
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                      نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                   نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 های زیر را مشخص کنیذ.  درستی یا نادرستی عثارت

 در اٌحخاب ىکان ةرای اشحلرار و شکٌّث جيعیث، عّاىم اٌصاٌی ةیظحریً ٌلض را دارٌد. انف(

 ریزان طِری اشث. اصهی ىدیران و ةرٌاىَب( اىروزه جدلق طِر پایدار ُدف 

 وٌلم اشاشاً اكحصادی اشث. پ( ىاُیث خيم

  ُای جِان دارد.  جریً طتکَ خط آًُ را در ةیً كاره ت( كاره اروپا گصحرده

1 

2 

 های زیر را تا کلمات مناسة پر کنیذ.  عثارت

 جریً ىالک جفاوت طِر روشحا ................ آٌِا اشث. ىِوانف( 

 طّد. ٌظیٍی ةَ ................ ىٍجر ىی درآىد کو، ةیکاری و ىصکً ٌاىٍاشب و خاطیَ ب(

 ُای ةارةری ُصحٍد. جریً اٌّاع کظحی ةر و .............. ىِو ُای فهَ پ( کظحی

 وٌلم ................. ةصیار زیاد اشث.  زیصث در طیّه خيم ت( ىیزان ىصرف شّخث و آالیٍدگی ىدیط

1 

3 

 مناسة را از داخل پرانتس انتخاب کنیذ.کلمه 

 گّیٍد. ُای پیراىّن خّد در شعح ٌاخیَ را )ىلرّ / ىّكعیث( ىی وضعیث یک شکٌّحگاه ٌصتث ةَ پدیدهانف( 

 ُا( و طّراُای اشالىی روشحاشث. ُا / دُیاری ب( ىدیریث روشحاُا ةر عِده )دُداری

 ةَ ةخار آب در )اٌگهصحان / آنيان( شاخحَ طد. پ( در اوایم كرن ٌّزدُو، ٌخصحیً نّکّىّجیُّای ىجِز

  جتریز( اشث. –ىظِد / جهفا  –ت( جٍِا خط ةركی کظّر خط )جِران 

1 

4 

 زیر پاسخ دهیذ.  ای ته سؤاالت چهارگسینه

 ىیهیّن ٌفر جيعیث داطث؟ 8کدام طِر ةیض از  1550انف( در شال 

 ( جّکی4ّ ( نٍدن3 ( پک2ً ( پاریس1
 

 ُادی از وظایف کدام ٌِاد اشث؟ ُای ب( جِیَ ظرح

 ( ةٍیاد ىصکً اٌلالب اشالىی2  ( جِاد شازٌدگی1

 ( ةٍیاد ىصحضعفان4 ( کيیحَ اىداد اىام خيیٍی3

 جریً خط جٍدرو ىحعهق ةَ کدام کظّر اشث؟ پ( ظّالٌی

 ( چی4ً ( آنيان3 ( آىریکا2 (  ژاپ1ً

 جریً ةٍدر کاٌحیٍری ایران کدام اشث؟ ت( ىِو

 ( اىام خيیٍی4 ( چاةِار3 ( ةٍدرعتاس2 رجایی(  طِید 1
 

1 

5 

 

 

 

 های سمت راست را ته عثارت مرتوط ته آن در سمت چپ متصل کنیذ.  عثارت

 ( طِر ُّطيٍد1  جریً طِر یک ٌاخیَ جریً و ىِو انف( ةزرگ

 ( ىتهيان طِری2 ب( طِرُایی ةا ىظارکث زیاد در اكحصاد و ججارت جِاٌی

 ( ىادرطِر3 گرُا در ایً گٌَّ طِرُا اٌّاع خسپ( اشحفاده از 

 طِر ( جِان4 طده در طِرُا ُا و ٌيادُا و عٍاصر ٌصب ت( ىجيّعَ وشیعی از اطیاء، دشحگاه
 

1 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دوازدهن انسانی هقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 بگروه  – 3جغرافیای نام درس: 

 حبیبه محبی نام دبیر:

 11/10/1399 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08: 30  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالت

 

 ته سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.

