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 )6614: كد(اقتصاد سال دوم انساني                                                                     

  
 
 
 
 

  
  اولفصل /  اولبخش 

  اقتصاد چيست؟
 

رو  روبـه ) منبـع رفـع نيازهـا   ( منابع و امكانات -2   نيازهاي انسان -1 :ميهابا مفانسان از زندگي » سادهبسيار تصوير «در يك  ●
  .شويم مي

  

 نيازهاي انسان
  

   و تالش فعاليتبراي  انسان كمحرّ ●
  .دكن مي رضايتاحساس  ازنيو بعد از رفع كند رفع آن نياز را  كه دگير تصميم ميانسان احساس نياز  دنبالبه  ●
   .شود زمان تمام نيازهاي انسان برطرف نمي گذشتبا  ●
  .شود مطرح مي نياز جديدي ،نياز هرشدن  برآورده با ●
 .پردازد خويش مي ارتقاي سطح زندگياي تر بر بيش فعاليتانسان به  ،نيازهاي جديد ظهور با ●
  .است »ناپذير سيري« موجودي انسان ●
و وي با  گيرد در او شكل مي نيازهاي جديدتريبلكه  ،دهد دست نميبه او  »نيازي احساس بي« ،اي از نيازها  با برآورده شدن پاره ●

  .آيد صدد رفع نيازها برميدر تري عطش بيش
  منابع و امكانات

  

  .تندهس» محدود«موجود در دسترس انسان، » منابع و امكانات« - 1
برداري از  هايي كه نزديك محل زندگي انسان هستند و بهره هاي كشاورزي مرغوب كه بازدهي بااليي دارند يا زمين زمين مقدار ●
  .استمحدود ي حمل و نقل چنداني ندارند، ذخاير معدني، سرمايه و نيروي كار    ها هزينه آن
  :با وجود فراوان بودن در زمين به داليل معدني ذخاير ●

ناشناخته بودن بسياري از اين منابع -  

محدود بودن دانش فنّي بشر - 
⎧
⎨
⎩

محدود هستند.
  

  .ي دارندمتعددمصرف   هاي قابليت »و امكانات منابع« -2
  :توان براي رفع نيازهاي مختلف و متنوع استفاده كرد به عنوان مثال  از اين منابع و امكانات مي ●
  :  كشاورزي هاي زمين ●
  .توليد پوشاك به زير كشت پنبه برد براي -
  .آن گندم كاشت ي غذا در تهيه براي -
  : تهيه شده از درختان الوار ●
  .براي توليد ميز و صندلي به كار برد -
  .هيزم براي ايجاد گرما استفاده كرد صورت به -
  : كار نيروي ●
  .توليدي شركت كنند هاي فعاليتدر  -
  .نيروي نظامي در تأمين امنيت كشور خدمت كنند شكلبه  -

  )انتخاب(ي اقتصادي  طرح مسئله
  

تـوان از   رود، براي برآوردن نيازهاي ديگـر نيـز مـي    كار نمي تر منابع در دسترس انسان منحصراً براي رفع يك نياز معين به بيش ●
  : نتيجه در. ها استفاده كرد آن
  .نيازهاي انسان نامحدود است -1
  .منابع و امكانات موجود محدود است -2
  .استفاده كرد رفع نيازهاي گوناگون رايتوان ب از اين منابع و امكانات محدود مي -3
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 مقدمات: 1بخش 

  
  
  

    
  

  
  : انسان با ←منابع و امكانات محدود، قادر به رفع نيازهاي نامحدود انسان نيستند ●
  ي زندگي ترين مسأله مهم -
  .شود رو مي موضوع علم اقتصاد روبهو  -
  .برطرف سازد  تري دارند، يشب اولويتانسان ابتدا بايد آن گروه از نيازهايش را كه  ●
ي استفاده از اين منابع تصميم بگيرد و روش معيني  توانند داشته باشند، انسان بايد در مورد نحوه كاربردهاي گوناگوني مي منابع،  ●

  .را انتخاب كند
  » بهترين روش استفاده از منابع و امكانات كدام است؟«: شود اين پرسش مطرح مي ●

  
  .را براي انسان فراهم كرد ←              اين است كه بتوان بودن هترينب مالك ●

  

  از نظر سير تاريخي
  :صدددر خود كارگيري قواي فكري با بهدر طول زمان انسان  ●

-  انجام « بهترين انتخاب» 
 -  يافتن  « بهترين راه» 

بوده است.
  

    اقتصادي  ي انديشهپديد آمدن : حاصل اين تالش
و نهايتاً با عنـوان   ي رسيدتر بيشبه تكامل  »اقتصادي ي انديشه« ←پيشرفت علم رياضيو با  ريبا گسترش و پيشرفت تمدن بش ●
  .ي مستقلي از معارف بشري شناخته شد شاخه صورتبه  »علم اقتصاد«

  كند؟ ي چه موضوعاتي بحث مي علم اقتصاد درباره
  :خوريم برميدو گروه جامعه به  تصوير ساده از اقتصاددر يك  ●
  .)و خدمات احتياج دارند هاخانوارها براي رفع نيازهاي خود به كاال( كنندگان عنوان مصرف بهها خانوار -
   .)كنند ، كاالها و خدمات مورد نياز مردم را توليد و عرضه ميكسب سودبا هدف ( توليدكنندگان -
  : شوند مانند سؤاالتي مطرح مي  با توجه به اين تصوير ساده از اقتصاد، ●
  گيرند؟ ونه در مورد خريدن يا نخريدن يك كاال تصميم ميمردم چگ -
  كنند؟ مردم چگونه مقدار كااليي را كه بايد بخرند تعيين مي -
  گيرند؟ ي توليد يا ميزان توليد يك كاال تصميم مي توليدكنندگان چگونه درباره -
  .گيرند ي مطالعات اقتصادي قرار مي ها در محدوده اين قبيل پرسش ●

  :ي اقتصاد و فعاالن عرصهبازيگران 
  نوع فعاليت  ي اقتصاد جهان ان و فعاالن در عرصهبازيگر

  ي كاالها و خدمات كننده مصرف )خانوارها(كنندگان مصرف
 )ها و مؤسسات اقتصاديبنگاه(توليدكنندگان 

هر نوع سازمان، تشكيالت و شركت يا واحد تجاري كه به (
شركت : پردازند، مانند ي كاالها و خدمات مي عرضه

ي  ي بقالي محل، دكه لي ايران، مغازهبانك م خودرو، ايران
 .)شوندتاكسي، بنگاه اقتصادي محسوب مي  فروشي و روزنامه

  ي كاالها و خدمات مورد نياز مردم توليد و عرضه

  دولت

  ايجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملكرد اقتصاد-
مثل دفاع نظامي، پارك، (ي برخي از كاالها و خدمات  توليد و عرضه -

ي  كه بخش خصوصي تمايلي به توليد و عرضه...) احداث سد و عمليات 
  .ها ندارد آن

 نظارت بر عملكرد توليدكنندگان -
بعضي ضوابط و قوانين، سطح كيفيت كاال : الزام توليدكنندگان به رعايت -

  و اصول بهداشتي
هايي را اعمال كنند تا توليد يك  با درنظر گرفتن مصالح جامعه سياست -

  .پيدا كندكاال رونق 
  هايي از كشوراز بين بردن بيكاري در بخش-

سازمان تجارت جهاني، بانك:مانند(المللي  هاي بين سازمان
  )…المللي پول و  جهاني، صندوق بين

 .تر رونق گيردروابط اقتصادي بين كشورها بيش-
  .هاي درگير در تجارت جهاني حفظ شود ي طرف حقوق همه - 

ترين ميزان توليدبيش
  و 

 سطح باالتري از رفاه
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    آيا اقتصاد علم است؟
  

را  هـاي خاصـي   شباهت هاي علوم دقت كنيم،  ي شاخه اما اگر به همه  خاص و متفاوت با ساير علوم دارد، ،هر يك از علوم فضايي ●
  .كنيم ي دانشمندان پيدا مي در روش مطالعه

هاي مورد  براي توجيه واقعيتي نظريه  ارائه -4   بندي طبقه -3   العات جمع آوري اط -2    مشاهده -1: ي علمي مراحل مطالعه ●
  رد يا قبول نظريه -6    ارزيابي نظريه -5   مطالعه 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :هاي رياضي در مطالعات اقتصادي هاي علمي و مدل نتايج حاصل از استفاده از روش ●
  .را كشف كنند هاي اقتصادي بين پديده و معلولي علّتماهيت روابط اند  هخود، توانستبا تكيه بر مطالعات علمي اقتصاددانان  -
  . كنند »و اجرا يي را طراحيها سياست«رسيدن به هدفي خاص ي اقتصاد براي  ر عرصهد -
  .كنند »بيني پيش«را از قبل  ها تياسس  ناياجراي نتايج  -
 .ها طراحي كنند وگيري از بروز آنهايي را براي جل رو، روش مشكالت احتمالي پيش بيني با پيش -

  تعريف علم اقتصاد
  .كند انسان در زندگي اقتصادي خويش مطالعه مي» گيري تصميم«و » انتخاب«ي چگونگي  علم اقتصاد درباره ●
  : اقتصاد علم ●
و نيـز  ) مختلف دارنـد  ي رد استفادهاكه مو(اب منابع و عوامل توليد كميي بين  بشر را به صورت رابطههاي  انتخابعلمي است كه  -

  .كند ها، رفتارهاي فردي و جمعي انسان را مديريت مي ي بهترين انتخاب و با ارائه كند ميمطالعه  اونامحدود  مادي نيازهاي
  : اساسي در تعريف علم اقتصاد ي سه نكته ●
  نامحدود بودن نيازها -1
  محدود بودن منابع -2
    قابليت مصارف متعدد منابع -3

  :اقتصاد هدف علم
  استفاده از منابع و امكانات خويش جهت روش بهترينكارگيري  و به انتخاب بهترينانجام انسان براي  راهنمايي ●

  اقتصاد اهمّيّت
  .مسائل اقتصادي در زندگي انسان نقش مهمي دارند ●
  : چه در حال وي جوامع، چه در گذشته  در همه ●
  افزايش سطح رفاه -
  .تر و بهتر، از اهداف بسيار مهم بشر است راد جامعه از امكانات مادي بيشبرخورداري اكثريت اف -
  :دين اسالمديدگاه  ●
  .دهد هاست و دنيا و آخرت را با هم مورد توجه قرار مي در پي سعادت واقعي و كامل انسان -
  .بستن به دنيا برهاند از اسير شدن به ماديات و دل  را كند انسان تالش مي -
  .ي به مسائل دنيوي و اقتصادي را قبول ندارداعتناي بي -
  »من المعاش له، المعاد له« :كند ميداند كه اعتقادات انسان را تهديد  معاش را خطري ميدر دسترس نبودن  -
 :تقـدير اسـت   ي شايسـته ، كنـد  ميهمانند كسي كه در راه خدا جهاد  ،كوشد اش مي سطح زندگي خانواده قايدي كه براي ارترف -
  »د علي عياله، كالمجاهد في سبيل اهللالكا«
  .اي دارد اقتصاد در زندگي افراد اهميت ويژه -
اعـم از   هـاي زنـدگي ملـل    ي جنبـه  تأثير عوامل اقتصادي بـر همـه   ←روز افزون مسائل اقتصادي در جهان امروز يتاهم علّت ●

