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1

معيارهاى اصلي رتبه بندى سكونتگاه ها را بنويسيد.

میزان جمعیت و عملکرد

در روند افزایش شهرنشینی در ایران:

الف) کدام شهر تبدیل به مادرشهر ملی شد و فاصله زیادی با سایر شهرها پیدا کرد؟

ب) جمعیت این شهر همواره چند برابر دومین کالن شهر کشور بوده است.

2

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «۴»

از دیگر موضوعاتی که در زمینه شهرنشینی در ایران رخ داد، تبدیل تهران به مادرشهر ملی بود. با مهاجرت گسترده مردم از سراسر کشور،

جمعیت این شهر به طور مداوم به شدت افزایش یافت و رفته رفته، فاصله زیادی با شهرهای دیگر پیدا کرد. به این ترتیب، جمعیت تهران همواره

بیش از دو برابر دومین شهر پرجمعیت ایران، یعنی مشهد، بوده است.

تهران _ بیش از سه برابر2)مشهد _ بیش از سه برابر1)

تهران _ بیش از دو برابر4)مشهد _ بیش از دو برابر3)

کدام گزینه در زمینه مقر و موقعیت سکونتگاه نادرست است؟ 3

گزینه 2 پاسخ:

هستۀ اولیه مکانی است که مردم  برحسب نیاز، آن را برای زندگی انتخاب کرده و به اشغال درآورده اند و بعدها روستا یا شهر از محل آن

گسترش یافته است.

هستۀ اولیه لزومًا در مرکز شهر قرار ندارد؛ برای مثال ممکن است هستۀ اولیۀ شهری در کنار رود پدید بیاید و پس از آن، در جهت مخالف رود

گسترش یابد.

تمدن های اولیه در کنار رودها پدید آمده اند.1)

هسته اولیه روستاها یا شهرها در مرکز آن واقع شده است.2)

منابع معدنی از عوامل جذب نیروی کار در برخی شهرها هستند.3)

آنچه اشغال و گسترش هستۀ اولیۀ هر مکان را تع�ن کرده است، نوع نیاز مردم بوده است.4)



کدام گزینه به «آستانه نفوذ» یک سکونتگاه اشاره دارد؟ 4

گزینه 4 پاسخ:

آستانۀ جمعیتی نفوذ، یعنی حداقل جمعیت یک منطقه که تقاضای کاال، خدمات یا عملکردی از یک سکونتگاه دارند.

سطح شهرنشینی و سرعت آن در مناطق غربی کشور رو به افزایش است.1)

افزایش جمعیت شهر تهران مسائل و مشکالت زیادی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.2)

میزان صنعتی شدن و توسعه کارخانه ها در شهر اصفهان باعث افزایش جمعیت شده است.3)

به نظر می رسد که حداقل جمعیت متقاضی کاال و خدمات از شهر مالیر، 150 هزار نفر است.4)

کدام گزینه درباره شهرنشینی نادرست است؟ 5

گزینه 2 پاسخ:

امروزه جمعیت شهرنشین جهان بر جمعیت روستانشین پیشی گرفته است.

شهرنشینی به معنای افزایش نسبت جمعیت شهرهای یک ناحیه به روستاهای آن است.1)

در آینده ای نزدیک، جمعیت شهری جهان از جمعیت روستایی پیشی می گیرد.2)

پیش بینی می شود جمعیت روستانشین جهان، در دهه های آینده ثابت باشد.3)

سرعت افزایش شهرنشینی در نواحی مختلف جهان متفاوت است.4)

کدام گزینه مقایسه درستی از سطح شهرنشینی در جهان ارائه می کند؟ 6

گزینه 4 پاسخ:

درصد شهرنشینی در نواحی مختلف جهان عبارت است از:

- آمریکای شمالی: 81/5 درصد

- آمریکای جنوبی: 79/5 درصد

- اروپا و اقیانوسیه: 70 تا 73/5 درصد

- آسیا: 47/5 درصد

- آفریقا: 40 درصد

در اروپا کمتر از آسیا و بیشتر از آمریکا2)در آسیا کمتر از آفریقا و بیشتر از اروپا و آمریکا1)

در اقیانوسیه و آسیا کمتر از آمریکا و بیشتر از آفریقا4)در آمریکا بیشتر از آسیا و کمتر از اروپا3)



ظهور مگاالپلیس ها به حضور کدام مورد وابسته است؟ 7

گزینه 1 پاسخ:

گزینۀ «1»

گسترش مسیرها و وسایل ارتباطی باعث پیوند دو یا چند مادرشهر شده که از پیوند آن ها زنجیره ای از مادرشهرها به وجود می آید که به آن ها

مگاالپلیس می گویند.

