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(کشاورزی و صنعت )نواحی اقتصادی
(83ص)
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، نظامی از تولید، توزیع، مبادله و مصرف کاالها و خدمات توسط اقتصاد
.گرو ههای مختلف اجتماعی در یک ناحیه است

(84ص)چهارگروه فعالیت های اقتصادی را نام ببرید؟(1
(کشاورزی)فعالیت های نوع اول -1
(صنعت)فعالیت های نوع دوم-2
(خدمات)فعالیت های نوع سوم-3
(دهه1980)فعالیت های نوع چهارم-4
چیست؟(کشاورزی)منظورازفعالیت های نوع اول (2

با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا محصول اززمین یا دریا سروکار دارند؛ 
.مانندزراعت، دامپروری، صید ماهی، جنگل داری و استخراج معدن
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.تصاویر زیر فعالیت های اقتصادی را در نواحی مختلف جهان نشان می دهد
می دهد؟ تصویر کدام عنصر تعریف اقتصاد راکه در متن باال گفته شده است، نشان هر 

توزیع(7تولید(6توزیع(5خدمات(4تولید(3تولید(2تولید(1
ند اقتصادی را که در تصاویر زیر می بینید، به چفعالیت های ، دانسته هایتانبا توجه به پیش 2

کشاورزی،صنعت وخدمات.کنیدگروه یا بخش طبقه بندی 
چرا؟آیا همواره هر جامعه دارای یک نظام اقتصادی است؟ ( الف(3

.بله ،برای ارتباط دادن بخش های اقتصادی الزم می باشد
محیط طبیعی وابسته رابطه انسان و چرا شکل گیری نظام اقتصادی در جوامع، همواره به ( ب

زیرابرای فعالیت های اقتصادی مثل کشت نیازبه مواداولیه طبیعی داریماست؟ 
بی نیاز شود؟ممکن است در آینده، انسان از وابستگی به محیط طبیعی آیا (پ

. خیر،زیرا محیط طبیعی بسترفعالیت های اقتصادی انسان است



؟ چیست( صنعت)منظورازفعالیت های نوع دوم(3
ها تغییرشکل می یابندو به کاال تبدیل میدرکارخانه آنها منابع و مواد اولیه طی 

.انواع کاالهایی که در زندگی روزانه از آنها استفاده می کنیممانندتولید شوند؛ 
؟چیست( خدمات)ومسنوع های منظورازفعالیت (4

در فرایند آنها خدماتی به دیگران ارائه می شود؛ مانندحمل و نقل، بانک داری، 
.و درمانی، امور آموزشی، قضایی، خرید و فروش، تجارت و مانند آنامورپزشکی 

منظورازفعالیت های نوع چهارم چیست؟(5
فراهم کننده خدمات مربوط به جمع آوری و پردازش اطالعات و فناوریهای 

.و پژوهش و تحقیق و توسعه است)         ( اطالعاتی وارتباطی
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کنید؟کشاورزی را بیان اهمیت (6
.  دبشرنقش مهمی دارتامین غذای اقتصادی است و دربسیار مهم فعالیت یک 

نار رودها تا هادر کشکل گیری اولین سکونتگاه و بسیاردور کشاورزی از گذشته های 
حفظ بشردرزندگی انجام می شود، اهمیت خود را تقریباً در همه کشورها امروز، که 
.کرده است

بنویسید؟درجهان را نواحی کشاورزی طبقه بندی معیارهای (7
لتی، شخصی، دو)و وسعت زمین، مالکیت زمین ، اندازه معیشتی یا تجاری بودن

...فناوری وآالت و سرمایه، نیروی انسانی وکاربرد ماشین میزان ..( اجاره ای و 
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هر یک از تصاویر باال کدام نوع کشاورزی معیشتی نشان داده شده است؟ با استفاده از اطالعات جدول در (1
.دهیدقبل پاسخ صفحه 

زراعت ( 5(کوچنده)کشت نوبتی ( 4شبانیگله داری ( 3روستایی و دامداریغله کشت ( 2برنج غرقابیکشت (1
بدوی ساکن

و تخم مرغ به نظر شما، آیا امروزه فراهم کردن مواد غذایی مانند میوه و سبزیجات، گوشت قرمز، مرغ، ( 2
خیراست؟در روستاها امکا نپذیر ( غیر تجاری)کشاورزی معیشتی لبنیات برای ساکنان شهرها از طریق 

