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آزﻣﻮن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان

]رﺷﺘﻪ ٔادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ[

 -۱در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ داﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (۱ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي رﻓﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  روانﺷﻨﺎﺳﻲ

 (۲ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  آﻣﺎر

 (۳ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﻳﻲ

 (۴روشﻫﺎي ﻛﻤّﻲ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ  ﻫﻨﺪﺳﻪ

 -۲ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ؟
 (۱اﻳﺠﺎد ﺟﺎده در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ

 (۲ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﻔﻊ

 (۳ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك

 (۴اﺳﺘﻔﺎده از آبﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ

 -۳ﻛﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺟﻐﺮاﻓﻲداﻧﺎن ﺑﺎ دﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟
 (۱ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ

 (۲ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 (۳ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﺟﺰا ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺰا

 (۴ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ

 -۴ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (۱ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻻ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ

 (۲ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

 (۳ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﮔﺮوهﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻜﺎن

 (۴ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

 -۵ﻛﺪام ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ؟

(۱

(۲

(۳

(۴

 -۶در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ »اﻟﻒ« و »ب« ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ؟
ﻃﺮح ﺳﺆال و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ » اﻟﻒ« » ب«  ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت
 (۱اراﺋﮥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد -ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ

 (۲ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت -ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

 (۳ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت -اراﺋﮥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد

 (۴ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ -ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت

 -۷ﻛﺪام ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺟﻬﺖ ﻣﻲدﻫﺪ؟
 (۱ﻃﺮح ﺳﺆال و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

 (۲ﭘﺮدازش

 (۳ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎ

 (۴ﻓﺮﺿﻴﻪﺳﺎزي

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۹- ۱۴۰۰
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 -۸ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت »روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي« در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ اﺳﺖ؟
 (۱ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻮردﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮود.
 (۲در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 (۳اﻳﻦ روش در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 (۴ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺒﺮد.
 -۹ﻛﺪام ﭘﺮﺳﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ »ﺳﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺤﻮل ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه« ﻣﻲﭘﺮدازد و ﻣﺜﺎل آن ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (۱ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ؟ -ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﺸﺎر رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ در ﻫﻮا ﺷﺪت ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ؟
 (۲ﭼﺮا؟ -ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ در ﻫﻮاي ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
 (۳ﭼﻄﻮر؟ -زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺑﻪوﺟﻮدآورﻧﺪٔه ﺑﺤﺮان رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
 (۴ﭼﻪ ﭼﻴﺰ؟ -وﺟﻮد رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ در ﻫﻮا ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ و اﻧﺴﺎن دارد؟
 -۱۰ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ،ﺑﻪ »رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ« ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ اﺷﺎره دارد؟
 (۱ﺑﺎرشﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (۲ﮔﺮم ﺷﺪن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻮا ،ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن درﻳﺎﭼﮥ اروﻣﻴﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود.
 (۳ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ درﻳﺎﭼﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺮوز ﺗﻮﻓﺎنﻫﺎي ﮔﺮدوﻏﺒﺎر دارﻧﺪ.
 (۴ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪٔه واروﻧﮕﻲ دﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
 -۱۱ﺑﻪ ﻛﺪام دﻟﻴﻞ ،درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي اﻳﺮان دارد؟
 (۱دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ

 (۲وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز  (۳دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس

 (۴ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻧﻔﺘﻲ

 -۱۲ﻛﺪام ﻛﺸﻮر داراي ﻣﺮز ﺧﺸﻜﻲ ،رودﺧﺎﻧﻪاي و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﺮان اﺳﺖ؟
 (۱ﺗﺮﻛﻴﻪ

 (۳ﻋﺮاق

 (۲ارﻣﻨﺴﺘﺎن

 (۴ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن

 -۱۳ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ« ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ درﺳﺖ )ص( و ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ )غ( اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻳﺎ ﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ آن ﻣﻜﺎن اﺳﺖ.
ب( ﻃﻮلﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ج( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﺮان در ﻣﺠﺎورت ﺗﻨﮕﮥ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن اﺳﺖ.
 (۱غ -غ -ص

 (۳غ -ص -غ

 (۲ص -ص -غ

 (۴ص -غ -ص

 -۱۴ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ »ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ« اﻳﺮان اﺳﺖ؟
 (۱ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ اﻳﺮان در ﻋﺮضﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع آبوﻫﻮا در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (۲اﻳﺮان در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ۲۵ﺗﺎ  ۴۰درﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (۳اﻳﺮان ﺑﻪدﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻗﺎرٔه آﺳﻴﺎ ،اروﭘﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 (۴ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
 -۱۵ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺪام ﻣﺪار ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ؟
 (۱رأساﻟﺴﺮﻃﺎن

