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6 سواالت درس  

بحران چیست؟ -1  

ناگهانی وگاهی شدید رخ می دهد و به وضعیتی خطرناك و ناپایدار براي فرد یا جامعه پیشامدي که بصورت جواب ) 
 می انجامد.

-2  منظور از مدیریت مخاطرات چیست؟   

کلیه اقداماتی است که به کمک آنها بتوان از بروز حوادث ناگوار پیشگیري کرد یا در صورت بروز آنی حوادث، )  پاسخ
و شرایط الزم براي امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع را فراهم کرد. بتوان آثار آنها را کاهش داد  

را نام ببرید؟ زلزله  مراحل مدیریت مخاطره  3 -  

) بعد از وقوع زلزله3) حین وقوع زلزله 2) قبل از زلزله 1 )  پاسخ  

  کامل کنید: -4

                                             .تاس در کشور ما مدیریت بحران به عهده ......................... وابسته به وزارت ...................... الف)

وزارت کشور -سازمان مدیریت بحران ) پاسخ   

................................... فعالیت می کند.استان ها زیر نظر  اداره کل مدیریت بحران  ب) 

  استانداري) پاسخ 

برطرف کردن بحرانی نیازمند اقدامات ......................... و ....................... فوق العاده است. ج)          

) پاسخ      اساسی و فوري  

وظیفه سازمان مدیریت بحران چیست؟-5  

ایجاد امادگی براي مقابله با بحران و پیشگیري از آن، مدیریت بحران و رساندن کمک هاي اولیه به آسیب  پاسخ
 دیدگان و ساماندهی و بازسازي مناطق آسیب دیده را بر عهده دارد.

ی دهند؟مچرا در زمان هاي نزدیک وقوع  زلزله جانوران واکنش غیر عادي از خود نشان )  6  

حواس جانوران بسیار باال است.زیرا حساسیت  پاسخ  
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نشانه هاي وقوع زمین لرزه را نام ببرید؟-7  

الف) کاهش لرزش هاي کوچک در راستاي گسل ب) تغییر در آب هاي زیرزمینی ج) تغییر اندازه فاصله بین  )  پاسخ
 شکستگی هاي پوسته زمین

لرزه تجمع انرژي این نواحی می گذارد؟ثیر کاهش لرزش هاي کوچک در راستاي گسل ها چه تاثیري در زمین أت  8-  

تجمع انرژي بیشتر و زمین لرزه شدیدتر می شود.)  پاسخ  

  در هریک از عبارات زیر جمله هاي نادرست  و یا نادرست را مشخص نمائید : - 9

  الف)زمین لرزه ها غیر قابل پیش بینی اند اما انسان تالش می کندتا بتواند آن را پیش بینی کند. 

  درست)   پاسخ

  ب)در روش سازه اي بر اساس روش هاي هیدرولوژي شدت جریان سیل محاسبه و تخمین زده می شود. 

  درست)   پاسخ

  ج)گسترة زمین لغزش ها بسیار بیشتر از مخاطراتی مانند زمین لرزه است. 

  درست)  نا پاسخ

  ز وقوع سیل می باشد.د)توزیع امکانات و تجهیزات مورد نیاز مصدومان از اقدامات مدیریت قبل ا

  نادرست )   پاسخ

  گزینه درست را انتخاب کنید:  -10

  وابسته به کدام ارگان می باشد .» سازمان مدیریت بحران« الف)در کشور ما 

     ) وزارت کشور2                                             )وزارت راه و شهرسازي1 

  )جهاد سازندگی                                   4)بنیاد مسکن انقالب اسالمی3

  کشور ایران درست می باشد. »میانگین بارندگی «ب)کدام گزینه در مورد 

 میلی متر در سال500تا 300)بین 2                                       میلیمتر در سال 300)کمتر از 1   

    میلی متر در سال   350تا                                   4(150میلی متر در سال 500)بیشتر از 3
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  می باشد. » اقدامات بعد از وقوع زمین لغزش «ج)کدام گزینه از 

   )ایمن سازي و پایدار سازي             2)اطالع رسانی به سازمان هاي امداد و نجات1

    ) تعمیر و باز سازي تأسیسات زیر بنایی                                          4) پاك سازي مسیرلغزش 3

