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 يعزتوو توليد 
 

 

ه هيچ گاوز، مراگذشته تا و از ليد كند بايد تو، هددمه د اداندگى خوزند به انكه بتواى آبر ؟توليد مى كندن نساا ارـچ-١

 ست.ده اپذير نبون مكااتوليد ون بدن نسااندگى زمة ادا

 ست. ن انساى استه هااخوو ها زفع نيار رمنظو به ؟ستر ابه چه منظول توليد محصو-٢

، كيف، كاال باشد مانند كفشرت ست بصوا ممكن ؟باشدرت ست به چند صواممكن ل توليد محصو-٣

 و ...بيمه زش، مو، آپزشكىت باشد مانند خدمات ست خدماايا ممكن و ...  ليخچا

 نسانىوى انير-٣سرمايه -٢منابع طبيعى -١ ؟ببريدم نا رال توليد ــماوــع-٤

ل غاز،زگا،نفتدن)معا، جنگل هاران، جانوك، خاآب، مانند د دارد جووطبيعت در نچه آ ؟منابع طبيعى چيست-٥ 

 ع طبيعى هستند.منابو...( هن ،آسنگ

منابع طبيعى كه ت و مكانااز ابايد ؟ هدم دنجااهايى بايد رسايل توليد كند چه كاو وند كاال ابتون نساانكه اى آبر-٦

 كند.ده ستفاار داده ابشر قرر ختيادر اند اوخد

به كاال تبديل كند به را نها ده و آستفاامنابع طبيعى از نكه اى آبرن نساا د؟شامل چه چيزهايى مى شو؟ و سرمايه چيست-٧

 ن و ...مين يا ساختمار و زكاار بزت، االآماشين ، الىمنابع مم دارد. سرمايه ناات ين تجهيزز دارد. اتى نيااتجهيزار و بزا

 ؟ستامهم ر توليد بسيادر نسانى وى انقش نيرا رــچ-٨

 مه بدهند.اداندگى زنستند به اتو نمىن مياو آدتوليد نمى شد ى چيزد، نبون نساش اتالر و گر كاا

 شته باشد.زم را داال..  رتمها..و ..  نشدانسانى بايد .. وى انير، توليد هر محصولىاى بر-٩ 

 ند.ده اندگى كرز.. جتماعىاو .. .. هىوگر..رت به صواره ها همون نساا-١٠ 

 ؟شدد يجان اگوناگوى شغل هاو مد د آجامعه چگونه بوجور در تقسيم كا-١١

ورزى كشار به كار يگر همه مجبودكافى اى شد. با توليد غذد يال زتوليد محصوورزى كشار نق كاروبا ى دور گذشته هادر 

كنند. بدين ترتيب تقسيم ا پيدرت ها مهاركابرخى و در ند دازيگر بپرى دهارنستند به كاايگر تواد دفرايج ربه تدو ند دنبو

 مد.آپديد ن گوناگوى شغل هاو گرفت ه برعهدرا مد. هركس توليد يك يا چند كاال د آجامعه بوجور در كا



 

 

 غلط )  (    *))صحيح ارد.ندد را خوى هازنايى تأمين همة نيااچ كس توهيوزه مرا-١٢

 د؟كرى طبقه بندوه چند گران در مى تودى را قتصاى افعاليت هاو كلى مشاغل ر به طو-١٣

 تدماــخ -عت ـصن -ورزى اـكشوه: سه گر 

 ست.دن ابه معنى پخش كر؟ لغت به چه معناستدر يع زتو-١٤

 مى كند.ار بطه برقره راكنندف مصره و ست كه بين توليد كنندايع فعاليتى زتو ؟تعريف كنيدرا يع زتو-١٥ 

 ؟سانندرمى ن ست مشتريادبه د را خوت چگونه محصوالن توليد كنندگا-١٦ 

يا مؤسساتى اد فرو از اتبلغ كنند د را خوى مختلف كاالهاى هاروش به ، كنندا پيدف را مصرى هازارنها سعى مى كنند باآ

 يك كمك بگيرند.دنزف دور و صرمى هازارباد در خوت پخش محصوالاى بر

 شى پرهيز كند.وفران گرو شى وكم فراز بايد ؟ هدم دنجااهايى بايد رشته باشد چه كال داهد كسب حالاكه مى خوه اى شندوفر-١٧

 ست... اامرــحشى .. وفران گرو  شىوكم فراز مد حاصل در آ-١٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : 7درس

 : 30صفحه  1مربوط به فعالیت 

رای احداث الف ( برای مثال مداد ، چوب درختان جنگل، اره برای بریدن ، کارگر، ماشین برای حمل الوار، زغال مخصوص، پول ب

 ارگرانک یلهوس به ها ارخانهوک ها رگاهکا در --- شد می ممکنغیر اوی کلمش گیزند هادام –  کارخانه و... .

