تعداد سئواالت 15 :

نام و نام خانوادگی:
نام درس:

جغرافیا 3

رشته :انسانی

تعداد صفحات2 :

وقت پاسخگویی 70 :دقیقه

پایه:دوازدهم

تاریخ برگزاری97/10/.17 :
بارم

ردیف

1

2

3

4

5
6
7

گزینه صحیح را انتخاب کنید:
)1چه تعداد از گزینه های زیر اطالعات درستی درمورد مفهوم مقر وموقعیت ارایه می کند؟
الف) موقعیت مکانی است که سکونتگاهها آنجا بنا شده وبیشتر با عوامل محلی سروکار دارد.
ب) موقعیت یک شهر یا روستادرادامه حیات باگسترش آن نقش مهمی ایفا می کند.
ج) برخی از تغییرات پیرامون یک شهر ممکن است سبب انتقال آن به مکانی دیگر شود.
د) در مطالعات پیرامون یک سکونتگاه آن چه به مکان وجایگاه اشاره دارد ،مقر نام دارد.
 )4جهار مورد
)3سه مورد
 )2دومورد
 )1یک مورد
 )2امروزه سرعت افزایش شهرنشینی در کدامیک از مناطق جهان بیشتر است وعلت آن چیست؟
ب) اسیا وافریقا-افایش مهاجرت روستائیان
الف) اسیا واروپا –افزایش مهاجرت روستائیان
د) اسیا وافریقا-رشد تکنولوژی وفناوری
ج) اسیا واروپا-رشد تکنولوژی وفناوری
)3کشورها برای حل مشکل زاغه نشینی چه راه حلی را اتخاذ کرده اند؟
ب) باز گرداندن مهاجران به روستاها
الف) به رسمیت شناختن زاغه نشینی
د)اعطای وام وساخت مسکن ارزان قیمت
ج) تدوین قوانین سختگیرانه
جای خالی را باکلمات مناسب پر کنید:
الف)معماری وطراحی شهر بازتاب ...........................است.
ب)ساخت آزادراهها وبزرگراهها در نیمه دوم قرن بیستم برای حل  ......................و  .......................متداول شد.
جواب کوتاه دهید :الف) گسترده ترین شبکه راه آهن جهان مربوط به کدام قاره است؟
ب) بیشترین میزان خطوط آهن جهان مربوط به کجاست؟
ج) طوالنی ترین خطوط انتقال گاز ونفت اوپک مربوط به کدام کشور است؟
د)بیشترین میزان خطوط قطار تندرو مربوط به کدام کشور است؟
هرتعریف مربوط به کدام گزینه است .به هم متصل کنید:
 -1کاربری زمین
الف) افزایش جمعیت شهرنسبت به روستا
 -2دامنه نفوذ
ب) ساماندهی فضای جغرافیایی
 -3آمایش سرزمین
ج) چگونگی استفاده از زمین
 -4شهرنشینی
د) حداقل جمعیتی که تقاضای کاال از سکونتگاه دارند
مهمترین نهادهای مدیریتی در شهر را نام ببرید؟سه مورد

1/5

1

2

2

0/75

دو مورد از معایب حمل ونقل آبی را ذکر کنید؟

1

کشتی های کانتینری در حمل ونقل دریایی چه اهمیتی دارند؟دو مورد

1

صفحه1

بزرگترین سامانه خط لوله صعب العبور جهان مربوط به کجاست وچرا؟

1

8

9

جواب کوتاه دهید :الف)هدف از تشکیل شورا در شهر وروستاچیست؟
ب) مهمترین پدیده مربوط به تغییر الگوی شهرنشینی جهان چیست؟
ج) در رتبه بندی سکونتگاههای اروپا  ،هاملت به چه مکانی گفته می شود؟
د) ابر شهرها معموال به چه اشکالی دیده می شوند؟
کلمات زیر راتعریف کنید؟
الف) جهان شهر:

10

2

1/5

ب) شهرگرایی:
ج) شهر پایدار:
1

دو مورد از مزایای حمل ونقل جاده ای را ذکر کنید؟
11
منظور از شهر هوشمند چیست؟یک مورد از مشخصات آن راذکر کنید؟

1/5

12
سه مورد از عواملی که در نیم قرن گذشته موجب گسترش وتحول در صنعت حمل ونقل شده اند را ذکر کنید؟

