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١

 :درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید  1
   .در شهرها نوگرایی بیشتر و تغییرات اجتماعی آرام تر است  )الف

   .معموال کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه یک خط مستقیم است  )ب
  . بروز قحطی و گرسنگی، مهم ترین پیامد خشکسالی است ) ج
 .دی را بیشتر می کند، مشکالتی است که قبل از وقوع زلزله پیش می آیتلفات انسانآنچه در اغلب زلزله ها )د

1 

2  
  

  :عبارت هاي زیر را با کلمات مناسب کامل کنید 
. طبقه بندي می کنند................ سکونتگاه ها، آن ها را بر اساس میزان جمعیت و مراتب سلسله بر اساس ) الف

 .چند مسیر اتوبوس برقی دارد...... ............در ایران فقط شهر )ب
.آن روي می دهد ........................ شدیدترین تنش زمین لرزه در )ج
 .بازتاب می دهد.... ..........امواج می کند به صورت سطح زمین بخشی از پرتوهایی را که از منابع گوناگون دریافت ) د

1 

  :را انتخاب کنید  مناسبگزینه   3
کیلومتر باشد شاخص انحراف این  2کیلومترو طول مسیر بین دو مکان  3طول مسیر قابل احداث دو مکان اگر ) الف

 است؟ درصدمسیر چند 
1( 150  2 (15  3 (5/1  4 (100 

نیست ؟  GISاز قابلیت هاي  گزینهکدام )ب
محاسبات آماري و ریاضی ) 4نمایش وضعیت آب و هوا         ) 3 مکان یابی )  2    به روز کردن اطالعات      )1

 کدام قسمت کره زمین یکپارچه نیست و مانند توپ فوتبال در محل هاي معین گسستگی دارد؟)ج
 هسته) 4          گوشته                        ) 3  استنوسفر) 2             لیتوسفر             ) 1
 تغییر در آب هاي زیرزمینی از نشانه هاي وقوع کدام مخاطره طبیعی است؟) د
 زمین لغزش)4          زمین لرزه                  ) 3  سیل)2              خشک سالی      )1

1 

 با توجه به حمل و نقل عبارت هاي سمت راست را به طور مناسب به عنوان هاي سمت چپ مربوط کنید  4
 )دو کلمه اضافی است( 

. مناسب تر است )کیلومتر4 00کمتر از (این شیوه حمل و نقل براي مسافت هاي کوتاه ) الف
 .ات و واردات در جهان با این روش صورت می گیردجابجایی عظیم کاال به صورت صادر)ب
  . کنترل و ایمنی آن به وقت و مراقبت زیاد نیاز دارد)ج

ریلی -1
لوله اي-2
هوایی -3
آبی -4
جاده اي -5

75/0 
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  ٢

:سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید به   5  
  مهم ترین مشکالت روستاها کدامند؟  ) الف

   در نیمه دوم قرن بیستم براي حل مشکالت ترافیکی و افزایش سرعت خودروها چه اقداماتی صورت گرفت؟  )ب
     .دو مزیت حمل و نقل از طریق خطوط لوله را بنویسید) ج
  بر عهده چه شرکت هایی است؟    نفتیفراورده هاي و  ریلی ، جاده اي، آبی ایران مدیریت حمل ونقل در )د

  درجه پهنا دارد تقسیم کرده اند ؟ 15قاچ که هر قاچ  24زمین را به  هکر، محاسبات کدامبر اساس  )هـ
  چه تغییري باید در تقویم ایجاد شود ؟ ، ور از خط روزگردان از غرب به شرقهنگام عب )و
  حوادث رخ می دهند؟سیل و خشک سالی درکشورما بیش از دیگر ،ز مخاطرات طبیعی مانند زمین لرزهبرخی ا چرا) ز

  در گوشته فوقانی، حرکت همرفتی مواد موجب حرکت صفحات نسبت به هم می شود؟ به چه دلیل) ح
  هاي کشاورزي اطراف رودخانه می رساند ؟سیل چه آسیبی به سکونتگاه ها و زمین ) ت

   

5/4  

  75/0  . هاي مگاالپلیس ها را نام ببرید سه مورد از مهم ترین ویژگی  6

  . بنویسیدمناسب هریک از جمالت زیر اصطالح  جغرافیایی  براي   7
       ...................مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن روي زمین) الف

