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  --    

 ح است؟يدر روستا صح يو هنر يدست يت هاير در مورد فعاليز ينه هايك از گزيكدام 1 .

  -دگر نسبت معكوس داريكديت روستا با يو جمع يو هنر يدست يت هايان به فعاليزان اشتغال روستائيم -الف  

 نسبت معكوس دارد يو دست يهنر يت هايزان اشتغال به فعاليروستا از شهر و م فاصله - ب  

 شوند يم يو مدرن طبقه بند يدر دو گروه سنت يدر روستاها به طور كل يهنر يت هايفعال -ج  

 به منظور كسب درآمد دارد يو هنر يدست يت هايم بر انجام فعاليت نقش مستقيش جمعيافزا -د  

 معاصر اشاره دارد؟ يايدن يرات ساختارييم در مورد عوامل مؤثر در تغيه دوركير به نظريز ينه هايك از گزيكدام 2 . 

 ينقش زنان به لحاظ توسعه فرهنگ ير و دگرگونييتغ -الف  

 خانواده ها يو اجتماع يگاه اقتصاديارتقاء پا - ب  

 در شهرها يش به زندگيكاهش گرا -ج  

 تراكم روزافزون ارتباطات -د  

 شهر و روستا صادق است؟ يتير در مورد تفاوت ساختار جمعيك از موارد زيكدام 3 . 

 است ييش از جوامع روستايب يت زنان به مردان در جوامع شهريجمع يبرتر -الف  

 ش از شهرهاستيانسال در روستاها بيت افراد ميتعداد جمع - ب  

 شهر و روستا در سن خاص است يتيجمععامل عدم توازن به شهرها و به تبع آن عامل مهاجرت مردان  -ج  

 ش از روستاهاستيسالخوردگان در شهرها ب يت گروه هايجمع -د  

 ان حال اشاره دارد؟ير به گروه كشاورزان ميف زيك از تعاريكدام 4 . 

  -ددر ده بودن يكوچك ين هايصاحب زم يتيهستند كه در نظام ارباب رع ين گروه خرده مالكانيا  -الف  

 .ن گروه چون گذشته متداول استيدر ا يو اشتراك مساع ياريهم يسنت يوه هايش - ب  

  - ددارن يدات كشاورزيبه لحاظ مشاركت در تول يخانه بوده و نقش كمتر ين گروه عمدتاً دارايا -ج  

  - ددارن يدات كشاورزيدر تول يشترير گروه ها، سهم و مشاركت بين گروه نسبت به سايزنان ا -د  

 ح است؟يصح يير در مورد كارگران روستايكدام عبارت ز5 . 

 ندينما يافت ميدر 5به1با نسبت  يدر صورت اشتغال آنان به مشاركت در زراعت برنج، سهم -الف  

 ل معضل اشتغال در روستاها فعال هستنديدارند كه به دل يشهر يخاستگاه ييكارگران روستا - ب  

    -دو درو برنج فعال هستن يشود و در نشاگر ياطالق مبه ين گروه واژه غريمازندران به ا يدر روستا -ج  

  .ده استين گروه گرديپنهان در ا يكاريب ياشتغال آن ها به مشاغل كاذب سبب نوع -د  

 ح است؟ير در مورد ساختار خانواده در روستا صحيز ينه هايك از گزيكدام 6 . 

  .دباش يم ييخانواده روستان نوع يمتداول تر يا زن و شوهري يخانواده هسته ا -الف  

 .دخانواده را شامل شو يشتر از اعضايا بيممكن است سه نسل  يخانواده هسته ا - ب  

  .دشو يمتشكل از زن و شوهر بدون فرزند اطالق م يركامل به خانواده ايخانواده غ -ج  

  .دشو ياطالق م يافته به زن و شوهر و فرزندان متأهل و مستقل ماليتوسعه  يخانواده پدر -د  
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 اشاره دارد؟» كل تودارويما«ه ير در مورد توسعه به نظريف زيك از تعاريكدام 7 . 

