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 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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 نام: 

 نام خانوادگی:

  دهم کالس:

  ریاضی و تجربی رشته:

 شماره صندلی:

 

(21ی)منطقهیکلآموزشوپرورششهرتهراناداره  

 

95-96لسالتحصیلیاوّنوبتامتحانات  

  جغرافیا نام درس:

  آقای قاسمی نام دبیر:

 51/51/51 تاریخ امتحان:
  صبح 8 ساعت امتحان:

  دقیقه 01 مدت امتحان:
 

 نمره سؤاالت ردیف

 :ای صیش پبسخ دّیذثِ سَاالت چْبس گضیٌِ 1

 .آیذضوبس هی ًیض ثِ صهیي ی شُتشیي هٌبطك و ایشاى وِ یىی اص گشمّبی  یىی اص خطىتشیي ثیبثبى

 وَیش ثلَچستبى ج( وَیش ًوه لن                      د(الف( لَت                ة( دضت وَیش                    

 افتذ؟ٍاسًٍگی دهب ثیطتش دس وذام فصل ٍ دس وذام ًَاحی اتفبق هی

 ّبجضیشُ -ثْبس د(  ثٌذسّب       -ضْشّبی صٌؼتی        ج( صهستبى -ّب    ة( صهستبىدضت -الف( تبثستبى

 گیشد؟چِ ساّْبیی صَست هیّبی جغشافیبیی اص ّب دس پظٍّصجوغ آٍسی دادُ

 ای ٍ هیذاًیسٍش وتبثخبًِ ّبی تشویجی    ج( هطبلؼِ ساّجشدی     د(الف( پظٍّص هستوش هیذاًی ة( سٍش

 

5/0  

 

5/0  

 

5/0  

 1/5 ؟ٍاطُ جغشافیب ثشای اٍلیي ثبس تَسط چِ وسی ثِ وبس ثشدُ ضذ ٍ ثِ چِ هؼٌبست 2

 1/5 وذاهٌذ؟ هفبّین اسبسی داًص جغشافیب 3

 1/5 .؟ ًبم ثجشیذگًَِ استچٌذ ػولىشد اًسبى دس استجبط ثب هحیط طجیؼی  4

 1/5 .سا ثٌَیسیذ سؤاالت ولیذی دس جغشافیب 5

 1/5 .هٌظَس اص تذٍیي فشضیِ دس یه پظٍّص جغشافیبیی سا ثٌَیسیذ 6

 1/5 .هَلؼیت سیبضی یب ّوبى هَلؼیت هطلك سا تؼشیف وٌیذ 7

 1/5 ّبی صهیي ضٌبسی اتفبق افتبدُ است؟دس وذام دٍسُّبی ایشاى پیذایص ًبّوَاسی 8

اًذ؟ایشاى ٍالغ ضذُ ّبی گل فطبى دس وذام هٌبطكّبی هشیخی ٍ چطوًِبّوَاسی 9  5/1  

.ّبی التصبدی ًَاحی وَّستبًی سا ًبم ثجشیذ سِ هَسد اص اسصش 10  1/5 

.ّبی التصبدی دضت ّب سا روش وٌیذ صش سِ هَسد اص اس 11  1/5 

وذاهٌذ؟ ّب جلگِ ی ذُػَاهل تغییشدٌّ 12  1/5 

 1/5 ػلت گًَبگًَی آة ٍ َّای ایشاى چیست؟ 13

چیست؟ ایشاى ػلت ثِ ٍجَدآهذى ثیبثبًْب دس 14  0/5 

جمعنمرهموفقباشیذ.  02 

 

 

 

 

 

دانشگاهیغیردولتیدبیرستانوپیش



 

«پاسخنامه»  

 ای ٍ هیذاًی.صهستبى ضْشّبی صٌؼتی ٍ سٍش وتبثخبًِ -َتل  -1

 تشسین GRAPHY صهیي ٍ  GEO داًطوٌذ یًَبًی اسائِ ضذ، ضبهل ولوبت  ساتَستيآ تَسط ثبس اٍلیي ثشای وِ جغشافیب، ۀ ٍاط -2

