
 سواالت درس اول 

درمقابل جمله هاي زیر عبارت درست یا نادرست بنویسید.-1  

 الف)مقر هرسکونتگاه شهري و روستایی ، هسته اولیه آن را شامل می شود.

می باشد.» مالك اقتصادي«ب)متداول ترین مالك تشخیص شهر و روستا ،  

 ج)سکونتگاه ها از نظر جمعیت و عملکرد یکسانند.

استفاده نمود.» مگاسیتی«میلیون نفر می توان از واژه  10شهرهایی با جمعیت بیش د)براي   

د: درست        ج: نادرست                       ب: نادرست          ) الف): درست        پاسخ  

) جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: 2  

به روستاهاي آن ................ نامیده می شود.الف)افزایش نسبت جمعیت شهرهاي یک کشور یا ناحیه   

میلیون نفر جمعیت داشتند. 8میالدي دو شهر لندن و .............. بیشتر از  1950ب)در سال   

 ج)مکان اصلی  و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن روي زمین ................. نامیده می شود. 

ن نفر جمعیت داشته باشد،................ گفته می شود.د)به شهرهایی که بیش از یک میلیو  

د: کالن شهر             ج: مقر یا مکان           ب: نیویورك                 ) شهرنشینی        پاسخ  

) براي جمله هاي زیر اصطالح مناسب بنویسید:3  

)     الف)مکان واقعی و هسته اولیه شهر را  چه می نامند. (             

 ب) به حداقل جمعیتی که تقاضاي کاال و خدمات سکونتگاه را دارند اطالق می شود . (              )

 ج)بخش پیرامونی یک شهررا گویند. (             )

 د) افزایش نسبت جمعیت شهرهاي یک کشور یا ناحیه به روستاهاي آن.

هر نشینی الف) مقر    ب) آستانه نفوذ     ج) حومه       د) ش )پاسخ   

) جمالت سمت راست را به طور مناسب با عناوین سمت چپ مربوط کنید.4  

مگاالپلیس -1الف)پایتخت یا شهر اصلی یک ناحیه                                   

جهان شهر -2ب)شهري با بیش از یک میلیون نفر جمعیت                        
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کالن شهر - 3شود.                                 ج)منطقه ابرشهر نیز نامیده می   

متروپل -4د)شهري با حوزة نفوذ بسیار وسیع در جهان                        

  ج) مگاالپلیس                  د) جهان شهر         ب) کالن شهر             ) الف) متروپل    پاسخ

منظور از هسته اولیه چیست؟ -5  

ها روستا یا شهر  دعب براي زندگی انتخاب کرده وبه اشتغال درآورده اند و که مردم برحسب نیاز ،آن را مکانی) پاسخ
 از آن محل گسترش یافته است.

بیشترین نقش راداشته اند.ی عوامل چه درانتخاب مکان براي استقرار وسکونت جمعیت -6  

انسانی و طبیعیعوامل )  پاسخ  

روستاها وشهرها چه عواملی نقش مهمی داشته است؟در سکونت گزینی انسانها در -7  

خاك حاصلخیز جلگه ها. –آب وهواي مالیم -آب فراوان )پاسخ     

عوامل موثر در پدید آمدن یک سکونتگاه در مکان خاص چیست؟ -8  

عوامل دفاعی ونظامی –دسترسی به راههاي تجاري  –عوامل سیاسی وتصمیمات حکومتی  -عوامل طبیعی )پاسخ   

درایران کدام عامل از مهمترین عوامل شکل گیري هسته اولیه روستاها وشهرها نمی باشد؟-9  

)*()تصمیمات حکومتی4       )   ()قرارگرفتن در تقاطع راهها 3  )       ()قلعه هاي دفاعی2       )  ()دسترسی به آب1  

جایگاه آن در سطح ناحیه چه می گویند؟به وضعیت یک سکونتگاه نسبت به پدیده هاي پیرامون خود وهمچنین  -10  

)پاسخ   موقعیت  

دسترسی یک شهر به دریا یا شبکه ارتباطی خط آهن در یک منطقه چه موقعیتی رابراي شهر ایجاد می کند؟ -11  

رونق تجارت ومشاغل مربوط به آن)  پاسخ  

است؟) هر یک از ویژگیهاي زیر به کدام نوع سکونتگاه(شهر یا روستا) مربوط 12    

 الف) نوگرایی و تغییرات اجتماعی بیشتر است.

