


 

 

 

 

 

 : 7درس

 

 : 30صفحه  1مربوط به فعالیت 

 

الف ( برای مثال مداد ، چوب درختان جنگل، اره برای بریدن ، کارگر، ماشین برای حمل الوار، زغال مخصوص، پول برای احداث کارخانه و...

در کارگاه ها وکارخانه ها به وسیله کارگران ---شد زندگی مشکل ویا غیرممکن می 

 

 

ب( مداد : چوب، کاغذ، مغز گرافیتی،دستگاه های مختلف، نیروی انسانی، زمین و سرمایه

 

 

 : 32صفحه  2فعالیت 

  

نقش محوری دارد. به عبارت دیگر انسان با نیروی فکر و کار خود میتواند منابع طبیعی را استخراج و به وسایل مورد  نیروی انسانیدر بین عوامل تولید، 

نیاز خود تبدیل کند. همچنین انسان ابزار و وسایل کار و تولید را ابداع و اختراع کرده است.

 



 : 32صفحه  3فعالیت  

تاریخی است. سایر عوامل تغییرات محدودتری   داشته اند. این ابزار در واقع همان سطح فناوری در هر دوره  به نظر میرسد ابزار تولید بیشترین تغییر را 

که منابع طبیعی با سرعت و شدت بیشتری استخراج شوند یا این پیشرفت، قدرت و توانایی  داشته اند. البته پیشرفت ابزار تولید خود موجب شده است 

ر و ابداعات جدید، افزایش داده است. بیشترین تغییرات در ابزار تولید مربوط به دو سه قرن اخیر پس از انقالب صنعتی است که انسان را برای تولید بیشت

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

  : 33مربوط به فعالیتهای صفحه  

  : 8 فعالیت  

تولید  

فروشی و غّل وغش در فروش و  توجه به اصول کسب و کار حالل.

در مدرسه است. ممکن است دانش آموزان بتوانند با هماهنگی شما و مسئوالن مدرسه در فضایی از مدرسه برای مثال سبزیجات بکارند و پرورش 

 دهند یا محصولی را برای ارائه به سایر دانش آموزان آماده کنند.

 34صفحه – 9فعالیت 

که پنجشنبه بازار درنزدیکی و اطراف مزار پایین وباال دایر می  -بازار و دوشنبه بازار) مربوط به شهر زنجان(پنج شنبه بازار ، جمعه  -بله 

 بسیاری از ملزمات و مایحتاج شهرنشینان مخصوصا قشر ضعیف جامعه —دوشنبه بازار در بخش غربی شهر  شود ولی جمعه بازار

  : 34صفحه  10مربوط به فعالیت   

  توجه به موضوع عدم گرانفروشی و کم  

 : 8درس 

 1فعالیت 

 کارت های اعتباری و خریدهای اینترنتی -کارت های بانکی -چک پول ها –پول کاغذی  

 : 37صفحٔە  2مربوط به فعالیت شمارٔە   

 –مواد به کارفته در آن  –قیمت کاال -آدرس ومحل تولید -روانه بهداشتشماره پ –شماره پروانه ساخت  –عالمت استاندارد  –تاریخ تولید وانقضاء  

 هشدارها ونکات ایمنی



 37صفحه -3فعالیت 

 زیرا مطمئن تر وسالم تراست -کاالیی که مهر استاندارد دارد 

 : 38صفحه  - 4فعالیت 

 پیروی از مد، خودنمایی، چشم و همچشمی و ریخت وپاش درمهمانی ها وجشن ها 

 38ص – 5فعالیت 

اختالفات  –آلودگی محیط زیست  –چشم وهم چشمی  –مدگرایی  –اسراف وریخت وپاش  -فشار برطبیعت برای استخراج مواداولیه -آسیبهای اخالقی  

 گسترش انواع بیماری ها مثل سرطان) مثل دور ریختن باتری ها( –کاهش روابط اجتماعی  –خانوادگی 

 : 39صفحه  6فعالیت  

کنند و به معنی  است. این عالمت شامل سه پیکان است که همدیگر را دنبال می مواد، برگزیده شده بازیافتعمل المللی است که برای  نیک عالمت بی 

نواری است که دو لبه آن بر هم قرار گرفته و  (Möbius strip) نوار موبیوس )است. نوار موبیسها تداعی کنندٔه  انپایان است. نحؤه چرخش پیک چرخه بی

توان بین هر دو نقطه از سطح این نوار، بدون قطع  آورد. البته باید یک لبه انتهایی قبل از اتصال به لبه دیگر نیم دور چرخانده شود. می ای را بوجود می حلقه

