
       4تعداد صفحات:                  1شماره صفحه:بنام خدا                                                                                          

                                                 

ری1آموزش و پرورش ناحیه   

 هنرستان سیدالشهداء

59دی ماه  –نوبت اول   

محل مهر مدرسه                         

 محل مهرمدرسه

 

 

                                                                    

 

                                                                                                                              الف( گزینه درست را انتخاب کنید.

(5/0) 

 ؟شاخه های مختلف جغرافیا از کدام علوم بیشترین استفاده را می برند -1

 د( جغرافیای شهریالف( زیست شناسی               ب( علوم فضایی               ج( ژئومورفولوژی               

 راحل تحقیق و پژوهش چیست؟گام اول در م -2

 د( تدوین فرضیهالف( طرح سوال و مسئله            ب( پردازش اطالعات            ج( ارائه پیشنهادات            

 

                                                                                                            ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

(5/0) 

ضروری و حفظ یعنی حذف اطالعات غیر ........................................پس از جمع آوری و طبقه بندی اطالعات مرحله  -1

 اطالعات ضروری آغاز می شود.

 آن محله است. ........................................پدیده یا مکان با توجه به طول و عرض جغرافیایی موقعیت  محل دقیق هر -2

 

                                                                                                                                       ج( کدام جمله نادرست است.

(5/0) 

 ( گستردگی کشور ما در عرض های جغرافیایی باعث تنوع آب و هوایی شده است.1

 های دریایی ایران از مرز خشکی آن کمتر است.( طول مرز2

 نام و نام خانوادگی : 

 

جغرافینام درس :  

خانم جاویدنام دبیر :  

دهمرشته و پایه :  

11/51/ 11  تاریخ امتحان :  

  دقیقه 01 زمان امتحان :

 

 نمره تئوری :           نمره عملی: 

 

 نمره به عدد: 

 

 نمره به حروف :

 امضائ دبیر و تاریخ تصحیح : 

 

 



 

 د( به سواالت زیر پاسخ دهید.

 (1)                                                                                              بیان کنید. ؟جغرافیا از نظر اراتوستن چه تعریفی دارد -1

 (1)                                                                                                                             اهمیت دانش جغرافیا را بیان کنید. -2

 

 (1)                                                                                مهم در طرح مسئله و سوال توسط پژوهشگر چیست؟نکات  -3

 

 (1)                                                                                                   فرضیه های پژوهشگر به چه چیزی بستگی دارد؟ -4

 

 (1)                                                                                                                                   اهمیت تنگه هرمز در چیست؟ -5

 

 (5/0)                                                                                                    منظور از موقعیت جغرافیایی هر پدیده چیست؟ -6

 

 (1)                                                                                                                  ویژگی های کوه های تالش را بیان کنید. -7

 

 (1)                                                                                       عوامل انسانی تغییر دهنده زاگرس را نام ببرید. )دومورد( -8

 

 (1)                                                                                                    ارزش اقتصادی دشت ها را بیان کنید. )دو مورد( -9

 

 (1)                                                                                          بیشتر جلگه ها در کدام سمت ایران واقع است؟ چرا؟ -10



             4تعداد صفحات:                  1شماره صفحه:بنام خدا                                                                                    

                                            

ری1آموزش و پرورش ناحیه   

 هنرستان سیدالشهداء

59دی ماه  –نوبت اول   

 محل مهرمدرسه

محل مهر مدرسه                                                        

 

 

                                                                  

 

 

 (1)                                                                                                                           چرا ایران کشور چهارفصل است؟ -11

 

 (1)                                                                       کوه ها و ارتفاعات چه نقشی در تنوع آب و هوایی کشور دارند؟ -12

 

 (1)                                                                                                                           در مورد بیابان لوت چه می دانید؟ -13

 

 (1)                                                                                                                     ها چیست؟راه مقابله با بحران ریزگرد -14

 
 

 سواالت استان شناسی

 (1)                                                                                                                      دالیل اهمیت استان تهران را بیان کنید. -1

 

 نام و نام خانوادگی : 

 

جغرافینام درس :  

جاویدخانم نام دبیر :  

دهم رشته و پایه :  

11/51/ 11  تاریخ امتحان :  

  دقیقه 01 زمان امتحان :

 

 نمره تئوری :           نمره عملی: 

 

 نمره به عدد: 

 

 نمره به حروف :

 امضائ دبیر و تاریخ تصحیح : 

 

 



 (1)                                                                                                                              ناهمواری های استان را نام ببرید. -2

 

 (1)                                                       مع فعالیت های انسانی دیده می شود؟ چرا؟کدام قسمت های استان، تجدر  -3

 

 (1)                                                                                                        پوشش گیاهی  استان تحت چه عواملی است؟ -4

 

 (1)                                                                                            تهران را نام ببرید.ت کاشت بزرگترین جنگل های دس -5

 

 موفق باشید


