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 .درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد  1
  .وابسته است  ،ار و سكونت جمعيت به عوامل طبيعيانتخاب مكان مناسب براي استقر) الف
  .شود مي ،حسب اهميتدر رتبه بندي بر ،نتگاه ها سبب تغيير جايگاه آن هاتنوع عملكرد سكو)ب 
 .ه است كه به طور شبانه روزي دريك مداردقيق، زمين را دورمي زنندماهوار 24سامانه موقعيت ياب جهاني متشكل از  )ج
  .سيل رخ مي دهد  ،ر مقدار آبدهي رودها افزايش يابداگ) د
  .از نشانه هاي وقوع احتمالي زمين لرزه است ،درتركيب شيميايي آب هاي زيرزمينيتغيير )هـ

25/1 

 .كنيد كاملجاهاي خالي را با عبارت مناسب   2
. تا از فضاهاي شهري به طور مناسب استفاده شود ،توانند طرح هايي را تدوين كنند مي.......... مه ريزان با مطالعهبرنا )الف
. است ترمانند تجهيزات الكترونيكي مناسب  براي حمل كاالهايي...... ...........شيوه حمل ونقل )ب
.به وجودآورده است................. ..توسعه حمل ونقل، نگراني هاي جدي درباره حفظ  )ج
  .مي يابد............. ، شدت زمين لرزه عمق كانوني زمين لرزه كمتر باشد هرچه )د 
  .است ................ ، يد كننده بخش كشاورزي در كشورمانمهم ترين عامل تهد) ه

25/1 

 .انتخاب كنيد (  ) عبارت مناسب را از داخل كمانك   3
  .است ترد، احداث راه آسان تر و كم هزينه باش) كمتر –بيشتر (ميزان انحراف يا پيچ و خم ها هرچه  )الف
  . مي يابد) كاهش  –افزايش(  در فصل بارش ،كه از دشت هاي وسيع عبور مي كننداحتمال سرريز شدن رودهايي  )ب
  .مي شودگفته )  رانبح -مخاطره( رخ مي دهد، به پيشامدي كه به صورت ناگهاني وگاهي شديد، )ج
ثبت  دريافت و) اي اليه -رقومي (از سطح زمين را به صورت  تاب شدههاي ماهواره اي طيف هاي مختلف بازده نسنج) د

  .مي كنند

1 

 .گزينه مناسب را انتخاب كنيد  4
  : به جز همه موارد از مهم ترين پديده هاي مربوط به تغييرات الگوي شهرنشيني در جهان به شمار مي آيند، )الف

الگوي مكاني شهرهاي ميليوني تغيير) 2هاي ميليوني افزايش شهر ) 1
 اختالف قابل توجه ميان سطح شهرنشيني كشورهاي جهان ) 4             تغيير ساختمان سني جمعيت كالن شهرها ) 3
  د؟دار مغايرتكدام عبارت با اركان شهر پايدار )ب
    اجراي طرح هاي هادي روستايي) 2         استفاده از صفحات خورشيدي در نواحي گرم وخشك براي تامين انرژي ) 1

 ري و فراغتيتوسعه خدمات گردشگ)4 توزيع عادالنه امكانات و خدمات شهري )3
براي جابه جايي چه كاالهايي استفاده مي شود؟  RO-RO از كشتي هاي  )ج
  مواد معدني) 4        خودرو                   ) 3مواد پتروشيمي                           ) 2        نفت                        ) 1
  تأثير مستقيم دارد؟ كدام يك از پديده هاي جغرافيايي زير، برحمل ونقل)د
شيب زمين) 4ناهمواري ها                       ) 3                 آب و هوا                 ) 2پوشش گياهي                  ) 1  

1 

"ادامه سواالت  در صفحه دوم  "

صشخص كني
و سكونت جار و سكونت جمع

د ،ر جايگاه آنر جايگاه آن ها
 است كهه است كه بههواهوار

    .  .هد ي دهد 
هاي وقوعه هاي وقوع احتما

 تا از فضاهتا از فضاهاي،،دنند
 تررونيكي مناسبرونيكي مناسب 
. استرده است

  .ت  .است ر
مي يابد)   . مي يابد) هش 

ثبتثبت  ت و

ر جهان بهي در جهان به شم
رهاي ميليونيهرهاي ميليوني

شهرنطح شهرنشيني

ب شيم
 با عبارت من را با عبارت مناس
.............ن با مطالعهن با مطالعه
 براي ح.........................