   اجتماعي، سياسي و فرهنگي

 تفاوت علم اقتصاد با علوم ديگر  شباهت علم اقتصاد با علوم ديگر

.              كندي موضوعات معيني بحث مي درباره - 
ميـان  » علّـت و معلـولي  «به دنبال يـافتن روابـط    - 

  .هاي اقتصادي عالم واقع است پديده
ــه      -  ــادي را مطالع ــائل اقتص ــي مس ــا روش علم ب

 .كنند مي

از ابزارهاي خاص علـوم تجربـي،    استفادهامكان 
  .وجود ندارد ميكروسكوپ نظير
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  : سامان استيت اقتصادي آن نابكشوري كه وضع ●
  .پذيرشده بسيار آسيب -
  .شود هاي گسترده دچار مي از نظر اجتماعي و سياسي به بحران -
  .تواند با اتكا به فرهنگ ملي خود مسير آينده را تعيين كند نمي -
  .گيرد هاي مهاجم قرار مي تأثير فرهنگ به شدت تحت -
تـرين   ي يكي از مهـم  به مثابهرشد و پيشرفت اقتصادي به  خود است بايد سياسي و فرهنگياستقالل  دنبال حفظ بهاي  جامعهاگر  ●

  .توجه كندابزارها در اين مسير 
 .دهد را به انسان آموزش مي »راه انتخاب بهتر«ي مسائل اقتصادي،  در عرصه :علم اقتصادبسيار  اهميت ●

يابي  و اين روش را براي دست ←يابند ي استفاده از منابع خود ميراتري ب روش مناسب ←جوامع انساني به كمك علم اقتصاد  ●
  .گيرند كار مي ي مطلوب به به نتيجه

  اسالمتعاليم اقتصاد و علم 
  .ار دارددر اختي ن راهاي محدود جها ت كه منابع و ثروتناپذير و داراي نيازهاي نامحدود اس انسان سيري: ديدگاه علم اقتصاد ●
هـاي   بارتي، محدود كردن نيازهـاي انسـان، نعمـت   ع  و به گرايي اعت و پرهيز از مصرفضمن تأكيد بر قن: ديدگاه تعاليم اسالمي ●

  .كند و نامحدود معرفي مي بي حد و حصرالهي را 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مي لزوماً ناسازگار نيستفرض نامحدود بودن نيازهاي انسان با الگوي مصرف اسال ،شود طور كه مالحظه مي همان ●
  .هاي الهي ناسازگار نيست حد و حصر بودن نعمت فرض محدود بودن منابع در دسترس انسان با اعتقاد به بي ●

  :علّتبه  در اصلولي 
 ،بعمنا بيش از حدو مصرف ي نادرست  استفاده) 2 .)راه استفاده از منابع را كشف نكرده است( بشر فنّيپايين بودن سطح دانش ) 1

  .ندمنابع محدودكه رسد  مينظر به 
  .هاي علم اقتصاد و تعاليم اسالمي تقابلي وجود ندارد فرض پس بين پيش
  )كاال و خدمات(چند مفهوم اوليه 

  :كاال

 است از شيئي عبارتكاال  ●
 

←⎯⎯⎯
كه براي

  .گيرد تأمين و رفع نيازهاي انسان مورد استفاده قرار مي 
  .بپردازد پولها  آن توليدكنندگاني به دست آوردن اين كاالها بايد به انسان برا ●

 جوامع اسالمي  جوامع غيراسالمي

  .شود رشد و تعالي فكري و روحي انسان ارزش محسوب مي  .شود مصرف زياد ارزش محسوب مي

  تر و تأمين امكانات مادي، براي رسيدن به ارزش، مصرف هر چه بيش
  .شود تجملي تجويز ميرفاهي و 

هـاي عظيمـي بـراي     گـذاري  براي رسيدن به ارزش، الزم اسـت سـرمايه  
  .تأسيس نهادهاي فرهنگي صورت پذيرد

 ارتقاي سطح فرهنگي و تعالي فكري انسان: هدف  افزايش مصرف، رفاه زياد و تجمالت: هدف

  .ناپذيرند هاي خود سيري ستهدر راه رسيدن به خوا  .ناپذيرند هاي خود سيري در راه رسيدن به خواسته

  .نيازهاي نامحدودي دارد) تر تعالي فكري بيش(هايش  با توجه به خواسته  .نيازهاي نامحدودي دارد ،)تر مصرف بيش(هايش  با توجه به خواسته
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  :انواع كاال
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خدمات
 هـا  كننـد كـه بـه آن    نيـز برطـرف مـي    ،ها نيازهايشان را به طرق ديگر كه غير فيزيكـي هسـتند   اننسفيزيكي، ابه غير از اشياي  ●
  …و  پزشكيو  مثل خدمات آموزشي ؛گويند مي» خدمات«
 : كاال و خدماتي   مقايسه ●

  .باشند مي جهت رفع نيازهاي انساندو  هر: شباهت 
  .هاست آن فيزيكي بودندر فيزيكي و غير: تفاوت

  : انواع خدمات ●
  ي خانوادگي مانند مشاوره: مصرفي -
  مانند آموزش معلم: اي واسطه -

  :فرصت ي هزينه
فرصت از دست رفته بيانگر آن چيزي اسـت كـه از    ي ي فرصت يا هزينه هزينه .دني دارددمتعمصارف  قابليتمنابع و امكانات  ●

  .به دست آوريم يايم تا چيز ديگر از دست داده يانظر كرده  آن صرف
از توانستيم  دهيم و عمالً از گندمي كه مي ن را به كشت پنبه اختصاص مييما زم. يك زمين قابليت كاشت گندم و يا پنبه را دارد ●

  .ايم نظر كرده ي فرصت كاشت پنبه، ميزان محصول گندمي است كه از آن صرف هزينه: ايم نظر كرده صرف ،آن برداشت كنيم
تواند فرصت زماني را كه در اختيار دارد به سينما رفتن و تماشاي يك فيلم يا مطالعه و يا يادگيري اختصاص  آموز مي يك دانش ●

ي فرصت سينما رفتن، فرصت افزايش مهارت و دانشـي اسـت كـه آن را از دسـت      هزينه: گيرد يوي تصميم به سينما رفتن م. دهد
  .داده است

  

  

  مثال  تعريف  نوع كاال

  كاالي مصرفي
 كننـدگان نهـايي   مصـرف توسـط   كـه مسـتقيماً  كااليي 

  .شود خريداري و مصرف مي
  فرنگي خريداري شده توسط خانوارها گوجه

  اي كاالي واسطه

ي  ديگـري بـراي ادامـه    توليدكنندگانكااليي كه توسط 
ها بـه كاالهـاي مختلـف ديگـر،      فرآيند توليد و تبديل آن

بنـابراين بـه     ،گيرنـد  خريداري و مورد استفاده قـرار مـي  
كننـدگان بـه مصـرف     توسط مصرف مغيرمستقيصورت 

  .رسند مي

ي توليد  فرنگي خريداري شده توسط كارخانه گوجه
  فرنگي رب گوجه

  كاالهاي بادوام
 شـوند  خودشـان مصـرف نمـي   ، كاالهاي مصرفيبرخي 

هـا   ارائـه شـده از سـوي آن    طول زمان خدماتبلكه در 
  .گيرد مورد مصرف قرار مي

  انوارهااتومبيل و يخچال خريداري شده توسط خ

  اي كاالهاي سرمايه
ي  وسـيله   هاي بادوامي كه در فرآينـد توليـد و بـه    كاال
  .شوند كار گرفته مي هاي توليدي به بنگاه

ي توليـد   يخچال خريـداري شـده توسـط كارخانـه    
  بستني

  كاالي ضروري
كنندگان را برطرف  ي مصرف كااليي كه نيازهاي اوليه

  .كند مي
  خوراك، پوشاك و مسكن

  ي لوكس و تجملّيكاال
تـر مصـرف    كااليي كه براي تأمين نيازهاي كم اهميت

  .شود مي
  هاي گران قيمت لوستر و فرش
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  )84 -سراسري(  .شود در او مي …ناپذير، مرتفع شدن قسمتي از احتياجاتش منجر به   بپذيريم كه انسان موجودي است سيري اگر .1
  نيازي و رضايت يبه وجود آمدن احساس ب) 2    گيري نيازهاي جديد شكل) 1

  ها گذشت از نيازهاي تازه شكل يافته و حذف آن) 4  تر براي رفع نيازهاي جديد گيري عطش كم شكل) 3

  )79 -آزاد(  گيرد؟ مورد بررسي قرار مي» نامحدود«عنوان موضوعي   ي علم اقتصاد، كدام مورد به در عرصه .2
  كاالهاي مصرفي) 4  ها خواسته) 3  ثروت) 2  امكانات) 1

 )89 -آزاد(  انسان براي فعاليت و تالش اقتصادي، چيست؟محرّك  .3

  دورانديشي) 4  رفع نيازهاي مادّي) 3  امكانات مادّي) 2  احساس رضايت) 1

 )91 آزمون كانون(  العمل انسان در مقابل ظهور نيازهاي جديد چيست؟ عكس .4

 تر فعاليت بيش) 2    كاستن از مصرف) 1

  سبي نيازهاي قديم و جديدجايي ن به جا) 4    حذف نيازهاي قديم) 3

  )90 -آزمايشي سنجش(   ؟شود در چه زماني براي انسان حاصل مي» رضايت«احساس  .5
  »سود«بعد از كسب ) 1

  »نياز«بعد از رفع ) 2

  سوي فعاليت و تالش اقتصادي بعد از حركت و شتاب به) 3

  تكه تمام نيازهاي انسان رفع شد و او ديگر محركي براي فعاليت نداش زماني) 4

 )92 -آزمايشي سنجش(   است؟ نادرستكدام عبارت  ،»ناپذير است انسان موجودي سيري«: كه در رابطه با داليل اين .6

  .گيرد اي در او شكل مي چون نيازهاي تازه) 1

  .آيد تري درصدد رفع نيازهاي نوظهور خود برمي چون او با عطش بيش) 2

  .دهد نيازي به او دست نمي اس بياي از نيازهايش، احس زيرا با برآورده شدن پاره) 3

  .بستن به دنيا برهاند ها بر اين اساس آفريده شده كه در جريان زندگي بايد خود را از اسير شدن به ماديات و دل ي انسان زيرا ذات و فطرت اوليه) 4

 )91 -آزمون كانون(  در مورد منابع و امكانات چيست؟» قابليت مصارف متعدد«منظور از داشتن  .7

