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. تجارت را تعریف کنید   1-  

.تجارت خرید وفروش کاالها وخدماتی است که نیازها وخواسته هاي مارا برآورده می کنند  

-2  منظور از اقتصاد جهانی چیست؟   

.ه بر مبناي ارزش یک پول معین صورت می گیردکتجارت بین المللی کاالها وخدمات است   

یکی از مهم ترین ویژگی هاي این دوره ،گسترش شرکت هاي چند ملیتی بود؟  - 3   

                   *پس از جنگ جهانی دوم     ) ب                        پس از جنگ جهانی اول        ) الف        

-4    چرا شرکت هاي چند ملیتی به سرمایه گذاري در کشورهاي دیگر عالقمند هستند؟           

زیرا از این طریق به امتیاز ات زیادي دست پیدا می کنند.اوال با احداث کارخانه یا شرکت در کشور 

هاي دیگر از منابع طبیعی آن نواحی استفاده می کننددوماینکه از نیروي کار ارزان قیمت این نواحی 

برخوردار می شوند.سوم چون در کشورهاي کمتر توسعه یافته صنعتی ،نظام مالیاتی وبیمه کارگران 

وقوانین ومقررات زیست محیطی ،چندان جدي وسخت نیست،فعالیت شرکت هاي چند ملیتی در این 

.گونه کشورها ،آسان تر وارزان تر تمام می شود  

دالت تجاري جهانی را نام ببرید؟انواع نواحی از نظر مبا- 5 

کشورهایی که اقتصاد آنها به طور عمده مبتنی برتولید وصدور مواد اولیه وخام ومنابع انرژي -

 .ومعدنی است



کشورهایی که اقتصاد ودرآمد آنها به طور عمده مبتنی برتولید وصدورانواع کاالهاي کارخانه اي -
.ونوین استوصنعتی همراه با فناوري هاي پیشرفته   

-6  شاخص توسعه انسانی چند عامل را در بر می گیرد؟     

سواد وآموزش -امید به زندگی یا متوسط طول عمر  - در آمد ورفاه   

نابرابري اقتصادي در فضاي جغرافیایی جلوه گر می شود چون "مفهوم این جمله را توضیح دهید؟ -7
منابع وامکانات وخدمات به طور عادالنه توزیع نمی شوند ، نابرابري را می توان در سطح زمین 

 وفضایی که انسان ها در آن زندگی می کنند ، مشاهده کرد 

یه هایی پدید می آیند که از نظر امکانات وتسهیالت وچشم برا بري اقتصادي ،ناح در نتیجه نا
.اندازهاي جغرافیایی با یکدیگر تفاوت دارند  

. در نظام سرمایه داري جهانی منظور از کشورهاي مرکز چیست ؟ با ذکرمثال  - 8 

کشورهاي توسعه یافته صنعتی که از نظر . منظور از مرکز ،کانون هاي سلطه اقتصادي بر جهان است
این کشورها مانند یک قطب آهن ربا عمل .آمد وثروت باالترین موقعیت را دارند،نامیده می شوند در

آنها حتی به صدور .می کنند وبخش عمده اي از سود وثروت جهان را دریافت وجذب  می کنند 
انگلستان–فرانسه –مثال آمریکا .سرمایه ،یعنی سرمایه گذاري در دیگر نواحی جهان می پردازند  

در نظام سرمایه داري جهانی منظور از کشورهاي نیمه پیرامون  چیست ؟ با ذکرمثال -9  

این . منظور از کشورهاي نیمه پیرامون کشور هایی هستند که بین مرکز وپیرامون خود قرار گرفته اند
اي پیرامون قوي تر ند اما هنوزاز نظر قدرت اقتصادي به کشورهکشورها از نظر اقتصادي از کشورهاي 

سنگاپور–کره جنوبی –مثل چین . مرکز نرسیده اند  

منظور از موازنه تجاري مثبت ومنفی در تجارت بین المللی چیست؟-10  

اگر ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد موازنه تجاري مثبت است وآن کشور می 
در کشور خود بهبود بخشد اگر تواند از را ه سودي که بدست می آورد استانداردهاي زندگی ورفاه را 

