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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 07/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه(دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگی نام 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 شاهیآقای نام دبیر:  3 جغرافی درس: 6076-6070سال تحصیلی  دوازدهم پایه : 0و  6صادقین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی(:  ) رشته  

 

 نمره( 2)جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 
 5/7 مکان اصلی و دقیق سکونتگاه و محل استقرار آن روی زمین است.  --------در جغرافیا ، منظور از -6 
 5/7 جمعیت شهرهای یک کشور یا ناحیه به روستاهای آن است. افزایش نسبت -----------منظور از اصطالح  -0 
 5/7 معروف است. --------------خسارت واردکردن به اموال عمومی ،بناها وآثارفرهنگی به  -3 
 5/7 و فعالیت می باشد. -------------آمایش سرزمین تنظیم رابطه انسان ،  -0 

 نمره( 1)جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 
 05/7 انقالب سبز یعنی تغییر قوانین مالکیت زمین و توزیع مجدد آن به نفع کشاورزان. -5 
 05/7 حومه نشینی نوعی اسکان غیر رسمی است که عالوه بر حاشیه شهر در نقاط دیگر شهر وجود دارد. -1 
 05/7 میشود.برنامه توسعه روستایی با هدف بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستا نشینان طراحی  -0 
 05/7 صاحبنظران ، حمل و نقل را کلید توسعه اقتصادی و رکن زیر بنایی اقتصاد کشورها می دانند. -8 

 نمره( 2)مفاهیم زیر راتعریف کنید. 
 6 جهان شهر : -9 
 6 شهر پایدار : -67 

 نمره( 1)گزینه صحیح را انتخاب کنید. 
 5/7 نیست؟کدام گزینه از ارکان تحقق روستای پایدار  -66 
 حفظ منابع انسانی روستا  (2  ( فعال کردن اقتصاد روستا1  
 ( خدمات اجتماعی و فرهنگی4  ( حفظ محیط زیست 3  
 5/7 هماهنگی بخش ها و جنبه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ،فرهنگی و محیطی ؛کدام ویژگی آمایش سرزمین را یادآورمی شود ؟ -60 
 ( توجه به همه ظرفیت ها و توانمندهایی کشور 2  ( توجه به عدالت درتوسعه1  
 ( توجه به همه ابعاد توسعه4 ( توجه به نیازهای حال و آینده3  

 نمره( 11). سواالت تشریحی
 6 در کشور ایران چه عوامل مهمی در شکل گیری هسته اولیه روستاها و شهرها نقش داشته است ؟ -63 
 6 چه اساسی طبقه بندی می شوند ؟ر سلسله مراتب سکونتگاه چیست و ب -60 
 5/6 الت زیر پاسخ دهید ؟در مورد مگاالپلیس ها به سوا -65 
 الف ( شکل های عمده مگاالپلیس ها را نام ببرید ؟  

 ب ( یکی از اولین مگاالپلیس ها در جهان را نام ببرید؟
 ج ( دو ویژگی مهم مگاالپلیس ها را بنویسید.  
 6 جمعیت شهری از چه طریقی صورت می گیرد ؟ به طور کلی ، افزایش -61 
 6 درکشورهای مختلف برای جلوگیری از پدیده حاشیه نشینی و حل مشکل مسکن چه طرح هایی اجرا میشود ؟  -60 
 6 از دیگاه صاحب نظران در طراحی مبلمان شهری ، چه مواردی باید مد نظر قرار بگیرد ؟  -68 
 6 ست ؟ منظور از نابرابری فضایی چی -69 
 6  ) با ذکر فرمول ( نفر باشد ، سرانه فضای سبز را محاسبه کنید ؟ 657777متر مربع و جمعیت شهر  057777اگر فضای سبز یک شهر  -07 
 05/7 سه مورد از اقداماتی که برای حل مشکالت اقتصادی روستاها انجام شده را بیان کنید؟  -06 
 6 دو مورد از کاربرده و قابلیت های سامانه اطالعات جغرافیایی را بنویسید ؟  -00 
 6  (مورد 3)درعصر حاضر چه عواملی موجب گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل شده است ؟ -03 
 6 مزایا و محدویت های حمل و نقل جاده ای را بیان کنید؟ )هر کدام یک مورد(  -00 
 6 دو مورد از مزایای حمل و نقل ریلی را بیان کنید ؟  -05 
 05/7 عمده کاربرد حمل و نقل هوایی برای حمل چه کاالها و در چه مواردی می باشد ؟  -01 
 موفق باشید  
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 3پاسخنامه درس جغرافی 
 نمره( 2)جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 

 نمره(5/0) فضای جغرافیایی -4 نمره(5/0) وندالیسم شهری -3 نمره(5/0) شهرنشینی -2 نمره(5/0)مقر -1 

 نمره( 1)جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 
 نمره(25/0)درست -8 نمره(25/0)درست  -7 نمره(25/0)غلط   -6 نمره(25/0)غلط   -5 

 نمره( 2)مفاهیم زیر راتعریف کنید. 
برخی شهرها به سبب نقش مهم آنها در اقتصاد و تجارت  جهانی ، حوزه نفوذ بسیار وسیعی در سطح جهان دارند وبه آنها جهان شهر گفته می  -9 

 نمره( 1) شود.
 اینکه منافعشهر پایدار شهری است که در آن نیازهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ساکنان بطور مناسب و عادالنه برطرف می شود ، بدون  -10 

 نمره(1) نسل های آینده به خطر بیفتد و شهر و فعالیتهای شهری کمترین تاثیرات نامطلوب رابر محیط زیست داشته باشند.

