
 الرحیمبسم هللا الرحمن 

 محمدعلی خطیبی بایگی  *

 ۱۳۹۹پاسخ تشریحی جغرافیای کنکور 

 «۴. گزینۀ » ۲۰۱

پژوهشگر با توجه به مسئلۀ خود،  فرضیه، پاسخ پیشنهادی و حدس اندیشمندانۀ محقق به سؤال تحقیق است.  

مالی پاسخ احتتواند  می  «۴ۀ » کند. فرضیۀ گزینپیشنهادها و خبرهای اولیه را در چارچوب مسئلۀ پژوهش خود ارائه می

 لمداد شود. مسئلۀ پژوهش ق

 ( ۱۰جغرافیای ایران، جغرافیا چیست؟، صفحۀ )

 «۲گزینۀ ». ۰۲ ۲

  د. پرداز جانبه میهند و به مطالعۀ همبیعوامل محیطی را در ارتباط با یکدیگر میو    دان اجزاجغرافی  نگری،در کل 

 شده بر محیط اطراف در نظر گرفته نشده است. ها، تأثیر اقدامات انجامدر سایر گزینه

 ( ۷ست؟، صفحۀ ، جغرافیا چیان)جغرافیای ایر 

 «۱. گزینۀ »۲۰۳

در کمر  ز ایران  بیابانی کرۀ  و  پرفشار جنببند خشک  گرفته است. عامل  قرار  تحاره مین  در  داخل  ابای  به  ستان 

 شود. ش در دورۀ گرم سال میمانع ریز  کند وور پیشروی میکش

 ( ۳۷ۀ صفح  ی طبیعی ایران،غرافیای ایران، جغرافیا)ج

 «۲. گزینۀ »۲۰۴

ها و تراکم  واریین ناهمشویم که بمی ایران متوجهپراکندگی جمعیت در ناهمواری ایران با نقشۀ  شۀق سۀ نیاز مقا

نزدیکی    ت، جمعی بههستارتباط  تعداد  گونه؛  که  بیشترسکونتگاه ای  پایکوهی  مناطق  در  جمها  و  در  ،  ها آنعیت 

 تر است.متراکم

 (۲۱یای طبیعی ایران، صفحۀ جغراف جغرافیای ایران،)

 «۱. گزینۀ » ۲۰۵

او در جهت تغییر کمک محیط فراهم می  یر درغیهای تینهبا ورود انسان، زم شود. هوش و استعداد انسان به 

فاده از منابع برای رفع نیازها، ها و استست: درک توان، به دو گونه اکند. عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعیمی

 ها. برای رسیدن به خواستهنگاه سودجویانه 
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 ( ۵و  ۴های ، صفحه؟ا چیست، جغرافیافیای ایران)جغر 

 «۳نۀ » . گزی۲۰۶

فعالیت چشم هاگسترش  بر  خدماتی  منظی  و  میانداز  بسیاری  تأثیرات  شهرها  مگرۀ  گردشگریذارد.  ، ؤسسات 

پیدایش ساختمان آموزشی ویز درمانقل، مراکونؤسسات حمل م برج ه... موجب  و  بلندمرتبه  های عظیم در شهرها  ای 

 اند.شده 

 (  ۹ نسانی، صفحۀ (، نواحی ا۲))جغرافیا 

 «۴. گزینۀ »۲۰۷

امتداد   ۀ شمالی و جنوبی درج  ۳۰فشار قرار دارد و این کانون تا حدود مدارات  کماره( کانون  ۀ استوایی )حدر ناحی

صورت باران طوبت خود را به شود و ر سرد میکند و با باالرفتن  سمت باال صعود میدر این منطقه، هوای گرم بهدارد.  

 ریزد.فرو می

های هوا  جایی توده ابهگرفته است. جحاره شکل الجدی، منطقۀ پرفشار جنبالسرطان و رأسسرأ  در اطراف مدار

 ود. شسطح کرۀ زمین میر وجب وزش بادهای مختلف د فشار، مبندهای بین کمر

 (۲۶، صفحۀ (، جغرافیای طبیعی۲)جغرافیا )

 «۳. گزینۀ »  ۲۰

ی به وجود  ها تغییر ن کیب شیمایی آر در ت  شوند اماتر خرد میها به قطعات کوچک، سنگزیکیدر هوازدگی فی

ها به تشکیل و تکامل خاک در  دشدن سنگ باالی دما در شب و روز، خر علت اختالف  بهوخشک  آید. در نواحی گرمنمی

 انجامد. ن مناطق میآ

ساخت شیمایی،  هوازدگی  کانیدر  ترکیبمان  و  سنگ  ها  میشیمایی  تغییر  نیز  اکسیژنها  رطوب   کند.  از  و  از ت 

این هوازد هااند. مثالیمایی گی شوازد عوامل مهم ه در عبارت ی  )د( در صورت سؤال میهای  گی  و  هده  توان مشا)ج( 

 کرد. 

