
 ثبسوِ تعبلی

 سبزهبى آهَزش ٍ پرٍرش خراسبى رضَی جغرافیبسئَاالت درض : 

 ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش ًبحیِ یک هطْذ

 4دثیرستبى دختراًِ فرزاًگبى

 24تعذاد سئَاالت : 

 3تعذاد صفحبت : 

 1400-1401سبل  تحصیلی : 

 هبُ  دیاهتحبًبت ًَثت :  ریبضی ٍ تجرثی دّن پبیِ ٍ رضتِ : 

 27/10/1400   خ آزهَى :تبری رکبٍتی:ًبم دثیر 

 دقیقِ   75فرصت پبسخ :        ًبم کالض :

 رکبٍتیًبم طراح : ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

 ثبرم .... ...ًورُ ثِ عذد.........................................                      ًورُ ثِ حرٍف.......................................    سَال 

 بّبی خبلی  کلوِ هٌبست  ثٌَیسیذ.جدر 1

 هی گَیٌذ. ................. ثسیبری از فعبلیتْبی اًسبى در هحل هعیٌی اًجبم هیطَدکِ آى راالف(

 پذیذُ یبهکبى  ثب تَجِ ثِ طَل ٍعرض جغرافیبیی هَقعیت.........................آى هکبى است.ة(هحل دقیق ّر 

 ..............اهکبى رٍاثط ثبزرگبًی ثیطتری را فراّن  هی کٌذ.ج(راُ ّبی ....

 ایراى ضکل ًْبیی خَدرا یبفتِ. د(طی دٍرُ............................ًبّوَاریْبی

 ٍ(کَّْبی سٌْذٍسجالى ثراثر.............................ثَجَدآهذُ اًذ. 

 یًَسکَ قرار گرفت.........................هی ثبضذ. اٍلیي اثر طجیعی ایراى کِ در فْرست  هیراث جْبًیُ(

 .ى(در حبلت ٍارًٍگی دهب َّای.............................در هجبٍرت سطح زهیي قرار هی گیرد

75/1 

 اًتخبة ًوبییذ.گسیٌِ هٌبست را  2

 .ق زیر دیذُ هی ضَددر  کذاهیک از هٌبط  الف(ًبّوَاریْبی هریخی

 (ّر هسگبى4سوٌبى                   (3(کرهبى                        2                          (کردستبى1

 ة(کذاهیک از هَاردزیرجسء عَاهل اًسبًی تغییر دٌّذُ دضتْب ًوی ثبضذ.

 ضص گیبّی(از ثیي ثردى پ4َ      رات  اقلیویی(تغی3       بدى      (ثْرُ ثرداری از هع2(تغییر کبرثری زهیي              1

 .(هْوتریي کورثٌذّبی خطک کرُ زهیي ثر اثر  عبهلج

 (دًری از دریا4(پر فشار جنب حاره          3(کم فشار  جنب حاره          2(خشکسالی                1

 ؟تعدادسکٌنتگاىيای رًستایی ًشيری درکدامیک از مناطق زیر بیشتراست.د(

 پایکٌه ىا(4          (جلگو ىا3             (کٌىستان ىا    2(دشتيا              1

 

1 



 درهقبثل جوالت  زیر کلوِ صحیح یب غلط را ثٌَیسیذ. 3

 از اًحالل هَاد آّکی ثَجَد آهذُ است.)...............( الف(دضت کبکبى

 ة(هقبٍهت   سٌگ در پیذایص جلگِ ّب ًقص دارد.).............(

 .)................(ٌّذُ جلگِ ّب هی ثبضذ ج(سًَبهی از عَاهل اًسبًی  تغییر د

 د(قلِ علن کَُ  دررضتِ کَّْبی الجرز قرار دارد.)................(

1 

 75/0 ؟کل ًگری یب دیذ ترکیجی را تعریف کٌیذ ٍثگَییذ چرا جغرافی داى ثبیذ در هطبلعبت خَد دیذ ترکیجی داضتِ ثبضذ 4

