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 باسمه تعالی
 

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

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حسین نجفی  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 .     
 الف(  منظور از موقعيت، مكان اصلی و دقيق یك سكونتگاه و محل استقرار آن روي زمين است . 

 كيلومتر در ساعت سرعت داشته باشند قطار پر سرعت می گویند .  161ب(   معموالً  به قطار هایی كه بيش از 
 حی بر مدیریت سامانه هاي حمل و نقل تاثير می گذارند .  ج(  ویژگيهاي طبيعی نوا

 د( به طور كلی زمين لرزه ها غير قابل پيش بينی هستند اما انسان تالش می كند بتواند آن را پيش بينی كند .  

1 

2 

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

 ب(  گسترش استفاده از ماشين آالت و فناوري در كشاورزي .................... ناميده می شود . 

 د و به روند آن كمك می كندبه ........................... می انجام  GISج(  پردازش و تحليل اطالعات با  

 د(  یكی از گام هاي مهم در زمينۀ فرهنگ ................. تقویت فرهنگ بيمه است . 

اند وه( در اثر فشار  بر الیه هاي پوستۀ زمين  اگر سطح آب زیرزمينی باال یا پایين برود یا ...................... آنها تغيير یابد می ت
 حتمالی زلزله باشند . نشانه هایی از وقوع ا

25/1 

3 

 گزینه درست را انتخاب كنيد :  

الف(  كدام گزینه به برنامه ریزان كمك می كند كه محدودیت ها  را بشناسند  و به گونه اي برنامه ریزي كنند كه از فضا هاي 

 شهر به طور مناسب و متعادل استفاده شود .

 ( بررسی سرا نه 5( مطالعه كاربري زمين              3( زیبا سازي شهر          2      ( آمایش سرزمين      1

 می باشد ؟  GISب(   رقومی سازي اطالعات جزء كدام بخش 

 ( مدل سازي 5                        ( پردازش        3( خروجی                      2         ( ورودي                1

 ج(  با توجه به شكل مقابل : 

 چقدر است ؟  B  و Aشاخص انحراف بين دو مكان 

1 )111                          2 )124        

3 )141                          5 )174 

 د(  هدف از احداث سدهاي تنظيمی چيست ؟

 ( هدایت و اصالح شيب آبراهه ها  2        ( ذخيره كردن آب 1

 ( مهار سيالب ها  5            ( توليد انرژي   3

1 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد .  

 الف(  منظور از عملكرد در سلسله مراتب سكونتگاه ها چيست ؟ 

 ب(   آمایش سرزمين تنظيم رابطۀ انسان با كدام عوامل است ؟

 ج(  طرح هادي روستایی  با چه هدفی و توسط كدام نهاد تهيه و اجرا شده است ؟ 

 ( چيست ؟     RO -  ROد(  یكی از كاربردهاي مهم كشتی هاي  رو ـ رو )

 ه(  آموزش  ساكنان مناطق نزدیك ریل هاي قطار و خودداري از  توقف روي ریل ها به چه منظوري می باشد ؟ 

 و هوایی كدام عامل نقش مهمی در وقوع سيل دارد ؟  و(  از  بين عناصر آب

 ز(   براي پيشگيري از خطرات آتی زمين لغزش چه اقدامی الزم است ؟  

 كند؟ می مشخص كاربررا مكانی موقعيت هوشمند،گيرنده ها هاي گوشی برروي گزینه كدام شدن فعال ح( با

4 

4 

 در ارتباط با مالک ها و تفاوتهاي شهر و روستا به سؤاالت زیر  پاسخ دهيد : 

 الف(  متداول ترین مالک تشخيص شهر و روستا كدام است ؟ 

 ب(   تفاوت در آداب ورسوم و شيوۀ زندگی مربوط به كداميك از مالكهاي تشخيص شهر و روستا است ؟ 

5/0 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حسين نجفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 از كلمات داده شده براي پاسخ دادن به سؤاالت زیر استفاده كنيد  . ) یك كلمه اضافی است (

 زیست محيطی  -اقتصادي    -اجتماعی  -سياسی  

 الف(  نقش حمل و نقل  در این عامل اهميت بسزایی در ارتباط مردم و تبادل فرهنگی بين نواحی مختلف دارد . 

