
  
  
  

  ي كشورمان): داشت ياد دكتر حسين عظيمي (اقتصاددان برجسته با گرامي
  
  
  

هاي مختلف زندگي است و اين رفتارها بستگي زيادي به فرهنگ و باورهـاي مـا    ي اقتصادي مستلزم رفتارهاي خاصي در زمينه توسعه

داري و ... را بـر عهـده    داري، بچه تر ايرانيان اين است كه زن بايد امور خانه ايراني، باور بيشهاي  ي جايگاه زن در خانواده دارد، مثالً درباره

جاي  داشته باشد و رفتارهاي زنان ما نيز براساس همين باورها و عقايد شكل گرفته است و اثر اقتصادي اين باور هم روشن است و اگر به

 13بايد در فعاليت خارج و داخل خانـه نقـش داشـته باشـند، جمعيـت فعـال كشـورمان از        طور يكسان  داشتيم كه زن و مرد به آن باور مي

  كرد. يافت و حجم اشتغال و مقدار توليد ملي افزايش زيادي پيدا مي ميليون نفر افزايش مي 25ميليون نفر به بيش از 

به حقوق ديگران را بـاور داشـته باشـند و بـراي     شود، مثالً احترام  ي اقتصادي مي هرگاه باورهاي مردم كشور چنين شود، سبب توسعه

ها را بپذيرند، مردمي كه از صـميم قلـب،    اعتقاد و نظر ديگران هرچند متفاوت با نظر خود، ارزش قايل بوده و بدون تعصب، وجود تفاوت

اشند و مردمي كه براي سـرافرازي و  اي علتي دارد و بايد به دنبال كشف آن به روش علمي ب علم را باور داشته و معتقد باشند كه هر حادثه

  آورند.   ميهنان خود به ارمغان مي پيشرفت خود و كشور خويش آگاهانه تالش كنند، زيستن در كشوري مرفه را براي خود و هم

ـ      اي دست ي اقتصادي ميوه ي فرهنگي دست پيدا كنند، توسعه وقتي مردم كشورمان به اين درجه از توسعه ا يـافتني اسـت و تـويي كـه ب

كنـد و از   سو به دانش خودمان اضافه مي ي فرهنگي داري؛ زيرا علم از يك خواني، نقش بزرگي در توسعه را مي» اقتصاد«نگاهي ديگر، 

  برد.  سويي ديگر ناخودآگاه اطالعات افرادي را كه با ما در ارتباطند، باال مي

هاي دوستانه لذت ببـر و   انتقال دادن آن به ديگران در بحثمباحث اقتصادي را با هدف فهميدن سازوكارهاي اقتصادي بخوان و از 

هاي باال را نصيب خود خـواهي كـرد و در    اي و هم نمره ي خود را در قبال ارتقاي فرهنگ جامعه انجام داده مطمئن باش كه هم وظيفه

  ها (كنكور) سربلند خواهي بود. آزمون ورودي دانشگاه

  به اميد آن روز  
  ره فوالدينسرين جعفري ـ منصو  

  



  
  
  
  
  

  كزين برتر انديشه برنگذرد  به نام خداوند جان و خرد
  مقدمه

  آموز گرامي دانش

  اي زنـدگي و كـار در جامعـه و تحصـيل    گوييم. اين دوره، شـما را بـر   تبريك ميدوم   ي متوسطه ورود شما را به دوره
سـاله   ي سـه  موفقيت تحصيلي شـما در ايـن دوره  ي شغلي بستگي به  كند. اگر بگوييم آينده هاي باالتر آماده مي در دوره

هـاي مناسـب    معلمـان و كتـاب   ره بايد تالش كنيد و از مشـاوران، ايم. شما براي موفقيت در اين دو دارد، اغراق نكرده
  برخوردار شويد.

هـا   ن كتـاب دهيم. اي را در اختيار شما قرار مي آموزش و آزمونهاي  ما در انتشارات مبتكران، بسيار خرسنديم كه كتاب
تحصـيل  هـاي علـوم انسـاني     رشتهها و  دانشگاهي تحرير درآمده است كه مايلند در بهترين  آموزاني به رشته براي دانش

  كنند و آينده شغلي خوبي را رقم بزنند.
اي كنكـور و   هـاي چهارگزينـه   بانك پرسـش  ان محترم اقتصاد دهم در كنار آموزش كامل و جامع از درس اقتصاد،مؤلف

بنـدي   هاي كتـاب درسـي طبقـه    ها و بخش اساس فصلها بر . اين پرسشدهند در اختيار شما قرار ميهاي تأليفي  پرسش
  سازند. اند كه ضمن يادگيري، شما را براي هر آزمون تشريحي و تستي آماده مي شده

  ها استفاده شده است:  بندي پرسش هاي زير براي طبقه در اين كتاب از آيكون

  پرتكرار  
 وار دش  
  خيلي دشوار  

   پرتكرار و دشوار  
  

و اطالعات درسي را تثبيت هاي كليدي و آموزنده، موفقيت شما را تسهيل  ي تشريحي همراه با نكته نامه ي پاسخ مطالعه
  خواهد كرد.
، آقـاي  فوالديو خانم دكتر منصوره  سركار خانم نسرين جعفريمحترم اين كتاب،  اندانيم از مؤلف خود مي ةدر پايان وظيف

  تشكر كنيم. )و دبير مجموعه (ناظر علمياصغر حجازيان 
و خانم مونا خـدايي كـه   آرايي  چيني و صفحه كه زحمت حروف فيروزه مراديو خانم آقاي مظاهر حسني همچنين از 

يار ممنـونيم و  بس گس سربنديفرد و نر بهاره خدامي، سمانه ايمان  ها كتاب را برعهده داشتند و خانمآرايي نهايي  صفحه
  كنيم. اين عزيزان آرزوي موفقيت مي ةبراي هم

  

  مبتكرانانتشارات   
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20/نزديك به » خزانه«جمشيد در بخش   شناختي تخت هاي باستان در كاوش آنهـا   نتـري  بـيش گل نبشسته بدست آمد كه  000

  .اسناد مالي، اقتصادي و سند پرداخت حقوق كارگران بر مبناي آرد، غلّه، گوسفند و... است

  قدي در ايران:  هاي غيرن پرداخت ماليات ةتاريخچ
  شد.  هاي زيادي دريافت مي دهد كه در آن زمان، ماليات جمشيد نشان مي هاي تخت لوح

  .ماليات غله است ةكنند شويم، كه به معناي، دريافت آشنا مي» بزيكَه ره«ها با مأموران و كارمنداني با عنوان  در اين لوح
بـاالتر، خـراج بـز و      عيالمي اسـت و زيـر نظـر كارمنـدان رده     –رسي اي، پا خوريم كه واژه يبرم» گير خراج«پس از آن به 
  شد.   به دقت تعيين مي» ديوان اداري«گرفتند. ميزان ماليات از سوي  گوسفند مي

    اند. خوريم كه صاحب گله يا ملك شخصي بوده مي دهندگان، به نام زناني نيز بر در ميان ماليات
ايـن كارمنـد    ةجيـر   است و اين سند مربوط به» شمارش مردم«در حال سفر براي  شود كه در يك لوح، از كارمندي صحبت مي

   معمول بوده است.» سرشماري نفوس«شود كه سيستم  اين جا معلوم مي است از
شود، كه اغلب در سفر است كه از  ياد مي» پتيسه«در سند ديگري از كارمندي به نام 

تـوان   بـرد. مـي   يس تشريفات بـه همـراه مـي   رئ» فرنكه«جمله، اسبي گرانبها را براي 
حدس زد كه اين اسب، يكي از اقالم خراج دريافتي بوده است. مهر اين كارمند، در 

خـراج  «خورد و او را يك بار ديگر در راه تحويـل دادن   چند لوح ديگر به چشم مي
  بينيم. به تخت جمشيد مي» خراج كرمان«و حملِ » بابل

  
  

  

  اترئيس تشريف» فرنكه«  
بوده » يك دهم« بينيم كه هميشه ميزان ماليات كنيم، مي اين اسناد را در ارتباط با يكديگر بررسي مي ةوقتي هم

  اند. آوري آن بوده است كه پتيسه و همكارانش، مسئول جمع
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  پول:
بود كـه بـه مهـري مسـين     » هميبول«و » ديوبول«يوناني گرفته شد و شكل مختصر » بول«واژة پول از زمان اشكانيان از 

  گشت. شد كه در خريد و فروش، دست به دست مي گفته مي
  

ها را  ناگزير است آن ،حيات ادامةها و نيازهايي دارد و براي  ها، مأموريت عنوان جانشين خدا در زندگي خويش اهداف، برنامه به انسان
و » نيازهـاي انسـان  «در اختيار انسان گذاشته شده است، پس با دو مفهوم وند خدابرآورده كند، منبع رفع اين نيازها، امكاناتي است كه 

