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  ١

  1                                         170ص    25/0   غ) د    170ص     25/0غ      )ج           168ص      25/0   ص) ب     165 ص   25/0    ص  )الف  1

                                                   152ص     25/0   دار_دنباله) ب                                       157 ص   25/0   قشم  )الف  2
                                                     148ص    25/0   پیشتاز) د                     151ص     25/0   پاره-پاره  )ج

1  

        90ص       25/0 قطب جنوب) ج            87ص      25/0      اول تیر) ب                    85ص                 25/0 زیاد) الف  3
              89ص              25/0    یخ بلوري) ه                     102ص        25/0 قطب جنوب)د

25/1  

                                                                                                     122ص         25/0 مادرشهر یا متروپل)  ب                        127ص                            25/0بازرگانی ) الف  4
                  123ص                     25/0  مگاالپلیس) د                          127ص                            25/0 توریستی ) ج

1  

                                                                                                      7ص                     25/0 معتدل یا 2)  ب                         7ص                       25/0  اییحارهیا  4) الف  5
    12ص                   25/0  سیروزومیا  3) د                        12ص                       25/0  چرنوزیومیا  5) ج

           12ص                             25/0  التریتیا  1) ه

25/1  

  1  15ص    25/0      پشتو) 4                   25/0    اوستایی) 3                25/0  کردي) 2                 25/0    فارسی )1  6

                                                                                    هاي هواییتفسیر عکس) 2                                        نقشه کشی)1  7

  22ص     نمره  5/0)   مورد کافی است دو(      آماري و ریاضی) 4            سیستم اطالعات جغرافیایی) 3
5/0  

                 25/0  جزر و مد) 2                                    25/0     امواج)1  8
  29ص      )   مورد کافی است چهار(  باد  ) 5              25/0      یخچال) 4    25/0    دریایی طولیهاي جریان) 3 

1  

  75/0     37ص         5/0     وفانجانی و مالی هنگام وقوع ط به دلیل تاثیر آنها در کاهش تلفات) ب          25/0هلند       )الف  9

  75/0         53ص         25/0غلتان     ) 3                         25/0جهشی   ) 2                                    25/0     معلق)1  10

  48نمره      ص 1.   گویندکره میباشد را لیتوسفر یا سنگوقانی جبه زمین که جامد و سخت میپوسته و قسمت ف)الف  11
  90نمره       ص 1.          توده هاي عظیم یخ در مناطق قطبی که شکل آنها به صورت سرپوش یا کالهک پهنی است) ب
  124نمره      ص  5/0.        گویندهاي پیرامونی یک شهر حومه میبه بخش) ج

5/2  

  1       58ص      آرژانتین ، استرالیا  یا      25/0  ایران) 4           25/0 نیوزلند) 3    25/0     ترکیه) 2    25/0      سوئیس)1  12
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  ٢

د که تپه شو، باعث میبه باد تپشماسه در دامنه کم شیب و طوالنی رو به باد با ریختن آن به پاي دامنه پرشیب حرکت    13

  68ص .      جا گرددبهمان و به آهستگی به سمت جلو جابه مرور ز
1  

14  
       76ص    ...و      25/0     نیجریه) 3                         25/0   اندونزي)2                                25/0     برزیل)1

75/0  

15  
  69ص          25/0 هارسوبات خشک شده کف رودها و دریاچه) 2             25/0  هاگرد و خاك بیابان )1

5/0  

                                                                  25/0    صلخیزخاك حا) 2                 25/0      اییهاي مسطح و جلگهسرزمین)1  16
       108ص                25/0  آب فراوان) 4                                         25/0 آب و هواي معتدل) 3

1  

     25/0  افزایش ولگردان خیابانی) 3                 25/0       جرم و جنایت) 2                              25/0    بزهکاري)1  17

  131ص .)    مورد کافی است 4(         اجتماعیهاي ناهنجاري)  5               25/0     هااز هم پاشیدن خانواده) 4
1  

                                         25/0     .دناز نظر نظامی اهمیت دار) 2                                           25/0     .دغیر قابل عبور بودن)1  18
       146ص            25/0 .مرزهاي دائمی مناسبی هستند)3

75/0  

                                                25/0  هاي نفتیآلودگی) 2              25/0       ي شیریناهان ورودي آبکم شدن میز) 1  19
          159ص        25/0     ...توسعه شهرنشینی و ) 4                           25/0     فعالیت هاي صنعتی و اقتصادي) 3
 

1  

         25/0      بعد مسافت) 2                                                  25/0       کاالوزن  )1  20
        171ص         25/0      خسارت پذیري کاال) 4                                                     25/0    ارزش کاال) 3      

1  

  20  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
  
 




