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١

کنید1 مشخص را زیر جمالت بودن نادرست یا :درست
که)الف رسیده،بهآنهاجمعیتروستاهایی معین موافقتحد کشوربا درآنهاشدهاعالمشهروزارت شهرداريو

شود می .تأسیس
و)ب ریزي شهردربرنامه کرداداره توجه رسمی مشاغل به بخشیدن سروسامان و شغلی هاي فرصت ایجاد به .باید
است)ج ریلی و آبی ونقل حمل وسایل از بیشتر بار حمل براي تریلی و کامیون .ظرفیت
مسیر)د احداثطول شهرقابل و3دو شهرکیلومتر دو این مستقیم انحراف2فاصله شاخص است50کیلومتر، .درصد

1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را زیر هاي :عبارت
ونقل)الف است........................حمل ونقل حمل شیوه چند یا دو از ترکیبی ،.

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

1

کنیدمناسبگزینه3 انتخاب :را
است)الف کدام درجهان شهرنشینی الگوي تغییرات به مربوط هاي پدیده ؟مهمترین

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

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

1

کنید4 استفاده زیر سؤاالت به دادن پاسخ براي شده داده کلمات کلمه(:از استدو )اضافی

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

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

1
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٢

دهیدبه5 کوتاه پاسخ زیر :سواالت
کدام)الف با روستایی توسعه ؟برنامه شود می طراحی روستانشینان براي هدف

و)ب کردن استرقومی جغرافیایی اطالعات سیستم از مرحله کدام جزء ترتیب به گیري ؟تصمیم
ببرید)ج نام را باربري هاي کشتی انواع ترین .مهم
بینرابطهچه)د واي انرژي هايهزینه نقلحملشیوه دارد؟و وجود

سر)هـ به آن وسیله به و دارند دوچرخه ها خانواده اغلب ایران شهرهاي کدام روند؟در می کار
زمین)و جایی هاجابه لرزه زمین شویاساسچهبردر می گیري ؟نداندازه
علت)ز چه درمیزانبه ها لغزشخسارت اززمین لرزهکمتر است؟زمین

5/3

کنید6 انتخاب پرانتز داخل از را صحیح زیرعبارت :درجمالت

یک)الف یا استان ، ناحیه یک شهر ترین مهم و شهر(کشوربزرگترین .است )متروپل-جهان
هستند)ژاپن–روسیه(کشور)ب تندرو قطارهاي عمده کنندگان تولید بزرگترین .از
شبکه)ج یک که،در اند قرارگرفته خطوطی ها مکان دارد)گره-مسیر(بین .نام
چه)د آبریزشکلهر تر–گردتر(حوضه است)کشیده تر خیز سیل .باشد

1

؟7 است داشته مهمی نقش عوامل کدام فرات و دجله چون رودهایی کنار در ها انسان گزینی سکونت 75/0در

بنویسید8 آن مقابل در را هریک مناسب .پاسخ
براي)الف شهري فضاهاي در که نمادها و وسایل از وسیعی شودمجموعه می نصب عموم ......................استفاده

ارتباطات)ب و اطالعات فناوري از مختلف امور براي آن در که شود)ICT(شهري می ......................استفاده

5/0

زیر9 مناطق از هریک ساکنان به ایمنی، فرهنگ تقویت دادبراي باید هایی آموزش شودچه ؟ه
قطارساکنان)الف هاي ریل نزدیک .مناطق

گاز)ب و نفت حمل لوله خطوط مجاور مزارع و روستاها .ساکنان

1

جغرافیایی"الف"شهر10 طول شهر60در و شرقی دهید15در"ب"درجه داردپاسخ قرار شرقی :درجه
کنید)الف محاسبه را شهر دو این زمانی .اختالف

شهر)ب ساعت باشد9"ب"اگر شهر،صبح ؟"الف"ساعت است چند

75/0

کاربردهاي11 ترین مهم از ببریدGPSچهارمورد نام 1.را
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٣

دهید12 پاسخ زیر سواالت به زمین کره سطح در ها لرزه زمین پراکندگی به توجه :با

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

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

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

75/0

شدن13 شکسته سبب عواملی دستناگهانیچه پایین در سیل و آب زیاد حجم شدن سرریز و شود؟سدها 75/0می

ببرید14 نام را موثرند لغزش زمین وقوع در که انسانی هاي فعالیت از مورد 75/0.سه

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

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

ازرچها17 لرزهمشکالتیمورد زمین وقوع از پس افزایش،که انسانیسبب تلفات و راخسارات شود ببریدمی 1.نام

کند18 می اقدام سیل هدایت یا مهار به نسبت هایی هایی شیوه چه انجام با اي سازه 75/0؟روش

برعهده19 بحران مدیریت مسئولیت ما کشور هاکدامدر 75/0است؟سازمان

را20 ها ماهواره اهدافی چه با مختلف آنزمینجودرکشورهاي از باالتر اند؟و داده 1قرار

باشید** سربلند و 20موفق
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١

23صنادرست)ب19ص درست)الف1
60صنادرست)د45صدرستنا)ج

1

وجهی)الف2 75صگرینویج)ب65صچند
108صسالیخشک)د 82ص همرفتی)ج

1

میلیونی(1ینهگز)الف3 چند شهرهاي سبز(3گزینه)ب11ص25/0)افزایش انقالب 34ص25/0)گسترش
هوایی(2گزینه)د71ص25/0)ایران(2گزینه)ج و 97ص25/0)آب

1

ریلی)الف4 ونقل 52ص25/0کروز)ب48ص 25/0حمل
لرزه)ج زمین 89ص25/0دبی)د  83ص25/0کانون

1

واجتماعی25/0زندگیبهبود)الف5 33ص 25/0اقتصادي
 39ص5/0خروجی-ورودي)ب
بر)ج 53ص25/0کانتینري25/0فله
باشد)د بیشتر ونقل حمل شیوه یک در شده مصرف انرژي قیمت بیشتراست25/0هرچه حمل 62ص25/0.هزینه

69ص25/0میاندوآب25/0بناب)هـ
84ص25/0بزرگی25/0شدت)و
کیزیرا)ز یک از کمتر لغزشی هاي توده اغلب طول و اسعرض 107ص5/0.تلومتر

5/3

49ص25/0ژاپن)ب12ص25/0متروپل)الف6
90ص25/0گردتر)د60ص25/0مسیر)ج

1

ها7 حاصلخیزجلگه خاك ، مالیم هواي و آب ، فراوان آب چون 275/0ص)25/0هرکدام(عواملی

شهري)الف8 هوشمند)ب 27ص25/0مبلمان 285/0ص25/0شهر
کنند)الف9 خودداري ها ریل روي توقف از که شود داده آموزش قطارها،باید سمت به اشیا پرتاب خطرات چنین هم

کرد گوشزد آنان به باید 5/0.را
حفا)ب از که شود داده آموزش نواحیباید دراین غیرمجاز هاي بپرهیزندري ها لوله 64ص5/0.ودستکاري

1

ساعتی7625/0ص)الف10 60-15=4525/045÷15=3قاچ
صبح9ظهر12

الف)یا(150ب  30 6045الف25/0)ب شهر 9+3=12ساعت

75/0

عرض11 و طول و جغرافیایی موقعیت ها-تعیین مکان نظر-ارتفاع مورد برداري–زمان عمرانی–نقشه هاي –طرح

حوادثامعملیات–کوهنوردي در نجات کیفیت–ردیابی–دادو )77ص)مورد4ذکر(کنترل
1
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٢

همگرا)الف12 هاي  84ص25/0گسل
اطلس)ب اقیانوس میانی 87ص25/0کمربند
آلپ)ج کوهستانی 88ص25/0هیمالیا_کمربند

75/0

سد،زلزله13 مخزن گنجایش از بیش سد،بارش سازه نبودن انسانی،یامقاوم 9075/0ص)مورد3ذکر( عوامل

ها14 دامنه روي بر ساز و کشاورزي،ساخت برداري،فعالیت پ،خاك هاي دامنه بري جادهزیر ساخت براي شیب ر
95ص)مورد3ذکر(

75/0

اقلیمی)الف15 تغییرات نتیجه در بارش هاي نظمی بی و زمین کره هواي و آب شدن 99ص5/0گرم
آّب)ب منابع از نادرست برداري بهره و صحیح مدیریت نبود ، آب مصرف مقدار و جمعیت افزایش

زیر( و 5/0)زمینیسطحی
1

زمین16 پوسته هاي الیه بر فشار اثر رود25/0در می پایین یا باال زمینی زیر هاي آب ترکیب25/0سطح یا
کند می تغییر آنها  101ص25/0.شیمیایی

