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بوشهر

در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر در وقوع ریزگردها در استان های زاگرسی کشور ایران»، کدام مورد به ترتیب قبل و بعد از «تدوین

فرضیه»، مورد بررسی قرار می گیرد؟

1

مطالعة پیشینه و نتایج تحقیقات مرتبط _ مطالعه بر روی سالنامه های آماری مختلف1)

تدوین پرسش نامه های مرتبط با ریزگردها _ گردآوری داده های هوا از سازمان هواشناسی2)

بیان مسئلة اصلی تحقیق به صورت واضح _ بررسی نتایج تحقیقات قبلی با موضوع ریزگردها3)

حفظ اطالعات مرتبط و حذف اطالعات غیرضروری _ ارائة پیشنهادهایی برای جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی4)

کدام یک از موارد زیر با سؤال کلیدی جغرافیا در ارتباط است؟ 2

زلزله رودبار با قدرت 7/4 ریشتر از بزرگ ترین زلزله های به وقوع پیوسته در کشور ما بوده است.1)

زیرساخت های ضعیف شهری و قدیمی بودن کانال های روبسته، از عوامل طغیان سیل در شهر ایالم بوده است.2)

(3
استفاده از شیوه های نادرست در برافروختن آتش توسط مردم، حوادث ناگهانی و سهل انگاری مردم از دالیل وقوع آتش سوزی های زاگرس

است.

در تابستان جرقه کوچکی می تواند، آتش به جان جنگل های ایران بیاندازد.4)

کدام عامل علت مطالعه و بررسی جغرافیا با دید ترکیبی توسط جغرافیدان است؟ 3

مطالعه همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان1)

تبدیل شدن محیط طبیعی به محیط جغرافیایی2)

چگونگی شکل گیری محیط های جغرافیایی، حاصل روابط متقابل انسان و محیط3)

در ارتباط بودن اجزا و عوامل محیط جغرافیایی با یکدیگر4)

در کدام گزینه، با توجه به عبارت زیر، «مسئله پژوهش» به درستی تدوین شده است؟

«میزان حضور وسایل نقلیه و عابران در خیلبان های یک شهر، به اوج خود رسیده است.»

4

چرا پدیده مهاجرت شکل می گیرد؟1)

دالیل افزایش جمعیت در کالن شهرها چیست؟2)

افزایش کربن دی اکسید سبب افزایش دمای کره زمین شده است.3)

چگونه رشد جمعیت می تواند در ایجاد پدیده گرمایش جهانی نقش داشته باشد؟4)

در کدام عبارت، تفاوت میان نگرش جغرافیدانان با سایر رشته های علوم، به درستی بیان شده است؟ 5

کشف ناشناخته های جهان2)کمک به انسان برای زندگی بهتر1)

طبقه بندی نظام های اقتصادی و اجتماعی4)مطالعة شباهت ها و تفاوت های مکان ها3)

موقعیت تودۀ کوهستانی سهند نسبت به دریاچۀ ارومیه و اشترانکوه نسبت به زردکوه چگونه است؟ 6

در غرب دریاچۀ ارومیه _ در جنوب شرق زردکوه2)در شرق دریاچۀ ارومیه _ در جنوب شرق زردکوه1)

در غرب دریاچۀ ارومیه _ در شمال غرب زردکوه4)در شرق دریاچۀ ارومیه _ در شمال غرب زردکوه3)



کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر را بیان می دارد؟

الف) پس از کدام مراحل به ترتیب نوبت به مرحله پردازش اطالعات می رسد؟

ب) چرا پژوهشگر در صورت رد پژوهش نباید دلسرد شود؟

7

(1
الف) پس از جمع آوری، استخراج و طبقه بندی اطالعات ب) زیرا پژوهش او به کسانی که با این سؤال مواجه شده اند پاسخ می دهد و از

طرح دوباره آن جلوگیری می کند.  

الف) پس از طبقه بندی و جمع آوری اطالعات ب) زیرا پژوهش او به معنای پیشرفت علم در آن زمینه باشد که با اهمیت است.2)

(3
الف) جمع آوری اطالعات و تدوین فرضیه و ارائه پیشنهاد ب) زیرا پژوهش او به کسانی که با این سؤال مواجه شده اند پاسخ می دهد و از

طرح دوباره آن جلوگیری می کند.

(4
الف) پس از جمع آوری، استخراج و طبقه بندی اطالعات ب) زیرا پژوهش او به معنای پیشرفت علم در آن زمینه می باشد که با اهمیت

است.

