
 بسمه تعالی

 دوازدهمپایه: علوم انسانیرشته: 3جغرافیانام درس: نام و نام خانوادگی:
:کدکتاب

112218 

 ساعت شروع: دقیقه    75     مدت امتحان: 3تعداد صفحه:        98دی ماه تاریخ امتحان:  

 

 مهر و امضاءآموزشگاه: نمره به عدد: امضاء دبیر :

 نمره به حروف:

 بارم (1)صفحه سؤاالت ردیف
 

 گزینه درست را انتخاب و عالمت بزنید. 1

 ؟درست نیستـ کدام گزینه در مورد مقر 1

 الف( مكان اصلی و دقیق یك سكونتگاه است.                                            

 های پیرامون خود است.     ب( وضعیت یك سكونتگاه نسبت به پدیده

 شود.سكونتگاه را شامل میج( هسته اولیه 

 اند.د( در انتخاب مقر، عوامل طبیعی بیشترین نقش را داشته

 های جهان است؟ـ کدام یك جزو اولین مگاالپلیس2

 الف( بوستن ـ واشنگتن                        ج( سوروکابا ـ سانتوس

 کنگ ـ هویزهو                       د( بمبئی ـ البیگب( هنگ

 ؟ها کدام گزینه درست تر استگیری حومهشكل عوامل  موردـ در 3

 الف( افزایش شهرنشینی و مهاجرت معكوس

 ونقلب( افزایش شهرنشینی و گسترش ارتباطات و وسایل حمل

 ونقل و مهاجرت روستاییان به شهرج( گسترش حمل

 ونقلد( به وجود آمدن مادرشهرها و گسترش حمل

 باشد؟ها میط میان کدام مؤلفهـ آمایش سرزمین تنظیم ارتبا4

 الف( فضای جغرافیایی ـ مدیریت ـ انسان                      ج( فعالیت ـ فضای جغرافیایی ـ مدیریت

 د( انسان ـ مدیریت ـ فعالیت                                  ب( فضای جغرافیایی ـ انسان ـ فعالیت

 م کدام نهاد است؟های هادی روستایی وظیفه مهـ تهیه طرح5

 های کشورالف( وزارت راه و شهرسازی                                       ج( شهرداری

 های کشور                                                د( بنیاد مسكن انقالب اسالمیب( دهیاری

 ـ وندالیسم شهری چیست؟6

 فضاهای شهری الف( افزایش بزهكاری، طالق و خشونت... در

 نشینی در اطراف شهرهای بزرگنشینی و زاغهب( حاشیه

 ج( خسارت وارد کردن به اموال عمومی، بناها و آثار فرهنگی

 رویه فقر شهری بدون در نظر گرفتن تأمین اجتماعی                          د( افزایش بی
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  (2صفحه  )      3ادامه سواالت امتحان درس جغرافیا                                                      

 ریزی شهری است؟یك از عناوین برنا مهایجاد خط بساوایی در خیابان ها برای عبور نابینایان ،  مربوط به کدام– 7  1ادامه

 ج( هوشمندسازی شهری                 الف( آمایش سرزمین                      

 ب( مبلمان شهری                                            د( کاربری اراضی شهری

 ونقل برای انتقال دارو و مواد غذایی و تجهیزات الكترونیكی مناسب  تراست؟ـ کدام نوع حمل8

 ج( آبی             الف( هوایی                                             

 ایب( ریلی                                                              د( جاده

 ؟اطالعات رقومی و کدبندی می شودgisـدر کدام مرحله 9

 ج( خروجی                                                              ف( پردازشال

 د( تجزیه تحلیل                                                                  ب( ورودی

 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. 2

 ترین مالك تفاوت شهر و روستا .....................................  است.ـ مهم1

وسیعی در سطح جهان دارند، ـ به شهرهایی که در اقتصاد و تجارت جهانی نقش مهمی دارند و حوزه نفوذ 2

 شود......................................  گفته می

 در ایران به دوره .....................................  معروف است. 1335ـ دوره قبل از سال 3

بیاید، ـ نوعی اسكان غیررسمی که عالوه بر حاشیه شهر ممكن است در نقاط مختلف درون شهر  هم به وجود 4

 باشد......................................  می

 ریزان شهری است.ـ امروز تحقق .....................................  هدف اصلی مدیران و برنامه5

 های جهان دارد.آهن را در میان قارهترین شبكه راه.....................................  گسترده قارهـ 6

 نمره3

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. 3

 توانایی محاسبات آماری و ریاضی را دارد. GISـ 1

نفر جمعیت،  میلیون 10ـ در کشور ایران طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی به مادرشهرهایی با بیش از 2

 شود.شهر اطالق میکالن

 گاه تقاضای کاال و خدمات دارد.گاه یعنی حداقل جمعیتی که از آن سكونتیك سكونت آستانه نفوذـ 3

 های جهان است.ونقل در همه قارهحمل متداولهای ونقل ریلی از شیوهـ حمل4

 کشور ما بوده است. مسافریـ بندر قشم از پر ترددترین بنادر 5

 ا افزایش یافت.ـ باورود کشورها به عصر نوسازی ،شهرگرایی در روستاه6

 .شودترین عامل توسعه روستایی محسوب میتوسعه کشاورزی مهم امروزهـ 7
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  (3) صفحه       3ادامه سواالت امتحان درس جغرافیا                                                       

 به سواالت پاسخ کوتاه دهید 4

 اند؟بندی شدهبندی و رتبهمعیارهایی طبقهها براساس چه گاهـ سكونت1

 های جهان بیشتر از سایر نواحی است؟ـ سرعت شهرنشینی در کدام قاره2

 ـ دو دلیل ناموفق بودن برنامه اصالحات ارضی و انهدام کشاورزی در ایران را بنویسید؟3

 ها را بنویسید؟ـ دو ویژگی مهم مگاالپلیس4

 را بنویسید؟(امانه اطالعات جغرافیایی )سGISـ دو مورد از کاربردهای 5

 ـ اولین قطار پر سرعت جهان در کجا به حرکت درآمد؟6

 نمره3

 سؤاالت تشریحی 

 نمره( 1ـ اهمیت اجتماعی حمل و نقل را بنویسید. )1

 

 نمره( 1؟ )ـ از مشكالت اقتصادی روستائیان دو موردذکر کنید 2

 

 نمره( 1)یكی را انتخاب و شرح دهید؟های عمده برنامه آمایش سرزمین ویژگیازـ 3

 

 نمره( 1بنویسید. ) از انواع ذکر شده یك محدودیت ویك مزیت ـ برای هر یك 4

 مزیت:                                                               محدودیت:  ونقل آبیالف( حمل

 محدودیت:                                مزیت:                                  ونقل ریلیب( حمل

 نمره( 1ـ برای افزایش ایمنی در خطوط لوله چه اقداماتی انجام شده است؟ )5

 

مترمربع است. سرانه فضای سبز این شهر برای  9500نفر است و وسعت فضای سبز آن  000/95ـ جمعیت یك شهر 6

 نمره( 1)هر نفر چقدر است؟ )فرمول و مراحل محاسبه ذکر شود( 

 

 نمره6

   

   

   

   

   

   

   

 20کل .موفق و پیروز باشید 
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