حضور سواحل طویل در یک منطقه2) مسیرهای ارتباطی و وسایل حمل ونقل  1)

گسترش مشاغل خدماتی در شهرهای بزرگ4)گسترش هرچه بیشتر حومه نشینی 3)

به ترتیب، هدف از اصالحات ارضی در ایران و نتیجۀ آن، چه بود؟ 8

گزینه 3 پاسخ:

گزینۀ «3»

اصالحات ارضی که در روستاهای ایران با هدف توزیع مجدد زمین به نفع دهقانان کوچک و کارگران زراعی انجام شد، شرایط ضعف و انهدام

کشاورزی را در کشور فراهم کرد.

 گسترش صنایع و به کارگرفتن ماشین آالت در کشاورزی _ انهدام کشاورزی1)

 گسترش صنایع و به کارگرفتن ماشین آالت در کشاورزی _ توسعه و عمران هرچه بیشتر روستاها2)

 توزیع مجدد زمین به نفع کشاورزان کوچک _ انهدام کشاورزی3)

 توزیع مجدد زمین به نفع کشاورزان کوچک _ توسعه و عمران هرچه بیشتر روستاها4)

1

9

نحوة وقوع تغ�رات شهرنشینی و روستانشینی در ایران، نسبت به سایر نواحی جهان، چگونه بوده است و روند شهرنشینی در آن از چه

سالی سرعت گرفت؟

در کشور ما نیز تغ�رات شهرنشینی و روستانشینی همانند سایر نواحی جهان به وقوع پیوسته است. از سال 1335، روند شهرنشینی در ایران

سرعت گرفت و دورة شهرنشینی سریع آغاز شد.

یکی از مهم ترین پدیده های مربوط به تغ�رات الگوی شهرنشینی در جهان چیست و در سال 1950 کدام دو شهر بیش از 8 میلیون نفر

جمعیت داشتند؟
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گزینه 3 پاسخ:

یکی از مهم ترین پدیده های مربوط به تغ�رات الگوی شهرنشینی در جهان، افزایش شهرهای میلیونی است. در سال 1950 میالدی دو شهر لندن

و نیویورک بیشتر از 8 میلیون نفر جمعیت داشتند.

صنعتی شدن و توسعه کارخانه ها _ نیویورک و توکیو2)افزایش شهرهای میلیونی _ پاریس و لندن            1)

صنعتی شدن و توسعه کارخانه ها _ نیویورک و پاریس4)افزایش شهرهای میلیونی _ لندن و نیویورک        3)



شکل گیری حومه ها در اطراف شهرها با کدام عوامل ارتباط بیشتری دارد؟ 11

گزینه 1 پاسخ:

به بخش های پیرامونی یک شهر حومه می گویند. با افزایش شهرنشینی و گسترش حمل ونقل و وسایل ارتباطی، به تدریج حومه ها در اطراف

شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و پرجمعیت شکل گرفتند.

افزایش شهرنشینی و گسترش وسایل حمل ونقل1)

میزان تمرکز و انبوهی جمعیت مادرشهر2)

ترکیب گروه های اجتماعی تشکیل دهنده جمعیت شهرها3)

میزان سرمایه گذاری در نواحی اطراف شهرها4)

نحوه وقوع تغ�رات شهرنشینی و روستانشینی در ایران، نسبت به سایر نواحی جهان، چگونه بوده است و روند شهرنشینی در آن از چه

سالی سرعت گرفت؟

12

گزینه 1 پاسخ:

در کشور ما نیز تغ�رات شهرنشینی و روستانشینی همانند سایر نواحی جهان به وقوع پیوسته است. از سال 1335، روند شهرنشینی در ایران

سرعت گرفت و دوره شهرنشینی سریع آغاز شد.

همانند سایر نواحی جهان است _ از سال 21341)همانند سایر نواحی جهان است _ از سال 1335       1)

تفاوت محسوسی با سایر نواحی جهان دارد _ از سال 41341)تفاوت محسوسی با سایر نواحی جهان دارد _ از سال 1335  3)

1
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سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه شهری و روستایی ... است و در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت، ... بیشترین

نقش را داشته اند.

سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری مقر(مکان، جایگاه) و موقعیت آن است . در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت

جمعیت، عوامل طبیعی بیش ترین نقش را داشته اند.

1

14

چه عاملی موجب از دست رفتن موقعیت و اعتبار یک شهر یا انتقال آن به مکانی دیگر می شود؟

برخی تغ�رات محیط پیرامون مانند رویدادهای سیاسی یا تغ�رات آب و هوایی نیز ممکن است موجب از دست رفتن موقعیت و اعتبار یک

شهر با انتقال آن به مکانی دیگر شود.

1

15

مهم ترین مالک تفاوت شهر و روستا و متداول ترین مالک تشخیص شهر و روستا چیست؟

مهم ترین مالک تفاوت شهر و روستا در فعالیت های اقتصادی آنهاست. متداول ترین مالک تشخیص شهر و روستا مالک جمعیتی است.



1

16

سکونتگاه ها از چه نظر با هم متفاوت هستند و در هرم سلسله مراتب سکونتگاه ها در اروپا با حرکت به سوی باالی هرم «جمعیت» و

«خدمات ارائه شده» چه تغ�ری می کند؟

سکونتگاه ها از نظر جمعیت و عملکرد با هم متفاوت هستند. در هرم سلسله مراتب سکونتگاه ها در اروپا با حرکت به سوی باالی هرم،

جمعیت سکونتگاه ها بیشتر می شود و خدماتی که ارائه می کنند نیز بیشتر و متنوع تر است.

سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه شهری و روستایی ... است و در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت، ... بیشترین

نقش را داشته اند.

17

گزینه 3 پاسخ:

گزینه (3)

سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری مقر(مکان، جایگاه) و موقعیت آن است . در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت

جمعیت، عوامل طبیعی بیش ترین نقش را داشته اند.

نوع آب و هوای آن منطقه - عوامل سیاسی2)مقر و موقعیت آن - عوامل سیاسی1)

نوع آب و هوای آن منطقه - عوامل طبیعی4)مقر و موقعیت آن - عوامل طبیعی3)

منظور از مقر (site) در سکونتگاه ها چیست؟ 18

گزینه 1 پاسخ:

گزینه (1)

منظور از مقر، مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن بر روی زمین است. موارد سایر گزینه ها مربوط به تعریف هستۀ اولیه

است.

مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن بر روی زمین است.1)

مکانی است که مردم بر حسب نیاز آن را برای زندگی انتخاب نموده اند.2)

مکانی است که مردم آن را به اشغال در آورده اند.3)

مکانی است که روستا یا شهر از آن محل گسترش یافته است.4)

کدام عامل در ایران از مهم ترین عوامل شکل گیری هسته اولیه روستاها و شهرها محسوب نمی گردد؟ 19

گزینه 2 پاسخ:

گزینه (۲)

در کشور ایران دسترسی به آب، قلعه های دفاعی، بازارهای محلی و قرار گرفتن در تقاطع راه ها از مهم ترین عوامل شکل گیری هسته اولیه

روستاها و شهرها بوده است.

بازارهای محلی4)قلعه های دفاعی3)آب و هوای مالیم2)دسترسی به آب1)



چه عاملی موجب از دست رفتن موقعیت و اعتبار یک شهر یا انتقال آن به مکانی دیگر می شود؟ 20

گزینه 2 پاسخ:

گزینه (۲)

برخی تغ�رات محیط پیرامون مانند رویدادهای سیاسی یا تغ�رات آب و هوایی نیز ممکن است موجب از دست رفتن موقعیت و اعتبار یک

شهر با انتقال آن به مکانی دیگر شود.

تغ�رات محیط پیرامون2)گسترش شبکه ارتباطی1)

پیدایش یک منبع معدنی4)رونق تجارت و مشاغل3)

مهم ترین مالک تفاوت شهر و روستا و متداول ترین مالک تشخیص شهر و روستا به ترتیب کدام است؟ 21

گزینه 4 پاسخ:

گزینه (۴)

مهم ترین مالک تفاوت شهر و روستا در فعالیت های اقتصادی آنهاست. متداول ترین مالک تشخیص شهر و روستا مالک جمعیتی است.

