جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

مقطع و رشته  :چهارم انسانی

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

نام پدر........................................... :
شماره داوطلب.............................. :

ردیف

تعداد صفحه سؤال 2 :غفحِ

نام دبير  :بيدقی
تاریخ امتحان1343 /10/ 20 :

(واحد فلسطین)

ساعت امتحان 8 :غثح /عػز
مدت امتحان:

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 43 -44

سؤاالت

 55دقیقِ

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام درس :جغرافيا

ظ یا غ تَدى عثارات سیز را هطخع کٌیذ.
الف :استفادُ اس رٍش ّای کوی ٍ آهاری اس ٍیژگیّای رٍش تفکز سیستوی است.
ج :در پژٍّص تَغیفی 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 اطالعات هی تاضذ.
1

ُ :قذیوی تزیي ًقطِی هعتثز ،تاقی هاًذُ ی لَحی اسگل رس است.

4

ٍ :درًقطِ ّای ضْزساسی ،ضثکِ ّای اًتقال ًیزٍ اس ًقطِ ّای تا هقیاس تسیار تشرگ استفادُ هیطَد.
ی :در سیستن تػَیز هخزٍطی ،تػَیز هذارّاً ،ػف الٌْارّا تػَرت خطَط هتقاطع ٍ عوَد 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 هیضَد.
عثارات سیز را تا کلوات هٌاسة پز کٌیذ.
الف :آگاُ ضذى اس ٍضعیت تعادل سیستن 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 عالئن  ---------استفادُ هی ضَد.
گشیٌِ غحیح را اًتخاب کٌیذ.
 )-1در دٍرُ اسالهی  --------- ٍ ---------در گستزش داًص جغزافیا سْوی ضگزف داضتٌذ.
 -1ضٌاسایی هسلواًاى -تْیِ ًفطِ جْاى
 -2هسافزت تزای کسة علن ٍ -ضع هالیات
 -3تجارت تیي کطَرّای هسلواى  -کسة هْارت در رضتِ ّای ریاضی ٍ ًجَم
 -4ایجاد راتطِ دٍستاًِ تیي کطَرّا  -کطف هکاى ّای دیذًی ٍ ضگفت اًگیش

3

 )-2در کذام هزحلِ اس هزاحل تکَیي سهیي ،هحیط جغزافیایی تَجَد آهذ ٍ تفاٍت چطن اًدذاسّای جغزافیدایی حاغدل 2

کذام هَرد است؟
 -1سَهیي هزحلِ -تفاٍت عٌاغزهحیط طثیعی ٍ هحیط اجتواعی
 -2سَهیي هزحلِ -ارتثاط سیستوی اجشای هتفاٍت هحیط طثیعی
 -3چْارهیي هزحلِ -تفاٍت عٌاغز هحیط طثیعی ٍ هحیط اجتواعی
 -4چْارهیي هزحلِ -ارتثاط سیستوی اجشای هتفاٍت هحیط طثیعی
ادامه ی سواالت

رس
د
ﺎ
ﭘ
ﺸﻦ
ﯿ
ﮑ
ﯿ
ﻠ
ﭘ
ا

هفاّین را تِ عثارات هٌاسة ٍغل کٌیذ.
4

تیاى هسالِ

اٍلیي گام در یک پژٍّص جغزافیایی

تذٍیي فزضیِ

حذف اطالعات غیز ضزٍری ٍ حفظ اطالعات ضزٍری

پزداسش دادُ ّا

ارائِ پیطٌْاد تزای تْثَد ٍضعیت هَرد هطالعِ

پزسص آغاسیي

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

تِ سؤاالت سیز پاسخ کَتاُ دّیذ.

1221

 -1تفاٍت چطن اًذارّای ضْزّای اسالهی ٍ غیز اسالهی در چیست؟
5

1

121

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

52.1

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

52.1

 -4چِ عَاهلی تز عالقِ هزدم تِ ًقطِ ّای جغزافیایی افشٍد ؟
تِ سَاالت سیز پاسخ دّیذ.

