
ي بزرگ چیست؟به یک منطقه کالن شهر تهرانبدیل علت ت- 74  

) پاسخ      .وکوچک وشهرکهاي اقماري در اطراف تهرانرشد شهرهاي بزرگ   

د؟نچگونه بوجود می آی ها مگاال پلیس - 74  

) درنتیجه گسترش فوق العاده زیاد دو یا چند مادر شهر درامتداد مسیرهاي ارتباطی وحمل ونقل زنجیره اي از پاسخ
گویند.مادر شهرها یا کالن شهرها بوجود می آید که به آن مگاالپلیس می   

2سواالت درس  

جاي خالی را با عبارت مناسب کامل کنید: -1  

. منجر می گردد.نامناسب به ............... الف) درآمد کم و بیکاري و مسکن  

 ب)آمایش سرزمین تنظیم رابطه ................ ، فضاي جغرافیایی و فعالیت است.

. تشکیل می دهند..................ا ج)گروهی از فعاالن بخش غیررسمی اشتغال ر  

گویند.ی شهرهست که به آن ...........د)خسارت وارد کردن به اموال عمومی و بناها و آثار فرهنگی از انحرافات اجتماع  

الف) فقرشهري        ب) انسان         ج)کودکان کار        د) وندالیسم شهري )پاسخ  

گزینه درست را انتخاب کنید: -2  

)این نهاد انقالبی با هدف تأمین مسکن محرومان به ویژه روستاییان تشکیل شده است.الف  

   ) اداره مسکن و شهرسازي          4)جهادسازندگی            3) بنیاد مسکن           2)کمیته امداد  1

  داده است.ب)مانیل پایتخت این کشور آسیایی زاغه هاي پراکنده را در بخش هاي مختلف خود جاي 

    اندونزي  )                4)پاکستان                  3)فیلیپین                2)هندوستان 1

  ج)کدام یک ازگزینه هاي زیر را نمی توان از عوامل که فقر شهري دانست؟

    ) حاشیه نشینی             4)آموزش نامناسب             3)مسکن نامناسب               2)در آمد کم 1

  بر عهده کدام ارگان می باشد؟» برنامه ریزي و مدیریت شهرها«د) در کشور ما 

   )سازمان دهیاري هاي کشور                             2)وزارت راه و شهرسازي  1

   )سازمان همیاري شهرداري هاي کشور                      4)بنیاد مسکن انقالب اسالمی 3

  د) وزارت راه و شهرسازي         ج) آموزش نامناسب        ب) فیلیپین          الف) بنیاد مسکن    )پاسخ

  

  



درمقابل جمله هاي زیر عبارت درست یا نادرست بنویسید. -3  

 الف)در برنامه ریزي بیشتر کشورها ، در برنامه هاي عمومی و کلی نیز آمایش سرزمین تهیه می شود. 

کشورهاي کمتر توسعه یافته در شهرهاي بزرگ به کار در بخش رسمی مشغولند. ب)مهاجران  

 ج)بنیاد مسکن و شهرسازي به کار تأمین مسکن در روستاهاي محروم مشغول می باشد.

 د)پس ازپیروزي انقالب اسالمی توجه به وضعیت مناطق محروم و روستایی کشور سرعت یافته است.

د)درست                     ج)نادرست                    ب) نادرست                  الف) درست   )پاسخ  

  چه عواملی منجر به فقر شهري می شود ؟  -4

در آمد کم ، بیکاري ،مسکن نامناسب ، حاشیه نشینی ) پاسخ  

ویژگیهاي عمده آمایش سرزمین را فقط نام ببرید. -5  

، توجه به عدالت در توسعه ، توزیع متوازن جمعیت ، توجه به حفظ محیط زیست ، توجه به همۀ ابعاد توسعه )  پاسخ
 توجه به نیازهاي حال و آینده

در شهر ها را بنویسید. »بخش غیر رسمی «سه ویژگی از فعالیت هاي  -6  

ر هایی مانند اغلب به کا –عمدتا کارگر ساده و فاقد مهارت و تخصص اند  –مهارت و سواد زیادي نیاز ندارند ) پاسخ
 کارگري موقتی و روزمره یا خدمتکاري در رستوران ها و نظایر آن مشغول اند. 

مهمترین مسائل و مشکالت شهرهاي بزرگ را بنویسید . -7  

  محیط زیست شهري  –امنیت شهري و آسیب هاي اجتماعی  –مسکن  –اشتغال شهري  )  پاسخ

مشکالتی مواجه اند .(چهار مورد را ذکر کنید).  شهر هاي بزرگ در زمینه مسکن با چه مسائل و  -8  

فقیران شهري به علت  - مسکن و اجاره بهاء ساختمان ها بسیار باالست  –مسکن کافی و مناسب وجود ندارد ) پاسخ
افزایش بی خانمان ها (کارتن خواب ها ) در کنار  –نداشتن پول کافی  قادر به اجاره یا خرید مسکن نمی باشند 

 خیابان ها .

