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به نام خدا
مجموعه سؤاالت ترم اول
کتاب جغرافیای دهم
درس اول:
جاها ی خالی را باکلمات مناسب پر کنید:

 -1جغرافیا به مطالعه و بررسی روابط متقابل ……… و محیط می پردازد.
انسان
-2جغرافیا با دیدکلّی نگری یا  ..............موضوعات را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد .
ترکیبی

 -3واژه جغرافیا اولین بارتوسط ………..دانشمند یونانی به کاربرده شد.
اراتوستن
 -4جغرافیا شامل کلمات( )GEOو( )GRAPHYیعنی ……….می باشد .
ترسیم زمین
 -5جغرافیا ازنظراراتوستن به معنای مطالعه  .....به عنوان جایگاه انسان می باشد.
زمین
 -6انسان و .......دو عامل مهم در علم جغرافیا است.
محیط

 -7محیطی طبیعی یک مجموعه  .................است .
متعادل
 -8با ورود ،…….زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود.
انسان
 -9انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و درنتیجه محیط طبیعی به محیط ……… تبدیل
می شود.

جغرافیایی
-10جغرافی دانان با به کارگیری  ..........به مطالعه محیط می پردازند و به حل مسائل محیطی ،اقدام می کنند
.
دید ترکیبی
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-11ژئومورفولوژی از شاخه های جغرافیای  ...........می باشد.
طبیعی
 -12جغرافیدان جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز خود از علم  ...و فناوری اطالعات و ارتباط کمک
گرفته است

آمار
« -13با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد» بررسی تأثیر این رابطه بر مکان وزندگی انسان در حوزه علم...........
است.

آب وهواشناسی
درس دوم:
-14فرضیه ها در هر پژوهش ،نقش  ............را دارد و به فعالیتهایی جهت می دهد که قرار است انجام
شود.

راهنما
در روش  ......تمام تالش پژوهشگر در کتابخانه صورت می گیرد و در برخی دیگر ،بخشی از پژوهش در آنجا انجام
می شود.

روش کتابخانه ای
 -15پژوهشگر در روش  ..........برای گردآوری اطالعات ناگزیر است به محیط بیرون برود.
روش میدانی
 -16حذف اطالعات غیرضروری و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش و تجزیه و تحلیل اطالعات در مرحله  ........انجام
میگیرد.

پردازش
 -17سؤال  ، ....با رکن اساسی جغرافیا یعنی مکان وقوع پدیده ها سروکار دارد.
کجا
 -18سؤال چه موقع ،بر روند  .....موضوعات می پردازد.
زمانی
-19گام اول در تحقیق و پژوهش جغرافیایی  ..........................می باشد.
طرح سؤال وبیان مس

درس سوّم:
 -20محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کره زمین ،موقعیت.......آن پدیده است.
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جغرافیایی
 -20محل دقیق هر پدیده یا مکان ،با توجه به  .....و  ........جغرافیایی ،موقعیت مطلق یا ریاضی آن محل
است.
طول -عرض
 -22محل قرارگیری هر مکان ،نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود ،آن  .......مکان است.
موقعیت نسبی
 -23ایران از موقعیت نسبی ممتازی برخوردار است؛ زیرا در مجاورت خلیج  ........و تنگه .......قرار گرفته
است.
فارس -هرمز
 -24دو عامل اصلی در علم جغرافیا انسان و  .............است .
محیط
25کشور ایران در سمت  .............قاره ی آسیا واقع شده است.جنوب غربی
 -26ا یران در عرض جغرافیایی 25تا  39درجه عرض  ......و همچنین در 44تا 63درجه طول  ......واقع شده
است.

شمالی  -شرقی
-27مرزهای آبی شامل مرزهای دریایی ،و دریاچه ای ,رودخانه ای و .........می شود.
باتالق
 -28دسترسی به  ......................برای هر کشوری ،عالوه بر امکان ارتباط با سایر نقاط جهان ،دستیابی به
منابع غذایی ومنابع معدنی و سوختهای فسیلی را نیز فراهم می کند.
آبهای آزاد
درس چهارم:
 -29در رشته کوه های بشاگرد فرسایش ،شکل های زیبایی با دره ها ،چاله ها و گودال های عمیق ایجاد کرده است
که آن ها را « »..............می گویند.

