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آزمون شماره
درس   :  جغرافیای ایران

6رشته   :  کلیه رشته ها  مدت امتحان : 80 دقیقه
سؤاالت امتحان کالس هاي دهم متوسطه

دبیرستان دخترانه معلم ) خرداد 98 (

از بین دو بسته زیر یکی انتخاب کنید :
بسته اول درس های 1و2و3

الف ( گزینه صحیح را انتخاب نمایید :               0/5
1- ایران در جنوب کشور به کدام یک از مدارات زیر نزدیک تر است :

ب( استوا  الف( راس السرطان  
ت( مدار 44 تا 63 درجه پ( راس الجدی  

2- کدام یک از گزینه های زیر از نظردسترسی به بازار مصرف کشورهای آسیای میانه از موقعیت نسبی باالیی برخوردار است :
ت( دریای خزر  پ( تنگه هرمز   ب( خلیج فارس  الف( دریای عمان 

ب( جاهای خالی را با عبارات درست پر کنید : 
3- از مفاهیم اصلی جغرافیا می توان به ...................... و ...................... اشاره کرد .        0/5

4- نقشه و تصاویر ماهواره ای از جمله ابزارهای گردآوری اطالعات ...................... است .         0/25
5- ایران طوالنی ترین مرز خود را با ...................... و کوتاه ترین مرز خود را با ...................... دارد.       0/5
6- موقعیت جغرافیایی هر کشور از دو نظر قابل مطالعه است : موقعیت ...................... و موقعیت......................       0/5

پ( پاسخ دهید :
7- مراحل پژوهش در جغرافیا را به ترتیب بنویسید.      1/25

8- با توجه به دانسته های خود در باره تنگه هرمز به سواالت زیر پاسخ دهید :
الف( آب های آزاد کدام اقیانوس و دریا را به خلیج فارس متصل می کند ؟        0/5

ب( با توجه به این که دروازه خروجی نفت ، خلیج فارس می باشد این منطقه چه شهرتی در جهان پیدا کرده است ؟    0/25
9- دسترسی به آب های آزاد برای کشورها مزایایی دارد ، به سه مورد از آن اشاره نمایید .      0/75

بسته دوم  درس های 4 و 5
الف( گزینه صحیح را انتخاب نمایید :            0/75

10- کدام گزینه عامل اصلی شکل گیری کویر است :
ب( نمکزار های پف کرده الف( بارش ساالنه 50 میلی متر  

ت( دوری از منابع رطوبتی پ( تبخیر شدید  
11- توده هوای ...................... گاهی در دوره های سرد سال رطوبت دریای سرخ را به کشور ما می آورد .

ت( مرطوب موسمی پ( سودانی  ب( مرطوب غربی  الف( سرد و خشک سیبری 
12- علت به وجود آمدن گل فشان چه می باشد :

ب( خروج گاز یا آب از اعماق زمین  الف( انباشت مواد حاصل از فرسایش 
ت( عوامل درونی و وزن کمتر نمک  پ( انحالل مواد آهکی  

ب( جاهای خالی را عبارات درست پر کنید :           1/25
13- در عرض های پایین جغرافیایی ...................... تابش خورشید نسبت به عرض های باال ...................... است .

14- اختالف شدید دما یکی از ویژگی های آب و هوای ......................  است .  
15- عبور مراکز کم فشار معموال هوای ...................... و ......................  را به همراه می آورد . 

پ( تعریف کنید :                1/5
16- جلگه                             17- توده هوا                             18- جغرافیای پزشکی

ت( پاسخ دهید :
19- سه مورد از  ارزش های اقتصادی دشت ها را نام ببرید .                    0/75
20- چه عواملی در ایجاد بیابان های ایران نقش دارند ؟       0/75
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آزمون شماره
درس   :  جغرافیای ایران

6رشته   :  کلیه رشته ها  مدت امتحان : 80 دقیقه
سؤاالت امتحان کالس هاي دهم متوسطه

دبیرستان دخترانه معلم ) خرداد 98 (

جمع         20

 درس های 6 تا 10 پاسخ به این سواالت برای همه الزامیست 
الف( گزینه صحیح را انتخاب نمایید :              1/5

