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: توان های اقتصادی ایران 10درس  طرزجانی نصیری لیال                                                     هوالرحمن   

 

 تا وقتی نگاه خدا به سوی توست ، از روی برگرداندن دیگران غمگین مباش 1

 

 

 فعالیت های اقتصادی چه اثرات مطلوبی به همراه دارند؟
 کشور آن مردم برای را آسایش و رفاه نتیجه در و شود می کشورها در افزایش ثروت موجب اقتصادی های فعالیت

 .آورد می فراهم

 

1 

 شود؟  می انجام درکدام بخش ها  اقتصادی های فعالیت

 .خدمات و صنعت ،کشاورزی
2 

توسعه  در مهمی نقش کشورزی ، صنعت و خدمات  بخش سه به جانبه همه بیان کنید چگونه توجه با ذکر مثال

 دارد؟ کشورها پیشرفت و اقتصادی

 .شود فراهم صنعت و بخش خدمات توسط مناسبی امکانات اینکه مگر گیرد نمی رونق کشاورزی مثال طور به

 

3 

 شود ؟  می فراهم اقتصادی چگونه  های فعالیت برای مناسب بستر

    فراهم اقتصادی های فعالیت برای مناسبی بستر دیگر سوی از انسان توانمند و سو یک از مساعد طبیعی محیط 

 آورد می

 

4 

 کند؟ می انسان به محیطی چه کمکی های توان شناخت

 عمل خوبی به اقتصادی های مختلف بخش در و کند استفاده بهینه و صحیح طور به ها مکان از کمک می کند تا

 .نماید

 

5 

 کشاورزی را تعریف کنید ؟
ایجاد شده است که آن را کشاورزی می نامیم . محیطو  انسانشکلی از رابطه بین   

 

6 

دارد ؟ حیاتیچرا بخش کشاورزی در اقتصاد کشور نقش   
 خاکصحیح از مواهب الهی مانند : آب و  بهره مندی، ایجاد اشتغال و خوکفاییتامین مواد غذایی سالم ،  به زیرا

 می پردازد.
 

7 

دامداریو  باغداریمهم ترین فعالیت های بخش کشاورزی را نام ببرید ؟ زراعت ،   

 
8 

 فعالیت های زیر کدام یک از بخش های کشاورزی را پوشش می دهند : 
  زراعتهمدان : –کشت گندم مالیر                           باغداریآذربایجان : –ارومیه  -تولید انگور

  دامداریلرستان : –پرورش دام 

9 

 کدام شرایط اقلیمی و جغرافیایی در ایجاد فعالیت های زیر موثر است :
                                                  قرار گیری در کنار سواحل ماهی گیری :

قرار گیری در دامنه کوه پرورش زنبور عسل :  
آب و هوای گرم و مرطوبپرورش کرم ابریشم :   

10 

در ایران ، موقعیت مساعدی را برای تولید انواع محصوالت زراع فراهم آورده است .آب و هوایی  تنوع  
 
 

11 
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 مشکالت تولیدات زراعی در کشور ایران را نام ببرید :
بی ثباتی  نوسانات آب و هوایی وو خسارات طبیعی ، وجود آفات وری کم ،  ، بهره خاکو  آبمحدودیت در منابع 

 در قیمت محصوالت 

12 

 علت ایجاد تنوع فراوان در تولیدات باغی ایران چیست ؟
و ساالنه در نواحی مختلف ایران روزانه درجه حرارات اختالف شدید   

 

13 

 چرا کشور ما برای تولیدات باغی از مزیت های زیادی برخوردار است ؟
را دارد .   گرمسیری و گرمسیرینیمه ،   سردسیری ،  واع گوناگون میوه هاینامکان کشت ازیرا   

 

14 

     تولید  کشاورزیمهم ترین اقالم صادراتی کشور را که هر ساله ارز فراوانی را وارد کشور می کند در بخش 
 می شود مانند :

و خرمای ایرانی  انارپسته ،   
 

15 

 چرا محور کشاورزی باید از زراعت به توسعه باغداری با روش های مدرن آبیاری تغییر یابد ؟ 
کشورمنابع آب به دلیل مشکل کاهش   

 

