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 باسمه تعالی
 

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

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

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 .كنيد مشخص را زیر جمالت بودن نادرست یا درست

 .است بيشتر اجتماعی تغييرات و نوگرایی روستاها در( الف

 .است كمتر اجتماعی انحرافات و بزهكاري و جرایم ميزان نشين زاغه و نشينحاشيه نواحی در( ب

 .روندمی سركار به دوچرخه با مردم از بسياري و دارند دوچرخه هاخانواده اغلب مياندوآب و بناب شهرهاي در( ج

 .باشند داشته یكسان ساعت باید اندگرفته قرار قاچ یك داخل كه النهارهایینصف تمامی توافق طبق( د

1 

2 

 :كنيد كامل مناسب كلمات با را زیر هايعبارت

 .كرد توجه..........  و فرهنگی -اجتماعی زیست، محيط اصلی ركن سه باید شهري ریزيبرنامه در( الف

 .رسدمی شهر..........  به شهري هايكاربري از یك هر از متوسط طور به كه زمينی مقدار از است عبارت سرانه( ب

 .شودمی تشكيل..........   -2 مسيرها -1اصلی  بخش دو از شبكه هر( ج

 .شد دتولي......  مقاصد براي ابتدا دادند قرار فضا در و كرده طراحی را آن آمریكا ایاالت در متخصصان كه اسپیجی سامانه( د

1 

3 

 .كنيد انتخاب را درست گزینه

 شود.می اعالم شهر.........  موافقت با رسيده نفر هزار 11 مثال معين حد به آنها جمعيت كه روستاهایی ایران در( الف

 اقتصاد وزارت -5         شهرسازي و مسكن وزارت -3      شهرسازي و راه وزارت -2            كشور وزارت -1 

 دارد؟ مستقيمی تاثير و نقل حمل زیر، بر جغرافيایی هايپدیده از یك كدام( ب

 گياهی پوشش -5                                 زمينشيب -3                            هوا و آب -2ناهمواري                   -1

 شود؟می زده تخمين و محاسبه آب جریان شدت سيل وقوع از قبل روش كدام در( ج

 گياهی پوشش تقویت -5آبخيزداري                                 -3ایی                       غيرسازه -2                     ايسازه -1

 دارد؟ بقيه به نسبت بيشتري گسترش طبيعی مخاطره كدام (د

 خشكسالی -5                                      سونامی -3سيل                                   -2             لغزش زمين -1 

1 

5 

 .دهيد كوتاه پاسخ زیر سواالت به

 گيرد؟ صورت اقداماتی چه باید امنيت تامين و شهرها در اجتماعی هايآسيب با مقابله براي (الف

 چيست؟ نشينیحاشيه و نامناسب بيكاري، مسكن كم، درآمد پيامد (ب

 دارد؟ اوپك عضو كشورهاي ميان در را گاز و نفت لوله خطوط ترینطوالنی كشور كدام (ج

 نمود؟ توجه عواملی چه به باید نقل و حمل شيوه انتخاب در (د

 بنویسيد؟ را هاراه وخمپيچ انحراف دالیل (ه

 چيست؟ مجاور روستاهاي ساكنان توسط گاز، و نفت حمل، لوله خطوط دستكاري و مجاز غير حفاري پيامدهاي (و

 است؟ خشكسالی نوع چه خشكسالی نوع ترینمعمولی (ز

5/3  

4 
 .ديرا كامل كن ریجدول ز ییايشده است با توجه به مراحل كار در سامانه اطالعات جغراف ليسه بخش تشك هر سامانه از

 ب الف يورود
 

 

5/0  

6 

 (.كلمه اضافه است ك)ی دياستفاده كن ریپاسخ دادن به سواالت ز ياز كلمات داده شده برا

 انگلستان فرانسه ياحمل و نقل جاده یلیحمل و نقل ر یو نقل آب حمل
 

 جهان است. يهامتداول حمل و نقل در همه قاره يهاوهي( از شالف

 دارد. يادیز تيبا آن امن ییجا( جابهب

 كشور ساخته شده است. نیمجهز به موتور بخار در ا يهاويلوكوموت ني( نخستج

 تندرو در اروپا است. يكننده عمده قطارها ديتول ي( از كشورهاد

1 
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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 :

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

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

55/0 .ديكن فینفوذ را تعر يآستانه 7  

55/0 مورد(. 3) د؟يسیبزرگ را بنو يدر شهرها ژهیبه و يمشكالت حمل و نقل شهر نیمهمتر 9  

8 

 .ديپاسخ ده ریبه سواالت ز یبا توجه به موضوع ساعت هماهنگ جهان

 ( هر قاچ چند درجه و چند ساعت است.الف

 مشهد( چرا؟ - هياست؟ )اروم رترید كیصبح باشد هنگام اذان صبح در كدام  4( اگر ساعت اذان صبح در تهران ساعت ب

