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خالصه بخش اول  اقتصاد  پایه دهم

فصل اول  : اقتصاد چیست ؟
در يك تصوير ساده از حيات انسان با دو مفهوم : 1- نيازهاي انسان    2- منابع و امكانات سرو كار داريم .

نيازهاي انسان محرك فعاليت و تالش اوست.

عاطفی علم دين و اخالق هنر فرهنگ تعامل با ديگران نیازهای غیر مادی

خوراك پوشاك مسكن آموزش بهداشت و درمان امنيت نیازهای اولیه و مادی انسان

منابع و امكانات
1- منابع و امكانات در دسترس انسان محدود است.
و  متعدد  مصرف  قابليت هاي  امكانات  و  منابع   -2

     روش های مختلفی دارند.
نتيجه ⇒⇒  از ديدگاه اقتصاددانان ⇒⇒ شكل گيری وضعيت كميابی 






انتخاب  مسئله 
1- نيازهاي انسان نامحدود است.

2- منابع و امكانات موجود محدود است.
3- از اين منابع و امكانات محدود مي توان به روش هاي گوناگون استفاده كرد.

    انسان نمي تواند تمام نيازهاي خود را با استفاده از منابع محدود برآورده كند پس بايد دست به 
             انتخاب بزند و نيازهايش را اولويت بندي كند.

                

مالك  بهترین بودن انتخاب  با استفاده از منابع دسترسي  
1 - بتوان بيش ترين ميزان توليد  را به دست آورد.

2- بتوان سطح باالتري از رفاه را برای انسان فراهم كرد.

تعریف هزینه فرصت 
انسان ها و جوامع ، هميشه بهترين و برترين گزينه خود را از نظر منافع ، انتخاب مي كنند و با اين انتخاب بهترين » گزينه بعدي « را 

از دست مي دهند. در واقع از مصارف ديگر آن و آثار و نتايجی كه می توانست به بار آورد صرف نظر می كنند.
مثال : يك كشاورز با انتخاب كاشت گندم ، منافع كاشتن پياز را در آن سال نخواهد داشت چرا كه همزمان نمي توانست هر دو را 

انتخاب كند و به ناچار بايد از فهرست خود يكي را انتخاب مي كرد.
مقدار منافع از دست داده گزينه دوم ، هزينه فرصت انتخاب گزينه اول )گندم( است. اين هزينه مهم » هزينه فرصت « ناميده می شود.

تعریف علم اقتصاد
علم اقتصاد علمی است كه انتخاب های بشر را به صورت رابطه بين منابع و عوامل توليد كمياب و نيازهای مادی نامحدود او مطالعه

و با ارائه بهترين انتخاب ها رفتارهای فردی و جمعی انسان را مديريت می كند.

سه نكته مهم در تعریف علم اقتصاد  





 1- نامحدود بودن نيازها
2- كميابی منابع

3- امكان مصارف متعدد منابع 
هدف علم اقتصاد ، راهنمايی انسان برای بهترين انتخاب از منابع محدود خويش است. ⇒⇒
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خالصه بخش اول  اقتصاد  پایه دهم

اقتصاد و آموزه هاي اسالمي
 ويژگي مهم اسالم اين است كه عبادت را صرفًا به رابطه فرد با خدا محدود نمي كند بلكه به همه ارتباطات ) از جمله روابط اقتصادي( 

شكل عبادت مي  دهد.
اسالم در دسترس نبودن معاش را خطري مي داند كه اعتقادات انسان راتهديد مي كند.

عّلت توّجه اسالم به اقتصاد ، اهميت روزافزون مسائل اقتصادي در اجتماع و حيات جمعي انسان ها و تأثير عوامل اقتصادي بر همه 
جنبه هاي زندگي فرد ، خانواده و جامعه ... اعم از اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي است.

رسيدن يك جامعه به استقالل سياسي ، فرهنگي ، توّجه به رشد و پيشرفت اقتصادي به مثابه ي يكي از مهم ترين ابزار ما در اين 
مسير است.

تعريف كاال : شيء با ارزش اقتصادي و بازاري است كه براي تأمين نياز يا خواسته اي توليد مي شود و برای به دست آوردن كاال بايد به 
توليدكنندگان آن پول بپردازيم. مثال :  لوازم التحرير ، دارو     ، لباس

تعريف خدمات : آنچه انسان در مقابل پول خريداری می كند و به وسيله آن نيازها يا خواسته هايش را برطرف می سازد و غير فيزيكی 
و غير ملموس است ، خدمات نام دارد.  مثال : آموزشي ، پزشكي و ...