75/0

برق17 هاي کابل اتصال ، ها لرزه پس ، زمین هاي لغزش ، گاز هاي لوله انفجار ، سوزي 1 103ص)مورد4ذکر(آتش

جریان18 شدت ، سیل وقوع از قبل روش این شود25/0در می زده تخمین و محاسبه هیدرولوژي هاي روش 25/0.با
مناسب هاي سازه احداث یا مهندسی هاي روش گیري کار به با رودخانه(سپس بستر انحرافی–اصالح -کانالهاي

اصالح و اي ذخیره سدهاي واحداث کننده پایدار مهارو آبراههدیوارهاي یا25/0)شیب انحراف و هدایت به نسبت
شود می اقدام سیل 104ص.مهار

75/0

بحران19 مدیریت سازمان عهده کشور25/0بر وزارت به زیر25/0وابسته بحران مدیریت اداره ها استان همه در و
کند می فعالیت استانداري 100ص25/0.نظر

75/0

نظامی20 زمینی25/0مخابراتی25/0هواشناسی25/0اهداف 1111ص25/0منابع

ست" ا ئب صا محترم همکاران نظر 20"درنهایت،
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سؤاالت به عزیز آموزان کسب(16تا1دانش دهید16جهت پاسخ .)نمره
عالمت1 با را زیر جمالت بودن نادرست یا کنید)غ(یا)ص(درست .مشخص

است)الف فعالیت و جغرافیایی فضاي انسان، رابطه تنظیم سرزمین، .آمایش
استزاغه)ب رسمی اسکان نوعی .نشینی
پایانه)ج نقلرد)هاترمینال(هااحداث و .استترهزینهکمايجادهحمل
مستقیم)د مسیر از انحراف میزان یعنی مطلوب .شاخص

1

مناسب2 عبارت با را خالی .کنیدکاملجاهاي
استقر)الف براي مکان انتخاب عواملدر جمعیت، سکونت و داشته.......................ار را نقش .اندبیشترین

امتدادمگاالپلیس)ب در معموال می......................ها وجود .آیندبه
در)ج بخار موتور به مجهز لوکوموتیو شد...................کشورنخستین .ساخته
چن)د یا دو از راترکیبی ونقل حمل شیوه ونقل،د .گویند........................حمل

1

داخل3 از را مناسب )کمانککلمه پاسخ( در و بنویسیدانتخاب، خود .نامه
به)الف نقل و حمل شیوة انتخاب محموله(در حجم و محیط–نوع می)زیستحفظ .شودتوجه

نقلحم)ب و می)ریلی–زمینی(ل جبران را هزینه آینده، در آن بازدهی ولی دارد، نیاز فراوانی سرمایه .کندبه
نقل)ج و حمل مدیریت در مهم موضوعات زمان(از و ایمنی–سرعت جابه)تأمین هنگام در کاالها و .استجاییمسافران
برعهده)د شهري نقل و حمل راه(مدیریت .است)شهرداري–هرسازيشووزارت

1

مهم4 از مورد شکلچهار عوامل ببریدترین نام را ایران شهرهاي و روستاها اولیه هستۀ 1.گیري

مالكمهم5 بنویسیدترین را روستا و شهر تفاوت 1)مورد4(.هاي
ویژگی6 بنویسیداز را مورد چهار سرزمین آمایش برنامه عمدة 1.هاي
می7 گفته شهري چه به هوشمند 1شود؟شهر

جغرافیایی8 اطالعات سامانه کاربردهاي از مورد بنویسید(GIS)چهار 1.را

نیم9 است،در شده نقل و حمل صنعت در تحول و گسترش موجب که عاملی سه اخیر ببریدقرن نام 1)مورد2(.را

کاالهای10 چه حمل براي معموال هواپیما مییاز 1)مورد4(شود؟استفاده

مختلف11 اخیرکشورهاي دهۀ چند شهريدر درون عمومی نقل و حمل بهبود اقداماتی،براي دادهچه 1)مورد4(؟اندانجام

مهم12 از مورد بهچهار شهري، نقل و حمل مشکالت ببریدترین نام را بزرگ شهرهاي در 1.ویژه
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آموزشمهم13 ریلترین نزدیک مناطق ساکنان براي الزم بنویسیدهاي را قطار 1.هاي

نصفAشهر14 شهر45النهاردر و شرقی نصفBدرجه است15النهاردر شده واقع غربی شهر.درجه در 16ساعتAاگر

است.باشد .مطلوب

شهر)الف است؟Bدر چند است(ساعت الزامی محاسبات .)انجام

نصف)ب است؟در چند ساعت گرینویچ النهار

1

کرج15 در صبح اذان ساعت کدام30:4اگر در صبح اذان موقع شهرباشد، دو این از کدامیک در و است؟زودتر دیرتر یک
خرم(چرا؟ و )آبادنیشابور

1

میGPSاز16 استفاده اموري چه 1)مورد4(شود؟در

کسب جهت عزیز آموزان سؤاالت4دانش از دهید4فقط24تا17نمره پاسخ و کرده انتخاب دلخواه به را .سؤال
جهان17 دهیداصطالح توضیح را 1.شهر

آسیب18 با مقابله چهبراي آنها امنیت تأمین و شهرها در اجتماعی گیردهاییفعالیتهاي انجام که دارد 1؟اهمیت

بنویسیدمحدودیت19 را هوایی نقل و حمل سیستم 1.هاي

چهبرا20 نقل و حمل در ایمنی حفظ است؟هاییفعالیتي 1)مورد2(الزم

کنیدلرزهزمین)الف21 تعریف 1.را

م)ب22 عوامل از مورد ببریدؤچهار نام را سیل وقوع در 1.ثر

مدیریتمهم)ج23 راهکارهاي بنویسیدخشکترین را 1)مورد2(.سالی

توض)د24 را دور از دهیدسنجش 1نمره1.یح

پیروزموفق« 24نمرهجمع»باشیدو

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 



تعالی باسمه
درس نهایی امتحان تصحیح و:رشته3جغرافیا:راهنماي انسانیادبیات شروععلوم امتحانصبح8:ساعت دقیقه80:مدت

متوسطهدوازدهم:پایه دوم صفحهدورة امتحان2:تعداد 11/04/1399:تاریخ

آموزان درروزانهدانش سنجش1399سالخردادسراسرکشور آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

ص)الف1 ص)ب   25/0نمره36صحیح 25/0نمره22غلط
25/0نمره60صغلط)د25/0نمره45صصحیح)ج

1

ارتباطیراه)ب25/0 نمره2صطبیعی)الف2 25/0نمره14ص هاي
ص)ج وجهی)د25/0نمره42انگلستان 25/0نمره 65صچند

1

و)الف3 صنوع محموله ص)ب25/0نمره62حجم 25/0نمره62ریلی
ص)ج ایمنی ص)د25/0نمره64تامین 25/0نمره71شهرداري

1

آب-41 به دفاعیقلعه-2دسترسی هاي
محلی-3 راه-4بازارهاي تقاطع در گرفتن موردقرار هر 2ص25/0ها

1

اقتصاديفعالیت-51 تسهیالت-2هاي و خدمات به دسترسی
فعالیت-3 و سکونت فضاي و جمعیت-4وسعت 6ص25/0موردهرمیزان

1

توسعه-61 ابعاد همه به ظرفیت-2توجه به مناطقتوجه همه توانمندهاي و توسعه-3هاي در عدالت به توجه
جمعیت-4  متوازن زیست-5توزیع محیط حفظ به دفاعی-6توجه آمایش به توجه

آینده-7 و حال نیازهاي به است4(توجه کافی مورد.)مورد  36ص25/0هر

1

می7 گفته شهري به هوشمند برايشهر آن در که نقشود و حمل مانند مختلف ،امور ترافیک مدیریت ، انرژي مصرف و ل

و پسماند ارتباطات...مدیریت و اطالعات فناوري می)ICT(از 26ص.شوداستفاده

1

روستابرنامه-81 و شهر مدیریت و زیست-2ریزي و-4عمران-3محیط .....معدن
است4( کافی مورد.)مورد 38ص25/0هر

1

ت-91 و جمعیت نقلافزایش و حمل براي فناورپیشرفت-2قاضا و علمی نقلهاي حمل سایل و تولید در ي
جهانی-3 اقتصاد و تجارت است2(گسترش کافی مورد.)مورد 43ص5/0هر

1

سبک-101 حجم-2کاالهاي شدنیمواد-4ارزشمند-3کم موردفاسد 551ص25/0هر
ریلیگست-111 شهري درون نقل و حمل تندرو-2رش اتوبوس مسیرهاي )BRT(ایجاد

اتوبوس-3 از برقیاستفاده سواري-4هاي دوچرخه است4(گسترش کافی مورد.)مورد 68-69ص25/0هر
1

