بسمهتعالی

دبیرستان و مرکس پیص دانشگاهی پسرانه غیر دولتی باقرالعلوم (ع)

محل مهر دبیرستان

آموزش و پرورش منطقه  2تهران

نام درس  :جغرافیا

زمان پاسخگویی 06 :دقیقه

تاریخ آزمون 7931/69/ 89 :

تجذیذ نظر

ًوشُ تِ عذد :

نام و نام خانوادگی :

نام دبیرمحترم  :آقای مقدم

نام کالس  :دهم انسانی-تجربی-ریاضی

اهضاء :

ًوشُ تِ حشٍف :

یاقوت حموی (جغرافیدان مسلمان):

ًوشُ تِ عذد :

اهضاء :

ًوشُ تِ حشٍف :

شواسُ :

*** جغرافیا علم مورد عالقه خداوند است ***

****اصهجوَعِ  ، 2ٍ1تِ یک هجوَعِ تِ اختیاس پاسخ

دّیذ****

هجوَعِ (:1دسٍس 1تاً4()4وشُ هتي ٍ یک ًوشُ فعالیت)
 -1جغشافی داى جْت جوع آٍسی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل اطالعات هَسد ًیاص خَد اص چِ علَهی تْشُ هی گیشد؟ً1وشُ
 -2گام سَم دس یک پژٍّش جغشافیایی چِ هیثاشذ؟ هثالی دس خظَص آى رکش کٌیذ؟ً1وشُ
 -3چشا تٌگِ ّشهض هْن تشیي آتشاِّ ساّثشدی ٍ یک اص گزسگاُ ّای تجاسی هْن جْاى است ٍ دس کجا ٍاقع است ٍ عاهل اتظال چیست؟ً1وشُ
 -4پیاهذ ّای ًاپایذاس شذى هٌطقِ ی کَّستاًی الثشص سا تٌَیسیذ؟ ً1وشُ
 -5عولکشد هثثت ٍهٌفی اًساى سادسّشیک اصًَاحی صیشتشسسی کٌیذ ٍ جذٍل ساکاهل ًواییذً1:وشُ
ًاحیِ

عولکشد هثثت اًساى

عولکشد هٌفی اًساى

کَّستاًی

؟

؟

جٌگل

؟

؟

***هجوَعِ (:2دسٍس ً4()6ٍ5وشُ هتي ٍ یک ًوشُ فعالیت)***
 -6چشا دس اطشاف هذاس ساس السشطاى ٍ ساس الجذی آب ٍ َّای گشم ٍ خشک حاکن است؟1ومره
 -7آب ٍ َّا چِ تاثیشی تش ساهاًِ ّای حول ٍ ًقل کشَس داسد ٍ تٌَیسیذ هْوتشیي سَاًح جادُ ای چِ هی تاشذ؟ً1وشُ
 -8آالیٌذُ ّایی کِ دسیاّای ایشاى سا آلَدُ هی کٌٌذ سا ًام تثشیذ؟( رکش چْاس هَسدضشٍسی است ) ً1وشُ
 -9دالیل اّویت دسیاچِ اسٍهیِ چیست؟ 1ومره
 -11تا تَجِ تِ تقسیوات آب ٍ َّایی ایشاى ٍیژگی ّای هعواسی تایذ دس کجا دیذُ شَد؟ ً1وشُ
استفادُ اص پایِ ّای چَتی تشای ساختواى

