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سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه شهري و روسـتایی  . 1

 چیست؟ 
 چیست؟ مقر منظور از . 2
 سکونتگاه چیست؟ هستۀ اولیۀ منظور از . 3
در انتخاب مکان براي استقرار و سکونت جمعیت کدام عامل . 4

 ین نقش را دارد؟ تر بیش
چند مورد از عوامل طبیعی در انتخاب مکان براي سکونت را . 5

 نام ببرید. 
 ها را نام ببرید.  عوامل انسانی در استقرار سکونتگاه. 6
و شهرها در  ها گیري هستۀ اولیه روستا ترین عوامل شکل مهم. 7

 اند؟  ایران کدام
 یک شهر یا روستا چیست؟ موقعیت منظور از . 8
آهـن   تاثیر دسترسی یک شهر به دریا یا شبکۀ ارتبـاطی راه . 9

 چیست؟ 
به روستاهاي پرجمعیت مجاور یـا   شهر تاثیر نزدیک بودن. 10

 منابع معدنی چیست؟ 
  

 1 کارت
 1درس 

مقر و موقعیت و 
 هاي شهر و روستا تفاوت
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  است. آنموقعیت (مکان، جایگاه) و . مقر 1
مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل اسـتقرار آن روي  . 2

 است.زمین 
آن را براي زندگی انتخاب کرده  ،مکانی که مردم برحسب نیاز. 3

اند و بعدها روستا یـا شـهر از آن محـل     و به اشغال درآورده
 گسترش یافته است. 

 اند. ین نقش را داشتهتر بیشعوامل طبیعی . 4
 ها و آب فراوان  آب و هواي مالیم، خاك حاصلخیز جلگه. 5
هـاي   عوامل سیاسی و تصمیمات حکومتی، دسترسی بـه راه . 6

 تجاري، عوامل دفاعی و نظامی 
ـ  رهاي دفاعی، بازا دسترسی به آب، قلعه. 7 و قـرار   یهـاي محل

 ها  گرفتن در تقاطع راه
و هاي پیرامونی خود  ها نسبت به پدیده وضعیت آن سکونتگاه. 8

 همچنین جایگاه آن در سطح ناحیه
 رونق تجارت و مشاغل . 9

  شهر  آن جذب نیروي کار و توسعه صنایع. 10

 1 کارت
 1درس 

مقر و موقعیت و 
 هاي شهر و روستا تفاوت
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موقعیت و اعتبار یک شهر  رفتنچه عواملی موجب از دست . 11

 شود؟  دیگر می ییا انتقال آن به مکان

 اي با هم دارند؟  چه رابطهمقر و موقعیت مفاهیم . 12

 کدام است؟ موقعیت با مقر تفاوت . 13

 کند؟  چه کمکی می روستاها و شهرهامطالعه موقعیت و مقر . 14

 هاي شهر و روستا را نام ببرید.  ترین تفاوت مهم. 15

 شهر و روستا چیست؟ تفاوت ترین مالك  مهم. 16

 مالك تشخیص شهر و روستا چیست؟ ترین  . متداول17

وسعت و فضاي سکونت و فعالیت شهر و روسـتا را بـا هـم     .18
 مقایسه کنید. 

   

 2 کارت
 1درس 

مقر و موقعیت و 
 هاي شهر و روستا تفاوت
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 رویدادهاي سیاسی یا تغییرات آب و هوایی . 11
 مکمل یکدیگرند. . 12
 تر بیشو است در آنجا بنا شده   مکانی است که سکونتگاهمقر . 13

شرایط و ارتباط  ،موقعیتبا عوامل محلی سر و کار دارد اما 
 (مانند یک ناحیه) تر وسیع یسکونتگاه را با عوامل در سطح