  ي نيازهاي انسان امحدود بودن دامنهن) 1

  نامحدود بودن امكانات و عوامل توليد) 2

  امكان استفاده از منابع براي رفع نيازهاي مختلف) 3

  تر براي ارضاي نيازهاي بيش  احساس افزايش انگيزه) 4

براي مثال بايد تصـميم بگيـرد كـه     ي استفاده از منابع تصميم بگيرد و روش معيني را انتخاب كند؛ چرا انسان بايد در مورد نحوه .8
اگـر  . اختصاص دهد» پنبه«ها را به توليد  كه آن هاي كشاورزي محدودي را كه در اختيار دارد، به زير كشت گندم ببرد يا اين زمين

 )92 -آزمايشي سنجش(  بنا بر توليد هر دو محصول است، چه مقدار زمين را به كشت هر يك از دو محصول اختصاص دهد؟

  .يرا منابع و امكانات موجود نامحدود استز) 1

  .چون نيازهاي انسان نامحدود است) 2

  .زيرا منابع در دسترس انسان كاربردهاي گوناگون دارند) 3

  .چون منابع و امكانات نامحدود، قادر به رفع نيازهاي محدود انسان نيستند) 4

  1  نيازهاي انسان، منابع و امكانات
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يكي از نكات بسـيار مهـم    ،كند ها استفاده مي فع نيازهاي خود از آنكه انسان براي ر» منابع و امكانات موجود در جهان«ي  درباره .9
  ؟نيستكدام مورد در اين رابطه . قابل يادآوري اين است كه منابع و امكانات موجود در دسترس انسان، محدود است

  )92 -آزمايشي سنجش(    
  .محدود هستند ي حمل و نقل چنداني ندارد، هزينه ها برداري از آن دليل، بهرهها قرار دارند و به همين  هاي كه نزديك به محل زندگي و تجمع انسان زمين )1
  .كم است ،هاي مرغوبي كه بازدهي باال دارند هاي كشاورزي نسبتاً زيادي در اختيار جامعه باشد ولي زمين حتي ممكن است زمين )2
بلكـه بـراي  ،رود به كار نمـي» توليد كاال براي رفع آن نياز«ياز معيّن تر منابعي كه در دسترس انسان قرار دارد، منحصراً براي رفع يك ن بيش )3

  .شود ها استفاده مي برآوردن نيازهاي ديگر نيز از آن
برداري  بهره ،»دانش فنّي بشر«ي زمين، به دليل ناشناخته بودن بسياري از اين ذخاير و نيز محدود بودن  با وجود ذخاير معدني فراوان در كره )4

  .اين منابع و امكانات آسان نيست كامل از

كند از نكات بسيار مهم و قابـل   ها استفاده مي كه انسان براي رفع نيازهاي خود از آن» منابع و امكانات موجود در جهان«ي  درباره .10
ـ  » .هاي مصرف متعددي دارند منابع و امكانات موجود در دسترس انسان قابليت«: يادآوري اين است كه ن رابطـه  كدام مـورد در اي

  )92 -آزمايشي سنجش(  ؟نيست
  .ها براي ايجاد گرما استفاده كرد توان براي توليد ميز و صندلي به كار برد و يا به صورت هيزم از آن الوار تهيه شده از درختان جنگلي را مي )1
شكل نيـروي نظـامي در خـدمت تـأمين  هاي توليدي شركت كند و هم به تواند در فعاليت بخشي از نيروي كار موجود در يك جامعه هم مي) 2

  .امنيت كشور باشد
برداري  بهره ،»دانش فني بشر«ي زمين، به دليل ناشناخته بودن بسياري از اين ذخاير و نيز محدود بودن  با وجود ذخاير معدني فراوان در كره) 3

  .كامل از اين منابع و امكانات آسان نيست
توان براي توليـد پوشـاك، بـه  هاي كشاورزي را هم مي ع نيازهاي مختلف و متنوع استفاده كرد، مثالً زمينتوان براي رف از منابع و امكانات مي) 4

  .در آن گندم كاشت» غذا«برد و هم براي تهيه » پنبه«زير كشت 

به كار » ع آن نيازتوليد كاال براي رف«تر منابعي كه در دسترس انسان قرار دارد، منحصراً براي رفع يك نياز معين  بيش«: اين مطلب .11
» منابع و امكانات موجود در جهان«شود، مربوط به كدام ويژگي  ها استفاده مي نيازهاي ديگر نيز از آن نبلكه براي برآورد ،رود نمي

    )92 -آزمايشي سنجش(  است؟
    .منابع و امكانات موجود در دسترس انسان، محدود است )1
  .است» محدوديت منابع«داليل يكي از  ،پايين بودن سطح دانش فني بشر) 2
  .هاست يا عدم كشف طُرُق استفاده از آنهاست نادرست و مصرف بيش از حد آن ي استفاده» محدوديت منابع«يكي ديگر از داليل ) 3
  .ندهاي مصرف متعددي دار كند، قابليت ها استفاده مي منابع و امكانات موجود در جهان كه انسان براي رفع نيازهاي خود از آن) 4

  
  
  

  )85سراسري ـ (  از منابع و امكانات كدام است؟ استفادهبهترين روش  .12
  رفع نيازهاي داخلي جامعه كارگيري منابع و امكانات موجود در حدّ به) 1
  .ق داردها به استناد اينكه اين منابع به آيندگان نيز تعلّ تر از آن كم ي  استفاده) 2
  آوري سطح باالتري از رفاه براي انسان بع موجود و فراهماز منا» ميزان توليد«ترين  كسب بيش) 3
  .منجر به تأمين رفاه عمومي خواهد شد در نتيجهجامعه كه » ينيازهاي نامحدود مادّ«ها براي  استفاده از آن) 4

 )85 -آزاد(   چيست؟ سنجشمالك  ،ترين ميزان توليد و فراهم ساختن سطح باالتري از رفاه براي انسان يابي به بيش دست .13
  تأمين رفاه زياد و رفع نيازهاي تجمّلي) 2    تر مصرف هرچه بيش) 1
  بهترين روش استفاده از منابع و امكانات) 4    رفع نيازهاي نامحدود انسان) 3

 …طول زمان، همواره درصدد انجام بهترين انتخاب و يافتن بهترين راه بوده است كه حاصل اين تالش فكـري، پديـد آمـدن     درانسان  .14
 .را براي انسان فراهم كرد …مالك بهترين روش استفاده از منابع و امكانات اين است كه با استفاده از اين منابع بتوان . است

  )92 -آزمون كانون(      ترين ميزان توليد و سطح باالتري از رفاه   علم اقتصاد ـ كم) 1
  ترين ميزان توليد  ي اقتصادي ـ باالترين سطح رفاه و بيش انديشه) 2
    ترين سطح رفاه  علم اقتصاد ـ بهترين انتخاب و كم) 3
  هاي زندگي ي اقتصادي ـ ارتقاي سطح زندگي و افزايش هزينه انديشه) 4

  موضوعات مورد بحث در علم اقتصادي اقتصادي و  طرح مسئله  2
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 اينكـه هاي كشاورزي محدودي را كه در اختيار دارد به زير كشت گندم ببرد يـا   انسان بايد تصميم بگيرد كه زمين«اين مطلب كه  .15
  )90 -آزمايشي سنجش(  .  است» …«، بيانگر اين است كه اقتصاد ».ختصاص دهدها را به توليد پنبه ا آن
  »تخصيص منابع«علم ) 4  »منابع كمياب«علم ) 3  »كاربردي«علمي ) 2  »انتخاب«علم ) 1

  )90 -آزمايشي سنجش(   ؟است نادرستكدام عبارت » واقعيت«در رابطه با  .16
  .بوده است» بهترين راه«و يافتن » بهترين انتخاب«همواره درصدد انجام  ،دكارگيري قواي فكري خو در طول زمان با به» انسان«) 1
هاي   عبارتي بـراي پاسـخگويي بـه پرسـش بـه ،كنـد ي موضوعات معيني با روش خاصي  بحـث مي مانند هر علم ديگري درباره» علم اقتصاد«) 2

 .مشخصي طراحي شده است
را بـراي » رفاه«دست آورد و سطح باالتري از  ترين ميزان توليد را به فاده از منابع بتوان بيشاين نيست كه با است» بهتر بودن«به يقين مالك ) 3

  .انسان فراهم كرد
ي اقتصادي بشر نيز تكامل يافت و با عنوان علم اقتصـاد در جايگـاه  انديشه ،ويژه پيشرفت علم رياضي با گسترش و پيشرفت تمدن بشري و به) 4

  .ري و علوم دانشگاهي قرار گرفتترين معارف بش يكي از مهم
 است؟» ارتباط منطقي«ها فاقد  با ساير گزينه» منابع و امكانات«كدام گزينه در رابطه با مالك بهترين روش استفاده از  .17

  )92 -آزمايشي سنجش(    ترين ميزان توليد بيش) 2    رفاه ي ازسطح باالتر) 1
  »گرايي مصرف«و پرهيز از » تقناع«تأكيد بر ) 4  درست و صحيح مصرف كردن منابع) 3

  
  
  

 )90 -آزمون كانون(  اند؟ ي اقتصاد جهان، كدام چهار گروه بازيگر و فعال در عرصه .18
 المللي پول ـ سازمان تجارت جهاني كنندگان ـ توليدكنندگان ـ صندوق بين مصرف) 1
  كنندگان ها ـ مصرف توليدكنندگان ـ سازمان تجارت جهاني ـ دولت) 2
  ها كنندگان ـ سازمان تجارت جهاني ـ دولت المللي ـ مصرف ي اقتصادي بينها سازمان) 3
  كنندگان ـ توليدكنندگان ها ـ مصرف المللي ـ دولت هاي اقتصادي بين سازمان) 4

ها و مؤسسـات اقتصـادي بـه     و از سوي ديگر، بنگاه» كنندگان مصرف«ي اقتصاد جامعه، از يك سو با خانوارها به عنوان  در عرصه .19
اگر در جامعه فقط اين دو گروه حاضر و فعال باشند، نبـود  . روييم روبه» كاالها و خدمات«كنندگان  و عرضه» توليدكنندگان«ان عنو

 )92 -آزمايشي سنجش(  آن نهاد كدام است؟ .شود احساس مي» اقتصاد«يك نهاد براي ايجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملكرد 
    دولت) 2    حكومت) 1
  كننده و توليدكننده سازمان حمايت از مصرف) 4  مور اقتصادي و دارايي در هر كشوروزارت ا) 3

  
  

  

 هاي مورد مطالعه هستند و به همين منظور بـه  ي كدام علوم، دانشمندان به دنبال يافتن روابط علّت و معلولي بين پديده در زمينه .20
  )83 -سراسري(  ازند؟پرد ها مي بندي آن آوري اطالعات و سپس طبقه مشاهدات، جمع انجام

    علوم تجربي و نجوم) 2    هاي علوم ي شاخه همه) 1
  هاي علوم اثباتي ي شاخه همه) 4    شناسي و شيمي علوم زيست) 3

هايي را طراحي و اجرا كرد و نتايج اجـراي   ي اقتصاد براي رسيدن به هدفي خاص، سياست توان در عرصه به كدام دليل، امروزه مي .21
ي اقتصـاد بـروز كنـد،     صـه  بيني برخي مشكالتي كه ممكن است در عر توان با پيش چنين، مي هم. بيني نمود ها را از قبل پيش آن

