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7درس   

.صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید )1  

شامل فعالیت هاي اقتصادي است که فراهم کننده ي خدمات مربوط به ) صنعت(فعالیت هاي نوع دوم-الف  

)غلط(  .آوري وپردازش اطالعات میباشد جمع  

)صحیح( . به طور کلی نواحی کشاورزي در جهان دو نوعِ معیشتی و تجاري می باشد-ب  

)غلط(. کشت معیشتی به سرمایه گذاري بسیار نیاز داشته و میزان تولید محصول در آن نیز زیاداست-ج  

)غلط(. بیشترین برنج دنیا در قاره ي آفریقا و به ویژه آفریقاي جنوب شرقی کشت می شود-د  

)صحیح( .مهم ترین نواحی صنعتی اروپا در غرب این قاره قرار دارد -ر   

)صحیح(. از ویژگی هاي مهم صنایع نو پیشرفت آنان بر مبناي نوآوري و رقابت است- ز  

 

.گزینه ي صحیح را انتخاب کنید) 2  

را تولید می کند؟) درصد ذرت جهان 40(کدام کشور بیشترین میزان ذرت جهان-  

هند )د                  ●آمریکا )ج               چین         )ب      روسیه                ) الف  

کدام اقلیم مناسب براي رشد و پرورش برنج می باشد؟-  

گرم خشک)ب             ●گرمسیري و نیمه گرمسیري مرطوب)الف  

سرد و خشک)د        سرد و مرطوب                                          )ج  

وتوانستند در تولید برنج به خودکفایی برسند؟کدام کشور ها انقالب سبز در آنها موفقیت آمیز بود -  

●گزینه ي الف و ج)د         فیلیپین     )تایلند و هند                     ج) پاکستان                ب)الف  

.از اولین و مهم ترین نواحی صنایع نو و داراي فناوري پیشرفته در جهان است................... دره ي-  

دره ي کوپر)دره ي ماتکا              د)ج             ●دره ي سیلیکون)ب    ارین        دره ي چ)الف  
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.جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید) 3  

)کشاورزي(       .می باشد................طبق طبقه بندي فعالیت هاي اقتصادي، فعالیت هاي نوع اول-  

  .تقسیم می شود .................و................ نوعکشاورزي در جهان به دو -

و) غیرتجاري(کشاورزي معیشتی(  

)کشاورزي تجاري   

)تامین غذا(    .می باشد.....................یکی از نیازها و نگرانی هاي مهم بشر امروز-  

فروش در بازارهاي داخلی  یا صادراتتولید محصول کشاورزي یا پرورش دام، به منظور .................در کشاورزيِ-  

)تجاري(   . کشور هاي دیگر با هدف کسب سود، انجام می شود به   

)خوراك دام(   .استفاده می شود...................معموال از بقایاي برداشت غالت براي-  

)پالنتیشن(    .معروف است، پرورش داده می شوند..................محصوالت استوایی در مزارعی که به-  

.به طور عمده با میکروالکترونیک سروکار داشته و در سی سال اخیر رشد قابل توجهی یافته اند...............صنایعِ-  

)هاي تک(  

)چهارم(  .ارتباط نزدیکی دارند.........................صنایع نو یا هاي تک با فعالیت هاي اقتصاد نوع-  

)فقر(  .است....................... دسترس نداشتن گروه هایی از مردم جهان به غذاعلت اصلی گرسنگی و در  -  

اجتماعی نظامی از تولید، توزیع، مبادله و مصرف کاال و خدمات توسط گروه هاي مختلف  ؟ اقتصاد چیست-4  

.ناحیه است دریک   

. دسته 4   .نام ببرید و توضیح دهید فعالیت هاي اقتصادي به چند دسته تقسیم بندي می شود؟- 5 

به فعالیت هایی گفته می شود که با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا): کشاورزي(فعالیت هاي نوع اول.1  

