


    باسمه تعالی
  دقیقه 80: مدت امتحان  3: تعداد صفحه   3جغرافیا  :درس  نهاییامتحان سؤاالت   صبح 10 :ساعت شروع  

  :نام و نام خانوادگی   08/10/1400: تاریخ امتحان  ادبیات و علوم انسانی : رشته      دورة دوم متوسطه دوازدهم پایۀ
   و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش   1400سال  دي ماه نوبت و داوطلبان آزاد سراسرکشور دربزرگسال آموزان روزانه، دانش

    
  نمره  سؤاالت  ردیف

  

  

  .مشخص کنید) غ(یا ) ص(درست یا نادرست بودن جمالت زیر را با عالمت    1
  .، از مهم ترین عوامل شکل گیري هسته اولیه روستا ها و شهر هاي کشورمان بوده است دسترسی به بازارهاي محلی)الف

  .در روستاهایی با جمعیت کمتر ، دسترسی به خدمات و تسهیالت محدود تر است ) ب
    .نشینان در جهان ، سطح زندگی باالیی دارند همه شهر )ج 
  .وسفر زمین ، گسستگی وجود داردلیتدر محل هاي معینی از  )د
  .احداث سازه ها در مسیر رودها ، موجب وقوع سیل می شود)  ـه

25/1  

  .کنید کاملجاهاي خالی را با عبارت مناسب   2
  .   را بیان می کند.......... ......جایگاه یک سکونتگاه در سطح ناحیه ، مفهوم  )الف

  .است ........................ مدیریت حمل و نقل شهري در کشورایران بر عهده  )ب
 .، در حال باز شدن و گسترش است ..............پوسته زمین در محل  )ج
به وسیله  اي پوسته زمین ،،بررسی تغییر اندازه فاصله بین شکستگی هوقوع زلزله  یاحتمال ییشناسا ياز راه هایکی  )د

  .است ................... دستگاه هاي دقیق ، عکس هاي هوایی و 

1  

.نتز یا کمانک انتخاب کنید درجمالت زیر عبارت صحیح را از داخل پرا  3  
)  شهر گرایی  –شهرنشینی (  ،نشینان تغییر می کند زندگی روستا ،که طی آن شیوه هايروند اقتصادي و اجتماعی )الف

  . نامیده می شود
  .است )زیستی  –فضایی ( یکی از پدیده هاي ناشی از نظام اقتصادي سرمایه داري ، نابرابري )ب 
.نمایش داده می شدند) نقشه  –گزارش ( ظهور و گسترش رایانه، اطالعات به صورت  تا پیش از) ج  

  .ی در بهبود حمل و نقل شهري داردسابقه اي بسیار طوالن) اتوبوس برقی  –قطار پرسرعت ( استفاده از )د

1  

  .گزینه مناسب را انتخاب کنید  4
  در کدام قاره ، سرعت گسترش شهرنشینی بیشتر است؟ )الف 

  اروپا) 4                ا                       استرالی) 3                  آفریقا) 2  ی                      آمریکاي شمال)1
 ؟نمی باشد GISز قابلیت هاي گزینه ا کدام)ب
  محاسبات آماري وریاضی  )4ش وضعیت آب و هوا              نمای )3مکان یابی             )2به روزکردن اطالعات                 )1

  ؟است  نادرست  کدام عبارت)ج
  .امتداد گسل هاي فعال روي می دهد جابه جایی زمین در) 1
  .تخریب ناشی از یک زمین لرزه از مقیاس ریشتر استفاده می شودبراي اندازه گیري میزان ) 2
  .به تدریج در اطراف گسل ها ذخیره می شود ، فشار مداوم نیروهاي زمین ساخت) 3
  .فقط توسط دستگاه هاي حساس ثبت می شوند بعضی از زمین لرزه ها ، خطر ناك نیستند و )4

1  

    "ادامه در صفحه دوم "  
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    باسمه تعالی
  دقیقه 80: مدت امتحان  3: تعداد صفحه   3جغرافیا  :درس  نهاییامتحان سؤاالت   صبح 10 :ساعت شروع  

  :نام و نام خانوادگی   08/10/1400: تاریخ امتحان  ادبیات و علوم انسانی : رشته      دورة دوم متوسطه دوازدهم پایۀ
   و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش   1400سال  دي ماه نوبت و داوطلبان آزاد سراسرکشور دربزرگسال آموزان روزانه، دانش

    
  نمره  سؤاالت  ردیف

  

  

  ؟ویژ گی هاي کدام یک از روش هاي مدیریت پیش از وقوع سیل استعبارت زیر،از )د 
  ". شدت جریان سیل بر اساس روش هاي هیدرولوژي محاسبه می شود "
  خانه ها     تعیین حریم توسعه رود )2                                                            اصالح شیب آبراهه ها )1

  تقویت پوشش گیاهی                              )4                                                داري اجراي روش هاي آبخیز)3

  

5  
  
  
  
  
  
  

  

  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 
  .بنویسید نخستین اقدامات ، براي مقابله با آسیب هاي اجتماعی در شهرها و تامین امنیت شهروندان را  )الف

نفر باشد ، سرانه کاربري آموزشی  50000متر مربع و جمعیت آن شهر  100000فضاهاي اموزشی در یک شهر  اگر مجموع )ب
  را در شهر مورد نظر ، به دست آورید ؟

  انجام می شود؟ اقداماتی ، چه ، در مرحله پردازشسامانه اطالعات جغرافیاییدرتوجه به مراحل کار  با )ج
  .یان جغرافیا و حمل ونقل، هدف آن را بنویسیدبا توجه به ارتباط م) د

  .بنویسیدرا در دهه هاي اخیرنتایج گسترش جاده ها و خودروها ) هـ
  .بنویسید  را نسبت به خودرو  مسافرت با قطاردو مورد از مزایاي ) و

