نام درس :جغرافیای ایران

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم ریاضی و تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  10تهران

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

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

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

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :رضا قاسمی

تاریخ امتحان1398/23 / 19 :
ساعت امتحان 28 : 32 :صبح /عصر
مدت امتحان  75:دقیقه

ردیف

سؤاالت

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

1

وارونگی دما را تعریف کنید.

2

2

ویژگیهای رودهای ایران را برشمرید.

2

3

انواع کانونهای آبگیر در ایران را نام ببرید.

2

4

پیشینه دریای مازندران را شرح دهید.

2

5

دالیل کاهش سطح آب دریاچه ارومیه را بنویسید.

2

6

عوامل انسانی موثر بر پراکندگی جمعیت کدامند؟

2

7

علل افزایش جمعیت ایران در  08سال اخیر چه بوده است؟

2

0

چهار ایالت ایران در دوره قاجار را ذکر کنید؟

2

9

روند تغییرات جمعیتی سکونت گاههای ایران در دهههای اخیر به چه صورتی بوده است؟

2

18

پراکنش قطبهای صنعتی در مناطق مختلف ایران چگونه است؟

2

صفحه ی  1از1

جمع بارم  02 :نمره

نام درس :جغرافیای ایران

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبير :آقای قاسمی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  10تهران

تاریخ امتحان97/03/13 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

ردیف

1

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

راهنمای تصحیح

مدت امتحان 60 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

با افزایش ارتفاع ،دمای هوا کاهش می یابد ،اما در وضعیتی که با افزایش ارتفاع ،دمای هوا به طور ناگهانی افزایش یابد،
وارونگی دما رخ می دهد .در این حالت ،هوای سرد و سنگین در سطح زمین قرار میگیرد و اجازه نمیدهد آلودگی به
طرف باال حرکت کند و درنتیجه ،میزان آالینده ها در هوای شهرهای بزرگی مانند تهران بسیار زیاد میشود و مشکالت
فراوانی را برای مردم ایجاد میکند .در شرایط وارونگی ،نمودار حرکت صعودی و جابه جایی هوا صورت نمیگیرد.

2

در ایران بیشتر بارشها در اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار رخ می دهد ،به این دلیل هر چه به پایان این دوره نزدیکتر
می شویم ،آبدهی رودها بیشتر می شود .با توجه به ناهمواریها و جهت آنها ،هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم،
مقدار آب رودها کمتر می شود .رودهایی که از کوهستانهای بلند و برف گیر تغذیه می شوند ،دائمی هستند .اگر این
رودها در نواحی مرطوب،جریان یابند مقدار آب آنها بیشتر خواهد بود .رودهای مناطق نسبتا خشک بیشتر طغیانی،
تصادفی و اتفاقی ،و مقدار آب آنها در سالهای مختلف متفاوت است.

3

کانونهای آبگیری که بیش از  588میلیمتر بارش داشته باشند و حداقل در هشت ماه از سال ،این بارشها اتفاق بیفتد ،به
آنها کانونهای دائمی می گویند.اگر کانونهای آبگیر در فصول سرد سال ،ذخیرۀ بر ف خود را تا ابتدای ماههای گرم سال
حفظ کنند ،بدون توجه به میزان ِبارش و زمان آن جزء کانونهای فصلی به شمار می رود .در کوهستانهای نزدیک به
مناطق گرموخشک ،که گاهی بارش های کوتاه و اتفاقی رخ می دهد ،نوعی کانون آبگیر موقت شکل می گیرد که آنها را
کانونهای اتفاقی میگوییم.

4

دریای خزر ،پهن ٔٔە آبی بزرگی است که در امتداد شمال به جنوب کشیده شده است .این دریا از بقایای دریای عظیم
تتیس است که زمانی بخش اعظم نیمکرۀ شمالی را پوشانیده بود .از حدود 68میلیون سال پیش این دریا از بقی ٔٔە آبهای
قدیمی جدا ماند و به شکل بزرگترین دریاچۀ جهان درآمد؛ اما به دلیل همین وسعت زیاد ،نام دریا را بر آن نهادند .این
دریا را به نامهای مختلفی می نامند؛ از جمله دریای مازندران ،کاسپین ،قزوین ،گرگان ،طبرستان ،هیرکانی و دریای دیلم.
درحال حاضر نام آن ،دریای خزر است و در نقشه های خارجی کاسپین نامیده می شود.

5

گرم شدن عمومی هوا کاهش بارش در حوضۀ آبریز دریاچه  -برداشت بی حساب از چاههای اطراف دریاچه  -تغییر
کشت ازمحصوالتی که آب کمتری نیاز داشته اند ،به محصوالتی که کشت آنها به آب زیادی احتیاج دارد .تغییر درمیزان
آب ورودی به دریاچه و وجود موانعی که چرخ ٔٔە آب را در دریاچه تغییر داده است.

6

حمل و نقل و ارتباطات -سرمایه و فناوری -ایجاد مراکز رفاهی -پیشینه و سابقه تاریخی.

7

در  08سال اخیر بر اثر گسترش بهداشت و واکسیناسیون ،لولهکشی و بهبود آب آشامیدنی ،رونق صادرات نفت و واردات
مواد غذایی؛ میزان مرگ و میر کاهش یافته و این کاهش ،سبب افزایش سریع جمعیت شده است.

0

ایران در زمان قاجاریه ،دارای چهار ایالت:
1ـ آذربایجان 2ـ خراسان و سیستان 3ـ فارس و بندر 4ـ کرمان و بلوچستان و  23والیت بود.

9

افزایش جمعیت سبب شده است که شکلهای سکونتگاهها به تدریج تغییر یابد .رشد سریع جمعیت از یک سو ،بر تعداد
جمعیت شهرها افزوده و از سوی دیگر با تبدیل نقاط روستایی به شهر تعداد نقاط شهری را افزایش داده است .در سه
دهۀ اخیر ،ایران شاهد تغییرات زیادی در جمعیت و ظاهر سکونتگاههای خود بوده است .این تغییرات در شیوۀ زندگی
اجتماعی ـ اقتصادی آنان هم اثر داشته است.

