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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه متشکری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

  .جاي خالی را با كلمات مناسب پركنيد 
 كنند،....................... می گویند.الف( بيشترین مسافتی كه مردم منطقه براي دریافت خدمات از آن سكونتگاه طی می 

 ب( یكی از اركان مهم .....................شهري و شهر سالم به حداقل رساندن آلودگی و تخریب محيط زیست است. 
 ج( امروزه لوكوموتيوهاي ......................بهترین نوع از نظر سازگاري با محيط زیست اند.

..........   .............. فيایی كه به صورت یك سامانه به وسيله مسيرهایی به یكدیگر پيوند داده شدهد( تعدادي  مكان هاي جغرا
 می گویند . 

 ه( براي اندازه گيري ميزان تخریب ناشی از یك زمين لرزه از مقياس .......................... استفاده می شود. 

1725 

2 

 گزینه صحيح را انتخاب نمایيد.  
 الف( كدام نهاد در برنامه ریزي و مدیریت شهرهاي ایران ، نقش ندارد؟ 

 ( شهرداري ها   د( شوراهاي اسالمی شهرها 3(بنياد مسكن انقالب اسالمی 2راه وشهر سازي   ( وزارت1
 ب( سفر با كدام كشتی معموال پرهزینه است ؟ 

 رو   -( رو5            ( كروز          3( فله بر                    2( كانتينري                        1
 كيلومتراست، شاخص انحراف براي این مسير كدام است؟ 21كيلومتر و فاصله مستقيم این دو شهر  31ج(طول مسير دو شهر 

1 )141                              2 )211                      3   )61                      5  )41   
 د( كدام كمربند زلزله خيز در حال بازشدن و گسترش است ؟ 

 ( كمربند اقيانوس اطلس   2              ( كمربند اطراف اقيانوس آرام   1
 ( كمربند اقيانوس هند5          هيماليا –( كمربند كوهستانی آلپ 3 

 زینه ،دليل اصلی خسارتهاي ناشی از سيالب هایی است كه دركشورما به وقوع پيوسته است ؟ ه( كدام گ
 ( نوع ناهمواري هاي حوضه رود و نفوذ پذیري خاک 2                                                (شكسته شدن سدها                 1
 ( بارش هاي شدید و طوالنی   5( توسعه سكونتگاه ها وساخت وساز ها در حریم رودخانه ها         3 

1725 

3 

  .مشخص كنيد  "غ "و   "ص"جمالت درست ونادرست را با 
 الف( حمل ونقل ،كليد توسعه اقتصادي وركن زیر بنایی اقتصاد كشور هاست .  

 ب( امروزه توسعه كشاورزي  مهم ترین عامل توسعه روستایی  محسوب می شود  . 
 ج( منظور از مقر مكان اصلی ودقيق یك سكونتگاه ومحل استقرار آن روي زمين است. 

 د( دليل انحراف و پيچ و خم را ه ها  موانع طبيعی است . 
  وابسته به وزارت كشور  است.  "سازمان مدیریت بحران    "ه( 

1725 

5 

 موارد سمت راست را به عناوین سمت چپ  ربط دهيد.   
 جهان شهر-1         الف( زنجيره اي از مادر شهرها وكالن شهرها .                                            

 شهركالن  -2ب( بزرگترین ومهم ترین شهر یك ناحيه ، استان یا یك كشور.                             
 مگاالپليس  -3ج( معادل واژه مگاسيتی                                                                                      

 مادرشهر -5            د( از مهمترین پدیده هاي مربوط به تغييرات الگوهاي شهرنشينی درجهان 
 شهرهاي ميليونی                                                        -4                                                                                                                         

1 

4 

 حمل ونقل  می باشد ؟  هریك از ویژگی هاي زیر مربوط به كدام یك از انواع شيوه هاي 
 الف(مقرون به صرفه ترین روش براي جابجایی كاالهاي حجيم وبزرگ درمسافت هاي طوالنی .)      (

 ب( كنترل ایمنی آن به دقت ومراقبت زیاد نياز دارد.  )                        (  
 ج( انتقال حجم عظيمی از مایعات به طور شبانه روزي .  )                     ( 

0755 

 0755 نفر است ، سرانه آموزشی این شهر چقدر است ؟ با فرمول  11111متر مربع  وجمعيت آن  4111فضاي آموزشی در یك شهر  6
 

 



 

195 

 

   مدت امتحان : صبح 9شروع :ساعت  علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه متشكري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 
 (می باشد؟  GISهریك از موارد زیر مربوط به كدام مرحله سامانه اطالعات جغرافيایی ) 

 ب( مدل سازي اطالعات .............................              الف ( نمایش اطالعات به صورت نقشه ونمودار......................
075 

9 

 .با توجه به شكل زیر  سه مسير پيشنهادي براي اتصال دو شهرک را بنویسيد.  

 

0755 

 1 با یك مثال توضيح دهيد ، ویژگی هاي طبيعی چه تأثيري در مدیریت سامانه هاي حمل ونقل می گذارند؟   8
 075 چرا امروزه برنامه ریزان تالش می كنند ، به جاي یك شيوه حمل كاال از مبدأ به مقصد از دو یا چند شيوه استفاده كنند؟    11

11 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.   ( UTCبا توجه به ساعت هماهنگ جهانی )

 قاچ زمانی تقسيم می كنند؟  25الف( چرا كره زمين را به 

 ب( كدام قاچ هاي ساعتی ازساعت گرینویچ عقب ترند؟ 

    1  

 1 را بنویسيد.    (   GPSمهم ترین كاربردهاي سامانه موقعيت یابی جهانی )    12

13 
 اصطالحات زیر را تعریف كنيد. 

