
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 

 

با درخت دانش، گام به گام
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول به  :هاي بعدي گام

تيد و دانش آن مبحث مسلط نيس
ارزيابي  زردخود را در حد رنگ 

هاي بعدي مطالعه  كرديد، در نوبت
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

  كاال

  خدمات

  مصرفي

  اي واسطه

  بادوام

  اي سرمايه

  ضروري

  لوكس و تجملي

  اقتصاد چيست؟

 منابع و امكانات

آبي                 سبز               زرد  

 ي انتخابمسئله

زرد             آبي                 سبز    
 ي اقتصاديمسئله

آبي                 سبز               زرد  

 ي فرصتهزينه

آبي                 سبز               زرد  

 تعريف علم اقتصاد

آبي                 سبز               زرد  

 

كند؟ ي چه موضوعاتي بحث مي علم اقتصاد درباره

آبي                 سبز               زرد  

 اهميت علم اقتصاد

آبي                 سبز               زرد  

 ي اسالميهااقتصاد و آموزه

آبي                 سبز               زرد  

 نيازهاي انسان

آبي                 سبز               زرد  

سبز               زرد     آبي              

 آموزيم؟چرا علم اقتصاد را مي

 چند مفهوم اوليه

سبز               زرد       آبي            

  ي اقتصاد بازيگران و فعاالن عرصه

آبي                 سبز               زرد  

 اول



  

9  

هم
ع د

جام
صاد 

اقت
 

  
  
  
  
  

  
  

      

  
  

  
  
  

  آموزيم؟ چرا علم اقتصاد را مي
  

  آباداني زمين
 .را دارد                                                                    هايي از جمله ها و مأموريت برنامه ،جانشين خدا روي زمين، اهداف انسان به عنوان* 

  رفع نيازهاي خود، خانواده و ديگران
  نيازهاي انسان

  .شويم رو مي روبه                                    در تصوير ساده از زندگي انسان با دو مفهوم * 
  منابع و امكانات

  
  كند؟ حال دانش اقتصاد به انسان چه كمكي مي

  
  استفاده نهصحيح و بهي از منابع و امكانات به نحو

                                :كند تا براي رفع نيازها به انسان كمك مي* 
  .را انتخاب كند ها و بهترين

  
  

  :نيازهاي انسان
  

  براي فعاليت و تالشانساني  محرك -1
  .كند پس از رفع، احساس رضايت ميگيرد و  انسان به دنبال احساس نياز تصميم به رفع آن نياز مي - 2
اما نيازهاي انسان به) امنيت/ سرپناه / آب سالم / نياز به غذا . (است نيازهاي مادي، اولين مرتبه: دارد مراتبينيازهاي انسان  - 3

نياز به علم، هنر، فرهنگ، دين و اخالق، نياز به ارتباط و تعاملبلكه نيازهاي عاطفي، روحي،  شود محدود نميمادي  نيازهاي
  .نخواهد رسيد كمالها به  دارد و بدون رفع آن را نيز …ها و  با انسان

در اي تازه نيازهاي، بلكه دهد نميبه او دست  نيازي بياي از نيازها، احساس  با برآورده شدن پاره. (است جو كمالانسان موجودي  - 4
  .)گيرد مي شكلاو 

  .ذيري خواهد شدناپ سيري= جويي  اگر انسان در نيازهاي مادي و حيواني خود متوقف شود، كمال - 5
جويي باقي بماند، براي سيراب نمودن حس كمال هاگر انسان در رفع نيازهاي طبيعي خود، مراتب را طي نكند و در يك مرتب - 6

  .كند خود، اقدام به خلق نيازهاي كاذب مي

  و يا انحطاط انسانتوقف  مادي  روي در رفع نيازهاي  پيگيري نيازهاي كاذب يا زياده - 7
  

  :منابع و امكانات
قرار داده تا با رفع نيازهاي خود )انسان(خود  جانشيندر اختيار  امانتهاي طبيعي و انساني را به  خداوند منابع، امكانات و ثروت - 1

  .به جا آورد) رفع نيازهاي خود، خانواده و ديگران آباداني زمين و(و همنوعانش، مأموريتي را كه دارد 
هاي كشاورزي، ذخاير معدني، منابع طبيعي، سرمايه و نيروي كاري كه در اختيار زمين(منابع و امكانات در دسترس انسان  - 2

  .است محدود) است جامعه
زمين مرغوب داراي بازدهي يا زمين نزديك به محل اماهاي كشاورزي نسبتاً زيادي در اختيار جامعه باشد  ممكن است زمين* 

  .ها محدود است انسان زندگي و تجمع
ي بودن يا محدود بودن دانش فني بشر يا استفاده  به دليل ناشناخته اماي زمين وجود دارد  ذخاير معدني فراواني در كره* 

  .رويه از اين منابع، محدود است بي

  

به منجر

  اقتصاد چيست؟
 )فصل اول(

  : ها كليد واژه
يابي،  نيازهاي انسان، منابع و امكانات نامحدود، محدوديت،كم

هاي اسالمي، كاال،  ي فرصت، علم اقتصاد، آموزه انتخاب، هزينه
 ي اقتصاد خدمات، فعاالن عرصه
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  از آن) نگهداري(با حفظ و صيانت 

  .همراه باشد                                                                 استفاده از منابع بايد
  و رعايت بين نسلي

  
  :دارد برداري از منابع محدوديت بهره انسان در - 3
  

  .دارند امكان مصارف متعدد هم
  و امكانات منابع 

  .ها استفاده كرد توان از آن مي هاي مختلفي روش با هم
  

  زمان و هميشه داشته باشد خواهد هم چه را مي آني  همه تواند هايش نمي يتمحدودانسان به دليل .  كند انتخاببايد.  
  

