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 تشریحیسؤاالت 

 نمره( 5/1اصطالحات جغرافیایی زیر را تعریف کنید ) -1

 الف( توده هوا           ب( فرضیه           ج( موقعیت نسبی

 نمره( 5/1تفاوت هوا و آب و هوا را با ذکر مثال توضیح دهید. ) -2

 نمره( 1رد کافی است( )عملکردهای مثبت و منفی انسان را در مناطق ساحلی نام ببرید. )از هر نوع عملکرد ذکر دو مو -3

 نمره( 1انواع ناهمواری های مناطق مرکزی ایران را بنویسید. ) -4

 نمره(1چه عاملی خلیج فارس را به یکی از کانون های ثروتمند جهان تبدیل کرده است؟ ) -5

هستند؟ دلیل آن را با توجه به ورود توده های هوا به کشور ساکنین کدام قست از ایران در فصل تابستان گاهی شاهد بارش  -6

 نمره(1بنویسید. )

 پاسخ کوتاه سؤاالت

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. -7

 نمره( 5/0الف( اهمیت تنگه هرمز را بنویسید )

 نمره( 5/0ب( مهم ترین منابع اطالعاتی جغرافیدانان را نام ببرید. )

 نمره( 5/0عت نقش به سزایی دارند؟)هم انسان و هم طبی ،ج( در ایجاد و گسترش کدام عامل تغییر دهنده زاگرس

 نمره( 5/0د( مفاهیم اساسی دانش جغرافیا را نام ببرید. )

 نمره( 5/0ه( چرا مطالعه سابقه و پیشینه مسئله برای پژوهشگر ضروری است؟)

 نمره( 5/0و( انواع سرزمین های هموار را نام ببرید)

 نمره( 5/0؟)ی( چرا در اطراف خط استوا هوای گرم و مرطوب وجود دارد

 

 نمره(2گزینه مناسب را انتخاب نمایید ) -8

 الف( کدام یک از قله ها در ناحیه کوهستانی البرز قرار ندارند؟

 ( تخت سلیمان4( توچال                  3( دنا                   2علم کوه                (1

 شدن زمین ها به وجود آمده است؟ب( کدام یک از دشت های زیر در اثر انحالل مواد آهکی و هموار 

 ( نهاوند4( ارژن                     3( لوت                   2( کاکان                  1

 وزارت آموزش وپرورش نام :

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی

 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بجنورد

 علومدبیرستان غیردولتی 

 99/   10/ 10 تاریخ :

    دقیقه 60مدت امتحان : نام خانوادگی:

 جغرافیا نام درس :
طراح سوال 

 معماریانی:

 مهر آموزشگاه :  دهم پایه :



 پ( بخش اعظم سرزمین ما را کدام نواحی تشکیل می دهند؟

 نواحی مرتفع و کوهستانی (4( نواحی بیابانی           3( نواحی مرطوب خزری          2( نواحی گرم و مرطوب        1

 ج( مهم ترین سامانه بارشی در ایران که در دوره سرد سال وارد کشور می شود کدام است؟

 ( سودانی4( مرطوب موسمی             3( سرد و خشک سیبری               2( مرطوب غربی                 1

 ی ایران قرار دارند؟د( ناهمواری های مریخی در کدام دسته از مناظر و کوهه ا

( کوه های شرق و 4( منطقه کوهستانی مرکزی            3( منطقه کوهستانی شمال         2( منطقه کوهستانی غربی            1

 جنوب شرق

 ه( در کدام گزینه همه موارد مربوط به جغرافیای انسانی از شاخه های دانش جغرافیا است؟

 جغرافیای شهری –ای خاک ها جغرافی –( جغرافیای اقتصادی 1

 جغرافیای جمعیت -جغرافیای سیاسی -( جغرافیای تاریخی2

 جغرافیای روستایی -ژئومورفولوژی -( جغرافیای فرهنگی3

 جغرافیای زیستی -جغرافیای شهری -( جغرافیای فرهنگی4

 و(جغرافیدان با دید ترکیبی یا کل نگری موضوعات را مطالعه می کند زیرا :

 بیعی مجموعه ای متعادل است و با ورود انسان زمینه های تغییر آن فراهم می شود.( محیط ط1

 ( هوش و استعداد انسان به او در جهت تغییر محیط و بهره مندی از آن کمک می کند2

 ( اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند3

 ه محیط جغرافیایی تبدیل می کند( انسان برای رفع نیازهایش محیط طبیعی را ب4

 ی( مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی که بر آب و هوای ایران اثر دارند:

 ( عرض جغرافیایی، پرفشار جنب حاره ای، دوری و نزدیکی به دریاها1

 ( عرض جغرافیایی، پر فشار جنب حاره ای، میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها2

 ا به کشور، عرض جغرافیایی و پرفشار جنب حاره ای( ورود توده های هو3

 ( دوری و نزدیکی به دریاها، پرفشار جنب حاره ای، میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها4
 

 نمره(1جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید. ) -9

................. و....................... بر اثر فوران آتشفشانی الف( در منطقه کوهستانی آذربایجان دو توده مهم کوهستانی به نام های 

 در این منطقه به وجود آمده است.

 ب( رکن اساسی جغرافیا سؤال .................. است.

 ان دارد.ج( ........................... به دلیل وجود سواحل با قابلیت های دفاعی مناسب از نظر نظامی اهمیت بسیاری برای ایر

 

 نمره( 5/1درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید. ) -10

 الف( اولین گام پژوهش فرضیه سازی است.

 جنوبی است –ب( کوه های تالش دارای جهت شمالی 



 

 ج( جلگه ها در نیمه شمالی کشور نسبت به نیمه جنوبی مساحت بیشنری را دارا می باشند

 نظر تولید نفت در رتبه دوم قرار دارد د( ایران در منطقه خلیج فارس از

ه( ارزش و نقش ارتباطی خلیج فارس بین سه قاره اروپا، آسیا و آمریکا از جمله دالیل اهمیت ایران و نطقه خلیج فارس است 

 که از گذشته تا کنون اهمیت خود را حفظ کرده است.

 ( بیش از مرزهای خشکی است.و( مجموع مرزهای آبی ) دریایی، رودخانه ای، دریاچه ای و باتالق

 خراسان شمالی استان شناسی سؤاالت

 نمره( 75/0توده های هوایی تأثیرگذار بر آب و هوای استان خراسان شمالی را نام ببرید ) -1

 نمره(1موقعیت نسبی استان خراسان شمالی را توضیح دهید. ) -2

 نمره( 75/0) چه مناطقی بیابان گفته می شود؟ به WMOطبق نظر  -3

 نمره( 1مورد از عوامل انسانی که در وقوع سیالب ها در استان خراسان شمالی نقش به سزایی دارند را نام ببرید. ) 4 -4

 نمره( 5/1جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید. ) -5

غ دارای الف( جنوب شهرستان های گرمه و جاجرم دارای آب و هوای ............ و مناطق مرتفع نظیر اراتفاعات آالدا

 ................. است.

ب( در شمال غرب شهرستان اسفراین منطقه حفاظت شده ............. قرار دارد که دارای دو اکوسیستم کوهستانی و دشتی 

 است.

 ج( دلیل وقوع زلزل های بسیار در استان خراسان شمالی .............. و............... است.

 در بخش کشاورزی در استان خراسان شمالی استفاده از ...................... در این بخش است.د( دلیل مصرف بی رویه آب 

 

 

 موفق باشید 
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