
 

 

 تسوِ تؼالی                                                                                    

 حجاب آهَزضگاُ :                                زّن   یازرضتِ : ػلَم اًساًی              پایِ :                   2  جغرافیا سَاالت زرض :

    1399 -1400    سال تحػیلی        هاُ             ذرزاز زر             ضْرستاى : ززفَل                      

 زلیمِ                                               75هست :                    1400/  3/  3هَرخ  :                 ضٌثِ                   زٍ غثح  رٍز 9ساػت   تارید ترگساری :

 تارم التاؤس رزیف

 ّای زیر را هطرع کٌیس . غحیح یا غلظ تَزى ػثارت 1

 . یاتس هی  کاّص یا ًاحیِ هرکس سوت تِ َّا فطار( سیکلَى، آًتی)پرفطار زرالف( 

 .ٍارٍپایی است ٌّس زًیا زتاًی گرٍُ تریي گسترزُ ٍ تریي گ تسرب( 

 زارز. لرار لارُ ایي لسوت ضرق  زر ارٍپا غٌؼتی ًَاحی هْوتریي ج (

 .زریاست زر جسر حس تریيّ  پاییي هثٌا ذظ ز ( 

1 

 گسیٌِ هٌاسة را اًتراب کٌیس . 2

 .اًس  تارًسگی ًَع ایي از تیطتر تْاری ّای تارشالف( 

 □ ّورفتی   تارًسگی  (4    □ کَّستاًی تارًسگی ( 3    □ ای جثِْ تارًسگی ( 2  □ سیکلًَی تارًسگی (1

 کف ٍ ّا فالت هیاى یا ٍ سَاحل زرکٌار یا ّا کَُ هیاى زر کِ ًسثتاًّوَارًس ٍ پست ّایی سرزهیيب( 

 .اًس لرارگرفتِ ّا زرُ 

 □جلگِ( 4                        □ کَُ رضتِ (3                            □ زضت(2                     □ تپِ ( 1

 .زارًس تاز جْت زر تازٍ یا زائسُ زٍ کِ ّستٌس هٌفرزی ٍ ضکل ّاللی ای هاسِ ّای تپِج (

 □  یارزاًگ (4                            □ ترذاى (3       □  سٌگی ّای ستَى (2                □ گرززیَ ( 1

 کجاست؟ جْاى هجازی فضای غٌایغ للة  ز(  

 □  هسکَ ًاحیِ (4      □  آلواى زر رٍر ًاحیِ ( 3           □ضرلی  ارٍپای ( 2      □ سیلیکَى زرُ (1

 چیست؟ غٌؼت ٍ کطت م (

 □کوثایي  تراکتَر، هاًٌس اتسارآالتی ٍ پیطرفتِ ّای فٌاٍری از استفازُ  ( 1

     □ هاضیٌی غَرت تِ ّا آى زر هحػَل ترزاضت ٍ کاضت  اًجام ( 2  

     □  سَز کسة ّسف تا غازرات یا زاذلی تازارّای زر فرٍش هٌظَر تِ کطاٍرزی هحػَل تَلیس (3 

 □هػرف تازارّای زر هحػَالت تَزیغ ٍ تٌسی تستِ تثسیل، ترای  هسارع کٌار زر ّایی ایجاز کارذاًِ (4

 .زارًس زیازی اذتیارات ّا  ایالت ضَزٍ هی تمسین ایالت چٌس تِ کطَر سیاسی، ًظام ًَع ایي (  زرى 

    □ فسرال سیاسی ًظام (2                □ترکیثی  ٍ ای ًاحیِ سیاسی ًظام ( 1

 □(هٌغمِ) ایالت  سیاسی ًظام  ( 4                               □ یکپارچِ سیاسی ًظام (3  

 .است ساذت تک حکَهتی الگَی پیطگاهاى کسام کطَرازٍ(

 □اهریکا( 4                           □فراًسِ(  3                        □اىوآل( 2           □  اًگلستاى (1
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 سر سیاست ٍ جغرافیا تا آى ارتثاط ٍ لسرت هَضَع تا کِ است سیاسی جغرافیای زاًص از ای ضاذِ ( ُ

 .کٌس هی هغالؼِ را ػٌػر سِ ایي هتماتل رٍاتظ ٍ زارز ٍکار

 □ ًاحیِ ای جغرافیای (4     □ جغرافیای استراتصیک ( 3        □جغرافیای  التػازی ( 2      □( شئَپلیتیک 1