 ب)چشم اندازهاي طبیعی وسعت زیادي دارند.

جذب شده اند . » غیر کشاورزي«ج)درصد بیشتري از جمعیت فعال به فعالیتهاي   

 د)تعاون و همکاري بیشتر است.
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)    الف)شهر       ب)روستا        ج)شهر        د)روستاپاسخ  

اي براي یک شهر فراهم می کند؟  دن شهر به روستاهاي پر جمعیت مجاور ویا منابع معدنی چه زمینهنزدیک بو  -13  

جذب نیروي کار وتوسعه صنایع آن شهر) پاسخ   

بیان کنید؟ عوامل موثر در به خطر انداختن حیات یک سکونتگاه را -14   

تغییرات آب وهوایی -سیاسیرویدادهاي  -مجاورت یک سکونتگاه با کوه آتشفشان یا گسلهاي فعال   پاسخ)  

 تفاوت هاي شهروروستا

  )چه عواملی موجب از دست رفتن موقعیت و اعتباریک شهر می شود؟15

) برخی تغییرات محیطی پیرامون مانند رویدادهاي سیاسی یا تغییرات آب و هوایی ممکن است موجب از دست پاسخ
   رفتن و اعتبار یک شهر یا سکونتگاه شود.

کهاي تفاوت شهر وروستا رابنویسید؟مال-16  

فرهنگ  –دسترسی به خدمات وتسهیالت  -وسعت وفضاي سکونت وفعالیت -جمعیت مالك –اقتصادي پاسخ) مالك 
 ومناسبات اجتماعی

.گزینه درست را انتخاب کنید: مهم ترین مالك تفاوت شهر وروستا............... است -17  

       )   (میزان جمعیت  )2              )*(فعالیت هاي اقتصادي)1

)   (فرهنگ ومناسبات اجتماعی )4            )    (وسعت وفضاي سکونت )3   

پاسخ) جمعیت متداول ترین مالك تشخیص شهر وروستا مالك ................ است.-18  

درمقابل جمله هاي زیر عبارت درست یا نادرست بنویسید. -19  

(*)غلط  ب)               )   (صحیح الف)جمعیت در نواحی مختلف دنیا یکسان است.            مالكالف)   

)                    سکونتگاهها از نظر تعداد جمعیت متفاوتند.             الف)   صحیح(*)                        ب)  غلط( - ب)   

باهم مقایسه کنید؟مالك جمعیت رادر کشورهاي اروپایی وآسیایی -20  

نفر 30000نفر شهر محسوب می شوند.در کشورهاي آسیایی چین وهند بیشتر از 2000در اروپا بیشتر ازپاسخ)   

یک از مالکهاي تفاوت شهر وروستا می باشد؟ هر یک از  ویژگیهاي زیر مربوط به کدام -21  

کنند.الف)درروستا درصد بیشتري از جمعیت فعال دربخش کشاورزي فعالیت می   
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 ب)در شهرها خانه ها ومغازه ها وفضاهاي صنعتی به هم فشرده تر ند.

 پ)درروستا فضاي باز وچشم اندازهاي طبیعی بیشتر وگسترده ترند.

 ج)درشهرها نوگرایی بیشتر وتغییرات اجتماعی سریع تر است.

 د)درروستا ها حمل ونقل عمومی ،خدمات مالی وبانکی محدودتر وکمتر است.

            پ)وسعت وفضاي سکونت وفعالیت         ب)وسعت وفضاي سکونت وفعالیت     الف)فعالیت اقتصادي  )  پاسخ
د)دسترسی به خدمات وتسهیالت        ج)فرهنگ ومناسبات اجتماعی      

  )گزینه مناسب را انتخاب کنید:22

  الف)متداول ترین مالك تشخیص شهر از روستا کدام گزینه می باشد.

