
 16 از 1 صفحه1دفترچه کد 

 

 



 16 از 2 صفحه1دفترچه کد 

 

  همه موارد ، عملکرد مثبت انسان در محیط را بیان می کنند ، به جز : – 1

 کاشت گونه های خشکی پسند در نواحی گرم وخشک  – 1

 احداث سازه های آبی در دامنه های کم شیب کوهستان های نواحی مرطوب  – 2

  توسعه سکونتگاه های شهری و روستایی در نقاط مرتفع نواحی گرم وخشک – 3

 برگزاری مسابقات ورزشی در دامنه های کوهستانی نواحی مرطوب – 4

 ؟نمی باشدکدام گزینه دلیل مناسبی برای عبارت زیر  – 2

 "مال می شود .زیادی نسبت به مرزهای کشورمان وجود دارد و نظارت و مراقبت ویژه ای بر آن ها اع حساسیت"

 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه دارد. 8755کشور ما حدود  – 1

 د .نبر روابط سیاسی کشورمان با کشورهای همسایه تاثیر می گذارمرزها   – 2

 . هستند مهم ترین عامل جدایی کشورمان از کشورهای همسایه مرزهای خارجی ، – 3

  بیشتر است . ی دریایی طول مرزهای خشکی کشورمان نسبت به مرزها – 4

  مطابقت بیشتری دارد ؟ "ویژ گی های دامنه جنوبی البرز  "کدام گزینه با  – 3

 شدت باالی فرسایش رود خانه ای – 2شیب زیاد                                        – 1

 سرعت باالی هوازدگی فیزیکی   – 4        تراکم زیاد رسوبات آبرفتی             – 3

 

 کشورمان است ؟ "دریاچه های فصلی  "کدام گزینه از ویژگی های – 4

 ، وسعت بیشتری پیدا می کنند .  دوره سرد سال در  – 1

 شور و برخی دیگر شیرین است . ن هاآدر طول سال ، آب بعضی از  – 2

 آب این دریاچه ها از طریق رودها ی پر آب ، تامین می شود . – 3

 است .شده  سطح  آب آن ها در فصل تابستان تغییرات  گرم شدن عمومی هوا سبب  – 4

 



 16 از 3 صفحه1دفترچه کد 

 

ش افزای ،در محل تشکیل جبهه گرم باران زا در صورت وجود رطوبت ، احتمال تشکیل کدام ابر – 5

 می یابد ؟

 نیمبواستراتوس  – 2کومولونیمبوس                                               – 1

 سیروس  – 4استراتوس                                                        – 3

شته و پیامد آن ، به درستی نو "شکل گیری کمربندهای فشار " در کدام گزینه به ترتیب دلیل – 6

 شده است ؟

 تنوع دما و وزش باد ها – 1

 اختالف فشار و تغییرات آب و هوایی – 2

 دریافت نامساوی انرژی خورشید و گردش عمومی جو   – 3

 جابه جایی توده های هوا و انحراف اجسام متحرک – 4

ل فرآیند انحالل کانی های تشکی"،در کدام شرایط اقلیمی و تحت تاثیر کدام نوع هوازدگی  – 7

 شدت می یابد ؟ "،دهنده سنگ ها

 گرم و خشک ، فیزیکی  – 2گرم و مرطوب ، شیمیایی                               – 1

 سرد وخشک ، فیزیکی  – 4معتدل و مرطوب ، زیستی                             – 3

 است ،به جز : "جلگه با هوکالت "همه موارد ازعوامل موثر در پیدایش   –8

 مقاومت سنگ  – 2عمق آب                                            – 1

 حرکات آب دریا   – 4ساختمان زمین                                    – 3

 چرا کشاورزی یک فعالیت بسیار مهم اقتصادی است ؟ – 9

 و کار دارد. با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا محصول از زمین یا دریا ، سر – 1

  امنیت غذایی از اهداف و برنامه های مهم همه کشورها محسوب می شود . – 2

 زیادی داشته است .از گذشته های دور تا امروز ، در زندگی بشر نقش  – 3

 نوع فعالیت ، افزایش یافته است . نسبت اشتغال مردم در این در سطح جهان – 4



 16 از 4 صفحه1دفترچه کد 

 

 در کدام گزینه دلیل مناسبی برای عبارت زیر ، نوشته شده است ؟ –10

 "شرکت های چند ملیتی به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر عالقه مند هستند . " 

 نقش مهمی در تجارت جهانی دارند .- 1

  امتیازات زیادی به دست می آورند. – 2

 خدمات تولید شده را به فروش می رسانند .کاالها و - 3

 کانون سلطه اقتصادی بر جهان هستند . – 4

 ، به شمار می آیند ، به جز :" مگاالپلیس ها  " همه موارد از ویژگی های – 11

 الف( معموال در امتداد راه های ارتباطی شکل می گیرند.