هوا-2ترافیک-121 صوتی-3آلودگی من-4آلودگی پارک-5ظرآلودگی  نگیکمبود
بزرگراه-6 احداث شهريهزینه عمومی نقل و حمل ناوگان تعمیر و خرید و ها
است4( کافی مورد.)مورد 67ص25/0هر

1

ریل13 روي توقف خودداز قطار کنندهاي از،اري قطارهمچنین سمت به اشیاء زدنپرتاب برخسارت عمومی،عالوه اموال به
کرد گوشزد آنان به باید شود، می مسافران شدن زخمی 64ص.موجب

1

دوم صفحه در ادامه
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15+45نمره0/25)الف14 = 60 ( 0/25) 60 ÷15 = 4 ( 0/25) 16 – 4 = 12

16)ب –3= 76صنمره1325/0

1

باشد15 می زودتر نیشابور شهر در.در شهر این داردالنهارنصفزیرا قرار کرج از .قبل
شهریا آباددر باشددیرخرم می در.تر شهر این داردبعدالنهارنصفزیرا قرار کرج 74ص.از

1

عمرانیطرح-2بردارينقشه-161 حواعملیات-4کوهنوردي-3هاي در نجات و وثدامداد سیل زلزله مانند مختلف
شود می استفاده ترافیک کنترل و 77ص .ردیابی

1

نفوذ17 حوزه جهانی، تجارت و اقتصاد در آنها مهم نقش سبب به که جهان در جمعیت نفر میلیون ده از بیش با شهرهاي
دارند وسیعی 13ص.بسیار

1

ریشه18 و علل آسیبباید برودهاي بین از و شود شناسایی بیکاري و فقر مانند کارگاه.ها برگزاري و عمومی آموزش هايالبته
دارد اهمیت و است مفید زمینه این در نیز شهروندان براي 24ص.آموزشی

1

فرودگاه19 مربواحداث تجهیزات و همچنینها و آن به سرمایهط به هواپیما خرید و داردتولید نیاز هنگفت 551ص.گذاري

موج-201 که مقراراتی و قوانین شودوضع ایمنی رعایت نقل-2.ب و حمل وسایل در ویژه تجهیزات از استفاده
نقلروش-3 و حمل بر نظارت و پایش براي تجهیزاتی و ایمنی-4ها فرهنگ است2(.تقویت کافی 64ص.)مورد

1

گسل،لرزهزمین21 محل در انرژي شدن آزاد علت به که زمین پوسته مدت کوتاه و ناگهانی جنبش و میلرزش روي .دهدها
82ص

1

بارش-221 مدت و سدها-2 شدت شدن شکسته
رودویژگی-3 حوضۀ طیعی انسانیدخالت-4هاي مورد  هاي  90-91ص25/0هر

1

جو-231 آبصرفه مصرف در بهره-2یی کشاورزيافزایش در آبیاري ک-3وري محصوالتی کشت از زیادپرهیز آب به ه
دارد ذخیرهجمع-4.نیاز و بارانآوري آب سفره-5سازي مصنوعی زیرزمینیتغذیه آب آبخیزداري-6 هاي مدیریت

فاضالب-7 است2(هامدیریت کافی مو.)مورد  109ص5/0ردهر

1

ف24 و جمعدانش پدیدهن از اطالعات مشاهدآوري طریق از زمین سطح سنجدههاي از استفاده با غیرمستقیم پردازشه و ها
استاطالع شده دریافت 111ص.ات

1

است"  صائب محترم همکاران بار"نظر 24مجمع
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کنید1 مشخص را زیر جمالت بودن نادرست یا .درست
شود)الف می شامل را آن موقعیت و مقر ، سکونتگاه یک اولیه .هسته

شود)ب توجه شهروندان هاي نیاز به باید شهري مبلمان طراحی .در
م)ج خمیر اي اندازه تا و جامد نیمه حالت به زمین پوسته زیر در دهنده تشکیل مواد استجنس .انند
مشکال)د ، ها لرزه زمین اغلب دهدتدر می افزایش را انسانی تلفات آید، می پیش لرزه زمین وقوع از پس که .ی

1

مناسب2 عبارت با را خالی .کنیدکاملجاهاي
در)الف روستاها ، اهمیت برحسب ایران هاي سکونتگاه بندي رتبه ،..........................در گیرندقرارهرم .می

نقل)ب و حمل شیوه در محیط هاي آالینده و سوخت مصرف است..........................میزان زیاد .بسیار
بزرگ)ج شود،...............درشهرهاي می راموجب زیادي مدت یامردم توقف کنددرحالت کنندحرکت سپري .خودروها
دراگر)د ،مقداربارش باشد کمتر سالیانه بارندگی میانگین از گیالن دهد......................استان می .رخ

1

داخل3 از را مناسب )کمانککلمه پاسخ( در و بنویسیدانتخاب، .نامه
،)الف روستا و شهر تشخیص مالك ترین اقتصادي(متداول هاي ج-فعالیت .است)معیتمیزان

وظایف)ب از روستایی هاي زمین کاربري سازندگی(مطالعه اسالمی–جهاد انقالب مسکن .است)بنیاد
هاي)ج نداشتند)سنتی–توپوگرافی(نقشه را ها متعددپدیده ارتباطات نمایش و بازیابی اطالعات، زیاد حجم .گنجایش
در)د لرزه زمین تنش سطحی(شدیدترین کانونی–مرکز دهد)نقطه می روي لرزه .زمین

1

کنید4 انتخاب را درست .گزینه
؟)الف است زیر جمله براي مناسبی دلیل عبارت کدام

است" یافته افزایش ، روستاها در شهرگرایی و شهرها نفوذ ".امروزه
شهري)1 مظاهر صنعتی)2گسترش تحوالت  بروز

ریلی)3 خطوط به زندگی)4دسترسی هاي شیوه تغییر
؟)ب است رسمی غیر بخش مشاغل به بخشیدن سروسامان براي مناسبی راهکار مورد کدام
آموزشی)1 هاي کارگاه بیکاري)2برگزاري علل شناسایی

گردشگري)3 امکانات شغلی)4توسعه هاي فرصت ایجاد
است؟)ج کشور کدام به متعلق جهان تندروي قطار خط ترین طوالنی و السیر سریع خطوط میزان بیشترین
چین)4آلمان)3آمریکا)2فرانسه)1

حر)د کدام ،در اي دامنه پرشیب"کت هاي دامنه سطح در مواد عظیم شوند؟"حجم می جا جابه
گلی)4لغزش)3خزش)2ریزش)1 جریان

1

دوم" صفحه در سوال "ادامه
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ب5 عمده هاي ویژگی از ، راست سمت هاي عبارتگزینه به مناسب طور به هارا آن روند، می شمار به سرزمین آمایش رنامه
کنید مربوط چپ سمت (هاي است. اضافه مورد .)یک

توسعه)الف ابعاد همه به ریلی-1توجه نقل و حمل خطوط توسعه
آینده)ب و حال هاي نیاز به هوا–2توجه آلودگی کاهش
توسعه)ج در عدالت به قیمت–3توجه ارزان مسکن ساخت

روستایی–4  آموزشی فضاهاي تجهیز

75/0

دهید6 کوتاه پاسخ زیر سواالت .به
ببریددو)الف نام ، هوشمند شهر در را ها حسگر انواع از استفاده اهمیت دالیل از .مورد

ها)ب لوله برسرراه لوله، خطوط طریق از نقل و حمل در علت چه دارد؟،به وجود پمپاژ هاي ایستگاه
کند؟)ج می گزاران بیمه به کمکی چه بیمه نقل، و حمل در
آن)د تشدید یا سیل وقوع موجب تواند می انسانی هاي دخالت انواع از یک ببرید(؟شودکدام نام مورد .)دو

2

شهر7 مادر ؟"الف"چرا دارد برتري ، شده ترسیم استان در ها سکونتگاه سایر به 1نسبت

؟8 است بوده ایران جمعیت پر شهر دومین برابر دو از بیش همواره تهران شهر جمعیت 1چرا
مردم9 کنند؟چگونه نظارت مدیریتی هاي نهاد فعالیت بر توانند 1می
مراح10 از کدامیک به زیر، مورد از ؟هریک است مرتبط جغرافیایی اطالعات سامانه در کار ل

و)الف جدول اشکال، صورت به شود.......اطالعات می داده .نمایش
افزار)ب نرم محیط در شودGISاطالعات می ذخیره کدبندي صورت .به
شود)ج می سازي مدل کاربر نیاز به توجه با .اطالعات

