تؼٕ ٝتقاِی
ٕ٘ ٝ٘ٛعشح دسع پیـٟٙادی تش اػاع اٍِٛی اْ.اْ.اع

آٔٛصؿٍا :ٜصٞذ
٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی ٔقّٓ  :فّی اؿشف حؼیٗ صادٜ
صٔاٖ تذسیغ  45:دلیمٝ
ؿٟشػتاٖ  :ؿاٞیٗ دط
پای : ٝؿـٓ اتتذایی
ٔٛضٛؿ دسعٔ: :غاِقات اجتٕافی
تاسیخ اجشا:
٘اْ دسع ٚ :یظٌی ٞای دسیاٞای ایشاٖ
حٛصٞ ٜای ٔٛضٛفی ٔ :ىاٖ  ٚفضاٙٔ ،اتـ  ٚفقاِیت ٞای التلادی ،فشٛٞ ٚ ًٙٞیت ٘ ،ؾاْ اجتٕافی
ٟٔاست ٞای واٚؿٍشی :واٚؽ  ٚتشسػیٔ ،ـاسوت ،خاللیت ،تشلشاسی استثاطٚ ،اوٙؾ ؿخلی
اسصؽ ٞا ٍ٘ ٚشؽ ٞا :تٕایُ ت ٝحفاؽت اصٔحیظ صیؼت ٙٔ ٚاتـ
ٔشاحُ

فقاِیت ٞای عشح آٔٛصؿی

ٞذف وّی:
تحّیُ
ؿٙاختی  :دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٛٔ ،لقیت جغشافیایی ٚ ٚیظٌی ٞای دسیاٞای ایشاٖ سا یاد
ٚتقییٗ
تٍیش٘ذ.
اٞذاف
ٚپیأذٞای فاعفی  :تٔ ٝغاِق ٝدس تاس ٜی دسیاٞای ایشاٖ فاللٙٔ ٝذ ؿ٘ٛذ.
سٚا٘ی حشوتی  :تتٛا٘ٙذ ػفشی خیاِی ت ٝػٛاحُ دسیاٞای ایشاٖ ا٘جاْ دٙٞذ  ٚخاعشات
یادٌیشی
خٛدسا ٘ٛؿتٌ ٚ ٝضاسؽ جأقی اص ػفش خٛد تٟی ٚ ٝت ٝوالع اسای ٝدٙٞذ.
ٞذف ٞای جضئی
ؿٙاختی :
 – 1تا ٔٛلقیت آب ٞای اعشاف ایشاٖ آؿٙا ؿ٘ٛذ.
 – 2تا ٚیظٌی ٞای دسیای خضس آؿٙا ؿ٘ٛذ  ٚت ٝصتاٖ خٛد تٛضیح دٙٞذ.
٘ – 3اْ ٞای دیٍش دسیای خضس سا یاد تٍیش٘ذ.
٘ – 4اْ وـٛسٞای ٕٞؼای ٝدسیای خضس سا تذا٘ٙذ  ٚآٖ ٞا سا سٚی ٘مـ٘ ٝـاٖ دٙٞذ.
٘ – 5اْ سٚدٞای ٔ ٟٓو ٝت ٝدسیای خضس ٔی سیض٘ذ سا تذا٘ٙذ.
ٔ - 6فاٞیٓ خّیج ،خٛس  ٚت ٍٝٙسا یاد ٌشفت ٚ ٝتفاٚت آٖ ٞا سا تیاٖ وٙٙذ.
ٚ – 7یضٌی ٞای خّیج فاسع  ٚدسیای فٕاٖ سا یاد تٍیش٘ذ.

فقاِیت ٞای اسصؿیاتی

 – 1آیا ٞذفٟا سا ٔتٙاػة تا
ٔٛضٛؿ دسع ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜ
اْ؟
 – 2آیا ٞذفٟا سا دس ػٝ
حیغ ٝیادٌیشی ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜ
اْ؟
 – 3آیا ایٗ ٞذفٟا ٔقیاس
ٔٙاػثی تشای ػٙجؾ داس٘ذ؟
 – 4آیا ایٗ ٞذف ٞا تشٖٚ
دادٞای لاتُ ٔـاٞذ ٜای سا
تٛكیف ٔی وٙٙذ؟

٘ – 8اْ سٚد ٞای ٔ ٟٓو ٝت ٝخّیج فاسع  ٚدسیای فٕاٖ ٔی سیض٘ذ سا تذا٘ٙذ.
 – 9جضایش خّیج فاسع سا تـٙاػٙذ.
 – 10وـٛسٞای ٕٞؼای ٝخّیج فاسع  ٚدسیای فٕاٖ سا تـٙاػٙذ.
 - 11تا سٚص ّٔی خّیج فاسع آؿٙا ؿذ ٚ ٜفّت ٘أٍزاسی اٖ سا تذا٘ٙذ.
 – 12دستاس ٜی إٞیت تٞ ٍٝٙشٔض ٌفت  ٌٛ ٚوٙٙذ.
فاعفی :
 – 1تٔ ٝغاِق ٝدستاس ٜی ٚیظٌی ٞای دسیای خضس ،خّیج فاسع  ٚدسیای فٕاٖ فاللٝ
ٔٙذ ؿ٘ٛذ.
 – 2دس لثاَ حفؼ ٔحیظ صیؼت ٙٔ ٚاتـ دسیا احؼاع ٔؼِٛیت ٕ٘ایذ.
ٔ – 3غاِق ٚ ٝتحمیك دستاس ٜی سٚص ّٔی خّیج فاسع سا دس اِٛٚیت لشاس دٞذ.
سٚا٘ی حشوتی:
 – 1واستشٌٞ ٝای ؿٕاس 23 ٚ 22 ،21 ٜوتاب دسػی سا ا٘جاْ دٙٞذ.
 – 2دس كٛست تٕایُ تتٛا٘ٙذ ٔذِی اص ٘مـ ٝایشاٖ سا ػاخت ٚ ٝدسیاٞای ایشاٖ سا تا جضایش
ٔشتٛع ٝسا ٕ٘ایؾ دٙٞذ.
 – 3ػفش خیاِی سا ت ٝػٛاحُ دسیا ٞای ایشاٖ تش٘ٚذ ٔ ٚؼیش ػفش خٛد سا سٚی ٘مـ ٝی
ایشاٖ ٔـخق ٕ٘ایٙذ

