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زؾتیاتی ایطاى تِ تَاى ّؿتِ ای چِ اؾتفازُ ای تطای وكَض ها زاقتِ اؾت؟

الف) اؾتفازُ زض ؾاذت ؾالح ّؿتِ ای
ج) تَلیس اًطغی
2

نوبت امتحانی  :نوبت اول

/25

ب) اؾتفازُ زض صٌایغ زاضٍئی
ز) هَاضز ب ٍ ج

قاذِ ای اظ ظهیي قٌاؾی وِ ضفتاض ٍ ٍیػگی ّای هَاز ؾطحی ظهیي ضا اظ ًظرط هماٍهرت زض تطاترط فكراضّای
ٍاضزُ ً ،فَش پصیطی ٍ اهىاى ؾاذت یه ؾاظُ زض هحلی ذال وسام یه اظ قاذِ ّای ػلن ظهیي قٌاؾی اؾت؟ 0/25

الف) غئَفیعیه
ج) ظهیي قٌاؾی هٌْسؾی 

ب) ظهیي قٌاؾی ظیؿت هحیطی
ز) پتطٍلَغی

3

ظهیي قٌاؾی فیعیىی چیؿت؟

4

اهطٍظُ خْت احساث اًَاع پطٍغُ ّای ػوطاًی هاًٌس ؾسّا  ،تعضگطاُ ّا  ،هىاى یاتی قْطن ّا  ،آؾواًرطاـ ّا
ّوِ ًیاظهٌس .......................اؾت.

0/5

0/25

الف) قٌاذت اخعاء تكىیل زٌّسُ وطُ ظهیي ب) قٌاذت خٌؽ ٍ ؾاذتاض تكىیل زٌّسُ ظهیي پی آى
ج) چگًَگی تكىیل ظهیي ٍ ٍیػگی ّای آى ز) قٌاذت تطویة ؾٌگ ّا ٍ واًی ّا 
5

زیطیٌِ قٌاؾی یؼٌی :

0/25

الف) فطایٌس اًتمال ٍ تِ ًكیٌی ٍ تثسیل ضؾَتات تِ ؾٌگ ّای ضؾَتی
ب) هطالؼِ ؾاذتواى زضًٍی ظهیي
ج) قیَُ ی تكىیل هٌكأ  ،ضزُ تٌسی ٍ تطویة ؾٌگ ّا
ز) ؾطگصقت ظهیي اظ آغاظ تا اهطٍظ
6

اصطالح ًمطِ قثٌن ضا تؼطیف وٌیس.

0/5

7

چطا زض ػطض ّای خغطافیایی  40تا  50زضخِ همساض تاضًسگی تیكتط اظ تثریط اؾت؟

0/5

8

زٍ ٍیػگی اتط ؾیطٍوَهَلَؼ ضا تٌَیؿیس.

0/5

9

خاّای ذالی ضا تا ولوات هٌاؾة پط وٌیس.

1

الف) الیِ ّای َّا تط اؾاؼ ٍیػگی ّای الىتط ٍهغٌاطیؿی تِ زٍ الیِ ی ............................. ٍ .............................
تمؿین هی قًَس.
ب) زض یه قثاًِ ضٍظ حسّاو ثط زهای َّا  ،زض ؾاػت  .............................هی تاقس.
ج) خطم تراض آب هَخَز زض ٍاحس حدن َّا ضا  .............................هی گَیٌس.
 10ضطَتت ًؿثی هٌطمِ ای  ٍ %100ضطَتت ؾٌح  ،ضطَتت َّا ضا  10گطم تط ؾاًتی هتط هىؼة ًكاى هی زّس .تا
فطض ثاتت تَزى زها ٌّ ،گام ٍضٍز تَزُ َّایی ضطَتت گیط  ،ضطَتت ًؿثی تِ  %25ضؾیسُ اؾت.

1

الف) ضطَتت الظم تطای اقثاع َّا چمسض اؾت ؟
ب) ضطَتت هطلك ضا تا شوط فطهَل هحاؾثِ ًوائیس.

 11اصطالح زضخِ قَضی ضا تؼطیف وٌیس.

0/5

ٍ 12خَز خطیاى ّای ػویك الیاًَؾی تطای خاًساضاى زضیایی تؿیاض هْن اؾت .ػلّت ایي اهط ضا تَضیح زّیس.

1

 13وسام خولِ ظیط زضؾت ٍ وسام ًازضؾت اؾت؟

1

الف) تراض آب ًمف هْوّی زض تؼسیل َّا زاضز .
ب) هِ زٍز فتَقیوایی زض قة ّای ظهؿتاًی ایداز هی قَز.
ج) همساض ظیازی اظ زی اوؿیس وطتي هَخَز زض آب الیاًَؼ ّا تصَضت هَلىَل  Co 2تالی هی هاًس.
ز) پكتِ ّای الیاًَؾی زاضای قىل ّای هتفاٍتی ّؿتٌس .
 14ػلّت ایداز خطیاى ػویك الیاًَؾی زض تٌگِ خثل الطاضق ضا تَضیح زّیس.

