


 

 تعالی بسمه

 غیر دولتی باقرالعلوم )ع(دبیرستان پسرانه  

 تهران 2آموزش و پرورش منطقه 
 

   اًساًی  یاصدّننام کالس :              مقدم عاقلی آقای : محترمنام دبیر                   نام و نام خانوادگی :    

        50/8031/ 50  : تاریخ                          دقیقه  06زمان :                             جغرافیا          نام درس :

 پایانی نوبت دوم

 ًوشُ تِ ػذد : 
 اهضاء : 

ظر
د ن

دی
ج

ت
 

 ًوشُ تِ ػذد : 
 ضواسُ : اهضاء : 

  ًوشُ تِ حشٍف : ًوشُ تِ حشٍف : 
 

 * هَسد ػالقِ خذاًٍذ است جغشافیا ػلن*                        یاقَت حوَی جغشافیذاى هسلواى:

 ***سَاالت پاسخٌاهِ داسد***

 *تَجِ : لغفا جَاب سَاالت سا پطت سشّن ًَضتِ ٍ تیي ّش پاسخ سا تا خغی اص یکذیگش جذا کٌیذ*
 

 ًوش1ُ:  ذیکٌ اًتخاب سا دسست ٌِیگض:  الف

 ًوش25/0ُ. جغشافی داًاى تشای تؼییي حذٍد یک ًاحیِ .................سا تِ کاسهی گیشًذ  -1

 ج : سِ هؼیاس                                   د: یک یا چٌذ هؼیاس                                              دٍهؼیاس: ب                                     یک هؼیاس:  الف

 ًوش25/0ُ؟ تیطتشیي پشاکٌذگی ًَاحی قَهیت ّا دسافغاًستاى تا چِ قَهی است -2

             ج : اصتک                                          د: تلَچ                                              پطتَى: ب                                         تاجیک:  الف

 ًوش25/0ُ. ًاحیِ تخطی اص سغح صهیي است کِ ٍیظگی ّای جغشافیایی ّوگَى ٍ خاغی داسد تِ عَسی کِ تا تخص ّای هجاٍس خَد ..............است -3

 د : هساٍی                        ج : هطاتِ ٍ هتفاٍت                                              هتفاٍت:  ب                                    هطاتِ       :  الف

َاهل ٍحذت ٍ ّوگًَی دسّشًاحیِ جغشافیایی دس......................آى ٍجَد داسدتیطتشیي  -4  ًوش25/0ُ ؟ػ

 د: ٍسؼت                               ج : هشصّا                                                          اعشاف: ب                 دسکاًَى یا هشکض           :  الف

 ًوش1ُ ؟ ذیسیتٌَ هٌاسة کلوات یخال یدسجا:     ب

 ًوش25/0ُ.     هشصّا ی سیاسی ٍ اداسی هؼوَال تشهشصّای ًَاحی عثیؼی ٍ اًساًی ............ًیستٌذ -5

 ًوش25/0ُ.    .............ٍضؼیت گزسا ٍ هَقتی َّاکشُ دسیک هحل دسهذت صهاى کَتاُ است -6

 ًوش25/0ُ.    ..........................هَجة هی ضَد کِ اضؼِ خَسضیذ تِ هٌاعق استَایی ػوَد ٍ ًضدیک تِ ػوَد تتاتذ -7

َا ........................است -8   ًوش25/0ُ.   ٍاحذ اًذاصُ گیشی فطاس ّ

 ًوش1ُ؟ ذیکٌ هطخع سا شیص جوالت تَدى ًادسست ای  دسست: ج

َاحی آب ٍ َّایی اص عشف کَپي ،ٍی ایي کاس سا تشاساع دٍهؼیاس تاسش ٍ دها اًجام دادُ استدسعثقِ  -9  ًوش25/0ُ.   تٌذی ً

          ًوش25/0ُ.  تیاتاى آتاکاها ٍ ًاهیة تشاثش استقشاس پشفطاس جٌة حاسُ ای پذیذ آهذُ اًذ -10

 ًوش25/0ُ.  سغذ پَستِ سا تطکیل هی دٌّذ د71دسغذ سغح صهیي سا خطکی ّا فشاگشفتِ اًذ ٍ آب ّا 29حذٍد  -11

