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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 :

 ناهید گلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد.
 است؟ كدام جهان در شهرنشينی الگوي تغييرات به مربوط هاي پدیده الف( مهمترین

 ( شهرنشينی5       (شهرگریزي  3           شهرها به مهاجرت (افزایش 2          ميليونی  چند شهرهاي ( افزایش 1

 و روستاها شهري در مظاهر و ارزشها عملكردها، و رفتار زندگی، شيوه هاي آن طی كه است اجتماعی - اقتصادي ب(روندي
 :یابد می رواج روستانشينان بين

 (شهروندي5           (شهرگرایی           3              (   شهرنشينی2               (شهرگریزي1
 ج(چند درصد از فقيران كشورهاي قاره آسيا و آفریقا و آمریكاي التين در نواحی روستایی زندگی می كنند؟

 درصد 67(5               درصد        63( 3      درصد              76( 2درصد                   36(1
 د(خشكسالی در كدام مناطق اثرات بيشتري دارد؟

 (خشك و نيمه خشك5      ( نزدیك مدار استوا     3           ( قطبی              2              (معتدل         1

1 

2 

 عبارت هاي زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد:
 داشتند.  جمعيت نفر ميليون 9 از ...............  بيشتر و شهر................. دو ميالدي، 1841 سال در الف( 

 .زیست، لوكوموتيو هاي ................. هستند محيط با سازگاري نظر از لوكوموتيوها نوع ب(بهترین

 وارد كند. یبه جوامع انسان ی..................و........................فراوان يتواند خسارت ها یم یعيحوادث و مخاطرات طبج(
 د(در زمين لرزه ها جابه جابی زمين بر اساس .......................و ................. اندازه گيري می شوند.
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3 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد.

𝟐الف(مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی     

𝟕
 حمل و نقل جاده اي است.   

 لرزه است. نيمانند زم یاز مخاطرات شتريب اريبسزمين لغزه ها گستره ب(

ج(سرمایه گذاري در زمينه توسعه حمل و نقل ،به ویژه حمل و نقل آبی و ریلی ،می تواند موجب پيشرفت اقتصاد وگسترش 

 تجارت كشور ما با سایر كشورها شود. 

 د(ميزان تخریب و خسارت هاي ناشی از دور شدن گسل هاي واگرا نسبت به سایر گسل هاست.  

در مناظق سيل خيز در اطالع رسانی به موقع مردم این مناطق جزمرحله مدیریت بعد ه(نصب دستگاه هاي هشدار دهنده سيل 

 از وقوع سيل است.

25/1  

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

 چيست؟  شهري و روستایی سكونتگاه یك شناخت و مطالعه آغاز الف(سر

 ب(فراوان ترین نوع لغزش هاي دامنه اي كدام لغزش است؟

 عامل توسعه روستایی در گذشته چه بوده است؟ج(مهمترین 

 د(جلوه هایی از اسكان غير رسمی را بنویسيد؟

25/1  

4 

 به پرسش هاي مربوط به مهارت ها و فنون جغرافيایی پاسخ دهيد.

 الف(مدل سازي مربوط به كدام مرحله سامانه  اطالعات جغرافيایی می باشد. 

 .............................یكبار دور كره زمين می چرخند.ب(ماهواره هاي لندست تقریبا هر 

 UTCد(  ج(تا كنون كشورهاي مختلف جهان ده ها ماهواره را با چه اهدافی در جو زمين و باالتر از آن قرار داده اند ؟ دومورد 

 عالمت اختصاري چيست؟

 ه(خط روز گردان در امتداد كدام نصف النهار قرار دارد؟

 ی پی اس توسط  متخصصان كدام كشور و براي چه مقاصدي توليد شد؟و(سامانه ج

 در چه اموري استفاده می شود؟ دو مورد GPSز(از 
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   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 :

 ناهيد گلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 به سواالت مربوط به شبكه حمل ونقل پاسخ دهيد.

 است. تر مناسب )كيلومتر 511 از معموالًكمتر(كوتاه هاي مسافت براي ونقل حمل شيوه الف(این

 ب(زادگاه قطار كدام كشور است؟

 ج(در نيمه دوم قرن بيستم براي حل مشكالت ترافيكی و افزایش سرعت خودروها چه مواردي متدوال شده است؟

 جبران می كند؟ د(كدام حمل و نقل به سرمایه فراوانی نياز دارد ،اما بازدهی آن در آینده هزینه سرمایه گذاري را

 ه(از چه روشها و تجهيزاتی براي پایش و نظارت بر حمل و نقل خصوصی و عمومی  باید استفاده كرد ؟ دو مورد بنویسيد.