  )براي توليد پوشاك(زير كشت پنبه برد 
  

  توان هم به عنوان مثال زمين كشاورزي را مي
  

  )ي غذا براي تهيه. (زير كشت گندم برد
  

  
  .دسترس انسان محدود استمنابع و امكانات در  -1

  .شود گفته مي كميابي                                                                                                      دو محدوديت منابع به  - 4
  .برداري از منابع محدوديت دارد انسان در بهره - 2

  

  

  :ي اقتصادي مسئله
  
  .است نامحدودو  گونگونانيازهاي انسان  -1

  .از منابع محدوديت دارد برداري بهرهانسان در  -2    : به اين نكات كه با توجه
محل استفاده، انتخاب نبهتريدر انسان بايد با بهترين روش و (. است محدودمنابع و امكانات  - 3

  ).ن كندرا براي خود و جامعه تأمي منافع ترين بيشرا از منابع به عمل آورد و  اي بهينه
  

  انتخاب :ي زندگي و موضوع اصلي علم اقتصاد ترين مسئله مهم* 
  است؟  ترين روش استفاده از منابع و امكانات كدامبه* 

  .را براي انسان فراهم كرد و سطح باالتري از رفاهترين ميزان منافع  بيش ،روشي است كه بتوان با استفاده از منابع
  :انتخابي  مسئله

  .هستند ترين هزينه و ضرر منافع و كمترين  بيشبه دنبال ) حكم فطرت و سرشت خود به(هايشان  تخابها در ان انسان* 
هزينه  منافعكنند و اگر  مي انتخابباشد،  هزينه  منافعاگر . دهند را مورد توجه قرار مي نهاي آ در هر انتخاب منافع و هزينه* 

  .كنند مي نظر صرفباشد، 
  .داشته باشد ها اشتباه كند و انتخاب نادرستي تشخيص منافع و هزينهانسان ممكن است در * 
  .كند گاه اشتباه نمي هيچ) فايده –هزينه (» انتخاب روش«انسان در مورد * 
در/ مدت دارند  نگاهي كوتاه/ بينند  يواني ميمنافع را صرفاً در منافع مادي و ح. (دارند عقالنيت محدودها  برخي از انسان* 

  .)كنند ها خطا مي ها، ضررها و ميزان آن تعيين فهرست كامل هزينه
)…كند و  فروشي مي اي كه كم كند يا فروشنده كيفيت توليد مي ي بياي كه كاال مانند توليدكننده(ها  ناين دسته از انسا* 

  .كنند رفتار نمي عقالنيجايگزين كرده و  بلندمدتو  دائميو  زيادفع را با منا مدت كوتاهو  موقتي، كممنفعتي 
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  :ي فرصت هزينه
  .است هاي ديگر مستلزم از دست دادن انتخاب يا انتخابهر انتخاب * 
كنند و چيز يا چيزهايي ديگر را از دست چيزي را انتخاب مي. (كنند مي» بستانـ  بده«افراد و جوامع با هر انتخابي، * 

  .)هندد مي
  .كنند مي انتخابي خود را از نظر منافع،  گزينه بهترين و برترينافراد و جوامع هميشه * 

داند در زمين خود چه محصولي را بكارد، ابتدا وي فهرستي از كشاورزي كه زمين زراعي در اختيار دارد اما نمي
هايي كه در پايان كار، مشورت و مطالعهها  ي منافع حاصل از فروش آن دهد سپس با محاسبه محصوالت را ارائه مي

كند و در انتها بهترين دهد، محصوالت پيشنهادي خود را از لحاظ سودآوري از باال به پايين مرتب مي انجام مي
  .دهد انتخاب را انجام مي

  

  منافع حاصل از فروش گندم  ميليون ريال 8
  فرنگي منافع حاصل از فروش توت  ميليون ريال 7
  منافع حاصل از فروش جو  يالميليون ر 5
  منافع حاصل از فروش پنبه  ميليون ريال 4

  

  

اي به ظاهر نكرده است اما وي با انتخاب خود، منافع حاصل از دومين انتخاب خوب خود را از درست است كه فرد هيچ هزينه *
  .)طور همزمان امكان كاشت دو محصول را ندارد فرد به. (دست داده است

فرنگي را در نخواهد داشت و مقدار منافع از دست در زمين خود گندم بكارد، منافع كاشتن محصول ديگر توت اگر كشاورز *
  .ي فرصت كاشت گندم است ، هزينه)ميليون ريال7(فرنگي  داده حاصل از كاشت توت

  :تعريف علم اقتصاد
  علم انتخاب= كند  مطالعه مي دي خويشگيري انسان در زندگي اقتصا تصميمو  چگونگي انتخابي  علم اقتصاد درباره* 
  .هاي نامحدود او دارد در نيازها و خواسته ريشهتصميمات انسان در مورد مسائل اقتصادي، * 
ي مختلف  استفاده مواردـ كه  توليد كميابي بين منافع و عوامل  صورت رابطه هاي بشر را به علم اقتصاد، علمي است كه انتخاب* 

  .كند مي مديريت انسان را ها، رفتارهاي فردي و جمعي بهترين انتخابي  او مطالعه و با ارائه دي نامحدودنيازهاي ماـ و  دارند
  

  :ي مهم است ي سه نكته تعريف علم اقتصاد دربردارنده
  نامحدود بودن نيازها -1
  .)برداري منابع محدوديت دارند ها در بهره منابع محدود هستند و انسان( كميابي منابع -2
  امكان مصارف متعدد منابع -3

  :هدف علم اقتصاد
  استفاده از منابع و امكانات خويش منظور به روشبهترين كارگيري  بهو  بهترين انتخابانسان براي  راهنمايي

  

  كند؟ ي چه موضوعاتي بحث مي علم اقتصاد درباره
مطالعه موضوعات و مسائل خاصيي  درباره بطهاي مرت ها و آزمايش روشدر هر يك از علوم بشري، دانشمندان با استفاده از * 

  .كنند مي
را با) …ماليات و  توليد، مصرف، توزيع، تجارت، قيمت، رشد و پيشرفت فقر،(دانشمندان علوم اقتصادي هم موضوعات اقتصادي * 

  .دهند مورد مطالعه قرار مي هاي علمي روش
ها را در كند تا بهترين انتخاب كشورها كمك مي/ ها  سازمان/ ها  ه انسانب ها انواع منافع و هزينهي  با دقت درباره دانش اقتصاد* 

اقتصادي هاي انديشهپديد آمدن ي اين تالش فكري  نتيجه. خويش انجام دهند منابع و امكاناتاستفاده از 

 بيان شد علم اقتصادن يافت و با عنوا تكاملي اقتصادي  انديشه.  
  

