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فصل 

اقتصاد چیست؟1

چراعلماقتصادرامیآموزیم؟
 انسـان در زندگـی مادی خویـش، نیازهایی دارد که بـرای ادامه ی حیات 
گزیـر اسـت آن هـا را برآورده کنـد. منبع رفع ایـن نیازها، امکاناتی اسـت  نا
کـه خداونـد در اختیار انسـان  گذاشـته اسـت. در این تصویر بسـیار سـاده 
از زندگـی  مـادی انسـان، با دو مفهوم، یعنـی »نیازهای انسـان« و »منابع و 

امکانـات« روبه رو می شـویم.

نیازهایانسان
 نیازهـای انسـان محـرک او بـرای فعالیـت و تـاش اسـت؛ بـه عبارت 
دیگـر، انسـان بـه دنبال احسـاس نیـاز تصمیم می گیـرد که آن نیـاز را رفع 

سـازد و بعـد از رفـع نیـاز »احسـاس رضایـت« می کند.
 گاهی ممکن است چنین تصور شود که با گذشت زمان، تمام نیازهای 
انسان بر طرف می شود و او دیگر محرکی برای فعالیت نخواهد داشت؛ اما چنین 
نیست. در واقع، با برآورده شدن هر نیاز، نیاز جدیدی مطرح می شود و بدین 
ترتیب، همراه با ظهور نیازهای جدید، انسان به فعالیت بیشتری برای ارتقاء 
سطح زندگی خویش می پردازد. مثاً برای گروهی از انسان ها که از ابتدایی ترین 
امکان زندگی محروم اند، اساسی ترین نیاز این است که سرپناهی داشته باشند 
تا در آن از گزند سرما، گرما و درندگان مصون بمانند و نیز غذای مختصری 
داشته باشند که با آن رفع گرسنگی کنند، اما وقتی این نیازها تا حد مقبول 
بر طرف می شود، همین افراد احساس می کنند که به امکانات رفاهی بیشتری 
نیاز دارند؛ مثاً ممکن است به فکر مسکنی بزرگتر و مجهزتر از سرپناه اولیه 
بیفتند یا نیازهای جدید دیگری برایشان مطرح شود. بدین سبب می توان 
گفت که انسان موجودی »سیری ناپذیر« است؛ زیرا با برآورده شدن پاره ای از 
نیازهایش، احساس بی نیازی به او دست نمی دهد بلکه نیازهای تازه ای در او 

شکل می گیرد و او با عطش بیشتری در صدد رفع این نیازها برمی آید.

منابعوامکانات

 درباره ی منابع و امکانات موجود در جهان که انسان برای رفع نیازهای 
خود از آن  ها استفاده می کند، به دو نکته ی مهم می توان اشاره کرد:

1- منابع و امکانات موجود در دسـترس انسـان، محدود اسـت. البته 
در نظـر اول، پذیـرش ایـن نکتـه قدری مشـکل اسـت امـا با اندکـی دقت، 
صحـت آن را در می یابیـم. مقـدار زمین هـای کشـاورزی، ذخایـر معدنـی، 
سـرمایه و نیـروی کاری کـه در اختیـار یـک جامعـه قـرار دارد، هر قـدر هم 
کـه زیـاد باشـد، محـدود اسـت. حتـی ممکـن اسـت زمین های کشـاورزی 
نسـبتاً زیـادی در اختیار جامعه باشـد ولـی زمین های مرغوبـی که بازدهی 
باالیـی دارنـد، کم اسـت. همچنین، زمین هایـی که نزدیک بـه محل زندگی 
و تجمـع انسـان ها قـرار دارنـد و بـه همیـن دلیـل، بهره بـرداری از آن هـا 
هزینـه ی حمـل و نقـل چندانی نـدارد، محدودند. به عـاوه، ذخایر معدنی 
بـا وجـود فراوان بـودن در کـره ی زمین، به دلیل ناشـناخته بودن بسـیاری 
از ایـن ذخایـر و نیـز محـدود بـودن دانش فنی بشـر، بـاز نامحدود نیسـتند.

2- منابـع و امکانـات مذکـور قابلیت هـای مصـرف متعـددی دارند؛ 
بدیـن معنـا کـه از آن هـا می تـوان بـرای رفـع نیازهـای مختلـف و متنـوع 
اسـتفاده کـرد؛ مثـاً زمین هـای کشـاورزی را هـم می تـوان بـرای تولیـد 
پوشـاک بـه زیـر کشـت پنبـه بـرد و هـم بـرای تهیـه ی غـذا، در آن گندم 
کاشـت. الـوار تهیـه شـده از درختـان جنگلـی را می تـوان بـرای تولید میز 
و صندلـی بـه کار بـرد و هـم بـه صـورت هیـزم از آن بـرای ایجـاد گرمـا 
اسـتفاده کرد. بخشـی از نیـروی کار موجود در یک جامعـه، هم می تواند در 
فعالیت هـای تولیدی شـرکت کند و هم به شـکل نیـروی نظامی در خدمت 
تأمین امنیت کشـور باشـد؛ بنابر این، بیشـتر منابعی که در دسـترس انسان 
قـرار دارد، منحصـراً بـرای رفـع یـک نیـاز معیـن )تولیـد کاال بـرای رفع آن 
نیـاز( بـه کار نمـی رود بلکـه بـرای بـر  آوردن نیازهـای دیگـر نیـز از آن هـا 

اسـتفاده می شـود.

لهیاقتصادی طرحمسأ
 از مطالب گفته شده می توان این گونه نتیجه گیری کرد:

1- نیازهـای انسـان نامحدود اسـت 2- منابـع و امکانات موجـود محدود 
اسـت 3- از ایـن منابـع و امکانـات محـدود می تـوان بـرای رفـع نیازهای 

گـون اسـتفاده کرد. گونا
 منابع و امکانات محدود، قادر به رفع نیازهای نامحدود انسـان نیسـتند؛ 
بدیـن ترتیـب، انسـان بـا یکـی از مهم ترین مسـائل زندگی و موضـوع علم 
اقتصـاد، یعنـی مسـأله ی انتخاب مواجـه می شـود. در واقـع، او نمی تواند 
همـه ی خواسـته هایش را بـا اسـتفاده از امکانـات موجـود بـر آورده کنـد؛ 
بنابر ایـن، بایـد ابتـدا آن گـروه از نیازهای خـود را که اولویت بیشـتری 

دارنـد، بر طرف سـازد.
گون دارند«، انسان   از آن جا که »منابع در دسترس انسان، کاربردهای گونا
باید در مورد نحوه ی استفاده از این منابع تصمیم بگیرد و  همچنین 
روش معینی را انتخاب کند؛ برای مثال، باید تصمیم بگیرد که زمین های 
کشاورزی محدودی را که در اختیار دارد، به زیر کشت گندم ببرد یا این که 
گر بنا بر انجام هر دو کار است،  آن ها را به ساختن مسکن اختصاص دهد. ا
چه  مقدار از زمین را به هر یک از این دو امر اختصاص دهد؟ پرسش هایی 
از این قبیل را می توان در یک پرسش اساسی خاصه کرد: »بهترین روش 

استفاده از منابع و امکانات کدام است؟«. 
 »بهترین روش اسـتفاده از منابع و امکانات« این اسـت که با اسـتفاده 
از ایـن منابع بتوان بیشـترین میزان تولید را به دسـت آورد و سـطح 

باالتری از رفـاه را برای انسـان فراهم کرد. 
 انسـان در طـول زمـان با به کارگیری قـوای فکری خود، همـواره در صدد

 انجـام »بهتریـن انتخـاب« و یافتـن »بهتریـن راه« بـوده اسـت. حاصـل 
ایـن تـاش فکـری، »پدید آمدن اندیشـه ی اقتصادی« اسـت. با گسـترش 
و پیشـرفت تمـدن بشـری و بـه ویـژه پیشـرفت علـم ریاضـی، اندیشـه ی 
اقتصـادی بشـر نیـز تکامل بیشـتری یافـت و با عنـوان »علم اقتصـاد« در 
جایـگاه یکـی از مهمتریـن معـارف بشـری و علـوم دانشـگاهی قـرار گرفت.
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علماقتصاددربارهیچهموضوعاتیبحثمیکند؟
 علـم اقتصـاد ماننـد هـر علـم دیگـری، دربـاره ی موضوعـات معینـی با 
روش هـای خاصـی بحـث می کنـد؛ بـه عبـارت دیگر، بـرای پاسـخگویی به 
پرسـش های مشـخصی طراحـی شـده اسـت. بـرای شـناختن موضوعاتـی 
 کـه علـم اقتصـاد به آن هـا می پـردازد، تصویر سـاده ای از اقتصـاد جامعه را 

مد  نظر قرار می دهیم که در زیر آمده است:
افراد جامعه در قالب خانوارها برای رفع نیازهای خود، به کاالها و خدمات 
خاصی احتیاج دارند. آن ها برای تهیه ی کاالها و استفاده از خدمات مورد 
نیاز خود پول هم می پردازند. تولید کنندگان با هدف کسب سود، کاالها و 
خدمات مورد نیاز مردم را تولید و عرضه می کنند. آن ها این کاالها و خدمات 

را در بازارها عرضه می کنند و به فروش می رسانند.

بازیگرانوفعاالندرعرصهیاقتصاد
 هـر نـوع سـازمان، تشـکیات و شـرکت یا واحـد تجاری که بـه عرضه ی 
کاال و خدمـات می پـردازد، بنگاه محسـوب می شـود؛ بدین ترتیب، شـرکت 
ایران خـودرو، بانـک ملی ایران، مغـازه ی بقالی محل، دکه ی روزنامه فروشـی 

کسـی، بنـگاه اقتصادی اند. سـر خیابان و حتی تا
 در عرصـه ی اقتصـاد جامعـه، از یـک سـو بـا »خانوارهـا« بـه عنـوان 
»مصرف کننـدگان« و از سـوی دیگـر، بـا »بنگاه هـا و مؤسسـات اقتصادی« 
بـه عنـوان »تولید کنندگان و عرضه کننـدگان کاالها و خدمـات« رو به روییم. 

آن هـا کاالهـا و خدمـات مورد نیاز مـردم را تولید و در بـازار عرضه می کنند. 
گـر در جامعـه فقـط ایـن دو گـروه حاضر و فعال باشـند، نبـود یک نهاد  ا
بـرای ایجـاد نظـم و انضباط و نظـارت بر عملکـرد اقتصاد احسـاس 
می شـود. همچنیـن تمایلـی بـرای تولید برخـی کاالهـا و خدمـات )مثل 
دفـاع نظامـی( بـه طور معمول از سـوی بنگاه هـای خصوصی وجـود ندارد. 
ایـن نهـاد می توانـد با نظارت بـر عملکـرد تولید کنندگان، از یک سـو آن ها 
را بـه رعایت بعضـی ضوابط و قوانیـن ملزم کند، مثـاً تولیـد  کنندگان 
را وادار کنـد کـه سـطح کیفیت کاالها و اصول بهداشـت را رعایـت کنند و از 
سـوی دیگـر، بـا در نظر گرفتن مصالـح جامعه سیاسـت هایی را اعمال 
کنـد کـه تولید یـک کاال رونق پیـدا کند یـا بیکاری در یـک بخش از 

کشـور از بین بـرود. این نهـاد، دولت نـام دارد.
گـر در بررسـی خـود از سـطح یـک جامعـه فراتـر برویـم و کل اقتصـاد   ا
جهـان را در نظـر بگیریـم، ماحظه می کنیم کـه دولت ها هر یک بـا برقراری 
ضوابطـی، سـعی در »مدیریـت و هدایت اقتصـاد داخلی خود« دارنـد اما در 
سـطح جهـان هـم بـه فعالیـت و نظـارت نهادهایـی نیاز اسـت که بـا کمک 
آن هـا روابـط اقتصـادی بیـن کشـورها بیشـتر رونـق گیـرد و حقـوق همه ی 
طرف هـای درگیـر در تجـارت جهانـی حفـظ شـود. سـازمان های اقتصـادی 
بین المللـی ایـن نقـش نظارتـی را در اقتصاد جهـان برعهـده دارنـد. بدین 
ترتیـب، چهـار گـروه بازیگر و فعـال در عرصه ی اقتصـاد جهـان عبارت اند از: 
مصرف کننـدگان، تولید کننـدگان، دولت هـا و سـازمان های بین المللـی.

