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 :ی اقتصاد یها تیفعال چهارگروه -1

 ی()کشاورزنوع اول  یتهایـ فعالالف 

سروکار دارند؛ مانند  ایدر ای نیمحصول اززم ایکه با استخراج و بهدست آوردن مواد خام  شودیگفته م ییتهایبه فعال 

 و استخراج معدن. یجنگل دار ،یماه دیص ،یزراعت، دامپرور

 ()صنعتنوع دوم  یتهایـ فعالب 

شوند؛  یم لیبه کاال تبد ابندوی یم رشکلییدر کارخانه ها تغ هیآنها منابع و مواد اول یاست که ط ییتهایشامل فعال 

 .میکن یروزانه از آنها استفاده م یکه در زندگ ییانواع کاالها دیمانند تول

  ()خدماتنوع سوم  یتهایـ فعالپ 

 ،یشود؛ مانندحمل و نقل، بانک دار یارائه م گرانیبه د یآنها خدمات ندیشود که در فرا یگفته م ییها تیفعال به

 و فروش، تجارت و مانند آن. دیخر ،ییقضا ،یامور آموزش ،یو درمان یامور پزشک

 :نوع چهارم یتهایفعال  ـت 

 یهایفناورو پردازش اطالعات و  یجمع آور که فراهم کننده خدمات مربوط به یاقتصاد یتهایاز فعال یبخش

 و توسعه است. قیو پژوهش و تحق (ICT) یو ارتباط یاطالعات

 :ی کشاورز تیاهم -2

 اریبس یاز گذشته ها یکشاورز و درتامین غذای بشرنقش مهمی دارد. است یمهم اقتصاد اریبس تیفعال کی یکشاورز

خود  تیشود، اهم یدر همه کشورها انجام م باًیسکونتگاه هادر کنار رودها تا امروز، که تقر نیاول یریدور و شکل گ

 بشر حفظ کرده است. یرا در زندگ

 نواحی اقتصادی )کشاورزی و صنعت(
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 : درجهان یکشاورز یطبقه بند یارهایمع -3

 یتجار ای یشتیمثال، مع یشود؛ برا یاستفاده م یگوناگون یارهایدر جهان از مع یکشاورز ینواح یطبقه بند یبرا

وکاربرد  یانسان یروین ه،یسرما زانیو .(.. م یاجاره ا ،یدولت ،ی) شخص نیزم تیمالک ن،یبودن، اندازه و وسعت زم

 و ... یآالت و فناور نیماش

 : در جهان یانواع  کشاورز -4

 (یتجار ری)غ یشتیمع یکشاورز-الف  

 یتجار یکشاورز -ب

 : (یتجار ری)غ یشتیمع یکشاورزویژگی های  -5

و  دیتول زانیو م ردیگ یصورت م یفروش محل ایدر حد مصرف خانوار کشاورز  شتریپرورش دام ب ایمحصول  دیتول

 کم است . ،یسود اقتصاد

 :ویژگی های کشاورزی تجاری -6

 گروید یصادرات به کشورها ای یداخل یپرورش دام به منظور فروش در بازارها ای یمحصول کشاورز دیتول-الف

 شود. یبا هدف کسب سود انجام م

بذراصالح شده و  ن،یمانند تراکتور، کمبا یو ابزارآالت شرفتهیپ یها یمعموالً از فناور ،ینوع کشاورز نیدر ا -ب

 شود. یاستفاده م ییایمیکود ش

 .است ادیدر آن ز زیمحصول ن دیتول زانیدارد و م ازین اریبس هیکشت به سرما عنو نیا -پ

و هم در  شرفتهیپ یاست و هم در کشورها افتهیدر جهان گسترش  تیبه دنبال رشد جمع یتجار یکشاورز-ت

 جهان رواج دارد. افتهیکمتر توسعه  یکشورها

 : غال ت تیاهم -7

 یمردم جهان دارند. در کشورها یغذا نیدرتأم یغال ت مانند گندم، برنج ،ذرت، جو، چاودار و ارزن نقش مهم

 دهد. یم لیمردم را غالت تشک یبخش عمده غذا ییقایو افر ییایآس
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 :کشت گندم   ینواح نیمهم تر -8

کانادا،  ه،یروس کا،یمتحده امر االتیهند، ا ن،یگندم در چ عیمزارع وس ایدر دن یکشت غله تجار ینواح نیاز مهم تر

