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    .پاسخ دهید)نمره  16جهت کسب ( 16تا   1آموزان عزیز به سؤاالت دانش  
  .مشخص کنید) غ(یا ) ص(درست یا نادرست بودن جمالت زیر را با عالمت    1

  .به وجود آورددر حمل و نقل آبی و ریلی  یتحول بزرگ اختراع چرخ )الف
  . ز حمل و نقل ریلی استاي بسیار بیشتر اآالیندگی محیط زیست در حمل و نقل جاده) ب
  .  توانایی محاسبات آماري و ریاضی را دارد  GIS  )ج
  .  ساعت یکسانی دارند ،اندالنهارهایی که داخل یک قاچ قرار گرفتههمه نصف) د 

1  

  .کنید کاملجاهاي خالی را با عبارت مناسب   2
  .  می شود .........................طور کلی، هرچه حجم محموله بیشتر باشد هزینه حمل آن به) الف

  .  گویندمی .........................  ترکیبی از دو یا چند شیوه مختلف حمل و نقل را  )ب
  .         است .........................بهبود حمل و نقل شهري گسترش  ترین راهکارمهم )ج
  .   است......................... تابعه هاي ها و شرکتمدیریت حمل و نقل آبی بر عهده سازمان) د 

1  

  .                          نامه خود بنویسیدانتخاب، و در پاسخ (       )کمانککلمه مناسب را از داخل   3
  .  است) مقر ـ موقعیت( روي زمین مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن ) الف

  .  است ) اقتصادي ـ جمعیتی( و روستا، مالك  ترین مالك تشخیص شهرمتداول) ب
  .  بیشتر از سایر نواحی است) اروپا ـ آسیا( سرعت گسترش شهرنشینی در قاره  )ج
شهر ـ جهان(  دارند،حوزه نفوذ بسیار وسیعی م آنها در اقتصاد و تجارت جهانی به سبب نقش مه یی کهشهرها به )د

  . گویندمی) شهرکالن

1  

  .هاي سمت چپ مربوط کنیدسمت راست را به طور مناسب به عنوانهاي عبارت  4
                                             .هاي روستایی از وظایف مهم این نهاد استطرح و اجراي طرح) الف

                       .ریزي شهري استهاي مهم برنامهیکی از بخش) ب
  .ت مردم در مدیریت شهري و روستا به وجود آمدندبراي جلب همکاري و مشارک) ج
  .به حداقل رساندن آلودگی و تخریب محیط زیست از ارکان مهم آن است) د

  وزارت راه و شهرسازي - 1
  شوراها -2
  بنیاد مسکن انقالب اسالمی - 3
  کاربري اراضی -4
    پایداري شهري - 5

1  

  5/0)                                                               مورد 2( یک سکونتگاه نقش دارند؟چه عوامل دیگري در پدید آمدن عوامل طبیعی  جزبه  5
  1  .را بنویسیدفرهنگ و مناسبات اجتماعی از نظر  شهر و روستا هايترین تفاوتمهم  6

  1  چیست؟ منظور از شهرگرایی  7

  1  .   نام ببریدرا بخش غیررسمی شهرها اقتصادي هاي از مشاغل و فعالیتچهار مورد   8
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  1  .   مبلمان شهري را تعریف کنید  10

  1    )مورد 4(؟در چه اموري کاربرد دارد GISامروزه سامانه   11

  .حمل و نقل زیر یک مزیت بنویسید هايیک از سیستم براي هر  12

  :حمل و نقل آبی) الف

  :حمل و نقل هوایی)  ب 

  :ايحمل و نقل لوله) ج 

5/1  

  1  شود؟اي از جغرافیاي اقتصادي محسوب میشاخه ،چرا جغرافیاي حمل و نقل  13

  5/1   .گیرد را بنویسیدام میانجحفظ ایمنی در حمل و نقل  هاي مختلفی که برايسه مورد از فعالیت  14
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  24  نمرهجمع                                                       »  باشید و پیروز  موفق«                                                                      
 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 