75/0

مختل11 هاي جنبه از مورد ببرید؟سه نام را جوامع زندگی در نقل و حمل اهمیت 75/0ف
حملبا12 به دهیدتوجه پاسخ زیر سواالت به نقل :و

؟)الف است کدام محیط با سازگاري نظر از لوکوموتیو نوع بهترین
؟)ب است کم نقل و حمل وسایل سایر به نسبت نوع کدام سرعت نقل، و حمل وسایل میان در
شیوه)ج ؟کدام است تر مناسب دارو مانند کاالهایی حمل براي ونقل حمل

75/0

انسان13 نیاز به ونقلبهباتوجه کنیدحمل تقاضاتعیین کدامیککمیکدام است؟کیفیو
ب)الف سرعت ج)بهبود بیشتر ایمنی و مسیرها)رفاه افزایش تقاضاي

75/0
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گذارد؟14 می تأثیر ها بندرگاه مدیریت و براحداث ها، ویژگی کدام نظر از سواحل 75/0نوع

کنید15 استفاده سواالت به دادن پاسخ براي شده داده کلمات است(از اضافی کلمه )یک

ها مسیرها-دوچرخه-مترو-گره

اند)الف گرفته قرار ها مکان بین که .خطوطی

سال)ب از وسیله ازاین استفاده براي مسیرهایی است1990ایجاد شده انجام دنیا شهرهاي در .میالدي

نقل)ج وسیله نوع نیستیاین هوا آالینده تنها نه ز،ه تأثیر ازآن استفاده گذاردیادبلکه می افراد برسالمت .ي

75/0

عن16 به گرینویچ النهار نصف علت چه گردید؟به انتخاب جغرافیایی طول گیري اندازه مبدأ 1وان

؟چرا17 شود می پوشیده آبرفتی رسوبات از سیالبی هاي دشت 1سطح

علت18 چه ؟به شوند خارج ها آبراهه آب تا شود می صرف کمتري زمان مدت ، گرد هاي حوضه 5/0در

رویداد19 شرایطی ماننددرچه طبیعی هاي پدیده از تواندبعضی می سیل و کند؟زلزله ایجاد 5/1بحران

رود؟چرا20 می شمار به سیل وقوع از پیش مدیریت در مناسب اي سازه هاي روش از تنظیمی یا اي ذخیره هاي سد 75/0احداث

بدهند؟21 خیز لرزه هاي گسل درمورد را الزم هشدارهاي توانند می چگونه اي ماهواره 1تصاویر

پیروزموفق« 20نمرهجمع»باشیدو
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 26ص25/0درست)ب2ص25/0نادرست)الف1
103ص25/0درست)د82ص25/0نادرست)ج

1

اي)ب  7ص25/0قاعده)الف2 46ص25/0جاده
97ص25/0خشکسالی)د67ص25/0ترافیک)ج

1

جمعیت)الف3 اسالمی)ب6ص25/0میزان انقالب مسکن  35ص25/0بنیاد
کانونی)د38ص25/0سنتی)ج 84ص25/0نقطه

1

صنعتی(2گزینه)الف4 تحوالت گردشگري(3گزینه)ب17ص)بروز امکانات 23ص)توسعه
93ص)شلغز(3گزینه)د49ص)چین(4گزینه)ج

1

هوا2)لفا5 آلودگی 36ص25/0 کاهش
ریلی1)ب نقل و حمل خطوط 25/0 توسعه
روستایی4)ج آموزشی فضاهاي 25/0تجهیز

75/0

انرژي)الف6 مصرف در جویی امنیت–صرفه مورد(تامین  26ص)25/0هر
فرا)ب و خام نفت طبیعی، نفتیگاز هاي شوند25/0ورده رانده ها لوله درون به فشار 57ص25/0.با
باشند)ج داشته خاطر آسودگی که کند می ضررها25/0کمک و ها خسارت از بخشی احتمالی، حوادث وقوع از پس و

شود جبران 65ص25/0یشان
رودها)د مسیر در مناسب نا هاي سازه ساختمانی–احداث هاي زباله مورد(ریختن 91ص)25/0هر

2

ترین7 بزرگ مهمترین25/0زیرا است25/0و نظر مورد استان در پایتخت.شهر ، است ممکن شهر شهر25/0این یا
باشد25/0اصلی نظر مورد استان 12ص.در

1

مردم8 گسترده مهاجرت کشوراز25/0با مداوم25/0سراسر طور به شهر این یافته25/0جمعیت افزایش شدت به و
20ص25/0است

1

روستا9 و شهر اسالمی هاي شوراي شوند25/0اعضاي می انتخاب مردم راي طریق25/0با از مردم وسیله بدین ،
خود تص25/0نمایندگان در هاباید برنامه اجراي و ها گیري باشند25/0میم داشته دخالت روستا و شهر 35ص.در

1

3975/0ص25/0پردازش)ج25/0ورودي)ب25/0خروجی)لفا10

اقتصادي11 اجتماعی–اهمیت دفاعی–اهمیت و سیاسی محیطی–اهمیت زیست کدام3(اهمیت هر 4475/0ص)25/0مورد

5575/0ص25/0هوایی)ج52ص25/0آبی)ب48ص25/0الکتریکی)الف12

5975/0ص25/0کمی)ج25/0کیفی)ب25/0کیفی)الف13
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بریدگی14 نظر سونامی25/0از مانند محیطی مخاطرات موسمی25/0 یا هاي طوفان 6275/0ص25/0یا

6975/0ص 25/0دوچرخه)ج68ص25/0مترو)ب60ص25/0مسیرها)الف15

طوالنی16 هاي درمسافت رانی کشتی چنین وهم ریلی شبکه و قطارها باتوسعه نوزدهم، ورود5/0درقرن ساعت اختالف
کشتی بهاوخروج و پدیدآورد زیادي هاي وسردرگمی آشفتگی مبدأومقصد، در تصمیمیوقطارها چنین همین خاطر ه

شد 73ص5/0.گرفته

1

خ17 سال ایام اغلب در ، ها دشت قبیل هستنداین فصلی25/0شک هاي سیالب وقوع زمان در 25/0ولی
آب گیرد25/0جریان می فرا را ها آن 89ص25/0.سطح

1

است)181 اندازه یک به تقریبا ها آن طول که ها سرشاخه انشعابات 25/0.پراکندگی
رسند)2 می خروجی به زمان هم ها جریان 90ص25/0.همه

5/0

ناگهانی19 صورت به که شدید25/0زمانی گاهی خطرناك25/0و وضعیتی به و دهند می ناپایدار25/0رخ براي25/0و
می جامعه و آ25/0انجامندفرد کردن برطرف استو العاده فوق و فوري ، اساسی اقدامات نیازمند ها 100ص25/0.ن

5/1

هدایت20 موجب انحراف25/0زیرا مهار25/0، شوند25/0یا می 10475/0ص.سیل

است،مع21 نهفته ها آن امتداد در که عظیمی انرژي سبب به مهم گسلی خطوط تنشموال دچار لرزه زمین وقوع از پیش
شوند می5/0می گرما تولید گسل خط امتداد در موجود هاي اي25/0کندتنش ماهواره حرارتی تصاویر رو، این از

ثب گسل خطوط دراطراف را دمایی تغییرات این توانند کنندمی را25/0ت الزم هشدارهاي 113ص.بدهندو

1

است"  صائب محترم همکاران بار"نظر 20مجمع
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١

کنید1 مشخص را زیر جمالت بودن نادرست یا :درست
است)الف تر آرام اجتماعی تغییرات و بیشتر نوگرایی شهرها .در

است)ب مستقیم خط یک نقطه دو بین مسیر ترین کوتاه .معموال
است)ج خشکسالی پیامد ترین مهم گرسنگی، و قحطی .بروز
ها)د زلزله اغلب در انسانآنچه آیتلفات می پیش زلزله وقوع از قبل که است مشکالتی کند، می بیشتر را .دی

1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را زیر هاي :عبارت
اساس)الف ومراتبسلسلهبر جمعیت میزان اساس بر را ها آن ها، کنند................سکونتگاه می بندي .طبقه

شهر)ب فقط ایران دارد................در برقی اتوبوس مسیر .چند
در)ج لرزه زمین تنش دهد.......................شدیدترین می روي .آن
دریافت)د گوناگون منابع از که را پرتوهایی از بخشی زمین صورتسطح به کند دهد..............امواجمی می .بازتاب

1

کنیدمناسبگزینه3 انتخاب :را
مکاناگر)الف دو احداث قابل مسیر مکان3طول دو بین مسیر طول این2کیلومترو انحراف شاخص باشد کیلومتر

چند است؟درصدمسیر
1(1502(153(5/14(100

هايگزینهکدام)ب قابلیت ؟GISاز نیست
اطالعات)1 کردن روز یابی)2   به هوا)3مکان و آب وضعیت ریاضی)4نمایش و آماري محاسبات

