
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/08/18

مدت زمان آزمون: --

دبیرستان فرزانگان

بوشهر

سوال 1

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

مطالعة سابقه، پیشینة مسئله و نتایج پژوهش دیگران مربوط به گام اول (طرح سؤال و بیان مسئله) قبل از تدوین فرضیه (گام دوم) است.

مطالعه بر روی سالنامه های آماری به عنوان یکی از منابع گردآوری اطالعات کتابخانه ای مربوط به گام سوم (جمع آوری اطالعات) بعد از تدوین

فرضیه (گام دوم) است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینة «2»: جمع آوری اطالعات به روش میدانی (گام سوم) _ جمع آوری اطالعات به روش میدانی (گام سوم)

گزینة «3»: طرح سؤال و بیان مسئله (گام اول) _ طرح سؤال و بیان مسئله (گام اول)

گزینة «4»: پردازش اطالعات (گام چهارم) _ نتیجه گیری و ارائة پیشنهادها (گام پنجم)

سوال 2

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه «2»: در پاسخ به سؤال چطور مطرح می شود.

گزینه «3»: در پاسخ به سؤال چه کسی و چه کسانی مطرح می شود.

گزینه «4»: در پاسخ به سؤال چه موقع مطرح می شود.

سوال 3

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»  

چگونگی شکل گیری محیط های جغرافیایی، که حاصل روابط متقابل انسان و محیط است، سبب می شود جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل

نگری، موضوعات را مطالعه و بررسی کند؛ زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یک دیگر عمل می کند.



سوال 4

گزینه 2 پاسخ:

گزینه 2

طرح سوال و بیان مسئله پژوهش، گام اول مراحل پژوهش در جغرافیا است.

جغرافیدان ابتدا باید مسئله خود را به صورت واضح و روشن بیان کند. بهتر است صورت مسئله را به شکل سوالی نوشته و از عبارات خبری

(گزینه «3») و یا جمالت کلی (گزینه «4») و نامعلوم جلوگیری شود. الزم است مسئله پژوهش طوری طرح شود که ارتباط درستی با مسئله ای

که در ذهن پژوهشگر پدید آمده است، پیدا کند.

سوال 5

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که به انسان کمک می کند با ویژگی های طبیعی و انسانی و روابط بین آن ها در محیط آشنا شود و از

آن ها در جهت «بهبود زندگی خویش استفاده کند». از آن جا که جغرافیا روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین

شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست. پس «جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است».

سوال 6

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

تودۀ کوهستانی سهند در شرق دریاچۀ ارومیه قرار دارد. اشترانکوه در شمال غرب زردکوه قرار گرفته است.

سوال 7

گزینه 1 پاسخ:

الف) پس از جمع آوری، استخراج و طبقه بندی اطالعات، مرحله پردازش یعنی حذف اطالعات غیرضروری و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش و

تجزیه و تحلیل اطالعات آغاز می شود.

ب) در صورتی که فرضیه یا فرضیه های یک پژوهش رد شود پژوهشگر نباید دلسرد شود و پژوهش خود را بیهوده پندارد، زیرا این پژوهش به

کسانی که با این سؤال مواجه شده اند پاسخ می دهد و از طرح دوباره آن جلوگیری می کند.

سوال 8

گزینه 1 پاسخ:

از آن جا که جغرافیا روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش

جغرافیا ممکن نیست و سازه های آبی شوشتر نماد رابطه صحیح انسان با محیط (درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها) است.



سوال 9

گزینه 2 پاسخ:

جغرافی دان با مطالعه بافت جمعیت شهر، میزان رشد آن و امکان مهاجرپذیری آن و با مطالعه میزان منابع آب شهر، امکان توسعه شهر را

پیش بینی می کند.

سوال 10

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

گزینه «2» یک اصل هواشناسی است.

سوال 11

گزینه 2 پاسخ:

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: علوم سیاسی و انسان شناسی علوم مستقلی از جغرافیا هستند.

گزینه «3»: ژئومورفولوژی از شاخه های جغرافیای طبیعی است.

گزینه «4»: این جمله یک اصل هواشناسی است.

سوال 12

گزینه 4 پاسخ:

الف) زمینه های به وجود آورنده این پدیده شامل قطع درختان، از بین رفتن دریاچه ها، باتالق ها، واحه ها و … است.

ب) تداوم خشکسالی ها در سال های اخیر، علت به وجود آمدن این پدیده است.

پ) این اتفاق در غرب و جنوب غرب کشور رخ داده است.  

سوال 13

گزینه 3 پاسخ:

سؤال چه چیز، بر ماهیت هر پدیده یا مسئله، داللت دارد؛ مثال: چه اتفاقی رخ داده است؟ سؤال چطور، به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده

می پردازد. زمینه های به وجودآورندۀ این پدیده چیست؟



سوال 14

گزینه 1 پاسخ:

سؤال «چطور» به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده ها می پردازد. زمینه های به وجود آورنده پدیدۀ گردوغبار چیست؟ (قطع درختان، ازبین رفتن

دریاچه ها و...).

سؤال چه کسی یا چه کسانی، روابط متقابل انسان و محیط را مورد توجه قرار می دهد. چه کسانی با کدام فعالیت ها و برنامه های انسانی در

پدیدۀ گردوغبار اثر داشته اند و تأثیر آن بر محیط و انسان چیست؟ (بی توجهی به تثبیت خاک).