ناهمواری های مریخی
-30دو توده کوهستانی مهم  ..........و  ...........بر اثر فوران آتشفشانی در منطقه کوهستانی آذربایجان بوجود آمده
است.

سهند وسبالن
-31کوهستان تالش با جهت  ..........به  ، ..........منطقه آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا کرده
است.
شمالی ـ جنوبی
جهت چین خوردگی زاگرس شمال غربی به  ...............است.
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جنوب شرقی
-32رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحه شبه جزیره عربستان و صفحه  .....................به وجود آمده است..

اوراسبیا
 -33تنگه هرمز ،آبراهه هاللی شکلی است که اقیانوس هندو دریای  ..............را به خلیج فارس متصل می کند.

دریای عمان
-34علت فعالیت گل فشان ها فعالیت های  ...................................است.

زمین ساختی
 -35شکل امروزی ناهمواری های ایران مربوط به اواخر دوران  .......زمین شناسی است.
سوم
درس پنجم:
 -36منشاء توده های هوای غربی دریای............و اقیانوس........................است.
دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس
 -37مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی که بر آب و هوای ایران اثر دارند
38عرض جغرافیایی ،پرفشارجنب حاّرّه ای و .................................است.
دوری و نزدیکی به دریاها
-39علت کمی بارش در سواحل جنوبی کشور .................................است.
پرفشارجنب حاّرّه ای
 –40بادهای موسمی اقیانوس ............موجب رگبار و بارانهای تابستانی در ناحیه جنوب شرقی ایران می
شوند.
اقیانوس هند
 -41توده هوای  ..............رطوبت دریای سرخ را به کشور ما می آورد.
سودانی
 –42مهم ترین عامل ایجاد نواحی خشک و بیابانی درجنوب کشور مانند دشت لوت
............................است.
پرفشار جنب حاّرّه ای
 – 43مهم ترین عامل ریزش برف و باران و تأمین آب درکشور توده هوای  ...............است.
مرطوب غربی
 -44در وارونگی دما با افزایش ارتفاع ،دمای هوا به طور ناگهانی  ............می یابد .
افزایش
-45یکی از روش های مناسب برای مقابله با ریزگردها تغییر در شیوه  ............است.
کشت
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مجموعه سؤاالت ترم دوم
کتاب جغرافیای دهم

درس ششم
 -1با توجه به ناهمواری ها و جهت آن ها ،هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم ،مقدار آب رودها ................

می شود.
کمتر
 -2رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند ............... ،هستند.
دائمی
 -3در مناطق کوهستانی ،مکان هایی وجود دارد که آب بخش هایی از رودها را تأمین می کنند .به این مکان ها ..........
می گویند.
کانونهای آبگیر
 -4کانونهای آبگیری که بیش از 500میلیمتر بارش داشته باشند و حداقل در  ............ماه از سال ،این بارشها اتفاق

بیفتد ،به آنها کانون های آبگیر دائمی میگویند.
هشت
 -5به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها ،آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطه آن

هدایت کند .............................. ،می گویند.
حوضه آبریز
 -6ما در جنوب کشوراز طریق دریای عمان با اقیانوس  .................ارتباط داریم .
هند

 -7در شمال ،دریای خزر از طریق کانال راه ولگا -دن به دریای  .................ارتباط پیدا کرده است.
سیاه

 -8پرآب ترین و تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران رودخانه  ........................است.
کارون

 -9به خلیج های کوچک سواحل خلیج فارس  .................میگویند..
خور
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درس هفتم
-10برای اندازه گیری  ...................جمعیت ،میزان موالید ومرگ ومیر را در یک سال مشخص از هم کم ،و برتعدادکل

جمعیت تقسیم ،و سپس آن را به درصد بیان می کنند.
رشد طبیعی
 -11ساختمان سنی جمعیت با هرم  ............جمعیت نمایش داده می شود .
سنی
 -12در هرم سنی جمعیت روی یک محور (افقی)تعداد جمعیت و در محور دیگر(عمودی)  ...............مشخص می
شود
گروه های سن ی

 -13مهاجرت از عوامل مهم در  ....................جمعیت به شمار می رود.
تغییر

درس هشتم
-14درزمان هخامنشیان ایران به قسمت های کوچک تر به نام ...................تقسیم شده بود.

