
 

 بسمه تعالی

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مالیر

 05/03/1400متحان : نام و نام خانوادگی:                                                  دبیرستان دخترانه شاهد                            تاریخ ا

 دقیقه 50 نام درس : جغرافیای ایران و استان                  مدت امتحان :    نام کالس:                                                       

 بارم هر سوال نیم نمره                               پایه دهم کلیه رشته ها                                                                       

 30تعداد سواالت : 

 5تعداد صفحات : 

 جغرافیا به عنوان پلی بین رشته های مختلف ، کدام علوم را به هم پیوند می دهد؟

 الف( علوم زمین را با علوم انسانی                   ب( علوم کشاورزی را با علوم انسانی

 ج( علوم طبیعی را با علوم انسانی                    د( علوم فنی را با علوم انسانی

1 

  "بررسی علت وقوع پدیده ها  "از بین شش سوال اساسی در جغرافیا کدام یک به 

 می پردازد؟

 الف( چرا                  ب( چه موقع                 ج( چطور                 د( چه کسی

2 

 وقتی می گوییم ایران در جنوب غربی آسیا قرار دارد کدام موقعیت آن را بیان کرده ایم؟

ف( ریاضی               ب( نسبی                 ج( جغرافیایی                د( مطلقال  
3 

در ایجاد و گسترش کدام عامل طبیعی تغییر دهنده زاگرس ، در حال حاضر هم طبیعت و 

 هم انسان موثر است؟

اد سد هاالف( طغیان رودها        ب( گسترش شهر ها         ج( گرد و غبار        د( ایج  

4 

 مهمترین عامل ایجاد نواحی خشک و بیابانی در جنوب کشور چیست؟

 الف( پرفشار جنب حاره ای                        ب( بارش کم     

ج( دمای باال                                        د( تاثیر توده هوای گرم و خشک    

5 

متری بیشتر  2000با ارتفاع  "ب  "درجه باالی صفر است ، در شهر 2دما   "الف "در شهر

 از شهر الف ، دما چند درجه است ؟

-12د(                    -10ج(                     12ب(               10الف(   

 

6 



از ویژگی های آب و  "بارندگی زیاد ، اعتدال دما در طول سال و پوشش گیاهی غنی "

؟هوای ....................... می باشد  

 الف( گرم و شرجی     ب( گرم و خشک       ج( سرد و کوهستانی       د( معتدل خزری

7 

کدام گزینه زیر پیامد تغییرات و ناپایداری محیطی است که انسان در کوه های البرز ایجاد 

 کرده است؟

ب( زیرش و لغزش در جاده ها و دامنه ها      معادن                 الف( بهره برداری از   

د( هدایت رودخانه ها و بهره برداری از آنها     اده های ارتباطی               ج( احداث ج  

8 

 چرا هر چه از غرب کشور به سمت شرق می رویم ، مقدار آب رود ها کمتر می شود؟

زایش عرض جغرافیاییالف( کاهش طول جغرافیایی                       ب( اف  

 ج( ناهمواری ها و جهت آن ها                     د( دوری از دریا ها ومنابع رطوبتی آن ها

9 

میلی متر  500بارش بیش از  "و  "حفظ ذخیره برف تا ابتدای ماه های گرم سال "

حداقل در هشت ماه از سال " به ترتیب از ویژگی های کدام یک از انواع کانون های آبگیر 

 ایران است؟

دایمی _ب( فصلی         اتفاقی             _الف( دایمی   

فصلی _د( دایمی             دایمی            _ج( اتفاقی   

10 

ی شویم ، آبدهی رودها بیشتر می مبه چه دلیل هر چه به اواخر پاییز تا اوایل بهار نزدیک 

 شود ؟

الف( آب شدن یخ های یخچال های طبیعی            ب( جاری شدن رودها    

ج(  فصل بارندگی در ایران                               د( پایان فصل بارندکی      

11 

 کشور ایران از طرف جنوب  با کدام اقیانوس در ارتباط است ؟ 

 الف( خلیج فارس                                    ب( اقیانوس آرام       

ج( اقیانوس هند                                    د( دریای سرخ   

 

 

12 



کدام گزینه با وقوع باران های سیالبی در دوره گرم سال در تنها بندر اقیانوسی ایران 

؟  مطابقت دارد  

 الف( توده هوای گرم و خشک                ب( توده هوای موسمی 

 ج( توده هوای مرطوب مدیترانه ای           د( توده هوای سودانی

13 

 علت شوری آب دریاچه ارومیه چیست؟

 الف( تبخیر زیاد آب دریاچه                 

 ب( شور بودن خاک کف دریاچه 

دریاچه از الیه های نمکیج( عبور رود های منتهی به   

 د( بسته بودن محیط دریاچه و عدم ارتباط با سایر آب ها

14 

 جمعیت کره زمین از لحاظ .................... جز در زمان های خاص ، تفاوت چندانی ندارد.