  )86 -سراسري(  ها طراحي كرد؟ هايي را براي جلوگيري از بروز آن روش
    ي دانشمندان اقتصاد بر مطالعات علمي تكيه) 1
  و طيّ مراحل تكميلي آن» علم اقتصاد«گيري و تكامل  شكل) 2
    هاي اقتصادي بين پديده» ماهيّت روابط علّت و معلولي«كشف ) 3
  »علوم تجربي«هاي علمي همانند ساير علوم از جمله  استفاده از روش) 4

هاي مورد مطالعه، براي توجيه واقعيت» ي نظريات ارائه«هاي مورد مطالعه، بين پديده» روابط علّت و معلولي«در رابطه با جستجوي  .22
 )89 -سراسري(  مرحله قرار دارد؟بعد از كدام 

  هابندي يافتهطبقه) 2    انجام مشاهدات) 1
  ارزيابي مطالعات انجام يافته) 4    آوري اطالعاتجمع) 3

 علم اقتصاد و تعاليم اسالم

 ي اقتصاد بازيگران و فعاالن در عرصه

4  

3  
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بـه   كنند و آوري اطالعات، نظرياتي را ارائه مي بوده و با مشاهدات و جمع …اقتصاددانان به دنبال كشف روابط علّت و معلولي بين  .23
 )91 -سراسري(  . …پس . پردازند ها مي يا رد آنارزيابي، قبول 

 .كنند را مطالعه مي» مسائل اقتصادي«عالم واقع ـ آنان نيز با روش علمي، » هاي اقتصادي پديده«) 1
  .كنند را مطالعه مي» مسائل اقتصادي«ـ آنان نيز با روش علمي، » عرضه، تقاضا، قيمت«مقوالت ) 2
  .پردازند مي» ها واقعيت«شود، به بررسي  كار گرفته مي به» علوم تجربي«قع ـ آنان هم با روشي كه در عالم وا» هاي اقتصادي پديده«) 3
» هـا واقعيت«شـود، بـه بررسـي  كار گرفتـه مي بـه» علـوم تجربـي«ـ آنان هم با روشي مشابه روشـي كـه در » عرضه، تقاضا، قيمت«مقوالت ) 4

  .پردازند مي

  )88 -از كشور خارج(      ؟است نادرستكدام مطلب  .24
هاي خاصـي در  هاي علوم دقت كنيم، شباهت بنابراين، هر اندازه به هريك از شاخه. هر يك از علوم، فضايي خاص و متفاوت با ساير علوم دارد )1

  .كنيم ي دانشمندان پيدا نمي روش مطالعه
و سپس با بررسي بيشـتر، نظريـات مطـرح شـده را ارزيـابي  دهند هاي مورد مطالعه، نظريات خود را ارائه مي دانشمندان براي توجيه واقعيت )2

  .گيرند ها، تصميم مي ي رد يا قبول آن كنند و درباره مي
هاي مورد مطالعه هستند و به همين منظور بـه انجـام  هاي علوم، دانشمندان به دنبال يافتن روابط علت و معلولي بين پديده ي شاخه در همه )3

  .پردازند ها مي بندي آن و سپس طبقه آوري اطالعات مشاهدات، جمع
امكان استفاده از ابزارهاي خاص علوم تجربي مانند ميكروسكوپ، تلسكوپ و نظاير آنان را ندارند،  ،هر چند اقتصاددانان در مطالعات اقتصادي )4

   .ردازندپ ها مي شود، به بررسي واقعيت كار گرفته مي اما با روشي بسيار مشابه روشي كه در علوم تجربي به

 )84 -آزاد(   ي اصلي علم اقتصاد در مورد موضوعات و مسائل آن، بر چيست؟ تكيه .25
  كشف روابط علّت و معلولي) 2    توجيه و تبيين) 1
  ها هاي جلوگيري از بروز آن ي روش بيني مشكالت و ارائه پيش) 4    ها طراحي و اجراي سياست) 3

 )90 -آزاد(  طالعه در ساير علوم، داراي شباهت است؟در تعريف علم اقتصاد، بيان كدام نكته با روش م .26
 ي بين منابع و نيازها رابطه) 2    محدود بودن منابع) 1
  نامحدود بودن نيازها) 4    قابليّت مصارف متعدّد منابع) 3

 )91 -آزمون كانون(  ي دانشمندان علم اقتصاد در كدام گزينه درست بيان شده است؟  ترتيب مراحل روش مطالعه .27
 بندي، ارزيابي ي نظريات، طبقه آوري اطالعات، ارائه جام مشاهدات و جمعان) 1
 آوري اطالعات، ارزيابي بندي، انجام مشاهدات و جمع ي نظريات، طبقه ارائه) 2
  ي نظريات بندي، ارائه آوري اطالعات، ارزيابي، طبقه انجام مشاهدات و جمع) 3
  ي نظريات، ارزيابي  ي، ارائهبند آوري اطالعات، طبقه انجام مشاهدات و جمع) 4

 )91 -آزمون كانون(  است؟  نادرستهاي زير، در رابطه با تعريف علم اقتصاد يك از گزينه كدام .28
 . كندها، رفتارهاي فردي و جمعي انسان را مديريت ميي بهترين انتخابعلم اقتصاد با ارائه) 1
 .كندهايي است كه چگونگي تخصيص منابع كمياب را مشخص ميبعلم اقتصاد، علم شناخت فرآيند حاكم بر سازوكار انتخا) 2
 .علم اقتصاد، علم تخصيص منابع نامحدود به نيازهاي محدود است) 3
  . كندگيري انسان در زندگي اقتصادي خويش مطالعه ميي چگونگي انتخاب و تصميمعلم اقتصاد درباره) 4

 )91 -آزمون كانون(  هاي مورد مطالعه كدام است؟  علمي بين پديدهي يافتن روابط علت و معلولي به روش  آخرين مرحله .29
  آوري اطالعات جمع) 2    ها بندي يافته طبقه) 1
  رد يا قبول نظريه) 4    ي نظريه ارائه) 3

  )90 -آزمايشي سنجش(   ؟است نادرستكدام مورد » واقعيت«با  رابطهدر  .30
  .را پيدا كنند» هاي اقتصادي پديده«بين » روابط علت و معلولي«ند، ماهيت ا اقتصاددانان با تكيه بر مطالعات علمي خود توانسته) 1
 .بيني كرد ها را از قبل پيش هايي را طراحي و اجرا كرد و نتايج اجراي آن ي اقتصاد براي رسيدن به هدفي خاص، سياست توان در عرصه امروزه مي) 2
هـاي علمـي منسـجم  ش كه انسان توانست با استفاده از رو از زماني بيات و مطالعات، با گذشت زمان و گسترش مرزهاي دانش بشري و افزايش تجر) 3

  .پديد آمد» ي اقتصادي انديشه«استدالل كند، » عالم واقع«هاي مادي  ي پديده اقتصادي بپردازد و درباره» مسائل«به بررسي 
هايي كـه  و تالش براي پاسخ دادن به پرسش انديشيدنان گذشته، اين اي طوالني دارد اما در زم سابقه» مسائل اقتصادي«ي  درباره انديشيدن) 4

  . نداشت» نظم منطقي«شد همانند امروز علمي نبود و  مطرح مي» زندگي اقتصادي بشر«ي  در عرصه
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  )90 -آزمايشي سنجش(    ؟عمدتاً ريشه در چه چيزي دارد و بايد از چه طريقي عملي شوند ،تصميمات انسان در مود مسائل اقتصادي .31
  هاي گوناگون كارگيري منابع و امكانات به روش انتظارات و انگيزه براي كسب سود ـ به) 1
 .كارگيري منابع و امكانات محدود و در دسترس هاي محدود او ـ به  انگيزه و اولويت) 2

  .كارگيري حداكثر منابع و امكانات نامحدود ي او ـ به سليقه و نيازهاي اوليه) 3
  .كارگيري منابع و امكانات محدود و در دسترس هاي نامحدود او ـ به واستهنيازها و خ) 4

  )90 -آزمايشي سنجش(   ؟در جهان امروز چيست» علم اقتصاد«دليل اهميت بسيار زياد  .32
 كمك به استفاده از منابع و امكانات) 2    آموزش راه انتخاب بهتر به انسان) 1

  »ي اقتصادي جوامع رشد و توسعه«ارتقاء سطح ) 4  ماعيهاي اجت    ي طرق مبارزه با بحران ارائه) 3

ميكروسـكوپ، تلسـكوپ و   : مانند» علوم تجربي«در مطالعات اقتصادي، امكان استفاده از ابزارهاي خاص » اقتصاددانان«هر چند  .33
 )92 -آزمايشي سنجش(  :نظاير آن را ندارند اما

  .پردازند ها مي شود، به بررسي واقعيت كار گرفته مي به» علوم تجربي«با روشي بسيار مشابه به روشي كه در ) 1
  .هاي علمي به بررسي مسائل بپردازد، اقتصاددانان نيز به اين امر اهتمام ورزيدند از زماني كه انسان توانست با استفاده از روش) 2
  .بوده است» علم اقتصاد«گيري و تكامل  هاي علمي در مطالعات اقتصادي و به اصطالح، شكل همگي اين نتايج، حاصل استفاده از روش) 3
ي زنـدگي  هاي عرصـه ي طوالني دارد و اين انديشـيدن و تـالش بـراي پاسـخگويي بـه پرسـش سابقه» مسائل اقتصادي«ي  انديشيدن درباره) 4

  .اقتصادي بشر بوده است

ي  نتيجه ،»مسائل اقتصادي«در  اصها در جهت رسيدن به هدفي خ آن بيني قبلي نتايج اجرايي ها و پيش طراحي و اجراي سياست .34
  )92 -آزمايشي سنجش(  چيست؟

  ي دانشمندان در روش مطالعه هاي خاص وجود شباهت )1
  هاي اقتصادي بين پديده» روابط علّي«كشف ماهيّت  )2
  »معارف بشري«هاي  شاخه ءجز» علم اقتصاد«قرار گرفتن  )3
  .انسان در طول زمان بوده استكه حاصل تالش فكري » ي اقتصادي انديشه«پديد آمدن  )4

  )92 -آزمايشي سنجش(  :به دقت نگريسته شود» هاي علوم شاخص«ي  اگر به همه .35
  .شود ي دانشمندان يافت مي هاي خاصي در روش مطالعه شباهت )1
  .جويند هاي مشابه هم ياري نمي از روش ،»واقعيات«يابي به  ها براي دست هيچ كدام از آن) 2
  .هاي مورد مطالعه هستند بين پديده» روابط علّي«هاي علوم، دانشمندان به دنبال يافتن  خهدر معدودي از شا) 3
  .است» علوم پايه«هاي  ي نظريات براي توجيه واقعيات از ويژگي ها و ارائه بندي آن سپس طبقه ،آوري اطالعات انجام مشاهدات، جمع) 4

  )83 -آزاد(  المي چيست؟ي رفع نيازهاي نامحدود انسان در الگوي مصرف اس الزمه .36
  افزايش امكانات رفاهي) 2  ها ي وارستگي از خواسته تجويز روحيه) 1
  هاي عظيم فرهنگي گذاري سرمايه) 4  اعتنايي به منابع و امكانات ي بي تجويز روحيه) 3