 .است يدر ساخت اجتماع يرات اساسييست كه مستلزم تغ يبعد يك يانيتوسعه جر -الف  

 .است يو اقتصاد يدر ساخت اجتماع يرات اساسييست كه مستلزم تغ يچند بعد يانيتوسعه جر - ب  

 .گر استيبه مرحله د ينه كم از مرحله ايك رشته گذار از جامعه با سرعت باال و هزي يتوسعه به معنا -ج  

 .باشد يم يات فرهنگيمختصات و تجل يبشر است كه در محتوا و نمود دارا يتوسعه از دستاوردها -د  

 ح است؟يروستا صح يكيزيتوسعه ف يزير در مورد برنامه ريك از عبارات زيكدام 8 . 

 سات استين، ارتباطات و تأسيزم يه شامل كاربريك ناحي يكيزيمربوط با ساختار ف يكيزيف يزيبرنامه ر -الف  

 ن، الزام خود را از دست داده استييپا ييت روستايل جمعيران به دليدر ا يكيزيف يزيامروزه برنامه ر - ب  

 شوند يمحسوب نم يكيزيف يزيآب جزء مقوله برنامه ر يو لوله كش يدنيچون آب آشام يالتين تسهيتأم -ج  

 ت استيمختلف با توجه به شاخص جمع يروستاها يعام برا يزي، برنامه ريكيزيف يزيبرنامه ر يمبنا -د  

 ح است؟يف منطقه صحيدانان در تعريدگاه جغرافير در مورد ديك از عبارات زيكدام 9 . 

 ه و توجه دارنديتك يعيطب يآن تنها به مقوله مؤلفه ها ير شاخص هايان سايمنطقه در م ييدانان در شناسايجغراف -الف  

  -دندارن يزيبه مقوله منطفه در برنامه ر ين علم توجه چندانيدر حوزه ا يميشات اقليدانان به علت گرايجغراف - ب  

 برخوردارست يكنواختيو  ياز همگن متفاوت است كه ين با اندازه اياز زم يدانان منطقه بخشيدگاه جغرافياز د -ج  

 ه دارنديمجاور آن تك يك فضا با فضاهايوحدت بخش  يها يژگيف به وين تعريدانان در رابطه با ايجغراف -د  

 ف حوزه نفوذ شهر صادق است؟ير در مورد تعريك از عبارات زيكدام 10 . 

 كنند ين ميآن شهر را تأم يمجاور شهر اشاره دارد كه مواد كشاورز ييايجغراف يك شهر به نواحيمنطقه نفوذ  -الف  

  -دآن شهر اشاره دار يو اساس ين آن شهر به خدمات اصليساكن يران دسترسيحوزه نفوذ هر شهر به م - ب  

 كنند ين شهر است كه از كاالها و خدمات آن شهر استفاده ميت ساكنيعالوه بر جمع يتيمنطقه نفوذ شامل جمع -ج  

  از آن استقالل دارند يرامون شهر اشاره دارد كه به لحاظ خمات شهريپ يتيحوزه نفوذ شهر به مراكز جمع -د  

 دارد؟ يش تريت بيجامع ير در مورد اصالحات اراضيك از تعارف زيكدام 11 . 

 .دباش يم يد و كاهش فقر در روستاها هدف اصليساختار جد يبرقرار -الف  

 .دباش يم ين هدف اصليزم يطلبانه در اجاره داراقدامات عدالت  - ب  

 .ن اقدامات استيا يهدف اصل يسنت يت ارضيحفظ نظام مالك -ج  

 .باشد يم يد و كاهش فقر در روستاها هدف اصليساختار جد يبرقرار -د  

 د؟يمحقق گرد ير در مرحله نخست اصالح اراضيك اقدامات زيكدام 12 . 

