


 

 
    : ................................         نام و نام خانىادگی 

 وجّد دارد ؟......................... درکٍار ُسٌلغَ یک - 1

 راٍُيا( عکص                                د( ٌيّدار                             ج ( جرول                           ب  (انف 

 .اضث ................ گٍج ٌاىَ ، از آثار دوره - 2

 ُذاىٍغیان( ایالىی ُا                                                             ب  (انف 

 ىادُا( اعکاٌیان                                                                د  (ج 

 ةَ چَ دنیم اٌطان ُا در یک جا ضاکً عرٌر ؟- 3

 ضادحً اةشار ( کغف آجظ                                                        ب  (نف 

 اُهی کسدن حیّاٌات ( رواج کغاورزی                                                      د  (ج

 کرام یک از ىّارد زیس ، جشء کارُای یک جغسافی دان ٌيی ةاعر ؟- 4

 ةازدیر از ىحیط ُای ىذحهف ( ظسح پسضظ درةاره ی یک ىکان                                         ب  (انف 

 جحلیق درةاره ی زٌرگی اٌطان ُا در گزعحَ ( ىعانعَ ی کحاب ُایی درةاره ی ىحیط ُا                               د  (ج 

 عيال عسكی ةیً کرام یک از جِث ُای اؼهی زیس كسار دارد ؟- 5

 عيال و ىغسب ( عيال و جٍّب                                              ب  (انف 

 ىغسب و ىغسق( عيال و ىغسق                                               د (ج 

ایالىی ُا  اةحرا از چَ دعی اضحفاده ىی کسدٌر ؟ - 6

جؽّیسی  (    ب ىیذی                                            (انف 

 ایالىی( ٌطخ                                                             د  (ج 

کرام یک از ىّارد زیس جشء اىکاٌات عيّىی یک ىحهَ ٌیطث ؟ - 7

داٌَ ُای ىطکٌّی ( دضحگاه دّدپسداز                                                   ب  (انف 

 ةّضحان( ایطحگاه اجّةّس                                                      د  (ج 

 .درضث یا ٌادرضث ةّدن جيهَ ُایشیس را ىغذػ کٍیر - 8

 .پسضحغگاه ىغِّر ایالىی چغازٌتیم ٌام داعث  (انف 

 .یکی از ىحم ُای اجحياع ىسدم در ىحهَ ، ىطجر اضث   (ب

 .پارت ُا حکّىث ضاضاٌیان را جغکیم دادٌر (پ 

 .ىِو جسیً عاىم یکجاٌغیٍی اٌطان ُا ، داىراری ةّد  (ج 

 .ٌّک رٌگی كعب ٌيا ُيیغَ در جِث عيال اضث  (د 



 

 .در جاُای دانی کهيَ ىٍاضب ةٍّیطیر - 9

 . اضث ................... یکی از راه ُای عٍادث ىحیط زٌرگی دّد و دیگسان ، اضحفاده از داٌظ  (انف 

 .زىیً ىی گیسٌر  ............... از ...................... عکص ُّایی را ةا  (ب 

 .و ٌگَ داعحً ةعضی اظالعات فساُو عر ..............................................، ....................................................... زىیٍَ  ادحساع دط ةا  (پ 

 .آن اضث ....................................... یکی از وظایف عِسداری زیتا ٌگَ داعحً عِس و  (ج 

 . ٌاىیره ىی عّد  ................................ ةَ جرونی کَ ةسای دسیر کاالُای ىّرد ٌیاز دسج ىی کٍیو  (د 

 دنیم پیسوزی ىادُا ةس آعّر چَ ةّد ؟- 8

 

 ىِو جسیً راُی کَ ةَ دضحّر داریّش ضادحَ عر، چیطث ؟- 9

 ةَ چَ کطی جغسافی دان ىی گّیٍر ؟ - 10

 

 .درآىر راجعسیف کٍیر -  11

 

 

 كعب ٌيا چیطث ؟- 12

 

  

 ةا گزعث زىان چَ جغییساجی ىيکً اضث در ىحهَ ایجاد عّد ؟ - 13

 

 

 ؟اونیً روضحاُا چگٌَّ ةّجّد آىرٌر- 14

 

 

 

 

 چَ  عّاىهی زىیٍَ ضاز ادحساع دط عر ؟- 15

 

 

 

 چسا اضکٍرر ةَ ایسان حيهَ کسد ؟- 16

 

 


