بسمهتعالی

دبیرستان و مرکس پیص دانشگاهی پسرانه غیر دولتی باقرالعلوم (ع)

محل مهر دبیرستان

آموزش و پرورش منطقه  2تهران

نام درس  :جغرافیا

زمان پاسخگویی 06 :دقیقه

تاریخ آزمون 7931/69/ 89 :

تجذیذ نظر

ًوشُ تِ عذد :

نام و نام خانوادگی :

نام دبیرمحترم  :آقای مقدم

نام کالس  :دهم انسانی-تجربی-ریاضی

اهضاء :

ًوشُ تِ حشٍف :

یاقوت حموی (جغرافیدان مسلمان):

ًوشُ تِ عذد :

اهضاء :

ًوشُ تِ حشٍف :

شواسُ :

*** جغرافیا علم مورد عالقه خداوند است ***

****اصهجوَعِ  ، 2ٍ1تِ یک هجوَعِ تِ اختیاس پاسخ

دّیذ****

هجوَعِ (:1دسٍس 1تاً4()4وشُ هتي ٍ یک ًوشُ فعالیت)
 -1جغشافی داى جْت جوع آٍسی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل اطالعات هَسد ًیاص خَد اص چِ علَهی تْشُ هی گیشد؟ً1وشُ
 -2گام سَم دس یک پژٍّش جغشافیایی چِ هیثاشذ؟ هثالی دس خظَص آى رکش کٌیذ؟ً1وشُ
 -3چشا تٌگِ ّشهض هْن تشیي آتشاِّ ساّثشدی ٍ یک اص گزسگاُ ّای تجاسی هْن جْاى است ٍ دس کجا ٍاقع است ٍ عاهل اتظال چیست؟ً1وشُ
 -4پیاهذ ّای ًاپایذاس شذى هٌطقِ ی کَّستاًی الثشص سا تٌَیسیذ؟ ً1وشُ
 -5عولکشد هثثت ٍهٌفی اًساى سادسّشیک اصًَاحی صیشتشسسی کٌیذ ٍ جذٍل ساکاهل ًواییذً1:وشُ
ًاحیِ

عولکشد هثثت اًساى

عولکشد هٌفی اًساى

کَّستاًی

؟

؟

جٌگل

؟

؟

***هجوَعِ (:2دسٍس ً4()6ٍ5وشُ هتي ٍ یک ًوشُ فعالیت)***
 -6چشا دس اطشاف هذاس ساس السشطاى ٍ ساس الجذی آب ٍ َّای گشم ٍ خشک حاکن است؟1ومره
 -7آب ٍ َّا چِ تاثیشی تش ساهاًِ ّای حول ٍ ًقل کشَس داسد ٍ تٌَیسیذ هْوتشیي سَاًح جادُ ای چِ هی تاشذ؟ً1وشُ
 -8آالیٌذُ ّایی کِ دسیاّای ایشاى سا آلَدُ هی کٌٌذ سا ًام تثشیذ؟( رکش چْاس هَسدضشٍسی است ) ً1وشُ
 -9دالیل اّویت دسیاچِ اسٍهیِ چیست؟ 1ومره
 -11تا تَجِ تِ تقسیوات آب ٍ َّایی ایشاى ٍیژگی ّای هعواسی تایذ دس کجا دیذُ شَد؟ ً1وشُ
استفادُ اص پایِ ّای چَتی تشای ساختواى

1

تام ّای شیة داس یا شیش ٍاًی

2

دادى شکل گٌثذی تِ تٌا

3

استفادُ اص تادگیش

4

***هجوَعِ (:3دسٍس 7تا()11اجثاسی)(ً9وشُ هتي ٍ فعالیت ٍ ً1وشُ ًقشِ )***
 -11اگش هیضاى هَالیذ دس ایشاى دس سال  1395حذٍد ً 152515111فش ٍ هشگ ٍ هیش آى ً 3715111فش تاشذ ٍ ،جوعیت ایشاى دسایي صهاى ً81،111،111فش
تاشذ هیضاى سشذ طثیعی ایشاى  ،چٌذ دسطذ است؟ ً1وشُ
 -12تقسیوات کشَسی دس ایشاى سا دس تعذ اص اسالم تٌَیسیذ؟ً1وشُ
 -13قذیوی تشیي ًَع سکًَت گاُ دسایشاى کِ شٌاختِ شذُ است سا ًام تشدُ ٍ دس خظَص آى تَضیح دّیذ ؟ً1وشُ
 -14اشکال سکًَتگاُ ّای شْش ی سا ًام تشدُ ٍ تشای ّشیک هثال تضًیذ ؟ً1وشُ
 -15عَاهل اثش گزاس دسشکل گیشی سکًَت گاّْاسا تٌَیسیذ ؟ً1/5وشُ
عَاهل طثیعی

عَاهل اًساًی

1

4

2

5

3

6

 -16تشای ّشیک اص هحظَالت صیش دٍاستاى تَلیذ کٌٌذُ دسکشَس ایشاى سا ًام تثشیذ ؟ً1/5وشُ
الف  :سیة دسختی

ب :اًگَس

ج :پشتغال

اداهِ سَاالت دسطفحِ تعذ

ت :خشها

ث :اًاس

ج :پستِ

 -15چشا گشدشگشی تشای کشَس هیضتاى ،اّویت تسیاسصیادی داسد ؟ً1وشُ
 -16ساُ حل هٌاسة تشای سسیذى تِ اّذاف تَسعِ پایذاس سا تٌَیسیذ ؟ً1وشُ

سواالت جغرافیای استان تهران(4ومره مته و 1ومره وقشه)
 -18تْشاى دسدٍسُ پْلَی چِ تغییشاتی سا تِ خَد گشفت ؟ً1وشُ
 -19استاى تْشاى تِ چِ دلیل جضٍ اٍلیي شْشّایی تَد کِ دس آغاص جٌگ تحویلی هَسد حولِ قشاس گشفت ؟ ً1وشُ
 -21تِ چِ دالیلی تخش خذهات ًقش عوذُ ای دساقتظاد کالى کشَس تاالخض دساستاى تْشاى داساست ؟(رکش چْاسهَسد ضشٍسی است )ً1وشُ
 -21دستَسعِ ّوِ جاًثِ استاى تْشاى تایذ تِ چِ اهشی تَجِ شَد ؟ً1وشُ

***سواالت وقشه ایران (1ومره)***
4
3

1
2
 -1وام یکی از همسایگان کشور:
 -2وام یکی از جلگه های کشور ایران :
 -3وام یکی از استان های کشور ایران:
 -4وام یکی از دریاچه های ایران :

***سواالت وقشه استان تهران(1ومره)***

4

1

3

2
 -1وام استان همسایه استان تهران:
 -2وام استان همسایه استان تهران:
 -3وام یکی از شهر ستان های استان تهران:
 -4وام یکی از شهرستان های استان تهران:

موفق و پیروز و سربلند باشید

