
بهروز يحيی

  
دخترم بهار  

دانش آموزان و دبيران عزيز!
با توجه به تغييرات اخير در قانون پذيرش دانشگاه ها و اهميت مضاعف امتحانات نهايی و اثر قطعی آن در نتيجۀ پذيرش دانشگاه ها، 
وجود منبعی استاندارد، اهميت دوچندان پيدا كرده است. در اين كتاب برای اولين بار عالوه بر سؤاالت امتحانات نهايی، امتحانات 
خارج كشور نيز گردآوری و بررسی گرديده است. سؤاالت به صورت درس به درس طبقه بندی گرديده است تا هم زمان با پيشروی 

كالس، منبعی برای سؤاالت امتحانی استاندارد وجود داشته باشد. 
هم چنين در ابتدای هر درس نامه در قالب مشاوره در مورد اهميت آن درس صحبت شده است. 

ويژگی های کتاب در يک نگاه:
 ارائۀ كتابی با رويكرد اقتصادی و قيمت مناسب و در عين حال كامل

 ارائۀ بانک كامل سؤاالت امتحانات نهايی (داخل و خارج كشور) در نظام آموزشی جديد 
 چيدمان سؤاالت به صورت تيپ بندی شده و متناسب با پيشروی متن درس

 ادغام سؤاالت تكراری و مشابه برای پرهيز از حجيم شدن كتاب
 ارائۀ درس نامه های كامل ولی در عين حال جمع و جور

 ارائۀ چند دوره امتحانات نهايی سال های اخير در انتهای كتاب با ريز بارم بندی برای آشنايی با نحوۀ تصحيح اوراق

در پايان بايد از تمامی عزيزانی که در به ثمر رسيدن اين کتاب نقش داشتند تشکر نمايم:
 آقايان دكتر ابوذر نصری و دكتر كميل نصری مديران ارشد مجموعه 

 مهندس بقايی و تيم خوب توليد كه بار سنگينی از كار روی دوش اون ها بود. 
 خانم  لوالو مرادی كه امور مربوط به پيگيری كتاب را انجام دادند.

 ويراستاران خوب كتاب، خانم ها فاطمه فوقانی، پريسا ايزدی و آقای عليرضا كاهيدوند
در پايان متمنی است هرگونه پيشنهادی برای بهتر شدن اثر داريد از طريق روابط عمومی انتشارات با مؤلف در ميان بگذاريد.

با آرزوی بهترين ها  
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۵

جـغـرافـيـا (3 ) 

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

(دی ٩٩)- ۱ هستۀ اوليۀ يک سكونتگاه، مقر و موقعيت آن را شامل می شود.  
(خرداد ١٤٠٠)- ۲ انتخاب مكان مناسب برای استقرار و سكونت جمعيت به عوامل طبيعی وابسته است.  
(شهریور ١٤٠٠)- ۳ مردم برحسب نياز، هستۀ اوليۀ يک سكونتگاه را برای زندگی انتخاب می كنند.  
(دی ١٤٠٠)- ۴ دسترسی به بازارهای محلی، از مهم ترين عوامل شكل گيری هستۀ اوليۀ روستاها و شهرهای كشورمان بوده است. 
(خرداد ٩٨ خارج و خرداد ١٤٠١ خارج)- ۵ در انتخاب مكان برای استقرار و سكونت جمعيت، عوامل انسانی بيشترين نقش را دارند.  
(خرداد ٩٨ خارج و خرداد ١٤٠١ خارج)- ۶ متداول ترين مالک تشخيص شهر و روستا، مالک اقتصادی است. 
(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۷ مهم ترين مالک تفاوت شهر و روستا، مالک جمعيتی است. 
(دی ٩٧ و شهریور ٩٨)- ۸ در شهرها نوگرايی و تغييرات اجتماعی كم تر است. 
مالک های جمعيتی برای تشخيص شهر و روستا در نواحی مختلف دنيا، يكسان است. - ۹

(خرداد ١٤٠٠)- ۱۰ تنوع عملكرد سكونتگاه ها سبب تغيير جايگاه آن ها، در رتبه بندی برحسب اهميت، می شود. 
(دی ١٤٠٠)- ۱۱ در روستاهايی با جمعيت كمتر، دسترسی به خدمات و تسهيالت محدودتر است. 
(دی ٩٩ خارج)- ۱۲ معيارهای رتبه بندی با توجه به اهداف و نوع مطالعات محققان، از جايی به جای ديگر متفاوت است.  
(خرداد ٩٨ خارج)- ۱۳ سرعت گسترش شهرنشينی در آسيا و آفريقا بيشتر از ساير نواحی جهان است. 
(خرداد ٩٨ خارج)- ۱۴ برخی مگاالپليس را كالن شهر می نامند. 
معموالً به مادرشهر، مگاالپليس نيز می گويند. - ۱۵
(دی ٩٩ خارج)- ۱۶ به بخش های پيرامونی يک شهر، شهرک اقماری گفته می شود.  
(خرداد ٩٨)- ۱۷ روستاهايی كه جمعيت آن ها به حد معينی رسيده، با موافقت وزارت كشور، شهر اعالم شده و در آن ها شهرداری تأسيس می شود. 
(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۱۸ در ايران اصالحات ارضی در سه مرحله با سلب مالكيت دهقانان و واگذاری زمين به مالكان بزرگ انجام گرفت. 
(دی ٩٨)- ۱۹ اصالحات ارضی در ايران شرايط انهدام كشاورزی در نتيجۀ مهاجرت به روستاها را شدت داد. 

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

(خرداد ٩٩ و دی ٩٩ خارج)- ۲۰ در انتخاب مكان برای استقرار و سكونت جمعيت، عوامل ...................... بيشترين نقش را داشته اند.  
(شهریور ٩٨ و خرداد ١٤٠١ خارج)- ۲۱ مكان اصلی و دقيق يک سكونتگاه و محل استقرار آن روی زمين، را .............. می گويند. 
(دی ١٤٠٠)- ۲۲ جايگاه يک سكونتگاه در سطح ناحيه، مفهوم ...................... را بيان می كند. 
...................... يک شهر يا روستا در ادامۀ حيات يا گسترش و يا حتی نابودی و زوال آن نقش مهمی ايفا می كند. - ۲۳
(خرداد ١٤٠١)- ۲۴ در اغلب سكونتگاه های روستايی، درصد بيشتری از جمعيت فعال اقتصادی، در بخش ...................... فعاليت می كنند. 
(شهریور ٩٨)- ۲۵ سلسله مراتب سكونتگاه ها را براساس ميزان جمعيت و ...................... طبقه بندی می كنند. 
(دی ٩٩)- ۲۶ در رتبه بندی سكونتگاه های ايران برحسب اهميت، روستاها در ...................... هرم قرار می گيرند. 
(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۲۷ سلسله مراتب سكونتگاه ها يعنی رتبه بندی آن ها برحسب .............. است. 
بيشترين مسافتی كه مردم منطقه برای دريافت خدمات از آن سكونتگاه طی می كنند، .............. می گويند. - ۲۸
(شهریور ٩٨)- ۲۹ افزايش نسبت جمعيت شهرهای يک كشور يا ناحيه به روستاهای آن را ...................... می گويند.  
(شهریور ٩٨)- ۳۰ بزرگ ترين و مهم ترين شهر يک ناحيه، استان يا كشور را ...................... می گويند.  
(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۳۱ كالن شهر ترجمه و معادل واژۀ ...................... است.  



۶

شهرها و روستاها

برخی، مگاالپليس را منطقۀ ...................... ناميده اند.  - ۳۲
(خرداد ١٤٠١ خارج)- ۳۳ مهم ترين عوامل تغيير در كاهش روستانشينی و افزايش شهرنشينی ...................... است. 
(شهریور ٩٨)- ۳۴ بخش پيرامونی يک شهر را ...................... می گويند. 
(شهریور ١٤٠٠)- ۳۵ فعاليت كشاورزی غالب در بيشتر روستاها، .............. است. 
با بروز تحوالت صنعتی و ورود كشورها به عصر نوسازی (مدرنيزاسيون)، نفوذ شهرها و ...................... در روستاها افزايش يافت.- ۳۶

در جمالت زیر عبارت صحیح را از داخل کمانک انتخاب کنید.

(شهریور ٩٩ و خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۳۷ مكان اصلی و دقيق يک سكونتگاه و محل استقرار آن روی زمين (مقر ـ موقعيت) است. 
(خرداد ٩٩ خارج)- ۳۸ هستۀ اوليۀ يک سكونتگاه، مكانی است كه مردم برحسب (نياز ـ دسترسی) آن را انتخاب می كنند. 
(شهریور ٩٩)- ۳۹ متداول ترين مالک تشخيص شهر و روستا، مالک (اقتصادی ـ جمعيتی) است. 
(دی ٩٩ خارج)- ۴۰ روستايی كه جمعيت آن ها به (۱۰۰۰۰۰ ـ ۱۰۰۰۰) رسيده با موافقت وزارت كشور شهر ناميده می شود. 
(شهریور ١٤٠٠)- ۴۱ سلسله مراتب سكونتگاه ها به معنای رتبه بندی آن ها برحسب (ميزان جمعيت ـ اهميت) است. 
(شهریور ٩٩ و دی ٩٩)- ۴۲ سرعت گسترش شهرنشينی در قارۀ (اروپا ـ آسيا) بيشتر از ساير نواحی است. 
(خرداد ١٤٠٠)- ۴۳ افزايش نسبت جمعيت شهرهای يک كشور به روستاهای آن را (شهرنشينی ـ شهرگرايی) گويند.  
يكی از مهم ترين تغييرات فضای جغرافيايی در قرن بيستم و بيست  و يكم (افزايش شهر و شهرنشينی ـ رشد فزايندۀ جمعيت) در جهان است. - ۴۴
يكی از مهم ترين پديده های مربوط به تغييرات الگوی شهرنشينی در جهان (پيدايش شهرگرايی ـ افزايش شهرهای ميليونی) است.- ۴۵
در كشور ايران طبق مصوبۀ (وزارت كشور ـ شورای عالی معماری و شهرسازی) به مادرشهرهايی كه بيش از يک ميليون نفر جمعيت داشته باشند، - ۴۶

