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ف
ردی

 

بارم                                                                                                 سؤاالت           
 

 الف

 درعت ٍ ًادرعت تَدى ػثارات سیز را هؾخـ وٌیذ.

تزیي هزس را تا پاوغتاى دارد. تزیي هزس را تا ػزاق ٍ وَتاُ ایزاى طَالًی(1

خزاعاى تِ ؽىل هٌظن ٍ هَاسی در ؽوال ؽزلی ایزاى لزار دارًذ.ّای ؽوال  وَُ(2

جْاًی یًَغىَ لزارگزفت.تِ ػٌَاى اٍلیي اثز طثیؼی ایزاى در فْزعت هیزاث 1395تیزهاُ  27تیاتاى لَت در رٍس (3

ّای هحیطی تذٍى داًؼ جغزافیا هوىي ًیغت. ّا ٍ تَاى ؽٌاخت ظزفیت(4

ّا عزٍوار دارد. جغزافیا یؼٌی هىاى ٍلَع پذیذُعَال وجا، تا روي اعاعی (5

 ّای والط، هَلؼیت هطلك ؽوا در والط اعت. هىاى ًؾغتي ؽوا ًغثت تِ عایز پذیذُ(6

3 

 ب

 جاّای خالی را تا ولوات هٌاعة پز وٌیذ.

. تشرگتزیي هٌثغ اًزصی جْاى اعت.(1 ......................................

ٍ دریای ػواى را تِ خلیج فارط ّای آساد الیاًَط ٌّذ  ،آتزاِّ ّاللی ؽىلی اعت وِ آب......................................(2

وٌذ. هتقل هی

. تِ ٍجَد (3 اعت.آهذُ رؽتِ وَُ ساگزط اس تزخَرد دٍ ففحِ ........................................ ٍ ......................................

. ارائِ ؽذ.(4 ٍاصُ جغزافیا تزای تار تَعط ......................................

. هی(5  وٌذ. ؽَد ٍ هجاری رٍدّا را دچار تغییز هی افشایؼ رعَتات، عثة گغتزػ ......................................

2 

 ج

 ّا را تِ یىذیگز ارتثاط دّیذ. هَارد عتَى

 الف.هْوتزیي ػاهل تؾخیـ ٍ جذایی ّزوؾَر اس وؾَر ّوغایِ جلگِ                         ( 1

 ّاٍ اسطزف دیگز تِ  ّای ّوَاری ّغتٌذوِ اس یه طزف تِ وَُ ب.عزسهیيدؽت                       ( 2

                                                       ؽًَذ هی ّا هٌتْی دریاّاٍدریاچِ                                                 

 ّای ّوَار یا ًغثتا ّوَاری ّغتٌذ وِ حقاری وَّغتاًی آًْا را فزاگزفتِ اعت. ج.عزسهیيفؾاى                    گل( 3

 ّای هولَ اس  ت.هؼوَال تِ ؽىل گٌثذی یا هخزٍطی ؽىل ٍ در تزخی جاّا تِ فَرت حَضچِ   هزس عیاعی           ( 4

 هؾاّذُ هیؾًَذ  آب ٍگل                                           

 ی آتی هحقَر در خؾىی ث.تشرگتزیي پٌِْ             دریای خشر   ( 5

2.5 

 د

 تِ عَاالت سیز پاعخ دّیذ.

 تؼزیف وٌیذ.گٌثذ ًوىی را (1

 

 

تفاٍت َّا ٍ آب ٍ َّا را تیاى وٌیذ.( 2
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 نمره 21جمغ بارم : 

 

 

عِ ػاهل تٌَع آب ٍ َّایی وؾَر را تگَییذ.( 3

 

 

 
ٍارًٍگی دها را تَضیح دّیذ.( 4

 

 

 

 

 چْار راُ هماتلِ تا ریشگزدّا را تگَییذ.( 5

 

 

 

 چْار ٍیضگی رٍدّای ایزاى را تگَییذ.( 6

 

 

 
 

 هَلؼیت ریاضی یا هطلك را تؼزیف وٌیذ.( 7

 

 

 دیذ تزویثی در جغزافیا تِ چِ هؼٌاعت؟( 8

 

 

 ػولىزد اًغاى در ارتثاط تا هحیط طثیؼی چگًَِ اعت؟( 9

 

 

 

