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و پژوهش در جغرافیا درس دوم: روش مطالعه 

در محیط جغرافیایی، اجزا و عوامل محیطی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند؛ به همین دلیل جغرافی دانان با به کارگیری دید ترکیبی به مطالعۀ محیط می پردازند 

و به حّل مسائل محیطی، اقدام می کنند.

کجا )این اتفاق در کجا رخ داده است؟(  غرب و جنوب غربی کشور

مثال: به کارگیری سؤاالت کلیدی 

جغرافیا در رابطه با پدیده 

گرد و غبار

چرا )چرا این پدیده به وجود آمده است؟(  تداوم خشک سالی در سال های اخیر

گرم سال چه موقع )چه زمانی این پدیده شدت می یابد؟(  فصل 

چطور )زمینه های به وجود آورندۀ این پدیده چیست؟(  قطع درختان، از بین رفتن دریاچه ها و باتالق ها، واحه ها و ...

چه چیز )چه چیزی رخ داده است؟(  وجود ریزگردهای بیش از حّد مجاز در هوا

چه کسی یا چه کسانی )چه کسی )کسانی( یا کدام فعالیت های انسانی در این پدیده اثر داشته است و تأثیر آن بر محیط 

ک و انسان چیست؟(  بی توجهی به تثبیت خا

مراحل پژوهش در جغرافیا
کشف  گون آن موجب شده تا او برای  گونا کنجکاوی انسان دربارۀ جهان و مسائل  حس 

انسان   برای  که  سؤاالتی  و  نیازها  به  پاسخ گویی  برای  امروزه  کند.  تالش  ناشناخته ها 

به  برای رسیدن  نیز  به وجود می آید، روش های علمی مختلفی وجود دارد. علم جغرافیا 

که با آن روبه رو است دست به پژوهش می زند.  پاسخ مسائلی 

ح سؤال و بیان مسئله گام اول: طر

که در ذهنش پدید آمده است  گاهی از مسئله ای  پژوهشگر برای دستیابی به شناخت و آ

کند.   باید ابتدا مسئلۀ خود را به صورت واضح و روشن بیان 

کلی و  بهتر است صورت مسئله به شکل سؤالی نوشته شود و از عبارات خبری یا جمالت 

نامعلوم جلوگیری شود. 

کرج در دهۀ اخیر چیست؟  عوامل مؤثر در افزایش جمعیت شهر 

، مطالعۀ سابقه، پیشینۀ مسئله و نتایج پژوهش دیگران، موردنیاز  ح سؤال، پژوهشگر باید پژوهش دیگران را مورد بررسی قرار دهد؛ به عبارت دیگر  در مرحلۀ طر

. ح شده، قباًل توسط دیگران پاسخ داده شده است یا خیر زیرا با این کار نسبت به موضوع، اطالعات بیشتری پیدا می کند و درمی یابد که آیا به سؤالی که برای او مطر پژوهشگر است  

که قرار  زیرا فرضیه ها در هر پژوهش، نقش راهنما را دارد و به فعالیت هایی  فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است 
است انجام شود، جهت می دهد.

گام دوم: تدوین فرضیه

پژوهشگر با توجه به مسئلۀ خود، پیشنهادها و خبرهای اولیه را در چارچوب مسئلۀ پژوهش خود ارائه می کند. 

فرضیه های پژوهشگر به میزان دانش، تجربیات و سوابق پژوهشی در دسترس او بستگی دارد. 

فرضیه، پاسخ پیشنهادی و حدس اندیشمندانۀ محقق به سؤال تحقیق است.
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کرج است.  به نظر می رسد وجود زمینه های مناسب اشتغال، عامل افزایش جمعیت شهر 

کرج است. به نظر می رسد وجود خدمات آموزشی، درمانی و تفریحی، عامل افزایش جمعیت شهر 

 پژوهشگر به سالنامۀ آماری یک دهه مراجعه می کند و تغییرات جمعیتی شهر کرج را مورد مطالعه قرار می دهد. او با کمک عکس های هوایی و ماهواره ای، 

کرج مصاحبه می کند و ضمن توجه به  کنان محله های قدیمی شهر  کتابخانه ای(؛ یا با تعدادی از سا کرج را طی یک دهه بررسی می کند )روش  رشد فیزیکی شهر 

تغییرات جمعیتی به بررسی علت های پنهان تغییرات هم می پردازد )روش میدانی(.

گام چهارم: پردازش اطالعات

پس از جمع آوری، استخراج و طبقه بندی اطالعات، مرحلۀ پردازش یعنی حذف اطالعات غیرضروری و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش و تجزیه و تحلیل اطالعات 

آغاز می شود. 

کرج با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  درصد تغییرات جمعیت و درصد شاغالن در یک دهه در شهر 

گام پنجم: نتیجه گیری و ارائۀ پیشنهادها

، پژوهشگر با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات، پاسخ مسئلۀ پژوهش را می یابد و ضمن ارائۀ دالیل علمی و منطقی به تأیید یا رّد فرضیه یا  در مرحلۀ آخر

فرضیه های خود می پردازد. 

زیرا این پژوهش به کسانی که با این سؤال مواجه شده اند، پاسخ می دهد  گر فرضیۀ یک پژوهشگر رد شود، او نباید دلسرد شود و پژوهش خود را بیهوده بداند  ا

و از طرح دوبارۀ آن جلوگیری می کند. 

کار در شهر کرج و جذب جمعیت در آن، رابطه ای مستقیم وجود دارد. / پیشنهاد: با توجه به قابلیت های جغرافیایی   نتیجه گیری: بین تقاضای نیروی 

شهرهای اطراف، صنایع کوچک در آنجا ایجاد شود.

)داخل 1400( ، »مسئلۀ پژوهش« به درستی تدوین شده است؟  گزینه، با توجه به عبارت زیر کدام  در 

، به اوج خود رسیده است.« »میزان حضور وسایل نقلیه و عابران در خیابان های یک شهر

 1( چرا پدیدۀ مهاجرت شکل می گیرد؟

کالن شهرها چیست؟  2( دالیل افزایش جمعیت در 

کرۀ زمین شده است. کسید سبب افزایش دمای  کربن دی ا  3( افزایش 

گرمایش جهانی نقش داشته باشد؟  4( چگونه رشد جمعیت می تواند در ایجاد پدیدۀ 

)داخل 99( کدام عبارت، فرضیۀ مناسبی برای پرسش زیر است؟ 

گلستان سیل آمد؟« »چرا روز سوم فروردین ماِه سال 1398، در استان 

 1( تخریب جنگل ها از عوامل وقوع سیل است.  2( در فصل بهار احتمال وقوع سیل افزایش می یابد.

کاهش یافته است. گلستان،  ک در جنگل های   3( توسعۀ راه های ارتباطی باعث طغیان رودها شده است.  4( امکان نفوذپذیری خا
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2 جلگه ها

 سرزمین های همواری که از یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهی می شوند.

، جلگه ها دیده می شود.  کنار همۀ دریاها و دریاچه ها و رودهای پرآب کشور  در 

ک، جمعیت زیادی را در خود جای می دهند.  جلگه ها به دلیل حاصل خیز بودن خا

علل پیدایش جلگه ها
عمق آب

ساختمان زمین

مقاومت سنگ

کم آبرفت ترا

کندگی جلگه ها در ایران نقشۀ پرا
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دریاچه های ایران

2 دریاچه های فصلی  1 دریاچه های دائمی و   به لحاظ زمانی دو نوع دریاچه وجود دارد: 

1 دریاچه های دائمی

 در نیمۀ غربی ایران قرار دارند و جزو نواحی مرطوب و نیمه مرطوب هستند.

 آب بعضی از این دریاچه ها شور است و برخی دیگر آب شیرین دارند.

مهم ترین دریاچه های دائمی در ایران:

( 4- مهارلو )استان فارس( کردستان )غرب مریوان( 3- پریشان )فامور ( در  1- دریاچۀ ارومیه 2- زریبار )زریوار

که آب آن ها از ذوب برف ها تأمین می شود، اما به دلیل سرمای ناشی از  کوچکی وجود دارند  کوه های آتش فشانی مانند سبالن هم دریاچه های  ۀ برخی از 
ّ

 در قل

ارتفاع در اغلب مواقع سال، یخ بسته هستند.