(خرداد ١٤٠٠ خارج) كالن شهر گفته می شود.  
برخی نيز معتقدند كالن شهر ترجمه و معادل واژۀ (مگاالپليس ـ مگاسيتی) است.- ۴۷
(خرداد ١٤٠١)- ۴۸ با افزايش جمعيت يک مادرشهر و گسترش حومه های آن به تدريج منطقۀ (ابرشهری ـ مادرشهری) به وجود می آيد. 
به شهرهايی كه به سبب نقش مهم آن ها در اقتصاد و تجارت جهانی حوزۀ نفوذ بسيار وسيعی دارند، (جهان شهر ـ كالن شهر) می گويند.- ۴۹
(خرداد ٩٨)- ۵۰ بزرگ ترين و مهم ترين شهر يک ناحيه، استان يا يک كشور (جهان شهر ـ متروپل) است.  
(دی ١٤٠٠)- ۵۱ روند اقتصادی و اجتماعی كه طی آن شيوه های زندگی روستانشينی تغيير می كند (شهرنشينی ـ شهرگرايی) ناميده می شود. 
مبادلۀ بين شهر و روستا مبادله ای (برابرـ نابرابر) است.- ۵۲

گزینۂ مناسب را انتخاب کنید.

در كاهش اعتبار سكونتگاه های شهری چه عاملی تأثيرگذار است؟- ۵۳
 كاهش منابع معدنی  تغييرات محيط پيرامون  پايين آمدن سطح زندگی مردم  استفاده از مصالح ارزان قيمت

حداقل جمعيت يک منطقه كه تقاضای كاال، خدمات يا عملكردی از سكونتگاه ها دارند، چه ناميده می شود؟- ۵۴
 حوزۀ نفوذ  دامنۀ نفوذ  عملكرد نفوذ  آستانۀ جمعيتی نفوذ

(دی ٩٧)- ۵۵ در كدام يک از كشورهای زير بيش از يک ميليارد نفر روستانشين هستند؟ 
 چين و هند  سومالی و اندونزی  چين و پاكستان  هند و اندونزی

(خرداد ٩٨)- ۵۶ مهم ترين پديده های مربوط به تغييرات الگوی شهرنشينی در جهان كدام است؟ 
 افزايش شهرهای چندميليونی  مگاالپليس  حومه نشينی  دامنۀ نفوذ

(دی ٩٩)- ۵۷ كدام عبارت دليل مناسبی برای جملۀ زير است؟ 
«امروزه نفوذ شهرها و شهرگرايی در روستاها، افزايش يافته است.»

 گسترش مظاهر شهری  بروز تحوالت صنعتی  دسترسی به خطوط ريلی  تغيير شيوه های زندگی
(خرداد ١٤٠٠)- ۵۸ همۀ موارد از مهم ترين پديده های مربوط به تغييرات الگوی شهرنشينی در جهان به شمار می آيند به جز: 

 افزايش شهرهای ميليونی   افزايش شهرهای ميليونی   تغيير الگوی مكانی شهرهای ميليونی
 تغيير ساختمان سنی جمعيت كالن شهر  اختالف قابل توجه ميان سطح شهرنشينی كشورهای جهان 

(دی ١٤٠٠)- ۵۹ در كدام قاره، سرعت گسترش شهرنشينی بيشتر است؟ 
 آمريكای شمالی  آفريقا  استراليا  اروپا



۷

جـغـرافـيـا (3 ) 

در سال ۱۹۵۰ ميالدی كدام شهرهای جهان، بيشتر از ۸ ميليون نفر جمعيت داشتند؟- ۶۰
 لندن و نيويورک  لندن و پاريس  نيويورک و توكيو  پكن و توكيو

(شهریور ١٤٠٠)- ۶۱ كدام مورد از ويژگی های «دورۀ شهرنشينی ُكند» در كشورمان بوده است؟ 
 كاهش مواليد نسبت به مرگ ومير  افزايش توليد محصوالت كشاورزی

 ادغام روستاها در بافت شهری  وابستگی بودجۀ كشور به درآمد حاصل از نفت
دومين كالن شهر ايران، كدام شهر است؟- ۶۲

 اصفهان  شيراز  مشهد  تبريز

عبارت مناسب را از ستون مقابل انتخاب کنید.

الف) مگاسيتیبزرگ ترين و مهم ترين شهر يک ناحيه يا كشور- ۶۳
ب) مگاالپليسشهرهايی با بيش از ۱۰ ميليون نفر جمعيت- ۶۴
پ) سوپرسيتیزنجيره ای از مادرشهرها يا كالن شهرها- ۶۵

ت) متروپل

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

سرآغاز مطالعه و شناخت يک سكونتگاه روستايی و شهری چيست؟- ۶۶
در سكونت گزينی انسان ها در كنار رودها، چه عواملی نقش مهمی دارند؟- ۶۷
چه عواملی موجب انتخاب مكانی برای استقرار سكونتگاه می شوند؟- ۶۸
(شهریور ٩٩)- ۶۹ به جز عوامل طبيعی چه عوامل ديگری در پديدآمدن يک سكونتگاه نقش دارند؟ (۲ مورد) 
(خرداد ٩٩)- ۷۰ چهار مورد از مهم ترين عوامل شكل گيری هستۀ اوليۀ روستاها و شهرهای ايران را نام ببريد. 
(فعالیت کتاب)- ۷۱ آيا معموالً هستۀ اوليۀ شهرها و روستاها بافت تاريخی و قديمی آن هاست؟ مثال بزنيد.  
(دی ٩٨)- ۷۲ با توجه به تفاوت های شهر و روستا، فرهنگ و مناسبات اجتماعی در شهرها چگونه است؟ 
(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۷۳ مالک های تبديل روستا به شهر را بنويسيد. 
سكونتگاه ها را بر چه اساسی طبقه بندی می كنند؟- ۷۴
در زمينۀ بررسی حوزۀ نفوذ عملكرد يک سكونتگاه به چه جنبه هايی توجه می شود؟ نام ببريد. - ۷۵
(دی ٩٩ خارج)- ۷۶ امروزه كدام قاره ها با رشد شهرهای ميليونی و پرجمعيت روبه رو شده اند؟ 
(دی ٩٩ خارج)- ۷۷ شهرهايی كه در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزۀ نفوذ بسيار وسيعی در سطح جهان دارند، چه ناميده می شوند؟  
در ايران طبق مصوبۀ شورای عالی معماری و شهرسازی به چه شهرهايی كالن شهر می گويند؟- ۷۸
دو نمونه از انواع حومه ها را نام ببريد. - ۷۹
منطقۀ مادرشهری چگونه به وجود می آيد؟- ۸۰
(شهریور ١٤٠٠ و دی ١٤٠٠)- ۸۱ دو مورد از عوامل مؤثر در شكل گيری حومه ها را در اطراف شهرها نام ببريد. 
دو نمونه از اولين مگاالپليس های جهان را نام ببريد. - ۸۲
(شهریور ١٤٠٠)- ۸۳ معموالً شكل مگاالپليس هايی كه در امتداد راه های ارتباطی شكل گرفته اند، چگونه است؟ 
(فعالیت کتاب)- ۸۴ كدام قاره، بيشترين شهرها با جمعيت بيش از ده ميليون نفر دارد؟ 
(فعالیت کتاب)- ۸۵ به نظر شما علت ظهور مگاالپليس ها و شهرهايی با بيش از ۱۰ ميليون نفر جمعيت در مشرق و جنوب شرقی آسيا در چند دهۀ اخير چيست؟ 
دو مورد از عوامل جاذبه در مهاجرت های روستا به شهر را ذكر كنيد. - ۸۶
دو مورد از عوامل دافعه در مهاجرت های روستا به شهر را ذكر كنيد.- ۸۷
روابط شهر و روستا را از چه جنبه هايی می توان مطالعه كرد؟- ۸۸
(دی ٩٩ خارج)- ۸۹ عالوه بر زراعت، چه عملكردهای (نقش های) جديدی در روستاها پديدار شده است؟ (سه مورد)  
در ايران به چه مكانی «شهر» می گويند؟- ۹۰
روند شهرنشينی در ايران به چند دوره تقسيم می شود؟ نام ببريد. - ۹۱
چه عواملی تهران را به يک منطقۀ كالن شهری بزرگ تبديل كرد؟- ۹۲
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(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۹۳ اصالحات ارضی يعنی چه؟ 
(دی ٩٨)- ۹۴ به چه علت تهران به مادرشهر ملی تبديل شده است؟ 

اصطالحات و مفاهیم زیر را تعریف کنید.

هستۀ اوليۀ سكونتگاه:- ۹۵
حوزۀ نفوذ سكونتگاه:- ۹۶
(شهریور ٩٨ خارج)- ۹۷ آستانۀ جمعيتی نفوذ: 
شهرنشينی:- ۹۸
(خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۹۹ مگاالپليس:  

(خرداد ٩٨ و خرداد ٩٩ خارج)- ۱۰۰ جهان شهر:  
حومۀ شهر:- ۱۰۱
(شهریور ٩٩ و خرداد ١٤٠١ خارج)- ۱۰۲ شهرگرايی: 

به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.