 هاي جديراني هاي جدي در
، شد كمتر باشدزه كمتر باشد

 كشاوش كشاورزي در ك

 .ب كنيد  .ب كنيد 
باش) كمتر–ر  باش) كمتر شد، ا  

كوسيع عبور مي كن ع عبور مي
مخاطره( مي دهد، مخاط( د،

سطح زمين سطح زمين را به

. .ب كنيداب كنيد
پديده هاي مين پديده هاي مر

        ن شهرهاالن شهرها
  د؟دار   د؟دار ترت

 وخشك برگرم وخشك براي

يي استفاده مهايي استفاده مي
 خودرو )3) 3         

قيم داستقيم دارد

)ه

عباعبارت من  3
هرچه )الف  ميزهرچه )ف
حتمال ساحتمال سرريز )ب  

يشامدي كپيشامدي كه به ص
هاي ماهوارهاي ماهواره اي
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5  
  

 )          ضافيمورد ا 1 (يك از موارد سمت چپ اشاره دارد؟  هريك از موارد سمت راست به كدام
مونوريل )1  
مترو) 2  
تراموا) 3  

BRT  4(  
 

  .قطار شهري كه بيشتر از زير زمين و روي ريل حركت مي كند) الف
  .روي ريل ها حركت مي كند ، برقطار خياباني كه در سطح خيابان ها) ب
 .قطار هوايي كه هزينه احداث آن زياد است )ج

75/0  

  .پاسخ كوتاه دهيدبه سواالت زير   6
  به مشاغل غير رسمي مي پردازند ؟ ، اكثر مهاجران پس از ورود به شهر چرا)الف
  مصرف انرژي را به شكل مطلوبي مديريت نمايند؟ چگونه در شهرهاي هوشمند ، انواع حسگرها مي توانند)ب
  تاها استفاده مي شود؟روس مديريت شهرها و برنامه ريزي وسامانه اطالعات جغرافيايي درچرا امروزه از)ج
 هزينه احداث خطوط آهن در كدام نواحي زياد است؟ )د
  خطوط لوله از نظر حوادث غيرمترقبه به مراقبت زياد نياز دارد؟ چرا)هـ
  .علت نصب دوربين هاي كنترل سرعت در جاده ها را بنويسيد)و
ر سطح بستر سيالبي اقدام به كشت محصوالت د  ،در دوره بدون بارش سال ، كشاورزان در برخي از مناطق ايرانچرا )ز

  كشاورزي مي كنند؟

5/3  

  75/0   .هاي مناطق ابرشهري را نام ببريد سه مورد از ويژگي  7
  ؟چه آموزش هايي بايد داده شود براي تقويت فرهنگ ايمني، به ساكنان هريك از مناطق زير  8

  :ساكنان مناطق نزديك ريل هاي قطار) الف
  :ا و مزارع مجاور خطوط لوله حمل نفت و گازساكنان روستاه) ب

1  

  .به سواالت زير پاسخ دهيد رسميوجه به ساعت تبا   9
  كره زمين به چند قاچ تقسيم شده است ؟ ) الف
  درجه است؟  قاچ چند هر) ب
  استفاده مي كنند؟ ،چرا كشورها به جاي ساعت واقعي از ساعت رسمي) ج

1  

   .)محاسبات الزامي است (.درجه غربي قرار دارد 20جه غربي و شهر ب روي نصف النهار در 65شهر الف روي نصف النهار   10
  قدر است؟چاختالف ساعت اين دو شهر   )الف
  است؟ چندباشد، ساعت در شهر الف  16اگر ساعت در شهر ب  )ب

