
  تاسوِ تؼالی
 هْر آهَزضگاُ  ساػت اهتحاى:  :خغرافیاسَاالت درس

    هَرخ : پايِ : 

 دقیقِ    80هذت اهتحاى : هاُ سال تحصیلی   اًساًی  رضتِ:

 ضوارُ کارت: ًام ٍ ًام خاًَادگی داًص آهَز:                   
 

 1 

 تارم   سَاالت رديف

 خوالت صحیح ٍ غلظ را هطخص کٌیذ 1

 سغح زهیي فقظ تر اساس هؼیارّای عثیؼی ًاحیِ تٌذی هی ضَد.الف( 

 .هٌظَر از هَرى، رسَتاتی است کِ تَسظ يخچال حول هی ضَدب(

 .کارست، پذيذُ خَردگی سٌگْای آرريي ٍ رسَتی است ج( 

 .فیای زيستی استد(هغالؼِ زيست تَهْا يکی از هَضَػات خغرا

1 

 گسيٌِ هٌاسة را اًتخاب کٌیذ. 2

 .تراکوی ( در تیاتاى است –کاٍضی  الف( دضت ريگی يکی از اضکال ) 

 .گیاّاى ( تٌْا هَخَدات زًذُ تَلیذکٌٌذُ در يک اکَسیستن ّستٌذ -ب( )خاًَراى 

 (   ّستٌذ. قاتل تغییر –ثاتت ج( هرزّای ًَاحی)

 هحسَب هی ضَد. هلی( –ّر کطَر هستقل کِ ًظام حکَهتی هستقلی دارد، يک ًاحیِ سیاسی )فراهلی  د(

1 

 اصغالحات ريل را تؼريف کٌیذ.  3

 1 ج( اقتصاد                     0.75ترخاى  ب(                0.5الف( خثِْ َّا 
2.25 

 0.5 هَرد(2)هْوتريي ٍ پرگَيطتريي زتاًْای ايراًی کِ ريطِ تاستاًی دارًذ را ًام تثريذ. 4

 1 (ثاله4)ذ. ًَع سَم چِ ًام دارد؟ هثال تسًیفؼالیتْای  5

 0.5 کطاٍرزی در دًیا چٌذ ًَع ّستٌذ؟ًَاحی  6

 0.5 هَرد(2از صٌايغ کارخاًِ ای را ًام تثريذ. )ترخی  7

 0.5 از اقتصاد خْاًی چیست؟هٌظَر  8

 1 تدَد آهذى سازهاى اٍپک چیست؟ػلت  9

 0.5 هَرد(2)تَسؼِ اًساًی، چِ ػَاهلی را در تر هی گیرد؟ضاخص  10

 0.5 هَرد2 ِ ّای اقتصادی هٌغقِ ای را ًام تثريذ.يداز اتحاترخی  11

 0.5 حول ٍ ًقل دريايی تر ديگر رٍضْای حول ٍ ًقل ترتری دارد؟چرا  12

 1 ضٌگي تِ چِ هٌظَری هٌؼقذ ضذ؟پیواى  13

 کٌیذ. خوالت ريل را تکویل 14

 حذ اػوال ارادُ سیاسی يک ًظام هذيريت يا حکَهت است..........................،  َطخغ الف(

 .است .................... ٍ .................... ی خْاىرتدا داهذاریراکس از هْوتريي ه ب(

 است. ٍ ..................  .................  ارکاى يک ًاحیِ سیاسی ضاهل .................... ،  ج(

 .استآى .....................  فضا ٍ قلورٍ خغرافیايی يک کطَرد( 

1.75 

 1 از آتْای آزاد چیست؟هٌظَر  15

 0.5 (هثال 2)از ًَاحی خَدهختار سیاسی تٌَيسیذ چٌذهثال  16



  تاسوِ تؼالی
 هْر آهَزضگاُ  ساػت اهتحاى: :خغرافیاسَاالت درس

    هَرخ :  يازدّن پايِ : 

 دقیقِ    80هذت اهتحاى : هاُ سال تحصیلی   اًساًی  رضتِ:

 ضوارُ کارت: ًام ٍ ًام خاًَادگی داًص آهَز:                   
 

 2 

 1 ارکاى کطَر، هٌظَر از ًظام سیاسی چیست؟هیاى در  17

 1 ّای هکاًی ٍفضايی، چِ سغَحی را درترهیگیرد؟ٍاتستگی  18

 0.5 چیست؟هٌصف خظ  19

 1 را تؼريف کٌیذ.زئَپلیتیک  20

 گسيٌِ هٌاسة را اًتخاب کٌیذ 21

 کذام کطَرّا تا کوک اًقالب سثس، هَفق ضذًذ در زهیٌِ تَلیذ ترًح تِ خَدکفايی ترسٌذ؟الف( 

 ايراى ٍ پاکستاى(4                        فیلیپیي ٍ پاکستاى (3                    شاپي ٍ فیلیپیي( 2          ايراى ٍ شاپي     (1

 کذام يک از صٌايغ زير تا فؼالیتْای ًَع چْارم ارتثاط دارًذ؟ب(

 "رور" آلمانصٌايغ هَخَد در ( 4                 صٌايغ ضیویايی(3کطت ٍ صٌؼتْا          (2            "ّای تک"صٌايغ (1

 کطَر تِ هذت چٌذقرى هستؼورُ اًگلستاى تَد.ج(ايي 

 ٌّذ( 4             الدساير( 3                     ّلٌذ( 2           ايراى( 1

 خغرافیای سیاسی از کذام ػٌاصر زير تطکیل ضذُ است؟د( 

 حکَهت ٍ هلت( 4                خغرافیا ٍ حکَهت( 3            سیاست ٍ خغرافیا(2                سیاست ٍ حکَهت(1

1 

 0.5 تَسظ دٍلت چگًَِ هی تَاًذ تکار گرفتِ ضَد؟قذرت  22

 1 هَرد 4از ًظر ضکل تِ چٌذ دستِ تقسین هی ضًَذ؟ کطَرّا  23

خوغ ًورات                                                              هَفق تاضیذ/                                                                    20 

 


