
 

    

 ردیف یکی را به دلخواه انتخاب نموده پاسخ دهید توجه :از میان دوبسته سوال ، بارم

 

 نمره5

 ( دو عامل مهم در علم جغرافیا عبارتند از..........................و.........................  .1

 د(چه موقع   ج(چه چیز   ب(چرا              الف(کجا  کند؟ (کدام سوال بر ماهیت پدیده داللت می2

 :.............................2:..........................        1از:عبارتند (دو مورد از ویژگی های فرضیه 3

 در کدام مرحله ی پژوهش ، پژوهشگر با ارایه دالیل منطقی به رد یا تایید فرضیه می پردازد؟( 4

 ....است.کوتاه ترین مرز ایران با کشور.................. است وطوالنی ترین مرز ایران با کشور..............(5

 ؟( چرا ایران از نظر موقعیت نسبی دارای اهمیت است6

 

 نام جلگه............. -2نام رود............... -1ص کنید؟ه به نقشه مقابل ، موقعیت ها را مشخبا توج (7

 ...............ایران قلهبلندترین نام -3

 

  

 

برای هرناحیه یک ارزش اقتصادی در جدول مقابل (8

 ذکرکنید؟

 پاسخ کوتاه دهید؟   (9

 نام مهمترین قله کوهستانی تالش چیست؟ ف(ال   

 چیست؟ فشان گل های چشمه فعالیت علتب(   

 مربوط به کدام کوهستانهای ایران است.هر ویژگی ج(    

 الف( دره های وسیع وعمیق.......................    ب( جنس نفوذی آذرین......................

 

 دشت                                       جلگه         
 

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

 

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

 

 تالش

 خزر

 
 

 

 19سئواالت :تعداد  3:تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 80وقت پاسخگویی: 25/3/98تاریخ برگزاری: 
 تجربی/ریاضی رشته :

 : دهمپایه
 نام درس:

 جغرافی ایران و استان
 

مریم محمدی خانم سرکار سئوال محترم طراح  

 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 5-6بسته دوم  دروس                                            نمره5

 5/0بحران ریز گردها ریز کدام کشورها وجود دارد؟ (1

 5/0لوت در ...............................ایران قرار دارد. علت پیدایش این بیابان.................................است.( بیابان 2

 1(با توجه به نقشه مقابل نام توده های هوا را بنویسید؟3

 

 5/0؟عرض جغرافیایی چه تاثیری در آب وهوای ایران دارد ( 4

 

 دهید؟ (پاسخ کوتاه5

 5/0؟دو مورد از ویژگی های دریای عمان را نام ببریدالف( 

 25/0در مناطق کوهستانی نزدیک به  مناطق گرم وخشک کدام کانون آبگیرشکل می گیرد؟ب( 

 5/0مشخص کنید هر رود مربوط به کدام حوضه آبریز است.الف( دالکی.................    ب(زرینه رود..................(6

 5/0.آن است .نام تنها موجود زنده دریاچه..................است.در جهت.................عمیق ترین بخش دریاچه ارومیه (7

 25/0ای خالی را پر کنید؟ الف( نام دریاچه فصلی در استان فارس...................................(ج8

  25/0............... ب( نام دریاچه ای در مریوان کردستان.............

 25/0نام دشتی که در اثر انحالل موادآهکی ایجاد شده.................................ج(  

 

 سه مورد از عوامل انسانی موثر در پراکندگی جمعیت ایران را نام ببرید؟ 75/0

 
1 

 2 دو مورد از کاربردهای هرم سنی را نام ببرید؟ 5/0

کرده وقانون باشد .نرخ رشد جمعیت راحساب  24و موالید  16نفر دارای مرگ ومیر  5000 با جمعیتشهری اگر  1

 هفتاد را محاسبه وتحلیل کنید؟

 

3 

 4 تقسیم بندی سیاسی ایران در زمان قاجاریه چگونه بود؟ 5/0

 5 توسط...........................اداره می شود.توسط.......................... واستان دهستان  ، از لحاظ اداری 5/0

 توده سودانی
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5/1 

 کوتاه پاسخ دهید:

 الف( بیشترین شهرهای ایران در کدام عرض جغرافیایی شکل گرفته اند؟

 ؟مهمترین ایالت عشایری ایران را نام ببریدب( 

 ؟به چه مکانی گفته می شود روستاج( 

6 

  

25/1  

 هستند ؟ یک شکل آن را به دلخواه توضیح دهید؟رای چه شکل هایی اشهرهای ایران د

 
7 

 8 د( پیرانشهر............  تهران.............. ج( سرعین..............   ب( اراک..............   الف(   نقش شهرها را مشخص کنید: 1  

 های سمت چپ را به راست متصل کنید: ستون  75/0

 ( علت رونق محصوالت زراعی                الف(  گستردگی در عرض جغرافیایی1                

 ( علت رونق باغداری                            ب( تنوع وضعیت آب وهوا2                 

          (علت رونق دامپروری                           ج( اختالف شدید درجه حرارت                                                       3                

9 

 یف کنید؟خدمات را تعر 5/0

 
10 

 11 بیشترین شاغالن بخش معدن کشور ما مربوط به کدام استان هست؟ 75/0

تاریخی  سازمان گردشگری جهانی ایران را از نظر جاذبه های طبیعی در رتبه...................  واز نطر جاذبه های  1

 وفرهنگی در رتبه................  جهانی قرار داده است.

