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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 :

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد.

سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور وظيفه هماهنگی و پشتيبانی مالی، فنی و علمی از شهرداري ها و دهياري ها را بر الف( 

 دارد.درست............      نادرست..........عهده 

شاخص انحراف عبارت است از: ب(  
طول مسیر قابل احداث بین دو مکان

طول مسیر مستقیم بین دو مکان
×

𝟏𝟎𝟎

𝟏
 

 ریشتر در ایران رخ می دهد .6سال یكبار زمين لرزه باالي 4تقریبا هر ج(  

 كشور ما خشكسالی است. مهم ترین عامل تهدید كننده بخش كشاورزي درد (  

 

5/0  

 

5/0  

5/0  

5/0  

2 

 در جاهاي خالی كلمات مناسب قرار دهيد.

 تهيه و اجراي .................از وظایف بنياد مسكن انقالب اسالمی است.        الف ( 

 توانایی محاسبات ................ و ................... را دارد.      GISنرم افزار ب ( 

 یكی از گام هاي مهم در زمينه فرهنگ ایمنی تقویت .................. است.ج (  

 هر قاچ زمانی .............. است و یك .................. مركزي دارد.د (  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

3 

 پاسخ صحيح سواالت چهار گزینه اي را مشخص كنيد.

 سایر شيوه هاي حمل و نقل دارد. ) از نظر توقف و ایستگاه هاي متعدد(كدام نوع حمل و نقل انعطاف بيشتري نسبت به الف( 

 حمل و نقل ریلی                (1

 حمل و نقل آبی  (2

 حمل و نقل هوایی (3

 حمل و نقل جاده اي (5

 به ناحيه اي از سطح زمين كه  روي كانون زلزه قرار دارد ..................... زمين لرزه گفته می شود.ب( 

 مركز سطحی -1

 كانون عمقی -2

 كانون سطحی -3

 سطح كانونی -5

 علت اصلی لرزه خيزي كشور عزیزمان ایران چيست؟ج( 

 هيماليایی -قرارگيري بر روي كمربند لرزه آلپ -1

 اوراسيا –همگرایی صفحات عربستان و اقيانوس هند  -2

 چين خوردگی و شكستگی ها  -3

 همه موارد -5

 وابسته به  ...................... است.مدیریت بحران به عهده سازمان مدیریت بحران كه د ( 

 فرمانداري -1

 استانداري -2

 وزارت كشور -3

 وزارت رفاه -5

5/0  

 

 

 

5/0  

 

 

5/0  

 

 

 

5/0  
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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 :

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 به اصطالحات زیر پاسخ كوتاه دهيد.

 دامنه نفوذ :الف ( 

 ونداليسم شهري :ب ( 

 ) رورو ( :  ROROكشتی هاي ج ( 

 خط فرضی روز گردان ) خط بين المللی زمان ( :د ( 

 مقياس مركالی :و ( 

 زیر بُري رودخانه ها :ه ( 

 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

 1 حومه را تعریف كنيد و دو نمونه نام ببرید . 4

5/0 دو مورد از عواملی كه در نيم قرن اخير موجب گسترش و تحول حمل و نقل شده است را بنویسيد.  6  

 1 دو جنبه قابل توجه مشكالت زیست محيطی ناشی از حمل و نقل جاده اي را نام برده و مختصر توضيح بدهيد. 7

 1 درون شهري در سطح جهان انجام گرفته را نام ببرید.چهار اقدام مهم كه در چند دهه اخير براي بهبود حمل و نقل عمومی و  9

 1 را در امور مختلف بنویسيد.) چهار مورد (  GPSكاربرد 8

 1 دخالت هاي انسان براي وقوع سيل را بنویسيد.) سه مورد ( 11

55/0 مهم ترین پيامد هاي خشكسالی را بنویسيد ) سه مورد ( . 11  

 1 دامنه ها بيشتر است؟استعداد زمين لغزش در كدام  12

5/1 نشانه هاي وقوع زمين لرزه را نام ببرید؟ 13  

 1 چهار مورد از اقدامات در مدیریت بعد از زمين لرزه را بنویسيد؟ 15

5/0 چرا در چند دهه اخير خسارات ناشی از سيالب ها در كشورمان رو به افزایش بوده است؟ 14  

 1 ( را بنویسيد؟LANDSATكاربرد ماهواره هاي منابع زمينی )لندست  16
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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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كنيد. درست و

 37درست ص الف(

 61درست ص ب(

 سال یك بار( 11) 99نادرست ص ج(

 119درست ص د(

 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

2 

 در جاهاي خالی كلمات مناسب بنویسيد.

 34طرح هاي هادي روستایی ص الف(

 51ریاضی ص_اماري ب(

 64فرهنگ بيمه ص ج(

 75نصف النهار ص_درجه 14 د(

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

3 

 چهار گزینه اي را مشخص كنيد.پاسخ صحيح سواالت 

 54ص 1گزینه  الف(

 93ص 1گزینه  ب(

 99ص 5گزینه  ج(

 111ص 3گزینه  د(

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5 

 به اصطالحات زیر پاسخ كوتاه دهيد.

