
 

 

 

دفترچه مشاره 2
آزمـون اختصـاصی

165 دقيقه180

گروه آزمايشی علوم انسانی
آزمون اختصاصی )سراسری انسانی 1400 داخل کشورـ سازگارشده با نظام جديد(

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

25 دقیقه20101120ریاضی1

10 دقیقه15121135اقتصاد2

زبان و ادبّیات3
30 دقیقه30136165فارسی

20 دقیقه20166185زبان عربی4

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

15186200تاریخ5
25 دقیقه

15201215جغرافیا6

15 دقیقه20216235علوم اجتماعی7

25 دقیقه25236260فلسفه و منطق8

15 دقیقه20261280روان شناسی9

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويى
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1 صفحهآزمون اختصاصی

0201 در کدام گزینه، با توجه به عبارت زیر، »مسئلءه پژوهش« به درستی تدوین شده است؟
»میزان حضور وسایل نقلیه و عابران در خیابان  های یک شهر، به اوج خود رسیده است.«

1( چرا پدیدءه مهاجرت شکل می گیرد؟
2( دالیل افزایش جمعیت در کالن شهرها چیست؟

3( افزایش کربن دی اکسید سبب افزایش دمای کره زمین شده است.
4( چگونه رشد جمعیت می تواند در ایجاد پدیدءه گرمایش جهانی نقش داشته باشد؟

0202 کدام گزینه، با دلیل شکل گیری »کوه های بشاگرد« مطابقت دارد؟
1( تکامل فرسایش بادی و آبی

2( برخورد خرده صفحات عمان و ایران
3( عوامل درونی و خروج گاز و یا بخار آب از اعماق زمین

 4( جابه جایی رسوبات رودخانه ای و تشکیل شکل های جدیدی از ناهمواری در سطح زمین
0203 کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟

»میزان بارش در تبریز از شیراز بیشتر است.«
الف( هوای سرد و مرطوب به سمت عرض های باالتر حرکت می کند.

ب( با صعود هوای گرم، رطوبت به صورت بارش نازل می شود.
ج( تعداد مولکول های هوای سرد در واحد حجم بیشتر است.

د( رطوبت موجود در هوای سرد، سریع تر متراکم می شود.
4( ب و د 3( ج و د  2( الف و ج  1( الف و ب 

0204 در کدام گزینه، راهکار مناسبی برای کنترل »پیری جمعیت« تدوین شده است؟
2( تغییر ساختمان سّنی جمعیت 1( گسترش بهداشت اجتماعی  
4( استخراج آمار و اطالعات دقیق 3( افزایش رشد طبیعی جمعیت  

0205 کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟
»در سطح زمین، اَشکال مختلفی از سکونتگاه ها به وجود آمده است.«

2( نحوءه توزیع شبکءه خطوط حمل ونقل ریلی و جاده ای 1( چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی 
4( نقش عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری شهر و روستا 3( دسترسی به شرایط جغرافیایی )طبیعی، انسانی( مناسب 

0206 چگونه جغرافی دانان، سطح زمین را ناحیه بندی می کنند؟
2( تعیین حدود نواحی جغرافیایی 1( تقسیم بندی نواحی جغرافیایی  

4( وحدت یابی مکان ها و فضاهای جغرافیایی 3( مطالعءه شباهت ها و تفاوت  های مکان ها 
0207 کدام عبارت، دلیِل مناسبی را برای »وضعیت مولکول  های هوا« در مدل ترسیم شده، بیان می کند؟

1( نواحی قطبی در زمستان، انرژی کم تری را دریافت می کنند. 
2( میزان پراکندگی زاویءه تابش خورشید بر سطح زمین، متفاوت است. 

3( اشعءه خورشید در منطقءه استوایی در طی سال عمود و نزدیک به عمود است. 
4( پرتوهای خورشید در عرض های باالی جغرافیایی، مساحت بیشتری را دربرمی گیرند. 

0208 کدام عبارت، نادرست است؟
10 درجءه شمالی، میزان تولید ناخالص اولیه زیاد است. الف( در عرض های جغرافیایی10 درجءه جنوبی تا

ب( میزان تولید مادءه آلی و سرعت رشد گیاهان در یک زیست بوم، متفاوت است.
ج( میزان ترکیبات آلی و تودءه زیستی در جنگل  های مخروطی به سرعت رشد آن ها بستگی دارد.

