




3 درس اول )گوی آبی زیبا(

الف( جمالت درست را با )P( و نادرست را با )û( مشخص کنید.

 منظومه خورشیدی دارای هشت سیاره است.                                 درست      نادرست   )استان خراسان رضویـ  خرداد 96( 1

 عرض جغرافیایی هر مکان، فاصله ی آن مکان با مدار استوا بر حسب درجه است.  درست     نادرست         )استان قزوین ـ خرداد 96(2

مدارها، نیم دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند.   درست      نادرست              )استان البرزـ  خرداد 96( 3

 طول جغرافیایی هر مکان فاصله آن مکان با نصف النهار مبدأ برحسب درجه است.   درست     نادرست      )استان مرکزی ـ  خرداد 96(4

 مدار گردش سیارات با دور شدن از خورشید بزرگتر می شود.                                   درست      نادرست  )استان خراسان رضوی ـ خرداد 96(5

 کشور ایران با توجه به خط استوا در نیمکره شمالی قرار دارد.                              درست     نادرست       )استان گلستان ـ خرداد 96(6

ب( جاهای خالی را با نوشتن عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید. 

سیاره ی زمین، یک قمر به نام ..................... دارد.                                                                                   )استان همدان ـ خرداد 96(7

چهار سیاره نزدیک به خورشید که سطوح سنگی و جامد دارند به سیارات ............... معروفند.                    )استان خوزستان ـ خرداد 95(8

به نیم دایره های فرضی که به دو قطب زمین متصل بوده و طول مساوی دارند ............ می گویند.                    )استان همدان ـ خرداد 95(9

..................... یک پدیده، یعنی مکان دقیق قرار گرفتن آن روی کره زمین.                                                  )استان فارس ـ خرداد 95(10

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

طول و عرض جغرافیایی نقاط را با توجه به شکل زیر بنویسید.          )استان تهران ـ خرداد 96( 11

................... :B نقطه                                     ................... :A نقطه

با توجه به مختصات جغرافیایی نقاط زیر، آنها را بر روی کره جغرافیایی مشخص کنید.                               )استان اصفهان ـ خرداد 96(12

    ) W30 و  S20  ( : A نقطه

      ) E15 و  N20  ( : B نقطه

 )0 و  N40  ( : C نقطه



درس اول )گوی آبی زیبا(4

دو ویژگی سیاره  های بیرونی را بنویسید.                                                                                             )استان اصفهان ـ خرداد 96(13

سیاره های درونی چه نوع سیاره هایی هستند؟                                                                  )استان قزوین ـ خرداد 96(14

 سیاره های درونی و بیرونی را از نظر )مدار گردش و جنس و ترکیب( با هم مقایسه کنید؟                                )استان یزد ـ خرداد 96(15

چگونه می توانیم مختصات جغرافیایی یک مکان را به دست آوریم؟                                                    )استان مرکزی ـ خرداد 96(16

بعد از سیاره تیر در منظومه شمسی کدام سیارات قرار دارند؟ در نمودار زیر به ترتیب تکمیل کنید.                     )استان مازندران ـ خرداد 96(17

مختصات جغرافیایی را تعریف کنید.                                                                                                     )استان آذربایجان غربی ـ خرداد 96(18

نصف النهار چیست؟                                                                                                                                     )استان سمنان ـ خرداد 96(19

منظومه خورشیدی را تعریف کنید.                                                                                                                     )استان ایالم ـ خرداد 96(20

)استان مازندرانـ  خرداد 95( 21 طول و عرض جغرافیایی نقطه ی )الف( را مشخص کنید.   

طول جغرافیایی ..........................................................

عرض جغرافیایی ..........................................................

جغرافی دانان، به چه دالیلی، خطوط و تقسیمات فرضی را ابداع کرده اند؟ ذکر دو مورد الزامیست.                        )استان آذربایجان غربیـ  خرداد 95(22

مختصات جغرافیایی نقطه ی A را در تصویر زیر مشخص کنید.                                                                                 )استان همدان ـ خرداد 95(23

 د( پاسخ صحیح را مشخص کنید. 