  )86 -آزاد(   هاي الهي، چيست؟ حد و حصر بودن نعمت ي تحكيم اعتقاد به بي الزمه .37
 هر سه مورد) 4  ي درست از منابع استفاده) 3  گرايي پرهيز از مصرف) 2  فنّيارتقاي سطح دانش ) 1

  )87 -آزاد(  :ي علم اقتصاد و تعاليم اسالمي هاي اوليه پيش فرض .38
 .داراي تقابل آشكارند) 2    .اند بر هم منطبق) 1

  .ها تقابلي وجود ندارد بين آن) 4    .با هم ناسازگارند) 3

 تر فكري، سازگار با تعاليم اسالمي است؟ خواهي هر چه بيش تصاد، در صورت انطباق با تعاليهاي علم اق يك از پيش فرض كدام .39

 )88 -آزاد(    نيازهاي نامحدود) 2    محدود بودن منابع) 1

  قابليت مصارف متعدّد منابع) 4    رسيدن به رفاه و توانگري مادي) 3
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  )89 -آزاد(  ؟پذيردنميمنابع در دسترس انسان، هاي اسالمي، كدام گزينه را به عنوان علّت محدود بودن آموزه .40
  گرايي مصرف) 2    محدوديّت وجودي منابع) 1
  پايين بودن سطح دانش فنّي) 4    ي نادرست از منابعاستفاده) 3

    )90 -آزاد(  گردد؟ ها مي با آن مرتبطي علم اقتصاد و تعاليم اسالمي  هاي اوليه فرض مورد، موجب رفع تقابل بين پيش كدام .41
  ي درست از منابع استفاده) 2    ارتقاي سطح دانش فنّي) 1
  هر سه مورد) 4    رعايت الگوي مصرف اسالمي) 3

 )91 -آزاد(  هاي الهي، كدام است؟ حد و حصر بودن نعمت عامل رفع تقابل بين فرض محدود بودن منابع و اعتقاد به بي .42
  قناعت و پرهيز از تجمّالت) 2    رشد و تعالي فكري و روحي) 1
  مصرف بهينه و ارتقاي سطح دانش فنّي) 4    رسيدن به رفاه و توانگري مادّي) 3

ي اسـالمي و   كنـد و وجـه مشـترك جامعـه     ترتيب از راست به چپ، از نظر اسالم كدام عامل اعتقادات انسـان را تهديـد مـي    به .43
 )91 -آزمون كانون(  غيراسالمي كدام است؟

 ازهاي انساندر دسترس نبودن معاش ـ نامحدود بودن ني) 1
 ها ـ ايدئولوژي و الگوهاي مصرفي و توليد ناپذيري خواسته سيري) 2
  هاي اقتصادي جهت كشف منابع جديد ها ـ روش ناپذيري خواسته سيري) 3
  در دسترس نبودن معاش ـ اعتقاد به نامحدود بودن منابع و امكانات طبيعي) 4

ي بـين   ي مسـائل اقتصـادي اسـت و رابطـه    سيار علـم اقتصـاد در عرصـه   ترتيب از راست به چپ، كدام گزينه بيانگر اهميت ب به .44
 )91 آزمون كانون(  ي علم اقتصاد و تعاليم اسالمي چگونه است؟ هاي اوليه فرض پيش

 .ها تقابلي وجود ندارد بين آن. / دهدي مسائل اقتصادي، راه انتخاب بهتر را به انسان آموزش مي در عرصه) 1
  .با هم ناسازگارند. / هاي زندگي ملل تأثير داردي جنبهط به آن بر همهاقتصاد و مسائل مربو) 2
  .داراي تقابل آشكارند. / دهد ي مسائل اقتصادي، راه انتخاب بهتر را به انسان آموزش مي در عرصه) 3
بـرهم . / ي جامعـه سـنجيدهاي اقتصادي مختلف را بـر سـطح زنـدگي مـردم و رشـد اقتصـادكارگيري سياست توان تأثير بهبه كمك آن مي) 4

  .اند منطبق

منابعي كه بايد در خدمت آباداني و افزايش سطح رفاه انسان قرار گيرد ممكن است صرف كشتار و « ؟به چيست مربوطاين مطلب  .45
  )90 -آزمايشي سنجش(  ».جنگ افروزي شود

  قابليت مصارف متعدد منابع) 1
 نامحدود بودن نيازها و محدوديت منابع) 2
  »ي نادرست استفاده«ت منابع به سبب محدودي) 3
  قادر به رفع نيازهاي نامحدود انسان نيستند منابع و امكانات محدود، ) 4

ي اسالمي بايد با صرف امكانات كافي در  بدين سبب جامعه. داند مي» ارزش«انسان را رشد و تعالي فكري و روحي » اسالمي تفكر« .46
هـاي عظيمـي بـراي     گـذاري  براي تحقق اين امر، الزم است، سرمايه. را فراهم سازدجهت رشد و تعالي انسان، اسباب پيشرفت او 

  )90 -آزمايشي سنجش(   .صورت پذيرد» …«تأسيس نهادهاي 
  فرهنگي) 4  سياسي) 3  اجتماعي) 2  اقتصادي) 1

  )92 -آزمايشي سنجش(  است؟ نادرستكدام يك از عبارات زير  .47
ي يكي از ابزارها  به مثابه» رشد و پيشرفت فرهنگي و سياسي«بايد به  ،خود است» اسي و فرهنگيحفظ استقالل سي«اي به دنبال  اگر جامعه )1

  .در اين مسير توجه كند
هاي زندگي ملل اعـم از اجتمـاعي،  ي جنبه بر همه» تأثير عوامل اقتصادي« ،در جهان امروز» مسائل اقتصادي«يكي از علل اهميت روزافزون ) 2

  .سياسي و فرهنگي است
ي خويش را تعيين كنند و بـه شـدت تحـت تـأثير  توانند با اتكا به فرهنگ ملّي خود، مسير آينده ممالك دچار ضعف و بيماري اقتصادي نمي) 3

  .گيرند گر قرار مي هاي مهاجم و ويران فرهنگ
جانبـه حركـت كنـد، بسـيار  پيشـرفتي همهي كشورهاي دنيا در مسير  پاي بقيه سامان باشد و نتواند پابه كشوري كه وضعيت اقتصادي آن نابه) 4

  .شود هاي گسترده دچار مي پذير شده و از نظر اجتماعي و سياسي به بحران آسيب
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. باشـد » محدوديت منابع«انسان سبب » سطح دانش فنّي«زيرا ممكن است، پايين بودن «كدام عبارت مربوط به اين مطلب است؟  .48
. برداري كند ها بهره كه بايد بشناسد و از آن سان نتواند نعمت هاي فراوان را چنانشود كه ان در جامعه سبب مي» سطح دانش فني«

  )92 -آزمايشي سنجش(  ».ها بسنده كند در نتيجه فقط به استفاده از قسمت ناچيزي از آن
  .نيست» ناسازگار«لزوماً  ،»مصرف اسالمي«فرض نامحدود بودن نيازهاي انسان با الگوي  )1
  .تقابلي آشكار وجود دارد» علم اقتصاد و تعاليم اسالمي«هاي  فرض رسد كه ميان پيش چنين به نظر مي )2
  .نيست» ناسازگار«هاي الهي  حد و حصر بودن نعمت در دسترس انسان با اعتقاد به بي» محدود بودن منابع«پذيرفتن فرض  )3
كه از اين ثروت به صورت نادرست اسـتفاده  را كشف نكرده است يا اين محدود بودن منابع يا به اين دليل است كه انسان راه استفاده از منابع )4

  .كند مي

  )92 -آزمايشي سنجش(  است؟ نادرست» واقعيت«كدام يك از عبارات زير در رابطه با  .49
  .شود ها خالصه نمي ي زندگي انسان در اين فقط يك جنبه از زندگي انسان است و همه» اقتصاد و مسائل مربوط به آن« )1
  .كند را تبليغ نمي» دنيوي و اقتصادي«اعتنايي به مسائل  دين اسالم ارتقاي معنوي انسان و خداگونه شدن او را مدنظر قرار داده ولي بي )2
  .تر و بهتر از اهداف بسيار مهم بشر است  در امروزه، معدودي از جوامع، افزايش سطح رفاه و برخورداري آحاد جامعه از امكانات مادي بيش )3
ها در طول زندگي، صرف تأمين معاش و ارتقاي سـطح زنـدگي  بخش مهمي از تالش انسان. در زندگي نقش مهمي دارند» مسائل اقتصادي« )4

  .شود مادي مي

  )92 -آزمايشي سنجش(  است؟ نادرستكدام عبارت » ي اسالمي و غيراسالمي هاي دو نوع جامعه ويژگي«در رابطه با  .50
  .ناپذيرند هاي خود سيري ن به خواستههر دو جامعه در راه رسيد )1
  .خواهد تري را مي بيش» تعالي فكري« ،ي اسالمي تر و جامعه مصرف بيش ،ي غيراسالمي جامعه )2
  .ي اسالمي، ارتقاي سطح فرهنگي و تعالي فكري انسان است ي مصرفي غيراسالمي، افزايش مصرف، رفاه زياد و تجمالت و هدف جامعه هدف جامعه )3
  .است هايش نيازهاي نامحدودي دارد و براي رفع اين نيازها به منابع و امكانات نيازمند با توجه به خواسته» ي اسالمي جامعه«ين دو جامعه تنها از ا )4

ترين ابزارها در ايـن   بايد به چه چيزي به عنوان يكي از مهم ،خود است» استقالل سياسي و فرهنگي«اي كه به دنبال حفظ  جامعه .51
  )92 -آزمايشي سنجش(  ه كند؟مسير توج

  هاي تكنولوژيكي سرمايه) 2    رشد و پيشرفت اقتصادي )1
  نيروي انساني) 4    منابع طبيعي و اقتصادي) 3

  

  )79 -سراسري(  .نام دارند …كاالهاي ،كاالهايي كه به تنهايي و به خودي خود قابل استفاده نيستند .52
  اي واسطه) 4  مصرفي )3   غيراقتصادي )2  اي سرمايه) 1

 )92 -خارج از كشور(   شود؟ اي تلقي مي ترتيب يك كاالي مصرفي و واسطه به» گوجه فرنگي«در كدام فرآيند،  .53
    .شود استفاده مي» رب«شود ـ در توليد  مصرف مي» ساالد خانگي«در  )1
  .شود مصرف مي» برخي غذاها«در  رود ـ  كار مي به» سس«در توليد  )2
  .شود استفاده مي» سس«رود ـ در توليد  كار مي به» رب«در توليد  )3
  .شود تناول مي» كباب«شود ـ در كنار  مصرف مي» ساالد خانگي«در  )4

 )92 -آزمون كانون(  ترتيب دركدام گزينه درست آمده است؟ توضيح مربوط به هر مورد، به .54

 »نان، لباس  شخصي، ي ي حقوقي، سي دي آموزش زبان انگليسي، رايانه تابلو فرش نفيس، كولر منزل، مشاوره«