 الف(  مركز سطحی زمين لرزه               ب( آبدهی رود                       ج(  شبكه زهكشی 
175 

15 
به چه دليل درحوضه هاي آبخيز گرد ، مدت زمان بيشتري صرف می شود تا آب آبراهه ها خارج شوند؟ واین امر چه پيامدي  

 به دنبال دارد ؟ 
1 

14 

 درمورد خشكسالی به سؤاالت پاسخ  كوتاه دهيد. 

 معرف كدام نوع خشكسالی است؟  "ميزان ریزش هاي جوي كمتراز ميانگين بارش منطقه نيست  "الف( عبارت  

 ب( افزایش ریزگردها  ، ار علل خشكسالی محسوب می شود یا پيامدهاي آن ؟ 

 ج( كدام مناطق در مقابل خشكسالی ، حساس تر و آسيب پذیرتر هستند؟

1 

16 

 با توجه به شكل مقابل ، توضيح دهيد كدام فعاليت انسانی منجر به وقوع این پدیده شده است؟ 

 

1 

 1 تغيير در آب هاي زیر زمينی چگونه می تواند از نشانه هاي وقوع زلزله باشد؟   17
 1 براي مقابله با وقوع زمين لغزش، قبل از ساخت وساز در سطوح شيب دار، چه مطالعات و اقداماتی باید انجام داد؟   19
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه متشکری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
  .جاي خالی را با كلمات مناسب پركنيد 

 الف( دامنه نفوذ          ب( پایداري               ج(  برقی            د(  شبكه               ه(  مركالی  
1725 

2 
 گزینه صحيح را انتخاب نمایيد.  

   3ه(                       2د(                 1ج(                        3ب(                              2الف( 
1725 

3 
 مشخص كنيد. .  "غ "و   "ص"جمالت درست ونادرست را با 

 ج( ص               د(  غ                      ه(   ص        الف( ص                            ب(  غ            
1725 

5 
 موارد سمت راست را به عناوین سمت چپ  ربط دهيد.      

                                                                                                                              4د(                  2ج(                        5ب(                              3الف( 
1 

4 
 هریك از ویژگی هاي زیر مربوط به كدام یك از انواع شيوه هاي حمل ونقل  می باشد ؟ 

 ج( )   لوله اي     (                       ب( )   هوایی     (                  الف( )        حمل و نقل آبی      (
0755 

مساحت  ÷جمعيت  = 4111÷ 11111 = 1,4  6  0755 
 075 الف ( خروجی            ب( پردازش  7
 0755 تركيبی طوالنی و كوتاه،  تونل كوتاه    -طوالنی مسير بدون تونل     -حفر تونل      9

8 

دركشورهاي اسكاندیناوي با توجه به زمستانهاي سخت بارش برف و یخبندان تجهيزات خاصی درپاک سازي جاده ها یا  

نوع سواحل از نظر بریدگی یا مخاطرات محيطی مانند سونامی یا طوفان هاي موسمی براحداث ومدیریت  –ها  احداث فرود گاه

تپه ماهوري با نواحی مسطح فرق دارد بنابراین هزینه هاي حمل ونقل احداث خط آهن در نواحی مرتفع و  -بندر گاهها   

 وفناوري بررسی شود.           )    یك مورد كافيست (

1 

 075 تا بتوان زمان و هزینه حمل و نقل به خوبی مدیریت شود.  11

11 
 ساعت طول می كشد.  25درجه است ویك دور چرخش آن  361الف( محيط زمين 

 غرب ساعت گرینویچ قراردارند.ب( چون در 
    1  

 1 ر                                       . ظتعيين موقعيت جغرافيایی وطول و عرض و ارتفاع مكان ها وزمان مورد ن 12

13 

 الف(  مركز سطحی زمين لرزه  : به ناحيه اي از سطح زمين كه روي كانون زلزله قرار دارد. 

 ب( به حجم آبی كه در زمانی مشخص ازیك مقطع معين رود عبور می كند. 

 ج( هر رود مانند شاخه هاي درخت انشعاباتی دارد كه به مجموعه آنها شبكه زهكشی می گویند. 

175 

15 
ها هم زمان به  زیرا در حوضه هاي گرد به علت انشعابات پراكنده سرشاخه ها كه طول آنها به یك اندازه است همه جریان

 خروجی ميرسند. پيامد آن موجب سرریز و وقوع سيل . 
1 

14 

       1,24الف( خشكسالی زراعتی     

           1,24ب(  پيامدهاي آن     

   1,4ج( خشك و نيمه خشك    

1 

 1 زیر بري دامنه  براي ساخت جاده باعث می شود كه دامنه تكيه گاه خود را ازدست بدهد و دچار زمين لغزش شود .   16
 1 در اثر فشار بر الیه هاي پوسته زمين سطح آبهاي زیر زمينی باال و پایين برود یا تركيب شيميایی آنها  تغيير یابد.   17

19 
              1,4مطالعات خاک شناسی و پایداري زمين انجام شود.  

 1,4كارهاي ایمن سازي مانند مقاوم سازي لوله هاي انتقال انرژي پایدار سازي سطوح شيب دار و...  
1 

 

 