 اند . ب(از یک مادر شهر و چندین شهرک اقماری و حومه تشکیل شده

 ه اند . ج(در نتیجه پیوند خوردن حومه ها و شهرک های اقماری مادر شهرها ، به یکدیگر به وجود آمد

 (بزرگ ترین و مهم ترین شهر در یک کشور به شمار می آیند .د

 الف و ج  – 4               ج و د         – 3                          ب و د  – 2       الف و ب      – 1

 ، به درستی نوشته شده اند ، به جز : " گسل های همگرا " همه موارد در ارتباط با –12

 از هم گسیختگی می کنند . هبا آزاد شدن انرژی ، شروع ب – 1

 در محل آن ها ، احتمال تشکیل جزایر آتشفشانی وجود دارد . – 2

 در امتداد آن ها  ، جابه جایی زمین روی می دهد . – 3

  تداوم حرکت ، موجب تجمع دوباره انرژی در آن ها می شود . – 4

 هستند ، به جز : ، در کشورمان همه موارد از نشانه های احتمالی وقوع زمین لرزه – 13

 میایی آب های زیر زمینیترکیب شی درب ( تغییر                                        الف ( تخلیه یکباره انرژی

 ناندازه فاصله شکستگی های پوسته زمین          د ( فشار بر الیه های پوسته زمیج ( کاهش 

 الف و د  – 4   ب و ج                  – 3ج و د                     – 2الف و ب                  – 1



 16 از 5 صفحه1دفترچه کد 

 

 به شمار می آیند ، به جز: "سد های خشکه چین  "همه موارد ازاهداف ایجاد  – 14

 رود  کنترل دبی  – 2             تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی – 1

 ارشکنترل حجم آب حاصل از ب  – 4                                 فصلیمهار سیالب های  – 3

 خاک با محدوده جغرافیایی مشخص شده ، مطابقت دارد ؟در کدام عبارت ،ترکیبات  – 15

 درجه  23 –افزایش سدیم و پتاسیم  – 2         صفر درجه                   -کمبود مواد معدنی  – 1

 جهدر 30 –کمبود گیاخاک  – 4                              درجه   60 –افزایش مواد آلی  – 3

ابقت در برخی از مناطق غربی و جنوبی کشورمان ، مط " بحران ریزگردها" همه موارد با علت  – 16

 جز : د، بهندار

 نیبهره برداری از منابع آب زیرزمی – 2      گسترش سکونتگاه های شهری و روستایی       – 1

 استخراج معادن – 4    افزایش رشد طبیعی جمعیت                          – 3

حفاظت از  یالمللنیب هیاتحاد"از سوی  "رویداد منتشر شدهعلت "ترین کدام گزینه مهم – 17

 میالدی  است؟ 2021، در سال (IUCN) "عتیطب

نقاط ،  ها در جنگل یسوزآتش ←←  گسترده در نقاط مختلف جهان یهایسوزوقوع آتش"   

 "فرا گرفته است .را  جهان مختلف

 تغییرات اقلیمی  – 2وزش باد های شدید                            – 1

    بحران ریز گردها  – 4کاهش ریزش های جوی                      – 3

(زاویه اول دی ماه) هنگام ظهر روز که شهری را جغرافیایی مختصات زیر های گزینه از یک کدام  -18

ه ب دیده است ، را خورشید طلوع لندن دیرترازسه ساعت و نیم  بوده و عمود درآنجا تابش خورشید

 ؟درستی نشان می دهد

1- 23.27 N    52.5و E                                                             2- 23.27 S   52.5و w  

3-  23.27 N    52.5و W                                                          4- 23.27 S    52.5و E 

 



 16 از 6 صفحه1دفترچه کد 

 

 بخش کدام با ترتیب به Cو A و D های بخش دهدمی نشان را ها سکونتگاه نفوذ زیرحوزه شکل -19

 د؟نکن می مطابقت ها سکونتگاه  مراتب سلسله از

 ت وب و پ -1

 ت والف وب -2 

  الف و ت وب-3 

 الف وب و پ-4 

 

 

 

احداث  براینمایید ، میلیون تومان  الزم  باشد ،محاسبه 6اگربرای احداث هرکیلومترجاده دریک منطقه  -20