شباهت كاال و خدمات هر دو جهت رفع نيازهاي انسان مي باشند. تفاوت آن ها در فيزيكي و غير فيزيكي ، ملموس  و غير ملموس 
بودن آن هاست.

كاال و خدمات مصرفی- واسطه ای : كاالهايی كه توسط مصرف كنندگان نهايی خريداری می شود ،  و به مصرف می رسد » كاالهای مصرفی « 
نام دارد. اما هرگاه توليد كنندگان ديگری برای ادامه فرآيند توليد و تبديل آن به كاالهای ديگر خريداری كنند و مورد استفاده قرار 

دهند ، » كاالی واسطه ای « ناميده می شود.
كاالهای با دوام : برخی كاالها ، خودشان مصرف نمی شوند بلكه در طول زمان ، خدمات آن ها مورد مصرف قرار می گيرد. اين كاالها 

» كاالهای با دوام « ناميده می شود.  مثال : يخچال ، اتومبيل.
كاالهای سرمايه ای : به كاالهای بادوامی گفته می  شود كه در فرآيند توليد از سوی نيروی انسانی به كار گرفته شوند. مثال : تراكتور، 

ماشين آالت كارخانه ها
كاالهای ضروری : كاالهايی كه نيازهای اوليه مصرف كنندگان را برطرف می كنند. مثال : خوراك ، پوشاك و مسكن

كاالهای تجملی : كاالهايی كه برای تأمين نيازهای كم اهميت تر مصرف می شوند. مثال : لوستر گران قيمت

    اگر با افزايش قيمت كاال در بازار ، مقدار تقاضای آن كاال تغيير نكند ، كاالی ضروری و اگر با تغيير 
            مقدار تقاضا كم شود ، كاالی تجملی محسوب می شود.

                

انواع كاالها

تجمليضروري سرمايه ايبادوام و بي دواممصرفي و واسطه اي

خرد بين المللیكالن

بازيگران و فعاالن عرصه اقتصاد

نقش نظارتی بر عملكرد
  اقتصاد و تأمين نيازهايی

مانند دفاع نظامی
سازمان های بين المللی
)جهانی - منطقه ای (

موسسات انتفاعی يا غير انتفاعی

خيريه ها
شركت ها

افراد
خانوار

دولت
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آزمون شماره درس   :  اقتصاد

رشته  :   علوم انسانی و معارف اسالمی

تاریخ امتحان :  97/3 
مدت امتحان : 70 دقیقه

سؤاالت امتحان كالس هاي دهم
3سؤاالت دبیرستان توحید )2( ) خرداد 97 (

از دو بسته A و B به سؤاالت یک بسته پاسخ دهید :             4
A بسته

1- چهار نوع كاالی واسطه ای را نام ببرید .                              
2- رفتار اقتصادی را تعریف كنید.

3- كدام عامل نشان دهنده قدرت و توان اقتصادی یک جامعه است ؟

پ( یخچال در منزلب( اتومبیلالف( ابزار تولیدی

3(  سرمایه ای2( ضروری1( بادوام

4- گزینه های زیر را به هم ربط دهید :             

 
4                  B بسته

5- منظور از سرمایه فیزیکی چیست ؟                                   
6- انواع بازار را نام ببرید.

7- تفاوت تولید خالص ملی و تولید ناخالص ملی در چیست ؟
8- در بورس كاال چه نوع كاالهایی مورد معامله قرار می گیرند ؟ )4 مورد(

 
الف( گزینه درست را انتخاب کنید :            0/5

9- ارائه لوایح قانونی به مجلس برای ریل گذاری فعالیت اقتصادی مربوط به كدام فعالیت های دولت در عرصه اقتصاد می  باشد :
  الف( عرضه كاال و خدمات                                                     ب( وضع مقررات سیاست گذاری و حکمرانی در اقتصاد

  پ( پیشرفت اقتصادی                                                          ت( ثبات قیمت ها
10- كشورهای موفق چگونه توانستند به اختراعات جدید و فناوری نوین دست یابند :

  الف( بهره برداری از نیروی انسانی                                         ب( با استفاده از اصل مزیت مطلق
  پ( تالش و صرف هزینه های فراوان                                      ت( استفاده از منابع و عوامل تولید

 
ب( در جاهای خالی کلمات مناسب بگذارید :          1/25

11- توجه به زیر ساخت ها و سرمایه  گذاری در مناطق محروم كشور از جمله سیاست های ......................... دولت به شمار می رود.
12- طبق قانون ، ......................... موظف است الیحه بودجه سال بعد را تا آذرماه هر سال به مجلس تقدیم كند.