21- تنها بندر اقیانوسی ایران در کنار کدام دریا قرار دارد : 
ت( دریای خزر پ( دریاچه ارومیه  ب( دریای عمان   الف( خلیج فارس 

22- عمیق ترین نقطه دریاچه ارومیه کدام سمت جغرافیایی آن است :
ت( شمال غرب پ( شمال شرق  ب( جنوب شرق  الف( جنوب غرب 

23- در دوره عباسیان قلمرو جغرافیایی آن ها تحت چه عنوانی تقسیم بندی می شد :
ت( رستاگ ب( ایالت  پ( ساتراپ  الف( تسوگ 

24- کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری کدام است :
ت( استان پ( شهرستان  ب( بخش  الف( دهستان 

25- مهاجرت ...................... از مهم ترین مهاجرت های دهه اخیر به شمار می رود :
ب( خارجی  الف( اجباری  
ت( گروهی پ( روستاییان به شهر  

26- شهر همدان دارای کدام یک از اشکال می باشد :
ت( خطی پ( چند هسته ای  ب( شطرنجی  الف( ستاره ای 

ب( جاهای خالی را با عبارات درست پر کنید :                1
27- جمعیت کره زمین از لحاظ ...................... جز در زمان های خاص تفاوت چندانی ندارد .

28- مهاجرت خارجی به دو صورت انجام می شود ، مهاجرت ...................... و مهاجرت ...................... .
29- صنعت ...................... یکی از شاخصه های توسعه یافتگی است که در سند چشم انداز هم به آن توجه خاصی شده است.

پ( تعریف کنید :                 2
30- کانون آبگیر                   31- مهاجرت معکوس               32- روستا                                33- خدمات

ت( پاسخ دهید :
34- مهم ترین جزایر دریاچه ارومیه را نام ببرید .         1
35- هر یک از دریاچه های زیر از چه نوعی هستند : )دائمی، فصلی(           1

ت( پریشان پ(جازموریان  ب( هامون  الف( زریبار 
36- از اهمیت و کاربرد هرم سنی به چهار مورد اشاره نمایید.          1

37- ویس و گئو به چه معناست این دو را با هم مقایسه کنید.      0/75
38- شهرهای بزرگ مشکالت و نارسایی هایی دارند؛ این نارسایی ها درچه زمینه ایی می باشد؟ نام ببرید. )3 مورد(    0/75

39- چهار مورد از مزایای گردشگری را بنویسید.         1

جغرافیای استان تهران                 
40- استان تهران به چه دالیلی از کانون های عمده صنایع کشور است ؟         1
41- چهار علت آبادی ورامین را نام ببرید .         1
42- یک نمونه از جاذبه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی استان تهران که در زیر ذکر شده است را نام ببرید.        1

ب( بازار  الف( موزه   
ت( چشم انداز طبیعی پ( کاخ  

43- بیشترین مهاجران به استان تهران  به ترتیب مربوط به کدام استان های کشور است ؟ ) 4 مورد (        1
44- چهار مورد از راهبردهای بلند مدت توسعه همه جانبه استان تهران را بنویسید .          1
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تشريح از :  آذر نوری بروجردیپاسخ آزمون شماره درس  :  جغرافیای ایران6  كالس هاي دهم متوسطه

دبیرستان دخترانه معلم ) خرداد 98 (

1- )الف( راس السرطان            2- )ت( دريای خزر
3- مکان ، روابط متقابل انسان با محیط         4- كتابخانه ای

5- عراق - ارمنستان            6- نسبی - رياضی

7- طرح سوال و بیان مسئله - تدوين فرضیه  - جمع آوری اطالعات - پردازش اطالعات - نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
8- الف( دريای عمان و اقیانوس هند           

      ب( مهم ترين آبراهه راهبردی )استراتژيک( و يکی از گذرگاه های تجاری مهم جهان
9- امکان روابط بازرگانی بیشتر  -  دستیابی به منابع غذايی و ...  -  منابع معدنی  -  فراهم كردن سوخت فسیلی

10- )پ( تبخیر شديد               11- )پ( سودانی        12- )ب( خروج گاز يا آب از اعماق زمین
13- زاويه  - عمودتر          14- خشک                                   15- ابری - بارانی

16- سرزمین های همواری هستند كه از يک طرف به كوه ها و از طرف ديگر به درياها و درياچه ها منتهی می شوند.
17- حجم بزرگی از هواست كه ويژگی فیزيکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت در سطح افقی درصدها كیلومتر تقريباً همسان می باشد.

