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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

طور ناگهانی افزایش یابد، یابد، اما در وضعیتی که با افزایش ارتفاع، دمای هوا به  با افزایش ارتفاع، دمای هوا کاهش می 1

دهد آلودگی به گیرد و اجازه نمیدهد. در این حالت، هوای سرد و سنگین در سطح زمین قرار میدما رخ می وارونگی

شود و مشکالت ها در هوای شهرهای بزرگی مانند تهران بسیار زیاد می طرف باال حرکت کند و درنتیجه، میزان آالینده

 .گیردجایی هوا صورت نمی کند. در شرایط وارونگی، نمودار حرکت صعودی و جابهایجاد میفراوانی را برای مردم 

دهد، به این دلیل هر چه به پایان این دوره نزدیکتر  در ایران بیشتر بارشها در اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار رخ می 2

جهت آنها، هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم،  با توجه به ناهمواریها و .شود شویم، آبدهی رودها بیشتر می می

شوند، دائمی هستند. اگر این  گیر تغذیه می های بلند و برفرودهایی که از کوهستان  .شود مقدار آب رودها کمتر می

رودهای مناطق نسبتا خشک بیشتر طغیانی،  .رودها در نواحی مرطوب،جریان یابند مقدار آب آنها بیشتر خواهد بود

 .ادفی و اتفاقی، و مقدار آب آنها در سالهای مختلف متفاوت استتص

میلیمتر بارش داشته باشند و حداقل در هشت ماه از سال، این بارشها اتفاق بیفتد، به  588کانونهای آبگیری که بیش از  3

ف خود را تا ابتدای ماههای گرم سال بر ۀگویند.اگر کانونهای آبگیر در فصول سرد سال، ذخیر میکانونهای دائمی آنها 

رود. در کوهستانهای نزدیک به  به شمار میکانونهای فصلی حفظ کنند، بدون توجه به میزان ِبارش و زمان آن جزء 

گیرد که آنها را  دهد، نوعی کانون آبگیر موقت شکل می های کوتاه و اتفاقی رخ می مناطق گرموخشک، که گاهی بارش

 گوییم.یم کانونهای اتفاقی

شمال به جنوب کشیده شده است. این دریا از بقایای دریای عظیم  امتداد در که است بزرگی آبی ۀٔدریای خزر، پهن 4 

 آبهای ۀٔمیلیون سال پیش این دریا از بقی68 حدود از. بود پوشانیده را شمالی ۀکرتتیس است که زمانی بخش اعظم نیم

این  .درآمد؛ اما به دلیل همین وسعت زیاد، نام دریا را بر آن نهادند جهان ۀجدا ماند و به شکل بزرگترین دریاچ قدیمی

نامند؛ از جمله دریای مازندران، کاسپین، قزوین، گرگان، طبرستان، هیرکانی و دریای دیلم.  دریا را به نامهای مختلفی می

 .شود های خارجی کاسپین نامیده می نقشهحاضر نام آن، دریای خزر است و در  درحال

تغییر  - حساب از چاههای اطراف دریاچه  برداشت بی   -دریاچه آبریز ۀکاهش بارش در حوض گرم شدن عمومی هوا 5 

تغییر درمیزان   .محصوالتی که کشت آنها به آب زیادی احتیاج دارد اند، به کشت ازمحصوالتی که آب کمتری نیاز داشته

 .است داده تغییر دریاچه در را آب ۀٔوجود موانعی که چرخ و به دریاچه آب ورودی

 .یسابقه تاریخپیشینه و  -ایجاد مراکز رفاهی -سرمایه و فناوری -حمل و نقل و ارتباطات 6

واردات صادرات نفت و  کشی و بهبود آب آشامیدنی، رونقسال اخیر بر اثر گسترش بهداشت و واکسیناسیون، لوله 08در  7

 .میر کاهش یافته و این کاهش، سبب افزایش سریع جمعیت شده است و مواد غذایی؛ میزان مرگ

 :ایران در زمان قاجاریه، دارای چهار ایالت 0

 .والیت بود 23ـ کرمان و بلوچستان و 4ـ فارس و بندر 3ـ خراسان و سیستان 2ـ آذربایجان 1 

سو، بر تعداد  تدریج تغییر یابد. رشد سریع جمعیت از یک ها بهسکونتگاههای افزایش جمعیت سبب شده است که شکل 9

جمعیت شهرها افزوده و از سوی دیگر با تبدیل نقاط روستایی به شهر تعداد نقاط شهری را افزایش داده است. در سه 

 زندگی ۀشیو در تغییرات این. بوده است خود سکونتگاههای ظاهر و جمعیت در زیادی تغییرات شاهد ایران اخیر، ۀده

 .است داشته اثر هم آنان اقتصادی ـ اجتماعی

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی                 

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق               

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان        
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد      

 

 ی ایرانجغرافیانام درس: 

 آقای قاسمی نام دبير:

    13/03/97: تاریخ امتحان

 / عصرصبح  8ساعت امتحان:

 دقیقه 60: مدت امتحان



 

 

 

 

 

طور  ایران به دهد که به توان و ظرفیتهای محیطی های صنعتی در سطح کشور نشان می عدم تعادل در پراکندگی قطب 18

ذخایر و مواد اولیه توان به نواحی شرقی و مرکزی کشور اشاره کرد که از نظر  طور مثال می کامل توجه نشده است. به

اند.اگر  رو نبوده اند با رشد صنعتی روبه برداری قرار گرفته غنی هستند ولی به دلیل اینکه به صورت محدود مورد بهره

توانند  مناطق کشور میهمه ها و توان محیطی آن منطقه مورد بررسی قرار گیرد،  در استفاده از منابع طبیعی، ویژگی

 .ی و انسانی خود توسعه یابندمتناسب با امکانهای طبیع

 امضاء:   رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  02 جمع بارم :
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