13- مالیات به انواع دارایی اعم از منقول و غیر منقول از انواع مالیات ......................... می باشد.
14- سیاست مالی انقباضی در مواقع تورم موجب ......................... می شود.

15- دو مفهوم مزیت مطلق و نسبی خانواده یا كشور را به سوی ......................... سوق می دهد.
 

پ( مفاهیم زیر را تعریف کنید :                 1
16- بیکاری اصطکاكی                                                            17- بیکاری داوطلبانه

 
18- بهترین و بدترین راه استقراض چیست و دولت چگونه می تواند كسری بودجه خود را جبران كند ؟      1/5

19- هر عبارت به كدام مفهوم مرتبط است در داخل جدول بنویسید :                         2
      » مفهوم كّمی - اندازه گیری با درآمد سرانه و معیارهای تکمیلی دیگر - فرآیندی بلند مدت - فرآیندی كوتاه مدت -

         اندازه گیری با درآمد سرانه - بر توسعه داللت ندارد - بر رشد نیز داللت دارد - مفهوم كیفی «
 

ب( توسعهالف( رشد

-1 
-2
-3
-4

-1 
-2
-3
-4
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آزمون شماره درس   :  اقتصاد

رشته  :   علوم انسانی و معارف اسالمی

سؤاالت امتحان كالس هاي دهم
سؤاالت دبیرستان توحید )2( ) خرداد 97 (

تاریخ امتحان : 97/3 
3مدت امتحان : 70 دقیقه

20- سیاست های كاهش فقر را نام ببرید.              1/5
21- چرا به طور قطع نمی توان از معیار درآمد سرانه برای اندازه گیری توسعه استفاده كرد ؟         1

22- اهداف تحریم چیست ؟                1/5

  

سیاسی

اقتصادی

نظامی
                 

23- محصوالت راهبردی به چه محصوالتی گفته می شود ؟ ) 2 مورد (             1
24- مزیت نسبی چیست ؟                 1
25- اقتصاد ایران در دوره صفویه چه ویژگی هایی داشت ؟              1
26- منظور از درونزایی در اقتصاد یک كشور چیست ؟              1

 
ت( فعالیت                   1

27- در كشوری كه با ده میلیون نفر جمعیت، درآمد ملی معادل 50/000 میلیارد ریال است. مطابق با درصدهای مشخص شده 
         در جدول سهم دهک چهارم ، ششم ، هشتم و دهم را تعیین كنید :

          
سهم دهک اول
سهم دهک دوم
سهم دهک سوم

سهم دهک چهارم
سهم دهک پنجم
سهم دهک ششم
سهم دهک هفتم
سهم دهک هشتم

سهم دهک نهم
سهم دهک دهم

4 درصد
5 درصد
6 درصد
7 درصد
8 درصد
9 درصد
10 درصد
12 درصد
16 درصد
23 درصد

2000 میلیارد ریال
2500 میلیارد ریال
3000 میلیارد ریال

.............  )الف( ............
4000 میلیارد ریال

.............  )ب( ............
5000 میلیارد ریال

.............  )پ( ............
8000 میلیارد ریال

.............  )ت( ............

100 درصد درآمد ملی100 درصد جمعیت كشور

                                 
                                                     

28- گزینه درست را از جدول سمت چپ انتخاب و در پاسخنامه بنویسید : ) یک مورد اضافی است. (      0/75

الف( ریل گذاری قانونی - تأیید و تصویب برنامه ها

ب( برقراری نظم و سالمت و برخورد با مفاسد اقتصادی

پ( اجرای قوانین و برنامه ها

1- قوه مجریه
2- قوه مقننه

3- قوه قضاییه
4- سازمان برنامه و بودجه

                   

جمع         20
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  كالس هاي دهم
  

    مؤلف :  سیده مریم امامی زادهپاسخ آزمون شماره
درس  :  اقتصاد

سؤاالت امتحان دبیرستان توحید )2( ) خرداد 97 ( 3
 1- گوجه فرنگی برای تهیه رب ، نخ برای تولید پارچه ، الستیک ماشین ، چوب و تخته پیچ و مهره

2- چگونگی تصمیم گیری و اقدام تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نیز واکنش  آن ها نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی به عنوان 
      رفتار اقتصادی شناخته می شود.

