
 

 1صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولامتحانات پایان ترم   

اجغرافی: نام درس  

11/11/1199:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 61: مدت امتحان  

 

محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                        سواالت      بارم  ردیف 

 1 خصوصیات کلی ناحیه بیابانی را بنویسید؟ 1

5./  2 جغرافیدان با دید..................... یا ......................... موضوعات را مطالعه و بررسی می کند. 

 3 سواالت کلیدی جغرافیا چیست؟ 1

 4 بنویسید؟ روشهای جمع اوری اطالعات در جغرافیا چیست ؟مختصر 2

 5 (مورد 2)ارس را بنویسید؟ف منطقه خلیجدلیل اهمیت  1

 6 موقعیت نسبی را تعریف کنید؟ 1

5./  7 در چه دوره ای از زمین شناسی ناهمواریهای کشور ما شکل گرفته است؟ 

 8 تقسیمات ناهمواریهای ایران را توضیح دهید؟ 1

 9 عوامل تغییردهنده زاگرس در حال حاضر چیست؟ 1

 11 (مورد 4)کوهستانی را بنویسید؟ ارزشهای اقتصادی نواحی 1

 11 ب و هوای ایران چیست؟ علت های گوناگونی آ 2

 12 . دمای هوا به طور میانگین حدود .........درجه سانتیگراد کاهش می یابد ، با افزایش هر ........ متر ارتفاع 1

 13 کشتیرانی است؟ و کدام قابل مهمترین رودهایی که به خلیج فارس می ریزد را نام ببرید؟ 1

 14 می ابگیر را تعریف کنید؟ئکانون های دا 1

 15 دالیل اهمیت استان تهران چیست؟ 1

 16 ناهمواریهای استان تهران را بنویسید؟ 1

 17 چشمه های استان تهران را نام ببرید؟ 1

 چه اقداماتی برای کاهش خسارت های ناشی از زلزله باید انجام داد؟ 1
18 

22 
 و مؤید باشیدموفق 

 زندیه
 

 



 

 1صفحه 

 

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

دهم ریاضی و تجربیپایه و رشته :   

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولپایان ترم  کلید امتحانات  

اجغرافی: نام درس  

11/11/1199:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 61: مدت امتحان  

 

 

 

محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                 سواالت     کلید  بارم  ردیف 

 درجه سانتیگراد 43-05میلیمتر.اماکن تاریخی متعدد.روزهای افتابی و درخشان.میزان دما  05بارندگی  1
1 

5./  2 ترکیبی یا کل نگری 

 کجا؟ چه چیزی؟ چرا؟ چه موقع؟ چه کسانی؟ چطور؟ 1
3 

2 
انجا انجام می شود.روش کتابخانه ای: به صورت مطاالت پژوهشگران در منابع کتابانه ای .یا بخشی از پژوهش در   

 4 روش میدانی:پژوهشگر به محیط بیرون می رود.و با مراجعه به افراد یا مکان مورد مطالعه می رود.

1 
ارزش و نقش ارتبازی بین سه قاره افریقا و اسیاو اروپا.   ارزززش   فرهههنگی و سیاسی و تاریخی و مذهبی .  بزرگترین منابع 

بازار بزرگ مصرف و در امد ناشی از دالر زیادانرژی نفت و گاز جهان  .     
5 

 محل قرارگیری هر مکان،نسبت به پدیده های طبیعی  یاانسانی پیرامون خود،موقعیت نسبی آن مکان است. 1
6 

5./  7 کواترنر 

1 
مر ز سطح دریاهای ازاد ارتفاع دارند. 0555سرزمین های کوهستانی که اغلب بیش از   

شامل دشت ها و جلگه های کم ارتفاع در نواحی داخلی یا سواحل دریا ها می شوند.سرزمین های هموار که   8 

2 
 عوامل طبیعی :رودهای بسیاری از زاگرس سرچشمه می گیرد.

 9 عوامل انسانی: برروی رودهای حوضه زاگرس سدهای متعددی احداث شده است.

 ذخایر اب. معدن و ذخایر طبیعی. دامپروری. باغ داری .توریسم. 1
11 

2 
ارتفاع . و جهت کوهستانها و توده های هوا ،که بیشتر به صورت ترکیبی ،اب و هوای کشور را تحت عامل: موقعیت جغرافیایی.  4

 تاثیر خود قرار می دهند.
11 

درجه سانتیگراد 6متر .    0555   1  12 

 کارون.کرخه.دالکی و مند. کارون پر اب و قابل کشتیرانی است 1
13 

ماه از سال این بارشها اتفاق می افتد.8متر بارش داشته وحداقل در میلی  055کانون های ابگیری که بیش از  1  
14 

1 
مرکز سیاسی و اداری کشور. تمرکز فعالیت های اقتصادی و صنعتی . تراکم و تمرکز باالی جمعیت . دسترسی به شبکه حمل ونقل و 

 راههای ارتباطی.  تمرکر موسسا ت مالی واعتباری وبانکی
15 

1 

های البرز در شمالالف.رشته کوه   

 ب: بخش های مرکزی و کوهپایه های جنوبی البرز

 ج: دشت های استان
16 

1 
.چشمه اعلی در شمال شهر 3.چشمه اب البرز در جنوب شرقی ابعلی 4. چشمه ابعلی بین ابعلی و مبار اباد 2.چشمه علی در شهر ری 

 17 دماوند

1 

احتمالی وقوع زلزلهعلمی کشور برای پیش بینی دقیق  تجهیزامکانات  

 رعایت اصول ایمنی درساخت بناهای جدید و تحکیم  وباز سازی بافت های فرسوده شهری 

 اموزش همگانی مردم

 امادگی همه جانبه سازمانها و مراکزذی ربط قبل هنگام و بعد از زلزله

18 
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