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تولید  ،توزیع  ،مصرف

فصل

حوزه  های موضوعی:

منابع و فعالیتهای اقتصادی
فضا و مکان

نظام اجتماعی
فرهنگ و هویت
زمان ،تداوم و تغییر
همه ما از صبح تا شب از
آیا دقت کردهاید که ٔ
متنوعی استفاده می کنیم؟
کاالها و وسایل زیاد و ّ
برخی از این کاال ها مانند خوراک و پوشاک
آن قدر برای زندگی ما ضروری هستند که درواقع بدون
استفاده از آنها نمی توانیم به زندگی ادامه دهیم.
همه این کاالها در جایی توسط تولیدکنندگان
ٔ
وسیله توزیع کنندگان به دست
تولید شده اند و سپس به
ٔ
ما رسیده اند تا آنها را مصرف کنیم .آیا می دانید یکی
از مشکالت بزرگ دنیای امروز مصرف بی رویه است؟
راستی آیا در ّفعالیت های اقتصادی نیز ما حقوق و
مسئولیت هایی داریم؟

شما با
آموختن این فصل و انجام ف ّعالیتهای آن درمییابید:
ـ چرا تولید صورت می گیرد؟
ـ برای تولید به چه عواملی نیاز داریم؟

ـ تولیدات چگونه عرضه و توزیع می شوند؟
ـح
قوق و مسئولیت های ما به عنوان مصرف کننده چیست؟
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تولید و توزیع

درس 7
چرا تولید می کنیم؟
ّفعالیت زیر را انجام دهید.

فعّالیت
١ـ الف) یک روز خود را مجسم کنید .سپس همۀ کاال هایی٭ را که در یک روز از آنها استفاده کردهاید (اعم از
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 ّفعالیت را انجام دادید ،پی بردید انسان برای آنکه بتواند به زندگی خود ادامه دهد ،باید تولید کند .از گذشته تا امروز،

ادامه زندگی انسان بدون تولید امکان پذیر نبوده است.
هیچ گاه ٔ

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

می توانیم به سه دسته طبقه بندی کنیم:
منابع طبیعی

آنچه در طبیعت وجود دارد مانند آب ،خاک ،جانوران ،جنگل ها ،معادن (نفت،گاز ،زغال سنگ ،آهن و…) منابع طبیعی هستند.
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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
اگر کار و تالش انسان نبود ،چیزی تولید نمی شد و آدمیان
مهم است.
نمی توانستند به زندگی ادامه بدهند .به همین دلیل نقش نیروی انسانی در تولید بسیار ّ

برای تولید هر محصولی ،نیروی انسانی باید دانش و مهارت الزم را داشته باشد.

پدید آمدن مشاغل و حرفه های مختلف
همه چیز های مورد نیاز خود را تولید
انسان ها همواره به صورت گروهی و اجتماعی زندگی کرده و پی برده اندکه نمی توانند به تنهایی ٔ

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 بوجود آمد .هرکس تولید یک یا چند کاال را برعهده گرفت و شغل های گوناگون پدید آمد.
همه نیاز های خود را ندارد .فرض کنید یک فرد بخواهد خودش گندم بکارد ،آن را آرد کند،
امروزه نیز هیچ کس توانایی تأمین ٔ

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؟
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متعددی پدید آمده است .هریک از این حرفه ها سعی می کنند نیاز یا خواسته ای را برآورده
در جوامع امروزی شغل ها و حرفه های ّ

کنند .به طور کلی مشاغل و ّفعالیت های اقتصادی را می توان در سه گروه عمده طبقه بندی کرد :کشاورزی٭ ،صنعت٭ و خدمات٭.

فعّالیت

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 ( )٢را در کالس کامل کنید.

