
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 

 14مديريت آموزش و پرورش منطقه        نام و نام خانوادگي :                                              

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهم كالس :

 1400-1399 دومپاياني                                               فراهاني نام دبير : آقای

 12/3/1400تاريخ امتحان :                              فيزيک رياضيرشته تحصيلي: 

 صبح9اعت شروع امتحان : س                  جغرافيا          نام درس :                                                                                  

 صفحه  عداد برگ سئوال : ت           دقيقه              60 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 نمره( 3جای خالی های زیر را با کلمات مناسب پر کنید.)  الف

 * عوامل مهم در افزایش جمعیت شهر نشینی ................ و................ می باشد.

 ............ بوده است.* قدیمی ترین سکونتگاه در ایران 

 * دهستان توسط ........... اداره می شود.

 * به خلیج های کوچک سواحل کارون ............ می گویند.

 * مهمترین عامل ریزش برف و باران و تامین آب کشور ، توده هوای ............ است.

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ب

 نمره( 0.5را بنویسید . ) * انواع سرزمین های هموار 

 نمره( 0.5*عوامل تغییردهنده زاگرس در حال حاضر کدام است ؟) 

 ( 0.75* قله های معروف رشته کوه های زاگرس را نام ببرید . )

 نمره( 0.5* مهمترین ابزار های روش میدانی را نام ببرید . ) 

 ( 0.75*شکل ) انواع ( سکونتگاه های را شهری نام ببرید .)

 نمره( 1ایالت عمده کشور را بنویسید. )* 

 نمره( 1* عوامل اثرگذار در گسترش سکونتگاه ها را نام ببرید.)

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید ج

 نمره( 2*شهرگریزی یا مهاجرت معکوس را تعریف و علل آن را بنویسید.)

 نمره( 1.5*استان را تعریف کنید .)

 نمره( 2را نام ببرید .)  بوده طبیعی و انسانی عوامل تاثیر تحت که ایران مهم های اجرتمه*

 نمره( 1* اهمیت هرم سنی هر کشور را شرح دهید . )

 نمره( 1.5* رشد مطلق جمعیت چگونه بدست می آید؟)با ذکر فرمول(.)

 نمره( 2*دالیل کاهش آب دریاچه ارومیه را نام ببرید)علل خشک شدن( .)

 نمره( 1* پردازش اطالعات چیست ؟ ) 

 نمره( 1* دو ویژگی مهم منطقه کوهستانی البرز را شرح دهید . )

 

   

 