واالت زیر پاسخ کوتاه دهید : به س -9  

 الف)  بخش غیر رسمی اسکان شهرها چه نام دارد؟ 

 ب) خسارت وارد کردن به اموال عمومی و دیگر انحرافات اجتماعی در شهرها چه نامیده می شود؟

شتغال شهرها به کار مشغول می باشند؟در کدام بخش از ا» کودکان کار«ج)   

 د)بنیاد مسکن انقالب اسالمی با چه هدفی و در چه سالی تأسیس شد؟

ب) بخش غیررسمی شهرها             الف) حاشیه نشینی یا زاغه نشینی    )  پاسخ   



1358در سال  –د) تأمین مسکن محرومان به ویژه روستاییان             ج)وندالیسم شهري    

حاشیه نشینی یا زاغه نشینی چه ویژگی هایی دارد؟ -10  

ساخت زاغه ها معموال از مواد ارزان قیمت مانند ضایعات آهن و حلبی ، اتاقک انواع خودرو و چوب و مقوا ) پاسخ
در نواحی حاشیه نشین و زاغه  –زاغه ها بسیار کثیف اند و امکانات بهداشتی و فضالب ندارند  –استفاده می شود 

 نشین ، میزان جرائم و بزهکاري و انحرافات اجتماعی زیاد است.

اقدامات مثبت و ارزنده اي که برخی از شهرها در زمینه محیط زیست شهري انجام شده را ذکر کنید؟ -11  

کاهش آلودگی هوا  – دفع مناسب و علمی فاضالب -الگوي صحیح مصرف آب و برق  ،مدیریت مناسب پسماند) پاسخ  

چیست؟ » توجه به عدالت در توسعه«منظور از  -12  

یعنی مناطق کشور از نظر دسترسی به منابع و امکانات  تعادل برقرارشود . به منظور تحقق عدالت اجتماعی ، )  پاسخ
 باید توسعه متوازن و پروت در تمامی مناطق یکسان توزیع گردد. 

روستاها را بنویسید.مهمترین مسائل و مشکالت  -13  

مشکالت اقتصادي ، نداشتن درآمد کافی و بیکاري ، فقدان یا کمبود تجهیزات و خدمات مانند آب آشامیدنی ) پاسخ
 سالم ، راه و وسایل حمل و نقل ، امکانات آموزشی و درمانی ، سطح پایین زندگی روستانشینان

زیر پاسخ دهید: به سئواالت» برنامه توسعۀ روستایی« در رابطه با  -14  

الف) هدف از برنامه توسعۀ روستایی چیست؟    

 ب)سه رکن توسعۀ روستایی را نام ببرید.

 ج)در گذشته مهم ترین عامل توسعۀ روستایی کدام عامل بوده است؟

الف) بهبود زندگی اقتصادي و اجتماعی روستانشینان. ) پاسخ  

حفظ محیط زیست روستا و چشم اندازهاي طبیعی آن. –گی خدمات اجتماعی و فرهن ،ب) فعال کردن اقتصاد روستا   

 ج) توسعۀ کشاورزي

  مورد)4مشکالت اقتصادي روستاییان را بنویسید .  ( ذکر  -15

 ،براي فروش محصوالت خود دسترسی مناسبی به بازارها ندارند  ،درآمد کشاورزي فصلی و ناکافی است)  پاسخ
می باشد. ن و در حد رفع نیاز هایبرخی زمین ها میزان تولید پای ،کمبود زمین و یکپارچه نبودن اراضی کشاورزي   

 



به سئواالت زیر پاسخ دهید:» طرح هادي روستایی «در رابطه با  -16  

را بنویسید.» طرح هادي روستایی «الف) هدف از اجراي    

 ب)توسط کدام نهاد اجرا می گردد؟

الف)کاربري هاي اراضی روستا شناسایی و نقشه هاي وضع موجود آن تهیه می شود.  ) پاسخ  

 ب)بنیاد مسکن انقالب اسالمی

در چه سالی و با چه هدفی تأسیس گردید؟» جهاد سازندگی« -17  

، جهاد سازندگی با هدف رسیدگی به مناطق محروم و استقالل کشور و خودبسندگی  1358در سال  ) پاسخ
 کشاورزي تشکیل شد .