3- میزان تولید کاال و خدمات یا تولید کل
4- الف( 3                               ب( 1                                              پ( 2

   5- به کاالهای بادوام سرمایه ای که در جریان تولید به کار گرفته می شود ، سرمایه فیزیکی می گویند.
   6-  رقابتی - انحصاری

   7- هزینه استهالک
   8- کاالهای واسطه ای و مواد خام و اولیه مثل گندم ، جو ، آهن ، مس ، زغال سنگ ، نفت و برخی مواد شیمیایی

   9- )ب( وضع مقررات سیاست گذاری و حکمرانی در اقتصاد         10- )پ( تالش و صرف هزینه های فراوان   

   11- توسعه ای                          12- دولت                                     13- مستقیم                                 14- ثبات اقتصادی
   15- تک محصولی بودن

   16- کسی که در حال جابه جایی از کاری به کار دیگر باشد ، در حال گذراندن بیکاری اصطکاکی است.
   17- افرادی که به هر دلیل حاضر به کار نیستند ، بیکاران داوطلبانه محسوب می شوند.

   18-  بهترین راه استقراض ، قرض گرفتن از مردم از طریق فروش اوراق مشارکت است و بدترین آن استقراض از نظام بانکی و بانک 
            مرکزی است که موجب افزایش نقدینگی کشور می شود. دولت می تواند برای کسری بودجه از داخل و خارج کشور استقراض کند.

   19- الف( رشد : 1- مفهوم کّمی 2- فرآیندی کوتاه مدت 3- اندازه گیری با درآمد سرانه   4- بر توسعه داللت ندارد.
                ب( توسعه : 1- مفهوم کیفی  2- فرآیندی بلند مدت  3-  اندازه گیری با درآمد سرانه و معیارهای تکمیلی دیگر 4- بر رشد نیز داللت دارد.
   20- برقراری یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی  -  اصالح ساختار توزیع درآمد و عادالنه کردن آن و مقابله با فقر  -

           افزایش بهره وری نیروی کار - توانمندسازی افراد به ویژه مولد کردن آن ها
   21- چون توسعه عالوه بر افزایش کّمی تولید ، تغییرات کیفی را نیز به همراه دارد، لذا برای اندازه گیری آن استفاده از شاخص درآمد

          سرانه که یک معیار کمی است به تنهایی نادرست است.
   22- سیاسی : براندازی با اعمال فشار بر حکومت ها                      اقتصادی : کسب منافع بیشتر

           نظامی : به عنوان ابزار مکمل جنگ نظامی
   23- کاالهای ضروری مثل دارو و غذا - محصوالت کشاورزی - حوزه انرژی ) نفت ، هسته ای ، انرژی نو ( - صنایع نظامی و دفاعی

   24- هر منطقه یا کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینه آن در مقایسه با سایر نقاط کمتر است. مانند پسته و فرش ایران ، که در 
           ایران با صرف هزینه کمتر و با کیفیت برتر نسبت به سایر کشورها تولید می شود.

   25- الف( یکپارچگی سیاسی و اقتصادی مستقل                        ب( هماهنگی بین الیه های دینی ، اجتماعی و فرهنگی
   26- مفهوم درونزایی این است که عوامل اصلی تولید در اقتصاد کشور به عنوان محرک اصلی پیشرفت باید از درون نشأت بگیرد.

   27- برای این کار 50000 میلیارد ریال را بر 100 تقسیم می کنیم تا میزان هر یک درصد معین شود :
  50 000 000 000 000 100 500 000 000 000, , , , , , ,==                        

7 500 000 000 000 3500×× ==, , ,            حاصل را در سهم دهک ها ضرب می کنیم . به طور مثال الف( دهک چهارم  :               میلیارد ریال 
           ب( 4500 میلیارد ریال     پ( 6000 میلیارد ریال                   ت( 11500 میلیارد ریال

   28- الف( 2                            ب( 3                                             پ( 1