 5/0 گیرد را ذکر کٍید. غیررشيی صّرت ىییک ىّرد از کارُایی کَ ةرای شروشاىان ةخظیدن ةَ ىظاغم  6

 5/0 دُد؟ ُایی از کدام پدیده اشث کَ در ٌحیجَ ىظکم ىصکً در اظراف طِرُای ةزرگ رخ ىی ٌظیٍی جهّه ٌظیٍی و زاغَ خاطیَ 7

 5/0 گردد؟ کدام دشحَ از جغییرات ىدیعی ىّجب از دشث رفحً ىّكعیث و اعحتار یک طِر ىی 8

 5/0 گّیٍد؟ طِر ىی طِرُایی کالندر ایران ةَ چَ  9

 5/0 ىٍظّر از اصعالح طِرٌظیٍی چیصث؟ 10

 5/0 .دو ىؤنفَ دارٌد. آٌِا را ةٍّیصیدُا و اظالعات  داده 11

 5/0 ىعياری و ظراخی طِر ةازجاب چیصث؟ 12

 5/0 رشاٌی ةَ ةرخی از روشحاُا دطّار اشث؟ ةَ چَ عهث خدىات 13

 5/0 كرن اخیر را ذکر کٍید.  وٌلم در ٌیو و جدّل در صٍعث خيمدو ىّرد از عّاىم گصحرش  14

 5/0 ىٍظّر از كعارُای پرشرعث چیصث؟ 15

 ته سؤاالت زیر پاسخ کامل دهیذ.

 1 طّد؟ جّضیح دُید. ُایی جّجَ ىی در زىیٍَ ةررشی خّزه ٌفّذ عيهکرد یک شکٌّحگاه ةَ چَ جٍتَ 16

 1 اٌد؟ روشحاُا و طِرُا در ایران کدام گیری ُصحَ اونیَ جریً عّاىم طکم ىِو 17

 1 فرٍُگ و ىٍاشتات اجحياعی در طِر و روشحا را ةا ُو ىلایصَ کٍید. 18

 1 ىٍظّر از آىایض شرزىیً چیصث؟ 19

 1 طِر پایدار چگٌَّ طِری اشث؟ 20

 1 طّد؟ ُای ُادی روشحایی چَ ىصایهی ىعیً ىی در ظرح 21

 1 را ةیان کٍید. GISُای  چِار ىّرد از كاةهیث 22

 1 وٌلم را جّضیح دُید. اُيیث شیاشی خيم 23

 1 وٌلم از ظریق نّنَ را ةیان کٍید. ىداشً و ىعایب خيم 24

 1 وٌلم چگٌَّ عهيی اشث؟ جغرافیای خيم 25

 2از 2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
وىقل اساساً  ، پ( ىادرسث، ناٌیث خهل25/0، ب( درسث 25/0ىادرسث، غَانل طتیػی ةیضحریو ىقش را دارىد. الف( 

 25/0، ت( درسث 25/0جغرافیایی اسث 

 25/0ای  ، ت( جاده25/0، پ( کاىحیيری 25/0، ب( فقر صٍری 25/0ٌای اقحصادی  الف( فػالیث 2

 25/0جتریز  –، ت( جلفا 25/0، پ( اىگلسحان 25/0ٌا  ، ب( دٌیاری25/0الف( نَقػیث  3

4 
ةيدر  1، ت( گزیيً 25/0چیو  4، پ( گزیيً 25/0ةيیاد نسکو اىقالب اسالنی  2، ب( گزیيً 25/0ليدن  3الف( گزیيً 

 25/0صٍید رجایی 

 25/0نتلهان صٍری  -2، ت( 25/0صٍر ٌَصهيد  – 1، پ( 25/0صٍر  جٍان -4، ب( 25/0نادرصٍر  – 3الف(  5

6 
گرد، جَسػً انکاىات گردصگری ةرای جذب  ٌایی ةا اجاره ارزان ةرای فروصيدگان دوره خهایث از کارآفریيان، ایجاد غرفً

 5/0ایجاد صغل )یک نَرد کافی اسث(  –گردصگر 

 25/0یا غیرقاىَىی  25/0اسکان غیررسهی  7

 25/0یا جغییرات آب و ٌَایی  25/0رویدادٌای سیاسی  8

 5/0گَیيد.  صٍر نی ةً نادرصٍرٌایی کً ةیش از یک نیلیَن ىفر جهػیث داصحً ةاصيد، کالن 9

 25/0ةً روسحاٌای آن  25/0افزایش ىستث جهػیث صٍرٌای یک کضَر یا ىاخیً  11

 25/0ٌای جَصیفی(  ٌایی ٌسحيد )داده دارای ویژگی -2، 25/0ٌای نکاىی(  )دادهنَقػیث جغرافیایی دارىد  -1 11

 25/0و ٌَیث صٍروىدان  25/0فرٌيگ  12

 25/0یا صرایط سخث طتیػی آىٍا  25/0ةً غلث پراکيدگی یا دورافحادگی  13

14 
غلهی و فياوری در جَلید وسایل ٌای  وىقل، گسحرش ججارت و اقحصاد جٍاىی، پیضرفث افزایش جهػیث و جقاضا ةرای خهل

