
 3پرسش های امتحان نهایی درس اول جغرافیای 

 3قسمت

 ردیف شرح سوال بارم

 :است نادرست عبارت کدام و درست عبارت کدام کنید تعیین 5/1

 دهدرآور اشغال به و کرده انتخاب زندگی برای را آن نیاز، برحسب مردم که است مکانی اولیه هسته از منظور -1

 اند

 .اند داشته را نقش بیشترین  انسانی عوامل جمعیت، سکونت و استقرار برای مکان انتخاب در -2

 .است اقتصادی مالک روستا و شهر تشخیص مالک ترین متداول -3

 دارند سکونتگاه از عملکردی یا خدمات کاال، تقاضای که جمعیتی حداکثر یعنی نفوذ، آستانه -4

 .است آن روستاهای به ناحیه یا کشور یک شهرهای جمعیت نسبت افزایش شهرنشینی اصطالح از منظور -5

 می پیوند دیگر مادرشهر شهرکهای و ها حومه به مادرشهر یک اقماری شهرکهای و ها حومه ها، متروپل در -6

 خورد

1 

 :(کلیدی واژگان. )کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای 4

 .است.................و.................شهری و روستایی سکونتگاه یک شناخت و مطالعه آغاز سر -1

 .شود می گفته نیز................  مادرشهر، به معموالً -2

 عملکردها، و رفتار زندگی، های شیوه آن طی که است اجتماعی ــ اقتصادی روندی ،........................... از منظور -3

 .یابد می رواج روستانشینان بین و روستاها در شهری مظاهر و ها ارزش

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

 .است کشور یک یا استان ناحیه، یک شهر مهمترین و بزرگترین ............................. کلی، طور به -5

 .داشتند جمعیت نفر میلیون8  از بیشتر ................ و................... شهر میالدی، دو195۰  سال در -6
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 :دهید انطباق چپ سمت موارد به را راست سمت موارد 1

 موقعیت نقش بیشتری دارد جمعیت سکونت و استقرار برای مکان انتخاب در

 مکان زمین روی آن استقرار ومحل سکونتگاه یک دقیق و اصلی مکان

 عوامل طبیعی ناحیه سطح در آن جایگاه همچنین و خود پیرامون پدیدههای به نسبت سکونتگاه آن وضعیت

 عوامل سیاسی 
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 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1

 1غیراز عوامل طبیعی چه عواملی درپدید آمدن سگونتگاه ها نقش دارد؟نام ببرید.)چهارمورد(  -1

 .دارند سکونتگاه از عملکردی یا خدمات کاال، تقاضای که جمعیتی حداقل یعنی -2

 کنند می طی سکونتگاه آن از خدمات دریافت برای منطقه مردم که مسافتی بیشترین یعنی -3
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 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 7

 1.دهید چیست؟شرح وروستایی شهری سکونتگاه یک جغرافیایی موقعیت منظوراز -1

 1.بنویسید رادرکناررودهای بزرگ  ها انسان  گزینی سکونت مهم در عوامل -2

 1.مالک اقتصادی شهروروستا چه تفاوتی با هم دارند؟با توجه به  -3

 1مثال با.بنویسید را سکونتگاه یک حیات خطرانداختن دربه موثر عوامل -4

 1.بنویسید را خاص مکان در سکونتگاه یک آمدن پدید موثردر عوامل -5

 1سکونتگاه اولیه هسته تعریف -6

 می شوند؟شرح دهید.سکونتگاه ها براساس میزان جمعیت و عملکرد چگونه طبقه بندی  -7

5 



 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 2

 نموداررا تجزیه و تحلیل کنید:
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 سواالت چهارگزینه ای: 3

 مگاالپلیس بوستون تا واشنگتن درکجا قرار دارد؟-1

 (جنوب شرق آسیا1

 (جنوب غرب ایاالت متحده آمریکا2

 (شرق آسیا3

 شمال شرق ایاالت متحده آمریکا (4

 کدام است؟ جهان در شهرنشینی الگوی تغییرات به مربوط های پدیده مهمترین -2

 (افزایش شهرهای چند میلیونی1

 (افزایش مهاجرت به شهرها2

 (شهرگریزی3

 (شهرنشینی4

 کدام گزینه است؟روستا و شهر تشخیص مالک متداولترین:  -3

 (جمعیت1

 (فعالیت های اقتصادی2

 اجتماعی مناسبات و فرهنگ (3

 تسهیالت و خدمات به دسترسی (4

 به جز: حیات یک سکونتگاه را به خطرانداخته است ها کدام گزینه-4

 رویداد های سیاسی(1

 تغییرات آب وهوایی(2

 فعال گسلهای یا آتشفشان کوه با یک سکونتگاه مجاورت (3

 دسترسی یک سکونتگاه به دریا و یا راه آهن(4

 است؟ درایران چند شهروجودداشته1395درسال -5

1)496 

2)612 

3)1۰12 

4)1245 
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 است؟ کدام اهمیت براساس ها سکونتگاه بندی رتبه های مالک ترین مهم-6

 نقش-نفوذ حوزه(1

 نفوذ دامنه-نفوذ آستانه(2

 نقش- وسعت میزان(3

 عملکرد-جمعیت میزان(4

 دارد؟ نام چه کنند می طی سکونتگاه آن از خدمات دریافت برای منطقه مردم که مسافتی بیشترین