 هزینه  صرف می شود؟ چقدرکیلومتر ، 30وطول مسیرمستقیم  125مسیری بادرصد انحراف 

 میلیون225 -4  میلیون 5/37 -3   میلیون 5/22 -2  میلیون    375 -1

 

 ؟نداردمطالعات مخاطرات طبیعی مطابقت  در سنجش از دور کاربردکدام عبارت  با -21

 فعالیت انسانی دراطراف رودخانه ها ی سیل خیزتهیه دستورالعمل تعیین حریم -1

  ت تغییرات دمایی دراطراف خطوط گسل های فعال و تعیین زمان وقوع زمین لرزهبث-2

 اندازه گیری دقیق جابجایی مواد سطح دامنه ها و حرکت توده های لغزشی -3

                                                                       تعیین جهت حرکت و زمان دقیق رسیدن توده های باران زا و هشدار رخداد سیل-4

 

 .را مشخص کنید  درستنا گزینه-22

 رابطه مستقیم وجود دارد. ( وعرض جغرافیاییNPPدر یک زیست بوم بین میزان تولید خالص اولیه)-1 

 کالری در سانتی مربع ،مربوط به مهم ترین ذخیره زیستی کره زمین است.  800انرژی دریافتی روزانه -2

 توزیع نامساوی زاویه تابش خورشید از عوامل موثر در تنوع زیست بوم ها است . -3

 است . انتخاب( را دارد ، برای ایجاد صنایع هوا فضا، مناسب ترین (NPP که کم ترین میزان ناحیه ای-4

 



 16 از 7 صفحه1دفترچه کد 

 

 ؟است مغایرکدام گزینه با فرآیند فرسایش طبیعی در بیابان -23

 است.ا ه دامنه های پشت به باد یاردانگ ها پرشیب ترازدامنه رو به باد آن -1

 عمق چاله های بادی را سطح آب های زیر زمینی تعیین می کند.-2

 دهد.دو بازوی تپه های هاللی شکل ،جهت وزش باد غالب را نشان می -3

 ن بوجود می آید.ریگی درنتیجه عملکرد باد در بیابا دشت های-4

 

 عارضه تصویر شده مطابقت بیشتری دارد؟ گزینه با کدام -24

 

 

 

1-                                                                                            2- 

 

3 -                                                                                                4- 

 

 

متراز سطح دریا می باشد ،   1830متری بر فراز شهر یاسوج که ارتفاع آن    4330هواپیمایی در ارتفاع -25

درجه سانتی گراد باشد، کدام گزینه نمایانگر دمای   -5درحال پرواز است ،اگر  دمای  هوا درخارج از هواپیما 

 است؟ هوای این شهر

1- 10                                     2-  15                                 3-   20                                     4- 5 

 



 16 از 8 صفحه1دفترچه کد 

 

 درستی تدوین شده است ؟ه کدام گزینه درخصوص  مناطق کوهستانی ایران  ب-26    

 .است البرز شده رشته کوه گیریشکل سبب زمین شناسی سوم اواخردوران آتشفشانی های فعالیت -1

 تشکیل شده اند .کواترنر  در دورهعمدتا  آذربایجان منطقه ناهمواری های -2

 است . زمین شناسی در دوره کواترنر شکل گرفته قله دماوند پس از آخرین تحوالت دوران سوم-3

 . هستند ز زیباترین وفعال ترین پدیده های رشته کوه زاگرسا ها فشان گل -4

 

 درستی تدوین شده است ؟ه باتوجه به فعالیت های اقتصادی ایران کدام گزینه ب-27

درکشور شده  متخصص ،سبب توسعه دامداری انسانی نیروی وجود و تبدیلی صنایع اقلیمی، روند رو به رشد تنوع-1 

 .است 

              غییر یابد.تدلیل کاهش منابع آبی کشور، توصیه می شود که محورتوسعه کشاورزی از زراعت به دامداری ه ب  -2 

               است.،دارای مزایای کاهش هزینه ها و اطمینان طرفین معامله از اصالت یکدیگر ، تجارت الکترونیک -3 

 رمان هستند.ودرو سازی و پتروشیمی به ترتیب بزرگ ترین بخش صنعتی  کشوبعد ازصنایع  نفت و گاز ،صنعت خ-4  

 

 ؟مطی کنی چه مسافتی رابایدد برویم، اآب بستانبه  سراباگر بخواهیم از با توجه به مقیاس نقشه -28

 

 کیلومتر 35  -4          متر           3500 -3     کیلومتر              70 -2متر                            7000 -1

 

 



