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 (37)جغرافیای یک، نگاهی به جغرافیای انسانی ایران، ص     4گزینٔه  201 -

 شهر است. 308و  113و  51و  24ای و پایکوهی به ترتیب تعداد شهرهای ایران در نواحی کوهستانی، دشتی، جلگه

 (49ای یک، انسان و بیابان، ص )جغرافی    4گزینٔه 202 -

 است. 18و زمین بایر  1و در چراگاه  0.7واحد در هکتار، در زمین کشاورزی  0.01فرسایش خاک در هر سال در جنگل 

 (67)جغرافیای یک، آلودگی هوا، ص     1گزینٔه  203 -

تر از تر و سبکیابد؛ از این رو، در شرایط عادی، هوای مجاور سطح زمین گرما کاهش میهای اولیٔه جو، با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هودر حالت عادی، در الیه

شود؛ زیرا در این جا شود. اما در بعضی مواقع به خصوص در فصل زمستان، وضعیت برعکس میتواند به راحتی به سمت باال صعود کند و جابههای باالیی است و میالیه

 گیرد. های گرمی در باالی آن قرار میر در مجاورت زمین ساکن است و الیهتشرایط هوای سردتر و سنگین

 (130)جغرافیای یک، جمعیت و مهاجرت، ص     2گزینٔه 204 -

 ت.هاب داخلی رخ داده اسها به ایران و پاکستان که از انواع مهاجرت اجباری است به علت حملٔه شوروی شابق به افغانستان و جنگپناهنده شدن افغان

 (153دانان و توسعٔه پایدار، ص )جغرافیای یک، جغرافیا، جغرافی    2گزینٔه 205 -

 پیوندند و چرا.هایی به وقوع میها در چه مکانپراکندگی فضایی یعنی این که پدیده

 (55)جغرافیای دو، نواحی کوهستانی، ص     3گزینٔه  206 -

 است.« بسیار کم»و در قسمت پایین دست سرعت آب  « زیاد»، در قسمت میانی سرعت آب  «یادخیلی ز»در قسمت باالدست حوضٔه آبریز سرعت آب  

 (13)جغرافیای دو، ناحیه چیست؟، ص     3گزینٔه  207 -

 شود که سطح وسیعی از شمال شرق چین را پوشانده است. لس زرد رنگ و بسیار حاصلخیز است.های بادی ریز رس گفته میلس به نهشته

 (112های شهری و روستایی، ص )جغرافیای دو، سکونتگاه    4زینٔه گ 208 -

اند که در آنها اغلب هایی شناخته شدهتر است. روستاها به طور نسبی مکانتر ولی فضاهای مسکونی یا صنعتی کوچکاندازهای طبیعی بیشتر و گستردهدر روستاها چشم

 ه مشغول اند. در روستاها تعاون و همکاری بیشتر است، در شهرها نوگرایی و تغییرات اجتماعی شدیدتر است.های اولینیروهای کار به کشاورزی یا سایر فعالیت

 (127تا  125)جغرافیای دو، پراکندگی و نقش شهرها، صص     1گزینٔه  209 -

 گمرک در شهرهای بندی وجود دارد. ای و هنری، بازارهای بزرگ و متنوع در شهرهای بازرگانی و ببمه وهای ادبی در شهرهای موزهانجمن

 (146)جغرافیای دو، واحدهای سیاسی و مرزها، ص     3گزینٔه  210 -

  (44دانشگاهی، نقشه و فرایند تهیٔه آن، صجغرافیای پیش   (

 گذرد و فاصلٔه مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است.الف. خط منصف خطی است مرزی که از وسط رودخانه می

 شود.کیلومتر می 20کیلومتر است. بنابراین عرض رودخانه  4متر جه به مقیاس، هر سانتیب. با تو
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 (18دانشگاهی، سیستم چیست؟ ، ص )جغرافیای پیش    4گزینٔه  211 -

کنند، پژوهشگران ه صورت واحد مطالعه میرا ب -یعنی محیط -دانان، کل یک سیستم رو، درحالی که جغرافیاست؛ از این« کل نگری»روش مطالعٔه علم جغرافیا مبتنی بر  

دهند. تنها در گزینٔه چهار به تأثیر های موردنظر خود را به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن تأثیر آنها بر یکدیگر مورد بررسی قرار میهای علوم، اجزاِء سیستمسایر رشته

 عوامل بر یکدیگر توجه شده است. 

 (22های جغرافیایی ، ص دانشگاهی، راه و روش پژوهشپیش )جغرافیای    1گزینٔه  212 -

اند؛ زیرا از نتایج آنها برای جلوگیری از های کاربردیهای علّی معموالً از نوع پژوهششود. پژوهشدر پژوهش علّی، علل یا عوامل بروز یک رویداد یا پدیده بررسی می

 شود.تکرار رویداد یا حادثٔه نامطلوب استفاده می

 (54تا  51دانشگاهی، نمایش شکل زمین، صص )جغرافیای پیش    2گزینٔه  213 -

 های اطراف نقطٔه تماس دقیق و مشابه واقعیت خواهد بود.در سیستم تصویر مسطح، تصاویر قاره

 تر است.ها در اطراف مدار استاندارد واقعیدر سیستم تصویر مخروطی نقشٔه کشورها و قاره

 شود.ای نقشٔه کشورهای اطراف استوا به طور دقیق ترسیم میانهدر سیستم تصویر استو

 (71و  68دانشگاهی، کاربرد رایانه در جغرافیا ، صص )جغرافیای پیش    3گزینٔه  214 -

ز امکان طراحی و ترسیم نی  Surferافزار ای و بسیاری اطالعات دیگر را به دست آورد. نرمتوان تصاویر ماهوارهمی  GoogleEarthافزار نرم از طریق 

 آورد. وضعیت توپوگرافی سطح زمین را فراهم می

 (94های اطالعات جغرافیایی،  ص دانشگاهی، سیستم)جغرافیای پیش    1گزینٔه  215 -

ای انواع کاربری زمین از تصاویر ماهواره برداری هوایی و پوشش گیاهی وهای توپوگرافی و نقشٔه شبکٔه زهکشی سطحی  از طریق عکسدر یک سیستم جغرافیایی الیٔه داده

 شوند.حاصل می
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