 .است

 (سٍاثط هتمبثل اًسبى ثب هحیط2( هىبى، 1  -3

 .ّب ًگبُ سَدجَیبًِ ثشای سسیذى ثِ خَاستِ- ثشای سفغ ًیبصّبدسن تَاًْب ٍ استفبدُ اص هٌبثغ گًَِ  2 -4

 وجب؟ چِ چیضی؟ چشا؟ چِ هَلغ؟ چِ وسبًی؟ چطَس؟ -5

ّبیی جْت  ّب دس ّش پظٍّص، ًمص ساٌّوب سا داسد ٍ ثِ فؼبلیت سبصی یىی اص هشاحل حسبع پظٍّص است؛ صیشا فشضیِ فشضیِ -6

 خَد لِ پظٍّصاٍلیِ سا دس چبسچَة هسئ خجشّبی ٍ پیطٌْبدّب خَد، لِتَجِ ثِ هسئ دّذ وِ لشاس است اًجبم ضَد. پظٍّطگش ثب هی

 .وٌذ هی اسائِ

 .هحل دلیك ّش پذیذُ یب هىبى، ثب تَجِ ثِ طَل ٍ ػشض جغشافیبیی، هَلؼیت هطلك یب سیبضی آى هحل است -7

 .وَاتشًشی ٍ تشضیبسی دس دٍسُ سَم صهیي ضٌبسی -8

دس استبًْبی ّشهضگبى ٍ  -ىهىشا ی هٌطمِ وشهبى، دس جبصهَسیبىی  لٍِ ثلَچستبى ٍ اطشاف چببى سیستبى دس جٌَة است -9

 .ثلَچستبى جٌَثی

 .داهپشٍسی  -هؼذى ٍ رخبیش طجیؼی   -رخبیش آة -10

ثَدى دلیل هٌبست  گزساى اٍلبت فشاغت ثِ   -استفبدُ اص اًشطی پبن، هبًٌذ اًشطی خَسضیذ ٍ ثبد - ّبی گشدضگشی جبرثِ -11

 .هؼبدى گچ، ًوه ٍ هصبلح سبختوبًی  -ثشای سصذ ستبسگبى، وَیشًَسدی ٍ ثشگضاسی هسبثمبت ٍسصضی

ّبی دسیبیی / سًَبهی، جشیبًْبی دسیبیی ٍ ًَسبًبت ػوَهی آة دسیبّب اص جولِ ػَاهل طجیؼی  حشوبت دسیب جضس ٍ هذ، تَفبى -12

 .دّذ ضىلْبی آى سا تغییش هیاست وِ خَاُ ًبخَاُ، هشتجبً هٌبطك سبحلی ٍ صهیي 

 تأثیش ّبی َّا، وِ ثیطتش ثِ صَست تشویجی، آة ٍ َّای وطَس سا تحت ّب ٍ تَدُ هَلؼیت جغشافیبیی، استفبع ٍ جْت وَّستبى -13

 .دٌّذ خَد لشاس هی

هَجت ایجبد هٌبطك ّب ٍ دٍسی اص دسیبّب ٍ هٌبثغ سطَثتی،  وَُ ٌت حبسّبی، جْت سضتِهختلفی هبًٌذ پشفطبس ج ػَاهل -14

 .ثیبثبًی دسوطَس ضذُ است
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 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 
 

 
 

   …1…از  …1…صفحه:      

1 

 صحیح و غلط بودى گسینه هبی زیر را هشخص کنیذ. 

 وجّد دارد.انف.در اطراف رطحَ کّه ةظاگرد ٌاُّاری ُای ىریخی 

 ب.در طرح شّال عتارات ةاید ةَ غّرت کهی و ختری ىطرح طّد.

 ج. ىٍطلَ کُّصحاٌی آذرةایجان طاىم جغحای و ارشتاران ىی طّد

 د. جهگَ ةاُّکالت و ىیٍاب در ٌّار طيانی اشث

1 

2 

  جبهبی خبلی را بب عببرت هنبسب پر نوبییذ.

