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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 :

 غالمیان  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.
 دامنه نفوذ یعنی بيشترین مسافتی كه مردم یك منطقه براي دریافت خدمات ملی طی می كنند. –الف 
 معموال بلند ترین مسير بين دو نقطه یك خط مستقيم است. –ب 
 كشتی هاي كروز مناسب حمل بار می باشند. –ج 
 كيلومتر در شهر ها است . 4دوچرخه وسيله اي مناسب براي سفرهایی تا  –د 
 ترین و خسارت بارترین حركات دامنه اي زمين لغزش است .مهم  -م

 مهمترین علت افزایش خسارت سيل ناشی از فعاليتهاي نابخردانه انسانی است. –ن 

5/1  

2 

 جمالت زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد.
 در انتخاب مكان براي استقرار و سكونت جمعيت ............. بيشترین نقش را دارد. –الف 
 یكی از گام هاي مهم در زمينه فرهنگ ایمنی تقویت .................. است . –ب 
 شدیدترین تنش زمين لرزه در نقطه ...................... آن روي می دهد . –ج 
 یك دوره كم آبی كه طی آن یك منطقه با كمبود غير منتظره بارش و ذخيره ي آبی مواجه می شود ............... می باشد . –د 
 گسترش حمل و نقل .......................... مهمترین راهكار بهبود حمل و نقل شهري است. –م 
 ی دهد وبه وضعيتی خطرناک وناپایدار براي فرد یاجامعه می انجامد.پيشامدي است كه بصورت ناگهانی وگاهی شدید رخ م.......  -ن 

5/1  

 1 در ایران به چه شهر هایی كالن شهر گفته می شود ؟ 3

 1 چهار مورد از مهم ترین راهكارها براي سامان بخشيدن به مشاغل غير رسمی در شهر هاي بزرگ را بنویسيد؟ 5

5/0 اهميت مطالعه كاربردي زمين چيست؟ 4  

5/0 دو مولفه ي اصلی داده ها و اطالعات را نام ببرید؟  6  

 1 مهم ترین مسير هاي پيشنهادي براي عبور جاده از رشته كوه را بنویسيد؟ 7

9 

 در رابطه با حمل و نقل ریلی به سئواالت زیر پاسخ دهيد.

 تنها مسير برقی كشور در كجا قرار دارد؟ -الف

 سریع السير و طوالنی ترین خط قطار مر بوط به كدام كشور است ؟ –ب  

 گسترده ترین و طوالنی ترین شبكه ریلی جهان در كدام كشور است؟ –چ 

 كدام قاره بيشترین سفر را از طریق خط آهن دارد؟ –د 

1 

 1 هر شبكه از چند بخش اصلی تشكيل شده است؟ 8

 1 ساعتی را بنویسيد؟ارتباط محيط زمين  با قاچ هاي  11

 1 را بنویسيد؟  appsدو مورد از كاربردهاي نرم افزار  11

 1 دو مقياس اندازه گيري زمين لرزه را نام برده و به اختصار توضيح دهيد ؟ 12

 1 چهار مورد از عوامل طبيعی موثر در وقوع سيل در حوضه رود را بنویسيد؟ 13

 1 ها بيشتر است؟ استعداد زمين لغزش در كدام دامنه 15

14 
 مشخص كنيد. [برون زمينی  –درون زمينی   ] نوع مخاطرات زیر را از نظر منشاء

 زلزله  –د                        سيل            –ج                         آتشفشان  –صاعقه                  ب  –الف 
1 

5/0 مهمی در وقوع سيل دارد؟در بين عناصر آب و هوایی كدام عوامل نقش  16  

 1 دو مورد از مهم ترین علل اصلی افزایش خشك سالی در دهه هاي اخير را بنویسيد؟  17

 1 چهار مورد از مهم ترین مشكالت پس از وقوع زمين لرزه را بنویسيد؟ 19

5/1 سه مورد از اقدامات بعد از وقوع زمين لغزش را بنویسيد؟ 18  

 1 كاربرد سنجش از دور در مطالعه مخاطرات طبيعی را بنویسيد؟دو مورد از  21
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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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 غ                –ج                    غ           -ب                  ص     –الف 

 ص -ن                ص            -م             ص             -د   
5/1  

2 

 فرهنگ بيمه                                        -عوامل طبيعی                                 ب –الف 

 خشكسالی                                        -د                             كانونی                –ج   

 بحران  –ن  عمومی                                          -م   

5/1  

3 
در ایران طبق مصوبه شوراي عالی معماري و شهر سازي به مادر شهر هایی كه بيش از یك ميليون نفر جمعيت داشته باشند 

