جمهوری اسالمی ایران

ش صٙذِی (ش داٚطّت):

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

سئوال

٘بْ ٚاحذ آٔٛصضی :دثیشستبٖ سشای دا٘ص ٘ٛثت أتحب٘ی :اَٚ

سبػت أتحبٖ 8 :صجح

٘بْ ٘ ٚبْخب٘ٛادٌی:

٘بْ پذس:

سضت :ٝچٟبسْ ا٘سب٘ی

ٚلت أتحبٖ 120 :دلیمٝ

سئٛاَ أتحبٖ دسع :ػّ ْٛاجتٕبػی

٘بْ دثیش:

سبَ تحصیّی95 - 96 :

تبسيخ أتحبٖ95/10/22 :

دانشآموز گرامي پاسخ سواالت تشريحي ميباشد و به پاسخهاي كليدي نمرهاي تعلق نميگيرد.

سديف

ثبسْ

سٛاَ
تؼذاد ثشي سئٛاَ:

ثشي

1

جٟبٖ رٙٞی  ٚجٟبٖ فشٍٙٞی سا تؼشيف وٙیذ؟

2

س٘ ٝظش دس ٔٛسد تؼبُٔ جٟبٖ ػیٙی  ٚفشٍٙٞی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ظش لشآٖ سا دس ايٗ ٔٛسد تٛضیح دٞیذ؟

3

آيب ٞش فشٍٙٞی ظشفیت جٟب٘ی ضذٖ داسد  ٚا٘ٛاع فشًٞٙٞبی جٟب٘ی سا تٛضیح دٞیذ؟

2/5

4

چٟبس ٔٛسد اص ٟٔٓتشيٗ ٚيظٌیٞبی فشٔ ًٙٞطّٛة جٟب٘ی سا ٘بْ ثجشيذ  ٚيىی سا تٛضیح دٞیذ.

2/5

5

ا٘ٛاع أپشيبِیسٓ سا تٛضیح دٞیذ.

2/5

6

ا٘ٛاع استؼٕبس سا تٛضیح دٞیذ.

2/5

7

ػصش ثیذاسی اسالٔی سا ضشح دٞیذ.

2

8

ا٘ٛاع سىٛالسيسٓ سا تٛضیح دٞیذ.

2

9

د ٚپیبٔذ تحشيف ٔسیحیت چ ٝثٛد؟

1

پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .
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2

پبسخنبمه سفیذ داده شود .

3
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تصحیح
راهنمبیتصحیح
راهنمبی
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ویژه دبیران
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سإٙٞبی تصحیح دسع :ضیٕی4

٘بْ ٚاحذ آٔٛصضی :دثیشستبٖ غیشدِٚتی دختشا٘ ٝسشای دا٘ص

سبػت أتحبٖ 8 :صجح
سبػت أتحبٖ 8 :صجح

٘ٛثت أتحب٘ی :اَٚ

٘بْ دثیش:

تبسيخ أتحبٖ95/10/22 :

سضت :ٝچٟبسْ ا٘سب٘ی

سبَ تحصیّی95 - 96 :

ثشي
تصحیح 11 :ثشي
سإٙٞبی تصحیح:
ثشي سإٙٞبی
تؼذاد ثشي
تؼذاد

ثبسْ

سديف

پبسخ سٛاالت

1

ا٘سبٖٞب ثبص ٔیٌشدد  ٚاثؼبد اخاللی ،رٙٞی  ٚسٚا٘ی ا٘سبٖٞاب
ضخصی ٚ
ثخص فشدی  ٚرٙٞی جٟبٖ ا٘سب٘ی ث ٝص٘ذٌی
سئٛاَ:فشدی ثشي
تؼذاد ثشي
ث ٝايٗ ثخص ٔشثٛط ٔیضٛد  ٚثخص اجتٕبػی  ٚجٟبٖ فش ًٙٞص٘ذٌی اجتٕبػی سا پذيذ ٔیآٚسد .فشٙٞاً ضای ٜٛص٘اذٌی

2

اجتٕبػی ا٘سبٖٞب سا ضىُ ٔیدٞذ  ٚحبصُ آٌبٞی  ٚػُٕ ٔطتشن آدٔیبٖ است.
2

٘ظش ا :َٚجٟبٖ ػیٙی ٔحذٚديت ث ٝجٟبٖ طجیؼت است ٟٓٔ ٚتش اص جٟبٖ رٙٞی  ٚفشٍٙٞی است
٘ظش دٌ :ْٚشٞٚی ديٍش جٟبٖ فش ًٙٞسا ٟٔٓتش اص جٟبٖ رٙٞی  ٚجبٖ طجیؼی  ٚػیٙی ٔیدا٘ٙذ  ٚآٟ٘ب سا تبثغ فش ًٙٞجبٔؼٝ
ٔیدا٘ٙذ.

