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1  

 شهرکوچک وجود کتابخانه ،فروشگاه پوشاک،بانک  و هتل

 شهربزرگ وجودکلیسای بزرگ،فروشگاه های زنجیره ای ،استادیدوم ورزشی و برج های تجاری

 شهرمتوسط وجودمراکرخرید وجود،باشگاه ورزشی،دانشکده و.... 

 دهکده)هاملت( شاید یک صندوق پست داشته باشد

 بزرگ روستای پرمارکت کوچک،مراکزبهداشتی و...ووجود مدرسه ،س

 روستای کوچک 
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 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1
1-   

 (یوکوهاما ــ توکیو- واشنگتن تا بوستن
2-  

 مرفه نشین و فقیرنشین حومه های صنعتی، و حومه های خوابگاهی، حومه های
3-   

 اقتصادی فعالیت

4-   
 موقعیت جغرافیایی

5-   
 حومه

6-   
 مقر و موقعیت
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 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 5/9
1-   
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 خدمات و عناصر و کشاورزی ماشینآالت از استفاده راهسازی، و برق و آب چون تجهیزاتی و امکانات شدن فراهم (با1

 .آمد پدید گذشته به نسبت روستاها کالبد و چهره در قابل مالحظه ای تغییرات شهری،

 به جدیدی کرده وعملکردهای تغییر روستاها از برخی عملکرد و نقش است، زراعت غالب، فعالیت روستاها بیشتر (در2

 ،نقش صیادی با روستاهایی به میتوان جمله آن از که است شده پدیدار روستاها این در زراعت بر عالوه یا مستقل طور

 کرد اشاره دارند، زیادی رونق خانگی یا تبدیلی  کوچک صنایع آن در که صنعتی، و گردشگری
2-   
 زراعت،) کشاورزی بخش در فعال جمعیت از بیشتری روستایی، درصد سکونتگاههای اغلب در: اقتصادی (فعالیت1

 خدماتی و صنعتی بخشهای مردمدر بیشتر در شهرها اما می کنند فعالیت( غیره و شکار و صید جنگلداری، دامداری،

 به کارند. مشغول

 نواحی در مالک این اما میکنند، تلقی شهر را آن معینی برسد، میزان به سکونتگاه جمعیت اگر جمعیت: میزان (2

 .است متفاوت مختلف دنیا

 عمومی، نقل و حمل خرید، مراکز پزشکی، و درمانی امکانات آموزشی، شهرها در: تسهیالت و خدمات به دسترسی (3

 و کمتر روستاها در تسهیالت و خدمات این که درحالی است؛ گسترده و متنوع …و برق و آب بانکی، و مالی خدمات

 .است محدودتر

 روابط و می شناسند را یکدیگر افراد بیشتر است، کمتر جمعیت چون روستاها در: اجتماعی مناسبات و (فرهنگ4

 فاوتمت روستا و شهر در زندگی  شیوه و رسوم و آداب. است بیشتر آنها میان همکاری و اجتماعی خویشاوندی، وابستگی

 است. سریع تر اجتماعی تغییرات و نوگرایی بیشتر شهرها در. است
3-   

 بین وشد آمد فراوانی بنیان و دانش صنایع تمرکز پولی، و مالی مؤسسات تمرکز شهری، جمعیت انبوهی و تمرکز

 هوایی و زمینی نقل و حمل وسایل انواع با همجوار مادرشهرهای
4-   

 به منظور شهرها به روستاییان فزاینده مهاجرت علت به شهرنشینی رشد از ای  عمده بخش نواحی، این کشورهای در

 هب کشورها این ورود و خدمات بخش رشد یا و کارخانه ها توسعه و شدن صنعتی دنبال  به و بیشتر دستمزد اشتغال و

 است. بوده جهانی تجارت

 : کنید تعریف زیررا اصطالحات -5

  -الف -6

 و ارتباطی مسیرهای امتداد در مادرشهر چند یا دو زیاد فوق العاده گسترش نتیجه در جهان،   بخش های از برخی در

 می شود. گفته مگاالپلیس آنها به که آمده اند پدید کالن شهرها یا مادرشهرها از حمل ونقل، زنجیرهای

  -ب -7

 و ارزش ها عملکردها، و رفتار زندگی، شیوه های آن طی که است اجتماعی ــ اقتصادی روندی شهرگرایی، از منظور 

 می یابد. رواج روستانشینان بین و روستاها شهری در مظاهر

  -پ -8

 .می گویند حومه شهر یک پیرامونی بخش های به

  -ت -9

 ریانج سکونتگاه و محدوده آن بین و می کند دریافتخدمات  انواع و کاال سکونتگاه یک از که جغرافیایی  محدوده به

 سکونتگاه می گویند. آن نفوذ حوزه   دارد، وجود افراد آمد و رفت و کاال، خدمات

 .دهید اختصارتوضیح وبه برده رانام سکونتگاه یک عملکرد نفوذ حوزه درمورد توجه مورد جنبه دو -10
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 سواالت چهارگزینه ای: 3

 ،مگاالپلیس ها شکل می گیرند؟ازپیوندکدام پدیده های چغرافیایی -1

   (حومه ها و شهرک های اقماری   1

   

2-  

 (اَبَرشهر4   

3-  

   (کالن شهر 2 

4-  

  (خطی 1

5-   

  (دامنه نفوذ 2  

6-  

 عملکرد-(میزان جمعیت4
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