
 دوره دوم –هاتف  دبیرستان نوبت اولسؤاالت امتحانات  گهبر

 98-99تحصیلی سال 

  : نام درس  جناب آقای نام دبیر: شماره آزمون: 

 نام و نام خانوادگی:  پایه و رشته: هفته( روز) روزامتحان:

 مدت آزمون: شماره صندلی : تاریخ امتحان:

 خیر نیاز دارد؟ ماشین حسابیا به آ برگ 1نیاز دارد؟  پاسخنامه چندصفحه خیرآیا به چکنویس نیاز دارد؟ 

 .جای خالی را با عبارت مناسب تکمیل نمائید -

 ( است.25/0).............( ) GRAPHY( و 25/0)............( ) GEOواژه جغرافیا، شامل کلمات  -1

   پردازد.( پدیده می25/0........................ )( و 25/0سوال چطور،  به بررسی سیر .................. ) -2

 ( آن پدیده است.25/0محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کره زمین، موقعیت .......................... ) -3

 باشد. می( درجۀ شرقی 25/0...... )تا   44طول جغرافیایی ایران،  -4

 ( از ایران دفاع کرد.25/0ده از تنگۀ تکاب در برابر حملۀ ...............................، )(، با استفا25/0..................... ) -5

 شود.( می25/0( سال وارد ایران شده و موجب بارش در ................... )25/0توده هوای سیبری در دوره .............. ) -6

های گرم سال حفظ کنند، کانون آبگیر ( سال ذخیره برف خود را تا ابتدای ماه25/0)های آبگیر در فصول ................. اگر کانون -7

 روند.( به شمار می25/0................... )

 گزینه مناسب را انتخاب نمائید.  -

 نمره( 5/0) به ترتیب نقشه کشی و کارتوگرافی در ارتباط با کدام علوم هستند؟ -8

 هندسه-( علوم فضایی3هندسه             -شناسی( زمین2        هندسه          -( خاک شناسی1

 هندسه-( هندسه4

 نمره( 5/0؟ )کدام گزینه به میزان دانش، تجربیات و سوابق پژوهشی در دسترس پژوهشگر بستگی دارد -9

 و تحلیل اطالعات( تجزیه 4ها                 ( پرسش3ها               ( فرضیه2( پیشنهادها               1

 5/0)کند. های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به خلیج فارس متصل میای .................... است که آبتنگه هرمز آبراهه -10

 نمره(

 مخروطی( 4( هاللی                             3                 مستطیلی (2                 ( طولی1

 نمره( 5/0)ر کدام منطقه کوهستانی قرار دارد؟ بینالود د -11

 ( شمال خراسان4( مرکزی                 3( زاگرس                   2( خراسان                 1

گیری می شوند، نیست؟ های هواشناسی که در ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک اندازهکدام گزینه، از جمله مهمترین داده -12

 مره(ن 5/0)

 ( رطوبت4( فشارهوا                  3( دما                2( بارش                 1



 نمره( 5/0)ترین و تنها رود قابل کشتیرانی ایران چه نام دارد؟ ترین، طویلپرآب -13

    دز( 4                  کرخه( 3              کارون( 2                   سفیدرود( 1

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. -

 نمره( 5/0) تعریف اراتوستن از جغرافیا چه بود؟ -14

 نمره( 5/0) های جمع آوری اطالعات را نام ببرید.روش -15

 نمره( 5/0) کنند؟ها، امکان روابط بازرگانی بیشتری را فراهم میکدام راه -16

 نمره( 5/0) گیری کویر چیست؟عامل اصلی شکل -17

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. -د

 نمره( 1) آلودگی دریایی را تعریف کنید. -18

 

 نمره( 2مورد از مهمترین دالیل کاهش آب دریاچه ارومیه را بنویسید. ) 4 -19

 

 

 نمره( 2منطقه کوهستانی تالش را معرفی نمائید. ) -20

 

 نمره( 2است؟ توضیح دهید. )چرا دمای هوای شمال و جنوب کشورمان، با یکدیگر متفاوت  -21

 

 

 

 شناسی تهراناستان

 نمره( 1) فلسفۀ احداث شهرهای جدید چیست؟ -22

 

 

 نمره( 2) مورد( 4مسائل و مشکالت ناشی از افزایش و تمرکز جمعیت در استان تهران را نام ببرید. ) -23

 

 



 

 نمره( 2مورد( )4تهران باید مدنظر قرار گیرد؟ )برداری بهتر و بیشتر از منابع آب استان چه اقداماتی در جهت بهره -24

 

 

 

 

 عاقبت بخیر باشید

 سعید صادقلو

 

 

 

 



 

 


