
 

 بسمه حق  

)نوبت اول( جغرافیاسئواالت درس 

خانوادگی: ونام رشته :        دهمپایه تحصیلی:   نام

1399-1400دیماه   دقیقه80مدت آزمون:   خوارزمی: آموزشگاه 

بارمجغرافیای ایران  سئواالت درس ردیف

صحیح وغلط  بودن عبارات زیر را مشخص کنید. 1

 بیشتر مرزهای ایران از نوع مرزهای آبی است. -الف

 رودهای فصلی هستند.رودهایی که از کوهستانهای بلند وبرفگیر تغذیه می شوند  -ب

 دریای خزر با قیمانده دریای قدیمی تتیس است. -ج

تنها دریای ازاد در ایران که از طریق آن می توان به همه دریاهای جهان دسترسی داشت دریای  عمان  -د

 است.

1

ایران طوالنی ترین مرز را با کشور ..............دارد. -الف 2

جهان................نام دارد.مهمترین آبراهه راهبردی  -ب

کوههای شرق و جنوب شرق ایران را کوههای................می نامند.  -ج

به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواریها  آبهای جاری را به سمت مناطق پایین تر هدایت  -د

 میگویند-----میکند

1

اطالعات میدانی نیست؟( کدامیک از ابزارهای گردآوری 1/3 3

 مجله ها ونقشه ها -مشاهده    د -مصاحبه      ج -پرسشنامه   ب -الف

 ( ناهمواریهای ایران در کدام دوره شکل نهایی یافته است؟2/3

 تریاس -د     کامبرین        -ج           ترشیاری    -ب                   کواترنر    -الف

 قابل کشتی رانی در ایران چه نام دارد؟ پرآب ترین وتنها رود(3/3

 سفیدرود -د         کارون       -کرخه               ج -ب                        ولگا  -الف

 مهمترین سامانه بارشی در ایران کدام توده هواست؟ (4/3

توده هوای سودانی -می                  دمرطوب موس -ج          سرد و خشک سیبری     -مرطوب غربی        ب -الف

1

چه عاملی مانع ریزش باران در فصل گرم در ایران است؟  -الف 4

عامل اصلی شکل گیری دشت کویر چیست؟  -ب

1

0.5اراتوستن جغرافیا را چگونه تعریف کرد؟ 5

1مفاهیم اساسی دانش جغرافیا را نام ببرید؟ 6

0.5در جغرافیا چیست؟ منظور از دید ترکیبی 7

1.25مراحل پژوهش در جغرافیا را نام ببرید؟ 8
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 موقعیت نسبی یک مکان چه چیزی را بیان می کند؟ 9

 

0.5 

 رشته کوه زاگرس چگونه به وجود آمده است؟ 10

 

0.75 

 مهمترین علل پیدایش جلگه ها کدام است؟ 11

 

1 

 مورد(2کنید؟) شودرا بیانعوامل انسانی که باعث تغییر دشتها می  12

 

1 

 عوامل موثر بر تنوع آب و هوای ایران را نام ببرید؟ 13

 

1.5 

 مورد(2ویژگیهای اصلی مناطق خشک وبیابانی چیست؟) 14

 

0.5 

 مورد(2راههای مقابله با ریزگردها کدامند؟) 15

 

0.5 

 برای هر کدام از مکانهای زیر یک مورد اهمیت بنویسید؟ 16

 خلیج فارس               -دریای خزر                   ب -الف

1 

 مورد(2آب دریاچه ارومیه چیست؟)مهمترین دالیل کاهش  17

 

1 

 نمره(5))خراسان رضوی(سئواالت استان شناسی 
 

عامل  -ب مهمترین توده های هوایی که استان خراسان رضوی را تحت تاثیر قرار می دهند چیست؟ -الف 18

 اصلی بارش در این استان کدام توده هوا است؟

 

2 

 علت اهمیت خراسان رضوی را بیان کنید؟ 19

 

1 

 عامل اصلی زلزله های تربت حیدریه وکاشمر کدام گسل است؟ -الف 20

 

 (بلندترین نقطه کوههای بینالود چه نام دارد؟ب

 

 هزارمسجد چیست؟عامل موثر در تغییر شکل ناهمواریهای کوههای   -ج

 

 .........است.-بیشتر دشتها و سرزمینهای هموار استان خراسان رضوی از نوع.........  -د

 

2 

 20 موفق باشید                              جمع نمره 
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 پاسخنامه  ردیف

 

 بارم

 غ -الف 1

 غ -ب

 ص -ج

 ص -د

1 

 عراق -الف 2

 تنگه هرمز -ب

 مینیاتوری  -ج

 آبریزحوضه  -د

1 

 مجله ها ونقشه ها -( د1/3 3

 

                    کواترنر    -( الف2/3

 

         کارون       -( ج3/3

 

 مرطوب غربی -الف( 4/3

 

1 

 پرفشار جنب حاره  -الف 4

 تبخیر شدید  -ب

 

1 

 علم مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان 5

 

0.5 

 روابط متقابل انسان و محیط 2مکان-1 6

 

1 

 مطالعه همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگیهای آن در یک مکان 7

 

0.5 

 مسئله طرح سئوال و بیان 8

 تدوین فرضیه

 جمع آوری اطالعات

 پردازش اطالعات

 گیری و ارائه پیشنهادات نتیجه

 

1.25 

 محل قرارگیری هر مکان نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود 9

 

0.5 

 از برخورد دو صفحه شبه جزیره عربستان و صفحه اوراسیا بوجود آمده است. رشته کوه زاگرس  10

 

0.75 

 1 عمق آب و  تراکم آبرفت -مقاومت سنگ -ساختمان زمین 11
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 احداث جاده در مسیرهای حساس -بوته کنی و ازبیان بردن پوشش گیاهی -تغییرات کاربری اراضی 12

 

1 

 ورود توده های هوا به کشور -میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها -جغرافیاییموقعیت  13

 

1.5 

 کم بودن پوشش گیاهی -زیاد بودن توان تبخیر و تعرق -بارندگی کم و نامنظم 14

 

0.5 

 اجرای طرح های مهار بیابان –تغییر در شیوه کشت  -تامین حقابه رودخانه های منطقه -احیای تاال ب ها 15

 

0.5 

                 -منابع نفت و گاز -صید خاویار -الف 16

              تجارت دریایی و وجود منابع عظیم نفت و گاز -صید و پرورش مروارید -ب

1 

توسعه  -افزایش جمعیت شهرها و روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه -تغییر اقلیم و پدیده خشکسالی 17

 تخریب مراتع و پوشش گیاهی –احداث فزاینده سد  -سطح زیر کشت و بهره برداری زیاد از اب

 

1 

  پاسخ سئواالت استان شناسی 

 گرم و خشکتوده هوای  -توده مرطوب غربی -توده سرد قطبی -الف 18

 توده هوای مرطوب غربی -ب 

 

2 

 موقعیت مناسب جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم و وجود مرقد مطهر امام رضا)ع( 19

 

1 

           گسل درونه      -الف 20

            بام خراسان  -ب

 آبهای جاری -ج

 تراکمی -فرسایشی -د

2 

 20 جمع نمره           موفق باشید                    
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