جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير
اداره آموزش و پرورش منطقه  14تهران
مديريت آموزش و پرورش منطقه 14

نام و نام خانوادگي :
كالس :دوازدهم

پاياني اول 98-99

نام دبير  :آقای اديبي

تاريخ امتحان 98/10 /12 :

رشته تحصيلي :علوم انساني ومعارف اسالمي

نام درس  :جغرافيا 3
مدت امتحان  60 :دقيقه

شماره :

ساعت شروع امتحان 7 :صبح
تعداد برگ سئوال  :صفحه

بارم

ردیف

1

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید .
الف)در سلسله مراتب سکونتگاه ها هر چه به قاعده ی هرم نزدیک شویم تنوع خدمات بیشتر می شود (
)
ب) مکانیزه کردن کشاورزی در برخی از نواحی روستایی سبب اشتغال شده است (
)
ج) بیشترین مگاالپلیس ها در قاره اروپا قرار دارد (
د) آمایش سرزمین به بهره برداری منطقی و خردمندانه از منابع و محیط زیست تاکید و توجه دارد (
هـ) بدون وجود حمل و نقل آبی این حجم عظیم صادرات و واردات کاال در جهان امروز ممکن نبود (

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .
الف) سلسله مراتب سکونتگاه ها یعنی رتبه بندی آنها بر حسب  .............................است .
ب) در بیشترین نظریه ها  ،در زمینه رابطه ی بین دو شهر و روستا به  ...........................تاکید شده است
ج)شوراها به منظور  .........................و  ...............................در مدیریت شهر و روستا پدید آمدند .
د) وسایلی که در فضای شهری برای استفاده عموم نصب می شود را  ...................می گویند
هـ) احداث خطوط ریلی به زمین های  ..............................نیاز دارد

3

الف) از پیوند حومه ها و شهرک ها ی اقماری یک مادر شهر به حومه ها و شهرک های مادر شهر دیگر به
وجود آید.
 )4جهان شهر
 )3مگاسیتی
 )2مگاالپلیس
)1کالن شهر
ب) کدام شیوه ی حمل و نقل بیشترین انعطاف را دارد ؟
 )4جاده ای
 )3ریلی
 )2هوایی
 )1دریایی
ج) اولین قطار پر سرعت جهان در مسیر  ..........................به حرکت در آمد .
 )4تبریز -جلفا
 )3پکن – گوانجو
 )2توکیو –ازاکا
 )1بستن –واشنگتن

4

پاسخ کوتاه دهید .

2/5
)

)
)
3

1/5

الف) در کشور چین و هند چه تعداد روستا نشین وجود دارد ؟

0/25

ب) علت تبدیل تهران به کالن شهر ؟

0/5

ج) یکی از ارکان مهم پایداری شهری و شهر سالم چیست ؟

0/25

د) علل وجود مشکالت مربوط به اشتغال در شهرهای بزرگ کدام است ؟

0/5

هـ) تنها مسیر خط برقی ریلی کشور کجاست ؟

0/5

و)در کدام روش حمل و نقل ایمنی و راحتی مسافران بیشتر از خودرو هاست ؟

0/5

ز) در دوره هخامنشی وسایل حمل و نقل چگونه بود ؟

0/5

ح)منظور از اصطالح شهر نشینی چیست ؟

0/5
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دنباله سؤال امتحان درس  :جغرافیا3

رشته  :علوم انسانی و معارف اسالمی

تاریخ امتحان 98/10/12 :

ردیف

5

بارم

پاسخ کامل دهید .
الف) دالیل رشد شهر نشینی در آسیا و آفریقا را بنویسید 3(.مورد)

1/5

ب) آستانه نفوذ و دامنه نفوذ را تعریف کنید .

2

ج)آمایش یعنی چه؟

1

د)مهم ترین مشکالت شهر ها در دوره ی معاصر را نام ببرید .

1

هـ) قابلیت های  GISرا توضیح دهید 2(.مورد)

1

و) حمل و نقل را تعریف کنید .

1

ز)جغرافیای حمل و نقل را توضیح دهید .

1

ح) حمل و نقل از طریق لوله ها را توضیح دهید .

1

موفق باشید

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

20

.~:~,
I

~

~

\je)_

;,.,

,t ~ ~Jlx, ~j"°T ~
J'!.~

.J'!.J..o

'°~ 4.ilJ"""""l ~,~ ~ wl:...w~~
°'A-°'°' J,1 ~4.4

1.5Uil : ~~ ,oli

=0~1~.;t.,
=~~)

~A)c,<'fr ,,_,..J, ...u~4

~~(~cJv~,

, I ~'

_,

~J

_r

- I-"

 | وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎرNomreyar.com

): 0.::...:,

--

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

[