 اي، كاالي ضروري، كاالي ضروري اي، خدمات، خدمات، كاالي سرمايه كاالي تجملي، كاالي سرمايه) 1

  كاالي لوكس، كاالي بادوام، خدمات، كاالي مصرفي، كاالي بادوام، كاالي ضروري، كاالي ضروري ) 2
  ي مصرفي، كاالي بادوام كاالي لوكس، كاالي ضروري، خدمات، خدمات، كاالي بادوام، كاال) 3
  اي، كاالي ضروري، كاالي لوكس اي، كاالي مصرفي، كاالي تجملي، كاالي بادوام، كاالي سرمايه كاالي سرمايه) 4

  5 ي فرصت هزينه ،كاالها و خدمات
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   گيرد؟ را دربرمي» كاالي بادوام ـ خدمت ـ كاالي تجملي«كدام گزينه تمام موارد ) است؟ ب نادرستعبارت كدام گزينه ) الف .55
 )93-آزمون كانون(    

  ي شخصي لوستر طالكوب ـ عمل جراحي ـ رايانه) ب. كند در مورد خدمات هم صدق مي» اي مصرفي و واسطه«بندي  طبقه) الف) 1
  كباب كوبيده ـ نظافت منزل ديگران ـ فرش ابريشم) ب. شود نياز به آموزش صرفاً با پرداخت پول برآورده مي) الف) 2
دي  سـي) ب. شـود كننـد، برطـرف مي ها را توليـد و عرضـه مي الت مختلفي كه توليدكنندگان آننيازهاي انسان از طريق مصرف محصو) الف) 3

  آموزش قرآن ـ نان بربري ـ كتاب اقتصاد
  ي انتخاب رشته ـ اتومبيل بنز ـ تلويزيون مشاوره) ب. شوند اي محسوب مي ي كاالهاي سرمايه كاالهاي بادوام زيرمجموعه) الف) 4

  )85 -آزاد(   است؟» چه نوع كااليي«كند، سازي خريداري مي ي اتومبيل اي كه كارخانه د شدههاي فوالدي تولي  هورق .56
  نهايي) 4  ضروري )3  مصرفي )2  اي واسطه) 1

 )93-آزمون كانون(  ترتيب عبارات كدام گزينه، با موارد زير، مطابقت دارد؟ به .57
  »اي واسطهاي ـ كاالي مصرفي ضروري ـ كاالي  اي ـ كاالي سرمايه خدمات واسطه«
  مشاور حقوقي ـ ساختمان تجاري ـ پوشاك ـ چرم) 2  نان  ـ پزشكي ـ بولدزر ـ آرد دندان) 1
  مشاور مالي ـ ساختمان مسكوني ـ خوراك ـ آرد) 4  ورق آهن ـ تراكتور ـ ميوه ـ الستيك خودرو) 3

  )90 -آزمايشي سنجش(    …سازد، مي ي آن نيازهايش را برطرف وسيله كند و به چه كه انسان در مقابل پول خريداري مي آن .58
  .شود خالصه نمي» اشياي فيزيكي«فقط در ) 1
 .ها توليد شده است  براساس نيازهاي انسان) 2
  .شود محصوالت و مواد مختلفي است كه در جامعه توسط توليدكنندگان توليد و عرضه مي) 3
  .گيرد زهاي انسان مورد استفاده قرار مياي است كه براي تأمين و رفع يكي از نيا كاالست و عبارت از شيئ) 4

  )90 -آزمايشي سنجش(  ؟است» اي كاالي واسطه« يك كدام .59
  مواد اوليه) 4  لوستر) 3  خواروبار) 2  پوشاك) 1

 توان آن را به دست آورد؟ چه نام دارد و چگونه مي ،گيرد چه كه براي تأمين و رفع يكي از نيازهاي انسان مورد استفاده قرار مي آن .60
  )92 -آزمايشي سنجش(      .شود روت ـ در طي زمان و با كد يمين و عرق جبين حاصل ميث )1
  .پرداخت نمود» پول«كنندگان آن بايد  كاال ـ به توليدكنندگان و عرضه )2
  .شود انداز از باقيمانده درآمد در طي زمان انباشته مي سرمايه ـ با پس )3
  .شود در طوالني مدت فراهم مي ،است» درآمد و هزينه تفاوت«دارايي ـ از طريق كسب سود كه برابر  )4

خريـداري شـوند و بـه مصـرف     » كنندگان مصرف«رسند، ممكن است توسط  شوند و به فروش مي كاالهايي كه در بازار عرضه مي .61
اده قرار دهند نـام  كنند و مورد استف ها را خريداري  ديگري براي توليد كاالهاي مختلف ديگر، آن» توليدكنندگان«كه  برسند يا اين
  )92 -آزمايشي سنجش(  ترتيب كدام است؟ اين كاالها به

  اي مصرفي ـ واسطه )4  نهايي ـ مصرفي )3  اي اي ـ سرمايه واسطه )2  اي تكميلي ـ واسطه )1

ـ   نظر كـرده  توانستيم از آن برداشت كنيم صرف اختصاص دهيم، عمالً از گندمي كه مي» پنبه«اگر زميني را به كشت  .62 ا اگـر  ايـم، ي
محـروم   ،توانستيم ببريم و نفعي كه از خواندن آن مي» كتاب«اختصاص دهيم از خريد » لباس و ساير ملزومات«پولمان را به خريد 

  )88 -سراسري(  شود؟ تلقي مي» ي فرصت از دست رفته هزينه«شويم در اين رابطه،كداميك  مي
  .كه نيازي به خريد آن نبوده است» خريد لباس«) 1
  .ايم كه از آن استفاده الزم را نبرده» ن پنبهميزا«) 2
  .ايم نظر كرده كه از آن صرف» ميزان محصول گندم«) 3
  .ها، اضافه و غيرقابل استفاده بوده است كه غالب آن» ملزومات«ساير ) 4

محصـول را برداشـت    توانستيم در آن گندم بكاريم و اين كه مي در صورتي ايم،  زميني را به كشت پنبه اختصاص داده«در عبارت  .63
  )86 -خارج از كشور(     ؟ي فرصت كدام است ، هزينه».كنيم

  .تفاوت قيمت پنبه و گندم است )1
  .رسانيم اي است كه به فروش مي مقدار پنبه )2
  .ايم نظر كرده ميزان محصول گندمي است كه از آن صرف )3
  .شديم ميزان ضرري است كه در صورت كشت گندم متحمل مي )4
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  )86 -آزاد(  است؟» اي چه نوع هزينه«اده از منابع و امكانات داراي قابليت مصارف متعدد، چشم پوشي از شرط استف .64
  استهالك) 4  تجارت) 3  توليد) 2  فرصت) 1

 )91 -آزاد(  انجامد؟ نظر كردن از كدام گزينه مي گيري درست نسبت به قابليت مصارف متعدد منابع، به صرف تصميم .65
  تر ي فرصت بيش ميزان هزينه) 2    سطح رفاه باالتر) 1
  تر رفع نيازهاي داراي اولويّت بيش) 4    سطح دانش فنّي باالتر) 3

هاي آموزشـي و دانشـي كـه     جاي رفتن سركالس جاي كاشت جو در زميني كه در اختيار دارد به كاشت گندم بپردازد، يا به به فردياگر  .66
 ي فرصت اين فرد درست است؟ كدام گزينه در مورد هزينه توانست كسب كند به كار بر روي زمين مشغول شود، مي
 )90 -آزمون كانون(    .توانست كسب كند هاي آموزشي مي ي فرصت كاشت جو، دانشي است كه فرد از رفتن به كالس هزينه) 1
  .نظر كرده است ي فرصت كاشت جو، ميزاني از محصول گندم است كه فرد از آن صرف هزينه) 2
  .نظر كرده است ار بر روي زمين، ميزان دانشي است كه فرد از آن صرفي فرصت ك هزينه) 3
  .نظر كرده است ي فرصت كاشت گندم، ميزان درآمدي است كه فرد با كار كردن بر روي زمين از آن صرف هزينه) 4

ي فرصـت او   ، هزينـه اگر خياط تصميم بگيرد كه شلوار بدوزد. تواند در يك ساعت يك شلوار يا دو عدد پيراهن بدوزد خياطي مي .67
  )91 -آزمون كانون(  كدام گزينه خواهد بود؟

 .توانست در همان زمان يك ساعت بدوزد يك عدد شلوار و يك عدد پيراهني كه مي) 1
 . توانست در همان زمان يك ساعت بدوزد دو عدد پيراهني كه مي) 2
  .دست آورد تواند به پولي كه از فروش شلوار مي) 3
 . خت شلوار اختصاص داده استزماني كه به دو) 4

ي فرصت  تواند هزينه كدام گزينه مي. گذاري احتياج است ميليارد ريال سرمايه 100برداري از يك سد، به حدود  براي ساخت و بهره .68
 )91 -آزمون كانون(  برداري از اين سد باشد؟ بهره

 تأسيس شدهي نيروگاه از منافع سد  ي استفاده ي برق در نتيجه ارزان شدن هزينه) 1
 تأسيس دو مدرسه با امكانات آموزشي مناسب) 2
  داري از سد هاي نگه ي هزينه عالوه ميليارد ريال به 100) 3
  قدرت كنترل و استفاده از نيروي جريان آب) 4

 ين مـواد اوليـه  چنين از ا كند، هم ريال توليد 30مجموع ارزش   هايي به عروسك  ي پالستيك، تواند از مواد اوليه اي مي توليدكننده .69
در ايـن  . تواند اتومبيل بخرد يا آن را صرف خريد خانه كنـد  مي ،يا با پولي كه در اختيار دارد ،توليد كند  تواند ظروف آشپزخانه مي 

 )92 -آزمون كانون(  صورت كدام گزينه درست است؟
 .پردازد فرصت خريد اتومبيل، پولي است كه بابت خريد آن مي ي هزينه) 1
  .است نظر كرده ها صرف اي است كه از توليد آن  فرصت خريد خانه، ظروف آشپزخانه ي هزينه) 2
    .آورد دست مي ها به ، پولي است كه از فروش آن  فرصت توليد ظروف آشپزخانه ي هزينه) 3
  .است نظر كرده ها صرف اي است كه از توليد آن  فرصت توليد عروسك، ظروف آشپزخانه ي هزينه) 4

ي  سال تحصيل در دانشگاه شامل هزينـه   هاي يك هزينه. هد بين كاركردن و رفتن به دانشگاه يكي را انتخاب كندخوا شخصي مي .70
,نام به ميزان ثبت ,1 000 ,ي خريد كتاب و ملزومات به ميزان ريال، هزينه 000 ,2 000 ,ي رفت و آمد برابر ريال و هزينه 000 ,3 000 000 

,سال كار كند، درآمد خالصي معادل اما اگر اين شخص يك . ريال است ,5 000 سـال   ي فرصـت يـك   هزينه. ريال خواهد داشت 000
 )92 -آزمون كانون(  تحصيل در دانشگاه براي شخص مذكور كدام است؟ 

