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آزﻣﻮن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ٢

]رﺷﺘﻪ ٔادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ[

 -۱ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،زﺑﺎن ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (۱ﻋﺮﺑﻲ
 (۲ﻃﺒﺮي
 (۳ﺑﺮﺑﺮ
 (۴اﺳﻼوﻳﻚ
 -۲ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ »ﻧﺎﺣﻴﻪ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد؟
 (۱ﻗﺎرٔه اﻓﺮﻳﻘﺎ

 (۳زﻳﺴﺖﺑﻮم ﺗﻮﻧﺪرا

 (۲اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺎنﻫﺎ

 (۴ﻛﺸﻮر اﻳﺮان

 -۳در ﻛﺪام ﻛﻮهﻫﺎ اﺷﻜﺎل ﻛﺎرﺳﺘﻲ ﺑﻪوﺿﻮح دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد؟
 (۱زاﮔﺮس

 (۳اﻟﺒﺮز

 (۲ﻣﻜﺮان

 (۴ﻣﺮﻛﺰي

 -۴ﻛﺪام ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﻛﺮﻣﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ؟
 (۱دﺷﺖ ﻛﻮﻳﺮ

 (۳درﻳﺎﭼﮥ ﻫﺎﻣﻮن

 (۲رود ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ

 (۴ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻟﻮت

 -۵ﺑﻪ ﻛﺪام دﻟﻴﻞ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺪاري در ﺣﺎﺷﻴﮥ ﺻﺤﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﭗﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
 (۱ﮔﺮﻣﻲ ﻫﻮا

 (۳ﺗﺒﺨﻴﺮ زﻳﺎد

 (۲ﺧﺸﻜﻲ ﻫﻮا

 (۴ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ

 -۶ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺪام ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ  ۶ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺑﺎرش ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد؟
 (۱ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ -ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎرش -ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش روزاﻧﻪ
 (۲ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎرش -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ -ﺗﻮزﻳﻊ روزاﻧﮥ ﺑﺎرش
 (۳ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ -ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎرش -ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش روزاﻧﻪ
 (۴ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش روزاﻧﻪ -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ -ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎرش
 -۷ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو ،ﻛﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (۱ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻨﻮع
 (۲روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
 (۳وﺳﻌﺖ ﻛﻢ و داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ اداري و ﺳﻴﺎﺳﻲ
 (۴اﺷﻐﺎل ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﮥ ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎ
 -۸ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻣﻮارد »اﻟﻒ« و »ب« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺖ؟
 (۱اﻟﻒ( اﻗﺘﺼﺎدي

ب( ﻃﺒﻴﻌﻲ

 (۲اﻟﻒ( ﻃﺒﻴﻌﻲ

ب( اﻗﺘﺼﺎدي

 (۳اﻟﻒ( ﻃﺒﻴﻌﻲ

ب( ﺳﻴﺎﺳﻲ

 (۴اﻟﻒ( ﺳﻴﺎﺳﻲ

ب( ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۹- ۱۴۰۰
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 -۹ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ داراي ﻛﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺖ.
ب( ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رواﺑﻂ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدي اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ.
ج( ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورد.
د( در ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ وﺣﺪت و ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد.
» (۱ب« و »ج«

» (۳ج« و »د«

» (۲اﻟﻒ« و »د«

» (۴اﻟﻒ« و »ج«

 -۱۰در ﻛﺪام ﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ دﺷﻮاري روﺑﻪرو اﺳﺖ؟
 (۱ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ

 (۲ﻧﻮاﺣﻲ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ

 (۳زﻳﺴﺖﺑﻮمﻫﺎ

 (۴ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﻮﻣﻲ

 -۱۱اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻛﻪ »اﺣﺪاث ﺧﻂ آﻫﻦ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ دﺷﻮار اﺳﺖ« ،ﺑﻪ ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺮ اﺷﺎره دارد؟
 (۱اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻮاﺣﻲ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ.

 (۲ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 (۳ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪ و ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ.

 (۴ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

 -۱۲ﻛﺪام ﮔﺰاره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﻓﺸﺎر ﻫﻮا« درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (۱ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

 (۲ﻫﻮاي ﮔﺮم ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮي دارد.