پس از تأسیس تاکنون را بنویسید؟» جهاد سازندگی«اقدامات  -18  

یان ایجاد شبکه هاي آب آشامیدنی و برق ، خدمات بهداشتی ،آموزش مهارت هاي فنی و حرفه اي به روستای) پاسخ
توسعۀ راه هاي روستایی و الیروبی و نگهداري قنات ها. –  

در برخی از کشورها با موفقیت همراه نبوده است؟» انقالب سبز «چرا اجراي  پروژه -19  

در برخی نواحی  -همه کشاورزان توانایی مالی تهیۀ آنها را ندارند –فناوري هاي انقالب سبز گران است ) پاسخ
 روستایی موجب گسترش بیکاري شده است.

  شهرها و روستاها چه اهمیتی دارند؟ -20
شهرها و روستاها مکان سکونت، کار و فعالیت اقتصادي، روابط اجتماعی و به طور کلی محل زندگی جوامع )  پاسخ

  انسانی هستند.
  کدامند؟ترین مسائل و مشکالت  شهرها و روستاها در دوره معاصرمهم  -21

کاهش تدریجی روستا -ب  افزایش شهرنشینی و رشد و توسعه شهرها و تمرکز زیاد جمعیت در آنها -الف) پاسخ
  نشینی و مهاجرت نیروي کار کشاورزي از روستاها به شهرها

 آمایش سرزمین را تعریف کنید. -22

ظم بخشیدن به فضاهاي جغرافیایی و توزیع متوازن، متعادل و منطقی جمعیت، فعالیت ها و ساماندهی و ن) پاسخ
 تجهیزات و امکانات در سطح سرزمین.

  ویژگی هاي عمده برنامه آمایش سرزمین را بنویسید. -23
 توجه به ظرفیت ها و توانمندي هاي همه مناطق و استان هاي کشور)  پاسخ

  توزیع متوازن جمعیت      -    توجه به عدالت در توسعه    -    توجه به همه ابعاد توسعه
 توجه به حفظ محیط زیست   -     توجه به نیازهاي حال و آینده

    
 



  سلسله مراتب برنامه ریزي توسعه فضایی در ایران را توضیح دهید. -24
در راس هرم، طرح جامع سرزمین و بعد از آن طرح کالبدي ملی و منطقه اي که حد وسط بین برنامه کالن -الف) پاسخ

ملی با سطوح پایین تر است قرار می گیرد .در این برنامه به ترتیب اصول وخط مشی هاي بخش هاي اقتصادي کشور 
 انجام می گیرد. (آمایش ملی و منطقه اي)  شناسایی می شود و ارزیابی محیطی،اقتصادي،اجتماعی، در سطح منطقه

(شهر هاي بزرگ وناحیه مادر طرح هاي مجموعه شهري(ناحیه اي) و در سطح میانی طرح جامع شهرستان -ب
 شهري) وجود دارد. 

(براي شهرهاي پایین ترین سطح برنامه ریزي مربوط به طرح جامع و تفصیلی شهرهاو  طرح هاي هادي شهري-پ
 طرح هاي هادي روستایی قرار می گیرد.هزارنفر ) و 25د طرح جامع ومعموال کمتر از  قفا

 هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهري چیست؟ -25

 »شهر پایدار«تحقق )  پاسخ

 تعریف شهر پایدار را بنویسید. -26

اقتصادي ساکنان آنها به طور شهري است که به گونه اي طراحی شده که در آن نیازهاي اجتماعی، فرهنگی و )  پاسخ
آنکه منافع نسل هاي آینده به خطر بیفتد و شهر و فعالیت هاي شهري کم  مناسب و عادالنه برآورده می شود بدون

 ترین آثار منفی و نامطلوب را بر محیط زیست دارد.
  سه رکن مورد توجه در برنامه ریزي هاي شهري شهر پایدار را بنویسید. -27

 محیط زیست,  اقتصادي, فرهنگی  اجتماعی) پاسخ

 را نام ببرید؟ حال حاضرمهم ترین مشکالت شهرها در  -28

 امنیت شهري و آسیب هاي اجتماعی ,  مسکن نامناسب ,   شتغال شهري ا)  پاسخ

 دو دلیل براي وجود مشکالت مربوط به اشتغال در شهرهاي بزرگ بنویسید . -29

 مهاجرت نیروي کار به شهرهاب:                  الف: افزایش طبیعی جمعیت شهري ) پاسخ

 علل مشغول به کار شدن مهاجران در مشاغلی مانند کارگر موقتی و روز مزد را بنویسید . -30

فرصت هاي شغلی در شهر همچنین   و  این مهاجران عمدتاً کارگر ساده و فاقد مهارت و تخصص هستند)  پاسخ
 محدود است.