     )مالك اقتصادي                                      2ا) مالك جمعیتی     

  )خدمات و تسهیالت                   4 )مالك فرهنگی و اجتماعی  3  

    میلیون نفر جمعیت داشته است؟8میالدي کدام یک بیشتر از  1950ب)در سال 

     )نیویورك                                      2ا) توکیو      

   )سائوپائولو                                4 )شانگهاي  3  

  ج)تنها در دو کشور .............. و .................... بیش از یک میلیارد نفر روستانشین اند. 

     )هند ، ژاپن                                     2ا) چین ، ژاپن     

    )هند ، روسیه                                      4 )چین ، هند 3  

  ؟نمی باشدد)کدام یک از دالیل شهرنشینی سریع بعد از انقالب 

     )اصالحات ارضی                                           2ا) مهاجرت      

    )توسعه صنایع                              4 )فروش بیشتر نفت 3  

  د) اصالحات ارضی            ج) چین ، هند          نیویورك   ب)       مالك جمعیتی    ) الف)پاسخ

  )مهم ترین مالك هاي تشخیص شهر از روستا را نام ببرید. 23

فعالیت ، دسترسی به خدمات و تسهیالت ، ) فعالیت اقتصادي ، میزان جمعیت . وسعت و فضاي سکونت و پاسخ
 فرهنگ و مناسبات اجتماعی
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 24) از بین جمله هاي زیر فقط جمله هاي نادرست را مشخص و سپس آن ها را تصحیح نمایید.

 الف)مهم ترین مالك تفاوت شهر و روستا فعالیت هاي اقتصادي آنهاست.

  نفر جمعیت شهر محسوب می شوند.  30000از  ب)در برخی از کشورهاي اروپایی سکونتگاه هایی با بیشتر

  ج)در روستاها فضاهاي باز  و چشم انداز هاي طبیعی بیشتر و گسترده ترند.

  د)خدمات و تسهیالت در شهرها به مراتب از روستاها کمتر و محدودتر است.

  کشورهاي پرجمعیت آسیا مانند چین و هند     –)  ب) نادرست پاسخ

 در شهرها خدمات و تسهیالت بیشتر است.  –د) نادرست            

چیست؟ »سلسله مراتب سکونتگاهها«منظور از  -25  

رتبه بندي آنها برحسب اهمیت) پاسخ  

معیارهاي اصلی دررتبه بندي سکونتگاهها کدام اند؟ -26  

)پاسخ   میزان جمعیت وعملکرد  

از نظر جمعیت می باشد؟ (بزرگ یا کوچک) گاه هر یک از موارد زیر مربوط به کدامیک از انواع سکونت -27  

ي به ساکنان ارائه می شود؟الف)دراین سکونتگاه خدمات محدود  

 ب)دراین سکونتگاه تعداد وتنوع خدمات بسیار زیاد است؟

 ج)ارائه خدمات زیاد ومتنوع به سایر روستاها وشهرهاي هم جوار

ب)سکونتگاه              الف)سکونتگاه کوچک )پاسخ                          ج) سکونتگاه بزرگ                                       

:باتوجه به هرم رتبه بندي سکونتگاهها دراروپا-28  

 الف)درقاعده هرم وردیف هاي پایین سکونتگاههایی باکمترین میزان............... قرار می گیرند.

.................. وارائه خدمات بیشتر و....................... است.باحرکت به سوي باالي هرم جمعیت سکونتگاه ... ب)  

متنوع تر  -بیشتر   الف)جمعیت                       ب) )پاسخ     

در هرم رتبه بندي سکونتگاهها در اروپا چه رابطه اي بین جمعیت وارائه خدمات وجود دارد؟      -29  

باحرکت به سوي باالي  میزان جمعیت کمتر وارائه خدمات هم کمتر است. در قاعده هرم وردیف هاي پایین) پاسخ
 هرم جمعیت بیشتر وارائه خدمات هم بیشتر ومتنوع تر است.
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   واز جایی به جاي دیگر .......... است.  ونوع مطالعات محققان  ها  باتوجه به .........معیارهاي رتبه بندي سکونتگاه -30