؟

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.
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؟

حمایت

از کار و

سرمای

ه ایرانی
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فعّالیت

 ٥ـ بعضی از خانواده ها سعی می کنند بخشی از نیاز های خودشان را با تولید خود برطرف کنند .اگر در خانواده خودتان یا بستگان

و آشنایان چنین کار تولیدی ای مشاهده کردهاید در کالس بگویید.
٦ـ بعضی خانوادهها محصوالتی را برای فروش و کسب در آمد تولید میکنند .اگر چنین چیزی را مشاهده کردهاید در کالس مطرح کنید.
٧ـ اگر قرار باشد شما محصولی را تولید کنید چه چیزی را انتخاب می کنید؟ چرا؟ اگر مایل هستید دربارۀ این فکر خودتان و عملی
کردن آن یک صفحه مطلب بنویسید و به معلم بدهید.
 ٨ـ همفکری کنید و طرح و پیشنهاد بدهید .آیا می توانید در مدرسه تولیدی داشته باشید؟

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

1

همچنین برخی تولیدکنندگان به روش های مختلف کاالهای خود
را تبلیغ می کنند.
اغلب واحد های تولیدی از افراد یا مؤسساتی برای پخش
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
مغازه هایی است که در اطراف خیابان ها احداث شده است.

2

4

3
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؟

بازار در ایران

از زمان ساخت ّاولین 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.
پوشیده قدیمی وجود دارد .آیا تاکنون از این بازار ها دیدن کردهاید؟
در اغلب شهر های قدیمی ایران یک بازار سر
ٔ

وای برکم فروشان ،آنها که وقتی چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم
می گیرند؛ کام ً
ال 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.
سوره مطففین آیات  ١تا ٥
ٔ

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.

فعّالیت

٩ـ 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؟
١٠ـ اگر در آینده فروشندۀ کاال یا محصولی باشید ،چه نکاتی را
رعایت می کنید؟ با مشتری ها چگونه رفتار می کنید؟
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بازار فرش تبریز و بازار سرپوشیدۀ تهران

مصرف

درس 8

مصرف کننده کسی است که کاالها و خدمات را به منظور رفع نیاز های خود می خرد.
اما این خرید و فروش با چه وسیله ای صورت می گیرد؟ با پول.
وقتی شما به فروشنده در ازای کاال پول می دهید ،او هم با آن پول می تواند کاالی دیگری بخرد و نیازهای خود را رفع کند .یعنی
اندازه ارزش کاالیی که به شما فروخته است ،می تواند کاالی دیگری بخرد .راستی پول چگونه به وجود آمد؟
او به
ٔ

؟

سرگذشت پول

در گذشته های دور قبل از آنکه پول به عنوان وسیله ای برای مبادله مورد استفاده

قرار گیرد مبادله به صورت کاال با کاال انجام می شد.

برای مثال ،فردی که چند کیلو گندم اضافی داشت و به پارچه نیازمند بود ،گندم را
می داد و پارچه می گرفت.در آن زمان مردم ارزش یک کاال را با کاالی دیگر می سنجیدند.
برای مثال می گفتند  4کیلو گندم به نیم کیلو پشم می ارزد؛ یا ارزش  3کیلو گندم مساوی است
با  1متر پارچه .این نوع مبادله به تدریج مشکالتی را پدید آورد؛ برای مثال ،گاهی شخصی برنج داشت و می خواست آن را با کفش عوض
کند اما کسی که کفش داشت نیازی به برنج نداشت.
به تدریج انسان ها پی بردند که بعضی از کاال ها مشتریان بیشتری دارند .برای مثال در یک منطقه چای خیلی ارزشمند بود ،در یک

منطقه دیگر پوست و ...به این کاال ها ،کاالهای واسطه ای می گفتند و از آن پس مردم کاالی خود
را به آن کاالی واسطه ای که خواهان داشت مبادله می کردند .این نوع مبادله نیز مشکالتی ایجاد کرد.
بعضی کاالهای واسطه ای حجم زیادی داشتند و به مرور زمان فاسد می شدند و شخص نمی توانست
آنها را نگه دارد .کم کم بشر به این فکر افتاد که از فلزاتی مانند طال ،نقره ،مس و… به جای کاالی

واسطه ای استفاده کند .فلزات کم حجم بودند و فاسد نمی شدند .با ضرب سکه پول فلزی پدید آمد.
شما در فصل یازدهم با ضرب سکه در زمان هخامنشیان آشنا خواهید شد .بعد ها با گذشت زمان برای

آسان تر کردن معامالت بزرگ ،دولت ها به چاپ پول کاغذی یا اسکناس پرداختند.
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امروزه عالوه بر پول کاغذی از شیوه های دیگری نیز برای مبادله
استفاده می شود .یکی از این شیوه ها کارت خرید اعتباری است.
خریدار با استفاده از کارت خرید اعتباری خود به ازای مبلغ کاال از
پولی که در بانک دارد برداشت و به حساب فروشنده می ریزد.