 8یعنی بيشترین مسافتی كه براي دریافت خدمات از ان سكونتگاه طی می كنند. ص الف(

 24عمومی،بناها و اثار فرهنگی یكی دیگر از انحرافات اجتماعی در شهرهاست. صخسارت وارد كردن به اموال  ب(

 43نوعی كشتی كه تعداد زیادي وسيله نقليه چرخ دار می توانند با باربر درون ان بروند و در مقصد خارج شوند. ص ج(

 74قرار دارد. صدرجه اي است كه در امتداد نصف النهار گرینویچ در ان سوي كره زمين 191نصف النهار د(

 95براي اندازه گيري ميزان تخریب ناشی از یك زمين لرزه)شدت(از مقياس مركالی استفاده می شود. ص ه(

در دره هاي پر شيب كوهستانی رودها با حفر و فرسایش كناره ابراهه ها،تكيه گاه دامنه ها را از بين می برند و باعث لغزش  و(

 84است. ص نوع لغزشمی شوند. این نوع از فراوان ترین 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

 1 13به بخش هاي پيرامونی یك شهر حومه می گویند. حومه خوابگاهی،مرفه نشين،فقير نشين،صنعتی. ص 4

6 

 فزایش جمعيت و تقاضا براي حمل و نقل._1

 گسترش تجارت و اقتصاد جهانی._2 

 53پيشرفت هاي علمی و فناوري در توليد وسایل حمل و نقل. )ذكر دو مورد كافی است( ص_3 

5/0  

7 

تاثير حمل و نقل به مصرف انرژي: با توسعه وسایل حمل و نقل موتوري و افزایش مصرف سوخت هاي فسيلی از انرژي _1

 هاي جایگزین مانند انرژي الكتریكی و خورشيدي استفاده می شود.

 63تاثير حمل و نقل به محيط زیست: انتشار گازهاي كلخانه اي،الودگی اب،الودگی صوتی،الودگی منظر،الودگی خاک. ص_2 

1 

9 

 گسترش حمل و نقل درون شهري ریلی._1

 (.BRTایجاد مسيرهاي اتوبوس تند رو)_2 

 استفاده از اتوبوس هاي برقی._3 

 68-69گسترش دوچرخه سواري. ص_5 

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

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

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

 نمره پاسخنامه ردیف

8 

 نقشه برداري._1

 طرح هاي عمرانی._2 

 كوهنوردي._3 

 عمليات امداد و نجات در حوادث زلزله و سيل و.._5 

 77ردیابی كنترل ترافيك. ص_4 

1 

11 

 احداث سازه هاي مناسب در مسير رودها مانند ساختن پل هایی با دهانه هاي تنگ و پایه هاي زیاد._1

 ریختن زباله و نخاله هاي ساختمانی در مسير ابراهه كه باعث تنگ تر شدن ابراهه می شود. _2 

بوته كنی یا چراي بی رویه دام در حوضه ابخيز كه باعث عدم نفوذ پذیري و سرعت رواناب  از بين بردن پوشش گياهی،_3

 82-81می شود. ص

1 

11 

 بروز قحطی..كاهش یا از بين بردن محصوالت كشاورزي و _1

 مهاجرت ساكنان از مناطق دچار خشكسالی._2 

 از بين رفتن گياهان و جانوران._3 

 كاهش ذخایر اب سطحی._5 

 88افزایش ریزگردها. ص_4 

55/0  

12 

دامنه هایی كه شيب زیادي دارند و حجم زیادي از رسوبات فرسایش یافته و ناپيوسته سطح انها را پوشانده همچنين ميزان 

باران در دامنه هاي مرطوب با تراكم پوشش گياهی كم و درز و شكاف بسيار. زیرا باعث سنگينی دامنه و كاهش استهالک نفوذ 

 86بين توده لغزش و زیر بنا می شود. ص

1 

13 

 كاهش ارزش هاي كوچك زمين در راستاي گسل ها._1

 تغيير در سطح اب هاي زیر زمين._2

بررسی تغيير اندازه فاصله بين شكستگی هاي  پوسته زمين به وسيله دستگاه هاي دقيق و عكس هاي هوایی و تصاویر _3 

 111-111ماهواره اي. ص

5/1  

15 

 مواظب پس لرزه ها باشيم._1

 ب و گاز را ببندیم و محل را ترک كنيم.آبه سرعت برق را قطع كنيم. شيرهاي _2 

 تا حد امكان روي اوار حركت نكنيم زیرا ممكن است افرادي زیر اوار باشند. _3 

 113اسكان زلزله زدگان و استقرار مراكز درمانی... ص_5

1 

14 
 توسعه و گسترش ساخت و سازها در حریم سيل گير.-1

 115فعاليت هاي نابخردانه انسان ها مانند از بين بردن پوشش گياهی و تغيير كاربري اراضی. ص_2 
5/0  

16 

ساعت یك بار دور زمين می چرخد. با نور روز از زمين تصویر برداري می كند كه زمينه هاي  25این ماهواره هر 

هواشناسی، مطالعات شهري،زیست محيطی،مخاطرات انرژي)نفت،گاز،معادن..( منابع طبيعی)كشاورزي و جنگل داري...( 

 طبيعی كاربرد دارند.

1 

 

 

 

 

 

 


