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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

1 

 .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

1 

 .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

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 .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

 

5 

 

 

 

 

 .  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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 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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