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جغــرافـیا کنکور سراسری 98
کدامگزینه،بهترتیببهپاسخدوسؤالکلیدی»چطور«و»چهچیز«درارتباطبا»دریاچءهارومیه«اشارهمیکند؟20120

2( تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه ـ گرم شدن عمومی هوا 1( حفر بی رویءه چاه ها ـ کاهش بارش در حوضءه آبریز دریاچه  
4( تأیمن آب دریاچه از طریق چشمه های کفـ  عبور رودهای ورودی از الیه های نمکی 3( کاهش آب دریاچه ـ حفر بی رویءه چاه ها در اطراف دریاچه  

 جغرافیا پایه کنکور 10 و 11 - تست 37 

2022 کدامعبارت،باتقسیماتداخلیکشورمامغایرتدارد؟0
1( هر دهستان از چند روستا تشکیل شده است و توسط دهدار اداره می شود.

2( هر شهرستان از چند شهر تشمیل شده است و توسط شهردار اداره می شود.
3( هر بخش از چند دهستان تشکیل شده است و توسط بخش دار اداره می شود.
4( هر استان از چند شهرستان تشکیل شده است و توسط استاندار اداره می شود.

 جغرافیا پایه کنکور 10 و 11 - تست های 325، 328، 330 

2032 همءهعبارتها،مفهومنادرستیاز»نقششهر«رابیانمیکنند،بهجز:0
2( نقش سکونتگاه ها، در طول زمان تغییرات کمتری دارد. 1( سیمای سکوتنگاه های سیاسی و اداری، همانند یکدیگرند.  

4( اغلب سکونتگاه ها، چند نقش دارند و یکی از آن ها را ایفا می کنند. 3( نقش هر سکونتگاه براساس وضعیت طبیعی آن تعین می شود.  
 جغرافیا پایه کنکور 10 و 11 - تست 363 

2042 براساستصویرزیر،کدامجملهمقایسءهدرستیاززیستبونهایواقعدرمحدودههای»A-B«و»X-Y«راارائهمیکند.0

1( میزان تولید ترکیبات آلی گیاهان در محدودءه X-Y کمتر از محدودءه A-B است.
2( تودءه زیستی و سرعت رشد گیاهان در محدودءه A-B بیشتر از محدودءه X-Y است.
3( تودءه زیستی و سرعت رشد گیاهان در محدودءه X-Y  کمتر از محدودءه A-B است.

4( میزان تولید ترکیبات آلی گیاهان در محدودءه X-Y بیشتر از محدودءه A-B است.
 جغرافیا پایه کنکور 10 و 11 - تست های 501، 502، 503 و  درسنامۀ صفحۀ 11

2052 هوازدگیشیمیاییوفیزیکیبهترتیبدرکدامیکازنواحیکوهستانیکشورمانباسرعتبیشتریبهتغییرشکلناهمواریهامیپردازند؟0
2( خراسان شمالی و خزر شرقی 1( خزر غربی و خزر شرقی     

4( خراسان جنوبی و نواحی داخلی 3( کردستان و آذربایجان     
 جغرافیا پایه کنکور 10 و 11 - تست 138 

2062 کدامگزینهبا»فرآیندفرسایشیخچالی«مغایراست؟0
1( سرعت حرکت یخچال با تغییر دمای هوا، کاهش و یا افزایش می یابد.

2( در نواحی کوهستانی با کاهش ارتفاع، ضخامت یخرفت کاهش می یابد.
3( شکل عوارضی طبیعی در نواحی کوهستانی با فرسایش یخچالی تغییر می یابد.

4( با ذوب تدریجی تودءه یخ، به دلیل گذشت زمان، ضخامت یخچال کاهش می یابد.
 جغرافیا پایه کنکور 10 و 11 - تست 583 

2072 کدام»توانمحیطیمناطقگرموخشک«دلیلمناسبیبرای»احداثرصدخانءهبزرگالسیادربیابانآتاکامادرکشورشیلی«است؟0
2( وسعت زیاد و جمعیت کم   1( آسمان صاف و بدون ابر       

