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 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 جمعیت، عوامل انسانی بیشترین نقش را دارند.الف( در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت 

 ب( امروزه تحقق شهر پایدار هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری است.

 پ( ماهیت حمل و نقل اساساً اقتصادی است.

 ت( قاره اروپا گسترده ترین شبکه خط آهن را در بین قاره های جهان دارد.
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 کنید.عبارت های زیر را با کلمات مناسب پر 

 آنها است. ..…………الف( مهم ترین مالک تفاوت شهر و روستا 

 منجر می شود. ..…………ب( درآمد کم، بیکاری و مسکن نامناسب و حاشیه نشینی به 

 است. ..…………پ( بخش های پیرامونی یک شهر 

 بسیار زیاد است. ..…………ت( میزان مصرف سوخت و آالیندگی محیط زیست در شیوه حمل و نقل 
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 کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

 الف( وضعیت یک سکونتگاه نسبت به پدیده های پیرامون خود در سطح ناحیه را )مقر / موقعیت( می گویند.

 و شوراهای اسالمی روستاهاست. (دهیاری ها ب( مدیریت روستاها بر عهده )دهداری/

 جهز به بخار آب در )انگلستان/ آلمان( ساخته شد.در اوایل قرن نوزدهم، نخستین لوکوموتیوهای م پ(

 تنها خط برقی کشور، خط )تهران ـ مشهد/ جلفا ـ تبریز( است. ت(
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 به سواالت چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید.

 میلیون نفر جمعیت داشت؟ 8کدام شهر بیش از  0591الف( در سال 

 ( توکیو4( لندن                                  3   ( پکن                       2( پاریس             0

 ب( تهیه طرح های هادی از وظایف کدام نهاد است؟

 ( بنیاد مستضعفان4( کمیته امداد امام خمینی        3( بنیاد مسکن انقالب اسالمی       2( جهاد سازندگی            0

 هرنشینی در جهان کدام است؟پ( مهم ترین پدیده های مربوط به تغییرات الگوی ش

 دامنه نفوذ( 4( حومه نشینی          3( مگاالپلیس          2( افزایش جمعیت شهرهای چندمیلیونی             0

 طوالنی ترین خط تندرو متعلق به کدام کشور است؟ ت(

 چین( 4                                 آلمان (3                         ( آمریکا2            ژاپن( 0
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 عبارت های سمت راست را به عبارت مربوط به آن در سمت چپ متصل کنید.

 ( شهر هوشمند0الف( بزرگ ترین و مهم ترین شهر یک ناحیه                                                                       

 ( مبلمان شهری2تجارت جهانی                                                       ب( شهرهایی با مشارکت زیاد در اقتصاد و 

 ( مادرشهر3پ( استفاده از انواع حس گرها در این گونه شهرها                                                               

 ( جهان شهر4شده در شهر ها                          ت( مجموعه وسیعی از اشیاء، دستگاه ها و نمادها و عناصر نصب
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 5/0 یک مورد از کارهایی که برای سروسامان بخشیدن به مشاغل غیررسمی صورت می گیرد، را ذکر کنید. 6

 5/0 در اطراف شهرهای بزرگ رخ می دهد؟ حاشیه نشینی و زاغه نشینی جلوه هایی از کدام پدیده است که در نتیجه مشکل مسکن 7

 5/0 کدام دسته از تغییرات محیطی موجب از دست رفتن موقعیت و اعتبار یک شهر می گردد؟ 8

 5/0 در ایران به چه شهرهایی کالن شهر می گویند؟ 9

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دوازدهم انسانی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 4111 -4114سال تحصیلی  اولترم  میانآزمون 

 (3جغرافیای )نام درس: 

 حبیبه محبی نام دبیر:

 8/5044 / 51 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح40:  34 ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 04جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5/0 منظور از اصطالح شهرنشینی چیست؟ 10

 5/0 بنویسید.داده ها و اطالعات دو مولفه دارند. آنها را  11

 5/0 معماری و طراحی شهر بازتاب چیست؟ 12

 5/0 به چه علت خدمات رسانی به برخی از روستاها دشوار است؟ 13

 5/0 دو مورد از عوامل گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل در نیم سال اخیر را ذکر کنید. 14

