تعداد سئواالت 20:

نام و نام خانوادگی:
نام درس:

رشته  :ریاضی وتجربی

وقت پاسخگویی:

جغرافیای عمومی واستان پایه:دهم
ردیف

تعداد صفحات3:

80

تاریخ برگزاری97/3/7 :

دقیقه

بارم

توجه :دانش آموزان عزیز از دو بسته سوال 1و ، 2فقط یک بسته را انتخاب وپاسخ دهید

5
نمره

 )1دو عامل مهم درعلم جغرافیا عبارتند از 0/5 ....................2 ....................1
د)چه موقع
ج)چه چیز
ب)چرا
)2کدام سوال بر ماهیت هرپدیده داللت می کند؟ الف)کجا
0/25
 )3حساس ترین مرحله یک پژوهش مرحله ....................است 0/25 .
 )4در کدام مرحله ی پژوهش  ،پژوهشگر به حذف اطالعات غیر ضروری می پردازد؟0/25
)5ایران در عرض جغرافیایی  25تا 39درجه در جنوب ....................درنیمکره ی .............قرار دارد0/5 .
 )6منطقه خاورمیانه از نظر کدام ذخایر معدنی دارای اهمیت است؟ 0/5
 )7با توجه به نقشه مقابل  ،موقعیت ها را مشخص کنید؟0/75
-1نام رود-2 ...............نام جلگه-3 ..............نام بلندترین قله ایران................

خزر
تالش

1

مازندران

)8در جدول مقابل برای هرناحیه یک مثال ذکرکنید؟0/5
دشت تراکمی

دشت فرسایشی
انحاللی

...................

2

.....................

 )9پاسخ کوتاه دهید؟
)1رشته کوه البرز از  ..................شروع وباجهت غربی-شرقی تا رشته کوه  ..............ادامه دارد 0/5 .
 )2هریک از جاذبه های زیر مربوط به کدام ناحیه کوهستانی است؟0/5
ب)گنبدهای نمکی.....................
الف ) کوههای مریخی.....................
 )3برای هر کدام یک ارزش اقتصادی ذکر کنید 0/5 .
الف)جلگه  .................ب)دشت....................
 )1عامل شکل گیری هریک ازپدیده های زیر چیست؟(کوتاه پاسخ)0/5
الف) بیابان لوت .......................ب)دشت کویر...................
 )2پاسخ کوتاه دهید؟
الف) چه عواملی در تنوع آب وهوایی ایران موثر هستند؟دو مورد نام ببرید 0/5
صفحه1

5
نمره

ب)استان خراسان رضوی جزء کدام حوضه آبریز خارجی است ؟0/5
ج)عرض جغرافیایی چه تاثیری در آب وهوای شمال وجنوب ایران داشته است؟0/5
د) مهمترین رودهای حوضه آبریز شرق دریای خزر کدامند؟ 0/25
د)کورا  -ارس
ج)کورا-سفیدرود
ب)گرگان –هراز
الف) اترک-گرگان
ب) مهارلو0/5 ..................
ه) مکان هردریاچه را مشخص کنید :الف)زریوار.............
و) یک مورد از دالیل اهمیت دریاچه ارومیه را ذکر کنید؟0/5
ز) در جای خالی نام توده های آب وهوایی وفصل وزش توده ر ا بنویسید؟ 1
-1
-2
توده سودانی

توده موسمی

گرم وخشک

ح) خور چیست؟0/25
ط) دو مورد از عوامل موثر در ایجاد بحران ریز گردها را نام ببرید؟0/5
دانش آموز عزیز :به تمامی سواالت زیر پاسخ دهید.
3

4

5

0/5

دو مورد از کاربردهای هرم سنی را ذکر کنید؟
پاسخ کوتاه دهید:
 )1بزرگترین واحدتقسیمات سیاسی کشورما چه نام دارد؟
 )2از نظر اداری بخش تابع ...................است وتوسط ..................اداره می شود.
 )3رشد طبیعی را چگونه محاسبه می کنیم؟فرمول
چهار عامل انسانی موثر در پراکندگی جمعیت را نام ببرید؟

1

منظور از رشد مثبت ومنفی چیست؟می توانید با مثال توضیح دهید

1

1

6
منظور از مهاجرت معکوس چیست؟یک مورد از عوامل ایجاد ان را نام ببرید؟

1

7

8

شکل سکونتگاه را مشخص کنید؟
الف)مناطق کوهستانی....................

