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از مساوي بودن همیشگی طول روز و شب در منطقۀ اِستوا به چه نتیجه اي دربارة فصول این منطقه می رسید؟ - 1

طول و عرض جغرافیایی چیست؟ - 2

مشخصه ي اعتدالین چیست؟ و چه موقعی است؟ - 3

سال خورشیدي، سال رسمی و سال کبیسه هر کدام چند روز دارند؟ - 4

حرکت وضعی چیست؟ - 5

چرا زاویۀ تابش آفتاب، در طول سال تغییر می کند؟ - 6

بخش خارجی کرة زمین که حالت جامد دارد و از سنگ و خاك تشکیل شده است را چه می گویند؟  - 7
الف) هیدروسفر                  ب) لیتوسفر                  ج) اتمسفر                  د) بیوسفر

باد چگونه به وجود می آید؟ - 8

چرا کاوش هاي علمی در اعماق اقیانوس ها با دشواري هاي زیادي روبه رو است؟ - 9

در کدام زیست بوم میانگین بارندگی سالیانه آن کمتر از  میلیمتر است؟  - 10
الف) توندرا                      ب) بیابان                           پ) ساوان                          ت) تایگا 
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از مهمترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه ها می شوند به دو مورد اشاره کنید. - 11

رابطۀ بین گزینه ها را پیدا کرده با خطی به یکدیگر وصل کنید.  - 12
1)  خزه و گل سنگ                           الف) بیانبان 

2) کاج و سرو                                  ب) توندرا 
3) درختان با بوته هاي خاردار                پ) تایگا
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گرم شدن زمین ممکن است چه پیامد هاي ناخوشایندي داشته باشد؟ (دو مورد) - 13

زیست بوم را تعریف کنید. - 14

دوري و نزدیکی به اقیانوس ها و دریا ها چه تأثیري بر آب و هواي آن منطقه می گذارد؟ - 15

هدف انسان از ایجاد تغییرات در چهرة ناهمواري ها چیست؟ - 16

دراز گودال ماریانا در کدام اقیانوس قرار دارد؟  - 17
الف) اطلس        ب) هند       ج) آرام        د) منجمد شمالی
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ت پایه نهم
آزمون میانترم مطالعا

عطارد


