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 درس هفتم

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

کدام مورد کاالهایی را که تولید می کنند، مردم آن ها را نمی خرند و به طور مستقیم از آن ها  -1

 استفاده نمی کنند؟
 یخچال سازی -1
 ذوب آهن -2
 کیف و کفش -3
 کاغذسازی  -4

 کارخانه ها برای تولید کاال به کدام مورد نیاز دارند؟ -2
 موادّ اّولیه -1
 سرمایه -2
 ماشین آالت و ابزار -3
 همه ی موارد -4

 کدام مورد در گروه صنایع مصرفی قرار می گیرد؟ -3
 اتوموبیل سازی -1
 فوالد -2
 ماشین سازی -3
 پتروشیمی -4

 اولین کارخانه ی ذوب آهن ایران، در نزدیکی کدام شهر است؟ -4

 تهران -1
 تبریز -2
 اصفهان -3
 یزد -4



 

 

 کدام استان بیش ترین صنایع مصرفی را در خود جای داده است؟ -5

 اصفهان -1
 بوشهر -2
 مشهد -3
 تهران -4

 از تولیدات کدام صنعت مادر برای تهیّه ی رنگ، چسب و موادّ شوینده استفاده می شود؟ -6

 ذوب آهن -1
 پتروشیمی -2
 فوالد -3
 ماشین سازی -4

 کدام مورد جزو صنایع مصرفی نمی باشد؟ -7

 شکرقند و  -1
 فرش -2
 پارچه -3
 فوالد -4

 در کدام استان، صنعت ذوب آهن و تولید فوالد وجود دارد؟ -8

 فارس -1
 کرمانشاه -2
 مرکزی -3
 خوزستان -4

 در کدام شهرها صنعت ماشین سازی و ابزار وجود دارد؟ -9

 اصفهان و یزد -1



 

 

 تبریز و اراک -2
 اراک و اصفهان -3
 تبریز و یزد -4

 در کدام استان صنعت پتروشیمی وجود ندارد؟ -10

 خراسان رضوی -1
 بوشهر -2
 خراسان شمالی -3
 همدان -4

 سنگ آهن مورد نیاز کارخانه ی ذوب آهن اصفهان از معادن آهن کدام استان تأمین می شود؟ -11

 یزد -1
 خوزستان -2
 تهران -3
 کردستان -4

 بزرگ ترین معدن مس دنیا در کدام استان قرار دارد؟ -12

 کرمانشاه -1
 اراک -2
 کرمان -3
 اصفهان -4

 

 کامل کنید. جاهای خالی را با کلمات مناسب

 همه ی کاالهایی که از آن ها استفاده می کنیم از ....................... به دست می آیند. -1
 موادّ اّولیه کارخانه ها از ....................... به دست می آیند. -2



 

 

 ی کنند.برای تهیّه نخ از منابع طبیعی ....................... و .......................... استفاده م -3
 کارخانه ی ذوب آهن ......................... تولید می کند. -4
 صنایع ....................... و ......................... از صنایع مادر هستند. -5
 مهم ترین استان صنعتی ایران، استان ....................... است. -6
 ......................... را به موادّ شیمیایی تبدیل می کنند.کارخانه های پتروشیمی ...................... و  -7
 صنایع مادر، موادّ اوّلیه برای تولید کاال را از .......................... تأمین می کنند. -8
 کشور پهناور ما ایران ........................... فراوانی دارد. -9

 ......... قرار دارد.معدن سنگ آهن بافق در استان ................ -10
 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 سنگ های معدنی، نفت و خاک از منابع طبیعی هستند. -1
 تولیدات صنایع مادر به طور مستقیم به دست مردم می رسند. -2
 در گذشته های دور، اغلب مردم نیازهای خود را در خانه یا کارگاه های کوچک تولید می کردند. -3
 و سرمایه از جمله نیازهای کارخانه ها برای تولید کاال می باشند.نیروی کار  -4
 موادّ اّولیه کارخانه های ماشین سازی معموالً از نفت و گاز تهیّه می شوند. -5

 

 به سؤاالت زیر با دقت و کامل پاسخ دهید.

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -1
 صنعت: -1
 صنایع مادر: -2
 صنایع مصرفی: -3

آهن ایران، در نزدیکی کدام شهر ساخته شده و سنگ آهن مورد نیاز خود را از  اوّلین کارخانه ی ذوب -3

 کجا تأمین می کند؟

 چرا صنایع ماشین سازی و ذوب آهن، در گروه صنایع مادر قرار می گیرند؟ -4



 

 

 هر مورد را با خط به عبارت مربوط به خود وصل کنید. -5

 خوزستان –شهرهای دارای کارخانه های ماشین سازی و ابزار                 اصفهان 

 اصفهان –شهرهای دارای مجتمع پتروشیمی                                   تهران 

 کرمانشاه –بوشهر                                 استان های دارای فوالد             

 تبریز –شهرهای دارای بیش ترین صنایع مصرفی                         اراک 

  