.زراعت، دام پروري، صید ماهی، جنگل داري و استخراج معدن: مانند. محصول از زمین یا دریا سروکار دارند   

شامل فعالیت هایی است که طی آنها منابع و مواد اولیه در کارخانه ها تغییر): صنعت(دومفعالیت هاي نوع .2  
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تولید انواع کاالهایی که در زندگی روزانه از آن ها استفاده : مانند. شکل می یابند و به کاال تبدیل می شوند   

 می کنیم

فرایند آنها خدماتی به دیگرانبه فعالیت هایی گفته می شود که ): خدمات(فعالیت هاي نوع سوم. 3.   

حمل و نقل، بانکداري، امور پزشکی و درمانی، امور آموزشی، قضایی، خرید و فروش،: مانند. ارائه می شود   

.تجارت و مانند آن   

بخشی از فعالیت هاي اقتصادي که فراهم کننده ي خدمات مربوط به جمع آوري و: فعالیت هاي نوع چهارم.4   

. فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی و پژوهش و تحقیق و توسعه است پردازشاطالعات و   

  .اهمیت فعالیت هاي کشاورزي را بیان کنید-6

 کشاورزي یک فعالیت مهم اقتصادي است و در تامین غذاي

کشاورزي از گذشته هاي بسیار دور و شکل گیري اولین سکونتگاه ها در کنار رودها تا. بشرنقش مهمی دارد   

.امروز،که تقریبا در همه ي کشورها انجام می شود، اهمیت خود را در زندگی بشر حفظ کرده است   

معیارهاي طبقه بندي نواحی کشاورزي در جهان را بیان کنید-7  

براي مثال، معیشتی یا : براي طبقه بندي نواحی کشاورزي در جهان ازمعیارهاي گوناگونی استفاده می شود.
، میزان سرمایه، نیروي انسانی و ...)شخصی، دولتی،اجاره اي و(زمین و وسعت زمین، مالکیت تجاري بودن، اندازه

... .کاربرد ماشین آالت و فناوري و  

.را بنویسید)غیر تجاري(ویژگی هاي کشاورزي معیشتی-8  

ولید تولید محصول یا پرورش دام بیشتر در حد مصرف خانوارکشاورز یا فروش محلی صورت می گیرد و میزان ت
.و سود اقتصادي، کم است  

 تولید محصول کشاورزییا پرورش دام به منظور در بازارهاي  .ویژگی هاي کشاورزي تجاري را بیان کنید-9
دراین کشاورزي معموال از فناوري هاي. یا صادرات به کشورهاي دیگر با هدف کسب سود انجام می شود داخلی  

کشاورزي تجاري به دنبال رشد جمعیت در. محصول نیز درآن زیاد استسرمایه بسیار نیاز دارد و میزان تولید   

.می دهدو هم در کشورهاي پیشرفته و آفریقایی بخش عمده غذاي مردم را غالت تشکیل  افتهجهان گسترش ی   
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اهمیت غالت در چیست؟ -10  

گندم، برنج، ذرت، جو، چاودار و ارزن نقش مهمی در تامین غذاي:غالت مانند   

.در کشورهاي آسیایی و آفریقایی بخش عمده ي غذاي مردم را غالت تشکیل می دهند. مردم جهان دارند   

از مهم ترین نواحی کشت غله ي تجاري در دنیا. مهم ترین نواحی کشت غله ي تجاري را نام ببرید-11  

این کشورها بخش. استرالیاست مزارع وسیع گندم در چین، هند، ایاالت متحده آمریکا، روسیه، کانادا، فرانسه و    

.عمده ي گندم جهان را تولید می کنند   

برنج از غالت برنج به چه نوع آب و هوایی نیاز دارد و در کدام بخش جهان بیشترکشت می شود؟-12
 مهم

اما به دلیل اینکه به شرایط خاص آب و هواییِ گرمسیري و. است و نقش مهمی در تامین غذاي جهان دارد   