 (۲رأساﻟﺠﺪي

 (۳اﺳﺘﻮا

 (۴ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ

 -۱۶ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪٔه زاﮔﺮس اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺟﺮﻳﺎن رودﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و رﻳﺰشﻫﺎي ﺟﻮي ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎدي اﺳﺖ.
ب( ﺣﻤﻞ رﺳﻮب ﺗﻮﺳﻂ رودﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻜﻞﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي از ﻧﺎﻫﻤﻮاريﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ج( ﻃﻲ ﺳﻲ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ،وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
د( ﺗﻮﻓﺎن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻴﻌﺖ در اﻳﺠﺎد آن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
» (۱اﻟﻒ« و »ج«

» (۲ب« و »ج«

» (۳اﻟﻒ« و »د«

» (۴ب« و »د«

 -۱۷ﻧﺤﻮٔه ﭘﻴﺪاﻳﺶ دﺷﺖ ﻛﺎﻛﺎن در ﻓﺎرس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 (۱ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺴﺖ

 (۲ﻫﻨﮕﺎم ﭼﻴﻦﺧﻮردﮔﻲﻫﺎ و در ﺣﺪّ ﻓﺎﺻﻞ ﻃﺎﻗﺪﻳﺲﻫﺎ

 (۳ﺣﺎﺻﻞِ اﻧﺤﻼل ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ و ﻫﻤﻮار ﺷﺪن زﻣﻴﻦ

 (۴ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎدي

 -۱۸در ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻧﺎﻫﻤﻮاريﻫﺎ ،ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻴﺶ از  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارد را ﭼﻪ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ؟
 (۱دﺷﺖ

 (۲ﺟﻠﮕﻪ

 (۳ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن

 (۴ﻫﻤﻮار داﺧﻠﻲ

 -۱۹رﺷﺘﻪ ﻛﻮه زاﮔﺮس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 (۱ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺻﻔﺤﮥ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮٔه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اوراﺳﻴﺎ

 (۲ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﻮهزاﻳﻲ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ

 (۳دور ﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮٔه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻳﺮان

 (۴ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ در دورٔه ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ٔدﻫﻢ دوره ٔدوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
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آزﻣﻮن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

 -۲۰ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻟﻮت اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﻗﺮار دارد.

ب( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ از  ۵۰ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ج( ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از آن ﻛﻤﺘﺮ از  ۳۰ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎران دارد.

د( ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از آن در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺟﻨﺐﺣﺎرهاي ﻗﺮار دارد.

ﻫ( ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي آن اﺳﺖ.
» (۱اﻟﻒ« و »ﻫ«

» (۳ج« و »د«

» (۲ب« و »د«

» (۴ب« و »ﻫ«

 -۲۱در ﻛﺪام ﻧﻮع آب و ﻫﻮا »اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎ« ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد؟
 (۱ﮔﺮم ﺷﺮﺟﻲ

 (۳ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ

 (۲ﻣﻌﺘﺪل ﺧﺰري

 (۴ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ

 -۲۲ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﺎﺑﺎن در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﺳﺖ؟
 (۱ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ۴۰درﺟﻪ -ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮق اﻳﺮان در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻛﻢﻓﺸﺎر
 (۲ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ -ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺗﻮدٔه ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ داﺧﻠﻲ
 (۳ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺟﻨﺐﺣﺎرهاي -دور ﺑﻮدن از درﻳﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻃﻮﺑﺘﻲ
 (۴ﻣﻴﺰان ارﺗﻔﺎع و ﺟﻬﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ -ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن دورٔه ﺑﺎرش و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ
 -۲۳ﻛﺪام اﺳﺘﺎن ،ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮدٔه ﻫﻮاي »ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮﺳﻤﻲ« ﻗﺮار دارد و اﺛﺮ ورود اﻳﻦ ﺗﻮدٔه ﻫﻮا ﺑﻪ اﻳﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟
 (۱ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن -ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺰش ﺑﺎرانﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
 (۲ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -در دورٔه ﺳﺮد ﺳﺎل ،رﻃﻮﺑﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﻛﺸﻮر داﺧﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (۳ﺧﻮزﺳﺘﺎن -ﮔﺎﻫﻲ در دورٔه ﮔﺮم ﺳﺎل ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
 (۴ﺑﻮﺷﻬﺮ -رﻃﻮﺑﺖ درﻳﺎي ﺳﺮخ را ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 -۲۴ﺑﺎرش در ﻛﺪام داﻣﻨﻪﻫﺎي رﺷﺘﻪﻛﻮه زاﮔﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ آن ﭼﻴﺴﺖ؟
 (۱داﻣﻨﻪﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ -ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻃﻮﺑﺘﻲ

