
اجباريتصادف از نظر قانون جزو کدام نوع بیمه است ؟  از ناشی مالی و جانی حوادثبیمه ي  - 6

  اجباريکارگران و کارمندان از نظر قانون جزو کدام نوع بیمه است ؟ بیمه ي  - 7
سوزي از نظر قانون جزو کدام نوع بیمه  آتش و سیل زلزله ، چون احتمالی حوادث از ناشی هاي خسارتبیمه ي  - 8

اختیارياست ؟ 

 بیکاري ، ٔبیمه درمان ، و بهداشت ٔبیمهچند نوع دارد ؟  کند ، می ارائه شوندگان بیمه به که خدماتی نظر از بیمه - 9
 ٔبیمه سوزي ، آتش ٔبیمه خودرو ، سرنشین ٔبیمه اتومبیل ، بدنه ٔبیمه روستاییان ، ٔبیمه کارافتادگی ، از ٔبیمه عمر ، ٔبیمه

  . …و مسکونی منازل
 بخشی می توانند هستند درمان و بهداشت ٔبیمه پوشش تحت که افراديبیمه ي بهداشت و درمان چه فوایدي دارد ؟  -10
 .بیمه دریافت کنند  طریق از  ... و دارو خرید آزمایشگاه ، جراحی ، عمل مانند را خود پزشکی هاي هزینه از

زندگی محل در سوزي آتش و سیل زلزله ، چون احتمالی حوادث از ناشی هاي خسارت جبران براي ها خانواده -11
  .بهتر است خانه ي خود را در مقابل حوادث احتمالی بیمه کنیم دهند ؟  انجام اقدامی چه است بهتر خود
توانید خانه خود را در مقابل خطرات آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ،  با این بیمه می  ؟ چیست مسکونی منازل بیمه -12

 . بیمه کنید... سیل ، مسئولیت در قبال همسایگان مجاور و سرقت ، 
.کندکه قسمتی از سرمایه ما است تأمین می  امان راامنیت خانه این بیمه ؟   دارد اي فایده چه بیمه منازل مسکونی -13

داخل یا( تحصیلی باعث آرامش خاطر دانش آموزان می شود و در طول سال  بیمه دانش آموزي چه فایده هایی دارد ؟ -14
.دانش آموزان در برابر حوادث بیمه می شوند ) خارج مدرسه 

  .فعالیت می کنند بیمه مرکزي همه ي مؤسسات بیمه در کشور ما زیر نظر : نکته 
 .می شود نامیده » گر بیمه « است ، کرده بیمه را شما که مؤسسه اي و هستید » شونده بیمه «شما : نکته 

  انسان هاي خواسته و ها نیاز رفع منظور بهتولید محصول به چه منظوري صورت می گیرد ؟  - 1
یخچال دفتر، کیف ، کفش ، مانند باشد کاال است ممکن - 1محصولی که تولید می شود ممکن است بر چند نوع باشد ؟  - 2
 …و نقل و حمل بیمه ، آموزش ، پزشکی ، خدمات مانند باشد خدمات است ممکن -2 ...و تلویزیون ،

نیروي انسانی -3سرمایه  - 2منابع طبیعی  - 1چند دسته می توان طبقه بندي کرد ؟ عوامل الزم براي تولید را به  - 3

 زغال نفت ، گاز ، ( معادن  ها ، جنگل جانوران ، خاك ، آب ، مانند دارد وجود طبیعت در آنچهمنابع طبیعی یعنی چه ؟  - 4
 .هستند طبیعی منابع  ) …و آهن سنگ ،

 و ابزار به کند تبدیل کاال به را آنها و استفاده طبیعی منابع از آنکه براي انسانسرمایه تولید را تعریف کنید ؟  - 5
 آنها در تولید که ساختمانی یا زمین و کار ابزار آالت ، ماشین: مانند . می گویند  سرمایه دارد که به آن نیاز تجهیزاتی

)تولید و توزیع (  7درس   
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 گیرد می صورت
آدمیان و شد نمی تولید چیزي نبود ، انسان تالش و کار اگرزیرا  است ؟ مهم بسیار تولید در انسانی نیروي چرا نقش - 6

 بدهند ادامه زندگی به توانستند نمی

 با  .شد  زیاد محصول تولید کشاورزي کار رونق با دور هاي گذشته در شغل هاي گوناگون چگونه به وجود آمدند ؟ - 7
 در و بپردازند دیگر کارهاي به توانستند دیگر افراد تدریج به و نبودند کشاورزي کار به مجبور همه دیگر کافی غذاي تولید
 برعهده را کاال چند یا یک تولید هرکس  .آمد بوجود جامعه در کار تقسیم ترتیب بدین  .کنند پیدا مهارت کارها برخی

  .آمد پدید گوناگون هاي شغل و گرفت
.خدمات -3صنعت  -2کشاورزي  -1کرد ؟  بندي طبقه می توان گروه چند در را اقتصادي هاي فعالیت و مشاغل - 8
 و کار اگرزیرا   -نیروي انسانی  چرا ؟ ترند ؟ مهم ) منابع طبیعی ، نیروي انسانی و سرمایه( تولید  عوامل از یک کدام - 9

شد نمی تولید چیزي نبود ، انسان تالش
  سرمایه اند ؟ کرده تغییر بیشتر ) منابع طبیعی ، نیروي انسانی و سرمایه (  تولید  عوامل امروزه کدام -10
از واردات کاالهایی که در داخل کشور تولید می شوند ،  -1 کنیم ؟ کمک ملی تولید به توانیم می هایی راه چه از -11

