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 اداره آموزش وپرورش بشرویه دقيقه40وقت : بسمه تعا لي نام ونام خا نوادگي :

 99دي ماه     8ساعت امتحان :  خمينيدبيرستان امام  کالس دهم : جغرا فياي عمو مي و استان پایه دهم
  ردیف

 بارم 1صفحه                                                                          التسؤا                                                                                                        

 .ديرا مشخص کن ریز يها نهیو غلط بودن گز حيصح 1

 وجود دارد. يخیمر يها يوارمدر اطراف رشته کوه بشاگرد ناه .الف

 مطرح شود. يو خبر يلبه صورت ک دیدر طرح سوال عبارات با .ب

 شود يو ارسباران م يشامل جغتا جانیآذربا يمنطقه کوهستان . ج

 است. يدر نوار شمال نابي. جلگه باهوکالت و مد

 هـ .قله دماوند در کوههاي البرز قرار دارد.

  روش کتابخانه اي در تمام پژوهشهاي علمي استفاده مي شود.و . 
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 .دیيسب پر نمارا با عبارت منا يخال يجاها 2

 باشد. مي.....................   قيکار تحق نیعمده تر هيفرض نی. پس از تدوالف

 دگردی مشخص.......................   در دوره رانیا يها يناهموار یي. شکل نها ب

 د.باش مي...................... و...................    . رشته کوه زاگرس در اثر برخورد صفحاتج

 .است آمده وجود به ...................... در اثر عامل يابانيکمربند خشک و ب نی. مهم ترد

 هـ .جهت کوههاي البرز ................  ؛ .................... است
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 5/1 اثرات متفاوت فاصله از منابع رطوبتي ودریاها را توضيح دهيد 3

 .ديپاسخ کوتاه ده ریبه سواالت ز 4

 ؟نام ببرید چند نوع هستند رانیا يمرکز يها يناهموار .1

 ست؟يآن چ تيشود و علت فعال يم دهید رانیگل فشان در کدام مناطق ا ي.چشمه ها2

 از مهمترین داده هاي هواشناسي هستند . 3

 چه نام دارند؟ بي.گام دوم و چهارم پژوهش به ترت4

 نام ببریدبيابان در ایران را  دومورد از علل ایجاد . 5

 باشد؟ يسنجش از دور، هندسه چه م ،ينقشه کش ،يشناس ني. معادل زم6

 )بامثال(. دیرا نام ببر یيايجغراف تي. انواع موقع7

 د؟یرا نام ببر جانیآذربا هيدر ناح ي. دو توده آتشفشان8
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 .دیيرا با عبارت مناسب پر نما ریجدول ز 5

 درفصل تابستان       هند انوسياز سمت اق ..................                

 ........................        ........................……     يمرطوب غرب يتوده هوا

 زمستاندر فصل        سرخ يایاز سمت در .......................         

  ........................     از سمت شمال شرق و خراسان ........................          
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهيد. 6

 نام ببرید.ده اي دراثر آب وهوا را مهمترین سوانح جا-1

 د؟يمثال بزن کیچرا و چطور  ز،يچه چ يهر کدام از واژه ها يبرا  -2

 دومورد ازویژگي آب وهواي شرجي نام ببرید-3

 د؟ینام ببر بيرا به ترت يو کتابخانه ا يانديروش م يدو مورد از ابزارها  -4
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 نمره5/1نقشه  -11

 نام رشته کوه-1

 نام رشته کوه -2

 نام دشت -3

 نام دشت -4

 نام جلگه -5

 نام جلگه -6

 
 

 5/1                                                2صفحه                 .دومورد از علل پيدایش دشت ها را ذکر کنيد.مورد از ویژگي هاي رشته کوه زاگرس رانام ببرید دو 7
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   جـغـرا فـيـاي اسـتـان خـراسـان جـنـوبـي 

سه مورداز مناطق حفاظت  عوامل تخریب مراتع در استان به چند دسته تقسيم مي شوندازهر کدام دوموردنام ببرید؟ 5/1

 شده در استان را نام ببرید؟

نام دو  ؟ویژگي هاي آن نام ببریدذکر باروداز رود هاي استان را نام دو ؟فعال ترین گسل هاي استان را نام ببرید 9

 بنویسيد؟ ي استان را مورد از جنگل ها

2 

سه مورداز عوامل مؤثر در آب وهواي  طول جغرافيایي استان چند تا چند درجه است هرکدام از کجا عبورمي کند. 10

 استان را نام ببرید.
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