
















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

  



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

 

 



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.

 


