
 

 

 

سان   .1 سالمتی و حیات ان ها و موجودات زنده را تهدید کند و یا به اموال و گونه عامل محیطی که 

 پیش فرض ...............................................  ها خسارت وارد کند، ...................... است.های انساندارایی

 بحران 

 مخاطره 

 مخاطرات طبیعی 
 مخاطرات انسانی 

 پیش فرض ......................................................   دارد؟کدام گزینه با عبارت مدیریت مخاطرات مطابقت  .2

 مدیریت مخاطرات، کلیه اقداماتی است که از طریق آنها بتوان از بروز حوادث ناگوار پیشگیری نمود. 

 در صورت بروز حوادث ناگوار، از طریق مدیریت مخاطرات بتوان اثرات آن را کاهش داد. 

 بهبود اوضاع فراهم نمود.از طریق مدیریت بحران باید آمادگی الزم را برای امدادرسانی سریع و  
 همه موارد. 

 پیش فرض .....................................................................   شود؟مدیریت مخاطره در چند مرحله انجام می .3

 یک مرحله: حین وقوع مخاطره 

 دومرحله: حین وقوع و بعد از وقوع مخاطره 

 سه مرحله: قبل از وقوع، حین وقوع و بعد از وقوع مخاطره 
 دو مرحله: قبل از وقوع و بعد از وقوع مخاطره 

  در کشور ما مسئولیت مدیریت بحران برعهده ......................... وابسته به ..................... است؟     .4

 پیش فرض ........................................................................................................................................................................

 سازمان مدیریت بحران ـ وزارت کشور 

 سازمان مدیریت بحران ـ استانداری 

 سازمان برنامه و بودجه ـ وزارت کشور 
 سازمان برنامه و بودجه ـ استانداری 

لرزه جانوران حرکات غیرعادی از خود نشااان     های نزدیک به وقوع زمین   علت اینکه در زمان    .5

 پیش فرض .................................................................................................................................   دهند چیست؟می

 ها نسبت به جانورانتفاوت در حساسیت حواس انسان 

 تفاوت در حساسیت حواس جانوران نسبت به انسان 

 به دلیل باالبودن حس بویایی جانوران نسبت به انسان 



 دلیل باالبودن حس شنیداری جانوران نسبت به انسانبه  

 پیش فرض ............................   کدام کشور و در چه سالی مجهز به سامانه هشداردهنده زلزله شد؟ .6

 5491ژاپن ـ سال  
 5441ژاپن ـ سال  
 5441مکزیک ـ سال  
 5491مکزیک ـ سال  

له ویران ر    .7 به یکی از مؤثرترین   5891کشااور ............... جنس سااال ج  از زلز میالدی مجهز 

شد. این سامانه شامل بیش از ..............      SASMEXهای هشداردهنده زلزله موسوم به   سامانه 

 پیش فرض ..........................................................................................................................   ای است؟حس ر لرزه

 9011مکزیک ـ  
 9011مکزیک ـ  
 9011ژاپن ـ  
 9011ژاپن ـ  

ای مکزیک بیشااتر از ............... درجه در اگر میزان برآورد لرزه توسااس سااامانه هشاادار لرزه .8

های های هشاادار بالصاهااله به مقامات دولتی و محلی و کانونمقیاس ریشااتر باشااد، اطالعیه

 پیش فرض ............................................   شود.های اورژان  در تمام مناطق مستعد ارسال میمراقبت

 1/6 

 4/6 
 1/1 
 9/1 
 

 پیش فرض .....................  بینند.؟در زمان وقوع زلزله، .................... بیش از ................... آسیب می .9

 های مسکونیهای اداری ـ ساختمانساختمان 

 های شهریمساکن روستایی ـ ساختمان 

 های شهری ـ مساکن روستاییساختمان 
 های اداریهای مسکونی ـ ساختمانساختمان 

یش      جذیری ساختمان در برابر زلزله ارتباط دارد؟گزینه های زیر با میزان آسیب کدام یک از .11 پ

