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 )كارايي و اثر بخشي(بهره وري يعني كار درست را با روش درست انجام دهيم  ؟بهره وري چيست -1

بهره وري با صرفه جويي ، انجام دادن كارها به صورت آگاهانه و عاقالنه ، جلوگيري از زياده   ؟ بهره وري با چه اقداماتي ارتباط دارد -2
 . روي و اسراف و اتالف منابع ، استفاده ي صحيح از امكانات و نعمت هاي الهي ، كاهش هزينه ها و مانند آن ارتباط دارد 

 

از بين كارهاي ممكن ، بهترين كار را ) الف؟  هايي بايد انجام دهيم براي اينكه در كارها بهره وري بيشتري داشته باشيم چه كار -3
 آن كار را با بهترين روش انجام دهيم و بهترين وسيله را براي رسيدن به هدف انتخاب كنيم ) ب.  انجام دهيم  و بهترين هدف را انتخاب كنبم 

 

 ؟در امور تأكيد دارددو حديث بيان كنيد كه به بهره وري  -4
 .  "خداوند دوست دارد اگر كسي از شما كاري انجام مي دهد ، آن را محكم و بي عيب انجام دهد":  فرمود) ص(پيامبر اكرم) الف  
 "فردي كه به كاري بي اهميت بپردازد ، امور مهم تر را تباه ساخته است " :   فرمود) ع(امام علي) ب

 

ابداع و حفر قنات ، ذخيره كردن آب در آب انبارها ،  ؟ روزگار گذشته را نام ببريد نمونه هايي از تفكر بهره وري در زندگي مردم در -5
  .خشك كردن و ذخيره ي محصوالت كشاورزي و تعاون و همياري در امور كشاورزي 

 

نگرشي كه بر اساس آن ، انسان مي كوشد هوشمندانه . بهره وري يك نگرش نسبت به زندگي است   ؟ بهره وري چگونه نگرشي است  -6
  . ا به كارگيري روش هاي عاقالنه ، بهتر به اهداف مادي و معنوي خود برسد و بهترين نتيجه را به دست آورد بكار كند ، 

 

 .  نقش مهمي در افزايش بهره وري يك جامعه دارد فرهنگ ،  ؟نقش فرهنگ در افزايش بهره وري يك جامعه چگونه است -7
 . اگر بهره وري  در فعاليت هاي مختلف به صورت ارزش در بيايد ، جامعه از نظر مادي و معنوي پيشرفت مي كند 

 

مشورت            ) ب   اهميت دادن به كار   ) الف)    پاسخ فعاليت( ؟با مراجعه  به برخي از احاديث عوامل موثردر بهره وري را بنويسيد -8
  برنامه ريزي) و                            نظم در كار   ) د                                   تقوا    ) د                        ميانه روي) ج

 

 ضيح دهيد ؟تو. ن است آهريك از هنجارهاي زير در جامعه چگونه از بهره وري جلوگيري مي كند و در تضاد با  -9
 اسراف و صرفه جويي نكردن:  مهماني ها ، مجالس و جشن ها ي مفصل و پرهزينه    *-
 زياده روي و صرفه هزينه هاي بي مورد : مدگرايي و چشم و هم چشمي در خريد لباس به جاي تميز و ساده پوشي   *-
 .از زمان ، بي  نظمي استفاده نكردن : نداشتن برنامه ي مناسب براي اوقات فراغت و تفريح  *-
 . از بين رفتن سالمتي ، ايجاد بيماري و صرف هزينه: ورزش نكردن و پرخوري  *-

 

 نظم و ترتيب در كارها) استفاده از وقت و زمان           ب) الف ؟ چند راهكار مهم براي افزايش بهره وري در زندگي چيست -10
 تنظيم جدول بودجه ي اقتصادي) انجام دادن كارها از روي آگاهي               ه) اصالح عادت هاي غلط مصرفي          د) ج

 

بايد برنامه و اولويت بندي مناسب داشته باشيم و از وقت  ؟  براي اينكه وقت تلف نشود و زمان را از دست ندهيم چه بايد كرد -11
 . درست استفاده كنيم 

  ؟ نظم و ترتيب و انضباط در كارها يكي از راه هاي افزايش بهره وري در زندگي است در اين رابطه توضيح دهيد  -12
ساعت مقرر و سركارحاضر شدن و با برنامه ريزي به . وسايل و لوازمي كه با آنها در محيط هاي مختلف سروكارداريم ، بايد مرتب و منظم باشند  

 . فزايش بهره وري مي شود كارها رسيدگي كردن موجب ا

براي مثال برخي خانواده ها درخريد . كم مصرف كردن نيست بلكه مصرف درست و به اندازه است  صرفه جويي ؟ صرفه جويي چيست -13
 . مايحتاج زندگي يا برگزاري مهماني ها و تهيه غذا اسراف يا زياده روي مي كنند و اغلب ، بخشي از مواد غذايي را دور مي ريزند
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با كسب دانش و مهارت الزم براي هر كار، بازدهي كار   ؟انجام دادن كارها از روي آگاهي چگون باعث افزايش بهره وري مي شود -14
 .همچنين برخي از مواد و وسايل به دليل ناآگاهي افراد ، از روش هاي درست نگه داري مي كنيم . ما بيشتر مي شود و كمتر اشتباه مي كنيم 

