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  :درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد  1
 شهرداريو درآنها  شدهاعالم شهر وزارت كشور با موافقتحد معين رسيده، به آنها جمعيت  روستاهايي كه )الف

  .تأسيس مي شود 
 .بايد به ايجاد فرصت هاي شغلي و سروسامان بخشيدن به مشاغل رسمي توجه كرد  اداره شهر دربرنامه ريزي و) ب

  .ظرفيت كاميون و تريلي براي حمل بار بيشتر از وسايل حمل ونقل آبي و ريلي است ) ج
  .درصد است 50كيلومتر، شاخص انحراف  2فاصله مستقيم اين دو شهر كيلومتر و 3دو شهر قابل احداثطول مسير) د

1  

2  
  

  :عبارت هاي زير را با كلمات مناسب كامل كنيد 
  .، تركيبي از دو يا چند شيوه حمل ونقل است ......................... حمل ونقل ) الف

  .معين شده است....................  ساعت هر يك از كشورها با توجه به زمان بندي  ) ب
  .مواد موجب حركت صفحات نسبت به هم مي شود................... در گوشته فوقاني حركت   )ج
  .است................... ، يد كننده بخش كشاورزي در كشور ما مهم ترين عامل تهد) د

1  

  :را انتخاب كنيد  مناسبگزينه   3
  ؟ مهمترين پديده هاي مربوط به تغييرات الگوي شهرنشيني درجهان كدام است) الف

  مگاال پليس) 2                 افزايش شهرهاي چند ميليوني ) 1
  دامنه نفوذ) 4                                            حومه نشيني) 3
  استفاده از ماشين آالت و فناوري در كشاورزي مربوط به كدام گزينه است؟) ب
  ت آنتقسيم زمين و انتقال مالكي)  2                      اصالحات ارضي                  ) 1

  توسعه صنايع دستي روستايي) 4         گسترش انقالب سبز                      ) 3
  كشور، موقعيت جغرافيايي و ترابري بسيار مناسبي در منطقه جنوب غربي آسيا و قفقاز دارد؟كدام ) ج
  تركمنستان) 4                          عراق) 3                            ايران) 2                  تركيه) 1
  خشك سالي در جهان كدام است ؟  نوع ترين معمول ) د
  قحطي ) 4            زراعتي           ) 3   آب وهوايي               ) 2      آبي                ) 1
  

1  

4  
  

  
  
  
  

  )اضافي استدو كلمه (  :از كلمات داده شده براي پاسخ دادن به سؤاالت زير استفاده كنيد
  

  كانون زمين لرزه –حمل ونقل آبي  –مركز سطحي زمين لرزه  –حمل ونقل ريلي  - كروز -دبي
  

       .    مصرف سوخت دراين شيوه حمل ونقل يك هفتم حمل ونقل جاده اي است) الف
                                .   دنكشتي هاي تفريحي كه براي گردشگري استفاده مي شو ) ب
         .براي نخستين بار آزاد مي شودآن دركه انرژي انباشته شده  است نقطه اي در عمق زمين)   ج
                                              . حجم آبي كه در زماني مشخص از يك مقطع معين رود عبور مي كند) د

1  
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:سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد به   5  
هدف براي روستانشينان طراحي مي شود ؟ برنامه توسعه روستايي با كدام ) الف  

؟تصميم گيري به ترتيب جزء كدام مرحله از سيستم اطالعات جغرافيايي استرقومي كردن و ) ب  
  .مهم ترين انواع كشتي هاي باربري را نام ببريد )ج
  وجود دارد؟ و نقل حملشيوه هاي هزينه انرژي و  اي بين  رابطهچه  )د

  كار مي روند؟در كدام شهرهاي ايران اغلب خانواده ها دوچرخه دارند و به وسيله آن به سر ) هـ
  ؟ نداندازه گيري مي شو ياساس چهبر در زمين لرزه ها جابه جايي زمين )و
 است؟زمين لرزه  كمتر اززمين لغزش  خسارت ها درميزان به چه علت  )ز

  

5/3  

  :درجمالت زيرعبارت صحيح را از داخل پرانتز انتخاب كنيد  6
   .است  )  متروپل - جهان شهر( كشور بزرگترين و مهم ترين شهر يك ناحيه ، استان يا يك) الف

