
 0011پرسش ها و پاسخ های کل کتاب نونگاشت اقتصاد )چاپ جدید( 

 حمید رحیمی استان اصفهانتهیه و تنظیم : 

 کارآفرینی چیست؟ فرایند راه اندازی کسب وکار جدیدبه امید کسب سود با وجود خطر پذیری است. -0

وکار، محصوالت کارآفرین کیست؟ کسی که با نوآوری وخطر پذیری ودیدن فرصت های جدید کسب  -2

 جدیدی تولید وعرضه می کندیا راه های جدیدی برای تولید کشف می کند.

میرمصطفی عالی نسب کیست؟ یک کارآفرین تبریزی که کارخانه  های لوازم خانگی  ازجمله سماور  -3

) انواع  چراغ، کارتن سازی ایجاد کرد و  درامور ساخت مدرسه وبیمارستان فردی خیر بود. سازی ، تولید 

 درقبل وبعد ازانقالب(

دردیدن فرصت های جدید کسب وکار نسبت به  -0کارآفرینان موفق از چه ویژگی هایی برخوردارند؟ -0

 با -3.جدید های کار و وکسب جدید محصوالت به ها ایده تبدیل در نوآوری -2 دیگران تیزبین هستند.

 بینی واقع و بینی خوش با -0.پردازد می جدید اقتصادی هایفعالیت به تدبیر و پذیری ریسک و شجاعت

 و کارشناسان از -۶.دارد مسله حل توانایی باال وانگیزه انضباط با  -۵.پردازد می اقتصادی فعالیت به

 و مدیریت هماهنگ، را منابع تواند می -۷.دهد می وفق بازار با را خود و گیرد یادمی مشتریان

 .کند سازماندهی

 که زمانی را جدید های کار و کسب های فرصت کارآفرین چیست؟یعنیمنظور از تیزبینی کارآفرین  -۵

 .بیند می شودو می متوجه خوبی به شوند می متوجه کمتر دیگران

 را ها اندیشه و ها ایده تواند می موفق کارآفرین یک است؟چون نوآور موفق کارآفرین یک معتقدیم چرا -۶

 .کند تبدیل تولید فرآیند و جدید کارهای و کسب و جدید محصوالت به

 از ادهاستف تواندبا می موفق کارآفرین یک چیست؟یعنی موفق کارآفرین یک بودن پذیر ریسک از منظور -۷

 .کند اندازیراه  جدیدی اقتصادی های فعالیت وتدبیر ،شجاعت نامی انداز،خوش پس

 هآیند اقتصادی های موفقیت به بینیواقع با موفق کارآفرین است؟چون بینخوش موفق کارآفرین چرا -8

 .است دلگرم و مطمئن خود

 و اشتیاق مسئله حل جهت پایداری، و انضباط ، نظم بااست؟ پرانگیزه موفق کارآفرین یک مواردی چه در -9

 .دارد توانایی

 جهت ، موفق کارآفرین یکواز چه کسانی می آموزد؟  باشد؟ یادگیرنده باید موفق آفرین کار یک چرا -01

راه اندازی کسب وکار جدید نیازمند آموزش ویادگیری از  و بازار شرایط با کردن پیدا وفق 

 همکاران،کارشناسان ومشتریان است.

را سازمان دهنده می نامیم ؟ چون  منابع وامکانات را هماهنگ ومدیریت می   موفق کارآفرین یکچرا  -00

 کند تا کارآیی افزایش یابد.

 ستیده بیمارستان بیشتر های پیشرفت فکر به و اید شده  خصوصی بیمارستان یک مسئولبه تازگی   -02

 اهانهم یا کنید راپذیرش کرونایی بیماران باید یا دولت دستور طبق و شود می گیر همه کرونا بیماری که

)  برخی از اعضای هیئت مدیره نیز با پذیرش بیماران .کنید پرداخت کرونایی های بیمارستان به را مبلغی



 اشاره موفق کارآفرینان ویژگی کدام به زیر انتخابی های حل راه از هرکدام کرونایی موافق نیستند(

 ؟دارد

 را کرونایی بیماران که کنید تبلیغ خود بیمارستان کیفیت به نسبت مجازی های شبکه در  -

 به آن طریق از بتوانیم تا مکنی می اضافه خود هایویزیت به را مبلغی ماهانه ولی پذیریمنمی

 تیز بینی      .کنیم کمک کرونایی های بیمارستان

ا ب  ارتباطی تا کنید تاسیس جهت بیماران کرونایی بیمارستان حیاط آخر در صحرایی بیمارستان -

 نو آور بودن     .بگیرید کمک نیز ارتش از و باشد نداشته بیمارستان بخشهای سایر

 دوستی انسان حکم به که کنید اعالماتفاقت هیئت مدیره را بازگو کرده و   خبری هایبخش در حضور با-          

 ریسک پذیری      .کنید خیر دعای درخواست مردم از و کنید می پذیرش را کرونایی بیماران

 پذیرش را کرونایی بیمارانبا وجودی که می دانید برخی از موفقیت های بیمارستان را ازدست می دهید    -

 خوش بینی      .بدانید خود قلبی راندای این و باشه داشته امید آینده به و کنید

 .کنید مالی کمک نیز دیگر هایبیمارستان به و کنید تحقیق بیماری این زمینه در تا بگیرید وام ها بانک از  -

 پرانگیزه بودن    

ومتناسب با  محدود صورت به کنید سعی و بگیرید کمک شان وهمکاران دیگر های بیمارستان تجارب از  -

 تا شرایط بعد از پذیرش را ارزیابیباشید داشته کرونایی بیماران از پذیرش امکانات  وظرفیت های بیمارستان 

 یادگیرنده  بودنکنید.     

 تا آورید دست به را آنها رضایت و. هستند مهم شما برای آنها که دهید اطمینان خود نیروهای همه به  -

   سازمان دهنده بودن      .شود تان بیمارستان حال شامل بیشتری های موفقیت

 انتخاب یبرا موفق نیکارآفر کیچرا یک کارآفرین باید هزینه ها و درآمدهایش را محاسبه کند؟  -03

 .کند محاسبه را شیدرآمدها و ها نهیهز دیبا ،فعالیت های اقتصادی اش  درست و حیصح

نیروی انسانی)سرمایه  تولید، درآمد، سود وزیان دراقتصاد را توضیح دهید.عوامل تولید، هزینه های  -03

سرمایه فیزیکی(، محل کار )خریداری شده یا اجاره شده(، مواد اولیه  انسانی(، ماشین آالت وتجهیزات )

، عوامل تولید هستند. پولی که برای عوامل تولید هزینه می شودهزینه های تولید نام دارد.مانند 

               دستمزد نیروی کار،پول خرید مواداولیه وتجهیزات واجاره محل کار وتبلیغات و....                           

      درآمد                                                                               قیمت           کل محصول    

   محاسبه   سود یا زیان   هزینه ها                     درآمدها               

  ر هزینه ها بیش از درآمدها باشند زیان کرده ایم.اگ ها بیش از هزینه هاباشد سود کرده ایم .اگر درآمد 



 زیپره ، مثلیور بهره شیافزا و ییجو صرفه   چگونه تولید کننده می توانداز وضعیت زیان دوری کند؟  -00

 ها، پاش و ختیر از یریجلوگ ای یانرژ و هیاول مواد در ییجو صرفه ای رالزم،یغ کار یروین استخدام از

 محصوالت یبرا تواند یگر مید یسو از .کاهش یابد ،دکن کم دیتول زانیم از نکهیا بدون را دیتول ۀنیهز

 بفروشد مناسب متیق با را شیکاالها و کند فراهم یخوب بازار خود،

نفر کارگر ساالنه هزاردستگاه تولید می شود اگر قیمت هردستگاه یک میلیون تومان باشد 0دریک کارگاه با -0۵

 میلیون تومان باشد با توجه به جدول زیر الف( میزان سود یازیان رامحاسبه کنید. 2ودستمزد ماهانه هرکارگر 

 مبلغ هزینه نوع هزینه ردیف

A  میلیون تومان 01 اجاره ماهانه 

B میلیون تومان 011 ساالنه تعمیرات ونگهداری 

C  میلیون تومان011 انرژی ساالنه 

D دوبرابر ردیف  مواداولیهA 

E  درصد ردیف  ۵1 حمل ونقلB 

F 0      سایرهزینه ها    

 Eردیف              

     ۵ 

 محاسبه کنید: -0۶

 
 

 ریال اجاره ساالنه  میلیون 08            02اجاره ماهانه           ریال  میلیون 0

 ریال کل دستمزدهای ساالنه 9۶11111    =   0          02       هزار ریال 211

 هزینه استهالک ساالنه   00۵2111       =ریال کل دستمزدهای ساالنه      9۶11111             02/011

 تولیدساالنه بنگاه)درآمدها(          22۵111111      =       311111         ۷۵1

 ۶3212111         =جمع هزینه ها)جمع کل دستمزدهای ساالنه،کل اجاره ساالنه،مواد اولیه ساالنه    

 22۵111111درآمد -۶3212111هزینه ها=سود0۶0۷98111

میلیون تومان،انرژی  011میلیون تومان،تعمیرات ساالنه  021اجاره ساالنه 

 ۵1میلیون تومان،حمل ونقل 201میلیون تومان،مواد اولیه  011ساالنه 

 9۶میلیون تومان،دستمزد کل ساالنه01میلیون تومان،سایرهزینه ها

 کل هزینه ها=میلیون تومان۷0۶=جمع کل =میلیون تومان

 (0111111111یک میلیارد) =النهمیزان کل درآمد سا

 0111111111-۷0۶111111=280111111میزان سود



ن تومان میلیو02اگرمیزان درآمدکارگاهی چهاربرابر هزینه ی عوامل تولیدباشدوسودحاصل معادل -0۷

 سود= درآمدها – هزینه ها                باشد.هزینه ی عوامل تولید چقدراست؟

12 000 000=4X-X 

 3X =  4 000 000 = 000 000 12هزینه ی عوامل تولید 

 میلیون 0×0میلیون=0۶درآمد   

 میلیون02میلیون=0۶-میلیون0

میلیون تومان ۷میلیون تومان هزینه و08درمورد تولیدکننده ای که طی یک دوره زمانی معین دارای -08

 میزان درآمد را محاسبه کنید.سود بوده است 

 تومان میلیون۷=درآمد –میلیون تومان 08 

 میلیون تومان۷میلیون +08میلیون تومان=2۵

09-

 

 59تست سال
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 وکارهای حرام رابنویسید.)چه کسانی به کسب وکارحرام می پردازند؟(برخی از ویژگی های کسب  -20

 استفاده سوء و آورند یم دست به یظاهرساز و بیفر با که ییها تیموقع و ها رانت ازاستفاده 

 در کاالها، از یبرخ دوفروشیخر و اند فروختن گران و دنیخر ارزان دنبال به معموالا  می کنند.

 را او شگردها انواع با شود، یاقتصاد رقابت وارد آنها با بخواهد یکس اگر .آنهاست انحصار

 مردم ازین مورد یکاالها احتکار بامثال .کنند یم حفظ را خودشان سود و آورند یم در یازپا

 کتاب شتر،یب سود یبرا ای برند یم سرشار یسودها آنها، فروختن گران و یضرور مواقع در

 آنچه برخالف را ییکاال ای کنند یم منتشر و دیتول را یراخالقیغ و مبتذل یها لمیف ای ها

 گرفتن رشوه و دادن رشوه اهل .دهند بیفر را یمشتر تا دهند یم نشان یبه مشتر هست،

 و یرقانونیغ یها تیفعال با تنها نه افراد نیا می گذرانند. را امورشان یرباخوار با و اند

 کنند یم دور خودشان یزندگ از زین را برکت بلکه کنند، یم ظلم همنوعانشان به یرشرعیغ

 .دهند یم قرار سقوط یبیسراش در را جامعه و خود اقتصاد و

چرا راه اندازی خدمات باغبانی درمنزل نوعی کارآفرینی است؟ چون با خالقیت،نوآوری، ریسک  -22

 پذیری، توجه به موقعیت ها ونیازهای جامعه و..... همراه است.

 کودکان یبرا یباز اسباب ساخت کارگاه یانداز راه به مند عالقه شما دوست دیکن فرض-23

 ها یژگیو نیا نکهیا مورد در موفق، نیکارآفر یها یژگیو و او یها یژگیو به توجه با .است

 .دیده حیتوض کرد، خواهد کمک مشکالتش حل در او به چگونه

 برابر مشکالت مقاومت خواهد کرد.با خوش بینی درانجام فعالیت های خود دلگرم است ودر 

با انگیزه باالیی که دارد به صورت منظم ومستمر برای مشکالت اجرایی راه حل پیدا می کند و دلسرد 

 نمی شود.

با قدرت سازماندهی خوبی که دارد بین عوامل تولید ونیازها ی بازار و سرمایه مالی خود رابطه برقرار 

 ممکن دست یابد. کرده وتالش می کند به حداکثر سود



در تصمیم گیری  ها شجاع است  وبا پشتوانه خالقیت  خود، خطر سود ده نبودن فعالیت خود در ماه های 

 اول را می پذیرد.

 

 رسش ها وپاسخ های تشریحی درس دوم پ

:کسب 1 انواع روش های  شروع کسب وکار ازنظر سازمان تولید را بنویسید: -1

: کسب وکار 5: کسب وکار تعاونی4: کسب وکار شرکت 3:کسب وکارشراکتی2وکارشخصی

 غیرانتفاعی وخیریه

 در کارها و کسب اکثر اکثرکسب وکارها درایران با چه عناوینی مشغول به فعالیت هستند؟ -2

 .اند تیفعال به مشغول یتعاون ای یسهام یشرکت ،یشخص یوکار کسب عنوان به رانیا

 به شکل شخصی  اغلب کسب وکار ها درایران به چه شکلی هستند؟ امروزه -3



:بیشتر 2:متعلق به یک شخص است.1 کسب وکارهای شخصی دارای چه ویژگی هایی هستند؟ -4

: طیف 4:به صورت خویش فرما هستند.)یعنی یک نفرمالک وکارفرما است.(3آنها کوچک مقیاس اند. 

 ،یملک معامالت یها بنگاه ،یخانگ لوازم و خودرو رکارانیتعم وسیعی از مشاغل را دربرمی گیرد.)

 یشخص یکارها و کسب از ییها نمونه هنرمندان، و خرد کشاورزان، صنعتگران فروشان، خرده

 اغلب یحسابدار و ، وکالتیپزشک دندان ،یپزشک مانند یتخصص یها نهیزم در یحت هستند؛

 (.اند یشخص وکارها کسب

 یبرا را یکس اگر کارفرماهستید؟ وچه وظایفی برعهده دارید؟درچه صورتی شما یک  -5

 و دیکن پرداخت قانون کار طبق را او دحقوقیبا و دیهست او یکارفرما شما د،یگرفت کار به کارتان

 .دیکن مهیب را او

 نسبتا   یها نهیهز و آسان یانداز راه :1؟ کسب وکارهای شخصی دارای چه مزایایی هستند -6

 طیشرا رییتغ ،یابیبازار در مورد یریگ میتصم( یریگ میتصم در سهولت و عمل ی: آزاد2اندک

 )دیده یم درآمد بر اتیمال بار کی فقط( یاتیمال : منافع4سود کامل تیمالک :3 )...و بازار

 شما به زیچ همه(تیمسئول نیسنگ بار :1 کسب وکارهای شخصی دارای چه معایبی هستند؟ -7

دوستان  از قرض و یشخص انداز پس( یمال نیتأم : مشکل2 )سفر و یناخوش دری حت گردد، یبرم

 یدعاو و ها یبده مقابل در نامحدود تی: مسئول3وخانواده 

 یم دهینام کیشر که است شتریب ای نفر دو به متعلق یوکار کسب شراکت،شراکت چیست؟ -8

 شما، یوکارشخص کسب .اند میسه وکار کسب سود در باسهمشان متناسب هم هرکدام شوند؛

مانکاران یپ و نها رستورا هها، مغاز ز ایبرخ مانند کوچک،ی شراکت یوکارها کسب شتریب مشابه

 است.

 کسب وکارهای شراکتی چه شباهت وتفاوتی با کسب وکارهای شخصی دارند؟ -9

 یم یانداز راه آسان اریبس یشخص یکارها و کسب همانند یشراکت یوکارها کسبشباهت:

 اسم، ثبت جمله از است، یشخص وکار کسب مشابه کامال  آنها یانداز راه هیاول یها شوند؛گام

 .است افراد نیب شراکت قرارداد نگارش هم آن تفاوت:  . ...و مجوزها و ها اخذپروانه

 ۀمحدود جمله از یمواردچه مواردی مطرح می شود؟افراد، نیب شراکت یقراردادها در -01

 مورد در یریگ میتصم آنها، نیب اختالفات حل ان،یز ای سود میتقسۀنحو افراد، فیوظا و اراتیاخت

 از یول ندارد؛ وجود یقانون یالزام قرارداد، نیا وجود یبرا اگرچه .شود یم مطرح ...و انحالل

 صورت در نکهیا ضمن شود؛ یم هیتوص آن داشتن به شرکا، فیوتکال حقوق شدن روشن جهت

 .کند یم دایپ یقانون الزام آن یمحتوا عملبه قرارداد، یرسم ثبت

 منابع به یدسترس،آسان نسبتا   یانداز راه کسب وکارهای شراکتی دارای چه مزایایی هستند؟ -11

 ها، ییتوانا ییافزا هم و تیمسئول بار میتر،تقس بزرگ یمال یها هیسرما و



 جهت ها نهیهز یبرخ شیافزا کسب وکارهای شراکتی دارای چه معایبی هستند؟ -12

 یآزادی،دعاو و ها یبده مقابل در نامحدود تیمسئولبا وکیل ، یحقوق مشاوره و قرارداد میتنظ

 لزوم توافق شرکا لیدل به تر سخت یریگ میتصم و افراد تر محدود عمل

 .است شرکت وکار کسب نوع نیتر دهیچیپ نوع کسب وکار شرکت را توضیح دهید: -03

 و فرد کی با مشابه شرکت، کی با قانونیعنی دارد؛ یقانون تیهو خودش که است یوکار کسب شرکت

 ییدارا تواند یم شرکت کی مثال، یشخصیت حقوقی دارد. براشرکت  و یک کند یم رفتار انسان ای

 قرار تیشکا مورد و کند تیشکا آنها هیعل یحت و شود قرارداد وارد افراد ای ها گرشرکتید با باشد، داشته

 سهام به شرکت سهام دیخر با کس هر و شود یم میتقس سهم ینیمع تعداد به شرکت هر ییدارا .ردیبگ

 به ها تیمسئول و منافع در و دارد را آن ینسب تیمالک سهمش اندازه به که شود یم  لیتبد آن دار

 .است میسه اندازه همان

 یبخش آن، ۀدارند که دهد یم نشان و است تیمالک سند کی سهاممنظور از سهام چیست؟ -00

 به یشرکت ییدارا اگر مثال  است؛ کیشر آن، انیز و درسود و دارد اریاخت در را شرکت تیمالک از

 10 مالک کند، یم یداریخر را آن سهم 10000که یگذار هیسرما باشد، شده میتقس سهم 100000

 .است شرکت درصد

میلیارد تومان است،  811یک شرکت فرضی دارای یک میلیون سهم به ارزش  -0۵

 طبق جدول زیر درصد مالکیت و میزان ارزش هریک از سهام داران رامشخص کنید.

