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 23ص                              25/0درست     ب (                                            2ص                    25/0الف( درست     1

         97ص                              25/0درست   ناد (                                           60ص                        25/0ج ( نادرست    
1 

 22ص                                                 25/0  غیر رسمي  ب(                                      7ص               25/0رتبه بندی  الف (   2

   70ص               25/0  ) دسترسي(    دسترسي عادالنه  د (                                        39ص                          25/0  محیطج(
1 

 24ص                          25/0شهرپایدار  ب(                                             11ص                           0/  25   آسیا  الف( 3

 45ص                              25/0    جاده اید(                                         38ص                         25/0    مکانيج(  
1 

 

                         12ص                      25/0  (گسترش شهرک های اقماری  )4ینه  الف( گز 4

          29ص                                                                  25/0  ( 6)  2ب( گزینه  

  46ص                          25/0و بزرگراه ها(   ساختن آزادراه ها)  ( گزینه ج

 82ص               25/0) حركت همرفتي مواد داخل گوشته(1  گزینه  د(  

1 

 17ص               یزاسیون() مدرن    25/0ها به عصر نوسازی  و ورود كشور  25/0ت صنعتي  با بروز تحوال  (الف 5

 14ص                                                                                                25/0واشنگتن    -    25/0ستن  وبب (    

زمین ، یکپارچه نبودن و قطعه قطعه بودن زمین های پایین بودن میزان تولید، نداشتن مالکیت زمین ، كمبود  ج(  

برای كشت تجاری، عدم دسترسي مناسب به بازارها، فروش یا عرضه محصوالت با   زماورزی، نداشتن سرمایه الكش

           31ص                                                                                (  25/0مورد هركدام  2به واسطه ) اشاره به قیمت كم  

 39ص                                                                                   25/0و تلفیق الیه های مختلف    25/0جمع بندی  د(

                 53ص                                25/0تولید و گسترش كشتي های كانتینربر   25/0  رو   –كشتي های رو  ید  تول(  هـ

 57ص              25/0تر به محیط زیستكم  آسیب  25/0بانه روزی  م عظیمي از مایعات به طور شانتقال حج(  و

 59ص                                                                              25/0های حمل و نقل    سامانه   25/0بهینه كردن  ز(  

 109ص         25/0میني موجودز از مصرف بي رویه آب های سطحي و زیرزو پرهی  25/0صرفه جویي در مصرف آب ی(  

4 

مون خود خدمات ممکن است فقط به چند روستای پیرا  25/0ت  كوچک كم وسعت اسحوزه  نفوذ سکونتگاه شهر   6

آن شهر مراجعه رماني به  د  ز مراكزتفاده اهای پیرامون برای خرید و كار در كارخانه و اسو ساكنان روستا  25/0بدهد  

، لوازم عرضه خودرومانند تولید و  برخي عملکردها  در  و   25/0حوزه نفوذ مادر شهر بسیار گسترده است  ر  ا دام كنند  

 9ص                                                             25/0ترین حوزه نفوذ را دارد  ، خدمات پیشرفته پزشکي باالخانگي  

1 

و معماری و طراحي شهر بازتاب فرهنگ و هویت   5/0شهر موجودی زنده و فعال و انسان موجودی زیباپسند است    7

 25ص                                                                                                                                 25/0شهروندان است  
75 /0 

 0/ 75 33ص                            25/0و اجتماعي روستاها  25/0بهبود وضعیت اقتصادی  25/0مسکن انقالب اسالمي  اد  بنی 8

و هدف آن ارتباط دادن مکان ها و نواحي   5/0  و فضای جغرافیایي سرو كار داردجابه جایي در پهنه مکان حمل ونقل با   9

 44ص                                                                                                                                   5/0.به یکدیگر است

1 
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گسترش شهرها و حومه نشیني سبب افزایش فاصله بین محل كار و سکونت شده     25/0  ، افزایش شهرهای پرجمعیت 10

سبب شده است تا   ، نده برای شهرهایي كه مقصد گردشگری هستبه ویژ  25/0  ، جابه جایي های روزانه  25/0.  است  

                                                              67ص                                                                                                  25/0وسایل حمل ونقل مناسبي فراهم شود.    

1 

پاكسازی بارش برف و یخبندان ، تجهیزات خاصي در    5/0خت  با توجه به زمستان های سكشورهای اسکاندیناوی  در   11

 26ص                                                                                             5/0.    جاده ها یا احداث فرودگاه ها به كار مي رود

1 

12 300  = 15×  20         25/0 

5  =60     :300           25  /0 

46=5  –  51          25/0   

 77ص                                   25/0         46و25رجه  دتبریز طول جغرافیایي شهر                                                       

1 

 0//5           .دارد  قرار  هیمالیا    –آلپ   زمین لرزه  كمربند  مركزایران در 13

 88ص                                                                    25/0  .اوراسیا –و اقیانوس هند       25/0  صفحات عربستانهمگرایي  

1 

14 

 

  5/0       .در سطح زمینحاصل از بارش  آب  و تخلیه    25/0الف(جمع آوری  

 90ص                                         25/0  .، وسیع تر باشد آبدهي آن نیز بیشتر استضه آبخیز یک رودب( هرقدر حو

1 

 

موجب و سپس وقوع بارش  دامنه ها  در سطح  25/0ت زیاد  ن خاكسترهای آتشفشاني با ضخام باشته شدخروج و ان 15

 95ص                      در مي آید.   25/0حاصل به صورت روانه های بسیارسیال  دوغاب گلي    25/0ها مي شود    اشباع آن
75 /0 

 0/ 75 103ص                  فاصله بگیریم.              25/0و تابلوی مغازه ها    25/0و تیرهای چراغ برق  25/0از ساختمان های بلند 16

را كه احتمال     25/0طحيباالترین س  25/0ه  براساس آبدهي گذشته یک رودخان   25/0با انجام دادن محاسبات آماری  17

 105ص                                      25/0  مي گیرند.را در نظر دربرگیرد  در حین وقوع یک سیل  د در آینده  دارد آب آن رو
1 

18 

 

كه سنجده ها   25/0پدیده های سطح زمین    25/0طیف الکترو مغناطیسي      25/0بازتاب هایاستفاده از  امروزه با  

 111ص  .                          خیره و پردازش مي كننداها ذدریاطالعاتي را از سطح خشکي ها و    25/0دریافت مي كنند  
1 

 20 بارم  جمع                                                                                                                                       
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