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افرادي كه تحت پوشش بيمه ي بهداشت و درمان هستند مي توانند بخشي از هزينه   بيمه ي بهداشت و درمان چه فوايدي دارد؟ -6
 . طريق بيمه دريافت كنند از ..... هاي پزشكي خود را مانند عمل جراحي ، آزمايشگاه ، خريد دارو و 

 )دانش آموزي( .          مي پردازند ..................... در ابتداي هر سال تحصيلي ، والدين شما پولي را به مدرسه بابت بيمه ي  *-

 )بيمه شونده  بيمه گر  -(          .   هستيد ................. ناميده مي شود و شما ............. موسسه اي كه شما را بيمه كرده است  *-
 )بيمه مركزي(   .فعاليت مي كنند .................. در كشور ما موسسات مختلفي براي بيمه به وجود آمده است كه همه ي آنها زير نظر  *-

                  

 .به منظور رفع نيازها و خواسته هاي انسان صورت مي گيرد  توليد محصول به منظور چيست؟  -1

 ...يخچال و دفتر ، ممكن است كاال باشد مانند كفش ، كيف ؛  -1به دو صورت  توليد محصول ممكن است به چند صورت باشد؟ -2
 .....ممكن است خدمات باشد مانند خدمات پزشكي ، آموزش ، بيمه ، حمل ونقل و   – 2 

 نيروي انساني  -3سرمايه  -2منابع طبيعي     -1  عوامل توليد را نام ببريد  ؟ -3

...) نفت ، گاز ، زغال سنگ ، آهن و(ت وجود دارد مانند آب ، خاك ؛ جانوران ، جنگل ها ، معادن آنچه در طبيع منابع طبيعي چيست ؟ -4
 . منابع طبيعي هستند 

بايد از امكانات و منا بع طبيعي كه خداوند در اختيار بشر قرار   توليد كند چه كاري بايد انجام دهد؟براي آنكه انسان بتواند كاال و وسايل  -5
 .داده استفاده كند 

زيرا اگر كار و تالش انسان نبود چيزي توليد نمي شد و آدميان نمي  به چه دليل نقش نيروي انساني در توليد بسيار مهم است ؟ -6
 .توانستند به زندگي ادامه بدهند

انسان براي آنكه از منابع طبيعي استفاده و آنها را به كاال تبديل كند به ابزار و  ي شامل سرمايه است ؟سرمايه چيست؟و چه چيزهاي -7

 . هستندماشين آالت ، ابزار كار و زمين  يا ساختماني كه توليد در آن ها صورت مي گيرد سرمايه . اين تجهيزات سرمايه نام دارد . تجهيزاتي نياز دارد

زيرا اگر كار و تالش انسان نبود ، چيزي توليد نمي شد و آدميان نمي توانستند  ساني در توليد بسيار مهم است ؟چرا نقش نيروي ان -8

 .به زندگي ادامه بدهند 

در گذشته هاي دور با رونق كار كشاورزي توليد محصول  ؟تقسيم كار در جامعه چگونه بوجود آمد و شغل ها ي گوناگون ايجاد شدند -9
توليد غذاي كافي ديگر همه مجبور به كار كشاورزي نبودند و به تدريج افراد ديگر توانستند به كارهاي ديگر بپردازند و در برخي زياد شد  با 

هركس توليد يك يا چند كاال را بر عهده گرفت و شغل هاي گوناگون . بدين ترتيب تقسيم كار در جامعه بوجود آمد . كارها مهارت پيدا كنند 
 .پديد آمدند 

 -1در سه گروه را در چند گروه مي توان طبقه بندي كرد ؟ نام ببريد ؟ به طور كلي مشاغل و فعاليت هاي اقتصادي  -10
 خدمات -3صنعت  -2كشاورزي 

زيرا انسان با نيروي فكر و كار خود مي تواند منابع طبيعي  –نيروي انساني  به نظرشما كدام يك از عوامل توليد مهم ترند؟ چرا؟  -11
 .همچنين انسان ابزار و وسايل كار و توليد را ابداع و اختراع كرده است . را استخراج و به وسايل مورد نياز خود تبديل كند 

  سرمايه - اگر بخواهيم توليد امروز را با گذشته مقايسه كنيم كدام عوامل توليد بيشتر تغييركرده اند ؟ يك مثال بزنيد ؟ -12
البته پيشرفت ابزار توليد خود .ساير عوامل توليد تغييرات كمتري داشته اند . ناوري در هر دوره ي تاريخي است اين ابزار در واقع سطح ف

موجب شده است كه منابع طبيعي با سرعت و شدت بيشتري استخراج شوند  يا اين پيشرفت ، قدرت و توانايي انسان را براي توليد بيشتر و 
  .ابداعات جديد افزايش داده است  

توزيع فعاليتي است كه بين . توزيع در لغت به معني پخش كردن است  توزيع در لغت به چه معناست ؟ و آن را تعريف كنيد ؟ -13
 . توليد كننده و مصرف كننده  رابطه برقرار مي كند 
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به همين دليل . ريان برسانندبايد محصوالت خود را به دست مشت -1 توليد كنندگان بعد از توليد چه اقداماتي را انجام مي دهند؟ -14
از افراد يا موسساتي براي پخش  -3به روش هاي مختلف كاالهاي خود را تبليغ مي كنند   -2هاي مصرف را پيدا كنند  رمي كنند بازاسعي 

