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 نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:           نمره به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                          نام دبیر:           نام دبیر:                   تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

  الف: صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. 

  52/0غلط     صحیحفقط عوامل طبیعی موجب انتخاب مکانی برای استقرار سکونتگاه می شود.                                   1

 موقعیت، وضعیت آن سکونتگاه نسبت به پدیده های پیرامون خود و همچنین جایگاه آن در سطح ناحیه است. 5

 غلط     صحیح

52/0 

                                                                                                 52/0غلط     صحیح                                           بیشتر افراد یکدیگر را میشناسند. در روستا چون وسعت کمتر است، 3

  52/0غلط      صحیح                                                   .سلسله مراتب سکونتگاه یعنی رتبه بندی آنها برحسب اهمیت 4

                                      52/0غلط      صحیح        توجه به برخی از ابعاد توسعه یکی از ویژگی های عمده ی آمایش سرزمین به شمار می رود. 2

  52/0غلط      صحیح                               عمده مهاجران روستایی به شهر، کارگران ساده و فاقد مهارت و تخصص اند. 6

  52/0غلط      صحیح                    هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان کشورها می باشد.      "پایدارشهر "امروز تحقق  7

  52/0غلط      صحیحیکی از پدیده های ناشی از نظام اقتصادی سرمایه داری، نابرابری قضایی است.                             8

  52/0غلط      صحیح            آن کمک می کند.          جامد و به روند تصمیم گیری می ان پردازش و تحلیل اطالعات به 9

            52/0غلط      صحیح                                 اختراع موتور بخار، تحول بزرگی در حمل و نقل آبی و هوایی به وجود آورد. 10

  52/0غلط      صحیحو هوا تأثیر می گذارد.                                                                            بر زمین و آب حمل و نقل 11

                              52/0غلط      صحیح                    رو بود-ساخت کشتی های رو 1370دومین تحول در حمل و نقل دریایی در دهه ی  15

  ب: جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

 2/0 است.  آن  __________و __________ سکونتگاه روستایی و شهری سرآغاز مطالعه و شناخت یک 13

 2/0 .است __________  مهم ترین مالک تفاوت شهر و روستا 14

 2/0 منجر می شود.  __________  در آمد کم، بیکاری و مسکن نامناسب و حاشیه نشینی به 12

 2/0 .  _________________  کاربری زمین یعنی 16

 2/0 حمل می کنند. __________یا   __________  قطارها بار را به صورت  17

 2از  1صفحه 

 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 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 واحد فلسطینسرای دانش دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 دوازدهم انسانی - جغرافیانام درس:

 حبیبه محبی نام دبیر:

 11/1931 / 16 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 11ساعت امتحان

 دقیقه 111مدت امتحان :



 

 

 

 نمره 21جمع بارم :   

 

 2/0 یعنی مایعات و گازها از طریق خط لوله از مکانی به مکان دیگر فرستاده می شود. __________  معموال 18

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. پ:  

 2/0 ؟کونتگاه بر چه اساسی طبقه بندی می شودس 19

 2/0 ؟مونی یک شهر چه می گویندبه بخش های پیرا 50

 2/0 مترین عامل کاهش روستا نشینی است.این پدیده مه 51

 2/0 سرانه چیست؟ 55

 2/0 د ارگان در کشور ماست؟طرح هادی روستایی وظیفه کدام 53

 2/0 تنها خط برقی ریلی ایران کدام است؟ 54

  : به سواالت زیر پاسخ کامل )تشریحی ( دهید.ت 

 2/1 ؟دامنه نفوذ چیست 52

 2/1 ؟به طور کلی ، افزایش جمعیت شهری از چه طریق صورت می گیرد 56

 2/1 مشکالت روستا ها به چند گروه تقسیم می شود؟ آنها را بنویسید. 57

 5 از مزایای حمل و نقل ریلی را بنویسید.دو مورد از معایب و دو مورد  58

 5 .را بنویسید از مزایای حمل و نقل آبیدو مورد از معایب و دو مورد  59

 2/1 از هواپیما برای حمل و نقل چه نوع کاالهایی استفاده می شود؟ 30

 2از 2صفحه ی 
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