
 3پرسش های امتحان نهایی درس اول جغرافیای  

 2قسمت

 ردیف شرح سوال بارم

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

 .شود می گفته سرزمین ،آمایش روستاها و شهرها  تک تک برای ها ریزی برنامه به -1

 .است سرزمین آمایش برنامه های ازویژگی گذشته و حال نیازهای به توجه -2

 .شهرهاست در اجتماعی انحرافات از یکی شهری فقر -3

 .کرد مکانیابی توان میGIS  با -4
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 :(کلیدی واژگان. )کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای 3

 .بیاید وجود به شهر مختلف نقاط در است ممکن شهر حاشیه بر عالوه که است غیررسمی اسکان نوعی...............  -1

 مدیریت ترافیک، مدیریت انرژی، مصرف نقل، و حمل مانند مختلف امور برای آن در که شود می گفته شهری به............  -2

 .شود می استفادهICT) ( ارتباطات و اطالعات فناوری از   پسماند

 .شود می گفته......................کشاورزان به آن مالکیت انتقال و زمین تقسیم -3

 جمع امکان که ای رایانه افزارهای نرم و(  ،چاپگر موشواره رایانه،) افزارها سخت از ای مجموعه از است عبارت........................-4

 .آورد می فراهم را جغرافیایی اطالعات و ها داده مختلف اشکال نمایش و اطالعات تحلیل و تجزیه و پردازش ، ذخیره آوری،

 یا ها خیابان در که است عناصری و نمادها و وسایل از وسیعی مجموعه معنای به و است گسترده مفهومی...................... -5

 .شود  می نصب عموم  استفاده برای شهری فضاهای

 .انجامد می............ ................ بهGIS  با اطالعات تحلیل و پردازش-6
 

2 

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

 سرانه کند می کمک آن روند بهGIS  با اطالعات تحلیل و پردازش-2

 زمین کاربری تقسیم مساحت برزمین

 قرشهریف است شهری ریزی برنامه مهم بخشهای از یکی

 تصمیم گیری درشهرها نامناسب مسکن و بیکاری کم، درآمدپیامدهای 
 

3 

 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1

 شود؟ می گفته چه جغرافیایی فضاهای به بخشیدن نظم و دادن سامان به -1

 است؟ شهری ریزان برنامه و مدیران اصلی هدف -2

 .شود می تهفگ فرهنگی آثار و بناها عمومی، اموال به کردن وارد خسارت -3

 می نصب عموم  استفاده برای شهری فضاهای یا ها خیابان در که عناصری و نمادها و وسایل از وسیعی مجموعه به -4

 .شود

 .است اسالمی انقالب مسکن بنیاد وظایف مهم از -5

 در یزیاد های فعالیت و شد تشکیل کشاورزی و خودبسندگی کشور استقالل و محروم مناطق به رسیدگی هدف با -6

 .داد روستاها انجام
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 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 5/9

 (2).بنویسید را سرزمین آمایش عمده های ویژگی -1

 شود؟ می استفاده موادی چه از ها زاغه درساخت -2

 .بنویسید را قدیمی های محله و ها درزاغه امنیت افزایش و جرم کاهش راهکارهای ترین مهم -3

 است؟ مناسب راهکارهایی چه امنیت تأمین و شهرها در اجتماعی های آسیب با مقابله برای -4
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 کنید:اصطالحات زیررا تعریف  -5

 شهرهوشمند (1

 شهری مبلمان (2

 روستایی توسعه برنامه (3

 

 )دومورد(.بنویسید را روستاییان اقتصادی مشکالت حل برای اقدامات ترین مهم -6

 است؟ شده انجام اقداماتی چه کشورها دربرخی مهاجران و شهری فقیر های گروه مسکن تأمین برای-7

 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1

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

 بزرگ شهرهای کوچک به شهرهای و روستاها از بیرویه مهاجرت و مادرشهر چند یا یک در جمعیت انبوهی و تمرکز از -1

 مربوط به کدام یک از ویژگی های آمایش سرزمین می باشد: شود می پیشگیری

 زیست محیط حفظ به توجه (1

 جمعیت متوازن توزیع (2

 توسعه در عدالت به توجه (3

 (توجه به همه ابعاد توسعه4

 وجود کودکان کار درشهرهای بزرگ مربوط به کدام یک از مشکالت شهرو شهرنشینی است؟-2

 شهری زیست محیط (1

 اجتماعی های آسیب و شهری امنیت (2

  مسکن (کمبود3

 شهری اشتغال (4

 ورط به شهر فضاهای از که کنند ریزی برنامه ای گونه به و بشناسند را ها محدودیت که میکند کمک ریزان برنامه به -3

 :شود استفاده متعادل و مناسب

 سرزمین آمایش (1

 زیباسازی شهر(2

 زمین کاربری مطالعه (3

 (بررسی سرانه4

 عموم  استفاده برای فضاهای شهری یا ها خیابان در که است عناصری و نمادها و وسایل از وسیعی مجموعه معنای به -4

