
 «                                            بسمه تعالی»              راهنمای تصحیح امتحان جغرافیای  ایران             

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه
 اولیانی دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم   امتحانات: پا                       نام و نام خانوادگی:

 امتحان: .................  پایه: .....................  رشته: ................... تاریخ امتحان:                  کالس:

 مدت زمان:      دقیقه                                                شماره صندلی:                                                      

  نام دبیر:                                                                                                        تعداد صفحات:
 بارم و خاندان مطهرش به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید. هافرزندان خوبم با یاد خدا و ذکر صلوات بر پیامبر مهربانی ردیف
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 (0.5انسان.) گاهیبه عنوان جا نی( مطالعه زمب

 نیو روابط ب یو انسان یعیطب یها یژگیکند با و یاست که به انسان کمک م یآن قسمت از دانش بشر ای( جغرافج

 (0.5استفاده کند.) شیخو یآشنا شود و از آنها در جهت بهبود زندگ طیآنها در مح
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از آنها تمام تالش  ی. در برخردیگ یمورد استفاده قرار م ،یعلم یپژوهش ها یدر تمام که روش نیا الف( 6

 پژوهشگر

 (0.5)شود. یاز پژوهش در آنجا انجام م یبخش گر،ید یو در برخ ردیگ یکتابخانه صورت م در

 طیمح ایبرود و با مراجعه به افراد  رونیب طیاست به مح ریاطالعات ناگز یگردآور یروش برا نیپژوهشگر در ا ب(
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کشور  کی نیدهد سرزم یاست و نشان م هیهر کشور از کشور همسا ییو جدا صیعامل تشخ نیمرز مهمتر الف( 7
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 فارس متصل جیعمان را به خل یایهند و در انوسیآزاد اق یاست که آب ها یشکل یتنگه هرمز، آبراهه هالل ج(

 (0.5)کند. یم

5/1 

 (0.5).به وجود آمده است ایعربستان و صفحه اوراس رهیرشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحه شبه جز الف( 8
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 تابش هیزاو (ترند کیبه خط استوا نزد)قرار دارند  ییایجغراف نییپا یکشور، که در عرضها یدر مناطق جنوب الف( 9

و هوا گرم  شتریب دیمقدار تابش خورش ،ینواح نیدر ا لیدل نیبه عمود است و به هم کیهنگام ظهر، نزد دیخورش

کشور که در عرض  یدر مناطق شمال ی( ول5. 0و بلوچستان.) ستانیهرمزگان و جنوب س یتر است؛ مانند استان ها

مقدار تابش کم تر و هوا سردتراست؛ مانند  است،تر  لیما دیتابش خورش هیقرار دارند و زاو ییایجغراف یباال یها

 (0.5.)یو شرق یغرب جانیآذربا یستان هاا

بارش  زشیشودوموجب ر یهوا درزمستان م یو خشک یشود و باعث سرد یم رانیدردوره سرما وارد ا ب(

 (0.5)گردد. یم یدرسواحل شمال
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 جای مهر



 یگوناگون یها یآب و هوا، معمار یگوناگون لیدارد .درکشور ما به دل یادیز راتیتأث یآب و هوا بر معمار ج(

 (0.5).شود یم دهینقاط مختلف کشور د در

حالت،  نیدهد در ا یدما رخ م یوارونگ ابد،ی شیافزا یهوا به طور ناگهان یارتفاع، دما شیکه با افزا یتیوضع د(

 جه،یو درنت به طرف باالحرکت کند یدهد آلودگ یو اجازه نم ردیگ یقرار م نیدر سطح زم نیسرد و سنگ یهوا

 جادیمردم ا یرابرا یشود و مشکالت فراوان یم ادیز اریمانند تهران بس یبزرگ یشهرها یها در هوا ندهیآال زانیم

 (1).ردیگ یهوا صورت نم ییو جابه جا یحرکت صعود ،یوارونگ طی. در شراکندیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  امضا و تاریخ.............................................                         با حروف.........................             نمره با عدد 
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