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 .درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید  1
  .وابسته است  ،ار و سکونت جمعیت به عوامل طبیعیانتخاب مکان مناسب براي استقر) الف
  .شود می ،حسب اهمیتدر رتبه بندي بر ،نتگاه ها سبب تغییر جایگاه آن هاتنوع عملکرد سکو)ب 
 .ه است که به طور شبانه روزي دریک مداردقیق، زمین را دورمی زنندماهوار 24سامانه موقعیت یاب جهانی متشکل از  )ج
  .سیل رخ می دهد  ،ر مقدار آبدهی رودها افزایش یابداگ) د

  .از نشانه هاي وقوع احتمالی زمین لرزه است ،درترکیب شیمیایی آب هاي زیرزمینیتغییر )هـ

25/1 

 .کنید کاملجاهاي خالی را با عبارت مناسب   2
. تا از فضاهاي شهري به طور مناسب استفاده شود ،توانند طرح هایی را تدوین کنند می.......... مه ریزان با مطالعهبرنا )الف

. است ترمانند تجهیزات الکترونیکی مناسب  براي حمل کاالهایی...... ...........شیوه حمل ونقل )ب
.به وجودآورده است................. ..توسعه حمل ونقل، نگرانی هاي جدي درباره حفظ  )ج
  .می یابد............. ، شدت زمین لرزه عمق کانونی زمین لرزه کمتر باشد هرچه )د 
  .است ................ ، ید کننده بخش کشاورزي در کشورمانمهم ترین عامل تهد) ه

25/1 

 .انتخاب کنید (  ) عبارت مناسب را از داخل کمانک   3
  .است ترد، احداث راه آسان تر و کم هزینه باش) کمتر –بیشتر (میزان انحراف یا پیچ و خم ها هرچه  )الف

  . می یابد) کاهش  –افزایش(  در فصل بارش ،که از دشت هاي وسیع عبور می کننداحتمال سرریز شدن رودهایی  )ب
  .می شودگفته )  رانبح -مخاطره( رخ می دهد، به پیشامدي که به صورت ناگهانی وگاهی شدید، )ج
ثبت  دریافت و) اي الیه -رقومی (از سطح زمین را به صورت  تاب شدههاي ماهواره اي طیف هاي مختلف بازده نسنج) د

  .می کنند

1 

 .گزینه مناسب را انتخاب کنید  4
  : به جز همه موارد از مهم ترین پدیده هاي مربوط به تغییرات الگوي شهرنشینی در جهان به شمار می آیند، )الف

  الگوي مکانی شهرهاي میلیونی تغییر) 2                                       هاي میلیونی افزایش شهر ) 1
 اختالف قابل توجه میان سطح شهرنشینی کشورهاي جهان ) 4             تغییر ساختمان سنی جمعیت کالن شهرها ) 3
  د؟دار مغایرتکدام عبارت با ارکان شهر پایدار )ب
    اجراي طرح هاي هادي روستایی) 2         استفاده از صفحات خورشیدي در نواحی گرم وخشک براي تامین انرژي ) 1

 ري و فراغتیتوسعه خدمات گردشگ)4 توزیع عادالنه امکانات و خدمات شهري )3
براي جابه جایی چه کاالهایی استفاده می شود؟  RO-RO از کشتی هاي  )ج
  مواد معدنی) 4        خودرو                   ) 3مواد پتروشیمی                           ) 2        نفت                        ) 1
  تأثیر مستقیم دارد؟ کدام یک از پدیده هاي جغرافیایی زیر، برحمل ونقل)د
شیب زمین) 4ناهمواري ها                       ) 3                 آب و هوا                 ) 2پوشش گیاهی                  ) 1  

1 
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5  
  

 )          ضافیمورد ا 1 (یک از موارد سمت چپ اشاره دارد؟  هریک از موارد سمت راست به کدام
مونوریل )1  

مترو) 2  
تراموا) 3  

BRT  4(  
 

  .قطار شهري که بیشتر از زیر زمین و روي ریل حرکت می کند) الف
  .روي ریل ها حرکت می کند ، برقطار خیابانی که در سطح خیابان ها) ب
 .قطار هوایی که هزینه احداث آن زیاد است )ج

  

75/0  

  .پاسخ کوتاه دهیدبه سواالت زیر   6
  به مشاغل غیر رسمی می پردازند ؟ ، اکثر مهاجران پس از ورود به شهر چرا)الف

  مصرف انرژي را به شکل مطلوبی مدیریت نمایند؟ چگونه در شهرهاي هوشمند ، انواع حسگرها می توانند)ب
  تاها استفاده می شود؟روس مدیریت شهرها و برنامه ریزي وسامانه اطالعات جغرافیایی درچرا امروزه از)ج
 هزینه احداث خطوط آهن در کدام نواحی زیاد است؟ )د

  خطوط لوله از نظر حوادث غیرمترقبه به مراقبت زیاد نیاز دارد؟ چرا)هـ
  .علت نصب دوربین هاي کنترل سرعت در جاده ها را بنویسید)و
ر سطح بستر سیالبی اقدام به کشت محصوالت د  ،در دوره بدون بارش سال ، کشاورزان در برخی از مناطق ایرانچرا )ز

