
باسمه تعالی

:مدت امتحان:ساعت شروععلوم انسانی:رشتهجغرافیا: نهایی درسشبه سؤاالت امتحان 
دقیقه90

:طراح سوالنام خانوادگی ونام
شهره رفیع زاده

:کد پرسنلی
3:تعداد صفحه1399:   /    /تاریخ امتحان آموزش متوسطهدوازدهمسال 

شهید صدر : نام آموزشگاه
1399سال ماه خردادنوبتدردانش آموزان مشهد/6احیه ن

نمرهسؤاالتردیف

1
:ص کنیدیا نادرست بودن جمالت زیر را مشخدرست

.امروزه هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهري تحقق شهر پایدار است)الف
.گیردجمع آوري داده ها و اطالعات در بخش پردازش سامانه اطالعات جغرافیایی صورت می)ب

٥/٠

2
:عبارت هاي زیر را با کلمات مناسب کامل کنید

.بیشترین نقش را داشته اند........................... در انتخاب مکان براي استقرار و سکونت جمعیت )الف
.است...................... مهمترین عامل تهدید کننده ي بخش کشاورزي در کشور ما )ب

٥/٠

3

:گزینه مناسب را انتخاب کنید
مالك تشخیص شهر و روستا به ترتیب کدام است؟متداول ترینمالك شهر  و روستا و مهمترین )الف

مالك اقتصادي–دسترسی به خدمات و تسهیالت )1
مالك اقتصادي–تفاوت در فعالیت هاي اقتصادي )2
مالك جمعیتی–دسترسی به خدمات و تسهیالت)3
مالك جمعیتی–تفاوت در فعالیت هاي اقتصادي )4

پیامد ماشینی کردن کشاورزي در برخی نواحی روستایی چیست؟)ب
فرسایش شدید خاك) 2قطعه قطعه شدن زمین ها                          ) 1
نابرابري هاي اقتصادي) 4گسترش بیکاري                                        ) 3

در سامانه ي اطالعات جغرافیایی، اطالعات با توجه به چه مسائلی پردازش و مدل سازي می شود؟)ج
ات موجودبرنامه و اطالع) 2نتایج و گزینه هاي تصمیم گیري                            ) 1
اهداف و نیاز کاربر) 4و ویژگی هاي پدیده ها                        طبقه بندي ) 3

چه ،به تعدادي مکان هاي جغرافیایی که به صورت یک سامانه به وسیله مسیرهایی به هم پیوند داده شده اند)د
می گویند؟

مسیر)4جاده                              ) 3شبکه                                      ) 2بزرگراه                        ) 1

١

4

:در جمالت زیر عبارت صحیح را از داخل پرانتز مشخص کنید
.می باشد) تهران –اصفهان ( شهري که در ایران داراي مسیر اتوبوس برقی است )الف

.مسافت در شهرهاست) کیلومتر 3–کیلومتر 5( تا دوچرخه وسیله اي است که سفرهاي )ب
.مسافران است) فرهنگ بیمه –تامین ایمنی ( یکی از موضوعات مهم در مدیریت حمل و نقل )ج
.وجود دارد) معکوس–مستقیم (رابطهبین انرژي مصرف شده در یک شیوه ي حمل و نقل و هزینه ي حمل)د

١

ادامه سواالت در صفحه بعد
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5

:به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید
مبدا اندازه گیري طول جغرافیایی چه نام دارد؟)الف

طراحی شد؟چه منظوريو به چه کسانیی پی اس توسط سامانه ج)ب
.سه وسیله حمل و نقل درون شهري را نام ببرید)ج
.مهمترین ویژگی هاي مگاال پلیس را نام ببریددو مورد از )د

٢٥/٣

هریک از موارد زیر چگونه توسط کارشناسان اندازه گیري می شود؟6
.............................بزرگی زمین لرزه ) ب...........................                                  شدت زمین لرزه )الف

١

١موقعیت جغرافیایی و نوع ناهمواري هاي ایران کدام مخاطرات طبیعی بیشتر رخ می دهد؟با توجه به 7

١مطالعه کاربري زمین چه کمکی به برنامه ریزان می کند؟8

9

:به سواالت زیر در رابطه با انواع شیوه هاي حمل و نقل پاسخ دهید
.انواع کشتی هاي مسافربري را نام ببرید)الف

.معایب حمل و نقل از طریق خطوط لوله ایی را بنویسیدیکی از ) ب
کدام کشورهاي اروپایی تولید کننده عمده قطارهاي تندرو هستند؟)ج

٥/١

دو نمونه از روش ها و تجهیزاتی که براي پایش و نظارت بر حمل و نقل خصوصی و عمومی به کار گرفته می 10
.شود را ذکر کنید

١

١.خشکسالی را بنویسیددو مورد از پیامد هاي11

١هاي ناشی از سیالب در کشور ما چیست؟دالیل افزایش خسارتدو مورد از 12

٧٥/٠.سه مورد از وظایف سازمان مدیریت بحران را نام ببرید13

١ذوب برف چگونه در ایجاد زمین لغزش ها نقش دارد؟14
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٥/١لغزش چه اقداماتی باید صورت گیرد؟بعد از وقوع زمین 15

٥/٠.دو مورد از نشانه هاي وقوع زمین لرزه را بنویسید16

١از طریق تصاویر ماهواره اي موقعیت گسل هاي لرزه خیز را مشخص کرد؟چگونه می توان 17

١ی چیست؟تمنظور از خشکسالی زراع18

٥/٠اختالف زمانی این دو شهر چقدر است؟. درجه است30،جغرافیایی دو شهر الف و باختالف طول19

