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 حاُای سانی را ةا کهيات ىٍاغب پط کٍیص؟ 1

 ـرطای ةظرگ آفطیلا اغث.................................... یک ٌاذیَ اٌحلانی ةیً حٍگم ُای ةاراٌی اغحّیی و  انف(

 ةارش ُای ةِاری ةیؾحط از ٌّع ةارٌصگی ...................................... اغث. ب(

 گّیٍص. ىی........... یا یز رُفث ةَ غٍگ ُا  و رغّةاجی کَ یشچال ُا ةا سّد ذيم ىیکٍٍص............. ج(

 ........................... اغث.ةارٌصگی غاالٌَ ةیاةان ُا کيحط از  د(
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 .عتارت درغث و ٌادرغث را ىؾشؿ کٍیص 2

 جٍِا ىّحّدات زٌصه جّنیصکٍٍصه در یک ةّم غازگان گیاُان ُػحٍص. انف(

 ؼ در کُّػحان ُا یشچال و اىّاج دریا اغث.دو عاىم ىِو فطغای ب(

 کٍٍص. ٌاذیَ کو فؾار ایخاد ىید ىّنکّل ُا ةَ ُو ٌظدیک جط ىیؾّد و ؽّ وكحی ُّا غطد ىی ج(

 ىٍاظق ىعحصل،غطد و گطم را پصیص ىی آورد. ،دریافث ٌاىػاوی اٌطژی سّرؽیص در زىیً د(

1 

 گظیٍَ ـرید را اٌحشاب کٍیص. 3

 آب ُای حاری ىّاد را ةَ کصام ـّرت ذيم ىیکٍٍص؟ *

 جيام ىّارد د(                غهحان   ىشهّط ىعهق                ج( ىرهّل                    ب( انف(

 ةیاةان گُتی ةَ کصام دنیم ایخاد ؽصه اغث؟ *

 ُای انف و ج گظیٍَ ُا            د( ؽکم ٌاُيّاری اغحلطار ىطکظ پطفؾار            ج( دوری از رظّةث                   ب( انف(

 ىٍعلَ ىیاٌيار در ٍُص ةَ کصام دنیم آغیب فطاوان دیصه اغث؟ *

 انف(حٍگ              ب(پاکػازی كّىیحی                   ج(ٌتّد ىّاد غضایی کافی            د(جضاد فطٍُگی

75./ 
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 ُای زیط را جعطیف کٍیص. واژه

 ةارٌصگی حتَِ ای: انف(

 ةطسان: ب(

 ةّم غازگان)اکّغیػحو(: ج(
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 نام و نام خانوادگی: ..........................
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 .شواره داوطلب: ..............................
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ىیهی ىحط 50ىّرن              د( ةارٌصگی ُيطفحی               ج( غاوان              ب( انف( 1 

 ـرید د(    غهط            ج(            غهط                   ب(        ـرید      انف( 2

 *د                       *د                 *ب 3
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 کٍٍص. حایی کَ جّده ُا ةا ُو ةطسّرد ىی .ةیؾحط در ىرم حتَِ ُا ةَ وحّد ىی آیص ةارٌصگی حتَِ ای:

 یکی از اٌّاع جپَ ُای غاذهی اغث کَ ُالنی ؽکم و ىٍفطد ُػحٍص و دو زائصه در حِث ةاد دارٌص. ةطسان:

 حٍگدم، ىاٌٍدص: کٍٍدص ارجتداط و جعاىدم دارٌدص. ىّحّدات زٌصه کَ ةا یکصیگط و ىریعی کَ در آن زٌصگی ىی ای از ىخيّعَ ةّم غازگان:

 چيٍظار.

 ةطٌاىَ ریظی ةِحط عهيی کطدن ىعانعات             ج( آغان کطدن ىعانعات                  ب( (1 5

 ی.آنّده ؽصن وغیع آب ةَ ةّم غازگان دریایی و آغیب ةَ آب غٍگ ُای ىطحاٌ 6

 ةارش و پّؽؼ گیاُی. و ةَ پٍچ گطوه اـهی آب و ُّایی جلػیو ؽصه اغث غَ ىعیار دىا، 7

 درحَ 58 درحَ               دره ىطگ کانیفطٌیا: 70ةیاةان نّت: در عطض ُای ةاالی حغطافیایی كطاردارٌص/ 8

9 
اظطاف سّد فؾار کيحطی دارد و در ٌحیخَ ةط روی یک ُّای گطم غتک اغث و ةَ غّی ةاال ـعّد ىیکٍص. ةٍاةطایً ُّای گطم ٌػتث ةَ 

 ؽّد. . در ایً ىٍعلَ ُّا ةَ غيث ىطکظ ٌاذیَ کو ىیؽّد ىٍعلَ گطم یک ىطکظ کو فؾار)غیکهّن( ایخاد ىی

 ٌػتث ةَ غعد دریاُا ىراغتَ ىیگطدد )غعد ىحّغط آب ُای آزاد.(.کّه جپَ 10

 زىان ٌّع آب و ُّا. حٍع غٍگ، 11

 گطز دیّ و غحّن غٍگی -کهّت -چانَ ةادی -ریگیدؽث  12

 جهياغَ 13

14 
ٌّاذی وغیع حغطافیایی ُػحٍص کَ در آٌِا اٌّاع ساص و ىؾاةِی از گیاُان و حاٌّران زٌصگی ىیکٍٍص و ةَ ُيیً غتب یک ٌاذیَ را ةَ 

 وحّد ىی آورٌص.ىاٌٍص زیػث ةّم جٌّصرا.

 در رؽحَ کّه ُای زاگطس /ؽّد. غطعث رؽص گیاُان اٌصازه گیطی ىیدر روش ُای حصیص ىیظان جّنیص ىّاد آنی و  15

 جرلیلات ٌخّىی (4اٌطژی                 (3ىعصن                    (2گطدؽگطی                (1 16

 رظّةث. فؾار. ةارش. دىا. 17

 ُای زىػحاٌیگطدؽگطی و ورزش  (3ىعادن                    (2جٍّع زیػحی                       (1 18

 ای. ـشطه ىاغَ ای، ؽّد: ةَ دو دغحَ جلػیو ىی غاذم یا کطاٌَ ىٍعلَ جياس سؾکی و دریا اغث. 19

 زیػث کطه. آب کطه، غٍگ کطه، ُّا کطه، .ُط ٌاذیَ دارای کاٌّن یا ىطکظی اغث کَ ةیؾحطیً عّاىم وذصت در آن وحّد دارد 20

 فطغایؼ ُّازدگی/ 21

 اكیاٌّس ُا دریاُا. 22

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20بارم :جمع 

 
 سال تحصيلی  اولسؤاالت پایاى ترم نوبت  کليد

 انسانی جغرافيا یازدهننام درس: 

نام دبير: 

  ساعت اهتحاى:

 دكیل57َهدت اهتحاى: 


