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 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 
 
 
 
 

 14آموزش و پرورش منطقه نام و نام خانوادگی :                                                     مدیریت 
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر                                 دهمکالس :

 1400-1401 اولپایانی                                                  آقاي شریعتنام دبیر :
    8/10/1400تاریخ امتحان :                   ریاضی فیزیکرشته تحصیلی: 

 صبح8اعت شروع امتحان : س                           جغرافیا نام درس :                                                                                  
 صفحه 1عداد برگ سئوال : ت           دقیقه                مدت امتحان : شماره :                                                                     

 
 بارم  ردیف

 جاهاي خالی را تکمیل نمایید.  الف
 است. ....................مهم ترین آبراهه راهبردي و یکی از گذرگاههاي تجاري مهم جهان  -1

 است.................... بیشتر و جمعیت در آنها  .........................تعداد سکونتگاه هاي کشور در  -2

 ست. ......................یکی از زیباترین و فعال ترین پدیده هاي رشته کوه زاگرس،  -3

 ، جمعیت زیادي را در خود جاي می دهند.............................جلگه بعلت  -4

 ست. ............و  ...............عوامل بوجود آورنده هوا  -5

 می شود. ................در کشور ما بطور میانگین میزان دما از شمال به جنوب  -6
 می یابد. .............درجه سانتی گراد  6متر ارتفاع، دماي هوا بطور میانگین  ..................با افزایش هر  -7

5/2 

 .گزینه درست را انتخاب نمایید ب
 ؟نیستکدام گزینه جزء تقسیم بندي کلی علوم جغرافیا  -1

 ژئوپولیتیک -د  فنون جغرافیا -ج  جغرافیاي انسانی -ب جغرافیاي طبیعی-الف

5/0 

 کدام مورد از مزیت هاي دسترسی به آبهاي آزاد است؟ -2 
 الف و جگزینه  -د دستیابی به منابع غذایی  -ج   جنگ -ب       دستیابی به منابع معدنی -الف

5/0 

 ناهمواري هاي ایران در کدام گزینه آمده است؟ -3 
 همه موارد -د        جلگه ها -ج      دشت ها -ب  متر1000کوهستانهاي باالي  -الف

5/0 

 کدام رودها در منطقه کوهستانی البرز جریان دارند؟-4 
 هراز و آالداغ -د  هراز و هریرود -ج     چالوس و هراز   -ب  چالوس و هریرود -الف

5/0 

 کدام یک از ابزارهاي گردآوري اطالعات میدانی است؟ -5 
 مشاهده -د   عکس هوایی -ج  نقشه -ب  تصویر ماهواره اي -الف

5/0 

 پاسخ کوتاه دهید.  ج
 جغرافیا چیست؟ -۱
 . موقعیت جغرافیایی را تعریف کنید -۲
 مورد ) 3نشانه هاي تغییرات اقلیمی را بنویسید.(  -۳
 ناشی از موقعیت جغرافیایی مؤثر بر آب و هواي کشور را نام ببرید.عوامل  -٤
 مهم ترین داده هاي هواشناسی چیست؟ -٥
 دو ناحیه وسیع بیابانی در کشور را نام ببرید.  -٦
 فرضیه هاي هر پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد؟ -۷
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 پاسخ کامل دهید.  د
 دریاي عمان براي کشور ما چیست؟علت اهمیت راهبردي  -1
 محدوده منطقه کوهستانی تالش و مشخصات عمومی آن را بنویسید. -2
 مورد ) 3عوامل طبیعی تغییردهنده زاگرس را توضیح دهید. (  -3
 عوامل انسانی در تغییر وضعیت دشت ها را بنویسید. -4
 د.انواع آب و هواي کشور و ویژگی هاي اصلی آنها را نام ببرید و توضیح دهی -5
 مورد )4پیامدهاي شکل گیري ریزگردها را نام ببرید. ( -6

 
1 
5/1 
5/1 

2 
2 
2 

 