  میلیمتر در سال 300کمتر از -1ب)           وزارت راه و شهرسازي-1 الف))   پاسخ

  تعمیر و باز سازي تأسیسات زیر بنایی-4) 3

قبل از وقوع زمین لرزه چه تغییري در آب هاي زیرزمینی بوجود می آید؟ -11  

ایی آن تغییر کند.یدر اثر فشار بر الیه هاي پوسته زمین سطح آب زیر زمینی باال یا پایین تر یا ترکیب شیم  ) پاسخ   

-12 چرا در زمان وقوع زلزله بناهاي روستایی بیشتر از ساختمان هاي شهري آسیب می بینند؟  

زیرا مصالح به کار رفته در ساختمان هاي شهري نسبت به سکونتگاه هاي خشت و گلی روستایی مقاومت  )  پاسخ
 بیشتري دارند.

-13 راهکارهاي مدیریتی پیش از وقوع زمین لرزه را بنویسید؟  

در جلوگیري از ساختن سکونتگاه ها  -استفاده از سیستم هاي هشدار لرزه ها -مقاوم سازي ساختمان ها)  پاسخ 
ایجاد مراکز امداد و نجات - آموزش همگانی - مناطق داراي گسل فعال  

-14 راهکارهاي مدیریتی در خانه، مدرسه و محل کار پیش از وقوع زلزله را بنویسید؟  

تهیه و نگهداري کیف  -محکم کردن وسایلی که امکان سقوط با لرزش دارند -شناسایی نقاط امن پناه گیري)  پاسخ 
 کمک هاي اولیه

راهکارهاي مدیریتی در زمان وقوع زمین لرزه را بنویسید؟-15  

عدم استفاده از پله و ، دوري از پنجره ها و دیوارها ،پناه گرفتن در مکان امن در ساختمان ،حفظ خونسردي)  پاسخ 
 آسانسور

-16 راهکارهاي مدیریتی بعد از زمین لرزه را بنویسید؟  

زلزله زدگان اسکان موقت - عدم حرکت روي آوارها -قطع کردن برق، آب و گاز )  پاسخ  
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  عبارات زیر را کامل کنید.  -17

  الف)کلیه اقداماتی که به کمک آن بتوان از بروز حوادث ناگوار پیشگیري کرد ...................... نام دارد. 

  ........................... است. ب)مهم ترین عامل تهدید کننده بخش کشاورزي در کشور ما 

  ج)در کشور ما ساماندهی مخاطرات به عهدة ............................ می باشد. 

   د)بخش وسیعی از ایران در قلمروآب و هواي ............................... جهان قرار می گیرد.

حریم سیل گیر رود براساس محاسبات آماري حداقل .................. سال تعیین می شود.  ه)   

  ب)خشکسالی          مدیریت مخاطرات    الف) )   پاسخ

  سال 35ه)               د)خشک               ج)سازمان مدیریت بحران   

  براي کاهش خسارات ساختمان ها در اثر وقوع زمین لرزه چه اقداماتی باید انجام گیرد؟ -18

ساختمان ها باید مقاوم سازي شوند و اصول طراحی و مهندسی ساختمان و مقررات مربوط به آنها رعایت )  پاسخ
  گردد. 

  ر آسیب می بینند؟چرا در زمان وقوع زلزله بناهاي روستایی نسبت به ساختمان هاي شهري بیشت - 19

زیرا مصالح به کار رفته در ساختمان هاي شهري نسبت به سکونتگاه هاي خشت و گلی روستایی مقاومت )   پاسخ
  بیشتري دارند. 

  چه نوع ساختمان هایی در زمان وقوع زلزله کمتر آسیب می بینند؟ -20

زمان وقوع زلزله کمتر آسیب می بینند و ساختمان هایی که بر اساس اصول مهندسی ساخته می شوند ، در )  پاسخ
  تلفات انسانی خیلی کمتري به بار می آورند.

  به چه نکاتی باید توجه شود ؟ »  وقوع زمین لرزه«در زمان  -21

بهتر است در زمان وقوع زمین لرزه ، خونسردي خود را حفظ کنیم ، از ساختمان هاي بلند فاصله بگیریم و به )   پاسخ
پناه ببریم. چنانچه دراخل ساختمان هستیم ، بهتر است در محل مناسب و امن در ساختمان پناه زمین هاي باز 

  بگیریم براي مثال، کنار ستون هاي اصلی ساختمان با گوشۀ دیوار ها. 

