
 

 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                                                                                      



 1غفحِ 

 

 ًوش1ُاغغالحات صیش سا تؼشیف کٌیذ : -14ُ:
 الف : چطن اًذاص                                                                                       ب: پذیذُ پخص یا اًتطاس

 ًوش5/7ُ؟ ذیدّ کَتاُ پاسخ شیص سَاالت تِ:  ٍ
 ًوش5/0ُ ؟  تِ چِ ػلت تَلیذ تشًج دسًَاحی خاظ غَست هی گیشد -15

 ًوش5/0ُ؟   اًقالب سثض دسچِ تاسیخی ٍ تا اًجام چِ کاسّایی تِ ٍقَع پیَست -16

َادی دسکط   -17  ًوش5/0ُ؟  تک هحػَلی تِ هحیظ صیست آسیة هی صًذ  تاص دیذ کاسضٌاساى هحیظ صیست استفادُ اص چِ ه

 ًوش5/0ُ ؟ دٍٍیظگی هْن غٌایغ ًَسا تٌَیسیذ -18

 ًوش5/0ُ ؟  ّذف ضشکت ّای چٌذ هلیتی اص ایجاد ضؼثِ ّایی دسکطَسّای دیگش چیست -19

 ًوش5/1ُ ؟   سِ ضاخع تَسؼِ اًساًی سا ًام تثشیذ -20

 ًوش1ُُ کٌیذ ؟اصٍیظگی ّای کطَسّای هشکض سشهایِ دسًظام سشهایِ داسی جْاًی تِ دٍهَسد اضاس -21

 ًوش5/1ُاسکاى ًاحیِ سیاسی سا تٌَیسیذ؟ -22

 ًوش5/0ُچشا دٍ ػٌػش جغشافیای سیاسی ،جغشافیا ٍ سیاست است؟ -23

  ًوش5/0ُچشا کطَسّای غشتی اص پیَستي ضثِ جضیشُ کشیوِ تِ سٍسیِ اػتشاؼ داسًذ ؟  -24

 ًوش5/6ُ؟ تِ پشسص ّای صیش پاسخ کاهل تذّیذ : ص
تشیي ػاهل چیستتشای تؼییي  -25  ًوش5/1ُتَضیح دّیذ ؟ ؟  هشص سٍد تیي دٍکطَس ْت

 ًوش5/1ُ ؟هشصی تشخَسداس ّستٌذ ًَع  ّشکذام اص کطَسّای صیش اص چِ  -26

 ج : هشص تیي کشُ ضوالی ٍ جٌَتی                                 ب: هشص تیي ٌّذ ٍ پاکستاى                        الف : هشص تیي کاًادا ٍ آالسکا                            

َاى پذس ػلن جغشافیای سیاسی هغشح ضذ ٍ ًظشیِ ٍی سا تٌَیسیذ -27  ًوش5/1ُ ؟  ساتضل جغشافی داى سیاسی دسچِ قشًی ٍتااسائِ چِ ًظشیِ ای تِ ػٌ

 ًوشُ 2شط قذست یک کطَس چیست؟ض پیص؟  ػَاهل جغشافیایی هَثش تشقذست هلی یک کطَس سا تٌَیسیذ -28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 2غفحِ 
 

 هَفق ٍ پیشٍص ٍ سشتلٌذ تاضیذ 



 