  شويم. رو مي روبه» منابع و امكانات«
  نيازهاي انسان مراتبي دارد:

  نيازهاي اوليه است.)مادي است: غذا، آب، سرپناه. (نياز به امنيت، آموزش و بهداشت و درمان هم، از  اوليةنيازهاي اولين مرتبه
ها، انسان بـه   ها و... كه بدون رفع آن نياز عاطفي، روحي، نياز به علم، هنر، دين، اخالق و ارتباط و تعامل با انسان نيازهاي غيرمادي

  رسد. كمال نمي
  .شود در رفع نيازهاي مادي و انحطاط انسان مي روي خلق نيازهاي كاذب و زيادهو توقف در يك مرتبه، سبب طي نكردن مراتب نيازها 

  

  معرفي» زمين«ها، درياها، آبشار، حيوانات و...)، گاهي اين منابع طبيعي باعنوان  طبيت (زمين، معادن، جنگل .1   امكانات  و  منابع
  شود. مي     يا طبيعي    
  نيروي انساني (كار فيزيكي، كار فكري) .2  توليد عوامل  

  ها، ابزار) آالت، ساختمان سرمايه (سرماية پولي يا مالي، ماشين .3  حدود)(م     
      

  

  . كاال1     اين منابع در طي فرآيند توليد 
    رفع نيازهاي انسان  آورد. به دست مي» احساس رضايت«و در نهايت انسان  

      (نامحدود)  . خدمات2     اليت توليدي)(پس از انجام فع
  .شود كاال و خدمات مي تبديل به

  
و بـا آن   كنـد  است، كاال و خدمات توليـد مـي   محدودانسان از منابع و امكانات طبيعي (عوامل توليد) كه ميزان آن در دنيا 

  است.او براي فعاليت و تالش  محركنياز انسان  كند. خود را برطرف مي نيازهاي نامحدود
 

دهـد، بلكـه نيازهـاي     نيازي به او دست نمي اي از نيازهايش، احساس بي يعني: با برآورده شدن پاره. است جو كمالانسان موجودي 
آيد. ولي اگـر انسـان در نيازهـاي مـادي، متوقـف شـود،        درصدد رفع اين نيازها برمي تري بيشگيرد و با عطش  اي در او شكل مي تازه

  شود مانند: رفع تشنگي با آب دريا تبديل مي» ناپذيري يسير«به » جويي كمال«

 آشنایی با اقتصاد
 اقتصاد چیست؟
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هـاي   زمـين  زمين كشاورزي زياد است ولي .1است. زيرا: » محدود«منابع و امكانات موجود در دسترس انسان  :اول  
  حمل و نقلة هاي نزديك به محل زندگي كه هزين . زمين2 كه بازدهي بااليي دارند، كم است. مرغوب

  .رويه شده است بيها استفادة  و يا در قرن گذشته، از آناند  مانده ناشناختهاز معادن  بسياري. 3. چنداني ندارند، كم است    دو نكتة    
 »عدالت بين نسلي«ها و رعايت  با حفظ آن منابع بايداز  استفاده .5و استفاده از اين منابع، محدود است. دانش فني بشر . 4   مهم دربارة   

  .همراه باشد  و منابع     
تـوان   مـي  ها براي رفع نيازهـاي مختلـف و متنـوع    دارند، يعني از آن» قابليت مصارف متعدد«منابع و امكانات  دوم:  امكانات    

  هاي گوناگون توليدي استفاده كرد. استفاده كرد و يا ارزش
و  در تأمين امنيت كشور استفاده كـرد » ظامينيروي ن« شكل بهو هم  توليدي فعاليت در   توان مي جامعه هم نيروي كاراز  مثالً  

  استفاده كرد. هاي گوناگون توليدي يا از روش

 كميابي  
  گويند. مي» كميابي«كند كه اقتصاددانان به آن  هايي كه در مورد منابع وجود دارد، وضعيتي را ايجاد مي محدوديت

 اقتصاد مسئلة انتخاب در  
را بـرآورده كنـد، و بـا     هايش خواسته ةتواند هم است، انسان نمي» محدود و كمياب«امكانات و » نامحدود«از آن جا كه نيازهاي انسان 

دارند، انتخاب كرده و  تري بيشدارند، انسان ابتدا بايد آن گروه از نيازهايش را كه اولويت » كاربردهاي گوناگون«توجه به اين كه منابع 
هاي كشت و آبياري هم گوناگون اسـت. مـثالً تصـميم بگيـرد، زمـين       . روشچنين روش معيني را هم انتخاب كند برطرف سازد و هم

 محدود خود را به زير كشت گندم ببرد يا به ساخت مسكن اختصاص دهد يا بين هر دو كار تقسيم كند.

 اشتباه انتخابهاي  علت  
  هاست كه .... عقالنيت محدود برخي انسان

  كنند. خرج دنيا ميبينند و آخرت را  را مي ماديالف) فقط منافع 
كننـد. ماننـد:    مـدت مـي   دارند و منابع زياد و دائمي بلندمدت را فداي منافع كـم، مـوقتي و كوتـاه    مدت كوتاهب) صرفاً نگاه 

كنـد، يـا از ناآگـاهي مشـتري، سوءاسـتفاده       فروشي مـي  اي كه كم كاهد، فروشنده اي كه از كيفيت محصول خود مي توليدكننده
 هاي زيرزميني. ها و آب رويه از جنگل برداشت بيكند، يا تخريب و  مي

  فايده) -(هزينه انتخابروش  
از منـافع   تـر  بيشاش  ضرر است و از انتخابي كه هزينه ترين كممنافع و  نتري بيشدنبال   انسان به حكم سرشت خود، در هر انتخاب، به

  كند. نظر مي آن باشد، صرف

  
 روش«ها، اشتباه كرده و انتخاب نادرست كند ولي در مـورد   ع و هزينهانسان، هر چند ممكن است در تشخيص مناف

  كند. فايده) اشتباه نمي - (هزينه» بانتخا
  

  را به دست آورد.» ميزان توليد نتري بيش«. با استفاده از منابع بتوان 1      استفاده از منابع روش بهترين مالك
  را براي انسان فراهم كرد.» سطح باالتري از رفاه. «2  ؟است كدام امكانات و

 انديشة اقتصادي  
اقتصادي  ةبراي يافتن بهترين راه استفاده از منابع و امكاناتشان است و تكامل انديش ها و كشورها ها، سازمان حاصل تالش فكري انسان

  بشري و دانشگاهي است.ترين معارف  گشت كه يكي از مهم» علم اقتصاد«به همراه پيشرفت تمدن و علم رياضي منجر به پيدايش 
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  باشند. كنندگان كاالها و خدمات مي مصرف كنندگان (خانوارها): مصرف .1  
كاالهـا   ها و انواع مؤسسات انتفـاعي و غيرانتقـاعي   خيريه: اقتصادي)  مؤسسات ها و (بنگاه توليدكنندگان .2    

  خرد اقتصاد) كنند. (بازيگران عرضه مي وخدمات مورد نياز مردم را توليد و در بازار
اقتصـاد اسـت، كـه سـعي در مـديريت و        عملكـرد  بـر   نظـارت  و  انضـباط  و  نظـم  ايجاد  براي  نهادي دولت: .3    

  داردداخلي  اقتصاد هدايت
  .كند ها ندارد، توليد مي الف) كاالها و خدماتي (مانند دفاع نظامي) را كه بخش خصوصي تمايلي به توليد آن  و فعاالن  بازيگران  
  (بازيگر كالن اقتصادي)   در عرصة    

  كند. هاي خصوصي را به رعايت ضوابط و قوانين و باال بردن سطح كيفيت كاالها و اصول بهداشت وادار مي ) بنگاهب    اقتصادي     
 كند تا توليد يك كاال رونق بيايـد و يـا بيكـاري در    هايي را اعمال مي پ) با درنظر گرفتن مصالح جامعه، سياست       

  بخش كشور از بين برود. يك
پردازنـد تـا    به فعاليـت و نظـارت مـي    سطح جهاندر  :اي جهاني يا منطقه المللي هاي اقتصادي بين سازمان .4    

حفـظ   هاي درگيـر در تجـارت جهـاني    رونق بگيرد و حقوق همة طرف تر بيشكشورها  بين اقتصادي روابط
  المللي پول و... . ندوق بينمانند سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و ص شود.

 قتصاد دانان مهم است كه در عرصة داخلي و خارجي، توانايي بازيگران رشد كرده، تقسيم كار و تعامل و همكاريشان افزايش براي ا
   يابد و كار يكديگر را خنثي نكنند و مانند يك گروه موفق، عمل نمايند.