  بعد از وقوع زمین لرزه چه مشکالتی به وجود می آید ؟ -22

  س لرزه ها و اتصال کابل هاي برق.زمین ، پآتش سوزي ، انفجار لوله هاي گاز ، لغزش هاي )   پاسخ
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  در دهه هاي اخیر ، مهمترین علت افزایش خسارت سیل ها را بیان کنید؟ -23

فعالیت نابخردانۀ انسانی مانند از بین بردن پوشش گیاهی ، تغییر کاربري اراضی به طور نامناسب ، دخل و )   پاسخ
  البی.تصرف در بستر و حریم رودخانه ها و دشت هاي سی

  چگونه می توان وقوع سیل را کاهش داد؟ » روش سازه اي« با استفاده از   -24

در این روش قبل از وقوع سیل ، شدت جریان آن بر اساس روش هاي هیدرولوژي محاسبه و تخمین زده می )  پاسخ
انحراف یا مهار سیل شود. سپس ، با به کار گیري روش هاي مهندسی و احداث سازه هاي مناسب ، نسبت به هدایت ، 

 اقدام می شود.

چرا در دهه هاي اخیر خسارات ناشی از سیل افزایش یافته است؟ -25   

فعالیت نابخردانه انسانی  -ه دلیل توسعه سکونت گاه ها و ساخت و سازها در حریم سیل گیر رودخانه ها) ب پاسخ
تحریف در حریم رودها و دشت هاي سیالبی - تغییر کاربري اراضی و دهکی -مانند از بین بردن پوشش گیاهی  

-26 انواع روش هاي سازه اي شمار سیل را نام ببرید؟  

احداث  -ایجاد دیوارهاي مهارکننده و پایدار کننده -ایجاد کانال هاي انحرافی -اصالح بستر رودخانه ها )  پاسخ
.سدهاي ذخیره اي یا تنظیمی  

-27    برید؟روش هاي مدیریت پیش از وقوع زلزله را نام ب  

) روش هاي غیر  سازه اي2      ) روش هاي سازه اي1 ) پاسخ  

روش سازه اي مدیریت بحران سیل پیش از وقوع را توضیح دهید؟-28  

در این روش شدت جریان سیل را براساس روش هاي هیدرولوژي محاسبه و تخمین زده سپس با بکارگیري )  پاسخ 
نسبت به هدایت، انحراف یا مهار سیل اقدام می شود. روش مهندسی و احداث سازه هاي مناسب  

-29 حریم سیل گیر رودخانه ها چگونه تعیین می شود؟   

با انجام محاسبات آماري براساس آبدهی گذشته یک رود باالترین سطحی را که در آینده در حین وقوع یک  ) پاسخ

 سیل در بر گیرد را در نظر می گیرند و حریم سیل گیر را تعیین می کنند.

  را نام ببرید؟» روش سازه اي« چند نمونه ازاقدامات کاهش وقوع سیل به  -30

اصالح بسترهاي رودخانه ها ، ایجاد کانال هاي انحرافی ، ایجاد دیواره هاي مهار کننده و پایدار کننده و )  پاسخ
  احداث سدهاي ذخیره اي یا تنظیمی . 
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  تأکید بیشتري می شود؟» روش غیر سازه اي« چرا در سال هاي اخیر به کارگیري  -  31

  دراز مدت مفیدتر و کم هزینه ترند.وب کمتري بر محیط زیست دارند و در زیرا این روش ها تأثیرات نامطلپاسخ ) 

  بعد از وقوع سیل چه اقداماتی براي مدیریت بحران باید انجام گیرد؟ -32

مکان یابی براي اسکان موقت و برپرکردن چادرهاي امداد، استقرار مراکز درمانی در مناطق دور از خطر )  پاسخ
دومان، مرمت فوري راه هاي ارتباطی براي دریافت خدمات و تجهیزات مورد نیاز پس از سیالب براي رسیدگی به مص

سیالب ، توزیع امکانات و تجهیزات مورد نیاز مصدومان ، به ویژه استقرار تانکرهاي آب آشامیدنی بهداشتی براي 
 جلوگیري از شیوع بیماري هاي عفونی. 

