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(76ص)؟سکونتگاه کجاستاز دیدگاه دانش جغرافیا، 
. مجموعه مساکن که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارندمحلی از 

هاکدامند؟دو نوع سکونتگاه 
روستاشهر و 

دارند؟در شکل گیری سکونتگاه های شهری و روستایی ایران نقش چه عواملی 
... عرض جغرافیایی و-ارتفاع -خاک–آب :عوامل طیبیعی
دسترسی به راه ها -سیاسی واقتصادی-امنیتو دفاعی :عوامل انسانی

آب؟ عامل درشکل گیری سکونتگاه ها نقش بیش تری داردکدام 
بسیاری از سکونتگاه های اوّلیه، در نقش آب درایجاد سکونتگاه ها توضیح دهید؟ 

کار انسان به همواره آب در هر مکان، در تمایل . کنار رودها به وجود آمده اند
.استکشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم نقش مهمی داشته 
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آمدند؟پدید چگونه روستا ها 
.با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد

؟آمدندپدید های شهری چگونه سکونتگاه 
.شدافزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی، زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه 

جغرافیایی شهرها را بنویسید؟ارتفاع درپراکندگی با توجه به جدول  نقش 
سطح دریا قرار دارند از متری2000تا 1000از شهرهای ایران در ارتفاع درصد 53

.درصد شهرها استقرار یافته اند7متر تنها 2000و درنواحی با ارتفاع بیش از 
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نقش عوامل اقتصادی وسیاسی امروزه بیشترشده است-خیر
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(78ص)؟عوامل مهم درشکل گیری و تغییر سکونتگاه ها را نام ببرید
...آب، خاک، شیب زمین و

است؟کدام عوامل در گسترش سکونتگاه ها اثرگذار 
.مناسب( طبیعی، انسانی )جغرافیایی شرایط 

؟شهرباستانی بیشاپور درکجا قرار دارد
در شمال غربی کازرون 

؟اهمیت شهربیشاپوردردوره ساسانیان چه بود
ارتباطی

شهربیشاپوررابنویسید؟علل از بین رفتن 
جنگ و بیماری 

(79ص)؟ایران کدامندانواع سکونتگاه ها از نظر شیوۀ زندگی در 
عشایری-روستایی-شهری
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(برای مطالعه)بیشاپور
پس از پیروزی شاپور . میالدی و به دستور شاپور اول پادشاه ساسانی ساخته شده است266به سال 

بر والرین امپراتور روم، شاپور دستور داد در ناحیه ای خوش آب و هوا بر سر راه تخت جمشید به 
. تیسفون شهری بنا کنند
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؟شده چیستقدیمی ترین نوع سکونتگاه که در ایران شناخته 
عشایری

ودو شویکجانشینی دائمی دیده نمی سکونت ؟ ویژگی های زندگی عشایری رابنویسید
د و از مستقیم از منابع طبیعی استفاده می کنندعشایر، زندگی اجتماعی قبیله ای دارن

.دارندایل و طایفه تشکیل شده اند و پیوندهای خویشاوندی با هم 
فراهم است؟قرن ها پیش اوضاع مساعدی را برای دامپروری از ایران، چرادر 

مجاورآنهاو زاگرس و نیز دشت های پست و هموار های البرز وجود کوه 
ببرید؟نام کشوررا مهم ترین ایالت 

ترکمنایل سون، بختیاری، قشقایی و 
به کجاگفته می شود؟روستا 

.ندکشاورزی اشتغال داربه زمین وابسته و بیشتر به فعالیت اغلب ساکنان محلی که 
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چشم اندازهای طبیعی اطراف روستاها، فضای باز چندویژگی روستا هارا بنویسید؟
و رسوم محلآداب به روستاییان نسبت . برای روستاییان فراهم کرده استزیبایی را 

در کاشت، داشت و برداشت ازروستاییان بسیاری . هستندزندگی خود، پایبند 
ساده آرامشهوای پاک، طبیعت زیبا و زندگی . می کنندهمکارییکدیگرمحصول، با 

