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 تارم  ردیف

 : گسیٌِ صحيح را هطخص کٌيذ  الف

. کذام یك از عَاهل هَثر تر تخص ًَاحی فرٌّگی اهرٍزی ًيست  -1

 جْاى گردی (د فٌاٍری اطالعات ( ج رساًِ ( ب ضيَُ کطاٍرزی (الف

تراساس تقسين تٌذی آب ٍ َّایی کَپي در کذاهيك از هٌاطق زیر تارش سالياًِ تيص از تثخير سالياًِ  -2

. است 

 خطك (د   سرد ( ج هعتذل (ب   حارُ ای  (الف

5/0 

 . جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌيذ  ب

 . قرار دارًذ .......................... ٍ....................... ًَاحی جغرافيایی تحت ادارُ ٍ هذیریت  -1

حاصل کٌذُ ضذى ررات از ...................... ٍ فرسایص ................................ سرعت َّا زدگی در سٌگ ّا  -2

 . یك هكاى تِ هكاى دیگر است 

 .است ........................... ٍ ................. عَاهل هؤثر در طثقِ تٌذی زیست تَم ّا از دیذگاُ ٍایتكر  -3

هْن تریي ................. ًام دارًذ ٍ عصر ....................... آى دستِ از زتاى ّای دًيا کِ یك ریطِ اصلی دارًذ  -4

 . عاهل هؤثر در تغيير الگَّای زتاًی جْاى هعاصر است 

2 

  (تَضيح دّيذ  )ّریك از هَارد زیر را تعریف کٌيذ  ج

   َّازدُ گی ضيويایی -1

   (یارداًگ )کلَت -2

  زیست تَم -3

    ًاحيِ -4

 (آًتی سيكلَى )هرکس پر فطار  -5

5 

 .از ّریك از هَارد زیر تِ دٍ هَرد آى اضارُ ًوایيذ  د

 هْن تریي عَاهل تياتاًی ضذى چيست ؟ -1

 . راُ کارّای اساسی حفاظت از ًَاحی ساحلی را ًام تثریذ  -2

 . تِ طَر کلی ٍقَع تارش در یك ًاحيِ تِ چٌذ عاهل تستگی دارد تَضيح دّيذ  -3
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 10/96/ 13:                          تاریخ اهتحاى  علَم اًساًی:        رضتِ      2جغرافيا:  دًثالِ سؤال اهتحاى درس 

 تارم  ردیف

 : تِ سؤاالت زیر پاسخ دّيذ  ّـ

 راتطِ استقرار دها تا عرض جغرافيایی چيست ؟  -1

 . استقرار هرکس پر فطار جٌة استَایی چگًَِ سثة ایجاد تياتاى ّا هی ضَد  -2

 هْن تریي عَاهلی کِ سَاحل را تْذیذ هی کٌٌذ چيست ؟ -3

 . فرسایص در ًَاحی ساحلی چگًَِ ٍ تَسط چِ عَاهلی صَرت هی گيرد  -4

 .یخچال ّا ٍ آب ّای جاری چگًَِ سثة فرسایص هی ضًَذ  -5

. دیي ٍ چطن اًذاز ّای فرٌّگی تِ سَاالت زیر پاسخ دّيذ - در ارتثاط تا زتاى -6

. تسرگ تریي ٍ گستردُ تریي گرٍُ زتاًی دًيا چيست تَضيح دّيذ  (الف

.  چرا اغلة کطَرّا سعی هی کٌٌذ زتاى هحلی ٍ قَهی خَد را حفظ کٌٌذ  (ب

 .تِ طَر کلی ادیاى تِ چٌذ گرٍُ تقسين هی ضًَذ  (ج

.  تِ چْار سؤال زیر در ارتثاط تا دضت ، کَُ ، فالت ّا ٍ جسایر هصٌَعی پاسخ دّيذ  -7

فالت چيست ؟  (الف

دضت چيست ؟  (ب

کارضٌاساى ٍ صاحة ًظراى هعتقذًذ کِ ساخت جسایر  (د .چِ تفاٍتی هياى فالت ٍ کَُ ٍجَد دارد  (ج

 . هصٌَعی چِ پياهذ ّای ًا هطلَتی تِ ّوراُ دارد 
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 هَفق تاضيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