 يزراع يكشاورزان عضو تعاونن به يزم يواگذار -الف  

 يزه در قانون اصالحات اراضيشمول مزارع مكان - ب  

 از مستقالت يميت گذشته بر حداقل نيحفظ مالك -ج  

  در متن قانون اصالحات  يق اهداف اصالحات اراضيتدق -د  
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 ف فرهنگ جامع تر است؟ير در تعريك از موارد زيكدام 13 . 

 ك قوم قرار داردي يماد يواژه فرهنگ در برابر واژه تمدن به عنوان عناصر و دستاوردها يمعنا -الف  

  -دشياند يا به آن ميك قوم است از آنچه انجام داده و يا يك ملت و يمتعلق به  يفرهنگ مقوله ا - ب  

 رود ير مبه شما يروان - يروح يده ايو پد يجوامع انسان ياز صفات و فرآورده ها يفرهنگ دسته ا -ج  

 شود يگر منتقل ميبه نسل د يك قوم است كه از نسلي يراث اجتماعيفرهنگ همان دستاوردها و م -د  

 ر قرار داشت؟ير كدام عامل زيتحت تأث 1375پس از  يدر سال ها يكاريبحران ب14 . 

 1365نسبت به  1375كاهش محصالن در سال  - ب  1375رفعال در سال يت غيجمع ير نزوليس -الف  

 ليورود بانوان به عرصه كار و تحص -د  ت خانه دار نسبت به گذشتهيش جمعيافزا -ج  

 شود؟ يمحسوب م ي از ديد لوسين پاياسيرمجموعه توسعه سيل زيك از ابعاد ذيكدام 15 . 

 ك جامعهيافراد  يت زندگيفيارتقاء سطح و ك -الف  

 يجامعه و ابعاد ارزش يرماديغ يازهايد بر نيتأك - ب  

 گريكديو مشاركت افراد جامعه با  يعموم جيبس -ج  

 جامعه يستيرفاه و بهز يكل يد بر شاخص هايتأك -د  

 ح است؟يتوسعه صح ير در مورد شاخص هايك از موارد زيكدام 16 . 

  -دشو ين شاخص توسعه محسوب مين اهداف كوتاه مدت و توجه به اقتصاد خرد مهمترييتع -الف  

 .ن شاخص توسعه استيمهمتر ينيكار به همراه توسعه ماش يروياز ن يش بهره برداريافزا - ب  

  -ددر توسعه محسوب گرد يار معناداريتواند مع يم يرهاير متغيسواد در كنار ساسطح شاخص  -ج  

 باشد يتوسعه م ير بر افت شاخص هايجهان سوم فاقد هرگونه تأث يعامل مهاجرت در كشورها -د  

 مراجعه افراد در حوزه نفوذ هر روستا صادق است؟ يد الگور در موريك از موارد زيكدام 17 . 

 گردد يمراجعات نا منظم لحاظ م يسال، به عنوان الگو1ماه تا 1ش از يمراجعه در فواصل ب -الف  

 رديگ يمراجعه افراد به روستاها در حوزه نفوذ براساس مراجعات منظم مورد مطالعه قرار م يالگو - ب  

 حوزه نفوذ است ين هدف مراجعات منظم به روستاهايتر ياصل يو تجار يمراكز آموزش -ج  

 ن مقصد مراجعات منظم به روستا هستندي، مهمترييروستا يتعاون يو شركت ها يمراكز درمان -د  

 كدام است؟ يتوسعه محل ير طرح هايبا سا ييروستا يهاد يطرح ها زيوجه تما18 . 

 ر طرح هايسه با سايدر مقا ييروستا يهاد يطرح ها يو هماهنگ يكنواختي -الف  

 يزيمشاوره برنامه ر يو رسم يحقوق يدر كنار گروه ها يقيحضور افراد حق - ب  

 ن نوع طرح هايت مشاوران ايهدا يكسان براي ييوضوح شرح خدمات و الگو -ج  

    ييروستا يهاد يه طرح هايته يبه عنوان ركن اصل يزان شهريحضور برنامه ر -د  
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 صادق است؟ يوقف ياراضر در مورد يك از موارد زيكدام  ياصالحات اراضدر 19 . 