1

تام ّای شیة داس یا شیش ٍاًی

2

دادى شکل گٌثذی تِ تٌا

3

استفادُ اص تادگیش

4

***هجوَعِ (:3دسٍس 7تا()11اجثاسی)(ً9وشُ هتي ٍ فعالیت ٍ ً1وشُ ًقشِ )***
 -11اگش هیضاى هَالیذ دس ایشاى دس سال  1395حذٍد ً 152515111فش ٍ هشگ ٍ هیش آى ً 3715111فش تاشذ ٍ ،جوعیت ایشاى دسایي صهاى ً81،111،111فش
تاشذ هیضاى سشذ طثیعی ایشاى  ،چٌذ دسطذ است؟ ً1وشُ
 -12تقسیوات کشَسی دس ایشاى سا دس تعذ اص اسالم تٌَیسیذ؟ً1وشُ
 -13قذیوی تشیي ًَع سکًَت گاُ دسایشاى کِ شٌاختِ شذُ است سا ًام تشدُ ٍ دس خظَص آى تَضیح دّیذ ؟ً1وشُ
 -14اشکال سکًَتگاُ ّای شْش ی سا ًام تشدُ ٍ تشای ّشیک هثال تضًیذ ؟ً1وشُ
 -15عَاهل اثش گزاس دسشکل گیشی سکًَت گاّْاسا تٌَیسیذ ؟ً1/5وشُ
عَاهل طثیعی

عَاهل اًساًی

1

4

2

5

3

6

 -16تشای ّشیک اص هحظَالت صیش دٍاستاى تَلیذ کٌٌذُ دسکشَس ایشاى سا ًام تثشیذ ؟ً1/5وشُ
الف  :سیة دسختی

ب :اًگَس

ج :پشتغال

اداهِ سَاالت دسطفحِ تعذ

ت :خشها

ث :اًاس

ج :پستِ

 -15چشا گشدشگشی تشای کشَس هیضتاى ،اّویت تسیاسصیادی داسد ؟ً1وشُ
 -16ساُ حل هٌاسة تشای سسیذى تِ اّذاف تَسعِ پایذاس سا تٌَیسیذ ؟ً1وشُ

سواالت جغرافیای استان تهران(4ومره مته و 1ومره وقشه)
 -18تْشاى دسدٍسُ پْلَی چِ تغییشاتی سا تِ خَد گشفت ؟ً1وشُ
 -19استاى تْشاى تِ چِ دلیل جضٍ اٍلیي شْشّایی تَد کِ دس آغاص جٌگ تحویلی هَسد حولِ قشاس گشفت ؟ ً1وشُ
 -21تِ چِ دالیلی تخش خذهات ًقش عوذُ ای دساقتظاد کالى کشَس تاالخض دساستاى تْشاى داساست ؟(رکش چْاسهَسد ضشٍسی است )ً1وشُ
 -21دستَسعِ ّوِ جاًثِ استاى تْشاى تایذ تِ چِ اهشی تَجِ شَد ؟ً1وشُ

***سواالت وقشه ایران (1ومره)***
4
3

1
2
 -1وام یکی از همسایگان کشور:
 -2وام یکی از جلگه های کشور ایران :
 -3وام یکی از استان های کشور ایران:
 -4وام یکی از دریاچه های ایران :

***سواالت وقشه استان تهران(1ومره)***

4

1

3

2
 -1وام استان همسایه استان تهران:
 -2وام استان همسایه استان تهران:
 -3وام یکی از شهر ستان های استان تهران:
 -4وام یکی از شهرستان های استان تهران:

موفق و پیروز و سربلند باشید

پاػخٌاهِ
آصهَى

بسمهتعالی

دبیرستان و مرکس پیص دانشگاهی پسرانه غیر دولتی باقرالعلوم (ع)
آموزش و پرورش منطقه  2تهران

نام درس  :جغرافیا

زمان پاسخگویی 06 :دقیقه

تاریخ آزمون 7931/69/ 89 :

تجذیذ نظر

ومرٌ بٍ عدد :

نام و نام خانوادگی :

نام دبیرمحترم  :آقای مقدم

نام کالس  :دهم انسانی-تجربی-ریاضی

امضاء :

ومرٌ بٍ حريف :

یاقوت حموی (جغرافیدان مسلمان):

ومرٌ بٍ عدد :

امضاء :

ومرٌ بٍ حريف :

شمارٌ :

