
 میان نوبت دوم: نوبت امتحانی   باسمه تعالي              نام ...............................................................

تمفهپایه :   .............................................نام خانوادگی 
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دقیقه  21 مدت امتحان دولتي کوضا )دوره اول(غیر  دبیرستان 2شماره صفحه : 

    
 ثزای ایٌکِ یک سبًتی هتز خبک سراعی تشکیل شَد چٌذ سبل ٍقت السم است؟   1

صذّب سبل  سبل 111 سبل 51 سبل 11  

 هیشاى هجبس هصزف آة ثزای ّز فزد در شجبًِ رٍس چٌذ لیتز است؟   2

لیتز 311 لیتز 251 لیتز 151 لیتز 111  

 جْت اهتذاد رشتِ کَُ ساگزس :   3

غزة جٌَة شزقشوبل   شوبل جٌَثی  

شوبل شزق جٌَة غزة   شوبل غزة  جٌَة غزة  

چِ عَاهلی ثز رٍی پزاکٌذگی جوعیت تأثیز هی گذارد؟   4

ٍضعیت اقتصبدی ٍ آة ٍ َّاآة ٍ َّا ٍ خبک 

هَارد یک ٍ سِ  ٍضعیت اقتصبدی ٍ اهکبًبت رفبّی ٍ ثْذاشتی ٍ سیبسی

 قبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى چٌذ اصل دارد؟   5

اصل  171 اصل 175 اصل 177 اصل 165  

 دٍ دشت ٍسیع ایزاى کذاهٌذ؟   6

دشت کَیز -دشت لَت دشت آسادگبى -دشت لَت  

ّیچکذام   دشت قشٍیي -دشت لَت 

 ٍ پز آة ایزاى اس چِ کَُ ّبیی سزچشوِ هی گیزًذ؟ اغلت رٍدّبی دائوی   7

الجزس ٍ ساگزس ساگزس ٍ دهبًٍذ الجزس ٍ دهبًٍذ الجزس ٍ ساگزس  

 چزا هصزف آة رٍس ثزٍس ثیشتز شذُ است؟   8

ذگی          هَارد یک ٍ سِ تغییز شیَُ ّبی سً گزهبی َّا الف( افشایش جوعیت  

 تزاکن جوعیت :   9

ًسجت افزادی کِ در یک هکبى سًذگی هی کٌٌذ ًسجت ثِ هسبحت   

ًسجت هسبحت ثِ افزادی کِ در یک هکبى سًذگی هی کٌٌذ 

تعذاد افزادی کِ در یک هکبى سًذگی هی کٌٌذ  

ّیچکذام 



زکشی ، داخلی یب جٌَثی ثِ علّت ٍجَد ......................... ثزای کشبٍرسی هٌبست ًیست. خبک ثزخی ًَاحی ه  11

 ّیچکذام  َّهَس ًوک یب گچ ًوک یب آّک  

 چِ سبسهبًی هسئَلیت سزشوبری جوعیت را ثعْذُ دارد؟   11

ّیچکذام  هزکش کٌتزل جوعیت هزکش سزشوبری ٍ آهبر هزکش آهبر ایزاى  

 زکشی ایزاى َّهَس خبک ثسیبر کن است علت آى : در هٌبطق ه  12

هَارد یک ٍ دٍ  ثبد شذیذ کوجَد ثبرًذگی خشکی َّا  

 رٍستبّب چگًَِ ادارُ هی شَد ؟   13

ثَسیلِ ثخشذاری ثَسیلِ سَرای اسالهی رٍستب  

ّیچکذام   ثَسیلِ دّیبری 

است؟ ( چِ عَاهلی در تشکیل خبک دخبلت دارًذ؟ ) کذام گشیٌِ کبهلتز   14

 سٌگ ّب ، آة ، رطَثت   سٌگْب ، آة ، دهبی َّا 

سٌگ ّب ، آة ، دهبی َّا ، رطَثت  سٌگ ّب ، آة ، دهبی َّا ، هَجَدات سًذُ 

قَُ هقٌٌِ اس چِ ثخش ّبیی تشکیل شذُ است؟   15

شَرای ًگْجبى  هجلس شَرای اسالهی 

هَارد یک ٍ دٍ هجلس خجزگبى 

د داوص تعدا ومـره

آموزان کالس

 وضعیـت رتبه پاییه تریه ومره باالتریه ومره میاوگیه کالس

ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالي با حروفبا عدد
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