د( کم ترین میزان تولید مواّد آلی سیارءه زمین در مناطق نزدیک به قطب دیده می شود. 
4( ب و د 3( ب و ج  2( الف و د  1( الف و ج 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

2 صفحهآزمون اختصاصی

0209 در کدام گزینه، هدف از تشکیل اتحادیه های اقتصادی ـ تجاری منطقه ای، به درستی بیان شده است؟
1( کاهش مالیات و تعرفه های گمرکی و افزایش تجارت بین کشورهای عضو

2( مقابله با کسری تجاری و بهبود استانداردهای زندگی و رفاه در کشورهای عضو
3( دستیابی به موازنءه تجاری مثبت و حذف تدریجی تعرفه های گمرکی کشورهای عضو

4( محدود کردن واردات برخی کاالها و کاهش تأثیرات منفی تجارت در میان کشورهای عضو
0210 کدام گزینه، با توجه به »الگوی مدیریت سیاسی فضا« از وجوه شباهت دو کشور عراق و انگلستان به شمار می آید؟

الف( حکومت مرکزی، نقش هماهنگ کننده و ارتباط دهنده دارد.
ب( نظام قانون گذاری و سیاست گذاری، متمرکز است.

ج( مناطق خودمختار، اختیارات سیاسی و اجرایی ویژه ای دارند.
د( قوانین آموزش و پرورش و دوره های تحصیلی در نواحی مختلف، متفاوت است.

4( ب و د 3( ب و ج  2( الف و د  1( الف و ج 
0211 کدام عبارت، با تصویر ترسیم شده از »هستءه اولیه و روند توسعءه کالبدی شهر رشت« در دوره  های 

تاریخی مختلف مغایرت دارد؟
1( حوزءه نفوذ آن نسبت به سایر سکونتگاه ها، گسترده تر است. 

2( همانند سایر سکونتگاه های شهری و روستایی دارای مقر و موقعیت است. 
3( دسترسی به آب مهم ترین عامل طبیعی شکل گیری هستءه اولیءه آن سکونتگاه است. 

4( دسترسی به راه های ارتباطی سبب ارتقاء مرتبءه آن در هرم سلسله مراتب سکونتگاهی شده است.  
0212 عبارت زیر، از پیامدهای کدام ویژگی عمدءه »برنامءه آمایش سرزمین« است؟

»دسترسی عادالنءه همءه مردم به حمل ونقل با کم ترین هزینه«
الف( توجه به آمایش دفاعی

ب( توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همءه مناطق
ج( توجه به نیازهای حال و آینده

د( توجه به عدالت در توسعه
4( ج و د 3( ب و د  2( الف و ج  1( الف و ب 

0213 کدام گزینه، با توجه به تصویر زیر، »مسیر پیشنهادی مناسبی« برای »اتصال دو شهرک مسکونی« است؟
1( ساخت طوالنی ترین مسیر بدون حفر تونل

2( ساخت کوتاه ترین مسیر از طریق حفر تونل
3( ترکیبی از مسیر طوالنی و کوتاه با احداث تونل کوتاه
4( ترکیبی از مسیر طوالنی و کوتاه با احداث تونل بلند

 
0214 در کدام شرایط، احتمال وقوع سیل افزایش می یابد؟

2( جاری شدن آب حاصل از بارش، در بستر یک رود 1( سرریز شدن جریان آب، از بستر یک رود یا دریاچه 
4( بیشتر شدن حجم آب رودخانه، از میانگین سالیانءه دبی آن 3( افزایش حجم آب در زمان مشخص از مقطع معّین یک رود 

0215 کدام عبارت، وضعیت »شبکءه زهکشی« را در مدل زیر به درستی بیان می کند؟
1( سرعت تخلیءه رواناب، افزایش و نفوذپذیری کاهش می یابد. 
2( سرعت تخلیءه رواناب، کاهش و زمین لغزش افزایش می یابد. 

3( میزان نفوذپذیری و سرعت تخلیءه آب در سطح تودءه لغزشی، کاهش می یابد. 
4( با هدایت انشعابات شبکءه زهکشی، سرعت نفوذپذیری و زمین لغزش افزایش می یابد. 
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عبارتی که در صورت سؤال مورد اشاره قرار گرفته 0 201  
باشد.  جغرافیایی  پژوهش  یک  از  حاصل  نتیجءه  یا  فرضیه  می تواند 
بنابراین، در گزینه ها باید به دنبال پرسش یا مسئلءه این پژوهش باشیم. 
اگرچه سازمان سنجش،  را به عنوان پاسخ صحیح این پرسش اعالم 
نموده است، به نظر می رسد پاسخ صحیح در میان گزینه ها وجود ندارد؛ 
افزایش جمعیت در شهرها  این پرسش که »دالیل  به  پاسخ  زیرا در 
چیست؟« نمی توان پاسخ داد که: »میزان حضور وسایل نقلیه و عابران 

در خیابان های یک شهر به اوج خود رسیده است«.

