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 معیارها

 ن ق ق خ خ خ
     بب مفبَیم ي داوستىی َبی اجتمبعی آضىب ضذٌ است. 1
     فعبلیت َب ، بٍ کبر ببىذیم ... ( ایفبی وقص ، گسارش از ببزدیذَب ،)فعبلیت َبی کالسی ي خبرج از کالس را اوجبم می دَذ. 2
     مطبرکت می کىذ.)بررسی ي کبيش ، خالقیت ، اظُبر وظر ضخصی...( در اوجبم فعبلیت َبی یبدگیری  3
     را در محیط ياقعی بٍ کبر می گیرد ي تًاوبیی استفبدٌ از ابسار کرٌ ، وقطٍ ي ... را دارد.داوص ي مُبرت َبی خًد  4
     ي وظبفت ( را رعبیت می کىذ. در اوجبم دادن کبربرگ َب ) صحیح وًیسی ، کبمل وًیسی 5
     وطبن می دَذ. ي کرٌ کطًرَبی َمسبیٍ ایران را وبم می برد ي مًقیعت جغرافیبیی آن َب را بر ريی وقطٍ 6
     ، طبیعی ي اوسبوی کطًر آررببیجبن را بیبن می کىذ. ) کىفراوس ي ...( جغرافیبییيیژگی َب ی  7
      ، طبیعی ي اوسبوی کطًر ارمىستبن را بیبن می کىذ. ) کىفراوس ي ...( جغرافیبییيیژگی َب ی  8
     را بیبن می کىذ. ) کىفراوس ي ...( پبکستبن، طبیعی ي اوسبوی کطًر  جغرافیبییيیژگی َب ی  9
     را بیبن می کىذ. ) کىفراوس ي ...( ترکمىستبن، طبیعی ي اوسبوی کطًر  جغرافیبییيیژگی َب ی  11

     بب مفُمًم حرکت چرخطی زمیه آضىبیی دارد ي چگًوگی بٍ يجًد آمذن ضببوٍ ريز را بب استفبدٌ از ابسار ومبیص می دَذ. 11

     بب مفُمًم حرکت اوتقبلی زمیه آضىبیی دارد ي چگًوگی بٍ يجًد آمذن فصل ي سبل را بب استفبدٌ از ابسار ومبیص می دَذ. 12

     آضىبیی دارد ي بر ريی کرٌ وطبن می دَذ. (الىُبرَب وصف ي مذارَب مبذأ، الىُبر وصف استًا،) فرضی خطًط مفبَیم بب 13

     بب استفبدٌ از ضبکٍ مربعبت مکبن دقیق یک پذیذٌ را پیذا می کىذ.  14

     بب مفُم قبرٌ آضىب است ي قبرٌ َبی جُبن را بر ريی وقطٍ ي کرٌ جغرافیبیی پیذا می کىذ. 15

     مفُم اقیبوًس آضىب است ي اقیبوًس َبی جُبن را بر ريی وقطٍ ي کرٌ جغرافیبیی پیذا می کىذ.بب  16

     َبی جُبن را بب َم مقبیسٍ می کىذ ي بر ريی ومًدار تفسیر می کىذ.جمعیت قبرٌ  17

     دَذ.گی در وبحیٍ قطبی را بیبن می کىذ ي بر ريی وقطٍ وطبن می يیژگی َبی آة ي ًَایی ي زوذ 18

     دروبحیٍ استًایی را بیبن می کىذ ي بر ريی وقطٍ وطبن می دَذ. يیژگی َبی آة ي ًَایی ي زوذگی 19

     در وبحیٍ بیبببوی را بیبن می کىذ ي بر ريی وقطٍ وطبن می دَذ.يیژگی َبی آة ي ًَایی ي زوذگی  21

     .عالقٍ مىذ است ي احسبس مسئًلیت می کىذ  بٍ حفبظت از محیط زیست 21
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