رضتِ تحػیلی :علَم اًساًی

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

تسوِ تعالی

ًام پذر:

ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى لرستاى

ًام درس  :جغرافیا پیص داًطگاّی

ضوارُ غٌذلی:

هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى الطتر

سال1333:

ساعت اهتحاى10/30 :تا11/45

دتیرستاًْای الطتر

هذت اهتحاى 75:دقیقِ
ردیف
1

تعذاد سؤال7 :

تاریخ اهتحاى :خردادهاُ 33

غفحِ1 :

داًص آهَزاى عسیسّ :یچ عثاد تی از فکر ٍ ا ًذ یطِ  ،تْتر ًیست  .پیاهثر اعظن (ظ)

تارم

غحیح یا غلط تَدى جوالت زیر را هطخع ًواییذ ٍضکل غحیح جوالت ًادرست را تٌَیسیذ.
ؾ

الف) تْتریي ظطح ترای آهایػ ظرزهیي  ،ظطح قارُ ای اظت .

/5

ب) ًرم افسارّا ی  EXCEL,SURFAR,SPSSاز خولِ ًرم افسارّای آهَزؼی خغرافیا هی تاؼٌذ .

/5

ج)ًقؽِ کارتری اراضی از تلفیق اطالػات گًَاگَى دٍ یا چٌذ ًقؽِ حاصل ؼذُ اظت .

/5

د)از دیذگاُ ػلن خغرافیا  ،در دٍهیي هرحلِ از آغاز پیذایػ ظیارُ زهیي تاکٌَى ،اًعاى در صحٌِ زهیي ظاّر ؼذ .
2

ؽ

/5

ّر یک از جوالت سوت راست را تِ عثارات هٌاسة سوت چة هرتَط سازیذ .
ال ف) اٍلیي هاَّارُ ظٌدػ از دٍر اظت .

 )1ایکارٍض

ب) ترخعتِ ًوایی ٍ تصَیر ترداری هایل از ٍیصگی ّای ایي هاَّارُ اظت .

ًَ )2آ

ج) یکی از هاَّارُ ّای َّاؼٌاظی اظت .

 )3لٌذ ظت

د) ًوًَِ ای از ظٌدٌذُ ّا تا ظیعتن فؼال.

 )4اظپات

/5
/5
/5
/5

 )5رادار
3

جای خالی جوالت زیر را تا کلوات هٌاسة تکویل ًواییذ .
الف -در تحلیل ظیعتن ّای خغرافیایی اظتفادُ از رؼتِ ّایی هاًٌذ .................. ٍ..............ضرٍری اظت.
بً -تایح حاصل از پردازغ دادُ ّا در یک پصٍّػ خغرافیایی تِ صَرت ............ ٍ ...........تٌظین ٍ ارائِ هی ؼَد.
ج -ترظین ؼکل کرُ زهیي تر رٍی ظطَح هختلف را ............هی ًاهٌذ ٍ هذل ّایی کِ ایي فرایٌذ را اًدام
هی دٌّذ...........گَیٌذ.

4

/5
/5
/5

د -اطالػات تصاٍیر هاَّارُ ای ٍ َّایی از طریق  .............یا .............تِ ظیعتن اطالػات خغرافیایی ٍارد هی ؼَد .

/5

ُ-خغرافیا تِ ػٌَاى ػلن هطالؼِ ی راتطِ هتقاتل  .......... ٍ ........در هحیط خغرافیایی هحیط زیعت ًقػ هحَری دارد.

/5

غحیح تریي گسیٌِ را اًتخاب ًواییذ .
الف)کذام گسیٌِ از ؼاخِ ّای فرػی خغرافیا ی طثیؼی هحعَب ًوی ؼَد ؟
-2آب ٍ َّا ؼٌاظی

 -1شئَهَرفَ لَشی

 -3ظٌدػ از دٍر

 -4خغرافیای زیعتی

ب) کذام ًقؽِ ّا ترای اخرای ػولیات ػوراًی کارترد دارًذ؟
 -1تعیار تسرگ هقیاض

 -2تسرگ هقیاض

 -3هتَظط هقیاض

 -4کَچک هقیاض

ج)در ًقؽِ ّا پذیذُ ی آلتیوتری چیعت؟
-1ػالئن ًقطِ ای

 -2ػالئن خطی

 -3ارتفاع یا ػوق ًا ّوَاری ّا

 -4ػالئن ظطحی

/5
/5
/5

رضتِ تحػیلی :علَم اًساًی

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

تسوِ تعالی

ًام پذر:

ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى لرستاى

ًام درس  :جغرافیا پیص داًطگاّی

ضوارُ غٌذلی:

هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى الطتر

سال1333:

ساعت اهتحاى10/30 :تا11/45
هذت اهتحاى 75:دقیقِ
ردیف
5

تعذاد سؤال7 :

دتیرستاًْای الطتر

غفحِ2 :

تاریخ اهتحاى33 :

داًص آهَزاى عسیسّ :یچ عثاد تی از فکر ٍ ا ًذ یطِ  ،تْتر ًیست  .پیاهثر اعظن (ظ)

تارم

تِ سؤاالت زیر پاسخ کَتاُ دّیذ.
/5

الف) ظیعتوی کِ هادُ یا اًرشی خذیذی تِ آى ٍارد ًوی ؼَد ؟

/5

ب) تِ هدوَػِ فرایٌذ  ،تثذیل کردى ػکط ّای َّایی تِ ًقؽِ چِ هی گَیٌذ؟

/5

ج)در ظیعتن تصَیر هخرٍطی  ،تِ هذاری کِ در آى ظطح هخرٍط تا کرُ هواض اظت چِ هی گَیٌذ؟
د) کذام ظیعتن اظت کِ اهکاى تؼییي ٍ هَقؼیت فرد را در  24ظاػت ؼثاًِ رٍز در ّر ًقطِ کرُ زهیي تِ کوک ظیعتن

/5

هاَّارُ ای فراّن هی ظازد؟
6

1/5

تِ سؤاالت زیر پاسخ هٌاسة دّیذ.
الف)در ؼٌاخت تکَیٌی تیؽتر تایذ تِ چِ چیسی تَخِ کرد .هثال تسًیذ؟

7

ب)در یک پصٍّػ خغرافیایی تذٍیي فرضیِ چیعت؟

1/5

ج)هقیاض ًقؽِ را تؼریف کٌیذ؟

1

د)ترخی از هْوتریي کارتردّای ظٌدػ از دٍر را ًام تثریذ؟

1/5

ُ)هذل خغرافیایی چیعت ٍ چِ هسایایی دارد؟

1/5

ٍ)هراحل آهایػ ظرزهیي در خَاهغ صٌؼتی غرب را تٌَیعیذ؟

1/5

تا تَجِ تِ ًقطِ تَپَ گرافی زیر تِ پرسص ّای ریل پاسخ دّیذ.
الف -ارتفاع ًقاط  A,Bچقذر اظت؟
ب) آیا از ًقطِ  Mهی تَاى ًقطِ  Nرا دیذ  .چرا؟
ج)ؼیة ًاّوَاری در ؼوال غرتی تیؽتر اظت یا خٌَب ؼرقی؟

/5

*
N

*M
*B 1200

د) یک هعیر آتراِّ رٍی ًقؽِ رظن کٌیذ؟

/5
/25
/25

400
*A
جوع
تارم

هؤ فق ٍ سرتلٌذ تاضیذ .
طراح:آرری
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