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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سلیمانی   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 تعيين كنيد كدام عبارت درست وكدام عبارت نادرست می باشد.

 .براي استقرار و سكوت جمعيت دارند الف(عوامل طبيعی بيشترین نقش را در انتخاب

 .ب(مهمترین عامل توسعه روستایی در گذشته توسعه كشاورزي بوده است 

 .ج(در اواخر قرن نوزدهم نخستين لوكوموتيوهاي مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شدند

𝟏د(مصرف سوخت در حمل ونقل ریلی 

𝟕
 .حمل ونقل جاده اي می باشد 

1 

2 

  .خالی را با كلمات مناسب پركنيدجاهاي 

  .الف( بيشترین  مسافتی كه مردم منطقه براي دریافت خدمات از آن سكونتگاه طی می كنند..................می گویند

 ب(...................نوعی اسكان غير رسمی است كه عالوه بر حاشيه شهر ممكن است در نقاط مختلف شهرها نيز به وجود آید 

  .............................با افزایش فشار بر منابع، مصرف انرژي ، آلودگی آب وخاک و هوا همراه استج(..

 .د(اساس كار شبكه گازرسانی كشور استفاده از ......................می باشد

1 

3 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد 

ام شهرها مربوط به كدالف( با توجه به شكل ، كمترین و  بيشترین حوزه نفوذ 

 می باشد؟

   C   ، شهرCشهر                A  شهر   -Aشهر

 A   شهر -Cشهر                   C  شهر-Aشهر

 

رد عملك اجتماعی كه طی آن شيوه هاي زندگی ، رفتار و –ب(روند اقتصادي 

 ؟ها ارزشها و مظاهر شهري در روستا ها و بين روستانشينان رواج می یابد 

 شهروندي       شهرگرایی            شهرنشينی                 شهرگریزي

 

 ج(تهيه طرح هادي روستایی از برنامه هاي كدام نهاد است ؟

 دهياري ها           شهرداري ها           بنياد مسكن                 وزارت راه و شهرسازي

 

 د(آمایش سرزمين تنظيم رابطه ميان كدام مولفه ها می باشد؟ 

  انسان -فعاليت–مدیریت                       فعاليت  -انسان-فضاي جغرافيایی

 انسان  -مدیریت -فضاي جغرافيایی               مدیریت   -فضاي جغرافيایی–فعاليت 

1 

5 
 اصطالحات زیر را تعریف كنيد ؟

 :جغرافياي حمل ونقل         : شهر پایدار
2 

4 

 .پاسخ كوتاه دهيد 

 الف( گسترده ترین شبكه ریلی جهان مربوط به كدام قاره می باشد؟

 ب( سكونتگاه هاي روستایی برچه اساس طبقه بندي می شوند؟ 

 ج(مهمترین عامل موثر برگسترش یا زوال و نابودي یك سكونتگاه چيست ؟

 عمرانی و خدمات شهري و روستایی از وظایف كدام نهاد ها می باشد ؟د(نظارت بر اجراي طرحهاي 

و(كداميك از انواع شيوه هاي حمل ونقل براي حمل كاالهاي سبك و ارزشمند یا مواد فاسد شدنی كه باید سریع، به مقصد 

 برسد استفاده می شود؟

 ه(مهمترین انواع كشتی هاي باربري را نام ببرید ؟

25/0  

5/0  

25/0  

5/0  

52/0  

 

5/0  
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سلیمانی   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 تعيين كنيد كدام عبارت درست وكدام عبارت نادرست می باشد.

 .براي استقرار و سكوت جمعيت دارند الف(عوامل طبيعی بيشترین نقش را در انتخاب

 .ب(مهمترین عامل توسعه روستایی در گذشته توسعه كشاورزي بوده است 

 .ج(در اواخر قرن نوزدهم نخستين لوكوموتيوهاي مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شدند

𝟏د(مصرف سوخت در حمل ونقل ریلی 

𝟕
 .حمل ونقل جاده اي می باشد 

1 

2 

  .خالی را با كلمات مناسب پركنيدجاهاي 

  .الف( بيشترین  مسافتی كه مردم منطقه براي دریافت خدمات از آن سكونتگاه طی می كنند..................می گویند

 ب(...................نوعی اسكان غير رسمی است كه عالوه بر حاشيه شهر ممكن است در نقاط مختلف شهرها نيز به وجود آید 

  .............................با افزایش فشار بر منابع، مصرف انرژي ، آلودگی آب وخاک و هوا همراه استج(..