0/75
ب) حاشیه رودها .......................

صفحه2

ج)کناره چشمه ومظهر قنات.................

9

10

11
12
13

اگر سیاستهای کنترل جمعیت ادامه پیدا کند ،چه مشکلی در جامعه ایجاد می شود ؟پیامد ان چیست؟
ستون های سمت چپ را به راست متصل کنید:
 )1علت رونق محصوالت زراعی
 )2علت رونق باغداری
)3علت رونق دامپروری

1
0/75

الف) گستردگی در عرض جغرافیایی
ب) تنوع وضعیت آب وهوا
ج) اختالف شدید درجه حرارت

منظور از صنعت چیست؟ نام مهمترین صنعت دستی وصادراتی ایران چیست؟

1

دو مورد از مزایا وفواید گردشگری را ذکر کنید؟

0/5

منظور از توسعه پایدار چیست؟
0/5
0/5

14

دو استان را نام ببرید که بیشترین شاغل در بخش صنعت راداشته باشد؟

15

یک مورد از اهداف توسعه پایدار را نام ببرید؟

0/5

سواالت استان

5نمره

الف) یلدا به معنای............................
ب) روستاهای خراسان رضوی بیشتر از نوع (پراکنده – متمرکز )هستند.
ج) خراسان رضوی به دلیل  .........................................دارای تراکم جمعیت کم است.
د) سد دوستی بین ایران وکشور ......................وبر روی رودخانه ..................ایجاد شده است.
ه) غنی ترین منابع گازی ایران در شهرستان .................قرار دارد.
و)کهن ترین ساز زهی در ایران.................نام دارد.

0/5
0/25
0/25
0/5
0/25
0/25

16

17
18
19
20

دو مورد از عوامل موثر در رشد جمعیت شهری وکاهش جمعیت روستایی در خراسان را ذکر کنید؟

0/5

سه مورد از ویژگیهای زعفران (طالی سرخ )را ذکر کنید؟

0/75
1

دو مورد از مشکالت کشاورزی ایران را نام ببرید؟
مکان هر جاذیه طبیعی را مشخص کنید؟الف) دریاچه بزنگان ...................ب) منطقه حفاظتی تندوره.....................
ج) باغرود.....................
با آرزوی موفقیت برای شما

صفحه3

0/75
جمع 20

پاسخنامه درس:جغرافیای عمومی واستان
رشته:ریاضی
وتجربی

نام دبیر:مریم محمدی

پایه:دهم

کالس :

