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 تولید و توزیع      7درس 

 نکات مهم درس
های انسان است  منظور رفع نیاز و خواستهتو لید محصول به    

گیرد  صورت انجام می  2تولید محصول به    

و....کیف، کفش       کاال    

...آموزش، بیمه و    خدمات    

: عوامل الزم برای تولید  

...منابع طبیعی خاک، آب و   

...ساختمان وآالت،   سرمایه ماشین   

 نیروی انسانی دارای دانش و مهارت الزم باشد 

: شوند گروه خالصه می  3مشاغل و فعالیتهای اقتصادی در    

کشاورزی  صنعت  خدمات      

کند  کننده رابطه برقرار می  پخش کردن ( فعالیتی که بین تولیدکننده و مصرف  ) توزیع یعنی  

 سهیم در اموروستد اقتصادی    بازارهای قدیم:  محل داد
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 سؤاالت متن

براى آنکه بتواند به زندگى خود ادامه دهد، باید تولید کند و از چرا انسان تولید مى کند؟  -1

 گذشته تا امروز، هیچ گاه ادامۀ زندگى انسان بدون تولید امکان پذیر نبوده است 

تولید محصول به چه منظور است؟ -2    

به منظور رفع نیازها و خواسته هاى انسان است     

تولید محصول ممکن است به چند صورت باشد؟ -3  

ممکن است بصورت کاال باشد مانند کفش، کیف،    

 ... یخچال و ... یا ممکن است خدمات باشد مانند خدمات پزشکى، آموزش، بیمه و

    عوامل تولید را نام ببرید؟  -4

  نیروى انسانى-3سرمایه  -2منابع طبیعى  -1

منابع طبیعى چیست؟ -5  

آنچه در طبیعت وجود دارد مانند آب، خاک، جانوران، جنگل ها، معادن(نفت،گاز،زغال     

 سنگ،آهن و...) منابع طبیعى هستند 

براى آنکه انسان بتواند کاال و وسایل تولید کند چه کارهایى باید انجام دهد؟ -6  

خداوند در اختیار بشر قرار داده استفاده کند   باید از امکانات و منابع طبیعى که    

سرمایه چیست؟ و شامل چه چیزهایى مى شود؟ -7  

ابزار و تجهیزاتى نیاز   انسان براى آنکه از منابع طبیعى استفاده و آنها را به کاال تبدیل کند به   

، ماشین آالت، ابزار کار و زمین یا ساختمان این تجهیزات سرمایه نام دارد. منابع مالى دارد.  

چرا نقش نیروى انسانى در تولید بسیار مهم است؟-8  

.اگر کار و تالش انسان نبود، چیزى تولید نمى شد و آدمیان نمى توانستند به زندگى ادامه بدهند  

  داشته باشد .. الزم را .مهارت  .. و .دانش   براى تولید هر محصولى، نیروى انسانى باید ..-9

.. زندگى کرده اند اجتماعى  .. و ...گروهىنسان ها همواره به صورت .ا-10  

    تقسیم کار در جامعه چگونه بوجود آمد و شغل هاى گوناگون ایجاد شد؟-11

در گذشته هاى دور با رونق کار کشاورزى تولید محصول زیاد شد. با تولید غذاى کافى دیگر همه 

نبودند و به تدریج افراد دیگر توانستند به کارهاى دیگر بپردازند و در   کشاورزى مجبور به کار 

وجود آمد. هرکس تولید یک ه کار در جامعه ب  برخى کارها مهارت پیدا کنند. بدین ترتیب تقسیم

 یا چند کاال را برعهده گرفت و شغل هاى گوناگون پدید آمد 

*( غلط) . صحیحد را نداردامروزه هیچ کس توانایى تأمین همۀ نیازهاى خو  12-  

به طور کلى مشاغل و فعالیت هاى اقتصادى را مى توان در چند گروه طبقه بندى کرد؟-13  

ت خدما  -صنعت    - سه گروه: کشاورزى    
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وزیع در لغت به چه معناست؟ ت-14  

به معنى پخش کردن است     

  وزیع را تعریف کنید؟ ت-15

توزیع فعالیتى است که بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه برقرار مى کند     

تولید کنندگان چگونه محصوالت خود را به دست مشتریان مى رسانند؟ -16  

آنها سعى مى کنند بازارهاى مصرف را پیدا کنند، به روش هاى مختلف کاالهاى خود را تبلغ کنند 