  با گسترش و پيشرفت
 تمدن بشري
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  :اهميت علم اقتصاد
  .دارد ي دانش و معارف بشري مجموعهبين  جايگاه واالييامروز علم اقتصاد * 
  .شود هاي گوناگون و متنوع تدريس مي با تخصص هاي جهان معتبرترين دانشگاهي اقتصاد در  رشته* 

  .شود آن منتشر ميهاي مختلف  ي اقتصاد و گرايش در رشته نشريات علمي فراواني* 

  :هاي اسالمي اقتصاد و آموزه
ربنا اتنا في الدنيا. (دهد قرار مي دنيا و آخرت را همراه با هم مورد توجههاست و  دين اسالم در پي سعادت واقعي و كامل انسان* 

  )االخرة حسنه حسنه و في

  .قبول ندارد را مسائل دنيوي و اقتصادي بهاعتنايي  ارتقاي معنوي انسان، بيدر كنار * 

  )من ال معاش له، ال معاد له. (كند را تهديد مي اعتقادات انسانداند كه  را خطري مي معاشدسترس نبودن  دراسالم * 

ارتقاي سطح زندگياز نظر اسالم تالش براي رفع فقر و رسيدن به رفاه و توانگري مادي پسنديده است و فردي كه براي * 
الكاد علي عياله، كالمجاهد. (ي تقدير است كند، شايسته مي در راه خدا جهادهمانند كسي كه  كوشد، مي خانواده يا همنوعانش

  )اهللا في سبيل

ي دين ي فرستادن پيامبران و ارائه داند و فلسفه اسالم عقل انسان را به تنهايي براي موفقيت در رسيدن به هدف كافي نمي* 

  .نيز به همين دليل است

  .است الهيهاي  گروي عمل به آموزهي مشكالت انسان در  رفع همهكند  قرآن تأكيد مي* 

ها و تأثير آن بر در اجتماع و زندگي جمع انسان اهميت روزافزون مسائل اقتصاديهاي توجه اسالم به اقتصاد،  يكي از علت* 

  .فرد، خانواده و جامعه است) اجتماعي ـ سياسي و فرهنگي(هاي زندگي  ي جنبه همه

هاي گسترده پذير بوده و از نظر اجتماعي و سياسي به بحران بسامان باشد، بسيار آسيبناوضعيت اقتصادي آن كشوري كه * 

  .شود دچار مي

به مثابه يكي از رشد و پيشرفت اقتصاديخود باشد، بايد به  سياسي و فرهنگي  حفظ هويت و استقاللي اسالمي به دنبال  اگر جامعه* 

  .سير توجه كنندترين ابزارها در اين م مهم

  :چند مفهوم اوليه
  :كاال

  با ارزش اقتصادي و بازاريشيئي * 

  .شود توليد مي اي تأمين نياز يا خواستهبراي * 

  …بازي، پارچه، انواع ميوه و  التحرير، لباس، دارو، اسباب مانند محصوالت غذايي، لوازم* 

  .بدهيم پولندگان كن براي به دست آوردن كاالها بايد به توليدكنندگان و عرضه* 

  .شمار نمي روند ، كاال بهشوند بازار خريد و فروش نمياست، بنابراين اشيايي كه در  اقتصاديكاال مفهومي * 

  :خدمات
  .سازد اش را برطرف مي كند و نياز يا خواسته است و انسان در مقابل پول خريداري مي غيرملموس و غيرفيزيكيچه  آن* 

  .دهند ن، رانندگان و مشاوران حقوقي ارائه ميخدماتي كه معلمان، پزشكا 
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   تعريف  انواع كاال

 توسطشوند و  در بازار عرضه مي  كاالي مصرفي

شوند  خريداري مي نهايي كنندگان مصرف
  .رسند و به مصرف مي

ها تهيه  فرنگي كه خانواده گوجه
  .رسانند كنند و به مصرف مي مي

بازار توسط  شده در كاالهاي عرضه  اي كاالي واسطه
 فرايندي  براي ادامه يتوليدكنندگان ديگر

توليد و تبديل به كاالي مختلف، 
خريداري و مورد استفاده قرار 

  .گيرند مي

ها  فرنگي كه توسط كارخانه گوجه
خريداري و براي توليد رب 

  .رود فرنگي به كار مي گوجه

 شوند خودشان مصرف نمياين كاالها،   كاالي بادوام
ها مورد  آن خدمات ،ل زمانبلكه در طو

 ،مصرف يك بارگيرد و با  مصرف قرار مي
  .شوند تمام نمي

  اتومبيل، يخچال در منزل

از  توليد فرايندكه در  كاالهاي بادواميبه   اي كاالي سرمايه
سوي نيروي انساني به كار گرفته 

  .دنشو مي

 ،فروشي ي بستني يخچال در مغازه
 ،اه آالت كارخانه تراكتور و ماشين

  ابزارهاي توليدي

مصرف  نيازهاي اوليهبراي تأمين   كاالي ضروري
 رغم تغيير زياد قيمت بهفرد . شوند مي

، مصرف آن را تغيير كاال در بازار
  .دهد نمي

  نمك، دارو ،خوراك، پوشاك، مسكن

  مصرف تر  اهميت كمبراي تأمين نيازهاي   كاالي لوكس و تجملي
ير در تغي ترين كوچكفرد با . شوند مي

  .دهد قيمت، مصرف كاال را تغيير مي

  قيمت هاي گران نورافشان، فرش

  

  .متفاوت است ي ديگر اي به جامعه جامعهو از  زماني به زمان ديگر، از فردي به فرد ديگرضروري يا تجملي بودن كاال از * 
  

  :ي اقتصاد بازيگران و فعاالن عرصه
  :اي دارند ي اقتصاد نقش و وظيفه ههاي فعال در عرص هر يك از افراد و سازمان *
كه در توليد محصوالت و يا …و  ها خيريه، غيرانتفاعييا  انتفاعي مؤسسات انواع، ها شركتيا  ها خانواده، افراد: خردبازيگران  -1

  .كنند ديگر نقش ايفا مي با يك  ها و مبادله مصرف آن
مثل دفاع(يا تأمين برخي نيازهاي عمومي  اقتصادنظارت بر عملكرد كه براي ايجاد نظم و انضباط و  دولت: بازيگران كالن - 2

  .كند فعاليت مي) نظامي
گيرد تر رونق مي ها روابط اقتصادي بين كشورها بيش با كمك اين سازمان: اي المللي و جهاني و منطقه هاي اقتصادي بين سازمان - 3

  .هاي درگير در تجارت جهاني حفظ شود ي طرف و حقوق همه

      

  



  

 

14 

ت؟
چيس

صاد 
اقت

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  نمره  »سؤاالت«         رديف
 .ص يا غ بودن عبارات زير را مشخص كنيد  )الف

هاست و دنيا و آخرت را همراه با هم  دين اسالم به عنوان ديني كامل، در پي سعادت واقعي و كامل انسان .1
آموزكتاب درسي ـ (                                                                                               .مورد توجه دارد و   )هاي اسالمي هاقتصاد 

  غلط                                                       صحيح

  .جربيات او داردگيرد، عمدتاً ريشه در اعتقادات و ت تصميماتي كه انسان در مورد مسائل اقتصادي مي .2

معصومه ـ  نجف( )86آباد ـ حضرت 

 غلط                                                      صحيح

 )86ـ  انتهران، فرهيختگ(             .شود ي انسان توليد مي اي كااليي است كه براي تأمين نيازهاي اوليه كاالي واسطه .3

