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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط است. 1

 مکان و روابط انسان ومحیط 2

3 

 روش کتابخانه ای

 این روش در تمامی پژوهش های علمی، مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از آنها تمام تالش

 پژوهشگر در کتابخانه صورت می گیرد و در برخی دیگر، بخشی از پژوهش در آنجا انجام می شود.
 روش میدانی

 پژوهشگر در این روش برای گردآوری اطالعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به

 اطالعات بپردازد. درافراد یا محیط و برقراری ارتباط مستقیم با مکان مورد مطالعه به گردآوری 

 واقع، او باید ابزار سنجش و اطالعاتی خود را به میدان ببرد

4 
 در شرق بندرچابهار کناردریای عمان

 دراثرفرسایش، شکل های زیبایی با دره ها، چاله ها و گودال های عمیق ایجاد کرده است.

5 
 موقعیت جغرافیایی-

 میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها-

 توده های هوا به کشورورود -

6 
 توده هوا، حجم بزرگی از هوا است که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت، در سطح

 افقی در صدهاکیلومتر تقریباً همسان باشد

7 
 به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین

 کند، حوضه آبریز می گویندترین نقطه آن هدایت 

8 
 مهاجرت روستاییان به شهر که باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر میشود . -

 مهاجرت های گروهی که براساس تصمیمات سیاسی انجام می شود . -

 مهاجرت که افراد از یک کشور به کشور دیگر جابه جا می شوند . -

9 

 کشوری ایران درزمان هخامنشیان گفته می شود .به واحدهای کوچک ترتقسیمات 

 چهارایالت ایران درزمان قاجاررا نام ببرید .-33

 کرمان و بلوچستان  4فارس و بندر   3خراسان و سیستان   2آذربایجان  1

 توده هوای مرطوب غربی 11

11 
 بیشمنطقه شهری تهران،مراکزاستان های کشور ،نیمه غربی و نیمه شمالی کشوراز جمعیت 

 تری برخورداراست
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 فضای باز اطراف روستاها، چشم اندازهای طبیعی زیبایی را برای روستاییان فراهم کرده است . -

روستاییان نسبت به آداب و رسوم محل زندگی خود، پایبند هستند. بسیاری از روستاییان در کاشت، داشت و برداشت محصول، با  -

 یکدیگرهمکاری میکنند .

 هوای پاک، اوضاع زندگی بهتر و سالم تر را برای روستاییان فراهم آورده است .آب و  -

 معموالً در روستاها، عرضه خدماتی نظیر بیمارستان، فروشگاه و حمل و نقل عمومی، کمتر و محدودتر است . -

 شغل اصلی روستاییان کشاورزی و دامداری است . -

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 1044-1041سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 جغرافیانام درس: 

 امیرعباس کریم نام دبير:

 11/40/1041 :امتحانتاریخ 

 / عصرصبح 1ساعت امتحان: 

 دقیقه 04 مدت امتحان:
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فرش در جهان است که به دلیل بافت و نقش و نگار خاص، از اهمیت و شهرت بین المللی  کشور ما یکی از صادرکنندگان عمده این

 برخوردار است .

 مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان 14

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح : محمد باغبان  02جمع بارم : 