1/5

13
منظور از سامانه اطالعات جغرافیایی چیست ؟ اجزای سامانه را نام ببرید؟

1/5

14
چه عواملی منجر به فقر شهری می شود .؟ یک مورد از پیامدهای فقر شهری را ذکر کنید؟
15

(با آرزوی سربلندی و موفقیت برای شما)

صفحه2

0/75

پاسخنامه درس :جغرافیا3
رشته:انسانی

نام دبیر:مریم محمدی

پایه:دوازدهم

کالس 1271:

تعداد سئواالت 15:
بارم

ردیف

)2گزینه  2آسیا وافریقا 0/5

1

)1گزینه  3سه مورد 0/5

2

جای خالی الف)فرهنگ وهویت شهروندان است0/5 .

ب)حل مشکل بارترافیکی  0/25وافزایش سرعت خودرو0/25

3

الف)اروپا0/5

4

الف=4شهرنشینی 0/5

5

1وزارت راه وشهرسازی 2 0/25شهرداری 0/25

6

-1سرعت کم ومحدود  2 0/5هزینه باالی احداث اسکله بنادر وخرید کشتی 0/5

7
8
9

10

11
12
13
14
15

ب)ایاالت متحده امریکا 0/5

 )3گزینه  4اعطای وام وساخت مسکن ارزان قیمت0/5

ج) ایران 0/5

ب= 3آمایش سرزمین 0/5

د) چین 0/5

ج = 1کاربری زمین 0/5

د=  2دامنه نفوذ 0/5

 3شورای اسالمی 0/25

1این کشتی ها استانداردهای خاصی از نظر اندازه دارند 0/5
2داخل محفظه بودن کاال وداشتن برچسب مشخصات کاالموجب آسان شدن مدیریت انبارداری شده 0/5
خط لوله ترانس االسکا به دلیل قرار گیری در خاکهای پرومافروست قطبی صعب العبور است .این خط نفت خلیج آالسکارا
به اقیانوس منجمد شمالی منتقل می کند 1
ج) مکانی که فاقد کلیسا باشد 0/5
ب) افزایش شهرهای میلیونی 0/5
الف) جلب همکاری مشارکت مردم0/5
د) -1خطی یا کریدوری -2خوشه ای -3کهکشانی 0/5
الف) شهرهای بیش از ده میلیون جمعیت که مشارکت زیاد در اقتصاد وتجارت جهانی داشته وحوزه نفوذی وسیع دارند0/5.
ب) روندی اقتصادی –تجاری که طی آن شیوه های زندگی ورفتارها وعملکردها،ارزشها ومظاهر شهری درمیان روستا رواج
یابد 0/5
د)شهری که در آن نیازها ی اجتماعی وفرهنگی واقتثادی ساکنان به صورت عادالنهومناسب برطرف شده بدون آنکه منافع
نسلهای اینده به خطر بیفتد ویا آثار مخرب زیست محیطی به دنبال داشته باشد0/5.
 -1برای مسافتهای کمتر از  400کیلومتر مناسب است -2بیشترین انعطاف را از نظر دسترسی به نقاط مختلف ویاتوقف در
مسیر ایستگاهها دارد -3احداث پایانه هاهزینه کمی دارد.دو مورد هرکدام 0/5
شهری که درآن برای امور مختلف مانند حمل ونقل ومدیریت ترافیک از فناوری اطالعات استفاده شده مانند حسگرها
وسنسورها در جمع اوری اطالعات ترافیکی 1/5
-1افزایش جمعیت وتقاضا برای حمل ونقل -2 0/5گسترش تجارت واقتصاد جهانی -3 0/5پیشرفت علمی وفناوری
در تولید وسایل حمل ونقل 0/5
مجموعه ای از نرم افزارها وسخت افزارهای رایانه ای که امکان جمع آوری ذخیره وپردازش وتجزیه وتحلیل اطالعات
ونمایش اشکال مختلف داده ها واطالعات را فراهم می کند .0/5شامل 1ورودی 2پردازش 3خروجی 0/75
 -1کمی درامد  ،بیکاری ومسکن نامناسب وحاشیه نشینی که منجر به فقر شهری شده وپیامد آن افزایش جرم وبزهکاری
کجروی های اجتماعی و..........شود.ذکر سه مورد 0/75

صفحه1