ط یک مرز )لبه( دارد. این نوار مستقالً و به طور جداگانه توسط دو ریاضیدان کردن لبٔه آن، خط ممتدی کشید. بنابراین نوار موبیوس فقط یک سطح و فق

 کشف و به ثبت رسید.( 18۵8های آگوست فردینانند موبیوس و جان بندیکت در سال  آلمانی به نام

 توضیحات تکمیلی:  

که تولیدکننده  بنیاد شیکاگوبه همین دلیل  به اوج خود رسیده بود. روز زمیندر  محیط زیستتوجه جهانی به مسئله حفظ  1970و اوایل  19۶9در سال  

برای باال بردن سطح آگاهی در  آمریکاهای  ها و کالج مسابقه طراحی و هنری را بین تمام دانش آموزان دبیرستانبزرگ مقوای بازیافت شده است یک 

آن طرح، عالمت عمومی برنده شد و اکنون  دانشگاه جنوبی کالیفرنیااز « ندرسونگری ا»محیطی برگزار کرد. در این مسابقه طرح  مورد معضالت زیست

 بازیافت مواد است.

 همه چیز درباره عالمت بازیافت 

ال حروف یا اعداد و گاهی آیا تا بحال کنجکاو شده اید این اعداد و ارقامی که ته ظرف های پالستیکی حک شده چه هستند؟ اگر دقت کرده باشید وسط آرم بازیافت معمو 

 هر دو نوشته شده است.

 اسپی دژ : 

ا دراز کنید تا یکیشان را بردارید. اگر هم ندیده اید نگران نباشید، متاسفانه هر لحظه ای که اراده کنید دور و برتان آنقدر ظرف پالستیکی زیاد است که کافی است دستتان ر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7


ستیک های قابل بازیافت، خطرناک ، کم خطر و ... قابل گروه تقسیم بندی می شوند. با این شناخت پال 7اما داستان این اعداد: پالستیک ها با توجه به نوعشان به 
 شناسایی خواهند بود.

که همان بطری های آب معدنی است که نسبتا بی خطرند اما بدلیل متخلخل بودن آن امکان نفوذ باکتری ها به درون بطری وجود دارد پس  PETیاَ ََ  PETE :1شماره 
 جدد نکنید.به زباله های خشک بسپاریدشانمتاسفم که بگویم بهتر است آنها را استفاده م

ای یا پلی اتیلن متراکم. پالستیک بی خطری است. کدر رنگ است . ظروف مایع ظرفشویی و سایر مواد شستشو از این قبیل پالستیک ها هستند و بر HDPE :2شماره
 بازیافت ظروف مناسبی هستند.

نین مواد اولیه پالستیک هایی که روی ظروف غذا می کشند و بطری های روغن مایع. این گونه از پالستیک به که معموال لوله ها از این جنس اند و همچ PVC :3شماره
شده و به درون مواد غذایی در حال پخت نفوذ می کند که  PVCهیچ وجه نباید نزدیک حرارت در هنگام پخت غذا شوند چراکه گرما باعث آزاد شدن مواد شیمیایی درون 

نگذارید .  هورمونی می شوند پس تا جایی که می توانید از استفاده ی ظروف با این جنس خودداری کنید . هرگز مواد را با پالستیک رویش در مایکروویو باعث اختالالت
 ها بد قلقند و به راحتی بازیافت نمی شوند. PVCراستی این 

 ید . این کیسه ها بی خطرند اما متاسفانه و متاسفانه معموال غیر قابل بازیافت.یا پلی اتیلن با تراکم کم. همان کیسه های نایلونی خر LDPE :4شماره 

 یا پلی پروپیلن . ظرف ماست و ظروف مشابه که دهانه گشادی دارند. همچنین نی نوشیدنی ها . بی خطرند و به راحتی بازیافت می شوند. PP :5شماره 

ظروف استفاده  یا پلی استیرن ها. همان ظروف یکبار مصرف . در این ظروف مواد سمی بالقوه وجود دارد بویژه هنگام گرم شدن . تا جایی که می شود از این PS:6شماره 
 نکنید. بیشتر مواقع غیر قابل بازیافتند.

ا. استفاده از این جنس پالستیک بویژه برای غذا همیشه آخرین گزینه تان باشد و این گرفته تا ظروف غذ iPodهمان گزینه معروف سایر موارد. از کیس کامپیوتر و  :7شماره 
 هم معموال غیر قابل بازیافت است. 7شماره 
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