تحّیُ
یادٌیش٘ذٜ
ٔ ٚحیظ

ٔخاعثاٖ ٔٗ دس ایٗ دسع دا٘ؾ آٔٛصاٖ دختش  /پؼش ٞؼتٙذ و ٝدس ػٗ - 12
11ػاٍِی  ٚدس پای ٝی ؿـٓ اتتذایی ٔی تاؿٙذ ٙٔ ٚغم ٝجغشافیایی ٔحُ ص٘ذٌی،
اػتاٖ آرستایجاٖ غشتی ؿٟشػتاٖ ؿاٞیٗ دط  ٚسٚػتای ٔ.............ی تاؿذ ٚ .اصِحاػ
التلادی دس ػغح ٔتٛػظ  ٚاص ِحاػ ػٛاد ٚاِذیٗ ت ٝعٛس ٔیاٍ٘یٗ دس ػغح
تحلیالت دٚس ٜی اتتذاییٔ/تٛػغ/ٝداسای تحلیالت دا٘ـٍاٞی ٔی تاؿٙذ.
اص ِحاػ جؼٕی دس ایٗ دٚس٘ ٜؼثت ٚؿىُ ا٘ذاْ ٞای تذٖ ت ٝتضسٌؼاالٖ ؿثی ٝاػت
اصجٛؽ
ٚاػتخٛاٖ تٙذی تذٖ ػفت ٔی ؿٛد .تافت تذ٘ـاٖ تیـتش چشتی ٔی تاؿذ.
ٚخشٚؽ واػت ٝؿذٕٞ ، ٜاٍٙٞی حشوات ت ٝحذ خٛتی سػیذ ٜاػت  ٚاص فٟذ ٜی ا٘جاْ
واسٞای ؽشیف ٚدلیك  ٓٞتش ٔی آیٙذ .د٘ذاٖ ٞای دایٕی تمشیثا وأُ ؿذ ، ٜتش فـاس
خ ٖٛافضٚدٚ ٜضشتاٖ لّة واٞؾ ٔی یاتذ .ػالٔت جؼٕا٘ی دس ػاصٌاسی وٛدن ٔٛثش
اػت دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ یاصد ٜتا دٚاصد ٜػاَ ٔقٕٛال جٟؾ ٘اٌٟا٘ی سؿذ جؼٕا٘ی
ْؿاٞذٔ ٜی ؿٛدٔ.یاٍ٘یٗ افضایؾ ٚصٖ ،دس ٞش ػاَ  3/2ویٌّٛشْ ٔ ٚیاٍ٘یٖ سؿذ لذ
دس ٞش ػاَ  5ػا٘تی ٔتش اػت .یه ٘ٛجٛاٖ دٚاصد ٜػاِ ٝی ٔقِٕٛی حذٚد  153ػا٘تی

.1آیا تٛا٘ؼت ٝاْ ٔحیظ
یادٌیشی دا٘ؾ آٔٛصا٘ٓ سا
ٔتٙاػة تا تقذاد  ٚاتضاسٞای
آٔٛصؿی ت ٝخٛتی تحّیُ
ٕ٘ایٓ ؟
.2آیا فضای فیضیىی والع،
تشای ا٘تخاب اتضاس  ٚسٚؽ
آٔٛصؿی ٔٗ ٔتٙاػة ٔی
تاؿذ
.3آیا تٛا٘ؼت ٝاْ اص ٘ؾش
فاعفی ،رٙٞی ،جؼٕا٘ی ،
اخاللی  ٚاجتٕافی دا٘ؾ

