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ست؟یچ یعلم و فناور یپارک ها -36

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

 اند. افتهیمشغول اند، تمرکز  یکه به ابداع و نوآور

کجاست؟ جهان یمجاز یفضا عیآن قلب صنا -37

 دره سیلیکون

سیلیکون درکجا قرار دارد؟دریه -38

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

 علت نام گذاری دره جنوب شرقی سانفرانسیسکو به دره  سیلیکون چیست؟-39

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

 گرفته شده است.

ی چه تاثیری برچشم انداز شهرها داشته است؟خدمات یها تیگسترش فعال -40

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

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

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

 اند.

8درس

ست؟یتجارت چ-1

کنند. یما را برآورده م یخواسته ها ای ازهایاست که ن یو فروش کاالها و خدمات دیتجارت، خر

 را بنویسید. انواع تجارت-2

 یکشور و کشورها کی نیب ایداشته باشد و  انیمختلف آن جر یبخش ها نیکشور و ب کی یتجارت در داخل مرزها-

.ردیصورت بگ گرید
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 ست؟یچ یاقتصاد جهان-3

 .ردیگ یصورت م نیپول مع کیارزش  یکاالها و خدمات است که بر مبنا یالملل نیتجارت ب ،یمنظور از اقتصاد جهان

 را توضیح دهید. در جهان یتعامل و روابط اقتصاد  نهیشیپ-4

راه ها و کاروان سراها و استفاده  جادیبا ا ج،یگرفت. به تدر یصورت م یدر سطح محل شتریدور، تجارت ب یدر گذشته ها

 یکه در ساخت کشت ییها شرفتی. سپس، با پافتیدوردست گسترش  یو کاروا ن ها، مبادله  کاالها در نواح انیاز چارپا

که  شمیجاده  ابر  وستهیبه هم پ ی. شبکه  راه هاافتی شیافزا تلفمخ ینواح نیب یمبادالت تجار زانیها حاصل شد، م

شرق و غرب  ،یطوالن یریمس قیبود که از طر یشبکه دادو ستدجهان نیشکل گرفت، بزرگ تر یالدیتا قرن پانزدهم م

 گرفت. یدر بر م ترانه،یمد یایتا اروپا در کنار در ایدر شرق آس نیجهان آن روز را، از چ

 ی را بنویسید.صنعت افتهیکمتر توسعه  یکشورها یو اقتصاد یصنعت شرفتیعوامل  مانع پ-5 

 یعوامل خارج-الف

 کشورهاست. نیقدرتمند و سلطه گر برا یکه همان استعمار و تسلط کشورها 

 یعوامل داخل -ب

و  یتوجه بوده اند ، نا آگاه یکشور خود ب شرفتیو پ یکشورها که به منافع مل نیمستبد و وابسته در ا یمانند حکومت ها 

وضع  رییتغ یو اراده و پشتکار برا مانیو ا یو نداشتن اتحاد، خود باور یداخل یمردم، جنگ هاوکشمکش ها یسواد یب

 موجود .

 چیست؟گرید یدر کشورها یگذار هیبه سرما یتیچندمل یشرکت ها یگذار هیعلل سرما-6

 کنند؛ یاستفاده م یآن نواح یعیاز منابع طب گرید یشرکت در کشورها ایبا احداث کارخانه الف 

 شوند یبرخوردار م ینواح نیا متیکار ارزان ق یرویکه از ن نیا -ب

چندان  ،یطیمح ستیو مقررات ز نیکارگران و قوان مهیو ب یاتینظام مال ،یصنعت  افتهیکمترتوسعه  یدرکشورها -پ

 شود. یگونه کشورها، آسان تر و ارزا ن تر تمام م نیدر ا یتیچندمل یشرکت ها تیفعال ست،یو سخت ن یجد

 ی چیست؟صنعت  افتهیتوسعه  یدرحال توسعه به کشورها یکشورها یوابستگ شیافزا لیدال-7
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 یچندان توجه زبانیم یفروش و سود خود هستند و به منافع کشورها شیبه دنبال افزا یتیچندمل یشرکت هازیرا

کشورها را از دور رقابت،  یداخل یو کارخانه ها رندیگ یکاال را در دست م کی دیشرکت ها گاه انحصار تول نیا ندارند.

 یصنعت  افتهیتوسعه  یبه کشورها ینواح یصورت، وابستگ نیشوند. در ا یآنها م یکنند و موجب ورشکستگ یخارج م

 شود. یم شتریب

ی را نام ببرید.جهان یانواع کشورها از نظر مبادالت تجار-8

است؛)گروه  یو معدن یو خام و منابع انرژ هیو صدور مواد اول دیبر تول یکه اقتصاد آنها به طور عمده مبتن ییکشورها-الف 

 (اول

همراه با  یوصنعت یکارخانه ا یو صدور انواع کاالها دیبر تول یکه اقتصاد و درآمد آنها به طور عمده مبتن ییکشورها-ب

