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 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

 قٌاذتِ قسُ اؾت................................. یکی اظ علَهی اؾت کِ لسیوی تطیي زاًف تكطی  .1

 ........................................ ٍ ........................................... زٍ عاهل هْن زض علن خغطافیا اؾت. .2

..... اظ زازُ ّا ٍ تَزُ ٍ زض یک خطیاى .................................. ضاتطِ خغطافیا تا ؾایط علَم ........................................ .3

 یافتِ ّای یکسیگط اؾتفازُ هی ًوایٌس.

 طاى اًس.زٍ هحَض ....................................... ٍ ........................................... هْن تطیي ًماط تْوي ذیع اؾتاى تْ .4

 اؾتاى تْطاى زاضای .................................... زّؿتاى اؾت. .5

 .تیكتطیي هكکل اؾتاى تْطاى ، .................................. ٍ ............................... زض ٍاحس ؾطح ٍ کاضتطی ظهیي اؾت .6

 ................................. اظ هْن تطیي هطاکع نیس ٍ ٍ پطفطٍـ هطٍاضیس اؾت. .7

 .تاقس هی ..................................... تحمیك کاض تطیي عوسُ فطضیِ تسٍیي اظ پؽ .8

 گطزیس هكرم .................................... ی زٍضُ زض ایطاى ّای ًاّوَاضی ًْایی قکل .9

 .تاقس هی ................................ ٍ ................................... نفحات تطذَضز اثط زض ظاگطؼ کَُ ضقتِ .10

 .اؾت آهسُ ٍخَز تِ .................................... عاهل اثط زض تیاتاًی ٍ ذكک کوطتٌس یيتط هْن .11
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 عثارت درست و غلط را مشخص نماییذ. ب

 ذلیح فاضؼ هحل ؾکًَت پطًسگاى هْاخط اؾت. .1

 تعضگتطیي زضیاچِ ی زاذلی ایطاى زضیاچِ ی اضٍهیِ اؾت. .2

 تِ ذلیح فاضؼ کاؾپیي ًیع هی گَیٌس. .3

 ؾؤال چِ چیع تِ علت ٍلَع پسیسُ هی پطزاظز. .4

 ططح ؾؤال یکی اظ هطاحل حؿاؼ پػٍّف اؾت. .5

 ضٍـ هیساًی زض تواهی پػٍّف ّای علوی هَضز اؾتفازُ لطاض هی گیطز. .6

 آب ٍ َّا زٍ عاهل هْن زض علن خغطافیاؾت. .7

 هحیط خغطافیایی اظ تعاهل تیي اًؿاى ٍ آب ٍ َّا تِ ٍخَز هی آیس. .8
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 زیر پاسخ کوتاه دهیذ.ته سواالت  ج

 (1) . گٌثسّای ًوکی چیؿت؟1

 ( 1) . ذلیح فاضؼ تِ چِ زالیلی زاضای اّویت اؾت؟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 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 جغرافیانام درس: 

 محذثه کریمی نام دتیر:

 / عصرصثح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مذت امتحان : 



 نمره 20جمع تارم : 

 (1) . فطضیِ چیؿت؟3 

 

 

 (5/0) ّؿتٌس؟ ًَع چٌس ایطاى هطکعی ّای ًاّوَاضی. 4
 

 

 (5/0)چیؿت؟ آى فعالیت علت ٍ قَز هی زیسُ ایطاى هٌاطك کسام زض فكاى گل ّای چكوِ. 5
 

 

 (5/0) تثطیس؟ ًام تطتیة تِ ضا ای کتاتراًِ ٍ هیساًی ضٍـ اتعاضّای اظ هَضز زٍ. 6
 
 

 (5/0)زاضًس؟ ًام چِ تطتیة تِ پػٍّف چْاضم ٍ زٍم گام. 7
 
 

  (5/0) تعًیس؟ هثال یک چطَض ٍ چطا چیع، چِ ّای ٍاغُ اظ کسام ّط تطای .8
 
 

 (5/0)تاقس؟ هی چِ ٌّسؾِ ، زٍئط اظ ؾٌدف کكی، ًمكِ قٌاؾی، ظهیي هعازل. 9
 

 (5/0) .تثطیس ًام ضا خغطافیایی هَلعیت اًَاع. 10
 

 (5/0) تثطیس؟ ًام ضا آشضتایداى ًاحیِ زض آتكفكاًی ی تَزُ زٍ. 11

 

