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 تارم  ردیف

 : جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ  الف

یک ضْر یا رٍستا ٍضعیت آى سکًَتگاُ ًسثت تِ پذیذُ ّای پیراهَى خَد ٍ .......................... هٌظَر از  -1

 .است ....................... ّن چٌیي جایگاُ آى در سطح 

 . طثقِ تٌذی هی کٌٌذ ......................... ٍ............................ سکًَت گاُ را تر اساس  -2

 . ّذف اصلی هذیراى ٍ ترًاهِ ریساى ضْری است ........................... اهرٍزُ تحقق  -3

 .است ........................ یکی از پذیذُ ّای ًاضی از ًظام اقتصادی سرهایِ داری  -4

 ............................تر .......................... سراًِ عثارت است ازتقسین  -5

 .است ............................. طرح ّای ّادی رٍستایی از ٍظایف هْن  -6

  .است .............................. سازهاى ضْرداری ّا ٍ دّیاری ّای کطَر ٍاتستِ تِ  -7

 .تحَل تسرگی در حول ٍ ًقل آتی ٍ ریلی تِ ٍجَد آٍرد .......................... اختراع  -8

 . است ................................. جغرافیای حول ٍ ًقل ضاخِ ای از  -9
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 : تِ سؤاالت زیر پاسخ دّیذ  ب

 .آستاًِ ًفَر را تعریف کٌیذ  -10

 .در هَرد هادرضْرّا هختصراً تَضیح دّیذ  -11

 .آهایص را تعریف کٌیذ  -12

 ضْر َّضوٌذ چگًَِ ضْری است ؟ -13

 کارتری زهیي یعٌی چِ ؟ -14

 .هطکالت اقتصادی رٍستاییاى را تَضیح دّیذ  -15

 .هگاال پلیس ّا را تعریف کٌیذ  -16

 .ضْر گرایی را تعریف کٌیذ  -17

 .داهٌِ ی ًفَر را تعریف کٌیذ  -18

19- GIS را تعریف کٌیذ . 

 در ًین قرى اخیر چِ عَاهلی هَجة گسترش ٍ تحَل در صٌعت حول ٍ ًقل ضذُ است ؟ -20

 .جغرافیای حول ٍ ًقل را تعریف کٌیذ  -21

 .هْن تریي پرٍشُ ّای در دست اجرای راُ آّي ایراى را تٌَیسیذ -22

 .کارترد ّای هْن رٍش اًتقال تا لَلِ را تٌَیسیذٍ هسایای آى را ًام تثریذ  -23
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