
 

 

 2سواالت تستی مروری درس

 معاصر کدام است؟ دردوره روستاها و شهرها  مشکالت و مسائل ترین مهم -1

 روستاها در کاهش جمعیت و شهرنشینی کاهش (1

 آنها در زیادجمعیت تمرکز و روستاها توسعه و رشد روستانشینی و افزایش(2

 آنها در زیادجمعیت تمرکز و شهرها توسعه و رشد و شهرنشینی افزایش (3

 آنها در زیادجمعیت تمرکز و روستانشینی رشد و شهرنشینی افزایش (4

 است؟ کدام سرزمین آمایش اصلی رکن سه-2

 فعالیت-انسانی محیط-طبیعی محیط( 1

 فرهنگی محیط-طبیعی محیط-انسان(2

 محیط-فعالیت-فضا( 3

 جغرافیایی فضای-فعالیت-انسان (4

 شود. می در برنامه .............................مطالعه  کشور های استان و مناطق همه های توانمندی و ها ظرفیتمطالعه -3

 برنامه هادی روستایی (1

 سرزمین آمایش (2

 برنامه توسعه روستایی(3

 برنامه طرح جامع(4

 ؟یابد توسعه کشاورزی بخش باید کشور مناطق کدام» پاسخ به سوال-4

 درکدام برنامه مورد بررسی قرار می گیرد؟ 

 رزیوبرنامه وسعه کشا (1

 برنامه طرح جامع(2

 برنامه توسعه ملی(3

 سرزمین آمایش (4

 نیست:کدام گزینه جزو آمایش سرزمین -5



 برنامه ریزی همه جانبه در توسعه  بی رویه  پایتخت و کالن شهرهای کشور(1

 .شود می توجه هماهنگ طور به کشور محیطی و دفاعی فرهنگی، و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، های جنبه همه به (2

 می شود. توجه و تأکید محیط زیست از حفاظت و منابع از خردمندانه و منطقی بهره مندی به (3

  آن با متناسببرنامه ریزی  سپس و شناسایی کشور عمومی توسعه و پیشرفت در منطقه هر تأثیر (4

 ایران رادرسطح متوسط می باشد؟ فضایی توسعه ریزی برنامه مراتب سلسلهکدام گزینه  -6

 شهری هادی های طرح-شهرها تفصیلی و جامع طرح (1

 شهری مجموعه های طرح -شهرستان جامع طرح (2

 ملی کالبدی طرح - سرزمین جامع طرح (3

 روستایی هادی های طرح -(ای ناحیه) شهرستان جامع طرح (4

 کدام گزینه است؟ ایران در فضایی توسعه ریزی برنامه مراتب سطح سلسله پایین ترین-7

 شهری هادی های طرح-شهرها تفصیلی و جامع طرح (1

 شهری مجموعه های طرح -شهرستان جامع طرح (2

 ملی کالبدی طرح - سرزمین جامع طرح (3

 روستایی هادی های طرح-شهری هادی های طرح (4

 است؟ گزینه کدام ایران در فضایی توسعه ریزی برنامه مراتب سلسله سطح ترین باالترین-8

 شهری هادی های طرح-شهرها تفصیلی و جامع طرح (1

 شهری مجموعه های طرح -شهرستان جامع طرح (2

 ای منطقه و ملی کالبدی طرح - سرزمین جامع طرح (3

 روستایی هادی های طرح-شهری هادی های طرح (4

 دارد: زیست محیط بر را نامطلوب و منفی آثار ترین کم ها  شهردراین -9

 پایدار شهر (1

 (مادرشهرها2

 کالن شهر(3

 پایتخت ها(4

 درشهرهای بزرگ می شود؟ پدیده ایو نداشتن تخصص موجب پیدایش چه  شغلی های فرصتمحدود بودن -11