                                                  .از بزرگترين توليد كنندگان عمده قطارهاي تندرو هستند  )ژاپن  –روسيه   (كشور ) ب
  .    نام دارد) گره  -مسير (بين مكان ها خطوطي قرارگرفته اند كه  ،در يك شبكه) ج
  .باشد سيل خيز تر است)  كشيده تر –گردتر (حوضه آبريز شكل هر چه ) د

1  

  75/0  در سكونت گزيني انسان ها در كنار رودهايي چون دجله و فرات كدام عوامل نقش مهمي داشته است ؟  7

  .پاسخ مناسب هريك را در مقابل آن بنويسيد  8
  ......................استفاده عموم نصب مي شودمجموعه وسيعي از وسايل و نمادها كه در فضاهاي شهري براي ) الف

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

5/0  

9  
  

  ؟ه شودچه آموزش هايي بايد دادبراي تقويت فرهنگ ايمني، به ساكنان هريك از مناطق زير
  .مناطق نزديك ريل هاي قطار ساكنان ) الف

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

1  

  :درجه شرقي قرار داردپاسخ دهيد 15در "ب "درجه شرقي و شهر  60در طول جغرافيايي  "الف  "شهر  10
  .اختالف زماني اين دو شهر را محاسبه كنيد) الف

  چند است ؟ "الف "ساعت شهر  ،صبح باشد 9 "ب"اگر ساعت شهر ) ب

75/0  

  1  .را نام ببريد GPS چهارمورد از مهم ترين كاربردهاي   11
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  :با توجه به پراكندگي زمين لرزه ها در سطح كره زمين به سواالت زير پاسخ دهيد  12

   حركت گسل است ؟لرزه مربوط به كدام نوع بيشترين ميزان تخريب و خسارت زمين  )الف

  در حال باز شدن و گسترش است؟      ،كدام يك از كمربندهاي زمين لرزه سطح زمين) ب

  ايران بر روي كدام كمربند زمين لرزه قرار دارد؟   ) ج

75/0 

  75/0  مي شود؟ سدها و سرريز شدن حجم زياد آب و سيل در پايين دستناگهاني چه عواملي سبب شكسته شدن   13

  75/0  .سه مورد از فعاليت هاي انساني كه در وقوع زمين لغزش موثرند را نام ببريد  14

  1  مهم ترين علل اصلي افزايش خشك سالي ها در چند دهه اخير كدامند؟  15

  75/0  چرا آب هاي زير زميني در هنگام وقوع زمين لرزه تغيير مي كنند؟  16

  1  .نام ببريد مي شود راخسارات و تلفات انساني  سبب افزايش ،كه پس از وقوع زمين لرزهمشكالتي مورد از  رچها  17

  75/0  ؟روش سازه اي با انجام چه شيوه هايي هايي نسبت به مهار يا هدايت سيل اقدام مي كند  18

  75/0  است؟ سازمان ها  كدام در كشور ما مسئوليت مديريت بحران برعهده  19

  1  قرار داده اند؟ و باالتر از آن زمين جودركشورهاي مختلف با چه اهدافي ماهواره ها را   20

  20  *موفق و سربلند باشيد  *  
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  23ص          نادرست               ) ب                                    19ص                  درست    )  الف  1
  60ص         نادرست                ) د                                   45ص             درست           نا) ج

1  

  75ص                         گرينويج) ب                                  65ص                     چند وجهي ) الف  2
  108ص                    سالي خشك) د                                  82ص  همرفتي                          ) ج

1  

  34ص  25/0) گسترش انقالب سبز (  3گزينه ) ب         11ص     25/0)  افزايش شهرهاي چند ميليوني (  1ينه گز) الف  3

       97ص      25/0)     آب و هوايي (   2گزينه  ) د                                             71ص     25/0)     ايران(   2گزينه ) ج
1  

            52ص      25/0كروز              )ب                               48ص            25/0حمل ونقل ريلي          )الف  4
  89ص        25/0دبي                )د                               83ص            25/0كانون زمين لرزه            )ج

