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 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14منطقه اداره آموزش و پرورش 

 

 

 
 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                    دهمدواز كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                           اديبي               آقای نام دبير :

 18/10/99تاريخ امتحان :                                  انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح7:30ساعت شروع امتحان :                      جغرافي  نام درس :                                                                                         

 صفحه2 اد برگ سئوال : تعد           دقيقه 60  مدت امتحان :          شماره :                                                                    

 

 

 

 

 بارم  ردیف

 .درستي يا نادرستي عبارت های زير را مشخص كنيدلف( ا 

 .وقعیت یک شهر در ادامه ی حیات یا گسترش ان سکونتگاه موثر استم-1

 .ه جمعیت آن ها به هزار نفر میرسد با موافقت وزارت کشور شهر اعالم میشوندروستا هایی ک-2

 .شهر محدود استفرصت های شغلی در -3

 .گونگی استفاده از زمینسرانه یعنی چ-4

 .ر هزاران سال پیش در منطقه ی بین النهرین چاپار خانه هایی ایجاد کرده بودندد-5

 .خط برقی کشور تهران قم اصفهان است تنها-6

3 

 .جاهای خالي را با كلمات مناسب پركنيد(ب 

 .وله های نفتی عمدتا از ................ساخته میشوندل-1

 .هم ترین انواع کشتی های باری ...............هستندم-2

 .ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور وابسته به................استس-3

 .ثیف اند و فاقد امکانات بهداشتی و فاضالب اند.....بسیار ک.............-4

 .ریع در ایران هستندصطالحات ارضی و ......................از مهم ترین علل شهرنشینی سا-5

 .ه بخش های پیرامونی یک شهر ...............میگویندب-6

 .....بوده است............شور های توسعه یافته و صنعتی اروپا و امریکای شمالی ................و ...کمهاجرت مردم -7

4 

 تعريف كنيدج( 

 حوزه نفوذ سکونتگاه-1

 شهرگرایی-2

 وندالیسم شهری-3

 روستاییطرح های هادی -4

 حمل و نقل-5

 کشتی های کروز-6

3 

 پاسخ كوتاه دهيدد( 

 .و مورد از مالک های تفاوت شهر و روستا را نام ببریدد-1

 ندی سکونتگاه ها چیست؟مالک طبقه ب -2

 .و مورد از راهکار های مدیران شهری برای افزایش امنیت اجتماعی را نام ببریدد -3

 خرید یا اجاره ی مسکن در شهر ها را ندارند؟ه چه دالیلی پول کافی برای بفقیران  -4

 .و مورد از مزایا حمل و نقل ریلی را نام ببریدد -5

 .یاسی حمل و نقل را بیان کنیداهمیت س -6

6 



 
 18/10/99تاریخ امتحان :                     انسانی رشته :                   جغرافی  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 پاسخ كامل دهيدهـ(  

 .امانه اطالعات جغرافیایی را توضیح دهیدس -1

 .یای حمل و نقل جاده ای رابیان کنیدمزا -2

 .طریق خط لوله را توضیح دهیدنتقال از اویژگی ها و نحوه ی  -3

 اربری زمین یعنی چه و چه کاربردی دارد؟ک -4

4 

 موفق باشید 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


