
 3پرسش های امتحان نهایی درس اول جغرافیای 

 1نمونه

 ردیف شرح سوال بارم

 :است نادرست عبارت کدام و درست عبارت کدام کنید تعیین 1

 است.)       ( زمین روی آن استقرار ومحل سکونتگاه یک دقیق و اصلی مکان موقعیت، از منظور -1

 )      (.اند نامیده شهری ابَر َمنطقه را مگاالپلیس برخی، -2

 )    (.کنند می طی سکونتگاه آن از خدمات دریافت برای منطقه مردم که مسافتی بیشترین یعنی نفوذ، دامنه -3

 )     (.شوند می سکونتگاه استقرار برای مکانی انتخاب موجب طبیعی عوامل فقط -4

1 

 :(کلیدی واژگان. )کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای 3

 اند. درآورده اشغال به و کرده انتخاب زندگی برای را آن نیاز، برحسب مردم که است مکانی....................  از منظور -1

 .گویند می................. شهر یک پیرامونی های بخش به -2

 .داشتند جمعیت نفر میلیون8  از بیشتر..............  و..............  شهر دو میالدی،19۵۰  سال در -3

 .اند آمده پدید......................  و شهرها مادرشهرها، از برخی پیرامون در -4

 .کنند می آمد و رفت............................ به خدمات از استفاده یا و کار یا خرید برای نشینان حومه -۵
 

2 

 :دهید انطباق چپ سمت موارد به را راست سمت موارد 1

 مگاالپلیس -1 ت                  اس کشور یک یا استان ناحیه، یک شهر مهمترین و بزرگترین-الف

 جهان شهر-2 این شهرها حوزه نفوذ بسیاروسیعی درجهان دارند                                        -ب

 شهرهای -3 زنجیره ای از مادرشهرها وکالن شهرها                                                         -ج

 اقماری

 کالن شهر-4 معادل واژه مگاسیتی                                                                                     -د

 مادرشهر -۵ 
 

3 

 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به ۵/1

  .بنویسید روستارا و شهر تفاوت مالک مهمترین -1

 دارد؟ نام کشورچه یک یا استان ناحیه، یک شهر مهمترین و ترین بزرگ  -2

  .بنویسید را دیگرمگاالپلیس نام     -3

    .ببرید هارانام مگاالپلیس شکل انواع  -4

               .بنویسید شهررا کالن انگلیسی واژه معادل  -۵

4 

 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به ۵/9

 (1).کنید تعریف مقررا اصطالح -1

 (1) .بنویسید هارا سکونتگاه بندی دررتبه اصلی معیارهای -2

 (1) .بنویسید مادرشهررا های ویژگی -3

 (1) حومه های شهری چگونه شکل گرفتند؟ -4

 (1) بنویسید اولین مگاالپلیس های جهان را نام برده و موقعیت هریک را -۵

 (۵/1) .بنویسید را درکشور شهری جمعیت افزایش عوامل -6

 (1) روابط میان شهروروستا را به اختصارشرح دهید. -7

 (1) .بنویسید را درایران شهرها و روستاها هستةاولیه گیری شکل عوامل ترین مهم -8

۵ 



 (1) منظوراز هسته اولیه شهررا بنویسید. -9

 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1

 .کنید مقایسه باهم راC وBوA شهرهای نفوذ حوزه شکل به توجه با

 

6 

 سواالت چهارگزینه ای: 3

 کدام گزینه با گزینه های دیگرمتفاوت است:-1

 مکان(4(موقعیت  2( جایگاه  2(مقر  1

 روستا کدام است؟ و شهر تفاوت مالک تداول ترینم -2

 (فرهنگ و مناسبات اجتماعی4(وسعت و فضای سکونت 3(میزان جمعیت  2(فعالیت های  اقتصادی  1

 دارندزا بیان می کند؟ سکونتگاه از عملکردی یا خدمات کاال، تقاضای که جمعیتی حداقل کدام گزینه-3

 (آستانه نفوذ4(دامنه نفوذ 3(حوزه نفوذ شهر 2(حوزه نفوذ 1

 جمعیت چه نامیده می شوند؟ نفر میلیون1۰  از بیش با شهرهایی -4

 ( پایتخت4(  متروپل  3( مادرشهر    2شهر         کالن (1

 .آغازشد سریع شهرنشینیٔ  دوره و گرفت سرعت ایران در شهرنشینی رونداز چه سالی  -۵

1)133۵   2)134۵   3)13۵۵   4)132۵ 

شهری مظاهر و ارزشها عملکردها، و رفتار زندگی، شیوههای آن طی که است اجتماعی ــ اقتصادی روندی -6  

 می یابد: رواج روستانشینان بین و روستاها در

 (شهروندی4(شهرگرایی  3نشینی   (شهر2(شهرگریزی   1

 

7 

 



 3پرسش های امتحان نهایی درس اول جغرافیای کلید 

 نمونه 

 ردیف شرح سوال بارم

 25/0     نادرست     -1 1

 25/0     درست    -2

 25/0   درست     -3

 25/0    نادرست     -4

1 

 5/0 مقر        -1  3

 5/0 حومه        -2

 5/0  نیویورک     5/0  لندن      -3

 5/0 اقماری های شهرک    -4

 5/0 شهرها  -5

2 

1   

 مادرشهر ت                  اس کشور یک یا استان ناحیه، یک شهر مهمترین و بزرگترین-الف

