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هقام هعظن رهبزی (هد ظله العالی) :

*جغرافیا یک جهان بیىی صحیح است که مىاسبات ماراباجهان اطرافمان ي باایه همه مًجًدات کًچک ي بسرگ ،جاوذار ي بی جان ريشه می ومایذ*
ردیف

جغزافیای ایزاى

بارم

1

در علن جغرافیا هکاى تِ چِ هعٌاست؟ تا هثال تَضیح دّیذ؟

2

رٍش هطالعِ در جغرافیا چیست؟

0/5

 -83هثالی در هَرد تذٍیي فرضیِ تٌَیسیذ؟

1

 114هْن تریي رٍش ّای هیذاًی جوع آٍری اطالعات را ًام تثریذ؟(رکر دٍهَرد الساهی است )
5

هَقعیت ًسثی ایراى راتیاى ًوَدُ ٍ تٌَیسیذ چرا ایراى از هَقعیت هوتازی ترخَردار است؟

6

اّویت هٌطقِ خلیج فارس ٍ تٌگِ ّرهس را تٌَیسیذ؟ (2هَرد کافی است)

7

عَاهل تغییر ضکل ًاّوَاری ّای ایراى تعذ از کَاترًر را تٌَیسیذ؟ (2هَرد کافی است)

8

تا تَجِ تِ چِ عَاهلی هی تَاى کَّستاى ّای ایراى را تقسین تٌذی کرد؟ (2هَرد کافی است)

9

هٌطقۀکَّستاًی ضوال کطَر ضاهل چِ کَّستاى ّایی است؟  4هَرد

10

تیي تٌگِ هٌجیل ٍ تٌگِ خَش ییالق کذام رضتِ کَُ قرار دارد؟

1

0/5
1
0/5
1
0/5
1
0/5

11

سِ عاهل اصلی هَثرترآب ٍَّای ایراى را ًام تثریذ؟

1/5

12

هْن تریي عَاهل ًاضی از هَقعیت جغرافیایی کِ تر آب ٍ َّای کطَر اثر دارد را ًام تثریذ؟  3هَرد

0/75

13

عاهل ایجاد تیاتاى لَت چیست؟

0/5

14

ٍیژگی ّای رٍدّای ایراى را تٌَیسیذ 4 .هَرد

15

اًَاع کاًَى ّای آتگیر را ًام تثریذ؟  3هَرد

16

هْن تریي رٍدّایی کِ تِ خلیج فارس هی ریسًذ را ًام تثریذ؟  4هَرد

1
0/75
1

جغزافیای استاى تهزاى

17

استاى تْراى تِ چِ دالیلی یکی از هْوتریي استاى ّای کطَر است ؟(4هَرد )

 18چرا تخص ّای هرکسی ٍ جٌَتی الثرز ترای کطاٍرزی هٌاسة است؟

1
1

19

اًَاع آب ٍ َّای استاى تْراى را ًام تثریذ ٍ هٌاطقی را از ّریک هثال تسًیذ ؟

1

20

عَاهل اصلی ایجاد تیاتاى در استاى تْراى را ًام تثریذ ؟(دٍهَرد)

1

سَاالت ًقطِ ایراى (ً2ورُ)
1
3

2

 -1یکی از کطَرّای ّوسایِ ایراى :
 -2یکی از رٍدّای هرزی ایراى :
 -3یکی از دریاچِ ّای ایراى :

8

 -4یکی از رضتِ کَّْای ایراى:

4

 -5یکی از جلگِ ّای ایراى:

5

6

 -6یکی از استاًْای ایراى :

7

 -7تَدُ َّایی کِ از جٌَب ضرقی ایراى هی ٍزد:
 -8یکی از دضت ّای ایراى :

سَاالت ًقطِ استاى تْراى (ً1ورُ)
ً -1ام یکی از استاًْای اطراف استاى تْراى:
ً -2ام یکی از ضْرستاًْای استاى تْراى:

3

ً -3ام یکی از سذ ّای استاى تْراى :
ً -4ام دریاچِ ای در جٌَب استاى تْراى:

1

2

4

مًفق ي پیريز ي سربلىذ باشیذ

بسوهتعالی

دبیرستاى پسرانه غیر دولتی باقرالعلوم (ع)

محل مهر دبیرستان

آهوزش و پرورش هنطقه  2تهراى
نام دبیر :

نام و نام خانوادگی :
نام درس  :جغرافیا

آقای هقذم

زمان 06 :دقیقه

نام کالس :
تاریخ :

پایه دهن

1395/10/ 22

پاسخىامه آزمًن
هقام هعظن رهبزی (هد الذله العالی) :
* جغزافیا یک جهاى بیٌی صحیح است که هٌاسبات ها را با جهاى اطزافواى ٍ با ایي هوه هَجَدات کَچک ٍ بزرگ  ،جاًدار ٍ بی جاى رٍشي هی ًواید *