 كرده است؟ دايانحراف پ ییاياز نقاط كره جغراف ی( چرا خطوط روز گردان در برخج

5/1  

55/0 د؟يكن فیلرزه را تعر نيزم 11  

55/0 د؟یجهان را نام ببر زيمناطق زلزله خ نیمهمتر 11  

12 

 .ديپاسخ ده ریلرزه به سواالت ز نيدر ارتباط با زم

 شود؟یاستفاده م یاسي( از چه مقی)بزرگ كندیلرزه آزاد م نيكه زم يمقدار انرژ يريگاندازه ي( براالف

 قرار دارد؟ زيكدام كمربند زلزله خ يبر رو رانی( اب

 شود؟یبار آزاد م نينخست يانباشته شده در سنگ ها برا ياست كه در آن انرژ نيدر عمق زم يا( نقطهج

55/0  

55/0 د؟يكن فی( را تعریرود )دب یآبده 13  

55/0 ست؟يچ ییااز حركت دامنه منظور 15  

55/0 مورد(3) د؟يسیموجودات زنده بنو يرا برا یخشكسال انباریز يامدهايپ 14  

55/0 شود؟یلرزه م نيوقوع زم يگسل ها نشانه يدر راستا ،نيكوچك زم يكاهش لرزش ها چگونه 16  

55/0 د؟يسیبنو رانیها را در ا البياز س یناش يخسارت ها یاصل لیدال 17  

19 

 :ديپاسخ ده ریبه سواالت ز یعيمخاطرات طب تیریارتباط با مد در

 نند؟يب یم بيآس يشهر يهااز ساختمان شيب ییروستا يبناها ،( چرا در زمان وقوع زلزلهالف

 رد؟یانجام پذ دیبا يانهيمطالعات در چه زم بداريوساز در سطح ش( قبل از ساختب

 مورد(. 2) د؟يسیرا بنو لياقدامات پس از توقف بارش و فروكش كردن س نیتري( ضرورج

1 

 1 مورد( 5) د؟يسیرا بنو یخشكسال تیریراهكارها در مد نیمهمتر 18

21 

 :ديپاسخ ده ریارتباط با سنجش از دور به سواالت ز در

 كنند؟يم يبردار ریو تصو چرخنديم نيبه دور كره زم كباری)لندست( هرچند ساعت  ینيمنابع زم يها( ماهوارهالف

ازش پرد ها و با استفاده از سنجنده ميمستقريمشاهده غ قیاز طر نيسطح زم يهادهیاطالعات از پد يآور( دانش و فن جمعب

 شود؟یم دهيشده چه نام افتیاطالعات در

 مورد(2. )دیرا نام ببر شوندیو ثبت م افتیها دركه توسط ماهواره ینامرئ يهافي( طج

1 
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 باسمه تعالی

 

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

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

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

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 6 ص(  24/1)الف( نادرست 

 25 ص( 24/1) ( نادرست ب

 68 ص( 24/1)  ( درستج

 75ص ( 24/1) ( درست د

1 

2 

 23ص ( 24/1) ي( اقتصادالف

 31ص (  24/1)  تي( جمعب

  61ص  (24/1) هاگره( ج

 77ص ( 24/1) ی( نظامد

1 

3 

 18ص  (24/1)  وزارت كشور 1 نهی( گزالف

 62ص (24/1)  آب و هوا 2 نهی( گزب

 115ص  (24/1) ياسازه 1 نهی( گزج

 77ص  (24/1ی )خشكسال 5 نهی( گزد

1 

5 

 24ص  (.4/1)شود ییشناسا يكاريمانند فقر و ب( 4/1)ها بيآس يهاشهیعلل و ر دی( باالف

 24ص ( 24/1) ي( فقر شهرب

 49ص ( 24/1) رانی( اج

 62ص .توجه شود( 24/1)محموله ( 24/1)و حجم  ( 24/1)( به نوع د

 48ص  (.24/1) یعوامل انسانو  ( 24/1ی )عي( عوامل طبه

 61. ص (24/1) شوندیروبه رو م دیشد یو سوختگ( 24/1)با خطر انفجار  رای( زو

 87ص ( 24/1یی )( آب و هواز

5/3  

5/0 38 ص(     24/1) ی( خروجب(            24/1)( پردازش الف 4  

6 

 54ص ( 24/1) ییا( حمل و نقل جادهالف

 59ص  ( 24/1) یلی( حمل و نقل رب

 52ص ( 24/1)( انگلستان ج

 58ص ( 24/1)( فرانسه د

1 

55/0 8ص  از سكونتگاه دارند.( 24/1) يعملكرد ایخدمات  (،24/1) كاال يكه تقاضا( 24/1) یتيحداقل جمع یعنی 7  