2 دریاچه های فصلی

، آب آن ها خشک شده و به باتالق و شوره زار  کم بارش به دلیل تبخیر گرم و یا در سال های  اما در ماه های  در فصل های پر بارش وسعت بیش تری دارند 

می شوند. تبدیل 

مهم ترین دریاچه های فصلی ایران

دریاچۀ جازموریان  بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان

دریاچۀ هامون  سیستان و بلوچستان

دریاچۀ مسیله  در قم

دریاچۀ نیریز  در فارس

کبودان بزرگ ترین دریاچۀ داخلی ایران با نام هایی چون چیچست و 

عبور برخی از رودهایی که به دریاچه می ریزند از الیه های نمکی، آب 

کرده است. دریاچه را بسیار شور 

آرتمیا  زمانی که آب دریاچه فروکش نکرده بود در آن زندگی می کرد.

آب دریاچه از چشمه های کف و حاشیۀ آن و رودهای متعددی تأمین می شود. 

کبودان )قویون داغی( - اشک داغی -  آرزو - اسپیر مهم ترین جزایر دریاچه: جزیرۀ 

عمیق ترین نقطۀ دریاچه  در شمال غربی آن

هیچ موجود زنده ای نمی تواند در آب های آن زندگی کند
دریاچۀ ارومیه

که در آب های شور زندگی می کند و در صنایع پرورش میگو و ماهی مورد استفاده قرار می گیرد.  آرتمیا جانوری سخت پوست است 

وجود جزایر متعدد در آن که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است.

دالیل اهمیت دریاچۀ ارومیه

موجب معتدل شدن آب و هوای منطقه شده است.

از امالح و رسوبات اطراف دریاچه برای درمان امراض پوستی استفاده می شود.

مهم ترین دالیل کاهش آب دریاچۀ ارومیه

کرد.  سطح آب این دریاچه طی سال های پی در پی کاهش یافته است، بنابراین حل مشکل آن، هم به زمان نیاز دارد و هم عوامل خشکی دریاچه را باید برطرف 

مهم ترین این دالیل عبارت اند از:

گرم شدن عمومی هوا  1

2 کاهش بارش در حوضۀ آبریز دریاچه

3 حفر بی رویۀ چاه ها

که آب کمتری نیاز داشتند به محصوالتی که کشت آن ها به آب زیادی احتیاج دارند.  4 تغییر کشت از محصوالتی 

5 تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه، در مسیر رودهایی که به آن می ریخت. )احداث سدهای متعّدد(

6 وجود موانعی که چرخۀ آب را در دریاچه تغییر داده است. 
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سیاست های کاهش و کنترل جمعیت

1 درصد 24/ 1395 شد   سبب کاهش رشد جمعیت در سال

زیرا مانع اصلی بر سر راه توسعۀ  کند  کهنسالی حرکت  کشور به سمت پیری و  که هرم سنی  نباید به گونه ای باشد 

اقتصادی جامعه خواهد بود. 

در آینده می تواند مشکالتی برای کشور ایجاد کند، از جمله

برهم خوردن تعادل جمعیتی )سن و جنس(

تضعیف نیروی دفاعی کشور

کاهش نیروی فعال

مهاجرت
 به جابه جایی بین دو واحد جغرافیایی یا به عبارتی، ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر گفته می شود و از عوامل مهم در تغییر جمعیت به شمار می رود.

 امروزه با پیشرفت فناوری و وسایل حمل و نقل، حرکت و جا به جایی نسبت به گذشته افزایش یافته است.

کلیۀ  یا  چرا مطالعۀ مهاجرت در بحث تغییرات جمعیت اهمیت ویژه ای دارد؟ اعضای خانوارها با هم مهاجرت می کنند، و حتی در مواردی، چندین خانواده 

کنان یک محل یا منطقه به خاطر عامل یا عوامل مشترک از جایی به جای دیگر می روند. سا

اثرات مهاجرت

 مهاجرت به هر شکلی 

که انجام شود، برای

که افراد از آن خارج می شوند )مهاجر فرست( کشوری 

) که افراد به آن وارد می شوند )مهاجرپذیر کشوری 
 تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی به همراه دارد.

 مهاجرت بر مکان مبدأ و مقصد اثر می گذارد. این تغییرات بر ترکیب جنسی و سنی، قیمت زمین و مسکن، اشتغال، امکانات و تجهیزات، فرهنگ و زبان قابل 

مشاهده است.

 مهاجرت بی رویه برخی از شهرهای ایران موجب افزایش جمعیت و گسترش مناطق حاشیه در آن ها شده است.

)داخل 1400( کنترل »پیری جمعیت« تدوین شده است؟  گزینه، راهکار مناسبی برای  کدام  در 

گسترش بهداشت اجتماعی  2( تغییر ساختمان سّنی جمعیت  3( افزایش رشد طبیعی جمعیت  4( استخراج آمار و اطالعات دقیق  )1 
)داخل 96( کلی چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟  کند، به طور  چنانچه هرم سنی در ایران به سمت سالمندی حرکت 

 1( مانعی اصلی بر سر راه توسعۀ اقتصادی جامعه خواهد بود.
 2( میزان نرخ رشد مطلق بیشتر از نرخ رشد طبیعی خواهد بود.

 3( پدیدۀ مهاجرفرستی شکل می گیرد و شهرها به محل سکونت بازنشستگان تبدیل می شوند.
گستردۀ آن رونق می گیرد.  4( برهم خوردن تعادل جمعیتی، تضعیف نیروی دفاعی و شهرنشینی به مفهوم 
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کرد؟ کدام بخش ها تقسیم  کشور آن را به  داریوش اول، برای ادارۀ بهتر 

ک  1( ایالت  2( ساتراپ  3( خوره  4( رستا

گزینه درست است؟ کدام  کشوری در دورۀ ساسانیان در  نام تقسیمات 

ک )شهرستان(  3( تسوگ )دهستان(  4( خوره )استان(  1( ساتراپ )ایالت(  2( رستا

کشوری در دورۀ ساسانیان را نشان می دهد؟  گزینه ترتیب درست تقسیمات  کدام 

ک ک  خوره  ایالت  دهستان  2( ایالت  استان  تسوج  رستا  1( رستا

ک ک  خوره  ایالت  4( سرزمین  خوره  تسوگ  رستا  3( تسوگ  رستا

کدام عصر است؟ کشوری شامل »ایالت، استان، شهرستان و دهستان« مربوط به  تقسیمات 

 1( هخامنشیان  2( ساسانیان  3( افشاریه  4( قاجاریه

کوچک و بزرگ چه می گفتند؟ پس از ورود آریاییان به فالت ایران به ترتیب، به آبادی های 

گئو ک - تسوگ  4( ویس -  گئو - ویس  3( رستا ک  2(   1( تسوگ - رستا

کشوری از دورۀ صفویه تا قاجاریه چگونه بود؟  ترتیب تقسیمات 

 1( ایالت  والیت  بلوک  قصبه  2( ایالت  بلوک  قصبه  والیت

 3( والیت  ایالت  بلوک  قصبه  4( بلوک  قصبه  ایالت  والیت 

گزینه از جمله ایالت های ایران در دورۀ قاجار نیست؟  کدام 

کردستان کرمان و بلوچستان  4( آذربایجان و   1( خراسان و سیستان  2( فارس و بنادر  3( 

در دورۀ ساسانیان، به دهستان چه می گفتند؟

ک  2( تسوج  3( خوره  4( ویس  1( رستا

کشوری، ایران به چند استان و دهستان تقسیم شد؟ در سال 1316 با تصویب قانون تقسیمات 

 1(10 استان و 49 شهرستان   2( 10 استان و 65 شهرستان

 3( 12 استان و 38 شهرستان   4( 12 استان و 49 شهرستان

کشوری اضافه شدند؟ کدام استان ها بعد از پیروزی انقالب اسالمی به تقسیمات 

گلستان - خراسان - فارس  4( البرز - اصفهان - خوزستان کرمان - یزد  3(   1( اردبیل - قم - قزوین  2( قم - 

کشوری چیست؟ هدف از تقسیمات 

کشور کشور  3( دسترسی سریع به مرزها  4( باال بردن توان دفاعی   1( توسعۀ امنیت ملی  2( ادارۀ بهتر 

که به لحاظ نظام اداری تابع  می باشد. کشوری ایران  است  کوچک ترین واحد تقسیمات 

 1( بخش - شهرستان  2( دهستان - بخش  3( بخش - استان  4( دهستان - شهرستان

که از به هم پیوستن چند  تشکیل شده و  کشوری  است  یکی از تقسیمات 

 1( بخش - دهستان - کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری به شمار می رود.