 ب( مداد : چوب، کاغذ، مغز گرافیتی،دستگاه های مختلف، نیروی انسانی، زمین و سرمایه

 : 32صفحه  2فعالیت 

منابع طبیعی را   نقش محوری دارد. به عبارت دیگر انسان با نیروی فکر و کار خود میتواند نیروی انسانی ید،تول لعوام بین در 

 استخراج و به وسایل مورد نیاز خود تبدیل کند. همچنین انسان ابزار و وسایل کار و تولید را ابداع و اختراع کرده است.

 : 32صفحه  3فعالیت 

 عوامل سایر. است تاریخی  این ابزار در واقع همان سطح فناوری در هر دوره به نظر میرسد ابزار تولید بیشترین تغییر را داشته اند. 

 استخراج بیشتری شدت و سرعت با طبیعی منابع که  است شده موجب خود تولید ابزار پیشرفت البته. اند داشته محدودتری تغییرات

تولید بیشتر و ابداعات جدید، افزایش داده است. بیشترین تغییرات در ابزار  برای را انسان توانایی و قدرت پیشرفت، این یا شوند

تولید مربوط به دو سه قرن اخیر پس از انقالب صنعتی است که استفاده از ماشین بخار و جایگزینی ماشین به جای نیروی انسانی، 

 شکل عمومی به خود گرفته است.

  : 33مربوط به فعالیتهای صفحه 

  : 8 فعالیت 

تولید در مدرسه است. ممکن است دانش آموزان بتوانند با هماهنگی شما و مسئوالن مدرسه در فضایی از مدرسه برای مثال  

 به سایر دانش آموزان آماده کنند.سبزیجات بکارند و پرورش دهند یا محصولی را برای ارائه 

 34صفحه – 9فعالیت

که پنجشنبه بازار درنزدیکی و اطراف مزار پایین وباال دایر می  -) مربوط به شهر زنجان(پنج شنبه بازار ، جمعه بازار و دوشنبه بازار -بله

 جامعه ضعیف قشر مخصوصا نشینانشهر جمایحتا و تملزما از یبسیار —شهر غربی بخش در بازار دوشنبه  شود ولی جمعه بازار

  : 34 صفحه 10 فعالیت به مربوط 

 .حالل کار و کسب اصول به توجه وجه به موضوع عدم گرانفروشی و کم فروشی و غلّ وغش در فروش و ت  



 

 به طور كلى مشاغل و فعاليت هاي اقتصادي به چند گروه تقسيم مى شوند؟  .١

 ( كشاورزى ، صنعتى ، خدمات ٤    ( خدمات ، صنعتى ،توليدى         ٣( توليدى ، كشاورزى ، صنعتى       ٢( كشاورزى ، توليدى ، خدمات      ١

 نقش كدام يك از عوامل زير در توليد بسيار مهم است ؟  .٢

 انات ( امك٤( نيروى انسانى                            ٣( سرمايه                                    ٢( منابع طبيعى                       ١

 م يك از موارد زير ، سرمايه محسوب نمى شود؟ كدا .٣

 ( معادن ٤( زمين يا ساختمان                         ٣( ابزار كار                                 ٢( ماشين آالت                      ١

 نيروي انسانى براي توليد هر محصولى بايد آن را داشته باشد.   .٤

 ( تجربه و وسايل مورد نياز ٤           مهارت و تجربه          ( ٣      مهارت و دانش              (٢( تجربه و دانش                    ١

 تمام گزينه ها خدمات هستند به جزء گزينه ي ............  .٥

 ( توليد كيف و كفش ٤                          ( پرستارى كردن                ٣(حمل و نقل                            ٢                     ( بيمه ١

 كدام يك از مشاغل زير خدماتى است .  .٦

 ( نساجى ٤             ( آرايشگرى                      ٣( پرورش زنبور عسل                     ٢( مبل سازى               ١

 كدام يك از مشاغل زير خدماتى نيست .  .٧

 مرغ دارى  (٤( آرايشگرى                                                  ٣( مهمانسرا                      ٢( اورژانس               ١

 كدام يك از فعاليت هاي زير، بين توليد كننده و مصرف كننده ارتباط برقرار مى كند ؟   .٨