1  

  33ص                                                                           25/0اقتصادي  واجتماعي       25/0   زندگيبهبود   )الف  5
   39ص                                                                                                  5/0خروجي                     -ورودي      )ب
  53ص                                                                              25/0كانتينري                            25/0         فله بر  )ج
   62ص    25/0. هزينه حمل بيشتراست  25/0هرچه قيمت انرژي مصرف شده در يك شيوه حمل ونقل بيشتر باشد    )د

  69ص                                                                                         25/0مياندوآب                     25/0     بناب  ) هـ
  84ص                                                                                          25/0   بزرگي                       25/0شدت       )و
    107ص                                      5/0         .تلومتر اسعرض و طول اغلب توده هاي لغزشي كمتر از يك كيزيرا  )ز

5/3  

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

1  

  75/0  2ص                               )     25/0هركدام (     عواملي چون آب فراوان ، آب و هواي ماليم  ، خاك حاصلخيزجلگه ها   7

  5/0         28ص      25/0شهر هوشمند   ) ب                             27ص        25/0  مبلمان شهري) الف  8
هم چنين خطرات پرتاب اشيا به سمت قطارها ،   بايد آموزش داده شود كه از توقف روي ريل ها خودداري كنند    ) الف  9

                   5/0.       را بايد به آنان گوشزد كرد
  64ص               5/0    .ودستكاري لوله ها بپرهيزندري هاي غيرمجاز دراين نواحي  بايد آموزش داده شود كه از حفا) ب

1  

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

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

75/0  

 –طرح هاي عمراني  –نقشه برداري  –زمان مورد نظر    -ارتفاع مكان ها   - تعيين موقعيت جغرافيايي و طول و عرض  11
 )     77ص ) مورد 4ذكر ( كنترل كيفيت    –رديابي  –دادو نجات در حوادث امعمليات  –كوهنوردي 

                                                

1  
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   84ص         25/0گسل هاي همگرا                             )  الف  12
    87ص           25/0كمربند مياني اقيانوس اطلس               )  ب
  88ص          25/0هيماليا             _كمربند كوهستاني آلپ  )ج

75/0  

  75/0              90ص   )مورد 3ذكر (  عوامل انساني ،يا      مقاوم نبودن سازه سد ، بارش بيش از گنجايش مخزن سد    ،زلزله     13

ر شيب براي ساخت جاده    زير بري دامنه هاي پ    ،  خاك برداري ،   فعاليت كشاورزي  ،  ساخت و ساز بر روي دامنه ها   14
                    95ص                                                                                                                                         )مورد3ذكر(

75/0  

                 99ص                 5/0گرم شدن آب و هواي كره زمين و بي نظمي هاي بارش در نتيجه تغييرات اقليمي    ) الف  15
  افزايش جمعيت و مقدار مصرف آب ، نبود مديريت صحيح و بهره برداري نادرست از منابع آّب ) ب

  5/0)  زمينيسطحي و زير (
1  

يا تركيب     25/0سطح آب هاي زير زميني باال يا پايين مي رود         25/0در اثر فشار بر اليه هاي پوسته زمين      16
   101ص                                                                                                              25/0.   شيميايي آنها تغيير مي كند 

75/0  

  1   103ص  )   مورد  4ذكر (آتش سوزي ، انفجار لوله هاي گاز ، لغزش هاي زمين ، پس لرزه ها   ،  اتصال كابل هاي برق    17

  25/0.  با روش هاي هيدرولوژي محاسبه و تخمين زده مي شود   25/0در اين روش قبل از وقوع سيل ، شدت جريان   18
 -كانالهاي انحرافي–اصالح بستر رودخانه ( سپس با به كار گيري روش هاي مهندسي يا احداث سازه هاي مناسب 

نسبت به هدايت و انحراف يا   25/0   )شيب آبراهه ديوارهاي مهارو پايدار كننده واحداث سدهاي ذخيره اي و اصالح
        104ص                                                                                                                               .مهار سيل اقدام مي شود

75/0  

و در همه استان ها اداره مديريت بحران زير    25/0وابسته به وزارت كشور      25/0بر عهده سازمان مديريت بحران       19
  100ص                                                                                                                 25/0.   نظر استانداري فعاليت مي كند

75/0  

  1  111ص                                                         25/0منابع زميني   25/0مخابراتي    25/0هواشناسي   25/0اهداف نظامي    20

  20  "درنهايت، نظر همكاران محترم صا ئب ا ست  "  
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