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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 :

 محدثه عباسی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد( سوًاالت )پاسخ نامه ردیف

1 

 درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص كنيد.

       غ          ص                   .هرچه شكل حوضه آبخيز كشيده تر و شيب آن بيشتر باشد سيل خيز تر است.            1

       غ          ص                            .متروپل مهمترین و بزرگترین شهر یك استان یا یك كشور است.                     2

       غ          ص     .براي اندازه گيري مقدار انرژي اي كه زمين لرزه آزاد می كند از مقياس ریشتر استفاده می شود. 3

          غ          ص     . شهر پایدار به شهري گفته می شود كه درآن از فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده می شود.  5

                                                غ          ص                                                      . كاربري زمين به معناي چگونگی استفاده از زمين می باشد.    4

25/1  

2 

 عبارات زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد:

 . تغيير قوانين مالكيت زمين و توزیع مجدد آن به نفع كشاورزان را .................................. گویند.1 

 .. روندي اقتصادي و اجتماعی كه طی آن شيوه زندگی و ارزشها و مظاهرشهري در روستا رواج می یابد..............2

 و هموارِ مجاورِ رودي كه در زمان طغيان رود از آب پوشيده شود. ..............................  زمين هاي پست3

 . ........ عبارت است از تعدادي مكان جغرافيایی كه بصورت یك سامانه بوسيله مسير هایی بهم پيوند داده شوند.5

 . مهمترین عامل تهدید كننده بخش كشاورزي در كشور ما ......................... است.4

25/1  

3 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد:

 .مهمترین و خسارت بارترین حركات دامنه اي .............. می باشد.1

 الف(خزش                   ب(زمين لغزش                       ج(جریان گلی                     د(ریزش

 هاي حمل و نقل را ................... گویند.. كليه فعاليت هاي برنامه ریزي و اجرایی با هدف بهينه سازي سامانه 2

 د( حمل و نقل چند وجهی                 الف(مدیریت حمل و نقل      ب(حمل ونقل پایدار        ج(توسعه حمل و نقل  

 . .مخفف سامانه اطالعات جغرافيایی كدام گزینه است؟3
   Gis                                 )د Gps ج(                           Gmt ب(                              Utc)الف 

 می باشد؟  GIS. تحليل فضایی و مدل سازي جزء كدام مرحله از5

 د( مرحله تصميم گيري        الف(خروج اطالعات          ب( ورود اطالعات           ج( پردازش اطالعات       

 در كشورهاي توسعه یافته و صنعتی در چه زمانی رخ داد؟ . مهاجرت از روستا به شهر4

 ب(نيمه اول قرن بيستم      ج( نيمه اول قرن نوزدهم        د(نيمه دوم قرن بيستم     19الف(نيمه دوم قرن 

 . مهمترین عامل توسعه روستایی در گذشته كدام گزینه است؟6

 د( توسعه اقتصادي         الف(توسعه فرهنگی            ب(توسعه اجتماعی           ج( توسعه كشاورزي   

5/1  

5 

 گزینه هاي مرتبط را به هم وصل كنيد:)یك گزینه اضافی است(

 جاده اي.ارزان ترین روش براي جابجایی كاالهاي حجيم                                            الف(  1

 

 ب(   هوایی                   .مصرف سوخت آن ــ حمل ونقل جاده اي                                      2

 

 ج(   لوله                   .مناسب براي حمل كاالهاي كم حجم و فاسدشدنی                        3

 د(   آبی                                                      .متداول ترین شيوه حمل و نقل در جهان      5

 ه(  ریلی                                                                                                                         

1 

 

۱ 

۷ 
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1 
                       95/.   ص 24( درست        3                          12/.  ص 24( درست         2                 81/.   ص 24( نادرست       1

25/1 31/.   ص24        ( درست   4                22/.    ص24( نادرست       5  

2 

 17ص    /.      24( شهرگرایی         2                                   21/.         ص 24( اصالحات ارضی         1

 61/.        ص 24           ( شبكه      5                 98/.       ص 24( دشت سيالبی یا بستر سيالبی         3

 119/.       ص 24( خشكسالی         4

25/1  

3 

   83/.              ص      24         ( گزینه )  ب  (           زمين لغزش                1

 48/.              ص      24       ( گزینه )  الف  (         مدیریت حمل و نقل        2

       39/.              ص     Gis                                      24( گزینه )  د  (            3

 38/.              ص     24( گزینه )  ج  (           پردازش اطالعات                   5

       17.               ص     24         ( گزینه ) ب  (            نيمه اول قرن بيستم      4

 33/.              ص    24ورزي                    ( گزینه )  ج   (          توسعه كشا6

5/1  

5 
 59/.       ص  24( گزینه  )  ه  (     ریلی      2                  42/.       ص  24( گزینه  )  د  (    آبی     1

 54/.     ص   24( گزینه  ) الف  (   جاده اي    5               44/.     ص  24( گزینه  )ب  (     هوایی     3
1 

4 

 11/.                 ص 24/.         تغيير الگوي مكانی شهرها        24( افزایش شهرهاي ميليونی       1

 26ص      /.(   24( مدیریت پسماند، الگوهاي مصرف آب و برق، دفع فاضالب، كاهش آلودگی هوا  ) دو مورد هر كدام 2

 43ص  /.     24  توليد و گسترش كشتی هاي كانتينر     /.  RO-RO     24رو -( توليد كشتی هاي رو3

 63/.       ص 24    تاثير حمل و نقل بر محيط زندگی     /.   24    ( تاثير حمل و نقل بر مصرف انرژي  5

/.(                24آرام ، كمربند ميانی اقيانوس اطلس ) دو مورد هر كدام  هيماليا ، كمربند اطراف اقيانوس –( كمربند كوهستانی آلپ 4