(خرداد ٩٨)- ۱۰۳ در سكونت گزينی انسان ها در كنار رودهای دجله و فرات، كدام عوامل نقش مهمی دارند؟  
موقعيت يک شهر يا روستا چگونه در ادامۀ حيات يا گسترش آن سكونتگاه ها نقش مهمی ايفا می كند؟- ۱۰۴
(خرداد ٩٨ خارج و خرداد ٩٩ خارج)- ۱۰۵ منظور از موقعيت يک شهر يا روستا چيست؟ 
(خرداد ٩٩، دی ٩٩ خارج و خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۱۰۶ مهم ترين مالک های تفاوت شهر و روستا را بنويسيد. (چهار مورد) 
(شهریور ٩٩)- ۱۰۷ مهم ترين تفاوت های شهر و روستا از نظر فرهنگ و مناسبات اجتماعی را بنويسيد. 
سكونتگاه های شهری و روستايی را از نظر فضای سكونت و فعاليت با هم مقايسه كنيد. - ۱۰۸
(شهریور ٩٨ خارج)- ۱۰۹ به سؤاالت زير در رابطه با تفاوت نقاط شهری و روستايی پاسخ دهيد. 

 مهم ترين مالک تفاوت شهر و روستا را بنويسيد.  متداول ترين مالک تشخيص شهر و روستا را نام ببريد. 
(دی ٩٨ خارج)  فرهنگ و مناسبات اجتماعی در شهر چگونه است؟  

(فعالیت کتاب)- ۱۱۰ آيا در مكان يابی (احداث يک مغازه) يا ساير مراكز خدماتی بايد به حوزۀ نفوذ آن ها توجه كرد؟ چرا؟ 
(شهریور ٩٨ و خرداد ١٤٠٠)- ۱۱۱ سه مورد از مهم ترين ويژگی های مگاالپليس (ابرشهری) را نام ببريد. 
(شهریور ١٤٠٠)- ۱۱۲ با مقايسۀ حوزۀ نفوذ دو سكونتگاه «مادرشهر ملی و جهان شهر» دامنۀ نفوذ كدام يک گسترده تر است؟ (با ذكر دليل) 
(خرداد ١٤٠١ خارج)- ۱۱۳ در ارتباط با كالن شهر پاسخ دهيد.  

 تعريف كالن شهر در ايران   تعريف كالن شهر در ايران   نام دو كالن شهر
(دی ٩٨ و خرداد ١٤٠٠ خارج)- ۱۱۴ داليل رشد سريع شهرنشينی در آسيا و آفريقا را بنويسيد. 
(دی ٩٩)- ۱۱۵ چرا مادرشهر «الف» نسبت به ساير سكونتگاه ها در استان ترسيم شده، برتری دارد؟ 

 

(فعالیت کتاب)- ۱۱۶ آيا افزايش شهرهای ميليونی، فشار بر منابع و محيط  زيست را بيشتر می كند؟ چرا؟ دليل بياوريد. 
در سدۀ نوزدهم نيمۀ اول قرن بيستم به دنبال چه مسئله ای در كشورهای توسعه يافته و صنعتی اروپا و آمريكای شمالی مهاجرت از روستاها به شهرها - ۱۱۷

رخ داد و اين مهاجرت به چه صورت بود؟
رشد شهرنشينی در كشورهای آسيايی، آفريقايی و آمريكای التين چه تفاوتی با رشد شهرنشينی در كشورهای توسعه يافته و صنعتی اروپا و آمريكای شمالی دارد؟- ۱۱۸
(فعالیت کتاب)- ۱۱۹ آيا مدل روابط شهر و روستا را می توان با نظريۀ مركز ـ پيرامون كه در سال گذشته خوانده ايد انطباق داد؟ استدالل كنيد.  
(فعالیت کتاب)- ۱۲۰ به نظر شما، تبديل شدن روستاها به شهر چه پيامدهايی را دارد؟ 
(شهریور ٩٩ و خرداد ١٤٠١ خارج)- ۱۲۱ منظور از شهرگرايی چيست؟ 
(دی ٩٧، شهریور ٩٨، شهریور ٩٩)- ۱۲۲ سه مورد از علل عدم موفقيت اصالحات ارضی در ايران را بنويسيد. 
(دی ٩٨ و دی ١٤٠٠)- ۱۲۳ جمعيت شهری از سه طريق افزايش می يابد. نام ببريد.  
مهم ترين علل شهرنشينی سريع در ايران را بيان كنيد. - ۱۲۴
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دانش آموزان عزيز: اين درس بسيار ساده و قابل فهم بوده و با توجه به اين که در 
نوبت اول ۶/۵ نمره، در خرداد ماه ۱/۵ نمره و در شهريور و دی ماه ۳ نمره را به خود 
اختصاص داده است به راحتی می توانيد نمرۀ اين درس را کسب کنيد. در اين درس 

اصطالحات و تعاريف را حتمًا با دقت بخوانيد.

مقر و موقعيت

مقر (مكان، جايگاه)
موقعيت

سرآغاز مطالعه و شناخت يک 
سكونتگاه شهری و روستايی

مقر
مكان اصلی و دقيق يک سكونتگاه و محل استقرار آن 

روی زمين كه هستۀ اوليۀ آن را شامل می شود.

هستۀ اوليه
مكانی كه مردم برحسب نياز، آن را برای زندگی انتخاب 
كرده و به اشغال درآورده اند و بعدها روستا يا شهر از آن 

محل گسترش يافته است.

موقعيت
وضعيت سكونتگاه نسبت به پديده های پيرامون خود و نيز 

جايگاه آن در سطح ناحيه

 در انتخاب مكان برای استقرار و سكونت جمعيت، عوامل طبيعی بيشترين 
نقش را دارند. 

 تمدن های اوليه در كنار رودهای دجله و فرات، نيل، كارون، سند و ... 
پديد آمده اند.

عوامل مؤثر در سکونت گزينی انسان ها در يک مکان

عوامل انسانیعوامل طبيعی

عوامل سياسی و تصميمات حكومتیآب فراوان

دسترسی به راه های تجاریآب و هوای ماليم

عوامل دفاعی و نظامیخاک حاصلخيز جلگه ها

 موقعيت يک شهر يا روستا در ادامۀ حيات يا گسترش آن سكونتگاه و يا 
حتی نابودی و زوال آن نقش دارد.

تـفاوت هاى شهر و روستا

روستاشهر
فعاليت اقتصادی 
(مهم ترين مالک)

اشتغال در بخش 
خدمات

اشتغال در بخش 
كشاورزی

ميزان جمعيت 
كم جمعيتپرجمعيت تر و متراكم تر(متداول ترين مالک)

وسعت و فضای 
سكونت و فعاليت

خانه ها و مغازه ها 
فشرده تر و متراكم شدن 
فعاليت های متنوع در 

فضاهای محدودتر

فضاها باز و 
چشم اندازهای طبيعی 

بيشتر و گسترده تر

دسترسی به خدمات 
و تسهيالت

امكانات بيشتر و 
متنوع تر

امكانات كم تر و 
محدودتر

فرهنگ و مناسبات 
اجتماعی

نوگرايی بيشتر و 
تغييرات اجتماعی 

سريع تر

روابط خويشاوندی، 
وابستگی اجتماعی و 

همكاری بيشتر

سلسله مراتب سكونـتگاه
 سلسله مراتب سكونتگاه يعنی رتبه بندی آن ها برحسب اهميت

جمعيت
عملکرد (ارائۀ خدمات)

طبقه بندی سكونتگاه براساس

اهداف و نوع مطالعات محققان
تفاوت های مكانی

 متفاوت بودن معيارهای رتبه بندی
با توجه به حوزۀ نفوذ سكونتگاه

 حوزۀ نفوذ: محدودۀ جغرافيايی كه از يک سكونتگاه كاال و انواع خدمات 
دريافت می كند و بين آن محدوده و سكونتگاه، جريان كاال و خدمات و رفت 

 و آمد افراد وجود دارد.
يک  جمعيت  حداقل  يعنی  نفوذ:  جمعيتی  آستانۀ  الف) 
منطقه برای تقاضای كاال، خدمات يا عملكرد از سكونتگاه
ب) دامنۀ نفوذ: يعنی بيشترين مسافت طی شده توسط 
مردم منطقه برای دريافت كاال يا خدمات از آن سكونتگاه

جنبه های مورد 
بررسی حوزۀ 

سكونتگاه
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به سوى جهانى در حال شهر شدن
 يكی از مهم ترين تغييرات فضای جغرافيايی در قرن ۲۰ و ۲۱: افزايش 

شهر و شهرنشينی در جهان
شهرنشينی: افزايش نسبت جمعيت شهرهای يک كشور يا ناحيه به روستاهای آن
 ميزان شهرنشينی در كشورهای آمريکای شمالی، اروپا و استراليا و آمريکای 

جنوبی (التين) بيشتر از قارۀ آسيا و آفريقا است.
 سرعت گسترش شهرنشينی در آسيا و آفريقا بيشتر از ساير نواحی جهان است.

افزايش شهرهاى ميليـونى
در  الگوی شهرنشينی  تغييرات  به  مربوط  پديده های  مهم ترين  از  يكی   

جهان، افزايش شهرهای ميليونی است.
 در سال ۱۹۵۰ ميالدی فقط دو شهر لندن و نيويورک بيشتر از ۸ ميليون 

نفر جمعيت داشتند.
 تغيير ديگر، مربوط به تغيير الگوی مكانی شهرهای با بيش از ۵ و ۱۰ 

ميليون نفر جمعيت در جهان است.
 بيشتر شهرهای با جمعيت ميليونی زياد در قارۀ آسيا واقع شده اند.

از مادرشهر تـا زنجيـرة كالن شهرها  (مگاالپليس)

متروپل 
(مادر شهر)

بزرگ ترين و مهم ترين شهر يک ناحيه، استان يا يک 
كشور است كه معموالً به آن کالن شهر هم می گويند.