   .آيد وجود مي سال تحصيل، براي فرد به هاي اضافي كه در طي يك هزينه) 1
  .سال تحصيل در دانشگاه بايد بپردازد هايي كه در طول يك مجموع هزينه) 2
3 (, ,5 000   .است نظر كرده ريال درآمد خالصي كه از آن صرف 000
  .تواند كسب كند سال تحصيل در دانشگاه مي دانشي كه در طي يك) 4

در واقع از مصارف ديگر آن و آثار و  ،رسانيم بليت مصارف متعدد دارد به مصرف خاصي ميوقتي منابع و امكانات در دسترس را كه قا« .71
  )92 -آزمايشي سنجش(  چه نام دارد؟» اصطالح اقتصادي«، اين مطلب در »ايم نظر كرده صرف ،توانست به بار آورد نتايجي كه مي

  ي نهايي هزينه )4  ي ثابت هزينه) 3  ي متغير و شناور هزينه )2  ي فرصت  هزينه )1
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 )93 -سراسري(  هاي زير است؟ كدام گزينه مبين پاسخ درست و كامل پرسش .72
  است؟ نادرستكدام مورد » واقعيت«در رابطه با ) الف
بايد با صرف امكانات » ي اسالمي جامعه«داند، بدين سبب  مي» ارزش«رشد و تعالي فكري و روحي انسان را » تفكر اسالمي«) ب

  :براي تحقّق اين امر الزم است. رشد و تعالي انسان، اسباب پيشرفت او را فراهم سازد كافي در جهت
ترين ابزارهـا در ايـن    ي يكي از مهم به مثابه» …«: دنبال حفظ استقالل سياسي و فرهنگي خود است بايد به اي به اگر جامعه) ج

  شود؟  نيازهاي انسان از چه طريقي برطرف مي) د. مسير توجه كند
  ؟ نيستي دانشمندان علوم مختلف  در روش مطالعه» هاي خاص شباهت«كدام مورد جزء ) هـ
  :سازد ي آن نيازهايش را برطرف مي وسيله كند و به خريداري مي» پول«چه كه انسان در مقابل  آن) و
) ج. سات اقتصـادي و صـنعتي صـورت گيـردتأسي» بنياد«اي در جهت  هاي ارزنده گذاري سرمايه) ب. است» نامحدود«نيازهاي انسان ) الف) 1

بين » علّت و معلولي«وجو و يافتن روابط  گيري و جست پي) كسب ثروت و استفاده از آن، هـ) استفاده گسترده از منابع و امكانات اقتصادي، د
  .كاالي مصرفي است) هاي مورد مطالعه، و پديده

ترين ميـزان را  يا بيش» رفاه«با استفاده از منابع و امكانات بتواند سطح باالتري از  آن نيست كه انسان» مالك بهترين بودن«به يقين ) الف) 2
) رشـد و پيشـرفت اقتصـادي، د) ج. صورت پـذيرد» نهادهاي فرهنگي«هاي عظيمي براي تأسيس  گذاري سرمايه) ب. دست آورد به» توليد«از 

  . شود خالصه نمي» فيزيكي«فقط در اشياي ) و انجام آزمايشات در فضايي خاص، واستفاده از ابزارهاي خاص ) مصرف محصوالت و دريافت خدمات، هـ
رويّـه اسـتفاده از منـابع اقتصـادي  جلوي افزايش بي» اهداف اقتصادي اسالم«با توجّه به ) ب. است» محدود«منابع و امكانات موجود ) الف) 3
داشـتن ) ي جهـان، د سترش ارتباط علمي و فنّي خود بـا ممالـك پيشـرفتهو گ» تكنولوژي مدرن«استفاده از ) ج. طور گسترده گرفته شود به

  .خدمات است) آوري اطالعات، و انجام مشاهدات و جمع) درآمد و هزينه كردن آن، هـ
ود كـه اولويّـت انسان نيستند، لذا انسان ابتدا، بايد به آن گـروه از نيازهـاي خـ» نامحدود«منابع و امكانات محدود قادر به رفع نيازهاي ) الف) 4

اقتصاد و توليـد «براي حمايت از » توليدكنندگان محصوالت كشاورزي و صنعتي«گذاري شايسته از  تشويق و ارزش) ب. تري دارند، بپردازد بيش
) انـداز كـردن آن، هــ كسـب سـود و پس) در جامعـه، د» نهادهـاي فرهنگـي«هاي عظيم براي تأسـيس  گذاري سرمايه) ج. به عمل آيد» داخلي
  .محصوالت و مواد مختلف است) بندي و بعد ارزيابي نظريات مطرح شده، و طبقه

 )93 -خارج از كشور(  هاي زير است؟ كدام گزينه مبين پاسخ درست و كامل پرسش .73
دهد،  نيازي به او دست نمي اي از نيازهايش، احساس بي انسان با برآورده شدن پاره«ي منطقي اين مطلب كدام است؟  نتيجه) الف

  ».آيد تري درصدد رفع اين نيازها برمي گيرد و او با عطش بيش اي در او شكل مي بلكه نيازهاي تازه
  تري دارند، برطرف سازد؟ چرا انسان ابتدا بايد آن گروه از نيازهاي خود را كه اولويت بيش) ب
  است؟  نادرستكدام يك از عبارات زير ) ج
آوري مشاهدات و اطالعات،  هاي اقتصادي عالم واقع، با جمع بين پديده» و معلولي روابط علّت«اقتصاددانان به دنبال كشف ) د

  :پس. پردازند ها مي كنند و سپس به ارزيابي و قبول يا رد آن نظرياتي را ارائه مي
   ؟نيست» ها گزينه«ي دانشمندان در هر يك از علوم بشري، كدام عبارت در رابطه با ساير  در ارتباط با استفاده) هـ
  ي رد يا پذيرش نظريات بعد از كدام يك از مراحل ذكر شده است؟ اتخاذ تصميم درباره) و
انسان به خـاطر ) ج. زيرا منابع و امكانات محدود، قادر به رفع نيازهاي محدود انسان نيستند) ب. »سيري ناپذيرند«ها موجودي  انسان) الف) 1

مسـائل » روش علمـي«آنان نيـز بـا ) د. ها نيست هاي متعدّد آن قادر به استفاده از قابليّت كاربردهاي متعدّد منابع و امكانات در دسترس خود
  تر ارزيابي نظريات مطروحه پس از بررسي بيش) ديگر، و ها بر يك مطالعه موارد مختلف و تأثير آن) هـ. كنند اقتصادي را مطالعه مي

نيازهـاي ) ج. هاي گوناگون استفاده كرد توان به روش از منابع و امكانات محدود ميزيرا ) ب. »سيري ناپذيرند«هاي غيرمسلمان  انسان) الف) 2
استفاده از ابزار خاص و انجام دادن آزمايشـات ) هـ. سان و غيرمتفاوت با ساير علوم دارد هريك از علوم، فضايي يك) د. است» نامحدود«انسان 

  انجام مشاهدات) مرتبط و مناسب، و
منـابع و امكانـات ) ج. هايش را بـرآورده سـازد ي خواسـته تواند همه چون در واقع او نمي) ب. »سيري ناپذيرند«يرديندار هاي غ انسان) الف) 3

ي موضـوعات و مسـائل  مطالعه دربـاره) هـ. هايي را در روش مطالعه با هم ندارند هاي علوم، هيچگونه شباهت شاخه) د. است» محدود«موجود 
  آوري اطالعات جمع) خاص، و

ي استفاده از منابع تصميم بگيرد و روش معيّني را انتخاب  چون انسان بايد در مورد نحوه) ب. »سيري ناپذيرند«ها  تعداد قليلي از انسان) الف) 4
ي  سـابقهي مسائل اقتصـادي  بدين دليل انديشيدن درباره) د. هاي گوناگون استفاده كرد توان به روش از اين منابع و امكانات محدود مي) ج. كند

  آوري اطّالعات بندي، انجام مشاهدات و جمع طبقه) ديگر، و هاي علوم با يك وجود فضايي خاص و متفاوت در هر يك از شاخه) هـ. چنداني ندارد

  6 تركيبي مبحث اقتصاد چيست؟
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 )93-آزمون كانون(  هاي زير است؟ گزينه مبين پاسخ درست و كامل پرسش كدام .74

ترين نياز اين است كه سرپناهي  اند، اساسي ترين امكانات زندگي محروم ييها كه از ابتدا براي گروهي از انسان«اين مطلب كه ) الف
داشته باشند تا در آن از گزند سرما، گرما و درندگان مصون بمانند و نيز غذاي مختصري داشته باشند كـه بـا آن رفـع گرسـنگي     

» .تري نياز دارنـد  كه به امكانات رفاهي بيش كنند شود، همين افراد احساس مي كنند، اما وقتي اين نيازها تا حد مقبول برطرف مي
 ؟بيانگر چيست

 ي مهم در ارتباط با منابع و امكانات موجود در جهان چيست؟ دو نكته) ب 

هـايي را طراحـي و اجـرا     ي اقتصاد براي رسيدن به هدفي خاص، سياست توانند در عرصه به چه دليل امروزه اقتصاددانان مي) ج 
ي اقتصـاد   بيني برخي مشكالتي كه ممكن است در عرصـه  چنين با پيش بيني كنند و هم ها را از قبل پيش كرده و نتايج اجراي آن

  ها طراحي كنند؟ هايي را براي جلوگيري از بروز آن بروز كند، روش
 هـا مـورد مصـرف قـرار     شوند، بلكه در طول زمان خدمات ارائه شده از سـوي آن  برخي كاالهاي مصرفي خودشان مصرف نمي) د

  . گويند مي ……د؛ به اين كاالها در اقتصاد نگير مي
 كدام است؟ Aي فرصت انتخاب شغل  را داشته باشد، هزينه Bو  Aاگر فردي امكان انتخاب دو شغل ) هـ

ل ـ تصميمات انسـان در مـورد مسـائ. سطح پايين دانش فني انسان سبب محدوديت منابع است) ب. ناپذير است انسان موجودي سيري) الف) 1
هاي  كشف ماهيت روابـط علـت و معلـولي بـين پديـده) ج. كارگيري منابع و امكانات محدود و در دسترس عملي شوند اقتصادي بايد از طريق به

  .نظر كرده است اوقات فراغتي كه از آن صرف) هاي بادوام، هـ كاال) اقتصادي با تكيه بر مطالعات علمي خود، د
سطح پايين دانش فني انسان سـبب محـدوديت ) ب. كند ت موجود در جهان براي رفع نيازهاي خود استفاده ميانسان از منابع و امكانا) الف) 2

فـراهم ) ج. كارگيري منابع و امكانات محدود و در دسترس عملي شـوند ـ تصميمات انسان در مورد مسائل اقتصادي بايد از طريق به. منابع است
  .نظر كرده است اوقات فراغتي كه از آن صرف) اي، هـ كاالهاي سرمايه) وم ديگر، دآمدن امكان استفاده از ابزارهاي خاص عل