  دو بخش اصلی اقتصاد شهرهاي بزرگ را فقط نام ببرید.   -31
 بخش غیررسمی ,      بخش رسمی )  پاسخ

  اقتصاد شهرهاي بزرگ را نام ببرید.  »غیررسمی«مهم ترین فعالیت هاي بخش  -32
 کودکان کار , رد نوازندگان دوره گ, زباله جمع کن ها, دالالن,  فروشندگان دوره گرد و دستفروش ها ) پاسخ

  مهم ترین راهکارها براي سامان بخشیدن به مشاغل غیررسمی در شهرهاي بزرگ چیست؟ - 33
توسعه امکانات ,  حمایت از کار آفرینان و ایجاد غرفه هایی با اجاره ارزان براي فروشندگان دوره گرد) پاسخ

                                            .و ایجاد شغلگردشگري براي جذب گردشگر 

 عوامل ایجاد مشکل مسکن کافی و مناسب در شهرها چیست؟ -34

 مهاجرت گسترده به شهرها -ب    تمرکز زیاد جمعیت  -الف)  پاسخ

  علل وجود فقیران شهري در شهرهاي بزرگ را بنویسید. -35

 ماعی در توزیع درآمدهااختالف شدید طبقاتی، نبودن عدالت اجت-الف)  پاسخ

 فقدان حمایت هاي تأمین اجتماعی توسط حکومت ها -ب



 مهم ترین پدیده هاي ناشی از مشکل مسکن در شهرهاي بزرگ را نام ببرید. - 36

 اسکان غیررسمی یا غیرقانونی-ب                   )افراد بی خانمان (کارتن خواب ها و گور خواب ها-الف )  پاسخ

 از اسکان غیررسمی در حاشیه شهرهاي بزرگ را بنویسید. دو نمونه -37

 حاشیه نشینی و زاغه نشینی)  پاسخ

 علل پیدایش پدیده حاشیه نشینی در شهرهاي بزرگ را توضیح دهید.  -38

وقتی مهاجران فقیر به شهرها وارد می شوند با توجه به گران بودن قیمت زمین و خانه در شهر به ساخت ) پاسخ
 مسکن موقتی در حاشیه و اطراف شهر می پردازند.غیرقانونی 

 با ذکر مثالزاغه نشینی چیست؟ -39

ست که عالوه بر حاشیه شهر ممکن است در نقاط مختلف شهر به ازاغه نشینی نیز نوعی اسکان غیررسمی ) پاسخ
 نده شده اند.وجود بیاید. براي مثال در شهر مانیل در کشور فیلیپین زاغه ها در بخش هاي مختلف شهر پراک

 عوامل فقر شهري را نام ببرید. -40

 حاشیه نشینیو  مسکن نامناسب,  , بیکاري درآمد کم-الف) پاسخ

 مهم ترین طرح هاي اجرا شده در بعضی کشورها در جهت تأمین مسکن گروه هاي فقیر شهري را بنویسید. -41

 اجراي طرح هاي ساخت مسکن ارزان قیمت-الف) پاسخ

 اعطاي وام مسکن و نظایر آن از سوي حکومت مرکزي و حکمرانی محلی (مدیریت شهري) -ب

 در کدام نواحی شهرهاي بزرگ انحرافات و کج روي هاي اجتماعی بیشتر است؟  -42

 در نواحی حاشیه نشین و حومه هاي فقیر نشین شهرهاي بزرگ)  پاسخ

 امند؟مهم ترین انحرافات اجتماعی در شهرهاي بزرگ کد -43

 سرقت و خشونت، اعتیاد، طالق و وندالیسم شهري) پاسخ

 دالیسم شهري چیست؟ون -44

منجر  خسارت وارد کردن به اموال عمومی، بناها و آثار فرهنگینوعی انحراف اجتماعی در شهرهاست که به ) پاسخ
 می گردد.

 برید.چهار مورد از عوامل مورد مطالعه در برنامه ریزي شهري را فقط نام ب -45

مراکز تفریحی -ت   فروشگاه ها و مراکز خرید -پ   خدمات عمومی -ب   تجهیزات و تسهیالت شهري  -الف)  پاسخ
 آتش نشانی-چ      پست -ج      وسایل حمل و نقل عمومی -ث   دفع زباله و جمع آوري پسماند-خ   و فرهنگی 

 سه مورد از اهداف  برنامه ریزي شهري را بنویسید. -46

 .رفع  نابرابري هاي فضایی در شهرهاي بزرگ -پ برطرف کردن کمبودها -ب معین شدن نیازها ي شهر -الف) پاسخ

  چیست؟در شهرهاي بزرگ  »نابرابري فضایی«منظور از  - 47

در بیشتر شهرها امکانات و خدمات شهري به طور عادالنه و متوازن توزیع نشده و بین مناطق برخوردار و ) پاسخ
مناطق محروم تفاوت هاي چشمگیري در فضاي جغرافیایی مشاهده می شود که به آن نابرابري فضایی گفته  مرفه و

 می شود. 

