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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 :

 فریبا غالمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمالت درست و نادرست را با )ص( و )غ( مشخص كنيد.

  غ ص       انهدام كشاورزي در زمان اصالحات ارضی در ایران حمایت دولت از كشاورزان است .الف(از عوامل ضعف و 

 غ ص    ب( یكی از اركان مهم پایداري شهري و شهر سالم به حداقل رساندن آلودگی و تخریب محيط زیست است .

 غ ص                    .  ج( بيشترین ميزان خطوط قطار تندرو مربوط به كشور ایالت متحده آمریكا است

 غ ص                      د( كار شبكه زهكشی تخليه آب حاصل از بارش در رودخانه هاست. 

هـ( تعمير و بازسازي منطقه به ویژه در صورت تخریب تاسيسات زیربناي مثل خطوط آب و برق از اقدامات حين وقوع زمين 

 غ ص                           لغزش است . 

 غ ص                    و( در شيوه حمل و نقل هوایی تعداد تصادفات و تلفات بيشتر از سایر شيوه هاست.

5/1  

2 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد.
 الف( كدام یك از گزینه هاي زیر درباره مقر درست است . 

 (مكانی اصلی و دقيق یك سكونتگاه و محل استقرار آن روي كره زمين 1
  ( مكانی است كه مردم بر اساس نياز آن براي براي زندگی انتخاب كرده اند .2
 ( وضعيت یك سكونتگاه نسبت به پدیده هاي پيرامون خود است 3
   كنند.( بخشی از هسته اوليه شهر یا روستا است كه مردم در آن زندگی می 5

 ب(نابرابري فضایی ناشی از كدام مورد است ؟ 
 (كمبود فضاي شهري یا روستایی   2(توجه به بُعد مكانی آمایش سرزمين 1
 (نظام اقتصادي ليبرال    5(نظام اقتصادي سرمایه داري 3

 ج(امروزه به چه منظور از سامانه اطالعات جغرافيایی استفاده می شود . 
 ه و تحليل اطالعات مكانی و جغرافيایی (مدیریت و تجزی1
 (اجراي طرح هاي آمایش سرزمين و اطالحات ارضی 2
 GIS (دستيابی به داده هاي مكانی ، توصيفی و اطالعات 3
 (بهره وري بيشتر از محيط هاي جغرافيایی 5

 د(مزیت حمل و نقل هوایی چيست ؟
 راه نيازي ندارد ( به احداث  2(احداث فرودگاه مقرون به صرفه است 1
  (با وجود ایمنی كم سفرهاي زیادي با آن انجام می شود. 5(براي ورود به مكان ها نياز به كسب اجازه ندارد3

 هـ( در كشور ما مدیریت حمل و نقل ریلی و آبی بر عهده ........................ است. 
 (استانداري      5ابري(وزارت راه و تر  3(وزرات راه و شهرسازي   2(شهرداري 1

 و( پوسته بستر كدام اقيانوس در حال باز شدن و گسترش است . 
 منجمدجنوبی(اقيانوس             5( اقيانوس هند     3(كمربند اطراف اقيانوس آرام     2(اقيانوس اطلس 1

 بيعی است؟ ز(تغيير تركيبات شيميایی آب هاي زیر زمينی نشانه اي از وقوع كدام مخاطره ط
 (هاریكن         5(زلزله             3(زمين لغزش   2(آتشفشان1

55/1  

3 

 جاهالی خالی را با كلمات مناسب پر كنيد . »

 الف(مهمترین مالک تشخيص شهر و روستا .............................. است. 

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

 ج( می توان گفت ......................... تنظيم رابطه انسان فضاي جغرافيایی و فعاليت است . 

 ........................ است. د( مهمترین عامل تهدید كننده بخش كشاورزي در كشور ما ..

 هـ( اختراع ......................... تحول بزرگی در حمل و نقل آبی و ریلی بوجود آورد. 

