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 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحدغیردولتی مُدبیرستان 
 نام و نام خانوادگی :

 دهم پایه :

 عمومی رشته :

 نوبت اولامتحانات 

 جغرافیانام درس : 

 اکبرنیاآقای  نام دبیر :

  1399 / 10/  15 تاریخ امتحان :

 دقیقه 80  زمان پاسخگویی :
 

 

 مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:

 نماید*جان روشن میبینی صحیح است که مناسبات ما را با جهان اطرافمان و با این همه موجودات کوچک و بزرگ، جاندار و بی*جغرافیا یک جهان

 .یدرا مشخص کن یرز یها ینهو غلط بودن گز یحصح -1
 .باشد یم یدشت تراکم یکو دشت لوت به عنوان  یشیدشت فرسا یکنهاوند به عنوان  الف(
  باشد. یم یرانجلگه باهوکالت،مغان و تلخه رود در شمال غرب ا ب(
  خراسان و آوج همدان و بزمان کرمان قرار دارند. یدر محدوده جغتا یمرکز یکوه هاج( 

  .است شده دماوند ی قله گیری شکل سبب کواترنر ی دوره در آتشفشانی های فعالیت د(

 ا رود قابل کشتیرانی ایران است. ترین و تنهترین، طویلکرخه پرآب ه(
 فارس است. ترین جزیرخ خلیجبزرگقشم  و(

1.5 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید: -2
 آید.بوجود می.... .....و ..... .....الف( محیط جغرافیایی از تعامل بین محیط 

 و سوابق پژوهشی در دسترس او بستگی دارد..... ....های پژوهشگر به میزان دانش، ( فرضیهب
 کند.بیشتری را فراهم می.... ....های آبی، امکان روابط راه( ج
 است..... در نواحی داخلی به دلیل دور بودن از دریا اختال دما ....( د
 گویند.های کوچک سواحل خلیج فارس ...... میبه خلیج( ه

  باشد.های خارجی .......مینام دیگر دریای عمان ...... و نام دریای خزر در نقشهو( 

1.5 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟ -3
  ترین جزایر دریاچه ارومیه را نام ببرید؟مهمالف( 
  های مرکزی ایران چند نوع هستند؟ناهمواریب( 
 شود؟ در کدام مناطق ایران دیده میفشان های گلچشمهج( 
 ای را به ترتیب نام ببرید؟ دو مورد از ابزارهای روش میدانی و کتابخانهد( 
 

 گام دوم و چهارم پژوهش به ترتیب چه نام دارند؟ ه( 

2.5 

 حوضه آبریز را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید؟ -4
 
 

1 

5- 
 

 یران را نام ببرید؟سه عامل جغرافیایی تنوع آب و هوای ا
 
 
 

1.5 
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 جدول زیر را با عبارات مناسب پر نمایید. -6
 در فصل تابستان از سمت اقیانوس هند ...........توده هوای 

 در فصل زمستان .....از سمت .. توده هوای مرطوب غربی

 در فصل تابستان از سمت دریای سرخ .....توده ...

  در فصل زمستان شرق و خراساناز سمت شمال  ..........توده هوای 

1 

 مورد 4ریزند را نام ببرید؟ ترین رودهایی که به خلیج فارس میمهم -7
  

1 

 مورد 4منطقه کوهستانی شمال کشور شامل چه کوهستانهایی است؟  -8
 
 

1 

 کویر را تعریف کنید؟ -9
 
 

1 

 را بنویسید(جدول زیر را کامل کنید. )ویژگی آب و هوایی اقلیم های زیر  -10

 آب و هوای معتدل خزری آب و هوای گرم و شرجی

1- 1- 

2- 2- 

3- 3-  

1 

 سواالت نقشه ایران -11
 یکی از کشورهای همسایه ایران:  -1
 

  

