
 

 

 داراي شاخص هاي باالي توسعه و فرصت هاي شغلي کافي  منطقه ايمي خواهد به  شخصي  -1

 است؟مقصد بهتري براي او  منطقهمهاجرت کند. کدام 

 سياي ميانه(آ1

        شبه قاره هند( 2

    شمالي ي  اروپا (3  

 التينآمريكاي  (4   

 ."در دهه اخير سطح آب درياچه اروميه کاهش يافته است "درخبر رسانه ها اعالم شده  که  -2

 به  کدام يک از سواالت جغرافيا پاسخ مي دهد ؟باالعبارت  

 چه موقع،کجا،چه چيزي                                (1  

 ( چه موقع،کجا،چطور2 

 (چطور،کجا،چرا                                   3

 (چرا،چه موقع،چه چيزي    4

درجه شمالي وجنوبي چه فرايندي شكل مي 90و30باتوجه به شكل گردش عمومي هوادرمدار -3
 گيرد.

  (نشست هوا،صعودهوا1

 (صعودهوا،صعودهوا                                         2

 (نشست هوا،نشست هوا3

 (صعودهوا،نشست هوا4
 
 
 

 14از1صفحه                               1:کدسواالت 



 

 

 است؟کدام تقسيمات سياسي امروزمعادل  )تسوج،خوره،رستاک( به  ترتيب -4

 (استان،شهرستان،دهستان     1

 دهستان،شهرستان،استان(2  

 (بخش،استان،دهستان    3   

 شهرستان،استان،دهستان (4  
 
 را تعيين کنيد .    B+ باشد ،  دماي شهر  A 14 با توجه به شكل مقابل اگر دماي شهر –5

1 )4+  
 
 
•A  

متر  500  
 

•B 
2500متر  

 
2 )26+ 
3 )2+ 
4 )8- 

  

  

 
هنگامي که مردم ايران شب يلدا را جشن مي گيرند سواحل کدام کشورها براي ورزش هاي آبي -6

 ؟مناسب است 
 

 (اسپانيا      1
 اروگوئه                       (2 
 ( استراليا   3  

 ترکيه  (4    
 
 

 14از2صفحه                               1کدسواالت :



 

 

 
درجه شرقي و عرض  150رادارها محل دقيق غرق شدن کشتي سانجو را در طول جغرافيايي -7

درجه شمالي در شرق سواحل کشور چين مشخص نمودند اين شرايط کدام يک از  36جغرافيايي 
 موقعيت هاي زير را نشان مي دهد؟

 (موقع مطلق    1
    جغرافيايي  (موقع  2    
      نسبي(موقع 3   
 (موقع هندسي 4    

 
درجه شمالي  25تا21درجه شرقي و عرض جغرافيايي  49تا39خانه کعبه در طول جغرافيايي -8

درجه شرقي و عرض جغرافيايي  35تا13واقع شده است و مسجداالقصي در طول جغرافيايي
درجه شمالي واقع شده است. بيت المقدس در کدام جهت جغرافيايي خانه کعبه قرار 46تا31

 گرفته است ؟ 
 قي   ( شمال شر1   

 (جنوب غربي    2   
 ( شمال غربي   3  
 ( جنوب شرقي 4  
 
( در کدام گزينه عامل موثر در تغيير شكل ناهمواري ها به ترتيب فرآيند هوازدگي فيزيكي و 9

 شيميايي است ؟ 
 الش  ت–( شمال خراسان 1
 آذربايجان - زاگرسدامنه شرقي (2
 شرقي       –( مرکزي 3
 مكران  -(دامنه شمالي البرز4
 
 
 
 
 

 14از3صفحه                              1کدسواالت :



 

 

 
 
کدام عبارت مفهوم با توجه به نقشه مقابل ،-10

 درستي را بيان مي کند ؟
 

تا  25(زاويه تابش خورشيد به مناطق بين 1
 درجه شمالي عمود است .30

درجه شمالي کمربند 30( در اطراف مدار 2
 پرفشار جنب حاره اي تشكيل مي شود .

به سمت عرض  از سواحل جنوبي (با حرکت3
 هاي باالتر اختالف دما زياد مي شود .

مي شود  تر ( هر چه زاويه تابش خورشيد مايل4
 توان هوا براي جذب رطوبت افزايش مي يابد . 