3

٘ظش سٞ :ْٛش د ٚجٟبٖ فشٍٙٞی  ٚجٟبٖ ػیٙی سا ٔ ٚ ٟٓدس تؼبُٔ ثب يىذيٍش ٔیدا٘ٙذ.
ٍ٘ب ٜلشآٖ :جٟبٖ ػیٙی ٔحذٚد ث ٝجٟبٖ طجیؼت ٘یست  ٚادسان  ٚآٌبٞی ٘یض ٔحذٚد ث ٝحیبت ا٘سبٖ ٕ٘ایثبضاذ  ٚجٟابٖ
ػیٙی ثش اسبع سفتبسی حىیٕب٘ ٝاست.
3

ثشخی اص فشًٞٙٞب ظشفیت جٟب٘ی ضذٖ سا ٘ذاس٘ذ .فشًٞٙٞبيی و ٝاسصشٞب  ٚػمبيذ آٟ٘ب ٘بظش ث ٝلٙٔ ٚ ْٛطم ٝخبصی است
ٍ٘ ٚبٞی سّط ٝجٛيب٘٘ ٝسجت ث ٝديٍش الٛاْ ٘ذاس٘ذ .فشٍٙٞی و ٝث ٝسٛی جٟب٘ی ضذٖ حشوت ٔی وٙذ د ٌٝ٘ٛٚاست:
اِف) فشٍٙٞی و ٝػمبيذ ،اسصش ٞبيص ٘بظش ث ٝلٌ ٚ ْٛش ٜٚخبصی است  ٚثب فشاتش سفتٗ اص ٔشصٞبی جغشافی خٛد جٟبٖ سا ثاٝ
دٙٔ ٚطمٔ ٝشوضی  ٚپیشأ٘ٛی تمسیٓ ٔیوٙٙذ ٔب٘ٙذ صٟی٘ٛیسٓ  ٚسشٔبيٌ ٝزاسی

2/5

ة) فشٍٙٞی و ٝػمبيذ ،اسصش ٞب ٙٞ ٚجبسٞبی آٖ دس خذٔت ٌش ٚ ٜٚل ْٛخبصی ٘یست  ٚسؼبدت ٕٝٞی ا٘سبٖٞاب سا د٘جابَ
ٔیوٙذ.
4

حمیمتٔ -ؼٛٙيت -ػذاِت -حشّيت ٔ -سئِٛیت  -ػمال٘یت  ٚتٛضیح يىی اص ٔٛاسد فٛق

5

أپشيبِیسٓ سیبسی :اص طشيك اضتغبَ سیبسی

2/5

أپشيبِیسٓ التصبدی :تصشف ثبصاسٞب ٛٔ ٚاد خبْ وطٛس ديٍش

2/5

أپشيبِیسٓ فشٍٙٞی :فش ٚسيختٗ ٔمبٔٚت فشٍٙٞی ٔٙطم ٝای و ٝتحت تصشف التصبدی يب ٘ظبٔی جبٔؼ ٝای لشاس ٌشفتٝ
6

استؼٕبس ٚاطٜای است و ٝثش اضغبَ يه سشصٔیٗ خبسجی ثب تٛسُ ث ٝلذست ٘ظبٔی  ٚسیبسی دالِت ٔیوٙذ.
استؼٕبس ٘ ٛيؼٙی استفبد ٜاص ٔجشيبٖ ثٔٛی داخّی وطٛسٞبی ٔستؼٕش جٟت ٘فٛر التصبدی

2/5

استؼٕبس فشا ٘ ٛاستفبد ٜاص اثضاسٞب  ٚظشفیتٞبی فشٍٙٞی  ٚػّٕی  ٚسسب٘ٞٝب
7

دس ٔمبثُ ٘فٛر  ٚسّط ٝفش ًٙٞغشة ٔمبٔٚتٞبيی ضىُ ٌشفت و ٝسيط ٝدس فش ًٙٞاسالٔی داضت  ٚا٘مالة اسالٔی ثاشای
٘مط ٝػطفی دس ثبصٌطت ث ٝفش ًٙٞاسالٔی دس جٟبٖ اسالْ است.

8

2

سىٛالسيسٓ آضىبس فّسف ٚ ٝػمبيذی است و ٝثٔ ٝشاتت اثؼبد فیضيىی  ٚػمبيذ فیضيىی سا ا٘ىابس ٔایوٙاذ .اياٗ دسات اص
ػمبيذٔ ،ىبتت ٔبتشيبِیستی ٔ ٚبدٌٜشايب٘ ٝسا تطىیُ ٔیدٞذ.
سىٛالسيسٓ پٟٙبٖ :ديذٌبٜٞب ،فّسفٞٝب  ٚجٟبٖ ثیٙیٞبيی و ٝث٘ ٝفی اثؼبد ٔؼٛٙی ٕ٘یپشداص٘ذ ثّى ٝثخصٞابيی اص ػمبياذ

2

ديٙی ٔ ٚؼٛٙی سا دس خذٔت ٘ظبْ د٘یٛی  ٚايٗ جٟبٖ لشاس ٔیدٙٞذ.
9

اص جٟت ٘ظشی ٔسیحیت آٔیخت ٝثب سٚيىشد اسبطیشی ضذ  ٚثب لج َٛتثّیا

اص اثؼابد ػمال٘ای تٛحیاذ ثبصٔب٘اذٕٞ .چٙایٗ

ٔسیحیبٖ  ٚاص جّٕ ٝاسثبة وّیسب دس تؼبُٔ ثب فش ًٙٞأپشاطٛسی سْ ث ٝسٛی ٘ٛػی د٘یب ٌشٚی ػّٕی ٌبْ ثشداضت ٚ ٝاػٕابَ

1

خٛد سا تحت پٛضص ٔؼٛٙی  ٚديٙی تٛجیٔ ٝیوشد٘ذ.
موفق ببشیذ
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