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  ا فراموش نکنید.وجه: پاسخ سواالت رابادقت ، کامل و خوش خط و خوانا با خودکار آبی یا مشکی بنویسید . در همه حال و همه جا یاد و ذکر خداوند متعال رت 

 جغرافیای ایران

 نمره( 2).یدرا با کلمات مناسب پر کن یخال یجاها -الف 

 قرار دارد.شرقی .... 36...تا..44...یاییجغراف طولدر  یرانا   -1

...... و به سرزمینی که از همه طرف به کوه جلگهشود...به سرزمینی که از یک طرف به کوه و از طرف دیگر به دریا ختم می  -2

 .... گویند.دشتشود...ختم می

.... این شهر را نشان آب و هوای...تهران و گرم و خشک بودن شهر یزد...هوایساعت ده صبح ... 79دی  12دمای تهران در   -6

 دهد.می

                                                                                      کنند.ینفوذ م یرانبه ا غربدر زمستان ازشمال مرطوب غربی  یو توده هوا غربدر تابستان از جنوب گرم و خشک  یتوده هوا -4

 نمره(1).یدرا مشخص کن یرز های و غلط بودن جمله یحصح -ب

 ( ص)  .کندیآزاد جهان متصل م یرا به آبها یرانکشور ا هند یانوساق یقعمان ازطر یایدر - 4

                                     (   غ)   دارد.  یارجهان را در اخت خاویارمنبع  ینترفارس بزرگ یجخل - 5

 نمره(1).یدمناسب را انتخاب کن ینهگز -پ

 ؟دهدیرا نشان م یااطالعات در جغراف یآورجمع ایکتابخانهروش  یابزارها ینهکدام گز -3

 مصاحبه، نقشه د(مشاهده، مصاحبه             ج(           یی، عکس هوانقشه ب(پرسشنامه، مقاله        الف(

 ؟دهدنشان میکدام گزینه کوههای شمال خراسان را  – 9

 بینالود، شیرکوه، الوند ب(                                                       هزار مسجد، زردکوه، تفتانالف(

  جغتای، بزمان، تفتان د(                                                  هزار مسجد، آالداغ، بینالود ج(

 (5/1).یدکن یفرا تعر یراصطالحات ز -ت

ای از نمک به شکل گنبدی که بر اثر عوامل درونی و وزن مخصوص کمتر نمک نسبت به رسوبات اطراف خود توده :گنبد نمکی -8

 آید.باال می

ا هها و گودالهای زیبایی با چالههای جنوب سیستان و بلوچستان و اطراف کرمان فرسایش شکلدر کوه :های مریخیناهمواری -7

 شود.کرده است که ناهمواری مریخی نامیده میایجاد 

 .یدپاسخ کامل ده یربه سؤاالت ز  -ث

بین جغرافیا و سایر علوم ارتباط وجود  (1)با یک مثال بنویسید ؟ای وجود داردها چه رابطهبین جغرافیا و سایر علوم و رشته – 11

دهد. مثال در جغرافیای طبیعی از زیست شناسی و زمین دارد. جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به سواالت خود پاسخ می

 برند. شناسی بهره می

 -2تفاده از منابع برای رفع نیاز.ها و اسدرک توان -1(1عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی به دو گونه است. بنویسید) -11

 ها نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته

پردازش یعنی حذف اطالعات  (5/1)شود؟در مرحله پیشنهاد پژوهش چه چیزی مطرح می ؟پردازش اطالعات را تعریف کنید -12

ژوهش پیشنهادات مفیدی برای حل با توجه به نتایج پ -غیر ضروری و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش و تجزیه و تحلیل آن

 شود.مشکالت ارائه می

 نام  خانوادگی   :

 جغرافیادرس :                       کالس :   

 2صفحه :دقیقه               91 دقیقه       حداکثر وقت :  01حداقل  وقت:  12/11/79:تاریخ        ریوندیآقای نام دبیر :                  انسانی دهم:یهپا   

