
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 الف(

 فقط به یک بسته پاسخ دهیذ. Bو  Aاز دو بسته سؤاالت 
A 
 پردازد؟ چرا؟ جغراف٘ا تا چِ دٗذٕ تِ هطالؼِ ٍ تررسٖ هَضَػات هٖ -1

 ّا ٗؼٌٖ چِ؟ پردازش دادُ -2

  هٌظَر از هَقؼ٘ت ًسثٖ ٗک کطَر چ٘ست؟ -3

 

1 

1 

1 

 

B 
 ّإ الثرز را ت٘اى کٌ٘ذ. هحذٍدُ کَُ -1

 فطاى چ٘ست؟ ّإ گل ػلت فؼال٘ت چطوِ -2

 ّإ هقاتلِ تا رٗسگردّا را رکر کٌ٘ذ. راُسِ هَرد از  -3

 .سِ ػاهل جغراف٘اٖٗ تٌَع آب ٍ َّاٖٗ اٗراى را ًام تثرٗذ -4

1 

5/0 

55/0 

55/0 

 صحیح یا غلط بودن هر عبارت را مشخص کنیذ. ب(

 درٗإ خسر پٌِْ آتٖ تسرگٖ است کِ در اهتذاد ضرق تِ غرب کط٘ذُ ضذُ است. -1

 ضْرستاى تقس٘ن ضذ. 49تصَٗة قاًَى تقس٘وات کطَرٕ اٗراى تِ دُ استاى ٍ تا  1316در سال  -2

 ًفر است. 000/100هالک تثذٗل ّر سکًَتگاُ رٍستاٖٗ در اٗراى تِ ضْرٕ جوؼ٘ت  -3

ِ ٖه -4 ص٘ َر َت ٖ کط ٌاتغ آت ص ه ِ هطکل کّا ِ ت ج ُ تا َت ٍز ش اهر ِ زراػت تا ٍر ٕ ت ٕ از تاغذار ٍرز ِ کطا سؼ َر َت َد هح ٕ هذرى آ ض ذ.ّا ٘٘ر ٌک ٕ تغ ٘ار  ت

1 

 های زیر را کامل کنیذ. جاهای خالی عبارت ج(

 ترٗي هراکس ص٘ذ .......... است. خل٘ج فارس از هْن -5

 کٌٌذ. گ٘رٕ هٖ جوؼ٘ت ........ را اًذازُ کاّصهتخصصاى ترإ دست٘اتٖ تِ ه٘ساى افساٗص ٍ  -6

 گردد. ّخاهٌطٖ تر هٖساتقِ تقس٘وات کطَرٕ در اٗراى تِ زهاى ......... پادضاُ  -7

 ترٗي ًَع سکًَتگاُ کِ در اٗراى ضٌاختِ ضذُ است سکًَتگاُ ......... است. قذٗوٖ -8

1 

 .ریسنذ وصل کنیذ هر یک از رودهای سمت راست را در جهتی که به دریای خسر می ت(

 جٌَب -الف کَرا -9

 ضوال -ب ٍلگا -10

 ضرق -ج سف٘ذرٍد -11

  غرب -ت اترک -12

1 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ. ث(

 ضًَذ. آًْا را ًام تثرٗذ. ّإ آترٗس اٗراى تِ دٍ دستِ تقس٘ن هٖ حَضِ -13

 دٍ هَرد از دالٗل اّو٘ت درٗاچِ ارٍهِ٘ را رکر کٌ٘ذ. -14

 ؟کٌذ ّإ هح٘طٖ تِ اًساى کوک هٖ چرا ضٌاخت تَاى -15

 کٌذ؟ تقس٘وات کطَرٕ تر چِ اساسٖ تغ٘٘ر هٖ -16

 ضْر در اٗراى تا ًقص داًطگاّٖ ًام تثرٗذ.دٍ  -17

 چِ ػاهلٖ در ًَاحٖ هختلف اٗراى سثة اٗجاد تٌَع فراٍاى در تَل٘ذات تاغٖ ضذُ است؟ -18
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 2از 1 صفحة