 یکی از رودهای مرزی ایرن:  -2

 های ایران: یکی از دریاچه -3

 های ایران: یکی از رشته کوه -4

 های ایران: یکی از جلگه -5

 های ایران: یکی از استان -6
 

 وزد: توده هوایی که از جنوب شرقی ایران می -7

  های ایران: یکی از دشت-8
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 اند و در چه سالی؟ها از استان تهران جدا شدهکدام استان  -12
 

1 

 مورد 3چیست؟ علت احداث شهرهای جدید در حاشیه کالن شهر تهران  -13
 

0.75 

 مورد 3برای کاهش آثار تخریبی سیل در شهر تهران، چه کارهایی باید انجام داد نام ببرید؟  -14
 
 

0.75 

 ریشتر در استان تهران را دارند نام ببرید؟ 7سه گسل که پتانسیل ایجاد زمین لرزه باالی  -15
 
 

0.75 

 مورد 4ببرید؟ های استان تهران را نام عمده ترین چشمه -16
 
 

1 

 سه عامل موثر در تنوع آب و هوای استان تهران را نام ببرید؟ -17
 

0.75 
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  1399 / 10/  15 تاریخ امتحان :

 دقیقه 80 زمان پاسخگویی : 
 

 

 

 بارم متن سوال ردیف

 .یدرا مشخص کن یرز یها ینهو غلط بودن گز یحصح -1
 غ باشد یم یدشت تراکم یکو دشت لوت به عنوان  یشیدشت فرسا یکنهاوند به عنوان  الف(
 غ باشد. یم یرانجلگه باهوکالت،مغان و تلخه رود در شمال غرب ا ب(
 غ خراسان و آوج همدان و بزمان کرمان قرار دارند. یدر محدوده جغتا یمرکز یکوه هاج( 

 ص .است شده دماوند ی قله گیری شکل سبب کواترنر ی دوره در آتشفشانی های فعالیت د(

 ترین و تنها رود قابل کشتیرانی ایران است. غترین، طویلکرخه پرآب ه(
 فارس است. صترین جزیرخ خلیجقشم بزرگ و(

1.5 

 با کلمات مناسب پرکنید:جاهای خالی را  -2
 آید.بوجود می.... انسانی ....و ..... طبیعی ....الف( محیط جغرافیایی از تعامل بین محیط 

 و سوابق پژوهشی در دسترس او بستگی دارد..... تجربیات....های پژوهشگر به میزان دانش، ( فرضیهب
 کند.فراهم می بیشتری رای .... بازرگان ....های آبی، امکان روابط ( راهج
 است..... زیاد ....( در نواحی داخلی به دلیل دور بودن از دریا اختال دما د
 گویند.های کوچک سواحل خلیج فارس ... خور ... میبه خلیج( ه
 باشد.میکاسپین.......های خارجی نام دیگر دریای عمان ... دریای مکران ... و نام دریای خزر در نقشه( و

1.5 

 واالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟به س -3
 اسپیر -آرزو -کبودان ترین جزایر دریاچه ارومیه را نام ببرید؟مهمالف( 
 های منفرد مرکزیکوه -های چین خورده مرکزیکوه های مرکزی ایران چند نوع هستند؟ناهمواریب( 
 سیستان و بلوچستانشود؟ هرمزگان و جنوب در کدام مناطق ایران دیده میفشان های گلچشمهج( 
ای کتابخانه -ای را به ترتیب نام ببرید؟ میدانی )مشاهده، مصاحبه(دو مورد از ابزارهای روش میدانی و کتابخانهد( 

 ها(های هوایی، نقشه)عکس
 پردازش اطالعات –گام دوم و چهارم پژوهش به ترتیب چه نام دارند؟ تدوین فرضیه ه( 

2.5 

 کنید و انواع آن را نام ببرید؟حوضه آبریز را تعریف  -4
ترین نقطه آن هدایت کند های جاری را به سوی پایینها، آبای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواریبه محدوه

 حوضه آبریز داخلی –حوضه آبریز خارجی حوضه آبریز گویند. 