 نمره با عدد و حروف   

                                                        

  باسمه تعالی

)دوره دوم( لبرزادبیرستان ماندگار 
 79-79سال تحصیلی  -امتحانات نوبت اول  

 شماره    
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ترین دریاچه جهان است و بواسطه منابع این دریا در واقع بزرگ (5/1).یسیدآن را بنو یتاهم یلو دالدریای خزر  هاییژگیو -16

 ی باالیی برخوردار است.خاویار جهان و دسترسی به بازار مصرف کشورهای آسیای میانه از موقعیت نسب %71نفت و گاز، تامین 

منطقه کوهستانی (5/1)منطقه کوهستان شمال کشور و منطقه کوهستانی غرب کشور را نام برده و مختصر توضیح دهید. -14

شمال کشور البرز است که از شمال غرب تا شمال شرق ایران کشیده شده و شامل آذربایجان، تالش، البرز و شمال خراسان است 

منطقه کوهستانی غرب زاگرس است که از کردستان با جهت شمال غرب، جنوب شرق تا تنگه هرمز ادامه دارد و از برخورد دو  –

 صفحه عربستان و اوراسیا بوجود آمده است.

 (2).دیده یحتوض یراندو شهر ا یسه؟ با مقاگذارددوری یا نزدیکی به دریا و منابع رطوبتی چگونه بر تنوع آب و هوا اثر می -15

هایی که به دریا نزدیک هستند رطوبت بیشتر و امکان بارش بیشتری دارند مثال شهر رامسر در کنار دریای خزر بارش سرزمین

 بیشتری نسبت به تهران که از دریا به دور است دارد و مناطقی که از دریاها به دور هستند امکان رطوبت و بارش کمتری دارند.

پیامدها: عفونت ریوی، آسیب  (1).یسیدرا جداگانه بنو یزگردهامقابله با ر یهاو دو مورد از راه یزگردهارهای پیامددو مورد از  -13

 های مهار بیابانها، تامین حقابه رودها، اجرای طرحراه مقابله: احیای تاالب -ها، کاهش محصوالت کشاورزیرساندن به جنگل

 استان تهران جغرافیای

 /نمره(5).... است.سمنانو همسایه شرقی آن استان.......مازندراناستان تهران، استان...همسایه شمالی  -1

 /(5.. گرمترین هوا را در فصل تابستان در استان تهران دارند.)ورامین.و شهر. سردترین هوا را در فصل زمستانفیروزکوه..شهر  -2

 /(5).ترین مناطق حفاظت شده حیات وحش استان تهران هستندمهم.. الر.. و پارک ملی...جاجرودمنطقه حفاظت شده ... -6

 -2چشمه آبعلی بین آبعلی و مبارک آباد. -1 (5/1)های آب معدنی استان تهران و محل آن را بنویسیدسه مورد از چشمه -4

 چشمه اعلی در شمال دماوند. -4چشمه علی در شهر ری. -6چشمه آب البرز در جنوب شرقی آبعلی.

 -2قطع آب مشترکین پر مصرف. -1 (1مورد از اقدامات اساسی در جهت بهره برداری بهتر از منابع آب استان تهران بنویسید) دو -5

 استفاده از آب فاضالب برای کشاورزی -4استفاده از شیرآالت استاندارد. -6نصب کنتور در هر واحد مسکونی آپارتمان.

پایش آلودگی هوا در  -1(1)ی کنترل آلودگی هوای تهران صورت گرفته است را بنویسید.چهار مورد از اقداماتی که تاکنون برا -3

گسترش  -5فرهنگ سازی استفاده از وسایل نقلیه عمومی. -4گازسوز کردن خودرو. -6معاینه فنی خودرو. -2ایستگاههای مختلف.

 ها به خارج از تهرانانتقال کارخانه -3مترو و اتوبوس.

 

 

 

 یدموفق باش                                                                                                               

 

 


