جمهوری اسالمی ایران

نام درس :جغرافیا 3

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :خانم محبی

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :دوازدهم انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام پدر........................................... :

ساعت امتحان 10:11 :صبح /عصر

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

شماره داوطلب............................... :

مدت امتحان  01 :دقیقه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411 -0410

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

تاریخ امتحان4111/ 41 / 41 :

نمره به حروف:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

محل مهر و امضاء مدیر
نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

درستی یا نادرستی گزارهها (ص /غ):
الف) امروز توسعة روستایی صرفاً به توسعة کشاورزی محدود میشود( .
ب) هر چه حجم محموله بیشتر باشد ،هزینة حمل آن کمتر میشود( .

)
)

پ) در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت ،عوامل سیاسی بیشترین نقش را داشته است( .
ت) در طراحی مبلمان شهری باید به نیازهای شهروندان توجه شود( .

)

3

)

ث) تنوع عملکرد سکونتگاهها سبب تغییر جایگاه آنها ،در رتبهبندی برحسب اهمیت ،میشود( .
ح) انتخاب مکان مناسب برای استقرار و سکونت جمعیت ،به عوامل طبیعی ،وابسته است( .

)

)

جمالت کامل کردنی:
الف) در روستاها فضاهای باز و چشماندازهای طبیعی … و … است.
ب) شیوة حمل ونقل … برای حمل کاالهایی مانند تجهیزات الکترونیکی مناسبتر است.
پ) در رتبهبندی سکونتگاههای ایران ،برحسب اهمیت ،روستاها در … هرم ،قرار میگیرند.

3

ت) میزان مصرف سوخت و آالیندههای محیط در شیوة حمل و نقل … بسیار زیاد است.
ث) در سامانة اطالعات جغرافیایی ،اطالعات با توجه به … و … پردازش و تجزیه و تحلیل فضایی و مدلسازی
میشود.
ح) در کشور ایران به مادرشهرهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد …،گفته میشود.

انتخاب گزینه صحیح:
الف) مکان اصلی و هستة اولیة شهر یا روستا چه نام دارد؟
 )1مقر

 )2موقعیت

 )4موارد الف و ج

 )3مکان

ب) طوالنیترین خطوط لولة نفت و گاز در میان کشورهای عضو اوپک مربوط به کدام کشور است؟
 )1عربستان

 )2عراق

 )3قطر

 )4ایران

پ) چه عواملی به فقر شهری منجر می شود؟
 )1درآمد کم

 )2بیکاری

 )3مسکن نامناسب

 )4همة موارد

ت) نخستین لوکوموتیوهای مجهز به موتور بخار در چه زمانی و در چه کشوری ساخته شدند؟
 )1اوایل قرن بیستم ـ آمریکا  )2اوایل قرن نوزدهم ـ آلمان  )3قرن بیستم ـ فرانسه  )4اوایل قرن نوزدهم ـ انگلستان

صفحه  1از 2
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جور کردنی:
الف) طرحواجرایطرحهایروستاییازوظایفمهماین

 -1وزارتراهو

نهاداست.

شهرسازی

ب) یکی از بخشهای مهم برنامهریزی شهری

 -2شوراها

است.

 -3بنیاد مسکن

پ) برای جلب همکاری و مشارکت مردم در

 -4کاربری

مدیریت شهری و روستایی بهوجود آمدند.

اراضی

ت) به حداقل رساندن آلودگی و تخریب

 -5پایداری

محیطزیست از ارکان مهم آن است.

شهری

2

پاسخ کوتاه:
الف) دو مورد از دالیل اهمیت استفاده از انواع حسگرها را در شهر هوشمند ،نام ببرید)0/5( .
2

ب) به چه علت در حمل و نقل از طریق خطوط لوله ،بر سر لولهها ،ایستگاههای پمپاژ وجود دارد؟ (0)/5
پ) منظور از شهرگرایی چیست؟ ()0/5
ت) مهمترین تفاوتهای شهر و روستا از نظر فرهنگ و مناسبات اجتماعی را بنویسید( .دو مورد کافی است)0/5( ).