 
 کشورمان است ؟( کدام عبارت دليل مناسبي براي تمرکز سكونتگاهها در نيمه غربي 11
 (توزيع سرمايه و فناوري 1
 (تمرکز حوضه هاي آبگير کوهستاني 2
 (توسعه خطوط ارتباطي3
 (استقرار فعاليت هاي صنعتي 4
 

کدام گزينه با وقوع باران هاي سيالبي در دوره گرم سال در تنها بندر اقيانوسي ايران  -12
 مطابقت دارد ؟ 

 (توده هواي گرم و خشک   1
 (توده هواي موسمي 2     

 ( توده هواي مرطوب مديترانه اي    3
 توده هواي سوداني  ( 4
 
 

 14از4صفحه                               1کدسواالت :



 

 

 
 

از ويژگي هاي کدام به ترتيب ( تبخيرو تعرق زياد ،ميانگين دماي پايين و رطوبت نسبي باال 13
 يک از شهرهاي زير است ؟ 

 بوشهر    -شهرکرد -( بيرجند1
 شهرکرد  -بوشهر-(بيرجند2     

     بيرجند – شهرکرد –( بوشهر 3
 بوشهر  –بيرجند  -شهرکرد  (4
 

ميليمتر باشد مقياس  7کيلومتر است ،اگر اين فاصله روي نقشه  5/3( بخشي از مسير يک رود 14
  را مشخص نمائيد ؟ نقشه 

1 )𝟏𝟏
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑  

2)𝟏𝟏
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑  

3)𝟏𝟏
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑  

4)𝟏𝟏
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 

 
 ؟ جغرافيايي دشوارتر استصعود به قله از کدام جهت  با توجه به تصوير مقابل ، -15

 (شمال شرقي  1
  ( شمال غربي2
 (جنوب غربي3
 (  جنوب شرقي                   4

 
 
 
 
 
 

                       14از  5صفحه       1کدسواالت :
 

  

N 



 

 

 با توجه به تقسيم بندي کوپن کدام نوع پوشش گياهي به شكل نادرست بيان شده است ؟-16
                                   B(استپ هاي بياباني =  1
 C(ساوان هاي آفريقا =2  

      D(جنگل هاي تايگا =   3
 Aجنگل هاي آمازون =(4 

 
 به نظر او  "در رابطه با پديده گردوغبار در استان خوزستان پژوهش نمايد "محققي در نظر دارد -17
.به نظر شما پژوهش گر در کدام يک از "خشک شدن تاالب هورالعظيم علت اين پديده است "

 مراحل انجام پژوهش قرار گرفته است ؟ 
 بيان مسئله   (1
 تدوين فرضيه                    (2
 نتيجه گيري              (3
             ارائه پيشنهاد (4

 
متر مربع به تحصيل مشغول 26نفر از دانش آموزان در کالسي به مساحت  39در مدرسه اي  -18

 ؟هستند . کدام گزينه تراکم نسبي جمعيت کالس را نشان مي دهد 
 متر مربع  2نفر در هر 2(1     
 نفر در هر متر مربع  5( 2    
 نفر در هر مترمربع    3(3    
 متر مربع 2نفر در هر 3( 4  
 

 مطابقت بيشتري دارد ؟ "منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان  "کدام عبارت با شكل گيري  -19
 انسان ها نواحي را بوجود مي آورند   (1

 (نواحي به فعاليت انسان ها شكل مي دهند2    
 (نواحي با يكديگر رابطه و کنش متقابل دارند  3
 (نواحي تحت تاثير تصميم گيري هاي سياسي حكومت ها هستند4 

 
 14از6صفحه                              1کدسواالت :

 



 

 

 
 :همة موارد از عوامل تهديد کننده سواحل به شمار مي آيند به جزء -20

 گرم شدن کرةزمين  (1
 زهكشي اراضي ساحلي  (2
 رشد و نمو جانوران غير بومي  (3
 تجمع گردشگران زباله هاي ناشي از (4

 
تفريحي در سطح  –نياز به مجتمع فرهنگي  بروجن در استان چهارمحال و بختياريمردم شهر -21

 شهر دارند .کدام موسسه بايد اقدام به ايجاد اين مجتمع نمايد ؟
 فرهنگ سرا(1
 فضاي سبز وپارک(2
 نوسازي (3
 شهرداري(4 

 
با توجه به در نظر گرفتن سطح آب هاي آزاد پست ترين منطقه ايران کدام يک از مناطق زير  -22

 است ؟ 
 دشت قزوين  (1
 درياي عمان  (2
 درياچه خزر (3
 جلگه خوزستان  (4

 
 : همه عبارات در ارتباط با نواحي بارشي ايران صحيح است به جزء- 23

 گلستان ميزان بارش کاهش مي يابد .(با حرکت از استان گيالن به سمت استان 1
 (ميزان بارش در تبريز و همدان از سنندج بيشتر است 2
 (استان خراسان جنوبي و استان سمنان در يک ناحيه بارشي قرار دارند 3
 ( ميزان بارش در کم وسعت ترين ناحيه بارشي از ساير نواحي بيشتر است 4

