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زا٘ص آٔٛس ػشیش ضٕا ٔی تٛا٘یس پاسرٙأ ٝأتحاٖ را ز ٚساػت پس اس پایاٖ أتحاٖ زر پٛرتاَ ٔسرسٔ ٝالحظٕ٘ ٝائیس.
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اِف)خاٞای ذاِی راتاوّٕات ٔٙاسة پزوٙیسٕ٘2(.ز)ٜ

-1دٍػاهل اصلی  ...................ٍ............درجغزافیا هطزح است.
 -2تَدُ ّای  .......................ٍ..................کطَرهاراتحت تاثیز لزارهی دٌّذ.
 -3سزسهیي ّوَار یا ًسثتاً ّوَا راست کِ حصاری اسکَّستاى آى رافزاگزفتِ تاضذ را ......................گَیٌذ.
 -4جاتِ جایی افمی خان تَسط آب یاتادرا................

گَیٌذ.

ب)ٌشیٞ ٝٙای زرست راتا(ظ) ٚغّط را تا(ؽ) ٔطرع وٙیسٕ٘1(.ز)ٜ

-5دلیل تٌَع آب ٍ َّا،خان،ارتفاع،جٌس سهیي ٍسیست تَم گًَاگًَی درسطح سهیي تَجَد آهذُ است.
 -6دریای خشر اس دٍجْت اّویت دارد سٌگْای هؼذًی ٍاستخزاج ًفت.
-7دلیل کٌثذی تَدى سمف خاًِ ّای رٍستایاى خٌگ ًگْذاضتي ،داخل خاًِ ٍکاّص ضذت گزها.
 -8کَّْا تخطی اس هٌطك خطگ هحسَب هی ضًَذ ٍٍیژگی ػوذُ آًْا کوثَد تارش ًٍثخیز ضذیذ هی
ج) پاسد وٛتا ٜزٞیسٕ٘2(.ز)ٜ

 -9جغزافیا درگذضتِ چگًَِ ػلوی تَد؟
 -11دردٍرُ کَاتزًزچِ فؼالیتْای درفالت ایزاى صَرت گزفتِ است؟
-11هٌاتغ درآهذ رٍستایاى را تٌَیسیذ.
 -12چِ ػَاهلی حیاط دریای خشر راتِ خطزاًذاختِ است؟
ز) ت ٝسٛاالت تطزیحی سیز پاسد وأُ زٞیس.

 -13هٌظَر اسدیذتزکیثی یاکل ًگز درجغزافی چیست؟(ً1وزُ)
 -14ػلت تفاٍت تیي داهٌِ ضوالی ٍجٌَتی رضتِ کَُ الثزس چیست؟(ً2وزُ)
 -15آب درپیذایص سکًَت کاّْای ایزاى چِ ًمطی دارد؟(ً1وزُ)

تاضذ.

-16دٍهَرد اسػلل ایجادتیاتاًْا رافمط ًام تثزیذً1.5(.وزُ)
 -17تزای هثارسُ تا تیاتاى سایی چِ کارّایی تایذ اًجام ضَد؟(ً1.5وزُ)
 -18ػَاهل تخزیة سیست تَم ّا راتٌَیسیذً1(.وزُ)
ٍ -19یژگی ٍاّویت جٌگلْای ًَاحی گزهسیزی یا حزا راتٌَیسیذً1(.وزُ)
 -21آلَدگی َّا را تؼزیف کٌیذً1(.وزُ)
ٍ -21ارًگی َّا هؼوَال ،چِ سهاًی ٍدرچِ هکاًی اتفاق هی افتذ؟(ً1وزُ)
 -22دلیل اّویت خلیج فارس را تٌَیسیذً1(.وزُ)
استاٖ ضٙاسی
-23سِ ػاهل هَثز درتٌَع آب ٍَّای استاى تْزاى ػثاتٌذ اسً1.75(:وزُ)
-24ػلل ایجاد ٍگستزش تیاتاًْا دراستاى تْزا ى راًام تزُ ،یکی را تَضیح دّیذً1.25(.وزُ)
-25الذاهات اساسی درجْت تْزُ تزداری تْتز ٍتیطتز اس هٌاتغ آب استاى تْزاى را تٌَیسیذً1(.وزُ؟)
-26ػَاهل هْن ضْزًطیٌی دراستاى تْزاى کذاهٌذ؟(ً1وزُ)
-27آلَدگی خان راتَضیح دّیذً1(.وزُ)