 (۳ﻫﻮا ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻓﺸﺎر ﻛﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 (۴در ﻫﻮاي ﮔﺮم ،ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻫﻮا ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

 -۱۳ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺎرﺷﻲ اﺳﺖ؟

 (۱ﻫﻤﺮﻓﺘﻲ

 (۲ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ

 (۳ﺟﺒﻬﻪاي

 (۴ﻧﺎﻫﻤﻮاري
 -۱۴در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺰان دادهﺷﺪه ،ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﻴﺐ در ﻛﺪام ﻗﺴﻤﺖ »ﻛﻤﺘﺮ« اﺳﺖ؟
 - ۴۰۰ (۱ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﻲ
 - ۱۰۰ (۲ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻲ
1600

 - ۱۰۰ (۳ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﻲ
1200

 - ۴۰۰ (۴ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻲ
 -۱۵ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (۱ﻓﻘﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ -اﺧﺘﻼف دﻣﺎي ﺷﺐ و روز

 (۲وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ -وﺟﻮد ﺧﺎكﻫﺎي ﻧﺮم

 (۳ﺑﺎرش ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ -ﻓﻘﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ

 (۴ﺑﺎرانﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻛﻮﺗﺎه -آبوﻫﻮاي ﺧﺸﻚ

 -۱۶ﻛﺪام ﻋﻮاﻣﻞ »ﺷﻜﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ« ﻛﻮهﻫﺎ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ؟
 (۱ﮔﺴﻞ و آﺗﺸﻔﺸﺎن

 (۲ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد

 (۳ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮبﮔﺬاري

 (۴ﻫﻮازدﮔﻲ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ

 -۱۷ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺪام ﻧﺎﺣﻴﮥ آبوﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ؟
»ﺑﺎرش در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل«» -ﺑﺎرش ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن«
 (۱اﺳﺘﻮاﻳﻲ -ﺳﺮد

 (۲ﻣﻌﺘﺪل -ﺧﺸﻚ

 (۳ﻣﻌﺘﺪل -ﺳﺮد

ﭘﺎﯾﻪ ٔﯾﺎزدﻫﻢ دوره ٔدوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

 (۴اﺳﺘﻮاﻳﻲ -ﺧﺸﻚ
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 -۱۸ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﭼﻪ ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﺪ؟
 (۱رﺳﻮﺑﺎت ﻟُﺴﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎدي
 (۲رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از درﻳﺎﭼﻪﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ
 (۳رﺳﻮﺑﺎت ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪاي ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
 (۴رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺨﺖ و ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه از دورٔه ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ
 -۱۹ﭘﺪﻳﺪهاي ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺪام ﻧﻮع ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اﺳﺖ؟
 (۱آﺑﻲ
 (۲ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ
 (۳ﺑﺎدي
 (۴اﻧﺤﻼﻟﻲ
 -۲۰ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع اَﺷﻜﺎل ﻛﺎوﺷﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺖ؟
 (۱آبﺳﻨﮓﻫﺎ -ﻏﺎرﻫﺎ

 (۲دﻣﺎﻏﮥ ﻣﺎﺳﻪاي -ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﻲ

 (۳آبﺳﻨﮓﻫﺎ -ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﻲ

 (۴ﻃﺎق درﻳﺎﻳﻲ -ﻏﺎرﻫﺎ

 -۲۱ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺠﻮم اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮد؟
 (۱ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ -ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ

 (۲ﻫﺎرﻳﻜﻦ -زﻣﻴﻦﻟﺮزهﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ

 (۳ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ آب -اﻣﻮاج

 (۴ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ -ﺟﺰر و ﻣﺪ

 -۲۲ﻋﻠﺖ ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس و اﻗﺎﻗﻴﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟
 (۱ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮﻣﻲ ﻫﻮا

 (۲ﺑﻴﺎﺑﺎنزداﻳﻲ

 (۳اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ

 (۴ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ

 -۲۳ﻛﺪام اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎدا در ﺣﻔﻆ زﺑﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد ،ﻛﻮﺷﺎ اﺳﺖ؟
 (۱ﺗﻮرﻧﺘﻮ