 ىی ةاطد. --------------انف. پس از جدویً فرضیَ عيده جریً کار جحلیق 

 ىظخع  گردید ----------ب . طکم ٌِایی ٌاُيّاری ُای ایران در دوره 

 ىی ةاطد. ---------و ---------ج. رطحَ کّه زاگرس در اثر ةرخّرد غفحات 

 ةَ وجّد آىده اشث.-------------د. ىِو جریً کيرةٍد خظک و ةیاةاٌی در اثر عاىم

1 

3 

 .کوتبه دهیذبه سواالت زیر پبسخ 

 .ٌاُيّاری ُای ىرکزی ایران چٍد ٌّع ُصحٍد؟ 1

 .چظيَ ُای گم فظان در کدام ىٍاطق ایران دیده ىی طّد و عهث فعانیث آن چیصث؟2

 . دو ىّرد از اةزارُای روش ىیداٌی و کحاةخاٌَ ای را ةَ جرجیب ٌام ةترید؟3

 .گام دوم و چِارم پژوُض ةَ جرجیب چَ ٌام دارٌد؟4

 یک ىثال ةزٌید؟ چطّرو  چرا، چَ چیزکدام از واژه ُای  . ةرای ُر5

 . ىعادل زىیً طٍاشی، ٌلظَ کظی، شٍجض از دور، ٍُدشَ چَ ىی ةاطد؟6

 . اٌّاع ىّكعیث جغرافیایی را ٌام ةترید؟ ىثال7

 . دو جّده آجظفظاٌی در ٌاحیَ آذرةایجان را ٌام ةترید؟8

4 

 5/1 انصرطان و راس انجدی چَ ٌّع کاٌّن ُای فظاری وجّد دارٌد؟ةَ جرجیب در اطراف خط اشحّا، ىدار راس  4

 5/1 ىٍظّر از واروٌگی دىا چیصث ةا طکم جرشیو کٍید؟ 5

 1 دو راه ىلاةهَ ةا ریزگردُا را ةٍّیصید؟ 6

 5/1 شَ عاىم جغرافیایی جٍّع آب و ُّای ایران را ٌام ةترید؟ 7

 5/1 اشث و  جِث جغرافیای آن را ُيراه ةا ٌام دو رطحَ کّه آن ذکر کٍید؟ رطحَ کّه زاگرس در اثر ةرخّرد کدام غفحات 8

9 

 جدول زیر را ةا عتارت ىٍاشب پر ٌيایید.

 در فػم جاةصحان از شيث اكیاٌّس ٍُد ---------جّده ُّای 

 در فػم زىصحان ----------------از شيث  جّده ُّای ىرطّب غرةی

 در فػم جاةصحان دریای شرخاز شيث  ----------------جّده

  در فػم زىصحان از شيث طيال طرق و خراشان -------------جّده ُّای 

1  

 

 1 اجّاع اكهیو ایران را ةا ذکر یک ویژگی و رٌگ آن ىٍطلَ ذکر کٍید؟ 10

 1 از پیّشث کدام کّه ُا ىی جّان ىثهثی را در كصيث کّه ُای ىرکزی جرشیو کرد؟ 11

 1 چَ اكداىاجی ةرای کاُض آنّدگی ُّای جِران ىی جّان اٌجام داد؟  12

 1 عهم گصحرش ةیاةان در طِر جِران چَ ىی ةاطد؟ ةا ذکر ىثال 13

 1 چَ اكداىاجی ةرای ىلاةهَ ةا شیم در جِران  چَ ىی جّان اٌجام داد؟ 14

 1 اٌّاع آب و ُّای اشحان جِران را ةا ذکر ىثال ٌام ةترید؟  15

   02 پبسخنبمه سفیذ داده شود.           بسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.پ

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال
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 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4منطقه اداره آموزش و پرورش 

 

 

 
 

 پبسخ سواالت ردیف

 الف. ص          ب. غ              ج. غ                     د. غ 1

 د. هٌطقِ پسفشاز حازُ ای         ج. اٍزاسیا ٍ عستستاى                   ب. کَاتسًس                  الف. جوع آٍزی اطالعات 2

