
  
  

 )12تا  10 هاي هچيست؟، صفح (جغرافيا   .221
بررسي نتايج تحقيقات قبلي و مرتبط با بيان مسئلة تحقيق مربـوط بـه گـام اول    
(طرح سؤال و بيان مسئله)  قبل از تدوين فرضيه (گام دوم) است. در اين مرحله 
پژوهشگر بايد پژوهش ديگران را مورد بررسي قرار دهد؛ به عبارت ديگر، مطالعـة  

  .ديگران، مورد نياز پژوهشگر استسابقه، پيشينة مسئله و نتايج پژوهش 
  ها: بررسي ساير گزينه

گيري و ارائه پيشنهادها (گام پنجم) بعد از تدوين فرضيه انجام  نتيجه»: 2«گزينة 
  شود. مي

مرحلة پردازش اطالعات (گام چهارم) بعـد از تـدوين فرضـيه انجـام     »: 3«گزينة 
  شود.  مي

اي و ميداني بعـد از   وش كتابخانهآوري اطالعات (گام سوم) به ر جمع»: 4«گزينة 
  شود. تدوين فرضيه انجام مي

 )24، صفحة طبيعي ايرانجغرافياي جغرافياي ايران، (   .222
هاي البرز از تنگة منجيـل شـروع شـده و در امتـداد غربـي ـ شـرقي (طـول          كوه

كوه در نزديكي شاهرود و گردنة خـوش يـيالق ادامـه     هاي شاه جغرافيايي) تا كوه
  .دارند

  ها: ساير گزينه بررسي
 يكوه در نزديكـ ههاي شا هاي اين منطقه تا كوه خوردگي امتداد چين»: 1«گزينة 

  ادامه دارند. ييالقخوش  ةشاهرود و گردن
شفشـاني در دورة  تهـاي آ  قلة دماوند در اين منطقه از طريق فعاليـت »: 3«گزينة 

  شناسي) شكل گرفته است. كواترنر (از دوران سوم زمين
هـاي   هاي تالش با جهت شمالي ـ جنوبي قـرار دارد و كـوه    كوهستان»: 4«گزينة 

  .البرز در امتداد غربي ـ شرقي
 )49 و 48 هاي هايران، صفحطبيعي (جغرافياي    .223

بـارد، بـه ايـن     ها در اواخر فصل پاييز تا اوايل فصل بهار مي در ايران بيشتر بارش
  .شود هي رودها بيشتر ميشويم، آبد تر مي دليل هر چه به پايان اين دوره نزديك

 )73ايران، صفحة انساني جغرافياي (   .224
در استان خراسان جنوبي، هر شهرستان، از به هم پيوستن چند بخش همجوار 

  .تشكيل شده است
  ها: بررسي ساير گزينه

ها تابع شهرستان هستند و هر كدام توسط بخشدار اداره  بخش»: 1«گزينة 
  شود. مي

مزرعة همجوار تشكيل  هم پيوستن چند روستا، مكان و دهستان از به»: 3«گزينة 
  شود. مي

  شود. ها توسط يك فرماندار اداره مي هر يك از شهرستان»: 4«گزينة 
 )93ة ايران، صفحانساني (جغرافياي    .225

نقشه نشان  .هاي صنعتي در سطح كشور تعادل وجود ندارد در پراكندگي قطب
طور كامل توجه نشده است. ممكن  ههاي محيطي ب دهد كه به توان و ظرفيت مي

ولي به صورت محدود مورد  اي از نظر ذخاير و مواد اوليه غني باشد است ناحيه
  رو نبوده است. برداري قرار گرفته و با رشد صنعتي روبه بهره

 )12ة ، صفحناحيه چيست؟)، 2(جغرافيا (   .226
اي طبيعي غلبه ه محيط رتوليد ابزار و فناوري بو ها با پيشرفت در دانش  انسان

ها شكل  هاي انسان اند؛ لذا نواحي به فعاليت ها را در اختيار گرفته كرده و اين محيط
ها براي كنترل محيط  شود انسان ها و موانع محيطي موجب مي محدوديت .دهند مي

   اع ابزارهايي بپردازند.انديشي كنند و به ابد خاص آن چاره و شرايط
 )84ة ، صفحيانسان نواحي)، 2(جغرافيا (   .227