ٔتش لذ  ٚحذٚد  42ویٌّٛشْ ٚصٖ داسد سؿذ فٕٔٛی تذٖ دختشاٖ ػشیقتش اص پؼشاٖ
اػت أا پؼشاٖ تٛا٘ایی  ٚلذست فٕٔٛی تیـتشی داس٘ذ .سؿذ لذ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ت ٝوٙذی
ا٘جاْ ٔی ؿٛد أا تٚ ٝصٖ تذ٘ی ٘ ٚیشٚی جؼٕی آٟ٘ا افضٚدٔ ٜی ؿٛد  .دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس
ایٗ ػٙیٗ ت ٝػثة افضایؾ سؿذ اػتخٛاٟ٘ا  ٚتافتٟای پی٘ٛذی  ٚافضایؾ لغش فضالت
لاتّیتٟای جؼٕا٘ی آٟ٘ا ٘یض تٔ ٝیضاٖ تؼیاس صیادی تٛػقٔ ٝی یاتذ  .دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس
ایٗ ػٙیٗ خؼتٍی ٘اپزیش ت٘ ٝؾش ٔی سػٙذ  ٚلادس٘ذ تٕشیٗ ٞای تذ٘ی عٛال٘ی ٚ
ٔذا ْٚداؿت ٝتاؿٙذ دس ػٙیٗ یاصد ٜتا دٚاصد ٜػاٍِی ػافذ  ٚدػتٟا سؿذ تیـتشی
داس٘ذ  ٚتّٙذتش ٔی ؿ٘ٛذ ٔمأٚت تذٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ٔماتُ تیٕاسیٞا ت ٝػشفت تٟثٛد
ٔی یاتذ.
دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ایٗ ػٗ اص ِحاػ سؿذ ؿٙاختی دس آخش ٔشحّ ٝی پیؾ فّٕیاتی ٚ
اتتذای دٚس ٜی فّٕیات كٛسی ( ا٘تضافی ) اص ٘ؾش سؿذ رٙٞی پیاطٔ ٜی تاؿٙذ .تایذ
تٛج ٝداؿت و ٝدس آٔٛصؽ تایذ تّفیمی اص ٔٛاسد فیٙی ٔ ٚحؼٛع سا ٘یض دس ٘ؾش
داؿت .دس ایٗ ػٗ تٛا٘ایی ا٘جاْ افٕاَ رٙٞی سا داس٘ذ  ٚلٛا٘یٗ سا اص عشیك اػتذالَ
وـف ٔی وٙٙذ  ٚاص عشیك تجشت ٝاص سٚاتظ تیٗ أٛس  ٚپذیذٞ ٜا آٌأ ٜی ؿ٘ٛذ  .دس ایٗ
ػغح وٙجىا٘ٚذ  ٚد٘ثاَ وـف حمایك ٔی تاؿٙذ  ٚدس أٛس ا٘تضافی ت ٝعشح ػٛاالت
الذاْ ٔی وٙٙذ .ؿىُ تفىش تغییش ٔی یاتذ وٛدن اػتذالَ پزیش تٛ٘ ٝجٛاٖ اػتذالَ
وٙٙذ ٜتثذیُ ٔی ؿٛد ٕٞ ٚچٙیٗ لثُ اص ایٗ دٚسٟٔ ٜاست پشداصؽ اعالفات دسیافتی
سا ت ٝوٕه فّٕیات فیٙی ا٘جاْ ٔی داد ت ٝتذسیج ٔتٛجٔ ٝی ؿٛد و ٝتایذ ٔؼایُ سا تٝ
كٛست رٙٞی ٘یض حُ ٕ٘ایذٕٞ .چٙیٗ تٛا٘ایی فىش وشدٖ ت ٝؿیٙٔ ٜٛغمی  ٚا٘تضافی سا
و٘ ٝـا٘ ٝاػتذالَ فّٕی اػت ت ٝدػت ٔی آٚسد.
اص ِحاػ فاعفی تؼیاس حؼاع  ٚؿىٙٙذ ٜتٛد ٚ ٜدس ٔمغقی ٞؼتٙذ ؤ ٝی خٛاٙٞذ
ٛٞیت یاتی وٙٙذ  .دس ایٗ دٚس٘ ٜیاص داس٘ذ و ٝاص ػٛی ٕٞىالػاٖ ٔٛسد تاییذ ٚالـ ؿ٘ٛذ
 ٚتٌ ٝش ٜٚدٚػتاٖ تٕایُ تیـتشی ٘ـاٖ ٔی دٙٞذ .تا ٔحثت  ٚكٕیٕی ٘ؼثت تٝ
اعشافیاٖ ٔی تاؿٙذ .ت ٝد٘ثاَ اػتمالَ یاتی تٛد ٚ ٜدس ٌش ٜٚلٛا٘یٗ ٌش ٜٚسا سفایت
ٔی وٙٙذ .دس ایٗ ػٙیٗ ٔمثِٛیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص عشف ٌشٕٞ ٜٚؼاالٖ اص جٙث ٝی
فاعفی تشای آٟ٘ا تؼیاس ٔ ٟٓاػت ٚ ٚاوٙـٟای فاعفی اص خٛد ٘ـاٖ ٔی دٙٞذ .خـٓ ٚ
٘فشتٕٛ٘ ،د ٚاوٙـٟای آ٘ ٝا اػتٟٔ ٚ ،ش ٔ ٚحثت سا دٚػت داس٘ذٔ .قٙی ٔ ٚفْٟٛ
ؿىؼت سا ٔی فٕٟٙذ  ٚساٟٞای وؼة ٔٛفمیت سا تجشتٔ ٝی وٙٙذ .دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس
ایٗ ػٙیٗ تا آٌاٞی ت ٝفٛاعف  ٚاحؼاػات دس٘ٚی دیٍشاٖ احتشاْ ٔی ٌزاس٘ذ  ٚایٗ
احتشاْ  ٚتیٙؾ اػاع سٚحی ٝی لٟشٔا٘ی  ٚجٛإ٘شدی آ٘اٖ سا پایٌ ٝزاسی ٔی وٙذ .تٝ
ٔٛاصات افضایؾ ٟٔاست ٞا اص ٘اساحتی  ٚفلثا٘یت آٟ٘ا سا دس سٚیاسٚیی تا ؿىؼت واػتٝ

آٔٛصا٘ٓ سا تحّیُ ٕ٘ایٓ ٚ
ٚیظٌی ٞای آٖ ٞا سا تیاٖ
وٓٙ؟
.4آیا تحّیُ ٞا ت ٝعٛس وأُ
یادٌیش٘ذٌاٖ ٔ ٚحیظ سا
تٛكیف ٔی وٙٙذ؟
.5آیا ٔٛاسد دیٍشی ٘یض دس
ٔحیظ یادٌیشی ٞؼت وٝ
تایذ تیاٖ ؿ٘ٛذ؟

