
 شماره صندلی       

 

 

 

  جغرافیای ایران و استاننام درس:              .......................................... نام دبیر:                 ها( ی رشته )کلیه: رشته             دهم: پایه         ........................................................نام و نام خانوادگی: 

 2صفحه: تعداد                              ساعت شروع:                                  دقیقه 70: مدت امتحان                          : تاریخ امتحان

 نام مصحح:                                                           نمره با عدد:

 نمره با حروف:     تاریخ و امضا:                                                 

 با عدد: تجدیدنظر نام مصحح:                                                           نمره

 با حروف: تجدیدنظر تاریخ و امضا:                                                      نمره

 بارم سؤاالت ردیف

 کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل  الف

 (5/0) ی جغرافیا برای اولین بار توسط .......................... ارائه شد. ( واژه1

 (5/0) آید. به وجود می ..........................( محیط جغرافیایی از تعامل بین محیط طبیعی و 2

 از اهمیت ارتباطی برخوردار بود. ..........................( شهر باستانی بیشاپور در زمان 3

 (25/0) کند. % از پروتئین کشور را تولید می 20% دامی و 25درصد کشور است اما  ..........................( جمعیت عشایر کمتر از 4

 (25/0) باشد. می ..........................ترین نوع سکونتگاه که در ایران شناخته شده است  ( قدیمی5

 (5/0) از چند دهستان تشکیل شده است. ..........................هر ( 6

2 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. ب

 .................................................................................................................................................................................................( مهاجرت: 7

 ...............................................................................................................................................شهر: ................................................. ( کالن8

 ...............................................................................( موقعیت ریاضی یا مطلق: .......................................................................................9

3 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ج

 ( عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی چگونه است؟10

 

 کنید بنویسید. های مقابله با ریزگردها را که پیشنهاد می ( دومورد از راه11

 

1 

 نمره9 زیر پاسخ کامل بدهید. به سؤاالت د

از جمله تهران شده  شهرهای بزرگ چه مشکالتی باعث مهاجرت افراد به 1340ی  پس از اصالحات ارضی در دهه  12

 1 بود؟

 ای را بنویسید. سه مورد از مزایای کشت گلخانه 13

5/1 

 (1صفحه )
 

محل مهر آموزشگاه

 

 



 بارم سؤاالت ردیف

 دلخواه توضیح دهید.اشکال شهرها را نام برده و یکی را به  14

5/1 

 دو مورد از پیامدها و مشکالت سیاست کاهش جمعیت در کشورمان را بنویسید. 15
1 

 مورد(4شود؟ ) ی شهرگریزی می چه عواملی باعث به وجود آمدن مهاجرت معکوس یا پدیده 16

1 

 های گردشگری ایران را بنویسید. دومورد از جاذبه 17
1 

 جغرافیایی را به ترتیب نام ببرید ویکی را به دلخواه توضیح دهید.های  های پژوهش گام 18

2 

 نمره5 استان شناسی هـ

19 
 

 5/0 توان به ...................... و ...................... اشاره کرد. ی آنها می موزه در استان تهران وجود دارد که از جمله 60نزدیک به  

20 
 

 5/0 باشد. های البرز می ی کوه های اسکی ایران در دامنه ........................... و ........................... و آبعلی بزرگترین پیستپیست اسکی 

 سه مورد از اهداف بلند مدت استان تهران را بنویسید. 21

5/1 

 به طور مختصر توضیح دهید.« ری » ی تاریخی  در مورد سابقه 22

5/1 

 دو مرکز مهم مذهبی استان تهران را نام ببرید. 23
1 

 (2صفحه )
 