يا كالن شهر كه جمعيتی بيش از ۱۰ ميليون نفر دارد.مگاسيتی

کالن شهر 
(در ايران)

مادرشهرهايی با بيش از ۱ ميليون نفر جمعيت 
براساس مصوبۀ شورای عالی معماری و شهرسازی

به بخش های پيرامونی يک شهر گفته می شود.حومه

منطقۀ 
مادرشهری

با افزايش جمعيت مادرشهرها و گسترش حومه های 
آن ها به تدريج به  وجود می آيد.

جهان شهر
شهرهايی كه به سبب نقش مهم آن ها در اقتصاد و تجارت 
جهانی، حوزۀ نفوذ بسيار وسيعی در سطح جهان دارند.

مگاالپليس 
(ابرشهر)

شهرهای زنجيره ای كه از گسترش فوق العاده زياد دو يا 
چند مادرشهر در امتداد مسيرهای ارتباطی به  وجود می آيند.

افزايش شهرنشينی
گسترش حمل و نقل و وسايل ارتباطی

داليل گسترش حومه نشينی

۱) تمركز و انبوهی جمعيت شهری
۲) تمركز مؤسسات مالی و پولی

۳) تمركز صنايع دانش بنيان
۴) فراوانی آمد و شد بين مادرشهرهای همجوار
خطی و كريدوری: در امتداد راه های ارتباطی

خوشه ای و كهكشانی
شرق آمريكا (از بوستن تا واشنگتن)

ژاپن (توکيو ـ يوکوهاما) 

مگاالپليس

مهم ترين
ويژگی ها

شكل

مگاالپليس های
اوليه

تـغيـيـر در روستانشينى و سكونـتگاه هاى روستايـى
 تنها در دو كشور چين و هند بيش از يک ميليارد نفر روستانشين هستند.

افزايش  و  روستانشينی  كاهش  در  تغيير  عوامل  مهم ترين  از  مهاجرت   
شهرنشينی است.

عوامل مهاجرت از روستا به شهر

عوامل جاذبۀ شهرهاعوامل دافعۀ روستاها

فروشگاه ها، بيمارستان ها، دانشگاه ها فرسايش خاک
و كارخانه ها

دستمزد بيشترخشكسالی
اوقات فراغتكمبود فرصت های شغلی

فرصت های شغلی بيشتردرآمد كم
كمبود خدمات رفاهی، آموزشی 

و بهداشت
زمين كم، فقر

اروپا و آمريكای شمالی
تدريجی و طوالنی مدت

همگام با تحوالت صنعتی شدن

در كشورهای توسعه يافته
 و صنعتی

آفريقا و آمريكای التين
دورۀ زمانی كوتاه تر

سريع تر از رشد صنعتی

در كشورهای در 
حال توسعه

تفاوت مهاجرت در 
نواحی مختلف جهان

 با بروز تحوالت صنعتی و ورود كشورها به عصر نوسازی (مدرنيزاسيون) 
نفوذ شهرها و شهرگرايی در روستاها افزايش يافت.

اجتماعی  ـ  اقتصادی  روندی  شهرگرايی: 
و  رفتار  زندگی،  شيوه های  آن  طی  كه 
در  شهری  مظاهر  و  ارزش ها  عملكردها، 
روستاها و بين روستانشينان رواج می يابد.

روستاها  بيشتر  در  كلی  طور  به   
فعاليت غالب، زراعت است.

روابط شهر و روستا

 بين شهر و روستا، وابستگی و روابط متقابل وجود دارد.
اقتصادی
اجتماعی
فرهنگی

جنبه های مختلف مطالعۀ 
روابط شهر و روستا

 مبادلۀ بين شهر و روستا، مبادله ای نابرابر است.
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تـغيـيـرات جمعيت شهرى و روستايـى ايران

راه های افزايش جمعيت شهری

۱- افزايش طبيعی جمعيت شهرها (رشد مواليد نسبت به مرگ ومير)

۲- مهاجرت روستاييان به شهرها

۳- افزايش جمعيت برخی روستاها و تبديل شدن آن ها به نقاط شهری 
يا ادغام روستاها در بافت شهری

شهر در ايران: روستاهايی كه جمعيت آن ها به حدی معين، مثالً ۱۰ هزار 
نفر رسيده، با موافقت وزارت كشور، شهر اعالم می شوند و در آن ها شهرداری 

تأسيس می شود.
محصوالت كشاورزی بخش عمدۀ 
توليدات داخلی را تشكيل می داد.

تا سال ۱۳۳۵ ادامه داشت.

الف) ورود درآمدهای 
نفتی به اقتصاد

ب) انجام اصالحات 
ارضی در سال ۱۳۴۱

از سال ۱۳۳۵ تاكنون

روند شهرنشينی 
در ايران

دورۀ شهرنشينی 
كُند

دورۀ شهرنشينی 
سريع

مهم ترين
علل

اصالحات ارضی: تغيير قوانين مالكيت زمين و توزيع مجدد آن به نفع كشاورزان
بزرگ  مالكان  مالكيت  با سلب  سه مرحله  ارضی در  ايران اصالحات  در   

(ارباب ها) و واگذاری زمين به دهقانان خرده پا انجام گرفت.

تبديل  داد،  رخ  ايران  در  زمينۀ شهرنشينی  در  كه  موضوعاتی  ديگر  از   
تهران به مادرشهر ملی بود.

ايران  پرجمعيت  شهر  دومين  برابر  دو  از  بيش  همواره  تهران  جمعيت   
يعنی مشهد است.

 رشد شهرهای بزرگ و كوچک و شهرک های اقماری در اطراف تهران، 
اين شهر را به يک منطقۀ کالن شهری بزرگ تبديل كرد.

1 
نادرست (مقر هر روستا يا شهر، هستۀ اوليه آن را شامل می شود.) . ۱
نادرست (به عوامل طبيعی و انسانی هر دو وابسته است.). ۲
درست. ۳
درست. ۴
نادرست (در انتخاب مكان برای استقرار و سكونت جمعيت، عوامل طبيعی . ۵

بيشترين نقش را داشته اند.)
نادرست (متداول ترين مالک تشخيص شهر و روستا مالک جمعيتی است.). ۶
اقتصادی . ۷ فعاليت های  روستا  و  شهر  تفاوت  مالک  (مهم ترين  نادرست 

آن هاست.)

نادرست (در شهر نوگرايی بيشتر و تغييرات اجتماعی سريع تر است.). ۸
نادرست (مالک های جمعيتی در نواحی مختلف دنيا، متفاوت است.). ۹

درست. ۱۰
درست. ۱۱
درست. ۱۲
درست. ۱۳
نادرست (برخی مادرشهر (متروپل) را كالن شهر نيز گفته اند.). ۱۴
نادرست (به مادرشهر، كالن شهر يا مگاسيتی هم می گويند.). ۱۵
نادرست (به بخش های پيرامونی يک شهر، حومه می گويند.). ۱۶
درست. ۱۷
نادرست (در ايران اصالحات ارضی در سه مرحله با سلب مالكيت مالكان . ۱۸

بزرگ (ارباب ها) و واگذاری زمين به دهقانان خرده پا انجام گرفت.)
نادرست (موجب مهاجرت از روستا شده نه مهاجرت به روستا). ۱۹
طبيعی. ۲۰
مقر. ۲۱
موقعيت. ۲۲
موقعيت. ۲۳
كشاورزی. ۲۴
عملكرد. ۲۵
پايين. ۲۶
اهميت. ۲۷
دامنۀ نفوذ. ۲۸
شهرنشينی. ۲۹
مادرشهر (متروپل). ۳۰
مگاسيتی. ۳۱
ابرشهری. ۳۲
مهاجرت. ۳۳
حومه. ۳۴
زراعت. ۳۵
شهرگرايی. ۳۶
مقر. ۳۷
نياز. ۳۸
جمعيتی. ۳۹
۴۰ .۱۰۰۰۰
اهميت. ۴۱
آسيا. ۴۲
شهرنشينی. ۴۳
افزايش شهر و شهرنشينی . ۴۴
افزايش شهرهای ميليونی. ۴۵
شورای عالی معماری و شهرسازی. ۴۶
مگاسيتی. ۴۷
مادرشهری. ۴۸
جهان شهر. ۴۹
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متروپل. ۵۰
شهرگرايی. ۵۱
نابرابر. ۵۲
گزينۀ «۲» تغييرات محيط پيرامون. ۵۳
گزينۀ «۴» آستانۀ جمعيتی نفوذ. ۵۴
گزينۀ «۱» چين و هند. ۵۵
گزينۀ «۱» افزايش شهرهای ميليونی. ۵۶
گزينۀ «۲» بروز تحوالت صنعتی. ۵۷
گزينۀ «۳» تغيير ساختمان سنی جمعيت كالن شهر. ۵۸
گزينۀ «۲» آفريقا. ۵۹
گزينۀ «۱» لندن و نيويورک. ۶۰
گزينۀ «۲» افزايش توليد محصوالت كشاورزی. ۶۱
گزينۀ «۳» مشهد. ۶۲
ت (متروپل). ۶۳
الف (مگاسيتی). ۶۴
ب (مگاالپليس). ۶۵
مقر و موقعيت. ۶۶
آب فراوان، آب و هوای ماليم و خاک حاصلخيز جلگه ها. ۶۷
عوامل طبيعی، سياسی، تصميمات حكومتی، دسترسی به راه های تجاری . ۶۸

و عوامل دفاعی و نظامی
عوامل سياسی و تصميمات حكومتی، دسترسی به راه های تجاری و عوامل . ۶۹

