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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 :

 فریده احمدزاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمالت صحيح و غلط را مشخص كنيد:

رشد شهر نشينی طی دورهاي زمانی كوتاه تر و سریع تر از رشد صنعتی ویژگی كشورهاي آسيایی و امریكاي التين است  -1

 . 

 هر چه عمق كانونی زلزله بيشتر باشد ، تخریب و خسارت افزایش می یابد.  -2

 بيشتر می شود . هرچه قيمت انرژي كه در یك شيوه حمل ونقل مصرف می شود بيشتر باشد ، هزینه حمل  -3

0755 

2 

 گزینه مناسب را انتخاب كنيد:

 متوقف شدن لرزشهاي دائمی زمين نشانه چيست؟ -1

 الف(كمتر شدن فاصله ي پوسته ي زمين در محل گسلها      ب( كاهش قدرت نيروي زمين             

 ج( توقف جدایی و دور شدن صفحات از یكدیگر                  د( احتمال وقوع       

 مدیریت حمل و نقل شهري بر عهده ........................ است.-2

 الف( وزارت راه و شهر سازي                                        ب( سازمان مسكن و شهرسازي      

 د( راهنمایی و رانندگی         ا                                                 ج( شهر داري ه      

 صبح سه شنبه باشد .زمان را در خط بين المللی زمان مشص كنيد: 6اگر در طول جغرافيایی گرینویچ ، ساعت  - 3

 ظهر سه شنبه 12ب(         ظهر دوشنبه                                            12الف(       

 بعداز ظهر هم دوشنبه ،هم سه شنبه  6بعد از ظهر دوشنبه                                               د(  6ج(       

0755 

3 

 در جمله هاي زیر، جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد :

 هرنشينی در جهان افزایش .............................. است.یكی از مهمترین پدیده هاي مربوط به تغييرات الگوي ش -1

 درآمد كم، بيكاري و مسكن نامناسب و حاشيه نشينی به .................... منجر می شود. -2

 ایران به كشورهاي .................. و .................... گاز مایع صادر می كند . -3

 گردتر و شيب آن بيشتر باشد سيل خيزي آن ........... است.هر چه شكل حوضه آبخيز  -5

275 

5 
كيلومتر است . طول مسير این دو شهر را حساب  31و فاصله مستقيم آنها  141شاخص انحراف مسير دو شهر ماهان و رودبار 

 كنيد.
1 

4 

 پاسخ كوتاه بدهيد:

 ونداليسم: -1

2- SPG : 

175 

6 

 پاسخ مناسب را براي جمله هاي زیر، از داخل كادر انتخاب كنيد )سه مورد اضافی است(       

 -تلندس -خشكسالی زراعتی-ریشتر-اسپات-خشكسالی آب و هوایی-سنجنده -مركالی

 ساعت یكبار به دور كره زمين می چرخد. 25از نوع ماهواره هاي زمينی است كه هر  -1  

 طيف هاي بازتاب شده از سطح زمين را به صورت رقومی دریافت و ثبت می كند. -2  

 براي اندازه گيري ميزان تخریب ناشی از یك زمين لرزه استفاده می شود.  -3  

 معمول ترین نوع خشكسالی است. -5  

1 

7 
 به سواالت زیر پاسخ دهيد:

 نام ببرید.در چه مواردي است ؟ چهار مورد    SIGكاربرد  -1
1 

9 

 با توجه به شيوه هاي حمل ونقل پاسخ دهيد: 

 دور مناسب است ؟ چرا؟ "كدام شيوه حمل و نقل براي مسافتهاي نسبتا -الف    

 مقرون به صرفه ترین و ارزان ترین روش براي جابجایی كاالها كدام است ؟ چرا؟ -ب     

175 



 

198 
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8 
دقيقه باشد و بدانيم  24درجه و  41دقيقه است . اگر طول جغرافيایی تهران  51اختالف زمانی دو شهر تهران و كرمانشاه 

 كرمانشاه در غرب تهران واقع شده ، طول جغرافيایی كرمانشاه چقدر است؟
1 

11 

 شكل زیر كداميك از انواع جابجایی صفحه اي در امتداد خط گسل را نشان می دهد؟

 

 ( مدل همگرا                                                                       1        

 ( مدل امتداد لغز                            2        

 ( مدل واگرا      3        

 ( مدل خميدگی 5        

075 

 1 حریم سيل را چگونه تعيين می كنند ؟ 11

 1 روند شهر نشينی در آسيا و افریقا چيست؟علت گسترش  12

 1 منظور از آبدهی رود چيست و چه رابطه اي با سيل دارد؟ 13

 175 حركات دامنه اي چيست ؟ انواع آنرا نام ببرید. مهمترین و خسارت بارترین حركات دامنه اي كدام است؟     15

14 

  نمودار را كامل كرده و توضيح دهيد.