به چه علت شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست و سازه های آبی شوشتر نماد کدام مورد از عملکرد

انسان در ارتباط با محیط طبیعی است؟

8

مطالعه و بررسی روابط متقابل انسان با محیط توسط جغرافیا _ درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها1)

مطالعه همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان _ نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها2)

مطالعه و بررسی روابط متقابل انسان با محیط توسط جغرافیا _ نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها3)

مطالعه همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان _ درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها4)

به ترتیب جغرافی دان با مطالعه بافت جمعیت شهر و مطالعه میزان منابع آب شهر چه مواردی را پیش بینی می کند؟ 9

امکان مهاجرپذیری _ امکان توسعه شهر2)گسترش فیزیکی شهر _ امکان توسعه شهر1)

امکان توسعه شهر _ امکان مهاجرپذیری4)میزان رشد جمعیت _ شیوه بهره برداری3)

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به جغرافیا آب و هواشناسی نمی باشد؟ 10

دامداری فعالیت اقتصادی مناسبی برای شرایط آب و هوایی پایکوهی است.1)

شرایط هوایی ایران در زمستان تحت تأثیر توده هوای مرطوب غربی است.2)

مناسب ترین آب و هوا برای سکونتگاه های شهری در ایران در ارتفاع 1000 _ 2000 وجود دارد.3)

آب و هوا یکی از عوامل اثرگذار در گسترش سکونتگاه های ایران است.4)

کدام گزینه درست است؟ 11

جغرافیای اقتصادی،  علوم سیاسی، جغرافیای رفتاری و انسان شناسی از گرایش های جغرافیای انسانی است.1)

علوم فضایی علم مستقلی است که در سنجش از دور از آن بهره گرفته می شود.2)

ژئومورفولوژی، از علومی است که در جغرافیای انسانی از آن بهره گرفته می شود.3)

«با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد» این جمله مربوط جغرافیایی زیستی است.4)



در ارتباط با پدیده ریزگردها در کشورمان کدام گزینه می تواند پاسخ درست پرسش های زیر باشد؟

الف) زمینه های به وجود آورنده این پدیده چیست؟

ب) چرا این پدیده به وجود آمده است؟

پ) این اتفاق در کجا رخ داده است؟

12

از بین رفتن واحه ها _ وجود ریزگردهای بیش از حد مجاز در هوا _ شرق و جنوب شرقی1)

بی توجهی به تثبیت خاک _ تداوم خشکسالی در سال های اخیر _ غرب و جنوب غربی2)

از بین رفتن دریاچه ها _ وجود ریزگردهای بیش از حد مجاز در هوا _ شرق و جنوب شرقی3)

قطع درختان _ تداوم خشکسالی در سال های اخیر _ غرب و جنوب غربی4)

کدام گزینه، به ترتیب به پاسخ دو سؤال کلیدی «چطور» و «چه چیز» در ارتباط با «دریاچۀ ارومیه» اشاره می کند؟ 13

حفر بی رویۀ چاه ها _ کاهش بارش در حوضۀ آبریز دریاچه1)

تغ�ر در میزان آب ورودی به دریاچه _ گرم شدن عمومی هوا2)

کاهش آب دریاچه _ حفر بی رویۀ چاه ها در اطراف دریاچه3)

تأمین آب دریاچه از طریق چشمه های کف _ عبور رودهای ورودی از الیه های نمکی4)

یافتن «زمینه های به وجودآورنده یک پدیده» و «فعالیت مؤثر بر یک پدیده» به ترتیب به کدام یک از سؤاالت کلیدی در جغرافیا اشاره

دارد؟

14

بررسی سیر تکوین و تحول پدیده ها _ روابط متقابل انسان و محیط1)

روابط متقابل انسان و محیط _ بررسی سیر تکوین و تحول پدیده ها2)

علت وقوع پدیده ها _ مکان وقوع پدیده ها3)

بررسی سیر تکوین و تحول پدیده ها _ علت وقوع پدیده ها4)

از کدام عبارت، مفهوم «کل نگری» به درستی دریافت می شود؟ 15

احداث موج شکن در ساحل بندرانزلی (استان گیالن)2)مالج پاشی در کویر مصر (استان اصفهان)1)

گسترش مناطق مسکونی در زردکوه (استان چهارمحال بختیاری)4)توسعه خطوط حمل و نقل در جنگل گلستان (استان گلستان)3)