 به اجاره داران اشاره دارند ين اراضيهر دو به عدم امكان فروش ا يو مدن ين نظريقوان -الف  

 ش ارزش افزوده آن استيمنوط به افزا ين اراضيمجوز فروش ا ين مدنيبه لحاظ قوان - ب  

  -ددان يرا قابل فروش به اجاره داران آن نم يوقف ياراض چ عنوانيبه ه ين مدنيقوان -ج  

 باشند يچ عنوان قابل فروش به اجاره داران نميبه ه يوقف ياراض يبه لحاظ نظر -د  

 شود؟ يمحسوب م ير به عنوان دستاورد حاصل از اصالحات اراضيك از موارد زيكدام 20 . 

 خرده مالكانان مالكان و يم يص كارآمد منابع اقتصاديتخص -الف  

 همه كشاورزان يد برايط حاكم بر بازار عوامل توليل شرايتعد - ب  

 مالكان و خرده مالكان يان گروه هايه ميل سرمايتعد -ج  

  ان گروه مالكان و خرده مالكانيدوگانه م يرفتار اقتصاد يالگو -د  

  داند؟ اي مي عالمه دهخدا واژه فرهنگ را معادل چه واژه. 21

  فرهنج -د  فرنج و دانش -ج  دبا - ب  علم -الف  

هاي گنبدي يا  ها را خشت و گل بوده و ديوارهاي ضخيم داشته و همچنين داراي سقف خانه.................... در روستاهاي مناطق . 22

   -باشند اي مي گهواره

  هاي جنگلي ناحيه  - ب  گرم و مرطوب جنوبي ايران  -الف  

  هاي حاشيه كوير هاي مركزي و سرزمين دشت  -د  مناطق سرد و سرد و خشك  -ج  

  باشد؟ به ترتيب كمترين و بيشترين جمعيت روستايي مربوط به كدام استانها مي. 23

  سمنان –خراسان   - ب    خراسان –سمنان   -الف  

  كهكيلويه و بوير احمد –خراسان   -د    سمنان –تهران   -ج  

  شود؟ ميهاي توسعه به طور كلي به چند بخش تقسيم  شاخص. 24

  پنج بخش  -د  چهار بخش  -ج  سه بخش  - ب  دو بخش  -الف  

  شود؟ حوزه فعاليت در توسعه روستايي شامل چند بخش مي» افف « به نظر . 25

  بخش 6بيش از   -د  بخش 6  -ج  بخش 5  - ب  بخش 4  -الف  

  خانواده هاي روستايي ايران بيشتر از چه نوعي هستند؟. 26

  بيش از چهارتباري. د  چهار تباري . ج  ي سه تبار. ب  دوتباري . الف  

  دهد؟ ترين گروه اجتماعي جامعه روستايي را كدام گروه تشكيل مي وسيع. 27

    كشاورزان ميان حال. ب    پا كشاورزان خرده. الف  

  نشينان خوش. د    كشاورزان مرفه. ج  

  باشد؟ انواع خانه هاي روستايي شامل چند نوع مي. 28

  پنج نوع. د  چهار نوع. ج  سه نوع. ب  دو نوع. الف  
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  اند؟ اي قرارگرفته كدام نوع از روستاهاي ايران در مناطق جلگه. 29

  كوهستاني. د  گسترده. ج  ها نشين غارسان. ب  اي  قلعه. الف  

  روستايي دو ويژگي وجود دارد، آن دو ويژگي كدام است؟جمعيت براي شناخت دقيق و كامل تركيب . 30

  هاي افتصادي و اجتماعي افزايش فعاليت. ب  كي روستارشد و توسعه فيزي. الف  

  كاهش نرخ بيكاري و ارائه خدمات در سطح روستا. د    عوامل جنسي و سنتي . ج  
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