»علت شکل گیری« رشته کوه های بشاگرد، برخورد 0 202  
خرده صفحات عمان و ایران است.

بررسیسایرگزینهها:  به عامل شکل گیری »گل فشان ها« اشاره دارد 
و »فرسایش« در  نیز عامل »تغییر شکل« ناهمواری هاست و نه ایجاد 
آن ها.  نیز بیانگر یکی از عوامل تغییردهندءه رشته کوه زاگرس است. 

عبارات »ج« و »د« درست هستند. تبریز در عرض 0 203  
جغرافیایی باالتری از شیراز قرار دارد و به علت مایل تر بودن زاویءه تابش 
نور خورشید، هوای این شهر سردتر از شیراز است. در هوای سرد، تعداد 
مولکول های هوا در واحد حجم بیشتر است و رطوبت موجود در هوای 
سرد نیز سریع تر متراکم می شود؛ بنابراین، میزان بارش در تبریز بیشتر 

از شیراز است. 

اگر سیاست کنترل جمعیت در ابعاد شدید ادامه 0 204  
پیدا کند، جمعیت کشور به تدریج دچار پیری می شود که این امر، 
از  برای جلوگیری  بنابراین،  مشکالت دیگری در پی خواهد داشت. 
رشد  »افزایش  در  سعی  فرزندآوری  تشویق  با  باید  جمعیت،  پیری 

طبیعی جمعیت« داشت.

»چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی«، 0 205  
آورده  وجود  به  زمین  سطح  در  را  سکونتگاه  از  مختلفی  شکل های 
، در  است. شرایط جغرافیایی )طبیعی، انسانی( مناسب مذکور در 

»گسترش« سکونتگاه ها اثرگذارند.

یکی از کارهای جغرافی دانان، مطالعءه شباهت ها 0 206  
ناحیه،  هر  اصلی  ویژگی  سو،  یک  از  است.  مکان ها  تفاوت های  و 
»وحدت و همگونی نسبی« عناصر طبیعی و انسانی در آن است. از 
سوی دیگر، هر ناحیءه جغرافیایی به درجه ای از همگونی رسیده است 
که از سایر بخش های پیرامون خود متمایز می شود و با آن ها »تفاوت« 
و  هستند  یکدیگر  با  مشابه  ویژگی های  دارای  که  مکان هایی  دارد. 
تشکیل  را  ناحیه  یک  دارند،  تفاوت  مکان ها  سایر  با  حال،  عین  در 
به  زمین،  سطح  ناحیه بندی  برای  جغرافی دانان  بنابراین،  می دهند. 

مطالعءه شباهت ها و تفاوت های مکان ها می پردازند.

وقتی هوای یک منطقه گرم می شود، مولکول های 0 207  
هوا سریع تر حرکت می کنند و از هم فاصله می گیرند؛ در نتیجه، از 
وزن و فشار هوا در واحد حجم کاسته می شود. به همین دلیل است 
که در ناحیءه استوا به علت زاویءه مستقیم تابش خورشید و گرمای 

همیشگی، یک کانون کم فشار ایجاد می شود.

عبارت )ب( نادرست است؛ زیرا میزان تولید ترکیبات 0 208  
آلی و تودءه زیستی که از آن ها حاصل می شود، بین زیست بوم های مختلف، 
متفاوت است؛ نه در یک زیست بوم واحد. عبارت )د( نیز نادرست است؛ زیرا 
با توجه به نمودار صفحءه 57 کتاب درسی، »کمترین« میزان تولید مادءه آلی 

مربوط به »بیابان «هاست که همءه آن ها در نزدیکی قطب قرار ندارند.

کشورها برای این که تأثیرات منفی تجارت خارجی 0 209  
)صادرات و واردات( را بر صنایع و اقتصاد خود کاهش دهند و به رونق و 
توسعءه اقتصادی دست یابند، کارهایی انجام می دهند. یکی از این اقدامات، 

تشکیل اتحادیه های اقتصادی ـ تجاری منطقه ای )ناحیه ای( است.
البته، به نظر می رسد  نیز نادرست نباشد؛ زیرا کشورهای عضو 
براساس موافقت نامه هایی  اقتصادی ـ تجاری منطقه ای  اتحادیه های 
که امضا می کنند، سعی می کنند مالیت ها و تعرفه های گمرکی را بین 
تا تجارت بین کشورهای منطقه،  بردارند  یا  خودشان کاهش دهند 

افزایش یابد و به رونق و توسعءه اقتصادی کشورها کمک شود.

