
 خدا نامبه 
 جمهوري اسالمي ايران

 تهران  ششاداره آموزش و پرورش منطقه  

  هیات امنايي شهادت هنرستان فني و حرفه اي 
 

 صبح      8:30       ساعت امتحان:   دی    نوبت امتحاني:  ش صندلي ش داوطلب:

                                   دقیقه 70:وقت امتحان  دهمپايه و رشته :   نام پدر:  نام و نام خانوادگي:

 : جغرافیای ایران و استانسئوال امتحان درس
  

 97 /10 /12    تاریخ امتحان:   97-98    سال تحصیلي:  نام دبیر/ دبیران: گودرزی

           برگ  1 :      تعداد برگ سئوال   
 

 بارم  ســـــواالت ردیف
 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 1

 الف(محیط جغرافیایی از تعامل بین محیط طبیعی و محیط انسانی به وجود می آید.

 ب(محل قرارگیری هر مکان نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود موقعیت مطلق یا ریاضی آن مکان است.

 در خشکی است.به واسطه ی منابع نفت و گاز.ج(دریای عمان بزرگترین پهنه ی آبی محصور 

 د(رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحه ی شبه جزیره ی عربستان و صفحه اوراسیا به وجود آمده است.
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 2

 پرسشنامه،.............................. و مشاهده.انی عبارتند از : دالف(ابزارهای گردآوری اطالعات در روش می

،........................................... ، .............................................،نتیجه ب(مراحل پژوهش در جغرافیا عبارتند از : طرح سوال و بیان مسئله،تدوین فرضیه

 گیری و ارائه ی پیشنهاد ها.

 ........ می نامند.های بشاگرد فرسایش،شکل های زیبایی با دره ها،چاله ها و گودال های عمیق ایجاد کرده که آن ها را ..................................ج(در کوه 

 دارند سرزمین های کوهستانی که اغلب بیش از هزار متر از سطح دریا ارتفاع-1د(ناهمواری های ایران به دو دسته تقسیم می شوند : 

2- ................................................................................................................ 

 ه(............................................ به مجموعه ی عناصر جوی غالب در یک منطقه در دراز مدت گفته می شود.

 وا به کشورب و هوای ایران عبارتند از : ................................................. ، میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها،ورود توده های هو(عوامل موثر بر تنوع آ
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 گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. 3

 ؟نداردکدام عامل در ایجاد بیابان های ایران نقش 

 د(جهت رشته کوه های البرز و زاگرس      ج(عرض جغرافیایی            الف(دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی         ب(پرفشار جنب حاره ای               
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 مهمترین داده های هواشناسی را نام ببرید.الف(

 ؟نام ببرید.کدامند ب(مفاهیم اساسی دانش جغرافیا

 

 عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی چند گونه است؟ج(

 

 ل های دست کاشت استان تهران را نام ببرید.د(بزرگترین جنگ
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 مورد( 3اقدامات اساسی در جهت بهره برداری بهتر و بیشتر از منابع آب استان تهران کدامند؟نام ببرید.) 5

 

1.5 

 1 چرا فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق و پژوهش است؟ 6

 مورد( 2داللیل اهمیت خلیج فارس را نام ببرید.) 7
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 1 اهمیت تنگه ی هرمز در چیست؟ 8

 1.5 مورد( 3ارزش های اقتصادی دشت ها را نام ببرید.) 9

 1 گل فشان چیست ؟ 10

  2از  1صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 



   

   

 

 بارم  ســـــواالت ردیف

 1 ریزگرد چیست و محدوده ی جغرافیایی ریزگردها کجاست ؟ 11

 0.75 توده ی هوا را تعریف کنید. 12

 1 مورد( 4نام ببرید.)را مسائل و مشکالت ناشی از افزایش جمعیت در استان تهران  13

 1 وقوع زلزله در مناطق شهری استان تهران چه خطراتی از نظر تأسیساتی و حیاتی دارد؟ 14

 1 مورد( 4اقداماتی که تاکنون در جهت کنترل و کاهش آلودگی هوا صورت گرفته است را نام ببرید؟) 15

   

   

   

   

   

  2از  2صفحه: 

 

 

 موفق باشید

 1397/     10تاریخ امتحان:        /           رشته:         جغرافیای ایران و استاندنباله سئوال امتحان درس: 

 