دفاعی و نظامی (دو مورد كافی است.)
دسترسی به آب، قلعه های دفاعی، بازارهای محلی و قرارگرفتن در تقاطع راه ها. ۷۰
بله، در شهر تهران، منطقۀ بازار. ۷۱
در شهرها نوگرايی بيشتر و تغييرات اجتماعی سريع تر است. . ۷۲
فعاليت اقتصادی ـ ميزان جمعيت ـ وسعت و فضای سكونت و فعاليت ـ . ۷۳

دسترسی به خدمات و تسهيالت ـ فرهنگ و مناسبات اجتماعی
ميزان جمعيت و عملكرد (خدماتی كه ارائه می كنند.). ۷۴
آستانۀ جمعيتی نفوذ و دامنۀ نفوذ. ۷۵
آسيا و آفريقا. ۷۶
جهان شهر. ۷۷
مادرشهرهايی با بيش از يک ميليون نفر جمعيت. ۷۸
خوابگاهی ـ صنعتی ـ فقيرنشين ـ مرفه نشين (دو مورد كافی است.). ۷۹
با افزايش جمعيت مادرشهرها و گسترش حومه های آن ها . ۸۰
افزايش شهرنشينی و گسترش حمل و نقل و وسايل ارتباطی . ۸۱
ژاپن . ۸۲ مگاالپليس  ـ  واشنگتن)  تا  (بوستن  آمريكا  مگاالپليس شمال  شرق 

(توكيو ـ يوكوهاما)
خطی و كريدوری. ۸۳
آسيا. ۸۴
رشد صنعت در اين مناطق. ۸۵
دستمزد بيشتر ـ اوقات فراغت. ۸۶
درآمد كم ـ كمبود خدمات رفاهی. ۸۷
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۸۸

صيادی، گردشگری و صنعتی. ۸۹
روستاهايی كه جمعيت آن به حدی معين مثالً ۱۰ هزار نفر رسيده و وزارت . ۹۰

كشور با شهر شدن آن موافقت كرده و در آن ها شهرداری تأسيس شده است. 
دو دوره: شهرنشينی ُكند ـ شهرنشينی سريع. ۹۱
رشد شهرهای بزرگ و كوچک و شهرهای اقماری اطراف تهران . ۹۲
يعنی تغيير قوانين مالكيت زمين و توزيع مجدد آن به نفع كشاورزان.. ۹۳
افزايش جمعيت اين شهر به علت مهاجرت گستردۀ مردم از سراسر كشور. ۹۴
برای . ۹۵ را  آن  نياز،  برحسب  مردم  كه  است  مكانی  سكونتگاه  اوليه  هستۀ 

زندگی انتخاب كرده و به اشغال درآورده اند و بعدها روستا يا شهر از آن محل 
گسترش يافته است. 

حوزۀ نفوذ سكونتگاه به محدودۀ جغرافيايی كه از يک سكونتگاه كاال و انواع . ۹۶
خدمات دريافت می كند و بين آن محدوده و سكونتگاه جريان كاال، خدمات و 

رفت  و آمد وجود دارد، می گويند. 
آستانۀ جمعيتی نفوذ يعنی حداقل جمعيت يک منطقه كه تقاضای كاال، . ۹۷

خدمات يا عملكردی از يک سكونتگاه دارند. 
شهرنشينی يعنی افزايش نسبت جمعيت شهرهای يک كشور يا ناحيه به . ۹۸

روستاهای آن
در نتيجۀ گسترش فوق العاده زياد دو يا چند مادرشهر در امتداد مسيرهای . ۹۹

ارتباطی و حمل ونقل، زنجيره ای از مادرشهرها يا كالن شهرها پديد آمده اند كه 
به آن ها مگاالپليس می گويند. 

برخی از شهرها به سبب نقش مهم آن ها در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزۀ . ۱۰۰
نفوذ بسيار وسيعی در سطح جهان دارند كه به آن ها جهان شهر می گويند. 

به بخش های پيرامونی يک شهر، حومه می گويند. . ۱۰۱
شهرگرايی، روندی اقتصادیـ  اجتماعی است كه طی آن شيوه های زندگی، رفتار . ۱۰۲

و عملكردها، ارزش ها و مظاهر شهری در روستاها و بين روستانشينان رواج می يابد.
آب فراوان، آب وهوای ماليم و خاک حاصلخيز جلگه ها. ۱۰۳
ارتباطی خط  آهن در يک منطقه، . ۱۰۴ يا شبكۀ  به دريا  دسترسی يک شهر 

وجود  به  شهر  آن  در  مربوط  مشاغل  و  تجارت  رونق  برای  مناسبی  موقعيت 
می آورد يا نزديک بودن شهر به روستاهای پرجمعيت مجاور و يا منابع معدنی در 

جذب نيروی كار و توسعۀ صنايع آن شهر تأثير زيادی دارد. 
وضعيت آن سكونتگاه نسبت به پديده های پيرامون خود و نيز جايگاه آن . ۱۰۵

در سطح ناحيه
فعاليت اقتصادی ـ ميزان جمعيت ـ وسعت و فضای سكونت و فعاليت ـ . ۱۰۶

دسترسی به خدمات و تسهيالت ـ فرهنگ و مناسبات اجتماعی (چهار مورد 
كافی است.)

در روستاها روابط خويشاوندی، وابستگی اجتماعی و همكاری ميان آن ها . ۱۰۷
بيشتر است. آداب و رسوم و شيوۀ زندگی در شهر و روستا متفاوت است. در 

شهرها نوگرايی بيشتر و تغييرات اجتماعی سريع تر است. 
و گسترده ترند. . ۱۰۸ بيشتر  و چشم اندازهای طبيعی  باز  فضاهای  روستاها  در 

در شهرها خانه ها و مغازه ها و فضاهای صنعتی به هم فشرده ترند و فعاليت های 
متنوع در فضاهای محدودتری متراكم شده اند. 

الف) فعاليت اقتصادی ب) مالک جمعيتی پ) در شهرها نوگرايی بيشتر و . ۱۰۹
تغييرات اجتماعی سريع تر است.  
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به جای موارد «الف و ب»، عبارت مناسب را بنويسيد. ۱۰

حمل ونقل هوايیحمل ونقل جاده ایويژگی

گران تر است.الفهزينه

بسوانح آن زياد است.امنيت

۰/۵

۰/۷۵چرا كشور ايران، به حمل ونقل دريايی دسترسی پيدا كرده است؟۱۱

۰/۷۵كدام ويژگی های سواحل، بر احداث و مديريت بندرگاه ها تأثير می گذارد؟۱۲

۱مفهوم «حمل ونقل پايدار» را تعريف كنيد.۱۳

به سؤاالت زير پاسخ دهيد.۱۴
الف) چرا ساكنان نيمكرۀ شرقی طلوع خورشيد را زودتر مشاهده می كنند؟
ب) نمايش جهت های جغرافيايی و قبله از قابليت های كدام سامانه است؟

 
۰/۷۵
۰/۲۵

۰/۷۵چرا با از بين رفتن پوشش گياهی در يک حوضۀ آبخيز، احتمال وقوع سيل افزايش می يابد؟۱۵

۱نقش زيربری رودخانه ها را در ايجاد لغزش، در دره های پرشيب كوهستانی، بنويسيد.۱۶

۰/۷۵سه مورد از وظايف سازمان مديريت بحران، مرتبط با مخاطرات طبيعی را بنويسيد.۱۷

۱چرا خسارت های ناشی از زمين لغزش، در مقايسه با ساير مخاطره های طبيعی چندان فراگير نمی باشند؟۱۸

در ارتباط با ماهوارۀ سنجش از دور به سؤال های زير پاسخ دهيد. ۱۹
الف) امروزه چگونه می توان اطالعاتی را از سطح خشكی ها و درياها ذخيره و پردازش كرد؟

ب) دو مورد از پديده های نامرئی سطح زمين كه چشم انسان قادر به مشاهدۀ آن ها نيست و به صورت تصاوير رقومی ماهواره  ای قابل 
ثبت و نمايش هستند را نام ببريد. 

۱

جمع نمرات «موفق باشيد»   ۲۰

تاريخ امتحان: خرداد ۱۴۰۱رشته: علوم انسانیامتحان نهايی: جغرافيا ۳
۳  رديف نمرهمدت امتحان: ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ 

درست يا نادرست بودن جمالت زير را با عالمت (ص) يا (غ) مشخص كنيد.۱
الف) همواره موقعيت يک شهر و يا روستا سبب گسترش سكونتگاه، از مكان اوليه و اصلی آن می شود.

ب) در برخی نواحی روستايی، با ماشينی كردن كشاورزی، بيكاری گسترش پيدا كرده است.
پ) همۀ زمين لرزه هايی كه به دليل ديناميک درونی زمين شكل می گيرند، بسيار خطرناک هستند.

ت) پس از توقف بارش و فروكش كردن سيل، مرمت فوری راه های ارتباطی، از اقدامات ضروری است.

۱

در جاهای خالی، عبارت مناسب را بنويسيد.۲
الف) در اغلب سكونتگاه های روستايی، درصد بيشتری از جمعيت فعال اقتصادی، در بخش ............... فعاليت می كنند.

ب) امروزه لوكوموتيوهای ...............، بهترين وسيله از نظر سازگاری با محيط زيست است.
پ) برای سفرهای تا ۵ كيلومتر مسافت، ...............، وسيله ای مناسب در شهرها است.

ت) آن چه در اغلب زمين لرزه ها تلفات انسانی را بيشتر می كند، مشكالتی است كه ............... پيش می آيد.

۱

در جمالت زير عبارت صحيح را از داخل كمانک انتخاب كنيد.۳
الف) با افزايش جمعيت يک مادرشهر و گسترش حومه های آن به تدريج، منطقۀ (ابرشهری ـ مادرشهری) به وجود می آيد.

