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دبیرستان فرزانگان

بوشهر

به ترتیب کدام گزینه بیانگر ویژگی کانون های آبگیر فصلی و رودهای دائمی است؟ 1

شکل گرفتن کانون آبگیر موقت _ رودهایی که در شرق کشور قرار دارند.1)

میزان بارش و زمان آن برای تقسیم بندی معیار محسوب نمی شود _ مقدار آب آن ها در سال های مختلف متفاوت و بیشتر طغیانی اند.2)

حفظ کردن ذخیره آب از فصول سرد سال تا ابتدای ماه های گرم سال _ تغذیه شدن از کوهستان های بلند و برف گیر3)

بارش باران در حداقل 8 ماه از سال _ بیشتر بودن میزان آب در صورت جریان داشتن در نواحی مرطوب4)

جهت خلیج فارس و نسبت طول به عرض آن در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 2

شمالی جنوبی، طول دو برابر عرض2)شرقی غربی، طول دو برابر عرض1)

شمالی جنوبی، طول بیش از سه برابر عرض4)شرقی غربی، طول بیش از سه برابر عرض3)

کدام گزینه در ارتباط با دریاچه های استان فارس درست است؟

الف) دریاچه پریشان و نیریز هر دو فصلی هستند.

ب) دریاچه مهارلو و فامور هر دو دائمی هستند.

پ) دریاچه نیریز و فامور هر دو دائمی هستند.

ت) دریاچه نیریز در غرب فارس واقع شده است.

ث) دریاچه پریشان همان دریاچه فامور است.
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ب و ت4)الف و ت3)پ و  ت2)ب و ث1)

کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤال های زیر می باشد؟

الف) کدام رودها از جنوب وارد دریای خزر می شوند؟

ب) کدام دریاچه فصلی بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارد؟
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الف) اترک و گرگان ب) هامون2)الف) سفیدرود و هراز ب) جازموریان1)

الف) هراز و اترک ب) جازموریان4)الف) ولگا و اورال ب) هامون3)

به ترتیب پاسخ مناسب هریک از موارد زیر در کدام گزینه آمده است؟ 

«راه ارتباطی دریای خزر به دریای  سیاه _ طوالنی ترین رودهای که از سمت جنوب شرق و شمال به دریای خزر می ریزند _ انواع این ماهی 

فقط در دریای خزر زندگی می کند. _ همسایه شمال شرقی دریای خزر»
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ولگا _ اورال ، اترک و کورا، خاویاری، ترکمنستان2)دن _ ولگا، اترک و ولگا، خاویاری، ترکمنستان1)

دن _ ولگا، اترک و کورا، میگو، قراقستان4)دن _ ولگا، اترک و ولگا، میگو، قزاقستان3)

آبدهی رودها در ایران در چه زمانی و در کجا بیشتر است؟ 6

اوایل بهار _ غرب2)اوایل بهار _ شرق1)

اواخر پا�ز _ غرب4)اواخر پا�ز _ شرق3)



با توجه به عواملی که بر وضع آب کشورمان تأثیرگذار است، کدام مورد را نمی توانیم از ویژگی های رودهای ایران در نظر بگیریم؟ 7

(1
در ایران بیشتر بارش ها در اواخر فصل پا�ز تا اوایل فصل بهار می بارد، به این دلیل هرچه به پایان این دوره نزدیک تر می شویم، آبدهی

رودها کمتر می شود.

با توجه به ناهمواری ها و جهت آن ها، هرچه از غرب به سمت شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کمتر می شود.2)

(3
رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند، دائمی هستند. اگر این رودها در نواحی مرطوب جریان یابند، مقدار آب آنها

بیشتر خواهد بود.

رودهای مناطق نسبتًا خشک بیشتر طغیانی و اتفاقی، و مقدار آب آن ها در سال های مختلف متفاوت است.4)

در کدام گزینه صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر به ترتیب مشخص شده است؟

الف) ایران با دریای سیاه ارتباط آبی ندارد.

ب) حوضه آبریز قره قوم در شمال غرب کشور قرار دارد.

ج) تراکم کانون های آبگیر دائمی، در غرب ایران بیشتر است.

د) «حوضه آبریز داخلی» عبارت است از مساحتی از کشور که آب رودهای آن به دریاهای اطراف می ریزد اما در طول مسیر مورد استفاده

قرار می گیرد.
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ص _ غ _ غ _ ص4)غ _ ص _ ص _ غ3)ص _ ص _ غ _ غ2)غ _ غ _ ص _ غ1)

در کدام گزینه «علت شوری آب دریاچه ارومیه» و «عمیق ترین نقطه آن» آمده است؟ 9

انحالل سنگ های نمک در محل دریاچه با آب آن _ شمال غربی1)

انحالل سنگ های نمک در محل دریاچه با آب آن _ جنوب شرقی2)

عبور برخی رودها از الیه های نمکی _ جنوب شرقی3)

عبور برخی رودها از الیه های نمکی _ شمال غربی4)

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر در کدام گزینه به ترتیب مشخص شده است؟

الف) عمق دریای عمان تا ۳۰۰۰ متر هم می رسد.

ب) چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران در شمال خلیج فارس است.

پ) دریای عمان امکان دسترسی به همه آب های آزاد جهان را دارد.