تعداد سئواالت 20
بارم

ردیف

1

2

3
4
5
6
7

-4پردازش 0/25
-2-3قرضیه سازی 0/25
-1انسان ومحیط -2 0/5گزینه ج چه چیز0/25
 -5منطقه معتدله - ./25نیمکره شمالی -6 0/25دارای 0/66نفت و0/28گاز جهان است 0/5
 -1-7سفیدرود-2 0/ 25جلگه گلستان-3 0/25دماوند 0/25
انحاللی :ماهیدشت0/ 25
-8تراکمی :نهاوند 0/25
9پاسخ کوتاه دهید:
=1رشته کوه البرز از تنگه منجیل شروع وتاکوههای شاه جهان ادامه دارد 0/5
=2الف)کوههای مریخی در منطقه مکران کوههای بشاگرد  0/25ب) گنبدهای نمکی در زاگرس0/25
= )3الف)کشاورزی،تجارت،گذران اوقات فراغت یک مورد 0/25
ب)گردشگری،استفاده از انرژی پاک،معادن گچ واهک ،رصد ستارگان یک مورد 0/25
ب) دشت کویر= تبخیر شدید0/25
 = 1الف) دشت لوت= فشار زیاد جنب حاره ای 0/25
 =2الف) -1موقعیت جغرافیایی-2ارتفاع وجهت کوهستانها -3-توده های هوایی دومورد 0/5
ب) قره قوم0/5
ج) نواحی جنوبی ایران که در عرض کم قرار دارند زاویه تابش خورشیدعمود است به همین دلیل هوا گرم است اما در
شمال کشور به دلیل عرض باال زاویه تابش خورشید مایل بوده بنابراین مقدار تابش کمتر وهواسردتر است0/5 .
د) گزینه الف=اترک گرگان0/25
ه = الف) زریوار در غرب مریوان استان کردستان 0/25ب)مهارلو درفارس 0/25
و)-1امالح موجود درآن برای درمان بیماریها مناسب است  -2موجب اعتدال آب وهوای منطثه می شود 3زیستگاه
خوبی برای پرندگان است.یک مورد 0/5
ز) =1توده قطبی =فصل زمستان  =2مرطوب غربی=فصل زمستان هر مورد 0/25
ح ) بریدگی وپیشروی آب در خط ساحلی را خور می گویند0/25
ط)  -1کاهش ریزشهای جوی -2خشک شدن باتالقها -3مدیریت ضعیف منابع 0/5
 -1بهبود وضعیت سالمندان -2ارتقای سطح سالمت جامعه -3تامین شغل برای حال واینده -4امنیت ملی
-5ایجادفرصتهای شغلی دو مورد 0/5
ب) شهرستان وتوسط بخشدار اداره می شود هرمورد  0/25ج)میزان موالید منهای مرگ ومیر
الف) استان 0/25
تقسیم برکل جمعیت 0/25
انسانی =-1حمل ونقل وارتباطات -2پیشینه وسابقه تاریخی -3ایجادمراکز رفاهی -4سرمایه وفناوری هر کدام یک مورد
0/25
اگر میزان موالید بیشتراز مرگ ومیر باشد نرخ رشد مثبت واگر میزان مرگ ومیر بیشتر از موالید باشد نرخ رشد منفی است1.
مهاجرت از شهر به روستا  -1.آلودگی هوا -2گرانی زمین -3آسیب های اجتماعی 1
ب)طولی یا خطی 0/25

ج) شعاعی0/25

8

الف) پلکانی0/25

9

-11جمعیت کشور روبه پیری رفته ومیزان فعاالن اقتصادی کاهش می یابد در نتیجه مانعی مهم برسر راه توسعه اقتصادی
صفحه1

ایجاد می شود 1
10
11
12

=1ب

=2ج

 =3الف

هرمورد 0/25

شامل مجموعه فعالیتهایی است که به تغییر شکل فیزیکی ویا شیمیایی موادمختلف وتبدیل انها به محصول جدید منجر
می شود 0/75-.فرش بافی0/25.
 1پاک 2کم هزینه 3پردرامد 4موجب اشتغالزایی می شود .هرمورد 0/25دو مورد 0/5

13

توسعه ای که به منظور تامین نیاز های امروز انسان بدون کاستن از توانمندیها برای نسل آینده باشد 1

14

1یزد ،کرمان،اصفهان دو مورد 0/5

15

شناخت استعدادها وتوانمندیها بدون توجه به بعد مکان 0/5

16
17
18
19
20

و)دوتار 0/25

ه) سرخس0/25
الف) والدت خورشید  0/5ج) شرایط نامساعد 0/25
د) ترکمنستان  0/25رودخانه تجن 0/25
ب) متمرکز 0/25
رشد طبیعی جمعیت -2مهاجرت روستاییان به شهر -3تبدیل شدن برخی روستاها به شهر -4از بین رفتن برخی روستاها-5مهاجرت از برخی استانهای دیگر به استان ما دو مورد 1
-1نیاز کم به آب -2حجم کم  -3ارزش اقتصادی باال  -4عدم نیاز به ماشین االت سنگین  -5بهره برداری 7تا 10سال
-6سهولت بهره برداری سه مورد هرکدام 0/25
-1کمبود آب مناسب -2کمبود خاک حاصلخیز -3شور شدن آب 1
الف-دریاچه بزنگان سرخس ب-تندوره درگز ج -نیشابور هرکدام 0/25

صفحه2