 

12 

  سواالت استان  

 13 یلدا به معنای..........................    خراسان یعنی...................... 5/0

 14 ............................2        ....................1عبارتند از دو مورد از جاذبه های گردشگری اکوتوریسم خراسان  5/0

 دو مورد از مهمترین مشکالت کشاورزی استان را ذکر کنید؟ 1

 
15 

 16 ) نام شهر راذکر کنید(               ..........................-2......................         -1:مهمترین معادن خراسان  1

 17 که بر روی رودخانه ..................ایجاد شده است.مهمترین پروژه آب رسانی خراسان رضوی.......................است. 5/0

 18 نام ببرید؟ از مزایای طالی سرخ رامورد  دو 5/0

 19 دو مورد از دالیل اهمیت آب در خراسان راذکر کنید؟ 1

 موفق وپیروز باشید                                                                                                                                   
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  صفحھ۱  
  

 پاسخنامھ دھم تجربی و ریاضی     

 

با
 رم

ردی پاسخنامھ
 ف

 

 پاسخنامه                                                                       

      25/0)کجا 2            25/0)انسان ومحیط هرکدام 1

   25/0)نتیجه گیري4     25/0سابقه پژوهش دومورد هرمورد 3تجربه-2میزان دانش1)23

 /50) به دلیل قرار گیري در شمال دریاي عمان وخلیج فارس وتنگه هرمز 6   25/0عراق           25/0)ار منستان 5

 25/0.هرمورددماوند  3مازندران 2سفید رود       1)7

 25/0توریستی  -کشاوزي –دشت= معادن  25/0گردشگري  یک مورد –ماهیگیري –جلگه =کشاورزي )8

 25/0کوههاي منفرد مرکزي    25/0ج) البرز    25/0ب) خروج گاز وبخار اب              0/ 25الف) بغروداغ )9

 5/0عربستان -ترکیه -عراق  -) ایران1

  5/0پرفشار حاره اي –) جنوب شرقی ایران 2

 1مرطوب غربی  –موسمی –گرم وخشک  –) سرد سیبري3

کمتري دارند به دلیل نزدیکی به مدار راس السرطان داراي ا بو هواي گرم وخشک ) نواحی جنوب ایران که عرض 4
 1هستند اما نواحی شمالی ایران که داراي غعرص باالتري هستند داراي اب و هواي سردتر ودماي پایین تري هستند .

 25/0ب) کانون اتفاقی            5/0عبور نفت کشها –جنس ساحل –) الف) عمق مناسب 5

 25/0زرینه رود = ارومیخ          25/0دالکی =خلیج فارس ) 6

 25/0آرتمیا     -/25) جهت شمال غربی 7

 25/0ماهیدشت یا ارژن ج)           25/0ب) زریبار  یا زریوار            25/0الف) نیریز 8)

 75/0اهی سه مورد ایجاد مراکز رف –حمل ونقل وارتباطات  -سرمایه و فناوري –) پیشینه وسابقه تاریخی 1

  –تامین شغل  –ایجاد شرایط تحصیلی و خدماتی جوانان  –بهبود شرایط سالمندان  –) ارتقاي سطح سالمت جامعه 2

  5/0امنیت ملی دو مورد 

  100میزلن مرگ ومیر تقسیم بر کل جمعیت ضربدر عدد –میزان موالید ) 3
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  صفحھ۲  
  

سال طول خواهد کشید تا جمعیت کشور دوبرابر  700هفتاد .نرخ رشد مثبت دارد         براساس قانون  1/0جواب 
 1شود.

 5/0ایالت  12والیت و 4) 4

 5/0) دهستان توسط دهدار واستان توسط استاندار اداره می شود.5

   75/0قشقایی –بختیاري -ترکمن -ب) سون        25/0درجه شمالی 40تا 35)الف) عرض 6

 5/0بوده واقتصاد متکی به کشاورزي ودامداري دارند.ج) به مکانی که ساکنان آن یکجانشین 

شطرنجی .ستاره اي شکل میدانی دارد وداراي یک هسته مرکزي است .خطی در –خطی  –)سه شکل ستاره اي 7
 25/1حاشیه رودجاده وخطوط ساحلی است .شظرنجی به صورت مستظیلی وخطوط عمود برهم 

 25/0د) نظامی    25/0) سیاسی اداري ج   25/0ب) توریستس      25/0) الف) صنعتی 8

 25/0=الف3     25/0=ب 2       25/0ب =1) 9

) به مجموعه فعالیتهاي مالی مدیریتی بهداشتی اموزشی و........که به طور غیر مستقیم در بهبود کیفیت وکمیت 10
 5/0تولیدات کشور موثر است 

 1رتبه دهم –ه پنجم ) رتب12                 75/0یزد –کرمان –) اصفهان 11

 25/0یلدا ب معناي تسط نور بر تاریکی            25/0) خورایان یا خور اسان به معناي ظاهر شدن خورشید 13

 -/5تندوره درگز دو مورد  –بزنگان سرخس –باغرود ودررود نیشابور –شاندیز وطرقبه جاغرق مشهد –)زشک 14

 1استفاده از کشتهاي پرآب –شور شدن زمین –) کمبود منابع آب .افت سطح آبهاي زیر زمینی 15

 5/0رود تجن –) سد دوستی 17                1سنگ آهن خواف  –) گاز سرخس 16

 25/0عدم نیاز به ماشین االت سنگین دو مورد –ارزش اقتصادي باال  -سهولت حمل ونقل–) حجم کم 17

 1گسترش صنعت وافزایش کشاورزي دو مورد  –افزایش جمعیت  –ر نشینی ) گسترش شه18

 

 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