16 

 چرا استفاده از کشت گلخانه ای بین باغداران ایرانی رایج شده است ؟به دلیل :
کاهش مصرف آب -1  
جا همه و سال طول در تولید -2   
کشت وضعیت بهتر کنترل -3   

17 

وضع مناسبی را برای پرورش دام در کشورمان فراهم اورده است ؟ کدام عوامل طبیعی  
تنوع گونه های گیاهی   ،  تنوع اقلیمیوجود گونه های متنوع دامی ،  عرض جغرافیاییگستردگی زیاد  

 

18 

است ؟کدام عوامل انسانی وضع مناسبی را برای پرورش دام در کشورمان فراهم اورده   
علمیو ماهر ، استفاده از روش های  نیروی انسانی متخصصرشد صنایع تبدیلی ،وجود   

 

19 

در کشور شده است .غذایی تولید محصوالت دامی باعث رونق صنایع   
 

20 

 رشد صنایع غذایی چه نتایجی به همراه دارد ؟
، امنیت غذایی و صادرات کشور نقش مهمی دارند. تولید ناخالص داخلی، اشتغال ، غذاییاین صنایع در اقتصاد   

21 

 نقش عشایر در کشور ایران چیست ؟ 
٪ از تولید پروتئین دام را در کشور به خود اختصاص داده اند.20٪ واحد دامی و 25آنان  

22 

 صنعت را تعریف کنید ؟
منجر محصوالت جدید مواد مختلف و تبدیل آنها به  شیمایییا  فیزیکییر شکل یمجموعه فعالیت هایی است که به تغ

.می شود  
انجام شود.خانه در کارگاه و یا ماشین غیرات ممکن است با دست یا این ت  

 

 

23 

 24  صنعتمحرک اصلی رشد ، موفقیت و نوآوری کشورها چیست ؟
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و بهره وری سهم قابل توجهی دارد .توسعه ، تحقیق ،  تجارتبخش صنعت در   

 
25 

صنایع ماشینیو  صنایع دستیصنایع اصلی کشور از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟   
 

26 

 صنایع دستی را تعریف کنید ؟
و به کارگیری ابزار و وسایل  مواد اولیه بومیبه آن دسته از فعالیت هایی گفته می شود که عمدتا با استفاده از 

منجر می شود که در هر واحد آن ذوق هنری  محصولی، در قسمتی از مراحل اساسی تولید ، و به ساخت  دستی
صنعتگر به گونه ای تجلی می یابد. خالقیت فکریو  
 یا

فعالیت هایی که از مواد اولیه بومی و وسایل ساده دستی استفاده کرده وهمراه با ذوق هنری و خالقیت  به تولید 
.  محصول می پردازد  

27 

فرش دست بافتمهم ترین صنایع دستی ایران که از اهمیت بین المللی برخوردار است چه نام دارد ؟  
 

28 

 چرا صنعت فرش ایران از شهرت بین المللی برخوردار است ؟ 
و نگار خاص نقشو  بافتبه دلیل   

 

29 

؟نام ببریدصنایع ماشینی را   
و صنایع غذایی صنایع شیمیایی،  ماشین سازی، فلزات اساسی ، خودروسازی ،  پتروشیمیصنایع نفت و گاز ،   

 

30 

 صنایع مربوط فلزات اساسی از جمله صنایع ماشینی را نام ببرید ؟
و روی  سرب،مس ،  آلومینیومصنعت فوالد ،   

 

31 

کشور را این بخش صنعتی پوشش می دهد. غیر نفتیصنایع فلزی بخش زیادی از صادرات   
 

32 

صنعت پترووشیمی بعد از نفت و گاز مهم ترین صنعت ایران چه نام دارد ؟  
 

33 

 مواد پتروشیمی در تولید چه کاالهایی کاربرد دارد ؟
الیاف مصنوعی، کود ، رنگ ،  چسب، شوینده ،  پالستیکانواع الستیک ،   

 

34 

صنعت خودروسازی شود ؟ کدام صنعت به عنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشور محسوب می  
 

35 

) یا سایپاایران خودرو وپارس خودرو ؟دو شرکت بزرگ خودرو سازی کشور را نام ببرید  (   
 

36 

 وظیفه صنایع نظامی چیست ؟
 .است دار عهده را مسلح نیروهای برای نظامی تولید تجهیزات و طراحی وظیفه

