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

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

ف 
ردی

 

بارم  سؤاالت            
 

 الف

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. ،در هریک از عبارت های زیر

 ............................. یکی از علومی است که قدیمی ترین دانش بشری شناخته شده است.(  1

 ...................................... دو عامل مهم در علم جغرافیا است................................... و  (  2

ای ( رابطه جغرافیا با سایر علوم ............................. بوده و در یک جریان .......................... از داده ها و یافته ه3

 یکدیگر استفاده 

 می نمایند.

 ............. و ............................ مهم ترین نقاط بهمن خیز استان تهران اند.( دو محور ..................4

 ( استان تهران دارای ..................... دهستان است.5

 مین است.( بیشترین مشکل استان تهران، ............................... و .............................. در واحد سطح و کاربری ز6

 ( ..................................... از مهم ترین مراکز صید و پرورش مروارید است.7

... به ( واژه ی جغرافیا اولین بار توسط ....................... دانشمند یونانی ارائه شد، او علک جغرافیا را علم ......................8

 عنوان جایگاه

 کند.انسان تعریف می  

 .............. درصد کره ی زمین را آب فراگرفته است.(  9

 طی دوران های زمین شناسی، .......................... به وجود آمده است.(  10

 ( اواخر دوران سوم زمین شناسی، ....................... نام دارد.11

8 

 ب

 عبارت های درست و غلط را مشخص کنید. 

 محل سکونت پرندگان مهاجر است.خلیج فارس (  1

 بزرگترین دریاچه ی داخلی ایران دریاچه ی ارومیه است.(  2

 ( به خلیج فارس کاسپین نیز می گویند.3

 ( آب و هوا دو عامل مهم در علم جغرافیاست.4

 ( طرح سوال یکی از مراحل حساس پژوهش است.5

 ود می آید.( محیط جغرافیایی از تعامل بین انسان و آب و هوا به وج6

3 

 پ

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 مفاهیم اساسی دانش جغرافیا را نام ببرید.(  1

 

 کوه های مریخی چگونه پدید آمده اند؟(  2

9 

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

 دهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 آبادسعادتسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1398 -99سال تحصيلي اول یمسالنترم  پایانآزمون 

 جغرافیای ایراننام درس: 

 سامان غنی پور نام دبیر:

 عصر /صبح 8: ساعت امتحان

 دقیقه 50مدت امتحان : 



 

 

 

 نمره  20جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساتراپ چیست؟(  3

 

 

 

 ( توده هوا را تعریف کنید.4

 

 

 سه نوع مهاجرت را نام ببرید.(  5

 

 

 ( کویر را تعریف کنید.6

 

 

 نمکی چیست؟( گنبدهای  7

 

 

 

 

 2از  2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف

 (جغرافیا1

 زیستمحیط   –  ( انسان2

 وطرفهد  –دوسویه  (  3

 روزکوهفی  –( دیزین  4

5  )63 

 بیش از حد جمعیتتراکم    –( بیابان زایی  6

 ( خلیج فارس7

 زمینمطالعه    –( اراتوستن  8

9  )75 

 ( ناهمواری ها10

 ( سنوزوئیک11

 ب

 (غلط1

 ( صحیح2

 ( غلط3

 ( صحیح4

 ( غلط5

 ( غلط6

 پ

 (مکان و روابط انسان و محیط1

 ه ها، و گودال های عمیق ایجاد کرده است.، چالا دره ها( در اثر فرسایش، شکل های زیبایی ب2

 شود.هخامنشیان گفته می( به واحد های کوچک تر تقسیمات کشوری ایران در زمان  3

خصوص از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی در صدها ، حجم بزرگی از هوا است که ویژگی فیزیکی آن به  ( توده هوا4

 باشد.کیلومتر تقریبا همسان  

وی انسانی جوان از روستا به شهر یم( مهاجرت روستاییان به شهر که باعث جذب 1 (  5  شودنیر

 شود. ( مهاجرت های گرویه که براساس تصمیمات سیایس انجام یم2       

 شوند. ه کشور دیگر جابه جا یم( مهاجرت که افراد از یک کشور ب3       

ی آن است. ای گفته یمی پف کرده( بخشی از بیابان است و به نمکزارها6  شود که تبخیر شدید عامل اصیل شکل گیر

رسوبات اطاف نمک نسبت به از  ( توده ای از نمک به شکل تقریبا گنبدی که بر اثر عوامل درونی و وزن مخصوص کمی  7

 آید. خود باال یم

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره 20جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد   واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 98-99سال تحصیلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 جغرافیای ایراننام درس: 

 سامان غنی پورنام دبیر: 

 عصر /صبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان: 
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