 کذاهیک از هَارد زیر هرثَط ثِ علن َّاضٌبسی ٍکذام هرثَط ثِ علن آة ٍَّا ضٌبسی هی ثبضذ؟ 5

 .درجِ سبًتیگراد است 18اهرٍز هطْذ الف(حذاکثر دهبی 

 گردیذ.سجت خطک ضذى  ثسیبری از سذّب 1400راى  درسبلیلیوتری ثبه180ة(ثبرش
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 ؟ ی از هراحل حسبض پصٍّص هی ثبضذالف(هٌظَر از  فرضیِ چیست؟  ة(چرا فرضیِ سبزی یک 6

 

1 

 5/0 ؟آیب رد فرضیِ پصٍّطگر  دلیل اضتجبُ ثَدى پصٍّص است  7

 هَرد(3؟)رکردسترسی ثِ آثْبی آزاد از چِ جْبتی ثرای کطَرّب دارای اّوییت هی ثبضذ 8

 

75/0 

ی کِ در کَُ ّبی ة(یکی ازیجبتریي پذیذُ ّبی صفحبت ثَجَد آهذُ؟ د کذامرکَّبی زاگرض از ثرخَالف( 9

 زاگرض دیذُ هی ضَد کذام است؟

75/0 

 75/0 هَرد(3ِ زاگرض چیست؟)رکر ّذف از احذاث سذّبی هتعذد در هٌطق 10

 َّاضٌبسبى چگًَِ ٍضعیت َّا را ثرای رٍزّبی آیٌذُ پیص ثیٌی هی کٌٌذ؟ 11
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 75/0 علت آى را تَضیح دّیذ.  آیب هیساى ثبرش در سَاحل ضوبلی کطَر ثیطتر است یب در سَاحل جٌَثی 12

ة(دٍ راُ هقبثلِ ثب ریسگردّب  -هَرد ( 3)رکر الف(چِ عَاهلی در ضکل گیری ریس گردّبدر کطَر ًقص دارًذ ؟ 13

 راثٌَیسیذ.
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 75/0 ؟چِ عَاهلی در ایجبد ثیبثبى ّبی ایراى ًقص دارًذ 16

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;سَاالت درض استبى ضٌبسی..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;... 

 5/0 هَرد(2اثرای استبى فراّن ًوَدُ؟)رکر ّوجَاری ثب کطَرّبی ترکوٌستبى ٍافغبًستبى چِ ظرفیتْبیی  ر   17   

 75/0 در کَّْبی ّسار هسجذ دیذُ هی ضًَذ  کذاهٌذ؟ هْوتریي اضکبل  فرسبیطی کِ  18

 5/0 علت ٍقَع زلسلِ ّبی ضذیذ در استبى چیست؟  19

 5/0 .هَرد(2راُ ّبی هقبثلِ ثب سرهبزدگی را ثٌَیسیذ)رکر  20

 75/0 هَرد(3آة زیرزهیٌی چِ پیبهذّبیی را ثذًجبل دارد؟)رکر ثرداضت ثیص ازحذ از سفرُ ّبی  21

 

22 

 75/0 ازاًرشی ثبددر ًَاحی ثیبثبًی چِ استفبدُ ّبیی هی ضَد؟

 75/0 هَرد( 3پیبهذّبی ثبزیبفت زثبلِ را ثٌَیسیذ.)رکر  23

 5/0 هحذٍدُ خط استَا ٍهذار راض سرطبى ازًظر کورثٌذّبی فطبر چگًَِ اًذ؟ 14

 75/0 ؟ًَضتِ ٍثگَییذ در کذام استبى دیذُ هی ضَد علت ثَجَد آهذى آى را ؟گل فطبى چیست 15

 



 -4-م رضتِ کَُ....ًب-3درجِ........هذار چٌذ -2سبیِ ..........ًبم کطَرّو-1هَارد خَاستِ ضذُ در ًقطِ را ثٌَیسیذ.    24

 َّا..............ًبم تَدُ -6................ًَع آة ٍَّا-5ًبم جلگِ...........

 

 

 

 زًی مٌفقیت برای شما با آر
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