در این محصوالت . ، پر سوجو کنیدمی کنیدنمونه از محصوالت کشاورزی و دامی که روزانه مصرف درباره چند 
اند؟کدام نوع کشاورزی تولید شده و به دست شما رسیده 

معیشتی:تجاری امابیشترمیوه وسبزی:گوشت ولبنیات 
.یک مورد از محاسن و معایب هریک از انواع کشاورزی معیشتی و تجاری را بیان کنید( 3

سودوتولیدکم:محصول ارگانیک وسموم کمتر معایب:محاسن:معیشتی
کاهش کیفیت :کمیت وسود بیشترمعایب:محاسن :تجاری

.بخش کشاورزی عالوه بر تأمین مواد غذایی، نیازهای بخش صنعت را نیز بر طرف می کندفعالیت های ( 4
دانه های روغنی،پنبه،چرم.ابریشم: صنعت را نام ببرید؛ مثالبابخش سه محصول کشاورزی مرتبط دست کم 



انواع کشاورزی در جهان را نام ببرید؟(8
( غیر تجاری )معیشتی کشاورزی (الف

تجاریکشاورزی (ب 
را بنویسید؟( غیر تجاری )های کشاورزی معیشتیویژگی (9

میزان تولید و تولید محصول یا پرورش دام بیشتر در حد مصرف خانوار کشاورز یا فروش محلی 
.است، کم سوداقتصادیو 

بنویسید؟های کشاورزی تجاری را ویژگی (10
هدف کسب منظور فروش در بازارهای داخلی یا صادرات به کشورهای دیگرو با تولید به ( الف

.انجام می شودسود 
د و ابزارآالتی مانند تراکتور، کمباین، بذراصالح شده و کوفناوری های پیشرفته از معموالً ( ب

.استفاده می شودشیمیایی 
.استنیاز دارد و میزان تولید محصول نیز در آن زیاد سرمایه بسیار به ( پ
و هم در کشورهای پیشرفته و هم در است گسترش یافته در جهان رشد جمعیت دنبال به ( ت

.کمتر توسعه یافته جهان رواج داردکشورهای 
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(87ص)آن هارا بنویسید؟چهارموردازغالت رانام برده واهمیت (11
مانند گندم، برنج ،ذرت، جو، چاودار و ارزن نقش مهمی درتأمین غذای مردم 

.دارندجهان 
.بخش عمده غذای مردم را غالت تشکیل می دهدوافریقایی آسیایی در کشورهای 

ببرید؟ترین نواحی کشت گندم را نام مهم (12
.واسترالیاست، فرانسه ، هند، ایاالت متحده امریکا، روسیه، کاناداچین
کجاست؟را جهان ذرت مهم کشت نواحی (13

40حدود امریکا ایاالت متحده . به طور وسیعی در اغلب نواحی دنیا کشت می شود
.می کنددرصد ذرت جهان را تولید 

1398/قم/احمدمرادی



؟برنج درنواحی خاصی کشت می شودچرا (14
ونیمه گرمسیری و رطوبت هوا و آب زیاد هوایی گرمسیری شرایط خاص آب و زیرابه 
.استوابسته 

شود؟کجاکشت می دربرنج دنیا بیشتر (15
شرقیآسیا، به ویژه آسیای شرقی و جنوب قاره 

را بنویسید؟های مزارع غله تجاری ویژگی (16
انجام ماشینیاند و کاشت و برداشت محصول در آن ها به صورت بسیار بزرگ معموالً 

.  می شوندیک شرکت یا اتحادیه بزرگ اداره گاه این مزارع به صورت . می شود
.از بقایای برداشت غالت برای خوراک دام استفاده می شودمعموالً 
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چیست؟« و صنعتکشت »منظوراز(17
برای در کنار مزارع، کارخانه هایی برای تبدیل، بسته بندی و توزیع محصوالت 

.بازارهای مصرف پدید می آید
سبز چیست؟انقالب (18

میالدی با انقالب سبز و به کار بردن علمی، بذرهای اصالح شده، کود و 1970از دهه 
، برخی کشورها موفق شدند تولید کشاورزی وماشین آالتآفت کش های شیمیایی 