 ارزش کل سهام  تعدادسهم مالک

 ؟ ۶8111 پویا

 میلیارد0 ؟ روهام

 ؟ 00۵111 نسترن

 میلیارد31 ؟ نیلوفر

 ؟ ؟ سایرین

  

 

 ارزش کل سهام  تعدادسهم مالک

 میلیارد0/۵0 ۶8111 پویا

 میلیارد0 ۵111 رهام

 میلیارد92 00۵111 نسترن

 میلیارد31 3۷۵11 نیلوفر

 ۶/۶09 ۷۷0۵11 سایرین

 

 پاسخ:

 ارزش هرسهم=ارزش کل سهام شرکت

 تعداد کل سهام شرکت                    

 ارزش کل 088888888888

 سهم1888888

 تومان ارزش یک سهم 088888= 

 

 میلیارد )ارزش کل سهام(4سهم           0888تعدادسهم رهام : 

 هزار)ارزش یک سهم(  088

 00۵111*811111  =میلیارد 92ارزش کل سهام نسترن: 

                                                      

 
 میلیارد )ارزش کل سهام(08سهم            00088تعدادسهم نیلوفر: 

 هزار)ارزش یک سهم(  088



 

 

 

 

 

 

است که  های سهامیشرکت یکی از انواعشرکت سهامی عام چگونه شرکتی است؟  -16

سهام شرکت شود. تأمین مردمیعنی   مؤسسان غیر به سهام فروش طریق از آن یقسمتی از سرمایه

تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از  .شودداد و ستد می بورس اوراق بهادار سهامی عام در

های کوچک و ایجاد شدن سرمایهتواند منجر به جمعهامی است؛ این امر میهای سسایر انواع شرکت

سازد. در این نوع های اقتصادی سنگین را میسر مییک سرمایه بزرگ بشود که انجام فعالیت

 .شرکتها نقل و انتقال سهام آسان است و محدود به رضایت دیگر سهامداران نیست

 کسب چه یبرا شرکت کهکه بیان می کندیست؟ مجموعه قوانینی اساسنامه شرکت چ -17

 چگونه شود؛ یم فروخته و میتقس چگونه و است زانیم چه آن است؛سهام شده لیتشک یوکار

 داران سهام شود؛ یم میتقس انیز و سود چگونه و کند یم نیتأم را خود یۀاول هیسرما شرکت

 . ...و شود یم چگونه منحل شرکت دارند؛ شرکت در ییها تیمسئول و حقوق چه

است که سهام آن  شرکت سهامی نوعیشرکت سهامی خاص چگونه شرکتی است؟ -18

آن در  سرمایه هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام .نیست  بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد در

تواند خارج از  مدیر شرکت سهامی خاص نمی .ده باشدموقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین ش

 .باشد شرکت  سرمایه گذاران

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی شرکت با مسئولیت محدود چگونه شرکتی است؟ -19

است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه 

 وضقر مسئول شرکت، در خود ی سرمایه میزان تا فقط به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، 

 . است شرکت تعهدات و

است؟ساختارسازمانی به نحوه ورود وارتباط بین ساختارسازمانی شرکت سهامی چگونه  -22

اعضای یک شرکت گفته می شود. از بین سهام داران تعدادی به عنوان هیئت مدیره انتخاب می 

شوند وازبین هیئت مدیره رییس هیئت مدیره انتخاب می شود و به انتخاب هیئت مدیره ،مدیر 

 ا انتخاب می کند.عامل منصوب می شود.مدیر عامل مدیران بخش های شرکت ر

 

  ۶8111*811111میلیارد=        0/۵0ارزش کل سهام پویا:

                                                      

 0111111-(۶8111+۵111+00۵111+3۷۵11)=۷۷0۵11تعدادسهم سایرین: 

-(م0/۵0+م0+م92+31)=میلیارد۶/۶09 ارزش کل سهام سایرین:

 میلیارد811

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87


    مدیرعامل  

 رییس هیئت مدیره

هیئت  هیئت مدیره هیئت مدیره

 مدیره

 هیئت مدیره

سهام  سهام دار سهام دار سهام دار

 دار

 سهام دار سهام دار

 یبده و ضرر( داران سهام یبرا محدود تیمسئول مزایای ایجاد شرکت را بنویسید. -21
 شیق افزایطر از( یبانک یمال نیتأم و هیسرما شیافزا امکان)سهام زانیم به محدود داران سهام

 دیتول اسیمق لیدل به(باالتر رقابت امکان)یبانک یها ز وامین و آنها ۀیسرما شیافزا ای داران سهام

 امکان( شتریب ییگرا تخصص)رقبا به نسبت تر نییپا متیق و شتریب یگذار هیامکان سرما باال،

 )ژهیو و یتخصص یها نهیزم درتوانمندتر  افراد جذب

 میتصم در ریتأخ ،باالتر یانداز راه یها نهیهز معایب  ایجاد شرکت را بنویسید. -22

 تناسب به سود میتقس ی غیرفردی،ها تیموفق و تیمالک و تیریمد رابطه در ها یدگیچیپ ی،ریگ

 یده گزارش و تر دهیچیپ نیدرآمد، قوان بر اتیمال بر عالوه شرکت سود بر اتیسهام، مال تیمالک

 شتریب

 نیتأم هدف با که است یوکار کسب یتعاونشرکت تعاونی چگونه شرکتی است؟ -23

 ها یتعاون .کند یم کمک آنها یاقتصاد تیوضع بهبود به و شود یم لیتشک اعضا یها یازمندین

 کی نفر، هر براساس آنها اداره نحوۀ اما دارند؛ ها شرکت با یمشابه شیب و کم یانداز راه مراحل

 باشد، کرده نیتأم را یتعاون ۀیسرما از چقدر نکهیا از نظر صرفِ اعضا از کدام هر یعنی ست؛ا یرأ

 .است عضو هر ۀیسرما نسبت به دوره انیپا در یاحتمال سود عیتوز اما .خواهدداشت یرأ کی

 دکنندهیتول ید،تعدادیتول یتعاون در تعاونی تولید چگونه شرکتی است؟ مثال بزنید. -24

 اقدامات با و ندیآ یم هم گرد اس بزرگ،یمق با یاقتصاد یها تیفعال یایمزا از یمند بهره جهت

 یم لیتشک کشاورزان از یا عده را یکشاورز یتعاون کنند؛مثال  یم ترشیب را خود منفعت یجمع

جاد یا و یجمع غاتیتبل ،یابیبازار امکان زین و کود و سموم یۀته و مرغوب بذر یۀته یبرا تا دهند

 .کند کمک آنها به عیتوز ۀریزنج

 پول از یسهام شرکت رایز، شرکت سهامی پرهزینه ترین نوع شرکت کدام است؟چرا؟  -25

 هیبه سرما تا دارد ینیقوان ها شرکت یبرا دولت .کند یم استفاده کارش یانداز راه یگران براید

 و بر زمان ینیقوان نیچن به عمل و رشیپذ .نخورند بیفر کند تا کمک و بدهد نانیاطم گذاران

 .دارد ازین یحقوق یها مشاوره به و است نهیپرهز

 یقانون ینهاد یرانتفاعیغ مؤسسه کی موسسات غیرانتفاعی)خیریه(چگونه شرکت هایی هستند؟-26

 نیا .است گرفته شکلی رتجاریغ یهدف با یعنی رسودآور،یغ یتیمأمور انجام یکه برا است



 وی علم ۀتوسع آموزش، ه،یریخ امور مانند دارند؛ یاجتماع وی انسان ییها نهیزم اغلب ها تیمأمور

 .است یجهان یحت و یمل یگاه و یمحلی گاه آنها عمل محدودۀ . ...و سالمت و بهداشت ،ینید

27-  

28-  

29-  
 تبدیل شرکت شخصی به شراکتی. خیر چون امکانات مالی این کار وجود ندارد.

 

 پرسش ها وپاسخ های درس سوم 

آیا درانتخاب درست مالک ها، فردی اند یا تابع قوانین مشترکی هستند؟ برای انتخاب درست باید  -1

جامعه توجه نمود تا دسترسی به اهداف ممکن شود. نمی توان به عوامل به شرایط اقتصادی موجود 

، قوانین و اصول حاکم بر  روابط اقتصادی) هزینه ها،بازار، امکانات تولید، نیروی انسانی، تجهیزات 

 و... (بی توجه بود وصرفا براساس میل شخصی )هزینه وسود( حرکت کرد.

هایی هستند که به طور آشکار در هزینه های اقتصادی  منظور از هزینه های پنهان چیست؟ هزینه  -2

 قابل مشاهده نیستند ولی دارای اثراتی بر واحد اقتصادی هستند.

منظور از هزینه های فرصت چیست؟ مقدار منافع وارزشی که به خاطر انتخاب یک فعالیت نسبت به  -3

تماشاخانه،فرصت دیگر انتخاب ها از دست داده ایم.مثال با یک ساعت تماشای نمایشی در

مطالعه،استراحت، بازی با دوستان را از دست داده ایم .)عالوه بر پولی که به عنوان بلیط پرداخت 

کرده ایم.(به عبارت دیگر ما برای این انتخاب مان از دیگر انتخاب که می توانست فراهم شود چشم 

 شرکتی
 شخصی

 شخصی

 شراکتی

 شراکتیشخصی، 

 شخصی

 شراکتی

 شرکتی

 تعاونی

 

 سهامی عام-1

 شراکتی-2

 شخصی-0

 سهامی خاص-4

 تعاونی-0

تعاونی -6

تولیدی/سهامی 

 خاص



میلیون 3می کنیم با ماهی پوشی کرده ایم. مثال دیگری : ما دراین مغازه  فعالیت میوه فروشی 

میلیون تومان سود می کردیم که اینجا هزینه فرصت از  5تومان سود که اگر فروش لبنیات داشتیم 

   م.باز مانده ایما با فعالیت میوه فروشی از فعالیت لبنیات فروشی میلیون تومان شده است.2دست رفته ما 

بهترین انتخاب را بدون  گذاشت؟ خواهد ما انتخاب در یریتأث چه فرصت نهیهز آوردن حساب به -4

 نگرانی داشته باشیم.

تومان 5222هزارتومان است وهزینه تولیدش 12که فروش آن Aاگرتولیدکننده ای برای تولیدکاالی  -5

هزارتومان است صرف نظرکرده باشد.برای این که هزینه 4که هزینه تولیدش Bباشدازتولیدکاالی 

 روشد؟راچندبفBفرصت اوصفرشودبایدکاالی 

 هزار)فروش(01 -هزارهزینه۵= هزارسودA=۵کاالی 

 هزار )فروش( 9 -هزار هزینه 0= هزار سود B=۵کاالی 

شناسایی منابع  -2هزینه فرصت ازدست رفته-1در انتخاب کسب وکار چه اصولی باید رعایت شود؟  -6

مقایسه هزینه با  -5فراموش کردن هزینه های در رفته  -4قید ومیزان بودجه مان-3کمیاب خود

 منافع به دست آمده 

ال وخدمات پرداخته منظور از منابع کمیاب چیست؟ عوامل وامکاناتی که از طریق آنها به تولید کا -7

می شود و  میزان آنها محدود است.مانند: مواد اولیه طبیعی وزمین قابل بهره برداری، نیروی 

 انسانی)نیروی کار(،تجهیزات و لوازم ،پول وسرمایه مالی و...

چه عاملی در تولید بیش از سایر عوامل موثر است؟  نیروی انسانی خالق وکارآفرین که نقش  -8

 به کارگیری سایر عوامل را داردتا کسب درآمد کند.هماهنگ کننده و

چرا جوامع مختلف به مبادله منابع وامکانات تولیدی خود اقدام می کنند؟ چون منابع وامکانات در  -9

 همه جوامع کمیاب ومحدود هستند وباید به مبادله آن بپردازند .

هزار تومان تولید می  822دستگاه به قیمت هرواحد 522کارگر ماهانه  42یک کارگاه با  -12

کند وبه فروش می رساند. با احتساب هزینه فرصت ساالنه یک میلیارد تومان و جدول سایر هزینه 

    این کارگاه را محاسبه کنید. ساالنه ها، میزان سود یا زیان

 مبلغ نوع هزینه ردیف

A میلیون تومان2 دستمزدماهانه هرکارگر 

B میلیون تومان22 اجاره ماهانه 

C میلیون تومان222 انرژی/حمل ونقل ساالنه 

D جمع مواد اولیه ساالنهA,B,C 

E  خرید تجهیزات وتعمیرات

 ساالنه

 Dدو برابر ردیف 

 میلیون تومان962=12*2222222*42دستمزد ساالنه=

 درآمد ساالنه=

(800000*500)*12 

 12میلیون*488= 

 میلیارد0/4=

 



 میلیون تومان222میلیون تومان          انرژی و حمل ونقل= 242=12*2222222ساالنه=اجاره 

 میلیارد4/1میلیون=222میلیون+242میلیون+962مواد اولیه ساالنه =

میلیارد .  کل هزینه ها با احتساب هزینه فرصت از دست 8/2= 2میلیارد*4/1تجهیزات وتعمیرات= 

 میلیارد1میلیارد+96/2میلیارد+24/2یارد+میل2/2میلیارد+4/1میلیارد+8/2رفته=

 میلیارد تومان6/6= 

 میلیارد تومان8/4-میلیارد تومان6/6میلیارد تومان=8/1زیان کارگاه درطول یک سال=منفی

وچه تاثیری بر انتخاب درست دارد؟ مقدار ومحدوده ی پول  منظور از قید بودجه چیست؟ -11

بستان کنیم. یعنی  –موجب می شود بین گزینه های خود بده است و  مشخص برای خرج کردن

تشخیص دهیم که با مقداربودجه مان از بین انتخاب های موجود کدام را گزینش کنیم. با به دست 

 122آوردن یک چیز)کاال یا خدمات( ،چیز های )کاال وخدمات(دیگر را ازدست می دهیم.مثال با 

هزارتومانی)که این بستگی به کیفیت کاال 5بستنی  22یم یا تومانی بخر2522بستنی 42هزار تومان 

بیسکویت  5هزار تومان می توان  25ها،سلیقه ما،نیاز ما ،تبلیغات این کاالها و... دارد.( یا 

بیسکویت ودرنقطه 2شکالت و6تومانی خرید.یا درنقطه الف2522شکالت  12هزارتومانی یا 5

بیسکویت خرید. 3شکالت و4ب

 
 ینم شما و است شده پرداخت که ییها نهیهزینه های در رفته چیست؟ منظور از هز -12

.مثال ابتدا تصمیم داشته ایم که در زمین کشاورزی خود سیب زمینی بکارید دیگردان باز را آن دیتوان

میلیون تومان هزینه داشته( در روز بعداز تصمیم خود منصرف شده  1وپس کاشت اولیه )که حدود

اید ومجدد زمین را شخم زده و زیر کشت ذرت برده اید.دراین صورت هزینه در رفته شما)تلف 

 .باشد داشته شما میتصم و انتخاب در یریتأث دینبا ها نهیهز نیاست. شده( یک میلیون تومان ا

 گرید و است افتاده قیعم چاه کی به که دیکن تصور یپول دیتوان یم را دررفته یها نهیهز مفهوم

 .ستندین برگشت قابل و اند رفته گرید چون ستند،ین مهم دررفته یها نهیهز نیست. دسترس قابل

(  محاسبه هزینه های 1درست چه مواردی باید درنظر گرفته شود؟دریک تصمیم وانتخاب  -13

( ترسیم قید بودجه )میزان بده 3(شناسایی منابع وعوامل  کمیاب  2فرصت های از دست رفته 

 (سنجش هزینه ها دربرابر منافع5(فراموش کردن هزینه های در رفته 4وبستان (



دارد؟الف( تصمیمی که به یک  درمقایسه هزینه ها با منافع چه نوع تصمیماتی وجود -14

انتخاب دربین چند گزینه می پردازد. مثال از بین محصوالت مختلف ،تصمیم بگیریم که کدامیک را 

تولید کنیم. ب( تصمیمی که مشخص می کند چه میزان با چه کیفیتی انتخاب شود. مثال برنج 

 ن کشت ببریم.درجه یک تولید کنیم یا درجه دو و چه مقدار ازسطح زمین را زیر ای

هرگاه منافع م؟یده انجام یدرست ۀسیمقا خود، یها نهیهز و منافع نیب میتوان یم چگونه -15

 به دست آمده نسبت به هزینه ها بیشتر باشد انتخاب درست بوده است.

فراموش کردن  سنجش هزینه ومنفعت و دل  رند؟یگ یم یرمنطقیغ ماتیتصم مردم یبرخ چرا-16

سپردن به هوا وهوس، فریب تبلیغات را خوردن، توجه به هزینه های در رفته، بی صبری در رسیدن 

به منافع آنی، خوش بینی وخود رای بودن بیش از حد،خطر پذیری بدون آمادگی قبلی، محافظه 

 کاری  وترس از اقدام وانتخاب جدید،

 زاره های زیر رامشخص کنید:نوع منابع کمیاب گ -17

 
 درچه صورتی از منحنی الف به منحنی ب حرکت می کنیم. -18

 qکاالی                                                                                 

 الف                                                      
 ب                                                                                    

      

 

     pکاالی                                                   

 طبیعی

 سرمایه فیزیکی

 نیروی کار 

 سرمایه انسانی

 سرمایه فیزیکی ومنابع طبیعی

 سرمایه انسانی

 سرمایه انسانی

 سرمایه مالی

درصورتی که قیمت ها ثابت باشندولی بودجه 

کاهش یافته باشد. دراین صورت خط بودجه به 

 صورت موازی پایین می رود.



چون صرفا    م؟یآور ینم حساب به را آن و است پنهان ما دید از معموال هزینه فرصت چرا -19

خود می اندیشیم وکمتر به منافع احتمالی سایر گزینه های قابل انتخاب فکر به منافع انتخاب فعلی 

   می کنیم.

       

 

 



 

 

 



 هزار تومان باشد؟ 2۵درصورتی که کل بودجه 

تومان از بودجه 0۷۵11تومان می شود که ۷۵11در نقطه قرمزیک  بیسکوییت ویک شکالت : جمعا 

می شود و  0۷۵11شکالت خرید شده است که جمعا 3باقی می ماند.درنقطه سبز : دو بیسکویت و

شکالت خرید شده است که جمعا ۶بیسکویت و  0از بودجه باقی می ماند. درنقطه آبی:  ۷۵11

 .توان از بودجه باقی می ماند۵111 ومی شود 21111

 هزار تومان باشد؟ 2۵درصورتی که کل بودجه 

 

  0رسش وپاسخ های درسپ

منظور ازالگوهای اقتصادی چیست؟ هرگاه واقعیت های پیچیده اقتصادی به شکلی ساده نمایش  -1

گیرد.از الگوهای داده شود تا بر ارتباط بین اجزای آن واقعیت ها وآنچه اهمیت دارد تمرکز صورت 

 اقتصادی استفاده کرده ایم.

الگوی مرز امکانات تولید را توضیح دهید. یعنی یک واحد کسب وکار چگونه امکانات کمیاب خود را  -2

تولیدکنندگان اقتصادی برای کسب سود بیشتر، عوامل تولیدی را بین انواع تولیدات تقسیم کند.)

تر، تولید کردن یعنی ایجاد فواید عبارت ساده. بهکنندای مناسب با یکدیگر ترکیب میگونهبه

 (اقتصادی جدید



 مرز امکانات تولید در جدول و نمودار زیر را توضیح دهید. -3

 

بسته 1222طبق این جدول ونمودار اگر همه امکانات تولید صرف تولید پنیر شود می توان 

یعنی زان تولید ماست صفر خواهدبود)تولیدکردولی دیگر امکاناتی برای تولید ماست باقی نمی ماند ومی

بسته پنیر تولید کنیم واز امکانات  752بسته پنیر کمتر تولید کنیم  یعنی  252نقطه الف( ولی اگر 

سطل ماست تولید کرد.)یعنی  222باقی مانده در راه تولید ماست مورد استفاده قرار گیرد می توان 

 توضیح وتفسیر هستند.نقطه ج( و سایر نقاط نیز به همین منوال قابل 

منظور از مرز امکانات تولید چیست؟ خطی که در نمودار امکانات تولید ، نشان دهنده ی حداکثر   -4

 همانند( کار و کسب کی آنچه نیب است یمرز دیتول امکانات مرز امکان تولید با منابع موجود است.

 و کسب نیا .کند دیتول تواند یم شس ادردستر موجودو منابع از استفاده با )یدیتول شرکت کی



 است، شده داده نشان دیتول امکانات مرز یبررو یا نقطه با که را دیتول سطح هر تواند یم کار

 کند. انتخاب

مرز امکانات تولید نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده ی هزینه فرصت است. یعنی با تولید یک کاال  -5

مثال قبلی با تولید بیشتر پنیر امکان تولید ماست کمتر از تولید سایر کاال ها باز می مانیم.)مثال در 

 می شود.(

 دشانیتول یبرا معموال   افراد رایگان است،ی برا که ییکاالهامنظور از هزینه فرصت اجتماع چیست؟  -6

 .دارد جامعه یبرا یفرصت نهیهز و شود یم صرف زمان

 منظور از نقاط خارج از منحنی مرز امکانات تولید چیست؟   -7

 

 

 را یفرصت هراقتصاد کارآمد  یک شرکت یا کشور چگونه اقتصادی است؟ مثال بزنید. اقتصادی که  -8

 ای شرکت آن قتصادا شود، بدتر گرانید وضع آنکه بدون رد،یگ کار به منابع از بهتر استفادۀ یبرا

 نیا در .برد یرا م استفاده نیشتریب خود، موجود منابع از کشور ای شرکت یعنی کاراست؛ کشور

 ای کاالها آنکه بدون داد؛ قرار مردم دسترس در توان یم خدمت ای کاال کی از شیب حداقل صورت

نیروی انسانی به انجام می رساند  42مثال شرکت الف فعالیتی را با  .کنند دایپ کاهش گرید خدمات

نیروی انسانی انجام می دهد بنابراین شرکت ب کارآمد تر از شرکت  36وشرکت ب همان فعالیت را با 

 الف است.

عنی یاقتصاد ناکارآمد چگونه اقتصادی است؟ اقتصادی است که زیر مرز منحنی امکانات تولید  است. -9

ا یمثال در نمودار قبلی نقطه  ز     با امکاناتی که دراختیار داشته است تولید نکرده است.متناسب 

 نقطه الف در نمودارزیر:

خارج  حمثال در نمودار روبه رو نقطه 

از منحنی امکانات تولید است یعنی با 

امکانات موجود نمی توانیم هم 

بسته  822سطل ماست و 422زمان

یا نقطه زیر منحنی پنیر تولید کنیم.

