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سواالت

الف) در تمامی پژوهشهای علمی برای گردآوری اطالعات ،روش  ....................................مورد استفاده قرار میگیرد.
ب) گسترش عرض جغرافیایی ایران  .........................................از ترکیه است.
ج) امروزه با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور توصیه میشود ،محور توسعهٔ کشاورزی از  ...............به توسعهٔ
 ...............با رو شهای مدرن آبیاری تغییر یابد.
د) بسیاری از مواد غذایی که ما مصرف میکنیم  ...............یا  ...............از راه دامداری به دست میآید.
ه) صنعت خودروسازی یکی از شاخصههای  ...............کشور است که میتواند  ...............بسیاری برای کشور فراهم
سازد.
و) گردشگری در ردیف شغلهای پردرآمد پاک و  ...............است که برای کشور میزبان میتواند اشتغالزایی ،توسعه و
رونق اقتصادی و  ...............ایجاد کند.
درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
 جمعیت کرهٔ زمین از لحاظ نسبت جنسی جز در زمانهای خاص ،تفاوت چندانی ندارد.
 در دورهٔ قاجاریه ،ایران به ده ایالت و بیستوچهار والیت تقسیم میشد.
 در شهرها معموالً تفاوت چندانی در ارزشها ،آداب و رسوم و شیوهٔ زندگی مردم مشاهده نمیشود.
 شناخت توانهای محیطی به انسان کمک میکند تا از مکانها بهطور صحیح و بهینه استفاده کند و در بخشهای
مختلف اقتصادی بهخوبی عمل نماید.
هر یک از مطالب سمت راست با کدامیک از مطالب سمت چپ مرتبط است.

 روستای پلکانی
خانهها از هم فاصله دارند.
این روستاها تحت تأثیر پدیدههای اطراف خود هستند 
 روستای متمرکز

 روستای پراکنده
روستاهایی که در دامنه کوهها هستند.

 روستای طولی
روستاهایی که در امتداد جاده شکل میگیرند.
 روستای ییالقی
 )1کمترین مصرف آب در چه بخشی است؟
الف) صنایع ب) شهری ج) روستایی
 )2گروههایی که بر اساس تصمیمات سیاسی جابهجا میشوند ،از نوع مهاجرت  ...........میباشد.
الف) داخلی ب) خارجی ج) اجباری د) اختیاری
 )3شهر باستانی بیشابور در زمان  ......................از اهمیت ارتباطی مهمی برخوردار بوده است.
الف) هخامنشیان ب) اشکانیان ج) ساسانیان د) مادها
 )4سازمان جهانی گردشگری از نظر جاذبههای طبیعی ایران را در رتبه دهم و از نظر جاذبههای تاریخی و فرهنگی در
رتبه پنجم قرار داده است.
الف) درست ب) نادرست
صفحه 1

بارم

3

1

1

2

جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :
پایه  :دهم
رشته  :تمامی رشته ها