دارد؟)ج گسستگی معین هاي محل در فوتبال توپ مانند و نیست یکپارچه زمین کره قسمت کدام
هسته)4گوشته)3استنوسفر)2لیتوسفر)1
است؟)د طبیعی مخاطره کدام وقوع هاي نشانه از زیرزمینی هاي آب در تغییر
سالی)1 لرزه)3سیل)2خشک لغزش)4زمین زمین

1

کنید4 مربوط چپ سمت هاي عنوان به مناسب طور به را راست سمت هاي عبارت نقل و حمل به توجه با
است( اضافی کلمه )دو

کوتاه)الف هاي مسافت براي نقل و حمل شیوه از(این است)کیلومتر004کمتر تر .مناسب
صادر)ب صورت به کاال عظیم گیردجابجایی می صورت روش این با جهان در واردات و .ات
دارد)ج نیاز زیاد مراقبت و وقت به آن ایمنی و .کنترل

ریلی-1
اي-2 لوله
هوایی-3
آبی-4
اي-5 جاده

75/0

دوم« صفحه در سواالت »ادامه
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٢

دهیدبه5 کوتاه پاسخ زیر :سواالت
کدامند؟)الف روستاها مشکالت ترین مهم

گرفت؟)ب صورت اقداماتی چه خودروها سرعت افزایش و ترافیکی مشکالت حل براي بیستم قرن دوم نیمه  در
بنویسید)ج را لوله خطوط طریق از نقل و حمل مزیت .دو
ونقلدر)د حمل مدیریت اي،آبیایران هايوریلی،جاده است؟ نفتیفراورده هایی شرکت چه عهده بر

اساس)هـ بههکر،محاسباتکدامبر را قاچ24زمین هر که ؟15قاچ اند کرده تقسیم دارد پهنا درجه
عب)و شرقهنگام به غرب از روزگردان خط از ؟،ور شود ایجاد تقویم در باید تغییري چه
اچرا)ز لرزهبرخی زمین مانند طبیعی مخاطرات دیگر،ز از بیش درکشورما سالی خشک و دهند؟سیل می رخ حوادث

دلیل)ح چه شود؟به می هم به نسبت صفحات حرکت موجب مواد همرفتی حرکت فوقانی، گوشته در
زمین)ت و ها سکونتگاه به آسیبی چه ؟سیل رساند می رودخانه اطراف کشاورزي هاي

5/4

ویژگی6 ترین مهم از مورد ببریدسه نام را ها مگاالپلیس 75/0.هاي

جغرافیاییبراي7 اصطالح زیر جمالت از .بنویسیدمناسبهریک
زمین)الف روي آن استقرار محل و سکونتگاه یک دقیق و اصلی ...................مکان

آن")ب روستاهاي به ناحیه یا کشور یک شهرهاي جمعیت نسبت  ................."افزایش
شهر)ج یک پیرامونی .....................بخش
کشور)د یا استان ناحیه، یک شهر ترین مهم و ...............بزرگترین

1

مهاجرت8 و نبود آمیز موفقیت ایران در ارضی اصالحات علت چه گرفت؟به شدت شهر به روستا 75/0از

شهر9 مشکالت و مسائل با دهیدبزرگيهادرارتباط پاسخ زیر سواالت :به
؟)الف است روبرو شغل کمبود مشکل با بزرگ شهرهاي علت چه به

مسکننتیجهدر)ب وچهمشکل هاییمناظر گیرپدیده می شکل بزرگ شهرهاي اطراف د؟ندر
عوامل)ج از مورد کهدو کدامند؟بهمنجری شود می شهري فقر

5/1

معناست10 چه به شهري 1؟مبلمان

از11 یک کداماطالعاتهر به مربوط مراحلزیر از است؟بخش جغرافیایی اطالعات سامانه در کار
سازي)الف ذخیره و بندي نمودار)بکد و نقشه سازيت)جنمایش مدل و فضایی 75/0حلیل

سوم« صفحه در سواالت »ادامه
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٣

است؟12 شده نقل و حمل صنعت در تحول و گسترش موجب عواملی چه اخیر قرن نیم 75/0در

گیرد؟13 می قرار توجه مورد عواملی چه پایدار نقل و حمل ریزي برنامه و مدیریت 1)مورد4ذکر(در

از14 مورد ببریدسه نام را بزرگ شهرهاي در شهري ونقل حمل مشکالت ترین 75/0.مهم

مستعدترند؟15 لغزش براي ها دامنه 75/0کدام

پیشامدي16 چه به بحران طبیعی، مخاطرات فرایند شود؟گفتهدر 5/0می

شود؟17 رعایت ها ساختمان در باید اصولی چه لرزه زمین وقوع از 75/0قبل

لغزش18 زمین از ناشی ضررهاي رساندن حداقل به مراحلبراي مدیریتی، ببرید؟راقدامات نام 75/0ا

سنج19 توسط که زمین سطح نامرئی هاي پدیده از مورد ببرید؟نسه نام را هستند شناسایی قابل اي ماهواره هاي 75/0ده

باشید** سربلند و 20موفق
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١

59ص                   25/0درست) ب                                6ص                25/0درستنا)  الف1
103ص               25/0نادرست) د                                   99ص                     25/0درست) ج

1 

کنند (عملکرد) الف 2 می ارائه که 69ص                25/0            تهران) ب                 7ص          25/0    )خدماتی
کانونی) ج الکترومغناطیس)د                                                           84ص        25/0نقطه 111ص     25/0امواج

1 

هوا(  3) ب                                             60ص    25/0)    150 ( 1) الف 3 و آب وضعیت          40ص 25/0) نمایش
لرزه( 3) د                                           82ص     25/0)   لیتوسفر(  1) ج 101ص    25/0)    زمین

1 

اي )الف 4  5575/0ص             )3(هوایی )ج           52ص                )4(آبی )ب                     45ص              )  5(  جاده

اقتصادي  )الف 5 زندگی    25/0مشکالت پایین سطح و خدمات و تجهیزات کمبود یا 32ص              25/0    فقدان
راه) ب 46ص                                                                                          25/0        بزرگراه         25/0               آزاد
روزي)ج شبانه طور به مایعات عظیم حجم زیستآ   25/0انتقال محیط به کمتر 57ص                     25/0   سیب
تابعه) د هاي شرکت و ها سازمان عهده بر ریلی و اي جاده ، آبی نقل و حمل سازيمدیریت شهر و راه  25/0    وزارت
تابعو هاي شرکت عهده بر گاز و نفتی هاي فراورده نقل و نفتحمل 71ص                                  25/0   .استوزارت

زمین) هـ کره است360محیط دورچرخش و  25/0     درجه کشد24نآیک می طول 74ص            25/0ساعت
روز) و یک شود            25/0      باید اضافه تقویم 75ص                                                                    25/0           به
جغرافیایی) ز ها       و   25/0   موقعیت ناهمواري 82ص                                                           25/0            نوع

زمین) ح سطح از دما یابدزیرا می افزایش آن عمق سمت 82ص                                                           5/0     به
کند) ت می تخریب را سازد     25/0آنها می مدفون الي و گل زیر در 88ص                                     25/0یا

5/4 

شهري6 جمعیت انبوهی و پولی –تمرکز و مالی موسسات بنیان -تمرکز دانش صنایع بین –تمرکز شد و آمد فراوانی
شهرها هواییيمادر و زمینی نقل و حمل وسایل انواع با جوار 14ص                                             ) مورد3ذکر(هم

75/0 

10ص             25/0             شهرنشینی) ب                                2ص             25/0               مقر  )الف 7
متروپل )د                                 12ص         25/0                 حومه )ج یا شهر 12ص     25/0             مادر

1 

زمین 8 نادرست کشاورزان –تقسیم از دولت نکردن خارجی –حمایت کشورهاي از کاال واردات و مونتاژ صنایع به توجه
مورد( 20ص                        )                                                                                                                            25/0هر

75/0 

شهري) الف 9 جمعیت طبیعی شهرها    25/0      افزایش به کار نیروي 23ص                                      25/0     مهاجرت
نشین  ) ب نشینی                     25/0                 یحاشیه 24ص                                                           25/0        زاغه
کم) ج آمد نامناسب –بیکاري –در نشینی –مسکن 25ص                                                                  )مورد2(حاشیه

5/1 
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٢

می10 نصب عموم استفاده براي شهري فضاهاي یا ها خیابان در که است عناصري و نمادها و وسایل از وسیعی مجموعه
27ص                                                                                                                                                               .شود

1 

 3975/0ص                                                        25/0        پردازش) ج         25/0   خروجی) ب     25/0   ورودي) الف11