18

عدم تعادل در پراکندگی قطب های صنعتی در سطح کشور نشان می دهد که به توان و ظرفیتهای محیطی ایران به طور
کامل توجه نشده است .به طور مثال می توان به نواحی شرقی و مرکزی کشور اشاره کرد که از نظر ذخایر و مواد اولیه
غنی هستند ولی به دلیل اینکه به صورت محدود مورد بهره برداری قرار گرفته اند با رشد صنعتی روبه رو نبوده اند.اگر
در استفاده از منابع طبیعی ،ویژگی ها و توان محیطی آن منطقه مورد بررسی قرار گیرد ،همه مناطق کشور می توانند
متناسب با امکانهای طبیعی و انسانی خود توسعه یابند.

جمع بارم 02 :

نام و نام خانوادگی مصحح  :رضا قاسمی

امضاء:

نام درس :جغرافیا

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :دهن ریاضی و تجربی
نام پدر........................................... :
شواره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

تاریخ امتحان1398/03 / 19 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه متوسطه دوم سرای دانش واحد رسالت

ساعت امتحان 08 : 00 :صبح /عصر

آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نام دبیر :پارمیدا عطاری

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  60 :دقیقه

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

جاّای ذالی ضا تا کلوات هٌاسة پط کٌیس
الف)  .......................... ٍ ........................زٍ عاهل هْن زض جغطافیا ّستٌس.
1

ب) تْطاى زض  ..................................فالت هطکعی ایطاى قطاض گطفتِ است.
ج) پس اظ ٍضٍز آضیاییاى تِ فالت ایطاى زض ًرستیي هطحلِ ظًسگی اجتواعی یک آتازی کَچک ضا ٍ .........................

2

آتازی تعضگتط ضا  ........................هی ًاهیسًس.
ز)  .................................یکی اظ ذطک تطیي تیاتاى ّای ایطاى است.
زضستی ٍ ًازضستی عثاضات ظیط ضا هطرع کٌیس.
2

الف) طَالًی تطیي هطظ ایطاى تا کطَض افغاًستاى است.
ب) کطت گلراًِ ای زض سال ّای اذیط کن تط ضسُ است.

2

ج) سالن ساظی هحیط ظیست جع اّساف تلٌسهست زض تَسعِ استاى تْطاى است
ز) تعضگتطیي زضیاچِ زاذلی ایطاى  ،زضیاچِ اضٍهیِ است.
تِ سؤاالت ظیط پاسد کَتاُ زّیس.

3

الف) ضٍش ّای جوع آٍضی اطالعات ضا ًام تثطیس.

0/5

ب) ذَض چیست؟

0/5

ج) هحل ییالق ٍ قطالق عطایط تْطاى ضا تٌَیسیس

1

ت) زٍ ًوًَِ کاخ استاى تْطاى کِ جع جاشتِ ّای فطٌّگی ّستٌس ضا ًام تثطیس

1

ث) غٌایع اغلی کطَض تِ چٌس زستِ تقسین هی ضَز؟(زٍ هَضز)

1

تِ سؤاالت ظیط پاسد کاهل زّیس.
الف) ذلیج فاضس تِ چِ زالیلی زاضای اّویت است؟
2

4

صفحه ی  1از2

2

ب) کطت گلراًِ ای چِ هعایایی زاضز؟

ج) ٍاحس تقسیوات کطَضی ایطاى زض حال حاضط ضا ًام تثطیس

2

ت)آزاب ٍ ضسَم هطزم استاى تْطاى ضا ًام تثطیس 4 (.هَضز)

2

ث) هسائل ٍ هطکالت ًاضی اظ افعایص ٍ توطکع جوعیت ضا ًام تثطیس 2(.هَضز)

2

ج) هحسٍزیت ّا ٍ تٌگٌاّای استاى تْطاى ضا تَضیح زّیس.

2

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :جغرافيا دهن ریاضی و تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :پارهيدا عطاری

دبیرستان غیر دولتی دخترانه متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت

کليد

تاریخ اهتحاى1398/03/ 19 :

سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

ساعت اهتحاى 08:00 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 60 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

الف) آب َّ -ا
1

ب) ضوال غطب
ج) ٍیس  -گٌَ
ز)تیاتاى لَت
الف) غ

2

ب) غ
ج) ظ
ز) ظ
الف)ضٍش کتاتراًِ ای  -ضٍش هیساًی
ب) تِ ذلیج ّای کَچک سَاحل ذلیج فاضس ذَض هی گَیٌس.

3

ج)زضت الض  ،زهاًٍس  ،فیطٍظکَُ هحل ییالق ٍ ضْطستاى ّای ضْطیاض ٍ ضتاط کطین هحل قطالق آى ّاست.
ت) کاخ گلستاى  ،کاخ هَظُ سعسآتاز  ،کاخ تْاضستاى
ث) غٌایع زستی  -غٌایع هاضیٌی
الف)  -1زضآهسّا ٍ زالضّای ًاضی اظ غسٍض ٍ فطٍش ًفت ذام هٌطقِ ی ذلیج فاضس ضا تِ غَضت یکی اظ کاًَى ّای
ثطتوٌس جْاى زض آٍضزُ است  -2.ایي هٌطقِ اضظش فطٌّگی سیاسی زاضز -3.اضظش ٍ ًقص اضتثاطی تیي سِ قاضُ آفطیقا ،
اضٍپا ٍ آسیا کِ زض گصضتِ اّویت زاضتِ است -4.تعضگتطیي هٌثع اًطغی جْاى  ،شذایط تا اضظضی زاضز.
ب)  -1کاّص هػطف آب  -2تَلیس زض طَل سال ٍ ّوِ جا -3.کٌتطل تْتط ٍضعیت کطت
ج) -1استاى  -2ضْطستاى  -3ترص  -4زّستاى
ت) آزاب ٍ ضسَم اظزٍاج  -عیس ًَضٍظ  -ضة چلِ  -هطاسن هاُ هحطم ً -صضی
ث) -1تغییط کاضتطی ظهیي ّای کطاٍضظی -2 .فطاض تط هٌاتع آب  -3آلَزگی َّا  -4آلَزگی آب ٍ ذاک  -5هػطف ظیاز