-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

امتحانات نوبت دوم

نام درس  :جغرافیا

نام دبیر  :آقای اکبرنیا
تاریخ امتحان 1400/03/10 :
زمان پاسخگویی  70 :دقیقه

خاصیت توده هوای سودانی چیست؟
اگر میزان موالید ایران در سال  1395بیش از  2.000.000نفر و مرگ و میر آن  420.100نفر باشد ،میزان رشد طبیعی
ایران چند درصد است؟ ( میزان کل جمعیت  80.000.000نفر فرض شود )
مانع اصلی بر سر راه توسعهٔ اقتصادی جامعه در بخش جمعیتی آن کدام است؟
چرا کشور را به واحدهای کوچک تقسیم میکنند؟ توضیح دهید.
نقش آب در پدید آمدن سکونتگاهها را شرح دهید.
سه ویژگی مناطق روستایی ایران را بنویسید.
مهمترین مزایای کشت گلخانهای را بنویسید.
علت ایجاد تنوع فراوان تولیدات باغی در ایران چیست؟
کدام شرایط موجب شده است تا وضعیت کشور برای پرورش انواع دام مناسب باشد؟ (ذکر  2مورد)
وجود کدام عوامل ،نشانگر قدمت ایران از نظر تجارت میباشد؟
چهار مورد از مسائل و مشکالتی که افزایش و تمرکز جمعیت در استان تهران ایجاد کردهاند را نام ببرید؟ راهکار کاهش
یک مورد را به دلخواه توضیح دهید
چهار مورد از جاذبههای طبیعی استان تهران را نام ببرید؟
استان تهران از نظر موقعیت طبیعی و کشاورزی به چند ناحیه تقسیم شده و در هر ناحیه چه فعالیتی صورت میگیرد؟
دالیل مطرح شدن استان تهران بهعنوان یکی از کانونهای عمده صنایع کشور را نام ببرید؟ ( 2مورد)
موفق باشید
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شماره
الف) کتابخانهای
-1
ب) بیشتر
ج) زراعت ،باغداری
د) مستقیم ،غیرمستقیم
ه) توسعه یافتگی ،فرصتهای شغلی
و) کم هزینه ،ارتباط جهانی
درست
-2
نادرست
نادرست
درست
روستای پراکنده
-3
روستای متمرکز
روستای پلکانی
روستای طولی
-4
 .1صنایع
 .2اجباری
 .3ساسانیان
 .4نادرست
گاهی در ماههای سرد سال رطوبت دریای سرخ را به کشور وارد میکند و باعث بارندگی میشود.
-5
2000000  420100
-6
 نرخ رشد طبیعی
100  1.974
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اساساً نباید سیاست کنترل جمعیت به گونهای باشد که هرم سنی کشور به سمت سالمندی و کهنسالی حرکت کند؛ زیرا 1
این پدیده مانع اصلی بر سر راه توسعهٔ اقتصادی جامعه خواهد شد.
1
برای ادارهٔ بهتر کشور ،عرضه خدمات مناسب تر و تأمین نیاز های مردم آن را به واحدهای کوچکتری تقسیم می
کنند .این تقسیمات ،متناسب با موقعیت و زمان ،تغییر مییابد.
آب در هر مکان ،در تمایل انسان به کار کشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم در مکان ،عامل مهمی است .با ساکن 1
شدن انسان در یک مکان ،اولین سکونتگاهها به نام روستا پدید آمد .افزایش جمعیت در سکونتگاههای روستایی ،زمینه
ساز ایجاد شهرهای اولیه شد.
فضای باز اطراف روستاها ،چشم اندازهای طبیعی زیبایی را برای روستاییان فراهم کرده است .روستاییان نسبت به آداب 0.75
و رسوم محل زندگی خود ،پایبند هستند .بسیاری از روستاییان در کاشت ،داشت و برداشت محصول با یکدیگر همکاری
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میکنند .آب و هوای پاک ،اوضاع زندگی بهتر و سالمتر را برای روستاییان فراهم آورده است .معموالً در روستاها عرضهٔ
خدماتی نظیر بیمارستان ،فروشگاه و حمل ونقل عمومی ،کمتر و محدودتر است( .ذکر  4مورد)
 )1کاهش مصرف آب  )2تولید در همهٔ طول سال و هم همهجا  )3کنترل بهتر وضعیت کشت
اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف ایران ،سبب ایجاد تنوع فراوان در تولیدات باغی شده
است.
گستردگی کشور در عرض جغرافیایی ،تنوع اقلیمی ،گونههای گیاهی
موقعیت استراتژیک ویژه ،عبور جادهٔ ابریشم و ادویه
تغییر کاربری زمینهای کشاورزی -فشار بر منابع آب -آلودگی هوا-آلودگی آب و خاک -مصرف زیاد انرژی -افزایش
میزان شهرنشینی و افزایش نیاز خدماتی -مشکالت حمل و نقل
توضیحات در ص  37تا 40
پیست اسکی دیزین ،توچال ،آبعلی -تنگه واشی -غار رود افشان – ص  67و 68
 -1ناحیه کوهستانی شامل نواحی شمال استان -فعالیتهای باغداری و دامداری
 -2دشتها و کوهپایههای جنوبی البرز شامل ورامین ،ری ،شهریار و رباط کریم -فعالیتهای کشاورزی
 -1مرکزیت سیاسی شهر تهران
 -2تمرکز جمعیت ،ثروت ،درآمد و نیروهای متخصص در استان تهران
 -3وجود زیرساختهای مناسب همچون دسترسی به شبکه حمل و نقل
 -4برخورداری از قابلیتهای مناسب نظیر نزدیکی به بازار بزرگ مصرف.

صفحه 2

0.75
0.5
0.75
0.75
1.5

1
1
1