2

 -1سیستن ّای تاسٍ تستِ را هقایسِ کٌیذ.
6

 -2علت استفادُ اس دستگاُ تثذیل در ًقطِ ّای َّایی را تَضیح دّیذ.
 -3تا هقیاس دادُ ضذُ ،اگز فاغلِ دٍ ًقطِ  5ساًتی هتز تاضذ ،فاغلِ حقیقی آًْا رٍی سهیي چقذر است؟ ٍ در تْیدِ

121

2

کذام ًقطِ ّا کارتزد دارد؟
400

300
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0کیلَ هتز

 ّزیک اس اضکال سیز کذاهیک اس اًَاع پذیذُ ّای طثیعی را ًطاى هی دٌّذ؟7

521

--------------------؟

--------------------؟

کذاهیک اس هٌحٌی ّای هیشاى تِ ضکل ًاّوَاری تعلق دارًذ؟ چزا؟

8

52.1

-----------------؟

-----------------؟

جمع بارم  02 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.
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اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

رد

یف

کلید

نام دبیر :بیدقي

(واحد فلسطین)

تاریخ امتحان1393/10/20 :

ساعت امتحان 8:صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 93-94

راهنمای تصحیح
ج)غلط

مدت امتحان 75 :دقیقه

صفحه......... :

1

الف) درست

2

سپخَراًذ (ثبس خَرد) ة) پژٍّطی ّبی ثٌیبدی

3

نام درس:جغرافي

د) درست

ٍ)غلط

ُ)درست

ج) دریبیی

محل مهر یا امضاء مدیر

ی )غلط

ى) درست

د)سطحی

-1گزد اٍری ٍ تٌظین اطالعبت عوَهی ٍ جغزافیبیی اس سزسهیي ّب ٍ هزدهبى سبوي اًْب  ,گزد اٍری هبلیبت  ,گشیٌِ 2
-2گشیٌِ 3
اٍلیي گبم در یه پشٍّص جغزافیبیی (پزسص اغبسیي )

4

حذف اطالعبت غیز ضزٍری ٍ حذف اطالعبت ضزٍری ( پزداسش دادُ ّب)
حذس یب پیص ثیٌی علوی هحمك در هَرد هَضَع ثب تَجِ ثِ داًستِ اى(تذٍیي فزضیِ)
-1ثِ جْت تفبٍت فزٌّگی اًْبست تفبٍت عٌبصز هحیط طجیعی ٍ اجتوبعی
 -2تصَیز اس پذیذُ ّبی طجیعی یب اًسبًی سطح سهیي است وِ ثز ٍی یه ٍرق وبغذ یب ّز سطح دیگز ثب همبیطس هعیي

5

ًزسین هیطَد هٌظز لبین هٌتمطِ هَرد ًظز همیبس خبصی دارد
 -3تٌْب ًوبیص هَلعیت هسطحبتی اًْب اّویت دارًذ( در یب چِ –رٍدٍ )...
-4اوتطبف جغزافیبیی – تْیِ ًمطِ سزسهیي ّبی تبسُ وطف ضذُ
-1اس ّز هَرد(سیستن ثبس ٍ ثستِ)4هَردظ13
-2پس اس تصَیز ثزداری تَسط َّاپیوب در ارتفبع هعیي ثطَر هتَالی ّزیه 60درصذ پَضص هطتزن دارد؛ثعذّب در دستگبُ
ٍیژُ ای ثٌبم دستگبُ تجذیل لزار هی گیزًذ ٍ در صفحِ جذاگبًِ ثطَر هستمین تزسین هی ضًَذ.
 -3فزهَل همیبس؛حل هسئلِ:
فبصلِ ی حمیمی ّوبى دٍ ًمطِ رٍی سهیي/فبصلِ دٍ ًمطِ رٍی ًمطِ= فزهَل همیبس

6

5
1
ویلَهتز
فبصلِ ی دًٍمطِ رٍی سهیي

 500
x 100
1
1
1
تزسیوی
=همیبس
سبًتی هتز

100 100 100000 10000000
ًمطِ ّبی وَچه همیبس

-4درُ ّب ٍ آثزاِّ ّب در ًمطِ ّبی تَپَگزافی ثِ ضىل عذد8
یبلْب ٍپطتِ ّب در ًمطِ ّبی تَپَگزافی ثِ ضىل عذد7
-5در داهٌِ ّبی ون ضیت؛هٌحٌی ّبی هیشاى اس یىذیگز فبصلِ دارًذ ٍدر داهٌِ ّبی پز ضیت هٌحٌی ّبی هیشاى ثسیبر
فطزدُ ٍ ثِ ّن ًشدیه اًذ
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