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 بارم سواالت

 تصحيح نماييد.هاي نادرست را مشخص كنيد و سپس آنها را  جمله. 1

 شود. تر مي رويم زاويه تابش خورشيد مايلهاي جغرافيايي باالتر مي ضرعهر قدر به الف( 

 ب( زبان سامي، زبان مردم شمال آفريقا و زبان حامي، زبان مردم عرب و يهود است.

 برداري شود.موردنظر عكسهاي وسيع ابتدا بايد با دورين معمولي از منطقه  هيه نقشه توپوگرافي از سرزمينتج( براي 

هاي البرز  اند كوه ها و روستاهايي كه روي دشت تهران شكل گرفتهعامل وجود جمعيت زياد در شهر تهران و شهرك د(

 است.

1 

 گزينه درست را انتخاب كنيد.. 2

 بندي آب و هوايي كوپن كداميك از نواحي كمبود بارش دارند.؟بر اساس تقسيم الف(

 ( خشك و قطبي            4( معتدل و سرد                 3( سرد و قطبي                2اي ( خشك حاره1
 

     ب( تعريف زير معرّف كدام خاك است؟

شود. اين خاك جزء بهتررين خراك    ين خاك كشت مياخيز است و انواع محصوالت كشاورزي در اي معتدل حاصل خاك ناحيه»

 «منطقه معتدل است.

 ( پودزول                  4( سيروزوم                      3( چرنوزيوم                         2تريت( ي 1
 

 هستند. هاي ايت و پيروانش بيشتر چينيوهاي بزرگ اين دين مذهب كنفوسيوس و تا ا ج( شاخه

 ( دين اسالم               4( دين يهودي                 3( دين مسيحي                         2( دين بودا1
 

 «آورند. وزند آن را به وجود مي ها و درياها مي بادهايي كه بر سطح آب اقيانوس»د( اين تعريف بيانگر كدام گزينه است؟     

 ( دريابار                     4( فرسايش                           3( امواج                         2طوفان( 1

1 

 هاي داده شده جواب را از داخل پرانتز انتخاب كنيد. با توجه به پرسش. 3

 خانواده زباني( -زبان  -هو موس  -)اكوسيستم 

 هاي دنيا كه يك ريشه اصلي دارند گويند. الف( به آن دسته از زبان

 كند. ميهاي فرهنگي است كه در ميان افرادبشر وحدت ايجاد  شاخص ب( مهمترين

 گويند. اند مي اي كه اين موجودات با آن در ارتباط اي از موجودات زنده و محيط طبيعي غيرزنده ج( به مجموعه

 شود. د( به بخش آلي خاك گفته مي

1 

     پاسخنامه سفید داده شود.                         ندارد.پاسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیاز به پاسخنامه سفید 

  …3…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 
 

 صبح 8 ساعت امتحان:   اول نوبت امتحاني: دبيرستان سراي دانش نام واحد آموزشي:  ش صندلي )ش داوطلب(:

 دقيقه09 وقت امتحان:   انسانيسوم رشته:     نام پدر:   خانوادگي: نام و نام

11/19/03 تاريخ امتحان:   03-04سال تحصيلي:   دييقائخانم  نام دبير/ دبيران: جغرافيا       سئوال امتحان درس:
       

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

اپلیکیشن پادرس 



 
 

 بارم جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.. 4

 نام دارند. ………………… شمالالف( ساكنان قديمي قطب 

 ساختند. …………………اي به نام اُكالديك اسكيموها شهري زيبا به نام  ب( در منطقه

 گويند. …………………هاي يخ شناور كوه يخ يا  ج( به توده

 است. …………………هاي باراني يا  هاي استوايي جنگل د( نام ديگر جنگل

 كنند. منتقل مي ………………… ه( بادهاي قطبي در نواحي قطبي هواي سرد را به نواحي

 است. ………………… اي هاي ماسه ترين نوع تپه و( متداول

 گويند. آيند، مي ها توسط يخچال كنده و زير يخچال به حركت در مي هايي كه از كف دره به سنگ ……………… ز(

 كوهستانهاست.اي از تغييرات چهره زمين از جمله پيدايش  كننده بخش عمدهتبيين  ………………… ح( فرآيند

 شود. هاي سطح زمين است كه در يك امتداد مشخص و ثابت تصور و ترسيم مي برشي از پديده………………ي( 

هراي آهكري         هرا در كوهسرتان   م( نوعي از فرسايش انحاللي كه موجب بوجود آمدن اشكال خاص مثل غارها و چشمه

 معروفند. ……………شود به اشكال مي

 است. …………………ها  ها در كوهستان نگن( اولين مرحله فرسايش س

 مهمترين عامل فرسايش در نواحي بياباني است. …………………پ( 

6 

  كوتاه دهيد.به سواالت زير پاسخ  .5

 كنند؟ نام ببريد. ها براساس چه معيارهايي ناحيه بندي مي جغرافيدانالف( 

 
1 

 شوند؟ نام ببريد. ب( به طور كلي اديان به چند گروه تقسيم مي
 

 

1 

 ج( چه عواملي در پيدايش انواع سواحل مؤثرند؟

 
1 

 د( بهترين راه براي پاك كردن محيط ساحلي از مواد آالينده نفتي چيست؟
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 شناس آلماني چه بود؟  ي آلفرد وگنر زمينهر( نام نظريه
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اي با مقياس در نقشه (6
000500

