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دهیاري هاي کشور زیر مجموعه کدام یک از وزارت خانه ها است؟ - 5

وزارت تعاون و رفاه اجتماعی وزارت مسکن وزارت راه و شهر سازي وزارت کشور

پیامد مشارکت زیاد در اقتصاد و تجارت جهانی براي شهرها کدام می باشد؟ - 6

تبدیل شدن به منطقه ابر شهري ش جمعیت افزای گسترش حومه هاي آن ها تبدیل شدن به جهان شهر
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ش از چهار هزار سال قبل در منطقه بین النهرین حمل و نقل با قایق هاي پارویی در رودخانه ها معمول بود. پی

ب صنعتی نیروي انسان و چارپایان بر روي خشکی عامل حرکت مسافران بود. ش از انقال تا پی

در اوایل قرن  نخستین لوکوموتیو مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شد.
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نوع و چگونگی روابط شهر و روستا در زمان هاي مختلف و در نواحی مختلف جهان متفاوت بوده است.
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در شهري با جمعیت یک میلیون نفر و وسعت  کیلومتر مربع،  کیلومتر مربع فضاي سبز موجود است. سرانۀ فضاي سبز آن شهر چقدر است و - در شهري با جمعیت یک میلیون نفر و وسعت  کیلومتر مربع،  کیلومتر مربع فضاي سبز موجود است. سرانۀ فضاي سبز آن شهر چقدر است و16 - 16
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ب، قلعه هاي دفاعی، بازارهاي محلی و قرارگرفتن در تقاطع راه ها از مهم ترین عوامل شکل گیري هستۀ اولیه در کشور ایران دسترسی به آ گزینه 3 - 1
شهرها و روستاها بوده است.

سخت

ثار فرهنگی از انحرافات اجتماعی در شهر ها است که به آن وندالیسم شهري می گویند. خسارت وارد کردن به اموال عمومی، بنا ها، آ گزینه 1 - 2
سخت

نابرابري هاي رفاهی بین شهر و روستا وجود دارد. وضعیت دسترسی به آموزش و بهداشت و درمان و مسکن براي فقیران روستایی بدتر از گزینه 1 - 3
الیی دارند و یا همه روستاییان در فقر به سر می برند. خ زندگی با چه گفته شد بدین معنا نیست که همه شهرنشینان سط فقیران شهري است. البته آن

سخت

خ بسته السکا است که در زمین هاي ی س – آ گ ترین سامانۀ خط لولۀ صعب العبور جهان به طول  کیلومتر، خط لولۀ تران بزر گزینه 2 - 4
س منجمد شمالی انتقال می دهد. السکا به سواحل اقیانو ج آ ) احداث شده است و نفت را از خلی (پرمافروست

سخت

سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور وابسته به وزارت کشور است. گزینه 1 - 5
سخت

ح جهان دارند که به آن ها جهان شهر می گویند. ذ وسیعی در سط برخی از شهرها به دلیل مشارکت زیاد در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزة نفو گزینه 1 - 6
سخت

ح شهرنشینی در جهان را دارند. ژانتین و هلند بیشترین سط ژاپن، آر به ترتیب  گزینه 4 - 7
سخت

ج از شهرها را تغییر داد. در اوایل قرن  اختراع و تولید انبوه اتومبیل چهرة فضاهاي شهري و خار گزینه 4 - 8
سخت

الت اوایل قرن  گ سرعت و کارایی وسایل حمل و نقل بیشتر شد.  مربوط به تحو ج نفت و جایگزین شدن آن با زغال سن با کشف و استخرا گزینه 1 - 9

 است.
سخت

گ در نیم قرن اخیر موجب گسترش صنعت حمل و نقل هوایی در سراسر جهان شده است. تولید موتور جت و هواپیماهاي بویین گزینه 4 - 10
سخت

الً حمل و نقل جاده اي براي مسافت هاي کوتاِه کمتر از  کیلومتر کاربرد دارد. معمو گزینه 2 - 11
سخت

تصویر مربوط به کشتی کانتینري می باشد. گزینه 3 - 12
سخت

ال به ترتیب متعلق به بنادر شهید رجایی، قشم، امام خمینی و ب بیشترین میزان تخلیه و بارگیري کا با توجه به شکل پایین صفحۀ  کتا گزینه 4 - 13
امیرآباد بوده است.

