جمهوری اسالمی اریان
اداره آموزش و رپورش تهران
اداره آموزش و رپورش منطقه 5

نام و نام خانوادگی:
رشته :چهارم انسانی

دبیرستان و شیپ دااگشنهی دختراهن باب السالم

شماره داوطلب:
تعداد برگ سؤال:

 9برگ و  5صفحه

امتحانات پایانی نوبت اول سال تحصیلی 49-49

ردیف

جای مهر
بخش اول
به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید.
 .1شیوه های شناخت تکوینی را با شناخت آینده نگر را تحلیل نمایید.

 .2روش های پژوهش علی با همبستگی در جغرافیا چه تفاوتی دارند؟

.3

مفهوم برداشت در نقشه برداری زمینی و فتوگرامتری را تعریف نمایید

1

 .4سیستم تصویر را توضیح دهید و انواع آن را نام ببرید؟

 .5کارتوگراف ها پدیده های سطح زمین را بر چه اساسی تقسیم بندی می کنند؟ نام ببرید
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نام درس :جغرافیا
نام دبیر :خانم فرخی
تاریخ امتحان0949/02 /02 :
ساعت امتحان8:22:
مدت امتحان 02 :دقیقه
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15

بخش دوم
به سواالت چهارگزینه زیر پاسخ دهید( هر تست )0/52
 )1انسانها در آغاز تابع كدام عامل بودند؟
 )1محیط فرهنگي

)4محیط طبیعي

)5سیستم جغرافیایي  )3سنگ كره

)5علت پیدایش محیط های اجتماعي چیست؟
 )5گرایش به زندگي اجتماعي و توسعه فرهنگي

 )1نوع جهان بیني انسانها

 )4تاثیر محیط طبیعي

)3سطح دانش انسانها

 )3انسانها چگونه موفق به ایجاد محیط های كوچك و بزرگ اجتماعي شد ند؟
 )1گرایش به زندگي اجتماعي و توسعه اقتصادی
 )5ایجاد تعامل بین محیط اقتصادی و محیط طبیعي
 )3گرایش به زندگي اجتماعي و توسعه فرهنگي تمدني خویش
 )4ایجاد تعامل بین محیط فرهنگي و محیط طبیعي
 )4رابطه متقابل محیط اجتماعي و محیط طبیعي كه منجر به دگرگوني و نیز تكامل محیط اجتماعي شد كدام محیط را
بوجود آورد؟
 )5انساني

 )1جغرافیایي

 )4فرهنگي

 )3صنعتي

 )2یك جغرافیدان محیط ( یك سیسیتم ) را به چه صورت مطالعه مي كند؟
 )5متمایز

 )1مجزا

 )4واحد

 )3گسترده

 )6نقش پوشش گیاهي در یك روستا  ،در ارتباط با سایر اجزای سیستم مانند منابع آب  ،هوا و ....را چه كسي مطالعه
مي كند؟
2

 )1زمین شناس

 )3جغرافیدان

 )5گیاه شناس

 )4زیست ش

 )7در تحلیل سیستم های جغرافیایي از كدام یك از رشته های زیر استفاده مي شود ؟
 )5جغرافیای جمعیت  )3ژئومور فولوژی  )4جغرافیای سیاسي

 )1كارتوگرافي

 )8رشته های اصلي دانش جغرافیا كدامند؟
 )5طبیعي ،انساني ،اقتصادی

 )1طبیعي  ،انساني ،اجتماعي،

 )4طبیعي ،انساني ،فنون جغرافیایي

 )3طبیعي ،اقتصادی ،اجتماعي

 )9چرا مسئولیت پذیری و مشاركت و تفاهم ساكنان كره زمین ضروری است؟
 )5به دلیل محدود بودن منابع سیاره زمین

 )1به دلیل بهره برداری صلح آمیز از زمین
 )3به دلیل اهداف واالی آموزش علم جغرافیا

 )4به دلیل تعامل انسانها با سیاره زمین و با دانش

 )10اگر در بررسي شبكه راههای ارتباطي یك ناحیه  ،به وضعیت نا همواریهای آن ناحیه توجه كنیم چه نوع تحلیل
جغرافیایي صورت گرفته است؟
 )1تحلیل سیستمي