 .محصوالت خود در بازارهاي مصرف دور و نزديك كمك مي گيرند 

 .در مكان هاي پر جنب و جوش و در كنار دروازه هاي شهر مي ساختندغلب شهرها ، بازارها را كجا مي ساختند؟ در گذشته در ا -15

بازارها عالوه بر اينكه محل دادوستد اقتصادي بودند در امور اجتماعي هم  در زمان هاي گذشته بازارها چه نقشي در جامعه داشتند؟ -16

 .، بازار چراغاني مي شد يا در هنگام عزاداري ها مراسم سوگواري در آنجا برپا مي كردند ام جشن ها و اعياددر هنگ براي مثال. نقش مهمي داشتند
 .بايد از كم فروشي و گران فروشي پرهيز كند  فروشنده اي كه كه مي خواهد كسب حالل داشته باشد بايد چه كاري انجام دهد؟ -17

) خواسته هاي انسان –رفع نيازها (            .                صورت مي گيرد ....................... و ....................... توليد محصول به منظور  *-

 )اجتماعي  –گروهي (                  .                         زندگي كرده اند ..................... و ................ انسان ها همواره به صورت  *-

 )مهارت  –دانش (                  .            را داشته باشد ................... و ............... براي توليد هر محصولي ، نيروي انساني بايد  *-
 )بازار (                           .   بوده است ................ از زمان ساخت اولين شهرها در ايران ، يكي از مكان هاي مهم شهر ،  *-

 )حرام( .                                                             است ........................ در آمد حاصل از كم فروشي و گران فروشي  *-

  .مصرف كننده كسي است كه كاالها و خدمات را به منظور رفع نيازها ي خود مي خرد  مصرف كننده  چه كسي است ؟ -1

خريدار با استفاده از  كارت خريد اعتباري خود به ازاي مبلغ كاال از   خريدار چگونه از كارت خريد اعتباري خود استفاده مي كند؟ -2
 .پولي كه در بانك دارد برداشت و به حساب فروشنده مي ريزد 

 . استاندارد -3برچسب مشخصات كاال   -2قوانين و مقررات    -1 سه مورد از حقوق مصرف كننده را نام ببريد  ؟ -3

اميدني و آرايشي و طبق قانون اگر كسي در مواد خوردني و آش – 1 ده چه قوانيني وجود دارد؟به منظور حفظ حقوق مصرف كنن -4
كسي نمي  -2بهداشتي رنگهاو مواد تقلبي به كار ببرد ، حتي اگر به مصرف كننده آسيبي نرسيده باشد سازنده ي آن به زندان محكوم مي شود 

 .يا ساير كاالها تأسيس كند  تواند بدون گرفتن مجوز ، كارگاه توليد مواد غذايي

كارخانه يا محل توليد  اطالعاتي از قبيل  شماره جواز توليد ، آدرس محل ؟ج شده استروي بر چسب مشخصات كاال چه مواردي در -5
 .درج شده است ...... ، قيمت كاال ، مواد به كار رفته در آن و تاريخ مصرف ، نكات ايمني و 

 . استاندارد كلمه اي است انگليسي به معني نمونه قابل قبول   معناست؟واژه استاندارد به چه  -6
در يك ماده  ؟ اين جمله را توضيح دهيد ؟ توليد كننده ي هر كااليي بايد يك سري ويژگي ها و معيارهايي را براي توليد يك كاال رعايت كند  -7

  .مواد افزودني يا رنگ هاي مجاز به حدي باشد كه به بدن آسيبي نرساند بايد .....) بيسكويت ، رب گوجه ، كمپوت ( خوراكي استاندارد 
 .مواد شيميايي به كار رفته بايد به اندازه ي الزم باشد تا به پوست و بدن آسيب نرساند  ....) كرم ، شامپو ، مايع ظرفشويي و (در مواد بهداشتي  

استاندارد مربوط به همه ي كاالها است ، براي مثال وسايل الكتريكي و  –خير  ؟ آيا استاندارد مربوط به كاالي خاصي است؟ با مثال -8
 .وسايل گرمايش مانند بخاري اگر استاندارد نباشد ايمني استفاده كنندگان را به خطر مي اندازد 

و كاالها را در اختيار اين موسسه ابزار الزم براي آزمايش وسايل   وظيفه ي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران چيست؟ -9
اگر كيفيت كااليي . به اين موسسه مي فرستند تا كيفيت آن بررسي شود بيشتر توليد كنندگان وسيله يا ماده اي را كه توليد مي كنند . دارد 

 .بشود اجازه مي دهد كه عالمت مخصوص استاندارد را روي آن كاال چاپ كنند  تأييد توسط اين موسسه

نشانه ي كيفيت كاال است عالمت مخصوص استاندارد كه كاالها وجود دارد نشانه ي چيست؟  روي برخي اين عالمت كه -10
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