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مدت امتحان  80 :دقيقه

تارم

وام و وام خاووادگی.......................... :

وام درس :جغرافيا

محل مهر یا امضاء مذیر

ص یا غ تودن عثارات زیر را مشخض کنیذ.
الف :استفادُ اس رٍش ّای کوی ٍ آهاری اس ٍیژگیّای سٍش تفکز سیستوی است.
ج :در پژٍّص تَصیفی پژٍّطگز تزای پیص تیٌی پذیذُ ّا ٍ هقاتلِ ی تا آى در آیٌذُ راُ حل ّایی ارائِ هیذّذ.
د :طثقِ تٌذی دادُ ّا یکی اس سادُ تزیي ٍ اساسی تزیي رٍش پزداسش ٍ تحلیل اطالاعا هی تاضذ.
1

4

ّـ :قذیوی تزیي ًقطِی هعتثز ،تاقی هاًذُ ی تَهی اگل رس است.
ٍ :درًقطِ ّای ضْزساسی ،ضثکِ ّای اًتقال ًیزٍ اس ًقطِ ّای تا هقیاس تسیار تشرگ استفادُ هیطَد.
ی :در سیستن تصَیز هخزٍطی ،تصَیز هذارّاً ،صف الٌْارّا تصَر خطَط هتقاطع ٍ اعوَد تِ ّن دیذُ هی ضًَذ.
ى :در تزخی ًقطِ ّای ًاّوَاری اس رًگ ّای قَُْ ای ٍ ًارًجی تزای ًطاى دادى هٌاطق تلٌذ ٍ تسیار تلٌذ کَّستاًی استفادُ هی-
ضَد.
عثارات زیر را تا کلمات مناسة پر کنیذ.
الف :آگاُ ضذى اس ٍضعیت تعادل سیستن استفکز سیستوی تَسیلِ  ---------اًجام هی ضَد.

2

2

ب :سیز تٌای پژٍّطْای کارتزدی  ---------است.
ج:اًذارُ گیزی اتعاد پٌْاى آیسثزگ ّا تِ کوک ًقطِ تزداری  ---------اهکاى پذیز ضذُ است.
د :تزای ًوایص دادى هٌاطق کَّستاًی ،هسکًَی اس اعالئن  ---------استفادُ هی ضَد.
گسینه طحیح را انتخاب کنیذ.
 )-1در دٍرُ اسالهی  --------- ٍ ---------در گستزش داًص جغزافیا سْوی ضگزف داضتٌذ.
 -1ضٌاسایی هسلواًاى -تْیِ ًفطِ جْاى
 -2هسافز تزای کسة اعلن ٍ -ضع هالیا
 -3تجار تیي کطَرّای هسلواى  -کسة هْار در رضتِ ّای ریاضی ٍ ًجَم

3

1

 -4ایجاد راتطِ دٍستاًِ تیي کطَرّا  -کطف هکاى ّای دیٌذًی ٍ ضگفت اًگیش
 )-2در کذام هزحلِ اس هزاحل تکَیي سهیي ،هحیط جغزافیایی تَجَد آهذ ٍ تفاٍ چطن اًذاسُای جغزافیایی حاصل کذام هَرد است؟

 -1سَهیي هزحلِ -تفاٍ اعٌاصزهحیط طثیعی ٍ هحیط اجتوااعی
 -2سَهیي هزحلِ -ارتثاط سیستوی اجشای هتفاٍ هحیط طثیعی
 -3چْارهیي هزحلِ -تفاٍ اعٌاصز هحیط طثیعی ٍ هحیط اجتوااعی
 -4چْارهیي هزحلِ -ارتثاط سیستوی اجشای هتفاٍ هحیط طثیعی
هفاّین را تِ اعثارا هٌاسة ٍصل کٌیذ( .یک هفَْم اضافِ است)

مفاهیم
4

عبارات

تیاى فزضیِ

اٍلیي گام در را یک پژٍّص جغزافیایی

تذٍیي فزضیِ

حذف اطالاعا غیز ضزٍری ٍ حفظ اطالاعا ضزٍری

پزداسش دادُ ّا

ارائِ پیطٌْاد تزای تْثَد ٍضعیت هَرد هطالعِ

پزسص آغاسیي

حذس یا پیص تیٌی اعلوی هحقق در هَرد هَضَع تا تَجِ تِ داًستِّای اٍ

ًتیجِ گیزی

1

ادامه سواالت در صفحه بعد

ته سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.

