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سخن ناشر
وقتی عبارت »تیزشیم« را می بینید؛ یعنی گویندة این عبارت که مشاوران 

آموزش باشد، چند اندیشة کلیدی را به عنوان فرض پذیرفته است:
و  و عملکرد  رفتار  از  ناشی  تیزهوشی  یعنی  بشویم؛  تیز  یعنی  تیزشیم   .1

تالش ماست نه ناشی از ژنتیک و وراثت.
2. تیزشیم یعنی حتمًا بدو! همین طور یک جا بمانی که تیز نمی شوی ...

3. تیزشیم یعنی چاقوی ذهنت را تیز کن! چاقوی ذهن چطور تیز می شود؟ 
با برخورد با تست هایی که به همین منظور برای شما آماده شده است. 

»تست های سطح باال« برای تیزشدن شماست.
نیا! یعنی قبول نکن که اگر تا سال قبل در ذهن  4. تیزشیم یعنی کوتاه 
هم  امسال  می شدی،  تصّور  ُکندی  دانش آموِز  معلم ها  و  همکالسی ها 

همین طور قرار است باشد. نه! تیزشیم، یعنی جنگجو باش! کوتاه نیا!
5. تیزشیم یعنی تا آخرین لحظه! یعنی تو خودت را کسی فرض کن که هر 
چه ضربه بخورد، بلند می شود. تیزشیم یعنی جنگجویی که همیشه دقیقة 
90 گل می زند و بعد از این که بازی تمام شد، غصه می خورد و در حین 
بازی غصه  اجازه نمی دهد که حین  به خودش  بازی همیشه می جنگد و 

بخورد. چرا که می داند هر لحظه احتمال نتیجه گرفتن وجود دارد.
از تیز  تا هر لحظه که خسته شدید  6. تیزشیم یعنی همراه شما هستیم 
کردن ذهن تان، با تست ها و پاسخ ها و درسنامه نقش »فلفلی را بازی کنیم« 
که شما می خورید و می دوید از بس می سوزاندتان! یادتان نرود که زیبایی 

در همین سوختن هاست!
شما  برای  تیزشیم،  کتاب های  مجموعه  امیدوارم  که  بگویم  انتها  در 
دلتان  و  هستید  متوسط  سطح  از  رفتن  باال  دنبال  به  که  دانش آموزانی 
می خواهد قله را نه از تعریف دیگران، بلکه با حضور خودتان تجربه کنید، 

مفید باشد. 
وحید تمـنا     



جغرافیا! جغرافیا؟!

همیشه وقتی با بچه ها از کنکور و زدن تست تو جغرافیا صحبت می کنیم؛ با ناراحتی از سخت 

بودن، حوصله سربر بودن و حجم زیاد درس در کنکور ناراحتند. حاال جای اینکه براش دنبال 
راه حل باشند میذارنش کنار و عماًل لگد به بخت خودشون میزنند.

چرا لگد؟ خیلی واضحه، یه درسی هست یه گوشه برای خودش نشسته، ۱۵ تا سؤال کاًل ازش توی کنکور 

میاد. شیوۀ پخش سؤاالش تو کنکور واضحه )هر کتاب ۵ سؤال( و تست هاش هم پیچیدگی خاصی نداره.

حاال ما هم نشسته بودیم دور هم، گفتیم بیاید یه کتاب بدیم بیرون که هم کنکور رو بشناسه، 

هم با پیچیدگی هاش رفیق باشه و هم با خوندنش بتونیم راحت تست بزنیم؛ ازون طرف یه 

درسنامه بذاریم که هم طوالنی و خسته کننده نباشه، هم جذاب باشه و کلی تیتر خوشگل 

توش به کار رفته باشه و هم اون چیزی رو که بچه ها می خوان، دو دستی تقدیمشون کنه.