در نظام سیاسی ناحیه ای )ترکیبی(، بخش اعظم 0 210  
کشور به صورت تک ساخت می باشد و فقط یک یا چند بخش کوچک 
حکومت  بنابراین  می شوند؛  اداره  خودمختار  و  ناحیه ای  صورت  به 
مرکزی نقش هماهنگ کننده و ارتباط دهنده دارد )عبارت الف(. در 
این نظام سیاسی، فقط یک یا چند بخش کوچک به صورت ناحیه ای 
و خودمختار اداره می شوند و مناطق خودمختار، اختیارات سیاسی و 

اجرایی ویژه ای در ناحیءه خود دارند )عبارت ج(.

به محدودءه جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال 0 211  
و انواع خدمات دریافت می کند و بین آن محدوده و سکونتگاه جریان 
نفوذ سکونتگاه  دارد، حوزءه  افراد وجود  آمد  و  و رفت  کاال، خدمات 
می گویند. حوزءه نفوذ شهری مانند رشت در مقایسه با کالنشهرهایی 

مانند تهران، کرج، مشهد و ... گستردگی کم تری دارد.

به 0 212 هزینه  کم ترین  با  بتوانند  مردم  همءه  این که   
خدمات حمل ونقل دسترسی عادالنه داشته باشند، به ویژگی »توجه 
آمایش  ویژگی  این  موجب  به  دارد.  اشاره  توسعه«  در  عدالت  به 
امکانات  و  منابع  به  دسترسی  نظر  از  کشور  مناطق  بین  سرزمین، 
برقرار گردد. هم چنین، به  باید تعادل  )از جمله خدمات حمل ونقل( 
موجب ویژگی دیگر آمایش سرزمین یعنی »توجه به نیازهای حال و 
آینده«، در برنامه ریزی های عمرانی مانند احداث صنایع، مراکز درمانی 

و جاده ها، باید نیازهای مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شود.
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از مسیر طوالنی و کوتاه )تونل کوتاه(، 0 213 ترکیبی   
مناسب ترین مسیر برای متصل کردن دو شهرک مسکونی واقع در دو 
طرف یک منطقءه کوهستانی است.  به دلیل طوالنی بودن بیش 
از حد مسیر و  به خاطر دشواری و هزینه های زیاد احداث تونل 
زیاد  هزینءه  و  دشواری  علت  به  نیز  نیستند.   مناسب  طوالنی، 
احداث کل مسیر به صورت تونل و نیز امکان ایجاد ترافیک شدید در 

یک مسیر کوتاه، مناسب نمی باشد.

به طور کلی به حجم آبی که در زمانی مشخص 0 214  
از یک مقطع معین رود عبور می کند، آبدهی رود )دبی( می گویند 

دهی رودها معموالً در طول  که واحد آن متر مکعب بر ثانیه است. آب 
سال تغییر می کند؛ اگر حجم آب در زمان مشخص از مقطع معین 

یک رود افزایش یابد، احتمال وقوع سیل افزایش می یابد.

شبکءه 0 215 انشعابات  هدایت  سؤال،  مورد  تصویر   
زهکشی به سوی یک کانال مصنوعی را نشان می دهد که در چنین 
زمین لغزش  و  نفوذپذیری  و  افزایش  رواناب  تخلیءه  سرعت  شرایطی، 

کاهش می یابد. 
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دفترچه مشاره 2
آزمـون اختصـاصی

165 دقيقه180

گروه آزمايشی علوم انسانی
آزمون اختصاصی )سراسری انسانی 1400 داخل کشورـ سازگارشده با نظام جديد(

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

25 دقیقه20101120ریاضی1

10 دقیقه15121135اقتصاد2

زبان و ادبّیات3
30 دقیقه30136165فارسی

20 دقیقه20166185زبان عربی4

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

15186200تاریخ5
25 دقیقه

15201215جغرافیا6

15 دقیقه20216235علوم اجتماعی7

25 دقیقه25236260فلسفه و منطق8

15 دقیقه20261280روان شناسی9

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويى
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1 صفحهآزمون اختصاصی

0201 در کدام عبارت، تفاوت میان نگرش جغرافی دانان با سایر رشته های علوم، به درستی بیان شده است؟
2(	کشف	ناشناخته	های	جهان 	 1(	کمک	به	انسان	برای	زندگی	بهتر	