 فرض

 وسازارتفاع ساخت 

 عرض معابر 



 کمیت ساخت وساز 
 کیفیت ساخت وساز 

 پیش فرض .................................................................................   بزرگترین سازه خشتی جهان کدام است؟ .11

 شهر سوخته 

 بازار کهنه اصفهان 

 ارگ بم 
 بازار تبریز 

 پیش فرض ........  باشد؟ساختمان در زمان وقوع زلزله برای جناه گرصتن مناسب میکدام قسمت  .12

 های اصلی ساختمانکنار ستون 

 کنار دیوارهای دارای پنجره 

 گوشه دیوارها 
 زیر میزهای چوبی محکم 

 پیش فرض ...............   :بجزءلرزه درست است ها در مورد مدیریت در زمان وقوع زمینهمه گزینه .13

 لرزه خونسردی خود را حفظ کنیم.زمان وقوع زمینبهتر است در  

 اگر در داخل ساختمان باشیم بهتر است در محل مناسب و امن در ساختمان پناه بگیریم. 

 از پله و آسانسور استفاده نکنیم. 
هنگام وقوع زلزله اگر در حال رانندگی هستیم خودرو را نگه داشته و خیلی زود از خودرو خارج  

 پناه بگیریم.شویم و 

 پیش فرض .........................................   ؟نیستلرزه درست کدام گزینه در مورد مدیریت بعد از زمین .14

های نیمه مخروبه ممکن است در ها باشیم، ساختمانلرزه باید مواظب پیش لرزهپس از وقوع زمین 
 ها فروبریزند.این لرزه

 باید سریعاً برق و شیرهای آب و گاز را بسته و محل را ترک کنیم. 

 حد امکان برروی آوار حرکت نکنیم. تا 
ها کمک ها یا گیرافتادهدیدهدر صورت نیاز با رعایت نظم و هماهنگی با نیروهای امدادی به آسیب 

 کنیم.

ای، قبل از وقوع سیل، شدت جریان سیل براساس در مدیریت جیش از وقوع زلزله به روش سازه .15

 پیش فرض ........................................................................  شود؟هایی محاسبه و تخمین زده میچه روش

 براساس میزان بارش ساالنه 

 های هیدرولوژیبراساس روش 

 های ژئوموفولوژیبراساس روش 



 های آب و هواشناسیبراساس روش 

پیییییش    ای مدیریت جیش از وقوع سیل است؟های سازههای زیر جزو روشکدام یک از گزینه .16

 فرض

 هااصالح بسترهای رودخانه 

 انحرافیهای ایجاد کانال 

 های مهارکننده و پایدارکنندهایجاد دیواره 
 همه موارد 

پیییییش    گیرند؟برای تعیین حریم سیل محاسبات آماری آبدهی حداقل چند سال را درنظرمی .17

 فرض

 سال 01حداقل  
 سال 01حداقل  
 سال 11حداقل  
 سال 511حداقل  

 پیش فرض .............................   :به جزءدرست است « ایهای غیرسازهروش»ها در مورد همه گزینه .18

 تأثیرات منفی کمتری بر محیط زیست دارند. 

 در دراز مدت مفید هستند. 

 بسیار پرهزینه هستند. 
 کارگرفته شوند.ای بههای سازهای باید توام با روشهای غیرسازهدر اغلب موارد روش 

 پیش فرض ........   گیرد؟وهوایی ................. جهان قرار میکشورها در قلمرو آببخش وسیعی از  .19

 نیمه خشک 

 خشک 

 معتدلنیمه 
 معتدل 

 پیش فرض ....................................................................   ترین عامل تهدیدکننده کشاورزی چیست؟مهم .21

 سیل 
 زلزله 
 زمین لغزش 
 سالیخشک 

 پیش فرض ........   توان....................میآوری آب باران در استخرهای مصنوعی و نفوذ آن با جمع .21

 از وقوع سیل جلوگیری کرد. 



 از وقوع زمین لغزش جلوگیری کرد. 

