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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 :

 توحید عاقبتی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 عبارات درست و نادرست را مشخص و جمالت نادرست را اصالح كنيد.

 (24/1بيشترین نقش را داشته اند. )انسان ها در انتخاب یك مكان مناسب براي استقرار سكونتگاه   -1

 (24/1دامنه نفوذ به حداقل جمعيتی كه تقاضاي كاال، خدمات یا عملكردي از سكونتگاه دارند می پردازد. )  -2

 (24/1طراحی خط بساوایی از موارد لحاظ شده در مبلمان شهري می باشد. )  -3

 (24/1جابجایی زمين در امتداد گسل هاي پنهان رخ می دهد. )  -5

 (24/1هر عامل محيطی كه حيات موجودات زنده را تهدید می كند، بحران ناميده می شود. )  -4

 (24/1در مدیریت پيش از وقوع سيل استفاده از روش هاي سازه اي بر روش هاي غير سازه اي اولویت دارد. )  -6

5/1  

2 

 جاهاي خالی را با جمالت و كلمات مناسب تكميل كنيد.

 (4/1مطالعه و شناخت یك سكونتگاه روستایی و شهري ............................ و ............................ آن است. ) سرآغاز  -1

 (4/1در زمين لرزه جابجایی زمين بر اساس ....................... و ................................ اندازه گيري می شود. )  -2

و نجات و لوازم اضطراري، متناسب با ................................................... در مناطق مختلف توزیع می شود. مراكز امداد   -3

(24/1) 

 (24/1از ساختن سكونتگاه ها در اطراف مناطقی كه ................................... دارند بایستی جلوگيري شود. )  -5

 (24/1تهدید كننده بخش كشاورزي در كشور ما ............................... است. )مهم ترین عامل   -4

استفاده از .................................. در مطالعه و پيش بينی مخاطرات طبيعی به طور روز افزون در حال گسترش است.   -6

(24/1) 

2 

3 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد.
شهري كدام یك جزو )تجهيزات و تسهيالت شهري( و كدام یك )خدمات عمومی( محسوب می شود؟  در برنامه ریزي  -1
(4/1) 

  شبكه هاي آب و فاضالب                                               -ب ( آتش نشانی           پارک ها                                   -الف ( معابر و پل 
 معابر و پل –مساجد                                           د ( مراكز درمانی   -ج ( فروشگاه 

تحليل فضایی و مدل سازي اطالعات با توجه به اهداف، مربوط به كدام بخش از سامانه اطالعات جغرافيایی می باشد؟   -2
(4/1) 

 ج ( بخش پردازش                  د ( تمام موارد               الف ( بخش ورودي                  ب ( بخش خروجی  
 (4/1كدام گزینه معرف مفهوم ليتوسفر است؟ )  -3

 ج                                   الف ( پوسته                                                                             ب ( سنگ كره و بخش پایين گوشته        
 ( بخش پایينی گوشته و هسته                                           د ( پوسته و بخش باالیی گوشته

5/1  

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد. 
 (4/1الف ( متروپل را تعریف كنيد. )

 (74/1ب ( اركان شهر پایدار را نام ببرید. )
 (4/1از محدودیت هاي حمل و نقل آبی را نام ببرید؟ )پ ( یك مورد از محاسن و یك مورد 

 (4/1ت ( شبكه چيست؟ )
 (4/1ث ( دو مورد از مزایاي حمل و نقل چند وجهی را نام ببرید. )

 (74/1ج ( سه مورد از مهمترین مناطق زلزله خيز جهان را نام ببرید. )
 (4/1چ ( كانون زمين لرزه را تعریف كنيد. )

 (4/1ا نام ببرید. )ح ( انواع خشكسالی ر
 (74/1خ ( سه مورد از كاربردهاي تصاویر ماهواره اي )سنجش از دور( را بنویسيد. )

 (24/1د ( مسئوليت مدیریت بحران بر عهده كدام سازمان می باشد؟ )

5/5  
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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 

 توحيد عاقبتی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 
 به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد.

 جغرافياي حمل و نقل چيست ؟ 
1 

 1 حمل و نقل پایدار را توضيح دهيد. 6

 1 دو مورد از مهم ترین مشكالت حمل و نقل شهري را نام ببرید. 7

9 
باشد، موقع اذان صبح در كدام یك از شهرهاي زاهدان و اهواز زودتر است و در كدام یك  4:31اگر اذان صبح در تهران 

 دیرتر؟ چرا
1 

 1 مورد از پيامدهاي خشك سالی براي موجودات زنده را بنویسيد.دو  8

 1 چهار مورد از عوامل موثر در وقوع سيل را نام ببرید. 11

 1 دو مورد از اقداماتی كه به منظور مدیریت بعد از وقوع سيل ضروري می باشد را عنوان كنيد. 11

5/1 بنویسيد.سه مورد از مهمترین راهكارهاي مدیریت خشكسالی  12  

13 

 سواالت وصل كردنی

 شماره مناسب از سمت چپ را براي عبارات سمت راست انتخاب كنيد. )یك مورد اضافی می باشد(

