جغرافيا
دوم

70

انسانی

941009-251

دانص آموز عسیس ضما می توانيذ پاسخنامه امتحان را دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائيذ.

www.bagheralolum.sch.ir
هقام هعظن سّثشی (هذظلِ العالی):
***جغشافیا یک جْاى تیٌی صحیح است کِ هٌاسثات ها سا تا جْاى اطشافواى ٍ تا ایي ّوِ هَجَدات کَچک ٍ تضسگ  ،جاًذاس ٍ تی جاى سٍشي هی ًوایذ ***
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سؤال

یکی اس کاستشدّای هْن داًش جغشافیا چیست ؟تا رکش هثال تَضیح دّیذ ؟
اختالف دس صاٍیِ تاتش آفتاب (عشض جغشافیایی) چِ تاثیشی دس آب ٍ َّای ایشاى داسد ؟ تَضیح دّیذ ؟
هٌشا تَدُ َّای غشتی ٍ هشطَب هَسوی کجاست ؟ تاثیش ٍسٍد ّشیک تشآب ٍ َّای ایشاى چیست ؟
هفاّین صیش سا تعشیف کٌیذ :
الف ٍ :احِ

ب :سٍستا

چشا تعذاد کَچ ًشیٌاى دس کشَس ایشاى سٍ تِ کاّش است ؟
ًقش صیاد پشفشاس جٌة حاسُ ای سا دس پیذایش تیاتاى تَضیح دّیذ ؟
تِ چِ علت هثاسصُ تا تیاتاى صایی اصجولِ تشًاهِ ّایی است کِ کشَسّا تایذ تِ آى تَجِ کٌٌذ ؟
جٌگل ّای آهاصٍى چگًَِ تِ گشم شذى کشُ صهیي یا تغییش الگَی آب ٍ َّای جْاى کوک هی کٌذ ؟
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جٌگل ّای ًَاحی هشطَب (شوال ایشاى ّیشکاًی )سا تا جٌگلْای صاگشس (تلَط ) هقایسِ کٌیذ ؟
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هْوتشیي اثش هثثت پذیذُ گلخاًِ ای چیست ؟
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چْاس هَسد اص پیاهذّای گشم شذى کشُ صهیي سا ًام تثشیذ ؟
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علل آلَدگی دسیای خضس سا تٌَیسیذ ؟

1
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استاى تْشاى تِ چِ دالیلی یکی اص هْوتشیي استاى ّای کشَس است ؟(4هَسد )

جغرافياي استان تهران
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ّذف اص ساخت شْشّای جذیذ چِ هی تاشذ ؟ استاى تْشاى داسای چٌذ شْش جذیذ است ؟
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هْوتشیي اقذاهات ساصهاًْا ًٍْادّا تشای کاّش آلَدگی َّای تْشاى سا تٌَیسیذ  4(.هَسد )
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دٍ گسل هْن تْشاى سا ًام تثشیذ.
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اصهسایل ٍ هشکالت ًاشی اص هْاجشت ٍافضایش تی سٍیِ جوعیت دس تْشاى چْاس هَسد سا تٌَیسیذ.
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سَاالت ًقشِ ایشاى ٍ استاى تْشاى (ً3وشُ)

 -1یکی اص کشَسّای ّوسایِ ایشاى :

1

 -2یکی اص سٍدّای هشصی ایشاى :

3

2

 -3یکی اص دسیاچِ ّای ایشاى :
8

 -4یکی اص سشتِ کَّْای ایشاى:
 -5یکی اص جلگِ ّای ایشاى:

4

 -6یکی اص استاًْای ایشاى :
 -7تَدُ َّایی کِ اص جٌَب ششقی ایشاى هی ٍصد:
6

 -8یکی اص دشت ّای ایشاى :
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سَاالت ًقشِ استاى تْشاى :
ً -1ام یکی اص استاًْای اطشاف استاى تْشاى:
ً -2ام یکی اص شْشستاًْای استاى تْشاى:
ً -3ام یکی اص سذ ّای استاى تْشاى :
3

ً -4ام دسیاچِ ای دس جٌَب استاى تْشاى:
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2
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پاسخٌاهِ آسهَى
هقام هعظن سّثشی (هذ الزلِ العالی) :
* جغشافیا یک جْاى تیٌی صحیح است کِ هٌاسثات ها سا تا جْاى اطشافواى ٍ تا ایي ّوِ هَجَدات کَچک ٍ تضسگ  ،جاًذاس ٍ تی جاى سٍشي هی ًوایذ *

****پاسخ سَاالت استاى تْزاى****
ج  -1هزکشیت سیاسی اداری کشَر
 -2توزکش فعالیت ّای اقتصادی ٍ صٌعتی

« هَفق ٍ پیزٍس ٍ سزبلٌذ باشیذ »
 -3تزاکن ٍ توزکش باالی جوعیت
 -4دستزسی بِ شبکِ حول ٍ ًقل ٍ راّْای ارتباطی
ج : 2بِ هٌظَر رفع هشکالت شْزًشیٌی ٍ ًیاس رٍسافشٍى بِ هسکي ٍ جلَگیزی اس ایجاد شْزّای غیزاصَلی
شْزّای جذیذ استاى  :اًذیشِ  ،پزًذ  ،پزدیس ٍ ٍاٍاى
ج -1 :3پایش آلَدگی َّا اس طزیق اًذاسُ گیزی آالیٌذُ ّا در ایستگاّْای ثابت ٍ سیار
 -2تست آالیٌذگیث ٍ هعایٌِ فٌی خَدرٍّا
 -3طزح گاسسَس کزدى خَدرٍّا
 -4حذف سزب اس بٌشیي

ج -1 : 4گسل هشا بِ طَل 200کیلَهتز
 -2گسل شوال تْزاى بِ طَل 90کیلَهتز
 -3گسل جٌَب ری بِ طَل 20کیلَهتز
ج -1 : 5تغییز کاربزی سهیي ّای کشاٍرسی
 -2فشار بزهٌابع آب
 -3آلَدگی َّا
 -4آلَدگی آب ٍ خاک
*****پاسخ سَاالت ًقشِ ایزاى ٍ استاى تْزاى *****
جغزافیای عوَهی:
-1تزکوٌستاى

 -2اتزک

 -3ارٍهیِ

 -4ساگزس

 -5هیٌاب

 -6سیستاى ٍ بلَچستاى  -7هَسوی  -8دشت کَیز

جغزافیای استاى :
 -1سوٌاى

ٍ -2راهیي

 -3سذ الر

 -4هسیلِ قن

هَفق ٍ پیزٍس ٍ سزبلٌذ باشیذ  -هقذم