  کشاورزي می کنند؟

5/3  

  75/0   .هاي مناطق ابرشهري را نام ببرید سه مورد از ویژگی  7
  ؟چه آموزش هایی باید داده شود براي تقویت فرهنگ ایمنی، به ساکنان هریک از مناطق زیر  8

  :ساکنان مناطق نزدیک ریل هاي قطار) الف
  :ا و مزارع مجاور خطوط لوله حمل نفت و گازساکنان روستاه) ب

1  

  .به سواالت زیر پاسخ دهید رسمیوجه به ساعت تبا   9
  کره زمین به چند قاچ تقسیم شده است ؟ ) الف

  درجه است؟  قاچ چند هر) ب
  استفاده می کنند؟ ،چرا کشورها به جاي ساعت واقعی از ساعت رسمی) ج

1  

   .)محاسبات الزامی است (.درجه غربی قرار دارد 20جه غربی و شهر ب روي نصف النهار در 65شهر الف روي نصف النهار   10
  قدر است؟چاختالف ساعت این دو شهر   )الف

  است؟ چندباشد، ساعت در شهر الف  16اگر ساعت در شهر ب  )ب

75/0  

  75/0  تا حد امکان رعایت شود؟فاصله از گسل هاي فعال  ،چرا همواره توصیه می شود که درمکان یابی ساخت و سازها  11

    "ادامه سواالت  در صفحه سوم  "  
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  75/0  چرا در حوضه هاي کشیده ، احتمال وقوع سیل کاهش می یابد ؟  12

  .به سواالت زیر پاسخ دهید "انواع حرکات دامنه اي   "با توجه به فرآیند شکل گیري    13
  .بنویسیدرا دامنه اي  علت جابه جایی مواد تخریب شده در انواع حرکات )الف

  .)کافی است  مورددو ذکر(چرا؟ در دامنه هاي شمالی البرز بیشتر است ؟   ،دامنه اي احتمال رویداد کدام حرکت )ب

1  

  .به سواالت زیر پاسخ دهید  14
   .سالی را نام ببرید معمول ترین نوع خشک  )الف

  .بنویسید اخیردر دهه هاي  را مهم ترین علل اصلی افزایش خشک سالی ها) ب

25/1  
  

، تخریب واحدهاي مسکونی شهري و  "مدیریت پیش از وقوع زمین لرزه   "چگونه می توان با توجه به اقدامات مربوط به   15
  .روستایی را به حداقل رسانید

25/1  

  25/1  د؟سطح زیربنا جلوگیري نمواز کاهش اصطکاك بین توده لغزش و ، می توان چرا با ساماندهی شبکه زهکشی  16

  75/0  . )ذکر سه مورد کافی است . ( نام ببریدمهم ترین راهکارهاي مدیریت خشک سالی را   17

  75/0  ماهواره اي چه کمکی در تعیین حدود سیل گیر رودخانه ها می کنند؟ تصاویر  18

  20  نمرهجمع                »                                                   اشیدب و پیروز  موفق«                                                                      
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  7ص       25/0درست ) ب                                 2ص        25/0نادرست   ) الف  1
  101ص   25/0درست  ) هـ                   89ص     25/0نادرست  ) د                                 77 ص      25/0     درست  ) ج

25/1  

     55ص          25/0هوایی   ) ب             31ص              25/0کاربري زمین ) الف   2
  108ص  25/0خشک سالی   )هـ                84ص      25/0افزایش )   د                63ص            25/0محیط زیست    ) ج  

25/1  

   91ص             25/0افزایش  )ب                                              60ص                 25/0کمتر  ) الف  3
   112ص             25/0رقومی     )د                                             100ص                25/0  بحران) ج

1  
  

  11ص                          25/0) تغییر ساختمان سنی جمعیت کالن شهرها(  3گزینه )الف  4
  26ص                                        25/0  )گردشگري و فراغتی توسعه خدمات ( 4گزینه) ب

53ص                                                                              25/0)    خودرو(  3گزینه ) ج    
  62ص                                                                              25/0)  آب و هوا (  2گزینه) د

1  

  75/0  68ص                                                 ) مونوریل(  1) ج)                       تراموا(  3) ب)                        مترو(  2) الف   5

           23ص        25/0. شغلی محدود است  و در شهر فرصت هاي 25/0اکثر مهاجران فاقد مهارت وتخصص هستند ) الف    6
                                           26ص  25/0 . وباتوجه به رفت وآمدها کم وزیادکرد  25/0نورومیزان روشنایی معابررادرزمان هاي معین)ب
      38ص 5/0 و به روندآن کمک میکندانجامد تصمیم گیري می  چون پردازش و تحلیل باسامانه اطالعات جغرافیایی به) ج
  48ص                                                                                         25/0و پستی وبلندي   25/0در نواحی داري موانع   ) د