 شهر - به لحاظ اداری تابع استان است.
ً
 2( بخش - مزرعه، روستا و یا احیانا

 3( شهرستان - شهر مجاور - توسط شهردار اداره می شود.

 4( شهرستان - بخش - توسط فرماندار اداره می شود.

کشوری در ایران درست نیست؟ گزینه دربارۀ سابقۀ تقسیمات  کدام 

کشوری در ایران به زمان داریوش اول برمی گردد.   1( سابقۀ تقسیمات 

 2( در دورۀ قاجاریه، ایران به چهار والیت و دوازده ایالت تقسیم شد.

کشوری تأمین نیازهای مردم و عرضۀ خدمات مناسب تر است.  3( هدف از تقسیمات 

 4( در سال 1316 نام هر استان به صورت یک عدد بود.
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کدام است؟  میزان بارندگی ساالنۀ مناطق خشک 

کمتر از 50 میلی متر  2( 100- 50 میلی متر  3( 200-100 میلی متر  4( 250-100 میلی متر  )1 

درۀ مرگ به عنوان یکی از بیابان های  در  واقع شده است.

گرم - آفریقا گرم - آمریکای شمالی  3( سرد - آمریکای جنوبی  4(   1( سرد - آسیا  2( 

کدام یک از بیابان های زیر شده است؟  مرکز پرفشار جنب استوایی سبب ایجاد 

ُگبی گونی  3( نامیب  4(   1( ترکستان  2( پاتا

بی چیست؟
ُ

گ عامل ایجاد بیابان 

گرم دریایی  3( دوری از منابع رطوبت  4( جبهۀ قطبی  1( پرفشار جنب استوایی  2( جریان های آب 

کدام بیابان سرد در نیمکرۀ جنوبی قرار دارد؟

گونی کان  3( ترکستان  4( پاتا ُگبی  2( تکله ما  )1 

کمبود بارش مواجه اند؟ کدام نواحی آب و هوایی با  کوپن،  براساس نظریۀ 

 1( قطبی و خشک  2( خشک و استوایی  3( سرد و خشک  4( بسیار سرد و استوایی

کاما چیست؟ علت به وجود آمدن بیابان آتا

کوریولیس  4( صعود هوا در این منطقه کم فشار  3( وجود نیروی  کز  کز پرفشار  2( وجود مرا  1( وجود مرا

درس چهارم: ناهمواری ها و اشکال زمین

کرۀ زمین، شکل، نوع ناهمواری ها، چهره و اشکال زمین است.  یکی از عوامل ایجاد نواحی مختلف بر روی 

ک تشکیل شده است. بخش خارجی زمین است که حالت جامد دارد و از سنگ و خا
یکی از چهار محیطی که سیارۀ زمین را تشکیل می دهد.

سنگ کره 

) شامل قاره ها، کف و بستر دریاها و اقیانوس هاست. )لیتوسفر

 71 درصد سطح زمین از آب و 29 درصد از خشکی تشکیل شده است. بر روی پوستۀ زمین ناهمواری ها و اشکال مختلفی ایجاد شده است که هر یک، ناحیۀ ویژه 

کرده اند.  و متمایزی را پیرامون خود ایجاد 

کوه ها دارای قله هستند و هر چه به سمت نوک آن برویم، باریک تر می شوند.
فالت ها و کوه ها هر دو مرتفع اند، اما

فالت ها مرتفع و نسبتًا مسطح هستند.
 تفاوت فالت و کوه: 

 ارتفاع کوه ها، تپه ها و سایر عوارض سطح زمین را نسبت به سطح دریا )سطح متوسط آب های آزاد( محاسبه می کنند و دربارۀ ارتفاع کوه ها و تپه ها و تفاوت آن ها با 

  300 200 تا 600 متر و در بعضی منابع، ارتفاع تپه ها 600 متر و تپه ها کمتر از کوه ها بیشتر از برای مثال  در برخی منابع، ارتفاع  یکدیگر اختالف نظر وجود دارد. 

گرفته شده است. متر درنظر 
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کدام مورد دربارۀ ناهمواری های عمدۀ سطح زمین نادرست است؟
 هموارند. 

ً
 1( دشت ها سرزمین هایی پست و نسبتا

کمتری دارند.  کوه ها ارتفاع   2( تپه ها نسبت به 

کناره های فالت ها با شیب تند به نواحی پست متصل می شود.   )3 

 دامنه های تند و قلۀ برجسته دارند.
ً
که معموال کوه ها، ناهمواری مرتفع و مسطحی هستند   )4 

 سرعت هوازدگی در سنگ ها به چه عواملی بستگی دارد؟
 1( ابعاد سنگ ها، نوع اقلیم و دما   2( نوع آب وهوا، نوع سنگ ها و ابعاد آن ها

 3( جنس سنگ ها، نوع آب وهوا و زمان  4( دمای هوا، نوع اقلیم و زمان

کدام یک از موارد زیر شامل مراحل اصلی فرسایش نیست؟ 
 1( حفر  2( انحالل  3( انتقال  4( رسوب گذاری

کدام است؟ عامل مؤثر در حرکت یخچال ها به سمت نواحی پست 
 1( وزن زیاد مواد  2( شیب زمین  3( نیروی جاذبه  4( هوازدگی

گفته می شود؟  که یخچال ها با خود حمل می کنند، چه  به سنگ ها و رسوباتی 
 1( آیسبرگ  2( تودۀ یخ  3( برخان  4( مورن

کدام یک از موارد زیر موجب فرسایش می شود؟
گسل کوه های آتشفشانی  3( چین خوردگی  4(   1( امواج دریا   2( 

کوه ها تحت تأثیر  شکل می گیرند و  به آن ها شکل می دهند.  
 1( عوامل درونی - هوازدگی و فرسایش  2( هوازدگی - فرسایش و انحالل

 3( عوامل بیرونی - آب های جاری و یخچال ها  4( تکتونیک ورقه ای - باد و هوازدگی

 »رگ ها« در نتیجۀ  ایجاد می شوند و در دستۀ اشکال فرسایش  قرار می گیرند.
کمی  1( فرسایش آبی و بادی در رسوبات نرم به جا مانده از دریاچه های قدیم - ترا

کمی  2( برخورد شن های حمل شده توسط باد با موانع - ترا

کاوشی ک توسط باد در یک مکان -   3( انباشته شدن ذرات خا

کاوشی  4( انتقال ماسه ها و شن های ریز توسط باد و به جا ماندن سنگ های درشت - 

 »برخان« یکی از انواع مهم  و ناشی از فرسایش  در بیابان ها است.
کاوشی کمی  4( چاله های بادی -  کمی  3( تلماسه ها - ترا کاوشی  2( ستون های سنگی - ترا  1( یاردانگ ها - 

کدام یک از آن ها پدید می آید؟ کدام است و ستون های سنگی در   انواع سواحل 
کاوشی کمی -  کاوشی و ترا  1( ماسه ای و صخره ای - صخره ای   2( 

کمی کمی - ترا کاوشی و ترا  3( ماسه ای و صخره ای - ماسه ای   4( 

گزاره دربارۀ اشکال فرسایش در سواحل و مثال آن درست است؟ کدام   
کمی  طاق های دریایی آب سنگ ها   2( ترا  1( حفر مواد 

کاوشی  جزایر مرجانی دماغۀ ماسه ای  4(   3( رسوب گذاری مواد 

کارست« چیست؟ منظور از »
ک از بستر خود و جابه جایی به مکانی دیگر  1( پدیدۀ خوردگی و انحالل سنگ های آهکی در فرسایش انحاللی  2( جدا شدن ذرات خا

کانی ها و ترکیب سنگ ها در اثر هوازدگی  3( تجزیه و متالشی شدن سنگ ها در اثر نفوذ آب  4( تغییر ساختمان 

کارستی نیست؟ کدام یک از نمونه های اشکال فرسایش 
کتله خور زنجان  4( چشمه های آهکی  1( چالۀ بادی الجزایر  2( غار علی صدر همدان  3( غار 

گزینه دربارۀ عوامل مؤثر در فرسایش در نواحی بیابانی نادرست است؟ کدام 
گیاهی  4( وزش بادهای شدید   1( جنس سنگ ها  2( شرایط آب وهوایی خشک  3( فقر پوشش 
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کشورها در طول زمان، جایگاه  کند. نظریه پردازان معتقدند بعضی از  کشورها به عنوان مرکز و پیرامون در طول زمان ثابت نیست و ممکن است تغییر   جایگاه 

نیمه پیرامون یافته اند.