پرسشهایچهارگزینهای 	
| سراسری 84 | گر بپذیریم که انسان موجودی است سیری ناپذیر، مرتفع شدن قسمتی از انتظاراتش منجر به ........... در او می شود.  ا  1  

2( به وجود آمدن احساس بی نیازی و رضایت 1( شکل گیری نیازهای جدید  
4( گذشت از نیازهای تازه شکل یافته و حذف آن ها 3( شکل گیری عطش کم تر برای رفع نیازهای جدید 

ـ آزمایشی سنجش 94 و 93 و 91 | | سراسری 85  بهترین روش استفاده از منابع و امکانات کدام است؟   2  
1( به کارگیری منابع و امکانات موجود در حد رفع نیازهای داخلی جامعه

2( استفاده ی کم تر از آن ها به استناد این که این منابع به آیندگان نیز تعلق دارد
3( کسب بیشترین »میزان تولید« از منابع موجود و فراهم آوری سطح باالتری از رفاه برای انسان

4( استفاده از آن ها برای »نیازهای نامحدود مادی« جامعه که نتیجتاً منجر به تأمین رفاه عمومی خواهد شد
بررسی »چه موردی« منجر به مصرف خاص منابع و امکانات در دسترس با قابلیت مصارف متعدد، می گردد؟  | آزمایشی سنجش 94 و 92 |  3  

4( کاالهای نهایی 3( هزینه ی فرصت  2( کاالهای ضروری  1( دانش فنی 
| آزمایشی سنجش 94 و 90 | ک سنجش چیست؟  دستیابی به بیشترین میزان تولید و فراهم ساختن سطح باالتری از رفاه برای انسان، مال  4  

2( تأمین رفاه زیاد و رفع نیازهای تجملی 1( مصرف هرچه بیشتر  
4( بهترین روش استفاده از منابع و امکانات 3( رفع نیازهای نامحدود انسان  

| آزمایشی سنجش 94 | ارتقاء سطح دانش فنی، چه باوری را متزلزل می نماید؟   5  

2( محدودیت منابع در دسترس 1( استفاده ی درست از منابع  
4( بی حد و حصر بودن نعمت های الهی 3( قابلیت مصارف متعدد منابع  

| آزمایشی سنجش 91 | محرک انسان برای فعالیت و تالش چیست؟   6  

4( دوراندیشی 3( رفع نیازها  2( امکانات مادی  1( احساس رضایت 
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  7  نیاز به امکانات رفاهی در انسان، به تبع کدام مورد، احساس می شود؟
2( مصرف گرایی 1( قابلیت مصارف متعدد منابع  

گون استفاده از منابع 4( وجود روش های گونا 3( مرتفع شدن نیازهای اساسی  
| آزمایشی سنجش 93 و 91 |   8  رسیدن به چه منظوری، الزاماً معرف بهترین روش استفاده از منابع و امکانات نیست؟ 

2( بیشترین میزان تولید 1( سطح باالتری از رفاه برای انسان 
4( رفع نیازهای دارای اولویت بیشتر 3( باالترین سود  

  9  منبع رفع نیازهای انسان کدام است؟ 
2( امکاناتی که در اختیار انسان گذاشته شده است 1( عقل و درایت انسان در به کارگیری منابع مالی 

4( سرمایه، نیروی انسانی و تکنولوژی که انسان بتواند مورد استفاده قرار دهد 3( ثروت و اموالی که انسان آن ها را به دست آورده است 
| آزمایشی سنجش 91 |   10  کدام عبارت نادرست است؟ 

1( نیازهای انسان نامحدود است. 
2( انسان با برآورده شدن پاره ای از نیازهایش احساس بی نیازی می کند.

3( انسان موجودی سیری ناپذیر است.
4( با برآورده شدن نیازهای انسان، نیازهای تازه ای در او شکل می گیرد و او با عطش بیشتری در صدد رفع آن ها برمی آید.

| آزمایشی سنجش 94 و 93 و 91 و 90 | ک بهترین بودن برای استفاده از منابع و امکانات چیست؟    11  مال
1( کسب بیشترین میزان تولید  کسب سطح باالتری از رفاه برای انسان

2( گسترش و پیشرفت تمدن بشری  تثبیت قیمت کاالهای تولیدی در طی زمان
3( کسب سود بیشتر و تولید کاالهای تجملی و گران قیمت  گسترش مصرف گرایی و رفاه زدگی برای همه ی مردم

4( استفاه از منابع برای تقویت قوای نظامی  رسیدن به خودکفایی و نجات از وابستگی
  12  کامل کننده ی عبارت زیر کدام گزینه می باشد؟ 

به کارگیری قوای فکری انسان درجهت یافتن بهترین راه  پدید آمدن قدرت اندیشه ی اقتصادی  گسترش و پیشرفت تمدن بشری و   
| آزمایشی سنجش 93 و 91 | تبدیل اندیشه ی اقتصادی به  ...........  

4( علم اقتصاد 3( مکتب اقتصاد  2( تجارت و بازرگانی جهانی  1( اقتصاد کاسیک 
  13  انسان در زندگی خود با کدام مفاهیم روبه روست؟ 

2( نیازهای انسان ـ منابع و امکانات 1( منابع و امکانات ـ نیازهای اولیه 
4( نیازهای مادی ـ نیازهای معنوی 3( نیازهای مادی ـ نیازهای اساسی و غیراساسی 

| آزمایشی سنجش 93 و 92 |   14  با وجود ذخایر معدنی فراوان در کره ی زمین، به چه دلیل بهره برداری از این منابع آسان نیست؟ 
1( واقع شدن آن ها در محدوده ی خاصی از جهان ـ جلوگیری کشورهای استعمارگر

2( مقرون به صرفه نبودن استفاده از  آن ها ـ بی نیازی کشورهای قدرتمند
3( ناشناخته بودن بسیاری از این ذخایر ـ محدود بودن دانش فنی بشر

4( متعدد بودن این ذخایر و عدم آشنایی به نوع مصرف آن ها ـ متعلق بودن آن ها به نسل های آینده
  15  در یک تصویر بسیار ساده از »زندگی مادی انسان« آن دو مفهومی که مورد توجه قرار می گیرد، کدام است؟ 

2( نیازهای انسان ـ منابع و امکانات 1( طبیعت ـ سرمایه  
4( نیازهای اولیه ـ نیروی انسانی 3( نیازهای مادی ـ نیازهای معنوی 

  16  کدام گزینه در »ارتباط واقعی« با مطلب زیر است؟ 
»انسان با برآورده شدن پاره ای از نیازهایش، احساس بی نیازی نمی کند بلکه نیازهای تازه ای در او شکل می گیرد و او با عطش بیشتری در صدد 
| آزمایشی سنجش 90 | رفع این نیازها برمی آید.« 

1( انسان موجودی سیری ناپذیر است. 
2( در جوامع سرمایه داری انسان ها سیری ناپذیرند.

3( در جوامعی که »دین و مذهب« با وجود انسان ها عجین نشده، انسان ها موجوداتی سیری ناپذیرند.

4( با گذشت زمان تمام نیازهای انسان برطرف می شود و او دیگر محرکی برای فعالیت نخواهد داشت.



فصل اول  :  1 بخش 
13

| آزمایشی سنجش 91 | کدام یک از گزینه های زیر، نادرست است؟   17  
1( با برآورده شدن هر نیاز، نیاز جدیدی مطرح می شود.

2( با برآورده شدن پاره ای از نیازهای انسان، احساس بی نیازی به او دست نمی دهد.
3( همراه با ظهور نیازهای جدید، انسان به فعالیت های بیشتر برای ارتقاء سطح زندگی خویش می پردازد.

4( با گذشت زمان، تمام نیازهای انسان برطرف می شود.
| آزمایشی سنجش 90 | کدام عامل موجب پدید آمدن »اندیشه ی اقتصادی« در جهان امروز گشته است؟   18  

1( انقاب صنعتی و پیشرفت های سریع در فن آوری و تکنولوژی
2(  تاش فکری بشر برای یافتن بهترین راه استفاده از منابع و امکانات

3( قرار گرفتن علم اقتصاد در شاخه های معارف بشری
4( هماهنگ کردن امکانات نامحدود با خواسته های محدود بشر

| آزمایشی سنجش 94 و 92 | از آن جا که انسان موجودی سیری ناپذیر است، با برآورده شدن پاره ای از نیازهایش ...........   19  
2( احساس بی نیازی به او دست می دهد. 1( عطش او نسبت به نیازهای رفع شده بیشتر می شود. 

4( عطش او برای رفع نیازهای دیگر کم می شود. 3( نیازهای تازه ای در او شکل می گیرد. 
| آزمایشی سنجش 91 و 90 | اغلب تصمیماتی که انسان در مورد مسائل اقتصادی می گیرد، ریشه در چه چیزی دارند و چگونه عملی می شوند؟   20  

1( قابلیت مصارف متعدد منابع ـ از طریق به کارگیری منابع و امکانات محدود و در دسترس
2( قابلیت مصارف متعدد منابع ـ انتخاب بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات

3( نیازها و خواسته های نامحدود او ـ از طریق به کارگیری منابع و امکانات محدود و در دسترس
4( نیازها و خواسته های محدود او ـ انتخاب بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات

| آزمایشی سنجش 90 | انسان به دنبال احساس نیاز تصمیم می گیرد که آن نیاز را رفع سازد و بعد از رفع نیاز، احساس ........... به او دست می دهد.   21  

4( بی نیازی 3( رضایت  2(  استقال  1( امنیت 
| آزمایشی سنجش 94 و 92 و 91 | »تعدد قابلیت مصارف منابع و امکانات« به چه معناست؟   22  

2(  کشف ماهیت علت و معلولی پدیده های اقتصادی 1( فرهنگ مصرف بیشتر و تولید بیشتر امکانات 
4( رفع نیازهای مختلف و متنوع به وسیله ی امکانات 3( فزونی یافتن عرضه بر تقاضا  

مهم ترین موضوع علم اقتصاد کدام است و انسان در مواجهه با این مورد، در ابتدا باید چه کاری انجام دهد؟  23  
1( مسأله ی انتخاب ـ به محدودیت منابع و امکانات و نامحدود بودن نیازهای خود توجه کند.

2( منابع و امکانات محدود ـ باید بداند که این منابع و امکانات محدود قادر به رفع نیازهای نامحدود او نیست.
3( مسأله ی انتخاب ـ آن گروه از نیازهای خود را که اولویت بیش تری دارند، برطرف سازد. 

4( منابع و امکانات محدود ـ در مورد نحوه ی استفاده از منابع و امکانات تصمیم گیری کند. 
| آزمایشی سنجش 91 | در اثر چه عاملی، اندیشه ی اقتصادی بشر تکامل بیش تری یافت و مهم ترین مسأله ی زندگی و موضوع علم اقتصاد چیست؟   24  

1( تاش انسان ها برای یافتن بهترین راه با به کارگیری قوای فکری خود ـ مسأله ی انتخاب
2( گسترش و پیشرفت تمدن بشری و به ویژه پیشرفت علم ریاضی ـ مسأله ی انتخاب

3( تاش انسان ها برای یافتن بهترین راه با به کارگیری قوای فکری خود ـ نیازهای نامحدود انسان
4( گسترش و پیشرفت تمدن بشری و به ویژه پیشرفت علم ریاضی ـ نیازهای نامحدود انسان

| آزمایشی سنجش 91 | کدام عامل، محرک انسان برای فعالیت و تالش است و با گذشت زمان، این عامل، چه تغییری می کند؟   25  
1( کشف منابع و امکانات ـ انسان به محدودیت منابع و امکانات پی می برد.

2( نیازهای انسان ـ با برآورده شدن هر نیاز، نیاز جدیدی مطرح می شود.
3( کشف منابع و امکانات ـ انسان منابع و امکانات را برای رفع نیازهای خود به  کار می گیرد.