است که از امکانات تولید به درستی 

استفاده نشده وکمتر از مرز امکانات 

 تولید شده است.



ال دیگر نمودار زیر می باشد. مث

 

منحنی امکانات تولید در شکل نمودار زیر نشان دهنده ی چیست؟  -12

رشد اقتصادی، یا معلول استفاده از منابع  

دی آید. انعکاس رشد اقتصادست میدو بهوسیله باال رفتن کارآیی منابع موجود و یا ترکیب آنبیشتر است و یا به وامکانات کمیاب

های اقتصادی و استفاده غیرکارآمد از منابع موجود و سمت راست و در صورت سقوط فعالیتصورت انتقال منحنی امکانات تولید، بهبه

 شود.سمت چپ منتقل میها، منحنی امکانات تولید بهیا استفاده فیزیکی از بخشی از آن

با توجه به نمودار زیر هرکدام از شرایط زیر به کدام یک از موارد انتقال امکانات ،جا به جا شدن درطول مرز امکانات یا بدون تغییر  -11

 اشاره می کند؟

 ،ج،د( این شرکت از حداکثر امکاناتدر نقاط )ب

خود بهره برده است ولی درنقطه الف زیر 

منحنی امکانات تولید است بنابراین درنقطه الف 

 شرکت ناکارآمد است.



 

 

 



 

.      سطل ماست 211بسته پنیر یا  ۵11در نقطه سبز: . سطل ماست 2۵1بسته پنیر یا  ۵11در نقطه قرمز: 

 سطل ماست. 031بسته پنیر یا  311در نقطه آبی: 

 

 



 

  ۵پرسش وپاسخ های تشریحی درس 

 خانوارها وبنگاه های اقتصادی چه رابطه ی متقابلی با یکدیگر دارند؟-0

 
خانوارها و بنگاه های اقتصادی دارای رابطه ی متقابل هستند. طبق پیوستار باال مشاهده می کنید 

که خانوارها منابع کمیاب تولید یعنی  نیروی انسانی ) متخصص،نیمه متخصص وساده(، سرمایه) 



 واحدهایمالی وتجهیزات فیزیکی وماشین آالت( و طبیعت) زمین و مواد اولیه( در اختیار بنگاه ها و 

اقتصادی قرار می دهد. )خط شماره یک( در مقابل بنگاه های اقتصادی  در ازای دریافت منابع 

 (2کمیاب تولید به  خانوارها دستمزد،سود واجاره می دهد.)خط شماره 

در تعامل متقابل دیگر ، بنگاه های اقتصادی کاال وخدمات تولیدی خود را به خانوارها عرضه می 

( ومتقابال خانوارها پول این کاال ها را به بنگاه های اقتصادی پرداخت می 4ه کنند .)خط شمار

 (3کنند.)خط شماره 

 بازار راتعریف کنید. -1

به مجموعه ی خریداران )تقاضا کنندگان،مصرف کنندگان( وفروشندگان) عرضه 

 کنندگان،تولیدکنندگان( دریک مکان) حضوری یا مجازی ( بازار گفته می شود.

 چه بخش هایی تشکیل شده است؟ بازار از  -2

عرضه کنندگان ) تولید کنندگان، -2تقاضا کنندگان)خریداران ، مصرف کنندگان(  -1دو بخش 

 فروشندگان(

 چه عواملی برفرایند تصمیم گیری خریداران)تقاضا کنندگان ( موثر است؟ -3

 ضرورت ونیاز به کاال -5سلیقه افراد  -4درآمد افراد  -3قیمت کاالهای جایگزین -2قیمت کاال-1 

 چه عواملی برفرایند تصمیم گیری فروشندگان )عرضه کنندگان ( موثر است؟ -4

 میزان تقاضای  کاال وتمایل وسلیقه مصرف کنندگان -3هزینه های تولید  -2قیمت کاال  -1 

 منظور از کاال های مکمل چیست؟  -5

کاالی قند وچایی، اتوموبیل و کاالهای مکمل کاالهایی هستند که با هم مصرف می شوند مثال  -6

 بنزین، افزایش یا کاهش قیمت یکی بر میزان تقاضای دیگری اثر خواهد داشت.

 با افزایش یا کاهش درآمد مقدار خرید انواع کاال ها چگونه خواهدبود؟  -۷

با افزایش درآمد ، میزان خرید کاالهای پست  کاهش می یابد وخرید کاالهای مرغوب افزایش می  -8

کاهش درآمد، میزان خرید کاالهای پست افزایش می یابد وخرید کاالهای مرغوب  کاهش  یابد وبا

 می یابد . مثال با افزایش درآمد خرید برنج مرغوب بیشتر وخرید برنج نا مرغوب  کاهش می یابد.

 رابطه قیمت وتقاضا چگونه است؟  -9

میزان تقاضا برای آن کاال  را  نمودار رابطه قیمت وتقاضا را توضیح دهید.  افزایش قیمت  یک کاال

کاهش می دهد.و کاهش قیمت کاال موجب افزایش میزان تقاضا برای آن کاال می شود. یعنی بین 

قیمت و تقاضا رابطه عکس)معکوس( وجود دارد. با افزایش قیمت تقاضا کم می شود با کاهش 

 است یعنی با کاهش قیمتنمودار  رابطه قیمت وتقاضا منحنی نزولی  قیمت تقاضا بیشتر می شود.

میزان تقاضا) مصرف( بیشتر می شود. مثال رابطه قیمت بستنی ومیزان تقاضا برای آن درنمودار زیر 



نشان داده می شود.

 
 در نمودار باال مشاهده می کنید که با افزایش قیمت تقاضا کاهش نشان می دهد.

 را توضیح دهید.رابطه قیمت و عرضه چگونه است؟ نمودار رابطه قیمت و عرضه  -01

رابطه قیمت کاال وعرضه  ی آن کاال، رابطه ای مستقیم است یعنی با افزایش قیمت ،عرضه کننده) 

تولید کننده( تشویق به افزایش عرضه)تولید( می شود.هرچه قیمت افزایش یابد عرضه آن نیز 

ت میزان عرضه افزایش می یابد. نمودار این رابطه به صورت منحنی صعودی است. که بافزایش قیم

نیز افزایش می یابد.

 
 درنمودار  فرضی باال رابطه  قیمت بستنی با میزان عرضه آن نمایش داده می شود.

 قیمت تعادلی چیست؟ مثال بزنید.  -00



قیمتی که  موجب می شود میزان عرضه و میزان تقاضا با یکدیگر  برابر شوند و در بازار تعادل وجود 

یده می شود.در قیمت های کمتر یا بیشتر از قیمت تعادلی  با کمبود داشته باشد.قیمت تعادلی نام

یا مازاد  روبه رو خواهیم بود.

 
میزان تقاضا با میزان عرضه برابر است. در نمودار عرضه وتقاضا نقطه  1522درنمودار باال درقیمت 

 ای که دو خط نمودار یکدیگر را قطع می کنند ، نقطه ی تعادلی است.

 ی چیست ؟ مثال بزنید.مقدار تعادل -02

مقدار تعادلی یعنی مقدار تقاضا و عرضه ای که در یک بازار با یکدیگر برابر شده اند و موجب می 

شود بازار درآن زمان با کمبود یا مازاد کاال روبه رو نباشد. مثال در مثال پاسخ پرسش قبل،مقدار 

 ر است.تقاضا عدد هشت است که دقیقا با میزان عرضه ی آن کاال براب

 درچه صورتی بازار با کمبود کاال روبه رو می شود؟  -03

هرگاه دربازار قیمت ها کمتر از قیمت تعادلی باشد میزان تقاضا بیشتر ازمیزان عرضه می شود و 

بازار با کمبود عرضه روبه رو می شود. مثال در نمودار زیر مشاهده می شود که در قیمت های کمتر 

 
و صفر میزان تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است وبا کمبود  522و1222یعنی قیمت های  1522از

تقاضا روبه رو هستیم  14بستنی عرضه شده است درحالی که با 2، 522روبه رو هستیم . در قیمت 

بستنی  11بستنی است درحالی که 5میزان عرضه  1222بستنی کم  داریم . درقیمت  12یعنی 



بستنی کمبود داریم.در قیمت صفر هیچ بستنی عرضه نشده است درحالی که  6متقاضی دارد ومابه 

کمبود روبه رو هستیم. همانطور که در نمودار باال می بینید  16تقاضا برای آن وجود دارد ومابا  16

نقاط قرمز رنگ  در منحنی تقاضا زیر نقطه تعادلی قرار دارند و کمبود کاال ومازاد تقاضا را نشان می 

 .دهند

 قانون عرضه وتقاضا را به شکل ساده با تصویر نشان دهید. -00

 
 درچه صورتی بازار با کمبود عرضه روبه رو می شود؟  -0۵

درصورتی که قیمت بازار زیر قیمت تعادلی باشدمیزان عرضه کاال کمتر از تقاضا است ومابا کمبود 

 عرضه روبه رو می شویم مانند جدول ونمودار پرسش قبل

 درچه صورتی بازار با ما زاد عرضه روبه رو می شود؟  -0۶

در صورتی که قیمت بازار بیشتر از قیمت تعادلی باشد که دراین صورت میزان عرضه بیش از میزان 

 تقاضا برای آن کاال می شود وما با کاالهایی روبه رو می شویم که متناسب با آنها تقاضای خرید 

 
میزان عرضه  3222و 2522و2222هده می کنید که در قیمت های نداریم. مثال در جدول باال مشا

عرضه  12با  2522عرضه بیشتر)مازاد( در قیمت  6با 2222بیشتر از میزان تقاضاست وما در قیمت 

باالتر از نقطه عرضه بیشتر روبه رو هستیم. در نمودار نیز نقاط آبی  16با  3222بیشتر ودر قیمت 

 کمبود تقاضا را نشان می دهد.تعادلی است و مازاد عرضه و 

 درچه صورتی بازار با مازاد تقاضا  روبه رو می شود؟  -0۷



زمانی که قیمت ها کمتر از قیمت تعادلی باشند. در این صورت تقاضا بیشتر از میزان عرضه کاال 

  14خواهد بود . مانند جدول و نمودار پرسش 

 در قیمت های کمتر از قیمت تعادلی میزان عرضه وتقاضا چگونه است؟  -08

مانند نمودار  میزان تقاضا بیشتر از میزان عرضه است.میزان عرضه کمتر از میزان تقاضا است.

 14وجدول  پرسش 

 در قیمت های  بیشتر  از قیمت تعادلی میزان عرضه وتقاضا چگونه است؟ -09

ا است. میزان تقاضا کمتر از میزان عرضه است. مانند نمودار میزان عرضه بیشتر از میزان تقاض

 17وجدول  پرسش 

 انواع بازار را معرفی کنید. -21

رفتار  و حضور که است ادیز یقدر به دارانیخر و فروشندگان تعدادبازار رقابتی : بازاری است که 

 در و بود خواهد کوچک اریبس بازار کل نسبت به تقاضاکنندگان و کنندگان عرضه از کی هر

 متیق « گرید عبارت به و رگذاریتأث متیق یریگ شکل در ییتنها به نیطرف از کی چیه  عمل،

 نیستند. » گذار

بازار انحصاری: بازاری است که گاهی به دالیل مختلف)طبیعی،قانونی یا غیر قانونی( تعداد فروشنده یا 

فروشنده بنزین درایران شرکت پخش فراورده های خریدار به یک یا چند نفر محدود می شود. مثال تنها 

 نفتی کشور است.

 بازارهای حراجی مزایده ومناقصه

  منظور از کشش عرضه وتقاضا در بازار چیست؟  -20

میزان حساسیتی که عرضه یا تقاضا نسبت به تغییر در قیمت ها از خود نشان می دهند،به عنوان 

یعنی واکنش خریداران نسبت به افزایش یا   شود.( شناخته می elasticityکشش )االستیسیتی 

 کاهش قیمت با افزایش یا کاهش خرید شان 

 منظور از کشش کم منحنی قیمت وتقاضا چیست ؟ -22

 ، از نظر خرید واکنش کمی نشان می دهندیعنی  خریداران  نسبت به افزایش یا کاهش قیمت   

انه مردم ایران است اگر افزایش یابد مثال یک کاالی اساسی ومهم زندگی مثل نان که غذای روز

اگر قیمت کاهش یابد میزان مصرف را سریعا مردم میزان مصرف را به کندی کم می کنند  و 

گاهی ممکن است  منحنی کاالیی یعنی شیب منحنی مالیم است وتند نیست. افزایش نمی دهند.

ه قیمت آنها کاهش یا افزایش بدون کشش باشد مثال کاالهای دارو و نمک بدون کشش هستند یعنی هرچ

 یابد مردم میزان مصرف شان را تغییر نمی دهند.

)شیب  تند (: یعنی با افزایش قیمت سریعا متقاضیان کم کمقیمت وتقاضای کاال با کشش  شکل نمودار

 )قیمت خیلی تغییر داشته ولی خرید خیلی تغییر نداشته است.( نشده اند.



 

درنمودار بدون کشش قیمت هرچه بیشتر یا کمتر 

 شده است میزان خرید مردم کمتر یا بیشتر نشده است.

 منحنی قیمت وتقاضا  چیست؟ زیاد منظور از  کشش  -23

یا بیشتر از خود نشان می  زیادیعنی  خریداران  نسبت به افزایش یا کاهش قیمت واکنش خرید  

دهند. مثال اگر قیمت لوستر افزایش یابد مردم سریعا مصرف خود را کمتر خواهند کرد واینجا شیب 

به عبارت دیگر، افزایش قیمت در یک محصول و خدماتی که به مراتب از منحنی تقاضا تند است . 

دارد، محصول یا خدمات باز می اهمیت کمتری برخوردار است، مصرف کننده را از تهیه یا خرید آن

اگر قیمت کاالی غیر ضروری وغیر مهم  .خرید آن خیلی باال خواهد رفت هزینه ی فرصت چون

کاهش یابد مصرف کننده سریعا نسبت به آن واکنش نشان می دهد و خرید خود را افزایش می 

 قیمت وتقاضای کاال با کشش زیاد)شیب کند( شکل نمودار است. (   کند ) در منحنی تقاضا شیب دهد.

 
 

نمودار باال مشاهده می کنید که با افزایش قیمت سریعا تعداد متقاضیان کاهش می یابد یعنی مشتریان با 

 .بالفاصله حساسیت نشان می دهند و خرید این کاال را کاهش می دهند

نمودار کم 

 کشش

بدون نمودار 

 کشش

https://mlmarketing.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://mlmarketing.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%af/


  ت وتقاضای کدام کاالها  کشش  بیشتری  دارند؟در نمودار قیم -20

 ند.کاالهایی که جایگزین مناسبی ندارند و ضروری هست

 یکودها شود، یم دیتول )سبز رانیا شرکت( یمحمد یآقا کارگاه در که یمحصوالت از یکی  -2۵

 نشان داده ریز نمودار در محصول نیا یتعادل مقدار و متیق .است یآپارتمان اهانیگ یبرا یستیز

 .است شده

 
 

تومان 01111را محصول متیق اند، شده مجبور کارگاه مسئوالن و افتهی شیافزا دیتول یها نهیهز رایاخ

 ممکن کارخانه و دیآ یم شیپ یطیشرا چه که دیکن لیتحل تومان 01111 متیق در .کنند نییتع

 و متیق تا فتدیب بازار یدبرایبا یاتفاق چه که دیکن انیب نیهمچن شود؟ مواجه یمشکالت چه با است

 بازگردد؟ یتعادل تیوضع به مجددا مقدار

سمت منحنی تقاضا وعرضه حرکت کنیم می بینیم که در هزارتومان به 01اگر از قیمت 

است ودر نقطه  31نقطه ای که با منحنی تقاضا برخورد می کند) نقطه آبی( مقدار تقاضا 

 21است. یعنی   ۵1ای که به منحنی عرضه برخورد می کند ) نقطه قرمز( مقدار عرضه 

و می شویم. وبرای اینکه واحد از تولید)عرضه( بدون تقاضاست و با مازاد عرضه روبه ر

بتوانیم محصول را بفروشیم باید از راه های تبلیغات تقاضا را افزایش دهیم یا اینکه قیمت 

 را کاهش دهیم تا مجددا به تعادل برسیم.

 نمونه پرسش ها کنکور سنوات گذشته 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 پرسش ها وپاسخ های  تشریحی درس شش 

 -2نظارت بر چگونگی  فعالیت های اقتصادی -0اهدافی در اقتصاد دخالت می کنند؟ دولت ها با چه  -0

وضع -۵ارائه کاالها وخدمات عمومی-0نظارت برقیمت ها-3صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی

-۶واجرای قوانین اقتصادی مانند: قوانین مالیاتی،حقوق مالکیت،قوانین خرید وفروش وامنیت اقتصادی

 فیت کاالها وخدماتنظارت برکی

ابزار ها ومنابع مالی دولت ها را نام ببرید: مالیات ها، فروش دارایی های تجدیدناپذیر مانند نفت وگاز،  -2

فروش خدمات دولتی مانند آب وبرق و مخابرات و...   ،   فروش محصوالتی که در بنگاه های اقتصادی 

 کز دولتیدولتی تولید شده اند مانندآهن وفوالد و پتروشیمی مرا

 1گزینه 



مالیات چیست؟ مبلغی است که  دولت برای تامین سطحی از کاالها وخدمات عمومی از مردم دریافت  -3

 می کند.

کنترل ،نظارت وسیاست  -2ایجادوافزایش درآمد دولت  -0اهداف دولت ها از دریافت مالیات چیست؟  -0

وتشویق فعالیت های گذاری بر فعالیت های اقتصادی واجتماعی)کاهش فعالیت های نامناسب مردم 

 مطلوب( 

دولت ها چه هزینه ها وفعالیت هایی دارند که  برای  تامین منابع مالی آنها ، مجبور به دریافت مالیات  -۵

هستند؟ امنیت ودفاع داخلی وخارجی،امور قضایی،آموزش ،بهداشت،امور فرهنگی وهنری، پرداخت 

 دستمزد کارکنان دولت

ی نامناسب مردم وتشویق فعالیت های مطلوب می پردازند؟ دولت چگونه دولت ها به کاهش فعالیت ها -۶

ها می توانند با وضع سیاست ها وقوانین جلوی برخی رفتارهای نامناسب  را بگیرند یا آنها را کاهش 

دهند . مثال با وضع مالیات سنگین  بر سیگار،  موجب افزایش قیمت این کاال وکاهش میزان مصرف این 

وند یا مالیات بر بنزین وگازوئیل می تواند میزان مصرف این کاال ها را کاهش دهد و کاالی بیماری زا  ش

آلودگی هوا را کاهش دهند.    البته گاهی دولت ها از فعالیت های مفید مالیات کمتری دریافت می کنند 

 لیات معافیا اصال مالیات نمی گیرند. مثال برخی از فعالیت های فرهنگی،آموزشی یا هنری از پرداخت ما

می شوند یا از کارخانه ها در مناطق محروم مالیات کمتری می گیرند تا سرمایه داران به تاسیس کارخانه 

در مناطق محروم کشور تشویق شوند. یا کارخانه ها در مناطق بزرگ کشور مجبور به پرداخت مالیات 

ها را  از مناطق بزرگ وشلوغ محیط زیست می شوند تا سرمایه دار را تشویق کنند تا  برخی کارخانه 

 کشور به سایر مناطق منتقل کنند.

مالیات -2مالیات مستقیم  که مبلغ آن مستقیما از مردم دریافت می شود.  -0انواع مالیات  چیست؟      -۷

 غیر مستقیم که به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری) مصرف کننده( دریافت می شود.

 کسی که پرداخت کننده مالیات است مودی مالیات نامیده می شود.منظور از مودی مالیات کیست؟   -8

مالیات بر دارایی که متناسب با ثروت  -0مالیات مستقیم به چند دسته تقسیم می شوند؟ دو دسته:  -9

مودی مالیات  از آنها گرفته می شود. هرگاه فردی دارایی وثروت خود را انتقال بدهد مثال منزل یا مغازه 

ی واگذارکند، دولت از او مالیات می گیرد. مهم ترین نوع  مالیات  بر دارایی ،مالیات بر ارث ای را به دیگر

مالیات بر  -2است که از اموال و دارایی های باقی مانده شخص فوت شده ، مالیات دریافت می شود. 

