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 بارم الــــــؤرح ســـــــش ردیف
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 را هطخص کٌیذ: نادرستٍ یب  درستػجبرت 

 □ًبدرست                 □ّب فزا گزفتِ است.    درست  ّب ٍ جلگِالف( ثخص اػظن سزسهیي ایزاى را دضت
 0ص
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 □ًبدرست                □هذت اس ػٌبصز جَ است.        درست  ة( آة ٍ َّا ضزایط آًی، سٍدگذر ٍ کَتبُ
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 سیز کلوبت هٌبست داخل پزاًتش خط ثکطیذ:
 75/0 درجِ ( قزار دارد. 34 -درجِ  28سیزا در ػزض جغزافیبیی )تز ( است؛ گزم –الف( دهبی ثَضْز ًسجت ثِ قن ) سزدتز 

 گیزد.ّبی ػلوی هَرد استفبدُ قزار هیای ( در توبهی پژٍّصکتبثخبًِ –رٍش ) هیذاًی ة( 

 ) یک هَرد سوت چپ اضبفی است( .طَر هٌبست ثِ سوت چپ ٍصل کٌیذّبی سوت راست را ثِػجبرت 3

 چطَر ؟ -1

 چِ چیشی ؟ -2

 ؟چِ جبیی  -3

 چزا ؟ -4

 الف( ػلت ٍقَع
 ة( رکي اسبسی جغزافیب

 ج( سیز تکَیي ٍ تحَل پذیذُ
 د( هبّیت ّز پذیذُ یب هسئلِ

  ُ( رًٍذ سهبًی هَضَػبت

1 

 چٌذ ػجبرت صحیح است؟ 4
 یبثذ.ّب افشایص هیکَّی ثِ سوت دضتّب در ًَاحی داخلی ایزاى اس هٌبطق پبیتؼذاد آثبدیالف( 

 کٌذ.ّبی اقیبًَس آرام ٍ دریبی ػوبى را ثِ خلیج فبرس هتصل هیآةتٌگِ ّزهش آثزاِّ ّاللی ضکلی است کِ ة(

 دّذ.هَقؼیت ًسجی، هحل دقیق ّز پذیذُ ٍ هکبى را ًطبى هی ج(

 ٍَّایی ثیطتزی ثزخَردارًذ.اًذ اس تٌَع آةکطَرّبیی کِ در جْت طَل جغزافیبیی گستزش یبفتِ د( 

 ضٌبسی پذیذ آهذُ است.ّبی ایزاى طی دٍراى اٍل تب سَم سهیيًبّوَاریُ( 
 .هَقؼیت ریبضی ّز پذیذُ یب هکبى، فقط هتؼلق ثِ آى پذیذُ ٍ هکبى استٍ( 
1 )4                           2 )3                           3 )2                           4 )5  

25/0 

 ّب ثِ ٍجَد ............... در الجزس ٍ .............. در ساگزس است.ثِ ٍجَد ............ ٍ ٍجِ توبیش آىٍجِ تطبثِ الجزس ٍ ساگزس  5

 فطبًیّبی آتصفؼبلیت –گٌجذّبی ًوکی  –خَردُ رسَثبت چیي (1

 گٌجذّبی ًوکی – خَردُرسَثبت چیي –فطبًی ّبی آتصفؼبلیت (2

 گٌجذّبی ًوکی  - فطبًی ّبی آتصفؼبلیت  –خَردُ رسَثبت چیي (3

 فطبًیّبی آتصفؼبلیت  –خَردُ رسَثبت چیي  –گٌجذّبی ًوکی  (4

25/0 



 

 جبّبی خبلی را ثب ػجبرات هٌبست کبهل کٌیذ: 6
 ٍجَد آهذُ است......... ثِ........ ٍ ..........کَُ ساگزس اس ثزخَرد دٍ صفحِ ..الف( رضتِ

 ..... سبختِ ضذُ است...است، سیزا در هحل ........ ة( سذ گتًَذ در هحل هٌبسجی احذاث ًطذُ 25/1

 گیزد........... در سطح سهیي قزار هی....... ٍ ........ج( در ضزایط ٍارًٍگی دهب َّای ..........

