


 باسمه تعالی

 ( 2جغرافیا )   درس:هماهنگ سواالت امتحان  علوم انسانی  رشته: دهمیاز  پایه:

  نام ونام خانوادگی: 96/ 10/  17تاریخ امتحان: آقای فتوحی راد :دبیر نام دقیقه 60  مدت امتحان:

 10امام رضا )ع( واحد  نام آموزشگاه: شماره صندلی:    4تعداد صفحات:        اداره آموزش وپرورش منطقه تبادکان

 دیفر سواالت بارم
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  صحیح یا غلط بودن جمالت را مشخص کنید. الف 

 /.25 چاله های بادی در رسوبات نرم باقی مانده از دریاچه های قدیمی پدید می آیند. 1

 /.25  شود.برخورد توده های هوا در صورت مرطوب بودن موجب بارندگی می  2

 /.25 خاک چرنزیوم خاک یخ بسته نواحی توندرا است.  3

 /.25 پاک سازی قومی دولت میانمار اشاره به کنش متقابل مردم ودولت میانمار دارد. 4

  جای خالی را کامل نمایید. ب

 /.5 ........................نامیده می شود.بخشی از سطح زمین که ویژگی های جغرافیایی همگون خاصی دارد  5

 /.5 نواحی سیاسی با مرزهای...................از نواحی مجاور متمایز می شوند.  6

 /.5 مرز بین دو توده هوای مجاور که آنها را از هم جدا می کند........................نام دارد.  7

 /.5 .................زیاد است.در ایران اشکال کارستی در کوه های  8

 /.5 یکی از موضوعات رشته .........................است.مطالعه زیست بوم ها  9

 /.5 مماس شدن منحنی های میزان روی نقشه نشانه........................است. 10

  گزینه صحیح را انتخاب کنید. ج

 مبنای ناحیه بندی باشند به ترتیب به کدام گزینه اشاره دارد؟ صنعتو  معبداگر  11

 طبیعی      انسانی –انسانی     طبیعی      د  –طبیعی    طبیعی       ج  –انسانی      انسانی        ب  –الف 

5./ 

 استفاده از صفحه های خورشیدی برای تولید انرژی در سمنان به کدام جمله اشاره دارد؟ 12

 نواحی با یکدیگر کنش متقابل دارند.  –نواحی تحت تاثیر تصمیم گیری های سیاسی هستند.          ب  –الف 

 نواحی به فعالیت انسان شکل می دهند. –انسان ها نواحی را پدید می آورند.                                      د  –ج 

5./ 
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 سه روش برای پیشگیری از گسترش بیابان بنوسید.  21

 

75./ 

 عواملی بستگی دارد؟) دو مورد (وقوع بارش به چه  22

 

1 

 تفاوت مرکز کم فشار و مرکز پرفشار چیست؟ 23

 

1 

 جابجایی توده های هوا بین کمربند های فشار چه پیامد هایی دارد؟ ) دو مورد (  24

 

1 

 چهار حالت حمل مواد توسط آب را به ترتیب بنویسید. 25

 

1 

 آب و هوا است؟ کدام مربوط به در تقسیم بندی کوپن هر یک از موارد زیر 26

 .............................................. و کمبود بارش........................................

 نامناسب برای رویش گیاه........................................ و .................................................

1 

 فرسایشی  ) کاوشی یا تراکمی ( را مشخص کنید.اشکال  27

 دماغه ماسه ای..............     آب سنگ ها...............      برخان....................       رگ..................           

1 

 1 با افزایش ارتفاع در زیست بوم های گیاهی چه تغییراتی پدید می آید؟ ) چهار مورد ( 28
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 ) ترتیب مد نظر قرار گیرد. (بر اساس میزان تولید ماده الی جای خالی را با موارد زیر کامل کنید.  29

 توندرا        جنگل های پهن برگ       تایگا        علفزارهای منطقه معتدل
.................... ساوان .................... جنگل بیابان ...............   .....................     بیشه زارها و مراتع مدیترانه ای ......

 های بارانی استوایی

1 

 منحنی  میزان  را ترسیم کنید. 5نیم رخ توپوگرافی  30

 متر 220کوچکترین منحنی با ارتفاع 

 متر 300بزرگترین منحنی با ارتفاع 
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