
 باسمه تعالی

درگزاداره آموزش  وپرورش شهرستان   

                             ام و نام خانوادگی :ن  غیر انتفاعی اختران آموزشگاه : طراح : خانم قریبیان

 نوبت اول          انسانی و تجربیرشته :        دهمپایه :         ایران و استان شناسی جغرافیا آزمون درس: 

 تعداد صفحات: دوصفحه             08/08/0088تاریخ امتحان :         دقیقه   08مدت امتحان :      صبح 0:88ساعت :    

 ردیف صفحه اول بارم

 

1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 دارد؟ همسایه کشور کدام با را مرز ترین کوتاه ایران

 است؟ ایران در بارشی سامانه ترین مهم هوا توده کدام

 باشد؟ می کوهستانی منطقه کدام جز ارسباران کوه رشته

 چیست؟ زاگرس کوه رشته های پدیده فعالترین و زیباترین از یکی

 

1 

 چیست؟ جغرافیا دانش از اراتوستن تعریف 5/0

 

2 

 چیست؟ جغرافیا علم در مهم عامل دو 5/0

 

3 

 چیست؟ مطلق یا ریاضی موقعیت 75/0

 

4 

 ببرید؟ نام را ایران کشور هوایی و آب تنوع علل 75/0

 

5 

 6 است؟ ترکیبی یا نگری کل جغرافیا در مطالعه روش چرا 1

 

 7 بنویسید؟ را هرمز تنگه اهمیت دالیل 1

 

 

 8 ؟ است برخوردار ممتازی نسبی موقعیت از ایران چرا 1

 

 9 ؟ چیست لوت دشت پیدایش علت 1

 ؟ دارد قرار کجا در مرکزی کوهستان منطقه 1

 

 

10 

 ؟ چیست دما وارونگی از منظور 1

 

11 



 ردیف ادامه سواالت بارم

 .بنویسید را خزری معتدل هوای و آب های ویژگی 1

 

12 

 بنویسید؟ را تروپوسفر الیه در هوا دمای با ارتفاع میزان رابطه 1

 

13 

 14 ؟ دهید توضیح را ها جلگه دهنده تغییر طبیعی عوامل 5/1

 . دهید توضیح دلخواه به را روش یک  ؟ شود می انجام روش چند به جغرافیا های پژوهش در اطالعات آوری جمع 2

 

 

 

 

15 

 ** استان شناسی**  5
 1( مورد 4) ؟ ببرید نام را رضوی خراسان استان بیابان نواحی امکانات و استعدادها مهمترین-1

 

 1 ببرید؟ ؟نام است بوده چه رضوی خراسان استان به مهاجرت برای مهاجرین های انگیزه مهمترین-2

 

 1 ؟ ندارد وجود دائمی و آب پر رودهای استان در چرا-3

 

 1. نمایید ذکر را رضوی خراسان در کواترنری دوره در ها گسل فعالیت های نشانه-4

 

 1 ببرید؟ نام را ایستا آالینده منابع-5

 

 

16 

 موفق باشید



     و استان شناسی جغرافیا ایرانپاسخنامه                  ه تعالی     سماب                                    ان اختران   دبیرست  

 دقیقه63مدت امتحان:         03/03/0033تاریخ امتحان:            : خانم قریبیاندبیر      دهم پایه  

 

 رمنستانا-0 

 غربی مرطوب هوای توده

 آذربایجان کوهستان منطقه

 نمکی های گنبد

 .کند می تعریف انسان جایگاه عنوان به زمین مطالعه علم را جغرافیا-2

 .است جغرافیا علم در مهم عامل دو محیط و انسان-0

 .است مکان آن ریاضی یا مطلق موقعیت جغرافیایی عرض و طول به توجه با مکان یا پدیده هر دقیق محل-0

 کشور به هوا های توده ورود -0 ها کوهستان جهت و ارتفاع میزان - 2 جغرافیایی موقعیت-5-0