انتخاب کنید:
الف) به شهرهایی که به سبب نقش مهم آنها در اقتصاد و تجارت جهانی حوزة نفوذ بسیار وسیعی دارند( ……… ،جهانشهر /
کالنشهر) میگویند.

1

ب) برای حمل و جابجایی مواد پتروشیمی از کشتیهای باربری ( ……….کانتینری  /فلهبر) استفاده میشود.

پاسخ بلند:
الف) چرا مادرشهر«الف» نسبت به سایر سکونتگاهها در استان ترسیم شده ،برتری دارد؟

4

ب) چگونه مردم میتوانند بر فعالیت نهادهای مدیریتی نظارت کنند؟
پ) مهمترین ویژگیهای مگاالپلیسها را بنویسید.
ت) دالیل رشد سریع شهرنشینی در آسیا و آفریقا را بنویسید.

اصطالحات:
الف) مبلمان شهری:

3

ب) زاغهنشینی:
ج) آمایش سرزمین:
صفحه ی  0از0

جمع بارم  01 :نمره
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نام درس :جغرافیا 3

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :خانم محبي

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

تاریخ امتحان4111/41/41 :

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 4111-4114

راهنمای تصحیح

ردیف

ساعت امتحان 10:11 :صبح /عصر
مدت امتحان01 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

1

الف) تادرست  0/5ب) درست ( )0/5پ) نادرست ( )0/5ت) درست ( )0/5ث) درست ( )0/5ح) نادرست ()0/5

2

الف) بیشتر و گسترده تر 0/5ب) هوایی ( )0/5پ) قاعده ( )0/5ت) جادهای( )0/5ث) اهداف ،نیازکاربر ( )0/5ح)کالنشهر ()0/5

3

الف)گزینه « 0/55 »4ب) گزینه « )0/55( »4پ) گزینه « )0/55( »4ت) گزینه «)0/55( »4

4

الف) ( 0/55 )3ب) ( )0/55( )4پ) ( )0/55( )5ت) ()0/55( )5

5

الف) صرفهجویی در مصرف اترژی ـ تأمین امنیت ()0/5
ب)گاز طبیعی ،نفت خام و فرآوردههای نفتی با فشار به درون لولهها رانده شوند)0/5( .
پ) روند اقتصادی ـ اجتماعی است که طی آن شیوههای زندگی ،رفتار و عملکردها ،ارزشها و مظاهر شهری رواج مییابد)0/5( .
ت) روابط خویشاوندی در شهر بیشتر ـ آداب و رسوم و شیوة زندگی در شهر متفاوت از روستاها است)0/5( .

6

الف) جهانشهر ()0/5
ب) فلهبر ()0/5

7

الف) زیرا بزرگترین ( )0/55و مهمترین ( )0/55شهر در استان موردنظر است .این شهر ممکن است پایتخت ( )0/55یا شهر ملی
( )0/55در استان موردنظر باشد.
ب) اعضای شوراهای شهر یا روستاها با رأی مردم انتخاب( )0/55و مردم از طریق نمایندگان ()0/55خود باید در تصمیمگیری
ها( )0/55و اجرای برنامهها در شهرها و روستاها( )0/55دخالت داشته باشند.
پ) تمرکز و انبوهی جمعیت شهری ( )0/55ـ تمرکز مؤسسات مالی و پولی ( )0/55ـ تمرکز صنایع دانش بنیان ( )0/55ـ فراوانی آمد
و شد بین مادرشهرهای همجوار ( )0/55با انواع وسایل حمل و نقل زمینی و هوایی
ت) مهاجرت فزایندة روستاییان به شهر ها ( )0/55صنعتی شدن ( )0/55توسعة کارخانهها ،رشد بخش خدمات( )0/55ورود این
کشورها به تجارت جهانی ()0/55

8

الف) مجموعة وسیعی از وسایل و نمادها و عناصری که در خیابانها یا فضاهای شهری برای استفادة عموم نصب شده است)1(.
ب) نوعی اسکان غیررسمی ( )0/5در اطراف شهرهای بزرگ ()0/5
ج) سامان دادن و نظم بخشیدن( )0/55به فضاهای جغرافیایی و توزیع متوازن )0/55( ،متعادل و منطقی جمعیت)0/55( ،فعالیتها و تجهیزات و
امکانات در سطح زمین()0/55

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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