسوب گذاري   )کاوشی( حفر مواد   نام شکل ناهمواري

 اي ساحلیتپه هاي ماسه -1

 دریابار -2

 ستون سنگی دریایی -3

  باتالق -4

                   

 

1  

  .به سواالت زیر در مورد نواحی ساحلی پاسخ دهید  9

  .یکی از صنایعی که موجب آلودگی رادیواکتیو در سواحل می شود را بنویسید) الف

 .احلی را نام ببریددو مورد از فعالیت هاي ساکنان نواحی س) ب

75/0  

  75/0 .هاي پیر را بنویسیدهاي ظاهري کوهسه مورد از ویژگی  10

  )مورد4. (شوندکدام عوامل باعث تغییر در چشم اندازهاي کوهستانی می  11

 

1  

    »ومسي ي سؤاالت در صفحهادامه«                                                          

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج



  باسمه تعالی                                                  
  صبح 10 :ساعت شروع     3       :تعداد صفحه  :نام و نام خانوادگی   2  جغرافیا: درس   نهاییسؤاالت  امتحان  

  دقیقه 80:مدت امتحان  1398  / 10 /  18  : متحانتاریخ ا  ادبیات وعلوم انسانی:  رشته    سال سوم آموزش متوسطه
   و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398ماه سال  ديدرسراسرکشور  و داوطلبان آزادبزرگسال دانش آموزان 

http://aee.medu.ir   
  نمره  سؤاالت   ردیف
  

  ٣

  .ت زیر را تعریف کنیداصطالحا  12

  :سنگ فرش بیابانی یا رگ) الف

  :بادبردگی) ب  

1  

  5/0 .دیگر جنگل هاي بارانی را بنویسید هاينام  13

  75/0  .را نام ببرید ،شوددر نواحی گرم و خشک می) گسترش بیابان( زایی سه مورد از عواملی که باعث بیابان  14

  1     .استگیري در دریاي شمال شده_پیشرفت صنعت ماهیهاي گرم دریایی باعث چگونه جریان  15

  75/0 شود؟منجر به فقر شهري میچه عواملی در کشورهاي در حال توسعه   16

  شود؟هاي زیر به کدام نقش و عملکرد شهرها مربوط میهر یک از ویژگی  17

  .دارددر این شهرها معموال انبارها، گمرك،کارگاه ساخت و تعمیر کشتی وجود ) الف

  .شودهاي بزرگ هنري برگزار میدر این شهرها جشنواره) ب

  .اندتوسعه و رونق یافته ،هاي گردشگرياین شهرها به دلیل وجود جاذبه) ج

 .فروشی استفروشی و خردههاي عمدههاي این شهرها وجود بازارهاي بزرگ و متنوع و مغازهاز ویژگی) د

1  

  75/0  .شورهاي در حال توسعه شامل سه بخش است، نام ببریدبخش رسمی اقتصاد دو گانه در ک  18

  1  .چهار مورد بنویسیددر جمهوري اسالمی ایران حکومت  و ارکان هااز ویژگی  19

  5/0  .از عوامل موثر در قدرت ملی، دو مورد را نام ببرید  20

  1  ؟دارد هاییسیستم کشاورزي سنتی یا معیشتی چه ویژگی  21

  .یابی صنعتی را نام ببریداز عوامل انسانی موثر در مکان دو مورد) الف  22
  .یابی صنعتی را بنویسیدعوامل طبیعی موثر در مکان زا دو مورد) ب

1  

  20  جمع نمره                                                              »       موفق باشید«                                                                       
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  ١

  1  18ص    25/0   غ) د                     17ص    25/0غ      )ج           7168ص  25/0 ص) ب              7ص 25/0    ص )الف  1

  1  47ص    25/0   آپانگه) د  47ص     25/0   وگنر  )ج44ص     25/0   میزان منحنی) ب  43ص    25/0   توپوگرافی  )الف  2

                                                                   86ص      25/0      قطب جنوب) ب                                                84ص   25/0جنوبگان) الف  3
  97ص              25/0    اینویک) ه                       102ص        25/0 قطب جنوب)د                    87ص  25/0تیر اول) ج

25/1  

  109ص         25/0 موقعیت)  ب                                             109ص              25/0مقر) الف  4
  117ص        25/0 اصالحات ارضی) د                                      112ص      25/0مالك جمعیتی ) ج

1  

  148ص         25/0 مرز پیشتازیا  3)  ب                     147ص              25/0  مرز تحمیلییا  2) الف  5
  147ص        25/0 مرز هندسییا  5) د                      148ص                 25/0  مرز تطبیقییا  1) ج