 غلط                                                   صحيح 

 )90پورـ   يزد، ناظم(                 .گوجه خريداري شده باشد كاالي مصرفي نام دارد فرنگي كه توسط كارخانه رب گوجه .4

 غلط                                                    صحيح 

 دهد، ها را تغيير مي ترين تغيير در قيمت، مصرف آن كه فرد با كوچك قيمت و كاالهاي مصرفي گران نورافشان .5
  .شوند از نظر اقتصادي كاالي ضروري محسوب مي

)86حاج محمدبهنياـ   آباد، نجف(

 غلط                                                     صحيح 

25/1  

 .عبارات زير را كامل كنيد  )ب
  )86شهريار، رازيـ  (                                                                .است …محرك انسان براي فعاليت و تالش اقتصادي  .6

75/1  

دست آورد  را به …مالك بهترين روش استفاده از منابع و امكانات اين است كه با استفاده از اين منابع بتوان  .7
  )86شهر، فضيلتـ   شاهين(                                                                                        .كرد را براي انسان فراهم  …و 

مطالعه كرده و  …و نيازهاي  …ي بين منابع و  صورت رابطه هاي بشر را به اقتصاد علمي است كه انتخاب علم .8
  )86اهر، عالمه طباطباييـ  (                             .كند ها، رفتارهاي فردي و جمعي را مديريت مي ي بهترين انتخاب با ارائه

 …و  …استفاده از  منظور كارگيري بهترين روش به و بهانسان براي بهترين انتخاب  …هدف علم اقتصاد  .9
  )تعريف علم اقتصادـ  كتاب درسي(                                                                                                               .خويش است

 .شوند ناميده مي …هاي توليدي به كار گرفته شوند،  ي بنگاه وسيله يند توليد و بهاگر كاالهاي بادوام، در فرآ .10

  )چند مفهوم اوليهـ  كتاب درسي(
تواند زماني را كه در اختيار دارد، به سينما رفتن و تماشاي يك فيلم يا مطالعه و يادگيري  آموز مي يك دانش .11

م بگيرد به سينما برود، در واقع فرصت افزايش مهارت اگر وي تصمي. و افزايش دانش و مهارت اختصاص دهد
  )90آباد، شهداي مكهـ   نجف(                      .در نظر گرفت …توان به عنوان  و دانش را از دست داده است كه آن را مي

  …ي فرصت توليد گندم  اي از زمين به جاي كشت برنج، گندم توليد شود، هزينه اگر در قطعه .12

  )90باد، شهداي مكهـ  آ نجف(

 تشريحيسؤاالت 
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  نمره  »سؤاالت«         رديف
 )90گرگان، شاهد دخترانـ  (                                                باشد؟  يك از انواع كاال مي ها مربوط به كدام هر يك از مثال .13  )پ

  

  سازي چراغ اتومبيل در يك كارگاه اتومبيل) 1
  ي مصرفي در خانه گوجه) 2
  ماشين لباسشويي در خانه) 3
  خياطي براي فرد خياط چرخ) 4

  اي كاالي سرمايه) الف
  اي كاالي واسطه) ب
  كاالي مصرفي) ج
  كاالي تجملي) د

   

1  

 .ي صحيح را انتخاب كنيد گزينه  )ت
 )86تهران ـ امام صادق ـ (          .است …در اسالم تالش شخص براي ارتقاي سطح معيشت خود و خانواده به مانند  .14

  امر به معروف و نهي از منكر) ندان                    بكمك به فقرا و مستم ) الف
  انفاق در راه خدا) جهاد در راه خدا                                      د) ج

 .است …استفاده از  كارگيري بهترين روش جهت و بهانتخاب بهترين هدف علم اقتصاد، راهنمايي انسان براي  .15
 )86تهرانـ  پرفسور حسابيـ  (                                                                                                                                                            

 عوامل توليد) اي                                    ب منابع سرمايه) الف
  منابع نامحدود) د                          منابع و امكانات            ) ج 

 شوند چه نام دارند؟ ها مصرف مي شوند و تماماً توسط خانواده آن دسته از محصوالتي كه توليد و عرضه مي .16
  )86مشهد، مهرـ  (

  اي كاالهاي واسطه) كاالهاي مكمل                                    ب) الف
  اي كاالهاي سرمايه) د                         كاالهاي مصرفي           ) ج

 .گويند مي …كنند، كاالي  به كاالهايي كه توليدكنندگان براي توليد كاالهاي مختلف ديگر خريداري مي .17
  )86شهريار، رازيـ  (

  مصرفي) اي                                             ب واسطه) الف
  تجملي) د                             ضروري                      ) ج

فرنگي  نام دارد اما وقتي همان گوجه» …«رسانند  كنند و به مصرف مي اي كه خانوارها تهيه مي فرنگي گوجه .18
نام » …«رود  فرنگي به كار مي شود و براي توليد كاالهاي ديگر مثل رب گوجه توسط كارخانه خريداري مي

 )چند مفهوم اوليهكتاب درسي  ـ  (                                                                                                                             . دارد
  كاالي مصرفي ـ كاالي مصرفي) الف
  اي ـ كاالي مصرفي كاالي واسطه) ب
  كاالي مصرفي ـ كاالي بادوام) ج
  اي هكاالي مصرفي ـ كاالي واسط) د

در اين صورت . سازد ي درب و پنجره با ميزان چوبي كه در اختيار دارد، تعدادي درب مي يك توليدكننده .19
 )86زاهدان، فرهنگـ  (                                                                                        …ي فرصت اين توليدكننده  هزينه
  .است كه نساخته استاي  تعداد پنجره) الف
  .هايي است كه نساخته است تعداد درب) ب
  .ي خريد چوب براي ساخت درب است هزينه) ج
  .آورد ها به دست مي درآمدي است كه با فروش درب) د

5/1  

 .به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد  )ث

  )86ـ ... ا محمد رسولتپه،  مراوه(                         . شود، ذكر كنيد اي را كه در مورد منابع و امكانات مطرح مي دو نكته .20

2  
  )86آباد، حضرت معصومهـ   نجف(                                             روش استفاده از منابع و امكانات كدام است؟   بهترين .21

  )86قرچك، فضيلتـ  (                                                       ) چهار مورد. (موضوعات علم اقتصاد را فقط نام ببريد .22

 ي كدام نهاد است؟  بر عهده ايجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملكرد اقتصاد .23

  )90قرچك، شهيد رجاييـ  (                                                                                                                                              
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  )86 اهر، عالمه طباطباييـ (                                                  .ي مهم در تعريف علم اقتصاد را مشخص كنيد سه نكته .24