3  
  

  75/0  یت ، شکل بگیرند؟چه عواملی سبب شده است به تدریج حومه ها در اطراف شهرها به ویژه شهرهاي بزرگ و پر جمع  6

  1  .دالیل افزایش جمعیت شهري ، در کشورمان را بنویسید  7

  75/0  . )ذکر سه مورد کافی است .( ویژگی هاي زاغه ها را بنویسید  8

  75/0  .)سه مورد ذکر شود( .اقتصادي روستا ها انجام شده است، را نام ببرید کنون براي حل مشکالتمهم ترین اقداماتی که تا  9

  1  ؟ه استبوجود آورد ها چه تحولی را در جابجایی کاال ،نتینربر تولید و گسترش کشتی هاي کا  10

  75/0  .مفهوم شاخص انحراف را تعریف کنید  11

  75/0  .)ذکرسه موردکافی است (در برنامه ریزي حمل و نقل در یک ناحیه کدام  هزینه ها محاسبه می شود؟  12

  .حمل و نقل به سواالت زیر پاسخ دهیددردر ارتباط با حفظ ایمنی   13
  استفاده از کدام تجهیزات در خودروها ضروري است؟) الف

  از کدام تجهیزات براي نظارت در حمل ونقل خصوصی و عمومی استفاده می شود؟) ب

1  

  داشته باشد،درجه شرقی قرار  15 در» ب«درجه شرقی و شهر  60طول جغرافیایی  در» الف«شهر اگر   14
  .اختالف زمانی این دو شهر را محاسبه کنید) الف

  چند است ؟» الف« صبح باشد، ساعت شهر  9» ب«اگر ساعت در شهر ) ب
  خورشید در کدام شهر زودتر طلوع می کند؟) ج

1  

    "ادامه سواالت در صفحه سوم "  
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    باسمه تعالی
  دقیقه 80: مدت امتحان  3: تعداد صفحه   3جغرافیا  :درس  نهاییامتحان سؤاالت   صبح 10 :ساعت شروع  

  :نام و نام خانوادگی   08/10/1400: تاریخ امتحان  ادبیات و علوم انسانی : رشته      دورة دوم متوسطه دوازدهم پایۀ
   و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش   1400سال  دي ماه نوبت و داوطلبان آزاد سراسرکشور دربزرگسال آموزان روزانه، دانش

    
  نمره  سؤاالت  ردیف

  

  

  .دهید ترین، حرکات دامنه اي ، به سواالت زیر پاسخ ارتباط با مهم ترین و خسارت بار در  15
  .دو عامل طبیعی موثر در وقوع این حرکت دامنه اي را بنویسید) الف 

  .)سه مورد ذکر شود( احتمال وقوع آن در کدام دامنه ها بیشتر است ؟) ب 

25/1  

  75/0  .سه مورد از مهم ترین پیامد هاي خشک سالی را نام ببرید   16

  1  . )چهار مورد ذکر شود ( دن سیل ، ضروري است ؟ انجام کدام اقدامات ، پس از توقف بارش و فروکش کر  17

  نواحی پرهیز کرد ؟  براي ساختمان سازي باید از احداث ساختمان در کدام  با توجه به اقدامات قبل از وقوع زمین لغزش،  18
  

1  

  1  .دیمدیریت زمین لغزش بنویس کاربرد سنجش ازدور،  را در  19

  20  نمرهجمع           »                                              باشید و پیروز  موفق«                                                                      
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  باسمه تعالی
  دقیقه 80    :مدت امتحان  صبح 10 :ساعت شروع                                   ادبیات و علوم انسانی  :رشته  3جغرافیا  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  08/10/1400  :تاریخ امتحان    2     :تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهم: پایه
 و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1400 سال ماهدي نوبت  در کشورسراسرروزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد آموزاندانش

      
  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف

  

  

  7ص                       25/0درست   )ب                                         2ص              25/0درست   ) الف  1
            82ص                      25/0درست  )  د                                        31ص             25/0نادرست   ) ج 
       91ص             25/0نادرست )  ـه  

25/1  

  71ص                          25/0شهرداري ها  )ب                                      3ص              25/0موقعیت ) الف   2
     101ص                25/0تصاویر ماهواره اي  ) د                                      87ص       25/0اقیانوس اطلس )ج

1  

  21ص                                     25/0فضایی) ب                                 17ص           0/ 25  شهر گرایی) الف  3
  69ص                          25/0اتوبوس برقی   ) د                                  38ص                    25/0نقشه    ) ج

1  
  

         39-40ص          25/0) نمایش وضعیت آب و هوا( 3گزینه ) ب                          11ص        25/0 )آفریقا  ( 2گزینه ) الف  4
  84ص  )25/0 (.استفاده می شود ریشتر مقیاساندازه گیري میزان تخریب ناشی ازیک زمین لرزه ازبراي   ( 2گزینه ) ج
  104ص                           25/0 )اصالح شیب آبراهه ( 1گزینه  )د 

1  

  24ص         25/0 .و از بین برود   25/0بیکاري شناسایی شود ولل وریشه هاي آسیب ها مانند فقرنخست باید ع )الف  5
                  29ص                                    )   25/0و پاسخ درست  25/0راه حل (   100000:  50000 = 2متر مربع  )   ب 
                   39ص                          .                              می شود  25/0و مدل سازي   25/0تجزیه وتحلیل فضایی ) ج
  44ص                                            25/0. و نواحی به یکدیگر است 25/0   ارتباط دادن مکان ها هدف )د

گنجایش کافی براي که در جاده هایی است   25/0 ،به ویژه در ایام تعطیالتبرخی مسیرها ایجاد تراکم ترافیکی در) هـ
                  46ص                                                                                                            25/0.ندارند  افزایش را این

  48ص              25/0 استترازخودروقطار بسیار بیشراحتی مسافران در 25/0،امنیت زیادي داردجابه جایی باقطار) و

