


 

 

 

 

 

 
 

 به عدد:                نمره به حروف:          تجدیدنظر نمره  نمره به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 بنویسید.در مقابل هر عبارت کلمه ی صحیح یا غلط 

 به دریای سیاه  ارتباط پیدا کرده است. )       (ولگا -دنالف( دریای خزر از طریق راه 

 ب( بخش از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار تشکیل می شود. )       (

 ت( امروزه با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور ، توصیه می شود محور توسعه کشاورزی از باغداری به توسعه

 زراعت با روش های مدرن آبیاری تغییر یابد.  )       (

5/1 
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 الف( در تمامی پژوهش های علمی برای گردآوری اطالعات ، روش ........................... مورد استفاده قرار می گیرد.

 ........................................... شکل می گیرند.در اتفاقی  ب( کانون های آبگیر

 پ(به خلیج های کوچک سواحل خلیج فارس ............................. می گویند.

 ت(بسیاری از سکونت گاه های اولیه در کنار ............................... به وجود آمدند.

 .. خانه ها با فاصله از هم قرار دارند.ث( در روستاهای .....................

25/1 
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 گزینه های صحیح را مشخص کنید.

 کدام یک از استان های کشور عالوه بر مهاجر فرست ، مهاجر پذیر نیز می باشد؟ -الف

  (اصفهان4(آذربایجان شرقی                        3خراسان رضوی                  (2                  سمنان    (1

 گروه هایی که بر اساس تصمیمات سیاسی جا به جا می شوند ، از نوع مهاجرت .............................. می باشد. -ب

 (اختیاری4(اجباری                                     3خارجی                           (2                          (داخلی1

1 

 5/0 انسان در ارتباط با محیط طبیعی چگونه است؟عملکرد  4

 25/1 جغرافی دانان برای رسیدن به پاسخ مسائلی که با آن روبرو هستند چه مراحلی را طی می کنند؟ 5

 1 اهمیت خلیج فارس را در گذشته و امروز بنویسید؟ 6

7 

 در ارتباط با رشته کوه زاگرس به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 برخورد کدام صفحات شکل گرفته است؟الف(بر اثر 

 ب(جهت جغرافیایی آن را مشخص کنید؟ 

1 

8 

 هر یک از توده هواهای سمت راست را به ویژگی آن در سمت چپ مرتبط کنید.

 

 الف( درفصل گرم سال از اقیانوس هند توده هوای سودانی-1

 ب( در فصل سرد سال از دریای سرخ توده هوای سیبری-2

 ج( در فصل سرد سال از دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس مرطوب غربیتوده هوای -3

  د( در فصل سرد سال در سواحل خزر موجب بارش می گردد. توده هوای مرطوب موسمی-4

1 

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

  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 ی ایرانجغرافیانام درس: 

  نام دبیر:

امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

دھم 



 نمره 00جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 مهمترین رودهایی که به خلیج فارس می ریزند را نام ببرید؟ 9

 1 چهار مورد از دالیل اهمیت دریای خزر را ذکر کنید؟ 10

 1 درصد باشد ، زمان دو برابر شدن را با نوشتن فرمول محاسبه کنید؟ 5/1رشد طبیعی کشور مکزیک  1916اگر در سال  11

 5/0 چرا در زمان هخامنشیان کشور به قسمت هایی به نام ساتراپ تقسیم شده است؟ 12

 5/1 اثرات رشد جمعیت بر شهرها را بنویسید؟ 13

 5/1 شاغالن بخش معدن کشور را دارند؟کدام استان ها بیشترین  14

 1 تاریخ افسانه ای تهران به چه کسانی می رسد؟ 15

 1 به ترتیب بیشترین مهاجران به استان تهران از کدام استان ها می باشند؟ 16

 1 عوامل آلودگی خاک کدام اند؟ 17

 1 بیشترین مشکل استان تهران چیست؟ 18

 1 استان تهران مؤثرند؟چه عواملی در پوشش گیاهی  19

 0از 9صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

   غلطت( /    غلطب( /     صحیحالف(  1

 پراکندهث( /   رودهات(/    خورپ(/   کوهستان های نزدیک به مناطق گرم و خشکب( /    کتابخانه ایالف(  2

 (اجباری                                     3  -خراسان رضوی           /         ب(2-الف 3

 نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها –درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها  4

 پردازش اطالعات-4           جمع آوری اطالعات   -3تدوین فرضیه               -2طرح سؤال و بیان مسئله        -1 5

 نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادها-5

ارزش و نقش ارتباطی بین سه قاره ی آفریقا ، اروپا و آسیا که در گذشته اهمیت داشته و اکنون نیز به عنوان حلقه ای از  6

 زنجیره ی حمل و نقل کاال و نفت ، اهمیت خود را حفظ کرده است.

 کدام صفحات شکل گرفته است؟ برخورد صفحه ی شبه جزیره عربستان و صفحه ی اوراسیاالف(بر اثر برخورد  7

 جنوب شرقی-شمال غربی ب(

 الف-4ج              -3د              -2ب           -1 8

 مند -دالکی -کرخه-کارون 9

 ماهیان خاویاریصید ماهی به ویژه  -گردشگری -بهره برداری از منابع نفتی-تجارت دریایی 10

11 

  

   
 سال    

 
  

نرخ رشد جمعیت
 مدت زمان دو برابر شدن    

 

 برای اداره ی بهتر کشور 12

 افزایش تعداد جمعیت شهرها-3تبدیل نقاط روستایی به شهر              -2افزایش نقاط شهرها            -1 13

 اصفهان -کرمان  –یزد  14

 و هوشنگ پیشدادیشیث بن آدم  15

 زنجان -اردبیل  –همدان  -آذربایجان شرقی 16

 استفاده ی بی رویه از کودها و سموم کشاورزی –نشت لوله های انتقال نفت  –دفن غیر علمی زباله  17

 بیابان زایی و تراکم بیشتر از حد جمعیت در واحد سطح و کاربری زمین 18

 خاک و منابع آب –وضعیت ناهمواری  -آب و هوا 19

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره00جمع بارم :

 
 سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 جغرافيانام درس: 

 نام دبير: 

 تاریخ امتحان:

  ساعت امتحان:

 دقیقه 06مدت امتحان: 


