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 نام: 

 نام خانوادگی

 7امتحان اجتماعی درس بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سواالت ردیف

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 

 .در این مهاجرت افراد به دلیل قحطی و خشکسالی و حوادث طبیعی یا سیاسی محل زندگی خود را ترک می کنند 1

 د( خارجی                               ج( داخلی                           ب( اختیاری                         الف( اجباری

 کدام آب وهوا باعث جذب جمعیت بیشتری شده است؟ 2

 د( بری                        ج( موسمی                           ب( اقیانوسی                            الف( مدیترانه ای

 اروپاییان به سرزمین های جدید با چه هدفی انجام شد؟مهاجرت  3

 ب( دست یابی به منابع بیشتر وفرصت های بهتر زندگی                الف( دستیابی به رفاه وامکا نات بیشتر

 د( دستیابی به منابع وثروت آن سرزمین ها                    ج( دستیابی به رفاه ودرآمد بیشتر

 ی که با رشد منفی جمعیت مواجه هستند،چگونه است؟آینده کشورهای 4

 ب( آینده ای با افزایش جمعیت سالخورده                                                  الف( آینده ای با کاهش نیروی جوان

 کننده د( آینده ای نگران                                            ج( آینده ای با کاهش جمعیت کشور

 امروزه کدام کشورها برای رشد جمعیت کشورشان تشویقی هایی در نظر گرفته اند؟ 5

 ب( کشورهای آسیایی                                                                            الف( کشورهای اروپایی

 د( گزینه الف و ج                                                  ج( کشور هایی مثل زاپن وسنگاپور

 علت زاغه نشینی در حومه شهرها و بی خانمان کدام است؟ 6

 ( رشد مهاجرت روستاییانب                                                                       الف( رشد سریع جمعیت

 د( رشد شهرنشینی بدون برنامه ریزی برای سکونت جمعیت زیاد                       ریزی ج( افزایش بدون برنامه

مکان های زیارتی ومقدس یا شهرهای دانشگاهی باعث جذب جمعیت می شوند، این عامل به کدام گزینه زیر مربوط  7

 می باشد؟

 د( فرهنگی                    ج( تسهیالت وامکانات                         یادار –ب( سیاسی                    الف( اقتصادی

 رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به چه عواملی بستگی دارد؟ 8

 ب( میزان موالید و مرگ و میر                                                              الف( بهداشت و تغذیه

 د( افزایش تولید مواد غذایی                                                         زندگیج( افزایش امید به 

 ؟نمی شود کدام یک از انواع مهاجرت محسوب 9

 ب( داخلی،بین المللی                                                                        الف( داخلی ،خارجی

 د( اختیاری،اجباری                                                                 اداری-ج( سیاسی

 :این جمله مربوط به کدام گزینه می شود 11

 (آشوب های سیاسی وجنگ در برخی نواحی از جذب جمعیت جلو گیری می کند)

 ( امکانات و تسهیالت                       بهداشت ورفاهج(                   اداری -ب( سیاسی                  الف( اقتصادی

  جمعیت جهان چقدر است ؟ 2111طبق آمار سال ، 11

 میلیارد نفر7د( تقریبا             میلیارد نفر7ج( بیش از                میلیارد نفر7ب( کمتر از            میلیارد نفر7الف( 



 

 

از شهر خود به شهری دیگر مهاجرت می کند ،این مهاجرت جزءکدام یک از شخصی برای بهبود وضعیت زندگی  12 

 انواع مهاجرت می باشد؟

 اختیاری -د( بین المللی              یاختیار –ج( خارجی               اختیاری -ب( داخلی            اجباری-الف( داخلی

 که باعث جذب جمعیت می شود؟آب لوله کشی ،گازو راه مناسب جزء کدام گزینه زیر است  13

 ( بهداشت و سالمتد                    ج( اقتصادی                   ب( امکانات و تسهیالت               یادار –الف( سیاسی 

 مهاجرت افغان ها یا عراقی ها به کشورهای همسایه جزء کدام یک از انواع مهاجرت است؟ 14

 خارجی -ب( اجباری                                                                  الف( سیاسی و جنگ

 خارجی-د( درگیری های سیاسی                                           اجباری –ج( درگیری سیاسی 

 مهاجرت بود؟ یکی از عظیم ترین مهاجرت ها در چه قرنی اتفاق افتاد و این مهاجرت از کدام انواع 15

 مهاجرت اختیاری ، داخلی - 21و  19ب( قرن                                اجباری ، داخلی - 18و  17الف( قرن 

 مهاجرت اختیاری ، بین المللی - 18و  17د( قرن                 مهاجرت اختیاری ، خارجی - 12و  19ج( قرن 

 د منفی جمعیت ندارد؟از کشورهای اروپایی زیر،کدام کشور رش 16

 د( فرانسه                            ج( مجارستان                              ب( لهستان                           الف( آلمان

 در قاره آسیا کدام کشورها رشد منفی جمعیت دارند؟ 17

 د( روسیه،کره جنوبی                 ج( ژاپن ،روسیه                   ب( روسیه،کره شمالی                الف( کره جنوبی،ژاپن

 چرا در کشورهایی با رشد منفی جمعیت نگرانی هایی وجود دارد؟ 18

 ب( محرومیت جامعه از نیروی جوان برای تحصیل وعلم                     الف( افزایش جمعیت سالخورده واز کار افتاده

 د( همه موارد صحیح است                                 از نیروی جوان برای کار وپیشرفت کشورج( محرومیت جامعه 

 اتفاق افتاد ، به کدام سرزمین ها صورت گرفت؟ 21و  19عظیم ترین مهاجرتی که در قرن  19

