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دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف

الف

ب 
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کنید.گزینه صحیح را انتخاب  

؟ عبارت صحیح است     کدام  -1

    .روستاها توسط دهدار اداره می شود  الف(

ب( مجموعه چند بخش یک استان را تشکیل می دهد.

 ج( از نظر نظام اداری بخش تابع شهرستان است. 

 والیت داشت.  24د( ایران در زمان قاجار 

؟  علل پیدایش جلگه ها نیست، از  یک  کدام  -2

ومت سنگ             ج( عمق آب             د( انحالل آهک اب( مق         ساختمان زمین   الف(

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

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

..................... ایران واقع است و محل قرار گیری هر پدیده نسبت بهمدار رأس السرطان در    -2

 پدیده دیگر را ................ می گویند.

دریاچه ها از نظر زمانی به دریاچه های .................. و ....................... تقسیم می شوند.   -3

. و توضیح دهیدرده  هریک از موارد و اصطالحات زیر را تعریف ک

:   حوضه آبریز داخلی  خارجی -1

دشت ها چگونه تشکیل می شوند ؟   -2

:   جغرافیای پزشکی -3

:   خدمات  -4

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

مهم ترین مخاطرات محیطی ایجاد شده در کوه های البرز را بنویسید.   -1

قابلیت هایی می باشد ؟ استان تهران دارای چه    -2
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

جغرافیا   :  درس  

 :  تاریخ

دقیقه    07    زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

و معارف  انسانی  دهم  :پایه

   :کالس



 

 

 

 

 ه

 عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی چند گونه است ؟ توضیح دهید.  -3

 چرا رشته کوه های البرز شکلی ناپایدار پیدا کرده اند ؟  -4

   راه های مقابله با ریزگردها را بنویسید.  -5

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

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

 چگونه یک سکونتگاه اعتبار خود را از دست می دهد ؟ با ذکر مثال بیان کنید. -2

 به دو سؤال در ارتباط با توسعه پاسخ دهید :   -3

 الف( توسعه پایدار را تعریف کنید.

 توسعه داد ؟ ب( چگونه می توان همه مناطق کشور را از نظر صنعتی  

  آالینده هایی که دریاهای ایران را تهدید می کنند را نام ببرید.  -4

 دالیل اهمیت دریاچه ارومیه را بنویسید.  -5

 تفاوت ها و تشابهات جلگه های شمالی و جنوبی کشور را بیان کنید.  -6

 دالیل اهمیت خلیج فارس را بنویسید.  -7

 دهید :   زیر پاسخ در مورد مراحل پژوهش به دو سؤال    -8

 حساس ترین مرحله پژوهش جغرافیایی است ؟ چرا فرضیه سازی الف( 

 آیا رد فرضیه به معنای شکست پژوهشگر است ؟ ب(  

 در ارتباط با وارونگی دما به سؤاالت زیر پاسخ دهید :   -9

 الف( وارونگی دما چگونه اتفاق می افتد ؟ 

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