4

اًطظی  -6افعایص هیعاى ضْط ًطیٌی ٍ افعایص ًیاظ ذسهاتی  -7هطکالت حول ٍ ًقل
ج)  -1هحسٍزیت ًاضی اظ هٌاتع آب ّای سطحی ٍ ظیطظهیٌی  -2کوثَز ظهیي تطای تَسعِ ضْطّای هَجَز ٍ -3جَز
گسل ّای فعال ٍ لطظُ ذیعی زض استاى ٍ -4جَز اضاضی تیاتاًی ٍ کَیطی ٍ ضعف پَضص گیاّی ٍ -5جَز پسیسُ
ٍاضًٍگی زها  -6توطکع ٍ تطاکن ظیاز جوعیت  -7استقطاض ذطَط اًتقال اًطغی ٍ اًثاضّای شذیطُ سَذت زض هطاکع تجوع
جوعیت

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :پارمیدا عطاری

امضاء:

نام درس :جغرافیا

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم ریاضی و تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

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

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

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

آزمون ترم نوبت دوم سال تحصيلی 79-79

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :سعید شریعتی

تاریخ امتحان9328/22 / 22 :
ساعت امتحان 8 : 22 :صبح /عصر
مدت امتحان  02 :دقیقه

ردیف

سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

مفاهیم اساسی دانش جغرافیا رانام ببرید.
1

2

روش کتابخانه ای چیست؟
2

2

کوه های مریخی چگونه پدید آمده اند؟
2

3

سه عامل اصلی موثربرآب وهوای ایران را نام ببرید.

2

4

مهم ترین منابع آب قابل دسترس را بنویسید .
2

علل افزایش جمعیت ایران در  08سال اخیرچیست؟

2

6

سه نوع مهاجرت را نام ببرید .

2

7

ساتراپ چیست؟

2

8

درقانون تقسیمات کشوری که درسال  3131به تصویب رسید ایران چگونه تقسیم بندی شد؟

2

9

توده هوا را تعریف کنید.

11

2

جمع بارم 22 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :جغرافیا
نام دبیر :سعید شریعتی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

تاریخ امتحان9328/22 / 22 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کليد

1
2
3

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 79-79

راهنمای تصحیح

ردیف

ساعت امتحان 8 : 22 :صبح /عصر
مدت امتحان  02 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

مکان و روابط انسان ومحیط
این روش در تمامی پژوهش های علمی ،مورد استفاده قرار می گیرد .در برخی از آنها تمام تالش
پژوهشگر در کتابخانه صورت می گیرد و در برخی دیگر ،بخشی از پژوهش در آنجا انجام می شود.
دراثرفرسایش ،شکل های زیبایی با دره ها ،چاله ها و گودال های عمیق ایجاد کرده است.
-موقعیت جغرافیایی

4

میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها-ورود توده های هوا به کشور

در فصول سرد سال ،ریزش برف و باران به صورت جریان آب رودها ،منابع آب کشور را تغذیه می
5

6

کند و در فصول گرم ،آب های فرو رفته در زمین به صورت چشمه ،چاه و قنات ،آب مورد نیاز ساکنان
بخش های مختلف را تأمین می نمایند

در  81سال اخیر بر اثر گسترش بهداشت و واکسیناسیون ،لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی،رونق صادرات نفت وواردات
مواد غذایی؛ میزان مرگ ومیر کاهش یافته و این کاهش ،سبب افزایش سریع جمعیت شده است
 -مهاجرت روستاییان به شهر که باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر میشود .

7

 مهاجرت های گروهی که براساس تصمیمات سیاسی انجام می شود . -مهاجرت که افراد از یک کشور به کشور دیگر جابه جا می شوند

8
9

11

به واحدهای کوچک ترتقسیمات کشوری ایران درزمان هخامنشیان گفته می شود .
در سال  1316با تصویب قانون تقسیمات کشوری ،ایران به ده استان و  49شهرستان تقسیم شد .در این قانون ،هراستان
به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش و هر بخش به چند دهستان و هر دهستان به چند قصبه تقسیم شد.
توده هوا ،حجم بزرگی از هوا است که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت ،در سطح
افقی در صدهاکیلومتر تقریباً همسان باشد.

جمع بارم 08 :

نام و نام خانوادگی مصحح  :سعید شریعتی

امضاء:

جمهوری اسالمی ایران

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

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

نام دبیر :حسن ستاری

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم ریاضی
نام پدر........................................... :

نام درس :جغرافیای ایران و تهران
تاریخ امتحان1311/33 /11 :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  3تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سیدخندان
آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 7981 -89

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ساعت امتحان 1 : 33 :صبح /عصر
مدت امتحان  03 :دقیقه

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

الف) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف) آب موجود در کشور ما از  ...................تأمین می شود.
ب)جغرافی دانان در مطالعۀ پراکندگی جمعیت ،عوامل  ...................و  ...................را مورد توجه قرار می دهند.
ج) نام دیگر ساختمان جمعیت ................... ،می باشد.
د) نام دیگر شهر گریزی ................... ،می باشد.
1

ه) وسعت استان تهران کمتر از  ...................کل کشور است ،بنابراین استان تهران  ...................و پرجمعیت ترین استان کشور است.

52.3

و)  ...................و آداب و رسوم هر قوم تشکیل دهنده ی  ...................آن قوم است.
ر) شهر تهران به دلیل  ، ...................نقش بسیار ارزشمندی در دفاع از کیان اسالمی در دوران دفاع مقدس بر عهده داشت.
ز) مردم شهر تهران با تشکیل  ، ...................همچنان حضور خود را در صحنه دفاع فعال نگه داشتند.
ژ) شهرستان هایی چون شمیرانات ................... ،و  ...................در دامنه ی کوه های البرز با دشت ها و دره ها چشم انداز خاصی دارد.
ب) گزینه صحیح را انتخاب کنید.
)1نام کدام دریا در نقشه های خارجی ،کاسپین نام دارد؟
الف) عمان

ب) خزر

د) هیچکدام

ج) خلیج فارس

)2متخصصان برای دستیابی به میزان افزایش و کاهش جمعیت ،چه عاملی را اندازه گیری می کنند؟
الف) میزان مرگ و موالید

ب) ساختمان جمعیت

ج) رشد طبیعی جمعیت

د) الف و ب

)3سازمان جهانی گردشگری ،ایران را از نظر جاذبه های تاریخی و جاذبه های طبیعی ،به ترتیب در رتبۀ چندم قرار می دهد؟
.