ارزش واردات بیشتر از صادرات باشد موازنه منفی است که به آن کسري تجاري می گویند وبراي 
.اقتصاد کشور نا مطلوب است   



کشورها معموال براي کاهش تاثیر منفی تجارت خارجی برصنایع واقتصاد خود چه اقداماتی انجام -11
 می دهند ؟ 

محدود یا ممنوع کردن واردات برخی  -گمرکی ومالیات بر کاالهاي وارداتی بوضع تعرفه هاي  -الف
ایجاد  - تجاري منطقه اي د-تشکیل اتحادیه هاي اقتصادي -کاالها در دوره هاي زمانی خاص ج

 مناطق آزاد تجاري

.با چه هدفی شکل می گیرند ) ناحیه اي (تجاري منطقه اي –اتحادیه هاي اقتصادي  )الف  -12  

.نمونه از این اتحادیه ها را نام ببرید دو -ب  

کشورهاي عضو این اتحادیه ها براساس موافقت نامه هایی که امضا می کنند سعی می کنند  -الف
مالیات ها وتعرفه هاي گمرکی را بین خود کاهش دهند یا بردارند تا تجارت بین کشورهاي منطقه 

 افزایش یابد وبه رونق وتوسعه اقتصادي کشورها کمک شود 

اکو آسه آن  نفت -ب  

ي مناطق آزاد تجاري را توضیح دهید؟ها ومزایا ویژگی  -13 

در .مناطقی هستند که در اصل براي توسعه صادرات یک کشور ورونق اقتصادي آن ایجاد می شوند 
این مناطق تولید کنندگان وبازرگانان می توانند بدون پرداخت حقوق وعوارضگمرکی یا معافیتهاي 

.پردازند مالیاتی به صادرات وواردات وانبار داري کاال ها ن  

 14 - چرا همه مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده اند؟

 زیرا در برخی کشورها به پایگاه واردات تبدیل شده اند ونتوانسته اند به توسعه اقتصادي کمک کنند

 15- سه منطقه آزاد تجاري صنعتی در ایران را نام ببرید؟

 قشم کیش انزلی 

دیگر شیوه هاي حمل ونقل برتري دارد؟ چرا حمل ونقل دریایی بر -   16 

حمل ونقل دریایی به دلیل پایین تر بودن هزینه ها با وجود وزن زیاد کاال تا مسافتهاي دوردست بر 

. دیگر شیوه هاي حمل ونقل برتر ي دارد   



درصد تجارت جهانی از چه طریق صورت می گیرد؟90حدود -   17 

*دریایی  -د            زمینی            - ج                 راه آهن         - ب                    هوایی       -الف  

هاي فله بر چه نوع کاالهایی را حمل ونقل می کنند؟ کشتی- 18 

...سنگ آهن  سیمان و ،  زغال سنگ، غالت    
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سازه انسانی -3        فضاي جغرافیایی -2       قلمرو جغرافیایی    -  1       ارکان ناحیه سیاسی را نام ببرید؟-1  

ناحیه سیاسی را توصیف کنید؟-2  

.ناحیه سیاسی به بخشی ازسطح زمین گفته می شود که تحت مدیریت سیاسی یا فرمانروایی یک قدرت سیاسی باشد  

فراملی-3       ملی   -2     ناحیه سیاسی فروملی   - 1                  انواع نواحی سیاسی را نام ببرید؟-3  

ناحیه سیاسی فروملی چیست؟  -4  

شهرستان واستان است که تحت مدیریت .بخش.شهر.یک واحد جغرافیایی مانند روستا  
.فرمانداري واستانداري قرار دارد.بخشداري.شهرداري.دهداري  

سی ملی چیست؟  ناحیه سیا-5  

.ملی محسوب می شودهر کشور مستقل که نظام حکومتی مستقلی داردیک ناحیه سیاسی    

ناحیه سیاسی فراملی چیست؟ -6  

عبارت است از چند کشور که تحت اداره ي یک نظام مدیریت منطقه اي قرار گرفته اند مانند    

 اتحادیه اروپا