75/0  

 75/0  تا حد امكان رعايت شود؟فاصله از گسل هاي فعال  ،چرا همواره توصيه مي شود كه درمكان يابي ساخت و سازها  11

    "ادامه سواالت  در صفحه سوم  "  

   ردازند ؟ پردازند ؟
ه شكل به شكل مطلوبي

سسستاها استفادتاها استفاده ميسس

شت مح به كشت محصوال

ماز موارد از
 زير زمين و از زير زمين و رو

 روي، بر ، بريابان هاخيابان ها
.زياد است زياد است

5

سخ كوتاه دپاسخ كوتاه دهيد
 پس از وران پس از ورود به

مند ، انواعوشمند ، انواع حس
بجغرافياييت جغرافيايي در

 نواحدام نواحي زياد اس
ترقبه بهمترقبه به مراقبت

جاده ها را بن جاده ها را بنويسي
ه بدون باروره بدون بارش سا

زش هاييآموزش هايي بايد

ي نصف الن روي نصف النهار 

د
چر)هـ هـ
علت نصبو)و
  كشاكشاورزانچراچرا )ز

زي مي كنندشاورزي مي كنند؟
هاي منويژگيد از ويژگي

رهنگ ايمرهنگ ايمني، به
ق نزديك ريل هاق نزديك ريل هاي

رع مجاوزارع مجاور خطوط
االت زير پاسواالت زير پاسخ د
  ده است شده است ؟ 

استاستفاد ، ، رسميعت رسمي

    ت؟
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 75/0  چرا در حوضه هاي كشيده ، احتمال وقوع سيل كاهش مي يابد ؟  12

  .به سواالت زير پاسخ دهيد "انواع حركات دامنه اي   "با توجه به فرآيند شكل گيري    13
  .بنويسيدرا دامنه اي  علت جابه جايي مواد تخريب شده در انواع حركات )الف
  .)كافي است  مورددو ذكر(چرا؟ در دامنه هاي شمالي البرز بيشتر است ؟   ،دامنه اي احتمال رويداد كدام حركت )ب

1  

  .به سواالت زير پاسخ دهيد  14
   .سالي را نام ببريد معمول ترين نوع خشك  )الف
  .بنويسيد اخيردر دهه هاي  را مهم ترين علل اصلي افزايش خشك سالي ها) ب

25/1  
  

، تخريب واحدهاي مسكوني شهري و  "مديريت پيش از وقوع زمين لرزه   "چگونه مي توان با توجه به اقدامات مربوط به   15
  .روستايي را به حداقل رسانيد

25/1  

 25/1  د؟سطح زيربنا جلوگيري نمواز كاهش اصطكاك بين توده لغزش و ، مي توان چرا با ساماندهي شبكه زهكشي  16

 75/0  . )ذكر سه مورد كافي است . ( نام ببريدمهم ترين راهكارهاي مديريت خشك سالي را   17

 75/0  ماهواره اي چه كمكي در تعيين حدود سيل گير رودخانه ها مي كنند؟ تصاوير  18

  20  نمرهجمع                »                                                   اشيدب و پيروز  موفق«                                                                      

 

يع سيل كا ع

كات دامنه احركات دامنه اي 
دامنه ع حركاتواع حركات

اي شمالينه هاي شمالي البر

 .بنويسيد ر  .بنويسيد ير
، تخريب"" لرزه  ين لرزه  

ربنا جلوگح زيربنا جلوگيري

نمرجمع         نمرهجمع         اشيدب روز  اشيدب وز 

سخ ده
ين نوع خشترين نوع خشك

ل اصلي افزل اصلي افزايش خ
 به اقدامات مه به اقدامات مربو

  د
 از كاهشتوانمي توان 

. ( نام ببريدنام ببريد را لي را 

 گير رودخيل گير رودخانه ه

       ««                             

چ  16

مهممهم ترين    17

ماهماهوارهاويرتصاوير