نقل12 و حمل براي تقاضا و جمعیت جهانی     -   افزایش اقتصاد و تجارت فناوري  –  گسترش و علمی هاي پیشرفت
نقل و حمل وسایل تولید مورد(در 43ص                                                                                                         )25/0هر

75/0 

13
ها –دسترسی محموله حجم و انتقال –نوع زمان و طبیعی –تقاضا –هزینه –سرعت هاي زیست –ویژگی  –محیط

کدام 4(    ایمنی هر                                                                                                            59ص)                                                                                                                        25/0مورد
1 

افزایش–رافیکت14 و هوا هاآلودگی منظر–بیماري آلودگی و صوتی پارکینگ –آلودگی و –کمبود بزرگراه احداث هزینه
شهري ناوگان کدام 3(........ تامین هر                               67ص                                                                                      )      25/0مورد

75/0 

زیادي15 شیب که هایی یافتهودارنددامنه فرسایش رسوبات آنها واز سطح استناپیوسته پوشانده نفوذمقدار ،را
مرطوب مناطق در که هایی دامنه در یاباران دارد متراکمقرار گیاهان و درختان از ویاپوشیده بسیاراند وشکاف درز

هرکدام3(دارند                                                                                     96ص                                                                                                                        )  25/0مورد

75/0 

دهد16 می رخ شدید گاهی و ناگهانی صورت به که براي و     25/0    پیشامدي ناپایدار و خطرناك وضعیتی یابه فرد
انجامد      25/0      جامعه                                                                                           100ص                                                                                                 .                  می

5/0 

17
شوند سازي مقاوم باید ها ها            25/0       ساختمان آن به مربوط مقررات و ساختمان مهندسی و طراحی اصول و

گردد جلوگیري              25/0               رعایت دارند، فعال هاي گسل که مناطقی راطراف د ها سکونتگاه ساختن از
                     102 و101ص                                                                                                                                               25/0  شود

75/0 

وقوع18 از وقوع   25/0قبل لغزش       25/0    حین زمین وقوع  10775/0ص                                            25/0         بعداز

گرمایی19 زمین سرخ(انرژي قرمزیافرو ، )مادون جو در موجود رطوبت هوایی، هایی جریان جو، در موجود گازهاي ،
ماکروویو و رادار ، بنفش فرا گیاهی،امواج هاي بیماري و هرکدام3(           آفات 111و112ص                     )  25/0مورد

75/0 

ست  " ا ئب صا محترم همکاران نظر 20 "درنهایت،
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سؤاالتدانش به عزیز کسب(16تا1آموزان دهید)نمره16جهت .پاسخ
عالمت1 با را زیر جمالت بودن نادرست یا کنید)غ(یا)ص(درست .مشخص

چرخ)الف بزرگاختراع ریلییتحول و آبی نقل و حمل آورددر وجود .به
جاده)ب نقل و حمل در زیست محیط اآالیندگی بیشتر بسیار استاي ریلی نقل و حمل .ز
داردGIS)ج را ریاضی و آماري محاسبات .توانایی
نصف)د گرفتههمه قرار قاچ یک داخل که دارند،اندالنهارهایی یکسانی .ساعت

1

مناسب2 عبارت با را خالی .کنیدکاملجاهاي
آنبه)الف حمل هزینه باشد بیشتر محموله حجم هرچه کلی، شود........................طور .می

را)ب نقل و حمل مختلف شیوه چند یا دو از .گویندمی........................ترکیبی
راهکارمهم)ج گسترشترین شهري نقل و حمل .است........................بهبود
سازمان)د عهده بر آبی نقل و حمل شرکتمدیریت و .است.........................تابعههايها

1

داخل3 از را مناسب )کمانککلمه پاسخ( در و بنویسیدانتخاب، خود .نامه
آن)الف استقرار محل و سکونتگاه یک دقیق و اصلی زمینمکان موقعیت(روي ـ .است)مقر

شهرمتداول)ب تشخیص مالك مالكترین روستا، جمعیتی(و ـ .است)اقتصادي
قاره)ج در شهرنشینی گسترش آسیا(سرعت ـ است)اروپا نواحی سایر از .بیشتر
کهشهرهابه)د مهیی نقش سبب جهانیبه تجارت و اقتصاد در آنها وسیعیم بسیار نفوذ ـجهان(دارند،حوزه شهر

.گویندمی)شهرکالن

1

عنوانهايعبارت4 به مناسب طور به را راست کنیدسمت مربوط چپ سمت .هاي
طرح)الف اجراي و استطرح نهاد این مهم وظایف از روستایی .هاي

بخش)ب از برنامهیکی مهم استهاي شهري .ریزي
مشارک)ج و همکاري جلب آمدندبراي وجود به روستا و شهري مدیریت در مردم .ت
است)د آن مهم ارکان از زیست محیط تخریب و آلودگی رساندن حداقل .به

شهرسازي-1 و راه وزارت
شوراها-2
اسالمی-3 انقالب مسکن بنیاد
اراضی-4 کاربري
شهري-5 پایداري

1

طبیعیجزبه5 آمدنعوامل پدید در دیگري عوامل دارند؟چه نقش سکونتگاه 5/0)مورد2(یک
تفاوتمهم6 روستاهايترین و نظرشهر اجتماعیاز مناسبات و بنویسیدفرهنگ 1.را

شهرگرایی7 از 1چیست؟منظور

مورد8 فعالیتچهار و مشاغل شهرهااقتصاديهاياز غیررسمی ببریدرابخش 1.نام

صفحۀادام« در »دومۀسؤاالت

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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حاشیه9 نواحی دارد؟نشیندر وجود ارتباطی چه بزهکاري و جرم و فقر 5/0)مورد2(بین

کنید10 تعریف را شهري 1.مبلمان

سامانه11 داردGISامروزه کاربرد اموري چه 1)مورد4(؟در

هر12 سیستمبراي از بنویسیدهايیک مزیت یک زیر نقل و .حمل

آبی)الف نقل و :حمل

هوایی)ب نقل و :حمل

لوله)ج نقل و :ايحمل

5/1

نقل13 و حمل جغرافیاي میشاخه،چرا محسوب اقتصادي جغرافیاي از 1شود؟اي

فعالیت14 از مورد برايسه که مختلفی نقلهاي و حمل در ایمنی میانجحفظ بنویسیدام را 5/1.گیرد

نقلگسترش15 و دارد؟حمل مزایایی چه ریلی شهري 1)مورد2(درون

گ16 روز بینخط خط یا زمانردان کنیدالمللی تعریف 1.را

کسبدانش جهت عزیز سؤاالت4آموزان از دهید4فقط24تا17نمره پاسخ و کرده انتخاب دلخواه به را .سؤال
موفقیت17 ایران در ارضی اصالحات نبود؟چرا 1)مورد4(آمیز

مورد18 چهار روستاییان اقتصادي مشکالت 1بنویسید؟از

دهۀ19 تحولمیالدي1970از جابهدو ظرفیت دریایی نقل و حمل در بخشیدمهم سرعت را کاال بنویسید،جایی را 1 .آنها

برنامه20 و مدیریت حملدر توجهریزي مورد عواملی چه نقل میو قرار بررسی 1)مورد4(گیرد؟و

از21 مورد زلزلهمهمدو مناطق راترین جهان 1.بنویسیدخیز

دامنه22 حرکات اصلی گروه ببریدچهار نام را 1.اي

کنیدبحران23 تعریف 1.را

ماهواره24 اهدافی چه با باالکشورها و زمین جو در را مختلف میهاي قرار آن از 1)مورد4(دهند؟تر

پیروزموفق« 24نمرهجمع»باشیدو

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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25/0نمره48ص صحیح)ب25/0نمره42صغلط)الف1
25/0نمره74صصحیح)د25/0نمره  40صصحیح)ج

1

وجهی)ب25/0 نمره62صکمتر)الف2 منظورهچند چند 25/0نمره65صیا
عمومی)ج نقل و ص)د 25/0نمره67صحمل شهرسازي و راه 25/0نمره71وزارت

1

25/0 نمره6صجمعیتی)ب25/0نمره2صمقر)لفا3
25/0نمره13صشهرجهان)د25/0نمره11صآسیا)ج

1

صیا3  الف4 اسالمی انقالب مسکن صیا4)ب33بنیاد اراضی 28کاربري
شهري یا5)د35صشوراهایا2)ج مورد28صپایداري  25/0هر

1

سیاسی-51 راه-2عوامل به تجاريدسترسی دفاعی-3  هاي نظامی-4عوامل عوامل
انرژي-۶محليبازارھاي-5 و منابع بھ 2و3 ص25/0موردهر مورد،دودسترسي