 نمره( 1)گزینه صحیح را انتخاب کنید. 
 نمره(5/0) ) د ( توجه به همه ابعاد توسعه -12 نمره(5/0) ) ب ( حفظ منابع انسانی -11 

 نمره( 11). سواالت تشریحی
 نمره(1) دسترسی به آب ، قلعه های دفاعی ، بازارهای محلی و قرار گرفتن در تقاطع راه ها -13 
سلسله مراتب سکونتگاه یعنی رتبه بندی بر حسب اهمیت و برای این منظور سکونتگاه ها را بر اساس میزان جمعیت و عملکرد طبقه بندی می  -14 

 نمره(1) کنند.
 نمره(5/0) خوشه ای وکهکشانی _کریدوری  ( خطی و الف-15 
 نمره(5/0) یوکوهاما (تا ) توکیو ( شمال شرق امریکا ) بوستن تا واشنگتن ( و مگاالپلیس ژاپن ب  
 های همجوارفراوانی آمدو شد بین مادر شهر -4تمرکز صنایع دانش بنیان  -3تمرکز موسسات مالی و پولی  -2تمرکز و انبوهی جمعیت    -1( ج  

 نمره(5/0)
( افزایش جمعیت برخی روستاها 3  ( مهاجرت روستاییان به شهرها2( افزایش طبیعی جمعیت شهرها یعنی رشد موالید نسبت به مرگ و میر 16-1 

 نمره( 1)و تبدیل آنها به نقاط شهری
 نمره( 1) طرح های ساخت مسکن ارزان قیمت و اعطای وام مسکن و نظایر آنها. -17 
 صاحب نظران معتقدند که در طراحی مبلمان شهری باید فرهنگ و هنر بومی و ملی تقویت گردد و همچنین به نیازهای افراد ویژه مانندمعلوالن -18 

 نمره( 1) و جانبازان و سالخوردگان توجه شود.
ین مناطق برخوردار و مرفه با مناطق محروم تفاوت های در بیشتر شهرها امکانات و خدمات شهری به طور عادالنه و متوازن توزیع نشده اند و ب -19 

 نمره( 1) چشمگیری از نظر فضای جغرافیایی مشاهده می شود.
 نمره( 1)مساحت فضای سبز  تقسیم بر جمعیت شهر به نفر   به ازای هرنفر پنج متر مربع فضای سبزوجود دارد. -20 
  750000/150000 =5 
( توسعه 5( توسعه صنایع کوچک  روستایی   4( گسترش انقالب سبز    3( تشکیل تعاونی های تولیدی روستایی  2اصالحات ارضی ( انجام 1 -21 

 نمره( 75/0) خدمات گردشگری و فراغتی
( توانایی محاسبات 4ان یابی  ( مک3 ( امکان به روز کردن اطالعات 2( قابلیت دسته بندی و برقراری ارتباط منطقی و ریاضی بین انواع اطالعات 1 -22 

 نمره( 1) آماری و ریاضی
الف( افزایش جمعیت و تقاضا برای حمل و نقل     ب(گسترش تجارت و اقتصاد جهانی    ج( پیشرفت های علمی و فناوری در تولید وسایل  -23 

 نمره( 1) حمل و نقل
برای رفتن به مکان های دور افتاده و صعب العبور یا مناطق روستایی  –دسترسی به نقاط مختلف در مسیر راه و توقف درایستگاه های متعدد  -24 

نسبت به سایر شیوه ها قابلیت جابجایی  احداث پایانه ها در این شیوه کم هزینه تر است ؛ در مقابل حمل و نقل جاده ای –مناسب تر است 
 نمره(1)حمل و نقل آبی و ریلی است. ادکمتری مسافر را دارد و ظرفیت کامیون و تریلی برای حمل بار کمتر از وسایل تعد

حمل ونقل  7/1جابجایی با قطار امنیت زیادی دارد؛ راحتی مسافران در قطار بسیار بیشتر از خودرو است ؛ مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی  -25
طوالنی کمتر از جاده است ؛ هر قطار باری به  محیط زیست  کمتر است؛ هزینه حمل قطار در مسافت های  جادهای است ؛ آالیندگی آن برای

 نمره( 1) اندازه ده ها کامیون بار حمل میکند.
عی وانح طبیمانند تصادفات و س حمل کاالهای سبک ، کم حجم و ارزشمند یا مواد فاسد شدنی که باید سریع به مقصد برسند ودر موارد اضطراری -26

 نمره( 75/0) و انسانی و یا سم پاشی مزارع کشاورزی کاربرد دارد.