 (۲داﻣﻨﻪﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ -ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮدهﻫﺎي ﻫﻮا

 (۳داﻣﻨﻪﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ -ﺟﻬﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ

 (۴داﻣﻨﻪﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ -ﻣﻴﺰان ارﺗﻔﺎع

 -۲۵ﻋﺒﺎرت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ »ﺣﺎﻟﺖ آﻧﻲ و زودﮔﺬر ﺟﻮّ« اﺷﺎره دارد؟
 (۱دﻣﺎي اﻣﺮوز ﺗﻬﺮان  ۲درﺟﻪ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

 (۲آبوﻫﻮاي ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ.

 (۳اﻳﺮان در ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻌﺘﺪﻟﮥ ﻧﻴﻤﻜﺮٔه ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 (۴ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺑﺎرش در ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺮﺟﺎوه ﻛﻤﺘﺮ از  ۵۰ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

 -۲۶ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ »رودﻫﺎي اﻳﺮان« درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( رودﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ و اﺗﻔﺎﻗﻲاﻧﺪ و ﻣﻘﺪار آب آنﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ب( رودﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻛﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺮفﮔﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ داﺋﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻘﺪار آب آنﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ج( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮاريﻫﺎ و ﺟﻬﺖ آنﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﻛﺸﻮر ﺑﺮوﻳﻢ ،ﻣﻘﺪار آب رودﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
د( در اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎرشﻫﺎ در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻲﺑﺎرد و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دوره آﺑﺪﻫﻲ رودﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
» (۱اﻟﻒ« و »ب«

» (۳ج« و »د«

» (۲ب« و »ج«

» (۴ب« و »د«

 -۲۷ﻛﺪام ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ؟
 (۱درﻳﺎي ﻋﻤﺎن

 (۳درﻳﺎي ﺧﺰر

 (۲ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس

 (۴درﻳﺎي ﺳﻴﺎه

» -۲۸ﻛﺎﻧﻮن آﺑﮕﻴﺮ اﺗﻔﺎﻗﻲ« ،ﻛﺎﻧﻮن آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ:
 (۱در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ،ذﺧﻴﺮٔه ﺑﺮف ﺧﻮد را ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﻣﺎهﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (۲در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎرشﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 (۳ﺑﻴﺶ از  ۵۰۰ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎرش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه از ﺳﺎل اﻳﻦ ﺑﺎرشﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ.
 (۴در ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﻤﻪﻣﺮﻃﻮب ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ رودﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ.
 -۲۹ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎﭼﮥ اروﻣﻴﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
 (۱ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ و ﮔﺮﻣﻲ ﻫﻮا در ﻛﻨﺎرهﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ

 (۲ﺧﺸﻜﻲ ﻫﻮا و ﺑﺎرش ﻛﻢ در اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ

 (۳ﻋﺒﻮر رودﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ از ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ

 (۴ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺴﺖ

 -۳۰ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان »رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ« ﺑﺎ »رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ« ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻛﺪام ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ؟
 (۱ﻣﻬﺎﺟﺮت

 (۳ﻣﻴﺰان ﻣﺮگوﻣﻴﺮ

 (۲ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻟﻴﺪ

 (۴ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ

 -۳۱ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﻫﺮم ﺳﻨﻲ« درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞاﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.
ب( ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮٔه زﻣﻴﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﻲ ﺟﺰ در زﻣﺎنﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد.
ج( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان از ﻫﺮم ﺳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
د( ﻫﺮم ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ.
۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۹- ۱۴۰۰

۴ (۴

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان )رﺷﺘﻪ ٔﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ(
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 -۳۲ﻛﺪام ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در اﻳﺮان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﺳﺎل  ۱۳۹۵دارا ﺑﻮدﻧﺪ؟
 (۱ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