تجارت بین المللی و حفاظت از اقتصاد کشورها
گر واردات زیاد و صادرات کمتر باشد  موازنۀ تجاری منفی )به آن، کسری  گر ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد  موازنۀ تجاری مثبت / ا  ا

تجاری هم می گویند.(

1 اتحادیه های اقتصادی - تجاری منطقه ای )ناحیه ای(

گمرکی بین  کاهش مالیات و تعرفه های  کشورهای همسایه شکل می گیرد. اعضای این اتحادیه ها، بر اساس موافقت نامه های منعقدشده، سعی می کنند با  میان 

کو و َنفتا از جملۀ این اتحادیه هاست. کنند. آسه آن، ِا خودشان، به رونق و توسعۀ اقتصادی بین کشورهای منطقه کمک 

کو  آسیای غربینفتا  امریکای شمالی آسه آن  جنوب شرقی آسیاِا

2 مناطق آزاد تجاری 

این مناطق برای توسعۀ صادرات یک کشور و رونق اقتصادی آن ایجاد می شوند. 

کاال ها می پردازند.  در این  گمرکی یا معافیت های مالیاتی به صادرات و واردات و انبارداری  در این مناطق، تولیدکنندگان و بازرگانان بدون پرداخت حقوق و عوارض 

مناطق، مقررات و قوانین اقتصادی ویژه و متفاوت با دیگر نواحی سرزمین وجود دارد.

مناطق آزاد تجاری ایران  قشم و کیش

منطقۀ آزاد تجاری - صنعتی ایران  بندر انزلی

 همۀ مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده اند، زیرا مناطق آزاد در برخی کشورها به پایگاه واردات تبدیل شده اند و نتوانسته اند به توسعۀ اقتصادی 

کنند. کمک 

تجارت بین المللی و حمل و نقل دریایی

کاالهایی که جابه جا می شوند، از طریق حمل و نقل دریایی صورت می گیرد. 90 درصد تجارت جهانی از نظر وزن 

گاز انجام می گیرد. کانتینری، نفت کش ها  و شناورهای تانکر حمل کنندۀ  بیشتر مبادالت اقتصادی از طریق کشتی های فله بر و 

کاالهای جا به جا شده پایین بودن هزینه ها با وجود وزن زیاد 

کاال تا مسافت های دوردست جابه جایی 
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)داخل 1400( گزینه، هدف از تشکیل اتحادیه های اقتصادی - تجاری منطقه ای، به درستی بیان شده است؟  کدام  در 

کشورهای عضو گمرکی و افزایش تجارت بین  کاهش مالیات و تعرفه های   )1 

کشورهای عضو کسری تجاری و بهبود استانداردهای زندگی و رفاه در   2( مقابله با 

کشورهای عضو گمرکی   3( دستیابی به موازنۀ تجاری مثبت و حذف تدریجی تعرفه های 

کشورهای عضو کاهش تأثیرات منفی تجارت در میان  کاالها و  کردن واردات برخی   4( محدود 

)خارج 98( گزینه ها در مورد »شرکت های چندملیتی« درست هستند، به جز    همۀ 

کاال را در دست بگیرند.  1( نقش مهمی در تجارت جهانی دارند و می توانند انحصار تولید یک 

 2( به تشویق شرکت های محلی برای سرمایه گذاری در سایر مناطق جهان می پردازند.

کشورهای پیشرفتۀ صنعتی قرار دارد.  3( طراحی و فناوری علمی اصلی تولید آنان، در 

کشورهای دیگر ایجاد می کنند.  4( شعبات خود را به شکل شرکت های وابسته در 

گفته می شود؟  کند، چه  که نیازهای انسان را برطرف  کاالها و خدماتی  به خرید و فروش 

 1( اتحادیۀ اقتصادی  2( تجارت  3( اقتصاد  4( توسعه

منظور از »اقتصاد جهانی« چیست؟

که نیازها و خواسته های انسان را برآورده می کند. کاالهایی   1( خرید و فروش 

که بر مبنای ارزش یک پول معین صورت می گیرد. کاالها و خدمات   2( تجارت بین المللی 

کشورهای همسایه شکل می گیرد. که میان   3( اتحادیه های اقتصادی و تجاری منطقه ای 

گرفته اند. که در جریان آن نواحی اقتصادی از نظر نوع غالب مبادالت اقتصادی شکل   4( فرایندی 

کشور استعمارگر و مستعمرۀ آن نادرست است؟ گزاره دربارۀ  کدام 

 1( بلژیک  مصر  2( هلند  اندونزی  3( انگلستان  هند  4( فرانسه  الجزایر

کشورهای سرمایه داری وارد چه مرحله ای شدند و به چه اقدامی دست زدند؟ بعد از جنگ جهانی دوم 

کردن فشارهای سیاسی به سایر حکومت ها کاال - وارد   1( صدور 

کشورها کاال - بهره برداری از منابع سایر   2( صدور 

کارخانه های مونتاژ در دیگر نقاط جهان  3( صدور سرمایه - سرمایه گذاری و ایجاد 

کمتر توسعه یافته کشورهای   4( صدور سرمایه - فروش منابع و مواد اولیه و خام به 

کدام عامل زمینه ساز استعمارگری اروپاییان در قاره های آسیا و آفریقا شد؟ 

 1( شکل گیری شرکت های چندملیتی   2( تأسیس اتحادیه های اقتصادی

 3( پیشرفت دریانوردی   4( انقالب صنعتی

کشورها نادرست است؟ گزینه دربارۀ دلیل عالقۀ شرکت های چندملیتی به سرمایه گذاری در دیگر  کدام 

کار ارزان قیمت این نواحی  1( امکان استفاده از منابع طبیعی آن نواحی  2( امکان برخورداری از نیروی 

کارگران در این نواحی  4( امکان انتقال و سرریز منابع و مواد اولیه به این نواحی  3( جدی نبودن نظام مالیاتی و بیمه 

کدام است؟ کشورها از نظر نوع غالب مبادالت اقتصادی  تقسیم بندی 

کشورهای تولیدکنندۀ منابع انرژی و معدنی کشورهای صادرکنندۀ مواد اولیه و خام -   )1 

کارخانه ای و صنعتی کاالهای  کشورهای صادرکنندۀ  کشورهای تولیدکنندۀ منابع انرژی و معدنی -   )2 

کشورهای صادرکنندۀ فناوری های پیشرفته و نوین کارخانه ای و صنعتی -  کاالهای  کشورهای تولیدکنندۀ   )3 

کشورهای مصرف کنندۀ فناوری های نوین و پیشرفته کارخانه ای و صنعتی -  کاالهای  کشورهای مصرف کنندۀ   )4 

کدام ویژگی هستند؟  که اقتصادی مبتنی بر صدور مواد اولیه دارند، دارای  کشورهایی 

گسترش صادرات  1( فناوری نوین   2( 

گسترش واردات  3( رفاه اجتماعی باال   4( 
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 نحوۀ شکل گیری و ایجاد مرزها تأثیر زیادی در امنیت و همکاری یا اختالف و کشمکش بین کشورها دارد.
کره شمالی )تحت سیطرۀ اتحاد جماهیر شوروی و اروپای  کشور  کره طبق توافق امریکا و شوروی به دو  کشور   در سال 1945 م )پس از پایان جنگ جهانی دوم( 

کره جنوبی )تحت سیطرۀ ایاالت متحده امریکا و اروپای غربی( تقسیم شد و مرز دو کشور روی مدار 38 درجه شمالی تعیین شد. شرقی( و 
کشور باید ورود خود را به  کرده است و هواپیماها برای عبور از مرزهای هوایی هر  کشور مانند دیواری فرضی دور تا دور سرزمین آن را احاطه  مرزهای هوایی: مرز هر 

آسمان آن کشور اطالع دهند.
دالیل اهمیت مرزها

1 امنیت و استقالل هر کشور به مرزهای آن وابسته است. 

