
 
 به نام خدا

 3جغرافیآزمون درس   :   

 انسانیپایه دوازدهم /        

 نام و نام خانوادگی:       

 شماره دانش آموزی:       

 نام دبیر:        

 شماره کالس:        

 

 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

 اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه نظری

 جغرافیای گروه آموزش

 97-98سال تحصیلی   

 نوبت : دی ماه

 دقیقه 70مدت آزمون:  

 97/   10تاریخ آزمون:      /     

 3تعداد صفحه:     

 17تعداد سؤال:     

 

 بارم ام می گیرد.ر)اال بذکر اهلل تطمئن القلوب( همانا با یاد خدا دلها آ ردیف

 کنید.مشخص  "غ "و  "ص"جمالت درست و نادرست را با  1

 به بیشترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت کاال و خدمات از یک سکونتگاه طی می کنند، حوزه نفوذ گفته می شود. -

 فریقا ، بیشتر از سایر نواحی جهان است.آسیا و آسرعت گسترش شهر نشینی در قاره های  -

 ان بر عهده وزارت راه و شهرسازی می باشد.هماهنگی و پشتیبانی مالی و فنی از شهرداری ها و دهیاری ها ، در ایر -

 ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی را انجام می دهد.سامانه اطالعات جغرافیایی، سامانه ای است که به کمک ماهواره ها -

1 

2 

 

 گزینة صحیح را انتخاب کنید:

 نمی کند؟را تهدید  ادامه حیات و اعتبار یک شهرکدام گزینه  -الف

 تغییرات آب و هوایی( 4            رویدادهای سیاسی( 3     مجاورت با کوه آتشفشان( 2        شهر به روستاهای پر جمعیتیک بودن نزد (1
 

 را ......................................... می گویند." افزایش جمعیت شهرهای یک کشور یا ناحیه به روستاهای آن" -ب

 شهرگریزی( 4                           شهرنشینی( 3                             رگراییهش( 2                                       مادرشهر (1
 

 .است..................................  ،در شهرها داری سرمایه اقتصادی نظام از ناشی های پدیده از یکی -ج

 شهرنشینیرشد ( 4                    شهری وَندالیسم (3                        فضایی نابرابری (2           زیست محیط تخریب و آلودگی (1

 نقش ندارد؟ی ایران، شهرها مدیریت و ریزی برنامهکدام نهاد در  -د

 انقالب اسالمی مسکن بنیاد( 4          شهرها میاسال شوراهای (3                            ها شهرداری (2                   شهرسازی و راه وزارت (1

 ، کدام شیوه حمل و نقل می باشد؟ طوالنی های مسافت در حجیم کاالها جایی جابه برای روش ترین ارزان و ترین صرفه به مقرون -هـ

  جاده ای( 4                              هوایی (3                                ریلی (2                           آبی(1

 ؟دارد اوپک عضو کشورهای میان در را وگاز نفت  لوله خطوط ترین طوالنیکدامیک از کشورهای زیر،  -و

                                      عربستان( 4            ایران                          (3             عراق                         (2                            قطر               (1
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

  .ست........................................ ا روستا و شهر تفاوت مالک ترین مهم -الف

 .کنند می بندی طبقه........................ ............. و جمعیت براساس را ، آن ها ها سکونتگاه مراتب سلسلهجهت تعیین  -ب

 در ایران به شهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ......................................... گفته می شود. -ج

 در گذشته،............................. مهمترین عامل توسعه روستایی محسوب می شد. -د

 

2 

 

 تعریف کنید. اصطالحات زیر را 4

 ................................ ......................................................................................................:ارضی اصالحات -

 . .........................................................................................................................:نقل و حمل جغرافیای -

 ...................... .شهر هوشمند: ................................................................................................................. -
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 چیست؟ در کشور ایران شهرها و روستاها اولیه هسته گیری شکل عوامل ترین مهم

 

1 

6 

 
 به سواالت زیر پاسخ دهید: مگاالپلیس در مورد

 مورد( 3) ن ویژگی های مگاالپلیس ها را بنوسید.مهمتری (الف

 مگاال پلیس ها دارای چه اشکالی هستند؟ب(

 .نام یک مگاالپلیس درآسیا را بنویسید.ج( 
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 مورد( 2از چه طرقی افزایش می یابد؟) هاشهر جمعیت ،طبیعی افزایشعالوه بر  7
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 مورد(2)؟ی بزرگ چیستشهرها اطراف در ها حومه علل پیدایش 8

 

5/0 

 را ذکر کنید. سرزمین آمایش برنامه عمده های ویژگیمورد از  3 9
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 1 ؟دشون می مشغول روزمزد و موقتی کارگری مانند کارهایی بهروستایی در شهرها،  مهاجرانچرا  10

 

 

 زاغه ها چه ویژگی هایی دارند؟ 11

 

 

1 

 ؟می شودفقرشهری به چه عواملی منجر  12

 
1 

 درمرحله پردازش سیستم اطالعات جغرافیایی چه اقداماتی انجام می شود؟ 13

 

 

1 

 .دهید راتوضیح ونقل حمل سیاسی اهمیت 14

 

 

1 

15 

 

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: نقل و حملدر ارتباط با 

 آمد. در حرکت ه...................... ب کشور پرسرعت جهان در قطار اولین -لفا

 .دارد جهان های قاره میان در را آهن خط شبکه ترین گسترده ................... قاره -ب

 شیوه سایر به نسبت بیشتری انعطاف .......حمل و نقل ...................متعدد های ایستگاه در توقف و راه مسیر در مختلف نقاط به دسترسی نظر از -ج

 .دارد نقل و حمل های
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 مورد( 2)چه مشکالتی دارد؟  نقل آبی و حمل  16

 

 

1 

 ؟مناسب تر استحمل چه کاالهایی  برای هواپیما  17

 

 

1 

  20 د دوست داشته باشیدواگرنه مجبور خواهید بود، آنچه بدست آورده ای، تالش کنید، آنچه دوست دارید بدست بیاورید جمع

  

  