 دٍ هفَْم اعاعی جغزافیا را تگَییذ.( 10
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                                                                                                  محل مهر یا امضاء مدیر                                               راهنمای تصحیح ردیف

 .ؽ6.ؿ            5.ؿ            4.ؿ            3.ؿ            2   .ؽ         1 الف

 ّا .عیالب دؽت5.اراتَعتي            4اٍراعیا            -.ؽثِ جشیزُ ػزتغتاى3.تٌگِ ّزهش            2.خلیج فارط            1 ب

 .ث5 .الف           4.ت            3.ج            2.ب            1 ج

 د

ای اس ًوه تِ ؽىل تمزیثا گٌثذی وِ تز اثز ػَاهل درًٍی ٍ ٍسى هخقَؿ ووتز ًوه ًغثت تِ رعَتات اطزاف  تَدُ(1

 آیذ. خَد تاال هی

 

 َّا: حالتی آًی ٍ سٍدگذر جَ.            آب ٍ َّا: هجوَػِ ػٌافز جَی غالة در یه هٌطمِ در دراسهذت (2

 

 ّای َّا تِ وؾَر .ٍرٍد تَد3ُّا             .هیشاى ارتفاع ٍ جْت وَّغتاى2 .هَلؼیت جغزافیایی           1(3

 

رٍ در ؽزایط ػادی،  یاتذ. اس ایي درحالت ػادی در الیِ اٍلیِ جَ، تا افشایؼ ارتفاع اس عطح سهیي، دهای َّا واّؼ هی (4

. جاتجا ؽَدَاًذ تِ عوت تاال فؼَد وٌذ ٍ ت ّای تاالیی اعت ٍ تِ راحتی هی تز اس الیِ تزٍ عثه َّای هجاٍر طح سهیي گزم

تز در هجاٍرت سهیي عاوي اعت ٍ  ؽَد، در ایي ؽزایط َّای عزد ٍ عٌگیي ّای عزد عال ٍضؼیت تزػىظ هی اها در هاُ

گیزد ٍ هَجة  گیزد. درچٌیي ؽزایطی حزوت فؼَدی ٍ جاتجایی َّا فَرت ًوی الیِ َّای گزهی در تاالی آى لزار هی

 ؽَد. َّا در ؽْزّای تشري ٍ ًَاحی فٌؼتی هیافشایؼ آلَدگی 

 

 ّای هْار تیاتاى   ای طزح.اجز3  ّای هٌطمِ    ماتِ رٍدخاًِ.تآهیي ح2   ّا    .احیای تاالب1( 5

 .هذیزیت فحیح آب 5            .تغییز در ؽیَُ وؾت4      

    ارد، تِ ایي دلیل ّزچِ تِ پایاى ایي دٍرُ ت ّا در اٍاخز فقل پاییش تا اٍایل فقل تْار هی (در ایزاى تیؾتز تارػ1(6

 ؽَد. ؽَین، آتذّی رٍدّا تیؾتز هی تز هی ًشدیه

 ؽَد. ّا ٍ جْت آًْا، ّزچِ اس غزب تِ عوت ؽزق وؾَر تزٍین، همذار آب رٍدّا ووتز هی (تاتَجِ تِ ًاّوَاری2

ز ایي رٍدّا در ًَاحی هزطَب جزیاى یاتٌذ ؽًَذ، دائوی ّغتٌذ. اگ گیز تغذیِ هی (رٍدّایی وِ اس وَّغتاى تلٌذ ٍ تزف3

 همذار آب آًْا تیؾتز خَاّذ تَد.

 (رٍدّای هٌاطك ًغثتا خؾه تیؾتز طغیاًی ٍ اتفالی، ٍ همذار آب آًْا در عالْای هختلف هتفاٍت اعت.4

 

 هحل دلیك ّز پذیذُ یا هىاى، تا تَجِ تِ طَل ٍ ػزك جغزافیایی ( 7

 ّای آى در یه هىاى ّا تا توام ٍیضگی ذُهطالؼِ ّوِ جاًثِ ٍ جاهغ پذی ( 8

 تِ دٍگًَِ اعت: ( 9

 ّا ٍ اعتفادُ اس هٌاتغ تزای رفغ ًیاسّا .درن تَاى1          

 ّا .ًگاُ عَدجَیاًِ تزای رعیذى تِ خَاعت2ِ         

 رٍاتط هتماتل اًغاى تا هحیط-هىاى (10
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