 و(یكی از موضوعات مهم شهرها در چند دهه اخيرچيست؟

 ز(همایش هاي دوچرخه سواري در كدام شهرهاي ایران برگزار می شود؟

كيلومتر است.شاخص انحراف  161كيلومتر و طول مسير مستقيم بين دو مكان  511دو مكان  ح(طول مسير قابل احداث بين

 این دو مكان چقدر است؟ 
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7 

 .دهيد پاسخ طبيعی مخاطرات مدیریت به مربوط سواالت به

 چيست؟ نشانه زمين دائمی هاي لرزه شدن متوقف(الف

 :دهيد می انجام اقداماتی چه زلزله وقوع صورت در زیر هاي مكان در داشتن قرار هنگام در(ب

 خيابان                                    در داشتن قرار -1

 :رانندگی هنگام -2 

  ببرید؟ نام را آید می پيش زلزله وقوع از پس كه مشكالتی از دو مورد(ج

 چيست؟ كشورمان در اخير دهه چند در سيالب از ناشی خسارت افزایش اصلی دليل(د

 .بنویسيد را خشكسالی مدیریت راهكارهاي ترین مهم از مورد دو(ه

4 

9 

 به سواالت مربوط به مخاطرات طبيعی پاسخ دهيد.

 الف(مخاطرات طبيعی از نظر منشا شكل گيري به چند دسته تقسيم می شوند ،براي هر كدام یك مثال  بزنيد.

 لغزش بيش از دیگر حوادث در كشور ما رخ می دهد؟ دو موردب(چرا مخاطراتی مانند زمين لرزه ،سيل ،خشكسالی و زمين 

 ج(در كدام بخش زمين ،حركت همرفتی مواد موجب حركت صفحات نسبت به هم می شود؟

 د(شدید ترین تنش زمين لرزه كجا روي می دهد و مقياس اندازه گيري ميزان تخریب ناشی از شدت زمين لرزه چيست؟

 يست؟ه(علت اصلی لرزه خيزي كشور ما چ

 و(سيل خسارت بار چه هنگام اتفاق می افتد؟

 ز(چرا از احداث سازه هاي نامناسب مثل پل ها در مسير رودها باید خودداري كرد؟ 

 ح( دو مورد از گروه اصلی حركت هاي دامنه اي را نام ببرید.

 ط(چه زمانی می توان گفت خشكسالی در یك منطقه رخ داده است؟

 لی چيست ؟ دو موردي(مهمترین پيامدهاي خشكسا
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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 :

 ناهید گلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 (24/1نمره   )هر مورد 1درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد. 

  (شهرگرایی             3ب( گزینه          ميليونی                   چند شهرهاي ( افزایش1الف( گزینه

 (خشك و نيمه خشك5د(گزینه              درصد                                                76(2ج (گزینه 

1 

2 

 عبارت هاي زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد:

       24/1ب(برقی                      24/1نيویورک 24/1الف(لندن  

 24/1بزرگی -24/1د(شدت                     24/1اقتصادي-24/1ج(اجتماعی 

55/1  

3 

 گزینه درست را انتخاب كنيد:

               24/1ج(ص                  24/1ب(ص               24/1الف(ص  

 24/1ه(غ                    24/1د(غ  

25/1  

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

                       24/1موقعيت  24/1الف( مقر)مكان ،جایگاه( 

 24/1ب(  زیر بري رود خانه ها

                                                  24/1ج( توسعه كشاورزي

 24/1د( حاشيه نشينی )زاغه نشينی( 

25/1  

4 

 به پرسش هاي مربوط به مهارت ها و فنون جغرافيایی پاسخ دهيد.

                                                            24/1الف( پردازش  

 24/1ساعت   25ب(

 مورد كافی است( 2) ذكر 24/1منابع زمينی24/1مخابراتی 24/1هوا شناسی 24/1ج( نظامی 

                                            24/1د(ساعت هماهنگ جهانی 

  24/1ه( نصف النهار گرینویچ   

 24/1نظامی  24/1و(ایاالت متحده آمریكا 

 24/1عمليات امداد و نجات 24/1كوهنوردي 24/1طرح هاي عمرانی 24/1ز( نقشه برداري 

 ذكر دو مورد 24/1كنترل ترافيك 24/1رد یابی 

5/2  

6 

 به سواالت مربوط به شبكه حمل و نقل پاسخ دهيد. 