 5/0 منظور از قطارهای پرسرعت چیست؟ 15

 دهید: کاملبه سواالت زیر پاسخ 

 1 در زمینه بررسی حوزه نفوذ عملکرد یک سکونتگاه به چه جنبه هایی توجه می شود؟ توضیح دهید. 16

 1 مهم ترین عوامل شکل گیری هسته اولیه روستاها و شهرها در ایران کدام اند؟ 17

 1 فرهنگ و مناسبات اجتماعی در شهرها و روستاها را با هم مقایسه کنید. 18

 1 منظور از امایش سرزمین چیست؟ 19

 1 شهر پایدار چگونه شهری است؟ 20

 1 در طرح های هادی روستایی چه مسائلی معین می شود؟ 21

 1 را بیان کنید. GISچهار مورد از قابلیت های  22

 1 چهار مورد از جنبه های مختلف اهمیت حمل و نقل در زندگی جوامع را نام ببرید. 23

 1 مورد( 4و نقل جاده ای را نام ببرید. ) محاسن حمل 24

 1 جغرافیای حمل و نقل چگونه علمی است؟ 25

 0از 0صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 (29/1( ت( ص )29/1(  پ( غ  )29/1( ب( ص )29/1) الف( غ 1

 (29/1( ت( جاده ای )29/1(  پ( حومه  )29/1( ب( فقر شهری )29/1الف( فعالیت اقتصادی ) 2

 (29/1( ت( جلفا ـ تبریز )29/1(  پ( انگلستان  )29/1( ب( دهیاری ها )29/1الف( موقعیت ) 3

 (29/1«  )4»( ت(  گزینه 29/1«  )0»(  پ(  گزینه 29/1)«  2»( ب(  گزینه 29/1« )3»الف( گزینه  4

 (29/1) 2( ت( 29/1) 0(  پ( 29/1) 4( ب( 29/1) 3الف(  5

 حمایت از کارآفرینان 6

 اسکان غیررسمی 7

 رویدادهای سیاسی، تغییرات آب و هوایی 8

 میلیون نفر جمعیت 0شهرهای بیش از  9

 کشور یا ناحیه به روستاهای آنافزایش نسبت جمعیت شهرهای یک  10

 داده های مکانی ـ داده های توصیفی 11

 فرهنگ و هویت شهروندان 12

 پراکندگی و دورافتادگی یا شرایط سخت طبیعی 13

 افزایش جمعیت و تقاضا برای حمل و نقل ـ گسترش تجارت و اقتصاد جهانی 14

 دارند.کیلومتر در ساعت سرعت  211قطارهایی که بیش از  15

 آستانه جمعیتی نفوذ و دامنه نفوذ 16

 دسترسی به آب، قلعه های دفاعی، بازارهای محلی، قرار گرفتن در تقاطع راه ها 17

 در روستاها جمعیت کمتر و افراد بیشتر همدیگر را می شناسند . در شهرها نوگرایی و تغییرات بیشتر و سریع تر است. 18

 جغرافیایی و فغالیت تنظیم رابطه انسان، فضای 19

20 
شهری که در آن نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان به طور مناسب و عادالنه برطرف می شود؛ بدون اینکه منافع نسل 

 های آینده به خطر بیفتد و شهر و فعالیت های شهری کمترین تأثیر نامطلوب را بر محیط زیست دارد.

 شناسایی و نقشه های وضع موجود آن تهیه می شود.کاربری اراضی روستا  21

22 
قابلیت دسته بندی و برقراری ارتباط منطقی و ریاضی بین انواع اطالعات ـ امکان به روز کردن اطالعات در همه بخش ها ـ مکان یابی 

 ـ توانایی محاسبات آماری و ریاضی

 اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی و دفاعی ـ زیست محیطی 23

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلی  اولسؤاالت میان ترم  کلید

 (3جغرافیا )نام درس: 

 حبیبه محبی نام دبیر: 

 8/4111/ 41 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  ......... ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 انعطاف پذیری بیشتر ـ احداث پایانه کم هزینه تر ـ مناسب برای مسافت های کوتاه ـ مناسب برای مکان های دورافتاده و روستاها 24

25 
شاخه ای از دانش جغرافیاست که جابجایی انسان، بار و اطالعات را در سطح زمین مطالعه می کند و به بررسی الگوهای پراکندگی و 

 و تأثیرات آنها بر محیط به منظور برنامه ریزی و مدیریت مطلوب منطقه ای می پردازد. شیوه های حمل و نقل

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