وقتی این کتاب رو می نوشتم، یه حرف مدام تو ذهنم تکرار می شد: »تو علوم انسانی خوندی و 

داری این کتاب رو برای بچه های علوم انسانی می نویسی.« این ها شاید برای شما چند تا کلمه 

باشند، اما برای من نمای بیرونی عشق درونی به انسانی هست که سال هاست در من جریان 
داره و شاید شیرین ترین حسی باشه که تجربه کردم. 

در نهایت، توی مسیر نوشتن این کتاب باال و پایین زیاد داشتیم؛ خستگی ناراحتی که تا دلتون 

بخواد، اما االن که به ثمره اش نگاه می کنم سراسر شادی و خنده می بینم. دقیقاً مثل کنکور شما.

می خوام از همین تریبون اعالم کنم یک دنیا ممنونم از آقای تمنا، معلمی که هنوز و بعد از این 

همه سال خودم را شاگردش می دونم، آقای خداداد، که الفبای نوشتن رو از ایشون یاد گرفتم 
و خانم لطفی عزیز، که همواره به من توی این مسیر انگیزه دادن. 

سید امیرحسین میراسکندری شاد و پیروز باشید. 
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درر د 

مـایــد دهــــم

نا همواری های ایران درس 4

درهرکشوریانواعناهمواریهاوجوددارددرایندرسیمخواهیمناهمواریهایدرایرانرابرریسکنیم.

ناهمواری ها
اهمیت ناهمواری ها: بخش اعظم کشور ما را نواحی کوهستانی و مرتفع تشکیل داده اند؛ این 

ناهمواری ها بر تشکیل اجتماعات انسانی، نوع معیشت و تاریخ کشور ما تأثیر گذاشته است.
وجود  به  زمین شناسی  سوم  تا  اول  دوران  طی  ایران  ناهمواری های   : ناهمواری ها  پیدایش 
آمده اند؛ اما پیدایش نهایی آ ن ها به اواخر دورة کوارترنر برمی گردد و سپس به وسیلة فرسایش 

تغییر پیدا کرده اند.

تقسیمات ناهمواری ها
کشور ما دو نوع ناهمواری دارد:

1( سرزمین های کوهستانی 

سرزمین هایی که بیش از هزارمتر باالتر از سطح دریا هستند. این سرزمین ها در کشور ما چهار 
دسته می شوند: الف( منطقة کوهستانی شمال کشور 

منطقه کوهستانی آذربایجان

محدوده

سهندکوه های مهم

سبالن

شمال: رشته کوه ارسباران

غرب: رشته کوه مرزی 
ایران و ترکیه

جدا کننده منطقه آذربایجان منطقه کوهستانی تالش
از کنارة دریای خزر

جهت: شمالی - جنوبی

درر د
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مـایــد دهــــم

درر د 
منطقه کوهستانی البرز

ویژگی ها

علل ناپایداری
گسترش شهرهای پررونق

احداث جاده های ارتباطی

احداث سد
گسترش فعالیت های کشاورزی

محدوده: آغاز از تنگة منجیل و 
امتداد در جهت غربی ← شرقی 

تا کوه های شاه کوه

چین خوردگی های این منطقه 
حاصل کوه زایی مواد رسوبی

آالداغ

بینالود

کوه های شمال خراسان
شکل

رشته کوه های مهم

منظم و موازی در شمال شرقی ایران

هزار مسجد

ب( منطقۀ 
کوهستانی 

غربی)زاگرس(

ویژگی ها

علل تغییر

به  دیواره  مانند  چین خوردگی 
طول صدها کیلومتر که از مریوان آغاز 
و با جهت غربی- جنوب شرقی تا تنگۀ 

هرمز ادامه دارد.

رودها،  شدن  طغیانی  و  نامنظم 
ریزش جوی شدید، توفان گردوغبار و ...

 احداث سد، گشترش شهرها در 
کنارة رودها، احداث جاده ها و ازبین بردن 

جنگل ها و

رشته کوه  فعال  و  زیبا  اشکال  از  یکی 
زاگرس که در واقع توده ای نمک به شکل گنبد، 
که بر اثر عوامل درونی و وزن کمتر نمک نسبت 

به رسوبات اطراف خود باال می آید.