 و( ......................... تنها بندر اقيانوسی ایران است كه نقش مهمی در تجارت ایران با آسياي ميانه دارد.

5/1  
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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 :

 فریبا غالمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد( سوًاالت )پاسخ نامه ردیف

5 
 «به سواالت زیر پاسخ دهيد. » 

 دو بخش اصلی هر شبكه را بنویسيد.
5/0  

5/0 منظور از حمل و نقل چند وجهی چيست ؟  4  

5/0 جاده ابرایشم كدام یك از نقاط جهان را به هم متصل می كرد ؟ 6  

7 

 با توجه به نمودار داده شده ، كامل كنيد. 

 

 

 

 

 

 

5/0  

9 

 خيزي رود چه ارتباطی دارد؟ تصویر داده شده از نظر شكل كدام حوضه آبخيز می باشد و با ميزان سيل 

 

55/0  

55/0 مراحل اصلی مدیریت مخاطرات طبيعی را نام ببرید.  8  

11 

 در مورد حومه هاي شهري به سؤاالت زیر پاسخ دهيد. 

 ب( چه عواملی در شكل گيري حومه ها نقش داشته است .           الف(حومه را تعریف كنيد. 

 ج(حومه ها از چه نظر به شهرها وابسته هستند؟ 

5/1  

11 

 هر یك از عبارات زیر مربوط به كدام نهاد است ؟ 

 (    الف( ایجاد شبكه آب آشاميدنی )

 (    ب( طرح هادي روستایی )

 (    ج( توسعه راه هاي روستایی )

55/0  

55/0 مراحل كار در سامانه اطالعات جغرافيایی را نام ببرید.  12  

13 

 به سواالت زیر در مورد امنيت شهري و آسيب هاي اجتماعی پاسخ دهيد. 

 الف( عوامل فقر شهري را نام ببرید. 

 ب( منظور از وندالسيم شهري چيست ؟ 

5/1  

15 
كيلومتر است شاخص انحراف این دو  2كيلومتر و طول مسير مستقيم بين دو مكان  5طول مسير قابل احداث بين دو مكان 

 مكان را محاسبه كنيد. )با ذكر راه حل( 
5/0  

 1 نقش سرعت و زمان در حمل و نقل كاال و مسافر را بنویسيد.  14

 1 قاچ ساعتی تقسيم شده است .  25چگونه كره زمين به  16

 1 نقش انسان در ميزان خسارات ناشی از مخاطرات طبيعی چيست ؟  17

 1 مدیریت پيش از وقوع سيل را به روش سازه اي توضيح دهيد.  19

 1 از چه طریق تصاویر ماهواره اي هنگام زلزله ما را یاري می كنند.  18

21 
 به سواالت زیر پاسخ دهيد.   

 ب( واحد اندازه گيري دبی رود كدام است ؟                       الف(آبدهی رود چيست ؟ 
55/0  

 1 حمل و نقل جاده اي چه محدودیت ها و مشكالتی دارد ؟ )به دو مورد اشاره كنيد.(  21
 

 مهمترین عوامل شکل گیری هسته اولیه روستاها و شهرها در ایران 

 ................................. قرار گرفتن در تقاطع راه ها  ................................. دسترسی به آب
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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 :

 فریبا غالمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 جمالت درست و نادرست را با ص و غ مشخص كنيد.

 و( غ   هـ( غ   د(غ   ج( غ   ب(ص  الف (غ 
5/1  

2 
 گزینه صحيح را انتخاب كنيد.

  3ز      1و      2هـ         2د      1ج       3ب       1الف 
55/1  

3 

 جاهالی خالی را با كلمات مناسب پر كنيد .