5/0

ب6 و کم جمعیت مییروستاها را همدیگر افراد آنها،سندشناشتر بین همکاري و اجتماعی وابستگی خویشاوندي، روابط و
است است.بیشتر متفاوت روستا و شهر در زندگی شیوه و رسوم و اجتماعی.آداب تغییرات و بیشتر نوگرایی شهرها در

استسریع است4(.تر کافی مورد.)مورد 6ص25/0هر

1

اجتماع7 ـ اقتصادي شیوهروندي آن طی که است ارزشی عملکردها، و رفتار زندگی، وهاي روستاها در شهري مظاهر و ها
می رواج روستانشینان 17ص.یابدبین

1

دوره-81 فروشندگان دستکار و جمع-3دالالن-2هافروشگرد دوره-4هاکنزباله 1 23صگردنوازندگان

اجتماعیيکجرو-2انحرافات -91 گسترش طالق-6اعتیاد-5خشونت-4سرقت-3هاي
25ص25/0موردهرمورد،دو.یابدمی

5/0

م10 معناي وسجبه عمومیموعه استفاده براي شهري فضاهاي یا ها خیابان در که است عناصري و نمادها و وسایل از عی
شود می مجسمه( .نصب مثل نمادها موارد به نیمکتاشاره و پرچمها وها بگیرد...ها قرار نظر 26-25ص.)مد

1

روستابرنامه-111 و شهر مدیریت و زیست-2ریزي برداري-5 معدن-4عمران-3محیط نقشه
نظامی-6 درمان-7امور و بهداشت است4(شبکه کافی مورد.)مورد 38ص25/0هر

1

به-1)الف12 کاالها از عظیمی مسافتحجم در بزرگ و حجیم کاالهاي جابویژه طوالنی میههاي شودجا
صرفه-2 به ارزانمقرون و طوالنیترین مسافت براي روش 52صترین
نقلسریع-1)ب و حمل شیوه مسافت-2ترین وصرفهبراي طوالنی وقتهاي در 55صجویی
عظیم-1)ج حجم مایعاتیانتقال صرفه-2از به زیست-3مقرون محیط به کمتر 57صآسیب

است کافی مورد یک بخش هر .از

5/1
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فعالیت13 در نقل و مکانحمل و اقتصادي داردهاي مهم نقش تجاري و خدماتی تولیدي، واحدهاي 441ص.گزینی

نقلروش-141 و حمل بر نظارت و پایش تجهیزات و وسا-2.ها در ویژه تجهیزات از نقلاستفاده و حمل .یل

مقررات-3 و قوانین ایمنی-4.وضع فرهنگ است3(.تقویت کافی مورد.)مورد 64ص5/0هر
5/1

دارد-151 کمتري جابهت-2.آالیندگی را شهري مسافران زیادي میعداد ندارد-3.کندجا .ترافیک
است2( کافی مورد68ص.)مورد نمره5/0هر

1

نصف16 روزگردان، فرضی دردرجه180النهارخط که است استنصفامتداداي زمین کره سوي آن در مبدا 751ص.النهار
انتخابی« »بخش

گرامی دانش:مصحح سوالاگر چهار از بیش به داانتخابیآموز نماییدپاسخ تصحیح را اول سوال چهار فقط باشد، .ده
زمینیتقس-171 نادرست کشاورزان-2م از دولت نکردن حمایت

مونتاژ-3 صنایع به خارجی-4توجه کشورهاي از کاال موردواردات 20ص25/0هر
1

ناکافید-181 و فصلی پایین-2رآمد تولید زمین-3میزان کمبود
الزم-4 سرمایه بازار-5نداشتن به نداشتن زمین-6دسترسی مالکیت است4(.نداشتن کافی  31ص.)مورد

1

کشت-191 رویتولید Ro(رو–هاي - Ro(2-کشتی برگسترش کانتینر موردهاي 531صنمره5/0هر

محموله-2دسترسی-201 حجم و انتقال-3هانوع زمان و تقاضا-5هزینه-4سرعت
طبیعیویژگی-6 زیستمحی-7هاي است4(ایمنی-8ط کافی مورد)مورد 59ص25/0هر

1

آلپ-211 کوهستانی آرام-2هیمالیا–کمربند اقیانوس اطراف  کمربند

اطلس-3 اقیانوس میانی است2(کمربند کافی مورده.)مورد 87صنمره5/0ر
1

گلی-3خزش-2ریزش-221 موردزمین-4جریان هر 931ص25/0لغزش

می23 رخ شدید گاهی و ناگهانی صورت به که است جامعهپیشامدي یا فرد براي ناپایدار و خطرناك وضعیتی به و دهد
100صنمره1.امدجانمی

1

زمینی-4مخابراتی-3هواشناسی-2نظامی-241 1111صمنابع

صا"  محترم همکاران استنظر بار"ئب 24مجمع
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١

کنید1 مشخص را زیر جمالت بودن نادرست یا :درست
داد)الف شدت را روستاها به مهاجرت نتیجه در کشاورزي انهدام شرایط ایران در ارضی اصالحات .نتیجه

شود)ب می کمتر آن حمل هزینه باشد بیشتر محموله حجم .هرچه
گرینویچ)ج بندي زمان به نسبت ایران رسمی النهاري"توجبا ساعت نصف تفاضل به .است"+3:30ه
ساز)د و ساخت از دار،قبل شیب سطوح انبایددر زمین پایداري و شناسی خاك .پذیردامجمطالعات

1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را زیر هاي :عبارت
وزارت)الف به وابسته ها دهیاري و ها شهرداري هاي .ستا.................سازمان

ونقل)ب حمل حفظ،توسعه باره در جدي هاي است.......................نگرانی آورده وجود .به
صفحات)ج هند..................همگرایی اقیانوس ایران–و سرزمین باالي شکستگی و خوردگی چین موجب اوراسیا

است .شده
و)د ها سکونتگاه ساختن فعالیتاز کهمراکز مناطقی اطراف در شهرها و شود............انسانی جلوگیري دارند، .فعالی

1

کنیدمناسبگزینه3 انتخاب :را
روستا)الف اقتصادي مشکالت حل زیرصورتبراي اقدامات از از یک کدام است؟ها، گرفته

مسکن)1 هاي تعاونی ص)2تشکیل شهريتوسعه کوچک نایع
سبز)3 انقالب آشامیدنی)4گسترش آب هاي شبکه ایجاد
است؟)ب کرده زیادي کمک ترافیکی مشکالت حل به زیر هاي گزینه از یک کدام بیستم قرن دوم نیمه در
پیکر)1 پهن مسافربري هواپیماي تندروا)2اختراع قطارهاي ختراع

ها)3 راه آزاد پیکرتاخ)4ساخت غول هاي کشتی راع
النهار)ج نصف روي الف النهار65شهر نصف روي ب شهر و غرب دارد20درجه قرار غربی این.درجه ساعت اختالف

؟ چقدراست دوشهر
13)34)3درجه45)2درجه85)1
ها)د گزینه است،همه بیرونی منشأ با مخاطرات به جزمربوط :به
لرزه)2خشکسالی)1 وفانط)4صاعقه)3زمین

1

کنید4 مربوط چپ سمت هاي عنوان به مناسب طور به را راست سمت هاي استیک(:عبارت اضافی )کلمه
لغزش)الف زمین دیگر نام

زمین)ب سطح توسط خورشید بازتابیده پرتوهاي
داري)ج آبخیز هاي روش اجراي
زیرزمینی)د آب هاي سفره مصنوعی تغذیه

اي-1 غیرسازه
خشکسالی-2
سیل-3
زمین-4 رانش
الکترومغناطیس-5

1
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٢

کمانک5 داخل از را مناسب )عبارت بنویسید ( نامه پاسخ در و .انتخاب
بخشسامادر)الف در جغرافیایی، اطالعات کدبن)پردازش–ورودي(نه رقومی، صورت به واطالعات شوددي می .ذخیره

باربري)ب هاي کشتی از پتروشیمی مواد جایی جابه و حمل بر-کانتینري(براي شود)فله می .استفاده
دهنده)ج تشکیل آسیا پوسته دهنده-قاره تشکیل پوسته به درحالاروپا هند و افریقا –بازشدن(قاره

.است)برخورد
را)بزرگی–کوچکی(بخش)د آنها تواند می انسان چشم و اند رویت قابل و مرئی الکترومغناطیسی هاي طیف از

.کنددریافت

1

دهیدهب6 کوتاه پاسخ زیر :سواالت
اج)الف مناسبات و فرهنگ روستا، و شهر هاي تفاوت به توجه شهرهابا در ؟چگونهتماعی است