 کنند. یم دیکشورها بخش عمده گندم جهان را تول نی. ااستیفرانسه واسترال

 :درجهان  کشت ذرت ینواح -9

 دیدرصد ذرت جهان را تول4۰حدود   کایمتحده امر االتیشود. ا یکشت م ایدن یدر اغلب نواح یعیذرت به طور وس

 کند. یم

 شود؟ یکشت م یخاص یچرا برنج درنواح -1۰

 ییخاص آب و هوا طیبه شرا نکهیا لیجهان دارد اما به دل یغذا نیدر تأم یبرنج از غالت مهم است و نقش مهم

 ایبرنج دن شتریشود. ب یکشت م یخاص یوابسته است، در نواح ادیو رطوبت هوا و آب ز یریگرمس مهیون یریگرمس

 شود. یکشت م ،یو جنوب شرق یشرق یایآس ژهیبه و ا،یدر قاره آس
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 : وکشت و صنعت یزارع غله تجارویژگی های م -11

 یانجام م ینیبزرگ اند و کاشت و برداشت محصول در آن ها به صورت ماش اریمعموالً بس یمزارع غله تجار-الف

 شوند. یبزرگ اداره م هیاتحاد ایشرکت  کیمزارع به صورت  نیشود. گاه ا

محصوالت در  عیو توز یبسته بند ل،یتبد یبرا ییمعموالً در کنار مزارع، کارخانه ها ،ینوع کشاورز نیدر ا -ب

برداشت غالت  یای.معموالً از بقاندیگو یم« کشت و صنعت»که دراصطالح به آنها  دیآ یم دیمصرف پد یبازارها

 شود. یخوراک دام استفاده م یبرا

 چیست؟ «کشت و صنعت»-12

 .دیآ یم دیمصرف پد یمحصوالت در بازارها عیو توز یبسته بند ل،یتبد یبرا ییدر کنار مزارع، کارخانه ها

 چیست؟ انقالب سبز -13

 نیوماش ییایمیش یاصالح شده، کود و آفت کش ها یبذرها ،یبا انقالب سبز و به کار بردن علم یالدیم197۰از دهه  

 یکشورها م نیدهند که از جمله ا شیخود را به چند برابر افزا یکشاورز دیکشورها موفق شدند تول یآالت، برخ

 .دندیرس ییبه خودکفا برنج دیتول نهیو پاکستان اشاره کرد که در زم نیپیلیتوان به ف

 : یتجار یدامدار -14

 زاتیآنها با استفاده از تجه یاز دام ها و پرواربند یپشم به نگهدار ای اتیلبن ریو سا ریگوشت، ش دیتول یدامداران برا

 کنند. یاقدام م یعلم یمدرن و روش ها

 : یتجار یمراکز دامدار نیمهم تر -15

در  یتجار یمراکز دامدار نیاز مهم تر لیو برز نیزالندنو، آرژانت ا،یاروپا، استرال هیاتحاد کا،یمتحده امر االتیا

 جهان هستند.

 ست؟یچ شنیپالنت -16

محصوالت  نیمحصول خاص اختصاص دارد. ا کی دیکه به تول یکشاورز عیوس یها نیعبارت است از زم شنیپالنت

 شوند. یم دیتول یفروش جهان یصادرات و عرضه به بازارها یبرا
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  : شنیدرمزارع پالنت یدیمحصوالت تول -17

 موز، قهوه، آناناس و کاکائو

 

 

 

 

 

 

 قراردارند؟ یدرکدام نواح شنیمزارع پالنت -18

 قرار دارند. یجنوب یکایو امر قایافر ا،یآس یمجاور استوا در قاره ها یدر کشورها ییگرم و مرطوب استوا یدرنواح

 نیا رایز،  هستند یتیچندمل یها( شرکت ها شنی)پالنت یتخصص یمحصول مروزه صاحبان اغلب مزارع تکا -19

 دارند. ازین یادیز یگذار هیگونه مزارع به سرما
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 :ی تیچندمل یشرکت ها -2۰

 یقرار داردو شعبه هاو کارخانه ها یصنعت شرفتهیپ یآنها در کشورها یهستند که معموالً بخش مرکز ییشرکت ها

 کنند. یم تیکشور مبدأ فعال یشرکت ها در خارج از مرزها نیشده اند.ا جادیا ینواح ریمونتاژ آنها در سا