ت) دریای مکران بین ایران، پاکستان و امارات مشترک است.
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غ _ غ _ ص _ ص4)غ _ ص _ ص _ غ3)ص _ غ _ ص _ غ2)غ _ غ _ ص _ غ1)

کدام گزینه توضیح نادرستی از دریای خزر ارائه می کند؟ 11

مساحت آن با توجه به تغ�رات سطح آب، متفاوت است.1)

سطح آب آن پا�ن تر از سطح آب های آزاد است.2)

تاالب های حاشیه آن، محل توقف پرندگان مهاجر است.3)

سفیدرود و هراز از رودهایی هستند که از شرق به آن می ریزند.4)



منظور از حوضه آبریز چیست و وسیع ترین حوضه آبریز موجود در ایران کدام است؟ 12

(1
محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پا�ن ترین نقطه آن هدایت کند _ حوضه آبریز فالت

مرکزی

مکان هایی در مناطق کوهستانی که سرچشمه رودهای متعدد هستند _ حوضه آبریز فالت مرکزی2)

محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پا�ن ترین نقطه آن هدایت کند _ حوضه آبریز شرق3)

مکان هایی در مناطق کوهستانی که سرچشمه رودهای متعدد هستند _ حوضه آبریز شرق4)

طوالنی ترین رودهایی که به ترتیب از سمت جنوب غرب و جنوب شرق به دریای خزر می ریزند، کدام اند؟ 13

سفیدرود و هراز _ کورا و ارس2)کورا و ارس _ اترک و گرگان1)

ولگا و اورال _ اترک و گرگان4)اترک و گرگان _ کورا و ارس3)

به ترتیب نیریز، فامور، مهارلو و هامون از لحاظ زمانی، چه نوع دریاچه ای محسوب می شوند؟ 14

فصلی _ دائمی _ فصلی _ دائمی2)دائمی _ فصلی _ فصلی _ دائمی                      1)

فصلی _ دائمی _ دائمی _ فصلی4)دائمی _ فصلی _ دائمی _ فصلی3)

مقدار آبدهی رودهای ایران، به ترتیب در چه زمانی و در کجا بیشتر است؟ 15

 اواخر زمستان _ شرق2) اواخر پا�ز _ شرق1)

اواخر پا�ز _ غرب4)اواخر زمستان _ غرب3)

کدام عبارت دربارۀ کانون های آبگیر کشورمان درست نیست؟ 16

تراکم کانون های آبگیر دائمی در غرب کشور بیشتر است.  1)

 کانون های آبگیر فصلی، ذخیرۀ برف خود را تا ابتدای ماه های گرم سال حفظ می کنند.  2)

 کانون های آبگیر موقت در کوهستان های نزدیک به مناطق گرم وخشک شکل می گیرند.3)

کانون های دائمی حداکثر در هشت ماه از سال بارش دارند.4)

چه تعداد از عبارت های زیر دربارۀ دریاچۀ مسیله صحیح است؟

الف) در شرق قم قرار دارد و از جمله دریاچه های فصلی است.

ب) در ماه های گرم سال به دلیل تبخیر، آب آن خشک شده یا به شکل باتالق و شوره زار درمی آید.

ج) یکی از دریاچه های شبیه به آن در ایران، دریاچۀ نیریز در غرب فارس است.

د) در فصول پربارش، وسعت بیشتری پیدا می کند.
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یک4) دو            3) سه            2)چهار           1)

کدام گزاره درباره منابع آب ایران، صحیح است؟ 18

بیشترین میزان بارندگی ساالنه ایران، متعلق به مناطق شمالی و شرقی آن است.1)

میزان آبدهی رودها در ایران در اواخر فصل پا�ز بیش از هر دوره دیگری است.2)

رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند، دائمی، طغیانی و عمومًا پرآب هستند.3)

کانون های آبگیری که میزان بارش آن ها حداقل در 8 ماه از سال کمتر از 500 میلی متر نباشد، کانون های دائمی هستند.4)



درباره دریاچه ارومیه، هریک از عبارت های زیر به ترتیب با کدام گزینه مرتبط هستند؟

_ راه تأمین آب دریاچه

_ علت شوری آب دریاچه

_ وجود جزایر متعدد در دریاچه
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چشمه های کف دریاچه _ شوربودن زمین های اطراف دریاچه _ از دالیل اهمیت دریاچه1)

رودهای متعدد _ عبور برخی از رودها از الیه های نمکی _ از دالیل اهمیت دریاچه2)

چشمه های حاشیه دریاچه _ عبور برخی از رودها از الیه های نمکی _ تجمع امالح و رسوبات3)

رودهای سرچشمه گرفته از دریای خزر _ شوربودن زمین های اطراف دریاچه _ محل سکونت انواع پرندگان مهاجر4)

صحیح یا غلط بودن هر یک از موارد زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

الف) در ایران بیشتر بارش ها در اوایل فصل پا�ز تا اواخر فصل بهار می بارد.

ب) هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کمتر می شود.

ج) رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند، دائمی هستند.

 د) رودهای مناطق نسبتًا خشک بیشتر طغیانی و دائمی می باشند.

هـ) هر چه به پایان فصل زمستان یا اوایل بهار نزدیک تر می شویم، آبدهی رودها بیشتر می شود.
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ص ـ ص ـ غ ـ ص ـ ص4)ص ـ غ ـ ص ـ ص ـ غ3)غ ـ ص ـ ص ـ ص ـ غ2)غ ـ ص ـ ص ـ غ ـ ص1)