4(	طبقه	بندی	نظام	های	اقتصادی	و	اجتماعی 3(	مطالعءه	شباهت	ها	و	تفاوت	های	مکان	ها	
0202 کدام مورد، با دالیل ناپایداری »دامنءه شمالی البرز« مغایرت دارد؟

2(	افزایش	وزن	دامنه	ها 	 1(	شیب	زیاد	دامنه	ها	
4(	حجم	زیاد	رسوبات	فرسایش	یافته 	 3(	جریان	آب	حاصل	از	بارندگی	

0203 کدام گزینه، پیامد عبارت زیر است؟
»در فصل زمستان و در شرایطی که تودءه هوا از هوای مجاور خود گرم تر می شود، در صورت وجود رطوبت، بارندگی صورت می گیرد.«

2(	تراکم	رطوبت	و	بارش	در	دامنءه	غربی	زاگرس 	 1(	افزایش	بارش	در	سواحل	خزر	
4(	تشکیل	ابرهای	نیمبواستراتوس	در	دامنءه	شمالی	البرز 3(	کاهش	اختالف	دما	در	سواحل	شمالی	و	جنوبی	کشور	

0204 کدام جمله، دلیل مناسبی برای عبارت تدوین شده است؟
»سفیدرود و هراز از طوالنی ترین رودهایی هستند که به دریای خزر وارد می شوند.«

2(	از	کوهستان	های	بلند	و	برف	گیر	تغذیه	می	شوند.	 1(	پُرآب	ترین	رودهای	این	حوضءه	آبریز	هستند.		
4(	براساس	شکل	زمین	و	شیب	ناهمواری	جریان	می	یابند. 3(	سرچشمءه	رودهای	متعددی	در	حوضءه	آبریز	هستند.		

0205 همءه عبارت ها، براساس »سلسله مراتب سکونتگاه های ایران«، به درستی نوشته شده اند، به جز:
1(	استان	با	تنوع	خدمات	بیشتر	در	رأس	هرم	قرار	گرفته	است.	

2(	تنوع	خدمات	در	دهستان	کم	تر	از	بخش	و	بیشتر	از	روستا	است.	
3(	در	شهرستان	شمار	جمعیت	و	تنوع	خدمات	از	بخش	بیشتر	و	از	استان	کم	تر	است.	

4(	تنوع	خدمات	و	شمار	جمعیت	در	چند	روستا،	از	بخش	بیشتر	و	از	دهستان	کم	تر	است.	
0206 کدام گزینه، با توجه به تصویر روبه رو، عبارِت تدوین شده را به درستی کامل می کند؟

»هر مکان در روی زمین ویژگی هایی دارد و ...............«
1(	میان	هر	واحد	با	واحد	مجاور	تفاوت	وجود	دارد.

2(	میان	اجزا	و	پدیده	های	آن،	نوعی	پیوستگی	و	هماهنگی	وجود	دارد.	
3(	تعیین	حدود	یک	ناحیه،	به	هدف	مطالعه	و	تحقیق	جغرافی	دان	بستگی	دارد.

4(	ویژگی	اصلی	هر	ناحیه،	وحدت	و	همگونی	نسبی	میان	عناصر	طبیعی	و	انسانی	است.	
0207 همءه موارد، با ویژگی های بیابان تصویرشده، مغایرت دارند، به جز:

1(	دوری	از	منابع	رطوبتی
2(	صعود	کردن	هوای	مرطوب

3(	مجاورت	با	مرکز	پُرفشار	جنب	حاّره
4(	قرارداشتن	در	عرض	جغرافیایی	باال

 
0208 کدام گزینه، بیانگر تفاوت »نقش فرسایشی آب های جاری« در مقایسه با عملکرد سایر عوامل مؤثر در فرایند فرسایش است؟

2(	تغییر	شکل	عوارض	سطح	زمین 	 1(	تشکیل	غارهای	طبیعی	
4(	حمل	مواد	تخریب	شده	به	صورت	معلق 	 3(	انباشت	مواد	حاصل	از	هوازدگی	

0209 کدام عبارت، با مدل تصویرشدءه روبه رو، مغایرت دارد؟
1(	ظهور	دین	مسیحیت	در	آسیا
2(	خلق	چشم	اندازهای	فرهنگی

 Covid19 3(	همه	گیری	بیماری
4(	پراکندگی	پیروان	دین	یهود	در	نواحی	بزرگ	بازرگانی	
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2 صفحهآزمون اختصاصی

0210 همءه عبارت ها، با نظریءه »قدرت دریایی آلفرد ماهان«، مطابقت دارند، به جز:
الف( کشورهایی قدرتمند هستند که به آب های آزاد دسترسی داشته باشند.