است؟)ب شده تبدیل ملی شهر مادر به تهران علت چه به
مختلفدر)ج ازکشورهاي جلوگیري براي شهري مدیریت حاش، اجراپدیده به را هایی طرح چه نشینی اند؟دریه آورده
گیرد؟)د قرار توجه مورد باید نکاتی چه شهري مبلمان طراحی در

دارد؟انتقا)هـ معایبی چه لوله خطوط طریق از نفتی مواد ل
سبب)و عواملی نقاطچه از بعضی در روزگردان خط النهار،انحراف نصف به شوددرجه180نسبت ؟می
ببرید؟دو)ز نام را ایران در پرتلفات هاي زلزله مهمترین از مورد

بیچرا)ح چراي یا کنی بوته گیاهی، پوشش بردن بین شود؟از می سیل تشدید موجب آبخیز حوضه در ها دام رویه
تنظیمی)ت و اي ذخیره شوندسدهاي می احداث هدفی چه ؟با

5/4

آفریقادالیل7 و آسیا در نشینی شهر سریع بنویسیدرشد 1؟را

ا8 شهري یابدسهزجمعیت می افزایش ببریدطریق 75/0.نام

کمکی9 چه زمین کاربري کند؟مطالعه می ریزان برنامه 75/0به

کند؟10 می استفاده ارتباطات و اطالعات فناوري از اموري چه در هوشمند 75/0)مورد3 (شهر

دهید11 پاسخ زیر سواالت به جغرافیایی اطالعات سامانه با :درارتباط
است؟)الف شده تشکیل بخش چند از سامانه هر

جم)ب اطالعات و ها گیرداده می قرار افزار نرم این در چگونه شده آوري د؟نع
بنویسید)ج را سامانه این هاي قابلیت از .یکی

75/0
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٣

؟12 است جغرافیایی موضوع یک اساسا ونقل حمل 75/0چرا

ببرید13 نام را ایران مسافري بنادر ترین پرتردد از بندر 75/0.سه

؟14 شود می گفته هایی فعالیت نوع چه به ونقل حمل 75/0مدیریت

15

با ارتباط ایمنیدر دهیدحفظ پاسخ زیر سواالت به ونقل حمل :در

است؟)الف ضروري خودروها در تجهیزات کدام از استفاده

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

1

دارد؟16 مزایایی چه ریلی شهري درون ونقل حمل 75/0گسترش

؟17 است هوا خشکی از بیش خشکسالی خطرات 1چرا

است؟18 ضروري اقداماتی چه ، سیل کردن فروکش و بارش توقف از 1)مورد2(پس

کدا19 در اغلب ارث گوگل افزار نرم در شده قرارداده اند؟تصاویر شده تهیه طیف 5/0م

باشید** سربلند و 20موفق
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62ص25/0درست)ب20ص 25/0درستنا)الف1
107ص25/0درست)د75ص25/0درست)ج

1

زیست)ب35ص25/0کشور)الف2 63ص25/0محیط
102ص25/0گسل)د88ص25/0عربستان)ج

1

سبزکسترش(3)الف3 راه(3)ب 32ص25/0)انقالب 46ص25/0)آزاد
82ص25/0)لرزهزمین(2)د76ص25/0)3(3)ج

1

زمین(4)الف4 111ص25/0)الکترومغناطیس(5)ب94ص25/0)رانش
اي(1)ج 109ص25/0)خشکسالی(2)د105ص25/0د)غیرسازه

1

بر)ب39ص25/0ورودي)الف5 53ص25/0فله
111ص25/0کوچکی)د87ص25/0برخورد)ج

1

بیشترن)الف6 تر25/0وگرایی سریع اجتماعی تغییرات 6ص25/0و
شهر)ب این جمعیت کشور25/0افزایش سراسر از مردم گسترده مهاجرت علت 20ص25/0به
قیمت)ج ارزان مسکن ساخت مسکن،25/0طرح وام 22ص25/0اعطاي
ملی)د و بومی هنر و فرهنگ ویژه25/0تقویت افراد نیازهاي به توجه 26ص25/0،

دارد)هـ نیاز فراوان گذاري سرمایه به اي واسطه هاي ایستگاه و ها لوله تعمیر و نظرو25/0احداث از لوله خطوط
مترقبه غیر جنگ(حوادث و دارد)زلزله نیاز زیاد مراقبت 57ص25/0به

مشکالت)و از کشورهاتا مختلف هاي مکان در تقویمی کند25/0روز می عبور آنها از خط که جزایري 25/0یا
کند می 75صجلوگیري

بم)ز رودبارو طبس، بیاض، دشت زهرا، هرکدام()فارس(،قیربوئین 88ص)25/0دومورد
یابد)ح می کاهش خاك نفوذپذیري گیاهی پوشش رفتن ازبین با بارش25/0زیرا از حاصل رواناب سرعت و

شود می 92ص   25/0بیشتر
ها25/0هدایت)ت آبراهه شیب اصالح 104ص  25/0و

5/4

شهرها7 به روستاییان فزاینده ها25/0مهاجرت کارخانه توسعه و شدن صنعتی بخش25/0، رشد ،
این25/0خدمات ورود جهانی، تجارت به 11ص25/0کشورها

1

شهرها8 جمعیت طبیعی شهرها25/0افزایش به روستاییان مهاجرت و25/0، روستاها جمعیت افزایش ،
روستاها ادغام یا شهري نقاط به آنها 19ص25/0تبدیل

75/0

 



تعالیب اسمه
درس نهایی امتحان تصحیح انسانی:رشته3جغرافیا:راهنماي علوم و شروعادبیات امتحانصبح 10:ساعت دقیقه90:مدت

متوسطهدوازدهمپایه دوم صفحهدورة امتحان2:تعداد 21/10/1398:تاریخ

آموزان آزادروزانه،دانش داوطلبان و 1398سالماهديدرکشورسراسربزرگسال
سنجش آموزشیمرکز کیفیت پایش و

http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

٢

بشناسد9 را ها به25/0محدودیت کندو ریزي برنامه اي و25/0گونه مناسب طور به شهر فضاهاي از که
شود استفاده 29ص25/0.متعادل

75/0

انرژي10 مصرف ، نقل و پسماندحمل مدیریت ، ترافیک مدیریت کدام3(، هر 2675/0ص)25/0مورد

بخش)الف11 الیال)ب25/0سه 25/0هیه
داد،)ج انجام ریاضی و آماري محاسبات کرد، یابی مکان توان بخشمی ي همه در اطالعات کردن روز به هاامکان

دارد را اطالعات انواع بین ریاضی و منطقی ارتباط برقراري و بندي دسته قابلیت دارد، مورد(.وجود یک 25/0)ذکر
39-40ص

75/0

جایی12 جابه با نقل و دارد25/0حمل کار سرو جغرافیایی فضاي و مکان پهنه ارتباط25/0در آن هدف وو ها مکان
استنواحی یکدیگر   44ص25/0به

75/0

حقانی13 شهید ، عباس(قشم خرمشهر)بندر ، کدام3(چارك هر 5475/0ص)25/0مورد

ریزي14 برنامه هاي فعالیت اجرایی25/0کلیه نقل25/0و و حمل هاي سامانه کردن بهینه هدف 5975/0ص25/0با

خودرو)الف15 در هوا کیسه و ایمنی 64ص5/0کمربند
اشعه)ب با مسافر و چمدان کنترل و ها جاده در سرعت کنترل ي ها فرودگاهXدوربین 64ص5/0در

1

کمتر16 شهري25/0آالیندگی مسافران زیاد بسیار تعداد جایی ندارد25/0جابه 6875/0ص25/0ترافیک
گیاهی17 پوشش آنزیرا هواي و آب نوع با منطقه هر جانوري زندگی مرطوب(با یا است)خشک و5/0سازگارشده

شوند سازگار جدید شرایط با توانند نمی زنده موجودات شود می کمتر میانگین از منطقه بارش 98ص5/0وقتی
1

18

براي-1 سیالب خطر دوراز مناطق در درمانی مراکز استقرار و امداد چادرهاي برپاکردن و موقت اسکان براي یابی مکان
مصدومان به رسیدگی

سیالب-2 از پس نیاز مورد تجهیزات و خدمات دریافت براي ارتباطی هاي راه فوري مرمت
جلوگیري-3 براي بهداشتی آشامیدنی آب تانکرهاي استقرار ویژه به مصدومان، نیاز مورد تجهیزات و امکانات توزیع

و عفونی هاي بیماري شیوع کدام2(................از هر 106ص)نمره5/0مورد

1

اند19 شده تهیه مرئی طیف اندو25/0در مشاهده قابل باچشم زمین سطح در که دهند می نشان را هایی 25/0.پدیده
112ص

5/0

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


