
 

 

   کْي تزیي سکِ یبفت شسُ زر جْبى هتؼلق ثِ سبرگي ًرستیي اهپزاتَر هیبى زٍرٍز است.  1

 ص         ؽ  
5/0 

 ًرستیي رٍسًبهِ ایزاى، رٍسًبهِ ٍقبیغ اتفبقیِ ثَز کِ ثِ ّوت اهیزکجیز هٌتشز هی شس.   2

 ص        ؽ    
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 هلت ّب ثب استفبزُ اس ............ چگًَگی پیسایش اًسبى ٍ شکل گیزی اػیبز ٍ سٌت ّب را تَضیح  3

 هی زٌّس.

 سِ ّب           ز(تبرید ًگبری ّبالف(اسطَرُ ّب          ة(افسبًِ ّب              ج(حوب

5/0 

 ػٌبصز اصلی ٌّز تئبتز ٍ تئَری ّبی تَضیح زٌّسُ آى، تَسط.................. اثساع شسُ است. 4

 الف(هصزی ّب          ة(چیٌی ّب              ج(ٌّسی ّب            ز(یًَبًی ّب
5/0 

 ایزاى است؟کسام زٍرُ تبریری اٍج شْزآشَة سزایی زر تبرید  5

 ز(قبجبر        ج(هغَل                 ة(تیوَری      الف(صفَی      
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 الئَتشٍ ٍ سَلَى ثِ تزتیت اس هصلحبى هؼٌَی ٍ اجتوبػی کشَرّبی................... ٍ ................. ثَزُ اًس. 6

 چیي-بىیًَبى          ز(یًَ-چیي         ج(چیي-ٌّس        ة(ٌّس-الف(چیي
5/0 

 زر هقبیسِ ثب زٍرُ ّبی سٌگ، ثزًش ٍ آّي، هی تَاى زٍراى هب را ............................ ًبهیس. 7

 الف(ػصز ارتجبطبت        ة(ػصزکبهپَتز         ج(ػصزالکتزًٍیک          ز(ػصزپتزٍشیوی
5/0 

 5/0 ثٌَیسیس.تؼییي سي آثبر ثبستبًی چگًَِ اًجبم هی شَز؟ زٍ شیَُ را  8

 5/0 زٍ ًوًَِ اس زالیل راُ یبفتي اذجبر ٍ هطبلت ًبزرست زر ًشزیبت را ثٌَیسیس. 9

 5/0 یک ًوًَِ اس اًَاع زٍرُ ثٌسی ّبی تبرید ایزاى را تَضیح زّیس. 10

 1 چْبر ًوًَِ اس صفبت هَرذبى را ثٌَیسس. 11

 1 ذشتِ چِ ثَز؟زٍ ًوًَِ را ثٌَیسیس.هْن تزیي کبرثززّبی تقَین تَسط زٍلت ّب ٍ هلت ّب زر گ 12

 1 زٍ ًوًَِ اس هْن تزیي کبرکززّبی جغزافیبی تبریری را ثٌَیسیس. 13

 1 چزا هغَالى ثیشتز ثِ هٌظَهِ ّبی تبریری ػالقِ ًشبى هی زازًس؟ 14

 1 شْزآشَة ّب زارای چِ هضبهیٌی ّستٌس؟ تَضیح زّیس. 15

 1 ًَیسی زارًس؟سفزًبهِ ّب چِ کبرثززی زر تبرید  16

 1 اًَاع سفز ثب تَجِ ثِ اّساف ٍ اًگیشُ ّبی هسبفزاى ًبم ثجزیس.)چْبر هَرز( 17

 1 کتبثْبی ذبطزات هؼوَالً ثِ چِ اًگیشُ ّب ٍ اّسافی ًَشتِ هی شًَس؟  18

 1 سًسگی ًبهِ ٍ حست حبل را تؼزیف کٌیس. 19
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 1 زٍ ًوًَِ اس ٍظبیف هزاکش اسٌبز را ثٌَیسیس. 21

 1 ًشزیبت چگًَِ زر اًقالة هشزٍطیت ایزاى هؤثز ٍاقغ شسًس؟ 22

 1 هٌظَر اس ثیٌش زر تبرید ًَیسی جسیس ایزاى چیست؟ 23

 1 تبرید ًَیسی ایزاى زر زٍرُ ًبصزالسیي شبُ قبجبر چِ تحَلی یبفت؟ 24

 1 پیشزفت تکٌَلَسی زر ػصز جسیس را تَضیح زّیس.هصبئت ٍ هشکالت ًبشی اس  25
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