بیشتر برنج دنیا در قاره. نیمه گرمسیري و رطوبت هوا و آب زیاد وابسته است، در نواحی خاصی کشت می شود   

.آسیا، به ویژه آسیاي شرقی و جنوب شرقی، کشت می شود   

مزارع غله ي تجاري معموال ) الف  .ویژگی هاي مزارع غله ي تجاري و کشت و صنعت را بنویسید -13 
 بسیار

در این نوع کشاورزي،) ب. کاشت و برداشت محصول در آنها به صورت ماشینی انجام می شودبزرگ اند و    

معموال در کنار مزارع، کارخانه هایی براي تبدیل، بسته بندي و توزیع محصوالت در بازارهاي مصرف پدید    

ت براي خوراك داممعموال از بقایاي برداشت غال. می گویند)) کشت و صنعت((می آید که در اصطالح به آنها  

.استفاده می شود   

کنار مزارع، کارخانه هایی براي تبدیل، بسته بندي و توزیع در در .کشت و صنعت را تعریف کنید -14
.مصرف پدید می آید بازارهاي   

میالدي با انقالب سبز و به کار بردن روش هاي علمی، 1970از دهه ي  .انقالب سبز را شرح دهید-15
اصالح شده، کود و آفت کش هاي شیمیایی و ماشین آالت، برخی کشورها موفق شدند تولید کشاورزي  بذرهاي

خود را به چند برابر افزایش دهند که از جمله این کشورها می توان به فیلیپین و پاکستان اشاره کرد که در 
.تولید برنج به خودکفایی رسیده اند زمینه  
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دامداران براي تولید.ترین مراکز داراي دامداري تجاري را نام ببریددامداري تجاري چیست و مهم -16  

گوشت، شیر و سایر لبنیات یا پشم به نگهداري از دام ها و پرواربندي آنها با استفاده از تجهیزات مدرن و    

و برزیل ازایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، زالندنو، آرژانتین . روش هاي علمی اقدام می کنند  

.مهم ترین مراکز دامداري تجاري در جهان هستند   

پالنتیشن عبارت است از  ؟پالنتیشن را تعریف کنید و مزارع پالنتیشن در کدام نواحی قرار دارند-17
 زمین

این محصوالت براي صادرات و عرضه به. هاي وسیع کشاورزي که به تولید یک محصول خاص اختصاص دارد   

این مزارع در نواحی گرم و مرطوب استوایی در کشورهاي مجاور استوا. بازارهاي فروش جهانی تولید می شوند   

.در قاره هاي آسیا، افریقا و آمریکاي جنوبی قرار دارند   

کاکائو، آناناس، قهوه، نیشکر، موز، نخل .محصوالت تولیدي در مزارع پالنتیشن را نام ببرید -18
،)پالم(روغنی  

وچو، چاي و پنبهکائ  

، شرکت هاي چندملیتی هستند؟)پالنتیشن ها(چرا امروزه  صاحبان اغلب مزارع تک محصولی-19  

.زیرا اینگونه مزارع به سرمایه گذاري زیادي نیاز دارند  

شرکت هایی که معموال بخش مرکزي آنها در  ؟شرکت هاي چند ملیتی، چه ویژگی هایی دارند-20
 کشورهاي

این شرکت ها در. پیشرفته صنعتی قرار دارد و شعبه ها کارخانه هاي مونتاژ آنها در سایر نواحی ایجاد شده اند   

این شرکت ها عمدتا آمریکایی و اروپایی هستند، با احداث مزارع. خارج از مرزهاي کشور مبدا فعالیت می کنند   

پالنتیشن در کشورهاي نواحی استوایی سرمایه گذاري می کنند و از نیروي کارگر ارزان قیمت آنها در مزارع   

.و سالیانه میلیاردها دالر سود از تولید و صدور این محصوالت به دست می آورند. خود بهره می برند   