خدماتی در روستاها، عرضۀمعموالً . بیشتری را برای روستاییان فراهم آورده است
.استمحدودترو حمل و نقل عمومی، کمتر و ، فروشگاه نظیر بیمارستان

هر یک از نقاط ازشهرکجاست؟ گزارش مرکز آمار ایران منظور برطبق 1395در سال 
. باشدشهرداری دارایبوده و دولت مصوبه هیئت جغرافیایی است که دارای 

؟.ویژگی های سکونتگاه شهری را بنویسید
جمعیت زیاد سبب شده . نیازداردتسهیالت بیشتری شهرها به خدمات و جمعیت زیاد 

و صنعت خدمات در بخش بیشتر مردم . شودپرتراکمهاها فشرده و محله است خانه 
مردم ، آداب و رسوم و شیوۀ زندگی در ارزش هاتفاوت بسیاری معموالً . هستندشاغل 

.می شودمشاهده 
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، تخصصتقسیم کار و 
تحول اجتماعی
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(80ص)؟کدامنداجزای سکونتگاه های روستایی 
هاخانه ها، مزارع، چراگاه ها، باغ ها، مکان های عمومی، مساجد، میدان ها و راه 

ببرید؟اجزای سکونتگاه شهری را نام 
کاشانه ها، خیابان ها، میدان ها، مکان های آموزشی و تفریحی، دانشگاهی، بازار و 

مراکز درمانی
کدامند؟ها مختلف سکونتگاه شکل های عوامل پیدایش 

هاسکونتگاه انسانی در چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و 
ببرید؟انواع شکل روستاها را نام 

پراکنده-متمرکز 
بنویسید؟ویژگی روستاهای پراکنده را 

.کنارخانه هاستکشاورزی های داردوزمین خانه ها با فاصله از هم قرار 
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؟روستاهای متمرکز تحت تاثیرچه عواملی شکل گرفته اند
که در منطقۀ ساحلی و یا کنارۀ روستاهایی به طور مثال خود؛ های اطراف پدیده 

.گیردقرار دارد و یا در امتداد یک جاده شکل می یک رود 
ببرید؟انواع روستاهای متمرکز را نام 

پلکانی-میدانگاهی-خطی
درکجاشکل می گیرد؟روستای طولی 

.جادهدر امتداد یک رود ،دره یا در منطقه ساحلی و یا کناره  یک 
کنید؟روستاهای میدانگاهی را تعریف 

.یابداطراف چشمه ها، چاه ها ومظهر قنات ها گسترش می 
اند؟روستاهای پلکانی در کجااستقرار یافته 

کوهیک دامنه 
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نظر شما، در کدام مناطق جغرافیایی ایران روستاهای متمرکز و در کدام مناطق روستاهای به 
درنواحی خشک وکوهستانی بدلیل کمبودآب وخاک متمرکزودرشمال چرا؟پراکنده وجود دارد؟ 

.مرطوب بدلیل دسترسی به خاک وآب فراوان پراکنده است
؟با توجه به چه عواملی شکل های مختلفی دارندشهرها 

مختلفچگونگی پیدایش و کارکردهای 
ببرید؟سکونتگاه های شهری را نام اشکال انواع 

،ترکیبی(بندرعباس)،خطی(همدان)،شعاعی(اصفهان)شطرنجی
بنویسید؟شکل ترکیبی را با علت پیدایش شهرها 

مختلف تاریخیدوره های گسترش در 
( 82ص)؟می شودشکل سکونتگاه ها موجب تغییرتدریجی کدام عامل 

جمعیتافزایش 
شهری کشورماکدامند؟عوامل افزایش تعداد نقاط 

سریع جمعیت و افزایش جمعیت شهرها رشد 
(شهرداریتأسیس )نقاط روستایی به شهر تبدیل 
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شطرنجی  اصفهان خطی  بندرعباسشعاعی  همدان
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میلیونی شده است؟چه عاملی موجب ایجاد شهرهایی با جمعیت 
شتابان شهرنشینیرشد 

