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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 :

 صدیقه موافق طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 رامشخص كنيد                                                     درست و نادرست( جمالت 1

 نادرست(-)درست.مكان اصلی و دقيق سكونتگاه بر روي زمين است الف(منظور از مقر،
 .نادرست(-باشد)درست جمعيت میميزان  مهمترین مالک تفاوت شهر از روستا، (ب

      ادرست(ن-)درست.كنند ج(دامنه ینفوذ یعنی بيشترین مسافتی كه مردم براي دریافت خدمات از یك سكونتگاه، طی می
 نادرست(-)درست.جهان شهر می گویند  هستند، داراي حوزه ي نفوذ به شهر هایی كه در سطح وسيع جهانی(د

1 

2 

 (جاي خالی را با كلمات مناسب پركنيد :           2

 شود. بزرگترین و مهمترین شهر یك ناحيه ..................... ناميده می (الف 

    .از تقسيم مساحت بر جمعيت.................در یك منطقه بدست می آید (ب 

 فعاليت ميباشد.انسان،.....................و  تنظيم رابطه ي آمایش سرزمين، (ج
 باشد. هدف اصلی مدیران و بر نامه ریزان شهري ........................................می د(

2 

3 

 پاسخ مناسب براي سواالت چهار گزینه اي ذیل انتخاب نمایيد:-3 
 كدام اصطالح بيان كننده ي مرحله ي دوم سامانه ي جغرافيایی ميباشد .-1

 هيچكدام -د             ورودي                               -خروجی                                        ج -پردازش           ب-الف  
 مهمترین راهكار بهبود حمل و نقل شهري چيست؟-2

 همه ي موارد-ند وجهی        داستفاده از حمل و نقل چ -گسترش حمل و نقل عمومی        ج-فرهنگ بيمه         ب-الف
 كاربري اراضی به چه معناست:-3

 جتماعی و اقتصادي     ابهبود زندگی -ب                                           چگونگی استفاده از زمين  -الف
 یهاي هادي روستای طرح-د                       انتقال زمين و انتقال مالكيت زمين           -ج 

 هدف حمل و نقل چيست:-5
 گسترش تجارت جهانی  -دارتباط دادن مكانها و نواحی           -حفظ محيط زیست           ج-حمل و نقل جاده اي       ب-الف

 

5/0  

 

5/0  

 

5/0  

 

5/0  

 

5 

                      اصطالحات و تعاریف ستون یك را به واژگان مربوط در ستون دو ربط دهيد-5
 گره                                      تخریب امكانات عمومی                                        الف(

 ب(گردشگري زمين گردي                                                                                 شهر هوشمند
 ونداليسم                                                       ج(از مهمترین كشتی هاي باربري                

 د(خطوط بين مكانها در شبكه ي ارتباطی                                                             ژئوتوریسم
                                                                                               رو                                                                                                                           -رو                                                                                                                        

1 

4 

                                  براي هر یك از سيستم هاي ذیل یك مزیت بنویسيد.:
 حمل و نقل لوله اي(الف
 مونوریل(ب

 ج(كشتی كانتينر

5/1  

6 

 هر یك از اصطالحات ذیل را در یك سطر توضيح دهيد:
 الف(كانون زمين لرزه

 ب(آبدهی رود
 ج(خشكسالی  آب و هوایی

1 

1 

1 

7 
 براي هر یك از مخاطرات طبيعی ذیل بنویسيد: یك علت7

 الف(افزایش خشكسالی
 ب(ایجاد زمين لغزش

2 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

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

 صدیقه موافق طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

9 
 نها را بنویسيد:آدر   مدیریت مخاطرات طبيعی دو اصطالح ذیل را به لحاظ معنایی با هم مقایسه كنيد و تفاوت /

  مخاطره و بحران-

1 

 

8 

 هاي ذیل در مدیریت مخاطرات طبيعی یك راهكار بيان نمایيد: هر یك از موقعيت براي

 : الف(مدیریت بعد از زمين لرزه

 ب(مدیریت حين وقوع زمين لغزش:

 ج(مدیریت پيش از وقوع سيل در روش سازه اي:

3 

11 

 در موضوعات مهارتی ذیل پاسخ الزم را ارائه فرمایيد.

