
 جدید( )خارج از کشور، نظام ۹۹۱۱پاسخ تشریحی جغرافیای کنکور 

 ۱. گزینۀ ۱۰۲

 های اخیر؛ سالی در سال پردازد: تداوم خشک به علت وقوع پدیده می« چرا»سؤال 

 بر ماهیت هر پدیده یا مسئله داللت دارد: بحران ریزگردها؛« چیز چه»سؤال 

 دارد: کشورهای جنوب غربی آسیا؛ها سروکار  با مکان وقوع پدیده« کجا»سؤال 

 های مختلف سال. پردازد: فصل به روند زمانی موضوعات می« چه موقع»سؤال 

 (۸)جغرافیای ایران، جغرافیا چیست؟، صفحۀ 

 ۱. گزینۀ ۱۰۱

 جزیرۀ عربستان و صفحۀ اوراسیا به وجود آمده است. کوه زاگرس از برخورد دو صفحۀ شبه رشته

 ها: تشریح سایر گزینه

 های زاگرس جهت شمال غربی به جنوب شرقی دارند. خوردگی چین«: ۲»زینۀ گ

های جوی،  های جاری، ریزش اند از: آب عوامل تغییردهندۀ زاگرس در حال حاضر عبارت«: ۳»گزینۀ 

، گسترش ها و استفادۀ نامناسب از اراضی کشاورزی بردن جنگل ها، ازبین های گردوغبار، احداث جاده توفان

 روستاها و... .شهرها و 

 های مختلف زاگرس نشده است.( ای به تفاوت شیب دامنه )در کتاب اشاره«: ۴»گزینۀ 

 (۱۲تا  ۱۲های  )جغرافیای ایران، جغرافیای طبیعی ایران، صفحه
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 ۱. گزینۀ ۱۰۳

های مختلف متفاوت است.  ها در سال رودهای مناطق نسبتاً خشک بیشتر طغیانی و اتفاقی، و مقدار آب آن

دهد، نوعی  های کوتاه و اتفاقی رخ می های نزدیک به مناطق گرم و خشک، که گاهی بارش ر کوهستاند

 نامند. های اتفاقی می ها را کانون ن گیرد که آ کانون آبگیر موقت شکل می

 (۴۴)جغرافیای ایران، جغرافیای طبیعی ایران، صفحۀ 

 ۱. گزینۀ ۱۰۴

های  جا به بار آورد و محدودیت توان محصوالت مختلف را در طول سال و در همه ای، می با کشت گلخانه

 باغداری در آن وجود ندارد که هر استان میوه و محصول ویژۀ خود را تولید کند.

 (۸۴)جغرافیای ایران، جغرافیای انسانی ایران، صفحۀ 

 ۳. گزینۀ ۱۰۲

های  طوری که با بخش های جغرافیایی همگون و خاصی دارد؛ به ویژگی ناحیه بخشی از سطح زمین است که

مجاور خود متفاوت است. هر ناحیۀ جغرافیایی دارای کانون یا مرکزی است که بیشترین عوامل وحدت و 

تدریج از عوامل همگونی  شویم، به همگونی در آن وجود دارند. هرچه از کانون یک ناحیۀ جغرافیایی دور می

 شود. کاسته می آن ناحیه

 (۲۲و  ۴های  (، ناحیه چیست؟، صفحه۱)جغرافیا )

 ۱. گزینۀ ۱۰۲

ها  دهد. انسان کنندۀ نیروی برق در ژاپن را نشان می تصویر صورت سؤال، نیمکت و صفحۀ خورشیدی تأمین

ها را در اختیار  های طبیعی غلبه کرده و این محیط با پیشرفت در دانش و تولید ابزار و فناوری بر محیط

تأثیر قرار داده است.  تحت ها و نواحی طبیعی همواره زندگی مردم را محیط  اند؛ با وجود این، گرفته
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اندیشی  ها برای کنترل محیط و شرایط خاص آن چاره شود انسان ها و موانع محیطی موجب می محدودیت

های خورشیدی برای تأمین نیروی برق، تأثیر نواحی  کنند و به ابداع ابزارهایی بپردازند. استفاده از صفحه

 های انسان است. طبیعی بر فعالیت

 (۲۱، ناحیه چیست؟، صفحۀ (۱)جغرافیا )

 ۳. گزینۀ ۱۰۲

شوند که  ها با توجه به شکل و جهتی که دارند، مانع آن می در بارندگی کوهستانی، نواحی مرتفع و کوهستان

رود و هنگام  طور افقی حرکت کند. در نتیجه، تودۀ هوا در امتداد دامنۀ کوه باال می تودۀ هوای مرطوب به

تواند رطوبت را در خود نگه دارد و بنابراین، موجب بارش  د و دیگر نمییاب صعود، دمای آن کاهش می

 شود. می

 (۱۲(، نواحی طبیعی، صفحۀ ۱)جغرافیا )

 ۴. گزینۀ ۱۰۸

شکل Uو آید. باد، شیارهای موازی  های قدیم پدید می جامانده از دریاچه کلوت )یاردانگ( در رسوبات نرم به

 کند. در این رسوبات ایجاد می

 های نادرست: گزینهتشریح 

 آبی هستند. ها حاصل فرسایش بادی کلوت«: ۲»گزینۀ 

 مانند. تر باقی می های سخت برد بخش ها را می باد بخش نرم کلوت«: ۱»گزینۀ 

 آیند. جاشدن ماسه و شن پدید می ای بر اثر وزش باد و جابه های ماسه تپه«: ۳»گزینۀ 

 (۴۸و  ۴۲های صفحه  (، نواحی طبیعی،۱)جغرافیا )
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 ۳. گزینۀ ۱۰۴

آوردن مواد خام یا  دست شود که با استخراج و به هایی گفته می های اقتصادی نوع اول به فعالیت فعالیت

 محصول از زمین و دریا سروکار دارند؛ مانند کشاورزی.