       24/1الف( جاده اي 

        24/1ب( انگلستان 

           24/1و  آزاد راه ها  24/1ج(احداث بزرگراه ها  

          24/1د(ریلی

 )دو مورد( xبا اشعه 24/1و مسافران 24/1كنترل چمدان ها     24/1ه(  دوربين هاي كنترل سرعت  

                        24/1و( مدیریت حمل و نقل درون شهري 

  24/1و  مياندوآب 24/1ز( بناب  

                      24/1ح(
  𝟒𝟎𝟎

𝟏𝟔𝟎
=

  𝟏

𝟏𝟎𝟎
 

241 =161÷51111 
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   : 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 :

 ناهيد گلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

7 

 .دهيد پاسخ طبيعی مخاطرات مدیریت به مربوط سواالت به

 4/1احتمال وقوع زلزله (الف

 (ب

  24/1 /و تابلوهاي مغازه ها فاصله بگيریم.24/ و تير هاي چراغ برق 24از ساختمان هاي بلند :خيابان در داشتن قرار - 1

و تا پایان  24/1خود رو را در كنار خيابان یا جاده و دور از ساختمان هاي بلند یا تير هاي برق متوقف كنيم  :رانندگی هنگام -2

 24/1.  ين لرزه در خودرو بمانيمزم
 

  24/1اتصال كابل هاي برق   24/1پس لرزه ها  24/1لغزش هاي زمين   24/1انفجار لوله هاي گاز  24/1آتش سوزي ها (ج

 ( مورد 3) 
 

 4/1و  ساخت و سازها در حریم رود خانه ها   4/1توسعه سكونتگاه ها (د
 

   (ه

 موجود زیرزمينی و سطحی هاي آب رویه بی مصرف از پرهيز و آب مصرف در جویی صرفه -1

 فشار تحت آبياري هاي روش از استفاده و كشاورزي در آبياري وري بهره افزایش-2

 كمتري آب به كه محصوالتی و خشكی به مقاوم گياهان كاشت و دارند نياز زیاد آب به كه محصوالتی كشت از پرهيز-3

 .نيازمندند

 مختلف هاي روش به باران آب سازي ذخيره و آوري جمع-5

 زیرزمينی   آب هاي سفره مصنوعی تغذیه-4

 خاک   فرسایش كنترل و گياهی پوشش و مراتع از حفاظت آبخيزداري، مدیریت-6

 نمره1)ذكر دو مورد كافی است(  .آب از مجدد واستفاده ها پساب و ها فاضالب مدیریت-7

 

4 

9 

 دهيد.به سواالت مربوط به مخاطرات طبيعی پاسخ 

 الف(

 24/1  آتشفشان    24/1 لرزه زمين مانند ؛24/1( درونی دیناميك) زمينی درون منشأ با طبيعی مخاطرات -1

 4/1 طوفان    24/1 صاعقه    24/1 سيل مانند ؛24/1( بيرونی دینا ميك) زمينی برون منشأ با طبيعی مخاطرات -2

 24/1ها نوع ناهمواري  24/1موقعيت جغرافيایی    ب(

        24/1گوشته فوقانی   ج(

 24/1مركالی    24/1نقطه كانونی   د(  

 ایران سرزمين باالي شكستگی و خوردگی موجب چين24/1 اوراسيا - هند اقيانوس و24/1 عربستان صفحات همگرایی  ه( 

  .است منطقه آن خيزي لرزه اصلی علت درنهایت، و شده

 .شود بارمی خسارت سيل24/1شود، سرریز و برود فراتر رود ظرفيت از كه 24/1یابد رودآنقدرافزایش آبدهی اگر و( 

 و 4/1كنند عبور ها پل این هاي دهانه از توانند نمی شده كنده درختان هاي شاخه و ها تنه سيل، وقوع زیرادر حين  ز( 

 4/1.شوند می ها پل تخریب حتی و شدنآب سرریز باعث سرانجام

 مورد( 3)ذكر 24/1لغزش زمين و   24/1گِلی جریان     24/1خزش   24/1ریزش ح( 

 دست به ساله 31 دوره یك براساس كه)  منطقه آن االنهـس دگیـبارن گينـميان حد منطقه از یك بارش در ميزان اگر  ط( 

 .است داده رخ سالی منطقه خشك آن در كه گفت توان می 24/1 كمترباشد،24/1 ( آید می

 )ذكر دو مورد( 24/1گرسنگی و 24/1قحطی بروز و 24/1كشاورزي محصوالت رفتن بين از یا كاهش  ي(
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