 (۳ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

 (۲ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

 (۴ﺟﻮاﻧﺎن

 -۳۳اﮔﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮان  ۷۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۴۲۷ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ  ۱۴۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻘﺪر ﺑـﻮده
اﺳﺖ؟
۲ (۱

۵ (۳

۳ (۲

۷ (۴

 -۳۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮم ﺳﻨﻲ ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو ،ﻛﺪام ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (۱ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺟﻤﻌﻴﺖ
 (۲اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي
 (۳اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ
 (۴ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي
 -۳۵ﭘﺲ از ﻛﺪام واﻗﻌﻪ در دﻫﮥ  ،۴۰ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ؟
 (۱اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ

 (۲اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ

 (۳ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در روﺳﺘﺎﻫﺎ

 (۴اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ

 -۳۶ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (۱ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري اﺳﺖ.
 (۲ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اداره ﻣﻲﺷﻮد.
 (۳از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ،ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري اﺳﺖ.
 (۴از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎم اداري ،ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
 -۳۷ﻧﻘﺸﮥ »اﻟﻒ« ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دورٔه ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﺪ؟
yhM

 (۱ﺧﻮره

yhM

 (۲ﺗﺴﻮگ
yhM

 (۳رﺳﺘﺎك
þ²H à¾z£º

 (۴اﻳﺎﻟﺖ
 -۳۸ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺑﺎرٔه ﺗﺎرﻳﺨﭽﮥ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري در اﻳﺮان درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (۱ﭘﺲ از ورود آرﻳﺎﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻼت اﻳﺮان و در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﻚ آﺑﺎدي ﻛﻮﭼﻚ» ،وﻳﺲ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﺪ.
 (۲دارﻳﻮش ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻲ »ﺷَﻬْﺮَﺑﻲ« ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد و ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از آنﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻨﻲ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﻬﺮﺑﺎن ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ.
 (۳ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن و ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﻳﺮان ،اداﻣﻪ داﺷﺖ.
 (۴در دورٔه ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ و دوازده وﻻﻳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ.
 -۳۹ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۱۶در اﻳﺮان اﺳﺖ؟
 (۱اﻳﺮان ﺑﻪ  ۳۱اﻳﺎﻟﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ.

 (۲اﻳﺮان ﺑﻪ  ۴۹اﺳﺘﺎن و ده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ.

 (۳ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري ،دﻫﺴﺘﺎن ﺑﻮد.

 (۴ﻧﺎم ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﻮد.

 -۴۰از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﻛﺪام ﺗﻌﺮﻳﻒ درﺑﺎرٔه ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
 (۲ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
 (۳ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲﻫﺎي اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 (۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﻛﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ آﺳﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 -۴۱ﻛﺪام ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻗﺮنﻫﺎ ﭘﻴﺶ اوﺿﺎع ﻣﺴﺎﻋﺪي را ﺑﺮاي داﻣﭙﺮوري ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ؟
 (۱ﻛﻮهﻫﺎي اﻟﺒﺮز و زاﮔﺮس

 (۲ﻛﻮه زاﮔﺮس و ﻛﻮهﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي

 (۳ﻛﻮهﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و اﻟﺒﺮز

 (۴ﻛﻮهﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﻲ

ﭘﺎﯾﻪ ٔدﻫﻢ دوره ٔدوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
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آزﻣﻮن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

 -۴۲ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (۱روﺳﺘﺎي ﻫﻴﺮ در ﻗﺰوﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ آن دﻓﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 (۲ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺎﭘﻮر ﻛﻪ در ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻲ ﻛﺎزرون ﻗﺮار دارد.
 (۳زﻧﺪﮔﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ روﺳﺘﺎي ﺳﺮآﻗﺎﺳﻴﺪ در ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻲ دارد
 (۴روﺳﺘﺎي ﻟﻴﻘﻮان در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۴۳ﻛﺪام ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﻲِ اﻳﺮان در ﺟﻬﺎن ﺑﻲﻫﻤﺘﺎ اﺳﺖ؟
 (۱اﻧﺎر -ﭘﺴﺘﻪ -ﺧﺮﻣﺎ

 (۲ﭘﺴﺘﻪ -زﻋﻔﺮان -اﻧﮕﻮر

 (۳ﺳﻴﺐ درﺧﺘﻲ -ﺧﺮﻣﺎ -ﺑﺎدام

 (۴اﻧﺎر -زﻋﻔﺮان -اﻧﮕﻮر

 -۴۴ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان از ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي اﻧﺴﺎن از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺳﺖ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﻳﺪار را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد؟
 (۱ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ

