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بوشهر

2
سوال 1

الف) زاگرس

ب) مایل تر

ج) گرم و خشک

د) ارومیه

سوال 2

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

در حالت عادی با افزایش ارتفاع، دما کاهش می یابد که شکل گزینه «2» بیانگر آن است.

سوال 3

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»  

دشت نهاوند بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست به وجود آمده است و امروزه تغ�رات اقلیمی که نشانه های آن را می توان

تغ�ر در الگوی پراکندگی ریزش های جوی، بروز توفان و خشکسالی ها دانست، در بسیاری از جهان و کشور ایران و در مناطق پست داخلی

مشغول تغ�ر شکل ناهمواری های کنونی است.

سوال 4

گزینه 3 پاسخ:

پژوهشگر به سالنامه آماری یک دهه مراجعه می کند و تغ�رات جمعیتی یک مکان را مورد مطالعه قرار می دهد.

او با کمک عکس های هوایی و ماهواره ای، رشد فیزیکی یک مکان را طی یک دهه می تواند بررسی کند.

و بینالود از رشته کوه های مهم شمال خراسان است.



سوال 5

گزینه 3 پاسخ:

الف) گل فشان ها معموًال به شکل گنبدی یا مخروطی شکل و در برخی  جاها به صورت حوضچه های مملو از آب و گل مشاهده می شوند.

گل فشان ها به علت خروج گاز یا بخار آب در اعماق زمین به باال می آیند.

ب) برخی دشت ها در هنگام چین خوردگی ها و در حد فاصل تاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها ایجاد شده اند. (دشت کاکان در فارس).

سوال 6

گزینه 2 پاسخ:

الف) شیب  عمومی کوهستان های تالش به سمت خزر بیشتر از منطقه آذربایجان است.

ب) فعالیت های آتش فشانی در دوره کوارتر سبب شکل گیری قله دماوند در رشته کوه البرز شده است.

ج) گنبدهای نمکی یکی از زیباترین و فعال ترین پدیده های رشته کوه زاگرس است.

سوال 7

گزینه 4 پاسخ:

گزینه ‹‹4››

ناهمواری های ایران بیشتر طی دوران های اول تا سوم زمین شناسی پدید آمده است و پیدایش نهایی آن ها به اواخر دوران سوم زمین

شناسی(سنوزوئیک) مربوط است. پس از آخرین تحوالت در این دوران ، طی دوره کواترنر ناهمواری های کشور ما شکل نهایی یافته است. 

سوال 8

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

تودۀ کوهستانی سهند در شرق دریاچۀ ارومیه قرار دارد. اشترانکوه در شمال غرب زردکوه قرار گرفته است.

سوال 9

گزینه 3 پاسخ:

جریان آب رودهایی که از زاگرس سرچشمه می گیرند، به علت تغ�رات اقلیمی، دچار نوساناتی شده و از حالت منظم به حالت نامنظم و طغیانی

تغ�ر شکل داده است.



سوال 10

گزینه 3 پاسخ:

نگاهی به نقشه پراکندگی ناهمواری های ایران نشان می دهد که دشت ها در نواحی داخلی کشور قرار دارند. سرزمین های کوهستانی اغلب

بیش از هزارمتر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند و منطقه کوهستانی تالش جهت شمالی جنوبی دارد.

سوال 11

گزینه 1 پاسخ:

تشریح عبارت  های نادرست:

الف) این چین خوردگی ها (زاگرس) پس از تشکیل، به حالت اولیه باقی نمانده و طی میلیون ها سال به علت فرسایش تغ�ر شکل یافته است.

ج) کوه های منفرد مرکزی یکی از ناهمواری های منطقه کوهستانی مرکزی می باشد.

سوال 12

گزینه 1 پاسخ:

توده های کوهستانی سهند و سبالن، بر اثر فعالیت های آتش فشانی در منطقه کوهستانی آذربایجان به وجود آمده اند.

سوال 13

گزینه 2 پاسخ:

کوه های البرز از تنگه منجیل شروع شده و در امتداد غربی - شرقی تا کوه های شاه کوه در نزدیکی شاهرود و گردنه خوش �الق ادامه دارند.

بخش اعظم این چین خوردگی وسیع، حاصل کوه زایی مواد رسوبی طی میلیون ها سال است.

سوال 14

گزینه 4 پاسخ:

الف) بعضی از دشت ها بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست به وجود آمده اند. مثل: دشت نهاوند در استان همدان و پاره ای از

دشت ها حاصل انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها هستند؛ مثل: ماهی دشت کرمانشاه و دشت ارژن در فارس.

ب) در هر دو ناحیه معادنی وجود دارد.

ج) ساختمان زمین، مقاومت سنگ، عمق آب و تراکم آبرفت از مهم ترین علل پیدایش جلگه ها می باشند.



سوال 15

گزینه 2 پاسخ:

الف) توفان های گرد و غبار از عواملی است که هم انسان و هم طبیعت در منطقه زاگرس در ایجاد و گسترش آن ها مؤثر است.

ب) افزایش رسوبات، سبب گسترش (سیالب دشت ها) می شود و مجاری رودها را دچار تغ�ر می کند.

پ) دشت نهاوند بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست به وجود آمده است.

ت) جلگه میاندوآب در کنار دریاچه ارومیه قرار دارد.

سوال 16

گزینه 2 پاسخ:

گل فشان ها به علت خروج گاز یا بخار آب از اعماق زمین به باال می آیند.

اگر سه نقطه کوه جغتای در خراسان رضوی، گردنه آوج در استان قزوین و قله کوه بزمان یا خضر زنده در سیستان و بلوچستان را به یکدیگر

متصل کنیم، منطقه کوهستانی مرکزی تشکیل می شود.

سوال 17

گزینه 1 پاسخ:

گزینه 1

چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی در سکونتگاه ها، شکل های مختلفی از سکونتگاه ها را به وجود آورده است.

سوال 18

گزینه 2 پاسخ:

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: تقریبًا 2/5 میلیون سال اخیر را دربرمی گیرد.

گزینه «3»: پیدایش نهایی ناهمواری های ایران، مربوط به اواخر دوران سوم زمین شناسی (سنوزوئیک) است.

گزینه «4»: ناهمواری های ایران بیشتر طی دوران های اول تا سوم زمین شناسی پدید آمده است.