 (۲ﻛﺒﻚ

 (۳ﻣﻮﻧﺘﺮال

 (۴وﻧﻜﻮور

 -۲۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺨﺶﻫﺎي رﻧﮓ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﺧﺎﻧﻮادٔه زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ؟
 (۱ﺳﺎﻣﻲ
 (۲ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﻳﻲ
 (۳آﻓﺮو -آﺳﻴﺎﻳﻲ
 (۴ﭼﻴﻨﻲ -ﺗﺒﺘﻲ
 -۲۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ،ﻛﺪام ﻋﻮاﻣﻞ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺟﻐﺮاﻓﻲدان زﻳﺴﺘﻲ ،واﻳﺘﻜﺮ ،ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  ۲۰۰ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ب( ﻧﻮع درﺧﺘﺎن در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ،ﺑﻠﻮط و ﺗﻮﺳﻜﺎ اﺳﺖ.
ج( داﻣﻨﮥ دﻣﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ.
د( ﻓﻴﺮوزﻛﻮه در ارﺗﻔﺎع  ۱۵۰ﻣﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آبﻫﺎي آزاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
» (۱ب« و »د«

» (۲اﻟﻒ« و »ج«

» (۳ج« و »د«

 -۲۶اﮔﺮ از ارﺗﻔﺎع » ۱۰۰ﻣﺘﺮي« ﺑﻪﺳﻤﺖ ارﺗﻔﺎع » ۸۰۰ﻣﺘﺮي« ﺑﺮوﻳﻢ ،ﻛﺪام ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد؟
 (۱ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ -ﻗﺪ درﺧﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ -اﻧﺒﻮﻫﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻤﺘﺮ -درﺟﮥ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻤﺘﺮ
 (۲ﻓﺼﻞ روﻳﺶ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ -ﻗﺪ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ -اﻧﺒﻮﻫﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻤﺘﺮ -درﺟﮥ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ
 (۳ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ -ﻗﺪ درﺧﺘﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ -اﻧﺒﻮﻫﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ -درﺟﮥ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻤﺘﺮ
 (۴ﻓﺼﻞ روﻳﺶ ﻛﻤﺘﺮ -ﺗﻨﻮع درﺧﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ -اﻧﺒﻮﻫﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ -درﺟﮥ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۹- ۱۴۰۰

» (۴ب« و »ج«

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ) ۲رﺷﺘﻪ ٔﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ(
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 -۲۷ﻛﺪام راﻫﻜﺎر ،در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد؟
 (۱زﻫﻜﺸﻲ اراﺿﻲ

 (۲ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن

 (۳ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪﻋﻤﻴﻖ

 (۴ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎ

 -۲۸ﻗﻠﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺟﻬﺎن در ﻛﺪام ﻛﺸﻮر اﺳﺖ؟
 (۱ژاﭘﻦ

 (۲ﭼﻴﻦ

 (۳اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪٔه آﻣﺮﻳﻜﺎ

 (۴اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

 -۲۹ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ در دﻫﮥ  ۱۹۷۰اﺳﺖ؟
 (۱اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ در ﻛﻨﺎر ﻣﺰارع ﺑﺰرگ

 (۲ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮدن روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ﺑﺬرﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪه و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت

 (۳اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﻧﺘﻴﺸﻦ در ﺟﻬﺎن

 (۴دادن زﻣﻴﻦ ﺑﻪ رﻋﻴﺖ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت

 -۳۰ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮع اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺪرج در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﮕﻲ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 (۱ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو -ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ -ﺗﻬﻴﮥ ﻧﺦ از ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
 (۲ﻛﺸﺖ ﻧﺨﻞ روﻏﻨﻲ و ﻧﻴﺸﻜﺮ -ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ -اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ از ﻣﻌﺪن
 (۳ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎك ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ -ﻧﮕﻬﺪاري از ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﻬﺪﻛﻮدك -آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ
 (۴اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻼ از ﻣﻌﺪن -ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻮاﻫﺮات زﻳﻨﺘﻲ از ﻃﻼ -ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﻲ ﺟﻮاﻫﺮ در ﻣﻐﺎزه
 -۳۱ﻛﺪام اﺗﺤﺎدﻳﮥ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ آﺳﻴﺎي ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ؟
 (۱اﻛﻮ