3  

  75/0  13و 12ص                                )25/0(و وسایل ارتباطی ) 25/0(گسترش حمل و نقل ) 25/0(افزایش شهرنشینی ،   6
  19ص                                                       25/0    )رشد موالید نسبت به مرگ و میر ( ایش طبیعی جمعیت شهرها افز  7

  25/0                مهاجرت روستاییان به شهرها
  25/0             افزایش جمعیت برخی روستاها 

    25/0  )ها در بافت شهري ادغام روستا ( تبدیل شدن روستاها به نقاط شهري 

1  

  75/0  22ص )                                          25/0هرمورد (  .بهداشتی و فاضالب ندارند امکاناتزاغه ها بسیارکثیف اند و  8
اصالحات ارضی ، تشکیل تعاونی هاي تولیدي ، گسترش انقالب سبز ،توسعه صنایع کوچک روستایی، توسعه خدمات    9

  32ص                                                                                                         )  25/0هر مورد ( دشگري و فراغتی گر
75/0  

 ییمحفظه هاي خاص و وجود برچسب هاقرار گرفتن کاالهادر  25/0 ،تخلیه کاالها را افزایش دادندجایی وه سرعت جاب  10
                                                              53ص         25/0.مدیریت و انبارداري محموله ها را آسان تر می کند   5/0کاالها در روي کانتینرها  مشخصاتبا 

1  

  75/0  60ص                  52/0. د ست آورده می شود ه که با درصد ب   25/0از مسیر مستقیم     25/0محاسبه میزان انحراف     11
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  باسمه تعالی
  دقیقه 80    :مدت امتحان  صبح 10 :ساعت شروع                                   ادبیات و علوم انسانی  :رشته  3جغرافیا  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  08/10/1400  :تاریخ امتحان    2     :تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهم: پایه
 و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1400 سال ماهدي نوبت  در کشورسراسرروزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد آموزاندانش

      
  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف

  

  

  هزینه انرژي   ،و خرید ناوگان و بازدهی آن ها  عملیاتی  براي ساختن راه ها، پایانه هاهاي سرمایه اي وهزینه   12

  62ص                                                                                            )25/0هرمورد . اشاره به سه مورد کافی است   (
75/0  

  5/0کمربند ایمنی و کیسه هوا در خودرو ) الف  13

  64ص                          5/0در فرودگاه   Xدوربین هاي کنترل سرعت در جاده ها و کنترل چمدان و مسافر با اشعه) ب

1  

  60 -  15    = 45          25/0                                               45:   15 = 3            25/0                        )الف  14

  25/0        9+3  = 12                     )ب

  73- 74ص                                                                             25/0در شهر الف  خورشید زودتر طلوع می کند  )ج

1  
  
  

 ،ذکر دو مورد کافی است(  ارش سنگین ، ذوب برف ، زمین لرزه ، فوران هاي آتشفشانی ، زیر بري رودخانه هاب) الف   15
  95و  94ص                                                                                                                                )  25/0هر مورد 

منه هایی که شیب زیادي دارند و حجم زیادي از رسوبات فرسایش یافته و ناپیوسته سطح آن ها را پوشانده دا) ب 
دامنه هایی . است و دامنه هایی که در مناطق مرطوب قرار دارند ، دامنه هایی که متراکم از گیاهان و درختان هستند 

  96ص                                                         )25/0موردهر   ،ذکر سه مورد کافی است.( که درز و شکاف بسیار دارند

25/1  

16  
  

بروز قحطی و گرسنگی ،مهاجرت ساکنان مناطقی که دچار خشک سالی  کاهش یا از بین رفتن محصوالت کشاورزي ،
کاهش ذخیره آب سطحی و ، )مهاجرت برخی گونه ها( از بین رفتن گیاهان و جانوران  ،)تخلیه روستاها ( می شوند 

  .به سمت سکونتگاه ها  و حرکت آن ها زیرزمینی خشک شدن آن ها، افزایش ریزگرد ها
  99ص                                                                                                   )25/0هر مورد  .ذکر سه مورد کافی است( 

75/0  

و استقرار مراکز درمانی در مناطق دور از خطر سیالب  راي اسکان موقت و بر پا کردن چادر هاي امدادمکان یابی ب  17
  مرمت فوري راه هاي ارتباطی براي دریافت خدمات و تجهیزات مورد نیاز پس از سیالب ، براي رسیدگی به مصدومان ،

انکرهاي آب آشامیدنی بهداشتی براي جلوگیري از توزیع امکانات و تجهیزات مورد نیاز مصدومان ، به ویژه استقرار ت
  106ص                                                           )  25/0ذکر چهار مورد کافی است ، هر مورد ( شیوع بیمارهاي عفونی 

1  

18  
  

دامنه   25/0    ،شیب رودها کناره هاي پر 25/0 لبه هاي پرتگاهی ، 25/0 ،اختمان سازي باید از شیب هاي تندبراي س
  107ص                                                                                                         . پرهیز کرد  25/0   هاي پرشیب دره ها،

1  

د سانتی یعنی در ح 25/0دقیق به طور  25/0و حرکت توده هاي زمین لغزش را  25/0جابه جایی مواد سطح دامنه ها     19

113ص                                                                                                            25/0.             متر، اندازه گیري می کند  

  

1  

  20  بارم جمع                                             "همکاران محترم صائب استنظر  "                                                                  
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 باسمه تعالی
دقیقه 80 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  3جغرافیا  :درس  نهاییامتحان سؤاالت   3:تعداد صفحه

:نام و نام خانوادگی  13/3/1400  :تاریخ امتحان  سانیادبیات و علوم ان : رشته      دورة دوم متوسطه دوازدهم پایۀ
و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1400سال  خرداد بتنودرسراسرکشور  و داوطلبان آزادبزرگسال  روزانه، آموزاندانش