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

 دهن انسانی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 )الف(جغرافیای ایراننام درس: 

 حبیبه محبی نام دبیر:

 03/1400/ 18 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 45مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

 دهیذ. کاملبه سؤاالت زیر پاسخ  ح(

 رکر کٌ٘ذ. ،کٌٌذ ّاٖٗ کِ درٗاّإ اٗراى را تْذٗذ هٖ چْار هَرد از آالٌٗذُ -19

 ت٘اى کٌ٘ذ.را اخ٘ر  ّإ دِّػلت افساٗص جوؼ٘ت اٗراى در  -20

 چْار اٗالت اٗراى را در دٍرُ قاجار ًام تثرٗذ. -21

 ضْرگرٗسٕ را ضرح دّ٘ذ. ٓپذٗذ -22

 سازٕ صٌؼت گردضگرٕ ضذُ است رکر کٌ٘ذ. سِ هَرد از ػَاهلٖ را کِ تاػج زهٌِ٘ -23

6 

 به سؤاالت استان تهران پاسخ دهیذ. ج(

 کذام استاى ّا ت٘طترٗي هْاجراى را تِ استاى تْراى رٍاًِ کردُ اًذ؟ -24
 هسائل ٍ هطکالت ًاضٖ از افساٗص ٍ تورکس جوؼ٘ت را ًام تثرٗذ . -25

 .فرٌّگٖ استاى تْراى را ًام تثرٗذ ـ هْوترٗي جارتِ ّإ تارٗخٖ  -26

 ؟ ػطف تَسؼِ ضثکِ رٗلٖ استاى تْراىٔ ًقط -27

 استاى تْراى ًسثت تِ ساٗراستاى ّا از ًظرخذهات تراترٕ ٍ حول ٍ ًقل هتواٗس ضَد ؟ چِ ػاهلٖ تاػج ضذُ -28
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 2از 2 صفحة



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 : A الف

 75/0کوس. ، زیصا اجضا ك غٌامم مدیط جغصافیایی در ارجتاط ةا یکسیگص غمم می25/0هگصی یا جصکیتی  ةا دیسکم -1

 5/0ك خفظ اطالغات مصجتط ةا پژكيش ك ججضیى ك جدهیم اطالغات  5/0ةا پصدازش دادق یػوی خشؼ اطالغات غیصضصكری -2

 (1يا ك مواةع اكحصادی ك .... اسث.) يا، رهیج يا، کاهاؿ يا، دریايا، جوگى كصارگیصی آف، هستث ةى سایص کضٌرموظٌر از مٌكػیث هستی يص کضٌر، مدم  -3

B : 

ٌق -1 ٌق 25/0ك در امحساد غصةی ػ صصكی  25/0يای انتصز از جوگة موجیم صصكع صسق  ک ٌق در هضدیکی صايصكد  جا ک  25/0ك گصدهة رٌش ییالؽ ادامى دارهس. 25/0يای صايک

 25/0آیوس  یا ةزار آب از اغماؽ زمین ةى ةاال می 25/0  يا ةى غهث رصكج گاز فضاف گم -2

ٌة کضث ػ مسیصیث صدیح آب در ةزش يای موطلى ػ اجصای طصح ركدراهى  يا ك جأمین خلاةى اخیای جاالب -3 ًار ةیاةاف ػ جغییص در صی ٌرد  يای م ٌرد يص م  (25/0يای مزحهف )سى م

 25/0يای يٌا ةى کضٌر  ػ كركد جٌدق 25/0يا  ػ میضاف ارجفاع ك جًث کٌيسحاف 25/0مٌكػیث جغصافیایی  -4

 25/0غ  -4                 25/0غ  -3             25/0ص  -2           25/0غ  -1 ب

 25/0غضایصی  -8      25/0داریٌش  -7           25/0رصس طتیػی جمػیث  -6               25/0مصكاریس  -5 پ

 25/0پ  -12      25/0ت -11                            25/0ب -10                  25/0انف  -9 ت

