
 باسمه تعالی

                                                                                                 ردیف 

 سئوال

 بارم 

 دلخواه پاسخ دهید.یکی را به )الف وب (ازمیان دو بسته  1

 )بسته الف(

 مفاهیم اصلی در جغرافیا ......و.......می باشد.-

 اهمیت خلیج فارس را ذکر کنید.-

 موقعیت ریاضی ایران را بنویسید.-

 سواالت کلیدی در جغرافیا را بنویسید.-

 دوعملکرد انسان با محیط را بامثال بنویسید.-

  

 )بسته ب(

......و........در فصل تابستان وارد کشور می توده هوای -

 شود.

 اهمیت جلگه ها را بنویسید.-

 راه های مقابله با ریز گرد ها را بنویسید. -

منطقه کوهستانی البرز در کجا وچگونه است ودو قله در  -   

 آن را ذکر کنید.

 علل ایجاد بیابان در کشور را بنویسید.-
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 را مشخص کنید. دریاچه های دائمی و فصلی 2

 پریشان)         (((  زریبار)               هامون) 

   

 

75/0 

اصطالح حوضه آبریز چیست؟ و نوع حوضه آبریز دریاچه ارومیه  3

 و خلیج فارس را از نظر داخلی و خارجی مشخض کنید.
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 75/0 چرا کشور به واحدهای کوچکتر تقسیم می شود.  4

 پراکندگی جمعیت را ذکر کنید. عوامل طبیعی و انسانی 5

عوامل طبیعی 

 :..............و..............و............

عوامل 

 انسانی:...............و................و..............
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 رشد طبیعی جمعیت چگونه محاسبه می شود؟ 6

 

1 

سواالت امتحان درس 

  جغرافی:

اداره کل آموزش وپرورش 

 خراسان رضوی
اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399خرداد  مشهد مقدس6

      آموزشگاه نام 

  امام حسین واحد یک               

 :  امتحانی نوبت

 دوم

 پایه

  دهم:تحصیلی

تاریخ  رشته تحصیلی: 

 امتحان : 

ساعت شروع 

 : 

نام ونام خانوادگی 

 : 

شماره 

 صندلی : 

تعدادصفحات  تعداد سواالت:

 : 

مدت 

امتحان:   

 دقیقه  75



اگر سیاست های جمعیتی در جهت کاهش جمعیت باشد،در آینده  7

 مشکالتی به وجود خواهد آمد؟چه 

75/0 

 سوکونتگاه های روستایی وشهری را مقایسه کنید. 8

 

 

75/0 

 تقسیمات سیاسی کشور را از کوچک به بزرگ نام ببرید. 9
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کدام عوامل انسانی در شکل گیری سکونتگاه ها در ایران نقش  10

 داشته اند؟

 

75/0 

 نقش شهرهای زیر را بنویسید. 11

 سرعین:

 اراک:

 

5/0 

 کدام شهر شکل شطرنجی دارد؟ 12

 الف(بندرعباس     ب(همدان      ج(سلماس         د(بوشهر
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به یک مورد به دلخواه  14و 13دانش آموزان عزیز از سوال  13

 پاسخ دهید.

 

پدیده شهرگریزی چیست؟و کدام نارسایی ها در شهر های  -

 )چهار مورد(بزرگ وجود دارد؟
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 مشکالت تولیدات زراعی در کشور ایران چیست . -  14

 

 چرا کردشگری اهمیت دارد. -

 

2 

 «سواالت استان شناسی»                    15

عوامل موثر در رشد جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی در 

 استان را ذکر کنید.)سه مورد(

 

 

75/0 

 می شوند؟جاذبه های گردشگری در استان به چند دسته تقسیم  16

 

75/0 

 1 چرا زعفران اهمیت دارد؟ 17

 5/1 سه مورد از صنایع دستی استان با ذکر شهر را بنویسید. 18

 

 