    
 نمرهسؤاالت ردیف

 .درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید  1
  .وابسته است  ،ار و سکونت جمعیت به عوامل طبیعیانتخاب مکان مناسب براي استقر) الف
  .شود می ،حسب اهمیتدر رتبه بندي بر ،نتگاه ها سبب تغییر جایگاه آن هاتنوع عملکرد سکو)ب 
 .ه است که به طور شبانه روزي دریک مداردقیق، زمین را دورمی زنندماهوار 24سامانه موقعیت یاب جهانی متشکل از  )ج
  .سیل رخ می دهد  ،ر مقدار آبدهی رودها افزایش یابداگ) د

  .از نشانه هاي وقوع احتمالی زمین لرزه است ،درترکیب شیمیایی آب هاي زیرزمینیتغییر )هـ

25/1 

 .کنید کاملجاهاي خالی را با عبارت مناسب   2
. تا از فضاهاي شهري به طور مناسب استفاده شود ،توانند طرح هایی را تدوین کنند می.......... مه ریزان با مطالعهبرنا )الف

. است ترمانند تجهیزات الکترونیکی مناسب  براي حمل کاالهایی...... ...........شیوه حمل ونقل )ب
.به وجودآورده است................. ..توسعه حمل ونقل، نگرانی هاي جدي درباره حفظ  )ج
  .می یابد............. ، شدت زمین لرزه عمق کانونی زمین لرزه کمتر باشد هرچه )د 
  .است ................ ، ید کننده بخش کشاورزي در کشورمانمهم ترین عامل تهد) ه

25/1 

 .انتخاب کنید (  ) عبارت مناسب را از داخل کمانک   3
  .است ترد، احداث راه آسان تر و کم هزینه باش) کمتر –بیشتر (میزان انحراف یا پیچ و خم ها هرچه  )الف

  . می یابد) کاهش  –افزایش(  در فصل بارش ،که از دشت هاي وسیع عبور می کننداحتمال سرریز شدن رودهایی  )ب
  .می شودگفته )  رانبح -مخاطره( رخ می دهد، به پیشامدي که به صورت ناگهانی وگاهی شدید، )ج
ثبت  دریافت و) اي الیه -رقومی (از سطح زمین را به صورت  تاب شدههاي ماهواره اي طیف هاي مختلف بازده نسنج) د

  .می کنند

1 

 .گزینه مناسب را انتخاب کنید  4
  : به جز همه موارد از مهم ترین پدیده هاي مربوط به تغییرات الگوي شهرنشینی در جهان به شمار می آیند، )الف

  الگوي مکانی شهرهاي میلیونی تغییر) 2                                       هاي میلیونی افزایش شهر ) 1
 اختالف قابل توجه میان سطح شهرنشینی کشورهاي جهان ) 4             تغییر ساختمان سنی جمعیت کالن شهرها ) 3
  د؟دار مغایرتکدام عبارت با ارکان شهر پایدار )ب
    اجراي طرح هاي هادي روستایی) 2         استفاده از صفحات خورشیدي در نواحی گرم وخشک براي تامین انرژي ) 1

 ري و فراغتیتوسعه خدمات گردشگ)4 توزیع عادالنه امکانات و خدمات شهري )3
براي جابه جایی چه کاالهایی استفاده می شود؟  RO-RO از کشتی هاي  )ج
  مواد معدنی) 4        خودرو                   ) 3مواد پتروشیمی                           ) 2        نفت                        ) 1
  تأثیر مستقیم دارد؟ کدام یک از پدیده هاي جغرافیایی زیر، برحمل ونقل)د
شیب زمین) 4ناهمواري ها                       ) 3                 آب و هوا                 ) 2پوشش گیاهی                  ) 1  

1 
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  نمره  سؤاالت  ردیف
  

  

5  
  

 )          ضافیمورد ا 1 (یک از موارد سمت چپ اشاره دارد؟  هریک از موارد سمت راست به کدام
مونوریل )1  

مترو) 2  
تراموا) 3  

BRT  4(  
 

  .قطار شهري که بیشتر از زیر زمین و روي ریل حرکت می کند) الف
  .روي ریل ها حرکت می کند ، برقطار خیابانی که در سطح خیابان ها) ب
 .قطار هوایی که هزینه احداث آن زیاد است )ج

  

75/0  

  .پاسخ کوتاه دهیدبه سواالت زیر   6
  به مشاغل غیر رسمی می پردازند ؟ ، اکثر مهاجران پس از ورود به شهر چرا)الف

  مصرف انرژي را به شکل مطلوبی مدیریت نمایند؟ چگونه در شهرهاي هوشمند ، انواع حسگرها می توانند)ب
  تاها استفاده می شود؟روس مدیریت شهرها و برنامه ریزي وسامانه اطالعات جغرافیایی درچرا امروزه از)ج
 هزینه احداث خطوط آهن در کدام نواحی زیاد است؟ )د

  خطوط لوله از نظر حوادث غیرمترقبه به مراقبت زیاد نیاز دارد؟ چرا)هـ
  .علت نصب دوربین هاي کنترل سرعت در جاده ها را بنویسید)و
ر سطح بستر سیالبی اقدام به کشت محصوالت د  ،در دوره بدون بارش سال ، کشاورزان در برخی از مناطق ایرانچرا )ز

  کشاورزي می کنند؟

5/3  

  75/0   .هاي مناطق ابرشهري را نام ببرید سه مورد از ویژگی  7
  ؟چه آموزش هایی باید داده شود براي تقویت فرهنگ ایمنی، به ساکنان هریک از مناطق زیر  8

  :ساکنان مناطق نزدیک ریل هاي قطار) الف
  :ا و مزارع مجاور خطوط لوله حمل نفت و گازساکنان روستاه) ب

1  

  .به سواالت زیر پاسخ دهید رسمیوجه به ساعت تبا   9
  کره زمین به چند قاچ تقسیم شده است ؟ ) الف

  درجه است؟  قاچ چند هر) ب
  استفاده می کنند؟ ،چرا کشورها به جاي ساعت واقعی از ساعت رسمی) ج