 .ًاهیس را چِ   ضرق( زر سیثری تا غرب زر ٍلگا رٍز از ) اٍراسیا ذطکی هٌغمِ    هرکسی ترص هکیٌسر (ی

 □  ّارتلٌس   (4          □ لسرت تسرگ هٌثغ  ( 3     □ راّثرزی زریایی ًیرٍی ( 2     □حیاتی  فضای ( 1

3 

 

 

   . کلوات هٌاسة کاهل کٌیس تا جاّای ذالی را  

 .ّستٌس...............  ّواى زارًس، هطاتِ ّای ٍیصگی کِ ّایی هکاىالف( 

 ذاغی جاًَری زًسگی ٍ گیاّی پَضص سثة تِ ّریک کِ ّستٌس عثیؼی ًَاحی جسء ............... ب( 

 .ضًَس هی هتوایس تمیِ از زارًس کِ

 .آیس هی ٍجَز تِ.................. زرالیِ ٍَّایی آب تغییرات تریي تیصج( 

 .گَیٌس هی ...............  کٌٌس، هی حول ذَز تا ّا یرچال کِ رسَتاتی ٍ ّا سٌگ تِز( 

 ٍ ارتثاط زر کٌٌس، هی زًسگی زرآى کِ هحیغی تا ٍ یکسیگر تا کِ زًسُ هَجَزات از ای تِ هجوَػِ( م

 هی گَیٌس. ................  اًس تؼاهل

 .افریماست ضوال زر هرزم از تؼضی زتاى ..........  زتاى ٍ یَْز ٍ ػرب هرزم زتاى ،............ زتاى( ى

 .زارز اذتػاظ ذاظ هحػَل یک تَلیس تِ کِ کطاٍرزی ٍسیغ ّای زهیي از است ػثارت..............  ( ٍ

 گَیٌس هی ............  آى تِ کِ است هٌفی هَازًِ، تاضس، غازرات از تیطتر ٍارزات ارزش اگر ( ُ

 ضَز. هی هحسَب ................  یک زارز، هستملی حکَهتی ًظام کِ هستمل کطَر ّر ( ی
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 ًورُ ( 5/0تِ سؤاالت زیر پاسد کَتاُ زّیس . ) ّر هَرز  4

  چیست؟ ًاحیِ کاًَىالف (

 .تٌَیسیس را کٌٌس هی تْسیس را سَاحل کِ ػَاهلی تریي هْنب( 

 .تثریس ًام را پیراهَى ًیوِ کطَرّای تریي زٍ  هَرز از هْن ( ج

  .تثریس ًام را ایراى آزازتجاری هٌاعك تریي هْن (ز

 .تثریس ًام را ذَزهرتارجْاى ازًَاحی ًوًَِ  زٍ ( ى

 است؟ تالَگ رٍش راًی کطتی لاتل زررٍزّای هرزی ذظ ًَع تْتریي چرا ( ٍ

 چیست؟ الراض ذظ ( ُ

 .تثریس ًام زرجْاى شئَپلتیکی ( زٍ هٌغمِی

4 

 1 هی ضَز؟ گفتِ چِ فؼالیت ّایی تِ چْارم ًَع فؼالیتْای 5

 1 چیست؟ سثس اًمالب 6

 5/1 (هَرز3 شکر.)تٌَیسیس را پیراهَى کطَرّای ّای ٍیصگی 7

 75/0 .تثریس ًام را ای هٌغمِ التػازی ّای اتحازیِ سِ 8



 

 

 

 5/1  .کٌیس تؼریف را تغَر کاهل تجاری آزاز هٌاعك 9

 75/0 .تثریس ًام را سیاسی ًَاحی ّوِ اغلی رکي سِ 10

 1 چیست؟ سرزهیٌی زریای 11

 کٌیس. عًَع هرزّای زیر را هطر  12

      (                     )          پاکستاى ٍ ٌّس تیي هرز الف( 

                       (                   )              آالسکا ٍ کاًازا ب( هرزتیي

              )          (   جٌَتی کرُ ٍ ضوالی کرُ تیي ج(  هرز
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 1 هَرز ( 4 ) شکر .تثریس ًام را هلی لسرت زر جغرافیایی ػَاهل 13

 1 کطَرچیست؟چرا؟ یک ترای ضکل تْتریي 14

 20 هحمك   – هَفك تاضیس  