  146ص       25/0  طبیعی یا 4) ه

25/1  

  75/0  4ص      25/0  خاك) 3                    25/0  پوشش گیاهی) 2                  25/0    آب و هوا )1  6

ها و هوموس خاك شسته شده و خاك فقیر انبوه و متنوع است اما در اثر بارش فراوان باران، کانی پوشش گیاهی)الف  7

  25/0التریت    ) ب         12ص     نمره  75/0)   مورد کافی است سه( و رنگ خاك زرد یا قرمز است. گشته
1  

        25/0حفر مواد یا کاوشی) 2                                    25/0    رسوب گذاري یا تراکمی)1  8
  30ص              25/0رسوب گذاري یا تراکمی) 4                                         25/0    حفر مواد یا کاوشی) 3

1  

تخلیه و گیري، ساخت و تعمیر کشتی و قایق، ماهی) ب36ص    25/0     هاي اتمیصنعت تولید فسفات یا نیروگاه) الف  9

  34ص 5/0.)دو مورد کافی است....(بارگیري کشتی، خدمات گمرکی و 
75/0  

                                  25/0    کم شیب) 3                                     25/0گنبدي شکل  ) 2                                 25/0     کم ارتفاع)1  10

  .)سه مورد کافی است(                   42ص         هاي باز و کم عمقدره) 4
75/0  

                                         25/0 ها اد کارخانهجای) 3           25/0پیشرفت فناوري    ) 2            25/0    ازدیاد جمعیت)1  11
  .)مورد کافی است 4( 36ص از بین بردن پوشش گیاهی  ، حفر تونل                          25/0     سازي توسعه راه) 4

1  
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  ٢

به .اندها نیست، پوشیده شدههایی که باد قادر به حمل آنسنگ، و ریگقلوهبسیاري از سطوح بیابانی از سنگ، ) الف  12

   5/0.  گوینداین سطوح رگ یا سنگ فرش بیابانی می

  66ص   5/0.   گویندجایی و دور شدن ذرات ریز از محل پیدایش خود توسط باد را عمل بادبردگی میبهبه جا) ب

1  

  5/0  76ص      25/0      سلوا) 2        25/0استوایی        )1  13

و کاهش پوشش گیاهی     25/0    چراي بیش از حد دام ) 3            25/0 کم آبی)2            25/0  سالی خشک)1  14
  .)سه مورد کافی است(                72ص            هاي روان فرسایش خاك ، حرکت ماسه

75/0  

        25/0افزایش اکسیژن محلول در آب ) 3        25/0 افزایش حرکات آب  ) 2          25/0افزایش دما در مقیاس کوچک )1  15
  69ص   25/0جذب دسته هاي عظیم ماهی ) 4

1  

  75/0  131ص       25/0 مسکن نامناسب) 3                           25/0    بیکاري) 2                    25/0      درآمد کم)1  16

                                                                    126ص  25/0اي و هنريموزه) ب                                     125ص   25/0بندري   )الف  17

   25/0  127بازرگانی ص ) د                                    25/0  127ص  توریستی ) ج
1  

  75/0  130ص            25/0 مراکز تجاري)3                      25/0     .هاکارخانه) 2                        25/0     هااداره)1  18

هاي خصوصی، هاي نظامی، ارگانو حاکمیت، ارتباطات و اقتصاد، ارگان قوه قضائیه) 4مجلس  ) 3رهبري ) 2دولت     ) 1  19
 .)مورد کافی است 4(              142 ص     ...هاي رسمی مثل شوراي نگهبان و سرزمین، ارگان

1  

  5/0  .)مورد کافی است2(صادي، سازماندهی و مدیریتقدرت جمعیتی  و نظامی، روابط خارجی،اقت) 2 ساختار جغرافیایی)1  20

تر تولید محصول بیش) 3پایین میزان تولید کم و سود ) 2.    شودتر از نیروي انسانی و ابزار ابتدایی استفاده میبیش)1  21
  166ص .    تر نواحی کشورهاي در حال توسعه رواج دارددر بیش) 4.     براي رفع نیازهاي خانواده کشاورز است

1  

  .)دو مورد کافی است( حمل و نقل                 ) 4بازار مصرف      ) 3سرمایه    ) 2نیروي کار   ) 1) الف  22
  170ص .)   دو مورد کافی است(                                     زمین                   ) 3انرژي       ) 2  مواد اولیه   ) 1) ب

1  

  20  "ئب ا ستدرنهایت، نظر همکاران محترم صا  "  
  
 




