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 :درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد  1
   .در شهرها نوگرايي بيشتر و تغييرات اجتماعي آرام تر است  )الف

   .معموال كوتاه ترين مسير بين دو نقطه يك خط مستقيم است  )ب
  . بروز قحطي و گرسنگي، مهم ترين پيامد خشكسالي است ) ج
 .دي را بيشتر مي كند، مشكالتي است كه قبل از وقوع زلزله پيش مي آيتلفات انسانآنچه در اغلب زلزله ها )د

1 

2  
  

  :عبارت هاي زير را با كلمات مناسب كامل كنيد 
. طبقه بندي مي كنند................ سكونتگاه ها، آن ها را بر اساس ميزان جمعيت و مراتب سلسله بر اساس ) الف

 .چند مسير اتوبوس برقي دارد...... ............در ايران فقط شهر )ب
.آن روي مي دهد ........................ شديدترين تنش زمين لرزه در )ج
 .بازتاب مي دهد.... ..........امواج مي كند به صورت سطح زمين بخشي از پرتوهايي را كه از منابع گوناگون دريافت ) د

1 

  :را انتخاب كنيد  مناسبگزينه   3
كيلومتر باشد شاخص انحراف اين  2كيلومترو طول مسير بين دو مكان  3طول مسير قابل احداث دو مكان اگر ) الف

 است؟ درصدمسير چند 
1( 150  2 (15  3 (5/1  4 (100 

نيست ؟  GISاز قابليت هاي  گزينهكدام )ب
محاسبات آماري و رياضي ) 4نمايش وضعيت آب و هوا         ) 3 مكان يابي )  2    به روز كردن اطالعات      )1

 كدام قسمت كره زمين يكپارچه نيست و مانند توپ فوتبال در محل هاي معين گسستگي دارد؟)ج
 هسته) 4          گوشته                        ) 3  استنوسفر) 2             ليتوسفر             ) 1
 تغيير در آب هاي زيرزميني از نشانه هاي وقوع كدام مخاطره طبيعي است؟) د
 زمين لغزش)4          زمين لرزه                  ) 3  سيل)2              خشك سالي      )1

1 

 با توجه به حمل و نقل عبارت هاي سمت راست را به طور مناسب به عنوان هاي سمت چپ مربوط كنيد  4
 )دو كلمه اضافي است( 

. مناسب تر است )كيلومتر4 00كمتر از (اين شيوه حمل و نقل براي مسافت هاي كوتاه ) الف
 .ات و واردات در جهان با اين روش صورت مي گيردجابجايي عظيم كاال به صورت صادر)ب
  . كنترل و ايمني آن به وقت و مراقبت زياد نياز دارد)ج

ريلي -1
لوله اي-2
هوايي -3
آبي -4
جاده اي -5
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:سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد به   5  
  مهم ترين مشكالت روستاها كدامند؟  ) الف

   در نيمه دوم قرن بيستم براي حل مشكالت ترافيكي و افزايش سرعت خودروها چه اقداماتي صورت گرفت؟  )ب
     .دو مزيت حمل و نقل از طريق خطوط لوله را بنويسيد) ج
  بر عهده چه شركت هايي است؟    نفتيفراورده هاي و  ريلي ، جاده اي، آبي ايران مديريت حمل ونقل در )د

  درجه پهنا دارد تقسيم كرده اند ؟ 15قاچ كه هر قاچ  24زمين را به  هكر، محاسبات كدامبر اساس  )هـ
  چه تغييري بايد در تقويم ايجاد شود ؟ ، ور از خط روزگردان از غرب به شرقهنگام عب )و
  حوادث رخ مي دهند؟سيل و خشك سالي دركشورما بيش از ديگر ،ز مخاطرات طبيعي مانند زمين لرزهبرخي ا چرا) ز

  در گوشته فوقاني، حركت همرفتي مواد موجب حركت صفحات نسبت به هم مي شود؟ به چه دليل) ح
  هاي كشاورزي اطراف رودخانه مي رساند ؟سيل چه آسيبي به سكونتگاه ها و زمين ) ت

   

5/4  

  75/0  . هاي مگاالپليس ها را نام ببريد سه مورد از مهم ترين ويژگي  6

  . بنويسيدمناسب هريك از جمالت زير اصطالح  جغرافيايي  براي   7
       ...................مكان اصلي و دقيق يك سكونتگاه و محل استقرار آن روي زمين) الف

   ................."افزايش نسبت جمعيت شهرهاي يك كشور يا ناحيه به روستاهاي آن " )ب
  ......................بخش پيراموني يك شهر  )ج 

