
 

 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 

   تان شناسیجغرافیا ی ایران و اس درس:          

 

 صبح 8  ساعت شروع: 

 دقیقه 07         مدت امتحان :

 42/70/1271  تاریخ امتحان : 

 47  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

 ی خالی را با کلمات مناسب پر کنید:جاها 1

 شکل نهایی ناهمواریهای ایران در دوره................. به وجود آمد.-الف

 مهم ترین سامانه بارشی ایران توده هوای ................. است.-ب

 محرک اصلی رشد................است.-ج

 دهستان توسط ................ اداره می شود.-د

1 

 کامل دهید:پاسخ 

 ؟دید ترکیبی چیست؟از شمال چه رودهایی به دریای کاسپین می ریزند 2

 
1 

 مرحله حساس پژوهش چه مرحله ای است؟ چرا؟ 3

 
5.0 

 موقعیت مطلق ایران را بنویسید. 4

 
1 

 تقسیمات کشوری ایران در دوره ساسانیان بنویسید. 0

 
1 

 مورد( 4.)مشکالت تولیدات زراعی ایران را بنویسید 6

 

 

1 

 مورد( 4عوامل انسانی تغییر دهنده زاگرس را بنویسید.) 7

 

 

1 

 مورد( 3دریای مکران بین چه کشورهایی قرار دارد و ویژگیهاو قابلیتهای منحصر به فردآن را بنویسید.) 8

 

 

1.0 

 کانون آبگیر چیست؟ انواع آن را بنویسید.؟ 9

 

 

1 

 ا بنویسید.خدمات چیست؟ رسالت آموزش و پرورش ر 15

 

 

1 

 نقش سکونتگاههای زیر را بنویسید: 11

 مشهد:                       اراک:                      پیرانشهر:                                تهران:
1 



 مورد( 2در مورد نقش سکونتگاهها باید به چه نکاتی توجه کنیم؟) 12

 

 

1 

 یست؟ وچه عواملی در ایجاد بیابان در ایران نقش دارد؟چ علت به وجود آمدن بیابان لوت 13

 

 

1 

 یک مهاجرت داخلی اجباری و یک مهاجرت خارجی اجباری مثال بزنید؟ 14

 

 

5.0 

 رشد طبیعی و زمان دو برابر شدن جمعیت کشور زیر را با فرمول جواب دهید: 10

 65555555جمعیت کل:                   360555میزان مرگ ومیر:                     2355555میزان موالید:

 

 

 

1.0 

 سواالت استان خراسان رضوی                                                                     

 چه عواملی باعث افزایش جمعیت استان شده است؟ 1

 
5.0 

 1 مورد( 4مزایای کشت زعفران رابنویسید.) 2

 سمیه آن تعریف کنید؟خراسان را با وجه ت 3

 

 

1 

 فعالترین گسل استان را نام ببرید و خراسان محل ظهور چه زبانی است؟ 4

 
5.0 

 سد دوستی بین چه کشورهایی در کجا و با چه اهدافی ایجاد شده است؟ 0

 
2 

  هند.نمره ای استان پاسخ ند 1دانش آموزان که تحقیق ارائه داده اند می توانند به اختیار به یک سوال  

 25 موفق و پیروز باشید 

 



 

 ( پاسخنامه)  سواالت کلید

 شناسی استان و عمومی جغرافی: امتحان

  5.20دهدار-5.20صنعت-5.20غربی مرطوب-ب-5.20کواترنر-الف 1

  5.20اورال-5.20ولگا-5.0-مکان یک در آن های ویژگی تمام با ها پدیده وجامع جانبه همه مطالعه 2

  5.20دهد می جهت شود انجام است قرار که فعالیتهایی به و دارد را راهنما قشن-سازی فرضیه 3

 63 تا 44 ودر 5.0-شمالی نیمکره معتدله منطقه جنوب در درجه 45تا 20 جغرافیایی عرض در ایران 4

 5.0شرقی طول درجه
 

  5.20(دهستان)رستاک-5.20(شهرستان)تسوج یا تسوگ -5.20استان)خوره-5.20(ایالت)سرزمین 0

  5.20هوایی و اب نوسانات -5.20آفات وجود -5.20کم وری بهره-5.20خاک و اب منابع در محدودیت 6

 و شهرها گسترش-5.20اراضی از نامناسب استفاده -5.20جنگل بردن بین از -5.20جاده احداث 7

 5.20روستاها
 

 و ابراه به نیاز عدم-5.20مناسب عمق -5.20ساحل جنس-5.20پاکستان -5.20عمان -5.20ایران 8

 5.20نوردی دریا کانالهای
 

 -5.20هستند متعددی رودهای سرچشمه که دارد وجود مکانهایی کوهستانی مرتفع مناطق در 9

 5.20اتفاقی -5.20فصلی-5.20دائمی
 

 کشور تولیدات کمیت و کیفیت بهبود در غیرمستقیم طور به که ،مدیریتی، مالی فعالیتهای زنجیره به 15

 5.0جامعه در افراد نگرش و آگاهی سطح افزایش-5.0ندموثر
 

  5.20سیاسی،اداری-5.20نظامی -5.20صنعتی-5.20زیارتگاهی 11

 سیمای و چهره در سکونتگاه نقش-5.0کنند می ایفا باهم را ها نقش این و دارند نقش چند سکونتگاه 12

 5.0.شود می منعکس انها
 

 از بودن دور-5.20زاگرس و البرز کوههای رشته جهت-5.20حاره جنب پرفشار-5.20حاره جنب پرفشار 13

 5.20رطوبتی منابع و دریاها
 

 به افغانستان مردم مهاجرت -5.20هیرمند بند شدن خشک علت به گرگان به سیستان مردم مهاجرت 14

 5.20جنگ علت به دیگر کشورهای
 

   5.0 21=جمعیت شدن برابر دو زمان                                      1-  3.2=جمعیت طبیعی رشد 10

  رضوی خراسان استان سواالت 

   5.0مهاجرت -طبیعی رشد 1

 گران االت ماشین به نیاز عدم-5.20باال اقتصادی ارزش-5.20کم حجم-5.20ونقل حمل سهولت 2

 5.20قیمت
 

 معنی به ایان یا آسان و دخورشی معنی به خور خورایان یا آسان خور-5.0 خورشید، آمدن بر خاستگاه 3

 5.0امدن بر و شدن ظاهر
 

  5.0دری کاخک،زبان گسل 4

 تامین -مشهد شهر شرب ازاب بخشی تامین -5.0تجن رودخانه روی بر -5.0ترکمنستان و ایران بین 0

 -1ای رودخانه فرسایش و سیل خسارات از جلوگیری و مهار -سرخس کشاورزی نیاز مورد آب از بخشی
 



 