 25/0ػ خٌضى اةصیض دارهی  25/0خٌضى آةصیض رارجی  -13 ث

ٌسحی ػ مػحسؿ کصدف آ -14 ٌةات ةصای درماف امصاض پ ٌد امالح ك رس ًاجص ػ كج ٌاع پصهسگاف م ٌهث اه ث سک ٌد جضایص محػسد ًج ٌرد كج ٌرد يص م ٌای موطلى )دك م  (25/0ب ك ي

 25/0 غمم در ةزش يای مزحهف اكحصادی 25/0 يا اسحفادة صدیح ك ةًیوى از مکاف -15

 25/0ك زماف  25/0محواسب ةا مٌكػیث  -16

 25/0ػ اراؾ  25/0اصفًاف -17

 25/0ػ ساالهى  25/0ارحالؼ صسیس درجى خصارت ركزاهى  -18

يای صیمیایی ػ كركد کٌد يا ك سمٌـ صیمیایی مصصؼ صسق در اراضی  صوػحی ك کضاكرزی ػ آالیوسقيای صًصی،  فاضالب -19 ح

 (25/0يای جامس ػ اسحزصاج ك خمم ك هلم هفث )چًار مٌرد کافی يص مٌرد  کضاكرزی ػ زةانى

تٌد آب آصامیسهی  25/0گسحصش ةًساصث ك كاکسیواسیٌف  -20 ٌنى کضی ك ًة   25/0ػ كاردات مٌاد غشایی  25/0ػ ركهق صادرات هفث  25/0ػ ن

 25/0ػ رصاساف ك سیسحاف  25/0ػ فارس ك ةوادر  25/0ػ کصماف ك ةهٌچسحاف  25/0آذرةایجاف  -21

 5/0جص یا ركسحايا يای کٌچک مکاف ةى5/0 خصکث جمػیث از صًصيای ةضرگ -22

جوٌع كٌمی ك فصيوگی کضٌر ػ جوٌع صوایع دسحی ػ كجٌد  ةوسی طتیػی کضٌر ػ جوٌع زیسحی ایصاف ػ كجٌد مصاکض دیوی ك مشيتی ػ پیکصق -23

 (5/0يایی در اغماؽ جاریذ ػ كجٌد مصاکض گٌهاگٌف فصيوگی ػ مٌكػیث ریاضی ك گسحصدگی در غصض جغصافیایی )سى مٌرد يص مٌرد  جمسهی ةا ریضى

 (1) زهجاف –اردةیم  -يمساف  -آذرةایجاف صصكی -24 ج

.افضایش میضاف 6. مصصؼ زیاد اهصژی 5. آنٌدگی آب ك راؾ 4.آنٌدگی يٌا 3.فضارةص مواةع آب2رزی جغییص کارةصی زمین يای کضاك -25

 (1) .مضکالت خمم ك هلم7صًص هضیوی 

 ةصای کايش آنٌدگی آب ك راؾ دكنث چى اكساماجی اهجاـ دادق اسث؟

سازی(  ٌز اخساث صوایع آالیوسق 2ایجاد صتکى فاضالب )اٌگ ـ صسكر مج  (1يای زیصزمیوی.) ركیى از سفصق جزصیب سصزمین ةى دنیم ةصداصث ةی.رارج کصدف صوایع ك غس

 (1)مٌزق جٌايصات مٌزق فصش ایصاف –مٌزق مهی –کاخ ةًارسحاف  –کاخ مٌزق سػس اةاد  –کاخ مٌزق گهسحاف -26

 (1)1378محصك در ساؿ آغاز ةى کار  -27

 ةین انمههی مًص آةاد ك فصكدگاق اماـ رمیوی –فصكدگاق  –ةضرگصاق  –آزادراق  –ك هلم ریهی خمم  -28

 امضاء:    حبیبه محبی 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  دومنوبت سؤاالت پایان  کلید

 )الف(دهن انسانيجغرافیای نام درس:

 حبیبه هحبينام دبیر: 

 03/1400/ 18 تاریخ اهتحان:

 / غصصصتح  10:00 ساعت اهتحان:

 دكیلى 45هدت اهتحان: 