4( نیازهای انسان ـ تمام نیازهای انسان برطرف می شود.
| آزمایشی سنجش 93 و 91 و 90 | ذخایر معدنی با وجود فراوان بودن در کره ی زمین به چه دالیلی نامحدود نیستند؟   26  

1( استفاده ی نادرست بشر از این منابع و نامحدود بودن دانش فنی بشر
2( استفاده ی نادرست بشر از این منابع و قابلیت مصرف متعدد این منابع
3( ناشناخته بودن بسیاری از این ذخایر و محدود بودن دانش فنی بشر

4( ناشناخته بودن بسیاری از این ذخایر و قابلیت مصرف متعدد این منابع



اقتصاد
14

| آزمایشی سنجش 93 | انسان در طول زمان با به کارگیری قوای فکری خود، همواره در صدد ........... بوده است و حاصل این تالش فکری ........... است.   27  
2( یافتن بهترین راه ـ پیشرفت علم اقتصاد 1( کشف بهتر منابع و ذخایر ـ پیشرفت علم اقتصاد 

4( انجام بهترین انتخاب ـ پدید آمدن اندیشه ی اقتصادی 3( رفع نیازهای نامحدود خود ـ پدید آمدن اندیشه ی اقتصادی 
با گسترش و پیشرفت تمدن بشری به ویژه پیشرفت ........... اندیشه ی اقتصادی بشر نیز تکامل بیش تری یافت و با عنوان ........... در جایگاه   28  

| آزمایشی سنجش 92 | یکی از مهم ترین معارف بشری و علوم دانشگاهی قرار گرفت.	
4( علم فیزیکـ  علم اقتصاد 3( علم ریاضیـ  علم اقتصاد  2( علم فیزیکـ  علوم انسانی  1( علم ریاضیـ  علوم انسانی 

| آزمایشی سنجش 92 | چهار گروه بازیگر و فعال در عرصه ی اقتصاد جهان کدام اند؟    29  
1( تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان و دولت

2( مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، دولت ها و سازمان های بین المللی
3( تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، بنگاه های خصوصی و دولت

4( مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، سازمان های بین المللی و بنگاه های خصوصی

آیااقتصادعلماست؟
 هر یک از علوم، فضایی خاص و متفاوت با سایر علوم دارد. با این حال، 
گر به همه ی شاخه های علوم دقت کنیم، شباهت های خاصی در روش  ا
مطالعه ی دانشمندان پیدا می کنیم. در همه ی شاخه های علوم، دانشمندان 

مطالعه  مورد  پدیده های  بین  معلولی  و  علت  روابط  یافتن  دنبال  به 
هستند. به همین منظور، به »انجام مشاهدات«، »جمع آوری اطاعات« و 
سپس »طبقه بندی آن ها« می پردازند. در مرحله ی بعد، آن ها برای توجیه 
واقعیت های مورد مطالعه، »نظریات خود را ارائه می دهند« و سپس با 

بررسی بیشتر، »نظریات مطرح شده را ارزیابی می کنند و درباره ی رد یا 
قبول آن ها تصمیم می گیرند«.

از   هـر چنـد اقتصاددانـان در مطالعـات اقتصـادی، امـکان اسـتفاده 
ابزارهـای خـاص علـوم تجربـی ماننـد میکروسـکوپ، تلسـکوپ و نظایـر 
روشـی بسـیار مشـابه روشـی کـه در علـوم  بـا  امـا  ندارنـد  را  آن 
تجربـی بـه  کار گرفتـه می شـود، بـه بررسـی واقعیت هـا می پردازنـد. 

پدیده هـای  بیـن  معلولـی  و  روابـط علـت  دنبـال کشـف  بـه  نیـز  آنـان 
اقتصـادی عالـم واقـع، بـا جمـع آوری مشـاهدات و اطاعـات، نظریاتـی 
را ارائـه می کننـد و سـپس بـه ارزیابـی و قبـول یـا رد آن هـا می پردازنـد. 
پـس آنـان نیـز بـا روش علمـی مسـائل اقتصـادی را مطالعـه مـی کنند.
 اقتصاددانـان بـا تکیـه بر »مطالعـات علمی خـود« توانسـته اند ماهیت 
روابـط علـت و معلولی بیـن پدیده هـای اقتصادی را کشـف کننـد؛ به 

همیـن دلیـل، امروزه می تـوان در عرصـه ی اقتصاد برای رسـیدن به هدفی 
خـاص، سیاسـت هایی را طراحـی و اجرا کـرد و نتایج اجرای آن هـا را از قبل 
پیش بینـی کـرد. همچنیـن، می تـوان بـا پیش بینـی برخـی مشـکاتی که 
ممکـن اسـت در عرصه ی اقتصـاد بروز کند، روش هایی را بـرای جلوگیری از 
بـروز آن هـا طراحی کرد. ایـن نتایج، همگی حاصل اسـتفاده از روش های 
علمـی و مدل هـای ریاضـی در مطالعـات اقتصـادی و بـه اصطـاح، 

شـکل گیری و تکامـل علم اقتصاد اسـت.

 امـروزه علـم اقتصـاد جایـگاه رفیعـی بیـن مجموعـه ی علـوم و معـارف 
بشـری دارد. رشـته ی اقتصـاد در معتبرتریـن دانشـگاه های جهـان به عنوان 
یـک رشـته ی تحصیلـی مهـم مـورد توجـه اسـت و جـزء انتخاب هـای اول 
دانش آمـوزان نخبـه و مسـتعد بـرای ورود بـه دانشـگاه محسـوب می شـود؛ 
چـرا کـه هم عمـق علمـی باالیـی دارد و هم بـه دلیل نیاز مؤسسـات 
دولتـی و نیز شـرکت ها و مؤسسـات خصوصی به خدمـات و مطالعات 
اقتصاددانـان، از بـازار کار خوبـی بر خـوردار اسـت. در این دانشـگاه ها، 
گـون و متنـوع تدریـس می شـود و  رشـته ی اقتصـاد بـا تخصص هـای گونا
آن هـا سـعی می کنند بـا تربیـت کارشناسـان بر جسـته ی اقتصـادی، اعتبار 
علمـی خـود را در مقایسـه بـا سـایر دانشـگاه ها افزایـش دهنـد؛ همچنین، 
امـروزه نشـریات علمـی فراوان در رشـته ی اقتصاد و گرایش هـای مختلف آن 
منتشـر شـده و همه سـاله، مقاالت علمی بی شـماری در این عرصه نوشـته 
می شـود. این هـا بدین معناسـت کـه در جهان امروز اهمیـت علم اقتصاد 
و متخصصـان ایـن رشـته روز به روز بیشـتر مـورد توجه قـرار می گیرد.

تعریفعلماقتصاد

 علم اقتصاد درباره ی »چگونگی انتخاب و تصمیم گیری انسان در زندگی 
انسان در مورد مسائل اقتصادی  خویش« مطالعه می کند. تصمیماتی که 
می گیرد، عمدتاً ریشه در نیازها و خواسته های نامحدود او دارند و باید از 

طریق »به کارگیری منابع و امکانات محدود در دسترس« عملی شوند.
 علـم اقتصاد علمی اسـت که انتخاب های بشـر را به صـورت »رابطه ی 
بیـن منابـع و عوامـل تولید کمیاب« ) که موارد اسـتفاده ی مختلف دارند( و 
»نیازهـای مـادی نامحـدود او« مطالعه کرده و با ارائـه ی بهترین انتخاب ها، 
تعریـف  ایـن  می کنـد.  مدیریـت  را  انسـان  و جمعـی  فـردی  رفتارهـای 
دربرگیرنده ی سـه نکته ی مهم اسـت؛ این سـه نکته عبارتنـد از: »نامحدود 
بـودن نیازهـا«، »محـدود بودن منابـع« و »قابلیت مصارف متعـدد منابع«؛ 
از ایـن  رو می تـوان گفـت هـدف علـم اقتصـاد، راهنمایی انسـان برای 
انجـام بهتریـن انتخاب و به کارگیـری بهترین روش جهت اسـتفاده از 

منابـع و امکانات خویش اسـت.
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پرسشهایچهارگزینهای 	

در زمینه ی کدام علوم، دانشمندان به دنبال یافتن روابط علت و معلولی پدیده های مورد مطالعه هستند و به همین منظور به مشاهده، جمع آوری   30  
| سراسری 83ـ  آزمایشی سنجش 93 | اطالعات و سپس طبقه بندی آن ها می پردازند؟ 

2( علوم تجربی و نجوم 1( همه ی شاخه های علوم  
4( همه ی شاخه های علوم اثباتی 3( علوم زیست شناسی و شیمی  

به کدام دلیل، امروزه می توان در عرصه ی اقتصاد برای رسیدن به هدفی خاص، سیاست هایی را طراحی و اجرا کرد و نتایج اجرای آن ها را از   31  
قبل پیش بینی کرد؛ همچنین می توان با پیش بینی برخی مشکالتی که ممکن است در عرصه ی اقتصاد بروز کند، روش هایی را برای جلوگیری 
| سراسری 86 | از بروز آن ها طراحی کرد؟ 

2( شکل گیری و تکامل علم اقتصاد و طی مراحل تکمیلی آن 1( تکیه ی دانشمندان اقتصادی بر مطالعات علمی 
4( استفاده از روش های علمی همانند سایر علوم از جمله علوم تجربی 3( کشف ماهیت روابط علت و معلولی بین پدیده های اقتصادی 

ـ آزمایشی سنجش 93 و 91 | | سراسری خارج 88  کدام مطلب نادرست است؟   32  
1( هر یک از علوم، فضایی خاص و متفاوت با سایر علوم دارد. بنابراین، هر اندازه به هر یک از شاخه های علوم دقت کنیم، شباهت های خاصی در روش مطالعه ی 

دانشمندان پیدا نمی کنیم.
2( دانشمندان برای توجیه واقعیت های مورد مطالعه، نظریات خود را ارائه می دهند و سپس با بررسی بیشتر، نظریات مطرح  شده را ارزیابی می کنند و درباره ی 

رد یا قبول آن ها، تصمیم می گیرند.
3( در همه ی شاخه های علوم، دانشمندان به دنبال یافتن روابط علت و معلولی بین پدیده های مورد مطالعه هستند و به همین منظور به انجام مشاهدات، 

جمع آوری اطاعات و سپس طبقه بندی آن ها می پردازند.
4( هر چند اقتصاددانان در مطالعات اقتصادی امکان استفاده از ابزارهای خاص علوم تجربی مانند میکروسکوپ، تلسکوپ و نظایر آن را ندارند اما با روشی بسیار 

مشابه روشی که در علوم تجربی به کار گرفته می شود، به بررسی واقعیت ها می پردازند.
در رابطه با جست وجوی روابط علت و معلولی بین پدیده های مورد مطالعه، ارائه ی نظریات برای توجیه واقعیت های مورد مطالعه، بعد از کدام   33  
| سراسری 89 | مرحله قرار دارد؟ 

4( ارزیابی مطالعات انجام یافته 3( جمع آوری اطاعات  2( طبقه بندی یافته ها  1( انجام مشاهدات 
| آزمایشی سنجش 94 |  نتیجه ی تکیه ی اقتصاددانان بر مطالعات علمی خود چیست؟   34  

2( کشف روابط علت و معلولی 1( توجیه و تبیین  
4( پیش بینی مشکات و ارائه ی روش های جلوگیری از بروز آن ها 3( طراحی و اجرای سیاست ها  

| آزمایشی سنجش 93 و91 |  در علم اقتصاد، با تکیه بر کدام یک از گزینه ها می توان به طراحی و اجرای موضوعات سایر گزینه ها اقدام نمود؟   35  
2( رسیدن به اهدافی خاص 1( کشف روابط علت و معلولی  

4( جلوگیری از بروز برخی مشکات 3( پیش بینی برخی از مشکات  
| آزمایشی سنجش 93 و 91 | کدام گزینه روند توجیه واقعیت های مورد مطالعه را توسط دانشمندان به طور صحیح بیان می کند؟   36  

2( ارائه ی نظریه ـ ارزیابی ـ طبقه بندی اطاعات 1( مشاهده ـ ارائه ی نظریه ـ طبقه بندی اطاعات 
4( مشاهده ـ جمع آوری اطاعات ـ ارائه ی نظریه 3( جمع آوری اطاعات ـ ارزیابی ـ ارائه ی نظریه 

  37  کدام یک از موارد زیر، از جمله نتایج شکل گیری و تکامل علم اقتصاد نمی باشد؟
1( پیش بینی برخی سیاست های اقتصادی برای وصول به اهداف مشخص

2( طراحی روش های جلوگیری از بروز مشکات اقتصادی
3( طراحی و اجرای بعضی سیاست ها برای رسیدن به هدفی خاص

4( پیش بینی نتایج اجرای سیاست های اقتصادی از قبل
| آزمایشی سنجش 93 | هدف علم اقتصاد عبارت است از ...........   38  

1( افزایش سطح رفاه و برخورداری آحاد جامعه با اتکاء به فرهنگ ملی خود.
2( رشد و پیشرفت اقتصادی جوامع در سایه ی رشد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی.

3( ارضاء حس سیری ناپذیری انسان در برخورداری از منابع و امکانات نامحدود.
4( راهنمایی انسان برای انجام بهترین انتخاب و به کارگیری بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات خویش.