ٔی ؿٛد .آٟ٘ا لٟشٔا٘ا٘ی ت ٝفٛٙاٖ اٍِ ٛا٘تخاب  ٚاص آ٘اٖ تمّیذ ٔی وٙٙذ .ت ٝتٙاػة سؿذ
فاعفی یا فضال٘ی  ،خٛؽ خّمی  ٚا٘قغاف آٟ٘ا دس ٔٛاج ٟٝتا ٔـىالت افضایؾ ٔی
یاتذ .دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص تزٌِٛ ٝیی  ٚن٘ای ٝصدٖ ِزت ٔی تش٘ذ ت ٝعٛسی و ٝدا٘ؾ آٔٛص
یاصد ٜػاِ ٝاص تفشیح  ٚؿٛخی خٛد دػت تشٕ٘ی داسد ٞ ،ش چٙذ ایٗ ؿٛخی ٞا ٔٛجة
دتؼتاٖ دٚس ٜی ایجاد حغ لضاٚت ٚ
س٘جؾ خاعش دیٍشاٖ ؿٛد .ػاِٟای آخش
تـخیق اسصؿٟای ٔٛجٛد اجتٕافی اػتٚ .جٛد ایٗ حغ ؤٕٟ ٝتشیٗ فأُ تٟؼاصی
ؿٛد .دس ایٗ دٚسٜ
ص٘ذٌی ا٘ؼاٟ٘اػت دس ػٙیٗ ٘ ٝتا دٚاصد ٜػاٍِی احؼاع ٔی
ٕٟٔتشیٗ اٞذاف  ٚتش٘أٞ ٝای تشتیت تذ٘ی جٟت دادٖ تٚ ٝاوٙؾ ٞای فاعفی دا٘ؾ
آٔٛصاٖ دس ٔماتُ پیشٚصی  ٚؿىؼت دس تاصیٟا ،آٌاٞی  ٚؿٙاخت كحیح اص ٔیضاٖ
تٛا٘اییٟای ٚالقی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،وٕه ت ٝتمٛیت ٟٔاست ٞای حشوتی پای ٝدس آ٘اٖ ٚ
تمٛیت استثاط تا ٌشٟٞٚای ٕٞؼاَ دس تیٗ آ٘اٖ اػت
اص ٘ؾش اخاللی ت ٝلٛا٘یٗ اخاللی پایثٙذ تٛد ٚ ٜدس ٔشحّ٘ ٝؼثی ٌشایی اخاللی لشاس
داس٘ذ  ٚا٘تؾاس داس٘ذ ت ٝافٕاَ ٘ ٚتایج افٕاَ آٟ٘ا إٞیت داد ٜؿٛد ٘ ٚؼثت ت ٝافٕاَ ٚ
سفتاس ٞای دیٍشاٖ حؼاع تٛد ٚ ٜآٟ٘ا سا ت ٝكٛست خٛب یا تذ اسصیاتی ٔی وٙٙذ .تش
خٛد ٔذاسی غّثٔ ٝی وٙٙذ  ٚدس لضاٚت ٞای اخاللی ت ٝاٍ٘یضٞ ٜا  ٚاٚضاؿ  ٚاحٛاَ
تٛجٔ ٝی وٙٙذ  ٚدس ٔٛسد لٛا٘یٗ ا٘قغاف پزیش تش ٔی ؿ٘ٛذٔ .ی تٛا٘ٙذ تقضی اص فىغ
اِقُٕ ٞا سا ت ٝفّّی پٟٙاٖ ٍ٘ا ٜداس٘ذ .دس تقثیش فٛاعف  ٚا٘فقاالت تا حذی آیٙذ ٜسا دس
٘ؾش ٔی ٌیش٘ذ دس ٘ٛؿتٗ ٘ ٚماؿی ٞای أ ٚقٕٛال ػّیمٞ ٝای ؿخلی ٙٞ ٚشی دیذٜ
ٔی ؿٛدوٛدن وٕش ٚدس ایٗ ٔشحّ ٝاص ٕٞؼاالٖ ٔ ٚخلٛكا تضسٌؼاالٖ جذا
ٔی ؿٛد .حاالت ٞیجا٘ی  ٚخـٓ تّٙذ ٔذت تش اػت  ٚتیؾ اص چٙذ دلیم ٝعَٛ
ٔی وـذٚ .اوٙؾ ٞای خـٓ  ٚتشع جٙثِ ٝفؾی پیذا ٔی وٙذ .دس ٘اساحتی  ٚا٘ذٜٚ
دیٍشاٖ ٕٞذسدی ٔی وٙذ  ٚاص دیٍشاٖ ٘یض چٙیٗ تٛلقی داسد .سفتاس وٛدواٖ تا یىذیٍش
تا حذی اص استثاط فاعفی ٔقّٓ  ٚؿاٌشد ٔتاثش ٔی ؿٛدت ٝتذسیج اص آیٙذٜ
٘ا ٔٛفك ٔی تشػذ .ت ٝخغش افتادٖ ٔٛلقیت ٌشٞٚی ٔٛجة خـٓ ٍ٘ ٚشا٘ی دس ا ٚاػت.
خل ٛكیات اجتٕافی
اص ِحاػ اجتٕافی :جأق ٝپزیشی  ٚپیذایؾ تخؾ فٕذ ٜای اص سفتاسٞای اجتٕافی
وٛدواٖ اص عشیك ٔـاٞذ ٚ ٜتمّیذ اص اٍِٞٛا كٛست ٔی ٌیشد .اص ٘ؾش اسیىؼ ٖٛوٛدواٖ
ایٗ دٚس ٜدس ٔشحّ ٝػاص٘ذٌی ٞؼتٙذ  ٚاص عشیك ایجاد  ٚػاخت ت ٝؿٙاخت ٔی سػٙذ.
تشای ا٘تخاب دٚػت ٘ؾٓ ٘ ٚؾافت  ٚخلٛكیات ؿخلی ا ٚسا ٔالن لشاس ٔی دٞذ.