   ................."افزایش نسبت جمعیت شهرهاي یک کشور یا ناحیه به روستاهاي آن " )ب
  ......................بخش پیرامونی یک شهر  )ج 

  ................بزرگترین و مهم ترین شهر یک ناحیه، استان یا کشور ) د

1  

  75/0  از روستا به شهر شدت گرفت؟ به چه علت اصالحات ارضی در ایران موفقیت آمیز نبود و مهاجرت  8

  :به سواالت زیر پاسخ دهید بزرگ يهادرارتباط با مسائل و مشکالت شهر  9
  به چه علت شهرهاي بزرگ با مشکل کمبود شغل روبرو است ؟   ) الف

  د؟ندر اطراف شهرهاي بزرگ شکل می گیر پدیده هاییمناظر و چه  مشکل مسکن نتیجهدر) ب
  فقر شهري می شود کدامند؟به  منجری که دو مورد از عوامل) ج

5/1  

  1  ؟مبلمان شهري به چه معناست  10

  کار در سامانه اطالعات جغرافیایی است؟   بخش از  مراحل زیر مربوط به کدام اطالعاتهر یک از   11
  75/0  حلیل فضایی و مدل سازي    ت) ج               نمایش نقشه و نمودار     ) ب             کد بندي و ذخیره سازي       ) الف
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  ٣

  75/0  در نیم قرن اخیر چه عواملی موجب گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل شده است؟   12

  1  )    مورد 4ذکر (در مدیریت و برنامه ریزي حمل و نقل پایدار چه عواملی مورد توجه قرار می گیرد؟  13

  75/0  .   مهم ترین مشکالت حمل ونقل شهري در شهرهاي بزرگ را نام ببریدسه مورد از   14

  75/0  کدام دامنه ها براي لغزش مستعدترند؟  15

  5/0  می شود؟ گفته  در فرایند مخاطرات طبیعی،  بحران به چه پیشامدي  16

  75/0  قبل از وقوع زمین لرزه چه اصولی باید در ساختمان ها رعایت شود؟  17

  75/0  ا نام ببرید؟راقدامات مدیریتی ، مراحل  براي به حداقل رساندن ضررهاي ناشی از زمین لغزش  18

  75/0  ده هاي ماهواره اي قابل شناسایی هستند را نام ببرید؟نسه مورد از پدیده هاي نامرئی سطح زمین که توسط سنج  19

  20  *موفق و سربلند باشید  *  
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  59ص                      25/0درست   ) ب                                    6ص                    25/0درست  نا)  الف 1
  103ص               25/0نادرست          ) د                                     99ص                         25/0درست ) ج

1  

  69ص                25/0            تهران ) ب                 7ص           25/0    )خدماتی که ارائه می کنند (عملکرد) الف  2
  111ص     25/0امواج الکترومغناطیس   ) د                                                            84ص         25/0نقطه کانونی ) ج

1  

           40ص  25/0) نمایش وضعیت آب و هوا(  3) ب                                                   60 ص    25/0)    150 ( 1) الف  3

 101ص     25/0)    زمین لرزه (  3) د                                             82ص       25/0)   لیتوسفر(  1) ج

1  

  75/0  55ص              )3(هوایی   )ج            52ص                )4(آبی  )ب                       45ص                )  5(  جاده اي  )الف  4

  32ص                 25/0    فقدان یا کمبود تجهیزات و خدمات و سطح پایین زندگی      25/0مشکالت اقتصادي    )الف  5
   46ص                                                                                            25/0        بزرگراه         25/0               آزاد راه) ب
  57ص                         25/0   سیب کمتر به محیط زیست  آ    25/0انتقال حجم عظیم مایعات به طور شبانه روزي )ج
  25/0    وزارت راه و شهر سازي مدیریت حمل و نقل آبی ، جاده اي و ریلی بر عهده سازمان ها و شرکت هاي تابعه ) د
   71ص                                    25/0   .است وزارت نفتحمل و نقل فراورده هاي نفتی و گاز بر عهده شرکت هاي تابع و 

  74ص             25/0    ساعت طول می کشد 24ن آیک دورچرخش   و  25/0     درجه است  360محیط کره زمین ) هـ
  75ص                                                                    25/0              به تقویم اضافه شود            25/0      باید یک روز) و
  82ص                                                            25/0            نوع ناهمواري ها         و       25/0    موقعیت جغرافیایی ) ز