الف) 11 – 5

ب) 5 – 11

ج) 7 – 5

د) 5 – 7

12.3

)4کدام دوره از حیات شهر تهران ،از زمان شاه طهماسب آغاز می شود؟
الف) دوره قاجاریه

ب) دوره صفویه

ج) دوره افشاریه

د) دوره زندیه

)5در کدام دوره در آغاز زمامداری نادر شاه ،تهران در راه توسعه گام بر می داشت؟
الف) دوره قاجاریه

ب) دوره صفویه

ج) دوره افشاریه

د) دوره زندیه

ج) عبارت درست و نادرست را مشخص کنید.
5

الف) جغرافی دانان معتقدند ،نقشۀ پراکندگی جمعیت ،پیوسته در حال تغییر است.
ب) از دیدگاه دانش جغرافیا ،روستا نمی تواند به عنوان سکونتگاه به شمار رود.
صفحه ی  1از 2

523

ردیف

بارم

ادامه ی سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

د) اصطالحات زیر را تعریف کنید.
الف) حوزه آبریز :
4

1

ب) سکونتگاه :

523

ج) شهر گریزی :

523

ه) پاسخ سؤاالت ستون سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب کنید.
-1اواخر دوران سوم زمین شناسی

الف) هوا

-2دوره ی انتهایی زمان های زمین شناسی

ب) آب
ج) سنوزوئیک

-3حالت آنی و زودگذر جوّ
-4مجموعه عناصر جوّی غالب در یک منطقه در دراز مدت
3

د) آب و هوا
ه) ساختمان جمعیت

 -5ویژگی های قابل اندازه گیری جمعیت را مورد بررسی قرار می دهد.
 -6به برنامه ریزان کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا شوند.
 -7بیشترین اهمیت بین عوامل شکل گیری سکونتگاه را داشته است.

.

و) کواترنر
ر) افزایش جمعیت در سکونتگاه ها
ز) جاذبه های طبیعی

-8زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه

ژ) هرم سنی
و) به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
6

انواع کانون های آبگیر را نام ببرید.

52.3

.

انواع حوزه های آبریز در کشور ایران را نام ببرید.

523

8

یک مورد از آالینده هایی که دریاهای ایران را تهدید می کند ،نام ببرید.

52.3

ر) به سؤاالت زیر پاسخ کامل و تشریحی دهید.

9

در مورد علم جغرافیا به سؤاالت زیر پاسخ دهید :
الف) واژه ی جغرافیا اولین بار توسط چه کسی ارائه شد؟ او جغرافیا را چگونه تعریف می کند؟
ب) مهم ترین مفاهیم جغرافیا چیست؟
پ) چهار مورد از سؤاالت کلیدی در جغرافیا را بنویسید.

15

 2مورد از دالیل اهمیت خلیج فارس را بیان کنید.

11

 2مورد از ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی را بنویسید.

523

1.

 2مورد از عوامل ایجاد بیابان های ایران را ذکر کنید.

523

15

اگر میزان موالید ایران در سال  1335حدود  1،251،111نفر و مرگ و میر آن  371،111نفر باشد ،میزان رشد طبیعی ایران ،چند
درصد است؟ ( کل جمعیت کشور ایران در سال  1335را تقریبا  81،111،111در نظر بگیرید )

52.3

14

تقسیمات کشوری در ایران را فقط نام ببرید.

13

 3مورد از مزایای استفاده از کشت گلخانه ای را بنویسید.

16

استان تهران را از نظر موقعیت طبیعی و کشاورزی به چند ناحیه می توان تقسیم کرد؟آن ها را نام ببرید.

1.

شهر تهران به چه دلیل محور اصلی شکل گیری و تأسیس صنایع کارخانه ای جدید بوده است؟

18

دو مورد از اهداف بلند مدت توسعه ی همه جانبه ی استان تهران را بنویسید.

12.3

1

1
123
1
523
1

صفحه ی  2از 2

جمع بارم  23 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :جغرافیای ایران و تهران

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  3تهران

نام دبیر :حسن ستاری

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سیدخندان

کلید

تاریخ امتحان9089/30 /98 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلي 89-89

ساعت امتحان 39:33 :صبح /عصر
مدت امتحان 03 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

الف

1

الف) ریزش های جوّی

ب) طبیعی – انسانی

ج) ترکیب جمعیت

د) مهاجرت معکوس

ه)  1درصد – پرتراکم ترین

و) سنت ها  -هویت

ر) مرکزیت سیاسی

ز) ستاد معین بازسازی

ژ) فیروزکوه – رودبار قصران

ب
 -1گزینه ب) خزر
 -2گزینه ج) رشد طبیعی جمعیت
2

 -3گزینه ب) 5 – 11
 -4گزینه ب) دوره صفویه
 -5گزینه ج) دوره افشاریه

ج
3

الف) درست ب) غلط

د
الف) حوزه آبریز  :به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها ،آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطۀ آن هدایت
4

کند ،حوضۀ آبریز می گویند.
ب) سکونتگاه  :از دیدگاه دانش جغرافیا ،سکونتگاه محلی است از مجموعه مساکن که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش
دارند
ج) شهر گریزی  :با توجه به مشکالت شهرهای بزرگ در سال های اخیر از جمله آلودگی هوا ،گرانی مسکن و آسیب های اجتماعی،
حرکت شهر گریزی یا مهاجرت « جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستاها آغاز شده است .این پدیده را می
گویند.

