


  
 

  اصفهان   واستان شناسیعمومی جغرافیاي : سواالت امتحان درس

  یقهدق 75:  مدت امتحان         24/3/97:  تاریخ امتحان

  :شماره دانش آموزي

  :نام خانوادگی:                     نام 

  تجربی  –دهم ریاضی : کالس:                  نام پدر

 باسمه تعالی

 مدیریت آموزش و پرورش  خمینی شهر

  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی 

  :نمره با حروف

 امضاء        :       نام مصحح اول

  :                نمره با حروف

  مضاءا            :  نام مصحح دوم

  امتحانات خرداد ماه

  96-97تحصیلی  سال

  غیردولتی دخترانهدبیرستان 

  توسطهمدانشگاه صنعتی دوره دوم 

)1- 2-3(دروسسواالت بسته الف شامل   

 ردیف سوال نمره

75/0   جغرافیا را تعریف  کنید؟ -الف 
  

جغرافیاي رفتاري و فرهنگی با کدام علوم در ارتباط می باشد؟ -ب  

 

1-  

75/0 )مورد2(می شود؟در جمع آوري داده ها به روش میدانی از کدام ابزارهاي گردآوري اطالعات استفاده -الف   
 

می پردازد؟ به مطالعه پیشینه مسئلهدر کدام گام از پژوهش ، پژوهشگر  -ب  

 

2-  

75/0 قرار دارد کدام موقعیت آن را بیان کرده ایم؟نیم کره شمالی تی می گویم ایران در وق-الف   
 

  است؟ شدهنعتی و غیر صنعتی تبدیل منطقه خلیج فارس به کانون توجه صادر کنندگان کاالهاي صرا چ-ب

 

3-  

)4- 5(شامل دروسسواالت بسته ب   

 ردیف پاسخ نمره

75/0 )مورد2(دالیل اهمیت مطالعه و شناسایی ناهمواري ها چیست؟-الف   
 

تغییر شکل ناهمواري ها چیست؟ مهمترین عامل -ب  
 

1-  

5/0   علت فعالیت چشمه هاي گل فشان چیست؟ -الف 
  

   بیشتر در کدام استان هاي ایران وجود دارد؟ پدیده گل فشان -ب

 

2-  

5/0   چرا در شرایط وارونگی دما، هواي مجاورت زمین به حالت ساکن قرار می گیرد؟ -الف 
  

  )مورد  1.(معیارهاي اصلی تفاوت هوا و آب و هوارا بیان کنید-ب

 

3-  

5/0 مورد 1براي هر کدام .( مناطق مختلف کشور ایران چیست؟مهمترین تأثیرات نزدیکی به دریا و دوري از دریا در آب و هواي  

)کافی است  

:سواحل جنوب                                                  :سواحل شمال  

 

4-  

تذکر: خواهشا دانش آموزان فقط یکی از دو بسته" الف "یا "ب" را انتخاب کنند و به سواالت همان بسته  

.انتخاب شده پاسخ دهند  

 





5/0   چیست؟  70به نظر شما پایه محاسبه قانون  -6-4 

  چه می باشد؟ 70دلیل اهمیت قانون  -ب

  )مورد2(دالیل وجود تقسیمات سیاسی داخلی چیست؟ -الف-7-4 1

.دکنی تعریف را بخش -ب  

5/0   .سکونتگاه را از دیدگاه دانش جغرافیا تعریف کنید -8-4 

  .اعتبار یک سکونتگاه می شوند ؟با مثال توضیح دهید چه عواملی باعث افزایش و یا کاهش -9-4 1

75/0 )مورد کافی است2(چه عواملی در پیدایش پدیده شهر گریزي نقش دارند؟ -الف - 4- 10   

 

  چرا شکل بعضی از شهرها  از نوع ترکیبی است؟ -ب

  

5/0 توسعه پایدار به چه معنایی است؟ - 4- 11   

 

75/0 .تولیدات زراعی که منجر به واردات محصوالت زراعی به ایران شده است را بنویسیددر دو مورد از مشکالت  - الف -4 - 12   

 
)وردم1(اي پرورش انواع دام مناسب باشد؟چه عواملی باعث شده است که کشور ایران بر -ب  

 

5/0 می باشد؟  عدم تعادل در پراکندگی قطب هاي صنعتی در ایران بیانگر چه موضوعی -الف - 4- 13   

 
چرا در کشور ایران صنعت خودرو سازي که یکی از شاخص هاي توسعه یافتگی است مورد توجه قرار گرفته است؟ -ب  

 

-5 سؤاالت تشریحی استان شناسی اصفهان  

75/0   ) مورد2(رودخانه زاینده رود به چه عواملی بستگی دارد؟) مقدار آب(میانگین آبدهی  -الف -1-5 

  

 اصلی رود زاینده رود از کدام کوه سرچشمه می گیرد؟سرشاخه  -ب

5/0   چیست؟علت کاهش جمعیت عشایر  -2-5 

 عاملی که باعث تغییرات در شیوه زندگی و کوچ مردم عشایر شده است را  بنویسید؟ -ب

75/0 علت اصلی باال بودن جمعیت غیر بومی در استان اصفهان چیست؟  -الف -3-5   

فرست بودن شهرستان هاي فریدونشهر و نایین چیست؟ دالیل اصلی مهاجر -ب  

: .............................................نایین: ................................................            فریدونشهر  

75/0   یکی از دالیل اهمیت توسعه گردشگري چیست؟ -الف -4-5 

  .ایجاد توانمندیهاي گردشگري در استان اصفهان را بنویسیددو مورد از عوامل موثر در  -ج

 
5/0 )مورد 2(عوامل مؤثر در توسعه اقتصادي استان چیست؟ -5-5   

 

 

 

 

 



:سواالت نقشه  6-  

5/0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/1  

:با توجه به نقشه استان اصفهان -1-6  

بر روي نقشه  1باتالق گاوخونی را با شماره  -

.مشخص کنید   

بر روي نقشه ،مشخص ) 2(با توجه به شماره  -

 کنید نام این شهرستان مهاجرپذیر چیست؟

 
 
 

 

 

یر با توجه به نقشه کشور ایران به سؤاالت ز -2-6

:جواب دهید  

موارد زیر را روي نقشه با شماره گذاري   - )الف

:مشخص کنید  

).الفبسته (رودخانه ارس -1  

). ببسته (قله دماوند -2  

).بسته الف(کشور آذربایجان-3  

).بسته الف(تنگه هرمز  -4  

منطقه ي که به دلیل بی توجهی به بند آن  -5

. باعث مهاجرت افراد به گرگان شد  

زیر را با توجه به شماره ها ي روي موارد  -)ب

:نقشه نام گذاري کنید  

): ....................ببسته (جلگه -6  

:...................ا)بسته ب(نام توده هو -7  

..................نام استان -8  

داراي آب و  "ر"و  "د"کدامیک از نقاط  -ج

)بسته ب(هواي گرم و شرجی می باشد؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"امید موفقیت هاي بعديبه "  

زیبا مومنی : نام و نام خانوادگی طراح سوال   

 


