
 جمهوري اسالمی ایران
 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14و پرورش منطقه اداره آموزش 
 
 
 
 

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

 1400-1401 اولپایانی                                         محمديملک آقای نام دبیر :
  4/10/1400تاریخ امتحان :              و معارف علوم انسانیرشته تحصیلی: 

 صبح 8اعت شروع امتحان : س                             جغرافیا نام درس :                                                                                  
 صفحه2عداد برگ سئوال : ت         دقیقه              75 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 گزینه هاي صحیح را انتخاب نمایید الف

 کدام یک از موارد زیر از علل پیدایش جلگه ها نیست -1

 د.انحالل آهک     الف.ساختمان زمین            ب. مقاومت سنگ                             ج.عمق آب        

 کدامیک از موارد زیر از ویژگی هاي آب و هواي کوهستانی است -2

 ب. افزایش بارندگی و کاهش دما           ج. پوشش گیاهی غنی         د. اختالف دماي شدید       الف. بارندگی زیاد

 
25/0 
 

 
25/0 

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید ب

 ایران از غرب به شرق ....... و دما ........ می یابدمیزان بارش در  -1

 کوههاي البرز از تنگه .......... شروع و با امتداد غربی شرقی تا تنگه ................ ادامه می یابد -2

 حساس ترین مرحله پژوهش جغرافیایی .............و اساسی ترین سوال در مطالعات جغرافیایی.............. است -3

5/1 
 

 هر یک از موارد و اصطالحات زیر را تعریف کنید ج

 علم جغرافیا  -1

 مرز کشور -2

 کویر  -3 

 آبگیر -4

 حوضه هاي آبریز داخلی و حوضه هاي آبریز خارجی  -5

 ناهمواري هاي مریخی -6

 
5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

75/0 

75/0 

 یک نمره از هر یک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید هر سوال د

 دالیل اهمیت دریاچه ارومیه را بنویسید  -1

 چرا دریاي عمان اهمیت دارد  -2

 عوارض ریزگردها را بنویسید  -3

 مهم ترین مخاطرات طبیعی ایجاد شده در کوه هاي البرز را بنویسید  -4

 عوامل انسانی موثر بر تراکم جمعیت را بنویسید  -5

 بنویسیدارزش هاي اقتصادي دشت ها را  -6

 
1 

1 

1 

1 

1 

1 



 
   تاریخ امتحان :                           رشته :                       دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم ١ ردیف

 هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش هـ

 عوامل طبیعی موثر بر تغییر شکل جلگه ها را بنویسید  -1

 دشت ها چگونه تشکیل می شوند  -2

 سه مورد از امتیازات دسترسی به راههاي آبی را بنویسید. -3

 اند چرا رشته کوههاي البرز شکلی ناپایدار پیدا کرده -4

 مورد 3آالینده هایی که دریاهاي ایران را تهدید می کنند نام ببرید  -5

 مهاجرت چیست و چرا مطالعه مهاجرت در مباحث جمعیتی اهمیت دارد   -6

 ی از ایران را متاثر کرده استهواي پرفشار جنب حاره اي چگونه سبب ایجاد بیابان در ایران شده و چه بخش -7

 
75/0 

75/0 

75/0 

75/0 

75/0 

75/0 

75/0 
 به دو سوال زیر در مورد مراحل پژوهش در جغرافیا پاسخ دهید -8 

 ترین مرحله پژوهش جغرافیایی است چرا فرضیه سازي حساس الف.

 ب. آیا رد فرضیه به معناي شکست پژوهشگر است

1 
 

 .در ارتباط با گل فشان به سواالت زیر پاسخ دهید  -9 

 گل فشان ها در ایران در کدام ناحیه واقع اندالف. 

 ب. گل فشان چگونه عمل می کند علت پیدایش گل فشان ها چیست

1 

 در ارتباط با وارونگی دما به سواالت زیر پاسخ دهید -10 

 الف. وارونگی دما در چه مکان هایی و در چه فصلی از سال رخ میدهد 

 ب. وارونگی دما چگونه اتفاق می افتد 

 گیردچرا در وارونگی هوا جابه جاي هوا صورت نمی ج.
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