
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره ته عذد:                نمره ته حروف:           نمره تجذیذ نظر ته عذد:             نمره ته حروف:          
 محل مهر و امضاء مذیر

 و امضاء: نام دتیر:                      تاریخ نام دتیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

تارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 .جاهای خالی را تا کلمات مناسة پر کنیذ لفا

 ؼٌاختِ ؼذُ اظت................................. یکی از علَهی اظت کِ لذیوی تریي داًػ تؽری  .1

 ........................................ ٍ ........................................... دٍ عاهل هْن در علن جغرافیا اظت. .2

..... از دادُ ّا ٍ تَدُ ٍ در یک جریاى .................................. راتطِ جغرافیا تا ظایر علَم ........................................ .3

 یافتِ ّای یکذیگر اظتفادُ هی ًوایٌذ.

 راى اًذ.دٍ هحَر ....................................... ٍ ........................................... هْن تریي ًماط تْوي خیس اظتاى تْ .4

 اظتاى تْراى دارای .................................... دّعتاى اظت. .5

 .تیؽتریي هؽکل اظتاى تْراى ، .................................. ٍ ............................... در ٍاحذ ظطح ٍ کارتری زهیي اظت .6

 ................................. از هْن تریي هراکس صیذ ٍ ٍ پرفرٍغ هرٍاریذ اظت. .7

 .تاؼذ هی ..................................... تحمیك کار تریي عوذُ فرضیِ تذٍیي از پط .8

 گردیذ هؽخص .................................... ی دٍرُ در ایراى ّای ًاّوَاری ًْایی ؼکل .9

 .تاؼذ هی ................................ ٍ ................................... صفحات ترخَرد اثر در زاگرض کَُ رؼتِ .10

 .اظت آهذُ ٍجَد تِ .................................... عاهل اثر در تیاتاًی ٍ خؽک کورتٌذ یيتر هْن .11

4 

 عثارت درست و غلط را مشخص نماییذ. ب

 خلیج فارض هحل ظکًَت پرًذگاى هْاجر اظت. .1

 تسرگتریي دریاچِ ی داخلی ایراى دریاچِ ی ارٍهیِ اظت. .2

 تِ خلیج فارض کاظپیي ًیس هی گَیٌذ. .3

 ظؤال چِ چیس تِ علت ٍلَع پذیذُ هی پردازد. .4

 طرح ظؤال یکی از هراحل حعاض پصٍّػ اظت. .5

 رٍغ هیذاًی در تواهی پصٍّػ ّای علوی هَرد اظتفادُ لرار هی گیرد. .6

 آب ٍ َّا دٍ عاهل هْن در علن جغرافیاظت. .7

 هحیط جغرافیایی از تعاهل تیي اًعاى ٍ آب ٍ َّا تِ ٍجَد هی آیذ. .8

2 

 زیر پاسخ کوتاه دهیذ.ته سواالت  ج

 (1) . گٌثذّای ًوکی چیعت؟1

 ( 1) . خلیج فارض تِ چِ دالیلی دارای اّویت اظت؟2
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 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدتیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحذ 

 1399 -  1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 جغرافیانام درس: 

 23/10/1399 امتحان:  تاریخ

 / عصرصثح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مذت امتحان : 



 نمره 20جمع تارم : 

 (1) . فرضیِ چیعت؟3 

 

 

 (5/0) ّعتٌذ؟ ًَع چٌذ ایراى هرکسی ّای ًاّوَاری. 4
 

 

 (5/0)چیعت؟ آى فعالیت علت ٍ ؼَد هی دیذُ ایراى هٌاطك کذام در فؽاى گل ّای چؽوِ. 5
 

 

 (5/0) تثریذ؟ ًام ترتیة تِ را ای کتاتخاًِ ٍ هیذاًی رٍغ اتسارّای از هَرد دٍ. 6
 
 

 (5/0)دارًذ؟ ًام چِ ترتیة تِ پصٍّػ چْارم ٍ دٍم گام. 7
 
 

  (5/0) تسًیذ؟ هثال یک چطَر ٍ چرا چیس، چِ ّای ٍاشُ از کذام ّر ترای .8
 
 

 (5/0)تاؼذ؟ هی چِ ٌّذظِ ، دٍئر از ظٌجػ کؽی، ًمؽِ ؼٌاظی، زهیي هعادل. 9
 

 (5/0) .تثریذ ًام را جغرافیایی هَلعیت اًَاع. 10
 

 (5/0) تثریذ؟ ًام را آررتایجاى ًاحیِ در آتؽفؽاًی ی تَدُ دٍ. 11

 

