سئواالت درس  :جغرافیا

رشته  :علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت شروع  10/30 :صبح

مدت امتحان  60:دقیقه

سال دوم آموزش متوسطه دوره ی دوم

دبیرستان  :شهید بهشتی کرمانشاه

تاریخ امتحان 95 /3 / 19 :

نوبت  :دوم گروه :

نام و نام خانوادگی :

نام کالس و شماره آمار

استان  :کرمانشاه – ناحیه 1

طراح  :آقای قاسمی

ردیف
1

متن سئوال صفحه 1
الف ) رشته کوه زاگرس و ب) بیابان ترکمنستان به ترتیب در کدام جهت جغرافیایی فالت ایران واقع شدهاند ؟
الف)

2

بارم
0/5

ب)
./25

کدام گزینه صحیح است ؟
الف ) در نقشههای کوچک مقیاس جزئیات دقیق و مشخص نیست.
ب) نقشههای بزرگ مقیاس جزئیات را بهتر نشان میدهند .
ج) در نقشههای کوچک مقیاس جزئیات دقیق و مشخص است .
د) موارد الف و ب صحیح است.

3

کدام گزینه از کاربردهای عكسهای هوایی است ؟
الف ) تاسیس سدها

4

./25
ج) حفر تونلها

ب) جنگل کاریهای مصنوعی

د) همهی موارد

کدام گزینه زیر در مورد ویژگیهای رشته کوه زاگرس صحیح است ؟

0/5

الف) بیشتر رودهای مهم و پرآبی که از کوههای زاگرس سرچشمه میگیرند به سمت جلگه خوزستان جاری میشوند.
ب) زاگرس جنوب شرقی دارای درههای باز و دشتهای وسیع در میان رشته کوههاست.
ج) شروع زاگرس مریوان و پایان آن شمال تنگه هرمز
د) هر سه مورد
5

آب و هوای کشور ما چگونه است ؟

./25

الف ) یک منطقه کوهستانی

ب) یک منطقه خشک مرکزی

ج ) یک منطقه مرطوب در شمال کشور

د ) هر سه مورد

6

الف ) نقش غالب شهر کرمانشاه چیست ؟

7

در ایجاد و پیدایش هر یک از بیابانهای زیر چه عاملی موثر بوده است ؟
الف) دشت لوت :

ب) قشالق ایل سون ها کجاست ؟

0/5

0/5

ب) بیابان نامیب :

8

انسان از چه طُرقی موجب افزایش نمک در خاك میشود ؟ ( ذکر دو مورد کافی است) .

0/5

9

ویژگیهای جنگلهای نواحی نیمه مرطوب ( ارسباران ) را بنویسید ؟

1

ردیف

بارم

سئواالت صفحه 2

10

مهمترین پیامدهای گرم شدن زمین چیست ؟

1

11

مهمترین مناطق زلزله خیز در جهان را نام ببرید ؟

./75

12

علل وقوع سیل در کشور بنگالدش چیست ؟

0/5

13

برای پیش بینی خطر سیل معموال از دو راه حل استفاده می کنند  ،شما راه حل دوم را فقط بنویسید .

1

14

بهبود شرایط کار چگونه در گسترش و تكامل گردشگری در قرن بیستم موثر بوده است ؟

1

15

هر یک از جاذبه های توریستی مناطق طبیعی و تاریخی فرهنگی زیر مربوط به کدام نقاط ایران و جهان می باشد ؟

1/5

الف ) پاسارگاد :
د) پارك جنگلی سی سنگان
16

ب) کاخ چهلستون :
و ) تاج محل :

ج) پارك ملی گلستان :
ه) قصر داالیی الما :

اصطالحات زیر را توضیح دهید :

2

الف) حد متناسب جمعیت چیست :
ب) رشد طبیعی جمعیت چیست :
ج) جوانی جمعیت چیست :
د) مهاجرت چیست :
17

الف) خشكسالی و قحطی و ب) کسب درآمد بیشتر به ترتیب جزء کدامیک از انواع مهاجرت ها می باشد ؟
الف)

18

1

ب)

تبخیر واقعی چیست ؟ و ب) دو ایراد اساسی ریزش های جوی ( برف و باران ) در کشور ما ایران چیست ؟

1/5

الف)
ب)
19

دو راه کار علمی به منظور بهره برداری مناسب و بهینه تر از منابع آب یكی در بخش کشاورزی و دیگری در بخش آب های
آشامیدنی را بنویسید .

./5

سئواالت جغرافیای استان شناسی
20

21

الف) همسایه شرقی و

ب) همسایه جنوب شرقی استان کرمانشاه را بنویسید.

الف)

ب)

الف) یک مورد از دشت های زاگرس چین خورده
الف)

22

0/5

و ب) یک مورد از پیش کوه های داخلی زاگرس را نام ببرید.

0/5

ب)

تابستان های بسیار گرم و زمستان های مالیم از ویژگی های کدامیک از انوع آب و هوای استان است؟
الف) سرد و خشک

ب) معتدل

ج) گرم

0/25

د) سرد

23

استان کرمانشاه را سرزمین آب و سنگ می نامند .دلیلش را چه می دانید؟

0/5

24

محدوده ی فعلی جنگل های استان به صورت نواری از کجا تا کجاست؟

./5

25

دو مورد از مهمترین منابع آالینده های هوای استان (طبیعی و انسانی) را نام ببرید.

0/5

26

مكان گزینی شهرها در سطح استان بیشتر از سه عامل تبعیت کرده است .نام ببرید.

0/75

27

مهاجرت بی رویه به خصوص از روستاها و شهرهای کوچكتر به شهرهای بزرگتر استان به ویژه مرکز استان ،نتیجه چیست؟

0/5

28

از کرمانشاه در دوران باستان به ترتیب زیر یک اثر برجسته را نام ببرید؟

1

الف) مادها :
ب) هخامنشیان :
ج) اشكانیان :
د) ساسانیان :

موفق باشید