همۀ  های مهم های مهم بشر امروز، تأمین غذاست و امنیت غذایی جزو اهداف و برنامه یکی از نیازها و نگرانی

 شود. به همین سبب، کشاورزی یک فعالیت بسیار مهم اقتصادی است. کشورها محسوب می

 (۸۴(، نواحی انسانی، صفحۀ ۱)جغرافیا )

 ۴. گزینۀ ۱۲۰

ملت، عنصر بنیادین یک کشور است و بدون آن، کشور معنا و مفهومی ندارد. هویت یک ملت ریشه در تاریخ 

دلیل همین  های متوالی پدید آمده است. افراد یک ملت به ی نسلو فرهنگ مشترک آن درد و این هویت ط

 کنند. بستگی می اشتراکات، با یکدیگر احساس هم

دهند. هویت ملی،  آیند و به حیات خود ادامه می کشورهای جهان بر پایۀ یک یا چند عامل به وجود می

 یک کشورند.ترین عوامل پیدایش و بقای  بستگی ملی و پیوستگی سرزمینی از مهم هم

 (۲۳۴و  ۲۳۸های  (، نواحی سیاسی، صفحه۱)جغرافیا )

 ۲. گزینۀ ۱۲۲

ترین شهر یک ناحیه، استان یا یک کشور است. این شهر ممکن است  ترین و مهم مادرشهر )متروپل( بزرگ

 پایتخت یا شهر اصلی یک ناحیه باشد.

کند و بین آن محدوده و  افت میبه محدودۀ جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال و انواع خدمات دری

گویند. همان طور  وآمد افراد وجود دارد، حوزۀ نفوذ آن سکونتگاه می سکونتگاه، جریان کاال، خدمات و رفت
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ها قرار  بندی سکونتگاه ای دارد و در باالی هرم رتبه که مشخص است، متروپل حوزۀ نفوذ بسیار گسترده

 گیرد. می

از بیشترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت کاال یا خدمات از آن  همچنین، دامنۀ نفوذ عبارت است

 کنند. سکونتگاه طی می

 (۲۱و  ۴، ۸های  ها، صفحه (، جغرافیای سکونتگاه۳)جغرافیا )

 ۳. گزینۀ ۱۲۱

گذاری در نواحی شهری بیش از مناطق روستایی است؛ از همین  های شغلی و تمایل به سرمایه ایجاد فرصت

 درآمد شهرنشینان و روستانشینان شکاف و نابرابری زیادی وجود دارد.بین   رو،

 (۳۲ها، صفحۀ  (، جغرافیای سکونتگاه۳)جغرافیا )

 ۲. گزینۀ ۱۲۳

بخشیدن به فضاهای جغرافیایی و توزیع متوزان، متعادل و  دادن و نظم آمایش سرزمین عبارت است از سامان

 ات در سطح سرزمین.ها و تجهیزات و امکان منطقی جمعیت، فعالیت

ای که از تمرکز و  گونه های برنامۀ آمایش سرزمین، توجه به توزیع متوازن جمعیت است؛ به یکی از ویژگی

رویه از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ  انبوهی جمعیت در یک یا چند مادرشهر و مهاجرت بی

 پیشگیری شود.

 (۳۲ۀ ها، صفح (، جغرافیای سکونتگاه۳)جغرافیا )
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 ۳. گزینۀ ۱۲۴

 های نادرست: عبارت

های هموار نیاز دراد و هزینۀ احداث خطوط آهن و تولید یا  ها به زمین احداث خطوط ریلی برخالف جادهب( 

 ها و لوکوموتیوها زیاد است. خرید واگن

 شوند. ها باعث فرسایش خاک می ها و تونل ج( احداث جاده

 (۲۳و  ۲۲، ۲۳، ۴۸های  صفحه ونقل، (، جغرافیای حمل۳)جغرافیا )

 ۳. گزینۀ ۱۲۲

کره )لیتوسفر( یکپارچه نیست و از صفحاتی تشکیل شده است. در گوشتۀ فوقانی، حرکت همرفتی مواد  سنگ

ها در امتداد گسل  جایی صفحه شود. این حرکات موجب جابه موجب حرکت صفحات نسبت به هم می

 شود. لرزه آزاد می صورت زمین گسل، انرژی زیادی به ها در امتداد شوند. با شکستن ناگهانی سنگ می

 شود. لرزه نمی تنهایی و به خودی خود، باعث وقوع زمین کره از صفحات متعدد، به شدن سنگ تشکیل

 (۸۳و  ۸۱های  (، مخاطرات طبیعی، صفحه۳)جغرافیا )
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