 مهم ترین پیامدهاي توسعه بی رویه شهرنشینی بر محیط زیست چیست؟ - 48

  .افزایش فشار بر منابع و مصرف انرژي و آلودگی آب و خاك و هوا) پاسخ
  
  
 



 ارکان یک شهر پایدار و سالم چیست؟یکی از مهم ترین  -49

   به حداقل رساندن آلودگی و تخریب محیط زیست)  پاسخ
  را نام ببرید. Gis)سه بخش مهم سامانۀ اطالعات جغرافیایی 50

  پاسخ: ورودي ، پردازش  و خروجی
 مهم ترین اقدامات انجام شده در بعضی از شهرهاي بزرگ در جهت حفظ محیط زیست را بنویسید. - 51

 کاهش آلودگی هوا -ت         دفع فاضالب -پ         الگوهاي مصرف آب و برق-ب       مدیریت پسماند-الف)  پاسخ

 علل توجه به زیباسازي شهر در طراحی و مدیریت شهري را بنویسید. -52

                                               شهر مانند موجودي زنده و فعال است و انسان موجودي زیبا پسند است-الف)  پاسخ
 معماري و طراحی شهر بازتاب فرهنگ و هویت شهروندان است-ب

 ایجاد احساس و آرامش و تعلق خاطر در ساکنان شهر-پ

 از عوامل موثر در زیبایی شهر چهار مورد نام ببرید.  -53

کیفیت و کمیت ,   رنگ، فرم و روشنایی در شب,  هاکیفیت مصالح به کار رفته در نما, کیفیت طراحی شهري)  پاسخ
  پاکیزگی شهر.و  نورپردازي ها , فضاي سبز

 مبلمان شهري را  تعریف کنید. -54

مجموعه وسیعی از اشیا و وسایل، دستگاه ها و نمادها و عناصري که است در خیابان ها یا فضاهاي شهري ) پاسخ
 براي استفاده عموم نصب می شود.

 ترین اجزاي مبلمان شهري را نام ببرید؟مهم   -55

تزئیناتی چون آب نماها،  - نرده ها و حفاظ ها -  مجسمه ها و نمادهاي میدان ها -سطل هاي زباله -نیمکت ها)  پاسخ
طراحی فضاي سبز  - عالئم راهنمایی و رانندگی - طراحی، جدول بندي و کفپوش پیاده روها -پرچم ها و گلدان ها
 بیلبوردها و تابلوهاي آگهی - نورپردازي و روشنایی معابر - اجدول ها و پارك ه

 عوامل موثر در طراحی مبلمان شهري را بنویسید. -56

توجه به نیازهاي افراد ویژه مانند افراد دچار معلولیت و  - ب  توجه به تقویت فرهنگ و هنر بومی و ملی.-الف ) پاسخ
 جانبازان، سالخوردگان

 را بنویسید. ه به افراد ویژه مانند معلوالن در مبلمان شهريمهم ترین موارد توج -57

 طراحی خط بساوایی مخصوص عبور نابینایان-الف)  پاسخ 

 رمپ عبور ویلچر در ساختمان هاي عمومی و پارك ها-ب

 به چه شهري  شهر هوشمند گفته می شود؟ -58

انرژي، مدیریت ترافیک، مدیریت پسماند از فن شهري که در آن براي امور مختلف مانند حمل و نقل، مصرف )  پاسخ
 استفاده می شود. ) ICTآوري اطالعات و ارتباطات (

انواع حسگرهاي (سنسور) جمع آوري و پردازش اطالعات در سامانه هاي مختلف در شهرهاي هوشمند را  -59
 بنویسید.

ساختمان هاي شهر را با حسگرهایی مجهز کرد که آتش سوزي، سرقت و حتی لزوم تعمیر و بازسازي -الف)  پاسخ
 برخی اجزاي آنها را به مراکز مربوطه اعالم کنند. 

 در نواحی شلوغ شهر حسگرها می توانند تصادفات یا جرائم خیابانی را به پلیس و اورژانس اطالع دهند.-ب



ترافیک می توان به راننده هاي خودروها براي پر هیز از ورود به خیابان هاي پر  با هوشمند سازي مدیریت -پ
 ترافیک یا پیدا کردن پارکینگ خالی و نظایر آن اطالع رسانی کرد.

 با استفاده از حس گرها می توان آلودگی هوا را در نقاط مختلف شهر سنجید و هشدار داد  -ت

ا در زمان هاي معین و با توجه به رفت و آمدها کم و زیاد کرد که عالوه بر همچنین نور و میزان روشنایی معابر ر-ث
 صرفه جویی در مصرف انرژي به تأمین امنیت کمک می کند.

 را بنویسید.  شهر هوشمندویژگی هاي  - 60

ن ها و شهروندان از طریق شبکه اینترنت، بسیاري از امور اداري خود را بدون مراجعه حضوري به سازما -الف)  پاسخ
 مدیریت شهري انجام می دهند. 