ب( فضاهای دریایی و اقیانوسی در شکل گیری قدرت جهانی مؤثر هستند. 
ج( قدرت دریایی کشور ساحلی وابسته به نیروی جنگی ناوگان دریایی است.

د( در کشورهای دریایی و اقیانوسی، ملتی قدرتمندتر است که در تجارت دریایی نیرومند باشد.
4(	ج	و	د 3(	ب	و	د	 2(	الف	و	ج	 1(	الف	و	ب	

0211 کدام عبارت، درست است؟
2(	مادرشهرها	بیش	از	10	میلیون	نفر	جمعیت	دارند.	 1(	همءه	پایتخت	ها	در	سطح	جهان،	مادرشهر	هستند.	

4(	مادرشهرها	بزرگ	ترین	و	پرجمعیت	ترین	شهر	در	یک	ناحیه	یا	استان	هستند. 3(	مادرشهرها	در	رأس	هرم	سلسله	مراتب	سکونتگاهی	قرار	دارند.	
0212 کدام موارد، به صورت »طرح هادی روستایی و توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران« تهیه و اجرا شده است؟

الف( توسعءه صنایع تبدیلی کشاورزی
ب( آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری های واگیردار

ج( بهبود خدمات گردشگری و فراغتی
د( تأمین آب آشامیدنی سالم

4(	ج	و	د	 3(	ب	و	د	 2(	الف	و	ج	 1(	الف	و	ب	
0213 چرا مدیریت حمل ونقل درون شهری، یکی از موضوعات مهم شهرها، طی 50 سال اخیر بوده است؟

1(	به	دسترسی	عادالنءه	همءه	اقشار	جامعه	توجه	شده	است.	
2(	تقاضای	حمل	ونقل	شهری،	رشد	چشمگیری	داشته	است.	

3(	حمل	ونقل	یکی	از	اساسی	ترین	نیازهای	روزانءه	مردم	بوده	است.	
4(	با	توسعءه	وسایل	حمل	ونقل،	مصرف	سوخت		های	فسیلی	بسیار	افزایش	یافته	است.

0214 کدام عبارت، نادرست است؟
1(	رودخانه	ها،	جریان	آب	حاصل	از	بارش	را،	به	تدریج	تخلیه	می	کنند.	

2(	میان	شکل	حوضه	و	شیب	بستر	با	طول	آبراهه،	رابطءه	مستقیمی	وجود	دارد.	
3(	در	زمان	وقوع	سیالب	های	فصلی،	جریان	آب،	دشت	های	سیالبی	را	فرامی	گیرد.	

4(	هر	قدر	تعداد	انشعابات	رود	بیشتر	باشد،	سرعت	تخلیءه	آب	حاصل	از	بارش	افزایش	می	یابد.	
0215 تصویر روبه رو، با کدام یک از »روش های سازه ای« در مدیریت پیش از وقوع سیل مطابقت دارد؟

1(	ساخت	سدهای	خشکه	چین	مطابق	با	دورءه	بازگشت	آبراهه	ها
2(	ساخت	دیواره	های	مهارکننده	برای	انحراف	آبراهه	ها
3(	احداث	کانال	های	انحرافی	با	هدف	هدایت	آبراهه	ها

4(	احداث	سد	تنظیمی	برای	اصالح	شیب	آبراهه	ها

 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

3

مطالعءه	شباهت	ها	و	تفاوت	های	مکان	ها	از	وظایف	0 201 	
جغرافی	دانان	است.

علتنادرستیسایرگزینهها:
	طبقه	بندی	نظام	های	اقتصادی	و	اجتماعی،	خارج	از	حیطءه	دانش	

جغرافیا	است.
	مشترک	میان	جغرافیا	و	سایر	علوم	است؛	زیرا	انسان	 	و	 گزینه	های	
در	طول	تاریخ	تالش	کرده	است	که	ناشناخته	های	جهان	هستی	را	معلوم	

نماید	و	با	استفاده	از	علوم	مختلف،	وضع	زندگی	خود	را	بهبود	بخشد.