 ل اگر شيوه ي صحيح شست و شوي يك لباس با نگهداري موادغذايي را ندانيم ، زودتر از بين مي روند يا غير قابل استفاده مي شوند براي مثا
  

ماهانه افراد يا ) دخل و خرج( تنظيم  جدولي كه در آن درآمدها و هزينه ها ي  ؟منظور از تنظيم جدول بودجه اقتصادي چيست -15
   . خانواده نوشته مي شود و همكاري بين اعضاي خانواده نيز از راهكارهاي كمك به بهره وري است 

ست ، پايين مي آيا سطح بهره وري دانش آموزي كه كيف يا كمد لوازم تحريرش شلوغ و نامرتب ا) الف: دليل بياوريد  -16
 وري بهره آمدن پايين نتيجه ودر زمان و وقت رفتن هدر باعث دركارها انضباط و ترتيب نظم، نداشتن چون ؛ بله ) فعاليت كتاب( ؟رود؟ چرا 

 .شود مي

 ؟ منظور از تنظيم بودجه ي خانواده چيست؟ تنظيم اين بودجه چه فايده اي دارد؟ توضيح دهيد -17
ماهانه افراد يا خانواده نوشته مي شودو همكاري بين اعضاي خانواده نيز از ) دخل و خرج(و هزينه هاي   درآمدهان آتنظيم جدولي كه در

 . راهكارهاي كمك به بهره وري است 
 هزينه هاي غير ضروري حذف مي شوند  –اندوخته هاي مالي بهتر مديريت مي شود  –مخارجي كه شما انجام مي دهيد كنترل شده تر مي شود 

 . مي كند را عوض  افرادعادت مصرفي 
 

چند راهكار براي بهره وري در . غلط بعضي از دانش آموزان مصرف نادرست و بي رويه ي كاغذ است  يكي از عادت ها ي -18
  ؟ مصرف كاغذ پيشنهاد كنيد و توافق كنيد كه آن راهكار ها عملي شوند 

 عنوان به ناتمام هاي برگه از استفاده تشويق دانش آموزان به درست كردن كاردستي از كاغذهاي باطله - – ها برگه روي و پشت از استفاده
 .نصب سطل زباله مخصوص كاغذ هاي باطلع و جمع آوري آن براي بازيافت    -نويس چرك

 
 
 
 

 ) زندگي (                                                                          . است .......................... بهره وري يك نگرش نسبت به *-
 )درست و به اندازه (     .                                 است ............................... صرفه جويي كم مصرف كردن نيست بلكه مصرف *-

 
 
  
 

 

از منابع طبيعي استفاده كند و  هر جامعه اي براي ادامه زندگي و رفع نيازهاي خود ناگزير است؟  منظور از فعاليت اقتصادي چيست -1
 . به اين كار فعاليت اقتصادي گفته مي شود . ابزار و وسايل مورد نياز خود را توليد كند 

افراد در فعاليت هاي توليد ، توزيع و مصرف ، به طور مداوم با يكديگر ارتباط  ؟ رابطه ي اقتصادي بين افراد چگونه شكل مي گيرد -2

 . اين ترتيب ، نوعي از روابط انساني ، يعني رابطه اقتصادي بين افراد شكل مي گيرد برقرار مي كنند و به 
 

يد و حقوق و مقرراتي آبا هدف توليد ، توزيع و مصرف كاالها و خدمات پديد مي ؟ رابطه ي اقتصادي با چه هدفي صورت مي گيرد -3
 . نيز بر آن حاكم مي شود 

 

پول و شكل هاي "در چرخه توليد ، توزيع و مصرف   ؟  چه عاملي سبب پيدايش سازمان ها و موسسات بانكي و پولي شده است   -4
 بر همين اساس ، سازمان ها و موسسات بانكي و پولي در جامعه به وجود. به عنوان واسطه بين بخش ها ارتباط برقرا مي كند " مختلف آن  

 . مي آيند  

 مجموعه فعاليت ها و روابطي كه حول توليد و توزيع و مصرف كاالها و خدمات و بر اساس قواعد و مقررات  ؟  نهاد اقتصاد چيست منظور از -5
 . خاص در يك جامعه شكل مي گيرد ، نهاد اقتصاد را به وجود مي آورد 

 

 بايد بهره وري را در توليد و توزيع افزايش دهيم و الگوي مصرف را نيز عقالني كنيم   ؟ براي افزايش بهره وري اقتصادي چه بايد كرد -6

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده                  – متوسطه اول نهم  -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   

 
 )اقتصاد و بهره وري( 24درس   