1  

   .)محاسبات الزامی است (.درجه غربی قرار دارد 20جه غربی و شهر ب روي نصف النهار در 65شهر الف روي نصف النهار   10
  قدر است؟چاختالف ساعت این دو شهر   )الف

  است؟ چندباشد، ساعت در شهر الف  16اگر ساعت در شهر ب  )ب

75/0  

  75/0  تا حد امکان رعایت شود؟فاصله از گسل هاي فعال  ،چرا همواره توصیه می شود که درمکان یابی ساخت و سازها  11

    "ادامه سواالت  در صفحه سوم  "  
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  75/0  چرا در حوضه هاي کشیده ، احتمال وقوع سیل کاهش می یابد ؟  12

  .به سواالت زیر پاسخ دهید "انواع حرکات دامنه اي   "با توجه به فرآیند شکل گیري    13
  .بنویسیدرا دامنه اي  علت جابه جایی مواد تخریب شده در انواع حرکات )الف

  .)کافی است  مورددو ذکر(چرا؟ در دامنه هاي شمالی البرز بیشتر است ؟   ،دامنه اي احتمال رویداد کدام حرکت )ب

1  

  .به سواالت زیر پاسخ دهید  14
   .سالی را نام ببرید معمول ترین نوع خشک  )الف

  .بنویسید اخیردر دهه هاي  را مهم ترین علل اصلی افزایش خشک سالی ها) ب

25/1  
  

، تخریب واحدهاي مسکونی شهري و  "مدیریت پیش از وقوع زمین لرزه   "چگونه می توان با توجه به اقدامات مربوط به   15
  .روستایی را به حداقل رسانید

25/1  

  25/1  د؟سطح زیربنا جلوگیري نمواز کاهش اصطکاك بین توده لغزش و ، می توان چرا با ساماندهی شبکه زهکشی  16

  75/0  . )ذکر سه مورد کافی است . ( نام ببریدمهم ترین راهکارهاي مدیریت خشک سالی را   17

  75/0  ماهواره اي چه کمکی در تعیین حدود سیل گیر رودخانه ها می کنند؟ تصاویر  18

  20  نمرهجمع                »                                                   اشیدب و پیروز  موفق«                                                                      
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  7ص       25/0درست ) ب                                 2ص        25/0نادرست   ) الف  1
  101ص   25/0درست  ) هـ                   89ص     25/0نادرست  ) د                                 77 ص      25/0     درست  ) ج

25/1  

     55ص          25/0هوایی   ) ب             31ص              25/0کاربري زمین ) الف   2
  108ص  25/0خشک سالی   )هـ                84ص      25/0افزایش )   د                63ص            25/0محیط زیست    ) ج  

25/1  

   91ص             25/0افزایش  )ب                                              60ص                 25/0کمتر  ) الف  3
   112ص             25/0رقومی     )د                                             100ص                25/0  بحران) ج

1  
  

  11ص                          25/0) تغییر ساختمان سنی جمعیت کالن شهرها(  3گزینه )الف  4
  26ص                                        25/0  )گردشگري و فراغتی توسعه خدمات ( 4گزینه) ب

53ص                                                                              25/0)    خودرو(  3گزینه ) ج    
  62ص                                                                              25/0)  آب و هوا (  2گزینه) د

1  

  75/0  68ص                                                 ) مونوریل(  1) ج)                       تراموا(  3) ب)                        مترو(  2) الف   5

           23ص        25/0. شغلی محدود است  و در شهر فرصت هاي 25/0اکثر مهاجران فاقد مهارت وتخصص هستند ) الف    6
                                           26ص  25/0 . وباتوجه به رفت وآمدها کم وزیادکرد  25/0نورومیزان روشنایی معابررادرزمان هاي معین)ب
      38ص 5/0 و به روندآن کمک میکندانجامد تصمیم گیري می  چون پردازش و تحلیل باسامانه اطالعات جغرافیایی به) ج
  48ص                                                                                         25/0و پستی وبلندي   25/0در نواحی داري موانع   ) د

  57ص                                                                   0/ 25.   و آتش سوزي شوند 25/0زیرا ممکن است باعث انفجار   ) هـ
   64ص                                                                                       5/0 پایش و نظارت بر حمل ونقل عمومی وخصوصی   ) و
         89ص           25/0 )رس، شن و قلوه سنگ (  از رسوبات آبرفتی مانند 25/0پوشیده شدن سطح دشت هاي سیالبی ) ز

5/3  

ها ي شد بین مادرشهر تمرکز و انبوهی جمعیت ،تمرکز موسسات مالی و پولی، تمرکز صنایع دانش بنیان ،فراوانی آمد و  7

                                 14ص                    )         25/0سه مورد کافی است ، هر مورد (  هم جوار با انواع وسایل حمل ونقل زمینی و یا هوایی ،

75/0  

به سمت قطارها  ءباید آموزش داده شود که از توقف روي ریل ها خودداري کنند    ،   هم چنین خطرات پرتاب اشیا) الف  8
                   5/0.       را باید به آنان گوشزد کرد

                                           64ص               5/0.    دستکاري لوله ها بپرهیزند فاري هاي غیرمجاز دراین نواحی  وباید آموزش داده شود که از ح) ب

1  

       74ص                                                                 25/0  درجه  15) ب                                        25/0 قاچ 24) الف  9
در داخل یک کشور و بین   25/0...   نامه حرکت وسایل حمل ونقل و زمان واقعی سبب می شود اختالالتی در بر) ج

   25/0  وجود آید ه کشورهاي دیگر ب

1  

  25/0          45:   15=  3اختالف ساعت                           25/0       65 – 20=  45اختالف درجه   ) الف    10

  76ص                                                                                                    25/0             16 – 3=   13) بعدازظهر  1  ( )ب