جریان	یافتن	آب	حاصل	از	بارندگی،	امری	طبیعی	0 202 	
به	 که	 است	 البرز	 شمالی	 دامنه	های	 جمله	 از	 کوهستانی	 نواحی	 در	
زیادشدن	 نمی	کند.	در	حالی	که	 ناپایدار	 را	 دامنءه	کوه	ها	 خودی	خود	
حجم	رسوبات	فرسایش	یافته	بر	روی	دامنه	های	پرشیب،	وزن	دامنه	ها	

را	افزایش	داده	و	سبب	ناپایداری	آن	ها	می	شود.

تودءه	هوای	سرد	و	خشک	سیبری	در	دورءه	سرد	0 203 	
در	 هوا	 خشکی	 و	 سردی	 باعث	 هوا	 تودءه	 این	 می	شود.	 ایران	 وارد	

زمستان	و	موجب	بارش	در	سواحل	خزر	می	شود.

به	محدوده	ای	که	با	توجه	به	»شکل	زمین	و	شیب	0 204 	
ناهمواری	ها«	آب	های	جاری	را	به	سوی	پایین	ترین	نقطءه	آن	هدایت	کند،	
حوضءه	آبریز	می	گویند.	حوضءه	آبریز	خارجی	عبارت	است	از	مساحتی	از	
کشور	که	آب	رودهای	آن	به	دریاهای	اطراف	می	ریزد،	اما	در	طول	مسیر،	
مورد	استفاده	قرار	می	گیرند.	رودهای	سفیدرود	و	هراز	نیز	از	ارتفاعات	البرز	
سرچشمه	می	گیرند،	با	توجه	به	شکل	زمین	و	شیب	ناهمواری	ها	به	سمت	

نهایتاً	به	دریای	خزر	وارد	می	شوند. پایین	جریان	می	یابند	و	

مزرعءه	0 205 و	 مکان	 روستا،	 چند	 پیوستن	 هم	 به	 از	 	
هم	جوار،	»دهستان«	تشکیل	می	شود	که	کوچک	ترین	واحد	تقسیمات	
کشوری	است.	بنابراین،	تنوع	خدمات	و	شمار	جمعیت	در	چند	روستا،	از	
»بخش«	)که	متشکل	از	چند	دهستان	هم	جوار	است(،	»کم	تر«	می	باشد.

 
هر	مکان	در	روی	زمین	ویژگی	هایی	دارد	و	میان	0 206 	

اجزا	و	پدیده	های	هر	مکان،	نوعی	پیوستگی	و	هماهنگی	وجود	دارد.

تصویر	مورد	سؤال،	بیابان	»پاتاگونی«	در	جنوب	قارءه	0 207 	
بیابان	سرد	است.	 پاتاگونی،	یک	 بیابان	 آمریکای	جنوبی	را	نشان	می	دهد.	
عمدتاً	در	عرض	جغرافیایی	باال	یا	در	ارتفاعات	زیاد	قرار	دارند. بیابان	های	سرد	

قابلیت	0 208 سنگ	ها	 که	 کوهستانی	 نواحی	 برخی	 در	 	
حل	شدن	در	آب	را	داشته	باشند	)مانند	سنگ	های	آهکی	یا	گچی	و	
نظایر	آن(،	آب	های	جاری	با	نفوذ	به	زیر	زمین	از	طریق	درزها	و	شکاف	ها	
غارهای	 چون	 فرسایشی	 پدیده	های	 خود،	 در	 سنگ	ها	 حل	کردن	 و	
آن	ها	 به	 اصطالح	 در	 که	 می	آورند	 پدید	 آهکی	 و	چشمه	های	 طبیعی	

اشکال	»کارستی«	گفته	می	شود.

چشم	انداز	یعنی	منظرءه	قابل	رؤیت	از	یک	مکان.	0 209 	
می	آورند،	 وجود	 به	 طبیعی	 محیط	های	 در	 که	 تغییراتی	 با	 انسان	ها	

»چشم	اندازهای	فرهنگی«	خلق	می	کنند.

مدل	تصویرشده	در	صورت	سؤال،	بیانگر	پدیدءه	»پخش	یا	انتشار«	است؛	ظهور	
دین	مسیحیت	در	آسیا،	همه	گیری	بیماری	کووید19	و	پراکندگی	پیروان	
یهود	در	نواحی	بزرگ	بازرگانی،	نمونه	هایی	از	پدیدءه	پخش	یا	انتشار	هستند.