ب) امروزه (تركمنستان ـ ايران) در ميان كشورهای عضو اوپک، طوالنی ترين خطوط لولۀ نفت و گاز را دارد.

۱

تاريخ امتحان: خرداد ۱۴۰۱رشته: علوم انسانیامتحان نهايی: جغرافيا ۳
۳رديف ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ  نمرهمدت امتحان:
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پ) در حوضه های گرد، مدت زمان (�م تری ـ بيشتری) صرف می شود تا آب آبراهه ها خارج شوند.
ت) هرگونه عامل محيطی كه سالمتی و حيات انسان ها و موجودات زنده را تهديد می كند، (مخاطره ـ بحران) ناميده می شود.

گزينۀ مناسب را انتخاب كنيد.۴
الف) همۀ موارد از «اركان شهر پايدار» به شمار می آيند، به جز:

۲) بهره مندی منطقی و خردمندانه از منابع ۱) تأمين نيازهای شهروندان در حال و آينده 
۴) هماهنگی مالی و فنی با هدف رفع نابرابری های فضايی ۳) جلوگيری از تخريب و آلودگی محيط زيست 

ب) كدام يک از شيوه های حمل ونقل، به سرمايۀ فراوانی نياز دارد، اما بازدهی آن در آينده، هزينۀ سرمايه گذاری را جبران می كند؟
۴) دريايی ۳) هوايی  ۲) ريلی  ۱) جاده ای 

پ) كدام گزينه در ارتباط با «خط بين المللی زمان» درست است؟
۱) از مشكالت روز تقويمی، در مكان های مختلف كه خط روزگردان از آن ها عبور كرده، جلوگيری می كند.

۲) خط روزگردان در جهت شرق، يک روز از تقويم كم می كند.
۳) خط روزگردان در جهت غرب، يک روز به تقويم اضافه می كند.

۴) بين مكان های واقع بر نصف النهار مبدأ، اختالف زمانی ايجاد می كند.
ت) كدام مورد از مزايای ساماندهی شبكۀ زهكشی سطح تودۀ لغزشی نيست؟

۲) مقاوم سازی سطح زمين ۱) كاهش نفوذپذيری آب  
۴) كنترل وزن دامنه ۳) افزايش سرعت تخليۀ آب حاصل از بارش 

۱

با استفاده از كلمات داده شده، به سؤاالت پاسخ دهيد. (يک كلمه اضافی است.)۵

اطالعات رقومی ـ لندست ـ سنجنده ـ پديده های نامرئی ـ امواج الكترومغناطيس

الف) ماهواره ها به وسيلۀ آن می توانند اطالعات زمينی را رصد و برداشت كنند.
ب) سطح زمين بخشی از آن را از خورشيد دريافت و بازتاب می كند.

پ) طيف های مختلف بازتاب شده از سطح زمين به اين صورت ثبت و دريافت می شود.
ت) تقريباً هر ۲۴ ساعت يک بار به دور زمين می چرخد و با استفاده از نور روز از تمام زمين تصويربرداری می كند.

۱

به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد.۶
الف) چرا صاحب نظران معتقد هستند كه در طراحی مبلمان شهری بايد فرهنگ و هنر بومی و ملی را تقويت كرد؟

ب) هدف از طراحی برنامۀ توسعۀ روستايی را بنويسيد.
پ) چرا اغلب مسافرين برای جابه جايی در مسافت های نسبتاً طوالنی، از حمل ونقل ريلی استفاده می كنند؟ (دو مورد كافی است.)

ت) به چه علت قابليت دسترسی ميان مكان هايی كه تعداد گره های كم تری دارند، مطلوب تر است؟
ث) مشكالت زيست محيطی ناشی از حمل ونقل را نام ببريد.

ج) دليل تقويت «فرهنگ بيمه» را به عنوان يكی از گام های مهم در زمينۀ فرهنگ ايمنی بنويسيد.
چ) چرا بارش های شديد و كوتاه مدت، منجر به زمين لغزش نمی شوند؟

ح) دو مورد از اقدامات قبل از وقوع زمين لغزش را بنويسيد.

۴

۰/۷۵چرا با اجرای طرح اصالحات ارضی در كشورمان، از سال ۱۳۴۱، مهاجرت روستاييان به شهرها، شدت گرفت؟ (سه دليل كافی است.)۷

هر يک از موارد زير به كدام يک از «مراحل كار در سامانۀ اطالعات جغرافيايی» مربوط می شود؟۸
الف) اطالعات به صورت گزارش و نقشه، نمايش داده می شود.

ب) ويژگی های پديده های طبيعی و انسانی جمع آوری می شود.
پ) اطالعات در محيط نرم افزار، كدبندی و ذخيره می شود.

ت) اطالعات به صورت نتايج برای تصميم گيری بهينه، ارائه می شود.

۱



۷۰

امتحانات نهايى

به سؤاالت زير پاسخ دهيد.۹
الف) چرا امروزه ميزان مصرف سوخت و آاليندگی محيط زيست در شيوۀ حمل ونقل جاده ای، افزايش يافته است؟

ب) نتايج حاصل از افزايش سفرها و تعداد خودروها را بنويسيد.

۱

۱چرا حمل ونقل يكی از اساسی ترين نيازهای روزانۀ مردم شهرها است؟۱۰

اگر شهر «الف» بر روی نصف النهار ۶۵ درجۀ غربی و شهر «ب» بر روی نصف النهار ۲۰ درجۀ غربی قرار داشته باشد. ۱۱
الف) اختالف ساعت اين دو شهر چه قدر است؟

ب) اگر ساعت در شهر «ب» ۱۶ باشد، ساعت در شهر «الف» چند است؟ (انجام محاسبات الزامی است.)

۰/۷۵

۱/۲۵چرا ميان محل زمين لرزه ها و مرز صفحات ليتوسفر زمين، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؟۱۲

۱در چه صورتی وقوع سيل خسارت بار خواهد بود؟۱۳

۰/۷۵با توجه به سرعت جابه جايی مواد در زمين لغزش، كدام نوع از اين حركت دامنه ای، بسيار مخاطره آميز و خسارت بار است؟ دليل آن را بنويسيد.۱۴

۱چرا خطرات وقوع خشكسالی در مقايسه با اثرات ناشی از خشكی هوا، بيشتر است؟۱۵

۱در مديريت پس از وقوع سيل، با استفاده از كدام روش های سازه ای، هدايت و انحراف يا مهار سيل انجام می شود؟ (چهار مورد كافی است.)۱۶

۱/۵كشاورزان (در بخش زراعت و باغداری) با انجام كدام راهكارها می توانند به مديريت خشكسالی كمک نمايند؟ (سه مورد بنويسيد.)۱۷

جمع نمرات «موفق باشيد»   ۲۰

تاريخ امتحان: شهريور ۱۴۰۱رشته: علوم انسانیامتحان نهايی: جغرافيا ۳
۴رديف نمرهمدت امتحان: ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ 

درست يا نادرست بودن جمالت زير را با عالمت (ص) يا (غ) مشخص كنيد.۱
الف) نوگرايی و تغييرات اجتماعی در روستاها سريع تر از شهرها اتفاق می افتد.

ب) نوازندگان دوره گرد جزء بخش غيررسمی اشتغال در شهرها محسوب می شوند.
پ) هر چه حجم محموله بيشتر باشد، هزينۀ حمل آن كم تر است.

ت) ميزان تخريب ناشی از زلزله در گسل های واگرا نسبت به ساير گسل ها بيشتر است.
ث) روش غيرسازه ای مقابله با سيل، اثر نامطلوب كم تری بر روی محيط زيست دارد.

۱/۲۵

در جاهای خالی، عبارت مناسب بنويسيد.۲
الف) به بيشترين مسافتی كه مردم برای دريافت كاال و خدمات طی می كنند ............... آن سكونتگاه گفته می شود.

ب) تهيه و اجرای طرح هادی روستايی از وظايف ............... می باشد.
پ) بهترين شيوه در حمل و نقل سياالت، حمل از طريق ............... است.

ت) به تركيب دو يا چند شيوۀ حمل و نقل، حمل و نقل ............... گفته می شود.
ث) به حجم آبی كه در زمان معين از يک مقطع رود عبور می كند، ............... رود می گويند.

ج) هرگونه عامل محيطی كه سالمتی انسان را تهديد يا به اموال و دارايی های آن خسارت وارد كند، ............... است.

۳

در جمالت زير عبارت صحيح را از داخل كمانک انتخاب كنيد.۳
الف) وضعيت يک سكونتگاه نسبت به پديده های پيرامون آن (مقر ـ موقعيت) آن سكونتگاه می باشد.

ب) ميزان جرم خيزی در محالت قديمی و زاغه های شهری (�م تر ـ بيشتر) از ساير محالت است.
پ) امروزه ۹۰ درصد تجارت جهانی براساس وزن از طريق حمل و نقل (ريلی ـ آبی) انجام می گيرد.

ت) پل ها و ساختمان ها از عوامل (طبيعی ـ انسانی) انحراف پيچ و خم راه ها محسوب می شوند.
ث) برای اندازه گيری شدت زمين لرزه از مقياس (مركالی ـ ريشتر) استفاده می شود.

۱/۲۵

تاريخ امتحان: شهريور ۱۴۰۱رشته: علوم انسانیامتحان نهايی: جغرافيا ۳
۴رديف ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ  نمرهمدت امتحان:



۷۱

جـغـرافـيـا (3 ) 

گزينۀ مناسب را انتخاب كنيد.۴
الف) در كشور ما، كالن شهر به شهرهايی گفته می شود كه بيش از ............... نفر جمعيت داشته باشد.