اقتصاد
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اقتصاددانان به دنبال کشف روابط علت و معلولی بین ........... بوده و با مشاهدات و جمع آوری اطالعات، نظریاتی را ارائه می کنند و به ارزیابی،   39  

ـ آزمایشی سنجش 93 | | سراسری 91  قبول یا رد آن ها می پردازند. پس ...........  
1( »پدیده های  اقتصادی« عالم واقع ـ آنان نیز با روش علمی، »مسائل اقتصادی« را مطالعه می کنند.
2( مقوالت »عرضه، تقاضا، قیمت« ـ آنان نیز با روش علمی، »مسائل اقتصادی« را مطالعه می کنند.

3( »پدیده های اقتصادی« عالم واقع ـ آنان هم با روشی که در »علوم تجربی« به کار گرفته می شود، به »بررسی واقعیت ها« می پردازند.
4( مقوالت »عرضه، تقاضا، قیمت« ـ آنان هم با روشی مشابه روشی که در »علوم تجربی« به کار گرفته می شود، به »بررسی واقعیت ها« می پردازند.

| آزمایشی سنجش 93 | هدف علم اقتصاد در کدام گزینه به طور کامل بیان شده است؟    40  

1( مطالعه ی رابطه ی بین منابع و عوامل تولید کمیاب و نیازهای مادی نامحدود انسان
2( ارائه ی بهترین انتخاب ها برای انسان و مدیریت کردن رفتارهای فردی و جمعی انسان ها

3( راهنمایی انسان برای انجام بهترین انتخاب و به کارگیری بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات خویش
4( مطالعه ی چگونگی انتخاب و تصمیم گیری انسان در زندگی اقتصادی خویش با استفاده از منابع و امکانات محدود و در دسترس او

| آزمایشی سنجش 93 | هدف علم اقتصاد کدام است؟   41  

1( مطالعه ی انتخاب های بشر به صورت رابطه ی بین منابع تولید کمیاب و نیازهای مادی نامحدود او
2( راهنمایی انسان برای انجام بهترین انتخاب و به کارگیری بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات خویش

3( مدیریت رفتارهای جمعی و فردی انسان با ارائه ی بهترین انتخاب ها در این زمینه
4( افزایش سطح رفاه و برخورداری آحاد جامعه از امکانات مادی بیش تر و بهتر و ارتقاء سطح زندگی مادی

دانشمندان طی مراحل یافتن روابط علت و معلولی بین پدیده های مورد مطالعه، در مرحله های دوم و چهارم به ترتیب به انجام چه کارهایی   42  

| آزمایشی سنجش 91 | می پردازند؟ 	
2( جمع آوری اطاعات ـ ارائه ی نظریات  1( جمع آوری اطاعات ـ ارزیابی نظریات 
4( طبقه بندی اطاعات ـ ارائه ی نظریات 3( طبقه بندی اطاعات ـ ارزیابی نظریات 

دانشمندان در روش علمی که برای یافتن روابط علت و معلولی بین پدیده های مورد مطالعه به کار می گیرند، در مرحله ی سوم چه اقدامی انجام   43  

| آزمایشی سنجش 94 و 91 | می دهند و مرحله ی قبل از این مرحله کدام است؟ 	
2( ارائه ی نظریات ـ طبقه بندی نظریات 1( ارائه ی نظریات ـ طبقه بندی اطاعات 

4( طبقه بندی اطاعات ـ انجام مشاهدات 3( طبقه بندی اطاعات ـ جمع آوری اطاعات 
در همه ی شاخه های علوم، دانشمندان به دنبال یافتن چه موردی هستند و برای این کار، در سه مرحله ی اول به ترتیب چه اقداماتی را انجام   44  

| آزمایشی سنجش 91 | می دهند؟ 
1( بررسی واقعیت های موجود بین همه ی پدیده ها ـ جمع آوری اطاعات، ارائه ی نظریات و ارزیابی آن ها

2( بررسی واقعیت های موجود بین همه ی پدیده ها ـ انجام مشاهدات، جمع آوری اطاعات و طبقه بندی آن ها
3( روابط علت و معلولی بین پدیده های مورد مطالعه ـ جمع آوری اطاعات، ارائه ی نظریات و ارزیابی آن ها

4( روابط علت و معلولی بین پدیده های مورد مطالعه ـ انجام مشاهدات، جمع آوری اطاعات و طبقه بندی آن ها
اقتصاددانان به دنبال کشف چه عاملی هستند و با جمع آوری مشاهدات و اطالعات در این زمینه به چه اقدامی دست می زنند؟  45  

| آزمایشی سنجش 94 و 92 | 1( منابع و امکانات محدود برای رفع نیازهای نامحدود انسان ها ـ طراحی و اجرای سیاست های مناسب 
2( روابط علت و معلولی بین پدیده های اقتصادی عالم واقع ـ طراحی و اجرای سیاست های مناسب

3( منابع و امکانات محدود برای رفع نیازهای نامحدود انسان ها ـ ارائه ی نظریات و ارزیابی آن ها
4( روابط علت و معلولی بین پدیده های اقتصادی عالم واقع ـ ارائه ی نظریات و ارزیابی آن ها

در همه ی شاخه های علوم، دانشمندان برای یافتن روابط علت و معلولی بین پدیده های مورد مطالعه در مرحله ی اول و سوم، به ترتیب، به چه   46  

| آزمایشی سنجش 91 | اقداماتی دست می زنند؟ 
2( جمع آوری اطاعات ـ طبقه  بندی اطاعات 1( انجام مشاهدات ـ طبقه بندی اطاعات 

4( جمع آوری اطاعات ـ ارائه ی نظریات 3( انجام مشاهدات ـ ارائه ی نظریات 
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به کدام دلیل، امروزه می توان در عرصه ی اقتصاد برای رسیدن به هدفی خاص، سیاست هایی را طراحی و اجرا کرد و نتایج اجرای آن ها را از قبل   47  
پیش بینی نمود؟

1( اقتصاددانان در مطالعات اقتصادی با روشی بسیار مشابه روشی که در علوم تجربی به کار گرفته می شود، به بررسی واقعیت ها می پردازند.
2( اقتصاددانان با پیش بینی مشکاتی که ممکن است در عرصه ی اقتصاد بروز کند، روش هایی را برای جلوگیری از بروز آن ها طراحی کرده اند.

3( اقتصاددانان با تکیه بر مطالعات علمی خود توانسته اند ماهیت روابط علت و معلولی بین پدیده های اقتصادی را کشف کنند.
4( اقتصاددانــان امــروزه نشــریات علمــی فراوانــی را در رشــته ی اقتصــاد و گرایش هــای مختلف آن منتشــر کرده اند که نشــان از پیشــرفت زیاد این علــم دارد.
| آزمایشی سنجش 94 و 92 | اقتصاددانان به دنبال کشف چه موردی هستند و با کدام روش مسائل اقتصادی را مطالعه می کنند؟   48  

1( منابع و امکانات بیش تر برای رفع نیازهای نامحدود انسانـ  علمی
2( روابط علت و معلولی بین پدیده های اقتصادی عالم واقعـ  علمی

3( منابع و امکانات بیش تر برای رفع نیازهای نامحدود انسانـ  تجربی
4( روابط علت و معلولی بین پدیده های اقتصادی عالم واقعـ  تجربی

علم اقتصاد علمی است که انتخاب های بشر را به صورت ........... مطالعه کرده و با ارائه ی بهترین انتخاب ها ...........   49  
1( رابطه ی بین منابع و عوامل تولید کمیاب و نیازهای مادی نامحدود اوـ  به راهنمایی انسان می پردازد.

2( رابطه ی بین منابع و امکانات مادی محدود و قابلیت مصارف متعدد این منابعـ  به راهنمایی انسان می پردازد.
3( رابطه ی بین منابع و عوامل تولید کمیاب و نیازهای مادی نامحدود اوـ  رفتارهای فردی و جمعی انسان را مدیریت می کند.

4( رابطه ی بین منابع و امکانات مادی محدود و قابلیت مصارف متعدد این منابعـ  رفتارهای فردی و جمعی انسان را مدیریت می کند.
| آزمایشی سنجش 93 | علم اقتصاد در مورد چه موضوعی مطالعه می کند و این موضوع عمدتاً ریشه در کدام عامل دارد؟	  50  

1( به کارگیری روشی بسیار مشابه روش علوم تجربی برای بررسی واقعیت هاـ  چگونگی استفاده از ابزارهای خاص علوم تجربی 
2( چگونگی انتخاب و تصمیم گیری انسان در زندگی اقتصادی خویشـ  نیازها و خواسته های نامحدود انسان 

3( به کارگیری روشی بسیار مشابه روش علوم تجربی برای بررسی واقعیت هاـ  توجیه درست واقعیت ها با روش تجربی 
4( چگونگی انتخاب و تصمیم گیری انسان در زندگی اقتصادی خویشـ  قابلیت مصارف متعدد منابع و امکانات 

| سراسری خارج 93ـ آزمایشی سنجش 93 | کدام »گزینه« مبّین پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟   51  
الف( نتیجه ی منطقی این مطلب کدام است؟ »انسان با برآورده شدن پاره ای از نیازهایش، احساس بی نیازی به او دست نمی دهد بلکه نیازهای تازه ای   

در او شکل می گیرد و او با عطش بیش تری در صدد رفع این نیازها برمی آ ید.«
ب( چرا انسان ابتدا باید آن گروه از نیازهای خود را  که اولویت بیش تری دارند، برطرف سازد؟  

ج( کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟  
د( اقتصاددانان به دنبال کشف »روابط علت و معلولی« بین پدیده های اقتصادی عالم واقع، با جمع آوری مشاهدات و اطالعات، نظریاتی را ارائه می کنند   

و سپس به ارزیابی و قبول یا رد آن ها می پردازند. پس:
ه  ( در ارتباط با استفاده ی دانشمندان در هر یک از علوم بشری، کدام عبارت در رابطه با سایر »گزینه ها« نیست؟  

و( اتخاذ تصمیم درباره ی رد یا پذیرش نظریات بعد از کدام یک از مراحل ذکر شده است؟  
1( الف( انسان ها موجوداتی »سیری ناپذیرند«. ب( زیرا منابع و امکانات محدود قادر به رفع نیازهای نامحدود انسان نیستند. ج( انسان به خاطر کاربردهای 
 متعدد منابع و امکانات در دسترس خود قادر به استفاده از قابلیت های متعدد آن ها نیست. د( آنان نیز با »روش علمی« مسائل اقتصادی را مطالعه می کنند. 

ه  ( مطالعه ی مواد مختلف و تأثیر آن ها بر یک دیگر و( ارزیابی نظریات مطروحه پس از بررسی بیش تر
گون استفاده کرد. ج( نیازهای انسان »نامحدود«  2( الف( انسان های غیر مسلمان »سیری ناپذیرند«. ب( زیرا از منابع و امکانات محدود می توان به روش های گونا
است. د( هر یک از علوم، فضایی یکسان و غیر متفاوت با سایر علوم دارد. ه  ( استفاده از ابزار خاص و انجام دادن آزمایشات مرتبط و مناسب و( انجام مشاهدات

3( الف( انسان های غیر دیندار »سیری ناپذیرند«. ب( چون در واقع او نمی تواند همه ی خواسته هایش را برآورده سازد. ج( منابع و امکانات موجود »محدود« است. 
د( شاخه های علوم، هیچ گونه شباهت هایی را در روش مطالعه با هم ندارند. ه  ( مطالعه درباره ی موضوعات و مسائل خاص و( جمع آوری اطاعات

4( الف( تعداد قلیلی از انسان ها »سیری ناپذیرند«. ب( چون انسان باید در مورد نحوه ی استفاده از منابع تصمیم بگیرد و روش معینی را انتخاب کند. ج( از این 
گون استفاده کرد. د( بدین دلیل، اندیشیدن درباره ی مسائل اقتصادی سابقه ی چندانی ندارد. ه  ( وجود فضایی  منابع و امکانات محدود می توان به روش های گونا

خاص و متفاوت در هر یک از شاخه های علوم با یک دیگر و( طبقه بندی مشاهدات و اطاعات
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اهمیتاقتصاد

 اقتصـاد و مسـائل مربـوط بـه آن، فقـط یک جنبه از زندگی انسـان اسـت 

و همـه ی زندگـی انسـان در این هـا خاصـه نمی شـود. بـا ایـن حال، مسـائل 

اقتصـادی در زندگـی نقش مهمـی دارند. بخش مهمـی از تاش انسـان ها در 

طـول زندگـی، صـرف تأمین معـاش و ارتقاء سـطح زندگی مادی می شـود. در 

همـه ی جوامـع، چـه در گذشـته چه حـال، افزایش سـطح رفاه و بر خـورداری 

آحـاد جامعـه از امکانـات مادی بیشـتر و بهتر، از اهداف بسـیار مهم بشـر اسـت.