 25/0وىقل )دو نَرد کافی اسث( ٌر نَرد  خهل

 5/0کیلَنحر ةر ساغث سرغث داصحً ةاصيد.  200قطارٌایی کً ةیش از  15

16 
دانيً ىفَذ  -2، 5/0آسحاىً ىفَذ یػيی خداقل جهػیحی کً جقاضای کاال، خدنات یا غهلکردی از سکَىحگاه را دارىد  -1

 .  5/0کييد  و نسافحی کً نردم نيطقً ةرای دریافث خدنات از آن سکَىحگاه طی نییػيی ةیضحری

 25/0ٌا  و قرار گرفحو در جقاطع راه 25/0، ةازارٌای ندلی 25/0ٌای دفاغی  ، قلػ25/0ًدسحرسی ةً آب  17

18 
واةسحگی اجحهاغی و  اسيد و رواةط خَیضاوىدی،صي افراد یکدیگر را نی در روسحاٌا چَن جهػیث کهحر اسث، ةیضحر

 . 5/0جر اسث  ، در صٍرٌا ىَگرایی ةیضحر و جغییرات اجحهاغی سریع5/0ٌهکاری نیان آىٍا ةیضحر اسث 

19 
، 25/0و جَزیع نحَازن، نحػادل و نيطقی جهػیث  25/0آنایش سرزنیو غتارت اسث از سانان دادن و ىظم ةخضیدن 

 25/0ٌا و ججٍیزات و انکاىات در سطح زنیو  فػالیث

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 بگروه  3غرافیا جنام درس: 

 حبیبه محبينام دبیر: 

 11/10/1399 امتحان:تاریخ 

 / غصرصتح  08:30 ساعت امتحان:

 دقیقً 90مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

21 
صٍر پایدار، صٍری اسث کً در آن ىیازٌای اجحهاغی، فرٌيگی و اقحصادی ساکيان ةً طَر نياسب و غادالىً ةرطرف 

ٌای صٍری کهحریو جأثیراىهطلَب را ةر  ٌای آیيده ةً خطر ةیفحد و صٍر و فػالیث ةدون ایيکً نيافع ىسل 5/0صَد  نی

 .5/0زیسث دارد  ندیط

21 
ٌای نسکَىی، کضاورزی، خدناجی و ىیازٌا و ىیز چگَىگی گسحرش روسحا  روسحایی، ساناىدٌی کارةریٌای ٌادی  در طرح

 . 5/0گردد  و راٌکارٌایی ةرای ةٍتَد وضػیث اقحصادی و اجحهاغی روسحاٌا ارائً نی 5/0صَد  در آیيده نػیو نی

22 
روز کردن اطالغات در ٌهً  ، انکان ة25/0ًاطالغات ةيدی و ةرقراری ارجتاط نيطقی و ریاضی ةیو اىَاع  قاةلیث دسحً

 25/0و جَاىایی نداستات آناری و ریاضی  25/0یاةی  ، انکان نکان25/0ٌا  ةخش

23 
و دسحرسی ةً  5/0صَد  وىقل از غَانل قدرت نلی یک کضَر ندسَب نی ٌای پیضرفحً خهل داصحو وسایل و صتکً

ز آىٍا در نَاقع خاص ةً جَاىيد ا ٌا نی کضَرٌاسث و خکَنثغَانل قدرت سیاسی  ٌا و ىظایر آن از ٌا، ةيدرٌا، جيگً کاىال

 . 5/0غيَان اةزار سیاسی اسحفاده کييد 

24 
 25/0زیسث  و آسیب کهحر ةً ندیط 25/0روزی  نداسو: انکان اىحقال خجم غظیهی از نایػات  ةً صَرت صتاىً

و ىیاز ةً نراقتث  25/0ای  ٌای واسطً ٌا و ایسحگاه داری و جػهیر لَلًگذاری زیاد ةرای اخداث، ىگٍ نػایب: ىیاز ةً سرنایً

 25/0زیاد از آىٍا در ةراةر خَادث غیرنحرقتً ناىيد زلزلً و جيگ 

25 
کيد  جایی اىسان، ةار و اطالغات را در سطح زنیو نطالػً نی ای از داىش جغرافیاسث کً جاةً وىقل صاخً جغرافیای خهل

ریزی و ندیریث  وىقل و جأثیرات آىٍا ةر ندیط ةً نيظَر ةرىانً ٌای خهل ٌَای پراکيدگی و صیَهو ةً ةررسی الگ 5/0

 . 5/0پردازد  ای نی نطلَب نيطقً
 امضاء:    حبیبه محبی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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