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 صبح 9ساعت امتحان:  شته:پایه و ر

 دقیقه 91مدت امتحان :  شماره داوطلب:

 بارم سواالت ردیف

1 

 کدام جمله زیر درست و کدام یک نادرست است؟

 جمع آوری اطالعات، در تمامی پژوهش های علمی مورد استفاده قرار می گیرد. در روش کتابخانه ایالف( 

 اق و کوتاهترین آن با کشور ترکیه می باشد.طوالنی ترین مرز ایران با کشور عر 

 یکی از زیباترین و فعالترین پدیده های رشته کوه های البرز، گنبدهای نمکی است. ج(

  آب و هوا به مجموعه عناصر جوی غالب در یک منطقه در دراز مدت گفته می شود. د(

1 

2 

 کلمه مناسب داخل پرانتز را انتخاب کنید؟

 جز نگری( به بررسی و مطالعه موضوعات می پردازند. –با دید ) ترکیبی چغرافی دانان الف( 

 فرضیه سازی( پاسخ پیشنهادی و حدس اندیشمندانه محقق به سوال تحقیق است. –) پردازش اطالعات ب( 

 کوه های مرکزی ( می باشد. –ارسباران ) قره داغ( از رشته کوه های منطقه ) آذربایجان ج( 

 مرطوب غربی( از سمت دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس وارد کشور ما می شود. -بری توده هوای ) سید( 

1 

3 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟

 گردنه آوج و کوه بزمان به ترتیب در کدام استان های کشور واقع شده اند؟( 7

 ( چاله جازموریان در کدام استان کشور قرار دارد؟2

 ز یک طرف یه کوه و از طرف دیگر به دریا می رسند را چه می نامند؟ سرزمین های همواری که ا( 3

 دمای هوای شهر پارس آباد بیشتر است یا بندرعباس ؟( 4

 مهمترین داده های هواشناسی کدامند؟( 5

 میانگین بارندگی در دشت کویر کمتر است یا بیابان لوت؟( 6

 ت اب وهوا را نام ببرید؟دو مورد از مشکالت زیست محیطی ناشی از تغییر وضعی( 9

 وارونگی دما در ماه های سرد سال ایجاد می شود یا در ماه های گرم سال؟( 9

3 

4 
 ؟نسان در ارتباط با محیط طبیعی را نام ببریدعملکرد اانواع 

   1 

  5            

5 

 مراحل پژوهش در جغرافیا را کامل کنید؟         

 1 ..................... و ارائه پیشنهاد -5.... ..................... -4......................... -3دوین فرضیه  ت  -2......... ................... -7.        

6 

 هر یک از موارد ذیل دلیل اهمیت یک دریا در ایران می باشند، نام این دریاها را بنویسید؟

 الف( بزرگترین منبع انرژی جهان:

 :میلیون نفری 311ه بازار مصرف ب( دسترسی ب

 ج( سواحل با قابلیت دفاعی مناسب از نظر اقتصادی و نظامی:

 د( ارزش ارتباطی بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا:

1 

7 
 موقعیت ریاضی مکان را تعریف کرده و بگویید ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی؟

 

1 

8 

 یر را بنویسید؟علت هر یک از موارد ز

 الف( تشکیل دشت کاکان در استان فارس:

 به کوه های بشاگرد، کوه های مریخی گفته می شود: ب( 

5/1 

                                                                                                                                                                                                                                   2دامه سواالت در صفحه ا                                                                                                                                                                                       7صفحه 





 

16 

 برای هر یک از جنگل های استان یک گونه گیاهی غالب بنویسید؟

 ب( جنگل طبیعی:                                        :                الف( جنگل دست کاشت
    5/0  

   

17 

 رودخانه کارون از کدام ارتفاعات و در کدام استان ها سرچشمه می گیرد؟     

    1 

    

18 

 انواع آب و هوای استان را نام ببرید؟      

     55/0 

   

19 

 ساسی تقسیم بندی می شوند؟مراتع استان بر چه ا     
    55/1 

 نمره 21موفق و سربلند باشید                                                        جمع بارم :                                                                                                      3صفحه ص       

 

 



 

 

                                                               باسمه تعالی                                               

 صبح 8ساعت                رشته : تجربی                دهمپایه :                       جغرافیای ایران و استان شناسیراهنمای تصحیح درس : 

                       شهید چمراندبیرستان غیر دولتی                                    79/01/ 71 ، روز و تاریخ امتحان :                           دقیقه     09 مدت :  

 (7)د( درست                 درست  ناج(                ب( نادرست           الف( درست       -7

 (7)   فرضیه سازی           ج( آذربایجان              د( مرطوب غربیب(               ترکیبیالف(  -2

 (15/9( دما، بارش، فشار )5(    25/9( بندرعباس )4(   25/9( جلگه )3(    25/9( کرمان )2(   5/9سیستان و بلوچستان ) –( قزوین 7 -3

 (25/9( سرد )8(         5/9افزایش دما ) –الی ( خشکس1(        259( لوت )6

 (7نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها) –درک توان و استفاده از منابع برای رفع نیاز  – 4     

 (7نتیجه گیری ) -5پردازش اطالعات         -4جمع آوری اطالعات      -3طرح سوال و بیان مسئله       -7  -5     

 (7الف( خلیج فارس            ب( خزر             ج( عمان            د( خلیج فارس ) -6     

 (7نیمکره شمالی ) –موقعیت هر مکان نسبت به طول و عرض جغرافیایی آن مکان  – 1     

(       ب( در اثر فرسایش، دره ها ، 15/9در اثر چین خوردگی ، در میان ناودیس ها و یا در حدفاصل تاقدیس ها تشکیل می شوند.)الف(  -8     

 (15/9گود  گودال ها و چال های عمیقی در رشته کوههای بشاگرد ایجاد شده که به آنهای کوه های مریخی می گویند)

 ( دو مورد5/9معادن گچ و نمک ) –رصد ستارگان  -گردشگری و صحرانوردی –استفاده از انرژی های پاک   -0     

     (7توده های هوا ) –ارتفاع  و جهت کوهستان ها  –موقعیت جغرافیایی  -79     

 (15/9کویر بخشی از بیابان است که به نمک زار پف کرده ای تبدیل شده که عامل اصلی ان تبخیر شدید می باشد)  -77     

             (25/9( گزینه ب )2(          25/9)( گزینه ج7 -72     

 (25/9( کویر )6(      25/9( خوزستان )5(       25/9( مکران )4(      25/9( زاگرس )3(      25/9( عمان )2(        25/9( افغانستان )7 -73    (

 (5/9( روی نقشه نشان داده می شود )8و  1      

 (7کینو           ب( ایالم و لرستان             ج( ارتفاع ) الف( -74      

 ( چهار مورد کافی است.7هندیجان ) –جراحی  –دز  –کرخه  –کارون  -75     

 (5/9الف( اوکالیپتوس                        ب( بلوط    ) -76     

 (7و ارتفاعات کوهرنگ در استان چهار محال بختیاری   )از ارتفاعات دنا در استان کهگیلویه و بویر احمد  -71  71

  (15/9بیابانی ) –کوهپایه ای  –کوهستانی  -78 ال  

 (15/9تامین علوفه خشک در طول سال )  -70

 