 .د(اساس كار شبكه گازرسانی كشور استفاده از ......................می باشد

1 

3 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد 

ام شهرها مربوط به كدالف( با توجه به شكل ، كمترین و  بيشترین حوزه نفوذ 

 می باشد؟

   C   ، شهرCشهر                A  شهر   -Aشهر

 A   شهر -Cشهر                   C  شهر-Aشهر

 

رد عملك اجتماعی كه طی آن شيوه هاي زندگی ، رفتار و –ب(روند اقتصادي 

 ؟ها ارزشها و مظاهر شهري در روستا ها و بين روستانشينان رواج می یابد 

 شهروندي       شهرگرایی            شهرنشينی                 شهرگریزي

 ج(تهيه طرح هادي روستایی از برنامه هاي كدام نهاد است ؟

 دهياري ها           شهرداري ها           بنياد مسكن                 وزارت راه و شهرسازي

 د(آمایش سرزمين تنظيم رابطه ميان كدام مولفه ها می باشد؟ 

  انسان -فعاليت–مدیریت                       فعاليت  -انسان-فضاي جغرافيایی

 انسان  -مدیریت -فضاي جغرافيایی               مدیریت   -فضاي جغرافيایی–فعاليت 

1 

5 

 اصطالحات زیر را تعریف كنيد ؟

 : شهر پایدار

 :جغرافياي حمل ونقل 

2 

4 

 .پاسخ كوتاه دهيد 

 الف( گسترده ترین شبكه ریلی جهان مربوط به كدام قاره می باشد؟

 ب( سكونتگاه هاي روستایی برچه اساس طبقه بندي می شوند؟ 

 ج(مهمترین عامل موثر برگسترش یا زوال و نابودي یك سكونتگاه چيست ؟

 خدمات شهري و روستایی از وظایف كدام نهاد ها می باشد ؟ د(نظارت بر اجراي طرحهاي عمرانی و

و(كداميك از انواع شيوه هاي حمل ونقل براي حمل كاالهاي سبك و ارزشمند یا مواد فاسد شدنی كه باید سریع، به مقصد 

 برسد استفاده می شود؟

 ه(مهمترین انواع كشتی هاي باربري را نام ببرید ؟

25/0  

5/0  

25/0  

5/0  

25/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : جغرافيا  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 سليمانی   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 جمالت سمت راست را به جمالت سمت چپ وصل كنيد ؟

 مگاال پليس -1بزرگترین و مهمترین شهر یك ناحيه ، استان ویا یك كشور                         الف ( 

 جهان -2ب(این شهرها حوزه نفوذ بسيار وسيعی در جهان دارند                                        

 شهرهاي اقماري-3                     ج(زنجيره اي از مادر شهرها و كالن شهرها                                    

 كالن شهر-5                                                         د(معادل واژه مگاسيتی                              

 مادر شهر -4                                                                                                                        

1 

7 

 تفاوت شهر و روستا می باشد ؟هركدام از موارد زیر مربوط به كداميك از معيارهاي 

 الف( در شهر گرایی نوگرایی بيشتر و تغييرات اجتماعی سریع تر است )..........................(

 ب(درصد بيشتري از جمعيت فعال روستا ها در بخش كشاورزي فعاليت می كنند ).............................(

5/0  

55/0 صورت گرفته است؟ آن را نام ببرید ؟افزایش جمعيت شهري از سه طریق  9  

55/0 علل عدم موفقيت اصالحات ارضی در ایران را بنویسيد ؟ 8  

 1 مهمترین عوامل شكل گيري هسته اوليه شهرها روستاها در ایران چيست ؟ 11

55/0 انواع حومه شهري را نام ببرید؟ 11  

5/0 شغلی و سروسامان دادن به مشاغل غير رسمی وجود دارد را نام ببرید؟دو مورد از راهكارهایی كه براي ایجاد فرصت هاي  12  

55/0 سه مورد از برنامه هاي آمایش سرزمين را نام ببرید؟  13  

55/0 علل فقر شهري را نام ببرید ؟ 15  

14 
شهر چقدر درصد از مساحت شهر باشد وسعت كل  4متر مربع و درصد وسعت آن 74111اگر وسعت فضاي سبز یك شهر 

 است؟
5/0  

5/0 چگونه می توان از طریق هوشمند سازي، ترافيك شهري را مدیریت كرد؟ 16  

55/0 منظور از فقر روستایی چيست و چند درصد فقر در جهان مربوط به نواحی روستایی می باشد؟ 17  

19 

 به سواالت زیر پاسخ دهيد ؟ GISدر رابطه با 

 .را بنویسيد  GISالف( دو مورد از كاربردهاي 

 .ب(در سامانه اطالعات جغرافيایی نرم افزار ها چگونه طراحی می شوند

 .ج(داده ها واطالعات داراي چند مولفه می باشند 

 وارد ودر آنجا كدبندي و ذخيره می شوند. GISد( اطالعات به چه صورت به محيط نرم افزاري 

5/1  

 1 بنویسيد؟ ) براي هركدام دو مورد ( مزیت ها و محدودیت هاي حمل ونقل جاده اي را 18

 1 پرترددترین بنادر مسافري ایران را به ترتيب نام ببرید ؟ 21

55/0 عوامل موثر در گسترش و تحول صنعت حمل ونقل در نيم قرن اخير را نام ببرید ؟ 21  

 