ساتراپ
 -15ایالت ،........ ،بلوک و قصبه عناصر اصلی تقسیمات کشوری در زمان صفویه ،افشاریه و زندیه بوده است.
والیت
 -16درزمان قاجاریه واحد اصلی تقسیمات کشوری ایران  ...........نام داشت.
ایالت
 -17واحدهای تقسیمات سیاسی ایران درزمان حاضر استان  ،.................،بخش و دهستان است .
شهرستان
 -18واحدهای تقسیمات سیاسی استان،شهرستان و بخش به ترتیب توسط استاندار ............... ،و بخشدار اداره می شوند.

فرماندار

درس نهم
 -19درشکل گیری سکونتگاه ها عامل  ...........بیش ترین نقش را دارد.
آب

 -20بسیاری از سکونتگاه های ّ اولیه ،در کنار  ...............به وجود آمده است.
رودخانه ها

 -21جنگ و  ...............سبب از بین رفتن شهر بیشاپور شد.
بیماری
 -22قدیمی ترین نوع سکونتگاه که در ایران شناخته شده است زندگی  ............است.
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عشایری

 -23عشایر به طور مستقیم از منابع  ................استفاده می کنند.
طبیعی
 -24محلی که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است و بیشتر به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند را
 .............گویند.

روستا
25مالک تبدیل سکونتگاه روستایی به شهری در ایران تاسیس .............طبق مصوبه دولت است.
شهرداری
 - 26روستاهایی که در منطقه ساحلی و یا کناره یک رود قرارداشته و یا در امتداد یک جاده شکل گرفته اند

از نوع…….

میباشند.

خطی(طولی)

 -27روستاهایی که در اطراف چشمه ها ،چاه ها ومظهر قنات ها گسترش می یابد .از نوع…

…...............می باشند.

میدانگاهی (یا مدور)
 -28روستاهایی که در دامنه رو به آفتاب یک کوه استقرار یافته اند .از نوع ……….می باشند
پلکانی

 -29در ایران به شهرهایی که جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشته باشد ................ ،می گویند.
کالن شهر
-30حرکت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستاهارا پدیده  ..................یا مهاجرت معکوس می گویند.

شهرگریزی

درس دهم

 -31یکی از اساسی ترین نیازهای انسان ،نیاز به غذا است .به منظور برطرف کردن این نیاز ،شکلی از رابطه بین

انسان ومحیط طبیعی ایجاد شده است که آن را  .............می نامیم.
کشاورزی

 -32مهم ترین فعالیت ها در بخش«کشاورزی» عبارت است از :زراعت ........... ،ودامداری .
باغداری
 -33امروزه با توجه به مشکل کا هش منابع آبی کشور ،توصیه می شود محور توسعه کشاورزی از زراعت به توسعه
 .................با روش های مدرن آبیاری تغییر یابد.
باغداری
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 -34تولید در همه طول سال و همه جا از  ..........کشت گلخانه ای است.
مزایای

 -35در صنایع  .........ذوق هنری و خالقیت فکری صنعتگر تجلی می یابد.
دستی
 -36بعد از نفت و گاز ،بزرگ ترین بخش صنعتی کشورمان صنعت  ..........................است .
پتروشیمی
 -37مواد  ...............درتولید انواع الستیک ،پالستیک ،شوینده ،چسب ،کود ،رنگ ،الیاف مصنوعی و ...کاربرد دارد
پتروشیمی
 -38عدم تعادل در  ...........قطب های صنعتیدر سطح کشور نشان می دهد که به توان و ظرفیت های محیطی ایران

به طور کامل توجه نشده است.
پراکندگی
-39استانهای یزد .................... ،و اصفهان بیشترین شاغالن بخش معدن کشور را دارند.
کرمان
 40تأمین نیازهای امروز ،بدون کاستن از توانمندی های نسل های آینده به معنای توسعه  ............است
پایدار

«توسعه پایداربه معنای تأمین نیازهای امروز ،بدون کاستن از»
«توانمندی های نسل های آینده است» .

« موفق و پیروز باشید .حامد طاهری »
« دبیر دبیرستان شهید مدنی همدان»
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