  82ص                                                                5/0      به سمت عمق آن افزایش می یابد زیرا دما از سطح زمین  ) ح
  88ص                                      25/0یا در زیر گل و الي مدفون می سازد           25/0آنها را تخریب می کند         ) ت

5/4  

فراوانی آمد و شد بین  – تمرکز صنایع  دانش بنیان -  تمرکز موسسات مالی و پولی –تمرکز و انبوهی جمعیت شهري  6
  14ص                                               )  مورد 3ذکر (هم جوار با انواع وسایل حمل و نقل زمینی و هواییي مادر شهرها

75/0  

  10ص             25/0              شهرنشینی  ) ب                                 2ص             25/0               مقر   )الف  7
  12ص     25/0             مادر شهر یا متروپل )د                                 12ص          25/0                 حومه  )ج

1  

  توجه به صنایع مونتاژ و واردات کاال از کشورهاي خارجی –حمایت نکردن دولت از کشاورزان  –تقسیم نادرست زمین   8
   20ص                         )                                                                                                                            25/0هر مورد (

75/0  

  23ص                                      25/0     مهاجرت نیروي کار به شهرها      25/0      افزایش طبیعی جمعیت  شهري) الف  9
  24ص                                                           25/0        زاغه نشینی                     25/0                 یحاشیه نشین   ) ب
  25ص                                                                  )مورد2(حاشیه نشینی  –مسکن نامناسب  –بیکاري  –در آمد کم ) ج

5/1  
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  ٢

مجموعه وسیعی از وسایل و نمادها و عناصري است که در خیابان ها  یا فضاهاي شهري براي استفاده عموم نصب می    10
  27ص                                                                                                                                                               .شود

1  

  75/0  39ص                                                        25/0        پردازش) ج         25/0   خروجی    ) ب     25/0   ورودي   ) الف  11

پیشرفت هاي علمی و فناوري   –   گسترش تجارت و اقتصاد جهانی      -    افزایش جمعیت و تقاضا براي حمل و نقل  12
  43ص                                                                                                         )25/0هر مورد (در تولید وسایل حمل و نقل

75/0  

13  
 –محیط زیست  –ویژگی هاي طبیعی  –تقاضا  –هزینه  –سرعت و زمان انتقال  –نوع و حجم محموله ها  –دسترسی 

                                                                                                           59ص)                                                                                                                        25/0مورد هر کدام   4(    ایمنی
1  

هزینه احداث بزرگراه و  –کمبود پارکینگ  –آلودگی صوتی و آلودگی منظر –بیماري ها آلودگی هوا و افزایش –رافیک ت  14
                              67ص                                                                                      )      25/0مورد هر کدام   3(......... تامین ناوگان شهري 

75/0  

نفوذ مقدار   ، را پوشانده است ناپیوسته سطح آنها و از رسوبات فرسایش یافتهو دارند دامنه هایی که شیب زیادي   15
 درز وشکاف بسیاراند ویا  پوشیده از درختان و گیاهان متراکمقرار دارد یا  باران در دامنه هایی که در مناطق مرطوب

                                                                                     96ص                                                                                                                        )  25/0مورد هرکدام 3( دارند 

75/0  

فرد یا به وضعیتی خطرناك و ناپایدار براي  و     25/0      پیشامدي که به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می دهد   16
                                                                                          100ص                                                                                                    .                  می انجامد      25/0        جامعه

5/0  

17  
و اصول طراحی و مهندسی ساختمان و مقررات مربوط به آن ها              25/0         ساختمان ها باید مقاوم سازي شوند

از ساختن سکونتگاه ها د راطراف مناطقی که گسل هاي فعال دارند، جلوگیري                25/0               رعایت گردد
                      102 و 101ص                                                                                                                                                25/0   شود

75/0  

  75/0  107ص                                             25/0         بعداز وقوع زمین لغزش       25/0      حین وقوع     25/0قبل از وقوع     18

، گازهاي موجود در جو، جریان هایی هوایی، رطوبت موجود در جو ،   )مادون قرمز یافرو سرخ ( انرژي زمین گرمایی  19
  111و 112ص                       )  25/0مورد هرکدام 3(            آفات و بیماري هاي گیاهی،امواج فرا بنفش ، رادار و ماکروویو

  

75/0  

  20  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
  
    



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | نمونه سواالت درسی | | جزوه آموزشی دوازدهم گام به گام دوازدهم    |

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم

https://nomrebartar.com/
https://nomrebartar.com/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/
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