*** جغرافیا علم مورد عالقه خداوند است ***

****ازمجمًعٍ 1ي ، 2بٍ یک مجمًعٍ بٍ اختیار پاسخ

دَید****

مجمًعٍ (:1دريس 1تا4()4ومرٌ مته ي یک ومرٌ فعالیت)
 -1خغشافٖ داى خْت خوع آٍسٕ ٍ تدضِٗ ٍ تحل٘ل اطالعات هَسد ً٘اص خَد اص علن آهاس ٍ فٌاٍسٕ اطالعات ٍ استثاط ووه گشفتِ ٍ تا اػتفادُ اص ػخت افضاس ٍ ًشم
افضاسّإ هتعذد دس صهاى وَتاُ ٍ تا دلت صٗاد تِ ػؤاالت تحم٘ك خَد پاػخ هٖ دّذ1 .ومرٌ
 -2خوع آٍسٕ اطالعات – پظٍّـگش تِ ػالٌاهِ آهاسٕ ٗه دِّ هشاخعِ ه٘ىٌذ ٍ تغ٘٘شات خوع٘تٖ ؿْش وشج سا هَسد هطالعِ لشاس ه٘ذّذ .اٍ تا ووه عىغ ّإ
َّاٖٗ ٍ هاَّاسُ إ ،سؿذ ف٘ضٗىٖ ؿْش وشج سا طٖ ٗه دِّ تشسػٖ هٖ وٌذ1 .ومرٌ
 -3تٌگٔ ّشهض ،آتشأّ ّاللٖ ؿىلٖ اػت وِ آب ّإ آصاد ال٘اًَع ٌّذ ٍ دسٗإ عواى سا تِ خل٘ح فاسع هتصل هٖ وٌذ .اٗي تٌگِ تِ ػثة اٌٗىِ دسٍاصٓ خشٍخٖ
ًفت خل٘ح فاسع اػت1 .ومرٌ
 -4داهٌِ ّا ٍ دسُ ّا ،دؿت ّا ٍ سٍدخاًِ ّإ اٗي هٌطمِ ٕ وَّؼتاًٖ طٖ دِّ ّا ،چْشُ ٕ دٗگشٕ تِ خَد تگ٘شد ٍ گاُ ،هخاطشاتٖ ّوچَى سٗضؽ ٍ لغضؽ دس
خادُ ّا ٍ داهٌِ ّا ،لشصؽ ّإ خف٘ف ٍ گؼتشدُ ،طغ٘اى سٍد ّا ٍ تشٍص ػ٘الب ٍ ّواًٌذ آًْا حادث ؿَد1 .ومرٌ
1 -5ومرٌ
واحیٍ