  )86خمينيـ   استهبان، امام(                                                                            .اي را نام ببريد چهار نوع كاالي واسطه .25  5/1

  )90همدان، فجر شاهدـ  (                                                             . كاالهاي ضروري و كاالهاي لوكس را تعريف كنيد .26

 )86آباد، معرفتـ   نجف(                                                                                .  هاي زير را به هم مربوط كنيد گزينه .27  )ج

 اتومبيل موتور  قيمت هاي گران فرش  نان

     

 ضروري  اي واسطه  تجملي
  

5/1  

 .به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد  )چ

  )86اسالمشهر، آل طهـ  (                                                                        ناپذير بودن انسان چيست؟  منظور از سيري .28

5/9  

  )86فردوس، قدسـ  (                       . منظور از داشتن قابليت مصارف متعدد منابع و امكانات چيست؟ مثال بزنيد .29

  )86بيرجند، شيخ طوسيـ  (                                                                                          . علم اقتصاد را تعريف نماييد .30

  )86شهرقدس، پويندگانـ  (                                                                                              هدف علم اقتصاد چيست؟ .31

  )90قرچك، صباـ  (                ي وجود دارد؟ بين وضعيت اقتصادي و استقالل فرهنگي ـ سياسي جامعه چه ارتباط .32

  )86مالير، شريعتيـ  (                                                                          ديدگاه اسالم نسبت به اقتصاد چگونه است؟ .33

  )86بندرعباس، رازيـ  (                                                                           . كاال و خدمات را به اختصار توضيح دهيد .34

 كند؟  گيري به ما كمك مي ي فرصت را با يك مثال توضيح داده، بنويسيد چگونه در تصميم هزينه .35

  )86ـ ) 3(تهران، مفيد (

  )ي انتخاب مسئلهكتاب درسي  ـ  (              هاي خود به انتخاب دست بزنند؟                    چرا افراد بايد در ميان خواسته .36

 بيني كرد؟ توان پيش كارگيري روش علمي، چه مسائلي را در زندگي اقتصادي جامعه مي به نظر شما با به .37

  )كند؟ ي چه موضوعاتي بحث مي علم اقتصاد دربارهكتاب درسي  ـ  ( 

  )ي اقتصاد بازيگران و فعاالن عرصهكتاب درسي  ـ  (ان نظارت كند؟      تواند بر فعاليت توليدكنندگ به نظر شما دولت چگونه مي .38

اساسي و ضروري بودن تلفن همراه با لوكس و تجملي بودن . زماني داشتن تلفن همراه كااليي تجملي بود .39

  )چند مفهوم اوليهكتاب درسي  ـ  (                   شود؟                                                                        آن، چگونه تعيين مي

  )ي اقتصاد بازيگران و فعاالن عرصهكتاب درسي  ـ  (.                                   المللي را نام ببريد فعاالن اقتصادي خرد، كالن و بين .40
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 )84 - سراسري(  .شود در او مي …از احتياجاتش منجر به  ، مرتفع شدن قسمتي جو است كمالاگر بپذيريم كه انسان موجودي  .1

  نيازي و رضايت به وجود آمدن احساس بي     گيري نيازهاي جديد شكل 

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

 )79 -آزاد(  گيرد؟ مورد بررسي قرار مي» دودنامح«عنوان موضوعي   ي علم اقتصاد، كدام مورد به در عرصه .2

  كاالهاي مصرفي   ها خواسته   ثروت   امكانات 

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

 دورانديشي   رفع نيازهاي مادي   امكانات مادي    احساس رضايت 

 )85سراسري ـ (  بهترين روش استفاده از منابع و امكانات كدام است؟ .4

  كارگيري منابع و امكانات موجود در حد رفع نيازهاي داخلي جامعه به 

  .ها به استناد اينكه اين منابع به آيندگان نيز تعلّق دارد تر از آن ي كم  استفاده 

  آوري سطح باالتري از رفاه براي انسان از منابع موجود و فراهم» منافعميزان «ترين  كسب بيش 

  .جامعه كه در نتيجه منجر به تأمين رفاه عمومي خواهد شد» نيازهاي نامحدود مادي«ها براي  ده از آناستفا 

 )85 -آزاد(   و فراهم ساختن سطح باالتري از رفاه براي انسان، مالك سنجش چيست؟ منافعترين ميزان  يابي به بيش دست .5

 ليتأمين رفاه زياد و رفع نيازهاي تجم     تر مصرف هرچه بيش 

  بهترين روش استفاده از منابع و امكانات     رفع نيازهاي نامحدود انسان 

 )92 - خارج از كشور(   شود؟ اي تلقي مي ترتيب يك كاالي مصرفي و واسطه به» گوجه فرنگي«در كدام فرآيند،  .6

   .شود استفاده مي» رب«شود ـ در توليد  مصرف مي» ساالد خانگي«در  

  .شود مصرف مي» برخي غذاها«در  رود ـ  مي كار به» سس«در توليد  

  .شود استفاده مي» سس«رود ـ در توليد  كار مي به» رب«در توليد  

  .شود تناول مي» كباب«شود ـ در كنار  مصرف مي» ساالد خانگي«در  

 )92 - آزمون كانون(  ترتيب دركدام گزينه درست آمده است؟ توضيح مربوط به هر مورد، به .7

 »نان، لباس  ي شخصي، ي حقوقي، سي دي آموزش زبان انگليسي، رايانه يس، كولر منزل، مشاورهتابلو فرش نف«

 اي، كاالي ضروري، كاالي ضروري اي، خدمات، خدمات، كاالي سرمايه كاالي تجملي، كاالي سرمايه 

 ري كاالي لوكس، كاالي بادوام، خدمات، كاالي مصرفي، كاالي بادوام، كاالي ضروري، كاالي ضرو 

  كاالي لوكس، كاالي ضروري، خدمات، خدمات، كاالي بادوام، كاالي مصرفي، كاالي بادوام  

  اي، كاالي ضروري، كاالي لوكس اي، كاالي مصرفي، كاالي تجملي، كاالي بادوام، كاالي سرمايه كاالي سرمايه 

 )85 -آزاد(   است؟» چه نوع كااليي«،كند سازي خريداري مي ي اتومبيل اي كه كارخانه هاي فوالدي توليد شده  ورقه .8

  نهايي   ضروري   مصرفي   اي واسطه 

ايم، يا اگر پولمان را به خريد  نظر كرده توانستيم از آن برداشت كنيم صرف اختصاص دهيم، عمالً از گندمي كه مي» پنبه«اگر زميني را به كشت  .9