 مشاغل رسمی و غیررسمی (1

 روزمزد و موقتی کارگر مانند مشاغلی (2

 فصلیبی کاری (3

 مهاجرت از شهرها(4

 درشهرها کدام است؟ مناسب و کافی مسکن مشکل ایجاد عوامل-11

 مهاجرت گسترده از شهرها-تمرکززیاد جمعیت (1

 شهرها به گسترده مهاجرت - جمعیت زیاد تمرکز (2

 افزایش تراکم جمعیت درروستاها-مهاجرت گسترده به شهرها(3

 به روستاها مهاجرتافزایش بی رویه -افزایش بی رویه جمعیت(4

ها  حکومت توسط اجتماعی تأمین های حمایت درآمدها فقدان توزیع در اجتماعی عدالت نبودن طبقاتی، شدید اختالف-12

 ازعوامل اصلی پیدایش مشکل ................................شده است.

 افزایش ترافیک و آلودگی هوا (1

 افزایش  بی رویه جمعیت(2

 مهاجرت به شهرهاافزایش (3

 شهری فقیران (4

 است: تر کدام گزینه درمورد زاغه نشینی درست-13

 زاغه نشینی درداخل شهرها ایجاد می شوند (1

 درحاشیه شهر به وجود می آید. نشینی زاغه (2

 آید می وجود به شهر مختلف نقاط درهم  و شهر درحاشیه هم نشینی زاغه (3

 های حاشیه شهر زندگی می کنند. زاغه نشینان شهرمانیل در قسمت(4

 کدام کشورها دارای باالترین درصد زاغه نشینی می باشند؟-14

 کویت-اکوادر – بولیوی (1

 آنگوال-چاد-نیجریه، (2

 امارت متحده عربی-فیلیپین – کامبوج (3

 پاکستان-افغانستان -اکوادر (4

 چیست؟ شهری وَندالیسم -15



 شهرمتروکه  های ها، وساختمان زاغه (1

 طالق درشهرها اعتیاد و ،خشونت، سرقت (2

 فرهنگی آثار و بناها عمومی، اموال به کردن وارد خسارت (3

 بزرگ شهرهای فقیرنشین های وحومه نشین حاشیه نواحی (4

 بزرگ از اهداف....................................می باشد. درشهرهای فضایی های نابرابری  رفع -16

 شهری ریزی برنامه (1

 شهرداری ها(2

 برنامه طرح جامع(3

 آمایش سرزمین(4

 به که شود می مشاهده جغرافیایی فضای در چشمگیری های تفاوت محروم شهرهای بزرگ مناطق و مرفه مناطق بین -17

 .شود می ...................................گفته آن

 شهرپایدار (1

 وندالیسم شهری(2

 شهرهوشمند(3

 فضایی نابرابری (4

 زیست می باشد. محیط با سازگار و پایدار شهر مدل و نمونه یکشهر.......... -18

 ووبان(1

 فرایبورگ (2

 پاریس(3

 (فرانکفورت4

 کدام گزینه شهرهوشمند است؟-19

 لندن (1

 پاریس(2

 نیویورک (3



 توکیو(4

 نیست:کدام گزینه شهرهوشمند -21

 آمستردام (1

 گالسکو(2

 تایپه (3

 توکیو (4

 یعنی چه؟ «زمین از استفاده چگونگی» -21

 هادی روستایی (1

 زمین کاربری (2

 هادی شهری(3

 آمایش سرزمین(4

 شهری  از کاربردهای ..................................است. عملکردهای انواع پراکندگینمایش  -22

 آمایش سرزمین درسطح منطقه ای (1

 برنامه های توسعه منطقه ای(2

 زمین کاربری (3

 شهری هادی برنامه (4

 به نسبت شهررا این سبز فضای عملکرد.هکتاراست4111شهر کل مساحت و هکتار1111 شهر یک سبز فضای وسعت -23

 کنید. شهرراحساب کل مساحت

 مترمربع25111 (1

 درصد5/2(2

 هکتار25111(3

 درصد25 (4

 این سبز فضای سرانه.نفراست11111 شهر کل جمعیت و مربع21111 شهر یک سبز فضای های کاربری مساحت -24