  57ص                                                                   0/ 25.   و آتش سوزي شوند 25/0زیرا ممکن است باعث انفجار   ) هـ
   64ص                                                                                       5/0 پایش و نظارت بر حمل ونقل عمومی وخصوصی   ) و
         89ص           25/0 )رس، شن و قلوه سنگ (  از رسوبات آبرفتی مانند 25/0پوشیده شدن سطح دشت هاي سیالبی ) ز

5/3  

ها ي شد بین مادرشهر تمرکز و انبوهی جمعیت ،تمرکز موسسات مالی و پولی، تمرکز صنایع دانش بنیان ،فراوانی آمد و  7

                                 14ص                    )         25/0سه مورد کافی است ، هر مورد (  هم جوار با انواع وسایل حمل ونقل زمینی و یا هوایی ،

75/0  

به سمت قطارها  ءباید آموزش داده شود که از توقف روي ریل ها خودداري کنند    ،   هم چنین خطرات پرتاب اشیا) الف  8
                   5/0.       را باید به آنان گوشزد کرد

                                           64ص               5/0.    دستکاري لوله ها بپرهیزند فاري هاي غیرمجاز دراین نواحی  وباید آموزش داده شود که از ح) ب

1  

       74ص                                                                 25/0  درجه  15) ب                                        25/0 قاچ 24) الف  9
در داخل یک کشور و بین   25/0...   نامه حرکت وسایل حمل ونقل و زمان واقعی سبب می شود اختالالتی در بر) ج

   25/0  وجود آید ه کشورهاي دیگر ب

1  

  25/0          45:   15=  3اختالف ساعت                           25/0       65 – 20=  45اختالف درجه   ) الف    10

  76ص                                                                                                    25/0             16 – 3=   13) بعدازظهر  1  ( )ب

75/0  
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مداوم نیروهاي زمین ساخت در اطراف قطعات گسل شارف 25/0فعال روي می دهد جابه جایی زمین در امتداد گسل هاي   11
  84ص   25/0 .جابه جایی دوقطعه گسل انرژي آزاد می شودو سپس به طورناگهانی با  25/0د  ها به تدریج ذخیره می گرد

75/0  

جه آب درنتی 25/0ا طی کند ،  تا آب جاري مسافت سرچشمه تا خروجی ر 25/0زیرا مدت زمان طوالنی سپري می شود    12
  91ص                                                  25/0. و به طور متوالی از حوضه تخلیه می شود  25/0شاخه ها  به تدریج  سر

75/0  

  93ص     25/0. مواد تخریب شده تحت تاثیر نیروي جاذبه زمین یا شیب به سمت پایین دست حرکت می کنند )  الف  13
  ... ، وجود رطوبت ، تراکم درختان و گیا هان ، شیب زیاد دامنه و 25/0) نش را( زمین لغزش ) ب 

  96ص                                            )                                                               25/0هرمورد . ذکر دو مورد کافی است ( 

1  

   97ص                                                                                                                   25/0خشک سالی آب و هوایی     )الف  14
   5/0گرم شدن آب و هواي کره زمین و بی نظمی هاي بارش درنتیجه تغییرات اقلیمی ) 1)  ب

                          5/0 ابع آب سطحی وزیرزمینیمنبرداري نادرست از بهره ت صحیح  ومدیریافزایش جمعیت ومقدار مصرف آب،نبود )2
       99ص

25/1  

و مهندسی  25/0و اصول طراحی   25/0، مقاومت مصالح ساختمانی افزایش یابد  25/0ساختمان ها  مقاوم سازي شوند   15
  101ص                                                                                     25/0.و مقررات مربوط به آن رعایت گردد  25/0ساختمان 

25/1  

  25/1  108ص         25/0. به سرعت تخلیه می شود  و 5/0کند و آب باران کمتر نفوذ می 5/0نفوذ پذیري خاك کاهش می یابد   16

بیاري در مصرف آب وپرهیز از مصرف بی رویه آب هاي سطحی وزیرزمینی موجود،افزایش بهره وري آ صرفه جویی در  17
حت فشار،پرهیز از کشت محصوالتی که به آب زیاد نیاز دارند ،جمع آوري و اي آبیاري تروش هکشاورزي واستفاده از

مدیریت آبخیزداري ،حفاظت از مینی ،زتغذیه مصنوعی سفره هاي آب زیر  ،هاي مختلف ذخیره سازي آب باران وروش
ذکر سه ... ( ،مدیریت فاضالب ها و پساب ها و استفاده مجدد از آب و مراتع و پوشش گیاهی وکنترل فرسایش خاك 

  109ص)                                                       25/0هرمورد.مورد کافی است

75/0  
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رسیدن آن ها به هر منطقه را حداقل  و زمان دقیق  25/0توانیم جهت حرکت سامانه باران زا  تصاویر میاین  از طریق  
حدود سیل گیر رودخانه ها  25/0منابع زمینی سپس با استفاده از تصاویر ماهواره اي 25/0چند روز قبل پیش بینی کنیم

  113ص                                                                                                                    .                              را تعیین کنیم

75/0  

  20  مجمع بار                                                 "نظر همکاران محترم صائب است "                                                                  
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