  .ته سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ د

 .ًواییذ پر هٌاظة عثارت تا را زیر جذٍل. 1

 تاتعتاى فصل در ٌّذ الیاًَض ظوت از ............................. َّای تَدُ

 زهعتاى فصل در .............................. ظوت از غرتی هرطَب َّای تَدُ

 تاتعتاى فصل در ظرخ دریای ظوت از .................................... تَدُ

 زهعتاى فصل در خراظاى ٍ ؼرق ؼوال ظوت از ............................. َّای تَدُ
 

1 

 کٌیذ؟ رکر هٌطمِ آى رًگ ٍ ٍیصگی یک رکر تا را ایراى اللین اًَاع. 2

 
1 

 کرد؟ ترظین هرکسی ّای کَُ لعوت در را هثلثی تَاى هی ّا کَُ کذام پیَظت از. 3

 
1 

 داد؟ اًجام تَاى هی َّا آلَدگی کاّػ ترای الذاهاتی چِ. 4

 
1 

 تاؼذ؟ هی چِ تْراى ؼْر در تیاتاى گعترغ علل. 5

 
1 

 داد؟ اًجام تَاى هی تْراى در ظیل تا هماتلِ ترای الذاهاتی چِ. 6

 
1 

 .تثریذ ًام هثال رکر تا را تْراى اظتاى َّای ٍ آب اًَاع. 7

 
1 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

             هحیط صیست -اًساى . 2                               جغشافیا. 1 الف

 فیشٍصکَُ -دیضیي . 4              دٍطشفِ-دٍسَیِ . 3

     تشاکن تیص اص حذ جوعیت -تیاتاى صایی . 6                                    63. 5

  اطالع آٍسی جوع. 8                       خلیج فاسس. 7

            عشتستاى ٍ اٍساسیا. 11                              کَاتشًش. 9

 ای حاسُ پشفطاس هٌطقِ.11

 .غ8.ظ              7. غ           6. غ          5. غ       4. غ         3. ظ         2. غ        1 ب

اثش عَاهل دسًٍی ٍ ٍصى هخصَظ کوتش اص ًوکک ًسکثت تکِ سسکَتا      تَدُ ای اص ًوک تِ ضکل تقشیثا گٌثذی کِ تش  .1 ج

 اطشاف خَد تاال هی آیذ.

.دسآهذّا ٍ دالسّای ًاضی اص صذٍس ٍ فشٍش ًفت خام هٌطقِ ی خلیج فکاسس سا تکِ صکَس  یککی اص ککاًَى ّکای       1 .2

تکیي سکِ رکاسُ    . اسصش ٍ ًقص استثاطی 3. ایي هٌطقِ اسصش فشٌّگی ، سیاسی داسد2ثشٍتوٌذ جْاى دسآٍسدُ است 

 .تضسگتشیي هٌثع اًشطی جْاى ، رخایش تااسصضی داسد.4آفشیقا ، اسٍپا ٍ آسیا کِ دس گزضتِ اّویت داضتِ است 

 ذیطوٌذاى هحقق تِ سؤال تحقیق استفشضیِ پاسخ پیطٌْادی ٍ حذس اً .3

 هٌفشد ًفَری تَدُ ٍ هشکضی خَسدُ چیي  .4

 ضٌاختی صهیي -تلَچستاى سیستاى ٍ ّشهضگاى .5

 کتاب ٍ َّایی ّای عکس -هطاّذُ ٍ هصاحثِ .6

 اطالعا  پشداصش .فشضیِ تذٍیي .7

 دسختاى رطع -خطکسالی تذاٍم-سیضگشدّا ٍجَد .8

9. GIS  کاستَگشافی -طیَهَسفَلَطی 

 ًسثی هَرعیت ٍ سیاضی هَرعیت .11

 سثالى ٍ سٌْذ .11

 سیثشی - سَداًی - هذیتشاًِ دسیای - . هَسوی1 د

 ای رَُْ کَّستاًی ارلین - کوشًگ صسد ضشجی ارلین -سثض خضسی ارلین -پشسًگ صسد خطک ٍ گشم . ارلین2

 خشاساى جغتای ٍ سیستاى تضهاى . ّوذاى . آٍج3

 گاصسَص طشح - سشب جزب - خَدسٍ فٌی . هعای4ٌِ

 سطَتتی هٌاتع اص تَدى دٍس - ای حاسُ جٌة . فطاس5

 فاضالب ضثکِ احذاث . ّا رٌا  احیای -ّا جَی . الیشٍتی6

 تیاتاًی ًیوِ ٍ تیاتاًی - ای کَّپایِ - کَّستاًی. 7

 امضاء:                               نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399 - 1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 جغرافیا دهن ریاضي و تجربينام درس: 

 1399/ 10 /23 تاریخ اهتحان:

 / عصرصبح  10:00 ساعت اهتحان:

 دقیقه 75هدت اهتحان: 