     ًوش25/0ُ.   تشجستِ تشیي کلَت ّا دسغشب تیاتاى لَت دسهٌغقِ ضْذاد دساستاى کشهاى ٍجَد داسد-12

 ًوش2ُدسسوت چپ یک هَسد اضافی است(؟)ّشیک اص هَاسد سوت ساست تا کذام یک اص هَاسد سوت چپ استثاط داسد  -13د:

َاهل هختلف چَى تاد ٍ آب جذاضذى رسات سٌگ ٍ -الف  سغح آب ّای آصاد -1                       .خاک اص تستش خَد ٍ جاتِ جایی آًْا تَسظ ػ

 ضیة صیادتش -2                                             .ب: استفاع کَ ُ ّا ٍ تپِ ّا ٍ سایش ػَاسؼ سغح صهیي سا ًسثت تِ آى هحاسثِ هی کٌٌذ 

                                                               تیاتاى ّا -3                                                                                                                          .  اع خطکی ٍ دسیاستج : هٌغقِ تو

 دها ٍ تاسش -4                                                                                                                             .  د: اصاضکال فشسایص کاٍضی است

 هؼتذِل -5                                                                                              . هیضاى تِ ّن ًضدیک تشّستٌذ  ّای جایی کِ هٌحٌی ُ:

 ستَى ّای سٌگی دسیایی -6                                                                                       ٍ: ٍایتکش دسعثقِ تٌذی صیست تَم ّا تِ آى تَجِ کشدُ است.

 ساحل یا کشاًِ -7                                                                                         .  کالشی است400ی دسیافتی اص خَسضیذ طص: دسایي هٌغقِ اًش

 فشسایص -8                                                                                                                    .اص سغح صهیي سا پَضاًذُ اًذ  ذدسغ33ح: 

   کَّستاى ّا -9                                                                                                                                                                                     

 اداهِ سَاالت دسغفحِ تؼذ                                                                                      





 

 تعالی بسمه

 دبیرستان پسرانه  غیر دولتی باقرالعلوم )ع(

 تهران 2آموزش و پرورش منطقه 
 

   ضوارُ داٍعلة:                اًساًی یاسدّن نام کالس :              مقدمآقای عاقلی  : محترمنام دبیر              نام و نام خانوادگی :    

 صبح 06/9شروع فرآیند آزمون:        50/8031/ 50  : تاریخ                          دقیقه  06زمان :               جغرافیا         نام درس :

 * جغزافیا ػلن هَرد ػالقِ خذاًٍذ است*                        یاقَت حوَی جغزافیذاى هسلواى:

 *پاسخ ًاهِ اهتحاًی ًَتت دٍم*

 *درهحل ّای تؼییي ضذُ ٍدرهقاتل ضوارُ ّا تٌَیسیذپاسخ سَاالت را *تَجِ : 
 

 ًوز1ُ:  ذیکٌ اًتخاب را درست ٌِیگش:  الف

 1کاًَى یا هزکش گشیٌِ -4       2هتفاٍت گشیٌِ  -3              2پطتَى گشیٌِ  -2             4یک یا چٌذ هؼیار گشیٌِ   -1

 

 ًوز1ُ ؟ ذیسیتٌَ هٌاسة کلوات یخال یدرجا:     ب

 ّکتَپاسکال -8     هایل تَدى هحَر سهیي -7                                  َّا  -6                                هٌغثق          -5

 

 ًوز1ُ؟ ذیکٌ هطخع تاػالهت )ظ ٍ ؽ(را زیس جوالت تَدى ًادرست ای  درست: ج

 ظ -12            درغذ خطکی ّا29درغذ آتْا 71 -ؽ -11       ظ -10   سِ هؼیار دها ٍ تارش ٍ پَضص گیاّی -ؽ  -9

 

 ًوز2ُ؟ّزیک اس هَارد سوت راست تا کذام یک اس هَارد سوت چپ ارتثاط دارد  -13د:

 6دریاییستَى ّای سٌگی :د         7  ساحل یا کزاًِج:              1  سغح آب ّای آسادب:                8 فزسایصالف : 
 3:تیاتاى ّا ح                     5هؼتذلِس:                              4 دها ٍ تارشٍ:                 2 ضیة تٌذتزُ: 
 

