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*** خغزافیا علن هَرد عالقِ خذاًٍذ است ***

 -1خغزافیذاًاى تزای تعییي حذٍد یک ًاحیِ چِ هعیارّایی را درًظز هی گیزًذ ؟ ٍ سیز تقسیوات ّزیک را تٌَیسیذ ؟ً1وزُ
 -2استقزار هزکش پزفشار خٌة حارُ ای چِ تاثیزی تزایداد تیاتاى هی کٌذ ؟ تا هثال تَضیح دّیذ ؟ً1وزُ
 -3تزخی اس راّکارّای حفاظت اس ًَاحی ساحلی را تٌَیسیذ ؟ ً1وزُ
 -4تِ طَر کلی ادیاى تِ چٌذ گزٍُ تقسین هی شَد آًْا را ًام تزدُ تزای ّزیک هثال تشًیذ ؟ً1وزُ
 -5تزای طثقِ تٌذی ًَاحی کشا ٍرسی در خْاى اس چِ هعیارّایی استفادُ هی شَد ؟ً1وزُ
 -6اًقالب سثش در چِ دِّ ای ٍ در چِ کشَری ٍدر سهیٌِ چِ هحصَلی هَرد تَخِ قزارگزفت ٍتٌَیسیذ کِ چِ کارّایی در آى اًدام شذ
؟ً1وزُ
 -7چزا در هشارع کشت تک هحصَلی هحیط سیست آسیة هی تیٌٌذ ؟ ً1وزُ
 -8عصز اکتشافات خغزافیایی ٍ پیشزفت در دریاًَردی در چِ قزًٍی صَرت گزفت ٍ تٌَیسیذ چِ کشَرّایی تز دیگز کشَرّا تسلط یافتٌذ
؟ً1وزُ
 -9چزا کشَرّای چٌذ هلیتی ًقش هْوی درتدارت خْاًی دارًذ ؟ً1وزُ
 -11در تیي رٍشْای هختلف حول ٍ ًقل کذام هَرد خایگاُ ٍیضُ ٍ هوتاسی دارد چزا ؟ ً1وزُ
 -11اتحادیِ ارٍپا را تِ عٌَاى یکی اس ًَاحی سیاسی فزاهلی اس لحاظ ً1 :وزُ
الف :تعذاد کشَرّای عضَ آى ؟
ب :تزای تحقق هذیزیت هشتزک چِ کاری اًدام هی دٌّذ ؟
ج  :درچِ اهَری اس اصَل ٍ شیَُ ّای هشتزکی پیزٍی هی کٌٌذ ؟
د :اغلة ایي کشَرّا چِ پَلی را تِ عٌَاى ٍاحذ پَل هشتزک پذیزفتِ اًذ ؟ً1وزُ
 -12سِ رکي اصلی یک هکاى خغزافیایی را تٌَیسیذ ؟ ً1/5وزُ
 -13چزا هٌطقِ خلیح فارط هٌطقِ ای هْن ٍ حیاتی است ؟ ً1وزُ
 -14هزسّای سیز را تَضیح دادُ ٍ هثالی درخصَص ّزیک ارائِ دّیذ ؟ً1/5وزُ
ج  :تحویلی
ب  :تطثیقی
الف  :پیشتاس (قثل اس سکًَت)
 -15تْتزیي خط هزسی تیي هزسّای سیز چِ هی تاشذ ً1 :وزُ
د :هزسّای غیز طثیعی
ج  :دریاّا
ب :رٍدّا
الف  :کَّْا
 -16اسهْوتزیي عَاهل پیذایش ٍ تقای یک کشَر چِ هی تاشٌذ ؟ً1وزُ
 -17پذر علن خغزافیای سیاسی را ًام تزدُ ٍ تٌَیسیذ کِ ٍی چِ ًظزیِ ای را هطزح کزد در خصَص ًظزیِ ٍی تَضیح دّیذ؟ً1وزُ
 -18آلفزد هاّاى خغزافیذاى سیاسی چِ ًظزیِ ای را هطزح کزد ٍ تٌَیسیذکِ اس دیذ ٍی شزایط تثذیل شذى یک کشَر تِ ایي چیست ؟ً1وزُ
ّ -19زیک اس کشَرّای سیز خشٍ کذام یک اس اشکال کشَرّاست ؟ً1وزُ
د :لسَتَ
ج ً :زٍص
ب  :اًذًٍشی
الف  :لْستاى
هَفق ٍ پیزٍس ٍ سزتلٌذ تاشیذ