 خدمات  (٤نيرو ى كار                                   (٣تبليغ                                   (٢( توزيع                     ١

 كدام يك از موارد زير از عوامل توليد نمى باشد ؟  .٩

 (نيروى كار ٤(سرمايه                                       ٣(تبليغات                              ٢( منابع طبيعى            ١

 ير مربوط به سرمايه است ؟ كدام يك از عوامل ز .١٠

 (جنگل ها ٤(نيروى انسانى                                 ٣(ماشين االت                           ٢( معادن                  ١

 

 

 

 

 



 

 7درس متن سواالت

 . گيرد می صورت انسان..........................  و.....................  منظوررفع به محصول توليد-١

 . باشد........................  يا.......................  است ممكن شود می توليد كه محصولی ٢-

 . بزنيد مثالی هريک وبراي كرده مقايسه يكديگر با را وخدمات كاال ٣-

 . دهيد شرح دلخواه به را مورد ويک برده نام شوند؟ می تقسيم دسته چند به توليد براي الزم عوامل ٤-

 (مورد چهار)  ببريد نام ؟ اند كدام طبيعی منابع 5-

 . دهيد راشرح است آن سرمايه ، توليد براي الزم ازعوامل يكی -6

 ؟ است مهم بسيار درتوليد زير عوامل از يک كدام نقش 7-

 امكانات( د انسانی                 نيروي( ج سرمايه                ( ب طبيعی           منابع( الف

 ؟ شود نمی بمحسو سرمايه زير، ازموارد يک كدام 8-

 معادن( د ساختمان               يا زمين( ج             ابزاركار( ب              آالت ماشين( الف

 . دارند نياز.................  به كنند تبديل كاال به را ها وآن كرده استفاده طبيعی ازمنابع كه آن براي انسان 9-

 دهيد توضيح را است آن انسانی نيروي ، توليد براي الزم ازعوامل يكی -١0

 ؟ باشد راداشته آن بايد محصولی هر توليد براي انسانی نيروي ١١-

 نياز مورد ووسايل تجربه( د وتجربه    مهارت( ج ومهارت    دانش( ودانش  ب تجربه( الف

 غ                ص . شد زياد محصول توليد دامپروري كار بارونق دور هاي درگذشته ١٢-

 . دهيد توضيح ؟ آمد وجود به مختلف هاي وشغل كار تقسيم چگونه ١٣-

 غ ص                   .  ندارد را خود هاي نياز ي همه تامين توانايی كس هيچ امروزه ١٤-

 ببريد نام ، كرد بندي طبقه توان می گروه رادرچند اقتصادي هاي وفعاليت مشاغل ١5-

 . است..................................  معنی به درلغت توزيع ١6-

 . كنيد تعريف را توزيع ١7-

 ؟ رسانند می مشتريان دست به را خود محصوالت چگونه كنندگان توليد ١8-

 غ      ص  .  گيرند می كمک ازموسساتی ، مصرف خوددربازار محصوالت پخش براي توليدي هاي واحد اغلب ١9-

 : كريم قران آيات به توجه با ٢0-

 غ          ص    . است حرام فروشی ازكم حاصل درآمد. الف

 غ ص           .  باشد می الهی عذاب وموجب گناه درهرصورت مردم ازحق كردن كم: ب

  ؟ كنيم حمايت كشورمان كنندگان ازتوليد توانيم می چگونه ٢١-



 

 كنيم استفاده كشورمان داخل توليد هاي ازكاال.  جواب

 كنيم استفاده پيشرفته هاي ابزار از ها دركارخانه.  جواب ؟ كنيم كمک ملی توليد به توانيم می هايی راه چه از شما نظر به ٢٢-

 مهيا ها آن رابراي الزم وامكانات كنيم حمايت داخلی كنندگان ازتوليد ، باشيم داشته محصوالت معرفی براي مناسب ،تبليغات

 .. ببريم راباال توليدات ، كيفيت كنيم

--------------------------------------------------------------------- 

 هفتم 7درس 

 

 .ببريد نام را توليد عوامل -١

 ؟ چيست سرمايه -٢
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 مثال با شود؟ می تقسيم دسته چند به توليدي محصوالت -7

 ترند؟چرا؟ مهم توليد عوامل از يک كدام شما نظر به -8
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 .باشد داشته را الزم ....... و ...... بايد انسانی نيروي محصولی هر توليد براي -١0

 .است .......... گرانفروشی و فروشی كم از حاصل آمد در -١١

  .ساختند می ................ و ................ در را بازارها گذشته در -١٢

 


