
 سواالت درس هفتم تولید و توزیع

 

 . چرا انسان تولید می کند؟۱

برای آنکه بتواند به زندگی خود ادامه دهد باید تولید کند از گذشته تا امروز هیچ گاه ادامه زندگی 

 انسان بدون تولید امکان پذیر نبوده است.

 

 . تولید محصول به چه منظوری صورت می گیرد؟۲

 رفع نیازها و خواسته های انسان صورت می گیرد.تولید محصول به منظور 

 

 . تولید محصول ممکن است به چند صورت باشد؟۳

اورژانس به صورت کاال باشد مانند کفش کیف یخچال و ممکن است خدمات باشد مانند خدمات 

 پزشکی آموزش بیمه

 

 . عوامل تولید را نام ببرید؟۴

 منابع طبیعی سرمایه نیروی انسانی

 

 عی چیست؟. منابع طبی۵

 آنچه در طبیعت وجود دارد مانند آب خاک جانوران جنگلها معادن منابع طبیعی هستند.

 

 . برای آنکه انسان بتواند کاال و وسایل تولید کند چه کارهایی باید انجام دهد؟۶

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

 

 شامل چه چیزهایی میشود؟. سرمایه چیست و ۷

انسان برای آنکه از منابع طبیعی استفاده و آنها را به کاال تبدیل کند و ابزار و تجهیزات نیاز دارد 

 این تجهیزات سرمایه نام دارد منابع مالی ماشین آالت ابزار کار و زمین و ساختمان

 

 . کدام یک از موارد زیر سرمایه محسوب نمی شود؟۸

 زمین یا ساختمان          ابزار کارعادن*      م ماشین آالت   

 

 . کدام یک از عوامل تولید مهمتر است چرا؟۹

توانستند به نیروی انسانی چون اگر کار و تالش انسان نبود چیزی تولید نمی شد که آدمیان می

 زندگی ادامه بدهند.

 

 . نقش کدام یک از عوامل در تولید بسیار مهم است؟۱۰

 نیروی انسانی*انات      منابع طبیعی        سرمایه      امک
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 الزم را داشته باشد.……….. و……….. برای تولید هر محصولی نیروی انسانی باید۱۱

 دانش و مهارت

 

 گروهی و اجتماعیاند.   زندگی کرده…….. و……….. انسان همواره به صورت۱۲

 

 یجاد شد؟.تقسیم کار در جامعه چگونه به وجود آمد و شغل های گوناگون ا۱۳

در گذشته های دور با رونق کار کشاورزی تولید محصول زیاد شد با تولید غذای کافی دیگر همه 

مجبور به کار کشاورزی نبودند و به تدریج افراد دیگر توانستند به کارهای دیگر بپردازند و در 

یک از تولید یک یا برخی کارها مهارت پیدا کنند به این ترتیب تقسیم کار در جامعه به وجود آمد هر 

 چند کاال را بر عهده گرفت و شغل های گوناگون پدید آمد.

 

 غلطصحیح*     .       . امروز هیچ از توانایی تامین همه نیازهای خود را ندارد۱۴

 

 د گروه طبقه بندی کرد؟های اقتصادی را می توان به چن.به طور کلی مشاغل و فعالیت۱۵

 گروه کشاورزی صنعت خدمات سه 

 

 . توزیع در لغت به چه معناست؟۱۶

 به معنی پخش کردن

 

 . توزیع را تعریف کنید؟۱۷

 فعالیتی است که بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه برقرار می کند. توزیع

 

 . تولیدکنندگان چگونه محصوالت خود را به دست مشتریان می رسانند؟۱۸

های مختلف کاالی خود را تبلیغ کنند و روش کنند بازارهای مصرف را پیدا کنند و بهآنها سعی می

 از افراد و موسساتی برای پخش محصوالت خود در بازار مصرف دور و نزدیک کمک بگیرند.

 

 خواهد کسب حالل داشته باشد چه کارهایی باید انجام دهد؟. فروشنده ای که می۱۹

 فروشی و گرانفروشی پرهیز کندکم باید از

 

 حراماست .……...فروشی و گرانفروشی. درآمد حاصل از شمع ۲۰

 

 . نیروی انسانی برای تولید هر محصولی باید آن را داشته باشد؟۲۱

 دانش و تجربه      مهارت و تجربه       وسایل مورد نیازدانش و مهارت*     

 

 تهیه کننده رضا غیبی دبیر مطالعات

 

 

Hamyar.in همیار



32

تولید و توزیع  درس 7

فّعالیت زیر را انجام دهید.

چرا تولید می کنیم؟

فّعالیت
از  )اعم  اید  آنها استفاده کرده  از  کنید. سپس همۀ کاال هایی٭ را که در یک روز  الف( یک روز خود را مجسم  1ـ 

خوراک، پوشاک، نوشت افزار، وسایل حمل و نقل و... ( روی کاغذ بنویسید. سپس بگویید:

اگر این کاالها تولید نشده بودند چه اتفاقی می افتاد؟

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

ب( دو مورد از کاالها را انتخاب کنید و بگویید تولیدکنندگان برای تولید آنها به چه چیزهایی نیاز داشته اند؟

اکنون که این فّعالیت را انجام دادید، پی بردید انسان برای آنکه بتواند به زندگی خود ادامه دهد، باید تولید کند. از گذشته تا امروز، 
هیچ گاه ادامٔه زندگی انسان بدون تولید امکان پذیر نبوده است.