لیات درآمد که از افراد و شرکت ها متناسب با درآمدشان  دریافت می شود که مهم ترین نوع ما

درجامعه است. ) مالیات بر درآمد خود به چندین بخش تقسیم می شود: مالیات بر درآمد 

کشاورزی،مالیات بر حقوق ودستمزد،مالیات بر مشاغل آزاد،مالیات بر درآمد امالک مانند اجاره،مالیات 

 بر درآمدهای اتفاقی)مثال جایزه( مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی)شرکت ها(  (

ر مستقیم به چند دسته تقسیم می شود؟ مهم ترین انواع مالیات در کشور ما سه دسته مالیات غی -01

 مالیات بر ارزش افزوده -3مالیات برمصرف -2عوارض گمرکی وخدماتی-0هستند:

منظور از عوارض گمرکی و خدماتی چیست؟ مالیاتی هستند که بر روی صادرات و واردات کاالهای  -00

عرفه های گمرکی نیز شناخته می شوند. این نوع مالیات ها تابع سیاست مختلف  قرار می گیرند.که به ت

های کالن اقتصادی کشور هستند مثال اگر دولت بخواهد از صنایع خودروسازی کشور حمایت کند بر 



روی خودروهای وارداتی خارجی عوارض گمرکی باالیی قرار می دهد تا قیمت آن کاالی خارجی گران تر 

د وکاالی داخلی امکان فروش و فعالیت داشته باشد.یا اگر بخواهد مقدار تعادلی در از کاالی داخلی شو

کاالیی حفظ شودبر صادرات آن کاال تعرفه هایی وضع می کند تا صادرات آن کاال کاهش یابد ودرداخل با 

 کمبود آن کاال مواجه نشویم.

از -2دی برای دولت ها هستند.درآم-0عوارض گمرکی وخدماتی چه تاثیرات اقتصادی در جامعه دارند؟ -02

 طریق این عوارض دولت ها سیاست های حمایتی خود از صنایع داخلی را به پیش می برند.

برخی از عوارض خدماتی را نام ببرید. عوارض خودرو ، عوارض نوسازی ودفع پسماند ) که به شهرداری  -03

 داده می شود.(

کننده با خرید کاال به دولت پرداخت می  مالیات برمصرف را توضیح دهید.مالیاتی است که مصرف -00

کندیعنی بخشی از قیمت کاال که توسط مصرف کننده پرداخت می شود مالیات برمصرف است.هرچه 

مصرف بیشتر باید پرداخت این نوع مالیات نیز بیشتر خواهدبود.) البته تولید کننده وفروشنده باید آن 

رار می گیرد. (مالیات بر نوشابه و سیگار ازاین دسته را پرداخت کنند که عمال بر دوش مصرف کننده ق

 مالیات ها هستند.

ارزش افزوده چیست؟ کاال در فرایند)مراحل( تولید خود مرحله به مرحله ارتقا ارزش پیدا می کند یعنی  -0۵

میلیون تومان است سپس در مرحله دوم به نخ تبدیل می شود و  01مثال مقداری پنبه در مرحله اول 

میلیون تومان می شود. در مرحله سوم به پارچه تبدیل می شود وارزش کل این  0۷محصول قیمت کل 

 01میلیون می شود ودرمرحله چهارم این پارچه ها به لباس تبدیل می شوند وارزش  2۵پارچه ها 

میلیون  ۷میلیون تومان، درمرحله دوم  01میلیون تومان پیدا می کنند. در مرحله اول ارزش محصول 

 میلیون تومان اضافه می شود. 0۵میلیون تومان ودرمرحله چهارم  8ن،درمرحله سوم توما

مالیات بر ارزش افزوده را توضیح دهید.  مالیاتی است که از تفاوت ارزش بین کاال وخدمات عرضه شده  -0۶

با ارزش کاال و خدمات خریداری شده  در مراحل تولید تا مصرف نهایی درنظر گرفته می شود.مثال 

یی در فرایند تولید خود چهار مرحله را پشت سر می گذارد در هر مرحله از تولید مالیاتی به آن کاال

مرحله تعلق می گیرد که تولید کننده باید در همان مرحله آن را بپردازد ونمی توان آن را یکجا از 

 مصرف کننده نهایی  دریافت کرد.

مالیات با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می مالیات بر ارزش افزوده چه ویژگی مهمی دارد؟ این  -0۷

دهد واز مالیات ستانی   مضاعف جلوگیری می کند،زیرا مالیات پرداخت شده تولید کنندگان قبلی از 

 مالیات بر فروش بعدی کسر می شود. کاالهای واسطه ای از پرداخت مالیات معاف می شوند.

االها وخدماتی هستند که هنوز به آخرین مرحله تولید منظور از کاالها وخدمات واسطه ای چیست؟ ک -08

جهت مصرف نرسیده اند. مثال ورق فوالد که هنوز به خودرود تبدیل نشده است. یا شاسی ماشین که 

 هنوز قطعات زیادی نیاز دارد تا یا ماشین جهت استفاده بشود.

ادی( چه نقشی دارد؟ دولت دولت در جریان چرخشی درآمد بین خانوارها  وشرکت ها)بنگاه های اقتص -09

 دربازار  هم تولید کننده  وهم خریدار است. با دریافت مالیات به سیاست گذاری اقتصادی می پردازد.

21-  



 
چرا دولت به عنوان یک بازیگر باید درمیدان کسب وکار حضور داشته باشد؟  جهت ایجاد نظم -20

 دربازار وایجاد نظارت و هماهنگی بین عوامل تولید و بازیگران اقتصادی 

 مسقیم بر درآمد

 غیرمستقیم بر دارایی

 غیرمستقیم مصرف

 مسقیم بر درآمد



20- 

 تشویق به کاهش مصرف وکمک به محیط زیست

 افزایش کمک به نیازمندان

 تشویق کارفرمایان به تولید

 تغذیه سالم تشویق مردم به

 دلسردی شرکت های کوچک 

 تشویق خریدو فروش خودرو

 تشویق به راه اندازی شرکت های جدید



 

 پاسخ: جمع هزینه های عمومی که دولت پرداخت کرده است:

 میلیون تومان ۵1میلیون+31میلیون+ 31میلیون+21=میلیون تومان031

)دو ونیم 2۵11111111 =درآمد شرکت آقای محمدیکتاب:   00طبق اطالعات تمرین صفحه

 )دو میلیارد وچهارصدو هشتاد میلیون(2081111111میلیارد(   جمع هزینه های شرکت:      

اینک هزینه های شرکت را با هزینه های عمومی جمع می 

 میلیارد081/2میلیون+031میلیارد=۶01/2کنیم:

 میلیارد)درآمد(  ۵/2 –میلیارد)کل هزینه ها(  ۶01/2میلیون = -001

 میلیون ضرر می کند. 001اگر شرکت آقای محمدی هزینه های عمومی راپرداخت کن 

 

 X                ۵درصد درآمد شرکت:                        ۵میزان 

 میلیارد         ۵/2             011          =     میلیون02۵                      



 مجموع هزینه ها =میلیارد هزینه ها 081/2میلیون )مالیات(+02۵ =میلیارد ۶1۵/2

 سود یا زیان   = میلیارد   ۵/2 -میلیارد۶1۵/2 =میلیون  -01۵

 میلیون ضرر می کند. 01۵درصد مالیات پرداخت کند  ۵درصورتی که شرکت آقای محمدی 

 

 

 



 

 پرسش ها وپاسخ های درس هفتم  

منابع  وعوامل تولید درکشورهای مختلف جهان  -1زیرا مهم است؟چرا تجارت با دیگر کشورها  -1

شرایط آب  -3میزان دسترسی کشورهای مختلف جهان به فناوری  یکسان نیست.-2یکسان نیست.

 وهوایی واقلیمی کشورهای جهان یکسان نیست.

-1تفاوت امکانات ومنابع تولیدی کشورها با یکدیگر چه تاثیراتی به جای می گذارد؟  -2

تولیدات در کشورهای مختلف از نظر به صرفه بودن تفاوت داشته باشد.)تولید محصولی دریک کشور 

کشور ها به صادرات و  واردات روی بیاورند ، -2به صرفه تر ودر کشور دیگری بدون صرفه باشد.(

 چون  تولید برخی کاالها درکشوری به صرفه نیست از کشورهای دیگر که تولیدشان به صرفه می

 باشد خرید کنند.

هرگاه تولید کاالیی در منطقه یا کشوری نسبت به دیگر اصل مزیت نسبی چیست؟ مثال بزنید. -3

کاال ها در آن منطقه نسبتا به صرفه تر باشد تولید آن کاال دارای مزیت نسبی است.مثال در یک 

 کشور تولید مواد غذایی نسبت به تولید سایر محصوالت به صرفه تر باشد.

زیت مطلق  چیست؟ مثال بزنید. هر گاه کشوری همه عوامل تولید خود را با اشتغال اصل م -0

کامل  برای تولید کاالیی به کار گیرد وبیشترین سطح تولید را نسبت به دیگران داشته 

 باشد دارای مزیت مطلق تولید است مانند برزیل در تولید قهوه یا کوبا در تولید نیشکر



از منابع وسرمایه ها به -0ی مطلق ونسبی ،چه تاثیراتی دارد؟ عدم توجه به اصل مزیت ها -۵

با تولید محصوالت -2بهترین نحو ممکن استفاده نمی شود.)برخی منابع هدر می روند(

 کمتر و بی کیفیت تر ،رفاه جامعه کاهش می یابد.

را به تولید کنندگان اجازه می دهدتا محصوالت خودصادرات چه نقش مثبتی در اقتصاد دارد؟  -6

چون می خواهند با دیگر تولیدکنندگان رقابت کنند  -2در بازارهای بزرگ تری به فروش برسانند. 

 برای تولید بهتر و کارآمدتر تالش بیشتری می کنند.

مزیت نسبی و هزینه فرصت چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ مثال بزنید:  با انتخاب یک  -۷

م. در تولید وفعالیت اقتصادی در صورتی از گزینه از منافع سایر گزینه ها باز می مانی

مزیت نسبی برخوردار هستیم که هزینه فرصت از دست رفته نداشته باشیم یا کمترین 

هزار تومان   ۶11ساعت با دستمزد  ۶هزینه فرصت را داشته باشیم. مثال شما فعالیتی را  در 

هزار  081می دهید. )انجام می دهید وبرای هرساعت   بیست هزار تومان دستمزد شاگرد 

هزار تومان( ولی اگر بخواهید کار شاگرد را  81دستمزد خالص خودتان می شود. ساعتی 

ساعت انجام می  01هم خودتان انجام دهید تا دستمزدی پرداخت نکنید  آن فعالیت را در 

هزار تومان دستمزد خالص تان می  ۶1دهید که برای شما مزیت نسبی ندارد چون ساعتی 

 )با حضور شاگرد ساعت کار کمتر دستمزد بیشتر می شود.(شود. 

چرا برخورد دولت ها با تجارت بین الملل  متفاوت است؟ زیرا شرایط اجتماعی، فرهنگی و  -8

سیاسی کشورها با یکدیگر متفاوت هستند. گاهی به علت نزدیک بودن یا دور بودن 

اری دارند یا  روابط شان کشور ها در دیدگاه هایشان با یکدیگر ارتباط اقتصادی وتج

 کاهش یا حتی قطع می شود.

وضع تعرفه های  -0نمونه هایی از نقش دولت ها در تجارت بین الملل  توضیح دهید:  -9

گمرکی  بر واردات جهت حمایت از صنایع داخلی)مانند تعرفه های منسوجات خارجی در 

فه های تجاری با وضع پیمان های تجاری  وکاهش تعر -2( 08کشور انگلستان در قرن 

کشورهایی که از نظر سیاسی به هم نزدیک هستند ونقض آنها در شرایط بروز اختالفات 

 سیاسی واقتصادی

نمونه هایی از سازمان های بین المللی اقتصادی  را نام ببرید:  اتحادیه اروپا،بانک جهانی  -01

 مشهوربه نفتا، توسعه،صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، پیمان تجارت آزاد

 عامل پیوستن  و  گسستن از پیمان های تجاری چیست؟ حفاظت از منافع ملی  -00



نمونه هایی از نقض توافق نامه ها  وپیمان های بین المللی توسط آمریکا   -02

رابنویسید: خروج از توافق نامه آب وهوایی پاریس، توافق نامه آسیایی پاسیفیک، سازمان 

 بهداشت جهانی، برجام  و...

تجارت خارجی  وتمرکز بر مزیت های نسبی و مطلق در عین مزایایی که دارند چه  -03

آسیب هایی ممکنست به دنبال داشته باشند؟ کاهش قدرت واستقالل اقتصادی کشور، 

 آسیب پذیری در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های اقتصادی

غذایی   کاالهای ضروری وراهبردی  کشور شامل چه مواردی می باشد؟ محصوالت -00

 وکشاورزی، انرژی فسیلی،هسته ای و نو، صنایه نظامی و دفاعی 

جهت کاهش آسیبهای جنگ وتحریم های اقتصادی، اقتصاد دانان بر چه نکاتی  -0۵

تاکید دارند؟ اهمیت بر خودکفایی  در برخی تولیدات داخلی و عدم وابستگی برای تامین 

 هبردیآنها از خارج  وعدم وابستگی در تولید کاالهای را

زندگی عموم مردم در جامعه شهری چگونه است؟ تخصص گرایی وتولید براساس  -0۶

 مزیت و اقتصاد تک محصولی

اقتصاد تک محصولی در فضای جهانی چه آسیب هایی به دنبال دارد؟ اقتصاد  -0۷

شکننده  در برابر تحریم ها وجنگ های اقتصادی ، امکان تاب آوری و انعطاف  پذیری 

 مشکالت وتحریم های اقتصادی را ندارد.مقابل تکانه ها و 

در چه صورتی یک کشور می تواند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی  -08

راه های تامین کاال های وارداتی یا بازارهای فروش کاالهای صادراتی  -0نزدیک شود؟ 

با ایجاد مزیت های -3از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد.  -2خودرا گوناگون کند. 

توجه بیشتر  -0اقتصادی تامین برخی نیازهای اساسی را درداخل کشور فراهم کند. جدید

 به علم وفناوری واقتصاد دانش بنیان



کتاب: ۷9تمرین وتفکرصفحه -09

 
 

 پرسش ها ی همراه با پاسخ درس هشت کتاب   

برای کاال وخدمات نباشدو هرگاه دربازار تقاضای کافی مفهوم رکود اقتصادی را توضیح دهید:  -1

تولیدکنندگان مجبور به کاهش تولید شوند واز منابع تولید استفاده مناسب نداشته باشند رکود 

اقتصادی به وجود می آید. )یکی از این منابع تولید نیروی کار است که با کاهش تولید بیکاری 

 افزایش می یابد.(

ی بر منحنی  مرز امکانات تولید دارد؟ با رکود چه تاثیرمنظور از منابع غیرفعال تولید چیست؟  -2

اقتصادی وکاهش تولید از  امکانات  تولید مانند نیروی انسانی کار، تجهیزات و سایر ظرفیت های 

تولید کمتر استفاده می شود ومنابع استفاده نشده ، منابع غیر فعال به حساب می آیند. وجود منابع 

زیر منحنی مرز امکانات است. )یعنی از منابع وامکانات به  غیرفعال در جامعه نشان دهنده تولید

 خوبی استفاده نشده وتولید کمتر از حد انتظار است.(

چرا وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد،احتیاجی به انتقال منابع  از تولید یک کاال به  -3

 امکانات درحال استفاده زیرا اگرمثال  در  تولید کاالی الف  از حداکثرتولید کاالی دیگری ندارد؟ 

لف اباشیم  وبخواهیم تولید ب را هم  اضافه کنیم،  باید مقداری از  امکانات موجود در بخش  تولید 

انتقال دهیم   ولی درصورتی که منابع غیر فعال داشته باشیم ، نیازی به  برا  به بخش  تولید 

وانیم منابع غیر فعال  موجود را وارد نیست و  می ت ب انتقال امکانات تولید از بخش الف به بخش 

 داشته باشیم. الف را هم درکنار تولید  ب   بخش تولید کاالی ب کنیم وتولید

4 

2 

3 

1 



کسانی که در ازای کاری که انجام می دهند دستمزد یا حقوق از نظر اقتصادی شاغل کیست؟  -4

 می گیرند.)به صورت تمام وقت یا پاره وقت(

سال که درجستجوی کار باشند وکاری نیابند  15افراد باالی بیکار به چه کسانی گفته می شود؟  -5

 . ) دانش آموزان، دانشجویان،بازنشستگان  زنان خانه دار را جزء بیکاران به حساب نمی آورند.(

ت ربیکاری فصلی: به دالیل تغییرات فصلی به صو -0انواع بیکاری را توضیح دهید ومثال بزنید:  -6

بیکاری  -2موقت اتفاق می افتد مانند کارگران کشاورزی و ساختمانی در ماه های خیلی سرد سال . 

اصطکاکی:بیکاری موقتی که در جابه جایی شغلی اتفاق می افتد مثال سبزی فروشی که درصدد 

 -3ورود به شغل فست فود است و مدتی بیکار می ماند تا شرایط ورود به شغل جدید را فراهم کند.

بیکاری ساختاری:بیکاری که به علت ناهماهنگی بین  نهادهای اقتصادی و آموزشی به وجود می آید 

مثال برای یک  فعالیت صدها نیروی کار وجود دارد ودر فعالیت دیگری کمبود نیروی کار  وجود 

اهش بیکاری دوره ای: بیکاری موقتی که در دوران رکود پیش می آید. مثال با ک -4داشته باشد.

 تولید کارخانه ای بخشی از نیروی کار خود را اخراج می کند.

سال   65تا  15به جمع شاغلین و بیکاران گروه سنی جمعیت فعال اقتصادی را توضیح دهید.  -7

 جمعیت فعال می گویند.

سال که  15جمعیت افراد باالی جمعیت غیر فعال اقتصادی  به چه کسانی گفته می شود؟  -8

 حساب نمی آیند) مانند دانشجویان ودانش آموزان(شاغل وبیکار به 

 ساله وبیشتر0۵نرخ بیکاری چگونه محاسبه می شود؟       جمعیت بیکار -9

 نرخ بیکاری = ------------------------*011                                   

 ساله وبیشتر 0۵جمعیت فعال                                                            

در سنجش  -1زیرا چرا بیکاری رابیشتر از آنچه اعالم می شود ،احساس می کنیم؟  -12

شاغلین -2اقتصادی تعدادبیکاران افرادی که از جستجوی کار دلسرد شده اند حساب نمی شوند. 

بیکاران پنهان شاغل حساب می شوند.) کسانی که به فعالیتی  -3پاره وقت خودرا شاغل نمی دانند.

غیر تخصص خودشان مشغولند یا سود ودستمزد شغل شان با امکاناتی که به کار می گیرند تناسب 

 اعالم کردن  اشتغال برای گرفتن بیمه بیکاری -4ندارد.(

یک اقتصاد سالم نیز با بیکاری فصلی یا اصطکاکی روبه آیا نرخ بیکاری صفر هم داریم؟  -11

 ود.روست بنابراین هیچگاه نرخ بیکاری صفر نمی ش

فضای جامعه که درآن عرضه کننده کار یعنی کارگر) منظور از بازار نیروی کار چیست؟  -12

 ساده ، نیمه ماهر و متخصص( و متقاضی نیروی کار) کارفرما( با یکدیگر روبه رو می شوند.

افزایش فقر درجامعه) از -0بیکاری و رکود اقتصادی چه پیامدهایی به دنبال دارد؟  -13

دست دادن درآمدخانوار،ازدست دادن بیمه خدمات درمانی،ازبین رفتن پس انداز خانوار،بدهکار و 



 -3آسیب های اجتماعی ) ایجاد اختالفات خانوادگی، گسترش جرم و جنایت( -2مقروض شدن( 

 - 4نیازمندان،   افزایش هزینه های دولت )جهت مقابله با جرم،افزایش بیمه بیکاری وکمک به

 کاهش درآمدهای مالیاتی دولت 

در فقر نسبی تعریف فقر نسبت به وضعیتی منظور از فقر نسبی وفقر مطلق چیست؟  -14

که ما درآن هستیم صورت می گیرد و در زمان ومکان های مختلف، متفاوت است و هرفرد نسبت به 

 ند دچار فقر مطلق هستند.دیگرافراد ممکنست دچار فقر باشد.  کسانی که زیر خط فقر هست

افرادی که توانایی تامین حداقل احتیاجات  اولیه زندگی خود منظور از خط فقر چیست؟  -15

)مانند غذا و سرپناه و پوشاک و... ( را نمی توانند فراهم کنند زیر خط فقر قرار دارند.) میزان 

لی و درآمد سرانه وشاخص خط فقر در جوامع مختلف متفاوت است . فقر با تولید ناخالص داخ

 کشورها ارتباط دارد.(

ورود کاالهای قاچاق به  -0چه عواملی موجب رشد بیکاری درجامعه می شود ؟  -0۶

مشکالت  -4سنگین بودن بازپرداخت وام های بانکی -3نبود فضای مناسب کسب وکار-2کشور

ل در بازارهای اختال -5ادرای گرفتن مجوز واحد اقتصادی )قوانین دست وپاگیر و متناقض اجرایی( 

 بحران های زیست محیطی یا بهداشتی مانند کرونا -6انرژی جهان 

جلوگیری از ورود دولت دربرابر مشکل فقر و بیکاری چه وظیفه ای برعهده دارد؟  -17

کاالی قاچاق، اجرای سیاست های فقر زدایی وبرقرار کردن عدالت ،حمایت از شرکت های تولیدی 

 ن زمینه های خود اشتغالی افرادومبارزه با فساد، فراهم ساخت

مردم در برابر مشکالت اقتصادی بیکاری وفقر چه مسئولیت اجتماعی برعهده  -18

ایجاد نهادهای توانمد سازی ،خیریه و کمک های مردمی ،تاسیس صندوق های قرض دارند؟ 

 الحسنه وفعالیت های جهادی و....