 )5تحلیل آینده نگر  )3تحلیل تكویني  )4تحلیل ساختاری

 )11در بررسي مراحل رشد و توسعه یك شهر و شكل گیری آن از گذشته تاكنون  ،كدام نوع تحلیل جغرافیایي مورد
استفاده قرار مي گیرد ؟
 )1كاركردی( كاربردی)  )5ساختاری

 )3تكویني

 )4آینده نگر

 )15گام سوم در راه یك پژوهش جغرافیایي كدام است؟
 )1مشاهده پدیده های جغرافیایي
 )3تدوین فرضیه

 )5اهداف تحقیق

 )4بیان مسئله

 )13اصلي ترین پرسشي كه در جغرافیا مطرح مي شود چیست؟
 )1چرا

 )5كجا

 )3چه میزاني

 )4چه مسافتي

 )14جغرافیدان كدامیك از موارد ذیل را مطالعه مي كند؟
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 )1مكان ،شكل و نحوه پراكندگي های مكاني
 )3پراكندگي گونه های گیاهي و جانوری

 )5تاریخ و پدیده های طبیعي
 )4نحوه بهره برداری از زمین

 )12اولین گام در راه یك پژوهش جغرافیایي كدام است؟
 )5بیان مسئله

 )1كجا

 )4جمع آوری داده ها

 )3طرح پرسش

 )16دومین گام در راه یك پژوهش علمي جغرافیایي چیست؟
 )1طرح پرسش

 )3طراحي فرضیه

 )5مشاهده پدیده های جغرافیایي

 )4بیان

مسئله
 )17گام سوم در راه یك پژوهش جغرافیایي كدام است؟
 )1مشاهده پدیده های جغرافیایي
 )3تدوین فرضیه

 )5اهداف تحقیق

 )4بیان مسئله

 18بیان اهداف تحقیق و ارائه مدل تحلیلي تحقیق در كدام مرحله از یك پژوهش جغرافیایي صورت مي گیرد؟
 )5دوم – سوم

 )1چهارم – دوم

 )3سوم – چهارم

 )4سوم  -پنجم

 )19كدام گزینه پیامد فقر و كمي در آمد در فعالیت كشاورزی مي باشد؟
)5باالبردن سطح زیركشت  )3ابتكار و اختراع

 )1رها كردن كشاورزی

 )4باال بردن میزان تولید

 )50پیامد مستقیم سود و در آمد زیاد در فعالیت كشاورزی چیست؟
 )1رها كردن كشاورزی

 )4ابتكار و اختراع

)5باالبردن میزان تولید  )3مهاجرت

 )51در كدام مرحله پژوهشگر حدس یا پیش بیني علمي خودرادرارتباط با موضوع پژوهش باتوجه به یافته ها و دانسته
هایش مطرح مي كند؟
 )3پردازش داده ها  )4مدل تحلیلي تحقیق

 )1طرح پرسش اولیه  )5تدوین فرضیه

 )55پژوهشگر برای مشخص شدن درستي یا نادرستي فرضیه ها نخست دست به چه اقدامي مي زند؟
 )1تدوین فرضیه

 )5بیان مسئله

 )3جمع آوری داده ها  )4آزمون فرضیه

 )53منظور از تدوین فرضیه چیست؟
 )5مشخص كردن جامعه آماری و متغیرها

 )1حدس یا پیش بیني علمي
 )3بیان اهداف و اهمیت تحقیق

 )4جمع آوری داده ها در رابطه با تحقیق

 )54مقدار محصولي كه در دوره زماني مشخص طي فرایند تولید در واحد تولیدی حاصل مي شود و آماده عرضه برای
فروش یا مصرف است را  .....................مي نامند.
 )1تولید ناخالص