 تعريف علم اقتصاد  
مختلف دارنـد و نيازهـاي مـادي     ةبين منابع و عوامل توليدكمياب كه موارد استفاد ةرا به صورت رابط هاي بشر علمي است كه انتخاب

» علـم انتخـاب  «كند و به نوعي  ها، رفتارهاي فردي و جمعي انسان را مديريت مي بهترين انتخاب ةنامحدود او را مطالعه كرده و با ارائ
   مهم دارد: ةاست. اين تعريف سه نكت

  »محدود بودن منابع يا كميابي«و » قابليت مصارف متعدد منابع«و » بودن نيازهانامحدود «

هـا و تصـميمات ديگـران و... در     هـا، انتخـاب   ها، توزيـع برابـر يـا نـابرابر فرصـت      ها، توانايي جا كه تغيير در اطالعات، انگيزه از آن -
 داند. عة اين موارد ميتأثير دارد، علم اقتصاد، خود را موظف به مطال» هاي انسان انتخاب

 هدف علم اقتصاد  
  راهنمايي انسان براي انجام بهترين انتخاب و به كارگيري بهترين روش جهت استفاده از منابع و امكانات خويش.

  به طور اسير شدن اعتنايي به مسايل دنيوي و اقتصادي و همين كند، بي مي توجه آخرتو هم به دنيا هم به   
  كند ندارد، ويژگي مهم اسالم، اين است كه عبادت را صرفاً به رابطة فرد با خدا محدود نميرا قبول  ماديات      

  ،زند، اما عقل انسان را براي رسيدن ) را، رنگ عبادت ميروابط اقتصاديبلكه همة پيوندهاي افراد (از جمله    هاي اقتصاد و آموزه
احكام اقتصادي ارائه كـرده، چـراغ راهـي اسـت كـه      چه اسالم در قالب اخالق و  داند. آن به هدف، كافي نمي  

  عقالنيت
 دانـد،  اقتصادي براي رسيدن به هدفش نيازمند آن است. نداشتن معاش را خطري بـراي اعتقـادات انسـان مـي      :اسالمي      

كردن در راه خدا شايستة تقـدير   جهاد، مانند كند يم اش تالش فردي را كه براي ارتقاي سطح زندگي خانواده
  داند. مي
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 اهميت علم اقتصاد  
هاي بشري، جايگاه وااليي دارد. عمق علمي زيـادي دارد و   دهد و بين دانش ة اقتصاد، راه انتخاب بهتر را به انسان آموزش ميدر عرص

  موردنياز مؤسسات دولتي و خصوصي است و داراي بازار كار خوبي است.

 است، چه بايد بكند؟و سياسي  فرهنگياي كه به دنبال حفظ استقالل  جامعه  
بايد به رشد و پيشرفت اقتصادي خود توجه كند، زيرا يكي از علل توجه اسالم به اقتصاد و علت اهميت اقتصاد در جهان امـروز، ايـن   

باشـد   نابساماناش  هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي زندگي ملل، تأثير دارد و اگر كشور وضعيت اقتصادي است كه اقتصاد برهمة جنبه
  گيرد. هاي مهاجم قرار مي تأثير فرهنگ دچار شده و تحت بحراننظر اجتماعي و سياسي به  از

  آيا اقتصاد علم است؟
در همـة  . كند در مطالعات اقتصادي استفاده مي هاي علمي روشاقتصاد علم است؛ زيرا مانند علوم ديگر براي رسيدن به هدف خود از 

هاي مربوط به خود مي باشند ولي روش مطالعة همة آنـان   ن روابط علت و معلولي بين پديدههاي علوم، دانشمندان به دنبال يافت شاخه
...) روش اقتصاددانان نيز مشابه روش علوم تجربي است ولي امكان استفاده از ابزارهـايي  آوري اطالعات جمع، مشاهدهيكسان است (

  چون ميكروسكوپ را ندارند:
  شف يك رابطة علت و معلولي)مثال (ك روش مطالعه هدف دانشمند علم

  شيميدان شيمي

علـت و معلـوليةيافتن رابطـ 
ــده H، Oبـــين هـــاي  و... (پديـ

   شيميايي)

آوري اطالعـات،مشاهده، جمع
، نظريـه   ارائة اطالعات،  بندي  طبقه

  بررسي، رد يا قبول يك نظريه

 H O H O2 2   

از اين رابطه برقرار است:  Oو  Hبين. دو عنصر 
تركيب دو اتم ئيدروژن و يك اتم اكسيژن هميشه 

  آيد. يك مولكول آب به دست مي

 اقتصاددان اقتصاد

علـت و معلـوليةيافتن رابطـ 
ــين ــت،   ب  عرضــه، تقاضــا، قيم

ــس  ــول، پ ــداز، واردات و  پ ان
  هاي اقتصادي) (پديده

آوري اطالعـات،مشاهده، جمع
ــه ــ  طبق ــات، ارائ ــدي اطالع  ةبن

قبول يـك  نظريه، بررسي، رد يا 
  نظريه

  افزايش چاپ اسكناس تورم
پول) ة(افزايش عرض  

ها اين  اسكناس و قيمت ةدر جامعه بين عرض
  رابطه وجود دارد:

هرگاه دولـت چـاپ اسـكناس را زيـاد كنـد،      
قيمت كاال و خدمات در كشـور بـاال خواهـد    

  رفت. 
  

  .هايي را طراحي و اجرا كرد توان روش ص ميدر اقتصاد براي رسيدن به اهداف خا -1    
  مثالً براي كاهش تورم (هدف خاص) دولت بايد چاپ و عرضه اسكناس را كم كند (طراحي و اجراي سياست)           

  حل پيدا كرد.  راه شبيني كرد و براي توان بروز مشكالت را پيش مي -2  نتيجه 
 بيني مشكالت) تري خواهيم داشت. (پيش جامعه زياد شده است، حتماً در آينده تورم بيشپول به داليلي در  ةمثالً اكنون كه عرض

  گيري و تكامل  هاي رياضي در مطالعات اقتصادي و شكل هاي علمي و مدل تايج باال، همگي حاصل استفاده از روشن -    
  علم اقتصاد است.  
  چه موضوعاتي بحث مي كند؟ دربارةعلم اقتصاد  

هاي علمـي   ، رشد و پيشرفت، فقر، ماليات و... با روشقيمت، تجارت، توزيع، مصرف، توليدموضوعات اقتصادي چون،  اقتصاددانان،
، در اسـتفاده از امكاناتشـان،   كشورهاو  ها سازمان، ها انسانكند تا  ها، كمك مي كنند و دانش اقتصاد با دقت در منافع و هزينه مطالعه مي

  ها را انتخاب كنند. بهترين
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ويـژه   با پيشرفت علوم و تمـدن بـه   اقتصادي  ةانديشپديد آمدن  تالش براي يافتن بهترين انتخاب و بهترين راه 

  اقتصاد علم استفاده از علم رياضي 
 

  اوليهتعريف چند مفهوم:   
كننـدگان يـا    گيرد و براي به دست آوردنش بايد به عرضه از شيئي كه براي رفع نيازهاي انسان مورد استفاده قرار مي عبارت است كاال:

 شـود، كـاال    نمـي  خريـد و فـروش  بپـردازيم. كـاال، مفهـومي اقتصـادي اسـت بنـابراين اشـيايي كـه در بـازار           پـول توليدكنندگان آن 

  رود. به شمار نمي
كنيم ولي شيئي فيزيكي و قابل لمس نيست مانند  ماليات يا پول خريداري كرده و نيازهايمان را برطرف ميآن چه با پرداخت  خدمات:

  لمان، پزشكان، مشاوران حقوقي ...خدمات مع
  خوراك و پوشاك مانند: دوام بي       كاالهايي كه در بازار عرضه شده مصرفي: -1    
  ها  آن شوند بلكه خدمات كه خودشان مصرف نمي كاالهاييبادوام:       شود خريداري مي كنندگان نهايي و توسط مصرف    
  خودرو وخانه   يخچال  چون. شود مصرف مي  زمان  طول در         

 ديگـر  مختلـف   كاالهـاي    استفاده در فرايند توليد و تبديل آن بـه   براي  توسط توليدكنندگان  كه كاالهايي  اي: واسطه -2
  خريداري مي شود.» كارخانة رب گوجه«وجه فرنگي كه توسط شود مانند: گ خريداري مي

  كنندگان، توليد شده است خوراك،  كاالهايي كه براي تأمين نيازهاي اولية مصرف (مصرفي ضروري) :ضروري -  
  پوشاك، مسكن  

  قيمت)هاي گران  كنند (لوستر، فرش تر را برطرف مي كاالهايي كه نيازهاي كم اهميت )تجملي(مصرفي  :تجملي -
شـوند ماننـد:    هاي توليدي به كار گرفتـه مـي   كاالهاي بادوامي هستند كه در فرايند توليد به وسيلة بنگاه اي: سرمايه -3

يخچال در بستني فروشي و ابزار توليدي، ماشين آالت و ساختماني كه توليدكنندگان براي توليد كاالهاي خـود مـورد   
  دهند.  استفاده قرار مي

دهد. اگر بـا وجـود    خود نسبت به قيمت، نشان مي حساسيتكننده، اهميت كاال را با  مصرف ا تجملي بودن كاال:تشخيص ضرروي و ي
نمك، دارو و اگر با كمي تغيير در قيمت، مصـرف  «است، مانند » كاالي ضروري«تغيير زياد در قيمت كاال، مصرف آن را، تغيير ندهد. 