 جهان شهر این شهرها حوزه نفوذ بسیاروسیعی درجهان دارند                                        -ب

 مگاالپلیس زنجیره ای از مادرشهرها وکالن شهرها                                                         -ج

 کالن شهر معادل واژه مگاسیتی                                                                                     -د

 اقماری شهرهای 
 

3 

 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1

 25/0 اقتصادی فعالیت   -1

 25/0  مادرشهر   -2

 25/0  ابرشهر   -3

 25/0  خوشه ای یا کهکشانی-2 25/0 خطی یا کریدوری -1      -4

5-         megacity     25/0    

4 

5/9   
1-   

 همچنین شهر، یا روستا هر مقر. است زمین روی آن استقرار ومحل سکونتگاه یک دقیق و اصلی مکان مقر، از منظور

 ابانتخ زندگی برای را آن نیاز، برحسب مردم که است مکانی اولیه هسته از منظور. شود   می شامل آن را اولیه  هسته

 1 است. یافته گسترش محل آن از شهر یا روستا و بعدها درآورده اند اشغال به و کرده
2-   

 سکونتگاه های. می کنند طبقه بندی( میکنند ارائه که خدماتی) و عملکرد جمعیت میزان براساس را سکونتگاه ها

 تنوع و تعداد بزرگتر، سکونتگاه های در اما ارائه می دهند ساکنان به محدودی خدمات معموالً کم جمعیت یا کوچک

 یک و پست صندوق و یک مغازه چند است ممکن کوچک ده یک مثال، برای  نمره 1     است؛ زیاد بسیار خدمات

ن و بیمارستا درمانی مراکز فروشگاه ها، انواع بزرگ، شهر یک در اما باشد داشته وقت نیمه بهداشت مرکز یک و مدرسه

 متنوعی و زیاد خدمات می تواند شهر و دارد وجود …و ورزشی استادیوم فرودگاه، بانکها، سینما، و تئاتر رستوران ها، ها،

 نمره1  بدهد. همجوارش شهرهای و روستاها حتی و خود ساکنان به
3-   
 5/0 .است کشور یک یا استان ناحیه، یک شهر مهمترین و بزرگترین( متروپل) (مادرشهر1

5 



 این از و است …و تجاری مذهبی، حکومتی، مرکز که باشد ناحیه یک اصلی شهر پایتخت یا است ممکن شهر این (2

 5/0 .دارد برتری سکونتگاه ها سایر بر جنبه ها

4-   
 شهرهای به ویژه شهرها، اطراف در حومه ها تدریج به وسایل ارتباطی، و نقل و حمل گسترش و شهرنشینی افزایش با

 5/0 گرفتند. شکل پرجمعیت، و بزرگ

5-   
 نمونه هایی (یوکوهاما ــ توکیو) ژاپن مگاالپلیس و( واشنگتن تا بوستن از) آمریکاه متحد ایاالت شرق مگاالپلیس شمال

 5/0 مگاالپلیس های جهان اند. اولین از
6-   
 5/0 میر؛ و مرگ به نسبت( تولدها) موالید رشد یعنی شهرها جمعیت طبیعی افزایش (1

 5/0  شهرها؛ به روستاییان (مهاجرت2

 5/0 شهری بافت در روستاها ادغام یا شهری نقاط به آنها شدن تبدیل و روستاها برخی جمعیت افزایش (3

7-   
 .....ازروستا وارد شهر می شود وو دستی صنایع فراغتی، ساده، خدمات کار نیروی کشاورزی، محصوالت و اولیه مواد

اطالعات از شهروارد  فناوری مالی، رفاهی، درمانی، آموزشی، متخصص، خدمات و ماهر انسانی نیروی کارخانه ای، کاالهای

 1  روستا می شود.
8-   
   راه ها تقاطع در گرفتن قرار و 25/0 محلی بازارهای ،25/0  دفاعی قلعه های ،25/0  آب به دسترسی ایران کشور در

 است بوده شهرها و روستاها اولیه   هسته  شکل گیری عوامل مهمترین از25/0
9-   

و درآورده اند اشغال به و کرده انتخاب زندگی برای را آن نیاز، برحسب مردم که است مکانی اولیه هسته از منظور  

 1 است. یافته گسترش محل آن از شهر یا روستا بعدها

1   

 امونپیر روستای چند به فقط است ممکن کوچک شهر مثال، یک برای دارند؛ کم وسعتی نفوذ حوزه ها سکونتگاه از برخی

 شهر آن به درمانی مراکز از استفاده و در کارخانه ها کار و خرید برای پیرامون روستاهای ساکنان و بدهد خود خدمات

 دارند؛ جهان حتی و کشور یا یک ناحیه سطح در گستردهای بسیار نفوذ حوزه ها   شهر از برخی عکس، به. کنند مراجعه

 می باشد.CوBبزرگ ترازشهرهای Aدراین شکل حوزه نفوذ شهر 
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 سواالت چهارگزینه ای: 3

1-  

  (موقعیت  2   

2-   

  (میزان جمعیت  2  

3-  

 (آستانه نفوذ4 

4-   

     شهر  کالن (1

5-  

1)1335     

6-   
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 (شهرگرایی  3  

  
 

 


