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 ........................نام و نام خانوادگی :         

 ............................... شماره صنذلی :

 جغزافی دّن  : نام امتحان

  ریاضی ٍ تجزتی-دّن   رشته: -پایه

 102-101  شماره کالس:          

  4  :تعذاد صفحه        
 

 ًوزُ ( 5/0) ...........گفتِ هی ضَد.اًساتی پیزاهَى اى............ ًسثت تِ پذیذُ ّای طثیؼی یاتِ هکاى قزارگیزی ّز پذیذُ -1

 ًوزُ ( 5/0)اصطالحا....................... هی گَیٌذی ٍ سٍد گذر جَ آًتِ حالت -2

 ًوزُ ( 5/0)هْوتزیي ػاهل ریشش تزف ٍ تاراى در کطَر ها .........................هی تاضذ-3

 ًوزُ ( 5/0)رضتِ کَُ .................در اثز تزخَرد دٍ صفحِ ایزاى ٍ اٍراسیا ایجاد ضذُ است-4

 ًوزُ ( 5/0)ت؟ای خطک ٍ تیاتاًی کزُ سهیي چیسهْوتزیي ػاهل ایجادکوزتٌذّ-5

 فطار َّا    ػاهل پز فطار جٌة حارّای             دٍرتَدى اس دریاّا               جْت رضتِ کَّْا

 ًوزُ ( 5/0)؟ِ کاّص هی یاتذجیص ارتفاع دهای َّا تِ طَر هیاًگیي چٌذ دراهتز افش2000تِ اسای ّز -6

 درج           9ِدرجِ                   12درجِ              6درج3ِ

 ًوزُ ( 5/0)؟هْوتزیي ػاهل طثیؼی در ایجاد سکًَتگاّْای ضْزی ٍ رٍستایی در ایزاى چیست-7

 خاک حاصلخیش              اب           اهٌیت             ارتفاع اس سطح دریا

 ًوزُ ( 5/0)؟تزای اٍلیي تار تِ چِ سهاًی تز هی گزدد ساتقِ تقسیوات کطَری در ایزاى-8

 هادّا               )هْزداد دٍم(اضکاًیاى            یشدگزد ساساًی            داریَش اٍل ّخاهٌطیاى

 (ًوزُ  5/0)؟ایذار تِ هؼٌای تاهیي ًیاسّای اهزٍس تا حذاکثز استفادُ اس هؼادى ٍ هٌاتغ طثیؼی هی تاضذپ تَسؼِ-9

 ًادرست                                         درست

 تِ کَچکتزیي ٍاحذ تقسیوات کطَری کِ تَسط تخطذار ادارُ هی ضَد ٍ هحذٍدُ جغزافیایی هؼیٌی دارد تخص-10

 ًادرست                                               درست                 ًوزُ ( 5/0) گفتِ هی ضَد 

 دقیقه 50    مذت پاسخگویی:

 03/96/    تاریخ امتحان : 

   یوسفی  آقاینام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر
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 ًوزُ ( 1)زیش چیست آتهٌظَر اس حَضِ -11

 

 ًوزُ ( 5/0)اسدالیل اّویت خلیج فارس دٍ هَرد را تیاى کٌیذ-12

 

 ًوزُ ( 5/0)هَرد را تیاى کٌیذ دٍاس دالیل کاّص اب دریاچِ ارٍهیِ -13

 

 ًوزُ ( 1)سیاستْای کاّص جوؼیتی چِ پیاهذّایی تِ دًثال خَاّذ داضت دٍ هَرد-14

 

 ًوزُ ( 5/0)رٍستا تِ ضْز در ایزاى چیستهالک تثذیل -15

 

 ًوزُ ( 1)هفَْم ضْز گزیشی را تیاى کٌیذ-16

 

 ًفز تاضذ هیشاى رضذ 340990ًفز ٍ هزگ ٍ هیز در ّواى سال 1400000تیص اس92اگز هیشاى هَالیذ ایزاى در سال -17

 ًوزُ ( 5/0) (پاسخ تا ًَضتي فزهَل  .)طثیؼی ایزاى در اى سال را هحاسثِ کٌیذ

 

 

 ًوزُ ( 1)اس هشایای کطت گلخاًِ ای دٍ هَرد را تیاى کٌیذ-18

 

 ًوزُ ( 1)چْار هَرد اس تَاًوٌذیْای ایزاى در سهیٌِ ی گزدضگزی را تیاى کٌیذ-19
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 ًوزُ ( 1)اس ٍیژگیْای هٌحصز تِ فزد دریای ػواى چْار هَرد را ًام تثزیذ-20

 

 ًوزُ ( 1)ٍیژگیْای رٍستاّای پزاکٌذُ را تیاى کٌیذ-21

 

  ًوزُ ( 1)هٌظَر اس خذهات چیست-22

 

 ًوزُ ( 1)ِ ّایی فؼالیت داضتٌستاد پطتیثاًی جٌگ جْاد ساسًذگی خزاساى در چِ سهی-23

 

 ًوزُ ( 1)تزای تَسؼِ گزدضگزی در خزاساى چِ راّکارّایی ٍجَد دارد-24

 

 تزای تَسؼِ تخص کطاٍرسیی یهْوتزیي هطکالت تخص کطاٍرسی خزاساى رضَی کذاهٌذ ٍ چِ راّکارّا-25

 ًوزُ ( 1)در ایي استاى ٍجَد دارد 

 

 ًوزُ ( 5/0)اس هشایای کطت سػفزاى دٍ هَرد را تیاى کٌیذ-26

 

 ًوزُ ( 1)سذ دٍستی تا چِ اّذافی ایجاد ضذُ است دٍ هَرد-27

 

 ًوزُ (5/0)) دٍ هَرد(تَسؼِ ایي استاى را ًام تثزیذ هْوتزیي قاتلیت ّای خزاساى رضَی در جْت-28

 

 