متفاوت –اهداف   جواب)  

       (*)صحیح  الف)    معیار وتعریف شهر کوچک وبزرگ ومیزان جمعیت آن درکشورهاي مختلف فرق می کند. -31
)   (غلط ب)      

حوزه نفوذ سکونتگاه راتعریف کنید؟-32  

به محدوده جغرافیایی که ازیک سکونتگاه کاال وانواع خدمات دریافت می کند وبین آن محدوده وسکونتگاه  پاسخ)
.کاال ،خدمات ورفت وآمد وجود دارد گفته می شودجریان   

حوزه هاي نفوذ سکونتگاه از نظر وسعت چه تفاوتی دارند؟ - 33  

برخی حوزه نفوذ کم وسعتی  دارند. مثال یک شهر کوچک فقط به چند روستا ي پیرامون خود خدمات می ) پاسخ
ه از خدمات درمانی به آن شهر مراجعه می کنند.وساکنان روستا براي خرید کاال  وکار در کارخانه ها واستفاددهد   

لوازم  ،عملکردها مانند تولید وعرضه خودرو در برخییار گسترده تري دارند مثل تهران برخی ازشهرها حوزه نفوذ بس
مراکز دانشگاهی و... حوزه نفوذ وسیعی در سطح کشور ایران دارد. و خانگی،  

سکونتگاه به چند جنبه توجه می شود؟درزمینه بررسی حوزه نفوذ عملکرد یک  -34  

دامنه نفوذ -آستانه نفوذ)  پاسخ   

هریک از تعاریف زیر مربوط به کدام حوزه نفوذ عملکرد یه سکونتگاه است؟ -35  

 الف)حداقل جمعیتی که تقاضاي کاال،خدمات یاعملکردي از سکونتگاه دارند؟

ن سکونتگاه طی می کنند؟ب)بیشترین مسافتی که مردم منطقه براي دریافت خدمات ازآ  

ب)دامنه نفوذ                    الف)آستانه نفوذ  )پاسخ    

کامل کنید: - 36  

الف)موقعیت یک شهر یا روستا در ادامه حیات یا............... ویاحتی .............. وزوال آن نقش مهمی ایفا می کند. 
نابودي  -پاسخ)گسترش   

.. است. کم افزایش شهر و................فضاي جغرافیایی در قرن بیست ویب)یکی از مهم ترین تغییرات   

 پاسخ) شهرنشینی

  چیست؟ »شهرنشینی«منظور از اصطالح )37

 افزایش نسبت جمعیت شهرهاي یک کشور یاناحیه به روستاهاي آنپاسخ)
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گزینه درست را انتخاب کنید: -38  

به ترتیب چند درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می کردند؟ میالدي2014و1950درسال الف)  

               )*(درصد 54-30)2                                     )   (درصد20-50)1

           )   (درصد52-32)4                               )   (درصد25-66) 3   

بیشتر از سایر نواحی جهان است؟سرعت گسترش شهرنشینی درکدام قاره ها  -ب)  

             )   (اقیانوسیه- )آفریقا2                                              )   (اروپا  -)آسیا1

)*(آفریقا -)آسیا4                             )    (آسیا-)آمریکاي التین3   

فریقا چیست؟آعلل رشد سریع شهرنشینی در آسیا و -39  

مهاجرت فزاینده روستاییان به شهرها براي اشتغال ودستمزد بیشتر  وبه دنبال صنعتی شدن وتوسعه کارخانه ) پاسخ
  .ورود این کشورها به تجارت جهانی رشد بخش خدمات و ها ویا

کنید؟قاره آفریقا وآسیا رابایکدیگر مقایسه دو رشد سالیانه شهرنشینی در کشورهاي توسعه یافته صنعتی و -40  

.درسالدرصد 5/1فریقاآسیا وآودر  4/0 در کشورهاي توسعه یافته صنعتی )پاسخ   

بنویسید؟ جهان راالگوي شهرنشینی دردو تغییر مهم در  -41  

میلیون 8بیش از  میالدي1950افزایش شهرهاي میلیونی مثال دوشهر لندن ونیویورك در سال اولین تغییر،   )پاسخ
شهر  28ها به شهر تعداد اینامروزه  و وجود داشت میلیون نفر10ده شهر بیش از 1990جمعیت داشتند.در سال 

   رسیده است.

