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الف) گسیٌِ درست را ثب عالهت (*) هشخض کٌیذ.
 -1ایراى در کذام جْت لبرُ آسیب ٍالع شذُ است؟
ج) شوبل غرثی
ة) جٌَة غرثی
الف) شوبل شرلی
ً -2ذای اهذادگراى ّالل احور چِ شوبرُ ای است؟
د)110
ج) 112
ة) 115
الف) 125

1
د) جٌَة شرلی

ة) جولِ ّبی طحیح را ثب حرف (ص) ٍ غلط را ثب حرف (غ) هشخض کٌیذ.
)
 -3خذاًٍذ ّوذلی ٍ اًسبى دٍستی را در سرشت هب اًسبى ّب لرار دادُ است( .
ً -4مشِ تظَیری عوَدی از سطح زهیي است کِ ثِ ًسجت هَرد ًیبز کَچک شذُ است( .
)
 -5هَسسِ ثیوِ ،ثرای ججراى زیبى ّبی هبلی ٍ جبًی ثِ ٍجَد آهذُ است( .
)
 -6تَزیع فعبلیتی است کِ ثیي تَلیذ کٌٌذُ ٍ هظرف کٌٌذُ راثطِ ثرلرار هی کٌذ( .

2
)

ح) جبّبی خبلی را ثب کلوبت هٌبست پر کٌیذ.
 -7درآهذ حبطل از کن فرٍشی ٍ گراى فرٍشی  .............................است.
 -8شْرًشیٌبى ثبیذ ّر سبل هجلغی ثِ عٌَاى  .............................ثِ شْرداری ثپردازًذ.
 -9در راثطِ ثب حمَق هظرف کٌٌذُ خریذى کبالی سبلن ٍ ثذٍى ًمض  .............................است.
 -10ثرای ادارُ ثْتر کشَر آى را ثِ ثخش ّبیی تمسین کردُ اًذ کِ ثِ آى  .............................هی گَیٌذ.

2

ج) ثِ پرسش ّبی زیر پبسخ دّیذ.
 -11دٍ دشت ٍسیع ایراى کذام اًذ؟
 -12کشَر عسیس هب ایراى چٌذ کیلَهتر هرثع ٍسعت دارد؟
 -13کَُ ّبی آررثبیجبى در کذام طرف ایراى لرار گرفتِ اًذ؟ للِ ّبی آتشفشبًی ایي کَُ ّب کذاهٌذ؟

0/5
0/5
0/75

 -14ثِ طَر کلی هشبغل ٍ فعبلیت ّبی التظبدی را هی تَاى در سِ گرٍُ عوذُ طجمِ ثٌذی کردً .بم ثجریذ.

0/75

 -15داًش جغرافیب ثِ هب چِ کوکی هی کٌذ؟

1

 -16تَلیذ هحظَل ثِ چِ هٌظَری طَرت هی گیرد؟

1

١
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 -17از عکس ّبی َّایی ثرای چِ هٌظَری استفبدُ هی شَد؟

1

 -18هظرف کٌٌذُ چِ کسی است؟

1

 -19اًسبى ّبی حك دارًذ آزاد ثبشٌذ یعٌی چِ؟ چرا؟

1

 -20عَاهل تَلیذ را فمط ًبم ثجریذ.

1/5

ّ -21وذلی ٍ ّویبری یعٌی چِ؟

2

 -22هظرف گرایی چیست؟

2

 -23هسئَلیت یعٌی چِ؟ چِ ٍلتی هی گَیٌذ شخض فرد هسئَلی است؟

2

٢