پس ضروري يا تجملي بودن كاال، مفهومي اقتصادي است و از فردي به فرد ديگر و از است. » كاالي لوكس و تجملي«را تغيير دهد، 
  اي ديگر، متفاوت خواهد بود. زماني به زمان ديگر و جامعه

ها را خريداري كرده و به عنوان مواد اوليه  يا بخشي از كاالهاي نهايي (مصرفي) هستند و توليدكنندگان آن اي = كاالهاي واسطهتكميلي: 
دهند، مانند راديوضبط يا برف پاك كن و دستگيرة اتومبيل كه توليدكنندگان خودرو آن  ساختن كاالهاي نهايي مورد استفاده قرار مي در

شـوند،   باشند كه در توليد كاالهاي ديگر استفاده مي ها، خريدار مثالً دستگيره نيستيم و يا كاالهايي مي كنند و ما خانواده را خريداري مي
  شود. ها براي توليد رب خريداري مي فرنگي كه توسط كارخانه وجهمانند گ

  
اي(كمكـي)   كننـد، در كـار خـود از خـدمات واسـطه      توليدكنندگاني كه كاال يا خدمات نهايي توليد مـي  اي = خدمات واسطه

هـايي كـه    شـركت  كننـد و از  ها كه خدمات آموزشي (نهـايي) توليـد مـي    كنند، مانند آموزشگاه مؤسسات ديگر استفاده مي
زبان و تقـويتي و... دارنـد،    هاي گيرند و يا كالس هاي ماهانه تستي مي هايي كه آزمون دهند يا شركت مشاوره تحصيلي مي

  اي). كنند (خدمات واسطه استفاده مي
  

  

انواع كاالها
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رسانيم در واقع  يوقتي منابع و امكانات در دسترس را كه قابليت مصارف متعدد دارد به مصرف خاصي م هزينة فرصت از دست رفته:
كننـد.   مي» بستان -بده«ايم. بنابراين افراد و جوامع، با هر انتخابي،  نظر كرده توانست به بار بياورد صرف از مصارف ديگر و آثاري كه مي

مرتب كرده بودند،  ها انتخاب ديگري را كه در ذهن، از باال به پايين، و ده» گزينة بعدي«كنند و  بهترين گزينه از نظر منافع را انتخاب مي
  گيرند. فايدة خود، درنظر نمي -را در محاسبات هزينه» هزينة فرصت«دهند. متأسفانه برخي،  از دست مي

  
  كنيم، يعني: نظر مي كاريم و از كشت پنبه صرف مي گندموقتي در زمين خودمان 

  فرصت از دست رفته = كشت پنبه هزينه
  به دست آوريم. زمينتوانستيم از  هر محصول ديگري كه ميدر كل، هزينة فرصت برابر است با پنبه و 

  
  
  
  
  

  آموز كه از ميان درسهايش، هزينة فرصت، براي اين دانش    آموز درسخوان، هزينة فرصت، براي اين دانش
  خواندن درس فلسفه«مطالعة اقتصاد را انتخاب كرده است،   است، كه از دست داده است.» بازي فوتبالي«

  است.» و منطق  
  

هـا، در پايـان    آن» منافع فـروش «، همراه است، فرد بايد با مشورت و مطالعه و با محاسبة اعداد و ارقامهاي فرد، با  هنگامي كه انتخاب
  كار، بهترين انتخاب را انجام دهد. به مثال زير، دقت كنيد:

درصد اختصاص داده است،  20با سود  مشاركتخريد اوراق ميليون تومان را به  100فردي، سرماية نقدي خود، به مبلغ  حالت اول:
درصـدي آن برخـوردار شـود. هزينـة      22كنـد و از سـود    انداز پسدر بانك، » دار سپردة مدت«عنوان  توانست آن را به در حالي كه مي

  را براي اين فرد، محاسبه كنيد.» خريد اوراق مشاركت«فرصت از دست رفتة 

:سود بدست آمده از خريد اوراق مشاركت   / / / /
20100 000 000 20 000 000100 انتخاب اول  

:انداز سود بدست آمده از پس   / / / /
22100 000 000 22 000 000100 انتخاب دوم  

/هزينة فرصت از دست رفته   / / / / /22 000 000 20 000 000 2 000 000   
/ /2 000 ميليـون تومـان    2توانسـت   دوم، مي هزينة فرصت براي اين فرد است كه بهترين انتخاب را انجام نداده است زيرا انتخاب 000

  ، برايش داشته باشد كه از دست داده است.تر بيشسود 
  توانست انجام دهد، مقايسه كند: هنگامي كه چند انتخاب در مقابل فرد قرار دارد، بايد انتخاب خود را با بهترين انتخابي كه مي :حالت دوم

   .درصد اختصاص داده است 20مشاركت با سود  خريد اوراقان را به ميليون توم 100ي نقدي خود به مبلغ  فردي سرمايه -1
  .انداز كند پس درصدي 22دار با سود  مدتي  را به عنوان سپردهتوانست يا آن  ميكه در حالي  -2
  ببرد. درصد سود 18دولتي ي  يا با خريد اسناد خزانه -3

مقايسه كنـد كـه   » دار ي مدت هسپرد«مشاركت را با سود  خريد اوراقبايد سود » رفته ي فرصت از دست هزينه«روشن است براي يافتن 
  است. (مانند مثال باال)» اسناد خزانه«از سود  تر بيش

/ي فرد  ي فرصت از دست رفته هزينه   / / / / /22 000 000 20 000 000 2 000 000   
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  ام نيست:ها، برخي عددي است و برخي قابل مطرح كردن با اعداد و ارق هنگامي كه سود انتخابحالت سوم: 
توانسـت آن را ماهيانـه    كند در حـالي كـه مـي    فردي داراي يك دستگاه ويالي شخصي است كه در برخي مواقع سال از آن استفاده مي

/ /1 000   ي اين شخص در ماه چقدر است؟ ي فرصت از دست رفته تومان اجاره دهد. هزينه 000
/«كه از دست داده است يعني روشن است كه در اين حالت، كل آن مبلغي  /1 000   ي فرصت اوست. هزينه »تومان 000

  آمده است. 37ي  اين مطلب در صفحه تر بيشتوضيح  توجه:
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  ؟محرك انسان براي تالش و فعاليت چيست -1

  نيازهاي اساسي انسان  )4  وي انسان نيازهاي معن )3  نيازهاي مادي انسان )2  نيازهاي انساني )1  
  ..............مانند است.  ..............نيازهاي انساني مراتبي دارد. به طور طبيعي، اولين مرتبه از نيازهاي اولية زندگي  -2

  مادي ـ غذا، آب، مسكن، دين )2  مادي ـ غذا، آب سالم، سرپناه، امنيت )1  
  مادي و معنوي ـ غذا، آب، امنيت، دين )4  اخالقمعنوي ـ امنيت، دين، فرهنگ،  )3  

،  ..............،  ..............،  ..............،  ..............،  ..............شـود بلكـه نيازهـاي     نيازهاي انسان به نيازهاي مادي محدود نمي -3
 رسد.  نمي ..............ها به  از جمله نيازهايي است كه بدون رفع آن ..............،  ..............

 روحي، معنوي، علم، فرهنگ، امنيت، دين، اخالق ـ كمال خود  )1  

  عاطفي، روحي، علم، هنر، فرهنگ، دين و اخالق، تعامل با انسان ـ كمال خود  )2  
 روحي، معنوي، علم، فرهنگ، امنيت، دين، اخالق ـ رضايت ) 3  

  ها ـ رضايت ين و اخالق، تعامل با انسانعاطفي، روحي، علم، هنر، فرهنگ، د) 4 
دهد،  نيازي به او دست نمي اي از نيازهايش، احساس بي است؛ به همين علت، با برآورده شدن پاره ..............انسان موجودي  -4

اي كه با  مانند تشنه ..............گيرد. اگر انسان در نيازهاي مادي و حيواني خود متوقف شود  اي در او شكل مي بلكه نيازهاي تازه
 شود.  تر مي خوردن آب دريا، تشنه

  رسد.  ناپذير ـ به احساس رضايت نمي سيري )2  شود.  ناپذيري تبديل مي جويي به سيري جو ـ كمال كمال )1  
  رسد.  جو ـ در نهايت به احساس رضايت نمي كمال )4  شود.  ناپذيرتر مي ناپذير ـ سيري سيري )3  

تـا   ..............ر رفع نيازهاي طبيعي خود، مراتب نيازها را به خوبي طي نكنـد و در يـك مرتبـة متوقـف بمانـد      اگر انسان د -5
 شود.  مي ..............روي در رفع نيازهاي مادي موجب  گيري نيازهاي كاذب يا زياده پي ..............