مطالعۀ مسائلی چون میزان منابع آبی یک منطقه، امکان گسترش فیزیکی و میزان جمعیت پذیری آن در امکان سنجی ایجاد یک شهر

جدید، کدام ویژگی جغرافیا را یادآور می شود؟

16

تأثیرگذاری پدیده های مختلف یک مکان بر یکدیگر2)ارتباط گستردۀ جغرافیا با سایر علوم1)

آگاهی از میزان اثر عملکردهای انسان بر نواحی4)کل نگری یا دید ترکیبی در جغرافیا3)

به ترتیب ژئومورفولوژی شاخه ای از ... است که از داده های ... بهره می گیرد و جغرافیای رفتاری و فرهنگی از داده های ... استفاده می کند و

روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پدیده ها به صورت جریانی ... در مکان ادامه دارد.

17

جغرافیای طبیعی _ زیست شناسی _ انسان شناسی _ منقطع2)فنون جغرافیایی _  زیست شناسی _ جمعیت شناسی _ منقطع1)

جغرافیای طبیعی _ زمین شناسی _ انسان شناسی _ پیوسته4)فنون جغرافیایی _ زمین شناسی _ جمعیت شناسی _ پیوسته3)

از نظر بسیاری از جغرافی دانان، جغرافیا به انسان کمک می کند تا با چه چیزی آشنا شود و جغرافیا چگونه به سؤاالت خود پاسخ می دهد؟ 18

ناشناخته های جهان هستی و محیط زندگی خویش _ کمک گرفتن از سایر علوم1)

ویژگی های طبیعی و انسانی و روابط بین آن ها در محیط _ کمک گرفتن از سایر علوم2)

ناشناخته های جهان هستی و محیط زندگی خویش _ مطالعه تأثیر پدیده های مختلف بر هم3)

ویژگی های طبیعی و انسانی و روابط بین آن ها در محیط _ مطالعه تأثیر پدیده های مختلف بر هم4)



علت استفاده از «دید ترکیبی» در مطالعه موضوعات چیست و برای پیش بینی امکان توسعه شهر چه چیزی را باید بررسی کنیم؟ 19

ارتباط اجزا و عوامل محیط انسانی با یکدیگر _ نقشه خوانی2)مطالعه همه جانبه و جامع _ جغرافیای آب ها1)

4)مطالعه همه جانبه و جامع _ زمین شناسی3)
ارتباط اجزا و عوامل محیط جغرافیایی با یکدیگر _ جغرافیای

آب ها

به ترتیب چه چیزی «محیط طبیعی» را به «محیط جغرافیایی» تبدیل می کند و سه عامل مؤثر انسان در تأثیرگذاری بر طبیعت چیست؟ 20

رفع نیاز انسان ها _ هوش، استعداد و فناوری های جدید2)گسترش ساخت و سازها _ هوش، استعداد و عوامل انسانی1)

گسترش ساخت و سازها _ هوش، استعداد و فناوری های جدید4)رفع نیاز انسان ها _ هوش، استعداد و عوامل انسانی3)

کدام گزینه درباره «دید ترکیبی» نادرست نیست؟ 21

با مطالعه میزان منابع آب شهر، میزان رشد آن توسط جغرافی دان حدس زده می شود.1)

دید ترکیبی به مطالعه همه جانبه و جامع پدیده ها با در نظر گرفتن بخشی از ویژگی های آن در مکان های متعدد گفته می شود.2)

جغرافی دان با کل نگری،  اجزا و عوامل محیط جغرافیایی را در ارتباط با هم می یابد.3)

با مطالعه بافت جمعیت شهر، صرفًا امکان توسعه  دادن شهر توسط جغرافی دان پیش بینی می شود.4)

کدام یک در منطقه کوهستانی آذربایجان قرار دارند؟

الف) کوه های توچال و تخت سلیمان

ب) رشته کوه قره داغ

ج) توده های کوهستانی سهند و سبالن

د) کوه هایی که در آن دره های وسیع و عمیقی هست.

