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 14آموزش و پرورش منطقه نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                              دهم                   كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                   ملک محمدی  نام دبير :

  15/10/99تاريخ امتحان :                    و معارف علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح10اعت شروع امتحان : س                           جغرافيا نام درس :                                                                                  

 صفحه2 عداد برگ سئوال : ت         دقيقه                65 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 الف( گزينه صحيح را انتخاب كنيد. الف(

 کدام یک از گزینه های زیر درست است ؟ -1

 الف( دشت های داخلی ایران به دلیل ارتفاع کم ، آب و هوای خنک تری دارند.

 شمال به جنوب کاهش می یابد.ب( میانگین دما در ایران از 

 ج( بخش های داخلی ایران به دلیل ارتفاع کم ، دمای باالتری دارند.

 د( در عرض های جغرافیایی باال زاویه تابش خورشید عمودتر است.

 ؟ نیستدریای عمان مرز کدام کشور  -2

 تان                       د( افغانستانالف( ایران                        ب( عمان                        ج( پاکس

 

5/0 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  ب(

 درحد فاصل طاقدیس ها و میان .......................... می توان ........................ را مشاهده کرد.-1

 مدار رأس السرطان در ........................ ایران واقع است. -2

 حساس ترین مرحله پژوهش جغرافیایی ....................... است. -3

1 

 هریک از موارد زیر را توضیح هید. ج(

 حوضه آبریز : -1

 کانون آبگیر : -2

 کویر : -3

 ناهمواری مریخی :  -4

 

75/0 

75/0 

75/0 

75/0 

 در هر یک از سؤاالت زیر به دو مورد آن اشاره نمایید. د(

 ریزگردها را بنویسید.عوارض -1

 آالینده هایی که دریاهای ایران را تهدید می کنند نام ببرید. -2

 عوامل مؤثر بر کاهش سطح آب دریاچه ارومیه را بنویسید. -3

 دشت ها چگونه تشکیل می شوند ؟ -4

 مهمترین مخاطرات طبیعی ایجاد شده در کوه های البرز را بنویسید.-5

 را بنویسید. دالیل اهمیت خلیج فارس -6
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 15/10/99تاریخ امتحان :                  و معارف  علوم انسانی رشته :                  جغرافیا   دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  (ـه

س و دریای عمان یز خلیج فاررودخانه های حوضه آبریز دریای خزر چه تفاوتی با رودخانه های حوضه آبر -1

 ؟دارند

 چگونگی پیدایش خلیج فارس را بنویسید. -2

ایجاد بیابان در ایران شده و چه بخشی از ایران را متأثر کرده هوای پرفشار زیاد جنب حاره ای چگونه سبب  -3

 است ؟

 چهار مورد از ارزش های اقتصادی دشت ها را بنویسید. -4

 در مورد پژوهش به دو سؤال زیر پاسخ دهید. -5

 الف( مراحل پژوهش جغرافیایی را به ترتیب بنویسید.

 ؟ب( آیا رد فرضیه به معنای شکست پژوهشگر است ؟ چرا 

 به دو سؤال زیر در مورد جغرافیا پاسخ دهید. -6

 الف( علم جغرافیا را تعریف کنید.

 ب( چرا جغرافیا به عنوان علمی برای زندگی بهتر معرفی می شود ؟

 در مورد زاگرس به دو سؤال زیر پاسخ دهید. -7

 الف( چگونگی پیدایش شکل های جدید ناهمواری های زاگرس را بنویسید.

 حداث سدها در منطقه زاگرس را بنویسید.ب( هدف از ا

 در ارتباط با وارونگی دما به سؤاالت زیر پاسخ دهید. -8

 الف( وارونگی دما درچه مکان هایی و در چه فصلی از سال رخ می دهد ؟

 ب( وارونگی دما چگونه اتفاق می افتد ؟

 ج( چرا در وارونگی هوا جابه جایی هوا صورت نمی گیرد ؟ 
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