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  ١

  :درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید  1
 شهرداريو درآنها  شدهاعالم شهر وزارت کشور با موافقتحد معین رسیده، به آنها جمعیت  روستاهایی که )الف

  .تأسیس می شود 
 .باید به ایجاد فرصت هاي شغلی و سروسامان بخشیدن به مشاغل رسمی توجه کرد  اداره شهر دربرنامه ریزي و) ب

  .ظرفیت کامیون و تریلی براي حمل بار بیشتر از وسایل حمل ونقل آبی و ریلی است ) ج
  .درصد است 50کیلومتر، شاخص انحراف  2فاصله مستقیم این دو شهر کیلومتر و 3دو شهر قابل احداثطول مسیر) د

1  

2  
  

  :عبارت هاي زیر را با کلمات مناسب کامل کنید 
  .، ترکیبی از دو یا چند شیوه حمل ونقل است ......................... حمل ونقل ) الف

  .معین شده است....................  ساعت هر یک از کشورها با توجه به زمان بندي  ) ب
  .مواد موجب حرکت صفحات نسبت به هم می شود................... در گوشته فوقانی حرکت   )ج
  .است................... ، ید کننده بخش کشاورزي در کشور ما مهم ترین عامل تهد) د

1  

  :را انتخاب کنید  مناسبگزینه   3
  ؟ مهمترین پدیده هاي مربوط به تغییرات الگوي شهرنشینی درجهان کدام است) الف

  مگاال پلیس) 2                 افزایش شهرهاي چند میلیونی ) 1
  دامنه نفوذ) 4                                            حومه نشینی) 3
  استفاده از ماشین آالت و فناوري در کشاورزي مربوط به کدام گزینه است؟) ب
  ت آنتقسیم زمین و انتقال مالکی)  2                      اصالحات ارضی                  ) 1

  توسعه صنایع دستی روستایی) 4         گسترش انقالب سبز                      ) 3
  کشور، موقعیت جغرافیایی و ترابري بسیار مناسبی در منطقه جنوب غربی آسیا و قفقاز دارد؟کدام ) ج
  ترکمنستان) 4                          عراق) 3                            ایران) 2                  ترکیه) 1
  خشک سالی در جهان کدام است ؟  نوع ترین معمول ) د
  قحطی ) 4            زراعتی           ) 3   آب وهوایی               ) 2      آبی                ) 1
  

1  

4  
  
  
  
  
  
  

  )اضافی استدو کلمه (  :از کلمات داده شده براي پاسخ دادن به سؤاالت زیر استفاده کنید
  

  کانون زمین لرزه –حمل ونقل آبی  –مرکز سطحی زمین لرزه  –حمل ونقل ریلی  - کروز -دبی
  

       .    مصرف سوخت دراین شیوه حمل ونقل یک هفتم حمل ونقل جاده اي است) الف
                                .   دنکشتی هاي تفریحی که براي گردشگري استفاده می شو ) ب
         .براي نخستین بار آزاد می شودآن درکه انرژي انباشته شده  است نقطه اي در عمق زمین)   ج
                                              . حجم آبی که در زمانی مشخص از یک مقطع معین رود عبور می کند) د

1  

                                                 »ادامه سواالت در صفحه دوم «                                                             
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  ٣

  :با توجه به پراکندگی زمین لرزه ها در سطح کره زمین به سواالت زیر پاسخ دهید  12

   حرکت گسل است ؟لرزه مربوط به کدام نوع بیشترین میزان تخریب و خسارت زمین  )الف

  در حال باز شدن و گسترش است؟      ،کدام یک از کمربندهاي زمین لرزه سطح زمین) ب

  ایران بر روي کدام کمربند زمین لرزه قرار دارد؟   ) ج

75/0  

  75/0  می شود؟ سدها و سرریز شدن حجم زیاد آب و سیل در پایین دستناگهانی چه عواملی سبب شکسته شدن   13

  75/0  .سه مورد از فعالیت هاي انسانی که در وقوع زمین لغزش موثرند را نام ببرید  14

  1  مهم ترین علل اصلی افزایش خشک سالی ها در چند دهه اخیر کدامند؟  15

  75/0  چرا آب هاي زیر زمینی در هنگام وقوع زمین لرزه تغییر می کنند؟  16

  1  .نام ببرید می شود راخسارات و تلفات انسانی  سبب افزایش ،که پس از وقوع زمین لرزهمشکالتی مورد از  رچها  17

  75/0  ؟روش سازه اي با انجام چه شیوه هایی هایی نسبت به مهار یا هدایت سیل اقدام می کند  18

  75/0  است؟ سازمان ها  کدام در کشور ما مسئولیت مدیریت بحران برعهده  19

  1  قرار داده اند؟ و باالتر از آن زمین جودرکشورهاي مختلف با چه اهدافی ماهواره ها را   20

  20  *موفق و سربلند باشید  *  
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  ١

  23ص          نادرست               ) ب                                    19ص                  درست    )  الف 1
  60ص         نادرست                ) د                                   45ص             درست           نا) ج

1  

  75ص                         گرینویج) ب                                  65ص                     چند وجهی ) الف  2
  108ص                    سالی خشک) د                                  82ص  همرفتی                          ) ج