75/0  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  باسمه تعالی
  دقیقه 80    :مدت امتحان  صبح  8 :ساعت شروع                                   ادبیات و علوم انسانی  :رشته  3جغرافیا  :ان نهایی درسراهنماي تصحیح امتح
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مداوم نیروهاي زمین ساخت در اطراف قطعات گسل شارف 25/0فعال روي می دهد جابه جایی زمین در امتداد گسل هاي   11
  84ص   25/0 .جابه جایی دوقطعه گسل انرژي آزاد می شودو سپس به طورناگهانی با  25/0د  ها به تدریج ذخیره می گرد

75/0  

جه آب درنتی 25/0ا طی کند ،  تا آب جاري مسافت سرچشمه تا خروجی ر 25/0زیرا مدت زمان طوالنی سپري می شود    12
  91ص                                                  25/0. و به طور متوالی از حوضه تخلیه می شود  25/0شاخه ها  به تدریج  سر

75/0  

  93ص     25/0. مواد تخریب شده تحت تاثیر نیروي جاذبه زمین یا شیب به سمت پایین دست حرکت می کنند )  الف  13
  ... ، وجود رطوبت ، تراکم درختان و گیا هان ، شیب زیاد دامنه و 25/0) نش را( زمین لغزش ) ب 

  96ص                                            )                                                               25/0هرمورد . ذکر دو مورد کافی است ( 

1  

   97ص                                                                                                                   25/0خشک سالی آب و هوایی     )الف  14
   5/0گرم شدن آب و هواي کره زمین و بی نظمی هاي بارش درنتیجه تغییرات اقلیمی ) 1)  ب

                          5/0 ابع آب سطحی وزیرزمینیمنبرداري نادرست از بهره ت صحیح  ومدیریافزایش جمعیت ومقدار مصرف آب،نبود )2
       99ص

25/1  

و مهندسی  25/0و اصول طراحی   25/0، مقاومت مصالح ساختمانی افزایش یابد  25/0ساختمان ها  مقاوم سازي شوند   15
  101ص                                                                                     25/0.و مقررات مربوط به آن رعایت گردد  25/0ساختمان 

25/1  

  25/1  108ص         25/0. به سرعت تخلیه می شود  و 5/0کند و آب باران کمتر نفوذ می 5/0نفوذ پذیري خاك کاهش می یابد   16

بیاري در مصرف آب وپرهیز از مصرف بی رویه آب هاي سطحی وزیرزمینی موجود،افزایش بهره وري آ صرفه جویی در  17
حت فشار،پرهیز از کشت محصوالتی که به آب زیاد نیاز دارند ،جمع آوري و اي آبیاري تروش هکشاورزي واستفاده از

مدیریت آبخیزداري ،حفاظت از مینی ،زتغذیه مصنوعی سفره هاي آب زیر  ،هاي مختلف ذخیره سازي آب باران وروش
ذکر سه ... ( ،مدیریت فاضالب ها و پساب ها و استفاده مجدد از آب و مراتع و پوشش گیاهی وکنترل فرسایش خاك 

  109ص)                                                       25/0هرمورد.مورد کافی است

75/0  

18  
  

رسیدن آن ها به هر منطقه را حداقل  و زمان دقیق  25/0توانیم جهت حرکت سامانه باران زا  تصاویر میاین  از طریق  
حدود سیل گیر رودخانه ها  25/0منابع زمینی سپس با استفاده از تصاویر ماهواره اي 25/0چند روز قبل پیش بینی کنیم

  113ص                                                                                                                    .                              را تعیین کنیم

75/0  

  20  مجمع بار                                                 "نظر همکاران محترم صائب است "                                                                  
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  .مشخص کنید) غ(یا ) ص(درست یا نادرست بودن جمالت زیر را با عالمت    1
  .مردم بر حسب نیاز،هسته اولیه یک سکونتگاه را براي زندگی انتخاب می کنند  )الف
  . اساس گزارش سازمان ملل ، همه شهرنشینان در جهان ، سطح زندگی باالیی دارندبر) ب 
  . میان قاره هاي جهان دارد رآهن را د قاره افریقا گسترده ترین شبکه خط) ج
  .پوسته و بخش باالیی گوشته زمین ، سخت و سنگی است  )د 

1  

  .کنید کاملجاهاي خالی را با عبارت مناسب   2
  .          است ............ فعالیت کشاورزي غالب در بیشتر روستاها، ) الف
 .است............ کشاورزي در کشورمان ، از اهداف رسیدگی به مناطق محروم و دستیابی به خودبسندگی  )ب 

 .تحول بزرگی در حمل و نقل آبی و ریلی به وجود آورد........ ........اختراع  )ج

  .است که طی آن یک منطقه با کمبود غیر منتظره بارش مواجه می شود .... ............خشک سالی یک دوره ) د

1  

  .                          نامه خود بنویسیدانتخاب، و در پاسخ )       (کمانککلمه مناسب را از داخل   3
  . است )اهمیت –میزان جمعیت( سلسله مراتب سکونتگاه ها به معناي رتبه بندي آن ها برحسب  )الف

  .نام دارد) گره   -مسیر ( به هم مربوط می شوند  راه هادریک شبکه، نقاطی که به وسیله  )ب
  .می گویند ) شبکه زهکشی  –حوضه آبخیز ( اي از یک رود و انشعابات آن  به مجموعه) ج
  . مدت، احتمال وقوع رانش بیشتر می شود ) کوتاه  –طوالنی ( پس از یک بارش آرام  و  در دامنه هاي مناطق مرطوب، )د 

1  

4  
  
  
  
  
  

  

  .گزینه مناسب را انتخاب کنید
  در کشورمان بوده است ؟"ی کند دوره شهرنشین"کدام مورد از ویژگی هاي )الف 