 ب( در این عامل گردشگري به عنوان یك فعاليت مهم در كشورها به زیر ساخت هاي حمل و نقل نياز دارد . 

                                                                                                                                                                                                                     ج(  داشتن وسایل و شبكه هاي  پيشرفتۀ حمل و نقل در این عامل جزء قدرت ملی یك كشور محسوب می شود.                                 

55/0 

7 

 در ارتباط با دسترسی مسير ها و  شبكه ها به سؤاالت پاسخ دهيد : 

 قرار گرفتن تعداد زیادي نقاط بر سر راه دو مكان به چه معنایی است ؟الف(  

ب(  نقاطی كه در یك شبكه ، دسترسی مطلوبی دارند،  عالوه بر برنامه ریزي حمل و نقل در چه نوع مطالعاتی مورد توجه قرار 

 می گيرند ؟   

 ؟   «ُبعد كيفی» مسافر و بار در جهان  مربوط است  یا تقاضاي حمل و نقل  «بُعد كّمی»به « كاهش زمان و هزینه ها»ج( عبارت 

1 

 55/0 هایی گسترش حمل و نقل درون شهري ریلی را بنویسيد  ؟        مزیت 9

8 

 در ارتباط با اندازه گيري هاي زمين لرزه ها به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه دهيد :     

 الف(  منظور از بزرگی زلزله چيست ؟ 

 براي اندازه گيري بزرگی زلزله از چه مقياسی استفاده می شود ؟  ب( 

 ج(  كارشناسان بزرگی زمين لرزه را چگونه اندازه گيري می كنند ؟ 

55/0 

11 

 با توجه به شكل مقابل و موضوع ساعت هماهنگ جهانی 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهيد :                  

 الف( دو  نقطۀ     الف  و ب   یك ساعت اختالف زمانی دارند    

  اختالف طول جغرافيایی آنها چقدر است ؟
 

 مشخص شده است 1ب( اختالف ساعت كشور ایران كه با شماره 

 با زمان گرینویچ چقدر  است  ؟  
 

 آسيا ازآمریكا به اگر بخواهيم  روزگردان ، عبورازخط ج(   هنگام

 كم؟ یا شود می اضافه تقویم روزبه یك برویم  

 

 بعد از ظهر باشد  6درجۀ شرقی ساعت  81د( در صورتی كه در نقطۀ الف با طول جغرافيایی  

                      درجۀ شرقی ساعت چند است ؟ ) انجام محاسبات الزامی است (                                                                         14در نقطۀ ج   با طول جغرافيایی 

5/1 

11 
 الف( مثال زیر گویاي كداميك از عوامل مؤثر در وقوع سيل می باشد؟              

 ب( دالیل ایجاد سيل ناشی از این عامل  را بنویسيد؟  
 «از بين بردن پوشش گياهی ؛  بوته كنی یا چراي بی رویۀ دام ها در حوضۀ آبخيز » 

55/0 

12 

 كدام ویژگی هاي  حوضۀ رود می باشد؟تعاریف و توضيحات زیر  مربوط به 
 الف(  كار این شبكه جمع آوري و تخليۀ آب حاصل از بارش در سطح زمين است ؛ 

ب(  در كداميك از شكل هاي  حوضۀ آبخيز مدت زمان طوالنی تري  سپري می شود تا آب جاري  مسافت سرچشمه تا خروجی 
 را طی كند  ؛

5/0 

13 

             عبارت صحيح را از داخل پرانتز انتخاب نمایيد .                                                                                 
 بارش ( بيشتر شود ، سيل رُخ می دهد .  -الف(  چنانچه حجم آب رودخانه از ميانگين ساالنۀ ) آبدهی 

 آب و هوایی ( می باشد . -لی  ، خشكسالی ) زراعتی  ب(   معمول ترین نوع خشكسا
 مركز سطحی زمين لرزه  ( روي می دهد .  –ج(  شدیدترین تنش زمين لرزه در ) نقطۀ كانونی زمين لرزه  

 همگرا ( نسبت به سایر گسل ها بيشتر است .  –د(   ميزان تخریب و خسارت هاي ناشی از نزدیك شدن گسل هاي ) واگرا 

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

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 حسين نجفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

15 

 كشف ارتباط : با توجه به  بحث حركات دامنه اي   هر یك از عبارات  سمت راست را به عناوین سمت چپ مربوط نمایيد.