میلیون نفر قبال در نیمکره شمالی ودر آمریکاي شمالی ،اروپا  10ومیلیون 5)تغییر الگوي مکانی شهرهاي بیش از دوم
هاي میلیونی وجود دارند.اما امروزه در آسیا ،آمریکاي التین وآفریقا هم شهر وجود داشتند. وژاپن  

هر یک از ویژگی ها زیر مربوط به کدام کلمات داخل کادر می باشد؟ -42  

کالن شهر)-جهان شهر-مگاسیتی-(مادر شهر                               

   الف)بزرگترین ومهمترین شهر یک ناحیه یاکشور که بر سایر سکونتگاهها برتري دارد؟

میلیون نفر اطالق می شود؟ 10ب)ترجمه ومعادل کلمه مگاسیتی وبا جمعیتی بیش از   

میلیون نفر جمعیت گفته می شود؟1ج)در ایران به شهرهایی بابیش از    

 د)شهرهایی که در تجارت واقتصاد جهانی حوزه نفوذ بسیار وسیعی دارند؟

 پاسخ )   د)جهان شهر     ج)کالن شهر          مگاسیتی   ب)         الف)مادر شهر 
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مادر شهرها از چه جنبه هایی بر سایر سکونتگاهها برتري دارند؟ -43  

    . ممکن است پایتخت  یاشهر اصلی یک ناحیه باشدکه مرکز حکومتی،مذهبی،تجاري و.... استپاسخ)

با افزایش جمعیت مادر شهرها وگسترش حومه هاي آنها چه منطقه هایی ایجاد می شود؟ -44  

.شهرها وشهرکهاي اقماري ،  منطقه مادر شهري ودر پیرامون برخی مادر شهرها )پاسخ     

درباره حومه به سواالت زیر پاسخ دهید؟ -45  

 الف)حومه یعنی چه؟

 ب)چه عاملی باعث شکل گیري حومه ها شده است؟

حومه ها از چه نظر به شهرها وابسته اند؟  )ج  

)انواع حومه ها رانام ببرید؟د  

  شهر گفته می شود   به بخش هاي پیرامونی  یک الف)واالت)سپاسخ 

ب)افزایش شهر نشینی وگسترش حمل ونقل ووسایل ارتباطی    

                                                                                                        استفاده از خدمات   )براي خرید ،کار وج
  فقیر نشین ومرفه نشین - صنعتی-)خوابگاهید

  واالت زیر پاسخ دهید:به س )46

  الف) عوامل موثر در توسعه حومه نشینی را بنویسید.

 ب) در کدام قاره بیشترین متروپل ها و مگاالپلیس ها وجود دارد؟

 ج)مهمترین کالن شهر در ایران بعد از تهران کدام شهر می باشد؟

ینی ، گسترش حمل و نقل و وسایل ارتباطی) الف)افزایش شهرنشپاسخ  

  ج) مشهد مقدس                     ب)قاره آسیا 

می گویند؟ »ابر شهري «چرا به مگاال پلیس منطقۀ- 47  

حومه ها وشهرکهاي اقماري یک مادر شهر به شهرکهاي مادر شهر دیگر پیوند می  ها ، در مگاالپلیسپاسخ)زیرا
   خورد.