در این شهرها گردش آزاد اطالعات اهمیت دارد و در مکان هاي عمومی مانند ایستگاه هاي اتوبوس، داخل تونل -ب
 رایگان براي همه وجود دارد. WI-Fiهاي مترو، فروشگاه هاي بزرگ و بخش هایی از پیاده روها دسترسی به

 زمین و برنامه ریزي چیست؟ نکته مهم درمورد کاربري - 61

 کاربري زمین یکی از بخش هاي مهم برنامه ریزي شهري است.)  پاسخ

 مهم ترین فعالیت هاي شهر بر روي زمین را نام ببرید.  -62

 فضاهاي مسکونی، تجاري، اداري، خیابان ها و شبکه ارتباطی، مراکز آموزشی و درمانی، فضاي سبز و پارك)  پاسخ

 کاربري زمین را بنویسید.تعریف  - 63

 را کاربري زمین گویند. چگونگی استفاده از زمین )  پاسخ

 نقشه هاي کاربري زمین چه کاربردي دارند؟ -64

 پراکندگی انواع عملکردهاي شهر را نمایش می دهند.)  پاسخ 

 چیست؟مهم ترین اقدامات برنامه ریزان پس از مطالعه و شناسایی کاربري هاي موجود در شهر  -65

میزان وسعت هر کاربري یا عملکرد را نسبت به مساحت کل شهر محاسبه می کنند. براي مثال ممکن است  )  پاسخ
درصد از مساحت شهر را 18معابر و حمل و نقل شبکه کاربريدرصد از مساحت کل شهر و 7کاربري فضاي سبز شهر  

 به خود اختصاص داده است.

 مفهوم سرانه چیست؟ -66

انه عبارت است از تقسیم مساحت بر جمعیت .سرانه مقدار زمینی است که به طور متوسط از هریک از سر)  پاسخ
 کاربري هاي شهر به یک فرد می رسد.

  نحوه محاسبه سرانه فضاي سبز دریک شهر را بنویسید. -67
 مساحت کاربري هاي فضاي سبز شهر را بر جمعیت تقسیم می کنیم. ) پاسخ

  نفراست.90000مترمربع و جمعیت کل شهر 180000مساحت کاربري هاي فضاي سبز یک شهر  -68
 سرانه فضاي سبز این شهر را حساب کنید.

 180000÷90000=2)                                    پاسخ  

 مترمربع براي هر فرد می باشد.2میزان سرانه فضاي سبز 

 بنویسید.اهمیت مطالعه کاربري زمین را  -69

به برنامه ریزان کمک می کند تا محدودیت ها را بشناسند و طوري برنامه ریزي کنند که از فضاهاي شهر به )  پاسخ
  طور مناسب و متعادل استفاده شود.

  
 



 بی توجهی به مناطق روستایی چه پیامدهایی دارد؟ -70

  مشکالت در مناطق شهريافزایش  -ب     خالی از سکنه شدن مناطق روستایی،-الف)  پاسخ
  مهم ترین مشکالت روستاها را بنویسید. -71 

 الف) مشکالت اقتصادي، نداشتن درآمد کافی و بیکاري)  پاسخ

ب) فقدان یا کمبود تجهیزات و خدمات مانند آب آشامیدنی سالم، راه و وسایل حمل ونقل، امکانات آموزشی، درمانی 
 و سطح پایین زندگی روستانشینان

 واع فقر روستاییان را نام ببرید. ان -72

 فقر دسترسی به خدمات و امکانات -ب        فقر اقتصادي -الف)  پاسخ

 در جهان چند درصد است روستاییو  فقر شهريمیزان  -73

 درصدفقرشهري27،   درصدفقرروستایی63)  پاسخ

 التین را به درصد بنویسید. میزان فقر شهري و روستایی در کشورهاي قاره آسیا و افریقا و امریکاي - 74

 درصدفقرشهري24 ،   درصدفقرروستایی76)  پاسخ

 انواع نابرابري اقتصادي مناطق شهري و روستایی را توضیح دهید. -75

 بین درآمد شهرنشینان و روستانشینان شکاف و نابرابري زیادي وجود دارد. -الف)  پاسخ

 در نواحی شهري بیش از مناطق روستایی است. ایجاد فرصت هاي شغلی و تمایل به سرمایه گذاري-ب

 نابرابري هاي رفاهی در مناطق روستایی با مناطق شهري مقایسه نمایید. -76

  وضعیت دسترسی به آموزش و بهداشت و درمان و مسکن براي مناطق روستایی بدتر از مناطق شهري است)  پاسخ
  هدف برنامه هاي توسعه روستایی چیست؟ -77