سومین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟         )استان البرز ـ خرداد 96(24

4( زمین   3( ناهید      2( بهرام    1( تیر    

حداکثر طول جغرافیایی یک منطقه چند درجه است؟          )استان خراسان رضوی ـ خرداد 96( 25

 270 )4      180 )3    150 )2     90 )1



5 درس اول )گوی آبی زیبا(

بزرگترین سیاره نزدیک به خورشید چه نام دارد؟                                                                                  )استان قزوین ـ خرداد 96(26

3( ناهید               4( زمین  1( تیر                            2( بهرام             

براساس داده های به دست آمده از پهبادهای نظامی ایران، یک سایت شناور سری تحقیقاتی، در طول و عرض جغرافیایی صفر درجه 27

قرار دارد؛ مختصات جغرافیایی این سایت نشان دهنده ی کدام نقطه است؟                                                    )استان قم ـ خرداد 96(

1( قطب جنوب                                                     2( نقاط غرب نصف النهار مبدأ  

3( نقطه برخورد مدار استوار و نصف النهار مبدأ                     4( قطب شمال 

کدام سیاره ی منظومه خورشیدی بیش از 60 قمر دارد؟                                                                        )استان گلستان ـ خرداد 96(28

1( مریخ                            2( مشتری              3( نپتون               4( ناهید 

جهت قبله در کشور ما به کدام سمت است؟                                                                                     )استان کرمانشاه ـ خرداد 96(29

4( شمال غربی  1( شمال شرقی               2( جنوب غربی               3( جنوب شرقی      

چگونه موقعیت مکانی پدیده ها را روی کره ی زمین مشخص می کنند؟                                                       )استان تهران ـ خرداد 95(30

1( با استفاده از نصف النهارات                                        2( با استفاده از جهت یابی  

3( با استفاده از مدارات                                        4( با استفاده از مختصات جغرافیایی  

مدار استوا چند درجه است؟                                                                                                            )استان خوزستان ـ خرداد 95(31

4( صفر درجه   90درجه    180درجه               3(  درجه              2(  60  )1

کدام مورد زیر از سیّارات بیرونی منظومة شمسی بوده و از گاز تشکیل شده است؟                                     )استان همدان ـ خرداد 95(32

4( زمین  3( برجیس    2( بهرام    1( ناهید    



درس دوم )حرکات زمین(6

الف( جمالت درست را با )P( و نادرست را با )û( مشخص کنید.

کم و زیاد شدن فاصله ی زمین با خورشید موجب به وجود آمدن فصل ها می شود.                                   )استان اصفهان ـ خرداد 96( 1

 .                                                                                                    درست         نادرست 

 زمان انقالب زمستانی در نیمکره ی جنوبی فصل زمستان آغاز شده است.                                      )استان خراسان رضوی ـ خرداد 96( 2
                                                          درست         نادرست 

اگر مسافری از تهران به پاریس سفر کند باید ساعت خود را جلو ببرد.   درست         نادرست        )استان قزوین ـ خرداد 96(3

 پدید آمدن شب و روز، از نتایج حرکت انتقالی زمین است.                  درست         نادرست         )استان گیالن ـ خرداد 96(4

به اول بهار و اول پاییز اعتدالین می گویند.                                          درست        نادرست      )استان هرمزگان ـ خرداد 96( 5

مبنای زمان رسمی موقعیت خورشید در آسمان است.                                درست        نادرست          )استان مرکزی ـ خرداد 96(6

سال 366 روزه را سال کبیسه می نامند.                                             درست        نادرست      )استان مازندران ـ خرداد 95( 7

ب( جاهای خالی را با نوشتن عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید.  