 دهد.  نشان می
ها  کند تا بهتر براي توسعه و عمران و آبادانی آن کمک می. 14

 ریزي کنیم.  برنامه
فعالیت اقتصادي، میزان جمعیت، وسعت و فضاي سکونت و . 15

فعالیت، دسترسی به خدمات و تسهیالت، فرهنگ و مناسبات 
 اجتماعی 

هاي اقتصادي، در روستا کشاورزي و در شهر خدمات  فعالیت. 16
 و صنعت 

 ك جمعیتی . مال17
و  تـر  بـیش اندازها طبیعـی   در روستاها فضاهاي باز و چشم. 18

ها و فضاهاي صنعتی به  ها و مغازه در شهرها خانه ند.تر گسترده
وع در فضـاهاي محـدودتري   هاي متن تر و فعالیت هم فشرده

  .اند متراکم شده

 2 کارت
 1درس 

 

مقر و موقعیت و 
 هاي شهر و روستا تفاوت
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 یعنی چه؟ سلسله مراتب سکونتگاه منظور از . 1

 کند؟  ها بر چه اساسی تفاوت می بندي سکونتگاه معیارهاي رتبه. 2

 چیست؟ حوزة نفوذ سکونتگاه منظور از  .3

نفوذ عملکرد یک سکونتگاه بـه چـه    ةدر زمینۀ بررسی حوز. 4

 شود؟  هایی توجه می جنبه

یر مراکز خدماتی باید یابی احداث یک مغازه یا سا آیا در مکان. 5

 ها توجه کرد؟ چرا؟  آنحوزة نفوذ به 

  

 3 کارت
 1درس 

سلسله مراتب و حوزه 
 نفوذ سکونتگاه
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بـراي ایـن منظـور     :ها برحسـب اهمیـت   بندي آن یعنی رتبه. 1

(خدماتی که ها را براساس میزان جمعیت و عملکرد  سکونتگاه
 کنند.  بندي می طبقهکنند)  ارائه می

و از جایی به جاي  محققاننوع مطالعات و اهداف با توجه به . 2
 دیگر

به محدودة جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال و انواع خدمات . 3
کند و بین آن محدوده و سکونتگاه جریان کاال،  دریافت می

آن حـوزة نفـوذ    ،خدمات و رفـت و آمـد افـراد وجـود دارد    
 گویند.  سکونتگاه می

یعنی حداقل جمعیتی کـه تقاضـاي کـاال،    آستانه نفوذ الف) . 4
 خدمات یا عملکردي از سکونتگاه دارند. 

ین مسافتی که مردم منطقه بـراي  تر بیشیعنی دامنۀ نفوذ ب) 
 کنند.  دریافت خدمات از آن سکونتگاه طی می

باشد سود اقتصادي  تر بیشنفوذ میزان حوزه بله، زیرا هر چه . 5
 خواهد بود.  تر بیش
  

 3 کارت
 1درس 

 

سلسله مراتب و حوزه 
 نفوذ سکونتگاه

 
 

 



(دوازدهم) 3جغرافیاي    

 

    

11 

 

 
ترین تغییرات فضاي جغرافیایی در قرن بیستم و  یکی از مهم. 1

 بیست و یکم چیست؟ 
 کدام است؟ شهرنشینی منظور از اصطالح . 2
 2018بـا سـال    1950درصد جمعیت شهرنشینی در سـال  . 3

 میالدي را مقایسه کنید. 
از سـایر   تر بیشها  شهرنشینی در کدام قارهگسترش سرعت . 4

 است؟  نواحی جهان
به هاي آسیا و آفریقا  شهرنشینی در قاره اي از رشد بخش عمده. 5

 ؟ چه علت است
ورهایی شهرنشینی مربوط به چه کش سطحین درصد تر بیش. 6

 است؟ 
 شهرنشینی مربوط به چه کشورهایی است؟  میزانین تر کم. 7
الگـوي   اتهـاي مربـوط بـه تغییـر     ترین پدیـده  یکی از مهم. 8

 شهرنشینی در جهان چیست؟ 
 از میالدي کدام شهرهاي جهان جمعیتی بیش 1950در سال . 9

 میلیون نفر داشتند؟  8
   

 4 کارت
 1درس 

به سوي جهانی در حال شهري 
 شدن و افزایش شهرهاي میلیونی
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 افزایش شهر و شهرنشینی در جهان. 1
بـه  ي یـک کشـور یـا ناحیـه     نسبت جمعیت شهرهاافزایش . 2

