
 
 
 
 
 

 دهم پایه:                                نام و نام خانوادگی:                  

 تجربی - ریاضیرشته:                                پایانی نوبت اول        نوبت امتحانی: 

 1401-1402 سال تحصیلی: بی آزاران جناب آقاینام دبیر:   جغرافی سؤال امتحان درس:
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 حروف:به                                  عدد:به نمره

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 امتحاناتمهر 

 صبح 10 ساعت امتحان :

 دقیقه 60 وقت امتحان :

 24/10/1401 تاریخ امتحان :

 صفحه 2 سؤال : صفحاتتعداد 

 

 دبیرستان صنعتی شریف

 
 

 مشخص کنید:«  » عالمت و جمالت نادرست را با  « »عالمت مالت درست را با ج .1

 شود.های شمالی کشور محسوب میکوههای تالش از رشتهالف( کوه

 آید.حساب میپژوهش بهآوری اطالعات، چهارمین مرحله از مراحل ب( جمع

 کوه زاگرس است.های مهم رشتهپ( تخت سلیمان از قله

 انسان بر محیط تأثیر بگذارد. هفناوری به کمک انسان آمده و سبب شد ،های اخیرت( در دهه

 پردازند.نگر به مطالعة محیط میکارگیری دید جزئیدانان با بهث( جغرافی

 شده است.معتدل نیمکره شمالی واقع درجه جنوب منطقة 20تا  15ج( ایران در عرض جغرافیایی 

 های ایران طی دوره کواترنری شکل نهایی یافته و به وجود آمده است.چ( ناهمواری

 های شمال خراسان به شکل نامنظم و موازی در شمال شرقی ایران قرار دارند.ح( کوه

 استان در نیمة غربی کشور است.ترین خ( خوزستان وسیع

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :کنیدکلمات مناسب پرجاهاي خالي را با   .2

های فیزیکی آن به ویژه دما و رطوبت در سطح افقی در صدها کیلومتر .................... حجم بسیار بزرگی از هواست که ویژگیالف( 

 تقریباً یکسان باشد.

 ب( جغرافیا علم بررسی روابط متقابل .................... و .................... است.

 های هواشناسی هستند.ترین داده.......... و .................... از مهمپ( .................... و ..........

 ت( مفاهیم اساسی در جغرافیا .................... و .................... هستند.

 گویند.های آن را در یک مکان .................... میها با تمام ویژگیجانبه و جامع پدیدهث( مطالعة همه

 .................. و .................... و .................... سه مورد از ابزار کار یک پژوهشگر است.ج( ..

 مهم کوهستانی در آذربایجان .................... و .................... است. چ( دو تودۀ

 شود...... گفته میمدت ............... درازدر ی غالب در یک منطقه ح( به مجموعه عناصر جوّ

 نامند.شود .................... میغباری را که وارد هوا می و خ( گرد

 های تجاری مهم در جهان .................... است.های راهبردی و یکی از گذرگاهترین آبراههد( یکی از مهم

 گویند.میآید .................... ای نمکی را که به شکل گنبد باال میذ( توده
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 :دهید کوتاهپاسخ  .3

 کند؟موقعیت نسبی یک مکان چه چیزی را بیان می -1

 

 مورد(2های اصلی مناطق خشک و بیابانی چیست؟ )ویژگی -2

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :بدهید کاملپاسخ  .4

 مورد(3تنوع آب و هوایی در کشور به چه عواملی بستگی دارد؟ ) -1

 

 

 اهمیت دریای عمان را شرح دهید.دالیل  -2

 

 

 

 ها را به عامل مربوطه وصل کنید.علت پیدایش هرکدام از دشت -3

 دشت کاکان     انباشت مواد حاصل از فرسایش 

 دشت ارژن     حاصل انحالل مواد آهکی 

 دشت نهاوند     خوردگی در طاقدیس چین 

 دشت کویر     شناسی بسیار قدیم مانده از دوران زمینباقی

         دشت لوت 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 از منابع آب سطحی در استان تهران دو مورد را نام ببرید. .5

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سواالت نقشه .6

 نام کشوری: -1

 نام دریایی: -2

 نام دشتی: -3

 همسایه مرزی خوزستان: -4
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