ج  -1تسیاضی اظ فؼالیت ّای اًساى زض خا ٍ هحل هؼیٌی اًدام هی ضَز  .ایي خا ٍ هحل ضا هکاى هی ًاهٌس تِ طَض هثال یک ضٍستا ضا زضًظط تگیطیس کِ ذاک ٍ آب
ٍ سطهایِ ٍ ًیطٍی اًساًی آى تطًَع اضتغال آى تاثیط هی گصاضز ً1وطُ
ج -2خغطافیا تا زیس تطکیثی یا کل ًگطی هَضَػات ضا هَضز تطضسی قطاض هی زّس ً 0/5وطُ
ج  – 3تِ ًظط هی ضسس کِ ٍخَز ظهیٌِ ّای هٌاسة اضتغال ،ػاهل افعایص خوؼیت ضْط xاست  ،یا تِ ًظط هی ضسس ٍخَز ذسهات آهَظضی ،زضهاًی ٍ تفطیحی
،ػاهل افعایص خوؼیت ضْط xاست ً1 .وطُ
ج  – 4پطسص ًاهِ  ،هصاحثِ  ،هطاّسُ ً 0/5وطُ
ج -5-زض خٌَب غطب آسیا  ،ظیطا زض هداٍضت ذلیح فاضس ٍ تٌگِ ّطهع قطاض گطفتِ است ً1وطُ
جً -1 -6قص اضتثاطی تیي سِ قاضُ آفطیقا ٍ اضٍپا ٍ آسیا  -2تعضگتطیي هٌثغ اًطغی خْاى ضا زاضاست  -3تِ زلیل زضآهسّای ًفتی کاًَى ثطٍتوٌساى خْاى تثسیل ضسُ
است  -4ایي هٌطقِ زاضای اضظش ّای فطٌّگی ٍ سیاسی است ً 0/5وطُ
ج -1 -7آتْای ضٍاى  -2تاز  -3اذتالف زها ً1وطُ
ج -1 -8تاضیرچِ ظهیي ضٌاسی،تحَالت ًاّوَاضی ّا  ،ضکل ٍ پطاکٌسگی ً0/5وطُ
ج  -1 – 9هٌطقِ کَّستاًی آشضتایداى  -2هٌطقِ کَّستاًی تالص  -3هٌطقِ کَّستاًی الثطظ -4کَّْای ضوال ذطاساى ً1وطُ
ج  -10الثطظ ً 0/5وطُ
ج  -1 -11هَقؼیت خغطافیایی  -2اضتفاع ٍ خْت کَّستاًْا  -3تَزُ ّای َّا ً 1/5وطُ
ج -1 -12ػطض خغطافیایی  -2قطاض گطفتي ایطاى زض کوطتٌس پطفطاض خٌة حاضُ ای ً -3عزیکی تِ زضیاّا ٍ زٍضی اظ آى ٍهٌاتغ ضطَتتی ً 0/75وطُ
ج -13پطفطاض خٌة حاضُ ای ً 0/5وطُ
ج -1 -14زضایطاى تیطتط تاضش ّا زض اٍاذط تْاض ضخ هی زّس لصا آتسّی ضٍزّا تیطتط هی ضَز ّ -2طچِ اظ غطب تِ ضطق کطَض تطٍین هقساض آب ضٍزّا کوتط هی ضَز
 -3ضٍزّایی کِ اظکَّستاًْای تلٌس ٍ تطف گیط تغصیِ هی ضًَس زائوی ّستٌس ً1وطُ
ج -1 -15کاًَى ّای زائوی  -2کاًَى ّای فصلی -3کاًَى ّای اتفاقیً 0/75وطُ
ج -1 -16کاضٍى  -2کطذِ -3زالکی -4هٌس ً1وطُ
پاسد سَاالت استاى تْطاى
ج  -1 -17هطکعیت سیاسی ٍ ازاضی کطَض -2توطکع فؼالیت ّای اقتصازی ٍ صٌؼتی  -3تطاکن ٍ توطکع تاالی خوؼیت  -4زستطسی تِ ضثکِ حول ٍ ًقل ٍ ضاّْای
اضتثاطی  -5توطکع هَسسات هالی ٍ اػتثاضی ٍ تاًکی زضتْطاى ً1وطُ
ج -18تِ سثة زاضتي ضیة هالین ٍ ذاکْای آتطفتی
ج -1 -19کَّستاًی (تَچال ٍ پاالى گطزى)  -2کَّپایِ ای (فیطٍظکَُ ٍ زهاًٍس ) -3تیاتاًی ٍ ًیوِ تیاتاًی(ٍضاهیي ٍ ضتاط کطین )ً1وطُ
ج -1 -20ػَاهل طثیؼی  -2ػَاهل اًساًی ً1وطُ

جغرافیای ایران -1ترکمىستان
جغرافیای استان  -1 :سمىان

 -2اترک

*****پاسخ سًاالت وقشه ایران ي استان تهران *****
 -6سیستان ي بلًچستان  -7مًسمی  -8دشت کًیر
 -5میىاب
 -4زاگرس
 -3اريمیه
 -2يرامیه

 -3سذ الر

« مًفق ي پیريز ي سربلىذ باشیذ »

 -4مسیله قم