محصوالت خود در بازارهاى مصرف دور و نزدیک کمک بگیرند براى پخش   و از افراد یا مؤسساتى  

فروشنده اى که مى خواهد کسب حالل داشته باشد چه کارهایى باید انجام دهد؟-17  

باید از کم فروشى و گران فروشى پرهیز کند     

 است  .. حرام..در آمد حاصل از کم فروشى و گران فروشى  -  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت ها 
 کرده  استفاده  آنها  از   روز   یک  در   که   را  هایی کاال   همۀ   سپس.  کنید  مجسم  را   خود  روز  یک )  الف-1

 سپس.  بنویسید کاغذ  روی ... (  و  نقل  و   حمل  وسایل   افزار،  نوشت   پوشاک،   از خوراک،  اعم)    اید 

 بگویید 

افتاد؟  می   اتفاقی  چه   بودند نشده  تولید   کاالها   این  اگر  

زندگی سخت می شد نیازهای انسان به راحتی تأمین نمی شد و    

شوند؟  می تولید کسانی چه  توسط  و کجا  در کاالها  این  

 در کارخانه ها یا مزارع کشاورزی توسط تولید کننده ها 

 نیاز چیزهایی  چه  به   آنها  تولید  برای تولیدکنندگان   بگویید  و   کنید   انتخاب  را   کاالها   از مورد  دو )  ب

 اند؟   داشته 

 چرم و...  –کفش نیاز به نیروی انسانی و تجهیزات مانند چسب 

 سیب هم به نیروی انسانی آب نور خورشید خاک و.... نیاز دارد تا تولید شود 
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 چرا؟   ترند؟ مهم  تولید  عوامل  از یک  کدام   شما   نظر   به  -2

 کار و  فکر   نیروی  با  انسان   دیگر   عبارت   به .  دارد  محوری   نقش   انسانی   نیروی   تولید،   عوامل   بین   در

 ابزار  انسان  همچنین. کند  تبدیل   خود   نیاز   مورد  وسایل   به و استخراج  را   طبیعی  منابع  میتواند  خود

ت.اس  کرده  اختراع   و   ابداع  را  تولید و  کار  وسایلو    

 تغییر  بیشتر   تولید   عوامل   کدام  کنیم  مقایسه گذشته  با  را  امروز   تولید  بخواهیم  اگر  شما  نظر به -3

 .بزنید مثال  یک  اند؟ کرده

 هر  در فناوری  سطح  همان  واقع  در ابزار  این.  اند داشته  را   تغییر بیشترین تولید  ابزار  میرسد  نظر به

 خود   تولید ابزار پیشرفت  البته .  اند  داشته  محدودتری   تغییرات   عوامل   سایر.  است  تاریخی  دوره

 پیشرفت،  این  یا  شوند  استخراج  بیشتری شدت   و سرعت  با  طبیعی  منابع  که است  شده   موجب

 بیشترین .  است  داده افزایش  جدید،  ابداعات   و   بیشتر  تولید  برای  را   انسان توانایی  و   قدرت

 ماشین  از   استفاده  که   است صنعتی  انقالب از  پس  اخیر  قرن   سه  دو   به   مربوط   ابزارتولید   در تغییرات

 است  گرفته  خود   به   عمومی  انسانی،شکل   نیروی   جای   به ماشین جایگزینی  و  بخار 

 

 .کنید  کامل   کالس   در را (2  )   شمارۀ  کاربرگۀ  -4
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 ( 2ادامه کاربرگ شماره )

 هستند؟   خدمات   یا  صنعت  کشاورزی،  بخش  کدام   در   فعّالیت   نمایانگر  زیر   واحدهای   از   هریک)  ب

 بخش  ت یفعّال بخش  ت یفعّال
 خدمات  آرایشگا ه خدمات  قالیشویی

 کشاورزی  زنبورعسل پرورش صنعت تولیدماکارونی

 خدمات  بیمه  خدمات  10پلیس +

 خدمات  خشکشویی  صنعت  خودروسازی

 صنعت  نساجی  کشاورزی  تولیدقارچ 

 صنعت  سیمان سازی  کشاورزی  دامداری

 کشاورزی  مرغداری صنعت  مبل سازی 

 صنعت  کمپوت)خوشاب(سازی  خدمات  خواروبارفروشی 

 خدمات  فوریت های پزشکی اورژانس  خدمات  مهمانسرا

 