 )3شاخص تولید و درآمد  )4سطح زیر كشت

 )5عملكرد تولید

 (( )52پردازش داده ها )) به چه معناست؟
 )1تلفیق اطالعات از طریق رایانه

 )5جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات

 )3حذف اطالعات غیرضروری وحفظ اطالعات مرتبط  )4استفاده از مدل ،نقشه و جدول
 )56حذف اطالعات غیر ضروری و حفظ اطالعات مرتبط با موضوع تحقیق را چه مي نامند؟
 )1بیان مسئله

 )5تدوین فرضیه

 )3جمع آوری داده ها  )4پردازش داده ها

 )57پردازش داده ها از چه طریق انجام مي شود؟
)5به طوردستي(آماردستي) )3از طریق نامه

 )1تلفیق اطالعات

 )4همه موارد

 )58پردازش داده ها از چه طریق انجام مي شود؟
 )1تلفیق داده ها

 )5تدوین فرضیه

 )3آزمون فرضیه

 )4مدل پژوهش

 .59نتایج حاصل از پردازش داده ها چگونه ارائه مي شود؟ به صورت ...............
 )1مدل و نقشه

 )5مدل ،نقشه ،جدول

)3جدول ،مصاحبه ،پرسشنامه

 )4مصاحبه ،پرسشنامه
 )30در یك پژوهش علمي پس از پردازش داده ها كدام مرحله است؟
 )1بیان اهداف تحقیق  )5تدوین فرضیه

 )3آزمون فرضیه

 )4مدل پژوهش

 )31در یك پژوهش علمي جغرافیایي پس از مرحله نتیجه گیری چه باید كرد؟
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 )1بیان مسئله تحقیق

 )3بیان اهداف تحقیق

 )5مشاهده پدیده های جغرافیایي

 )4ارائه پیشنهادات
 )35علم تهیه نقشه به چه معنا است؟
 )5كارتو گرافي

 )1تئودولیت

 )4هیدروگرافي

 )3رسام نقشه

 )33بهترین وسیله برای برنامه ریزی های فضایي جغرافیایي در مقیاس های متفاوت كدام است؟
 )1نقشه

 )5رایانه

 )4تصاویر ماهوارهای

 )3عكس هوایي

 )34اولین اقدام برای تهیه نقشه چیست؟
 )1مشخص نمودن مقیاس  )5جمع آوری داده ها  )3سیستم های جغرافیایي  )4سنجش از دور
 )32كدام گزینه از روشهای گرد آوری اطالعات جغرافیایي برای تهیه نقشه محسوب نمي شود؟
 )5تلفیقي

 )1سنجش از دور

 )4هیدرو گرافي

 )3هیدرولوژی

 )36نقشه برداری دریایي را چه مي نامند؟
 )1پالنیمتری

 )5فتوگرامتری

 )3هیدروگرافي

 )4هیدرولوژی

 )37موقعیت و ابعاد پدیده ها بر روی زمین را به طور مستقیم با كدام وسیله اندازه گیری مي كنند؟
 )1تئودولیت

 )5رایانه

 )4فتوگرامتری

 )3عكس هوایي

 )38در نقشه برداری زمیني پس از اندازه گیری دقیق پدیده ها چه اقدامي انجام مي دهند؟
 )1سنجش از دور

)4ایجاد هما هنگي

 )5تصویر برداری  )3كوچك كردن

 )39نام دستگاه ویژهای كه در عكس برداری از آن استفاده مي شود كدام است ؟
 )5كارتو گراف

 )1سیستم تصویر

 )3تئودولیت

 )4تبدیل

 )40نسبت میان فاصله روی نقشه به فاصله حقیقي آن بر روی زمین چه گفته مي شود؟
 )1اندازه نقشه

 )3عالئم قراردادی  )4سیستم تصویر

 )5مقیاس نقشه

 )41در علم كارتو گرافي به كوچك كردن پدیده های سطح زمین به نسبت معین جهت انتقال آنها بر روی كاغذ،
 ................مي گویند.
 )5آلتیمتری

 )1فتوگرامتری

 )3مقیاس

 )4تعیین مقیاس

 )45فاصله دو نقطه بر روی نقشه ای به مقیاس (  4 ، )105000000سانتیمتر مي باشد فاصله حقیقي آنها چند كیلومتر
است؟
 40 )1كیلومتر

