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    .پاسخ دهید)نمره  16جهت کسب ( 16تا   1آموزان عزیز به سؤاالت دانش  
  .مشخص کنید) غ(یا ) ص(درست یا نادرست بودن جمالت زیر را با عالمت    1

  .به وجود آورددر حمل و نقل آبی و ریلی  یتحول بزرگ اختراع چرخ )الف
  . ز حمل و نقل ریلی استاي بسیار بیشتر اآالیندگی محیط زیست در حمل و نقل جاده) ب
  .  توانایی محاسبات آماري و ریاضی را دارد  GIS  )ج
  .  ساعت یکسانی دارند ،اندالنهارهایی که داخل یک قاچ قرار گرفتههمه نصف) د 

1  

  .کنید کاملجاهاي خالی را با عبارت مناسب   2
  .  می شود .........................طور کلی، هرچه حجم محموله بیشتر باشد هزینه حمل آن به) الف

  .  گویندمی .........................  ترکیبی از دو یا چند شیوه مختلف حمل و نقل را  )ب
  .         است .........................بهبود حمل و نقل شهري گسترش  ترین راهکارمهم )ج
  .   است......................... تابعه هاي ها و شرکتمدیریت حمل و نقل آبی بر عهده سازمان) د 

1  

  .                          نامه خود بنویسیدانتخاب، و در پاسخ (       )کمانککلمه مناسب را از داخل   3
  .  است) مقر ـ موقعیت( روي زمین مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن ) الف

  .  است ) اقتصادي ـ جمعیتی( و روستا، مالك  ترین مالك تشخیص شهرمتداول) ب
  .  بیشتر از سایر نواحی است) اروپا ـ آسیا( سرعت گسترش شهرنشینی در قاره  )ج
شهر ـ جهان(  دارند،حوزه نفوذ بسیار وسیعی م آنها در اقتصاد و تجارت جهانی به سبب نقش مه یی کهشهرها به )د

  . گویندمی) شهرکالن

1  

  .هاي سمت چپ مربوط کنیدسمت راست را به طور مناسب به عنوانهاي عبارت  4
                                             .هاي روستایی از وظایف مهم این نهاد استطرح و اجراي طرح) الف

                       .ریزي شهري استهاي مهم برنامهیکی از بخش) ب
  .ت مردم در مدیریت شهري و روستا به وجود آمدندبراي جلب همکاري و مشارک) ج
  .به حداقل رساندن آلودگی و تخریب محیط زیست از ارکان مهم آن است) د

  وزارت راه و شهرسازي - 1
  شوراها -2
  بنیاد مسکن انقالب اسالمی - 3
  کاربري اراضی -4
    پایداري شهري - 5

1  

  5/0)                                                               مورد 2( یک سکونتگاه نقش دارند؟چه عوامل دیگري در پدید آمدن عوامل طبیعی  جزبه  5
  1  .را بنویسیدفرهنگ و مناسبات اجتماعی از نظر  شهر و روستا هايترین تفاوتمهم  6

  1  چیست؟ منظور از شهرگرایی  7

  1  .   نام ببریدرا بخش غیررسمی شهرها اقتصادي هاي از مشاغل و فعالیتچهار مورد   8

    »دوم ۀسؤاالت در صفح ۀادام«  
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  5/0    )مورد 2(بین فقر و جرم و بزهکاري چه ارتباطی وجود دارد؟ نشیندر نواحی حاشیه  9

  1  .   مبلمان شهري را تعریف کنید  10

  1    )مورد 4(؟در چه اموري کاربرد دارد GISامروزه سامانه   11

  .حمل و نقل زیر یک مزیت بنویسید هايیک از سیستم براي هر  12

  :حمل و نقل آبی) الف

  :حمل و نقل هوایی)  ب 

  :ايحمل و نقل لوله) ج 

5/1  

  1  شود؟اي از جغرافیاي اقتصادي محسوب میشاخه ،چرا جغرافیاي حمل و نقل  13

  5/1   .گیرد را بنویسیدام میانجحفظ ایمنی در حمل و نقل  هاي مختلفی که برايسه مورد از فعالیت  14

