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 .درست يا نادرست بودن جمالت زير را با عالمت  )ص( يا )غ( مشخص كنید 1

 اه ها دارای مقر و موقعیت هستند.همه سکونتگ (الف

 زيادشدن جمعیت شهری است .در  ؤثرروی كار از عوامل م مهاجرت نی  (ب

 .های ارتباطي است  سیرها و راهم از، مجموعه ای  شبکه ( ج

 قراربگیرد.توجه  مورد    ، منطقه يکدر،  بارش  مقدارريزش های جوی كمتر از  ن  میزاد باي،  و هواييدر خشکسالي آب    (د
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 .كنید كامل مناسب عبارت با را خالي جاهای 2
 .ستها برحسب اهمیت ا  ف( سلسه مراتب سکونتگاه ها به معنای .......................... آنال

 د.يوجود بیاه  بلف شهرت در نقاط مختکن اسحاشیه شهر ممالوه بر. است كه ع........شیني نوعي اسکان ............زاغه ن  (ب
 .دنشو  ، داده ها و اطالعات از ............................ جمع آوری ميجغرافیاييدر سامانه اطالعات  (ج
حداقل   قل بان  و  اقشار و طبقات اجتماعي به وسايل حمل  ۀ........................... همبايددر مديريت حمل و نقل شهری  (د

 .ددرنظر گرفته شو،  ينههز
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 .كنید انتخاب كمانک يا نتز پرا داخل از را صحیح عبارت زير درجمالت 3

 .بیشتر است  نواحي جهان  ساير  ( از  آسیا   –  اروپا) شهرنشیني در قاره  گسترش سرعت  امروزه ،    الف(

 پايدار( است.  -دنمهوش)    شهر  ، از اركان مهممديريت صحیح و كارآمد منابع آبي(    ب

 .( در سامانه اطالعات جغرافیايي استتوصیفي   –، از داده های ) مکاني  با دريای عمان  ان  يرا  مجاورت  (ج

 .ای ( مناسب تر استجاده   –حمل و نقل ) ريلي    از طريق ی دورافتاده  ساكنین يک روستاارائه خدمات به  (  د
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 .كنید انتخاب را مناسب گزينه

 جز:ه  بمؤثر هستند «پیراموني يک شهر  ه »بخش هایدر توسع  رثعوامل مؤبا ارتباط    ه موارد درمه(  الف

 ارتباطي توسعه وسايل (  2                                    گسترش حمل و نقل                        (1

 اریای اقمشهرک هگسترش    (4                               افزايش جمعیت مادر شهرها             (  3  

نفر باشد در كدام گزينه سرانه   25000مترمربع و جمعیت آن شهر    150،000  در يک شهر  تجاریهای فضاع  اگر مجموب(

 نفر به درستي مشخص شده است؟در شهر مورد نظر به ازای هر    فضای تجاری  كاربری  

1  )15                                               2  )6                                       3)  3                                      4)5 

 ل مشکل ترافیکي شده است؟ج( كدام تحول در نیمه دوم قرن بیستم، سبب ح

 مبیل( ساختن تعمیرگاه های اتو2                                      داریاحداث مراكز خدمات راه(  1

 ابان های اصلي و فرعي( احداث خی4                              ه ها     و بزرگرا  ا( ساختن آزاد راه ه3

1 
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 بقت دارد؟د( كدام گزينه با علت وقوع زمین لرزه مطا 

 سنگ ها  ( شکسته شدن2         همرفتي مواد داخل گوشته                                  ( حركت  1

 وسته زمین جنبش ناگهاني پ(  4                                        ا                ح آب درياهرات سطییتغ(  3
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 .  دیپاسخ كوتاه ده ريبه سواالت ز

 ش نفوذ شهرها و شهرگرايي در روستاها را بنويسید.داليل افزاي(  الف

 غربي بنويسید.ۀ  رمکلیس های جهان را در نیمگاالپمحدوده جغرافیايي يکي از اولین   (ب

 .ريدنام ببد روستائیان را در سطح جهان  يل كمي درآمدالدو مورد از(  ج

 ؟تولید كردااليه های جديدی ر،كاربری زمین  نقشه هایوان درت  مي یاييسامانه اطالعات جغرافكدام قابلیت  بااستفاده از(د

 ؟است رعت بخشیدهیوه حمل و نقل دريايي سرا در ش جابجايي كاال  ، ظرفیتمیالدی  1970كدام تحوالت از دهه    (ـه

 و( دو مورد از مزايای انتقال مايعات به وسیله خطوط لوله را بنويسید.

 در مديريت حمل ونقل با كدام هدف صورت مي گیرد؟ز( فعالیت های برنامه ريزی و اجرايي  

 را در جهت مديريت خشکسالي بنويسید.  مهمترين وظايف ساكنین سکونتگاه های شهری و روستاييی(  

4 

 1 شهر كوچک را با مادر شهر مقايسه كنید.  يهنتگاه نفوذ سکوحوز 6

 75/0 های مختلف آن اهمیت زيادی دارد؟و فضاطراحي و مديريت شهری ، زيبايي شهر   رچرا د 7

 75/0 د؟هدفي صورت مي گیر  برعهده كدام نهاد است و با چهکوني در روستاهای ايران  ي واحدهای مسسامانده 8

 1 ا جغرافیايي است؟ل، اساسل و نقحم  به چه دلیل ماهیت 9

 1  بوده است؟شهرها در چند دهۀ اخیر    عات مهمودرون شهری يکي از موضچرا مديريت حمل و نقل   10

 1 ؟ ) با ذكر يک مثال توضیح دهید(.  ا بر حمل و نقل تأثیر مستقیم داردگونه آب و هوچ 11

، طول دقیقه باشد  25درجه و    51. اگر طول جغرافیايي تهران  قه استدقی  20دود  ران و تبريز حدوشهر تهاختالف زماني   12

 ؟جغرافیايي تبريز چقدر است

1 

 1 را بنويسید.  ايرانسرزمین  شکستگي های  محل    در  خیزی  علت اصلي لرزه 13
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 د:خ دهیبه سؤاالت زير پاس  «  کشي رودزهه  شبک»  به ويژ گي های    با توجه 14

 ر شبکه زهکشي را بنويسید.كاالف(  

 ؟ب( در چه صورتي میزان آبدهي شبکه زهکشي بیشتر مي شود

1 

 

 

آفرين د و بسیار خطر ندر ايجاد زمین لغزش ها دارؤثری  « نقش م دوغاب گلي  »  به صورت  آتشفشاني  وران های  فچگونه   15

 هستند؟

75/0 

 :ل كنیدله زير را به درستي كام ادامه جم 16

 « ، بايد ...........................ابان هستیم ر خیگر دمین لرزه ا» هنگام وقوع ز

75/0 

 1 ؟كردتعیین    را  يک رودحريم سیل گیر  چه طريقي مي توان  از   17

 1 ؟نمايش دهند  مي توانند اطالعاتي را از سطح خشکي ها و درياها ذخیره وای  ه  تصاوير ماهوار  چگونه 18

 20 نمره جمع           باشيد«                                                و پيروز  »موفق                                                                     
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