 ًوز1ُاغغالحات سیز را تؼزیف کٌیذ : -14ُ:
 ًوز5/0ُیؼٌی هٌظز قاتل رٍیت اسیک هکاى یاساختواى  ٍ غیزُ الف :

ٍ هذّة ٍ غیزُ اس یک هکاى تِ سایز هکاى ّا گستزش فزآیٌذی است کِ عی آى یک هَضَع یا پذیذُ هاًٌذ ستاى ب: 

 ًوز5/0ُهی یاتذ
 

 ًوز5/7ُ؟ ذیدّ کَتاُ پاسخ زیس سَاالت تِ:  ٍ

 ًوز5/0ُتِ ػلت ضزایظ خاظ آب ٍ َّایی گزهسیزی ٍ ًیوِ گزهسیزی ٍ رعَتت َّا ٍ آب سیاد -15

 ًوز5/0ُّای ضیویایی ٍ هاضیي آالت هَاد ٍ آفت کصش ّای ػلوی ٍ تذرّای اغالح ضذُ ٍتِ کارتزدى رٍ -16-1970
 ًوز5/0ُاستفادُ هذاٍم ٍ سیاد اس کَدّا ٍ آفت کص ّای ضیویایی-17
پیطزفت آًْا تزهثٌای رقاتت است ج: ًاگشیز ب:تزهحَر فٌاٍری پیطزفتِ ٍ استفادُ اس هتخػػاى ٍ هحققاى الف: -18

 ًوز5/0ُتِ تزقزاری ارتثاط تا فٌاٍری رٍس دًیا
 اداهِ پاسخ ًاهِ درغفحِ تؼذ                                                                                      

 1غفحِ 



 

 ًوز5/0ُتاتتَاًٌذ کاالّا ٍ خذهات خَد را درآى کطَرّا تَلیذ کٌٌذ ٍ تِ فزٍش تزساًٌذ -19

 ًوز5/1ُ            : سَاد ٍ آهَسشج                       تِ سًذگیاهیذ ب:                        :درآهذ ٍرفاُ الف -20

: فٌاٍری تاال ٍ ًیزٍی هاّز ٍ هتخػع ج: سیز ساخت ّای  ب:تزخَرداری اس غٌایغ ٍ خذهات پیطزفتِ الف -21

 ًوز1ُهٌاسة تزای تَسؼِ اقتػادی 

 ًوز5/1ُ               قلوزٍ جغزافیاییج                            : ًظام هذیزیتب                         : ساسُ اًساًیالف  -22

 ًوز5/0ُتزتػویوات سیاسی اثز هی گذارد ٍ تالؼکسسیزا  -23

 ًوز5/0ُسیزا فزهاًزٍایی تز دریای سیاُ ٍ هٌغقِ اٍرآسیاست. -24
 

 ًوز5/6ُ؟ تِ پزسص ّای سیز پاسخ کاهل تذّیذ : س

استالَگ ٍ اگز غیزقاتل کطتی راًی تاضذ خظ هٌػف، خظ تالَگ ػویق تزیي قسوت اگز قاتل کطتی راًی تاضذ  -25

 ًوز5/1ُ              یا رٍدخاًِ را تِ ّن ٍغل هی کٌذ ٍلی خظ هٌػف یک رٍد را تِ دٍ قسوت هساٍی تقسین هی کٌذ

: اگز کطَری کَچک تزای جوؼیت خَد فضای کافی  ج             : فضای حیاتی  ب          هیالدی  19قز ى الف :  -26

                                                                        ًوز5/1ُ. ًذاضتِ تاضذ ٍ درغذد تَسؼِ سزسهیي خَد تزًیایذ ًاتَدی آًْا حتوی است

 ًوز5/1ُ                       ج : تحویلی                                              ب: تغثیقی                           الف : پیطتاس     -27

 :تٌیادّای سیستی ج         : ٍسؼت ،ضکل ٍ ًاّوَاری ب       :هَقؼیت جغزافیایی  الف-28

 ًوز2ُ                                        ٍ: جوؼیت                            ُ : جوؼیت کطَر             : هٌاتغ اًزصی          د         

                                
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 هَفق ٍ پیزٍس ٍ سزتلٌذ تاضیذ 