 است.)گروه دوم( نیو نو شرفتهیپ یها یفناور

را بنویسید. گروه اول یاقتصاد کشورها یها یژگیو-9

 دیخر متیدارد و کاهش ق یادیز یریپذ بیآس یجهان یدر بازارها متیگروه اول در برابر نوسانات ق یاقتصاد کشورها

 یدیتول یاز بخش ها تینوع اقتصاد، حما نیبه اقتصادشان وارد کند. در ا یمیعظ یتواند شوک ها یمحصوالت آن ها م

 دارد. یادیاست وواردات گسترش ز فیضع یداخل

را بنویسید. صادرکننده نفت یاوپک توسط کشورها لیعلل تشک-10

دفاع از منافع خود  یصادر کننده نفت و گاز برا یکشورها یبرخ ،یصادر کننده مواد خام و منابع انرژ یکشورها نیدر ب

متحد شده وسازمان اوپک را به وجود  گریکدیبا  ،ینفت در بازار جهان متیاز کاهش ق یناش یریپذ بیاز آس یریوجلو گ

 آوردند.

ی را نام ببرید.شاخص توسعه انسان-11

ــ سواد و آموزش.پ متوسط طول عمر،  ای یبه زندگ دیــ امب ــ درآمد و رفاه، الف 

یی را توضیح دهید.ایجغراف یبا فضا یاقتصاد یارتباط نابرابر-12

چون منابع و امکانات و خدمات به طور عادالنه  گر،یشود به عبارت د یجلوه گر م ییایجغراف یدر فضا یاقتصاد ینابرابر

 .کنند، مشاهده کرد. یم یکه انسان ها در آن زندگ ییو فضا نیتوان در سطح زم یرا م یشوند، نابرابر ینم عیتوز
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ی چیست؟برنواح یاقتصاد یرنابرابریوتاث جهینت-13 

با  ییایجغراف یو چشم اندازها التیکه از نظر امکانات و تسه ندیآ یم دیپد ییها هیناح ،یاقتصاد ینابرابر جهیدر نت

 تفاوت دارند. گریکدی

چیست؟توضیح دهید. رامونیمرکزـ پ نقشمنظور از-14

نقش  ینواح یآمده است، برخ دیپد ینواح نیکه ب یبر اساس روابط و مبادله نابرابر ،یجهان یدار هیدر نظام سرما

به  یدارند که به لحاظ اقتصاد «رامونیپ»نقش  زین ینواح یغالب و مسلط شده اند. برخ یرنواحیو بر سا افتهی« مرکز»

 .مرکز وابسته اند

دارد. یاقتصاد طرهیکند و بر آن س یرا استثمار م رامونیمرکز، پ ه،ینظر نیاساس ا بر

را بنویسید. مرکز یکشورها فیتعر-15

که از نظر در آمد و ثروت  یصنعت  افتهیتوسعه  یکشورها بر جهان است. یسلطه  اقتصاد یمنظور از مرکز، کانون ها

 شوند. یم دهیرا دارند، مرکز نام تیموقع نیباالتر

را بنویسید. مرکز یکشورها یها یژگیو-16

 یو جذب م افتیاز سود و ثروت جهان رادر یکنند و بخش عمده ا یقطب آهن ربا عمل م کیکشورها مانند  نیا-الف 

 .کنند

 .پردازند یجهان م ینواح گریدر د یگذار هیسرما یعنی ه،یبه صدور سرما یآنها حت -ب
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ماهر و متخصص، و  یرویباال و ن یفناور شرفته،ینو و خدمات پ عیاز صنا یمرکز، برخوردار یکشورها یها یژگیاز و -پ

 .است یو رفاه اجتماع یزندگ یو سطح باال شرفتهیمانند حمل و نقل پ یتوسعه اقتصاد یمناسب برا یساخت ها ریز

ساخته شده  یآورند و کاالها یبه دست م رامونیپ یارزان تر از کشورها متیمرکز، مواد خام را با ق یکشورها-ت

 .فروشند یآنها م شتربهیرا با سود ب یصنعت

 یکشورها متیکار ارزان ق یرویاز ن یتیچند مل یشرکت ها ای یگذار هیسرما قیاز طر نیمرکز همچن یکشورها-ث

  .کنند یاستفاده م رامونیپ

از  زیمتفکر را ن یبه اصطالح، مغزها ایمختلف افراد با استعداد و متخصص  یبا روش ها یمرکز گاه یکشورها-ج

افراد را پرداخته  نیو رشد ا لیتحص یها نهیهز رامونیپ یکه کشورها یکنند. در حال یبه خود جذب م رامونیپ یکشورها

 اند.