 .کنید شهرراحساب

 مترمربع برای هرنفر2(1



 مترمربع برای هرنفر21(2

 برای هرنفر هکتار2(3

 کیلومترمربع برای هرنفر2(4

 سبز فضای سرانه.نفراست1111 شهر کل جمعیت هکتارو111روستا یک زمین های کشاورزی فضای های کاربری مساحت -25

 .کنید شهرراحساب این

 هکتار1/1(1

 هکتار1(2

 مترمربع11111(3

 کیلومترمربع1(4

 بمناس طور به شهر فضاهای از که کنند ریزی برنامه طوری و بشناسند را ها محدودیت تا کند می کمک ریزان برنامه به -26

 شود: استفاده متعادل و

 برنامه توسعه ملی (1

 برنامه توسعه شهری(2

 زمین کاربری (3

 برنامه طرح جامع(4

 گیتگا درکدام کشورقرار دارد؟ روستای-27

 روآندا(1

 زامبیا(2

 تانزانیا(3

 گینه نو(4

 درجهان چنددرصد است؟ روستایی فقر میزان -28

1) 27 

2)36 

3)24 

4) 63 



 شود: می طراحی نشینان روستا اجتماعی و اقتصادی زندگی بهبود منظور به برنامه این -29

 کاربری زمینهای  برنامه (1

 روستایی توسعه های برنامه (2

 برنامه های آمایش سرزمین(3

 برنامه های توسعه کشاورزی(4

 درگذشته کدام گزینه است؟ روستایی توسعه عامل مهمترین -31

 فرهنگی (1

 اجتماعی(2

 کشاورزی (3

 محیط زیستی(4

 روستائیان است؟زمین جزو کدام یک از مشکالت  زمین وکمبود مالکیت نداشتن -31

 کشاورزی سنتی (1

 آور سود و تجاری کشت (2

 دامداری سنتی(3

 صنایع دستی (4

 کشاورزی ازاهداف کدام نهاد می باشد؟ خودکفایی و کشور استقالل و محروم مناطق به رسیدگی -32

 ها دهیاری (1

 اسالمی انقالب مسکن بنیاد (2

 روستا اسالمی شوراهای (3

 کشاورزی جهاد (4

 از اهداف کدام طرح می باشد؟ روستا موجود وضع های نقشه تهیه و روستا اراضی های کاربری شناسایی -33

 برنامه های توسعه کشاورزی روستا (1

 روستایی هادی طرح (2

 آمایش سرزمین(3



 طرح  های هادی شهری(4

 می باشد؟روستایی ازوظایف کدام نهاد  و شهری خدمات و عمرانی های طرح اجرای بر نظارت -34

 کشور های دهیاری و ها شهرداری (1

 شهرسازی و راه وزارت (2

 ها شهرداری (3

 جهاد کشاورزی(4

 روستایی ار برنامه های کدام نهاد می باشد؟ هادی های طرح تهیه -35

 شهرسازی و راه وزارت (1

 های کشور شهرداری (2

 اسالمی انقالب بنیادمسکن (3

 کشور های دهیاری (4

 جغرافیایی کدام گزینه است؟ اطالعات سامانه مخفف -36

1)GIS 

2)GPS 

3)GMT 

4)UTC 

 می باشد؟GISاطالعات در  پردازش کدام گزینه جزو مرحله-37

 نمایش اطالعات به شکل نقشه (1

 اطالعات کدبندی (2

 جمع آوری اطالعات ازمحیط(3

 تصمیم گیری بهینه(4

 می باشد؟GISمدل سازی جزو کدام مرحله از تحلیل فضایی و -38

 خروج اطالعات (1

 ورود اطالعات(2



 اطالعات پردازش (3

 مرحله تصمیم گیری(4

 

 سواالت تصویری

 درشکل زیر به جای عالمت سوال کدام گزینه می تواند درست باشد؟-1

 

 محیط طبیعی (1

 محیط جغرافیایی(2

 جغرافیایی فضای (3

 محیط انسانی(4

 گزینه درست تراست؟درشکل زیر جای عالمت سوال  کدام -2

 

