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1

سؤاالت(صفحه )1

گزینه درست را انتخاب و عالمت بزنید.

بارم

4/5نمره

1ـ کدام گزینه در مورد مقر درست نیست؟
الف) مكان اصلی و دقیق یك سكونتگاه است.
ب) وضعیت یك سكونتگاه نسبت به پدیدههای پیرامون خود است.
ج) هسته اولیه سكونتگاه را شامل میشود.
د) در انتخاب مقر ،عوامل طبیعی بیشترین نقش را داشتهاند.
2ـ کدام یك جزو اولین مگاالپلیسهای جهان است؟
الف) بوستن ـ واشنگتن

ج) سوروکابا ـ سانتوس

ب) هنگکنگ ـ هویزهو

د) بمبئی ـ البیگ

3ـ در مورد عوامل شكلگیری حومهها کدام گزینه درست تر است؟
الف) افزایش شهرنشینی و مهاجرت معكوس
ب) افزایش شهرنشینی و گسترش ارتباطات و وسایل حملونقل
ج) گسترش حملونقل و مهاجرت روستاییان به شهر
د) به وجود آمدن مادرشهرها و گسترش حملونقل
4ـ آمایش سرزمین تنظیم ارتباط میان کدام مؤلفهها میباشد؟
الف) فضای جغرافیایی ـ مدیریت ـ انسان

ج) فعالیت ـ فضای جغرافیایی ـ مدیریت
د) انسان ـ مدیریت ـ فعالیت

ب) فضای جغرافیایی ـ انسان ـ فعالیت

5ـ تهیه طرحهای هادی روستایی وظیفه مهم کدام نهاد است؟
الف) وزارت راه و شهرسازی

ج) شهرداریهای کشور

ب) دهیاری های کشور

د) بنیاد مسكن انقالب اسالمی

6ـ وندالیسم شهری چیست؟
الف) افزایش بزهكاری ،طالق و خشونت ...در فضاهای شهری
ب) حاشیهنشینی و زاغهنشینی در اطراف شهرهای بزرگ
ج) خسارت وارد کردن به اموال عمومی ،بناها و آثار فرهنگی
د) افزایش بیرویه فقر شهری بدون در نظر گرفتن تأمین اجتماعی
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ادامه سواالت امتحان درس جغرافیا 3
ادامه1

( صفحه)2

– 7ایجاد خط بساوایی در خیابان ها برای عبور نابینایان  ،مربوط به کدامیك از عناوین برنا مهریزی شهری است؟
الف) آمایش سرزمین

ج) هوشمندسازی شهری

ب) مبلمان شهری

د) کاربری اراضی شهری

8ـ کدام نوع حملونقل برای انتقال دارو و مواد غذایی و تجهیزات الكترونیكی مناسب تراست؟
الف) هوایی

ج) آبی

ب) ریلی

د) جادهای

9ـدر کدام مرحله gisاطالعات رقومی و کدبندی می شود؟

2

الف) پردازش

ج) خروجی

ب) ورودی

د) تجزیه تحلیل

جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

3نمره

1ـ مهمترین مالك تفاوت شهر و روستا  .....................................است.
 2ـ به شهرهایی که در اقتصاد و تجارت جهانی نقش مهمی دارند و حوزه نفوذ وسیعی در سطح جهان دارند،
 .....................................گفته میشود.
3ـ دوره قبل از سال  1335در ایران به دوره  .....................................معروف است.
 4ـ نوعی اسكان غیررسمی که عالوه بر حاشیه شهر ممكن است در نقاط مختلف درون شهر هم به وجود بیاید،
 .....................................میباشد.
5ـ امروز تحقق  .....................................هدف اصلی مدیران و برنامهریزان شهری است.
6ـ قاره  .....................................گستردهترین شبكه راهآهن را در میان قارههای جهان دارد.
3

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
1ـ  GISتوانایی محاسبات آماری و ریاضی را دارد.
 2ـ در کشور ایران طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی به مادرشهرهایی با بیش از  10میلیون نفر جمعیت،
کالنشهر اطالق میشود.
3ـ آستانه نفوذ یك سكونتگاه یعنی حداقل جمعیتی که از آن سكونتگاه تقاضای کاال و خدمات دارد.
4ـ حملونقل ریلی از شیوههای متداول حملونقل در همه قارههای جهان است.
5ـ بندر قشم از پر ترددترین بنادر مسافری کشور ما بوده است.
6ـ باورود کشورها به عصر نوسازی ،شهرگرایی در روستاها افزایش یافت.
7ـ امروزه توسعه کشاورزی مهمترین عامل توسعه روستایی محسوب میشود.
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3/5نمره

ادامه سواالت امتحان درس جغرافیا3
4

( صفحه )3
3نمره

به سواالت پاسخ کوتاه دهید
1ـ سكونتگاهها براساس چه معیارهایی طبقهبندی و رتبهبندی شدهاند؟
2ـ سرعت شهرنشینی در کدام قارههای جهان بیشتر از سایر نواحی است؟
 3ـ دو دلیل ناموفق بودن برنامه اصالحات ارضی و انهدام کشاورزی در ایران را بنویسید؟
4ـ دو ویژگی مهم مگاالپلیسها را بنویسید؟
5ـ دو مورد از کاربردهای (GISسامانه اطالعات جغرافیایی )را بنویسید؟
6ـ اولین قطار پر سرعت جهان در کجا به حرکت درآمد؟

6نمره

سؤاالت تشریحی
1ـ اهمیت اجتماعی حمل و نقل را بنویسید 1( .نمره)

2ـ از مشكالت اقتصادی روستائیان دو موردذکر کنید ؟ ( 1نمره)

3ـ ازویژگیهای عمده برنامه آمایش سرزمین یكی را انتخاب و شرح دهید؟( 1نمره)

4ـ برای هر یك از انواع ذکر شده یك محدودیت ویك مزیت بنویسید 1( .نمره)
الف) حملونقل آبی مزیت:

محدودیت:

ب) حملونقل ریلی مزیت:

محدودیت:

5ـ برای افزایش ایمنی در خطوط لوله چه اقداماتی انجام شده است؟ ( 1نمره)

6ـ جمعیت یك شهر  95/000نفر است و وسعت فضای سبز آن  9500مترمربع است .سرانه فضای سبز این شهر برای
هر نفر چقدر است؟ (فرمول و مراحل محاسبه ذکر شود) ( 1نمره)

کل20

موفق و پیروز باشید.
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