18- يکی از شاخه های دانش جغرافیا است كه كه در زمینه پراكندگی تأثیرات عوامل محیطی بر سالمت انسان مطالعه می كند.

19- جاذبه گردشگری - استفاده از انرژی پاک - گذراندن اوقات فراغت - معادن گچ ، نمک و مصالح ساختمانی - فعالیت كشاورزی
20- پرفشار جنب حاره ای - جهت رشته  كوه های البرز و زاگرس - دور بودن از درياها و منابع رطوبتی

 21- )ب( دريای عمان               22- )پ( شمال شرق       23- )ب( ايالت      24- )الف( دهستان
 25- )پ( روستايیان به شهر                       26- )الف( ستاره ای

27- نسبت جنسی          28- اجباری - اختیاری                    29- خودروسازی

30- در مناطق مرتفع كوهستانی ، مکان های وجود دارد كه سرچشمه رودهای متعددی هستند.
31- حركت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های كوچک تر يا روستاها، شهر گريزی يا مهاجرت معکوس نام دارد.
32- محلی است كه فعالیت اغلب ساكنان آن به زمین وابسته است و بیشتر روستائیان به كشاورزی اشتغال دارند.

33- به زنجیره فعالیت های مالی ، مديريتی ، بهداشتی ، آموزشی ، اطالعاتی ، انتظامی ، گردشگر ، تجارت و بازرگانی كه به طور غیر مستقیم 
        در بهبود كیفیت و كمیت تولیدات كشور مؤثرند گفته می شود.

34- جزيره كبودان ) قويون داغی ( ، اشک داغی ، آرزو ، اسپیر
35- الف( زريبار )دائمی(            ب( هامون )فصلی(                          پ( جازموريان )فصلی(                    ت(پريشان )دائمی(

36- بهبود جمعیت سالمندان ، ارتقای سطح سالمت جامعه ، تأمین شغل برای حال و آينده ، ايجاد فرصت های تحصیلی - تفريحی و 
       رفاهی برای جوانان - امنیت ملی ، جلوگیری از پیری جمعیت ، برنامه های تأمین اجتماعی

37- پس از ورود آريائیان به فالت ايران در نخستین مرحله زندگی اجتماعی ، آبادی ها را ويس و گئو می نامیدند. )شباهت( 
         به آبادی های كوچک ويس و به آبادی های بزرگتر گئو می گفتند. )تفاوت(

38- اجتماعی ، اقتصادی ، زيست محیطی 
39- پر درآمد - پاک و كم هزينه - اشتغال زايی برای كشور میزبان - توسعه - رونق اقتصادی - ايجاد ارتباطات جهانی سازنده

40- 1( مركزيت سیاسی شهر تهران 2( تمركز جمعیت ، ثروت ، درآمد و نیروهای متخصص در استان تهران 3( وجود زير ساخت های 
      مناسب همچون دسترسی به شبکه حمل و نقل 4( برخورداری از قابلیت های مناسب نظیر نزديکی به بازار بزرگ مصرف

41-  1( مركز تجمع شیعیان بوده                             2( مهاجرت مردم ری پس از خرابی و ويرانی توسط مغوالن و تیموريان به اين شهر 
       3( از شهرهای بزرگ استان تهران است         4( به عنوان يکی از شهرک های اقماری عمده مطرح است

42- موزه )جواهرات( ،  بازار ) بازار قديمی تهران (  ، كاخ ) سعدآباد ( ، چشم انداز طبیعی ) تنگه واشی (
43- به ترتیب استان های آذربايجان شرقی ، همدان ، اردبیل ، زنجان

44- 1( اصالح الگوی مصرف در زمینه های مختلف 2( فراهم كردن زمینه های الزم برای افزايش مشاركت های مردمی 3( ايجاد شرايط ويژه 
       در مجموعه شهری تهران برای جلوگیری از مهاجرت 4( بسترسازی برای ايجاد توسعه اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی برای ساكنان 

       استان با توجه به گذراندن اوقات فراغت 5( توسعه شهری براساس ضوابط زيست محیطی