 های زیرزمینی را تقویت نمود.آب 
 سالی جلوگیری کرد.از وقوع خشک 

 
 های لغزشی ......................... است.عرض و طول اغلب توده -00

 تر از یک کیلومتر( بیش9 تر از یک کیلومتر( کم0 تر از دو کیلومتربیش( 0 تر از دو کیلومتر( کم5

 های سال مرو دشت کدامند؟ترین ماهترین و کم بارشبه ترتیب گرم -00

 تیر -( تیر9 خرداد -( خرداد0 خرداد -( تیر0 تیر -( خرداد5

 باشد؟کدام گزینه در مورد سنجش از دور درست می -09

ــنجش از دور، 5 ــتفاده از   آوری اطالعات از پدیدهدانش و فن جمع( س ــتقیم با اس ــ ز زمین به طور مس های س

 ها و پردازش اطالعات دریافت شده است.سنجنده

سنجش از دوره دانش و فن 0 ستفاده از      آوری اطالعات از پدیدهجمع (  ستقیم با ا س ز زمین به طور غیرم های 

 ست.ها و پردازش اطالعات دریافت شده اسنجنده

طور غیرمســتقیم با اســتفاده از های ســ ز زمین بهآوری اطالعات از پدیده( ســنجش از دور، دانش و فن جمع0

 ها است.سنجنده

ها های س ز زمین به طور مستقیم با استفاده از سنجنده    بندی و پردازش اطالعات پدیده( سنجش از دور طبقه 9

 است.

ــی از پرتوهایی را که ا    -01 ــ ز زمین بخشـ ــید دریافت می        سـ ــورت   ز منابع گوناگون مانند خورشـ کند به صـ

 دهد........................... بازتاب می

 ( امواج ماکروویو9 ( ماوراء بنفش )فرابنفش(0 ( مادون قرمز )فروسرخ(0 ( امواج الکترومغناطیس5

 چرخد.بار دوره کره زمین میکتقریباً هر ......................... ساعت ی(landsat)ندست های لماهواره -06

 ساعت 01( 9ساعت                       09( 0ساعت                     00( 0ساعت                     50(5



 

 :به جزها درست است ها در مورد ماهوارههمه گزینه -02

 شود.( نامیده میlandsatهای منابع زمینی )لندست ها تحت عنوان ماهواره( یک گروه از این ماهواره5

های های س ز زمین را در طیف ها قادر هستند بازتاب پدیده های سنجنده نصب شده بر روی ماهواره   ( دستگاه 0

 مختلف الکترو مغناطیس دریافت کنند.

ــنجنده  0 ــتند طیف  های ماهواره  ( اما سـ ــرخ(، ماوراء بنفش        ای قادر نیسـ های نامرئی مانند مادون قرمز )فروسـ

 )فرابنفش(، رادار و امواج ماکروویو را نیز دریافت و ثبت نمایند.

ای به صورت وقوعی دریافت و ثبت  های ماهوارههای مختلف بازتاب شده از س ز زمین توسط سنجنده     ( طیف9

 شود.می

 کند؟ای فعالیت میسازمان فضایی ایران وابسته به کدام ارگان است و در چه زمینه -09

 کند.ای فعالیت میدر زمینه تحقیقات فضایی و سیاره -وزارت کشور ( وابسته به5

ای و مخابرات فضایی فعالیت های ماهوارهآوریها و توسعه فندر زمینه ساخت ماهواره -( وابسته به وزارت کشور0

 کند.می

 کنند.عالیت میای فدر زمینه تحقیقات فضایی و سیاره -آوری اطالعات( وابسته به وزارت ارتباطات و فن0

ای و های ماهوارهآوریها و توسعه فن در زمینه ساخت ماهواره  -آوری اطالعات( وابسته به وزارت ارتباطات و فن 9

 کند.مخابرات فضایی فعالیت می

 ای چگونه روشی است؟مقایسه زمانی تصاویر ماهواره -04

ست که می   5 شی ا سامانه ( رو سیدن آن را در هر من قه انزا و زمارهای باتوان جهت حرکت  ای حداقل ن دقیق ر

 بینی کنیم.چند روز قبل پیش

ست که از طریق آن می   0 شی ا س ز دامنه ( رو طور های زمین لغزش را بهها و حرکت تودهتوانیم جابجایی مواد 

 گیری کنیم.متر اندازهدقیق یعنی در حد سانتی



ست که از طریق آن می   0 شی ا سی قرار داد و مناطق  را در زمان توان تغییرات محی ی( رو های متوالی مورد برر

 در معرض مخاطره را شناسایی نمود.

