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 رشته ادبیات و علوم انسانی 3سواالت درس دوم جغرافیا 

 (23تا  21صفحه های ) بخش اول

 در چه دورانی افزایش شهرنشینی مشکالتی در این سکونتگاه ها به وجود آورد؟ (1

 برای مدریت صحیح و کارآمد شهر نخست باید چه کاری انجام داد؟ (2

 است..یکی از پدیده های ناشی از نظام اقتصادی سرمایه داری........ (3

 منظور از نابرابری فضایی چیست؟ (4
ی که در اطراف شهرهای بزرگ در نتیجه مشکل مسکن شکل می گیرد پدیده ا (5

 چیست؟
 زاغه نشینی نوعی ..... .... است. (6
اجتماعی آن چنان  افاتر حمیزان جرائم و بزهکاری و ان ،در نواحی زاغه نشین (7

 (ص یا غ) زیاد نیست.
و مهاجران را  فقیرشهریهای گروه  برایتامین مسکن، دو نمونه از طرح هایی   (8

 نام ببرید.
 (تمامی مواردنیاز و مسائل شهر های امروزی را نام ببرید ) (9

شغلی محدود در با توجه به فرصت های  (قد تخصصفا)نتیجه مهاجرت نیرو کار  (10
 شهر  چیست؟

 مورد از فعالیت های بخش غیررسمی نام ببرید 2 (11
 برای سر و سامان بخشیدن به مشاغل غیررسمی بگویید. کارهاییراه (12

 (28تا  24از صفحه ) بخش دوم

 .درآمد کم بیکاری و مسکن نامناسب و حاشیه نشینی ..... منجر می شود (1
 ند؟جرم خیز و فاقد امنیت هست ها یا فضای شهریمکان در کدام  (2
برای افزایش امنیت و پیشگیری از وقوع جرم، مدیران شهری چه کارهایی می  (3

 توانند انجام دهند؟
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و  برای مقابله با آسیب های اجتماعی در شهرها و تامین امنیت چه باید کرد؟ (4
 دو مثال بزنید

 است. ..یکی از ارکان مهم پایداری و شهر سالم به حداقل رساندن .... و ... (5
 (مورد مثال بزنید 2) چیست؟ مبلمان شهریمنظور از  (6
 شهر هوشمند به چه شهری گفته می شود؟ (7
 .مورد از فایده های شهر هوشمند بنویسید 2 (8
 تحقق ...... هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری است. (9

 شهر پایدار را تعریف کنید (10
 بنویسید.سه رکن شهر پایدار  (11
 معنای کاربری زمین چیست؟ (12
پراکندگی انواع عملکردهای شهر در کاربری اراضی نمایش داده می شود  (13

 (ص یا غ)

 (31تا  29) بخش سوم

 سرانه کاربری تعریف کنید. (1
است. فاوت تع کاربری در نحواحی مسرانه استاندارد و قابل قبول برای هر نو (2

 (ص یا غ)
 نتیجه بی توجهی به مناطق روستایی چیست؟ (3
. وجود داردنواحی شهری  نسبتمیزان فقر کمتری نواحی روستایی جهان در  (4

 (ص یا غ)
.... درصد فقر در جهان مربوط به نواحی روستایی است و .... درصد فقیران  (5

آمریکا التین در نواحی روستایی زندگی می  کشوره های قاره آسیاه و آفریقا و
 کنند.

 (ص یا غهمه شهر نشینان در جهان سطح زندگی باالیی دارند ) (6
 (مورد 4) .رو هستندرو به مسائلی چه  بیشتر روستاییان با (7
 ..... و .... امکانات رو به رو هستند.روستاییان با  (8
 چه برنامه ای است؟برنامه روستایی  (9
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 سه رکن روستای پایدار را نام ببرید. (10
 در گذشته، توسعه کشاورزی اهمیت چندانی قائل نبودند (11
 ایجاد فرصت های شغلی در نواحی شهری بهتر از مناطق روستایی است. (12

 (36تا  32) چهارمبخش 

 (خالصه وارترین اقدامات برای حل مشکالت اقتصادی بنوسید )مهم (1
 هدف و تاریخ شروع فعالیت جهاد سازندگی بنویسید (2
 بنیاد مسکن در سال ...... با هدف ...... تشکیل شد. (3
 وظیفه کدام نهاد است؟تهیه و اجرای طرح هادی  (4
 طرح هادی روستایی چیست؟ (5
 در کشور ما برنامه بریزی و مدریت شهر چه نهاد هایی بر عهده دارند؟ (6
 ر عهده ... و ..... استمدریت روستا ها ب (7
 وظیفه سازمان شهرداری و دهیاری های کشور چیست؟ (8
 چیست؟ روستاییشهری و دلیل پیدایش شوراهای  (9

 آمایش سرزمین را تعریف کنید. (10
 آمایش سرزمین ........، ........... و ...... است. (11
 ویژگی های عمده برنامه آمایش را بنویسید (12
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