 (۳آﺳﻪآن

 (۲ﻧﻔﺘﺎ

 (۴اوراﺳﻴﺎ

 -۳۲در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ« ،ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ وﺟﻮد دارد؟
اﻟﻒ( ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از ﺳﻮد و ﺛﺮوت ﺟﻬﺎن را درﻳﺎﻓﺖ و ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ب( ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻮاد ﺧﺎم را ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪٔه ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ارزان ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ج( ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﺮٔه ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ ﺟﺰء ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
د( داراي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱ (۱

۳ (۳

۲ (۲

۴ (۴

 -۳۳ﭼﺮا ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ؟
 (۱در ﻛﻨﺎر ﺑﻨﺎدر اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

 (۲ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه واردات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.

 (۳ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﮔﻤﺮﻛﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.

 (۴اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي رﻓﺎه و زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺒﺨﺸﻴﺪهاﻧﺪ.

 -۳۴ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻪ وﻇﻴﻔﮥ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در »ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﻮر« اﺳﺖ؟
 (۱آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ -رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ -ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ آﻣﺎﻳﺶ  (۲ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﻳﺪار -ﺑُﻌﺪ ﻣﻜﺎﻧﻲ -ﺑُﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 (۳اﻣﻮر ﻓﻀﺎ -رواﺑﻂ ﺳﺎزٔه اﻧﺴﺎﻧﻲ -اﻣﻮر داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻳﻚ ﻓﻀﺎ

 (۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻓﻀﺎﻳﻲ -رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ -اﻣﻮر ﺧﺮوﺟﻲ و ورودي

 -۳۵ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺟﻬﺎن در ﻛﺪام ﻣﻮارد ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 (۱ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ -ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ

 (۲ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ -ﭘﻮل واﺣﺪ

 (۳دﻓﺎع -ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺸﻮر

 (۴ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ -دﻓﺎع

 -۳۶ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
 (۱ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻮع ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﻳﻚ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ

 (۲ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻀﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 (۳ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن آن

 (۴ﻧﻬﺎد ﺣﺎﻛﻢ و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 -۳۷ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﮓآﻫﻦ و زﻏﺎل ،ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺪام ﻛﺸﺘﻲﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
 (۱ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ

 (۳ﺗﺎﻧﻜﺮ

 (۲ﻓﻠﻪﺑﺮ

 (۴ﻛﺎرﮔﻮ

 -۳۸ﻛﺪام ﻣﻮرد ،ﻣﺼﺪاﻗﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ روي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (۱اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در درﻳﺎي ﻣﺎﻧﺶ
 (۲ﻛﺸﻤﻜﺶ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر اوﻛﺮاﻳﻦ و روﺳﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺷﺒﻪﺟﺰﻳﺮٔه ﻛﺮﻳﻤﻪ
 (۳ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻣﺤﺪودٔه ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﻴﻚ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻼنﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان
 (۴دوﻗﻄﺒﻲ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻓﻪﻧﺸﻴﻦ و ﻓﻘﻴﺮﻧﺸﻴﻦ در ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻴﻞ
 -۳۹ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﻠﻴﺘﻲ« درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻃﺮاﺣﻲ و ﻓﻨﺎوري ﻋﻠﻤﻲ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،در ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ب( ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ارزانﻗﻴﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ج( در ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ژاﭘﻦ ﺑﻪﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻛﺮدهاﻧﺪ.
د( اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻏﻠﺐ ﻣﺰارع ﺗﻚﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺑﻪوﻳﮋه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﻠﻴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳
ﭘﺎﯾﻪ ٔﯾﺎزدﻫﻢ دوره ٔدوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