تفاوت در فعالیت های اقتصادی - مالک اقتصادی2)دسترسی به خدمات و تسهیالت - مالک اقتصادی1)

تفاوت در فعالیت های اقتصادی - مالک جمعیتی4)دسترسی به خدمات و تسهیالت - مالک جمعیتی3)

هر یک از موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام تفاوت شهر و روستا است؟

الف) نوگرایی و تغ�رات اجتماعی سریع تر در شهرها

ب) وجود امکانات آموزشی در شهرها

پ) وجود فضاهای باز و چشم اندازهای طبیعی در روستاها

22

گزینه 3 پاسخ:

گزینه (۳)

الف) فرهنگ و مناسبات اجتماعی

ب) دسترسی به خدمات و تسهیالت

پ) وسعت و فضای سکونت و فعالیت

فرهنگ و مناسبات اجتماعی - فعالیت های اقتصادی - وسعت و فضای سکونت و فعالیت1)

میزان جمعیت - فعالیت اقتصادی - فضای جغرافیایی2)

فرهنگ و مناسبات اجتماعی - دسترسی به خدمات و تسهیالت - وسعت و فضای سکونت و فعالیت3)

میزان جمعیت - دسترسی به خدمات و تسهیالت - فضای جغرافیایی4)



با توجه به نمونه رتبه بندی زیر که سلسله مراتب را در یک سکونتگاه روستایی در اروپا نشان می دهد، موارد (الف و ب) به ترتیب کدام

است؟

23

گزینه 1 پاسخ:

گزینه (۱)

الف) شهر منطقه ای

ب) روستا

شهر منطقه ای - روستا1)

شهر بزرگ - دهکده2)

شهر منطقه ای - دهکده 3)

شهر بزرگ - روستا4)

سکونتگاه ها از چه نظر با هم متفاوت هستند و در هرم سلسله مراتب سکونتگاه ها در اروپا با حرکت به سوی باالی هرم «جمعیت» و

«خدمات ارائه شده» چه تغ�ری می کند؟

24

گزینه 4 پاسخ:

گزینه (۴)

سکونتگاه ها از نظر جمعیت و عملکرد با هم متفاوت هستند. در هرم سلسله مراتب سکونتگاه ها در اروپا با حرکت به سوی باالی هرم،

جمعیت سکونتگاه ها بیشتر می شود و خدماتی که ارائه می کنند نیز بیشتر و متنوع تر است.

شکل و نوع - بیش تر - کم تر2)شکل و نوع - کم تر - کم تر1)

جمعیت و عملکرد - بیش تر - بیش تر4)جمعیت و عملکرد - کم تر - بیش تر3)



تعریف مفهوم «آستانه نفوذ» در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 25

گزینه 3 پاسخ:

گزینه (۳)

آستانه جمعیتی نفوذ یعنی حداقل جمعیتی که تقاضای کاال، خدمات با عملکردی از سکونتگاه ها دارند.

بیش ترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت خدمات از آن سکونتگاه ها طی می کنند.1)

کم ترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت خدمات از آن سکونتگاه ها طی می کنند.2)

حداقل جمعیتی که تقاضای کاال، خدمات با عملکردی از سکونتگاه دارند.3)

حداکثر جمعیتی که تقاضای کاال، خدمات یا عملکردی از سکونتگاه دارند.4)

همه عبارتها، مفهوم درستی از «منطقه مادرشهری» را بیان می کنند؛ به جز: 26

گزینه 4 پاسخ:

گزینه (۴)

با افزایش جمعیت مادر شهرها و گسترش حومه های آنها، به تدریج منطقه مادر شهری به وجود می آید. در پیرامون برخی از مادر شهرها،

شهرها و شهرک های اقماری پدید آمده اند. گسترش حمل و نقل یکی از دالیل گسترش حومه ها است.

از کنار هم قرار گرفتن چندین حومه، شهرک اقماری و دو یا چند مادر شهر، مگاال پلیس (ابرشهر) به وجود می آید.

به تدریج و با گسترش حمل ونقل و وسایل ارتباطی، به وجود آمده است.1)

با افزایش جمعیت مادر شهرها و گسترش حومه های پیرامونی، به وجود می آید.2)

با مهاجرت گسترده مردم از نقاط مختلف یک کشور به مادرشهر ملی، به وجود می آید.3)

از کنار هم قرار گرفتن چندین حومه، شهرک اقماری و حداقل یک مادر شهر، به وجود آمده است.4)

تمام عبارات، مفهوم نادرستی از «متروپل» را بیان می کنند؛ به جز: 27

گزینه 1 پاسخ:

گزینه (۱)

مادر شهر (متروپل) بزرگترین و مهم ترین شهر یک ناحیه، استان با یک کشور است.