در نیمکره شمالی اول دی ماه کوتاه ترین روز سال است که به آن ............................. می گویند.                  )استان مرکزی ـ خرداد 96(8

در مناطق مجاور استوا، طول روز و شب همواره  ............................. است. .                                                   )استان قم ـ خرداد 96(9

وقتي خورشید درست روي نصف النهار مبدأ قرار مي گیرد، در همه شهرهایي که روي این نصف النهار قرار گرفته اند، هنگام  .......... است..10

حدود 140 سال پیش، کشورها در یک اجالس بین المللي، توافق کردند که به جاي ساعت  .................. از ساعت  .................... استفاده کنند.11

هر قاچ،  ................ درجه است و یک نصف النهار ................ دارد.12

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

چگونه ممکن است اذان ظهر در شمال و جنوب ایران در دو شهر متفاوت، در یک زمان پخش شود؟                    )استان تهران ـ خرداد 96( 13

از میان عبارات داخل پرانتز گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.                                                              )استان اصفهان ـ خرداد 96(14

1ـ مدار تابش عمود خورشید در اول تیرماه )انقالب تابستانی(: )رأس الجدی ـ استوا ـ رأس السرطان( 

2ـ مدت زمان 365 روز و 6 ساعت: )سال واقعی ـ سال رسمی ـ سال کبیسه( 

نتایج حرکت وضعی زمین چیست؟                                                                                                  )استان قزوین ـ خرداد 96(15

نتایج حرکت انتقالی زمین را بنویسید.      )استان البرز ـ خرداد 96(16

)استان خراسان رضوی ـ خرداد 96( 17 حرکت وضعی زمین را تعریف کنید.   

چرا از ساعت رسمی استفاده می کنیم؟ مثال بیاورید.            )استان یزد ـ خرداد 96(18

منظور از سال رسمی چیست؟    )استان هرمزگان ـ خرداد 96(  19



7 درس دوم )حرکات زمین(

برداشت خود را از تصویر روبه رو بنویسید.   )استان همدان ـ خرداد 96(20

 

با توجه به تصویر مقابل در نیمکره شمالي کدام انقالب رخ مي دهد؟   )استان اصفهان ـ خرداد 95(21

 

با توجه به این که شهر )الف( در موقعیت 30 درجه شرقي و شهر )ب( در موقعیت 60 درجه شرقي قرار دارد.   )استان خوزستانـ  خرداد 95(22
الف( شما در کدام شهر صداي اذان را زودتر مي شنوید؟

ب( این دو شهر چند ساعت اختالف زماني دارند؟

زمان واقعي بر مبناي چه چیزي قرار دارد؟ چرا در زندگي روزانه نمي توان از ساعت واقعي استفاده کرد؟ اشاره به یک مورد23

    )استان خوزستان ـ خرداد 95(

اگر مسافري از تهران به نیویورك )کشور آمریکا( سفر کند، باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب؟ چرا؟ )استان لرستان ـ خرداد 95(24

 د( پاسخ صحیح را مشخص کنید. 

)استان تهران ـ خرداد 96( 25 کدام یک از سال های زیر روزهای بیشتری در تقویم دارد؟ 

4( سال واقعی  3( سال کبیسه    2( سال رسمی    1( سال خورشیدی  

نتیجه مایل بودن محور قطب ها کدام گزینه نیست؟                                                                  )استان خراسان رضوی ـ خرداد 96( 26

2( ایجاد فصل های مختلف  1( تغییر زاویه تابش خورشید    

4( نامساوی بودن روز و شب  3( سال 366 روزه     

اعتدالین در چه فصولی از سال اتفاق می افتد؟    اّول .............................      )استان گیالن ـ خرداد 96(27

4( بهار و پاییز  3( تابستان ـ زمستان   2( پاییز ـ زمستان   1( بهار ـ تابستان  

کره زمین به چند قاچ ساعتی تقسیم شده و هر قاچ، چند درجه پهنا دارد؟        )استان فارسـ  خرداد 95( 28

2( 15 قاچ ـ 24 درجه  1( 24 قاچ ـ 15 درجه    

4( 360 قاچ ـ 15 درجه  3( 24 قاچ ـ 360 درجه    

اختالف مدت شبانه روز در اثر کدام یک از عوامل زیر ایجاد مي شود؟                                                         )استان خراسان رضوی ـ خرداد 96(29

4( انحراف محور قطب ها  3( اعتدال پاییزي   2( حرکت انتقالي   1( حرکت وضعي  



درس سوم )چهرة زمین(8

الف( جمالت درست را با )P( و نادرست را با )û( مشخص کنید.