کمیت ملی یک کشور محسوب می شوند. 2 مرزها حّد حا

3 در روابط یک کشور با کشور همسایه تأثیرگذارند و می توانند عاملی برای ثبات و آرامش یا اختالف و منازعه باشند.

4 تأثیر به سزایی در جابه جایی مسافران و مبادالت بازرگانی و توسعۀ اقتصادی کشورها دارند. در نتیجه امن بودن یا ناامن بودن مرزها بر رونق اقتصادی تأثیر می گذارد.

کرده اند. کنان نواحی مرزی با مشارکت مرزبانان از امنیت و استقالل کشور و مرزها دفاع  5 سا

گاه در نزدیکی برخی از آن ها، بازارچۀ مرزی  که  کاال با همسایگان دارد   ایران در نواحی مرزی بیش از 20 پایانۀ مرزی مسافری و حدود 50 پایانۀ مرزی مبادلۀ 

به وجود آمده است.

 حفاظت و مدیریت مرزهای کشور بر عهدۀ مرزبانان نیروی انتظامی و دفاع از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی بر عهدۀ نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است.
کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه دارد و با 15 کشور از راه خشکی و دریا هم مرز است. کشور ایران حدود 8755 

تقسیمات کشوری
 حکومت ها برای ادارۀ آسان تر فضای جغرافیایی کشورها و ارائۀ خدمات مناسب به شهروندان به مرزبندی سیاسی- اداری در داخل کشور می پردازند. 

کشورهای مختلف از نظر بودجه، تأمین منابع مالی، قوانین و ... متفاوت است و به نوع نظام سیاسی آن ها  کشور در   میزان اختیارات واحدهای سیاسی درون 
بستگی دارد. 

مرکز اقتدار سیاسی یک کشور است.

پایتخت، کانون سیاسی کشور

مکان تصمیم گیری های سیاسی و مالقات سران یک کشور با نمایندگان حکومت های سایر کشورهاست.

معمواًل به بزرگ ترین و مهم ترین شهر یا کالن شهر تبدیل می شود.

رؤسای قوای مقننه، مجریه، قضائیه، وزارتخانه ها، سفارتخانه های خارجی و سازمان های اصلی دولت در پایتخت ها مستقرند.

فرمان ها و تصمیمات سیاسی از این نقطۀ مرکزی در سایر نقاط پخش می شود.

 برخی از پایتخت ها قدمت زیادی دارند و موقعیت پایتخت بودن خود را سال ها حفظ می کنند  شهر پاریس )فرانسه(
کرده اند  انتقال پایتخت از ریودوژانیرو به برازیلیا )در برزیل( / انتقال پایتخت  کشورها به دالیل مختلف پایتخت را از یک شهر به شهر دیگر منتقل   برخی از 

کستان( کراچی به اسالم آباد )در پا از 
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مکیندر در سال1904 م. در مقاله ای با موضوع تولید قدرت، به »خشکی ها« توجه کرد.

در جزیرۀ جهانی منطقۀ خشکی اوراسیا )از رود ولگا در غرب تا سیبری در شرق( را 2 نظریۀ »قدرت خشکی« 

قلعۀ جهان می دانست.

قلعۀ جهان برای قدرت های دریایی غیرقابل دسترس است. 

(Heartland بخش مرکزی قلعۀ جهان  محور یا قلب خشکی جهان )هارتلند

کل جزیرۀ جهانی و  شرق اروپا  منبع بزرگ قدرت است و تسلط بر آن تسلط بر 

جهان محسوب می شود.

بخش عمده خشکی های جهان سه قاره به هم چسبیده آسیا، اروپا و افریقا است و 

جزیرۀ جهانی نام دارد.

 نظریۀ هارتلند در سیاست های جنگ طلبانۀ آلمان و بروز جنگ های جهانی اّول و دوم تأثیرگذار بود.

را در شکل گیری قدرت  اقیانوسی  و  و فضاهای دریایی  بود  دریا ساالر  آلفرد ماهان 

کنترل و محاصرۀ قدرت خشکی مؤثر می دانست. جهانی و 

3 نظریۀ »قدرت دریایی« 

او در کتاب خود نشان داد که چگونه انگلستان به دلیل برخورداری از قدرت دریایی 

بر رقیبان خود پیروز شد.

کتاب معروف ماهان: »نفوذ و تأثیر قدرت دریایی در تاریخ «

  آلفرد ماهان معتقد بود که ملتی به قدرت دست می یابد که عالوه بر ناوگان دریایی، تجارت دریایی نیرومند هم داشته باشد.

ایران و قدرت دریایی
کیلومتر مرز دریایی دارد. آب های پهناور در جنوب ایران به دو بخش تقسیم می شوند:  2000  ایران در سواحل جنوبی بیش از

1 خلیج فارس: بخشی از مصب اروندرود در غرب تا تنگۀ هرمز

) گواِدر گواتر ) 2 دریای َمکران )عمان(: بخشی از تنگۀ هرمز به سمت شرق تا دهانۀ خلیج 

 دریای عمان یا َمکران بخشی از اقیانوس هند است و تنها دریای آزاد ایران محسوب می شود. خلیج فارس نیز از طریق دریای عمان به آب های آزاد و سایر مناطق 

جهان ارتباط دارد.

که بتواند خود را از تهدیدهای روی آب، زیر آب  و  که قادر است در محدودۀ آب های عمیق اقیانوسی عملیات انجام دهد؛ به گونه ای  نیروی دریایی راهبردی: نیرویی 

کند؛ محدودیتی برای اجرای عملیات در عمق دوردست ها نداشته باشد و قادر به حفاظت از منافع ملی کشور در منطقۀ دریایی باشد.   هوا حفظ 

ه خامنه ای، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به یک نیروی دریایی راهبردی تغییر جهت داد به طوری 
ّ

 در سال 1388 با رهنمودهای حضرت آیت ال ل

گردید. که منطقۀ عملیاتی آن از تنگۀ هرمز و دریای عمان تا خلیج عدن و اقیانوس هند تا مدار 10 درجۀ شمالی را شامل 

ِسر هلفورد َمکیندر

آلفرد ماهان
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 موقعیت یک شهر یا روستا در ادامۀ حیات یا گسترش آن سکونتگاه و یا حتی نابودی و زوال آن نقش مهمی ایفا می کند.

را  شهر  آن  در  مربوط  مشاغل  و  تجارت  رونق  برای  مناسبی  موقعیت  منطقه،  یک  در  آهن  خط  ارتباطی  شبکۀ  یا  دریا  به  روستا  یا  شهر  یک  دسترسی   

می آورد. به وجود 

گسترش و  کار و توسعۀ صنایع آن شهر تأثیر زیادی دارد و می تواند موجب   نزدیک بودن شهر به روستاهای پرجمعیت مجاور و یا منابع معدنی در جذب نیروی 

آبادانی آن شود.

کوه آتشفشان یا گسل های فعال، نیز می تواند حیات آن سکونتگاه را به خطر بیندازد.  مجاورت یک سکونتگاه با 

 برخی تغییرات محیط پیرامون مانند رویدادهای سیاسی یا تغییرات آب و هوایی می تواند موجب از دست رفتن 

موقعیت و اعتبار یک شهر یا انتقال آن به مکانی دیگر شود.

دارد.  قرار  راه آهن  و  آبی، جاده ای  راه های  تقاطع  محل  در  و  کارون  رودخانۀ  کنار  در  اهواز  شهر   

چهارراهی(  )موقعیت 

این موقعیت سبب شده که این شهر 

از غرب  با عراق

 ارتباط برقرار کند و حوزۀ نفوذ 

گسترده ای داشته باشد.