 
 14از7صفحه                               1کدسواالت :

 



 

 

 ؟ ناهماهنگ  استاز ناحيه بندي نان ا دف جغرافياهداکدام يک از عبارات زير با  -42
 (تقسيم بندي محيط جغرافيايي به واحد کوچک تر 1
 (مطالعه شباهت ها و تفاوت هاي مكان ها 2
 (علمي نمودن مطالعات و تحقيقات در ارتباط با مكان ها 3
 (تعيين حدود يک ناحيه براي برنامه ريزي صحيح تر 4

چهره خاص نژادي را در قاره آمريكا بوجود آورده  کداممليت هاي گوناگون از مهاجر پذيري  -25
 است ؟ 

 (سياهپوست 1
 (سفيد پوست 2
 ( دورگه 3
 سرخ پوست(4
 

 کيفيت فضاي سرزميني از مصاديق کدام يک از عوامل موثر در قدرت ملي است ؟  -26
 (عوامل علمي و فناورانه 1
 عوامل فضايي(2
 عوامل نظامي (3
 عوامل جغرافيايي (4

 
 در کدام گزينه مرز از نوع تحميلي است ؟ -27

 برزيل و پاراگوئه(1
 کره شمالي و جنوبي (2
 آالسكا و کانادا (3
 هند و پاکستان (4

 کدام يک از اين کشورها باتوجه به شكل سرزميني قابليت دفاعي بهتري دارند ؟ -28
 لهستان(1
 تايلند(2
 نروژ(3
 اندونزي (4
 14از8صفحه                              1دسواالت :ک



 

 

 
با در نظر گرفتن مقياس  -29

خطي زير ، اگر بخواهيم از تقاطع 
شمالي به بلوار کشاورز و کارگر 

موزة فرش برويم چه مسافتي 
 )چند متر ( را بايد طي کنيم ؟

 
 متر1400(1
 متر1200(2
 متر 900(3
 متر1000(4
 
 
 
 
 
 

 کدام عبارت در ارتباط با مدار استوا درست است ؟-30
 بدليل فرود هوا در سطح زمين فشار هوا افزايش مي يابد .  (1
 دريايي آب گرم است .منبع بزرگ ذخيره گرما و سرچشمه جريان هاي  (2
 درجه شمالي و جنوبي است .30جهت وزش باد از اين ناحيه به سمت مدار  (3
 اي سرد ، به زير آن کشيده مي شود.هواي گرم در محل برخورد با هو (4

 
 نحوه شكل گيري کدام پديده با ديگر پديده ها تفاوت دارد ؟-31

 (  رگ1
 (کلوت2
 (گرز ديو3
 (برخان 4
 14از9صفحه                               1دسواالت :ک



 

 

 کدام يک از ويژگي هاي جمعيتي زير با هرم سني مطابقت دارد؟-32
  (کهنسالي جمعيت1
                                                                        مهاجر پذيري(2
 جواني جمعيت(3 
 مهاجرفرستي جمعيت (4 

 
                                          

 
 
 
 
 
 

در صد بوده است . در چه سالي جمعيت اين کشور 2نرخ رشد جمعيت کشوري  2015در سال  -33
 برابر خواهد شد ؟2
1)2020 
2) 2050         
3)2025   
4)2040   

 گونه است :بدين در گير جنگ  فرضيکشور يک در جمعيت اطالعات آماري -34
 ميزان جمعيت ده ميليون نفر 2018در سال -
 نفر در يكسال  1000000ميزان مواليد  -
 نفر در يكسال  500000ميزان مرگ و مير  -
 نفردر يكسال 700000ميزان مهاجرت  -
  ؟را نشان مي دهد رشد مطلق جمعيتکدام گزينه درصد -
      1)2+ 

    2 )2- 
     3)1+ 

       4)1- 
 14از10صفحه                               1کدسواالت :

 مرد زن



 

 

 به غير از :همه موارد از ويژگي هاي روستاهاي نواحي مرکزي ايران مي باشد  -35
 خانه ها در مجاورت يكديگر قرار دارند .(1
 زمين هاي زراعي با فاصله از خانه ها در اطراف و بخش حاصلخيز تر واقع شده اند .(2
 د نبه صورت خانه باغ مي باشمساکن روستايي (3
 مرز ميان روستاها مشخص است (4

