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 نمره به عدد : 
 شماره : امضاء : 

  نمره به حروف : نمره به حروف : 
 

 
 ًوز1ُطثیؼی)ًاّوَاری ّا،پَضص گیاّی،خاک(اًساًی)جوؼیت،اقَام،دیي،ستاى،فزٌّگ،ًَع فؼالیت ّای اقتصادی( -1

فزٍ هی ًطیٌذ ٍ هٌطقِ پزفطار را تِ ٍجَد هی ای راس السزطاى ٍ راس الجذی ّای َّا در حَالی هذارّ درهٌطقِ جٌة استَایی ،تَدُ -2

 ًوز1ُآٍرددرهٌطق قطثی ًیش تِ دلیل پزفطار تَدى اهکاى صؼَد َّا ٍجَد ًذارد آتاکاها درآهزیکای جٌَتی ٍ ًاهیة درآفزیقا

پاک  -3گیاّاى ساسگار تا هحیط رٍی تپِ ّای هاسِ ای کطت  -2ًصة ٍ احذاث اًَاع حفاظ ّا ی ػوَدی ،هَج ضکي ٍ دیَارُ ّای دریایی -1 -3

 ًوز1ُسّکطی اراضی ساحلی -4ساسی سَاحل اس اًَاع آلَدگی ّا ٍ تذٍیي قَاًیي ٍ هقزرات ٍ ًظارت تز فؼالیت ّای گزدضگزی

یگاًِ هاًٌذ ٌّذٍئیسن ،تَدائیسن ی الف : ادیاى هثتٌی تزیکتاپزستی هاًٌذ اسالم ،هسیحیت ،یَْد ٍ سردضت ب: ادیاى هثتٌی تز پزستص غیز خذای-4

 ًوز1ُ،آًیویسن)هذاّة قثیلِ ای(

 ًوز1ُکارتزد هاضیي آالت ٍ فٌاٍری -6ًیزٍی اًساًی  -5هیشاى سزهایِ  -4هالکیت سهیي  -3اًذاسُ ٍ ٍسؼت سهیي  -2هؼیطتی یا تجاری تَدى  -1 -5

 ًوز1ُکارتزدى رٍش ّای ػلوی ،تذر ّای اصالح ضذُ ،کَد ٍ آفت کص ّای ضیویایی ٍ هاضیي آالتتِ  –تزًج  –فیلیپیي ٍ پاکستاى  -1971 -6

 ًوز1ُاستفادُ هذاٍم ٍ سیاد اس کَدّا ٍ آفت کص ّا  -7

 ًوز1ُتا تسلط تز تخص ّایی اس آسیا ،آفزیقا ٍ آهزیکای التیيارٍپایی درراس آى اًگلستاى کطَرّای  –هیالدی  15ٍ16 -8

 ًوز1ُکٌٌذ ایي کطَرّا تاایجاد ضؼثِ ّایی دردیگز کطَرّا تزای تَلیذ یا فزٍش کاالّا ٍ خذهات خَد استفادُ هی  -9

دلیل پاییي تَدى ّشیٌِ ّا تاٍجَد ٍسى سیاد کاالّای جاتجاضذُ ٍ ًیش قاتلیت جاتجایی کاال تاهسافت ّای دٍردست تِ  –حول ٍ ًقل دریایی  -11

 ًوز1ُ

ٍتجارت ٍ هحیط سیست کطَر ،رٍسایی را تزای ضَرا ٍ هجلس قاًَى گذاری ارٍپا ،تاًک هزکشی ارٍپا ٍ ًظایز آى ، سیاست خارجی ٍکطاٍرسی 27 -11

 ًوز1ُ،یَرٍ

 ًوز5/1ًُظام هذیزیت  -3 اًساًیساسُ )ساختار ( -2قلوزٍ ٍ فضای جغزافیایی  -1 -12

 ًوز1ُتٌگِ ّزهش  -2اًثار ًفت جْاى  -1 -13

دٍکطَر ّوسایِ قزار گزفتِ  الف : هزسّایی ّستٌذ کِ اس سهاى ّای قذین در ًَاحی خالی اس سکٌِ تزسین ضذُ اًذ ٍ تؼذّا ًیش هَرد قثَل ساکٌاى -14

یٌی ٍ غیزُ اًذ کاًادا ٍ آالسکا ب : هزسّایی ّستٌذ کِ تا درًظز گزفتي ضزایط فزٌّگی تؼییي هی ضًَذ ٍ گزٍُ ّای اًساًی را اس ًظز قَهی ٍستاًی ٍد

ًظز گزفتِ ًطذُ است کزُ ضوالی ٍ  هتفاٍتٌذ اس یکذیگز جذا هی کٌٌذ ٌّذ ٍ پاکستاى ج : هزسّایی ّستٌذ کِ درتؼییي آًْا ضزایط فزٌّگی در

 ًوز5/1ُجٌَتی

 ًوز1ُهختصات جغزافیاییج : دریای سزسهیٌی    د :    ب : تالَگ الزاس  الف : خط -15

 ًوز1ُپیَستگی سزسهیٌی  -3ّثستگی هلی  -2َّیت هلی  -1 -16

اگز کطَرّای کَچک تزای جوؼیت خَد فضای کافی ًذاضتِ تاضٌذ ٍ درصذ د تَسؼِ سزسهیي ّای خَد تزًیایٌذ  -سیاسی  فضای   –راتشل  -17

قَی یک کطَر در هجاٍرت یک دٍلت جغزافیایی اّویت قائل تَد ٍ اػتقاد داضت کِ هَقؼیت هَقؼیت  ًاتَدی آًْا حتوی است اٍ ّوچٌیي تزای ػاهل 

 ًوز1ُیا ضؼیف تزسیاست ٍ قذرت آى تاثیز هی گذارد 

 -6تؼذاد جوؼیت  -5فزٌّگ دریاًَردی  -4ٍضغ طثیؼی سَاحل  -3خط هطی سیاسی ٍ حکَهت  -2هَقؼیت جغزافیایی  -1 –قذرت دریایی  -18

 ًوز1ُگستزش سَاحل 

 ًوز1ُد: هحاطی                           ج : طَیل                             ب: چٌذ تکِ                              الف : جوغ ٍ جَر      -19

  

 

 ***  جغرافیا علم مورد عالقه خداوند است ***              :یاقوت حموی )جغرافیدان مسلمان(

 موفق و پیروز و سربلند باشید