ه
 -1ج  -سنوزوئیک
5

 -2و  -کواترنر

 -5ه  -ساختمان جمعیت  -6ژ  -هرم سنی

 -3الف  -هوا
 -7ب -

آب

 -4د  -آب و هوا
 – 8ر  -افزایش جمعیت در سکونتگاه ها

و
6

-1دائمی

-2فصلی

7

-1خارجی

-2داخلی

-3اتفاقی

-1فاضالب های شهری ،صنعتی و کشاورزی
 -2زباله های جامد مثل پالستیک
8

-3آالینده های شیمیایی شامل مواد آلی ،معدنی و رادیواکتیو
 -4استخراج و حمل و نقل نفت
-5ورود کودها و سموم شیمیایی مصرف شده در اراضی کشاورزی توسط رودها

ر
الف) اراتوستن – او جغرافیا را « علم مطالعه ی زمین به عنوان جایگاه انسان » معرفی می کند.
9

ب) مکان و روابط متقابل انسان با محیط
پ) کجا؟ چه چیزی؟ چرا؟ چه موقع؟ چه کسانی؟ چطور؟
-1ارزش و نقش ارتباطی بین سه قارۀ افریقا ،اروپا و آسیا که در گذشته اهمیت داشته و اکنون نیز به عنوان حلقه ای از زنجیرۀ حمل
و نقل کاال و نفت ،اهمیت خود را حفظ کرده است.
-2بزرگ ترین منبع انرژی جهان ،ذخایر با ارز شی دارد ،زیرا حدود  66در صد ذخایر نفت جهان و  28در صد ذخایر گاز طبیعی را در

11

خود جای داده است.
-3درآمدها و دالرهای ناشی از صدور و فروش نفت خام ،منطقۀ خلیج فارس را به صورت یکی از کانون های ثروتمند جهان در آورده
است و این بازار مصرف بزرگ ،آن را به کانون توجه صادر کنندگان کاالهای صنعتی و غیرصنعتی تبدیل کرده است.
-4این منطقه ،ارزش فرهنگی و سیاسی دارد زیرا خلیج فارس در مرکز و قلب ناحیۀ جغرافیایی و سیاسی جهان اسالم قرار دارد.

11

-1ذخایر آب

-2معدن و ذخایر طبیعی

-3دامداری

12

-1پرفشار جنب حارّه ای

-2جهت رشته کوه های البرز و زاگرس

-3دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی

13
14

1251111 − 371111
881111
= × 111
× 111 = 1.11
81111111
81111111

= × 111

میزان مرگ و میر  −میزان موالید
کل جمعیت

= رشد طبیعی جمعیت

استان – شهرستان – بخش  -دهستان

15

-1کاهش مصرف آب

16

دو ناحیه :
-1ناحیه ی کوهستانی -2دشت ها و کوهپایه های جنوبی البرز

17

شهر تهران به عنوان مرکز سیاسی ،اداری و اقتصادی کشور ،محور اصلی شکل گیری و تأسیس صنایع کارخانه ای جدید بوده است.

-2تولید در طول سال و همه جا

-3کنترل بهتر وضعیت کشت

-1اعتالی معرفت دینی ،ساماندهی فعالیت های فرهنگی
18

-2دست یابی به تعادل فضایی و مهار و کنترل رشد جمعیت
-3سالم سازی محیط زیست
-4حفظ و احیاء برای بهره برداری مناسب از منابع طبیعی

جمع بارم  02 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :حسن ستاری

امضاء:

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :جغرافیای ایران

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :خانم حبیبه محبی

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :دهم ریاضی و تجربی

تاریخ امتحان9311/3 / 91 :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

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

ساعت امتحان 1 : 00 :صبح /عصر

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

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

مدت امتحان  60 :دقیقه

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 7981 -89

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدیدنظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

در مقابل هر عبارت کلمه ی صحیح یا غلط بنویسید.
الف) دریای خزر از طریق راه دن-ولگا به دریای سیاه ارتباط پیدا کرده است( .
1

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

)

)

1/5

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( .

)

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) در تمامی پژوهش های علمی برای گردآوری اطالعات  ،روش  ...........................مورد استفاده قرار می گیرد.
2

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

1/25

پ)به خلیج های کوچک سواحل خلیج فارس  .............................می گویند.
ت)بسیاری از سکونت گاه های اولیه در کنار  ...............................به وجود آمدند.
ث) در روستاهای  .......................خانه ها با فاصله از هم قرار دارند.
گزینه های صحیح را مشخص کنید.
الف -کدام یک از استان های کشور عالوه بر مهاجر فرست  ،مهاجر پذیر نیز می باشد؟

3

)1سمنان

)2خراسان رضوی

)3آذربایجان شرقی

)4اصفهان

1

ب -گروه هایی که بر اساس تصمیمات سیاسی جا به جا می شوند  ،از نوع مهاجرت  ..............................می باشد.
)1داخلی

)2خارجی

) 3اجباری

)4اختیاری

4

عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی چگونه است؟

0 /5

5

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

1/25

6

اهمیت خلیج فارس را در گذشته و امروز بنویسید؟

1

در ارتباط با رشته کوه زاگرس به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
7

1

الف)بر اثر برخورد کدام صفحات شکل گرفته است؟
ب)جهت جغرافیایی آن را مشخص کنید؟
هر یک از توده هواهای سمت راست را به ویژگی آن در سمت چپ مرتبط کنید.

8

-1توده هوای سودانی

الف) درفصل گرم سال از اقیانوس هند

-2توده هوای سیبری

ب) در فصل سرد سال از دریای سرخ

-3توده هوای مرطوب غربی

ج) در فصل سرد سال از دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس

-4توده هوای مرطوب موسمی

د) در فصل سرد سال در سواحل خزر موجب بارش می گردد.