 16 از 9 صفحه1دفترچه کد 

 

 این متن با کدام گزینه ارتباط بیشتری دارد ؟-29

ست که ابه احتمال زیاد اولین نقشه های جغرافیایی در اشکال بسیار ابتدایی مربوط به زمان هایی "

سیر حرکت انسان های اولیه می زیسته اند . این نقشه ها که اغلب بر دیوار غارها ترسیم شده اند ، م

 .  "شکارها ، محل پایاب ها و غیره را نشان می دهند

 انسان برابر است .         علم جغرافیا با عمرعمر  -1

 .در گذشته های دور علم جغرافیا کاربردی بوده است  -2

 .     سبب توسعه علم جغرافیا شده است اکتشافات جغرافیایی عصر -3

 . ه استعلم جغرافیا در قرون وسطی پیشرفت چشمگیری داشت -4

 

 ؟ کندبه درستی بیان می  راقسیمات کشوری ایران ت روندکدام گزینه -30

 

 

 

 

 ب-ج-الف-2       الف-ب-ج-1

  الف-ج-ب-4                ب-الف-ج -3

 

 

 

 ب ج الف



 16 از 10 صفحه1دفترچه کد 

 

 

 :جز به ،کشورمان به شمار می آیند  طبیعی های میراث از موارد  همه-31

   کوه دماوند               -2چشمه باداب سورت                                                   -1

 دشت لوت  -4ه خوزستان                                                     لگج -3

 

این مردم سرشان را از ته می تراشند، با هیچ کس دست نمی دهند و پیوسته مشغول "-32

 "سرزمین پیروان بوداست که دارای مراسم خاصی برای عبادت می باشند. عبادتنداین جا 

شاره ا ناحیه سیاسی ویژهمتن باال که از خاطرات برادران امیدوارمی باشد ،  به کدام  

    دارد ؟

 هند -2       تبت -1

 ژاپن -4      چین  -3

 

درجه طول شرقی قرار دارد روز هشتم فوریه و ساعت 90اگر در شهر الف که در -33

را به زمان کدام گزینه ،درجه طول  غربی است 120باشد ، در شهر ب  که در صبح 11

 درستی نشان می دهد ؟ 

 بح ص9-هفتم فوریه -2شب                                          9-هفتم فوریه -1

 شب 9-نهم فوریه -4صبح                                              9-نهم فوریه -3

 

 

 تیک را تایید  می کند ؟ ینظریه کدام  دانشمند ژئوپل زیر متن – 34

 ها در آینده به صورت کشتی های زنده تجارتی فعالیت کنند ،حوضه اقیانوس وقتی زیردریایی "

 ".تیکی در خواهد آمد یقطب شمال به یک دریای استراتژیک با تضمین های وسیع ژئوپل

 آلفرد ماهان -2هلفورد  مکیندر                                       -1

 فردریک راتزل  -4ژاک تورگو                                             -3



 16 از 11 صفحه1دفترچه کد 

 

 کدام پدیده جغرافیایی  را نشان می دهد ؟ مقابل تصویر  -35

 کلوت          -2                     طاق           -1

 کندوی بادی -4           ستون سنگی          -3

 

 

 

 

 

 دارد؟ مغایرت "ارکان روستای پایدار"ینه با کدام گز -36

 تشکیل تعاونی های تولیدی روستایی-2توسعه صنایع کوچک روستایی           -1

 توسعه تجهیزات و خدمات رفاهی-4               تغییر کاربری اراضی زراعی -3

 در روستا ها مطابقت دارد؟ "تغییرات عملکردی"کدام گزینه با  -37

                                                                بوم گردشگری              -1

 تغییر در نوع مصالح ساختمانی و شکل خانه-2

  راه سازی -3

 برخورداری از امکاناتی نظیر آب و برق -4

 

 دو برابر شود؟با توجه به مندرجات جدول زیر ، چند سال طول می کشد تا جمعیت کشور فرضی -38

 کل جمعیت میزان مرگ و میر میزان موالید

 نفر 40.000.000 نفر 200.000 نفر 1.000.000

 

1- 35                    2- 10                         3- 40                                              4- 25 



 16 از 12 صفحه1دفترچه کد 

 

  با بقیه متفاوت است؟ "سیلروش های مدیریت پیش از وقوع "کدام تصویر از نظر -39

     

 

 

 د 

 

 

 

 

 

 

 د -4ج                                -3ب                                    -2                           الف  -1

 

، نقش کدام عامل جغرافیایی در قدرت ملی کشور چین غالب و برجسته  "در جنگ ژاپن و چین"-40