 . کند می عمل یکدیگر با ارتباط در جغرافیایی محیط عوامل و اجزا زیرا-6

 می متصل فارس خلیج به را عمان دریای و هند اقیانوس آزاد های آب که است شکل هاللی آبراهه هرمز تنگه-7

 اهگذرگ از یکی و راهبردی آبراهه ترین مهم است فارس خلیج نفت خروجی دروازه اینکه سبب به تنگه این کند

 .است جهان مهم تجاری های

 موقعیت از خزر دریای نیز و هرمز تنگه  ؛ عمان دریای ؛ فارس خلیج مجاورت در گرفتن قرار دلیل به ایران-8

 .است برخوردار ممتازی نسبی

 های ناهمواری آنها روی در اما اند مانده جای بر قدیم بسیار شناسی زمین های دوران از ها دشت از برخی-9

 .است شده ایجاد بادی فرسایش اثر بر جدید

 در زنده خضر یا بزمان کوه قله و قزوین استان در آوج گردنه ، رضوی خراسان در جغتای کوه نقطه سه اگر-03

 می امیدهن مرکزی کوهستان منطقه که شود می تشکیل مثلثی کنیم وصل یکدیگر به را بلوچستان و سیستان

 .شود

 این از یابد می کاهش هوا دمای زمین سطح از ارتفاع افزایش با( تروپوسفر) جو اولیه الیه در عادی حالت در-00

 به تواند می راحتی به و است باالیی های الیه از تر سبک و تر گرم زمین سطح مجاور هوای عادی شرایط در رو

 سرد هوای شرایط این در شود می برعکس وضعیت سال سرد ماههای در اما. شود جا جابه و کند صعود باال سمت

 حرکت شرایطی چنین در گیرد می قرار آن باالی در گرمی هوای الیه و است ساکن زمین مجاورت در سنگین و

 می صنعتی نواحی و بزرگ های شهر در هوا آلودگی افزایش موجب و گیرد نمی صورت هوا جایی جابه و صعودی

 .شود

 غنی گیاهی پوشش -0  سال طول در دما اعتدال -2 زیاد بارندگی-02-0

 سانتی درجه 6 حدود میانگین طور به هوا دمای زمین جو تروپوسفر الیه در ارتفاع متر 0333 هر افزایش با-00

 .یابد می کاهش گراد

 که است طبیعی عوامل جمله از( دریایی های جریان ، ،سونامی دریایی های توفان ، ومد جزر) دریا حرکات-00

 آبرفت و ها نهشته نیز ریزد می دریاها به که طغیانی رودهای دهند می تغییر را ساحلی مناطق مرتبا ناخواه خواه

 . کند می تغییر دچار را ها جلگه وسعت و مکان مرتبا و تحمیل ساحلی های جلگه بر را فراوانی های

 



 در که ای کتابخانه روش در ، شود می انجام میدانی روش و ای کتابخانه روش دو به اطالعات آوری جمع-05

 صورت کتابخانه در پژوهشگر تالش ها پژوهش از برخی در گیرد می قرار استفاده مورد علمی های پژوهش تمامی

 .شود می انجام آنجا در پژوهش از بخشی دیگر برخی در و گیرد می

  درمانی ماسه - 0 معدنی مواد -0 گردشگری -2 انرژی-06-0

  فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی ، اقتصادی عوامل-2

 کشور غرب و شمال رودهای نظیر آب پر رودهای که شده سبب جوی های ریزش کمی و ها ناهمواری شرایط-0

 .باشد نداشته وجود رضوی خراسان در

 کواترنر دوره در گسل فعالیت های نشانه از ای ماسه های تپه و ها افکنه مخروط ، رودها مسیر شدگی قطع-0

 .است

 . تجاری و مسکونی مناطق ، ها کارگاه ، صنعتی واحدهای-5

 

 

 

 

 موفق باشید