۴) ۲ ميليون ۳) ۱ ميليون  ۲) ۵۰۰ هزار  ۱) ۱۰ ميليون 
ب) در كدام يک از ابعاد توسعۀ پايدار بين مناطق كشور از نظر دسترسی به منابع و امكانات تعادل برقرار می شود؟

۲) توجه به همۀ ابعاد توسعه ۱) توجه به عدالت در توسعه  
۴) توزيع متوازن جمعيت ۳) توجه به آمايش دفاعی  

پ) كدام شيوۀ حمل و نقل برای مسافت های دور مناسب نيست؟
۴) هوايی ۳) جاده ای  ۲) لوله ای  ۱) آبی 

ت) برای ساخت جاده بين دو نقطه، چهار مسير پيشنهاد شده است، با بررسی های دقيق شاخص انحراف اين مسيرها محاسبه و اعداد 
زير به دست آمده است، با توجه به شاخص انحراف، كدام مورد از اين مسيرها مستقيم تر است؟

۱۲۰ (۴  ۲۰۰ (۳  ۱۵۰ (۲  ۱۸۰ (۱

۱

با استفاده از كلمات داده شده، به سؤاالت پاسخ دهيد. (يک كلمه اضافی است.)۵

امواج نامرئی ـ لندست ـ امواج مرئی ـ سنجش از دور ـ فروسرخ

الف) بخش كوچكی از امواج الكترومغناطيسی كه با چشم می توان آن را ديد.
ب) جزء طيف های نامرئی امواج الكترومغناطيسی محسوب می شود.

پ) ماهواره هايی كه اطالعات منابع زمينی را رصد، ثبت و دريافت می كنند.
ت) به دانش و فن جمع آوری اطالعات از پديده های سطح زمين گفته می شود.

۱

۱مگاالپليس چگونه شكل می گيرد؟ يک مورد مثال بزنيد.۶

۱در شهر هوشمند، برای مديريت و كنترل ترافيک چه اقداماتی صورت می گيرد؟ (۴ مورد)۷

۱قصد داريم يک سالن ورزشی در روستايی احداث كنيم. برای مكان يابی اين سالن به كدام داده های جغرافيايی نياز است؟۸

۱در مورد نقش و اهميت «اجتماعی» حمل ونقل توضيح دهيد.۹

۰/۵دو مورد از معايب حمل ونقل هوايی را بنويسيد.۱۰

۰/۷۵مهم ترين مشكالت حمل ونقل در شهرهای بزرگ را بنويسيد. (۳ مورد)۱۱

۱به ساكنان مناطقی كه در نزديكی ريل قطار هستند، برای حفظ ايمنی چه آموزش هايی بايد داده شود؟۱۲

شهر «الف» بر طول جغرافيايی ۱۵۰ درجۀ شرقی و شهر «ب» بر روی طول ۹۰ درجۀ شرقی واقع شده اند. مطلوب است:۱۳
الف) اين دو شهر چند ساعت اختالف زمانی دارند؟

ب) اگر در شهر «ب» ساعت ۸ صبح باشد، در شهر «الف» ساعت چند است؟

۱

۰/۵ترسالی چه زمانی روی می دهد؟۱۴

۱حريم سيل گير رودخانه ها چگونه تعيين می شود؟۱۵

۰/۷۵چرا در حوضۀ آبخيز كشيده، احتمال وقوع سيل كم تر است؟۱۶

۰/۷۵قبل از ساخت وساز در سطوح شيب دار برای مقابله با خطر احتمالی زمين لغزش به چه نكاتی بايد توجه كرد؟۱۷

اصطالحات زير را تعريف كنيد.۱۸
پ) مركز سطحی زمين لرزه ب) شهر پايدار  الف) شهرگرايی 

۲/۲۵

جمع نمرات «موفق باشيد»   ۲۰



۷۳

جـغـرافـيـا (3 ) 

بسيار . ۱۰ پروازها  تعداد  به  نسبت  آن  / ب) سوانح   (۰/۲۵) است.  ارزان تر  الف) 
اندک است. (۰/۲۵)

واقع شدن ايران در كرانه های دريای خزر، خليج  فارس و دريای عمان (هر . ۱۱
مورد (۰/۲۵))

يا . ۱۲  (۰/۲۵) سونامی  مانند  طبيعی  مخاطرات  يا   (۰/۲۵) بريدگی  نظر  از 
طوفان های موسمی (۰/۲۵)

شود . ۱۳ رفع  خوبی  به  حمل ونقل  به  مربوط  نيازهای  آن  در  كه  حمل ونقلی 
(۰/۲۵) و دسترسی عادالنۀ همۀ مردم(۰/۲۵)، ايمنی آن ها و سالمت محيط  زيست 

(۰/۲۵) و برنامه ريزی برای حال و آيندۀ آن در نظر گرفته شود. (۰/۲۵)

الف) با توجه به حركت زمين از غرب به شرق (۰/۲۵)، مناطق مختلف كرۀ . ۱۴
(۰/۲۵) پی درپی در مقابل خورشيد قرار می گيرند.  زمين واقع بر نصف النهارها 

(۰/۲۵) (GPS) (۰/۲۵) / ب) سامانۀ موقعيت ياب جهانی

با از بين رفتن پوشش گياهی، نفوذپذيری خاک كاهش می يابد (۰/۲۵) و در . ۱۵
نتيجه سرعت رواناب حاصل از بارش (۰/۲۵) بيشتر می شود. (۰/۲۵)

در دره های پرشيب كوهستانی، رودها با حفر و فرسايش (۰/۵) كنارۀ آبراهه ها . ۱۶
(۰/۲۵)، تكيه گاه دامنه را از بين می برند (۰/۲۵) و باعث لغزش در آن می شوند. 

بحران . ۱۷ مديريت  آن،  از  پيشگيری  و  بحران  با  مقابله  برای  آمادگی  ايجاد 
مناطق  بازسازی  و  ساماندهی  آسيب ديدگان،  به  اوليه  كمک های  رساندن  و 

آسيب ديده (ذكر سه مورد كافی است. هر مورد (۰/۲۵))
مخاطراتی مانند زمين لرزه است. . ۱۸  (۰/۲۵) از  گسترۀ زمين لغزش ها بسيار كم تر 

(۰/۲۵) عرض و طول اغلب توده های لغزشی (۰/۲۵) كم تر از يک كيلومتر است. (۰/۲۵) 

ــی، (۰/۲۵) پديده های . ۱۹ ــتفاده از بازتاب های طيف الكترومغناطيس الف) با اس
ــود. (۰/۲۵) / ب) انرژی  ــت می ش ــنجنده ها درياف ــيلۀ س ــه وس ــن ب ــطح زمي س
زمين گرمايی، گازهای موجود در جو، جريان های هوايی ـ رطوبت موجود در جو 

ـ آفات و بيماری های گياهی. (دو مورد هر مورد (۰/۲۵))

1401 پاسخ امتحان شمارة (3): خرداد 

الف) نادرست (۰/۲۵) / ب) درست (۰/۲۵) / پ) نادرست (۰/۲۵) / ت) درست (۰/۲۵). ۱
الف) كشاورزی (۰/۲۵)/ ب) الكتريكی (برقی) (۰/۲۵) / پ) دوچرخه (۰/۲۵) / . ۲

ت) پس از وقوع زمين لرزه (۰/۲۵)
الف) مادرشهری (۰/۲۵) / ب) ايران (۰/۲۵) / پ) كم تری (۰/۲۵) / ت) مخاطره (۰/۲۵). ۳
الف) گزينۀ «۴» (هماهنگی و پشتيبانی مالی و فنی با هدف رفع نابرابری های . ۴

(از مشكالت  / پ) گزينۀ «۱»   (۰/۲۵) / ب) گزينۀ «۲» (ريلی)   (۰/۲۵) فضايی) 
كرده،  عبور  آن ها  از  روز گردان  خط  كه  مختلف  مكان های  در  روز تقويمی 

جلوگيری می كند.) (۰/۲۵) / ت) گزينۀ «۲» (مقاوم سازی سطح زمين) (۰/۲۵)
اطالعات . ۵ پ)   /  (۰/۲۵) الكترومغناطيس  امواج  ب)   /  (۰/۲۵) سنجنده  الف) 

رقومی (۰/۲۵) / ت) لندست (۰/۲۵) 

۶ . (۰/۲۵) هويت  و   (۰/۲۵) فرهنگ  بازتاب  شهر  طراحی  و  معماری  زيرا  الف) 
 (۰/۲۵) اجتماعی  و   (۰/۲۵) اقتصادی  زندگی  بهبود  ب)   / است.  شهروندان 
روستانشينان / پ) جابه جايی با قطار امنيت زيادی دارد. راحتی مسافران در 
در مسافت های طوالنی  قطار  است. هزينۀ حمل  از خودرو  بيشتر  بسيار  قطار 
كم تر از جاده است. آاليندگی حمل ونقل ريلی برای محيط  زيست بسيار كم تر از 
حمل ونقل جاده ای است. مصرف سوخت در حمل ونقل ريلی كم تر از حمل ونقل 
جاده ای است. (دو مورد كافی است. هر مورد (۰/۲۵)) / ت) زيرا تعداد نقاط بيشتر 
به معنای تراكم رفت وآمد (۰/۲۵) و تأخير زمانی بيشتر است. (۰/۲۵) / ث) تأثير 
حمل ونقل بر مصرف انرژی (۰/۲۵) تأثير حمل ونقل بر محيط زندگی (۰/۲۵) / ج) زيرا 
به بيمه گزاران كمک می كند كه آسودگی خاطر داشته باشند (۰/۲۵)  و پس از وقوع 
حوادث احتمالی بخشی از خسارت ها و ضررهايشان جبران شود. (۰/۲۵) / چ) زيرا 
بارش های شديد به سرعت جاری می شوند (۰/۲۵) و كم تر نفوذ پيدا می كنند تا 
موجب لغزش شوند. (۰/۲۵) / ح) كارهای ايمن سازی مانند مقاوم سازی لوله های 
انتقال انرژی و پايداری سطوح شيب دار (دو مورد كافی است. هر مورد (۰/۲۵))