عبارت	)الف(	نادرست	است؛	نظریه	های	ژئوپلیتیکی	0 210 	
که	به	توضیح	رابطءه	عوامل	جغرافیایی	با	سیاست	و	قدرت	می	پردازند،	
از	تنوع	برخوردارند	و	دسترسی	به	آب	های	آزاد	تنها	عامل	قدرتمندی	
کشورها	به	شمار	نمی	رود.	برای	مثال،	نظریه	های	فضای	حیاتی	راتزل	
و	قدرت	خشکی	مکیندر،	علت	قدرتمندی	برخی	کشورها	را	در	عوامل	

دیگری	غیر	از	قدرت	دریایی	جستجو	می	کنند.
عبارت	)ج(	نادرست	است؛	زیرا	آلفرد	ماهان،	قدرت	دریایی	را	فقط	
در	نیروی	جنگی	ناوگان	دریایی	نمی	دانست،	بلکه	معتقد	بود	ملتی	به	

قدرت	دست	می	یابد	که	در	تجارت	دریایی	نیز	نیرومند	باشد.

مادرشهر	)متروپل(	بزرگ	ترین	و	مهم	ترین	شهر	0 211 	
یک	ناحیه،	استان	یا	یک	کشور	است.	این	شهر	ممکن	است	پایتخت	
یا	شهر	اصلی	یک	ناحیه	باشد	که	مرکز	حکومتی،	مذهبی،	تجاری	و	...	
است	و	از	این	جنبه	ها	بر	سایر	سکونتگاه	ها	برتری	دارد.	بنابراین،	همءه	

پایتخت	ها	در	سطح	جهان،	مادرشهر	هستند.
علتنادرستیسایرگزینهها:

	به	شهرهایی	با	بیش	از	10	میلیون	نفر	جمعیت،	»کالن	شهر«	یا	
»مگاسیتی«	گفته	می	شود.

پایتخت	قرار	دارد	که	 	در	رأس	هرم	سلسله	مراتب	سکونتگاه	ها،	
لزوماً	همءه	مادرشهرها،	پایتخت	نیستند.

	مادرشهر،	بزرگ	ترین	و	مهم	ترین	شهر	یک	ناحیه،	استان	یا	یک	کشور	
است	که	ممکن	است	پرجمعیت	ترین	شهر	نباشد.

اراضی	0 212 در	طرح	های	هادی	روستایی	کاربری	های	 	
این	 در	 می	شود.	 تهیه	 آن	 موجود	 وضع	 نقشه	های	 و	 شناسایی	 روستا	
طرح	ها	ساماندهی	کاربری	های	مسکونی،	کشاورزی،	خدماتی	و	نیازها	
و	 می	شود	 معین	 آینده	 در	 روستا	 گسترش	 چگونگی	 هم	چنین	 و	
راهکارهایی	برای	بهبود	وضعیت	اقتصادی	)مانند	توسعءه	صنایع	تبدیلی	
رفاهی	 و	 اجتماعی	 و	 روستاییان(	 درآمد	 افزایش	 منظور	 به	 کشاورزی	

)مانند	بهبود	خدمات	گردشگری	و	فراغتی(	روستاها	ارائه	می	گردد.

روزانءه	0 213 نیازهای	 اساسی	ترین	 از	 یکی	 حمل	ونقل	 	
مردم	شهرهاست.	بنابراین،	مدیریت	حمل	ونقل	درون	شهری	یکی	از	

موضوعات	مهم	شهرها	در	چند	دهءه	اخیر	بوده	است.

شدت	و	مدت	بارش،	یکی	از	عوامل	مؤثر	در	وقوع	0 214 	
سیل	است.	برای	مثال،	بارشی	به	میزان	20	میلی	متر	طی	دو	ساعت،	ممکن	
است	سیل	ایجاد	کند؛	زیرا	رودخانه	توان	ظرفیت	تخلیءه	این	میزان	آب	را	در	
مدتی	به	این	کوتاهی	ندارد.	اما	همین	مقدار	بارش	اگر	در	مدت	24	ساعت	
ببارد،	منجر	به	سیل	نمی	شود؛	زیرا	رودخانه	می	تواند	جریان	آب	حاصل	از	
بارش	را	به	تدریج	تخلیه	کند.	به	بیان	دیگر،	گاهی	رودخانه	قابلیت	تخلیءه	

تدریجی	آب	را	ندارد	و	سیل	رخ	می	دهد.	سایر	گزینه	ها	درست	هستند.

تصویر	مورد	سؤال،	»احداث	سد	تنظیمی	و	اصالح	0 215 	
شیب	آبراهه«	را	به	عنوان	یکی	از	روش	های	سازه	ای	مدیریت	قبل	از	

وقوع	سیل	نشان	می	دهد.
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