این شهر ممکن است پایتخت یا شهر اصلی یک ناحیه باشد. به محدوده جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال و انواع خدمات دریافت می کند و

بین آن محدوده و سکونتگاه، جریان کاال، خدمات و رفت و آمد افراد وجود دارد، حوزه نفوذ آن سکونتگاه می گویند. همان طور که مشخص

است، متروپل حوزه نفوذ بسیار گسترده ای دارد و در باالی هرم رتبه بندی سکونتگاه ها قرار می گیرد. همچنین، دامنه نفوذ عبارت است از

بیشترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت کاال یا خدمات از آن سکونتگاه طی می کنند؛ بنابراین، متروپل از دامنه نفوذ باالیی برخوردار

است.

از نظر جریان کاال، خدمات و رفت و آمد افراد، با محدوده جغرافیایی پیرامون خود ارتباط دارد.1)

براساس رتبه بندی سکونتگاهها، در ردیف های میانی هرم قرار دارد و خدمات متنوعی ارائه می کند.2)

ساکنین آن مسافت زیادی را برای دریافت خدمات طی می کنند، به همین دلیل فاقد آستانه نفوذ است.3)

بزرگ ترین و مهم ترین شهر در یک کشور است که پایتخت نامیده می شود و بر سایر سکونتگاه ها برتری دارد.4)



کدام عبارت، با مفهوم «شهرگرایی» مطابقت بیشتری دارد؟ 28

گزینه 2 پاسخ:

گزینه (۲)

منظور از شهرگرایی، روندی اقتصادی اجتماعی است که طی آن شیوه های زندگی رفتار و عملکردها، ارزش ها و مظاهر شهری در روستاها و بین

روستانشینان رواج می یابد.

رواج شیوه های زندگی و رفتار و مظاهر شهری در روستاها2)بروز تحوالت صنعتی و ورود کشورها به عصر نوسازی1)

استفاده از ماشین آالت کشاورزی و عناصر و خدمات شهری4)تغ�ر نقش و عملکرد روستا و رونق صنایع کوچک تبدیلی3)

در ارتباط با مادر شهر یا متروپل» کدام گزینه درست نیست؟ 29

گزینه 3 پاسخ:

گزینه (۳)

برخی مگاال پلیس را منطقه ابر شهری نامیده اند. معموال به مادر شهر، کالن شهر نیز گفته می شود.

بزرگترین و مهم ترین شهر یک ناحیه، استان یا یک کشور است.1)

این شهر ممکن است پایتخت یا شهر اصلی یک ناحیه باشد که بر سایر سکونتگاه ها برتری دارد.2)

برخی مادر شهر را منطقه ابرشهری نامیده اند.3)

این شهر به عنوان مرکز حکومتی، مذهبی، تجاری و ... در حال فعالیت است.4)

کدام گزینه جاهای خالی عبارت های زیر را به درستی و به ترتیب کامل می کند؟

 الف) در ... حومه ها و شهرک های اقامتی یک مادر شهر به حومه ها و شهرکهای مادر شهر دیگر پیوند می خورد.

ب) فراوانی آمد و شد بین شهرها با انواع وسایل حمل و نقل ... و ... از ویژگیهای مگاال پلیس ها است.

پ) مگاالپليس ... ایاالت متحده آمریکا نمونه ای از اولین مگاال پلیس های جهان است.

30

گزینه 4 پاسخ:

گزینه (۴)

الف) مگاال پلیس

ب) زمینی، هوایی

پ) شمال شرق

مگاال پلیس ها - دریایی، هوایی - شمال شرق2)جهان شهرها - زمینی، هوایی - شمال غرب1)

مگاال پلیس ها - زمینی، هوایی - شمال شرق4)جهان شهرها - زمینی، دریایی - شمال غرب3)



کدام دو کشور جهان بیش از یک میلیارد نفر روستانشین دارند و چند درصد از مردم جهان در روستاها زندگی می کنند؟ 31

گزینه 2 پاسخ:

گزینه (۲)

تنها در کشور چین و هند بیش از یک میلیارد نفر روستانشین دارند.

