جمهوری اسالمی ایران

نام درس :جغرافیا 3

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :حبیبه محبی

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :دوازدهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311 -0011

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1311/11 / 11 :
ساعت امتحان 13:31 :صبح /عصر
مدت امتحان  11 :دقیقه

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

سؤاالت
درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.

1

الف) آستانه نفوذ ،یعنی بیشترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت خدمات از آن سکونتگاه طی میکنند.
ب) در گذشته ،توسعه کشاورزی مهمترین عامل توسعه روستایی محسوب میشد.
پ) رمپ ،محل عبور ویلچر در ساختمانهای عمومی و پارکها است.
1
ت) مصرف سوخت در حملونقل ریلی حملونقل آبی است.
7
عبارتهای زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

1

الف) متداولترین مالک تشخیص شهر و روستا مالک  ...............است.
2

ب) برنامه  .............برنامه ای است که با هدف بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستانشینان طراحی میشود.

1

پ)  ..................یعنی چگونگی استفاده از زمین.
ت) با تولید هواپیماهای  ،................حملونقل هوایی در سراسر جهان گسترش یافت.
کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
3

الف) در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت عوامل (طبیعی  /انسانی) بیشترین نقش را داشتهاند.
ب) تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی از وظایف مهم (جهاد سازندگی  /بنیاد مسکن انقالب اسالمی) است.
پ) شهر (پایدار  /هوشمند) به شهری گفته میشود که برای امور مختلف از آن فناوری اطالعات استفاده میشود.
ت) حملونقل (جادهای  /هوایی) امنیت بسیار زیادی دارد.

1

عبارتهای سمت راست را به عبارت مربوط به آن در سمت چپ متصل کنید.
4

الف) اولین کشور سازنده لوکوموتیوهای مجهز به بخار آب
ب) اولین کشور سازنده هواپیمای جت
پ) دومین کشور دارنده بیشترین میزان خطوط ریلی
ت) اولین کشور سازنده قطارهای پرسرعت الکتریکی

 )1ژاپن
 )2چین
 )3آلمان
 )4روسیه
 )5انگلستان

1

به سؤاالت چهارگزینهای زیر پاسخ دهید.
الف) به برخی از شهرها به سبب نقش آنها در اقتصاد و تجارت جهانی ............... ،گفته میشود.
 )3اَبَرشهر
 )2کالنشهر
 )1جهانشهر
5

 )4مادرشهر

ب) سرانه (زمین) عبارت است از . ...............
 )2تقسیم جمعیت بر مساحت
 )1تقسیم مساحت بر جمعیت
 )4مجموع مساحت و جمعیت
 )3مساحت ضربدر جمعیت
پ) همه عوامل زیر موجب فقر شهروندی میشوند به جز . ..............
 )4انحرافات اجتماعی
 )3حاشیهنشینی
 )2مسکن نامناسب
 )1بیکاری
ت) پرترددترین بندر مسافری ایران کدام است؟
 )4خرمشهر
 )3چارک
 )2قشم
 )1بندرعباس
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صفحه ی  1از2

1

ردیف

بارم

سؤاالت

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
6

در شهرها سطح تغییرات اجتماعی نسبت به روستاها چگونه است؟

0 /5

7

سرعت گسترش شهرنشینی در کدام قارهها بیشتر از سایر نواحی جهان است؟

0 /5

8

«اصالحات ارضی» یعنی چه؟

0 /5

9

امروزه تحقق شهر پایدار هدف اصلی چه کسانی است؟

0 /5

10

«وندالیسم شهری» یعنی چه؟

0 /5

11

مدیریت روستاها بر عهده چه کسانی است؟

0 /5

12

اطالعات در سامانه اطالعات جغرافیایی با توجه به چه مسایلی پردازش و تجزیه و تحلیل میشوند؟

0 /5

13

دو مورد از معایب حملونقل هوایی را بیان کنید.

0 /5

14

از دهه  1791میالدی دو تحول مهم در حملونقل دریایی رخ داد که ظرفیت جابهجایی کاال را سرعت بخشید .آنها را ذکر کنید.

0 /5

15

طوالنیترین خط قطار تندروی جهان کدام است؟

0 /5

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
16

منظور از حوزه نفوذ سکونتگاه چیست؟

1

17

مهمترین ویژگیهای مگاالپلیسها را بیان کنید.

1

18

چه عواملی موجب گردید تا اصالحات ارضی در ایران موجب انهدام کشاورزی گردد؟

1

19

تفاوت شهرگرایی و شهرنشینی را بیان کنید.

1

20

چهار مورد از ویژگیهای عمده برنامه آمایش سرزمین را ذکر کنید.

1

21

به چه علت فقیران شهری ،پول کافی برای اجاره یا خرید مسکن ندارند؟

1

22

چهار مورد از مهمترین اقدامات برای حل مشکالت اقتصادی روستایی را بنویسید.

1

23

منظور از سامانه اطالعات جغرافیایی چیست؟

1

24

مهمترین پروژههای در دست اجرای راهآهن جمهوری اسالمی ایران کداماند؟

1

25

مزایای حمل کانتینری را توضیح دهید.

