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 نام پدر:

 پایه :دهم انسانی 

 معینیفهیمه نام دبیر: خانم 

 آموزش و پرورش شهرستان برخوار  يريتمد

 کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی 

 دوم سما آموزشگاه متوسطه 

 اصفهان جغرافیای ایران و استان شناسی نام درس: 

 دقیقه  60: امتحان مدت

                                                                                                 1/3/1400  تاریخ آزمون:

 سال تحصیلی: 

 شماره دانش آموزی:

 تعداد صفحه:

 عملی: -شفاهی               نمره کتبی:     

 جمع:                         جمع باحروف:

 امضا                                نام و نام خانوادگی مصحح:

 بارم  ياقوت حموی )جغرافیدان مسلمان ( : جغرافیا علم مورد عالقه ی خداوند است .  رديف 

 جمالت صحیح را با عالمت )ص( و جمالت غلط را با عالمت )غ( مشخص کنید.                             1

 شهرستان تقسیم شد .  49استان و  10با تصویب قانون تقسیمات کشوری ،ایران به  1316در سال  الف. 

              ولگا به دریای سیاه ارتباط پیدا کرده است .-دریای خزر از طریق کانال دن   ب.

 از دیدگاه دانش جغرافیا ،روستا نمی تواند به عنوان سکونتگاه به شمار رود .  ج.

 طوالنی ترین مرز ایران با کشور افغانستان است . د. 

 ه . کشت گلخانه ای در سال های اخیر کم تر شده است . 

 ویس می نامیدند . خ. پس از ورود آریایی ها به ایران ،آبادی کوچک را گئو و آبادی بزرگ را 

5/1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 2

 اگر مهاجرت را به موالید و مرگ و میر اضافه یا از آن کم کنیم رشد................جمعیت به دست می آید . الف. 

 نقش شهر مشهد................و شهر اصفهان.....................است .ب. 

 نعتی بعد از نفت و گاز ،.....................است .بزرگترین بخش صج. 

 در روستاهای ......................خانه ها با فاصله از هم قرار دارند . د. 

 نام دیگر شهرگریزی ،................... می باشد .هـ .  

 ..........................دو عامل مهم در جغرافیا هستند . ................... و خ . 

2 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.  3

 .کدام گزینه درباره ی خلیج فارس نادرست است ؟ 1

                  □کیلومتر است . 900ب. طول آن حدود                                         □الف.خلیجی هاللی شکل است 

 د. باعث پیشروی آب در اقیانوس هند شده است .                             □ج. در جهت شرق به غرب کشیده شده است .

3 

 ...............،میزان مرگ و میر کاهش یافته و روند افزایش جمعیت ...............بوده است . . در دهه های اخیر بر اثر 2

 □صعودی -ب. لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی                                 □نزولی - الف. گسترش واکسیناسیون

 □ صعودی -د. رونق صادرات موادغذایی                                       □نزولی - ج. رونق صادرات نفتی 

"  . اصطالح 3  برای تقسیمات کشوری برای کدام عصر است ؟معادل یونانی آن چیست ؟ "شهربی

 □اتراپ س- د. مغوالن                □گئو-ج. مغوالن            □ساتراپ-ب. هخامنشیان          □گئو-هخامنشیان الف.

 . شغل اصلی روستاییان کدام است و فعالیت اغلب آن ها وابسته به چیست ؟ 4

 □آب - د. صنعت           □زمین -ج. دامداری                 □آب -ب. کشاورزی           □زمین -الف. خدمات

 ایران شده است ؟ . کدام عامل باعث ایجاد موقعیت مساعدی برای تولید انواع محصوالت زراعی در 5

 □د. ارتفاع و شیب مناسب زمین        □ج. تنوع آب وهوایی                         □ب. آب فراوان         □الف. خاک حاصلخیز 

 . ماهی دشت چگونه به وجود آمده است ؟ 6

 □ب. انباشت مواد حاصل از فرسایش                                            □الف.چین خوردگی صفحات 

 □د. ایجاد ناهمواری های جدید بر اثر فرسایش بادی                                                       □ج. انحالل مواد آهکی 



 می ریزند وصل کنید .هر یک از رودهای سمت راست را در جهتی که به دریای خزر  4

 جنوب غرب -1الف.رود کورا                                                                   

 شمال -2ب. رود ولگا                                                                     

 جنوب شرق-3                  ج. رود سفید رود                                             

        جنوب-4د. رود اترک                                                                    

 شمال غرب-5                                                                             

1 

 مورد(       3)کدام استان ها بیشترین شاغالن بخش معدن کشور را دارند ؟  5
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 چرا کشور ما وضع مناسبی در پرورش انواع دام دارد؟  6

 

5/0 

 نام ببرید. گروه های عمده ی سنی جمعیت را  7

 

1 

 25/0 مهمترین قاعده ی )قانون( آینده نگری در جمعیت چه نام دارد ؟  8

 مورد (  3مهمترین دالیل کاهش آب دریاچه ی ارومیه چیست ؟) 9

 

 

75/0 

 دو ویژگی از ویژگی های رود های ایران را بنویسید . 10

 

 

5/0 

 هریک مثالی بزنید . شاخه های اصلی علم جغرافیا را نام ببرید و برای   11

 

 

5/1 

 مرز چیست ؟ایران چند کیلومتر مرز مشترک سیاسی با همسایگانش دارد ؟  12

 

 

1 

 دو توده ی کوهستانی آتشفشانی در منطقه ی کوهستانی آذربایجان نام ببرید.  13

 

5/0 

 مورد (  3ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی را بنویسید.) 14

 

 

75/0 

 
  سواالت استان شناسی اصفهان                                                 

 1 چرا شهرهای کوهپایه ای محدودیتی برای فعالیتهای انسانی ایجاد نمی کنند ؟  1

 1 مورد (  2روستاهای استان را بر اساس کدام معیارها می توان تقسیم بندی کرد ؟)  2



 

 1 چه نظر با هم متفاوت هستند ؟ نواحی کشاورزی استان از  3

 1 بیشترین و کمترین سطح باغات استان از چه نظر با هم متفاوت هستند ؟ 4

 1 به چه دلیل استان اصفهان در طول تاریخ مورد توجه حاکمان بوده است ؟  5

 توفیق رفیق راهتان 