شويم در اين رابطه،كداميك  توانستيم ببريم، محروم مي كه از خواندن آن ميو نفعي » كتاب«اختصاص دهيم از خريد » لباس و ساير ملزومات«

 )88 - سراسري(  شود؟ تلقي مي» ي فرصت از دست رفته هزينه«

  .كه نيازي به خريد آن نبوده است» خريد لباس« 

  .ايم كه از آن استفاده الزم را نبرده» ميزان پنبه« 

  .ايم كردهنظر  كه از آن صرف» ميزان محصول گندم« 

  .ها، اضافه و غيرقابل استفاده بوده است كه غالب آن» ملزومات«ساير  
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ي  ، هزينه».توانستيم در آن گندم بكاريم و اين محصول را برداشت كنيم كه مي در صورتي ايم،  زميني را به كشت پنبه اختصاص داده«در عبارت  .10

 )86 -خارج از كشور(   فرصت كدام است؟ 

  .به و گندم استتفاوت قيمت پن 

  .رسانيم اي است كه به فروش مي مقدار پنبه 

  .ايم نظر كرده ميزان محصول گندمي است كه از آن صرف 

  .شديم ميزان ضرري است كه در صورت كشت گندم متحمل مي 

ي فرصت او كدام گزينه خواهد  هزينهاگر خياط تصميم بگيرد كه شلوار بدوزد، . تواند در يك ساعت يك شلوار يا دو عدد پيراهن بدوزد خياطي مي .11

 )91 - آزمون كانون(  بود؟

  .توانست در همان زمان يك ساعت بدوزد يك عدد شلوار و يك عدد پيراهني كه مي 

 . توانست در همان زمان يك ساعت بدوزد دو عدد پيراهني كه مي 

 .دست آورد تواند به پولي كه از فروش شلوار مي 

  . ار اختصاص داده استزماني كه به دوخت شلو 

تواند ظروف  مي چنين از اين مواد اوليه  ريال توليد كند، هم 30مجموع ارزش   هايي به عروسك  ي پالستيك، تواند از مواد اوليه اي مي توليدكننده .12

 در اين صورت كدام گزينه درست است؟ .تواند اتومبيل بخرد يا آن را صرف خريد خانه كند توليد كند، يا با پولي كه در اختيار دارد، مي  آشپزخانه

 )92 - آزمون كانون(  

 .پردازد فرصت خريد اتومبيل، پولي است كه بابت خريد آن مي ي هزينه 

 .است نظر كرده ها صرف اي است كه از توليد آن  فرصت خريد خانه، ظروف آشپزخانه ي هزينه 

    .آورد دست مي ها به روش آن، پولي است كه از ف  فرصت توليد ظروف آشپزخانه ي هزينه 

  .است نظر كرده ها صرف اي است كه از توليد آن  فرصت توليد عروسك، ظروف آشپزخانه ي هزينه 

نام به  ي ثبت سال تحصيل در دانشگاه شامل هزينه  هاي يك هزينه. خواهد بين كاركردن و رفتن به دانشگاه يكي را انتخاب كند شخصي مي .13

,ميزان ,1 000 ,ي خريد كتاب و ملزومات به ميزان ريال، هزينه 000 ,2 000 ,ي رفت و آمد برابر ريال و هزينه 000 ,3 000 اما . ريال است 000

,سال كار كند، درآمد خالصي معادل اگر اين شخص يك  ,5 000 سال تحصيل در دانشگاه براي  ت يكي فرص هزينه. ريال خواهد داشت 000

 )92 - آزمون كانون(  شخص مذكور كدام است؟ 

   .آيد وجود مي سال تحصيل، براي فرد به هاي اضافي كه در طي يك هزينه 

 .سال تحصيل در دانشگاه بايد بپردازد هايي كه در طول يك مجموع هزينه 

 , ,5 000   .است  نظر كرده آن صرف ريال درآمد خالصي كه از 000

  .تواند كسب كند سال تحصيل در دانشگاه مي دانشي كه در طي يك 
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 صحيح  .1

 --------------------------------------- 

گيرد،  ـ تصميماتي كه انسان در مورد مسائل اقتصادي مي غلط  .2
 .هاي نامحدود او ريشه دارد عمدتاً در نيازها و خواسته

 --------------------------------------- 

يد ي انسان تول كاالي ضروري براي تأمين نيازهاي اوليهغلط ـ   .3
 . شود مي

 --------------------------------------- 

گوجه خريداري  ي رب اي كه توسط كارخانه فرنگي گوجهغلط ـ  .4
 .اي نام دارد شده باشد كاالي واسطه

 --------------------------------------- 

ترين تغيير در قيمت، مصرف كااليي را  اگر فرد با كوچكغلط ـ  .5
 .و لوكس نام داردكاالي تجملي آن كاال،  تغيير دهد، اصطالحاً

 --------------------------------------- 

 نيازها  .6

 --------------------------------------- 

 ـ سطح باالتري از رفاه منافعترين ميزان  بيش .7

 --------------------------------------- 

  عوامل توليد كمياب ـ مادي نامحدود او  .8
--------- ------------------------------ 

 منابع ـ امكانات -راهنمايي  .9

 --------------------------------------- 

  اي كاالهاي سرمايه .10
 --------------------------------------- 

 ي فرصت سينما رفتن  هزينه .11

 --------------------------------------- 

 .ايم نظر كرده ن صرفميزان محصول برنجي است كه از توليد آ .12

 --------------------------------------- 

 كاالي مصرفي ) 2               اي   كاالي واسطه) 1 .13

 اي كاالي سرمايه) 4                 كاالي بادوام    ) 3

 --------------------------------------- 

  »ج«ي  گزينه .14
 --------------------------------------- 

  »ج«ي  گزينه .15
 --------------------------------------- 

  »ج«ي  گزينه .16
 --------------------------------------- 

  »الف«ي  گزينه .17
 --------------------------------------- 

 » د«ي  گزينه .18

 --------------------------------------- 

 »الف«ي  گزينه .19

حتي اگر مشكل . محدود است منابع و امكانات در دسترس انسان .20
هاي بشر نامحدود باشد، انسان در  كمبود منابع نداشتيم و داشته

برداري از اين منابع محدوديت دارد، به عبارت ديگر اين  بهره
منابع و امكانات براي انسان، هم امكان مصارف متعددي دارد و 

 .ها استفاده كند تواند از آن هاي مختلفي مي هم با روش

------ --------------------------------- 

را  )مانند توليد(ع منافترين ميزان  با استفاده از منابع، بتوان بيش .21
  . به دست آورد و سطح باالتري از رفاه را براي انسان فراهم كرد

