سواالت تستی مطالعات نهم درس هفتم

گزینه صحیح را انتخاب کنید :
1در این مهاجرت افراد به دلیل عواملی چون قحطی ،خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی مهاجرت خود را آغاز می کند؟ب) اختیاری

الف) داخلی

د) خارجی

ج) اجباری

2کدام مورد از عوامل طبیعی جذب جمعیت نمی باشد؟ب) امکانات و تسهیالت

الف) ناهمواریها

د) معادن و ذخایر

ج) آب و خاک

3اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن  ..............................می گویند .ب) رشد غیرمجاز

الف) رشد طبیعی

د) رشد مثبت

ج) رشد منفی

4به طور کلی  ،کدام عامل موجب جذب جمعیت به یک ناحیه می شود؟الف) اجتماعی

ج) طبیعی

ب) انسانی

د) ب و ج صحیح

5مهاجرت روستاییان به شهرها یا مهاجرت کارگران فصلی را مهاجرت  ..........................می گویند .الف) داخلی

ب) اختیاری

ج) اجباری

د) خارجی

6کدام گزینه نادرست است؟الف) دشت ها و جلگه ها جمعیت زیادی را به خود جذب می کنند .
ب) نواحی که از نظر فعالیت اقتصادی ضعیف اند  ،جمعیت را دفع می کنند .
ج)رشد جمعیت در همه کشورها یکسان است .
د) تفاوت میان میزان موالید و میزان مرگ ومیر  ،رشد طبیعی جمعیت را نشان میدهد .
7در صد سال اخیر یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت جمعیت  ...................بوده است .الف) توسعه فرهنگی

ب) تغییرات آب و هوایی

ج) مهاجرت

د) گسترش شهرنشینی

8کدام مورد از مشکالت شهرهای بزرگ نیست؟الف) افراد بی خانمان

ج) گسترش وسایل ارتباطی

ب) زاغه نشینی

د) آلودگی هوا

9کدام مورد از نگرانی های کشورهایی که با کاهش رشدجمعیت و رشد منفی روبرو می باشند نیست؟ب ) جمعیت سالخورده و از کارافتاده کاهش می یابد

الف) زاد و ولد کم است
ج) جامعه از نیروی جوان برای تحصیل و علم محروم می شود

د) به طور کلی جمعیت کاهش می یابد

10رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به چه عاملی بستگی دارد ؟الف) میزان موالید

ب) میزان رعایت بهداشت و تغذیه

ج) میزان مرگ و میر

د) الف و ج