را نام ببرید.مرکز یکشورها نیمهم تر-17

مرکز هستند. یجزء کشورها ایژاپن و استرال ،یغرب یاروپا ،یشمال یکایامر یکشورها

را بنویسید. رامونیپ یکشورها یها یژگیو-18

.و خام اند هیو صادرکننده  مواد اول دکنندهیعمدتاً تول رامونیپ یکشورها-الف

.قرار دارند یتر نییدر سطح پا نینو یها یو فناور یکشورها از نظر توسعه  صنعت نیا-ب

 ن،یآن هاهستند و بنابرا داتیتول یبرا زین یاز مرکز وابسته اند، بازار خوب یصنعت یکشورها که به واردات کاالها نیا-پ

.کنند یمرکز م یکشورها بینص یسود هنگفت

 یالزم برا زاتیها و تجه رساختیکار ماهر ومتخصص و ز یرویکمبود ن رامون،یپ یکشورها یها یژگیو گریاز د-ت 

است. یتوسعه  صنعت

را نام ببرید. رامونیپ یکشورها نیمهم تر-19

کاراگوئهیپروو ن ا،یافغانستان، بنگالدش، مراکش، نامب

چیست؟ رامونیپ مهین یمنظورازکشورها-20

قرار گرفته اند. رامونیمرکز و پ نیهستند که ب ییکشورها
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ی را بنویسید.طیمح مهین یکشورها یژگیو-21

مرکز  یبه کشورها یترند اما هنوز ازنظر قدرت اقتصاد یقو رامونیپ یاز کشورها یکشورها از نظراقتصاد نیاالف 

  .اند دهینرس

آنهادچار  یو اجتماع یکنند و ساختار اقتصاد یم ینقش واسطه باز رامونیمرکز و پ یکشورها نیکشورها ب نیا-ب

 و فناورانه شده است. یو تحوالت صنعت راتییتغ

را نام ببرید. رامونیپ مهین یکشورها نیمهم تر-22

کره جنوبی و سنگاپور-چین

  ست؟یچ یمثبت و منف یموازنه تجار-23 

که به  یاز راه سود تواندیمثبت است و آن کشورم یاز واردات آن باشد، موازنه تجار شتریکشور ب کیاگر ارزش صادرات 

 .و رفاه را در کشور خود بهبود بخشد یزندگ یآورد، استانداردها یدست م

اقتصاد کشور  یوبرا ندیگو یم یتجار یاست که به آن کسر یاز صادرات باشد، موازنه، منف شتریارزش واردات ب اگر

 نامطلوب است.

ی را بنویسید.)صادرات و واردات( و رونق اقتصادیتجارت خارج یرمنفیکاهش تاث یاقدمات کشورها برا-24

  ،یواردات یبر کاالها اتیو مال یگمرک یوضع تعرفه ها-الف

 خاص، یزمان یکاالها در دوره ها یممنوع کردن واردات برخ ایمحدود -ب

یمناطق آزاد تجار جادیوا یمنطقه ا یتجار- یاقتصاد یها هیاتحاد لیتشک -پ

را بنویسید. (یا هی)ناح یمنطقه ا یـ تجار یاقتصاد یها هیاتحادویژگی های -25
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.ردیگ یشکل م هیهمسا یکشورها انیم ،یمنطقه ا یتجار - یاقتصاد یها هیاتحاد-الف

 یها و تعرفه ها اتیکنند مال یم یکنند، سع یکه امضا م ییها براساس موافقت نامه ها هیاتحاد نیعضوا یکشورها-ب

و به رونق و توسعه  ابدی شیمنطقه، افزا یکشورها نیبردارند تا تجارت ب ایخودشان کاهش دهند  نیرا ب یگمرک

 کشورها کمک شود. یاقتصاد

ی را نام ببرید.منطقه ا یاقتصاد یها هیاتحادسه -26

آن و نَفتا اکو، آسه

ی را بنویسید.مناطق آزاد تجار فیتعر-27

به  ،یاتیمال یها تیمعاف ای یتوانند بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرک یو بازرگانان م دکنندگانیمناطق، تول نیدرا

 گریو متفاوت با د ژهیو یاقتصاد نیمناطق، مقررات و قوان نیدرا یکاالها بپردازند. به طورکل یصادرات و واردات و انباردار

 وجود دارد. نیسرزم ینواح

دند؟یچرا همه مناطق آزاد به اهداف خود نرس-28

.شده اند لیواردات تبد گاهیکشورها به پا یدر برخ رایز

را نام ببرید. رانیا یمناطق آزادتجار نیمهم تر-29

 یانزل یصنعت -  یو منطقه آزاد تجار شیک

 دریایی را بردیگرشیوه های حمل و نقل را بنویسید.حمل و نقل  یوبرتر تیاهمعلل -30

کاال تا  ییجابه جا تیقابل زیجابه جا شده و ن یکاالها ادیها با وجود وزن ز نهیتر بودن هز نییپا لیبه دل ییایحمل و نقل در

 دارد. یحمل و نقل برتر یها وهیش گریدوردست، بر د یمسافت ها

 شود؟ یانجام م ییها یچه کشت قیازطر یمبادالت اقتصاد شتریامروزه ب-31

نفتکش و  یها یکشت ،ینریکانت یها یکنند،( کشت یو ... حمل م مانیفله بر )که غالت، زغال، سنگ آهن، س یها یکشت

 .تانکر حمل   کننده گاز یشناورها

بندرعباس،بندرشانگهای،بمبئی و نیویورک را مشخص کنید.درنقشه جهان نما -32