 زیربُري رودخانه ها-1  الف(  مهمترین و خسارت بارترین حركات دامنه اي هستند

 جریان گِلی-2   ب(   فراوان ترین نوع لغزش هاي دامنه اي هستند 

 زمين لغزش   -3                                                                                                   

5/0 

 1 علت اینكه خطرات خشكسالی از خشكی هوا بيشتر است چيست  ؟     14

 55/0                 روش غير سازه اي در مدیریت سيل را بنویسيد ؟مزایاي  16

17 

 در ارتباط با مدیریت  زمين لرزه به سؤاالت زیر پاسخ دهيد :                                              

 الف(  آنچه در اغلب زلزله ها سبب خسارت می شود و تلفات انسانی را بيشتر می كند چيست ؟ 

 ب(   چرا پس از وقوع زمين لرزه باید مواظب پس لرزه ها باشيم ؟ 

1 

19 

                                قبل از ساخت و ساز در سطوح شيب دار :                                                                                          

 الف(  انجام چه نوع مطالعاتی الزم است ؟ 

 ب(   در زمينۀ ایمن سازي این سطوح چه كارهایی باید انجام پذیرد ؟ 

1 

 25/0 تصاویر قرار داده شده در نرم افزار گوگل ارث اغلب در چه طيفی تهيه شده اند ؟ 18

21 

 در ارتباط با ماهواره ها ي سنجش از دور به سؤاالت  زیر پاسخ دهيد:         

 الف(   نام دیگر ماهواره هاي منابع زمينی چيست ؟

 ب(   مدت زمان  یك بار چرخش آنها به دور كرۀ زمين  تقریبا چقدر طول می كشد؟ 

 ج(   این ماهواره ها چگونه از زمين تصویربرداري می كنند ؟  

55/0 
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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 :

 حسین نجفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
    58درس سوم ص         24/1ب( نادرست                         2درس اول ص        4/1الف(  نادرست     

  111درس ششم ص        24/1د( درست                     62درس چهارم ص        24/1ج( درست         
1 

2 

  35درس دوم ص   24/1ب( انقالب سبز                                       11درس اول ص     24/1الف(  نيویورک       

    39( ص1مهارتهاي جغرافيایی )     24/1ج( تصميم گيري    

 111درس ششم ص  24/1ه( تركيب شيميایی                                64درس چهارم   ص     24/1د( ایمنی               

25/1 

3 

              31درس دوم    ص            24/1(  مطالعۀ كاربري زمين                            3الف(  گزینۀ )

   38(  ص1مهارتهاي جغرافيایی )           24/1(     ورودي                                                1ب( گزینۀ )

          61درس چهارم    ص            24/1                                                    141(    3ج( گزینۀ )

 115درس ششم     ص           24/1( هدایت و اصالح شيب آبراهه                       2د( گزینۀ )

1 

5 

  7درس اول ص                                              الف(  خدماتی كه ارائه می كنند                  

 4/1  

 21درس دوم ص            ب( فضاي جغرافيایی   ،   فعاليت                                                

        24/1                    24/1          

 34درس دوم ص             ج(تامين مسكن محرومان   ،   بنياد مسكن                                  

                      24/1               24/1 

  43درس سوم ص از كشورهاي سازنده به سایر كشورها        ،  د( حمل خودرو هاي صادراتی 

   24/1                                24/1 

                                                                                                                                                                                     65اده ،قطار را متوقف كنند .    درس چهارم صه( رانندگان قطار نمی توانند بالفاصله پس از مشاهده عابران پي

                          24/1                                                                     24/1               

     81درس پنجم  ص                         و(     حجم بارش         و      مدت زمان آن                                

              24/1                        24/1                                                                            

   119درس ششم ص           (           4/1 .                  )ز( الزم است استعداد لغزِش مجدد ارزیابی شود

             79( ص 2مهارتهاي جغرافيایی )              (24/1)   (      location یا    موقعيت )     (24/1)گزینۀ    مكان  ح(

