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 2جغرافیا  سوال امتحاني درس:

 
 وزارت آموزش و پرورش

 ي كل آموزش و پرورش استان مازندراناداره

 آموزش و پرورش شهرستان بابل

  فهیما هیأت امنایی دبیرستان

 اول دی ماه نوبت: 

   صبح       ساعت شروع امتحان:

 دقیقه  65    : مدت امتحان

 1400/  10   /     تاريخ امتحان:

 ( 1صفحه )                                                           2 تعداد صفحه:  انسانی  رشته:                                دهمیاز  پايه:

 بارم شــــــرح ســـؤال رديف

 :مشخص کنید  با عالمت زير را  بودن جمالتصحیح يا غلط  1

    غ      صناحیه بندی کاری صرفًا جغرافیايی نیست.                                                                   الف( 

    غ      ص         درجه بر اثر صعود هوا منطقه پُرفشار ايجاد می شود. 60در محدودة عرض جغرافیايی ب( 

    غ      صبرخان از اشکال فرسايش تراکمی در بیابان هاست.                                                        ج( 

    غ      ص                    کر در طبقه بندی زيست بوم از عوامل بارش و پوشش گیاهی استفاده کرد.وايتد( 

 
25/0 

25/0 

25/0 

25/0 

 با کلمات مناسب پر کنید: جاهای خالی را 2

 الف( در دامنه های پر شیب ضخامت خاک .......................... است.

 ب( در منطقه کم فشار، فشار هوا به سمت مرکز ناحیه .............................. می يابد.

 . هم بستگی دارد.ج( برای وقوع بارش عالوه بر هوای مرطوب به عامل ..............................

 د( ساحل محل تالقی .......................... و ......................... است.

 

5/0 

5/0 

5/0 

1 

 مناسب را انتخاب کنید : پاسخ 3

 کدام گزينه نتیجه حرکت ورقه ای زمین نیست؟الف( 

 آتشفشان ها .                 4 دشت ها.                  3 گسل.                2 چین خوردگی. 1

 در کدامیک از سنگ ها سرعت هوازدگی کمتر است؟ب( 

 گرانیتی .                     4 رسوبی.                   3مرمرين .                 2کلیستی . 1

 

 

5/0 

 

5/0 

 جمله های سمت راست را به عناوين سمت چپ ربط دهید: 4

 شکل Uالف( دره های 

 ب(بخش غیرزنده بوم سازگان

 ج( بزرگترين گروه زبانی دنیا

 د( يکی از عوامل تغییر چهره زمین

 هندواروپايی

 هوازدگی

 جريان يخچال ها

 خانواده زبانی

 آب و هوا
 

2 

  به پرسش های زیر پاسخ دهید : 

5 
 دو اهمیت ناحیه بندی را بنويسید. 

1 

6 
 می شود و يکی از اين اشکال را نام ببريد. اشکال کارستی در کدام نواحی تشکیل

1 

 چرا در قرن بیستم و بیست ويکم زبان انگلیسی در سراسر جهان بکار گرفته شد؟ 7

 
1 

 

مهر 

 آموزشگاه



8 
 1 هوازدگی فیزيکی را تعريف کنید.

 جدول زير را براساس طبقه بندی کوپن کامل کنید: 9

 پوشش گیاهی دما نام آب و هوا عالمت آب و هوا

C ------------ --------- مناسب برای جنگل های خزان دار 

زير  ماهسردترين  سرد ------------ 3℃- ----------- 
 

1 

10 
 75/0 مراحل فرسايش را به ترتیب نام ببريد.

11 
 در چه صورت فرسايش بیابانی در چاله های باد بردگی بیابان متوقف می شود؟

75/0 

12 
 بنويسید و بگويید بیابان های گرم در کدام نواحی کره زمین واقع شده اند.دو ويژگی بیابان ها را 

1 

13 
 نواحی استوايی را با نواحی قطبی از نظر آب و هوا مقايسه کنید.

1 

14 
 دو مورد از محدوديت نواحی کوهستانی را بنويسید.

1 

15 
 دو راهکار برای پیشگیری از بیابان زايی را بنويسید.

1 

16 
 نواحی قابل تغییر هستند، با مثال توضیح دهید.مرز 

5/1 

17 
 متری رسم کنید بطوری که سمت غرب پرشیب تر باشد. 7400متر تا  3400نیم رخ توپوگرافی يک ارتفاع را از 
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 نمره ورقه:     

    با عدد
 نمره تجديدنظر:

   با عدد

   با حروف    با حروف 

   
 نام دبیر و امضاء 

   
 تاريخ   

  
 نام دبیر و امضاء

  
 تاريخ  

 

 



  
 وزارت آموزش و پرورش

 ي كل آموزش و پرورش استان مازندراناداره

 آموزش و پرورش شهرستان بابل

  فهيما هيأت امنایی دبيرستان

 اول دی ماه نوبت: 

 

 ( 1صفحه )                                                           1 تعداد صفحه:  انسانی  رشته:                              دهمیاز  پايه:

 بارم پاسخنامه رديف

 1 الف( غلط             ب( غلط               ج( صحیح              د( غلط 1

 5/2 ( خشکی و درياالف( کمتر            ب( کاهش                ج( صعود                   د 2

 1 الف( دشت ها                 ب( گرانیتی 3

 2 د( هوازدگی                 روپايیآب و هوا               ج( هندواالف( جريان يخچال ها              ب(  4

 1 تحقیقات دربارة مکان ها ( علمی کردن مطالعات و2                  سانتر مکان ها      شناخت بهتر و آ (1 5

 1 -آب را دارند. مثل سنگ آهک و گچ، چشمه ها و غارهانواحی کوهستانی که سنگ ها قابلیت حل شدن در  6

 1 بدلیل استفاده از زبان انگلیسی در اغلب نرم افزارهای رايانه ای، برای پايش رفت وآمد هواپیماها و کشتی ها 7

دما، گرم و سرد شدن و يا يخ زدن آب در شکاف سنگ ها به قطعات کوچک خرد می  سنگ ها در نتیجة اختالف 8

 شوند اما ترکیب شیمیايی تغییر نمی کند.

1 

تا ℃3−ماه بین سردترين  –معتدل  9 +  1 برای رشد درختان مخروطیمناسب  – D          است.        ℃18

 75/0 ( رسوبگذاری3( حمل              2            حفر  (1 10

 75/0 در اثر برخورد با سفره های آب زيرزمینی خاک مرطوب و چسبنده می شود. 11

 1 کمبود بارش و تبخیر شديد، در نواحی مجاور مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع شده اند. 12

13 
اويه تابش مستتتقیخ خورشتتید گرما بیشتتتر استتت اما در نواحی قطبی دلیل مايل بودن زاويه در نواحی استتتوايی بدلیل ز

 تابش گرما کمتر است و هوای سردتری دارد.
1 

 1 زمینشیب  –بودن حمل و نقل و احداث راه مشکل  –شرايط سخت طبیعی  14

 1 پاشی مالچ –يه آب های زيرزمینی با برداشت بی رومقابله  –کاشت گیاهان سازگار و مقاوم  15

، در اثر فعالیت انسان و عوامل طبیعی ممکن است ويژگی يک ناحیه از بین برود يا وسعت مرز نواحی قابل تغییر هستند 16

 آن کخ شود. مثل مهاجرت روستايیان يا وقوع خشکسالی.
5/1 

17  
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 آموزشگاه

 


