
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 02جمع بارم : 

 

 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 های مناسب پر کنید. جای خالی را با گزینه 1

 .است ..................گاه  گاه که در ایران شناخته شده است، سکونت ترین نوع سکونت قدیمی الف(

 .رسیدبه تصویب مجلس شورای اسالمی  ...............ه.ش طرح اولین استان جدید با نام 1731درسال  ب(

 .دهد ، زمان دو برابر شدن جمعیت هر کشور را نشان می.. .............قانون  ج(

 .عمان قرار دارد در شمال دریای.. است که .............تنها بندر اقیانوسی ایران  د(

1 

 ای زیر پاسخ دهید. به سواالت چهار گزینه 1

طور غیرمستقیم در بهبود  آموزشی، تجارت و بازرگانی که به های مالی، مدیریتی، بهداشتی،فعالیترۀ به زنجی الف(

 گویند؟، چه میکیفیت و کمیت تولیدات کشور مؤثرند

 (فناوری اطالعات4           (توسعه پایدار           7                   وری   (بهره1          (خدمات         1

 شود؟ای محسوب نمیگلخانههای زیر از مزایای کشت ب(کدام یک از گزینه

 تولید در طول سال و همه جا (1                                          کاهش مصرف آب (1
کنترل بهتر وضعیت کشت (4                  (درآمدزایی بیشتر                        7  

1 

 1 به چه معناست؟ شهرگریزی یا مهاجرت معکوس 7

 1 ی ایران را نام ببرید. هادر گسترش سکونتگاه عوامل اثرگذار 4

 1 جغرافیایی ایران در دوره ساسانی را بنویسید.  تقسیمات سیاسی و 5

 1 مهاجرت را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید.  6

 1 را ذکر کنید.  هدریاچه ارومیمهمترین دالیل کاهش آب  3

 1 های ایران را نام برده و توضیح دهید. انواع دریاچه 8

 1 اهمیت دریای عمان در چیست؟ 9

 1 ویژگی رودهای ایران را بیان کنید.  11

 1از 1صفحه ی 

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

 دهم انسانی مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 1جغرافیای ایران نام درس: 

 رضا قاسمی نام دبیر:

 23/1398 /11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح28: 32  ساعت امتحان:

 دقیقه 72مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 د( چابهار               31عشایری             ب( اردبیل            ج( الف(  1

 درآمدزایی بیشتر  الف( خدمات                                       ب(  1

های اجتماعی، حرکت  های اخیر از جمله آلودگی هوا، گرانی مسکن و آسیب با توجه به مشکالت شهرهای بزرگ در سال 7

 گریزی یا مهاجرت معکوسآغاز شده است. این پدیده را شهر های کوچکتر یا روستاها جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان

بسیاری از شهرنشینان آرزوی رفتن به مکانی شبیه به تصویر پایین را دارند. برخی از مردم بارفتن به این . گویند می

 .پردازند ها در روزهای تعطیل، به رفع خستگی در طول هفته می مکان

وجود آمده در آنها  گاهها، بلکه در تغییرات به سکونتتنها در پیدایش  زمین و... نه  عوامل اثرگذار مانند آب، خاک، شیب 4

 .گاهها اثرگذار است مناسب، در گسترش سکونت  (طبیعی، انسانی)نقش دارد. شرایط جغرافیایی 

تقسیم  (دهستان) رستاکو   (شهرستان) تسوگ یا تسوج،  (استان)ه زوح، (ایالت)در دوره ساسانیان، کشور به سرزمین  5

 .بود شده

گر. دی سرزمین در اسکان و سرزمین یک ترک عبارتی به یا جغرافیایی واحد دو بین به جایی ازجا است عبارت مهاجرت 6

 اختیاری و اجباری. روستا به شهر،

 گرم شدن عمومی هوا  3

  دریاچه آبریز حوضۀکاهش بارش در  

 رویه چاهها  حفر بی

 .محصوالتی که کشت آنها به آب زیادی احتیاج دارد اند، بهتغییر کشت از محصوالتی که آب کمتری نیاز داشته 

هوایی جزء  و های دائمی ایران در نیمه غربی کشور قرار دارند که از نظر شرایط آب اغلب دریاچه :های دائمیدریاچه 8

  .نواحی مرطوب و نیمه مرطوب کشور هستند

های  های گرم و یا درسال کنند ولی در ماه بیشتری پیدا میها در فصول پر بارش وسعت این دریاچه :های فصلیدریاچه

 .آیندزار در می کم بارش به دلیل تبخیر آب آنها خشک شده یا به شکل باتالق و شوره

های  راه طریق از مسافر و کاال نقل و حمل جهان، آزاد های آب همۀاز جمله دالیل اهمیت این دریا، امکان دسترسی به  9

نشین تأثیر بسیاری دارد و مشاغل گوناگونی ازجمله صیادی و  همچنین این دریا بر زندگی مردم ساحلدریایی است. 

 .وجود آورده است پرورش ماهی و میگو را به

تر  بارد، به این دلیل هر چه به پایان این دوره نزدیکدر ایران بیشتر بارشها در اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار می 11

ها و جهت آنها، هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم،  با توجه به ناهمواری د.شو آبدهی رودها بیشتر میشویم،  می

 .شودکمتر می مقدار آب رودها

 امضاء:    رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 1جغرافيای ایران نام درس: 

 رضا قاسمینام دبير: 

 03/1398/  11تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 70مدت امتحان: 