.دهندخود را به چند برابر افزایش 
درکدام کشورهاموفق بود؟سبز انقالب (19

.فیلیپین و پاکستان اشاره کرد که در زمینه تولید برنج به خودکفایی رسیدند
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گزارش (2013)مهم ترین صادرکنندگان گندم 
شورای جهانی غالت

(2013) مهم ترین صادرکنندگان برنج 
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.نمودارها و جدول ها را مطالعه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید 
این دو محصول چه تفاوتی وجود کننده بین قاره های تولید ، با توجه به جداول تولید کنندگان برنج و گندم( 1

برنج بیشتردرآسیابدلیل وابستگی به نوع خاص آب وهوایی.های جدول ها توضیح دهید ازداده دارد؟ با استفاده 
کشت می شوداماگندم درقاره های بیشتری کشت می شود

چین وهند؟و دوم جهان را به خود اختصاص داده اند رتبه اول کدام کشورها هم در تولید گندم و هم برنج ( 2
گندم جهان است، در نمودار صادرکنندگان این غله دیده نمی شود؛ کننده با آنکه چین بزرگ ترین تولید ( 3

جمعیت زیادومصرف داخلی باالچرا؟
؟صادرات کدام غله در جهان بیشتر است ؟چرا ، با استفاده از داده های نمودارها( ۴

زیراگندم ،غذای اصلی بیشترمردم جهان است
؟چه نتیجه ای می گیرید . کنیدمقایسه تولید و صدور برنج و گندم را در رتبه های اول و آخر میزان 

.تولیدبیشترلزوماصادرات به همراه نداردامارابطه بین تولیدوصادرات دربین برخی کشورهامشاهده می شود
؟ایران را از نظر تولید گندم در جهان چگونه ارزیابی می کنید وضعیت 

2015یازدهمین کشورازنظرتولیداماخودکفایی نداریم 
کیفیت به نظر شما، چرا مردم کشور ما مصرف برنج ایرانی را به برنج های وارداتی ترجیح می دهند ؟ ( الف( ۷
طارم،دمسیاه،چمپا. ایرانی را نام ببرید گونه معروف برنج چند ( ب
؟می توان کرد آن چه کشور و کاهش واردات تولیددر برای افزایش . برنج استعمده ایران از وارد کنندگان ( پ

بهره وری بیشترومدیریت کشاورزی وتغییرسبک زندگی درجهت جلوگیری ازاسراف



؟تجاری چیستدامداری (20
ها دامداران برای تولید گوشت، شیر و سایر لبنیات یا پشم به نگهداری از دام ها و پرواربندی آن

.و روش های علمی اقدام می کنندتجهیزات مدرن با استفاده از 
کدامند؟دامداری تجاری را مراکزمهم (21

برزیلایاالت متحده امریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، زالندنو، آرژانتین و 
(91ص)؟چیستپالنتیشن (22

برای این محصوالت . اختصاص داردیک محصول خاص کشاورزی که به تولید زمین های وسیع 
.تولید می شوندبه بازارهای فروش جهانی و عرضه صادرات

ببرید؟تولیدی درمزارع پالنتیشن را نام محصوالت (23
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؟پالنتیشن درکدام نواحی قراردارندمزارع (24
و مرطوب استوایی در کشورهای مجاور استوا در قاره های آسیا، افریقا و گرم 

جنوبیامریکای 
پالنتیشن رابنویسید؟پیدایش مزارع تاریخچه (25

و به آنجا مهاجرت کردند و در آن جا اروپاییان قاره امریکا را کشف در گذشته، وقتی 
( نپالنتیش)ساکن شدند، برخی از تاجران ثروتمند، مزارع تجاری وسیع تک محصولی 

.را به ویژه در جنوب ایاالت متحده احداث کردند
رع مالکان سفیدپوست و ثروتمند، بردگان سیاه پوست را استثمار و به کار در این مزا

.  مجبور می کردند و از راه تجارت این محصوالت، سود بسیاری به دست می آوردند
کارگران مجبور بودند ساعت های زیادی در هوای گرم و مرطوب برای اربابان کار 