تولید محصول به منظور رفع نیاز ها و خواسته های٭ انسان صورت می گیرد.
محصولی که تولید می شود ممکن است کاال باشد مانند کفش، کیف، دفتر، یخچال، تلویزیون و...

و یا ممکن است خدمات باشد مانند خدمات پزشکی، آموزش، بیمه، حمل و نقل و…

 عوامل تولید 
با انجام فّعالیت 1 پی بردید که برای تولید یک کاال به عوامل متعددی نیاز داریم. اما به طور کلی همٔه عوامل الزم برای تولید را 

می توانیم به سه دسته طبقه بندی کنیم:

منابع طبیعی

طبیعی  منابع  آهن و…(  زغال سنگ،  )نفت،گاز،  معادن  جانوران، جنگل ها،  آب، خاک،  مانند  دارد  وجود  طبیعت  در  آنچه 
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هستند. برای آنکه انسان بتواند کاال ها و وسایل مورد نیاز خود را تولید کند باید از امکانات و منابع طبیعی که خداوند در اختیار بشر قرار 
داده استفاده کند.

      سرمایه
انسان برای آنکه از منابع طبیعی استفاده و آنها را به کاال تبدیل کند به ابزار و تجهیزاتی نیاز دارد، این تجهیزات سرمایه نام دارد.  

منابع مالی، ماشین آالت، ابزار کار و زمین یا ساختمانی که تولید در آنها صورت می گیرد و نظایر 
آن، سرمایه هستند.

نیروی انسانی      
آدمیان  و  نمی شد  تولید  چیزی  نبود،  انسان  تالش  و  کار  اگر   

نمی توانستند به زندگی ادامه بدهند. به همین دلیل نقش نیروی انسانی در تولید بسیار مهم است. 
برای تولید هر محصولی، نیروی انسانی باید دانش و مهارت الزم را داشته باشد.

 پدید آمدن مشاغل و حرفه های مختلف 
انسان ها همواره به صورت گروهی و اجتماعی زندگی کرده و پی برده اندکه نمی توانند به تنهایی همٔه چیز های مورد نیاز خود را تولید 
کنند. در سال های قبل خواندید که در گذشته های دور با رونق کار کشاورزی تولید محصول زیاد شد. با تولید غذای کافی دیگر همه 
مجبور به کار کشاورزی نبودند و به تدریج افراد دیگر توانستند به کار های دیگر بپردازند و در برخی کارها مهارت پیدا کنند. بدین ترتیب 

تقسیم کار در جامعه به وجود آمد. هرکس تولید یک یا چند کاال را برعهده گرفت و شغل های گوناگون پدید آمد.
امروزه نیز هیچ کس توانایی تأمین همٔه نیاز های خود را ندارد. فرض کنید یک فرد بخواهد خودش گندم بکارد، آن را آرد کند، 
نان بپزد، درختان میوه بکارد، دامپروری کند، برای خود و خانواده پشم بریسد و لباس تهیه کند، کفش بدوزد، برای نظافت و شست وشو 

صابون تولید کند، وسایل تحصیل و آموزش خود را تولید کند و... آیا چنین چیزی ممکن است؟

نیازهای خود  و  تولید کاال  برای  کشورهایی که حداکثر تالش خود را 
صرف نمی کنند، ضعیف شده و به کشورهای دیگر وابسته خواهند شد.
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کشور ما تالش می کند هم تولیدات خود را افزایش دهد و هم با پیشرفت در علم و 
فناوری کیفیت تولیدات را بهتر کند تا از نظر اقتصادی وابسته به کشورهای خارجی نباشیم. 
تولیدات کشور  از  آنها، سال ها  اقتصاد  از جنگ و ضعیف شدن  از کشورها، پس  بسیاری 
خودشان حمایت می کردند و نتیجه شیرین آن یعنی پیشرفت کشورشان در سال های بعد را دیدند.

در این باره در کالس گفت و گو کنید.
به نظر شما از چه راه هایی می توانیم به تولید ملی کمک کنیم؟

 چگونه می توانیم از تولیدکنندگان کشورمان حمایت کنیم؟ 

فّعالیت
2ـ به نظر شما کدام یک از عوامل تولید مهم ترند؟ چرا؟

3ـ به نظر شما اگر بخواهیم تولید امروز را با گذشته مقایسه کنیم کدام عوامل تولید بیشتر تغییر کرده اند؟ یک مثال بزنید.

4ـ کاربرگۀ شمارۀ )٢( را در کالس کامل کنید.