 كالن شهر می گویند.
1 

5 

 ایجاد شغل                                           - 1

 توسعه امكانات گردشگري براي جذب گردشگر   – 2

 ایجاد غرفه هایی با اجاره ارزان براي فروشندگان دوره گرد            -3

 حمایت از كار آفرینان  – 5

1 

4 
به برنامه ریزان كمك می كند  تا محدودیت ها را بشناسند و طوري برنامه ریزي كنند تا از فضاي شهري به طور مناسب 

 استفاده شود.
5/0  

5/0 داده هاي توصيفی   -2داده هاي مكانی           -1 6  

7 

 احداث كوتاه ترین راه از طریق تونل طوالنی                     -1

 احداث طوالنی ترین راه بدون تونل  -2 

 احداث مسير به صورت نه طوالنی نه كوتاه از طریق تونل هاي كوتاه -3 

1 

 1 اروپا  –آمریكا                       د  –چين                            ج  –جلفا                     ب  -تبریز  –الف  9

8 
 مسير ها یا خطوطی كه بين مكانها قرار گرفته اند.     –1

 گره ها یا نقاطی كه به وسيله مسير ها به هم مربوط می شوند. – 2
1 

 1 درجه از طول جغرافيایی از جلو خورشيد عبور می كند. 14درجه است و در هر ساعت  361محيط كره زمين  11

11 

 نمایش طول و عرض جغرافيایی مكانها              -1

 نمایش وضعيت آب و هوایی مكان ها   -2

 دسترسی به نقشه مكانها خيابانها و شهر ها به صورت سه بعدي با عوارض و ساختمانها   -3 

 نمایش جهت هاي جغرافيایی قبله    -5

 دوربين هاي كنترل در مسير انتخاب شده  –پمپ بنزینها  –نمایش رستورانها  -4 

 امكان ذخيره كردن نقشه ها براي زمانی كه به اینترنت دسترسی نيست  -6 

1 

12 
 استفاده می شود.مقياس مركالی یا شدت : براي اندازه گيري ميزان تخریب ناشی از زمين لرزه  -1

 مقياس ریشتر یا بزرگی : كه مقدار انرژي آزاد شده را اندازه گيري می كند.  -2
1 

13 
 وضعيت ناهمواري -2                                     شكل و وسعت حوضه  رود      -1

 جنس و نفوذ پذیري خاک - 5    ميزان شيب حوضه رود                                            -3 
1 

15 
دامنه هایی كه شيب زیادي دارند و حجم زیادي از رسوبات فرسایش یافته سطح آنان را پوشانده است و دامنه هایی كه در 

 مناطق مرطوب قرار گرفته اند یا پوشيده از درختان متراكم اند یا درز و شكاف بسيار دارند.
1 

14 
 درون زمينی             –ب                 برون زمينی         –الف 

 درون زمينی  –د                برون زمينی            –ج  
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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

16 
 حجم بارش   -1

 مدت زمان بارش  -2 
5/0  

17 
 گرم شدن آب و هواي كره زمين و بی نظمی هاي بارش در نتيجه تغييرات اقليمی -1

 افزایش جمعيت و مقدار مصرف آب , نبود مدیریت صحيح و بهره برداري نادرست از منابع آب سطحی و زیر زمينی  -2 
1 

19 

 انفجار لوله هاي گاز  -1

 آتش سوزي ها  -2 

 پس لرزه ها   -3 

 لغزش هاي زمين   -5

 اتصال كابل هاي برق  -4

1 

18 

 تعمير و باز سازي منطقه به ویژه در صورت تخریب تاسيسات زیر بنایی مثل خطوط آب و برق و گاز  -1

شبكه زهكشی سطح توده لغزشی ساماندهی شود به طوري كه نفوذ پذیري آن كاهش یابد. در صورت اصالح شبكه  -2

 زهكشی سطح لغزش آب باران كمتر نفوذ كند و به سرعت تخليه شود .

 پيش گيري از خطرات آتی الزم است استعداد لغزش مجدد ارزیابی شود .براي  -3

5/1  

21 

 می توانيم جابجایی مواد سطح دامنه و حركات توده ایی زمين لغزش را به طور دقيق در حد سانتی متر اندازه گيري كنيم. -1

تغييرات دوره ایی را نشان می دهد آنها را می توان موقعيت گسل هاي لرزه خيز را شناسایی و با استفاده از تصاویري كه  -2

 پایش كنيم.

 می توانيم جهت حركت سامانه هاي باران زا و زمان دقيق رسيدن آنها به منطقه را از چند روز قبل پيش بينی كنيم. -3

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