1
/

است. طول واقعي بزرگراه چند كيلومتر است؟ )برا ارائره   متر  سانتي 3طول بزرگراهي  

 راه حل(
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  …3…از  …2…صفحه: 

 71/71/39  تاریخ امتحان:                      انسانيسوم  رشته:      جغرافيا دنباله سئوال امتحان درس:

اپلیکیشن پادرس 



 
 

 بارم 

 با توجه به شكل زير موارد خواسته شده را بنويسيد. (7

 رسم كنيد. B - Aالف( نيمرخ توپوگرافي را در امتداد خط 

 دهد؟ اي را نشان مي شكل مقابل چه عارضهب( 

 چند متر است؟ Dو  Cهاي  ج( اختالف ارتفاع بين مكان
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  .تشريحي دهيد. به سواالت زير پاسخ 8

 شود؟وه چگونه تشكيل ميالف( يخ برف يا نِ

 

 

 

1 

 فناوري جديد در نواحي گرم و خشك اشاره كنيد.مورد از كاربرد  4ب( به 

 
 

 

 

1 

 عامل مورد توجه هستند. آنها را نام ببريد. 3گيري توسعه انساني  براي اندازهج( 
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 . جدول زير را كامل كنيد.0

 

 عملكرد آب سرعت آب هاي روان حجم آب هاي حوزه آبريز قسمت

 تخريب شده و حفر بسترحمل مواد  خيلي زياد …………… قسمت باال دست

 حفر بستر در وسط رود و رسوبگذاري در حاشيه رود ………… زياد قسمت مياني

 ها به جاي ماندن آبرفت ………… …………… قسمت پايين دست
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 01 موفق باشید                                                                                جمع کل                                                                
  …3…از  …3…صفحه: 

 به حروف:         نمره تجدیدنظر به عدد:                 به حروف:            نمره ورقه )به عدد( :                
 تاریخ / امضاء :       خانوادگی دبیر:                    نام/ نام تاریخ / امضاء :     خانوادگی دبیر:                     نام/ نام
 

 71/71/39  تاریخ امتحان:                      انسانيسوم  رشته:      جغرافيا دنباله سئوال امتحان درس:

اپلیکیشن پادرس 



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 
 

 بارم پاسخ سواالت رديف

1 

 الف( ص     

 زبان بعضي از مردم شمال آفريقا زبان مردم عرب و يهود         زبان حامي ب( غ      زبان سامي

 برداري شود. ج( غ    ابتدا با هواپيما يا ماهواره بايد از منطقه مورد نظر عكس

 د( ص

1 

 1 2د( گزينه                 1ج( گزينه                2ب( گزينه                   4الف( گزينه  2

 1 ج( اكوسيستم           د( هوموس           ب( زبان            الف( خانواده زباني       3

4 
 د( سلوا               ج( آيسبرگ              ب( اينويك                 الف( اسكيمو       

 اي د( تكتونيك صفحه         زيرينيرفت ز(         و( برخان                          ( معتدل         ه
6 

5 

 1 عوامل انساني -2                           عوامل طبيعي -1  الف(

 1 اربابان مبتني بر پرستش غير خداي يگانه -2اربابان متكي بر يكتاپرستي        -1ب( 

 1 تغييرات سطح آب درياها -4               مرجانها  -3              فعاليت آتش فشاني   -2             رسوب گذاري  -1ج( 

 5/9 د( جلوگيري از وقوع آن است.

 5/9 ها هر( اشتقاق و جابجايي قاره
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 5/9 

1 

 الف( رسم نيم رخ توپوگرافي

 ب( تپه يا كوه

 1489 - 1499=  89متر  ج(
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8 

هاي رويي برف و فرو رفتن آب حاصرل از آنهرا در    هاي بسياري دارند كه پر از هوا است و ذوب تدريجي اليه الف( ذرات برف حفره

انباشه شدن برفها بر روي هم و فشار حاصل از وزن زيراد  شود.  هاي زيرين و يخ زدن مجدد آن موجب تراكم بيشتر برفها مي اليه

 كند. آنها را به يخ برف يا نوه تبديل مي

1 

 ارتباطات هوايي -3      كشاورزي علمي          -2     احداث و تجهيزات آبرساني       -1ب( 

 استخراج معادن -5                     توسعه گردشگري      -4     
1 

 5/1 اميد به زندگي -3               ميزان باسوادي   -2                                 قدرت خريد   -1ج( 

0 

 

 سرعت آب هاي روان حجم آب

 خيلي زياد كم

 زياد زياد

 بسيار كم زياد
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 01 جمع کل              موفق باشید                                                                   
  …1…از  …1…صفحه: 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 ویژه دبیران                                       

    سراي دانش غيردولتي دخترانه دبيرستان نام واحد آموزشي:                       جغرافي          راهنماي تصحيح درس:

 قائيدي نام دبير: خانم                 اول نوبت امتحاني:

 انسانيسوم رشته: 

 03 - 04 سال تحصيلي:

        

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

 راهنمای تصحیح

 برگ 1 راهنماي تصحيح:برگ  تعداد

  بحص 8  ساعت امتحان:

 11/19/03 تاريخ امتحان:  

اپلیکیشن پادرس 