 --------------------------------------- 

گيري مردم در مورد خريدن يا نخريدن يك  چگونگي تصميم -1 .22
چگونگي  -2. و تعيين مقدار كااليي كه بايد بخرند كاال

ي توليد يا ميزان توليد يك  گيري توليدكنندگان درباره تصميم
يابد اما قيمت بعضي  چرا قيمت بعضي كاالها افزايش مي - 3. كاال

چرا بعضي مؤسسات  -4 يابد؟ ماند يا حتي كاهش مي ثابت مي
بعضي ديگر ضرر يابند اما  توليدي به سودهاي سرشار دست مي

 .شوند كنند و حتي ورشكسته مي مي

 --------------------------------------- 

 دولت    .23

 --------------------------------------- 

 قابليت مصارف متعدد منابعـ  منابع ـ كميابي نامحدود بودن نيازها .24

 --------------------------------------- 

 ـ نخ براي توليد پوشاك  ـ گندم ـ چغندرقند آهن .25

 --------------------------------------- 

اگر فردي به رغم تغيير زياد قيمت كاال در بازار مصرف آن را تغيير  .26
مثل نمك و (است » كاالي ضروري«ندهد به اصطالح اقتصادي 

ترين در قيمت، مصرف كااليي را تغيير  و اگر فرد با كوچك) دارو
ضروري . نام دارد» كاالي لوكس و تجملي«اال دهد، اصطالحاً آن ك

يا تجملي بودن مفهومي اقتصادي است و از فردي به فرد ديگر، 
اي ديگر متفاوت  اي به جامعه از جامعهزماني به زمان ديگر، 

 .خواهد بود

 --------------------------------------- 

ل ، موتور اتومبي)تجملي( قيمت هاي گران فرش، )ضروري(نان  .27
 )       اي واسطه(

 --------------------------------------- 

جو است؛ به همين دليل با برآورده شدن  انسان موجودي كمال .28
دهد بلكه  نيازي به او دست نمي اي از نيازهايش، احساس بي پاره

گيرد اگر انسان در نيازهاي مادي  اي در او شكل مي نيازهاي تازه
ناپذيري  جويي به نوعي سيري كمال و حيواني خود متوقف شود،

 .شود تبديل مي

 --------------------------------------- 

توان براي رفع نيازهاي مختلف و  ها مي بدين معني است كه از آن .29
توان  هاي كشاورزي را هم مي زمين: متنوع استفاده كرد، مثالً

غذا ي  براي توليد پوشاك به زير كشت پنبه برد و هم براي تهيه
 .در آن گندم كاشت

 پاسخ سؤاالت تشريحي
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ي  صورت رابطه هاي بشر را به علم اقتصاد، علمي است كه انتخاب .30
ي مختلف  كه موارد استفاده(بين منابع و عوامل توليد كمياب 

ي بهترين  و نيازهاي مادي نامحدود او مطالعه و با ارائه) دارند
 .كند ها، رفتارهاي فردي و جمعي انسان را مديريت مي انتخاب

----- ---------------------------------- 

هدف علم اقتصاد، راهنمايي انسان براي انجام بهترين انتخاب و  .31
استفاده از منابع و امكانات  منظور بهكارگيري بهترين روش  به

 .خويش است

 --------------------------------------- 

پاي  سامان باشد و نتواند پابه كشوري كه وضعيت اقتصادي آن نابه .32
جانبه حركت كند،  ي كشورهاي دنيا در مسير پيشرفتي همه بقيه

هاي  پذير و از نظر اجتماعي و سياسي به بحران بسيار آسيب
تواند با اتكا به  اي نمي چنين جامعه. شود گسترده دچار مي

شدت  ش را تعيين كند و بهي خوي ي خود، مسير آيندهمل فرهنگ
ي  رو، جامعه گيرد؛ از اين هاي مهاجم قرار مي تأثير فرهنگ تحت

استقالل سياسي و فرهنگي خود، هويت و حفظ  اسالمي براي
ترين  ي يكي از مهم بايد به رشد و پيشرفت اقتصادي به مثابه

 .ابزارها در اين مسير توجه كند

------------------------------------ --- 

. دهد دين اسالم دنيا و آخرت را همراه با هم مورد توجه قرار مي .33
و به همه  كند عبادت را صرفاً در رابطه با خدا محدود نمي

) از جمله روابط اقتصادي(ارتباطات و پيوندهاي افراد با يكديگر 
اسالم در دسترس نبودن معاش را خطري . زند رنگ عبادت مي هم
از نظر اسالم تالش . كند ان را تهديد ميداند كه اعتقادات انس مي

. براي رفع فقر و رسيدن به رفاه و توانگري مادي پسنديده است
اي دارد؛ اما عقل  از نظر اسالم اقتصاد در زندگي فرد اهميت ويژه

انسان را به تنهايي براي موفقيت و رسيدن به هدف كافي 
 .داند نمي

 --------------------------------------- 

شيئي باارزش اقتصادي و بازاري است كه براي تأمين نياز يا : كاال .34
براي به دست آوردن كاالها بايد به . شود اي توليد مي خواسته

 .  كنندگان آن، پول بپردازيم توليدكنندگان و عرضه

ي  وسيله كند و به چه انسان در مقابل پول خريداري مي آن: خدمات
غيرملموس و غيرفيزيكي و سازد  آن نيازهايش را برطرف مي

  .است، خدمات نام دارد
 --------------------------------------- 

به عنوان مثال، شخصي كه زمين كشاورزي دارد قبل از زراعت به  .35
او . انديشد كه در زمين خود چه محصولي را بكارد اين مي

ي منافع  فهرستي از محصوالت را در ذهن خود دارد و با محاسبه
هاي خود را از باال به پايين مرتب  ها در پايان گزينه نفروش آ

زمان چند محصول را انتخاب كند و به  تواند هم وي نمي. كند مي
مقدار منافع از . ناچار بايد از فهرست خود يكي را انتخاب كند

ي اول  ي فرصت انتخاب گزينه ي دوم هزينه دست داده گزينه
» ي فرصت هزينه«م ي مه اقتصاددانان به اين هزينه. است
 .گويند مي

