
 الرحمن الرحیم هل  بسم ال 

 1398کنکور  قدیمنظام  جغرافیای پاسخنامۀ

 2 : گزینۀ201سؤال 

 شود.اداره می «فرماندار»توسط  تشکیل شده است و «بخش»از چند  شهرستان

(41جغرافیای انسانی ایران، صفحۀ ، (1) جغرافیا)  

 1: گزینۀ 202سؤال 

های ناشی از دهد و هرچه از این نقطه فاصله بگیریم، از شدت تکانلرزه در نقطۀ کانونی آن روی میشدیدترین تنش زمین

 شود.لرزه کاسته میزمین

(79(، مخاطرات طبیعی، صفحۀ 1جغرافیا ))  

 3: گزینۀ 203سؤال 

، دورۀ بازگشت ،است. در این روش گیری باران در یک دورۀ طوالنی در حوضۀ یک روداندازهبینی سیل، مؤثرترین راه پیش

کند. در این روش، بینی کرده و بر اساس آن، احتمال وقوع سیل را اعالم میهای معینی پیشهای شدید را در زمانباران

توان از این فرصت بت به باالآمدن آب رود و وقوع سیل، فرصت بیشتری وجود دارد و میبین زمان بارندگی و وقوع سیل نس

 برای انتقال مردم به جای امن استفاده کرد.

(91صفحۀ ، مخاطرات طبیعی، (1) جغرافیا)  

 1گزینۀ : 204سؤال 

ها در نتیجۀ اختالف دما، گرم و سردشدن یا انبساط و انقباض و در هنگام روز و شب و فصل در هوازدگی فیزیکی، سنگ

 شوند.تر خرد میها و مواردی از این قبیل، به قطعات کوچکزدن آب در شکاف سنگزمستان و تابستان با یخ
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وامل مهم هوازدگی شیمیایی کند. اکسیژن و رطوبت از عها نیز تغییر میدر هوازدگی شیمیایی، ترکیب شیمیایی سنگ

 هستند.

(51کوهستانی، صفحۀ ، نواحی (2جغرافیا ))  

 2: گزینۀ 205سؤال 

برند؛ بنابراین هرچه یخچال تلف را همراه خود به جلو میهای مخهایی در اندازهها مانند بولدوزرهای عظیم، سنگیخچال

کنند، مورن یا ها با خود حمل میها و رسوباتی که یخچالسنگ بهشود. رفت بیشتر میسمت پایین بیاید، ضخامت یخبه

 گویند.رفت مییخ

(55و  54های کوهستانی، صفحه، نواحی (2جغرافیا ))  

 1: گزینۀ 206سؤال 

 اند.جومی و صنایع هوافضا مناسبعلت داشتن آسمان صاف و بدون ابر، برای تحقیقات ننواحی بیابانی به

(72بیابانی، صفحۀ ، نواحی (2جغرافیا ))  

 2: گزینۀ 207سؤال 

گیرد؛ یعنی ساکنان یک ناحیه، ست که مکان واقعی و هستۀ اولیۀ شهر یا روستا ابتدا در آنجا شکل میمقر یا مکان محلی

 یابد.کنند و سپس شهر یا روستا از آن نقطه توسعه میشهر یا روستا را در آنجا بنا می

(109های شهری و روستایی، صفحۀ سکونتگاه، (2جغرافیا ))  

 1: گزینۀ 208سؤال 

، عالوه بر رشد طبیعی جمعیت شهری، عامل مهاجرت زیاد از حال توسعه ع شهرنشینی در کشورهای درعلت اصلی رشد سری

ها به نیروی کار نیاز پیدا کردند و در نتیجه، روستا به شهرها بوده است. به این ترتیب که با توسعۀ صنعتی، کارخانه

 ه نواحی شهری مهاجرت نمودند.روستاییان برای دریافت دستمزد بیشتر و خدمات و تسهیالت بهتر، ب

(120های شهری و روستایی، صفحۀ سکونتگاه، (2جغرافیا ))  
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 2: گزینۀ 209سؤال 

خصوص هرچند در شهرها میزان دریافت انرژی خورشید به دلیل آلودگی هوا، کمتر از نواحی پیرامونی است، هوای شهرها به

های صنعتی، ز فعالیتگیرد که ناشی اتر است. اغلب، بر فراز شهرها یک جزیرۀ حرارتی شکل میدر نواحی مرکزی گرم

 ها و وجود ذرات آالینده در هوا است.ها در وسایل نقلیه و ساختمانگرمای ناشی از مصرف سوخت

(132های شهری و روستایی، صفحۀ سکونتگاه، (2جغرافیا ))  

 4: گزینۀ 210سؤال 

های کشور و همچنین ایجاد اند و در کشورهای طویل، نظارت حکومت بر همۀ قسمتشورهای ژاپن و نروژ هر دو طویلک

 شود.، با مشکالتی مواجه میخطوط ارتباطی

(151و  150های نواحی سیاسی، صفحه، (2جغرافیا ))  

 4: گزینۀ 211سؤال 

 الف: تکوینی: توجه به گذشته برای بررسی پدیدۀ جغرافیایی

گونه کنند. اینبینی میهای تکوینی، ساختاری و کارکردی، آیندۀ مکان را پیشدانان، بر اساس تحلیلجغرافی نگر:ب: آینده

 شود.کار گرفته میبه (آمایش سرزمینریزی فضایی )مطالعات جغرافیایی برای برنامه

 های فضای یک شهرج: کارکردی: شناخت نقش سیستم

(10ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا، صفحۀ جغرافیای سال چهارم، )  

 1گزینۀ : 212سؤال 

های سیستم هستند که طی فرایندی، شرایط رشد گیاه را فراهم در سیستم خاک، آب و هوا و انرژی خورشید ورودی

 اند.سازند. محصول کشاورزی، تبخیر و تعرق نیز خرجی این سیستممی

(11جغرافیای سال چهارم، سیستم چیست؟، صفحۀ )  
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 4: گزینۀ 213سؤال 

 گیرد.های انسان در مکان شکل میشود؛ زیرا همۀ فعالیتترین پرسشی است که در جغرافیا مطرح می، اصلیکجا

(20های جغرافیایی، صفحۀ روش پژوهشوجغرافیای سال چهارم، راه)  

 2: گزینۀ 214سؤال 

ها. از های کف دریاها و اقیانوسهای دقیق از وضعیت ناهمواریعبارت است از تهیۀ نقشه (نگاریآببرداری دریایی )نقشه

ها و... استفاده گیری ابعاد پنهان آیسبرگنمودن مرزهای دریایی، اندازههای برای ترسیم شکل سواحل، مشخصاین نقشه

 شود.می

(41د تهیۀ آن، صفحۀ جغرافیای سال چهارم، نقشه و فراین)  

 3: گزینۀ 215سؤال 

هوا، آب، های مختلف )زایی، افزایش آلودگیبیابانرفتن تنوع زیستی، ها، ازبینکاهش ضخامت الیۀ اُزن، تخریب جنگل

 ند.دهمحیطی پیرامون ما را تشکیل میهای سهمگین بخشی از مخاطرات و تهدیدات زیستو وقوع سیالب (خاک و صدا

(104جغرافیای سال چهارم، نقش جغرافیا در مدیریت محیط، صفحۀ )  

حمدعلی خطیبی بایگیم  