22

الف، ب4)ج، د3)ب، ج2)الف، د1)

در چشم انداز نواحی کوهستانی غربی کشور که از مریوان در کردستان با جهت شمال غربی به جنوب شرقی تا تنگه هرمز کشیده شده

است، به ترتیب کدام قله ها قد برافراشته اند؟

23

الوند _ کرکس _ شیرکوه _ بینالود2)سبالن _ کپه داغ _ اشترانکوه _ سرسفید1)

الوند _ اشترانکوه _ زردکوه _ دنا4)سبالن _ سهند _ الوند _ کوه سفید3)

دو توده کوهستانی سهند و سبالن از چه چیزی حاصل شده اند و در کدام منطقه کوهستانی قرار گرفته اند؟ 24

فعالیت های آتش فشانی _ تالش2)فعالیت های آتش فشانی _ آذربایجان1)

کوه زایی مواد رسوبی _ تالش4)کوه زایی مواد رسوبی _ آذربایجان3)

مطالعه و بررسی ترکیبی موضوعات توسط جغرافی دانان حاصل چه چیزی است؟ 25

نحوۀ شکل گیری محیط های جغرافیایی2)لزوم حفظ تعادل محیط جغرافیایی در طوالنی مدت1)

افزایش هوش انسان و بهره گیری از فناوری های جدید4)تفاوت توان ها و ظرفیت های محیطی3)

کدام توضیح با کلمه داخل پرانتز مغایرت دارد؟ 26

این کوه ها به شکل منظم و موازی در شمال شرقی ایران قرار دارند. (کوه های شمال خراسان)1)

دامنه های این کوه ها معموًال به سمت شمال و یا جنوب است و در آن دره های وسیع و عمیقی وجود دارد. (زاگرس)2)

دو توده کوهستانی مهم به نام های سهند و سبالن بر اثر فوران آتش فشانی در این منطقه  وجود دارند. (منطقه کوهستانی آذربایجان)3)

این منطقه کوهستانی با جهت شمالی _  جنوبی منطقه آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا کرده است. (منطقه کوهستانی تالش)4)



کدام گزینه زیر درباره مفهوم لغوی جغرافیا صحیح است؟ 27

جغرافیا شامل کلمات (GEO زمین) و (GRAFI توصیف) است؛ یعنی توصیف زمین.1)

جغرافیا شامل کلمات (GEO زمین) و (GRAPHY توصیف) است؛ یعنی توصیف جغرافیا.2)

جغرافیا شامل کلمات (GEO زمین) و (GRAFI ترسیم) است؛ یعنی ترسیم اعماق زمین.3)

جغرافیا شامل کلمات (GEO زمین) و (GRAPHY ترسیم) است؛ یعنی ترسیم زمین.4)

بیان مسئله توسط یک پژوهشگر جغرافیا در کدام گزینه به درستی صورت گرفته است؟ 28

به نظر می رسد قطعه قطعه بودن اراضی کشاورزی، عامل کاهش جمعیت روستایی شهرستان نهاوند است.1)

بررسی سالنامۀ آماری جمعیت شهرستان نهاوند، تغ�رات جمعیتی و روند تخلیۀ روستاها را نشان می دهد.2)

عوامل مؤثر در افزایش تخلیۀ جمعیت روستایی شهرستان نهاوند چیست؟3)

بین تقاضای نیروی کار در شهر نهاوند و جذب جمعیت روستایی در آن، رابطه ای مستقیم وجود دارد.4)

جداکنندۀ منطقۀ آذربایجان از کناره های دریای خزر کدام ناهمواری ها هستند و شیب عمومی این کوه ها به کدام سمت بیشتر است؟ 29

توده های کوهستانی سهند و سبالن _ به سمت منطقۀ آذربایجان2)توده های کوهستانی سهند و سبالن _ به سمت خزر1)

کوهستان های تالش _ به سمت منطقۀ آذربایجان4)کوهستان های تالش _ به سمت خزر3)

کدام گزینه،  دلیل مناسبی برای «تمرکز سکونتگاه ها در نیمة غربی کشور» است؟ 30

تمرکز سکونتگاه ها در مناطق پایکوهی، بیشتر است.1)

میان ناهمواری ها و تراکم جمعیت ارتباط نزدیکی وجود دارد.2)

کلیة ساکنان یک منطقه به دلیل عوامل مشترک جابه جا می شوند.3)

بخش اعظم سرزمین ما را نواحی مرتفع و کوهستانی تشکیل می دهد.4)

از کدام عبارت، مفهوم «کل نگری» به درستی دریافت می شود؟ 31

مالچ پاشی در کویر مصر (استان اصفهان)1)

احداث موج شکن در ساحل بندر انزلی (استان گیالن)2)

توسعة خطوط حمل ونقل در جنگل گلستان (استان گلستان)3)

گسترش مناطق مسکونی در زردکوه (استان چهارمحال بختیاری)4)


