
 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

  دوممتوسطه  -غیردولتی خوارزمیمدرسه 

 1جغراقیا    : درسامتحان داخلی  االتؤس

 1صفحه                تعداد کل سؤاالت:            1401خرداد نوبت:                                هاکلیه رشتهدهم   :خانم افضلی           مقطع و نام کالسنام دبیر :

 بارم نمره سؤال ردیف

 غلط را مشخص کنید: وصحیح های جمله 1

 . )      (های طبیعی در رتبه دهم جهانی قرار داردایران از نظر جاذبهالف( 

 . )      (شوند، دائمی هستندگیر تغذیه میهای بلند و برفرودهایی که از کوهستانب( 

 . )      (جلوگیری از فرسایش خاک از عملکرد مثبت در ناحیه کوهستانی استج( 

 . )      (شوندیابند به شکل متمرکز دیده میکه در اطراف رود گسترش می روستاهایید( 

1 

 کنید:عبارتهای زیر را با کلمات مناسب کامل  2

 ی زمین ........................ آن پدیده است.الف( محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کره

 ............................ گویند.ب( خروج گاز یا بخارآب از اعماق زمین را 

 ج( از جمله صنایع مهم کشور صنعت ......................... است.

 نامیدند.د( در نخستین مرحله زندگی اجتماعی یک آبادی کوچک را .......................... می

2 

 گزینه درست را انتخاب کنید. 3

 محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند دهستان تشکیل شده است؟الف( واحدی از تقسیمات کشوری با 

 روستا -4   بخش -3  شهرستان -2  استان -1   

 ب( عالمت اختصاری سازمان جهانی گردشگری ..................... است.

   1- 𝑊𝑇𝑂  2- 𝑇𝑊𝑂  3- 𝑂𝑇𝑊  4- 𝑇𝑊𝐸 

 گاههای ایران کدام عامل بیشترین اهمیت را دارد؟تگیری سکونج( از بین عوامل مؤثر در شکل

 آب -4  های ارتباطیراه -3 عرض جغرافیایی -2  ارتفاع -1   

ی کشاورزی از زراعت به کدام شود محور توسعهد( با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور ، توصیه می

 یابد؟های مدرن تغییر میفعالیت جایگزین با روش

 پرورش زنبور عسل -4  زراعت دیم -3  دامداری -2  باغداری -1   
 

1 

 نمره ورقه
 

  با عدد

 نمره تجدید نظر

  با عدد

  با حروف  با حروف

 تاریخ و امضاء                           نام ونام خانوادگی دبیر   :  تاریخ و امضاء                      نام ونام خانوادگی دبیر  : 

      تاریخ امتحان : 

            ساعت شروع :

 دقیقه 70  مدت امتحان :  

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :



 بارم نمره 2صفحه               سؤال         نام و نام خانوادگی :  ردیف

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 4

 الف( سکونتگاه

 

 ب( مهاجرت

 

2 

 هریک از شهرهای سمت راست به کدام نقش ستون چپ اشاره دارد؟ ) یک مورد اضافی است( 5

 بندری -1 الف( اراک

 زیارتگاه -2 ب( انزلی

 گردشگری -3 ج( مشهد

 صنعتی -4 
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 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید: 6

 المللی برخوردار است؟الف( چرا فرش ایرانی از شهرت بین

 مورد(2ب( ایالت مهم کشور را نام ببرید. ) 

 پیدا کند؟ج( چرا جمعیت کشور نباید رو به پیری گرایش 

 های آبگیر را نام ببرید.مورد از کانون 2ر( 

 مورد از ابزارهای گردآوری اطالعات میدانی را نام ببرید. 2ز( 

 ترین پدیده رشته کوه زاگرس چه نام دارد؟س( زیباترین و فعال

 مورد(2های پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد؟ ) ش( فرضیه 
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 کامل دهید:به سؤاالت زیر پاسخ  7

 های صنایع دستی چیست؟منظور از فعالیتالف( 

 

 ای را بنویسید.مورد از مزایای کشت گلخانه 2 ب(
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 بسمه تعالی

 مازندراناداره کل آموزش و پرورش استان 

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 متوسطه دوم  -غیردولتی خوارزمیمدرسه 

 1جغراقیا    : درسامتحان داخلی  االتؤس

 3صفحه                 تعداد کل سؤاالت:           1401ها                              نوبت:  خرداد دهم کلیه رشته  :خانم افضلی           مقطع و نام کالسنام دبیر :

 بارم نمره سؤال ردیف

 مورد(2ویژگی زندگی روستایی را ذکر کنید. ) ج(  

 

 مورد از کاربردهای هرم سنی جمعیت را بنویسید. 2د( 

 

 مورد( 2اهمیت دریای خزر را بنویسید.)ذکر ( ذ

 

 چرا ایران از نظر موقعیت نسبی ممتازی برخوردار است؟( س

 

 مورد( 2چه عواملی باعث ایجاد ریزگردها در برخی از کشورها شده است؟ )( ش

 

 

 استان مازندران

 1 مورد(2ی گردشگری در استان مازندران را نام ببرید. )راهکارهای توسعه 1

 1 های استان مازندران از چند نظر مورد توجه جهانگردان قرار گرفته است؟ نام ببرید.جنگل 2

 5/0 مورد( 2علویان طبرستان در تاریخ ایران را نام ببرید.) اهمیت  3

 5/0 شود؟بندان در فصل سرد برای چه مواردی استفاده میآب 4

 باغ را تعریف کنید.خانه 5
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      تاریخ امتحان : 

            ساعت شروع :

 دقیقه 70  مدت امتحان :  

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :



 افضلی -موفق باشید 

 بارم نمره 4صفحه                                                         سؤال                                                       نام و نام خانوادگی :  ردیف

 5/0 نمونه از صنایع دستی مازندران را نام ببرید. 2 6

 5/0 های معروف البرز در مازندران را نام ببرید.قله 7

 نقشه ایران :                

    

 قلّهنام  (1

 نام رشته کوه (2

 نام کشور همسایه (3

 نام جلگه (4

 ی آبریزنام حوضه (5
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 نقشه مازندران:          

    

 نام استان همسایه (1

 ام شهرستانن (2
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 نمره 20جمع :  

 

 