  1  )مورد 2( درون شهري ریلی چه مزایایی دارد؟  حمل و نقلگسترش   15

  1   .را تعریف کنیدالمللی زمان ردان یا خط بینخط روز گ  16

     .سؤال را به دلخواه انتخاب کرده و پاسخ دهید 4 فقط 24تا    17نمره از سؤاالت   4آموزان عزیز جهت کسب دانش  

  1  )مورد 4( آمیز نبود؟چرا اصالحات ارضی در ایران موفقیت  17

  1  بنویسید؟از مشکالت اقتصادي روستاییان چهار مورد   18

  1   . آنها را بنویسید ،جایی کاال را سرعت بخشیدمهم در حمل و نقل دریایی ظرفیت جابه دو تحولمیالدي  1970از دهۀ   19

  1  )مورد 4(گیرد؟و بررسی قرار میو نقل چه عواملی مورد توجه ریزي حمل در مدیریت و برنامه  20

  1   .بنویسیدخیز جهان را ترین مناطق زلزلهمهمدو مورد از   21

  1  .اي را نام ببریدچهار گروه اصلی حرکات دامنه  22

  1  .را تعریف کنید بحران  23

  1  )مورد 4(دهند؟تر از آن قرار میهاي مختلف را در جو زمین و باالکشورها با چه اهدافی ماهواره  24

  24  نمرهجمع                                                       »  باشید و پیروز  موفق«                                                                      
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   25/0نمره      48ص                صحیح ) ب                               25/0نمره        42ص                       غلط  ) الف  1
      25/0نمره     74ص                  صحیح  )د                               25/0نمره        40 ص                     صحیح  )ج  

1  

  25/0نمره     65ص  یا چند منظوره   چند وجهی ) ب                               25/0  نمره      62ص                    کمتر   ) الف  2
  25/0نمره    71 وزارت راه و شهرسازي  ص ) د                                25/0نمره       67ص    حمل و نقل عمومی) ج 

1  

  25/0  نمره  6ص                  جمعیتی) ب                                         25/0نمره        2ص                          مقر) لفا  3
  25/0نمره   13ص                شهرجهان) د                                          25/0نمره       11ص                           آسیا) ج

1  
  

  28کاربري اراضی  ص یا   4  )ب                         33بنیاد مسکن انقالب اسالمی  ص   یا     3   الف  4
    25/0هر مورد          28 صپایداري شهري    یا   5 ) د                                                        35ص    شوراها یا      2  )  ج

1  

                         عوامل نظامی    -4       عوامل دفاعی  -3   هاي تجاريدسترسی به راه -2      عوامل سیاسی -1  5
   2و3  ص    25/0 مورد هر  مورد، دو        دسترسي بھ منابع و انرژي - ۶ محلي بازارھاي -5

5/0  

و روابط خویشاوندي، وابستگی اجتماعی و همکاري بین آنها  ،سندشناشتر افراد همدیگر را مییروستاها جمعیت کم و ب  6
در شهرها نوگرایی بیشتر و تغییرات اجتماعی . آداب و رسوم و شیوه زندگی در شهر و روستا متفاوت است. بیشتر است

   6ص        25/0هر مورد .)          مورد کافی است 4(  . تر استسریع

1  

ها و مظاهر شهري در روستاها و هاي زندگی، رفتار و عملکردها، ارزشی است که طی آن شیوهروندي اقتصادي ـ اجتماع  7
  17ص .  یابدبین روستانشینان رواج می

1  

  1   23ص        گرد  نوازندگان دوره -4ها  کنزباله جمع -3دالالن  -2ها  فروشگرد و دستکار فروشندگان دوره-1  8

گسترش   طالق -6        اعتیاد-5          خشونت -4       سرقت -3       هاي اجتماعیيکجرو-2      انحرافات  -1  9
  25ص     25/0 مورد هر  مورد،دو             .یابدمی

5/0  

عی از وسایل و نمادها و عناصري است که در خیابان ها یا فضاهاي شهري براي استفاده عموم یموعه وسجبه معناي م  10
  26 -   25ص  .)مد نظر قرار بگیرد... ها و ها پرچمها و نیمکتاشاره به موارد نمادها مثل مجسمه(   .نصب می شود

