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 پاسخ نامه سواالت

  

جمهوری اسالمی ایران

 

 جغرافیانام درس: 

   نام دبیر:

  امتحان: تاریخ

  ساعت امتحان:

 مدت امتحان: دقیقه

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
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 1 .52/0درست  -4، 52/0نادرست  -3، 52/0درست  -5، 52/0نادرست  -1 1

 1 .52/0دین  -8، 52/0هکتو پاسکال  -7، 52/0نهادهای سیاسی یا اداری  -6، 52/0وحدت و همگونی نسبی  -2 5

 1 .52/0کارست )ب(  -15، 52/0)الف( برخان  -11، 52/0)ث( کلوت  -1، 52/0)پ( رگ  -9 3

4 13- (4 )52/0 ،14- (5 )52/0 ،12- (1 )52/0 ،16- (3 )52/0. 1 

و  52/0به تددری  ا  ووامده همگدونی نن ناحیده کاسدته شدد         -18 .52/0ها  های مکان و تفاوت 52/0ها  مطالعه شباهت -17 2

هدای   نب -50  .52/0ا  دور  گرم سدال   بیشتر 52/0بارش در دور  سرد سال  -19  ..52/0شوند  سرانجام این ووامه ناپدید می

برای مطالعه  -53  .2/0یعنی منظر  قابه رؤیت در یک مکان  -55  .52/0، بارش 52/0دما  -51     .52/0ها  ، یخچال52/0جاری 

ادیان مبتنی بدر پرسدتغ ریدر خددای      – 52/0دو دسته: ادیان مبتنی بر یکتاپرستی  -54  .2/0های فرهنگی  و شناخت تنوع

 .52/0یگانه 

4 

بدرای   52/0هدا   و ولمی کردن مطالعات و تحقیقدات دربدار  مکدان    52/0های مختلف  تر مکان و نسان 52/0شناخت بهتر  -52 6

 .52/0ریزی صحیح  برنامه

، 52/0، توسدعه کشداور ی در یدک ناحیده     52/0های ملی یا صنعتی  گیری برای ایجاد ناحیه گردشگری و پارک با تصمیم -56

 .52/0ها و نظایر نن  ، وقوع جنگ بین حکومت52/0یک ناحیه به ناحیه دیگر انتقال اجباری ساکنان 

هدای   در سطح افقی تا صددها کیلدومتر وییگدی    52/0و رطوبت  52/0که ا  نظر دما  52/0تود  هوا به حجم وسیعی ا  هوا  -57

 .52/0گویند  یکسانی داشته باشد می

اندد، نن را   های نب سرد که ا  قطب به سمت این نواحی در حرکدت  یانکه جر 2/0وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هوا  -58

 .2/0کند  تشدید و تقویت می

وهدوا شدرایو و    در حالی کده نب  2/0هوا وضعیت گذرا و موقتی هواکر  )اتمسفر( در یک محه در مدت  مانی کوتا  است  -59

 .2/0وضعیت هوای یک ناحیه در مدت  مانی نسبتاً طوالنی است 

ها در نتیجه اختالف دما، گرم و سرد شدن و یا انبسدا  و انقبداو و در هنگدام رو  و شدب و      این نوع هوا دگی، سنگ در -30

شوند اما در  تر خرد می ها و مواردی ا  این قبیه، به قطعات کوچک یا یخ  دن نب در شکاف سنگ 2/0فصه  مستان و تابستان 

 .2/0نید  ترکیب شیمیایی ننها تغییری به وجود نمی

های روان و فرسایغ خاک  کمبود نب و خاک برای کشاور ی، شرایو نامناسب برای سکونت و فعالیت انسان، حرکت ماسه -31

 .(2/0)دو مورد کافی است هر مورد 

ها برای جلوگیری ا  فرسدایغ خداک، حفا دت ا  تندوع  یسدتی و حیدات وحدغ، ایجداد          کشت گیاهان بر روی دامنه -35

ها، تدوین قوانین و مقررات  ها ا  نلودگی نوری نب و جلوگیری ا  هدر رفتن نن، پاکسا ی کوهستان و جمعهای ذخیر   حوضچه

های گردشگری، افزایغ نگاهی ومومی در  مینه مراقبت ا  محیو کوهستان )چهار مورد کدافی اسدت هدر مدورد      برای فعالیت

یا بلندی گیاهان، انبوهی و درجه رشد گیاهان و نیز فصه رویدغ  ها، قد  یابد، تعداد گونه هرچه ارتفاع افزایغ می -33 .(52/0

 .2/0گذارد  ها بر ومق خاک و  هکشی نن اثر می به والو  شیب دامنه 2/0شود  تر می ننها کمتر و کوتا 

هدا   پخغ یا انتشار فرایندی است که طی نن یک موضوع یا پدید  مانند  بان، مذهب و ا  یدک مکدان بده سدایر مکدان      -34

 نمر  1یابد.  ترش میگس

هدا ا    و  بان ونصر اصلی گسترش یک فرهنگ است  یرا انسدان  2/0های  بانی که یک ریشه مشترک دارند  منظور گرو  -32

 کنند. ها و نداب و رسوم خود را به دیگران و به نسه بعدی منتقه می ها، ار ش طریق نن، اطالوات، تجربه

 .52/0متر  20، ت( 52/0متر  620، پ( 52/0، ب( پرتگا  52/0الف( گودال  -36
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