 د.قرار دارن ییاستوا ینواح یاهایدر یکیدرنزد شنیمزارع پالنت شتریب -21

 کنند.مختلف جهان استفاده  یصدور محصوالت به نواح یبرا یاز کشت ندبتوان تا

 : شنیتوسعه مزارع پالنت یامدهایپ -22

 شدن خاک  فیو ضع شیخطرفرسا-

 ینواح نیا ستیز طیبه مح زیمزارع ن نیدر ا ییایمیش یکودها و آفت کشها ادازیبه عالوه، استفاده مداوم و ز-

 رساند. یم بیآس
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 کنند؟ یم یها نفرگرسنه درکجا زندگ ونیلیم -23

 بیو حوزه کارائ نیالت یکایو امر قایافر ا،یآس یقاره ها

 :از مردم جهان به غذا  یینداشتن گروه ها یو دسترس یگرسنگعلت  -24

قادر  یشود عدها ینابرابر درآمدها، در جهان موجب م عیتوز یعنی ،یعدالت یاست. ب« فقر» یگرسنگ یعلت اصل

 نباشند. ییمواد غذا دیبه خر

آب  راتییشوند. تغ یمحسوب م یو به دنبال آن گرسنگ یپول یفقر و ب گریعامل د یاجبار یجنگ ها و مهاجرت ها

 یها متیغالت و باال رفتن ق یجهان رهیموجب کاهش ذخ زیآن ن ریطوفان و نظا ل،یس ،یو وقوع خشکسال ییوهوا

 گذارند. یم ریتأث یگرسنگ شیفزاغذا و ا دیمردم درخر یبر ناتوان جه،یشوند و در نت یم ییمواد غذا

 : جهان یصنعت یقطب ها ای یصنعت ینواح نیمهم تر -25

 یشرق یو اروپا هیروس -ایآس یمشرق، جنوب و جنوب شرق -یغرب یاروپا -یشمال یکایامر

 :ناحیه صنعتی امریکای شمالی -26

 کانادا و امریکا
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 :مهمترین مناطق صنعتی امریکای شمالی -27

 پنجگانه یها اچهیآپاالش تا در یشمال شرق وازکوهها

 : اروپا یصنعت ینواح نیمهمتر -28

 قارهغرب 

 اروپا : مهم یصنعت یواحمهمترین ن -29

 مهم در جهان هستند. یصنعت یاز نواح ایتالیانگلستان، فرانسه و شمال ا یصنعت یرور در کشور آلمان و نواح هیناح

 : ایآس یشرق، جنوب و جنوب شرقکشورهای صنعتی ناحیه م -3۰

صنعت به رشد قابل  نهیدر زم ریدر دودهه اخ نیبخش از جهان است. چ نیدر ا یصنعت ینواح نیژاپن ازمهم تر

از  ،یکلکته و بمبئ هیدر ناح ژهیبه و ز،یهند نشده است.  لیتبد یجهان یقدرت صنعت کیوبه  افتهیدست  یمالحظه ا

به  ریدر چنددهه اخ و سنگاپور یمالز وان،یتا ،یکره جنوب یاست. کشورها افتهی یجهان تینظر توسعه صنعت اهم

 شده اند. لیدر جهان تبد یصنعت یو صادرکنندگان مهم کاالها دکنندگانیتول

 :ی شرق یو اروپا هیوسمهمترین نواحی صنعتی ر -31

 بخش هستند. نیمهم ا یصنعت ینواح ،یشرق یچک و لهستان از اروپا یِ ها یجمهورو  مسکو، قفقاز، ولگا هیناح

 : تکیها ای شرفتهیپ ینو با فناور عیصنا -32

هوافضا،  عیهوشمند همراه، صنا یتلفن ها ،یریو تصو یصوت لیآنها، وسا زاتیها و تجه انهیشامل را کیالکترون عیصنا

 عیصنااز جمله  انیدانش بن عیصنا ،یو به طور کل یپزشک ینو، مهندس یها یانرژ ،یفناور ستیروبات ها و ز زر،یل

  .هستند «تکیِها» ای نینو

 دارند. یکیارتباط نزد ................نوع  یاقتصاد یتهایبا فعال صنایع نویا هایتیک -33

 چهارم
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 : نو عیمهم صنا یها یژگیو -34

 .و استفاده از متخصصان و محققان قرار دارند شرفتهیپ یعمدتاً بر محور فناور عیصنا نیا-الف 

 یها نهیتلفن همراه هرساله گز یهایگوش دکنندگانیمثال، تول یو رقابت است )برا ینوآور یآنها بر مبنا شرفتیپ-ب