 97ص 

( وظيفه ایجاد آمادگی براي مقابله با بحران و پيشگيري از آن ، مدیریت بحران و رساندن كمك هاي اوليه به آسيب دیدگان 6

                  111ص          /. (     24و ساماندهی و بازسازي مناطق آسيب دیده )دو مورد هر كدام  

 25ص          /.            24/.         اعطاي وام مسكن        24( طرح ساخت مسكن ارزان قيمت      7

5/3  

6 

          111/.               ص 24الف( به صورت امواج الكترومغناطيس         

 111ص           /.      24ب( منابع زمينی                    

    112/.               ص 24ج( به صورت تصاویر رقومی )دیجيتال(          

د( مطالعات انرژي، منابع طبيعی، هواشناسی و مطالعات جوي، مطالعات توسعه شهري، مطالعات زیست محيطی، مخاطرات 

 111/.(            ص  24طبيعی ) یك مورد هر كدام 

1 

7 
 77/.    ص 24/.    طول و عرض و ارتفاع مكان ها و زمان ها      24موقعيت جغرافيایی     الف( تعيين 

 77ص      /.      24ب( سامانه موقعيت یابی جهانی          
1 

9 

 88و  87/.             ص 24/.       خشكسالی زراعتی         24الف( خشكسالی آب و هوایی      

/.     و 4یا زندگی جانوري هر منطقه با نوع آب و هواي آن )خشك یا مرطوب( سازگار شده است،    ب( زیرا پوشش گياهی 

 89/.           ص 4وقتی بارش منطقه از ميانگين كمتر می شود، موجودات زنده نمی توانند با شرایط جدید سازگار شوند.       

.مهاجرت ساكنان مناطقی كه دچار خشكسالی 2قحطی و گرسنگی، .كاهش یا از بين رفتن محصوالت كشاورزي و بروز 1ج( 

.كاهش 5.از بين رفتن گياهان و جانوران یا مهاجرت برخی گونه ها، 3می شوند به سایر مكان ها و تخليه شدن روستا ها، 

مورد هر  5. افزایش ریزگرد ها و حركت آنها به سمت سكونتگاهها ) 4ذخایر آب سطحی و زیر زمينی یا خشك شدن انها،

 88/. (            ص  24كدام 

5/2  
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8 
 76ص  

23=75-43                         43/1=14 ÷ 23                   
1 

11 

 61ص 

 

                                   KM  33 =  شاخص انحراف           =                      ٪ 233 =ــــــــ 

 KM 33 =  Xطول مسیر قابل احداث 

1 

11 

.مكان یابی براي اسكان موقت و برپا كردن چادر هاي امداد و استقرار مراكز درمانی در مناطق دور از سيالب براي 1الف( 

.توزیع 3.مرمت فوري راه هاي ارتباطی براي دریافت خدمات و تجهيزات مورد نياز پس از سيالب، 2رسيدگی به مصدومان، 

امكانات و تجهيزات مورد نياز مصدومان،بویژه استقرار تانكرهاي آب آشاميدنی بهداشتی براي جلوگيري از شيوع بيماري هاي 

 /.(4عفونی ) دومورد هر كدام 

وقوع زمين لرزه باید مواظب پس لرزه ها باشيم، ساختمان هاي نيمه مخروبه ممكن است در پس لرزه فرو .پس از 1ب( 

.تا حد ممكن روي آوار حركت 3. باید به سرعت برق را قطع كنيم، شيرهاي آب و گاز را ببندیم و محل را ترک كنيم.2بریزند. 

.اسكان موقت زلزله 5كه حركت ما باعث ریزش آوار روي آنها شود. نكنيم،چون امكان دارد افرادي زیر فضاي خالی آوار باشند

زدگان و برپاكردن چادرهاي امداد و استقرار مراكز درمانی در مناطق مناسب و رسيدگی به مصدومان باید به سرعت و با دقت 

 113ص      /4انجام شود. )دومورد هركدام 

2 

 

12 

 گياهی حوضه و نفوذ دادن آب باران در حوضه هااجراي روش هاي آبخيز داري و تقویت پوشش -1

تعيين حریم توسعه براي رودخانه ها، تعيين محدوده هاي سيل گير و نقشه هاي حریم سيل گيري و پرهيز از ساخت و ساز -2

 ایجاد پایگاه هاي نجات و امداد در مناطق سيل گير-3در محدوده ي سيل گير، 

ر مناطق سيل خيز و اطالع رسانی به موقع به مردم این مناطق. )دو مورد هر كدام نصب دستگاه هاي هشداردهنده ي سيل د-5

 116و  114/.(                    ص 4

1 

13 

.مشكل 5. آلودگی صوتی ، 3.آلودگی هوا و افزایش بيماري هاي تنفسی، سردرد، خستگی، استرس و فشارخون،2.ترافيك ،1

.هزینه احداث بزرگراه ها و خرید و تعمير ناوگان حمل و نقل عمومی 4كردن خودروها كمبود پاركينگ و اتالف وقت براي پارک 

 67/.(         ص 24مورد هركدام  5شهري  ) 

1 

15 

 .احداث سازه هاي نامناسب در مسير رودها مانند ساختن پل هایی با دهانه هاي تنگ و پایه هاي زیاد كوجب سيل می شوند،1

.از بين بردن پپوشش گياهی بوته 3یا نخاله هاي ساختمانی موجب تنگ تر شدن آبراهه می شود،  . ریختن زباله هاي شهري2

 82و81/.(         ص4كنی یا چراي بی رویه دام در حوضه آبخيز   )دومورد هر كدام  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 طول مسیر قابل احداث 

 طول مسیر مستقیم 
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