 

 

 

 

 

 

175 

 1 مورد(2مهمترین علل اصلی افزایش خشكسالی ها چيست؟ وچه پيامدهایی دارد؟ ) 16

17 
ساماندهی شبكه زهكشی سطح توده لغزشی جز كدام اقدامات مرحله مدیریت زمين لغزشی است ؟ با چه هدفی انجام می 

 شود و دليل آن چيست؟
175 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافیایی فضاهای  
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 باسمه تعالی
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 0755 ص -3        غ              -2ص              -1جمالت صحيح و غلط:     1

 0755 د  -3ج                       -2     د           -1       گزینه مناسب:         2

 275 بيشتر -5      تركيه . عراق      -3           فقر شهري  -2       شهرهاي ميليونی                -1         كلمات مناسب:      3

 1 كيلومتر 54 5

4 

 خسارت وارد كردن به اموال عمومی وبناهاوآثار فرهنگی در شهرهاست.-1

ماهواره كه بطور شبانه روزي در یك مدار دقيق زمين را دور ميزنند و    25سامانه موقعيت یابی جهانی است متشكل از  -2

 هایی حاوي اطالعات شامل تعيين موقعيت و طول و عرض و ارتفاع مكانهارا به زمين ميفرستند. سيگنال

175 

 1 خشكسالی آب و هوایی -5      مركالی         -3سنجنده           -2لندست        -1 6

7 

ا و  مكانيابی شهركه-مدیریت منابع طبيعی -آمایش سرزمين-كاربري زمين–برنامه ریزي و مدیریت شهرها و روستاها  -1

    -یامورنظام –نقشه برداري  -شبكه هاي حمل ونقل –عمران  -مخاطرات محيطی –محيط زیست  -معادن -كشاورزي   -صنایع

  كسب وكار و تجارت -شبكه هاي بهداشت و درمان

1 

9 

       7/1الف(  حمل و نقل ریلی . جابجایی با قطار امنيت زیادي دلرد. هزینه حمل و نقل كمتر از جاده اي است. مصرف سوخت 

 جاده اي است و آالیندگی كمتري دارد.    

 ب( حمل ونقل كاال با كشتی بویژه كاالهاي حجيم و بزرگ در مسافتهاي طوالنی 

175 

8 

                  61درجه                     دقيقه   14                               

                  51    =11   -   41                          11          =61    ÷14  ×51       =x                                           

 دقيقه است. 24درجه و  51طول جغرافيایی كرمانشاه               51 

1 

 075 مدل واگرا 11

11 

 سال( باالترین سطحی كه احتمال دارد آب34بر اساس آبدهی گذشته یك رودخانه )حداقل  با انجام دادن محاسبات آماري

آن رود در آینده در حين وقوع یك سيل در برگيرد ، در نظر ميگيرند ) معموال صد سال آینده كه به آن دوره بازگشت صدساله     

 و ساز داده نميشود.می گویند( . در حریم سيل گير تعيين شده در اطراف رود اجازه ساخت 

1 

12 
ا   و به دنبال صنعتی شدن و توسعه كارخانه ها و ی –مهاجرت فزاینده روستائيان به شهر ها به منظور اشتغال و دستمزد بيشتر 

 رشد بخش خدمات و ورود این كشورها به تجارت جهانی  بوده است.
1 

13 
كند ، آبدهی رود ) دبی( ميگویند.كه واحد آن مترمكعب بر   ثانيه حجم آبی كه در زمان مشخص از یك مقطع معين رود عبور می 

 است. چنانچه حجم آب رودخانه از ميانگين ساليانه آبدهی آن بيشتر شود سيل رخ می دهد.
1 

15 

در دامنه ها و نواحی پایكوهی ، سنگها و موادي كه بر اثر فرسایش تخریب شده اند تحت تاثير نيروي جاذبه زمين به سمت 

 پائين  دست حركت می كنند كه به آن حركت دامنه اي گفته می شود. 

 زش است.       جریان گلی و زمين لغزش است. مهمترین و خسارت بارترین آنها زمين لغ –خزش  -انواع آن : ریزش

175 

14 

 آمایش سرزمين عبارتست از سامان دادن و نظم بخشيدن به فضاهاي جغرافيایی و توزیع متوازن ، متعادل و منطقی جمعيت ، 

 فعاليتها و تجهيزات   و امكانات در سطح سرزمين.

 انسان                                                                                                                                                          

 

 

 فضاهاي جغرافيایی                                        فعاليت                                                                                                            
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16 

 گرم شدن آب و هواي كره زمين و بی نظمی هاي بارش در نتيجه تغييرات اقليمی

افزایش جمعيت و مقدار مصرف آب ، نبود مدیریت صحيح و بهره برداري نادرست از منابع سطحی و زیر زمينی.پيامدها :  -

مهاجرت ساكنان مناطقی كه دچار خشكسالی  شده اند  –كاهش یا ازبين رفتن محصوالت   كشاورزي و بروز خشكسالی 

كاهش ذخایر آبسطحی و زیر زمينی ویا  –اجرت برخی گونه ها ازبين رفتن گياهان و جانوران یا مه –و تخليه روستاها 

 ها. افزایش ریزگردها و حركت آنها به سوي سكونتگاه -خشك شدن آنها

1 

17 
باعث كاهش نفوذ آب باران می شود و    –هدف آن كاهش نفوذ پذیري آن است  –جزو اقدامات بعداز وقوع زمين لغزش است 

                                                                        سرعت تخليه را زیاد می كند.                                                                                                   
175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