 این برنامه به منظور بهبود زندگی اقتصادي و اجتماعی روستا نشینان طراحی می شود. )  پاسخ

 سه رکن تحقق روستاي پایدار را نام ببرید. -78

 فعال کردن اقتصاد روستا-الف) پاسخ

 خدمات اجتماعی و فرهنگی  -ب

 حفظ محیط زیست و چشم اندازهاي زیباي طبیعی روستا -پ

 وستایی درگذشته چه بود؟ مهمترین عامل توسعه ر -79

 توسعه کشاورزي)  پاسخ

 مهم ترین عوامل مورد توجه در برنامه توسعه روستایی چیست؟  -80

امروزه توسعه روستایی عالوه بر توسعه کشاورزي به همه جنبه هاي اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی به ) پاسخ
 طور هماهنگ بها داده می شود.

 ییان را بنویسید.مشکالت اقتصادي روستا -81

در برخی زمین ها میزان تولید پایین و -ب   درآمد حاصل از کشاورزي روستاییان  فصلی و ناکافی است.-الف)  پاسخ
بیشتر روستاییان براي کشت تجاري و سودآور با مشکل روبه  -پ    در حد برآوردن نیازهاي داخلی روستاییان است.

محصوالت خود دسترسی مناسب به بازارها ندارند و اغلب گرفتار واسطه روستاییان براي فروش -ت  رو هستند.
  هایی می شوند که مجبور هستند محصوالت را قیمت بسیار کم به آنها بفروشند.

  
  
 



 علل وجود مشکالت روستاییان براي کشت تجاري و سود آور چیست؟ -82

  نبودن و قطعه قطعه بودن زمین هاي کشاورزي یکپارچه - پ   کمبود زمین،-ب  نداشتن مالکیت زمین، -الف)  پاسخ
 نداشتن سرمایه الزم -ت

 مهم ترین اقدامات انجام شده براي حل مشکالت اقتصادي روستاییان را بنویسید. -83

          تشکیل تعاونی هاي تولیدي روستایی-ب  اصالحات ارضی یا تقسیم زمین و انتقال مالکیت آن-الف)  پاسخ
    توسعه صنایع کوچک روستایی- ت   سبز و استفاده از ماشین آالت و فن آوري در کشاورزيگسترش انقالب -پ
 توسعه خدمات گردشگري و فراغتی -ث

 علل ناموفق شدن انقالب سبز در بعضی از کشورها چه بود؟ - 84

 تهیه آنها را ندارند.طوري که همه کشاورزان توانایی مالی ه گران بودن فناوري هاي مربوط به انقالب سبز  ب) پاسخ

 پیامد مکانیزه کردن کشاورزي در برنامه انقالب سبز را بنویسید. -85

 گسترش بیکاري )  پاسخ

 وضعیت خدمات و تجهیزات در مناطق روستایی چگونه است؟ -86

 مین نمی کند. أخدمات مختلف ارائه شده در مناطق روستایی نیازهاي بسیاري از روستاییان را ت -الف)  پاسخ

 خدمات رسانی به برخی روستاها به علت پراکندگی و دور افتادگی یا شرایط طبیعی سخت آنها، دشوار است.-ب

 مهم ترین اهداف جهاد کشاورزي در مناطق روستایی کشور را بنویسید. -87

 استقالل کشور و خودکفایی کشاورزي -ب       رسیدگی به مناطق محروم -الف)  پاسخ

 هم ترین فعالیت هاي جهاد کشاورزي در روستاها بعد از پیروزي انقالب را بنویسید.م -88

آموزش مهارت هاي فنی و حرفه اي به -پ   خدمات بهداشتی-ب ایجاد شبکه هاي آب آشامیدنی و برق-الف)  پاسخ
 الیروبی و نگهداري قنات هاو   روستاییان

  چیست؟مهم ترین وظیفه بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -89
 تهیه طرح هاي هادي روستایی )  پاسخ

 ویژگی هاي طرح هاي هادي روستایی را بنویسید. -90

 کاربري هاي اراضی روستا شناسایی و نقشه هاي وضع موجود روستا تهیه می شود-الف) پاسخ

 ساماندهی کاربري هاي مسکونی، کشاورزي، خدماتی -ب

 معین شدن چگونگی گسترش روستا -پ

ارائه راهکارهایی براي بهبود وضعیت اقتصادي روستاها از طریق تسهیالت تولیدي، اشتغال، و ارتقاء درآمد  -ت
 روستائیان 

 نهادهاي مدیریت شهرهاي کشور را نام ببرید. -91

 شوراهاي اسالمی شهرها-پ         شهرداري ها  -ب            وزارت راه و شهرسازي -الف)  پاسخ