. کنند  برطرف  خود   تولید   با  را  خودشان  های  نیاز   از بخشی  کنند   می سعی  ها  خانواده  از   بعضی  5

 کالس   در   اید   کرده  مشاهده  ای  تولیدی  کار  چنین  آشنایان   و   بستگان یا  خودتان   خانواده   در اگر

 تولید لباس  .بگویید

 را   چیزی  چنین   اگر.  کنند  می  تولید   درآمد   کسب  و فروش  برای   را   محصوالتی  ها  خانواده   بعضی  6

 پاسخ به عهده دانش آموز   .کنید  مطرح   کالس  در اید  کرده   مشاهده

 داشته  تولیدی   فعالیت   مدرسه   در   توانید   می  آیا :  بدهید پیشنهاد  و   طرح   و   کنید  همفکری 7

 مدرسه   از   فضایی  در   مدرسه  مسئوالن   و شما  هماهنگی  با بتوانند آموزان دانش  است   ممکن   ؟باشید

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

 .کنند

بازار در کدام  نی دارد؟ ا وجود  یبازار هفتگ ای   یمیدر شهر شما بازار قد   ا یآ دی پرس وجو کن  8

 شود؟ ی م  فروخته  در آن  ییزهای منطقه قرار گرفته و چه چ

 پاسخ به عهده دانش آموز 

ها   ی با مشتر  د؟ی کن  یم  ت یرعا  را   یچه نکات  د،ی باش  یمحصول  ا یکاال   ۀ فروشند  ندهیاگر در آ 9

 د؟ یکن   یچگونه رفتار م

و غلّ وغش در فروش و توجه به اصول کسب و کار   یو کم فروش  یتوجه به موضوع عدم گرانفروش

 حالل 
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 سؤاالت چهارگزینه ای 
 

 شوند؟   مى  تقسیم  گروه  چند  به اقتصادی های فعالیت  و   مشاغل   کلى  طور  به .1

 صنعتى  ،  کشاورزى   ،   تولیدى)    2                                                   خدمات  ،   تولیدى  ،  کشاورزى  )1

 × خدمات  ،   صنعتى ،  کشاورزى)  4                                                       ،تولیدى  صنعتى  ،  خدمات)  3

 

 ؟  است  مهم   بسیار  تولید  در زیر  عوامل  از یک  کدام   نقش  .2

 امکانات ) 4                    × انسانى  نیروى )  3                      سرمایه)  2                   طبیعى  منابع  (1

 

 شود؟  نمى  محسوب   سرمایه  ،  زیر  موارد  از   یک   کدام .3

 × معادن)  4            ساختمان  یا  زمین)  3                        کار   ابزار )  2                    آالت ماشین )1

 

 

 .باشد  داشته  را  آن  باید  محصولى   هر  تولید  برای انسانى نیروی .4

 نیاز   مورد   وسایل   و تجربه) 4      تجربه و  مهارت )  3          × دانش و مهارت)  2           دانش  و  تجربه  )1

 

 ............ ی گزینه  جزء   به   هستند  خدمات  ها  گزینه تمام .5

 × کفش  و   کیف   تولید )  4        کردن   پرستارى )  3            نقل  و   حمل )2                            بیمه )1

 

 . است   خدماتى   زیر  مشاغل از  یک   کدام .6

 نساجى )  4                   × آرایشگرى) 3          عسل  زنبور  پرورش ) 2          سازى  مبل  )1

 

 . نیست خدماتى  زیر   مشاغل   از   یک  کدام  .7

 × دارى مرغ)  4                 آرایشگرى)  3                            مهمانسرا ) 2              اورژانس )1

 

 ؟   کند  مى  برقرار  ارتباط  کننده  مصرف   و کننده  تولید   بین  زیر،  های  فعالیت   از   یک  کدام  .8

 خدمات )  4                     کار   ى   نیرو )  3                                  تبلیغ )  2                ×توزیع   )1
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 ؟   باشد نمى  تولید   عوامل   از  زیر   موارد   از یک  کدام  .9

 کار   نیروى)4                             سرمایه )3                        ×تبلیغات)2           طبیعى  منابع  )1

 

 ؟   است   سرمایه  به مربوط  زیر  عوامل  از یک  کدام  . 10

 ها   جنگل )4                   انسانى  نیروى )3                  × االت  ماشین )2                         معادن  )1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