عملکرد مثبت اوسان

عملکرد مىفی اوسان

کًَستاوی

خلَگ٘شٕ اص فشػاٗؾ خان-تَل٘ذ تشق آتٖ-اٗداد ٍسصؽ ّإ هٌاػة

چشإ تٖ سٍِٗ دام-گؼتشؽ هٌاطك هؼىًَٖ دسًماط هشتفع-آلَدگٖ هح٘ط

جىگل

اػتفادُ اص هٌاتع آب فشاٍاى تشإ سفع ً٘اصّا

تخشٗة تٖ سٍِٗ خٌگل

***مجمًعٍ (:2دريس 5ي4()6ومرٌ مته ي یک ومرٌ فعالیت)***
 -6تِ دل٘ل ػٌگٌٖ٘ ٍ فشًٍـٌٖ٘ َّا ،ووشتٌذ پشفـاس خٌة حاسُ إ تـى٘ل هٖ ؿَد ٍ داسإ آب ٍ َّإ گشم ٍ خـه اػت وِ هاًع اص صعَد َّا ٍ تـى٘ل اتش ٍ
تاسًذگٖ هٖ ؿَدً1.وشُ
 -۷دس پشٍطُ ساُ ػاصٕ ٍ طشاحٖ ػاهاًِ ّإ حول ٍ ًمل ٍ هْوتشٗي ػَاًح خادُ إ عثاستٌذ اص ۺ تشف ػٌگ٘ي،ػمَط تْويٍ،لَع ػ٘لٗ،خثٌذاى ٍ پذٗذ آهذى هِ.
1ومرٌ
-1 -۸فاضالب ّإ ؿْشٕ ،صٌعتٖ ٍ وـاٍسصٕ-۲ .صتالِ ّإ خاهذ هثل پالػت٘ه-۳ .آالٌٗذُ ّإ ؿ٘و٘اٖٗ ؿاهل هَاد آلٖ ،هعذًٖ ٍ سادَٗاوتَ٘-۴ .اػتخشاج ٍ
حول ٍ ًمل ًفتٍ-۵ .سٍد وَدّا ٍ ػوَم ؿ٘و٘اٖٗ هصشف ؿذُ دس اساضٖ وـاٍسصٕ تَػط سٍدّاً1.وشُ
ٍ -۹خَد خضاٗش هتعذد دس آى اػت وِ هحل ػىًَت اًَاع پشًذگاى هْاخش اػت ٍ ّوچٌ٘ي دس اطشاف دسٗاچِ ،اهالح ٍ سػَتاتٖ اػت وِ تشإ دسهاى اهشاض پَػتٖ
هَسد اػتفادُ لشاس هٖ گ٘شد .آب اٗي دسٗاچِ هَخة هعتذل ؿذى آب ٍ َّإ هٌطمِ ؿذُ اػتً1.وشُ
1 -11ومرٌ
استفادٌ از پایٍ َای چًبی برای ساختمان

خضسٕ

بام َای شیب دار یا شیر ياوی

خضسٕ

دادن شکل گىبدی بٍ بىا

گشم خـه

استفادٌ از بادگیر

گشم خـه

***مجمًعٍ (:3دريس 7تا()11اجباری)(9ومرٌ مته ي فعالیت ي 1ومرٌ وقشٍ )***
1 -11ومرٌ
11 1

111

۸۸1111
۸1111111

111

1۲۵1111 ۳۷1111
۸1111111

 -1۲دس دٍسُ عثاػ٘اى ،للوشٍ خغشاف٘اٖٗ آًْا تِ ٍاحذّاٖٗ تحت عٌَاى «اٗالت» تمؼ٘ن تٌذٕ هٖ ؿذ وِ دس هدوَع تِ  1۳اٗالت هٖ سػ٘ذ .دس دٍسُ صفَِٗ،
افـاسِٗ ،صًذِٗ ٍلاخاسِٗ عٌاصش اصلٖ تمؼ٘وات وـَسٕ تِ تشت٘ة عثاست تَدًذ اصۺ اٗالتٍ ،الٗت ،تلَن ٍ لصثِ .دس دٍسٓ لاخاسِٗ اٗشاى تِ چْاس اٗالت ٍ دٍاصدُ ٍالٗت
تمؼ٘ن ؿذ .اٗي اٗالت ّا عثاست تَدًذ اصۺ آرستاٗداى ،وشهاى ٍتلَچؼتاى ،فاسع ٍ تٌادس ،خشاػاى ٍػ٘ؼتاىً1.وشُ

 -1۳ػىًَت گاُ عـاٗشٕ اػت  -1ػىًَت ٍ ٗىداًـٌٖ٘ دائوٖ دٗذُ ًوٖ ؿَد  -۲عـاٗش تِ طَس هؼتم٘ن اص هٌاتع طث٘عٖ اػتفادُ هٖ وٌٌذ  -۳دساٗشاى ٍخَد وَُ
ّا ٕ الثشص ٍ صاگشع ٍ ً٘ض دؿت ّإ پؼت ٍ ّوَاس هداٍس آًْا اص لشى ّا پ٘ؾ اٍضاع هؼاعذٕ سا تشإ داهپشٍسٕ فشاّن وشدُ اػت  -۴عـاٗش صًذگٖ لث٘لِ إ
داسًذ ٍ اصاٗل ٍ طاٗفِ تـى٘ل ؿذُ اًذ ٍ پًَ٘ذ ّإ خَٗـاًٍذٕ تاّن داسًذ 1 .ومرٌ
-1 -14ؿعاعٖ ۺ ّوذاى  -۲خطٖ ۺ تٌذسعثاع  -۳ؿطشًدٖ ۺ اصفْاى  -۴تْشاى ۺ ؿعاعٖ ٍ ؿطشًدٖ1ومرٌ
1/5 -15ومرٌ
عًامل طبیعی

