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دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره دوم)

مدت امتحان  25دقیقه

نام و نام خانوادگی دبیر  :کاظم یادگاری فرد نمره به عدد :
تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

1

ػلن جغرافیا را تؼریف کٌیذ؟

1

2

تفاٍت دضت ٍ جلگِ را بٌَیسیذ؟

1

3

ًقص ضْر را تؼریف کردُ ٍ بٌَیسیذ تْراى ٍ اصفْاى ّرکذام چِ ًقطی دارًذ؟

1

4

هؼرٍف تریي بیاباى ّای استاى فارس را ًام ببریذ؟2هَرد

5

فرسایص خاک را تؼریف کٌیذ؟

6

جوالت زیر درست ّستٌذ یا ًادرست؟
الف)جٌگل ّای آهازٍى ٍسیغ تریي جٌگل ّای جْاى ّستٌذ(.
ب)بِ جٌگل ّای آهازٍى ریِ ّای تٌفسی جْاى گفتِ هی ضَد(.

0/5
1
0/5
)
)

7

هْن تریي ًقص هراتغ ایراى را بٌَیسیذ؟2هَرد

0/5

8

دٍ هَرد از دریاچِ ّای آب ضیریي در استاى فارس را ًام ببریذ؟

0/5

9

پیاهذّای باراًْای اسیذی را بٌَیسیذ؟ 2هَرد

1

 10زلسلِ چِ زهاًی اتفاق هی افتذ؟ تَضیح دّیذ؟

1

 11هٌابغ آلَدُ کٌٌذُ ی َّای ضْرّای استاى فارس بِ دٍدستِ تقسین هی ضًَذ آًْا را رکر کٌیذ؟
 12هٌظَر از بْوي چیست؟ اًَاع آى را رکر کٌیذ؟

0/5
1

 13دٍ هَرد از راُ ّای هقابلِ با خطر بْوي را بٌَیسیذ؟

0/5

 14کذام خطرات جگل ّای استاى فارس را تْذیذ هی کٌذ؟ 2هَرد

0/5

 15اٍقات فراغت بِ چِ زهاًی گفتِ هی ضَد؟

1

 16تَسؼِ ی ضْرًطیٌی چِ تاثیری درافسایص گردضگردی داضتِ است؟تَضیح دّیذ.

1

 17بیطتریي هصرف آب استاى فارس در چِ بخص ّایی است؟2هَرد

0/5

 18چِ ػَاهلی باػث ایجاد هطکالتی در پارک هلی گلستاى ضذُ است؟2هَرد

0/5

 19حَزُ ّای هْن ٍرزش زهستاًی در ایراى را ًام ببریذ؟ 4هَرد
 20هٌابغ درآهذ رٍستاییاى در استاى فارس بر چِ پایِ ّایی استَار است؟
 21چِ ًَع آب ٍ َّاّایی باػث دفغ جوؼیت هی ضًَذ؟

1
0/5
1

 22اگر در کطَری ًرخ هَالیذ ً ٍ 44رخ هرگ ٍهیر12در ّسار باضدذ رضدذ یبیؼدی جوؼیدت درایدي کطدَر را
هحاسبِ کٌیذ؟

0/5

 23دٍ هَرد از ٌّرّای دستی استاى فارس را ًام ببریذ؟

0/5

 24کذام ػَاهل در پراکٌذگی جوؼیت در ایراى تاثیر دارًذ؟ 2هَرد

0/5

 25چِ ػَاهلی باػث افسایص جوؼیت ایراى در  80سال اخیر ضذُ است؟2هَرد

0/5

 26هْاجرت را تؼریف کٌیذ؟

1

 27استاى فارس از ًظر تَلیذ کذام هحصَالت کطاٍرزی هقام اٍل تا سَم را در ایراى دارد؟ 2هَرد

0/5

 28هٌظَر از تبخیر بالقَُ چیست؟

0/5

