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نمرهنوبت دوم پایءه دهم دورءه متوسطءه دومردیف

دانش آموزان عزیز از دو بستءه »الف و ب« یک بسته به دلخواه پاسخ دهید.

بـخـش اختـیـاری الف

1از مراحل یک تحقیق و پژوهش جغرافیایی چهار مورد را ذکر کنید.1

دو مورد زیر را تعریف کنید.2
الف( موقعیت ریاضی

ب( موقعیت جغرافیایی

1/5

1پیامدهای ناپایداری رشته کوه البرز را بنویسید.3

1/5سه مورد از ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی را بنویسید.4

بـخـش اختـیـاری ب

0/75مهم ترین داده های هواشناسی کدام اند؟1

2مهم ترین راه های مقابله با ریزگردها کدام اند؟ )ذکر 4 مورد(2

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.3

500 میلی متر بارش داشته باشند و حداقل در نه ماه از سال این بارش ها اتفاق بیفتد، به آن ها کانون های دائمی می گویند. الف( کانون های آبگیری که بیش از

ب( دریای خزر از بقایای دریای عظیم تتیس است که زمانی بخش اعظم نیم کرءه جنوبی را پوشانده بود. 

پ( در حال حاضر با مطالعات گسترده توسط متخصصان مختلف و همکاری بین المللی تالش می شود وضعیت بحرانی دریاچءه ارومیه برطرف شود.

0/75

1/5حوضه های آبریز در کشور ما چند نوع است؟ توضیح دهید.4

بـخـش اجبـــاری

1

2

3

4

الف( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
جمعیت کرءه زمین از لحاظ نسبت جنسی جز در زمان های خاص، تفاوت چندانی ندارد.

در دورءه قاجاریه، ایران به ده ایالت و بیست و چهار والیت تقسیم می شد.

در شهرها معموالً تفاوت چندانی در ارزش ها، آداب و رسوم و شیوءه زندگی مردم مشاهده نمی شود.

شناخت توان های محیطی به انسان کمک می کند تا از مکان ها به طور صحیح و بهینه استفاده کند و در بخش های مختلف اقتصادی به خوبی عمل نماید.

1

5

6

7
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ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
امروزه با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور توصیه می شود، محور توسعءه کشاورزی از ............... به توسعءه ............... با روش های مدرن آبیاری تغییر یابد. 

بسیاری از مواد غذایی که ما مصرف می کنیم ............... یا ............... از راه دامداری به دست می آید.

صنعت خودروسازی یکی از شاخصه های ............... کشور است که می تواند ............... بسیاری برای کشور فراهم سازد. 

گردشگری در ردیف شغل های پردرآمد پاک و ............... است که برای کشور میزبان می تواند اشتغال زایی، توسعه و رونق اقتصادی و ............... ایجاد کند. 

0/5

0/5

0/5

0/5

9
10
11
12

پ( هر یک از مطالب سمت راست با کدام یک از مطالب سمت چپ مرتبط است؟
الف( روستای پلکانیخانه ها از هم فاصله دارند.

ب( روستای متمرکزاین روستاها تحت تأثیر پدیده های اطراف خود هستند.

پ( روستای پراکندهروستاهایی که در دامنءه کوه ها هستند.

ت( روستای طولیروستاهایی که در امتداد جاده شکل می گیرند.

ث( روستای ییالقی

1

13

14

ت( به سؤال های زیر پاسخ کوتاه بدهید.
پس از حملءه مغول از چه تقسیم بندی برای ادارءه ایران استفاده می شد؟

از به هم پیوستن چند دهستان هم جوار به وجود می آید؟

0/5

0/25

19

Hamkelasi.ir       T.me/ihamkelasi
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642450 نفر باشد، میزان رشد طبیعی این کشور چند درصد است؟15 1 نفر و مرگ ومیر آن 894 000/ / اگر میزان موالید یک کشور در سال 2012م، بیش از

) 85 000 000/ / )توجه: جمعیت

1

0/5مانع اصلی بر سر راه توسعءه اقتصادی جامعه در بخش جمعیتی آن کدام است؟16

1چرا کشور را به واحدهای کوچک تقسیم می کنند؟ توضیح دهید.17

1نقش آب در پدیدآمدن سکونتگاه ها را شرح دهید.18

0/5دو ویژگی  مناطق روستایی ایران را بنویسید.19

0/75مهم ترین مزایای کشت گلخانه ای را بنویسید.20

0/5علت ایجاد تنوع فراوان تولیدات باغی در ایران چیست؟21

0/5کدام شرایط موجب شده است تا وضعیت کشور برای پرورش انواع دام مناسب باشد؟ )ذکر 2 مورد(22

0/5وجود کدام عوامل، نشانگر قدمت ایران از نظر تجارت می باشد؟23

جمع نمرات موفق باشید   15

20
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بخـش اختـیـاری الف

1( طرح سؤال و بیان مسئله 2( تدوین فرضیه 3( جمع آوری اطالعات- 1
4( پردازش اطالعات 5( نتیجه گیری و ارائءه پیشنهادها

الف( محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی، موقعیت مطلق - 2
یا ریاضی آن محل است.

