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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهم كالس :

 98-99 دومپاياني                                                           شريعت   نام دبير : آقای

 27/3/99تاريخ امتحان :                              فيزيک رياضيرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                         جغرافيا  نام درس :                                                                                  

 صفحه  1عداد برگ سئوال : ت           دقيقه               50مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جاهای خالي را پر كنيد. – الف

 به شهرهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشته باشند، ............................. می گویند. -1

 عوامل بوجود آورنده هوا، .............. و ................ می باشد. -2

 هوای ................................ است.مهم ترین عامل ریزش برف و باران و تامین آب کشور توده  -3

 پرآب ترین و تنها رود قابل کشتیرانی ایران .................... است. -4

 اولین سکونتگاهها ................. نام دارد. -5

 ................. و ...................... سبب از بین رفتن سکونتگاه ها می شود. -6

 ح آبهای آزاد حدود .......... متر ................... است.سطح آب دریای خزر از سط -7
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 به سواالت زير پاسخ دهيد. – ب

 نمره 1.5مورد (  3علت های تنوع آب و هوای کشور را بیان کنید. )  .1

 نمره 1ی بر زندگی انسان دارد؟ آب و هوا چه تاثیر .2

 نمره 1ر دائمی را تعریف کنید. کانونهای آبگی .3

 نمره 1بنویسید.  ل رشد مطلق رافرمو .4

 نمره 1منظور از توده هوا چیست؟  .5

 نمره 1مات کشور را نام ببرید. تقسی .6

 نمره 1مورد (  4ایران چیست؟ ) مشکالت تولیدات زراعی در  .7

 نمره 1قتصادی کدام عوامل است؟ زیربنای توسعه ا .8

 نمره 1دهای ایران را بنویسید؟ مورد از ویژگی های رو 2 .9

عمان قرار دارد بارش بسیار کمتر  که نزدیک آبهای خلیج فارس و دریای چرا در مناطق جنوبی کشور .10

  است؟

 مثال بزنید.  2حوضه آبریز خارجی را تعریف کرده و  .11

 مورد (  6ام ببرید. ) اجزای سکونتگاه شهری را ن .12

 ( مورد  4عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت کشور را نام ببرید. )  .13
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