09-  
21-  



 

 پرسش ها وپاسخ های درس نهم 

مبادله کاال به کاال)تهاتری،پایاپای(،مبادله به واسطه  را نام ببرید. گذشته تا کنوناز انواع مبادله  -1

 یک کاالی بادوام، مبادله با فلز طال ونقره،اسکناس،پول تحریری، الکترونیک  ودیجیتال

تولید کننده یا عرضه کننده کاال  به صورت مستقیم مبادله تهاتری )پایاپای (را توضیح دهید. -2

ا با کاالی مقابل  ومورد نیاز خود مبادله می کند. مثال گندم تولیدی خود را با مقداری کاالی خود ر

 گوشت مبادله می کند.

مبادله همزمان دو کاال با دشواری مواجه بود. مبادله تهاتری )پایاپای( چه معایبی داشته است؟  -3

 سنجش دقیق کاالها جهت مبادله دشوار بود. امکان پس انداز نبود.

؟ استفاده از یک کاالی با دوام وپر طرفدار و از طریق کاالی با دوام به چه معنایی است مبادله -4

کمتر فساد پذیر در منطقه به عنوان واسطه مبادله، مثال درایران غالت،در تبت چای، در روسیه 

 پوست سمور، یعنی در ازای هر کاال وخدماتی فقط این کاالها نقش پول را ایفا می کردند.

غیر قابل استفاده شدن این کاال ها در مبادله  از طریق کاالی با دوام چه معایبی داشته است؟  -5

 طول زمان،اشغال فضای زیاد،تامین امنیت،هزینه های نگهداری

چه تاثیرات مثبتی از خود درجامعه به جای گذاشت؟استفاده از سکه های طال پول فلزی چیست؟  -6

موجب گسترش تجارت  در داخل کشورها وبین ملت شد و  و نقره جهت مبادله به عنوان پول.

 فعالیت هایی از قبیل دریانوری و حمل ونقل را نیز رونق بخشید.

محدود بودن میزان طال ونقره قابل دسترس بشر، حجیم پول های فلزی چه معایبی داشتند؟  -7

 وسنگین  بودن وجابه جایی دشوار، 



 بازرگانان از یا عدهبا افزایش میزان تجارت  پول کاغذی )اسکناس( چگونه به وجود آمد؟  -8

 آنان یبده انگریب که کردند یم صادر یدیرس ،یفلز یها سکه پرداخت یجا به خود درمعامالت

 یبازرگانان ج،یتدر به .رفتیپذ یم را دیرس نیا داشت، که یاعتماد براساس مقابل هم طرف .بود

 امان در یبرا هم مردم .کردند یم مبادله خود نیب را دهاین رسیا داشتند، اعتماد گریکدی به که

 یها پول ها، معامله در مسکوکات حمل افتن ازی ییرها نیهمچن و یاحتمال یخطرها از ماندن

 و کردند یم افتیدر ازآنان معتبر دیرس مقابل، در و سپردند یم معتبر صرافان ای تجار به را خود

 که اولین اسکناس ها بودند.) دراستانبول( گرفتند یم کار به را دهایرس نیا خود معامالت در

در گذشته  میزان طال ونقره موجود نزد پشتوانه اسکناس  وپول در گذشته و امروزه چیست؟  -9

واطمینانی که مردم به ارزش پول  صرافان  و حکومت ها بود ولی امروزه قدرت اقتصادی دولت ها 

 پشتوانه پول است.در مبادالت دارند ،

 ای مردم اعتماد از صرافان یبرخ ۀاستفاد سوء ای یمباالت یببانک ها چگونه به وجود آمدند؟  -01

 کرده سخت مردم یبرا را آنها یاعتبارسنج و ییآشنا که ها، یصراف و دهایرس انواع ادیز تعداد

 انتشار و چاپ ناچار مشکالت به گونه نیا بروز از یریجلوگ یبرا ها دولت تا شد موجب بود،

 .گرفت شکل نجایا از یتجار بانک کی به پول نشر سپردن فکر .رندیگ عهده بر را اسکناس

چک  به جای پول نقد موجب مبادله است که براساس پول تحریری یا ثبتی چیست؟  -11

مبلغی که  توسط صاحب حساب بانکی برآن نوشته می شود از حساب فرد کسر می شود وبه آورنده 

 چک تحویل می شود.

پول الکترونیک پولی  است که ز پول الکترونیک و پول  دیجیتال چیست؟ منظور ا -12

درحساب های بانکی وجود دارد واز طریق کارت می توان با آن خرید انجام دادیا با دستگاه 

پول های دیجیتال مانند بیت کوین ، پول های نوظهور و غیر  خودپرداز پول نقد دریافت  کرد.

یات ریاضی و رایانه ای به دست می آیند وقابل مبادله با پول ها و کاغذی هستند که از طریق عمل

 ارزهای کشور های مختلف است.

پول های الکترونیک و دیجیتال چه فرصت ها ومحدودیت های به همراه  -13

خرید وفروش و انتقال دارایی بسیار آسان تر شده است. تهدید ومحدودیت : سرقت دارد؟فرصت:

 الکترونیک و کالهبرداری ،سواستفاده از سپرده های بانکی 

یعنی پولی که ما منظور از خصوصیت اعتباری پول های کاغذی ،تحریری  چیست؟  -14

هزار  12مان( به خودی خود هزار تو 12در دست داریم و مبلغی بر روی آن نوشته شده است )مثال 

هزار تومان خرید  12تومان نمی ارزد بلکه سندی است که نشان می دهد با آن می توانیم معادل 

 کنیم.



پول وسیله ای است برای الف(آسان سازی مبادله ب( وظایف پول را توضیح دهید.   -15

 اهم کردن امکان پسسنجیدن  ارزش  کاال ها وخدمات با یکدیگر وتبدیل قیمت ها به یکدیگر ج(فر

 انداز برای مصرف های آینده د( فراهم کردن امکان  پرداخت در آینده به صورت اقساطی 

کل حجم پول موجود در کشور به صورت نقدینگی چیست؟ چگونه افزایش می یابد؟  -0۶

اسکناس، طال،سپرده های بانکی ، نقدینگی یک کشور محسوب می شود.ازطریق بانک مرکزی با 

 ای پول)اسکناس( و اعطای وام های بانکی به وجود می آید.چاپ رسید ه

افزایش در تورم  اقتصادی چیست؟ با کاهش قدرت خرید پول چه رابطه ای دارد؟  -17

واژه تورم از  ریشه کلمه ورم می آید یعنی پول قدرت سطح عمومی قیمت ها راتورم می گویند. 

ال وخدمات باید حجم بیشتری پول خرید قبلی خود را از دست می دهد وبرای خرید همان کا

پرداخت کرد. مثال یک کاال قبال یک هزار تومان بوده واینک  هزار وپانصد تومان شده باشد. هرچه 

 تورم بیشتر باشد قدرت خرید پول کاهش می یابد.

درصد افزایش ساالنه سطح نرخ تورم اقتصادی چیست و چگونه محاسبه می شود؟  -18

می گویند. یعنی قیمت یک کاال وخدمات در زمان کنونی نسبت به  عمومی قیمت ها را نرخ تورم

است یعنی consumer price indexمخفف  c p i زمان قبل چند درصد افزایش یافته است.

 شاخص قیمت مصرف کننده . برای محاسبه  نرخ تورم از فرمول زیر استفاده می شود : 

 قیمت کاال یا خدمات فعلی –قیمت کاال یا خدمات  درقبل                    

 (c p iنرخ تورم)=--------------------------------------*011            

 قیمت کاال یا خدمات در قبل                         

هزار تومان باشد  35هزار تومان بوده است و اسفند امسال  22مثال : قیمت کاالیی اسفند سال قبل 

 هزارتومان33 -هزارتومان22محاسبه می شود:                     نرخ تورم آن به صورت 

 --------------------------------*122=درصد53                                              

 هزارتومان22                                                                              

هرگاه میزان تقاضا بیش از میزان عرضه  -0تورم اقتصادی  چگونه به وجود می آید ؟ -19

باشد قیمت ها افزایش می یابند که این افزایش قیمت نسبت به قیمت قبلی تورم است. هرگاه 

میزان نقدینگی جامعه نسبت به ارزش کاال وخدمات موجود جامعه بیشتر باشد تورم به وجود می 

ه در دست مردم جامعه قرار دارد بیشتر از ارزش کاال ها وخدمات موجود است و بر آید زیرا پولی ک

هرگاه در  -2کاهش می یابد.خرید پول  اساس قانون عرضه وتقاضا قیمت ها رشد می کنند و  قدرت

بودجه یک سال کشور میزان هزینه ومخارج دولت بیشتر از درآمدهای دولت در همان سال باشد 

کسری بودجه روبه رو می شود واگر از بانک مرکزی پول قرض کند ودر همان سال دولت با کمبود و



افزایش درآمدهای ارزی دولت  -3نتواند بدهی خود را به بانک مرکزی بدهد تورم به وجود می آید.

کاهش ارزش پول ملی دربرابر  -4وتبدیل آن به ریال موجب افزایش حجم نقدینگی می شود.

 ش قدرت خرید و تورم می شود.ارزهای خارجی موجب کاه

برای تعیین  بازار به چه معنایی است؟محاسبه تورم در یک کشور  بر مبنای سبد  -22

( دولت ها طیف وسیعی از کاالها شامل انواع موادغذایی، ماشین cpiشاخص قیمت مصرف کننده)

می گیرد و ،پوشاک، مسکن ، خدمات گوناگون و ....  که عموم مردم خریداری می کنند را درنظر 

 افزایش قیمت آنها را در طول یک دوره زمانی مثال یک ساله مقایسه می کند.

کاهش رفاه  وقدرت خرید مردم، کاهش امنیت تورم چه پیامدهایی درجامعه دارد؟  -21

اقتصادی جامعه  یعنی بی ثباتی فضای کسب وکار چون مردم  نمی توانند برای فعالیت های 

 اقتصادی خود به خوبی برنامه ریزی  وپیش بینی کنند. افزایش فقر درجامعه 

 چرا بین نرخ تورمی سازمان های رسمی  وآنچه ما احساس می کنیم تفاوت وجود -22

چون  سازمان های رسمی  نرخ تورم کل سبد خرید جامعه را محاسبه می کند وما تورم دارد؟ 

کاالهای مورد نیاز خودمان را حساب می کنیم و تورم برخی از کاال ها ممکنست بیش از برخی 

دیگر باشد. تورم سازمان های رسمی معموال  تورم ساالنه است ولی ما  با تورم نقطه به  نقطه )این 

  ماه با ماه مشابه سال قبل( حساب می کنیم . 

دولت ها گاهی  از طریق  -0دولت ها چگونه می توانند تورم را مهار و کنترل کنند؟ -23

با کنترل صادرات مانع کمیاب  شدن برخی کاالها  -2افزایش واردات می توانند بازار را کنترل کنند.

ی ، بین درآمدها و هزینه های دولت تعادل با تنظیم درست بودجه نویس-3در داخل کشور  شوند . 

با استفاده از سیاست های پولی انقباضی حجم  -4به وجود آورند تا دچار کمبود وکسر بودجه نشوند.

با سیاست های تشویقی ظرفیت و  میزان تولیدات -5نقدینگی در کشور را کاهش وکنترل نمایند. 

 در جامعه را افزایش دهند.

 یمرکز بانک قیطر از دولت که ییها استیس؟ پولی چیستمنظور از سیاست های  -20

 .است یپول یها استیکند،س یم اعمال پول ارزش حفظ و ینگینقد حجم تیریمد یبرا

 پول در گردش جامعه را کم یا زیاد می کند.( یی که حجم ها استیس)

سیاست های کاهش  -0سیاست های پولی با چه  شکل هایی اجرا می شوند؟  -25

سیاست های افزایش نقدینگی که به آن  -2به آن سیاست های انقباضی می گویند.نقدینگی که 

 سیاست های انبساطی می گویند.

منظور از سیاست های انقباضی پول چیست؟ در چه صورتی از این روش استفاده می -26

سیاست انقباضی یعنی روش هایی که حجم نقدینگی جامعه را کاهش می دهد. زمانی که شود؟ 

ر تورم باشد ومیزان تقاضا برای کاالها بیش از عرضه آنها باشد برای جلوگیری از افزایش کشور دچا



بیشتر قیمت ها ،دولت توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی )کاهش حجم نقدینگی ( را اجرا می 

 کند.

فروش اوراق مشارکت  -1از چه راه هایی سیاست های انقباضی عملی می شوند؟ -27

افزایش سود بانکی)تامردم به سپرده  -3یش فروش کاال وخدمات به مردمپ -2)سیاست بازارباز( 

 اعطای وام بانکی  به مصرف کننده بسیار کاهش و کنترل یابد. -4گذاری دربانک ها تشویق شوند.(

منظور از سیاست های انبساطی پول چیست؟ در چه صورتی از این روش استفاده  -28

ینگی ( را درجامعه افزایش می دهد، دش )نقدبه سیاست هایی که حجم پول در گرمی شود؟ 

سیاست های انبساطی می گویند.در صورتی که بازار با رکود وکسادی روبه رو باشد و مردم برای 

خرید و داشتن تقاضا پول کافی در اختیار نداشته باشند و کارخانه ها در وضعیت ورشکستگی یا 

لت ها به سیاست های انبساطی روی می کاهش تولیدباشند و بیکاری در حال افزایش باشد دو

 آورند.

دولت ها اوراق مشارکت  – 1از چه راه هایی سیاست های انبساطی عملی می شوند؟ -29

کاهش سود  -3افزایش وام دهی به مردم -2در دست مردم را با سود باال خریداری می کنند.

 -4ال وخدمات بپیوندند.(بانکی)تا مردم پول های خود را ازبانک خارج کرده وبه صف متقاضیان کا

  فروش اقساطی کاال وخدمات به مردم به صورت بلند مدت

وقتی مفهوم کاهش نرخ تورم با کاهش سطح عمومی قیمت ها چه تفاوتی دارد؟  -32

درصد تورم کاالیی در جامعه نسبت به زمان گذشته کاهش یابد می گوییم نرخ تورم کاهش یافته 

درصد بوده باشد و همین کاال در سال  22تورم یک کاال  97نسبت به سال 98است. مثال در سال 

درصد تورم داشته باشد دراین صورت ما می گوییم نرخ تورم کاهش   15،   98سال نسبت به  99

درصد رسیده است. ولی کاهش سطح عمومی قیمت ها به  15درصد به  22داشته است چون از نرخ 

 8هزار تومان بوده باشد وامسال همان کاال  12ل این معناست که قیمت کاالیی مثال در سال قب

 هزار تومان به فروش برسد.

 کدامیک از افراد زیر در شرایط تورم زیان می بینند وکدامیک سود می کنند؟  -31

زیان می بیند چون حقوقش افزایش نیافته ولی با افزایش الف(فرد بازنشسته با حقوق ثابت: 

 یافته است.قیمت کاال وخدمات قدرت خریدش کاهش 

 و اتمام از شیپ سال کی را یساختمان واحد آن که یساختمان واحد کی داریخر ب(

 متیق در شیافزا تورم، خاطر به ل،یتحو از بعد و است کرده یداریل،خریتحو

این خریدار چون ساختمان خود را به قیمت سال قبل خریده است   :است داده یرو ساختمان

 سود کرده است.



 .کند یروزرسان به مت،یق راتییتغ از بعد را محصوالتش متیق است مجبور که یدار مغازه ج(

اگر قیمت های جدید بیش از قیمت های قبلی باشد سود کرده است واگر قیمت کاالهایش کمتر از 

 قیمت خریدش باشد زیان کرده است.

درصد افزایش  23درصد باشد و هزینه عوامل تولید این شرکت  23اگر تورم امسال  -32

یافته باشد و شرکت تصمیم بگیرد قیمت محصوالت خود را جهت جلوگیری از ضرر 

اگر افزایش قیمت  محصوالت متناسب با تورم افزایش دهد آیا تقاضای آنها کاهش می یابد؟ 

 .اهش شدیدی نخواهد داشتعمومی جامعه باشد میزان تقاضا ک

اگر دراین شرایط تقاضای کاالهای این شرکت تغییری نکند سود این شرکت تغییر خواهد 

از نظر عدد ی میزان سود بیشتر شده است چون قیمت ها افزایش یافته است ولی از نظر داشت؟ 

 توانایی ها ،قدرت خرید و سود حقیقی شرکت ، شرایط بهتری نخواهد داشت.

درصد در سال افزایش یافته باشد ودرهمان سال  31فردی حقوق ودستمزدش اگر -33

 درصد باشد این فرد درچه شرایط اقتصادی قرار گرفته است؟  ۵1نرخ تورم 

 درصد)افزایش حقوق(32   -درصد)تورم(  32=      -22   

 درصد کاهش یافته است. 22رفاه اقتصادی این فرد 

 

 سخ درس دهم پرسش ها ی تشریحی همراه با پا

با استفاده از چگونه می توان شرکت های کسب وکار را در برابر رکود،بیکاری ،تورم و تحریم یاری کرد؟ 

سیاست های پولی متناسب با شرایط اقتصادی کشور،ایجاد امنیت وثبات اقتصادی برای تولیدکنندگان و 

، نظارت بر عرضه کاال ، کاهش فاصله طبقاتی ) فاصله بین دهک های اقتصادی( سیاست های تشویقی 

وخدمات با واردات وصادرات صحیح ، به کار گیری سیاست های مالیاتی صحیح  ودقیق، بودجه نویسی 

صحیح) بدون کسر بودجه ( ،توجه به مزیت های نسبی و مطلق تولید، توجه به مشارکت مردمی در فعالیت 

 ادی، تاکید بر اقتصاد دانش بنیان، ...های اقتص



توجه چه الگویی در تجارت خارجی ،اقتصاد ما را قوی می کند و به رونق و پیشرفت می رساند؟  -0

بیشتر به :  مزیت های نسبی تولید و ایجاد مزیت های نسبی جدید،تولید دانش بنیان،حمایت از 

 تولید کنندگان داخلی و صادرات 

پایداری ،تاب آوری اقتصاد در برابر فشارها و تحریم ها، ی چه اصولی است؟ اقتصاد مقاومتی  دارا -2

 استحکام اقتصادی،ثبات اقتصادی،تولید داخلی،استقالل اقتصادی،

 چرا روابط اقتصادی میان کشورهای جهان با اختالف و تهدید ،تحریم ودشمنی و ستم  همراه است؟ -3

 دهیچیپ یاقتصاد روابط وجود با آنها، یها دولت و جهان مختلف یکشورها که است آن تیواقع

 یبرخ .هستند زین خود یمل منافع نگران ،یجهان روابط در حضور هنگام دارند، هم با که یا

 قدرتمند تنها خودشان دارند، دوست و کنند شرفتیپ گرید یکشورها ستندیحاضر ن کشورها

 مزرعه به و آورند فرود میتسل سر آنها ۀخواست مقابل در دیا بای زین گرید یکشورها .باشند جهان

 در و کنند دفاع خود ینید و یمل و استقالل شرافت از دیبا ای شوند لیتبد ردهیش یگاوها از یا

 .ستین نهیهز بدونی نید و یمل استقالل نیا داشتن نگه البته .ستندیبا ها یخواه ادهیز برابر

حال  نیا با .شد خواهد شتریب و شتریب ها، یدشمن و ها یانداز سنگ ،یاقتصاد یها میتحر انواع

 .گرفت خواهد فرا زین را شدن یقو یها راه برود، گانگانیب بار ریز نخواهد که یکشور

 یپهناور و وسعت لیدل به رانیا جایگاه اقتصادی ایران در دوران باستان چگونه بوده است؟ -0

 باستان از دوران ،یالملل نیب راه چهار در گرفتن قرار و یعیطب منابع ز ایبرخوردار ،ییایجغراف

 یلشکرکش بزرگ، یها سلسله و ها حکومت وجود .است داشته جهان اقتصاد در یا ژهیو گاهیجا

 از روم، یامپراتور و نیچ با تجارت و شمیابر ۀجاد باستان، رانیا یمرزها یپهناور ها، جنگ و ها

 .کند یم تیحکا دوران آن در رانیا اقتصادی بزرگ و تیاهم

 یطدر هفت قرن نخست  دوران اسالمی جایگاه اقتصادی ایران  وجهان اسالم چگونه بوده است؟   -۵