1  

  34ص  25/0) گسترش انقالب سبز (  3گزینه ) ب         11ص     25/0)  افزایش شهرهاي چند میلیونی (  1ینه گز) الف  3

                                  97ص      25/0)     آب و هوایی (   2گزینه  ) د                                             71ص     25/0)     ایران(   2گزینه ) ج
1  

            52ص      25/0کروز              )ب                               48ص            25/0حمل ونقل ریلی          )الف  4
  89ص        25/0دبی                )د                               83ص            25/0کانون زمین لرزه            )ج

1  

  33ص                                                                           25/0اقتصادي  واجتماعی       25/0   زندگیبهبود   )الف  5
   39ص                                                                                                  5/0خروجی                     -ورودي      )ب
  53ص                                                                              25/0کانتینري                            25/0         فله بر  )ج
          62ص    25/0. هزینه حمل بیشتراست  25/0هرچه قیمت انرژي مصرف شده در یک شیوه حمل ونقل بیشتر باشد    )د

  69ص                                                                                         25/0میاندوآب                     25/0     بناب  ) هـ
  84ص                                                                                          25/0   بزرگی                       25/0شدت       )و
    107ص                                      5/0         .تلومتر اسعرض و طول اغلب توده هاي لغزشی کمتر از یک کیزیرا  )ز

5/3  

         49ص            25/0    ژاپن) ب                             12ص            25/0      متروپل) الف 6
  90ص           25/0   گردتر) د                                60ص             25/0مسیر         ) ج

1  

  75/0  2ص                               )     25/0هرکدام (     عواملی چون آب فراوان ، آب و هواي مالیم  ، خاك حاصلخیزجلگه ها   7

  5/0         28ص      25/0شهر هوشمند   ) ب                             27ص        25/0  مبلمان شهري) الف  8
هم چنین خطرات پرتاب اشیا به سمت قطارها ،   باید آموزش داده شود که از توقف روي ریل ها خودداري کنند    ) الف  9

                   5/0.       را باید به آنان گوشزد کرد
             64ص               5/0    .ودستکاري لوله ها بپرهیزندري هاي غیرمجاز دراین نواحی  باید آموزش داده شود که از حفا) ب

1  

      60-15=45           25/0                         45÷  15=3قاچ ساعتی               25/0                            76ص  )الف  10
              صبح9  ظهر12  

      9+3=12ساعت شهر الف            )یا  (                 0      15 ب      30      45        60 الف                         25/0)      ب

75/0  

 –طرح هاي عمرانی  –نقشه برداري  –زمان مورد نظر    -ارتفاع مکان ها   - تعیین موقعیت جغرافیایی و طول و عرض  11
 )     77ص ) مورد 4ذکر ( کنترل کیفیت    –ردیابی  –دادو نجات در حوادث امعملیات  –کوهنوردي 

                                                

1  
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  ٢

   84ص         25/0گسل هاي همگرا                             )  الف  12
    87ص           25/0کمربند میانی اقیانوس اطلس               )  ب
  88ص          25/0هیمالیا             _کمربند کوهستانی آلپ  )ج

75/0  

  75/0                     90ص   )مورد 3ذکر (  عوامل انسانی ،یا      مقاوم نبودن سازه سد ، بارش بیش از گنجایش مخزن سد    ،زلزله     13

ر شیب براي ساخت جاده      زیر بري دامنه هاي پ    ،  خاك برداري ،   فعالیت کشاورزي  ،  ساخت و ساز بر روي دامنه ها   14
                                      95ص                                                                                                                                         )مورد3ذکر(

75/0  

                   99ص                 5/0گرم شدن آب و هواي کره زمین و بی نظمی هاي بارش در نتیجه تغییرات اقلیمی    ) الف  15
  افزایش جمعیت و مقدار مصرف آب ، نبود مدیریت صحیح و بهره برداري نادرست از منابع آّب ) ب

  5/0)  زمینیسطحی و زیر (
1  

یا ترکیب     25/0سطح آب هاي زیر زمینی باال یا پایین می رود         25/0در اثر فشار بر الیه هاي پوسته زمین      16
   101ص                                                                                                              25/0.   شیمیایی آنها تغییر می کند 

75/0  

  1   103ص  )   مورد  4ذکر (آتش سوزي ، انفجار لوله هاي گاز ، لغزش هاي زمین ، پس لرزه ها   ،  اتصال کابل هاي برق    17

  25/0.  با روش هاي هیدرولوژي محاسبه و تخمین زده می شود   25/0در این روش قبل از وقوع سیل ، شدت جریان   18
 -کانالهاي انحرافی–اصالح بستر رودخانه ( سپس با به کار گیري روش هاي مهندسی یا احداث سازه هاي مناسب 

نسبت به هدایت و انحراف یا   25/0   )شیب آبراهه دیوارهاي مهارو پایدار کننده واحداث سدهاي ذخیره اي و اصالح
                                     104ص                                                                                                                               .مهار سیل اقدام می شود

75/0  

و در همه استان ها اداره مدیریت بحران زیر    25/0وابسته به وزارت کشور      25/0بر عهده سازمان مدیریت بحران       19
 100ص                                                                                                                 25/0.   نظر استانداري فعالیت می کند

75/0  

  1  111ص                                                         25/0منابع زمینی   25/0مخابراتی    25/0هواشناسی   25/0اهداف نظامی    20

  20  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
  
    