  ................بزرگترين و مهم ترين شهر يك ناحيه، استان يا كشور ) د

1  

  75/0  از روستا به شهر شدت گرفت؟ به چه علت اصالحات ارضي در ايران موفقيت آميز نبود و مهاجرت  8

  :به سواالت زير پاسخ دهيد بزرگ يهادرارتباط با مسائل و مشكالت شهر  9
  به چه علت شهرهاي بزرگ با مشكل كمبود شغل روبرو است ؟   ) الف

  د؟ندر اطراف شهرهاي بزرگ شكل مي گير پديده هاييمناظر و چه  مشكل مسكن نتيجهدر) ب
  فقر شهري مي شود كدامند؟به  منجري كه دو مورد از عوامل) ج

5/1  

  1  ؟مبلمان شهري به چه معناست  10

  كار در سامانه اطالعات جغرافيايي است؟   بخش از  مراحل زير مربوط به كدام اطالعاتهر يك از   11
  75/0  حليل فضايي و مدل سازي    ت) ج               نمايش نقشه و نمودار     ) ب             كد بندي و ذخيره سازي       ) الف

    »ادامه سواالت در صفحه سوم «   

����������	
������	
�����
���	
��www.riazisara.ir



  باسمه تعالي
  دقيقه 90 :مدت امتحان  :نام و نام خانوادگي   3جغرافيا  :درس   نهاييسؤاالت  امتحان   صبح 8 :شروعساعت  

  3: تعداد صفحه  17/6/1398:   تاريخ امتحان  ادبيات و علوم انساني : رشته      دورة دوم متوسطه دوازدهمپايه 
 و پايش كيفيت آموزشي مركز سنجش   1398ماه سال  شهريور نوبت درسراسركشور  و داوطلبان آزادبزرگسال  ،روزانه دانش آموزان

http://aee.medu.ir     
  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  رديف

  

  

 75/0  در نيم قرن اخير چه عواملي موجب گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل شده است؟   12

  1  )    مورد 4ذكر (در مديريت و برنامه ريزي حمل و نقل پايدار چه عواملي مورد توجه قرار مي گيرد؟  13

  75/0  .   مهم ترين مشكالت حمل ونقل شهري در شهرهاي بزرگ را نام ببريدسه مورد از   14

  75/0  كدام دامنه ها براي لغزش مستعدترند؟  15

  5/0  مي شود؟ گفته  در فرايند مخاطرات طبيعي،  بحران به چه پيشامدي  16

  75/0  قبل از وقوع زمين لرزه چه اصولي بايد در ساختمان ها رعايت شود؟  17

  75/0  ا نام ببريد؟راقدامات مديريتي ، مراحل  براي به حداقل رساندن ضررهاي ناشي از زمين لغزش  18

  75/0  ده هاي ماهواره اي قابل شناسايي هستند را نام ببريد؟نسه مورد از پديده هاي نامرئي سطح زمين كه توسط سنج  19

  20   *موفق و سربلند باشيدد   *  
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  59ص                      25/0درست   ) ب                                    6ص                    25/0درست  نا)  الف 1
  103ص               25/0نادرست          ) د                                     99ص                         25/0درست ) ج

1  

  69ص                25/0            تهران ) ب                 7ص           25/0    )خدماتي كه ارائه مي كنند (عملكرد) الف  2
  111ص     25/0امواج الكترومغناطيس   ) د                                                            84ص         25/0نقطه كانوني ) ج

1  

           40ص  25/0) نمايش وضعيت آب و هوا(  3) ب                                                   60 ص    25/0)    150 ( 1) الف  3

 101ص     25/0)    زمين لرزه (  3) د                                             82ص       25/0)   ليتوسفر(  1) ج

1  

  75/0  55ص              )3(هوايي   )ج            52ص                )4(آبي  )ب                       45ص                )  5(  جاده اي  )الف  4

  32ص                 25/0    فقدان يا كمبود تجهيزات و خدمات و سطح پايين زندگي      25/0مشكالت اقتصادي    )الف  5
   46ص                                                                                            25/0        بزرگراه         25/0               آزاد راه) ب
  57ص                         25/0   سيب كمتر به محيط زيست  آ    25/0انتقال حجم عظيم مايعات به طور شبانه روزي )ج
  25/0    وزارت راه و شهر سازي مديريت حمل و نقل آبي ، جاده اي و ريلي بر عهده سازمان ها و شركت هاي تابعه ) د
   71ص                                    25/0   .است وزارت نفتحمل و نقل فراورده هاي نفتي و گاز بر عهده شركت هاي تابع و 