فعّالیت
١ـ به نظر شما با توجه به آنچه دربارۀ سرگذشت پول گفته شد کدام شکل مبادلۀ پول بهتر است؟ آیا راه های
دیگری نیز برای مبادله می شناسید؟

حقوق مصرف کننده
هر زمان که شما چیزی می خرید مصرف کننده هستید .تولید کنندگان و توزیع کنندگان نیز خود مصرف کننده هستند.
مصرف کنندگان حقوقی دارند .برای مثال خریدن کاالی سالم و بدون نقص حق مشتری است .از جمله کار هایی که برای رعایت
و احترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود می توان به تصویب قوانین و مقررات ،برچسب مشخصات کاال و استاندارد اشاره کرد.
1ـ قوانین و مقررات :به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان ،قوانین و مقرراتی وضع شده است که تخلّف از آنها موجب
جریمه یا مجازات می شود؛ برای مثال ،طبق قانون اگر کسی در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی رنگ ها و مواد تقلبی
مجوز ،کارگاه تولید
به کار ببرد ،حتی اگر به مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد به زندان محکوم می شود .یا کسی نمی تواند بدون گرفتن ّ
مواد غذایی یا سایر کاالها تأسیس کند.

٢ـ برچسب مشخصات کاال :تولیدکنندگان موظّف اند روی برچسب کاال ها اطالعات و ویژگی های آن کاال را بنویسند و در
اختیار مشتری قرار دهند .روی این برچسب ها اطالعاتی از قبیل
شماره جواز تولید ،آدرس محل کارخانه یا محل تولید ،قیمت کاال،
ٔ

مواد به کار رفته در آن و تاریخ مصرف (در مورد مواد غذایی و بهداشتی ) نکات ایمنی و...درج شده است.
ّ
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3ـ استاندارد :شاید تاکنون شنیده باشید که این وسیله استاندارد است؛ یا این کاال نشان استاندارد دارد؛ یا فالن وسیله استاندارد
تولیدکننده هر کاالیی باید یک
نمونه قابل قبول.
نبود و اتفاق بدی افتاد .استاندارد یعنی چه؟ استاندارد کلمه ای است انگلیسی به معنی ٔ
ٔ

سری ویژگی ها و معیار هایی را برای تولید یک کاال رعایت کند؛ مثال ً در یک ماده خوراکی استاندارد (بیسکویت ،رب گوجه ،کمپوت،

روغن و…) باید موادافزودنی یا رنگ های مجاز و نظایر آن به حدی باشد که به بدن آسیبی نرساند؛ یا در مواد بهداشتی (کرم ،شامپو ،مایع

اندازه الزم باشد تا به پوست و بدن آسیب نرساند.
مواد شیمیایی به کار رفته باید به
ظرف شویی ،صابون وّ )...
ٔ
همه کاال ها است؛ برای مثال ،وسایل الکتریکی و وسایل گرمایشی مانند بخاری اگر استاندارد
استاندارد مربوط به ٔ

نباشند ایمنی استفاده کنندگان را به خطر می اندازند.

در ایران سازمانی به نام سازمان ملی استاندارد ایران وجود دارد.نظیر این سازمان در دیگر کشور های
جهان نیز وجود دارد .این سازمان ابزار الزم برای آزمایش وسایل و کاالها را در اختیار دارد .بیشتر تولیدکنندگان وسیله یا ماده ای را
که تولید می کنند به این سازمان می فرستند تا کیفیت آن بررسی شود .اگر کیفیت کاالیی توسط این سازمان تأیید بشود اجازه می دهد که
نشان مخصوص استاندارد را روی آن کاال چاپ کنند .خریدار می تواند با توجه به عالمت استاندارد به کیفیت جنسی که می خرد اطمینان
داشته باشد.