 دیـن اسـام بـه عنـوان دینـی کامـل، در پـی سـعادت واقعـی و کامـل 

انسان هاسـت و دنیـا و آخـرت را همـراه بـا هم مـورد توجـه دارد )ربنا آتنا 

فـی الدنیـا حسـنة و فـی اآلخرة حسـنة(؛ به عبـارت دیگـر، بـا این  که 

ارتقـاء معنـوی انسـان و خـدا گونـه شـدن او را مـد  نظر قـرار داده اسـت و 

تـاش می کنـد انسـان را از اسـیر شـدن بـه مادیـات و دل بسـتن بـه دنیا 

 برهانـد ولـی بی اعتنایـی بـه مسـائل دنیـوی و اقتصـادی را قبـول نـدارد و 

بـه دسـت آوردن آخـرت را در گـرو از دسـت دادن و کنـار گذاشـتن دنیـا 

نبـودن معـاش را خطـری می دانـد کـه  نمی بینـد. اسـام در دسـترس 

اعتقـادات انسـان را تهدیـد می کنـد )من ال معاش له، ال معـاد له(. از نظر 

اسـام، تـاش برای رفع فقر و رسـیدن بـه رفاه و توانگری مادی پسـندیده 

اسـت و فـردی که برای ارتقاء سـطح زندگـی خانواده اش می کوشـد، همانند 

کسـی کـه در راه خـدا جهـاد می کند، شایسـته ی تقدیر اسـت )الکاد علی 

عیالـه، کالمجاهد فی سـبیل اهلل(.

 یکـی از علـل اهمیت روزافزون مسـائل اقتصادی در جهـان امروز، تأثیر 

عوامـل اقتصادی بر همـه ی جنبه های زندگـی ملل )اعـم از اجتماعی، 

سیاسـی و فرهنگی( است.

 کشوری که وضعیت اقتصادی آن نابسامان باشد و  نتواند پا به  پای بقیه ی 

کشورهای دنیا در مسیر پیشرفتی همه جانبه حرکت کند، بسیار آسیب پذیر 

شده و از نظر اجتماعی و سیاسی به بحران های گسترده دچار می شود. 

چنین جامعه ای نمی تواند با اتکاء به فرهنگ ملی خود، مسیر آینده ی 

مهاجم  فرهنگ های  تأثیر  تحت  شدت  به  و  کند  تعیین  را   خویش 

گر جامعه ای به دنبال حفظ استقال سیاسی و  قرار می گیرد؛ از این رو ا

از  باید به رشد و پیشرفت اقتصادی به مثابه  یکی  فرهنگی خود است، 

مهم ترین ابزارها در این مسیر توجه کند.

 علـم اقتصـاد بـه ایـن دلیل اهمیت بسـیار زیـادی دارد کـه در عرصه ی 

مسـائل اقتصـادی، »راه انتخـاب بهتـر« را بـه انسـان آمـوزش می دهـد. 

جوامـع انسـانی بـه کمک علـم اقتصـاد می توانند »بـرای اسـتفاده از منابع 

محـدود خـود، روش مناسـب تری بیابند و آن را برای دسـتیابی به نتیجه ی 

مطلـوب بـه کار گیرند«.

پرسشهایچهارگزینهای 	

  52  از نظر اسالم،  کوشش برای چه منظوری همانند جهاد در راه خدا، شایسته ی تقدیر است؟ 

2( ارتقاء سطح زندگی خانواده  1( قناعت   
4( رشد و تعالی فکری و روحی انسان  3( پرهیز از مصرف گرایی  

| آزمایشی سنجش 91 | در رابطه با دالیل اهمیت علم اقتصاد در عرصه ی مسائل اقتصادی، کدام مورد نادرست است؟   53  

1( علم اقتصاد موجب تولید انبوه و در نتیجه مصرف زیاد و باالخره ارتقاء سطح زندگی مادی و رفاه مطلق و کاهش رنج انسان می شود.
2( جوامع انسانی به کمک علم اقتصاد می توانند برای استفاده از منابع محدود روش مناسب تری برگزینند.

3( استقال فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای در گرو عدم وابستگی اقتصادی است.
4( راه انتخاب بهتر را به انسان آموزش می دهد.

| آزمایشی سنجش 91 |   54  عبارت »الکاد علی عیاله، کالمجاهد فی سبیل اهلل« به کدام مورد اشاره دارد؟ 

1( مورد توجه قرار دادن دنیا و آخرت با یک دیگر 
2( بی حد و حصر و نامحدود بودن نعمت های الهی

3( تهدید اعتقادات انسان به واسطه ی در دسترس نبودن معاش 
4( پسندیده بودن تاش برای رفع فقر و رسیدن به رفاه و توانگری مادی

  55  اگر جامعه ای به دنبال استقالل سیاسی و فرهنگی باشد، باید به چه چیزی به مثابه یکی از مهم ترین ابزارها در این مسیر توجه کند؟

2( افزودن بر توان نظامی خود و کسب ساح های مدرن  | آزمایشی سنجش 93 | 1( استفاده از تکنولوژی برتر و پیشرفته 
4( رشد و پیشرفت اقتصادی 3( تأمین منابع سرمایه و به کارگیری آن 
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| آزمایشی سنجش 93 و 90 | کدام عبارت در رابطه با »اهمیت اقتصاد« نادرست است؟   56  

1( از نظر اسام، فردی که برای ارتقاء سطح زندگی خانواده اش می کوشد، همانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند؛ لذا شایسته ی تقدیر است.

گونه شدن او را مد نظر قرار داده و تاش می کند او را از اسیر شدن به مادیات و دل بستن به دنیا برهاند. 2( دین اسام ارتقاء معنوی انسان و خدا

3( بخش مهمی از تاش انسان ها در طول زندگی صرف تأمین معاش و ارتقاء سطح زندگی مادی می شود.

4( اقتصاد و مسائل مربوط به آن فقط یک جنبه از زندگی انسان بوده لذا مسائل اقتصادی در زندگی نقش مهمی ندارند؛ از این جهت ادیان الهی راجع به 

آن تبلیغ نمی کنند.

| آزمایشی سنجش 93 و 90 |   57  در رابطه با اهداف اقتصادی »اسالم« کدام مورد نادرست است؟ 

1( اسام تاش می کند انسان را از اسیر شدن به مادیات و دل بستن به دنیا برهاند.

گونه شدن او را مد نظر قرار داده است. 2( اسام ارتقاء معنوی انسان و خدا

3( این دین بی اعتنایی به مسائل دنیوی و اقتصادی را قبول ندارد.

4( رسیدن به رفاه و توانگری مادی پسندیده نیست.

  58  این مطلب که »چنین جامعه ای بسیار آسیب پذیر می شود و از نظر اجتماعی و سیاسی به بحران های گسترده دچار می شود و نمی تواند با اتکاء 

به فرهنگ ملی خود، مسیر آینده ی خویش را تعیین کند و به شدت تحت تأثیر فرهنگ مهاجم قرار می گیرد.« مربوط به چه نوع جامعه ای 

| آزمایشی سنجش 91 | است؟ 

2( جامعه ی سرمایه داری یا لیبرال 1( جامعه ای با اقتصاد نابسامان  

4( جامعه ای بی توجه به فرهنگ بومی 3( جامعه ای با نظام اقتصادی سوسیالیستی 

  59  آیه ی شریفه ی »ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی اآلخرة حسنة« بیانگر کدام یک از مفاهیم زیر است؟

1( تقدیر از تاش برای رفع فقر و رسیدن به رفاه و توانگری مادی

2( تهدید اعتقادات انسان به واسطه ی در دسترس نبودن معاش

3( مورد توجه قرار دادن دنیا و آخرت همراه با هم 

4( بی  حد   و  حصر و نامحدود معرفی کردن نعمت های الهی

| آزمایشی سنجش 90 |   60  تأثیر عوامل اقتصادی بر همه ی جنبه های زندگی ملت ها ناشی از کدام امر است؟ 

2( اهمیت روز افزون مسائل اقتصادی در جهان امروز 1( به هم خوردن رابطه ی تولید و مصرف در جوامع مصرف گرا 

4( نیازهای محدود بشر به امکانات و منابع موجود 3( کم رنگ شدن جنبه های معنوی انسان متمدن 

  61  کدام عبارت بیانگر این است که اسالم، در دسترس نبودن روزی را خطری می داند که اعتقادات انسان را تهدید می کند؟

2( الکاد علی عیاله، کالمجاهد فی سبیل اهلل 1( من ال معاش له، ال معاد له  

4( ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی اآلخرة حسنة 3( و ان تعدوا نعمت اهلل التحصوها 

| آزمایشی سنجش 93 | گر جامعه ای به دنبال حفظ استقالل سیاسی و فرهنگی خود است، باید ...........     62  ا

1( در مسیر پیشرفت همه جانبه حرکت کند و از نظر اجتماعی به بحران های گسترده دچار نشود.

2( به اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی توجه نموده و به فرهنگ ملی خود اتکا کند.

3( مسیر آینده ی خویش را تعیین کند و به سرعت تحت تأثیر فرهنگ های مهاجم قرار نگیرد.

4( به رشد و پیشرفت اقتصادی به مثابه ی یکی از مهم ترین ابزارها در این مسیر توجه کند.

| آزمایشی سنجش 91 و 90 |   63  علم اقتصاد به این دلیل اهمیت بسیار دارد که ...........  

1( به بررسی نیازهای مادی نامحدود انسان ها می پردازد.

2( در عرصه  ی مسائل اقتصادی، راه انتخاب بهتر را به انسان آموزش می دهد.

3( به کشف منابع و امکانات محدود برای رفع نیازهای نامحدود انسان می پردازد.

4( افزایش سطح رفاه و برخورداری آحاد جامعه از امکانات مادی بیش تر را مدنظر قرار می دهد.
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علماقتصادوتعالیماسالمی

 بـر اسـاس علم اقتصاد، انسـان موجـودی سـیری ناپذیر و دارای نیازهای 
نامحـدود اسـت کـه منابـع و ثروت های محـدود جهـان را در اختیـار دارد. 
کیـد بـر »قناعـت و پرهیـز از مصرف گرایی« و بـه عبارتی،  اسـام ضمـن تأ
محـدود کـردن نیازهـای انسـان، نعمت هـای الهـی را بی حـد و حصـر و 
نامحـدود معرفـی می کنـد )و ان تعـدوا نعمت اهلل ال تحصوهـا(. بر  این 

اسـاس، ممکـن اسـت چنیـن به  نظر رسـد که میـان پیش فرض هـای علم 
اقتصـاد و تعالیـم اسـامی تقابلـی آشـکار وجـود دارد ولـی با اندکـی تأمل 
می تـوان دریافـت که نامحـدود بودن نیازهای انسـان، الزامـاً به معنای 
مصرف گرایـی و تأکیـد بـر مظاهر مـادی نیسـت. در پـاره ای از جوامع 

غیر اسـامی، مصـرف زیاد نوعی ارزش محسـوب می شـود. در ایـن جوامع، 
بـا توجه بـه سـیری ناپذیری انسـان و نامحـدود بـودن نیازهایـش، مصرف 
هر چـه بیشـتر و تأمیـن امکانـات مـادی، رفاهـی و تجملـی تجویـز 

می شـود؛ در حالی کـه تفکـر اسـامی، رشـد و تعالـی فکـری و روحـی 
انسـان را ارزش می دانـد؛ بدیـن سـبب، جامعـه ی اسـامی بایـد با صرف 

امکانـات کافی در جهت رشـد و تعالی انسـان، اسـباب پیشـرفت او 

را فراهـم سـازد. بـرای تحقق ایـن امـر، الزم اسـت سـرمایه گذاری های 

عظیـم بـرای تأسـیس نهاد های فرهنگـی صـورت پذیرد.

 هـدف »جامعـه ی مصرفـی غیراسـامی«، افزایش مصـرف و رفاه زیاد 
و تجمـالت و هـدف »جامعـه ی اسـامی«،  ارتقـاء سـطح فرهنگـی و 

تعالـی فکری انسـان اسـت. 

 ویژگی هـای مشـترک جوامـع اسـامی و جوامـع مصرفـی غیراسـامی 
عبارتند از:

1- هر دو جامعه در راه رسـیدن به خواسـته های خود سیری ناپذیرند.