9 

 كيتراف -1

 هوا یآلودگ -2

 یصوت یآلودگ -3

 نگيمشكل كمبود پارك -5

 ها احداث بزرگراه نهیهز -4

 67 ص( 24/1مورد هر مورد  3) 

55/0  

8 

 75. ص (24/1) ساعت است كیهر قاچ ( 24/1)درجه  14( الف

 75قراردارد. ص  (24/1) در نصف النهار بعد از تهران هياروم رایز (24/1) هي( در ارومب

 74ص  (24/1) شود. يريجلوگ كندیكه خط از آنها عبور م يریجزا ایمختلف كشورها  يهادر مكان یمی( تا از مشكالت تقوج

5/1  

11 
 يها رودر محل گسل يكه به علت آزاد شدن انرژ( 24/1) نيزم يپوسته (24/1)و كوتاه مدت  یناگهان يهاها و جنبشلرزش

 92ص  .(24/1) دهدیم
55/0  
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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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

11 

 ( 24/1) ايماليه_آلپ یكمربند كوهستان -1

 (24/1)آرام  انوسيكمربند اطراف اق -2

 97 ص( 24/1)اطلس  انوسياق یانيكمربند م -3

55/0  

12 

 95ص ( 24/1) شتری( رالف

 99ص ( 24/1) ايماليه-آلپ یكوهستان( ب

  93ص ( 24/1)لرزه ني( كانون زمج

55/0  

13 
كه واحد  ندیگوی( می)دب یآبده( 24/1) كندیعبور مرود  نيمقطع مع كیاز  (24/1)كه در زمان مشخص ( 24/1) یبه حجم آب

 98است. ص  هيآن متر مكعب بر ثان
55/0  

15 
 يروين ريتحت تاث( 24/1)اند شده بیتخر شیكه بر اثر فرسا يها و موادسنگ (24/1)ی كوه يپا یها و نواحدامنه در

 83ص شود.یگفته م ياكه به آن حركت دامنه (24/1) كنندیدست حركت م نیيبه سمت پا نيزمجاذبه
55/0  

14 

  یو گرسنگ یو بروز قحط يبردن محصوالت كشاورز نيكاهش و از ب -1

  شودیم یمهاجرت ساكنان كه دچار خشكسال -2

 خشك شدن آنها ای ینيرزمیو ز یآب سطح ریذخا -3

 هاو حركت آنها به سمت سكونتگاه زگردهایر شیافزا -5

  ...ِو  هااز گونه یمهاجرت برخ ایو جانوران  اهانيرفتن گ نياز ب -4

 88( ص 24/1مورد هر مورد  3) 

55/0  

16 
 كبارهی هيو در اثر تخل (24/1)است  يشتريب يامكان تجمع انرژ (24/1) شوندیكوچك متوقف م يهالرزش نیكه ا یزمان

 111ص .(24/1) دهدیرخ م يدتریلرزه شدنيزمي، انرژ
55/0  

55/0 115. ص (24/1)ها بوده استرودخانه ريگليس میدر حر( 24/1)ها ساخت و سازه( 24/1)ها سكونتگاه توسعه 17  

19 

 111ص  (24/1)شوند. یدارند ساخته م ياز خشت و گل كه مقاومت كمتر ییروستا يهاگاهسكونت رای( زالف

 117ص ( 24/1) .ردیانجام پذ نيزم يداریو پا یشناس( مطالعات خاکب

 امداد ياسكان موقت و برپا كردن چادرها يبرا یابیمكان -1 (ج

 مصدومان ازيمورد ن زاتيامكانات و تجه عیتوز -2

 آب ياستقرار تانكرها -3

 116( ص  24/1مورد هر مورد  2) ی. ارتباط يهاراه يمرمت فور -5

1 

18 

 در مصرف آب ییصرفه جو -1

  يتحت فشار در كشاورز يارياستفاده از آب -2

 دارند  ازين يادیكه به آب ز یاز كشت محصوالت زيپره -3

 خاک( شیو كنترل فرسا یاهي)حفاظت از مراتع و پوشش گي زداريآبخ تیریمد -5

 ینيرزمیز يهاسفره یمصنوع هیتغذ -4

 ها و استفاده مجدد از آبها و پسابفاضالب تیریمد -6

 118 ص ( 24/1مورد هر مورد  5) 

1 

21 

 (24/1) كباریساعت  25الف( هر 

 (24/1)( سنجش از دور ب

 مادون قرمز)فروسرخ( -1 (ج

 بنفش)فرابنفش( يماورا -2

 رادار -3

 111 ص (24/1مورد هر مورد  2)  ویكروویامواج ما -5 

1 

 