 مالک اقتصادي  -

 دامنه  نفود -

 آمایش سرزمين  -

 خشكسالی  -

 موتور بخار  -

 چابهار  -

5/1  

5 
 مسيرها یا خطوطی كه بين مكان ها قرار دارد. -1

 گره ها یا نقاطی كه بوسيله مسيرها به هم مربوط می شود. -2
5/0  

5/0 حمل و نقل چند وجهی به حمل و نقل چند منظوره هم می گویند تركيبی از دو یا چند شيوه حمل و نقل است.  4  

5/0 شرق آسيا را به غرب اروپا پيوند می دهد.  6  

5/0 بازارهاي محلی   –قلعه هاي دفاعی  7  

55/0 شكل حوضه آبخيز دراز است كه هرچه حوضه درازتر و كشيده تر باشد سيل خيزي آن كمتر است.  9  

8 
 مدیریت مخاطره در سه مرحله 

 بعد از وقوع مخاطره  -3حين وقوع     -2قبل از وقوع    -1
55/0  

11 

 الف( به بخش هاي پيرامونی یك شهر حومه می گویند. 

 ب( افزایش شهرنشينی و گسترش حمل و نقل وسایل ارتباطی 

 ج( براي خرید یا كار و استفاده از خدمات شهري

5/1  

55/0 ب( بنياد مسكن انقالب اسالمی      ج( جهاد سازندگی  الف(جهاد سازندگی  11  

55/0 خروجی  -3                                 پردازش  -2                           ورودي  -1 12  

13 
 حاشيه نشينی  –مسكن نامناسب  –بيكاري  –الف( درآمد كم 

 ب( خسارت وارد كردن به اموال عمومی ، بناها و آثار فرهنگی كه از انحرافات اجتماعی است.   
5/1  

15 

 طول مسير قابل احداث بين دو مكان   

 xــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ×   111

 طول مسير مستقيم بين دو مكان   

km
x

km
   
4 100 400

200
2 1 2  

برابر مسير مستقيمی كه آن دو مكان را به یكدیگر مربوط  2یعنی كوتاه ترین مسير ممكن براي ساختن راه بين دو مكان  211

 می كند. 

5/0  

14 
در برنامه ریزي حمل و نقل سرعت رسيدن مسافر یا كاال به مقصد و زمانی كه براي نقل و انتقال طی می شود اهميت دارد 

 برخی كاالها باید به سرعت حمل شود در حالی كه براي برخی زمان طوالنی مشكلی ایجاد نمی كند. 
1 
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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 :

 فریبا غالمی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

16 
 25ساعت طول می كشد پس كره زمين را به  25درجه است و یك دور چرخش زمين به دور خودش  361محيط كره زمين 

 درجه است و هر قاچ برابر با یك ساعت است.  14قاچ تقسيم می كنيم كه هر قاچ 
1 

17 
مخاطرات طبيعی بر اثر فرایندهاي طبيعی رخ می دهند اما انسان می توانند با فعاليت هاي خود در افزایش یا كاهش خسارات 

 نقش داشته باشند. 
1 

19 
در این روش قبل از وقوع سيل شدت جریان آن را بر اساس روش هاي هيدرولوژي محاسبه و تخمين زده می شود سپس با 

 شود. مهندسی و احداث سازهاي مناسب نسبت به هدایت انحراف و مهار سيل اقدام میبه كارگيري روش هاي 
1 

18 

لی مهم به سبب انرژي عظيمی كه در امتداد آن نهفته است قبل ـموقعيت گسل هاي لرزه خيز را شناسایی می كند خطوط گس

بت ل ثـاي این تغييرات دمایی را در اطراف گساویر ماهواره ـتوليد گرما می كند و تص ود وـاز وقوع زلزله دچار تنش می ش

 می كند. 

1 

21 
 .الف( حجم آبی كه در زمان مشخص از یك مقطع معين عبور می كند 

 ب( واحد اندازه گيري مترمركعب بر ثانيه است . 
55/0  

21 
 حمل و نقل جاده اي نسبت به سایر شيوه ها قابليت جا بجاي مقدار كمتري مسافر را دارد. -1 

 ظرفيت كاميون و تریلی براي حمل بار كمتر از وسایل حمل و نقل آبی و ریلی است.-2
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


