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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 :

 فرشته مروی  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.

 اند.الف. در انتحاب مكان براي استقرار و سكونت جمعيت، عوامل انسانی بيشترین نقش را داشته

 معماري طراحی شهر بازتاب فرهنگ و هویت شهروندان است.ب. 

 جویی در زمان است.هاي طوالنی و صرفهج. حمل و نقل هوایی براي مسافت

 د. هنگام عبور از خط روزگردان از غرب به شرق باید یك روز از تقویم كم شود.

1 

2 

 هاي زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد.عبارت

 شود. شهرها ...............................................گفته میاز مادرشهرها و كالناي الف. به زنجيره

 ب. ....................................یعنی چگونگی استفاده از زمين.

 شود. اند ................................................گفته میج. به خطوطی كه بين مكانها قرار گرفته

 د. در كشور ما مسئوليت مدیریت بحران به عهده ................................................است.

 ه. مهمترین عامل تهدید كننده بخش كشاورزي در كشور ما ....................................................است.

ات بينند و تلفسيب میآ.................ساخته ميشوند در زمان وقوع زلزله كمتر هایی كه بر اساس .........................و. ساختمان

 اورند.انسانی خيلی كمتري ببار می

5/1  

3 

 گزینه درست را انتخاب كنيد.

 مركز سطحی –لغزش زمين –شهر جهان –امواج الكترومغناطيس 

 اي است.بارترین حركات دامنه الف. مهمترین و خسارت

 اي از سطح زمين كه روي كانون زلزله قرار دارد، گویند.ناحيهب. به 

 ها حوزه نفوذ بسيار وسيعی در جهان دارند.ج. این شهر

 د. پرتوهاي بازتابيده خورشيد توسط سطح زمين را گویند.

1 

5 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

 4/1باشد؟   الف. متداولترین مالک تشخيص شهر و روستا چه می

 4/1ریزان شهري چه شهري ميباشد؟  هدف اصلی مدیران و برنامه ب.

 4/1ج. بهترین نوع لوكوموتيو از نظر سازگاري با محيط كدام است؟    

 74/1خيزي رود را شرح دهيد.  د. ارتباط شكل حوضه آبخيز با ميزان سيل

 4/1استفاده ميشود؟    گيري ميزان تخریب ناشی از یك زمين لرزه از چه مقياسی ه. براي اندازه

 1و. مزایاي اتوبوسهاي برقی را بنویسيد.   

 4/1ز. مهمترین راهكار كمبود حمل و نقل شهري چيست؟    

 1درجه شرقی ساعت چند است؟    61باشد در طول جغرافيایی  14النهار گرینویچ ح. اگر ساعت در نصف

25/5  

4 
 به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد.

 نشينی در شهرهاي بزرگ را بنویسيد.پدیده حاشيهعلل پيدایش 

 

55/0  

5/0 دو مورد را نام ببرید.  GISاز مهمترین كاربردهاي سامانه اطالعات جغرافيایی  6  

5/0 ها را بنویسيد.دو مورد از ویژگيهاي مگاال پليس 7  

55/0 اي را بنویسيد.ها و مشكالت حمل و نقل جادهمحدودیت 9  

5/0 ميزان حجم محموله با هزینه حمل و نقل را بنویسيد.ارتباط بين  8  

55/0 روش تعيين ساعت كشورها را بنویسيد. 11  

5/0 شهري را بنویسيد.مهمترین عوامل افزایش استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون 11  
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   امتحان :مدت  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

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

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

55/0 بنویسيد. مورد را 3از مشكالت حمل و نقل شهري  12  

5/0 هاي همگرا با ميزان تخریب را بنویسيد.ارتباط گسل 13  

 1 عوامل موثر در وقوع سيل را نام ببرید. 15

 1 مهمترین اقدامات مدیریتی بعد از وقوع زلزله را بنویسيد. دو مورد 14

5/0 مهمترین اقدامات مدیریتی پيش از وقوع سيل را نام ببرید. دو مورد 16  

 1 از اقدامات قبل از وقوع زمين لغزش، در زمينه ساختمان سازي باید از چه مواردي پرهيز كرد؟ 17

5/0 دو مورد از مهمترین راهكارها در مدیریت خشكسالی را بنویسيد. 19  

55/0 اقدامات بعد از وقوع زمين لغزش را بنویسيد. سه مورد 18  

55/0 هایی است؟ سه مورد را نام ببرید.كنند در چه زمينهمی ها از سطح زمين برداشتتصاویري كه ماهواره 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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 (74(             د: غلط        )ص44ج: درست      )ص         (        27ب: درست     )ص       (          2الف: غلط     )ص  1

2 
 ( 61ج: مسيرها     )ص         (                   31ب: كاربري زمين   )ص      (                      15الف: مگاال پليس   )ص 

 (111و: اصول مهندسی  )ص         (                  119ه: خشكسالی     )ص      (        111د: سازمان مدیریت بحران  )ص 
5/1  

3 
  (         111ب: امواج الكترومغناطيس     )ص                   (           13الف: جهان شهر   )ص 

  (93د: مركز سطحی زمين لرزه   )ص                             (83ج: زمين لغزش   )ص  
1 

