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 جغرافیای ایران درس:هماهنگ سواالت امتحان       کلیه رشته ها رشته:      دهم    پایه:

  نام ونام خانوادگی: 9/06/97 تاریخ امتحان: طراح سوال:آقای فتوحی دقیقه 06  مدت امتحان:

 01امام رضا )ع( واحد  نام آموزشگاه: شماره صندلی:     3تعداد صفحات:       اداره آموزش وپرورش منطقه تبادکان

 دیفر سواالت بارم
  

1 
 

  صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. الف 

 /.5 واژه جغرافیای پزشکی برای اولین بار توسط اراتوستن ارائه شد. 0

 /.5 میلی متر باران دارد. 31به علت قرار گرفتن در منطقه فشار زیاد جنب حاره کم تر از  بیابان لوتبخش زیادی از  2

 /.5 در مرحله طرح سوال بهتر است صورت مسئله به صورت سوالی نوشته شود. 3

 /.5 یکی از ویژگی های جنگل های استان خراسان کیفیت باالی چوب آنهاست. 4

  جای خالی را پر کنید. ب

 /.5 بیشتر دشت ها و سرزمین های هموار استان خراسان از نوع ........................................است. 5

 /.5 جغرافیا با دید ..........................به مطالعه موضوعات می پردازد. 6

 /.5 .......است.آب و هوای ............................میانگین دمای باالی سالیانه از مشخصات  7

 /.5 مهم ترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه ......................... است. 8

  گزینه صحیح را انتخاب کنید. ج

 کدام توده هوا استان خراسان را تحت تاثیر قرار نمی دهد؟ 9

 موسمی -گرم و خشک           د  –مرطوب غربی        ج  –سرد قطبی            ب  –الف 

5 ./ 

 سوال چطور به کدام مورد در حغرافیا اشاره دارد؟ 01

 رابطه متقابل انسان و محیط –سیر تحول و تکوین پدیده     د  –ماهیت پدیده      ج  –مکان        ب  –الف 

5 ./ 

 ؟کدام یک از موارد زیر از عوامل پیدایش جلگه ها نمی باشد  00

  تراکم آبرفت  –د         آب و هوا  –ج       عمق آب  –ب     ساختمان زمین  –الف 

  

5./ 
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 جنوبی است؟_ جهت کدام منطقه کوهستانی شمالی  02

 آذربایجان  –زاگرس         د   –تالش            ج   –ب   البرز    –الف 

5./ 

  پاسخ دهید. د

 نام ببرید. ) سه مورد (مهم ترین آالینده های خاک استان را  03

 

75./ 

 چرا فرسایش خاک در استان شدت دارد؟ ) سه مورد ( 04

 

75./ 

 در پژوهش های جغرافیایی را نام ببرید. ) سه مورد( یابزار و روش های گردآوری اطالعات میدان 05

 

75./ 

 نواحی داخلی و ساحلی ایران را از نظر اختالف دما مقایسه کنید.   06

 

75./ 

  ستان را نام ببرید. ) چهار مورد (اگسل های  07

 

0 

 هدف از اجرای طرح های آبخیز داری چیست؟ ) چهار مورد ( 08

 

0 

 چهار مورد ازارزش های اقتصادی جلگه ها را بنویسید. 09

 

 

0 
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 برای هر یک ازاشکال شکل گیری دشت یک مثال بنویسید. 21

 حاصل از انباشت مواد فرسایشی.................. –حاصل از چین خوردگی .........................  ب  –الف 

 ایجاد شده در دوران های زمین شناسی...............                  –حاصل از انحالل مواد آهکی......................   د  –ج 

0 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 20

 جلگه

 کویر

 

 چه عواملی موجب شده است ناهمواری های البرز شکل ناپایداری داشته باشد؟ ) چهار مورد ( 22

 

 

 سه مورد از دالیل اهمیت خلیج فارس را بنویسید. 23

 

5/0 

 نقش کوهستان در شکل گیری بیابان را با رسم شکل توضیح دهید. 24

 

 

 

 

 دهید.وارونگی دما را با رسم شکل نشان  25
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