 80 )5كیلومتر

 800 )3كیلومتر

 400 )4كیلومتر

.43اگر ارتفاع اولین منحني میزان از پای تپه 1520متر باشد و ارتفاع منحني بعدی  1522متر  ،ارتفاع ششمین منحني
میزان چقدر است؟
 1572)5متر

 1420)1متر

 1222)4متر

 1320)3متر

.44در كدام گزینه مفهوم دوركاوی آماده است؟
)1نقشه برداری زمیني

)5نقشه برداری هوایي و و سنجش از دور

)3نقشه برداری دریایي

 )3نقشه های تلفیقي

 .42برای نمایش دادن مناطق كم ارتفاع – بسیاربلند كوهستاني به ترتیب از چه رنگي استفاده مي شود؟
)1نارنجي-زرد

)3قهوه ای – نارنجي

 )5زرد -نارنجي

)4قهوه ای – زرد

.46برای نمایش مناطق كوهستاني  ،دریاچه ها  ،نمكزارها  ،مناطق مسكوني و صنعتي از كدام نوع عالیم استفاده مي
شود؟
)1نقطه ای

)5خطي

)3سطحي

)4عددی

..47عالیم قرار دادی كه سبب گویایي نقشه و راهنمایي كاربر مي شوند را چه مي نامند؟
)1عالیم تصویری

)5كروكي

)3راهنمای نقشه

)4عالیم نقطه ای

.48نام دیگر سیستم تصویر قطبي چیست ؟
 )1مسطح

)5مخروطي

)3استوانه ای

)4ملوید

.49در كدام نوع سیستم تصویر مدارات به صورت دوایر متحد المركز دیده مي شوند؟
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)5مسطح

)1مخروطي

)4استوایي

)3استوانه ای

.20از سیستم تصویر قطبي برای تهیه ی نقشه ی كدام مناطق استفاده مي شود ؟
)5كشورهای وسیع

)1قاره ها

 )4جزایر

)3استوایي

.21مداری كه سطح مخروطي با كره در آن مماس است را چه مي نامند؟
 )5قطبي

 )1استوا

 )4رأس السرطان

)3استاندارد

.25هرچه زاویه رأس مخروط بازتر باشد مدار استاندارد به ...........نزدیك تر مي گردد.
)1نصف النهار مبدأ

 )5استوا

 )4قطب

)3مدار رأس الجدی

.23در كدام سیستم تصویر در نقشه حاصل  ،مدارات و نصف النهارات به شكل خطوط عمود بر هم دیده مي شوند؟
)1استوانه ای

)5مسطح

)3مخروطي

 )4ملوید

.24در سیستم تصویر استوانه ای نقشه كشورهای كدام منطقه به طرز دقیق ترسیم مي شود؟
 )1قطبي

)5معتدل

)4مجاور نصف النهار مبدأ

)3استوا

 .22در سیستم تصویر شكل كلي قاره ها و مساحت آنها حفظ مي شود؟
)1مخروطي

)5ملوید

)4استوانه ای

 )3مسطح

.26نقشه های هم فاصله و هم زاویه به ترتیب در چه اموری كاربرد دارند؟
 )5دریانوردی – هوانوردی

)1هوانوردی – دریانوردی
 )3اكتشاف معادن – راه سازی

 )3هواشناسي – راه سازی

 .27پدیده هایي كه نمایش دو بعد در آنها اهمیت دارد را چه مي نامند؟
 )1آلتیمتری

)5پالنتیمتری

)3توپوگرافي

)4فتوگرامي

.28پدیده هایي كه بعد سوم (ارتفاع) هم در آنها حائز اهمیت است  ،را چه مي نامند؟
 )1هیدروگرافي