فاده، انتخاب ها بايد با بهترين روش و در بهترين محل است انسان .36

ع و امكانات به عمل آورند و بيشترين منافع را اي را از مناب بهينه

ترتيب انسان با يكي از  بدين. براي خود و جامعه تأمين كنند

ترين مسائل زندگي و موضوع اصلي علم اقتصاد يعني  مهم

 .شود رو مي انتخاب روبه

 --------------------------------------- 

افزايش بارندگي در طول سال و مهار آب از طريق : به عنوان مثال .37

پايين آمدن  افزايش محصوالت كشاورزي  سدسازي 

 عكس  قيمت محصوالت كشاورزي و به

  باال رفتن نرخ تورمحقوق كاركنان دولت  افزايش

 --------------------------------------- 

تواند با كمك بازرسان خود فعاليت توليدكنندگان را  دولت مي .38

ها مثالً اصول بهداشت يا كيفيت مناسب  اگر آن. نظر بگيرد تحت

كند،  ها جلوگيري مي يت آني فعال كاال را رعايت نكردند، از ارائه

هاي  هايي مانند گرفتن ماليات و دادن كمك كه با سياست يا اين

بالعوض توليد بعضي كاالها را تشويق و از توليد بعضي كاالها 

 .جلوگيري بكند

 --------------------------------------- 

كننده، ميزان اهميت كاال را با حساسيت خود نسبت به  مصرف .39

رغم تغيير زياد قيمت كاال در  اگر افراد علي. دهد ن ميقيمت نشا

د با بازار، مصرف آن را تغيير ندهند، كاال ضروري است و اگر فر

رف آن را تغيير دهد، اصطالحاً ترين تغيير در قيمت، مص كوچك

شود  طور كه مالحظه مي كاالي لوكس و تجملي خواهد بود، همان

اي  از جامعهبه فرد ديگر و ضروري يا تجملي بودن كاال از فردي 

 .ي ديگر متفاوت خواهد بود به جامعه

 --------------------------------------- 

ها، انواع  ها يا شركت افراد، خانواده: فعاالن اقتصادي خرد .40

كه در توليد  …ها و  يهمؤسسات انتفاعي يا غيرانتفاعي، خير

ش ايفا ها و مبادله با يكديگر نق محصوالت و يا مصرف آن

 .كنند مي

دولت كه براي ايجاد نظم و انضباط و نظارت : فعاالن اقتصادي كالن

  .كند بر عملكرد اقتصاد يا تأمين برخي نيازهاي عمومي فعاليت مي

نهادهايي در سطح جهان كه با كمك : المللي فعاالن اقتصادي بين

گيرد و حقوق  تر رونق مي ها روابط اقتصادي بين كشورها بيش آن

. شود هاي درگير در تجارت جهاني حفظ مي ي طرف همه

  )اي المللي، جهاني يا منطقه ي اقتصادي بيناه سازمان(
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1.  

مرتفع شدن با  ،جو است كمالاگر بپذيريم كه انسان موجودي 

دهد بلكه  نيازي به او دست نمي احساس بيقسمتي از احتياجاتش 

 .گيرد شكل مينيازهاي جديد در او 

2.   
 .نيازهاي انسان نامحدود است

  .منابع و امكانات موجود محدود است

3.   
 .و تالش اقتصادي استنيازهاي مادي انسان محرك او براي فعاليت 

4.   
اين است كه با استفاده از اين منابع » بهترين بودن«به يقين مالك 

را به دست آورد و سطح باالتري از  منافعترين ميزان  بتوان بيش

 .رفاه را براي انسان فراهم كرد

5.  

اين است كه با استفاده از اين منابع » بهترين بودن«به يقين مالك 

را به دست آورد و سطح باالتري از  منافعن ترين ميزا بتوان بيش

 .رفاه را براي انسان فراهم كرد

6.  

رسد،  اي كه توسط خانوارها تهيه و به مصرف مي فرنگي گوجه

فرنگي توسط  نام دارد، اما وقتي همان گوجه» كاالي مصرفي«

رب «شود و براي توليد كاالي ديگر مثل  ها خريداري مي كارخانه

 .نام دارد» اي كاالي واسطه«رود،  مي كار به» فرنگي گوجه

7.   
 كاالي لوكس و تجمليتابلو فرش نفيس

 كاالي بادوامكولر منزل

 خدمات ي حقوقي مشاوره

 فيكاالي مصردي آموزش زبان انگليسي سي

  كاالي بادوامي شخصي رايانه

  كاالي ضرورينان

  كاالي ضروريلباس

8.   
ي فرآيند توليد و  كاالهايي كه توسط توليدكنندگان براي ادامه

ده ها به كاالهاي مختلف ديگر، خريداري و مورد استفا تبديل آن

هاي فوالدي  مانند ورقه. نام دارد» اي هاي واسطه كاال«گيرد،  قرار مي

  .شوند سازي خريداري مي ي اتومبيل توليد شده كه توسط كارخانه

9.   
وقتي منابع و امكانات در دسترس را كه قابليت مصارف متعدد  

رسانيم در واقع از مصارف ديگر آن و آثار  دارد، به مصرف خاصي مي

ايم، مثالً اگر  نظر كرده توانست به بار آورد، صرف جي كه ميو نتاي

زميني را به كشت پنبه اختصاص داديم، عمالً از گندمي كه 

 .ايم نظر كرده توانستيم از آن برداشت كنيم، صرف مي

10.   
وقتي منابع و امكانات در دسترس را كه قابليت مصارف متعدد 

ز مصارف ديگر آن و رسانيم، در واقع ا دارند، به مصرف خاصي مي

ايم؛ مثالً  نظر كرده توانست به بار آورد، صرف آثار و نتايجي كه مي

اگر زميني را به كشت پنبه اختصاص دهيم، عمالً از گندمي كه 

يعني، . ايم نظر كرده توانستيم از آن برداشت كنيم، صرف مي

ي فرصت كاشت پنبه، ميزان محصول گندمي است كه از آن  هزينه

 .ايم كردهنظر  صرف

11.   
ي فرصت بيانگر آن چيزي است كه از آن صرف نظر كرده و  هزينه

در اين مثال، خياط با تصميم . ايم عبارتي، آن را از دست داده به

گرفتن به دوخت شلوار از دوخت دو عدد پيراهن محروم شده 

ي فرصت دوخت يك عدد شلوار، دو عدد  است؛ يعني، هزينه

 .در همان زمان يك ساعت بدوزدتوانست  پيراهني است كه مي

12.   
ي فرصت توليد عروسك براي توليدكننده، ظروف   هزينه

نظر كرده است و  ها صرف اي است كه از توليد آن آشپزخانه

اي است كه از خريد  ي فرصت خريد اتومبيل، خانه  چنين هزينه هم

 .نظر كرده است آن صرف

13.  

. ايم نظر كرده ي فرصت برابر آن چيزي است كه از آن صرف هزينه

سال تحصيل در دانشگاه، شخص از درآمد خالصي  در صورت يك

,معادل ,5 000  .  نظر كرده است ريال صرف000

 سؤاالت تستيپاسخ  پاسخ آزمون جامع تستي