حدود 71 درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد.                                درست         نادرست       )استان اردبیل ـ خرداد 96( 1

هوازدگي یکي از عوامل بیروني تغییر شکل ناهمواري ها محسوب مي شود.   درست          نادرست      )استان سمنان ـ خرداد 96(2

وسعت خشکي هاي زمین، نسبت به آب ها زیادتر است.                             درست         نادرست      )استان همدان ـ خرداد 96(3

در نیمکره جنوبي وسعت خشکي هاي زمین نسبت به آب ها بیشتر است.      درست          نادرست     )استان اصفهان ـ خرداد 95(4

ناهمواري ها بر اثر نیروهاي دروني پدید مي آیند.                                    درست         نادرست 5

ب( جاهای خالی را با نوشتن عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید.  

از نتایج حرکت ورقه ها ایجاد چین خوردگی ها و رشته کوه ها و ....................... و .................... می باشد.     )استان هرمزگان ـ خرداد 96( 6

سیاره اي که بر روي آن زندگي مي کنیم، از ........................... محیط تشكیل شده است.7

........................... بلندترین فالت جهان است.8

قله ........................... بلندترین و ........................... ژرف ترین نقاط زمین هستند.9

پنج مجموعه بزرگ خشكي ها یعني قاره هاي آسیا، اروپا، آفریقا، ........................... ، ........................... و ........................... 10

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

گزینه های مرتبط به هم را به یکدیگر وصل کنید. )در گزینه های سمت چپ یک مورد اضافه است(        )استان اصفهان ـ خرداد 96(11

 1( هیدروسفرالف ـ گازهایی که دور تا دور زمین را فرا گرفته اند.                                        

 2( لیتوسفرب ـ محیطی که شامل اقیانوس ها، دریاها، رودها و نزوالت جوی می باشد.            

 3( اتمسفر

)استان قزوین ـ خرداد 96(12 عوامل بیرونی تغییر چهره ی ناهمواری ها را نام ببرید. )4 مورد(  

زیست کره برای حیات خود بر روی سیاره زمین به سه محیط نیاز دارد. آن سه مورد را نام ببرید.        )استان مرکزی و اردبیل ـ خرداد 96(13 

در اشکال زیر، حرکات مختلف کوه زایي را مشاهده مي کنید. لطفاً نام هر کدام را باالي آن بنویسید.                   )استان همدان ـ خرداد 96(14

   

ب( .................. الف( .................     

گسل چیست؟                                                                                                                                          )استان قزوین ـ خرداد 96(15



9 درس سوم )چهرة زمین(

جلگه هاي پهناور جهان در کجا تشکیل شده اند؟                                                                                           )استان فارس ـ خرداد 96(16

با توجه به جدول، ناهمواري هاي پیر و جوان را با یکدیگر مقایسه کنید.                                                       )استان کرمانشاه ـ خرداد 96(17

جوانپیرناهمواري ها

شیب دامنه

شکل دره

پاسخ درست را از سمت چپ پیدا کنید و حرف مربوط به آن را در داخل )      ( بنویسید.                                   )استان گیالن ـ خرداد 96(18

)                  ( 1- سنگ و خاك          الف: اتمسفر

)                  ( 2- آب کره                  ب: هیدروسفر

)                  ( 3- موجودات زنده         ج: لیتوسفر

                                                         د: بیوسفر

چرا انسان چهره ناهمواري ها را تغییر مي دهد؟                                                                                               )استان زنجان ـ خرداد 96(19

د( پاسخ صحیح را مشخص کنید.