 خیز را شناسایی نمود.های لرزهتوان موقعیت گسل( روشی است که  از طریق آن می9

 
 
 
 
 

 جاسخ مروری

 

 پیش فرض .............................................................................................. 6، درس54درست است. صفحه  0گزینه  -5

ست   -2 شگیری نمود یا در  مدیریت مخاطرات، کلیه اقداماتی ا که از طریق آنها بتوان از بروز حوادث ناگوار پی

صــورت بروز آن حادثه، بتوان اثرات آن را کاهش داده و آمادگی الزم را برای امدادرســانی ســریع و بهبود 

 اوضاع فراهم نمود.

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس54درست است. صفحه  9گزینه 

سه مرحله یعنی قبل از و  -3 هایی را انجام قوع، حین وقوع و بعد از وقوع مخاطره فعالیتمدیریت مخاطره در 

 دهد.می

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس54درست است. صفحه  0گزینه 

. است « وزارت کشور »وابسته به  « سازمان مدیریت بحران »در کشور ما مسئولیت مدیریت بحران برعهده    -4

 ستانداری است.ها اداره کل مدیریت بحران وجود دارد که زیر نظر ادر همه استان

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس54درست است. صفحه  5گزینه 

تواند ما را از خ ر آن آگاه کند ممکن اســت لرزه میاگر از بزرگترها بپرســید که چه عالئمی قبل از زمین -1

دهند برای های نزدیک به وقوع آن جانوران حرکات غیرعادی از خود نشــان میپاســب بدهند که در زمان

سگ  کنند و ... علت این امر نیز تفاوت در ها از النه خود فرار میکنند و یا موشوقفه پارس میها بیمثال 

 است. حساسیت حواس جانوران نسبت به انسان

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس54درست است. صفحه  0گزینه 



ر هزار نفر را گرفت، این کشــو 51میالدی مکزیک که جان حدود  5491پنج ســال پس از زلزله ویرانگر  -6

ــامانه ــوم به مجهز به یکی از مؤثرترین س ــداردهنده زلزله موس ــامانه »به معنی  SASMEXهای هش س

 شد.« ای مکزیکهشدار لرزه

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس01درست است. صفحه  0گزینه 

ــال پس از زلزله ویرانگر  -7 ــور  51میالدی مکزیک که جان حدود  5491پنج س هزار نفر را گرفت، این کش

ــامانه ــوم به مجهز به یکی از مؤثرترین س ــداردهنده زلزله موس ــامانه »به معنی  SASMEXهای هش س

ت که ای اس حسگر لرزه  9011ای مکزیک شامل بیش از  شد. سامانه هشدار لرزه   « ای مکزیکهشدار لرزه 

 مناطق از نظر زلزله واقع شده است. ترینفعالدر 

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس01درست است. صفحه  5گزینه 

 پیش فرض ............................................................................................. 6، درس01درست است. صفحه  0گزینه  -9

فته کارربینند. زیرا مصالز به های شهری آسیب می  در زمان وقوع زلزله، ساکن روستایی بیش از ساختمان    -8

 های خشت و گلی روستایی از مقاومت بیشتری برخوردارند.به سکونتگاهدر ساختمان های شهری نسبت 

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس01درست است. صفحه  0گزینه 

 پذیری ساختمان در برابر زلزله ارتباط دارد.وساز با میزان آسیبکیفیت ساخت -51

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس01درست است. صفحه  9گزینه 

 ارگ بم سازه خشتی جهان است. -55

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس01درست است. صفحه  0گزینه 

ساختمان          -52 سب و امن در  ست در محل منا ستیم بهتر ا ساختمان ه در هنگام وقوع زلزله، چنانچه داخل 