 انحراف انسان به بيراهه ـ رسد ـ احساس رضايت كند  جويي موردنظر خود نمي به كمال )1  

  جويي خود را سيراب كند ـ توقف يا انحطاط انسان  كند ـ حس كمالي به خلق نيازهاي كاذب براي خود اقدام مي )2  
 رسد ـ احساس رضايت كند ـ انحراف انسان به بيراهه جويي موردنظر خود نمي به كمال )3  

  ناپذيري خود را ارضا كند ـ توقف يا انحطاط انسان س سيريكند ـ ح به خلق نيازهاي كاذب براي خود اقدام مي )4 
  ..............قرار داده است تا با رفع نيازهاي خود و همنوعانش  ..............خداوند، منابع و امكانات طبيعي را  -6

 ناپذيري خود را، ارضا كند.  به امانت، در اختيار جانشين خود ـ حس سيري )1  

  ود، در اختيار انسان ـ مأموريتي را كه دارد، به جا آورد. به ميزان محد )2  
 ناپذيري خود را، ارضا كند. به ميزان محدود، در اختيار انسان ـ حس سيري )3  

  به امانت، در اختيار جانشين خود ـ مأموريتي را كه دارد، به جا آورد. )4 
  است؟ »انتخاب«ميشه داشته باشد و ناچار به خواهد، همزمان و ه همة آنچه را كه مي تواند نميچرا انسان  -7

هاي مختلف  منابع در دسترس انسان هر چقدر هم كه زياد باشد، محدود است ـ منابع، هم مصارف متعدد دارد و هم با روش )1  
 تواند مورد استفاده قرار گيرد.  مي

  دا نيازهايي را كه اولويت دارند، برطرف كند. منابع در دسترس انسان، هر چه هم كه زياد باشد، محدود است ـ بايد ابت )2  
تواند مورد استفاده قرار گيرد ـ ابتدا بايد نيازهايي را كه اولويت  هاي مختلف، مي منابع، هم مصارف متعدد دارد و هم با روش )3  

 دارند، برطرف كند.

  سان هر چقدر هم كه زياد باشد، باز محدود است. ابتدا بايد نيازهايي را كه اولويت دارند، برطرف كند ـ منابع در دسترس ان )4 
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 آورد، چيست؟  را به وجود مي» كميابي«محدوديتي كه براي انسان وجود دارد و وضعيت  ود -8

هاي مختلف  منابع در دسترس انسان هر قدر هم زياد باشد، باز محدود است ـ منابع، هم مصارف متعدد دارد و هم با روش )1  
 فاده قرار گيرد. تواند مورد است مي

  منابع در دسترس انسان، هر چقدر هم كه زياد باشد، باز محدود است ـ انسان بايد ابتدا نيازهايي را كه اولويت دارند، برطرف كند.  )2  
را كه تواند مورد استفاده قرار گيرد ـ انسان ابتدا بايد نيازهايي  هاي مختلف، مي منابع، هم مصارف متعدد دارد و هم با روش )3  

 .اولويت دارند را برطرف كند

  انسان بايد ابتدا، نيازهايي را كه اولويت دارند، برطرف كند ـ منابع در دسترس انسان، هر چقدر هم زياد باشد، بازمحدود است.  )4 
  در استفاده از منابع طبيعي، چه نكاتي را بايد رعايت كرد؟ -9

  محدود بودن منابع ـ عدالت بين نسلي )2   درستبرداري به روش  محدود بودن منابع ـ بهره )1  
  برداري به روش درست ها ـ بهره حفظ و صيانت از آن )4 ها ـ عدالت بين نسلي  حفظ و صيانت از آن )3  
اه كنـد و  اشـتب  ..............است. البته ممكـن اسـت در    ..............و  ..............انسان به حكم فطرت، در هر انتخابي به دنبال  -10

 كند.  گاه اشتباه نمي هيچ ..............انتخاب نادرستي داشته باشد ولي در مورد 

 ها ـ روش انتخاب (هزينه ـ فايده)  هزينه و زيان ـ تشخيص دقيق منافع و هزينه ترين كممنافع،  نتري بيش )1  

  ها ) ـ تشخيص دقيق منافع و هزينههزينه و زيان ـ روش انتخاب (هزينه ـ فايده ترين كممنافع،  نتري بيش )2  
 ها ـ روش انتخاب (هزينه ـ فايده) عقالنيت، منافع بلندمدت ـ تشخيص دقيق منافع و هزينه )3  

  ها عقالنيت، منافع بلندمدت ـ روش انتخاب (هزينه ـ فايده) ـ تشخيص دقيق منافع و هزينه )4 
مدت، صرفاً منافع مادي را ببيند و در انتخـاب خـود عقالنـي     ي كوتاهانسان عقالنيت محدود دارد، مثالً ممكن است با نگاه -11

   .............. رفتار نكند و

 بيند.  مدت را نمي انتخاب اشتباه كند، مانند فردي كه منافع كوتاه )1  

  كاهد.  اي كه از كيفيت محصول خود، مي انتخاب درست كند، مانند توليدكننده )2  
 .را، جايگزين منافع بلندمدت كند مدت منافع كم و كوتاه )3  

  هاي زيرزميني ها و آب رويه از جنگل منافع بلندمدت را ببيند مانند برداشت بي )4 
  12- رساند؟ منابع و امكانات را مي» قابليت مصارف متعدد«زير مفهوم  ةكدام جمل  
  ها استفاده كرد. ن از آنتوا هاي مختلف، مي هاي متعدد دارد و هم با روش منابع، هم امكان استفاده )1  
  نظر شده است.  ها را به توليد پنبه اختصاص دهيم از توليد محصوالت منتج از پنبه صرف اگر زمين )2  
  توان به زير كشت پنبه برد و هم براي تهية غذا، در آن گندم كاشت.   هاي كشاورزي را هم مي زمين )3  
  هاي مختلف، آن را استخراج كرد.   توان به روش كرد و هم ميتوان مستقيم صادر  معادن زيرزميني را هم مي )4  
 13- »علم اقتصاد چيست؟ »هدف  
  رفع مشكالت سياسي و حفظ استقالل )1  
  راهنمايي انسان براي انتخاب بهترين روش استفاده از منابع و امكانات )2  
  ايجاد رابطه بين عوامل توليد و منابع محدود و نيازهاي نامحدود انسان )3  
  برداري از منابع و امكانات افزايش دانش فني بشر در بهره )4  
 14- است. ..............هاي توجه اسالم به اقتصاد  يكي از علت  
  هاي زندگي فرد و جامعه  اهميت روزافزون اقتصاد و تأثير اقتصاد بر همة جنبه )1  
  قناعت گرايي و تأكيد بر محدود كردن نيازهاي انسان و پرهيز از مصرف )2  
  ارزش دانستن رشد و تعالي فكري و روحي انسان در كنار نيازهاي مادي )3  
  افروزي استفاده درست از منابع و امكانات و جلوگيري از به كار بردن منابع براي كشتار و جنگ )4  
 15- است؟» اي كاالي واسطه«يك از كاالهاي زير  كدام 

  رسيكتاب د )4  آرد )3  نان )2  صوت دستگاه ضبط )1  



 

17  

ش
بخ

 
ل / 
او

صل
ف

 
ل: 
او

 
ت؟

چيس
صاد 

اقت
   

  است؟  »اي خدمات واسطه«يك از موارد زير  كدام -16
  ها ها و بيمارستان درمانگاه )4  هاي بازرگاني شركت )3  هاي مشاور حقوقي شركت )2  مؤسسات آموزشي )1  
 17- فرصت آن  ةگيريم، هزين وقتي در زميني تصميم به كشت پنبه مي..............  
    ايم.  اي است كه كاشته پنبه )1  
  محصول گندم است.  )2  
  .يمانجام ده يمتوانست كه مياست شدن از منافع دومين انتخاب خوب  محروم )3  
  ايم.  محصول گندمي است كه نكاشته )4  