برخورد دو صفحة عربستان و اوراسیا.

محدوده

طبیعی

انسانی

نحوة تشکیل

گنبد نمکی
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مـایــد دهــــم 1. کوه های چین خورده = مرکزی
کوه های کوهستانی مرکزی

ناهمواری های
این منطقه

این منطقه به شکل مثلثی است که سه سر آن عبارتند از: 
رشته کوه جغتای، گردنة آوج و قله کوه بزمان

2. توده های نفوذی آذرین = منفرد

1. ناهمواری  های مریخی: در کوه ها فرسایش 
شکل های زیبایی با دره ها، چاله ها و گودال های 
کوه های  آن ها  به  که  کرده  درست  عمیق 

مینیاتوری می گویند.

2. گل فشان: معموالً به شکل 
مخروطی و در برخی جاها، به شکل 

حوضچه های مملو از گل و آب 
دیده می شود.

کوهستان های شرقی 
پدیده های این منطقهو جنوب شرقی

رشته کوه بشاگرد و ارتفاعات اطراف آن در چالة 
جازموریان در اطراف کرمان، در منطقة مکران محدوده

2( سرزمین های هموار

1( دشت ها
 

به سرزمین های هموار و محصور به کوهستان دشت می گویند.
علل پیدایش دشت:

1. ایجاد در هنگام چین خوردگی های حدفاصل تاقدیس ها یا درمیان ناودیس ها )کاکان(
2. انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست )نهاوند(

3. انحالل مواد آهکی و هموارشدن زمین )ماهی دشت و دشت ارژن(
4. تشکیل ناهمواری های جدید بر اثر فرسایش بادی بر روی دشت های قدیمی )لوت(

عوامل تغییر دشت ها: الف( طبیعی: تغییر در الگوی ریزش جوی، توفان و خشکسالی
ب( عوامل انسانی: تغییر کابری اراضی، بوته کنی، تغییر در مسیل ها و احداث جاده ها

فراغت،  اوقات  گذران  پاک،  انرژی  از  استفاده  گردشگری،  جاذبة  دشت ها:  اقتصادی  ارزش 
وجود معادن گوناگون، فعالیت های کشاورزی و ... .

2( جلگه

سرزمین های هموار که از یک طرف محصور به کوه و از طرف دیگر به دریا محصور است.
علل پیدایش: ساختمان زمین، مقاومت سنگ، عمق آب و تراکم آبرفت.

عوامل تغییر: الف( طبیعی: حرکات دریا، رودهای طغیانی و ... .
ب( انسانی: اسکله سازی و کارهایی از این دست، احداث جاده، گسترش شهرها و روستاها و ... .

ارتباطی،  مسیر  فراغت،  اوقات  گذران  برای کشاورزی،  مکان  بهترین  اقتصادی جلگه ها:  ارزش 
منبع نفت و گاز و پرورش آبزیان.
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آزمــــــــون

دربارۀ پیدایش ناهمواری های ایران می توان گفت: . 16
 بیشتر این ناهمواری ها طی دوران اول و دوم زمین شناسی به وجود آمده اند.

 عملکرد انسان موجب کندی تغییرات آن ها شده است.
 ناهمواری های کشور ما طی دوران کوارترنر، شکل نهایی خود را گرفته است.

 پیدایش نهایی آن ها به اواخر دوران چهارم باز می گردد.
کدام گزینه با گل فشان در ارتباط است؟. 17

 فرسایش در کوه ها توانسته شکل زیبایی با دره ها ایجاد کند. 
 منطقه ای کوهستانی که به وسیلۀ آب های اطراف محدود شده است.
 یا به شکل گنبدی و مخروطی دیده می شود یا به صورت حوضچه.