سخت

گزینه 2 کانتینر توسط  حدود  کامیون حمل می شوند. - 14
سخت

الهاي کارخانه اي و تمرکز اقتصادي است و مبادله اي نابرابر بین شهر و روستا جریان دارد. شهر محل انباشت سرمایه، تولید کا گزینه 2 - 15
سخت

- سرانه عبارت است از تقسیم مساحت بر جمعیت، سرانه، مقدار زمینی است که به طور متوسط از هریک از کاربري هاي شهر به جمعیت گزینه 2 - 16

شهر می رسد. بنابراین سرانۀ فضاي سبز در این شهر،  متر مربع براي هر فرد است.

 - مطالعۀ کاربري زمین به برنامه ریزان کمک می کند که محدودیت ها را بشناسند و به گونه اي برنامه ریزي کنند که از فضاهاي شهر به طور مناسب و متعادل
استفاده کنند.

سخت
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س منجمد شمالی انتقال می دهد. السکا به سواحل اقیانو ج آ ) احداث شده است و نفت را از خلی س منجمد شمالی انتقال می دهد.(پرمافروست السکا به سواحل اقیانو ج آ ) احداث شده است و نفت را از خلی (پرمافروست

سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور وابسته به وزارت کشور است.سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور وابسته به وزارت کشور است.

ح جهان دارند که به آن ها جهان شهر می گویند. ذ وسیعی در سط ح جهان دارند که به آن ها جهان شهر می گویند.برخی از شهرها به دلیل مشارکت زیاد در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزة نفو ذ وسیعی در سط برخی از شهرها به دلیل مشارکت زیاد در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزة نفو

ح شهرنشینی در جهان را دارند. ژانتین و هلند بیشترین سط ژاپن، آر ح شهرنشینی در جهان را دارند. ترتیب  ژانتین و هلند بیشترین سط ژاپن، آر  ترتیب 

ج از شهرها را تغییر داد. ج از شهرها را تغییر داد. اختراع و تولید انبوه اتومبیل چهرة فضاهاي شهري و خار  اختراع و تولید انبوه اتومبیل چهرة فضاهاي شهري و خار

الت اوایل قرن  گ سرعت و کارایی وسایل حمل و نقل بیشتر شد.  مربوط به تحو ج نفت و جایگزین شدن آن با زغال سن الت اوایل قرن با کشف و استخرا گ سرعت و کارایی وسایل حمل و نقل بیشتر شد.  مربوط به تحو ج نفت و جایگزین شدن آن با زغال سن با کشف و استخرا

گ در نیم قرن اخیر موجب گسترش صنعت حمل و نقل هوایی در سراسر جهان شده است. قرن اخیر موجب گسترش صنعت حمل و نقل هوایی در سراسر جهان شده است. گ در نیمتولید موتور جت و هواپیماهاي بویین تولید موتور جت و هواپیماهاي بویین

 حمل و نقل جاده اي براي مسافت هاي کوتاِه کمتر از  کیلومتر کاربرد دارد. حمل و نقل جاده اي براي مسافت هاي کوتاِه کمتر از  کیلومتر کاربرد دارد.

تصویر مربوط به کشتی کانتینري می باشد.تصویر مربوط به کشتی کانتینري می باشد.

 حمل و نقل جاده اي براي مسافت هاي کوتاِه کمتر از  کیلومتر کاربرد دارد.400400400 حمل و نقل جاده اي براي مسافت هاي کوتاِه کمتر از  کیلومتر کاربرد دارد. حمل و نقل جاده اي براي مسافت هاي کوتاِه کمتر از  کیلومتر کاربرد دارد.400400
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 قرن اخیر موجب گسترش صنعت حمل و نقل هوایی در سراسر جهان شده است. قرن اخیر موجب گسترش صنعت حمل و نقل هوایی در سراسر جهان شده است.

