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جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

سئوال

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران
ش صنذلی (ش داوطلب):

نبم واحذ آهوزشی :دبیرستبى سرای دانش

نوبت اهتحبنی :اول

سبعت اهتحبى 8 :صبح

نبم و نبمخبنوادگی:

نبم پذر:

رشته :دهن ریبضی و تجربی

وقت اهتحبى 70 :دقیقه

سئوال اهتحبى درس :جغرافیب

نبم دبیراى :خبنن فرخی

سبل تحصیلی95 - 96 :

تبریخ اهتحبى95/10/15 :

صحیح و غلط بودى گسینه هبی زیر را هشخص کنیذ.
1

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

جبهبی خبلی را بب عببرت هنبسب پر نوبییذ.
2

انف .پس از جدویً فرضیَ عيده جریً کار جحلیق  --------------ىی ةاطد.
ب  .طکم ٌِایی ٌاُيّاری ُای ایران در دوره  ----------ىظخع گردید
ج .رطحَ کّه زاگرس در اثر ةرخّرد غفحات ---------و  ---------ىی ةاطد.
د .ىِو جریً کيرةٍد خظک و ةیاةاٌی در اثر عاىم-------------ةَ وجّد آىده اشث.

1

به سواالت زیر پبسخ کوتبه دهیذ.

3

ٌ.1اُيّاری ُای ىرکزی ایران چٍد ٌّع ُصحٍد؟
.2چظيَ ُای گم فظان در کدام ىٍاطق ایران دیده ىی طّد و عهث فعانیث آن چیصث؟
 .3دو ىّرد از اةزارُای روش ىیداٌی و کحاةخاٌَ ای را ةَ جرجیب ٌام ةترید؟
.4گام دوم و چِارم پژوُض ةَ جرجیب چَ ٌام دارٌد؟
 .5ةرای ُر کدام از واژه ُای چَ چیز ،چرا و چطّر یک ىثال ةزٌید؟
 .6ىعادل زىیً طٍاشیٌ ،لظَ کظی ،شٍجض از دورٍُ ،دشَ چَ ىی ةاطد؟
 .7اٌّاع ىّكعیث جغرافیایی را ٌام ةترید؟ ىثال
 .8دو جّده آجظفظاٌی در ٌاحیَ آذرةایجان را ٌام ةترید؟

4

4

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

1/5

5

ىٍظّر از واروٌگی دىا چیصث ةا طکم جرشیو کٍید؟

1/5

6

دو راه ىلاةهَ ةا ریزگردُا را ةٍّیصید؟

7

شَ عاىم جغرافیایی جٍّع آب و ُّای ایران را ٌام ةترید؟

1/5

8

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

1/5

1

جدول زیر را ةا عتارت ىٍاشب پر ٌيایید.
9

جّده ُّای ---------

از شيث اكیاٌّس ٍُد

در فػم جاةصحان

جّده ُّای ىرطّب غرةی

از شيث ----------------

در فػم زىصحان

جّده----------------

از شيث دریای شرخ

در فػم جاةصحان

جّده ُّای -------------

از شيث طيال طرق و خراشان

در فػم زىصحان

1

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

1

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

1

12

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

1

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

1

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

1

15

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

پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .
صفحه …1… :از ……1

1

پبسخنبمه سفیذ داده شود .

02
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جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمبی تصحیح

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

ویژه دبیران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

راهنوبی تصحیح درس :جغرافی

نبم واحذ آهوزشی :دبیرستبى غیردولتی دخترانه سرای دانش

نوبت اهتحبنی :اول

نبم دبیر  /دبیراى :خبنن فرخی

سبعت اهتحبى 8 :صبح
سبعت اهتحبى 8 :صبح
تبریخ اهتحبى95/10/15 :

رشته :رشتههبی :دهن ریبضی و تجربی

تصـحیح11 :
تعذاد بــرگ راهنوـبی
تعذاد بــرگ راهنوـبی تصـحیح:

برگ
برگ

سبل تحصیلی95 - 96 :

پبسخ سواالت

ردیف
1

الف .ص

2

الف .جوع آٍزی اطالعات

3

4

ب .غ

د .غ

ج .غ

ب .کَاتسًس

تعذاد برگ سئوال:

برگ

.1

چیي خَزدُ هسکصی ٍ تَدُ ًفَذی هٌفسد

.2

ّسهصگاى ٍ سیستاى تلَچستاى – شهیي شٌاختی

.3

هصاحثِ ٍ هشاّدُ  -عکس ّای َّایی ٍ کتاب

.4

تدٍیي فسضیِ  .پسداشش اطالعات

.5

ٍجَد زیصگسدّا – تداٍم خشکسالی – قطع دزختاى

.6

ضیَهَزفَلَضی – کازتَگسافی – Gis

.7

هَقعیت زیاضی ٍ هَقعیت ًسثی

.8

سٌْد ٍ سثالى

ج .اٍزاسیا ٍ عستستاى

د .هٌطقِ پسفشاز حازُ ای

سَاالت تشسیحی
.4کن فشاز -پسفشاز  /پسفشاز
 .5دز شة ّای آزام ٍ تی اتس شهستاىَّ ،ای سسد کٌاز شهیي ٍ تاالی آى َّای گسم ٍ تعد َّای سسد قساز دازد ٍ .اهکاى جاتِ جایی
َّای سسد تِ دلیل سٌگیٌی آى ٍجَد ًدازد ٍ آلَدگی تاقی هی هاًد
 .6احیای تاالب ّا -طسح تیاتاى شدایی -تغییس دز شیَُ کشت ٍ هدیسیت آب
.7

هَقعیت جغسافیایی – تَدُ ّای َّا – ازتفاع ٍ جْت کَّستاى ّا

 .8دها .تازش .تاد  -دهاسٌج  ،تازاى سٌج  ،تادسٌج
.9

هَسوی – دزیای هدیتساًِ – سَداًی – سیثسی

 .10اقلین گسم ٍ خشک شزد پسزًگ -اقلین خصزی سثص -اقلین شسجی شزد کوسًگ – اقلین کَّستاًی قَُْ ای
 .11آٍج ّوداى  .تصهاى سیستاى ٍ جغتای خساساى
 .12هعایٌِ فٌی خَدزٍ – جرب سسب -طسح گاشسَش
 .13فشاز جٌة حازُ ای – دٍز تَدى اش هٌاتع زطَتتی
 .14الیسٍتی جَی ّا – احیای قٌات ّا  .احداث شثکِ فاضالب –
 .15کَّستاًی – کَّپایِ ای – تیاتاًی ٍ ًیوِ تیاتاًی
 .16آب سطحی  .آب ّای شیسشهیٌی

موفق ببشیذ

صفحه …1… :از ……1

جمع کل20