بنویسید؟ هاي روش هاي غیر سازه اي مدیریت سیل رامزیت   33-  

ند.بسیار کم هزینه تر ومفیدتر در دراز مدت   -دارند تاثیرات نامطلوب کمتر بر محیط زیست )  پاسخ  

غیر سازه اي مدیریت سیل را بنویسید؟دو روش  -34   

ایجاد  -اجراي روش هاي آبخیزداري و تقویت پوشش گیاهی حوضه و نفوذ دادن آب بارانی در حوضه ها)  پاسخ
هاي امداد و نجات در مناطق سیل خیزپایگاه   

از مدیریت بعد از وقوع سیل را بنویسید؟دو نمونه  -35  

) مکان یابی براي اسکان موقت و برپا کردن چادرهاي امداد و استقرار مراکز درمانی در مناطق دور از خطر 1)پاسخ
ومان به ویژه تانکرهاي آب آشامیدنی ) توزیع امکانات و تجهیزات موردنیاز مصد2سیالب براي رسیدگی به مصدومان 

تنوع و ..اي جلوگیري از شیوع بیماري هاي مبهداشتی بر  

لغزش و زمین لرزه را از نظر وسعت و خسارت مقایسه کنید؟زمین  - 36  

ن چندان فراگیر نیست.آزمین لغزش گسترده وسعتش کمتر و خسارت هاي  )  پاسخ  

از ساخت و ساز چه مطالعاتی باید انجام شود؟براي مقابله با لغزش در سطح شیب دار قبل   37-  

.مطالعات خاك شناسی و پایداري زمین)  پاسخ  

  مراحل اقدامات مدیریتی زمین لغزش را نام ببرید؟ -38

  مرحله قبل از وقوع ، حین وقوع و بعد از وقوع زمین لغزش.)   پاسخ

 مخاطرات ساختمان سازي باید چگونه انجام گیرد؟در نواحی کوهستانی و کوهپایه اي براي در امان ماندن از  -39

.باید از شیب هاي تند ، لبه هاي پرتگاهی ، کناره هاي پرشیب رودها و دامنه هاي پرشیب دره ها پرهیز کرد)  پاسخ  
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اقدامات قبل از وقوع زمین لغزش را بنویسید؟ (دو مورد)-40  

براي ساختمان سازي باید از شیب هاي تند، لبه هاي پرتگاهی، کناره هاي پرشیب رودها و دامنه هاي  - 1 )  پاسخ
) قبل از ساخت و ساز در سطوح شیب دار، مطالعات خاك شناسی و پایداري زمین انجام 2پرشیب دره ها پرهیز کرد. 

پایدار سازي سطوح شیب دار و نظایر ان انجام  پذیرد. کارهاي ایمن سازي مانند مقاوم سازي لوله هاي انتقال انرژي،
 پذیرد.

-41 اقدامات حین وقوع زمین لغزش را بنویسید؟  

ات اطالع داد و به ج شده و به سازمان هاي امداد و نجباید به سرعت از مسیر لغزش و جریان گل و الي خار )  پاسخ
 کسانی که براي ترك محل به کمک نیاز دارند امدارسانی کرد.

قدامات بعد از وقوع زمین لغزش را بنویسید؟ا-42  

براي  -سیساتی زیربنایی مثل خطوط آب، برق و گازأتعمیر و بازسازي منطقه به ویژه در صورت تخریب ت )  پاسخ
 پیشگیري از خطرات آتی، الزم است استعداد لغزش مجدد ارزیابی شود.

ود؟براي جلوگیري از لغزش دامنه شبکه زهکشی چگونه اصالح می ش  43-  

نفوذ با هدایت انشعابات شبکه زهکشی به سوي یک کانال مصنوعی، سرعت تخلیه روانی آب افزایش و )  پاسخ
می یابد. پذیري و زمین لغزش کاهش   

؟ را بنویسید مل تهدیدکننده بخش کشاورزي ایرانمهم ترین عا  44-  

                                                           خشکسالی)  پاسخ

میانگین بارش ایران و جهان را مقایسه کنید؟ -45  

میلی متر است. 800میلی متر است و میانگین بارش در جهان  27تا  22میانگین بارش در ایران پاسخ:    