 18- تواند سه كاالي  اي مي توليدكنندهA  ،B  وC اي توليد كند. او براي توليد كاالي  را بدون هيچ هزينهA  10كه به قيمت 
را چند  Cنظر كرده است. اين توليدكننده بايد كاالي  ريال است صرف 20كه قيمت آن  Bرسد از توليد كاالي  يريال به فروش م

  فرصت برابر صفر شود؟ ةريال به فروش برساند تا هزين
  1( 10  2( 30  3( 40  4( 50  
 19- فرصت براي كاالي  ةدر مثال باال، هزينA  به ترتيب در مقابلB  وC :برابر است با 

  10و  30 )4  و صفر 10 )3  10و  20 )2  10و  10 )1  
 20- توليد كاالي ة هزين باال اگر  مثال درA ،7 توليد  هزينة  ريال وB  ،5 فرصت (ازدست رفته) براي ة ريال باشد، هزينA: 

  ريال است 12 )4  ريال است 15 )3  ريال است 20 )2  ريال است  70 )1  
 21- زيرغلط است؟ ةسازي باشد، كدام جمل سيمان  ةكارخان  ساخت سه ة رابربا هزيننيروگاه برق ب ساخت يكة اگرهزين 

  سوم ساخت يك نيروگاه است.  سيمان يكة فرصت ساخت يك كارخانة هزين )1  
  سيمان است.  ةتري نسبت به ساخت يك كارخان فرصت بيشة ساخت يك نيروگاه داراي هزين )2  
  رابر با ساخت يك نيروگاه است. سيمان بة فرصت ساخت سه كارخانة هزين )3  
  سازي برابر است.  سيمانة فرصت كارخانة فرصت نيروگاه برق با هزينة هزين )4  
 22- رساند؟ را مي» فرصتة هزين«يك از موارد زير، مفهوم  كدام 

  شود.  هايي كه صرف خريد كاالهاي لوكس و تجلي و غيرضروري مي هزينه )1  
  پردازند.  اي كه توليدكنندگان براي توليد خود مي كارگر و مواد اوليهة هزين )2  
  توانند قيمت كااليشان را افزايش دهند.  كنند، در حالي كه مي اي مي هايي كه توليدكنندگان صرف خريد كاالهاي سرمايه هزينه )3  
  توانست كار كرده و درآمد كسب كند.  خواند، در حالي كه مي سال درس مي 6دانشجوي پزشكي كه  )4  
  توانـد ماهيانـه    كشد، در حالي كه اگر با مدرك ليسانس كار كند مـي  سال طول مي 2ليسانس فردي  تحصيالت تكميلي فوق -23

 فرصت برايش برابر است با:ة هزار تومان درآمد داشته باشد. اگر او تصميم به درس خواندن بگيرد هزين 400

  صفر )4  ومانت 000/000/1 )3  تومان 000/800 )2  تومان 000/600/9 )1  
 24-  كشوري كه وضعيت اقتصادي آن نابسامان باشد.............. 

  پذير است از نظر مادي و معنوي آسيب )2   كند. ها، پيدا مي روحيه وارستگي از خواسته )1  
  شود.  و سياسي مي هاي اجتماعي پذير بوده دچار بحران آسيب )4 كند. اعتنايي به منابع و امكانات و پيشرفت پيدا مي بية روحي )3  
 25- اي به فكر حفظ استقالل سياسي و فرهنگي خود است بايد: اگر جامعه 

  تحت تأثير فرهنگ مهاجم شرق و غرب قرار نگيرد.  )2 اش را تعيين كند. به فرهنگ ملي خود اتكا كرده، مسير آينده )1  
  كرده و بر قناعت تأكيد كند.  گرايي پرهيز از مصرف )4  به رشد و پيشرفت اقتصادي خود توجه كند.  )3  
 26- بلكه  كند نميت را صرفاً به رابطة فرد با خدا، محدود دهاي مهم اسالم اين است كه عبا از ويژگي..............  

  دهد.  در پي سعادت واقعي، دنيا و آخرت را همراه با هم، مورد توجه قرار مي )1  
  كنندة عقالنيت اقتصادي است.  اخالق و احكام اقتصادي، چراغ راه و تكميل )2  
  زند.  به همة ارتباطات، از جمله روابط اقتصادي افراد با هم، رنگ عبادت مي )3  
  داند.  هاي الهي مي رفع مشكالت اقتصادي را در گروي عمل به آموزه )4  
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 27- فتة انتخـاب گزينـة   تواند، براي كشت، همزمان دو محصول را انتخاب كند، هزينة فرصت از دست ر كشاورزي كه نمي
  .............. ست كه مفهومي اقتصادي است و معموالً در محاسبات هزينه، فايدها ..............اول او 

  شود.  انتخاب گزينة اول ـ لحاظ مي )2   شود.  منافع گزينة دوم ـ محاسبه نمي )1  
   شود.  نمي انتخاب گزينة اول ـ محاسبه )4   شود.  منافع گزينة دوم ـ لحاظ مي )3  
 28- باشد؟ نداشتهفعاليت ة آيا ممكن است با گذشت زمان، تمام نيازهاي انسان برطرف شود و ديگر او محركي براي ادام 

  اي براي فعاليت نخواهد داشت.  بله، اگر نيازهاي اساسي انسان برطرف شود، ديگر انگيزه )1  
  كند.  خير، چون با گذشت زمان علم پيشرفت مي )2  
  ه، چون ارتقاي سطح زندگي حد معيني دارد. بل )3  
  .جوست و انسان، كمال شود خير، چون با برآورده شدن هر نياز، نياز جديدي مطرح مي )4  
 29-  كدام است؟» استفاده از منابع و امكانات و بهترين محل و بهترين انتخاب در بهترين روش«مالك 

  ترين توليد و باالترين سطح رفاه به دست آوردن بيش )2   دارند. توليد نيازهاي اساسي و كاالهايي كه اولويت )1  
  گرايي محدود كردن نيازها و دوري از مصرف )4  رفع نيازهاي نامحدود انسان و استفاده درست از منابع )3  
 30- چرا منابع و امكانات جهان براي رفع نيازهاي انسان، محدود است؟ 

رويه در  ـ استفادة بي ها، ناشناخته بودن ذخاير، محدود بودن دانش فني بشر تجمع انسانهاي مرغوب و نزديك به  كمبود زمين )1  
  قرن گذشته

  ـ منابع، هر قدر هم زياد باشد باز محدود است.  قابليت مصارف متعدد منابع، نامحدود بودن نيازهاي انسان )2  
  اسراف و تبذير در مصرف ـ  دي زندگيگرايي در جوامع غيراسالمي و تأكيد بر مظاهر ما ارزش بودن مصرف) 3  
  افروزي و كشتار ها در جنگ نادرست از منابع و به كار بردن آنة استفاد) 4  
 31-  شوند. اي محسوب مي كاالهاي واسطه ..............هاي  و آينه و صندلي ..............راديوضبط 

  منزل ـ خودرو )4  خودرو ـ اتوبوس )3  اتوبوس ـ آشپزخانه )2  وارداتي ـ منزل )1  
 32- باشد.  مي ..............كنند، كاالهاي  كنندگان) خريداري مي ها (مصرف كاالهايي كه خانواده 

  اي و يا ضروري مصرفي يا واسطه )2  مصرفي تجملي و يا ضروري )1  
  اي يا مصرفي و يا تجملي سرمايه )4  اي يا ضروري و لوكس واسطه )3  
 33- باشند.  مي ..............دار كاالهاي توليدكنندگان همواره خري 

  اي و مواد اوليه واسطه )4  اي مصرفي و سرمايه )3  اي و ضروري واسطه )2  اي و ضروري سرمايه) 1  
  ؟باشد نميدر زندگي انسان و علم اقتصاد » انتخاب ةمسئل«كدام يك از موارد زير، علت مطرح شدن  -34

  شود. هايش، نياز جديدي برايش مطرح ميانسان با برآورده شدن هريك از نياز )1  
  منابع و امكانات در دسترس انسان، قادر به رفع نيازهاي او نيستند.) 2  
  منابع در دسترس انسان، كاربردهاي گوناگون دارد.) 3  
  دارند، برطرف سازد. تري بيشانسان بايد ابتدا آن گروه از نيازهاي خود را كه اولويت ) 4  
 35- تـرين معـارف    در جايگاه يكي از مهـم  ..............اقتصادي بشر تكامل يافته و به عنوان  ةانديش شريبا گسترش تمدن ب

  .............. ،و به علت عمق علمي زيادي كه دارد و نياز مؤسسات مختلف بشري و علوم دانشگاهي قرار گرفت