  افزایش تولید محصوالت کشاورزي ) 2                                      کاهش موالید نسبت به مرگ و میر  ) 1
  آمد حاصل از نفتوابستگی بودجه کشور به در) 4                                             ادغام روستاها در بافت شهري )3
  ؟کاهش  پیدا کرده است تخلیه و بارگیري هاي هزینه کدام  وسیله، ساخت  با) ب
  کروز) 4فله بر                            ) 3  نفت کش                            ) 2رو                                 –رو ) 1

  ؟، اندازه گیري می شود در زمین لرزه ها"جابه جایی زمین  "اساس کدام عوامل ، مقدار  بر )ج
  دوري و نزدیکی به نقطه کانونی )  2                                                               تخریب و خسارت )  1

  زمینی  باال و پایین رفتن سطح آب هاي زیر) 4                                                                    شدت و بزرگی ) 3
  در کشورمان به شمار می آید ؟ ،کدام مورد از دالیل اصلی افزایش خسارت هاي ناشی از سیالب )د 
  احداث سد هاي تنظیمی  ) 2                                                            کاربري زمین  تغییر  ) 1

  یایجاد کانال هاي انحراف ) 4                               اجراي روش هاي آبخیز داري                ) 3

1  

    "ادامه سواالت در صفحه دوم "  
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  .پاسخ کوتاه دهیدبه سواالت زیر   5
  .دو مورد از عوامل موثر در شکل گیري حومه ها را در اطراف شهرها نام ببرید ) الف 

  ل گرفته اند ، چگونه است؟معموال شکل مگاالپلیس هایی که در امتداد راه هاي ارتباطی شک )ب
ذکر .( نام ببرید سامان بخشیدن به مشاغل غیر رسمی انجام می شودرا که در برخی از شهرها براي سرو راهکارهایی ) ج

  ).دو مورد کافی است
 .بنویسید  راداده ها و اطالعات،  مؤلفه دوسامانه اطالعات جغرافیایی  در) د 

 .مهمترین نتیجه افزایش سفرها و تعداد خودروها، در دهه هاي اخیر را بنویسید )هـ
  درحمل ونقل، بیمه چه کمکی به بیمه گزاران می کند؟) و
  .را بنویسید)  BRT(تندرو هاي علت ایجاد مسیرهاي اتوبوس  )ز

  . )د کافی است ذکر دو مور( انجام کدام اقدامات مدیریتی در حین وقوع زمین لغزش ضروري است ؟  )ي

  
4  

ذکر دلیل (  دامنه نفوذ کدام یک گسترده تر است ؟، "مادرشهر ملی و جهان شهر"با مقایسه حوزه نفوذ  دو سکونتگاه   6
  ).الزامی است

1  

  1  کدام عوامل منجر به شکل گرفتن فقر شهري می شود؟   7

  1  ؟میت زیادي دارده، ا، زیبایی شهر و فضاهاي مختلف آن طراحی و مدیریت شهريچرا در  8

  ؟دام یک از مراحل کار در سامانه اطالعات جغرافیایی مرتبط استکهریک از موارد زیر، به   9
  .نمایش داده می شود... اطالعات به صورت نمودار ، متن و ) الف

  .عات با توجه به اهداف و  نیاز کاربر تحلیل فضایی می شودالطا ) ب

5/0  

  .عبارت مناسب را بنویسید  ، "الف و  ب "موارد  به جاي  10
 ویژگی  حمل و نقل جاده اي  حمل ونقل هوایی

  هزینه  الف  گران تر است 
   امنیت  زیاد است سوانح آن   ب

5/0  

  75/0  به حمل و نقل دریایی دسترسی پیدا کرده است ؟ ، ایران چرا کشور  11
  75/0  یر می گذارد؟براحداث و مدیریت بندرگاه ها تأث   ،سواحل ي کدام ویژگی ها   12
  1  .را تعریف کنید "حمل و نقل پایدار "مفهوم  13
  .سواالت زیر پاسخ دهید به  14

 چرا ساکنان نیمکره شرقی طلوع خورشید را زودتر مشاهده می کنند؟ )الف

  نمایش جهت هاي جغرافیایی و قبله از قابلیت هاي کدام سامانه است ؟) ب

  
75/0  
25/0  

  "ر صفحه سومادامه سواالت د "  
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  75/0  چرا با از بین رفتن پوشش گیاهی در یک حوضه آبخیز ،احتمال وقوع سیل افزایش می یابد ؟  15

  1  .بنویسید  ،زش ، در دره هاي پر شیب کوهستانیرودخانه ها را در ایجاد لغ  برينقش  زیر  16

  75/0  .بنویسید سه مورد از وظایف سازمان مدیریت بحران ، مرتبط با مخاطرات طبیعی را   17

  1  ؟ نمی باشندهاي طبیعی چندان فراگیر لغزش ، در مقایسه با سایر مخاطره چرا خسارت هاي ناشی از زمین   18

  .در ارتباط با ماهواره سنجش از دور به سوال هاي زیر پاسخ دهید  19

  رد؟امروزه چگونه می توان اطالعاتی را ازسطح خشکی ها و دریاها ذخیره و پردازش ک) الف

رقومی   نها نیست و به صورت تصاویردو مورد از پدیده هاي نامرئی سطح زمین که چشم انسان قادر به مشاهده آ) ب

  .نام ببرید قابل ثبت و نمایش هستند  را   ماهواره اي

1  

  20     نمرهجمع                       »  باشید و پیروز  موفق«              
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  هنمر  راهنماي تصحیح   ردیف

  

  

       31ص                    25/0نادرست  ) ب                                                     2ص                  25/0درست   ) الف  1
  82ص                        25/0درست  )  د                                                    49ص               25/0نادرست     ) ج

1  

                                                                                                                       33ص            25/0جهاد سازندگی ) ب                                                17   ص                  25/0زراعت ) الف   2
  97ص                          25/0کم آبی ) د                                                   42ص               25/0وتوربخار   م) ج
     

1  

                  60ص                          25/0گره ) ب                                                  7ص                     25/0اهمیت) الف  3
                    94ص             25/0طوالنی مدت ) د                                                   90ص         25/0شبکه زهکشی ) ج
  