)استان تهران ـ خرداد 96( 20 کدام یک از عوامل زیر، جزء عوامل طبیعی ـ بیرونی تغییر دهنده شکل ناهمواری هاست؟ 

2( هوا زدگی  1( چین خوردگی     

4( کوه های آتشفشانی  3( گسل ها      

بخش خارجی زمین که حالت جامد دارد کدام یک از محیط های کره زمین را می سازد؟                )استان یزد و هرمزگان ـ خرداد 96(21

2( هیدروسفر  1( اتمسفر      

3( بیوسفر                 4( لیتوسفر 

)استان فارسـ  خرداد 95( 22  اگر فشاری بر الیه های رسوبی به گونه ای باشد که پوسته را دچار شکستگی کند، کدام شکل به وجود می آید؟ 

   )2        )1

  )4      )3

کدام گزینه از عوامل دروني مؤثر بر چهره ناهمواري ها، محسوب مي شود؟                                )استان آذربایجان شرقی ـ خرداد 96(23

2( هوا زدگی  1( جا به جایي ورقه ها    

4( انسان  3( فرسایش آبي     



درس چهارم )آب فراوان، هوای پاک(10

الف( جمالت درست را با )P( و نادرست را با )û( مشخص کنید.

در الیه ی تروپوسفر با افزایش ارتفاع دمای هوا افزایش می یابد.     درست         نادرست              )استان اصفهان ـ خرداد 96(1

تشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در الیه تروپوسفر اتفاق می افتد.                                     )استان البرز ـ خرداد 96(2

                                                                                          درست         نادرست 

جنگل های کنگو آفریقا دارای آب و هوای گرم و خشک است.      درست         نادرست       )استان خراسان رضوی ـ خرداد 96( 3

در نواحی مرتفع و برفراز قله ها و دامنه ها، دما پایین تر از نواحی پست است.            )استان خراسان رضوی ـ خرداد 96( 4

                                                                                          درست         نادرست 

دراز گودال ماریانا با ژرفاي 1100 متر در نزدیکي مجمع الجزایر فیلیپین قرار دارد.           )استان قم ـ خرداد 96(5

                                                                                          درست         نادرست 

ب( جاهای خالی را با نوشتن عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید.  

عبور جریان آب سرد گرینلند از کناره های کشور ................... باعث بروز سرمای شدید در کناره ها می شود.    )استان یزد ـ خرداد 96(6

هوا همیشه از جایی که فشار ............................ دارد به جایی که فشار ............................ وجود دارد جریان می یابد و هر چه از سطح 7

زمین باالتر می رویم دمای هوا ............................ می شود.                                                                        )استان گیالن ـ خرداد 96(

)استان مازندران ـ خرداد 95(8 پایین ترین الیه ی هوا کره که نزدیک به سطح زمین است ............................. نام دارد.  

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

به نظر شما، برای حفاظت از اقیانوس ها، که یکی از منابع مهم تأمین غذای انسان است چه باید کرد؟ )دو راه حل پیشنهاد دهید.(  9

  )استان تهران ـ خرداد 96(

)استان تهران ـ خرداد 96( 10 با توجه به کلمات داده شده، کلمة درست را در مقابل تعریف آن بنویسید. )یک مورد اضافه است(    

وردسپهرسنگ کرهفالت

الف( بخش خارجی کره زمین که حالت جامد دارد: .........................................................................................

ب( هرچه از سطح زمین باالتر می رویم دمای هوا در این الیه کم می شود: ................................................................

با توجه به زاویه تابش خورشید سه ناحیه ی متفاوت آب و هوایی را روی تصویر کره زمین مشخص کنید.          )استان اصفهانـ  خرداد 96(11

فالت قاره )ایوان خشکی( را تعریف کنید.          )استان قزوین ـ خرداد 96(12