در جوامع امروزی شغل ها و حرفه های متعّددی پدید آمده است. هریک از این حرفه ها سعی می کنند نیاز یا خواسته ای را برآورده 
کنند. به طور کلی مشاغل و فّعالیت های اقتصادی را می توان در سه گروه عمده طبقه بندی کرد: کشاورزی٭، صنعت٭ و خدمات٭.

؟

 سرمایه ایرانیحمایت از کار و

خرید و استفاده از محصوالت خارجی که مشابه داخلی دارد 
و واردکردن کاالهایی به کشور که به قدر کافی و به خوبی در کشور 

تولید می شوند، سبب بیکار شدن کارگران پرتوان ایرانی می شود.
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فّعالیت
یا  با تولید خود برطرف کنند. اگر در خانواده خودتان  نیاز های خودشان را  5 ـ بعضی از خانواده ها سعی می کنند بخشی از 

بستگان و آشنایان چنین کار تولیدی ای مشاهده  کرده اید در کالس بگویید.
6 ـ بعضی خانواده ها محصوالتی را برای فروش و کسب درآمد تولید  می کنند. اگر چنین چیزی را مشاهده کرده اید در کالس 

مطرح کنید.
7ـ همفکری کنید و طرح و پیشنهاد بدهید: آیا می توانید در مدرسه فعالیت تولیدی داشته باشید؟ 

توزیع کاال ها و خدمات
توزیع در لغت به معنی پخش کردن است. توزیع فّعالیتی است که 

بین تولیدکننده و مصرف کننده رابطه برقرار می کند.
تولیدکنندگان باید محصوالت خود را به دست مشتریان برسانند.

به همین دلیل سعی می کنند بازارهای مصرف را پیدا کنند. یعنی ببینند 
در کدام مناطق این کاالها خواهان یا مشتریان بیشتری دارد. 

همچنین برخی تولیدکنندگان به روش های مختلف کاالهای خود 
را تبلیغ می کنند.

پخش  برای  مؤسساتی  یا  افراد  از  تولیدی  واحد های  اغلب 
محصوالت خود در بازار های مصرف دور و نزدیک کمک می گیرند.

این بازار ها شامل بازار های قدیمی در شهرها، فروشگاه های چند طبقه و 
2مغازه هایی است که در اطراف خیابان ها احداث شده است.

1

3 4
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فّعالیت
8 ـ پرس وجو کنید آیا در شهر شما بازار قدیمی یا بازار هفتگی 
وجود دارد؟ این بازار در کدام منطقه قرار گرفته و چه چیزهایی در آن 

فروخته می شود؟
9ـ اگر در آینده فروشندۀ کاال یا محصولی باشید، چه نکاتی را 

رعایت می کنید؟ با مشتری ها چگونه رفتار می کنید؟ 

بازار در ایران 
از زمان ساخت اّولین شهر ها در ایران، یکی از مکان های مهم شهر، بازار بوده است. 

در چند قرن گذشته در اغلب شهر ها، بازار ها را در مکان های پر جنب وجوش و در کنار دروازه های شهر می ساختند.
در برخی از شهر های ایران، بر روی بازار های بزرگ و پر رونق پوشش و سقفی می ساختند تا عابران از آفتاب 

تابستان و سرمای زمستان محفوظ بمانند.
بازار ها عالوه بر اینکه محل دادوستد اقتصادی بودند در امور اجتماعی هم نقش مهمی  داشتند. برای مثال در 
هنگام جشن ها و اعیاد، بازار چراغانی می شد یا در هنگام عزاداری ها، مراسم سوگواری در آنجا برپا می کردند. در هنگام 

اعتراض مردم بر علیه حکومت های ظالم، مردم در بازار جمع می شدند یا بازاریان مغازه ها را تعطیل می کردند.
در اغلب شهر های قدیمی ایران یک بازار سرپوشیدٔه قدیمی وجود دارد. آیا تاکنون از این بازار ها دیدن کرده اید؟

فروشنده ای که می خواهد کسب حالل داشته باشد باید از کم فروشی 
و گران فروشی پرهیز کند.در آمد حاصل از کم فروشی و گران فروشی حرام 
است.از این آیات قرآن کریم پی می بریم کم کردن از حق مردم در هر صورت، 

گناه و موجب عذاب الهی می باشد.
حالل  روزی  کسب  برای  کار  و  تالش  که  می دانیم  براین،  عالوه 
در کشور  تولید  و  اقتصاد  به  هم چنین کمک  و  خانواده  نیازهای  تأمین  و 

عزیزمان، خشنودی خداوند را به دنبال خواهد داشت.

یا وزن از مردم  با پیمانه   وای برکم فروشان، آنها که وقتی چیزی را 
می گیرند؛ کاماًل حق خود را می گیرند؛ ولی وقتی چیزی را تحویل مردم 

می دهند در پیمانه و وزن کمتر می دهند. آیا آنها عقیده ندارند که بعد از 

مرگ زنده خواهند شد و به روز بزرگ رستاخیز ایمان ندارند؟ 
سورٔه مطففین، آیات 1 تا 5

بازار فرش تبریز ـ آذربایجان شرقی

؟

بازار سعد السلطنه ـ قزوین
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