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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه :1 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 2/10:1:/32:  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 میریآقای نام دبیر:  1جغرافی  درس: ::10-10:1سال تحصیلی  دهم پایه : 2و 3و  1 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 
 ایران جغرافی - اول بخش

 نمره( 2) تستی سواالتالف( 

 :/5 است طبیعی جغرافیای با ارتباط در گزینه کدام -1 

 اقتصادی جغرافیای( د زیستی جغرافیای (ج  شهری مطالعات (ب روستایی جغرافیای (الف   

 :/5 پردازد؟ می پدیده تحول و تکوین سیر بررسی به جغرافیا کلیدی سوال کدام -3 

 چرا( د چیز چه( ج چطور( ب کجا (الف   

 :/5 .نیست میدانی اطالعات گردآوری ابزارهای جزو گزینه کدام -2 

 مشاهده (د نامه پرسش (ج مصاحبه (ب مکان (الف   

 :/5 است؟ مطالعه قابل نظر چند از کشور هر جغرافیایی موقعیت -0 

 نظر یک از (د نظر چهار (ج  نظر دو ب(  نظر سه از (الف   
 

 نمره( 2. )کنید پر مناسب جواب با را خالی جایب( 

 :/5 .نیست ممکن...............................  بدون محیطی های ظرفیت و ها توان شناخت بنابراین -5 

 سیاسی و جغرافیایی ی ناحیه قلب و مرکز در...............................  زیرا دارد سیاسی و فرهنگی ارزش منطقه، این -1 

 :/5 .دارد قرار اسالم جهان

 عوامل تأثیر تحت پس آن از و یافته نهایی شکل ما کشور های ناهمواری« ............................... » ی دوره طی -7 

 :/5 .یابند می شکل تغییر فرسایش

 شده واقع............................... منطقهء کرمان، در جازموریان چاله اطراف و بلوچستان و سیستان استان جنوب در -8 

 :/5 .است

 

 نمره( 2) .نمایید مشخص را غلط و صحیح پاسخپ( 

 :/5 . باشند می ها جلگه پیدایش علل ترینمهم از آبرفت تراکم و آب عمق سنگ، مقاومت زمین، ساختمان -9 

 :/5 .شودمی گفته مدت کوتاه در منطقه یک در غالب جوی عناصر مجموعهء به هوا و آب -:1 

 :/5 .شودمی ایران شرقی جنوب در سیالبی بارانهای موجب ها سال برخی موسمی مرطوب هوای توده -11 

 :/5 .یابند می جریان جهت یک در همیشه گیرند می سرچشمه آبگیر کانون از که رودهایی -13 
 

 (نمره 2)(  کلمه سه تا یک) بدهید کوتاه پاسخت( 

 :/5 .دارد اتفاقی و کوتاه های بارش که آبگیر کانون نوعی نام -12 

 نقطهء ترین پایین سوی به را جاری های آب ها، ناهمواری شیب و زمین شکل به توجه با که ای محدوده به -10 

 :/5 گویند؟ می چه ، کندمی هدایت آن

 :/5 چیست؟ دارد، قرار عمان دریای شمال در که ایران اقیانوسی بندر تنها نام -15 

 :/5 شود؟می تبدیل مطلق رشد به طبیعی حالت از جمعیت رشد عامل کدام افزودن با -11 
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 (نمره 8)  کامل دهید پاسخث( 

 1 . ببرید نام را ایران دائمی دریاچه چهار -17 
 
 

 1 ( مورد چهار حداقل) گیرند؟ می کمک جمعیت جنسی و سنی آمارهای و اطالعات از مواردی چه در -18 
 
 

 1 . دهید توضیح و برده نام است؟ کدام بیستم قرن ابتدای از مهاجرت انواع -19 
 
 
 

 1 . ببرید نام بود؟ شده تقسیم ایالت چند به ایران قاجاریه دوران در -:3 
 
 

 1 .ببرید نام را روستایی های گاه سکونت اجزاء -31 
 
 

 1 )نظر دانش آموز( آورد؟ می بوجود کشورها برای چالشی چه میلیونی شهرهای پیدایش شما نظر به -33 
 
 
 

 3 است؟ سازنده جهاتی چه از میزبان کشور برای و چیست ها شغل ردیف در گردشگری اهمیت -32 
 
 
 
 

 شناسی استان-دوم بخش

 
 1  اَست؟ گفته چه تهرانی لهجه درباره آشتیانی اِقبال عباس مرحوم -1 

 
 
 

 1  آمد؟ وجود به تهران در شاه رضا دوره در جمعیتی تغییرات چه -3 
 
 
 

 1  ببرید؟ نام فقط را تهران استان  فرهنگی- تاریخی های جاذبه های بندی دسته -2 
 
 
 

 1. نمایید ذکر یک هر در را اشتغال درصد و است؟ هابخش کدام در تهران استان در اشتغال شاغالن، نمودار اساس بر -0 
 
 
 

  موفق باشید   
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 1جغرافی نامه  پاسخ

