
 
 نام ونام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره ردیف دانش آموز:

 )ع(دبیرستان دخترانه امام حسین : آموزشگاهنام 

 بسمه تعالی

 آموزش و پرورش خراسان رضویاداره کل 

 شهرستان نیشابور اداره آموزش و پرورش 

  دوممتوسطه   دهمسؤاالت  امتحان پایه  

   ایران و استان فیایجغرا درس:                

 

 صبح  01  ساعت شروع: 

 دقیقه  55        مدت امتحان :

 01/99/ 10   تاریخ امتحان : 

 01  تعداد سؤال:

 تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: سمیه کابلی نام ونام خانوادگی معلم: 

 بارم  تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: نام ونام خانوادگی تجدید نظر کننده

 1 دیم را چه کسی تعریف کرده است.وجغرافیای امروزی را تعریف کنید.یای قجغراف 1

 1 آمدن بیابان لوت چیست.عوامل ایجاد بیابان در ایران را بنویسید.و علت به وجود  2

 1 موقعیت ریاضی ایران را تعریف کنید 3

 قله نام ببرید برای مناطق کوهستانی زیر رشته کوه یا 4

 منطقه مکران:                     زاگرس:                           البرز:             ذربایجان:       منطقه کوهستانی ا
1 

 1 جمع آوری اطالعات از چند روش انجام می شود نام ببرید و مثال بزنید. 5

 1 مورد( 4توده هوای مرطوب غربی را توضیح دهید.) 6

 1 دید ترکیبی را تعریف کنید.ت. چیساساسی علم جغرافیا  دو مفهوم 7

 1 عوامل تغییر دهنده زاگرس را نام ببرید.و برای هر کدام مثال بزنید. 8

 1 منظور از موقعیت نسبی هر کشور چیست. و دو موقعیت نسبی برای ایران بنویسید. 9

 1.5 ناهمواریهای مریخی در کجا واقع شده و چرا به این نام نامیده می شوند. 11

 1 مورد( 4عوامل ایجاد ریزگردها  چیست؟) 11

متقابل انسان و محیط با کدام  سوال پرسیده می رکن اساسی جغرافیا با کدام سوال پرسیده می شود و روابط  12

 شود.
1 

 1 چه عاملی در تابستان مانع بارش در ایران میشود؟ چرا؟ و این عامل دارای چه نوع آب و هوایی است. 13

 1 مورد( 4سید.)ای خزر را بنویاهمیت دری 14

 علت به وجود آمدن ناهمواریها و مناطق هموار زیر را بنویسید. 15

 زاگرس:                                 گل فشان:                                   دشت لوت:                     دشت کویر:                  

 دشت ارژن:                                البرز:  

1.5 

  خراسان رضویاستان سواالت  

 1 مورد( 4رد قطبی در استان را توضیح دهید.)ی ستوده هوا 16

 1.5 بلند ترین نقطه کوههای جنوبی استان چه کوهی است. و در کجا قرار دارد. 17

 1.5 زمین شناسی فعال بو ده اند و گسلهای استان را نام ببریدگسلهای استان خراسان رضوی در چه دوره  18

 1 ته کوه این استان شبیه زاگرس است.الی استان خراسان رضوی را نام ببرید. و کدام رشکوههای شم 19

 1 بر زندگی مردم را بنویسید. دشتهای استان از چه نوعی هستند و نقش ناهمواریهای استان 21

 21 موفق و پیروز باشید 

 