صنايع . ۷ به  توجه  كشاورزان،  از  دولت  حمايت نكردن  زمين،  نادرست  تقسيم 
مونتاژ و واردات كاال از كشورهای خارجی (سه مورد كافی است. هر مورد (۰/۲۵))

الف) خروجی (۰/۲۵) / ب) ورودی (۰/۲۵) / پ) ورودی (۰/۲۵) / ت) خروجی (۰/۲۵). ۸
الف) تمايل مردم جهان به داشتن خودروی شخصی همواره رو به افزايش . ۹

بوده است، به طوری كه امروزه برخی خانواده ها بيش از يک خودرو دارند. (۰/۵)
ب) ايجاد تراكم ترافيكی در برخی مسيرها به ويژه ايام تعطيالت در جاده هايی 

كه گنجايش كافی برای اين افزايش را ندارند. (۰/۵)
امروزه با رشد شتابان شهرنشينی، شهرها بيشتر جمعيت جهان را در خود . ۱۰

جای داده اند، به ويژه تعداد شهرهای پرجمعيت نيز در حال افزايش است. (۰/۵) 
از سوی ديگر با گسترش شهرها و حومه نشينی، فاصلۀ بين محل كار و سكونت 

افزايش يافته است. (۰/۵)
۱۱ . / (۰/۲۵)  65 20 45- = 45 (۰/۲۵) / اختالف درجه  15 3: = الف) اختالف ساعت

(۰/۲۵) 16 3 13- = ب) (۱ بعدازظهر) 
و . ۱۲  (۰/۲۵) كشيدگی  موجب  ابتدا   (۰/۲۵) زمين  ليتوسفر  صفحات  حركات 

فشردگی پوستۀ زمين می شوند (۰/۲۵). ادامۀ اين روند، شكستگی هايی به نام 
گسل را ايجاد می كند (۰/۲۵) و حركت گسل ها موجب زمين لرزه می شود. (۰/۲۵)

اگر آبدهی رود (۰/۲۵) ، آن قدر افزايش يابد (۰/۲۵)، كه از ظرفيت رود فراتر . ۱۳
رود (۰/۲۵) و سرريز شود (۰/۲۵) سيل، خسارت بار می شود.

لغزش های ناگهانی و سريع (۰/۲۵)، زيرا طی آن ها تودۀ لغزشی با سرعت . ۱۴
زياد (۰/۲۵) به سمت پايين دامنه حركت می كند. (۰/۲۵)

زيرا پوشش گياهی يا زندگی جانوری هر منطقه (۰/۲۵) با نوع آب وهوای آن، . ۱۵
سازگار شده است. (۰/۲۵) وقتی بارش منطقه از ميانگين آن منطقه كم تر شود 

(۰/۲۵)، موجودات زنده نمی توانند با شرايط جديد سازگار شوند. (۰/۲۵)

اصالح بستر رودخانه، ايجاد كانال های انحرافی، ايجاد ديوارهای مهاركننده . ۱۶
و پايداركننده، احداث سدهای ذخيره ای و سدهای تنظيمی (چهار مورد كافی 

است.) (هر مورد (۰/۲۵))
پرهيز از كشت محصوالتی كه به آب زياد نياز دارند، كاشت گياهان مقاوم . ۱۷

افزايش بهره وری  نيازمند هستند،  به خشكی و محصوالتی كه به آب كم تری 
آبياری در كشاورزی و استفاده از روش های آبياری تحت فشار، (ذكر سه مورد 

هر مورد (۰/۵))
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الف) نادرست (۰/۲۵) / ب) درست (۰/۲۵) / پ) درست (۰/۲۵) / ت) نادرست . ۱
(۰/۲۵) / ث) درست (۰/۲۵)

الف) دامنۀ نفوذ (۰/۵) / ب) بنياد مسكن انقالب اسالمی (۰/۵) / پ) لوله (۰/۵) / . ۲
ت) چندوجهی يا چندمنظوره (۰/۵) / ث) آبدهی يا دبی (۰/۵) / ج) مخاطره (۰/۵)

الف) موقعيت (۰/۲۵) / ب) بيشتر (۰/۲۵) / پ) آبی (۰/۲۵) / ت) انسانی (۰/۲۵) / . ۳
ث) مركالی (۰/۲۵)

۴ . /  (۰/۲۵) / پ) گزينۀ «۳»   (۰/۲۵) / ب) گزينۀ «۱»   (۰/۲۵) الف) گزينۀ «۳» 
ت) گزينۀ «۴» (۰/۲۵) 

الف) امواج مرئی (۰/۲۵) / ب) فروسرخ (۰/۲۵) / پ) لندست (۰/۲۵) / ت) سنجش . ۵
از دور (۰/۲۵)

در بخش هايی از جهان در نتيجۀ گسترش فوق العاده زياد (۰/۲۵) دو يا چند . ۶
مادرشهر (۰/۲۵) در امتداد مسيرهای ارتباطی و حمل ونقل (۰/۲۵) زنجيره های 

مادرشهر و كالن شهری پديد می آيند. (۰/۲۵)
مثال: شرق اياالت متحده از بستن تا واشنگتن (۰/۲۵) / مگاالپليس ژاپن از توكيو 
تا يوكوهاما / مثال های ديگر در كتاب نيز صحيح است (يک مورد كافی است).

هشدار برای پرهيز از ورود به مناطق پرترافيک / پيداكردن توقفگاه خالی / . ۷
حسگر آلودگی هوا / كنترل روشنايی معابر / هشدار به پليس در مورد تصادفات 

(۴ مورد كافی است. هر مورد (۰/۲۵))
شيب زمين ها / جمعيت روستا / تراكم جمعيت در نقاط مختلف / پوشش گياهی . ۸

/ فاصلۀ خانه ها / محدودۀ زمين های كشاورزی (۴ مورد كافی است. (هر مورد (۰/۲۵))
برای جابه جاشدن به محل كار و سكونت (۰/۲۵) / دسترسی به مراكز بهداشتی . ۹

و درمانی (۰/۲۵) / شركت در فعاليت های اجتماعی، هنری و ورزشی (۰/۲۵) / امور 
تفريحی و گذراندن اوقات فراغت به حمل ونقل نياز دارند. (۰/۲۵)

۱) كنترل ايمنی به دقت بااليی نياز دارد. (۰/۲۵) ۲) مصرف سوخت هواپيما . ۱۰
نسبت به ساير شيوه ها گران تر است. (۰/۲۵)

۱۱ . / هوا  آلودگی  افزايش   / می شود.  ساكنان  وقت  اتالف  موجب  كه  ترافيک 
/ آلودگی صوتی و آلودگی  افزايش بيماری ها، خستگی، استرس و فشار خون 
ناوگان  خريد  و  بزرگراه  احداث  هزينۀ   / پاركينگ  كمبود  مشكالت   / منظر 

حمل ونقل (۳ مورد كافی است. هر مورد (۰/۲۵))
از توقف روی ريل خودداری كنند. (۰/۵) / از پرتاب اشيا به سمت قطار و . ۱۲

خسارت زدن به اموال عمومی خودداری كنند. (۰/۵)
150 90 60- = (۰/۲۵) اختالف درجه  

۱۳ .60 15 4¸ = (۰/۲۵) اختالف ساعت الف)  
8 4 12+ = (۰/۲۵) ب) (۰/۲۵) در شهر «الف» ساعت ۱۲ ظهر است.  

ترسالی زمانی روی می دهد كه ميزان بارندگی ساليانۀ يک منطقه از حد . ۱۴
ميانگين منطقه بيشتر باشد. (۰/۵)

براساس آبدهی . ۱۵  (۰/۲۵) انجام محاسبات آماری  با  برای تعيين حريم سيل 
گذشتۀ يک رودخانه (۰/۲۵)، باالترين سطحی كه احتمال دارد (۰/۲۵) آب آن 
رود در آينده در حين وقوع سيل (۰/۲۵)  در بر گيرد در نظر می گيرند و اجازۀ 

ساخت وساز نمی دهند.
در حوضه های كشيده مدت زمان طوالنی سپری می شود (۰/۲۵) تا آب جاری . ۱۶

مسافت سرچشمه تا خروجی را طی كند. (۰/۲۵) در نتيجه آب سرشاخه ها به 
تدريج به طور متوالی تخليه می شود. (۰/۲۵)

كارهای . ۱۷  (۰/۲۵) پذيرد.  انجام  زمين  پايداری  و  خاک شناسی  مطالعات 
ايمن سازی (۰/۲۵) مانند مقاوم سازی لوله های انتقال انرژی، پايدارسازی سطوح 

شيب دار و نظاير آن انجام پذيرد. (۰/۲۵)
ـ . ۱۸ زندگی  شيوه های  آن  طی  كه  است  اقتصادی  و  اجتماعی  روندی  الف)  

 /  (۰/۷۵) می يابد.  رواج  روستاها  در  شهری  مظاهر  و  ارزش ها  عملكرد،  و  رفتار 
طور  به  ساكنان  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  نيازهای  آن  در  كه  شهری  ب) 
و  بيفتد  خطر  به  بعدی  نسل های  منافع  اين كه  بدون  می شود،  برطرف  عادالنه 
كم ترين اثرات نامطلوب را بر محيط زيست دارد. (۰/۷۵) / پ) به ناحيه ای از سطح 
زمين كه روی كانون زمين لرزه قرار دارد، مركز سطحی زلزله گفته می شود. (۰/۷۵)
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