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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 5/1 .کنید تعریف را جغرافیا 1

 1 .بنویسید را جغرافیا لغوی مفهوم 2

 5/1 .ببرید نام را جغرافیا دانش اصلی شاخه سه 3

 5/1 .ببرید نام را انسانی جغرافیای های شاخه 4

 1 .ببرید نام را درجغرافیا مهم دوعامل 5

 آید؟ می وجود به وچگونه چیست جغرافیایی محیط 6

 
1 

 چیست؟ ای کتابخانه روش 7
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 بسیارممتازاست؟ ایران نسبی موقعیت چرا 8
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 .بنویسید را سیاسی مرز تعریف 9
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 .ببرید نام را سیاسی مرزهای انواع 10

 
1.5 

 .بنویسید را هرمز تنگه اهمیت 11

 
1 

 دارد؟ قرار درکجا مریخی های کوه 12
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 .بنویسید را کوهستانی نواحی اقتصادی های ارزش 13

 
2 

 هواچیست؟ 14

 
1.5 

 .کنید تعریف را هوا توده 15
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 1از1صفحه ی 

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

 )ریاضی و تجربی( دهم مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 جغرافیا نام درس:

 سید احمد حسینی نام دبیر:
 10/1399 / 23 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح 08:  00  ساعت امتحان:
 دقیقه 60مدت امتحان : 



 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 .است محیط و انسان متقابل روابط بررسی علم جغرافیا 1

 .زمین ترسیم یعنی باشد می(  ترسیم GRAPHY) و(  زمین GEO) کلمات شامل جغرافیا 2

3 

 طبیعی جغرافیای-الف

 انسانی جغرافیای-ب

 جغرافیایی فنون-پ

4 

 جمعیت جغرافیای-الف

 سیاسی جغرافیای-ب

 اقتصادی جغرافیای-پ

 ....و شهری جغرافیای-ت

 ومحیط انسان 5

6 
 محیط به طبیعی محیط درنتیجه و زند می دست محیط تغییر به خود نیازهای رفع برای انسان

 .شود می تبدیل جغرافیایی

7 

 تالش تمام آنها از برخی در. گیرد می قرار استفاده مورد علمی، های پژوهش تمامی در روش این

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

8 
 خاصی اهمیت زیر دالیل به منطقه این و گرفته قرار هرمز تنگه و فارس خلیج مجاورت در زیرا

 .دارد

9 
 سرزمین دهد می نشان و است همسایه کشور از کشور هر جدایی و تشخیص عامل مهمترین مرز

 .دارد امتداد کجا تا کشور یک

 هوایی مرزهای-هوایی مرزهای-خشکی مرزهای 10

11 
 یکی و راهبردی آبراهه ترین مهم است، فارس خلیج نفت خروجی دروازه اینکه سبب به تنگه این

 .است جهان مهم تجاری ازگذرگاههای

 عمان کناردریای بندرچابهار شرق در 12

13 

 آب ذخایر -

 طبیعی ذخایر و معدن -

 دامپروری -

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آبادواحد سرای دانش سرانهپ دولتیغیر  دبیرستان

 1399-1400سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 جغرافيانام درس: 

 سيد احمد حسينینام دبير: 

 10/1399 / 23 تاریخ امتحان:

 عصر /صبح  00:8 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 



 

 

 

 وهوا آب تعدیل -

 رودها سرچشمه محل-

14 
 سال فروردین 26 در یاسوج شهر دمای مثالً میشود؛ گفته جو زودگذر و آنی حالت به هوا اصطالح

 .است سانتیگراد درجه 13 صبح، 8 ساعت 1394

15 

 سطح در رطوبت، و دما نظر از خصوص به آن فیزیکی ویژگی که است هوا از بزرگی حجم هوا، توده

 .باشد همسان تقریباً صدهاکیلومتر در افقی

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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