زیرا بتوانند از کشتی  دارند؟چرا بیشتر مزارع پالنتیشن در نزدیکی دریاهاي نواحی استوایی قرار -21
.صدور محصوالت به نواحی مختلف جهان استفاده کنند براي  
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زیرا از یک سوچرا با توسعه پالنتیشن و کشت تک محصولی محیط زیست دچار آسیب می شود؟-22  

به عالوه استفاده مداوم و زیاد از کود و آفت کشهاي شیمیایی. خطر فرسایش و ضعیف شدن خاك وجود دارد   

.در این مزارع نیز به محیط زیست این نواحی آسیب می رساند   

قاره هاي آسیا، افریقا  وآمریکاي التین و  ؟میلیون ها نفر گرسنه در کدام نواحی زندگی می کنند-23
کارائیب حوزه ي  

؟ علت بحران گرسنگی و در دسترس نبودن غذا براي گروه هایی از مردم در جهان چیست-24  

بی عدالتی، یعنی توزیع نابرابر درآمدها، در جهان موجب می شود، عده اي قادر . گرسنگی فقر است علت اصلی
جنگ ها و مهاجرت هاي اجباري عامل دیگر فقر و بی پولی و به دنبال آن گرسنگی . مواد غذایی نباشند به خرید

آن نیز موجب کاهش ذخیره تغییرات آب و هوایی و وقوع خشکسالی، سیل، طوفان و نظایر . محسوب می شوند
غالت و باال رفتن قیمت هاي موادغذایی می شوند و در نتیجه، بر ناتوانی مردم در خرید غذا و افزایش  جهانی

.گرسنگی تاثیر می گذارند  

انواع صنایع کارخانه اي .نمونه هایی از صنایعی که زندگی روزانه انسان ها وابسته است را نام ببرید -25  

آالت و ابزار، الکترونیک، پوشاك و نساجی و چرم، محصوالت غذایی، چوب و کاغذ، صنایعشامل ماشین    

... .شیمیایی و دارو و   

صنایع کارخانه اي معموال در همه ي کشورها  .معیار هاي تقسیم بندي نواحی صنعتی را نام ببرید-26
ات کارخانه اي و همچنین سودي که از دارد، اما نواحی جهان از نظر تعداد صنایع، کمیت و کیفیت تولید وجود

.صدور کاالهاي صنعتی به دست می آورند متفاوتند راه  

_اروپاي غربی_آمریکاي شمالی  .مهم ترین نواحی صنعتی یا قطب هاي صنعتی جهان را بنویسید- 27 

روسیه و اروپاي شرقی _مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا  

کشورهایی می باشد و مهم ترین مناطق صنعتی ناحیه ي صنعتی آمریکاي شمالی شامل چه-28  

شمال شرق و از کوه هاي آپاالش تا دریاچه هاي  _کانادا و آمریکا ؟قرار دارد آمریکاي شمالی در کجا 
 پنجگانه
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ناحیه رور در کشور آلمان و نواحی صنعتی انگلستان و  .مهم ترین نواحی صنعتی اروپا را نام ببرید-29
.شمال ایتالیا از نواحی صنعتی مهم اروپا و جهان هستند فرانسه و   

ژاپن از مهم ترین نواحی .کشور هاي صنعتی ناحیه مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا را نام ببرید -30  

چین در دو دهه ي اخیر در زمینه ي صنعت به رشد قابل مالحظه اي دست. صنعتی در این بخش جهان است   

هند نیز به ویژه در ناحیه کلکته و بمبئی، از نظر توسعه صنعت. عتی جهانی تبدیل شدیافت و به یک قدرت صن   

کشورهاي کره جنوبی، تایوان، مالزي و سنگاپوذ در چند دهه ي اخیر به . اهمیت جهانی یافته است   