 ایران جغرافی - اول بخش

 نمره( 2) تستی سواالتالف( 

 نظر دو -۴ مکان -۳ چطور -۲  ۳نمودار صفحه  -۱ 

 نمره( 2. )کنید پر مناسب جواب با را خالی جایب( 

 مکران -۸ » کواترنر «-۷ فارس خلیج -۶ جغرافیا دانش -۵ 

 نمره( 2) .نمایید مشخص را غلط و صحیح پاسخپ( 

 غلط -۱۲ درست -۱۱ غلط  -۱۱ درست -۹ 

 (نمره 2)(  کلمه سه تا یک) بدهید کوتاه پاسخت( 

 مهاجرت -۱۶ چابهار -۱۵ آبریز حوضۀ -۱۴ اتفاقی آبگیر های کانون -۱۳ 

 (نمره 8)  کامل دهید پاسخث( 

 از بعضی قله در البته . ... و )فارس استان( مهارلو ،)فامور( پریشان کردستان، استان در مریوان غرب )زریوار( زریبار ارومیه، دریاچه -۱۷ 

 نمره( ۱)هم سبالن مانند فشانی آتش های کوه

 ایجاد آینده، و حال برای شغل تأمین جامعه، سالمت سطح ارتقای سالمندان، وضعیت بهبود اجتماعی، تأمین های برنامه تحقق-۱۸ 

 جنسیتی و سنی آمارهای و اطالعات از جمعیتی، پیری از جلوگیری ،*ملیّ امنیت جوانان، برای رفاهی و تفریحی تحصیلی، های فرصت

 نمره( ۱)کمک جمعیت

 نمره( ۱) .اند کرده بیان شکل سه در را حال به تا بیستم قرن ابتدای از مهاجرت-۱۹ 

 .است داخلی مهاجرت انواع از یکی که شود می شهر به روستا از جوان انسانی نیروی جذب باعث که شهر به روستاییان مهاجرت -۱ 

 در .دهد می نشان را خود شهر، اقتصادی فعال جمعیت افزایش و روستا کار نیروی دادن دست از با کشور اقتصاد در مهاجرت این

 نمره( ۱) .رود می شمار به اخیر های دهه در ها مهاجرت ترین مهم از شهرها به روستاییان مهاجرت ما، کشور

 نمره( ۱) .شود می انجام سیاسی تصمیمات براساس که گروهی های مهاجرت -۲ 

 و اختیاری صورت دو به که گویند می خارجی مهاجرت شوند، می جا جابه دیگر کشور به کشور یک از افراد که هایی مهاجرت -۳ 

 نمره( ۱) .شود می انجام اجباری

 نمره( ۱)وسیستان خراسان بنادر، و فارس وبلوچستان، کرمان آذربایجان، -۲۱ 

 راه یا معابر شبکۀ و ها میدان مساجد، عمومی، های مکان ها، باغ ها، چراگاه مزارع، ها، خانه شامل روستایی های سکونتگاه اجزای -۲۱ 

 نمره( ۱)است ها

 در هم ما کشور .است شده میلیونی جمعیت با شهرهایی ایجاد سبب شهرنشینی شتابان رشد و یافته گسترش جهان در شهرنشینی -۲۲ 

 می زندگی شهرها در کشور جمعیت از % ۵۱ از بیش ش ..ه ۱۳۶۱ سال حدود از .است داشته شهرنشینی سریع رشد اخیر، های دهه

 نمره( ۱) .کنند

 اقتصادی رونق زایی،توسعه، اشتغال تواند می میزبان کشور برای که است هزینه کم و پاک پردرآمد، های شغل ردیف در گردشگری-۲۳ 

 نمره( ۲) .کند ایجاد سازنده جهانی ارتباطات و

 شناسی استان-دوم بخش

 یعنی پهلوی زبان های لهجه از گفتند، می رازی زبان آن به ری، شهر افتادن رونق از و شدن خراب از پیش که تهرانی ٔ  لهجه :است -۱ 

 تاتی، گیلکی، مازندرانی، های لهجه و داشته رواج ایران جنوب و مغرب غربی، شمال شمال، بخش در که است پارسی زبان از ای شعبه »

 .« النهر، ماوراء در نخست که بوده دری پارسی از غیر کلی به زبان این .زبانند همان بازماندگان از ... و آشتیانی شیرازی، کردی، لری،

 نمره( ۱)است شده ادب و شعر و رسمی زبان سیستان، و خراسان در سپس
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 فزونی به رو دیگر بار تهران شهر جمعیت بود، گرفته خود به ای تازه شکل نشینی شهر پویش که رضاشاه سلطنت آغازین های سال در -۲ 

 نمره( ۱)افتادند شهر بناهای گسترش فکر به اندرکاران دست رو، این از نهاد؛

 نمره( ۱)تاریخی. بازارها اماکن ه ها. ها. موز عمارت و ها کاخ -۳ 

 نمره( ۱)۷۶نمودار صفحه  -۴ 

 


