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

. آمایش سرزمین، تنظیم رابطه انسان، فضاي جغرافیایی و فعالیت است) الف
   .        نشینی نوعی اسکان رسمی استزاغه) ب
 .است ترهزینهکم ايجاده حمل و نقلر د) هاترمینال(ها احداث پایانه )ج
. شاخص مطلوب یعنی میزان انحراف از مسیر مستقیم) د 

1 

  .کنید کاملجاهاي خالی را با عبارت مناسب   2
. اندبیشترین نقش را داشته....................... ار و سکونت جمعیت، عوامل در انتخاب مکان براي استقر) الف

    .آیندبه وجود می....................... ها معموال در امتداد  مگاالپلیس) ب
 .ساخته شد ....................   کشور نخستین لوکوموتیو مجهز به موتور بخار در )ج
. گویند......................... حمل ونقل ، د شیوه حمل ونقل را ترکیبی از دو یا چن) د 

1 

. نامه خود بنویسیدانتخاب، و در پاسخ (       )کمانککلمه مناسب را از داخل   3
  .شودتوجه می) زیستحفظ محیط –نوع و حجم محموله ( در انتخاب شیوة حمل و نقل به ) الف

  .کندبه سرمایه فراوانی نیاز دارد، ولی بازدهی آن در آینده، هزینه را جبران می) ریلی –زمینی ( ل و نقلحم )ب
 .است جاییمسافران و کاالها در هنگام جابه )تأمین ایمنی –سرعت و زمان (از موضوعات مهم در مدیریت حمل و نقل  )ج
  .است) شهرداري –هرسازي ش و وزارت راه( مدیریت حمل و نقل شهري برعهده ) د

1 

 1 .گیري هستۀ اولیه روستاها و شهرهاي ایران را نام ببریدترین عوامل شکلچهار مورد از مهم  4

 1) مورد 4( .هاي تفاوت شهر و روستا را بنویسیدترین مالكمهم  5
 1.هاي عمدة برنامه آمایش سرزمین چهار مورد را بنویسیداز ویژگی  6
 1 شود؟شهر هوشمند به چه شهري گفته می  7

 1.را بنویسید (GIS)چهار مورد از کاربردهاي سامانه اطالعات جغرافیایی   8

 1      )مورد 2( .را نام ببرید قرن اخیر سه عاملی که موجب گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل شده است،در نیم 9

 1) مورد 4(شود؟ استفاده می یاز هواپیما معموال براي حمل چه کاالهای  10

 1  )مورد 4(؟اندانجام داده چه اقداماتی ،براي بهبود حمل و نقل عمومی درون شهريدر چند دهۀ اخیر کشورهاي مختلف  11

 1 .ویژه در شهرهاي بزرگ را نام ببریدترین مشکالت حمل و نقل شهري، بهچهار مورد از مهم  12

 »دوم ۀسؤاالت در صفح ۀادام«
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  1  .هاي قطار را بنویسیدهاي الزم براي ساکنان مناطق نزدیک ریلترین آموزشمهم  13

 16ساعت   Aاگر در شهر .درجه غربی واقع شده است 15النهار در نصف B درجه شرقی و شهر 45النهار در نصف  Aشهر  14

  .مطلوب است. باشد

  .)انجام محاسبات الزامی است( ساعت چند است؟ Bدر شهر ) الف

  النهار گرینویچ ساعت چند است؟در نصف) ب

1  

یک دیرتر است؟ زودتر و در کدام یک از این دو شهرباشد، موقع اذان صبح در کدام 4:  30اگر ساعت اذان صبح در کرج   15
  )                                                                                 آبادنیشابور و  خرم(چرا؟  

1  

  1  )مورد 4(  شود؟در چه اموري استفاده می  GPSاز    16

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

  1  .  شهر را توضیح دهیداصطالح جهان  17

  1  ؟   اهمیت دارد که انجام گیرد هاییفعالیتهاي اجتماعی در شهرها و تأمین امنیت آنها چه براي مقابله با آسیب   18

  1  .هاي سیستم حمل و نقل هوایی را بنویسیدمحدودیت   19

  1  )مورد 2( الزم است؟   هاییفعالیتي حفظ ایمنی در حمل و نقل چه برا  20

  1   .را تعریف کنید لرزهزمین) الف  21

  1     .ثر در وقوع سیل را نام ببریدؤچهار مورد از عوامل م) ب   22

  1  )مورد 2(  .سالی را بنویسیدخشکترین راهکارهاي مدیریت مهم) ج   23

  1  نمره 1 .یح دهیدسنجش از دور را توض) د   24

  24  نمرهجمع           »                                                   باشید و پیروز  موفق«                                                                      
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   25/0نمره   22غلط  ص ) ب                                                     25/0نمره   36صحیح  ص ) الف  1
                                                      25/0نمره   60ص     غلط )د                                                    25/0نمره   45ص      صحیح )ج  

1  

  25/0نمره   14ص   هاي ارتباطیراه) ب                                                     25/0  نمره    2 ص طبیعی) الف  2
  25/0نمره   65ص چند وجهی) د                                                   25/0نمره   42انگلستان  ص ) ج 

1  

  25/0نمره   62ریلی ص ) ب                                 25/0نمره   62حجم محموله  ص نوع و ) الف  3
  25/0نمره   71شهرداري ص ) د                                               25/0نمره   64تامین ایمنی  ص ) ج

1  
  

   هاي دفاعی  قلعه -2دسترسی به آب                                                   -1  4
     2ص   25/0ها    هر مورد قرار گرفتن در تقاطع راه - 4                                                   بازارهاي محلی  -3       

1  

      دسترسی به خدمات و تسهیالت - 2                                           هاي اقتصاديفعالیت -1  5
    6 ص    25/0 مورد هر                   میزان جمعیت  -4                        وسعت و فضاي سکونت و فعالیت  -3       

