
 ساعت شروع آزمون:   سواالت امتحانی درس 

 تاریخ آزمون:    نام ونام خانوادگی:  پایه ی 

 دقیقه 30مدت آزمون: 

 صفحه طراحی شده است لطفا پاسخ هرسوال راباخط خوانا ودقیق درمحل درنظر گرفته شده بنویسید.یک سواالت درتوجه: 

 بارم  1ی سواالت                                                                                                                  صفحه  ردیف

 ( آتاباباالر سوزی1     راست را به ستون سمت چپ ارتباط دهید .عبارات سمت  1

 (  تاپماجاالر2         الف ( وسیله ای برای بیان شادی ها ، دردها و آرزوی مردم استان است .                        

 ( بایاتیالر3                     ب ( آیینه ای تمام نما از فرهنگ عامیانه ی مردم استان است .                          
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 عبارت صحیح را انتخاب کنید .

 مهاجرفرست ترین ( شهرهای استان است . –الف ( شهر مراغه از ) مهاجر پذیرترین 

 افزایش رشد شهرنشینی ( می باشد. –ب( مهم ترین مشکالت شهرهای بزرگ استان ) توسعه ی حمل و نقل عمومی 

 محیط زیست ( می باشد . –ج( اصالح الگوی مصرف انرژی در استان چشم انداز بیست ساله ی ) منابع طبیعی 

 آذری ترکی ( است . –د( امروزه گویش مردم آذربایجان به دالیل تاریخی و جامع شناختی ) ترکی آذری 

1 

 وجه تسمیه آذربایجان شرقی را در هر یک از منابع زیر مشخص کنید . 3

 الف ( منابع یونانی : 

 ب( منابع هخامنشی : 

 

5/0 

 هر یک از موزه های زیر در کدام شهر استان واقع شده است ؟ 4

 الف ( موزه ی تاریخ طبیعی )                               (       ب( موزه عشایر آذربایجان )                               (
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 زیر پاسخ مناسب دهید . برای هر یک از سواالت 5
 چرا استان آذربایجان شرقی در کشور ما ایران از اهمیت باالتری برخوردار است ؟ ) دو مورد (
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 از راهکارهای موجود برای کاهش آلودگی هوای استان دو مورد ذکر کنید . 6
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 5/0 کدام قیام توفنده مردم تبریز لرزه بر بنیاد دولت پهلوی انداخت و بذر انقالب را در سراسر کشور انداخت ؟  7

چرا استان آذربایجان شرقی از نظر مساحت باغ ، رتبه ی پنجم ولی از نظر حجم تولیدات باغی رتبه ی هشتم کشور را  8

 دارد؟
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 هدف از ایجاد بورس استان چیست ؟ 9
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  موفق باشید .  

جغرافیا

دھم

رشته