کذام تؼبدل هحیط را  " انجام کشاورزی برای رفع نیازها "ٍ  " رویه درختان جنگلقطع بی "اس دٍ ػولکزد اًسبى 7

 کٌذ؟ چزا ؟در هذت طَالًی حفظ هی
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ّبی َّاضٌبسی ٍ ٍسارت ًیزٍ خیشی رٍدخبًِ ًکب، هَضَع پژٍّص یک پژٍّطگز است. ٍی ثب هزاجؼِ ثِ سبسهبىاهکبى سیل 8
ای حَضِ رٍد ٍ ثب تصَیز هبَّارُ  Google earthدست آٍرد. سپس ثب استفبدُ اس آهبر ثبرش حَضِ ٍ دثی رٍدخبًِ را ثِ

ّبی َّایی، هسیز ػجَر ایي رٍدخبًِ در ضْز را هَرد ثزرسی قزار داد. جْت کست اطالػبت ثیطتز ضوي استفبدُ اس ػکس
       ّبی حفز ضذُ حبضیِ ایي رٍدخبًِ ّبی رسَثی سیالثی هَجَد در چبُاس الیٍِگَ ثب افزاد هسي هطلغ ایي ضْز گفت
 اری ًوَد.ثزدًوًَِ

 آٍری اطالػبت ایي پژٍّطگز را ثِ تفکیک ثٌَیسیذ.هٌبثغ جوغ
 ای :کتبثخبًِالف( 

 3ص
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 هیذاًی :ة( 

 5/0 سبسی یکی اس هزاحل حسبس پژٍّص است؟چزا فزضیِ 9

یک  سکلا    ّبی سراػی ضْزستبى ًکب سیز کطت درختبى ثبغی رفتِ است؛ در ایي هوَرد  ّبی اخیز ثسیبری اس سهیيدر سبل 10

 .طزح ًوبییذ ی  فرضیهٍ  پژوهش

 
 

1 

 هَرد ( 4چزا هٌطقِ خلیج فبرس ٍ تٌگِ ّزهش اس اّویت خبصی ثزخَردار است؟ )  11
 

1 

 هٌظَر اس هَقؼیت ًسجی ّز کطَر چیست؟ 12
 

1 

 .ثٌَیسیذّبی اقتصبدی ًَاحی کَّستبًی را هَرد اس ارسش دٍ 13
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 را اس ًظز ًحَُ پیذایص ثب ّن هقبیسِ کٌیذ. لوتٍ  نهاونددضت  14

 

1 

 کٌٌذ؟ثیٌی تَاًٌذ ٍضؼیت َّا ٍ تغییزات آى را ثزای رٍسّبی آیٌذُ پیصکبرضٌبسبى َّاضٌبسی چگًَِ هی 15
 

75/0 

 .ّبی هقبثلِ ثب آى را ثٌَیسیذهَرد اس راُ یکٍ گیزی ریشگزدّب ضکل دٍ هَرد اس ػَاهل 16
 

75/0 

 گزاد است، هطلَة است:درجِ سبًتی 7هتزی  0011ٍاقغ در ارتفبع  Aدهبی ًقطِ  17

 هتزی؟ 0111در ارتفبع  Bالف( دهبی ًقطِ

 هتزی ؟ 0111در ارتفبع  Cة( دهبی ًقطِ 

 ؟در یک رٍس ثبراًی   B  ٍCج( ًَع ثبرش ًقبط 

1 

 استکان شنکاسکیاالت سکل
 5/0 ای ثَجَد آهذ؟چِ دٍرُ ارتفبػبت الجزس ثز اثز چِ حزکبتی ٍ در 18

 ٍجَُ تطبثِ ٍ تفبٍت آة ٍ َّای هؼتذل کَّستبًی ٍ سزد کَّستبًی را ثٌَیسیذ. 19
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 چْبر هَرد اس اثزات اقلین ثز هؼوبری استبى را ثٌَیسیذ. 20
 

1 

 ؟کن ػوق است ،در کذام ًَاحی ، ػویق ٍ در کذام ًَاحی ّبی سیزسهیٌی استبىالف(سطح آة 21

 ّبی استبى را ثٌَیسیذ؟دٍ هَرد اس ػَاهل طجیؼی هؤثز در تخزیت جٌگل ب( 75/1

 تزیي کبرثزدّبی آثخیشداری را ثٌَیسیذ.ج( یکی اس هْن



 پیرٍز ٍ سربلٌد باشید 

 ّبی هطزح ضذُ پبسخ دّیذ:ّبی سیز را ثِ دقت هالحظِ ًوَدُ ٍ ثِ پزسصًقطِ 22

 :الف( نقشه ایران
 ًبم تَدُ َّا ؟ -1

 ًبم قلِ؟ -2

 ًبم جلگِ؟ -3

 ًبم دضت؟ -4
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1 
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 ب( نقشه استان:
 ًبم رٍد؟  -1
 ًبم استبى ّوسبیِ؟ -2

 