  74ص             25/0    ساعت طول مي كشد 24ن آيك دورچرخش   و  25/0     درجه است  360محيط كره زمين ) هـ
  75ص                                                                    25/0              به تقويم اضافه شود            25/0      بايد يك روز) و
  82ص                                                            25/0            نوع ناهمواري ها         و       25/0    موقعيت جغرافيايي ) ز

  82ص                                                                5/0      به سمت عمق آن افزايش مي يابد زيرا دما از سطح زمين  ) ح
  88ص                                      25/0يا در زير گل و الي مدفون مي سازد           25/0آنها را تخريب مي كند         ) ت

5/4  

فراواني آمد و شد بين  – تمركز صنايع  دانش بنيان -  تمركز موسسات مالي و پولي –تمركز و انبوهي جمعيت شهري  6
  14ص                                               )  مورد 3ذكر (هم جوار با انواع وسايل حمل و نقل زميني و هواييي مادر شهرها

75/0  

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

1  

  توجه به صنايع مونتاژ و واردات كاال از كشورهاي خارجي –حمايت نكردن دولت از كشاورزان  –تقسيم نادرست زمين   8
  20ص                         )                                                                                                                            25/0هر مورد (

75/0  

  23ص                                      25/0     مهاجرت نيروي كار به شهرها      25/0      افزايش طبيعي جمعيت  شهري) الف  9
  24ص                                                           25/0        زاغه نشيني                     25/0                 يحاشيه نشين   ) ب
  25ص                                                                  )مورد2(حاشيه نشيني  –مسكن نامناسب  –بيكاري  –در آمد كم ) ج

5/1  
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مجموعه وسيعي از وسايل و نمادها و عناصري است كه در خيابان ها  يا فضاهاي شهري براي استفاده عموم نصب مي    10
  27ص                                                                                                                                                               .شود

1  

  75/0  39ص                                                        25/0        پردازش) ج         25/0   خروجي    ) ب     25/0   ورودي   ) الف  11

پيشرفت هاي علمي و فناوري   –   گسترش تجارت و اقتصاد جهاني      -    افزايش جمعيت و تقاضا براي حمل و نقل  12
  43ص                                                                                                         )25/0هر مورد (در توليد وسايل حمل و نقل

75/0  

13  
 –محيط زيست  –ويژگي هاي طبيعي  –تقاضا  –هزينه  –سرعت و زمان انتقال  –نوع و حجم محموله ها  –دسترسي 

     59ص)                                                                                                                        25/0مورد هر كدام   4(    ايمني
1  

هزينه احداث بزرگراه و  –كمبود پاركينگ  –آلودگي صوتي و آلودگي منظر –بيماري ها آلودگي هوا و افزايش –رافيك ت  14
    67ص                                                                                      )      25/0مورد هر كدام   3(......... تامين ناوگان شهري 

75/0  

نفوذ مقدار   ، را پوشانده است ناپيوسته سطح آنها و از رسوبات فرسايش يافتهو دارند دامنه هايي كه شيب زيادي   15
 درز وشكاف بسياراند ويا  پوشيده از درختان و گياهان متراكمقرار دارد يا  باران در دامنه هايي كه در مناطق مرطوب

         96ص                                                                                                                        )  25/0مورد هركدام 3( دارند 

75/0  

فرد يا به وضعيتي خطرناك و ناپايدار براي  و     25/0      پيشامدي كه به صورت ناگهاني و گاهي شديد رخ مي دهد   16
         100ص                                                                                                    .                  مي انجامد      25/0        جامعه

5/0  

17  
و اصول طراحي و مهندسي ساختمان و مقررات مربوط به آن ها              25/0         ساختمان ها بايد مقاوم سازي شوند

از ساختن سكونتگاه ها د راطراف مناطقي كه گسل هاي فعال دارند، جلوگيري                25/0               رعايت گردد
    102 و 101ص                                                                                                                                                25/0   شود

75/0  

  75/0  107ص                                             25/0         بعداز وقوع زمين لغزش       25/0      حين وقوع     25/0قبل از وقوع     18

، گازهاي موجود در جو، جريان هايي هوايي، رطوبت موجود در جو ،   )مادون قرمز يافرو سرخ ( انرژي زمين گرمايي  19
  111و 112ص                       )  25/0مورد هركدام 3(            آفات و بيماري هاي گياهي،امواج فرا بنفش ، رادار و ماكروويو

  

75/0  

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