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 )نمره 1. (اصطالحات زیر را تعریف کنید -1

  موقعیت جغرافیایی) الف

  دید ترکیبی) ب

  )نمره 1(چهار مورد از عوامل انسانی تغییر دهنده دشت ها را نام ببرید  -2

 )نمره 1. (تأثیري که آب و هوا می تواند بر سامانه هاي حمل ونقل داشته باشد را توضیح دهید -3

 )نمره 5/1(دو مورد از دالیلی که باعث اهمیت مجاورت ایران با خلیج فارس می باشد را بنویسید  -4

 )نمره 2. (دالیل پیدایش دشت هاي زیر را بنویسید -5

  ...........................................نهاونددشت 

 .............................................دشت لوت

  )نمره3(به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید  - 6

 . دو مورد از ویژگی هاي آب و هواي کوهستانی را بنویسید) الف

  .براي هر یک از شاخه هاي جغرافیایی زیر نمونه اي ذکر کنید)ب

  .............................جغرافیاي انسانی..........................                                   حغرافیاي طبیعی 
 در مرحله جمع آوري اطالعات از چه روش هایی می توان استفاده کرد؟    ) ج

  در جغرافیا بر چه موضوعی داللت دارد؟  "ا رچ "سؤال ) د

  .مقابله با ریز گردها را بنویسیددو مورد از راه هاي ) ه

جغرافیاي ایران و استان  :نام درس 
  شناسی

  بسمه تعالی
  وزارت آموزش و پرورش

  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه
  مدیریت آموزش و پرورش خراسان شمالی

  دبیرستان غیر دولتی دخترانه علوم

  10/98/ 18    :تاریخ امتحان 

  دقیقه 80: مدت پاسخگویی   معماریانی :طراح سوال 
  دهم : پایه و رشته تحصیلی   معماریانی : نام دبیر 

  : تعداد صفحات   : نام و نام خانوادگی 
  :مهر مدرسه   : تعداد سواالت



 

 

  

  چرا رد یک فرضیه به معناي شکست آن فرضیه نیست؟ ) و

  )نمره 5/2. (جاهاي خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید -7

 GRAPHYو ................. معناي به  GEOدانشمند یونانی ارائه شد شامل .................. واژه جغرافیا که براي اولین بار توسط ) الف
  . به معناي ترسیم است

  ........................و .................. غرافیا عبارتند از مهم ترین مفاهیم اساسی در دانش ج) ب

آمده دو توده کوهستانی مهم در منطقه کوهستانی آذربایجان که در اثر فعالیت هاي آتش فشانی در این منطقه به وجود ) ج
  .......................و : .................... اند عبارتند از

  .را به خلیج فارس متصل می کند............... و .............. تنگه هرمز آبراهه هاللی شکلی است که آب هاي آزاد ) د

  .پیرامون خود موقعیت نسبی آن مکان است...... .............یا ................. محل قرارگیري هر مکان نسبت به پدیده هاي ) ه

  )نمره 2. (جدول زیر را تکمیل کنید -8

  اثر آب و هوایی  منشأ  زمان ورود به کشور  جهت نفوذ به کشور  نام توده هوا
    رطوبت دریاي سرخ  فصل سرد    

      دوره گرم سال  جنوب شرق  مرطوب موسمی
  برف و باران      شمال غربی  

  

  )نمره 1( .نادرستی عبارات زیر را تعیین نماییددرستی یا  -9

  .یکی از زیباترین پدیده هاي منطقه کوهستانی البرز گنبد نمکی است) الف

  .وهش حذف اطالعات غیر ضروري در مرحله پردازش اطالعات انجام می گیردژدر هر پ) ب

  .پردازدبھ بررسی سیر تکوین و تحول پدیده می " چطور"در علم جغرافیا سؤال ) ج

  .بخش اعظم سرزمین ایران را نواحی ھموار تشکیل داده است) د

  

  

  



 

 

  

  استان شناسی خراسان شمالی

بیابان زایی در استان را و دو مورد از راه هاي مقابله با  به چه معناست بیابان ) WMO(نظر سازمان جهانی هواشناسی از -1
  )نمره 1. (بنویسید

  )نمره1(  .استان به چه صورت قابل بهره برداري است؟ توضیح دهید آب هاي زیرزمینی در نقاط مختلف -2

   ) نمره1(  .عوامل مؤثر بر آب و هواي استان را نام ببرید -3

  )نمره2. ( موقعیت نسبی استان خراسان شمالی را از لحاظ همجواري با سایر کشورها و استان ها شرح دهید -4
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