سوال 15

گزینه 2 پاسخ:

در کل نگری،  جغرافی دان اجزا و عوامل محیطی را در ارتباط با یکدیگر می بیند و به مطالعۀ همه جانبه می پردازد. در سایر گزینه ها، تأثیر اقدامات

انجام شده بر محیط اطراف در نظر گرفته نشده است.

سوال 16

گزینه 3 پاسخ:

چگونگی شکل گیری محیط های جغرافیایی، که حاصل روابط متقابل انسان و محیط است سبب می شود جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل نگری،

موضوعات را مطالعه و بررسی کند.

سوال 17

گزینه 4 پاسخ:

ژئومورفولوژی شاخه ای از جغرافیای طبیعی است که از داد ه های زمین شناسی بهره می گیرد و جغرافیای رفتاری و فرهنگی از داده های

انسان شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی استفاده می کنند و روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پدیده ها به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه

دارد

سوال 18

گزینه 2 پاسخ:

امروزه بسیاری از جغرافی دانان اعتقاد دارند که جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که به انسان کمک می کند با ویژگی های طبیعی و

انسانی و روابط بین آن ها در محیط  آشنا شود و از آن ها در جهت بهبود زندگی خویش استفاده کند.

جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به سؤاالت خود پاسخ می دهد.



سوال 19

گزینه 4 پاسخ:

جغرافی دان با دید ترکیبی موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؛ زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند.

با مطالعه میزان منابع آب شهر، امکان توسعه شهر را پیش بینی می کنیم (جغرافیای آب ها)

سوال 20

گزینه 2 پاسخ:

انسان برای رفع نیازهای خود به تغ�ر محیط دست می زند و در نتیجه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می شود.

هوش، استعداد و فناوری های جدید سه عامل مهمی هستند که باعث اثرگذاری انسان در محیط می شود.

سوال 21

گزینه 3 پاسخ:

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: با مطالعه میزان منابع آب شهر، امکان توسعه شهر را پیش بینی می کند. (جغرافیای آب ها)

گزینه «2»: دید ترکیبی به مطالعه همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان می پردازد.

گزینه «4»: با مطالعه بافت جمعیت شهر، میزان رشد آن و امکان مهاجرپذیری آن را حدس می زند (جغرافیای جمعیت).

سوال 22

گزینه 2 پاسخ:

پدیده های الف و د مربوط به منطقه کوهستانی البرز هستند.

سوال 23

گزینه 4 پاسخ:

منطقۀ کوهستانی اشاره شده در صورت سؤال، رشته کوه زاگرس است که از مریوان تا تنگۀ هرمز امتداد دارد. در جهت شمال غربی به جنوب

شرقی آن، می توان به ترتیب قله های الوند، اشترانکوه، زردکوه و دنا را دید.

همچنین، سبالن و سهند در منطقۀ کوهستانی آذربایجان و بینالود در منطقۀ کوهستانی شمال خراسان قرار دارند.



سوال 24

گزینه 1 پاسخ:

توده های کوهستانی سهند و سبالن، بر اثر فعالیت های آتش فشانی در منطقه کوهستانی آذربایجان به وجود آمده اند.

سوال 25

گزینه 2 پاسخ:

چگونگی شکل گیری محیط های جغرافیایی که حاصل روابط متقابل انسان و محیط است، سبب می شود که جغرافی دان با دید ترکیبی یا

کل نگری موضوعات را مطالعه و بررسی کند.

سوال 26

گزینه 2 پاسخ:

دامنه های منطقه کوهستانی البرز، معموًال به سمت شمال و یا جنوب است و در آن دره های وسیع و عمیقی وجود دارد.

سوال 27

گزینه 4 پاسخ:

واژه جغرافیا شامل کلمات GEO (زمین) و GRAPHY (ترسیم و توصیف) است؛ یعنی ترسیم زمین.

سوال 28

گزینه 3 پاسخ:

تشریح گزینه های نادرست:

گزینۀ «1»: تدوین فرضیه است.

گزینۀ «2»: یک جملۀ خبری است.

گزینۀ «4»: نتیجه گیری از یک پژوهش را بیان می کند.

سوال 29

گزینه 3 پاسخ:

کوهستان های تالش با جهت شمالی به جنوبی، منطقۀ آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا کرده است. شیب عمومی این کوه ها به سمت

خزر، بیش از منطقۀ آذربایجان است.



سوال 30

گزینه 2 پاسخ:

از مقایسۀ نقشۀ ناهمواری ایران با نقشۀ پراکندگی جمعیت در ایران متوجه می شویم که بین ناهمواری ها و تراکم جمعیت،  ارتباط نزدیکی

هست؛ به گونه ای که تعداد سکونتگاه ها در مناطق پایکوهی بیشتر، و جمعیت در آن ها متراکم تر است.

سوال 31

گزینه 2 پاسخ:

در کل نگری،  جغرافی دان اجزا و عوامل محیطی را در ارتباط با یکدیگر می بیند و به مطالعۀ همه جانبه می پردازد. در سایر گزینه ها، تأثیر اقدامات

انجام شده بر محیط اطراف در نظر گرفته نشده است.


