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 :جغرافیای شهری

 (www.kandoocn.com؟)تعداد شهرهای ایران در حال حاضر چند شهر است -1

1- 2500              2- 1600                        3- 1200                             4- 700 

 (www.kandoocn.com؟)شهری با سایر علوم چیستریزی ( رابطه برنامه2

 ای است که از تیمی متشکل از چندین نفر تشکیل شده است.شهری علم میان رشتهریزی برنامه -1

 ریزی شهری بیشتر با جغرافیا در ارتباط است، چون کل نگر است.برنامه -2

ریزی شهری کدام ( در سلسله مراتب شهری ایران، حلقه مفقوده برنامه3

 (www.kandoocn.com؟)است

 شهرهای بزرگ -4شهرهای کوچک      -3میانه و متوسط     شهرهای -2روستاشهرها         -1

 (www.kandoocn.com؟)ریزی شهری چیست( ارتباط جغرافیای شهری با برنامه4

 نگر است، فقط به مسائل داخلی توجه داردجزئی -2درون نگر است      -1

 نگر است به مجموعه عناصر شهر توجه داردکل -3

 (www.kandoocn.com؟)ایران، کدام گزینه صحیح نیست ( ویژگی شهرهای ساحلی شمال5

 نظم موزون در نظام سلسله مراتب شهری -2فاصله کم بین شهرها                                  -1

 تعداد زیاد شهرهای بندرگاهی -4های ارتباطی       لغزش به سمت دریاها و جاده -3

 (www.kandoocn.com؟)مت از کشور است( مهد فرهنگ شهرنشینی و تمدن در کدام قس6

 شمال شرق -4جنوب غرب         -3شمال غرب        -2شمال کشور         -1

 (www.kandoocn.com؟)( طبق تعریف کالن شهر در کشور ایران کدام گزینه صحیح است7

 به شهرهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند. -1

 اند.شهرهایی که مراکز اقتصادی -2
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های کوتاه مدت و متناسب برای حل( کدام طرح شهری به حل مشکالت حاد و فوری شهر و ارائه راه8

 (www.kandoocn.com؟)پردازدشهرهایی که طرح جامع ندارند می

 طرح تفضیلی -3طرح ساماندهی        -2طرح هادی             -1

ف تاریخ اجتماعی شهرنشینی است، ( عصری نو در حیات شهرنشینی ایران است و نقطه عط9

ند مربوط ی سیاسیشهرنشینان، جامعه شهری، بورژوازی شهری، عوامل حکومتی و قدرت در صحنه

 (www.kandoocn.com؟)به کدام دوره است

 عصر قاجار -4عصر صفویه                    -3انقالب اسالمی       -2انقالب مشروطه         -1

 (www.kandoocn.com؟)مهاجرت در حال حاضر کدام نوع مهاجرت است( بیشترین 10

 از روستا به روستا  -4از روستا به شهر           -3از شهر به روستا           -2شهر       شهربه -1

رسد؛ در ( کدام بخش از شهر، در ساعات معینی از روز، تراکم جمعیت ان به حداکثر ممکن می11

 ، شبها خلوت است.حالی که همین بخش

 حومه -3منطقه گذار          -2مرکز شهر              -1

 جغرافیای روستایی

 (www.kandoocn.com؟)درصد بیشتر شد 50( در کدام سال درصد جمعیت شهری از 12

 50سال  -4              80سال  -3            60سال  -2              70سال  -1

 (www.kandoocn.com؟)های دشتی کدام استجلگه منبع تغذیه قنات ( 13

 مجرای آبدار زمین -4سدها            -3چشمه              -2رودخانه         -1

 (www.kandoocn.com؟)ای چه نوع روستایی است( روستای ستاره14

 خطی -4بینابین          -3پراکنده              -2متمرکز       -1
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 (www.kandoocn.com؟)در کاهش جمعیت روستایی مؤثر نیست ( کدام گزینه15

 توسعه فیزیکی شهرها         -1

 تبدیل روستا به شهر -2  

 پیوستگی شهرهای کوچک و متوسط به شهرهای بزرگ -3

 مهاجرت روستا به شهر -4

 (www.kandoocn.com؟)( تعریف سیستم یا نظام کشت کدام گزینه است17

 

 هواشناسی

 (www.kandoocn.com؟)مهمترین ایستگاه هواشناسی در ایران کدام است (18

 همدیدی -4اقلیم شناسی        -3باران سنجی           -2هیدرومتری       -1

 (www.kandoocn.com؟)های سامانه آب و هوا کدامند( داده19

 جو و فشار هوا -2دما، فشار هوا و رطوبت              -1

 (www.kandoocn.com؟))وارونگی( چیست( اینوژن 20

 افزایش دما با افزایش ارتفاع -2کاهش دما با افزایش ارتفاع              -1

 افزایش دما به طور ناگهانی -4کاهش دما با کاهش ارتفاع               -3

 (www.kandoocn.com؟)( علت اصلی تشکیل باد کدام گزینه است21

 تفاوت رطوبت -2  اختالف فشار هوا       -1

 (www.kandoocn.com؟)( پیک گرد و غبار در کدام قسمت از کشور است22

 غرب و شمال غرب -2جنوب و جنوب غرب       -1
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 (www.kandoocn.com؟)باشد( کدام نوع آب و هوا در بیشتر مناطق ایران می23

 معتدل و مرطوب -4     گرم و مرطوب      -3سرد و خشک             -2گرم و خشک         -1

 (www.kandoocn.com؟)( بارش در دریای خزر چگونه است24

 یابداز غرب به شرق افزایش می -2الگویی وجود ندارد                        -1

 یابداز غرب به شرق کاهش می -4در همه جا یکسان است                  -3

 (www.kandoocn.com؟)کندل می( کدام مدار نقاط گرم زمین را به هم وص25

 استوا -4استوا حرارتی             -3الجد          رأس -2السرطان                 رأس -1

 (www.kandoocn.com؟)ترین مناطق، کدام گزینه است( علت وجود خشک26

 ایهای جنب حارهعرض -2ای                    های حارهعرض -1

 

 ژئومورفولوژی:

 (www.kandoocn.com؟)فشان کدام است( بلندترین گل27

 یاهو کالت -4شمال ترکمن صحرا          -3غرب میناب           -2غرب چابهار          -1

 

 

                 