1
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1

 15وسام خولِ ظیط زضؾت ٍ وسام ًازضؾت اؾت ؟

الف) الیاًَؼ ّا ًؿثت تِ اتوؿفط همساض تیكتطی زی اوؿیس وطتي ٍ اوؿیػى زاضًس
ب) زض ػوك  1000هتطی آب زضیا  ،فكاض آب زض حسٍز  10اتوؿفط هی تاقس
ج) زض ایداز خطیاى ّای ؾطحی زضیاّا  ،حطوت ٍضؼی ظهیي ّن اثط زاضز
ز) زض تؿتط الیاًَؼ اطلؽ  ،زضاظ گَزال یافت هی قَز
 16اظ هكرصات ظیط وسام هَضز تطای تكىیل یرچال هٌاؾة ٍ وسام هَضز ًاهٌاؾة اؾت؟
سرمای زیاد

زاویه تابش خورشید کم

بارش کمتر از ذوب

عرض جغرافیایی زیاد

 17زٍ ػاهل هؤثط زض غلظت ًوه ّای هحلَل زض آب ظیطظهیٌی ضا تٌَیؿیس.

ّ 18طیه اظ الیِ ّای آتساض ظیط  ،حاٍی چِ ًَع آتی ( قیطیي  ،قَض  ،ؾرت ) هی تاقٌس؟
ؾٌگ آّه :
19

1

1

0/5

ؾٌگ آشضیي :

الف :یه ػاهل هؤثط وِ ؾطح ایؿتایی یه هٌطمِ ضا تاال هی تطز تٌَیؿیس.

0/5

ب :زضیاچِ ؾثالى چگًَِ تكىیل قسُ اؾت ؟

0/5

ًَ 20ع ترلرل زض غاض آّىی اٍلیِ اؾت یا ثاًَیِ ؟

0/25

ّ 21طگاُ حدن فضاّای ذالی یه ؾٌگ  14ؾاًتی هتط هىؼة ٍ حدن ول ؾٌگ  64ؾراًتی هترط هىؼرة تاقرس
همساض زضصس ترلرل ؾٌگ ضا هحاؾثِ ًوائیس.

0/75

ّ 22طیه اظ هَاضز ؾوت ضاؾت تا وسام واًی زض ؾوت چپ اضتثاظ زاضز؟
الفfes2 :

 -1تاضیت

بBaso 4 :

 -2هاًتیت

جfe3 o4 :

 -3ؾیلَیت

زKcl :

 -4پیطیت

1

 -5هاالویت
1

 23زض خوالت ظیط ولوِ هٌاؾة زاذل پطاًتع  ،وسام اؾت؟
الف :تا تَخِ تِ ٍیػگی ّای یه واًی ( هطٍاضیس -ید ) واًی اؾت.
ب :اظ ؾطز قسى تراضّا زض قىاف ؾٌگ ّا ( گَگطز -آًتطاؾیت ) ایداز هی قَز.
ج :ضخ ؾِ خْتی تا ظاٍیِ غیط لائوِ زض واًی ( زٍلَهیت ّ -الیت ) ٍخَز زاضز.
ز :زض اثط گطها واًی ( هیىا -غیپؽ ) وسض ٍ تِ پَؾت ؾفیس ضًگی تثسیل هی گطزز.

 24واًی ّایی وِ هحلَل زض آب ّؿتٌس زض هٌاطك تیاتاًی فطاٍاى تط یافت هی قًَس یا زض هٌاطك پط تاضاى ؟ چطا؟ 0/5

ّ 25طیه اظ واًی ّای ظیط خعء وسام زؾتِ ی ( هاگوائی  ،ضؾَتی  ،زگطگًَی ) هی تاقس ؟

الف) َّضًثالًس

ب) ؾیلسهاًیت

ج) وائَلي

1

ز) تیَتیت 

 26چگالی ًؿثی اٍغیت تیكتط اؾت یا گالي ؟

0/25

 27خالی « الیَیي » ٍ ضًگ « آهتیؿت » ضا تٌَیؿیس.

0/5

 28واًی گَگطز چگًَِ تكىیل هی قَز ؟

0/5

 29واًی هؿىٍَیت ( هیىای ؾفیس ) چِ واضتطزی زاضًس؟

0/25

ّ 30طیه اظ ػثاضت ّای ظیط ؾوت ضاؾت تا وسام واًی اظ ؾوت چپ اضتثاط زاضز ؟
الف) لوؽ چطب

ّ -1واتیت

ب) ضًگ ؾثع

 -2هاالویت

ج) ضًگ ذاوِ لَُْ ای

 -3وائَلیٌیت

ز) ؾاذتواى ؾیلیىاتْای حلمَی

 -4تطیل
 -5تاله

1