 .خود کنند بینص یشتریو در رقابت، سود ب فتندیجلو ب گریتا از سازندگان د کنندیاضافه م یقبل یبه مدلها یدیجد

 یشده به کشورها دیتول یو صادر کردن کاالها ایروز دن یها یارتباط با فناور یبه برقرار ریناگز عیصنا نیا-پ

 جهان اند. گرید

 :ی علم و فناور یپارک ها جادیاز ا هدف -35

  گسترش صنایع نو

 : یعلم و فناور یپارک ها -36

و  یقاتیمتعدد تحق یها شگاهیمناطق، آزما نیکنند. در ا یاستفاده م یدانشگاه قاتیاز تحقدراین پارک ها

 اند. افتهیمشغول اند، تمرکز  یکه به ابداع و نوآور یپژوهشگران

 : جهان یمجاز یفضا عیقلب صنا -37

 دره سیلیکون

 

 :ه سیلیکون در-38

 .قرار دارد ایفرنیکال التیدر ا سکویسانفرانس یدره در جنوب شرق نیا

 

 :علت نام گذاری دره جنوب شرقی سانفرانسیسکو به دره  سیلیکون -39

منطقه مستقر شده  نیبار در ا نیکه اول «یکونیلیس یها تراشه»دکنندهیتول یشرکت ها یادیداردو نام آن از تعداد ز

 اند، گرفته شده است.
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 ی چه تاثیری برچشم انداز شهرها داشته است؟خدمات یها تیگسترش فعال -4۰

 -یمؤسسات حمل و نقل، مراکز درمان ،یرفاه یومجتمع ها یبانک ها، مؤسسات گردشگر ،یمال یمؤسسات و نهادها

و مجتمع  دیدر شهرها شده اند. مراکزخر میعظ یبلندمرتبه و برج ها یساختمان ها شیدایو ... موجب پ یآموزش

بزرگ جهان گسترش  یاز شهرها یاریدارند، در بس یحیتفر یهم بخش ها دویچندطبقه که هم بخش خر یتجار یها

 اند. افتهی

 

 

 سواالت:

 چهارگروه فعالیت اقتصادی را نام ببرید.-1

 را توضیح دهید. (ینوع اول )کشاورز یتهایفعال-2

 ( چیست؟توضیح دهید. نوع دوم )صنعت یتهایفعالمنظور از-3

 ( را تعریف کنید.نوع سوم )خدمات یها تیفعال-4

 چیست؟شرح دهید. نوع چهارم یها تیفعال-5

 ی را بنویسید.کشاورز تیاهم-6

 رانام ببرید. درجهان یکشاورز یطبقه بند یارهایمع-7

 را نام ببرید. در جهان یانواع  کشاورز-8

 را توضیح دهید. (یتجار ری)غ یشتیمع یکشاورز-9

 ی را توضیح دهید.تجار یکشاورز-1۰

 چیست؟ غال ت تیاهم-11

 درجهان را بنویسید. کشت گندم ینواح نیمهم تر-12
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 درجهان را نام ببرید. کشت ذرت ینواح-13

 شود؟ یکشت م یخاص یچرا برنج درنواح-14

 تجارت را توضیح دهید. وکشت و یمزارع غله تجار-15

 ؟ستیچ شنینتپال-16

 را نام ببرید. شنیدرمزارع پالنت یدیمحصوالت تول-17

 قراردارند؟ یدرکدام نواح شنیمزارع پالنت-18

 شرکت های چند ملیتی را تعریف کنید.-19

 را بنویسید. شنیتوسعه مزارع پالنت یامدهایپ-2۰

 رانام ببرید. جهان یصنعت یقطب ها ای یصنعت ینواح نیمهم تر-21

 ی را نام ببرید.شمال یکایامرنواحی صنعتی منطقه -22

 مهم ترین نواحی صنعتی اروپای غربی را نام ببرید.-23

 مهم ترین مناطق صنعتی اروپای شرق را بنویسید.-24

 ست؟یچ تکیها ای شرفتهیپ ینو با فناور عیصنا-25

 را بنویسید. نو عیمهم صنا یها یژگیو-26

 ی چیست؟علم و فناور یپارک ها جادیهدف از ا-27

 بخش خدمات شامل چه فعالیت هایی است؟-28

 تاثیرگسترش فعالیت های خدماتی در شهرهای بزرگ چیست؟-29
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