از شرق  با استان فارس

از جنوب  با بنادر جنوبی

از شمال  با مرکز ایران

تفاوت های شهر و روستا
ک های تشخیص آن ها از هم، با وجود نظرات مختلف از سوی صاحب نظران، تعریف مشخص و مورد توافقی ارائه نشده است. کنون دربارۀ تعریف شهر و روستا و مال  تا

که در اغلب منابع به آن اشاره شده، به شرح زیر است: ک های تفاوت شهر و روستا   مهم ترین مال

روستاشهرمهم ترین تفاوت ها

فعالیت اقتصادی
ک( )مهم ترین مال

در اغلب روستاها بیشترین نسبت از جمعیت فعال در بیشتر مردم در بخش های صنعتی و خدماتی مشغول اند.

کشاورزی )زراعت، دامداری، جنگل داری، صید،  بخش 

شکار و ...( فعالیت می کنند.

میزان جمعیت
ک تشخیص  )متداول ترین مال

شهر و روستا(

گر جمعیت سکونتگاهی به میزان معینی برسد، شهر تلقی می شود. ا

در  مثاًل،  است.  متفاوت  دنیا  مختلف  نواحی  در  ک  مال این   

جمعیت،  نفر   2000 از  بیشتر  با  سکونتگاه هایی  اروپایی  کشورهای  برخی 

مانند  آسیا،  پرجمعیت  کشورهای  برخی  در  اما  می شوند،  محسوب  شهر 

چین و هند، روستاهایی با بیش از 30000 نفر جمعیت وجود دارد.

کم جمعیت  معمواًل   کم جمعیت تر از شهرها و دارای ترا

کمتری است.

وسعت و فضای سکونت و 

فعالیت

فعالیت های  و  فشرده تر  هم  به  صنعتی  فضاهای  و  مغازه ها  خانه ها،  

کم شده اند. متنوع در فضاهای محدودتری مترا

گسترده تر  ، چشم اندازهای طبیعی بیشتر و  فضاهای باز

است.

دسترسی به خدمات و 

تسهیالت

کز خرید، حمل ونقل عمومی،  مرا و پزشکی،  آموزشی، درمانی  امکانات 

خدمات مالی و بانکی، آب، برق و ... متنوع تر و گسترده تر است.

و  کمتر  روستاها  در  شهری  تسهیالت  و  خدمات 

محدودتر است.

فرهنگ و مناسبات 

اجتماعی

، بیشتر افراد یکدیگر را می شناسند نوگرایی بیشتر و تغییرات اجتماعی سریع تر است. به دلیل جمعیت کمتر

و روابط خویشاوندی، وابستگی اجتماعی و همکاری در 

زندگی  شیوۀ  و  رسوم  و  آداب  است.  بیشتر  جوامع  این 

نسبت به شهرها متفاوت است.
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)داخل 1400( کدام ویژگی عمدۀ »برنامۀ آمایش سرزمین« است؟  ، از پیامدهای  عبارت زیر

کمترین هزینه« »دسترسی عادالنۀ همۀ مردم به حمل و نقل با 

ب( توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همۀ مناطق الف( توجه به آمایش دفاعی    

د( توجه به عدالت در توسعه ج( توجه به نیازهای حال و آینده    

 1( الف و ب   2( الف و ج

 3( ب و د   4( ج و د

)خارج 1400( کدام موارد، به صورت »طرح هادی روستایی و توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران« تهیه و اجرا شده است؟ 

گیردار ب( آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری های وا کشاورزی     الف( توسعۀ صنایع تبدیلی 

د( تأمین  آب آشامیدنی سالم گردشگری و فراغتی    ج( بهبود خدمات 

 1( الف و ب   2( الف و ج

 3( ب و د   4( ج و د

»مجاورت ایران با مدار رأس السرطان« و »افزایش شدید دمای سواحل جنوبی ایران در دورۀ گرم سال« به ترتیب به کدام »مؤلفه ها« از اطالعات مورد 

)داخل 98( نظر داللت دارد؟ 

 1( مکانی و مکانی   2( توصیفی و مکانی

 3( مکانی و توصیفی   4( توصیفی و توصیفی

)خارج 98( گزینه با تصویر روبه رو، مغایرت دارد؟  کدام 

 1( سامان دادن به فضاهای جغرافیایی و توزیع متعادل جمعیت

 2( ساماندهی فعالیت های انسان در مکان، براساس توان محیطی

 3( شناخت توان های جغرافیایی و درک صحیح ظرفیت های محیطی

 4( آشنایی با ویژگی های طبیعی و انسانی و درک روابط میان آن ها

)خارج 97( کدام مورد به ترتیب از »خروجی ها« و »ورودی ها«، در یک سیستم اطالعات جغرافیایی به شمار می آید؟ 

 1( متون و عکس های هوایی بزرگ نمایی شده  2( جداول و نقشۀ رقومی شده

گزارش های میدانی  3( نمودار و تصاویر ماهواره ای شبیه سازی شده  4( عکس های هوایی و 

کارآمد شهری چیست؟ اولین قدم در مدیریت صحیح و 

کن در شهر   2( توجه به پدیدۀ شهرنشینی در اطراف شهرهای بزرگ  1( برآورد جمعیت سا

 3( ایجاد فرصت های شغلی   4( شناسایی نیازها و مسائل شهرها

گزینه از ویژگی های عمدۀ برنامۀ آمایش سرزمین نیست؟ کدام 

کشور و انجام برنامه ریزی متناسب با آن  1( شناسایی ظرفیت ها و تأثیر هر منطقه در پیشرفت و توسعۀ عمومی 

 2( پیشگیری از تمرکز و انبوهی جمعیت در مادرشهرها و جلوگیری از مهاجرت شهرنشینان به روستاها

 3( استقرار و ساماندهی انواع فعالیت ها و تأسیسات و تجهیزات برای دفاع در برابر حمله های احتمالی دشمن

کید و توجه بر بهره مندی منطقی و خردمندانه از منابع و حفاظت از محیط زیست  4( تأ

کدام است؟ هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری چیست و منظور از آن 

 1( سامان دادن به فضاهای جغرافیایی - پیشگیری از تأثیر نامطلوب فعالیت های انسانی بر محیط زیست

گسترش و توسعۀ یک شهر  2( تحقق شهر پایدار - برنامه ریزی برای 

کنان شهر به طور عادالنه کردن نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سا  3( تحقق شهر پایدار - برطرف 

 4( سامان دادن به فضاهای جغرافیایی - توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همۀ مناطق
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مخاطرات طبیعی

فصل سوم

و انواع مخاطرات طبیعی درس پنجم: ویژگی ها 

مخاطرات طبیعی
مانند زمین لرزه، آتشفشان، سیل، بهمن، امواج ناشی از  گفته می شود؛  کرۀ زمین رخ می دهد، »مخاطرات طبیعی«  که بر اثر فرایندهای طبیعی در   به حوادثی 

زمین لرزه های دریایی )سونامی(، ترنادو، خشک سالی، تگرگ، سقوط بهمن، صاعقه و آتش سوزی در جنگل.
پیامد مخاطرات طبیعی: 1- صدمه دیدن یا از بین رفتن موجودات زنده 2- وارد نمودن خسارت های اجتماعی و اقتصادی فراوان به جوامع انسانی

 مخاطرات طبیعی بر اثر فرایندهای طبیعی رخ می دهند، اما انسان ها می توانند با فعالیت های خود در جهت کاهش یا افزایش خسارات ناشی از آن ها نقش ایفا کنند.
 با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع ناهمواری ها، برخی از مخاطرات طبیعی مانند زمین لرزه، زمین لغزش، سیل و خشکسالی در کشور ما بیش از دیگر حوادث رخ می دهند. 