متر 500شكل زير نقشه توپوگرافي جزيره اي در آب هاي آزاد را نشان مي دهد . اگر فاصله تراز -36
 را نشان مي دهد ؟Aباشد ، کدام گزينه ارتفاع نقطه 

 متر1000(1
 متر1500(2
      متر2000( 3
 متر 2500( 4
 

زماني يک دشت را دشت ممنوعه اعالم مي در چه -37
 نمايند ؟

 (پايين آمدن سطح آب هاي زيرزميني 1
 ( حفر چاه هاي عميق 2
 (احداث صنايع مادر 3
                                      کشاورزي غرقابي( 4

                                                                       کداميک از اشكال زير معرف آب سياه است؟                                          -38

 

 

 
 
 

1)                                        2                                    )3                                      )4) 
 14از11صفحه                               1کدسواالت :

 
 

  
 

 

A 



 

 

 کدام يک از موارد زير مفهوم امنيت غذايي است ؟ -39
 مناسب  (دسترسي همه افراد به غذاي کافي و1
 ( حفظ و نگهداري غذا از هرنوع آلودگي 2
 ( افزايش توليد مواد غذايي با استفاده از علم زيست فناوري  3
 ( جلوگيري از روند تخريب و کاهش ميزان خاک  4
 

 زندگي انسان تحت تاثير کدام يک از عوامل زير است ؟-40
 پايش هوا  (1
 کيفيت هوا  (2
 پديده گرد وغبار  (3
 باران هاي اسيدي  (4

 نخستين ماشين بادي توسط چه کساني ساخته شده است ؟  -41
 رومي ها (1
 چيني ها (2
 مصري ها  (3
       ايرانيان (4

 

)اسيديته( آب   PHبا توجه به نموداردر کدام گزينه رابطه ميان فشار گاز کربن دي اکسيد و  -42
 اقيانوس ها به درستي بيان شده است ؟

 
 ( افزايش 4( کاهش             3(مستقيم             2(معكوس         1

 

 

 

 
 14از12صفحه                              1کدسواالت :



 

 

 باتوجه به هرم مديريت پسماند مطلوبيت بيشتري دارد؟ کدام گزينه -43

 ا(بازيافت

 (بازکاهي2

 بازمصرف(3

  (انهدام زباله4
 ؟است تنوع زيستي ازدست رفتنرين عامل ت مهمکدام گزينه  -44

 ( صيد بي رويه     1

 ( گونه هاي بيگانه   2  
 ( تخريب زيستگاه  3  
  ( تغيير اقليم4 

از اي کدام منطقه از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست نمايانگر نمونة برجسته  -45
 مظاهر طبيعي ايران است ؟ 

 پارک هاي ملي    (1

 آثار طبيعي ملي    ( 2

 منطقه حفاظت شده     (3   

  ( پناهگاه حيات وحش  4   

ظهر باشد ، کدام گزينه به ترتيب ساعت رسمي شهر الف  12اگر ساعت در نصف النهار مبدا  -46
 درجه شرقي نشان مي دهد ؟ 45درجه غربي و  15وشهر ب را در

 (15(، شهرب )11شهر الف)(1         
 (14شهرب ) (،13شهر الف)(2       

 (10(، شهرب )9شهر الف)(3     
 (9(، شهرب )10شهر الف)(4      

 
 14از13صفحه                               1کدسواالت :



 

 

 
 با توجه به وسعت آبها و خشكي ها تصوير مقابل مربوط به کدام نيمكره است ؟- 47

 
 نيمكره شمالي(1
 نيمكره شرقي(2
    نيمكره غربي(3
 نيمكره جنوبي(4

 
 کدام گزينه فرآيند تشكيل يک زيست بوم را به درستي نشان مي دهد ؟ -48

 پوشش گياهي ، پوشش جانوري ، آب و هوا (1
 آب و هوا، پوشش جانوري ، پوشش گياهي(2
 آب و هوا، پوشش گياهي، پوشش جانوري(3
 پوشش گياهي، آب و هوا، پوشش جانوري(4

 
 نادرست است؟کدام عبارت در ارتباط با شاخص توسعه انساني -49

 بهبود تغذيه(1
 اميد به زندگي(2
 درآمد و رفاه(3
 سواد و آموزش(4
 

 دليل  اصلي استفاده گردشگران از خانه مسافر چيست ؟  -50

 تعامل با ميزبانان محلي    (1

 آموزش زبان      (2

    استفاده از غذاهاي سنتي(3

 مشارکت با آنها  (4
 

 14از14صفحه                              1کدسواالت :