2- هر دو جامعه با توجه به خواسته هایشان، نیازهای نامحدودی دارند.
3- هــر دو جامعــه بــرای رفــع نیازهــای نامحدودشــان، بــه منابــع 

و امکانــات نیازمندنــد.
همان طـور کـه ماحظه می شـود، فـرض نامحدود بودن نیازهای انسـان 

با الگوی مصرف اسـالمی لزوماً ناسـازگار نیسـت.

 پذیرفتن فرض محدود بودن منابع در دسـترس انسـان با اعتقاد به 
 بی حد و حصر بودن نعمت های الهی ناسـازگار نیسـت؛ زیرا ممکن است 
پاییـن بودن سـطح دانش فنی انسـان سـبب محدودیت منابع باشـد. 
سـطح پاییـن دانـش فنـی در جامعـه سـبب می شـود کـه انسـان نتوانـد 
نعمت هـای فـراوان را، چنان  کـه باید، بشناسـد و از آن ها بهره بـرداری کند؛ 
در نتیجـه، فقـط بـه اسـتفاده از قسـمت ناچیـزی از آن ها بسـنده می کند. 
همچنین ممکن اسـت محدودیت منابع به سـبب اسـتفاده ی نادرسـت 
و مصـرف بیـش از حد باشـد؛ مثـاً منابعی کـه بایـد در خدمـت آبادانی 
و افزایـش سـطح رفـاه انسـان ها قـرار گیـرد، ممکـن اسـت صرف کشـتار و 
جنگ افـروزی شـود؛ پـس، محـدود بـودن منابـع یا بـه این دلیل اسـت که 
انسـان راه اسـتفاده از منابع را کشـف نکرده اسـت یا این که از این ثروت ها 
بـه صـورت نادرسـت اسـتفاده می کنـد؛ بنابر ایـن، بیـن پیش فرض هـای 

اولیـه ی علـم اقتصـاد و تعالیم اسـالمی تقابلی وجـود ندارد.

پرسشهایچهارگزینهای 	

الزمه ی رفع نیازهای نامحدود انسان در الگوی مصرف اسالمی چیست؟  64  

2( افزایش امکانات رفاهی 1( تجویز روحیه ی وارستگی از خواسته ها 
4( سرمایه گذاری های عظیم فرهنگی 3( تجویز روحیه ی بی اعتنایی به منابع و امکانات 

الزمه ی تحکیم اعتقاد به بی حد و حصر بودن نعمت های الهی چیست؟  65  

4( هر سه مورد 3( استفاده ی درست از منابع  2( پرهیز از مصرف گرایی  1( ارتقاء سطح دانش فنی 
| آزمایشی سنجش 93 و 91 | پیش فرض های اولیه ی علم اقتصاد و تعالیم اسالمی ...........   66  

4( تقابلی ندارند. 3( با هم ناسازگارند.  2( دارای تقابل آشکارند.  1( بر هم منطبقند. 
| آزمایشی سنجش 93 | کدام یک از پیش فرض های علم اقتصاد، در صورت انطباق با تعالی خواهی هر چه بیشتر فکری، سازگار با تعالیم اسالمی است؟   67  

2( نیازهای نامحدود  1( محدود بودن منابع  
4( قابلیت مصارف متعدد منابع 3( رسیدن به رفاه و توانگری مادی 

| آزمایشی سنجش 94 و 93 و 90 | ک هر دو جامعه ی اسالمی و مصرفی غیراسالمی، در راه رسیدن به خواسته هایشان کدام است؟  وجه اشترا  68  

4( سیری ناپذیری 3( تعالی فکری انسان  2( افزایش مصرف  1( رفاه زیاد 
| آزمایشی سنجش 93 | آموزه های اسالمی، کدام گزینه را به عنوان علت محدود بودن منابع در دسترس انسان نمی پذیرد؟   69  

4( پایین بودن سطح دانش فنی 3( استفاده ی نادرست از منابع  2( مصرف گرایی  1( محدودیت وجودی منابع 
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جایگزین نیازهای نامحدود مادی در تعالیم اسالمی، کدام است؟  70  
4( ارتقاء سطح زندگی خانوادگی 3( پرهیز از تجمات  2( رشد و تعالی انسان  1( قناعت 

| آزمایشی سنجش 93 | کدام مورد، موجب رفع تقابل بین پیش فرض های اولیه ی علم اقتصاد و تعالیم اسالمی مرتبط با آن ها می گردد؟   71  
4( هر سه مورد 3( رعایت الگوی مصرف اسامی  2( استفاده ی درست از منابع  1( ارتقاء سطح دانش فنی 

| آزمایشی سنجش 93 و 91 | در رابطه با اهداف اقتصادی جامعه ی اسالمی و جامعه ی غیراسالمی کدام مورد نادرست است؟   72  
1( پذیرش فرض محدود بودن منابع در دسترس انسان با اعتقاد به بی حد و حصر بودن نعمت های الهی ناسازگار است.

2( هــدف جامعــه ی غیراســامی افزایــش مصــرف و رفــاه زیاد و تجمات و هــدف جامعه ی اســامی ارتقاء تعالی روحی و فکری و فرهنگی انســان اســت.
3( هر دو جامعه در راه رسیدن به خواسته های خود سیری ناپذیرند.

4( هر دو جامعه در راه رفع نیازهایشان به منابع و امکانات نیازمندند.
کتفا به قسمت ناچیز منابع، نتیجه ی چیست؟ ا  73  

2( محدودیت منابع اقتصادی و زیرزمینی 1( پایین بودن سطح دانش فنی  
4( استفاده از آن ها در جهت ساخت ساح های کشتارجمعی با هدف جنگ افروزی 3( استفاده ی نادرست و مصرف بیش از حد ظرفیت 

| آزمایشی سنجش 93 | کدام مورد از دالیل عدم تقابل تعالیم اسالمی و پیش فرض های اولیه ی علم اقتصاد است؟   74  
2( جدایی منابع و امکانات مادی از مسائل معنوی 1( پایین بودن سطح دانش فنی بشر 

4( توجه زیاد اقتصاددانان به تعالیم اسامی 3( نداشتن تقابل میان علم و دین 
آیه ی مبارکه ی »َو ِان تَُعّدوا نِعمَت اهلِل ال تُحصوها« اشاره به کدام معنا دارد؟  75  

2(  نامحدود بودن نعمت های الهی 1( سیری ناپذیر بودن انسان  
4( استفاده ی بهینه از منابع و نعمت های مادی 3( تاش برای رفع فقر و رسیدن به نعمت های الهی 

| آزمایشی سنجش 93 و 91 | کدام یک از موارد زیر درباره ی مقایسه ی میان جامعه ی اسالمی و جامعه ی غیراسالمی درست است؟   76  
1( هر دو جامعه با توجه به خواسته هایشان نیازهای محدودی دارند و برای رفع این نیازها به امکانات نیازمندند.

2( جامعه ی غیراسامی مصرف بیشتر و جامعه ی اسامی تعالی فکری بیشتر را می خواهد.
3( فرض نامحدود بودن نیازهای انسان با الگوی مصرف اسامی لزوماً ناسازگار است.

4( جامعه ی غیراسامی در راه رسیدن به خواسته های خود، سیری ناپذیر ولی جامعه ی اسامی سیری پذیر است.
به چه دلیل پذیرفتن فرض محدود بودن منابع در دسترس انسان با اعتقاد به بی حد و حصر بودن نعمت های الهی ناسازگار نیست؟  77  

| آزمایشی سنجش 91 | 2(  غلط بودن پیش فرض های اولیه ی علم اقتصاد  1( سیری ناپذیری جوامع اسامی و غیراسامی 
4( نامحدود بودن نیازهای روزافزون انسان ها 3( استفاده ی نادرست و مصرف بیش  از حد از منابع 

| آزمایشی سنجش 94 و 91 | ویژگی مشترک جوامع اسالمی و جوامع مصرفی غیراسالمی کدام است؟   78  
2( بی اعتنایی به مسائل اقتصادی و دنیوی 1(  ارتقاء سطح فرهنگی و تعالی فکری انسان 

4( افزایش مصرف و رفاه زیاد 3( داشتن نیازهای نامحدود با توجه به خواسته هایشان 
تقابلی که به عقیده ی بعضی افراد میان پیش فرض های اولیه ی علم اقتصاد و تعالیم اسالمی وجود دارد، در کدام زمینه است؟  79  

| آزمایشی سنجش 93 و 90 | 2(  میزان منابع و امکانات موجود در جهان  1( سیری ناپذیری انسان در برآورده شدن نیازها 
4( بهره برداری صحیح از منابع و امکانات طبیعت 3( قابلیت های متعدد منابع طبیعی برای مصرف 

| آزمایشی سنجش 93 و 91 | کدام یک از موارد زیر، در رابطه با »علم اقتصاد و تعالیم اسالمی« نادرست می باشد؟   80  
1( بین پیش فرض های اولیه ی علم اقتصاد و تعالیم اسامی تقابلی وجود ندارد.

2( فرض نامحدود بودن نیازهای انسان با الگوی مصرف اسامی لزوماً ناسازگار نیست.
3( فرض محدود بودن منابع در دسترس انسان با اعتقاد به بی حد و حصر بودن نعمت های الهی سازگار نیست.

کید بر قناعت و پرهیز از مصرف گرایی، نعمت های الهی را بی حد و حصر معرفی می کند. 4( اسام ضمن تأ
| آزمایشی سنجش 93 و 91 | با مقایسه ی دو جامعه ی اسالمی و غیراسالمی به کدام یک از نتایج زیر نمی توان دست یافت؟   81  

1( هر دو جامعه در راه رسیدن به خواسته های خود سیری ناپذیرند.
2( هر دو جامعه با توجه به خواسته هایشان نیازهای نامحدودی دارند.

3( هدف جامعه ی اسامی، تعالی فکری انسان و هدف جامعه ی غیراسامی، مصرف بیش تر است.
4( فرض نامحدود بودن نیازهای انسان با الگوی مصرف اسامی لزوماً سازگار نیست.
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کاال
 نیازهـای انسـان از طریق مصرف محصوالت مختلفـی که تولید کنندگان 
آن هـا را تولیـد و عرضـه می کننـد، بر طـرف می شـود؛ مثـاً انسـان نیـاز به 
غـذا را از طریـق مصـرف محصـوالت غذایـی رفـع می کنـد. لوازم التحریـر، 
لبـاس، دارو، اسـباب بازی، پارچـه، انـواع میـوه و ... همـه کاال هسـتند؛ بـه 
بیـان دیگـر، کاال عبـارت از شـیئی اسـت کـه بـرای تأمیـن و رفـع یکی 
از نیازهـای انسـان مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد. بـرای به دسـت آوردن 
ایـن کاالهـا بایـد بـه تولید کننـدگان یـا عرضه کننـدگان آن ها پـول بپردازیم.

خدمات
 آنچـه انسـان در مقابـل پـول خریـداری می کنـد و بـه  وسـیله ی آن 
نیازهایش را بر طرف می سـازد، فقط در اشـیای فیزیکی خاصه نمی شـود؛ 
بـرای مثـال، انسـان بـه دانسـتن نیـاز دارد و بـرای رفـع ایـن نیـاز باید به 
مؤسسـات آموزشـی مراجعـه کـرده و بـا پرداخت پول یـا مالیـات، آموزش 
مـورد نیـاز خـود را خریـداری کند. در ایـن مثـال، او کاالی قابل لمسـی را 
خریـداری نکرده اسـت امـا در ازای پولی کـه پرداخت کرده بر دانسـته های 
خـود افزوده اسـت. خدماتی که معلمان، پزشـکان و مشـاوران حقوقی ارائه 

می کننـد نیـز از ایـن نوع اسـت.