1  
  

                  19ص              25/0)    فزایش تولید محصوالت کشاورزيا ( 2گزینه  )الف  4
  53ص                                                              25/0  ) رو -رو  ( 1گزینه ) ب

                            84ص                                                  25/0   )شدت و بزرگی ( 3گزینه  )ج 
  104ص                                             25/0  )زمین  تغییر کاربري ( 1گزینه ) د 

1  

   13و  12ص                               25/0گسترش حمل و نقل و و سایل ارتباطی   25/0افزایش شهرنشینی ،  )الف   5
  14ص                                                        )خوشه اي وکهکشانی (یا     25/0و کریدوري   25/0خطی  ) ب 
حمایت از کار آفرینان ، ایجاد غرفه هایی با اجاره ارزان براي فروشندگان دوره گرد ، توسعه امکانات گردشگري براي ) ج

  23ص                                                                25/0هر مورد . )دو مورد کافی است ( جذب گردشگر و ایجاد شغل 
   38ص      25/0) داده هاي توصیفی( و داراي ویژگی هایی هستند   25/0)  داده هاي مکانی( جغرافیایی موقعیت) د

و در جاده هایی است که گنجایش کافی  25/0ایجاد تراکم ترافیکی در برخی مسیرها به ویژه در ایام تعطیالت   ) هـ
  46ص                                                                                                                   25/0.براي این افزایش را ندارند 

خسارت ها و  و پس از وقوع حوادث احتمالی، بخشی ا ز 25/0کمک می کند که آسودگی خاطر داشته باشد   ) و
  65ص                                                                                                                     25/0.ضررهایشان جبران شود

  68ص                                                                                            5/0بهبود حمل و نقل عمومی درون شهري   )ز
به سازمان هاي امداد و نجات اطالع داد و به کسانی که . ي خارج شد باید به سرعت از مسیر لغزش و جریان گل و ال) ي 

  108ص              25/0هر مورد . ) ذکر دو مورد کافی است .( براي ترك محل به کمک نیاز دارند ، امداد رسانی کرد 

4  

  13ص                                                       25/0   جهان شهر   6
از آن سکونتگاه باید مسافت بیشتري را طی  25/0، براي دریافت کاال یا خدمات  25/0ساکنین نواحی پیرامون   زیرا 

  9ص                                                                     25/0.کنند

  

1  
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  1  24ص                                                     ) 25/0هر مورد  (. در آمد کم ، بیکاري و مسکن نامناسب و حاشیه نشینی    7

تاب عالوه ، معماري و طراحی شهر باز به    25/0 . انسان موجودي زیبا پسند است  و    25/0شهر موجودي زنده و فعال    8
  25ص                                                                                              25/0.  هویت شهروندان است و     25/0فرهنگ 

1  

  5/0  39ص                                                                                 25/0پردازش ) ب               25/0خروجی   ) الف   9

  45ص                                                                                                                               25/0ارزان تراست     ) الف  10
  55ص                                                                      25/0.   سوانح آن نسبت به تعداد پروازها بسیار اندك است ) ب

5/0  

  75/0                                                                              53ص                                   )25/0 موردهر (نه هاي دریاي خزر، خلیج فارس و دریاي عمان    واقع شدن ایران درکرا  11

  75/0  62ص                           25/0یا طوفان هاي موسمی    25/0طبیعی مانند سونامی  مخاطرات  یا  25/0از نظر بریدگی     12

،   25/0و دسترسی عادالنه همه مردم  25/0حمل ونقلی که در آن نیازهاي مربوط به حمل و نقل به خوبی رفع شود    13
  59ص              25/0. ده آن درنظر گرفته شود، و برنامه ریزي براي حال و آین 25/0ایمنی آنها و سالمت محیط زیست 

1  

پی درپی در   25/0، مناطق مختلف کره زمین واقع برنصف النهارها   25/0با توجه به حرکت زمین ازغرب به شرق   )الف  14
  73ص                                       25/0.  مقابل خورشید قرار می گیرند 

  79ص                        GPS     (25/0(هانی سامانه موقعیت یاب ج) ب

75/0  
  
25/0  

 25/0و در نتیجه سرعت رواناب حاصل از بارش  25/0. با از بین رفتن پوشش گیاهی ، نفوذ پذیري خاك  کاهش می یابد   15
  92ص                                                                 25/0. بیشتر می شود 

75/0  

16  
  

، تکیه گاه دامنه را از بین می برند    25/0کناره آبراهه ها   5/0در دره هاي پرشیب کوهستانی ، رودها با حفر و فرسایش  
  95ص                                          .و باعث لغزش در آن می شوند   25/0

1  

ن ، مدیریت بحران و رساندن کمک هاي اولیه به آسیب دیدگان ، ایجاد آمادگی براي مقابله با بحران و پیشگیري از آ  17
  100ص                                     25/0هر مورد .) ذکر سه مورد کافی است ( ساماندهی و باز سازي مناطق آسیب دیده 

75/0  

18  
  

غلب توده هاي اعرض و طول  25/0. مخاطراتی مانند زمین لرزه است  25/0گستره زمین لغزش ها بسیار کمتر از  
  107ص                                                                                                  25/0. کمتر از یک کیلومتر است  25/0لغزشی 

1  

ه وسیله  سنجنده  ها دریافت پدیده هاي سطح زمین ب  25/0با استفاده از بازتاب هاي  طیف الکترومغناطیسی ،    )الف   19
  111ص                                                                                                                                                 25/0می شود ، 

آفات و بیماري هاي گیاهی  –موجود در جو رطوبت  –انرژي زمین گرمایی، گازهاي موجود در جو، جریان هاي هوایی ) ب
  112ص                                                                                                                            )                    25/0مورد هر( 

1  

  20  مجمع بار                                                 "نظر همکاران محترم صائب است "                                                                  
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