 شهرهوشمند (1

 شهرپایدار (2



 (مگاالپلیس3

 کالن شهر(4

 

 

 

 شبیه ساز کنکورسواالت 

 مربوط به کدام گزینه است؟ ریزی برنامه سطح ترین ایینپ-1

 شهری هادی های طرح -شهری مجموعه های طرح -شهرستان جامع طرح (1

 ای منطقهطرح کالبدی  -ملی طرح کالبدی-سرزمین جامع طرح(2

 روستایی هادی های طرح-شهری هادی های طرح -شهرها تفصیلی و جامع طرح (3

 روستایی هادی های طرح-هادی شهری های طرح-شهرها تفصیلی و جامع طرح (4

 نیست.کدام گزینه درمورد شهرووبان درست -2

 ندارند شخصی خودروی ساکنان بیشتر (1

 می کنند استفاده خورشیدی انرژی مردم از اغلب (2

 قرار دارد آلمان فرایبورگ شهر شمال مرکز کیلومتری4در (3

 مردم شهراز تراموا برای رسیدن به شهرفرایبورگ استفاده می کنند(4

 کدام است؟   smart city گزینه درست درمورد-3

 شهرهوشمند(1

 شهرپایدار(2

 مادرشهر(3

 کالن شهر(4

 مترمربع است.سرانه فضای سبز این شهربرای هرنفرچقدراست؟7511و وسعت فضای سبز آن نفر  75111جمعیت یک شهر-4

 مترمربع1/1 (1

 هکتار11(2



 کیلومترمربع11(3

 مترمربع11 (4

مساحت شهرباشد وسعت درصد از5وسعت آنمترمربع باشد و درصد 75111فضای سبز یک شهر  وسعتاگر-5

 شهرچقدراست؟

 هزارهکتار151 (1 

 بعمررتم151111 (2

 هزار هکتار15(3

 کیلومترمربع15(4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاسخنامه سواالت مروری

 :1سوال

 3گزینه

 دردوره روستاها و شهرها  مشکالت و مسائل ترین مهم آنها در زیادجمعیت تمرکز و شهرها توسعه و رشد و شهرنشینی افزایش

 است.معاصر

 :2سوال

 4گزینه

 است. جغرافیایی فضایو فعالیت-انسان سرزمین آمایش اصلی رکن سه

 :3سوال

 3گزینه

 .شود می مطالعهآمایش سرزمین   برنامه در  کشور های استان و مناطق همه های توانمندی و ها ظرفیت مطالعه

 :4سوال

 4گزینه

 سرزمین آمایش

 :5سوال

 1گزینه

 نمی تواند در برنامه آمایش سرزمین قرار گیرد. کشور شهرهای کالن و پایتخت  رویه بی  توسعه

 :6سوال

 2گزینه

 قراردارد. ایران فضایی توسعه ریزی برنامه مراتب سلسله متوسط درسطح شهری مجموعه های طرح و شهرستان جامع طرح

 :7سوال

 1گزینه

 ایران در فضایی توسعه ریزی برنامه مراتب سلسله سطح ترین پایین درشهری  هادی های طرحو شهرها تفصیلی و جامع طرح

 است.



 :8سوال

 3گزینه

 است. یا منطقه و ملی کالبدی طرح و سرزمین جامع طرح ایران در فضایی توسعه ریزی برنامه مراتب سلسله سطح ترین باالترین

 :9سوال

 1گزینه

 .دارد زیست محیط بر را نامطلوب و منفی آثار ترین کم پایدار شهر

 :11سوال

 2گزینه

درشهرهای بزرگ می  روزمزد و موقتی کارگر مانند مشاغلی پیدایش موجب تخصص نداشتن و شغلی های فرصت بودن محدود

 شود.