کاالهایمصرفیوواسطهای
 کاالهایـی کـه در بـازار عرضـه می شـوند و بـه فـروش می رسـند، ممکن 
اسـت توسـط مصرف کننـدگان نهایـی خریداری شـوند و به مصرف برسـند 
کـه بـه آن هـا کاالی مصرفـی می گوییـم؛ همچنیـن هـر گاه تولید کنندگان 
دیگـری بـرای ادامـه ی فرآینـد تولیـد و تبدیـل آن هـا به کاالهـای مختلف 
دیگـر، آن هـا را خریـداری کننـد و مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد، آن هـا را 
کاالی واسـطه ای می نامیـم؛ بـرای مثـال گوجه فرنگی ای کـه خانوارها تهیه 
می کننـد و بـه مصـرف می رسـانند، »کاالی مصرفـی« نـام دارد امـا وقتـی 
همـان گوجه فرنگـی توسـط کارخانه هـا خریـداری می شـود و بـرای تولیـد 
کاالهـای دیگـر مثـل رب گوجه فرنگی بـه کار مـی رود، »کاالی واسـطه ای« 
نـام دارد. ایـن طبقه بنـدی در مـورد خدمـات نیـز صـدق می کنـد. البتـه 
برخـی کاالهـای مصرفی، خودشـان مصرف نمی شـوند بلکه در طـول زمان 
خدمـات ارائـه شـده از سـوی آن هـا مـورد مصـرف قـرار می گیـرد؛ مثـل 
اتومبیـل و یخچـال در منـزل. بـه ایـن کاالهـا، در اقتصـاد کاالی بـادوام 
گـر کاالهـای بـادوام، در فرآینـد تولیـد و بـه وسـیله ی بنگاه هـای  گوینـد. ا

تولیـدی بـه کار گرفتـه شـوند، کاالی سـرمایه ای نامیده می شـوند.

کاالهایضروریوتجملی
 کاالهـای تولیـدی یـا بـرای تأمیـن نیازهـای اولیـه ی مصرف کننـدگان 
ک، پوشـاک و مسـکن( یا تأمیـن نیازهای کـم  اهمیت تر آنان  )ماننـد خورا
)ماننـد لوسـتر و فرش هـای گران قیمـت( مصـرف می شـود. کاالهایـی کـه 
»نیازهـای اولیـه« را برطـرف می کننـد، کاالهـای ضـروری و کاالهایـی که 
»نیازهـای کم اهمیت تـر« را برطـرف می کننـد،  کاالهای لوکـس و تجملی 

نـام دارند.

هزینهیفرصت

 وقتـی منابـع و امکانـات در دسـترس را که قابلیت مصـارف متعدد دارد، 
بـه مصـرف خاصـی می رسـانیم، در واقـع از مصـارف دیگـر آن و آثـار و 
گر زمینی  نتایجـی کـه می توانسـت به بـار آورد، صرف  نظـر کرده ایم؛ مثـاً ا
را بـه کشـت پنبـه اختصـاص دادیـم، عمـاً از گندمی کـه می توانسـتیم از 
گر پولمـان را بـه خرید لباس  آن  برداشـت کنیـم، صـرف  نظـر کرده ایـم یـا ا
اختصـاص دادیـم، از خریـد کتـاب و سـایر ملزومـات و نفعـی کـه از آن هـا 
می توانسـتیم ببریـم، محـروم شـده ایم. هزینـه ی فرصـت یـا هزینـه ی 
فرصـت از دسـت رفتـه، بیانگـر آن چیـزی اسـت کـه از آن صـرف  نظـر 

کـرده و بـه عبارتـی، آن را از دسـت داده ایـم. در مثـال محصـول پنبـه، بـا 
تصمیـم گرفتـن به کشـت پنبـه از محصـول گندم محـروم شـده ایم؛ یعنی 
هزینـه ی فرصـت کاشـت پنبـه، میـزان محصـول گندمـی اسـت کـه از آن 
صـرف  نظـر کرده ایـم و در مثـال خریـد لبـاس، هزینـه ی فرصـت خریـد 
لبـاس، میـزان خریـد کتـاب و سـایر ملزوماتی اسـت کـه از آن صـرف  نظر 
کرده ایـم. همیـن موضـوع را می تـوان در قالـب مثالـی دیگـر مـورد توجـه 
قـرار داد. یـک دانش آمـوز می توانـد فرصـت زمانـی را کـه در اختیـار دارد، 
بـه سـینما رفتـن و تماشـای یـک فیلـم یـا مطالعـه و یادگیـری و افزایش 
گر وی تصمیـم به رفتن سـینما بگیرد،  دانـش و مهـارت اختصـاص دهـد. ا
در واقـع فرصـت افزایـش مهـارت و دانش را از دسـت داده اسـت کـه آن را 
می تـوان بـه عنـوان هزینـه ی فرصت سـینما رفتـن در نظر گرفـت. عکس 
زیـر، نشـان دهنده ی مفهـوم هزینه ی فرصت از دسـت رفته یـا قابلیت 

مصـرف متعـدد منابع می باشـد.
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پرسشهایچهارگزینهای 	

در عبارت »زمینی را به کشت پنبه اختصاص داده ایم، در صورتی  که می توانستیم در آن گندم بکاریم و این محصول را برداشت کنیم.« هزینه ی   82  
ـ آزمایشی سنجش 94 و 93 و 91 | | سراسری خارج 86  فرصت کدام است؟ 

2( مقدار پنبه ای است که به فروش می رسانیم. 1( تفاوت قیمت پنبه و گندم است. 
4( میزان ضرری است که در صورت کشت گندم متحمل می شدیم. 3( میزان محصول گندمی است که از آن صرف  نظر کرده ایم. 

گر پولمان را به  گر زمینی را به کشت »پنبه« اختصاص دهیم، عمالً از »گندمی« که می توانستیم از آن برداشت کنیم، صرف  نظر کرده ایم یا ا ا  83  
خرید »لباس و سایر ملزومات« اختصاص دهیم، از خرید »کتاب« و نفعی که از آن می توانستیم ببریم، محروم شده ایم. در این رابطه، کدام یک 
ـ آزمایشی سنجش 94 و 93 و 92 و 90 | | سراسری 88  »هزینه ی فرصت از دست رفته« تلقی می شود؟ 

2( »میزان پنبه« که از آن استفاده ی الزم را نبرده ایم. 1( »خرید لباس« که نیازی به خرید آن نبوده است. 
4( »سایر ملزومات« که غالب آن ها، اضافه و غیرقابل استفاده بوده است. 3( »میزان محصول گندم« که از آن صرف  نظر کرده ایم. 

ورق های فوالدی تولید شده ای که کارخانه ی اتومبیل سازی خریداری می کند »چه نوع کاالیی« است؟   84  
4( نهایی 3( ضروری  2(  مصرفی  1( واسطه ای 

| آزمایشی سنجش 93 | شرط استفاده از منابع و امکانات دارای قابلیت متعدد، چشم پوشی از چه نوع هزینه ای است؟   85  
ک 4( استها 3( تجارت  2( تولید  1( فرصت 

وقتی منابع و امکانات در دسترس را که قابلیت مصارف متعدد دارد، به مصرف خاصی می رسانیم، در واقع از مصارف دیگر آن و آثار و نتایجی   86  
| آزمایشی سنجش 94 و 93 و 91 | که می توانست به بار آورد، صرف  نظر کرده ایم؛ این وضعیت در اصطالح اقتصادی چه نام دارد؟ 

2( فرصت از دست رفته 1( تک محصولی شدن اقتصاد کشور 
4( هزینه ی از دست رفته 3( هزینه ی فرصت از دست رفته  

| آزمایشی سنجش 91 | بین چه نوع کاالها و خدماتی، از نظر درجه ی اهمیت، تقابل وجود دارد؟   87  

4( ضروری و تجملی 3( مصرفی و ضروری  2( مصرفی و تجملی   1( نهایی و ضروری  
چه نوع هزینه ای در تصمیم گیری نسبت به کاربردهای گوناگون منابع در دسترس انسان و انتخاب روش معین برای آن، کم تر مورد توجه قرار   88  

| آزمایشی سنجش 93 و 92 | می گیرد؟ 
4( تجارت 3( سرمایه ای  2( فرصت  1( تولید 

| آزمایشی سنجش 91|  »لوستر و فرش های گران قیمت« از نظر اقتصادی چه نوع کاالهایی هستند؟   89  
4( تجملی 3( ضروری  2( مصرفی  1( واسطه ای 

آن دسته از کاالهایی که در بازار عرضه می شوند و به فروش می رسند و تولیدکنندگان آن ها را برای تولید کاالهای دیگر خریداری کرده و مورد   90  
| آزمایشی سنجش 93 و 92|  استفاده قرار می دهند، چه نام دارند؟ 

4( کاالهای سرمایه ای 3( کاالهای واسطه ای  2( کاالهای نهایی  1( کاالهای غیرمصرفی 
| آزمایشی سنجش 91 | آن دسته از محصوالتی که تولید و عرضه می شوند و تماماً توسط خانوارها مصرف می گردند، چه نام دارد؟   91  

4( کاالهای سرمایه ای 3( کاالهای مصرفی  2( کاالهای نهایی  1( کاالهای مکمل 
| آزمایشی سنجش 91 و 90 | شیئی که برای تأمین و رفع یکی از نیازهای انسان مورد استفاده قرار می گیرد، از نظر اقتصادی چه نام دارد؟   92  

4( ثروت 3( خدمت  2( کاال  1( سرمایه 
فعالیت هایی که پزشکان و مشاوران حقوقی انجام می دهند، چه نامیده می شود و در اقتصاد در چه جایگاهی قرار دارد؟  93  

2( خدمات ـ تولید 1( ارتقاء سطح فرهنگی ـ تعالی فکری انسان ها 
4( فعالیت آموزشی ـ خدمات فرهنگی 3( فعالیت فرهنگی ـ آموزش علمی 

| آزمایشی سنجش 91 |   94  کدام یک از کاالها در مقایسه با بقیه »کاالی غیرضروری« تلقی می شود؟ 
4( فرش 3( زیر انداز  2(  زیلو  1( جاجیم 

| آزمایشی سنجش 93 و 92 |   95  کدام گروه از کاالها به ترتیب ضروری، واسطه ای و تجملی است؟ 
ک ـ آب ـ لوستر 2( خورا 1( پوشاک ـ الستیک ماشین ـ فرش دستباف 

ک ـ گوشی تلفن 4( مسکن ـ خورا 3( فرش گران قیمت ـ گلگیر ماشین ـ مسکن 



اقتصاد
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هرگاه قطعه زمینی »قابل کشت برای دو نوع محصول مثالً  گندم و پنبه« باشد و ما از آن برای کشت پنبه استفاده کنیم »هزینه ی فرصت   96  

| آزمایشی سنجش 94 و 93 و 91 و 90 | از دست رفته« کدام است؟ 
1( میزان »محصول پنبه ای« است که آن را به دست آورده ایم. 
2( میزان »محصول گندمی« است که از آن صرف  نظر کرده ایم.

3( مابه التفاوت قیمت »گندم و پنبه« است. 
4( مابه التفاوت قیمت دستمزد کارگران پنبه کار و هزینه ی نهایی محصول پنبه است.

برخی کاالهای مصرفی، خودشان مصرف نمی شوند بلکه در طول زمان، خدمات ارائه شده از سوی آن ها مورد مصرف قرار می گیرد. این کاالها   97  

| آزمایشی سنجش 91 و 90 | چه نام دارند؟ 
4( کاالی سرمایه ای 3( کاالی مصرفی  2( کاالی بادوام  1( کاالی نهایی 

| آزمایشی سنجش 92 | کاالهای تولیدی که برای تأمین نیازهای اولیه ی مصرف کنندگان مصرف می شود، چه نام دارد؟   98  

4( کاالهای ضروری 3(  کاالهای سرمایه ای  2( کاالهای تجملی  1( کاالهای واسطه ای 
| آزمایشی سنجش 91 و 90 | گر کاالهای بادوام، در فرآیند تولید و به وسیله ی بنگاه های تولیدی به کار گرفته شوند، چه نامیده می شوند؟  ا  99  

4( کاالی مصرفی 3( کاالی نهایی  2( کاالی ضروری  1( کاالی سرمایه ای 
| سراسری خارج 92 | در کدام فرآیند، »گوجه  فرنگی« به ترتیب یک کاالی مصرفی و واسطه ای تلقی می شود؟    100  

1( در »ساالد خانگی« مصرف می شود ـ در تولید »رب« استفاده می شود. 
2( در تولید »سس« به  کار می رود ـ در »برخی غذاها« مصرف می شود. 
3( در تولید »رب« به  کار می رود ـ در تولید »سس« استفاده می شود. 