 یمال نیتأم ،یاقتصاد ۀشیاند شرفتیپ از ییها جلوه ،یاسالم تمدن ییشکوفا دوران قرن هفت

 و رانیاقتصاد ا در توان یم را موقوفات و ها رساختیز زیتجه ،یآبادان و عمران ،یعلم مراکز

 یایآس موفق یاقتصادها مقررات و قواعد هیپا اسالم یاقتصاد احکام .کرد مشاهده اسالم جهان

 گرفت. قرار اروپا جنوب یحت و قایآفر شمال ،یغرب جنوب و یغرب یایانه، آسیم

 اواسط تا را رانیا اقتصاد یآبادان و رونقدوران  صفویه چگونه بوده است ؟ایران در  جایگاه اقتصادی  -۶

 مساجد نسراها، کاروا ،یعلم مدارس بازارها، بندرها، عمران و ربناهایز ز ا توان یمه یصفو حکومت

ی کپارچگی بر عالوه ه،یصفو حکومت اول ۀمین در .درک کرد ه هایریخ یهات یفعال و مانده باقی

 یفرهنگ و یاجتماع ،ینید یها هیال ریبا سا که گرفت شکل یمستقل و کپارچهی اقتصاد ،یاسیس

 ضعف به رو جیتدر به رانیا اقتصاد ه،یصفو حکومت یانیپا ۀدور در اما داشت؛ی هماهنگ کشور

 به و نداشتند یدرست تصور خود یخیتار ریخط فیوظا و ت جهانیموقع از وقت حاکمان .نهاد



 انیجر زمان، آن خاص اوضاع از یبردار وبهره درست روش انتخاب با نتوانستند لیدل نیهم

 .کنند آغاز را ینوساز و شرفتیپ

 اروپا در عیسر تحول و رییتغ بادر دوران صفویه  موقعیت اقتصادی ،سیاسی اروپا چگونه بوده است؟  -۷

 خود ناوگان زیتجه با ییاروپا یها دولت .بود مصادف قاره آن در بزرگ یها قدرت یریگ شکل و

 و رقابت نیا .پرداختند گرید یکشورها استعمار و گریکدی با یتجار و ینظام دیشد رقابت به

با  سو کی از آنها .شد کشورها نیا ۀتوسع انیجر عیتسر موجب گر،ید یکشورها استعمار نیهمچن

 در گرید یسو از و پرداختند یاندوز ثروت به جهان یها ملت ریسا یها ییدارا بر انداختن چنگ

 .کردند اقدام خود داتیتول و عیصنا عیسر ینوساز گر بهیکدی با رقابت

 ییطال فرصت رانیا قاجار، دوران دراقتصادی ایران در دوران  قاجار چگونه بوده است؟جایگاه  -8

 خود، حکومت یها هیپا میتحک صرف حاکمان تالش .داد دست از ها، یکاست جبران یبرا را خود

خود،  خادمان و وابستگان به ازاتیامت یاعطا مردم، دسترنج غارت قیطر ز خزانها بر افزودن

 یها بخش دادن ازدست .شد یم تجمالت و یخارج یسفرها دربار، گزاف یها نهیهز نیتأم

 مبالغ و نیننگ یها عهدنامه جنگ، در شکست یها نهیهز ران،یمنابع ا و نیسرزم ز ایمهم

 و یرکود یها استیس ،یاجتماع و یانسانی ها هیسرما به یتوجه یب آنها، گزاف یها مهیجر

 یکشورها و ها به شرکت ازهایامت یاعطا ،یاقتصاد یگذار قانون و یزیر برنامه نبودن ،یانقباض

 توانی ها بیآس ،یخارج یکاالها ورود لیس و یسیانگل و یروس یها بانک سیتأس ،یاستعمار

 و دارالفنون سیتأس مثل ،یمل و یمذهب محدود اقدامات .کرد وارد رانیا اقتصاد بر ییفرسا

 یخارج یکاالها میتحر و هیاسالم شرکت سیتأس ر،یرکبیام توسط یو ادار یمال نظم یبرقرار

 ،یمل دیتول ز تایحما در ییها هیانیب و یرژ قرارداد و لغو تنباکو میتحر اصفهان، یعلما توسط

 .نبود بخش اثر چندان متأسفانه

 افول ندرو )پاسخ عینا ازمتن کتاب است.(جایگاه اقتصادی ایران در  سلسله پهلوی چگونه بوده است؟ -9

 جدا دوره، نیا ۀعمد یژگیو .افتی ادامه یپهلو ۀسلسل لیتشک و رضاخان حکومت با رانیا اقتصاد

 به رانیا اقتصاد .بود خود ینید و یخیتار ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یتیهو ابعاد از رانیا اقتصاد شدن

 یها قدرت و مرزها از رونیب به خود، یمل و یداخل یزا درون و یبوم یها هیبر پا هیتک یجا

 یها رساختیز و )ها یتعاون و تجارت قانون مثل( یقانون یا نهیجاد زمیا یحت .شد یمتک بزرگ

 نتوانست هم بهداشت ینسب بهبود و ها و دانشگاه مدارس گسترش ،)آهن راه مانند( یمواصالت

 تیمالک و موقوفات بر یحکومت پهلو یتعد .برهاند یتیهو و یساختار ضعف ز راا رانیا اقتصاد

 موسوم ییها برنامهی اجرا و گانگانیب به یمعدن و ینفت منابع یواگذار ،یعموم و یخصوص یها

اقتصاد  یها یماریب بر زد، ییروستا اقتصاد و یکشاورز به را صدمه نیآخر که د،یسف انقالب به

 مونتاژ عیصنا با و یسطح و یظاهر یصورت به زمان نیا در رانیا ۀتوسع و ینوساز .افزود رانیا

 و یصنعت یکشورها یکاالها یمصرف بازار به رانیا لیتبد با هم ینفت یو درآمدها شد یم انجام



 در گسترده یحضور دولت دوران، نیا در .افزود رانیا اقتصاد بر مشکالت ،یمردم اقتصاد از غفلت

 یدتریجد شکل و کند ینوساز را خود التیتشک و توانست سازمان و داشت کشور اقتصاد عرصه

 یبرخ و آمد دیپد کشور یبند بودجه وی ستان اتیمال در ینینو نظام حال، نیدرع رد؛یبگ خود به

 یدرآمدها شیافزا ۀجیدر نت گرید یسو از .افتی بهبود یانسان و یاجتماع ،یاقتصاد یها شاخص

 به یشینماۀ توسع جادیا هدف با دولت زمان، نیا در .افتی شیافزا دولت یاقتصاد قدرت ،ینفت

 ینفت یدرآمدها از یبخش ب،یترت نیا به و پرداخت کشور در متعدد یعمران یها طرح یاجرا

 یکارفرما عنوان به دولت و گرفت شکل مؤسسات و ها کارخانه .شد وساز ساخت کشور، صرف

 یزیر برنامه و سلطه ریز زین کشور اقتصاد یاساس یساختارها .شد اقتصاد مطرح ۀعرص در بزرگ

 .گرفت قرار گانگانیب

ب  در باره انقال  "ایران ،روح یک جهان بی روح "میشل فوکو روزنامه نگار ونویسنده  فرانسوی  کتاب   -01

 و کند یم انینما را یجمع مطلقا یا اراده یانقالب دادیرو نیااسالمی ایران چه دیدگاهی دارد؟ 

 که است یاسیس یا اسطوره یجمع ۀاراد .اند داشته یاقبال و فرصت نیچن خیتار در یمردم کمتر

 .کنند هیتوج ای لیتحل را رهیغ و نهادها آن، کمک به کنند یتالش م لسوفانیف ای دانان حقوق

 برخورد ملت کی یجمع ۀاراد با رانیا و سرتاسر تهران در ما اما نه، ای دیموافق من با دانم ینم

 کامال   یهدف رانیا در است،ی کل یا اراده همواره ما یها هینظر در که یجمع ۀاراد نیا .میکرد

 عرق رانیدر ا .است کرده ظهور خیتار در گونه نیبد و کرده نییتع خود یبرا را نیمع و روشن

عدم  ،یمل منابع چپاول از یزاریب گانگان،یب از اطاعت از زدن سرباز .است بوده یقو تینها یب یمل

 عوامل همه و همه ها، ییکایآمر آشکار جا همه دخالت و خارج به یوابستگ استیس رشیپذ

 دیآ شمار به غرب ۀنشاند دست کی شاه، بودند تا ی کنندها نییتع

نا )پاسخ عینویسنده کتاب  درباره  تاثیر پیروزی انقالب اسالمی  بر مردم ایران چه دیدگاهی دارد؟ -00

 و تحول جادیا یبرا خود یها یتوانمند به ما مردم ،یاسالم انقالب یروزیپ با ازمتن کتاب است.(

 برابر در را خود روز آن تا که یمردم .بردند یپ یجمع یزندگ و یاسیس یحکمران ۀویش در رییتغ

 شان، یاجتماع و یاقتصاد یها استین سییتع و حاکمان نییتع در یغرب یکشورها ییزورگو

 .شدند کشورشانی آزاد و استقالل خواستار و ستادندیا خودشان یپا یرو دند،ید یم ناتوان

اقتصاد مردمی،نفی سلطه در قانون اساسی  بر کدام آموزه های اقتصادی  تاکید شده است؟  -02

 بیگانگان واستقالل اقتصادی،حقوق اقتصادی شهروندان و عدالت اقتصادی

 که است آن یمعنا به یاقتصاد یساز مقاوممقاوم سازی اقتصادی به چه معنایی است؟  -03

 ستندیبا خود یپا یرو کشور، کی یخدمات و یدیتول مؤسسات ها، شرکت مولد، یروهاین مجموع

 دیتول خودشان را شان یاتیو ح یاساس یازهاین یتمام بحران، آمدن وجود به صورت در بتوانند تا

 مجاهدت تالش و ،یخودباور محصول مقاوم، اقتصاد .نباشند گانگانیب به وابسته و کنند نیتأم و



 کنند یزندگ گانگانیب یۀسا ریز ستندین حاضر که است یکوش سخت مردمان ریفراگ و جانبه همه

 که است کرده ثابت خیتار طول در رانیا مردم یها یدالور و ها رشادت .باشند وابسته آنان و به

 به اند، کرده استفاده خود قدرت نیا از هرکجا و برخوردارند یقدرت نیچن مسلمان، از انیرانیا

 .اند افتهی دست یبزرگ یها شرفتیپ

 شرفته،یپ است یاقتصاد ،یمقاومت اقتصاداقتصاد مقاومتی دارای چه ویژگی هایی است؟  -00

 با و است ریناپذ بیآس ،یو خارج یداخل یها تکانه و داتیتهد برابر در که انیبن دانش و یمردم

 مشکالت و ازهاین ،یرونیب یها فرصت از استفاده و یداخل یها تیظرف و ها تیقابل به یاتکا

 نبودن وابسته .دیآ ینم در زانو به دشمنان، داتیتهد و ها میتحر با و کند یم رفع را یاقتصاد

 حال نیا با .شناخت یاقتصاد استقالل نام با توان یم را گانهیب یاقتصادها به یاقتصاد مل

 به شرفت،یپ یبرا یکشور هر و ستین گرید یکشورها با ارتباط قطعی معنا به یاقتصاد استقالل

 .دارد ازین گرید یکشورها با یمنطق تعامل

قانون اساسی   43اصل  قانون اساسی درباره کدام اصول اقتصادی صحبت می کند؟  43اصل  -0۵

برای تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن  فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای  "

ضوابط زیر استواراست: انسان  درجریان رشد با حفظ آزادی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران براساس 

تامین نیازهای اساسی خوراک.پوشاک.بهداشت.درمان.آموزش وپرورش وامکانات ازدواج،تامین شرایط 

اشتغال کامل با رضایت وآزادی حق انتخاب،جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه براقتصاد کشور،تاکید 

 "برافزایش تولیدات کشاورزی .دامی.صنعتی تا مرحله خودکفایی

قانون اساسی  44اصل قانون اساسی درباره کدام اصول اقتصادی صحبت می کند؟  44اصل  -0۶

نظام اقتصاد ایران "با تعیین سه بخش مهم در اقتصاد ،گستره فعالیت آنها را مشخص می سازد.

برپایه سه بخش دولتی ،تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است. بخش دولتی 

مادر وزیربنایی است که دراختیار دولت است.  بخش خصوصی شامل کشاورزی شامل صنایع بزرگ و

.دامداری . صنعت وتجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی وتعاونی 

 "است.

ثروت های  عمومی  " قانون اساسی درباره کدام اصول اقتصادی صحبت می کند؟  43اصل  -0۷

ه ،معادن ،دریاها،دریاچه ،رودخانه ها وسایر آب های عمومی ،کوه از قبیل زمین های موات یا رهاشد

ها،دره ها،جنگل ها،نیزارها،بیشه های طبیعی ،مراتعی که حریم نیست واموال عمومی که از غاصبین 

 "مسترد می شود دراختیار حکومت اسالمی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

 استفاده مهم ترین راه های زمینه سازی برای رونق کسب و کارهای اقتصادی کشور چیست؟  -08

از سیاست های انبساطی پولی، حمایت از تولید کننده داخلی دربرابر کاالهای خارجی با سیاست 

 های وارداتی صحیح و عوارض گمرکی مناسب ،تاکیر بر مزیت های نسبی ومطلق تولید و...



 حی همراه با پاسخ درس یازدهم  پرسش ها ی تشری

کشورهایی که از قدرت تولیدی باالتر ودرآمد بیشتری دراقتصاد کدام کشورها را پیشرفته تر می دانند؟

 برخوردار باشند.

اقتصاد پیشرفته کشورها به چه عواملی بستگی دارد؟ اقتصاد پیشرفته دارای چه ویژگی هایی است؟  -1

مناسب کسب وکار ودادوستد،درآمد باال،توزیع دی ، روش های افزایش قدرت تولید شرکت های تولی

تعداد کم بیکاران، نداشتن رکود اقتصادی،مقاومت در برابر شوک های اقتصادی، عادالنه درآمدها،

ثبات نسبی قیمت ها و بازارها، تامین نیازهای اولیه در شرایط بحرانی،اعتماد و همبستگی اجتماعی 

 ومی باال، تاثیرگذاری در سطح منطقه وجهانباال، سطح سواد وبهداشت عم

در طبقه بندی جمعیت براساس درآمد، درآمد منظور از توزیع عادالنه درآمدها  درجامعه چیست؟ -2

طبقات ثروتمند)طبقات باال( نسبت به درآمد طبقات فقیر )طبقات پایین(خیلی زیاد نباشد .)بخش 

 ی جامعه متراکم نشود.(عمده ثروت ودرآمد جامعه در دست یکی دو طبقه باال

بحران هایی که می تواند تعادل اقتصادی کشوری را بر هم منظور ازشوک های اقتصادی چیست؟   -3

 بزند مانند افزایش ناگهانی قیمت انرژی،رکود اقتصادی جهانی

امکان برنامه ریزی وامنیت  وپس انداز برای ثبات نسبی قیمت ها وبازار ها چه پیامد مثبتی دارند؟  -4

 فعالیت های اقتصادی  وجود خواهد داشت.

رشد اقتصادی،شاخص های مهم ترین مولفه های پیشرفت اقتصادی یک کشور شامل چه مواردی است؟  -3

 توسعه انسانی نظیر بهداشت.سواد وامید به زندگی ، شاخص توزیع عادالنه درآمدها

ودرآمد  یک جامعه در د افزایش تولیمنظور از رشد اقتصادی چیست؟  منشا رشد اقتصادی چیست؟  -6

دوره ای معین نسبت به دوره ماقبل را رشد اقتصادی می گویند.منشا رشد اقتصادی ، افزایش 

درمنابع و ظرفیت های تولیدی،سرمایه گذاری بیشتر ،به کارگیری روش های بهتر وفناوری مناسب 

 است.،افزایش عرضه نیروی کار متخصص )سرمایه انسانی (تر 

؟ هرچه منحنی مرز امکانات تولید به الگوی مرز امکانات تولید چه رابطه ای دارد رشداقتصادی  با -5

سمت راست حرکت کند نشان دهنده رشد اقتصادی است.هر چه رشد اقتصادی بیشتر شود نشان 

 الفدهنده وجود امکانات تولید بیشتر و افزایش توانایی استفاده از امکانات تولید است.

 ب



نسبت به جامعه  در موقعیت  بوجه می شویم که جامعه در موقعیت  با مقایسه دو نمودار باال مت

 Yبه نقطه  Xاز رشد اقتصادی برخوردارشده است، یعنی میزان امکانات تولیدی اش از نقطه الف 

تغییر یافته است.) هرگاه امکانات تولید افزایش یابد شرایط تحقق رشد اقتصادی امکان پذیر می 

 شود.(

چون با رشد اقتصادی امکان تولید بیشتر  افزایش رفاه اقتصادی منجر می شود؟چرا رشد اقتصادی به  -8

کاال وخدمات  ورفع نیازهای بیشتری برای مردم فراهم می شود .وقتی اقتصاد رشد می کند ، کشور 

قادراست از هرکاال وخدماتی  مقدار بیشتری تولید کند و جامعه به درآمد بیشتری دسترسی پیدا 

 می کند.

د بخشی بای  وری برای اینکه از مواهب رشد اقتصادی بیشتر بهره گیرد چگونه باید عمل نماید؟هر کش -9

از منابعی که می تواند جهت ساختن و مصرف کاالهای مصرفی  در زمان حال استفاده کند، برای 

ای رایجاد سرمایه ها و توسعه  روش های تولید بهتر برای آینده استفاده کند. یعنی سرمایه گذاری ب

 آینده صورت پذیرد.

 تفاوت دستیابی به کارآیی و رشد اقتصادی را با کمک نمودار زیر توضیح دهید. -12

 

بر روی مرز امکانات BوAنشان داده شده است.نقاط YوXدراین نمودار مرز امکانات تولید برای دو کاالی 

که زیر خط  Cتولید قرار دارند یعنی از حداکثر ظرفیت های موجود  تولید استفاده شده است.درنقطه 

منحنی امکانات قرار دارد واحد تولیدی ما نتوانسته از تمام امکانات استفاده کند و با رشد منفی روبه رو شده 

کارآمد به نظر می رسد ولی اگر با خالقیت وافزایش منابع است و اقتصاد این واحد تولیدی  دراین نقطه ، نا

برسد. کارآیی به معنایی حداکثر استفاده از ظرفیت ها وامکانات تولید  Dتولید مواجه شود می تواند به نقطه 

است ولی رشد اقتصادی به معنای فراتر رفتن از حداکثر تولید فعلی است. در رشد اقتصادی ما منابع 

 یم که می توانیم از منحنی خود به سمت راست تمایل پیدا کنیم.جدیدی یافته ا

ارزش پولی کل  کاال و خدماتی که در داخل ( چیست؟ G.D.Pتولید ناخالص داخلی ) -11

 مرزهای یک کشور در طول یک سال تولید شده است.



کل درآمدهایی که درطول یک سال برای کشور منظور از درآمد داخلی یک کشور چیست؟  -12

 ی آید.به دست م

 درآمد سرانه  و تولید سرانه چگونه محاسبه می شود؟ -13

 کل تولیدات ناخالص داخلی                               کل درآمد داخلی    

 سرانه تولید ناخالص داخلی=  -----------------   درآمد سرانه= ---------

 کشورکل جمعیت کشور                                   کل جمعیت 

عالوه بر  در محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرند؟ -14

محاسبه ارزش کاالهای تولید شده با یک واحد پولی یکسان ، باید ارزش خدمات ایجادشده مانند 

می  دفعالیت های آموزشی ، بهداشتی، امنیتی ،تعمیراتی و.... نیز محاسبه شود. ) هرجا سخن از تولی

شود منظور تولید هم کاال وهم خدمات است.(. در محاسبه تولید کل جامعه،ارزش تولیدات کاالهای 

نهایی در نظر گرفته می شود و قیمت کاالهای واسطه ای محاسبه نمی شود زیرا ارزش کاالهای 

هم واسطه ای در قیمت نهایی کاالی مصرفی قرار گرفته است و اگر ارزش کاالهای واسطه ای را 

محاسبه کنیم دچار خطای تکرار می شویم یعنی دو بار ارزش این کاالها محاسبه شده است . تولید 

داخلی یک جامعه فقط  توسط شهروندان آن جامعه صورت نمی گیرد ،بخشی از آن تولید ممکن 

 است متعلق به خارجی های حاضر در آن کشور باشد.

فعالیت هایی که در ازای آن -1 ی شود؟در تولید ناخالص داخلی چه مواردی محاسبه نم -13

خرید وفروش کاالهای دست -2پولی پرداخت نمی شود مانند فعالیت های خیریه یا کارهای منزل

فعالیت های قاچاق)چون  -3دوم یا کاالهی واسطه ای) چون در کاالهای نهایی محاسبه شده اند.(

دسترس نیست و هم محاسبه آن موجب هم غیرقانونی هستندو اطالعات دقیقی از میزان آنها در 

 مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن آنها می شود.(

به کاهش ارزش یک کاال  استهالک چیست؟ تولید خالص داخلی چگونه محاسبه می شود؟ -16

مثال ارزش یک خودروی یک سال کار کرده در طول زمان استهالک گفته می شود.

