
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم  سؤاالت
 

 25/0 صّد .     فلط عّاىم ظتیعی ىّجب اٌحخاب ىکاٌی ةرای اسحلرار سکٌّحگاه ىی 1

 25/0 سعح ٌاخیَ اسث.  در جایگاه آن ُای پیراىّن خّد و ُيچٍیً ىّكعیث، وضعیث آن سکٌّحگاه ٌستث ةَ پدیده 2

 25/0 صٍاسٍد.   در روسحا چّن وسعث کيحر اسث، ةیضحر افراد یکدیگر را ىی 3

 25/0  ةٍدی آٌِا ةر خسب اُيیث.   سهسهَ ىراجب سکٌّحگاه یعٍی رجتَ 4

 25/0  رود.  ی آىایش سرزىیً ةضيار ىی ُای عيده جّجَ ةَ ةرخی از اةعاد جّسعَ یکی از ویژگی 5

 25/0  صِر، کارگران ساده و فاكد ىِارت و جخعط ُسحٍد.عيده ی ىِاجران روسحایی ةَ  6

 25/0  ةاصد. اىروزه جدلق صِر پایدار ُدف اظهی ىدیران و ةرٌاىَ ریزان کضّرُا ىی 7

 25/0  یکی از پدیده ُای ٌاصی از ٌظام اكحعادی  سرىایَ داری ، ٌاةراةری فضایی اسث. 8

 25/0  ىی اٌجاىد و ةَ روٌد آن کيک ىی کٍد.پردازش و جدهیم اظالعات ةَ جعيیو گیری  9

 25/0  اخحراع ىّجّر ةخار ، جدّل ةزرگی در خيم و ٌلم آةی و ُّایی ةّجّد آورد. 10

 25/0  خيم و ٌلم ، ةر زىیً و آب ُّا جاثیر ىی گذارد. 11

 25/0  رو ةّد.-ساخث کضحی ُای رو 1970دوىیً جدّل در خيم و ٌلم دریایی در دَُ  12

 سواالت جا خالی

 1 آن اسث. ------------------و  -------------------سرآغاز ىعانعَ و صٍاخث یک سکٌّحگاه روسحایی و صِری  13

 5/0 اسث . -----------------------ىِيحریً ىالک جفاوت صِر و روسحا  14

 5/0 ىٍجر ىی صّد. --------------------درآىد کو ، ةیکاری و ىسکً ٌاىٍاسب و خاصیَ ٌضیٍی ةَ  15

 1 . --------------------------------------کارةری زىیً یعٍی  16

 1 خيم ىی ٌيایٍد. ---------------------یا  ----------------كعارُا ةار را ةعّرت   17

 5/0 نّنَ از ىکاٌی ةَ ىکان دیگر فرسحاده ىی صّد.یعٍی ىایعات و گازُا از ظریق خعّط  ---------------------ىعيّالً  18

 2از 1صفحه ی 

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

 دوازدهن انسانی هقطع و رشته:

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

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

 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 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 (3)جغرافیا نام درس: 

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه  70مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

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


 نمره 20: جمع بارم 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 1 سکٌّحگاه ُا ةر چَ اساسی ظتلَ ةٍدی ىی صّد . 19

 5/0 ةَ ةخش ُای پیراىٌّی یک صِر چَ ىی گّیٍد. 20

 5/0 ایً پدیده ىِيحریً عاىم کاُش روسحا ٌضیٍی اسث. 21

 1 چیسث؟سراٌَ  22

 1 ظرح ُای ُادی روسحایی وظیفَ کدام ارگان در کضّر ىاسث.  23

 1 جٍِا خط ةركی ریهی ایران کدام اسث؟ 24

 سواالت تشریحی

 داىٍَ ٌفّذ چیسث ؟ 25
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 ةعّر کهی، افزایش جيعیث صِری از چَ ظریق ظّرت ىی گیرد؟ 26
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 آٌِا را ةٍّیسید. صّد؟وسحاُا ةَ چٍد گروه جلسیو ىی ىضکالت ر 27

 

 

1 

 ىّرد از ىزایای خيم و ٌلم ریهی را ةٍّیسید؟2ىّرد از ىعایب و  2 28
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 ىّرد از ىزایای خيم و ٌلم آةی را ةٍّیسید؟ 2ىّرد از ىعایب و  2 29

 

 

1 

 از ُّاپیيا ةرای خيم و ٌلم چَ ٌّع کاالُایی اسحفاده ىی صّد؟ 30
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 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غهط 1

 ظدیح 2

 غهط 3

 ظدیح 4

 غهط 5

 ظدیح 6

 غهط 7

 ظدیح 8

 ظدیح 9

 غهط 11

 ظدیح 11

 غهط 12

 ىلر و ىّكعیث 13

 فعانیث اكحعادی 14

 فلر صِری 15

 چگٌّگی اسحفاده از زىیً 16

 فهَ ای یا کاٌحیٍری 17

 سیاالت 18

 ىیزان جيعیث و عيهکرد 19

 خّىَ 21

 ىِاجرت ةَ صِر 21

 کارةری ةَ جيعیثٌستث ىساخث ُر  22

 ةٍیاد ىسکً اٌلالب اسالىی 23

 جهفا –جتریز  24

 ةیضحریً ىسافحی کَ ىردم ىٍعلَ ةرای دریافث خدىات ظی ىی کٍٍد . 25

 ( جتدیم صدن روسحاُا ةَ صِر3(  ىِاجرت روسحائیان ةَ صِر ُا    2( افزایش ظتیعی جيعیث   1 26

 ( کيتّد ججِیزات و خدىات 2ىضکالت اكحعادی  ( 1 27

28 
 ( اىٍیث ةاالیی دارد 2(ىعرف سّخث آن کو اسث 1ىداسً :      

 ( خرید نکّىّجیّ ُزیٍَ سٍگیٍی دارد2( ةَ زىیً ُيّار ٌیاز دارد 1ىعایب :       

29 
 ث( ةرای ىسافحِای ظّالٌی ىٍاسب اس2( ُزیٍَ خيم و ٌلم پائیً اسث 1ىداسً :     

 ( خرید کضحی ُزیٍَ سٍگیٍی دارد2( اخداث ةٍادر ُزیٍَ ةاالیی دارد  1ىعایب :      

 کاالُای ستک ، کو خجو ، ةا ارزش و فاسد صدٌی 31

 امضاء:           نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 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
 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایاى ترم نوبت  کليد

 (3جغرافيا ) نام درس: 

 / ععرظتح  08:00 اهتحاى:ساعت 

 دكیلَ 70هدت اهتحاى: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار
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