 یك ساعت  -1الف ( ساعت گرینویچ                                                         

 GMT  -2      ب ( اختالف طول جغرافيایی بين دو قاچ                         

 UTC   -3                                            پ ( اختالف ساعت بين دو قاچ

 GPS  -5                                                 ت ( ساعت هماهنگ جهانی

                                                                                         4-  14 

1 
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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 :

 توحید عاقبتی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 عبارات درست و نادرست را مشخص و جمالت نادرست را اصالح كنيد.
 (24/1نادرست عوامل طبيعی. )  -1
 (24/1نفوذ. ) نادرست آستانه  -2
 (24/1درست. )  -3
 (24/1نادرست گسل فعال )  -5
 (24/1نادرست مخاطره. )  -4
 (24/1بر عكس است )  -نادرست   -6

5/1  

2 

 جاهاي خالی را با جمالت و كلمات مناسب تكميل كنيد.
 (4/1موقعيت )  -مقر    -1
 (4/1بزرگی  )  -شدت   -2
 (24/1تمركز جمعيت )  -3
 (24/1فعال )گسل هاي   -5
 (24/1خشكسالی )  -4
 (24/1تصاویر ماهواره اي )  -6

2 

3 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد.
 پارک ها  -گزینه الف : معابر و پل ها   -1
 گزینه ج : بخش پردازش  -2
 گزینه د :  پوسته و بخش باالیی گوشته  -3

5/1  

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد. 
 (4/1مهمترین شهر یك ناحيه، استان یا كشور )الف ( بزرگترین و 

 (74/1محيط زیست )  -اقتصادي   -ب ( اجتماعی، فرهنگی 
 (4/1پ ( محاسن : حمل كاال با كشتی مقرون به صرفه ترین محدودیت ها : سرعت كشتی كم می باشد. )

 (4/1دیگر پيوند داده شده اند. )ت ( تعدادي مكان هاي جغرافيایی كه به صورت یك سامانه به وسيله مسيرهایی به یك
 (4/1ث ( مدیریت زمان و كاهش هزینه حمل و نقل. )

 (74/1كمربند ميانی اقيانوس اطلس. )  -اطراف اقيانوس آرام   -ج ( كمربند كوهستانی آلپ هيماليا 
به گسيختگی می كند.  چ ( نقطه اي در عمق زمين كه در آن انرژي انباشته در سنگ ها براي نخستين بار آزاد و گسل آغاز

(4/1) 
 (4/1زراعتی. )  -ح ( خشك سالی آب و هوایی 
حریم فعاليت انسانی   -جهت حركت سامانه هاي باران زا   -حركت توده هاي زمين لغزش   -خ ( جابجایی مواد سطح دامنه 

 (74/1و .. . )
 (24/1د ( سازمان مدیریت بحران )

5/5  

4 
 به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد.

شاخه اي از دانش جغرافيا كه جابجایی انسان، بار و اطالعات را در سطح زمين مطالعه می كند و به بررسی الگوهاي پراكندگی 
 و شيوه هاي حمل و نقل و تاثيرات آن ها بر محيط به منظور برنامه ریزي و مدیریت مطلوب منطقه می پردازد.

1 

6 
حمل و نقل به خوبی رفع شود و دسترسی عادالنه همه مردم ایمنی آنها و سالمت حمل و نقلی كه در آن نيازهاي مربوط به 

 محيط زیست در   برنامه ریزي براي حال و آینده آن در نظر گرفته شود.
1 

 1 هزینه احداث بزرگراه ها و خرید و تعمير ناوگان حمل و نقل شهري  -مشكل كمبود پاركينگ و اتالف وقت  7
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  نهایی درس:سؤاالت امتحان 

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

 توحيد عاقبتی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 زیرا در شرق تهران است و اهواز اذانش دیرتر شروع می شود و در غرب تهران است.  -در زاهدان اذان زودتر  9

 1 افزایش ریزگردها و ....   -كاهش ذخایر آب سطحی و زیر زمينی   -از بين رفتن گياهان و جانوران یا مهاجرت برخی گونه ها  8

 1 دخالت انسانی  -ویژگی هاي طبيعی حوضه رود   -شكسته شدن سد   -شدت و مدت بارش  11

11 
توزیع امكانات و تجهيزات مورد   -مرمت فوري راه هاي ارتباطی براي دریافت خدمات و تجهيزات  مورد نياز پس از سيالب 

 نياز مصدومان
1 

12 
 مدیریت فاضالب و پسماند  -تغذیه مصنوعی سفره هاي آب زیر زمينی   -مدیریت آبخيزداري   -صرفه جویی در مصرف آب 

 و .... 
5/1  

13 

 سواالت وصل كردنی

 شماره مناسب از سمت چپ را براي عبارات سمت راست انتخاب كنيد. )یك مورد اضافی می باشد(

 (2الف ( ساعت گرینویچ       )

       (                      4ب ( اختالف طول جغرافيایی بين دو قاچ      )

                                       (1)      پ ( اختالف ساعت بين دو قاچ

                                               (3)  ت ( ساعت هماهنگ جهانی

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