5

 -1تفاٍ چطن اًذارّای ضْزّای اسالهی ٍ غیز اسالهی در چیست؟

1.25

ً -2قطِ چیست؟ خصَصیا هطتزک ًقطِ ّای را تٌَیسیذ.

1.5

 -3پذیذُ ّای دٍ تعذی را تعزیف کٌیذ( .تا هثال)

5.75
5.75

 -4چِ اعَاهلی تز اعالقِ هزدم تِ ًقطِ ّای جغزافیایی افشٍد ؟
ته سواالت زیر پاسخ دهیذ.
 -1سیستن ّای تاسٍ تستِ را هقایسِ کٌیذ.
6

2

 -2اعلت استفادُ اس دستگاُ تثذیل در ًقطِ ّای َّایی را تَضیح دّیذ.

1.5

 -3تا تَجِ تِ هقیاس دادُ ضذُ ،اگز فاصلِ دٍ ًقطِ  5ساًتی هتز تاضذ ،فاصلِ حقیقی آًْا رٍی سهیي چقذر است؟

1.75

1555

855

65

455

255

5

ّزیک اس اضکال سیز کذاهیک اس اًَاع پذیذُ ّای طثیعی را ًطاى هی دٌّذ؟

7

1

--------------------؟

--------------------؟

 ّز یک اس هٌحٌی ّای هیشاى تِ کذاهیک اس اضکال ًاّوَاری تعلق دارًذ؟ چزا؟8

1.5

----------------؟ -----------------؟

-----------------؟ -----------------؟

با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

جمع بارم  02 :نمره

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6تهران
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راهنمای تظحیح
ج) غ

تاریخ امتحان1354/10/ 20:
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د) ص

،

،

هـ) ص

،

و) غ

محل مهر یا امضاء مذیر

،

ی) غ

،

5.3نمره

ن) ص

1

الف) ظ

2

الف (پسخَراًذ)  ،ب(پژٍّص ّای تٌیادی)  ،ج(ًقطِ تزداری دریایی) یا آب ًگاری  ،د(سطحی)

3

4

2 -1

3 -2

ً2وزُ

پزسص آغاسیي

اٍلیي گام در یک پژٍّص جغزافیایی

تذٍیي فزضیِ

حذس یا پیص تیٌی اعلوی خَد را در هَرد هَضَع پژٍّص تا تَجِ تِ داًستِ ّا ٍ یافتِ ّایص

ًتیجِ گیزی

6

7

8

ً1وزُ

هطزح هی کٌذ.
پزداسش دادُ ّا

5

ً2وزُ

حذف اطالاعا غیز ضزٍری ٍ حفظ اطالاعا ضزٍری
ارائِ پیطٌْاد تزای تْثَد ٍضعیت هطالعِ

 -1تِ جْت تفاٍ ّای فزٌّگی آى ّا است .صفحِ  17کتاب درسی

ً1.25وزُ

 -2صفحِ  35کتاب درسی

ً1.5وزُ

 -3پذیذُ ّای پالًیوتزی ،تٌْا ًوایص هَقعیت هسطحاتی آى ّا اّویت دارد :جٌگل ،رٍد ٍ .......

ً 5.75وزُ

 -4اکتطافا جغزافیایی ،تْیِ ًقطِ سزسهیي ّای تاسُ کطف ضذُ

ً5.75وزُ

 -1صفحِ  13کتاب درسی

ً2وزُ

 -2اعکس ّای هتَالی ّزیک حذٍد  65درصذ پَضص هطتزک دارًذ .صفحِ 38

ً1.5وزُ

-3

ً 1.5وزُ

درُ ّا ٍ آتزاِّ ّا در ًقطِ ّای ًاّوَاری رٍی هٌحٌی هیشاى تِ ضکل اعذد  ٍ 8یا پطتِ ّا تِ ضکل اعذد  7هی تاضذً1 .وزُ
 10
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