  .ته سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ د

 .ًواییس پط هٌاؾة عثاضت تا ضا ظیط خسٍل. 1

 تاتؿتاى فهل زض ٌّس الیاًَؼ ؾوت اظ ............................. َّای تَزُ

 ظهؿتاى فهل زض .............................. ؾوت اظ غطتی هططَب َّای تَزُ

 تاتؿتاى فهل زض ؾطخ زضیای ؾوت اظ .................................... تَزُ

 ظهؿتاى فهل زض ذطاؾاى ٍ قطق قوال ؾوت اظ ............................. َّای تَزُ
 

1 

 کٌیس؟ شکط هٌطمِ آى ضًگ ٍ ٍیػگی یک شکط تا ضا ایطاى اللین اًَاع. 2

 
1 

 کطز؟ تطؾین هطکعی ّای کَُ لؿوت زض ضا هثلثی تَاى هی ّا کَُ کسام پیَؾت اظ. 3

 
1 

 زاز؟ اًدام تَاى هی َّا آلَزگی کاّف تطای الساهاتی چِ. 4

 
1 

 تاقس؟ هی چِ تْطاى قْط زض تیاتاى گؿتطـ علل. 5

 
1 

 زاز؟ اًدام تَاى هی تْطاى زض ؾیل تا هماتلِ تطای الساهاتی چِ. 6

 
1 

 .تثطیس ًام هثال شکط تا ضا تْطاى اؾتاى َّای ٍ آب اًَاع. 7
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مذیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 هحیط ظیؿت             -. اًؿاى 2. خغطافیا                               1 الف

 فیطٍظکَُ -. زیعیي 4زٍططفِ              -. زٍؾَیِ 3

 تطاکن تیف اظ حس خوعیت     -ظایی . تیاتاى 6                                    63. 5

  اطالع آٍضی خوع. 8. ذلیح فاضؼ                       7

            عطتؿتاى ٍ . اٍضاؾیا10                              . کَاتطًط9

 ای حاضُ پطفكاض .هٌطم11ِ

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

تَزُ ای اظ ًوک تِ قکل تمطیثا گٌثسی کِ تط اثط عَاهل زضًٍی ٍ ٍظى هرهَل کوتط اظ ًوکک ًؿکثت تکِ ضؾکَتات      .1 ج

 اططاف ذَز تاال هی آیس.

فکاضؼ ضا تکِ نکَضت یککی اظ ککاًَى ّکای       .زضآهسّا ٍ زالضّای ًاقی اظ نسٍض ٍ فطٍـ ًفت ذام هٌطمِ ی ذلیح 1 .2

. اضظـ ٍ ًمف اضتثاطی تکیي ؾکِ لکاضُ    3. ایي هٌطمِ اضظـ فطٌّگی ، ؾیاؾی زاضز2ثطٍتوٌس خْاى زضآٍضزُ اؾت 

 .تعضگتطیي هٌثع اًطغی خْاى ، شذایط تااضظقی زاضز.4آفطیما ، اضٍپا ٍ آؾیا کِ زض گصقتِ اّویت زاقتِ اؾت 

 سیكوٌساى هحمك تِ ؾؤال تحمیك اؾتفطضیِ پاؾد پیكٌْازی ٍ حسؼ اً .3

 هٌفطز ًفَشی تَزُ ٍ هطکعی ذَضزُ چیي  .4

 قٌاذتی ظهیي -تلَچؿتاى ؾیؿتاى ٍ ّطهعگاى .5

 کتاب ٍ َّایی ّای عکؽ -هكاّسُ ٍ ههاحثِ .6

 اطالعات پطزاظـ .فطضیِ تسٍیي .7

 زضذتاى لطع -ذكکؿالی تساٍم-ضیعگطزّا ٍخَز .8

9. GIS  کاضتَگطافی -غیَهَضفَلَغی 

 ًؿثی هَلعیت ٍ ضیاضی هَلعیت .10

 ؾثالى ٍ ؾٌْس .11

 ؾیثطی -ؾَزاًی  -هسیتطاًِ  زضیای -. هَؾوی 1 ز

 ای لَُْ کَّؿتاًی اللین -کوطًگ  ظضز قطخی اللین -ؾثع ذعضی اللین -پطضًگ ظضز ذكک ٍ گطم . اللین2

 ذطاؾاى خغتای ٍ ؾیؿتاى تعهاى . ّوساى . آٍج3

 گاظؾَظ ططح -ؾطب  خصب -ذَزضٍ  فٌی . هعای4ٌِ

 ضطَتتی هٌاتع اظ تَزى زٍض -ای  حاضُ خٌة . فكاض5

 فاضالب قثکِ احساث . ّا لٌات احیای -ّا خَی . الیطٍتی6

 تیاتاًی ًیوِ ٍ تیاتاًی -ای  کَّپایِ -. کَّؿتاًی 7

 امضاء:                      محذثه کریمینام و نام خانوادگی مصحح :   نمره20جمع تارم :

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 دتیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحذ رسالت
 98-99سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی  کليد

 تجربی نام درس: جغرافيا دهن ریاضی و

 نام دبير: هحدثه کریوی

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: .

 دقیقه 75هدت اهتحاى: 
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