 (۴۱ۀ نواحی طبیعی، صفح(، ۲)جغرافیا )

 «۳» . گزینۀ ۲۰۹

آپ طی  که  است  فرایندی  انتشار  یا  پخش  پدیدۀ  یا  موضوع  یک  زبانن  مانند  ودیده  افکار  مذهب،  ها،  ایده   ، 

؛ برای مثال، یابدها گسترش میبیماری از یک مکان به سایر مکانباس، شیوۀ زندگی و حتی  وسایل و ابزار، ل  وری،نوآ

 منتقل شد. ۀ جهان ز آنجا به بقیبخار در انگلستان ساخته شد و ا نخستین لوکوموتیوهای مجهز به موتور
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 ( ۷۹ نواحی انسانی، صفحۀ  (،۲) رافیا)جغ

 «۳. گزینۀ » ۲۱۰

ۀ موجودیت یک کشور، عالوه  ؛ البته دربار ، جمعیت و نظام سیاسیکشور حداقل سه رکن بنیادی دارد: سرزمین

ۀ استقالل و  دهندنشان  ک کشور. حاکمیت یکه حاکمیت نام دارد  شوداین سه رکن، بر عنصر چهارمی نیز تأکید می بر  

 ت. ن اسسی آاقتدار سیا

 (  ۲ ۱(، نواحی سیاسی، صفحۀ ۲)جغرافیا )

 «۴ۀ » . گزین۲۱۱

مادر  جمعیت  افزایش  حومهبا  گسترش  و  بهآنهای  شهرها  می ها،  وجود  به  مادرشهری  منطقۀ  در  تدریج  آید. 

و شهرک  مادرشهرها، شهرها  از  برخی  آ پیرامون  پدید  اقماری  دالیل گسترش اند. گسترش حمل مدههای  از  یکی  ونقل 

 ها است.ومهح

 ( ۱۳صفحۀ  ها،تگاه (، جغرافیای سکون۳جغرافیا ))

 «۴. گزینۀ » ۲۱۲

فاقد مهارت  ه و  اً کارگر ساد، عمدتکنندمی  ترگ مهاجر ی بز شهرها چک به  ی کوی که از روستاها و شهرهامهاجران

سوتخصص  و از  فرصت اند.  دیگر،  سببی  همین  به  است؛  محدود  شهر  در  شغلی  اینهای  بخش  مهاجرات    ،  وارد 

 ند.شوسمی اقتصاد میغیرر 

 ( ۲۳ۀ ها، صفح(، جغرافیای سکونتگاه ۳جغرافیا ))

 «۲ۀ » گزین. ۲۱۳

روستایی   توسعۀ  توسعۀ کشاور امروزه  به  نمی صرفاً  به همۀ ج زی محدود  و  و  نبهشود  فرهنگی  و  اجتماعی  های 

خدمات گردشگری و فراغتی از روستایی و  یع کوچک  شود. توسعۀ صناطور هماهنگ اهمیت داده می زیستی بهمحیط 

 عه است.های رسیدن به این توسجمله راه 

 ( ۳۲و  ۳۱های صفحهها، گاه جغرافیای سکونت (،۳)جغرافیا )

 «۴» . گزینۀ ۲۱۴

عه و  اساس اهداف مطال  توان بری دنیای واقعی را میهابوط به پدیده های مرالعات جغرافیایی، داده در سامانۀ اط

دیدی حاصل  ، الیۀ ج بندی و تلفیقعترکیب کرد. از جمبندی و  قههایی جداگانه طبلب الیهی موردنظر در قاها نوع ویژگی

 وردنیاز کاربر است. العات دقیق و مشود که دربرگیرندۀ اطمی
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 ( ۳۹ها، صفحۀ (، جغرافیای سکونتگاه ۳))جغرافیا 

 «۳ۀ ». گزین۲۱۵

حملمدیر کلییت  از  است  عبارت  برنامههافعالیت   ۀونقل  اجرایی  ی  و  بهینهریزی  هدف  سامانهبا  ی هاکردن 

یعنی حمل. حمل ونقلحمل  پایدار  به حملونقل  مربوط  نیازهای  آن  در  که  به وونقلی  دستر نقل  و  رفع شود  سی  خوبی 

 ۀ آن در نظر گرفته شود. برای حال و آیندریزی زیست در برنامهها و سالمت محیط ن، ایمنی آعادالنۀ همۀ مردم

 ( ۵۹فحۀ ونقل، ص (، جغرافیای حمل۳جغرافیا ))
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