 ؟ه است بود

 منابع معدنی -4توپوگرافی                                 -3شکل                    -2وسعت                    -1

 دارد؟ مغایرت پین فیلیکدام گزینه با شکل سرزمینی کشور -14

 دشواری ایجاد خطوط ارتباطی   -1

 بر تمامی قسمت های کشورحکومت مطلوب  نظارت  -2

 کاهش قابلیت دفاعی  کشور  -3

 محدودیت دسترسی سریع از مرکز به تمام نقاط آن  -4
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 16 از 13 صفحه1دفترچه کد 

 

 ند، به جز:هستموثر "پایتخت"همه گزینه ها در انتخاب  -42

 هداشتن جمعیت قابل توج -2قرار داشتن در تقاطع راه های ارتباطی                       -1

 رت با مرزهامجاو -4                                   قابلیت محیطی مناسب       -3

محدوده مشخص شده )تیره رنگ(  روی نقشه جزو کدام یک از نواحی فرهنگی  عمده جهان  -43

 محسوب می شود؟

 اروپایی          -غربی -2اسالمی                                        -1

 جنوب و شرق آسیا -4ارتدوکس                          -اسالو -3  

   

 

 

در صبح یک روز سرد پاییزی  ، در شهر الف که در چهار طرف آن شهر صنعتی واقع شده   " -44

 "ی جلوی دید رانندگان خودرو را گرفته است ظاست ، مه غلی

 کدام گزینه بیان کننده علت شکل گیری پدیده فوق است  ؟

 افزایش رطوبت نسبی    -2جابجایی عمودی هوا                               -1

 استقرار هوای گرم در سطح زمین       -4افزایش آالینده ها                                -3 

   

در جنگ تجاری آمریکا و چین  ، هدف از اعمال سی و چهار میلیارد دالر تعرفه  2018سال  -45

 گمرکی برواردات متقابل چینی و امریکایی چه بوده است ؟

 ایجاد منطقه آزاد تجاری-2خارجی               کاهش تاثیرات منفی تجارت  -1

 واردات برخی کاالها حدودیتم -4تجاری             –تشکیل اتحادیه های اقتصادی -3

 



 16 از 14 صفحه1دفترچه کد 

 

کنونی  فرضی زیر، در صورت ادامه روند کشور  همه گزینه ها  از نتایج قابل پیش بینی هرم سنی -46

 به جز: ، است 

 کاهش فعاالن اقتصادی -2                    عدم تعادل نسبت جنسی و سنی  -1

  کاهش توان امنیتی و دفاعی -4      سال              15عیت زیر افزایش تعداد جم-3

 

 

به نظر پژوهشگران جغرافیای پزشکی ،یکی از عوامل موثر در به دنیا آمدن نوزادان ناقص " - 47

 ."معدن روی و کروم است الخلقه در دو روستای کوهستانی ، مجاورت با  

 با توجه به گامهای پژوهش عبارت فوق با کدام گزینه انطباق بیشتری دارد ؟

 پردازش اطالعات  -4جمع آوری اطالعات             -3تدوین فرضیه           -2طرح سوال         -1



 16 از 15 صفحه1دفترچه کد 

 

 منطبق است؟    "زیست بوم"کلیماتوگراف  ) اقلیم نگاشت(زیر بر کدام -   48

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 تایگا  -4علفزارهای منطقه معتدل                  -4 -ساوان           -2مراتع مدیترانه ای                 -1

 

 محدوده مشخص شده روی نقشه با کدام انرژی تجدید پذیر مرتبط است؟-49

 

 زیست انرژی -1

 گرماییزمین  -2

  آبی -3

 خورشیدی -4

 

                

                                                                   



 16 از 16 صفحه1دفترچه کد 

 

صبح در کمپ خود برای  10( در ساعت A  ،Bدر یک روز گرم تابستانی دو گروه کوهنورد ) " -50

 "چای صبحانه آب را به جوش می آورند 

 زودتر به جوش می آید ؟ در کدام ناحیه آب

 جغرافیایی در این امر تاثیر گذار هستند  ؟ کدام عوامل  

 

1- A ،فشار هوا بیشتر ، جاذبه بیشتر ،دمای بیشتر 

2- B ،فشار هوا کمتر ، جاذبه کمتر، دمای کمتر 

3- A ، فشار هوا بیشتر ، جاذبه کمتر ، دمای کمتر 

4- B ،فشار هوا کمتر ، جاذبه کمتر ، دمای بیشتر 
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 ساحل دریا  
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 کوه 
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