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  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
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3  

  75/0  13و 12ص                                )25/0(و وسایل ارتباطی ) 25/0(گسترش حمل و نقل ) 25/0(افزایش شهرنشینی ،   6
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1  

  75/0  22ص )                                          25/0هرمورد (  .بهداشتی و فاضالب ندارند امکاناتزاغه ها بسیارکثیف اند و  8
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                                                              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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  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
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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  
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