  عبارات زیر را کامل کنید: -46

  میلی متر در سال دارند. 500درصد سطوح کشاورزي کشور بارندگی ................... از  دهالف)

  بیش  ) پاسخ

میلی متر دارند. 500..... از .........درصد سطوح کشاورزي کشور بارندگی .... نود  ب) 

کم تر)  بسیار  
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در مدیریت خشکسالی را بنویسید؟ »سدهاي خشکه چین «تاثیر ایجاد  47 -  

مقدار نفوذ روانی آب حاصل از بارش را افزایش می دهد.)  پاسخ  

  مورد کافیست).4مهم ترین راهکارها براي مدیریت خشکسالی را نام ببرید. (ذکر  - 48  

  افزایش بهره وري آبیاري در کشاورزي و استفاده از روش هاي آبیاري تحت فشارپاسخ ) 

  جمع آوري و ذخیره سازي آب باران به روش هاي مختلف -

  تغذیۀ مصنوعی سفره هاي آب زیرزمینی-

مدیریت آبخیزداري ، حفاظت از مراتع و پوشش گیاهی و کنترل فرسایش خاك-  

-49                                                                              مهم ترین راهکارهاي مدیریت خشکسالی را بنویسید؟   

) صرفه جویی در مصرف آب و پرهیز از مصرف بی رویه آب هاي سطحی و زیرزمینی موجود.1 ) پاسخ   

)افزایش بهره وري آبیاري در کشاورزي و استفاده از روش هاي آبیاري تحت فشار.2  

خشکی و محصوالتی که به آب )پرهیز از کشت محصوالتی که به آب زیاد نیاز دارند و کاشت گیاهان مقاوم به 3

 کمتري نیازمندند.

)تغذیه مصنوعی سفره هاي آب زیرزمینی.4  

)مدیریت آبخیزداري ، حفاظت از مراتع و پوشش گیاهی و کنترل فرسایش خاك.5  

)مدیریت فاضالب ها و پساب ها و استفاده مجدد از آب 6  

  دارند؟ماهواره هاي منابع زیرزمینی (لندست) چه ویژگیهایی  -50

ساعت یک بار به دورکرة زمین می چرخند ودر طول این مدت بار استفاده از نور روز از تمام  24آنها تقریبا هر پاسخ) 
  زمین تصویربرداري می کنند. می توانند تصاویر مختلفی از سطح زمین ارسال کنند. 

  سنجنده هاي ماهواره ها چه کاربردي دارند؟ -51  

واره اي طیف هاي مختلف بازتاب شده از سطح زمین را به صورت رقومی دریافت و ثبت می سنجنده هاي ماه)  پاسخ
کنند سپس ، این داده هاي رقومی  به ایستگاه هاي زمینی ، مانند گیرنده هاي موجود  در سازمان فضایی ایران ، 

یافت شده را تحلیل و به تصاویر ارسال می شود . در مرحلۀ بعد نرم افزارهاي رایانه اي پیشرفته داده هاي رقومی در
  مورد نیاز تبدیل می کنند. 
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سنجش از دور چه کاربردي در مخاطرات طبیعی دارند؟ دامنه ها و حرکت توده هاي زمین لغزش به طور دقیق 52- 

ندازه گیري جابه جایی مواد سطح ا-   ( پاسخ 

یش بینی جهت حرکت سامانه هاي باران زا و زمان دقیق سیدن آنها به هر منطقه پ 

عیین حدود سیل گیر رودخانه ها ت 

ز طریق تصاویري که سنجندة ماهواره اي تهیه کرده اند می توانیم دستور العمل هاي دقیقی براي تعیین حریم ا 
فعالیت هاي انسانی و مرز استقرار سکونتگاه ها در اطراف رودخانه ها تدوین کنیم.

امروزه چه پدیده هایی با رقومی کردن تصاویر ماهواره اي قابل شناسایی می باشند؟  -53

پدیده هاي نامرئی مانند انرژي زمین گرمایی . گازهاي موجود در جو ، جریان هاي هوایی ، رطوبت موجود در پاسخ ) 
جو و حتی پدیده هایی مانند آفات و بیماري هاي گیاهی و نظایر آن قابل شناسایی می باشند.
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