 توده ای از نمک و گل که به شکل گنبد است که به علل درونی باال می آید.
در کدام گزینه همۀ رشته کوه ها مربوط به منطقۀ کوهستانی شمالی هستند؟. 18

 زاگرس- جغتای- بزمان- تالش  البرز- تالش- خراسان- آذربایجان
 تالش - زاگرس- بشاگرد- بزمان  آذربایجان- خراسان- جغتای- بشاگرد

عبارت زیر کدام یک از کوه های ایران را توصیف کرده است؟. 19
»چین خوردگی های دیواره مانند با دّره های موازی که از مریوان آغاز و تا تنگۀ هرمز ادامه دارد.«

 زاگرس   کوهستان تالش
 کوه های شرق و جنوب شرقی  کوه های منفرد

علت ناپایداری گسترۀ البرز چیست؟. 20
 گسترش شهرهای پررونق  تغییر الگوی ریزش های جوی

 نوسان رودها به علل تغییرات اقلیمی  احداث سدهای متعدد روی رودهای آن
اگر کوهستان های تالش را 90 درجه بچرخانیم، با کدام کوه ها موازی خواهد بود؟. 21

کوه های شمال خراسان   کوهستان های آذربایجان
 زاگرس   البرز

دربارۀ منطقۀ کوهستانی مرکزی می توان گفت:. 22
 کوه هایی اند که در اطراف چاله جازموریان و منطقه مکران واقع شده اند.

 مثلث تشکیل شده از سه نقطۀ کوه جغتای،گردنۀ آوج و قلۀ کوه بزمان هستند.
 رشته کوه حاصل از برخورد دو صفحۀ اوراسیا و شبه جزیره عربستان محسوب می شود.
 دارای چین خوردگی هایی دیواره مانند با دره های موازی به طول صدها کیلومتر هستند.

با توجه به عوامل تغییر ناهمواری    ها کدام گزینه درست است؟. 23
 افزایش طغیان رودها )عامل طبیعی البرز(
 طوفان و خشکسالی )عامل طبیعی جلگه(

 گسترش شهرها و روستاها )عامل انسانی دشت ها(  
 از بین بردن جنگل ها )عامل انسانی البرز(

کدام گزینه از جلگه های شمال شرقی ایران است؟. 24
 میناب  مغان  گرگان  باهوکالت
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پاســـــخنامه

جنوب  در  درجه   40 تا   ۲5 عرض های  در  ما  کشور 
صفحءه14 منطقۀ معتدلۀ نیمکرۀ شمالی واقع شده است.

جغرافیا    15 در  مطالعه  روش  الف(   
ب:   .)»4« و   »۲« گزینه های  )رد  دارد  مرحله  پنج 
مراحل پژوهش به ترتیب 1. طرح سؤال و بیان مسئله 
پردازش   .4 اطالعات  جمع آوری   .3 فرضیه سازی   .۲
اطالعات 5. نتیجه گیری )رد گزینه های »1« و »۲«(. پ( 
در مرحلۀ اول؛ یعنی طرح سؤال و بیان مسئله، پژوهشگر 
می پرسد. خود  از  پژوهش  انجام  علت  با  رابطه  در 
صفحات11،10و12 

گزینۀ    16 گزینه  ها:  سایر  بررسی   
1: بیشتر این ناهمواری ها طی دوران اول تا سوم 
زمین شناسی به وجود آمده اند. گزینۀ »۲«: عملکرد 
انسان موجب تسریع تغییرات شده نه کندی آن. 
به  ناهمواری ها  این  نهایی  پیدایش   :»4« گزینۀ 
صفحءه22 اواخر دورۀ سوم زمین شناسی بازمی گردد.

 دقت کنید گزینۀ »1« تعریف    17
گنبد  تعریف   »4« گزینۀ  و  ناهمواری های مریخی 
صفحات26و28 نمکی است.

