
 

 

       تاریخ امتحان :   سال تحصیلی:           دوازدهمپایه:                   (درس دوم)3جغرافیادرس: تکوینی آزمون 

  دقیقه50مدت امتحان:                      نام دبیر :                   شماره كالس:      ..................................نام و نام خانوادگی:

 ارمب ردیف
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 زیردرست وكدام نادرست است: تكدام جمال

 .دیآ یبه وجود مكشورهای توسعه نیافته بزرگ  یشهرها  هیفقط در حاش ینیزاغه نش الف(

 .بر مساحت تیجمع میعبارت است از تقس نیزم یكاربر (ب

 است. یمسکن انقالب اسالم ادیمهم بن فیاز وظا ییروستا یهاد یطرح ها یو اجرا هیته  (ج

 شده است. یموجب گسترش بیکار یروستای ینواح در یكردن كشاورز ینیماش (د

 .شد لیتشک یكشاورز یخودبسندگبه مناطق محروم و استقالل كشور و یدگیبا هدف رس یجهادسازندگ 1358در سال ه( 

 آب و خاک و هوا همراه است. یو آلودگ یفشار بر منابع، مصرف انرژ شیبا افزاگرایی شهر و(
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 درهریک ازجمالت زیركلمه مناسب داخل پرانتزرامشخص نمایید:

 است. (ییفضا -)اقتصادیینابرابر ،یدار هیسرما یاز نظام اقتصاد یناش یها دهیاز پد یکی الف(

 است.( ییروستا -یشهر )یزیمهم برنامه ر یها بخش از یکی یاراض یاكاربری نیزم یكاربر ب(

 دارد. ازین (یزیبرنامه ر - نیزم یكاربر)و كارآمد شهرها و روستاها به  حیصح تیریمد(ج

 شود. یم هیآن ته(موجود -)مطلوبوضع  یها نقشهو ییروستا شناسا یاراض یها یكاربر ییروستا یهاد یدر طرح ها (د
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 هریک ازجمالت زیرراباكلمه مناسب كامل نمایید:

 است. .....................و ییایجغراف یانسان، فضا ۀرابط مین،تنظیسرزم شیآماالف(

 ................می گویند.را،رسد یم فرد کیشهر به  یها یكاربر از کیهر از است كه به طور متوسط ینیمقدار زمب(

 .شود یگفته م ...........شهر شود یاستفاده م ( ICTاطالعات و ارتباطات ) یاز فناور امور مختلف یكه در آن برا یشهر ج(

 شهرها بر عهده دارند. یاسالم یو شوراها .................... ،یشهرها را وزارت راه و شهرساز تیریو مد یزیبرنامه ر د(

 است. یشهر زانیو برنامه ر رانیمد یهدف اصل............شهر.....  امروزه تحقق ه(

 شود. یمنجر م یبه فقر شهر ینینش هیو مسکن نامناسب و حاش ...................درآمد كم،و(
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 :دیكوتاه بده رپاسخیبه سواالت ز

 ؟دیبزرگ را نام ببر یاقتصاد شهرها یدو بخش اصل( الف

1-..............................................................2-................................................................ 

 د؟یسیبزرگ را بنو یاز مشکل مسکن درشهرها یناش یها دهیپد نیمهم تر( ب

1-..............................................................2-.............................................................. 

 نقش داشته باشند؟ یزیجرم خ ایاز وقوع جرم  یریشگیتوانند در پ یم یشهر رانیچگونه مد(ج

1 -.............................................................2-............................................................... 

 كدامند؟ ییانواع فقرروستا(د

1-...............................................................2-............................................................... 
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 اصطالحات زیرراتعریف كنید:

 ....................................................................................................................................:داریشهر پاالف(

 ..............................................................................................................................: یشهر سمیوَندال ب(
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شهررا نسبت  نیسبز ا یاعملکرد فض ای یكاربر هکتاراست. 360000هکتار و مساحت كل شهر  18000 یشهر سبز یوسعت فضا

 ؟دیبه مساحت كل شهرراحساب كن

 

1 
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 مناسب رامشخص كنید:های گزینه 

 ؟شد یمحسوب ممورد  درگذشته كدام ییعامل توسعه روستا نیمهمتر (1

 یاجتماع د(                        به خدمات یدسترسج(                            اقتصادی ب(                                            كشاورزی الف(

 .................است.وابسته به وزارت كشور یها یاریها و ده یسازمان شهردار(2

                                     شهرسازی وكشورد(                        جهادكشاورزی ج(                            كشورب(                              سکن وشهرسازیمالف(

 شود. یداده م شیاطالعات به صورت اشکال، نقشه، نمودار و ..نما، ییاجغرافی اطالعاتسامانه دركدام بخش (3

  الف وب د(                                  ی خروج  ج(                       پردازش ب(                                              یورود الف(

 شوند. یم یجمع آور طیداده ها و اطالعات از مح ،ییایسامانه اطالعات جغراف دركدام بخش (4

 د( الف وب                                   یب( پردازش                       ج(  خروج                                              یالف( ورود

و  زاتیها و تجه تیفعالت،یجمع یمتوازن، متعادل و منطق عیو توز ییایجغراف یبه فضاها دنیسامان دادن و نظم بخش(5

 را................می گویند. نیامکانات در سطح سرزم

 مدیریت منابع كشورد(                        یهوشمندسازج(               نیسرزم شیآماب(                  یلیطرح جامع و تفص الف(

 شود. یم رهیوذخ یو در آنجا كدبند وارد GIS نرم افزار طیبه مح................اطالعات به صورت (6

 هرسه موردد(                        یمکان یداده هاج(                        یفیتوص یداده هاب(                                     یرقومالف(
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 مورد(4)؟ دیسیرا بنو نیسرزم شیعمده برنامه آما یها یژگیو
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 ست؟یدرشهرها چ ییفضا یمنظورازنابرابر
1 
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 كدامند؟ ینیزاغه نش یها یژگیوچهارمورداز

1 

11 
 مورد(4)د؟یسیبنو را ستیز طیحفظ مح جهان درجهت یاز شهرها یاقدامات انجام شده دربرخ نیهم ترم
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 ست؟یچ یمنظورازمبلمان شهرلف(ا

 

 د؟یسیصاحب نظران را بنو دهیبه عق یمبلمان شهر یموثردر طراح عواملب(
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 ست؟یچ داریپا یه ركن تحقق روستاس
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 مورد(4)د؟یسیرا بنو انییروستا یحل مشکالت اقتصاد یاقدامات انجام شده برا نیمهم تر
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 د؟یسیرا بنو GIS یتهایقابلچهارمورداز
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