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نام درس :جغرافیا

مدت امتحان 01 :دقیقه
نمره

سؤاالت

ثِ سَاالت چْبس گضیٌِای صیش پبسخ دّیذ:
یىی اص خطىتشیي ثیبثبىّبی ایشاى وِ یىی اص گشمتشیي هٌبطك وشُی صهیي ًیض ثِ ضوبس هیآیذ.
الف) لَت

ج) وَیش ًوه لن

ة) دضت وَیش

د) وَیش ثلَچستبى

ٍاسًٍگی دهب ثیطتش دس وذام فصل ٍ دس وذام ًَاحی اتفبق هیافتذ؟
الف) تبثستبى -دضتّب ة) صهستبى -ضْشّبی صٌؼتی

0/5

ج) صهستبى -ثٌذسّب

د) ثْبس -جضیشُّب

جوغ آٍسی دادُّب دس پظٍّصّبی جغشافیبیی اص چِ ساّْبیی صَست هیگیشد؟
الف) پظٍّص هستوش هیذاًی ة) سٍشّبی تشویجی ج) هطبلؼِ ساّجشدی

0/5

0/5
د) سٍش وتبثخبًِای ٍ هیذاًی

2

ٍاطُ جغشافیب ثشای اٍلیي ثبس تَسط چِ وسی ثِ وبس ثشدُ ضذ ٍ ثِ چِ هؼٌبست؟

1/5

3

هفبّین اسبسی داًص جغشافیب وذاهٌذ؟

1/5

4

ػولىشد اًسبى دس استجبط ثب هحیط طجیؼی چٌذ گًَِ است؟ ًبم ثجشیذ.

1/5

5

سؤاالت ولیذی دس جغشافیب سا ثٌَیسیذ.

1/5

6

هٌظَس اص تذٍیي فشضیِ دس یه پظٍّص جغشافیبیی سا ثٌَیسیذ.

1/5

7

هَلؼیت سیبضی یب ّوبى هَلؼیت هطلك سا تؼشیف وٌیذ.

1/5

8

پیذایص ًبّوَاسیّبی ایشاى دس وذام دٍسُّبی صهیي ضٌبسی اتفبق افتبدُ است؟

1/5

9

ًبّوَاسیّبی هشیخی ٍ چطوِّبی گل فطبى دس وذام هٌبطك ایشاى ٍالغ ضذُاًذ؟

1/5

10

سِ هَسد اص اسصشّبی التصبدی ًَاحی وَّستبًی سا ًبم ثجشیذ.

1/5

11

سِ هَسد اص اسصشّبی التصبدی دضت ّب سا روش وٌیذ.

1/5

12

ػَاهل تغییشدٌّذُی جلگِّب وذاهٌذ؟

1/5

13

ػلت گًَبگًَی آة ٍ َّای ایشاى چیست؟

1/5

14

ػلت ثِ ٍجَدآهذى ثیبثبًْب دس ایشاى چیست؟

0/5
موفقباشیذ .جمعنمره
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 -1لَت -صهستبى ضْشّبی صٌؼتی ٍ سٍش وتبثخبًِای ٍ هیذاًی.
ٍ -2اطۀ جغشافیب ،وِ ثشای اٍلیي ثبس تَسط آساتَستي داًطوٌذ یًَبًی اسائِ ضذ ،ضبهل ولوبت  GEOصهیي ٍ  GRAPHYتشسین
است.
 )1 -3هىبى)2 ،سٍاثط هتمبثل اًسبى ثب هحیط
 2 -4گًَِ دسن تَاًْب ٍ استفبدُ اص هٌبثغ ثشای سفغ ًیبصّبً -گبُ سَدجَیبًِ ثشای سسیذى ثِ خَاستِ ّب.
 -5وجب؟ چِ چیضی؟ چشا؟ چِ هَلغ؟ چِ وسبًی؟ چطَس؟
 -6فشضیِسبصی یىی اص هشاحل حسبع پظٍّص است؛ صیشا فشضیِّب دس ّش پظٍّصً ،مص ساٌّوب سا داسد ٍ ثِ فؼبلیتّبیی جْت
هیدّذ وِ لشاس است اًجبم ضَد .پظٍّطگش ثب تَجِ ثِ هسئلِ خَد ،پیطٌْبدّب ٍ خجشّبی اٍلیِ سا دس چبسچَة هسئلِ پظٍّص خَد
اسائِ هیوٌذ.
 -7هحل دلیك ّش پذیذُ یب هىبى ،ثب تَجِ ثِ طَل ٍ ػشض جغشافیبیی ،هَلؼیت هطلك یب سیبضی آى هحل است.
 -8وَاتشًشی ٍ تشضیبسی دس دٍسُ سَم صهیي ضٌبسی.
 -9دس جٌَة استبى سیستبى ٍ ثلَچستبى ٍ اطشاف چبلِی جبصهَسیبى دس وشهبى ،هٌطمِی هىشاى -دس استبًْبی ّشهضگبى ٍ
ثلَچستبى جٌَثی.
 -10رخبیش آة  -هؼذى ٍ رخبیش طجیؼی -داهپشٍسی.
 -11جبرثِ ّبی گشدضگشی  -استفبدُ اص اًشطی پبن ،هبًٌذ اًشطی خَسضیذ ٍ ثبد  -گزساى اٍلبت فشاغت ثِ دلیل هٌبست ثَدى
ثشای سصذ ستبسگبى ،وَیشًَسدی ٍ ثشگضاسی هسبثمبت ٍسصضی  -هؼبدى گچً ،وه ٍ هصبلح سبختوبًی.
 -12حشوبت دسیب جضس ٍ هذ ،تَفبىّبی دسیبیی  /سًَبهی ،جشیبًْبی دسیبیی ٍ ًَسبًبت ػوَهی آة دسیبّب اص جولِ ػَاهل طجیؼی
است وِ خَاُ ًبخَاُ ،هشتجبً هٌبطك سبحلی ٍ صهیي ضىلْبی آى سا تغییش هیدّذ.
 -13هَلؼیت جغشافیبیی ،استفبع ٍ جْت وَّستبىّب ٍ تَدُّبی َّا ،وِ ثیطتش ثِ صَست تشویجی ،آة ٍ َّای وطَس سا تحت تأثیش
خَد لشاس هیدٌّذ.
 -14ػَاهل هختلفی هبًٌذ پشفطبس جٌت حبسّبی ،جْت سضتِ وَُّب ٍ دٍسی اص دسیبّب ٍ هٌبثغ سطَثتی ،هَجت ایجبد هٌبطك
ثیبثبًی دسوطَس ضذُ است.