ٕٞؼاالٖ ٕٞ ٚىالػاٖ تیؾ اص ػایشیٗ تشای ا ٚإٞیت داس٘ذ.
ٔحیظ اجتٕافی ،ػشچـٕ ٝتلٛسات  ٚا٘ذیـٞ ٝای خالق ا ٚاػت .آسأؾ سٚا٘ی اٚ
ٍٙٞأی تأیٗ اػت و ٝافشاد ٌش ٜٚا ٚسا تپزیش٘ذ .سفتاس اجتٕافی تیٗ وٛدوی ٚ
تضسٌؼاِی دس ٘ٛػاٖ اػت .اص وشداس  ٚسفتاس غیش فادال٘٘ ٝفشت داسد .واسٞای ٌشٞٚی سا
ت ٝفقاِیت ٞای ا٘فشادی تشجیح ٔی دٞذ .سفتاسٞای اجتٕافی تا ٔقیاسٞای ٔٛسد پؼٙذ
تضسٌؼاالٖ اكالح ٔی ؿٛد .ضٕٗ اعافت اص تضسٌؼاالٖ ت ٝتذسیج ٘یاص ت ٝاػتمالَ
افضایؾ پیذا ٔی وٙذ .یىی اص فٛأُ ٔحثٛتیت دس ٌشٕٞ ٜٚؼاالٖ ٟٔاست ٞای تذ٘ی اٚ
اػت پؼشاٖ تشای لذست تذ٘ی تیؾ اص أتیاصات دیٍش اسصؽ لائُ ٞؼتٙذ
والع دسع ٔٗ ت ٝاتقاد  4×5تٛد ٜتا وف ػشأیىی و ٝاص ِحاػ تٟذاؿتی ت ٝآٖ تٛجٝ
صیادی داسْ .د ٚپٙجش ٜی تضسي ٘ٛس  ٚسٚؿٙایی وافی تشای والع سا تأیٗ ٔی وٙذ .اص
ِحاػ ٌشٔی  ٚػشدی تٛػظ یه دٔاػٙج ٔیضاٖ دٔا سا وٙتشَ ٔی ٕ٘ایٓ .تا تٛج ٝتٝ
ایٙىٔ ٝذسػ ٝدس حاؿی ٝی سٚػتا لشاس ٌشفت ٝاػت ػش  ٚكذای اضافی اص ٔحیظ تیشٖٚ
دس والع وٕتش ؿٙیذٔ ٜی ؿٛد .اص ٔیض ٘ ٚیٕىت ٞای د٘ ٚفشٔ ٜتلُ  ٚدٔ ٚیض تحشیش
 ٚد ٚتاتّٛی ٚایت تشد دس والع اػتفادٔ ٜی ٕ٘ایٓ.اص دیتا پشطوتٛس  ٚسایا٘ ٚ ٝپشد ٜدیتا
٘یض دس آٔٛصؽ اػتفادٔ ٜی و .ٓٙاص ٌشٞٚثٙذی دس تذسیغ اػتفاد ٜوشدٔ ٚ ٜیض ٚ
٘یٕىت ٞای ٔٛجٛد ت ٝخٛتی تشای ایٗ واس ٔٙاػة ٔی تاؿذٍٙٞ .اْ اػتفاد ٜاص دیتا
پشطوتٛس جٟت دیذ تٟتشدا٘ؾ آٔٛصاٖ پشدٞ ٜای پٙجش ٜسا وـیذ ٜتا ٔیضاٖ سٚؿٙایی
والع سا تٙؾیٓ ٕ٘ایٓ .اص ٘مغ٘ ٝؾش سٚا٘ی ،دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘ـاط  ٚفالل ٝی الصْ سا داس٘ذ
 ٚتا حذ أىاٖ ػقی ٕ٘ٛد ٜاْ والع ت ٝدٚس اص اػتشع تٛد ٚ ٜأٙیت سٚا٘ی والع دس
حذ ٔغّٛب ٔی تاؿذ.

تقییٗ
ساٞثشد
آٔٛصؿی

دس تذسیغ ایٗ دسع اص اٍِٛی ػاختٗ ٌشایی اص سٚؽ فقاَ تذسیغ افضای تیٓ ،سٚؽ
پشػؾ  ٚپاػخ  ٚسٚؽ ٕ٘ایـی اػتفاد ٜخٛإٛ٘ ٓٞد

 – 1آیا سٚؽ ٞای تذسیغ
ٔٗ دس ایٗ دسع تا ٔٛضٛؿ
دسع تٙاػة داسد ؟ تٝ
فثاستی آیا ٔٗ خٛا ٓٞتٛا٘ؼت

تا ایٗ سٚؽ ٞای تذسیغ تٝ
ٞذفٟایی و ٝتٙؾیٓ ٕ٘ٛد ٜاْ
تشػٓ؟
 – 2آیا سٚؽ ٞای تذسیغ
ا٘تخاب ؿذ ٜت ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ
دس ػاخت دا٘ؾ خٛدؿاٖ
وٕه ٔی ٕ٘ایذ؟

ا٘تخاب
اتضاس
آٔٛصؿی

وتاب دسػی ،دیتا پشطوتٛس ،وش ٜی جغشافیایی٘ ،مـ ٝی جٟاٖ ٕ٘ا ،وپی واستشٌٞ ٝای
ؿٕاس 23 ٚ 22 ٚ 21 ٜوتاب دسػی

عشاحی ٚ
تٛػقٝ
ٔحیظ
ٞای
یادٌیشی

چ ٖٛدس ٔحُ جغشافیایی ٔضتٛس دسیا ٚجٛد ٘ذاسد اػتفاد ٜاص ٕ٘ایؾ فیّٓ دس ٔٛسد
دسیاٞای ایشاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ دفٛت اص فشدی اص اٞاِی سٚػتا  ٚیا خٛد دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،وٝ
تجشت ٝػفش یا واس وشدٖ دس ػٛاحُ یا دسیاٞای ایشاٖ سا داؿت ٝت ٝوالع دسع  ٚاسائٝ
ی تٛضیحات ایـاٖ ٔ ،ی تٛا٘ٙذ دس تؼظ  ٚتقٕیك یادٌیشی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔفیذ ٚالـ
ؿ٘ٛذ .اٌش أىاٖ ػفش آٔٛصؿی -تفشیحی ت ٝوٙاس یىی اص دستا ٞا ی ایشاٖ ٚجٛد داؿتٝ
تاؿذ ٔ ،فیذ خٛاٞذ تٛد.