 روستاها 
درصد جمعیت جهان در شـهرها   30 فقطم  1950در سال . 3

 . رسیددرصد  55م این رقم به  2018بودند اما در سال 
 آسیا و آفریقا . 4
اشـتغال و   منظـور  بـه یان به شهرها یمهاجرت فزایندة روستا. 5

ها و  کارخانه عهبه دنبال صنعتی شدن و توس تر بیشدستمزد 
یا رشد بخش خدمات و ورود این کشورها به تجارت جهانی 

 بوده است.
 % 90 با % و هلند92 با آرژانتین ،%93 با ژاپن. 6
و سریالنکا در آسیا با در افریقا و نپال  االويمسودان، اوگاندا، . 7

 درصد  20از  تر کم
با  یافزایش شهرهاي میلیونی و تغییر الگوي مکانی شهرهای. 8

  نفر در جهانمیلیون  10و  5بیش از 
  نیویورك و . لندن 9

 4 کارت
 1درس 

 

به سوي جهانی در حال شهري 
 افزایش شهرهاي میلیونیشدن و 
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 چگونه مکانی است؟ . متروپل 1

 شود؟  ، چه گفته میمادر شهرهامعموالً به . 2

 گویند؟  میکالن شهر در ایران به چه شهرهایی، . 3

 چیست؟ شهر  هحوممنظور از . 4

 ها نقش دارند؟  گیري حومه چه عواملی در توسعه و شکل. 5

 ها را نام ببرید. چند نمونه از انواع حومه. 6

 آید؟  منطقۀ مادرشهري چگونه به وجود می. 7

 چیست؟ جهان شهر منظور از . 8

 شود؟  به چه شهرهاي گفته می. مگاالپلیس 9

   

 5 کارت
 1درس 

از مادر شهر تا 
 مگاالپلیس
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ترین شهر یک  ترین و مهم ) بزرگمتروپلبه طورکلی مادرشهر (. 1

 ناحیه، استان یا یک کشور است. 
 . کالن شهر 2
 جمعیت داشته باشند.میلیون نفر  1 که بیش ازشهرهایی . 3
 گویند.  میحومه هاي پیرامونی یک شهر،  به بخش. 4
 افزایش شهرنشینی و گسترش حمل و نقل و وسایل ارتباطی . 5
 نشین  خوابگاهی، صنعتی، فقیرنشین، مرفههاي  حومه. 6
 ها  هاي آن با افزایش جمعیت مادرشهرها و گسترش حومه. 7
به شهرهایی که به دلیل مشارکت زیاد در اقتصاد و تجـارت  . 8

جهان جهانی، حوزة نفوذ بسیار وسیعی در سطح جهان دارند، 
 گویند.  میشهر 

دو یا چنـد مادرشـهر در    العاده زیاد در نتیجۀ گسترش فوق. 9
اي از  و نقــل، زنجیــره امتــداد مســیرهاي ارتبــاطی و حمــل

 هـا  کـه بـه آن   مـی آینـد  شـهرها پدیـد    مادرشهرها یا کالن
 گویند.  میابرشهر یا مگاالپلیس 

  

 5 کارت
 1درس 

 

از مادر شهر تا 
 مگاالپلیس
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 اند؟  ها کدام هاي مگاالپلیس ترین ویژگی مهم. 10

 در کجا و به چه شکلی هستند؟  ها مگاالپلیس. 11

 جهان را نام ببرید.  يها دو نمونه از اولین مگاالپلیس. 12

 ین شهرهاي باالتر از ده میلیون نفر را دارد؟ تر بیشکدام قاره . 13

ی با بیش از ده میلیون یها و شهرها علت ظهور مگاالپلیس. 14
 نفر در مشرق و جنوب شرقی آسیا در چند دهۀ اخیر چیست؟ 

آیا افزایش شهرهاي میلیونی، فشار بر منابع و محیط زیست . 15
 کند؟ چرا؟ دلیل بیاورید.  می تر بیشرا 

   

 6 کارت
 1درس 

از مادر شهر تا 
 مگاالپلیس

 

 