هـاي  ـ منابع و امكانات موجـود، قابليت. منابع و امكانات موجود در دسترس انسان، محدود است) ب. ناپذير است انسان موجودي سيري) الف) 3
) هـاي بـادوام، هــ كاال) د  هاي اقتصادي با تكيه بر مطالعات علمي خود، پديدهكشف ماهيت روابط علت و معلولي بين ) ج. مصرف متعددي دارند

  .نظر كرده است كه از آن صرف Bشغل 
منـابع و امكانـات موجـود در دسـترس انسـان، ) ب. كنـد انسان از منابع و امكانات موجود در جهان براي رفع نيازهاي خود استفاده مي) الف) 4

) فراهم آمدن امكـان اسـتفاده از ابزارهـاي خـاص علـوم ديگـر، د) ج. هاي مصرف متعددي دارند ات موجود، قابليتـ منابع و امكان. محدود است
  .نظر كرده است كه از آن صرف Bشغل ) هـ  كاالهاي لوكس،

  )92 -آزمايشي سنجش(  هاي زير در كدام گزينه مطرح شده است؟ پاسخ درست و كامل پرسش .75
محـدود بـودن   «، »نامحـدود بـودن نيازهـا   «: ي مهمي است كه عبارتند از ي سه نكته رگيرندهدقيقاً درب» .………«: تعريف) الف

بهترين «راهنمايي انسان براي انجام » .………«) ج:  نيازهاي مادي انسان محرك او) ب» قابليت مصارف متعدد منابع«و » منابع
هاي نامحدود بشر از  تأمين نيازها و خواسته) د .ويش استكارگيري بهترين روش جهت استفاده از منابع و امكانات خ و به» انتخاب

انسان در ) و:  گيرد عمدتاً ريشه در مي» مسائل اقتصادي«تصميماتي كه انسان در مورد ) چه طريقي قابليت عملي شدن دارند؟ هـ
  .بوده است» .………«و » .………«كارگيري قواي فكري خود همواره درصدد انجام  طول زمان با به

نيازهـا و ) كارگيري منابع و امكانـات محـدود و در دسـترس هــ هب) هدف علم اقتصاد د) براي فعاليت اقتصادي است ج) علم اقتصاد ب) الف )1
  بهترين انتخاب ـ يافتن بهترين راه) هاي نامحدود او دارند و خواسته

با استفاده از منابع اقتصـادي مقـرون بـه ) د» علم اقتصاد«موضوع ) است ج» رفع نياز«جهت اتخاذ تصميم براي ) ي اقتصادي ب انديشه) الف) 2
  بهترين خدمت ـ يافتن امكانات) نيازهاي مادي و معنوي او دارند و) صرفه هـ

با رفع فقر و رسيدن بـه رفـاه و ) د» علم اقتصاد«تعريف ) هاي زندگي است ج براي تحمل مشكالت و نارسايي) مديريت منابع انساني ب) الف) 3
  ترين راه وصول به هدف بهترين خدمت ـ يافتن آسان) نيازهاي مادي او دارد و) مادي پسنديده هـتوانگري 

با اتكـا ) د» علم اقتصاد«ي وجودي  فلسفه) اي از نيازها و احساس رضايت از زندگي است ج براي برآورده شدن پاره) مكاتب اقتصادي ب) الف) 4
  ترين رفاه بهترين انتخاب ـ يافتن بيش) نيازهاي حياتي و اساسي او دارد و) ي هـبه فرهنگ ملي و حفظ استقالل سياسي و اقتصاد
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  فصل دوم/  اولبخش 
  هاي اقتصادي آشنايي با شاخص

  

   ملّيحسابداري 
 

قدرت اقتصادي جامعه  جامعه هرو خدمات در  هاتوليد كاال ميزان ● -
- سطح زندگي مردم آن جامعه

⎫
←⎯⎯⎯⎯⎯⎬

⎭

  نشان دهنده ي

  تر بيشرفاه  ←تر بيشد و مصرف درآم ←تر بيشتوليد 
  .هاي گوناگون، توليد كاالها و خدمات را در جامعه افزايش دهند كارگيري سياست كنند با به سعي مي ها دولت ●
  ي اقتصاد موفقيت دولت در عرصه= مقدار توليد كاالها و خدمات در جامعه  افزايش ●
در جامعـه   را هـا بايـد بتـوان بـا روش مناسـبي ميـزان توليـد و رفـاه         موفقيت يا عدم موفقيت سياست ي بحث كردن درباره براي ●

  :ها نياز داريم تا با استفاده از آن ها سري شاخص بنابراين در مطالعات اقتصادي به يك. گيري كنيم اندازه
  وضعيت اقتصادي يك كشور  -
  .گيري و مقايسه كنيم زمان را اندازه ان تغيير در وضعيت اقتصادي يك كشور در طولميز -
گيـري ميـزان    بـه بررسـي و انـدازه   هـاي متنـوع    ي شاخص با ارائهاي از مطالعات اقتصادي است كه  شاخه: ملّيحسابداري  تعريف ●

  .دهد تصويري روشن از اقتصاد ارائه مي گيري،  اين بررسي و اندازه .پردازد مي ملّيهاي اقتصادي در سطح  فعاليت
  .شود در جامعه محاسبه مي توليد كاال و خدمات ميزان كلّ ملّي حسابداريدر  ●

:ملّي حسابداريدر  شده بررسي موارد ●
 

 سطح زندگي و درآمد مردم-1 
  ميزان پس انداز-2
  ميزان سرمايه گذاري-3
 تغييرات ايجاد شده در هر يك از موارد باال به واسطه ي-4

 اجراي بعضي از سياست هاي اقتصادي دولت

⎫
⎪
⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎪⎭

  

  :براقتصادي مختلف را  يها سياستكارگيري  توان تأثير به آن مي ي وسيله به ←ملّيحسابداري  اهميتدليل  ●
  سطح زندگي مردم )1
  .رشد اقتصادي جامعه سنجيد )2

  آن گيري و اندازه ملّيتوليد 
   توليد كل =ميزان كلّ توليد كاال و خدمات: پردازد ي آن مي متغيري كه حسابداري ملي به مطالعه ترين مهم ●

ي دهنده نشان :توليد كل ي  هميت محاسبهدليل ا ●

  قدرت و توان اقتصادي جامعه-1 
 سطح رفاه و درآمد مردم -2
 ميزان پس انداز و سرمايه گذاري -3
 امكان پيشرفت آن جامعه در آينده -4

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪⎭

     

و خدمات مورد نياز مردم بپردازد يا ارزش كاالها و خدماتي  هاي كاال ي كه به تهيهفعاليت :عبارت است از »توليدي فعاليت« تعريف ●
  : مثال .كه از قبل تهيه شده است را افزايش دهد

  كشاورزي محصوالتتوليد  -
  )ها مغازه(ها  فروشي ها به خرده ي آن كشاورزي به بازار و عرضه محصوالتحمل  -
  .دنپرداز شده ميبندي  ي ميوه و سبزيجات بسته عرضهفعاليت مؤسساتي كه به  -
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: توليدي فعاليت تشخيصمالك  ●
 برطرف كردن نيازهاي مردم-1 
 پرداخت پول توسط مردم در قبال آن -2
⎫
⎬
⎭

    

  :دشرط وجود دار 4 )اعم از توليد كاالها يا خدمات( هاي توليدي فعاليتي  و محاسبه سنجشبراي  ●
  : مثال .تحويل دهد كننده مصرف، آن كاال يا خدمت را به پولدر مقابل دريافت  توليدكنندهيعني  :از بازار عبور كند) 1
كنـد در   فعاليت فردي كه به تعمير لوازم خانگي خود، اقدام مي. (پردازد پولي كه فرد براي تعمير لوازم خانگي خود به تعميركار مي -

  .)شود يحسابداري ملي منظور نم
بهداشت و تربيت فرزندان در   صورت غذا، فعاليت توليدي زنان در خانه و توليد كاالها و خدماتي به(توليدي زنان در مزرعه  فعاليت -

  .)شود حسابداري ملي منظور نمي
  .كاال يا خدمات نهايي منتهي شوند هايي كه به توليد فعاليت )2
  : اند دستهكاالها دو  ●
  .رسانند مصرف مي مستقيماً بهخرند و  آن كاال را مي كنندگان مصرف: نهايي -
  .دهند استفاده قرار مي خرند و براي توليد كاالهاي ديگر مورد آن كاالها را مي توليدكنندگانساير : اي واسطه -
  :، به دو دليلشود نمياي در توليد جامعه محاسبه  كاالهاي واسطه ارزش ●
  .كاالهاي نهايي است داخل اي در ارزش كاالهاي واسطه -
  .اي يك نوع دوباره كاري است واسطه كاالهايي  محاسبه -
  .ي صورت گيردمعينّو زماني ي مكاني  توليد در محدوده )3

  
مـردم آن   سـط وچه ت(سال  در طول يك در داخل كشورتوليد شده  ي كاالها و خدمات نهايي هكليارزش  =ي توليد داخلي محاسبه ●

  .شود جا توليد افراد كشور كه در خارج ساكن هستند محاسبه  نمي ، در اين)هاي مقيم آن كشور خارجي سطتوكشور و چه 
چه ساكن در داخل و (سال  كشور در طول يكيك كاالها و خدمات نهايي كه توسط مردم ارزش توليدات  =ملّيي توليد  محاسبه ●
  .شود هاي مقيم  كشور محاسبه  نمي   جا توليد خارجي ، در اين)ه ساكن در خارج از كشورچ
  :شوند، به دو دليل قانوني نظير قاچاق محاسبه نميهاي غير فعاليتيعني : قانوني و مجاز باشند) 4
  .ها وجود ندارد فعاليتاطالع دقيقي از اين  -1
 .ستها آنه نوعي مشروعيت دادن ب ها آن ي محاسبه -2

  استهالكمفهوم 
گيرند بـه   كه در فعاليت توليدي مورد استفاده قرار مي …ها و  راه ها، آالت، ساختمان ر مانند ماشينهاي يك كشو از سرمايه بخشي ●

  : بايد ⇐شوند مرور زمان فرسوده مي
  .ها كنيم مير يا جايگزيني آنيعني تع  جبران اين فرسايش، منابع و امكاناتي را صرف -
  .هاي فرسوده شده اختصاص دهيم گزيني سرمايه هاي جاي سال، قسمتي را به هزينه نتيجه بايد از كل توليد جامعه در طول يك در -
  .ها نآو فرسوده شدن  ي گذشت زمان اي در نتيجه كاهش ارزش كاالهاي سرمايه: تعريف استهالك ●
  .دشو هاي فرسوده مي گزيني سرمايه سمتي از توليد جامعه كه صرف جايق: ي استهالك تعريف هزينه ●
  توليد ناخالص =هاي جايگزيني ي توليد كل جامعه بدون توجه به مقدار هزينه محاسبه ●
  توليد خالص =)استهالك(هاي جايگزيني  ي توليد كل جامعه با توجه به مقدار هزينه محاسبه ●

  
  

  .است استهالكي  هزينهناشي از توليد خالص و ناخالص  تفاوت ●

 )ا داخليي(توليد ناخالص ملّي  –ي استهالك  هزينه) =يا داخلي(توليد خالص ملّي

 كاالي نهايي

  كاالي
  اي واسطه