 سکونتگاه نفوذ حوزه(4 نفوذ آستانه(3 نفوذ دامنه(2 نفوذ حوزه(1
 

 



 3پرسش های امتحان نهایی درس اول جغرافیای کلید 

 3قسمت

 ردیف شرح سوال بارم

 :است نادرست عبارت کدام و درست عبارت کدام کنید تعیین 5/1

 درست  -1

 نادرست.  -2

 نادرست.  -3

 نادرست  -4

 درست  -5

 نادرست   -6
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 :(کلیدی واژگان. )کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای 4

 .است........................و................شهری و روستایی سکونتگاه یک شناخت و مطالعه آغاز سر -1

 .شود می گفته نیز......... ............ مادرشهر، به معموالً -2

 و رفتار زندگی، های شیوه آن طی که است اجتماعی ــ اقتصادی روندی ،.............................. از منظور -3

 .یابد می رواج روستانشینان بین و روستاها در شهری مظاهر و ها ارزش عملکردها،

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

 است. کشور یک یا استان ناحیه، یک شهر مهمترین و بزرگترین ......................... کلی، به طور -5

 داشتند. جمعیت نفر میلیون8  از بیشتر ............ و................... شهر دو میالدی،195۰  سال در -6
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1  

 طبیعی عوامل جمعیت نقش بیشتری دارد سکونت و استقرار برای مکان انتخاب در

 مکان زمین روی آن استقرار ومحل سکونتگاه یک دقیق و اصلی مکان

 موقعیت ناحیه سطح در آن جایگاه همچنین و خود پیرامون پدیدههای به نسبت سکونتگاه آن وضعیت

 عوامل سیاسی 
 

3 

 پدید در می توانند نظامی و دفاعی عوامل و تجاری راههای به دسترسی تصمیمات حکومتی، و سیاسی عوامل 5/1

 داشته باشند. نقش خاص مکان در سکونتگاه یک آمدن
1-   

 آستانه نفوذ

2-   
 دامنه نفوذ
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 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 7

1-   
 ایگاهج همچنین و خود پیرامون پدیدههای به نسبت سکونتگاه آن وضعیت روستا، یا شهر یک موقعیت از منظور

 شهرهای و روستاها مانند طبیعی و انسانی عوامل است ممکن جایگاه و پدیده ها این .است ناحیه سطح در آن

ناهمواری  و انرژی و معدنی منابع به دسترسی ارتباطی، راههایهوا،  و آب آن، اداری و سیاسی نقش آن، اطراف

 باشند.

2-   
 مهمی داشته اند. جلگه ها نقش حاصلخیز خاک و مالیم هوای و آب فراوان، آب چون عواملی

3-   
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 روستایی، درصد سکونتگاه های اغلب در. آنهاست اقتصادی روستا فعالیت های و شهر تفاوت مالک مهمترین

 ندمی کن فعالیت( غیره و شکار و صید جنگلداری، زراعت، دامداری،) کشاورزی بخش در فعال جمعیت از بیشتری

 .به کارند خدماتیمشغول و صنعتی بخشهای مردمدر بیشتر در شهرها اما

4-   
. بیندازد رخط به را سکونتگاه آن حیات می تواند نیز فعال گسل های یا آتشفشان کوه با یک سکونتگاه (مجاورت1

 ستد از موجب است ممکن نیز آب وهوایی تغییرات یا سیاسی مانند رویدادهای پیرامون، محیط تغییرات (برخی2

 دیگر شود. مکانی به آن انتقال یا شهر یک اعتبار و موقعیت رفتن

5-   
 عوامل ونچ دیگری عوامل بلکه نمیشوند سکونتگاه استقرار برای مکانی انتخاب موجب طبیعی عوامل فقط البته

 کی آمدن پدید در میتوانند نظامی و دفاعی عوامل و تجاری راههای به دسترسی تصمیمات حکومتی، و سیاسی

 داشته باشند. نقش خاص مکان در سکونتگاه

6-   
و  درآورده اند اشغال به و کرده انتخاب زندگی برای را آن نیاز، برحسب مردم که است مکانی اولیه هسته از منظور

 است یافته گسترش محل آن از شهر یا روستا بعدها
7-   

 گاه هایسکونت. می کنند طبقه بندی( میکنند ارائه که خدماتی) و عملکرد جمعیت میزان براساس را سکونتگاهها

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

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

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

 و زیاد خدمات می تواند شهر و دارد وجود …و ورزشی استادیوم فرودگاه، بانک ها، سینما، و تئاتر رستورانها، ها،

 بدهد. همجوارش شهرهای و روستاها حتی و خود ساکنان متنوعی به

 

2  

تعداد 1395تا  1335میزان رشد جمعیت شهری و روستایی درکشورما کامال متضاد هم می باشند.یعنی بین سال 

است.درسال جمعیت شهرها رشد بسیارزیادی داشته و برعکس ئرروستا این رشد به شدت درحال کاهش 

 جمعیت شهری و روستایی ایران باهم برابربوده است و....1355
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 سواالت چهارگزینه ای: 3

1-  

 شمال شرق ایاالت متحده آمریکا (4

2-   

 (افزایش شهرهای چند میلیونی1

3-   

 (جمعیت1

4-  

 دسترسی یک سکونتگاه به دریا و یا راه آهن(4

5-   

 یوکوهاما ــ توکیو (2

6-  

4)1245 
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