4( در »ساالد خانگی« مصرف می شود ـ  در کنار »کباب« تناول می شود. 
گر میزان محصول برداشتی 3 تن به قیمت هر کیلو 2000 ریال باشد و در  زمینی مناسب کشت گندم و پنبه داریم و در آن گندم می کاریم. ا  101  

صورت کاشت پنبه, میزان محصول2 تن به قیمت هر کیلو 8000 ریال می بود: 

الف( هزینه ی فرصت کاشت گندم چند میلیون ریال است؟   
) هزینه ی فرصت چه قدر بود؟ )به میلیون ریال(  )P==2000 ب( در صورتی  که قیمت پنبه و گندم یکسان باشد,  

4( 6 ـ 4 3( 16 ـ 1   2( 16 ـ 4   1( 6 ـ 2 
گر زمینی را به ساخت یک ورزشگاه اختصاص دهیم و در این ورزشگاه مسابقات ورزشی برگزار کنیم، در حالی که می توانستیم در همین زمین  ا  102  

| آزمایشی سنجش 93 و 91 | یک مدرسه بسازیم، در این صورت هزینه ی فرصت کدام است؟  
2( سودی که از برگزاری مسابقات ورزشی نصیب ما شده است. 1( ورزشگاهی که در این زمین ساختیم. 
4( تعداد افرادی که برای تماشای مسابقه به ورزشگاه می آیند. 3( مدرسه ای که می توانستیم در این زمین بسازیم. 
| آزمایشی سنجش 93 | تصویر روبه رو به کدام یک از مفاهیم اقتصاد اشاره دارد؟   103  

1( نیازهای نامحدود انسان 
2( صنایع واسطه و تبدیلی 
 3( منابع و امکانات محدود 

4( هزینه ی فرصت از دست رفته 
فردی می تواند با مقدار سرمایه ای که طی سال ها به دست آورده است، سه کار را انجام دهد: 1- یک زمین کشاورزی بخرد و در آن به کشت   104  

محصوالت جالیزی بپردازد 2- یک آپارتمان بخرد و آن را اجاره بدهد3- یک مغازه بخرد و در آن به فروش میوه بپردازد. این فرد تصمیم 
| آزمایشی سنجش 93 و 92 | می گیرد که کار سوم را انجام دهد. در این صورت هزینه ی فرصت برای این فرد کدام مورد نمی تواند باشد؟ 

1( سودی که از اجاره ی آپارتمان خریداری شده می توانست به دست آورد.
2( زمین کشاورزی که می توانست بخرد و در آن به کشت محصول بپردازد. 

3( درآمدی که از فروش میوه ها در مغازه ی خود کسب می کند. 
4( سودی که از فروش محصوالت جالیزی به دست می آورد.



فصل اول  :  1 بخش 
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گر فردی تصمیم بگیرد زمینی که در اختیار دارد را به کشت عدس اختصاص دهد درحالی که می  توانست در همین زمین لوبیا بکارد و یا  ا  105  

سرمایه  ی اندک خود را صرف خرید یک موتور کند درحالی که می توانست با همین سرمایه یک کامپیوتر بخرد، در این صورت هزینه ی فرصت 

| آزمایشی سنجش 93 و 92 و 91 | برای این فرد در دو حالت به  ترتیب کدام است؟ 	
1( کاشت عدس در زمین و سودی که از آن برده است ـ خرید یک کامپیوتر که از آن صرف نظر کرده است. 

2( کاشت لوبیا در زمین که از آن محروم شده است ـ خرید موتور و استفاده  ای که از آن برده است. 
3( کاشت عدس در زمین و سودی که از آن برده است ـ خرید موتور و استفاده ای که از آن برده است. 

4( کاشت لوبیا در زمین که از آن محروم شده است ـ خرید یک کامپیوتر که از آن صرف نظر کرده است. 
»آرد مورد استفاده در قنادی، یخچال صنعتی و چرخ گوشت در منزل« به ترتیب جزء کدام یک از انواع کاالها محسوب می شوند؟| آزمایشی سنجش 93 |  106  

2( مصرفی ـ با دوام ـ ضروری  1( مصرفی ـ سرمایه ای ـ ضروری  
4( واسطه ای ـ مصرفی ـ با دوام  3( واسطه ای ـ سرمایه ای ـ با دوام  

»شیر خریداری شده برای تهیه ی کیک«، »یخچال مورد استفاده در منزل« و »چرخ خیاطی صنعتی« به ترتیب، جزء کدام یک از انواع کاالها   107  

| آزمایشی سنجش 93 و 91 | محسوب می شوند؟ 
2( مصرفی ـ بادوام ـ سرمایه ای 1( مصرفی ـ ضروری ـ بادوام  

4( واسطه ای ـ بادوام ـ سرمایه ای 3( واسطه ای ـ ضروری ـ بادوام  
به کدام نوع از کاالها، کاالهای سرمایه ای می گویند و »خودروی شخصی« جزء کدام نوع کاالها محسوب می شود؟  108  

1( کاالهایــی کــه تولیدکننــدگان بــرای ادامــه ی فرآینــد تولیــد و تبدیــل آن هــا بــه کاالهــای دیگــر، آن هــا را خریــداری کــرده و مــورد مصــرف قــرار 
ــادوام ــد ـ ب می دهن

2( کاالهای تولیدی که برای تأمین نیازهای اولیه ی مصرف کنندگان یا برای تأمین نیازهای کم اهمیت تر آن ها مصرف می شوند ـ مصرفی
3( کاالهای بادوامی که در فرآیند تولید به  وسیله ی بنگاه های تولیدی به کار گرفته می شوند ـ بادوام

4( کاالهای مصرفی که خودشان مصرف نمی شوند بلکه در طول زمان، خدمات ارائه شده از سوی آن ها مورد مصرف قرار می گیرد ـ مصرفی
گر پول خود را صرف خرید یک ماشین کنیم، از  گر زمینی را به ساخت درمانگاه اختصاص دهیم، از ساخت یک مسجد محروم شده ایم و ا ا  109  

| آزمایشی سنجش 93 و 90 | خرید دو موتور صرف نظر کرده ایم. در این صورت هزینه ی فرصت کدام است؟  
2( درمانگاهی که در آن زمین ساخته ایم. 1( دو موتور که می توانستیم با همان پول خریداری کنیم. 

4( ماشینی که خریده ایم و از آن استفاده کرده ایم. 3( سودی که از درمان بیماران در درمانگاه به دست آورده ایم. 
با همین سرمایه  بپردازد، در حالی که  نخ  تولید  به  کارخانه  و در آن  کند  کارخانه ی ریسندگی  را صرف خرید یک  گر فردی سرمایه ی خود  ا  110  

می توانست یک شرکت تبلیغاتی تأسیس نماید و سود بسیاری به دست آورد، در این صورت هزینه ی فرصت برای این فرد کدام است؟

| آزمایشی سنجش 93 | 2( کارخانه ی ریسندگی که خریده است.  1( سودی که از فروش نخ های کارخانه به دست می آورد. 
4( شرکت تبلیغاتی که می توانست تأسیس کند و از آن سود کسب کند. 3( میزان نخی که در این کارخانه تولید کرده است. 

»آرد مصرفـی در شـیرینی پزی«، »چـرخ گوشـت صنعتـی« و »جـارو برقـی در منـزل« به ترتیـب، جـزء کدام یـک از انـواع کاالهـا قـرار   111  

| آزمایشی سنجش 93 و 92 | دارند؟ 
2( واسطه ای ـ سرمایه ای ـ بادوام     1( واسطه ای ـ سرمایه ای ـ سرمایه ای 

4( مصرفی ـ بادوام ـ ضروری 3( مصرفی ـ بادوام ـ بادوام  
گـر فـردی بـا پس انـداز خود یـک مغـازه ی لباس فروشـی بخـرد و در آن انـواع لباس هـای زنانـه و مردانـه را عرضـه کنـد، درحالی که با  ا  112  

همیـن پس انـداز می توانسـت یـک زمین بخـرد و در آن بـه  کشـت و تولید انـواع میوه ها بپـردازد، در این صـورت، هزینـه ی فرصت برای 

| آزمایشی سنجش 93 و 92 و 91 | این فرد کدام است؟ 
1( سودی که از خرید مغازه ی لباس فروشی کسب می کند. 

2( درآمدی که از فروش لباس ها به دست آورده است.
3( تعداد مشتریان زیادی که برای خرید به مغازه ی لباس فروشی می آیند.

4( سودی که با خرید زمین از فروش انواع میوه ها به  دست می آورد.
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اگر فردی تمام پس انداز خود را صرف خرید یک دوچرخه برای شرکت در مسابقه کند درحالی که می توانست همان مبلغ را به خرید یک کامپیوتر   113  

| آزمایشی سنجش 94 و 93 و 91 و 90 | اختصاص دهد، در این صورت هزینه ی فرصت برای این فرد کدام است؟ 	
2( کامپیوتری که از خرید آن صرف  نظر کرده است. 1( پس اندازی که می توانست آن را برای امور دیگری صرف کند. 

4( دوچرخه ای که خریده است و با آن در مسابقه شرکت کرده است. 3( مسابقه ای که توانسته در آن شرکت کند. 
اگر فردی تمام سرمایه ی خود را صرف خرید یک دستگاه آپارتمان در یک منطقه ی خوش آب و هوا کند و در آن  با آسایش زندگی کند، درحالی که   114  

این فرد کدام  برای  ببرد، در این صورت هزینه ی فرصت  اوراق چند سال منفعت  این  از سود  بهادار بخرد و  اوراق   با همین سرمایه می توانست 

| آزمایشی سنجش 93 و 92 و 91 | است؟ 	
1( زندگی راحتی که در آپارتمان دارد.  2( آب و هوای خوبی که از آن استفاده می کند. 

4( سود حاصل از خرید اوراق بهادار که از آن صرف نظر کرده است.  3( یک دستگاه آپارتمانی که خریده است.  
| سراسری 93 | کدام »گزینه« مبّین پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟   115  

الف( در رابطه با »واقعیت« کدام مورد نادرست است؟  
ب( »تفکر اسالمی« رشد و تعالی فکری و روحی انسان را »ارزش« می داند. بدین سبب »جامعه ی اسالمی« باید با صرف امکانات کافی در جهت رشد   

و تعالی انسان، اسباب پیشرفت او را فراهم سازد. برای تحقق این امر الزم است:
ج( اگر جامعه ای به دنبال حفظ استقالل سیاسی و فرهنگی خود است، باید به: »...........« به مثابه  یکی از مهم ترین ابزارها در این مسیر توجه کند.  

د( نیازهای انسان از چه طریقی برطرف می شود؟  
ه  ( کدام مورد جزء »شباهت های خاص« در روش مطالعه ی دانشمندان علوم مختلف نیست؟  

و( آن چه که انسان در مقابل »پول« خریداری می کند و به وسیله ی آن نیازهایش را برطرف می سازد:  
1( الف( نیازهای انسان »نامحدود« است. ب( سرمایه گذاری های ارزنده ای در جهت »بنیاد« تأسیسات اقتصادی و صنعتی صورت گیرد. ج( استفاده ی 
گسترده از منابع و امکانات اقتصادی د( کسب ثروت و استفاده از آن ه  ( پی گیری و جست وجو و یافتن روابط »علت و معلولی« بین پدیده های مورد مطالعه 

و( کاالی مصرفی است.
ک بهترین بودن« آن نیست که انسان با استفاده از منابع و امکانات بتواند سطح باالتری از »رفاه« یا بیش ترین میزان را از »تولید«  2( الف( به یقین »ما
به دست آورد. ب( سرمایه گذاری های عظیمی برای تأسیس »نهادهای فرهنگی« صورت پذیرد. ج( رشد و پیشرفت اقتصادی د( مصرف محصوالت و دریافت 

خدمات ه  ( استفاده از ابزارهای خاص و انجام آزمایشات در فضایی خاص و( فقط در اشیای »فیزیکی« خاصه نمی شود.
3( الف( منابع و امکانات موجود »محدود« است. ب( با توجه به »اهداف اقتصادی اسام« جلوی افزایش بی رویه ی استفاده از منابع اقتصادی به طور گسترده 
گرفته شود. ج( استفاده از »تکنولوژی مدرن« و گسترش ارتباط علمی و فنی خود با ممالک پیشرفته ی جهان د( داشتن درآمد و هزینه کردن آن ه  ( انجام 

مشاهدات و جمع آوری اطاعات و( خدمات است.
4( الف( منابع و امکانات محدود قادر به رفع نیازهای »نامحدود« انسان نیستند؛ لذا انسان ابتدا باید به آن گروه از نیازهای خود که اولویت بیش تری 
 دارند، بپردازد. ب( تشویق و ارزش گذاری شایسته از »تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و صنعتی« برای حمایت از »اقتصاد و تولید داخلی« به عمل آید. 
ج( سرمایه گذاری های عظیم برای تأسیس »نهادهای فرهنگی« در جامعه د( کسب سود و پس انداز کردن آن ه  ( طبقه بندی و بعد ارزیابی نظریات مطرح  

شده و( محصوالت و مواد مختلف است.
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