1

9

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

1

10

چهار مورد از دالیل اهمیت دریای خزر را ذکر کنید؟

1

11

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

1

12

چرا در زمان هخامنشیان کشور به قسمت هایی به نام ساتراپ تقسیم شده است؟

0 /5

13

اثرات رشد جمعیت بر شهرها را بنویسید؟

1/5

14

کدام استان ها بیشترین شاغالن بخش معدن کشور را دارند؟

1/5

15

تاریخ افسانه ای تهران به چه کسانی می رسد؟

1

16

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

1

17

عوامل آلودگی خاک کدام اند؟

1

18

بیشترین مشکل استان تهران چیست؟

1

19

چه عواملی در پوشش گیاهی استان تهران مؤثرند؟

1
صفحه ی  9از0

جمع بارم  00 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :جغرافيا

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :خانم حبيبه محبی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان7989/9 / 78 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 81-89

ساعت امتحان 9 :صبح /عصر
مدت امتحان 06 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

الف) صحیح  /ب) غلط  /ت) غلط

2

الف) کتابخانه ای  /ب) کوهستان های نزدیک به مناطق گرم و خشک  /پ)خور  /ت)رودها  /ث) پراکنده

3

الف)2-خراسان رضوی

4

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

5

/

-1طرح سؤال و بیان مسئله

ب)3 -اجباری

-2تدوین فرضیه

-3جمع آوری اطالعات

-4پردازش اطالعات

-5نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادها
6

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

7

الف)بر اثر برخورد کدام صفحات شکل گرفته است؟ برخورد صفحه ی شبه جزیره عربستان و صفحه ی اوراسیا
ب) شمال غربی-جنوب شرقی
- 2د

-3ج

-4الف

8

-1ب

9

کارون-کرخه -دالکی -مند

10

تجارت دریایی-بهره برداری از منابع نفتی -گردشگری -صید ماهی به ویژه ماهیان خاویاری

11

نرخ رشد جمعیت

مدت زمان دو برابر شدن
سال

12

برای اداره ی بهتر کشور

13

-1افزایش نقاط شهرها

14

یزد – کرمان  -اصفهان

15

شیث بن آدم و هوشنگ پیشدادی

16

آذربایجان شرقی -همدان – اردبیل  -زنجان

17

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

18

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

19

آب و هوا -وضعیت ناهمواری – خاک و منابع آب

جمع بارم 00:نمره

 -2تبدیل نقاط روستایی به شهر

نام و نام خانوادگی مصحح :حبیبه محبی

-3افزایش تعداد جمعیت شهرها

امضاء:

نام:
نام خانوادگی:

ادارهیکلآموزشوپرورششهرتهران(منطقهی)21


کالس :دهم

دبیرستانوپیش دانشگاهیغیردولتی

رشته :تجربی و ریاضی
شماره صندلی:

امتحاناتنوبتدوّمسالتحصیلی95-96

نام دبیر :آقای قاسمی
تاریخ امتحان69/33/23 :
ساعت امتحان 6 :صبح
مدت امتحان 03 :دقیقه

ردیف





نمره



سؤاالت

نام درس :جغرافیا

1

وارونگی دما را تعریف کنیذ.

2

2

ویژگیهای رودهای ایران را ترشمریذ.

2

3

انواع کانونهای آتگیر در ایران را نام تثریذ.

2

4

پیشینه دریای مازنذران را شرح دهیذ.

2

5

دالیل کاهش سطح آب دریاچه ارومیه را تنویسیذ.

2

6

عوامل انسانی موثر تر پراکنذگی جمعیت کذامنذ؟

2

7

علل افسایش جمعیت ایران در  88سال اخیر چه توده است؟

2

8

چهار ایالت ایران در دوره قاجار را رکر کنیذ؟

2

9

رونذ تغییرات جمعیتی سکونتگاههای ایران در دهههای اخیر ته چه صورتی توده است؟

2

18

پراکنش قطةهای صنعتی در مناطق مختلف ایران چگونه است؟

2

موفقباشیذ .جمعنمره  12

«پاسخنامه» 