٢٠جمع نمره »»»                                             . باشیدیدموفّق و مؤ«««  



باسمه تعالی
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39٥/٠ص 25/0نادرست  ) ب28ص 25/0درست   ) الف1
108٥/٠ص 25/0خشکسالی  )ب2ص 25/0عوامل طبیعی  ) الف2
32ص25/0)  گسترش بیکاري(3) ب6ص 25/0)  یتیمالك جمع–تفاوت در فعالیت هاي اقتصادي (4) الف3

25/0١)   شبکه ( 2) د39ص 25/0) اهداف و نیاز کاربر ( 4) ج

69ص25/0کیلومتر5) ب69ص 25/0تهران  ) الف4
62ص25/0رابطه مستقیم  ) د64ص 25/0تامین ایمنی  ) ج

١

73ص5/0گرینویچنصف النهار )الف5
77ص1براي مقاصد نظامی- آمریکا متخصصان در ایاالت متحده ) ب
68ص 75/0مونوریل –تراموا –مترو ) ج
فراوانی آمد و شد –تمرکز صنایع دانش بنیان –تمرکز موسسات مالی و پولی –تمرکز و انبوهی جمعیت شهري )د

14ص 1بین مادر شهرهاي هم جوار  

٢٥/
٣

84١ص 5/0دستگاه لرزه نگار     ) ب5/0دید هاي میدانی      باز) الف6
82١ص )     25/0هر مورد ( خشکسالی                –سیل –زمین لغزش –زمین لرزه 7
مه ریزي کنند که از فضاهاي شهر بطور مناسب و کمک می کند که محدودیت ها را بشناسد و به گونه اي برنا8

29ص.           متعادل استفاده شود
١

52ص 5/0کروز        –اقیانوس پیما ) الف9
نیاز به مراقبت زیاد در –لوله ها و ایستگاه هاي واسطه اي نیاز فراوان به سرمایه گذاري براي احداث و تعمیر)ب

57ص 5/0)     یک مورد ذکر( برابر حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و جنگ     
49ص 5/0آلمان                     –فرانسه )  ج

٥/١

64در فرودگاه ها                ص 10 x ١کنترل چمدان ها و مسافران با اشعه –وربین هاي کنترل سرعت در جاده ها د
و بروز قحطی و گرسنگی ، مهاجرت ساکنان مناطقی که دچار کاهش یا از بین رفتن محصوالت کشاورزي11

ر آب کاهش ذخای–از بین رفتن گیاهان و جانوران –خشکسالی می شوند به سایر مکان ها و تخلیه شدن روستاها 
ریز گرد ها و حرکت آن ها به سمت سکونت گاه هاافزایش –سطحی و زیر زمینی 

99ص )       5/0هرکدام ذکر دو مورد(

١

الیت هاي فع–ساخت و ساز ها در حریم سیل گیر رودخانه ها –تغییر کاربري اراضی –توسعه سکونت گاه ها 12
104ص )                     نمره5/0ذکر دو مورد هرکدام (نا بخردانه انسانی مانند از بین بردن پوشش گیاهی   

١
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رساندن کمک هاي اولیه به آسیب –مدیریت بحران –ایجاد آمادگی براي مقابله با بحران و پیشگیري از آن 13
100ص )                        25/0ذکر سه مورد هرکدام (ساماندهی و باز سازي مناطق آسیب دیده        –دیدگان 

٧٥/
٠

ز بین بردن و ااشباع مواد رسوبی سطح دامنه هارا فراهم می کند و موجب نفوذ بیشتريذوب تدریجی برف امکان 14
94ص .می شودحرکتشانآنها و سرانجام مقاومت

١

.به ویژه در صورت تخریب تاسیسات زیر بنایی ، مثل خطوط آب ، برق و گاز تعمیر و بازسازي منطقه 15
.؛ به طوري که نفوذ پذیري آن کاهش یابدماندهی شودشبکه زهکشی سطح توده  لغزشی سا

108ص .شودآتی ، الزم است استعداد لغزش مجدد ارزیابی از خطرات یریبراي پیشگ

٥/١

اندازه فاصله بین تغییربررسی–تغییر در آبهاي زیر زمینی –کاهش لرزش هاي کوچک زمین در راستاي گسل ها 16
100ص)        25/0ذکر دومورد هرکدام (شکستگی هاي پوسته زمین               

٥/٠

تنش که در امتداد آنها نهفته است پیش از وقوع زمین لرزه دچارانرژي عظیمیمعموال خطوط گسلی مهم به سبب 17
ویر حرارتی ماهواره اي می تواند این می کند و تصاتولید گرمامی شوند ، تنشهاي موجود در امتداد خط گسل 

113ص .                                را بدهنداف خطوط گسل ثبت کنند و هشدار هاي الزمررا در اطتغییرات دمایی

١

در این خشکسالی ، میزان ریزش هاي جوي کمتر از میانگین بارش منطقه نیست اما با توجه به اینکه نیاز آبی 18
فاوت است ، ممکن است بارش ها نیاز یک نوع زراعت یا کشت را برطرف نکنند و منطقه دچارخشک گیاهان مت

99ص .                                                                                        سالی زراعتی شود

١

ساعت1درجه1915
30x     30÷  15=2ساعت

٥/٠

20جمع نمره همکار گرامی خسته نباشید       