1  

نقشه برداري   -5        معدن  - 4عمران       - 3محیط زیست            -2ریزي و مدیریت شهر و روستا            برنامه- 1  11
          38ص      25/0هر مورد .)          مورد کافی است 4(                 شبکه بهداشت و درمان  -7امور نظامی     - 6

1  

  شود جا میههاي طوالنی جابویژه کاالهاي حجیم و بزرگ در مسافتحجم عظیمی از کاالها به - 1 )الف   12
         52ص                                     ترین روش براي مسافت طوالنی                         ترین و ارزانمقرون به صرفه- 2  

  55ص                   جویی در وقت هاي طوالنی وصرفهبراي مسافت -2ترین شیوه حمل و نقل         سریع-1) ب 
  57ص            آسیب کمتر به محیط زیست -3مقرون به صرفه    -2        از مایعات یانتقال حجم عظیم-1    )ج 

                   .               از هر بخش یک مورد کافی است 

5/1  
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  1  44ص .   گزینی واحدهاي تولیدي، خدماتی و تجاري نقش مهم داردهاي اقتصادي و مکانحمل و نقل در فعالیت  13

 .یل حمل و نقلاستفاده از تجهیزات ویژه در وسا -2.    ها و تجهیزات پایش و نظارت بر حمل و نقلروش -1  14

           64ص 5/0هر مورد     .)مورد کافی است 3(.  تقویت فرهنگ ایمنی -4 .                          وضع قوانین و مقررات -3
5/1  

                         . ترافیک ندارد - 3                . کندجا میعداد زیادي مسافران شهري را جابهت -2.       آالیندگی کمتري دارد-1  15
  نمره 5/0هر مورد   68ص     .)مورد کافی است2(

1  

  1  75ص    .النهار مبدا در آن سوي کره زمین استنصف امتداد اي است که دردرجه 180النهار خط فرضی روزگردان، نصف  16
  »بخش انتخابی«   

  .ده باشد، فقط چهار سوال اول را تصحیح نماییدپاسخ دا انتخابی آموز به بیش از چهار سوالاگر دانش : مصحح گرامی
  

17  
  

 حمایت نکردن دولت از کشاورزان -2                          م نادرست زمین یتقس-1 
             20ص       25/0هر مورد واردات کاال از کشورهاي خارجی    -4                        توجه به صنایع مونتاژ  -3

1  

18  
  

        کمبود زمین                          -3میزان تولید پایین                            - 2رآمد فصلی و ناکافی                        د -1
      31ص   .)مورد کافی است 4(. نداشتن مالکیت زمین  -6  دسترسی نداشتن به بازار  -5 نداشتن سرمایه الزم -4

1  

  1  53ص    نمره  5/0هر مورد       هاي کانتینر برگسترش کشتی - Ro - Ro       (2( رو  –هاي رو یتولید کشت-1  19

20  
  

                  تقاضا -5    هزینه     -4     سرعت و زمان انتقال      -3       ها  نوع و حجم محموله  -2             دسترسی     -1
                    59ص  25/0هر مورد )  مورد کافی است 4(ایمنی      -8                  ط زیست    محی -7هاي طبیعی   ویژگی - 6

1  

   کمربند اطراف اقیانوس آرام - 2هیمالیا                  –کمربند کوهستانی آلپ -1   21

      87صنمره        5/0ر مورد ه   .) مورد کافی است 2( کمربند میانی اقیانوس اطلس                     -3 
1  

22  
  

  93ص      25/0لغزش     هر مورد   زمین -4جریان گلی        -3خزش        - 2ریزش       -1
  

1  

23  
  

دهد و به وضعیتی خطرناك و ناپایدار براي فرد یا جامعه پیشامدي است که به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می     
  100ص                         نمره  1    . امدجانمی

1  

24  
  

  1                111ص منابع زمینی              -4مخابراتی                      -3هواشناسی                -2نظامی                    -1

  24  مجمع بار                                                 "ئب استنظر همکاران محترم صا "                                                                  
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