  ارد. علم اقتصاد ـ بازار كار خوبي د) 2  رياضي ـ اهميت زيادي دارد. ) 1  
  انديشة اقتصادي ـ بازار كار خوبي دارد.  )4  ـ اهميت زيادي دارد.  شناسي جامعه) 3  
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دارد و نتيجة تالش فكري انسان دربارة استفاده از امكانـاتش، پديـد    ..............تصميمات اقتصادي انسان، عمدتاً ريشه در  -36
  است. ..............آمدن 

  منابع طبيعي و عوامل توليد محدود ـ انديشة اقتصادي )2  امحدود او ـ انديشة اقتصادي هاي ن نيازها و خواسته )1  
  منابع و عوامل توليد محدود ـ علم اقتصاد  )4  هاي نامحدود او ـ علم اقتصاد  نيازها و خواسته )3  
  اقتصاد عبارتند از: صةهاي بازيگر و فعال در عر گروه -37

  و (بازيگران خرد و كالن) ان، صادر و واردكنندگانكنندگ ف توليدكنندگان، مصر )1  
  (بازيگران كالن) ها كنندگان، دولت كنندگان، عرضه مصرف )2  
  (بازيگران كالن) ها ، دولتالمللي هاي بين ، سازمانها (بازيگران خرد) ، مؤسسات غيرانتفاعي يا خيريههاي اقتصادي خانوارها، بنگاه )3  
  المللي هاي بين سازمان (بازيگران كالن) و ها، ، دولت(بازيگران خرد) گانكنند توليدكنندگان، مصرف )4  
  ؟شود نمياقتصاد، محسوب  ةكدام يك از موارد زير، از وظايف دولت در عرص -38

  ايجاد نظم و انضباط، نظارت بر عملكرد اقتصاد و مديريت اقتصاد داخلي. )1  
  ها و اصول بهداشت. افزايش سطح كيفيت كاال هاي خصوصي به رعايت ضوابط و ملزم كردن بنگاه )2  
  هايي براي رونق توليد يك كاال و از بين بردن بيكاري در يك بخش. اعمال سياست )3  
  هاي درگير. طرف ةكمك به رونق روابط اقتصادي بين كشورها و حفظ حقوق هم )4  
 39- اقتصاد، عبارت است از  ةالمللي، به عنوان يكي از بازيگران عرص هاي اقتصادي بين سازمانة وظيف.............. . 

  هاي درگير در تجارت جهاني. فعاليت و نظارت و كمك به رونق روابط اقتصادي بين كشورها و حفظ حقوق طرف )1  
  در اقتصاد جهان.مديريت و هدايت اقتصاد داخلي كشورها و انجام نقش نظارتي  )2  
  هايي براي رونق توليد يك كاال و كاهش بيكاري در يك بخش. اعمال سياست )3  
  هاي توليدي به افزايش سطح كيفيت كاالها و رعايت اصول بهداشت. ملزم كردن بنگاه )4  
 40-  روند نميكاال به شمار  ..............كاال مفهومي اقتصادي است، بنابراين اشيايي كه.  

  نامحدودند )2    يزيكي نيستندف )1  
  كنند نياز انسان را برآورده نمي )4  شوند در بازار خريد و فروش نمي )3  
 41- داند؟ ظف ميوو خود را به مطالعة چه موارد ديگري، م چه نكاتي است ةتعريف علم اقتصاد، دربرگيرند 

ها، توزيع برابر يا نابرابر بر  ها، توانايي طالعات، انگيزهد بودن نيازها، محدود بودن منابع ـ تغيير در افرصت، نامحدو ةهزين )1  
  ها، تصميمات ديگران  فرصت

  رف متعدد منابع. ـ مصرف، توزيع، تجارت، قيمت، فقرنامحدود بودن نيازها، محدود بودن منابع، قابليت مصا )2  
ها، توزيع برابر يا  ها، توانايي در اطالعات، انگيزهـ تغيير  فرصت. ةنامحدود بودن منابع و امكانات، محدود بودن نيازها، هزين )3  

  ها، تصميمات ديگران  نابرابر فرصت
  ـ مصرف، توزيع، تجارت، قيمت، فقر  مديريت رفتارهاي جمعي و فردي، محدود بودن منابع، نامحدود بودن نيازها. )4  
ـ    نامحـدود مطالعـه كـرده و     يازهـاي ن منـابع محـدود و    بين ة رابط صورت  را به بشر  انتخاب اقتصاد،  علم -42   بهتـرين   ةبـا ارائ

  .............. ها انتخاب
  گيرد. بهترين روش استفاده از منابع را به كار مي )1  
  دهد. سطح رفاه و برخورداري افراد جامعه از امكانات مادي را افزايش مي )2  
  كند. يي ميانسان را در به كارگيري بهترين روش استفاده از منابع راهنما )3  
  كند. رفتارهاي فردي و جمعي انسان را مديريت مي )4  
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 43- كوشد  اش مي فردي كه براي ارتقاي سطح زندگي خانواده ،از نظر اسالم.............. . 

  كند. براي رفع فقر و رسيدن به رفاه تالش مي )2   كند. مانند كسي است كه در راه خدا جهاد مي )1  
  اعنتايي به مسايل دنيوي و اقتصادي را قبول ندارد. بي )4   عنوي و خداگونه شدن نيست.به دنبال ارتقاي م )3  
 44- نام دارد. ..............كند ولي فيزيكي و قابل لمس نيست،  آن چه انسان با پول خريداري كرده و نيازهايش را برطرف مي 

  فرصت ةهزين )4  خدمات )3  اي كاالي سرمايه )2  كاالي واسطه )1
كننده، ميزان اهميت كاال يا (ميزان ضروري و  و مصرف ..............ضروري يا تجملي بودن كاال، مفهومي اقتصادي است كه  -45

  دهد مثالً اگر فـردي بـا وجـود بـاال رفـتن زيـاد قيمـت         تجملي بودن كاال) را با حساسيت خود نسبت به قيمت كاال، نشان مي
   ..............كاال 

ي يكاال«اي به جامعة ديگر متفاوت است ـ مصرف خود را تغيير ندهد،  ه فرد ديگر، از زماني به زمان ديگر و از جامعهاز فردي ب )1  
 است. » كاالي لوكس و تجملي«است و اگر با كوچكترين تغيير قيمت، مصرف خود را تغيير دهد، » ضروري

كاالي «اي به جامعة ديگر متفاوت است ـ مصرف خود را تغيير ندهد  از فردي به فرد ديگر، از زماني به زمان ديگر و از جامعه )2  
  است. » كاالي ضروري«است و اگر با كوچكترين تغيير قيمت، مصرف خود را تغيير دهد، » لوكس و تجملي

است » تجمليكاالي لوكس و «شود ـ مصرف خود را تغيير ندهد،  تر يا نيازهاي اوليه، مصرف مي براي تأمين نيازهاي كم اهميت )3  
 است.» كاالي ضروري«و اگر تغيير دهد، 

» كاالي لوكس و تجملي«شود ـ حساسيت زيادي نشان ندهد،  تر، مصرف مي اهميت براي تأمين نيازهاي اوليه و يا نيازهاي كم )4 
 است. » كاالي ضروري«است و اگر حساسيت نشان دهد، 

اسـت كـه بـا     ..............و  ..............هاي بازيگران اقتصـاد در   ي و قابليتآنچه كه براي اقتصاددانان مهم است، رشد تواناي -46
  ..............و  ..............هاي  ، فعاليتتر بيشافزايي  تقسيم كار درست و تعامل، همكاري و هم

  عرصة داخلي، عرصة خارجي ـ فردي، جمعي خود را مديريت كنند.  )1  
  ـ يكديگر را خنثي نكنند، مانند يك گروه موفق عمل كنند.  بخش خدمات، بخش توليد )2  
 بخش خدمات، بخش توليد ـ فردي، جمعي خود را مديريت كنند.  )3  

  عرصة داخلي، عرصة خارجي ـ يكديگر را خنثي نكنند، مانند يك گروه موفق عمل كنند.  )4 
  نام دارد. ..............گيرد،  هاي توليدي، مورد مصرف قرارمي ها توسط بنگاه آن ةكاالهايي كه درطول زمان، خدمات ارائه شد -47

  اي واسطه )4  بادوام )3  اي سرمايه )2  مصرفي بادوام )1  
 48-  شود. محسوب مي ..............و يخچال يك كاالي  ..............لوستر يك كاالي 

  اي تجملي، سرمايه )4  اي قيمت، سرمايه گران )3  مصرفي، بادوام )2  تجملي، مصرفي بادوام )1
 49-  :شود؟ چه نوع كاال يا خدمتي محسوب مي» مشاور حقوقي، دارو، لوستر، المپ تصوير«هريك از موارد 

  مصرفي، ضروري، مصرفي، تجملي )2  اي نهايي، ضروري، تجملي، واسطه )1  
  اي، مصرفي، تجملي، مصرفي سرمايه )4  اي اي، مصرفي، تجملي، واسطه واسطه )3  
 50-  آموز از تعطيالتي كه پيش از برگزاري آزمون داشت براي رفع اشكاالت خود در درس اقتصاد استفاده كرده  دانشيك

