www.cnapp.ir
نام و نام خانوادگی....................... :
پایه و رشته :
شماره داوطلب............................. :

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 2
سعادت آباد
دبیرستان دوره دوم پسرانه

امتحانات پایانی نوبت اول سال تحصیلی 1361 -69

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر :شعر بافی

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :شعربافی

تاریخ و امضاء:

ردیف

نام درس :جغرافیا
تاریخ امتحان 1361 /11/11 :
ساعت امتحان0:11 :
مدت امتحان 91:دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

سواالت

بارم

ردیف
الف) جای خالی
-1معنی لغوی کلمه جغرافیا  ..........................................است.
-2فعالیتهای انسان در جا و محل معینی انجام میشود که در جغرافیا به آن  ..........................................گفته میشود.
-3محیط طبیعی مجموعه ای  ..........................است.
-4بهتر است صورت مساله به شکل  .................................................نوشته شود.

1

4

ب)  4گزینه ای
-1کدام رشته کوه در اطراف نیشابور واقع شده است؟
الف) هزار مسجد

 ب) آالداغ 

ج) بینالود



د) جغتای



-2کدام یک از راه های مقابله با ریزگردها نیست ؟

الف) احیای تاالبها  ب) اجرای طرح های بیابان زدایی  ج) مدیریت صحیح آب  د) توسعه صنعت گردشگری
2

انسان چگونه توانست وضع زندگی خود را بهبود بخشد؟

1

3

مفاهیم اساسی دانش جغرافیا را نام ببرید؟

1

4

دو توده کوهستانی با منشا آتشفشانی در آذربایجان نام ببرید؟

1

www.cnapp.ir
1

سه مورد از عوامل انسانی تغییر دهنده زاگرسی را بیان کنید.

1.1

9

سه مورد از ارزشهای اقتصادی دشتها را بنویسید.

1.1

7

ناهمواریهای ایران به دو دسته تقسیم میشوند ،نام ببرید.

1

0

سه عامل جغرافیایی تنوع آب و هوایی ایران را بیان کنید.

1.1

6

آب و هوای کوهستانی را با آب و هوای معتدل خزری مقایسه کنید.

1.1

11

شرایط شکل گیری وارونگی دما را بیان کنید.

11

به چه دالیلی استان تهران یکی از مهمترین استانهای کشور است.

12

باالترین و پایین ترین میانگین دما در فصل تابستان و زمستان به کدام شهرستانها تعلق دارد؟

13

علل ایجاد گسترش بیابانها در استان تهران چیست؟

14

آلودگیهای زیست محیطی در استان تهران را نام ببرید.

1

1.1

1

1.1

1
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نام و نام خانوادگی....................... :
پایه و رشته :
شماره داوطلب............................. :

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 2
سعادت آباد
دبیرستان دوره دوم پسرانه

پاسخنامه سواالت دفاعی نیم سال اول سال تحصیلی 1361 -69

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر :رهبر

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :رهبر

تاریخ و امضاء:

ردیف

نام درس :آمادگی دفاعی
تاریخ امتحان 1361 /11/14 :
ساعت امتحان0:11 :
مدت امتحان 71:دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

پاسخ

بارم

1
2
3
4

.

1

-1تهدید داخلی -2تهدید خارجی

9

تهاجم :هجوم و حمله همه جانبه دشمن علیه حاکمیت سرزمین و استقالل سیاسی یک کشور دیگر با ابزار نظامی و غیر
نظامی

7

خیر ،زیرا قوانین بین المللی و مفاهیم مورد توافق ملت ها مانند صلح ،دموکراسی ،حقوق بشر و از جانب قدرت های بزرگ
جهانی در جهت منافع خودشان تفسیر میشود .

0

برقراری صلح ،دوستی و برادری در بین انسانها.

6

بسیج در فرهنگ لغات به معنی جهاد ،آمادگی ،آماده سفر شدن ،قصد و اراده و آماده ساختن نیروهای نظامی برای جنگ
است.

11

-1بسیج ملی در سوئیس -2ارتش آزادی بخش چین -3بسیج در لبنان و فلسطین.

11

تفکر بسیجی یعنی اعتقاد کامل به اسالم ناب محمدی (ص) که ملت مسلمان و غیور ما آن را آگاهانه برگزیدند و عمل
خود را بر اساس آن شکل میدهند.

12

13

-1ایمان و اخالص باور به خداوند یکتا و عمل مخلصانه برای او.
-2پیوند و بیعت با والیت
-3عدالت خواهی
-4جدیت در عبادت
ایمان به خدا ،رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) یکپارچگی و مشارکت مردم نه تنها موجب پیروزی انقالب اسالمی ایران
شد ،بلکه باالترین سالح و مهمات ما در هشت سال دفاع مقدس بود.