1  

  توجه به عدالت در توسعه  - 3 هاي و توانمندهاي همه مناطق     توجه به ظرفیت -2   توجه به همه ابعاد توسعه  -1  6
  توجه به آمایش دفاعی - 6                    توجه به حفظ محیط زیست   -5                      توزیع متوازن جمعیت -4  

      36ص    25/0هر مورد     .)  مورد کافی است 4( توجه به نیازهاي حال و آینده                     -7  

1  

ل و مصرف انرژي ، مدیریت ترافیک ، امور مختلف مانند حمل و نقشود که در آن براي شهر هوشمند به شهري گفته می  7

                                                                                          26ص     .شوداستفاده می)  ICT( از فناوري اطالعات و ارتباطات  ... مدیریت پسماند و 

1  

.....                                         معدن  و  -4         عمران        - 3محیط زیست            -2  ریزي و مدیریت شهر و روستا          برنامه -1  8
          38ص      25/0هر مورد         .)  مورد کافی است 4(           

1  

  ي در تولید و سایل حمل نقل هاي علمی و فناورپیشرفت -2       قاضا براي حمل و نقل  افزایش جمعیت و ت-1  9
  43ص      5/0هر مورد            .)    مورد کافی است 2(                      گسترش تجارت و اقتصاد جهانی  -3 

1  

  1  55ص      25/0هر مورد         فاسد شدنی              مواد -4  ارزشمند  - 3   کم حجم  - 2   کاالهاي سبک    -1  10
  )  BRT( ایجاد مسیرهاي اتوبوس تندرو -2رش حمل و نقل درون شهري ریلی        گست-1  11

  68-69ص     25/0هر مورد .)  مورد کافی است 4( گسترش دوچرخه سواري - 4هاي برقی    استفاده از اتوبوس-3
1  

   نگیکمبود پارک -5            ظر آلودگی من -4        آلودگی صوتی   -3         آلودگی هوا   -2       ترافیک    -1  12
  ها و خرید و تعمیر ناوگان حمل و نقل عمومی شهري هزینه احداث بزرگراه -6 
  67ص      25/0هر مورد .)            مورد کافی است 4(  

1  

به اموال عمومی،  عالوه برخسارت زدن پرتاب اشیاء به سمت قطار همچنین از ،اري کنندهاي قطار خودداز توقف روي ریل    13
                                                                             64ص   . موجب زخمی شدن مسافران می شود، باید به آنان گوشزد کرد

1  

    ادامه در صفحه دوم    
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 12 = 4 – 16  (0/25  )     4 = 15÷ 60       (0/25  )      60 = 15+45نمره      0/25) الف  14

  76ص                                                                            نمره                                  25/0   13 =3– 16    )ب

1  

  .قبل از کرج قرار دارد النهارنصفزیرا این شهر در . در شهر نیشابور زودتر می باشد  15
  74ص                              .از کرج قرار دارد بعد النهارنصفزیرا این شهر در . تر می باشددیر خرم آباددر شهر یا  

1  

مختلف  مانند زلزله سیل و  ثدامداد و نجات در حوا عملیات -4 کوهنوردي -3 هاي عمرانیطرح - 2برداري نقشه -1  16
  77ص                  .ردیابی و کنترل ترافیک استفاده می شود

1  

17  
  

شهرهاي با بیش از ده میلیون نفر جمعیت در جهان که به سبب نقش مهم آنها در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزه نفوذ  
  13ص                                                                                                                      .بسیار وسیعی دارند

1  

18  
  

هاي البته آموزش عمومی و برگزاري کارگاه. ها مانند فقر و بیکاري شناسایی شود و از بین برودهاي آسیبباید علل و ریشه
  24ص                                 . آموزشی براي شهروندان نیز در این زمینه مفید است و اهمیت دارد

1  

  1           55ص  .گذاري هنگفت نیاز داردتولید و خرید هواپیما به سرمایه ط به آن و همچنینها و تجهیزات مربواحداث فرودگاه  19

20  
  

 استفاده از تجهیزات ویژه در وسایل حمل و نقل  -2.  ب رعایت ایمنی شودوضع قوانین و مقراراتی که موج-1
               64ص .) مورد کافی است 2(    .تقویت فرهنگ ایمنی - 4ها و تجهیزاتی براي پایش و نظارت بر حمل و نقل  روش-3

1  

       . دهدها روي میلرزش و جنبش ناگهانی و کوتاه مدت پوسته زمین که به علت آزاد شدن انرژي در محل گسل، لرزهزمین   21
  82ص 

1  

22  
  

  شکسته شدن سدها -2                                       شدت و مدت بارش  -   1    
   90- 91ص           25/0هر مورد               هاي انسانیدخالت -4                           هاي طیعی حوضۀ رودویژگی -3   

1  

23  
  

ه به آب زیاد پرهیز از کشت محصوالتی ک - 3وري آبیاري در کشاورزي    افزایش بهره -2یی در مصرف آب    صرفه جو-1
  مدیریت آبخیزداري - 6  هاي آب زیرزمینیتغذیه مصنوعی سفره -5سازي آب باران آوري و ذخیرهجمع -4.  نیاز دارد

   109ص     5/0رد هر مو                    .)  مورد کافی است 2(           هامدیریت فاضالب -7 

1  

24  
  

ها و پردازش ه غیرمستقیم با استفاده از سنجدههاي سطح زمین از طریق مشاهدآوري اطالعات از پدیدهن جمعدانش و ف
                111ص                                                                                           .    ات دریافت شده استاطالع

1  

  24    مجمع بار                                                 "نظر همکاران محترم صائب است "                                                                  
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