.تولیدکنندگان و صادر کنندگان مهم کاالهاي صنعتی در جهان تبدیل شده اند  

ناحیه مسکو، قفقاز، ولگا و جمهوري ها  .صنعتی روسیه و اروپاي شرقی را نام ببریدمهم ترین نواحی -31
.چک و لهستان از اروپاي شرقی از نواحی مهم این بخش هستند ي  

صنایع الکترونیک شامل رایانه ها و تجهیزات آنها، وسایل صوتی و ؟صنایع نو یا هاي تک را تعریف کنید-32  

تصویري، تلفن هاي هوشمند همراه، صنایع هوافضا، لیزر، روبات ها و زیست فناوري، انرژي هاي نو، مهندسی   

.پزشکی به طور کلی صنایع دانش بنیان از جمله صنایع نوین یا هاي تک هستند   

استفاده از این صنایع عمدتا بر محور فناوري پیشرفته و ) الف .ویژگی هاي مهم صنایع نو را بیان کنید _33  

براي مثال تولیدکنندگان(پیشرفت آنها بر مبناي نوآوري و رقابت است)ب.متخصصان و محققان قرار دارند  

گوشیهاي تلفن همراه هرساله گزینه هاي جدیدي به مدل هاي قبلی اضافه می کنند تا از سازندگان دیگر جلو   

.)بیفتند و در رقابت، سود بیشتري نصیب خود کنند   

گسترش صنایع نو از ایجاد پارك هاي علم و فناوري چیست؟هدف -34  

امروزه سعی بر این است تا با ایجاد پارك هاي . ویژگی هاي پارك هاي علم و فناوري را بیان کنید -  35
این پارك ها معموال در نزدیکی قطب هاي صنعتی ایجاد می شوند و . فناوري، صنایع نو را گسترش دهند علم و

در این مناطق آزمایشگاه هاي متعددي تحقیقاتی و پژوهشگرانی که به. دانشگاهی استفاده می کنندتحقیقات  از  

.و نو آوري مشغول اند، تمرکز یافته اند ابداع  
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این دره در جنوب شرقی سانفرانسیسکو در ؟دره ي سیلیکون در کجا قرار دارد و به چه مشهور است- 36  

.ایالت کالیفرنیا قرار دارد و به آن قلب صنایع فضاي مجازي جهان نیز می گویند   

نام آن از تعداد علت نام گذاري دره ي جنوب شرقی سانفرانسیسکو به دره ي سیلیکون چیست؟ -37
 زیاد

.شده استکه اولین بار در این منطقه مستقر شده اند، گرفته )) تراشه هاي سیلیکونی((شرکت هاي تولید کننده   

صدها شرکت بزرگ مرتبط با نرم افزاررایانه و چه فعالیت هایی در دره ي سیلیکون انجام می شود؟-38  

این منطقه صدها مهندس و مخترع و محقق از. اینترنت و پردازش اطالعات جهان در این ناحیه مستقرند  

. آزمایشگاهی آن مشغول کارند سراسر جهان را به خود جذب کرده است که در مراکز پژوهش و دانشگاهی و   

 شرکت هاي مستقر در دره ي سیلیکون هم با یکدیگر مشغول تبادل اطالعتند و براي کسب سود بیشتر به

.رقابت شدیدتجاري می پردازند   

موسسات و نهادهاي؟ گسترش فعالیت هاي خدماتی چه تاثیري بر چشم انداز شهرها داشته است- 39 

درمانی_مالی، بانک ها، موسسات گردشگري و مجتمع هاي رفاهی، موسسات حمل و نقل، مراکز آموزشی   

مراکز خرید و مجتمع هاي.موجب پیدایش ساختمان هاي بلند مرتبه و برج هاي عظیم در شهرها شده اند...و   

هاي بزرگ جهانتجاري چندطبقه که هم بخش خرید و هم بخش هاي تفریحی دارند، در بسیاري از شهر   

. .گسترش یافته اند   
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