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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ( 3جغرافيا )سؤاالت امتحان نهایی درس :  

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

             عبدالقادر عثمانی رودیطراح 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 

 .الف( مقر ،مكانی است كه مردم بر اساس نياز آن را براي زندگی انتخاب كرده اند

 .ب( دامنه نفوذ ، یعنی بيشترین مسافتی كه مردم منطقه براي دریافت خدمات از آن سكونتگاه طی می كنند 

 .ج( سرعت گسترش شهر نشينی در آسيا و آفریقا بيشتر از سایر نواحی جهان است 

 .زلزله است  آب هاي زیر زمينی ، نشانه اي از وقوع مخاطرات طبيعی د( تغيير تر كيبات شيميایی

1 

2 

 عبارت هاي زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد .

 .الف( مهم ترین مالک تشخيص شهر وروستا ................................ است

 .ب( به بخش هاي پيرامون یك شهر   ............................................... می گویند

 .وظایف مهم ...........................................استج( تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستایی از 

 .د( مقدار زمينی كه به طور متوسط از هریك از كار بري هاي شهر به جمعيت شهر می رسد ................................. می گویند

1 

3 

 گزینه درست را انتخاب كنيد .

 ؟الف( تمركز صنایع دانش بنيان از ویژگی هاي كدام شهرهاي زیر است 

 ( متروپل ها5           ( مادر شهر ها           3                           ( مگا الپليس  2          ( كالن شهرها                1

  ؟ب (كدام گزینه از اركان تحقق روستاي  پایدار نيست

 ( حفظ محيط زیست5(حفظ منابع انسانی روستا     3( خدمات اجتماعی وفرهنگی       2اقتصاد روستا      فعال كردن  (1

 ؟پك دارد  ج(كدام كشور طوالنی ترین خطوط لوله نفت وگاز در ميان كشور هاي عضو پيمان او

 ( كویت5           ( عراق                      3        ( عربستان                       2                     ( ایران                1

 ؟د( كدام شيوه حمل ونقل هزینه هاي حمل ونقل را به طور موثري كاهش می دهد 

 ( حمل ونقل چند وجهی5       ( حمل ونقل دریایی       3         ( حمل ونقل جاده اي         2             (حمل ونقل ریلی         1

1 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد 

 .الف( مدیران شهري چگونه می توانند در مقابله با آسيب هاي اجتماعی شهر ها مفيد واقع شوند 

 ب( هدف حمل ونقل چيست ؟

 ج( كشتی هاي كروز چه نوع كشتی هایی می باشند 

 د( مدیریت حمل ونقل شهري بر عهده كدام سازمان می باشد  .

 وجب حركات صفحات پوسته زمين می شود ه( چه عاملی م

 و( بطوركلی كدام مناطق در برابر خشكسالی حساس تر و آسيب پذیرترند ؟

 ز( گستر ده ترین شبكه خط آهن مر بوط به كدام قاره است

5/3  

4 
 با توجه به سامانه اطالعات جغرافيایی  جاخالی زیر را كامل كنيد )مراحل كار(

 ........................................ 3پردازش                                      2....................................         1
5/0  

 4/1 دو مورد از مزایاي انتقال مواد توسط خطوط لوله را بنویسيد. 6

7 

كيلومتر 2كوهستانی است . طول مسير مستقيم بين مدرسه تا روستا تقریبا الف (فاصله بين نزدیك ترین مدرسه تا روستایی، 

شاخص انحراف  كيلو متر است .3است وطول مسير قابل احداث بين این دو مكان در حدود 

 .چند درصد است  ؟راه حل ضروریست

 ب(دوبخش هر شبكه را نام ببرید؟

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی :رشته  (  3جغرافيا )سؤاالت امتحان نهایی درس :  

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

             عبدالقادر عثمانی روديطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

 74/1 از مشكالت حمل ونقل شهري دو مورد ذكر كنيد  ؟ مهم ترین راهكار براي بهبود حمل ونقل شهري چيست ؟ 9

8 

 با توجه ساعت هماهنگ جهانی به سواالت زیر پاسخ دهيد 

 ؟الف( كره زمين به چند قاچ تقسيم شده ؟هر قاچ چند درجه است

 رابنویسيد .ب( مفهوم خط روز گردان 

 ؟ ج( خط روزگردان به چه دليل در برخی نقاط كره زمين انحراف پيدا كرده است

 د ( سامانه چی پی اس توسط متخصصان كدام كشور طراحی شد و در ابتدا براي چه مقاصدي به كار می رفت ؟

2 

 74/1 صفحات زمين در امتداد خطوط گسل ها به چند طریق جابجا می شوند؟ 11

 74/1                                                            .عواملی كه موجب چين خوردگی وشكستگی هاي زیاد در سر زمين ایران شده بنویسيد  11

12 

 در ارتباط با زمين لرزه به سواالت زیر پاسخ دهيد 

 .مقياسی استفاده می شوده زمين لرزه آزاد می كند از چه  الف( براي اندازه گيري مقدار انرژیك

 ب(ایران در كدام كمر بن زلزله قرار دارد ؟

 ج( به ناحيه اي از سطح زمين كه در كانون زلزله قرار دارد چه می گویند ؟

74/1 

 74/1 آبدهی رود یعنی چه ؟واحد اندازه گيري آن چيست 13

 4/1 .دومورد كافيست مهم ترین عوامل موء ثر در ایجاد زمين لغزش ها را نام ببرید ؟ 15

 74/1 مفهوم خشكسالی را بيان كنيد ؟ معمول ترین نوع خشكسالی مر بوط به كدام پدیده است .  14