 مدیریت روستاهاي کشور را نام ببرید. نهادهاي -92

 شوراهاي اسالمی روستا- ب    دهیاري ها -لف) ا پاسخ

 وظیفه سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور را بنویسید. -93

 هماهنگی، نظارت و پشتیبانی مالی و فنی و علمی از شهرداري ها و دهیاري ها-الف )  پاسخ

  و خدمات شهري و روستایینظارت بر اجراي طرح هاي عمرانی -ب
  
 



 هدف از تشکیل شوراهاي شهري و روستایی چیست؟ -94

 همکاري و مشارکت مردم در مدیریت شهرها و روستاها) پاسخ

 عصر اطالعات و رایانه ها چه ویژگی هایی دارند؟ -95

 را سریعا منتقل کند.انسان می تواند به حجم زیادي از اطالعات دسترسی سریع داشته باشد و بتواند آنها ) پاسخ

 چیست؟ GISمفهوم لغوي  -96

 ) است.Geographic Information Systemمخفف سامانه اطالعات جغرافیایی (  GIS  )پاسخ

  اهمیت موقعیت مکانی را توضیح دهید. -97
براي مثال  .بسیاري از اطالعاتی که امروزه با آن ها سروکار داریم به نحوي با موقعیت مکانی ارتباط دارند ) پاسخ

اطالعات مربوط به شهرها و روستا ,کارخانه ها , آثار تاریخی ,پوشش گیاهی , جمعیت , ناهمواري ها , منابع و معادن 
 راه ها و شبکه هاي حمل و نقل.

 دو مولفه اصلی داده ها و اطالعات -98

 داده هاي توصیفی- ب    داده هاي مکانی-الف)  پاسخ

 جغرافیایی را توضیح دهید.اهمیت سامانه اطالعات  -99

در واقع یک سامانه رایانه اي براي مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی و جغرافیایی است که با سرعت و ) پاسخ
 و در علوم و رشته هاي مختلف از آن استفاده می شود. دقت زیاد می تواند حجم زیادي از اطالعات را پردازش کند

 فیایی را تعریف کنید. سامانه اطالعات جغرا -100

مجموعه اي از سخت افزارها (رایانه , موس ,چاپگر و .. ) و نرم افزار ها ي رایانه اي که امکان جمع آوري ) پاسخ
 ,ذخیره ,پردازش و تجزیه و تحلیل اطالعات و نمایش اشکال مختلف داده ها و اطالعات جغرافیایی را فراهم می آورد.

 سامانه اطالعات جغرافیایی را نام ببرید.مهم ترین کاربردهاي  -101

,   مدیریت منابع طبیعی,    آمایش سرزمین ,     کاربري زمین ,   برنامه ریزي و مدیریت شهرها و روستاها) پاسخ
,    مدیریت و حفظ محیط زیست,    امور نظامی و دفاعی,    مکان یابی شهرك ها و صنایع , کشاورزي , معادن 

 نقشه برداري ,     شبکه هاي حمل و نقل,    شبکه هاي بهداشت و درمان,    عمران,  محیطی  مدیریت مخاطرات

 مراحل کار در سامانه اطالعات جغرافیایی را توضیح دهید. -102

داده ها و اطالعات از محیط جمع آوري می شوند(آمار پدیده هاي طبیعی و :  مرحله ورود اطالعات-الف)  پاسخ
 هاي آن ها ,تصاویر ماهواره اي نقشه ها ,گزارش میدانی)انسانی و ویژگی 

وارد و در آن کدبندي و ذخیره می GISاطالعات به صورت رقومی در محیط نرم افزار :   مرحله پردازش اطالعات -ب
 شود. اطالعات با توجه به اهداف و نیاز کاربر پردازش و تجزیه و تحلیل فضایی و مدل سازي می شود.

اطالعات به شکل نقشه , نمودار ,جدول , متن و گزارش و ..نمایش داده می شود. نتایج و   اطالعات: مرحله خروج-پ
 گزینه هاي تصمیم گیري جهت تصمیم گیري بهینه ارائه می شود.

  را بنویسید. GISقابلیت هاي  -103
عی را می توان بر اساس اهداف در سامانه اطالعات جغرافیایی داده هاي مربوط به پدیده هاي دنیاي واق-الف )  پاسخ

مطالعه و نوع ویژگی هاي مورد نظر در قالب الیه هاي جداگانه طبقه بندي و ترکیب کرد. از جمع بندي و تلفیق الیه 
مکان یابی -بهاي مختلف , الیه جدیدي حاصل می شود که در بر گیرنده اطالعات دقیق و مورد نیاز کاربران است. 

امکان به روز کردن اطالعات در -برقراري ارتباط منطقی و ریاضی بین انواع اطالعات پ قابلیت دسته بندي و - پ 
  همه بخش ها و............. 

 