۴ (۴
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آزﻣﻮن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

 -۴۰ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺰارع ﻏﻠﮥ ﺗﺠﺎري ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ درﺳﺖ )ص( و ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ )غ( اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگاﻧﺪ و ﻛﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در آنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
ب( ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻛﻨﺎر ﻣﺰارع ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﺪ.
ج( ﺑﺮدﮔﺎن ﺳﻴﺎهﭘﻮﺳﺖ را اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻣﺰارع داراي آبوﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (۱ص -ص -غ

 (۲غ -ص -غ

 (۳غ -غ -ص

 (۴ص -غ -ص

 -۴۱ﻛﺪام ﻣﻮارد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب »ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ« درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( داﺷﺘﻦ وﺳﻌﺖ زﻳﺎد و اراﺿﻲ ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ

ب( اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻓﻀﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ

ج( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻛﻼنﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮهاي

د( دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﺮزﻫﺎ

ﻫ( داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دور ﺑﻮدن از ﻣﺮزﻫﺎ
 (۱اﻟﻒ و ب

 (۲ب و ج

 (۳د و ﻫ

 (۴ج و د

 -۴۲ﻣﺮزﻫﺎي »ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن« و »ﻛﺮٔه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻛﺮٔه ﺟﻨﻮﺑﻲ« ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
 (۱ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ -ﭘﻴﺸﺘﺎز

 (۲ﻫﻨﺪﺳﻲ -ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ

 (۳ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ -ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ

 (۴ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ -ﭘﻴﺸﺘﺎز

 -۴۳ﻛﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﻨﻴﺪر »ﻫﺎرﺗﻠﻨﺪ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد؟
 (۱ﺟﻨﻮبﻏﺮب آﺳﻴﺎ

 (۲ﺷﺮق اروﭘﺎ

 (۳اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ

 (۴ﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﺎ

 -۴۴در ﻛﺪام ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ؟
 (۱ﺷﻴﻠﻲ -ﻧﺮوژ -اﻧﺪوﻧﺰي

 (۲ﻟﻬﺴﺘﺎن -ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ -ﺳﻮﺋﺪ

 (۳ﺳﻮازﻳﻠﻨﺪ -اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ -ﻟﻬﺴﺘﺎن

 (۴اﻧﺪوﻧﺰي -ﻟﻬﺴﺘﺎن -ﺷﻴﻠﻲ

 -۴۵ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺪام ﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﺷﺮق اروﭘﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرگ ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﻞ ﺟﺰﻳﺮٔه ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮاﻧﺪ؟
 (۱ﻗﺪرت درﻳﺎﻳﻲ

 (۲ﻗﺪرت ﺑﺮّي

 (۳ﻗﺪرت ﻫﻮاﻳﻲ

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۹- ۱۴۰۰

 (۴ﻗﺪرت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ) ۲رﺷﺘﻪ ٔﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ(

6

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮ ﯾﺤﯽ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ] ٢رﺷﺘﻪ ٔادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ[
 -۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۶

در ﺑﻴﻦ زﺑﺎنﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادٔه آﻓﺮو -آﺳﻴﺎﻳﻲ ،ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘـﺎ ﺑـﺪان ﺗﻜﻠـﻢ
ﻣﻲﺷﻮد.
 -۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۵

* زﻳﺴﺖﺑﻮمﻫﺎ ﻧﻮاﺣﻲ وﺳﻴﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آنﻫﺎ اﻧﻮاع ﺧﺎص و ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻳـﻚ
ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮد.
* ﻗﺎرٔه اﻓﺮﻳﻘﺎ ،اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﭼﻮن در داﺧﻞ آنﻫﺎ ﺗﺠﺎﻧﺲ و ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺷـﻮد ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۴

اَﺷﻜﺎل ﻛﺎرﺳﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﻮهﻫﺎي زاﮔﺮس زﻳﺎد اﺳﺖ ﭼﻮن ﺟﻨﺲ ﻛﻮهﻫﺎي زاﮔﺮس آﻫﻜﻲ و رﺳﻮﺑﻲ اﺳﺖ.
 -۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۲