 - 1آیا تا ٚػایّی و ٝتٟیٝ
ٕ٘ٛد ٜاْ ٔی تٛا٘ٓ تٞ ٝذفٟای
دسع تشػٓ؟
 – 2آیا ایٗ ٚػایُ تشای
دا٘ؾ آٔٛصاٖ جزاب اػت؟
 – 3آیا فیّٓ ا٘تخاتی دس خٛس
دسن  ٚف ٟٓدا٘ؾ آٔٛصا٘ٓ ٔی
تاؿذ؟

 – 1آیا ػاختاس ٔحیظ
یادٌیشی ،اجاص ٜاجشایی
ٕ٘ٛدٖ سٚؽ ٞای تذسیغ ٔٗ
دس ایٗ دسع سا ٔی دٞذ؟
 - 2آیا أىاٖ ػفش ت ٝوٙاس
دسیا ٚجٛد داسد؟
 – 3آیا اتضاسٞا دس یادٌیشی
ٔفیذ ٚالـ خٛاٙٞذ ؿذ؟
 – 4آیا ٔحتٛای فیّٓ ٚ
تلاٚیش ٔتٙاػة تا ٞذفٟای
دسع ا٘تخاب ؿذ ٜا٘ذ؟

تٟی ٝعشح ػٙجؾ آغاصیٗ:
اسصیاتی ( تشای تقییٗ ٘مغ ٝؿشٚؿ تذسیغ اتتذا تایذ اص ٔیضاٖ پیؾ دا٘ؼتٞ ٝای لثّی
دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ساتغ ٝتا ٔٛضٛؿ دسع جذیذ ٔغّـ ؿ ْٛتٙاتشایٗ تٙٔ ٝؾٛس اسصؿیاتی
ػٙجؾ
آغاصیٗ – آغاصیٗ ػٛاَ ٞای صیش سا اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔی پشػٓ.
 – 1آیا ٔی تٛا٘یذ وـٛس ایشاٖ سا سٚی وش ٜجغشافیایی ٘ ٚمـ ٝی جٟاٖ ٘ـاٖ دٞیذ.
ػٙجؾ
تىٛیٙی –  – 2الیا٘ٛع چیؼت؟
 - 3دسیا  ٚدسیاچ ،ٝچ ٝتفاٚت ٞایی تا  ٓٞداس٘ذ؟
ػٙجؾ
 – 4آیا ٔی تٛا٘یذ الیا٘ٛع ٞا  ٚدسیاٞای جٟاٖ سا سٚی وش ٜجغشافیایی ٘ـاٖ دٞیذ؟
پایا٘ی )
 – 5آیا ٔی دا٘یذ وـٛس ایشاٖ اص ؿٕاَ  ٚجٛٙب ت ٝوذاْ دسیاٞا دػتشػی داسد؟
٘ - 6اْ دسیاچ ٝی اػتاٖ ٔحُ ص٘ذٌی تاٖ چیؼت؟ تٍٛییذ وذاْ سٚدٞا ت ٝایٗ دسیاچٝ
ٔی سیض٘ذ؟
اسصؿیاتی تىٛیٙی:
 – 1وـٛس ایشاٖ اص ؿٕاَ  ٚجٛٙب ت ٝوذاْ دسیا ٞا سا ٜداسد؟
 - 2دسیای خضس چٚ ٝیظٌی ٞایی داسد؟
– دسیای خضس دس ع َٛتاسیخ چ٘ ٝاْ ٞایی داؿت ٝاػت؟
– وـٛس ٞای ٕٞؼای ٝی دسیای خضس سا ٘اْ تثشیذ.
– وذاْ سٚدٞا ت ٝدسیای خضس ٔی سیض٘ذ؟
 – 3خّیج ،خٛس  ٚت ٍٝٙسا تقشیف وٙیذ.
 – 4خّیج فاسع  ٚدسیای فٕاٖ چٚ ٝیظٌی ٞایی داس٘ذ؟
 وذاْ سٚدٞا ت ٝخّیج فاسع  ٚدسیای فٕاٖ ٔی سیض٘ذ؟ ٘اْ جضایش خّیج فاسع  ٚدسیای فٕاٖ سا تٍٛییذ. وذاْ وـٛسٞا تا خّیج فاسع ٕٞؼایٞ ٝؼتٙذ؟ سٚص ّٔی خّیج فاسع چ ٝسٚصی اػت  ٚفّت ایٗ ٘أٍزاسی چیؼت؟اسصؿیاتی پایا٘ی:
 – 1واس تشٌٞ ٝای ؿٕاس 23 ٚ 22 ٚ 21 ٜسا ا٘جاْ دٙٞذ.

تحّیُ ٚ
تقییٗ
فقاِیت
ٞای

 – 1آیا اتضاس ٔٙاػة تشای
ػٙجؾ سا داسْ؟
 – 2آیا ػٛاَ ٞا ٔتٙاػة تا
ٞش یه اص ا٘ٛاؿ ػٙجؾ ٔی
تاؿذ ؟
 – 3آیا تٛا٘ایی ٞا  ٚتفاٚت
ٞای فشدی سا دس ػٙجؾ
ِحاػ ٕ٘ٛد ٜاْ ؟
 – 4آیا اسصؿیاتی ٞا ٔتٙاػة
تا اٞذاف كٛست ٔی ٌیشد؟
 – 5آیا اسصؿیاتی ٞا كحیح
ا٘جاْ ٔی ٌیشد؟
 – 6آیا اسصؿیاتی ٞا دس حذ
تٛاٖ دا٘ؾ آٔٛاٖ ٔی تاؿٙذ؟

 – 1آیا دا٘ؾ آٔٛصاٖ تٝ
تا دس ٘ؾش ٌشفتٗ تفاٚت ٞای فشدی٘ ،یاصٞای ٚیظ ٚ ٜػثه ٞای یاد ٌیشی
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،تىاِیف صیش سا تقییٗ  ٚاص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔی خٛا ٓٞت ٝاختیاس خٛد  ٚتش ٚػایُ الصْ دػتشػی داس٘ذ؟
پای ٝی فاللٙٔ ٝذی ٞای خٛد یىی اص تىاِیف سا ا٘تخاب ٕ٘ٛد ٚ ٜدس جّؼ ٝی آیٙذ ٜت – 2 ٝآیا دا٘ؾ آٔٛصاٖ تٝ
ایٙتش٘ت ،وتاتٟا ٔ ٚماالت الصْ
والع اسائٕ٘ ٝایٙذ.