هاي مگاال پلیس را بنویسید؟مهمترین ویژگی  - 48  

و شد بین مادر  فراوانی آمد تمرکز وانبوهی جمعیت ،تمرکز موسسات مالی وپولی ، تمرکز صنایع دانش بنیان ،) پاسخ
با انواع وسایل حمل و نقل زمینی وهوایی شهرهاي هم جوار  
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مگاالپلیس ها در چه مناطقی ایجاد می شوند ؟ -49  

خوشه اي وکهکشانی –شکل خطی وکریدوري  -ارتباطی  در امتداد راههاي ) پاسخ  

مهمترین مگاالپلیس هاي  جهان را نام ببرید؟)  -  50 

   یوکوهاما)-شمال شرق ایاالت متحده امریکا(از بوستن تاواشنگتن)و مگاالپلیس ژاپن(توکیوپاسخ)

؟دارندکدام کشورها بیش از یک میلیارد نفر روستا نشین  جهان در روستاها زندگی می کنند؟ چند نفر ازمردم -51  

چین وهند      - میلیارد نفر  4/3) پاسخ  

کاهش روستا نشینی وافزایش شهرنشینی چیست؟ مهمترین عامل -52  

) پاسخ مهاجرت از روستا به شهر  

ث مهاجرت از روستا به باع اول قرن بیستم در کشورهاي توسعه یافته صنعتی چه عاملی ۀدر قرن نوزدهم ونیم-53
 شهر شد؟

توسعه صنایع کارخانه اي البته این مهاجرت تدریجی وطوالنی مدت بوده وطی ده ها سال وهمگام با تحوالت )  پاسخ
 صنعتی شدن صورت گرفته است.

چه کسانی هستند؟به  زارعان نیمه وقت  -54  

براي دریافت دستمزد بیشتر به صورت نیمه وقت در شهرها کار می کردند وبخشی از وقت خود  ی کهروستاییان) پاسخ
می گفتند.» عان نیمه وقت رزا«را به کاردر مزارع اختصاص می دادند وبه همین علت به آنها   

؟را بنویسید »آلمان «هاي توسعه یافته مانند علل کاهش روستا نشینی در کشور -55  

تبدیل روستاها به –ذاري شهرنشینان وخرید زمینهاي کشاورزي براي کشت تجاري در روستاها سرمایه گ)  پاسخ
 حومه هاي شهري به علت گسترش شهرها

چیست؟در حال توسعه علل مهاجرت روستاییان در کشورهاي  -56  

شینی در شهرنرشد -ورود این کشورها به دوره صنعتی شدن  وهمگام نبودن این مهاجرت با توسعه صنعتی  )  پاسخ
زمانی کوتاهتر وسریعتر از توسعه صنعتی بوده وشهرها از نظر امکانات وتسهیالت آمادگی الزم براي ورود طی دوره 

 مهاجران روستایی رانداشتند

  را بنویسید. 1335دالیل رشد شهرنشینی در ایران ، پس از سال  -57

ز فروش نفت  ، افزایش واردات به ویژه مواد غذایی ) افزایش صادرات متکی به نفت  و افزایش درآمد حاصل اپاسخ
  .حاصل از فروش نفت ، گسترش واکسیناسیون و توجه به امر بهداشت
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بنویسید؟ را در جهان امروزي علل افزایش شهرگرایی -58  

ورود  کشورها به عصر نوسازي  بروز تحوالت صنعتی و ) پاسخ   

شهرگرایی راتعریف کنید؟ -59  

اجتماعی که طی آن شیوه  هاي زندگی،رفتار وعملکردها ،ارزش ها ومظاهر شهري درروستا -اقتصاديروندي )  پاسخ
بین روستانشینان رواج می یابد. و  

عوامل تغییر روستاها وشهرگرایی در روستاها را بنویسید؟ - 60  

وراه سازي ،استفاده از بافراهم شدن امکانات وتجهیزاتی چون آب وبرق  الف)تغییر در چهره وکالبد روستا :پاسخ) 
 ماشین آالت کشاورزي وعناصر وخدمات شهري که باعث تغییر در کالبد شهر می شود.

ب)پدید آمدن عملکردهاي جدید در روستا: عالوه برزراعت نقشهایی چون صیادي ،گردشگري وصنعتی ، که در ان 
 صنایع کوچک تبدیلی یاخانگی رونق زیادي دارند ایجاد شده است.