 .د( همه گزینه ها صحیح است        ج( به استرالیا     ب( به آمریکای شمالی وجنوبی      الف( به سرزمین های جدید

 م جمعیت جهان به چند نفر برسد؟ 2151پیش بینی می شود در سال  21

 میلیارد11د(                 میلیارد11ج( بیش از                 میلیارد11ب( حدود                میلیارد11الف( نزدیک به 

 ؟نیست برای فرزند آوریکدام یک از گزینه های زیر جزء تشویقی کشورها  21

 ب( واگذاری مسکن ،معافیت از پرداخت مالیات ، اعطای جایزه      الف( اعطای جایزه وکمک های مالی به خانواده ها

 تا بازشگتن دوباره به سر کار حقوق نمی گیردد(                ج( افزایش مرخصی تحصیلی وکاری مادران ،کمک مالی

 پیشرفت خواهد بود؟ هجوان یک کشور یک نعمت بزرگ ومای درچه صورت نیروی 22

 ب( تامین کار وشغل جوانان                                                                         الف( آموزش صحیح نیروی جوان

 .د( همه مواردصحیح است                          ...ج( برنامه ریزی مناسب وسرمایه گذاری برای آموزش وشغل و

 از چه سالی جمعیت جهان افزایش چشم گیری پیدا کرد؟ 23

 د( از دویست سال گذشته         م 1911ج( از سال             م 1811ب( از سال             الف( از آغاز انقالب صنعتی

 است؟ علت مهاجرت روستاییان به شهرها در همه کشورها در کدام گزینه مشخص شده 24

 ب( برای پیدا کردن شغل بهتر                                                              الف( کسب در آمد بیشتر

 د( گزینه الف و ج                                         ج( دستیابی به امکانات بهتر زندگی

 ورد مطالعه صاحبنظران قرار گرفته است؟چه چیزی در رابطه با ساکنان کره زمین سال هاست م 25

 د( رفع نیازهای مادی و معنوی               ج( موضوع نابرابری         ب( آموزش وبهداشت          الف( جمعیت جهان



 

 

 به طور کلی چه عواملی موجب جذب جمعیت در یک ناحیه می شود؟ 26 

 ب( عوامل طبیعی وانسانی                                            الف( آب وهوا وپوشش گیاهی مناسب

 د( دشت وجلگه وخاک حاصلخیز وعوامل انسانی                                     ج( امکانات وتسهیالت در شهرها

 .بوده استدر صد سال اخیر یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت جمعیت .......................  27

 ب( گسترش شهرنشینی                                                الف( افزایش رفاه ودرآمد

 د( به وجود آمدن ابر شهرها                                         ج( افزایش امکانات شهری

 م تاکنون چه بوده است؟ 1911علت اصلی رشد فوق العاده جمعیت از سال  28

 ب( بهبود تغذیه                                                                          الف( بهبود بهداشت

 د( کاهش فقر و خشکسالی                             ج( کاهش میزان مرگ ومیر به ویژه مرگ ومیر کودکان

 ؟مهاجرت کارگران فصلی جزءکدام مهاجرت به حساب می آید 29

 د( اختیاری                             ج( بین المللی                             ب( خارجی                          الف( داخلی

 .عالوه بر رشد طبیعی جمعیت ،عامل دیگری موجب افزایش جمعیت یک مکان می شود ، ............... است 31

 ب( مهاجرت                                                         کافیالف( آب و هوای معتدل و باران 

 د( خاک های ابرفتی                                               ج( ساخت شهرها و شهرک های جدید

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 .جمعیت، ........................ بوده است در صد سال اخیر یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت 31

 .به طور کلی برخی عوامل ..................... و ........................ موجب جذب جمعیت به یک ناحیه می شود 32

 .استعالوه بر رشد طبیعی جمعیت، عامل دیگری که موجب افزایش جمعیت یک مکان می شود ........................  33

 .رشد شتابان شهرنشینی در بیشتر کشورها بدون ....................... برای سکونت جمعیت زیاد صورت گرفته است 34

  . .......................رشد جمعیت در همه کشورها یکسان 35

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

 همراه بوده است؟رشد شهر نشینی و پیدایش شهرهای پر جمعیت با چه چیزهایی  36

 

 .مهاجرت داخلی و مهاجرت خارجی را تعریف کنید 37

 

 

 چه موقع رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان یک نعمت بزرگ و مایه ی پیشرفت خواهد بود؟ 38

 

 .رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به دو عامل بستگی دارد آنها را بنویسید 39

 رشد منفی جمعیت چیست؟ 41

 

 ؟چیست اخیر های سال در جمعیت فوق العاده علت اصلی رشد 41



 

 

چرا آینده کشورهایی که با رشد منفی و یا افزایش جمعیت سالخورده و از کار افتاده مواجه هستند نگران کننده  42 

 است؟

 

 از جمله برنامه های دولت ها برای تشویق به فرزندآوری چیست؟ 43

 

 .مرگ و میرها شده است نام برده و توضیح دهیددر دو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چمشگیر  44

 

 

 

 چه کشورهایی رشد جمعیت آنها منفی است؟ 45

 .مهاجرت اختیاری و مهاجرت اجباری را توضیح دهید 46

 

 

 مهاجرت چیست؟ 47

 عوامل طبیعی و عوامل انسانی جذب جمعیت چیست؟ 48

 

 

 

 

 

تشویق فرزندآوری طراحی و اجرا می کنند تا با کاهش چهار کشور نام ببرید که دولت ها برنامه های مهمی برای  49

  رشد جمعیت مقابله کنند؟
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