 -۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۲

ﺳﺎوان ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﮥ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺑﺎراﻧﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺰرگ آﻓﺮﻳﻘﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺻﺤﺮا ﭘﻴﺶ ﻣﻲروﻳـﻢ؛ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ
ﻛﻤﺘﺮ و ﻋﻠﻒﻫﺎي ﺳﺎوان ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ و ﺗﻨﻚﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻢﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺪاري ﻛﻪ از ﻋﻠﻒزارﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎهﻗﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدﻧـﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﻊ در ﺣﺎﺷﻴﮥ ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻜﻲ ﻫﻮا ﺑﻪ اﺳﺘﭗﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۱

ﺟﻐﺮاﻓﻲداﻧﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻋﻤﺪٔه ﺑﺎرش از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎرش و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش روزاﻧﻪ ،اﻳﺮان
را ﺑﻪ  ۶ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺑﺎرش ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
 -۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۱

ﺟﺬب ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد ،روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت و ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
 -۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۲

ﻫﻤﮥ ﻧﻮاﺣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲِ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ اداري ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ درﺑﺎرٔه اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ
و ﺧﻂﻣﺸﻲﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲﺑﻨﺪﻧﺪ.
 -۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۲

ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ،داراي ﻛﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ وﺣﺪت ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در آن ،ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وﺟﻮد دارد.
 -۱۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۲

در ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮاﺣﻲ زﺑﺎﻧﻲ و ﻗﻮﻣﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮز ﻧﻮاﺣﻲ دﺷﻮارﺗﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﺎل ﺧﺎك ﻳﺎ زﻳﺴﺖﺑﻮمﻫﺎﺳﺖ.
 -۱۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۲

»ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ«؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ،اﺣﺪاث ﺧﻂ آﻫﻦ دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﻪ ٔﯾﺎزدﻫﻢ دوره ٔدوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
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 -۱۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

آزﻣﻮن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۳

 وﻗﺘﻲ ﻫﻮاي ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ از وزن و ﻓﺸـﺎر ﻫـﻮا در واﺣـﺪ
ﺣﺠﻢ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ،ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﻫﻮا ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴در ﻫﻮاي ﮔﺮم ،ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻫﻮا زﻳﺎد اﺳﺖ.
 -۱۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۳

ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺟﺒﻬﻪاي )ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ( :اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ؛ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮدهﻫﺎي ﻫﻮا ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -۱۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۴
ﻣﺘﺮ   400ﻣﺘﺮ  1200ﻣﺘﺮ 1600

)اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﺻﻠﻪ( ﻣﺘﺮ  4  100ﻣﺘﺮ 400

 ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﻲ  ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي ﻣﻴﺰان زﻳﺎد  ﺷﻴﺐ ﻛﻢ

1600
1500
1400
1300
1200

 ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻲ  ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﻛﻢ  ﺷﻴﺐ زﻳﺎد
 -۱۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۴

ﺑﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪﺳﺒﺐ (۱ :ﺷﺮاﻳﻂ آبوﻫﻮاﻳﻲ ﺧﺸﻚ  (۲وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ  (۳وﺟﻮد ﺧﺎكﻫﺎي ﻧﺮم
 (۴ﻓﻘﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ؛ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺷﺪت دارد.
 -۱۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۴

ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻧﻴﻚ ورﻗﻪاي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﭼﻴﻦﺧﻮردﮔﻲﻫﺎ ،ﮔﺴﻞﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻣﻮاد ﻣﺬاب و ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي آﺗﺸﻔﺸـﺎن،
ﻛﻮهﻫﺎ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻫﻮازدﮔﻲ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﻮهﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
 -۱۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۳

ﻋﻼﻣﺖ آبوﻫﻮا

ﻧﺎم آبوﻫﻮا

A

اﺳﺘﻮاﻳﻲ )ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب(

 18 Cﻧﻴﺴﺖ.

B

ﺧﺸﻚ

اﺧﺘﻼف دﻣﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ.