 
 

37 

 38 صنایع نظامی از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟
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.است شده تشکیل کارخانجات و تأسیسات نظامی و تجهیزات تولید توسعه، و تحقیق های بخش از  
 

 دارد.جهان قرار های سالح صدر چه سسطحی قرار دارد ؟ دردر کیفیت نظر از ایران دفاعیصنایع 
 

39 

 اهمیت صنایع دفاعی برای کشور چییست ؟
ر است.کشو امنیت و خودکفایی استقالل، ضامن  

 

40 

 چرا ایران یکی از قدرت های برتر معدنی جهان است ؟
نوع ماده معدنی 70به دلیل وجود بیش از   

  

41 

 مهم ترین منایع معدنی ایران را نام ببرید ؟
آهن سنگ سرب، روی، مس، بوکسیت،نفت ، گاز   

 

42 

 کدام استان ها بیشترین شاغالن بخش معدن را به خود اختصاص داده اند ؟
اصفهانو  کرمانیزد ،   

  

43 

 علت عدم تعادل در پراکندگی قطب های صنعتی در سطح کشور چیست ؟
محیطیبی توجهی به توان و ظرفیت های   

 

44 

 کدام نواحی ایران از نظر ذخایر و مواد اولیه غنی هستند ؟ 
مرکزیشرقی و   

 

45 

هستند با رشد صنعتی رو به رو نبوده اند؟چرا نواحی مرکزی و شرقی ایران که از نظر ذخایر و مواد اولیه غنی   
.مورد بهره برداری قرار گرفته اند محدودزیرا به صورت   

 
 

46 

 در چه صورت همه مناطق کشور می توانند متناسب با امکان هایی طبیعی و انسانی خود توسعه می یابند؟
توان های محیطیژگی ها و ی، و منابع طبیعیدر صورت استفاده از   

 
 

47 

 خدمات را تعریف کنید ؟
، اطالعاتی ، گردشگری ، تجارت و بازرگانی که به آموزشی بهداشتی، مدیریتی،به زنجیره فعالیت های مالی ، 
.تولیدات کشور موثرند کمیت طور مستقیم در بهبود کیفیت و   

 یا 
.................. تولیدات به مجموعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی که به طور غیر مستقیم در بهبود کیفیت و 

 کشور موثرند ، خدمات می گویند.
 
 

48 

 49 کند؟ می اقتصادی های بخش سایر ترسیم به زیادی کمک خدمات با ذکر مثال بیان کنید چگونه بخش
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 توسط که است متعددی های پژوهش و تحقیقات به وابسته صنعت و های کشاورزی بخش وتوسعه رشد مثال طور به

 .شود می انجام خدمات بخش

 

 بخش خدمات کشور به وسیله کدام بخش ها به مردم عرضه می شود ؟ 
دولتیبخش خصوصی و   

 

50 

 فعالیت های خدماتی مورد توجه دولت را نام ببرید ؟

 درمانی و وبهداشتی آموزشی امکانات

 

51 

 انواع خدمات را نام ببرید ؟
 و مطالعات آموزشی، درمان، امکانات و بهداشت بازرگانی، و تجارت بانکداری، مخابرات، و ارتباطات ونقل، حمل

 هستند خدمات انواع از وگردشگری تحقیقات

 

52 

 ؟است بوده انسان نظر مورد همواره راه چرا عامل

 است؟ برآمده نقلیه وسایل از استفاده و ساخت و راه احداث درصددچرا انسان یا 

 

 خویشاوندان، و دوستان مالقات و دیدار ،زندگی مایحتاج و غذایی منابع به دستیابی نظیر گوناگون مقاصد برای

 نزدیک و دور مناطق مردم با تجاری روابط ،سیاحت و زیارت

 

53 

 براساس چه عواملی تهیین می شود ؟ اقتصادی توسعه زیربنای امروزه

 مناسب ارتباطات و ونقل حمل سیستم براساس

 

54 

 هستند یعنی چه ؟ جامعه حیاتی ها رگ راه  :گویند اینکه می

 و فرهنگی اقتصادی، های فعالیت تمامراه ها  .داشت نخواهد وجود کاال تبادل و مختلف نواحی بین اتصال امکان