رإٙٞای تػحیح زرس خغزافی پای ٝز ْٚریاضی
اِف) -1ا٘ساٖ ٔٚحیط

 -2سززلطثی ٔ ٚزطٛب غزتی

 -3زضت

 -4فزسایص ذان

ب) 1ظ 2ؽ 3ظ 4ؽ

ز) -1خغزافیا زرٌذضت ٝػّٕی تٛز و ٝتٚ ٝغف سٔیٗ ٚپسیسٞ ٜای ٔرتّف رٚی آٖ ٔی پززاذت.
 -2زرآغاس وٛاتز ٘زفؼاِیت آتطفطاٖ ضست تیطتزی پیساوزز ٚاتفاػات ٔرزٚطی ضىُ ٚتّٙسٕٞچ ٖٛزٔا٘ٚس،سثالٖ،سٟٙسٚتفتاٖ راتٚ ٝخٛز آٚرز٘س.
-3وطتشر -زأساری -س٘ثٛرزاری غٙایغ زستی – غیس ٔاٞی
-4زٔٚطىُ آِٛزٌیسریاٞا ٚز ْٚغیس تی رٚیٔ ٝاٞیٟا
ز)ٔ -1طاِؼ ٕٝٞ ٝخا٘ثٚ ٝخأغ تٕاْ پسیسٞ ٜاتاٚیژٌیٟای آٖ زریه ٔىاٖ ٕٞ،اٖ تىارٌیزی زیستزویثی است و ٝخغزافیساٖ اسآٖ استفازٔ ٜی وٙسٚت ٝحُ ٔطىُ ٔی پززاسزٚیا
طزح ٔٙاسثی ارایٔ ٝی وٙس.
-2رطٛتت زریای ذشرتٟطىُ تزف ٚتاراٖ تززأ ٝٙضٕاِی اِثزس ٔی تارز ٚرٚزٞا فزاٚا٘ی رات ٝخٛز ٔی آٚرزایٗ لسٕت ،اسخٍّٟٙای ا٘ث ٜٛپٛضیس ٜاست  ،زرحاِیى ٝزأ ٝٙخٛٙتی
اِثزس تس ٖٚرطٛتت ٔا٘سٚ ٜتٟٙا زرفػُ سٔستاٖ ٔمساری تزف ٚتاراٖ تزآٖ ٔی تارز  .پٛضص ٌیاٞی زرایٗ زأ٘ ٝٙاچیش است.
-3ضىُ ٌیزی سى٘ٛت ٌاٞا زرایزاٖ تیص اس ٞزچیشی تٔ ٝیشاٖ زستزسی ت ٝآب تستٍی زاضت ٝاست تطٛریى ٝرٚستاٞای اِٚی ٝزر وٙار چطٕٞ ٝا ٚرٚزٞا زایز ضس ٜا٘س ٚضىُ
استمزار ذٛز را اس ٔسیز آب ٞاوسة وزز ٜا٘س.
 -4فطارسیاز خٙة حار ٜای * خزیاٖ آب سزز ساحّی الیا٘ٛسٟا* زٚری اسٔٙاتغ رطٛتت ٚٚخٛز وٞٛستاٖ
-5تثثیت ٔاسٞ ٝارٚاٖ اسطزیك واضتٗ ویاٞاٖ ٚایداز تازضىٗ تا زیٛارٞ ٜایی استٛتٞ ٝا ٌٚیاٞاٖ ذطً ٚضاذٞ ٝا ت ٝغٛرت ٘ٛاری یاضطز٘دی رٚی تپٞ ٝای ٔاس ٝای ا٘داْ ٔی
ٌیزز.