4( شدت تابش انرژی خورشیدی 3( طول مدت ساعات آفتابی     
 جغرافیا پایه کنکور 10 و 11 - بخشی از درسنامۀ 135 -  تست 640 
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2082 درکدامگزینه،هدفکشاورزی»معیشتی«بهدرستیبیانشدهاست؟0
ب(استفادازاراضیوسیعمحلیوتولیدمحصولدرحّدمصرفخانوار  الف(عرضءهمحصوالتزراعتیودامیدربازارهایمحلّی

د(رفعنیازخانواروکسبسوداقتصادیدرمقیاسمحدود  ج(کسبدرآمدوادارءهمزارعبهصورتاتحادیههایبزرگ
4( الف و د 3( الف و ب    2( ج و د     1( ب و ج  

 جغرافیا پایه کنکور 10 و 11 - درسنامۀ صفحۀ 152 

2092 درهمءهمناطقذکرشده،سایرکشورهاحّقعبورومروربدونضرررادارند،بهجر:0
4( آب های آزاد 3( آب های داخلی    2( دریای سرزمینی    1( فالت قاره  

 جغرافیا پایه کنکور 10 و 11 - درسنامۀ صفحۀ 173 

کدامعبارت،بامفهوم»شهرگرایی«مطالقتبیشتریدارد؟21020
2( رواج شیوه های زندگی و رفتار و مظاهر شهری، در روستاها 1( بروز تحوالت صنعتی و ورود کشورها به عصر نوسازی  

4( استفاده از ماشین آالت کشاورزی و عناصر و خدمات شهری 3( تغییر نقش و عملکرد روستا و رونق صنایع کوچک تبدیلی  
 جغرافیا پایه کنکور 12 - تست 39 

2112 »مجاورتایرانبامداررأسالسرطان«و»افزایششدیددمایسواحلجنوبیایراندردورءهگرمسال«بهترتیببهکدام»مؤلفهها«ازاطالعاتمورد0
نظرداللتدارد؟

4( توصیفی و توصیفی 3( مکانی و توصیفی    2( توصیفی و مکانی    1( مکانی و مکانی 
2122 کداممورد،باتوجهبه»طبقهبندیفعالیتهایاقتصادی«،منطبقبانمونهایاز»فعالیتهاینوعاول«است؟0

2( جابه جایی گردشگران با استفاده از کشتی های کروز 1( انتقال مواد پتروشیمی به وسیلءه کشتی های فلّه بر   
4( سیم پاشی مزارع کشاورزی از طریق حمل و نقل هوایی 3( حمل کاالهای فاسدشدنی به وسیلءه حمل و نقل هوایی  

 جغرافیا پایه کنکور 10 و 11 - تست 689 و جغرافیا پایه کنکور 12 - تست 127 

2132 چرابادورشدنازکانونزمینلرزه،شدتآنکاهشمییابد؟0
2( تداوم حرکت موجب تجمع دوباره انرژی می شود. 1( شدیدترین تنش در نقطءه کانونی آن روی می دهد.   

4( هرچه عمق کانونی زلزله کمتر باشد، شدت تخریب کاهش می یابد. 3( در محل های معینی از پوستءه زمین، گسستگی وجود دارد.  
 جغرافیا پایه کنکور 12- تست 191 

2142 کدامگزینه،باویژگیهایتصویرمقابلمغایرتدارد؟0
1( همءه جریان ها هم  زمان به خروجی می رسند.   

2( آب سرشاخه ها به تدریج از حوضه تخلیه می شوند.
3( جنس و نفوذپذیری خاک در میزان خورجی آب تأثیر دارد.  

4( سرشاخه های رود تقریباً با طول یک اندازه در حوضه جریان دارند.
 جغرافیا پایه کنکور 12 - تست 214 

2152 کداممورد،مقایسءهدرستیاز»شدت«و»مدتزمان«بارش،دروقوع»سیل«و»لغزش«راارائهمیدهد؟0
2( در لغزش، کمتر و طوالنی تر و در سیل، بیشتر و کوتاه تر 1( در لغزش، کمتر و کوتاه تر و در سیل، بیشتر و طوالنی تر  
4( در لغزش، بیشتر و کوتاه تر و در سیل، کمتر و طوالنی تر 3( در لغزش، بیشتر و طوالنی تر و در سیل، کمتر و کوتاه تر  

 جغرافیا پایه کنکور 12 - تست 203، 235 
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