
 باسمه تعالی

 3جغرافیا  درس:هماهنگ سواالت امتحان  انسانی  رشته:      دوازدهم    پایه:

  نام ونام خانوادگی: 9/06/97 تاریخ امتحان: صبح 8 ساعت شروع: دقیقه 06  مدت امتحان:

 01امام رضا )ع( واحد  نام آموزشگاه: شماره صندلی:     3تعداد صفحات:  اداره آموزش وپرورش منطقه تبادکان

 دیفر سواالت بارم
  

1 
 

  صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. الف 

 /.5 .کودکان کار مربوط به بخش رسمی اشتغال شهر است 0

 /.5 .منظور از موقعیت مکان اصلی یک سکونتگاه روی زمین است 2

 /.5 .بیشتری ارائه می دهندسکونتگاه های کوچک خدمات  3

 /.5 .با اصالحات ارضی در ایران روند مهاجرت از روستاها به شهرها کند شد  4

  جای خالی را پر کنید. ب

 /.5 ........................................است. نابرابری فضایی یکی از پدیده های ناشی از 5

 /.5 است..................................................جغرافیای حمل و نقل شاخه ای از  6

 /.5 بیشترین نقش را داشته اند................................... در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت عوامل 7

 /.5 می نامند..........................  تقاضا کاال و خدمات از سکونتگاه را دارندحداقل جمعیتی که  8

  گزینه صحیح را انتخاب کنید. ج

 افزایش نسبت جمعیت شهرها یک کشور به روستاهای آن را چه می نامند؟ 9

 یشهر گریز  –د            توسعه شهری  –ی        ج شهرنشین  –ب             شهر گرایی  –الف 

5 ./ 

 ؟مربوط به کدام نهاد استطرح هادی روستایی  01

 شورای های اسالمی  –د    بنیاد مسکن انقالب اسالمی  –ج       شهرداری  –ب    جهاد کشاورزی  –الف 

5 ./ 

 ؟خته شدااولین هواپیمای جت در کدام دوره س 00

  جهانی دومطی جنگ   –د         طی جنگ جهانی اول  –ج      21اوایل قرن   –ب     09اوایل قرن   –الف 

  

5./ 
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 است؟ به ترتیب چند برابرشده تعداد و مسافت آزاد راه ها در ایران نسبت به یک دهه قبل  02

 چهار    سه  –د         سه    چهار  –ج             سه    دو  –ب    دو   سه  –الف 

5./ 

  پاسخ دهید. د

 مورد ( دو)  است؟چه عواملی موجب گسترش شهرگرایی در روستا ها شده  03

 

5./ 

 سه رکن تحقق روستای پایدار را بنویسید. 04

 

75./ 

 سه مورد از قابلیت های سیستم های اطالعات جغرافیایی را بنویسید.  05

 

75./ 

  چه عواملی منجر به فقر شهری می شود؟ )چهار مورد( 06

 

0 

  ید. ) چهار مورد (مشکالت اشتغال شهری را بنویس 07

 

0 

 مطالعه کاربری زمین چه کمکی به برنامه ریزان شهری می کند؟ 08

 

0 

 را بنویسید. مزایای حمل و نقل ریلیچهار مورد از 09

 

 

0 
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 شتر در چه مواردی استفاده می شود؟یاز حمل و نقل هوایی ب 21

                

0 

 مزایای حمل و نقل از طریق لوله را بنوسیسد.) دو مورد ( 20

 

0 

 شهر ها با روستاها را مقایسه کنید. ) دو مورد ( نظر وسعت و فضای سکونتاز  22

 

0 

 چه عواملی موجب شکل گیری حومه ها می شود؟ 23

 

0 

 چهار مورد از مشخصات مگاالپلیس ها را بنویسید. 24

 

 

0 

 مورد (مهاجرت در کشورهای توسعه یافته با کشورهای اسیایی و افریقایی را مقایسه کنید. ) دو  25

 

  

5/0 

 شکاف و نابرابری بین روستاها و شهرها در چه زمینه هایی وجود دارد؟ ) دو مورد ( 26

  

5/0 

  موفق باشید 

 




