
 الرحمن الرحیم هل  بسم ال 

 1398کنکور جدید نظام  جغرافیای پاسخنامۀ

 3 : گزینۀ201سؤال 

. سؤال چطور، (کاهش آب دریاچهچیز، بر ماهیت هر پدیده یا مسئله، داللت دارد؛ مثال: چه اتفاقی رخ داده است؟ )سؤال چه

شدن ها، گرمرویۀ چاهحفر بیوجودآورندۀ این پدیده چیست؟ )های بهپردازد. زمینهبه بررسی سیر تکوین و تحول پدیده می

 (عمومی هوا و...

(58؛ نواحی طبیعی ایران، صفحۀ 7جغرافیای ایران، جغرافیا چیست، صفحۀ )  

 2: گزینۀ 202سؤال 

 شود.اداره می «فرماندار»شهرستان توسط 

(73، جغرافیای انسانی ایران، صفحۀ جغرافیای ایران)  

 1: گزینۀ 203سؤال 

شود. سیمای سکونتگاه دانشگاهی با سکونتگاه صنعتی تفاوت دارد و ها منعکس میها در چهره و سیمای آننقش سکونتگاه

 سیمای دو سکونتگاه با نقش یکسان، شبیه یکدیگر است.

 ها:تشریح سایر گزینه

 یابد.کند یا تکامل و توسعه مینقش سکونتگاه در طول زمان تغییر می :2گزینۀ 

 شود.: نقش هر سکونتگاه بر اساس وضع جغرافیایی آن، اعم از انسانی یا طبیعی تعیین می3گزینۀ 

 کنند.ها را با هم ایفا میها چند نقش دارد و این نقش: اغلب سکونتگاه4گزینۀ 
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(84جغرافیای ایران، جغرافیای انسانی ایران، صفحۀ )  

 4گزینۀ : 204سؤال 

ها حاصل دهد. میزان تولید مادۀ آلی و تودۀ زیستی که از آنۀ قطبی را نمایش می، ناحیA-B، استوا و محدودۀ X-Yمحدودۀ 

 های کرۀ زمین است.بومنی استوایی بیش از سایر زیستاهای بارشود، در جنگلمی

(57، نواحی طبیعی، صفحۀ (2جغرافیا ))  

 1: گزینۀ 205سؤال 

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

کند. اکسیژن و رطوبت از عوامل مهم هوازدگی شیمیایی ها نیز تغییر میدر هوازدگی شیمیایی، ترکیب شیمیایی سنگ

 هستند.

(41، نواحی طبیعی، صفحۀ (2جغرافیا ))  

 2: گزینۀ 206سؤال 

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

(45، نواحی طبیعی، صفحۀ (2جغرافیا ))  

 1: گزینۀ 207سؤال 

 اند.علت داشتن آسمان صاف و بدون ابر، برای تحقیقات نجومی و صنایع هوافضا مناسبنواحی بیابانی به

(58، نواحی طبیعی، صفحۀ (2جغرافیا ))  
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 4: گزینۀ 208سؤال 

گیرد و ش دام بیشتر در حد مصرف خانوار کشاورز یا فروش محلی صورت میدر کشاورزی معیشتی، تولید محصول یا پرور

 میزان تولید و سود اقتصادی، کم است.

(84، صفحۀ ، جغرافیای انسانی(2جغرافیا ))  

 3: گزینۀ 209سؤال 

هاست. از خط مبنا به سمت دریا، تا حدود گویند که کشور مجاور دریا مالک آنهای داخلی میهای پشت خط مبنا، آببه آب

ها در آن منطقه شود که آن هم متعلق به کشور مجاور دریاست اما سایر کشورمایل دریایی، دریای سرزمینی نامیده می 12

 ، فعالیت نظامی و... برای همۀ کشورها آزاد است.رانیهای آزاد، کشتیدر آب دارند. ررحق عبورومرور بدون ض

(131جغرافیای سیاسی، صفحۀ ، (2جغرافیا ))  

 

 

 2: گزینۀ 210سؤال 

ها و مظاهر ها، ارزشهای زندگی، رفتار و عملکرداجتماعی است که طی آن شیوهمنظور از شهرگرایی، روندی اقتصادی

 یابد.ر روستاها و بین روستانشینان رواج میشهری د

(17ها، صفحۀ ، جغرافیای سکونتگاه(3جغرافیا ))  

 3: گزینۀ 211سؤال 

نحوی با موقعیت مکانی ارتباط دارند. برای مثال، شهرها و روستاها، ها سروکار داریم، بهبسیاری از اطالعاتی که امروزه با آن

ها و هایی دارند. به عبارت دیگر، دادهاند و ویژگیو... هریک فضایی جغرافیایی را اشغال کردهها، بناها و آثار تاریخی کارخانه

 .(های توصیفیهایی هستند )دادهو دارای ویژگی (های مکانیدادهاطالعات، دو مؤلفه دارند: موقعیت جغرافیایی دارند )
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(38ها، صفحۀ اه، جغرافیای سکونتگ(3جغرافیا ))  

 4گزینۀ : 212سؤال 

آوردن مواد خام یا محصول از زمین یا دستشود که با استخراج و بههایی گفته میهای اقتصادی نوع اول به فعالیتفعالیت

 داری و استخراج معدن.پروری، صید ماهی، جنگلدریا سروکار دارند؛ مانند زراعت، دام

(84، نواحی انسانی، صفحۀ (2)جغرافیا )  

 1: گزینۀ 213سؤال 

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

(84، مخاطرات طبیعی، صفحۀ (3جغرافیا ))  

 2: گزینۀ 214سؤال 

علت انشعابات ای گرد بههند؛ زیرا در حوضهها خارج شوشود تا آب آبراهههای گرد، مدت زمان بیشتری صرف میدر حوضه

رسند و موجب سرریز و زمان به خروجی میها همیانهمۀ جرها تقریباً به یک اندازه است، ها که طول آنسرشاخه پراکندۀ

 شوند.متوالی از حوضه تخلیه میطور تدریج و بهها بههای کشیده، آب سرشاخهدر حوضه شوند.وقوع سیل می

(91و  90های ، مخاطرات طبیعی، صفحه(3جغرافیا ))  

 2: گزینۀ 215سؤال 

برد؛ برعکس، هرچه شدت بارش لغزش را باالتر میبارش کمتر و مدت آن بیشتر باشد، احتمال وقوع زمینهرچه شدت 

 شود.بیشتر و مدت آن کمتر باشد، احتمال وقوع سیل بیشتر می

(94و  90های ، مخاطرات طبیعی، صفحه(3جغرافیا ))  

حمدعلی خطیبی بایگیم  




