درس اول  :شهرها و روستاها
 -1سر آغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری چیست نام ببرید؟
 -2مقر را تعریف کنید؟
 -3تعریف هسته اولیه سکونتگاه را بنویسید؟
 -4عوامل سکونت گزینی توسط انسان ها را بنویسید؟
 -5در سکونت گزینی انسان ها در محل شکل گیری تمدن های اولیه چه عواملی نقش مهمی داشته است؟  3مورد
 -6عوامل موثر در پدید آمدن یک سکونتگاه در مکان خاص را نام ببرید؟  5مورد
 -7در کشور ایران مهم ترین عوامل شکل گیری هسته اولیه روستاها و شهرها چیست؟  4مورد
 -8تعریف موقعیت یک شهر یا روستا را بنویسید؟
 -9نقش و اهمیت موقعیت یک شهر یا روستا را بنویسید؟
 -11عوامل موثر در گسترش و آبادانی یک سکونتگاه را با مثال بنویسید؟ بقیه در ادامۀ مطلب

 -11عوامل موثر در به خطر انداختن حیات یک سکونتگاه را بیان کنید ؟  3مورد
 -12مهم ترین مالک های تفاوت شهر و روستا را بنویسید؟  5مورد تیترها
-13تفاوت شهر و روستا را با توجه به مالک فعالیت اقتصادی بنویسید؟
 -14تفاوت شهر و روستا را با توجه به مالک جمعیت بنویسید؟
 -15تفاوت شهر و روستا را با توجه به وسعت و فضای سکونت و فعالیت بنویسید ؟
 -16تفاوت شهر و روستا را از نظر مالک دسترسی به خدمات و تسهیالت بنویسید ؟
 -17شهر و روستا را از نظر مالک فرهنگ و مناسبات اجتماعی با هم مقایسه کنید؟
 -18سلسله مراتب سکونتگاه ها یعنی چه ؟

 -19معیارهای اصلی در رتبه بندی سکونتگاه ها را بنویسید؟ 2مورد
 -21ویژگی های سکونتگاه های کوچک را از نظر سلسله مراتب سکونتگاه ها بنویسید؟
 -21ویژگی های سکونتگاه های بزرگ تر ( یک شهر بزرگ ) را از نظر سلسله مراتب سکونتگاه ها بنویسید؟
 -22شکل زیر ( صفحه  ) 7را توضیح دهید.
 -23معیارهای رتبه بندی با توجه به چه عواملی از جایی به جای دیگر متفاوت است؟  2مورد
 -24حوزه نفوذ سکونتگاه را تعریف کنید؟
 -25حوزه نفوذ سکونتگاه ها را با هم مقایسه کنید؟
 -26در زمینه بررسی حوزه نفوذ عملکرد یک سکونتگاه به کدام دو جنبه توجه می شود؟ تیترها
 -27آستانه نفوذ یک سکونتگاه یعنی چه؟
 -28دامنه نفوذ یک سکونتگاه چیست؟
 -29یکی از مهم ترین تغییرات فضای جغرافیایی در قرن بیستم و بیست و یکم در جهان چیست؟
 – 31منظور از اصطالح شهرنشینی چیست؟
 -31با توجه به نمودار ( صفحه  ) 11جمعیت شهری و روستایی کره زمین را با هم مقایسه کنید؟
 -32سرعت گسترش شهرنشینی در کدام قاره ها بیشتر از سایر نواحی جهان است؟  2مورد
 -33رشد شهرنشینی در کشورهای آسیایی  ،آفریقایی و امریکای التین را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنید؟
 -34علل رشد شهرنشینی در آسیا و آفریقا را بنویسید؟  4مورد
 -35دو تغییر مهم دربارۀ الگوی شهرنشینی در جهان را بنویسید؟  2مورد
 -36تا چند دهه پیش شهرهای میلیونی فقط در کدام نواحی جهان وجود داشتند امروزه چطور ؟
 -37ویژگی های مادر شهر یا متروپل را بنویسید؟ یا تعریف کنید؟
 -38نام دیگر کالن شهر چیست؟

 -39مِگاسیتی به چگونه شهرهایی اطالق می شود؟
 -41در کشور ایران کالن شهر به چگونه شهرهایی گفته می شود با مثال؟  5مورد
 -41حومه را تعریف کنید؟
 -42چه عواملی باعث شد به تدریج در اطراف شهرها  ،حومه ها شکل گرفتند؟  2مورد
 -43چرا حومه نشینان به شهرها رفت و آمد می کنند؟  3مورد
 -44انواع حومه های شهری را نام ببرید؟  4مورد
 -45منطقه مادر شهری چگونه به وجود آمد؟
 -46جهان شهر چیست؟
 -47الف ) مِگاالپلیس را تعریف کنید؟ب ) منطقه اَبَر شهری چیست؟
 -48مهم ترین ویژگی های مگاال پلیس ها را بنویسید؟  4مورد
 -49انواع شکل مگاالپلیس ها را نام ببرید؟  2مورد
 -51مهم ترین مگاالپلیس های جهان را نام ببرید؟  2مورد
 -51در کشوری که بیش از یک میلیارد نفر روستا نشین هستند را نام ببرید؟
 -52از مهم ترین عوامل تغییر در کاهش روستانشینی و افزایش شهرنشینی چیست؟
 -53عوامل جاذبه و دافعه در مهاجرت های روستا به شهر را نام ببرید؟  4مورد شکل صفحه 16
 -54در سدۀ نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم در کشورهای توسعه یافته و صنعتی اروپا و امریکای شمالی به چه دلیلی
مهاجرت از روستاها به شهرها رخ داد؟
 -55زارعان نیمه وقت چه کسانی بودند؟
 -56علل کاهش روستانشینی در آلمان را بنویسید؟
 -57علل مهاجرت های روستایی در کشورهای در حال توسعه را بنویسید؟

 -58علل افزایش شهرگرایی را بنویسید؟
 -59شهرگرایی را تعریف کنید؟
 -61شهرگرایی موجب چه تغییراتی در روستاها شد؟  2مورد
 -61روابط شهر و روستا را می توان از چه جنبه هایی مطالعه کرد؟  3مورد
 -62نظریه های مختلف درباره روابط شهر و روستا بیشتر بر چه مسئله ای تاکید کرده اند؟ توضیح دهید.
 -63عوامل افزایش جمعیت شهری در کشور را بنویسید؟  3مورد
 -64مالک های تبدیل روستا به شهر در ایران را بنویسید؟
 -65دوره شهر نشینی کُند را توضیح دهید ؟
 -66از چه سالی روند شهرنشینی در ایران سرعت گرفت؟
 -67مهم ترین علل شهرنشینی سریع در ایران را بنویسید؟  2مورد
 -68اصالحات ارضی را تعریف کنید؟
 -69در ایران اصالحات ارضی چگونه انجام شد؟
 -71علل عدم موفقیت اصالحات ارضی در ایران را بنویسید؟ 3مورد
 -71چگونه تهران به یک مادر شهر ملی تبدیل شد؟
 -72وضعیت مهاجرت از روستا به شهر پس از انقالب اسالمی را توضیح دهید؟
 -73تهران چگونه به یک منطقه کالن شهری بزرگ تبدیل شد؟

