
 

 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   دهم تجربیسؤاالت  امتحان پایه  

    اسیان واستان شنجغرافیای ایر درس:          

 

 صبح 01  ساعت شروع: 

 دقیقه   01       مدت امتحان :

     0/3/0011تاریخ امتحان  

 01  تعداد سؤال:

 تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: سمیه کابلینام ونام خانوادگی معلم: 

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

 1.0 مورد جغرافیا را بنویسید.توستن در نظریه ارا 0

 0 اند؟تعریف کنید مثال بزنید. عحوضه های ابریز کشورمان چند نو 0

 0 شهرهای شعاعی را تعریف کنید. مثال بزنید. 3

 1.0 رین سامانه بارشی ایران چه توده هوایی است و کدام توده هوا در تابستان باعث بارش میشود.؟مهمت 0

 0 دوره قاجاریه را به ترتیب بنویسید. وری درمات کشتقسی 0

 0 مورد( 4علت رشد دامداری در ایران را بنویسید.) 6

 0 موقعیت ریاضی ایران را بنویسید. 7

 علل پیدایش سرزمینهای هموار و ناهموار زیر را بنویسید. 8

            :               ی مینیاتوری:                             دشت کویرکوهها

 البرز:

 دشت لوت:

0 

 0 یک مهاجرت خارجی اجباری و یک مهاجرت رو ستاییان به شهر مثال بزنید. 9

 نقش شهرهای زیر را بنویسید: 01

 سرعین:        مشهد:                                  اصفهان:       پیرانشهر:
0 

 0 م دو مورد(دریاچه کبودان میریزند.)هر کدا چه رودهایی به دریای پارس و چه رودهایی به 00

 0 یکی از مراحل حساس پزوهش چیست.چرا؟ رکن اساسی جغرافیا با چه سوالی پرسیده میشود. 00

 0 مورد( 4راههای مقابله با ریزگردها را بنویسید.) 03

 0 تعریف کنید.محرک اصلی رشد چیست.  00

 0 مورد( 4چیست.)قابلیتهای منحصر به فرد دریای مکران  00

 زمان دو برابر شدن جمعیت کشور زیر را با فرمول محاسبه کنید.رشد طبیعی و  06

 

 02220201:جمعیت کل                         001111مرگ و میر:                      0002111موالید:

0 

 

07 

 سواالت استان خراسان رضوی

 

 ی چه اهدافی ساخته شد؟سد دوستی در کجا بین چه کشورهایی و برا

0.0 

 0 جر به کاهش تولید پسماند میشود؟چه عواملی من 08

 0.0 جاذبه های گردشگری در استان خراسان رضوی را نام ببرید و مثال بزنید. 09

 0 مورد( 4مزایای کشت زعفران را بنویسید.) 01

 02 موفق و پیروز باشید 

 



 

 پاسخنامه ی امتحان جغرافی عمومی و استان شناسی

 1.0 به عنوان جایگاهی برای زندگی نیجغرافیا علم مطالعه زم 0

 ،دریاچه ارومیهدر کشور جریان دارد و وارد دریاچه های داخلی می شود :رودهایی که آب انهاداخلیحوضه ابریز 0

 حوضه آبریز خارجی:رودهایی که آب انها به دریا های اطراف میریزد ،دریای خزر
0 

مرکز به صورت شعاعی منشعب خیابانها و شبکه های مهم از ان شهر دارای یک مرکز اصلی بوده و در این شهرها  3

 می شوند مثل همدان
0 

 1.0 توده هوای موسمی-توده هوای مرطوب غربی 0

 0 ایالت،والیت،بلوک،قصبه 0

گستردگی کشور در عرض جغرافیایی،رشد صنایع تبدیلی،وجود نیروی انسانی متخصص،تنوع اقلیمی وگونه های  6

 یگیاه
0 

 0 درجه طول شرقی قرار دارد 00تا 44درجه در جنوب منطقه معتدله شمالی و 41تا 22در عرض جغرافیاییان ایر 7

 0 فرسایش   تبخیر شدید        از دوره های قدیم زمین شناسی                       کوهزایی مواد رسوبی 8

 ر به علت جنگمهاجرت مردم افغانستان به کشورهای دیگ 9

تعداد زیادی از روستاییان به علت نداشتن زمین و مشکالت اقتصادی به شهرها  41دهه  حات ارضیپس از اصال

 مهاجرت کردند

0 

 0 گردشگری            زیارتگاهی             صنعتی           نظامی 01

 0 و....                        سیمینه رود،زرینه رود و.... کارون ،کرخه 00

 0 ی،چون نقش راهنما دارد و به فعالیتهای ما جهت میدهد             کجاساز فرضیه 00

 0 احیای تاالبها،اجرای طرحهای مهار بیابان،تغییر شیوه کشت،کاشت درخت 03

ییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف اولیه و تبدیل آنها به صنعت،مجموعه فعالیتهایی است که به تغ 00

 ر می شودمحصوالت جدید منج
0 

لهای دریا نوردی، امکان ساخت و توسعه ، عدم نیاز به استفاده از آبراهه وکانااحل،عمق مناسب دریاجنس س 00

 بدون محدودیت
0 

زمان دو برابر شدن                   011م بر کل جمعیت ضربدر مرگ و میرتقسی-رشد طبیعی:میزان موالید 06

 تقسیم بر نرخ رشد 01جمعیت:

 25زمان دو برابر شدن جمعیت:                                         022شد: نرخ ر

0 

  سواالت استان خراسان رضوی 

تامین -2تامین بخشی از آب شرب شهر مشهد          -0بر روی رودخانه تجن، بین ایران و ترکمنستان            07

 مهار سیالب-0بخشی از آب کشاورزی سرخس   
0.0 

 0 خانوارها،کاهش مواد غیر قابل تجزیه در فر اینده تولید افزایش کیفیت محصوالت، اصالح الگوی مصرف  08

 0.0 مذهبی:حرم امام رضا                 طبیعی: شاندیز                فرهنگی و تاریخی:برج کرات 09

 0 سال متوالی 01تا  0سهولت حمل و نقل،حجم کم،ارزش اقتصادی باال،بهره برداری به مدت  01

 02 موفق و پیروز باشید 

 