۳/۴ میلیارد نفر از مردم جهان در روستاها زندگی می کنند.

چین و هند - 3/4 میلیارد نفر2)ژاپن و پاکستان - ۲/۴ میلیارد نفر1)

چین و هند - ۲/۴ میلیارد نفر4)ژاپن و پاکستان - ۳/۴ میلیارد نفر3)

در سده ... در کشورهای توسعه یافته صنعتی اروپا و آمریکای شمالی به دنبال ... مهاجرت از روستاها به شهرها رخ داد. 32

گزینه 3 پاسخ:

گزینه (۳)

در سده نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم در کشورهای توسعه یافته صنعتی اروپا و آمریکای شمالی به دنبال توسعه صنایع کارخانه ای مهاجرت از

روستاها به شهرها رخ داد.

هجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم - انقالب صنعتی2)بیستم و نیمه اول قرن بیست و یکم - توسعه صنایع کارخانه ای1)

هجدهم و نوزدهم - انقالب صنعتی4)نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم - توسعه صنایع کارخانه ای3)

کدام یک از عبارت های زیر درست است؟ 

الف) شهر مقدس مشهد بعد از تهران دومین کالنشهر ایران است.

ب) از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۰ در کشور ما به دوره شهر نشینی کند معروف است.

پ) در ایران اصالحات ارضی در دو مرحله با خلع ید از مالکان بزرگ و واگذاری زمین به دهقانان خرده پا انجام گرفت.

ت) با بروز تحوالت صنعتی و ورود کشورها به عصر نوسازی، نفوذ شهرها و «شهرگرایی» در روستاها افزایش یافت.

33

گزینه 4 پاسخ:

گزینه (۴)

موارد الف وت درست هستند.

بررسی عبارت های نادرست:

ب) تا سال ۱۳۳۵ مهاجرت از روستاها به شهرها به کندی صورت می گرفت و محصوالت کشاورزی بخش عمده تولیدات داخلی را تشکیل می

داد. این دوره به دوره شهرنشینی ُکند معروف است.

پ) در ایران اصالحات ارضی در سه مرحله انجام گرفت.

الف وت4)پ و الف3)ب وت2)الف وب1)



کدام گزینه درباره کاهش روستانشینی و افزایش شهر نشینی در سده 19 و نیمه اول قرن بیستم در کشورهاي توسعه یافته نادرست است؟ 34

گزینه 2 پاسخ:

این مهاجرت , طی دوره هاي زمانی کوتاه مدت و سریعتر از رشد صنعتی رخ داد.

به دنبال توسعه صنایع کارخانه اي مهاجرت از روستا به شهرها آغاز شد.1)

این مهاجرت , طی دوره هاي زمانی کوتاه مدت و سریعتر از رشد صنعتی رخ داد.2)

برخی از روستاها به علت گسترش شهر ها به حومه هاي شهري تبدیل شدند.3)

با خرید زمین هاي کشاورزي توسط شهرنشینان براي کشت تجاري , روستانشینی کاهش یافت .4)

1
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باتوجه به گزینه هاي داده شده در ارتباط با موقعیت و تاثیر آن در اعتبار یک سکونتگاه توضیح دهید.

تغ�رات آب وهوایی :

دسترسی به دریا :

تغ�رات آب وهوایی : موجب از دست رفتن موقعیت و اعتبار یک شهر یا انتقال آن به مکانی دیگر می شود.

دسترسی به دریا : موقعیت مناسبی برای رونق تجارت و مشاغل مربوط در آن شهر به وجود می آورد.

1
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با مقایسه حوزه نفوذ دو سکونتگاه ( مادر شهر ملی و جهان شهر) دامنه نفوذ کدام یک گسترده تر است .با ذکر دلیل.

جهان شهر زیرا در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی حوزه نفوذ بسیار وسیعی در سطح جهان دارد.

موقعیت چھارراھی شھری مانند اھواز باعث چھ چیزی شده است؟ 37

گزینھ 1 پاسخ:

ایجاد حوزه نفوذ گسترده.

رونق تجارت و کشاورزی 2)ایجاد حوزه نفوذ گسترده1)

افزایش جمعیت و مهاجرپذیری4)توسعه تجارت و و رونق خرید و فروش3)