 (۲ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻣﻜﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان ﻣﺤﻴﻄﻲ

 (۳ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﻣﻜﺎﻧﺎت در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ

 (۴ﺣﻔﻆ و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ

 -۴۵ﻛﺪام دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻧﻮاع دام در اﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ؟
 (۱ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ در ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ -ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ

 (۲وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻬﻦﺑﺮگ -زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ

 (۳ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ -ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ

 (۴زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ -ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۹- ۱۴۰۰

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان )رﺷﺘﻪ ٔﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ(
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ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮ ﯾﺤﯽ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان ]رﺷﺘﻪ ٔادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ[
 -۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۱

 -۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۱

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺴﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ:
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق آﺑﻲ و اﻳﺠﺎد ورزشﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
 -۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۱

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺟﻐﺮاﻓﻲدان ﺑﺎ دﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻳﺎ ﻛﻞﻧﮕﺮي
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.
 -۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۱

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﮔﺮوهﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن ﻣﻲﭘﺮدازد.
 -۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۱

 اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ دﺳﺖ ﻣﻲزﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ.
 -۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۲

ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ:
 (۱ﻃﺮح ﺳﺆال و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

 (۳ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت

 (۲ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ

 (۴ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت

 (۵ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي و اراﺋﮥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
 -۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۲

 -۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۲

روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي در ﺗﻤﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »روش ﻣﻴﺪاﻧﻲ« ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
 -۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۲

ﺳﺆال »ﭼﻄﻮر« ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺤﻮل ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲﭘﺮدازد؛ ﻣﺜﻼً زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺑﻪوﺟﻮدآورﻧﺪٔه ﺑﺤﺮان رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
 -۱۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۲

رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ» ،ﻣﻜﺎن« اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت »ﺑﺎرشﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ« ،ﺑـﻪدﻟﻴﻞ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ
روي ﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ،ﺑﻪ رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ اﺷﺎره دارد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲ﮔﺮم ﺷﺪن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻮا ،ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن درﻳﺎﭼﮥ اروﻣﻴﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود) .ﺑﻪ »ﻋﻠﺖ« وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه اﺷﺎره دارد(.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ درﻳﺎﭼﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺮوز ﺗﻮﻓﺎنﻫﺎي ﮔﺮدوﻏﺒﺎر دارﻧﺪ) .ﺑﻪ »ﺳﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺤﻮل« ﭘﺪﻳﺪه اﺷﺎره دارد(.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪٔه واروﻧﮕﻲ دﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻴﻢ) .ﺑﻪ »زﻣﺎن« وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه اﺷﺎره دارد(.
ﭘﺎﯾﻪ ٔدﻫﻢ دوره ٔدوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
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آزﻣﻮن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۳

 -۱۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻣﺠﺎورت ﺑﻪ آبﻫﺎي آزاد ،دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و وﺟﻮد ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي و
ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي اﻳﺮان دارد.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۳

 -۱۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
 ﻣﺮزﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺎ

رود اﺗﺮك  ﻣﺮز رودﺧﺎﻧﻪاي
ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺮز ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻣﺮز ﺧﺸﻜﻲ

ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺮز درﻳﺎﻳﻲ
 ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﻪ ﻧﻘﺸﮥ اﻳﺮان و ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ،رﺟﻮع ﺷﻮد.
 -۱۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۳

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ:
 ﻗﺴﻤﺖ ب :ﻃﻮلﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد.
 -۱۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۳

روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي در ﺗﻤﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »روش ﻣﻴﺪاﻧﻲ« ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
اﻳﻨﻜﻪ »اﻳﺮان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد« ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻳﺮان اﺳﺖ ،ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ )رﻳﺎﺿﻲ( اﻳﺮان اﺷﺎره دارد و ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ و اﻫﻤﻴﺖ
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس )ﻧﻪ اﻳﺮان( اﺳﺖ.
 -۱۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۳