 :11سوال

 2گزینه

 است.درشهرها مناسب و کافی مسکن مشکل ایجاد عواملاز شهرها به گسترده مهاجرت و جمعیت زیاد تمرکز

 :12سوال

 4گزینه

 شهری فقیران

 :13سوال

 3گزینه

 .آید می وجود به شهر مختلف نقاط در هم و شهر درحاشیه هم نشینی زاغه

 :14سوال

 2گزینه

 هستند. نشینی زاغه درصد باالترین دارای آنگوال-چاد-نیجریه،

 :15سوال

 3گزینه



 وندالیسم شهری گفته می شود. فرهنگی آثار و بناها عمومی، اموال به کردن وارد خسارت

 :16سوال

 1گزینه

 .باشد شهری می ریزی برنامه اهداف از بزرگ درشهرهای فضایی های نابرابری  رفع

 :17سوال

 4گزینه

 فضایی نابرابری

 :18سوال

 1گزینه

 .باشد می زیست محیط با سازگار و پایدار شهر مدل و نمونه یکووبان  شهر

 :19سوال

 3گزینه

 نمونه ای از یک شهر هوشمند است. نیویورک

 :21سوال

 4گزینه

 شهرهوشمند نیست. توکیو

 :21سوال

 2گزینه

 کاربری زمین گفته می شود. «زمین از استفاده چگونگی»به

 :22سوال

 3گزینه

 .استکاربری زمین   کاربردهای از  شهری عملکردهای انواع پراکندگی نمایش

 :23سوال

 4گزینه



25=4111÷111×1111 

 :24سوال

 1گزینه

2=11111÷21111 

 :25سوال

 1گزینه

1/1=1111÷111 

 :26سوال

 3گزینه

 زمین کاربری

 :27سوال

 1گزینه

 در روآندا قرار دارد. گیتگا روستای

 :28سوال

 4گزینه

 .است درصد63 درجهان روستایی فقر میزان

 :29سوال

 2گزینه

 .شود می طراحی نشینان روستا اجتماعی و اقتصادی زندگی بهبود روستایی منظور توسعه های برنامه برنامه

 :31سوال

 3گزینه

 توسعه روستایی بوده است. درگذشته روستایی توسعه عامل مهمترین

 :31سوال

 2گزینه



 آور دچارمشکل شوند. سود و تجاری کشتموجب می شود که روستاییان درزمینه  زمین  وکمبود زمین مالکیت نداشتن

 :32سوال

 4گزینه

 است. کشاورزی جهاد ازاهداف کشاورزی خودکفایی و کشور استقالل و محروم مناطق به رسیدگی

 :33سوال

 2گزینه

 است. روستایی هادی طرح اهداف از روستا موجود وضع های نقشه تهیه و روستا اراضی های کاربری شناسایی

 :34سوال

 1گزینه

 است. کشور های دهیاری و ها شهرداری ازوظایف روستایی و شهری خدمات و عمرانی های طرح اجرای بر نظارت -

 :35سوال

 3گزینه

 می باشد. اسالمی انقالب بنیادمسکن های برنامه ار روستایی هادی های طرح تهیه

 :36سوال

 1گزینه

 است. GIS جغرافیایی اطالعات سامانه مخفف

 :37سوال

 2گزینه

 .باشد میGIS در اطالعات پردازش مرحله جزو اطالعات کدبندی

 :38سوال

 3گزینه

 می باشد. GIS اطالعات پردازشتحلیل فضایی و مدل سازی جزو مرحله 

 پاسخنامه سواالت تصویری:

 :1سوال



 3گزینه

 فضای جغرافیایی

 :2سوال

 2گزینه

 شهرپایدار

 شبیه سازکنکور سواالتپاسخنامه 

 :1سوال

 4گزینه

 است.  روستایی هادی های طرحو شهری هادی های طرحو شهرها تفصیلی و جامع طرحبه   مربوط ریزی برنامه سطح ترین پایین

 :2سوال

 3گزینه

 قرار دارد. آلمان فرایبورگ شهر مرکز جنوب کیلومتری4درشهرووبان 

 :3سوال

 1گزینه

 است. smart city شهرهوشمندمعادل انگلیسی 

 :4سوال

 1گزینه
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 :5سوال

 2گزینه
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