 .بخشد می تدوام را جامعه اجتماعی

 

55 

 چه مشکالتی ایجاد می شود ؟نباشد، اختیار در کافی ونقل وسایل حمل و ها راه اگر

 و فرهنگی اقتصادی، های فعالیت تمامراه ها  .داشت نخواهد وجود کاال تبادل و مختلف نواحی بین اتصال امکان 

 .بخشد می تدوام را جامعه اجتماعی

 

56 

 اختیار در مناسب ونقل حمل امکانات اگر دارند، تولیدات انواع زمینه در خوبی استعداد ای که دورافتاده نواحی

 رو خواهند شد ؟با چه مشکلی رو به باشند، نداشته

  .داشت نخواهد وجود نواحی آن برای محیطی استعدادهای از وری بهینه بهره امکان

 

57 

 انواع راه ها را نام ببرید ؟

 راه اهن و راه های شوسه –راه های آبی  –راه های هوایی 

 

58 

 59 گردشگری را تعریف کنید ؟
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و کم هزینه هست که برای کشور میزبان می تواند اشتغال زایی ،  پاکگردشگری در ردیف شغل های پردرآمد ، 
و ارتباطات جهانی سازنده ایجاد کند.اقتصادی  رونق توسعه،  

 
 .است جامعه در افراد نگرش و آگاهی افزایش سطح آموزش و پرورش چیست ؟ نهاد رسالت

  
60 

 به دست می آید.  دراز مدتوبازدهی تربیت انسانها در  اثربخشی

 
61 

  )پایاپای( کاال به کاال شیوه مبادله انسان چه بوده است ؟ تجارت شکل ترین ساده

 
62 

 دارد؟ قدمت تجارت نظر چرا کشور ایران از

 ادویه راه و ابریشم عبور جاده ویژه، استراتژیکی موقعیت دلیل به 

 

63 

 بررسی کنید ؟تفاوت انجام امور تجاری را بین زمان گذشته و حال 

 انجام فروشی عمده و فروشی خرده مؤسسات و بازار مانند مشخص های مکان در تجاری امور انجام گذشته در

  .گرفت می

 از گسترده استفاده .است گرفته برعهده را وخدمات کاال انتقال از وسیعی بخش الکترونیک تجارت امروزه

 .است کرده تسهیل زیاد مقدار به را سریع فروش و خرید امکان اینترنت

 

64 

 .کنید کامل را زیر جدول و نموده پیدا را الکترونیکی تجارت محاسن و معایب اینترنتی های سایت در جستجو با

 

 الکترونیک تجارت معایب الکترونیک تجارت محاسن

 یکدیگر اصالت از طرفین اطمینان عدم ها هزینه کاهش

 امنیت حاسب بانکیعدم اطمینان از  کاهش آلودگی هوا

 امکان معیوب بودن کاال کاهش ترافیک

  امکان اختالل در سیستم بانکی صرفه جویی در وقت

65 
 
 
 
 
 
 

و از نظر جاذبه های  5( رتبه جهانی ایران را از نظر جاذبه های طبیعی     WTOسازمان جهانی گردشگری ) 

 قرار داده است . 10تاریخی و فرهنگی 

66 

های گردشگری ایران را بنویسید ؟توانمندی   
 1- موقعیت ریاضی  : به دلیل تنوع اقلیمی و چشم اندازهای طبیعی

 2- پدیده های طبیعی ) پیکره بندی طبیعی ( : کوه ها ، دشت ها ، سواحل ، بیابان ها)ژئوتوریسم ( 
 3- تنوع زیستی : وجود زیست بوم های گیاهی و جانوری 

 4- تنوع قومی و فرهنگی : وجود آیین ها ، لباس ها ، خوراکی ها ، آهنگ ها ، مراسم و گویش های محلی
 5- وجود 160 نوع صنایع دستی

 6-  وجود تمدنی با ریشه های در اعماق تاریخی و وجود بیش از یکصد میلیون اثر باستانی
7- وجود مراکز فرهنگی مانند : موزه ها ، جشنواره ها ، نمایشگاه ها ، مراکز علمی و تفریحی ، مراکز خرید ، 

 مراکز درمانی
 8- وجود مراکز مذهبی 
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