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 سواالت درس اول جغرافیا دوازدهم انسانی
 پاسخنامه تمامی سواالت در کتاب درسی موجود است

(4 تا 2 صفحه از) 1 درس سواالت   

3 صفحه   

4 صفحه   

6 صفحه ایجغراف اول درس سواالت   

7 صفحه 8 و   2 

11 تا 9 صفحات   

(12ص) ایجغراف سواالت دوم بخش   

16 تا13 صفحه  

20 تا 17 صفحه   

 

 (4تا  2)از صفحه  1واالت درس س
 ...و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری مقر و... آن است. .1

 ور از مقر چیست؟منظ .2
 منظور از هسته اولیه چیست؟ .3
 اولیه کنار رود ها را نام ببرید.دو مورد از تمدن های  .4
عوامل انسانی بیشترین نقش در انتخاب مکان برای استقرار و  .5

 سکونت دارد )ص یا غ(
 چند مورد از عوامل طبیعی برای سکونت گزینی را نام ببرید. .6
 فقط عوامل طبیعی موجب انتخاب مکان است )ص یا غ( .7
ه را چند مورد از عوامل انسانی در پدید آمدن یک سکونتگا .8

 بنویسید.
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 مهم ترین عوامل شکل گیری هسته اولیه در ایران نام ببرید. .9
 3صفحه 

 .موقیت را تعریف کنید .10
به چه دلیل موقیت یک شهر یا روستا مهم است.)توضیح با  .11

 مثال مانعی ندارد(
 4عوامل موثر در گسترش آبادانی یک سکونتگاه را بنویسید) .12

 مورد(
 4صفحه 

 میشودحیات سکونتگاه به خطر بی افتد.چه اتفاقاتی باعث  .13
 6صفحه  سواالت درس اول جغرافیا

 مهم ترین مالک های تفاوت شهر و روستا را بنویسد  .1

 مهم ترین مالک .... و متداول ترین مالک ... است. .2

 8و  7صفحه 
 سلسله مراتب سکونتگاه یعنی چه؟ .3

 معیار های اصلی رتبه بندی سکونتگاه را بنویسید .4

 را بنویسید )از نظر خدمات رسانی( بزرگهای ویژگی شهر  .5

معیار رتبه بندی با توجه به فعالیت اقتصادی و میزان جمعیت در هر مکان  .6
 )ص یا غ( متفاوت است.

 11تا  9ات صفح

 حوزه نفوذ سکونتگاه را تعریف کنید. .7

 حوزه نفوذ شهر و روستا را باهم مقایسه کنید .8

 دو جنبه سکونتگاه را نام ببرید. .9
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 جمعیتی چیست؟ آستانه .10

 دامنه نفوذ چیست؟ .11

 چیست؟ 21مهم ترین تغییر فضای جغرافیایی در قرن  .12

میالدی فقط ... درصد جمعیت در جهان در شهرها  1950در سال  .13
میالدی ... درصد جمعیت ساکن شهر ها  2014ما در سال زندگی می کردند ا

 بوده اند.

نواحی جهان سرعت گسترش شهر نشینی در آسیا و آفریقا بیشتر از  .14
 است )ص یا غ(

شهر نشینی در سایر نواحی .... درصد است اما در اسیا و افریقا ....  .15
 درصد است.

 علل رشد شهر نشینی در آسیا و اروپا را بنویسید. .16

 دو تغییر مهم شهر های جهان چیست؟ .17

 (12بخش دوم سواالت جغرافیا )ص
 نام های مختلف مادر شهر را بنویسید .1

 چیست منظور از مادر شهر .2
در ایران طبق مصوبه ........، به شهر هایی که باال یک میلیون جمعیت  .3

 کالن شهر گفته می شود. داشته باشند
 چند کالن شهر در ایران نام ببرید. .4
 حومه چیست .5

 16تا 13صفحه 
 انواع حومه را نام ببرید .6
 به چه شهرهایی جهان شهر گفته می شود. .7
 مگاپلیس را تعریف کنید .8
 س نام ببرید.ویژگی های مگالی .9

 دو نمونه از مگاپلیس هارا نام ببرید .10
 تنها در دو کشور ... و ... بیش از یک میلیارد روستا نشین دارند  .11
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..... مهم ترین عامل تغییر در کاهش روستانشینی و افزایش شهر نشینی  .12
 (پاسخ:مهاجرت از روستا به شهر هااست. )

 20تا  17صفحه 
 (ص یا غتحوالت صنعتی نفوذ شهرگرایی افزایش داد ) .13
 منطور از شهرگرایی چیست؟ .14
رهنگ و مناسبات اجتماعی تغییرات قابل مالحظه ای در فبا فراهم شدن  .15

 (ص یا غ) چهره و کالبد روستا ها به وجود آمد.
 به جز زراعت رونق یافتند نام ببرید.چند نمونه از مشاغلی روستایی  .16
 (جواب: همان فلش های سبز و زرد استشهر با روستا را بنویسید )رابطه  .17
 روابط شهر و روستا را می توان از جنبه های  ... و... و... مطالعه کرد .18
 (مورد 3شهری افزایش می باید )چگونه جمعیت  .19
م می هزار نفر برسد. وزارت .... آن را .... اعال 10در ایران اگر روستا ها به  .20

 کند.
 چیست؟دوره شهرنشینی کند منظور از  .21
 چیست؟منظور از دوره شهرنشینی سریع  .22
 است. تهران همواره... برابر از شهر مشهدجعیت  .23
 بنویسید.شهرنشینی سریع را های مهم ترین علل  .24

 
 

 رضا محمدیانگردآوری شده توسط: 
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