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دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف

الف

ب 

ج

د 

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

سهم بیشتری در تجارت ، تحقیق و توسعه دارد ؟ کدامیک    -1

صنعت                  ج( کشاورزی                د( حمل و نقل ب(  خدمات                  الف(

، از ویژگی های آب وهوای کوهستانی است ؟ یک  کدام  -2

رندگی و کاهش دما بارندگی زیاد                                   ب( افزایش با  الف(

  ج( پوشش گیاهی غنی                              د( اختالف دمای شدید 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

بیشتر مصرف آب در ایران به ترتیب شامل بخش های .............. و .................. و ............... است. -1

............... و اصفهان ................ و قشم ............... است.کارکرد شهر سرعین    -2

هریک از موارد و اصطالحات زیر را تعریف کنید. 

:  ناهمواری های مریخی  -1

:   کویر  -2

:   حوضه های آبریز داخلی و خارجی -3

:   صنعت  -4

:  مرز کشورها و انواع آن  -5

آن اشاره نمایید. هریک از موارد زیر به دو مورد    از

مزیت های مرزهای آبی شمال و جنوب ایران را بنویسید.  -1

برای کاهش آثار تخریبی سیل در شهر تهران چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم ؟   -2

بیابانی شدن استان تهران چه پیامدهای نگران کننده ای به همراه دارد ؟   -3

.مورد از عوارض ریزگردها را بنویسیددو    -4

هدف از احداث سد در منطقه زاگرس را بنویسید. -5
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

جغرافیا   :  درس  

 :  تاریخ

دقیقه    07    زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

و معارف  انسانی  دهم  :پایه

   :کالس



 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  ه

 شده است ؟ عواملی باعث آلودگی هوای استان تهران    چه -1

 چرا میزان بارش از شمال به جنوب کشور کم می شود ؟  -2

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

 متأثر کرده است ؟ 

رودخانه های حوضه آبریز دریای خزر چه تفاوتی با رودخانه های حوضه آبریز خلیج فارس و   -4

  دریای عمان دارند ؟

و روستایی ایران را طی سه دهه اخیر توضیح   ی چگونگی تغییر شکل سکونتگاه های شهر -5

 دهید. 

 به دو سؤال زیر پاسخ دهید :   -6

 الف( مزیت ساماندهی فعالیت های انسانی براساس توانمندی های محیطی را بنویسید.

 ب( چرا ایران در تأمین برخی از محصوالت زراعی به واردات وابسته است ؟ 

 پاسخ دهید.  به دو سؤال زیر در ارتباط با مهاجرت   -7

 الف( مهاجرت را تعریف کنید.

 ب( چهار مورد از عوامل انسانی مؤثر بر تراکم جمعیت را بنویسید.

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

 الف( وارونگی دما در چه 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 صورت نمی گیرد ؟ 
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