ب( محل قرارگیری هر مکان، نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی، پیرامون خود، موقعیت 
نسبی آن مکان است. 

این - 3 و رودخانه های  و دره ها، دشت ها  دامنه ها  فعالیت ها سبب شده است  این  مجموعءه 
منطقءه کوهستانی طی دهه ها، چهرءه دیگری به خود بگیرد و گاه مخاطراتی همچون ریزش 
و لغزش در جاده ها و دامنه ها لرزش های خفیف و گسترده، طغیان رودها و بروز سیالب و 

همانند آن ها حادث شود
1( ذخایر آب  2( معدن و ذخایر طبیعی  3( دامداری - 4

بخـش اختـیـاری ب

دما، بارش و فشار هوا  - 1
1( احیای تاالب ها 2( تأمین حقابءه رودخانه های منطقه 3( اجرای طرح های بیابان  زدایی - 2

4( تغییر در شیوءه کشت 5( مدیریت صحیح آب در بخش های مختلف.
الف( نادرست )... هشت ماه از سال ...( - 3

ب( نادرست )... بخش اعظم نیم کرءه شمالی را پوشانیده بود.( 
پ( درست 

دو نوع: الف( حوضءه آبریز خارجی: یعنی رودهایی که آب آن ها به دریاهای اطراف کشور - 4
می ریزد؛ اما در طول مسیر مورد استفاده قرار می گیرند.

وارد  و  دارد  جریان  کشور  در  آن ها  آب  تمام  که  رودهایی  یعنی  داخلی:  آبریز  حوضءه  ب( 
دریاچه های داخلی می شود.

بخـش اجـبـاری

درست- 1
نادرست- 2
نادرست- 3
درست- 4
زراعت، باغداری - 5
مستقیم، غیرمستقیم - 6
توسعه یافتگی، فرصت های شغلی - 7
کم هزینه، ارتباط جهانی - 8
پ - 9

ب- 10
الف- 11
ت - 12
از تقسیم بندی ایالتی استفاده، و ایران به ایاالت متعددی تقسیم شد. - 13
بخش - 14
رشد طبیعی جمعیت- 15 = − × =1 894 000 642 450

85 000000 100 1 4, , ,
, , /  

اساساً نباید سیاست کنترل جمعیت به گونه ای باشد که هرم سنی کشور به سمت سالمندی - 16
و کهنسالی حرکت کند؛ زیرا این پدیده مانع اصلی بر سر راه توسعءه اقتصادی جامعه خواهد شد. 

برای ادارءه بهتر کشور، مناسب تر این است که آن را به واحدهای کوچک تری تقسیم کنند. - 17
این  کار به منظور عرضءه خدمات مناسب تر و تأمین نیازهای مردم در حال حاضر با ادارءه مطلوب تر 

صورت می گیرد. این تقسیمات، متناسب با موقعیت و زمان تغییر می یابد.
آب در هر مکان، در تمایل انسان به کار کشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم در مکان، - 18

عامل مهمی است. با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد. 
افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی، زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه شد.

کرده - 19 فراهم  روستاییان  برای  را  زیبایی  روستاها، چشم اندازهای طبیعی  اطراف  باز  فضای 
است. روستاییان نسبت به آداب و رسوم محل زندگی خود، پایبند هستند. بسیاری از روستاییان 
در کاشت، داشت و برداشت محصول با یکدیگر همکاری می کنند. آب و هوای پاک، اوضاع زندگی 
در روستاها عرضءه خدماتی نظیر  بهتر و سالم تر را برای روستاییان فراهم آورده است. معموالً 

بیمارستان، فروشگاه و حمل ونقل عمومی، کم تر و محدودتر است. )ذکر 4 مورد(
1( کاهش مصرف آب 2( تولید در همءه طول سال و همه جا 3( کنترل بهتر وضعیت کشت - 20
اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف ایران، سبب ایجاد تنوع - 21

فراوان در تولیدات باغی شده است. 
گستردگی کشور در عرض جغرافیایی، تنوع اقلیمی، گونه های گیاهی- 22
موقعیت استراتژیک ویژه، عبور جادءه ابریشم و ادویه- 23
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