فعّالیت

٢ـ با راهنمایی مع ّلم به طور گروهی تعدادی برچسب از کاالهای مختلف (موادغذایی و نوشیدنی ها ،لباس ،اسباب بازی ،لوازم

بهداشتی مانند صابون ،کرم،شامپو و )...تهیه کنید و به کالس بیاورید و آنها را بررسی کنید.
هر برچسب چه اطالعاتی دربارۀ کاال به شما می دهد؟ دوست داشتید چه اطالعات دیگری دربارۀ آن کاال داشته باشید؟
٣ـ به مدت چند هفته به کاالهایی که مصرف می کنید دقت کرده و برچسب آنهایی را که نشان استاندارد دارند به کالس
بیاورید.بین دو کاالی مشابه که یکی مهر استاندارد دارد و دیگری ندارد کدام را انتخاب می کنید؟ چرا؟
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مسئولیت های مصرف کننده
همان طور که مصرف کننده حقوقی دارد ،مسئولیت هایی نیز دارد .مسئولیت مصرف کننده ،مصرف درست است .گفتیم که
مصرف یعنی استفاده از کاال و خدمات به منظور رفع نیازها .این چیز بدی نیست؛ اما باید از مصرف گرایی پرهیز کرد.
مصرف گرایی چیست؟
آیا تا کنون به فروشگاهی رفتهاید و از آن چیزی خریده اید که مورد نیاز واقعی شما نباشد؟ برای مثال
نمونه جدید می بینید و دوست دارید آن را هم داشته باشید.
شما مدادتراش دارید و به آن نیاز ندارید؛ اما یک ٔ

در دنیای امروز ،تولید فقط برای رفع نیاز های انسان صورت نمی گیرد .بلکه تولید کنندگان در جهت به دست

آوردن سود بیشتر هستند.آنها تولید انبوه می کنند و چندان کاری به نیاز های واقعی مردم ندارند .آنها سعی
می کنند با تبلیغات ،کاالهای خود را به فروش برسانند تا سود بیشتری به دست بیاورند.
مصرف گرایی یعنی اینکه بدون د اشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم و
همچشمی با دیگران کاالهایی را بخریم .فرد مصرف گرا خیلی زود تحت تأثیر آگهی های تبلیغاتی یا ُمدگرایی

قرار می گیرد؛ برای مثال عوض کردن هر ساله وسایل خانه برای پیروی از مد.
مصرف گرایی به اسراف می انجامد.

از نظر دین اسالم ،تولید و مصرف کاال برای رفع نیاز انسان است
تا او بتواند به کار های مهم تر بپردازد.
به همین دلیل اسراف٭ و ریخت وپاش گناهی نابخشودنی است.

خداوند در قرآن کریم می فرماید:

ِ
ِ
الشیاطین
خوان ّ
کانوا ا َ
ا َّن ُ
رین ُ
المبَذّ َ
همانا ُمبَذرین (ریخت و پاش کنندگان)
برادران شیاطین اند.
آیه ٢٧
سوره اسراء ٔ
ٔ

صحیفه سجادیه در یکی از
امام سجاد (ع) در
ٔ
دعا های خود می فرمایند... :خداوندا ،راه های صحیح
مصرف و اندازه نگه داشتن در معیشت را به من تعلیم فرما
و به لطف خود مرا از تبذیر٭ دور کن.

فعّالیت

بحث و گفت وگو در کالس:
4ـ جنبه هایی از مصرف گرایی را که در محل زندگی تان می بینید بیان کنید و دربارۀ آنها اظهار نظر نمایید.
 ٥ـ مصرف گرایی چه آسیب های اخالقی برای مردم ایجاد می کند؟
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مصرف و محیط زیست
به اطراف خود نگاه کنید .روزانه مقدار زیادی قوطی کنسرو ،بطری های نوشابه ،پالستیک موادغذایی و جعبه های مقوایی دور
ریخته می شود .اینها فقط بسته بندی کاالهایی است که ما مصرف می کنیم.
مواد اولیه را از طبیعت می گیرند و با آنها
در جوامع امروز ،مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است .انسان ها ّ

کاال تولید می کنند و بعد دوباره به صورت زباله به طبیعت برمی گردانند .در گذشته مقدار زباله ها این قدر زیاد نبود .اما امروزه با تولید
انبوه صنعتی ،همه روزه مقدار زیادی زباله تولید می شود .زباله ها را می سوزانند یا در مناطقی از زمین دفن می کنند که در هر صورت
برای محیط زیست زیان آور است.