 الف( نسبت سنی      ب( نسبت جنسی        ج( مهاجرت          د( موالید و مرگ ومیر
15 

نفر و میزان مرگ و  400شهر الف با جمعیت ده هزار نفر میزان موالید در سال اگر در  

نفر باشد ، میزان رشد طبیعی آن چند درصد است؟ 150میر   

4/2د(                     24ج(                 5/2ب(                  25الف(   

16 

 پهن بودن قاعده هرم سنی نشان دهنده چیست؟

مرگ و میر و موالید بسیار پایین استالف( نرخ   

سال است 15ب( سن درصد زیادی از جمعیت کمتر از   

 ج( جمعیت سالمند در آن جامعه در حال افزایش است 

 د( نرخ امید به زندگی بسیار باال است

17 

 همه ی گزینه ها از دالیل تقسیمات ایران به واحد های کوچکتر است به جز ...................

 الف( اداره بهتر کشور                          ب(عرضه خدمات مناسب تر

 ج( جلوگیری از هرج و مرج                   د( تامین نیاز های مردم

18 

 از مجموع چند ................ استان تشکیل می شود و استاندار تابع ................. است؟

پایتخت _ب( شهر                     وزیر کشور        _الف( شهرستان   

پایتخت _د( شهرستان               وزیر کشور                       _ج( شهر   

19 



 در روستا های ................ مرز روستاها به خوبی از یکدیگر مشخص نیست؟

 الف( مناطق کوهستانی سرد                          ب( مناطق گرم و خشک

کناره ای خلیج فارس                د( جلگه های کناره ای دریای خزرج( جلگه های   

20 

 وجود چه عواملی از قرن ها پیش ، اوضاع مساعدی را برای دامداری به وجود آورده است؟

 الف( زندگی عشایری                       ب( وجود کوه های البرز و زاگرس

د( وجود آب رودخانه               ج( عرض جغرافیایی            

21 

 کدام عامل باعث افزایش تعداد نقاط شهری شده است ؟

 الف( تبدیل روستا به شهر                           ب( افزایش جمعیت

 ج( ادغام روستا به شهر                               د( مهاجرت از روستا به شهر

22 

معدن مربوط به کدام استان ها است ؟بیشترین شاغالن بخش   

 الف( یزد ، کرمان و اصفهان                     ب( یزد ، کرمان و خراسان

 ج( فارس ، خراسان جنوبی و یزد               د( سیستان و بلوچستان ، فارس و خراسان

23 

 کدام گزینه از ویژگی های گردشگری نیست؟

ب( اشتغال زایی برای کشور مهمان                  الف( در ردیف شغل های پر درآمد   

 ج( پاک و کم هزینه                                     د( ارتباطات جهانی سازنده

24 

از ویژگی های کدام گزینه است؟ "زیربنای توسعه اقتصادی ، رگ حیاتی جامعه "  

خدمات           د( صنعتالف( حمل و نقل          ب( کشاورزی            ج(   
25 

  سواالت جغرافیا استان

چه عواملی در شهرستان مالیر زمینه را برای فعالیت کشاورزی و تولید محصوالتی مانند 

 انگور را فراهم کرده است ؟

 الف( رودخانه فصلی حرم آباد ، زمین های پست و هموار ، وجود سفره های زیرزمینی

حاصلخیز ، آب و هوای مناسب ، سفره های آب زیر زمینیب( زمین های پر شیب و   

 ج( زمین های پر شیب و حاصلخیز ، آب و هوای مناسب ، رودخانه حرم آباد

 د( رودخانه فصلی حرم آباد ، زمین های پست و هموار ، شرایط آب و هوایی مناسب

 

26 



 شکل غالب روستاهای استان .............. می باشد؟

ب( طولی             ج( متمرکز                  د( پلکانی     الف( پراکنده    
27 

 چرا استان همدان مهاجر فرست است ؟

 الف( خشکسالی                             ب( کاهش بارندگی  

ج( عدم توسعه اقتصادی                   د( افزایش مشکالت اجتماعی    

28 

 در توسعه کدام شهر ها ، راه های ارتباطی نقش داشته است ؟

نهاوند _تویسرکان                              ب( اسد آباد  _الف( رزن   

بهار _د( تویسرکان              رزن                       _ج( اسد آباد   

29 

 دلیل عمده ساخت شهر های شعاعی مانند همدان چیست؟

ب( وجود مراتع کوهستانی           الف( وجود دشت های هموار               

 ج( عدم امنیت کافی                                  د( وجود راه های ارتباطی

30 

نمره 15جمع بارم                    موفق باشید ملک احمدی   

 


