
 3جغرافیای  دومپرسش های امتحان نهایی درس 

 1قسمت

 ردیف شرح سوال بارم

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

 دارد نیاز ریزی برنامه به روستاها و شهرها کارآمد و صحیح مدیریت -1

 .است رسیده خود اهداف به و بوده موفق کشورها درهمه ارضی اصالحات -2

 .کند می کمک آن روند به و انجامد می گیری تصمیم بهGIS  با اطالعات تحلیل و پردازش -3

 .است اسالمی انقالب مسکن بنیاد مهم وظایف از روستایی هادی های طرح -4

 

1 

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

 .شود می برطرف عادالنه و مناسب طور به ساکنان اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، نیازهای آن در که است شهری............... -1

 .شود می منجر....................  به نشینی حاشیه و نامناسب مسکن و بیکاری کم، درآمد -2

 .شود می نامیده....................کشاورزی در وفناوری آالت ماشین از استفاده گسترش -3

 .انجامد می...................  بهGIS  با اطالعات تحلیل و پردازش -4

 که شهرهاست در اجتماعی انحرافات از دیگر یکی فرهنگی آثار و بناها عمومی، اموال به کردن وارد خسارت -5

 .دارد نام......................

 زمین از استفاده چگونگی یعنی.................. -6
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 :دهید انطباق چپ سمت موارد به را راست سمت موارد 1

 ورودی -الف      می شوند                                                                  جمع آوری محیط از اطالعات و ها داده-1

 خروجی -ب شود                                                              می بهینه ارائه تصمیم گیری برای ها گزینه و نتایج-2

 اییفض تحلیل تجزیه و و پردازش کاربر نیاز اهداف و به توجه با اطالعات-3

 مدلسازی می شود.        و

 گیری تصمیم -ج

 وتحلیل تجزیه -د 
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 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1

 چه؟ یعنی جمعیت بر مساحت تقسیم  -1

 .شود می گفته منطقه و کشور سطح در تری کلی و عمومی های برنامه به -2

 .است بزرگ درشهرهای غیررسمی اسکان نوعی -3

 .کنند می پردازش و آوری جمع مختلف های سامانه در را اطالعات ها(سنسور) حسگر انواع شهرها دراین -4

 )دومورد(.ببرید کند؟نام می توجه عواملی چه به روستایی توسعه امروزه -5
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 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 5/9

 مورد( دو).بنویسید معاصررا دردوره روستاها و شهرها  مشکالت و مسائل ترین مهم -1

 اصطالحات زیررا تعریف کنید: -2

 سرزمین آمایش -شهرپایدار-نشینی زاغه

 .دهید شود؟شرح توجه عواملی چه به باید شهری مبلمان درطراحی نظرکارشناسان به -3

 شهرچقدراست؟ این سبز فضای سرانه.نفراست13000 آن وجمعیت هکنار26000شهر یک سبز فضای مساحت -4

 .بنویسید را روستاییان اقتصادی مشکالت ترین مهم -5

 )چهارمورد(.بنویسید راGIS سامانه های قابلبت ترین مهم -6
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 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1

 .بنویسید مقابل درشکل را سرزمین آمایش اصلی رکن سه
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 سواالت چهارگزینه ای: 3

 معموال زاغه نشینی ها درکدام قسمت از شهرشکل گرفته اند؟-1

 (درفاصله زیاد از شهر1

 (حاشیه شهر و درنقاط مختلف شهر2

 (مرکزشهر3

 (فقط درحاشیه شهر4

 نفراست.سرانه آموزشی این شهرچقدراست؟4000مترمربع و جمعیت آن 2000دریک شهر  آموزشی فضای -2

 هکتار5/0(1

 مترمربع50(2

 مترمربع5(3

 کیلومترمربع5(4

 درمورد توسعه روستایی همه گزینه ها درست است به جز:-3

 (امروزه مهم ترین عامل روستایی،توسعه کشاورزی است1

 شود می طراحی نشینان روستا اجتماعی و اقتصادی زندگی بهبود هدف با که است ای برنامه (2