5 

           4/1(22ب: شهر پایدار   )ص                 4/1(   6الف: مالک جميعتی   )ص  

 4/1( 59ج: لوكوموتيو الكتریكی یا برقی   )ص   

 4/1(95مركالی   )ص        74/1(  81)ص       خيزتر استد: هر چه شكل حوزه آبخيز گردتر و شيب ان بيشتر باشد سيل

 1( 68الیندگی هوا ندارند و عمر موتور انها زیاد است.     )ص   آها  : این اتوبوس و

 4/1(67ز: گسترش حمل و نقل عمومی     )ص    

( 75را حل كرد. )ص  توان از طریق تناسب مسئله ساعت زمانی، بنابراین می1درجه طول جغرافيایی برابر است با  14ح: هر 

1 
𝟏𝟓

𝟔𝟎
=

𝟏 ساعت

𝒙
= 𝟔𝟎 ÷ 𝟏𝟓 = 𝟒                             𝟒 + 𝟏𝟓 = 𝟏𝟗 

  

25/5  

4 
وقتی مهاجران فقير به شهرها وارد ميشوند با توجه به گران بودن قيمت زمين و خانه در شهر به ساخت غيرقانونی مسكن 

 (25)ص         پردازند.      موقتی در حاشيه و اطراف شهر می
55/0  

6 
مدیریت منابع طبيعی................فقط دو مورد    –آمایش زمين  –كاربري زمين –برنامه ریزي و مدیریت شهرها و روسنا ها 

 (39)ص
5/0  

5/0 (15تمركز صنایع دانش بنيان            فقط دو مورد   )ص  -تمركز موسسات مالی و پولی –تمركز وانبوهی جمعيت شهري  7  

9 

 ها قابليت جابجایی تعداد كمتري مسافر را دارد.اي نسبت به سایر شيوهحمل و نقل جاده

 ها كمتر از حمل و نقل آبی و ریلی است.ظرفيت حمل كاال توسط كاميونها  و تریلی

 (54سوخت و آالیندگی محيط زیست در این شيوه حمل و نقل بسيار زیاد است.        )ص  ميزان مصرف 

55/0  

5/0 (62اید.      )ص  تر میهر چه حجم محموله بيشتر باشد )مانند غالت بصورت فله( هزینه پایين 8  

11 

بندي ساعت رسمی ایران نسبت به زمانبندي گرینویچ معين شده است. براي مثال ساعت هر یك از كشورها با توجه به زمان

 + است.  4:31ی هند ئو بمب  -5+ است و ساعت رسمی سنت جان كانادا 3:31النهاري گرینویچ با توجه به تفاضل نصف

 (74)ص  

55/0  

11 
 الف. ایجاد مسيرهاي ویژه دوچرخه سواري 

 (68   هاي امن دوچرخه و نظایر ان                    )صب. احداث پاركينگ
5/0  

12 

 ترافيك........................

 آلودگی هوا...................

 (67آلودگی صوتی...........................                                )ص  

55/0  

5/0 (95ها بيشر است.     )ص   هاي همگرا نسبت به سایر گسلميزان تخریب و خسارات ناشی از نزدیك شدن گسل 13  

15 
 ویژگيهاي طبيعی حوضه رود                     شكسته شدن سدها                  شدت و مدت بارش

 (81و  81هاي انسانی                      )ص    دخالت
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 خانوادگی :نام و 

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

 نمره پاسخنامه ردیف

14 

 ها باشيم.پس از وقوع زمين لرزه باید مواظب پس لرزه

 شيرهاي آب و گاز را بسته و محل را ترک كنيم.باید سریعا برق و 

تا حد ممكن بر روي اوار حركت نكنيم، چون امكان دارد افرادي زیر فضاي خالی اوار وجود داسته باشند كه حركت ما باعث 

 ریزش اوار بر روي انها شود.

 (113مورد                 )ص   2زدگان و برپا كردن چادرهاي امداد                    فقط اسكان موقت زلزله

1 

16 
 ايروش سازه

 (115و  114اي                     )ص    روش غير سازه
5/0  

17 

 هاي تند شيب

 هاي پرتگاهیلبه

 هاي پرشيب رودهاكناره

 (117ها                                     )ص   هاي پرشيب درهدامنه

1 

19 

 اب......................................صرفه چویی در مصرف 

 بري ابياري در كشاورزي................................افزایش بهره

 (118پرهيز از كشت محصوالتی كه به اب زیادي نياز دارند..............................                     )ص    

5/0  

18 

 ورت تخریب تاسيسات زیربنایی مثل خطوط اب و برق و گازتعمير و بازسازي منطقه بویژه در ص

 شبكه زهكشی سطح توده لغزشی ساماندهی شود.......................................

 (119براي پيشكيري از خطرات اتی الزم است استعداد لغزش مجددا ارزیابی شود.             )ص    

55/0  

21 
 مطالعه –هاي مختلف از جمله مطالعات انرژي )نفت و گاز( منابع طبيعی )كشاورزي( هواشناسی و مطالعات جوي در زمينه

 (111مخاطرات طبيعی                          )ص     –مطالعات زیست محيطی  –توسعه شهري 
55/0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


