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چـزا اًساى تَلیذ هی کٌذ؟ -1

تزای آًکِ تتَاًذ تِ سًذگی خَد اداهِ دّذ، تایذ تَلیذ کٌذ ٍ اس گذضتِ تا اهزٍس، ّیچ گاُ اداهۀ سًذگی اًساى تذٍى تَلیذ اهکاى 

 .پذیز ًثَدُ است

 تَلیذ هحصَل تِ چِ هٌظَر است؟-2

 .تِ هٌظَر رفع ًیاسّا ٍ خَاستِ ّای اًساى است
 

 تَلیذ هحصَل هوکي است تِ چٌذ صَرت تاضذ؟-3

 ...یا هوکي است خذهات تاضذ هاًٌذ خذهات پشضکی، آهَسش، تیوِ ٍ ... هوکي است تصَرت کاال تاضذ هاًٌذ کفص، کیف، یخچال ٍ 

 عــَاهــل تَلیذ را ًام تثزیذ؟-4

 ًیزٍی اًساًی -3سزهایِ     -2هٌاتع طثیعی    -1
 

 هٌاتع طثیعی چیست؟-5

 .هٌاتع طثیعی ّستٌذ (...ًفت،گاس،سغال سٌگ،آّي ٍ)آًچِ در طثیعت ٍجَد دارد هاًٌذ آب، خاک، جاًَراى، جٌگل ّا، هعادى
 

 تزای آًکِ اًساى تتَاًذ کاال ٍ ٍسایل تَلیذ کٌذ چِ کارّایی تایذ اًجام دّذ؟-6

 .تایذ اس اهکاًات ٍ هٌاتع طثیعی کِ خذاًٍذ در اختیار تطز قزار دادُ استفادُ کٌذ

 سزهایِ چیست؟ ٍ ضاهل چِ چیشّایی هی ضَد؟-7

. ایي تجْیشات سزهایِ ًام دارد. اًساى تزای آًکِ اس هٌاتع طثیعی استفادُ ٍ آًْا را تِ کاال تثذیل کٌذ تِ اتشار ٍ تجْیشاتی ًیاس دارد

 ...هٌاتع هالی، هاضیي آالت، اتشار کار ٍ سهیي یا ساختواى ٍ 
 

چــزا ًقص ًیزٍی اًساًی در تَلیذ تسیار هْن است؟ -8

 .اگز کار ٍ تالش اًساى ًثَد، چیشی تَلیذ ًوی ضذ ٍ آدهیاى ًوی تَاًستٌذ تِ سًذگی اداهِ تذٌّذ

 .السم را داضتِ تاضذ .. هْارت..ٍ  .. داًص.. تزای تَلیذ ّز هحصَلی، ًیزٍی اًساًی تایذ -9

 .سًذگی کزدُ اًذ.. اجتواعی.. ٍ .. گزٍّی..اًساى ّا ّوَارُ تِ صَرت -10

 تقسین کار در جاهعِ چگًَِ تَجَد آهذ ٍ ضغل ّای گًَاگَى ایجاد ضذ؟-11

تا تَلیذ غذای کافی دیگز ّوِ هجثَر تِ کار کطاٍرسی ًثَدًذ ٍ تِ . در گذضتِ ّای دٍر تا رًٍق کار کطاٍرسی تَلیذ هحصَل سیاد ضذ

تذیي تزتیة تقسین کار در جاهعِ تَجَد . تذریج افزاد دیگز تَاًستٌذ تِ کارّای دیگز تپزداسًذ ٍ در تزخی کارّا هْارت پیذا کٌٌذ

 .ّزکس تَلیذ یک یا چٌذ کاال را تزعْذُ گزفت ٍ ضغل ّای گًَاگَى پذیذ آهذ. آهذ
 

)   ( غلط          (*)صحیح.                        اهزٍسُ ّیچ کس تَاًایی تأهیي ّوۀ ًیاسّای خَد را ًذارد-12

 



 

تِ طَر کلی هطاغل ٍ فعالیت ّای اقتصادی را هی تَاى در چٌذ گزٍُ طثقِ تٌذی کزد؟ -13

 خــذهات – صٌـعت –کطـاٍرسی : سِ گزٍُ

 تَسیع در لغت تِ چِ هعٌاست؟-14

 .تِ هعٌی پخص کزدى است

تَسیع را تعزیف کٌیذ؟ -15

. تَسیع فعالیتی است کِ تیي تَلیذ کٌٌذُ ٍ هصزف کٌٌذُ راتطِ تزقزار هی کٌذ

 تَلیذ کٌٌذگاى چگًَِ هحصَالت خَد را تِ دست هطتزیاى هی رساًٌذ؟-16

آًْا سعی هی کٌٌذ تاسارّای هصزف را پیذا کٌٌذ، تِ رٍش ّای هختلف کاالّای خَد را تثلغ کٌٌذ ٍ اس افزاد یا هؤسساتی تزای پخص 

 .هحصَالت خَد در تاسارّای هصزف دٍر ٍ ًشدیک کوک تگیزًذ

 فزٍضٌذُ ای کِ هی خَاّذ کسة حالل داضتِ تاضذ چِ کارّایی تایذ اًجام دّذ؟-17

. تایذ اس کن فزٍضی ٍ گزاى فزٍضی پزّیش کٌذ

 .است.. حــزام.. در آهذ حاصل اس کن فزٍضی ٍ گزاى فزٍضی -18

 

 


