ارزضیاتی ًَتت اٍل

ًام ًٍام خاًَادگی ........................

تِ ًام خذاًٍذ هْرتاى ٍعسیس

درس جغرافی

دتستاى غیردٍلتی هْراًذیطاى

پایِ ی پٌجن

الف) جااهی خالی را باکلمات مناسب رپکنیذ .
)1

رٍد  ................هرز تیي ایراى تا کطَرّای ارهٌستاى ٍآررتایجاى است .

 )2در ضوال کطَر ترکوٌستاى جلگِ ی  ..................قرار دارد .
 )3صٌایع هادر ٍ ......................... ، ...................هاضیي سازی ّستٌذ .
 ...................... ٍ ..................... ٍ ................... )4ازهْن تریي هٌاتع اًرشی اًذ ٍ  .........................ىاهیذُ هی ضًَذ .
 )5یکی از دالیل افسایص جوعیت  ............................است .
 )6هعوَال تسرگتریي ٍپرجوعیت تریي ضْر ّر استاى ً ......................اهیذُ هی ضًَذ .

ص
ب) گزین ی حی را انتخاب کنیذ .

 )7کذام یک از دالیل اّویت ضْر تاکَ ًیست ؟
ب ) پر جوعیت تریي ضْر ٍپایتخت است .

الف)ضْری تٌذری است .

د)دارای هٌاتع ًفتی است .

ج)دارای هٌاتع گازی است .

 )8در کطَر ترکوٌستاى هٌاتع ًفت درکجا قراردارد؟
ب )درجلگِ ی ضوال کطَر

الف)کٌارُ ی دریای خسر

د)کٌار ضْرعطق آتاد

ج)تیاتاى قرُ قَم

 )9استاى ّای  .....................ٍ ........................تیطتریي صٌایع هصرفی را درخَدجای دادُ اًذ.
الف)هرکسی – اصفْاى

ج)تْراى – هرکسی

ب)اصفْاى – تْراى

د)تْراى  -خَزستاى

 )10کذام یک جسء صٌایع هادر ًیست ؟
الف)ضرکت ایراى خَدرٍ

ج) اتسارٍهاضیي سازی اراک

ب )فَالدهثارکِ

د )پترٍضیوی تٌذر اهام خویٌی

 )11تارش هٌاسة ،آب فراٍاى ،خاک آترفتی ٍَّای هعتذل علت ٍجَد جوعیت زیاد در ًاحیِ ی .......................است .
الف) گرم ٍخطک

ب)کَّپایِ ّا

د )توام هَارد

ج)هٌاطق جٌگلی

ج) ذدو را کامل کنیذ .
کشور

پازتخت

د ین

زبان

مهمترین ردد

صاردات

..................

باکو

.............

.................

...................

..............

رتکمنستان

....................

.................

..................

..................

..................

 )12صٌعت را تعریف کٌیذ ٍ تا هثال تَضیح دّیذ.

ّ )13وسایگاى ایراى را تِ جْت ّای جغرافیایی صحیح هتصل کٌیذ.

 )14رٍد ارس از کدام کطَر ّوسایِ سرچطوِ هی گیرد ٍتِ کجا هی ریسد هسیر رٍد را رٍی ًقطِ هطخص کٌیذ.

ّ )15ر استاى را تِ هرکس آى ٍصل کي .

 )16سِ هٌثع هْن گاز کطَر را تِ ّوراُ استاى آى ًام تثریذ

خستِ ًثاضی
عسیسم

ًظر دختر گلن .......................................................................................................................................................... ................................................
تازخَرد هعلن ............................................................................................................. .............................................................................................