 کمتر از خودروی نوی کارنکرده است.

 میزان تولید ناخالص داخلی= میزان تولید خالص داخلی -ستهالک  میزان ا

 برمیزان تولیداتمهم ترین دلیل برای محاسبه واندازه گیری تولید ناخالص داخلی چیست؟  -15

در طول زمان نظارت صورت گیرد ومشخص شود که در طول سال های مختلف میزان تولید چقدر 

 افزایش  یا کاهش داشته است.

فرضی کاالهای زیرتولیدشده است.باتوجه به رقم این تولیدات تولیدناخالص دریک جامعه  -18

  است؟ چقدرداخلی وتولید خالص داخلی 



میلیون 3دستگاه ازقرارهردستگاه 322* ماشین آالت   ریال3222222تن ازقرارهرتن 32موادغذایی 

𝟏ریال       *هزینه استهالک   32222عددازقرارهرعدد1322پوشاک ، ریال   

𝟐𝟓
 ارزش ماشین آالت  

𝟐خدمات ارایه شده 

𝟑
 ارزش پوشاک 
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میلیون ریال)میزان استهالک راازتولیدناخالص داخلی کم 2653=2553-122تولیدخالص داخلی=

 می کنیم(

 : تولیدات این رقم به باتوجه.است شده تولید سال یک مدت در زیر کاالهای فرضی کشور یک در -19

 الف( تولید ناخالص داخلی        ب( تولید خالص داخلی 

 میلیون نفر باشد تولید خالص داخلی سرانه را محاسبه کنید.42ج( اگر جمعیت کل این کشور 

 A 1222222هر تن  تن 22 مواد غذایی 
B  2222222هر دستگاه  دستگاه222 ماشین آالت 
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 ارزش پوشاک

 

 

 E هزینه استهالک  
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  رزش ماشین آالتا

              011111111=2111111×211ارزش ماشین آالت            21111111=0111111 ×     21حل قسمت الف(   ارزش مواد غذایی

ارزش خدمات.                    ۵11111111=۵1111×01111ارزش پوشاک 
𝟐

𝟓
×۵11111111=211111111 

هزینه استهالک .      
𝟏

𝟏𝟎
 )میلیون ریال(0021=211+۵11+011+21تولید ناخالص داخلی .....         01111111=011111111× 

 0021-01)میلیون ریال(=  0181                 تولید ناخالص داخلی = تولید خالص داخلی-ب( هزینه استهالک

 ه از تقسیم تولید خالص داخلی به جمعیت جامعه بدست می آید.ج( تولید خالص داخلی سران

      2۷  =
𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
                                                                      

منظور از تولید داخلی اسمی )جاری(و تولید داخلی واقعی چیست؟ منظور از سال پایه  -22

اگر مقدار کل کاالها وخدماتی که در یک جامعه در یک سال تولید شده است را  در قیمت چیست؟

این کاالها وخدمات  در همان سال ضرب کنیم ارزش تولیدات به قیمت اسمی)جاری( به دست می 

اگر مقدار کل کاالها وخدماتی که در یک جامعه در یک سال تولید شده است را  در قیمت این  آید.



   وخدمات  در سال  پایه ضرب کنیم ارزش تولیدات به قیمت واقعی)ثابت( به دست می آید.کاالها 

منظور از سال پایه یعنی سالی که قیمت تولیدات در آن سال برای سال های بعد ثابت درنظر گرفته 

شده است. مثال اگر ارزش کل تولیدات یک کشور به صورت جاری در سه سال پیاپی 

بیاییم مقدار تولیدات در سال دوم وسوم را در قیمت آن کاالها در سال باشدو 222،152،122

نخست ضرب کنیم می گوییم سال اول سال پایه است.بنابراین ممکن است ارزش واقعی تولیدات 

واحدش ناشی از  25واحدی ارزش تولیدات سال دوم  52باشد یعنی افزایش  182،125،122

  فزایش قیمت ها)تورم( باشد.واحد ناشی ا 25افزایش واقعی تولید و

 2322و2212و2222دریک جامعه ی فرضی  میزان تولیدکل درطی سه سال متوالی به ترتیب  -21

میلیاردبوده است.باانتخاب سال اول به عنوان سال پایه مقدارتولیدجامعه درسه سال موردنظربرحسب 

بات افزایش می باشد.براساس این محاس 2282و2142و2222قیمت های سال اول به ترتیب 

میزان افزایش 2282-2222=282   مقدارتولیدوافزایش قیمت هادرسال سوم چقدر است؟

-2222=142،    میزان افزایش قیمت)تورم (درسال سوم 2322-2282=    222،   تولیددرسال سوم

 میزان افزایش قیمت)تورم(درسال دوم 2212-2142=52، میزان افزایش تولیددرسال دوم 2142

 

22-  

 رشد تولید ناخالص داخلی چگونه محاسبه می شود؟نرخ  -23

 تولید ناخالص داخلی سال جاری –تولید ناخالص داخلی سال قبل                       

= نرخ رشد تولید       ----------------------------------* 122     

 ناخالص داخلی

 تولید ناخالص داخلی سال قبل                                                       



 2219میلیارد دالر باشد ودرسال  1822میالدی برابر با 2222مثال اگر تولید ناخالص داخلی  کشوری در سال 

 میلیارد دالر باشد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور چقدر است؟ 1693برابر با 

                                                                           1693-1822 

 ---------×122=19/6نرخ رشد تولید این کشور: 

                                                                                  1693 

معه می توان ادعاکرد که یک کشور دارای آیا به صرف افزایش تولید وافزایش درآمد جا -24

خیر اگردرآمد وتولید افزایش یابد ولی توزیع پیشرفت وافزایش رفاه اقتصادی واجتماعی است؟ 

درآمدها عادالنه نباشد و بخش عمده ای از این ثروت در دست بخش کوچکی از جامعه باشد چنین 

پیشرفته ای به حساب نمی آید.رشد جامعه ای از فقر و فاصله طبقاتی رنج می برد وجامعه ی 

درآمدی زمانی مطلوب است که ناعادالنه نباشد برخی کشورها مانند آمریکا وچین گرفتار نابرابری 

 درآمدی هستند یعنی بخش عمده درآمد باالیشان در اختیار بخش کوچکی از جامعه است.

ص های سنجش یکی از شاخشاخص دهک چیست و به چه منظوری از آن استفاده می شود؟  -23

و نشان می دهدکه جامعه چقدر به سمت و بررسی وضعیت توزیع درآمد ها در کشورها است. 

 عدالت اقتصادی وکاهش فاصله طبقاتی رفته است.

 ده به را کشور مردم شاخص، نیا ۀمحاسب یبراشاخص دهک چگونه محاسبه می شود؟ -26

 به نیکمتر از درآمد سطح گروه، ده نیا یبند طبقه در .کنند یم میتقس یمساو یتیجمع گروه

 لیتشک را تیجمعیۀ اول درصد ده که اول، گروه گر،ید عبارت به .ردیگ یم قرار مدنظر نیشتریب

هر چه  .دارند را یمل درآمد درصد نیشتریب آخر درصد و ده یمل درآمد درصد نیکمتر دهند، یم

 فاصله بین دهک ها بیشتر باشد توزیع درآمدها در ناعادالنه تر است.
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وقتی که درآمدهای مردم برای به دست آوردن شاخص دهک ها قابل ثبت نباشد اقتصاد دانان از چه  -32

یکدیگر برای به دست آوردن میزان اختالف درآمد دهک ها نسبت به روشی استفاده می کنند؟ 

میزان اختالف هزینه های زندگی خانوارها را محاسبه می کنند. یعنی مشخص می شود که 

هرخانوار در ماه یا سال چقدر هزینه می کند سپس بر اساس میزان هزینه ی زندگی خانوارها را در 

 دهک های مختلف قرار می دهند.

شاخصی برای اندازه گیری د؟ (چیست ؟و شامل چه مولفه هایی می شوH.D.Iشاخص توسعه انسانی) -31

پیشرفت های اقتصادی کشورهاست که شامل میزان امید به زندگی ،میانگین تحصیالت،سرانه 

دسترسی به  درآمد ناخالص ملی،میزان نابرابری های اقتصادی واجتماعی وجنسیتی،نرخ باروری،

سانی ترکیبی از به عبارت دیگر : شاخص توسعه ان می شود. آب سالم،بهداشت و پایداری محیطی

شاخص رشد اقتصادی، شاخص دهک) نابرابری درآمدی (،شاخص های آموزشی وبهداشتی است 

 که میزان پیشرفت کشور را ارائه می دهد.

میزان استفاده  از انرژی های تجدید  شاخص پایداری محیطی شامل چه مواردی است؟  -32

ای،نقصان منابع طبیعی و  شونده و فسیلی،کاهش آالیندهای محیط زیست و گازهای گلخانه

  تغییرات نواحی جنگلی

یعنی برای ارزیابی ها از پیشرفت باید  در کنار ایرانی چیست؟  –منظور از الگوی پیشرفت اسالمی  -33

شاخص های توسعه انسانی ، شاخص های دیگری مانند مبارزه با فساد، بهبود فضای کسب وکار، 

در نظر گرفت نه صرفا به دنبال الگوی رشد علم و فناوری ، پیشرفت های فرهنگی و معنوی را هم 

 اقلیمی وتاریخی کشورمان سازگار باشد.زندگی غربی برویم،الگویی که با شرایط فرهنگی،

رشد شامل افزایش تولید  شاخص های رشد،توسعه و پیشرفت چه تفاوت هایی بایکدیگر دارند؟ -34

ودرآمد است و جنبه کمی)عددی( دارد. توسعه مجموعه ای از موارد کمی مانند تولید ودرآمد و 

شاخص های رشد وتوسعه و  موارد کیفی مانند آموزش و بهداشت است. پیشرفت مجموعه ای از

 شاخص های فرهنگی واجتماعی است. 

سب هرگاه ک چه رابطه ای بین پیشرفت اقتصادی  یک کسب وکار و پیشرفت اقتصاد ملی وجود دارد؟ -35

وکاری با رونق و پیشرفت رو به رو شود بر میزان تولید ودرآمد ملی و سایر شاخص های 

 می گذارد.اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جامعه اثر مثبت 

 مجموع .باشد شده لیتشک بزرگ یدیتول شرکت دو ز ماا کشور اقتصاد کل دیکن فرض -36

 سال داتیتول ارزش مجموع و تومان اردیلیم کی با برابر اول شرکت یجار سال داتیتول ارزش

 ریز سؤاالت به فرض دو نیا به توجه با .است تومان ونیلیم 500 با برابر دوم، شرکتی جار

  :دیده پاسخ

 میلیارد تومان  3/1 است؟ چقدر یجار سال یبرا کشور، یاسم یداخل ناخالص دیتول



 آنها داتیتول نسبت با مطابق و ثابت یداخل ناخالص دیتول در ها شرکت از هرکدام سهم اگر

باشد،  داشته رشد درصد ده امسال تا قبل سال از کشور اقتصاد اگر زین و باشد یجار سال یبرا

 .دیکن محاسبه قبل، سال یبرا را شرکت دو هر داتیتول یاسم ارزش

میلیون =122میلیارد+1میلیاردتومان ارزش اسمی شرکت اول=1/1
𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
 میلیاردتومان1×   

میلیون = 52میلیون +522میلیون تومان ارزش اسمی شرکت دوم =552
𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
میلیون 522×   

 تومان

 ۀدهند نشان ک،ی کدام و است یاقتصاد رشد ۀدهند نشان صرفا ریز موارد ز ک ای کدام -35

 است؟ کشور یشرفت اقتصادیپ

 رشد اقتصادیها :    شرکت کارگران و کارکنان از کی هر درآمد شیافزا

 پیشرفت اقتصادی   :  دهم دهک سهم به کشور درآمد کل از اول دهک سهم شدن کینزد

 رشد اقتصادی   :   شده دیتول محصوالت و کاالها دارانیخر درآمد شیافزا

 پیشرفت اقتصادی   :    ها شرکت کارمندان یلیتحص یها سال نیانگیم شیافزا

میلیارد ریال است. اگر فرض 32222درکشوری با ده میلیون نفر جمعیت،درآمد ملی معادل  -38

کنیم که توزیع درآمد  دراین کشور دقیقا مطابق با درصدهای مشخص شده در جدول صفحه قبل 

 از درآمد ملی را تعیین کنید.است،سهم هر دهک 

 میلیارد ریال1322 درصد3 دهک اول

 میلیارد ریال2222 درصد4 دهک دوم

 میلیارد ریال2322 درصد3 دهک سوم

 میلیارد ریال 3222 درصد6 دهک چهارم

 میلیارد ریال 3322 درصد5 دهک پنجم

 میلیارد ریال 4222 درصد8 دهک ششم

 میلیارد ریال  3222 درصد12 دهک هفتم

 میلیارد ریال 6222 درصد12 دهک هشتم

 میلیارد ریال 8222 درصد16 دهک نهم 

 میلیارد ریال 14322 درصد 29 دهک دهم

 میلیارد ریال 32222 درصد درآمد ملی122 درصدجمعیت کشور 122

داخلی آن نفر تولید ناخالص  36میلیون است.جمعیت آن  282ارزش استهالک جامعه ای معادل -39

  میلیون است.سرانه تولید خالص داخلی آن چقدراست؟1422

𝟏𝟏𝟐𝟎=  22سرانه تولیدخالص داخلی      1422 – 282= 1122تولیدخالص داخلی

𝟓𝟔
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درصدآن 12هزاراستهالک تجهیزات معادل 322تولیدناخالص داخلی یک سال درجامعه  -14
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 سرانه تولیدخالص داخلی 0۵11=  
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کشورفرضی کاالهای جدول زیردرمدت یک سال تولیدشده است.باتوجه به رقم این  دریک -43

تولیدات وسایرداده ها،الف(تولیدناخالص داخلی وتولید خالص داخلی ازراست به چپ چندمیلیون 
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C هزارریال322هزارعددازقرارهرعدد13 پوشاک 

D 𝟐 خدمات ارائه شده

𝟑
 رزش پوشاکا      



E 𝟏 هزینه استهالک

𝟐𝟓
 ارزش ماشین آالت      
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پیش بینی میزان دخل وخرج) درآمدها و هزینه های(  منظور از بودجه خانواده چیست؟ -1

 خانواده طی یک دوره زمانی مشخص)هفتگی،ماهانه ،ساالنه (

تهیه جدول نیازها بر اساس   برای مدیریت بهتر موجودی پول چگونه باید عمل کرد؟ -2

اولویت ها و پیش بینی  هزینه ها )مخارج( آن طی یک هفته یا ماه انجام شود سپس پس از 

صرف مقداری از پول ،درجدول مربوطه ثبت شود و در پایان هفته یا ماه مجموع آن محاسبه 

 شود.)برخی هزینه ها دایمی وثابت هستند برخی متغییر و موقت هستند.(

،باید به چه پرسش هایی پاسخ ثبت درآمدها و هزینه در جدول بودجه  پس از -3

 یزیر برنامه مخارج از کی د؟ کدامیا کرده نهیهز معمول حد از شتریب مخارج کدام یبراداد؟

 د،یگشت یبرم گذشته به است؟ اگر افتاده اتفاق شما یبرا لحظه در یعنی است؟ نبوده شده

 یریگ میتصم ها، نهیهز از کی د؟ کدامیداد یم رییتغ را ریز یها نهیهز از کی کدام

 بوده یدرست میتصم نشده، یزیر برنامه یها نهیهز از کی کدام .دیده حیتوض بود؟ ینامناسب

 ای ثابت مخارج داد؟ کاهش تر ساده شود یم را مخارج از کی کدام .دیده حیتوض است؟

 از کی کدام کاهش د،یباش داشته ازین پول یضرور کار کی یبرا که یصورت ر؟ دریمتغ

 است؟ تر آسان شما یبرا مخارج

 جدول درآمدها و هزینه ها  دچار کسر بودجه و ناهماهنگی می شود؟درچه صورتی  -4

وقتی که هزینه ها بیشتر از درآمدها باشد وامکان افزایش درآمد ها ممکن نباشد.دراین صورت 



استقراض )قرض گرفتن( جدول بودجه را به یاباید هزینه های غیر ضروری را کاهش داد یا با 

 تعادل رسانید.

 آن د،یآورد دست به یدرآمد که یمنبع هر از-0مراحل بودجه ریزی ماهانه چگونه است؟  -5

 صورت به را خود ثابت و ریمتغ یها نهیهز-2 .دیسیبنو و دیکن مشخص انهیماه را درآمد

 سهیمقا گریکدیبا انهیماه را خود یها نهیهز و درآمدها مجموع -3.دیکن فهرست انهیماه

 را ییها فرصت ای دیکن کم را یرضروریغ مخارج بود، درآمد از شتریب ها نهیهز اگر -4.دیکن

 .ابدی شیافزا درآمدتان تا دینظرآور به د،یکرد فراموش که

 .است اسالم یمال واجبات از واجب دو زکات و خمسخمس یا مالیات اسالمی چیست؟  -6

 به د،یایب ادیز ما مخارج مجموع ساالز کی از بعد اگر م،یآور یم دست به که یدرآمد هر

 درصد 22 م کهیموظف یعنی رد؛یگ یم قرار خمس مشمول است، آمده ادیز که زانیم همان

 درواقع خمس .میبده او ۀندینما ای دیتقل مرجع به سادات سهم و امام سهم عنوان به را آن

  .است یاسالم اتیهمان مال

 و شود یم ثروت مجدد عیتوز موجب خمس پرداختاثرات پرداخت خمس چیست؟  -7

 تیفعال و کار توان که یکسان نیهمچن .دهد یگسترش م جامعه در را یاقتصاد عدالت

 .دهند اتیحۀ ادام بتوانند تا کنند یم استفاده خمس منابع از ندارند، یاقتصاد

 سال آغاز عنوان به را یزمانکرد؟ زمان و میزان پرداخت خمس را چگونه  باید مشخص  -8

 درآمدتان نیاول که یروز همان از یمال سال ،یعیطب صورت به البته .دیریبگ نظر تان دریمال

 یباق تانیبرا که را یدرآمد سال، کی گذشت از بعد .شود یشروع م د،یا آورده دست به را

 دیکن محاسبه د،یا نکرده استفاده آن از ید ولیا دهیخر که یمصرف اقالم همراه به است مانده

 .دیینما پرداخت را آن خمس و

 یشخص یزندگ یبرا را یمنظم یمال ۀبرنام مخارج، و درآمد ثبت با توان یم چگونه -9

با ثبت منظم و پیوسته درآمدها و مخارج می توان ی طراحی کرد؟ خانوادگ و

نیازمندی ها را اولویت بندی کرد و راه های افزایش درآمدها را نیز مورد مطالعه 

 شد و زندگی منسجم و هدف مند تر خواهد شد.قرار داد و مانع کسر بودجه 
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یت چون  از مهارت مدیر می شوند؟چرا برخی از افراد پس از خرید دچار پشیمانی  -1

مخارج و خرید برخوردار نیستند و برخی از خرید های خود را متناسب با نیازشان انجام نمی 

 خرید می کنند.و احساسات آنی  دهند و براساس هوا وهوس موقت 



خریدی که براساس احساسات آنی نباشد و متناسب با نیازها، خرید هوشمندانه چیست؟  -2

 باشد.ونقش اجتماعی ما  میزان درآمد ها ،اولویت ها 

 را خودتان مسئلۀ و مشکل-0در خرید هوشمندانه چه مراحلی باید درنظر گرفته شود؟  -3

 د،یخواه یم آنچه ایآ که دیکن یبررس د؟یدار ازین یزیچ چه به قا یدق .دیکن مشخص قیدق

 دیخر از ریغ یراه اصال  ایآ .کرد برطرف را آن شودی م ییهها را چه از و خواسته ای است ازین

 دیکن مشخص -3.دیکن نهیهز است قرار زانیم چه به که دیکن مشخص -2دارد؟ هم کردن

 نیا یبرا( دارد وجود د،یکن نهیهز دیخواهی م شما که یپول سطح در ییهها نیگز چه که

 یستیل در را موارد .دیکن استفاده ینترنتیا یهها فروشگا و تها یبسا ازو دیتوانی م کار

 مشخص است مهم تانیبرا شتریب که را هدف یکاال از ییهای ژگیو آن-0).دیکن ادداشتی

 اگر که ییآنها باشد، هدف یکاال حتما  در دیخواهی م که ییهای ژگیو :دسته سه در( .دیکن

 که یجدول از استفاده با -5 ).باشد دیخواهی نم اصال  که ییآنها تینها در و است بهتر باشد