نظرهای این افراد را بخوانید و دربارۀ آنها گفت وگو کنید .با کدامیک موافق هستید؟ شما چه راهحلهایی پیشنهاد میکنید؟
تاحد امکان از مصرف نایلون و ظروف یک بار
مصرف پالستیکی خودداری کنید.
پالستیک بیش از صد سال در طبیعت میماند و

مادر من به جای گرفتن کیسه پالستیکی از
مغازهدار ،با خودش زنبیل یا کیسه پارچهای همراه
میبرد تا پالستیک کمتر مصرف شود.

طول میکشد تا تجزیه شود.کیسههای نایلونی در صورت
وارد شدن به آبها موجب خفگی دلفینها ،الکپشتها
و پرندگان دریایی میشوند .ترکیبات شیمیایی نایلونها،
خاکها را آلوده میکند و از طریق گیاهان به زنجیرهٔ غذایی
انسان وارد میشود و به سالمت انسان ضرر میرساند.
برخی از زبالهها به دلیل داشتن مواد شیمیایی
خطرناکاند ،مانند باتریها .این مواد خاکها را آلوده
میکنند و موجب بیماریهایی چون سرطان میشوند.
ما سال گذشته مراسم افطاری در مدرسه برگزار کردیم.
اما از ظروف یک بار مصرف پالستیکی استفاده
نکردیم و از همهٔ بچه ها خواستیم یک لیوان و بشقاب و

ما باید به بازیافت زباله کمک کنیم.
ما در خانه یا مدرسه زباله های قابل

قاشق با خودشان بیاورند.

بازیافت را با بقیه مخلوط نمی کنیم.کاغذ و مقوا،

به این ترتیب به حفظ محیط زیست کمک کردیم.

بطری های پالستیکی ،پوست میوه ها ،قوطی های
فلزی و شیشه ای را از سایر زباله ها جدا می کنیم

فعّالیت

 ٦ـ تحقیق کنید این عالمت که بر روی برچسب بسته بندی

تا بازیافت شوند .با عمل بازیافت ،از این مواد
می توان دوباره مواد جدیدی تولید کرد.

برخی کاالها وجود دارد ،نشانه چیست؟
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واژه ها

؟

کاال :هر محصولی که نیاز یا خواسته ای از انسان را برطرف می کند و برای مبادله (فروش) تولید شده باشد.

نیاز و خواسته :نیاز چیز های ضروری برای زندگی انسان است که بدون آنها زندگی سخت یا ناممکن
می شود؛ مانند غذا و پوشاک و مسکن .اما خواسته نیاز های کم اهمیت تر است که دوست داریم داشته باشیم؛ ولی
بدون آنها هم می توانیم زندگی کنیم مانند توپ ،دوچرخه ،رایانه و...
لیه کارگاه
اولیه :آن بخش از منابع طبیعی که برای تولید چیزی به کار می رود؛ مثال ً چوب ماده ّاو ٔ
مواد خام یا ّ

تولید میز و صندلی است.

کلیه ّفعالیت هایی مانند زراعت ،باغداری ،پرورش دام ،مرغداری ،پرورش زنبورعسل ،صید
کشاورزیٔ :

ماهی و… را شامل می شود.

مواد ّاولیه در کارگاه یا کارخانه به منظور تولید کاال.
صنعت :تغییر دادن ّ

خدمات :مشاغلی که در آنها کاالیی تولید نمی شود ،بلکه خدمتی ارائه می شود مانند پزشکی ،معلمی ،پست،

آتش نشانی و…  .
اسراف :زیاده روی در مصرف یا استفاده ناتمام از یک چیز و دور ریختن آن.
تبذیر :تلف کردن و بیهوده خرج کردن مال یا ریخت وپاش است.بعضی تبذیر را مترادف اسراف می دانند.

به کارببندیم
1ـ از امروز به مدت یک ماه در هر موردی که صرفه جویی کرده اید یا از خرید غیرضروری خودداری
می کنید ،آن را یادداشت کنید و به معلم ارائه بدهید.
خانواده دانش آموزانی که در امور تولید یا توزیع و فروش یک
2ـ با راهنمایی معلم از یکی از اعضای
ٔ

درباره کار خودش و مراحل و چگونگی آن برای شما توضیح دهد.
کاال ّفعالیت می کند به کالس دعوت کنید تا
ٔ
پیش از این جلسه ،سؤاالت خود را روی کاغذی یادداشت کنید.
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