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 ضوارُ کارت: ًام ٍ ًام ذاًَازگی زاًص آهَز:                   
 

 1 

 تارم   سَاالت رزیف

 0.5 زٍ سَال از سَاالت کلیسی جغرافیا را تٌَیسیس. 1

 0.5 هثالْایی ترای هفَْم سکًَتگاُ تٌَیسیس 2

 0.5 هَرز( 2اًَاع هرزّا را ًام تثریس.) 3

 0.5 چِ ػَاهلی زر ایراى، زهیٌِ ضکل گیری زًسگی ػطایری را فراّن کرزُ است؟ 4

 0.5 هَرز( 2ّستاًی را تٌَیسیس.)ارزضْای التػازی ًَاحی کَ 5

 0.5 هسایای کطت گلراًِ ای را تٌَیسیس. 6

 زر ذػَظ آب ٍ َّای ایراى سَالت زیر را پاسد زّیس 7

 ٍضؼیت زهای کطَر از ضوال تِ جٌَب چگًَِ است؟الف( 

 ست؟یچ راىیزر تاتستاى ا یػلت ػسم تارًسگ ب(

1 

 جوالت غحیح ٍ غلط را هطرع کٌیس. 8

 از ضرق تِ غرب کطَر هی رٍین، همسار آب رٍزذاًِ ّا کوتر هی ضَز. الف: ّرچِ

 ب( غٌؼت ٍ ذسهات، زیرتٌای تَسؼِ التػازی ّر کطَر است

1 

 0.75 اًَاع کاًًَْای آتگیر را ًام تثریس 9

 زرذػَظ زریای ذسر، تِ سَاالت زیر پاسد زّیس 10

 الف( چگًَگی تَجس آهسى زریای ذسر

 زریا گَیٌس.ب( چرا زریاچِ ذسر را 

1 

 0.5 ػلت اّویت زریاچِ ارٍهیِ را تٌَیسیس. 11

 پاسد غحیح را ػالهت تسًیس 12

 از ًظر جوؼیتی، کسام هٌطمِ یا هٌاطك کطَر، پرجوؼیت تر ّستٌس؟الف( 

 (ضوال/ضرق4(ضوال/غرب                  3( غرب/جٌَب                  2( ضوال/جٌَب              1

 ًَع هْاجرت زر ایراى، زر زِّ ّای اذیر کسام است؟ب( هْوتریي 

 ( رٍستا تِ ضْر4( ضْر تِ رٍستا            3( رٍستا تِ ضْر          2( ضْر تِ ضْر        1

 ج(هْوتریي ػاهل ضکل گیری سکًَتگاُ ّای اٍلیِ زر ایراى چیست؟

 ( ّوِ هَارز4( ٍجَزآب         3( زسترسی تِ زریا         2(ذان هٌاسة       1

 ز( ایراى از ًظر جاشتِ ّای تَریستی، زر همام چٌسم جْاى لرار زارز؟

 ( زّن4(پاًسزّن            3( پٌجن                 2( ّفتن              1

1 

 0.75 ًحَُ اًسازُ گیری رضس طثیؼی جوؼیت را تَضیح زّیس ) یا فرهَل آى را تٌَیسیس(. 13

 ف کٌیستؼریهَارز شیل را  14

 0.5ج( کالى ضْر        0.75ب( هْاجرت هؼکَس           0.5الف( هْاجرت 
1.75 
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 جوالت زیر را تکویل کٌیس. 15

 الف(ساذتواى ......................، ٍیژگیْای لاتل اًسازُ گیری جوؼیت را ًطاى هی زّس.

 .......... کِ ّواى ضْر است، تمسین کرز.ب( زر ػػر ّراهٌطیاى، .....................، کطَر را تِ سی .....

 سیآ ی................................. تَجَز ه طی...................... ٍ هح طیهح يیاز تؼاهل ت ییایجغراف طیهحج( 

 ضَز. یه اىی........................  ت تی........................... ٍ هَلؼ تیتِ زٍ ضکل هَلؼ ییایجغراف تیهَلؼ ز(

1.75 

 0.5 ػلت تمسین تٌسی کطَر تِ ٍاحسّای کَچکتر چیست؟ 16

 زرذػَظ تمسیوات کطَری تِ سَاالت زیر پاسد زّیس. 17

 الف( استاى تَسط ........... ازارُ هی ضَز            ب( فرهاًسار، ٍظیفِ ازارُ  ........................ را ترػْسُ زارز
0.5 

 0.5 ى زر هحػَالت تاغی کطَر چیست؟ػلت تٌَع فراٍا 18

 0.5 ترذی غٌایغ هاضیٌی کطَر را ًام تثریس. 19

 0.5 ترذی از اًَاع ذسهات را تٌَیسیس 20

 سَاالت زرس استاى ضٌاسی)ذَزستاى(

 1 ........ زًسگی هیکٌن.هي زر استاى ............، ضْرستاى ............، ترص.....................، ضْر)رٍستا(.................. 21

 0.5 ترذی از تاالتْای استاى ذَزستاى کِ اهکاى زًسگی رٍستایی را فراّن کرزُ اًس، ًام تثریس. 22

 0.5 هَرز(2تٌازر استاى ذَزستاى را ًام تثریس.) 23

 0.5 چرا زر استاى ذَزستاى، زهیٌِ ضکل گیری توسًْای هرتلف ٍجَز زاضتِ است؟ 24

 0.75 ب زر استاى ذَزستاى چیست؟ػلت آلَزگی آ 25

 0.75 هَرز( 3ترذی غٌایغ زستی استاى را ًام تثریس.) 26

 0.5 هَرز(2ترذی سازُ ّای آتی تاریری استاى را ًام تثریس. .) 27

 0.5 ، تِ زلیل ......................، ًرخ رضس جوؼیت زر استاى .................. یافت.1365-1375طی سالْای  28

 20                                                                        هَفك تاضیس/                                                                  
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