گزینۀ    18 گزینه  ها:  سایر  بررسی   
»1«: غرب- مرکز- مرکز - شمال گزینۀ »3«: شمال- 
شمال-  شمال-   :»4« گزینۀ  مرکز  شرق-  غرب- 
صفحات23تا29 مرکز- شرق 

کوه های    19 توصیف  عبارت  این   
صفحءه26 زاگرس که در غرب ایران کشیده شده است.

پررونق،    20 شهرهای  گسترش   
احداث جاده ها، گسترش فعالیت های کشاورزی و 
صفحءه24 ... از علل ناپایداری البرز می باشند.

شمالی    21 تالش  کوه های  جهت   
درجه   ۹0 را  آن  اگر  حال   )↓( است  جنوبی   -
یعنی   )→( می آید  در  شکل  این  به  بچرخانیم، 
صفحءه24 موازی رشته کوه های البرز.

گزینه  ها:    22 سایر  بررسی   
گزینۀ»1«: کوه های شرق و جنوب شرقی. گزینۀ 
»3«: زاگرس. گزینۀ »4«: زاگرس. صفحات23ایل29

 بررسی سایر گزینه  ها: گزینۀ »1«:    23
عوامل طبیعی تغییر در زاگرس. گزینۀ »۲«: عوامل 
طبیعی تغییر در دشت ها. گزینۀ »3«: عوامل انسانی 
صفحات27و30و32 تغییر در جلگه ها و زاگرس.

گزینۀ    24 گزینه  ها:  سایر  بررسی   
گزینۀ  غربی.  شمال   :»۲« گزینۀ  جنوبی.   :»1«
31 صفحءه »4«: جنوبی. 

سکونت گاه ها    25 تعداد  توضیح   
و  بیشتر  آب وهوا(  علت  )به  پایکوهی  مناطق  در 
صفحءه21 جمعیت آن ها متراکم تر است.

به:    26 مربوط  به ترتیب  عبارت ها   
شرقی،/  جنوب  و  شرقی  ب(  زاگرس،/  الف( 
و/  خراسان  شمال  البرز،  خراسان،  شمال  پ( 
صفحات23ایل29 ج( دشت ها.

 بررسی عبارت های نامربوط: ب(    27
این عبارت  نمی بینیم.  در کوهستان چندان آفتاب 
مربوط به دشت است./ پ( آسمان کوهستان غالباً 
ابری است و اصالً به درد رصد ستارگان نمی خورد. 
این عبارت هم مربوط به دشت است. / ث( زمین 
مناسب  کشاورزی  برای  و  است  سفت  کوهستان 
صفحءه29 نیست. این عبارت مربوط به جلگه می باشد. 

این    28 در  ذکرشده  موارد  الف(   
عبارت از مزایای اقتصادی دشت هستند نه کوه 
کوهستان های  در  ناهمواری ها  این  ب(  زاگرس. 
صفحءه27 شرقی و جنوب شرقی دیده می شوند. 

در    29 دشت ها  برخی  توضیح:   
دوران قدیم وجود داشته اند و با گذشت زمان در 
آن ها  روی  جدید  دشت های  بادی  فرسایش  اثر 
صفحءه30 شکل گرفته است. مثل دشت لوت.

 ناهمواری های مرکزی دو نوع    30
 .۲ مرکزی/   = چین خورده  کوه های   .1  : است 
صفحءه28 توده های نفوذی آذرین = کوه های منفرد. 

هوا    31 از  بزرگی  حجم  هوا،  توده   
است که دارای ویژگی های به خصوص و همسان از 
نظر دما و رطوبت در سطح افقی صدها کیلومتری 
صفحءه38 باشد. 

 با افزایش هر 1000 متر ارتفاع    32
دما، ۶ درجه کاهش پیدا می کند. 1500= 1500-

3000 حاال 1500 متر ۹ درجه، دما کاهش می یابد: 
صفحءه38  ۸-۹= -1

 دقت کنید: توده هوای سیبری    33
و سرد و خشک یکی است و عبارت اول هر چهار 
صفحءه39 گزینه، صحیح می باشد. 