 دور را در شناسایی گسل هاي لرزه خيز پيش از وقوع زلزله را بنویسيد:كاربرد مهارت سنجش از  الف(

لت این ع توانند طول جغرافيایی و ظهر یكسان داشته باشند ولی اذان صبح و مغرب در آنها یكسان نباشد، دو نقطه می ب(

 وضعيت را بيان كنيد

درجه ي غربی قرار دارد ،اگر مسكو  4هار درجه شرقی و شهر ليسبون روي نصف الن 34شهر مسكو روي نصف النهار  ج(

 در شهر ليسبون ساعت چند است؟ بعد از ظهر باشد، 6ساعت 

ها در این منطقه  وقوع سيالب 1361دهد ،در سال  نشان می 1361و  1351در دوره ي زمانی  b  و a در تصاویر ذیل شكل  د(

 افزایش یافته است .علت را بنویسيد:

 
 

 

 

1 

5/0  

 

1 

 

1 
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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 :

 صدیقه موافق طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 /. 24هر مورد                                    د( ص                             ج(ص                     ب(غ                   الف(ص   1

 2 /.4هر مورد                                الف(مادر شهر   ب(سرانه     ج( فضاي جغرافيایی      د( شهر پایدار              2

 2 /. 4ج                                                هر مورد  – 5                    الف      -3                       ب   -2الف       -1 3

 1 نمره 1مجموع  24/1د ( گره                       هر مورد                   رو   _ج( رو             ب( ژیوتوریسم           الف( ونداليسم   5

4 

    4/1هر مورد                               آسيب كمتر به محيط زیست   _الف( انتقال حجم عظيم از مایعات 

 ب ( آالیندگی كمتر یا جابجایی تعداد زیاد مسافرتی      

بد                                                         اسرعت جابجایی و تخليه كاال افزایش می ی _ج ( مهمترین كشتی هایی كه باربري در محفظه هاي خاص و با برچسب  

 نمره  4/1مجموع 

5/1  

6 

/.   و شروع به 24/.  در سنگ براي اولين بار آزاد   24/. كه در آن انرژي انباشته شده  24الف( نقطه اي در عمق زمين است  

 /.  نمره 24از هم گسيختن گسل ميكند    

 /.  24/.  رود عبور ميكند 24/. از یك مقطع معين 24/.  كه در زمانی مشخص 24ب( حجم آبی 

 /.24/.  كمتر باشد 24/.  از حد ميانگين ساالنه 24/. كه اگر ميزان بارش ساالنه 24ج( معمول ترین نوع خشكسالی 

1 

1 

1 

7 
 /.  یا موارد مشابه درج شده در كتاب   4/.   و بی نظمی بارش در نتيجه تغييرات اقليمی 4الف( گرم شدن آب و هواي زمين 

 /. 4/.  و مدت آنها بيشتر است تاثير بسيار بيشتري در ناپایداري دارند 4ب(بارش هایی كه شدت آنها كمتر 
2 

9 

حيات انسانها و موجودات را تهدید كند یا به دارایی انسان خسارت وارد كند /. سالمتی و 24الف( مخاطره عامل محيطی كه 

/.    24/. و به وضعيتی خطرناک و ناپایدار براي فرد یا جامعه ایجاد ميكند 24/. ولی بحران پيشامد ناگهانی و گاهی شدید 24

 نمره1مجموع 

1 

 

8 

 الف( مواظب پس لرزه ها باشيم ، مثل آتش سوزي و اتصال كابل هاي برق ) موارد مشابه در كتاب نيز نمره داده شود ( 

 /. ) موارد مشابه در كتاب نمره داده شود( 4/.  و جریان گل و الي خارج شده 4ب( باید به سرعت از مسير لغزش 

/.  یا مهار 24/.  نسبت به هدایت و انحراف 24ازه هاي مناسب  /. واحدات هاي س24ج( با بكارگيري روش هاي مهندسی 

 نمره 3/.           مجموع 24سيل اقدام شود 

3 

11 

/. و بررسی تنش ایجاد شده در خط 4/. و ثبت اطالعات تصاویر حرارتی ماهواره اي 24الف( شناسایی موقعيت گسل لرزه خيز 

 /.24گسل 

 /. نمره 4ب( علت عرض جغرافيایی متفاوت است .                                          

 ساعت 1درجه                14درجه                                 34درجه + 4درجه =51ج(              

  X درجه4                    51÷14=6/2                    

 ساعت بيسبون    6/2-6=5/3                                                                                           

/. و تعيين محدوده 24/. و شناسایی حریم توسعه رودخانه ها 24/. در دامنه  هاي داراي شيب 24د( از بين رفتن پوشش گياهی 

 /. 24سيل گير 

 

5/3  

 

 

 

 

 