.از جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند%50از ش بیش . ه1360از حدود سال 
شهردرایران به کجاگفته می شود؟کالن 

.باشدشهرهایی که جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشته 
(83ص)؟چرا زندگی درشهرهای بزرگ کشوردشوارشده است

.محیطینارسایی ها در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست 
کدامند؟شود شهری می عواملی که سبب ایجاد وضعیت نامناسب زندگی 

گرانی،نداشتن نبود فرصت ها و موقعیت های شغلی مناسب، عمومی، وسایل حمل و نقل کمبود 
...فقروبیکاری و، گران ونامناسبمسکن برنامه ریزی شهری، 

(84ص)؟هر سکونتگاه برچه اساسی تعیین می شودنقش 
جغرافیایی آن، اعم از انسانی یا طبیعی وضع 
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؟باشدمربوط به کدام کالن شهرهای کشورمی 4تا 1های درنقشه شماره 
مشهد-1شماره 

تبریز-2شماره 
اهواز-3شماره 
شیراز-4شماره
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کدامند؟ایران های شهرهای مهم ترین نقش 
که  به دلیل وجود مشهد و قم مانند شهرهای مقدس زیارتگاهی نقش -

. زیارتگاه ها مورد توجه زائران است
دلیل قرارگیری در کنار دریا قابلیت پهلو گیری و به بندری شهرهای-

.تخلیه بارگیری و نگهداری کاالهای ورودی و خروجی را دارند 
ا به دلیل پایتخت بودن، استقرار وزارت خانه ها، سفارتخانه هتهرانشهر -

.می باشداداری -سیاسینقش اداری دارای و مراکز بزرگ 
به دلیل وجود کارخانه های اصفهان و اراک مانندشهرهای صنعتی نقش-

.مهم و متعدد، نقش صنعتی دارند
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کرد؟توجه باید نکته های به چه دربارۀ نقش سکونتگاه ها 
.کنندو این نقش ها را با هم ایفا می دارند نقش چند اغلب امروز (1

مثال سیمای . می شودچهره و سیمای آنها منعکس درسکونتگاه نقش (2
.سکونتگاه دانشگاهی با سکونتگاه صنعتی تفاوت دارد

ه در طول زمان تغییر کند یا تکامل و توسعاست نقش سکونتگاه ممکن (3
ر راهم ب؛ مثال سکونتگاه صنعتی به تدریج نقش های اداری و سیاسی یابد

.عهده بگیرد
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دانشگاهی

توریستی

حرم حضرت 
مذهبی(س)معصومه

مرزوپادگان ها 

تبریزکارخانه های متعدد 

سرچشمهمعدن مس 

تهرانپایتخت

شیراز فرهنگی

صنعتی

اصفهانبناهای تاریخی 
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(85ص)؟علل پدیده شهرگریزی یا مهاجرت معکوس را بنویسید
...آلودگی هوا، گرانی مسکن و آسیب های اجتماعی و

کنید؟شهرگریزی یا مهاجرت معکوس را تعریف پدیده 
جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستاها حرکت 

مجموعه مساکنی که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقشبه دیدگاه دانش جغرافیا از 
.گفته می شود........ دارند 

باغخانه (شهر                       د( جسکونتگاه   (بروستا       ( الف
عامل بیشترین اهمیت را در شکل گیری سکونتگاه های ایران دارد؟ کدام 

راه های ارتباطی ( دجغرافیایی  عرض (جآب       (بارتفاع               ( الف
. شودمی گفته ......... وابسته استبه محلی که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین 

روستا( دهای پراکنده            سکونتگاه (شهر        ج(بعشایری    سکونتگاه (الف
کدام شهرزیربه شکل شعاعی ساخته شده است؟

تبریز( دهمدان                  (جقم                         (تهران                          ب(الف
شده است؟ابریشم ساخته کدام شهرزیردر مسیر جاده 

ری( همدان                          د(قم                         ج(تهران                          ب(الف 1397/قم/احمدمرادی
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