 چیي خَزدُ هسکصی  ٍ تَدُ ًفَذی هٌفسد .1 3
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 تدٍیي فسضیِ . پسداشش اطالعات .4

 دزختاى قطع –تداٍم خشکسالی  –ٍجَد زیصگسدّا  .5

 Gis –کازتَگسافی  –ضیَهَزفَلَضی  .6

 هَقعیت زیاضی ٍ هَقعیت ًسثی .7

 سٌْد ٍ سثالى .8

 سَاالت تشسیحی 4

 پسفشاز / پسفشاز -.کن فشاز4

دز شة ّای آزام ٍ تی اتس شهستاى، َّای سسد کٌاز شهیي ٍ تاالی آى َّای گسم ٍ تعد  َّای سسد قساز دازد.  ٍ اهکاى جاتِ جایی  .5

 دلیل سٌگیٌی آى ٍجَد ًدازد ٍ  آلَدگی تاقی هی هاًدَّای سسد تِ 

 تغییس دز شیَُ کشت ٍ هدیسیت آب -طسح تیاتاى شدایی -احیای تاالب ّا .6
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 اقلین کَّستاًی قَُْ ای –اقلین  شسجی شزد کوسًگ  -اقلین خصزی سثص -اقلین گسم ٍ خشک شزد پسزًگ .10

 آٍج ّوداى . تصهاى سیستاى ٍ جغتای خساساى .11

 طسح گاشسَش -جرب سسب –هعایٌِ فٌی خَدزٍ  .12
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 تیاتاًی ٍ ًیوِ تیاتاًی –کَّپایِ ای  –کَّستاًی  .15
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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

1 

 صحیح و غلط بودن گزینه های زیر را مشخص کنید. 

 الف.در اطراف رشته کوه بشاگرد ناهواری های مریخی وجود دارد.

 ب.در طرح سوال عبارات باید به صورت کلی و خبری مطرح شود.

 ج. منطقه کوهستانی آذربایجان شامل جغتای و ارسباران می شود

 .ت. جلگه باهوکالت و میناب در نوار شمالی اسد

1 

2 

  جاهای خالی را با عبارت مناسب پر نمایید.

 می باشد.………………پس از تدوین فرضیه عمده ترین کار تحقیق الف. 

 مشخص  گردید………………شکل نهایی ناهمواری های ایران در دوره ب . 

 .می باشد………………و ………………رشته کوه زاگرس در اثر برخورد صفحات ج. 

 .به وجود آمده است………………بیابانی در اثر عاملد. مهم ترین کمربند خشک و 
 

1 

3 

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 .ناهمواری های مرکزی ایران چند نوع هستند؟ 1

 .چشمه های گل فشان در کدام مناطق ایران دیده می شود و علت فعالیت آن چیست؟2

 نام ببرید؟. دو مورد از ابزارهای روش میدانی و کتابخانه ای را به ترتیب 3

 ؟.گام دوم و چهارم پژوهش به ترتیب چه نام دارند4

 یک مثال بزنید؟ چطورو  چرا، چه چیز. برای هر کدام از واژه های 5

 . معادل زمین شناسی، نقشه کشی، سنجش از دور، هندسه چه می باشد؟6

 )با مثال( موقعیت جغرافیایی را نام ببرید.. انواع 7

 ناحیه آذربایجان را نام ببرید؟. دو توده آتشفشانی در 8

4 

4 
 

 به ترتیب در اطراف خط استوا، مدار راس السرطان و راس الجدی چه نوع کانون های فشاری وجود دارند؟
 

5/1 

5 
 

 منظور از وارونگی دما چیست با شکل ترسیم کنید؟
 

1 

6 
 

 دو راه مقابله با ریزگردها را بنویسید؟
1 

7 
 

 آب و هوای ایران را نام ببرید؟سه عامل جغرافیایی تنوع 
5/1 

8 

 داده های هواشناسی را با ذکر دستگاه ای اندازه گیری آن نام ببرید.