)5پالنتیمتری

 )3فتوگرامي

 )4آلتیمتری

.29كدام یك جزء پدیده های دو بعدی محسوب مي شود؟
)1دره ها

 )5كوهها

 )3منطقه جنگلي

 )4پرتگاه ها

 .60در نقشه معموال پدیده های دو بعدی را با كدام یك نشان مي دهند ؟
)1كروكي

)5عالیم قرار دادی

)3منحني میزان

)4مدل

 )61كدام ابزار سعي دارد مشكالت زمین را بر طرف كند؟
 )1منحني های میزان  )5نقشه ها

 )3عكس های هوایي  )4سیستم های تصویر

 )65ترسیم شكل كره زمین بر روی سطوح مخروطي  ،استوانه ای را چه مي نامند؟
 )1تصویر قطبي

 )5تصویر مسطح  )3تصویر كردن

 )4سیستم تصویر

***و به امید خدایي كه در این نزدیكي است***
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دبیرستان و شیپ دااگشنهی دختراهن باب السالم
کلید سواالت پایانی نوبت اول سال تحصیلی 49-49
ردیفبرگ سؤال:
تعداد

1

برگ

نام درس :جغرافیا چهارم انسانی

نام دبیر :خانم فرخی

تاریخ امتحان49/ 02 /02 :

جای مهر

بخش اول
 )1در شناخت تكویني به گذشته پدیده ها توجه مي شود مثل اینكه چگونه رشد و توسعه پیدا
كرد.در واقع نحوه شكل گیری و رشد را بیان مي كند اما شناخت آینده نگر به گذشته پدیده
یافت(شناخت تكویني)و رابطه ی یك پدیده با پدیده دیگر(شناخت ساختاری) و كاركرد تك
تك پدیده ها (كاركردی)سبب پیش بیني آینده شد كه در برنامه ریزی فضایي یا آزمایش
زمیني /مقیاس محلي /ناحیه ای/كشوری/در كتاب جغرافیا و یا مدیریت محیط توضیح داده
شده است داللت دارد.
 )5روش علمي در واقع علل بروز یك حادثه و رویداد را مورد بررسي قرار مي دهد مانند علل
بروز خشك سالي در یك ناحیه در واقع این پژوهش علل را جستجو مي كند و از اتفاق آن
در آینده پیشگیری مي كند.پژوهش علمي نوعي پژوهش كاربردی است كه از بروز حوادث
ناگوار جلوگیری مي كند و روش همبستگي به مطالعات تغییرات عوامل مي پردازد،یك یا
چند عامل در مطالعات تغییرا با یك یا چند عامل دیگر مورد بررسي قرار مي گیرد مثل رابطه
فرسایش با قطع درختان.

 )3مفهوم در نقشه برداری زمیني مورد اشاره قرار مي گیرد و به اندازه گیری پدیده ها برداشت
گفته مي شود كه با دوربین تئدلیت انجام میگیرد.
تبدیل عكس های هوایي به نقشه ها فوتوگرامتری مي گویند كه در چند دهه اخیر شكل
گرفته و در ایران در سال  1332بوجود آمده و به این صورت بود كه كارشناس عكس های
هوایي را در یك صفحه به نمایش مي گذارد به صورت برجسته و آن را به نقشه تبدیل مي
كند.
 )4ترسیم كره ی زمین در هر برگ مسطحي را تصویر كردن مي گویند و آن مدلي كه این
فرآیند را انجام مي دهد سیستم تصویر نام گذاری شده است  -1 .تصویر مسطح(قطبي)-5
تصویر مخروطي  -3تصویر استوانه ایپ
 )2كالتوگراف پدیده ای مانند رود –جاده-فضای سبز -مناطق كوهستاني را به دلیل مسطحاتي

رس
د
ﺎ
ﭘ
ﺸﻦ
ﯿ
ﮑ
ﯿ
ﻠ
ﭘ
ا

بارم

بودن پدیده ای دو بعدی مي نامند.و پدیده هایي مثل كوه دره ها و  ...كه ارتفاع و عمق
شدید دارند را پدیده  3بعدی نامگذاری كرده به این ترتیب پدیده ها از نظر كارتوگراف به دو
دسته تقسیم مي شوند -1پدیده دو بعدی -5پدیده های  3بعدی
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