C

ﻣﻌﺘﺪل

D

ﺳﺮد

E

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد )ﻗﻄﺒﻲ(

 -۱۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﺑﺎرش

دﻣﺎ
ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدﺗﺮ از

ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻴﻦ

ﺑﺎرش در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل
ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺎرش

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي
ﺑﺎراﻧﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي روﻳﺶ ﮔﻴﺎه

ﺑﺎرش در دورٔه ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي

 18 Cﺗﺎ  3 Cاﺳﺖ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ از دورٔه ﮔﺮم

ﺧﺰاندار

ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه زﻳﺮ 3 C

ﺑﺎرش ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي

اﺳﺖ.

زﻣﺴﺘﺎن

ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺳﺮدﺳﻴﺮي

ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺎرش

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي روﻳﺶ ﮔﻴﺎه

ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ از 10 C

ﻧﻴﺴﺖ.

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۴

ﻛَﻠﻮت ﻳﺎ ﻳﺎرداﻧﮓ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از درﻳﺎﭼﻪﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﺪ .ﻃﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ،ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮازي و  Uﺷﻜﻞ در اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت
اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﻧﺮم را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮد و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ.
 -۱۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۴

 درهﻫﺎي  Vﺷﻜﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﻫﺎ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﺑﻲ ،ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺮف  Vﻧﺎمﮔـﺬاري ﻛﺮدهاﻧـﺪ اﻳـﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪﻫﺎي ﺗﻨﮓ و ﭘﺮﺷﻴﺐ دارﻧﺪ.
 درهﻫﺎي  Uﺷﻜﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ﻃﻲ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﻨﺪ.
 -۲۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۴

 ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻛﺎوﺷﻲ  ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ درﻳﺎ ،ﻏﺎرﻫﺎ و ﻃﺎقﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ
 ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻤﻲ  آب ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﺗﻼقﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻪ ﻳﺎ دﻣﺎﻏﮥ ﻣﺎﺳﻪاي
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۹- ۱۴۰۰

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ) ۲رﺷﺘﻪ ٔﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ(

 -۲۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
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▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۵

ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺠﻮم اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮد:
 وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎنﻫﺎ
 -۲۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

 ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ )زﻣﻴﻦﻟﺮزهﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ(

 ﻫﺎرﻳﻜﻦ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۵

ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس و اﻗﺎﻗﻴﺎ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻴﺎﺑﺎنزداﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 -۲۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۶

ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺒﻚ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮔﺴﺘﺮش آن ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ آن ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -۲۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۶

ﺧﺎﻧﻮادٔه زﺑﺎﻧﻲ ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﻲ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺎرٔه ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑـﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از ﻣـﺮدم
ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از زﻳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎي اﻳﻦ زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -۲۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۵

واﻳﺘﻜﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻲدان زﻳﺴﺘﻲ ،ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻴﺶ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ،ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎرش و دﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.
 -۲۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۵

ﻫﺮﭼﻪ ارﺗﻔﺎع اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﻗﺪ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪي ﮔﻴﺎﻫﺎن ،اﻧﺒﻮﻫﻲ و درﺟﮥ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺼﻞ روﻳﺶ آنﻫﺎ ﻛﻤﺘـﺮ و ﻛﻮﺗـﺎهﺗﺮ
ﻣﻲﺷﻮد.
 -۲۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۵

ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎر ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
 -۲۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۷

درٔه ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن )ﺳﻴﻠﻴﻜﻮنَوﻟﻲ( ﻗﻠﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺟﻬﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دره در ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﻲ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ در اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴـﺎ ﻗـﺮار
دارد.
 -۲۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۷

از دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻣﻴﻼدي ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ و ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮدن روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ﺑﺬرﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪه ،ﻛﻮد و آﻓﺖﻛﺶﻫﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺎﺷـﻴﻦآﻻت ،ﺑﺮﺧـﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺎورزي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
 -۳۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۷

ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲در زﻣﺮٔه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮع اول ) ﻛﺸﺎورزي( ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮع اول )ﻛﺸﺎورزي( -ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮع دوم )ﺻﻨﻌﺖ( -ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮع دوم )ﺻﻨﻌﺖ(
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮع دوم )ﺻﻨﻌﺖ( -ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮع ﺳﻮم )ﺧﺪﻣﺎت( -ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮع ﺳﻮم )ﺧﺪﻣﺎت(
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮع اول )ﻛﺸﺎورزي( -ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮع دوم )ﺻﻨﻌﺖ( -ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮع ﺳﻮم )ﺧﺪﻣﺎت(
 -۳۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۸

ﻧﻔﺘﺎ  اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺮﻛﺰي اِﻛﻮ  آﺳﻴﺎي ﻏﺮﺑﻲ
 -۳۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

آﺳﻪآن  آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﻲ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۸

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ:
ب( ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪٔه ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﺧﺎماﻧﺪ.
ج( ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ و ﻛﺮٔه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺰء ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۳۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۸

ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ؛ زﻳﺮا در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ﭘﺎﻳﮕـﺎه واردات ﺗﺒـﺪﻳﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.
 -۳۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۹
 (۱ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﻮر ﻓﻀﺎ

ﺳﻪ وﻇﻴﻔﮥ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

 (۲ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ ﺳﺎزٔه اﻧﺴﺎﻧﻲ
 (۳ﺗﻨﻈﻴﻢﺳﺎزي اﻣﻮر داﺧﻞ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺮون از آن

 -۳۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۹

ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻳﺎ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ،از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺤﺪودي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
و در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و دﻓﺎع ،ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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 -۳۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

آزﻣﻮن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۹

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻀﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را اداره ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻧـﻮاﺣﻲ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻘﺴـﻴﻢ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -۳۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۸

اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻮاع ﻛﺸﺘﻲﻫﺎي ﻓﻠﻪﺑﺮ )ﻛﻪ ﻏﻼت ،زﻏﺎل ،ﺳﻨﮓآﻫﻦ ،ﺳﻴﻤﺎن و  ...ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ( ،ﻛﺸﺘﻲﻫﺎي
ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮي ،ﻛﺸﺘﻲﻫﺎي ﻧﻔﺘﻜﺶ و ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺣﻤﻞﻛﻨﻨﺪٔه ﮔﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 -۳۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۹

اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )ﺷﺒﻪﺟﺰﻳﺮٔه ﻛﺮﻳﻤﻪ( ﺑﺎﻋﺚ درﮔﻴﺮي و ﻛﺸﻤﻜﺶ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر )اوﻛﺮاﻳﻦ و روﺳﻴﻪ( ﺷﺪه ،ﻧﺸـﺎندﻫﻨﺪٔه ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاري
ﻓﻀﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ .در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي(.
 -۳۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس ،۷درس (۸

اﻟﻒ( ﺷﻌﺒﮥ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮥ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﻣﺎدر( اﺳﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ و ﻓﻨﺎوري ﻋﻠﻤﻲ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎدر
ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 -۴۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۷

ﻣﻮرد »ج«  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻚﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﭘﻼﻧﺘﻴﺸﻦ( اﺳﺖ.
 -۴۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۱۰

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺷﺪن ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ وﺳﻌﺖ زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ.
ب( از ﻣﻮارد ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ج( ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻛﻼنﺷﻬﺮ آن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد و از اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻼنﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻫﺎي
زﻧﺠﻴﺮهاي ﻧﺪارد.
 -۴۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۱۰

 -۴۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۱۱

 -۴۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۱۱

در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻃﻮﻳﻞ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﻠﻲ و ﻧﺮوژ( و ﭼﻨﺪﺗﻜﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪوﻧﺰي( ،ﻧﻈﺎرت ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎي ﻛﺸـﻮر و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳﺠـﺎد ﺧﻄـﻮط
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 -۴۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻲ ) ۲درس (۱۱

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۹- ۱۴۰۰