کتر
ج از شهرها را تغییر داد.د ج از شهرها را تغییر داد. اختراع و تولید انبوه اتومبیل چهرة فضاهاي شهري و خار  اختراع و تولید انبوه اتومبیل چهرة فضاهاي شهري و خار

الت اوایل قرن  گ سرعت و کارایی وسایل حمل و نقل بیشتر شد.  مربوط به تحو ج نفت و جایگزین شدن آن با زغال سن الت اوایل قرن با کشف و استخرا گ سرعت و کارایی وسایل حمل و نقل بیشتر شد.  مربوط به تحو ج نفت و جایگزین شدن آن با زغال سن با کشف و استخرا

ج از شهرها را تغییر داد.ی  اختراع و تولید انبوه اتومبیل چهرة فضاهاي شهري و خار

ره
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ح جهان دارند که به آن ها جهان شهر می گویند.م ذ وسیعی در سط ح جهان دارند که به آن ها جهان شهر می گویند.برخی از شهرها به دلیل مشارکت زیاد در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزة نفو ذ وسیعی در سط برخی از شهرها به دلیل مشارکت زیاد در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزة نفو

س منجمد شمالی انتقال می دهد. السکا به سواحل اقیانو ج آ ) احداث شده است و نفت را از خلی س منجمد شمالی انتقال می دهد.(پرمافروست السکا به سواحل اقیانو ج آ ) احداث شده است و نفت را از خلی (پرمافروست
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س منجمد شمالی انتقال می دهد. السکا به سواحل اقیانو ج آ ) احداث شده است و نفت را از خلی (پرمافروست
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س منجمد شمالی انتقال می دهد. السکا به سواحل اقیانو ج آ ) احداث شده است و نفت را از خلی س منجمد شمالی انتقال می دهد.(پرمافروست السکا به سواحل اقیانو ج آ ) احداث شده است و نفت را از خلی (پرمافروست



(داده هاي ) و داراي ویژگی هایی هستند  (داده هاي مکانی : موقعیت جغرافیایی دارند  ؤلفه هستند - داده ها و اطالعات در جغرافیا داراي دو م گزینه 2 - 17
( توصیفی

- سامانۀ اطالعات جغرافیایی، در واقع، سامانه اي رایانه اي براي مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی و جغرافیایی است که با سرعت و دقت زیاد، حجم
زیادي از اطالعات را پردازش می کند و در علوم و رشته هاي مختلف از آن استفاده می شود.

سخت

اصالحات ارضی از سال  در کشور ما انجام گرفت و به انهدام کشاورزي انجامید. گزینه 3 - 18
سخت

ظایر آن از عوامل قدرت سیاسی کشورهاست و حکومت ها می توانند از آن ها در مواقع دسترسی به کانال ها، بندرها، تنگه ها و آبراهه ها و ن گزینه 3 - 19
خاص به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنند.

سخت

؛ - مقرون به صرفه بودن انتقال مایعات از طریق خط لوله و آسیب کم تر آن به محیط زیست، از مزایاي حمل و نقل از طریق خط لوله است گزینه 2 - 20
ظر حوادث غیرمترقبه به مراقبت نیاز بااین حال، احداث و تعمیر لوله ها و ایستگاه هاي واسطه اي به سرمایه گذاري فراوان نیاز دارد. هم چنین، خطوط لوله از ن

دارند.

- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است.
سخت
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- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است.383838- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است.- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است.- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است.- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است.
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- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است.
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38- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است.- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است.
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38- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است.- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است.38- طول خطوط لولۀ نفت ایران  هزار کیلومتر و طول خطوط لولۀ فشار قوي گاز کشور،  هزار کیلومتر است.
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