پاضیسٖ ٔاِچ ٘فتی رٚی ٔاسٞ ٝا .
-6سٛسا٘سٖ ٚلطغ زرذتاٖ تٙٔ ٝظٛر تٟی ٝسغاَ ٞ ٚیشْ تزای سٛذت ٔٙاسَ ٚپرت غذا ،لطغ زرذتاٖ تزای تِٛیس اِٛارٔٚػاِح ساذتٕا٘ی ٚغٙؼتی ٌ،ستزش تی رٚی ٝضٟزٞا
ٚوارذا٘ٞ ٝا  ٕٝٞاس ػُّ اٟ٘ساْ سیست تٟٔٛا ٔی تاضس.
-7ایٗ خٍّٟٙا زرٍٙٞاْ ٔس تا٘یٕ ٝت ٝسیز آب ٔی ر٘ٚس ٚزرٍٙٞاْ خشرسز اس آب تیزٔ ٖٚی آٚر٘س .اسآب ضٛر زریا تغذیٔ ٝی وٙٙس ٚاس ٘ظز زارٚساسی ٚتغذی ٝزأٟا إٞیت زار٘س.
ٞ-8زٌٔ ٝ٘ٛاز ٜاضافی وٚ ٝارزٛٞاضٛز ٚذٛاظ فیشیىی ،ضیٕیایی  ٚسیستی آٖ راتغییز زٞسآِٛزٌی ٛٞا ٘أیسٔ ٜی ضٛز.
ٚ-9ارٍ٘ٚی زٔأؼٕٛالًزرضثٟا آراْ ٚتس ٖٚاتزسٔستاٖ اتفاق ٔی افتس .ایٗ پسیسٕٔ ٜىٗ است زرزاذُ یا ذارج اس ضٟزٞا رخ زٞس .أا زرضٟزٞای تشري ٚغٙؼتی ٔطىالت سیازی
راتٕٞ ٝزأ ٜی آٚرز.
 -10ذّیح فارس یىی اس ٔزاوش ٔ ٟٓغیس ٔزٚاریسٔ ٚاٞی است ٚزرػیٗ حاَ تسِیُ ٚخٛز خشایز ی و ٝاس ٘ظز التػازی ٘ٚظأی إٞیت زار٘س .
استاٖ ضٙاسی
-1رضت ٝو ٜٛاِثزس زرضٕاَ استاٖ*زضت وٛیز زرخٛٙب استاٖ *ٚسرش تازٞای تزاٖ سا اسغزب
-2تاثیز فطار سیاز خٙة لار ٜای * زٚر تٛزٖ ٔٙاتغ رطٛتتی تٛضیح یىی اس ایٗ زٛٔٚرز.
 -3لطغ وززٖ آب ٔطتزویٙپز ٔػزف*خٌّٛیزی اساتالف ٞٚسر رفتٗ آب*٘ػة وٙتٛرزرٞز ٚاحس*استفاز ٜاس ضیزآالت ِٛٚاسْ استا٘سارز*
ٕٟٔ -4تزیٗ ػٛأُ تٛسؼ ٝضٟز٘طیٙی زرایٗ استاٖ تٕزوش فؼاِیتٟای سیاسی ،غٙؼتی،ذسٔاتی ،تداریٔ،زاوش ػّٕی ٚتحمیماتی ٌٚززضٍزی است.
-5و ٝزفٗ غیز ػّٕی ستاِ٘ ، ٝطت ِٞ ِٝٛای ا٘تماَ ٘فت ٚاستفاز ٜتی رٚی ٝاس وٛزٞا ٚسٕ ْٛوطاٚرسی اس ػٛأُ ایٗ ٘ٛع آِٛزٌی ا٘س.