 -1تا افضایص استفاع ،دهای َّا کاّص هییاتذ ،اها دس ٍضؼیتی کِ تا افضایص استفاع ،دهای َّا تِ طَس ًاگْاًی افضایص یاتذ،
ٍاسًٍگی دها سخ هیدّذ .دس ایي حالتَّ ،ای سشد ٍ سٌگیي دس سطح صهیي لشاس هیگیشد ٍ اخاصُ ًویدّذ آلَدگی تِ طشف تاال
حشکت کٌذ ٍ دسًتیدِ ،هیضاى آالیٌذُ ّا دس َّای ضْشّای تضسگی هاًٌذ تْشاى تسیاس صیاد هیضَد ٍ هطکالت فشاٍاًی سا تشای
هشدم ایداد هیکٌذ .دس ضشایط ٍاسًٍگیً ،وَداس حشکت صؼَدی ٍ خاتِ خایی َّا صَست ًویگیشد.
 -2دس ایشاى تیطتش تاسضْا دس اٍاخش فصل پاییض تا اٍایل فصل تْاس سخ هی دّذ ،تِ ایي دلیل ّش چِ تِ پایاى ایي دٍسُ ًضدیکتش
هیضَین ،آتذّی سٍدّا تیطتش هی ضَد .تا تَخِ تِ ًاّوَاسیْا ٍ خْت آًْاّ ،ش چِ اص غشب تِ سوت ضشق کطَس تشٍین ،همذاس آب
سٍدّا کوتش هی ضَد .سٍدّایی کِ اص کَّستاىّای تلٌذ ٍ تشف گیش تغزیِ هی ضًَذ ،دائوی ّستٌذ .اگش ایي سٍدّا دس ًَاحی
هشطَب،خشیاى یاتٌذ همذاس آب آًْا تیطتش خَاّذ تَد .سٍدّای هٌاطك ًسثتا خطک تیطتش طغیاًی ،تصادفی ٍ اتفالی ٍ ،همذاس آب
آًْا دس سالْای هختلف هتفاٍت است.
 -3کاًًَْای آتگیشی کِ تیص اص  555هیلیوتش تاسش داضتِ تاضٌذ ٍ حذالل دس ّطت هاُ اص سال ،ایي تاسضْا اتفاق تیفتذ ،تِ آًْا
کاًًَْای دائوی هی گَیٌذ.اگش کاًًَْای آتگیش دس فصَل سشد سال ،رخیشۀ تشف خَد سا تا اتتذای هاّْای گشم سال حفظ کٌٌذ،
تذٍى تَخِ تِ هیضاى ِتاسش ٍ صهاى آى خضء کاًًَْای فصلی تِ ضواس هی سٍد .دس کَّستاًْای ًضدیک تِ هٌاطك گشهَخطک ،کِ
گاّی تاسش ّای کَتاُ ٍ اتفالی سخ هی دّذًَ ،ػی کاًَى آتگیش هَلت ضکل هی گیشد کِ آًْا سا کاًًَْای اتفالی هیگَیین.
 -4دسیای خضس ،پْيۀ آتی تضسگی است کِ دس اهتذاد ضوال تِ خٌَب کطیذُ ضذُ است .ایي دسیا اص تمایای دسیای ػظین تتیس
است کِ صهاًی تخص اػظن ًینکشۀ ضوالی سا پَضاًیذُ تَد .اص حذٍد 65هیلیَى سال پیص ایي دسیا اص تمیِ آتْای لذیوی خذا هاًذ
ٍ تِ ضکل تضسگتشیي دسیاچِی خْاى دسآهذ؛ اها تِ دلیل ّویي ٍسؼت صیادً ،ام دسیا سا تش آى ًْادًذ .ایي دسیا سا تِ ًاهْای
هختلفی هی ًاهٌذ؛ اص خولِ دسیای هاصًذساى ،کاسپیي ،لضٍیي ،گشگاى ،طثشستاىّ ،یشکاًی ٍ دسیای دیلن .دسحال حاضش ًام آى،
دسیای خضس است ٍ دس ًمطِ ّای خاسخی کاسپیي ًاهیذُ هی ضَد.
 -5گشم ضذى ػوَهی َّا کاّص تاسش دس حَضِی آتشیض دسیاچِ  -تشداضت تی حساب اص چاّْای اطشاف دسیاچِ  -تغییش کطت
اصهحصَالتی کِ آب کوتشی ًیاص داضتِ اًذ ،تِ هحصَالتی کِ کطت آًْا تِ آب صیادی احتیاج داسد .تغییش دسهیضاى آب ٍسٍدی تِ
دسیاچِ ٍ ٍخَد هَاًؼی کِ چشخِی آب سا دس دسیاچِ تغییش دادُ است.
 -6حول ٍ ًمل ٍ استثاطات -سشهایِ ٍ فٌاٍسی -ایداد هشاکض سفاّی -پیطیٌِ ٍ ساتمِ تاسیخی.
 -7دس  85سال اخیش تش اثش گستشش تْذاضت ٍ ٍاکسیٌاسیَى ،لَلِکطی ٍ تْثَد آب آضاهیذًی ،سًٍك صادسات ًفت ٍ ٍاسدات هَاد
غزایی؛ هیضاى هشگ ٍ هیش کاّص یافتِ ٍ ایي کاّص ،سثة افضایص سشیغ خوؼیت ضذُ است.
 -8ایشاى دس صهاى لاخاسیِ ،داسای چْاس ایالت 1ـ آرستایداى 2ـ خشاساى ٍ سیستاى 3ـ فاسس ٍ تٌذس 4ـ کشهاى ٍ تلَچستاى ٍ 23
ٍالیت تَد.
 -9افضایص خوؼیت سثة ضذُ است کِ ضکلّای سکًَتگاُّا تِ تذسیح تغییش یاتذ .سضذ سشیغ خوؼیت اص یک سَ ،تش تؼذاد
خوؼیت ضْشّا افضٍدُ ٍ اص سَی دیگش تا تثذیل ًماط سٍستایی تِ ضْش تؼذاد ًماط ضْشی سا افضایص دادُ است .دس سِ دِّی
اخیش ،ایشاى ضاّذ تغییشات صیادی دس خوؼیت ٍ ظاّش سکًَتگاّْای خَد تَدُ است .ایي تغییشات دس ضیَُی صًذگی اختواػی ـ
التصادی آًاى ّن اثش داضتِ است.
 -15ػذم تؼادل دس پشاکٌذگی لطة ّای صٌؼتی دس سطح کطَس ًطاى هی دّذ کِ تِ تَاى ٍ ظشفیتْای هحیطی ایشاى تِ طَس
کاهل تَخِ ًطذُ است .تِ طَس هثال هی تَاى تِ ًَاحی ضشلی ٍ هشکضی کطَس اضاسُ کشد کِ اص ًظش رخایش ٍ هَاد اٍلیِ غٌی
ّستٌذ ٍلی تِ دلیل ایٌکِ تِ صَست هحذٍد هَسد تْشُ تشداسی لشاس گشفتِ اًذ تا سضذ صٌؼتی سٍتِ سٍ ًثَدُ اًذ.اگش دس استفادُ اص
هٌاتغ طثیؼیٍ ،یژگی ّا ٍ تَاى هحیطی آى هٌطمِ هَسد تشسسی لشاس گیشدّ ،وِ هٌاطك کطَس هی تَاًٌذ هتٌاسة تا اهکاًْای
طثیؼی ٍ اًساًی خَد تَسؼِ یاتٌذ.

نام درس :جغرافیا

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

پایه و رشته  :دهم ریاضی و تجربی

مدیریت منطقه 3

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

دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه  /پسرانه

ساعت امتحان 8 :صبح

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

امتحانات پایان ترم دوم سال تحصیلی 1991-96

مدت امتحان 66 :دقیقه

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند ،انتظار فرج و گشایش است.

تاریخ امتحان 1996/9/39 :

امام موسی کاظم(ع)

ردیف سواالت
1

محل مهر و امضاء مدیر

ناحیه کوهستانی متوسط بارندگی  ...............میلی متر و میزان دما بین  ..................سانتی گراد را دارا
می باشد.

بارم
1

2

سواالت کلیدی در جغرافیا چیست؟

1

3

جمع آوری اطالعات در علم جغرافیا به چند طریق است؟توضیح دهید.