کنند؛ در حالی که از هرگونه حقوقی محروم بودند و همواره مجازات و تنبیه می 
.شدند
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ویژه شرکت های به ( پالنتیشن ها)صاحبان اغلب مزارع تک محصولی تخصصی چراامروزه (26
.دارندسرمایه گذاری زیادی نیاز به زیرا ( 92ص)هستند؟چندملیتی 

کنید؟های چندملیتی را تعریف شرکت (27
های کارخانه معموالً بخش مرکزی آنها در کشورهای پیشرفته صنعتی قرار داردو شعبه هاو 

.  کنندخارج از مرزهای کشور مبدأ فعالیت می در . در سایر نواحی ایجاد شده اندمونتاژآنها 
سرمایه در کشورهای نواحی استوایی این مزارع امریکایی و اروپایی هستند، با احداث عمدتاً 

برخی از . در مزارع خود بهره می برندکارگرارزا ن قیمت آن ها می کنند و از نیروی گذاری 
.می آورنددالر از تولید و صدور این محصوالت، سود به دست شرکت ها سالیانه میلیاردها این 
؟نواحی استوایی قرار دارندسواحل مزارع پالنتیشن درنزدیکی چرابیشتر (28

.به نواحی مختلف جهان استفاده کنندصدور محصوالت زیرا بتوانند از کشتی برای 
بنویسید؟مزارع پالنتیشن را محیط زیست،پیامدهای منفی توسعه از نظر کارشناسان ( 29

و خطرفرسایش ، می یابندسالیان متمادی به کشت یک محصول اختصاص اینکه مزارع به دلیل 
شیمیایی آفت کش های کودها و زیاداز به عالوه، استفاده مداوم و . ضعیف شدن خاک زیاد است

.می رساندآسیب محیط زیست این نواحی به در این مزارع نیز 
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(93ص.)از مسائل مهم جهان امروز استسوءتغذیه و گرسنگی 
؟می کنندگرسنه هابیشتر درکدام مناطق زندگی (30

کارائیبقاره های آسیا، افریقا و امریکای التین و حوزه 
سوءتغذیه محسوب می شوند ؟، قربانیان اصلی چراکودکان(31

.وارد می کندجدی و جبران ناپذیر چون ناتوانی یادگیری و مرگ زودرس زیرا آسیب های 
چیست؟جهان مردم گرسنگی علل (32

، در جهان موجب بی عدالتی، یعنی توزیع نابرابر درآمدها. است« فقر»علت اصلی گرسنگی 
.می شود عدهای قادر به خرید مواد غذایی نباشند

عامل دیگر فقر و بی پولی و به دنبال آن گرسنگی محسوب می جنگ ها و مهاجرت های اجباری 
و نظایر آن نیز موجب کاهش تغییرات آب وهوایی و وقوع خشکسالی، سیل، طوفان . شوند

می شوند و در نتیجه، بر ناتوانی مردم باال رفتن قیمت های مواد غذایی ذخیره جهانی غالت و 
.درخرید غذا و افزایش گرسنگی تأثیر می گذارند
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(95ص)کدامند؟ترین نواحی صنعتی یا قطب های صنعتی جهان مهم (33
شرقیجنوب و جنوب شرقی آسیا ،روسیه و اروپای غربی، مشرق امریکای شمالی، اروپای 

و امریکاکانادا ؟ صنعتی امریکای شمالی شامل چه کشورهایی استناحیه (34
دارند؟صنعتی امریکای شمالی درکجا قرار مهمترین نواحی (35

پنجگانهشمال شرق امریکاوازکوههای آپاالش تا دریاچه های 
غرب قاره؟ نواحی صنعتی اروپا درکدام قسمت این قاره قرار داردمهمترین (36
ببرید؟ نواحی صنعتی مهم اروپارا نام مهمترین (37

ایتالیارور در کشور آلمان و نواحی صنعتی انگلستان، فرانسه و شمال ناحیه 
توضیح دهید؟مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا را ناحیه صنعتی  (38

چین در دودهه اخیر در زمینه . ژاپن ازمهم ترین نواحی صنعتی در این بخش از جهان است
هند. صنعت به رشد قابل مالحظه ای دست یافته وبه یک قدرت صنعتی جهانی تبدیل شده است