تىٕیّی

 – 1تا ٌُ ػفاٍِشی ٘مـ ٝی ػ ٝتقذی ایشاٖ سا ػاخت ٚ ٝدسیاٞای ایشاٖ سا تا سً٘ آتی دػتشػی داس٘ذ؟
 – 3آیا دا٘ؾ آٔٛصاٖ والع
ٔـخق ٕ٘ایٙذ.
ٔٗ سٚؽ ٞای ا٘جاْ ایٗ واس
 – 2تا وٕه ٔٙاتـ ٔختّف اص جّٕ ٝوتاتٟأ ،ماالت ،ایٙتش٘ت  ٚپشػ ٛج ، ٛدستاس ٜی
تحمیمی سا ٔی دا٘ٙذ؟
یىی اص دسیاٞای ایشاٖ یه فقاِیت تحمیمی ا٘جاْ داد ٚ ٜت ٝوالع اسائٕ٘ ٝایٙذ.
ٔ – 3لاحث ٝای سا تا افشادی و ٝتجشت ٝػفش ت ٝوٙاس دسیاٞای ایشاٖ داؿت ٝا٘ذ سا ا٘جاْ  – 4آیا دا٘ؾ آٔٛصاٖ اٍ٘یضٚ ٜ
ؿٛس  ٚؿٛق الصْ تشای ا٘جاْ
داد ٚ ٜت ٝكٛست ٔىتٛب اسائٕ٘ ٝایٙذ.
فقاِیت تىٕیّی سا داس٘ذ؟
 – 4ا٘ـایی سا تا ٔٛضٛؿ سٚص ّٔی خّیج فاسع ٘ٛؿت ٚ ٝت ٝوالع اسائٕ٘ ٝایٙذ.
 – 5آیا خا٘ٛادٔ ٜـاسوت الصْ
سا دس ٕٞشاٞی تا دا٘ؾ آٔٛصاٖ
سا دس ا٘جاْ فقاِیت ٞای
تىٕیّی سا داس٘ذ؟
 – 6آیا تٛا٘ایی ٞای دا٘ؾ
آٔٛصاٖ دس ا٘جاْ فقاِیت ٞای
تىٕیّی سا دس ٘ؾش ٌشفت ٝاْ؟
صٔاٖ

اجشای لثُ اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس والع حاضش  ٚتا ٚسٚد دا٘ؾ آٔٛصاٖ ت ٝوالع
فشایٙذ یاد ػالْ  ٚاحٛاَ پشػی ٕ٘ٛد ٚ ٜدس ٚضقیت جؼٕا٘ی  ٚسٚحی دا٘ؾ آٔٛصا٘ٓ
دٞی – دلت الصْ سا ا٘جاْ ٔی د ٚ ٓٞاص آٖ ٞا ٔی خٛا ٓٞو ٝاص داخُ ویؼ ٝای
یادٌیشی( و ٝلثال آٔادٕٛ٘ ٜد ٜاْ ٞشوذاْ یه ٟٔش ٜتشداس٘ذٟٔ .شٞ ٜا دس پٙج سً٘ ٚ
ت ٝتجشت ٝاص ٞش وذاْ ػ ٝفذد تٛد ٜت ٝعٛسی و ٝپٙج ٌش ٜٚػ٘ ٝفشی تـىیُ
ٌزاؿتٗٔ ،ی د.ٓٞ
تقذ اص تـىیُ ٌشٞ ٜٚای اكّی ،دس فشم یه دلیم ٝفیّٕی اص دسیا ٞا سا
ت ٝواس
تؼتٗ ،ت ٝپخؾ وشد ٚ ٜاص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔی خٛا ٓٞوٛٔ ٝضٛؿ دسع سا حذع تض٘ٙذ5 .
ایٗ فقاِیت سا تشای ایجاد اٍ٘یض ٚ ٜجّة تٛج ٚ ٝتٕشوض دا٘ؾ آٔٛصاٖ ا٘جاْ
اؿتشان
ٌزاؿتٗٔ ،ی د .ٓٞتقذ اص ا٘جاْ ایٗ فقاِیت اص ٌشٞ ٜٚا ٔی خٛا ٓٞو ٝتشای ٌشٜٚ
خٛدؿاٖ دس استثاط تا ٔٛضٛؿ دسع اػٕی سا ا٘تخاب وٙٙذ.
ا٘تماَ
آٔٛختٞ ٝا تٙٔ ٝؾٛس آٌاٞی اص ٔیضاٖ پیؾ ٘یاص ٞای دسع جذیذ ،ػٛاَ ٞایی سا وٝ
تٛٔ ٝلقیت دس لؼٕت عشح اسصؿیاتی آغاصیٗ تذٚیٗ ٕ٘ٛد ٜاْ سا اص ٌشٞ ٜٚا ٔی پشػٓ ٚ
جٛاب سا اص آ٘اٖ دسیافت ٔی و.ٓٙ
جذیذ،
تىاِیف
فّٕىشدی

 –1آیا اجشای تذسیغ ٔغاتك
تا ٞذفٟای دسع ٔی تاؿذ؟
 – 2آیا سٚؽ ٞای تذسیغ سا
ٔی تٛا٘ٓ ت ٝدسػتی اجشا
ٕ٘ایٓ؟
 – 3آیا اجشای تذسیغ تٝ
پیـشفت دا٘ؾ آٔٛصاٖ وٕه
ٔی وٙذ؟
 – 4تا چٔ ٝیضاٖ تذسیغ ٔٗ
ا٘قغاف الصْ سا دس ساتغ ٝتا
ایجاد فشكت ٞای یادٌیشی
داسد؟

ٚ
ػٙجؾ
آٔٛختٝ
ٞا)