.خانواده و دوستان خود را براي خریدن کاالي ایرانی تشویق کنیم  -3. و مصرف کنیم  یرانی بخریمکاالي ا -2. جلوگیري کنیم 
از واردات کاالهایی که در داخل کشور تولید می - 1 کنیم ؟ حمایت کشورمان تولیدکنندگان از توانیم می چگونه -12

ستان خود را براي خریدن کاالي ایرانی خانواده و دو - 3. کاالي ایرانی بخریم و مصرف کنیم  -2. شوند ، جلوگیري کنیم 
 .تشویق کنیم 

  .کند می برقرار رابطه کننده مصرف و تولیدکننده بین که است فعالیتی توزیع توزیع را تعریف کنید ؟ -13
 مناطق کدام در ببینند یعنی یعنی چه ؟ » بازارهاي مصرف کاالهاي خود را پیدا کنندتولیدکنندگان سعی می کنند  « -14
 .دارد بیشتري مشتریان یا خواهان کاالها این
و طبقه چند هاي فروشگاه شهرها ، در قدیمی هاي بازاربازارهاي مصرف واحدهاي تولیدي را نام ببرید ؟  -15

ها خیابان اطراف هاي مغازه
 و تابستان آفتاب از زیرا عابرانساختند ؟  می سقفی و پوشش رونق پر و بزرگ هاي بازار روي چرا در گذشته بر -16

بمانند محفوظ زمستان سرماي
 در بودند اقتصادي دادوستد محل اینکه بر عالوه ها بازار در زمان هاي گذشته از بازارها چه استفاده هایی می شد ؟  -17
 عزاداري هنگام در یا شد می چراغانی بازار اعیاد ، و ها جشن هنگام در مثال براي داشتند مهمی نقش هم اجتماعی امور
 می جمع بازار در مردم ظالم ، هاي حکومت علیه بر مردم اعتراض هنگام در کردند می برپا آنجا در سوگواري مراسم ها ،

 کردند می تعطیل را ها مغازه بازاریان یا شدند
 پرهیز گرانفروشی و فروشی کم از بایدباشد ، باید چه کاري بکند ؟  داشته حالل کسب خواهد می که اي فروشنده -18
 است حرام گرانفروشی و فروشی کم از حاصل آمد زیرا در ؛ کند
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کیفیت محصوالت خود را -1 ؟ کنید  می رعایت را نکاتی چه باشید ، محصولی یا کاال فروشندة آینده در اگر) الف -19
حقوق خریدار را رعایت می کنیم - 3از تبلیغات استفاده می کنیم  - 2باال ببریم 

با او ارتباطی دوستانه داریم و او را در خرید کاالي مورد نظر به صورت صحیح کنید ؟ می رفتار چگونه ها مشتري با )ب
.راهنمایی می کنیم 

  کرده اند زندگی اجتماعی و گروهی صورت به همواره ها انسان : نکته 
 .کنند تولید را خود نیاز مورد چیزهاي ٔهمه تنهایی به توانند نمی که انسان ها پی برده اند: نکته 
.کند تولید باید دهد، ادامه خود زندگی و حیات به بتواند آنکه براي انسان: نکته 

.باشد داشته را الزم مهارت و دانش باید انسانی نیروي محصولی، هر تولید براي: نکته 

  .است کردن پخش معنی به لغت در توزیع: نکته 
  است بوده بازار شهر، مهم هاي مکان از یکی ایران ، در ها شهر اولین ساخت زمان از: نکته 

.خرد می خود هاي نیاز رفع منظور به را خدمات و کاالها که است کسی کننده مصرفمصرف کننده چه کسی است ؟  - 1
  .پول  با گیرد ؟ می صورت اي وسیله چه با فروش و خرید - 2
 خرید کارت از استفاده با خریداراستفاده می کند ؟ ) عابر کارت ( خریدار چگونه از کارت خرید اعتباري خود  - 3

 .ریزد می فروشنده حساب به و برداشت دارد بانک در که پولی از کاال مبلغ ازاي به خود اعتباري
روش هاي ؟) کتاب درسی  36و  35صفحه ي با توجه به مطالب ( است  بهتر پول مبادلۀ شکل کدامبه نظر شما  - 4

... )خودپردازها و  –پیامکی  –اینترنتی (  الکترونیکی
قوانین و مقرراتی که براي حفظ حقوق مصرف کنندگان به وجود - 1چند مورد از حقوق مصرف کنندگان را بیان کنید ؟  - 5

نشان استاندارد کاال - 3برچسب مشخصات کاال  - 2آمده است 
 قانون طبق -1. دو مورد از قوانین و مقرراتی را که براي حفظ حقوق مصرف کنندگان به وجود آمده است ، بیان کنید  - 6

 کننده مصرف به اگر حتی ببرد ، کار به تقلبی مواد و ها رنگ بهداشتی و آرایشی و آشامیدنی و خوردنی مواد در کسی اگر
 مواد تولید کارگاه مجوز، گرفتن بدون تواند نمی کسی -2شود  می محکوم زندان به ماده آن ٔسازنده باشد نرسیده آسیبی
  .کند تأسیس کاالها سایر یا غذایی

 یا کارخانه محل آدرس تولید ، جواز ٔشماره قبیل از اطالعاتیروي برچسب مشخصات کاال چه مواردي درج می شود ؟  - 7
 ...و  ایمنی نکات ) بهداشتی و غذایی مواد مورد در(  مصرف  تاریخ و آن در رفته کار به مواد کاال ، قیمت تولید ، محل
  .است شده درج

 .این جمله را با ذکر دو مثال توضیح دهید  - 8

) مصرف(  8درس   

10ص   


