
 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. 1
غ  ص  شوند.یم نییکنند، تعیکه ارائه م یها بر اساس خدماتسلسله مراتب سکونتگاهالف) 
غ  ص  است. يشهر تیریرکن مد نیترمهم ست،یز طیمح بیو تخر یبه حداقل رساندن آلودگب) 
غ ص  هاست.کانال وها رودخانه اها،یها، درانوسیشامل اق یآب يرهایمس ج)
غ ص  آلمان ساخته شدند. مجهزبه موتور بخار در یوهايلوکوموت یننخستد) 

2

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید. 2

 25/0 است.................... ترین مالك تفاوت شهر و روستا مهمالف) 

 میالدي نخست تولید کشتی هاي ................................... بود 1970مهمترین تحوالت حمل و نقل دریایی از دهه ب) 
 دومین تحول تولید و گسترش کشتی هاي ............................... بود.

1 

 5/0 کنند.یم یزندگ روستایی ینواحدر ......... ................و ........ .............و  ایآس يهاقاره يکشورها رانیاز فق يادیز درصدج) 
 5/0 .یایدشهر ممکن است در نقاط مختلف شهر به وجود ب یهاست که عالوه بر حاش یررسمیاسکان غ ی........... نوع.............د) 
 5/0 است. ترشیحمل و نقل ب لیوسا رینسبت به سا......... ..............................سوخت در حمل و نقل  مصرفه) 
 5/0 شود.یمحسوب م ...................................از......... يحمل ونقل، شاخه ا یايجغرافو) 

 هر عبارت را بنویسید.با استفاده از کلمات زیر پاسخ صحیح براي  3
 ریلی -ايجاده -چین -آمریکا -آلمان -هوایی -آبی

 به نقاط مختلف دارد. یانعطاف را از نظر دسترس یشترینو نقل، ب حمل یوهش یناالف) 
 کند.یم یجادرا ا یندگیو آال یطیمح یستز يهایبآس ترینیشبب) 
 حمل و نقل باالست. یوهش ینا یمنیا ج)
 .حمل کاال و مسافر در جهان است یوهش ینترمهمد) 
 کشور تعلق دارد. ینتندرو به ا يقطارها ینتریعو سر ینتریطوالنه) 
 روش حمل و نقل کاالست. ینترارزانو) 
 حمل و نقل آن شده است. يهایوهو تحول در ش ییرآن موجب تغ یهنقل یلهکنندگان وس یدتول یانرقابت م ز)

 کشور ساخته شد. ینجت در ا یمايهواپ یناولح) 

2 

 در هر مورد گزینه درست را مشخص کنید. 4

 استفاده عموم يبرا يشهر يفضاها یاها یاباناست که در خ يو نمادها و عناصر یلاز وسا یعیمجموعه وس يبه معنا) الف
؟شودیم نصب
 1 (يشهر مبلمان  2 (شهر يساز هوشمند  3 (شهر یاراض يکاربر  4 (يشهر یریتمد 

25/0 

 کنند؟یجا مجابه ییهوا یقتعداد مسافر و بار را از طر ترینیشب یرز يکدام گروه از کشورها) ب
 1فرانسه -) چین   2انگلستان -) فرانسه 
 3 ( چین -آمریکا متحدهایاالت  4فرانسه -) آمریکا 

5/.



سؤاالت امتحان نوبت اول درس جغرافیا (3) 

بارمشرح سواالتردیف

 .یدکن یفرا تعر یراصطالحات ز 5
: جهان شهر )الف
 ینی:شهرنش )ب

75/0 
5/0 

 به سؤاالت زیر به صورت کوتاه پاسخ دهید. 6
 5/0 شود؟یاستفاده م ییاز حمل و نقل هوا ياضطرار یطدر کدام شراالف) 
 5/0گویند.را چه می از سکونتگاه دارند يعملکرد یاکاال، خدمات  يکه تقاضا یتیحداقل جمعب) 

 به سؤاالت زیر به صورت کامل پاسخ دهید.
 1 کمک کند؟ یشغل يهافرصت یجادو ا یرسم یرمشاغل غ یتواند به ساماندهیچگونه م ینسرزم یشآمابرنامه  7

.یدپاسخ ده یربه سواالت زسکونتگاه  حوزه نفوذدر ارتباط با  8
 ؟دو جنبه بررسی حوزه نفوذ را نام ببرید  الف)

 ؟در حوزه نفوذ چه جریانی میان محدوده و سکونتگاه وجود دارد  )ب

5/1 

./75 سه رکن تحقق روستاي پایدار را نام ببرید: 9

 .یدرا پاسخ ده یر، سواالت زGISدر ارتباط با  10
 ؟دو مولفه اصلی داده ها و اطالعات را نام ببرید )الف
؟معناي لغوي آن چیست )ب
 ؟مراحل کار آن را ذکر کرده و یکی از کاربرد هاي آن را بنویسید )ج

75/1 

 .یسیدبنو یرز یخیتار يهااز دوره یکحمل و نقل را در هر يهاشکل شبکه 11
یان:دوره هخامنش )الف
 :روم يدوره امپراطور ب)

1 

 1 مورد 4چه عواملی در نیم قرن اخیر موجب گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل شده است؟ 12

 1 .یسیدروستاها بنو يطرح انقالب سبز را در ارتباط با رفع مشکالت اقتصاد یبمعا 13

 1 .یسیدرا بنو ییروستا يهاد يهادر طرح یمسکن انقالب اسالم یاداقدامات بن ینترمهم 14

مترمربع  250000نفر باشد ، و محیط هاي فرهنگی این شهر  50000اگر مجموع نفراتی که در یک شهر زندگی میکنند  15
 است؟باشد سرانه  کاربري محیط هاي فرهنگی شهر چقدر 

1 