ای کشوره. اهمیت جهانی یافته استتوسعه صنعت نیز، به ویژه در ناحیه کلکته و بمبی، از نظر 
کره جنوبی، تایوان، مالزی و سنگاپور در چنددهه اخیر به تولیدکنندگان وصادرکنندگان مهم

.کاالهای صنعتی در جهان تبدیل شده اند
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نواحی صنعتی روسیه و اروپای شرقی رانام ببرید؟مهمترین (39
ناحیه مسکو، قفقاز، ولگا و جمهوری های چک و لهستان از اروپای شرقی

(96ص)؟نو با فناوری پیشرفته یا هایتک چیستصنایع (40
سروکار دارند، در سی سال اخیر در جهان میکروالکترونیک هاو ریزپردازنده ها طور عمده با به 

صوتی وصنایع الکترونیک شامل رایانه ها و تجهیزات آنها، وسایل . رشد قابل توجهی یافته اند
تصویری، تلفن های هوشمند همراه، صنایع هوافضا، لیزر، روبات ها و زیست فناوری، انرژی های 

.ندهست« هایِتک»از جمله صنایع نوین یا صنایع دانش بنیان و به طور کلی، نو، مهندسی پزشکی 
.ارتباط نزدیکی دارندچهارم اقتصادی نوع فعالیت های صنایع نویا هایتیک با 

کنید؟های مهم صنایع نو را بیان ویژگی (41
.و استفاده از متخصصان و محققان قرار دارندفناوری پیشرفته بر محور عمدتاً (1

استمبنای نوآوری و رقابت آنها بر پیشرفت (2
به صادر کردن کاالهای تولید شده به برقراری ارتباط با فناوری های روز دنیا و ناگزیر (3

.کشورهای دیگر جهان اند
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؟از ایجاد پارک های علم و فناوری چیستهدف (42
گسترش صنایع نو

های علم و فناوری چیست؟ویژگی پارک (43
این مناطق، آزمایشگاه های متعدد تحقیقاتی و در . کنندتحقیقات دانشگاهی استفاده می از 

.به ابداع و نوآوری مشغول اند، تمرکز یافته اندپژوهشگرانی که 
(97ص)فناورانه رابنویسید؟در صنایع نوین و اهداف کشور مان ازپیشرفت (44

، در بازارهایصنعتی پیشرفتههم نیازهای داخلی را برطرف کند و هم با تولید و صدور کاالهای 
.جهانی جایگاهی به دست آورد

تهرانفناوری پردیس  پارک 
صنایع فضای مجازی جهان کجاست؟قلب (45

دره سیلیکون
دارد؟سیلیکون درکجا قرار دره (46

کالیفرنیاجنوب شرقی سانفرانسیسکو در ایالت 
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؟نام گذاری دره جنوب شرقی سانفرانسیسکو به دره سیلیکون چیستعلت (47
که اولین بار در این « تراشه های سیلیکونی»آن از تعداد زیادی شرکت های تولیدکنندهنام 

.منطقه مستقر شده اند، گرفته شده است
؟رابنویسید(سیلیکون وَلی)های دره سیلیکون ویژگی (48

این. مستقرندجهان پردازش اطالعات شرکت بزرگ مرتبط با نرم افزار رایانه و اینترنت و صدها 
مراکز که در مخترع و محقق از سراسر جهان را به خود جذب کرده است مهندس و منطقه صدها 

یکدیگر تبادل با های مستقر شرکت . پژوهش و دانشگاهی و آزمایشگاهی آن مشغول به کارند
.و هم برای کسب سود بیشتر به رقابت شدید تجاری می پردازنداطالعات دارند 

(98ص)؟فعالیت های خدماتی چه تاثیری برچشم انداز شهرها داشته استگسترش (49
مؤسسات و نهادهای مالی، بانک ها، مؤسسات گردشگری ومجتمع های رفاهی، مؤسسات حمل و 

پیدایش ساختمان های بلندمرتبه و برج های عظیم موجب ... و آموزشی -نقل، مراکز درمانی 
چندطبقه که هم بخش خریدو هم بخش های تجاری مراکزخرید و مجتمع . در شهرها شده اند

این مراکز معموال . یافته اندهای تفریحی دارند، در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان گسترش 
.مشابهی دارندومعماری طراحی 

1398/قم/احمدمرادی



1398/قم/احمدمرادی


