
 آزمون جغرافی پایان ترم     پاسخ نامه 

 کشت وضعیت بهتر کنترل 3جا  همه و سال طول در تولید 2آب  مصرف کاهش .1

حرکت  اجتماعی، هاي آسیب و مسکن گرانی هوا، آلودگی جمله از اخیر هاي سال در بزرگ شهرهاي مشکالت به توجه با .2
 .است شده آغاز روستاها یا تر کوچک هاي مکان به بزرگ شهرهاي از جمعیت

 .است درمانی مراکز و بازار ها، دانشگاه تفریحی، و آموزشی هاي مکان ها، میدان .3

 جا و یک سکونت زندگی، شیوة این در .است عشایري است سکونتگاه شده شناخته ایران در که سکونتگاه نوع ترین قدیمی .4

 ترکمن و قشقایی بختیاري، سون، ایل .شود نمی دیده دائمی نشینی

 همجوار تشکیل بخش چند پیوستن به هم از که است معین جغرافیایی محدودة با کشوري تقسیمات از واحدي :شهرستان   .5

 .است آورده وجود را به همگنی و متناسب واحد فرهنگی، و سیاسی اقتصادي، اجتماعی، اوضاع و طبیعی عوامل نظر از که شده

 .شود می اداره فرماندار توسط شهرستان

 اثرات.دیگر سرزمین در اسکان و سرزمین یک ترك عبارتی به یا جغرافیایی واحد دو بین جایی جابه از است عبارت مهاجرت .6

 براي همچنین و)فرست مهاجر( شوند می خارج آن از افراد که کشوري براي شود، انجام که شکلی هر به مهاجرت : مهاجرت

 .دارد همراه به را محیطزیستی و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، تغییرات )رپذیرمهاج( شوند می وارد آن به افراد که کشوري

 جمعیت برتعدادکل و کم، هم از مشخص سالِ یک در را ومیر ومرگ موالید میزان جمعیت، طبیعی رشد گیري اندازه براي .7

 .میکنیم بیان درصد به را آن سپس و قسیم،ت

 محل که است آن متعدددر جزایر وجود دریاچه، این اهمیت دالیل جمله ازنمکی، هاي الیه از رودها این از برخی عبور علت به .8

 مورد پوستی امراض درمان براي که است رسوباتی و امالح دریاچه، اطراف در همچنین و است مهاجر پرندگان انواع سکونت

 .گیرد می قرار استفاده

 خلیج.میگواست و ماهی انواع و آن بستر در گاز و نفت عظیم منابع وجود و دریایی تجارت خلیج، این اهمیت دالیل جمله از .9

 .مند و دالکی و کرخه کارون، .است مروارید پرورش و صید مراکز ترین مهم از فارس

 عوامل )بآب عمومی نوسانات و دریایی هاي جریان سونامی، دریایی، هاي انتوف مد، و جزر( دریا حرکات :طبیعی عوامل )الف .10

 ها، جلگه روي جاده احداث سازي، دیواره بندرسازي، سازي، اسکله با انسان ساحلی نواحی در :انسانی

 شرایط رودر این از یابد؛ می کاهش هوا دماي زمین، سطح از ارتفاع افزایش با )تروپوسفر( جو، اولیه الیه در عادي حالت در .11

 جابه و کند صعود باال سمت به تواند می راحتی به و است باالیی هاي الیه از تر وسبک تر گرم زمین سطح مجاور هواي عادي،

 .شود جا

 توجه با که اي محدوده بهکنند، حفظ سال گرم هاي ماه ابتداي تا را خود برف ذخیرة سال، سرد فصول در آبگیر هاي کانون اگر .۱۲

 .کند هدایت آن نقطۀ ترین پایین سوي به را جاري هاي آب ها، ناهمواري شیب و نزمی شکل به

 .دشو می ایران شرق جنوب در سیالبی هاي باران موجب و نفوذ ایران به هند اقیانوس از دورهگرم در ها سال برخی .۱۳

 میگواست و ماهی انواع و آن بستر در گاز و نفت عظیم منابع وجود و دریایی تجارت خلیج، این اهمیت دالیل جمله زا .۱۴



 اوقات گذران نظر از ایران جنوب و شمال ساحلی هاي جلگه این، بر عالوه .هستند کشورمان در کشاورزي هاي مکان بهترین .15

 .است اهمیت داراي آبزیان پرورش و گاز و نفت نظیر طبیعی منابع ارتباطی، ارزش فراغت،

 آن، طی و یگیرددربرم را اخیر سال میلیون 2,5 تقریباً که یشودم گفته شناسی زمین هاي زمان انتهایی دورة به کواترنر دورة .16

 .است گذاشته جاي بر ها اريناهمو بر زیادي آثار و پیوسته وقوع به خشک و بارانی هاي دوره یخچالی، بین و یخچالی هاي دوره

 و جانبه همه مطالعه :یعنی ترکیبی دیدچطور؟ کسانی؟ چه موقع؟ چه چرا؟ چیزي؟ چه کجا؟ :از است عبارت جغرافیا سؤاالت .17
 .مکان یک در آن هاي ویژگی تمام با ها پدیده جامع

 پیشنهادها ئۀارا و گیري هنتیج*اطالعات پردازش*اطالعات آوري جمع* فرضیه تدوینمسئله بیان و سؤال طرح .18

 ایالت، .بود خواهد )پایتخت(مرکزي تشکیالت تابع استان و استان تابع شهرستان،شهرستان تابع بخش،بخش تابع دهستان .19

 .قصبه و والیت،بلوك

 .8731 . است همسایه کشور از کشور هر جدایی و تشخیص عامل ترین مهم مرز دانید، می که طور همان .20