عًامل اوساوی

آب

عاهل دفاعٖ ٍ اهٌ٘ت

خان

هؼ٘ش ساّْا ٕ واسٍاى سٍ ٍ تاصسگاًٖ

ؿ٘ة صه٘ي

پ٘ـٌِ٘ تاسٗخٖ

1/5 -1۶ومرٌ
الف ۺ آرستاٗداى غشتٖ ،آرستاٗداى غشتٖ

بۺ فاسع ّ،وذاى

جۺهاصًذساى  ،فاسع

تۺ وشهاى ،فاسع

ثۺفاسع ،هشوضٕ

ج ۺ وشهاى ،فاسع

-1 -1۵اؿتغال صاٖٗ  -۲تَػعِ  -۳سًٍك التصادٕ  -۴استثاطات خْاًٖ 1ومرٌ
- -1۶ؿٌاخت تَاى ّإ خغشاف٘اٖٗ  -۲دسن صح٘ح ظشف٘ت ّإ هح٘طٖ اٗشاى 1ومرٌ

ػَاالت خغشاف٘إ اػتاى تْشاى(ً۴وشُ هتي ٍ ً1وشُ ًمـِ)
 -1۸دسػال  1۳1۹ؿْش داس تْشاى توام حصاسّا ،تشج ٍ تاسٍ ٍ دسٍاصُ ّا سا ٍٗشاى وشد ٍتٌْا هحلِ ّإ ػٌگلح ،چال ه٘ذاى  ،خاًٖ آتاد  ،گَد صًثَسن خاًِ ،پاهٌاس
،دسٍاصُ لضٍٗي ،عَدالخاى ٍ ...........تالٖ هاًذ 1 .ومرٌ
 -1۹تِ دل٘ل تشخَسداسٕ اص اػتعذادّاٖٗ دسصهٌِ٘ خزب ٍ اًتمال ً٘شٍ ًؼثت تِ ػاٗش ؿْشّا 1ومرٌ
-1 -۲1عْذُ داستَدى ًمؾ تَصٗع واال دسػطح هلٖ -۲تْشُ گ٘شٕ اص پاٗاًِ ّإ تضسي صهٌٖ٘ ٍ َّاٖٗ  -۳توشوض خذهات تاصسگاًٖ ٍ تداسٕ ً -۴مؾ هؼلط دسعشصِ
خذهات هلٖ ٍ ت٘ي الوللٖ  -۵تشخَسداسٕ اص ٍخَد ً٘شٍٕ اًؼاًٖ هاّش ٍ هتخصص  -۶هـاسوت فعال تخؾ خصَصٖ دسفعال٘ت ّإ تَل٘ذٕ  -۷تَاى تاالٕ اؿتغال
صاٖٗ تخؾ خذهات تاتَخِ تِ حدن ٍػ٘ع ػشهاِٗ گزاسٕ آى 1ومرٌ
 -21تاٗذ تِ لاتل٘ت ّا ٍ هحذٍدٗت ّا ٕ هَخَد تَخِ وافٖ داؿت ٍ تا اػتفادُ اص هذٗشٗت صح٘ح هٌاتع اًؼاًٖ ٍ طث٘عٖ هٖ تَاى تٌگٌاّا ٍ هـىالت سا تا حذالل
واّؾ داد 1ومرٌ
 -1پاوؼتاى

 -۲تاَّوالت

 -1الثشص

 -۲لن

***پاػخ ػَاالت ًمـِ اٗشاى (ً1وشُ)***
 -۴اسٍهِ٘
 -۳ػوٌاى
***پاػخ ػَاالت ًمـِ اػتاى تْشاى(ً1وشُ)***
 -۴ؿو٘شاى
 -۳دهاًٍذ

موفق و پیروز و سربلند باشید