زمین لرزه
که به علت آزاد شدن انرژی در محل گسل ها روی می دهد. کوتاه مدت پوستۀ زمین است  گهانی و   لرزش و جنبش نا

علت وقوع زمین لرزه

  تشکیل شده است.
 پوسته
 گوشته
 هسته

 زمین از سه بخش 

( گفته می شود. لیتوسفر زمین یکپارچه نیست و مانند یک توپ فوتبال در محل های   به پوسته و بخش باالیی گوشته که سخت و سنگی است سنگ کره )لیتوسفر
گفته می شود.  که به هر یک، صفحه یا پلیت  معینی دارای گسستگی بوده 

، مادۀ تشکیل دهندۀ گوشتۀ زمین حالت نیمه جامد و تا حدی خمیرمانند دارد.   در زیر صفحات لیتوسفر
موجب حرکت صفحات نسبت به هم می شود. این  حرکت صفحه ها: به علت افزایش دما از سطح زمین به سمت عمق آن، در گوشتۀ فوقانی، حرکت همرفتی مواد، 

کنار هم می لغزند )امتداد لغز یا برشی(. گرا( یا به هم نزدیک می شوند )همگرا( و یا در  صفحات یا از هم دور می شوند )وا

فصل سوم: مخاطرات طبیعی
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گزینه پیرامون ویژگی های طبیعی حوضۀ رود نادرست است؟  کدام 

کار شبکۀ زهکشی جمع آوری و تخلیۀ آب حاصل از بارش در سطح زمین است.   )1 

گفته می شود.  که به آن، حوضۀ آبخیز   2( شبکۀ زهکشی در یک منطقۀ وسیع قرار دارد 

کمتر است.   3( هرقدر حوضۀ آبخیز  وسیع تر باشد، آبدهی آن 

گرد، دراز و پهن تقسیم می شوند.  گروه   4( حوضه های آبخیز از نظر شکل، به سه 

به ترتیب رابطۀ بین »حوضۀ آبخیز و آبدهی آن« و »شیب حوضۀ آبخیز و سیل خیز بودن« چگونه است؟ 

 1( معکوس - معکوس  2( مستقیم - مستقیم   3( معکوس - مستقیم  4( مستقیم - معکوس

که می توانند موجب وقوع یا تشدید سیل شوند، نیست؟  گزینه از دخالت های انسانی  کدام 

 1( احداث سازه های نامناسب در مسیر رودها  2( ریختن زباله های شهری یا نخاله های ساختمانی

کم گشاد و با پایه های  گیاهی، بوته کنی و چرای بی رویۀ دام ها  4( ساختن پل هایی با دهانۀ   3( از بین بردن پوشش 

گزینه به ترتیب جمالت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  کدام 

کند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در زمان طوالنی. : حرکت  الف( 

: جابه جایی حجم عظیم مواد در دامنه های نسبتًا پر شیب. ب( 

گلی - لغزش گلی - ریزش  3( خزش - ریزش   4( جریان   1( خزش - لغزش   2( جریان 

گزینه ها مفهومی متفاوت دارد؟  گزینه با دیگر  کدام 

 1( زمین لغزش  2( حرکت دامنه ای  3( زمین لرزه  4( رانش زمین

با توجه به عوامل مؤثر در ایجاد زمین لغزش کدام عامل سبب »اشباع شدن مواد رسوبی سطح دامنه ها و سرانجام موجب روان شدن آن ها« می شود و 

گسیختگی مواد منفصل از سطح پایدار زیر بنای دامنه« می شود؟ کدام عامل موجب »

 1( بارش سنگین - زمین لرزه   2( ذوب برف - زمین لرزه

 3( فوران های آتشفشانی - زیربری رودخانه ها  4( ذوب برف - بارش سنگین

گزینه از جمله دخالت های انسانی مؤثر در وقوع زمین لغزش ها نیست؟  کدام 

ک برداری کشاورزی   2( خا  1( فعالیت های 

 3( زیربری دامنه های پرشیب   4( زیربری رودخانه ها در دوره های پرشیب

کمبود قابل انتظار بارش و  که طی آن یک منطقه با  کم آبی است  در جملۀ روبه رو دربارۀ خشک سالی چند اشتباه وجود دارد؟ »خشک سالی یک دورۀ 

ذخیرۀ آبی روبه رو می شود. این دوره می تواند از چند روز تا چند ماه تداوم داشته باشد.«

 1( چهار  2( پنج  3( دو  4( سه

عبارات زیر را از نظر درست یا نادرست بودن به ترتیب مشخص نمایید. 

الف( خشکسالی در هر نوع آب و هوایی ممکن است اتفاق بیفتد. 

کشورهای جهان رتبۀ باالیی دارد.  ب( ایران از نظر خشکسالی در بین 

کمتر از میانگین بارش منطقه است.  ج( در خشکسالی زراعتی، میزان ریزش های جّوی، 

 1( درست - درست - نادرست    2( درست - نادرست - درست 

 3( نادرست - نادرست - درست   4( نادرست - درست - نادرست

مهم ترین پیامد خشکسالی چیست؟ 

گیاهی و جانوران  2( تخلیه شدن روستاها  1( از بین رفتن پوشش 

گرسنگی کاهش ذخایر آبی سطحی و زیرزمینی  4( بروز قحطی و   )3 
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)داخل 1400( گرد« مطابقت دارد؟  کوه های بشا گزینه، با دلیل شکل گیری » کدام 

 1( تکامل فرسایش بادی و آبی

 2( برخورد خرده صفحات عمان و ایران

گاز و یا بخار آب از اعماق زمین  3( عوامل درونی و خروج 

 4( جابه جایی رسوبات رودخانه ای و تشکیل شکل های جدیدی از ناهمواری در سطح زمین

)خارج 1400( « مغایرت دارد؟  کدام مورد، با دالیل ناپایداری »دامنۀ شمالی البرز

 1( شیب زیاد دامنه ها   2( افزایش وزن دامنه ها

 3( جریان آب حاصل از بارندگی   4( حجم زیاد رسوبات فرسایش یافته

)خارج 99( گرس« به درستی بیان شده است؟  کوه های زا گزینه، »ویژگی   کدام  در 

کرده است.  2( از برخورد دو صفحۀ شبه جزیرۀ عربستان و اوراسیا به وجود آمده است.  1( به شکل منظم و موازی با جهت شمالی و جنوبی امتداد پیدا 

کوه ها در بخش غربی آن بیشتر است.  3( فرسایش به وسیلۀ آب های جاری، سبب تغییر شکل آن شده است.  4( شیب عمومی این 

از  کدام یک  در  ایران  شهرهای  تعداد  کمترین«  « و  »بیشترین«  به ترتیب  ایران،  شهرهای  توسعۀ  و  استقرار  در  ناهمواری ها  اثرگذاری  به  توجه  با 

)داخل 97( »ناهمواری ها« قرار دارد؟ 

 1( نواحی جلگه ای - نواحی دشتی   2( نواحی جلگه ای - نواحی پایکوهی

کوهستانی کوهستانی  4( نواحی پایکوهی - نواحی   3( نواحی دشتی - نواحی 

کدام دوران زمین شناسی پدید آمده اند؟  ناهمواری های ایران در 

 1( اول تا چهارم  2( دوم و سوم  3( اول تا سوم  4( اول و دوم

کدام مورد از عوامل مؤثر در فرسایش نیست؟

 1( اختالف دما  2( تابش خورشید  3( آب های روان  4( باد

کدام مورد سبب تغییر شکل آن ها شده است؟  کدام دوران زمین شناسی، ناهمواری های ایران شکل نهایی یافته اند و  در طی 

کواترنر - فرسایش   2( سنوزوئیک - عوامل طبیعی  )1 

کواترنر - بهره برداری های انسانی   4( سنوزوئیک - تغییرات اقلیمی  )3 

کدام نواحی بیشتر است؟ کم جمعیت در  در ایران، ترا

 1( مرکزی  2( ساحلی  3( جلگه ای  4( پایکوهی

کدام عامل سرعت تغییر شکل ناهمواری های ایران را افزایش داده است؟ 

 1( تغییرات اقلیمی و خشکسالی   2( عملکرد انسان و بهره برداری های متنوع او از محیط

 3( طغیان رودها و بروز سیالب ها   4( توسعۀ فناوری های نوین

کوهستان های ایران نیست؟ کدام مورد از معیارهای تقسیم بندی 

کندگی  3( تاریخچۀ زمین شناسی  4( میزان ارتفاع  1( تحوالت ناهمواری ها  2( شکل و پرا

سرزمین های پست و هموار در ایران به چه شکل دیده می شوند؟

کویر و دشت  4( جلگه و ساحل  1( دشت و جلگه  2( فالت و جلگه  3( 

کوه ها در اثر فوران آتش فشانی به وجود آمده اند؟ کدام  کوهستانی آذربایجان  در منطقۀ 

 1( ارسباران و قره داغ  2( سبالن و قره داغ  3( سهند و سبالن  4( قوشه داغ و  ارسباران

کدام عبارت نادرست است؟ کوهستانی شمال ایران  با توجه به مناطق 

 1( آذربایجان  رشته کوه های ارسباران و رشته کوه مرزی ایران و ترکیه، شمال و غرب این منطقه را در برگرفته است.

