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 بارم سَاالت ردیف

 غلط تودى جوالت زیر را هشخض کٌیذ . ) ص یا غ( یاطحیح  1

 کَُ ّای تالص از رضتِ کَُ ّای ضوالی کطَر هحسَب هی ضَد  . )         ( -

 پژٍّص بِ حساب هی آیذ . )         (جوع آٍری اطالعات ، چْارهیي هرحلِ از هراحل  -

 تخت سلیواى از قلِ ّای هْن رضتِ کَُ زاگرس هی باضذ . )          ( -
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 گسیٌه طحیح را  اًتخاب کٌیذ  2

 هتر ارتفاع تگیرین ، ته طور هیاًگیي دهای هوا چه تغییری هی کٌذ   ؟ 0222اگر از سطح زهیي   -

 درجِ افسایص 12درجِ کاّص       د:  12افسایص        ج: درجِ  6درجِ کاّص      ب:  6الف : 

 کذام گسیٌه از کوه های شوال خراساى ته حساب هی آیذ ؟ -

 الف : علن کَُ                    ب: بیٌالَد                       ج: سٌْذ                       د: البرز 

1 

 جاهای خالی را تا کلوه هٌاسة پر کٌیذ  3

......................... حجن بسیار بسرگی از َّاست کِ ٍیژگی ّای فیسکی آى بخصَظ دها ٍ رطَبت در سطح ... -

 افقی در صذ ّا کیلَهتر تقریبا یکساى باضذ .

 جغرافیا علن بررسی رٍابط هتقابل ........................... ٍ ........................... است . -

 ٍ ................. ٍ ....................... از هْوتریي دادُ ّای َّاضٌاسی ّستٌذ . ..................... -

3 

 زیر ضاخِ ّای علن جغرافیا را ًام ببریذ ؟ 4
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 هَقعیت هطلق یا ریاضی را تعریف کٌیذ . 5

 

 

1 

 رٍش هطالعِ هیذاًی را ضرح دّیذ. 6

 

 

1 

 بِ چِ هعٌاست؟ هراکس کن فطار یا پر فطار در َّاضٌاسی 7

 

 

1  

 هَرد (  3تٌَع آب ٍ َّایی در کطَر بِ چِ عَاهلی بستگی دارد؟ . )  8
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 بارم سَاالت ردیف

 را هشخض کٌیذ . ) ص یا غ(تودى جوالت زیر غلط  یاطحیح  1

 (    ظ. )      کَُ ّای تالص از رضتِ کَُ ّای ضوالی کطَر هحسَب هی ضَد  -

 (      غ هرحلِ از هراحل پژٍّص بِ حساب هی آیذ . )   چْارهیيجوع آٍری اطالعات ،  -

 (   غباضذ . )        تخت سلیواى از قلِ ّای هْن رضتِ کَُ زاگرس هی -
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 اًتخاب کٌیذ  گسیٌه طحیح را  2

 ؟ هتر ارتفاع تگیرین ، ته طور هیاًگیي دهای هوا چه تغییری هی کٌذ   0222اگر از سطح زهیي   -

 درجِ افسایص 12د:        درجِ کاّص 12ج:    درجِ افسایص      6ب:   درجِ کاّص     6الف : 

 کذام گسیٌه از کوه های شوال خراساى ته حساب هی آیذ ؟ -

  البرز د:                       سٌْذج:                        بیٌالَدب:                     علن کَُالف : 

1 

 جاهای خالی را تا کلوه هٌاسة پر کٌیذ  3

حجن بسیار بسرگی از َّاست کِ ٍیژگی ّای فیسکی آى بخصَظ دها ٍ رطَبت در سطح  تَدُ َّا   -

 .افقی در صذ ّا کیلَهتر تقریبا یکساى باضذ 

 . است  هحیطٍ   اًساىجغرافیا علن بررسی رٍابط هتقابل   -

 ّستٌذ . ّای َّاضٌاسی از هْوتریي دادُ فطار َّا ٍ    بارش ٍ  دها -

3 

 ؟ خِ ّای علن جغرافیا را ًام ببریذزیر ضا 4

 جغرافیای اًساًی –فٌَى جغرافیا  –جغرافیای طبیعی 
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 . هَقعیت هطلق یا ریاضی را تعریف کٌیذ 5
 .است هکاى آى یاضیر ای هطلق تیهَقع ،ییایجغراف عرض ٍ طَل بِ تَجِ با هکاى، ای دُیپد ّر قیدق هحل

 
1 

 رٍش هطالعِ هیذاًی را ضرح دّیذ. 6

 هزاجعِ تا ٍ تزٍد كیتحم هَرد هکاى تِ است زیًاگش اطالعات یگزدآٍر یتزا رٍش يیا در پژٍّطگز

 تپزداسد اطالعات یگزدآٍر تِ هطالعِ هَرد هکاى تا نیهستم ارتثاط یتزلزار ٍ طیهح ای افزاد تِ

 

1 

 چِ هعٌاست؟هراکس کن فطار یا پر فطار در َّاضٌاسی بِ  7
 يیا .کٌٌد یه حرکت بِ شرٍع یخاص یرّایهس در لیتشک از پس کِ ّستٌد َّا از یبسرگ یّا تَدُ پرفشار  فشار کن هراکس

 .دٌّد قرار ریتأث تحت هَقتا را ًفَذ تحت هٌاطق ٍ باشٌد خشک یَّا ای ٍ رطَبت یاست دارا هوکي َّا یّا تَدُ

 

1  

 5/1 هَرد (  3. )  عَاهلی بستگی دارد؟تٌَع آب ٍ َّایی در کطَر بِ چِ  8

 همان خساپ
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 از هٌابع آب سطحی در استاى تْراى دٍ هَرد را ًام ببریذ . 6

 رٍد الر  -جاجرٍد  
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