1
صفحه ی  2از2

جمع بارم  21 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :جغرافيا 3

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :حبيبه محبی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان0311/01 / 00 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311-0011

ساعت امتحان 13:31 :صبح /عصر
مدت امتحان 11 :دقيقه

ردیف

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

الف) نادرست «آستانه نفوذ یعنی حداقل جمعیتی که تقاضای کاال ،خدمات با عملکردی از سکونتگاه دارند)1/25 .

1

1
ب) درست  ،1/25پ) درست  ،1/25ت) نادرست (مصرف سوخت در حملونقل ریلی
7

2

الف) جمعیتی  ،1/25ب) توسعه روستایی  ،1/25پ) کاربری زمین  ،1/25ت) بویینگ 1/25

3

الف) طبیعی  ،1/25ب) بنیاد مسکن انقالب اسالمی  ،1/25پ) هوشمند  ،1/25ت) هوایی 1/25

4

الف)  -5انگلستان  ،1/25ب)  – 3آلمان  ،1/25پ)  – 4روسیه  ،1/25ت)  – 1ژاپن 1/25

5

الف) گزینه « »1جهانشهر  ،1/25ب) گزینه « »1تقسیم مساحت بر جمعیت  ،1/25پ) گزینه « »4انحرافات اجتماعی
 ،1/25ت) گزینه « 2قشم» 1/25

6

در شهرها نوگرایی بیشتر  1/25و تغییرات اجتماعی سریعتر است 1/25

7

آسیا  1/25و آفریقا 1/25

8

تغییر قوانین مالکیت زمین  1/25و توزیع مجدد آن به نفع کشاورزان 1/25

9

مدیران  1/25و برنامهریزان شهری 1/25

حملونقل جادهای است)1/25 .

 10خسارت وارد کردن به اموال عمومی ،بناها و آثار فرهنگی 1/5
 11دهیاریها  1/25و شوراهای اسالمی روستا 1/25
 12با توجه به اهداف  1/25و نیاز کاربر 1/25
 13گران بودن سفر – مصرف سوخت بسیار زیاد – هزینه زیاد احداث و خرید هواپیما (دو مورد کافی است) هر مورد 1/25
 14تولید کشتیهای رو – رو  1/25و تولید و گسترش کشتیهای کانتینربر 1/25
 15خط پکن – گوانجو 1/5
به محدوده جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال و انواع خدمات دریافت میکند  1/5و بین آن محدوده و سکونتگاه جریان
16
کاال ،خدمات و رفتوآمد افراد وجود دارد .حوزه نفوذ آن سکونتگاه میگویند 1/5
تمرکز و انبوهی جمعیت شهری  ،1/25تمرکز مؤسسات مالی و پولی  ،1/25تمرکز صنایع دانشبنیان  1/25و فراوانی
17
آمدوشد بین مادرشهرهای همجوار با انواع وسایل حملونقل زمینی و هوایی 1/25
تقسیم نادرست زمین  ،1/25حمایت نکردن دولت از کشاورزان  ،1/25توجه به صنایع مونتاژ  1/25و واردات کاال از
18
کشورهای خارجی 1/25
شهرنشینی افزایش نسبت جمعیت شهرهای یک کشور یا ناحیه به روستاهای آن  1/5و شهرگرایی ،روندی اقتصادی –
 19اجتماعی است که طی آن شیوههای زندگی ،رفتار و عملکردها ،ارزشها و مظاهر شهری در روستاها و بین روستانشینان
رواج مییابد1/5 .

وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر www.Nomreyar.com -

توجه به ظرفیتها و توانمندیهای همه مناطق و استانهای کشور ،توجه به همه ابعاد توسعه ،توجه به عدالت در توسعه،
 20توزیع متوازن جمعیت ،توجه به نیازهای حال و آینده ،توجه به حفظ محیط زیست (چهار مورد کافی است) هر مورد
1/25
اختالف طبقاتی شدید و رعایت نشدن عدالت اجتماعی در توزیع درآمدها  1/5و بیتوجهی حکومتها به حمایتهای
21
تأمین اجتماعی 1/5
اصالحات ارضی ،تشکیل تعاونیهای تولیدی روستایی ،گسترش انقالب سبز و استفاده از ماشینآالت و فناوری کشاورزی،
22
توسعه صنایع کوچک روستایی ،توسعه خدمات گردشگری و فراغتی (چهار مورد کافی است) هر مورد 1/25
سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GPSعبارت است از مجموعهای از سختافزارها و نرمافزارهای رایانهای  1/5که امکان
 23جمعآوری ،ذخیره ،پردازش و تجزیه و تحلیل اطالعات و نمایش اشکال مختلف دادهها و اطالعات جغرافیایی را فراهم
میآورد . 1/5
 24احداث راهآهن سریعالسیر تهران – قم – اصفهان  1/5و برقی کردن راهآهن تهران – مشهد 1/5
کانتینرها که از نظر اندازه استانداردهای مشخصی دارند ،سرعت جابهجایی و تخلیه کاالها را افزایش میدهند  1/5و نیز
 25قرار گرفتن کاالها در محفظههای خاص و وجود برچسبهایی با مشخصات کاالها در روی کانتینرها ،مدیریت و انبارداری
محمولهها را آسانتر میکند 1/5
جمع بارم 21:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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