4 

 5/0 6درس اول ص                         24/1ب( فرهنگ و مناسبات اجتماعی                    24/1الف ( مالک جمعيتی   4

 55/0 55درس سوم ص       24/1؛          ج( سياسی     24/1؛             ب( اقتصادي      24/1الف ( اجتماعی   6

7 
  62ص     24/1ب(    مطالعات مكان یابی          61الف ( به معناي تراكم رفت و آمد  و تاخير زمانی بيشتر ص

 درس چهارم    48ص       24/1ج( بُعد كيفی               24/1                          24/1                                        
1 

9 
 69آالیندگی كمتر      ؛     تعداد زیادي انسان را جابه جا می كند     ؛  ترافيك ندارد             درس چهارم ص 

24/1 24/1 24/1 
55/0 

8 
 95الف (مقدار انرژي اي كه زمين لرزه آزاد می كند   ب(  ریشتر          ج( دستگاه لرزه نگار   درس پنجم  ص 

 24/1 24/1  24/1 
55/0 

11 

 24/1  .ج( اضافه می شود          24/1          +       3:31ب(                    24/1درجه           14الف ( 

 (24/1)       81ـ 14=  74د (  ؛ اختالف طول جغرافيایی دو نقطه الف و ج     

                              74تا  73(   ص2مهارتهاي جغرافيایی )                           ( 24/1)       74÷ 14=  4اختالف زمانی دو نقطه        ؛     

 ( 24/1)     19-4= 13بعداز ظهر (  1؛ ساعت درنقطه ج     )       

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 خانوادگی :نام و 

 حسين نجفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

11 

                                                                                          24/1الف (دخالت هاي انسانی  

 ب( نفوذ پذیري خاک كاهش می یابد. در نتيجه سرعت رواناب حاصل از بارش بيشترمی شود .     

 82و 81درس پنجم ص                      24/1                                             24/1 

55/0 

 5/0  81و81درس پنجم ص      24/1ب(  حوضه هاي كشيده               24/1الف (  شبكۀ زهكشی    12

13 
 درس پنجم          87ص  24/1ب( آب و هوایی                                             98ص  24/1الف (آبدهی 

 درس پنجم                  95ص    24/1د( همگرا                        95ص  24/1ج(  نقطۀ كانونی زمين لرزه 
1 

15 
      84( یا  زیر بُري رودخانه ها        ص 1ب( شماره )                  83( یا  زمين لغزش      ص 3الف ( شماره )

 درس پنجم                                 24/1                                                         24/1                                    
5/0 

14 

 زیرا پوشش گياهی یا زندگی جانوري هر منطقه ، با نوع آب و هواي آن ) خشك یا مرطوب ( سازگار شده است،

 24/1 24/1                                                 

 و وقتی بارش منطقه از ميانگين كمتر می شود ، موجودات زنده نمی توانند با شرایط جدید سازگار شوند .  

 89درس پنجم  ص               24/1 24/1 

1 

16 
 عالوه بر اینكه تاثيرات نامطلوب كمتري بر محيط زیست دارند ، در دراز مدت مفيد تر و بسيار كم هزینه ترند . 

 24/1                                      24/1                             24/1          114ص  6درس 
55/0 

17 
 4/1آید ؛ براي مثال آتش سوزي ها ، انفجار لوله هاي گاز و ...    الف ( مشكالتی كه پس از وقوع زلزله پيش می 

 113س ششم ص در           4/1ب ( ساختمانهاي نيمه مخروبه ممكن است در پس لرزه ها فرو بریزند .  
1 

19 
 (  24/1الف ( مطالعات خاک شناسی و پایداري زمين . ) هر مورد 

 117(    درس ششم ص 24/1، پایدار سازي سطوح شيب دار) هر مورد  ب ( مقاوم سازي لوله هاي انتقال انرژي
1 

 25/0 112(  ص 3مهارتهاي جغرافيایی )                                                                                24/1طيف مرئی          18

21 
 24/1             ساعت       25ب (                 landsat      )24/1الف ( ماهوارۀ لندست )

 111(  ص 3مهارتهاي جغرافيایی )                                                    24/1ج( با استفاده از نور    روز                
55/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


