
 بسمه تعالی

 11/3/99                 نام و نام خانوادگی:                  آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد       

 تعداد صفحات:دو        دهم انسانی          دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( شماره دو     کالس:

 دقیقه60آزمون نوبت دوم خرداد ماه                  مدت آزمون:      :جغرافیا                     نام درس

 عدد: ...............                         نمره به حروف: ............ نام دبیر:همتی                                 نمره به

 بارم .                                                باشد می نمره 16 کتاب اول درصد80 از اجباری سواالت:توجه

ابزار مورد استفاده آن را  سه منظور از روش میدانی در جمع آوری اطالعات چیست و-1

 ؟م ببریدنا

چرا ایران از موقعیت نسبی ممتازی برخوردار است و از دالیل اهمیت خلیج فارس دو -2

 ام ببرید؟مورد را ن

 جلگه را تعریف کرده و از علل پیدایش جلگه ها دو مورد را بنویسید؟-3

 عواملی که در ایجاد بیابان های ایران نقش دارند سه مورد را بنویسید؟از -4

 عواملی که باعث شکل گیری ریزگرد ها شده است سه مورد را بنویسید؟-5

  بنویسید؟سه مورد از دالیل اهمیت دریای خزر را -6

 خلیج فارس چگونه به وجود آمده است؟-7

 دگی دریاها را بنویسید؟سه مورد از علل آلو-8

 م دریاچه ها فصلی و کدام دائمی هستند؟کدا-9

 :...............رزریبا         مسیله:............          مهارلو:...........          هامون:...............

 از مهم ترین دالیل کاهش آب دریاچه ارومیه سه مورد را بنویسید؟-10

 70درصد باشد تعیین کنید براساس قانون  25/1جمعیت ایران برابر رشد  اگر درصد-11

 چند سال دیگر جمعیت ایران دو برابر می شود؟)انجام محاسبات الزامی می باشد(

 مورد 3ر آینده چه مشکالتی را به وجود می آورد؟کاهش نرخ رشد جمعیت د-12

چه عواملی در دهه های اخیر سبب افزایش جمعیت و کاهش مرگ و میر شده -13

 مورد3است؟

 تقسیمات کشوری در زمان هخامنشیان چگونه بوده است؟-14

ببرید و هر کدام توسط چه را نام تقسیمات کشوری  واحد ترین و بزرگترینکوچک-15

 ه می شئد؟کسی ادار

 نام دو ایل مهم ایران را بنویسید؟ از ویژگی های زندگی عشایر دو مورد را نوشته و-16

 از ویژگی های زندگی شهری سه مورد را بنویسید؟-17
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از جاذبه های طبیعی خراسان دو مورد و از جاذبه های تاریخی و فرهنگی نیز دو مورد -18

 ؟بنویسیدرا 

 را بنویسید؟احداث سد دوستی  ف اهدسه مورد از ا-19
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 ارمب .                                                باشد می نمره 4 کتاب آخر درصد20 از اریاختی سواالت:توجه

 نقش شهرهای زیر را بنویسید؟-1

 :.................          مشهد:..............             تهران:.............انزلی ............          اصفهان:.

 سه مورد از مزایای کشت گلخانه ای را بنویسید؟-2

 سه مورد از فواید گردشگری برای کشور میزبان را بنویسید؟-3

 پدیده شهرگریزی یا مهاجرت معکوس را تعریف کنید؟-4

 مورد را بنویسید؟ های استان خراسان دو از قابلیت-5

 وجه تسمیه استان خراسان چیست؟-6

1 
 

75/0 

75/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 بارم نمره می باشد. 4درصد اول کتاب  80توجه:سواالت اختیاری از 

شهر بیشاپور در کجا قرار داشته و در چه زمانی اهمیت داشته است و چگونه از بین -1

 رفته است؟

 در دوره قاجار ایران به چهار ایالت تقسیم شده بود،آنها را نام ببرید؟-2

 فرمول رشد طبیعی جمعیت را بنویسید؟-3

 دالیل اهمیت دریاچه ی ارومیه را بنویسید؟دو مورد از -4

 دو مورد از مهم ترین مشکالت کشاورزی استان را نام ببرید؟-5

 دو مورد از مزایای کشت زعفران را بنویسید؟-6
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 موفق باشید









 بسمه تعالی

 10/3/99نام و نام خانوادگی:                           پاسخنامه آزمون درس جغرافیا                  تاریخ: 

         انسانی دهم پایهدقیقه                           60نام دبیر:همتی                                       مدت آزمون:

 بارم پاسخنامه شماره
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 بارم                                  کتاب آخر درصد 20پاسخنامه سواالت اختیاری از شماره                        
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 بارم                                  کتاباول  درصد 80 از اختیاری واالتس پاسخنامهشماره                        
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