40

44 

63

25
23 27

 -۱۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۴

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪٔه زاﮔﺮس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ:
* ﻗﺴﻤﺖ »اﻟﻒ«:
 ﺟﺮﻳﺎن آب رودﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از زاﮔﺮس ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ ،دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺷﺪه و از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ و
ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده اﺳﺖ.
 رﻳﺰشﻫﺎي ﺟﻮي ﺷﺪﻳﺪ ،ﻛﻮهﻫﺎ را ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
* ﻗﺴﻤﺖ »د«:
 ﺗﻮﻓﺎنﻫﺎي ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻫﻢ اﻧﺴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﮥ زاﮔﺮس در اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش آنﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
 -۱۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
 -۱۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۴
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۴

 -۱۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۴

رﺷﺘﻪﻛﻮه زاﮔﺮس از ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺻﻔﺤﮥ ﺷﺒﻪﺟﺰﻳﺮٔه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اوراﺳﻴﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -۲۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۵

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي »اﻟﻒ«» ،ب« و »ﻫ«  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ ﻛﻮﻳﺮ
 -۲۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۵

* ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ:
 (۱ﺑﺎرش ﻛﻢ و ﺧﺸﻜﻲ ﻫﻮا
 -۲۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

 (۲اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎ

 (۳ﻓﻘﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۵

ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ در اﻳﺠﺎد ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي اﻳﺮان ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ:
 ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺟﻨﺐﺣﺎرهاي
 ﺟﻬﺖ رﺷﺘﻪﻛﻮهﻫﺎي اﻟﺒﺮز و زاﮔﺮس
 دور ﺑﻮدن از درﻳﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻃﻮﺑﺘﻲ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۹- ۱۴۰۰

 (۴ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق زﻳﺎد

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان )رﺷﺘﻪ ٔﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ(
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▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۵

 -۲۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

ﺗﻮدٔه ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮﺳﻤﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎلﻫﺎ در دورٔه ﮔﺮم از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻔﻮذ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺰش ﺑﺎرانﻫﺎي ﺳـﻴﻼﺑﻲ در ﺟﻨـﻮب
ﺷﺮق اﻳﺮان )اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( ﻣﻲﺷﻮد.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۵

 -۲۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

»ﺟﻬﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن«ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺒﺮز و زاﮔﺮس در ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎرش ﻛﺸﻮر اﺛﺮ دارد و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ »ﺑﺎرشﻫـﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮ« در
داﻣﻨﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز و »داﻣﻨﻪﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ زاﮔﺮس« ﺷﺪه اﺳﺖ.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۵

 -۲۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

اﺻﻄﻼح »ﻫﻮا« ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﻧﻲ و زودﮔﺬر ﺟﻮّ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼً اﻳﻨﻜﻪ دﻣﺎي اﻣﺮوز ﺗﻬﺮان دو درﺟﻪ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮاي ﺗﻬﺮان ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺎﻟﺖ
آﻧﻲ و زودﮔﺬر ﺟﻮّ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .دو ﻋﺎﻣﻞ »ﺑﺎرش« و »دﻣﺎ« از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪٔه ﻫﻮا ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۲و  ۳ﺑﻪ »آبوﻫﻮا« ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻮّي ﻏﺎﻟﺐ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ در درازﻣﺪت ،اﺷﺎره دارﻧﺪ و در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﻧﻴﺰ ،ﻋﺒﺎرت »ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﺎﻻﻧﻪ« ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،آبوﻫﻮا )ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮّ در درازﻣﺪت( ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻮا )ﺣﺎﻟﺖ آﻧﻲ ﺟﻮّ(.
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۶

 -۲۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:

* اﻟﻒ  رودﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﺸﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ و اﺗﻔﺎﻗﻲاﻧﺪ و ﻣﻘﺪار آب آنﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
* ج  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮاريﻫﺎ و ﺟﻬﺖ آنﻫﺎ ،ﻫﺮﭼﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻳﻢ ،ﻣﻘﺪار آب رودﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
 -۲۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۶

اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ در درﻳﺎي ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي در زﻣﻴﻨـﮥ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار
اﺳﺖ.
 -۲۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۶

در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم وﺧﺸﻚ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎرشﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه و اﺗﻔﺎﻗﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺎﻧﻮن آﺑﮕﻴﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ آن
را ﻛﺎﻧﻮن آﺑﮕﻴﺮ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ .ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۱ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎﻧﻮن آﺑﮕﻴﺮ »ﻓﺼﻠﻲ« و ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۳ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎﻧﻮن آﺑﮕﻴﺮ »داﺋﻤﻲ« اﺳﺖ.
 -۲۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۶

ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮر ﺑﺮﺧﻲ رودﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﮥ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ از ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ ،آب اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪﺣﺪي ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهاي
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ در آبﻫﺎي آن زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ.
 -۳۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۷
 100ﻣﻴﺰان ﻣﺮگوﻣﻴﺮ  -ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﻟﻴﺪ
ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮت

 -۳۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲



 رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ

)ﻣﻴﺰان ﻣﺮگوﻣﻴﺮ  -ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﻟﻴﺪ(

100
▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۷

ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ

 رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ:
ب( ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮٔه زﻣﻴﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﺰ در زﻣﺎنﻫﺎي ﺧﺎص ،ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد.
د( ﻫﺮم ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ.
 -۳۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۷
ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﻤﺪٔه ﺳﻨﻲ

 -۳۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﻤﺪٔه ﺳﻨﻲ ﻛﺸﻮر ۱۳۹۵

ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ) ۰ﺗﺎ (۱۴

۲۴/۰

ﺟﻮاﻧﺎن ) ۱۵ﺗﺎ (۲۹

۲۵/۱

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ) ۳۰ﺗﺎ (۵۹

۴۴/۸

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ) ۶۰ﺗﺎ (۸۵

۶/۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۷
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آزﻣﻮن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻞ ﮐﺘﺎب
  ۲ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ

 -۳۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲



▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۷

 ﭼﻮن ﻣﻮاﻟﻴﺪ زﻳﺎد اﺳﺖ ،در ﺳﺎلﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
 (۱ﭼﻮن ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.
 (۳اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ را ﻧﻤﻲﺗﻮان از روي ﻫﺮم ﺳﻨﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات دوﻟﺖ در ﻛﺎر درﻣﺎﻧﻲ و رﻓﺎه دارد.
 (۴ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮم ﺳﻨﻲ ﭘﻴﺮي ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻴﻢ.
 -۳۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۷

ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ در دﻫﮥ  ،۴۰ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﻴﻦ و ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ.
 -۳۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۸

 ﺷﻜﻞ ﻣﻮرد ﺳﺆال ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ »دﻫﺴﺘﺎن« اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (۲ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 -۳۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

 (۳ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن

 (۴ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۸

 ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ :اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺨﺶ و دﻫﺴﺘﺎن
 ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن :ﺳﺮزﻣﻴﻦ )اﻳﺎﻟﺖ( ،ﺧﻮره )اﺳﺘﺎن( ،ﺗﺴﻮگ ﻳﺎ ﺗﺴﻮج )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن( و رﺳﺘﺎك )دﻫﺴﺘﺎن(
 ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﭼﻨﺪ »ﺑﺨﺶ« در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت دورٔه ﺳﺎﺳـﺎﻧﻴﺎن ،ﺗﺴـﻮگ ﻳـﺎ ﺗﺴـﻮج ،ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۸

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ،در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺷﻜﺎﻧﻴﺎن )ﻧﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن( اداﻣﻪ داﺷﺖ.
در دورٔه ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ،ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ )اﻳﺎﻟﺖ( ،ﺧﻮره )اﺳﺘﺎن( ،ﺗﺴﻮگ ﻳﺎ ﺗﺴﻮج )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن( و رﺳﺘﺎك )دﻫﺴﺘﺎن( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -۳۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۸

در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري ﺳﺎل  ،۱۳۱۶اﻳﺮان ﺑﻪ »ده اﺳﺘﺎن« و » ۴۱ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن« ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۱و  (۲ﻛﻪ ﻧﺎم ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻳـﻚ ﻋـﺪد
ﺑﻮد )ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﮥ  (۴و ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري ﻧﻴﺰ »ﻗﺼﺒﻪ« ﺑﻮد )رد ﮔﺰﻳﻨﮥ .(۳
 -۴۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۹

از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
■ »ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ« ﻳﻚ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪارد) .ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﮔﺰﻳﻨﮥ (۲
 -۴۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۹

 -۴۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۹

 -۴۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۱۰

 -۴۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۱۰

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻣﻜﺎن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي اﻧﺴـﺎن از ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﻜﺎﻫـﺪ و زﻣﻴﻨـﻪﻫﺎي
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﻳﺪار را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
 -۴۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ) ۱درس (۱۰

ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻧﻮاع دام در ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ:
 ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ
 ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۹- ۱۴۰۰