1 

 سه عامل جغرافیایی تنوع آب و هوای ایران را نام ببرید؟ -5
 های هواتوده -جهت کوهستان -غرافیاییموقعیت ج

1.5 

 1 جدول زیر را با عبارات مناسب پر نمایید. -6
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 در فصل تابستان از سمت اقیانوس هند .......موسمی....توده هوای 

 در فصل زمستان .....از سمت ..دریای مدیترانه توده هوای مرطوب غربی

 تابستاندر فصل  از سمت دریای سرخ .....توده ...سودانی

  در فصل زمستان از سمت شمال شرق و خراسان ......سیبری....توده هوای 
 مورد 4ریزند را نام ببرید؟ ترین رودهایی که به خلیج فارس میمهم -7

 مند -دالکی -کرخه -کارون 
1 

 مورد 4منطقه کوهستانی شمال کشور شامل چه کوهستانهایی است؟  -8
 های شمال خراسانکوه -منطقه کوهستانی البرز -منطقه کوهستانی طالش -آذربایجانمنطقه کوهستانی 

1 

 کویر را تعریف کنید؟ -9
 گیری آن است.که تبخیر شدید، عامل اصلی شکلشود گفته میای پف کردهکویر، بخشی از بیابان است و به نمکزارهایی 

1 

 اقلیم های زیر را بنویسید(جدول زیر را کامل کنید. )ویژگی آب و هوایی  -10

 آب و هوای معتدل خزری آب و هوای گرم و شرجی

 .... بارندگی زیاد....1 ....بارندگی اندک.....1

 .... اعتدال دما در طول سال.....2 .... رطوبت نسبی باال....2

  ..... پوشش گیاهی غنی.....3 .... میانگین دمای باالی سالیانه....3

1 

 نقشه ایرانسواالت  -11
 یکی از کشورهای همسایه ایران: ترکمنستان -1

  

 یکی از رودهای مرزی ایرن: اترک -2

 های ایران: ارومیهیکی از دریاچه -3

 های ایران: زاگرسیکی از رشته کوه -4

 های ایران: مینابیکی از جلگه -5

های ایران: سیستان و یکی از استان -6
 بلوچستان

وزد: توده هوایی که از جنوب شرقی ایران می -7
 موسمی

  های ایران: دشت کویریکی از دشت-8

2 

 اند و در چه سالی؟ها از استان تهران جدا شدهکدام استان  -12
 1389استان البرز سال  -1375استان قم سال 
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 جمهوری اسالمی ایران
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 مورد 3علت احداث شهرهای جدید در حاشیه کالن شهر تهران چیست؟  -13
 . جلوگیری از ایجاد شهرهای غیراصولی.3 -. نیاز روزافزون به مسکن2 -رفع مشکالت شهر نشینی .1

0.7
5 

 مورد 3برای کاهش آثار تخریبی سیل در شهر تهران، چه کارهایی باید انجام داد نام ببرید؟  -14
. جلوگیری 5 -هاریم رودخانه. کاشت درخت در ح4 -ها. الیروبی جوی3 -ها. احیای قنات2 -. احداث شبکه فاضالب1

 از ساخت و سازها در حریم رودخانه ها.

0.7
5 

 ریشتر در استان تهران را دارند نام ببرید؟ 7سه گسل که پتانسیل ایجاد زمین لرزه باالی  -15
 -کیلومتر 90. گسل شمال تهران به طول 2 -کیلومتر 200. گسل مشا به طول 1
 -کیلومتر 20. گسل جنوب ری به طول 3

0.7
5 

 مورد 4های استان تهران را نام ببرید؟ عمده ترین چشمه -16
. 4 -. چشمه علی در شهر ری3 -. چشمه اب البرز در جنوب شرقی آبعلی2 -. چشمه آبعلی، بین آبعلی و مبارک آباد1

 چشمه اعلی در شمال شهر دماوند.

1 

 نام ببرید؟سه عامل موثر در تنوع آب و هوای استان تهران را  -17
 . وزش بادهای باران زای غربی3 -. دشت کویر در جنوب استان2 -. رشته کوه البرز در شمال استان1

0.7
5 
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