 شود: می نصب

 شهری مبلمان (1

 (هوشمندسازی شهر2

 (کاربری اراضی شهر3

 (مدیریت شهری4

 چه نامیده می شود؟ آن مالکیت انتقال و زمین تقسیم -5

 ارضی اصالحات (1
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 سبز انقالب (2

 (کاربری اراضی3

 (طرح های هادی روستایی4

 می باشد؟GISرقومی سازی اطالعات جزو کدام بخش از -6

 (ورودی1

 (پردازش2

 ی( خروج3

 تصمیم گیری(4

 



 3جغرافیای  دومپرسش های امتحان نهایی درس کلید 

 2نمونه

 ردیف شرح سوال بارم

1   

 نادرست   -1

 درست   -2

 درستنا  -3

 درست  -4

1 

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

  زاغه نشینی -1

 .   شهرهوشمند.. -2

  اصالحات ارضی  -3

3- ..GIS.  

 . مبلمان شهری. -4

   .......هیاری ها.د -5

2 

1   

 عادالنه و مناسب طور به ساکنان اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، نیازهای آن در که است شهری

 شود برطرف می

 پایدار شهر

 سرانه تقسیم مساحت برجمعیت

 زمین کاربری است شهری برنامه ریزی مهم های بخش از یکی

 فقرشهری نامناسب درشهرها مسکن و بیکاری کم، پیامدهای درآمد
 

3 

 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1

 آمایش سرزمین  -1

 تصمیم گیری  -2

 وندالسیم شهری  -3

 مبلمان شهری.  -4

 روستایی هادی طرح های   -5

 جهاد سازندگی .  -6

 

4 

 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 5/9

1-   
 :کشور های استان و مناطق همه های توانمندی و ها ظرفیت به (توجه1

 ورتص ریزی ،برنامه آن با سپس و شود می شناسایی کشور عمومی توسعه و درپیشرفت هرمنطقه تاثیر و ها ظرفیت

 و ازارهاب گسترش برای مناطق مدام یابدیا توسعه کشاورزی بخش باید کشور مناطق درکدام ،اینکه مثال برای.گیرد می

 .اند مناسب تجاری مراکز

 :توسعه ابعاد همه به توجه (2

 شود. می توجه طورهماهنگ به کشور محیطی و ،دفاعی فرهنگی و ،سیاسی،اجتماعی اقتصادی های جنبه همه به

 :توسعه در عدالت به توجه (3

5 



 اب اجتماعی، عدالت تحقق منظور به و شود می برقرار تعادل امکانات و منابع به دسترسی نظر از کشور مناطق بین 

 .گردد می مقابله دیگر مناطق در محرومیت و فقر و مناطق برخی در سرمایه و ثروت تمرکز و نامساوی توسعه

 :جمعیت متوازن توزیع (4

 بزرگ شهرهای به کوچک شهرهای و روستاها از رویه بی مهاجرت و مادرشهر چند یا یک در جمعیت انبوهی و تمرکز از 

 .شود می پیشگیری

2-   
می  استفاده مقوا و چوب و خودرو انواع اتاقک حلبی، و آهن ضایعات مانند قیمت ارزان مواد معموالًاز زاغه ها در ساخت

 شود.

3-   
 محله های بازسازی و معابر روشنایی بهبود شهر، مختلف نقاط در بسته مدار نصب دوربین های و نظارت افزایش

 دهند. انجام زمینه این در می توانند شهری که مدیران است کارهایی جمله از مخروبه و فرسوده

4-   
 و عمومی آموزش با شهری مدیران .برود ازبین و شود شناسایی بیکاری و فقر مانند آسیبها ریشههای و علل باید

 شوند واقع مفید زمینه این در می توانند شهروندان برای آموزشی کارگاه های برگزاری
5-   

1)   

 مدیریت انرژی، مصرف نقل، و حمل مانند مختلف امور برای آن در که می شود گفته شهری به هوشمند شهر

 .می شود استفاده (ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری از …پسماند و مدیریت ترافیک،

2)   

 در که است عناصری و نمادها و وسایل از وسیعی مجموعه معنای به و است گسترده مفهومی شهری مبلمان

 می شود. نصب عموم  استفاده برای فضاهای شهری یا خیابانها

3)  

می  طراحی نشینان روستا اجتماعی و اقتصادی زندگی بهبود هدف با که است برنامه ای روستایی توسعه   برنامه

 شود.

6-   

 .آن  مالکیت انتقال و زمین تقسیم یا ارضی (اصالحات1

 روستایی تولیدی تعاونی های (تشکیل2 

  کشاورزی؛ در وفناوری آالت ماشین از استفاده و سبز انقالب (گسترش3

 روستایی کوچک صنایع توسعه (4

 وفراغتی گردشگری خدمات توسعه (5

7-  

 مسکن وام اعطای قیمت، ارزان مسکن طرح های ساخت

 

 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1

 .بنویسید مقابل درشکل را شهرپایدار اصلی رکن سه
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3   

1-   

 جمعیت متوازن توزیع (2

2-  

 شهری اشتغال (4

3-   

 زمین کاربری مطالعه (3

 (بررسی سرانه4

4-   

 شهری مبلمان (1

5-   

 ارضی اصالحات (1

6-  

 (ورودی1
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