2

4
0
6
.
8

محل دقیق هر پدیده یا مکان  ،با توجه به  ...................و  ......................جغرافیایی  ،موقعیت مطلق یا
 .................آن محل است.
از موقعیت های نسبی ایران یک مورد را نام ببرید مختصرا توضیح دهید.
از نظر زمین شناسان در طی دوره  ................ناهمواری های ایران شکل گرفته و از آن پس تحت تأثیر
عوامل فرسایش  .................می یابند.
ارزشهای اقتصادی دشت ها چیست؟

57.0
1
570
1

با افزایش هر  ................مربع ارتفاع  ،دمای هوا به طور میانگین حدود  .....................درجه ی سانتی
گراد  .....................می یابد.

57.0

9

خاصیت توده هوای سودانی چیست؟

1

15

حوضه ی آبریز یعنی چه؟انواع آن در ایران چیست؟توضیح مختصر دهید.

2

11

اگر میزان موالید ایران در سال  5931بیش از  002220222نفر و مرگ و میر آن  0020522نفر باشد  ،میزان
رشد طبیعی ایران چند درصد است؟( میزان کل جمعیت  0202220222نفر فرض شود )

1

12

پدیده ی شهرگریزی را تعریف کنید.

1

13

تقسیم بندی صنایع در ایران را بنویسید.

1

14

دو مورد از مزیت های گردشگری و توانمندی های ایران در این صنعت را بنویسید.

1

جغرافیای استان تهران
10

دالیل مهم بودن استان تهران را بنویسید.

16

تقسیم بندی انواع آب و هوای استان تهران چیست؟

1.

منابع آب استان تهران به چند دسته تقسیم می شوند؟هرکدام را با ذکر دو مثال توضیح دهید.

18

دلیل وارونگی هوای تهران چیست؟

57.0

19

دو مورد از مسائل و مشکالت ناشی از افزایش و تمرکز جمعیت تهران را بنویسید.

570

1
57.0

موفق و مؤید باشید  -زندیه

2

25
نمره
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ردیف

1
2

کلید سواالت

تاریخ امتحان 1996/9/39 :

محل مهر و امضاء مدیر

بارندگی  088میلی متر-میزان دما بین  7تا  80درجه ی سانتی گراد
سواالت کلیدی جغرافیا عبارتند از -1 :کجا؟-8به چه چیزی؟-3چرا؟-4چه موقع؟-5چه کسانی؟-6چطور؟

دو طریق-1:روش کتابخانه ای  :که در تمامی پژوهش های علمی مورد استفاده است ،پژوهشگر به کتابخانه رفته ،به تصاویر داده
شده ،منابع گردآوری اطالعات دسترسی پیدا کرده و برای پژوهش به کار می بندد.

3

-8روش میدانی  :پژوهشگر ناگزیر است به محیط بیرون برود ،با مراجعه به افراد یا محیط و برقراری ارتباط مستقیم با مکان مورد
مطالعه به جمع آوری اطالعات بپردازد و باید ابزار سنجش و اطالعاتی خود را به میدان ببرد .پرسش نامه ،مصاحبه و مشاهده از
ابزارهای جمع آوری اطالعات میدانی است.

4
5

طول و عرض ،ریاضی
مثال ارزش فرهنگی و سیاسی ،زیرا خلیج فارس در مرکز و قلب ناحیه ی سیاسی جهان اسالم قرار دارد.
کواترنر ،تغییر شکل

6

7

-1جاذبه های گردشگری -8استفاده از انرژی پاک مانند خورشید و باد -3گذران اوقات فراغت مثل رصد ستارگان ،کویرنوردی و
برگزاری مسابقات ورزشی -4معادن گچ ،نمک و مصالح ساختمانی

8

 1888متر 6،درجه ،کاهش

9

کاهش در ماههای سرد سال رطوبت دریای سرخ را به کشور وارد می کند و باعث بارندگی می شود.
به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواریها ،آب های جاری به سوی پائین ترین نقطه در آن هدایت کند ،حوضه ی
آبریز گویند.

11

الف-حوضه ی آبریز خارجی  :رودهایی که آب آنها به دریاهای اطراف کشور می ریزد و اما در طول مسیر مورد استفاده قرار می
گیرد.

11
12

ب-حوضه ی آبریز داخلی  :به رودهایی که تمام آب آنها در کشور جریان دارد و وارد دریاچه های داخلی می شود.
𝟎𝟎𝟏𝟎𝟐𝟒 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 −
= نرخ رشد طبیعی
𝟒𝟕𝟗 × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏.
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟖
با توجه به مشکالت شهرهای بزرگ در سالهای اخیر ،از جمله آلودگی هوا ،گرانی مسکن ،آسیب های اجتماعی ،حرکت از
شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر را روستاها آغاز شده که به این پدیده ،شهرگریزی یا مهاجرت معکوس می گویند.

13

صنایع دستی-صنایع ماشینی

14

-1وجود مراکز ارزشمند دینی ،مذهبی ،زیارتگاهی و اماکن مقدس در کشور

1

دالیل مهم بودن استان تهران
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تاریخ امتحان 1996/9/39 :

-1مرکزیت سیاسی و اداری کشور -8تمرکز فعالیتهای اقتصادی و صنعتی -3تراکم و تمرکز باالی جمعیت -4تمرکز مؤسسات
مالی و اعتباری و بانکی در تهران

2
3

-1کوهستانی -8کوهپایه ای -3بیابانی و نیمه بیابانی
-1آبهای سطحی شامل رودهای جاجرود ،الر ،سولقان ،گالب دره ،صیله رود
-8آبهای زیرزمینی شامل چاه ها ،چشمه ها ،قنات ها مانند چشمه ی آبعلی و مبارک آباد ،چشمه علی در شهرری
قرار گرفتن کوههای البرز بین تهران و کرج تا حد زیادی مسیر بادهای غربی را منحرف می کند و مانع از تخلیه ی هوای آلوده از

4

سطح شهر می شود.بروز پدیده وارونگی دما به خصوص در ماههای سرد سال غلظت آلودگی هوای مناطق شهری استان تهران را
افزایش می دد ،خشکی هوا و کمبود بارش نیز در آلودگی شهر تهران نقش زیادی دارد.

5

-1تغییر کاربری زمین های کشاورزی -8فشار بر منابع آب -3آلودگی هوا -4آلودگی آب و خاک -5مصرف زیاد انرژی ،مشکالت
حمل و نقل
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