 آموز چيست؟ براي اين دانش» فرصت ةهزين«است، 

  نخواندن درس فلسفه )2  خوب از درس اقتصاد ةگرفتن نمر )1  
  هاي ديگر  از درس ترين كم ةگرفتن نمر )4    خواندن درس فلسفه )3  
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بـا   Bريال است، از توليد كـاالي   100توليدش  ةريال و هزين 400كه قيمت فروش آن  Aاي براي توليد كاالي  توليدكننده -51
  را چند بفروشد؟ Bه فرصت او صفر شود كاالي نكه هزي نظر كرده است. براي اين ريال، صرف 250توليد  ةهزين
  لريا 650 )4  ريال 600 )3  ريال 550 )2  ريال 500 )1  
% اختصاص داده است. در حالي كـه  20نقدي خود را به خريد اوراق مشاركت با سود  ةريال، سرماي 000/000/500فردي  -52

ريال را به دنبال داشت، هزينه فرصـت   000/000/120اي به ميزان  ريال، افزايش قيمت ساالنه 000/000/500خريد طال به مبلغ 
  اين فرد چقدر است؟

  ريال 000/000/40 )4  ريال 000/000/30 )3  ريال 000/000/20 )2  لريا 000/000/10 )1  

  
 53- 72(سراسري   شود؟ اي محسوب مي كدام كاال به عنوان كاالي واسطه( 

  قطعات )4  آالت ماشين )3  ساختمان )2  ابزارآالت )1  
 54- بشـر   ..............اسخگويي به نيازهـاي  و امكانات براي پ ..............نظر اقتصادي بدين معناست كه ميزان  كميابي از نقطه

 )74(سراسري   محدود است. 

    توانايي ـ نامحدود) 2    توانايي ـ محدود) 1  
  عدم توانايي ـ نامحدود )4    عدم توانايي ـ محدود) 3
 55- 79ي (سراسر  نام دارند؟  ..............خود قابل استفاده نيستند، كاالهاي  كاالهايي كه به تنهايي و به خودي( 

  اي واسطه )4  مصرفي) 3  غيراقتصادي) 2  اي سرمايه) 1  
 56- شود. در او مي .............. منجر به  احتياجاتش شدن قسمتي از  ، مرتفعجو كمالاست   انسان موجودي  بپذيريم كه اگر 

 )84(سراسري     

  نيازي و رضايت به وجود آمدن احساس بي )2    گيري نيازهاي جديد شكل )1  
  ها يافته و حذف آن گذشت از نيازهاي تازه شكل )4  تر براي رفع نيازهاي جديد گيري عطش كم لشك )3  
 57- 85(سراسري   بهترين روش استفاده از منابع و امكانات كدام است؟( 

  به كارگيري منابع و امكانات موجود در حد رفع نيازهاي داخلي جامعه.  )1  
  كه منابع به آيندگان نيز تعلق دارد.  اينها به استناد  تر از آن استفاده كم )2  
  آوري سطح باالتري از رفاه انسان. از منابع موجود و فراهم» ميزان توليد«ترين  كسب بيش )3  
  جامعه كه در نتيجه منجر به تأمين رفاه عمومي خواهد شد. » نيازهاي نامحدود مادي«ها براي  استفاده از آن )4  
 58-  ايم، يا  نظر كرده توانستيم از آن برداشت كنيم صرف اختصاص دهيم، عمالً از گندمي كه مي» بهپن«اگر زميني را به كشت

توانستيم ببريم محروم  و نفعي كه از آن مي» كتاب«اختصاص دهيم از خريد » لباس و ساير ملزومات«اگر پولمان را به خريد 
 )88(سراسري   شود؟  مي تلقي» فرصت از دست رفته هزينة«ايم در اين رابطه، كدام يك  شده

  كه نيازي به خريد آن نبوده است. » خريد لباس« )1  
  ايم. كه از آن استفاده الزم را نبرده» ميزان پنبه« )2  
  ايم. نظر كرده كه از آن صرف» ميزان محصول گندم« )3  
  غيرقابل استفاده بوده است. و ها اضافه  آن  غالب  كه  »ملزومات ساير« )4  
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 59- م نه،كدام گزي93(سراسري   ؟ هاي زير است ن پاسخ درست و كامل پرسشبي( 

  كدام مورد نادرست است؟» با واقعيت«در رابطه  الف)
بايـد بـا صـرف    » جامعـة اسـالمي  «داند. بدين سـبب   رشد و تعالي فكري و روحي انسان را ارزش مي» تفكر اسالمي« ب)

  زد. براي تحقق اين امر، الزم است.ت او را فراهم ساامكانات كافي در جهت رشد و تعالي انسان، اسباب پيشرف
ترين ابزارهـا،   به مثابه يكي از مهم» ..............«اي به دنبال حفظ استقالل سياسي و فرهنگي خود است بايد به:  اگر جامعه ج)

  در اين مسير توجه كند. 
   شود؟ نيازهاي انسان، از چه طريقي برطرف مي د)

  سازد.  كند و به وسيلة آن نيازهايش را برطرف مي خريداري مي» پول«در مقابل چه كه انسان  آن هـ)
تأسيسات اقتصادي و صنعتي صورت » بنياد«اي در جهت  هاي ارزنده گذاري سرمايه ب)است. » نامحدود«نيازهاي انسان  الف)) 1  

  كاالي مصرفي است.  هـ)از آنها كسب ثروت و استفاده  د)استفادة گسترده از منابع و امكانات اقتصادي  ج)گيرد 
 نتري بيشآن نيست كه انسان با استفاده از منابع و امكانات بتواند سطح باالتري از رفاه يا » مالك بهترين بودن«به يقين  الف)) 2  

  هاي عظيمي براي تأسيس نهادهاي فرهنگي، صورت پذيرد. گذاري سرمايه ب)بدست آورد » توليد«ميزان را از 
  شود.  فقط در اشياي فيزيكي خالصه نمي هـ)مصرف محصوالت و دريافت خدمات  د)و پيشرفت اقتصادي رشد  ج)    
روية استفاده از منابع  جلوي افزايش بي» اهداف اقتصادي اسالم«با توجه به  ب)منابع و امكانات موجود، محدود است.  الف)) 3  

لوژي مدرن و گسترش ارتباط علمي و فني خود يا ممالك پيشرفتة استفاده از تكنو ج)اقتصادي به طور گسترده، گرفته شود. 
  خدمات است.  هـ)ها  داشتن درآمد و هزينه كردن آن د)جهان 

انسان نيستند، لذا انسان ابتدا بايد به آن گروه از نيازهاي خود » نامحدود«منابع و امكانات محدود، قادر به رفع نيازهاي  الف) )4  
گذاري شايسته، از توليدكنندگان محصوالت كشاورزي و صنعتي،  تشويق و ارزش ب)دارند، بپردازد.  تري بيشرا كه اولويت 

 هاي عظيم براي تأسيس نهادهاي فرهنگي در جامعه گذاري سرمايه ج)به عمل آيد. » اقتصاد و توليد داخلي«براي حمايت از 
  مختلف است. محصوالت و مواد د)

  
 60 - 84(آزاد   ن منابع موجود و نيازها، كدام تصميم اقتصادي است؟در صورت عدم تناسب الزم بي( 

  ها حذف خواسته )2    انتخاب )1  
  حذف مد )4  توسعه منابع به حد الزم و دلخواه )3  
 61- 77(آزاد   پردازد؟ ها مي علم اقتصاد به مطالعه، تخصيص بهينه منابع مادي و انساني بين كدام دسته از نيازها و هدف( 

  معيشتي )4  رقيب )3  اساسي )2  عياجتما )1  
 62-  78(آزاد   در مورد خدمات كدام است؟  نادرستعبارت( 

  داراي مشاركت مستقيم در امر توليد است.) 2  مجسم و ملموس است. ة فاقد نتيج) 1  
  از علل ابتدايي منشاء مالكيت است.  )4  قابل معاوضه با يك شيء عيني است.  )3  
 )79(آزاد     گيرد؟ نامحدود مورد بررسي قرار ميصاد به عنوان موضوعي اقتة عرصدر كدام مورد  -63

  مصرفي كاالهاي )4  ها خواسته )3  ثروت) 2  امكانات )1  
 )80(آزاد   ..............هاي مادي هر انساني  خواسته -64

  ها ممكن است. آنة تأمين هم )2    محدود است. )1  
  پذير است.  اي مشابه با ديگران امكان ها به گونه أمين آنت )4  هاي ديگران است.  متمايز از خواسته )3  
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