بط شهر وروستا را از چه جنبه هایی می توان بررسی کرد؟روا -61  

   فرهنگی -اجتماعی - اقتصاديپاسخ) از جنبه هاي 

.را مشخص کنید؟نادرست  یا درستدر جمالت زیر  -62  

 الف)شهر وروستا از دیر باز بایکدیگر وابستگی وروابط متقابل داشته اند.

لف ودر نواحی مختلف جهان متفاوت بوده است.ب)نوع وچگونگی روابط شهر وروستا در زمانهاي مخت  

می گویند. موقعیتونتگاه ومحل استقرار آن روي زمین به مکان اصلی ودقیق یک سک ج)  

درست        ج) نادرستب)             درست-الف  پاسخ) 

را توضیح دهید؟ »نابرابري شهر وروستا «نظریه  - 63  

،وجود نیروي انسانی متخصص تمرکز اقتصادي ،شهر محل انباشت سرمایه ،تولید کاالهاي کارخانه اي ) پاسخ
 وماهر،خدمات آموزشی ،درمانی،رفاهی،مالی وفناوري اطالعات است . روستا داراي مواداولیه ومحصوالت کشاورزي ،

شهر وروستا جریان دارد.نیروي انسانی ساده ،خدمات فراغتی،صنایع دستی است ومبادله نابرابر بین   

عوامل افزایش جمعیت شهري در ایران چیست؟ -64  

افزایش جمعیت روستاها وتبدیل -3مهاجرت از روستاها به شهرها     - 2افزایش طبیعی جمعیت شهري    -1)  پاسخ
 آنها به نقاط شهري و ادغام روستاها دربافت شهري
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درایران مالك تبدیل روستا به شهر چیست؟ -65  

وزارت کشور شهر اعالم می شود هزار نفر برسد با موافقت 10به حدي معین مثال  ) روستاهایی که جمعیت آنها  پاسخ
  .سیس شده باشد أآنها شهرداري ت ودر

در ایران به چه دوره اي گفته می شود؟ »شهرنشینی کند« ةدور -66     

مهاجرت از روستاها به شهرها به کندي صورت گرفت ومحصوالت کشاورزي بخش عمده  1335تاسال )  پاسخ
 تولیدات داخلی را تشکیل می داد.

  یکی ازعوامل مهم افزایش جمعیت شهري درایران چه بوده است؟-67

  پاسخ) مهاجرت از روستا به شهر

دوره سریع شهرنشینی چه زمانی درایران آغاز شد؟-68  

دبه بع 1335از سال  )  پاسخ   

مهمترین علل شهرنشینی سریع درایران چیست؟-69  

متکی بودن بودجه ما به درآمد حاصل از فروش نفت وذخیره شدن آن در دست دولت ودولت بااستفاده از  -1)  پاسخ
 درآمد نفتی بیشترین سرمایه گذاري ها،توسعه کارخانه ها وتجهیزات وزیر ساختها رابه شهرها اختصاص دادند.

1341ام اصالحات ارضی در سال انج-2  

اصالحات ارضی راتعریف کنید؟-70  

.غییر قوانین مالکیت زمین وتوزیع مجدد آن به نفع کشاورزانت ) پاسخ   

؟انجام شدبا چه هدفی  درایران اصالحات ارضی در چند و -71  

  . پاواگذاري زمین به دهقانان خرده  در سه مرحله با  هدف سلب مالکیت مالکان بزرگ وپاسخ)

بنویسید؟ اصالحات ارضی درایران راعدم موفقیت علل  -72  

،  به خارج وابسته خش صنایع مونتاژتوجه به ب -کشاورزانادرست زمین  حمایت نکردن دولت ازتقسیم نپاسخ)
  .واردات کاال

چیست؟ مادر شهر ملیعلت تبدیل تهران به  -73  

جمعیت این شهر به طور مداوم به شدت افزایش یافت ورفته به علت مهاجرت گسترده مردم از سراسر کشور  ) پاسخ
برابر دومین شهر پرجمعیت  رفته فاصله زیادي باسایر شهرها پیدا کرد به این ترتیب جمعیت تهران همواره بیش از دو

 ایران یعنی مشهد بوده است.
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