 74/1 از نشانه هاي وقوع زلزله سه مورد را بنویسيد . 16

 74/1 بوده است؟در چند دهه اخير دليل اصلی خسارت هاي ناشی از سيالب هایی كه در كشور ما به وقوع پيوسته چه  17

19 

 در ارتباط با مدیریت مخاطرات طبيعی به سواالت زیر پاسخ دهيد 

 .الف(در كشور ما سازمان مدیریت بحران وابسته به كدام وزارت خانه است 

 ب( قبل از ساخت وساز در سطوح شيب دار چه اقدامی باید انجام پذیرد .

 كشور ایران چه نام دارد .ج(مهم ترین عامل تهدید كننده  بخش كشاورزي در 

 د( كدام ساختمان ها در زمان وقوع زلزله كمتر آسيب می بينند؟

1 

 1 .دو مورد از راهكارهاي مدیریت خشكسالی را بنویسيد  18

21 
 .در ارتباط با سنجش از دور به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد

 سطح زمين چگونه دریافت وثبت می كنند.؟الف( سنجنده هاي ماهواره اي طيف هاي مختلف بازتاب شده از 

 ب (چه عواملی تحول بزرگی در سنجش از دور بوجود آورد ؟

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : ( 3جغرافيا )سؤاالت امتحان نهایی درس :  

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

             عبدالقادر عثمانی رودیطراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه  ردیف

 1             د( درست                          ج( درست                      ب( درست                            الف( نادرست    1

 1  د( سرانه                      ج( بنياد مسكن                      ب( حومه       الف ( فعاليت هاي اقتصادي   2

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

5 

  ب(  ارتباط دادن مكان ها و نواحی به یكدیگر                              و برگزاري كارگاه هاي آموزشی  الف( با آموزش عمومی  

  ( حركت همرفتی مواد  ـه                د ( شهرداري                       گردشگري  ج(كشتی هاي تفریحی 

   ز( اروپا                                 و( مناطق خشك ونيم خشك 

5/3  

5/0  خروجی  -2                                         ورودي  -1 4  

 4/1  آسيب كمتر به محيط زیست                     مقرون به صرفه بودن        انتقال حجم عظيمی از مایعات  6

  الف( 7

  گر ه ها   -2             مسيرها    -1ب(     

1 

 74/1  بهبود حمل ونقل شهري  -گراه رهزینه زیا د بز - كمبود پاركينگ  -آلودگی صوتی  - آلودگی هوا   -ترافيك  9

8 

          درجه  14هر قاچ  قاچ  25الف( 

              .النهار مبداء در آن سوي كره زمين قرار دارد درجه اي است كه در امتداد نصف 191النهار  ب( خط روز گردان نصف

  .براي اینك از مشكالت روز تقویمی در مكان هاي مختلف كشور ها یا جزایر ي كه خط از آنها عبور می كند جلوگيري شودج( 

 براي مقاصد نظامی   /د( توسط متخصصان درایاالت متحده آمریك

2 

 74/1   یا از هم دور می شوند )واگرا(  یا به هم نزدیك می شوند )همگراه(    یا در كنار هم می لغزند )امتداد لغز(  11

 74/1  اوراسيا  -اقيانوس هند  - همگرایی صفحات عربستان 11

 74/1  ج ( مركز سطحی زمين لرزه                  هيماليا  -ب( آلپ             الف( مقياس ریشتر   12

 74/1    واحد آن متر مكعب بر ثانيه   -به حجم آبی كه در زمان مشخص از یك مقطع معين رود عبور می كند آبدهی رود گویند  13

 4/1  زیر بري رودخانه ها  –فعاليت انسان ها روي دامنه –فوران هاي آتشفشانی  –زمين لرز –ذوب برف  –بارش سنگين  15

14 
خشكسالی یك دوره كم آبی است كه طی آن یك منطقه با كمبود غير منتظره بارش و تبخی آبی مواجه می شود كه این دوره 

  معمول ترین نوع آن خشكسالی آب وهوایی - می تواند از چند ماه تا چند سال تداوم داشته باشد 
74/1 

16 
بررسی تغيير اندازه فاصله بين  –تغيير در آب هاي زیر زمينی  –كاهش لرزش هاي كوچك زمين در راستاي گسل ها 

  شكستگی هاي پوسته زمين  
74/1 

 74/1  حریم سيل گير ها  ساخت وساز هادر حریم رود خانه  و  -توسعه سكونتگا ه ها   17

 1   ج ( خشكسالی                      ب (مطالعات خاک شناسی و پایداري زمين                   الف ( وزارت كشور      19

18 
افزایش بهره  –پرهيز از كشت محصوالتی كه به آب كمتري نياز دارد  -مدیرت فاضالب ها   –صرفه جویی در مصرف آب 

  ذخيره سازي و جمع آوري آب باران    –وري آبياري كشاورزي 
1 

 1  ش اطالعات  زپردا   ورورد اطالعات رقومی     ب (پيشرفت فناوري هاي ماهواره اي      الف ( به صورت رقومی  21

 

 

شاخص انحراف)%(=  


