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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                 دهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                    آقای فراهاني نام دبير :

  17/10/99 تاريخ امتحان :                    رياضي فيزيكرشته تحصيلي: 

 صبح10اعت شروع امتحان : س                            1جغرافيا  نام درس :                                                                                  

 صفحه 1عداد برگ سئوال : ت           دقيقه               30 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جاهای خالی را تکمیل کنید . -1 الف

 دهد می پیوند ...............................علوم به را طبیعی علوم جغرافیا -الف

 .است پژوهش حساس مراحل از یکی.......................-ب

 .باشد می....................  ریاضی موقعیت دیگر نام  -ج

 .باشد می....................  جهان انرژی منبع بزرگترین  -د

 .دارد آبی یا خشکی مرز کشور .................با ایران  -هـ 

 .است ، ............زاگرس کوه رشته های پدیده ترین فعال و زیباترین از یکی -و
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 كنيد. انتخاب را مناسب گزينه ی زير سواالت در ب

 .چیست ایران بیابانی مناطق ایجاد عامل مهمترین -1

  ای حاره جنب پرفشار عامل -د     زیست محیط تخریب -ج     کمگیاهی  پوشش-ب    اندک بارانهای -الف

 ؟است توده کدام کشور آب تامین و باران و برف ریزش عامل مهمترین-2

  جنوبی-د                  شمالی -غربی                  ج-ب ی            شرق -الف

 . نیست ها دشت اقتصادی های ارزش جزء گزینه کدام-3

 فراغت اوقات گذراندن-د       سرسبز های مرتع-ج                گردشگری جاذبه-ب      گچ معادن-الف

 نیستند زاگرس کوههای رشته جزء زیر های قله از یک کدام -4

 الوند -دنا                          د -ج              زردکوه -ب          الود بین-الف 
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 . دهيد كوتاه پاسخ زير سواالت به ج

 )دو مورد(. بنویسید را ایران های ناهمواری شکل تغییر عوامل -1

 ببرید نام را جغرافیایی های موقعیت انواع-2

 )دو مورد(. ببرید. نام را میدانی روش ابزارهای مهمترین-3

 است؟ کدام ها دان جغرافی اطالعاتی منابع مهمترین -4

  بنویسید. را هموار های سرزمین انواع -5
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 دهيد كامل پاسخ زير سواالت به د

  بنویسید را آنها از یکی های ویژگی و ببرید نام را کشور هوای آب انواع -1

 )دو مورد( بنویسید را البرز کوهستانی منطقه شدن ناپایدار علل-2

 )سه مورد (باشد می جهاتی چه از هرمز تنگه و فارس خلیج اهمیت دالیل-3

 .دهید شرح را ایکتابخانه روش -4

 ؟چیست محیط با انسان متقابل روابط -5

10 

 


