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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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