ها منابع و مواد  هايي است كه طي آن هاي نوع دوم (صنعت): شامل فعاليت فعاليت
  شوند (الف و د)  يابند و به كاال تبديل مي ها تغيير شكل مي اوليه در كارخانه

ها  شود كه در فرايند آن هايي گفته مي به فعاليت :هاي نوع سوم (خدمات) فعاليت
  (ب و ج) .شود ميخدماتي به ديگران ارائه 

 )57)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (   .228
يابد، تعداد  هر چه ارتفاع افزايش مي با توجه به تأثير ارتفاع بر پوشش گياهي،

چنين فصل رويش  ها، قد يا بلندي گياهان، انبوهي و درجة رشد گياهان و هم گونه
  .شود تر مي ها كمتر و كوتاه آن

 )92، صفحة انينواحي انس)، 2(جغرافيا (   .229
ويژه  هاي بزرگ به محصولي تخصصي شركت تكامروزه صاحبان اغلب مزارع 

هايي هستند كه  هاي چند مليتي شركت شركت .هاي چند مليتي هستند شركت
ها و  ها در كشورهاي پيشرفتة صنعتي قرار دارد و شعبه معموالً بخش مركزي آن

  اند. شده ها در ساير نواحي ايجاد هاي مونتاژ آن كارخانه
  ها: بررسي ساير گزينه

 ةها در كشورهاي پيشرفت محل استقرار دفتر مركزي اين شركت»: 1«گزينة 
  صنعتي قرار دارد.

بيشتر مزارع تك محصولي نواحي استوايي در نزديكي ساحل درياها »: 2«گزينة 
اند تا بتوان از كشتي براي صدور محصوالت به نواحي مختلف جهان  واقع شده

  ه كرد.استفاد
  اند. اين مزارع در كشورهاي نواحي استوايي احداث شده»: 4«گزينة 

 )131ة ، صفحنواحي سياسي)، 2(جغرافيا (   .230
مايل دريايي درياي سرزميني  12ترين حد جذر دريا) تا حدود  از خط مبنا (پايين

  .شود كه متعلق به كشور مجاور درياست ناميده مي
 )93و  92ة صفح ،مخاطرات طبيعي) ، 3(جغرافيا (   .231

پوسته و بخش بااليي گوشته، سخت و سنگي است و سنك كره (ليتوسفر) نام 
دهد كه به هر يك  ليتوسفر زمين يكپارچه نيست و تشكيل واحدهايي را مي .دارد

  .شود صفحه (پليت) گفته مي
اي  تشكيل دهندة گوشته زمين به حالت نيمه جامد و تا اندازه  در اين صفحات مادة

مانند است. در گوشتة فوقاني حركت همرفتي مواد موجب حركت صفحات خمير 
  شود. نسبت به هم مي

 )24، صفحة ها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (   .232
 يا هاي فقيرنشين شهرها (اسكان غيررسمي نشين و حومه در نواحي حاشيه

ق و هاي اجتماعي، سرقت و خشونت، اعتياد، طال كجرويغيرقانوني) انحرافات و 
طور  هوشمندسازي شهري بهو با زيباسازي و مبلمان شهري . يابد گسترش مي …

توان گسترش اين  هاي مداربسته در نقاط مختلف شهر مي مثال نصب دوربين
  .پديده را كنترل كرد

توان تا  هاي آموزشي براي شهروندان مي عمومي و برگزاري كارگاه با آموزش
  .حدودي از پيشرفت آن جلوگيري نمود

 )75و  74 هاي ه، صفحهاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (   .233
اوقات شرعي شهرهاي مختلف ايران كه بر مبناي زمان واقعي و محلي است 

  . باشد متفاوت مي
 )94ة ، صفحمخاطرات طبيعي)، 3(جغرافيا (   .234

يابد و در نتيجه، سرعت  با از بين بردن پوشش گياهي نفوذپذيري خاك كاهش مي
  .شود حاصل از بارش بيشتر مي وانابر

 )105و  104ه هاي ، صفحمخاطرات طبيعي)، 3(جغرافيا (   .235
اي و اصالح بستر  ها از جمله روش غيرسازه تعيين حريم توسعه براي رودخانه

اي اقدامات  ها نسبت به هدايت، انحراف يا مهار سيل از روش هاي سازه رودخانه
  .پيش از وقوع سيل است
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