 دیکن انتخاب -6 .دیکن یبررس را ها نهیگز است، شده مشخص یها سیمقا دیخر قسمت در

 .دیبخر و

 و ها متیق یبررس ندیفرا ،یا سهیمقا دیخر ز منظورامنظور از خرید مقایسه ای چیست؟  -0

 و تر گران یکاال یبرا .است دیخری برا یریگ میتصم ز قبال مشابه محصوالت یها یژگیو

 از قبل مختلف را یها نهیگز تا دارد وجود هوشمندانه دیخر به یشتریب ازین تر، دهیچیپ

 در تفاوت لیقب از یمختلف عوامل است الزم یا سهیمقا دیخر در .دیکن سهیمقا هم با انتخاب

 از پس خدمات و متیق آن، عملکرد محصول، تیهو محصول، تیفیک ها، ها،اندازه یژگیو

 و خانواده شما، اقتصاد که دیده انجام یا گونه به را انتخاب .شود گرفته نظر در ...و فروش

 .ببرد را نهیهز نیکمتر و منفعت نیشتریب جامعه،

 رفع یبرا واقعا   نکهیا انیب شامل تعریف مسئله : -0مراحل خرید مقایسه ای چگونه است؟  -5

 دانستن بدون افراد یمثال  برخ د؛یدار مصرف و دیخر به ازین یا مسئله چه حل ای مشکل چه

 آنها یبرا ید مناسبیخر نیا .کنند یم یزیر برنامه یا حرفه نیدورب دیخر یبرا یعکاس

 فهرست گزینه ها: شامل -2.است یکاف زین ساده نیدورب کی کار نیا یبرا بلکه ستین

 که ییارهایتعیین معیارها: مع -3 .کند حل را مسئله ای رفع را مشکل تواند یم که یموارد

 ،یمصرف انرژ جاداربودن، خچالی دیخر در مثال   است؛ مهم انتخاب هنگام افراد یبرا عمال  

 -4 .است مهم دیخر یبرا محصول بودن یرانیا زین و یظاهر ییبایز و راتیتعم سهولت

 ریز جدول اساس بر اغلب که مختلف یارهایمع اساس بر ها نهیگز سنجش ارزیابی: شامل

 یینها نهیگز تصمیم گیری: انتخاب -5 .شود یم انجام



 د؛یکن انداز پس را خود پول از یبخش دیتوان یم شما-1 مزایای خرید مقایسه ای چیست؟ -6

 ،یا سهیمقا دیخر با -2.شود یم پرداختیکمتر ۀنیهز معموال   درست ۀسیمقا صورت در رایز

 یا سهیمقا دیخر با -3.دیکن یم افتیدر پول مقدار همان با را یشتریب ارزش ای ها یژگیو

 از ییها نهیگز ۀدربار یا سهیمقا دیخر با -4.دیخر یم بهتر عملکرد با و تیفیک با یمحصول

 خرج به نسبت ،یا سهیمقا دیخر با -5.دیشو یم آگاه د،ینبود مطلع آنها از قبال  که کاال آن

 .دیکن یم بیشتری آرامش احساس خود پول کردن

 یم را زمان نیا است بر زمان یا سهیمقا دیخر-1معایب خرید مقایسه را بنویسید. -7

 -2.دیکن صرف خانواده به یدگیارسی کننده سرگرم یکارها انجام درآمد، کسب یبرا دیتوانست

 ای یتلفن تماس یبرا که ییها نهیهز مانند باشد، بر نهیهز یا سهیمقا دیخر است ممکن

 انداز پس است ممکن -3 .دیکن یم صرف مختلف یها فروشگاه از دیبازدیبرا خودرو سوخت

 یها نهیهز از کمتر ن،ییپا متیق با اقالم یبرا ژهیو به ،یا سهیمقا دیخر از حاصل

 .باشد اطالعات کسب یبرا گرید یها نهیهز ریسا ای نیزمان،بنز

با قناعت و ساده  -2از روی هوس نباشد. -0الگوی صحیح خرج کردن باید چگونه باشد؟  -8

 زیستی به   پس انداز و آرامش  روحی روانی بینجامد.

آرامش کمتر در زندگی، اضطراب در مصرف گرایی و مخارج تجملی چه آسیب هایی دارد؟  -9

 رقابت با دیگران در خرید 

به اندازه نیاز واقعی کاال تهیه و مصرف شود و اسراف ،مصرف مصرف مسوالنه چیست؟  -12

 میلیارد تن مواد غذایی دور ریخته می شود.(3/1بی جا و دور ریز نداشته باشیم.)ساالنه 

 مصرف مسوالنه چه پیامدهایی دارد؟ کمک به تغییر وتبدیل صحیح  چرخه کاالها -11

 )مثال مصرف ظروفی که در طبیعت تجزیه می شوند. (

 افت،یباز کردن، مصرف نهیبه برخی از روش های مصرف مسوالنه را بنویسید: -12

 ۀاستفاد( مصرف باز ،)گرید یکاال( تفکر باز ،)یرو ادهیز و ازاسراف( بازداشتن ،یبازساز

 .)کاال از چندباره

 خود دیخر ۀبرنام دیتوان یم چگونه هوشمندانه، دیخر یبرا ییارهایمع داشتن با -13

کاالهایی مورد خرید قرار بگیرند که به طور کامل  د؟یده انطباق خود، مخارجۀبرنام با را

 مورد استفاده قرار گیرند ومفید باشند .

 14پرسش ها وپاسخ های درس  

اهداف شان را تعیین کنند تا بتوانند  موفقیت در پس انداز چگونه باید عمل کرد؟برای  -1

 یم بندیخودپا اهداف به که یکسان .دهند قرار تیاولو در دارند، ازین شتریب که را ییزهایچ

 .دارند تیموفق احساس هم و رسند یم اند خواسته آنچه به هم مانند،



 یول اند؛ یابیدست قابل سرعت به اهداف از یبعضانواع اهداف پس انداز را توضیح دهید.  -2

 کوتاه یها دوره در را انداز اهداف پس معموال   .دارند ازین یتر یطوالن زمان اهداف از یبعض

 روز یۀدن هدیخر یبرا انداز پس مانند یاهداف .کنند یم نییتع بلندمدت و مدت انیم مدت،

 مانند یاهداف اما .شود یم حاصل ماهه چند انداز پس با رایز است؛ مدت کوتاه یهدف مادر

 پس .است ازمندین سال کی از شیب انداز پس به یگاه و است مدت انیدوچرخه م دیخر

 یعنی است؛ حال زمان در کردن خرج فرصت دادن دست از یمعن به ندهیآ یبرا کردن انداز

 آن .دیکن نظر صرف حال زمان در تانیدهایخر یبعض از دیبا نده،یآ اهداف به دنیرس یبرا

 انتخاب نیا فرصت ۀنیهز د،یکن یم نظر صرف ازآنها و دیکن یم رها شما که ییزهایچ

 الزم ، زمان. است ماه 2 از مدت کمتر کوتاه اهداف به دنیرس یبرا الزم زمان) .شماست

 به دنیرس یبرا الزم مدت از دو ماه تا سه سال است.، زمان انیم اهداف به دنیرس یبرا

 بلندمدت، سه سال ویا بیشتر است.( اهداف

 انداز، پس هدف نییتع از پس؟ پس از تعیین اهداف پس انداز چگونه باید عمل کرد -3

 دن بهیرس یبرا که یزمان به توجه با .شود یم آن به دنیرس یبرا یزیر برنامه به نوبت

 دوره هر در انداز پس زانیم ۀدربار توان یم انداز پس ممکن مقدار و شده نییتع هدف

 .کرد یریگ میتصم

سپرده گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت در بانک که  -1روش های پس انداز چگونه است؟  -4

خرید سهام شرکت ها و سهیم شدن در سود یا زیان شرکت  -2سود سپرده دریافت می شود. 

 خرید طال  -4خرید اوراق مشارکت و دریافت سود ساالنه آن از دولت یا سازمان مربوطه  -3

 حساب های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ -5

 و آنها به یپرداخت سود زانیم در بلندمدت و مدت کوتاه یگذار هیسرما یها حساب تفاوت

 حساب و به زیوار مدت کوتاه یگذار هیسرما یها سپرده در .است گرید طیشرا یبرخ

 .کند یم پرداخت سود حساب یموجودۀ ماند به ماه هر در بانک و است آزاد آن از برداشت

 یسرما ۀان دوریپا تا حساب از برداشت امکان بلندمدت یگذار هیسرمای ها سپرده در اما

 که یسود از یمقدار حساب از درصورت برداشت و ندارد وجود )شتریب ای کساله ی( یهگذار

 !کند یم مهیجر را یمشتر ینوع به و کاهد یم است، تعهد کرده ابتدا در بانک

 بلندمدت یگذار هیسرما یها حساب درزمان بندی حساب های بلند مدت چگونه است؟ -6

 نیا یزمان ۀدور .شود سپرده بانک در ینیمع مدت یبرا پول یمشخص مقدار است الزم

 رییتغ شده نیمع یزمان ۀدور در آنها سود نرخ و است سال نیچند تا ماه شش از ها حساب

 سود شود، یگذار سپرده پول یتر یطوالن زمان چقدر هر ها حساب نیا در .نخواهدکرد



 ای توافق زمان از قبل را پول شما اگر که دیکن توجه فقط .ردیگ یم تعلق آن به هم یشتریب

 را از دست می دهید. شده نییتع سود از یمقدار د،یکن برداشت دیسررس

 خدمات از توان یم-1حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت چه مزایایی دارند؟  -7

 باز را ها حساب نیا پول، یکم یلیخ مقدار با توان یم -2.کرد استفاده کیالکترون یبانکدار

ی بانک ها عموم سود نرخ شیافزا با زمان هم تواند یم ها سپرده نیا سود نرخ -3.نمود

 خاص یزمان یبرا را پولتان دیستین مجبور است؛ دردسترس یراحت به پول -4افزایش یابند. 

 چ جریمه ای برداشت کنید.یه بدون را پولتان دیتوان یم .دیبده قرار بانک در

 ها حساب نیا -1 حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت چه معایبی  دارند؟ -8

 یم ها سپرده نیا سود نرخ -2دارند.انداز  پس گرید یها حساب به نسبت یکمتر سود نرخ

 ی بانک ها کاهش یابند.عموم سود نرخ کاهش با زمان هم تواند

 سود ها سپرده نیا -1 حساب های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت چه مزایایی دارند؟ -9

 کند ینم یرییتغ قراردادۀدور انیپا تا ها سپرده نیا سود نرخ -2.کنند یم افتیدر یباالتر

 یراحت به پول -1 سپرده سرمایه گذاری بلند مدت چه معایبی  دارند؟ حساب های -12

 پول برداشت .کرد حفظ حساب در را آن شده مشخصۀدور انیپا تا دیبا و ستین دردسترس

 ابد،ی شیافزا یعموم سود نرخ اگر -2رفتن بخشی از سود می شود. دست از مۀیجر مشمول

 نیا در دیبا یحداقل مقدار معموال   -3ماند. توافق شده باقی می  درحد ها حساب نیا سود

 .گردد سود افتیدر و بستن قرارداد مشمول تا باشد ها حساب

 یسود انداز پس یها سپرده به بانک های قرض الحسنه چگونه بانک هایی هستند؟ -11

 درنظر وام افتیدر ازیامت یمشتر یبرا ،یگذار سپرده زمان مدت یازا به بلکه دهند؛ ینم

زمان  مدت و سپرده مقدار تابع آن بازپرداخت ۀدور و وام مقدار که یطور به .رندیگ یم

 است؛ یگذار سپرده

نوعی شریک شدن در مالکیت یک شرکت   خرید سهام چه نوع سرمایه گذاری است؟ -12

با خرید وفروش سهام یک می گیرد.شرکت به نسبت سهم به افراد تعلق یا زیان  سود  است.

 ما یمستق دکنندهیتول ه،یسرما بازار در سرمایه فعالیت می کنیم.شرکت  در واقع در بازار 

 کم و تر راحت هیسرما به یدسترس واقع در .کند یم هیته مردم از خود را ازین مورد یۀسرما

 را آسان تر می کند. یگذار هیسرما امر نیهم و است تر نهیهز

 به مردم و باشند توانمند و قیال رانیمد یدارا ها شرکت که یصورت در -13

 خود اندک یها هیسرما پیدا کنند چه پیامدهایی خواهد داشت؟ نانیاطم آنها عملکرد

 هم بیترت نیبه ا دهند؛ یم قرار آنها اریاخت در دهند انجام یکار توانند ینم ییتنها به که را



 و شود یم اضافه مردم به یگرید درآمد هم و شود یم حل شرکت هیسرما کمبود مشکل

 .ابدی یم شیافزا کشور در دیسطح تول

 .دارد متیق نوع دو سهامانواع قیمت در سهام چیست و چگونه تغییر می کند؟  -00

 یم یاسم متیق فروشد، یم اول بار یبرا شرکت که هیاول متیق به .هیثانو و هیاول متیق

 در بهادار اوارق تاالر بورس در سهام صاحب که است یبازار متیق هیثانو متیق و ندیگو

ی سینو رهیپذ شرکت توسط سهم ورقه هر یرو در هیاول متیق .دهد یم قرار فروش معرض

 یشرکت سود اگر .دارد یبستگ شرکت آن یسودده به آن یبازار متیق اما شود؛ یم مشخص

 هیثانو متیق جهینت در و شود یم ادیز سهام نوع آن داریخر و یابد متقاضی شیافزا دائما

 دینیبب و دیبخر تومان 522 متیق به یسهام شما اگر مثال عنوان به .ابدی یم شیافزا دائما

 یمتیق همان با را آن دیحاضر شود، یم اضافه سود آن نرخ به ماه، شش هر آخر در دائما که

 نیا ادیز بازده متوجه زکهین گرانید د،یباش داشته درنظر عالوه به د؟یبفروش دیدیخر که

ن یا سهام یبرا تقاضا نیبنابرا و آورند یم یرو آن سهام دیخر به اند، شده یسهام شرک

 .رود یم باال آن متیق و شود یم ادیز شرکت

دولت یا سازمان های رسمی وقانونی کشور قصد راه وقتی اوراق مشارکت چیست؟  -0۵

با انتشار اوراقی سرمایه پولی مردم را در  اندازی یا توسعه یک فعالیت اقتصادی را داشته باشند

این فعالیت به کار می گیرند که به آن اوراق مشارکت می گویند.این اوراق مالی قابل خرید 

 وفروش است وبه آن سو تعلق می گیرد.

 سهام یکس یوقتاوراق مشارکت و اوراق سهام چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟  -0۶

 پس را او یۀسرما که بخواهد رکارخانهیمد از خواست که وقت هر تواند ینم گرید خرد، یم

 قابل او یۀسرما وشده لیتبد کارخانه ابزارآالت از یبخش به او پول اندک مقدار آن چون .دهد

 سهام یها برگه تواند یم ندهد، ادامه خود شراکت به بخواهد وقت هر اما .ستین دادن پس

 م،یخر یم مشارکت اوراق که یوقت .برسد خود ازین مورد پول به و بفروشد یگرید به خودرا

 .میریگ یم هم را آن سود ،)هیسرما( پول اصل بر عالوه آن، دیمدتسررس یانقضا از پس

چرا افراد برای پس انداز وسرمایه گذاری به خرید طال  روی می آورند؟ خرید طال  -0۷

 را آن خود پول ارزش حفظ یبرا افراد یبرخبا خرید اوراق سهام چه تفاوت هایی دارد؟ 

 .کنند یم لیتبد مانندطال، کنند، یم حفظ تورم در را خود ارزش معموال   که ییها ییدارا به

 قابلفروش هم زمان هر البته و ندارد ازین یادیز یلیخ پول به سهام دیخر برخالف طال دیخر

 از تنها و ستین همراه منظم انهیسال سود افتیدر با یدار سهام برخالف طال دیخر .است

 متیق اگر یعنی .باشد داشته سود دارشیخر یبرا تواند یم فروش و دیخر متیتفاوتق محل

 دیعا یزیچ عمل در باشد یکی فروش متیق با دیخر متیق باشد و ثابت زمان طول در طال



 با نکند رییتغ هم سهام ۀورق متیق اگری حت یدار سهام که یدرحال .شود ینم دارشیخر

 .برند یم نفع سهام دارندگان اوراق محل نیا از و است همراه سال هر در شرکت سود افتیدر

خرید طال به عنوان سرمایه گذاری و پس انداز چه مشکالت اقتصادی به دنبال  -08

 در مولدی ها یگذار هیسرما صرف توانست یم که ییها پول صورت نیا درخواهد داشت؟ 

 یگذار هیسرما مولد یها یگذار هیسرما .شود یم منجمد طال مثل یزیچ در شود، اقتصاد

 ۀتوسع ای دیجد یها شرکت و کارخانجات جادیا با کشور یدیتول تیظرفبه  که اند ییها

 کنند. یم کمک آنها تیظرف

 شنهادیپ را انداز پس یگذار هیسرما راه نیبهتر ریز یها تیموقع از کی هر در -09

 بتواند خواست که موقع هر خواهد یم و دارد پول تومان هزار 011 صابر :دیده

 پاسخ : سپرده گذاری کوتاه مدت   .کند افتیدر را پولش مهیجر بدون
 سالی برا است، کرده جمع سال طول در که را تومان ونیلیم دو خواهد یم و است ساله 15 احمد

 سپرده گذاری بلند مدت     .کند انداز پس بعد یها

 پول دوسال الاقل شود جمع پولش آنکه یبرا است الزم اما بخرد، دوچرخه کی دارد دوست نبیز

 خرید طال    .است ییباال تورم ریدرگ اقتصاد اما کند، انداز پس را شیها
 ندهیساآل در سود نرخ دارد اعتقاد او .ندارد ازین آن به یمدت یبرا که دارد تومان ونیلیم کی عارفه

 خرید اوراق مشارکت   .ابدی یم کاهش
 نیشتریخواهدب یم اما دارد ازین پولش به گرید سال پنج تا او .دارد انداز پس تومان ونیلیم دو ناصر

 خرید اوراق سهام  .ببرد را ممکن سود
 یها نظام .نظام های بیمه به چه منظوری به وجود می آیند؟ انواع آن را بنویسید -21

 .اند آمده وجود به نشده ینیب شیپ عیوقا و حوادث ز ایناش یامدهایپ جبران منظور به مهیب

 و یتعاون مهیب نظام ،یاجتماع یها مهیب نظام به اغلب مختلف یدرکشورها مهیب یها نظام

 یارتقا به گریکدی کنار در نظام سه نیا معموال   و شوند یم یبند میتقس یبازرگان مهینظام ب

 یها تیوضع و رمترقبهیغ حوادث برابر در کارها و کسب ت ازیحما جامعه، و افراد رفاه

 .کنند یم کمک یاقتصاد نظام تیتثب و ندیناخوشا

 آن براساس که شخص دو نیب است یقرارداد مهیببیمه چیست؟ چه پیامدهایی دارد؟ -20

 )مهیب شرکت( گر مهیب گرکهید طرف به شده مهیب ای گذار مهیب عنوان تحت طرف کی

 دیگربا مهیب شده، پرداخت ۀمیب حق یازا به و کند یم پرداخت مهیب حق شود، یم دهینام

 را شده مهیب ای گذار مهیب خسارت شده، نوشته مهیب قرارداد در که یخطر وقوع صورت در

 یها تیفعال و مردم یزندگ از را حادثه وقوع خطر از یناش یمه نگرانیب .کند پرداخت

 .دهد یم آرامش خاطر گذاران مهیب به و کند یم دور یاقتصاد



 اساس و هیپا یریخطرپذخطر پذیری چیست؟ بیمه در کنترل آن چه نقشی دارد؟  -22

 .بد ۀک حادثی ای خطر کی وقوع شانس از است عبارت یریخطرپذ .است مهیب یۀته به ازین

 را اموال ای اشخاص به خسارت جادیا طیشرا که شود یم گفته یتیوضع به بد، حادثه ای خطر

 سرپرست فوت ای و شدن کاریب ،یسوز آتش ای لیس زلزله، وقوع مانند آورد، یفراهم م

 ینگران شده، مهیب ای گذار مهیب آن در که یریخطرپذ انتقالی برا است یروش مهیب .خانوار

 گر مهیب .کند یم معامله مهیب پرداخت حق با را بزرگ انیز کی وقوع احتمال از یناش

 را شده مهیا بی گذار مهیب هر انیز جبران امکان ها، مهیب حق یگردآور با زین )مهیب شرکت(

 .دینما یم فراهم

 هیسرما یبرا را روش نیبهتر انداز، پس ۀبرنام و هدف نییتع با توان یم چگونه -23

در ابتدا میزان سرمایه و اهداف بلندمدت،میان مدت  و کوتاه مدت را  کرد؟ انتخاب یگذار

پذیری به سرمایه گذاری دست مشخص می کنیم ومتناسب با تجارب شخصی و میزان خطر 

 می زنیم.

 

 

 

 

 

 

 