 
1 

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

 تجربی-دهم ریاضی و رشته: قطعم

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

 .............................. :داوطلبشماره 

 صفحه 2 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی اریان

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

موزش و رپورش شهر تهران منطقه   تهران 6اداره ی آ

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت آزمون ترم 

 عمومی جغرافيا  :نام درس

 سوفيا فرخی  :نام دبير

 55/51/5995:امتحان تاریخ

 / عصرصبح 8:ساعت امتحان

 دقیقه 01:امتحانمدت 



 

                              نمره 02جمع بارم :                  

 
 
 

 .با یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کرد

 

 

9 

 

 

 

 جدول زیر را با عبارت مناسب پر نمایید.

 

 در فصل تابستان  از سمت اقیانوس هند   ………………توده هوای 

 در فصل زمستان   ………………از سمت  توده هوای مرطوب غربی

 در فصل تابستان  از سمت دریای سرخ   ………………توده

 در فصل زمستان  از سمت شمال شرق و خراسان  ………………توده هوای  
 

1 

 1 اع اقلیم ایران را با ذکر یک ویژگی و رنگ آن منطقه ذکر کنید؟وان 11

 از پیوست کدام کوه ها می توان مثلثی را در قسمت کوه های مرکزی ترسیم کرد؟ 11

 
1 

 1 چه اقداماتی برای کاهش آلودگی هوا می توان انجام داد؟  12

 1 علل گسترش بیابان در شهر تهران چه می باشد؟ با ذکر مثال 13

 در تهران می توان انجام داد؟ سیلچه اقداماتی برای مقابله با  14
1 

 

 1 انواع آب و هوای استان تهران را با ذکر مثال نام ببرید؟  15

 1 منابع آب استان تهران را نام ببرید. 16
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                                                                                                  امضاء مدیر یامهر محل                                            .            ....صفحه: ....                                                      راهنمای تصحیح

 د. غ             ج. غ             ب. غ          الف. ص 1

 منطقه پرفشار حاره ای .د                     ج. اوراسیا و عربستان             ب. کواترنر           الف. جمع آوری اطالعات 2

3 

 چین خورده مرکزی  و توده نفوذی منفرد. 1

 زمین شناختی –هرمزگان و سیستان بلوچستان . 2

 عکس های هوایی و کتاب   -مصاحبه و مشاهده . 3

 تدوین فرضیه . پردازش اطالعات. 4

 قطع درختان –تداوم خشکسالی  –وجود ریزگردها . 5

 Gis –کارتوگرافی  –ژیومورفولوژی . 6

 موقعیت ریاضی و موقعیت نسبی. 7

 سهند و سبالن. 8

 پرفشار / پرفشار -کم فشار 4

5 
امکان جابه در شب های آرام و بی ابر زمستان، هوای سرد کنار زمین و باالی آن هوای گرم و بعد  هوای سرد قرار دارد.  و 

 .جایی هوای سرد به دلیل سنگینی آن وجود ندارد و  آلودگی باقی می ماند

 تغییر در شیوه کشت و مدیریت آب -طرح بیابان زدایی -احیای تاالب ها 6

 ارتفاع و جهت کوهستان ها –توده های هوا  –موقعیت جغرافیایی  7

 دماسنج ، باران سنج ، بادسنج -دما. بارش. باد   8

 سیبری –سودانی  –دریای مدیترانه  –موسمی  9

 اقلیم کوهستانی قهوه ای –اقلیم  شرجی زرد کمرنگ  -اقلیم خزری سبز -اقلیم گرم و خشک زرد پررنگ 11

 آوج همدان . بزمان سیستان و جغتای خراسان 11

 طرح گازسوز -جذب سرب –معاینه فنی خودرو  12

 دور بودن از منابع رطوبتی –فشار جنب حاره ای  13

 احیای قنات ها . احداث شبکه فاضالب  –الیروبی جوی ها  14

 بیابانی و نیمه بیابانی –کوهپایه ای  –کوهستانی  15

 آب سطحی  . آب های زیرزمینی 16

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

 )واحد فلسطین(                                                                            دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 95-96سال تحصیلي  اولنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 جغرافیای عمومي نام درس: 

 سوفیا فرخي نام دبیر:

  51/5995/ 55:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح  8  ساعت امتحان:

 دقیقه 01 :امتحانمدت 
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