 ی شودنم محدودکشاورزی  توسعه به   صرفاً روستایی توسعه امروزه (3

 شود می داده اهمیت هماهنگ بهطور زیستی محیط و فرهنگی و اجتماعی های جنبه همه به (4

 مربوط به کدام گرینه است؟ کشاورزی در وفناوری آالت ماشین از استفاده -4

 ارضی اصالحات (1

 روستایی کوچک صنایع توسعه (2

 سبز انقالب گسترش (3

 آن مالکیت انتقال و زمین تقسیم (4

 طرح های هادی روستایی از وظایف کدام نهاد است؟-5

 (بنیاد مسکن انقالب اسالمی1

 (جهاد سازندگی2

 (دهیاری ها3

 (جهاد کشاورزی4

 تصمیم گیری جزو کدام بخش از سیستم اطالعات جغرافیایی است؟-6

 (ورودی1

 (پردازش2

 (خروجی3

 (مدل سازی4
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 3جغرافیای  دومپرسش های امتحان نهایی درس کلید

 1نمونه

 ردیف شرح سوال بارم

1   

 .درست  -1

 نادرست.  -2

 درست.  -3

 درست.  -4

 

1 

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

    ....... شهرپایدار........-1

  فقرشهری  -2

  ...........انقالب سبز  -3

  دهیاری ها   -4

  وندالیسم شهری.   -5

  کاربری زمین. -6

2 

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

 ورودی می شوند                                                                       جمع آوری محیط از اطالعات و ها داده-1

 خروجی شود                                                              می بهینه ارائه تصمیم گیری برای ها گزینه و نتایج-2

 تحلیل تجزیه و و پردازش کاربر نیاز اهداف و به توجه با اطالعات-3

 مدلسازی می شود.        و فضایی

 وتحلیل تجزیه
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 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1

 سرانه    -1

 سرزمین  آمایش .  -2

 نشینیزاغه .  -3

 شهرهوشمند  -4

 
5-   

 طمحی و فرهنگی و اجتماعی جنبه های همه به و شود   نمی کشاورزی محدود توسعه به   صرفاً روستایی توسعه امروزه

 می شود. داده اهمیت هماهنگ به طور زیستی

 

4 

5/9   
1-   

 بیکاری؛ و کافی درآمد نداشتن اقتصادی، مشکالت( الف

 و درمانی، و آموزشی امکانات ونقل، حمل وسایل و راه سالم، آشامیدنی آب مانند خدمات و تجهیزات کمبود یا فقدان( ب

 روستانشینان پایین زندگی سطح
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2-   
 نشینی زاغه-

 دبهوجو شهر مختلف نقاط در ممکن است شهر حاشیه بر عالوه که است غیررسمی اسکان نوعی نیز نشینی  زاغه

 .بیاید

 شهرپایدار-

 برطرف عادالنه و مناسب بهطور ساکنان اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، نیازهای آن در که است شهری پایدار شهر

 بر را بنامطلو تأثیر کمترین شهری فعالیتهای و شهر و بیفتد خطر به آینده نسل های منافع اینکه بدون میشود؛

 دارد. محیطزیست

 سرزمین آمایش -

 زاتتجهی و ها فعالیت جمعیت، منطقی و متعادل متوازن، توزیع و جغرافیایی فضاهای به بخشیدن نظم و ساماندهی

 .سرزمین سطح در امکانات و

 .دهید شود؟شرح توجه عواملی چه به باید شهری مبلمان درطراحی نظرکارشناسان به -3

 هب همچنین،. گردد تقویت ملی و بومی هنر و فرهنگ باید شهری مبلمان طراحی در که معتقدند صاحبنظران

 مخصوص* بَساوایی خط طراحی مانند شود؛ توجه سالخوردگان و جانبازان و معلوالن ویژه مانند افراد نیازهای

 پارک ها و عمومی در ساختمانهای ویلچر عبور رمپ و  َنابینایان عبور
4-   
 26000÷13000هکتار=2

 هکتاربرای هرنفر2متوسط سرانه فضای سبز دراین شهر 

5-   
 .است ناکافی و فصلی درآمد، این وابسته اند که کشاورزی ازحاصل  درآمد به عمدتاً روستاییان

6-   
 اطالعات انواع بین ریاضی و منطقی ارتباط برقراری و بندی دسته قابلیت   (1

 ها بخش همه در اطالعات کردن روز به (امکان2

 یابی (مکان3

 ریاضی و آماری محاسبات (توانایی4

 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1

 فضای جغرافیایی-فعالیت-انسان. 
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   3فعالی

1-  

 (حاشیه شهر و درنقاط مختلف شهر2

2-  

 هکتار5/0(1

3-  

 (امروزه مهم ترین عامل روستایی،توسعه کشاورزی است1
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4-   

 سبز انقالب گسترش (3 

 ؟ -5

 (بنیاد مسکن انقالب اسالمی1

6-  

 (خروجی3

  
 

 


