جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام درس:جغرافی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم انسانی

نام دبیر :رضا قاسمی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  10تهران

نام پدر........................................... :

ساعت امتحان 20 : 22 :صبح /عصر

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

شماره داوطلب............................... :

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1398 -99

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

مدت امتحان  02 :دقیقه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

سؤاالت

ردیف

1

محل مهر و امضاء مدیر
بارم

1/5

جای خالی را با واژه مناسب تکمیل کنید.
الف) مهمترین سامانه بارشی در ایران ،توده هوای  .........است که در دورۀ سرد سال وارد شده و موجب ریزش برف و
باران و تأمین آب میشود.
ب) بعضی از دشتها مانند دشت  .......بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست به وجود آمدهاند.
ج) رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحه شبه جزیره عربستان و صفحه  .............به وجود آمده است.

2

1/5

به سواالت چهار گزینهای زیر پاسخ دهید.
 -1یکی از خشکترین بیابانهای ایران که از گرمترین مناطق کرۀ زمین نیز به شمار میآید ،کدام است؟
الف) لوت

ج) کویر نمک قم

ب) دشت کویر

د) کویر بلوچستان

 -2وارونگی دما بیشتر در کدام فصل و در کدام نواحی اتفاق میافتد؟
الف) تابستان -دشتها ب) زمستان-شهرهای صنعتی

ج) زمستان-بندرها

د) بهار -جزیرهها

 -3جمع آوری دادهها در پژوهشهای جغرافیایی از چه راههایی صورت میگیرد؟
الف) پژوهش مستمر میدانی

ب) روشهای ترکیبی

ج) مطالعه راهبردی

د) روش کتابخانهای و میدانی

3

واژه جغرافیا برای اولین بار توسط چه کسی به کار برده شد و به چه معناست؟

1

4

مفاهیم اساسی دانش جغرافیا کدامند؟

1

5

عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی چند گونه است؟ نام ببرید.

1

6

سؤاالت کلیدی در جغرافیا را بنویسید.

1

7

منظور از تدوین فرضیه در یک پژوهش جغرافیایی چیست؟

1

8

موقعیت ریاضی یا همان موقعیت مطلق را تعریف کنید.

1

9

پیدایش ناهمواریهای ایران در کدام دورههای زمین شناسی اتفاق افتاده است؟

1

11

ناهمواریهای مریخی و چشمههای گلفشان در کدام مناطق ایران واقع شدهاند؟

1/5

11

سه مورد از ارزشهای اقتصادی نواحی کوهستانی را نام ببرید.

1/5

12

چهار مورد از ارزشهای اقتصادی دشتها را ذکر کنید.

2

13

عوامل تغییردهندۀ جلگهها کدامند؟

1

14

علل گوناگونی آب و هوای ایران چیست؟

2

15

علت به وجود آمدن بیابانها در ایران چیست؟

2
صفحه ی  1از1
جمع بارم  02 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :جغرافی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  10تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه

کليد
ردیف

نام دبير :رضاقاسمی

واحد حافظ

ساعت امتحان 03:30 :صبح /عصر
مدت امتحان 00 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمای تصحیح

1

الف) مرطوب غربی

ب) نهاوند

ج) اوراسیا

2

 )1الف

 )2ب

 )3د

3

واژۀ جغرافیا ،که برای اولین بار توسط اراتوستن دانشمند یونانی ارائه شد ،شامل کلمات GEOزمین و GRAPHY
ترسیم است.

4

مکان و روابط متقابل انسان و محیط

5

دو گونه درک توانها و استفاده از منابع برای رفع نیازها -نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها.

6

کجا؟ چه چیزی؟ چرا؟ چه موقع؟ چه کسانی؟ چطور؟

7

فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است؛ زیرا فرضیه ها در هر پژوهش ،نقش راهنما را دارد و به فعالیتهایی
جهت می دهد که قرار است انجام شود .پژوهشگر با توجه به مسئله خود ،پیشنهادها و خبرهای ّاولیه را در چارچوب
مسئله پژوهش خود ارائه میکند.

8

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

9

کواترنری و ترشیاری در دوره سوم زمین شناسی.

11

در جنوب استان سیستان و بلوچستان و اطراف چال ٔٔە جازموریان در کرمان ،منطقه مکران -در استانهای هرمزگان و
بلوچستان جنوبی.

11

 -1ذخایر آب

12

جاذبه های گردشگری  -استفاده از انرژی پاک ،مانند انرژی خورشید و باد  -گذران اوقات فراغت به دلیل مناسب بودن

 -2معدن و ذخایر طبیعی

 -3دامپروری

برای رصد ستارگان ،کویرنوردی و برگزاری مسابقات ورزشی  -معادن گچ ،نمک و مصالح ساختمانی.
13

حرکات دریا جزر و مد ،توفانهای دریایی  /سونامی ،جریانهای دریایی و نوسانات عمومی آب دریاها از جمله عوامل
طبیعی است که خواه ناخواه ،مرتباً مناطق ساحلی و زمین شکلهای آن را تغییر میدهد.

14

موقعیت جغرافیایی ،ارتفاع و جهت کوهستانها و توده های هوا ،که بیشتر به صورت ترکیبی ،آب و هوای کشور را تحت
تأثیر خود قرار میدهند.

15

عوامل مختلفی مانند پرفشار جنب حارهای ،جهت رشته کوهها و دوری از دریاها و منابع رطوبتی ،موجب ایجاد مناطق
بیابانی درکشور شده است.

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :رضا قاسمی

امضاء:
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