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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   
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بايد در نهاده ها يا فرايند ها تغييرات مطلوبي به وجود ؟  چگونه مي توان بهره وري در توليد ، يا توزيع يك كاال را افزايش داد -7
 .بياوريم 

 

 ...             منابع طبيعي ، معدن ، مواد خام و انرژي و ) الف   منظور از نهاده ها يا ورودي چيست؟ -8
 ....)پول ، زمين ، كارخانه ، تجهيزات و ماشين آالت ، ساختمان ( سرمايه ) ج.... )           مدير، متخصصان ، كاركنان ، كارگران و ( نيروي كار ) ب
 ... )       ماليات ، تحقيقات و (ساير هزينه ها ) د

 

را افزايش دهيم و به همان ميزان توليد افزايش يابد ، باز هم مي توانيم ) نهاده ها(به نظر شما ، اگر ميزان هزينه هاي توليد -9
زيرا اتفاق خاصي نمي افتد چون قيمت تمام شده كاال باال بوده و گران به دست مصرف   –خير   ؟  ادعا كنيم بهره وري اتفاق افتاده است

 بيشتر كاال آن خارجي نوع واردات زمينه ديگر طرف ازشده  و  ر نتيجه از يك طرف باعث كاهش عالقه مردم به خريد آن كاالكننده مي رسد  د
 .شود مي

 

از منظر اسالم اقتصاد و توليد وسيله اند نه هدف در واقع ، توليد وسيله اي است كه انسان از  ؟  جايگاه توليد در اسالم را بنويسيد  -10
 . طريق آن نيازهاي ضروزي خود را رفع مي كند و به مسائل مهم تر مي پردازد 

كشورهاي صنعتي   ؟  طبيعت و منابع طبيعي را بنويسيد  كشورهاي قدرتمند صنعتي در بهره برداري از سياست دو گانه -11
ا كه امروز سعي مي كنند از طبيعت و منابع طبيعي خود محافظت كنند اما با تبليغات و تحت تأثير قرار دادن مردم ديگر كشورها ، مصرف گرايي ر

  .موجب تخريب محيط زيست مي شود ، تشويق مي كنند 

سود بيشتر انجام مي گيرد و سودجويان مي پندارند بشر بايد با هدف كسب ؟   در دنياي امروز توليد با چه هدفي انجام مي گيرد -12
 .بر طبيعت غلبه كند و هرگونه دخل و تصرفي در آن مجاز است  

افزايش توليد و فعاليت هاي اقتصادي اگر به محيط زيست  –خير ؟   آيا افزايش توليد به هر روش وبه هر قيمتي مجاز است؟ چرا -13
زيرا نابودي و تخريب طبيعت ، خود هزينه هاي مجدد و مشكالت جبران ناپذيري براي ما به  لطمه بزند با اصول بهره وري سازگار نيست ، -

 . وجود مي آورد 

 . ش بهره وري همراه با حفظ محيط زيست تأكيد مي كند ه افزايبهره وري سبز ب ؟  به چه چيز تأكيد مي كندبهره وري سبز  -14

يعني استفاده از ابزارها ، روش ها و فناوري هاي مختلف به طوري كه تأثيرات مضر و منفي فعاليت  منظور از بهره وري سبز چيست؟  -15
 . هاي صنعتي و اقتصادي بر محيط زيست به حداقل ممكن برسد 

كشور ما در مقايسه با برخي از كشورها از نظر  وضعيت بهره وري در كشور ما چگونه است؟ وظيفه ما در اين رابطه چيست ؟  -16
بنابراين همه ما موظفيم با برنامه ريزي صحيح ، نگرش بهره وري را در همه ي امور و فعاليت . وضعيت بهره وري وضعيت چندان مطلوبي ندارد 

 . ترويج كنيم و به كار بگيريم )كشاورزي ، صنعت و خدمات(اقتصادي  هاي بخش هاي مختلف

در زمينه ي وضعيت بهره وري و چگونگي راه هاي افزايش آن در بخش هاي  وظيفه ي سازمان ملي بهره وري ايران چيست ؟  -17
 . مختلف اقتصادي كشور مطالعه ، سياست گذاري و نظارت مي كند 

زيرا پس از  –مقام معظم رهبري  كسي و چرا سياست اقتصاد مقاومتي را در پيش گرفته است ؟  كشور ما به توصيه ي چه -18
نگ انقالب اسالمي كشورهاي سلطه گر و قدرت هاي بزرگ اقتصادي كه با وقوع انقالب اسالمي ، منافع خود را در خطر مي ديدند مشكالتي مانند ج

قرار دادند تا از پيشرفت كشور ما جلوگيري كنند اين مخالفت ها تا امروز ادامه دارد و آنها سعي  را بر سر راه ما... تحميلي ، تحريم اقتصادي و 
 . مي كنند ايران را از نظر اقتصادي شكست بدهند 

يعني در شرايط سخت بتوانيم كمترين اتالف هزينه را داشته باشيم ، روي پاي خود بايستيم ، از توليد  ؟ اقتصاد مقاومتي يعني چه -19
 . ملي حمايت كنيم ، از اسراف بپرهيزيم و از منابع و امكانات حداكثر استفاده را بكنيم 

اقتصاد مقاومتي در كشور كمك همفكري كنيد و بگوييد شما دانش آموزان از چه راه هايي مي توانيد به تحقق اهداف  -20
صرفه جويي در مصرف لوازم مدرسه ، جلوگيري از اسراف           ) استفاده از توليدات داخلي           ب) الف ؟  حداقل سه راه پيشنهاد كنيد . كنيد 

 .زباله و جمع آوري كاغذ هاي باطله  براي بازيافت   نصب سطل هاي) د                            دارند استفاده قابليت هنوز كه وسايلي نريختن دور)ج
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 )خدمت كاال -(     .                                                            باشد ..................... يا ................... توليد ممكن است توليد  *-
 .به عنوان واسطه بين بخش ها ارتباط برقرار مي كند ........................................ در چرخه ي توليد ، توزيع و مصرف ،  *-

                          ) پول و شكل ها ي مختلف آن(                                                                                                                         
 ) داده ها  –ستانده ها (                                 .تعريف كرده اند ....................... به ...................... در اقتصاد ، بهره وري را نسبت  *-

 )  هدف وسيله اند  -(                ........................   .                                نه  .........................از منظر اسالم ، اقتصاد و توليد *-
 )سود (                                                    . بيشتر انجام مي گيرد ................... در دنياي امروز ، توليد با هدف كسب  *-
 ) محيط زيست(                                 . تأكيد مي كند .......................... بهره وري سبز به افزايش بهره وري همراه با حفظ  *-

 ) بهره وري(                                                                         . است ............................. محور اصلي اقتصاد مقاومتي  *-
 

 

 

  
 عليرضا اسماعيلي                           به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقيست                                                             

 94-95سال تحصيلي                                                                                                                                                                 

 

 