کرده است. کناره های دریای خزر جدا   2( تالش  با جهت شرقی - غربی، منطقۀ آذربایجان را از 

کوه های شاه کوه در نزدیکی شاهرود ادامه دارند.  3( البرز  از تنگۀ منجیل شروع شده و در امتداد غربی - شرقی تا 

 4( شمال خراسان  به شکل منظم و موازی در شمال شرقی ایران قرار دارند.
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کمتر و  2 ساوان: ناحیۀ انتقالی بین جنگل های بارانی استوایی و صحرای بزرگ آفریقاست.  هر چه به سمت بیابان صحرا )Sahara( پیش می رویم، بارندگی 

کوتاه قد تشکیل شده است، تبدیل می گردند.  این مراتع در حاشیۀ  که از علفزارهای  کم کم به مراتع مداری  کوتاه تر و ُتُنک تر می شوند.   علف های ساوان 

صحرا به علت خشکی هوا به استپ های بیابانی تبدیل می شوند.

نواحی 

زیست بوم ها

کندهنیمه بیابانیبیاباننوع کمساوان پرا جنگل های بارانی استواییساوان مترا

گی باران در تمام سال2 ماه بدون بارانتابستان بارانی و زمستان خشک7 ماه بدون بارانخشکی در تمام سالویژ

پوشش 

گیاهی

مرزهای نواحی
ک یا زیست بوم هاست.   تعیین مرزهای دقیق نواحی دشوار است  در نواحی انسانی )قومی، زبانی( تعیین مرز نواحی دشوارتر از نواحی طبیعی مثل نواحی خا

گیرد.  گاه چند کشور و قاره را دربر  ، استان یا کشور و   قلمرو و وسعت نواحی، متفاوت است  یک ناحیه ممکن است بخشی از یک روستا، شهر

برای مثال، مهاجرت  برود.  از میان  ناحیه  گی های خاص یک  ویژ یا عوامل طبیعی ممکن است  انسانی  فعالیت های  اثر  در  قابل تغییرند   نواحی   مرزهای 

کند. روستاییان از یک ناحیه و یا وقوع خشکسالی ممکن است یک ناحیه کشاورزی را محدود و یا به ناحیه ای غیرکشاورزی تبدیل 

 مرزهای اداری و سیاسی معمواًل بر مرزهای 

نواحی طبیعی و انسانی منطبق نیستند، زیرا:

مرزهای سیاسی و اداری برمبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوند.

گاهی یک ناحیۀ آب و هوایی، ناحیۀ زبانی و قومی چند استان یا چند کشور را در برمی گیرد.

بیابان لوت بین استان های خراسان جنوبی،
کرمان واقع شده است. سیستان و بلوچستان و 

گرفته است. کستان قرار  ناحیۀ انسانی قوم پشتون در دو کشور افغانستان و پا

 همۀ نواحی طبیعی و انسانی تحت مدیریت نهادهای سیاسی یا اداری قرار دارند. 

گرفته اند و دربارۀ آن ها برنامه ریزی و تصمیم گیری می کنند و سیاست ها و   حکومت ها مدیریت نواحی را به دست 

خط مشی هایی را به کار می بندند. 
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)خارج 98( گیاهی از »جنگل های بارانی استوایی« به سمت »بیابان صحرا« را به درستی بیان می کند؟  گزینه، تغییر وضعیت پوشش  کدام 

کم کم به مراتع مداری تبدیل می شوند.  1( با افزایش دمای هوا، 

کم را پدید می آورد.  2( تابستان بارانی و زمستان خشک، ساوان مترا

 3( به تدریج با افزایش خشکی هوا، استپ های بیابانی به وجود می آیند.

کوتاه قد را به وجود می آورد. کاهش بارندگی و افزایش اختالف دما، علفزارهای   )4 

کنیم، میزان همگونی و وحدت عوامل ناحیه چه تغییری می کند؟ کانون یک ناحیه به طرف مرزهای آن حرکت  وقتی از 

کاهش می یابد.  3( تغییری نمی کند.  4( از بین می رود.  1( افزایش می یابد.  2( 

کشور است؟ کدام  گردشگری  بازارهای شناور از جاذبه های 

 1( مکزیک  2( تایلند  3( هلند  4( هند

کدام شهر است؟  کشور ایران  مهم ترین قطب صنایع مصرفی 

 1( تبریز  2( اصفهان  3( مشهد  4( تهران

کدام مفهوم را می رساند؟ گرم و سرد  کنترل محیط در نواحی  استفاده از روش های متفاوت برای 

کنش و رابطۀ متقابل دارند.   1( نواحی به فعالیت های انسان شکل می دهند.   2( نواحی با یکدیگر 

 3( انسان ها نواحی را به وجود می آورند.   4( نواحی تحت تأثیر حکومت ها هستند. 

کردند. کشور  مهاجرت  کنان آن به مرزهای  ، توسط  و در نتیجۀ  تخریب شد و سا ناحیۀ مسلمان نشین میانمار

کسازی قومی - بنگالدش کستان  2( پیروان فرقۀ برهمایی - پا  1( بودایی های افراطی - اسالم زدایی - پا

کستان کسازی قومی - بنگالدش  4( پیروان فرقۀ برهمایی - اسالم زدایی - پا  3( بودایی های افراطی - پا

گزینه نادرست است؟ کدام  با توجه به مفهوم »نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند« 

 1( انسان ها در محیط های طبیعی تغییراتی را به وجود می آورند.

 2( محدودیت ها و موانع محیطی موجب می شود تا انسان ها به ابداع ابزارها دست بزنند.

 انسان ها در چارچوب شرایط محیطی دست به عمل می زنند.
ً
 3( معموال

 4( محیط ها و نواحی طبیعی همواره زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

کدام است؟ ناحیۀ انتقالی بین جنگل های بارانی استوایی و صحرای آفریقا 

 1( توندرا  2( بیابان  3( تایگا  4( ساوان

گزاره هم مفهوم است؟ کدام  کاهش یافت« با  کشاورزی در ناحیۀ میدوست آمریکا  عبارت »با افت قیمت غله در بازارهای جهانی، ارزش زمین های 

کنش متقابل دارند.  1( نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند.  2( نواحی با یکدیگر رابطه و 

 3( نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند.  4( انسان ها نواحی را به وجود می آورند.

کنده چگونه است؟ ویژگی های بارش در ناحیۀ ساوان پرا

 1( 7 ماه بدون بارندگی   2( تابستان بارانی و زمستان خشک

 3( تابستان خشک و زمستان بارانی   4( باران در تمام سال

کدام عبارت دربارۀ نواحی طبیعی نادرست است؟

گسترده شده اند.  2( بستر زندگی و فعالیت های انسان محسوب می شوند. کرۀ زمین   1( در سراسر 

 3( تعیین مرز آن ها دشوارتر از تعیین مرز نواحی انسانی است.  4( جوامع انسانی برای ادامۀ حیات به آن ها وابسته اند.

گزینه نادرست است؟ کدام 

 1( نواحی سیاسی با مرزهای قراردادی از نواحی مجاور متمایز می شوند. 

 2( تعیین مرز در نواحی انسانی دشوارتر از نواحی طبیعی است. 

 3( نواحی اقتصادی در بستر نواحی طبیعی به وجود می آیند. 

 بر مرزهای نواحی طبیعی منطبق هستند. 
ً
 4( مرزهای سیاسی معموال
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