ستون  شه دیوارها از پنجره ها و دیوارهای دارای      پناه بگیریم. برای مثال کنار  ساختمان یا گو صلی  های ا

ت بدن از سقوط اجسام می توانیم به زیر میزهای چوبی محکم   پنجره و شیشه فاصله بگیرید. برای محافظ   

 های آن را محکم بچسبیم.پناه برده و برای جابجانشدن میز باید پایه

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس05درست است. صفحه  9گزینه 

 رقهای بلند یا تیرهای باگر در حال رانندگی هستیم خودرو را در کنار خیابان یا جاده و دور از ساختمان -53

 لرزه در خودرو بمانیم.متوقف کنیم و تا پایان زمین

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس00درست است. صفحه  9گزینه 

ــاختمان    لرزهلرزه باید مواظب پس   پس از وقوع زمین -54 ــیم، سـ ــت در    ها باشـ های نیمه مخروبه ممکن اسـ

 ها فرو بریزند.لرزهپس

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس00درست است. صفحه  5گزینه 



 پیش فرض ........................................................................................... 6، درس00درست است. صفحه  0گزینه  -51

ــازهاز جمله روش -56 ــترهای رودخانهای های سـ ــالح بسـ های های انحرافی، ایجاد دیواره، ایجاد کانالهااصـ

 ها است.کننده و اصالح شیب آبراههای یا هدایتمهارکننده و پایدار و احداث سدهای ذخیره

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس00درست است. صفحه  9گزینه 

ــیل -57 ــته یک رودخانه  برای تعیین حریم س ــاس آبدهی گذش ــبات آماری براس گیر رودخانه با انجام محاس

ــیل    01)حداقل  ــ حی را که احتمال دارد آب رودخانه در آینده در حین وقوع یک س ــال( باالترین س س

 گویند.(سال آینده که به آن دوره بازگشت می 511گیرند. )معموالً دربرگیرد درنظرمی

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس09درست است. صفحه  0ینه گز

سیار     -59 ست دارد، در درازمدت مفیدتر بوده و ب این روش عالوه بر اینکه تأثیرات منفی کمتری بر محیط زی

ــتند. البته در اغلب موارد روشکم ــازههزینه هس ــازهای باید توام با روشهای غیرس کارگرفته ای بههای س

 شوند.

 پیش فرض ..................................................................................................... 6، درس09حه درست است. صف 0گزینه 
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ــاورزی مهم         برخالف بخش -21 ــنعت و خدمات در بخش کشـ ــادی دیگر، مانند صـ ترین عامل   های اقتصـ

 سالی است.تهدیدکننده خشک
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 صحیز است.« 0»گزینۀ  -00

ستره زمین لغزش  سیار کم گ ست یعنی عرض و طول اغلب توده تر از مخاطراتی مانند زمینها ب شی لرزه ا  های لغز

 (6، درس 06تر از یک کیلومتر است بنابراین خسارات آن خیلی فراگیر نیست. )صفحه کم

 صحیز است. « 0»گزینۀ  -00

سال تیرماه و کم ( گرم6)درس  09صفحه  با توجه به جدول موجود در فعالیت  سال هم  بارشترین ماه  ترین ماه 

 6درس  09خرداد ماه است. صفحۀ 

 صحیز است.« 0»گزینۀ  -09

 6، درس 04صفحه 



 صحیز است.« 5»گزینۀ  -01

 6، درس 04صفحۀ 

 صحیز است.« 0»گزینۀ  -06

 6، درس 04صفحه 

 صحیز است.« 0»گزینۀ  -02

سنجنده  ستند طیف رههای ماهوااما  سرخ(، ماوراء بنفش )فرابنفش(،  ها قادر ه های نامریی مانند مادون قرمز )فرو

 (6، درس 04رادار و امواج ماکروویو را نیز دریافت و ثبت نمایند. )صفحه 

 صحیز است.« 0»گزینۀ  -04

 6، درس 05صفحه 

 نیست 01جواب سوال 