دا٘ؾ آٔٛصاٖ وتاب دسػی خٛد سا سٚی ٔیض ٌزاؿت ٚ ٝدسع  17سا تاص
وشد ٚ ٜت ٕٝٞ ٝی ٌشٞ ٜٚا ٔی ٌٛیٓ ٘فشاتی و ٝسٚی ٟٔش ٜی آٖ ٞا فذد 1
٘ٛؿت ٝؿذ ٜاػت كفح ٝی  89وتاب دسػی ؤ ٝشتٛط ت ٝدسیای خضس
ٔی تاؿذ سا ٔغاِق ٝخٛاٙٞذ وشد٘ ٚ .فشاتی و ٝسٚی ٟٔش ٜی آٖ ٞا فذد
ؿٕاس ٜی ٛ٘ 2ؿت ٝؿذ ٜاػت لؼٕت خّیج فاسع ٘ ٚفشاتی و ٝفذد ٟٔش10 ٜ
ی آٖ ٞا ؿٕاس ٜی ٔ 3ی تاؿذ لؼٕت دسیای فٕاٖ سا ت ٝكٛست ا٘فشادی
ٔغاِق ٝخٛاٙٞذ ٕ٘ٛد.
تقذ اص ایٙى ٝافضای ٌشٞ ٜٚا لؼٕت ٔشتٛط ت ٝخٛد سا ٔغاِقٕٛ٘ ٝد٘ذ تٝ
ٔٙؾٛس تـىیُ ٌشٟٞ ٚای تخللی ،ت ٝآٖ ٞا ٔی ٌٛیٓ و ٕٝٞ ٝی ؿٕاسٜ
یه ٞا دس یه ٌش ٚ ٜٚؿٕاس ٜدٞ ٚا دس یه ٌش ٚ ٜٚؿٕاس ٜػٞ ٝا دس یه
ٌش ٜٚلشاس تٍیش٘ذ .تٞ ٝش ٌش ٜٚتخللی یه ٘مـ ٚ ٝیه وش ٜی جغشافیایی
ٔی د .ٓٞفیّٕی پخؾ ٔی و ٓٙؤ ٝشتٛط ت ٝػٛاحُ دسیاٞای ایشاٖ تا
ٔحٛسیت ٔٛلقیت جغشافیایی  ٚایجاد ٍ٘شؽ ٔثثت ت ٝحفاؽت اص ٔحیظ
صیؼت ٘ ٚقٕت ٞای خذا ٔیثاؿذ  .دس حیٗ پخؾ فیّٓ ٘ىات الصْ ٚ
ضشٚسی دسع سا تا سٚؽ پشػؾ  ٚپاػخ ت ٝوالع اسائٔ ٝی ٕ٘ایٓ ٕٝٞ .ی
افضای ایٗ ٌشٞ ٜٚا یه لؼٕت دسع سا ٔغاِقٕٛ٘ ٝد ٜا٘ذ  ٚدس ایٗ ٌش10 ٜٚ
ٞای تخللی تا ٕٞذیٍش ت ٝتحث  ٚتثادَ ٘ؾش  ٚایٙى ٝتقذ اص تشٌـتٗ تٝ
ٌشٞ ٜٚای اكّی چٍٔ ٝ٘ٛغّة ٔشتٛط ت ٝخٛد سا ت ٝدیٍش افضای ٌشٜٚ
تذسیغ ٕ٘ایٙذ وفت ٔ ٌٛ ٚی وٙٙذ  ٚاص فىش  ٚتجشتیات ٟٔ ٚاست ٞای
ٕٞذیٍش تٟشٙٔ ٜذ ٔی ؿ٘ٛذ.تٙٔ ٝؾٛس آٌاٞی اص ٔیضاٖ تحمك ٞذف ٞای
جضئی دسع ،ػٛاَ ٞای ٔشتٛط ت ٝلؼٕت اسصؿیاتی تىٛیٙی ٔشتٛط تٞ ٝش
لؼٕت دسع سا اص ٞش ٌش ٜٚتخللی ٔی پشػٓ  ٚت ٝایٗ عشیك اص ٔیضاٖ
تحمك ٞذف ٞای جضئی دسع آٌأ ٜی ؿ.ْٛ

تقذ اص ایٙىٌ ٝشٞ ٜٚای تخللی تحث ٞای الصْ سا ا٘جاْ داد٘ذ ت ٝآٖ ٞا
ٔی ٌٛیٓ تٌ ٝشٞ ٜٚای لثّی اكّی تشٌشد٘ذ ٞ ٚش فشد ؿشٚؿ ت ٝتذسیغ
لؼٕت ٔشتٛط ت ٝخٛد ت ٝدیٍش افضای ٌشٔ ٜٚی ٕ٘ایذ .تقذ اص ا٘جاْ ایٗ
لؼٕت ،وپی واستشٌٞ ٝای ؿٕاس 23 ٚ 22 ٚ 21 ٜسا دس اختیاس ته ته
دا٘ؾ آٔٛصاٖ لشاس ٔی دٚ ٓٞدس ٞش ٌشٞ ،ٜٚش دا٘ؾ آٔٛص تقذ اص تىٕیُ واس
تشٌٞ ٝا تىّیف ٔشتٛط ت ٝخٛد سا تلحیح ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜؾش خٛد سا دس واس تشٌٝ
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ٔٙقىغ ٔی وٙذ ٘ .تایج ٘ـاٖ خٛاٞذ داد وٞ ٝش دا٘ؾ آٔٛص ٔغّة
ٔشتٛط ت ٝخٛد سا تا چ ٝا٘ذاص ٜاثش تخؾ ت ٝدیٍش ٌ ٓٞشٞٚی ٞای خٛد
تذسیغ ٕ٘ٛد ٜاػت .دس ادأ ٝخٛدْ واستشٌٞ ٝا سا اسصیاتی  ٚػغح یادٌیشی
دا٘ؾ آٔٛصا٘ٓ سا ٔـخق  ٚتاص خٛسدٞای الصْ سا اسائٔ ٝی و.ٓٙ
دس ا٘تٟا دسع سا جٕـ تٙذی ٕ٘ٛد ٚ ٜفقاِیت ٞای تىٕیّی سا تا ِحاػ
وشدٖ تفاٚت ٞای فشدی ٚ ٚیظٌی ٞای خاف دا٘ؾ آٔٛصاٖ تشای جّؼٝ
تقذی سا تقییٗ ٔی ٕ٘ایٓ  ٚوالع سا تا لذسدا٘ی اص ٘قٕت ٞای خذا  ٚروش
كّٛات پایاٖ ٔی دٓٞ

